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 :16.12.2019מתאריך  יכות הסביבהואקיימות ועדת   סיכום

 נוכחים:

 נציגת ציבור ומ"מ יו"ר ועדת איכות הסביבה –גב' ירדן רוזן 

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

 העוזר האישי של סגן ראש העיר מר עופר לוי –מר שחר לוי 

 מנהל יחידת הבריאות העירונית –מר עדי חמו 

 מ"מ מנהלת מדור קיימות –מר אסף ידין 

 מזכירת היחידה לאיכות הסביבה –גב' דפנה נצראל 

 נציגת ציבור  – אושרת רזגב' 

 נציגת ציבור –גב' יונינה פדני 

 נציגת ציבור  –גב' שלומית ליפשיץ 

 נציגת ציבור –גב' תמר לירם 

 נציג ציבור  –מר ישראל כספי 

 נציג ציבור  –מר מיכה בראל 

 נציג ציבור –מר ג'ייקוב דמביצר 

 הועדה היום התמקדה בדיון בסוגיית השטחים הפתוחים ונערכה סקירה על מספר מקומות:

כן כי מדובר ביער המשמעותי היחידי שקיים באזור עד מר ישראל כספי – תע"ש רמת השרון
טחוניות בעבר. יש צורך ימגודר מסיבות בהעובדה כי היה הטבע בו נשמר בשל לגדרה. שבין חדרה 

הפלח וחשיבות רבה לשמור על מאות אלפי העצים כ"ריאה ירוקה" בסמיכות לאזורי המגורים. 
  צליה הצעירה ממזרח.המשויך להרצליה גובל בשכונת נווה עמל מדרום, והר

 -שנים נגד התכנית שאושרה לבנות בשטח  7 -נלחם במשך כ ישראל כספי באמצעות עמותת ריבה
נדל"ן. כרגע הנושא מתנהל בבית משפט  שלדונם  700-900"מתחם צור" המתפרס על בין  פרויקט

 ויש ניסיון לעצור את תכנית הפיתוח. 

 ישראל כספי מציע מספר צעדים פרקטיים:

. מבחינה בטיחותית אין מניעה וגם מבחינת זיהום קרקע לפתוח את מתחם צור לציבור .1
למיטב ידיעתו אין בעיה )מאחר והזיהום הוא בתת הקרקע במי התהום כשהמים מגיעים 

 לפני הקרע הם מתפזרים ואין בהם סיכון(.
יה ישראל רוצה שעו"ד של העירי –מתנהלת כרגע עתירה מנהלית כנגד אישור התכנית  .2

 יילחמו למען שמירה "הריאה הירוקה" הזו. 
 . 1שמהנדסת העיר החדשה תלך לוועדה המקומית המחוזית על תכנית הצל של מ.ש  .3
שתתבצע פעולה של הצהרה משותפת של שלושת ראשי הערים )הרצליה, הוד השרון ורמת  .4

 השרון( לשמירת ערכי הטבע.
ירייה וראש העיר  ובהמשך יתואמו שיתואם מול תע"ש סיור של הוועדה יחד עם מנכ"ל הע .5

 סיורים פעם בחודש עם תושבים. 
 שנים ולא נענית בחיוב. יש לבדוק מדוע? 4עמותת ריבה מבקשת תמיכה מהעירייה כבר  .6

 )לצורך כך ביקש דרור בן עמי לקבל את מסמכי העמותה לידיו (.

סוכם שישראל כספי יקדם תיאום סיור בשטח לוועדה יחד עם סגן ראש העיר עופר. בנוסף, סוכם 
 על בחינת האפשרות לביצוע בדיקת קרקע. 
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עדכנה כי תל מיכל פתוח כולו כרגע אך כחצי מהאזור מיועד גב' שלומית ליפשיץ  – תל מיכל
. החלק המערבי של התל אומץ ע"י ארכיאולוגי אקולוגי להיבנות כאזור תעסוקה, מגורים וכן פארק

קבוצת ותיקים בסביבה והוכרז כאתר שמור ע"י רשות העתיקות. כרגע מאחר ומדובר בשטח 
רק לקיים שם הדרכות וסיורים של תלמידים. מי בבעלות פרטית לעירייה אסור לפעול שם אלא 

להגנת הטבע הציבו שילוט וסימנו ועל שם בשטח הם רק קבוצת הוותיקים שבשיתוף החברה פש
  ולא להפקיע או להפעיל צו גינון באזור. כרגע המטרה היא לשמור על הסטטוס קוו שבילים. 

עדכנה כי החורשה ממוקמת בין הכניסה לשדה התעופה  גב' תמר לירם – חורשת האקליפטוס
. היא הייתה בעבר בסיס תחמושת של הנ"מ. האתר אושר על ידי המועצה לשימור אתרי לגן רש"ל
  לתמיכה במבנים ההיסטוריים ובצמחיה שבאתר.₪ אושר תקציב של מעל מיליון מורשת. 

עדכנה כי מדובר באזור שטח פתוח המתפרש בין תל מיכל ועד  גב' שלומית ליפשיץ – חוף התכלת
כדי לצפות  למלון מנדרין. בתק' נדידת הציפורים בסתיו יש שם אתר נחיתה אליו מגיעים צפרים

 -באלפי ציפורים. כעת יש תכניות בינוי נרחבות של מלונות על כל האזור תוך שמירה רק על קו ה
התכניות של חוף התכלת מהנדסה על מנת להציגן בפני  סוכם להשיג אתמטר מקו המים.   300

 . הועדה ולחשוב על אסטרטגיות בנושא

עדכן כי תכנית הבינוי באפולוניה אושרה בבג"צ. ראש העיר נרתם מר דרור בן עמי  –אפולוניה 
כעת ממתינים לראות אם יתקיים דיון ו הוגשה שוב עתירה לבג"צ. למאבק כנגד תכנית הבינוי

יש ניסיון לצבוע את האזור כפארק אקולוגי עירוני והתקבלו תקציבים "פיתוח לייט" לשילוט   נוסף.
 הסברה ושבילים להנגשה. 

עדכנה על התקדמות בנושאים מוועדות קודמות וציינה כי נפגשו עם מנכ"ל העירייה  גב' ירדן רוזן 
 גם תקצוב. והוחלט לפזר ברזיות לבקבוקים רב פעמיים ברחבי העיר והנושא קיבל 

מעטפת ירוקה של מר דרור בן עמי הציע לאגד את כל השטחים הפתוחים תחת חזון של הצגתם כ"
 העיר" כמעין קונספט על. 

 השטחים הפתוחים. כדי לדון בנושא סוכם שיש צורך בפגישה נוספת של הוועדה 

 


