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הזמנה לישיבת מועצה מס' 56

י"ג בכסלו תשפ"א29.11.2020 ,
לכבוד:
מר רון חולדאי

 -ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר חזי צאיג

 -יו"ר הנהלת רשות הנחל

מר אמיר כוכבי

 -ראש העיר הוד-השרון

מר רמי גרינברג

 -ראש העיר פתח-תקוה

מר כרמל שאמה הכהן  -ראש העיר רמת-גן
גב' אושרת גני גונן

 -ראשת המועצה האזורית דרום-השרון

הרב אברהם רובינשטיין  -ראש העיר בני-ברק
מר אביחי גרובר

 -ראש העיר רמת-השרון

מר מרדכי כהן

 -מנכ"ל משרד הפנים

מר אלכס פיינגרש

 -מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר שלמה שרר

 -מנכ"ל רשות ניקוז ירקון

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר עאטף חיראלדין

 -מנהל אגף אתרי רחצה ארצי ,משרד הפנים

מר סמי בקלש

 -רו"ח ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

גב' אסנת קצואר

 -חברת דירקטוריון חברת גני יהושע

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר מוטי קסלמן

 -מנהל אגף תשתיות ,עיריית הוד-השרון

מר איתי שונשיין

 -סגן ראש העיר ,עיריית פתח-תקווה

עו"ד רועי ברזילי

 -סגן ראש העיר ,עיריית רמת-גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני-ברק

אדר' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-השרון

גב' דגנית טל

 -מנהלת האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח תקווה
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מוזמנים:
מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור

 -מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה

מר משה פרלמוטר

 -רכז שימור טבע-מחוז מרכז ,החברה להגנת הטבע

מר יוסי גורודנסקי

 -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

מר יורם זמיר

 -עו"ד ,יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון

גב' ילנה וולוובסקי

 -עו"ד ,יועצת משפטית ,רשות נחל הירקון

מר יאיר אלון

 -מבקר פנים ,רשות נחל הירקון

מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר גדי בורד

 -פקח ,רשות הנחל

גב' שירן פרי

 -מתכננת ואחראית קשרי קהילה ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת רשות הנחל

נכבדי,

הנדון :ישיבת מועצת רשות נחל הירקון מס' 56
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת רשות נחל הירקון ,שתתקיים ביום ראשון ,י"ג בכסלו תשפ"א
 ,29.11.2020בשעה  12:00באמצעות תוכנת .ZOOM
הסדר יום לישיבת מועצה מס' 56
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אישור פרוטוקול ישיבה מס' .55
דוחות כספיים .2019
תקציב .2021
הרכב ועדות.
בקרת תכנית עבודה .2020
דיווחים.

בברכה,
אילן רוזנבלום
מנהל הרשות
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ט"ו בטבת תש"פ12.1.2020 ,

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 55
שהתקיימה בתאריך 12.1.2020
משתתפים:
מר רון חולדאי

