
 
 ועדת הקיימות ואיכות הסביבה

 24.5.22בתאריך: 
 20:15-18:00שעות: 

 

  :משתתפים
 יו"ר הועדה  –רן יקיר 

 ראש העיריה –אמיר כוכבי 
 מזכירת הועדה  –שרון ויינברג 

 חבר מועצה וחבר בועדה –נאור שירי 
 חבר בועדהחבר מועצה ו –רפי בן מרדכי 
 ע. ראש העיר  –איילת שמש 
 מנהל אגף שפ"ע – יוסי מתתיהו

 מנהלת מח' קיימות באגף שפ"ע –רחלי גרושקו קרוכמל 
 חבר בועדה ופעיל בארגוני איכות סביבה  –יעקב שויצקי 
 תושבת-פעילה חברתית בליונס   –צביה משגב 
 היחידה האזורית לאיכות הסביבהאקולוגית  –הדס מרשל 
 מנהלת מדור בריאות ברשות –מורן שמרת 

 פעיל תושב –אריק יפה 
 תושבת פעילה –חמוטל לוטן 

 פקיד היערות  –מח' גינון בעירייה  –עידו רובינשטיין 
 תושבת פעילה  –סיגל הרלין 

 תושבת פעילה -אירית חולי נחום 
 תושב פעיל -יהודה כהן זיידה 
 תושבת פעילה -שרון קנר ישועה 
 תושבת פעילה -עינת ליבי מרום 

 תושב פעיל -מיקי הוז 
 
 
 

  –רן יקיר  –הועדה יו"ר 
 רי : ניהול מערך היער העירוני בעיר קנושא עי

 
 עדכונים:

רחלי קרוכמל. היא נמצאת  -אושר תקן למנהלת מח' קיימות בעירייה. לאחר כמה סבבים של המכרז, נבחרה מנהלת  2021בשנת 

 איתנו פה נאחל לה בהצלחה.

 

בנושאי חינוך, תכנון, תשתיות, ניקוז ושפ״ע. בפורום חברים נציגים  - הוקם פורום נחלים לתכלול הפעילות סביב הנחלים בעיר

 מהאגפים הרלוונטיים, וכן הדס מרשל מהיחידה האיזורית ונציגות של רשות ניקוז ירקון.

נפתחו סיורים לחשיפה לטבע שנמצא בעיר,  היוזמה לשקם את הנחל באמצאות פעילות קהילתית,  היוזמה לשקם את הנחל 

עילות קהילתית ולקחת אחריות על מקטעים שיש בעיר,  יוזמה ששמחנו לקבל דרך אגף שפ"ע לגינה קהילתית עם באמצאות פ

 פעילות של תלמידים

 

  מנהלת מדור בריאות ברשות -מורן שמרת

 אלף שקל לפעילויות בריאות בעיר. 315 -זכינו בקול קורא לתמיכה ממשרד הבריאות  –אפשריבריא 

 

  חבר מועצה –הועדה לקיימות ואיכה"ס יו"ר  – רן יקיר

 הקמת מתקני מחזור עירוניים. העירייה ניגשה – קול קורא

ובקרוב נצא בק״ק נוסף ליוזמות של תושבים. בנושאי קהילה  2021קבוצות זכו בשנת  2 -יוזמות של תושבים  - קול קורא

 וסביבה.

 של חינוך וקהילה. ניגשים שוב לק״ק - קול קורא תלת שנתי



 

הנושא בבדיקת המצב ומס' התלונות ונוציא מכתב לרשות התעופה האזרחית. חייבים להמשיך ולפנות על מטרדי  – עש מטוסיםר

 רעש למוקד

 בתי ספר ביקשו וקיבלו כלובי בקבוקים.  3 – מיחזור בקבוקים

 

 הצגת העבודה על תכנית ניהול מערך עצים בעיר

 

 ראש העיר  –אמיר כוכבי 

 לים, של תוספת עצים ושמירה על עצים ותיקים, מראה תוצאות בשטח.התפיסה שאנו מובי

לדוגמא, פיתוח רחוב בן גוריון שבמסגרתו ניטעו עצים בוגרים. עוד דוגמא היא פרוייקט השימור של העצים הוותיקים בדרך 

 מגדיאל, ע״י בניית ערוגות מוגבהות סביבם.

 שמר אותם.לעצים וותיקים יש ערך סביבתי וחברתי, והדגש הוא ל

 התהליכים שאנו עוברים כדי לקבל תפיסה,  אנחנו רואים שמתחיל להתקבל בשטח .

