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משתתפים:

רונן פרידמן  -יו"ר הועדה ,משה שוהם  -מנהל אגף שפ"ע ,יוחנן תורגמן -
חבר מועצה ,ליה וייסמן  -מנהלת מח' איכות הסביבה ,רוני קינדרמן  -רכז
קהילה וקיימות ,דינה דגון ,אברהם דגון ,חיים לשם.

השתתפות חברי הועדה והפורום
רונן :בעבר היו חברים בוועדה כ 30-איש שהיו תושבים אכפתיים ופעילים בנושא איכות
הסביבה .מכיוון שזו ועדה סטטוטורית נקבע שיכולים להשתתף בה כחברים רק חברי מועצה
ותושבים שקיבלו מינוי לכך .תושבים אחרים יכולים להשתתף כמשקיפים .לצערי מספר
התושבים הלך ופחת .נערוך בדיקה חוזרת ונזמין שוב את התושבים שהביעו בעבר רצון
ועניין להשתתף בוועדה ,ולחילופין יוחלפו אלה שלא הגיעו ל 3-וועדות רצופות.
ברצוני לציין את פעילות האגף ושביעות רצון התושבים מהמענה שהם מקבלים מעובדי
האגף.
מפגעי ריח
משה  :מפגע שמלווה את היישוב כבר שנים רבות ומטופל על ידינו באופן אינטנסיבי ויומיומי.
עיקר הבעיה בשטחים שמעבר לקו הירוק וראש המועצה ואגף שפ"ע נמצאים בקשר עם
מנהלת התיאום והקישור מול הרשות הפלסטינאית ועם הצבא .בשבוע הבא תתקיים פגישה
בנושא עם תושבים שסובלים מאוד מהמפגע .לצערי אין לנו הרבה מה לעשות אלא להסתמך
על פעילות המנהלת והצבא.
רונן :ראש המועצה מפעיל לחץ רב על הצבא ודואג שהמפגע יטופל .קיבלנו סרטונים
המראים כיצד דחפורים מכסים בכל את אתרי הבעירה .עיקר המפגע נוצר כשיש רוח
מזרחית ואז העשן והריח מגיעים אלינו מהכפרים הערביים ששורפים אשפה.
רוני :השאלה אם כל הריחות מגיעים מכיוון מזרח כי בעבר היו תלונות שהגיעו מכיוון מערב
ונמצא שחקלאים במושבים הסמוכים שורפים פסולת חקלאית כולל פלסטיק וניילון.

חיים :לצערי זה עדיין נעשה ומלבד הריח זה מפגע סביבתי ובריאותי .מציע לבקש מראש
מועצת חבל מודיעין לפקח שזה לא יבוצע משטח המועצה האזורית.
רונן :פעלנו בעבר בנושא ונמשיך לטפל במקרה ויהיו אירועים כאלה בעתיד.
מפגעי רעש ממושב ברקת
משה :יש תלונות של תושבים על מוסיקה רועשת ממושב ברקת .הנושא מטופל מול המועצה
האזורית ונציגי המושב שגם הם סובלים מהרעש.
נתוני איסוף אשפה וגזם
ליה :סך הפסולת הכוללת כ 12,312-טון ,פסולת למחזור  5,828טון ,אחוז ההטמנה ,52%
אחוז המחזור  .48%לתושבים יש מודעות גדולה לכל נושא המחזור ביישוב.
משה :לצערנו התאגיד מגבילים אותנו מאוד בכל נושא המחזור.
יוזמה למחזור גזם
משה :חברת 'אשר וטורי יועצים' מייעצת למועצה בכל הנושא הסביבתי .הם הכינו תכנית
לשלב הראשון להקמת מתקן לריסוק גזם .ברסק משתמשים חקלאים וגננים לצורך חיפוי
קרקע .המיזם אמור להיות כלכלי לכולם  -גם ליישובי הסביבה שיסיעו את הגזם לשוהם
ויחסכו עלויות השינוע ,הטיפול וההטמנה ,ובמיוחד למועצת שוהם.
רוני :כלכלה מעגלית  -משאית שתבוא לשוהם עם גזם תוכל לחזור ליישוב ממנו הגיע הגזם
עם רסק גזם לשימוש היישוב.
תחנת שקילה למשאיות גזם
משה :בקרוב יותקן ליד מתחם החירום בכניסה למושב בית עריף משקל למשאיות גזם
שמטרתו בקרה על המשאיות הנכנסות והיוצאות מן היישוב.
מבצע ניקוי מזגנים
רונן :כחלק מהפצת נושא הקיימות לתושבים נצא בקמפיין שישלב בתוכו את הצד הקהילתי
וגם את החיסכון לתושב .בקמפיין נפנה לתושבים ונמליץ להם לנקות את מסנני המזגנים
ובכך יוכלו לחסוך בצריכת החשמל ,בתפוקה ובבלאי של המזגן .בניתוב מחלקת הרווחה -
תושבים מתנדבים יסייעו לתושבים הזקוקים לעזרה בניקוי המסננים.

