
  

 

  ט" באייר תשסד"כ, אביב-תל
  2009 במאי 18

  
  ' לכב

  03-6369750: '       באמצעות הפקס למס                              מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב
_______________________________________________________________________  

  
  , .נ.א.ג
  

  בדבר הכוונה עמדת המועצה לישראל יפה : הנדון
   לאיסור השקיית דשאיםלקבוע הוראת שעה           

  
  : כללי

  
מתירה השקיית הגינון בין החודשים והיא , גינון הפרטיב ה תקנה אחת בתוקף לגבי השקייקיימתנכון להיום 

 השקייה בהמטרה ;תנאי שקיימת מערכת השקיה מסודרת כולל קוצב מיםב) כולל(מאי ועד אוקטובר 
   .השקייה בטפטוף מותרת בכל שעות היוםו,  בבוקר שלמחרת07:00- ועד ל19:00ן השעות בימותרת 

  
 כצעד להתמודדות עם משבר המים התפתח בחודשים האחרונים דיון ישראלנוכח כוונות לייבש את הגינון ב

ת ר הסערה הציבוריולא.  בהסכמה כללית באשר לגינון הציבורי,בסופו של דבר, שהסתייםציבורי נוקב 
קברניטי הרשות הניחו גישה נפסדת ניתן היה להניח כי במגזר זה  "גורףההייבוש "כוונות והמחאה כנגד 

מידתי , פיתרון שפוי יגובש גם לגביו –אם יוחלט לפעול גם בסקטור הגינון הפרטי וכי  מאחורכזו 
   .ומתקדם

עיתונות כי מעל דפי ה והודיע זה בעניין בהצהרות מרגיעות לציבור עוזי לנדאו  מרבנוסף יצא שר התשתיות
   .)23/4/09 מיום"  אחרונותידיעות"בכתבה ב -למשל   (ייבוש מדשאותלנגד הוא מת

הנחיות להשקיית "תחת הכותרת  ת ענק בעיתונות היומית פרסמה רשות המים מודע5/5/09בתאריך : ועוד
פעמיים בשבוע ולא עד ) אותמדשל(ממטרות ומתזים מוזמן הציבור להפעיל  פרסום זה ב;"גינות פרטיות

תחום  בת המיםצמצום צריכל לעזור לייעול ובהחלט כדיאלה כהנחיות בש י, אכן. יותר מחצי שעה בכל פעם
 .מציאותיות וישימות בהשקיית מדשאות במרכז הארץבהיותן גינון הפרטי ה
  

  . יעמוד בהגזירה שהציבור לא  שזו:  בקיצור נמרץ-?  לומר על הוראה השעה המתוכננתאפשרמה 
  

  : הרחבה-וביתר
  

       )שוב (שמד-גזירותקריאה לציבור להביע עמדה נוכח , בהפתעה גמורה, מגיחהשלעיל על רקע המבוא . 1
  תו תגובאת  נכונה- צופיםהן כי מנסחייכרנ: כבעבר אין הגזירות מתוקשרותאולם הפעם ; דשות    ח

  כל הפרסום ; כמעט בהחבא, פועלים בשקט גמור ו"מורידים פרופיל" ולכן הם הציבורשל נזעמת ה    
  . .. באתר האינטרנט של הרשותהזמנה צנועה הוא –שניתן למהלך האמור     

   שם התמודדה גם מול קברניטי –הגינון הציבורי לגבי  "פלונטר"הרה הרשות את יתהלאחר ש, עם זאת. 2
  אתגר פשוט לאין ערוך בדמותו של  כי לפניהם ,מן הסתם, המיםרשות  מזהים ב–השלטון המקומי     
   לתחום הגינון הפרטי רואים בו קברניטי רשות פרלמנטארי מסודרו ייצוג ציבורי בהעדר; הגינון הפרטי    
  גישה זוהי  .חלוף מהרתהיה חלשה ות, ככל שתישמע, נראה מעריכים כי מחאהה  וכפי,טרף קלהמים     
  . צינית ומקוממת    