 -ראש העיר תל-אביב-יפו ויו"ר מועצת רשות נחל הירקון

מר אמיר כוכבי

 -ראש העיר הוד-השרון

מר אבירם גרובר

 -ראש העיר רמת-השרון

מר אלכס פיינגרש

 -מהנדס מחוז מרכז ,מתכנן מים ,ניקוז ושימור קרקע

אינג' מרק אוקון

 -מנכ"ל איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה

אדר' יחיאל כהן

 -סגן מנהל מרחב מרכז ,קק"ל

מר ניסים קשת

 -מנהל אגף סביבה ,רשות הטבע והגנים

מר משה בלסנהיים

 -עיריית תל-אביב-יפו

מר אהוד שטיין

 -מנהל האגף לאיכות הסביבה ,עיריית פתח-תקווה

עו"ד רועי ברזילי

 -סגן ראש העיר ,עיריית רמת-גן

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני-ברק

אדר' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-השרון

מר עמית וינברג

 -עוזר ראש העיר תל-אביב-יפו

שגב שביט

 -עוזר ראש העיר תל-אביב-יפו

מוזמנים:
מר רונן זהבי

 -מרכז בכיר למים ושפכים ,מחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה

מר יוסי גורודנסקי

 -רואה חשבון ,רשות נחל הירקון

פרופ' ראובן לסטר

 -עו"ד ,יועץ משפטי ,רשות נחל הירקון

מר יאיר אלון

 -מבקר פנים ,רשות נחל הירקון

מר דוד פרגמנט

 -מנהל ,רשות הנחל

מר יונתן רז

 -אקולוג ,רשות הנחל

מר אריק קודלר

 -עוזר מנכ"ל ,רשות הנחל

מר גדי בורד

 -פקח ,רשות הנחל

גב' שירן פרי

 -מתכננת ואחראית קשרי קהילה ,רשות הנחל

גב' ליליאן אטדגי

 -מזכירת הנהלת רשות הנחל

נעדרו:
מר חזי צאיג

 -יו"ר הנהלת רשות הנחל

מר רמי גרינברג

 ראש העיר פתח-תקוה-5-

מר כרמל שאמה הכהן  -ראש העיר רמת-גן
גב' אושרת גני גונן

 -ראשת המועצה האזורית דרום-השרון

הרב אברהם רובינשטיין  -ראש העיר בני-ברק
מר מרדכי כהן

 -מנכ"ל משרד הפנים

מר רפי אלמליח

 -מנהל אגף תכנון ,רשות מקרקעי ישראל

אינג' קרלוס פרסיה

 -מהנדס מרחב מרכז ,מקורות

מר זאב לנדאו

 -רשות ניקוז ירקון

מר עאטף חיראלדין

 -מנהל אגף אתרי רחצה ארצי ,משרד הפנים

מר סמי בקלש

 -רו"ח ,דירקטור בחברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת)

