
 

 

 :1.4.2019סיכום ועדת קיימות  מתאריך 

 נוכחים:

 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה –מר עופר לוי 

 מנהל המחלקה לתכנון אסטרטגי ותכנון רב שנתי –מר אהוד לזר 

 מנהלת היחידה לאיכות הסביבה –גב' הילה אקרמן 

 מנהל מדור חינוך סביבתי –מר עמרי משעלי 

 מזכירת היחידה לאיכות הסביבה –גב' דפנה נצראל 

 חבר מועצה ומ"מ יו"ר הועדה –מר דרור בן עמי 

 נציגת ציבור –גב' ירדן רוזן 

 נציגת ציבור –גב' אושרת רז 

 נציגת ציבור –גב' יונינה פדני 

 נציג ציבור –מר כפיר יפת 

 נציג ציבור –מר ישראל כספי 

 נציג ציבור –מר גדעון בוק 

 נציג ציבור –מר ג'ייקוב דמביצר 

 נציג ציבור –מר שאול פירון 

 נציג ציבור –מר שמוליק ניסים 

 

את הועדה באומרו שלא ניתן לדבר על מר עופר לוי פתח  לאחר סבב הכרות קצר בין המשתתפים,
ים, לאוויר דאוג למבלי לדבר על איכות סביבה וקיימות, וזה אומר ל ,בריאות הציבור וטובתו

וה שלועדה תהיה "שיניים" והיא תשיג הישגים והוא מקוליבשה, עבורנו ועבור הדורות הבאים.  
 . תיק איכות הסביבההוא הזכיר גם שהוא מחזיק את  משמעותיים בפועל.

להיות ממלא מקום יו"ר הועדה לאחר שלא הובעה שום  מר דרור בן עמימר עופר לוי מינה את 
שיזמה  ירדן רוזןדרור הודה לעופר וציין כי הוא ינהל את הועדה כממלא מקום יחד עם גב'  התנגדות.

 .יחד הם מקווים להפוך את הועדה הזו למשמעותיתוהקימה יחד עימו את "התנועה הירוקה". 

 :ידי דרורשל הועדה כפי שהוצגו על או המטרות החזון 

למנף ולהראות את לחזק את היחידה הסביביתית כך שתהיה יחידה חזקה ומשמעותית.   .1
 החשיבות של היחידה הסביביתית שהיא גם היחידה המבצעת. 

ונבחן את הנושאים  בחודשים הקרובים נלמד בצורה יסודית –לפתח תכנית רב שנתית  .2
 שאותם אנו רוצים לקדם ויש לנו ארבע שנים לעשות זאת. 

בנושאים שונים בהם אנו  -מטרות מיידיות יותר הן להביע עמדה כבר במועצות הקרובות  .3
 רוצים להביע את עמדתנו ולהיות שותפים בקבלת ההחלטות. 

ותית יותר הוצע לאחד בין על מנת לשפר את יעילות הועדה ולהופכה למשמעמר עופר לוי הציע ש
הופכן לועדה אחת. על ידי שילוב הכוחות ניתן יהיה גם לשלב לועדת איכות סביבה לועדת קיימות ו

יותר אנשים. באם יהיו החלטות עבור המועצה נרשום אז לאיזו ועדה זה משתייך. לא הובעה 
 התנגדות לאיחוד הנ"ל. 



 

ארגונית אנחנו תחת שאיפ"ה שהינו תיארה את פעילות היחידה לאיכות הסביבה: גב' הילה אקרמן 
בכל  הקשור  בפניות ציבורהאגף הממונה על הנראות של העיר: גינון,  נקיון וכו'... אנו מטפלים 

קלאסיים כמו אסבסט, רעש, קרינה, ועוד וגם עוסקים במניעת מפגעים  סביבה תלמפגעי איכו
עיריית הרצליה ועובדים בשיתוף עם אגף הנדסה.  4בדיקת היתרים וטפסי י ל ידעסביבתיים מראש 
יש נספח העוסק בהנחיות  ברשיונות עסקגם . עמידה בתקן בניה ירוקה 2012דורשת מאז שנת 

 סביבתיות ואנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים. 

יש לנו הסמכה של המשרד המבוגרת. תי החל מהגיל הרך ועד האוכלוסיה יבאנו עוסקים בחינוך סב
, ויש סה"כ כרגע עשרות מוסדות לימוד ירוקים לגנים ירוקים ובתי ספר ירוקיםלהגנת הסביבה 

צמצום השימוש  ויש לנו מס' פרויקטים כרגע כגוןקיימות בעיר. אנו עובדים גם הרבה בנושא 
סקר  סיימנו השנה, (הבינלאומית)פרויקט בו יש כרגע התעניינות ברמה הלאומית ואפילו  בפלסטיק

 טבע עירוני ועוד. 

 -ה של פורום"ברית ערים"  וחתמנו על מסמך שנקרא "אמנת האקלים"עיריית הרצליה חתמה על 
בכל אגפי העירייה השונים על מנת להטמיע נושאים קורס לרפרנטים לקיימות . סיימנו השנה 15

 של קיימות וסביבה בתוך העשייה העירונית. 