  סייע למשבר חמור ומודע בהחלט לעובדה שכשל ניהולי , נו אשם במשבר המיםראל איהציבור ביש. 3
  הן משום ,  בעלילמידתית-בלתישהיא , ציבור זה לא ישלים בשום אופן עם גזירה כזו; האמור לצמוח    
   .חדירה אל נכסינו הפרטייםוהן משום שיש בה ) עולם שלישיויותר אופיינית למדינות  (כוחניתשהיא     
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  ? לחלקת אלוהים הקטנה של תושבי הארץ הזו? ת למדשאות בתחום הפרטיכי נטפלמה לרשות המים ו  .3

  ולמדשאות ניתן לייחס ,  בלבד מכלל צריכת המים בישראל5%- כצריכת המים לגינון הפרטי מהווההרי      
  וזאת בתנאי שיופעלו  )(! בלבד2.5% הוא המקסימליטווח החיסכון : קרי,  מזה50%-לא יותר מ     
  . . . כל צעדי ופעולות האכיפה) !100%-ב(במלואם      

   –כגודל האבסורד בהוראת השעה  .יישמע להוראה זו את עצמו כי הציבור שלהלהערכתנו איש אינו מ . 4
  במיוחד נוכח הקומפלימנטים (שיחוש פגוע ,  הציבור.ולפיכך לא יושג דבר .גודל ההתעלמות ממנה     
  ימצא את הדרכים שלו להמשיך ולקיים את , )שמרבה הרשות לחלק לו בשל היענותו לקריאות החיסכון     

   יאיימו )אלו שיתגברו אותםולא (הספורים פקחים הלא . "בגדול "ייקח סיכוןאף ו, המדשאות שבבעלותו     
  ח מול השלטונות יהיו של האזר" משחקי חתול ועכבר"; שכל כך הרבה הושקע בו, על הירוק שבבית     

    . אין לשלטונות כל סיכויבמאבק הזה .על האובדן והנזקאיש לא יפצה ולו רק משום ש,      לתופעה רווחת
     - שאתם מנהלים עד כה קמפיין ההסברה חיסכון מהותי מושג באמצעותאתם טוענים ש :אדרבא  .5

  ! ברכה בתוצאות וראוהוסיפו ולכו בכיוון זה גם בתחום הגינון הפרטי     
  זמן מספיק כדי , לכחצי שנה קריטית) כמה ציני" (השעההוראת " תקפה -לפי דברי ההסבר שבה   .6

   את המקוממתלמעשה מעמידה ההוראה .  ולחסל את כל מדשאות ארצנוהפיך-נזק בלתילחולל      
  .  בכנסת"היטל הבצורת"עד לאישור בנות ערובה המדשאות הפרטיות כ     

  : כיר את סגולותיו של הדשאנז  .7
  לשטחים המדושאים מייחסים . איכות חיינומהאלמנטים הבולטים המרכיבים את הוא ירוק דשא .  א

    ,אוירת טבענוסכים ,  בצבעםיםמרגיע, רעננותמקנים תחושת : ערך פסיכולוגי עצוםמומחים      
  נעימה פלטפורמה מהווה דשא . יחסי שכנות ומשפרים  בחיינוהצד החברתימעשירים את      
   ליהנות  ומאפשר לחציםפחיתמ, שלווההרמוניה ו מייצר ,נוף לם תור,לפעילויות משפחתיות     
    .משפע מכמני טבע     

   לצריכת אדם בכמות השקולהר מייצר חמצן " מ7.5טח מדושא של  ש חמצןיצרן בולט שלדשא הוא .      ב
   .ממהבוגר לי         

