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  קצירת

  
יפו בנושאי� � א"מציג את פעילות חברי מועצת העיר ת 2004�2005 לשני� 3ועצה מספר ח משמר המ"דו

ח בוח% את הפעילות במהל# ישיבות מועצת העיר "דוה. הסביבתיי� במהל# המחצית הראשונה של הקדנציה

אה מוצגת השוו, כמו כ%. ידי חברי המועצה עצמ��כפי שדווחו על, ופעילויות נוספות מחו& לישיבות המועצה

סקר עמדות בנושאי סביבה בקרב מועמדי� וסיעות לקראת "לעמדות והבטחות חברי המועצה כפי שהשתקפו ב

  ").סקר עמדות מועמדי�: "להל%" (2003 אוקטובר �יפו �אביב�הבחירות לראשות העירייה ולמועצת העיר תל

  

ילכו שבעת ,  לה!י! יקרהסביבההחיי! ושאיכות , יפו�אביב�ות כלי עזר לתושבי תלווח היא לה"מטרת הד

   .בבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר 2008לקלפי בשנת 

  

לנצל את השנתיי�  ולעודד את חברי המועצה, להשפיע על שקיפות בפעילות העירייהה% ח "הדומטרות נוספות של 

סמו# לבחירות  לאור זאת יופ& ב.מלפני הבחירותוהצהרותיה�  הבטחותיה� שנותרו עד גמר הקדנציה לצור# מילוי

   .�אשר יציג נתוני� מעודכני', 4מספר משמר המועצה ח "דו '�2008ב

 

בנושא איכות  יפו–א "בת כאשר עמדת החברה להגנת הטבע ,אובייקטיביבאופ%  נעשה מאמ& לדווח ח"בדו

  . דבר המאפשר לאזרח לפעול בהתא� להעדפותיו האישיות,המבואהסביבה מובאת בפרק 

  

  : פ הקריטריוני� הבאי�"ל  חברי מועצת העיר נסקרה עפעילות� הסביבתית ש

  . שאילתות ודיוני�, אופ% הצבעה על הצעות לסדר .1

 . נוכחות בישיבות המועצה .2

 . משוב אישי אשר הועבר לחברי המועצהשאלו% תוצאות  .3

  . התבטאויות בישיבות המועצה .4

  

  

  
  עיקרי הממצאי!

  

והצבעות בי% חברי מועצה  פערי� גדולי� בפעילות מעידי� על" 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו"ממצאי 

   .לבי% חברי מועצה אדישי� וחסרי מודעות לנושא הסביבתי מנגד, מצד אחד, יוזמי� ובעלי נכונות להשפיע, סביבתיי�

  

 בעוד ".בשטח"ובי% פעילות   במועצת העירהצבעות והתבטאויותבי% ח הנו פער "ממצא נוס- הבא לידי ביטוי בדו

פעילות זאת אינה מקבלת משנה תוק- , י מועצה רבי� ניכרת פעילות רבה בנושאי� הסביבתיי�שאצל חבר

ידי חברי המועצה �שמצוי% עלכפי , פער זה יכול להיות מוסבר.בפעילות� והצבעותיה� בישיבות מועצת העיר

  .ונו ומצפונופי רצ� אשר איננה מאפשרת לכל חבר מועצה להצביע על, בקיומה של משמעת קואליציונית, עצמ�

 

 שבה בעיקר ,בועדת הכספי�  )"חוק חופש המידע"ל בניגוד(ח ג� מצביע על חוסר שקיפות בקבלת החלטות "הדו

 אישור הפרוטוקולי� של ישיבות ועדת הכספי� נעשה בישיבות .עדיפויות של פעילות העירייההנקבע סדר 

  . ת או של ההחלטות המתקבלות בה%ללא פירוט כלשהו לגבי תוכנ% של הישיבו, המועצה בהצבעה בלבד
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ח "ממצאי הדו . חברי� הנבחרי� ברשימות סיעתיות כאשר ראש העיר נבחר בבחירות אישיות�30מועצת העיר מורכבת מ

מינקה ליאורה פרשה מתפקידה בטר� התקבלו משובי ' חברת המועצה הגב.  חברי מועצה29מתייחסי� לפעילות� של 

  . ח הבא" יפורסמו בדו)ל"מפד (ממצאי� לגבי פעילות מחליפה מר שמואל גפ%. פקודהח ועל כ% אי% התייחסות לת"הדו

 36במהלכה התקיימו , )2004�2005בשני� (הממצאי� מתייחסי� לפעילות במחצית הראשונה של הקדנציה הנוכחית 

 9 �ת לא שמית והצבעה אח,  הצבעות שמיות6מתוכ% , "סביבתיות" הצבעות 16בישיבות אלה התקיימו . ישיבות מועצה

, בעלי חיי�, תכנו%, תקרינה סלולארי, שטחי� פתוחי�, ההצבעות עסקו בנושאי תנועה. הצבעות אשר התקבלו בפה אחד

  .פסולת ומחזור ושיתו- הציבור

  .4' התייחסות לפעילות ראש העיר מפורטת בנפרד בפרק מס

 39אחריו להבי מיטל ע� ,  נקודות53 –בוה ביותר ד לוונטל רו% צבר את הניקוד הג"עו): 1,2' גר) מס(ניקוד הצבעות 

  . נקודות28נקודות  וויסנר פאר ע� 

  . נקודות7 נקודות ודורו% לוי ע� 5אחריו שולה אגמי ע� ,  נקודות3 –ר משה טיומקי% צבר את הניקוד הנמו# ביותר "ד

  

אורנה שנעדרה  בנאי המועצה חברת היא המועצה מישיבות בהיעדרותה ביותר הבולטת ):3,4' גר) מס(בישיבות  נוכחות

 .  מהישיבות22% �ולוי דורו% אשר נעדר מ מהישיבות 25% �מ גילה שנעדרה הר&  אחריה,מהישיבות 28% �מ

 .ד לוינטל רו%"שומר אריה ועו, וירשובסקי מרדכי ד"עו,  זעפרני שלמה:ישיבה א- החסירו לא הבאי� המועצה חברי

  

 ,שכנאי הדס, פנקס איתי, ויסנר פאר,  להבי מיטל�ירו על פעילות סביבתית אחד עשר חברי מועצה הצה: פעילות

  . הטיומקי% משר " ודבנאי אורנה, מזרחי שמואל, ד ספיר דורו%"עו, מסלאוי שלמה, לוינטל רו%, וירשובסקי מרדכי

 

בעלי נכונות ,  יוזמי�,מעידי� על פערי� גדולי� בי% חברי מועצה סביבתיי� "3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו"ממצאי 

  . לבי% חברי מועצה אדישי� וחסרי מודעות לנושא הסביבתי מהצד האחר, מצד אחד, להשפיע

  

  .בהובלת בני הלמ%, יפו�א" משמר המועצה של הפורו� הירוק לאיכות חיי� בתידי צוות�נכתב על" משמר המועצה"וח "ד

  .עוקבת אחרי פעילות חברי מועצת העיר בנושאי� הסביבתיי�הצוות מגיע לישיבות מועצת העיר ויוצר נוכחות ציבורית ש
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  מבוא

  

מובילה קו של פעילות סביבתית קהילתית הקושרת בי% צדק חברתי של החברה להגנת הטבע יפו  – א" תקהילת

על מנת ליצור ,  מכוונת לפעילות ע� המנהיגות המקומית בעירהקהילהטגיית הפעולה של אסטר. לצדק סביבתי

  . אביב שהיא קוד� כל עיר של אנשי��תל. שטוב ובריא לחיות בהעיר ביחד 

קידו� מדיניות ; ריכוז והנהגה מקצועית של קואליציות תושבי� וארגוני�:  יפו פועלת במגוו% אפיקי�–א "תקהילת 

; הגברת שיתו- הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות; שמירה על קו חו- פתוח ונגיש לציבור; יימאתחבורה בת ק

  .נוער ומבוגרי�, הגנה על שטחי� פתוחי� והמרחב הציבורי והגברת המודעות הסביבתית בקרב ילדי�

  

הפורו� ", " בירוקמשמר המועצה"הינו תולדה של פעילות משותפת של צוות " 3'  בירוק מסח משמר המועצה"דו"

מהווה קואליציה הירוק הפורו� . "של החברה להגנת הטבעיפו  – א" תקהילת "ו" יפו�א"הירוק לאיכות חיי� בת

 לשפר את איכות שמטרת�, קבוצות תושבי� וארגוני� סביבתיי� וחברתיי� בעיר,  ועדי שכונות45 �המייצגת כ

מו ש� כגו- המוביל בהתארגנות חו& ממסדית ביסס הפורו� לעצ, 1998מאז הקמתו בשנת . בההחיי� והסביבה 

  . תו# נוכחות משמעותית בתהליכי קבלת ההחלטות, בעיר

משמר : "בפורו� הירוק פועלות שלוש ועדות המרוכזות על ידי פעילי� וצוות מקצועי של החברה להגנת הטבע

  ".תחבורה"ו" שיתו- ציבור", " בירוקהמועצה

להג% על שטחי , לקד� את נושא שיתו- הציבור בתהליכי התכנו% בעירהירוק הצליח הפורו� , בשנות פעילותו

להעלות את מודעות הציבור לבעיית זיהו� האוויר הנובע רובו ככולו מתחבורה וליצור נוכחות , הטבע העירוני

  .אזרחית קבועה בישיבות הועדה המקומית לתכנו% ולבנייה ובמועצת העיר

  

 לקידו� ומחויבות� חבריה פעילות אחר ועוקבי� העיר מועצת י� לישיבותמגיע"  בירוקמשמר המועצה"חברי צוות 

,  יפו–א "ת העיר של וסדר היו� המדיניות קביעת על  מופקדת, חברי�31בה  ,העיר מועצת. בעיר סביבתי יו� סדר

  .ירבע והסביבה החיי� איכות בשיפור מכריע משקל זו שלפעילות בהנחהה חברי פעילות את ח"הדו בודק ולפיכ#

  

יפו לקידו� איכות החיי� �א" מסכ� את פעילות חברי מועצת עיריית ת"3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו"

  .בכוונתנו להפיק דוח דומה לסיכו� קדנצית הכהונה .2004�2005 בשני� , במהל# מחצית הקדנציהוהסביבה בעיר

 בהשוואה, )2003 ("עמדות מועמדי�סקר " �כפי שתועדו ב , התחייבויות חברי המועצה טרו� הבחירותמוצגת

 העשייהט וריפתו# מועצה בנפרד וחברת ח מתייחס לכל חבר "הדו. לפעילויות רלוונטיות בתקופה הנוכחית

  .  עשייה וכישלו%את חוסר , או לחילופי%, ה ותרומ�הישגי, הסביבתית

לציי% כי חודשי� , ע� זאת, חשוב. 2006ח אינו מתייחס לפעילות חברי המועצה במחצית הראשונה של שנת "הדו

של הרכבת " קו האדו�"הוצאת מכרז ל, לגז" רדינג"מעבר תחנת הכח :  כגו%,בפעילות סביבתית רבה, אלה אופיינו

א# ג� , ביטול תכנית חניו% ביאליק ועוד, פעילות לפתיחת רצועת החו- לציבור, קידו� הקמת פארק איילו%, הקלה

קידו� תוכניות כבישי� בכל , לצור# סלילת כביש' ת גינת הלר בשכונת יפו דהריס: סביבתית כגו%�בפעילות אנטי

אנו מצפי� מחברי מועצת העיר . קרקעיי� מתחת לכיכרות ושטחי� ציבוריי��קידו� חניוני� תתו, רחבי העיר

  .שינצלו את התקופה שנשארה עד סו- הקדנציה לפעילות סביבתית לקראת הבחירות הקרובות

  

התמונה העולה . סביבה משמעותה איכות חיי� ולהיפ# תופסת לה אוהדי� רבי� במישור העירוניההבנה כי איכות 

ע� . ח מראה כי ג� בקרב חברי מועצת העיר ישנה עלייה ברמת הפעילות הסביבתית בתחומי� השוני�"מהדו

ת בישיבות מועצת סביבתיו�לצערנו נית% לראות ג� דפוסי פעולה מנוגדי� הבאי� לידי ביטוי בהצבעות אנטי, זאת

  .וקידו� מדיניות תחבורה  שאינה בת קיימא, היעדרות מישיבות המועצה, העיר

  

  נבו�ענת ברקאי

 גנת הטבע החברה לה�  יפו�אביב�קהילת תלמנהלת 
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  שיטות עבודה. 1

  

  

   

 מידע איסו). 1.1
  

 בישיבות  יפו�א "ת עיריית תעצמו חברי � והישגיה� הבולטי� שלפעילות את מציג "3' בירוק מסח משמר המועצה "דו"

  .2005ועד סו- ) 2003דצמבר (מתחילת הקדנציה הנוכחית , המועצה

  

המייצגי� שכונות  ,"בירוק המועצה שמרמ "של פעילי� מספר מתייצבי� העיר מועצת של ישיבה בכל – בישיבות נוכחות

 החיי� לאיכות הקשורי� בנושאי� המועצה חברי פעילות אחר ולעקוב נוכחות להפגי% בכדי ,שונות בעיר וארגוני� סביבתיי�

 נוכחות .הרלוונטיי� בנושאי� הצבעת� אופ% ואת המועצה חברי של עמדותה את הפעילי� רשמו בישיבות .בעיר והסביבה

 על ישירות להשפיע בכדי וה% ,ח"הדו הכנת לצור# הישיבות התנהלות של מעמיקה להבנה ה% נועדה בישיבותצוות הפעילי� 

