
 
 

 סיכום 

  16:00שעה  9.1.19מיום ד'  –וועדת איכות סביבה ישיבת 

 משתתפים:

 סגן ראש העיר –אייל וייזר 
 מנהל מח' תברואה ואיה"ס –יעקב כהן 

 מח' גינון וכבישים   –אלכס לוקיאנוב 
 חבר מועצת העיר  –מקס אפריאט 

 איגוד ערים לאיכות סביבה –עילית בלוך 
 נציג ציבור  –תום פישר 
 נציגת ציבור –מרים פלג 

 
 

 משימות|:
 

 תאריך ביצוע אחראי משימה נושא

הצעת תום פישר 
לשיתוף ציבור לפני 

 כריתת עצים

קבלת חוות דעת 
  בכתב

בן שושן, קק"ל,  משה
חברי הוועדה,איגוד 

 ערים

7.2.19 

הצעת תום פישר 
לשיתוף ציבור לפני 

 כריתת עצים

תום יכין את ההצעה 
 במצגת 

 12.2.19 תום פישר

השתתפות גורמים 
 עדהונוספים בו

 הקרובה

  איגוד ערים  –עילית  הזמנת האקולוגית יעל 

השתתפות גורמים 
 עדהונוספים בו

 הקרובה

הזמנת מיכאל וינברגר 
 קק"ל–

  אנחנו

הקמת גינות 
 קהילתיות 

מציאת שטחים לגינות 
קהילתיות כולל הכנת 

מפות והצגתם 
 בישיבת הוועדה 

 7.2.19 איריס שי 

הצגת שיטת גיזום 
 עצים

הכנת מצגת והצגתה 
בנושא גיזום עצים ע"י 

אגרונום של יועץ 
 עיריית נהריה

 7.2.19 משה בן שושן

 
 פרוטוקול ישיבה

 
 

אנחנו ניפגש פעם בחודש וכל פעם נצרף את המטרה של הועדה היא לקבוע יעדים סביבתיים  אייל:
 לנושא שבו נדון.איש המקצוע המתאים 

 
 מטרות למפגשים הבאים. הפגישה היום היא פגישת היכרות ואנחנו נעלה רעיונות ונציב

 



 
המטרה זה להציג רעיונות של אנרגיה נקייה, תחבורה שזה מאד משמעותי, שבילי אופניים ותחבורה 

 ירוקה.
 

כי המטרונית לא עובדת על חשמל והיא מזהמת את רה"ע של חיפה ויתרה על מטרונית   מקס:
 .האוויר

 
גדול ואנחנו צריכים לנסות להביא רעיונות שלא העירייה במצב כלכלי גרוע כי נשארה בגירעון   אייל:

 מצריכות עלויות גבוהות.
 

 נושא כריתת עצים שחייבים להסדיר ותום העלה רעיון שאפשר ליישם.
 

 .מערכת החינוך עם אפשר לצרף גנים קהילתיים  מרים:
 

 אופן המחזור בכל מקום הוא שונה בקיבוץ אופי המחזור שונה מהעיר. תום:
 

 אני רואה אתכם )איגוד ערים( כחלק מהזרוע בשיתוף פעולה עם העירייה. אייל:
 

 אך נבצר ממנה להגיע.  וועדהבנושא האסבסט הזמנתי את אורית רייך להשתתף 
 

 .צריך לעשות מיפוי של מיקום האסבסט   מקס:
 

 רוצה לדבר גם על נושא של שטחים פתוחים.  :אייל
 

 טון גזם בשנה.  0050פארקים בנהריה  86   יעקב:
 קבלנים בעיר ניצלו ועשקו א התושבים והועדה המחוזית והעירייה עצרו זאת.

 
 צריך שתהייה רשימה של עצים שמתאימים למיקום לפי התנאים האקולוגים.   מרים:

 
 חשוב שעצים יהיו מותאמים למקום מבחינת תנאי שטח.   :אלכס

 
 שאמורה ליישם את הרעיונות.אנחנו קבוצה של אנשי מקצוע  אייל:

 
 נחנו אמורים להמליץ על תוכנית מסוימת שאמורה להתקבל בגדר המלצה.א תום:

 
 העירייה מאשרת לדיירים שגרים בבניינים לקבל שטח ציבורי כדי שדיירים יטפחו. אייל:

, שם זה העירייהדונם שהם של  2יש שטח כלוא בין יוסף לוי לסוסקין המשך של שביל הגנים    יעקב:

 וט להפוך את המקום לגינה קהילתית.הפייל

  הכל היה מתוכנן למרחב טבעי בגן הבוטאני אך לא יצא לפועל.  אלכס:

 תי, מים ושפכים.יבחינוך סב –להעלות שני נושאים חשובים אני רוצה  אייל:

מנוצל צריך להרים את עדה . יש מקדש כנעני שהוא לא ונציג אגף החינוך רצוי שישתתף בו   :יעקב

 הפרויקט כדי לשקם את האתר וגם את האתר הביזנטי יש לכך ערך עצום.