מר ראובן לדיאנסקי

 -עו"ד ,חבר מועצת העיר ת"א ,נציג חברת גני יהושע

מר מוטי קסלמן

 -מנהל אגף תשתיות ,עיריית הוד-השרון

מר מוטי ויסלובסקי

 -מנהל מחלקת איכות הסביבה ,עיריית בני-ברק

אדר' עירית טלמור

 -מהנדסת העיר ,עיריית רמת-השרון

מר יורם הורוביץ

 -מנהל מחוז תל-אביב ,המשרד להגנת הסביבה

מר גידי מזור

 -מנהל מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה

מר משה פרלמוטר

 -רכז שימור טבע-מחוז מרכז ,החברה להגנת הטבע

פתיחת הישיבה
רון חולדאי – במהלך  21שנים הצלחתי כיו"ר לאגד את חברי הרשות ולהביא את כולם לשיתוף פעולה.
לאחרונה ,אני בתחושה שישנו מי שלא רוצה שאמשיך בתפקידי כיו"ר הרשות .לפיכך כלל לא הובא
לידיעתי מועד פרסום המכרז לבחירת מנכ"ל חדש ,וגם לא הוצגו להערותיי תנאי המכרז .יובהר כי
לתפקיד מנכ"ל רשות הנחל נדרש אדם שהוא לפני הכל מנהל .אין סיבה להגביל את השכלתו לתחום
המים .לפיכך אני קורא להנהלה לבחון מחדש את תנאי המכרז שפורסמו.
רועי ברזילי – למיטב ידיעתי ,כל חברי ההנהלה שדנו בכישורים הנדרשים באו בידיים נקיות ואין כאן כל
ניסיון "לתפור" מכרז.
רון חולדאי – אין ספק .איני מטיל דופי באיש .עם זאת ,מתוקף תפקידי כיו"ר ,אני מבקש לראות את
נוסח הפרסום בטרם יפורסם.
רונן זהבי – מבקש לקבל פרטים נוספים על מה שהיה.
רון חולדאי – ניסיתי לקבל פרטים נוספים מיו"ר ההנהלה ,אך הוא נראה שהוא מתחמק מלשוחח אתי.
ניסים קשת – מבקש לשמוע את חוות דעתו של היועץ המשפטי של רשות הנחל.
ראובן לסטר – אין כל בעיה למלא את בקשתו של היו"ר ,רון חולדאי.
רון חולדאי – מבקש שמועצת הרשות תפנה ליו"ר ההנהלה בבקשה לתקן את תנאי המכרז.
ראובן לסטר – הבקשה מקובלת.
אבירם גרובר – מבין כל המועמדים ,המועמד הטוב ביותר יהיה בעל הכישורים הספציפיים :המעשה
עדיין לא נעשה וניתן לשנות את תנאי המכרז.
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 .1אישור פרוטוקול ישיבה מס' 54
דוד פרגמנט – להזמנה לישיבה צורף פרוטוקול  54של ישיבת המועצה .אם אין הערות ,אפשר לאשר
את הפרוטוקול?
 1.1החלטה
הפרוטוקול מאושר.
 .2דיווחים
דוד פרגמנט – מקרין את דוח המועצה שנשלח לכל מוזמני הישיבה; מסביר על תמונת השער המתארת
את סולם הדגים שרשות הנחל בנתה ליד עשר טחנות.
במסגרת פרויקט "גאולת הירקון ב'" תוכנן להקים סולמות דגים במפגש ירקון/קנה ,בעשר טחנות
ובשבע טחנות .הסולם בעשר טחנות הוקם ועובד ובשטח כבר נראים ציפורים שצדים דגים.
מט"ש דרום שרון מזרחי
המט"ש החדש החל לפעול והוא נמצא בשלב של הרצה והשלמות .הקולחים ,שאיכותם משופרת
בהשוואה למה שהיה במט"ש הישן ,מוזרמים לנחל הסמוך למט"ש ולא דרך המאגרים לאור דרישת
רשות הנחל כי מצב המשקעים במאגרים הוא כזה שנגרמת הרעה באיכות הקולחים ועדיף שיזרמו
ישירות לנחל.
תנים
ד"ר גיא רותם הגיש את הדוח הסופי של עבודתו בנושא "הערכת אוכלוסיית התנים וניתוח אוכלוסיית
התנים בפארק הירקון" וכן את הצעותיו לפעולות ממשק ,שיוצאות מההנחה שתמיד תהיה נוכחות של
תנים באזור .פעולות הממשק כוללות מערך חינוך ,ניטור וחקיקה ,פרוטוקול תגובה ואכיפה שמטרתה
ללמד את הציבור כיצד לנהוג במפגש עם תנים ועוד .התקיימו דיונים ברשות הטבע והגנים ובפורום של
וטרינרים ברשויות החברות ברשות הנחל .דיון בנושא אמור היה להתקיים בעיריית ת"א בשבוע שעבר,
אולם נדחה עקב השיטפונות בעיר.
אמיר כוכבי – יש תנים המסתובבים גם בהוד השרון :האם יש פתרון לבעיה?
רון חולדאי – אני לא מקבל תשובות ברורות לגבי הטיפול בתנים .לא מוכן לקבל הסבר שכמות התנים
מותנית במזון שהם מקבלים או לא .אני מצפה מרשות הנחל לנהל את הסיטואציה וככל שיש בכך צורך
 לנקוט בצעדים הדרושים לדילול מס' הפרטים.ניתוח אירוע גשם ראשון
מערכת הניטור הקבועה שהוצבה בנחל הירקון במעלה לעשר טחנות מאפשרת ללמוד על המתרחש