 .התושבי� ציבור כלפי אחריות� את ולהזכיר� ,המועצה חברי של והצבעת� התנהגות� אופ%

  

 ישיבות של הפרוטוקולי� כל את בקפדנות ח"הדו עורכי סקרו, עצמ% בישיבות המידע לאיסו- בנוס- – בפרוטוקולי! עיו"

 ועומדי� צולמו הרלוונטיי� דפי�ה( .כלשהו מידע חסרא של ולוודא הנתוני� את לאמת בכדי 2004�2005י� בשנ העיר מועצת

 .העירייה בארכיו% הציבור לעיו% זמיני� המלאי� הפרוטוקולי�. יפו�א"בת הטבע להגנת החברה במשרדי המתעניי% כל לרשות

 .)לפרוטוקולי� מקו� מראי רשומי� ח"בדו שנמצא המידע לכל

  

 מצור-(אישי  במכתב המועצה לחברי ינופנ ,ההמועצ מישיבות החומר לאיסו- במקביל – המועצה מחברי חומר איסו)

אל המכתב צורפה טבלת משוב המשווה בי% . ח"ממצאי הדו לגבי התייחסות� את המבקש ,)3'  מסכנספח

לבי% , )2003" (סקר עמדות מועמדי� "�  כפי שתועדו בהצהרותיה� טרו� הבחירות/התחייבויותיה�

התבקשו לדווח על פעילויות נוספות שיזמו או שהיו שותפי�  חברי המועצה .הצבעותיה� בישיבות המועצה/פעילויותיה�

  .לה� מחו& לישיבות המועצה

 

. ימי� וידאנו שכל המכתבי� הגיעו ליעד�' לאחר מס. 2006בחודש פברואר  ל ובדואר רגיל"בדוא, בפקס נשלח המכתב

 ינולפניות הגיבו לא המועצה מחברי חלק ,לצערנו. במקרה של ספק נשלח המכתב בשנית ובמידת הצור# בשלישית

  .המועצה לישיבות מחו& לפעילות� התייחסות אי% ולפיכ# ,ונשנות החוזרות

  

  

  

   עיבוד מידע  1.2
  

 ,�מי :הנושאי� הראשיי� ה�). 2003" (סקר עמדות מועמדי� "� בר אשר נסקרובעי הסביבה איכות נושאיל מתייחס ח"דוה

  .ותקינה אכיפה ,החלטות בקבלת  שיתו- ציבור,תחבורה ,וציבוריי� פתוחי� שטחי� ,אנרגיה ,פסולת ,אוויר

  

  . איכות חיי� ובריאות הציבור, תועדו כל ההצבעות הקשורות לקידו� נושא איכות הסביבה – הצבעות

 ,שמיות שאינ% אלה לבי%, בפרוטוקול רשומי� והצבעותיה� המצביעי� ששמות ,כלומר ,שמיות הצבעות בי% חלוקה קיימת

 הצבעות לא שמיות 3,  הצבעות שמיות6 � ח מתייחס ל" הדו.בפרוטוקול מצויני� ונמנע ,נגד ,בעד ביעי�המצ מספר רק בה%

  .  הצבעות שהתקבלו בפה אחד9 �ו)  מתוכ% מתו# מליאת הוועדה המקומית בני% ערי�2(
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 –אופ% ההצבעה . 1: והתייחס לשני פרמטרי� עיקריי� הצבעותמידע שהתקבל מההי "נית% עפ יקודהנ �   הצבעותקודני

  .ת מועצה/ס# הניקוד חושב לכל חבר . יוז� ההצעה. 2נגד העמדה הסביבתית /בעד

  

   :הניקוד אופ%

   הסביבתית העמדה בעד � חיוביות נקודות 3

   יוזמה סביבתית– נקודות חיוביות 2

  נמנע – נקודות 0

   היעדרות מהצבעה– נקודות שליליות 1

  תית העמדה הסביבנגד – שליליות נקודות 3

  

הייתה לצור# הסרת ההצעה " חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה" ההצבעה במסגרת ההצעה לסדר � :הערה

   .ה בעד הסרת– נקודות שליליות 3, הסרת ההצעה מסדר היו� נגד � חיוביות נקודות 3. לכ% הניקוד הפו#, מסדר היו�

  

י רישו� זה "עפ.  רשומי� חברי המועצה המשתתפי� והנעדרי�בתחילת כל פרוטוקול ישיבת מועצה –נוכחות בישיבות 

  . של כל חברי המועצהתחושבו אחוזי היעדרויו

   

 הושוותה המועצה חבריי "ע פעילות שדווחה – המועצה לישיבות מחו+ המועצה חברי פעילות

.  5 מפורטת בפרק "משמר המועצה בירוק"י צוות "פעילות אשר אומתה ע . הצהרותיה� טרו� הבחירות/להבטחותיה�

 . בנפרדמועצה ת/חבר כלל התייחסה פעילותה, ח סיעתי"שהעבירו דו" הירוקי�"מלבד חברי סיעת 

 ביצוע על ואחראי� מנויי� ה� בה� ,יפו-אביב-תל עיריית בהנהלת שוני� בתפקידי� משמשי� רבי� מועצה חברי כי לזכור יש

   .ח"הדו מתייחס לגביה� ,בעיר הסביבהו החיי� איכות בנושאי פעילות הכוללת ,ענפה פעילות

  

אשר , כל התבטאות הנושאת אופי סביבתי. תכני ישיבות המועצה נקראו בקפידה מתו# הפרוטוקולי� –התבטאויות 

  .   נרשמה ומוינה על פי ש� דוברה–דברי ראש העיר או בהקשר אחר , דיו%, שאילתה, הצעה לסדר: נאמרה במסגרת

  

 תחומי כל על אחראי ולכ% המבצעת הראשות בראש עומד היותו מעצ� מיוחדת התייחסות הקיבל העירייה-ראש עילותפ

  .בעירייה הפעילות
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מר רו% , ילות ראש עיריית תל אביב יפופע  .2

  חולדאי
  

  8%:   היעדרויות17: ניקוד הצבעות

אלא רק להשוות , עצה האחרי�ראש העיר נבחר אישית ולא ברשימה סיעתית ולכ% אי% טע� להשוות בינו לבי% חברי המו

  .מידה מסוימת הצבעותיוב פעילות העירייה ו,לעומת פעילותו) 1תאבמסגרת סיעת ( בי% מצע הבחירות שלו 

, הבטחות טר� הבחירות יוחסו ל בישיבות המועצההצבעותיופעילותו ו  ,"1תא"סיעת בראש  עומד ייהראש העירהיות ו

  .מצע של הסיעהכפי שנכתבו ב

  

  ותחבורהאויר נקי 

  :פעילות שנעשתה

   .גזעברה לשימוש ב" רדינג"תחנת הכח  •

 . דלק דל גופריתשימוש באוטובוסי� עירוניי� עברו ל •

התהלי# אמור .  ממירי� להקטנת הפליטה ברכב כבד העירייה הוחל בניסוי למעבר בגז ברכב קט% והרכבתיברכב •

  .בסו- הקדנציהלהסתיי� 

   . עד סו- הקדנציההת הכפלתננ קילומטר ומתוכ�50 לפרסה רשת שבילי אופניי� באור# מעל  •

  

  :תוכניות רבות שראש העירייה הצהיר עליה� בתחילת הקדנציה טר� יצאו לפועל, ע� זאת

  

תכנית העירייה לסגירת מרכז העיר לרכב ; תקני פליטת מזהמי� מכלי רכבלאכיפת התוכנית לפריסת נידות  •

  )משרד התחבורהבשל חילוקי דעות ע� (מזה� 

עודנו תקוע בגלל חוסר הסכמות בי% " קו הירוק"א# ה, של הרכבת הקלה" קו האדו�"יצא מכרז להפעלת ה •

  .יפו למשרד התחבורה על אופי הקו� א"עיריית ת

  

  חזור הפסולתמ

  :פעילות שנעשתה

  .רק ע� מפעל מחזור מודרני לפסולתאהולכת ונהפכת מהר זבל לפ חירייה  •

  . עדיי% לא כולל את כל העירהפרויקטא# , פלסטיק למחזור במספר שכונותהוחל באיסו- פסולת נייר ובקבוקי  •

 "חירייה" במסגרת מפעל מיחזור שהוק� באתר יש התחלה בטיפול בפסולת בניי% •
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   וחו) הי!שטחי! פתוחי!

  :פעילות שנעשתה

  . יפו� אביב� שודרגה ופותחה טיילת החו- בתל •

  .א "של תחו- הצפוני אושר פארק ב •

  .לאור# הירקו% והוחל בפיתוח פארק הירקו% מזרחפותחה טיילת  •

לא נעשה מאמ& רב להוספת שטחי� , א# ע� זאת, ניטעו עצי� רבי� ברחבי העיר ופותחו שטחי� מוזנחי� •

  ).בעיקר דרו� ומרכז העיר(ירוקי� באופ% סטטוטורי באזורי� החסרי� בכ# 

  

  מי! וקרקע

  :פעילות שנעשתה

  .לטו%שודרגו קווי הביוב ביפו ובחו- הי •

  .תוכנית להפסיק את הזרמת הבוצה לי� לפני סו- הקדנציה אושרה •

  .יפה על מזהמי קרקע ומי� בעיקר תחנות דלק עסקי� ותעשיה אכהוחל במאמ&  •

  שיתו) ציבור

  :פעילות שנעשתה

ועדה ידי �הפעילות נערכת על, שיתו- ציבור בהחלטות בנושא תכנו% ובניה לקידו�  הוחל בפעילות"חזו% העיר"בהמש# ל

שעד סו- הקדנציה התהלי#   תקווהאנחנו. של הפורו� הירוק" שיתו- ציבור"בשיתו- ע� צוות , שהוקמה לטיפול בנושא

בריכת , היכל התרבות, חניו% רבי%: כדוגמת(בהחלטות בעלות חשיבות עליונה לאיכות חיי התושבי� ,  ע� זאת.יכנס לתל�

  .ציבורלא התקיי� תהלי# ראוי של שיתו- ) גורדו% ועוד

סדר היו�  ,מועדי ישיבות מועצת העיר, לקידו� נושא שיתו- הציבור" משמר המועצה בירוק"בעקבות פעילות  •

, עדיי% אי% פרסו� באמצעי תקשורת אחרי�,  ע� זאת.מפורסמי� באתר האינטרנט העירוני, והפרוטוקולי� שלה%

  .כדוגמת המקומוני� ולוחות מודעות

 ואי% מתא� בי% הדיוני� וההצבעות במועצת העיר ובי% פעילותג� בנוגע לראש העירייה , כמו אצל חברי מועצה נוספי�

  . לטענה זו מסכי� ג� ראש העיר". שטח"ב

לאיכות חייה� של תושבי העיר ה% החלטות ההחלטות החשובות ביותר נראה כי , מבחינת עבודת העירייה וראש העירייה

  ).עדה המקומית לתכנו% ובנייההו (נקבעות בועדת הכספי� ובועדת בני% עירה

היא , קובעת את סדר הקדימויות לפעילות העירייהה ,הועדה החשובה ביותר, הבעיה המרכזית בפעילות ועדת הכספי�

ולכ% אי% ) דיוני הועדה סגורי� לציבור(פרוטוקול על מהל# הדיוני� ב אי% רישו� .חוסר השקיפות שבה היא מתנהלת

על הסכומי� שהוצעו , חבר ואי% לציבור מידע על הנושאי� שהוצעו לדיו% ולא התקבלואפשרות לדעת כיצד הצביע כל 

לקיי� " משמר המועצה בירוק"קשת ב. (אלא רק גובה הסכו� והנושא שבסופו של דבר אושר, לנושאי� מסוימי� ועל ידי מי

  .)תהלא נענ , ייהנושא ע� ראש העירפגישה ב

  

לא כל דיוני הועדה פתוחי� לציבור ולעיתי� רבות הצבעות הרות .  חוסר בשקיפותישנה בעיה של, ועדת בני% עירג� לגבי 

   .גורל מתקיימות בדלתיי� סגורות וללא תיעוד הצבעת החברי� בפרוטוקול

משמר "לאחר פגישה של צוות . פעל לפרסו� פרוטוקולי� המציגי� את הצבעות החברי�" משמר המועצה בירוק"

סוכ� שלגבי נושאי� שיש לה� השלכה על איכות החיי� בעיר ברמה של , מר דורו% ספיר, הר הועד"ע� יו" המועצה בירוק

בישיבות שהתקיימו מאז אכ% . יעשה רישו� בפרוטוקול של עקרי הטעוני� ואופ% ההצבעה של החברי�, עיר או שכונה

  .י# להתבצעיבדוק שנוהל זה אכ% ממש" משמר המועצה בירוק.  "הוחל ברישו� של הצבעות חברי המועצה
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  3' ח משמר המועצה בירוק מס"סיכו� ממצאי דו. 3
  

   )מרצ  (ר הועדה לאיכות הסביבה"יו, להבי מיטלחברת מועצה  .1
 

   3%: ת  היעדרויו39: ניקוד הצבעות

שבילי אופניי� ; זיהו� אויר  הפחתת: עיקר נושאי פעילותה. חברת המועצה להבי פעלה למע% איכות הסביבה  

פיתוח ושמירה על ; אכיפה נגד מזהמי קרקע ומי�; מעבר רידינג לגז; הנעת רכב באמצעות גז; כאמצעי תחבורה

