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מבוא
מאי 2003
החברה להגנת הטבע בתל-אביב וה"פורום הירוק לאיכות החיים בתל-אביב-יפו" פועלים לקדם את
איכות החיים והסביבה בעיר .במסגרת זו הוקם "משמר המועצה בירוק" אשר חבריו מגיעים
לישיבות מועצת העיר ועוקבים אחר פעילות חבריה ומחויבותם לקידום סדר יום סביבתי בעיר.
מועצת העיר ,הכוללת  31חברי מועצה ואת ראש-העיר ,היא המופקדת על קביעת המדיניות וסדר
היום של העיר תל-אביב-יפו ,ולפיכך בודק הדו"ח את פעילות חברי המועצה ,בהנחה שפעילות זו
מהווה משקל עיקרי וחשוב בשיפור איכות החיים והסביבה בעיר .במסגרת הכנת הדו"ח ,נכחו נציגי
"משמר המועצה בירוק" בישיבות המועצה ועקבו אחר הפעילות של חברי המועצה.
בשונה מהדו"ח הראשון שהתפרסם בשנה שעברה ,התייחסנו השנה ,גם לפעילות חברי מועצת העיר
מחוץ לישיבות המועצה .לצורך כך ,ביקשנו מחברי המועצה לשלוח אלינו הן את מצע הסיעה שלהם,
הן את הפעילות שבוצעה על-ידם בשנה האחרונה ,והן את הפעילות המתכוננת על-ידם בשנה
הקרובה .לצערנו ,חלק מחברי המועצה לא הגיבו לבקשה )לאחר שליחת שתי הודעות בפקס המצ"ב
כנספח ,הודעת אי-מייל ולפחות תזכורת טלפונית אחת(.
דו"ח זה ,הדוח השני של "משמר המועצה בירוק" ,בודק את עבודת מועצת העיר בשנת הפעילות
 ,2002וסוקר את הישיבות שהתקיימו בין  31.12.01ל .29.12.02 -ההערכה הכוללת ניתנה לפי
שקלול של אופן ההצבעה בהצבעות סביבתיות )ראה שיטות העבודה( ,נוכחות או היעדרות
מההצבעות ,ופעילות שמעבר לישיבות המועצה )לפי המידע שהתקבל מחברי המועצה(.
בדו"ח מופיעות טבלאות המסכמות את פעילות חברי המועצה ,את הנוכחות בישיבות ,את אופן
ההצבעה והניקוד על ההצבעות באופן כללי ,ואת אופן ההצבעה על כל הצבעה שמית בנפרד.
כמו כן ,פעילות ראש-העירייה ,כבעל הסמכות והאחריות הגדולה ביותר בעיר ,והשולט למעשה על
פעילות העירייה כולה ,מופרדת ויש לגביה התייחסות נפרדת.
מטרתנו כי דו"ח זה יסייע לציבור בהערכת המחויבות הסביבתית של נבחריו ויתרום לחיזוק
הפעילות הדמוקרטית העירונית ,וכן יהווה משוב לחברי מועצת העיר על פעילותם ופעילות עמיתיהם
בנושאים הקשורים לאיכות החיים והסביבה בעיר.

הצוות המוביל של "משמר המועצה בירוק":
בני הלמן
סטלה אבידן
רוחיק וולנר  -גלעד

עיבוד ועריכת הדו"ח:
עומר כהן – רכז משמר המועצה בירוק
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סיכום הממצאים
הממצאים מתייחסים לשנת הפעילות  ,2002בה התקיימו  24ישיבות מועצה .בישיבות אלו התקיימו
 14הצבעות "סביבתיות" ,מתוכן  9הצבעות שמיות ו 5 -הצבעות לא-שמיות .ההצבעות עסקו במניעת
קיצוץ ובהגדלת תקציבים לפעילות ולחינוך סביבתי בעיר ,לקבלת חוק העזר העירוני למניעת זיהום
אוויר מכלי-רכב ,ולמינוי ועדה לחיסכון במים .כמו כן ,היו הצבעות על הצעות לסדר-יום כגון:
תחזית איכות החיים והסביבה בעיר בעשור הקרוב וקיום דיון בנושא מדיניות הגינון ,שתילת
דשאים ושמטר המים של העירייה.
העומדים בראש המתנגדים לפעילות פרו-סביבתית ,כפי שמשתקף בדו"ח:
עו"ד מיקי מזר – יו"ר המועצה – בעלת הציון הנמוך ביותר לפעילות במועצה ומחוצה לה
ישעיהו דרורי
עו"ד סיגל פעיל
בולטים לטובה:
הדס שכנאי – הציון הגבוה ביותר לפעילות במועצה ומחוצה לה
פאר ויסנר
גילה הרץ
מיכאל רועה – למרות הציון הנמוך מפעילות בישיבות המועצה ,פעל רועה רבות לקידום נושאים
סביבתיים בתפקידו כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
יש לציין גם ,כמי שפעל חיובית לקידום סדר סביבתי ,את חברי המועצה:
אמיר הלוי
שלמה מאסלאוי
עו"ד נסים שאקר
עו"ד מרדכי וירשובסקי
נוכחות בישיבות :הבולט ביותר בהיעדרותו מישיבות המועצה הוא חבר המועצה דב חיררי שנעדר
משליש מהשיבות ,אחריו יגאל חיים שנעדר מ 7 -ישיבות מתוך  ,24וחברי המועצה שמואל וילוז'ני
ועו"ד סיגל פעיל ,שנעדרו שניהם מרבע מישיבות המועצה.
חברי המועצה הבאים לא החסירו אף ישיבה :דורון ספיר ,איתן סולמי ,שלמה מסלאוי ,עו"ד מרים
מזר ,עו"ד מרדכי וירשובסקי ואחמד בלחה.
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שיטות העבודה
הכנתו של דו"ח זה נערכה במסגרת פעילותם של צוות "משמר המועצה בירוק" של ה"פורום הירוק"
והחברה להגנת הטבע בתל-אביב .הדו"ח בדק הן את פעילות חברי המועצה בישיבות מועצת העיר
והן את פעילותם השוטפת וההישגים הבולטים בשנת .2002
 .1איסוף מידע
 (1נוכחות בישיבות – בכל ישיבה של מועצת העיר מתייצבים מספר פעילים של "משמר
המועצה בירוק" ,המתגוררים באזורים שונים בעיר ,בכדי להפגין נוכחות ולעקוב אחר
הפעילות של חברי המועצה בנושאים הקשורים לאיכות החיים והסביבה בעיר .בישיבות
רשמו הפעילים את העמדות של חברי המועצה בנושאים השונים ואת אופן הצבעתם
בנושאים הרלוונטיים .הנוכחות בישיבות נועדה הן להבנה מעמיקה של התנהלות הישיבות
לצורך הכנת הדו"ח ,והן בכדי להשפיע ישירות על אופן התנהגותם והצבעתם של חברי
המועצה ,ולהזכירם את אחריותם כלפי ציבור התושבים.
 (2עיון בפרוטוקולים – בנוסף לאיסוף המידע בישיבות עצמן ,סקרו עורכי הדוח בקפדנות את
כל הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר בשנת  ,2002בכדי לאמת את הנתונים ולוודא של
חסר מידע כלשהו .הדפים הרלוונטיים צולמו ועומדים לרשות כל המתעניין במשרדים של
החברה להגנת הטבע בתל-אביב )הפרוטוקולים המלאים זמינים לעיון הציבור בארכיון
העירייה( .לכל המידע שנמצא בדו"ח רשומים מראי מקום לפרוטוקולים.
ג( איסוף חומר מחברי המועצה – במקביל לאיסוף החומר מישיבות המועצה ,פנינו לחברי
המועצה במכתב המצורף כנספח ,המבקש את התייחסותם לגבי מצע הסיעה בתחומים
הסביבתיים ,פעילות בנושאים הרלוונטיים )עם פירוט הנושאים( בשנה האחרונה ,ותכנון
לפעילות בשנה הקרובה .המכתב נשלח בפקס בתאריך  .26.2.03לאחר שבועיים נשלח מכתב
תזכורת בתאריך  .11.3.03כמו כן ,נשלח המכתב שנית בדואר אלקטרוני לכל חברי המועצה
בתאריך  ,7.4.03ובוצעה לפחות שיחת תזכורת אחת לאחר מכן .לצערנו ,חלק מחברי
המועצה לא הגיבו לפניות החוזרות ונשנות ,ולפיכך אין התייחסות לפעילותם מחוץ
לישיבות המועצה .יש לציין כי חבר המועצה הרב נתן אלנתן ביקש לציין בדו"ח כי תגובתו
היא" :אין התייחסות".
 .2מיון
א( נושאים – הדו"ח מתייחס לדיונים של נושאים הקשורים ישירות לאיכות הסביבה בעיר ,כגון:
מים ,אוויר ,פסולת ,אנרגיה ,שטחים פתוחים וציבוריים ,ולנושאים שבתחום פעילותו של
ה"פורום הירוק" ,כגון :תחבורה ,מעורבות הציבור בקבלת החלטות ,אכיפה ותקינה.
לצורך קביעה סופית בסוגיה של מה להכניס ומה להותיר בחוץ ,התייעצו מחברי הדו"ח עם
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אנשי מקצוע של החברה להגנת הטבע שמטפלים על בסיס יומיומי בנושאי איכות הסביבה
והחיים בעיר .כמובן שבכל מיון מסוג זה יש אלמנט סובייקטיבי ,והכלל המנחה היה
אינקלוסיבי – כלומר ,כאשר היה ספק אם להכניס או לא ,באופן כללי הוחלט להכניס ,מותך
הבנה כי הפרטים נמצאים בדו"ח עצמו וכל קורא יכול להחליט בעצמו אם נושא מסוים רלוונטי
או לא .מעבר לנושאים השונים ,נבדקה נוכחות חברי המועצה בישיבות .נוכחות חברי המועצה
מוצגת בטבלה.
 (2הצבעות – קיימת חלוקה בין הצבעות שמיות ,כלומר :ששמות המצביעים והצבעותיהם
רשומים בפרוטוקול )הדבר מתבצע בעקבות בקשה ספציפית של חברה מועצה( לבין אלה שאינן
שמיות ,בהן רק מספר המצביעים בעד ,נגד ,ונמנע מצויינים בפרוטוקול .לצורך ההגינות ,הניקוד
שניתן לכל חבר'ה מועצה מתייחס רק להצבעות השמיות ,למרות נוכחותם של חברי "משמר
המועצה בירוק" בישיבות" .משמר המועצה בירוק" דאג להזכיר בכל ישיבת מועצה לחברי
המועצה את חשיבות ההצבעה השמית ,ואכן  9מתוך  14ההצבעות התקיימו באופן שמי.
 (3פעילות חברי המועצה מחוץ לישיבות המועצה – את החומר שקיבלנו מחברי המועצה מיינו לפי
פעילות שוטפת ופעילות שהובילה להישגים ותוצאות ממשיות .הפעילות התייחסה לפעילותו או
פעילותה של כל חבר/ה מועצה ,ולא לפעילות הסיעה כולה ,למעט מקרים בהם נכתב במפורש
כי מדובר בפעילות של כל חברי הסיעה .יש לזכור כי חברי מועצה רבים משמשים בתפקידים
שונים בהנהלת עיריית תל-אביב-יפו ,בהם הם מנויים ואחראים על ביצוע פעילות ענפה ,הכוללת
פעילות בנושאי איכות החיים והסביבה בעיר ,לגביהם מתייחס הדו"ח .פעילות ראש-העירייה
קיבלה התייחסות מיוחדת ,מעצם היותו עומד בראש הראשות המבצעת ,ולכן אחראי על כל
תחומי הפעילות בעירייה.
 .3ניקוד והערכה סופית
א( ניקוד ההצבעות – הניקוד ניתן לאופן ההצבעה של כל חבר/ת מועצה בכל הצבעה שמית ,וכן
ניתן ניקוד מיוחד ליוזם ההצעה ,וניקוד מיוחד לחבר/ת מועצה הנעדר מההצבעה.
אופן הניקוד :שלוש נקודות חיוביות ניתנו על הצבעה בעד העמדה הסביבתית ,ושלוש
נקודות שליליות על הצבעה נגד .להצבעת נמנע לא ניתן ניקוד ולהיעדרות ניתנה נקודה
שלילית אחת .פעילות יזומה )העלאת הנושא להצבעה( זיכתה את חבר/ה המועצה בארבע
נקודות חיוביות.
ב( הערכה כללית – ההערכה הכללית על כל חבר/ת מועצה ניתנה על-ידי שקלול הניקוד שניתן
על פעילות בישיבות המועצה ,וההערכה של פעילות חבר/ת המועצה מחוץ לישיבות המועצה,
כפי שמשתקפת בחומר שקיבלנו מחברי המועצה .ההערכה הכללית נחלקה ל" :ציון לשבח"
– חבר/ה מועצה שפעל/ה מעל ומעבר בתחומים הסביבתיים" ,חיובי" – לחבר/ת מועצה
שפעל/ה בנושאים הסביבתיים במידה רבה" ,התייחסות חלקית לנושאים סביבתיים" –
לחבר/ת מועצה שלא פעל/ה באופן מיוחד בנושאים הסביבתיים" ,אין התייחסות לנושאים
סביבתיים"  -לחבר/ה מועצה שלא פעל/ה בנושאים הסביבתיים,
ו" -בולט לרעה" – לחבר/ת מועצה שפעל/ה כנגד העמדה הסביבתית.
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סיכום פעילות ,אופן הצבעה והערכה כללית לפעילות בנושאים סביבתיים
חברי מועצת עיריית תל-אביב-יפו – שנת 2002
חבר/ת המועצה

