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סיכום ישיבת ועדת
איכות הסביבה

עיריית כפר סבא
אגף איכות הסביבה

תאריך7/4/14 :

הנושא  :ועדת איכות הסביבה
נוכחים  -מאיר אלונים -נציג ציבור ,דוד אשכנזי-נציג קק"ל  ,יובל לוי -חבר מועצה,
איתי לוינשטיין -נציג הנוער  ,שרן השכל  -נציגת ציבור ,צביקה צרפתי -סגן ומ"מ
ראש העיר ,דני הרוש-סמנכ"ל תפעול  ,ועילאי הרסגור-הנדין  -סגן ראש העיר ויו"ר
הועדה
חסר -ממה שיינפן
אורחים -אלה דנון ,מנהלת מח' קיימות,
אורן וולשטיין ,מנהל מ' גנים ונוף
חילופים :צביקה צרפתי עזב לאחר מספר דקות ,בשל התחייבויות אחרות במסגרת
תפקידו כמ"מ ראש העיר .
מס'
.1

אחראי
לביצוע

פירוט ההחלטות

נרשם ע"י:
רחלי רם

נדרש
לתאריך

הערות

פתיחה -עילאי הרסגור הנדין ,סגן ראש העיר ויו"ר הועדה פותח ומברך את
הוועדה ,מציין כי הועדה משודרת בשידור חי  ,פיילוט ניסיוני ,ואם הפיילוט
יצליח  ,נפעל להרחיב את השידורים החיים בעוד ועדות נוספות.
מציג את הנושאים לוועדה :
 .1דיווח הפרדת פסולת במקור -אלה דנון
 .2עצים בגומות ריקות  -אורן וולשטיין
 .3גיזום עצים – יוצג ע"י אורן וולשטיין  .מציין כי הנושא לא קל
וסבוך  ,ראוי לדיון ולקבלת החלטות ומדיניות חברי הוועדה.
עוד מציין כי ,עפ"י חזונו ,הועדה תתנהל ברוח טובה ותגיע להחלטות הטובות
ביותר עבור העיר כפר-סבא.

.2

אלה דנון -מציגה את פרויקט הפרדה במקור .תחילת הפרויקט ינואר 2111
היעד ,סוף שנת  2112להגיע להפרדה מלאה בעיר כולה .
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.3

נרשם ע"י:
רחלי רם

אלונים  -מה הסיבה שלא נכנסים לאזור התעשייה  ,מפעלים גדולים כמו
מפעל טבע אשר מייצרים הרבה פסולת אורגנית ?

.2

אלה -למרות שהנושא לא מתוקצב ע"י המשרד להגנת הסביבה החלטנו
לעשות פיילוט ושילבנו את הפרויקט בשני הקניונים ובקאנטרי כפר-סבא.
בחודשים הקרובים אנו בתהליכים להטמעה בבית חולים מאיר .לאחר סיום
בבתי המשפחות ,נדון ונערך לקראת שילוב הפרויקט בעסקים.
מציינת כי הוזמנו להציג את הצלחת הפיילוטים האלו בפורום רשויות
מפרידות במשרד להגנת הסביבה.

.5

עילאי -זה המקום לציין באופן חיובי את העבודה של ראובן אביסף
והמחלקה שלו  ,אשר לקחו על עצמם את חלוקת הפחים ,בעוד שבערים
אחרות משתמשים בגורם חיצוני לבצע את החלוקה.

.6

שרן -מדוע אוספים את הפסולת האורגנית בשקיות רגילות ולא במתכלות?

.7

אלה -הסיבה נעוצה בעובדה שאנו חיים במדינה עם אקלים חם ,ובימי הקיץ
החמים נתקלים בבעיות תברואיות בחדרי אשפה  .הוחלט יחד עם המשרד
להגנת הסביבה ואדם טבע ודין על השקיות הרגילות .הפתרון ,הפרדת
השקיות בתחנת המעבר ,על ידי מכשיר מיוחד לכך.
הוחלט לא לחייב את התושבים בעלויות נוספות של רכישת שקיות מתכלות,
מה גם ,שרוב המוצרים שקיימים בשוק לא באמת מתכלים.
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.8

נרשם ע"י:
רחלי רם

דוד -הפרויקט מתבסס על הערכות כלכליות ,התושב מצפה לראות את
הרווח מהשינוי בהרגלים  ,איפה הדברים עומדים ברמת התוצאות
הכלכליות?

