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אגף איכות סביבה

ב' ניסן תשע"ט
 07אפריל 2019
סימוכין200896 :

פרוטוקול ועדת איכות סביבה
תאריך 2/4/19
משתתפים:

רונן פרידמן – יו"ר הועדה ,עופר גומבינר-מנהל אגף איכה"ס,
רוני קינדרמן-רכז פרויקטים ,נועם ביבי-אגרונום.

חברים:

אשר פאהן ,רפי שלו ,סוזי בר ,אילן שבתאי ,אריאל קרפיבקה ,יובל גדרון,
ליאורה מדר שפירו

משקיפים:

גילי ליבונטין ,ד"ר אמנון דוידוף ,חנהלה מאירי ,אבי שיטרית ,גיל סיטון ,מיכל
טוכלר-אהרוני ,דינה דגון ,נועם יעקב ,זאב קידר ,רחל גבאי,

רונן פרידמן:

-

בירך את המשתתפים ומודה לכולם על הגעתם לישיבות הועדה מעצם
העובדה שאכפת לחברים.
מעדכן בין הישיבה הראשונה לשנייה שנעשו הרבה דברים .מתפקידנו
להביא רעיונות חדשים .מבקש להשקיע מחשבה על נושאים חדשים
לדוגמת מיכל טוכלר שהעלתה את נושא "סקר טבע עירוני".
בוועדה יכללו דיווחים והנושאים שישלחו על ידכם.
הסיור בנושא טבע עירוני – יקבע במהלך חודש אפריל.
את הנושאים לשלוח במייל לרונןronenronenf@gmail.com :

-

אגף איכות הסביבה הוא אגף תפעולי של המועצה מציע שנחשוב
על שם אחר לאגף ,לדעתי השם :אגף להגנת הסביבה
אילן שבתאי – אגף שפ"ע
סוזי בר – כמו שכולם .מציעה שנושא זה יעלה לדיון בנפרד.
רונן מבקש מהחברים לחשוב על שם לאגף ,נושא זה ייעולה לדיון
בוועדה הבאה.

טבע עירוני וריסוסים – נועם ביבי אגרונום
שוהם מתמודדת ככל הישובים והמועצות עם ממשק אדם  -צומח  -סביבה מורכב ,ועל כן יש צורך
לנהל זאת בתבונה.
מאחר ויש רגולציה מצד גורמים האמונים על כך כגון משרד החקלאות ומשרד הבריאות ,אנו
מקפידים להתעדכן בהנחיות ועובדים אך ורק בהתאם לכך.
הדרג המקצועי ,המנוהל על ידי חברת נוי הנדסה מקבלת מדיניות עבודה ופורטת את המשימות
בהתאם .כך למשל ,מנהל האגף  -עופר גומבינר הגדיר כי סדר עדיפויות הטיפול בבעיות הגינון
יהיה כזה שקודם כל ישמור על בריאות התושבים ,תוך דאגה מקסימלית לאיכות הסביבה ככל
שיידרש.
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לאור מדיניות זו ,לאחרונה בוצעו ריסוסים יקרי ערך שהושתו על הקבלן מתוקף החוזה ,וזאת על
מנת למזער לכדי המינימום האפשרי את הפגיעה באדם ובערכי הטבע הקיימים.
מועצת שוהם משקיעה משאבים רבים ,ועומדת בחזית השימור הנופי תוך יישום שיטות
מתקדמות של שיקום נופי (זריעה בהתזה של פרחי בר ,פינוי ואכלוס מחדש של גיאופיטים משטחי
בר שעוברים פיתוח ועוד) אחזקת הקיים ( מכסחות זרוע) וממשק השקיה חסכוני ביותר המפחית
בצורה משמעותית את בזבוז המים ,ואתו גם את עלויות ההשקיה.
מאחר וזו המגמה ,אנו עתידים עוד להמשיך ולהפחית עד כמה שניתן את השימוש בחומרי
ההדברה ,ומגמה זו בתהליך שיפור תמידי ,כמו גם פתרונות נוספים העולים מעת לעת על ידי
התושבים.
 עונת החורף השנה הייתה מבורכת בגשמים רמת הצמחייה שמעטרת את כל המדרונות בעיקרבצד המערבי והצפוני הצמחייה מסיבית וגבוה מאוד.
איך מנקים את המסות האדירות עכשיו? בכל שנה מגיע טרקטור ,מתי השנה?
עופר :פעמיים בשנה ,לקראת הקיץ כשהצמחייה מצהיבה ולקראת החורף.
קיימת הזמנת עבודה במערכת לטרקטור.
מה עם נחשים ?
עופר :נחשים לא מגיעים מעשבייה לא ירוקה/צהובה ,הנחשים מתעוררים בקיץ.
מדוע ממשיכים לרסס צמחיה כשהריסוס מחלחל לתהום ,בעלי חיים נפגעים
לדוגמא בגן החבל ובשביל המערבי.
נועם :כשיש אזורים מופרים קיימת צמחייה שלא אמורה להיות פה לדוגמא חרדל ועוד.
מה שעושים ,מרססים כדי להשבית את אותה צמחיה שלא אמורה להיות .הרעיון לזרוע
בהתזה באישור הרשות הטבע והגנים ,נקבל תמהיל אחיד זהה ,זו השיטה שעושים
ברשויות רבות.
מדוע מכסחים את הצמחייה שמקיפה את הדשאים בגינות ,בקיץ הלוהט אין מסתור
לחתולים/ציפורים ועוד.
נועם :לא נתן את הדעת על כך ,יבדוק את הנושא.
טבע עירוני :המטרה לשמור את ערכי הטבע שנשארו גם למטרות חינוך.
השיקום שאפשר לעשות כדוגמת גן החבל לשמר את הכלניות והרקפות .מלבד התזת זרעים יש
המלצות בשני הסקרים.
אגף הנדסה ואיכות סביבה לא עובדים יחד ,יש צורך בפיקוח והעברת הנחיות לקבלנים בפיתוח.
וכתיבת נוהל בנושא זה.
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שילוב ועדת מחשוב עם ועדת איכות הסביבה – נועם יעקב
נועם סקר את מטרות ותפקידי ועדת המחשוב והעיר החכמה בשוהם.
היעד המרכזי של ועדת המחשוב והעיר החכמה לשנת  2019הוא השירות לתושב.
לאור הטמעת מערכת ה  C/R/Mבמועצה אנחנו נדרשים לכתוב מחדש את תהליך עבודת המוקד.
לטובת משימת הטמעת המערכת בהקשר המוקד ,מוביל מר' רונן פרידמן יו"ר הועדה סיור לימודי
במספר מועצות או עריות להתרשמות
לאחר הסיור ,אנחנו נשב בצוותים ביחד עם המועצה ונאשר אצל קברניטי המועצה את התהליך
הרצוי בראי התושבים – ישמח על שיתוף פעולה.
עדכונים מהישיבה הראשונה – רונן פרידמן
•פחי אשפה פגומים:

בעבר שילמנו עבור החלפת פח פגום ,כיום לא משלמים .פותחים פניה
במוקד ,הפח יוחלף (לא חייב לקבל חדש במצב סביר).

•רכב טיאוט:

בשבועות הקרובים ייחתם הסכם עם הקבלן להכנסת רכב טיאוט עם
גרניק ,שיבצע ניקוי המדרכות כולל שטיפה.

•אכיפת אופניים חשמליים :יצאה לדרך הנאכפת ע"י הפקחים על :גיל ,קסדה ,נסיעה על
המדרכה והרכבה .כל רוכב אופניים מחויב לעבור הדרכה ,ללא אישור
יירשם דוח.
•אכיפה על צואת כלבים :אין פתרון ,מציע לשלש את הקנס ל₪ 750 -
סוזי  -יש התנגדות לשלש את הקנס – יקבע דיון על כך.
אפשר לגייס את חבורת הנערים שהוקמה לטובת בעלי החיים להסברה.
לגבי חינוך ומודעות בנושא ד"ר אמנון דוידוף מוכן להתנדב להגיע
ולהסביר על הנושא במקביל מציע לעלות את גובה הקנס.
•חניה:

מתנהלת חשיבה בנושא מצוקת החניה בישוב.
לדוגמא ברח' תרשיש אושרה חניה צמודה לאדניות שעל המדרכה
עם מתן מעבר חופשי להולכי רגל.
קיימת אכיפת רכבים כבדים ואוטובוסים בישוב.
מדוע לא אוכפים את המשאיות בחניית גן החבל שכל אחת תופסת
מספר חניות .

יחידה התנדבותית:

לא הצלחנו להקים את היחידה ,נמשיך לנסות לשמירת הסביבה.

נציגות בוועדה לתכנון ובניה :חיים לשם נציג ועדת איכות הסביבה בוועדה לתכנון ובניה
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מוקד :106

דיווחים ופניות ישירות ל .106 -חברי הועדה מתבקשים לפרסם
לחבריהם .אנו נפרסם באתר המועצה.

רונן:

מילה טובה לעופר ולעובדי האגף על מתן שירות ברמה גבוהה.
תודה לכולם בברכת חג פסח שמח

העתק :משתתפים
איתן פטיגרו – ראש המועצה
דודי זביב – מנכ"ל המועצה
אתר המועצה