  . הציבור שיתו-קידו� ; שטחי� פתוחי�

הצעה : מבי% יוזמות אלו בלטו.  במסגרת מליאת המועצהסביבתיי�לקידו� נושאי� הצעות לסדר  6 להבי יזמה

   ".פלורנטי% לא% "� הצעה לסדר בנושא שטחי� פתוחי� ו, "�ונהלי  מחזו% ליעדי��שיתו- ציבור "לסדר בנושא 

  

  

  )  הירוקי!(סג" ראש העיר , ראש סיעת הירוקי!, חבר מועצה ויסנר פאר .2

    6%:   היעדרויות28: ניקוד הצבעות

פיתוח ושמירה על שטחי� : עיקר נושאי פעילותו.  ויסנר פעל רבות למע% איכות הסביבה,סג% ראש העירייה

הפחתת : יחד ע� חברי סיעתו קיד� את הנושאי� הבאי�. גו% כנס ראשי ערי� לאיכות הסביבהאר, פתוחי�

טיפול ; הירקו%נחל  פעולות לשיקו�;  מעבר רידינג לגז; שבילי אופניי� כאמצעי תחבורה; קרקע ומי�,  אויר�זיהו

  .יצירת רצ- הליכה פתוח לאור# חו- הי�; ומחזור בפסולת

נשא מספר נאומי� בעלי אופי סביבתי במסגרת ישיבות .  אנרגיה ושטחי� פתוחי� הצעות לסדר בנושאי3יז� 

       . הוביל לקידו� איכות החיי� והסביבה בעיר"הירוקי�"כראש סיעת . המועצה

  

   

     )מרצ(, פנקס איתיחבר מועצה   .3

  6%:   היעדרויות25: ניקוד הצבעות

חבר המועצה  הקפיד"  ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליומבנהב, חניו% ציבורי תת קרקעי " בהקמתתמיכתומלבד 

 � יוזמה אחת נרשמה לזכותו בנושא. אשר הועלו בישיבות מועצת העיר, תו הסביבתיותעמדב  לתמו#פנקס

הפחתת זיהו� ; שדרוג קווי ביוב: עיקר נושאי פעילותו".  ושיפורי�  בתנאי� הניתני� לכלבי� ובעליה� הקלות"

; קידו� שיתו- הציבור; פעולות לשיקו� הנחלי� איילו% והירקו%; %"שדרוג השפד; ות גזהנעת רכב באמצע; אויר

  .טיפול בבעלי חיי�
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    )הירוקי!( שכנאי הדסחברת מועצה  .4

   11%:   היעדרויות25: ניקוד הצבעות

 ו#לתמ חברת המועצה שכנאי קפידהה,  להעלאת נושא השטחי� הפתוחי� בפלורנטי% לסדר היו�התנגדותהמלבד 

 .ווהתנגדה לפרוטוקול " גינות ירוקות ":יזמה הצעה לסדר בנושא. הועלו בישיבות מועצת העירש, תו הסביבתיותעמדב

   .  "תת קרקעי  ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליוציבורי חניו% "נכסי� שהתייחס להקמת 

ע� חברי סיעתה קידמה את יחד . אכיפה נגד מזהמי קרקע ומי�; הנעת רכב באמצעות גז: עיקר נושאי פעילותה

 פעולות לשיקו�; מעבר רידינג לגז; שבילי אופניי� כאמצעי תחבורה; קרקע ומי�,  אויר�הפחתת זיהו: הנושאי� הבאי�

  . יצירת רצ- הליכה פתוח לאור# חו- הי�; טיפול בפסולת ומחזור; הירקו%נחל 

  
  
 
 
    )הירוקי!( ד וירשובסקי מרדכי"עוחבר מועצה  .5

  0%:   היעדרויות19: ניקוד הצבעות

. "הקצאת שטחי� לתעמולת בחירות ": הצעה אחת לסדר בנושא יז�וירשובסקי  ד"חבר המועצה עו

 קיד� את הנושאי� יחד ע� חברי סיעתו.הטמעת חוק נגישות פיסית של מבני�: עיקר נושאי פעילותו

פעולות ; בר רידינג לגזמע; שבילי אופניי� כאמצעי תחבורה; קרקע ומי�,  אויר�הפחתת זיהו: הבאי�

 בולטת לטובה .יצירת רצ- הליכה פתוח לאור# חו- הי�; טיפול בפסולת ומחזור; הירקו%נחל  לשיקו�

  .נוכחותו המלאה בכל ישיבות המועצה

  

  

 

  ) שינוי (נטל רו"וד לו"עומועצה חבר  .6

  0%:   היעדרויות53: ניקוד הצבעות

 הצעות לסדר בנושאי 3 יז� .ת העירמועצישיבות הצבעותיו בה ביותר על ד לוינטל קיבל את הניקוד הגבו"חבר המועצה עו

חומרי� מסוכני� ותקינות , מפגעי רעש, קרינה מאנטנות סלולאריות: פעל בעיקר בנושאי. קרינה מאנטנות סלולאריות

   .בולטת לטובה נוכחותו המלאה בכל ישיבות המועצה .לא הציג פעילות בנושאי� אחרי�. שלטונית
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  )דכויל( מסלאוי שלמה מועצה חבר .7

  11%:   היעדרויות19: ניקוד הצבעות

לטובת� ורווחת� של , קיד� נושאי� סביבתיי� חשובי�, בפעילותו למע% הציבור, חבר המועצה מסלאוי

פעילות זו מתבצעת הודות לשיתו- הפעולה שלו ע� . תושבי העיר ובעיקר תושבי שכונות דרו� העיר

שבילי אופניי� כאמצעי :  עיקר נושאי פעילותו."הפורו� הירוק"במיוחד ע� וי� ועדי� וארגוני� סביבתי

; הפחתת רעש מטוסי�; פארק איילו%; קידו� שיתו- הציבור; שיפור תשתיות תחבורה שכונתית; תחבורה

  .פעולות לשיקו� הנחלי� איילו% והירקו%

       

  

  

  

מקומית ר ועדה "יו, סג" ראש העיר, ד ספיר דורו""עוחבר מועצה  .8
    )1תא(לתכנו" ובניה 

  3%:   היעדרויות16: ניקוד הצבעות

; שבילי אופניי� כאמצעי תחבורה;  מעבר לדלק דל גופרית:ד ספיר"חבר המועצה עונושאי פעילותו של 

; פיתוח חירייה ופארק איילו%; אכיפה נגד מזהמי קרקע ומי�; מעבר רידינג לגז; הנעת רכב באמצעות גז

; שיתו- הציבורקידו� ; יצירת רצ- הליכה פתוח לאור# חו- הי�; שימור פארק הירקו%; %"שדרוג השפד

הגברת שקיפות בדיו% ועדת בני% ; הצטרפות איגוד ערי� ד% לאמנת קיוטו; קירוי כביש איילו% בנווה עופר

  . עיר

רובות שלא בהתא�  לקבל על עצמו משמעת קואליציונית שבעטיה מצביע לעיתי� קד ספיר"עולמרות פעילותו נוטה 

  לעמדות סביבתיות

  

.  

    )1תא( מזרחי שמואלחבר מועצה  .9

  6%:   היעדרויות15: ניקוד הצבעות

  

  .מדרכות למע% הולכי רגל; קידו� שיתו- הציבור;  הפחתת זיהו� אוויר:חבר המועצה מזרחיעיקר נושאי פעילותו של 
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    )הירוקי!( בנאי אורנהחברת מועצה  .10

  28%:   היעדרויות10: ניקוד הצבעות

.  של חברת המועצה בנאי באה לידי ביטוי בעשייתה למע% רווחת בעלי החיי� בעירהסביבתיתפעילותה 

 יחד ".חינו# לאהבת בעלי חיי� ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר ":יזמה הצעה לסדר בנושא

שבילי אופניי� כאמצעי ; מי�קרקע ו,  אויר�הפחתת זיהו: ע� חברי סיעתה קידמה את הנושאי� הבאי�

יצירת רצ- הליכה ; טיפול בפסולת ומחזור; הירקו%נחל  פעולות לשיקו�;  מעבר רידינג לגז; תחבורה

  . הגבוהי� ביותר תההיעדרויו י אחוזבעלת . פתוח לאור# חו- הי�

  

  

    )הגמלאי!( טיומקי" משהר "חבר מועצה ד .11

  11%:   היעדרויות3: ניקוד הצבעות

   .תנועה וחנייה בעיר ,הגמלאי� וראש רשות תחבורהחבר סיעת 

 עיקר .ר טיומקי% קיבל את הניקוד הנמו# ביותר מבי% כל חברי המועצה על הצבעותיו במליאת המועצה"ד

באמצעות  בעיר דרוג מער# התחבורהש; הנעת רכב באמצעות גז;  זיהו� אווירהפחתת: נושאי פעילותו

   .רגו% התחבורה הציבוריתא� ורהשבילי האופניי�, קידו� הרכבת הקלה

  

  

  )  מרצ(חברת מועצה כחלו" יפה  .12

  8%:   היעדרויות24: ניקוד הצבעות

   !לא ענתה על משוב משמר המועצה

הקפידה חברת המועצה כחלו% לתמו# , פרט להתנגדותה להעלאת נושא השטחי� הפתוחי� בפלורנטי% לסדר היו�

   .ועצת העיר ולכ% זכתה לניקוד גבוה יחסיתבעמדות הסביבתיות שהועלו במהל# ישיבות  מ

  

  

  

  )  הגמלאי!(חבר מועצה מוזס מאיר  .13

  8%:   היעדרויות23: ניקוד הצבעות

  !לא ענה על משוב משמר המועצה
  

  . הקפיד להצביע בעד העמדות  הסביבתיות,  מהצבעה אחתת הצבעות בה� נמנע והיעדרו�4פרט ל

  

  

  

  )  הגמלאי!(ר המועצה "יו, חבר המועצה שומר אריה .14
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  0%:   היעדרויות21: ניקוד הצבעות

  !לא ענה על משוב משמר המועצה 

  .בולטת לטובה נוכחותו המלאה בכל ישיבות המועצה.  הצבעות סביבתיות�4התנגד ל. 

  

  

  

  

  

  )  זכות הציבור(ד הר+ גילה "חברת מועצה עו .15

  25%:   היעדרויות21: ניקוד הצבעות

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה

  .נעדרה מרבע מישיבות המועצה. הקפידה להצביע בעד העמדות הסביבתיות

  

  

  

  

.  

  )  הגמלאי!(חברת מועצה חש" שלי  .16

  8%:   היעדרויות19: ניקוד הצבעות

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה

  

  

  

.  

  

  )  שס(חבר מועצה הרב אלנת" נת"  .17

  8%:   היעדרויות17: ניקוד הצבעות

  

  !ועצהלא ענה על משוב משמר המ
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  )  לכוד(סג" ראש העיר , חבר מועצה גלעדי ארנו" .18

  6%:   היעדרויות16: ניקוד הצבעות

 

  ! לא ענה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

  )  שס(חבר מועצה זעפרני שלמה  .19

  0%:   היעדרויות15: ניקוד הצבעות

  !לא ענה על משוב משמר המועצה

  .בולטת לטובה נוכחותו המלאה בכל ישיבות המועצה

  

  

  

  

  )  מרצ(סגנית ראש העיר , ראש סיעת מרצ, חברת מועצה דיי" יעל .20

  6%:   היעדרויות15: ניקוד הצבעות

 

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

  

  

  )  גמלאי!(ד אבי גיא חביבה "חברת מועצה עו .21

  6%:   היעדרויות 15: ניקוד הצבעות

 

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה
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  )  מרצ(ק רפעת חבר מועצה טור .22

  17%:   היעדרויות13: ניקוד הצבעות

 

  !לא ענה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

  

 מ וסג" ראש העיר"מ, ראש סיעת הגמלאי!, חבר מועצה וולו1 נת" .23
  )  גמלאי!(

  3%:   היעדרויות13: ניקוד הצבעות

  

  !לא ענה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

    )יהדות התורה(חבר מועצה הרב לוברט נפתלי  .24

  8%:   היעדרויות13: ניקוד הצבעות

  

 !לא ענה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

  )  יהדות התורה(חבר מועצה אמינוב אליהו  .25

  8%:   היעדרויות13: ניקוד הצבעות

   

 !לא ענה על משוב משמר המועצה
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  )  שינוי(ראש סיעת שינוי , חברת מועצה שביט זוהר .26

  19%:   היעדרויות12: ניקוד הצבעות

   

 !לא ענתה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  )  לכוד(חבר מועצה דרורי ישעיהו  .27

  11%:   היעדרויות11: ניקוד הצבעות

   

  !לא ענה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  )  שס(חבר מועצה לוי דורו"  .28

  22%:   היעדרויות7: ניקוד הצבעות

   

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה

  

  

  

  

  )  1תא(חברת מועצה אגמי שולה  .29

  11%:   היעדרויות5: ניקוד הצבעות

   

  !לא ענתה על משוב משמר המועצה
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  1' נספח מס
  

  הצבעות והתבטאויות, תפירוט היעדרויו
  
  

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת מרצ�מיטל להבי ' גב .1
  
   תהיעדרויו. א
  

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו1כ  "סה

  

  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 5   1 1  מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 0  1  1  פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3   1   פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-    מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-      הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 5  1  1  חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5   1 1 יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 2    1  והאמן התחדשות עירונית מתחם החרש-מליאת הוועדה המקומית בנין ערים 

 5   1 1  מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3   1   חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 1-      הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3   1   פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3   1   מחזור פסולת בנין-ר הצעה לסד

 3   1   גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3   1   תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3   1   הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 40         ניקוד כולל

  

  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  96'  עמ– 1' ישיבה מס

  נאו! פתיחה
  ..."21נדה 'בנושא של אג,בנושאי� של איכות סביבה  , אני רוצה לפעול בנושאי� ערכיי�"

  71�73'  עמ– 5' ישיבה מס

  הצעת תקציב
ברמה , כולנו ביחד ברמה של העיר, אי% ימי%, אי% שמאל, אי% קואליציה, אי% אופוזיציה, אי% חילוקי דעות באיכות הסביבה"...