הישגים

פעילות שוטפת

פעילות

הערכה כללית

במועצה )ציון(
חולדאי רון – ראש

* בחינה של שיטות לחסכון במים * עידוד החסכון
במים בקרב התושבים והפצת "הרגלי צריכה" לצרכני
מים הגדולים * קידום תכנית אב אסטרטגית חדשה
העוסקת בכל תחומי החיים בעיר ובתוכה תכנית
"השלד הירוק" לפיתוח ותוספת שצ"פים * תכנון
לניקוז מי הגשמים לבורות ניקוז *

* דיווח על איכות המים במקומונים ,באינטרנט ולתושבים * הכנת נוהל
מקצועי למרחב תע"ש "מגן" ותע"ש "רביבים" ובכל מקום בעיר בו
היתה פעילות החשודה כמזהמת קרקע )"כתם זיהום" מי התום לא
נעצר ,ע.כ(* סגירת  15תחנות דלק פירטיות בעיר * סגירת  8עסקים
העוסקים בשפכים מסוכנים  20 +עסקים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע
ומים * הורדת לחץ המים ברשת העירונית ב 0.5 -אטמוספירות *
השקיית גינות בשעות החושך בלבד * התקנת חסכמים במוסדות
העירייה * הקמת  3תחנות שאיבה לקיץ בנחל הירקון למניעה של כניסת
מים מזוהמים לירקון וחיבור מכון ביוב רסקו למרכז בקרת מים *
פעילות בירקון :ייצוב הגדות ,שיקום צמחיית הגדות ,הגנה על עצים
לאורך הנחל ,הדברת יתושים ,ניקוי שוטף של פסולת בנחל ,שחזור גדות
שהתמוטטו ,שיקום אתר שבע תחנות ,הוספת בתי-גידול ,ניטור
אינטנסיבי בקבלת אישור לשייט * אישור תכנית אב כוללת לשיקום נחל
הירקון * שתילת עצים בכל רחבי העיר * חסכון במים להשקייה *
הסמכת  18פקחים לאכיפת איסור נהיגה בחופים * הקמת צוות היגוי
שתפקידו בחינה והמלצה של האמצעים והדרכים לצמצום זיהום
האוויר * מעבר לסולר בתחנות הדלק העירוניות )אימוץ הצעת הפורום
הירוק ואדם טבע ודין ,ע.כ * (.הפעלת ניידת אכיפה מרחבית לפליטת
מזהמים והכנת מודל הערכת סיכונים מזיהום אוויר * הקמת סיירת
ירוקה לפיקוח ,הסברה ואכיפה בתחום הגינון וצואת כלבים בגינות
העיר

עו"ד אבי-גיא חביבה

לא הוגש

לא הוגש

14-

אגמי שולה

לא הוגש

לא הוגש

15-

העירייה

18-

התייחסות חלקית
דוח זה אינו מתיימר לבדוק
את כלל פעילותו של ראש
העירייה :ראש המנגנון
רוב
ומחזיק
העירוני
סמכויות הביצוע ,בנושאים
מהנתונים
סביבתיים.
שהועברו ע"י ראש העיר
חיובית
פעילות
עולה
במספר נושאים סביבתיים
לצד הציון הנמוך מפעילותו
במועצה.
ראוי לציין כי בולטת לרעה
מדיניות לא סביבתית של
ראש העירייה במספר
נושאים מהותיים ובעיקר
מדיניות התחבורה בעיר,
והתנגדות נחרצת לחוק
"חופי הים התיכון" אשר
אמור להגן מפני בנייה
לאורך החופים .עוד על
פעילותו של ראש העירייה
בנושאים אלה בדוחות
סקירת
על
נפרדים
והיישום
המדיניות
בתחומים אלה.
אין התייחסות לנושאים
סביבתיים
בולט לרעה

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

7
חבר/ת המועצה

הישגים

פעילות שוטפת

הערכה כללית

פעילות
במועצה
)ציון(

לא הוגש

לא הוגש

16-

בולט לרעה

אלמגור-אגמון גילה

"אין התייחסות"

"ללא התייחסות"

8-

גפן שמואל

לא הוגש

לא הוגש

15-

אין התייחסות לנושאים
סביבתיים
בולט לרעה

דוד צבי

לא הוגש

לא הוגש

16-

בולט לרעה

דרורי ישעיהו

לא הוגש

לא הוגש

21-

בולט לרעה

* הקמת מתקני חסכמים ושירותים ללא שטיפה כמעט בכל המוסדות
העירוניים * פעילות הסברתית ,משפטית ומחקרית לחיכסון במים * הקמת
רשת שבילי אופניים * פרוייקט אופניים באונ' ת"א * פיתוח תכנית לימודים
"רכיבה בטוחה" לבתי-ספר * התקנת מתקני אופניים בבתי-ספר * הרחקת
קבלן גידום שהתרשל בעבודתו * פיקוח על שתילת הצמחים והפרחים *
סיכום עם אגף שפ"ע כי פרחי בר שצמחו בעיר לא יגזמו עד שיהפכו לצמחייה
יבשה * הוצאת צו סגירה לתחנת דלק בקרית שלום

6-

חיובי

הרב אלנתן נתן

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

הרץ גילה

וולך נתן
וילוז'ני שמואל

* מאבק להתקנת "חסכמים" בכל הבתים בעיר *
תכנית לקיום "הפנינג לרוכבי אופניים" אחת לשנה *
תכנון תכנית אב לתחנות תברואה ולתחנות מעבר *
פיתוח מודל כלכלי שיתמרץ עובדים במקומות עבודה
גדולים להגיע באופניים * קידום נושא המיחזור
וקידום איסוף אשפה חריגה * קידום פרוייקט להפעלת
תלמידים באחזקת גינות ביה"ס * פעילות לשימור
חורשת ההסתדרות בקרית שלום * מאבק להצלת
שלולית החורף ב"גוש הגדול"
* התנגדות להקמת מגדלי משרדים במרכז העיר *
הגשת תלונה במשטרה על כריתת עצי אורן בני  80שנה
* מאבק להורדת חנייה על מדרכות * מאבק לשיפוץ
השדרות * מאבק להקמת שבילי אופניים * מאבק נגד
חניון כיכר רבין * הבאת נושאים לדיון ציבורי *
השתתפות בדיוני ועדת הפנים של הכנסת בנושא
הזרמת הביוב לים * מאבק להקמת גינת שטראוס *
מאבק לפינוי "אלנבי  * "58דרישה להטלת מטלות
תחבורתיות למרכזי תעסוקה גדולים
לא הוגש

