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פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
מתאריך 30/12/2020
מפגש בזום
משתתפים:

רונן פרידמן  -יו"ר הועדה ,משה שוהם  -מנהל אגף שפ"ע ,ליה וייסמן  -מנהלת
מח' איכות הסביבה ,רוני קינדרמן  -רכז קהילה וקיימות ,נועם יעקב ,דינה דגון,
רונית גולן ,גיל ליבנה ,יערית כליפה ,רחל גבאי ,ברק פישביין ,ליאורה מדר
שפירו ,חיים לשם ,רפי שליו ,חנהל'ה המאירי ,אהרון נווה.
נציגת המשרד להגנת הסביבה :זרתהון דמוזה  -רע"ן חינוך וקהילה ,מחוז מרכז.

רונן :שמחים לבשר שגם שנת  2021הוכרזה כשנת איכות הסביבה .קיבלנו גיבוי מחברי המועצה
ואושרה לאגף שפ"ע הגדלת התקציב השנתי לצורך קיימות ,ניקיון ועוד .משתמשים בתקציב של
 2020לצורך המשכיות הפעילות ב.2021-
נעשית עבודה קשה כדי לשפר את הניקיון ,מודעות התושבים להוצאה גזם וגרוטאות בימים
המותרים גברה לאחר קמפיין הסברה באמצעות פרסום במקומונים וסרטונים.
אבקש מהמשתתפים לספר אם גם הם רואים שינוי בפעילות האגף.
רחלי :מרגישים שהרחובות יותר נקיים ושינוי בפינוי הגזם והפחים .הוצאת הפחים והכנסתם
נעשית הרבה יותר טוב מבעבר .מבחינת נראות היישוב  -חסר לי ירוק בעיניים ומה שירוק שלא
יהיה עם כנימות למרות שהדבר כבר מטופל .מציעה שבשכונות החדשות ישתלו צמחיה עמידה
יותר בפני מזיקים וידידותית יותר לסביבה מבחינת נראות וקיימות.
רונן :חייבים תכנית אב ארוכת טווח וגם אישרנו לבצע תכנית אב לגננות בכל היישוב .נבחר הגורם
שיבצע את התכנית ,נדאג שהתכנית תתאים לשוהם ובעוד מספר חודשים היא תיושם.
רונית :שמחה ששנת הקיימות נמשכת גם השנה .משבחת את עבודתו של מורן מהאגף שרואה
ואוסף כל לכלוך .בהחלט מרגישה שיש שינוי גדול מבחינת הניקיון.
רונן :בתקופת הקורונה יש יותר תושבים שנשארים בבית ומבלים בגינות הציבוריות ולכן מן
הסתם כמות הפסולת גדלה .משה ירחיב בהמשך על מכרז הניקיון החדש ובו הדרישות מהקבלן
תהינה מחמירות יותר.
רפי :רוצה לשבח את מורן שעושה את תפקידו על הצד הטוב ביותר .אצלנו בשכונת הדסים
בהחלט הרבה יותר נקי וגם הפקחים עושים עבודה מצויינת ונותנים דוחות כשצריך .חייבים
לפעול בנושא צואת הכלבים אבל בהחלט יש שינוי לטובה.
אריאל :אורחים שמגיעים לשוהם משבחים ומתרשמים מרמת התחזוקה של היישוב .תמיד יהיה
לתושבים מה להגיד על תחזוקה וניקיון ותמיד ירצו לשפר.
השכונה החדשה שתאוכלס בקרוב מהווה אתגר גדול כי יגיעו הרבה מאוד תושבים חדשים שיחיו
באתר בניה.
צריך להסתכל לא רק על כיכרות וגינון אלא גם על תת-הקרקע .יש הרבה בעיות של ביוב בעיקר
בשביל המערבי ובתחנת הביוב .תעלת הניקוז ,שאינה בתחום אחריות המועצה ,לא מתוחזקת
וזורמים בה שפכים ויש בורות שאינם אטומים .זה אמנם לא בתוך היישוב אבל השפכים שלנו
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מחלחלים לאדמה  500מ' מהיישוב .אני לא יודע אם התחנה עצמה מתוחזקת .ראיתי שם הרבה
פחים וזה אומר שמשאיות אמורות להגיע לתחנה ואנחנו צריכים לדאוג שדרכי הגישה לתחנה לא
תהינה משובשות.
