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 21/1/21סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום  הנדון:
 
 

ברשות לאיכות   במקום:  50:66  שעה:  51/1/1651 נערך ביום:
 הסביבה 

משה   :נוהל ע"י
 בלסנהיים

 גלי בן ידידה  : נכתב ע"י מירי אידלסון  : סוכם ע"י

 מנהל הרשות לאיכות הסביבה-מר משה בלסנהיים :נוכחים
 ס.רה"ע וחברת הועדה -גב' מיטל להבי
 חברת מועצה וחברת הועדה -גב' שרון מלכי
 מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה -מר ברוך וובר

 יפו והסביבה וחברת ועדה-ת"א , קהילתהחברה להגנת הטבע -גב' יעל זילברשטיין
 משפטיתיועצת  -גב' עידית קצבוי

 הפורום הירוק וחבר הועדה -מר דוד איתן
 אגף התקציבים בעיריית ת"א -מר גל רז

 הרשות לאיכות הסביבה -מר טמיר קובץ
 

 חבר מועצה וחבר ועדה )זומן( -יאנסקידאובן לרמר   לא נכחו:
 נוכחים/העתקים תפוצה

 

 הדברים: סיכוםלהלן  .נערכה ישיבת ועדה 51/1/1651בתאריך 
 
 שונות )מצ"ב(  משה בלסנהיים ותוכניות פעולה "י חומי הפעילות של הרשות לאיכות הסביבה עהוצגו ת .5

 

 משה בלסנהיים )מצ"ב( חתת זיהום האויר וגזי חממה ע"י תוכנית הפעולה העירונית להפ ההוצג .1
 
 -שהועלו ע"י המשתתפים לדיון בישיבות הבאות של הועדה: והצעות נושאים .6
 

  מחברי מועצת העיר הצעה למינוי יו"ר הועדהישיבת המועצה הבאה תוגש ע"י אחד ל -לועדה ו"רי מינויא. 
 .במקום מר פאר ויסנר     

  
  מסגרות סמכותיות ומה נדרש בעירייה,  ,החוק בעירייה כיצד מיושם -חוק הסמכת מפקחים סביבתייםב.
 השרות המשפטי. באחריות  .יםסטטוס ומה נעשה בעיריית ירושלבדיקת   
 

 מר דוד רבינוביץ יעביר דיווח  .היתרי בניה בשעות הלילה 616-ניתנו כ 1655-ב-היתרי בניה בשעות הלילהג. 
 לועדה על נהלי מתן ההיתרים.   
 

  בצו  לפריטי רישוי רבים האישור כנותןהמשרד להגנת הסביבה מוציא עצמו  -שינוי בצו רישוי עסקיםד.
 רישוי עסקים החדש.    
   המקומיות יחידה הסביבתית ברשויותן להגדיר את סמכויות הל לשינוי מגמה זו או לחילופייש לפעו   
 להגנת הסביבה.במקום המשרד   
 

   עמדת המשרד להגנת הסביבה ואגף התברואה. מנהל אגף  ,מה החסמים – האריזות הפרדה במקור וחוקה.
 התברואה יוזמן לישיבת הועדה להצגת הנושא   
 

 יועלה ע"י גב' שרון מלכי בישיבות הבאות. -בורתיות על נושאי זהום אוירהשפעות תחו. 



 
 
 
 
 

 

 
 אסבסט, קרינה, גזי קרקע. -נושאים מסכני חיים כגוןהשפעות ז.
 

 לרבות  הקיים בכל הקשור לערכי טבע במקום, ת"פ עם עיריית חולון, שמירת המצב ש -ת חולוןצומח.
 נציגת החברה להגנת הטבע. יוצג ע"י .בהתייחס להקמת המרכז הלוגיסטיו   
 

 בתוכנית מתאר.  סימון טבע עירוניט.
 

  גנת הסביבה לטיפול העירייה בנושא. העירייה אינה מוכנה להכנס הבקשת המשרד ל – נמלת האשי. 
 לחצרות פרטיות למרות שניתן בכפוף לפקודת בריאות העם.   
 

 .קביעת לו"ז לישיבות הועדהיא.
 
 

 

 בברכה, 

 

 םמשה בלסנהיי 

 מנהל הרשות לאיכות הסביבה 

 

 

 

 

  

 העתקים:
 משתתפים

 ראש העיר -רון חולדאימר 
 חבר ועדה -יאנסקידמר ראובן ל

 חבר ועדה -מר פאר ויסנר
 מנכ"ל העירייה -מר מנחם לייבה

 היועץ המשפטי -עוזי סלמןעו"ד 
 ע. בכיר ראש העיר -מאור בנימינימר 
 משנה למנכ"ל העירייה -י זלוףרובמר 
 מנהל אגף תברואה -ל ארויוגימר 
 מ.מח פיקוח על הבניה -דוד רבינוביץמר 

 
 
 
 


