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תוכנית אב לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא

אג'נדה  21היא יוזמה בין לאומית ,שהתגבשה בעקבות ועידת ריו (  .) 1992היוזמה קראה ,בין היתר ,למקבלי ההחלטות ברשויות
המקומיות בעולם לפתח מדיניות בת-קיימא ,בהתייעצות עם הציבור ,שחי ופועל במקום.
באג'נדה  21נקבע ,שכדי להשיג יעדים של מדיניות בת-קיימא ברשות מקומית יש לשאוף להתנהלות עירונית אחרת .ישוב בר-
קיימא עפ"י האג'נדה ,הוא רשות מקומית שבה איכות החיים של התושבים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע ,תוך
התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם ,ברוח עקרונות של צדק חברתי ושאיפה לפיתוח וקדמה ,השווה לכלל התושבים בהווה
ובעתיד .לקידום תכנון אסטרטגי לפיתוח בר קיימא במועצה בשיתוף משרדי הממשלה.
האתגר בקידום איכות הסביבה והקיימות במועצה נובע מהצורך לעצב מדיניות פיתוח ,המלווה בכלים ליישומה ,שתאפשר לאזן בין
שימור המשאבים הטבעיים שבתחום המועצה ורתימתם לפיתוח בר קיימא לבין תהליכי השינוי הדומיננטיים במרחב המושבה.
תהליכים אלו כוללים – גידול אוכלוסייה ,גלישת עיור לשטחי המועצה  ,לחץ יזמי לפיתוח בשטחי המועצה ,פיתוח כלכלי ,פיתוח
תיירותי ,ירידת משקלה של החקלאות וצמצום השטחים המעובדים ועוד .בשנים האחרונות חלו בחברה ובמשק הישראלי תמורות
המחייבות הגדרה עדכנית ומחודשת של כלי הניהול והפיתוח של המרחב הכפרי ,המרכז את עיקר הקרקע במדינה .על סדר היום
של המועצה בשנים האחרונות מגוון סוגיות כבדות משקל – הרחבות קהילתיות וצמיחה דמוגרפית ,פיתוח מקורות תעסוקה
ופרנסה ,שינויים ארגוניים וחברתיים ביישובים ,התמודדות עם לחצי פיתוח עירוניים ועם השלכות המצב המדיני – בטחוני ,ועוד.
המועצה פועלת כגורם יוזם ומוביל לפיתוח המושבה והאזור על מנת ליצור קהילת רווחה משגשגת וצומחת ,המשלבת מרחב ירוק
ואיכות חיים .מתוך תפיסה זו יש לגבש תכנית אב ומתאר כוללנית ותכניות אב נושאיות המתייחסות למערך השירותים והפיתוח
הכלכלי.

