
 

 

 

 

 /713/3107ועדת איכות סביבה מתאריך סיכום 

 

 :נוכחים

מנהל  -אמנון דורי, קיימות' מנהלת מח -נועה סגל, גזבר המועצה -נתן קוסקס, ראש המועצה -אילן שדה

חמוטל  ,רכזת חינוך לקיימות -ניצן אגרנט, עסקיםפקח איכות הסביבה ורישוי  -דרור פטל, תברואה' מח

אדם , מושב מאור -סימה ברקוביץ , תלמי אלעזר -דני וולשטיין  , רכזת הפרדת פסולת ומחזור  -יכטרד

ניצן דהן , עין עירון-ניר , להבות חביבה -אורן ראובן , ( נציג ציבור מטעם חיים וסביבה) שדה יצחק -אלוני 

 .אום אל קוטוף - עבד אל רחים, משמרות-

 

  – נתן סקירה על נושאים בטיפול בנושאי קיימות ואיכות הסביבה אילן שדה

ת אזורי תעשייה 'באקה וג, שדה תעופה, ברמה הלאומית על השטחים הפתוחים והחקלאים חרישאיומים 

שנעשו כל הבדיקות  –בסיס צבאי במאור , פחות נוגע למועצה –מאבק הגז , והתרחבות על שטחי מועצה

עדיין יש , זאת היה מפגע של רעש והמערכת הורחקה מהבתים .אין חריגה בקרינה –במשך כל השנים 

 .יש התחייבות מהצבא להעביר את המערכת או למגן אותה, הפרעה לחלק מהבתים

 דוח שהראה כי בברקאי יש זיהום מחלקיקים נשימתיים למרות שאין ניטור לחלקיקים –קבוץ ברקאי 

בקרוב יכניסו תחנה (. ב לסיכום דוח של איגוד ערים שרון כרמל על הדוח של גרינפיס"רצ). בתחנה

 .שמודדת גם חלקיקים

בקרוב ישוקם נחל עירון בקטע שהולך לכיוון שער מנשה וגם להמשיך את נחל חביבה  –שיקום נחלים 

 .וחדרה כולל סקר ביולוגי וסקר בעלי חיים וצומח

 . שבילי אופניים 

 .של המועצה ומכון אחד משותף עם רשויות נוספות 3, מכונים 4 –מכון טיהור 

 לשדרוג לרמה שלישונית  –כיום עבודות של שדרוג מטש עין שמר 

 .ישובים 11 –פחים חומים ב , בכל היישובים פחים כתומים -פסולת 

התייעלות מערכת , פרויקט החלפת נורות לד בתאורת רחוב במספר יישובים –התייעלות אנרגטית 

 .בתי ספר 5 –אנרגטית בבתי ספר 

 

 

  – נועה סגל

 .תמרץ ישובים לפי התייעלות בטיפול בפסולתל



 

 

משהו שצריך לשים דגש ולחשוב איך  –פסולת גושית 

 .לעשות נכון

 .תשלח חומרים לעיון בשלל נושאים

 

 :הצעות ובקשות של חברי הצוות, הערות

 .חכמות במרכזי מסחרנורות מציע לבדוק התקנת  – ניצן דהן

 .מבקש לקבל נתונים על ישובים שמשתתפים בפרוייקט התייעלות אנרגטית

 .פתוח לציבור שניתן להכנס ולראות את השטח GIS –דני וולשטיין 

 ?האם בחינוך לקיימות מדברים על צריכה

 

–  אורן ראובן

ורת טבע כולל תצפית לבעלי מציע להקים כשמ, בריכה של מי תהום גבוהים –צפונית ללהבות חביבה . 1 

 .(רשות ניקוזפרוייקט עם אולי להתחבר ל -נועה ), חיים

ס "מקום לאירגונים ירוקים ולועדת איכ, איך בכל זאת מרכזים כח ציבורי –נושא השטחים הפתוחים . 2

 .(אנחנו נכנסים לתהליך של תכנית כוללנית סטאטוטורית –אילן ) .להצטרף לנושא

דרך כורכר אולי בעזרת , לנסות להרים שביל אופניים מהישובים לתחנה –וב תחנת רכבת באחיט. 3

שבילי אופניים מלהבות חביבה לשדה יצחק ומכפר גליקסון לאלוני  2הוגש תכנון של  –נתן . )הרכבת

 .(יצחק

 .יש להוריד –שימוש מאסיבי בקוטלי חרקים . 4

 

–  דני וולשטיין

יש ועדת שטחים  –נועה ) .מי דואג שיהיה מסדרון אקולוגי? תכנית אב מי מפקח על מה שקורה. 1 

 .(פתוחים

כל  –אילן שדה ) .אין מעבר לכביש .מתאמנים בשטח הפתוח בין מענית לברקאי –קרית החינוך . 2

היו מעברים י – 444שיהפוך ל  574בכביש , הכבישים החדשים מתוכננים עם מעברים לרוכבי אופניים

 .(לרוכבי אופניים

 

אין  –נועה )? מהם הכללים והחוקים בעניין? את המפגע ניתן למנוע האם –קמינים  – סימה ברקוביץ

 .(ברגע שיש תלונה אנחנו מגיעים לבדוק את תקינות הקמין והעץ, חקיקה בנושא קמינים בכל הארץ

 

 drorp@menashe.co.il ,2150222-050, דרור פטל  –פרטי פקח איכות הסביבה 
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  -להמשך 

 ישלחו חומרים רלוונטים לחברי הועדה 

  נושאים לסדר היום לישיבה הבאהאנא העלו. 

  סיור להכרות המועצהבהמשך יקודם 

 תכנית שנתית של המחלקה תשלח 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


