אגף איכות הסביבה
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ז' טבת תשע"ח
 25דצמבר 2017
סימוכין192733 :

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 24.12.17
משתתפים:

אלי כהן – יו"ר ועדת איכה"ס ,דורון בקנשטיין – מנהל אגף איכה"ס,
רוני קינדרמן – מנהל סניף מועצה לישראל יפה ורכז פרויקטים,
כינרת צח – מנהלת יחידה סביבתית.

נציגי ציבור:

רחל גבאי ,חנן זיו ,דינה דגון ,חיים לשם ,אורי מוזס ,חנלה מאירי,

אלי:

בירך את הנוכחים והציג את מנהלת היחידה הסביבתית כינרת צח.

דורון :כשנה וחצי לא פעלה היחידה הסביבתית המשותפת לחבל מודיעין ושוהם וכעת חודשה.
מנהלת היחידה והפקח יושבים במ.א .חבל מודיעין יעבדו עבור שתי הרשויות.
כינרת :אני שמחה להיות כאן ולבשר כי היחידה בהקמה .אנו ניכנס בהדרגה לכלל התחומים
הסביבתיים וניצור מערכת של טיפול ובקרה.
רקע אישי  -בוגרת תואר שני בתכנון ערים ,ניהלתי מח' אכיפה סביבתית בעיריית ב"ש,
וריכזתי את הנושא ביחידה המשטרתית של המשרד להגנת הסביבה.
תחומי הפעילות של היחידה:
תכנון סביבתית-מעורבות בתהליכי תכנון מקומיים ,רעש ,רישוי עסקים ,חינוך סביבתי,
מיחזור ,קרינה ,זיהום אויר ,פסולת ,שפכים ,מתן שרות לתושב בסוגיות סביבה וקישור
בין המועצה לבין גורמי ממשלה ויחידות אכיפה חיוניות.
לכל פניה ליחידה יש ליצור קשר דרך מוקד . 106
רחל:

קיימת הדרדרות במצב נתון בנושא טבע עירוני ברמה של חינוך סביבתי במיוחד
בממשקים בין מ.מ .שהם לחבל מודיעין הציפייה להתקדמות ולא הדרדרות.

כינרת :בנוסף לשרות המוקד ובמקרה של פניות מורכבות הנכם מוזמנים להגיע למשרדי במ.א.
חבל מודיעין ולהעלות כל נושא סביבתי כאוב שאתם חווים על מנת שנוכל להתאים לכם
פתרון פרטני לסוגיות שיעלו.
ניתן גם לשלוח פניות לכתובת האימייל של היחידהsviva@Modiin-Region.Muni.il :
או לחייג * 3106למוקד מ.א .חבל מודיעין ויעבירו את השיחה אליי.
רחל:

למשל נחל בית עריף בין שהם לחבל מודיעין מזעזע.

דורון :נחל בית עריף באחריות אגף ההנדסה.
חיים :הממשק עם חבל מודיעים לאורך השנים שבעים מרורים .הנושא החשוב התוכניות
במובלעת לא מובאות לידיעת מ.מ .שהם .ערימות העפר העבודות שנעשות ללא היתר.
שביל האופניים שגובל בין מגרש הכדורגל לחבל מודיעין העבודות נעשות ללא ידיעתנו
כולנו רוצים לדעת ולהיות ערים לתוכניות של חבל מודיעין .
כל התוכניות של מועצה מקומית שהם וחבל מודיעין חברי הועדה צריכים להיות
מיודעים.
חנן:

כתוצאה משפיכת פסולת בנחל בית עריף לפני מספר שנים המקום הוצף.
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רוני:

עד לפני מספר חודשים הייתה נציגות של ועדת איכה"ס בוועדת תכנון ובניה.
חיים לשם הציע את עצמו כנציג הועדה בוועדת תכנון ובנייה.