* ביטול תכנית סי-אנד-סאן  * 2ביטול חניון על גדות הירקון * מניעת הקמת
חניון ענק במתחם נחלת בנימין

4+

ציון לשבח

לא הוגש

16-

בולט לרעה

לא הוגש

לא הוגש

0

התייחסות חלקית לנושאים
סביבתיים
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חבר/ת המועצה

פעילות שוטפת

הישגים

ויסנר פאר

* עתירה לבג"צ נגד שרי התשתיות ,התחבורה ואיכות הסביבה
שיאפשרו הפעלת כלי-רכב ממונעים בגז * פעילות לחיוב תחנות
הדלק לשימוש בדלק דל-גופרית * פנייה לראש-העירייה בדרישה
להטיל "אגרת גודש" על מכוניות הנכנסות למרכז העיר * מאבק
בגיזום הברוטלי של העצים והקמת הפורום להגנה על העצים *
הצעה לחלק "חסכמים" לתושבים * דרישה להפסיק לשתול
דשא באיי תנועה ובצדי הדרכים * הגשת תביעה ייצוגית נגד
רשות נחל הירקון והרשויות הרלוונטיות נגד זיהום הירקון *
מאבק למנוע תוספת בנייה בפארק הירקון * הצעה לקמפיין
איסוף סוללות * מאבק נגד ביטול "יום ללא מכוניות" * דרישה
לפתח תחבורה ימית בין ת"א לחיפה * התגדות להרחבת רחוב
קפלן
* מאבק נגד בנייה בפארק הירקון

פעילות במועצה

הערכה כללית

)ציון(
* מאבק להעברת האוטובוסים לשימוש בדלק דל-גופרית *
מניעת כריתה וגיזום שלא לצורך של מאות עצים ותיקים בעיר *
הקמת ועדת אד-הוק לבדיקת זיהום מפעלי תע"ש במתחם
רביבים ובנחלת יצחק והחלטה כי המשרד לאיכות הסביבה יקח
אחריות בכל הנוגע למתחמי תע"ש בעיר * הקמת ועדה לחיסכון
במים * הכרה של ביהמ"ש שזיהום הנחלים מתבצע ע"י הרשויות
* ביטול תכנית סי-אנד-סאן  * 2מניעת הקמת אולם ספורט
בשטח פארק הירקון והפיכת חניון אוסישקין לגינה * עצירת
הבנייה בחצי-האי הירקוני * הקמת פרוייקט המחזור הניסיוני *
פתיחת קורס למורים לחינוך סביבתי * הצגת מיצג אמנותי "זמן
נשימה" ברחבי העיר * ביטול תכנית לסלילת המשך לכביש
אבן-גבירול * הטלת הגבלות על פרוייקט "מוסך דן"
* ביטול פרוייקט "מוסך דן"

31+

ציון לשבח

12-

חיים יגאל

לא הוגש

לא הוגש

6-

חיררי דב

לא הוגש

לא הוגש

8-

טורק רפעת

לא הוגש

לא הוגש

8-

ד"ר טיומקין משה

* חיוב כל תחנות הדלק לשימוש בדלק דל-גופרית )נמצא בבג"צ(
* קידום השכרת אופניים בתחנות רכבת ואוטובוסים ולעובדי
העירייה ותחנות רענון * פעילות להגברת השימוש ברכבת *
קידום מערכות להסעת המונים )רכבת קלה( * פעילות להוצאת
מסופי תחבורה גדולים מהעיר

הרב לוברט נפתלי

לא הוגש

* העברת רכבי העירייה והקואופרטיבים לתחבןרה לשימוש
בסולר "סיטי דיזל" והכנסת רכבים בעלי מנוע  URO-3לשירות
* הקמת פיילוט להפעלת אוטובוסים וכלי רכב בגז * הוצאת
אוטובוסים מפרקיים מהעיר ההסטורית ורחובות שכונתיים *
סלילת  20ק"מ שבילי אופניים והצבת  300מתקנים לחניית
אופניים * פרוקייט "שבילים בטוחים" בבי"ס * הפעלת חניוני
"חנה וסע" * הקמת תחנות רכבת בעיר * הורדת רכבים
מהמדרכות * הכנסת אוטובוסים בעלי רכינה הידראולית וביצוע
הנמכות במעברי חצייה
לא הוגש

11-

התייחסות חלקית
לנושאים סביבתיים
התייחסות
אין
לנושאים סביבתיים
התייחסות
אין
לנושאים סביבתיים
התייחסות
אין
לנושאים סביבתיים
חיובי

18-

בולט לרעה

לוי דורון

לא הוגש

לא הוגש

2-

התייחסות חלקית

עו"ד מזר מרים -יו"ר

לא הוגש

לא הוגש

22-

בולטת לרעה –
הציון הנמוך ביותר

12-

התייחסות
אין
לנושאים סביבתיים

עו"ד וירשובסקי מרדכי

המועצה
מזרחי שמואל

לא הוגש

לא הוגש
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חבר/ת המועצה

הישגים

פעילות שוטפת

הערכה כללית

פעילות במועצה
)ציון(

ד"ר מלר צופיה

לא הוגש

לא הוגש

0

התייחסות חלקית

מסלאוי שלמה

* ארגון הפגנה להסרת עמוד חשמל ברחוב האצ"ל *
דרישה לא לפתוח את שנת הלימודים תשס"ג בבתיה"ס
בהם פועלות תחנות לניטור שהראו על חריגות בריכוז
הרעלים פי  6מעל התקן * דרישה לשלוח לתושבים דו"ח
חצי שנתי על איכות מי השתייה על-פי חוק
* קידום הקמת אתר וירטואלי תל-אביבי לתלמידי
בתי-הספר * פעילות להגדלת מספר בתי-הספר שיאמצו
אתרים

* הורדת אנטנה סלולרית בשכונת התקווה * שתילת עצים בשלושה גנים
בעיר בשיתוף תלמידים וציור קיר * בעקבות פנייה לראש-העיר נעשו
שיפורים במקלטים בעיר

3-

חיובי

* הקמת ועדת היגוי לקידום פרוייקטים סביבתיים בבתי-ספר
* קיום פרוייקטים של איכות הסביבה בבתי-הספר בעיר )"מועדון ירוק",
"אימוץ אתר" ועוד( * פרוייקט "אמץ עץ" * סיוע לקיום "יום
כדור-הארץ" * הקמת "סטארט-אפ" "מוביליות ירוקה" בחינוך היסודי
* פרוייקט "תלמידים מתכננים את תל-אביב-יפו "2020
לא הוגש

8-

התייחסות חלקית

18-

בולט לרעה

17-

בולטת לרעה
בולטת לרעה

נטע אודי

ספיר דורון

לא הוגש

עדן מיכל

לא הוגש

לא הוגש

עו"ד פעיל סיגל

לא הוגש

לא הוגש

19-

* ארגון תושבים למאבק כנגד כביש משה דיין ,דרך
המסילה * הקמת מודל לשיתוף תושבים במסגרת
התחדשות עירונית * מאבק נגד הבנייה בדרום נמל יפו *
תחילת פרוייקט פארק החוף הצפוני * מאבק להקמת
שבילי אופניים וסילוק מטרדים מהמדרכות * מאבק
לשתילת עצים במגרשים נטושים ביפו וסילוק מאות
טונות אשפה

* מניעת סגירת הועדה המקומית בפני הציבור * שיתוף ציבור אמיתי
בתכנון מתחם בצרון ,מתחם התעסוקה ברמת החי"ל ודיון ציבורי לגבי
יפו העתיקה * ריסון התכנון והקפאת הבנייה לאורך חוף הים * בלימת
תכנית "עיר הימים" * הכנת תוסף לחוק זיהום האוויר והבסיס לחוק
עזר עירוני * ביטול תכנית הבנייה במתחם תע"ש * הקמה ועדה לבדיקה
ותיאום הנושא הסלולרי * ביטול גשר ויצמן מעל הירקון * ביטול הקמת
אולם ספורט בפארק הירקון וקווי מתח-גבוה * הורדת היקף הבנייה
בפארק מ 10% -ל0.1% -
* ראה :פאר ויסנר

14-

בשל פעילותו הנמרצת
חיובי:
לקידום נושאים סביבתיים כיו"ר
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
זאת ,למרות הציון הנמוך על אופן
ההצבעה בישיבות המועצה

44+

ציון לשבח – חברת המועצה הפעילה
ביותר סביבתית יש לציין כי לשכנאי
אין פסמכויות ביצועיות מוגדרות
ובכל פעילה באופן נמרץ ביותר
בהגשת הצעות לסדר יום ,שאילתות
ויוזמות חקיקה בנושאים סביבתיים
חיובי

לא היתה חברת
מועצה בזמן
ההצבעות

מונתה לחברת מועצה לפני כחצי שנה –
לא הגישה דוח פעילות /כוונות

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

שכנאי הדס
* ראה :פאר ויסנר

עו"ד שאקר ניסים
מינקה ליאורה

* הקמת פורום המגבש מהלך לשיפור הניקיון ביפו *
הקמת פרוייקט לתכנון עירוני בעג'מי * מאבק לבניית
מגדל מים חדש והקמת מוזיאון ע'גמי
לא הוגש

* ביצוע ימי ניקיון ע"י המישלמה ביפו * פרוייקט שיקום מתחם "שם
הגדולים" * שיקומו של בניין "אל סרייה" * הריסת מגדל המים הישן
ביפו * הקמת סלעיה בבתי-הקברות מול הים למניעת התמוטטות הגבעה
לא הוגש

