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סימוכין211352 :

אגף איכות שפ"ע
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
מתאריך 09/11/2020
מפגש בזום
משתתפים:

רונן פרידמן  -יו"ר הועדה ,משה שוהם  -מנהל אגף שפ"ע ,לי ויסמן-מנהלת מח'
איכות הסביבה ,רוני קינדרמן  -רכז קהילה וקיימות ,אשר פאהן – חבר מועצה,
נועם יעקב ,דינה דגון ,רונית גולן ,גיל ליבנה ,בן פרץ ,יערית כליפה ,רחל גבאי,
מיכל טוכלר אהרוני ,ברק פישביין ,ליאורה מדר שפירו ,אריאל קרקיבקה.

משה:

שנת  2020הוכרזה כשנת הקיימות ,בפועל היה קשה מאוד ליישם בשל הקורונה.
הגשנו בקשה להמשך גם בשנת .2021
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משה:
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משה:
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משה:

תכנית תקציב 2021
נראות היישוב בראש סדר העדיפויות .ביקשנו תוספת תקציב מעל  10%כ-
.₪ 3,000,000
עם כניסתי לתפקיד גיליתי שתכניות העבודה אינן מתאימות לצרכי היישוב,
תכניות העבודה ומצבת העובדים אינן מעודכנות .היישוב גדל אבל הכלים לא
השתנו.
כדי להגיע למצב של איזון יש צורך להתאים מכרזים אל מול הצורך.
גם מצב הגינון היה גרוע – חוסר צמחייה ,חוסר מים וניקיון שטחים מגוננים.
ביקשנו להגדיל את מצבת עובדי הגינון ,הניקיון ועובדים כלליים שייתנו מענה
גם בשעות הערב.
ביקשנו תוספת רכבים – ניידות לפקחים ורכב טיאוט.
האגף עובר שינוי אירגוני.

שינוי שם האגף מאיכות הסביבה לשפ"ע
משרד הפנים חייב אותנו לשנות את השם לשפ"ע – שינוי פני עיר .איכה"ס
תהפוך למחלקה בתוך האגף.

מכרז חדש לפינוי אשפה
מתוכננים  15מכרזים חדשים ביניהם מכרז פינוי אשפה שיתווספו לו סעיפים
וגם יכלול את שכונת הדרים.
נתגבר את משאית הגזם ושעות הפעילות שלה ל 3-סבבי פינוי במקום  2כיום.
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רונן:

.4

כיום לא ידוע לנו מה כמות הפסולת שיש במשאית כשהיא מגיעה לשוהם והאם
היא יוצאת מלאה משוהם .אנחנו מתכננים עמדת שקילה במע"ר הדרומי וכל
משאית תישקל בכניסה וביציאה מהיישוב.

החלפת פחי אשפה

רונן:

הקבלן אחראי להחלפת פחים שבורים עד  4שנים מיום קנייתם .כיום המועצה
מחליפה פחים שבורים ללא עלות לתושב .כמות החלפת הפחים גדולה מאוד וזה
גורם לחוסר מלאי ולבעיית תקציב .עלות ההחלפה כ 200-220-אל"ש בשנה .ייתכן
וזה ישתנה שתהיה השתתפות עצמית סמלית של התושב בסך  ₪ 50לפח.

בן:

מבקש לשים לב במכרז החדש על נושא הוצאת הפחים בבוקר .הפחים חוסמים
את היציאות מהחנייה ואת נתיבי הנסיעה ברחוב תירוש בכרמים ,בנוסף לסכנה
בטיחותית.

נועם:

בחודשיים האחרונים יש שיפור בכל התחומים בהם עוסק האגף .מציע להכניס
למכרז פרמטר של איכות עבודה וביצוע ולא רק מחיר .לבדוק את הצורך של
התושבים ולהוציא אנרגיה במקומות הדרושים .הפחים לא נשברים ע"י התושבים
אלא ע"י העובדים שמפנים אותם .הפחים בשכ' כרמים לא מתאימים ובשכ'
חמניות לא מפנים  70%מהפחים.

