עיריית נס-ציונה
Municipality of Ness Ziona

ישיבת וועדת איכות הסביבה מס'  02/2020מתאריך  02אפריל 2020
נוכחים:
תפקיד
סגן ראש העיר ויו"ר ועדת איכות הסביבה
מנהל אגף שפ"ע
נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה
נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה

שם
נאור ירושלמי
רפאל קריספיל
איציק הפנר
ליאור אלימלך

חסרים:
תפקיד
סגנית ומ"מ ראש העיר
חברת מועצת עיר
חבר מועצת עיר
נציגת ציבור בוועדת איכות הסביבה
נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה

שם
סמדר אהרוני
מאיה פז סקולניק
שחר רובין
רקפת בר לב
אורן יגאנה

משתתפים:
תפקיד
הווטרינר העירוני
רופאת משפחה קופ"ח כללית
וטרינר
מנהלת תחום מדיניות מזון עירונית בעיריית ת"א
ע' מקצועית לס' ראש העיר
תושבת ופעילה
תושבת ופעילה
תושבת ופעילה
תושב ופעיל
תושב ופעיל
תושבת ופעילה
תושבת ופעילה
תושב ופעיל
תושב ופעיל
תושב ופעיל
תושבת ופעילה
תושב ופעיל