-10
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חישוב הציונים:
חברי המועצה
עו"ד אבי-גיא
חביבה
אגמי שולה

בעד

נמנע

נגד

הצבעות

ניקוד

הצבעות

ניקוד

1

3

5

15-

2

1

3

6

18-

1

1-

4

12-

4

4-

16-

8

8-

8-

3

3-

15-

1

1-

16-

אלמגור-אגמון גילה

הצבעות

נעדר
ניקוד

הרב אלנתן נתן
גפן שמואל
דוד צבי

פעילות יזומה

1

3

4

12-

6

18-

1

0

דרורי ישעיהו

7

21-

1

0

הלוי אמיר – סגן

1

3-

4

0

הצבעות

סה"כ

ניקוד

הצבעות

ניקוד
2-

1415-

1
3

216-

3-

ראש העירייה
הרץ גילה

3

9
4

וולך נתן

12-

5

5-

4

4

4-

16-

וילוז'ני שמואל

1

3

7

7-

1

4

0

ויסנר פאר

6

18

3

3-

4

16

31

עו"ד וירשובסקי
מרדכי

1

3

5

15-

חולדאי רון – ראש
העירייה

1

3

7

21-

2

12-

0

18-

חיים יגאל

1

3

1

3-

6

6-

6-

חיררי דב

1

3

2

6-

5

5-

8-

8

8-

8-

2

6-

5

5-

11-

5

15-

3

3-

18-

1

3-

5

5-

2-

7

21-

1

1-

22-

טורק רפעת
ד"ר טיומקין משה

1

3

הרב לוברט נפתלי
לוי דורון

2

6

עו"ד מזר מרים-
יו"ר המועצה
מזרחי שמואל

1

3

מסלאוי שלמה

1

3

6

18-

ד"ר מלר צופיה

2

6

2

6-

נטע אודי -סגן ראש
העירייה

1

3

3

9-

ספיר דורון

1

3

7

21-

1

1-

6

6-

1

4

1230

2

0

2

8-

2-

18-

עדן מיכל

5

15-

1

0

2

2-

17-

עו"ד פעיל סיגל

6

18-

1

0

1

1-

19-

רועה מיכאל – סגן

4

12-

2

0

2

2-

14-

ראש העירייה
שכנאי הדס

עו"ד שאקר ניסים

7

21

3

9-

1

1-

1

1-

6

24

44

10-
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נוכחות בישיבות:
חבר/ת המועצה

מספר היעדרויות מתוך
 24ישיבות

אחוז העדרות

חיררי דב

8

33%

חיים יגאל

7

29%

וילוז'ני שמואל

6

25%

עו"ד פעיל סיגל

6

25%

אלמגור-אגמון גילה

5

21%

טורק רפעת

5

21%

לוי דורון

5

21%

ד"ר מלר צופיה

5

21%

עדן מיכל

5

21%

עו"ד שאקר ניסים

5

21%

ויסנר פאר

4

17%

הרב לוברט נפתלי

4

17%

עו"ד אבי-גיא חביבה

3

12%

דרורי ישעיהו

3

12%

הרץ גילה

3

12%

חולדאי רון – ראש העירייה

3

12%

ד"ר טיומקין משה

3

12%

הרב אלנתן נתן

2

8%

גפן שמואל

2

8%

דוד צבי

2

8%

הלוי אמיר – סגן ראש העירייה

2

8%

וולך נתן

2

8%

מזרחי שמואל

2

8%

נטע אודי

2

8%

רועה מיכאל – סגן ראש העירייה

2

8%

אגמי שולה

1

4%

בלחה אחמד

0

0

עו"ד וירשובסקי מרדכי

0

0

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

0

0

מסלאוי שלמה

0

0

סולמי איתן

0

0

ספיר דורון

0

0

שכנאי הדס

0

0
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פעילות ראש-העירייה – רון חולדאי )סיעת תא (1
מצע תא 1
במצע הסיעה ,כפי שמופיע באתר האינטרנט ) (http://www.huldai.co.ilמפורטים עיקרי תכנית
העבודה לעיר .סעיף ז' מתרכז באיכות הסביבה ועוסק ב 12 -נושאים :שמירת החופים והאזורים
הירוקים ,שיקום גינות ,הרחבת פארק דרום ,צמצום מספר כלי-הרכב הפרטיים ,התקנת סולקנים
לרעלים מתחנת רידינג ,הגברת האכיפה ביחס למטרדים באזורי בילוי ,הרחקת הטרמינל והחנייה
של שדה דב מאזור מגורים ,השקעת משאבים בשיקום נחל הירקון ,הקמת תחנות הפרדה ומחזור
אשפה ,התחלת תיכנון שיקום אתר חירייה ,צמצום תכנית הבנייה באזור מנשייה והפיכתו לפארק,
הפעלת לחצים לפינוי אתר פי-גלילות .כמו כן מופיעים עיקרי תכנית פעולה בנוגע לשכונות בעיר
ולטיפול ביפו ,בנוגע להגברת האכיפה של חוקים ותקנות ובנוגע לשיתוף התושבים בהחלטות.
ראש-העירייה קיבל את ההערכה הכללית" :התייחסות חלקית" .בהצבעות הסביבתיות הוא הצביע
 7פעמים נגד ופעם אחת בעד )בהצבעה על חוק עזר עירוני :זיהום אוויר( – הציון הכולל שלו בישיבות
מועצת העיר .18- :התבטא כמה פעמים בנושאים סביבתיים ,אם בתגובות לשאילתות ,אם בתגובות
לדברים של חברי המועצה ואם בהודעות ראש-העיר.
דוח זה אינו מתיימר לבדוק את כלל פעילותו של ראש העירייה :ראש המנגנון העירוני ומחזיק רוב
סמכויות הביצוע ,בנושאים סביבתיים .מהנתונים שהועברו ע"י ראש העיר עולה פעילות חיובית
במספר נושאים סביבתיים לצד הציון הנמוך מפעילותו במועצה.
ראוי לציין כי בולטת לרעה מדיניות לא סביבתית של ראש העירייה במספר נושאים מהותיים
ובעיקר מדיניות התחבורה בעיר ,והתנגדות נחרצת לחוק "חופי הים התיכון" אשר אמור להגן מפני
בנייה לאורך החופים .עוד על פעילותו של ראש העירייה בנושאים אלה בדוחות נפרדים על סקירת
המדיניות והיישום בתחומים אלה.

פעילות ראש-העירייה מעבר לישיבות מועצת העיר כפי שדיווח:
פעילות שוטפת * :בחינה של שיטות לחסכון במים * עידוד החסכון במים בקרב התושבים והפצת
"הרגלי צריכה" לצרכני מים הגדולים * קידום תכנית אב אסטרטגית חדשה העוסקת בכל תחומי
החיים בעיר ובתוכה תכנית "השלד הירוק" לפיתוח ותוספת שצ"פים * תכנון לניקוז מי הגשמים
לבורות ניקוז
הישגים * :דיווח על איכות המים במקומונים ,באינטרנט ולתושבים * הכנת נוהל מקצועי למרחב
תע"ש "מגן" ותע"ש "רביבים" ובכל מקום בעיר בו היתה פעילות החשודה כמזהמת קרקע )"כתם
זיהום" מי התהום לא נעצר ,ע.כ( * סגירת  15תחנות דלק פירטיות בעיר * סגירת  8עסקים
העוסקים בשפכים מסוכנים  20 +עסקים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע ומים * הורדת לחץ המים
ברשת העירונית ב 0.5 -אטמוספירות * השקיית גינות בשעות החושך בלבד * התקנת חסכמים
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במוסדות העירייה * הקמת  3תחנות שאיבה לקיץ בנחל הירקון למניעה של כניסת מים מזוהמים
לירקון וחיבור מכון ביוב רסקו למרכז בקרת מים * פעילות בירקון :ייצוב הגדות ,שיקום צמחיית
הגדות ,הגנה על עצים לאורך הנחל ,הדברת יתושים ,ניקוי שוטף של פסולת בנחל ,שחזור גדות
שהתמוטטו ,שיקום אתר שבע תחנות ,הוספת בתי-גידול ,ניטור אינטנסיבי בקבלת אישור לשייט *
אישור תכנית אב כוללת לשיקום נחל הירקון * שתילת עצים בכל רחבי העיר * חסכון במים
להשקייה * הסמכת  18פקחים לאכיפת איסור נהיגה בחופים * הקמת צוות היגוי שתפקידו בחינה
והמלצה של האמצעים והדרכים לצמצום זיהום האוויר * מעבר לסולר בתחנות הדלק העירוניות
)אימוץ הצעת הפורום הירוק ואדם טבע ודין ,ע.כ( * הפעלת ניידת אכיפה מרחבית לפליטת מזהמים
והכנת מודל הערכת סיכונים מזיהום אוויר * הקמת סיירת ירוקה לפיקוח ,הסברה ואכיפה בתחום
הגינון וצואת כלבים בגינות העיר