ברק :שמח על פרסום מכרז הניקיון החדש .מציע לשפר את כל הנושא של התקשורת מול
התושבים .הדוברת צריכה להגיב לכל פוסט תלונה של התושבים ש"יש לפתוח פניות במוקד 106
וכל תלונה תטופל" ולהרגיל את התושבים לפתוח פניות במוקד ולא רק להתלונן ברשתות
החברתיות.
רונן :הנושא שהעלה ברק חשוב מאוד כי יש שיח ציבורי מאוד מגמתי ולא נעים ברשתות
החברתיות .זו לא ביקורת בונה אלא הועדה להבליט את המתלונן .נשמח לקבל את עזרתכם
בתגובות למתלוננים כ"תושבים אל תושבים" ולתת דוגמאות לתלונות שהופנו למוקד וטופלו על
הצד הטוב ביותר .כשעובדי המועצה מגיבים ברשתות החברתיות זה מתפתח לדיון מתלהם ולכן
תגובת המועצה נעשית בצורה מרוכזת דרך הדוברת.
רחלי :שמחה על הפעילויות של בתיה"ס ביער .צריך לתת לנוער להוביל תהליכים .אני מאוד
מאמינה בנוער שלנו.
משה :יש כעת יותר שת"פ עם אגף החינוך בנושאים סביבתיים.
רונית :חייבים לפרסם יותר את פעילויות המועצה .גם התושבים אבל גם כל אגפי המועצה .זה
חשוב כי חלק התושבים לא יודעים וחושבים שהמועצה לא עושה כלום.
חנה'לה :מה קורה עם איסוף פסולת אלקטרונית גדולה מהרחובות?
משה :בקרוב נתחיל במיזם האיסוף מהרחובות.
רוני :גם כיום בכל יום רביעי בערב עובר קבלן שאוסף פסולת חשמלית גדולה .ביום זה ניתן
להוציאה לרחוב ואודה אם תיידעו אותי כדי שאעביר את הכתובת לקבלן.
רונן :יחידת המתנדבים של הסיירת הירוקה קורמת עור וגידים .יש לנו סמל ליחידה ואנחנו בונים
את התכנית  -אופי ,אסטרטגיה ,מטרות וכו' .היחידה תהווה פתרון לבעיות כמו צואת כלבים
שפקחים לא תמיד יכולים לתת להם מענה ותושבים מתנדבים יעשו זאת תוך הסבר נעים .הם
יחלקו תשורה קטנה לבעלי הכלבים תוך הסבר על חשיבות איסוף הגללים.
הסיירת תמנה בהתחלה  15-20מתנדבים שאנחנו נראיין ולהם יצטרפו נוספים בשלב מאוחר יותר
כך שבסופו של דבר היחידה תמנה  40-50תושבים .המתנדבים ידווחו על מפגעים ודברים חריגים
בשוהם ,ביער ובאזור התעשייה.
משה :לגבי תכנית אב לגננות  -אנחנו בשלבי אפיון הצרכים וכשנשלים את המפרט הטכני נצא
בנוהל יועצים או בבקרת הצעות מחיר ,נבחר את מי שאמור ללוות אותנו בתהליך ואז התכנית
תצא לדרך.
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רונן :כשהתכנית תכתב נציג אותה בפני הוועדה ונעשה בה התאמות בהתאם לצורך.
משה :בחירת היועץ תעשה עפ"י שיקול כספי ומדדי איכות שייקבעו.
רונן :קבלן שיציע הצעה זולה לא בהכרח ייבחר כי הוא ייבחן גם במדדי האיכות .ייבחר מי שיהיה
טוב יותר ולא רק הזול ביותר.
משה :תכנית העבודה  2021טומנת בתוכה הרבה עשייה ועבודה .גם דברים שראש המועצה וחברי
המועצה הטילו על האגף וגם דברים שהאגף בחר לעשות .תהליך השיפור הוא תהליך ממושך
המצריך סבלנות.
