עיריית ערד
Arad Municipality
טל'80-5599778 :
פקס80-5599777 :

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר
פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה ערד – 71/3/92
משתתפים:
דודי אוחנונה – יו"ר הועדה  ,סגן ומ"מ ראש העיר
אלי מצליח – סגן ראש העיר
שרית עוקד – נציגת ציבור
יחידה סביבתית נגב מזרחי -איילה אברהמי-גובר ,שרית כהן-מויאל ,נעה קיסינג'ר ,דנה רודד .
הנושאים אשר עלו לדיון:
 .1תכנית סקר טבע עירוני
 .2תכנית אב לנחלי ערד
 .3פח כתום
סקר טבע עירוני
א .הוצגה על ידי נציגת היח"ס תכנית הסקר אשר הוכן על ידי האקולוג ד"ר גיא רותם בליווי היחידה הסביבתית.
לרבות:
 שטחי הסקירה כפי שנקבעו ותואמו אל מול גורמים רלוונטיים ברשות המקומית
 הסקר בוצע ברזולוציות שונות :רזולוציה גבוהה בתחום התכנון העירוני ,רזולוציה בינונית בתחום פארק ערד
ושדה בריר ,רזולוציה נמוכה בשטחים הפתוחים בתחום השיפוט של ערד .השינויים ברזולוציות השונות בוצעו
עקב גודלם של השטחים ביחס לתקציב העבודה אשר ניתן.
 הסקר כלל קביעת ערכיות אקו לוגית על סמך מודלים ,ככלי לקבלת החלטות בתחומים שונים .יצוין ,כי אין זה
אומר שאין חשיבות בשמירת ערכי טבע הקיימים באזורים שקיבלו ערכיות נמוכה ,ובמידת הצורך ימצאו
פתרונות ברי קיימא עבורם.
 תוצרי הסקר כוללים שכבות מידע גיאוגרפי אשר יהווה חלק מהמידע הגיאוגרפי של העירייה ,כרטיסיית מידע
עבור כל פוליגון ,רשימות צמחים ,בע"ח ,עופות וזוחלים עבור כל פוליגון בהתאם לרזולוציית העבודה בו
וכמובן הסבר מפורט על שיטות העבודה והמודלים אשר בהם השתמשו .המידע יפורסם באתר העירייה ,ויהיה
זמין לציבור במלואו.
 הוסבר כי הסקר הנו פלטפורמת מידע בלבד ,וחשוב לייצר צוותי עבודה בתחומים שונים על מנת שניתן יהיה
להפיק ממנו תוצרים נוספים כגון:
 תכנון – קביעת מדיניות תכנונית עירונית לנושא המגוון הביולוגי בהתייחס לממצאי הסקר.גינון – מחלקת הגינון בערד מיישמת כבר היום עקרונות גינון ברי קיימא .יש צורך בקביעת עקרונות
עבודה עבור האזורים הערכיים.
 חינוך – ניתן לייצר תכניות חינוך ומחקר לנושא המגוון הביולוגי .המידע ישמש גם את תכניות הלימוד אשרמתקיימות כבר בשטח.
 תיירות – חיזוק ועיבוי התיירות המסתמכת על המגוון הביולוגי ,עשוי גם לחזק את הצורך בשימורו. פיקוח ואכיפה – הגברת הפיקוח והאכיפה על אזורים רגישים. קהילה – מתוכננים שני אירועי שיא לחשיפת ממצאי הסקר :פסטיבל החצב וביובליץב .הערות חברי הוועדה – שרית עוקד:
 יש לתקן אמירה על פיה שדה בריר הנו אתר המיועד לכרייה – הדרישה לתיקון הועברה כבר לעורך
הסקר.

