
 
 

 23.06.2020מיום ועדת איכות הסביבה ישיבת  פרוטוקול
 

 עו"ד אביעד מנשה )יו"ר(,  -יו"ר  : נוכחים
  , ענת פולק,  ד"ר יניב רונן -עובדי היחידה לקיימות 

שועה  גיל ,מירב פולימר, גלית לנדסהוטאלי הולצמן,  -חברי מועצה ונציגי סיעות 
 בת שבע קופטש ,אמנון האן בלסנהים, אילן רון,משה  -נציגי ציבור 

 ניר מסורי,  –משקיפים/מוזמנים 
  ,דנקונה , ריביעירית כהן הגינות הקהילתיות: נציגי 

 .בני רייך :נעדרו
 סיניה זילברמן, יזמית חברתית, יוזמת פרויקט "ספסלי נתינה  אורחים:
 )הישיבה פתוחה לציבור( הוזמנו:

 
 מהלך הדיון:

 
 ערב טוב.  אביעד מנשה:

את החלק הראשון אנו נקדיש לנושא ספסלי הנתינה  קים לישיבה הערב.שני חל

ואת החלק השני נייחד להמשך הדיון על הגינות הקהילתיות, בו התחלנו 

 בישיבתנו הקודמת.

, יזמית סביבתית שתציג את סיניה זילברמןאת רשות הדיבור למעביר אני  

 ספסלי הנתינה.  -שהיא יזמה  מיזםה

 

 צורך אישי ובמהלך תקופה ארוכה נעשתה מחשבה תוך ספסלי נתינה נוצרו מ  : זילברמן סיניה

כיצד אפשר להעביר את הפריטים בצורה מכובדת. אנשים אמנם הוציאו 

דברים לספסלים, אבל לא באופן מכבד. הספסל במרחב הציבורי יכול לפעול 

רק במידה ויש מתנדבים שינהלו ויסדרו אותו ויחיו אותו כל פעם מחדש. 

המטרה היא לשתף פריטים איכותיים מספיק שלנו המיזם החל לפני שנתיים. 

 ן צורך בהם וכך לשמר את אורח חיי המוצר ולהעבירם הלאה. אי

 מטרות: 3לספסלי הנתינה 

מעודד שמירה על איכות  -לקראת שלב נוסף בחיי המוצר –סביבתית  .1

 הסביבה ומקטין צורך ברכישה נוספת;

אנשים אוהבים לתת,  -עידוד תרבות של נתינה וקבלה -קהילתית-חברתית .2

דו גם לקבל. הספסל מסייע בתחושת אבל אנחנו רוצים שאנשים ילמ

קהילתיות על ידי תרומה ושייכות דרך הזדמנות לחלוק ולהתחבר. הספסל 

 מהווה מוקד לפעולות משותפות 

צמצום רכישת פריטים חדשים והכנסת הפריטים  -יצירת חיסכון כלכלי .3

 הישנים לשלב השני של חיי המוצר. 

המטרה היא לחבר עוד אנשים לאג'נדה דרך משהו מעשי וויזואלי על ידי מהלך 

 של רתימה, למשבר האקלים והתחממות כדה"א. 

 

ספסל הנתינה מיזם חברתי לשיתוף "עיר  ספסלים בב השילוטהמלל המופיע על  אביעד מנשה:

 אחד את השנייה, ללא עלות, בפריטים שאין לנו צורך בהם, אבל עבור אחרים

הינם משמעותיים וחשובים. הספסל מקטין את הצריכה, מצמצם שימוש 

במשאבי הטבע ומאריכים את אורח חיי המוצר ומסייעים לקיימות בכדור 

 . "הארץ. ניתן להביא ולקחת מה שרוצים, אבל יש לשמור על הסדר

 



 
 מה שמים בספסל הנתינה:  סיניה זילברמן: 

 ספרים .1

 משחקים .2

 בגדים .3

 מוצרי חשמל קטנים ותקיניםדברים לבית, כולל  .4

תקשורת עם הקהילה על ידי כיתוב על הפריטים הספסל מאפשר בין היתר 

 )למשל, תקין, מוזמנים לקחת(

ת לא גדולות בכוונה. הרעיון הוא שאנשים לא יאגרו בבית ואז ישימו הסלסילו

בבת אחת, אלא יעשו שימוש פעיל ויומיומי בספסלי הנתינה ובכל פעם  הכל

 שאין להם צורך בפריט או שניים הם יוכלו להביא לספסל. 