התבטאויות בישיבות המועצה:
רון חולדאי – ) 23.06.02עמ'  :(71הודעת ראש-העיר" :מנהל בינוי ותשתית סיים שיפוץ הרחובות
הבאים :א( רח' פרישמן – השיפוץ כלל מדרכות ,כביש ,ריהוט רחוב ,תיגבור רשת החשמל ,כבלים.
עלות הפרוייקט כ 1.5 -מיליון  .₪ב( רח' ארלוזורוב בקטע אבן-גבירול – דיזנגוף – השיפוץ כלל כביש,
מדרכות ,ריהוט רחוב ,תאורה – עלות הפרוייקט כמיליון  .₪ג( דרך לח"י מנתיבי-איילון עד אצ"ל –
השיפוץ כלל ביוב ,ניקוז )כולל הפרדת הביוב מהניקוז( ,מים ,כביש ,מדרכות ,גדרות הפרדה .עלות
הפרוייקט כ 4 -מיליון .₪
רון חולדאי – ) 21.07.02עמ'  :(16בתגובה על דבריה של גילה הרץ .מספר על פעילויות העירייה
בשיפוץ רחובות קינג ג'ורג' ,אלנבי ,שד' רוטשילד ,יהודה הלוי ,גן מאיר ,הסטת האוטובוסים מרח'
גרוזנברג לאחד-העם ,הקמת גן הבנים ,טיפול בבעיות ההצפה בפרדס דאקה .מוסיף..." :ושהעיר
הזאת נקייה יותר ,גם בלב העיר ,ושבעיות החנייה על המדרכות מוסדרות ,ואולי יש גם יותר שבילי
אופניים מאשר היו אי פעם."...
רון חולדאי – ) 18.08.02עמ'  :(39בתשובה לדבריה של גב' שכנאי" :עיריית תל-אביב איננה יכולה
למנוע כניסת כלי-רכב לתחומה ...היא לא יכולה לסגור צירים ...זה לא עניין של דיון ,יש דברים
שקשורים לחוק במדינת ישראל ,ודיון במועצת העיר לא יכול לשנות את חוק מדינת ישראל.
לעומת-זאת ,יש בהחלט נושאים שהעלית כאן ,שמן הדין שנעיין בהם ,נסרוק אותם ונראה ,במסגרת
הסמכויות שיש בידינו ,שיש בהם משום להקל על תושבי-העיר .למשל ,כל הנושא של פריקה וטעינה
והשעות ,כאשר הדילמה היא בין התושבים ובין המחסר וזיהום האוויר .כל מיני חוקים כאלה,
שעדיין ניתן לעשות הרבה מאוד כדי לשפר אותם ...אין טעם לפי דעתי לנהל על הנושא דיון במועצת
העיר ,ולעומת-זאת ,אני מברך על היוזמה לסרוק את ספר החוקים ולהציע יוזמת חוקים ,בדיוק כמו
החוק שעומד לפנינו ולהעלות אותו .אני בהחלט בעד ...אנו נקיים פורום מועצה להעלאת רעיונות".
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רון חולדאי) 18.08.02 -עמ'  :(53הודעת ראש-העיר " :טקס חונכת פארק כפר שלם – היה בעבר
אתר פסולת .בפארק המשתרע על שטח של  10דונם נשתלו עצים ומדשאות ,וכן הוצב ריהוט גן
משוכלל ,פרגולות ,בירזיות ,עמודי תאורה ומזרקות .עלות הפרוייקט – כ 4.5 -מיליון ."₪
רון חולדאי) 13.10.02 -עמ'  :(15בדיון על הצעה לסדר-יום :דוכני מפעל הפיס" .מפעל הפיס,
שמרוויח כל-כך הרבה ,ישכור לו כמה חנויות ,יכניס את הפעילות לתוך חנות כמו כל-אחד אחר,
ונחזיר את --המדרכה להולכי הרגל .אז ההחזרה של המדרכה להולכי הרגל ,אני חושב שהיא מטרה
ראוייה ,אני חושב שהיא גם מטרה נכונה ...אצלנו המדרכות ,שהן צרות ממילא ,מתמלאות ,חלקן
מבעלי מוצרים שדוחפים את המוצרים שלהם למדרכה ,שהיא של הציבור והולכי הרגל".
רון חולדאי – ) 13.10.02עמ'  :(279בדיון על הצעתו של פאר ויסנר להשתמש באספלט מוקצף
בסלילת רחוב" :אני מבקש להתנגד להצעה ...אספלט שקט עולה הרבה יותר מאספלט רגיל ,בערך
 50%לפחות .לאספלט שקט יש תכונות שהוא עובד רק מעל מהירות מסוימת ,ולכן יש קריטריונים
שעל-פיהם שמים את האספלט השקט ,כי ברחוב שבו מהירות הנסיעה היא נמוכה ,הוא ממילא לא
משקיט שום-דבר".
רון חולדאי – ) 29.12.02עמ'  :(3בדיון על התקציב..." :והעיר יותר נקייה ...העיר ירוקה .פארקים,
שדרות 20,000 ,עצים שניטעו .פינות משחקים ,שבילי אופניים ...ביום א' הקרוב תונח על שלוחן
הממשלה ,לפחות על-פי ההבטחה המסורה בידי כרגע ,התוכנית המוסכמת למה שקוראים ,גאולת
הירקון ,כדי להביא לידי כך ,שמי הירקון ישופרו פלאים ,ויגיעו למצב ,שהם יהיו לכל שימוש פרט
לרחצה ושתייה .ורכבים עירוניים הועברו לדלק דל-גופרית".
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מצעי הסיעות
מצעי הסיעות מתייחסים רק למצעי הסיעות שקיבלנו מחברי המועצה.
תא 1
ראה סיכום פעילות ראש-העירייה – רון חולדאי.
הירוקים
מפלגת הירוקים הוקמה במטרה להעלות את איכות החיים והסביבה בישראל למקום גבוה יותר
בסדר העדיפויות הלאומי .עיקרי המצע עוסקים בנושאים סביבתיים מגוונים ,בין היתר – במאבק
להפקעת חופי-הים מידי התושבים ,בפיתוח תחבורה ציבורית הפועלת על אנרגיה נקייה יותר,
שמירה על השטחים הפתוחים הירוקים בעיר ,בשיקום מקורות המים ,ובהחלת תוכניות מחזור
פסולת .מעבר לכך מפרט המצע תוכניות פיתוח בשוכנות העיר ושיתוף התושבים ,נושא חינוך
לאיכות הסביבה ופעילות מתוכננת נגד אפליית השכונות היפואיות.
מרצ
הסיעה לא הציגה מצע מוניציפאלי לעיר תל-אביב-יפו .לדברי אנשייה ,תכנית הפעולה לעיר כפופה
ועמדות ולמטרות המפלגה במישור הארצי.
במצע המתפרסם באתר המפלגה ) (http://www.meretz.org.ilמופיע נושא איכות הסביבה באופן
בולט תוך פירוט סעיפים לפעולה בנושאים רבים .בין היתר :פיתוח תחבורתי בעיקר בגוש
המטרופוליני של תל-אביב על-ידי עידוד הסעה המונית על חשבון פיתוח כבישים חדשים ,טיפול
בפסולת מוצקה וחומרים מסוכנים ,מיחזור אשפה ,הרחבת מערך הניטור הארצי וחקיקת חוק אוויר
נקי ,שימור החופים והים ,פיתוח תוכניות לימוד לחינוך סביבתי והחמרת האכיפה בנושא איכות
הסביבה.
דור שלום
במסמך "דרך דור שלום" נכתב בתחום הסביבה" :האדם הוא תבנית נוף מולדתו .אנו רואים בפעולה
למען הסביבה חלק בלתי נפרד מאהבת הארץ וממחויבותנו לפניה של החברה".
דורון לת"א
במצע הסיעה כפי שמופיע באתר הבחירות ) (http://www.isralink.co.ilqrubinמפורטת תכנית
פעולה .שיתוף התושבים מופיע בראש התכנית .כמו כן מובטח במצע לפתור את בעיות החנייה ,לשפר
את התעבורה בתחבורה הציבורית ,רכבת פרברים ורכבת קלה ,וכן – שמירת הפארקים ,הגנת
החופים מפני בנייה ושימור הפארקים והריאות הירוקות בעיר .במקביל מפרט המצע תוכניות פעולה
ממוקדות לשכונות מסוימות בעיר.
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התבטאויות בישיבות המועצה:
הדס שכנאי )הירוקים(
הדס שכנאי – ) 30.12.01עמ'  : (167בדיון של תקציב העירייה" :תרבות ניהול הרכב הפרטי בעיר,
הינה חידה ופליאה בעיני .מצד אחד ,אנחנו כולנו ,חברי-המועצה ,אני מקווה שגם הפקידות ,בטוח
שהתושבים ,רוצים להפחית את כניסת הרכב הפרטי ,ומצד שני אין אנו עושים פעולות אמיתיות
לשינוי התנהגותי .אנו מעודדים אנשים להיכנס לעיר עם רכב פרטי ...אני מציעה להשאיר את תקציב
מחלקת חנייה ואכיפה ...בעינו .כלומר ,שעומד על  25מיליון  .₪ולהפנות את ה 5 -מיליון הנוספים,
שרוצים לתקצב את התוספת של אכיפה וחנייה ,להקמת סטופרים ,עמודונים על מדרכות ,כך
שאנשים לא יוכלו לחנות על מדרכות ,ואז לא נצטרך לקנוס אותם ,ולתוכנית אמיתית לניטרול
כניסת כלי-רכב לעיר ,ובניית חניונים נוספים בכניסה לעיר ...החייאת פרוייקט נאמני הניקיון,
והעלאת התקציב חזרה לסכום לפחות של השנה הקודמת ...אני מבקשת להקצות לפחות בין  3ל5 -
מיליון  ₪לטיפול במניעת זיהום אוויר ...אני מציעה לתקצב את החינוך לאיכות-סביבה ,גם לתת
מזה למניעת זיהום אוויר בכלי רכב ,וכמובן גם הפרוייקט של איסור כניסת כלי רכב ובניית חניונים
נוספים...
הייתה ציפייה שהגידול בתקציב יבטא ,באמת ,טיפול אמיתי ונכון באיכות הסביבה ...אין ספק,
שבמבנה הנוכחי של היחידה הסביבתית ,אין לה זכות קיום ,והכספים המועטים שמושקעים בה
עפים עם הרוח .קשה מנשוא התחושה ,שזו השנה השלישית שאנו ,הירוקים ,עומדים מעל דוכן זה
ומתריעים על אי-תפקודה של היחידה הזאת ...אני מציעה כי היחידה תעבור רה-ארגוניזציה דחופה
כבר בתחילת השנה ,תיערך מיידית בחינה של מטרות היחידה על-ידי צוות של חברי-מועצה ,פקידות
בכירה ותושבים ,על-מנת להפוך את היחידה לגוף ,שתומך בתושבי העיר ,ומשפר באמת את איכות
חייהם".
הדס שכנאי – ) 18.08.02עמ'  :(36הצעה לסדר-יום – חקיקת חוקי עזר עירוניים בנושא איכות חיים
בעיר" :אם לא נחוקק היום חוקי עזר עירוניים מתקדמים ,איכות החיים בעיר בעשור הקרוב תלך
ותדרדר .מערכת החקיקה משנות החמישים והשישים לא עומדת אל מול מפגעי העת החדשה ,בעיר
הגדלה והולכת .מפגעים כמו ,רעש ,זיהום אוויר ,מיעוט שטחים ציבוריים וירוקים ,זיהומי מים
וקרקע ,מגיעים לשיאים אותם לא הכיר במחוקק בשנים עברו .אנו נדרשים להגן על התושבים
ולעדכן את הכלים העומדים לרשותנו בתחום .מספר דוגמאות לחוקי עזר ,אשר בכוונתי להעלות
בדיון ,לדוגמא :מדיניות כניסת כלי-רכב לעיר בזמן התראות על איכות אוויר ירודה או מזוהמת.
אפשרות אחרת ,מדיניות כללית של לפליטה של מזהמים לאוויר ,גם ממקורות נייחים כמו
בתי-חולים וגם ממקורות ניידים .חוקים שמחייבים להפריד אשפה ,כולל מציאת מקום ,במיוחד
בשכונות החדשות למיכלי הפרדה ,וחוקים הקובעים מדיניות נוקשה יותר לפריקה של סחורות ,כולל
שעות וסוגי הרכבים ,כלומר :קטנים ולא מזהמים ...אפשר לחשוב על חוקים נוספים שיכולים להקל,
לא רק על החיים של התושבים בדור הזה ,אלא גם בדורות הבאים".
ההצעה לסדר נדחתה ברוב של  10מול .3
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הדס שכנאי – ) 18.08.02עמ'  :(127מציגה את הצעת חוק-עזר לתל-אביב-יפו )מניעת זיהום אוויר
מכלי-רכב( התשס"ב" :-2002בעיית זיהום האוויר ,שמקורה בכלי-רכב ,היא אחת הבעיות
הסביבתיות המרכזיות בעיר תל-אביב-יפו .מדי יום נכנסים לעיר כ 450 -אלף כלי-רכב האחראים לכ-
 80%מזיהום האוויר בעיר .מחקרים ,כמובן ,מוכיחים שיש קשר מובהק בין רמת זיהום האוויר
מכלי-רכב ,לבין היקף המחלות בדרכי -הנשימה בקרב ילדים .לצערנו ,הזיהום עולה בחייהם של
מאות אנשים ...כרוכה בכך גם הוצאה כספית אדירה למערכות הבריאות והרווחה ...לאחר שנאשר
את החוק ,גם הרמה המוניציפאלית תוכל להפעיל אמצעי אכיפה למניעת זיהום אוויר מכלי רכב.
הצעת החוק החדשה מבקשת להביא להגברת האכיפה על כלי-רכב מזהמים .חוק זה יאפשר לפקחים
עירוניים לעצור כל כלי-רכב הנמצא בתחומה של העיר ,לרבות משאיות ואוטובוסים ,וכמובן
כלי-רכב פרטיים ,ולבדוק את רמת הזיהום שלהם .לתת להם  5ימים של חסד ,של תיקון ,ובמידת
הצורך ,במידה שהם לא יתקנו ,לגבות לאחר מכן קנסות .אך אל לנו לנוח על זרי הדפנה ...אני פונה
אלייך טיומקין ,כראש התחום של התחבורה בעיר .בלתי אפשרי להמשיך ולדבר בשתי-שפות .מצד
אחד ,לקדם לדוגמא סלילת שבילי אופניים ,ולעודד את השימוש בתחבורה אלטרנטיבית ,אך מצד
שני אנחנו מעודדים כניסת כלי-רכב לעיר באמצעות בניית חניונים נוספים בתוך העיר ,ולא מחוצה
לה ...אם אתה רוצה להפחית את זיהום האוויר הכבד הנמצא בעיר ,אתה צריך להתחיל להפחית את
כמות הרכבים שנכנסים לתוך העיר .זה אחראי על  ...80%על-מנת להלחם בבעיית זיהום האוויר ,יש
לפעול בכמה מישורים :תכנון תנועה – יש להתאים את מפת תכנון התנועה העירונית לנתוני זיהום
האוויר ,תוך כדי שילוב אמצעים פיזיים ,או איסור כניסה של רכבים לצירים מסויימים ,בימים
בעייתיים במיוחד .אנו יודעים כיום ,שהמשרד לאיכות הסביבה מגיש תחזית של זיהום אוויר לפחות
 24שעות מראש ,כל שאפשר להיערך לכך".