בנחל במצבים שונים :באירוע הגשם הראשון ,שהתרחש בחודש אוקטובר  ,2019עקבה רשות הנחל
אחר השפעת הזרימה ,כשבמקביל ,כדי לנסות ולצמצם את השפעת הגשם הראשון ,חברת מקורות
נתבקשה להזרים לנחל מים שפירים בספיקה של  500מק"ש מצינור הסמוך לכביש גהה .הממצאים של
הזרימות בעקבות הגשם מראים כי תרומת ההזרמה של המים השפירים לא חד משמעית ,והוחלט
להמשיך ולעקוב אחר השינויים באיכות המים כדי לגבש מתווה להמשך לימוד התנהגות הנחל במצבים
שונים ,ורק אז לקבל החלטות לגבי פעולות פרטניות.
רונן זהבי – המצבים שאנו עומדים בפניהם בנושאי ניקוז – הולכים ומחריפים עם האצת הבינוי כיום ועם
הגידול האורבני הצפוי לאור התכנון העתידי.
אמיר כוכבי – יש לנו בהוד השרון הרבה בעיות ניקוז ואנו זקוקים לסיוע.
רון חולדאי – מי שיכול לסייע זה רשות ניקוז ירקון.
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קשרי קהילה
בחצי שנה האחרונה גובש מתווה עבודה רב-שנתי ,שמטרותיו קשר עם הציבור הרחב באופן ישיר
וקבוע ,עידוד פעילות קהילתית בנושאים רלוונטיים לירקון ובמרחב הירקון וקשר עם בעלי עניין
רלוונטיים .המתווה כולל את התחומים וקהל היעד בהם הרשות תעסוק מידי שנה בנושאי קהילה.
הכוונה היא כי יתקיים קשר מול כל אחת מהרשויות בהן הנחל עובר ,ובנוסף לכך ייווצרו קשרים ושיתופי
פעולה עם קבוצות בעלות עניין במרחב הירקון (רוכבי אופניים ,מדריכי טיולים וכדו') לטובת שיתופי
פעולה ופרויקטים מיוחדים .כל זאת לצד מענה קבוע ושוטף של פניות הציבור שמגיעות לרשות הנחל.
מספר פרויקטים שהתקיימו בחצי שנה האחרונה:
 .1קורס "שומרי הנחל" בשיתוף עם היחידה הסביבתית האזורית בשרון (הוד-השרון ודרום השרון) –
קורס בנושא נחל הירקון וסביבתו ,שמטרתו לעודד תושבים לפעילות ועשייה לטובת מרחב הירקון.
 .2נאמני שביל הירקון לאופניים – תושבים פעילים שהיו מעוניינים להקים פורום של רוכבי אופניים
שרוכבים לאורך הירקון .הקבוצה מלווה ונמצאת בקשר שוטף עם נציגי הרשות.
 .3הדרכת סיורים לקבוצות בעלות עניין במרחב הנחל כמו ,קבוצת פעילי רמת השרון "תות ירוק"
בנושא טבע עירוני ,פורום רכזות חינוך וקהילה ברשויות בהם עובר הנחל ואגף של"ח במשרד החינוך.
 .4נטיעות פ"ת – אירוע משותף עם עיריית פ"ת ,בו השתתפו מעל  100תלמידים בגדת הירקון פ"ת.
 .5עדכון תכני הדרכה של פעילות של"ח ברמת-גן – שיתוף פעולה של הרשות עם רכזי השל"ח ברמת-
גן ורכז המחוז .המטרה היא להרחיב את העשייה המשותפת עם של"ח ברשויות נוספות.
 .6קידום תכנית "שומרי הנחל" בבתי-ספר ברשויות המקומיות – קידום תכנית משרד החינוך והמשרד
להגנת הסביבה בבי"ס יסודיים וחטיבות :ת"א ,פתח -תקווה ,דרום השרון .
 .7חידוש ועדכון אתר הרשות – עדכון התכנים לטובת הציבור הרחב.
בקרת תכנית העבודה 2019
למעט  3פרויקטים שנדחו לשנת  2020מפאת מחסור תקציבי – הכל בוצע.
רונן זהבי – מבקש להיות מעודכן בנושא סקר מזהמים.
 .3תקציב 2020
דוד פרגמנט – ועדת הכספים והנהלת הרשות הציעו הגדלת תקציב ב 3% -לעומת תקציב .2019
התקציב המובא לאישור המועצה הוא עם הגדלה של .3%
אבירם גרובר – מדוע הוצאות תחזוקת האפיק נמוכות בשנת  2020מהסכום שהיה בשנת ?2019
דוד פרגמנט – כך זה גם היה בשנים קודמות .כל הוצאות הרשות מותנות בהכנסות ,ואם הכספים
המגיעים לרשות מתשלום דמי חבר מגיעים רק בסוף השנה ,אנו דוחים חלק מההוצאות לשנה הבאה.
כשכספים מגיעים במהלך השנה אנו מעדכנים את סעיף ההוצאות בתקציב הרשות בהתאם.
אם אין הערות נוספות אבקש לאשר את תקציב .2020
 3.1החלטה
התקציב לשנת  2020מאושר.
רון חולדאי – מודה למשתתפים ונועל את הישיבה.
רשם :אריק קודלר
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דוחות כספיים 2019
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תקציב 2021

