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 2019/19/3ועדת איכות הסביבה מתאריך סיכום ישיבת 
 

בת אבישי בן נחום,  אלי הולצמן, יניב רונן, ד"ר , )יו"ר( אביעד מנשהעו"ד  : נוכחים
דניאל , ןאמנון האן, מירב פולימר, אילן רו, נהיםסשבע קופטש, משה בל

 מלמן,ענת פולק, שרון ליברמן.גלעד בלנדר, 
 

 גלית לנדסהוט, בני רייך.  :נעדרו
 

 מהלך הדיון:
 

חשיבות איכות הסביבה מסביר על מודה למשתתפים על הגעתם,  :מנשה אביעד
 . הוועדהעם חברי שותפות והצורך ב

 מבקש מהנוכחים להציג את עצמם ואת הרקע שלהם. 
 

(, כיהנתי בי"ס אלון)הייתי מחנכת בכיתות הגבוהות בבי"ס מצדה  :קופטש בת שבע
והייתי מבין  זכננת במחוז ולאחר מכן מנהלת מחוז המרככמת

כמו תכנון נתב"ג שפדן,  הראשונים ומטפלים ברשויות המקומיות
 .רשויות במרכז 55אחראית על 

 
מתוקף ועדה ובה אני חבר בשלישית הקדנציה זו ה , תושב גבעתיים :בלסנהיים משה

לי,  הזר האינ תאיכות סביבה מונציפלייים וסביבה". ארגון ח" ימינו
חבר בין היתר גם כיהנתי כתל אביב. נושא בשנה ב 35עסקתי במשך 

 נחל הירקון נציג תל אביב 
 

סביבה, חבר וחיים ארגון שנה, נציג מטעם  30פעיל סביבתי מזה  :האן אמנון
  רבים. עמותות וארגוניםב

 
 בגבעתיים.  "יש עתיד"תי מטעם סיעת יהתמנ : פולימר מירב

 
גבעתיים סיעת "אחראי על תיק הגמלאים , נציג מטעם חבר מועצה ו :הולצמן אלי

 . "שלנו
 

אדריכל מתמחה בתחום בנייה ירוקה נציג ארגון "חיים וסביבה",  :ןאילן רו
 שנים.  10השפעה של האקלים על האדריכלות קרוב ל 

 
 .ביעדהוזמנתי כאורחו של אטודנט שנה ב' קיימות וכלכלה . ס  גלעד מלמן:

   
 .שנה 24 -מזכירת היחידה לקיימות מזה שנתיים בעירייה עובדת כ  שרון ליברמן:
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 ילתי.הרכזת חינוך וקהילה בוגרת תואר שני בפורטר, ניסיון בעבודה ק  ענת פולק: 
 

 .עניין והטריד אותייד הנושא תמ,  "רשימת הצעירים"נציג מטעם   :בלנדר דניאל
 

 עם הקמת . שנה עובד בגבעתיים 12עוזר מנהל האגף יליד גבעתיים,  :נחום אבישי
 .יכזתי את התחום הזהרהיחידה 

 
. ד"ר להיסטוריה תיבהשכל .שנים 4מנהל היחידה מאז הקמתה לפני  : רונן יניב

  ., במרכז המחקר והמידעשנים בכנסת 9 עבדתי
 

משנה ה ,ובני רייך צ, מסיעת מרלנדסהוט גלית ים איתנו:לא נמצא :מנשה אביעד
 לראש העיר. 
האחרון קיבלנו את מכתבו של ארגון "חיים וסביבה", ביום ראשון 

שכרגע נמצא בבדיקה וטרם אושר ע"י מועצת העיר, ולמרות זאת 
 כדי לא לעכב עבודתה. הוועדההחלטתי לכנס את 

 
  פעילות היחידה.בשלב זה אני מבקש מיניב רונן לסקור את 

 
 על פעילות היחידה:מצגת  מעביר   :רונן יניב

 מבנה היחידה 
 הנושאים המרכזיים שבהם עוסקת היחידה 
  ,נושאים שאינם מטופלים עדיין בצורה המיטבית: רישוי עסקים

 תכנון ובניה, זיהום אוויר מתחבורה ומפגעי רעש;
 מבנה מוצע ליחידה שיכסה את כל הנושאים 

 
 תודה יניב.  אביעד מנשה:

בשלב הזה אני פותח את הדיון לשאלות, ומבקש מכל אחד בתורו 
לענות על השאלה ששלחתי לכם טרם הדיון בדבר צרכי העיר בכל 

   הנוגע לאיכות הסביבה.
 

אלף  200 -ים ולא ניתן לעשות משהו באאסור להסתמך על קולות קור : בלסנהיים משה
אני  . נושאים 15 -ל לטפל באני לא חושב שאדם אחד כמו יניב יכו ₪.