התפיסה האסטרטגית של המועצה מדגישה את יתרונה היחסי כמועצה השוכנת במרחב עתיר משאבי טבע ,נוף וסביבה מגוונים.
על בסיס זה אומצה גישת הפיתוח בר-קיימא כדרך המיטבית שתאפשר למועצה להניע פיתוח דמוגרפי-קהילתי וכלכלי תוך מיצוי
מושכל של המשאבים הסביבתיים במועצה.
מועצה המקומית פרדס חנה כרכור החליטה כי התנהלות בת-קיימא היא שתסייע לה לעמוד באתגרי הפיתוח ובראשם משיכת
אוכלוסייה חדשה ,השארת בני הדור הצעיר במועצה ,פיתוח כלכלי מקומי ומשיכת מבקרים מעורבות הציבור בתכנון ובעשייה
השוטפת מהווה חלק אינטגרלי של התנהלות המועצה .במסגרת זו קיימת גם עשייה רחבה של תושבים בתחומים סביבתיים
'בסיסיים' (ניקיון ,מניעת מטרדים ומפגעים וכיו"ב) כמו גם בתחומים אחרים (חינוך ,קהילה ועוד).
תכנית האב לפיתוח בר קיימא ואיכות הסביבה היא הכלי שנבחר לגבש מסגרות אלו ולהטמיע בהתנהלות השוטפת של המועצה
קידומן של תוכניות אב לפיתוח בר קיימא מיועד לשקף מדיניות ותפיסה ערכית של המועצה זוהי למעשה "הכרזה" ציבורית
ומקצועית המכירה בפיתוח בר קיימא כתפיסה מובילה המשליכה על דפוסי תכנון ,פיתוח ועשייה במכלול תחומי החיים .הכנתה
של התוכנית מיועדת לספק למועצה כלים אופרטיביים אשר יאפשרו מימושה של מדיניות זו הלכה למעש עשרת העקרונות לרשות
מקיימת כדי להשיג יעדים של פיתוח בר-קיימא ברשות מקומית יש לשאוף להתנהלות עירונית אחרת ,המבוססת על אחריות
ושיתוף תושבים ,מתוך התחשבות במשאבי הטבע והבטחת איכות חיים לתושבים בהווה וגם בעתיד .כדי לספק כלים למימוש
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עקרונות הקיימות ברשויות המקומיות בישראל ,יזמו המשרד לאיכות הסביבה ומרכז השל לחשיבה ופיתוח מנהיגות סביבתית,
בשיתוף מרכז השלטון המקומי ורשת ערים בריאות את ניסוחן של עשרת העקרונות לרשות מקיימת ,כמפורט להלן:

 .1שימור המשאבים הטבעיים (מים ,קרקע ,אנרגיה) של הרשות המקומית באמצעות ניהול מושכל.
 .2שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית.
 .3טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים.
 .4פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכל.
 .5צמצום נפח פסולת עירונית.
 .6עידוד כלכלה מקומית.
 .7אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי.
 .8קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות.
 .9ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה.
 . 10התקשרות ויצירת שותפויות בין-עירוניות ובין-לאומיות לקידום נושאים סביבתיים.

כלים נוספים מגובשים בימים אלה באמצעות המרכז לקיימות מקומית שהוקם בישראל ,ביניהם גליון הערכה לסיווג 'רמת הקיימות
של רשות מקומית' ,פיתוח בנק של דוגמאות לפרויקטים ותוכניות מקיימות שמבצעות רשויות מקומיות ועוד (מידע נוסף באתר
האינטרנט של המכרז לקיימות מקומית בישראל).
חיזוק מדיניות של שמירה על עצים מפני קבלנים ופרטיים :היום הדרך לחסל עץ מעצבן מכל סיבה שהיא הוא קל מדי .כחלק
מהשמירה על המשאבים של היישוב יש לנהל קמפיין חוצות ,הסברה רחבה ,פרסום וחלוקה של רשימת עצים מומלצים לכל בית
(נערכה כזו בקדנציה הקודמת) יש לחדד ולהסביר לתושבים על החוק האוסר לכרות עץ ,גם בשטח פרטי ,ללא אישור מפקיד
היערות.
חשוב לוודא שבתכנית האב של המושבה מוטמעים כל ההיבטים הסביבתיים (שטחים פתוחים וטבע עירוני ,תחבורה ציבורית
ואופניים ,נגישות וכו').
סקר המצב הקיים מקיף את מכלול תחומי איכות הסביבה והקיימות .הסקר מאגם את המידע הקיים ממקורות שונים ואינו יוצר
מידע חדש באמצעות עריכות מדידות ובדיקות.
זהו סקר מכין ,שנועד לאפשר לזהות את סוגיות ותחומי התכנון המרכזיים ואת קדימותם .לצד הממצאים העולים מתוך הסקר,
נפרסו גם מסקנות ראשוניות כתשומה לתהליכי התכנון .המיפוי התמקד בנושאים הבאים:
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•

תכנון סביבתי  -תכנית אב/מתאר המגדירה מדיניות תכנונית סביבתית.

•

מחלקת איכות הסביבה במועצה  -קיום נהלים וביקורות בתחומים הרלוונטים.

