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 2020 מרץ 05מתאריך  1/20200מס'  איכות הסביבהישיבת וועדת 

 

 נוכחים:

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

 נאור ירושלמי סגן ראש העיר ויו"ר ועדת איכות הסביבה

 אפרת דמארי מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי

 רפאל קריספיל מנהל אגף שפ"ע

 איציק הפנר נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה

 ליאור אלימלך נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה

 

 חסרים:

 שם תפקיד

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ ראש העיר

 קולניקשמאיה פז  עירהת חברת מועצ

 שחר רובין עירהת חבר מועצ

 רקפת בר לב נציגת ציבור בוועדת איכות הסביבה

 אורן יגאנה נציג ציבור בוועדת איכות הסביבה

 

 משתתפים:

 שם תפקיד

 פנינה זיו עירהחברת מועצת 

 עמיר קשי מנהל האגף לשירותים חברתיים

 בני מנשה אגף שפ"ע

 מיכל רוטוול האגף לשירותים חברתיים

 רון רוזנברג אגף הנדסה

 דניאל דרנפלד ע' מקצועית לס' ראש העיר

 יעל קפלן מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה עיריית רמת גן

 מיכל אלדר ליברייך תושבת ופעילה

 נמרוד הוכברג תושב ופעיל

 תומר יפה לפעילות סביבתית קהילתית מקצועי יועץ

 ד"ר יהודית כהן ופעילה תתושב

 עינת מטלון ופעילה תתושב

 אביבה שוורץ התושבת ופעיל

 שחר פצ'ורניק תושב ופעיל

 מירי דהאן "האחו הפורח" באר יעקב ויוזמת סביבתיתפעילה 

 עדי שפילמן ראובן ופעילה תתושב
 

 על סדר יום:

 נושא סד'

 אתרי חקלאות עירונית וגינות קהילתיות 1
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 מהלך הדיון והחלטות:

 

וסיפר על זיקתו , רך על היוזמה להקים גינות קהילתיותיראש העיר, שמואל בוקסר, ב .1

ולהשיב את תחום החקלאות תיאר את חזונו לפתח האישית לתחום החקלאות. רה"ע 

עצי פרי ברחבי העיר לשימושם החופשי של , ובכלל זה שתילת העירונית לנס ציונה

חלק החל, עם הקמת גינות ירק ונוי בכבר שיזם מהלך השלב הראשון ב התושבים.

 בתי הספר.מ

 

את ו, הגינות הקהילתיותנושא נאור ירושלמי, הציג את סגן ראש העיר  ,יו"ר הועדה .2

בעשור האחרון בכל רחבי שקמו קהילתיות מסוגים שונים גינות  ענפה שלהרשת ה

תלמידים מטרת הגינות הקהילתיות הינה יצירת ליכוד קהילתי של תושבי האזור,  הארץ.

 והפיכתה שלה הנסוב סביב הפעילות בגינה, שימוש בתוצרים, תנועות נוער וחניכי

  קהילה, סביבה וקיימות. של מוקד פעילותל

 

חומש מהלך הגינות קהילתיות ברחבי העיר ב 10-פריסה של כלתכנית  ירושלמי הציג

שלוש גינות ראשונות כבר מתוקצבות באמצעות "קולות קוראים" של משרדי  הקרוב.

, גינה קהילתית ברחוב מאחורי בית הנוער "חקלאית"גינה החקלאות והגנת הסביבה: 

 שכונת העמק.מתנ"ס ב "ורטיקלית"גינה גוריון, ו-בן

 

תחום הגינות הציגה את  נהלת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית רמת גן,יעל קפלן, מ .3

ברחבי העיר ברמת גן. בחמש השנים האחרונות הוקמו הקהילתיות שיזמה והובילה 

מעבר לקהילה חזקה, , גינות קהילתיות. המפתח להצלחת גינה קהילתית כתריסר

העיריה  כמום מאורגן גורשל חסות והוא הדרכה נכונה של התושבים, , מחויבת ופעילה

 .מתנ"סאו 

 

מפגשי היכרות  :הטמעה של הקהילה בכל התהליךהשיתוף ואת תהליך הקפלן הציגה 

שלבי תכנון הגינה גינה; חזון משותף לכל בניית מפגשי סיעור מוחות ו ;בין התושבים

תיבות בניית סוגי צמחים וגידולים, בחירת , קהלוגיסטי; ושלבי הביצוע וההקהילתית

הפרויקט התאפשר גם הודות לשיתופי פעולה בין אגפי  קינון, מקורות אנרגיה ועוד.

מספר גינות  ,ציודבנגריה העירונית הוקמה גינה תוך שימוש חוזר של העיריה השונים: 

הגינות הקהילתיות  לעשיה.ף מלא שותהיה נדבים ואגף המתבמוסדות חינוך, הוקמו 

חגי ישראל, אירועים אקולוגיים, בבי העיר שונות לתושפעילויות משמשות כמוקד ל

 קבלות שבת, מפגשי הדרכות והרצאות ועוד.

 

מיכל אלדר ליברייך, אגרונומית ותושבת העיר, הסבירה על קונספט גינה חקלאית  .4

שנתית של אתר חקלאות  4-. מיכל סייעה בבניית התוכנית ההמקצועימניסיונה 

 .)"גינת בית הנוער"( עירונית בנס ציונהה

 

 גן,-קהילתית שליווה את פרויקט הגינות ברמת-, יועץ לפעילות סביבתיתתומר יפה .5

שוק כמו "דרכים לחיבור הקהילה לגינה ע"י חינוך לקיימות שנעשה במקום ) עלהסביר 

מתוצרי הגינה משותפות  ארוחותבישול וקיום אזורי ישיבה משותפת, בניית (, "תן-קח
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שילוב מוסדות החינוך, ילדים המשתתפים בבניה והקמה של כקונספט מחבר ומקשר, 

 ועוד.החקלאי  סדנאות יצירה באתרהגינה, 

 

"יער מאכל" של  הציג את הקונפסט ReForestמחברת  נמרוד הוכברגהאגרונום  .6

מרחב אנושי פיתוח ו ,שיקום אקולוגי, גידול מזון מקומי ובר קיימא ןשמטרותיו ה

צעת בשיתוף פעולה של גרעין תושבים פעילים מחויב וקהילתי. הקמת יער מאכל מתב

 ונציגי עירייה.

 

 והגדיר את המשימהרפאל קריספיל, ראש אגף שפ"ע תמך ברעיון הגינות הקהילתיות  .7

והמתוכננת הפעילות הסביבתית המתרחבת "אין קהילה ללא גינה". קריספיל עדכן על 

פסולת אלקטרונית, מעבר ף איסומרכזי מיחזור, פחים כתומים,  באמצעותבנס ציונה 

 לתאורת לד בכל העיר ועוד.

 

 :המלצות

 

מברכת על תכנית ו הוועדה מאמצת את חזון הגינות הקהילתיות כפי שהוצג בישיבה .1

 .שהוצגה ליישום החזוןהפעולה 

ה לפעול ליישום התכנית במלואה, ולגייס לשם כך משאבים גם יה קוראת לעירידהווע .2

 מגורמים חיצוניים.

 

 דניאל דרנפלד: מהרש 
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