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סדר יום:
 .1סקירה ושימור עצים בעיר
 .2ל"ג בעומר ירוק
עיקרי דברי המשתתפים:
דברי פתיחה -עילאי הרסגור הנדין:
שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת איכות הסביבה.
דיון הישיבה משודר בשידור ישיר בפייסבוק ויועלה לזירת השקיפות העירונית באתר עיריית כפר סבא.
משתתפי הישיבה הציגו עצמם בפני הנוכחים.
פנחס כהנא :הגשתי בכתב מספר הצעות לנושאי דיון בוועדה.
עילאי הרסגור הנדין :הצעות אלו ידונו בהם במהלך השנה.

 .1נושא  :סקירה ושימור עצים בעיר
עילאי הרסגור הנדין :נפתח את הדיון בנושא חשוב ,סקר העצים בעיר .מספר עצים נפלו בתקופה
האחרונה ,מצבם הבריאותי של העצים אינו טוב .כולנו רוצים לשמר את העצים בעיר.
אורן וולשטיין :אני גאה לומר שכפר סבא מובילה בתחום הטיפול בעצים ברמה הארצית .מרשויות
אחרות באים ללמוד ממנו .קיים שיתוף פעולה אדוק עם משמר האילנות .העצים מטופלים ע"י אנשי
מקצוע מיומנים .מבצעים סקרים וכל עץ מקבל את הטיפול המיטבי כפי שנדרש.
נעם יפרט את נתוני הסקר.
נעם ביבי :רוצה להציג את עיקרי הדברים .המצגת מפורטת ותוכלו לעיין בה( .תועלה לאתר העירוני
בצירוף פרוטוקול הישיבה).
לאחר קריסת עצים בעיר ,תופעה שאי אפשר לחזות ולהבחין בה וויזואלית ,נערכו בדיקות
רזיסטוגרף בעצי פיקוס .נבדקו  120עצים ותיקים מתוך כ 500-עד  600עצים 4 .עצים הומלצו
לכריתה מתוכם  3בשל חיתוך שורשים בגלל ריקבון בבסיס צוואר השורש.
גם כשמתבצע חיתוך שורשים לא בהכרח כורתים עצים .משמרים באמצעות תמיכות.
לאחר בדיקות הרזיסטוגרף בשדרות הפיקוס הוותיקות ובדיקת רקמות העץ ,על סמך הממצאים
מתקבלת החלטה לביצוע כריתה.
ד"ר אור קרסין :שאלה -האם יש היום טיפולים שיכולים לשקם את העץ ולמנוע כריתה או שאין
דרך להילחם בריקבון הזה?
נעם ביבי :הרזיסטוגרף ידע להגיד אם יש לעץ רקמת מידור שתגן עליו.
הנחיות להמשך -נטיעה חליפית במקטע של רחוב הרצל (בו נכרתו עצים).
אסתר שרון :במקרים רבים ,לאחר כריתת עצים בעיר לא בוצעה נטיעה חליפית במקום ,אלא השטח
בוטן והפך למפרץ חנייה.
נעם ביבי :הנחיות נוספות להמשך -ביצוע גיזומים להנמכת גובה הצמרת ולא לבצע גיזומי הרמת
נוף .להמשיך בדיקות הרזיסטוגרף לאיתור עצים עם כשלים פוטנציאלים.
במהלך הסקר -הדבקת תוויות  QRשיהוו שפה משותפת בין הסוקר ,אנשי מקצוע מיחידות ואגפים
נוספים בעירייה ושיתוף ציבור במידע על העץ.
שימוש באפליקציה שפותחה ע"י חב'  HITOבשיתוף עם מנהלת מח' גנים ונוף גב' עירית מויאל,
המאפשרת קבלת מידע מקצועי על העץ ומיקומו בממשק עם ה GIS-באתר העירוני.
עד כה נסקרו כ 3000-עצים מתוך כ 50,000-ברחבי העיר .הצפי לסריקה בשנה כ 10,000-עצים.
דודו אשכנזי :אפשר לבדוק אצל פקיד היערות את פיתוח הממשק עם ה .GIS-זה יאפשר ממשקי
עבודה עם אגף הנדסה בפרויקטים של התחדשות עירונית ,תמ"א  ,38מהיר לעיר.
