
      18.5.2020דו"ח ועדת נוי וסביבה 

 

 שאדי, הגר דוידס, ,נועה בשן ניר כרמל, דפנה גילוס, טריאן,סשרון אשרת נוכחים: 

זהבה ברייר,רות ברעם )משקיפה(, נטלי סטיוארט חבה  ,יונתן קליין עידן לפיד,

 )משקיפה(.

 : רותם לויחסרים

 

 

 הדברת נמלי האש : .1

 .סביבתי"ן מדי שנה הדברת נמלי האש ע"י חברת "מג הבשנים האחרונות התבצע

 הקיבוץ במקומות שנוטרו ע"י החברה.הדברה מסוג זה הינה לכל שטחי ה

הינה יקרה ובנוסף ההדברה פוגעת בשאר בעלי החיים המצויים על לות ההדברה ע

וכדומה  משה רבנו שילשולים,פרפרים,דבורים לרבות חיפושיות ומתחת, הקרקע

 שתורמים למאזן האקולוגי.

 במהלך החודשים האחרונים התגבשה תכנית שונה משנים עברו לגבי אופן ההדברה.

הוא הדברה בכל חצרות הבתים ע"י התושבים ובשטחים הציבוריים )גני הרעיון 

 ילדים,מרכז הקיבוץ,קרית חינוך(  ההדברה תתבצע ע"י מדור הסביבה.

 כיצד יש לפעול )פעולה מאוד פשוטה(,בימים הקרובים נצא בהסברה 

איתה לקן,מזינה  כופתיות תירס שנמלת האש מביאההחומר ניקרא "גרנולר" שמורכב מ

 את המלכה וכך מושמד כל הקן.

לפיזור בחצר הבית( יחולק ללא עלות לכל חבר/תושב בתא  "לגרונלר"החומר )הכוונה 

 דואר עם עלון הסברה כיצד לפעול.

 בתים ניתן לרכוש כל אחד באופן פרטי,לגבי הדברה בתוך ה

,מי שרוצה יכול לפנות שמגיע בצורת ג'ל )להדברה בתוך הבית( חומרל יר טובנו מחקיבל

)בחנות רגילה החומר ₪  43בתא דואר עם חיוב בתקציב של יחולק למזכירות והחומר 

 ₪(. 60-80נע סביב 

 שימוש ברסק גזם לחיפוי קרקע וחלופה לריסוס כימי : .2

 

חומר שניקרא עם הועדה דנה בהשלכות של ריסוס נגד עשביה והשלכותיה )בעיקר 

 "ראונדאפ"(.



ברחבי הקיבוץ ישנם שטחים עם קרקע חשופה שצומחת בהן עשבייה והדרך 

 ריסוס כימי.הינה  היבילהשמדת העש

הוחלט  )הועדה רואה בצמצום הריסוס כצעד נכון( ע"מ לצמצם השימוש בריסוס כימי

פוזר ברחבי הקיבוץ ל.רסק הגזם ילהביא כמות גדולה של רסק גזם )איכותי( מקק"

ריסוס ותן שטחים חשופים ובכך כמות העשבייה תופחת וכך גם הריסוס הכימי )בא

 עשבייה משאיר מראה לא יפה אחרי מספר ימים כאשר העשבייה מתייבשת(.

 

 )מצוין לחיפוי קרקע( שימוש עצמילעמדות רסק גזם  6יוצבו 

 

 מחזור כביש המיתלה פינת .א

 מייביס מאחורי בית .ב

 מחזור שליד הבריכה מאחורי פינת .ג

 מחזור "משק ילדים" מול פינת .ד

 מחזור שכונת שדות דרום  פינת .ה

 נוף עוףשכונת מחזור  מאחורי פינת .ו

 

 

 עצי פרי/בוסתנים : .3

 

 דיון בנושא עצי פרי ברחבי הקיבוץ.התבצע 

 מעט עצי פרי אשר מפוזרים באופן אקראי. בבית העמק ישנם

 עצי תות,תאנים,וזיתים כמובן ועוד.שקדים,ונים,ם( רימעצי 40הרבה עצי שסק )בערך 

 במהלך השנים רואים יותר עצי פרי בתוך חצרות הבתים ואת היתרונות שזה מביא.

