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 ה"תשע כסלו' א 
 3112 נובמבר 32 

 doc.198863סימוכין: 

 
 פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה

  1102.01.22מתאריך 
 

 מנהלת אגף איכה"ס,  –מחזיקת תיק איכה"ס, חננית וייס  –מיכל רימון  משתתפים:
 מנהלת סניף המועצה לישראל יפה. –תמי ויזנפלד 

 
 רחל גבאי, חנן זיו, רוני קינדרמן, חנהל'ה  מאירי, דינה דגון, הלנה נעים,  נציגי ציבור:

 כרמל אדורם, חיים לשם, אורי מוזס, רחל אורלנצ'יק, רון מורדניסים נעים, 
 

 חינוך סביבתי  תמי:
 

 פעילות בבתי הספר בתחום איכות הסביבה  

ירוק ע"י "הרשת הירוקה" גננות עברו השתלמות בתחום קיימות והפעלת גן  9 -
 במטרה לבסס עקרונות אלו בגנים ולקדם הסמכה לגן ירוק.

 .חרבת תנשמת –תכנית נאמני פארק ושילוב התלמידים בסקר טבע עירוני  -

בניית תוכנית הסברה לבתי ספר, יהלו"ם, שלהבת ותיכון לקראת הנחתת הפחים  -
 הכתומים בסיוע גוף מקצועי.

והפעלת תכנית מנהיגות לחינוך מקיים בבתי  הנחת כיתות פתוחות של קק"ל -
הספר צוקים )בימים אלו( ובביה"ס אבן במהלך השנה. בשנת תשע"ד הונחו 

 כיתות בניצנים ואבני החושן והחלתה תכנית מנהיגות בהנחיית מדרכי קק"ל.

 ימי ניקיון בבתיה"ס היסודיים של שטחים ירוקים ציבוריים בישוב. -

 אימוץ אתרים ירוקים: -
 בי"ס רבין –ת גן הג

 בי"ס אבן חן –זפזפיה 
 בי"ס ניצנים –נחל בית עריף 

 בי"ס יהלום –נאמני פארק שהם 

תכנית "כן לטסיות ולסנוניות", הציפורים כחלק מהדברה ביולוגית ושמירה על  -
 בי"ס צוקים –ערכי טבע וקיימות 

 בי"ס יהלו"ם –גינה לימודית של ילדי החינוך המיוחד  -

 התנדבות תלמידי יהלו"ם בנושא נגישות –"קיץ של משמעות"  -
  
 בי"ס יהלום –נאמני פארק יער צעירים   
 תלמידים. 21כרגע נמצא בשלב "שיווק" לתלמידים במטרה לגבש קבוצה בת   

הפעילות נעשית בשיתוף קק"ל )בני שנת שירות( בשילוב תוכנית מטעם פקיד 
מחויבים ליער  היערות כשהמטרה היא לבנות קבוצת נאמנים צעירים שיהיו

ויוכלו להדריך קבוצות תלמידים מבית ספרם ובתי ספר אחרים. בכוונתו להרחיב 
 את הפרויקט לאולפנת "שלהבת".

 נאמני הפארק ישתתפו בעריכת סקר טבע עירוני ומיפוי עצים ברחבי הישוב.
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 הדרכות בפארק לסקטור הדתי לימי שישי, לתת יותר פרסום.  כרמל:

   
 נגישות  
 ענינו על קול קורא של המוסד לביטוח לאומי, הקרן לפיתוח שירותים לנכים.  

מטרת הקול קורא פיתוח מרכז הדרכה ארצי בנושא נגישות ישמש גם הכשרת 
אנשי מקצוע בתחומים השונים כגון מהנדס עיר, אנשי רווחה, מורים, תלמידים 

 ת צריכה להשתתף לטובת העניין כשהרשו₪  2,111,111 -וכו'. הקרן  הקצתה כ
על פני שישה מוקדים במרכז הישוב . מרכז ההדרכה יהיה דינמי ויתפרס 31% -ב

כמו בנין המועצה, מרכז תרבות, מרכז אמנויות הבמה, כותר פייס, גן יובלים 
 וכיכר ברבור.

 עברנו את השלב הראשוני ובקרוב נציג את השלב השני בפני ביטוח הלאומי.
 