- 24 -

- 25 -

הרכב ועדות
א .ע"פ סעיף ( 15ב) לצו רשות הנחל ,תמנה המועצה ועדת ביקורת וועדת מכרזים.
ב .המועצה מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הביקורת ,כלהלן :יחיאל כהן ,קק"ל – יו"ר ,קרלוס
פרסיה ,מקורות – חבר ,מרק אוקון ,איגודן – חבר ,רועי ברזילי ,עיריית ר"ג – חבר ,ניסים
קשת ,רט"ג – חבר.
ג .המועצה מתבקשת לאשר את הרכב ועדת המכרזים ,כלהלן :משה בלסנהיים ,עיריית ת"א –
יו"ר ,שלמה שרר ,רשות היקוז ירקון – חבר ,ניסים קשת ,רט"ג – חבר ,מרק אוקון ,איגודן –
חבר.

בקרת תכנית עבודה 2020

אינדקס
חשבונות

אזור ביצוע

תאור העבודה

סטטוס

70108

ניקוי אביב אפיק
וגדות+תיקון דרכים

איסוף ופינוי פסולת סחף

בוצע

70223
70223
70109
70109

70109
77604
70223
70223

כיסוח מכאני של צמחית צידי הדרכים
כיסוח דרכים  2מחזורים
והשבילים
תחזוקת שבילי אופניים
מכסחות ידניות וכלי גיזום
(לוטן)
הדברה בררנית+שתילת צמחית מלוח
קטע מלוח
באזור בבלי
הדברה בררנית קיקיון ,דטורה ,טבק השיח
כביש 40-עד שבע
וכד' .כתלות באירועים חריגים (שרפות)
טחנות כולל
והפרות קרקע כתוצאה מעבודות תשית
הדברה בררנית ,קיקיון ,דטורה ,טבק השיח
וכד' .כתלות באירועים חריגים (שרפות)
קטע נקי
והפרות קרקע כתוצאה מעבודות תשית
טיפול בנטיעות תע"ש ,נטיעות גאולת הירקון ב כיסוח +תמיכת
העצים וגיזום
פ"ת  -ס .חק'
טיפול בהתחדשויות סניטציה יערנית .עב'
רכבת -מפגש קנה (גן
גיזום וסניטציה בקטע נקי
לאומי)
טיפול בהתחדשויות סניטציה יערנית .עב'
מפגש קנה -כביש 5
גיזום וסניטציה בקטע תיכון
- 26 -

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

אינדקס
חשבונות

אזור ביצוע

70223

כביש - 5גהה

70223

גהה 10-טחנות (בני
ברק)

70223
70109
70108

77605
70108
70120
70120
70108
70120
70108
70110
77604

עשר טחנות -שבע
טחנות (גן ת"א)
נחל קנה -נחל ירקון
כביש 5-בית הבטון עד
שבע טחנות שמאל-ימין
השלמות סביב נטיעות
ודרכים חדשות
סקר ביולוגי והכשרת
חוות קינון צב רך
סכר נווה ירק-סכר
תע"ש
כביש -40גהה+שפך
יובלי הירקון (רשות
ניקוז)
גן לאומי מקורות הירקון
מפגש קנה -כביש 5
הנמכה מעלה
פרשקובסקי
תיקון/תחזוקת שבילי
אופניים מיוצבים
הדברת זחלי יתושים
(ע"פ ניטור)
טיפול ותחזוקת
העתקות נימפאות
ומינים נדירים

תאור העבודה
טיפול בהתחדשויות ,סניטציה יערנית .עב'
גיזום וסניטציה בקטע תיכון
טיפול בהתחדשויות סניטציה יערנית .עב'
גיזום וסניטציה בקטע תיכון .כולל השמדת
אקציות

סטטוס
בוצע
בוצע

טיפול בהתחדשויות ,סניטציה יערנית

בוצע

הדברת אמברוסיה

בוצע

כיסוח צדי דרכים .השלמות סביב נטיעות
ודרכים חדשות

בוצע

ביצוע סקר קני צבים ,ופיתוח אתרי קינון
בגדות הנחל במיקומים מוגדרים
חסימת שבילי תחזוקת שערים ותיקון שביל
לוטן .שילוט חדש
פנוי פסולת לאחר החורף

בוצע

ניקוי פסולת ביובלים

בוצע

הוצאת /העתקה קרנן גן לאומי

בוצע

תיקון דרכים ניקוי גדות והוצאת פסולת
מהנחל

בוצע

תיקון תשתית קשיחה של מצע השביל,
גיזום צמחייה  ,שילוט
הדברה  BTIבאמצעות סירה רכב וצוות
עובדים
תחזוקה קבועה של גידור הנימפאות בגן
הלאומי ,ותכנון העתקת נימפאות לנחל
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בוצע
בוצע