מיישמים החלטות שעולות בתוך הועדות הללו והמטרה שלנו שהועדה הזו תהיה חזקה  אנחנו
 וניתן יהיה ליישם בה מדיניות.  ומשמעותית

 תחומים/ נושאים: 3 -דרור הציע לחלק את העיר ל

 ים .1
 תל מיכל, אפולוניה, תע"ש רמת השרון ... שטחים פתוחים: .2
  מיחזור וכו'...עצים, תחבורה, העיר עצמה / התחום האורבני:  .3

עובד הוא  לפיתוח אסטרטגי ותכנון רב שנתי עליה הוא אחראי.   הציג את המחלקהמר אהוד לזר 
העירונית ולא רק הנדסה. המחלקה  אחראי על תכנית המתאר  קיימות, בשיתוף פעולה בנושא 

כדי  פעולהולכן העבודה בה היא רוחבית ודרך שיתופי בהנהלה הכללית ולא כפופה לאגף יושבת 
 לקדם אסטרטגיות עירוניות לקיימות ופיתוח בר קיימא. 

נושאים חשובים  היעלכל אחד מהם משתתפי הועדה על מנת שכל בין  דקות 3-4של  רך סבבענ
 להתמקד בפעילות הועדה: הרוצ הבהם הי

הייתה חלק מהמאבק  , אפשרות וזכות להיות בטבע.שטחים פתוחים –טבע עירוני  -ירדן רוזן 
 . הרבה לא יודעים(ויש צבאים בעיר )להצלת אפולוניה. 

אנחנו שיהיה יותר אסתטי ושיהיה צל. . אין עצים. צריך יותר עצים בסוקולוב. עצים –פדני  יונינה
תושב אם המטרה היא ש את העיר במצלמות חכמות. צריך לרשת דורכים על צואת כלבים כל הזמן.

 םקבל "קנס". הרחובות לא מטופחים ולא נקיים ואין גינות. כורתיהוא מיד יזרוק ביום הפינוי ילא 
ושמים במקומם "תפוז ננסי".  רחובות נחסמים כי בונים ברחובות צרים. איכות שנה  60עצים של 

סביבה זה כולל הכול. צריך שכל הטיפול יהיה תחת קורת גג אחת ולא יפנו אותי מהמוקד לכתוב 
 תב למחלקה הוטרינרית כשאני מתלוננת על חתולים. מכ

לראות את  יםנקודת המוצא שכולנו באים עם רצון טוב ורצון לתרום. כולנו רוצ -כספי   ישראל
שכמעט לא יצא שום דבר בזהירות העיר עם איכות חיים טובה יותר. זמננו יקר ואני יכול לומר 

בשני  ייםולכן צריך להיות תכליתרונות, בועדה הזו בשנים האחמעשי ממה שהצענו וחשבנו 
 מישורים:

ותוקף  תהיה משמעות השלוועדכדי דיבור והגעה למסקנות ויישור קו עם ראש העיר  .1
 למה שיעלה.ומימוש להחלטות. מנגנון שייתן לידי ביטוי  

ת והצעהת והמלצאת ההסכמה שלו לממש את הראש העיר יתארח פה ויביע לבקש ש .2
 תעלה. שהועדה

 5. הייתי אחראי על נושא העצים ב העציםאני מבקש להיות בנושא  ים .2 יםצע. 1קרובים לליבי: 
 נוסף . 1השנים הקודמות ולא הצלחתי להביא לשינוי אפילו בנטיעת עץ 

 



 

 

חסרים בעיר עשרות אלפי עצים. לפני גם ת אלפי עצים אך ומצב העצים בהרצליה לא טוב יש עשר
 בקיץ בשמש הקופחת. והולכים בהם עשרות רחובות שאין בהם עצים הראיתי במצגתשלוש שנים 

החשש שלי  –חייבים לשנות את התמונה הזו. בשורה התחתונה זה עניין של תקציב. נושא נוסף 
 צר.אזור מאוד זה  –צפונה. באזור שבין השרון לזבולון  בים מהמשך טיילת אכדיה 

מנהל מדור חינוך סביבתי הגיב לדברים וציין כי יש תכנית השנה המכונה: "שנת היער  עמרי משעלי
יש גם את "אנשי הים התיכון" שרואים את הים העירוני" ואכן בחזון שלה יש עץ לכל תושב. 

 כמשאב. הם מתכננים גם לשמור על הים בשמורות טבע ימיות. 