   
 מעותי" בי"ס יהלו"ם עשו פרויקט מוצלח."קיץ מש מיכל רימון:

 
 גשר עילי פארק שהם

הועברו למהנדס  37.7.12ההמלצות של חברי  ועדת איכות הסביבה מתאריך 
מטר. יש לקחת בחשבון שבנית  2המועצה וישולבו, למשל רוחב הגשר הוקטן ל 

 תלויה בתקני משרד התחבורה . טרם הוגשה תוכנית לגשר. שרהג
 

 יסקר טבע עירונ
עפ"י המלצות הועדה יקוים סקר טבע עירוני ברחבי הישוב. הסקר יחל בעונת 

 החורף )חודש פברואר( .
 מוקדים: נחל בית עריף, גן הבנים, גן החבל ומע"ר דרומי. 2 -הסקר יתקיים ב

סוכם כי במסגרת הסקר ישולבו נציגי הוועדה המעוניינים בכך וכן תלמידי 
 . נאמני פארק יער צעירים יהלו"ם 

 
 אוטובוס מהלך  

הורים לשתף פעולה וגם התלמידים  רתום את העובד חלקית כיוון שקשה ל
 מגיעים לבתי הספר ממקומות שונים, ויש קושי בלסחוב את הילקוטים בעייתיות 

 מנהלות בתי הספר אמורות להעלות הנושא על הפרק.. בנושא
 

 "נשק וסע" נעשה בבי"ס אבן חן,  עובד יפה. :גבאי רחל
 

 יועלו במפגש מנהלות בתי הספר נושאים: אוטובוס מהלך ונגישות בבתי הספר. מיכל רימון:
 

 הבריכה לא נגישה.  רחל:
 

 מקווה לא נגיש  כרמל:
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 הוספת ספסלים ממרכז הישוב לרח' החבל רחל אורלנצ'יק:
 

 מבקש לראות תוכניות גשר עילי. חיים לשם:
 

 זהו פרויקט בשיתוף המועצה וקק"ל בתהליכים ברמת ראש מועצה.  חננית:
 

 חוק האריזות  
ישולבו פחים כתומים לפסולת אריזות בלבד, בשלב ראשון בבתים  3112בתחילת 

המשותפים, כאשר המטרה לטייב את הפסולת המיועדת למיחזור ולצמצם נפחי 
ברת מיון בתחנת המעבר הטמנה. הפסולת היבשה הנאספת מהפחים הירוקים עו

 .ברות המחזור מחולצות ומועברות למיחזור והאריזות
 

 למשל. ממליצה להציב מתקני מחזור לזכוכית במרכזים המסחריים ליד "מגה"  רחל:
 

 נושא הפרדת הפסולת במקור: יורם גולדברג
כבר היום ישנם ברחבי הישוב פחים רבים מסוגים שונים. פח מיוחד לאריזות 

ברת הצורך במיון פח זה לסוגים השונים: קרטון, פלסטיק מסוגים יגרום להג
 שונים, זכוכית, פח וכד'

 רכזי אשפה שאינם קרובים למרכז מחזור.מהוספת פח שכזה אלא באין צורך ב

ולדאוג למרכזי  ירוק לאשפה, חום לאשפה אורגנית  -לדעתי יש להשאיר הפחים
 , מתכת, אלקטרוניקה, בד.מחזור נוחים וזמינים לנייר, פלסטיק, זכוכית

 להוסיף פח כתום.-במקומות בהם אין אפשרות למרכזי אשפה

כמו כן יש להתחשב במגבלות ולדאוג מכלי האשפה והמחזור יהיו רק בחצרות 
הבתים ובחדרי האשפה )לא על מדרכות, שאז הם הופכים למפגע סביבתי 

 ובטיחותי( , למעט מרכזי המחזור.