.9

אלה -בשנים הראשונות בהרצה של פרויקט כזה ,ישנן עלויות גבוהות
שלטובתן ניתנת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה .אין ספק שבעתיד נצטרך
להגיע לאיזון כלכלי ,זה תלוי בהרבה גורמים ובעיקר בעליה הצפויה של
היטל ההטמנה ומציאת פתרונות לטיפול בפסולת באזור מרכז הארץ
ובתהליכים נוספים עליהם עומל המשרד להגנת הסביבה .בשנה האחרונה
היו שינויים רבים בנושא ברמה הארצית כמו למשל כניסתו של חוק האריזות
ולכן יש מגוון גורמים המשפיעים על הפן הכלכלי אותם אנחנו לומדים
ונגלם אותם בתחשיבים בנשים הקרובות.

.11

שרן -האם העירייה מוכרת לתושבים קומפוסטרים ?
אם היטל ההטמנה כל כך גבוה ,לא עושים תהליך של קומפוסטציה עם
הפסולת האורגנית.

.11

אלה -העירייה מזה שנים מוכרת במחיר מסובסד קומפוסטרים לתושבים.
תהליך קומפוסטציה במרחב המגורים הוא בעייתי ויש הרבה בעיות
תפעוליות ,העלולות לפגוע באיכות החיים  .אנחנו מעודדים את תהליך
הקומפוסטציה בגני ילדים בשל ההפקט החינוכי.

.12

יובל -מציין כי ניתן להוסיף לפסולת האורגנית בתהליך הקומפוסטציה
תולעים אדומות .
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.13

נרשם ע"י:
רחלי רם

אלונים  -אם עפ"י הדיווחים יש ירידה בכ 25%-מהאשפה היבשה אני מצפה
שההפרדה תהיה כדאית ,ושיהיה לנו החזר בכל העלויות ,גם אם ההחזר לא
משמעותי כרגע  ,חשוב שהתושב ידע ויבין שזהו פרויקט חשוב וכדאי.

.12

עילאי -אנו מביאים את כלל התושבים להרגלי חיים אחרים שבעתיד נוכל
לחסוך את היטל ההטמנה .

.15

דוד -התושב מצפה לראות כדאיות כלכלית במבחן רווח והפסד של
הפרויקט .

.16

עילאי -היטל ההטמנה גדל .זהו פרויקט מוצלח שהאוכלוסייה נענתה לו ,
הפרויקט משנה הרגלי חיים ומודעות הציבור להשלכות סביבתיות .אולי
נרחיב על נושא הקומפוסטציה בדיון אחר בוועדות הבאות.

.17

אורן -מציג את פרויקט הגומות הריקות  ,רעיון שנולד לפני כשנתיים וחצי
ע"י פנחס כהנא "פיתוח מקיים" שהיה חבר הועדה הקודמת .נעשה מיפוי
ברחבי העיר התווספו גומות ועדיין יש כמה גומות ריקות  .אורן מציג טבלת
אקסל מפורטת של הגומות כולל כתובות סה"כ נשתלו  352עצים בוגרים
בגומות  ,פרויקט שאנו גאים בו מתוך מגמה להשיב את הירוק לעיר .

.18

אלונים  -מתעניין לדעת האם מדובר בפרויקט חד פעמי או שיהיה לו המשך?
מבקש שהועדה תמליץ להמשיך את הפרויקט.