פאר ויסנר )הירוקים(
פאר ויסנר – ) 30.12.01עמ'  :(188בדיון על תקציב העירייה" :אני טוען ,שהגיע הזמן שהתושבים
יוציאו צ'ק שקוראים לו למוטב בלבד ,ה 2.5% -התושבים יחליטו ,לאיזו מחלקה הם רוצים להעביר
את הכסף שלהם ,האם הם רוצים שיתפילו מים? האם הם רוצים שיטפלו בזיהום-אוויר?
פאר ויסנר – ) 17.02.02עמ'  :(123בדיון על מכירת חלקות בשכונת רביבים" :בדיקות הקרקע
באיזור העלו בצורה חד-משמעית ,שזיהומי הקרקע במיתחם רביבים נובעים כתוצאה ממתחם תע"ש
שהיה באזור ...אם אתה מרחיב את הכביש ברח' סוטין ל 3 -מסלולים ,ובאותו רחוב עברו פעם 1000
מכוניות ,והיום עוברים  20אלף מכוניות ,אני חושב שהיה צריך ליידע את האזרחים ,לא בהיטל אלא
יכול להיות שצריך עכשיו למגן את בתיהם מפני הנזקים ,או להודיע להם על ירידת ערך .רבותי ,חוקי
העזר האלה ,היה צריך להיות דיון יותר מעמיק הנושא הזה .היה צריך לפתח אותו ולחשוב על
הנושאים הסביבתיים ,ולא להגיד שהנושאים הסביבתיים אפילו לא נכנסו בשום ערכים".
פאר ויסנר – ) 24.02.02עמ'  :(9מעלה הצעה לסדר :חוקי העזר לדיון המועצה ,להכניס את הנושא
הסביבתי )ההצעה נדחתה פה אחד(.
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פאר ויסנר – ) 13.10.02עמ'  :(279מציע להשתמש באספלט מוקצף כאשר סוללים רחוב בכדי למנוע
רעש" :אני מבקש שלא נכריז כאן על רחוב אחד שסוללים אותו ולא שמים אספלט מוקצף .העלות
היא מינורית לעומת הסבל שהתושבים עוברים .אני מבקש שיהיה כתוב כאן :אספלט מוקצף...
אספלט מוקצף מונע את הרעש".
פאר ויסנר – ) 3.11.02עמ'  :(18מעלה הצעה לסדר-יום :אס.או.אס..." .ניהול חופי הים בתל-אביב...
זה לא מתנהל בצורה נכונה ...על-מנת לאייש  10או  11תחנות הצלה עמדו לרשות העירייה 37
מצילים ,קבועים וזמניים ,כלומר רק  4מצילים רזרביים .במילים אחרות ,במקרה של מילואים,
מחלה או כל העדרות אחרת ,העירייה נאצלת לסגור חופים בשל העדר מצילים ,ולהפקיר את חיי
המתרחצים ...בחופי הרחצה יש לנו יותר פקחים מאשר מצילים".
פאר ויסנר – ) 29.12.02עמ'  :(21בדיון על התקציב ..." :אנו נושמים בעיר תל-אביב פיח מורעל
על-ידי אותם אוטובוסים ,ועל-ידי חברת חשמל ,שממשיכה לזהם את האוויר פה ,ואף ראש-עירייה
בעיר תל-אביב-יפו עד היום לא היה מוכן לקום מול חברת החשמל ולהגיד ,די נמאס ...רבותי ,כל
הנושא הזה של שיתוף ,יש שיתוף אחד ...רבותי ,מי שמנהל את העיר הזאת זה ראש-העירייה,
ולחברי-המועצה אין יד ורגל בניהול או בכל ספרי התקציב האלה ...איך זה יכול להיות שמביאים
עוד פעם לבנות  15,000מ"ר בפארק הירקון?"

מיכאל רועה )מרצ(
מיכאל רועה – ) 21.07.02עמ'  :(20הצעה לסדר -התחדשות עירונית ..." :אנו נמצאים בשנות
האלפיים ,במצב שעדיין דרום העיר והמזרח משוועים לשינוי מהותי ,שיאפשר חיים חדשים באזור
הזה" .למעשה ,הבקשה היא שבדרום העיר ,מזרחה וביפו תהיה מעין התחדשות של עיר חדשה,
בקריטריונים ובאורח חיים של שנות האלפיים ,ומי שעובר באזורים הללו ,יודע על מה אני מדבר...
אחד האזורים הקשים ביותר הוא אזור התחנה המרכזית החדשה והישנה".

