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נוכחים:  ויוי וולפסון , יניב רונן , אבישי בן נחום , משה בלסנהיים , בת שבע  קופטש , אמנון 
 ליקרוהאן , ציפי א

 
 ין , עמיר קצנלבוגן , אתי בללי , חגית חיימוביץ , דרור רשף נעדרו: מושיק גולדשטי

 
ויוי, יו"ר הוועדה, מברכת את הנוכחים שהתמידו והגיעו לכל ישיבות הוועדה ותרמו מהידע 

 שלהם ומזמנם לקידום נושאי איכות הסביבה וקיימות בעיר.
 

כם את הפעילות החלטנו בפגישה זו לס מאחר וזהו המפגש האחרון של הוועדה עד הבחירות
 של היחידה מאז הקמתה ולשמוע הערות והארות של חברי הוועדה.

 
נכון  הפתיחה הייתה מאפס, הקמנו יחידה סביבתית שנכון להיום מונה שניים וחצי תקנים.

 שהדרך עוד ארוכה אבל זו בהחלט התחלה.
 .הבחירה להיות חלק מאגף שפע הוכיחה את עצמה ואנו זוכים לעזרה ותמיכה מהאגף

 
 .התחלנו בנושא הקיימות

הדגש הוא על החינוך. חינוך במוסדות חינוך בעיר החל מגני ילדים ובתי ספר יסודיים וחינוך 
 של הציבור הרחב.

זה פרויקט שנערך  .חשיפה לכתום"משתתפים מזה שלוש שנים בפרויקט , – גני הילדים
לך הזבל שלהם ומה אפשר בשיתוף עם חירייה ילדי הגנים מגיעים לחירייה , רואים לאן הו

 לעשות אתו. הם צופים בהצגה בנושא בגנים שלהם והגננות עוברות סדנא בנושא.
 כמו כן ממומנת הסעה לגנים שרוצים להגיע לביקור בחירייה ולא נוטלים חלק בפרויקט.

 
פרויקט שנתי בבתיה"ס היסודיים בהובלת חברת  –צמצום זיהום אויר באנרגיה ובתחבורה. 

ק". בכל בי"ס יסודי הוקמו קבוצות הנהגה שבחרו נושא בצמצום זיהום אויר. "צעד ירו
 הפרויקט הסתיים בכנס של כל בתיה"ס בהם הציגו התלמידים את הפרויקטים שלהם.

 .3%באמונים הפחיתו את צריכת החשמל ב 
 בבורוכוב הגדילו את מס' התלמידים המגיעים ברגל לביה"ס.

 
 בשיתוף עם חירייה. לתנועות הנוער  אירוע מיחזור

ההכנה היא כמה חודשים קודם בהסברה ואיסוף חומרים למחזור. השיא היא הפנינג 
לתנועות הנוער ולציבור הרחב שבמסגרתו בונים מיצגים ממחזור ונהנים מפעילויות 

 נוספות.)הפעלות, הצגה,.....(
 

 .יבהבעקבות קול קורא שזכינו מהמשרד לאיכות הסב קורסים לתושבים 4קיימנו 
. שני קורסים של גינון קהילתי שהועברו ע"י שתי חברות "עץ קורס ל"נאמני טבע עירוניים"

בסיום הקורס היה סיור  .עם עמותת מרחב"חיים בעיר" וסיימנו בקורס בעיר", ו"צעד ירוק" 
 מוצלח מאוד בעיר. החשיפה לנושא של מרחב ציבורי היא משמעותית.

 
 שהשתתפו בקורס שיתנדבו לעשות דברים בעיר. בת שבע : מציעה לרכז את האנשים

נים להיות פעילים וחלק מהם מעורבים בנעשה ייניב : יש לנו רשימה של אנשים שמעוני
 בגבעת קוזלובסקי ומיידעים את היחידה בכל פעילות שנעשית שם.

 



. כנראה שזה יהיה קשור לנושא העצים בעקבות "פעילי סביבה"הקורס הבא שנפתח יהיה 
 רא בנושא זה .קול קו

 פעילויות נוספות שלנו:
 

הדרכה מהצד המקצועי מקבלת כל גינה  גינות פעילות. 4יש לנו  –גינות קהילתיות 
חברתיות סביב מהחברה להגנת הטבע פעם בשבועיים. מהצד הקהילתי קימות פעילויות 

 חגים, הרצאות וכד'.
 בה".אנחנו מנסים לערב גם את הנוער בנושא בפרויקט "יוצרים סבי

 
שנים כאירוע גדול של כל בתיה"ס בעיר. נתלו  3התחיל לפני  – הליכה ברגל לבתיה"ס

 דגלים, חולקו צמידים ונבנו מסלולים בטוחים לכל בי"ס.
ימי הליכה ומשקיעים בהעברת המסר. בבי"ס  היום הגענו למצב שבתיה"ס בעצמם מארגנים

 ברנר לדוגמא ארגנו עם ההורים אוטובוס הליכה.
 ס מעבירים בתחילת השנה לתלמידיהם את המסלולים הבטוחים."יהכל בת

 
 
 

שנערכה פעמיים. פעם באזור רמב"ם שבה היה מחזור נמוך .כתוצאה  door to doorפעילות 

 מהפעילות עלתה פעילות המחזור של התושבים.
 הפעם השנייה הייתה באזור בורוכוב.