הוא מחולק בשבילי . אבל הוא מחולק בתת תקציבי�, זה המו% כס-. 16%הוא ...התקציב של איכות סביבה. ינהשל המד

כל הדברי� האלה ה� דברי� מאוד . אופניי� שנמצאי� בסעי- התחבורה והוא נמצא בתשתיות בנושא של הביוב והניקוז

על ...איזו שהיא הסתכלות...הכנתי…איכות סביבהאבל ה� לא בוני�  איזה שהוא קו של מדיניות מנחה בנושא , חשובי�

כ חשוב והאג- "אז א� הנושא הזה כ.  מליו6.8%בתקציב הישיר לנושא רשות איכות הסביבה יש ...נושא איכות הסביבה
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הדרישה . אי% כמעט תקציב לפעילות ישירה...כ מעט והוא בעצ� הכי קט% מבחינת תקצוב"הזה שהוא חשוב מקבל כ

הוועדה ...הנושא של קרינה...אנו צריכי� לאחד את הכוחות בנושא זיהו� אוויר... ישירות קיי� והוא רבוהצור# בפעולות

אי% מדידה על ...אנחנו מעבירי� את הנושא לרשות הרישוי...המקומית לתכנו% ובני% עיר החליטה שלא להעניק יותר אישורי�

אני ...אנו נפקח ג� על הקרינה,  היתר להקמת אנטנותחשוב מאוד שכאשר אנו נותני�...קרינה לאחר שהוקמו האנטנות

אבל , נדרש תקציב לעשות מחזור...מדברת ג� על תקציב שאפשר ג� לגבות אותו מהחברות של האנטנות הסלולריות

הוא יכול לדאוג לקיימות שלנו ושל הילדי� ושל העיר הזאת לאור# , ויותר מלהכניס כס-, מחזור יכול ג� להכניס כס-

  ..".הדורות

  20�23'  עמ– 7' ישיבה מס

על פי ', זכוכית וכו, נייר, מחזור של בקבוקי!: יפו�טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב  �הצעה לסדר 

  סביבתיי! וחינוכיי!, היבטי! כלכליי!
בור אז אני בעצ� באה בש� הציבור וע...למעט הנושא של בקבוקי פלסטיק למעשה לא נראה שמתבצעת מדיניות מיחזור"

אביב יפו �נייר עיתו% משומש מהווה היו� בתל. הדבר הראשו% זה נייר עיתו%...הציבור בתביעה למחזר כמה שיותר פסולת

יש להחליט על מחזור נייר עיתו% ... מהמשקל של הפסולת בעיר13% � מכלל הפסולת ו28.5%, מרכיב עקרי מכלל האשפה

על מיחזור זבל ...בהמש# נית% יהיה להחליט ג� על מיחזור נייר לב%...תיש בכוחנו לפעול ולקד� מיחזור של זכוכי...מייד

אנו כיו� רחוקי� ... מהפסולת25% למחזר 2007 אביב יפו מחויבת עד שנת �עריית תל...ב"אורגני באזורי השווקי� וכיו

 המועצה להצביע אני מבקשת מחברי...20% � אחרי היעד שנקבע בחוק ב2007נפגר בשנת ,  וא� לא נפעל10% �מהיעד ב

היא להצביע על ...ההחלטה השנייה... להצביע ולאשר יישו� מיידי של מחזור נייר: החלטה ראשונה: ולקבל שתי החלטות

  ..."המש# קיומו של דיו% מעמיק בנושא מחזור בכלל

  53�56'  עמ– 13' ישיבה מס

  חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה �הצעה לסדר 
שאני חייבת להגיד שמתחילת הדר# בעיר הזאת זה נושא שמציק ,  היו� זה הנושא של אנטנות סלולריותהנושא שלי"...

החברות הסלולריות ה% אלו שמבצעות את , זאת אומרת. שנותני� לחתול לשמור על השמנת, המצב היו� למעשה הוא...לי

והממונה על , זה המצב.  שה� התקינוומגישות לממונה על הקרינה את הבדיקה שה� בצעו לאנטנה, בדיקות הקרינה

אז הוא לא מגיע , אביב� ויש אד� אחד שעושה את כל הבדיקות בכל מחוז תל. הקרינה עושה בדיקות מדגמיות בלבד

החלטנו עוד לפני מספר חודשי� יחד ע� , אביב�בוועדה המקומית של עיריית תל, אנחנו. במדגמי� שלו להרבה מקומות

מפני שאנו מהווי� חותמת , שוועדה מקומית לא תאשר יותר אנטנות סלולריות, ינטל וארנו% גלעדילו, חברי לוועדת האנטנות

שלא לתת בידי החברות , ההצעה שלי בפשטות היא... העברנו את הנושא של חותמת הגומי לרשות הרישוי, גומי

לקחת מה% ,  החברות הסלולריותאני אומרת שאנו צריכי� להטיל מס על. הסלולריות את האחריות לבדיקת עוצמת הקרינה

, את ההכנסות האלה אנו צריכי� להעביר לרשות לאיכות הסביבה. היטל או מס בגי% כל התקנה של אנטנה ברחבי העיר

ג� , ג� משנאי�, לא רק מהסלולריות, ואני מדברת על קרינה ג� מאנטנות מסוגי� שוני�. שתקי� יחידה למדידת קרינה

אז יהיה לנו , היא זו שתמדוד את הקרינה, אותה רשות סביבה ביחידה לקרינה.  מתח גבוהג� מקווי, מטרנספורמטורי�

ג� א� הוא , לפחות לפי החוק, ומה שאנו מתירי�, פיקוח על כ# שלפחות מה שכתוב בהיתרי� אכ% נכו%, לפחות פיקוח

אני מבקשת להצביע היו� ... יקוי�לפחות נפקח שהחוק אכ%, מוגבל כיו� באר& והוא לא מבטיח במלואו את בריאות הציבור

ולבקש מהגורמי� המשפטיי� בעירייה לשבת ולחוקק את החוק בצורה שיעבור ויתקבל , על קבלת ההצעה להטיל היטל

  ..."כחוק עזר עירוני

  131'  עמ– 24' ישיבה מס

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ולבעליה! �דיו" 
רק ... נשמע לי כמו רעיו% נכו%–� בכל הגינות או בגינות שנית% לעשות בה% מתח� כזה הנושא של המתח� המיוחד לכלבי"...

וג� , כי ה� בעלי הכלבי�, שהתכנית תהיה מותאמת ג� לצרכי� של בני האד� והתושבי�, לשי� לב בנושא תכנית הגינות

  "ומתו# הנקודה הזאת לפעול, לבעלי הכלבי�

  10�7'  עמ– 27' ישיבה מס

  מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו  �הצעה לסדר 
ומאז ועד היו� לא הוצגה שו� תכנית תחבורה עדכנית האומרת מה המדיניות ,  הוצגה תכנית עיר בתנועה2000בשנת "

הקו ... שני� ויותר קדימה מהיו�10וכיצד העיר הזאת רואה את עצמה , אלו תכניות נמצאות על הפרק, ולא% פנינו מועדות
ומטרתו , זהו פרוייקט תחבורתי חשוב ביותר מאז הוקמה העיר, בת הקלה עומד לצאת סו- סו- לדר#האדו� של הרכ

אבל במקביל , לצמצ� את זיהו� האוויר ולהפו# את העיר ראויה לנשמת אפ� של תושביה, לצמצ� את תנועת המכוניות

לא נוספו לעיר בשני� ...חבורה הציבוריתנתיבי הת...לקו האדו� מתווס- בתכנית נתיב או אוטוסטרדה על אותו ציר בדיוק
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לפני שבועיי� קראתי כמוכ� ...נראה שרחוק היו� עד שאוטובוסי� במרכז העיר יוחלפו במיניבוסי� לא מזהמי�...האחרונות

הרי שכביש שלבי� , וא� אמנ� כ#...שמהנדס העיר דני קרייזר מתנגד לאוטוסטרדות בתו# העיר, 25.2 �ב, בעתו% העיר

, בעיקר מחלפי�, זהו למעשה כביש מהיר שבחלקו, מצומת וולפסו% ועד לתו# נווה צדק,  ידי הוועדה המקומיתשמקוד� על

אנו ... ?הא� זה לא אוטוסטרדה עירונית שתחצה את כל יפו.  נתיבי�6�8 –הוא ברובו ,  נתיבי�12במחלפי� מדובר על 

על מצוקת , על הפקקי�, נועה ואי# פותרי� אותועל עומס הת, צריכי� להרחיב את הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 שהיא מאוד כבדה בהתקדמות –על הרכבת הקלה , על זיהו� האוויר שעיקר מקורו בכלי רכב פרטיי�, החנייה ומי משל�

ע� צמצו� , ע� הקפאת הקו הירוק של הרכבת הקלה, כיצד זה מתחבר ע� התכנית להוספת תשתיות לרכב פרטי, שלה

  ..."? וע� הצור# בייעול התחבורה הציבוריתשבילי האופניי�

  16�17'  עמ– 30' ישיבה מס

  פלורנטי" לא"  �הצעה לסדר 
התכנית ... אנו מצויי� במצב שפלורנטי% מסומנת כשכונה שיש בה הכי מעט שטחי� פתוחי� והכי מעט מבני ציבור"... 

שברגע שנקד� את התכנית , שזו אדמה עירונית, היחידה שאכ% תתרו� שטחי� פתוחי� לפלורנטי% היא תכנית שוק העליה

השטח הירוק , ר של שטחי� ציבוריי� ופיתחנו ג� שטח ירוק בממוצע גבוה אפילו" מ5000הזאת נוכל לומר שפיתחנו 

שג� אני , הוגדרה ועדה... אבל הפרוייקט הזה לא מתקד�... ר לנפש" מ5.6אבל אנו תורמי� לשכונה ,  דונ�3הכולל הוא 

אני מאז לא מצליחה לקבל ...שתטפל בנושא הזה ותראה כיצד אנו מפתחי� את השטחי� הירוקי�, ת חברה בהאמורה להיו

אני רוצה לדו% בפלורנטי% ג� בהיבטי� של שטחי ציבור וג� בהיבטי� של ...תשובות ברורות ביחס להתקדמות התהלי#

  ..."הפתרונות שאנו מוצאי� או לא מוצאי� לתושבי�

  14'  עמ– 34' ישיבה מס

   רידינג–הודעה 
�עיריית תל.  מנפח הזיהו�40% � ל30% בי% –תחנת רידינג מהווה את התרומה העיקרית לזיהו� האוויר בתל אביב "...

שיתו- פעולה בי% הגורמי� ...אביב יפו לקחה על עצמה כמדיניות לטפל ביסודיות בגורמי� המזהמי� את האוויר בעיר

 העיר לשר לאיכות הסביבה והפניות שלי הביאו להחלטה להעביר את תחנת הכוח כמו ג� פנייה של ראש, העירוניי� 

לית לאיכות הסביבה תיקו% " בספטמבר קיבלנו מלשכת המנכ27 �אני מודיעה לכ� חגיגית כי ב. לפיקוח של העירייה

  ..."הוראה למניעת מפגע זיהו� אוויר

  15�17'  עמ– 34' ישיבה מס

  מחזו" ליעדי! ונהלי! �שיתו) הציבור   �הצעה לסדר 
וכיצד נית% לממש את החזו% כתהלי# מובנה ע� , אני מבקשת שמועצת העיר תדו% בשיתו- הציבור בעיר תל אביב יפו"...

