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 ד"תשע אייר' א 
 4112 מאי 11 

 doc.120144סימוכין: 

 
 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה

  41.2.12מתאריך 

 
מהנדס -ועצה ומחזיקת תיק איכה"ס, יעקב ירקוניחברת מ –מיכל רימון  משתתפים:

רכזת פרויקטים,  –מנהלת אגף איכה"ס, תמי ויזנפלד  -המועצה, חננית וייס
 יערנית גוש בן שמן קק"ל,  –מנהל יח' סביבתית, נורית היבשר  -אמיר תאר

 מרכזת תג סביבה מרכז השלטון המקומי. -טל גולדרט 
 

 ו, יאיר ורדי, דינה דגון, רון מורד, חננאל מקלב, כרמל אדורם, חנן זי נציגי ציבור:
 אהרוני, רוני קינדרמן, רונית גולן, -יורם גולדברג, אורי מוזס, מיכל טוכלר
 רחל גבאי, חיים לשם, עליזה ויצרבין, 

 
 צביון פארק יער שהם נורית היבשר:

 
עדת צביון פארק יער שהם, אנו מקדמים את נושא שבילי ובהתאם לסיכומים בו

ל קדם וסובב את הפארק ממזרח. אפשרות נוספת השביל יוצא ממו אופניים.
"ים אל ים". תהיה בו נקודת תצפית  -שיעבור בתוך הפארק ויתחבר לשביל מ
 ופינת הנצחה, נקודת מנוחה לרוכבים.

 המיועד לאופניים. singleהוצא מכרז לפיתוח שבילי האופניים בפארק, שביל  
 

ול צמחיה פולשת, שיטה כחלחלה. לאחר הוצאת קק"ל התחילה השנה בטיפ 
 השיטה ירססו את הגדם, זהו צמח רב שנתי המצריך טיפול מתמשך.

 
במסגרת העבודה בפארק קק"ל מתרכזת בתחזוקה , טיפול היערני, דילול,  

 נטיעות, משנים קודמות וטיפוחן.
 

ות מירה זר מנהלת קשרי יער וקהילה קק"ל מוסרת שיועברו הכשרות מקצועי 
 למתנדבים ולנאמנים לפחות פעמיים בשנה.

 
 מבקשת לצרף גם את חטיבת ביניים "שלהבת" לפעילות חטיבת יהלום. כרמל:

 
 מה קורה עם הפעלת התושבים ביצירת השבילים בפארק? מיכל רימון:

 
 אפשרי, אם הציבור ירצה, ניתן יהיה לשלבו. נורית:

 
 מה לוחות הזמנים לביצוע? רחלי:
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 עם יציאת המכרז לתכנון השביל יהיה לו"ז ברור. ורית:נ
 

 מה קורה עם השבילים הפירטיים? –חלק מהשביל עובר על שבילים קיימים  רוני:
 

 חלק בוודאי יטושטשו. נורית:
 

 מה קורה עם אופנועים וטרקטרונים? רוני:
 

 מי רשות התמרור בפארק? מיכל טוכלר:
 

 ייבדק. נורית:
 

 לחידוש הצמחייה הטבעית.איך דואגים  יורם:
 

 כאשר מדכאים התפתחות אחד מעודדים צמחים אחרים. נורית:
 

 מה עם החזרת החורש הטבעי? יורם:
 

אנחנו רואים בעין אחת עם הציבור את פיתוח החורש הטבעי. יש עצי חורש טבעי  נורית:
 שמתפתחים יפה, אך לאט. 

 איך מקדמים את מתן האישור להיכנס למערה? רוני:
 
 ייבדק. ורית:נ
 

ועדת איכות הסביבה מגבה ומכבדת את פעילויות קק"ל בפארק שהם, מבקשת  מיכל רימון: 
 להזמין נציגות מהועדה לישיבות בקק"ל העוסקות בפארק.