 : מהם קשה לי לבחור כי כולם קרובים לליבי נושאים 3 רז אושרת

 פיתוח אתר טבע עירוני ושטחים פתוחים .1
 פיתוח שבילי הליכה ואופניים ושם נכנס נושא ההצללה .2
 גיבוש קהילות לחבר את התושבים לעיר .3

 

יש  דוגמא לים נקי אקולוגי ויפה. צריכה לשמשהרצליה  לים.אהבה גדולה יש בי  – ג'ייקוב צמביצר
אפשר לראות  אמור להיות מלא בטבע. הים  . להחזיר חיי טבע לים, פלסטיק לים על כניסת לאסור

 לחיים ימיים. יותר  ידידותיתצבים  מקננים באזור אפולוניה, להפוך את המרינה ל

 אופנייםי שנוסע על אופניים לאונ' ת"א וחושב שצריך להיות מסלול מעבר לזה, אני סטודנט 
 נורמליים.

לגעת בנקודות יש שקיות כתומות, רוצה  נוה עמל מחזור בגני הילדים לא מתקיים. ב - בוק  גדעון
 יותר אנרגיה? התושבים מייצרים איך –לא נגעתם באנרגיה ירוקה  –א עלו אחרות של

 אפים שיעשו ניסויים לייצור אנרגיה. -רוצה לראות שיהיו פה סטארטבים ובמרינה  –בתוך העיר 

 .531 כמו איילון וכביש כבישים בינעירוניים עצים לאורך הייתי שותל בנוסף, 

את  ... מדברים על זה ומיידעיםUVאנחנו לא מודדים רוח,  –צריכים להיות סנסורים במדידה 
 מזוהם לדעתי זה החוף במרינה.  המשרד להגנת הסביבה אבל זה לא נמדד. החוף הכי

 קיימות חייבת לגעת בחינוך. 

צריכת יתר היא הגורם וצריך  – פסולתצריך למצוא איזון בין כל הנושאים השונים.  – מיכה בראל
לחשוב "מחוץ לקופסא". קודם הפינוי חצי עיר עם פסולת. אזרח לוקח את הפסולת האישית שלו 

זה גם מונע מעבר של ושם במרחב הציבורי. אני לא רוצה לראות פסולת של פרט במרחב הציבורי. 
ם. יש לנו נקודה חלשה בנושא האכיפה הסביבתית. יש להגביר אכיפה סביבתית עגלות או אופניי

 ולשנות את שיטת הקנסות. 

אין מדדים. אנחנו כל כך בפיגור בהשוואה לשאר העולם.  ZERO WASTEמיחזור זה  –שאול פירון 
לדוגמא מה זה מיחזור? כמה אנחנו רוציםלמחזר? איך מודדים את זה? השנה? שנה הבאה? שנה 
שלישית? הקנסות הן לא הבעיה אלא צריך לשנות את הנורמות החברתיות. זה צריך להגיע דרך 

נפגשתי בעבר עם גלית מגנים ונוף. קשה מאוד לשנות את המצב הקיים. זה צריך לבוא בתוך החינוך. 
התכנון. תנועה רגלית חופשית בעיר. לעשות אותה יותר נעימה. בעניין מדדים לעשות יותר ניתוח 

יעדים. השל מה קל יותר לעשות? בגלל משבר האקלים אנחנו מאבדים עצים. יש לי בעיה עם קביעת 
 הגענו ולבדוק אם אנחנו בכיון.  ןלאגם לראות צריך 

. צריך שיהיה ילדים ומאריך את הדרך כי מחפש ללכת בצל 5בשבת אני מטייל עם עצים.  –כפיר יפת 
הרבה עצים. ירוק בעיניים, צל. לעמוד בפקק בסוקולוב עם שמש יוקדת זה לא נעים. לא רואה שיש 

 היענות מטעם העירייה. 

לקדם מיחזור בשכונה שלי יד התשעה. השכונה  הים.רוצה לקדם את נושא  – שמוליק ניסים
משתנה מקצה לקצה, פינות מיחזור.  אבל אין עם מי לדבר בעירייה ועל כל שינוי אני צריך "לשבת 

 מקווה שלועדה יהיו "שיניים".... ועובדי העירייה מונעים זאת להם על הצוואר"



 

לומר  אני יכולר ראש העיאים רבים. בהיכרותי הקרובה עם דובר כאן על נושמר עופר לוי סיכם: 
כפת מאוד מהנושאים הללו. עם זאת, חשוב להבין שלא נוכל לגעת בכל לכם כי לראש העיר א

 הנושאים כולם ויהיה צורך להתמקד.

תכנית עבודה סיכם שכל הנושאים רלוונטיים והוא שמח על כל ההערות. אנחנו נבנה  דרור בן עמימר 
 עם סדרי עדיפויות ונעבוד בשיטתיות לקדם, נעבוד על כך מספר שנים ונקדם תוך שקיפות. 

בפגישה הבאה ננסה לגבש סדרי עדיפויות לנושאים שהועלו. בנוסף, נעשה שולחנות עגולים לפי 
 התחומים שהוגדרו וניכנס לעומק הדברים.  3

בועדת איכות הסביבה ולכן ירדן ודרור ינהלו את  תהיה  ממלאת המקום של עופר – ירדן רוזןגב' 
 הועדות יחד. ננסה לזהות את נקודות המימשק. 


