
 
 ועדת הקיימות ואיכות הסביבה

 18/10/21בתאריך: 
 20:25-18:15שעות: 

 

  :משתתפים
 יו"ר הועדה  –רן יקיר 

 מזכירת הועדה  –שרון ויינברג 
 ע. ראש העיר –איילת שמש 

 חבר מועצה וחבר בועדה –נאור שירי 
 חבר בועדה –רפי בן מרדכי 
 חברת מועצה –עדי ברמוחה 

 חבר מועצה  –נדב דואני 
 חבר בועדה ופעיל בארגוני איכות סביבה  –יעקב שויצקי 
 תושבת-פעילה חברתית בליונס   –צביה משגב 

 תושבת –מור -ורדית סגל
 תושבת –שרון דבוש 
 מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה –אורן תבור 

 עלומה מרכזיים קהילתיים –גורדון -סמדר דרימלר
 מנהל פארק אקולוגי –חיימון בלומנפלד 

 פעיל חברתי –יונתן קוריאל 
 מורה מגמת קיימות במוסינזון  –דובי חייט 
 מורה ומרכזת גינה קהילתית במוסינזון –נועה בירן 

 פעילה חברתית-מורה בביה"ס בגין –עינת מרום 
 פעילה חברתית  –אילנה רוזנברג 

 תושבת -טלי בהט 
 תושבת -אפרת סלטון מאיר 

 תושב -רמי גרינברג 
 

 פקיד יערות  –מח' גינון בעירייה  –שטיין עידו רובינ
 
 
 

  –רן יקיר  –יו"ר הועדה 
 :נציג מס' נושאים ועדכונים

 אקליםלמשבר ה היערכות. תוכנית עירונית ל1
 תמיכה   הגשנו גם מכתבי הקול הקורא.הוגש  14/10/21שיקום נחל הדס, ב –. קול קורא לשטחים פתוחים 2

 וארגונים. מהחברה להגנת הטבע ומתושבים    
  –קיימות וקהילה  –. מיזמי תושבים 3
  . ועדת היגוי עירונית לבריאות הציבור4
 . גינות קהילתיות בעיר5
 . שימור עצים ותיקים6
 . קורס קיימות לתושבות ותושבים7
 . העלאת המודעות למשבר האקלים ולמיזמי קיימות8
 בצהרונים.המעבר לשימוש בכלי רב פעמיים  מיזם. עדכון על 9
 

********************* 
 

. הפעילות התקיימה האקלים עם משברהתמודדות והערכות לפעילות פורום אזורי  בשנה האחרונה התקיימה
  בקבוצות נושאיות מכל הרשויות השכנות, ובקבוצות רשותיות.

 למנכ״ל העירייה.. התכנית הוצגה 2023תוכנית עבודה כולל יעדי אמצע וסיום עד סוף  במהלך השנה גובשה



 
 
 
 
 

 נושאים שהוצגו :
 . ניהול נגר1
 . קירור המרחב הציבורי, וניהול יער עירוני2
 . היערכות מערך חירום3
 . היערכות מערכת החינוך4
 . אימוץ אנרגיות מתחדשות4
 

 תוספת של מרחב הציבור שיפור הליכתיות
 ניהול יער עירוני  –עושים סקר עצים ארצי במהלך השנה  :עידו

 
 נטיעת עצים לאורך הרחובות בעיר :םעינת מרו

 יש לנטוע עצים ותאורה ברחובות והמדרכות 
 

 חשוב לשים לב לעצים שיינטעו בעקבות פרוייקט מהיר לעיר.: נדב דואני
  קיבלתי רשימה והעברתי הערות והתנגדויות לחלקים ממנה עידו:

 
כוללת הכשרות לצוותים החינוכיים ותכניות לימוד  התכנית –היערכות מערכת החינוך למשבר האקלים  :רן יקיר

 לילדים, כמו גם תכניות מנהיגות סביבתית
במהלך גלי חום קיצוני. כעת ישנן תכניות רק במערכת החינוך, ויש  להיערכות ציבורית יוכן נוהל– מערך חירום 

 להכין תכניות לכלל הציבור ולצוותי העירייה.
ה הסמיכה את החברה הכלכלית לייצר ולהוביל פרוייקט גגות סולאריים אושרה העיריי – אימוץ אנרגיות מתחדשות

 הלוואה במועצת העיר כדי ליישם את הפרוייקט

 
********************* 

 
 והותקנו מדיחיםגני ילדים תוקצבו לכלים רב פעמיים. נרכשו   35 – כלים רב פעמייםעדכון בנושא מעבר צהרונים ל

טרפה את הקלפים מכיוון שההנחיות חייבו שימוש בכלים חד פעמיים, ובנוסף היו . הקורונה החלה הטמעהו
 חששות של הצוותים ושל ההורים.

