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______________ 
 

 א. ג .נ.,


 4.1772.סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה העירונית מתאריך הנדון:
 

שיבתועדתאיכותהסביבההעירונית.התקיימהי27.4.17בתאריך
נכחו:
  ראש העיר -שלום בן משהמר    
 יו"ר הוועדה -סגנית ראש העיר -גב' סיגל שיינמן                                         
  מנכ"ל העירייה -שלמה שילהמר 
  עוזרת סיגל שיינמן –גב' לירון שליש 
  'מחלקת איכות סביבהמנהלת  -דפנה לביאגב 
  אגף הנדסה –נוחם  –גב' סמדר אהרון 
  'מזכירה מחלקת איכות סביבה,-חדד סיגלגב 
  חבר וועדה,  -אילן אפלבאוםמר 
  'חברת וועדה,  -טליה סמולשגב 
  'חברת וועדה -ילת כספייאגב 
  'חברת וועדה -עדנה שאטיגב 
  'חברת וועדה -ענת קצנשטייןגב 
  'חברת וועדה -ורד לויתןגב 
  'חברת וועדה, -ליאורה ניצןגב 
 חברת וועדה –גב' איילת לביא 

 

  –להלן עיקרי הדברים שנאמרו 

י רבה. בנוסף, מתגבשת תכנית הבטון מרצפת ואדבימים הקרובים מתוכננת הסרת  - נחל רבה .1

 הועדה ממליצה על שילוב אקולוג בעת פירוק הבטון על מנת למנוע נזק אקולוגי.לשיקום הואדי. 

 

גזית מומלץ לשלב את פרופ' אביטל  .ל לשלב אקולוג בעת פירוק הבטון: יש להורות לחכ"הוחלט     

 באחריות: דפנה לביא( ) בתהליך הפירוק 

 

אחוז התושבים המשתתפים מקרם התושבים בתהליך הפרדת  – הפרדת פסולת אורגנית במקור .2

העלויות שהוגדרו על ידי המשרד  ,בנוסף .7% - 5%כ  –הפסולת האורגנית במקור הוא נמוך ביותר 

כתוצאה מכך נוצר נטל כלכלי כבד  להגנת הסביבה כבסיס ליישום התהליך מתבררות כלא ראליות.

 המקומית.על הרשות 

 לשנה.₪ עלות הפרויקט  )איסוף ושינוע( עומד על למעלה ממיליון 

 

: יש להגדיר תכנית עבודה מסודרת במטרה לנסות להגדיל משמעותית את אחוז הוחלט

ההשתתפות התושבים בתהליך. במידה והיקף המשתתפים בהפרדה לא יעלה משמעותית יבחן 

 ביטול הפרויקט.

מחלקת איכות הסביבה תגבש, בשיתוף חברי הועדה, תכנית עבודה מוצעת הכוללת )באחריות: 

 (תיקצוב נדרש.

 

 

 48036, ראש העין 21רח' שילה עיריית ראש העין,  

 :Fax| פקס:  :Tel-03טלפון: 

haaiyn.muni.il-www.rosh | neomis@  mail:-E 

Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo St. Rosh Ha'ayin, 

Israel 

 

 מנכל צעד ירוק, מוביל קורס טבע עירוני -מר נדב גופר 
 מנחה קורס טבע עירוני, -מר נועם בן משה 
  גב' דורית אמיר חברת וועדה 
 וועדהחברת  -גב' רותי גינוסר 
 חברת וועדה -גב' דפנה רודיק 
 חבר וועדה  -מר עזרא שמוש 
 משתתפת קורס טבע עירוני -גב' סימה יוסף 
 משתתפת קורס טבע עירוני  -גב' רבקה לוי 
 יוזם משמר בריכת עין אל דיב,  -מר זאב פרידליך 
  תושב 0506241802 –מר ד"ר נפתלי גולד שלאגר 
 מתכנן ערים, 0542496414 -מר תומר אהרוני , 
 פקח רשות הטבע והגנים  -מר אורי סולימני 
  משתתפת קורס טבע עירוני  –גב' סוניה קסטי 
  תושבת –גב' עדנה הירש 

