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 פרוטוקול ועידת איכות סביבה

 

 נוכחים:

דרור בן עמי, ירדן רוזן, חיה ארז, אייל פביאן, רז אושרת, שלומית ליפשיץ, אסף ידין, ירון קריב, 

 , ישראל כספי, יונינה פדנואל, תמר לירד, ג'ייקוב דבמיצר-עומרי משעלי, מיכה בר

 

 דרור בן עמי הציג את הנושאים שיידונו.

 עומרי משעלי מנהל היחידה הסביבתית:

 עדכוני החודש האחרון:

 תכנית הערכות לשינוי אקלים, יצאנו לוועדת יועצים. אורלי רונן נבחרה –' 2030'הרצליה  •

 מקבלים חצי קומה במרכז המדעים החדש –מרכז קיימות  •

 מחד פעמי' הוענק לחברת כתר במעמד ראש העיר תו 'נקי  •

 פרויקט לחיתולים רב פעמיים •

 עדכון תכנית קומפוסטציה עירונית •

 קמפיין חופים 'נקי מחד פעמי'. אישור חוק העזר עדיין מתעכב במשרדי הממשלה •

 בוועידה הבאה יוצג פרויקט המדע האזרחי.

 

 ביקש את מיקומו של הקומפוסטרים בעיר.אייל פביאן: 

 

 

 ירון קריב, ממונה אנרגיה עירוני:

 התייעלות אנרגטית והטמעת אנרגיות ירוקות. –ירון הציג את תפקיד ממונה האנרגיה העירוני 

במענקים מגופים שונים. חלק מהפרויקטים בוצעו וחלקם בשלבי ₪ מיליון  6עד כה קיבלה העירייה 

והפחתת פליטות הפחמן ₪ ליון מי 100-ביצוע. הפרויקטים יביאו במהלך עשור לחיסכון של כ

 העירוניות. 

מגה וואט על גגות  1.5צפויות להיות מותקנות מערכות בהיקף  2021בשנת  –מערכות סולאריות 

 מוסדות עירייה. הוצגו רשימת המוסדות המיועדים להתקנה.

מבקש לקבל נתון מהי צריכת החשמל של מוסדות העירייה וכמה אחוז האנרגיה  אייל פביאן:

 חדשת צפויה להוות מסך הצריכה.המת

 

 שטחים פתוחים:

 אפולוניה: 

דרור בן עמי: הצלחנו לעצור את התכנית בבית המשפט ולגרום לכך שהמדינה תצטרך להגיש תכנית 

 מעודכנת. במקביל, עובדים לקביעת מציאות בשטח ע"י קידום אקופארק אפולוניה בשיתוף רה"ע. 



 

 תל מיכל: 

שנים קבוצת מתנדבים מטפלים בשטח. מבצעים מעקב וניטור ביולוגי.  5-שלומית ליפשיץ: מזה כ

הבנייה מתוכננת להתקיים בחלק המזרחי והחלק המערבי אמור להישמר. מתכוונים להגיש 

התנגדויות לתכנית חוף התכלת עקב פגיעה בחלקו של המצוק הדרום מערבית שם מקננים 

 אתרי קינון ולכן חשיבות הנושא.  שרקרקים. כמעט לא נותרו

 דרור בן עמי: חשוב לציין ששלומית היא נציגת 'ותיקים בסביבה' האמונה על תל מיכל. 

 

 חורשת הנ"מ:

. לקדם תכנית ארוכת 2. לשמר אתר מורשת וירוק. 1דרור בן עמי: יש שתי מטרות שלשמה עובדים: 

 טווח.

-היסטורי. הבונקרים במצב גרוע )קונסטרוקציה ו תמר לירם: החורשה והבונקרים מהווים ציון דרך

ונדליזם(. החורשה פרוצה לכלי רכב מכל הכיוונים. דו"ח האגרונום במקום מאשר שכלי הרכב פוגעים 

גדמי עצים.  30-בגזעי העצים ומהדקים את הקרקע ולכן יש למנוע כניסתם לחורשה. ספרנו למעלה מ

ציב שילוט במקום. דיברה גם על ההמלצה להשקיית יש לאסור כניסת רכבים, להסדיר חנייה ולה

 העצים ועל הצורך בגידור המקום.

