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 יהועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירונ
 4102במרץ  9            
  

 
 בנושא: 41/4/02פרוטוקול ישיבת ועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני שהתקיימה ביום 

 
 גינות הכלבים בעיר והצעה לתקן עירוני

 
 השתתפו:

–נציגת ציבור  –גב' סטלה אבידן , החברת מועצה וחברת הועד –גב' גבי לסקי , יו"ר הועדה –עו"ד ראובן לדיאנסקי 
חגית אוריין, דב רנדל, זהבה ארזואן, נועם לנגה, יפעת בורנשטיין, קדם , מנהל הועדה –מר שגיב לוי , חברת הועדה

שנער, עינב רמו, בלהה קלישר ברנר, אלה סליטרניק, יבגני סליטרניק, רחל סליט, רינה ריס, דפנה מריני, תמי בצר, 
:  מר שמוליק קצלניק, מנהל אגף שפ"ע ואבי לוי, נציגי העירייה. עו"ד גיא נוסן, עו"ד ערן לב מנור, דייוי קמפ, צאלה

 רכז פיתוח נוף 
 

 עו"ד ראובן לדיאנסקי:
 פותח את הישיבה הראשונה של הועדה, מברך את הנוכחים ומודיע כי אחת לחודש וחצי חודשיים תתכנס הועדה

 תצא הודעה                         -אתרי טבע עירוניים  3-ל 41/3/02-כמו כן מתוכנן סיור בותעסוק ברווחת בע"ח וטבע עירוני, 
 למשתתפים, מודיע כי מר שגיב לוי מונה למנהל הועדה ומאחל לו הצלחה.

 הוזמנו לישיבה מר שמוליק קצלניק,  מנהל אגף שפ"ע ואבי לוי, רכז נוף -גינות הכלבים בעיר-נושא הכינוס
ולהשמיע, לשפר מצב גינות הכלבים בעיר, לפתור בעיות ולקדם תקן עקרונות בכל מה שקשור לגינות כלבים  כדי לשמוע

 בעיר.  )טיוטאת התקן מצורפת לפרוטוקול(
מציין כי זו הפגישה ראשונה שנערכת בין משתמשי גינות כלבים ברחבי העיר לבין אנשי המקצוע בעירייה מאגף שפ"ע, 

  שתוביל לשיתוף פעולה בינה לבין אגף שפ"ע. סמוך ובטוח  שזו פגישה
 

 85: מסביר כי תפקידו של  אגף שפ"ע לדאוג למרחב הירוק בעיר, גינות ופינות כלבים. בעיר קיימים מר שמוליק קצלניק
גינות כלבים והאגף מתכנן להקים פינות כלבים נוספות. אחת הבעיות המרכזיות היא שבלב העיר קיים מחסור בשטחים 

ם. בדרום העיר אין בעיה למעט פלורנטין.  מיידע את הנוכחים לגבי  קיומו של נוהל עירוני להקמת מתחמים לגינות ירוקי
 כלבים בחתימת רה"ע, מציין כי אבי לוי אחראי על גינות הכלבים,  לפורמט ולקונספט.

 
שיבה והאצלה.                                                 : מציג את המעלות הקיימות בגינות של השנים האחרונות, הוכנסו פינות ימר אבי לוי
 שנים האחרונות נצבר ידע ניסיון רב, הכל  תנהל  01התחילו בפורמט הנוכחי, ובמשך  4112 -מיידע כי ב

 עפ"י התקן, מתקבלות אלפי קריאות, כמעט לכל בעיה ניתן  מענה.                     
 

 ציין את עבודתם הברוכה של אנשי אגף שפ"ע בעניין גינות הכלבים ומודיע שיוקם צוות: מעו"ד ראובן לדיאנסקי
 מצומצם מטעם הוועדה שירכז את צרכי הגינות ויקשר בין התושבים לבין גורמי העירייה.

 
 בנושא גינות כלבים ובעליהם בת"א. ציינה את העובדה –נתנה סקירה והעבירה מצגת בפני המשתתפים  :חגית אוריין

 שגינות הכלבים מהוות מקום מפגש לכלבים וגם לבעליהן ויש ליצור תנאים נוחים לכולם. 
 )המצגת מצורפת לפרוטוקול(.

 
מבקש לציין מודה לחגית על העבודה הרבה שהשקיע בגיבוש הטיוטא לתקן ועל העברת המצגת. : עו"ד ראובן לדיאנסקי

 השנים האחרונות בנושא. 01-וקיימת בה עשייה רבה ב  כי העיר ת"א היא דוגמא ומופת לשפע של גינות הכלבים
 

מבקש  –סיירת ירוקה  : מבקש להודות לשמוליק ולאבי אך יחד עם זאת טוען שקיימות עדיין מספר בעיות:דב רנדלמר 
 לתת לאחד הפעילים קורא שבבים, שיפור בניקוז המים –בגן מאיר , לתת סמכויות –נאמני ניקיון , גם ביום וגם בלילה

 במטרה לאתר בעלים של כלבים אבודים.
 
