מנהל תפעול
אגף איכות הסביבה
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פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
שהתקיימה ביום  23.10.15במשרדו של אדיר בנימיני ,חבר מועצה ,יו"ר ועדת איכות הסביבה
משתתפים:
אדיר בנימיני -יו"ר ועדת איכות הסביבה ,חבר מועצה
עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
נורית מירון -מתכננת סביבתית ,אגף איכות הסביבה
אלה פרידמן -מנהלת מח' עיצוב עיר ,אגף תכנון עיר
אביב אבישר -אקולוגית עירונית
אודי חן -נציג ארגונים סביבתיים
מהלך הדיון
 הישיבה נקבעה במקום סיור שתוכנן במקור בשמורת האירוסים ובוטל בשל מזג האוויר.
 הצגת נציגי הוועדה ופעילות הוועדה בפני אודי חן ,נציג הארגונים הסביבתיים ,שהצטרף כחבר הוועדה מעתה
והלאה.
 דיון בדו"ח מבקר העירייה בנושא שימור עצים והצורך לקיים דיון בנושא במפגשי הוועדה .סוכם כי נושא
העצים בנתניה נמצא בעיקרו תחת טיפולו של אגף שפ"ע ומקבל ביטוי במסגרת הוועדה במידת הצורך ,כגון
דיון שהתקיים בוועדה הקודמת בנושא חורשת הסרג'נטים.
 עדכון מפי אביב על השלמת העבודות לדילול העצים בחורשת הסרג'נטים במסגרת פשרה שהושגה מול
התושבים .הדילול נעשה לאור סקרי טבע וממצאים בשטח לפיהם המגוון הביולוגי בחורשה נפגע ומצטמצם
לאור הצפיפות הרבה ויש הכרח לבצע דילול מבוקר לצורך הצלת החורשה.
 שמורת האירוסים:
 oסקירה של מצב השמורה ו מגוון המינים הייחודי בשמורה ,הצורך בתחזוקה שוטפת כולל ממשק מינים
פולשים ,מניעת ונדליזם וכניסת רכבים ,שילוט והסברה וכד'.
 oפרויקט השילוט של השמורה לא יצא לפועל עד כה .מוצע לבדוק מול חל"ת על הביצוע.
 oקיים צורך בשיפור התקשורת עם אנשי התפעול על מנת לשמר את השמורה מבלי לפגוע בה (כגון רמיסת
צמחים במסגרת עבודות תחזוקה).
 oתחזוקת השמורה אינה מתוקצבת ועבודות התחזוקה והשימור נעשות כיום במסגרת שיתוף הפעולה
המוצלח בין אביב למינהל הנדסה ומינהל תפעול .עם זאת ,לדעת חברי הוועדה חיוני לתקצב את תחזוקת
השמורה באופן קבוע ,המהווה מוקד משיכה למבקרים רבים מנתניה ומרחבי הארץ וגם מוקד לחובבי
טבע ,צילום וטיולים .אביב תעביר לוועדה הצעת תקציב שנתית לתחזוקת השמורה.
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מנהל תפעול
אגף איכות הסביבה

 oמסדרון אקולוגי הוגדר במסגרת נת 20 /401א 11 /ומיועד לקשר בין השמורה לשמורת נחל פולג .אביב
פועלת בימים אלה לקידום התכנון של המסדרון בסיוע של אגף איכות הסביבה .יש לוודא שהמסדרון
יקבל ביטוי בתכניות הבינוי בקרבת מקום ,לרבות בתי מלון בעיר ימים.

רשמה :עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
העתקים :אבי בן חמו – מנכ"ל העירייה
מוניק בניסטי– עוזרת בכירה מנכ"ל
ליזי אורון -ראש מינהל תפעול
אדר' אבנר אקרמן -מהנדס העיר
אדר' שרה גזית -מנהלת אגף תכנון עיר ,מינהל הנדסה
שמעון בוחניק -ראש אגף שפ"ע ,מינהל תפעול
גידי מזור– מנהל מחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה
חברי הוועדה
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