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 :28.3.2022 מה וקיימות סביבה איכות  ועדת סיכום

 נוכחים:

 קיימות איכות סביבה וחבר מועצה ויו"ר ועדת  –ד"ר דרור בן עמי 

 חבר מועצה –מר אייל פביאן  

 חבר מועצה  –יונתן יעקובוביץ 

 נציגת ציבור   –גב' שלומית ליפשיץ 

 נציגת ציבור – גב' תמר לירם

 נציגת ציבור –נת גרא יעגב' 

 נציגת ציבור –גב' דליה כהן 

 נציגת ציבור  –גב' תמי בית אור זאבי 

 ציבור נציגת – ראם מאיה 'גב

 נציג ציבור  –גדעון בוק מר 

 נציג ציבור –מר מיכה בראל 

 נציג ציבור  –מר שאול פירון 

 נציג ציבור  –מר צבי דותן  

 נציג ציבור  – מר רוני אדיב 

 נציג ציבור –  חדידהמר יואל 

 סגן מנהל אגף תשתיות מינהל הנדסה – מר דמיטרי גנקין 

 לאיכות הסביבה  מחלקהמנהל ה –מר עמרי משעלי 

 מנהל מחלקת הבריאות –מר עדי חמו 

 מנהלת מדור קיימות וקהילה  –גב' יעלה אבנון 

 מזכירת היחידה לאיכות הסביבה – גב' דפנה נצראל

 מנהל מדור מדיניות והיערכות אקלימית.  –מר אלון טננבאום 
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 הקודמת:  בוועדה  שנידונו  השונים  בנושאים  ההתקדמות   לגבי  הועדה  יו"ר  עמי  בן  דרור  מר  של  בעדכון  נפתחה  הועדה
 

 בתהליך  ואנחנו  העירייה  מנכ"ל  עם  פגישה  התקיימה  טרקטורונים.  של  לכניסה  פרוץ  האזור  –  ים  נוף  תע"ש  •
 ישראל   מקרקעי  מינהל  של  בשטח  מדובר   אכיפה.  הגברת  ובכלל  בשטח  עסקים   לאכוף  העירייה  יכולת  של  גיבוש

  תהיה   אהי  אז  שם  אוכפת  והעירייה   במידה  . השטח  על  אחריות  לוקח   מי   של  עניין  יש  לכן  העירייה,   של  ולא
  והבעייתיות.  המשפטי הקושי ולכן משתבש משהו  אם גם  אחריות לקחת מחוייבת
 תלוי   זה  הקרקע.  וטיהור  ניקיון  עבודות  תחילת  עדיין  אין   אך  בשטח  נוספות  דגימות  ביצע  להגנ"ס  המשרד
 בנושא. לחץ להפעיל ממשיכים ואנחנו רמ"י של והתקציבים הפעולה בשיתוף

 

 ממוסדות  תלמידים  של  והגעה  סביבתי  חינוך  של  חיוביות  פעילויות  מתקיימות  –  מיכל  ותל  אפולוניה  אקופארק •
  לאתרי   במודעות  עליה  יש  בסביבה.  ותיקים  ושל   הטבע  להגנת  החברה  של  פעילויות  קיוםל  בנוסף  בעיר,  החינוך
 ומשטרת  שהעירייה  יךצר  וטרקטורונים.  ג'יפים  של  לכניסה  פרוצים  האתרים  זאת,  עם  הללו.   העירוני  הטבע

 עדיין  אין  אך  בנושא  שיח  ומתקיים  העירייה  עם  נפגשנו  שבוע.   בסופי  ובעיקר  בשטח,  נוכחות  יותר  יראו  ים  גליל
     בשטח. תוצאות

 

 על   לחשיבה  מעבר  אופניים.  שבילי  לקדם  כדי  הנדסה  מינהל  ועם  העיר  ראש  עם  נפגשנו  –  אופניים  שבילי •
 העיר.  ברחבי יותר בטוחה רכיבה  שיאפשרו מיתון אזורי לאפשר מנסים ותקציבים  דרך

 

 את  ויחייב  בניה  להיתר  שייכנס  מלל  לקדם  כדי  הנדסה  מניהל  מול  בקשר  נמצאים  אנחנו  –  בע"ח  על  הגנה •
  האתר. בשטח שנמצאים בע"ח את  הבבטח ולפנות אקולוג בליווי  בע"ח סקר לעשות היזם

 

  ולנסות   חשיבה  לבצע  יש  הבקבוקים.  מחזור  מתקני  כל  נאספו  עירונית  ולא  מדינית  בהחלטה  –  בקבוקים  מחזור •
 חזרה,   הפיקדון  לקבלת  הרכישה  למקום  לפנות  שלא  שבוחר  למי   בינתיים  חלופיים.   לפתרונות  רעיונות  לפתח