לא בוצע
לא היה
צורך
מבוצע

דיווחים
א .עדכון איכות מים לשיט -השנה זו השנה הראשונה מזה  5שנים בה איכות המים לשיט בתקופת
הקיץ התאימה לשיט .הסיבות המרכזיות :שיפור באיכות המים המוזרמים ממתקן טיפול בשפכים
של מ.א דרום השרון ,ושדרוג מתקני שאיבת מי הקיץ ממוצאי הניקוז של הרשויות המקומיות.
ב .ייעוץ משפטי של רשות הנחל -הוחלף היועץ המשפטי של רשות הנחל .היועצים המשפטיים
החדשים הם משרד שפיגלמן ,קורן ,זמיר.
ג .פרויקטים לביצוע
 סכר שבע טחנות :שיקום וחיזוק הסכר גדות בני-דן :שיקום וייצוב גדותד .תכניות באגן הירקון
 פארק בני-ברק :בשטחה של בני-ברק לאורך גדת הירקון מפותח פארק עירוני נרחב ,שבשטחומוקמת מנהרת תשתיות תת-קרקעית .מול רשות הנחל מתבצע תיאום תכנון-ביצוע לאורך
שלבי הפרויקט.
 שביל הירקון אופני-דן :תוואי השביל הוא מראש העין ,לאורך מסילת הרכבת בתחום פ"ת ,עדלתחנת רכבת בני-ברק ופיצול לאזור תעסוקה עתידים .מתקיים היום תהליך של תיאום מול
רשות הנחל בכל הנוגע לתכנון המפורט של הפרויקט ולגשר אותו מעוניינים להקים משרד
התחבורה בין פארק בני-ברק אל תחום ת"א (מול רחוב הברזל).
 מרחב צפון פ"ת :במחוז מרכז בתחומה של עיריית פתח-תקווה מקודמות היום מספר רב שלתכניות לפיתוח למגורים ,תעסוקה ,תשתיות כבישים ותחבורה ציבורית (מטרו) .התכניות
מסכנות את פשט ההצפה של הירקון ויובליו ופוגעת בשטחים הפתוחים המוגדרים בתכנית
המתאר המחוזית .רשות הנחל פנתה ללשכת התכנון המחוזית ,יחד עם מחוז מרכז של
המשרד להגנת הסביבה ,מחוז מרכז של רט"ג לטובת ייעול תפיסת השטח בתוכניות והתאמה
להיבטים ההידרולוגיים והסביבתיים של האזור .עיריית פתח-תקווה מעודכנת בתהליך.

ה .קשרי קהילה
 הסיירת הסגולה :קבוצת תושבים פעילים ש"נולדה" מקורס "שומרי הנחל" אותו הובילה רשותהנחל והרשות הסביבתית האזורית בשרון ,לתושבי הוד-השרון ומ.א דרום השרון .הסיירת
פועלת על-מנת לעודד את מטיילי הנחל לצמצם השלכת פסולת במרחב הנחל.
 נאמני שביל הירקון לאופניים :קבוצת עניין שגדלה לכדי  500משתתפים בעמוד הפייסבוק ,עמהרשות הנחל מקיימת דיאלוג ומערכת עדכונים של מצב השבילים ,כשחברי הקבוצה מעדכנים
אחד את השני במידע לגבי רמת קושי הרכיבה ,אתרים מומלצים ומפגשים קהילתיים.
 כנס פעילות קהילתית לשנת  :2020כנס ראשון בנושא פעילות קהילתית בירקון התקיים השנהבחודש אוקטובר .בכנס נכחו (בזום) מעל ל 50-משתתפים בעלי תפקידים ופעילים .בכנס
נסקרה הפעילות השנתית ,התקיימו הרצאות אורח והתקיים דיון לפעילות לשנה הבאה.

ו .שביל אופנים בגדת רמת-גן :ועדת הערר המחוזית ביקשה מרשות הנחל ועיריית רמת-גן השלמת
חומרים .החומרים הועברו וממתינים להחלטת הועדה.

- 28 -