דורון:

רוני:

קול קורא חינוך סביבתי הוגשה תכנית ב 3 -פרקים  )1בי"ס ירוקים  )2מערכת החינוך
גנ"י או בתי"ס יסודיים או חט"ב  )3הפרק שפונה לקהילה לעלות רעיונות כדי
ליישמם.
-

פרק ב' של הקול הקורא עוסק בחינוך סביבתי במערכת בתי"ס .יצרנו קשר עם
החברה להגנת הטבע שהכינה עבורנו תכנית חינוכית בנושא טבע עירוני ,שתופעל
בוועדות ירוקות בבתי הספר .צוות החינוכי בבתיה"ס יעבור השתלמות על אימוץ
אתרים ושמירה על טבע עירוני .התלמידים ילמדו נושאים כמו טבע ליד הבית,
צפרים צעירים ,החי מתחת לאבן ועוד .התלמידים יערכו הוראת עמיתים לחבריהם
ויתעדו את התהליך בכתיבה ובצילום שיפורסמו במדיה הבית ספרית והיישובית.
קהל היעד הסופי הוא כל תלמידי בי"ס ,הורים ותושבים .יתקיים יום שיא משותף
לכל בתי הספר ובו הם יציגו את העשייה שלהם ויסבירו לתושבים על מה שלמדו.
פרק ג' מיועד לקהילה – מועצת שוהם מחפשת קהילות שפועלות מעל שנתיים,
שחברים בהם תושבים מעל לגיל  ,18ושמעוניינות לפתח מיזם קהילתי בתחום
איכות הסביבה ושמירת טבע .תוקם במועצה ועדת היגוי שתמליץ על שלוש קבוצות.
קבוצות שתבחרנה ע"י המשרד להגנת הסביבה תקבלנה עד  ₪ 20,000כל אחת
למימוש המיזם.
לדוגמא קבוצת נאמני יער שוהם.
בתחילת החודש יעלה לאתר המועצה פרסום בנושא עם טפסים למילוי.
הגבלה נוספת  -שהקבוצות אינן מקבלות מימון מגופים אחרים.

-

פארק יער שהם  -התחלנו לפני כ 15-שנה עם  14מתנדבים המשמשים כמדריכים
וכנאמני יער שוהם .כיום נותרו  10מתנדבים .פרסמנו מודעה לגיוס מתנדבים חדשים
ונענו לפניה עוד  12תושבים .יתקיים עבורם קורס ע"י קרן קיימת בבית נחמיה
ב 3 -מפגשים  9/1/18 ,2/1/18 :החל מהשעה  18:00עד  22:00ו 19/1/18 -יום ו' החל
מהשעה  8:30עד  12:30בפארק יער שהם.

-

ב 6/1/17-יחלו הדרכות בפארק יער שהם בשבתות .רוב המבקרים מחוץ לשהם.

דורון- :
-

המועצה החליטה להרחיב את שעות החניה במרכז המסחרי לגמלאים "תושב ותיק"
מהשעה  8:00עד השעה .16:00
קול קורא ניהול אנרגיה בבתי הספר  -זכינו ל 5 -בתי ספר במערכת לניהול אנרגיה.
התלמידים לומדים איך לקרוא את המערכת לחסכון באנרגיה.
כדי להגיש קול קורא זה הצטרפנו לתכנית משא"ב.
ב 2/2/18 -חגיגה בירוק – נטיעות בשביל המזרחי.
פורסם עלון טיפול בבעלי חיים.
בתהליך קליטת סטודנט שיסייר בגנים להסברה בנושא לכלוך מצואת כלבים.
הוטמנו פקעות של כלניות ורקפות בישוב.
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אלי :מבקש להקפיד על גיזום עצים פרטיים שמניבים פירות בעיקר עצי זית שמלכלכים את
המדרכות .המועצה אוכפת בנושא זה.
חיים :פינוי חניון האוטובוסים בכניסה לבית עריף – האזור מלוכלך מאד
דורון :למועצה אין מניעה אלא תבדוק ותקפיד שהאזור יהיה נקי.
חיים :תערוכת הנגררים בחניון האצטדיון.
דורון :מחפשים כעת חלופה לנגררים.
 -חומר המילוי שכוסה קו מים ליד המובלעת ,לא תצמח צמחיה במקום זה.

חיים:
דורון- :

גשר לפארק שהם – מה קורה איך מתקדם?
נתנו את חוות דעתנו ,מבקשים לראות תכניות ביצוע.
הנושא לא ירד מסדר היום ,כעת נמצא בוועדות שצריכות לאשר את הגשר.

העתקים :גיל ליבנה – ראש המועצה
דודי זביב – מנכ"ל המועצה
אתר המועצה