•

אגרו-אקולוגיה ,גידולים חקלאיים ומשק בעלי החיים.

•

תעסוקה ,אזורי תעשייה ומסחר.

•

חינוך וקהילה  -מיפוי פעילויות בתחומי הסביבה במוסדות חינוך ובמסגרות קהילתיות ואזוריות

•

פסולת ומיחזור  -היבטים כמותיים לפי סוג.

•

מים ,ניקוז ושפכים – צריכה איכות ותשתיות.

•

אתרי הפרדת פסולת /.אסבסט – מיקום וטיפול.

•

קרינה ואיכות אוויר ורעש ,חשמל ,קרינה בלתי מייננת ,מטרדי ריח ,תחבורה.

•

טבע עירוני :על בסיס סקר הטבע העירוני שהושלם לאחרונה ,יש להטמיע בתכנית האב התייחסות לכל השטחים הערכיים

ולמיקומם של ערכי טבע מוגנים ,נדירים או ייחודיים (צמחי בר וחיות בר) .ההטמעה מתבטאת גם בנכונות לשנות ייעודי קרקע
ותכניות עבודה הנוגעות לשטחים מיוחדים.
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מיחזור ופסולת

פסולת היא תוצר בלתי נמנע של חיינו ככל שרמת חיינו עולה כך גדלה כמות הפסולת שאנו מייצרים ולכן 'לוקחים את הפסולת
בידיים' ...וממשיכים את פרויקט מהפח המיחזור שמובילה המועצה בראשות המחלקה לאיכות הסביבה.
פעולות לביצוע:
 .1נפתח פתרונות חלופיים ויצירתיים להטמנת פסולת
 .2נבטיח את הגעת הפסולת הנותרת לסוגיה לטיפול באתר מוסדר ומאושר.
 .3שיתוף פעולה עם הנהלות בתי הספר הירוקים ובכלל מינוף בתי ספר חדשים לקבלת תו ירוק
 .4אחת לשנה דיווח על הישגי המחזור ,החיסכון ,התייעלות אנרגטית ,לרבות פעולות אקטיביות שננקטו על ידי המועצה ושיעור
עמידה ביעדים.
 .5הקמת צוות הסברה מבוגרים ונוער שיוכשר לפעילות במדיה ויופעל על ידי הדוברות והמחלקה לאיכות הסביבה
 .6מידע לאן מפונה המחזור ,מה נעשה ממנו (ניתן לצרף לדיווח השנתי)
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אימוץ תוכנית לצמצום פסולת ולמיחזור במוסדות הרשות ובמוסדות הציבור ,לרבות שימוש דואר אלקטרוני ובהדפסה דו-

צדדית ,מיחזור של נייר משרדי ,בקבוקים ,קרטונים. ,צמצום פסולת ועידוד ההפרדה במקור בכל המוסדות העירוניים והציבוריים
בתחומי הרשות .עידוד הפחתה במקור וצרכנות נבונה וחסכונית.
 .8פתרון לפסולת למגזר העסקי למפעלי מיחזור .מידע ומעקב
 .9תוכנית עירונית להפרדת חומרים מסוכנים מהפסולת הביתית ,לרבות סוללות ופסולת אלקטרונית ,הצבת מיכלים לאיסוף
פסולת אלקטרונית בשלושה מוקדים ברחבי המושבה
 .10הקמת מרכזי מיחזור שכונתיים לפסולת של קרטונים ,עיתונים ,מיכלי פלסטיק וטקסטיל.
 .11עידוד קומפוסטציה בחצר הבית (בבית הבודד) או במרכזי קומפוסטציה.
 .12חיזוק מרכזי יד שנייה עירוניים.
 .13עידוד מודלים לצרכנות אלטרנטיבית ,דוגמת יזמות קהילתיות כמו "שוק ההחלפות" ו"מעגל המתנות" וכו...
 .14הגברת הפיקוח והאכיפה על האתרים לסילוק פסולת ועל תהליך הפינוי תוצרים בתחום הפסולת והמיחזור
 .15הגברת הפיקוח על זריקת פסולת ברחבי המושבה בשטחים הפתוחים ,וכן על השארת פחי אשפה פתוחים ,קרטונים לא
מושטחים בקרטוניות וכיוצא באלה.
 .16מרכז שימוש חוזר – הקמת מרכז לאיסוף ציוד ביתי ,רהיטים ,ביגוד ,ציוד חשמלי ,צעצועים ועוד ,תיקון ושדרוג הציוד ומכירה
 //מסירה לנזקקים.
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 .17קביעת נהלים לפסולת בניין ,בזמן עבודות הבניין ולאחריהן .עמידה בנהלים אלה תהווה תנאי לזכייה במכרזי בנייה במועצה.