משה:

בכתיבת המכרז החדש שמתי דגש על נושא פינוי הפחים .לא אתן שלא יוציאו ולא
יפנו את כל הפחים גם אם יש בתוכם מעט אשפה .יינתנו לקבלן קנסות גבוהים.

נועם:

לצד הקנסות צריך לדאוג לשמר קבלן טוב שמרוצים ממנו.

בן ונועם:

על סמך הניסיון שלנו אנחנו מוכנים לעזור בניסוח המכרז.
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רונן:
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רונן:

תכנית אב גננית
תכתב תכנית אב גננית.

חלופה לגדר המיועדת בגן החבל
לפי הנחיות המשטרה יש צורך בהקמת גדר בגובה  2מטרים כדי שנוכל לקיים
אירועים בגן החבל .המועצה רוצה להקים גדר קבועה ע"מ לחסוך עלויות הקמה
לפני כל אירוע.
הצענו מיקום חלופי לגדר במקום זו שתוכננה ועמדה להסתיר את הנוף מהתצפית.
הצענו למקם אותה במפלס נמוך יותר ושיהיו בה פתחים למעבר בע"ח כי האזור
הוגדר כטבע עירוני .הפתחים ייסגרו רק לפני האירועים.
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רונית:

מניסיון העבר וגם במקרה הזה חשוב שיהיה תיאום בין האגפים ושיידעו את אגף
שפ"ע .יש להכניס את נושא איכה"ס והקיימות בכל פעם שעושים תכנית חדשה.

רונן:

נציג של הוועדה מוזמן גם לוועדת תכנון ובניה .קיים חוסר מודעות בנושא ואנו
דואגים שיהיה שינוי.
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רונן:

מרכזי מחזור שכונתיים
הכוונה להקים מרכזי מחזור מעוצבים וממותגים שיסתירו את מכלי המחזור.

משה:

הצבנו כפיילוט קרטוניה מעוצבת ברחוב קדם מול מגרש המיניפיץ' .באותו העיצוב אנחנו
רוצים לעשות מעטפת מעוצבת למרכזי המחזור שיהיו בתוכם כלי אצירה לכל זרמי
המחזור – נייר ,קרטון ,זכוכית ופלסטיק .בכל שכונה נקים מרכזי מחזור.

גיל:

בחירייה יודעים למיין את כל סוגי האשפה .כן חשוב להפריד במקור את הזכוכית
מהאשפה הרגילה כי אותה קשה להפריד בחירייה במיוחד שברי זכוכית שמהווים בעיה
גדולה במחזור.

רונית :בעבר המועצה סבסדה קומפוסטרים ,מציעה לחזור על המיזם.
רונן:

אם לא מקפידים לטפל בקומפוסט הוא הופך למטרד ריח וזבובים .תושב שרוצה לעשות
קומפוסט יכול לקנות בעצמו.

גיל:

חירייה יכולה לתת למועצה קומפוסט בחינם.
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עדכונים:
גינה קהילתית

רוני:

בימים אלה מתוכננת גינה קהילתית נוספת בטיילת סחלבים מתחת לרחוב הארז .צריך
להפיק לקחים מדוע הגינה הקהילתית בקדם לא צלחה .גייסתי אשת חינוך שגרה בשוהם
כדי שתוביל את הגינה מהצד הקהילתי .נעשה גם סיור בגינות קהילתיות ביישובים
אחרים ונלמד את הנושא.

