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 16.11.2020מיום  פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה
 

 –מאיה שקרוב  חברת ועדה, –רחל אנו מנחם  חבר ועדה, –אברהם בורוכוב  יו"ר הועדה, –יוסי סויד נוכחים: 
 מנהלת היחידה הסביבתית. – נורית שולמן, חברת ועדה

 
 ציון גזלה, נסים ארביב.חסרים: 

 
 הטמעת השיקולים לשמירת הסביבה והטבע העירוני לרוחב העשייה של העירייהמטרת היחידה הסביבתית 

 ובקהילה
 

עובדים ליח"ס וכעת האיוש הושלם. מציגה את עובדי היח"ס ותחומי  3בשנה האחרונה גייסתי  – נורית שולמן
 האחריות שלהם:

 
עובדי היח"ס 

 
 רכזת תעשיותקסניה פדולייב,  .1

 וסביבה, עבדה שנתיים כמפקחת סביבתית בעיריית רמת השרוןבוגרת גאוגרפיה 
 

   תחומי אחריות

  תעשייתיים עפ"י חוקברישוי עסקים  תנאים סביבתייםאישור  -לראשונה בעיר  

 טיפול במפגעים סביבתיים כמו אסבסט, רעש, זיהום אויר 

 ריכוז תחום סביבה בחירום 
 

 פעילות בשנה האחרונה

   ביצוע סקר אסבסט עירוני עפ"י חוק 

  סיוע לעסקים בעיר ליישם את חובותיהם בתחום הסביבה, כדי שיוכלו לקבל רשיון עסק ולא יפגעו
 בבריאות הציבור

 
 ניר מסורי, מתכנן סביבתי .2

 בוגר ניהול, פוליטיקה וממשל
 תכנון עירוני ואזורי - מוסמך בגאוגרפיה

 ך סביבתי ובתכנון סביבתישנים בחב' להגנת הטבע בחינו 6עבד 
 

 תחומי אחריות

 השתתפות בכל צוותי התכנון של העירייה להטמעת שיקולים סביבתיים 
  השתתפות, ייזום והובלה של פרויקטים עירוניים בנושא תכנון, קיימות, טבע עירוני ובנייה ירוקה

 בהתאם להחלטות העירייה

  סביבתיים, מטרות ויעדים עירוניים וביצוע תפעול מערכת ניהול סביבתי כולל: כתיבת דו"חות
 מבדקים פנימיים

  ביצוע מחקר ופיתוח מדיניות סביבתית וגיבוש המלצות לעירייה לאימוץ תקנים ו/או חוקי עזר
 עירוניים בנושאי תכנון ובנייה, תכנון סביבתי וקיימות

 
 החדשים האחרונים 3-פעילות ב

 ט של פארק נחל איילון בהיבטים של שימור טבע עירוני, מלווה יחד עם אדריכל העיר את התכנון המפור
 עצים וצל, פינות פנאי חוויתיות לציבור



 הטמעת שיקולים סביבתיים במתן היתר בנייה, כמו אקוסטיקה, קרינה, ניקוז, צמחיה 

  מלש"ח. אם הבקשות יאושרו,  8-ק"ק )לקרן לשטחים פתוחים ולמשרד להגנ"ס( בסך של כ 2הגשת
ראשון עבור הציבור בפארק נחל איילון ונכין לאגף הנדסה כלים תכנוניים לטיפול ושימור נפתח מתחם 

 אתרי טבע עירוני
 

 הילה סיון סוסונוב, רכזת פסולת ומיחזור .3
 בוגרת מדעי הסביבה

 מוסמכת במדיניות ורגולציה סביבתית
 שירתה בצבא עד דרגת סרן כקצינת אג"מ וקצינת מערכות מידע ופיקוד

 צה לישראל יפה כרכזת תכניות חינוכיות ומדריכת קבוצותעבדה במוע
 

 תחומי אחריות

  ממונה על מיחזור והקטנת כמויות הפסולת המוטמנות 

 פיקוח ובקרה על יישום הסדרי פינוי פסולת למיחזור בתיאום ובשיתוף אגף שפ"ע  

  ,הכנת דו"חות מעקב ובקרה אחר מידע ונתונים של היח"ס, ריכוז וסיכום ממצאים באופן שוטף
 בקרה חדשיים ושנתיים

 
 פעילות בחדש האחרון 

 בתחום הפסולת עבור כל תכנית בנייה בעיר של אגף הנדסה הכנת מסמך מדיניות 

 איסוף נתוני המיקום של כל מתקני המיחזור להעלאה כשכבה ב-GIS 
 

 נורית שולמן, מנהלת היח"ס, קיימות וחינוך סביבתי, רכזת נגישות עירונית .4
 ע"ס בהתמחות קהילתיתבוגרת 

 מוסמכת חינוך ותקשורת
רה"ע, מייסדת ומנהלת ראשונה של המשכן  3עבדה בעיריית אור יהודה כעו"ס קהילתית, מנהלת לשכת 

 למוסיקה ולמחול
 

 תחומי אחריות

 ניהול היח"ס תוך תכלול כל תחומי האחריות של העובדים לעשייה בעלת ערך מוסף, סינרגטית 

 'החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי חינוך סביבתי במער 

  בעירייה ובקהילה תוך יצירת שת"פיםביצוע תהליכים להטמעת ערכים סביבתיים 
 

 פעילות בשנה האחרונה 

  יצירת שת"פים , גיבוש תכניות עבודה ותקציביםוהכנסתם לתפקיד עובדים 4קבלת  –הקמת היחידה ,
 עבור העובדים

  יחידה חדשה = התמודדות ראשונה של העירייה בתחומים כמו אישורי רת"א למנופים ולתאורת גובה
באתר הבנייה של שכו' בית בפארק, למידת דרך הטיפול בהיתרים להתקנת תאים פוטו וולטאיים 

 )ראשונים בארץ!( ועוד 

 15-התנעת תהליך ארגוני "המרחב הציבורי של כולנו" ביום עיון של פורום ה 

  קורס של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה –הכשרת אגף הנדסה בבנייה ירוקה 
 
 

 לגבי עבודת עובדי היחידה, השאלות נענו. במהלך הישיבה חברי הועדה שאלו שאלות
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