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כ"ב שבט תשע"ד
 32ינואר 3112
סימוכיןdoc.173211 :

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
מתאריך 33.1.12
משתתפים:

גיל ליבנה  -ראש המועצה ,מיכל רימון-חברת מועצה ומחזיקת תיק איכה"ס,
חננית וייס – מנהלת אגף איכה"ס ,תמי לרנר-ויזנפלד ,רכזת פרויקטים,
אמיר תאר – מנהל יחידה סביבתית ,אבי עמירה – מפקח יחידה סביבתית,
שלמה סבג – מנהל מחלקת תחזוקה.

נציגי ציבור:

אילן שבתאי ,חנן זיו ,רוני קינדרמן ,יאיר ורדי ,רחלי גבאי ,יפעת ליכטרמן,
דני ברסלואר ,ד"ר אמנון דובדבני ,נחמה אגרנט ,רון מורד ,מיכל טוכלר-אהרוני,
חיים לשם ,טמיר אלירז ,דינה דגון ,רחל אורלנצ'יק ,אורי מוזס ,ניסים נעים

גיל:

בירך את הנוכחים על פתיחת הועדה לשנת  3112וחשיבותה.
מציין את פעילותו של שלומי סויסה ,מחזיק התיק היוצא ומאחל בהצלחה
למיכל .
שוהם מובילה ביחס למה שקורה בארץ בתחום איכות הסביבה .יש עוד מה
לעשות ,המטרה היא לגבש אג'נדה לשנים הבאות בתחום הסביבתי.
מוקיר ומעריך את פעילות האגף בתחום ואת ההצלחות בנושאי איכות הסביבה.

מיכל:

הציגה את עצמה ואת הרקע המקצועי ,עו"ד ויו"ר עמותת נגישות ישראל.
מעריכה את פעילות הועדה עד כה  ,הצטרפה כיו"ר מתוך אמונה בעשייה בתחום,
תשמח להוביל נושאים בתחום החינוכי – קהילתי  -סביבתי ,ולשמוע את רצונות
והרעיונות שיעלו מקרב חברי הועדה .סבורני שההחלטות בוועדה צריכות להיות
ישימות עם ראיה עתידית לאור התפתחות.

הצגת היחידה הסביבתית שוהם-חבל מודיעין:
נערכה סקירה של מנהל היחידה ,אמיר תאר ,בה סקר את העבודה המשותפת בין שוהם לחבל
מודיעין ,טיפול בפסולת ,מפגעים מתעשייה ,הפחתת זיהום אויר ,ותלונות בנושאי איכות הסביבה:
מפגעי רעש ,טיפול במוקדים העלולים לפגוע בבריאות הציבור וחינוך סביבתי.
הצגת עבודת מפקח היחידה הסביבתית:
סיורים יזומים בשוהם ובעוטף שוהם ,עבודה משותפת עם משטרה ירוקה ,ממ"י ,קק"ל ,רשות
הניקוז ורשות העתיקות .מבצעים סיורים יזומים עם גורמי אכיפה ,עבודה שוטפת עם מחלקת
רישוי עסקים ,שיטור קהילתי ,ניטור יתושים ,פיקוח על קבלן הדברה וכו'.
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גיל:

מעדכן כי בישיבה עם משרד התחבורה ניתן אור ירוק להקמת גשר עילי מרח'
הסלע לפארק יער שוהם .עלה במסגרת ישיבות התושבים עם נציגי קק"ל.
הנושא נמצא בראשיתו של הליך תכנון.

חיים לשם:

מציע לעשות תחרות אדריכלות לעיצוב הגשר.

חננית וייס:

הצגת יעדי אגף איכות הסביבה לשנת  3112וסקירת ביצועי  3112בתחומים
השונים.
-

תג סביבה -צמצום צריכת משאבים בתחום מים אנרגיה ופסולת:

אנרגיה  -חסכון בצריכת חשמל ,המשך צעדי התייעלות במבני ציבור ומוסדות
חינוך.
החלפת נורות הנל"ג לתאורת חסכונית של לד ,הפרויקט בעיצומו.
רחל גבאי:

מבקשת לדעת האם ידועים ונלקחו בחשבון גורמי סיכון בריאותיים מתאורה זו?

חננית:

יש מחקרים לכאן ולכאן .החברה שזכתה בשוהם עברה את אישור המדען
הראשי .יחד עם זאת ,נשמח להשיב על השאלה בהתייעצות עם מומחים בתחום
ונתייחס לכך בישיבה הבאה.