  . C02 בהיותו צרכן של גז החממה הגלובאליתהתחממות ה תורם להפחתתריא דשא ב.      ג
   .לילדים חו בטגם מקום משחקבמקרה הנפוץ היא משמשת : מימד בטיחותימדשאה ל.      ד
  . ן"הנדלערך מעלה את   ירוק הצמוד לביתשטח – ערך כלכלילדשא .      ה
   .הגנה בפני שריפות טבעית ויעילה ל"גדר הפרדה" המהוודשא .       ו
  מניעת בשמירת פני השטח אתגר  ם הן עמסייעות להתמודדותמדשאות כי  עדכניים עולהמחקרים מ.      ז

  למי המחלחלים הגשמים -איכות מיסוגיית  ם והן ע, ורוחהצפות, שטפונות בשל קרקעות סחף        
  " טעינת" חדירת המים לקרקע וב בשיפורמטופלת ומתוחזקת לעזורדשאה בכוחה של מ. התהום        

  אזור השורשים במדשאה צפוף וסיבי ומשום כך מסוגל לעצור . הקרקע בכמויות מים משמעותיות        
  .  חומרים ומזהמים שונים שמגיעים עם המים וכך למנוע את שטיפתם למי התהום        
  הצמח מוסיף הומוס פירוק  :ת ומאפשר מקלט ומזון לאוכלוסיה הטבעיהקרקע מעשיר אתדשא ה.    ח
  גם . מעלה את פעילות האוכלוסייה המיקרוביאלית ואת כמות החומר האורגני בקרקע, לקרקע        

  מעודד את ומבנה הקרקע את  מה שמשפר – שתילת דשא בלבדבקרקעות דלות ניתן להעשיר         
  .העמקת השורשים ואת יכולת הסינון של המים        
   העלייה בפעילות המיקרוביאלית באזור השורשים :בהתמודדות עם עצירת המזהמיםמסייע א דש.     ט
  חיות מחמד ואוכלוסיית בעלי , מבוגרים, אליהם חשופים ילדים ,פירוק רבים מקוטלי המזיקיםלעוזרת         
    . למרכיביהם הבסיסיים ,החיים הטבעית        
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   הסביבה העירונית: אוויר את היםמטהרהדשא עלי  – רשים משמש כפילטר למיםבעוד אזור השו.       י
  וכדים את ל עלי הדשא .על ידי כלי רכבנוצרת שבחלקה , עומדת במתקפה תמידית של עשן ואבק          

  .  ונמנעת חזרתם לאוויר שאנו נושמים,נעצרים באזור השורשים, נשטפים לאדמה, אבק והעשןה          
   במשטחי דשא משופעים :גלי קול אלא גם )ושאר הצמחים(לא רק עשן ואבק לוכדים עלי הדשא . א"י    

  י "דשא תורם להפחתת הרעש ע.  דציבלים8-10בצידי כבישים נמדדה ההפחתה בעוצמת הרעש ב           
  . את האווירה האקוסטיתמשפרו, בליעה והסתה של גלי הקול          

  או /בטון ויציקות  כתוצאה מהוראת השעה יכוסו השטחים המדושאים ב–לעיל האמור כל נוכח     
  , נזק חברתי ופסיכולוגי חמור, משמעותי בהיקף לאומינזק אקולוגי בכך ייגרם ושטחים סינתטיים במ    
  .  בלתי הפיךכלכליונזק     

   :הערות באשר להיטל הבצורת. 8
  טעון ועדת הכלכלה ו של עומד לפיתחהאך עדיין , סדריםבמסגרת חוק ההההיטל ר נכון להיום אוש(    
    ). הכנסתאישור    
   300-עד לכלאחרונה בוטלה ההקלה שהיתה גלומה בתעריף המים לגינון  :ביטול תעריף גינון סוגית .א    

  כך הטבה זו בוטלה ו. כמובן לא כלל את היטל הביובותעריף היה נמוך מהתעריף הרגיל ה ;קוב בשנה        
     למרות  שלעיתים כולל אף היטל ביוב(חיר גבוה מאוד להשקייתה האזרח על גינתו מכבר היום         משלם 