 

http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
http://www.rosh-haaiyn.muni.il/
mailto:neomis@rosh.org.il
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ראש העיר אימץ את המלצת ועדת איכות הסביבה בדבר חיוב היזמים לבנות  – תקן בניה ירוקה .3

 קה )כוכב אחד(, לרבות מבני ציבור.מבנים חדשים על פי תקן בניה ירו

 .האחרונהשנה הנציגת אגף הנדסה מבהירה כי דרישה זו מיושמת בחצי 

 .1מבני הציבור שיתוכננו מכאן והלאה יתוכננו עפ"י תו תקן כוכב 

 

 : שהיציאה למכרז תתבצע במהלך חודש מאי. הוחלט

 

 . 2017שוריין תקציב לרכז חינוך סביבתי שיחל את עבודתו החל מיולי  – רכז חינוך סביבתי .4

 אלה מקודם פרסום מכרז לאיוש התפקיד.בימים 

 

קורס טבע עירוני גובש במחלקת איכות הסביבה  – פרויקט סיום קורס הכשרת מובילי טבע עירוני .5

 , בית ספר אפק והמשרד להגנת הסביבה."צעד  ירוק"בשיתוף חברת 

במטרה להרחיב את מעגל המתנדבים התושבים, עבור  המחלקהשלישי שגיבשה מדובר בקורס 

בחשיבות השמירה על איכות  העוסקים באיכות הסביבה בקהילה ולהעמיק את הידע של התושבים.

 הסביבה.

 

 על ידי המשתתפים:שהוצגו  פרויקטים 3במסגרת הקורס גובש 
 

 בנית אתר אינטרנטי בנושאי קיימות עירונית .א
 ₪ 600הצוות מבקש לבנות אתר אינטרנטי לנושא הקיימות. עלות הדומיין כ 

 יקושר לאתר האינטרנטי העירוני, וינוהל בהתנדבות ע"י דורית אמיר .האתר 

 

  .₪ 600 –: העירייה תסייע להקמת האתר ע"י מימון דומין בעלות כ הוחלט

 .דורית אמיר תפנה למח' המיחשוב העירונית לישום ההחלטה

 

 

  סיורים ללא תשלום .ב

אשר עברו הכשרה התושבים, שיונחו על ידי מתנדבים מוצע להנהיג סיורים ללא תשלום עבור 

 מתאימה.

יש לבדוק חיבור התיכונים כמדריכים במסגרת התכנית "מעורבות חברתית והתפתחות 

 אישית. לפנות לרינת מגידו מנהלת תחום ההתנדבות בחינוך.

במטרה לחבר אותם להפגיש את התושבים עם אתרי הטבע העירוניים  –מטרת הסיורים 

 .לקיומם של האתרים ולשמירה עליהםלשמירה על הטבע ולהגביר את המודעות 

 

יש לתת את הדעת להרס אפשרי של מטיילים שיגיעו לאתרים בעקבות העלאת  –הערה 

  המודעות.

  – המלצות הצוות

 ₪ . 5,000של כ לבצע הכשרה של מתנדבים בעלות  .1

 המתנדבים.למדריכים אישי לערוך ביטוח  .2

 לתקצב פרסום הסיורים. .3

 

 הוחלט:

  יאושר על ידי העירייה לטובת הכשרת מתנדבים להדרכת    ₪  5,000סיוע כספי בעלות של    

 הסיורים.

   בחן משפטית ע"י המחלקה המשפטית.ביטוח המתנדבים י 

   ושר על ידי העירייה לטובת פרסום הסיורים.יא₪  2,000סיוע כספי בעלות של 
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 עין אל דיב –בריכת החורף  .ג
 
 
 

  בריכות חורף בצומת קסם, בעלות איכות מים שונה מבריכה לבריכה.  3 –מדובר ב 
 הבריכות מהוות חלק ממסדרון אקולוגי שכולל את ציר נדידת הציפורים.                      
 בוצעו מספר סקרים לאפיון הבריכות.                     