אמנון דובדבני :סיכוני הסרטן אינם בעוצמות האלו אלא במרחקים אחרים.
גיל:

עבר בדיקות של משרד הבריאות ואיכות הסביבה .המשרד להגנת הסביבה
מעודד מעבר לתאורה זו.
החלפת צ'ילרים בית תרבות
אושר קול קורא ,נמצא בשלב הכנת מכרז לרכישה והתקנה.
אשפה  -שימור וחיזוק הפרדת פסולת לזרם רטוב ויבש בישוב ועידוד המיחזור,
יישום חוק האריזות .דילמות בנושא הפחים החומים מחוץ לבתים ,שיתוף,
מעבר לפח  271ליטר לפסולת יבשה ופינוי פעם בשבוע.
מים  -המשך חיסכון בצריכת מים בגינון ציבורי ,ביצוע פעולות בשנה זו ל
שדרוג מערכות השקיה .עמידה בהקצאות רשות המים לגינון ציבורי.
פארק שוהם :
יישום תוצרי הצד הפיזי תוכנית פארק יער שהם – שבילי אופניים.
כנסיית בכחוס הקדוש – הדרכות ופעילות חינוכית.
טיפוח חזות הישוב
שדרוג גינות ציבוריות ,שדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ,שדרוג מערכות מים
וביוב.
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פרויקט שיתוף הציבור – אחזקת בעלי חיים
נבנה מתחם שוטטות נוסף בסחלבים.
מתחם גן החבל ישודרג ויוגדל.
הוגברה האכיפה בשעות הרלוונטיות ,הגדלת כוח האדם במהלך 3112
עובדי המועצה יצאו במבצע הסברה נרחב.
הופעל "קקנוע".
נערך יום אימוץ כלבים
חינוך והטמעה בבתי הספר – בניית תוכנית הדרכות
חוקי עזר עירוניים – עדכונים:
חוק עזר לשוהם – אחזקת בעלי כנף.
חוק עזר למניעת מטרדי רעש – בניה/תיקונים ושיפוצים
חינוך סביבתי 3102
אגף החינוך  -נסקרו התחומים הסביבתיים והחברתיים.
גינות קהילתיות:
לאור פניות תושבים הוחלט על הכשרה של כדונם לטובת גינון חקלאי על ידי
התושבים ובתי הספר .מדובר על חוזה להשכרת השטח לתושבים ,הכולל תשלום
חודשי  +הוצאות מים .יש הענות של תושבים ואנו נקדם את הנושא בקרוב.
נמצא בשלב גיבוש המחירים .עד כה התעניינו כ  31משפחות .תערך בנושא
הגרלה .המועצה תפעל לפיתוח השטח והכשרתו בהיבט תשתיתי .
מיכל רימון:

אשמח לעשות חשיבה על הדרך לחבר את חינוך הילדים והקהילה לנושאי
איכה"ס.
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נושאים שעלו על ידי חברי הועדה ונציגי האגף:
טמיר אלירז:

הכנסת תשתית מים לפארק יער שהם
אנשי קק"ל יוזמנו לוועדה הבאה על מנת שיסבירו את מדיניות ניהול היער .עד
כה קק"ל לא אישרה חיבורי תשתיות בחניונים אחזקת הפארק.
שביל אופניים
בעקבות עבודת ועדת צביון הפארק נמצא בתהליך תכנון ע"י קק"ל .לרבות
שילוב נאמנים רוכבי אופניים.
אנטנות סלולאריות
הוקמה ועדת היגוי לנושא פריסה חכמה של האנטנות הסלולאריות.
אנחנו נכנס לתהליך מתקדם של חידוש ישיבות הועדה על מנת לגבש עם יועצים
את המתכונת האפקטיבית בד בבד עם ליווי קמפיין ציבורי לעניין תופעת ה –
"" ,nimbyהחברים מוזמנים להצטרף לוועדה .הנושא מרוכז ומנוהל על ידי אמיר
תאר.

חיים' לשם:

מניעת כניסת טרקטורונים לנחל בית עריף
הסוגיה עולה והנושא יופנה לגורמי האכיפה והמשטרה .בעקרון הוצבו בשטח
מחסומים.

רוני קינדרמן :ועדה לשימור אתרים
האם יש ועדה לשימור אתרים ? ,הנושא נבדק ,ואכן יש ועדה לשימור מבנים
ואתרים בראשות ראש המועצה .חברים :מיכל טוכלר אהרוני ,רוני קינדרמן,
עודד פישר ויחזקאל יצחקי .מזכיר הועדה ,מהנדס המועצה.
מביע את אכזבתו מאי רתימת חטה"ב יהלום לתכנים סביבתיים.
נחמה אגרנט:

סוגיית הפחים החומים
הפחים החומים לא יפים ולא אסטטיים (ברח' קדם)  .על ועדי הבתים לדאוג
לשטיפת הפחים .בכל פניה בנושא הפחים ניתן לפתוח פניה במוקד אשר תטופל.