, למשל,  באילו תחומי� אנו מבקשי� לשת- את הציבור–עלינו כמועצה לדו% ...יעדי� מוגדרי� ונהלי עבודה אפקטיביי�

בנושאי קהילה , סי�"במתנ, במרכזי� הקהילתיי�, מת ארגוני הורי� ומועצת התלמידי�באמצעות העצ, בחינו# בבתי ספר

, בכל אחד מהתחומי� עליה� נחליט. וכמוב% בכל הקשור להליכי תכנו% ופיתוח עירוני...בנושא המלחמה בפשע, ורווחה

, את הקשר בי% האגפי� העירוניי�לעודד ג� , עלינו לבחו% את הסוגיות העיקריות ולתכנ% כיצד לבצע ולפתח מנגנו% מתאי�

  ..."ולהביא לפעילות רב מערכתית משולבת, לעודד את ההכרות של המנגנו% והפקידות ע� עול� התוכ% של השיתו-
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חבר מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!                                                    ,  סג" ראש העיר� מר פאר ויסנר  .2
  
   תיוהיעדרו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-  1    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3   1   פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-   1 מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' דת נכסים מספרוטוקול ווע

 1-      הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 0 1     חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5   1 1 ימוש באנרגיה סולארית  תל אביב יפו חלוצה במעבר לש-הצעה לסדר 

 5   1 1  הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 5   1 1  פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3   1   חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3   1  יפו-ב טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אבי-הצעה לסדר 

 3   1   מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3   1   גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3   1   מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3   1   הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 28     ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  14�32'  עמ– 1' סישיבה מ

  מתו1 דבר סגני ראש העיר
 אנשי� מתי� 1100)...לסיעות הבית(כול� ידברו על הנושאי� הסביבתיי�  כחלק אינטגראלי ממה שקורה בעיר הזאת "

על מנת לעצור ...אנו נית% כת-)...לחברי המועצה ולגמלאי�(לזיהו� האוויר ! לא: שלחו אתכ� להגיד ...כתוצאה מזיהו� אוויר

אני מקווה שמי שיקבל את תיק ...לא יהיה מזוה�, של כולנו, אנו רוצי� שהי� שלנו...מה שקורה כא% בזיהו� האוויראת 

  ..."התכנו% האורבני הוא לדעתי הנושא החשוב בעיר... ילדי� מתאשפזי�28000 �החינו# יזכור ש

  26'   עמ� 19' ישיבה מס

  הטמנת כבלי! בפארק הירקו" �הצעה לסדר 
א� אנו מרימי� את ... שקוראי� לו פארק הירקו% , אביב�יש נגיעה בסנטרל פארק של תל,  מאתנו ולכל אחתלכל אחד"

ואני לא רוצה להכנס א� , אסתטית לא מבחינה � יש כבלי� שה� לא נעימי� לנו, מעל הגולפיטק או מעל הספורטק, עינינו

נוסח ".     יהיו מוטמני� בתו# הקרקע... לי� האלה אנו מנסי� להפעיל לח& שהכב... בריאותי או לא להסתובב מתחת� 

 גני –יפו מחליטה לדרוש מחברת החשמל להטמי% את קווי המתח הגבוה בפארק הירקו% �אביב�מועצת העיר תל: "ההצעה

  "יפו�אביב�מתו# דאגה לשלו� הציבור ובריאותו בעיר תל, יהושע

  26�38'  עמ– 21' ישיבה מס

   פארק מטרופוליני–פארק איילו"  �הצעה לסדר 
המועצה , ואכ% כ%...שבאמת הגיע הזמ% שיהיה לכולנו, פארק מטרופוליני...כמו שנאמר...פארק שחשוב לכולנו, פארק איילו%"...

, ולכ%...והפארק יהיה פארק מטרופוליני, שבהחלטה שלה היא קבעה שיקו� פארק, הארצית לתכנו% ובנייה קיבלה החלטה

בנסיו% שלי ,  כאשר כאשר המועצה הארצית מקבלת תכניות מסויימות–בגלל שבמדינת ישראל ו, בגלל שהפארק חשוב לנו

 מנסי� כל מיני גופי� לנסות – קורי� הרבה פעמי� מקרי� שלמרות שיש החלטות של המועצה הארצית –ושל חברי 
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אני מבקש שההחלטה תהיה ו...לאמ& קוד� כל את ההחלטה של המועצה הארצית... אז אני קורא למועצה . ולשנות את זה

 שישרת את תושבי דרו� – הפארק המטרופוליני –אביב יפו מברכת על אישור תכנית פארק איילו% � מועצת העיר תל: כזאת

המועצה מחליטה על הקמת הפארק ללא . פנאי ונופש, וישמש כריאה ירוקה למטרות בריאות, העיר ותושבי המטרופולי%

מוד מאחורי החלטת המועצה הארצית לתכנו% ובנייה ולהביא למימושה בשני� וקוראת לממשלת ישראל לע, בנייה

אביב יפו ולאשר את �לאמ& את החלטת מועצת העיר תל... מועצת העיר קוראת לשאר הערי� בגוש ד% , כמו כ%. הקרובות

  ..."זה

  134�136'  עמ– 24' ישיבה מס

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ולבעליה! �דיו" 
ואני מקווה ...גינה לאנשי� שיש לה� כלבי�...הוחלט להקצות בשלב הראשו% בכל רובע...בנושא הקצאת השטחי� לכלבי�"...

אנו מקווי� אחרי זה שיהיו עוד גינות .  רובעי��8 גינות ב8מאוד שלקראת תחילת חודש פברואר תהיה ההקצאה של 

אני מקווה שיחד ע� ראש העיר נגיע לאיזה סוג של ...גיע לו קנסמ, א� הכלב עושה את צרכיו ובעל הכלב לא אוס-...כאלה

'  שח60,000תקציב נוס- של ...השגנו תקציב מיוחד... שהכלבי� יוכלו להיות בשעה מסוימת שאפשר לשחרר אות�–הבנה 

ת הצגת הנושא של איסור ואחזק.  חיותS.O.Sביחד ע� שני מדריכי� נוספי� ועמותת , לצור# חינו# לאהבת בעלי חיי�

הצלחנו להגיע למצב שבעלי חיי� כמו כלבי� וחתולי� לא יוצגו ...א"כלבי� וחתולי� בחנויות לממכר בעלי חיי� בעיר ת

הנושא ... זה יהיה,  למרות העיכוב–אני מאמי% שעד סו- חודש פברואר ...פרוייקט שיפו& הכלבייה העירונית. בחנויות כאלה

אנו ג� , הנושא של הפסקת התופעה של סוסי העבודה ברחבי העיר. יפול ג� זה בט–של הפסקת פעילות בקרקסי� 

שזה ,  משטרת בעלי חיי�–מנסי� להקי� פרוייקט שנקרא , וכמוב% נסינו להקי� ביחד ע� העירייה. מטפלי� בנושא הזה

  "נמצא בשלבי עבודה

  92'  עמ– 27' ישיבה מס

  דו" רא– 8/2/2005פרוטוקול הוועדה להקצאת מקרקעי" מתארי1 
אני מבקש לא לאשר את , א� לא נבדק הנושא הזה? כל המקלטי� בעיר תל אביב נבדקו הא� יש בה� גז ראדו% או לא"...

  ...."ואני מוטרד מזה,  כאשר יש בתוכו גז ראדו%– אנו בידנו מכניסי� אנשי� למקלטי� –כי א� לא נבדק גז ראדו% , המקלטי�

  15�21'  עמ– 32' ישיבה מס

  תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית �הצעה לסדר 
והוא המעבר לשימוש , ההצעה שלי לסדר מתייחסת לנושא הצובר תאוצה בשני� האחרונות בכל המדינות המתקדמות"

הניסיו% העולמי מלמד ...וג� צפוי להוריד את תלות העול� במדינות הנפט, חסכוני יותר, זה יעיל יותר. באנרגיה סולארית

מדינת ישראל שטופת השמש . תרומה חברתית ופיתוח סביבתי, שקעה באנרגיה מתחדשת מביאה לשגשוג כלכלישהה

היא אינה , לאנרגיה הסולרית יתרונות רבי�...היא בעלת פוטנציאל להפו# לאטרקציה סביבתית בתחו� האנרגיה הסולרית

כור ששיפור משמעותי באיכות הסביבה הוא חיוני צרי# לז...ושומרת על משאבי� רבי�, מי� וקרקע, יוצרת זיהו� אוויר

מועצת העיר רואה את המעבר לשימוש באנרגיה סולרית כאחד הפרוייקטי� ...ההצעה שלי...ליצירת איכות חיי� גבוהה

מועצת העיר מטילה על הנהלת , המועצה. החשובי� והחיוניי� לכלכלתה ולפיתוחה של העיר תל אביב ומדינת ישראל

 בכל –תכנית רב שנתית למעבר לשימוש באנרגיה סולרית , ביחד ע� אנשי מקצוע ומומחי� בתחו�העירייה לגבש 

, שהיא תגובש בהנהלת העירייה לאחר, התכנית. מוסדות החינו# ומוסדות התרבות, מבני הציבור, המתקני� העירוניי�

  ..."תובא לדיו% ולאישור סופי במועצת העירייה
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  העיר מטע! סיעת מרצ חבר מועצת �מר איתי פנקס 
    

   תהיעדרויו. א
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1-      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-     סלולרי   פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא ה-הצעה לסדר 

 3-   1 מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 5   1 1  הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1-      חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3   1   חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-ר הצעה לסד

 3   1  יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3   1   הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3   1   פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3   1  ן מחזור פסולת בני-הצעה לסדר 

 3   1   גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3   1   תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3   1   מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3   1   הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 25     ניקוד כולל

  
  טוקול ישיבות המועצהציטוט התבטאויות מפרו. ג

  29�40'  עמ– 14' ישיבה מס

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ובעליה! �הצעה לסדר 
, שיטוט ע� הכלבי�, לנושא של בעלי כלבי�, ממש מאז שנכנסנו לתפקיד, קיבלתי הרבה מאוד פניות בחודשי� האחרוני�"...

נעשו פעולות ברוכות בנושא הזה בחלק מהגינות . פה לרו& כמעט בכללנכו% להיו� שאי% לכלבי� אי...בלי רצועה, כ% רצועה

לאפשר או . א: בתחו� של, אני מדבר על אפשרות לשיפור המצב של בעלי החיי� ובעליה�...חלק קט% לצערי, הציבוריות

� להקי� יותר ויותר שטחי� בגינות ציבוריות שיאפשרו ש� לכלבי� פחות או יותר לדמות את התנאי� שלה� ה

הרי בדר# כלל יש גדרות ואיזה , הג% נית% לסגירה,  במקומות שבה� הגינה–ואולי ההצעה יותר משמעותית היא ...זקוקי�

, להיות ש� ללא רצועה, כמוב% בפיקוח שלה�, לבעלי כלבי�...ואולי אפילו הלילה, לאפשר בשעות הערב, שה� שערי�

  ..."לאפשר לכלבי� להסתובב באופ% חופשי בג%

  126�129'   עמ� 24' מסישיבה 

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ובעליה! �דיו" 
כיו� יש שני אזורי� ... כנראה שהמספר האמיתי הוא יותר גדול , אביב יפו� בעלי כלבי� וכלבי� רשומי� בתל15000"

 שזה –איר ועל חו- הכלבי� מדובר על ג% מ, כלומר כלבי� ללא רצועה, מוכרזי� שבה� יכולי� כלבי� ובעליה� להסתובב

 של –עלתה הצעה למעשה לביצוע , בעקבות פנייה שלי וג� פנייה של אורנה בנאי שעוסקת בנושא... צפונית לחו- הילטו% 

: ההצעות שלי ה% כאלה...   שיוכלו כלבי� להסתובב ש� ללא רצועה –להקצות בכל רובע גינה שבה יהיה מקו� מתוח� 

לאפשר שחרור כלבי� ללא רצועה בגני� ציבוריי� : דבר שני...  בכל הגינות הציבוריות להקי� מתח� מיוחד לכלבי�

 שכל הפקחי� שבאי� במגע ע� אוכלוסית בעלי הכלבי� יוכשרו ג� –ההצעה השלישית היא ... בשעות הערב המאוחרות 

לשקול , נקנס בפע� הראשונהא� הוא , לשקול במידה שיפנה בעל של כלב רשו�: הצעה רביעית... בתחו� של בעלי חיי� 

אני מבקש ליצור זיקה ישירה בי% אגרת רישוי הכלבי� לשרותי� : הדבר האחרו%...את האפשרות לתת לו אזהרה בעניי% הזה

בשרותי� לכלבי� ולבעלי , אי% לי שו� ספק שהכס- שמושקע היו� על ידי העירייה בכלבי�, ואגב. שניתני� לבעלי הכלבי�

 "...% שיעור מסכו� האגרה שמשול�הכלבי� הוא גבוה לאי
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   חברת מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!�הדס שכנאי ' גב .3
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו4כ  "סה

  
  הצבעות. ב
  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 0 1 0 0   מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3- 0 1 0  לורנטין לאן  פ-הצעה לסדר 

 0 1 0 0   פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 5 0 1 0 1מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3 0 0 1   הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0   חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5   1 1  גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3   1   חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3   1  יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3   1   כבלי חשמל בפארק הירקון הטמנת-הצעה לסדר 

 3   1   פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3   1   מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 1-      תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 1-      מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3   1  את שטחים לתעמולת בחירות  הקצ-הצעה לסדר 

 25         ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  52'  עמ24' ישיבה מס

  מחזור פסולת בני" �מתו1 הצעה לסדר 
אני חושבת שההצעה הזאת היא עדיי% . כל הקדנציה הקודמת אנו דברנו על כ# שנעשה הפרדה במקור לרטוב ויבש"

תשקלו ג� את האפשרות לפתוח את האתר הזה ללא עלות . אני מברכת על ההקמה של האתר לפסולת בניי%... טית רלוונ

  "בהנחה שאנו לא מפרידי� את זה לפני, יש יתרו% בכ# שעושי� או חימו� טרמי או שריפה לאשפה... 

  20�23'  עמ26' ישיבה מס

  גינות קהילתיות �מתו1 הצעה לסדר 
יש לזה ...י אנשי� בקהילה"יתוכננו ויתוחזקו ע, שינוהלו, ור מנגנו% שיתמו# בהקמת גינות קהילתיותאני מציעה ליצ"...