 בכל ישיבה נעלה ונדון נושא מסוים.  אייל:

 עילית אחראית בכל ישיבה להביא איתה אדם שמבין בתחום לנושא שנדון בו.



 
 עילית אשת הקשר ואם הנציג לא יוכל להגיע מתבקשים לעדכן מראש.

 קרן קיימת תתמוך ברשות בנושא העצים.   מקס:

 כל ילד מקבל שתיל בגן, רונן רוצה לעשות ערב במיוחד כדי לחדד את נושא חשיבות העצים,   יעקב:

 יחולקו אלפי שתילים שיתקבלו בגנים ובבתי הספר.

 אין בגנים ובבתי ספר מקום לשתול עצים.

 שמסביב לכל בניין יהיו עצים.העניין שלנו הוא ננסה לחשוב מחוץ לקופסה    אייל:

 בנהרייה יוקמו שכונות חדשות שצריך לקחת בחשבון.

 .שכונות חדשות מוקמים 5   יעקב:

 פארקים ציבוריים צריכים להיות ממושק עם הרחוב. תום:

 נושא של בעלי חיים שחייבים לדון בהם. אייל:

החינוך בבתי ספר וגנים שצריך לאסוף ולהתחיל עם חשוב מאד לעורר את מודעות הציבור    אלכס:

 את הצואה של הכלבים.

 יש אפשרות לאתר את הכלב לפי הדי אן איי.   תום:

 אפשר לעשות קמפיין גדול ולציין את הבעיה ולהביא למודעות הציבור בנוסף להציב פקחים.   :מרים

 מבקש מיעקב סקירה בנושא אסבסט. אייל:

כאן, לפני שעושים מהלכים גדולים מחים בכל התחומים שהועלו יש באיגוד אנשים שמת   עילית:

 להתייעץ איתנו. 

 בנושא גינון יש לנו אקולוגית באיגוד שיכולה לייעץ בתחום. 

 להעביר הנחיות לקק"ל איזה סוג שתילים ניתן לשתול בנהריה. 

רי המועצה אחד זה בעובדי עירייה ובחב -ראשית עדיף שנתחיל שבשני כיוונים להעלות מודעות 

 והשני זה עם התושבים.

 

 

 יש לכם תוכנית מסודרת הנחיות? אייל:

 לא, ההנחיות מותאמות לכל עיר אין הנחיה כללית לכל הערים.  :עילית

 . בשני פינות העירחופשית ראוי לחשוב להשאיר צמחיה    מרים:



 
גינות קהילתיים, עצים וגינון מקיים בעיר. להזמין לישיבה הבאה את  –הנושא לישיבה הבאה  אייל:

 משה בן שושן.

 נשלח הצעה להגנה על העצים זה ישלח במייל. תום:

 יש לנו אקולוגית שנזמין.   עילית:

היא יכולה לבוא עם הצעות, כדאי שנזמין גם נציג ממשרד החקלאות שעוסק בשימור עצים את  אייל:

 אגרונום.  –ינברגר מיכאל ו

אנחנו רוצים גינות קהילתיות נזמין נציג ממח' תכנון ובנייה שתציג שטחים שניתן להקים  - אייל סיכום:

 בהם את הגנים )את איריס שי(.

 רצוי שיעל תגיע מוכנה עם תוכניות. 

 .זו פעילות שהחברה אמורה לרצות ולהשתתף בהגינה קהילתית  – עילית

 נבקש ממשה בן שושן הסבר על אופן גיזום עצים ומה ההנחיות.בישיבה הבאה  –אייל 

 נקצה לישיבה שעתיים, המטרה היא לבסס פה דברים לטווח ארוך.

 בברכה, 

 שלו מדונה 
 לשכת סגן רה"ע

 


