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הועדה לאיכות סביבה וקיימות 

סגן ראש העירייה והממונה על תחום איכות הסביבה -   בראשות 

מר ראובן לדיאנסקי  
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עו"ד ראובן לדיאנסקי  בראשות סגן ראש העירייה - 
 

חברי הועדה ה"ה: 
מוזמנים ה"ה: 

מנהל הרשות לאיכות הסביבה וקיימות איתן בן עמי 

החברה להגנת הטבע גליה חנוך רועה 

הרשות לאיכות סביבה וקיימות עינת גפן סגל  

הרשות לאיכות סביבה וקיימות איתן קוכמן 

חברת אתרים רותם טריביצקי 

תושבת  שני  

תושבת ענת 

תושב  יואב קרמר  
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על סדר היום: 

 

סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה, עו"ד ראובן לדיאנסקי   דברי פתיחה - 

 

הוצאת כלי הפלסטיק החד פעמיים מחופי הים    

 

פעילות הרשות לאיכות סביבה וקיימות במהלך תקופה הקורונה   

 

 דיון – שאלות ותשובות 

 

 דברי סיכום 

 

 *  * *
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עו"ד ראובן לדיאנסקי  ויו"ר הועדה-  סגן ראש העירייה   - דברי פתיחה 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

שלום, אנחנו נפתח את הועדה הראשונה אי פעם של ועדת איכות סביבה בZOOM, נעשה 

וניגש לעניין.   סבב כל אחד שיציג את עצמו 

)סבב שמות – מופיעים בהתחלה(. 

אנחנו נתחיל ככה, הישיבה הזאת מוקלטת ויצא פרוטוקול מפאת התקופה לא צריך להכביר 

מילים אנחנו מנסים לנסות ולקיים שגרה באמצעות הזום. בחודשיים האחרונים כולכם 

יודעים שכל השגרה זזה הצידה ובעצם כל דבר ועניין שרצינו ותכננו די קפא על שמריו. אחד 

הדברים הגדולים שקרו לפי פחות או יותר חודש שזה שהעברנו במועצת העיר תיקון לחוק 

קובע איסור של מכירה והכנסת מוצרים חד פעמיים לחופי הרחצה שלנו. בעיניי  עזר עירוני ש

זה אחד ההישגים הסביבתיים היותר גדולים, ביושר היינו העיר השניה אחרי אילת וגם להם 

מגיע כל הכבוד. אני חושב שתוך שלושה וחצי חודשים מהרגע שאני דיברתי על זה עם 

ת חוק העזר. מי שקצת מבין בזה זה זמן מאוד קצר,  חולדאי אנחנו בעצם הצלחנו להעביר א

וזה בעיקר תודות לעבודה של הרשות איכות סביבה וקיימות, מול השירות משפטי, אגף 

. בעונת רחצה יש סדר גודל של 10 מיליון איש  החופים, אגף תברואה אתרים כמובן וכו'

וכלים חד פעמיים  שמגיעים לחופי הים של תל אביב, למעשה מ70% מהפסולת הן פלסטיק 

וזה באמת דבר נפלא. כמובן שההמשך של חוק העזר הוא בעצם בהטעמה הסברתית 

וחינוכית בקרב הציבור, גם בלרתום את הזכיינים נמצאים בחופים ובכלל לנהל שיח מקדמי 

ומערך של שיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים משלב הגברת התשתיות בחופי הים 

הזכיינים של המסעדות. הציבור צריך להבין שאנחנו חייבים להבין  דרך באמת לרתום את 

לשנות את הרגלי ההתנהגות שלנו להגיע עם כלים חד פעמיים ושאנחנו עוזבים אז חלק 

מהכלים נשארים ורבים מהם מגיעים לים ולמים עצמם. אני מאוד מקווה, יש טענה ששנת 

היא אבודה לנו בהרבה היבטים אבל אני אופטימי ואני מקווה שבעוד מספר חודשים   2020

ולקראת השליש השלישי של השנה נוכל להוציא לפעול את אותה תכנית בהקשר של חוף הים 

ה של הפלסטיק שגם הרשות וגם אתרים עובדים עליה. זה דבר  וההתמודדות עם ההפחת



ישיבה מיום 04.05.2020 
 

 
 
עמוד 5 מתוך 22 

 
 

 5

 

אחד. אחרי הפתיחה שלי אני אשמח שגם איתן יגיד משהו בעניין ואח"כ איתן קוכמן יתן 

סקירה לגבי התכנית שהרשות עובדת עליה שהיא תכנית החינוך ההסברה ההטמעה ושיתופי 

ביחד עם אתרים, ואח"כ גם רותם תדבר.   הפעולה 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

התחלנו לעבוד על התכנית שהעולם היה נורמלי פחות או יותר אז חלק מהדברים שיוצגו 

בור עדכון מחדש. היום הייתה חזרה כללית לקראת יום שני איך בכלל פותחים  יצטרכו לע

חוף רחצה לדוגמא, יש היערכות של אתרים ואגף החופים ושל עוד יחידות עירוניות שכרגע 

הנושא של הפלסטיק לא שם אלא איך בכלל מצליחים לפתוח את החוף לאנשים.  

בכל הנושא של רצועת העסקים שעל  אנחנו התחלקנו לשתי קבוצות, קבוצה אחת מטפלת 

זה המתרחצים. שזה יותר  החוף שזה עולם בפני עצמו וזה אתרים מטפלים, והחלק השני 

אנחנו טיפלנו ויש לנו שותפות מלאה, גם אגף החופים גם השירות המשפטי, אני בטח שוכח 

גוף או שניים. שורה תחתונה שלי שלתכנית שגיבשנו נצטרך עוד לעשות הרבה התאמות, בטח 

לתקופת הרחצה הזאת. אז בבקשה איתן ורותם.  

 

אחראי תחום מחזור הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן קוכמן – 

אני רוצה להפנות את כולם למצגת.  