רחל:

מציעה להחזיר את מסורת זריעת פרחי הבר .העלות נמוכה והתוצאה נפלאה.
גינת תבלינים

משה:

מתכננים להפוך גינת משחקים שוממה ברחוב האודם לגינת תבלינים.
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ספריית רחוב
רוני:

הוועדה שדנה בהצעות שהוגשו בעקבות קול קורא של המועצה לתושבים להציע מיזמים
סביבתיים לקראת שנת הקיימות החליטה לבחור בהצעה להקים ספרייה קהילתית בגן
החבל .התושבים שהגישו את ההצעה הבטיחו לדאוג לתחזוקת הספרייה לאורך זמן כי על
כך יקום או ייפול המיזם.
החלפת פחים טמונים

ליה:

בשל קריעת השקים שהמצויים בתוך הפחים ויצירת מפגעי ריח ותברואה הוחלפו הפחים
הטמונים ברחוב ארז לעמידים יותר.
הדברה יזומה

משה:

בימים אלה מתבצעת הדברה יזומה נגד מכרסמים ותיקנים ב 1,500 -בורות ביוב ביישוב.
כמו כן יוצבו  150תיבות האכלה עם רעל נגד מכרסמים.
צואת כלבים

משה:

הנושא מאוד בעייתי כי כדי לתת קנס חייבים לתפוס "און-ליין" את הכלב ואין לנו
מספיק פקחים כדי לאכוף את זה .בשל צנעת הפרט אנחנו לא יכולים להיעזר במצלמות
שטח .אנחנו מבקשים את עזרתכם בהסברה ובדיווח.

רונן:

רוב בעלי הכלבים חושבים שבניגוד לאיסור על צואת כלבים על מדרכות ,על ערוגות אך
בשטחי בור מותר ולא חייבים לאסוף אחרי הכלב .חייבים יותר הסברה בנושא.

משה :בתקציב  2021ביקשנו לתגבר משמעותית את פעילות רכב הטיאוט ואת הקקנוע .כלבים
צריכים לעשות את צרכיהם לפחות  2-3פעמים ביום וזה נעשה בכל רחבי המועצה.
רונן:

צריך לעשות מיפוי של כל הפינות הקריטיות.

ברק:

ההסברה בנושא חשובה מאוד .כלבים עושים את צרכיהם גם על הדשא הסינטטי ומשטחי
הספוג שבגינות המשחקים .לא הגיוני שתינוקות יזחלו על שתן של כלבים .צריך להציב
שלטים האוסרים הכנסת כלבים למשטחים אלה .חייבים גם לרענן ולחדש את משטחי
הספוג.
יער שוהם

רוני:

בשל מגבלות הקורונה והישיבה הארוכה של תלמידי הכיתות הבוגרות בבית ,חמש עורכת
ביער פעילויות שונות לתלמידים כמו סדנת צילום .כיתות יוצאות ליער וגנים הציבוריים
בקפסולות ולפי כל ההנחיות .גם נאמני היער מקדמים תכנית לימודים ביער ובגנים ובה
ילמדו על חשיבות היער ,היסטוריה ומורשת קרב ,פיתוח מול שמירה על הטבע ועוד .אגף
החינוך בחר לביצוע הפיילוט בתלמידי שכבת ה' בבי"ס צוקים בשל החיבור שנעשה עם
תלמידים מאבן חן.
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כדי למנוע מפגעים תברואתיים ואסתטיים קק"ל בנתה מסתורי אשפה מאבן ורצפה
יצוקה כדי שפחי האשפה יוצבו בתוכם .בקרוב קק"ל תחליף את פחי הפלסטיק בפחים
ממתכת.
קק"ל דאגה להחליף את כל השלטים שנשרפו בשריפה שהייתה בקיץ שעבר ואת אלה
שנשברו בסופת הרוחות בשנה שעברה.
לקראת החורף שודרגו שבילי הנסיעה ביער גם כדי שכבאיות יוכלו להיכנס ליער במקרה
הצורך.
רונן:

מודה לכולם על השתתפותם בוועדה.

תפוצה :איתן פטיגרו – ראש המועצה
יוסי בן חיים – מנכ"ל המועצה
משתתפים
אתר המועצה