.19

דני -מבחינה תקציבית העירייה לא נערכה לו ,אבל בספט' שוב ניתן לשריין
את זה תקציבית.
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.21

נרשם ע"י:
רחלי רם

החלטה -הועדה רואה בעין יפה ומציינת לחיוב את פרויקט השבת העצים
לגומות והיער העירוני וממליצה להמשיך את הפרויקט גם בשנים הבאות.

.21

עילאי -גיזום עצים ופיקוסים  ,יש לגבש מדיניות להמשך הדרך בנושא
הגיזום ,הדבר דורש החלטה לכאן או לכאן .

.22

אורן -התמקדנו בפיקוסים כעץ שמושך את תשומת הלב העירונית .היום יש
הרבה מידע לגבי שתילת עצים וההשלכות הסביבתיות שלהם ,להבדיל
משנים עברו ,תוך לקיחה בחשבון את כל הפרמטרים .
הפיקוסים  -העצים תורמים הרבה חמצן ,צל ,הורדת טמפרטורה ויופי רב,
אולם יוצרים בעיות אחרות :
שורשים החודרים למערכת הביוב ואף במקרים אחרים גורמים נזק למבנים.
תנובת הפרי יוצרת מפגעים סביבתיים ומושכת עטלפי פרי רבים הגורמים
למטרד לתושבים ,נמסר לנו כי עטלף הפרי אינו חיה מוגנת וניתן להדביר
אותה.
על מנת למנוע נפילת עצי פיקוס עתיקים ו/או ענפים כתוצאה מריקבון ו/או
יובש של העץ  ,הטיפול בהם לעיתים אגרסיבי ומעמיק ,וגורר אחריו פניות
תושבים המביעים מחאה ,על מראה העץ הקרח .אנו בעד העצים והמראה
הירוק  ,אבל בטיחות התושבים קודמת לכל.
בשנה שעברה ביצענו סקר של  1211עצים.
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.23

נרשם ע"י:
רחלי רם

דוד -עצים נרקבים ו/או מתייבשים .יש לבצע סקר עצים נוסף ולזהות את
העצים מבעוד מועד  .יש דרכים לבדוק את מצב העץ ולזהות את המסוכנות
שלו ולהתריע ולהחליט על כריתה כשהבטיחות קודמת לכל .לגבי עטלפי
הפרי ,העיר לקחה שטחים חקלאיים והפכה אותם לשטחים עירוניים ,העטלף
לא שינה את מיקומו  .גיזום עצי הפיקוס לא פוגע בעץ  ,הוא מחזק אותו .

.22

יובל -אני בעד תהליך של התחדשות ועם כל הכבוד לעצים הם לא קודמים
לאנשים  .מוכן להחליף את הפיקוסים בדקלים.

.25

אלונים -לא מקובל.

.26

יובל -גיזום פותר את בעיית הפרי אבל לא את בעיית השורשים  .תושבים
מתלוננים על שורשים החודרים לבניינים  ,אם שדרת עצים פוגעת בבתים
ובאנשים ההעדפה היא לאנשים .אילו העצים היו בפארק זה אחרת ,למרות
שמדובר בעצים עם היסטוריה.

.27

שרן -לא כולם חודרים לבתים.

.28

אורן -אני נמצא בדיונים בבתי משפט במקרים שונים של גרימת נזק מעצים
שאי אפשר היה לצפות ולחזות שהעצים יפלו.

.29

דני -הייתי בסיורים רבים של תושבים שנגרם להם נזק מהעצים .גיזום
מאסיבי כדוגמת הרצל דב הוז ,ורוטשילד תורם ,ניתן לגזום את העצים
לסירוגין.
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.31

נרשם ע"י:
רחלי רם

עילאי -כינסתי את הועדה מתוך מגמה לשמור על הנוף הירוק והנושא
הבטיחותי  ,ולא לטאטא את הבעיה מתחת לשטיח .קיימות בעיות כואבות.
לא הייתי עוקר את העצים כל כך מהר ,חשוב שהעיר תהייה עם נוף ועצים
מרשימים .אבל מצד שני הפיקוסים גורמים למטרדים הן מבחינת השורשים
והן מבחינת העטלפים והפרי .נצטרך לקבל החלטה על מנת לשמור על הנוף
מצד אחד ומצד שני לצמצם את המטרדים ,ובראש ובראשונה את הבעיות
הבטיחותיות.

