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 פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה

15.1.17מהתאריך   

 

:נוכחים  

,ראש העיר – רן קוניק  

סגנית ראש העיר ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה  - ויוי וולפסון   

משנה לראש העיר, חבר הוועדה  - מושיק גולדשטיין  

מנהל אגף שפ"ע, חבר הוועדה – פיני אדרי  

ות ואיכות הסביבה, חבר הוועדהמנהל היחידה לקימ – יניב רונן  

חבר הוועדה ,נציג צבור – משה בלסנהיים  

חברת הוועדה, נציגת ציבור -בת שבע קופטש  

חבר הוועדה, נציג ציבור – אמנון האן  

  – שי לי לוין

מתכנן סביבתי קהילת ת"א יפו – עידן עמית  

החברה להגנת הטבע, ממונה על סקרי טבע – יעל זילברשטיין   

רכז הסקר , החברה להגנת הטבע - בר שמש   

יועצת סביבתית מחוז ת"א – סמדר מאיר  

יועצת סביבתית מחוז ת"א – אורית כפרי  

  

 נעדרו:

חברת וועדה –חיימוביץ חגית   

חברת וועדה – אתי בללי  

חבר וועדה -ןעמיר קצנלבוג  

חבר וועדה -רשף דרור  

 

 סבב היכרות בין הנוכחי.

 סון ורן קוניק.דברי פתיחה וברכה של ויוי וולפ



והיום התכנסנו כאן חברי וועדה  "לפני שנתיים הזמנו את סקר הטבע העירוני יחד עם המשרד להגנת הסביבה  -ויוי

 ואורחים ע"מ לצפות בתוצאות הסקר ולאשרו.

 אני רוצה להודות לכל אלה שעשו את העבודה המצוינת וחשפו בפנינו את האוצרות שיש בעירנו".

 זו וועדה ונושא חשוב, במיוחד בעיר הצפופה שלנו. שאתם מגיעים. "ברכות ותודה –רן 

 יודעת לדחוף ועושה זאת בצורה יפה. ויוי היא האיש הנכון במקום הנכון.       

 אבל התקדמנו יפה לעומת מה שהיה בעיר בעבר. אנחנו אמנם עובדים בקצב לא כ"כ מהיר       

 .חינוך הסביבתי ולאט לאט נשלים תקנים ליחידהבימים אלו אנו יוצאים במכרז בנושא ה      

העיר עוברת שינויים בעקבות תמ"א וזה לא פשוט. מצד אחד רוצים להתחדש ומצד שני חייבים לשמור על המעט 

 שיש לנו בנושא טבע עירוני.

 דברי הקדמה ורקע לסקר.–יעל 

 רשויות נוספות בארץ שעשו סקר טבע עירוני. 25 –גבעתיים מתווספת ל 

 ר זה מגיע אחרי סקר נוסף שנעשה בעיר לשטחים פתוחים.סק

 עבודת הסקר נערכה בכמה תחומים ובכל תחום נעשתה ע"י מומחים לתחום.     

 גבעתיים עיר צפופה ויש לזה השלכות.    

 אתרי הטבע ממוקמים בלב שטח בנוי והממשק עם התושבים חזק מאוד.

 .אותם אתרים בעונות שונותהעבודה הייתה לאורך כל השנה וביקרנו ב –בר 

. הסקירה נעשתה ע"י מומחים שונים בעונות שונות. ניפוי צומח. ניפוי ניפינו שטחים פתוחים וסקרנו אותם       

 בעי"ח ניפוי ציפורים ופרפרים ...

 בגבעתיים ירדנו לאתרים ששטחם פחות מדונם.

 אתרים .חלקם חצרות פנימיות בתוך שיכונים. 24מצאנו 

 ם.אתרי 167

 עודיים.יסקרים י

 רק צמחי בר. –צמחים 

 ציפורים ופרפרים קל לעודד בסביבה עירונית.

 מתחם קוזלובסקי כולל את גן העליה ומצפור שלום.

 יעל: קיבלתם שלושה תוצרים

 עבודה ומסקנות כלליות.מסמך מסכם של מטרות, שיטות .1

 עמודים. 6אתרים שכוללות  24. כרטיסיות אתרים.2

 שכוללת את כל הממצאים המקומיים.  JIF. שכבת 3

 ההמלצות לעיריות מאוד ברורות.