אז כמו שראובן הציג בתחילת העבודה אספנו נתונים מה שאנחנו יודעים היום על הפסולת 

בחופים, ש60 אחוז ממנה מגיעה ממתרחצים. 90% ממנה היא פלסטיק קרוב לש כמה 

בסופי שבוע וחגים. אני מאמין שנגיע למספרים אחרים  מילניום של מבקרים בכל שנה, פי 6 

שהחופים יפתחו. בממוצע מבקר בחוף משאיר מדי שנה כ-4.5 קילוגרם פסולת. בשנת 2019 

טון פסולת מהחופים, אורך רצועת החוף היא 14,350 מטר, כל חוף מוכרז הוא  פונתה 1.90 

חופים. מבחינת התפלגות הפסולת בחופים, עיקר  באורך של 150 מטר. ישנן 14 מסעדות ב-13 

הפסולת היא בשרתון שמרכזת מספר חופים. כחלק מהיערכות בדקנו מאפיינים דמוגרפים 

של מבקרי החופים, את הרגלי המחזור של מבקרי החופים, דוגמאות מרשויות אחרות בארץ 

עשינו סקירת ספרות על מקרי בוחן, ועשינו מיפוי של קהלי היעד ובעלי עניין.  ובעולם ו
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בהתחלה ראינו את התכנית כפועלת בארבעה צירים,  ציר הניטור שבודק מה המצב הפסולת 

היום מה עמדת הרוחצים, שימוש בחד פעמי וחשבנו שצריך לקבוע יעדי הפחתה ולקבוע אם 

לקת לעסקים, רוחצים, בתי ספר וקהילה.   עומדים בהם. את ההסברה ראינו מתח

תחת ציר העסקים חשבנו שצריך לעשות בירור צרכים ראשוני והתחלנו לעשות את זה, 

איזשהו מחקר על פתרונות שנמצאים בשימוש, לאתר חלופות ולהוציא מדריך לשימוש 

העסקים. מבחינת החקיקה אני לא אכנס לזה כרגע כי זה לא מעודכן בהתאם להתקדמויות. 

טרום משבר הקורונה המסרים העיקרים היו אל תשאירו זבל בחוף ובים שלי, רב פעמי! 

המוטיבציות העיקריות הם ניקיון הסביבה החופית וצמצום פגיעה בבעלי חיים ושמירה על 

הבריאות. שכרגע אנחנו חושבים שזה צריך להיות מוטיבציה שצריך להדגיש אותה.  

י החופים שהם בעצם יעבור לרב פעמי ויעברו הסברות  ראינו את התכנית מתחלקת לעובד

והכשרות הם השגרירים משל המסר. עסקי החוף רותם תרחיב בהמשך וגם להם צריך לעבור 

הסברה גם לבעלי וגם למסעדות. לכלל הציבור חילקנו את זה להעלאות מודעות לנושא אם 

זה קמפיין, שילוט בחופים סיירות ודוכני הסברה והצגת פתרונות מעשיים. הסברה 

ופעילויות בבתי ספר, גנים מרכזים קהילתיים, קייטנות, מועדוני ספורט ימי. תערוכות, 

פסלים סביבתיים ליצירת שיח תקשורתי. וכמובן להנגיש את הפתרונות: עמדות השכרת 

כלים, חלוקת רב פעמי, הרחבה והנגשת מתקני שתייה ופתרונות לשטיפת כלים בחופים.  

כבר דיברתי על רוב הדברים גם  בערך לאורך השנה מתחילת עונת הרחצה,  פרסנו את זה 

יודע כמה זה יהיה רלוונטי. עמדת השכרה סיירות הסברה חשבנו לעשות את זה  תיירים לא 

בצורה משחקית, שחקני שטח שמחלקים כלים, קמפיינים, תערוכת אומנות הדרכה 

בקייטנות ובבתי ספר. ולקיים סקר איכותנו בקרב המתרחצים. 

כרגע בעקבות הקורונה יש לנו הרבה סימני שאלה לגבי מה יכול לקרות השנה, לגבי הרצאות 

והכשרות אז אולי מרחוק? אנחנו עובדים על איזה סרטון לכלל חופי הדגל הכחול ביחד עם 

פרסום לתיירים זה גם בסימן שאלה, שילוט בחופים אנחנו חושבים שיש  עמותת אקואושן, 

ם. קמפיין הסברה מרחוק בשיחות זום והקרנות סרטים. פעילויות בבתי ספר  לזה עדין מקו

וגנים ובמרכזים קהילתיים כרגע זה בסימן שאלה.  

ים הנוכחיים זה קורונה כי חד פעמי נתפס בטוח יותר, הווירוס שורד על משטחים.  האתגר

בעולם זה מעניין לראות יש דחייה ביישום  תלוי בסוג המשטח בין כמה שעות לכמה ימים. 

איסורים על פלסטיק, רשתות לא מקבלות כלים רב פעמיים, ואנחנו רואים איסורים אפילו 
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על שקיות חד פעמיות ודווקא בעת הזאת תל אביב קידמה את החוק שזה תקדים עולמי אני 

לא מכיר עוד עיר שעשתה צעד כזה. צמצום הפעילות העסקית – האם יש פניות לדבר בכלל 

ופה זו? עומס על החופים, אין טיסות. בגדול אנחנו רואים עלייה כללית  על חד פעמי בתק

בכמויות הפסולת. היתרון הוא שבשבוע שעבר חופי תל אביב קיבלו את התו הבינלאומי "דגל 

כחול", זה אומר שאנחנו עומדים בקריטריונים בינלאומיים בנושאי חינוך ומידע, איכות 

מים, בטיחות ושירותים וניהול סביבתי.  

לגבי הרב הפעמי והחד פעמי אז ככה חשבנו על  ניפוץ מיתוסים  אחד האתגרים זה באמת 

כמה נוסחאות שיכולות לעבוד, הידעת? לפי הנחיות משרד הבריאות שטיפה במים וסבון היא 

הכי הגיינית. רב פעמי = רב יתרונות! הכי חגיגי ומפנק, הכי מצמצם אשפה והכי הגייני! 

נגד וירוס הקורונה, וירוסים  בטוחים? כן. מים חמים וסבון יעילים  האם כלים רב פעמיים 

אחרים ובקטריות. מדיחי כלים עמידים בהשמדת הווירוסים. האם כלים חד פעמיים 

בטוחים יותר? לא בהכרח.  הם לא בטוחים יותר מכלים רב פעמיים שנשטפו היטב. הם 

חשובים לפתוגניים שהגיעו עליהם בשלב הייצור, השינוע, אחסון במלאי ושימוש סופי. 