חינוך סביבתי
שיתוף פעולה עם בתי הספר ומינוף תכניות איכות סביבה ,מיחזור וקיימות.
נושא חשוב שיש להטמיע בקרב בני הנוער .מועדוני נוער ,מנהיגות צעירה ,תנועות נוער.
מועדוני גיל הזהב/פיס
תוכניות לביצוע:
•

חידוש פרויקט אמץ חורשה

•

שילוב בתי הספר בפרויקט נקודות חן במושבה -צביעת ארונות סף בקרבת בתי הספר.

•

פעילות בנושא איכות הסביבה אירוע שיא

•

פעילות עם תנועות הנוער בנושא איכות הסביבה
 הקמת מנהיגות ירוקה צעירה
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ריסוס עשביה בשטחים פתוחים

כחלק מפיתוח בר קיימא אין מקום לריסוס בחיינו .הנושא עלה ועולה כל אביב מחדש כאשר מושבה בשיא פריחתה ויופייה,
הפתרון לנושא העשבייה הוא בכיסוח עם חרמש מה שנעשה במקומות מסוימים .יש כאן קהילה אקולוגית גדולה וחכמה ויש בידה
לתרום רבות לפתרון בר קיימא.
ריענון ופיקוח על שפ"ע שיפעלו על פי ההנחיות:

הנחיות לריסוס ברחבי פרדס חנה כרכור.
 .1יש להדביר אך ורק מדרכות עם אבן משתלבת.
 .2אין להדביר צמחיה במקום שאין מדרכה.
 .3שעות ההדברה יתאמו עם מנהל אגף שפ"ע.
 .4אין להדביר בקרבת מבני חינוך ובעיקר לא בשעות הבוקר ופיזור הילדים.
 .5חל איסור על ריסוס בתוך שטח מבנה חינוך.
 .6שימוש בחומרי ההדברה בהתאם לנוהלי משרד להגנת הסביבה בפיקוח אגף שפ"ע
 .7חל איסור בריסוס שטחים פתוחים.
איסור מיוחד לרסס בקרבת מקורות מים ,לרבות ברכות החורף ,ולרבות בעונה בה ברכת החורף יבשה; מצד שני ,אין מניעה לרסס
במגרשי ספורט ,מגרשי חניה וכיוצא באלה.
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דיווח על מפגעים סביבתיים

תקנה  2לתקנות חופש המידע קובעת ,שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע ,ובלבד
שאותו מידע הוא לגבי חומר ,רעש ,ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר ,לקרקע ,למים או לים ,והם מסוג העלול לגרום
למפגע סביבתי.
סעיף 6א לחוק חופש המידע קובע:
"6א).א( רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה ,באתר האינטרנט של הרשות הציבורית ,אם
קיים אתר כאמור ,ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה; לענין זה" ,מידע על איכות הסביבה" – מידע על חומרים
שנפלטו ,שנשפכו ,שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש ,ריח וקרינה ,שלא ברשות היחיד.