אני מאמינה שטיפול בגינה ועבודת אדמה יכולה לחבר .  יצירת קשר למקו�–דבר ראשו% . כלכליי��שיקולי� סביבתיי�

. אפשר למחזר בדר# כזאת פסולת:  דבר שלישי. עכמוב% חיבור לטב: דבר שני. למקו� שה� גרי� בו, למקו�, אנשי� לאדמה

אפשר ליצור כ# כלכלה ...אפשר לקחת את הפסולת האורגנית שאנו מוציאי� מהבית שלנו ולעשות קומפוסט בחצר

לוקחי� אזור , כלומר. ובסופו של דבר הבעיה זה הפתרו%, ליצור מיקרו אקלי�, להשבחי את הנכסי� בסביבה, מקומית

אביב � של העיר תל�100אני מציעה לאמ& את הרעיו% כפרוייקט עירוני לקראת שנת ה...אותו למקו� חיוביוהופכי� ...מוזנח

  ..."יפו

  38�41'  עמ31' ישיבה מס

  חניו" תת קרקעי � 12/05' פרוטוקול ועדת נכסי! מסמתו1 
בנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מ, פרסו� מכרז להקמה של חניו% ציבורי תת קרקעי:  בפרוטוקול2אני רוצה להתייחס לסעי- "

, אני מניחה שכל חברי המועצה קיבלו את מכתבי ההתנגדות של תושבי�...ומת% זכות הפעלת החניו% הציבורי, מעליו

תסקיר ...ע� כל הבעיה של הארובה ושל פליטות הגזי� שיוצאות מש�, נורדאו�תלמידי� ומורי� לגבי החניו% מתחת לתל
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אני ביקשתי מחברי ועדת ...ו� אוויר זה משהו שהוא בשוליי� שבשוליי� של כל אותו נושאהשפעה על הסביבה לנושא זיה

אני לא חושבת שראוי שהעירייה שלנו ...להוריד את זה בכלל מעל סדר היו� ולא לאשר דבר כזה,  שאני יושבת בה–הנכסי� 

 צריכי� להקטי% כמה שיותר את כניסת  שאנו–הדעה שלי היא ...אני מבקשת להוריד את זה מסדר היו�. תיזו� מהל# כזה

במיוחד מהגיל ,  לדאוג לכ# שה� יהיו כמה שיותר רחוקי�–א� אנו מקימי� חניוני� . 'ב. 'זה א, הרכב הפרטי לתו# העיר

  ..."הר#

  
  
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!� ד מרדכי וירשובסקי "עו .4
  
   תהיעדרויו. א

   המועצה  ישיבות36 מתו# ת היעדרויו0כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-        מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  ציבורי תת קרקעי חניון- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5     1 1  הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-עה לסדר הצ

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין- הצעה לסדר

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 19         ניקוד כולל

  

  מועצהציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות ה. ג

  21�22'  עמ– 36' ישיבה מס

  הקצאת שטחי! לתעמולת בחירות �הצעה לסדר 
 מערכת –בעניי% שבי% א� שנרצה ובי% שלא נרצה הוא בא עלינו ...אני מבקש להעלות בש� סיעתי הצעה לסדר יו� "

, חודש חודשיי� לפני, וכרגיל במקומותינו,  תתקיימנה הבחירות לכנסת ישראל במדינת ישראל28.3.2006ביו� . הבחירות

, למרות קיו� החוקי�, כי לא שומרי�, הופכות להיות באמת מרופטות ומלוכלכות...כל ערי ישראל, תו# כדי הבחירות ואחרי

ולכ% אנו חשבנו שמ% הראוי שעיריית תל אביב תקבל ...על ההסדרי� בקשר להדבקת מודעות ופרסומות לקראת הבחירות

כדי לאפשר לכל המשתתפי� לנהל ...בעת כי העירייה תקצה למפלגות שטחי פרסו�קו...מועצת העיר...שתי החלטות

מועצת העיר תל אביב קוראת לכל ...ההחלטה שניה. תרבותית וידידותית לסביבה, מערכת בחירות דמוקרטית

 לא לשמור בקפדנות על נקיו% העיר ולהמנע מהשחתת המקרקעי% על ידי הדבקת מודעות פרועות במקומות...המפלגות

  ..."ויצירת פעולות אחרות שיפגעו בסדר הציבורי ונקיו% העיר, חוקיי�
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   חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד�מר שלמה מסלאוי  .5
  
   תהיעדרויו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו4כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1-       בתל אביב יפו  מדיניות תנועה ותחבורה-הצעה לסדר 

 3-  1     פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-  1     פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-   1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3   1   הניתנים לכלבים ובעליהם    הקלות ושיפורים בתנאים -הצעה לסדר 

 1-       חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3   1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3   1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3   1    כבלי חשמל בפארק הירקון הטמנת-הצעה לסדר 

 3   1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3   1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3   1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3   1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3   1    ליעדים ונהלים מחזון- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3   1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 19      ניקוד כולל

  
  
  

  ראש עיריית תל אביב יפו ,מר רו" חולדאי .6
    

   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  
  הצבעות. ב

  
  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1     ניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו  מדי-הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -דר הצעה לס

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו-ביב טיפול בפסולת על ידי עיריית תל א-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 
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 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1   פו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית  תל אביב י-הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 17         ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות נבחרות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  57�64'  עמ– 13' ישיבה מס

  חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה �הצעה לסדר 
כי זו בעצ� , הסיבות מדוע אני מבקש ומציע ה%. אני ביקשתי להוריד את ההצעה מסדר היו� ולא לקיי� דיו% במועצה"

והבקשה לקיי� איזו שהיא וועדה שתכי% , מאחר שלא נעשתה עבודת התשתית וההכנה. שאי% על מה לדו%, הצעת בוסר

או לבוא אלינו , במסגרת הוועדה של#, אי% שו� בעיה, לעומת זאת...היא לא מעניינה כרגע של המועצה, תשתית לחוק עזר

כי היו� יש היטלי� לכל אנטנה , אני אפילו לא הבנתי על איזה היטל מדובר, ולהקי� צוות של משפטני� שינסו להקי�

וא� את רוצה עזרה . וני� סביב החוק ויש הצעות לכא% והצעות לכא%אז כמוב% יש ג� כא% די...על פי החוק, שמוקמת בעיר

אנחנו ...אבל לא במסגרת דיו% פה, את זה אפשר לתת ל#, ממני כדי לקבל איזה משפט% כדי להכי% תשתית לחוק עזר עירוני

 רק פריבילגיה שלא נחשוב שהעברת סמכות זה... מקבלי� לאחרונה יותר סמכויות לפקחי� שלנו בנושאי איכות הסביבה 

ויש , אתה צרי# לעשוק בעוד נושאי� של אכיפה, אתה צרי# להכשיר אות�, כי אתה צרי# לקחת עוד פקחי�, זה עול, לטפל

  "לזה משמעות תקציבית מאוד מאוד כבדה

  14'  עמ– 21' ישיבה מס

   שיפורי! והצעות–גרירת כלי רכב בעיר  �הצעה לסדר 
 –ומי שבקושי הול# ,  צרי# להתחשב בו4X4 שמי שיש לו –ל� שלנו במוב% הזה הגיע הזמ% שנשנה את תפיסת העו"...

אי% מקומות . אי% זו אמת שאי% מקומות חנייה...לא משנה באיזו שעה, וזו המשמעות של חניה פרועה. אפשר להתעמר בו

ולכ% אני ...וד סבירכשמרחק ההליכה הוא מאוד מא� בכול מקו�'  מ100�200אבל יש במרחק של , חנייה בפתח הדיסקוטק

  ."אני מוכ% לדו% בזה. לדו% בזה בהנהלת העירייה,  א� תכי% מצע לדיו%–אני אפילו מוכ% . מקבל

  138�141'  עמ– 24' ישיבה מס

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ולבעליה! �דיו" 
צטער לומר שאני אקח קוד� כל ולפני הכל אני מ...בכל מקרה איכפת לי יותר מהילד שננש# ברחוב, אני כראש העירייה"...

בכל מקו� שאנו יכולי� לסייע בידי מי : ולכ% אני אומר דבר כזה. לפני הכלבי�, את רווחת� וטובת� של תושבי העיר

אנו ,  אנו עושי� את התכנית–כפי שאמרנו , את המקו� שהוא יכול לשחק,  כדי לייצר לו את הגדירה–שמחזיק את הכלב 

אבל אני מטייל , ואת� יכולי� לגח# עד מחר, יבואו איתי אנשי�, המציאות, ביחד ע� זה.  עוד אפשר להוסי-נשב ונראה מה

שה� מוטרדי� על ידי בעלי כלבי� ...ועוצרי� אותי הרבה מאוד אנשי� שמתלונני� קשות, הרבה מאוד בפארק יהושוע

  ..." שמסתובבי� בפארק–וכלבי� 

  97'  עמ– 29' ישיבה מס

  3/05ועדת תמיכות פרוטקול ו
, מרכז השל: לבטל את ההקצבות של, ח הזה"אני מבקש להעלות הצעה במסגרת העניי% הזה של בעייתיות הדו"...

מאחר שאי% שו� קריטריו% שעל פיו ניתנו ההקצבות במסגרת וועדת , S.O.S �ו, אד� טבע ודי%, חיי� וסביבה, אנונימוס

  " ההקצבות האלהאז הייתי מבקש מהמועצה לבטל את, ההקצבות

  49�55'  עמ– 30' ישיבה מס

  אנטנות סלולריות �הצעה לסדר 
ואי% ...הטלפו% הסלולרי הפ# להיות מצר#  לכל אחד... מהנוכחי� נושאי� טלפו% סלולרי90%, באול� הזה כרגע, להערכתי"

כרעה של תושבי מדינת כל זמ% שהה. ולא שמעתי על תנועה לויתור על הטלפו% הסלולרי כטכנולוגיה שבה משתמש האד�

הדר# , שהטכנולוגיה הסלולרית היא טכנולוגיה לשימוש� של בני אד�, א� בפועל וא� בהכרעה של הכנסת, ישראל
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כל , מאותו רגע שזו היתה ההכרעה. להשתמש בה� היא דר# לפזר מארג של אנטנות שמשדרות אל הטלפוני� הסלולריי�

, לבוא ולומר שלא צרי# את האנטנות הסלולריות...NIMBY – NOT IN MY BACK YARDהויכוחי� עד היו� היו ויכוחי� של 

וכל , כל זמ% שלא מפסיקי� להשתמש בסלולרי...זה כמו לבוא ולומר שכדי למנוע תאונות דרכי� נפסיק להשתמש במכוניות

ולא להתייחס ...האנטנותאזי הפקטור להקטי% את העוצמות הוא להגיע לפיזור אופטימאלי של , זמ% שצרי# אנטנות סלולריות

�אי% הבדל בי% האנטנה על גג עיריית תל... אזי אי% שו� מניעה שג� על מבנה עירוני תהיה אנטנה, לפסיכוזות של ההמו%

  �אומר לי, אני לא אכנס לעובדה שדווקא אול� כמו הבימה לדוגמא... אביב יפו לבי% אנטנה על הבית הסמו# באב% גבירול

אני לא , ולכ%. זמ% החשיפה היחסי הוא של ב% אד� שמגיע אולי פע� בחודש להצגה לשעתיי� שלוש...לאב. נכו%. בא קהל רב

העירייה תחליט : לא מסוגל לדו% בהצעות מהסוג, והורגל לשקול ולראות את הדברי� בצורה אחראית, כמי שאחראי, יודע

הדרישה של הציבור יצרה את החיבור בי% ... ריותאני לפחות איני מתנגד לאנטנות סלול. שהיא מתנגדת לאנטנות סלולריות

בואו אל החברות ... ההתנהגות הבלתי חוקית של חברות הסלולר כדי לספק את הדרישה של הציבור–מה שאני קורא 

עד ...אביב יפו�כדי שיהיה מינימו� קרינה בעיר תל...בואו תעשו את המערכת אופטימלית, רבותיי: הסלולריות ותגידו לה%

יוצרת מציאות ...כל התעסקות מהסוג הזה, ועד שלא תבוא התנועה לויתור על הטלפו% הסלולרי, כנעו אותי אחרתשלא יש

  !..."אנטנות סלולריות יהיו...אני מציע ברגע זה לרדת מהנושא...שהקרינה תהיה חזקה יותר

  40'  עמ– 31' ישיבה מס

  חניו" תת קרקעי � 12/07' פרוטוקול ועדת נכסי! מס
�כל בית משות- בעיר תל...אביב יפו אפשר לבוא כא% ולהתנגד לחניו% תת קרקעי� לא מצליח להבי% אי# בעיר תלאני"...

�הא� משו� שאנשי...כ% ירבו, 120 ועד גיל 0שמעליו גדלי� אנשי� מגיל , אביב יפו בונה היו� חניו% תת קרקעי רחב ממדי�

להתנגד לעצ� העניי% כפי שהוכרע ...?באמת יש בעיה אמיתיתאז ? אז באמת קרה משהו, ילדי נורדאו התנגדו או אמרו

  "אני מציע להצביע עבור הדבר הזה, בוועדה ברוב קולות

  22'  עמ– 36' ישיבה מס

  הקצאת שטחי! לתעמולת בחירות �הצעה לסדר 
ר שלו " ע� היוידאג לדבר, שכל מי שיש לו כא% מפלגת א�, שא� אנחנו מתכווני� לאכו-, הנקודה החשובה בעיני היא"...