בעצם את הרב פעמי אתה יודע מאיפה הגיע ומי שטף אותו וחד פעמי קצת פחות. על פי 

המידע הקיים הווירוס לא מועבר במזון.  

 

אנחנו בודקים גם איך רשויות אחרות מתמודדות בעולם, אנחנו רואים שבאוסטרליה 

חד פעמיים, חשוב כמובן לשמור על  ממשלת ויקטוריה פרסמה כי אין תועלת במעבר לכלים 

. בסינגפור אפילו יוצאים בקריאה לתושבים להביא כלים מהבית  היגיינת ידיים וניקיון

פרסמו הצהרה שאין עדות לכך שחד פעמי בטוח יותר מרב פעמי. וזה חלק  ובפילדלפיה 

מהדברים לא קשור לחופים בכלל, אלא גם אנשים שהשתמשו ברב פעמי לפני הקורונה 

ברו לחד פעמי וזה קהל יעד שצריך להתייחס אליו ולהפיג את חששותיו. אנחנו רואים  שיע

כבר מדריכים לשימוש ברב פעמי בתקופת הקורונה, התחלתי לרכז חומרים בנושא. אנחנו 

רואים שתקופות להשכרת כלים משגשגות בזמן המשבר. מה שמייחד את החברות האלה 

דו בפרוטוקולים של בטיחות מאוד אדוקים. בניגוד  שנותנות שימוש הם כבר לפני המשבר עמ

למשל בסטארבאקס שאין שם את ההקפדה הזאת.  

וזהו תודה רבה על ההקשבה. 
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ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אז אני אגיד משהו, קודם כל תודה על מה שהצגת. קשה לנו להתמודד כרגע עם הפן 

בהקשר של מה בטוח יותר ומה פחות. זה נכון שהצגת שורה של  הפסיכולוגי של כל העניין 

מחקרים ואמירות כאלה ואחרות שלא נותנות חיזוק מדעי לעובדה שחד פעמי הוא יותר 

בטוח מרב פעמי יחד עם זאת אנחנו בסיטואציה מורכבת שאנחנו נצטרך לראות תוך כדי 

שאנחנו חיים בסיטואציה של לחיות לצד הקורונה, עד אשר יהיה חיסון, איך אנחנו בכלל 

מתקדמים גם הסברתית בהקשר הזה ובעוד הרבה מאוד הקשרים. אבל עצם העובדה שיש 

לנו היום גם אחיזה במסגרת חוקי העזר וגם עבודות מטה שעוסקת בהיבט של איך אנחנו 

ו  צריכים להתנהל עם הקורונה ובלעדיה זה דבר מאוד חשוב. וכמו כל דבר שקורה היום אנחנ

חודשיים קרובים לקבל החלטות ולראות מה נכון לעשות בעת הזו מה נכון  נצטרך בחודש-

לחכות למועדים אחרים. אבל זה שיש תכנית סדורה וברורה, זה כבר דבר חשוב ונכון. 

הרצינות הזאת. עכשיו רותם תגיד משהו ואז אנחנו נתפנה לשאלות.  

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

שא של מסעדות החוף. אני מתחילה בחסמים בצל משבר הקורונה. הפן  אנחנו עסקנו רק בנו

פסיכולוגי, פניות הציבור למסרים הנתפסים כמותרות. וגם כלים רב פעמים כאתגר סניטציה 

גם אם נכונים או לא הם נתפסים ככה. והמסעדות שנאצלות למצוא פתרונות מיד רצו לדבר 

קרה של המסעדות הדבר הזה ישית עלות על  הזה כפתרון. השלישי והמהותי זה העלות, במ

המסעדות גם ברמת הסטים החדשים וגם ברמת הכוח אדם, בדיילות ובשטיפת כלים כי יש 

מנגנון פיקדון לכלים. אנחנו לא בטוחים שזה זמן טוב להוסיף עוד עלות נוספת אחרי 

שהתחום נפגע וסביר להניח על פי איך שנשמעות ההנחיות שזה ימשיך. יש בעיה שהכלים 

צריכים להיות מסוימים כי אסור כלים שבירים אבל גם לא חד פעמיים ויש מחסור בכלים 

בשל האטת היבוא.  

איך מתקדמים מפה, מה שאנחנו התייחסנו זה המוצרים הנלווים, המנגנון  פנינו להמשך ו

הכי גדול שבחרנו ללכת אליו, קשים, בוחשנים, מנשאים, שקיות, שמוספים לתוך המנות. 

הגשה מחוץ לשטח ההיתר שלא יכולים להגיש בזכוכית במשהו שביר מנסים למצוא משהו. 

בקיוסקים. לכן לכל אתגר עשינו פתרון.   TA  הגשה בקיוסקים 40% מכלי החד"פ הם כוסות
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כבר עכשיו. שינינו את פקודת  למשל פשוט להסיר את המוצרים הנלווים ללכת עם שלב 1 

ת למסעדות החוף קווים מנחים שהיה כתוב עד עכשיו  החופים שמדברת בין היתר נותנ

שאסור להגיש כלי זכוכית בשטח ההיתר, אז עכשיו התווסף שככל הניתן לא להגיש מוצרים 

נלווים. עד עכשיו היה כתוב להגיש בחד פעמי ועכשיו זה שונה שלא להגיש בזכוכית. הדבר 

השני זה הפיילוט של הפיקדון אנחנו כרגע השנה ממליצים לא לעשות את זה. הדבר השלישי 

זה פיילוט של כוסות טייק אווי משותף לכל מסעדות החוף גם זה אנחנו חושבים שזה זמן 

לא נכון בגלל האתגר הפסיכולוגי. 

יכול להיות שנחליט ליישם את פיילוט הפיקדון במהלך השנה, אולי אחרי הקיץ שנראה 

מוצרים הנלווים ואלטרנטיבה.   שהעונה נרגעת ובכל מקרה אנחנו הולכים על הסרת ה

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

את יכולה לספר לנו כמה עסקים יש לאורך חוף הים? 

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

13 חופים 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

לכל חוף יש מסעדה? 13 מסעדות. כמה זכיינים?  

