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 אגף איכות סביבה 
 "ב תשרי, תשפ"אי

 2020ספטמבר,  30
 209070סימוכין: 

 
 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה

 24/08/2020מתאריך 
 מפגש בזום

 
 

 מנהל אגף איכות הסביבה,  -יו"ר הועדה, משה שוהם  -רונן פרידמן  משתתפים:
 רכז קהילה וקיימות,  נועם יעקב, דינה דגון, רונית גולן,  -רוני קינדרמן 

 חיים לשם, גיל ליבנה, בן פרץ, יובל גדרון, שלומי סויסה, יערית כליפה, 
 אהרון נווה, אבירם דותן, רחל גבאי.

 
מציג את משה שוהם, מנהל אגף איכות הסביבה החדש, ומאחל לו הצלחה.  רונן:

בגינות  המהירהקשוב יותר לתושבים לדוגמא, החלפת הספסלים שמשה מדגיש 
 הכלבים בספסלים שאינם פוצעים את הכלבים.                   

 

 עדכון שנת הקיימות בצל הקורונה ותכנית המשך .1

 
שנת הקיימות, נדחקו  2020ום הנושאים ששמנו לעצמינו כיעדים בשנת רונן:                   קיד

לטובת התנהלות לשעת חירום שיוצרת התקופה. מכיוון שלא הצלחנו להאריך 
את השנה לעוד שנה הוחלט להמשיך ולקדם את כל הנושאים בלי הכותרת של 

 שנת הקיימות. 
 

 התאם לדו"חהזמנת דו"ח סביבה וקיימות ותכנית עבודה לשנים הבאות ב .2

 
בקשתי ממשה שוהם מנהל האגף, לשאוף להזמנת דו"ח סביבה וקיימות כבסיס  רונן :

 לתוכנית עבורה לשנים הבאות לקידום נושא זה.
 

 תכנית גננית חדשה ליישוב .3

 
וארוכת טווח באמצעות חברה מקצועית                   צריכים להזמין תכנית גננית חדשה רונן:

, כל שינוי תחזוקתי או יזום צריך להיות בהתאם. הסכמהחיצונית. מרגע קבלת 
 המהלך יצור חדשנות וחיסכון.

 
 חשוב לשתף את התושבים בתכניות העוסקות בקיימות וגם בגינון.  גיל:

 
רק בתכניות שנוסו בעבר    אבים אלמציע לא לדון בכל הצעה שתועלה ע"י התוש  שלומי:

 ויושמו בהצלחה במקומות אחרים.
 

 בעל המקצוע שיוביל את התכנית ימצא את הדרך לשתף את הציבור.             רונן:
 

רונית:                חשוב שהגינון יהיה מקיים ושהצמחייה תהיה מתאימה לאזור, חסכונית במים 
 וכו'.
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 ימי הוצאת גזם וגרוטאותניקיון היישוב,  .4

 
רך בקרב היו בעיות עם קבלני הניקיון ועם ההסברה לציבור. סקר מדגמי שנע רונן:

 .והגרוטאות גזם הוצאתפורסם יום הפינוי במקום יום תושבים מצא שיש בלבול, 
 

ות משה:                 היו בעיות עם תכניות העבודה של הקבלנים והדבר הראשון שביצעתי היה תכני
עבודה חדשות. לדוגמא: ביום רביעי פינו גזם שהיה בכמותו שווה למחצית כמות 

 הגזם השבועית בכל היישוב.
 

רונן:                   מתוכנן ארגון מחדש של תכניות ניקיון היישוב וישולב גם פיקוח. ייעשה יותר 
הוצאת . יש לפרסם את ימי שימוש במכונות ומכשור במקום עבודת פועלים ידנית

 הגזם ולא את ימי האיסוף
 

 מיחזור .5

 
 רונן:                 בשל הקורונה התעכבה התכנית להקמת מרכזי מחזור ברחבי היישוב.

 
 החוזים ומסיבות שונות החוזים  תוקף משה:              ברוב זרמי המחזור הסתיימו לפני כחודש

 לא חודשו. המצב הזה גרם לבעיות קשות בעיקר בפינוי הקרטון והפלסטיק. 
נעשה סקר ומיפוי מקומות אפשריים  –לגבי מחזור אריזות במכלים כתומים 

 להצבת המכלים ויפורסם מכרז בימים הקרובים.
 

והיכן נמצא לפרסם את כמות המחזור העולה בשוהם  –מציע לפרגן לתושבים   שלומי:          
 היישוב בהשוואה ליישובים אחרים.