 עירוני בתקציב פיתוח. חלק מעבודות התכנון יכלול סביבה. לשלב את טבע מיכל טוכלר:
 

 יועלה בדיון הקרוב עם המהנדס.   חננית:
 

 העלתה הצורך בשירותים בגן החבל.  הלנה:
 

 .למיטב זכרוני 3112 -יש תוכנית לקיוסק ושירותים בגן החבל יקודם ב  חננית:
 

 ופנים, ניתן לשקם בשתילת פקעות.נפגעו ערכים מהפרויקטים בגן החבל ושביל א מיכל טוכלר:
 
 
 
 



 

 

 
2 

 
 
 

 יועלה בסקר טבע עירוני. מיכל רימון:
 

 ועדת היגוי אנטנות לא מתכנסת. -  רוני:
 עמלנו קשה, המהנדס לא מוכן להיפגש. -טבע עירוני    -
 לא מזמנים –משקיף לוועדת תכנון ובניה  -
   וועדת שימור אתרים לא מתכנסת -
  קני הטסיות במרכז -
 

 
 הועבר לטיפולם  , בדק , באחריות מע"ציי -לא תקין –כביש יציאה משהם  רחל אורלנצ'יק:

 
 שמוליק רז ז"ל מתנדב, היה איש רב פעלים נוקיר את פועלו . מיכל רימון:

 
 נושאים לטיפול

מס' 
 סידורי

 מעקב לביצוע אחריות נושא

הנחיה למרכז המסחרי לא לפרק  1
 את קיני טסיות וסנוניות

אלון מנהל המרכז המסחרי מר  יר תאראמ
 מנדלבאום הבטיח לשמור על 

 הקינים
המלצת  –חדרי טרנספורמציה  3

 רוני
באתר המועצה קיים מיפוי של  אמיר תאר

של  החדרים עם תוצאות מדידות 
 היחידה הסביבתית

הערכים תקינים. נעשתה פניה לחב' 
חשמל לקבלת הערכים שלהם טרם 

 התקבלה תשובתם.
דות עפר מ.א. חבל מודיעין עבו 2

 לשם
חננית שוחחה עם מר יוסי אלימלך  אמיר תאר

מנכ"ל מ.א. חבל מודיעין, ישמח 
את ו ולהציג ל את חיים לשםלפגוש 

נמסר לחיים לשם לתאם 0 כל הפיתוח
 פגישה עם מנכ"ל מ.א. חבל מודיעין

הדרכות פארק שהם לסקטור  2
 הדתי בימי ו'

 יותר פרסום תמי

אוטובוס מהלך ונגישות נושאים:  2
יועלה במפגש מנהלות  בבתי הספר

 בתיה"ס

  חינוך

לעדכן את הוועדה בהתקדמויות   לא נגישים –הבריכה והמקווה  9
לבדוק מה  –שכבר קיימות )חיננית 

 סטאטוס הבריכה, מקווה( 
הוספת ספסלים ממרכז הישוב עד  7

 לרח' החבל
 לקשר את רחל עם שלמה סבג. תחזוקה
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מס' 
 סידורי

 מעקב לביצוע אחריות נושא

הצבת מתקני מיחזור במרכזים  8
 המסחריים לדוגמה "מגה"

 יבחן אמיר

שילוב  סקר טבע עירוני בתקציבי  6
 פיתוח

חננית 
ומהנדס 
 המועצה

 

פגיעת ערכים מפיתוח, שיקום  11
 בשתילת פקעות

חננית + 
 מהנדס

 

ם בשל המצב הנושא לא התקד אמיר ועדת היגוי אנטנות  11
ד"ר אמנון דובדבני גם   טחוני,יהב

שהה בחו"ל. לגופו, תכונס ישיבה 
בזמן הקרוב. וזאת על מנת להציג  

 פריסה מתוכננת.

פורום טבע עירוני פגישה אצל  13
 מהנדס המועצה

 התקיימה מהנדס

יחסות מאגף הנדסה יבר התתוע מהנדס כינוס ועדת שימור אתרים 12
 לנושא

 הועבר למע"צ  מע"צ ביציאה משהם ימינה כבישתיקון  12

 
 
 
 

 ראש המועצה –גיל ליבנה  העתק:
 מנכ"ל המועצה  – דודי זביב 
 מנהלת אגף חינוך –אופירה ביטון  
 סגנית מנהלת אגף החינוך –חגית אבירם  
 מנהלת סניף המועצה לישראל יפה –תמי ויזנפלד  
 מנהל יחידה סביבתית –אמיר תאר  
 אתר המועצה 

 

 

 


