
 
 

 2020128.0.ועדת איכות הסביבה מתאריך  ישיבת  פרוטוקול
 

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

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

   דורון פולק. אבישי בן נחום, -משקיפים/מוזמנים 
 

 , בני רייךאלי הולצמן,  :נעדרו
 

 )הישיבה פתוחה לציבור( הוזמנו:
 

 
 מהלך הדיון:

אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת איכות הסביבה הראשונה ערב טוב.  אביעד מנשה:
היא גם מסכמת את  –. הישיבה היום מיוחדת מכמה סיבות 2020לשנת 

אבל  2020, היא גם מציגה את תכנית העבודה לשנת 2019שנת העבודה 
היא בעיקר מיוחדת כי לראשונה היא פתוחה לציבור, ואני שמח על 

ההיענות המרשימה של התושבים שהגיעו לכאן הערב. הדבר הזה מלמד 
אותי שנושא איכות הסביבה הוא בדמם ובנפשם של לא מעט מתושבי 

מבחינתי, יש כאן גם רצון לנקוט בשקיפות כלפי הציבור וגם  העיר.
אני לא מחזיק בתורה כולה, אמרתי את  –לנקוט במהלך של היזון חוזר 

זה מספר פעמים, והציבור יודע מה טוב, הוא מוזמן לדבר איתנו,  ללמד 
 אותנו מה הצרכים שלו ואיפה ההתערבות שלנו נדרשת. 

העירונית, וזו גם הזדמנות להגיד  ריהבגלאנחנו מקיימים את הישיבה 
דורון  הגלריהולמנהל  הגלריהתודה לעמותת קהילתיים שמפעילה את 

 פולק שמארחים אותנו הערב.
 

 בשלב הזה, אשמח אם כל אחד יציג את עצמו.
 )מתקיים סבב שמות(

 
 תרצה להגיד מספר מילים? –דורון  אביעד מנשה:

  
הזה מוכיח שאפשר לעשות דברים. זה מבנה  המבנהכן. שלום לכולם.  דורון פולק:

שנבנה בלב שכונת בורכוב, בה הוקמה בארה המים הראשונה בשנות 
העשרים של המאה הקודמת. זהו מקום היסטורי. תודה רבה שבאתם. 

 החלום שלי הוא שכל עובדי העירייה ידעו שיש במה כזו.
 

אגפים מחר ולספר להם אני מתכוון לכתב את כל מנהלי התודה דורון.  אביעד מנשה:
 ועדה הערב וגם לקרוא להם להגיע לפה.וגם על אירוח ה

זה המקום גם לספר לחברים שנמצאים אתנו וגם הקהל שמאזין  –דורון 
אנחנו  –לנו על שיתופי הפעולה שצפויים לנו במהלך השנה הקרובה 

נקיים תערוכות אמנים במהלך החודשים אפריל, יוני ונובמבר שיעמדו 
איכות הסביבה, קיימות ומחזור ויתכתבו עם לוח השנה הישראלי בסימן 

 והבין לאומי.
 

ואת תכנית העבודה לשנת  2019לפני שיניב רונן יציג את סיכום שנת 
 , אני מבקש לעדכן במספר עניינים:2020

מועצת העיר תאשר את תקציב העירייה.  2020א. בתחילת חודש מארס 
אני נמצא במגעים עם ראש העירייה ועם מנהל אגף שפ"ע כדי לבחון 

 דרכים להגדיל את התקציב ומצבת כוח האדם. 
סטודנטית שמגיעה אחת  –ב. התחדשנו לאחרונה במלגאית ליחידה 

 לשבוע ומסייעת ליחידה.
 בפרויקטלשתף את היחידה לאיכות הסביבה  ג. אנו בוחנים אפשרות

"מעורבות חברתית". מנהל החינוך הביע את הסכמתו העקרונית, אבל 
 ישנם חסמים שנצטרך לחשוב איך אנחנו מתגברים עליהם.



 
 

היתה לנו השבוע פגישה בנושא עם מנהל  –ד. התייעלות אנרגטית 
 אנרגיההמחלקת תשתיות ועם גורמים נוספים במטרה לייעל את צריכת 

. נמשיך האנרגיהשל העירייה והעיר ולצמצמם עד למינימום את בזבוז 
ונעדכן בנושא בהמשך ואני צופה שנקיים גם ישיבת ועדה ייעודית לנושא 

 זה. 
ה. אנחנו בוחנים אפשרות לשתף פעולה עם עיריית רמת גן בנושא איסוף 

 פסולת אורגנית. הדבר מצריך רכישת פחי אשפה ייעודים, משאיות
שיאספו את הפסולת, תשלום לנהגים, שיתוף פעולה עם ירקנים ועוד. 