   הכתום. בפח  הבקבוקים את לשים ממליץ אני
 

 בביתו.  כרגע  ומחלים  בברך  רצועה  לשחזור  ניתוח  האחרון  בחודש  עבר  שהוא  עדכן  ,היחידה  מנהל  משעלי  עמרי  מר
 כרגע: שמתקיימים דברים כמה

  בעקבותיו. שעלו יוזמות מס'  מקיימים  אנו וכעת הסתיים  סביבתי אקטיביזם קורס •

 העיר. ברחבי קהילתיים סטריםוקומפ מס' הוצבו היום •

  ניתן   שבה  אפליקציה   פותחה  במסגרתו  אזרחי  מדע  של  מיזם  משיקים   אנו   –  לדרך  לצאת  עומד  חיפושית  קורס •
  סיורי   גם  יתקיימו   בכך.  לנו  עוזרת  ליפשיץ  שלומית  גב'  אזרחי.   למדע  בנוגע  מידע  והעלאת  תיעוד  לבצע  יהיה
   החיפושית. בסימן אביב

 בתל  בסביבה הוותיקים של  פעילות וכן הקהילתיות בגינות פעילויות מס' מתקיימות – הטובים המעשים יום •
  מיכל.

 
   .מהביוב הנגר מי הפרדת תכנית על לספר עלה הנדסה, במינהל תשתיות אגף מנהל סגן – גנקין דמיטרי מר

  הרשויות   רוב  חלק.  עשו  או  שהתחילו  רשויות  כמה  יש  במלואה.  כזו  תכנית  שביצעה  בארץ  רשות  שיש  לי  ידוע  לא  כרגע
  לכן   דרכן,  בראשית  עדיין  הן  אך  קצת,  החלו  ומודיעין  פ"ת  ר"ג,  לדוגמא  ולטפל.  לקדם  ומנסות  בנושא  מבעיות  סובלות

 בהם. להיעזר שניתן מקצוע, ובעלי  ניסיון ידע, מספיק אין
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 הביוב.   למערכת  ניקוז  חיבורי  איתור  הוא  הראשון  השלב  כאשר  שלבים  לכמה  שתחולק  שנתית   רב  בתכנית  מדובר
   פרטיות. בחלקות מדובר כאשר מסתבך אך הפתוחים בשטחים לביצוע קל זה עשן. בדיקות ידי  על מבוצע האיתור
 גרסאות: 2 כרגע יש כשנתיים לאחר הפרדה. תכנית להגיש יש לשפדן עתידי לחיבור כתנאי
 ופ"ת.  ר"ג עם גם שעובדת  חיצונית חברה של טיוטא .1
 אבנרי. אריק בראשות המים תאגיד נהשהכי תכנית .2

  מתוקף   בפועל,  התכנית  את  ויישם  שיקדם  שיהיה  זה  גם  הוא  המים  תאגיד  כזו,  התכנית  את  שמקדמות  ברשויות
 מקומית. רשות עם מלא בשיתוף כמובן, הביוב.  מערכת על אחריותו

 מאוד. גסה היא זו הערכה כי לציין  יש ראשוני. כאומדן מיליון  110-80 בין היא המוערכת העלות
   שלו. ולמורכבויות לנושא מסודרת ישיבה להקדיש הנושא חשיבות  לאור הציע פביאן אייל מר

 

 
 

  ומקודמת   שאושרה  1083  ותמ"ל  תכנית)  העיר  בצפון  שפויה  לבניה  המאבק  בנושא  מצגת  העביר  דותן  צבי  מר
  מדובר   דונם.  1,600  של  מצומצם   בשטח  דיור  יח'   16,000  של  בניה   בהיקף  מדובר  (.עדה  לנחלת  וצפונית  מזרחית

 הירוקות"   "הריאות   הרס  עם   יחד  הרצליה  צפון  שכונות  של  והאופי  הצביון  והרס  ותשתיות  פקקים  מבחינת  בקטסטרופה
  פומבית   הצהיר  אף   הוא  הזו.  לתכנית  מתנגדים  הם  וגם  והמנכ"ל  העיר   ראש  עם   נפגשנו  העיר.  בתוך   שנותרו  האחרונות

  "סתימת  תהיה   השדה  שסגירת  הבנה  קיימת  הפעילות.  היקף  על  דיון   תוך  פתוח  יישאר  ששדה"ת  התנגדות  לו  שאין
 מורשת"   "שביל  שם  ותוכנן   פתוח   שטח  הוא  ששדה"ת  ציינה   לירם  תמר  גב'  הזו.  התכנית  נגד  המאבק  על  הגולל" 

