פרטי כל של ישיבה מס'  1של ועדת איכות הסביבה
מיום שני ,כ"ה באדר ב' ה'תשע"ט ()1/4/19
השתתפו:
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן ,חבר מועצת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב יהודה מרמורשטיין ,לשעבר חבר מועצת העירייה ,מנכ"ל "עלה"-חבר הועדה;
הרב יוסף יעקובוביץ ,עוזר בלשכת רה"ע-חבר הועדה;
הרב מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות הסביבה-חבר הועדה;
הרב ידידיה ידעי ,חבר הועדה;
הרב יחיאל לוי ,חבר הועדה.
נכחו:
מר יששכר סיטקוב ,אכיפה-מח' איכות הסביבה;
גב' אסתר קינן ,חינוך סביבתי-מח' איכות הסביבה;
גב' עדי ירוביץ ,רישוי ותעשיות-מח' איכות הסביבה;
גב' תמר לרר ,מיחזור-מח' איכות הסביבה.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה (הכיתוב על-סמך נתונים
ופרטים שנמסרו לכותב הפרטי-כל ע"י מר מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות
הסביבה שנכח בישיבה).
הרב מרדכי ויסלובסקי :תודה להרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן ,חבר מועצת העירייה
ויו"ר הועדה על יזמתו לכינוס הועדה ולחברי הועדה שהגיעו.
מדובר בועדה חשובה וחיונית ,ומשום כך ,הינה ועדת חובה ,הן בעיריות והן במועצות
מקומיות ואזוריות.
ישיבתה הראשונה של הועדה מתקיימת במרכז לחינוך סביבתי ,באתר חירייה ,ויש
לכך משמעות מירבית ,למרות שאיכות הסביבה זה לא רק פסולת .טיפול נכון בפסולת
משפר את איכות הסביבה.
בין הפעילויות שהמחלקה לאיכות הסביבה עוסקת בהן ,גם תחום חינוך סביבתי .זו
השנה השלישית שמתקיים פרוייקט "יחיד ורבים" בתלמודי תורה ובחיידרים ,שזו
תכנית עומק להקניית התנהגות נאותה של היחיד ברשות הרבים .בשנה זו ,מעל 7000

תלמידים השתתפו בפרוייקט ,ואנו מקווים שבעזהשי"ת בשנה הבאה יגדל מספר
המשתתפים עוד יותר.
היבט אחר של איכות הסביבה הוא נושא רישוי עסקים ותעשיות .המחלקה מגישה
את הדרישות הסביבתיות לרישיון העסק ,כדי לצמצם את ההשפעות של מטרדי רעש,
איכות מי ביוב היוצאים מהעסק וכדומה.
ישנה גם אפשרות למדידת קרינה סלולארית .בישראל התקן דומה לתקן האירופאי,
ולרוב אין בעיות קרינה ,במרחק המתאים .כדי להגביר את האכיפה ,חלים באזורי
התעשיה בעיר חוקי מדינה בתחומים סביבתיים ולא החוק העירוני.
המחלקה מטפלת בנושא נוסף -בעיית היתושים .ישנן שתי חברות המועסקות ע"י
המחלקה לאיכות הסביבה לצורך ניטור והדברת יתושים .ישנם שני סוגי יתושים
נפוצים-הנופליס שעוקץ בשעות הלילה .זהו יתוש שמצריך כמות גדולה של מים (כמו
בגיגית) עומדים למשך מספר ימים ,והיתושה מטילה שם את הביצים .סוג אחר ,הינו
היתוש האסיאתי ,שלו מספיק מים בגובה של ס"מ ,והיתושה יכולה להטיל שם
ביצים ,או אפי' על בוץ .משום כך ,חשוב לציבור לשמור על חצרות נקיות ופניות
מגרוטאות ,כי אפי' שלולית מים על שקית ניילון יכולה להוות כבר למטרד היתושים.
שני נושאים שחשוב לדבר עליהם-תחום המיחזור ,שבקרוב גם בבני ברק ,יהיה
מיחזור אריזות ,והיבט סביבתי נוסף הוא נושא זיהום האוויר .בעיר ישנן שתי עמדות
ניטור אוויר :האחת-מנטרת את ציר רח' ז'בוטינסקי; והשניה-מנטרת את כביש
"גהה".
