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 .1מטרת הסיור הייתה לבחון את הטיפול הנדרש במין פולש החמציץ הנטוי בחורשה.
 .2הוצג לחברי הועדה הרציונל העומד מאחורי הטיפול בחמציץ בחורשה והנזק שצמח פולש זה גרם עד כה
לחורשה.
 .3הובהר מדוע ממשק טיפולי זה הינו שונה מטיפולים הנעשים באזורים אחרים במרחב העירוני .בין היתר הטיפול
נעשה פעם בשנה ,בריכוז חומר נמוך מהוראות היצרן ,בליווי אקולוגי צמוד לקבלן המבצע ובמשנה זהירות.
 .4הוצג לחברי הועדה פירוט של הטיפולים השונים שנעשו לאורך השנים והובהר כי זוהי השנה השנייה בלבד
שנעשה ממשק שלם לטיפול מונע לחמציץ.
 .5הוצגו לחברי הועדה הנתונים אשר תומכים בהמשך הטיפול הנוכחי (אחוז חמציץ יורד ,מינים רגישים שבים
לפרוח לאחר טיפול ,שיקום צומח בקרקע המטופלת עובד!)
 .6משקיף הוועדה גיא שחר ,טען כי השימוש בקוטלי עשבים אינו יעיל במיגור החמציץ ,הוא עוקב לדבריו אחר
תוצאות הריסוסים משנת  2016ומנהל דוח מעקב .הוסבר למר שחר כי העירייה פועלת בהתאם להנחיות מגורמי
המקצוע וגופי שמירת טבע ארציים כגון המשרד להגנ"ס ורט"ג .כמו כן אגף איכות הסביבה מנהל מעקב רציף
אחר הטיפול בחורשה לרבות במינים פולשים בהתאם לפרמטרים מדעיים אשר הוכיחו את יעילות הטיפול ,חלק
מממצאים אלו הוצגו בפניי חברי הוועדה.
 .7סוכם כי יתקיים סיור נוסף בחורשה עם גורמים נוספים ,במטרה לעמוד ממקור ראשון על הצלחת פעולת
הריסוסים .באחריות אגף איכות הסביבה במהלך חורף .2020/21
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 .8חברי הועדה עודכנו בתוכנית יערנית חדשה לחורשה אשר נמצאת בהכנה בימים אלו .התוכנית שנכתבת על ידי
אנשי מקצוע מתחומי היערנות ואקולוגיה ,תעבור את אישור אגפי העיריה הרלוונטיים ותשותף עם הציבור
טרום שילובה בתוכניות העבודה השנתיות.
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