 
  את הבריכה שנמצאת בסמוך עם ראש העיר לשמר מנכ"ל העירייה ובישיבה הקודמת סוכם עם

 נחל רבה. לדופן 
 
  הן בהקשר  –תכנון פרויקט נצב"א בצומת קסם צריך לקחת בחשבון את שימור בריכת החורף

של אספקת מים למילוי הבריכה והן בהקשר של העברת קרקעות הבריכות אל הבריכה שהוחלט 
 ותה.לשמר א

 
 .יש חשיבות עליונה לשילוב אקולוג בכל התהליך 

 
  בעת תכנון השטח שסביב בריכת המים מומלץ להמנע מהקמת מתקנים שעלולים לפגוע

 בשלולית החורף ) למשל, מגרש כדורגל שמתוכנן לקום ממזרח לבריכה (.
 

  קסם כחלק בודות טרקטור וציוד כבד שהתקיימו בימים האחרונים בצומת עהצוות מתריע על
 עלהימניש  מהכשרת השטח, עבודות אלה פגעו בערכי טבע ויש סכנה ממשית לנזק בלתי הפיך.

 ללא תאום עם אקולוג.מעבודות עם כלים כבדים באזור הבריכות.
 
 

 הוחלט:    

  מעבודה עם כלים כבדים באיזור הבריכות תיש להודיע למנכ"ל החכ"ל על הימנעו 
 לביא(. )טופל ע"י דפנה            

  לזמן פגישה לליווי תהליך שימור בריכות  ר(ראש העיר מנחה את אגף הנדסה )סמד
   בהשתתפות:החורף.  

                
 רשות ניקוז נחל ירקון,  -
 החכ"ל  -
 האקולוג )אלון זיו( -
 הנדסה )סמדר/אריה(אגף נציג  -
 דפנה רודיק -
 03-5352028זאב פרודלין )בעל עסק(  -
 )אדריכל נוף( אילן עקריש -
 נציגי נצב"א -
 דפנה לביא מנהלת מח' איכות הסביבה -
 פרופ' אביטל גזית יצויין בהעתקים של הפרוטוקולים שיערכו בנושא זה. -

 

  אלון זיו ישמש אקולוג מלווה לכל תהליך שימור בריכת החורף, פיקוח על עבודות 
העירייה / נצב"א / בבריכות וסביבתם והשתתפות בפגישות שמתקיימות עם  תשמתקיימו         

 חכ"ל.
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 - שעלו בישיבה נושאים נוספים          

 
 - מפות לאתרי טבע וארכיאולוגיה    .1

 
 עבור תכנון מפות לאתרי טבע וארכיאולוגיה.₪  50,000ראש העיר מציין כי הוקצה סכום של    -

 
 סקר טבע עירוני      .2

 
 סקר טבע עירוני.מומלץ לערוך    -

 
 הוחלט: 

     במסגרת תכנית האב שנערכה  "סקר טבע עירוני"סמדר נוחם אהרון תבדוק האם קיים
 לראש העין.

    יבחן מול משרד החינוך האם ניתן לבנות תכנית לסיורים של תלמידים מראש העין באתרי
 החינוך בשיתוף דפנה רודיק(.ע עירוניים במסגרת התכנית השנתית. )באחריות אגף טב

 
 
    מוצע לשלב את ועדת שימור אתרים בתהליך שמקיימת ועדת איכות הסביבה סביב שמירת אתרי

 הטבע העירוני.
 

 לדיוני ועדת איכות הסביבה.)יסכה( ועדת שימור אתרים  את נציגת הוחלט: לזמן             
                                                         )באחריות: דפנה לביא(                        

 
 

                                                                      

 ,בברכה                                                                                                     
                                  

 סיגל שיינמן                                                                          
 סגנית ראש העיר                                                                            

 יו"ר וועדת איכות הסביבה                                                                             
 
 
 
 

 וסיגל חדד דפנה לביא –רשמו 
 
 
 

 העתקים:
 ראש העיר  -מר שלום בן משה 

 מנכ"ל העירייה -מר שלמה שילה 
 מהנדס העיר -מר אריה גלברג 

 מנהלת אגף החינוך –גב' נגיסט מנגשה 
 ומשתתפים -חברי הוועדה 

 