ערד ,המחנה הקדמי
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עיריית ערד
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לשכת סגן ומ"מ ראש העיר




קיים תיעוד של יונקים רבים אשר נמצאו בתחום הפוליגון של שדה בריר – לעניין זה הובהר כי הרזולוציה
של העבודה בתחום זה לא כללה סקר יונקים ,בהתאם לאפשרויות התקציב של העבודה .דרישה לפירוט
סוגי הסקרים אשר בוצעו בכל אחד מסוגי האזורים הועברה לעורך הסקר .בנוסף ,היות ורשימות המצאי
של המגוון הביולוגי הנן דינמיות וניתנות לעדכונים שוטפים ,ניתן יהיה ,עם קבלת מידע מקצועי ,לבצע
עדכונים גם בנושא יונקים .חשוב מאוד לקבל כל מידע נוסף לגבי מגוון ביולוגי באזור שדה בריר ,ובערד
בכלל ,לאמתו ,ולעדכנו ברשימות במידת הצורך.
יש צורך בטיפול במינים פולשים באזורים רבים ,וכן בבעיית רעיית יתר – הוחלט שצריך לבדוק איזה צוות
עבודה מבין הצוותים המתוכננים ,יקדם את הטיפול בבעיות אלו – באחריות היחידה הסביבתית.

תכנית אב לנחלים
א .רקע :הוצגו עיקרי תכנית האב לנחלים העירונית אשר הוכנה על ידי אדריכל הנוף רם אייזנברג ,לרבות:
 מטרות העבודה:
 יצירת פלטפורמת עבודה להגנה ,שיקום ושימור נופי המדבר. שימור ערכיות אקולוגית הפיכת נחלי ערד למשאב עירוני שטיפוחו יתרום לרווחת תושבי העיר גיבוש ראייה כוללנית ומאוזנת בין צרכי הפיתוח ,השימושים וצרכי השימור מקסום פוטנציאל תיירותי בממשק עם נחלי העיר חיזוק ומיתוג העיר כמוקד טיולים רדיוס התכנית הנו כ  5ק"מ מהעיר .הוצגו בסיסי המידע על פיהם בוצעה העבודה.
 הוצגו  5פרויקטים אשר נבחרו על ידי חברי ועדת ההיגוי של התכנית ,להכנת תיק פרויקט עבורם ,מתוך הרבה
פרויקטים נוספים אשר הוצעו במסגרת התכנית.
 התכנית תכלול הנחיות מרחביות לטיפול ובינוי בסמיכות לגדות נחלים.
 טרם התקבלה טיוטה סופית של התכנית.

ב .הערות חברי הוועדה – שרית עוקד:
 לימנים בקצות נחלים – תבחן השפעה של הקמת לימנים על המערכת האקולוגית.
 זיהום אור כתוצאה מתאורה במצפור – הוצג כי לאחר הרצאת עמותת "אור מכוון" בנושא השפעת זיהום האור
על המגוון הביולוגי התאורה במצפור נסגרה.
פח כתום
נועה עדכנה כי נעשה פיילוט בפריסת הפח הכתום ובהסברה בשכונות צמודות קרקע :רננים ושקד .מסיור שנערך
בשכונה נראה כי ישנה הענות רבה מצד התושבים .נפרסו פחים גם בשכונת גבים והעירייה מעוניינת להמשיך בתהליך
ההסברה בשכונות הנוספות צמודות הקרקע .ישנן אי הסכמות עם תמיר לגבי מספר הפינויים המאושרים על ידם.
העירייה לא תוכל לשאת מצב בו הפחים התמלאו אך לא יהיה פינוי מספק שיגרום לאי שביעות רצון ולמצב בו תפגע
הענות התושבים לתהליך .תז ומן ישיבת הבהרות דחופה מול תמיר וכן מול המשרד להגנת הסביבה – באחריות היחידה
הסביבתית.
רשמה  :דנה רודד
העתקים:
משתתפים
עו"ד ניסן בן חמו ,ראש העיר .

איתי פרימן  /אמרי בריקנר – רשות ניקוז ים המלח

ערד ,המחנה הקדמי
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