  ..."והדבר קיבל את גיבויה של מועצת העיר, ולהעביר שהעיר תל אביב יפו לא תהיה טולרנטית ללכלו#

  23�27'  עמ– 7' ישיבה מס

על פי ', זכוכית וכו, נייר, מחזור של בקבוקי!: יפו�טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב �הצעה לסדר 

  !סביבתיי! וחינוכיי, היבטי! כלכליי!
מה ג� שבגלל החוק , ואנו משתדלי� ונשתדל להגיע לרמות מחזור הולכות וגדולות, נושא המחזור הוא נושא חשוב מאוד"

קרי איכות סביבה או איכות חיינו , ובגלל סיבות אחרות התהלי# של המחזור הוא  לא רק תור� לנושאי� שמדובר בה�

 אנו � המיחזור...יתרונות כלכליי�, בחלקו כתוצאה מזה שזה כדאיבחלקו עקב החוק ו, אלא שהוא יוצר במקומות מסוימי�,

ולכ% אני מציע , כי היא כבר הוחלטה מזמ%, החלטה דקלרטיבית לגבי המיחזור איננה נחוצה...נבצע אותו ככל יכולתנו

  ..."ואנו נייש�, שיש בה ידיי� ורגליי�, שתמשכי את ההצעה ותביאי לנו הצעה מסודרת להנהלה

  

  

  

  1חבר מועצת העיר מטע! סיעת תא,  סג" ראש העיר� רו" ספיר ד דו"עו .7
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו1כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
� 30 �   

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 0 1       ם    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליה-הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5     1 1  מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1   יעדים ונהלים מחזון ל- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 16         ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  36�37'  עמ– 12' ישיבה מס

   פארק מטרופוליני–פארק איילו"  �הצעה לסדר 
 שנקבל החלטה שמועצת העירייה מברכת על אישור פארק –יע מה שאני מצ, הואיל ואנו רוצי� לקבל החלטה חיובית"

כדי להקי� את הפארק הזה  ,איילו% וקוראת לממשלת ישראל ולכל הגורמי� האחרי� לגייס משאבי� ומקורות כספיי�

  ..."ולקרוא לשאר העיריות לאמ& החלטה זו...לטובתנו ולטובת הדורות הבאי�, בהקד� האפשרי

  43�46'   עמ� 24' ישיבה מס

  מחזור פסולת בני" �הצעה לסדר 
פארק המיחזור מייש� הלכה למעשה את . ש� לו למטרה להקי� פארק מיחזור באתר חירייה... איגוד ערי� ד% לתברואה "

... מתק% למיחזור פסולת בניי% ... עתיד להתחיל לפעול בפארק ... בעוד כחודשיי� ...עקרונות הטיפול המשולב בפסולת

אני לא ... טו% של פסולת תעשייתית בלתי רעילה 300 טו% של פסולת בניי% ליו� ועוד 2000 �יד לטפל במדובר במתק% שעת

 התקבלה 2003בפברואר ... צרי# לספר לכ� אילו נזקי� נגרמי� מדי יו� ביומו לסביבה כתוצאה מהשלכת הפסולת 

א הוא להגיע "היעד שלנו בת... בניי% החלטת ממשלה שמטילה על המשרד לאיכות הסביבה להסדיר את הטיפול בפסולת 

כדי להגיע ...תמוחזר ותופנה לשימושי� חוזרי�,  מפסולת הבניי% תמוי50%% �ש,  מיחזור של פסולת הבניי50%% �לפחות ל

אנו זקוקי� לחקיקת חוקי . 2...ואנו כמוב% מדברי� על אתר חירייה...לפתרו% קצה זמי% ומאושר. 1: לתוצאה הזאת אנו זקוקי�

שאנו , מה שאני מציע...האכיפה והפינוי, אנו זקוקי� להכנת מער# מידע לניהול שליטה ובקרה על תהליכי הרישוי. 3...רעז

 "...ולקיי� את הדיו% בהמש#, בשלב זה נאפשר שהות לגורמי� העירוניי� להשלי� את המלאכה

  

  
  

  1 חבר מועצת העיר מטע! סיעת תא�מר שמואל מזרחי  .8
    

   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05'  וועדת נכסים מספרוטוקול



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
� 31 �   

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1-          חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 15         ניקוד כולל

  
  
  
  

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!�אורנה בנאי ' גב .9
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו10כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1-          מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן - הצעה לסדר

 0 1        פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1-          חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 5     1 1  חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1   פוליני פארק מטרו– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-          הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 1-           תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית-הצעה לסדר 

 1-          מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 10         ניקוד כולל

  



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
� 32 �   

  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  138'  עמ24' ישיבה מס

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ולבעליה!: מתו1 דיו" בנושא
  "אתה יכול לאהוב ג� את הילד של# וג� את הכלב של#...זה לא סותר. י החיי� לא בילדי� ולא בבעל–לא מזלזלי� "

  12�19'  עמ7' ישיבה מס

  חינו1 לאהבת בעלי חיי! ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר �מתו1 הצעה לסדר 
י החיי� בישראל והיחס לבעל,  פני הדור כפני הכלב�מה שנקרא, אני מאמינה שהיחס לבעלי החיי� הוא מראה לחברה"...

אני חושבת שאפשר לטפל באלימות בדר# שכול� ירוויחו ...הוא מראה לחברה האלימה והצינית שלצערי אנו הפכנו להיות

וכבר היו� יש לשמחתי ...חינו# לאהבת בעלי החיי� הוא כלי מעולה לטיפול בבעיה. ג� בעלי החיי� וג� בני האד�, ממנה

ר הועדה לבעלי חיי� וכנציגת הירוקי� "ז זה אחד האתגרי� שאני הצבתי לעצמי וכיוא...כמה בתי ספר שיש בה� פינות חי

הסדרת דר# הטיפול בבעלי חיי� : יש עוד מספר נושאי� שבכוונתי להעלות על סדר היו�, בנוס-...אני אנסה לקד� את זה

עסק כזה , לממכר בעלי חיי�כל אחד מכ� וודאי ראה חיות שמוחזקות בתנאי� מאוד קשי� בחנויות . בחוק עזר עירוני

יש משהו שאני ...בנוס- לזה אני מקווה שאני אוכל לקד� חוק עזר שיחייב עיקור וסירוס בעלי חיי�. אסור שיקבל רשיו%

אני מקווה לקד� ע� ראש העיר הקמת מכלאה חדישה ...על איסו- צואת כלבי�, מרגישה שצרי# להגביר פה את הפיקוח

  ..."   בתנאי� טובי� יותר

  
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�ר משה טיומקי" "ד .10
  
   תהיעדרויו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו4כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -צעה לסדר ה

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה   חוק עזר-הצעה לסדר 

 1-          חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 1-          הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות - הצעה לסדר

 3         ניקוד כולל
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  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  12'  עמ– 27' ישיבה מס

  מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו �הצעה לסדר 
אני מפתחי� ג� ...ציבוריתארגו% של התחבורה ה�אנו מקדמי� את הרה, אנו מקדמי� את כל הנושא של הרכבת הקלה"...

  ..."את נושא שבילי האפניי�

  
  
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת שינוי–ד רו" לוינטל "עו .11
  

   תהיעדרויו. א
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו0כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3 0 0 1    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 5 0 0 1   פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 5 0 0 1 1  פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3 0 1 0   מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3 0 0 1   ם ובעליהם    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבי-הצעה לסדר 

 3 0 1 0    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 2       1  אנטנות סלולריות-הצעה לסדר 

 2       361ברודצקי , 5ברנר , 41א "הגר: בכתובות" סלקום" אנטנות -מליאת הוועדה המקומית בנין ערים 

 3     1   יים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר חינוך לאהבת בעלי ח-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 53         ניקוד כולל

  
  ויות מפרוטוקול ישיבות המועצהציטוט התבטא. ג

  78'  עמ– 24' ישיבה מס

  17/04' פרוטוקול ועדת כספי! מס
קצת מוזר לי שפרוייקט שבילי אופניי� בפארק גני יהושוע , אני מבר# את מר טיומקי% על סלילת המסלולי� לאופניי�"

  "6עולה מליו% 
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  14'   עמ� 28' ישיבה מס

   16.3.05 מתארי1 15' שאילתה מס
עולה כי על העירייה לקבוע פקחי� , 7 � ו6סעיפי� , 1983 –יו% בחוק אכיפת חוק הגבלת העישו% במקומות ציבוריי� מע"

הקנסות שנרשמי� למעשני� , יתרה מזאת. 'בתי קולנוע וכד, בבתי קפה, אשר יאכפו את איסור העישו% במקומות ציבוריי�

  ..."?ו ראש העיר מפקחי� כנדרש על פי החוקא/הא� מינתה העירייה ו. נרשמי� לטובת קופת העירייה

  36�48'  עמ– 30' ישיבה מס

  אנטנות סלולריות �הצעה לסדר 
להקי� אנטנות ...שמאפשרת לחברות הסלולריות, 36א "וזו תכנית המתאר הארצית תמ...נפלה גזירה קשה על הציבור"...

שיש לה ...מה שיפה בתכנית הזאת...בפני�, בחו&, על הגג, בתו# הבית, בבתי� של אנשי�: פחות או יותר איפה שבא לה�

 אי% ג� �הדבר השני שכתוב...אי% לציבור זכות לדעת מראש שהולכת לקו� אנטנה בסביבתו: אחד מה�.  עקרונות3�2

ה ז...אנו לא יכולי� שלא לאשר אנטנות,  ידינו כבולות�אומרת העירייה...זכות להתנגד באופ% עקרוני, לא רק לאזרח, לעירייה

ולמה אנו מאשרי� . זה בניי% העירייה, זה הביניי% שלנו, לא אזרח שעשה קומבינה ואישר אנטנה ואנו נאשר כמו חותמת גומי

לא רק ...?וכמו בנייני� אחרי�, כמו בניי% הבימה,  שיש לנו ש� שליטה מסוימת–את זה במבני� עירוניי� או חצי עירוניי� 

ליד החדרי� , שממש ליד הקומות שלנו. תאו� מגלה שבתו# בניי% העירייה יש אנטנותאני פ, שיש על בניי% העירייה אנטנות

למה , הרי א� אי% נזקי�... ?מה איכפת לנו מאנטנות.  יש אנטנות לידנו–אבל זהו , לא גילו לנו,  לא אמרו לנו...שלנו יש אנטנות

מדוע העירייה משתפת פעולה ע� הדבר ...?למה שמי� את האנטנות בתו# דודי חשמל חבויי�? מסתירי� את האנטנות

צרי# לבדוק את עליית או אי עליית , זה כתוצאה מזה, יש לכ� כאבי ראש לאחרונה? ע� הניסוי הזה? המאוד לא בריא הזה

מה ...היא טענה שמחקרי� מוכיחי� שזה לא נכו%, הטענה שככל שיש אנטנות יש פחות קרינה...מחלות הסרט% בבניי% שלנו

אבל להתנגד לאנטנות . אני מבי%, להתנגד לאנטנות בחו&,  לא מאפשרת ל# ראש העיר36א "מה שתמ, כ%שאני מציע ל

כמו הבימה , להתנגד לאנטנות בבנייני� חצי עירוניי�, להתנגד לאנטנות מול הפרצו- שלנו. בבניי% העירייה אני מציע ל#

אני מציע להעלות להצבעה את הנושא של ...רי�לא בתור אלה שמאש. בזה יש לנו שליטה. זה אני מציע. וכמו אחרי�

כאשר אנו מסכימי� שחברות סלולריות ...והמדיניות של העירייה, היחס שלנו לאנטנות הסלולריות, האנטנות הסלולריות

ואז אנו יותר חלשי� כשאנו באי� וצריכי� לאשר לה% או לא , אנו מקבלי� מה� כס-, כאלה ואחרות ישימו כא% אנטנטת

  "תודה. ג� כ% מהסיבה הזאת, והאזרחי� מאבדי� אמו% בנו...אנו כאילו בניגוד ענייני�, לאשר לה%

  9�11'  עמ– 31' ישיבה מס

  פעילות ראשי ערי! סמוכות בנושא הסלולרי �הצעה לסדר 
� שאני מעלה עוד פע,  מה השתנה�והשאלה היא...לפני חודש העלתי הצעה לסדר היו� בנושא של האנטנות הסלולריות"...