נוצר קשר עם  –בגבעתיים בפרט, הייתה היענות גבוהה של חברי הקהילה 

היחידה לקיימות ולאיכות הסביבה ונוצרו הנחיות מדויקות לניהול ספסלי 

 שני אנשים ומטרות(. הנתינה )לפחות 

: פועלי הרכבת פינת המעגל, גינת הנרייטה בגבעתיים ספסלים 4כיום, יש 

סולד, אחדות העבודה פינת פטאי ורחוב המעיין. שניים מנוהלים על ידי גננות 

ויש חיבור לדור הצעיר לקיימות והחלפה ושניים במרחב הציבורי. שמי 

 ילתיים. שמתפעל את הפרויקט זה ענת וטל רג'ואן מקה

 

 תודה רבה סיניה. אני פותח לשאלות.  מנשה:אביעד 

 

 ? מיקומי הספסליםאיך נקבעים    שועה: גיל

 

 ( כדי לוודא שיהיה מי 2מותנה בכמות המתנדבים לכל ספסל )לכל הפחות    מנשה: אביעד

שיתחזק אותו. מעבר לקריטריון הזה, המיקום לרוב יהיה ליד מוסדות חינוך 

ם תנועה רבה של קיימות מהדור הצעיר וגם בגלל שאלו מקומות עכדי לקדם 

 אנשים במהלך היום.

 

 ? וכמה נזרקיםפריטים מגיעים לספסל  לכמה האם יש מדידה   שועה: גיל

 

 עם המתנדבים, אבל אין אינדיקציה לכמויות. אין  הדוקקשר אנו מקיימים     מנשה: אביעד

דרך למדוד, אנשים עושים זאת בהתנדבות ואהבה ולבקש מהם למדוד 

 ולהעביר רשימות עלול לפגום ברצון הטוב. 

 

 חברתי שנועד לייצר -מדובר בפרויקט סביבתי -יש לזכור את מהות הפרויקט   רונן: יניב

שיח וקהילה סביב הספסל וכמובן גם להפחית צריכה. הדגש הוא יצירת תרבות 

בקנייה. לכן, הכמויות, גם אם יימדדו, פחות קריטיות כי אין של הפחתה 

ציפייה להפחתה משמעותית בגלל ספסל או שניים. ההפחתה תימדד אולי 

סביבתית על ידי -לאחר כמה שנים כשהספסלים יהיו מוקד לפעילות חברתית

 פחי האשפה.

  

 מעוניין לסייע עם מציאת מתנדבים לספסלים נוספים.   :גיל שועה



 
 

 נשמח.  יעד מנשה:אב

  

 אפשר למדוד על ידי מעקב אחר איסוף לויצ"ו  –בגדים    בלסנהיים: משה

 

 לא בטוח שכדאי.  –מגבלה על גודל הפריטים    קופטש: בת שבע

 

 שזה חיסכון משמעותי בכסף לאנשים.  , למשלבתל אביב השאירו עגלת ילדים  סיניה זילברמן:

 

 פריטים לא לחשיפה סיכון בוגם לילדים קטנים אזהרה של חפצים מסוכנים    לנדסהוט: גלית 

אולי נכון להרחיק דווקא או הולמים לילדים במידה ובקרבת מוסדות חינוך. 

 להגדיר בבירור מה מתקבל בספסלים.

  

 .הערכה ומדידה על הנעשה –דיווח על הנעשה בספסל   רון: אילן

נוצר מצב שבו כל יזם משווק במרחב שלו ויש מדידה כל  – סיפורים של אנשים

 חודשיים מוציאים שלט חדש שמעודד לנתינה של דברים ספציפיים.-חודש

  

 נאמני ספסל נתינה שידווחו ואיסוף  –שיוך למוסדות חינוך  -קיימא-מודל בר  שועה:  גיל

ל לא מידע מתלמידים שיעשו עבודת מחקר מקיימת לטיוב הפעילות בהמשך )גי

 .חושב שכדאי לעבוד עם מתנדבים, אלא לשלב בתכנית לימודים

 

 רשת ומה מצופה בפרויקט דו ההתנדבותמה בדיוק  להגדיר   פולימר:  מירב

 

 /ה.ומה זה מצריך ממנוהמתנדב מופיע מה מצופה מבו קיים מדריך ליזם   אביעד מנשה: 

   

 הפרדה בין מתן בגדים לפריטים אחרים כי יש כמויות של בגדים. אולי מחסן    ציבור: 

יש כמויות עצומות של ספרים, יש לזה –ספרים . ו"מיון כדי לסייע לויצ

 משמעות מבחינה כמותית על החזות וההשפעה. 