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

אני לא יודעת את המספר המדוייק בערך כמספר החופים. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

מישהו רוצה לשאול שאלה?  

 

 

עו"ד יואב קרמר: 
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ונכון שאנחנו העיר  קודם כל חשוב להגיד כל הכבוד, לא מובן מאליו. באמת יפה מאוד 

זה יהיה זרקור לכל ערי החוף. היתה לי שאלה, בסופו של דבר אדם ניגש לקנות  השניה אבל 

בקבוק קולה בקיוסק איך הוא יצרוך את זה? 

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

בכל הנוגע לעסקים אנחנו בנינו תכנית שהיא רב שלבית אף אחד לא חשב שכבר השנה לא 

ן להם פתרונות אליהם. התעסקנו כרגע  תהיה צריכה של חד פעמי בחוף, יש דברים שאי

בכלים שהמסעדות מוציאות, נתנו את הדעת לסודה ומים בבקבוקים רב פעמיים שיוכלו 

למכור ולא הגענו לנושא למוצרים שנמכרים בחד פעמי, למשל אריזת במבה. זה שלב שלא 

הגענו אליו, התכנית נקטעה בשלב הראשון. 

 

עו"ד יואב קרמר: 

י, האם יש מחשבה להרחיב את זה לסיגריות?  השאלה השניה שיש ל

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

האמת שהיה לנו דיון בנושא אצל רובי )זלוף( זה לא קשור לעסקים. אז אולי מישהו אחר 

שיענה. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

 . אין לי תשובה בשבילך אני לא יודע מה להגיד לך זה בהחלט מבורך ורצוי

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

גם עשינו ניסיון בחופים 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

זה לא נכנס תחת חוק העזר המתוקן עכשיו, זה לא קיים. אני חושב שבעוד מספר חודשים, 

ישון נדמה לי שאסור לעשן במגרשי כדורגל  אגב אולי יש חוק שמתייחס על זה שזה חוק הע



ישיבה מיום 04.05.2020 
 

 
 
עמוד 11 מתוך 22 

 
 

 11

 

אולי החוקים הארציים מסדירים את זה בצורה טובה לגבי עישון במרחב הציבורי אבל 

אפשר לבדוק. אם למישהו יש תשובה והתייחסות אז הוא מוזמן. 

 

אחראי תחום מחזור הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן קוכמן – 

לפי מה שאני יודע כן אבל זה מצריך בדיקה.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אז אני מבקש לבדוק. אם אפשר להסתמך על החקיקה צריך לראות את עניין האכיפה ואת 

ההשקעה הכספית באכיפה. 

 

גב גליה חנוך – החברה להגנת הטבע: 

ויפול על האכיפה מה הוחלט לגבי זה?   בסוף הכל יקום 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני אחלק את התשובה לשניים, צריך לבדוק הסדרה בחוק הראשי במקרה שיש אפשרות 

צריך לבדוק אם יש סמכות לפעול. לגבי הפלסטיקים ודאי שיש אפשרות לאכוף נדמה לי 

למי שעובר על החוק. התיקון מתייחס לעוד דברים משמעותיים אגב  שדו"ח הוא 470 ₪ 

שקשורים לחוף הים כמו איסור על רוכלות, דיג, קיום אירועים שהוכנסו לתיקון לא רק 

זה יהיה הסכום והפיקוח מן הסתם רשאי ויכול לאכוף  פלסטיק. לגבי הדו"ח עצמו זה 475 ₪ 

אבל אני אומר את זה לאיתן, אנחנו נצטרך לעשות כמה תסריטים לגבי איך מתחילים 

יכולים להגיד שאנחנו משעים את ההתעסקות בחצי שנה אבל יש  להתמודד עם החוק, אנחנו 

דברים שכבר צריך לעשות וצריך ליצור את סדר העדיפויות. גם בהינתן שגם העסקים עצמם 

שהלוואי ויחזרו לפעילות יהיו להם קשיים וצריך לראות איך מתמודדים עם הקשיים שלהם 

ח פקחים שבוע אחרי שנפתח את החוף.   ועושים תיעדוף של לוחות זמנים. אנחנו הרי לא נשל

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

בכל מקרה לא התכוונו להתחיל באכיפה, הרעיון היה שאנחנו מתחילים בפעולות הסברה 

ועידוד ודברים שהם חיובים, קמפיין חיובי של הדובר. לא התכוונו ליישם אכיפה על 
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י באמת יפתחו את החוף, מה יהיה, מתי יפתחו את העסקים  ההתחלה. צריך לראות מת

נוכל להתחיל להיכנס עם ההסברה לנושאים מסוימים. וכמו שאמרת  ואחרי שזה יקרה 

נוכל  בהתחלה לא נשיג את כל מה שאנחנו רוצים בעונה הזאת, נשים רגל כדי שבשנה הבאה 

לעשות זאת בצורה מאסיבית.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני מבקש שיבנה גאנט, אני מניח שתוך שבועיים יפתחו את החופים, ויהיו שירותי הצלה 

ואז גם המסעדות והמזנונים יפתחו, וצריך לבנות גאנט איך אנחנו מתחילים להנחיל את 

הסיפור של הסרת/הוצאת הפלסטיקים מחופי הים. חייב להיות באופן מדורג. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

צריך להכניס את איתן שוורץ לתמונה רצינו קמפיין של מודעות שיאפשר להתחיל את 

המהלך 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

קודם יש לנו את נושא התשתיות, קמפיין מודעות זה סופר חשוב, אבל נצטרך לשים פחים 

פשר יהיה, גם אם בכל זאת יש חד פעמי שיהיה מה לעשות עם זה. וצריך  כתומים כדי שא

לראות איך סוגרים את הפינה של העסקים והסברה. 

 

גב רותם טרביצקי- חברת אתרים: 

נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להכין את השטחים, אבל העסקים בעונה הנוכחית לא 

יוכלו להימנע, נעשה הפחתה. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני מדבר על גאנט שמתחיל בהפחתה ואנחנו בונים לוח זמנים הגיוני, סביר ואפילו מקל 

נוכח התקופה אבל שאנחנו נדע מה קורה בעוד שנה מהיום. בפתיחת עונת הרחצה 2021 נגיע 

למקום הרבה יותר טוב מהיום ונהיה עם הפנים להוצאת פלסטיקים והסברה ברורה ושיתוף 
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פעולה אדוק עם הציבור, והבנה שההצלחה היא הרבה תלויה באנשים שישתפו פעולה. זה 

לגבי העניין הזה אם יש למישהו משהו להוסיף. 

