
 
 
 
 
 

 
 
 

 17.11.2020סיכום פגישה וועדת איכות סביבה וקיימות  

 נוכחים:  

 סגן ראש העיר ויושב ראש הועדה.  - עופר לוי

 עוזרת אישית לעופר לוי.   -ירדן רוזן 

 מ"מ יו"ר הועדה.  - דרור בן עמי

 סגנית ראש העיר.   -אופרה בל 

 חבר מועצה. -יהונתן יעקובוביץ

 מועצה. חבר  - אייל פביאן

 חברת מועצה.  - דנה אורן

 חבר מועצה.  - איתי צור

 עובד עירייה, גנים ונוף.   -שרגא קליין 

 עובד עירייה, פיקוח.  - בועז מייזל

 עובד עירייה, היחידה לאיכות סביבה.  - עומרי משעלי

 נציגת ציבור.  -אושרת רז 

 נציגת ציבור.  - יעל פדר

 נציג ציבור.  - ניסים שמוליק

 ציבור. נציג   -גדעון ברוק 

 נציג ציבור.  - שי ושדי

 נציג ציבור.  - ישראל כספי

 נציגת ציבור.   - תמר לירן 

 נציג ציבור.  - מיכה בראל

 נציגת ציבור.  - שלומית ליפשיץ

כן  . כמו עופר לוי בירך והתנצל מראש על כך שחלק מחברי הוועדה לא הוזמנו לפגישות קודמות

הוא בירך את כלום שהגיעו ושמח על המעורבות הגדולה מצד כולם. עופר ביקש להודות לדרור  

ולירדן שמובילים את הנושאים ומקדמים את הסיכומים שעולים מהוועדות בצורה מקצועית  

 ורציפה. 

דרור בן עמי הציג את סדר היום והציע שהפרוטוקולים ותוצרים של ישיבות קודמות ישלחו לכל  

הוועדה. הוסבר שבגלל שסדר היום הוא צפוף )ועדה שהתכנסה לשם סקירה של כמה  חברי 



 
 
 
 
 

 
 
 

  10נושאים שדוברו בוועדות קודמות(, ומתוך כבוד לאורחים ולכל הנושאים החשובים, נעניק  

 דקות לכל נושא. בתום זמן הפגישה הפורמלי נשמח להמשיך את הדיון. 

 חוף התכלת 

. התייחסה לצורך לשמר פרוזדור על  חוף התכלת שלומית ליפשיץ הציגה מצגת על תכנית

 המצוק שמחזק צמחיה מקומית ומשמר בית גידול עבור ציפורים נודדות. 

דרור ביקש שדוח מדיניות טבע עירוני יעשה בהקדם בכדי לשלב תמיכה אקולוגית נכונה  

 בתוכנית הבנייה. 

ננים באזור )לפי הסקר טבע  ביקש לשמר בפרט אזור חופי עבור צבי ים שמק ץיהונתן יעקובובי

 העירוני(. 

 עצים 

שרגא הציג את מדיניות שתילת, כריתת, וגיזום העצים של מחלקת גינון ונוף בעירייה. יש  

עצים. צריך להיות עץ לכל שני תושבים. מיפוי    1500עצים בעיר, שנה שעברה שתלו   60,000

 העצים קיים באתר העירייה.  

 וקים בתוך פרויקטים של בנייה חדשים. כמו כן יש להרבות את השטחים היר

ירדן רוזן ציינה שבוועדות קודמות החלטנו על שקיפות גדולה יותר בהקשר של הגיזומים, היכן  

 ,מתי וכו' ובנוסף לפקח על הגוזמים בפועל. 

 שרגא הוסיף שחברת החשמל אף היא אחראית על גיזום בפועל של עצים ברחבי העיר. 

פול בעצים תהייה נגישה לציבור. הוא הוסיף שחסר צל במרכז איתי צור ביקש שמדיניות טי

 העיר. 