 
מבקשת התייחסות לפניית תושב לקק"ל ולשר להגנת הסביבה בנושא הגזם    תמי:

 הפזור ביער
 

 ם, בשבועיים הבאים ירסקו.עבודות יערניות מייצרות גז  נורית:
 

נא לעדכן ולפרסם פעולות עתידיות ביער )היה מצוין העדכון בנושא השיטה  תמי:
 המכחילה, לטובת עדכון הציבור(.

 
 אסור לשרוף גזם, אנחנו מנסים לקבל אישור לשריפת גזם של מינים פולשים.  נורית:
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 יפויי גינה?האם אפשר לפנות לתושבים לקחת רסק לח  חיים:
 

 אפשרי, לא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות עם הרסק.  נורית:
 

 מבקשים לבדוק את תכנית התצפית בשביל האופניים.  רונית:
 

 קודם נקבל את לוח הזמנים. מיכל רימון:
 

 מה התכניות לגבי המטווח? רון מורד:
 

 ייבדק  נורית:
 

 תתכנית לצמצום המשאבים ברשו -תג סביבה טל גולדרט:
 

 זוהי תכנית להתייעלות בצריכת משאבי מים, אנרגיה ופסולת  
רשויות בכל רחבי הארץ בחרו להיכנס לתכנית, במסגרת התכנית פותח   21

 המחשבון לבדיקת צריכת אנרגיה יישובית
 ברשויות גילו תוך כדי עבודה, תקלות רבות. נעשה טיוב ותיקון עיוותים.

טש אמור לצרוך בשנה  תלמיד בית ספר, כמה קוו –ספקנו לרשויות מדד בסיס 
כך יש אפשרות למדוד צריכה ביישוב. וכך הוחלט על תכניות התייעלות 

 קונקרטיות, בכל ישוב הייתה תוכנית אחרת.
 . 4112-10כרגע אנחנו לפני שלב היישום לשנת   

 בחלק מהרשויות כמו שוהם נעשו פעולות התייעלות.
במקרים בהם הנתונים היו גבוהים עקב מס' צרכנים על מונה אחד, נעשו הפרדות 

 מונים כמו בצוקים + כותר פיס.

 .צריכת תאורת הרחובות בשהם מתחת לממוצע 

 מבני הרשות מעל לממוצע 

 מתחת לממוצע -מוסדות החינוך 
קוטש לשנה. בפועל בממוצע  401ההערכה הבסיסית הייתה  – צריכת החשמל

 שוהם מתחת לממוצע הארצי. –הארצי 
 

צריכת המים בשוהם לתושב גבוהה מהממוצע, אך יש עמידה – צריכת מים
 בהקצאות רשות המים.

 
המצב מצוין בשוהם לעומת הממוצע הארצי. נסקר מצב הפסולת  – פסולת

המועברת להטמנה )נמוך מול הממוצע הארצי( כמות הפסולת קטנה ככל 
 בשוהם גבוה לעומת הממוצע הארצי. שמפרידים יותר, שיעור המיחזור
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יישום הפרויקטים יצמצם  –פרויקטים  141 -הרשויות בנו תוכניות ההתייעלות ,כ
 מיליוני קווטש. )מגרשי ספורט, תאורת רחובות וכו'( 44
 

 תוכניות להמשך:

 אושר תקציב המשך שיאפשר לצרף רשויות נוספות לתוכנית. -

בי פרויקטים שבוצעו ותכניות לשימוש החברות ריכוז ופרסום מידע לג -
 בתכנית.

 תמיכה ויידוע לגבי מקורות מימון ואפשרויות שיפתחו. -

 חודשים. 2תוך  –תכנית פרסום והסברה לשימוש הרשויות  -

 .4114תמיכה ודרכה במעקב הצריכה לשנת  -
 
 
 שימור טבע עירוני

באי, חיים לשם, רון מורד, אורי מוזס, יו"ר, רוני קינדרמן, רחלי ג-חברי תת הועדה:  מיכל טוכלר
 הלנה נעים, הציגו לוועדה את נושא שימור הטבע העירוני.