 הנושא עדיין בחיתוליו וגם פה יגיע עדכון בהמשך. 
מהלך שת"א כבר יישמה, ואנחנו בוחנים אותנו  –תו ירוק לעסקים  ו.

  יחד עם רישוי עסקים. 
 ואטפףנמצא אתנו גיל שועה, חבר ועדה חדש, שפתח עברנו קבוצת ז. 

 יבורך. -מי שרוצה להצטרף –לטובת יוזמות, החלפת רעיונות 
. השנה 7/2 -. אני מבקש להזמין אתכם לאירוע ט"ו בשבט שנערוך בח

 האירוע יהיה בסימן הדבורים שהולכות ונעלמות מכדור הארץ. 
נקיים ישיבת ועדה נוספת. בבקשה שריינו את התאריך  3/3. בתאריך ט

 וי שנפגש עוד לפני כן.   אצלכם, אבל בהחלט קיים סיכ
   

ואת  2019יניב רונן להציג את סיכום שנת העבודה וכעת, אני מבקש מ
  . בסיום המצגת נפתח לשאלות. בבקשה יניב. 2020הצפוי לנו לשנת 

 
  .באמצעות מצגת 2020, 2019תכנית העבודה מציג את  :יניב רונן

  )ר' נספח בסוף פרוטוקול זה(.
 

 . אני פותח לשאלות. יניבתודה רבה   אביעד מנשה: 
 

 הפסולת האורגנית?איסוף לעשות עם נחנו יכולים מה א בת שבע קופטש: 
  

קודם כל, הדבר חוסך לנו היטלי הטמנה. ניתן לעשות שימוש  לטובת  : מנשה אביעד
 ועוד. גזדישון אורגני, הפקת 

  
שאנשים יתקנו את הדברים שלהם  "קפה תיקון"פורים יהיה את ב גיל שועה: 

בעזרתנו. תפירה למשל של תחפושות. אני רוצה שאנשים לא יקנו 
הרעיון למצוא כמה שיותר ויותר אנשים ואז נעשה קרנבל  תחפושות.

 לקראת פורים.
 

 ?פרויייקט קליממד וגגות סולרייםמה לגבי     קהל:
 

ראש העיר ועם החברה קיימנו ישיבה עם מושיק גולדשטיין סגן  :מנשה אביעד
הכלכלית של כפר סבא בנושא של גגות סולריים. החברה הכלכלית שם 
עשתה דברים נפלאים בנושא הזה. אחרי הפגישה העברנו את הרשמים 

מספר חודשים ספורים אנחנו נראה תוך שלנו להנהלת העיר ואני בטוח ש
 איך הנושא קורם עור וגידים גם אצלנו. 

 
לציין לשבח את אביעד שפתוח לגבי הפיוי של תחום שמשתנה אני רוצה  : שועה גיל

הדברים  .ויש שינוייםבנושא הזה לאחרונה הייתי בכנס . כל הזמן
אני מציע להיות עם האמצע על הדופק ולחשוב על המנגנון הכי  .משתנים

 נכון. אני אעביר את המייל אליך אביעד. 
 

 בשמחה.  אביעד מנשה: 
 

 ?נושא גגות סולרייםרחיב על אפשר לה : קופטש בת שבע
 

קודם כל על בתי הספר ואחרי כל , ליישם את הנושא התקבלה החלטה : רונן יניב
הכנה. כמה אפשר על כל מרכזים קהילתיים. בעבר נעשתה עבודת על 

 לגבי השינויים אנו מודעים  ואנו נלך למתווה הכי טוב. '. בניין וכו



 
 
 
 

 למפעל הפיס.יש הבדל בין מתווה   גיל שועה: 
 

מחלק הלוואות בתנאים  ,הוא מלווה כסף - המסלול של מפעל הפיסלגבי  :בן נחום אבישי
טובים.  מדובר על סכום של מאה מיליון שקל מדובר על הלוואה 

 שחייבים להחזיר. 
 