   )...ביובצנרת הבכלל מים אלו עוברים אין ש        
   ק"מ 5- כ- כלומר  לנפש ליוםק"מ 0.16הצריכה הממוצעת לנפש היא עצמה פ נתוני רשות המים "ע. ב    

  . )"חוק ההסדרים"מסגרת בצג ו כמק"מ 15ולא (  בממוצעק"מ 20-כ –ולמשפחה  ,לחודשלנפש         
      )'לצרכי ניקיון וכדאלא (ן  שאינה לצורכי גינו) משותףתבבי(צריכת מים משותפת יהיה גורלה של מה . ג    

 ?כפופים להיטלהאם גם מים אלו  -        
   1.5 -קרוב לעולה כי אמורים לזרום לקופת המדינה  גסב חישומ ?"היטל הבצורת"לאן יוזרמו כספי . ד  

  !לפיתוח מקורות מיםבמלואם להפנות  אותם יש -ממקור זה   (!)בשנה₪ מיליארד       
    משגתוד מי שי; פעולה זו של ייקור המים תפגע ישירות בשכבות החלשות והבינוניות:מים לעשירים. ה   

  תו ואף לא יפוצה לייבש את גיניאלץ י – מי שאין לו ;חזק גינה ירוקהתול כאוות נפשויוכל לצרוך מים        
    ... בלבדלהשקייה(!) ח" ש200-כ תקציב חודשי של  תדרוש עתה)ר" מ150( גינה ממוצעת.        על כך

  מה שבחלק הארי של  ,מים אפוריםשימוש במי שיבחר לא לייבש את גינתו ינקוט ב :נזק בריאותי. ו    
  .המקרים יתבצע ללא פיקוח ויוביל להשחתת מי תהום ולנזקים בריאותיים       

  

  ? לעשותאנו מציעים מה 
  

 30-40%(בהשקיית גינות פרטיות תיחסך ה של מים עצוממות כ :הסברה מעשיתלנקוט בפעולות של  .1
 . עיטממוחנך מ, מידע לציבורהמעניק  כל שנדרש הוא קמפיין מכוון.  ירוקותייוותרועדיין הן ו) לפחות

   גינה צמודהש לכל בית אב ים הביתייםשימושמכלול ה בנוסף ללקבוע הקצאת מים גם לגינה הפרטית . 2
   .      לו

  : ולמשל, למקד תשומת הלב בטיפול באבסורדים מקוממים ו-לשנות כיוון .  3
  ׁלאחר   שנה ליםק מים מטוהרים שמוזרמים בכל" מליון מ80-לתעל לחקלאות ולרשויות המקומיות כ. א     

   ;...         שטוהרו
  בלתי בהם מדובר הם היקפים  ה-המים ת וצנרשל להפנות משאבים לעצירת אובדן המים בדליפות .      ב

  ; שממנתפסים          
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  ;...)מאבקים כספיים נעוץ ב-( קיימיםההתפלה ה מכוני אתלתפוקה מלאה מיידית  להביא.      ג

  במים שפירים שלה הטורבינות חלק מח " כיום מצננת ח:חשמל למים מושביםה חברת לחבר את. ד   
 ;ומדובר בכמויות עצומות, המתאימים לשתיה       

   ;)?מדוע נעצרה היוזמה(י רשות המים השנה "חלק חסכמים לתושבים כפי שהובטח על. ה
  משיקולי תקציב ומשיקולים שמות יוזמות פרטיות של העלאת תפוקות המים שאינן מיוממש ל. ו 

 .)למשל, אוניות התפלה-( נוספים טווח-קצרי    
  . עולם- תפיסתהן דוגמאות שיש בהן כדי להעיד על, ונוספות, אלו

  
  . סדרי עדיפויות: הרי זהו העניין כולוו

  
  

  , בברכת ישראל יפה
  
  

  ל ג  ס  ל ש א
  
  י  ל ל  כ  ל ה נ מ

  המועצה לישראל יפה
  
  
  
  
  
  
  
  
  


