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 27.6.19מיום בה הגנת הסבי ועדתפרוטוקול 

 

 27.6.19 חמישי שהתקיימה ביום  ת הגנת הסביבה ועדפרוטוקול ישיבת 

 רון זליגמן )טרם אושר רישמית( אפרת מזרחי גרנוב, אורן, מיכל זיו, גיל אשל, שלומי רוני  משתתפים:

 אביטל תבור, שחר איתן נעדרו:

 י אפלרר נעמאשר, דבי ל-ליאת הדר בן מוזמנות:

 

 על סדר היום:

 בן אשר -ליאת הדרמוזמנת  –יצירת אזורי חיץ למניעת התפשטות שריפות  .1

 דבי לרר מוזמנת  –מבוא  –גינון בר קיימא  .2

 מדבקות על פחי האשפה - הטמאת ימי פינוי אשפה, גזם וגרוטאות . 3

 רוקפח יתוספת  –הרכב פינות המיחזור . 4

 מייםשימוש בכלים רב פע. 5

 :והמלצות דיון

 

   1סעיף מספר 

ע"י עבודה רבת שנים שנערכה  שמסכמת מצגת מציגה הנדיב, אשר ראש תחום מחקר ברמת -הדר בן ליאת  דיון
 .ברמת הנדיבצוות גדול 

 קשות.ת ושריפמת הסכנה האמיתי, או אפילו בתוכם יחד עם יערותלהתגורר סמוך לקונפליקט של ההנאה 
בזכרון יעקב, מיפוי שטחים רלוונטים ברחבי  2016שריפה הגדולה ב אחרי הלפני וקשות ת ותמונ

 קיבוץ הראל, בית אורן דוגמא קשה של הרס. טריטוריית רמת הנדיב.
מ' מרחק ממגורים לפי מפתח מרחקים  76 ץ של ביצוע אזורי חיי שמדברות עלש תקנות של כיבוי אקימות 
 .לא נאכפותת נותקה ים מוגדרים לכל רצועת מרחק. בטיפול
 כשהכל יבש. קשות הינן בסתיוות הכי השריפ

 תלוות הסברה ושיתוף הגובלים.לה הצריכיצירת אזורי חייץ ל
נחיתו על התושבים כריתות עצים רבים. התנהל ם היום בהיר אחד תושביבטבעון דוגמא לא טובה נעשתה 

 יבור.ובסוף בית המשפט הכריע לטובת הצמאבק ציבורי לעצירת ביצוע כריתה 
 -תמונת המצב אצלנו בבנימינה ובגבעת עדה

, םת עצים, וגיזום שיחימטופל ע"י קק"ל חירמוש, הסר -המצב טוב באזור יער האלונים ליד כפר הילדים 
 חי עצים נכונים.מרוו

 .אחורי רח' הגפןמו, י רח' השעורים לכיוון דרך רגביםרומאחזור רגישות גבוה א
 מרחקי חיץ מיערות וחורש טבעי.לקחת בחשבון צריך  –יישוב בת דיועתיהפיתוח התוכניות בכל  ל:גי

 פחות דליקים(סוגים )להסרה, הפחתה החלפת צמחים   ה'() Rשלושת ה
 וביצוע בדיקת עלויותבמושבות ולאחריו  תיובעלו רון: צריך לעשות מיפוי

 ישים מיידית. .הכנסת עדר עיזים -גיל: הדבר הראשון לפעולה  
, כמה עולה כמה עולה טיפול -חיפה מעבודה שנעשתה לאחר השריפה בפק נתונים כספיים סלוכל א –ליאת 

 ליאת תאסוף את הנתונים ותעביר לאפרת. - הכנסת עדר עיזים לשטח.
 בבנימינה ?אקליפטוסים ברח' הברוש הההמלצות לטיפול במטע  מה  -פרתא

 .יה והרמת הנוף בעצים. נדרש חירמוש העשבייבינונ רגישותהוגדר  ברמת המטע  -ליאת
 

מה הממשק הנכון לטיפול בכל ג והחלטה שהוצ לפי מדד הרגישויות חיץהוועדה ממליצה לטפל באזורי  המלצה
 .אזור

 מיידית עיזים ההכנסת עדר ולקדם לאתר עדר עיזים )דגש על עדר ולא עיזי מכלאה( הוועדה ממליצה 
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 לאזור רגישות גבוה 
א להוציממליצים  –חקלאי פרטי שטח  –חירמוש עשבייה והרמת נוף בעצים  נדרש – בבנימינה ח' הברושרב

 לביצוע הפעולות מיידית. לבעליםחייה הנ
 
 

 2סעיף מספר 

 

 קיימא-גינון בר דיון

 .דבי לרר גויסה כיועצת הגינון של המועצה

 ת הנושא בקרב תושבים.הטמאפחות מכך  גר בגיוס מח' הגינון במועצה ולאאת -אפרת

 ונפל., צלח חלקית הטמעהניסיון עבודה של בעבר שתה ענ -דבי 

 מימוש בשטחהוליווי  דשמכרז גינון ח

 .טמפ' גבוהות ופולט חומרים מסוכניםבזבוז מים, ריסוס, דשא סיננטי מזהם, מתחמם ל -לי גינון קונבנציונ

 קים לטווח ארוך, הצללהירו רחביםר לדרך הישר יצירת מולחזעיון הוא רה

 אם רוצים לעשות שינוי יש לקחת בחשבון שלא כולם בעניין זה ?  איך עושים את

 אינטנסיבי.צים לראות גינון יש הרבה תושבים שרו

 יצר.ה רוצה לימצלח הוא כזה שמתאים למקום שלו, לתכונות לקרקע ולאווירה שאתגינון  –ליאת 