 

תושבת 

רציתי לשאול אם זה ישפיע על רישוי העסק. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

יש את התו הסגול שצריך לעמוד בו גם 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני אנסה להבין אם הבנתי נכון, האם שתסתיים תקופת הזכיינות עם בעל מסעדה כזה או 

אחר האם אנחנו נרצה שבמכרז יכללו הוצאת פלסטיקים. לדעתי בהחלט כן. אני לא נכנס 

השיח עם הזכיינים הוא משתף, ליצור שיתוף פעולה  לרזולוציה של תנאי ברישיון. היום 

איתם, אבל ברגע שהמשחק מתאפס וצריך להוציא מכרז חדש אז נהיה חייבים להטמיע את 

ערכי חוק העזר לתוך המכרז עצמו שנוכל לממש אותו בצורה הכי נכונה והכי טובה שנוכל 

לעשות את זה. זאת נקודת הזמן הקריטית, יש לנו עמדה, מחויבות ואתם נדרשים במידת 

הסבירות לקחת בזה חלק שאתם מגישים את המועמדות למכרז. זהו. זה עוד חזון מועד ואני 

נות של כל אחד וזה לא כל כך משנה.  הגיד לך מתי מסתיימות תקופות הזכיי לא יודעת ל

 

גב גליה חנוך – החברה להגנת הטבע: 

יש כבר מחשבה קונקרטית על איך עושים את קמפיין ההסברה בקהילה ובחינוך עם 

התושבים? יש פיתוח של תכנית 

 

אחראי תחום מחזור הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן קוכמן – 

היה לפני המשבר כמובן, בשלב הזה אנחנו עוד לא יודעים איך יראו המסגרות, ומה אפשר 

ברגע שהדברים יתבהרו ברור שנגבש משהו יותר קונקרטי.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 
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בכל מקרה אני יכול להגיד לך גליה, שאם יש לך רעיון, הצעה את יותר ממוזמנת להציע 

ולבוא בדברים עם איתן ולראות לפחות על הנייר אם זה נכון או לא נכון מבחינת העירייה. 

 

חלק ב' 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

בור לדיווח של הרשות לאיכות סביבה וקיימות על מה בעצם נעשה בתקופת  עכשיו נע

הקורונה. איתן בן עמי יציג את הפעילות ואיך הרשות מתפקדת מבחינת כח אדם ומה נעשה 

בחודשיים האחרונים, מה עתיד להיעשות עדין תחת המטריה של הקורונה. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

ז אנחנו עד החזרה של כולם לעבודה, עבדנו בצוות מצומצם, היינו בין 5-6 אנשים  טוב, א

שטיפלו בכל הנושא של מפגעים סביבתיים, הרישוי בנייה נמשך אז היינו צריכים לתת חוות 

ונושאים  דעת וגם הפעלנו בהרבה התנדבות נושאים של מזון כחלק מתכנית המזון העירונית 

תכף אני אציג לכם דברים שעשינו. עכשיו אנחנו חזרנו, עדין די  של חקלאות עירונית, 

בבעיה, מפני שעובדי העירייה חזרו, כל נושאי איכות הסביבה הקלאסיים אבל צוות 

הקיימות עוד לא חזר, אנחנו מתחילים היום במסע להחזרתו. צריך לחכות לאוקיי הגדול של 

הנהלת העיר, מקווה שיאפשרו לנו להחזיר אותם לפעילות. אני אראה פה מסך, ריכוז של 

הפעילות שעשינו בחודש וחציה אחרונים, מגיע לצוות של עינת שרוב הדברים נעשו כמעט 

בהתנדבות מוחלטת, העלינו 61 תכנים בערך, סה"כ צפו קרוב ל70 אלף איש והרבה מאוד 

חשיפות. גם התייחסנו ליום כדור הארץ ועשינו הרצאות ופעילויות, אחת ההרצאות 

המעניינות היתה יל איך אתה לוקח את החודש וחצי שהיו ומנסה בפרו אקטיביות לאמץ 

חלק מהדברים שקרו, היתה הרבה היענות, הרעיון הוא שאנחנו לא יודעים שהמשבר פרץ 

בגלל האקלים אבל אנחנו יודעים שהרבה מהפתרונות שאנחנו מציעים למשבר האקלים 

חי. ותכף נראה את זה, על אקטיביזם סביבתי, עשינו  מתאים כמו כפפה ליד גם למשבר הנוכ

הרבה מאוד הרצאות לבני נוער, גם עשינו סיור, ליאב לקח אותם, היתה הרצאה על עידן 

הפלסטיק ואפילו איך לנקות לפסח בצורה בריאותית. 
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ההייליטיים היו בנושאי המזון התחברנו לפודקאסטים של לוקסי ואפרת אנזל וגם הפקנו 

ל אנשים אחרים בנושא איך לנצל את המזון והמזווה, מתכונים לגוון, והפצנו את  סרטונים ש

זה גם בשפות אחרות, באנגלית אמהרית, ערבים, הרבה מאוד צפיות, זה ממשיך לרוץ ברשת. 

כל הנושא של שיחה עם.. תזונאיות וכו' היה לנו פה 2-3 שיחות עם מאות משתתפים ושאלות 

קבוצות וואטסאפ,  עוברים הרצאות ראשונות בטיפות חלב על  שענינו. וגם המשכנו יש לנו 4 

איך לעבור למוצקים והם מצטרפים לקבוצות וואטסאפ בהתאם לגיל, עם התזונאית שלנו, 

היו המון שאלות בתקופה הזאת, זה הרבה מאוד עבודה. הפצנו גם לגנים שחזרו גם בכמה 

שפות את כל הנושא של האלרגיות ואיך לחזור לכיתה.  