רחל אורלנצ'ק :תזונה בריאה
חשיבות חינוך לבריאות בבתי הספר .תזונה ואורח חיים בריא.
כידוע ביה"ס ניצנים הוא בי"ס הדוגל ומתמקד בחינוך לבריאות ,חשוב לפתח
זאת במסגרות של ועדת עיר בריאה ואורח חיים בריא ,וועדת החינוך.
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מיכל רימון:

אנחנו נשמח לבחון הפעלת שוק "קחתן" ,שוק תחפושות ,שוק איכרים ושוב
בהיבט הצגת תוצרת עצמית ופעילות קהילתית .נשמח לקבל רעיונות מחברי
הועדה.
חיבור ועדות
יש לחבר ועדות העוסקות בנושאים קרובים .ועדת עיר בריאה ,חינוך ואיכה"ס
יכולים להרים את הכפפה בנושאים השונים.
כחברה בוועדת החינוך אשמח להעלות הנושאים הרלבנטיים.
תחומי התנדבות – אגף איכות הסביבה:
 מתנדבי פארק שהם. משמר ירוק (בלילות עם היחידה הסביבתית). מחויבות אישית תלמידי תיכון מועצה לישראל יפה כיבוי אש פארק שהם-יוזמה שהחלה בקק"ל עם הכשרת מתנדבי כב"אבאלעד ,המתנדבים הוכשרו על ידי שירותי הכבאות .מתוכננת יוזמה זו גם
בפארק יער שהם עם הציבור .קק"ל אמורה לעדכן אותנו בפעילות זו.
 רוכבי אופניים – ישתלב במסגרת פעילות קק"ל עם המועצה לתכנון ,3112שבילי האופניים המוסדרים ,תוצר מעבודת צוות צביון פארק יער שהם.
 -חינוך סביבתי בבתי הספר -אפשרות של מתנדבים גמלאים ועוד.

מיכל רימון:

מעלה נושא שתשמח לקדמו ומבקשת לעניין את חברי הועדה אשר תבחן הובלת
הפרויקט ,הכוונה להפעלת פורום עסקים קטנים .לדוגמא העברת מידע בתחומי
עניין שונים הרלבנטיים לעסקים קטנים תחת מטריה מאגדת וסיוע מהמועצה,
כאשר בעלי עסקים לא יבחרו לפעול עצמאית משיקולי חסרונות לגודל משתלב
אף בנושא פיתוח כללי ,ייבדק אם ניתן לשלבו בפורום בוועדה נוספת.

מיכל טוכלר:

מבקשת להעלות את סוגיית החשיבות של שמירת ערכי טבע בגן החבל ובישוב –
עם הפיתוח מחד ועבודות תחזוקה שוטפות מאידך נפגעים ערכי הטבע השונים.
ממליצה לפעול לביצוע סקר מקצועי על המגוון הנשאר ומתקיים בישוב על מנת
לפעול לנקודות "חמות" בהן תמנענה פעילות שיכולה להוביל לפגיעה משמעותית
בערכי הטבע.

יאיר ורדי:

אשמח לקבל עדכון סטטוס של תוכנית לשבילי אופניים בתוך הישוב .במהלך
שנת  3112המועצה תכנס לתכנון ראשוני בנושא .מנוהל באגף הנדסה .
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מיכל רימון:

אשמח ליצור ולחדש מתכונת עבודה בקבוצות במספר תחומים:
פארק יער שהם
חינוך ומודעות סביבתית בקהילה
וטרינריה ואחזקת בע"ח כולל משמעיות המפגעים.
ועדת היגוי לפריסת אנטנות
שימור טבע עירוני
מתנדבים צרכים שיווק ועוד

חברי הועדה מתבקשים להודיע במהלך החודש הקרוב על השתלבותם בוועדות השונות.
נשמח להגדלת אחוז המתנדבים במסגרות ההתנדבות השונות ללא כל קשר.
סיכום:


לישיבה הבאה יוזמנו נציגי קק"ל כדי להיערך ליישום וקידום הנושאים שעלו במסגרת
הועדות של צביון הפארק למימוש לשנת .3112



חברי הועדה יעבירו שיבוצם בוועדות הדיון השונות לאגף איכות הסביבה לא יאוחר
מתאריך ( 01.3.3101למייל)jacky@shoham.muni.il :



נעביר מייל מעדכן על השיבוצים הסופיים.



יבדקו סוגיות השפעות תאורת הלד על בריאות הציבור ויוצגו בישיבה הבאה



תאריכי הועדות הבאות יופצו בשנית לכל חברי הועדה



הישיבה הבאה נקבעה לתאריך 21.1.3101

שנת עבודה פורייה ומאתגרת.

