
 2016מאי  29סיכום ישיבת וועדת איכות הסביבה       

 

הרעיון המרכזי הוא לשתול צמחי מאכל בשבילים,  שבילי אכילה."נא להתכבד" מצגת של ארזה, 

רצוי ליד בתי ספר, על מנת שניתן יהיה לטפח את צמחי המאכל באופן קבוע. יש כבר שבילים כאלה 

בארץ, כמו למשל בתל אביב, וכמובן יש כאלה בחו"ל. המהלך החינוכי כאן הוא בעל שני ראשים, מחד 

שייה, על הטיפוח של שבילי המאכל. הם, ולא רק הם, לחנך את התלמידים ולטעת בהם גאווה על הע

יוכלו ליהנות מהפרות )ומהירקות, מהתבלינים(, וגם עוברים ושבים. הממד החינוכי הנוסף מתייחס 

לציבור כולו, באשר הציפייה היא לאיפוק מצידם, לא לנצל את המשאב החופשי הזה, על מנת שרבים 

כך, במידה ומחליטים על הקמת שבילי אכילה, התפקיד של  יוכלו ליהנות, גם מהמראה המלבב. כך או

הצוות של ארזה הוא לזהות אזורים מתאימים ולהכין תיק שתילה. יש שני בתי ספר ברמת השרון  

 שכבר מסכימים לשתף פעולה )קרי, שתי מנהלות שמתייחסות בחיוב לפרוייקט(.

ה שיוזיל באופן משמעותי את עלות יתכן שאת השתילים תוכל לספק מחלקת הגינון ברמת השרון, מ

 הפרויקט. ארזה מסרה קובץ עם עלויות, כולל אחזקת דף פייסבוק.

כמו במקרה של שבילי אכילה, גם כאן מדובר ביוזמה שבחו"ל  מצגת של נמרוד ואיתי, יערות אכילה.

רוד כבר קיבלה תנופה עצומה. בישראל מובילה את היוזמה תנועת "מגמה ירוקה" אליה שייכים נמ

ואיתי. יערות אכילה אופייניים לערים גדולות בדרך כלל, בתל אביב למשל יש כמה יערות, בגדלים 

דונם, אך יש יערות גדולים בהרבה, כמו למשל יער בגודל של  5שונים. יער קטן הוא בערך בגודל של 

ם לפעולה דונם, בהדר יוסף. לאחר הכנת השטח, שאותו יכולה להכין העירייה עצמה, ניכנסי 50-כ

המתנדבים. עליהם ללמוד את הנושא, ולכן יש צורך במתנדבים עם מחויבות לנושא. ברמת השרון יש 

כבר מספר מתנדבים, ולצורך קורס מוציאים קול קורא המגייס מתנדבים נוספים )כפי שנעשה למשל 

מפגשים(. תיק השתילה מותאם לפי אופי השטח. מה  12בתל אביב, של קורס המתפרס על 

מתאים למשל לשטח הפתוח בבן גוריון )סמוך לבית קובי(, לא מתאים למשל לשטח שנמצא מאחורי ש

 בית קפה "כרמל", שהוא שטח של חורשה, מוצל בחלקו הגדול. 

אהרון אסולין: ממליץ לשתף את הועדה החקלאית, לרתום אותם. יש צורך בהשוואה מסודרת של 

 השטחים המתאימים ליערות אכילה.

ע ליער המאכל, האם יתכן שיש השלכות ליער מאכל ברמת מזיקים, אולי למשל יהיה צורך במה שנוג

 מוגבר בהדברה. 

 כמו כן: יש צורך שהנוכחים כאן יהיו מעודכנים לגבי תכנית העבודה של המחלקה לאיכות הסביבה.

זה של : מציע לחזק את הממשקים עם מחלקות נוספות בעירייה, על מנת לקדם פרוייקטים כמו גיא

 יערות אכילה.

של החורשה משה בכר )תושב(: מציג את עצמו, עובד במשרד פירסום. מבקש לתמוך בפרויקט 

דונם בסך הכל, שבו יכולה  7-מדובר בשטח של כ מאחורי בית קפה "כרמל" )סמוך למקום מגוריו(.

. הכוונה להתבצע עבודה חינוכית בתוך בית ספר קרית יערים, במימון מהצד שלו )למספר שנים(

 לקירוב התלמידים לעולם הצמחים, להיכרות איתם. לעבודה חינוכית בכיתות אך גם בשטח, 

מירי סגל: יש צורך אקוטי בקידום מרכזי מיחזור עירוניים. אפשר להשתמש במתנדבים ביוזמות 

 סביבתיות שונות, לייצר שיתופי פעולה.

 

 