פנחס כהנא :חייבים לשנות את התייחסות העירייה לגבי פרויקט מהיר לעיר ,בנושא העצים.
יש ללוות עבודת תשתית על ידי אגרונום כדי למנוע פגיעה בעצים.
שרון אסתר :ברחוב הרצל שפת המדרכה אינה מגנה על שורשי העצים מפגיעה של רכבים החונים,
צריך למצוא פתרון כעזרה ראשונה להגנה על העצים.
דני הרוש :הדבר ייבדק מול זוהר מדמון ,למציאת פתרון לבעיה.

איציק מנהיימר :מבקש לקבל את הדוח/תחקיר קריסת העץ ברחוב עמק זבולון בשכ' הדרים.
נועם ביבי :השלכות הסקר -הסקר אמור לתת התייחסות למידת ההצללה ולעודד הצללה במרחב
העירוני .שיתוף ציבור יביא למעורבות התושבים .הכנת תוכניות עבודה רב שנתית של שימור
ותחזוקת העצים בעיר.
ד"ר אור קרסין :הנושא הוצג באופן מרשים ביותר .חשוב ליידע את הציבור לגבי כריתת עצים,
כמהלך חינוכי נייצר שקיפות ונביא לסגירת מעגל העשייה .שאנשים ידעו למה העץ נכרת.
פנחס כהנא :צריך גם לקרב את הציבור לעצים ולא רק ליידע ,שיבינו את יתרונות העצים.
אורן וולשטיין :ביחס לשיתוף אגף הנדסה ,הוכן נוהל עבודה מפורט לכל יחידות העירייה .אנו נקיים
ימי עיון לעובדים בנושא הטיפול בעצים .חיתוך השורשים הוא הליך קריטי ביותר.
לגבי פרויקט מהיר לעיר ,אנשי מח' גנים ונוף בדקו את התוכניות וביצעו שינויים במסלול שבילי
האופניים.
מבקש להודות לנועם על הסקירה המקצועית שנתן כאן.
 .2ל"ג בעומר -כפר סבא ללא מדורות
עילאי הרסגור הנדין :ל"ג בעומר הוא חג שמח חג של אוירה סביב המדורה .כולם אוהבים לחגוג את
החג .אבל בשנים האחרונות אנו רואים בעיה של זיהום אויר ,קושי להסתובב בעיר בגלל זיהום
האויר ומיעוט בשטחים פנויים.
ל"ג בעומר הוא חג מסוכן -ישנה עלייה בפניות לבתי-חולים של חולי אסטמה ,רמת זיהום האויר
עולה בצורה משמעותית .זו פגיעה בסביבה ובאיכות האויר ,שריפת חומרים מסוכנים/מסרטנים
שגורמים לנזק רב.
אפשר גם אחרת -ל"ג בעומר אקולוגי .פתרונות לפעילות אלטרנטיבית .הדלקת מדורה אקולוגית-
הדלקת אור באמצעות מעגל מדוושים (דוגמא ,בעיר בני ברק) מביא להפחתת זיהום האויר.
בכפר סבא -איחוד מדורות ,פעילות של אגף קיימות.
החזון -לחגוג ל"ג בעומר ללא מדורות.
אני רואה אתכם כשותפים לחזון הזה .אין עדיין תוכנית מגובשת .החשיבה על אירוע מרכזי גדול,
לא בהכרח יצמצם את הדלקת המדורות בעיר ,אלא ידחה זאת ליום אחר.
הוצא קול קורא לכל מנהלי בתי הספר היסודיים בעיר ,חמשת בתי הספר הראשונים אשר יתחייבו
לעמוד בקריטריונים שהוצבו – יקבלו סבסוד עבור הופעה של להטוטי אש.
עידוד פעילויות ברמת ביה"ס .הגדרת מתחמי מדורות בעיר שישמשו לפעילות אחרת ברוח החג.
אשמח לתגובותיכם.
עדי לוי סקופ :רעיון יפה .שנים מנסים לפעול בבתי הספר.
שכירת מפעילים -אפשר לבקש הצעת מחיר להפעלות במחיר מופחת כמכלול לשאר בתי הספר,
מחיר כדאי ליותר מ 5-בתי ספר.
הפעלות של טיולי עששיות -לפתח תוכנית הפעלה במארז מוכן ומסלול מוגדר ,בשיתוף עם החברה
לתרבות ופנאי.