אמיר הלוי )ליכוד(
אמיר הלוי – ) 29.12.02עמ'  :(139בדיון על התקציב) ..." :צריך( למצוא פה פתרונות תחבורה ,דבר
שלצערי קשה להתקדם בו ...נושא האופניים ,לא יכול להיות שאין תקציב בשנת  ,2003אחרי כל-כך
הרבה שנים של השקעות ,אחרי שעשינו כברת דרך ארוכה לקראת זה שתהיה פה רשת שבילי
אופניים ,ואני בא ורואה פה תקציב ,לא בתב"ר ולא בתקציב הרגיל ,אין זכר לתקציב האופניים.
שתבינו ,האופניים הוכיחו את עצמם בשנים האחרונות ,במיוחד בשנתיים האחרונות של המיתון,
כלי תחבורתי שנותן מענה תחבורתי בעיר לחרדים ,ולמובטלים ,לעובדים זרים ,ולאמהות ואבות
שלוקחים ילדים לגן ובתי-ספר ,ולילדים בדרך לבתי-ספר ,ואנו את כל זה אומרים פה שאנחנו
עוצרים ...כשראיתי שאין לנושא האופניים תקציב ,אז בשיחה עם ראש העיר סוכם ,שלאופניים
במסגרת התב"ר ,יהיה מיליון  ₪בתקציב הנוכחי ,והפרוייקט החברתי הזה והאקולוגי הזה חייב
להמשך".
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שמואל מזרחי )תא (1
שמואל מזרחי – ) 18.08.02עמ'  :(20הצעה לסדר-יום – צואת כלבים" :יש להגביר את האכיפה
בנושא זה ,ולקנוס את אותם בעלי-כלבים ,אשר באופן שוטף אנו נתקלים במעשים של הכלבים
שלהם ...אני מציע לעסוק גם בתחום החינוך ...לומר לילדים האלה ,מה הם עושים או כיצד הם
מעירים להוריהם על הנושא ...האם הם לקחו את כלי האיסוף של צואת הכלבים כאשר הם יוצאים
עם הכלבים למטה" .ההצעה לסדר היום לא התקבלה ברוב של  13מול .1

ישעיהו דרורי )ליכוד(
ישעיהו דרורי – ) 18.08.02עמ'  :(141מציע תיקונים לחוק העזר העירוני :לעבוד בתיאום עם מלר"ז,
לקבל החלטה שכלי-רכב דיזל הנעים בתל-אביב ,יקבע להם לוח זמנים שיספקו להם דלק גופרית.
ההצעה נדחתה ברוב של  8מול ) 3נמנע אחד(.

שמואל וילוז'ני )שמואל וילוז'ני(
שמואל וילוז'ני – ) 13.10.02עמ'  :(14מעלה הצעה לסדר-יום :דוכני מפעל-הפיס" .אנו משתדלים
להגיע למצב ,שבהדרגה אנו ,באמת ,נחזיר את המדרכות להולכי הרגל ,ואני חושב שהבוטקה של
מפעל הפיס ,עם כל הכבוד ,לתל-אביב יש מדרכות באמת צרות ,ואין שום סיבה ,שההתגודדות
שנוצרת סביב מפעל הפיס לא תהיה בתוך חנות ,בדיוק כמו שקורה לגבי הספורטוטו ,וכן הלאה".
ההצעה לסדר-יום הורדה על-ידו.
שמואל וילוז'ני – ) 15.12.02עמ'  :(27מעלה הצעה לסדר-יום :מדיניות הגינון ,שתילת דשאים
ומשטר המים של עיריית תל-אביב-יפו..." .דשאים על אי-תנועה זה כמו למכור בלונים על
איי-תנועה .זה חסר תקווה! אין שום סיבה .יש תחליפים אחרים מאשר לדשאים ,והיינו חוסכים את
המים האלה ,והיינו חוסכים את הכסף הזה ,וכמובן שהיינו מוצאים לזה מטרות אחרות ...אם היינו
שותלים למשל ,לדוגמא ,פרחים רב-עונתיים ,פרחי-בר ,אפילו תבלינים ,היינו משיגים דברים הרבה
הרבה יותר טובים ,הרבה פחות מים היו מתבזבזים ,היו לנו פרחים רוב השנה ...לדעתי צריך
להתקיים דיון על האופי של הצמחייה בתל-אביב ,איזו עיר אנחנו רוצים" .ההצעה לסדר-יום לא
התקבלה.
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סיכום הצבעות
הצבעות שמיות:
 .1הדס שכנאי) 30.12.01 -עמ'  :(219העלאה דרסטית של תקציב החינוך בנושא
איכות-סביבה ,לפחות  1מיליון  ₪בשנה.
בעד :שכנאי ,ויסנר.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,אלמגור ,וולוך ,אבי-גיא ,עדן ,וירשובסקי ,לוברט,
צבי ,דרורי.
נמנעים :פעיל ,נטע ,הלוי ,רועה.
ההצעה נדחתה ברוב של  13:2עם  4נמנעים.
 .2הדס שכנאי – ) 30.12.01עמ'  :(220להשאיר את תקציב מחלקת חנייה ואכיפה בעינו ,ולהפנות את 5
מיליון הנוספים לסטופרים וניטרול כניסת רכב פרטי ,ובניית חניונים נוספים בכניסה לעיר.
בעד :שכנאי ,ויסנר.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,אלמגור ,וולוך ,אבי-גיא ,רועה ,עדן ,נטע ,פעיל,
חיררי  ,דורון ,גפן ,לוברט ,צבי ,דרורי.
נמנעים :הלוי ,וירשובסקי.
ההצעה נדחתה ברוב של  8:2עם  2נמנעים.
הדס שכנאי) 30.12.01 -עמ'  :(220הגדלת התקציב של נאמני ניקיון.
.3
בעד :שכנאי ,ויסנר.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,אלמגור ,וולוך ,אבי-גיא ,רועה ,עדן ,וירשובסקי,
נטע ,פעיל ,לוברט ,צבי ,דרורי.
נמנעים :חיררי  ,לוי ,גפן ,הלוי.
ההצעה נדחתה ברוב של  15:2עם  4נמנעים.
 .4הדס שכנאי) 30.12.01 -עמ'  :(221להקצות  3-5מיליון  ₪למניעת זיהום-אויר ,בעקבות
החלת חוק העזר למניעת זיהום-אוויר שמתוכנן ,כדי שתהיה התחלה להפעלת חוק זה.
בעד :שכנאי ,ויסנר ,חיררי ,לוי.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,אלמגור ,וולוך ,אבי-גיא ,רועה ,עדן ,פעיל ,גפן,
לוברט.
נמנעים :וירשובסקי ,נטע ,צבי ,דרורי ,הלוי.
ההצעה נדחתה ברוב של  13:4עם  5נמנעים.
 .5שמואל מזרחי ) 18.08.02 -עמ'  :(26הצעה לסדר :צואת כלבים.
בעד :הרץ.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אבי-גיא ,מלר ,רועה ,וירשובסקי ,שאקר ,פעיל ,טיומקין ,צבי,
חיים ,דרורי.
נמנעים :אין.
ההצעה נדחתה ברוב של .13:1
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 .6הדס שכנאי – ) 18.08.02עמ'  :(43הצעה לסדר-יום :תחזית לאיכות החיים והסביבה בעיר
בעשור הקרוב.
בעד :שכנאי ,מלר ,הרץ.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,עדן ,וירשובסקי ,שאקר ,פעיל ,צבי ,דרורי.
נמנעים :אין.
ההצעה נדחתה ברוב של .10:3
 .7הדס שכנאי) 18.08.02 -עמ' :(156הצעת חוק עזר לתל-אביב-יפו )מניעת זיהום אוויר מכלי
רכב( התשס"ב.-1992
בעד :חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,שכנאי ,טיומקין ,אבי-גיא ,וירשובסקי ,מלר ,חיים ,הרץ,
לוי ,נטע ,מסלאוי ,צבי.
נגד :דרורי.
נמנעים :אין.
הצעת החוק התקבלה ברוב של .15:1
 .8שמואל וילוז'ני – ) 15.12.02עמ'  :(45הצעה לסדר-יום :לקיים דיון בנושא מדיניות הגינון,
שתילת דשאים ומשטר המים של עיריית תל-אביב-יפו.
בעד :שכנאי ,ויסנר ,וילוז'ני ,מסלאוי.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,טיומקין ,מלר ,וירשובסקי ,נטע ,פעיל ,שאקר ,לוברט,
דרורי ,הלוי.
נמנעים :אין.
ההצעה נדחתה ברוב של .13:4
 .9פאר ויסנר – ) 29.12.02עמ'  :(199הצעה לא לקצץ בנושא המצילים.
בעד :שכנאי ,ויסנר ,הרץ ,מסלאוי.
נגד :מזר ,חולדאי ,ספיר ,אגמי ,מזרחי ,אלמגור-אגמון ,וולוך ,טיומקין ,עדן ,מלר,
וירשובסקי ,נטע ,פעיל ,חיים ,שאקר ,אלנתן ,לוברט ,מינקה.
נמנעים :אין.
ההצעה נדחתה ברוב של .18:4

הצבעות לא-שמיות:
 .1פאר ויסנר – ) 24.02.02עמ'  :(9הצעה לסדר – חוקי העזר לדיון במועצה ,להכניס הנושא
הסביבתי .ההצעה נדחתה על הסף.
 .2פאר ויסנר – ) 19.05.02עמ'  :(162גאולת קרקע על-ידי תושבי העיר למען הקמת פארק.
בעד ,5 :נגד .17 :ההצעה נדחתה.
) 19.5.02 .3עמ'  :(284מינוי ועדה לחיסכון במים .בעד ,10 :נגד :אין ,נמנעים .2 :ההצעה
התקבלה.
 .4ישעיהו דרורי ) 18.08.02 -עמ'  :(155תיקונים לחוק עזר עירוני -זיהום אוויר :לעבוד בתיאום
עם מלר"ז ,לקבל החלטה שכלי רכב דיזל הנעים בתל-אביב ,לקבוע להם לוח זמנים שיספקו
להם דלק דל גופרית .בעד ,3 :נגד ,8 :נמנע .1 :ההצעה לא התקבלה.
 .5פאר ויסנר) 13.10.02 -עמ'  :(280להכניס בתל-אביב אספלט מוקצף על-מנת למנוע רעש.
בעד ,3 :נגד ,16 :נמנעים :אין .ההצעה לא התקבלה.
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טבלאות -הצבעות שמיות
 .1הדס שכנאי ) 30.12.01 -עמ'  :(219העלאה דרסטית של תקציב החינוך בנושא איכות-סביבה,
לפחות  1מיליון  ₪בשנה .ההצעה נדחתה ברוב של  13:2עם  4נמנעים.
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

