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 הערות   פירוט ההחלטות מס'

מציין כי זו היא השנה השנייה   , אורן מנהל מח' גנים ונוף   -סקר עצים  .1

לסקר העצים , הפעם באופן מקיף יותר  ויסודי. מציג את מור בן שאול  

   הסקר. האגרונום , האחראי על פיקוח 

   

  -מור בן שאול מציג מצגת בנושא הסקר *  .2

הסקר נערך במוסדות חינוך: בגני ילדים, פעוטונים ובתי ספר  *

הפחתת  –עצים בוגרים , צעיריםטיפול והכוונה לעצים , בעיר

חינוך , GISשילוב המידע הרלבנטי ב , סיכונים אפשריים

אבחון של הסיכונים העלולים לנבוע מעצים והטיפול , והסברה

 בהם הוא בבחינת דרישה של משרד החינוך. 
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עצים הינם אורגניזמים הדורשים תנאי גידול מתאימים עוד ציין מור כי ,   .3

 הזמן.אשר משתנים עם 

בעשור האחרון מסתמנת מגמה ברורה לשיפור הטיפול בעצים בישראל. 

           ביצוע סקר הינו הצעד הראשון.

הכלכלית                             ום ההמלצות על פי היכולתייש –הצעד השני  

.  הסוקרים  מסמנים את              ובהתאם לסדר העדיפות הציבורי

דדים אמפיריים  ומבצעים הערכה ויזואלית            העצים , אוספים מ

 -וב           גני ילדים  87 -עצים ב  1514עד כה נסקרו     והתוויה לטיפול.

                עצים מיועדים   95 עצים דורשים טיפול. 746    בתי ספר. 12

 .לכריתה מיידית

מטרת הסקר נטיעה של עצים צעירים , הכוונה, דישון, השקיה ,  -לסיכום

. עצים בוגרים שלב בטיחותי , טיפולים, קשרים שהבטיחות היא מעל הכל

 , הורדת משקל.
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 מה לגבי גומות ריקות כתוצאה מעצים שנכרתו? -מאיר אלונים  .4

אנו שותלים בגומות ריקות, אולם ישנן גומות ריקות בשל   -אורן

היסטוריה עגומה של בעיית תשתיות.  כיום אנו מקפידים על הנחת 

 תשתיות מתאימות בשיתוף אגף הנדסה. 

והאם נעזרתם ? עם כמה לקחתם בסקר את פקודת היערות בחשבון  -דוד

 ור לגבי עץ במומחים של פקיד היערות לגבי הכריתות, מה מותר ומה אס

כרת יקבל אישור פקיד היערות  יש לנו מומחה שאנו יכל עץ שי  -מור

 ציון מדר.  סומכים עליו

  .גם סומך עליומכיר אותו ו אני  -דוד

 מה לגבי עצים האלרגניים ?   -אלונים

לגבי עצים אלרגניים בגני ילדים,  עצים כגון עץ זית אירופי  ניתן  -מור

להעתיק יותר בקלות ולשתול במקומו , ואילו אילנתה  בלוטית  עץ בעייתי 

 יותר, כורתים. 

את כל העצים האלרגניים באופן גורף צריך להעתיק מגני הילדים   -ממה

 ולשתול אחרים במקומם. 

 שות יותר טעויות כאלו.בתכנונים החדשים לא נע-אורן

לוותר על  מה לגבי שנת שמיטה? יש אזורים מיוחדים שאפשר  -דוד

 שתילה ?

סבא היא עיר פלורליסטית, הנטיעות ממשיכות אך לא ניטע  -כפר -עילאי

פועלים ברגישות שהעיר  עצים באזורים בעלי אופי דתי וליד בתי כנסת.

 .שונות תמשיך לתפקד ולא לפגוע באוכלוסיות 

 , רק ביטחוניות והצלת חיים. נטיעות קק"ל לא מבצעים  -ודד
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סביבתי בבתי ספר החינוך על ה אחראית   -הדס קראוני -חינוך סביבתי   .5

 היסודיים. פירוט תפקידיה של הדס:

תמיכה ועזרה למורים מובילים בבתי הספר  )מנהיגות סביבתית( . ליווי, 1

. אחראית הפקת כנס קבוצות מנהיגויות 3 הסמכות בתי ספר לירוקים. 2

. אחראית על קישור בין בתי 4תלמידים במסגרת שבוע אהבה לסביבה 

הספר לגופים שונים: היחידה האזורית לאיכות הסביבה, קק"ל, המשרד 

.  מלווה פרויקטים מיוחדים 5 להגנת הסביבה, נתיב האור ועוד... 

 הקשורים בקיימות בבתי הספר היסודיים. 

 ס נתנה סקירה קצרה על המתרחש בבתי הספר: הד

. בכל בית ספק קיימת מנהיגות ירוקה אשר מטרתה להטמיע בקהילת 1

 בית הספר ובקהילה הקרובה הרגלים מקיימים. 

הילדים פועלים בהובלת מורה מוביל והם מתעסקים במגוון תחומים, 

ל . צמצום צריכת מים וחשמל, הפרדת אשפה 1כאשר העיקריים שבהם: 

 זרמים, עידוד הליכה ברגל, שימור מגוון מינים מקומיים ועוד...  3

. הסמכות לבתי ספר ירוקים: השנה, כמה בתי ספר פועלים בשביל לקבל 2

 .80תעודת בית ספר ירוק: גורדון ובית ספר חדש בשכונת 

.  פעילות מגוון מינים שנתית, בהובלת מדריך מטעם היחידה האזורית 3

חדש,  80בתי ספר: שילה, יצחק שדה, ירוק,  6ועלת ב לאיכות הסביבה פ

 גורדון ורמז.

 . פעילות שנתית של קק"ל פועלת בבית ספר בר אילן.4

ק קיימות מובילה פיילוט למדד בית ספר מקיים. כל בתי הספר . מחל5

פרמטרים: חשמל, מים והפרדת אשפה. בסוף  3היסודיים נמדדים על 

בתי  3יערך טקס חלוקת פרסים ל  השנה במסגרת שבוע אהבה לסביבה

 הספר המקיימים ביותר.

 מציע לשתף את הקהל באירועי זריעה . -דוד

מציין כי לפני מספר ימים היה אירוע זריעה בהדרים בשיתוף  -עילאי

 הציבור.

 מציע איך למדוד את מדד החשמל .  -רוני
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באופן חזק תלהדס  מביע את התרשמותו  מהיכולת  של  -מסכם -עילאי   .6

מודה לה על כל מה שהיא עושה  בנושא החינוך  הזה את המערכת.

את הפרדת האשפה להטמיע  , זהו כלי נהדר לערכים  ברהסביבתי מע

 באמצעות הילדים והכשרות המורים  , התוצאות הן יפות .
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