 

 אנו עוברים כעת לחלקה השני של הישיבה ולהמשך הדיון תודה רבה סיניה.    אביעד מנשה:

 בנושא הגינות הקהילתיות.  

 חברים, אני מזכיר לכם שהגינות הקהילתיות מתוקצבות מתקציב העירייה, 

מקבלות תמיכה מאתנו מקצועית וציוד גינון. בדיון הקודם אמרתי שטרם 

כניסתי לתפקיד, לא היתה בעירייה תכנית עבודה כלל לגינות הקהילתיות. 

ביקשתי מעובדי היחידה לכתוב תכנית עבודה מסודרת לא לפני שהם עורכים 

ת. סקר צרכים בין פעילי הגינות ומדברים עם גורמי המקצוע במשרד החקלאו

בישיבה הקודמת שלנו הצגנו בפניכם את תוצאות הסקר וערכנו דיון בנושא 

 –הגינות. ותכף אנו נציג את המסקנות שלנו. אבל לפני כן, יש לי מספר עדכונים 

 

והנצחת ניר כץ ז"ל שנרצח בבר נוער של גינת הסובלנות והקיימות  נחנוך  26.6ב

פרויקט משותף של היחידה לקיימות מדובר ב בגן רבקה במעמד ראש העיר.



 
 .מחזיקת תיק הלהט"בסגנית ראש העירייה שהיא גם ולאיכות הסביבה עם 

 אני מזמין את כולכם לאירוע. 

 

ייסבוק בגינה הקהילתית בגן רבקה. פסיור מקוון בזום וביתקיים  24.6ב

 תושבים. טובת הנגשת הגינות לות לסיורים ביתר הגינבהמשך נקיים 

 

עשור לגינת כינסו את פורום פעילי הגינות הקהילתיות וגם חגגנו לאחרונה 

 . פטאי

 

אחראית על נושא שענת פולק, רכזת חינוך וקהילה של היחידה לפני שנעבור ל

ושתציג את המסקנות, אני מבקש לברך את ריבי הגינות הקהילתיות בעיר 

שמצטרפות לישיבת הוועדה הערב. ריבי ונעמי נענו  עירית כהןואת  דנקונה

לבקשתי וישמשו כנציגות הגינות הקהילתיות בוועדה. המטרה היא לאפשר 

לגינות הקהילתיות להשמיע את קולן בצורה ישירה ובלתי מתווכת בפורום 

  החשוב הזה. ברוכות הבאות ריבי ונעמי ובהצלחה!

 אנו עוברית לענת. 

 

  הפורום מתכנס כל שלושה  –לי עבודה לפורום גינות קהילתיות נקבעו נה  ענת פולק:

כלל הגינות. התאריכים את ר ימטרה להכבחודשים בכל פעם בגינה אחרת 

 נקבעים מראש שנה קדימה. יסופקו מענים לצרכים במהלך הפורומים.

 

שילוב של תכנית העבודה של הגינות בתכנית העבודה השנתית של היחידה, 

היחידה והעירייה. המטרה היא לחשוף את הגינות באירועים לרבות אירועי 

 .שמקיימים לציבור הרחב

 

המטרה היא להעשיר את הפעילים, לגבש  –פעילות העשרה שנתית לפעילים 

 – 20-21את הפעילים, לספק כלים מקצועיים ולרתום לפעולה. יש תכנון ל

 ללוח השנה.  התכנית נבנתה מתוך סקר צרכים שנערך על ידי היחידה ובהתאם

 

בגן רבקה יש שעת סיפור שבועית, יש פעמיים בשנה שוק  –חשיפה של הגינות 

 תן, המטרה היא לאפשר להקרין סרטים של הסרט הירוק בגינות -קח

 

 ביטוח המתנדבים בביטוח תאונות אישיות.

 

פרסום האירועים השונים על ידי קאפות ופלאיירים שהודפסו לפעילי הגינות 

 די למשוך פעילים נוספים לגינות. הקהילתיות כ

 מנהל גנים ונוף.  –רענן שמעיה באמצעות ביולי  10בתיערך הסדנה הראשונה 

 .כלל הסדנאות פתוחות לציבור

 

הוצעו  –שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך ומרכזים שונים שסמוכים לגינות 

 הדרכות שייערכו על ידי ענת במסגרת שעות הלימודים. 