 חורשת הנ"מ 

בועז מייזל סקר את המצב המשפטי של זכויות עסקים )ארבע( ליד חורשת הנ"מ. איפה שניתן  

צומצמה פעילות העסקים ואף נתנו קנסות. כרגע כנגד שלושה מתוך ארבעה עסקים יש הליכים  

 את ההליך המשפטי ורק לאחר מכן לפעול בדרכים נוספות.    משפטיים ואנו מקווים למצות 

  -בועז הוסיף שצריך להתמקד בפיקוח רישיון עסקים ושיש עוד בעלות על קרקעות בחורשה

 צריך לברר מול אגף הנדסה של העירייה. 

תמר הציגה את משמעות החורשה והוסיפה שיש תכנית לשימור שהוכנה בשיתוף מחלקת  

ה פגישה בין מחלקת הנדסה וראש העיר ונשמח לדעת כיצד זה  הנדסה של העיר. היית

 התקדם. 

ירדן ודרור הוסיפו שהחשוב הוא יצירת מציאות בשטח: כחורשה שמהווה בית גידול לכל  

פעילויות חינוכיות בשטח, "אימוץ" אתר, ליצור שילוט ולטפח את הקרקע   -המינים הקיימים בה 

 ועוד. 

 ישראל כספי הציע תכנית חומש של נטיית עצים לעירייה.  

 תע"ש השרון 



 
 
 
 
 

 
 
 

מסנטרל פארק של ניו   7השרון שאמור להתפנות הינו בגודל של פי  דרור בן עמי עדכן שתע"ש

יורק ושיש הזדמנות לעשות סנטרל פארק מרכז במקום עוד שכונות של גורדי שחקים. היה דיון  

,  2020בבית משפט מחוזי שבו הוחלט שראש עיריית רמת השרון צריך להחליט, עד דצמבר 

וזית. ידוע שראש העיר של רמה"ש מתנגד  אם רמת השרון מסכימה לפשרה של הוועדה המח

 לתכנית פיתוח נדלן אבל מתלבט עם ההחלטה.  

הוועדה הסכימה פה אחד שצריך לשמר ראות ירוקות ולא להסכים לפשרה. גם להרצליה יש  

 חלק בתעש השרון וחשוב שהעירייה תביע את עמדתה הרשמית בנושא.  

 עדכון תכנית היערכות לשינוי אקלים 

 ביקש לעדכן בישיבה הבאה.   עומרי משאלי 

ירדן רוזן הסבירה שהוועדה )סביבה וקיימות( הכינה תכנית רב שנתית לעירייה שהוטמעה 

בתכנית הערכות לשינוי אקלים ושזו תכנית עירונית אותה מקדמים הדרגים המקצועיים  

 בעירייה והיא משותפת עם הוועדה לאיכות סביבה וקיימות. 

 זמן נוסף 

לקדם תכנית הצללה לרחובות העיר צריך תכנית עבודה ממחלקת פיתוח  שרגא עדכן שבכדי  

 סביבתי של אגף ההנדסה. 

יהונתן יקובוביץ וישראל כספי הודיעו ששימור תעש השרון כירוק חשוב מאד ועמדת העירייה  

 בנושא אינה ברורה. 

אייל פביאן הציעה שלאור מורכבות הנושא של תעש השרון כדי שתתקיים פגישה נוספת  

 תכנון צעדים.  ל

דרור בן עמי טען שפיתוח תעש השרון כשכונות מגורים ולא כפארק יהיה בכי לדורות. לכן  

 תתקיים פגישה ייעודית של הוועדה בהקדם. 

 

 סיכום: 

הוועדה מבקשת ללמוד לעומק על תכנית חוף התכלת וכן מבקשת שאת התכנית ילווה   -

 ממשק טבע עירוני ותכנון ומסמך מדיניות ל  אקולוג

אב לניהול ונטיעת עצים, במידה ולא קיים, נציגי  הוועדה מבקשת שבמידה ויש תשלח תכנית  -

 הוועדה מבקשים להיות בוועדת ההיגוי 

הוועדה מקיימת שיתוף פעולה עם וועדות נוספות )רמת שרון, הוד שרון(   -תע"ש השרון  -

 ומגבשת דרך פעולה משותפת

 גורמים נוספים בעירייה על הסטטוס מול   ירורב יקדמו   נציגי הוועדה -חורשת הנ"מ -

 