 

הצלחה מאוד גדולה, אנשים מצאו את הגינה  בתחום החקלאות העירונית גם היתה פה 

הקהילתית והטבע העירוני כמקום של נחמד וגם של אהבה, ובחודש וחצי האחרונים יש לנו 

הצטרפות של עשרות משפחות לפעילות, רשימות המתנה של משפחות לגינות קהילתיות, 

שות ביחד עם מיכל משפ"ע עזרו לתחזק את הגינות  אנשים שמרו על ההנחיות, שרון מהר

וחלוקת זרעים לירקות הקיץ, חילקנו לכל ילדי החינוך המיוחד אדניות לטפל בבית עם עלון 

של איך לעשות את זה, ביחד עם מינהל קהילה. כל הנושא של חקלאות ביתית וחקלאות 

בגינות היא חשובה מאוד. אנחנו מוסיפים לזה שני רבדים שנתגבר אותם, אחד זה הנושא של 

חקלאות בחצרות פרטיים ואולי הקמת חווה לגידול מזון. גם הפקנו סרטונים מוצלחים על 

איך לעשות את הדברים נכון, היו הרבה תגובות. זה בפייסבוק העירוני, בדיגיתל בפייסבוק 

של מנהל החינוך של תל אביב-יפו הירוקה, קבוצות ועוד. 

 

יש משהו מאוד בסיסי, גם הממשלה וגם הארגונים כולם מכוונים  משולש הביטחון התזונתי, 

מטרה לחלק אלפי מנות מזון, שאנחנו לא יודעים מה יש בהם למשפחות, אנחנו מסתכלים על 

שלושה ממדים. אחד זה מניעת בזבוז איך אנחנו מצילים מזון, ביחד עם המשרד להגנת 

הסביבה, עם עמותות, איך אנחנו מריצים מהלך כמו מדף סייל עם מוצרים שעומד לפוג 

תוקפן למכור אותם יותר בזול, כנ"ל בשווקים אולי בשווקים נקים מרכז לאיסוף והצלת 

מזון, יש אפילו דיבור על מטבח שיכול לעשות עיבוד מסויים, מנות שאפשר לחלק אותם. 

הדבר השני היא התארגנות חסכונית במטבח הביתי, איך לקנות נכון, לא לבזבז מזון, איך 

מעודדים מתכונים מזינים, שימוש בחומרים נכונים ואיך מאריכים את חיי המדף של 
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מוצרים שלא יתקלקלו לנו מהר ואז נצליח לא לבזבז את הכסף. וגידול מזון, החל מגידול 

מזון, איך לגדל אדניות ובבית עצמו, בגינות קהילתיות ואולי כמו שיש לנו חווה לגידול 

ים בעיר, בדומה למה שהיה בדיזינגוף סנטר חווה שממנה אפשר יהיה  צמחים שאנחנו שותל

לקחת גזר, חסה, עשבי תיבול ולשלב אותם במנות שנחלק, לדעתנו זה יכול לחסוך הרבה 

כסף. זה עולם שמשלב בין גידול מזון, לחיסכון והבטחת ביטחון תזונתי.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

עכשיו אין ולא אזכור אחד לגבי עניין הבריאות.   בשקף שהראית 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

יש פה, ביטחון תזונתי. כל מה המעגל מסתובב שעדיף לבוא ולתת למשפחות הנזקקות מזון 

שהוא בריא, מאוזן. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

ש להוסיף גם את עניין הבריאות וזה מרכיב משמעותי שהוא צריך להיות ברור, ולא  אני מבק

לצפות להבין שביטחון תזונתי זה עולה בקנה אחד עם הנושא הבריאותי ובטח שזה חשוב 

בעת הזו אחרי שאנשים ישבו בבית וטחנו, ועלינו בין 5-7 קילו. אז הנושא הבריאותי חייב 

להיות חלק ממש בפוקוס. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

אנחנו נדגיש אותו עוד יותר. יש לנו משהו פה עם הרחבה, התייחסנו לכל מיני דברים שהם 

מעולמות התוכן שלנו, מתן פתרונות והדרכות להוזלות עלות הקיום, כל העולם של הקמת 

מרכזי שיתוף, החלפת מוצרים, תיקונים של מוצרים, שכבר יש לנו אותם אז להרחיב אותם, 

תיקון אופניים, החלפת אופניים, מסיבות החלפת בגדים, קח תן, אפילו יצאנו באיזה משהו 

שהוא כמו תולו דיגיטלי מורחב לבניין בין הדיירים איך הם יכולים להחליף מוצרים 

ושירותים על מנת לחסוך עלויות. זה יכול לחסוך מאות שקלים בחודש למשפחות שזקוקות 

עידוד מעבר לשימוש במאווררים, חסכמים, איך  לזה. התייעלות ביתית בנושא אנרגיה ומים. 

מצלילים את הבית להוריד בהוצאות של קירור, כל הנושא של הוזלת עלות הקיום באמצעות 
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מתן פתרונות/הדרכה לצריכת מזון יעילה ובריאה. מניעת בזבוז מזון והתמודדות, יש לנו 

אל ועם עוד עמותות איך עושים את זה, משרד להגנת הסביבה מאוד  תכנית עם לקט ישר

בעניין. כל הנושא של הארכת חיי מדף, אנחנו מאוד מקווים שבמרכזים הקהילתיים יהיו לנו 

ונוכל לעשות הדרכות והתנסות וחיסכון במזון, איך קונים את זה, כמו חוג  מטבחים 

וה ששם ירכזו את הנושא. יש עמותות  וקורסים, פתיחת מרכז מזון בשוק הכרמל או התקו

שמתמחות בעניין אנחנו רק צריכים לעזור להם ולאפשר להם. הסתכלו קדימה וחשבנו אולי 

על מטבע מקומי שיתניע, עידוד המרכולים לצריכה. להקים ועדה שתסכל על כל הנושאים 

בראייה יותר מערכתית שתגבש את האסטרטגיה שמתוכה נעשה את זה. אני מדבר פה על 

בנושא של חיבור עסקים לקהילה   40C-סיוע לעסקים, זכינו בקול קורא מטעם ארגון ה

ובנושא של משבר האקלים. וגם כל הידע שצברנו בתו הירוק נשים את זה ככלי בארגז 

הכלים. ראש העיר והמנכ"ל רואים בהחזרת העסקים לפעילות כדבר חשוב, גם כל הנושא של 

ממשיך לפעול, אנחנו חושבים שזה כלי טוב לעשות את זה.   מטבע מקומי וגם לירה שפירא 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