  והחורשה. שדה"ת את ואימצו לומדים התלמדים וילדים. הורים פעילויות  בו ומתקיימות
 כפר   של שאזה"ת  כך  על  לעמוד  נכון שמריהו.  כפר  של  כאזה"ת  מוגדר  האזור  המתאר  שבתכנית  ציין  עמי  בן  דרור  מר

  והוסיפו   הרכבת   פסי  את  הזיזו  דותן  צבי  מר  פי   על  פתוחים.  שטחים  ישאירו  ושבהרצליה  שמריהו  כפר  ליד  יהיה  שמריהו
 שלהם.  אזה"ת את אלינו "דחפו"  והם ירוקה"  "ריאה יש שמריהו שלכפר מצב  ונוצר  קרקע צמודי שם

 
  פביאן אייל מר הבניה. בנושאי ושוב שוב לעסוק ולא חשובים סביבתיים  נושאים בעוד לעסוק  ביקש בוק גדעון מר

 חשיבות   יש  הרצליה.  של  המוניצפלי  מהשטח  10%  זה  הסביבה.  תלאיכו  חשובים  הכי  הנושאים  באחד  שמדובר  השיב
  בדיונים   עדיין   והיא  הרצליה  של  לחלק  רק  מתייחסת  המתאר  תכנית  העיר.  תושבי  כל  לרווחת  הירוקים  השטחים  לשימור
 יונתן  מר  הירוקים.  השטחים  לשימור  פניה/בקשה  מכתב  ניסוח  על  סוכם  אושרה.  לא   ועוד  המחוזית  בוועדה

 המכתב טיוטת  את לקבל ביקש יעקובוביץ
 

 נושאים: פרמס על עדכן משעלי עמרי מר

 השטח   תא  עם  להיכרות  ותלמידם  תושבים  לשם  להכניס  ניסיון  עושים  אנחנו  –  תע"ש /  צור  מתחם  הנגשת •
 . ע"רה מאת ותמיכה תקציב לכך יש בעתיד, ואימוצו

  העירוני.   המשאב  ללניהו  היגוי  ועדת  יש  משאבים.  איגום  ומבוצע  לנו  שיש  המידע  כל  את  אוספים  כרגע  –  עצים •
 עברון   טל  מגב'  נבקש  .שנים  ולא  בחודשים  מדובר  הצפי   מבחינת  עוד.  ומתוכננת  פגישה  כבר  נעשתה

   הבאה. בוועדה לעדכן הפרויקט על שאחראית
 

 השרון:  תע"ש  על עדכן עמי בן דרור מר
  אופניים   רכיבת  של  מחאתי  אירוע  תוכנן  מחאה.  לארגן  כדי  השרון  באיזור  סביבה  איכות  ועדות  יו"רים   עם  נפגשנו
 דרישות  זאת,  עם  הסכימו.  העיר  ראשי  ₪.  200,000  של  תקציב  קיים  השרון.  והוד  הרצליה  השרון,  ברמת

  צעדי   שוקלים כרגע בוטל. רועהאי לכן ₪  600,000 ל העלויות את והעלו במיוחד גבוהות היו לאבטחה המשטרה
 העיר(. ראשי מעורבות )ללא עלויות ללא ציבורי מחאה אירוע או הפגנה לארגן אולי המשך.
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  ייראה. שהוא  רוצים/שואפים  היינו  ואיך הערים  בין פארק – הירוק" הלב ל"פארק החזון הוצג
  ההמונים   את  לרתום  לנושא.  הציבור  של  חשיפה  ליצירת  שיווקית  כדרך  דיגיטלי   קמפיין  הציע  פביאן  אייל  מר

 מחאה  עם  להיזהר  צריך  דיגיטלית.  חשיפה  ליצור  שכדאי  לרעיון  הצטרף  יעקובוביץ  יונתן  מר  החברתיות.  ברשתות
 בגישה   להיות  צריך  וסף,בנ  הפוכה.  תגובה  וליצור  להזיק  עלול  דווקא  זה  אז  אנשים  מעט  יגיעו  היא  אם  כי  פיזית,
  תקציבים   ולבקש  דיגיטלי  לקמפיין  תכנית  בניית  על  סוכם  העיר.  ראשי  את  שיניע  ציבורי  לחץ  וליצור  יותר  נחרצת
   לנושא.

 

 חברי  להצבעת העניין את להביא ואז הבאה בוועדה זמן לנושא להקדיש סוכם – הועדה  לשם בע"ח הוספת •
   הועדה.

 