שם
ד"ר יוסי נסינג
ד"ר רינה ארז
ד"ר ערן זיו
רות שטסל ויינר
דניאל דרנפלד
ד"ר יהודית כהן
עינת מטלון
אביבה שוורץ
שי פיטל
ישראל כפיר
דלית כרמון
גבי ארד
נמרוד קפון
דני בירן
צפריר להב
הילי אגין
עידן מינץ
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על סדר יום:
סד' נושא
סביבה ,בריאות וקיימות בימי הקורונה
1
מהלך הדיון והחלטות:
יו"ר הועדה ,נאור ירושלמי ,פתח את הישיבה (שהתקיימה באמצעות ה )zoom-בסקירה של תובנות
המתגלות לציבור בתקופת הקורונה ,בה אנשים שרויים בסגר בבתיהם .נראה שהתובנות האלה
עשויות לשנות את עתידנו בהיבטים רב ים ,כמו עבודה מהבית ,צמצום נסיעות לעבודה ,התא
המשפחתי שחזר וקיבל הערכה גדולה ,ובנוסף חיי הקהילה והחוסן הקהילתי החשובים ,תזונה
בריאה יותר ,הפחתה בצריכה ומכאן הפחתה בכמויות הזבל .אבל עוד חזון למועד וצריך לראות איך
תתבצע החזרה מהסגר לחיים הרגילים.
מנהל אגף שפ"ע ,רפאל קריספיל ,נתן סקירה על פעילות אגף שפ"ע בתקופת הקורונה ,שממשיכה
כרגיל – ואף בהיקף גבוה יותר .הוא דיווח לוועדה על עליה של  20%בכמויות האשפה שהוטמנה
בתקופת הקורונה .כמות הגזם והגרוטאות שנאספו עלתה ב .30%-הנתונים משויכים לעליה
בצריכה מזון וגם לתקופת ניקיונות פסח שבפתח.
לדבריו ,חשוב לשמור על שיגרה ושהתושבים יראו עיר נקיה ,מסודרת ומגוננת .גני הספורט
והשעשועים נסגרו והתבצע חיטוי המתקנים .נעשו הדברות שונות וינוצל זמן הסגר להדברות
ייחודיות ,כמו נמלת האש בגינות ציבוריות ככל שיתאפשר .ניתנו הארכות תוקף לרישיונות עסקים.
קריספיל עדכן על פריסת מרכזי מחזור חדשים (שמתרחשת במהלך ולמרות תקופת הקורונה)
והסכמי פינוי חדשים שנחתמו עם חברת אמניר (נייר וקרטון) ,אביב (פלסטיק) ותמיר (פח כתום -
חוק האריזות) .אפשרויות המחזור הנרחבות הניתנות לתושבים הן שלב חשוב ,אך מעבר לכך
המטרה היא להמעיט ככל האפשר בצריכה עודפת.
ד"ר יוסי נסינג ,הווטרינר העירוני ציין ,כי גינות הכלבים ברחבי העיר נסגרו בשל מספר סיבות :למנוע
מבעלי הכלבים התקהלות וישיבה משותפת; מכיוון שגוף הכלב עשוי לשמש כמשטח ולהעביר את
הנגיף; וכמו כן כחלק מהנחיות משרד הבריאות לסגור גינות ציבוריות למיניהן (גינות ספורט וגינות
שעשועים).
ד"ר רינה ארז ,רופאת משפחה בשירות הציבורי דיברה על מצב מערכת הבריאות מול אתגר
הקורונה .היא הביעה דאגה מכך שהסגר ,מעבר למחיר הכלכלי ,גורם למערכת הבריאות החסרה
מלכתחילה להעביר כוח אדם לטיפול בחולי הקורונה ומאידך להזניח חולים אחרים .ניתן לראות כי
חולים כדוגמת יולדות ,חולי לב או לאחר אירוע מוחי ,חוששים להגיע לחדרי המיון הרגילים
(הנפרדים ממיון קורונה) ,וזה דבר שעלול לגרום נזק רב לחולים אלו.
מרפאות הקהילה עובדות בעיקר ע"י יעוץ טלפוני ,וניתן לראות עליה במתן מרשמים אנטי דיכאוניים
ובמרשמי כדורי שינה .ד"ר ארז המליצה להמשיך בשגרת הבדיקות הרגילה ולא להזניח טיפול .כמו-
כן חשוב להקפיד על פעילות גופנית ,שכן כבר יש עדויות על עלייה במשקל עקב חוסר מעש ואכילה
מוגברת בתקופה זו של הסגר .היא הבהירה כי ההדבקה ממשטחים היא אפסית וכמעט לא קיימת,
בניגוד למה שחושבים.
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ד"ר ערן זיו ,וטרינר מנס ציונה ,הדגיש את היתרון שבחיות מחמד בעיקר בעתות מצוקה כמו בימי
הקורונה .לדבריו הווירוס "מתיישב" על מקומות חולים/חלשים כמו :גיל ,מחלות רקע וכן על המרכיב
הנפשי .כאן חיית המחמד יכולה לסייע ,שכן יש בה הרבה חמלה ורצון אמיתי לעזור לבעלים .יש
רווח אישי רב מאימוץ חיית מחמד .משחק והשתטות של מספר דקות עם הכלב יכול לרומם את מצב
הרוח ,ליטוף חיית מחמד יכול להוות נחמה ולספק שלווה.
לדבריו ,בתקופת הסגר אנו עדים לעליה בטיפול בבעלי החיים ,שכן יש עכשיו יותר פניות וזו
הזדמנות עבור בעלי חיות המחמד לצאת לטיפול בבע"ח ולשבור שגרה.
ד"ר נסינג ציין ,כי יש עליה משמעותית בפעילות כל המרפאות הוטרינריות בנס ציונה וניתן לראות
עליה דרמטית באימוץ בכל הכלביות .בנוסף הדגיש ,כי אדם החולה בקורונה ,מומלץ שלא יבוא
במגע עם חיית המחמד שלו ויטפל בה ,אלא ששאר בני המשפחה יטפלו בה.
רות שטסל-וינר ,תושבת העיר שהיא מנהלת תחום מדיניות מזון עירונית בעיריית ת"א ,הציגה את
המיזם והסבירה שהעיקרון המוביל אותו הוא הקשר ההדוק בין מה שאנחנו אוכלים לבין שינוי
האקלים .ת"א היא חלק מארגון  C-40שזו רשת עולמית של ערים הפועלות לצמצום טביעת הרגל
האקולוגית ,בזבוז מזון ועידוד צריכת מזון מקומי ומהצומח כחלק מחזון העיר והדאגה לבריאות
תושביה .בתל אביב נעשים מהלכים נרחבים עם ההסעדה בבתי הספר ,חינוך והסברה לתלמידים
ולציבור הרחב ,והכל בשיתוף פעולה עם תכנית "אפשרי בריא" של משרד הבריאות.
בת"א פועלת תכנית עירונית "בתאבון" ,ששמה לה למטרה עידוד בישול ביתי ,בריא ובחיק
המשפחה ,תוך צמצום בזבוז מזון ע"י "מנות מתגלגלות" ובכך להימנע גם מזריקה של פסולת
אורגנית ורווח כלכלי וסביבתי .לבקשת התושבים נבנה קמפיין טיפים להתארגנות נכונה בתקופה
המורכבת והמתוחה של הקורונה תוך עידוד תזונה בריאה ,מקיימת ,חווייתית וטעימה יותר הן
במוסדות החינוך והן במסגרת המשפחתית.
עיריית ת"א פונה לתושביה במדיות השונות בצורה מותאמת וייעודית :למשפחות צעירות בדף
הפייסבוק "דיגיטף" ,עם כ 500-פעילויות והרצאות מידי חודש להורים ולילדים ,כמו גם תכנים
רלוונטיים שעולים מידי פעם; לנוער דרך האינסטגרם עם תכניות בשיתוף שפים בדגש על תזונה
נכונה ,ואתגרים קולינריים ("אתגר ארוחת ערב" שנותנת תזונאית) ושיתוף הנוער בתוצרים .הצורך
הגיע מהציבור ,עם בקשות ברשתות החברתיות לטיפים ,הכוונה וסיוע .המטרה היא לתת לציבור
כלים דרך ערוצי מדיה השונים ושהמסר ימשיך להדהד.
ד"ר רינה ארז חיזקה את דבריה של רות שטסל-וינר ואמרה כי נושא קידום הבריאות חשוב ביותר
והוא חלק אינטגרלי מהרפואה ,ודווקא תקופת הקורונה היא הזדמנות לקדם את הנושא .היא
הזכירה שבעבר היתה נס ציונה חלק מ"רשת ערים בריאות" ,וציינה שכדאי לחזור למסגרת הזאת
ולפעול יחד איתה לקידום בריאות הציבור בעיר.
נאור ירושלמי הודה לכל המשתתפים בדיון ,והדגיש את הצורך להמשיך לקדם את הנושאים
הסביבתיים כמו מחזור ,צמצום בזבוז מזון וחסכון באנרגיה – גם בתקופת הקורונה.
רשמה :דניאל דרנפלד
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