
 

 

 :06.7.2020סיכום  ועדת קיימות ואיכות הסביבה מתאריך 

 )התקיימה בזום(

 נוכחים:

  סגן ראש העיר ויו"ר הועדה –מר עופר לוי 

 ואסטרטגיה סמנכ"ל פרויקטים –מר אהוד לזר 

 מיזמיםמנהלת מחלקת  –גב' אפרת צרפתי 

 היחידה לאיכות הסביבה מנהל –מר עמרי משעלי 

 עוזרת סגן ראש העיר עופר לוי  ומ"מ יו"ר ועדת איכות הסביבה –גב' ירדן רוזן 

 מ"מ מנהלת מדור קיימות –מר אסף ידין 

 מדריך ואחראי רכזי קיימות בבתי הספר היסודיים –מר שי ושדי 

 יבהמזכירת היחידה לאיכות הסב –גב' דפנה נצראל 

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

 חבר מועצה –מר אייל פביאן 

 נציגת ציבור –גב' חיה ארז 

 נציגת ציבור  –גב' שלומית ליפשיץ 

 נציג ציבור –מר מיכה בראל 

 נציג ציבור –מר ישראל כספי 

 נציג ציבור –מר ג'ייקוב דמביצר 

 

ותיזכר מה נעשה בוועדות את הועדה  דרור בן עמיפתח מר , לאחר סבב היכרות קצר בין הנוכחים
את התכנית הרב שנתית של ועדת איכות סביבה וקיימות להרצליה בקצרה הציג כמו כן,  .הקודמות

 תכנית אותה הועדה עתידה להציג בפני המועצה. )התכנית מצ"ב בקובץ נפרד(. 2020-2024לשנים 

 מטרות התכנית: 

 מקיימת מובילה בישראללקדם את הרצליה כעיר  .1
 למקם את איכות הסביבה במרכז קבלת ההחלטות העירונית .2
 להעלות את מודעות הציבור לחשיבות של התנהלות מקיימת סביבתית .3

רחבה ומקיפה יותר להיערכות לשינויי האקלים התכנית הנ"ל תוטמע ותהיה חלק מהתכנית 
 "ב בקובץ נפרד(. , שהוצגה על ידי מר אהוד לזר )התכנית מצ'2030'הרצליה 

תכנית רב שנתית שמקווים להציגה מר אהוד לזר ציין שמדובר בתכנית היערכות לעשור קדימה. 
היא כוללת ובהמשך יוגדרו בה גם יעדים מדידים.  התכנית היא אינטגרטיבית ו 2020עד לסוף שנת 

 צוותי עבודה בשמונה תחומים: . מרכיבים אותה דיסציפלינות עירוניות שונות

 םהמי התחממות ,סערה בעתות המים במפלס עלייה .1

 אי החום העירוני .2

 חוסן קהילתי והיערכות לחירום .3

 חינוך והסברה .4



 

 תחברה מקיימת .5

 אנרגיה מקיימת והתייעלות אנרגטית .6

 תכנון מקיים וניהול מי נגר .7

 התמודדות עם מזהמים  .8

לצוותי העבודה  לחבורלהיות מעורבים,  מעוניינים בכך, החברי הועדה הזמין את אהוד לזר 
 שלהם.  "אינפוט"הו , הניסיון בתחומים השונים  ולתרום מהידע

 מר עמרי משעלי מונה פורמלית  למנהל היחידה לאיכות הסביבהכי   עדכן מר אהוד לזרבנוסף, 
 והודה לו על עבודתו. 

. לאחר פסיקה נגד העתירה שהגישה עיריית באפולוניהעדכן על ההתקדמות  מר דרור בן עמי
הרצליה, הוגש ערעור והוחלט לקיים דיון נוסף.  זו הפעם הראשונה שבית משפט עליון הסכים לדיון 

 נוסף בהליך תכנוני סביבתי . יש עוד דרך ארוכה ונצטרך להצטייד בסבלנות. 

כים נכונים בתחום הבניה" הודגש שהפסיקה הקיימת היא לא של "טבע אל מול בנייה" אלא על "הלי
 )האם קודם לנקות את האדמה המזוהמת ורק אחרי זה לבנות... או מנקים ובונים בו זמנית(. 

. היה אמור להיות דיון בבית משפט בתע"ש רמת השרוןעדכן על ההתקדמות  מר ישראל כספי
והסיוע  ישראל ביקש את ההירתמותל "משבר הקורונה". שאך הוא נדחה ב ,בנושא בשבוע שעבר

השיב שראש העיר עוסק בנושא זה, אל מול  מר אהוד לזר. 1של ראש העיר בעתירה על תכנית מש
. בנוסף, הפנה אהוד לזר את ישראל כספי ובקשר עם רוני רום מעמותת "אחלה" הועדה המחוזית

 לפנות אליו בנושא במסגרת עמותת ריב"ה וציין כי לא קיבל/ראה פניה בנושא. 

שתטפל יחד של "הגנה על השטחים הפתוחים" משותף מטה אחד הציע להקים  מר אייל פביאן
 בכל הנושאים של: אפולוניה, תע"ש רמת השרון והוותמ"לים של צפון הרצליה. 