טאבון -הכנת פיתות – לבנות מערך הדרכה במסגרת הקיימות ,להנגיש זאת לבתי הספר.
הוצאת הוראה שהעירייה לא מאשרת הדלקת הרבה מדורות .קביעת לוח זמנים לפי שכבות הגיל
באותה מדורה ,מדורה מתמשכת.
לקבוע כיעד לשנה זו.

ד"ר אור קרסין :מהלך מבורך בחזון -מהלך שינוי תודעת הציבור והתנהגות הציבור ,קהל היעד
ילדים והורים לילדים בגילאי בית ספר.
רגולציה -חוק עזר לאכיפה בנושא מדורות .להציב יעד להפסקת המדורות באמצעות אכיפה.
להניע מהלך של מדורות בית ספריות.
עדי לוי סקופ :גן מנשה עכשיו פתוח לציבור .אפשר לארגן בגן טיולי עששיות ,להקצות זמנים
בתיאום עם המוזיאון הארכיאולוגי ,מותנה בהרשמה מראש .לסנכרן זאת בשלושת ימי חג ל"ג
בעומר ,בשיתוף עם המוזיאון הארכיאולוגי.
דודו אשכנזי :תהליך תודעתי חינוכי -יש לבצע מייד אחרי פורים כדי לצמצם את המדורות ,לבצע
פיקוח על גובה המדורות ,על כמות העץ לבעירה במדורה ,לבדוק אפשרות לאספקת גזם ע"י העירייה
כחומר גלם לבעירה במדורות .הדלקת מדורה בית ספרית ,מדורה מתמשכת .קביעת מתחמי
המדורות מראש.
איציק מנהיימר :הרעיונות יפים מאוד .אולם זה חג של בני הנוער ולא נכפה עליהם גזרות שלא יוכלו
לעמוד בהם .יש לערב את גורמי החינוך ,מועצת התלמידים ,לייצר שיח ולעלות את הבעיות ולנסות
למצוא פתרונות.
יש ערך בזה שהנוער לוקח את העצמאות שלו ,לא לאכוף ולהגביל את שעות הפעילות.
פנחס כהנא :כוועדת איכות הסביבה ,החזון שלנו הוא ,שצריך ללכת לכיוון שלא יהיו מדורות
ולמצוא חלופות .הזמן קצר מידי כדי לעשות שינוי מהותי ,כי יש לתאם כל החלטה עם גורמים רבים
בעירייה כמו החינוך ,הקהילה ,הנוער ועוד .יש גם להציג חלופות ענייניות ולא להתחרות בחג
האורים .יש להתייעץ ולשמוע את התושבים המסורתיים.
דני הרוש :אני בעד כל מה שנאמר ובעד החזון אבל צריך להיות מציאותיים ,לשתף את אגף החינוך,
ועדי ההורים ,מנהלי בתי ספר יסודיים .לנסות לקדם את רעיון המדורה המתמשכת לשכבות הגיל
הצעירות.
לא ריאלי לספק גזם ע"י העירייה ,כחומר בעירה למדורות.
עדי לוי סקופ :מציעה לקיים ישיבת פולו-אפ עם אגף הביטחון ,אגף החינוך וגורמים רלוונטיים.
נושא בראון -מבקשת להציג את הנושא בישיבה הבאה של הוועדה ,דרכי ההתמודדות עם נושא זה.
ועדה זו היא המקום המתאים להעלות את הנושא :האם זה מפגע או מטרד ריח?
איציק מנהיימר :אזורי תעסוקה מזהמים סמוכים לאזורי מגורים לא צריכים להיות בכפר-סבא.
אורן וולשטיין :מבקש לצרף את אורן תבור ,מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,לדיוני
הוועדה.
עילאי הרסגור הנדין :אורן תבור יוזמן לישיבות הוועדה.
מבקש להקדים את שעת דיוני הוועדה בימי שלישי משעה  19:00ל.18:30-
חלק מחברי הוועדה מעדיפים להשאיר את שעת הישיבה בשעה .19:00
החלטה:
ישיבות הוועדה יתקיימו בשעה  19:00למשך כשעתיים.
חתימת יו"ר הוועדה

חתימת מזכיר הוועדה

