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 19.03.2019מתאריך  01/2019 מס' איכות הסביבה  ישיבת וועדת 
 

 :נוכחים

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר נס ציונה

סגן ראש העיר נס ציונה ויו"ר ועדת איכות 

 הסביבה

 נאור ירושלמי

 גדעון מזור מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

 קמאיה פז שקולני חברת מועצה וחברת הועדה

 שחר רובין חבר מועצה וחבר הועדה

 גיל אנוקוב חבר מועצה

 לרפאל קריספי מנהל אגף שפ"ע

 תומר רחמים מנהל מחלקת איכות הסביבה

 יוסי נסינג טרינר העירוניהו

 ורד אדרי סגנית מנהל מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

רכזת חינוך סביבתי, מחוז מרכז במשרד להגנת 

 הסביבה

 וזהזרתהון דמ

 איציק הפנר נציג הציבור בועדה

 ליאור אלימלך נציג הציבור בועדה

חופית וינרב  ע' מקצועית לסגן ראש העיר

 דיאמנט

 גבי ארד להב משתתף/ת מהציבור

 אילנה ברימה משתתף/ת מהציבור

 איזבל גולדברג משתתף/ת מהציבור

 מירי דהאן משתתף/ת מהציבור

 אבי וילקר משתתף/ת מהציבור

 אייל כהן שתתף/ת מהציבורמ

 עינת מטלון משתתף/ת מהציבור

 אגין-הילי קופילביץ משתתף/ת מהציבור

 חנה קורן משתתף/ת מהציבור

 דלית רמון משתתף/ת מהציבור

 אביבה שוורץ משתתף/ת מהציבור

 

 :על סדר יום

 

 נושא סד'

 דברי פתיחה וברכות 1

 לית וחברתית בעירהרצאה בנושא קיימות כמנוף להתפתחות כלכ 2

דיון בנושא אתגרי הקיימות בעיריית נס ציונה, בראי של עשור  3

 קדימה
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 :לך הדיוןמה

 

 ודברי פתיחה ברכות

הכוללת בין היתר את העדפתו  ,ראש העיר ברך על הקמת הועדה ופרס את משנתו הסביבתית .1

, לצד פיתוח שכונות חדשותלגבי פיתוח העיר פנימה, באמצעות פרויקטי התחדשות עירונית, 

 נת"צים.הקצאת שבילי אופניים ורצונו לקדם רצף של וכן את 

מנהל מחוז המרכז של המשרד להגנת הסביבה ציין את חשיבות הועדה בהתוויית וקידום  .2

טגית שהיא הינו באוריינטציה האסטר הועדה וכי הערך המוסף של, מדיניות סביבתית בעיר

, ת הציבורית המרשימהולראיה הנוכח –את היותה נגישה ופומבית . כמו כן ציין ותקדם תאמץ

 כי ישמח לשתף פעולה עם יוזמות שיעלו בועדה. וכן 

יו"ר הועדה, נאור ירושלמי, הדגיש בדבריו את מחויבותו לנושאים הסביבתיים המהווים את  .3

נאור ציין את הייחודיות של העיר בכל הנוגע  המרכזית להליכתו למערכת הפוליטית. הסיבה

נגיש ואיכותי, והזכיר את ממצאי סקר הטבע מגוון, להיבטי מורשת, היסטוריה וטבע עירוני 

, חלקם מינים שונים של צמחים ובעלי חיים 700-מעלה מלבתחומי העיר בו נמצאו העירוני, 

 . נדירים ביותר

לדברי ירושלמי, וועדת איכות הסביבה תהיה "וועדה לומדת", שתקיים סיורי שטח, מפגשים עם  .4

 אנשי מקצוע מתוך העיריה ומומחים מבחוץ, ותפיץ מידע באופן שוטף באמצעות ניוזלטר במייל. 

, כך מנהל אגף שפ"ע הדגיש את סוגיית המודעות והפעולה הקהילתית כמרכיב חשוב בתהליך .5

 , התייעלות אנרגטית ועוד. פסולת )מראש(ום הצמצבמקרה של 

 

 ד"ר אורלי רונן –קיימות כמנוף להתפתחות כלכלית וחברתית בעיר 

נשאה ד"ר אורלי רונן מהמעבדה לקיימות וחדשנות עירונית בבי"ס פורטר באוניברסיטת ת"א  .6

מיות מקוהעולמיות והמגמות ההצגת לאחר הרצאה מעוררת השראה בנושא קיימות עירונית. 

ומשבר אקלימי, עומס תשתיות, זיהום )אויר, מים וקרקע( הבאות לידי ביטוי בבינוי אינטנסיבי, 

בדגש על הדיור, ועוד, הציגה רונן את  –מתחים כלכליים וחברתיים, משבר יוקר מחייה 

כמקום המאפשר יוזמה, מחבר בין  –ובעירוניות טובה בעיר  ההכרוכהגדולה  תההזדמנו

 שירותים, מעודד תרבות ויצירת מרבית התל"ג ועוד. אנשים, מנגיש 

בשלב זה הציגה רונן שורה ארוכה של מודלים ועקרונות המיושמים ביותר ויותר ערים בארץ  .7

ובעולם שתכליתם העצמת היתרונות של העיר. במסגרת זו הדגישה רונן שלושה תחומי יסוד 

 המהווים תשתית לעיר משגשגת: 

 מהולך רגל ועד לרכב הפרטי - יות למשתמשי הדרךהיפוך סדר העדיפו: תנועה -

 מודלים המקדמים מחזור וטיפול בפסולת ומייצרים כדאיות עירונית ואזרחית  :פסולת -

 שמירה על יחס שטחים פתוחים: שטח בנוי. -

 

 אתגרי קיימות בעיר נס ציונה 

קדימה.  החלק השלישי של הועדה הוקדש לדיון פתוח אודות אתגרי העיר בראייה של עשור .8

 במסגרת זו התבקשו באי הועדה, מבעוד מועד, להציג את האתגרים המרכזיים לתפישתם. 

 להלן הנקודות המרכזיות שעלו במסגרת הדיון:
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בשאיפה לעודד הולכי רגל, שהייה במרחב הציבורי,  –נושא ההצללה והעצים בעיר  -

ום איכות החיים ופעילות חוץ, שב וחזר נושא ההצללה ויירוק העיר כנושא מפתח לקיד

 בעיר. 

 לרבות החזרת הפחים הכתומים וחלוקת קומפוסטרים.  –הפחתת פסולת וקידום המחזור  -

 .קידום אנרגיה סולארית על גגות פרטיים ובמבני ציבור -

 פיתוח גינות קהילתיות ברחבי העיר -

 פיתוח המרחב הציבורי  -

פניים )לרבות הצללה(, עידוד של תנועה מקיימת באמצעות קידום שבילי הליכה, שבילי או -

 ותחבורה ציבורית

 סוגיית זיהום האור -

 פעילות קהילתית וקידום כלכלת שיתוף וצרכנות חכמה -

 

 תכנית העבודה העתידית של הוועדה.הנושאים שהועלו יהיו הבסיס ל

 

 רשמה: חופית וינרב דיאמנט


