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משתתפים
ציפי קפל -יו"ר ועדת איכות הסביבה ,חברת מועצה
טלי מולנר -חברת מועצה
אמייה טגה -חבר מועצה
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ליזי אורון -ראש מינהל תפעול
עירית גולן -אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה ,חברת ועדה
אופיר יובל -חבר ועדה ,נציג ציבור
גיא שחר -משקיף לוועדה ,נציג ציבור
שרי פריסר -מנהלת מח' ניקוז ,אגף תשתיות
ניסים אלמון -יו"ר רשות ניקוז שרון
דרור אפשטיין -מהנדס סביבה ,רשות ניקוז שרון
מהלך הדיון
 .1בעבר הוזרמו לנחל פולג שפכים מישובים במזרח ובעקבות עתירה שהוגשה הוקם מט"ש המטפל בשפכים לרמה
שלישונית .בנחל שקעה לאורך השנים בוצה שאולי מהווה מקור לריח .שטח הנחל מהווה מקור פנאי ונופש אך
אין לאורכו שילוט מספק והמקטע בתחום נתניה מוזנח באופן יחסי .הוצע לבחון מימון תקציבי מטעם רשות
הניקוז או אחר לשיקום הנחל בהתאם.
 .2ניסים נתן סקירה של נתוני הנחל-
א .אשר ממוקם באגן חולי עם קרקע סחיפה מחלחלת ולכן הינה כמו ביצה .כמו כן לנחל מקטע נמוך מגובה
הים מכביש  2מערבה .ברשות הכינו תכנית אב כולל סקר ביולוגי וסביבתי לערכי טבע.
ב.

לאורך השנים הנחל היה בבעלות רשות הניקוז והמקטע מיקום ועד הים בבעלות רט"ג .בהמשך הפך כל
תחום הנחל לשמורת טבע ולכן אין לרשות הניקוז אפשרות לנקז את הנחל ולטפל בו ,למעט פעולות ניקיון
שבוצעו לפני זמן מה .כמו כן הוסדרו דפנות הנחל ונעשה ניקוי תחתית הנחל ככל הניתן.

ג.

במסגרת אנ"מ אילנות נדרש ניקוז של השטח .כמו כן ישנה תכנית לשיקום אוקולוגי של הנחל .במקטע של
נתניה לא נמצא ערך אקולוגי משמעותי .הוקם שביל אופניים ע"י הרשות שהתכסה צמחייה והרשות תפעל
לגיזום המקטע.

ד.

היות ותחתית הנחל כ 2.5-מטר מתחת לפני הים אין מהירות של זרימה וכל המשקעים שוקעים יחד עם
הצמחייה .בשל היפוך השכבות יכול להיגרם ריח שעולה.

ה .מבחינת טיפול בקולחין מהמט"ש -ישנו נוהל של חסימת הנחל ככל שישנה תקלה בתחנת הסניקה וגם
חסימה מנחל אודים.
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ו.

הרשות מנסה לקדם תכנית אב לשיקום הנחל אך לטענת ניסים רט"ג לא מאשרים טיפול בגדה הדרומית.
ניקוי אפיק הנחל יעלה כמיליון .₪

 .3ניסים יפעל לקדם התכנסות של מנהלת נחל פולג .כמו כן ינסה לקדם מול רט"ג את ניקוי השביל לאורך הנחל.
 .4תעלה הצעה לסדר למועצת העיר -לתאם בין רשות הניקוז לרט"ג לטיפול בנחל .מוצע לזמן את נציגי רט"ג
לוועדה.
 .5גיא ביקש לקיים שיתוף ציבור בנושא חורשת הסרג'נטים וכן סיור משותף בחורשה .כמו כן הוצע לבחון עדכון
לתב"ע הנוכחית של החורשה.
 .6סוכם כי יתקיים סיור של הוועדה בחורשה.
רשמה :עירית גולן-אנגלקו
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