 
רונית:             מציעה שהמועצה תפרסם על מתקני המחזור את נתוני המחזור של תושבי שוהם 

 כדי לעודד מחזור נוסף.
 

 משה:               חלק ממתקני המחזור יוגדלו מבחינת נפח ויוצבו מתקנים במקומות נוספים.
 

 סקר טבע עירוני .6

 

בעקבות סקר הטבע העירוני שבוצע ביישוב לפני מספר שנים אנו משתדלים להמשיך       רונן:         
 ולהטמיע נוהל גינון מקיים ביישוב.

 
 חיים:              חשוב שמפקחי הגינון יבדקו שאכן מבצעים את אשר הומלץ בסקר.

 
 גינון מקיים.שלומי:           הגננים עושים מה שהם רוצים והם גם מוגבלים בידע לגבי 

 
רונית:             רוצה להחמיא לגלעד מפקח הגינון. הוא עושה את עבודתו במקצועיות תוך תשומת 

 לב לגינון מקיים. 
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 יחידה התנדבותית לאיכות סביבה .7

 
רונן:       פניתי ליערית כליפה ובקשתי את עזרתה בהקמת יחידה התנדבותית יישובית בנושא 

הכוונה לאתר תושבים שאכפת להם מניקיון ונראות היישוב, והם ישמרו,  איכות הסביבה.
יפקחו, יתריעו אבל גם יפרגנו כשצריך. שמח שיערית הסכימה לבקשתי כי כל מיזם כזה 

 חייב שיעמוד בראשו תושב מוביל ואכפתי, בנוסף לקביעת יעדים ומטרות.
 

 יער קהילתי שוהם .8

 
רבים נמצאים יותר בבית ומחפשים מקומות קרובים לטייל רונן:       בשל הקורונה תושבים 

 ולבלות. כמות המבקרים ביער עלתה מאוד. אנחנו מחפשים רעיונות לפיתוח ויישום ביער.
 

רוני:       בשנה האחרונה קק"ל תומכת כספית באירועים קהילתיים המתקיימים ביער שוהם וגם 
רבות וספורט המיועדים לכל הגילאים בתוך היישוב. חמש מקיימת ביער עשרות אירועי ת

 לאירוע. 10,000מהגיל הרך ועד לגמלאים, קק"ל מממנת את עלות האירועים עד   –
הם מקיימים ביער בהתנדבות נרתמו בחודש האחרון לטובת הקהילה, גם נאמני היער                

₪  10ם פעילויות לכל הגילאים. הכל כמובן לפי מגבלות הקורונה. כל משתתף משל
 המועברים כתרומה למיזם "בית לחיים".

בשל מגבלות הקורונה פניתי לאגף החינוך בבקשה לקיים בשנה"ל הקרובה לימודים                
ביער שוהם, בגינות הציבוריות, באתרים הארכיאולוגים ובאתרי  –במרחבים הפתוחים 

 גיל במרחב הפתוח. מורשת הקרב המצויים ביישוב. ניתן ללמד כל מקצוע וכל שכבת
 

רחל:      יצרתי קשר עם אוניברסיטאות בנושא לימוד מדע אזרחי. פניתי לרכזת הביולוגיה בתיכון 
ית שמעבירים אנשי מקצוע בשטח. ניתן לשלב נוכוהיא מאוד התעניינה. מדובר בתכנית חי

 במיזם גני ילדים, תלמידים במחויבות אישית וכו'.
 

 ינגל האופניים שביער ולחבר אותו לשבילים מצפון ומדרום.אהרון:   מציע להאריך את ס
 

 חיים:    שביל ישראל עובר ביער וניתן לטייל בו גם צפונה וגם דרומה.
 

 שלומי:  לא הצלחנו לחבר את כל התושבים ליער וזה חבל.
 

ויקשר בין היישוב ליער, יוקם בשנים  444רונן:      גשר הולכי הרגל שאמור לקום מעל כביש 
 הקרובות.

 
רוני:      בשל הקורונה לא יתקיים השנה כנס תושבים חדשים אבל כל תושב חדש יקבל הזמנה 

 לסיור מיוחד שיתקיים עבורם ע"י נאמני היער בעונת הפריחה.
 