הטבע העירוני בשוהם נפגע בשנים האחרונות מאוד כפי שהוצג על ידי חברי הועדה. אלמנטים 
טבעיים מרחבי היישוב נפגעו בתהליכי הפיתוח וחלקם אף נעלמו לעד )גיאופיטים מגן החבל אשר 

 סו והאדמה בהם היו נהפכה על ידי טרקטורים, לא ישובו לפרוח(.רוס

הועדה התייחסה להליכי הפיתוח באזורים שונים ברחבי היישוב )שביל האופנים החדש, עבודות 
הפיתוח של שכ' כרמים הפוגעים בנוף הטבעי,( אשר פגעו בטבע עירוני כיון שלדעת הועדה העבודה 

 יקר חוסר בתכנון ופיקוח.נעשתה ברישול חוסר תשומת לב ובע

הועדה התריעה והצביעה על אתרים אחרונים של טבע עירוני לשימור )מסלול הרכבת המנדטורית, 
 ארכיאולוגיה בסחלבים ובאתר הבניה מול גינת סחלבים(

המלווים כל פרויקט   יעקב ירקוני מהנדס המועצה התייחס לדברים והסביר תהליכי חשיבה
 יתוף ציבור בוועדות הבניה השונות.המתקיים בשוהם, הליכי ש

מהנדס המועצה התייחס לשימור קו הרכבת המנדטורי וסיפר על תכניות עתידיות של בניית 
כן התייחס -מוזיאון לנושא באתר המטווח )אתר המחצבה המקורי אליו הגיעה הרכבת(, כמו

עשה כל מאמץ לאתר הארכיאולוגי מול סחלבים, האתר נמצא תחת פיקוח של רשות העתיקות ונ
 למנוע פגיעה בממצאים.

כן תכנית שימור חינוכית בשילוב ביה"ס יהלו"ם )הוצע לשלב בתי ספר נוספים כדוגמת -כמו
 תחת אחריות אגף החינוך.–שלהבת( 
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הועדה מחכה לבדיקת חננית את הצעת המחיר של החברה להגנת הטבע לנושא סקר הטבע 
 רק עדכון לגן החבל.העירוני, האם כולל את כל היישוב או 

כמו כן בקשו אנשי הועדה כי בכל נושא של פיתוח פיזי של היישוב יילקח בחשבון ותבחן סוגיית 
 הטבע העירוני באזור.

מהנדס המועצה שם דגש על כך שהטבע העירוני של שוהם הינו פארק יער שוהם וחשוב לקשר 
 אותו עם היישוב במעבר נוח.

 

 מעקב לביצוע אחריות נושא
  קק"ל ושטשו  השבילים הפירטיים יט

  קק"ל מי רשות התמרור בפארק?
  קק"ל לו"ז בניית שבילי אופניים

  קק"ל תכנית התצפית בשביל האופניים
  קק"ל איך מקדמים את מתן האישור להיכנס למערה
 להעביר לו"ז ישיבות בקק"ל העוסקות בפארק 

 יער שהם
  קק"ל

  קק"ל קק"ל  בפארק המשך עדכון הציבור בפעילויות 
  קק"ל תוכניות לגבי המטווח

 תכנית שימור חינוכית בשילוב ביה"ס יהלו"ם 
 ושלהבת

  אגף החינוך

בדיקת הצעת המחיר לחברה להגנת הטבע 
לנושא סקר הטבע העירוני, האם כולל את כל 

 היישוב או רק עדכון לגן החבל.

 חננית
 תמי

 

י ראש קבוצותהראשי שאר עדכון פעילות מ
 הקבוצות

 

הזמנת יערנית או נציגות קקל לישיבות 
 הוועדה בהמשך.

  תמי

 
 רשמה:  תמי ויזנפלד

 
 

 משתתפים  תפוצה:
 ראש המועצה –גיל ליבנה   
 מנכ"ל המועצה –שי אברהמי   
 אתר המועצה  

 

 


