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 לישמניהמוקדי בהנחיות תכנון הנדון: 

 

חיית המאגר של המחלה  .)שושנת יריחו( בשנים האחרונות התפשטה באזורנו מחלת הלישמניה

יונק הנפוץ מאוד באזורנו. הרחקתו מהישוב היא שלב חשוב במאבק נגד  ,שפן הסלעים היא

 המחלה.

לשפני הסלע, לחות בקרקע מעודדת  והתרבות מסלעות והחללים שבתוכן משמשים כמקום מחיה

ן ומשיכה ת של זבובי חול והתפתחות צמחיה המשמשת כמקור מזווגדול תהתפתחות של אוכלוסיו

 לשפנים.

 אנו מבקשים לרענן ולשדרג את ההנחיות למניעת התרבות שפני הסלע בסמוך למגורי אדם.

)מתוך מפגש לסיכום  לאימוץ ע"י ועדות התכנון והבניה במסגרת היתר בניהלהלן הנחיות תכנון 

 , המשרד להגנת הסביבה אשכול משאבי טבע(16.3.15להחלטת ממשלה  םשנתיי

שטח חדש לבניה אין להעתיק סלעים, ערמות עודפי עפר וקרקע אל מחוץ במהלך הכשרת  .1

 לשטח המיועד לפיתוח.

בסיום עבודות הפיתוח והבניה אין  להותיר סלעים, ערמות עפר וקרקע בתחום השטח  .2

יש להדגיש כי הטלת עודפי עפר וסלעים בשולי האזור הבנוי הנה שעבר פיתוח ובשוליו. 

לאתרים מוסדרים לטיפול  פונוקפיד שסילוק חומרי טפל י. לכן יש להרה על החוקיעב

או יגרסו והחומר ינוצל בתחום אתר הבניה. הכנסת מגרסה לתחומי  בפסולת גושית

 -נדרשת  בהיתר מאיגוד ערים לאיכות סביבה ע"פ חוק עזר מחצבות התשנ"ט יםהישוב

1999. 

יים שפנים ולטפל יש לאסור תכנון ובניה של מסלעות מלאכותיות באזורים בהם מצו .3

 במסלעות קימות באחת מהשיטות הבאות: סילוק, איטום או ריסוק.

כל קירות התמך ביישוב ובשוליו יהיו חלקים וללא חללים וחריצים. קירות תמך או  .4

טרסות לא יבנו מבולדרים או סלעים לא מסותתים. בקירות קיימים יש לאטום את 

 החללים.
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)מבוטנת,  ל הישוב באופן שימנע מעבר שפניםשהאפשר, תבנה הגדר ההיקפית  במידת .5

 מחושמלת(

להקטנת לחות הקרקע יש לצמצם השקיה ע"י העדפת צומח יובשני, השקיה במערכת  .6

פטוף מוטמנת בקרקע ועידוד גינון במצעים מנותקים. כמו כן יש למנוע נזילות מים מכל ט

 מים הניקוז והביוב.סוג שהוא ולהקפיד על תכנון ותחזוקה נאותים  של מערכות הובלת ה

 הקפדה על הנחיות אלו תסייע במאבק במחלת הלישמניה. 

 

ולוודא כי אכן  ןעל הרשות להנחות את הקבלן המבצע לאטום אות ,מסלעות שנבנו בישובים עד כה

  .ס"מ 10X10אין להשאיר חללים מעל  בכל מקרה המסלעה נאטמה.

 הפיתוח.יש להעביר הנחיות אלו לישובים במועצה וכן לקבלני 

 

 

 

 בברכה,

 
 יעל מייזל

 מנהלת תחום תכנון סביבתי

 העתקים:

 מנכ"ל א.ע לאיכה"ס שומרון -מר יצחק מאיר

 א.ע לאיכה"ס שומרון -מנהל תחום מזיקים, פסולות וקרינה -מר חזי ליפל

 א.ע לאיכה"ס שומרון -פקח סביבתי -מר עוזיאל לופז

 רכז המשרד להגנ"סמרכז בכיר לחימה במזיקים, מחוז מ -מר אלון בר

 מחוז ירושלים במשרד להגנ"ס -מרכז לחימה במזיקים -מר ערן חקלאי

 המשרד להגנ"ס -מנהלת תחום מזיקים -גב' תמר יגר
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