ויים הוחלט שיש להביא להצעה לנטיעת עוד עצי פרי ע"י איתור ומיפוי שטחים פנ

שבסמוך לקריית החינוך וגיל הרך  מאחורי אולם ההתעמלות טח המחנה לרבותבש

 ם.וליד גן המשחקי

 עלה צורך לחפש גם עצי פרי "ארץ ישראלים" אשר זקוקים לכמות מים מועטה

 המדרכות ועצים עם פריחה יפה.רי אשר יכולים להוות גם צל לאורך ולעצי פ

 תכנית שתילה.לוועדה סוכם: רותם נועה ויונתן יעתרו וימפו שטחים ויביאו 

 

 התאמת הנוי לפרצלציה: .4

 

אדמה החדש של כל בית אב( צומצמו השטחים השטח עם ביצוע הפרצלציה )

 ל הנוי.הציבוריים ש

 3תהליך "לקיחת אחריות" על השטח החדש של החבר הינו הדרגתי ואף יכול לקחת 

 שנים ויותר.

מדיניות ענף הנוי הוא להמשיך לגנן את השטחים הפרטיים שנכנסו בפרצלציה )כמו 

מעודד את החברים יחד עם זאת מדשאות,אך כיסוח שעושה היום( שזה בדרך כלל 

כן לקחת אחריות על השטח החדש שלהם ע"מ שתהיה התנתקות הדרגתית באותן 

 שטחים שכבר לא ציבוריים.

 צעד זה )הכוונה סיוע הסברתי וייעוץ מקצועי(ים ענף הנוי יסייע לחברים שיוזמ

 

 דיון חופשי :  .5



 צמצום הכלים החד פעמיים בבית העמק.הצורך ב בדיון החופשי עלה

חד"פ  אך לאור כלים לצמצום השימוש בבשנים האחרונות ה עולמית ישנה מגמ

 בקרוב.יחזור לסדר היום העולמי  הצדה והצפי לחזרה  נידחק עניין זה "הקורונה"

 שתוצג בישיבה הבאה. : רות ונועה יכינו תכנית לנושאסוכם

ץ מהמועצה:ע עדכון קמיני  
התקיים דיון של צוות מצומצם  בהוראת ראש המועצה משה דוידוביץ׳ והמנכל דן תנחומא

המורכב מתושבים ומנציגי ועדת איכות הסביבה במועצה. הצוות בראשותו של אייל רייז, סגן 
עץ בתוך שטחי מגורים ביישובים במועצה. -ראש המועצה דן בנושא חימום הבית בקמיני

עץ -מיניבסיום הדיון הצוות קיבל החלטה על מציאת מתווה שמטרתו מניעה ומיגור שימוש בק
במליאת המועצה ובמידה ויתקבל  ם ביישובים. המתווה יועבר לאישורבתוך שטחי המגורי

העץ בשטחי מגורים במועצ-וש בקמינייחוקק חוק עזר עירוני שאוסר התקנה ושימ  
 

)בסמוך לבי"ס  נפרסה מערכת השקיה והעצים מקבלים מים –עצי ט"ו בשבט 
 נטעים(

חשוב להבין שיח שפולש למדרכה –שיחים ליד הבתים שפולשים למדרכות    
ת.וקלנועילחוסם לעיתים חצי מהמדרכה ומקשה על ההליכה ומעבר לאופניים ו  

 הקיץ הגיע ואיתם גם ההתעוררות של נחשים ולכן גיזום השיחים לפחות חצי מטר
 מהמדרכה הוא הכרחי!!

 שיח למדרכה צריך להיות לפחות מרחק בין ה מינימוםלמי ששותל שיחים חדשים,ה
ולגזום. יפלוש למדרכה ויהיה קשה לטפלאחרת השיח  מטר( 1ס"מ )עדיף אפילו  70  

. 
 

  
 
 

 רשם: יונתן קליין
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 


