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כ"ו כסלו תשע"ו
 08דצמבר 2015
סימוכיןdoc.178233 :

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1/12/15
נוכחים:

אלי כהן-חבר מועצה ומחזיק תיק איכה"ס ,יעקב ירקוני – מהנדס המועצה,
חננית וייס – מנהלת אגף איכה"ס ,תמי ויזנפלד-מנהלת סניף המועצה לישראל
יפה ורכזת פרויקטים ,מנחם אדר -יועץ טבע עירוני

נציגי ציבור:

רחל גבאי ,חנן זיו ,רוני קינדרמן ,מיכל טוכלר ,רונית גולן ,רון מורד ,אורי מוזס,
יורם גולדברג.

אלי כהן :

בירך את הנוכחים ,הציג את עצמו כחבר מועצה ומחזיק תיק איכה"ס .שמח מאד
לקבל תיק זה ,נושא איכה"ס קרוב אליו ,ישמח שיועלו רעיונות ולעבוד בשיתוף
פעולה.

שביל אופניים
ינקי:

במסגרת פיתוח רב שנתי לא מעט פרויקטים העוסקים בהתחדשות העירונית
כמו :מטווח ,תוכנית לגן החבל ,תוכנית המתאר ,תכנון גשר מעל  444לפארק
ועוד .אחד הפרויקטים שאציג הוא שבילי הליכה ואופניים שיקיפו את כל שהם.
מגמת השבילים להיות ירוקים  ,הפחתה בשימוש ברכבים ,הפחתת זיהומי אויר,
בריאות ועוד.

אורי :

נוגד את טבע העירוני.

מיכל:

נכון שהשבילים העשויים מושכים יותר ,אך הטבע העירוני חשוב לאנשים ובפרט
לוועדה זו .בביצוע השבילים הקבלנים יתפרעו.

ינקי:

נלקח בחשבון נושא טבע עירוני ובאיזה חומרים להשתמש והגענו למסקנה ללכת
על האספלט .גינון ממשכים על אותו עקרון בוסתנים ,עצי ארץ ישראל.

חיים:

מה עם שדרה מרכזית לרוכבי אופניים?

ינקי:

הנושא נבחן היה אחת מהאלטרנטיבות ראשונות ,התקבלה חוות דעת לתוכנית
זו.

רוני:

האם קיימת אלטרנטיבה כזו במקום אחר שניתן לראות?

ינקי:

בת"א
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גשר לפארק שהם
ינקי:

מתוכנן גשר לפארק ללא מדרגות ,כעת נמצא בשלב תכנון וקידום תב"ע.

רוני:

חשבו על חניות?

ינקי:

אין חניות ולא מתכוונים שיכנסו לפארק עם רכבים אלא באופניים או רגלית.

סקר טבע עירוני
מנחם אדר:

הציג את הסקר .
למועצה יש כוונה להיכנס לפיילוט .בגבעת הזוהר להפסיק לרסס צריך לנהל
נכונה יתרון בקרבת בי"ס.

חננית:

מנחם עשה עבודה והשקיע הרבה ועל כך תודתנו .התקיימה ישיבה עם אמיר
תאר מנהל יחידה סביבתית בנושא הדברה .המגמה להימנע כמה שיותר מהדברה
ויותר הסתמכות על ניכושים /עבודת קציר.
נקלח בחשבון במכרז עתידי לאחזקת הגינון וכן בהתייחס לשטחים פתוחים
במגמה לשמר את החלקים הטבעיים .יש כמובן לקחת בחשבון את הצד השני של
אותן משפחות שפונות בבקשה למנוע מפגעים הנובעים מהקוצים בקיץ לרבות
מזיקים וחשש משריפות .אנו ננסה לאמץ שיטה שפחות תסתמך על עבודות כלי
כבד לניכוש ויותר על בסיס עבודה של קציר.
בתוכנית העבודה של האגף מתוכננות גינות קהילתיות צמודות לבתים
המשותפים .הכוונה לקרב את הקהילה לטובת גינון שטחים אלו ואימוץ
האתרים.

רחל:

בשילוב אגף החינוך

תמי:

לדוגמא בירושלים הרשות לא מימנה אלא התושבים שיש להם ענין.

יורם :

מה עם האוכלוסייה המבוגרת?

חננית

גם אוכלוסייה זו תקלח בחשבון .

מיכל:

איך מיישמים מעכשיו את המסקנות טבע עירוני ,לתת הנחיה למועצה לא
להיכנס עם שופל באירועים גדולים וכן הנחיה מה לא לעשות.

3

חננית:

באירועים הגדולים לא נכנסים שופלים כלל לגן החבל ,אלא רק בעב ' פיתוח של
המועצה .ברחבי הישוב.

יורם:

לשבת עם אגף ההנדסה בהתחשב במצב הקיים והתכנון.

חננית:

ניזום פגישה באגף הנדסה.

אלי :

מציע לקיים סיור בנושא טבע עירוני.

חיים:

נושא הטבע עירוני דומה לשימור ,לעשות תוכנית בשיתוף פעולה.

מנחם :

צריך פיקוח וליווי על ביצוע שביל המזרחי וליישם בשיתוף פעולה.

רוני:

מבקש לזמן את הנוער לוועדה הבאה.

חננית:

עדכונים – עיקרי תוכנית עבודה :
-

פרויקט תשתיות ושדרוג מכון ביוב
מעבר לפינוי גזם פעם בשבוע לצמצום מפגעים הנובעים מהשארת גזם
ברחובות .
תחנת הגזם בצורן הועברה לרח' מודיעים לכוון בית עריף.
חנכנו את הגינות תענך ותמר
יכנסו גם השנה מספר גינות לשדרוג מתקנים
המשך יישום ההפרדה במקור וחוק האריזות
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נושאים לטיפול:
מס'
סידורי
1
2
3
4

נושא

אחריות

גינות קהילתיות – שילוב אגף
החינוך
לתאם ישיבה אצל מהנדס
המועצה ,חננית ומנחם אדר -
יישום מסקנות סקר טבע עירוני
תיאום סיור סקר טבע עירוני

איכ"ס ואגף החינוך

לזמן את הנוער לוועדה הבאה

העתק :משתתפים
גיל ליבנה – ראש המועצה
דודי זביב – מנכ"ל המועצה
אתר המועצה

מעקב לביצוע

ז'קלין
ז'קלין
תמי

נקבע  18/12/15בשעה
 8:30יציאה מחזית בניין
המועצה