 ציר תיכנוני 

 ציר חינוכי 

 ציר תירותי 

 העירוני.  JIFהטמעה בתוכנית המתאר העירונית וה 

 לחשוף את הסקר לבעלי תפקידים רלוונטים בעיר, תושבים , מערכת החינוך.

 אנחנו ממליצים על אקולוג שילווה אותם בתוכנית המיתאר.

 דוג' יפה לשיתוף היא עמק הצבאים בירושלים.

 עיריות גיבשו כבר מדיניות בתחום טבע עירוני. ירושלים, ת"א וכ"ס. אחרות נמצאות בתהליך. 3

 בכפר הירוק.  פרויקט–גן מקלט 

 רשות הטבע והגנים מעודדים גני מקלט עפ"י אזורים.

 דלים רק צמחים שגדלים באזור ואח"כ לוקחים את הזרעים ומפזרים בארץ.מג

 

 אפשרויות החשיפה לציבור יכולות להיות באמצעים רבים:

 פייסבוק

 עמודים בפרסום העירוני עפ"י עונות.

 יום עיון לתושבים

 

 ה"אושר" בסקר מפתיע לטובה ויש פה פוטנציאל גדול שהעיר התחילה לממש.

 לסקר הזה? בשטחים עירוניים אין בעיה. הקושי בשטחים פרטיים.איזה שיניים יש -

 העלאה לאתר העירייה ושימת ההדגשים זה חצי מהעבודה.

 החשיפה עוזרת וזה גם הצהרה של העירייה.

 

שהסקר אישר וחיזק את חשיבותה התקיים דיון לגבי התוכניות האפשריות לשינוי הבעלות על גבעת קוזלובסקי 

 ונדירותה.

 , חילופי שטחים,., "הנחיות מרחביות".כאתר שימור, חוקי עזר עירוניים לשמירה על אתרי טבע הר עלילהצהי 

 ...וכדתהליך הפקעה 

 מחייבים פיצוי כספי וכסף אין לנו.רוב הדברים שהועלו 

 רוב מה שראינו מתייחס לגבעת קוזלובסקי והוא חלק נדיר. –קוניק 

  ליזמים פרטיים. ךדונם ששיי 2גר המים( ויש שטח של השטח ברובו בידי עיריית ת"א )חוץ ממא

 בשטח ויידענו את חולדאי. אנחנו הולכים לטפל ציבורית ומשפטית



 לעזור לנו להעביר את השטח לבעלותנו. תםיכוללגבי חברה להגנת הטבע וא מפנה שאלה ליעל ועידן מהה

 

חשיבות מבחינת הטבע בעיר ועכשיו החברה להגנת הטבע עוזרת לכם שנים להגדיר שהגבעה יש לה  –יעל 

 בכל מה שידרש אנחנו לצדכם. יש לכם גם סקר לחזק זאת.

 אנחנו יודעים גם לפעול כשיש פגיעה. שיטת המקל והגזר. –עידן 

 אנחנו יודעים להפעיל את התקשורת.

 לאחר הסקר. אנחנו ממליצים ליצור מסמך של מדיניות מוצהרת –יעל 

 ש כוח יותר מבעלי הקרקע.למדיניות עירונית י       

 ברוב השטחים העירוניים אין בעיה להתקדם. –משה בסנהיים 

 אפשר להציג לוועדה המקומית / מחוזית את הסקר ולאשרו. 

 פיני צריך שתהיה תוכנית שימור ובקרה לשמור על האתרים.–משה 

 אני מקבל את הצעתך ודבר ראשון אני רוצה להציג את הסקר לאנשי האגף. –פיני 

 זה לא רק מנהלים. זה צריך להיות עד הפועל האחרון. –עידן 

 צריך להתחיל לפרסם לציבור כי זה באמת סקר מדהים. –משה 

 אפשר שיריית הפתיחה תהיה בטו בשבט. –פיני 

 חשוב לפרסם את הסקר בבתיה"ס. –פיני 

 בת"א נתנו אחריות לגן ילדים ולבי"ס על שטח מסוים. –משה 

רוע שיתקיים בטו בשבט בגבעת קוזלובסקי .אומרת שתזמין את חברי מועצת העיר מת"א ויוי מספרת על האי

 לאירוע.

 נערכת הצבעה בין חברי הוועדה לאישור הסקר.

 הסקר מאושר פה אחד.

 ויוי תציג את הסקר לאישור מועצת העיר.

 

 

 

 