סיירת ירוקה
רונן :מיזם שאנחנו מנסים לקדם כבר תקופה ארוכה כדי שגם תושבים ייקחו חלק בעשייה
של האגף וייצרו קהילה סביב נושא הקיימות ואיכות הסביבה .נשמח לצרף תושבים נוספים
למיזם.
חיים :אחת הבעיות הגדולות היא אי איסוף צואת כלבים.
משה :זה הכל שאלה של חינוך והסברה .אנחנו נממן הצגות ופעילויות בנושא בשיתוף אגף
החינוך .כדי להתגבר על התופעה הצטיידנו ברכב חשמלי נוסף שיוכל לשאוב את צואת
הכלבים.
גינה קהילתית
רוני :הגינה הקהילתית יוצאת לדרך .היא תקום לצד שביל ההליכה המזרחי מתחת לטיילת
הארז ,בסמוך לחדר הטרפו ותחנת השאיבה של מקורות .הפורמט יהיה עבודה משותפת
וקהילתית .יש הרבה היענות מקרב התושבים.
רונן :מציע לפרסם גם בקרב הגמלאים.
ניקיון המיליון
רוני :השתתפנו בקול קורא של על עמותת "ניקיון המיליון" וקיבלנו תקציב להפנינג שתארגן
"חמש" בהשתתפות  3תנועות הנוער שייצאו ליער כדי לנקותו.
רונן :מבקש לבדוק אם ניתן לבצע את הניקיון גם בשטחים העוטפים את היישוב.
פינות ישיבה מעוצבות בשבילים ההיקפיים
משה :בימים אלה יוצבו בשבילים ההיקפיים מתחת לעתים מצלים פינות ישיבה צבעוניות
ואשפתונים.
סקר טבע עירוני
רוני :במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה זכינו בתקציב לעריכת סקר טבע עירוני
ומיפוי מפגעים סביבתיים .הסקר שייערך ע"י מחלקת הסקרים של החברה להגנת הטבע
יהיה סקר מקיף שלא כמו הסקר הקודם שהיה חלקי בשל תקציב מוגבל ולא כלל את יער
שוהם.