קישור לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור),
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ContactUs/FreedomInformation/Documents/procedures/nohal_freedomofinfor
mation_employees.pdf
מטרה ריכוז מידע אודות בדיקות הניטור של מפגעים בתחומים הרלוונטים ,המתבצעות כיום על ידי גורמים שונים בשטח המועצה.
על בסיס זה תתבצע פעילות לגיוס הגורמים הרלוונטים להקמת מערך ניטור מקצועי של כל סוג מפגע .נתוני הניטור יאספו ,יושוו
לתקנים הקיימים ויפורסמו באתר האינטרנט החדש של המועצה.

 .1נתוני מיחזור והפרדה -דוח שנתי
 .2דוח מדידות רעש
 .3נתוני אוויר וריח -על פי נתוני האיגוד
 .4נתוני קרינה
 .5מידע רלוונטי נוסף
על בסיס זה ימוסדו שיתופי פעולה עם הגורמים הרלוונטים להכנת תוכניות פעולה לצמצום המפגעים כדי לעמוד במדדים
המוגדרים בחוק .ניטור מתמשך יאפשר לקבוע באיזה תחומים צומצמו מפגעים ובאילו נדרשות פעולות נוספות.
•

פיתוח אפליקציה לדווח על מפגעים סביבתיים
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תו ירוק לעסקים

בימים אלה ,כאשר המודעות הסביבתית -כלכלית הולכת וגודלת יש בהענקת תו ירוק למוצר ,או שירות יתרונות סביבתיים,
שיווקיים ותדמיתיים .מחד גיסא ,הענקת מבטאת התו הירוק פגיעה פחותה סביבה באחד או יותר משלבי מחזור חיי המוצר.
מאידך גיסא ,הענקת התו למוצר או לשירות מעידה ,כי למפעל קיימת מודעות סביבתית רבה ורצון לשמר ולטפח את נושאי איכות
הסביבה .כך ,באורח משולב ,מתפתחת הגישה הסביבתית הירוקה של הצרכן והמפעל נתפס בעיניו כירוק וסביבתי.
חשוב לציין שתחילת התהליך מתחיל במודעות לנושא ויש לפעול במקביל לשדרוג והסדרה מרכז המושבה לטובת קידום העסקים
והשירות לתושב.
המטרה :לעודד עסקים לאמץ את עקרונות הקיימות ובכך לצמצם צריכת משאבים ויצירת זיהומים סביבתיים התייעלות אנרגטית,
סביבתית ושמירה על הערכי הטבע.
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הסדרת השילוט העסקי ביישובים

הפרויקט מחולק לשני שלבים:
 .1מיפוי מצב קיים ותכנון שילוט לתעשיה ועסקים
 .2ביצוע שילוט מוסדר ראשית כפיילוט .לאחר לימוד תוצאות הפיילוט הכוונה להרחיב לשאר המושבה.

הנחיות בנושא שילוט לעסקים
קביעת קריטריונים אחידים להצבת שילוט בתחום המושבה.
שמירה על האופי הארכיטקטוני של חוצות העיר והמבנים שבה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים יצירת שילוב עיצובי בין
השילוט המבוקש לשלטים סמוכים ,ובין השילוט המבוקש למבנה ולסביבה.
הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות בהקמת השילוט.
הסדרת השילוט ביישובי המועצה תביא ל –
 .1שיפור כלכלי כתוצאה מנגישות טובה וזמינה.
 .2שיפור חזות היישוב – סדר ,ניקיון ויופי.
 .3שיפור עסקי – יחייב את העסק לעמוד בתנאי רישוי ושעות פתיחה.


הנחיות עיצוביות לשילוט בתל אביב-יפו נועדו לקבוע הוראות ועקרונות להצבת שילוט בעיר לצורך שמירה על חזות נאה ואסטטית
של חוצות העיר ,איכות החיים של תושביה והבאים בשעריה ונועדו לשמור על איזון מתאים בין המפרסמים לבין רווחת הציבור.