בשנה שעברה הוצבה ניידת לניטור בלב העיר-ברחוב רבי עקיבא ,והתוצאות בתוך
העיר הוכיחו שאיכות האוויר תקינה והיא עומדת בתקנים .הבעייה ,שבצירי
ז'בוטינסקי וגהה ,שהינם כבישים בינעירוניים סואנים ביותר ,חוצים את העיר והם
ממוקמים בתחומי השיפוט של העיר ,אך רובם המוחלט של הנוהגים בהם כלל אינם
תושבי העיר ,אלא רק חולפים דרכה ,אך בתקשורת ישנן כותרות ש"בבני ברק יש
זיהום אוויר" ,וזאת למרות שאין הן משקפות את המציאות כמות שהיא .בד בבד,
לפני שנים אחדות בוצעה תכנית לצמצום הזיהום ,ואנחנו ,כיום ,חוזרים לכך ונפעל
לשיפור באיכות האוויר ובצמצום הזיהום מהתחבורה.
גב' אסתר קינן :מרכז החינוך הסביבתי ,באתר בו אנו נמצאים כעת ,נועד לשמש גם
את תושבי בני ברק .ישנה בעיה של צוות הדרכה ,שאיננו חרדי ואינו מתאים להדרכת
תלמידים חרדיים ,שהינם הרוב המוחלט של תלמידי העיר .בשלב זה ,ישנה רק
מדריכה חרדית אחת .למרכז לחינוך סביבתי הגיעו עד כה כמה וכמה קבוצות-בתי
ספר ,גני-ילדים (לאחר חג הפסח ישנם שני ימים סגורים רק עבור קבוצות מבני ברק),
קבוצות נשים של קורס בריאות וסיור מפקחות של גננות .במגזר ישנו פער בין תפיסת
הפרטי לציבורי .ישנם מספר בתי ספר וסמינר שהוסמכו לבתי ספר "ירוקים" .לבתי-

ספר אלו היה חשוב להתייעל ,להגיע לחיסכון בהוצאות ,להנות מהפרס ,אך הטקס
והתעודה עצמם לא היו חשובים והם לא הגיעו לטכס חלוקת התעודות.
הרב יחיאל לוי :מציע להביא למרכז בו אנו שוהים את מנהלי החיידרים ,כדי שיראו
אותו במו עיניהם ,לגייס אותם לנושא ,להעלות את המודעות ,לעודד תחרותיות בין
בתי-הספר.
הרב יהודה מרמורשטיין :אני מברך את המפגש ,אך חסרים כמה שותפים לדרך על
מנת שהשינוי ייצא לפועל .חסר כאן נציג של אגף התברואה .זה צריך להיות משהו
מתואם יחד איתם .שינוי תפיסה זה משהו שלוקח זמן ,לא שנה או שנתיים וגם לא
שלוש .זהו תהליך מתמשך ,שלוקח עשר שנים .בשביל שינוי כזה יש צורך בגיוס
ההנהגה ,שהאדמו"ר ,הרב ,ראש העיר יתנו דוגמא אישית ,שגם זה יהיה בראש.
גב' אסתר קינן :צריך לחשוב באופן נרחב מיהם השותפים לדרך ,וגם נציג של אגף
תשתיות יוכל להוסיף לתחום.
הרב ידידיה ידעי והרב יחיאל לוי :אפשר לגייס לתחום נוער חרדי מתמודד ,ולהכשיר
אותם להיות מדריכים .כדאי גם שיהיה נאמן איכות הסביבה בכל בניין ,או בניינים
אחדים ,כדי שיהיה מישהו מקומי לקידום העניין.
הרב ידידיה ידעי :הבתים מבפנים יפים מאוד ,מטופחים ,אך החצרות מוזנחות ,והן
מהוות מוקד משיכה למטרדים.
הרב מרדכי ויסלובסקי :אנחנו נפעל להוצאת כתב הסכמה בעניין של הרבנים ,ונפרסם
את זה בעיתונות המקומית.
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן :לראש העיר הנושא הזה חשוב מאוד .הוא היה
ממקימי המחלקה העירונית לאיכות הסביבה .גם להרב שמואל ליטוב ,מנכ"ל
העירייה הנושא חשוב ,כך שלחמש השנים הקרובות יש לנו "גב" לעשיה.