 



 
 הצעה לתלמידי מגמת המוסיקה בקלעי ותלמה ילין  –ליים אירועים מוסיק

 לערוך אירועים בגינות.

 

 -"ארץ חיטה" של בנק הזרעים ממכון וולקני -פרויקט חינוכי זריעת חיטה

מביאים ערכת זרעי חיטה קדומה ועוד זנים כדי להעשיר את המינים והידע. 

ע לקחת חלק לאורך היחידה מעוניינת בפרויקט עם מוסדות חינוך שונים ולהצי

 כל השנה מהזריעה ועד הקציר בשבועות. 

 

נכון לרתום את המיזם והגינות ולשלב ביניהם מתוך  -מיזם ספסלי נתינה

כיווני. -מטרה לקדם את הספסלים ואת הגינות הקהילתיות באופן הדדי ודו

)אירית  ליד הגינה הקהילתית בפועלי הרכבת יש ספסל נתינה שפועל מצוין

 שואלת על הקשר בין המיזמים(.

 

 הם  –יש קונסרבטוריון מופלא וכדאי לשתף בפרויקט  –אירועי מוסיקה    פולימר: מירב

ת קהל. יכול מחפשים תמיד מקומות להופיע בהם וההופעות שלהם מושכו

 .להביא לחשיפה גדולה

 

 מטרדי רעש, יש תושבים צמודים לגינות ועלול  – לאירועים בגינות מתנגדאני   רון: אילן

 .להפריע

 

 יכול  נציגי שכונות לעבודה משותפת, –עידוד של בתים משותפים בגינות מאכל    ציבור: 

ב על צריך לחשו -בת שבעלשתף קבוצות גיל שונות, יש בזה סיפוק וקהילתיות. 

כבר קורה.  תכנית הקומפוסטציהדרך  -יניב) הדרכה מקצועית בסיסית לנושא

סיפקנו קומפוסטר והם ניצלו את תקופת הקורונה כדי להכין  33בכנסת  למשל,

מומלץ לשתף  ביוזמתם האישית. חושבים היום איך למנף את זה(. –גינת ירק 

   פעולה עם הגינות הקהילתיות להדרכה מקצועית וידע. 

 

הגינות מייצרות  – הגינות הקהילתיותשתלב עם סיס החומות מפרויקט   האן: אמנון

 חרקים שהסיסים ניזונים מהם.

  

 נציגות של בכירים בעירייה מול התושבים להעלאת שאלות ועדכונים.    בלסנהיים: משה

התושבים מעוניינים להיפגש עם נציגי העירייה וזו הזדמנות לתושבים לקבל 

  תשובות.

לויות של להציג פעי –גבעתיים -יש מקומות של ר"ג -לנצל את מדיית הפרסום

 הגינות הקהילתיות, עדכונים של האתר ומדיה חברתית. 

 

 לפתוח אפשרות להתנדב –פעילות חברתית בתיכונים עם נקודות לבגרות    ציבור: 

 במסגרת הזו. 

 

 מורכב להוסיף גינות קהילתיות  -לשקול להוסיף גינה קהילתית ברמב"ם  שועה:  גיל

 נושאים שלא הספיקו -והמעשי מחזק את הדיון התרבותיבשטחים צפופים. 

 לעבור עליהם, אולי לשלוח במייל.



 
 

 תכנית העבודה ראויה ומצוינת ומשבחים על העבודה עליה.    בלנסהיים: משה

 

 של האיחוד  Clima Medבקש מאבישי להעביר את הסיכום של קורס אני מ   ציבור: 

 .האירופי למאבק בשינויי האקלים, בו הוא משתתף מטעם העירייה

 

 אוקטובר עם של הוועדה תתקיים בחודש הישיבה הבאה אנו לקראת סיום.   מנשה:  אביעד

. אנו בודקים אפשרות לקיים את אגף שפ"ע ובכיריו, כולל חברי וועדת שפ"ע

 .  בפארק המחזור בחירייההישיבה 

 .  גבעת קוזלובסקייכול להיות מאוד שנתכנס לפני כן לישיבה בנושא 

  שיהיה לכולם לילה טוב. 