אני לא רואה מבקש להקל על יניב להוריד את המשימות שאינן ליבה. 
טיפול בזיהום אויר, יש זיהום קרקע ומים, ואתם צריכים לטפל גם בזה, 

ת הסביבה, רישוי עסקים בלי תנאים סביבתיים , מתן מענה לאיכו
נרטורים, אף אחד לא מתעסק, ג 38 היתר בניה לפרויקטים של תמ"א

 מזגנים, מי נותן את התשובה תחנות לניטור אויר. 
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לאייש את היחידה ולא מספיק אדם צריכה להיות ראשונה המשימה ה :קופטש בת שבע
   .אחד שירכז אדם אחד, ולתת חוות דעת להיתר בנייה

 
אני מבקש לפגישה הבאה להזמין את מהנדסת העיר ואולי גם את  : רון אילן

מבקש לקבל סקירה על תכניות עתידיות והיבטי איכות . אדריכל העיר
הסביבה בהן. כדאי גם להזמין את מנהל מח' רישוי עסקים. אלה 

 הנושאים הדחופים.
 

אנו מתמודדים עם תוציא תוצרים אפקטיביים. ו הוועדהאני רוצה ש :מנשה אביעד
 ותהשאיפ ,קטים הם רביםיהפרו .ואתגרים תקציביים בעיית כוח אדם

 היכולת היא מאוד מאוד מוגבלת. אבל אינסופית  טן כמעה
 

 איך מטפלים בנושא הרעש שהוא מטריד?   :בלנדר דניאל
 

בודקים ואם יש צורך, אם יש פניה במוקד אנו  .תגובתיהטיפול הוא  :רונן יניב
מזמינים בדיקת רעש חיצונית. האכיפה היא לפי חוק העזר העירוני. 

 והוא עומד כיום בפני עדכון., 1947משנת חוק העזר הוא ישן, 
 

. בנוסף, יש עניין של אכיפה ושל יכולת הפקודה היא חוק לכל דבר :מנשה אביעד
 לאכוף מפגעי רעש או צפירות של נהגים. 

 
וחצי בתי ספר חצי מהם בתי ספר ירוקים  בתי ספר  8בגבעתיים יש  :פולק ענת

 ירוק מתמיד לקחו על עצמם להפוך לבי"ס מקדם. 
 

אני רואה בנושא הקיימות גם חיבור לפן העסקי לחבר גם לאוכלוסיות  : מלמןגלעד 
 -כל תלמיד יעשה הרצאה כ :הצעירים, אפשר לעשות הרצאות בוקר

דקות. ולנסות להתחבר לזה. הרבה עיריית מתחברות לערים  15
חכמות צריכים להסתכל איפה מכניסים יזמים ירוקים, אנרגיה 

 סולארית. 
 

אתה מעלה רעיונות במיוחד ליזמים האקטון בסוף היום יום צריכים  : מנשה אביעד
 להגיש תוכנית. 

 
 .? צריך ללכוד אותם ולסלק אותם מגבעתייםםמה קורה עם התני  :האן אמנון

 
לי לא ידוע על אירוע  .יש נהירה גדולה מהירקון והם מגיעים משם :נחום אבישי

 .רייםוטרינומהשירותים ה אלים. אנחנו מקבלים שירות
 

 צריך לחשוב איך מטפלים עם האכלת חתולי הרחוב.  : מירב פולימר



 

                                        
 

                                                                               

 

 
 

 

 

 עיריית גבעתיים, אגף שפ"ע, היחידה לקיימות ואיכות הסביבה

 03-7329886| פקס:   03-5710549| טל':  גבעתיים 6 ,נקיןישרח' 

 
צריך להבין את נושא חיות הבר. חיות בר לא תוקפות אנשים כמעט  ענת פולק: 

אף פעם. בחיפה יש חזירי בר שמשוטטים ברחובות, ואין עם זה בעיה, 
 וחזירי בר הם חיות יותר תוקפניות מתנים.

 
נבחן את הנושא. כדאי  מציבים עמדות להאכלת חתולים. ברמת גן :מנשה אביעד

 לזמן פגישה עם ד"ר רפאלוביץ' מהשירות הווטרינר לדיון בנושאים: 

 תנים 
 חתולי רחוב 
 מינים פולשים 
   

 הישיבה.סיכם את 
 עלו כאן רעיונות רבים. 

 חלקכם הצבעתם גם על אתגרים הדורשים טיפול. 
 שטרחתם ובאתם.אני מבקש להודות לכם פעם נוספת על 

 
 . הוועדהסאפ לעדכונים שוטפים לחברי בכוונתי לפתוח קבוצת ווט
 נצרפו.  – המי שרוצה להצטרף לקבוצ

 
אם מבין אשמח פרסם מספר קולות קוראים. לבכוונתנו במהלך השנה 

  יתנדבו חברים לקידום הנושאים.  הוועדהחברי 
 

 רון.  ילןפולימר, גלעד מלמן, אמירב   התנדבו: 
 
 תודה רבה לכולם וערב טוב, הישיבה הסתיימה. ביעד מנשה:א
 
 