חוק העזר לחיפה (שילוט) התשנ"ו  1995קובע הנחיות ברורות בנוגע להצבת שילוט בעיר שמטרתן :שמירה על חזות נאה
ואסתטית של העיר ,קביעת קריטריונים אחידים לשילוט ,שמירה על האופי הארכיטקטוני של העיר ,הגנה על הציבור בקביעת כללי
בטיחות מחייבים.
מהו שלט?



הודעה /תמונה /ציור /כתובת /סמל /כרזה /תבנית /אות או כיוצא באלה ,שנועדו להיות מוצגים דרך קבע או לזמן ממושך ,המכילים
את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או מהותו או טיב העסק או של כל פעילות אחרת.
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הצגת שלט
עפ"י חוק העזר לשילוט ,לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו ,אלא לפי רישיון מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי
רישיון ולאחר ששילם אגרה .כל שלט של עסק יהיה כתוב בשפה העברית ,כאשר הכיתוב בשפה העברית יהיה גדול ומשמעותי
במידה סבירה ביחס לגודל השלט.
הרוצה להציג שלט יגיש בקשה בכתב לראש העירייה ,בטופס בקשה לרישיון להצגת שלט הנהוג בעירייה.
אגרת שלטים
בעת מתן רישיון לשלט או בעת חידושו ,תשולם לעירייה אגרת שלטים בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה .על בעל רישיון
לשלם אגרה לכל שנה שבה נשאר השלט במקומו.
עיצוב השילוט
השילוט יעוצב ברמה אומנותית ,על ידי בעל מקצוע בתחום הגרפיקה/שילוט ,ויבוצע מחומרים עמידים בפגעי מזג אוויר .רכיבים
ממתכת ,למעט אלומיניום ומתכות אל-חלד ,יהיו מגולוונים ,או צבועים בצבעים המגינים מפני קורוזיה.
השלט המוצע ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא ממוקם ,בבניינים הגובלים וברחוב .על השילוט להשתלב במיקום ,בגובה,
בצורה ,בגודל ,בחומר ,בהארה ,בצורת האותיות ,הכתב ובכל בחינה ויזואלית אחרת.
על השלטים להיות מעוצבים וממוקמים להנחת דעת ועדת השילוט ,ומתאימים לאופי הארכיטקטוני של המבנים והסביבה.
הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך ,לעוברים ושבים או לעסקים שכנים.
לא יותר שלט שאינו צמוד למבנה ,או למעקה בנוי ,למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י ועדת השילוט.
בעל רשיון לשלט חייב להחזיק את השלט במצב נקי ותקין .שלט שאינו מתוחזק כראוי  -חייב בפירוק מיידי או החזרתו למצב תקין.
העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש ,במידה ולא יעשה זאת בעל השלט.
שלט מואר יהיה מצויד במפסק פחת ,והמערכת המספקת חשמל לשלט תהיה מוסתרת .מערכת תאורת השלט תעבור בקורת של
חשמלאי מוסמך ,שימסור אישור לתקינות המתקן החשמלי ולאחריות ,לבעל השלט .במקרים מיוחדים יותר שימוש בגופי תאורה
מעוצבים ע"ג זרועות ,בכפוף לאישור הפרט ע"י אדריכל הועדה.
בכל מקרה יש להעדיף שילוט על גבי מבנים באותיות בודדות ,מוארות (לא מהבהבות) ,על גבי רקע קיר המבנה ,או שלט מצידו
הפנימי של חלון הראווה.
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פעילויות ואירועים קהילתיים

שמירת נושאי סביבה וקיימות על סדר היום הציבורי וחשיפת הפעילות לצורך יידוע והרחבת מעגלי העשייה מחייבים שימוש במגוון
כלים .מיזם שנתי הכולל פעילות חווייתית מחברת את הציבור הרחב גם אלה שאינם פעילים ומודעים באופן שוטף – לנושא,
ומאפשרת במה לחשיפת וביטוי הפעילות והעשייה של הפעילים ,המועצה והארגונים הפועלים בתחום.