השנה יתקיימו מספר מכרזים גדולים  -קבלן אשפה ,גינון ועוד .זו נקודת פתיחה טובה מבחינתי
כי אני מגדיר את הדרישות .אגף שפ"ע קיבל השנה תקציב ע"מ לענות על כל הצרכים .הסיוע
בתקציב ניתן כבר ב 2020-ולכן יכולנו כבר עכשיו להתחיל ולפתור חלק מהבעיות שהיו.
רכב טיאוט  -קלטנו רכב חדש שמנקה בגינות ובשבילים .תבוצע תכנית ניקיון חדשה בשאיפה
להגיע לניקוי כל רחוב אחת ליום.
כוח אדם  -קלטנו שני עובדים חדשים  -עובד בוקר ועובד ערב כדי שכל נייר וקרטון ייאסף
מהמדרכות ,ע"מ שהיישוב ייראה נקי גם בשעות הערב ,גם בגינות וגם בשטחים ציבוריים ליד
המרכזים המסחריים.
שירות לתושב  -יושם דגש על שיפור השירות לתושב .עובדי האגף מדהימים אבל אני שואף ליותר
גם בנושא שיפור השירות.
הסכם המבננים החדש  -הצטרפו הרבה מבננים שהאגף צריך לתת מענה וטיפול גם בהם.
שכונת הדרים  -אנו עושים במקום עבודה אינטנסיבית בנושא ניהול אתר בניה ,קבלת השכונה,
הגדלת מכרזים ,תכניות עבודה ,הקצאות פחים ,הסדרי תנועה וכל הנצרך.
מבנה ארגוני  -נעשו שינויים במבנה הארגוני של האגף  -ליה וייסמן התמנתה למנהלת מחלקת
איכות הסביבה .מחלקת מים הועברה לאגף תחת ניהולה של אילנית דלויה.
יער מאכל  -מקווה להוציא את הפועל את הקמת יער המאכל למרות שנת השמיטה הקרובה אבל
ייתכן שההקמה תדחה לשנה הבאה.
שדרוג גינות ציבוריות  -גן החבל ,גן הסלע ,גן יסמין .הוחלפו משטחי בלימה ,דשאים ,דשא
סינטטי ,שתילה בערוגות.
רוני :בנושא גינה קהילתית  -צוות של האגף יצא לסיור בגינות קהילתיות ברעננה .הגינה החדשה
שתוקם תהיה שונה מזו שהוקמה ברחוב קדם .מצאנו אשת חינוך תושבת שוהם שתרכז את כל
הנושא קהילתי-חברתי של הגינה .מחפשים תושב מתנדב בעל רקע גנני או חקלאי שיוביל את
הגינה מהבחינה המקצועית ותושבים בעלי רקע בנגרות וידיים טובות .בקרוב יתפרסם קול קורא
לתושבים ע"מ שנוכל להשתתף בקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה.

4

זרתהון :ניתן לבקש סיוע תקציבי במסגרת הפרק השלישי של הקול קורא התלת-שנתי של המשרד
להגנת הסביבה .חייבים לצאת בקול קורא לתושבים כדי שזה יוגש כיוזמת תושבים.
משה :טבע עירוני  -אנחנו מעוניינים להשלים את תכנית הטבע העירוני שקיימת אך אינה מלאה.
הגשנו קול קורא למשרד להגנת הסביבה וכשנקבל מהם תקציב נוכל להשלים את הסקר.
מחזור אריזות  -בסוף הרבעון הראשון יוצבו ביישוב  135כלי אצירה כתומים.
בנוסף – נערוך פעילויות הדרכה ,הסברה ופיסול סביבתי.
רוני :ספרייה קהילתית  -במסגרת קול קורא שפרסמה המועצה לתושבים בתחילת שנת הקיימות
 2020נבחרה הצעה של הקמת ספרייה קהילתית .המיקום שנבחר הוא בגן החבל בסמוך לכניסה
מגן החבל .יערית כליפה תדאג לתחזוקת הספרייה באמצעות מתנדבים מן היישוב.
זרתהון :גם בפרויקט זה תוכלו לבקש סיוע תקציבי במסגרת הפרק השלישי של הקול קורא
התלת-שנתי של המשרד להגנת הסביבה .גם בני הנוער יכולים להשתלב בתחזוקה ובשימור
הספרייה.