 אייל פביאן: מדוע לא ניתן להתקדם עם נושא הגידור?

 אסף ידין: עובדים על גידור המקום ע"י "גדר קלה".

 דרור בן עמי: ממה שידוע לנו לא ניתן לגדר את המקום כיוון שהקרקע שייכת לרמ"י.

אנחנו מתקדמים עם סיון שאחראית על הפרויקט מטעם המנכ"ל ואנחנו מתקדמים למתן  דרור בן עמי:

 פתרונות.

 מצוקי סידנא עלי:

 CLEANUPדרור בן עמי: בשנה וחצי האחרונה התארגנה כבוצת תושבים למען ניקוי ושימור המצוק, 

HERZLIYAצורך להגביר את . מדי כמה שבועות נעשות פעולות ניקיון. יש דיווחים סדירים לרט"ג ב

פעולות הניקיון, שימור ארכי טבע, ואקיפה כללית. רט"ג התחילו לקחת אחריות ונמנע טיפוס המצוק על 

ידי מתאמני קושר צבאי שמזיק לשרקרקים מקננים, הוצבו שלטי הסברה והתראה. בהמשך מתוכנן 

  שיתוף פעולה עם העירייה בנטיעת צמחי בר מתאימים.

 

 תע"ש השרון:

עירונית. איך ניתן לקדם את שיתוף הציבור -עמי: התקיימו מספר פגישות ברמה בין דרור בן

והמודעות. מקדמים נושא של שביל אופניים. מעוניינים לקדם הקמת ועדת היגוי של ראשי הערים 

 ובשיתוף פעולה עם הקהילה.

תות עתירות בבית המשפט המחוזי בתל אביב של מספר עמו 10ישראל כספי: כרגע מתנהלות 

ורשויות. השופטת החליטה לא לאפשר טיעונים ונתנה הנחיה לסיכומים. חשיבות רבה שעיריית 

הרצליה תתמוך בעתירה לטיעונים שתוגש בימים הקרובים. נאמר לי שעיריית הרצליה לא מתכוונת 

לתמוך בעתירה. אנו חושבים שזו טעות ומבקשים מדרור ועופר לוי שידברו עם רה"ע להבעת תמיכה 

 יון המשפטי.בד

 חיה ארז: מה הכוונה שלב יותר מאוחר אם מדובר על שלב הסיכומים?

 ישראל כספי: אני מסכים, זה לא הגיוני ולכן אנחנו מבקשים תמיכת העירייה. 



 

דרור בן עמי: אני ועופר נעשה את המיטב לשכנע את הדרג המקצועי להשתתף. לא יכול להבטיח, 

 מדובר בשיקול מקצועי. 

י: המדינה מונעת כניסה לאזור תע"ש, כמו גם מונעת מהתקשורת להיכנס. פנינו לסגן שר ישראל כספ

 הביטחון לקבלת מתן גישה למקום. מצפים מעיריית הרצליה לפעול בנושא הזה גם כן. 

 

 נושאים נוספים:

 חיה ארז: מלווה את עמית מרלה במאבק לשמירה על העצים בעיר.  

שנה? הרצליה חתומה על אמנה שמדברת  15ת מאז הסקר לפני מיכה בראל: האם נעשה סקר פליטו

 שנים. 5על מדידה כל 

ולא מעט ביקורת על הדרך שבה  2007-וב 2003-עומרי משעלי: הייתה בעיה עם הסקרים שנערכו ב

 איך עושים את זה נכון.  15-נערכו. יש שיח בין החברות בפורום ה

מבקש את עזרת הוועדה. בראיה עירונית יש מחסור ישראל כספי: יש בעיית השקייה קשה של עצים. 

 אגף שאיפ"ה התחייב להכין תכנית לשינוי המצב, למיטב ידיעתי לא בוצע דבר.  –גדול בעצים 

 שלומית ליפשיץ: יש להימנע מכריתות עצים בין מרץ ליולי עקב כינון ופגיעה בציפורים. 

 