 לא ענית לי על הקלימיד?    :קהל
 

 תוכל לענות בבקשה? –בישי בן נחום הוא נציג העירייה המיזם. אבישי א  : מנשה אביעד
 

ות בנושא משבר הגיעו למסקנ. הם השוק האירופאי מפעיל אותו : בן נחום אבישי
 180פרסה עשה העולם יגם אם מחר בבוקר  ים.יאליוהם רהאקלים 

אם רוצים שדברים יקרו צריך . מעלות הספינה עדיין ממשיכה לרוץ
יקט  צריך הפרו להגיע ליחידה היעילה ביותר וזה הרשויות המקומיות.

יר שאמור ולהעלות את המודעות שהרשויות יתחילו לחשוב על מזג האו
 להגיע אלינו. זה בגדול הנושא שלהם. 

 
 קיים מנגנון .....יש חברות שהעברתי , בובהמשך לסיפור של תאורת הרח    :קהל

של חברות פרטיות הם עושים את כל העבודה הרווח שלך חלק שהם 
 מקבלים. כדאי לבדוק את זה.  

 
. להבנתי, עם המנהל החדש של תשתיותוימשיך להיבדק הנושא נבדק  : מנשה אביעד

הנושא לא טופל בצורה ברורה והחשמלאי הקודם עזב את תפקידו. בכל 
 בנושא. מהלך מקרה, התחלנו כבר להניע 

 
 בקטע של התייעלות אנרגטית לא לשכוח לבדוק קרינה.   :פולימר רבימ
 

הנושא של שינוי אקלים מדובר על  .יש הרבה דברים שקורים עכשיו : קהל
שנים למנוע מזה לחמוק רק  10יגדל ויש וא רי והומשהו שהוא לא מינ

ה עם מולהקשיב זה מצב חרום אמיתי זה יותר גדול ממלח תמלשב
בעתיים צריכה להכריז על מצב חירום ולנסח על תוכנית איראן. עיריית ג

מצב אקלים ולעדכן את התושבים. אני מתכנן לדון עם  םות עדהתמודל
 ראש העיר. 

 
 העברת אלינו מסמך דרישות  –עומר, כמו שכתבתי לך ושוחחתי איתך   : מנשה אביעד

והסברתי שאת כל הדרישות המופיעות במסמך שלך אנחנו כבר 
קיימות גם פעולות נוספות שלא התייחסת אליהם המסמך של מיישמים. 

לפגישה עם ראש גיע לראש ותהיה והן גם מיושמות על ידנו. בכל מקרה, 
 ייה אשמח להגיע איתך. העיר

 
 ?מה לגבי גבעת קוזלובסקי   האן: אמנון

  
 טרם קבלנו חזקה.  מתחם בזק גם הופקע.. הופקע שטח  : רונן יניב

 
 בסוף עיריית תל אביב תגיד שזה שטח של עיריית תל אביב.   אמנון האן: 

 זה נחמד שקראתם לזה בהפקעה.
 

 והוא מלווה משפטית. העירייה מודעת לזה  : רונן יניב
 

אני מברכת על הישיבה הפתוחה. חשוב לשתף את הציבור בתחרות  קהל:
 האדריכלים של הגבעה. השיתוף צריך להיות מסודר.

 
רבה. ניר מסורי מהחברה להגנת הטבע נמצא אתנו פה לבקשתי. תודה  אביעד מנשה:

 ניר תוכל להגיד מספר מילים על הגבעה?



 
 
 

ו בחיוב יננענו  סקיבהטבע עוקבים על גבעת קוזלוחברה להגנת באנחנו  ניר מסורי: 
  .להגיש התייחסות לגבעה

 
 !זוהי ריאה ירוקה חשובה  אביעד מנשה:

 
 . מכתבנו הדגיש את טבעי אחרון בית הגידול כל הצמחיםזה אזור נכון.   ניר מסורי:

 .הממשק והשימורנושא 
 

 פניתם לאיגוד , האם אם כבר הולכים לעשות תחרות אדריכלים :רון אילן
 ?אדריכליםה

 
 בוודאי.  אביעד מנשה:

 
 ברחוב ל"ה? מה לגבי התלונות צפירות של המכונות   : האן אמנון

 
דרך זה מאוד מסובך  נהג לא יוכל לעשות את החניות הם באלכסון אין  :קהל

 זה. 
 

אני מתרשם מכמות העשייה אני אהיה סניגור של היחידה. היום  :בלסנהיים משה
 מחוייבת הגדלת כוח אדם. נפה אבל עהתוכנית והמוטיבציה של אביעד. 