ויות הנגר, מכ ות הקטנת. משמעויקרקע מחופה לקרקע חשופהיתרונות נו בחקלאות על ומביא מנסי –גיל 

 חומר אורגני משפרי קרקע., בקיץ הקטנת התאיידות

 , עכשיו חזר לטיפול אינטנסיבי.שטופל כמה שנים אקולוגיתבבנימינה  הרימונים רחאת הבוסתן בדוג' הביא 

 , החומרים פתוחים בפנינוננני במרחבים הציבורייםוסיווג הפיתוח הג רמת הנדיב השקיעה במיפוי–נעמי 

  ם הנושא:קידו

 – יתמודעות ציבור. 1

 בערוגות ומתחת העצים בתוך גנים ציבוריים. השארת עליםדוגמת 

 סת עולם גינונית ולא הזנחה.הדגשה לכך שזו תפי

 בכל השטחיםלא  –. גינון בר קיימא 2

 בכיכרותטיפוח נקודתי  –לא . החלטה היכן כן והיכן 3

 רב שנתיים צמחים . דגשים על 4

 ב קשהמערכות המים במצ -וגבעת עדה צב בבנימינה המתמונת  

 לא ניתן למדידה היות ואין כיום מערכות מוסדרות. על חיסכון במיםמדבר  –ינון בר קיימא ג

 שקייהנדרש סקר ה

עבודה  ראשוני.בסיס  –עירוני טבע  –וסיווג של הצ"פים והשטחים הפתוחים בר מיפוי נה בעהשותפות מימ

 עבודה ביצע נדב שדה.ה תת אקיימות אזורישנעשתה ע"י השותפות ל

 בר קיימא גינוןהזמן להתחיל הסבר לתושבים שאנחנו מכוונים לזה  –מיכל 

 כל, יער מאבגבעת עדה יערחינוך  –ת גינון בר קיימא קבוצות שניתן לגייס כשגרירים להטמ  3 –נעמי 

 גינות קהילתיותפרחי הבר של ענת ליברמן, , בבנימינה

 בי בכרמיאלשל ד ןהסרטוהפצת  –אפרת 

בשל הגדרות  בתחזוקה. 50%של הוזלה  –לטווח ארוך  מדריכה במשרד החקלאות -המרהנזה רו -דבי 

 תכנוניות מראש על אופי הטיפול והטיפוח

 מיתוג אמיתי צריך  –רוני 
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 בגינוןמציאותית הינה בשל היותה בדבי בחירה ה –שלומי 

 רוצים לראות שאכפת. אנשיםת נקי, רוצה לראו כדאי שנתחיל בגינון בסיסי.

, גיזום נכון של נוף עצים, נטיעת פרחי בר(, גיזום חזירים) םיימדנא םיחרפהפחתת פרחי עונה, הוספת  -רון 

 עצים מקומיים, אלונים ברחובות.

ליצור מודעות והשגחה. הטיפול על  בוסתנים, גינות וכיכרות. הכוונה -מציע לצאת במבצע אימוץ  -רון 

 צה.המוע

  מסודרת. לקדם גינון מבוסס על ידע מקצועי שישלב ידע עם תוכנית עבודההועדה ממליצה  .1 המלצה

 הועדה הממליצה לקדם סקר השקייה במושבות .2

 

  3סעיף מס 

 אשפה, גזם וגרוטאות.הטמאת ימי פינוי  דיון

 .בעבר חילקו מדבקות על הפחים וציינו בהם את ימי הפינוי

. נמתין עד נות הפחיםי אחראי על תקיבקרוב למכרז אשפה חדש כולל החלטה מיוצאת המועצה  – שלומי

 .ביצוע המכרז החדשל

 כי לאחר קיום המכרז יוכנו מדבקות עם ימי הפינוי החדשים הרלוונטיים.הועדה ממליצה  המלצה
 

  4סעיף מס 

 הרכב הפחים בפינות המיחזור  דיון

ר להשלעת כל מה שהתושבים אינם מוצאים לו מקום בפחים ל בכל פינת מיחזוגדוישנה חשיבות בפח ירוק 

 אחת(  דוג' –הנוכחים )קלקר 

 פינות המיחזור החדשות יכללו פח ירוק גדול כי הועדה ממליצה  המלצה

 

 

    5. ססעיף מ

 הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים במועצה דיון

 ות לנושא זה .כבר נערכ רשויות רבות החל קמפיין ארצי להפחתת השימוש בכלים חד פעמיים.

 .נתחיל תהליך אנחנוהגיע הזמן שגם 

 ראשית התהליך בדוגמא אישית.

  בעבודה וארועים., ארוחות , ישיבותש בכלים רב פעמייםשימותעבור ל המועצהכי הועדה ממליצה  המלצה

 

 

 כלל.שתתפותם ותרומתן המקצועית לדיון ובודבי לרר על ה להדר, נעמי אפ דים לליאתאנחנו מו

 וועדת הגנת הסיבה.תם להצטרף באופן רישמי לליאת ונעמי מביעות הסכמ

   ליאת, תושבת גבעת עדה  ונעמי תושבת בנימינה.

 המועצה. מועמדתם תוצג לאישור הנהלת המועצה ומליאת

 

 רשמה: אפרת

. 