 
 : פועל כבר שנה שלישית. הליכות גיין

 
 יש עליה בפניות תושבים בנושא זה. –טיפול בבעיות אזבסט 

 יניב הוסמך להוציא צווים מנהליים בנושא האסבסט.
קבלנית אזבסט בודקת את התלונות ואם הן מוצדקות יניב מוציא דוחות ופניות לפינוי מקצועי 

 של המפגע.
 

 צמצום זהום מתחבורה
 הגשנו בקשה לקול קורא למתקני אופניים.

 ברחבת הקניון, במגדל השחר ובכורזין.מתקני חניה לאופניים  170עוד יותקנו 
 הכפלה של מספר המתקנים הקיים היום.

 
 לתכנון.₪ ליון ימ 1/2זכינו בקול קורא לתכנון שטחים פתוחים ויש לנו  –גבעת קוזלובסקי 

 העירייה פרסמה צו הפקעה לתוכניות הבניה במקום.
 .עכשיו אנחנו לקראת חתימה על חוזה

 ויוי: אני מאמינה כי תודעה יוצרת מציאות.
אנחנו חיברנו כמה בתי"ס לגבעה , בעיקר בתיה"ס גורדון ובן גוריון. הם עורכים שם פעילויות 

 שבחלקן ממומנות ע"י היחידה.
 בשבט שלקחו בהן חלק מאות מתושבי העיר. רועים גדולים לקראת טו"יא 3אנחנו ערכנו 

 
 

 נושאים / בעיות שהועלו ע"י חברי הוועדה                         
 

 מה קורה עם זה? דיברנו בוועדה על תחנת ניתור. -זיהום אויר מתחבורהמשה: 
 הצענו למשרד איכות הסביבה מספר מקומות להצבת ניידת ניתור בינונית או קטנה.-יניב

 הם בחרו למקם ניידת ליד העירייה , שזה מקום פחות טוב.
 ישרה זאת משום שזה כרוך בביטול שני מקומות חניה.לשכת ראש העיר לא א

 משה מציעה ללחוץ ולא לוותר על תחנת ניתור בשל חשיבות הנושא.
 



 דיברנו על הנושא בוועדות שלנו. מה קורה עם זה? – מיתון תנועהמשה: 
ניסינו לקדם את הנושא. אני נפגשתי מספר פעמים עם התושבים שתמכו בתוכנית.  –ויוי 

 חה בתחום , הציג תוכנית למיתון תנועה ברחובות הסובבים את בי"ס ברנר.דרור כמומ
 הנושא צריך לעלות ולעבור בוועדת התנועה. לצערי זה לא קודם שם.

 
. מה קורה עם זה? נרשמנו, צרפנו תמונות ואף אחד לא יוצר אתנו עיניים ירוקותאמנון: 

 קשר!!!!!!!
שותפה לפרויקט ואין לה מושג מה עלה  מסבירה שהיחידה הסביבתית לא הייתה –ויוי 

 בגורלו.
 אמנון וחבריו זועמים על התשובה וטוענים שזה לא הגיוני שהיחידה לא הייתה מעורבת בזה.

 אמנון אמר שיפנה לראש העיר בנושא.
 

 שאישרנו בוועדה? סקר הטבע העירונימשה: מה קורה עם 
 הסקר הובא למועצת העיר ואושר. :ויוי

בתוצאות הסקר בוועדת תכנון ובניה ונעזרים בו בפרויקטים חדשים בהחלט מתחשבים 
 המתוכננים בעיר.

 
 ?עם פסולת אלקטרונית בעירמה קורה : משה

העניין נמשך זמן ארוך בשל גורמים רבים. היום יש לנו כבר חברה שנבחרה לטפל  : אבישי
 בנושא.

שנקים בכורזין על מנת  ומרכז מחזור סגור אתרים עירוניים 30מקומות המחזור ימוקמו ב
 למנוע ונדליזם.

 ימחזרו שם סוללות, מוצרי חשמל קטנים ומנורות.
 

 ?תכנון סביבתימה קורה בנושא : משה 
 אין כרגע מתכנן סביבתי המנכ"ל לא מעוניין בזה כרגע. : ויוי

 תכנון סביבתי ורישוי עסקים.עפ"י החוק חייבים להוסיף ליחידה של יניב  : משה
 ועדת תכנון ובניה  צריך להיות מתכנן סביבתי.בישיבות של 

 
 בקופות החולים בעיר? פסולת זיהומית רפואיתמה קורה עם  :בת שבע 

למעט מקרה שהיה לנו בעבר עם קופת חולים מכבי בשביט וטופל לעולם לא נתקלתי  : אבישי
 בבעיה.

דא שהם האחריות של משרד הבריאות אבל צריך לוו בת שבע מבקשת לבדוק את הנושא.
 עושים את הרגולציה הנדרשת.

 
אני מאוד כועסת שלא ידעתי על האירוע האחרון ברחבת הקניון ועל כל הקורסים  :בת שבע 

 לא מספיק! הפרסום שהיו.
אנחנו עושים את המקסימום שיש בידנו לעשות. יש מחלקה שעוסקת בנושא. אנו  :ויוי 

 מודעים לצערנו לקשיים בנושא.
 בר לניוזלטר של העירייה.בכל מקרה כדי להתח

 
 
 