 



 
     

 

_____________________________________________________________________________________ 
 ladianski@mail.tel-aviv.gov.il*  30-0619606* פקס':  30-0618003* טל':  96196יפו -, תל אביב96 לאבן גבירו

 יפו-עיריית תל אביב               
 עו"ד ראובן לדיאנסקי             

 יפו-א"ת העיר ה והנהלתחבר מועצ            
 הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירונייו"ר                               
 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 נפצעים מהבטון.    -מבקשת משטחי גומי עבה עבור הכלבים  -: גן קרית ספר –קדם שנער גב' 
    

 
 :מבקשת זהבה ארזואן    

 .בודקת-לרסס בריסוס אורגני .0

 נגד חול ים ופתוח לדרישת הקהילה המקומית. .4

 שערים רצוי בדומה לקריית ספר. .3

 פגישה נפרדת והתייחסות לגינות מחוץ לשטח גינות כלבים.-דיון בנושא קריית ספר .2

 חובה גישה לנכים. .8

 שימוש בגגות בנייני ציבור לגינות כלבים ובכלל. .1
 

 : קיים קושי לנקות משטחי גומי, הצרכים נספגים וזה גורם לסירחון.לניק'קצשמוליק מר 
 

 ם שלט כלבים להיות ב"שקט", מבקש שלט שמפנה לאגף שפ"ע ,לאכיפה.קיי –:  שילוט גינת סוטין -דייוי קמפ גב' 
 במשך כשנה היה בסדר  וכיום נוצרות שלוליות, אין אפשרות להיכנס לגינה,  חסרה תאורהבצד הדרומי .  -משטח כורכר

 
תאגד לסגור את הבניין הסמוך מ –: סגרו את גינת פינצ'וק וכולם מתנקזים  לגינת טבריה גינת טבריה -עינב רמו גב' 

בלילה. המשטח והתחזוקה בגינת טבריה בעייתית,  43:11הגינה. מבקשת להאריך את שעות הסגירה של ביה"ס עד השעה 
 מציעים את מתחם קהילתי בדב הוז )בית צעירות מזרחי( .

 
 : עובדים על תכנון הגינה וחלק מהגינה ירוצף.לניק'קצשמוליק מר 

 
 מבקשת לתגבר אכיפה. –אוספים את הצואה  :  לאגינת יחזקאל-בצר תמיגב' 

 
 המפעיל את הסיירת הירוקה, 43:11יש מרכז שליטה של אגף שפ"ע שפועל עד השעה : לניק'קצשמוליק מר 

 .187-4814195-ו 13-8407015טלפונים:  
 

 מצבן ומה טעון :  מציינת שהנושא מאוד חשוב, מציעה שהעירייה תעבור בין גינות הכלבים ותבדוק לגבייקגבי לס עו"ד
 שיפור בהן.

 
 : צוות הגינות של הועדה יעשה זאת וישפר את כל גינות הכלבים.                                                                    לדיאנסקיראובן עו"ד 

 
 הל אחרתקיים נוהל היכן ניתן להקים גינה. אנו מחויבים לבנות עפ"י התקן והנו :לניק'קצשמוליק מר 

 נקבל עתירה, במיוחד במרכז העיר. יש תקדים שבימ"ש אסר להקים גינת כלבים, העלות להקמת גינה היא 
 הבעיה אינה תקציבית אלא בעיית מיקום. -שולית 

 
אנו  : מסביר שהנוהל עוסק באופן הסדרת הגינה מבחינה תכנונית, נהלית ופרסומית והתקן שאותועו"ד ראובן לדיאנסקי

 וסק בדגשים לגבי בנייה פיזית של גינות הכלבים ותחזוקן.מקדמים ע
 

 בגינה העליונה  הדרום מזרחית. -מוסר שבקרוב תיפתח בגן העיר גינת כלבים : אבי לוימר 
 

 הגדר נמוכה ומתנדנדת. –שוק עליה  –: בגינת וולפסון שרון טופזגב' 
 

 יין על השטח .עומדים לבנות בנ –הגינה זמנית  –נבדוק : לניק'קצשמוליק מר 
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נון וטוענת שאין מספיק גינות  וקיים מרחק רב בין האזור שלה  לבין הגינה  : מתגוררת ברח' יהושע בןענת שתיויגב' 
 החדשה שתיפתח בגן העיר. 

 
 גינה מצויינת, ליצור הפרדה בגינות בין גורים וכלבים בוגרים, –גן העצמאות   -:נועם לנגה מאלף הכלביםמר 

 לוח הודעות ושלט לגבי רצועה ומחסום –ט שילו
 

 לבקשת עו"ד לדיאנסקי, נועם ינסח שלט יחד עם שגיב.
 

 סיכום הישיבה:
 למנהל אגף שפ"ע ולאבי לוי על השתתפותם.למוזמנים, עו"ד ראובן לדיאנסקי מודה לחברי הועדה, 

 גב' חגית אוריין,, מר דב רנדלהועדה מאשרת את צוות גינות הכלבים בו חברים מר שגיב לוי )מרכז הצוות(, 
טיוטת התקן תתוקן ונקדם את התקן מול הגורמים המקצועיים בעירייה כדי לשלבו  גב' זהבה ארזואן וגב' ניוה רייס.

 בספר התקנים העירוני. 
 
 

 רשמה: רחל עמרם


