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 אורי הדס מנהל היחידה  –איתן קידר חבר ועדה, אורי הדס דני קרן חבר מועצת העיר ויו"ר הועדה,  נוכחים: 

 . במשרד להגנת הסביבהרכזת בכירה  -דורית , חבר - לפתוח כלכלי עירית נשר                       

             

 על סדר היום 

 רצ"ב לפרוטוקול.  – מצגת חשיפה לציבור סקר טבע סביבתי1

 .שונות3

 17:00בשעה  הדיון נפתח

 

 עד היום בנשר בנושא איכות הסביבה.  מהנעשהומבקש מאורי לדווח דני קרן פותח את הישיבה יו"ר הועדה 

 משאיות תדירות נמוכה יותר סבב של אשפה, קיבולת יותר גדולה שתוצאה ממנה הטמנת פחי האשפה  •

 איסור חניית רכבים כבדים ברחבי העיר  •

 מניעת פליטת גזי חממה.  •

 הפשרת גגות לתאים סולריים •

 איסוף פסולת אלקטרונית •

 התקנת נורות לאד ברחבי העיר •

 בזאת. בפני הנוכחים מוקרנת מצגת של מטרות אמנת הקלימה מאד המצורפת

חלק חשוב מהדיון נשא סביב סעיף פליטת גזי החממה בעיר. הוסבר לנוכחים כי בנשר יש איסור לחניית כלי רכב מעל 

נשר נמצאת איפשהו במרכז הטבלה במדינה תוך תקווה   , כפי שמוצג במצגת, תיישוביטון. מבחינת צריכת חשמל  15

 חשמל. תבצריכלשפר את המיקום 

 מועצת העיר הקרובה  נאשר את האמנה כאשר ראש העיר יחתום עליה יחד איתי.  בתקווה שבישיבת דני :

 לא מזהה כאן התייחסות לבעיות תחבורה. הפיכת רחובות דו סטריים לחד סטריים.   איתן:

ראש העיר ישי איבגי שאזנו  דני: נושא התחבורה מטופל בעיר על ידי ועדת התחבורה. ממליץ לפנות ליור הועדה סגן וממ

 קשובה לכל אזרח. 



 

 

לעצמה תואמים את היעדים שהציבה השרה לאיכות הסביבה. במיוחד   הציבה השהעירייאני מבינה שהיעדים - דורית

 . ממליצה שתעקבו אחר קולות קוראים של המשרד בנושאי איכות הסביבה.בנושא 

 ממשרדנו.אני עוקב אחר כל הקולות הקוראים שיוצאים גם   אורי:

. בעיקר אנו מפנים קולות קוראים לרשויות עם  7 תלא כל הקולות הקוראים מתאימים לכם כרשות סוציואקונומי -דורית 

 ומטה. חיבור לגגות סולריים, ממומן על ידי מפעל הפיס.   5 –דרוג סוציואקונומי  

 השאיפה היא להשכרת מבניים ציבוריים ליזמים בנושא. הבעירייאורי 

 

 של סקר טבע סביבתי בנשר שיכלול דגם סקר מפגעיים בטבע.מבקש להציג בפניכם מצגת נוספת  דני: •

חברה להגנת הטבע שעושה עבורנו  והוא  נערך על ידי ה סקר תשתיות טבע עירוני ומפגעים נשרהסקר נקרא  

 לקראת מפגש עם התושבים והסבר כללי על הסקר.את הסקר. זו מצגת התנעה 

 מטרות הסקר   

 כת מצאי הצומח והחי הקיים בעיר. הער •

 שימור תשתיות טבע ייחודיות לעירייה ולמרחב.  •

 יצירת מוקדי פעילות ציבורית ללימוד והעצמת מופעי הטבע הייחודיים לעירייה.  •

 יצירת מפגש איכותי של מגוון אוכלוסיות עם הטבע  •

 תרומתן של תשתיות הטבע העירוניות  

 הביולוגי. תרומה לשמירת המינים והמגוון  •

 תוכן לפעילות חינוך, תרבות, פנאי ונופש לתושבי העיר. •

 מוקדי תיירות בעיר.  •

 חיזוק הקשר לטבע, סיוע להעצמה קהילתית ולמיצוב דמותה הייחודית של העיר. •

 חסכון בעלויות תחזוקה בהשוואה לעלות התחזוקה של שטחים מגוננים.   •

 (. מיתון מפגעים סביבתיים )רעש, הצפות וזיהום אויר •

 מיתון טמפרטורות, ניהול נגר עירוני  -השפעה על האקלים העירוני  •

 כל האמור מופיע במצגת הנמצאת לפניכם.

 בנוסף הם יסקרו את האגמים, את פארק נשר ונחל קתיע, . 

בהיות נשר על מורדות רכס הכרמל העיר חשופה למינים רבים של חי וצומח שיבואו לידי ביטוי בסקר כולל תצפיות על  

 פורים באזורנו. הסוקרים יהיו בשטח כשנה לערך.הצי



 

 

 מי ממן את הסקר.  איתן :

 זכינו בקול קורא בנושא.  דני:

 הסקר ינחה אותנו להכיר מה יש בטבע , ממה להישמר ועל מה לשמור בטבע העירוני..  דני:

 מהסקר?ממה הופתעתם הכי הרבה  – דורית

 רק התחילו בעבודת הסקר. אין לנו מספיק נתונים לענות על התשובה. רק ראינו שיש לנו באזור הרבה שפני סלע. אורי:

 נמצאו נמלי אש בשטח?   איתן:

 לא שאנחנו יודעים. יתכן ובסקר ימצאו גם כאלה. דני:

 הרבה שטחים ירוקים. הסקר יכנס גם לתוך העיר.אלף דונם.  13העיר היא כ  אורי:

 ם מתכננים שבילי הליכה בטבע לאור הסקר?הא איתן:

 מניח שלאחר שנחשף לסקר אפשר יהיה להקים שבילי הליכה בעקבות הממצאים. דני:

הסקר גם ימפה מפגעים כמו פסולת בניה, מינים פולשים הם יאתרו לנו את המפגעים. עם החזירים העיר נשר  אורי:

 מתמודדת יפה. 

רים שרשרת המזון והם כמעט נעלמו מהעיר. בקשנו במסגרת הסקר שינסו על ידי הטמנת הפחים נותקה לחזי דני:

 למפות את מס. החזירם בשטחנו.

 יש רעיון להקים גינות קהילתיות, ולשתף את מערכת החינוך לנושא הסביעבה. אורי:

 האם יש כוונה להקים אתר דוגמת פארק האירוסים בנתניה? איתן:

 האפשרויות התיירותיות שהסקר מדבר עליהם.לאחר קבלת הסקר הסופי יבדקו כל  דני:

 להנצגת הסקר יש להזמין גם נציגות מהמשרד להגנת הטבע.  דורית

 כיצד ניתן להוציא מהאזור את המפעלים המזהמים.  איתן:

 בנושא, להוציא את המפעלים המזהמים,יש החלטת מנכלים  דני:

 נושא נוסף לשוחח עליו הוא השימוש בכלים חד פעמיים במערכת החינוך.  דני :

נושא זה כנראה נפתר. הוחלט לרכוש מדיחי כלים וכלים רב פעמיים. יחדג עם זאת אני פונה אליכם במשרד  אורי:

 הנסביבה לתת לנו עוד זמן להתארגנות. 

 אין בעיה תשלחו אלי מייל ונאשר לכם. דורית: 

•  
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 דני קרן 
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