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  DOC.גינון בר קיימא 5.4.5.4

 מטרת ההוראה .1

ביצוע עקרונות גינון בר קיימא בשטחי הגינון במועצה  מטרת ההוראה הינה להגדיר את

 .מקומית שהם

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל.

 

 תוכן ההוראה .3

הוחלט להטמיע וליישם את עקרונות גינון בר קיימא  20.3.07בהחלטת המועצה מיום  .3.1

ינון גקום שטחי בישוב ולפעול על פיהן בכל הקשור לפיתוח שכונות חדשות ולשי

 קיימים. 

 עקרונות ביצוע: .3.2

שימוש בחומרים אורגניים מתכלים וממוחזרים לטיפול בקרקע, התאמת  .3.2.1

צמחיה לאקלים המקומי, חסכון במים, שימוש בצמחיה מקומית, שתילת 

צמחיה חסכונית במים ואשר אינה מצריכה שימוש בחומרי הדברה )צמחיית 

 .יותכיסוי(, שימור פני הקרקע טיפוח הפור

שתילת צמחי תבלין, צמחים המפיצים ריח, צמחים רפואיים, צמחי ועצי ארץ  .3.2.2

 .ישראל

שימוש בחיפוי קרקע ושילוב חומרי אבן וצומח בעיצוב הגן )חלוקי נחל, טוף,  .3.2.3

 .סלעים, שברי חרס, חצץ, שומשומית, אבני דריכה, עץ(

 .שימוש בתערובת שתילה ושכבת טוף בערוגות עונתיים .3.2.3

מצעות גזם לאחר שתילת צמחיה, כיסוי הקרקע בחיפוי בעובי חיפוי קרקע בא .3.2.3

 מ"ר(. 5-7 -ס"מ. לאחר השתילה )מ"ק של חיפוי קרקע מספיק ל 6-10 של

שימוש ברסק עצים, רסק קליפות עצים, רסק קליפות אגוזים, חרצני זיתים 

 ועוד כחומר חיפוי.

. הגן שימוש בחומרי חיפוי לשבילי הליכה והגדרת אזורים מחופים בשטח .3.2.3

הפחתת השימוש בחומרי הדברה ודשנים סינטטיים, הן בהיבט שימור הקרקע 

 .והחדרת רעלים למי תהום
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ביצוע והתקנת מערכות השקיה חסכונית במים, ממוחשבות ובעלי בקרת  .3.2.3

 לחות. ספיקה עם גששי

יש לפעול וליישם את העקרונות הנ"ל באופן שוטף ועל פי נוהל איזו בביצוע עבודות  .3.3

 .בביצוע של שטחי גינון חדשים בשטחי המועצההאחזקה ו

מפורטות של גינון והשקיה מתחילת שלב התכנון תוכניות  - פיתוח שטחי גינון חדשים .3.3

ימים. אגף איכות הסביבה  7יועברו ע"י אגף הנדסה לאישור אגף איכות הסביבה תוך 

הגינון  יימים. התוכנית תועבר  לביצוע רק לאחר חתימת מפקח 10יאשר תוכנית תוך 

  .ומנהלת אגף איכות הסביבה

באחריות  -העקרונות הנ"ל יועברו לקבלן האחזקה ליישום בשטחי הגינון בשהם  .3.3

 תוכנית עבודה שנתית.. פעילות זו תשולב במפקח הגינון מידי שנה בתחילת כל שנה

  זמני תקן ודגשים לביצוע העקרונות הנ"ל  .3.3

 –רלבנטיים במועצה להערות והשלמות הפצה של מסמך זה לאגף הנדסה ולכל הגורמים ה

 . מיידי

ך זה יועבר לאדריכלים, מתכנני נוף והשקיה וקבלנים אשר מבצעים עבודות מעותק ממס

 –פיתוח גינון עבור המועצה ע"י אגף הנדסה + החתמתם על התחייבות לעבוד עפ"י נוהל זה 

 מיידי.

יועבר למתכנן  – יבתיבתחום הגינון והפיתוח הסב –עם החלטה לביצוע פרויקט חדש  .3.3

 על המתכנן לפעול עפ"י העקרונות הנ"ל. .עותק מסמך זה

אופי הצמחייה, מערכות מחשוב ובקרה, יישום עקרונות  :דגשים לבדיקה וליישום .3.3

 גינון בר קיימא.

  

 אחריות ביצוע .3

 מהנדסת המועצה ומנהלת אגף הנדסה .3.1

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.2

 גינוןה ימפקח .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 בנושא 20.3.07החלטת מועצה מיום  .3.1

 

 נספחים .3

 א.מ.ל. .3.1

 

 תפוצה .3

 ראש המועצה המקומית .3.1

 סגני ראש המועצה .3.2

 מנכ"ל המועצה .3.3

 מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מהנדסת המועצה ומנהלת אגף הנדסה .3.3

 גינון ימפקח .3.3

 

 

 

 

 מפקח גינון תפקיד:  תומר גולסה  כותב ההוראה:

 ף איכות הסביבהמנהלת אגתפקיד:  ננית וייסחמאשר ההוראה:  

 