 
 ?ישוי עסקיםמה לגבי ר   קהל:

  
 לאישורנו. יחידה ביעבור  כל מי שירצה לפתוח עסק  :רונן יניב

  
רישוי בקש להחזיר אתכם לישיבה אליה הגיע אברהם מכני מאני מ : מנשה אביעד

 עסקים במהלך השנה האחרונה וסיפר לנו על המפרט האחיד. 
 

 ?בנייה יהיתרמה עם    קהל:
 

החודש נכנסה לעבודה מתכננת סביבתית שנותנת דעתה המקצועית על  אביעד מנשה:
 כך.

 
  הנדסה?בשיתוף מנהל  קהל:

 
 ברור! אביעד מנשה:

 
אמורים לכתוב ולאשר במועצת העיר.  או   34מפרט אחיד זה לפי תיקון  : משה בלסנהיים

 הנהלת העיר.  
 

 ?לגבי קרינה אלקטרומגנטיתמה    קהל:
  

 וגם גגות סולריים.   :פולימר רבימ
 

 בגגות סולריים זה רשות החשמל בודקת את זה.  : בלסנהיים משה
 

 ?כל תכניות החינוךאת מתמודדת עם  : בלסנהיים משה
 

 כן.   : פולק ענת
 

 תע"ש זה בתחום בגבעתיים. ממפעלי זיהום קרקע  : בלסנהיים משה
 

 זה לא בגבעתיים.  : קופטש בת שבע
 

 יש סקר עם משרד לאיכות הסביבה. הכל כתוב.    : קהל



 
 
 

המחוז מעדכן על סמך אני מכיר מסמך מהמשרד להגנת הסביבה.  : רונן יניב
אנחנו מעודכנים הם מכתבים אותי על כל הדרישות כל מה . המדידות

 .שהיה חובת מיגון חובה חובת בדיקה
 

 משרה. אחוז 100לאחר הבחירות שענת תקבל שלי שזאת היתה הבטחה    : קהל
 

 ואני איתך בנושא הזה ויוי.   אביעד מנשה: 
 

 אני לא יודעת אם  חשוב ומדהים.התפקיד של ענת זה תפקיד הכי    : קהל
 בבתי הספר.גגות סולריים להתחיל דווקא 

 
 סלולרית לסולרית. זה ממש לא אותו הדבר. תושבים מתבלבלים בין   : מנשה אביעד

 
 שכדאי שההורים יקראו.משרד חינוך ל "יש חוזר מנכ : בלסנהיים משה

 
  בבתי ספר? חד פעמים םפרוייקט כלימה לגבי    : קהל

 
 גנים.  7נכנסו   :  פולק ענת

 
 לנקודות מחזור, סוללות.מפה אתם צריכים להכין    : קהל

 
 מפה כזו קיימת באתר העירייה.   אביעד מנשה: 

 
 בעיר. צריך להילחם על כל עץ   : קהל

 
פקיד יערות עירוני בגבעתיים הוא אדם שבנשמתו הוא מחבק עצים.  אביעד מנשה: 

 רישיונותהליך מסודר וברור של הנפקת ממש נלחם על כל עץ. יש ת
כריתת עצים. ואני חייב להגיד שהוא לא כפוף בנושא לאף גורם בעירייה. 
יש לו שיקול דעת בלעדי. על כל עץ שנכרת יש פיצוי שנקבע בנוהל מסודר 
 והתקציב הוא תקציב צבוע, ייעודי לעצים ולשתילה מחדש שלהם בעיר. 

  
 רצו להתנדבשי גבעתיים מלאה באנשים   : קהל

 
 ואנו מגייסים  הקהילתיותנברך על מתנדב. כרגע יש לנו מתנדבים בגינות   אביעד מנשה: 

 גם לקפה תיקון.
  

 כריז על מצב חרום.שהעירייה תאני אשמח    : קהל
  

 . התייחסתי לכך גם במייל וגם בשיחה ההכרזהנושא אתם חוזרים על   : מנשה אביעד
 עלי עם עומר. 

 
 ליה.אלברך על כל מה שהוצג פה והכיוון שהיחידה הולכת אני רוצה   : מסורי ניר

תוכנית פטאי על כל . לגבי בעיקר על הכנסה של המתכננת הסביבתית
 . ית חינוךילהיבנות קר כתהשטח הפתוח הול

 
  ולילה טוב.חברות וחברים תודה רבה  אביעד מנשה: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  2020והצגת תכנית עבודה לשנת  2019סיכום שנת עבודה נספח א: מצגת 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 