נמנע

נעדר

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*
*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה
*

וולך נתן
וילוז'ני שמואל
ויסנר פאר

*
*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*
*

הרב לוברט נפתלי

*

לוי דורון
עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*
*

מסלאוי שלמה
*

נטע אודי
ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

*

שכנאי הדס

*
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 .2הדס שכנאי ) 30.12.01 -עמ'  :(220להשאיר את תקציב מחלקת חנייה ואכיפה בעינו ,ולהפנות
את  5מיליון הנוספים לסטופרים ונטרול כניסת רכב פרטי ,ובניית חניונים נוספים בכניסה
לעיר .ההצעה נדחתה ברוב של  8:2עם  2נמנעים.
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

נמנע

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה

*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל
ויסנר פאר

נעדר

*
*
*

עו"ד וירשובסקי מרדכי
*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל
*

חיררי דב
טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי

*

לוי דורון

*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*
*

מסלאוי שלמה
נטע אודי

*

ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

*

שכנאי הדס

*
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 .3הדס שכנאי ) 30.12.01 -עמ'  :(220הגדלת התקציב של נאמני ניקיון.
ההצעה נדחתה ברוב של  15:2עם  4נמנעים.
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

נמנע

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה

*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל
ויסנר פאר

נעדר

*
*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*
*

חיים יגאל
*

חיררי דב
טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*
*

הרב לוברט נפתלי

*

לוי דורון
עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*
*

מסלאוי שלמה
נטע אודי

*

ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

*

שכנאי הדס

*
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 .4הדס שכנאי ) 30.12.01 -עמ'  :(221להקצות  3-5מיליון  ₪למניעת זיהום-אויר ,בעקבות החלת חוק
העזר למניעת זיהום-אוויר שמתוכנן ,כדי שתהיה התחלה להפעלת חוק זה.
ההצעה נדחתה ברוב של  13:4עם  5נמנעים.
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

נמנע

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה

*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל
ויסנר פאר

*
*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל
חיררי דב

נעדר

*
*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי
לוי דורון

*
*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*
*

מסלאוי שלמה
*

נטע אודי
ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

*

שכנאי הדס

*

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

26
 .5שמואל מזרחי ) 18.08.02 -עמ'  :(26הצעה לסדר :צואת כלבים.
ההצעה נדחתה ברוב של .14:1
חבר/ת המועצה

בעד

עו"ד אבי-גיא חביבה

נגד

נמנע

נעדר

*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה
הרץ גילה

*
*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל

*

ויסנר פאר

*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי

*

לוי דורון

*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*

ד"ר מלר צופיה

*

מסלאוי שלמה

*

נטע אודי

*

ספיר דורון

*
*

עדן מיכל
עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה

*

שכנאי הדס
עו"ד ניסים שאקר

*
*
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 .6הדס שכנאי – ) 18.08.02עמ'  :(43הצעה לסדר-יום :תחזית לאיכות החיים והסביבה בעיר
בעשור הקרוב.
ההצעה נדחתה ברוב של .10:3
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

נמנע

נעדר
*

*

אגמי שולה
אלמגור-אגמון גילה

*

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה
הרץ גילה

*
*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל

*

ויסנר פאר

*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי

*

לוי דורון

*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל

*

ד"ר מלר צופיה

*

מסלאוי שלמה

*

נטע אודי

*

ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה
שכנאי הדס
עו"ד נסים שאקר

*
*
*
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 .7הדס שכנאי) 18.08.02 -עמ' :(156הצעת חוק עזר לתל-אביב-יפו )מניעת זיהום אוויר מכלי רכב(
התשס"ב.-1992
הצעת החוק התקבלה ברוב של .15:1

חבר/ת המועצה

בעד

עו"ד אבי-גיא חביבה

*

אגמי שולה

*

נגד

נמנע

נעדר

אלמגור-אגמון גילה

*

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*
*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש העירייה
*

הרץ גילה
וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל

*

ויסנר פאר

*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*
*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי
*

לוי דורון

*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה
מזרחי שמואל

*

ד"ר מלר צופיה

*

מסלאוי שלמה

*

נטע אודי

*

ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש העירייה

*
*

שכנאי הדס
עו"ד נסים שאקר

*
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 .8שמואל וילוז'ני – ) 15.12.02עמ'  :(45הצעה לסדר-יום :לקיים דיון בנושא מדיניות הגינון,
שתילת דשאים ומשטר המים של עיריית תל-אביב-יפו
ההצעה נדחתה ברוב של .13:4
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

נמנע

נעדר
*

*

אגמי שולה
אלמגור-אגמון גילה

*

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה

*

וולך נתן

*

וילוז'ני שמואל

*

ויסנר פאר

*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי

*
*

לוי דורון
*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל
ד"ר מלר צופיה
מסלאוי שלמה

*
*

נטע אודי

*

ספיר דורון

*
*

עדן מיכל
*

עו"ד פעיל סיגל
רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה
שכנאי הדס
עו"ד ניסים שאקר

*
*
*
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.9

פאר ויסנר – ) 29.12.02עמ'  :(199הצעה לא לקצץ בנושא המצילים.
ההצעה נדחתה ברוב של .18:4
חבר/ת המועצה

בעד

נגד

עו"ד אבי-גיא חביבה

נמנע

נעדר
*

אגמי שולה

*

אלמגור-אגמון גילה

*

הרב אלנתן נתן

*

גפן שמואל

*

דוד צבי

*

דרורי ישעיהו

*

הלוי אמיר – סגן ראש
העירייה

*

הרץ גילה

*
*

וולך נתן
וילוז'ני שמואל
ויסנר פאר

*
*

עו"ד וירשובסקי מרדכי

*

חולדאי רון – ראש העירייה

*

חיים יגאל

*

חיררי דב

*

טורק רפעת

*

ד"ר טיומקין משה

*

הרב לוברט נפתלי

*
*

לוי דורון
*

עו"ד מזר מרים -יו"ר המועצה

*

מזרחי שמואל
ד"ר מלר צופיה
מסלאוי שלמה

*
*

נטע אודי

*

ספיר דורון

*

עדן מיכל

*

עו"ד פעיל סיגל

*

רועה מיכאל – סגן ראש
העירייה
שכנאי הדס
עו"ד נסים שאקר

*
*
*
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הפורום הירוק לאיכות חיים בתל אביב – יפו

ארגון ועדי לב-העיר
ועד בצרון

לכבוד מר/גב'______________
יו"ר/חבר סיעת _____________.

ועד התקווה
ועד חוף גורדון
ועד יפו ד'
ועד כוכב הצפון
ועד כרם התימנים
ועד כרם ישראל
ועד נווה אביבים
פעילי נווה צדק
ועד נווה שרת
ועד רמת אביב החדשה

26.2.03

הנדון :מצע הסיעה בתחום הסביבתי לצורך הכנת "דו"ח משמר המועצה מס' "2
ה"פורום הירוק לאיכות החיים בת"א-יפו" מוציא בחודשים הקרובים ,דו"ח שנתי הבוחן את
עבודת מועצת העיר בשנת הפעילות התשס"ב ,בהמשך לדו"ח הראשון שפורסם בשנה שעברה.
לצורך בחינת עבודת חברי המועצה בתחומים הסביבתיים ,והתאמה בין מצעי הסיעה
לפעילות בפועל ,אנו מבקשים לקבל אל משרדינו בשבועיים בקרובים את מצע המפלגה
לבחירות  ,1999או לחילופין מסמך שהתפרסם לפני הבחירות ומפרט את עמדות המפלגה
בנושאים הסביבתיים.
בנוסף ,בהתקרב מועד הבחירות הבא ,אנו מבקשים לדעת מה נעשה בשנה החולפת
בפעילות חברי הסיעה בתחומי איכות הסביבה והחיים בעיר ,ומה המטרות לביצוע בחודשים
שעד הבחירות הקרובות בתחומים הללו .נתונים אלו יתווספו לפעילות הידועה לנו מתוך
ישיבות המועצה ,מנוכחות בישיבות וקריאת הפרוטוקולים.
נבקש את התייחסותכם במיוחד לנושאים הבאים:

ועד רמת החייל/ישגב

.1

שיתוף הציבור בהחלטות

עמותת לב תל אביב

.2

שמירה על קו החוף

.3

טיפול בזיהום אוויר וקרקע

.4

שינוי סדרי עדיפויות בתחבורה כולל תחבורה ציבורית ,אופניים ומדרכות
פנויות

פעילי שפירא

.5

שמירה על הריאות הירוקות של העיר וטיפוחן

פעילי קרית שלום

.6

שמירה על ניקיון העיר והמרחב הציבורי

רובע מזרח

.7

הגברת המודעות והחינוך לנושאים סביבתיים

עמותת פ.ל.ג
עמותת פעילי פלורנטין

אדם טבע ודין
החברה להגנת הטבע:
סניף תל אביב

 .8כל נושא אחר אותו אתם מוצאים כרלוונטי
נתונים אלו חשובים לנו במיוחד ,בכדי שנוכל להכין דו"ח ממצה ואובייקטיבי לגבי הפעילות
של סיעתכם והסיעות האחרות במועצת העיר בתחומים הסביבתיים בשנה החולפת ,ולגבי
הפעילות המתוכננת על-ידכם לשנה הקרובה.

בית ספר שדה ת"א
המועצה לשימור אתרים
חיים וסביבה

מגמה ירוקה
מרכז השל
עמותת מנוף
נעמ"ת
פעולה ירוקה
תאב"א

דבתודה מראש על שיתוף-הפעולה,
עומר כהן
צוות משמר המועצה בירוק,
הפורום הירוק לאיכות חיים בת"א-יפו.
 
כתובת :הפורום הירוק אצל החברה להגנת הטבע – סניף ת"א
רח' נחלת בנימין  85ת"א 66102
טל 5660960 :פקסtlv@spni.org. 5669972 :
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