 הנאום שלי באו"ם נשלחתי ע"י השלטון המקומי כדי לחזק בתוך הרשויות המקומיות .

 כשמזהים נקודות שרוצים לתת מהנה נקודתי עבודה רציפה ובקרה והטמעה לתהליך לטווח ארוך בכדי לא לשנות 

 את החשיבות והדאגה לקיימות ואיכות הסביבה כשוויון במגזר הציבורי  שנותן מגוון נושאים רחב  רואים

 עצים עם ערך סביבתי הנוכחות היא קריטית להמשך החיים

 עצי פרי מחבר אנשים חזרה לילדות,  עצים במרחב קיים, במרחב עתידי בעיניי מאד חיוניים וחשובים.

 

 )הצגת מצגת ( –האיזורית לאיכות הסביבה  אקולוגית ביחידה –הדס מרשל  

 בארץ ובשרון –ניהול היער העירוני 

 תוכנית לאומית להצללה ע"י עצים

 הערכות רשויות השרון למשבר אקלים

 שולחן קירור העיר

 שיקום יער השרון

 התוכנית העירונית לניהול היער העירוני

 שיתופי פעולה מחבקים את היער העירוני 

 שיתוף ציבור 

 

 פקיד היערות ברשות הוד"ש –עידו רובינשטיין 

 עובד במחלקת הגינון בעירייה חדור מוטיבציה, רכשתי המון ניסיון איך לבצע יער וטבע עירוני ופיתוח נוף בעיר.

 חשוב מאד להשתמש בעצים מקומיים, 

 במסגרת התוכנית הכנו רשימה למה זקוקים לתחזוקת העצים ואיך שומרים על העצים הותיקים.

אנו מכינים סקר למיכרז לכל העצים בעיר במרחב הציבורי כל עץ יקבל ויוקם על המפה,  מיכרז נוסף לתחזוקה עירונית, השקייה 

 ותחזוקת העצים לשימור העצים.

 עובד יחד עם האגרונום בשם אהרון ברגר תושב העיר.

 

 מנהל אגף שפ"ע בעיריית הוד"ש  –יוסי מתתיהו 

 המצב הקיים,  מאחורי כל כותרת יש תוכנית ובכל רבעון מה נעשה אוסף של משימות לאחזקות 

 אנו מכינים תוכנית והכל מתחבר ליער העירוני.

 

 חבר מועצה  –יו"ר הועדה לקיימות ואיכה"ס  -רן יקיר 

 מהתוכנית הזו אנחנו רוצים שייצא בסוף החלק של הציבור והוא החלק של הגדרת החזון הציבורי בנושא

 ריכת סקר ציבור.הקמנו צוות לע

 נערך את הסקר הציבורי למיפוי צרכים, והגדלת מודעות של הציבור.

 

 חבר בועדה וחבר מועצת העיר  –רפי בן מרדכי 

 מעוניין בהרבה צל ומהר ,  האם אפשר לדעת מה יש בתוכנית לכך?

 

 תושב פעיל –אריק יפה 

 ילדות שלי עצים זה נכס עצום נפלא שהעירייה עושה לטווח ארוך נטיעת עצים זה מזכיר לי את ה

 במס' עצים בהוד"ש  2023מעוניין להוסיף בכמה יעדים נטיעות לשנת 

 לשים בעדיפות עליונה עצים ותחזוקתם. עצים גדולים שווים הון.

 



 תושבת פעילה –סיגל 

 עד כמה קיימת תוכנית במערכת החינוך בביה"ס לפי גילאים שונים?

 עד כמה זה קיים בפועל?

 

 תושבת פעילה  -מרום עינת 

 מציעה להקים חוגים לילדים במערכת החינוך 

 

 

 

 

 מנהלת מדור בריאות ברשות  –מורן שמרת 

 בנושא קידום בריאות בבתי הספר  – קול קורא לביה"ס ירוקים

 

 אירית תושבת פעילה 

 פעילויות קהילתיות המון השקעה בחינוך בכדי להשפיע ולהטמיע 

 

 תושב פעיל –אריק יפה 

 שנו רצף של פיתוח אולי אפשר לפני ולא אחרי לבנות,  עץ בוגר זה נכס חשוב מאדי

 

 חבר מועצה –יו"ר הועדה לקיימות ואיכה"ס  -רן יקיר 

 בנושא מט"ש נשלח עדכון סופי במייל לכולם – 28/6/22מועד הוועדה הבאה יתקיים בתאריך 

 

 

  