 כלים רב פעמיים בגני הילדים.של השימוש במחדש  כעת מתחילה הטמעה
 הגנים בעיר. לשארמשרד להגנת הסביבה הוציא קול קורא ואנחנו הגשנו בכדי לממן את המדיחי כלים ה
 

: בגני הילדים היתה הוראה של משרד החינוך להגיש בתקופת הקורונה לילדים בחד פעמי ולא ברב שירינאור 
 עכשיו זה השתנה .פעמי

 
********************* 

 הצגת מועדון הברנש ומיזם ברנש משותף
 : ישנם מרכזים קהילתיים בהוד"ש אחד מהם הוא פה מועדון הברנש סמדר

 ישנם מייזמים שאחד מהם הושק רק לאחרונה – שיתוף קהילה והעירייה
 תוכנית פיתוח מנהגים בשביל הקהילה , גינות קהילתיות, התנדבות בחווה החקלאית ועוד. – גוונים בקהילה

 
 :צבייה

 מיזם עירוני למרכז השאלת ציוד. -ברנש משותף 
 ת ערבות בעוד מס' ימים יעלה באתר כל נושא השאלת ציוד לעזרה במקום לרכוש להשכיר תמור

 בשיתוף עם עמותת הליונס 
 איילת שמש אחראית כבר שנתיים  –כלים רב פעמיים השאלת 

מסייעים לתושבים שזקוקים לערכות כלים רב פעמיים ונתחיל גם בכלי עבודה , גינון, וכו...ע"פ דרישות נוכל לרכוש 
 או לקבל כתרומות ע"פ צורך ודרישות מהציבור .

 

********************* 



 
 , נצטרך להתארגן לקול קורא לגבי נחל הדר2022לקראת חודש מאי  רפי בן מרדכי:

 
לדעתי בעקבות המקרה שהיה שנה קודם האם יש אפשרות לפתוח את הנושא לדיון מקצועי  – נושא הנחלים עידו:

 ומעמיק יותר כדי להימנע לפני .

 
********************* 

 
 המשרד להגנת הסביבה.זכינו בקול קורא ״סביבטבע״ של  רן:

  2014התבצע בשנת  –סקר טבע עירוני 
 ניגשנו וזכינו בפרקים ב, ג, ד

 נבחרה החברה להגנת הטבעזורי טבע עירוני. אמיפוי מפגעים ב -פרק ב 
 נבחרה חברת האביטאט.מדריך שמירה והטמעה של טבע עירוני בתכניות פיתוח.  -פרק ג 
 אירוע קהילתיע״י חשיפה לקהילה לטבע עירוני,  -פרק ד 

ג, נציגי המשרד -קבלנים הזוכים בפרקים ב ולפני כשבועיים התכנסה ועדת ההיגוי בראשות ראש העירייה, ה
 להגנת הסביבה, היחידה האיזורית ואגפי העירייה.

 העבודה על פרק ב יצאה לדרך.
 

********************* 
 

  – גינות קהילתיות
 מגיעות מיוזמות של תושבים. 

 רוגות ע72 ם יש כבר שתי גינות ע 1200בשכונת  -
 צמחי תבלין וירק –גינת מאכל  .במתחם משרדי העירייה ישנה גינה קהילתית שהוקמה ע"י עובדי העירייה -
חדשה הוקמה במרכז רמתיים ברחבה של רח' ישורון בקצה שדרות האוטקר כדי ליצור מרחב  הגינ -

 בקהילה
 

********************* 
 הרחבת הציבור המעורב בתחומי הקיימות בעיר -דיון 

 
פנינו מס' פעמים שיהיה מישהו שיוכל לעזור  .חשיבות לא מקדישים מספיקבמערכת החינוך העירונית  נועה בירן:

 ולתת כלים מתאימים לכל הנושא שנקרא קיימות ולפתח בתיכונים את הנושא עדיין לא ענו לנו.
 גרים: ניתן לייצר תחרויות ואתנועה בירן

 : פרסום במדיות השונות, דיגיטלי ופיזי. פרסום של מיזמי קיימות בהודעות התשלום של הארנונהצביה משגב
 : סקר/שאלון רחב כאמצעי לחשיפהעדי ברמוחה

 : להגיע לתושבים דרך קהילותאילנה רוזנברג
 : דף קיימות באתר העירייהאפרת סלטון

 : להגיע לתושבים דרך הילדיםורדית סגל מור
 : הרצאות בנושאי קיימות, פיתוח קהילותינת מרוםע
 

המיכרז למנהל/ת מחלקת קיימות ייצא שוב בקרוב. יש תקציב פעילות שאושר השנה,  -מח' קיימות בעירייה רן:
 ביקשנו הגדלה בתקציב הפעילות ובתקציב כ״א.תקציב בשנה הבאה וב
 

 הסיפריות הקהילתיות. שיידעו יותר תושבים.: מבקש לפרסם במקומון ובאתרי אינטרנט על יונתן קוריאל
על דבר שאינו חוקי  לפקח : מבקש פקחי איכה"ס בהתנדבות )נאמני סביבה( להשפיע ולאפשר לעירייהיונתן קוריאל
 מפוחי אויר 

 
 
 
 
 

 רשמה:
 מזכירת ועדת קיימות ואיכות הסביבה  –שרון ויינברג 

 



 
 

   