 צואת כלבים .9

 

ה ברחוב, פהכל מתחיל ונגמר בחינוך והרגלים. פעם קטפו פרחים וזרקו לכלוך על הריצ רונן:
רכב הטיאוט, הוספת אכיפה, יחידת מתנדבים יתוגבר . בנוסף ווהשתנינכולנו חונכנו 

ישובית יעזרו להפוך את המודעות והמשמעות לחוסר איסוף של צואת כלבים סביבתית, 
ואכפתית כאחד. אנו מבקשים אכיפה ואיסוף אחרי יציאה נוספת בהסברת הנושא 

 לציבור.
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 מחסני התחזוקה .10

 

שנים יועברו מחסני התחזוקה של המועצה הממוקמים כיום ברחוב  3-כרונן:      מעדכן שבעוד 
 לנקודת הגזם שבכניסה למושב בית עריף. סמוךלפיד 

 
 

 היערכות הסביבה למציאות הקורונה .11
 

רונן:      בשל הקורונה תושבים מבקשים לבלות בסמוך ליישוב. מבקש להעלות רעיונות לבילוי 
 כולל פארק קהילתי שוהם.ולמקומות בילוי ברדיוס קרוב לשוהם 

 
רחל:     אפשר לתת פרויקט לתלמידי החט"ב/תיכון שבו הם יפתחו, במסגרת תכנית הלימודים, 

 הבינלאומיים של ספירת ציפורים ופרפרים.אפליקציות כדוגמת המיזמים 
 

 שמורת הדום השומרון .12
 

רונן:      רשות הטבע והגנים החליטה בפתאומיות ובאופן חד צדדי לסגור לטיולים את השטח 
. השטח, שהוכרז כשמורת טבע הדום השומרון, היה אתר 6שממזרח לשוהם ולכביש 

כי רגל, רוכבי אופניים וכלי רכב הול –טיולים לרבים מתושבי שוהם והוא נסגר לכולם 
 שונים כדוגמת אופנועים וג'יפים.

עם מנהל המחוז של הרט"ג שתירץ את סגירת השטח בנזקים שעושים  קיימנו פגישת זום             
רוכבי האופנועים ונהגי הג'יפים. יש לציין שהשטח נסגר לכולם באמתלה שזהו שטח אש 

 בא והחשש מנפלים המצויים בשטח.ולא ניתן לטייל בו בשל אימוני הצ
 ניתן לסלול במקום שבילי אופניים ואופנועים מוסדרים תוך פיקוח על מפרי החוק.             

 
 של השמורה אכן בוצעה בתהליך חוקי. תגיל:       צריך לבדוק אם הכרזה הסטטוטורי

 
ת תנשמת. צריך לתת את רפי:      יש במקום ערכי טבע ואתרי ארכיאולוגיה חשובים כדוגמת מער
 הדעת אם ואיך ניתן לשלב ביקורים במקום תוך פיקוח ושמירה.

 
חיים:    אני מניח שהרט"ג עובדים לפי החוק. מציע שלפני שננסה לשנות את ההחלטה של הדום 

השומרון ננסה לטפל בבעיית האופנועים והרייזרים ביער שוהם. הם נוהגים בפראות בכל 
כי הרגל ורוכבי האופניים הרוכבים בשביל האופניים. הם עושים מקום ומסכנים את הול

 נזקים גדולים לטבע.
 

 רונן:     אם נגדיר ונשלט מקומות מותרים ואסורים לרכיבת אופנועים אז נוכל גם לאכוף.
 

 רחל:     מלבד הסכנה והנזק שהם גורמים לסביבה ולבעלי החיים, הם גורמים גם נזקי רעש.
 

להבין שהטבע גם אמור לשרת אותנו ולא רק אנחנו אותו. כמובן תוך הקפדה שלא רונן:     צריך 
 לגרום לו נזקים.

 
רונית:   אופנועים חורצים את האדמה ואפילו משנים את משטר זרימת מי הגשמים. צריכים 

 איזונים ובלמים.
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 כך עם קק"ל. חיים:    צריך להגדיר בדו"ח הסביבה והקיימות אזורי רגישויות ולדון על
 

עדת היגוי והתקיימו שולחנות עגולים בנושא יער שוהם. הועלו התכנסה ו בשנה שעברה 
הרבה רעיונות אבל כמעט ולא מומש דבר. יש שם הרבה רעיונות טובים שאפשר לקחת 

 מהם.
 

 רונן:     לצערי השולחנות העגולים לא קידמו כלום. מבקש לתעל את הכל דרך ועדה זו.
 

 ועדה.ום בכמודה לכולם על השתתפות רונן:    
 
 
 

 רשם:  רוני קינדרמן
 

 תפוצה:  משתתפים
 ראש המועצה –איתן פטיגרו 

 מנכ"ל המועצה –יוסי בן חיים  
 שפ"עמנהל אגף  – משה שוהם 
 אתר המועצה 

 

 
1 

 

                                                 
1  