פעולות לביצוע:
 .1תוכנית שנתית של אירועים בתחום
 .2שילוב עמדת הסברה של איכות הסביבה בכול אירוע של המושבה שכוללת הסברה ודוגמאות לפחים המגוונים
 .3המשך הפעלת הצגות ברחבי המושבה בהקשר לנושאים סביבתיים ומחזור
 .4פעילות עם תנועות הנוער והמועדונים
 .5קורסי הסברה -כגון :נאמני ניקיון ,פורום אורות
 .6פעילות בבתי הספר
 .7פעילויות בשלוליות החורף ובאתרי טבע עירוני נוספים על פי תכנית הפעולה בנושא
 .8אירוע שיא שנתי של איכות הסביבה בשיתוף בתי הספר  /ארגונים ירוקים ותנועות הנוער

גיבוש צוות מהוועדה לתכנון וארגון ,קביעת מועד ,קביעת אתר ,גיבוש תכנית פרסום
ושיווק (עם אפשרות לפעילות מקדימה במסגרות דוגמת מוסדות חינוך) וגיבוש תכנית פעילות בשילוב ועדת אירועים וכל ועדה
רלוונטית אחרת (חינוך ,ספורט)...
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מדידות קרינה במוסדות חינוך

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את תוצאות המדידות המדגמיות לקרינת רדיו ולקרינה ממתקני חשמל ,שבוצעו בבתי ספר
בתיאום עם משרד החינוך .מטרת המדידות הייתה לוודא שהילדים אינם חשופים לקרינה ברמות בלתי סבירות שמקורה במתקנים
חיצוניים לבית הספר ,כגון :קווי מתח ,שנאים ,אנטנות תקשורת ,רדיו ,טלוויזיה וסלולר ,המצויים בפיקוח המשרד להגנת הסביבה.
תוצאות מדידות הקרינה בבתי הספר מתפרסמים ומוצגים לעיון הציבור בפרק "חופש המידע" מתוקף סעיף  6א לחוק חופש
המידע.
•

נושא חשוב ביותר ,שיש לתת עליו את הדעת.

שיקום בריכות החורף
יש להמשיך לפעול על פי המתווה שקורה בפועל  -תכנית עבודה המשותפת לגורמים במועצה ומחוץ לה ,שכוללים טיפוח ,שיקום
וניטור.


המשך פעילות קהילתית בבריכות החורף



הדרכות



שילוט
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שביל טבע עירוני

.1יצירת מפה נושאית "ירוקה" של איזור המושבה .המפה תהווה בסיס מידע זמין לשימושם של מבקרים בפועל ,מבקרים
פוטנציאלים ,תושבי המועצה ,גופים ירוקים ,תיירות ,רשויות ,המפה תכלול מידע אודות אתרים ,מוקדים וצירים סביבתיים בנושאים
של תשתיות סביבתיות ,שמורות טבע וגנים לאומיים ,אתרי מורשת ,היסטוריה וארכיאולוגיה ,שבילי הליכה ,שבילי אופניים ,אתרים
משוקמים ,מוסדות חינוך סביבתיים ,תכנון ירוק  ,מוקדים תיירותיים– לינה ,הסעדה ,חנויות יד שניה ועוד .המפה תעודכן ותשודרג
באופן רציף .המפה תפורסם באינטרנט וניתן יהיה לפרסם אותה או חלקים ממנה גם בדפוס.


יש לקדם את הפרויקט על בסיס מסקנות סקר הטבע העירוני .האם החברה להגנת הטבע
 .2היקף הנרחב של שטחים פתוחים במועצה והיקף המשאבים המצומצם העומד לרשות הגופים האחראים לשטחים הפתוחים
מקשה על שמירה וטיפוח של שטחים אלה .גיוס פעילים ומתנדבים מקרב הציבור לשימור וטיפוח השטחים ,יתרום לאיכות
השטחים הפתוחים וניקיונם ,יתמוך בפיתוח התיירות ,יגביר את מודעות הציבור לנושאי סביבה וקיימות ,יחזק את הקשר בין
קהילות לסביבת המגורים שלהן ובין קבוצות בקהילה ולחיזוק הקשר בין האדם לטבע.