בהקשר הזה אני רוצה לעדכן את החברים פה, שזה משהו שהתחלנו לעבוד עליו לפני 

הקורונה, זה בעצם לקחת את חמשת הקניונים שפעילים בתל אביב ולהכניס אותם לתוך 

של קיימות וחיסכון במשאבים כאלה ואחרים, זה משהו שלא הספקנו להיפגש עם  המודעות 

מנהלי הקניונים והמנכ"לים, היו פגישות שהתבטלו, אבל אני דיברתי איתם והם מאוד 

בעניין וזה משהו שבין היתר אני רוצה שכבר נחזור לעניין הזה, כי זה גם היום במיוחד זה 

גם אינטרס גדול שלהם. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

יש גם כלים של הוזלת עלויות וזה משתלם. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

נעבוד מול מעטים שיש להם זרועות מול רבים. אם נצליח להוביל שיתוף פעולה של מספר 

קניונים אתם ודאי מבינים את העוצמה וכמות החנויות שכל קניון כזה מאכלס בתוכו.  
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מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

האוויר בעיר והפחתת עלויות אחזקת רכב ורכישת  הנושא החמישי זה שמירה על איכות 

דלק. אנחנו רוצים להמשיך לעודד את הויתור על הרכב, אנחנו רוצים שיתנו חינם תל-אפן 

המיזם. כל הרעיון של הוזלת השכרת הקורקינטים בעיר צריך  אבל בינתיים רוצים לבטל את 

ויוותרו על הרכב הפרטי. ולכן כל הנושא של הצללות חייב  לתת תמריץ שישתמשו באופניים 

לבוא לידי ביטוי ולאפשר לנסוע באופניים, אמנם עכשיו קורונה אבל עוד מעט יולי ויהיה 

מנע שיהיו הצפות ושיהי חם ושיהיה  ואמרתי כבר לכמה אנשים זה שיש קורונה לא י חם. 

צורך להצליל את העיר.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

ושאנשים מתים מסרטן עור ובעיות נשימתיות הרבה יותר מקורונה. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

אנחנו ממשיכים ללמוד ממשבר הקורונה, הגיעו לכאן מכתבים מארגון ה40C שאנחנו חברים 

בו ותצא כנראה הצהרה שמדברים על זה שהנושא של קיימות הוא אחד הדברים המרכזיים 

שצריכים להוביל את הערים ביציאה מהקורונה. הכלים של קיימות הם אלה שצריכים 

זה יצא לתקשורת, מדובר על  להוביל, הם עומדים לצאת בהצהרה ונקווה שנהיה חלק מזה. 

ראשי הערים של הערים הכי חשובות בעולם. אני מקווה שנהיה חלק מזה. זהו בינתיים 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

תודה רבה, שאלות? מישהו רוצה להתייחס? 

תושבת 

אנחנו זוג עם רכב אחד שהמטרה להפחית, אני גרה בצפון תל אביב והרבה יותר היה גורם לי 

השתמש ברכב עם הייתה תחבורה ציבורית נגישה, אני למשל לא הולכת לנסוע ליפו עם  לא ל

קורקינט. אני בגישה שזה משהו שמאוד יגרום לי ולעוד אנשים לוותר על רכב פרטי. 
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ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

האמת שאת צודקת, לצערנו הסמכויות בהסדרת של תחבורה ציבורית היא של משרד 

התחבורה, העירייה פועלת בתחבורה ציבורית משלימה כמו אוטו-תל ומתן האפשרות 

לזכיינים של הקורקינטים לשים אות בעיר. אני מזכיר את התחבורה הציבורית בשבת שזה 

של העירייה ושל המדינה, אגב זה יחזור בגדול, וכמובן שנצטרך, אם לא תהיה ברירה נצטרך 

ת האופציות לתחבורה ציבורית. סה"כ העיר שלנו היא קטנה מי שעובד  להיכנס לזה להגדל

בצפון הישן ובמרכז העיר אין לו בעיה של נגישות, הבעיה היא ביפו, בצפון העיר ובדרום 

מזרח העיר. את צודקת בהחלטת שלצאת מעבר הירקון ולוקח להגיע ליפו חמישים דקות 

לפעמים יותר זה בעייתי אבל זה לא לעת הזו לשיחתנו הזו.  

 

אני רוצה להגיד משהו בנוגע למה שצופה לנו העתיד, אני חושב שאחד הדברים הטובים 

שקרו עם הקורונה זה שיש פחות זיהום אוויר הים יותר נקי החופים לא מלוכלכים השמיים 

יותר כחולים ומבחינה סביבתית זה עשה רק טוב המצב שנקלענו אליו. אני חושב שהיום, 

ל תל אביב, אנחנו צריכים להתייחס בצורה יותר משמעותית לכל מה שדיברנו,  ואני מדבר ע

ברשות לאיכות הסביבה ואני ואחרים בעירייה שהם שליחים של נושא הקיימות והסביבה. 

נצטרך להתייחס לזה בצורה הרבה יותר משמעותית ורצינית נצטרך להוציא לפועל בצורה 

הרבה יותר אדוקה את התכנית להתמודדות עם משבר האקלים. מבחינתי זה צריך להיות 

יעד עירוני, אם לפני חודשיים חשבנו שזה יהיה יעד עירוני משמעותי אז עכשיו על אחת כמה 

וכמה. אנחנו רואים כמה חשוב לאנשים שיהיה להם במרחב הליכה של 100 200 מטר שטחים 

פתוחים. ושיהיה ירוק ושיהיו עצים, אני חושב שהיום מרגישים את הצורך ושזה לא מותרות 

וזה לא קפריזה של אנשים שאוהבים לחבק עצים, זה תפיסת עולם של אנשים שרוצים 

שיהיה  לציבור ולהם עצמם תהיה איכות חיים הרבה יותר טובה, גם בתוך עיר סואנת כמו 

תל אביב. אז התפקיד שלנו בין היתר זה להטמיע את העניין הזה, אנחנו חייבים להמשיך 

עם הקו שלנו, באמת בעירייה יש הרבה יותר שותפים, לא הומוגניים שבאים  ולהתמיד 

מהרשות לאיכות סביבה אלא שבאות מיחידות שונות הצטרפו לקבוצה של האנשים 

שמובילים את הנושאים הסביבתיים והירוקים והמקיימים וזה חייב לעבוד ביתר שאת גם 

אחרי התקופה הנוכחית. זהו. אם מישהו רוצה להוסיף משהו? 
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גב גליה חנוך – החברה להגנת הטבע: 