.31

אלונים -עצים נותנים התראה לפני שקורה משהו קריטי למבנה ,תחילה הם
חודרים למערכת הביוב.
כדי למנוע מראה לא אסתטי ועירום בשדרות  ,ניתן לגזום לסירוגין עצים
ו/או אחד כן והשני לא.

.32

איתי -ברח' דב הוז גזמתם את העצים וכל הרחוב נשאר קרח מענפים.

.33

עילאי -נכון  .הגיזום נעשה עקב אילוץ  ,גם אני רוצה שכפר סבא תישאר
ירוקה.
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.32

נרשם ע"י:
רחלי רם

אורן -זהו סוג של אילוץ סוג של שימור העצים  ,אילו לא היינו עושים את
זה העצים היו נופלים .דרך נוספת למזער את תנובת הפרי היא גיזום העצים
אולם הנושא מצריך לוגיסטיקה תפעולית לא פשוטה עם חברת חשמל
והדבר כרוך בהפסקת חשמל ,שיתוף המשטרה סגירת צירי תנועה וכו'.
תקציב הגיזומים ברחבי העיר למרות שהיער העירוני גדל מאוד ,הינו מיליון
 ₪לשנה שזה מעט מאוד .אין פתרונות  ,יש לעודד את המחקר בנושא ולתת
מנדט לגורמי המקצוע לטפל בעצים  ,כפר סבא היא יער עירוני  .היום
שותלים אלות ,אלון התבור עצים ארץ ישראליים .עצים נשתלים עפ"י
שיקולים רלוונטיים.

.35

דוד -רואה את העיר כעיר ירוקה מתוך שאיפה לשמור על העצים ומצד שני
לשמור במקומות שהעצים מהווים סכנה  .העירייה צריכה להקצות תקציב
לשמירה על העצים .
בנושא ההסברה לתושבים  ,ניתן ליצור שת"פ בין קק"ל לדוברות העירייה
ולהיעזר בקק"ל.
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.36

נרשם ע"י:
רחלי רם

דוד  -עצים רקובים צריכים להיכרת  .לגבי מטרדים צריך להכין תכנית
עבודה בשלושת המישורים –שורשים ,עטלפי פירות והפירות עצמם .יש
להכין פתרונות ,תכנית כלל עירונית מתוקצבת לוועדה ולהעביר למועצה .
הוועדה צריכה להעביר מסר ולעודד את הפתרונות הללו  .הרשות יכולה
לשת"פ גם עם רשויות אחרות ,לתקצב חוקר ולהמשיך במחקר ,תוך ראייה
סביבתית כוללת  .מיליון  ₪הוא לא סכום שיכול להיסגר בעיר שהכפילה
את עצמה והגדילה את השטחים הירוקים שלה ולהישאר בתקציב כל כך
נמוך.

.37

עילאי -תומך בהקצאת משאבים נוספים  .כרגע אנו נמצאים במסגרת
תקציבית  .הצעה להקים צוות לגיבוש מדיניות בשני הנושאים  .הצוות יכין
מסמך שיסקור דרכים שונות לטיפול בנושא העטלפים ופירות עצי הפיקוס
ויגבש המלצות ומסמך מדיניות באשר לגיזום וכריתת עצים בכפר סבא .
המסקנות תהיינה מחייבות מעתה והלאה ויובאו לדיון ואישור הועדה .הצוות
יהיה מורכב מנציגים של קק"ל ,חב' חשמל ,גורמי מקצוע בהנדסה ואגף
איכה"ס ההרכב יקבע ע"י יו"ר הוועדה.
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.38

נרשם ע"י:
רחלי רם

החלטה בנוגע להקמת הצוות – הצבעה פה אחד

לוח תפוצה:
יהודה בן חמו ,ראש העיר
משתתפים
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