מרכזי מחזור
רוני :אנחנו מתכוונים להשתתף בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה להקמת ושדרוג
מרכזי מחזור .הכוונה להקים מרכז אחד מעוצב ,כדוגמת המרכז בכרמים ,בכל אחת
מהשכונות .כדי למנוע השלכת פסולת שאינה קשורה למחזור תציב המועצה מצלמות
שתצלמנה את מרכז המחזור מבפנים.
לוכד נחשים
משה :החלטנו להרחיב את השירות של לכידת נחשים גם בבתים פרטיים .כדי לצמצם את
זמן התגובה פרסמנו את הנייד של הלוכד או שהמוקד מעביר את הנייד שלו לתושבים ,והם
יכולים להתקשר אליו ישירות .הלוכד מגיע לשוהם רק לאחר שהוא מקבל אישור מליה או
מרוני והוא גם חייב לדווח אם נתפס נחש ומאיזה סוג.
ניטור והדברה
משה :כנדרש לפי ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה ביצענו הפרדה בין הניטור להדברה
לשני קבלנים שונים .כך יש פיקוח על עבודת המדביר והוא אינו מפקח על עצמו .זכה במכרז
ההדברה קבלן שעבד בעבר במועצה ומכיר את העבודה בה.
רוני :חייבים לקיים שת"פ עם מועצה אזורית חבל מודיעין והבסיס הצבאי שליד שוהם כי
יתושים יכולים להגיע גם ממרחק של מספר ק"מ לשוהם .גם תושבי שוהם חייבים להיות יותר
מודעים כי המנטר לא יכול להגיע לכל אדנית בקומה שלישית או לכל גג עם ג'קוזי שאינו
בשימוש.
משה :מבקש להמשיך ולפרסם לתושבים הנחיות כיצד הם יכולים לצמצם מפגעי יתושים.
פחי אשפה ושילוט בכניסה ליער
רוני :תושבים שחוזרים ברגל לשוהם מהיער מביאים איתם את שקיות האשפה ומניחים ליד
האשפתון שביציאה ממובל המים .הוחלט להציב בסמוך למקום היציאה מהיער שלט הסבר
ומסתור אשפה דקורטיבי עם פחי זבל שיוכלו לקלוט את כל כמות הזבל שהתושבים מביאים.
משה :מסתורי אשפה ופחים יוצבו גם בגן החבל ובגינת כרמים על מנת לשרת את התושבים
המבלים שם בשישי ושבת בהם אין צוות ניקיון .יוצבו גם אשפתונים בנפח גדול יותר מאשר
היום וגם מהלך זה יעזור מבחינת קליטת נפח האשפה.

רונן :חייב לציין שגם סיורי הניקיון שנעשים בבקרים על השבילים ההיקפיים עוזרים מאוד
לניקיונם.
פחים כתומים
משה :חברת "נאות דורית" זכתה במכרז הפינוי של פסולת האריזות ו 133-פחים כתומים
יוצבו במרכזי המחזור ביישוב .כרגע יש עיכוב בהספקת הפחים גם ביישובים אחרים .אנחנו
צריכים להיערך לפרסום והסברה לתושבים ולמוסדות החינוך טרם הצבתם .איסוף האריזות
יוריד את עלויות ההטמנה.
מתקן להפקת אנרגיה מפסולת
חיים :הועלה רעיון להקים מתקן שייצר אנרגיה מכל הפסולת הנאספת בשוהם ,חבל מודיעין,
אלעד .הצעתי שטח מתאים בכניסה לאזור התעשייה הצפוני של שוהם .ניתן להציע ליזם
להקים ולתפעל למשך  25שנה ואז המתקן יעבור לבעלותה של שוהם.
ארונות בזק
דינה :מצב ארונות הבזק המוצבים בכל רחבי היישוב נראים במצב מחפיר .דלתות פתוחות,
ארונות שבורים וחוטים גלויים.
משה :לפי הנחיית ראש המועצה נעשה מיפוי של כל הארונות ובפגישה עם בזק הובטח לנו
שהם יטפלו בהקדם בבעיה.
רכב טיאוט
דינה :אין הגיון לשטוף יום לפני הוצאת הגזם .חייבים לשטוף לאחר שהגזם פונה.
ליה :הנושא ייבדק.
עבודה עם מפוח
יוחנן :ברחוב המצפה בשעה  06:30נעשית עבודה עם מפןח.
משה :הנושא ייבדק.

נביחות כלבים
יוחנן :תושבים משחררים את הכלבים בחצרות הפרטיות והם נובחים כל הזמן.
רונן :ניתן לפתוח פניה במוקד והם מפנים אותה לשירות הווטרינרי .הם אמורים לשלוח פקח
שיבדוק אם הדבר נובע מהזנחה של הכלב.
משה :ניתן להציב מד דציבלים ליד הבית ואם הרעש אינו בתחום הגבול המותר אנחנו יכולים
לאכוף את הנושא.

רונן :תודה רבה לכל המשתתפים.