רציתי להגיד קודם כל זה מאוד מרשים את כל הדברים שנעשים ברשות לאיכות סביבה, 

עולה מכל הדברים העניין הקהילתי והייתי נותנת לו ממש מקום ככותרת, המון דברים קרו 

בתקופת הקורונה שקרו בעיר שהיו קהילתיים שאפשר למנף אותם לעשייה, אם זה סביב 

מזון, ודברים שקרו בזירות שונות, אני חושבת שיש מקום למפות  המזון וגם סביב חלוקת ה

את זה. דבר שני, אתה העלית פה את השטחים הפתוחים והעצים אני חושבת שבוועדה הבאה 

חייבים לדבר על העצים כי מספר הכריתות של העצים בתקופה שאנחנו רואים כמה זה חשוב 

והיא לא מאוזנת מבחינת הכריתות. עכשיו נתיבי איילון יוצאים בתכנית  היא עצומה 

עצים, לדעתי אנחנו צריכים להקדיש לזה את אחת הישיבות ולדון בנושא.  לכריתה של 750 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני חייב להתייחס, כי גם לי וגם לכל מי שנמצא פה יש לו מחויבות אמיתית לעצים ואנחנו 

עוסקים בזה לא מעט, לפני הקורונה הוקם צוות מקצועי שהוא מאגם בתוכו יחידות 

רלוונטיות שעוסקות בנושא, על מנת לראות איך מנהלים את העצים בעיר. אבל צריך להבין 

משהו אחד, שאם אנחנו רוצים לקדם ערך אחד, כמו תחבורה חלופית, אופניים, וגם לי לא 

הדר יוסף כורתים עצים כתוצאה מבניית שביל אופניים, אבל צריך להבדיל בין  נח שבשכונת 

דברים שרוצים לקדם ושאנחנו מחויבים אליהם שהם מתנגשים בדברים אחרים שגם אליהם 

אנחנו מחויבים אז צריך לעשות איזון. אני מזמין אותך, וזאת דוגמא יפה, איתן אם אתה 

יים החדש ברחוב משמר הירדן. היו שם הרבה עימותים  לא היית גם, אז כדאי, בשביל האופנ

מצד תושבים לגבי האופן שכורתים ולגבי הכריתות, חלק לא מבוטל מהעצים הצליחו לשמור 

וגם נטעו עשרות עצים חדשים באזור וזה נראה מאוד נחמד. הצד השני זה שנכון יש הרבה 

פעמים, גם בהליכי תכנון יד קלה על המסור ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. 

 

גב גליה חנוך – החברה להגנת הטבע: 

אני מודעת לכל השיקולים, למשל לא מזמן היה בפארק הירקון היתר לשביל אופניים ורק 

בקלות להציל עשרות עצים. היד  בגלל התנגדויות של תושבים וערר שהגישה ראו שאפשר 

איי שצריך לשנות את ההסתכלות, השקמה של 500  היא קלה, יש איזה משהו עמוק בדי.אנ.
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שנה נפל. זה צריך להיות בסדר  שנה במאז"ה התרענו במשך שנים, היא נפלה, עץ של 500 

עדיפויות שבא מלמעלה.  

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני מקבל ומסכים איתך וזה אחד התפקידים של אותו צוות מקצועי, כדאי לדבר עם יואב 

יך מכנסים אותו, אם צריך לכתוב הנחיות וכללים ולהתחיל להסדיר מנהלתית  דוד לראות א

איך מנהלים את היער העירוני. 

 

מנהל הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  מר איתן בן-עמי - 

חלק מההנחיות ראיתי שהוכנסו.  

 

גב גליה חנוך – החברה להגנת הטבע: 

אני מציעה שיתייחסו לזה כתשתית לכל דבר. אם אפשר להצטרף אני אשמח. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אחרי שזה מגובש אנחנו נציג לכם ותוכלו להתייחס.  

 

הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  גב' עינת גפן-סגל – 

ביחס לקהילה ואנחנו  אני רוצה גליה להתייחס לחלק הראשון של דברייך, הקורונה זימנה 

יל להתחבר, ניקח את זה בחשבון נבנה מחדש את ההתייחסות שלנו.  עכשיו שקהילה תתח

חלק גדול מהפרסומים שעבדנו עליהם נמצאים באתר העירוני זאת היתה הזדמנות לעשות 

יוזמות שיהיו זמינות גם אחר כך. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

ון, הממשלה תאסור היום הדלקת מדורות  אוקיי, דבר אחרון שאני מאוד מקווה, וזה התכנ

ל"ג בעומר לצערי לא מהנימוקים הסביבתיים אבל אם זה יחסוך לנו את זיהום האוויר אז 

זה מה שחשוב.  
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הרשות לאיכות סביבה וקיימות:  גב' עינת גפן-סגל – 

אנחנו עובדים עכשיו על דף מסרים שאני מקווה שנצליח להפיץ אותו כדי לתת אלטרנטיבות 

לפנים הבית כדי שלא יצאו בכלל.  

 

תושבת 

לגבי יום העצמאות, האם כמו ששקלתם את החוק של הכלי פלסטיק לשקול משהו ליום 

העצמאות, לל"ג בעומר. 

 

ויו"ר הועדה:  - סגן ראש העירייה  מר ראובן לדיאנסקי 

אני הבנתי שיש זיקוקים שהם שקטים שהם עושים הרבה פחות רעש, אז זה חייב להיכנס 

דם כל כחלק מהמפרט, אם מזמינים אז שהם שקטים הרבה יותר. אבל בהחלט אפשר  קו

לחשוב על זה שזה מיותר. אפשר לבדוק.  

 

תודה על המצגות והעבודה שנעשית וניפגש. או בזום או  עד כאן, אני מודה לכם שהצטרפתם 

באופן פרונטלי.  

 

 

 *  * * * *    הישיבה נעולה * 

 