משה :משקל למשאיות  -ייעשה שימוש בטכנולוגיות חדישות ונציב בתחילת השנה משקל
למשאיות העובדות בשירות המועצה .באמצעות בקרה על משאיות האשפה והגזם ייחסך למועצה
כסף רב .כל משאיות הקבלנים יישקלו בכניסה וביציאה מן היישוב.
עובדי האגף  -הם נציגי המועצה במפגש היום-יומי מול התושבים ומגיע להם הערכה רבה .אדאג
לכך שהם יתמקצעו ויקבלו את כל ההכשרה וההסמכות הרלוונטיות.
הקפדה על מנהל תקין ואתיקה מקצועית  -לפני כחודש עברנו מבדק איזו של מכון התקנים בנושא
איכות סביבה.
אמנת שירות לתושב  -מעוניינים לשפר את האמנה הקיימת ,לקצר זמני תגובה ,להתייעל ולהיות
אדיבים יותר לתושבים.
מיתוג האגף  -רוצים לשפר את התדמית של האגף ובכך נצטרך סיוע מחברי הוועדה.
רונן :מקווה שבישיבה הבאה נוכל לראות את ההתקדמות .מדגיש שוב את נושא השירות  -הכל
מתחיל ונגמר בשירות לתושב .יכולים לראות את השיפור הגדול בטיפול בפניות התושבים למוקד
 106שעכשיו יש מעקב על כל פניה ופניה עד מתן מענה לתושב וסגירת הפניה.
יער קהילתי שוהם והגינות הציבוריות מילאו תפקיד חשוב מאוד בתקופת הקורונה .תושבים
רבים יצאו לבלות שם וגם התלמידים ערכו פעילויות שונות ביער .מקווה שגם בשנה הבאה נמשיך
בפעילויות רבות בנושא קיימות ואיכות סביבה.
משה :בנושא הביוב הזורם בצד המערבי של היישוב  -מקור הבעיה בחבל מודיעין ואנו בדין
ודברים איתם .אין לנו יכולת אכיפה בשטחם .אנחנו מתריעים ופותחים פניות במוקד שלהם.
בשבוע הבאה אקיים ישיבה עם מנהל האגף של חבל מודיעין כדי למצוא פתרון לבעיה .אם לא
אגיע להבנות עם מנהל האגף שלהם נפנה למשרד להגנת הסביבה.
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לגבי מכון הביוב שלנו  -הוא עבר שדרוג לאחר הרבה שנים וכיום הוא נראה ומתפקד הרבה יותר
טוב אבל עדיין יש שם הרבה בעיות.
רחלי :מבקשת לקבל עדכון בנושא פרחי בר ברחבי שוהם ובכיכרות .היה אפשר להתחיל בשתילה
ובזריעת של פרחי בר  -רקפות ,כלניות ונוריות כפי שנעשה ברעננה.
משה :לצערי לא נספיק בשנה הנוכחית אבל נבצע בשנה הבאה לאורך שבילי ההליכה והחורשות.
רחלי :מזכירה שוב את נושא מציאת פעילות חלופית במקום הדלקת מדורות בל"ג בעומר.
רונן :המועצה יצאה בעבר במסע הסברה והציעה לממן פעילויות חלופיות לביה"ס.
רחלי :הפעילויות שהוצעו התאימו רק לילדים בכיתות א'-ג' .אני אתמיד בהעלאת הנושא לסדר
היום של המועצה.
זרתהון :יצא קול קורא של המשרד להגנת הסביבה לרכישת מדיחי כלים לגני ילדים .מכיוון
שבשוהם יש מדיחים בכל הגנים אני מנסה לנצל את החלק היחסי בקול קורא המוקדש להסברה
ולערוך השתלמות משולבת בנושא קיימות לגננות הכוללת  30שעות הדרכה הנחשבות להן כגמול
וגם ליווי בגן עצמו שהמדריכות מפעילות ומטמיעות את הנושא .ההשתלמות תסובסד באופן מלא.
רונן :מודה לכולם על השתתפותם בוועדה.
העתק :איתן פטיגרו – ראש המועצה
יוסי בן חיים – מנכ"ל המועצה
משתתפים