לשטחים פתוחים מסוגים שונים במועצה יהיו קהילות מאמצות מקרב התושבים ,מוסדות החינוך ,המפעלים וכיו"ב .הקהילות
ישמרו את השטחים הפתוחים ,יטפחו ויפעילו פעילות חינוכית בקהילה .הגופים הציבוריים השותפים יקיימו פעילות תמיכה
בקהילות המאמצות באמצעות מתן ידע מקצועי ותמיכה ב"תחזוקת" הפעילות הקהילתית באמצעות אירועים לכל המתנדבים ומתן
הטבות נוספות (כגון :לעסקים – פרסום בעיתון מועצה לתושבים הנחה סמלית במתנ"ס וכיו"ב .המשמעות היא סמלית).
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שבילי אופנים
עידוד יוזמת הרשות המקומית לסלילת שבילי אופניים נוספים ,תוספת חניות אופניים הן במוסדות החינוך והן במרכז המושבה
(א) על רקע הגידול הרציף בהיקפי הרכיבה על אופניים והמצאי הרחב של שטחים פתוחים לסוגיהם בתחומי המועצה ,הגברת
הנגישות של השטחים הפתוחים לרוכבים תסייע בהגדלת מספר המבקרים והנופשים במועצה ותעמיק את הקשר של התושבים
לשטחים הפתוחים ,לטבע ולנוף.
(ב) סלילת שבילי אופניים לאורך צירים מרכזיים באזור ולאורך כבישי הגישה אל היישובים תאפשר להגדיל את מספר המשתמשים
באופניים כאמצעי תחבורה חליפי ,זול ובלתי מזהם.
תכנון – קיימת תוכנית אב לשבילי אופניים ברחבי המועצה קביעת סדרי עדיפויות לקידום פיתוח השבילים השונים.
תפוקות הפרוייקט:
 .1נגישות לאתרים אטרקטיביים.
 .2עידוד ומשיכת התיירות.
 .3הגברת המודעות לספורט ובריאות.
 .4שמירה על הניקיון באתרי הטבע.
 .5הפחתת השימוש בכלי רכב ממונעים ומעבר לרכיבה על אופניים.

תחבורה ציבורית

כניסת קו  4ומתן מענה לשכונות מחלק המזרחי לרכבת יש לפעול ולהמשיך לקדם את התחבורה הציבורית כולל הרכבת.
לקדם שיפור:
•

לבדוק קווי אוטובוס לבתי הספר חקלאי ותחבורה ציבורית בצהרים.

•

קווי אוטובוס לביג

•

שכונת נווה אשר
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סיירת פקחים מתנדבים

•

נאמני מיחזור

המועצה המקומית פרדס חנה כרכור חולשת על שטחים פתוחים נרחבים ומגוונים (שחלקם מועדים לשפיכה בלתי חוקית של
פסולת בניין ומזהמים נוספים .היקף כוח האדם העומד לרשות המועצה לטובת פיקוח מצומצם ביותר.
הפרוייקט מיועד לשפר את איכות הסביבה בשטחים הפתוחים באמצעות מתנדבים שיפעלו בשיתוף המועצה לצמצם את ההשלכה
הפיראטית של פסולת בכלל ושל פסולת בניין בפרט בשטחים הפתוחים ומניעת כניסה לא מוסדרת של כלי רכב לאזורים מוגנים.
הקמת מערך מתנדבים מקרב תושבי המועצה במסגרת 'מתמיד' ,שיסיירו בשטחים הפתוחים ,ימנעו שפיכת פסולת פיראטית
וכניסת רכבים ,יעכבו מזהמים ,ירשמו דוחות וידווחו על מפגעים.
הפקחים יוכשרו לקראת פעילותם  -ע"י המשרד להגנת הסביבה בשיתוף מג"ב ויפעלו בעיקר בשעות היום ובימי השבוע.
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