
 
 

 2022.03.22פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך 
 2022לשנת   1ישיבה מס' 

 
 עו"ד אביעד מנשה   -יו"ר  : נוכחים

שרון ליברמן, אבישי בן נחום,   -ואגף שפ"ע  עובדי היחידה לאיכות הסביבה
 .קריפסאורון 

 גלית לנדסהוט,  -חברי מועצה ונציגי סיעות 
 , בת שבע קופטשמשה בלסנהים, אילן רון,  -נציגי ציבור 

 ריבי דנקונה.  -נציגת גינות קהילתיות 
               

 , אלי הולצמןמאיה בליצקי, גיל שועה, עירית כהן, סטונגין,  לי-בני רייך, נטע :נעדרו
 .אמנון האןמירב פולימר,  

 
   

 מהלך הדיון: 
 לכולם.  שלום  :מנשה אביעד

 מבקש לפתוח במספר עדכונים:אני 
. לאחרונה נפרסמה העירייה מכרז לאיוש משרת מנהל/ת היחידה לאיכות 1

וכמובן שיצא עדכון  –הסביבה. אני מאוד מקווה שהמשרה תאיוש בזמן הקרוב 
 מתאים על כך.

 . לקראת חג הפסח ירך "שוק קח תן" בשיתוף פעולה עם עמותת קהילתיים. 2
ציון חגיגות המאה לעיר גבעתיים, ואני מבקש להקים  . אנחנו נערכים לקראת 3

 צוות חשיבה בנושא שילוב תכני הסביבה בחגיגות. 
 

נעבור לשמוע עכשיו את אורון שיציג את המועמדים שזכו בקול הקורא של 
 המשרד להגנת הסביבה.  

 
 –מציג מצגת   -   קריפס: אורון

 
 5 -וועדה שהורכבה מנציגי העירייה ומנציגי המשרד להגנת הסביבה בחרה ב

 שהוגשו בסה"כ(: 13סביבתיים )מתוך פרויקטים 
 גינת גלבוע.  –א. הקמת גינה קהילתית 

 .הקמת בתי קינון לציפוריםב.  
 .מדשן קהילתי בגן רבקהג. הקמת 

 ד. הקמת טרסות בגינת שלוה. 
 ה. שדרוג גינת פועלי הרכבת.

 
ב שכל יום מישהו וחשסביבה. ספר בה אנו פונים לגיוס מתנדבים,  פונים לבתי  ריבי דנקונה: 

 יגיע לקומפוסטר.
 

אני אשמח אם מנהל ארגון גינות קהילתיות יוכל ליצור איתך )אביעד מנשה(   :בלנסהיים משה
הסיסים  לפרוייקטהאם הנושא יכול להתחבר  - ציפוריםלקינון קשר. לגבי תאי 

 האן? אמנוןשל 
 

 .אמנוןעם ר ו ביאני אשמח לח .אני מאוד חושש שהציפורים לא יבואו :קריפס אורון
 

 לגבי המדשן הקהילתי, לאן הוא ילך?  :בלסנהיים משה
 

נעשה חלוקה נעמיד גם  . ילך לשני מקורות עיקריים לגן עצמו לגינה הקהילתית :דנקונה ריבי
  יוכלו לקחת. קופסא ואנשים 

 
 האם קיים סיכוי שיגיעו מינים פולשים לתאי הקינון?  : לנדסהוט גלית

 
 חשב על זה יש כמה סוגים של קנים שהם רוצים להציג . הוא דיברתי עם דודו  :קריפס אורון

 
   .פיילוטהוא להתחיל בהרעיון לכן  :מנשה אביעד



 
 
 

כדאי לקדם את זה, בדרך רבין יש . נגר עילי -יש נושא שאני רוצה לעלות  :רון אילן
ברחוב טייבר סוללים מחדש זה נראה לי כמו פתחי . נגר עילי מייל  לאיצנפוט

 ניקוז. 
 

 .זה רעיון חדשני ואולי גבעתיים תהייה הראשונה שתעשה זאת :בלנסהיים משה
 

 . ות עד עכשיו לא אכפו את זה גם בכבישיםבור חילחול לכל מגרש בגינות הציבורי :רון אילן
 

 .  כל הנגר של גבעתיים הולך לאיילון  או למערכת הביוב וחבל בלנסהיים: משה
 

בורות חלחול בשיפוע שתוכננו תוך כדי ההקמה של  2בפארק גבעתיים יש   בן נחום: אבישי
 . הפארק

 
 תודה רבה לכל מי שהשתתף וערב טוב.  אביעד מנשה:
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