ביקש לעשות רפורמה , פז�  אופיר פינס–ששר הפני� ... נשתנה...?מה נשתנה בחודש אחד. את הנושא הזה בזוית אחרת

מבקשת ,  שרת התקשורת–דליה איציק ...וכ% הציבור יוכל להתנגד לאנטנות, ולגרו� לכ# שכ% יהיו התנגדויות לאנטנות

 שיש –התפרסמו מספר התביעות הרבות מאוד מאוד ...14עד גיל לצר- אזהרה לגבי השימוש בטלפוני� סלולריי� לצעירי� 

אפי ...יעל גרמ% ראש עיריית הרצליה מנהלת מאבק רציני בנושא זה... תביעות100מעל , נגד העירייה על ירידת ער# הדירות

:  מחקרי� שמוכיחי�ויש... צבי בר הורה להסיר אנטנה אצלו בעיריית רמת ג%...הסיר אנטנה...ראש עיריית גבעתיי�, שטנצלר

יכול ...פגיעה בזכרו%, אלצהיימר, אפילפסיה, השפעה על יכולת שכלית, פגיעה במחזור הד� למוח, סרט%, פגיעה בגני�

הרי ברור ! ?למה להתנסות בזה על עצמנו, אנס'אבל למה לקחת את הצ, יכול להיות שה� טועי�, להיות שה� מוגזמי�

הדבר דומה לעישו% פסיבי ועישו% ...רור שזה עושה משהו לסביבה שלא היה קוד�זה ב, שהטבע לא תכנ% שתהינה אנטנות

אבל יש אנשי� שדוחפי� לה� אנטנה מול . זה שימוש אקטיבי, 100%, זה שב% אד� מוכ% לדבר לתו# האוז%...אקטיבי

ה� מקפידי� או ש, או שה� מדברי� במרחק ע� אוזניה מיוחדת, וה� בכלל לא משתמשי� בטלפו% הסלולרי, הפרצו-

בפע� שעברה בניגוד לכל ההצעות לסדר יו� ...ה� לא רוצי� לצרו# את האנטנות הסלולריות, שהשיחות שלה� יהיו קצרות

אני ...כ לעשות כא% דיו%"בסה...?על מה מדובר. דווקא היו מספר חברי מועצה שכ% רצו לקיי� על זה דיו%...שמועברות כא%

  ..."בנכסי� עירוניי� לגבי הצבת אנטנות, ל המדיניות של העירייה בנכסי הציבורשאנו נקיי� בכל זאת דיו% ע...מציע

  8'  עמ– 31' ישיבה מס

  6/7/2005 מתארי1 20' שאילתה מס
מתי הותקנו ...התחוור לי כי בבניי% העירייה עצמו קיימות אנטנות סלולריות אשר לדעתי מסכנות את ציבור העובדי�"

הא� ... חמש שני� האחרונות� כמה מקרי סרט% הידועי� לעירייה נתגלו ב...נה שלה�האנטנות בחדרי� ומה הספק הקרי

 "?לדעת ראש העיר יש קשר בי% שני הנתוני� והכיצד בכוונתו לצמצ� את הסכנה מפני מלחמת הסרט%
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   חברת מועצת העיר מטע! סיעת מרצ� יפה כחלו" ' גב .12
  
   תהיעדרויו. א

  
  המועצה  ישיבות 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3     1    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-        מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו, יבורי תת קרקעי חניון צ- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 0 1        חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   מות בבתי הספר חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלי-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 1-          מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 24         ניקוד כולל

  
  
  
  

  עת הגמלאי! חבר מועצת העיר מטע! סי� מר מאיר מוזס  .13
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 0 1        מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 0 1        פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3     1   ולרי   פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסל-הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 0 1        הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 0 1        חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 
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 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 1-          תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1   ם לתעמולת בחירות  הקצאת שטחי-הצעה לסדר 

 23         ניקוד כולל

  
 
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�מר אריה שומר  .14
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו0כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3     1    פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    לכלבים ובעליהם    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים-הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1   נת כבלי חשמל בפארק הירקון הטמ-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים-יבור  שיתוף צ-הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 21         ניקוד כולל

  
 
  

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת זכות הציבור�ד גילה הר+ "עו .15

  
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו9כ  "סה
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  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד יזומה. פ נושא

 3     1    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3     1    פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-        בורית מעליומבנה גן ילדים וגינה צי,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3   1      חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1   רופוליני פארק מט– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-          חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 1-          הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 1-          גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 1-          מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 21         ניקוד כולל

  
  
  
  

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�שלי חש" ' גב .16
    

   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-        מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' ת נכסים מספרוטוקול וועד

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר חינוך לאהבת בעלי -הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 19         ניקוד כולל
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  ס" חבר מועצת העיר מטע! סיעת ש�הרב נת" אלנת"  .17
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1-          מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          ערים סמוכות בנושא הסלולרי   פעילות ראשי-הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3-   1      הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1-         בנושא קרינה   חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1   ופוליני פארק מטר– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1   חירות  הקצאת שטחים לתעמולת ב-הצעה לסדר 

 17         ניקוד כולל

  
 
  
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד� מר ארנו" גלעדי  .18
  
   תהיעדרויו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 0 1        מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-         ליהם    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובע-הצעה לסדר 

 0 1        חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1   ל בפארק הירקון הטמנת כבלי חשמ-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 
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 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1   דים ונהלים מחזון ליע- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-          מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 16         ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  26'  עמ– 19' ישיבה מס

  הטמנת כבלי! בפארק הירקו" �הצעה לסדר 
  "ויש בה� כבלי מתח גבוה, זה ג� למקומות שיש בה� תושבי�צרי# להרחיב את "

  40'  עמ– 31' ישיבה מס

  חניו" תת קרקעי � 12/06' פרוטוקול ועדת נכסי! מס
, ג� באזור צפו- ובעייתי מבחינת הנושא של חנייה, אני חושב שא� אנו באי� ג� לטפל בנושא של רווחת התושבי�"...

אני חושב , וג� ג% ילדי�, ג� מבנה משרדי� שיכול להיות בעתיד ציבורי, א ג� חניו%שהו, ושימוש משכיל בקרקע ציבורית

  "שזה נכו% להשתמש בקרקע העירונית בצורה משכילה ונבונה

  
  

 
  ס" חבר מועצת העיר מטע! סיעת ש�מר שלמה זעפרני  .19
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו0כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  ומהיז. פ נושא

 1-          מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1   וגינה ציבורית מעליומבנה גן ילדים,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-עה לסדר הצ

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1   אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית  תל -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 15         ניקוד כולל
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  חברת מועצת העיר מטע! סיעת מרצ,  סגנית ראש העיר�יעל דיי" ' גב .20
  
   תדרויוהיע. א
  

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב
  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   ינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר ח-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1   ולת בנין מחזור פס-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 15         ניקוד כולל

 
 
 
 

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�גיא � ד חביבה אבי"עו .21
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו2כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד יזומה. פ נושא

 1-          מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 3     1    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1   וק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה   ח-הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -סדר הצעה ל
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 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1   מולת בחירות  הקצאת שטחים לתע-הצעה לסדר 

 1-          מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 15         ניקוד כולל

  

  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת מרצ�מר טורק רפעת  .22
    

   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו6כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 1-          מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1-        מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1-          חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 1-          חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו-על ידי עיריית תל אביב טיפול בפסולת -הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1   ימוש באנרגיה סולארית  תל אביב יפו חלוצה במעבר לש-הצעה לסדר 

 1-          מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 13         ניקוד כולל

  

 
 
 

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!מ וסג" ראש העיר " מ� נת" וולו1  .23
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו1כ  "סה
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  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-   0      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' עדת נכסים מספרוטוקול וו

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   לי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר חינוך לאהבת בע-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 13         ניקוד כולל

 
  

 
   חבר מועצת העיר מטע! סיעת יהדות התורה�י לוברט הרב נפתל .24
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-          פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1-          פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -דר הצעה לס

 1-        מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1   י לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה   חוק עזר עירונ-הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני–יילון  פארק א-הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-         קון הטמנת כבלי חשמל בפארק היר-הצעה לסדר 

 13         ניקוד כולל
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   חבר מועצת העיר מטע! סיעת יהדות התורה� מר אליהו אמינוב  .25
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו3כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3-   1      פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-         ובעליהם    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים -הצעה לסדר 

 1-          חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    חשמל בפארק הירקון הטמנת כבלי-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1   מחזון ליעדים ונהלים - שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 13         ניקוד כולל

  
 
  
  

   חברת מועצת העיר מטע! סיעת שינוי� פ זוהר שביט 'פרו .26
  
   תהיעדרויו. א

  
   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו7כ  "סה

  
  הצבעות. ב
  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1- 0 0 0    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3- 0 1 0    פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0  יומבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעל,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 0 1 0 0    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו-ולת על ידי עיריית תל אביב טיפול בפס-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 
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 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3     1    מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 1-          גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 1-          הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 12         ניקוד כולל

  
  ציטוט התבטאויות מפרוטוקול ישיבות המועצה. ג

  132'  עמ– 24' סישיבה מ

  הקלות ושיפורי! בתנאי! הניתני! לכלבי! ולבעליה! �דיו" 
  ..." שהעירייה תדאג למתח� שבו אפשר יהיה להקי� בית קברות לבעלי חיי�–אני רוצה להוסי- ג� הצעה "

  
  
  
  

   חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד�מר ישעיהו דרורי  .27
  
   תהיעדרויו. א
  

  ישיבות המועצה  36 מתו# ת היעדרויו4כ  "סה

  
  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 1- 0 0 0    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 3- 0 1 0    פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1- 0 0 0    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1   בעיות האלימות בבתי הספר חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול ב-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים-ציבור  שיתוף -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-          תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 1-          מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 11         ניקוד כולל
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  ס" העיר מטע! סיעת ש חבר מועצת� מר דורו" לוי  .28

   תהיעדרויו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו8כ  "סה

  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגדבעד  יזומה. פ נושא

 3- 0 1 0    מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    פלורנטין לאן -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0   נושא הסלולרי   פעילות ראשי ערים סמוכות ב-הצעה לסדר 

 1- 0 0 0  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1- 0 0 0    הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 1- 0 0 0    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 1-          מחזור פסולת בנין-הצעה לסדר 

 1-          גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 1-          תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 7         ניקוד כולל

  

  1 חברת מועצת העיר מטע! סיעת תא�שולה אגמי ' גב .29

   תהיעדרויו. א

   ישיבות המועצה 36 מתו# ת היעדרויו4כ  "סה

  הצבעות. ב

  

 ניקוד נמנע נגד בעד  יזומה. פ נושא

 3-   1      מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו -הצעה לסדר 

 1-         ן לאן  פלורנטי-הצעה לסדר 

 3-   1      פעילות ראשי ערים סמוכות בנושא הסלולרי  -הצעה לסדר 

 3-     1  מבנה גן ילדים וגינה ציבורית מעליו,  חניון ציבורי תת קרקעי- 12/05' פרוטוקול וועדת נכסים מס

 1-          הקלות ושיפורים בתנאים הניתנים לכלבים ובעליהם   -הצעה לסדר 

 3-     1    חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה  -הצעה לסדר 

 3     1    חינוך לאהבת בעלי חיים ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר-הצעה לסדר 

 3     1   יפו- טיפול בפסולת על ידי עיריית תל אביב-הצעה לסדר 

 3     1    הטמנת כבלי חשמל בפארק הירקון-הצעה לסדר 

 3     1    פארק מטרופוליני– פארק איילון -הצעה לסדר 

 3     1    תל אביב יפו חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה סולארית -הצעה לסדר 

 3     1    מחזון ליעדים ונהלים- שיתוף ציבור -הצעה לסדר 

 3     1    הקצאת שטחים לתעמולת בחירות -הצעה לסדר 

 1-         ר פסולת בנין מחזו-הצעה לסדר 

 1-          גינות ביתיות-הצעה לסדר 

 5         ניקוד כולל
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   2' נספח מס
  
  
  
  

  הצהרות מול פעילות/התחייבויות  –טבלאות השוואה 
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   חברת מועצת העיר מטע! סיעת מרצ�מיטל להבי ' גב .1
  

  3%: העדרויות, 39: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה ייבויותהתח/הצהרות הנושא

   o   o    תחבורה

 צמצו! תנועת כלי. 1

  הרכב וזיהו! אוויר 

 מדלק

 : תחבורה ציבורית

  קווי אור# ורוחב   •

 כרטיס משולב  •

נסיעה בקווי רוחב ללא  •

 ) תוספת תשלו�

אכיפה על מפעילי  •

 התחבורה הציבורית

הוצאת המפרקיות  •

 מהעיר

 . מיניבוסי� בקווי רוחב •

טובוסי� מתקדמי� או •

  �4 ו3מסוגי יורו 

   

o  חניוני חנה וסע בכניסה

 לעיר 

o  מעבר לדלק נקי 

o  חוק עזר עירוני

להגבלת שעות הכניסה 

לעיר לפריקה וטעינת 

�06,00סחורה לשעות 

 � �17.00 ו09.00

20.00. 

o  צמצו� הזיהו� מרכבי

העירייה והציבורית 

כ במסחרית "ואח

 .ולפרטית

o  עדיפות לקידו�

 בורית תחבורה צי

o ) א# לא תכנו% חוזר

 ).ונשנה של הרכבת

o  הקצאת נתיבי�

לתחבורה ציבורית 

 גלגלי� ולרכב דו

 

o  יזמה הצעה לסדר� 

מדיניות תנועה "

ותחבורה בתל אביב 

להרחיב הקוראת " יפו

את הדיו% על בעיות 

 התחבורה בעיר

' ישיבת מועצה מס(

27.( 
 

o  לא השתתפה בהצבעה

פרוטוקול לאישור 

' וועדת נכסי� מס

 הכולל  הקמת 12/05

חניו% ציבורי תת 

מבנה ג% ילדי� , קרקעי

 וגינה ציבורית מעליו

' ישיבת מועצה מס(

31(  

o  משתתפת בישיבות

הפורו� לצמצו� 

 א"זיהו� אויר בת

  

o  קידמה חקיקה

בכנסת ע� ברונפמ% 

להפיכת ועדות 

איכות סביבה 

עירוניות 

 לסטטוטוריות

  

  

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

צעי תחבורה לאמ

 אחרי!

   לא נמצאה התייחסות 

 תק" הפחתת. 3
החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o ע� �ובהדרגה , בעד 
 תק% ביניי�

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש . 4

בלעדי של הולכי 

 הרגל

o מדיניות חניה לרכב דו�

 . גלגלי ואכיפתה

o  הסדרי חניה �בהדרגה 

  לצד המדרכות 

o  חניה על מדרכות

   לא נמצאה התייחסות
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 : בתנאי� הבאי�

o  מטר רוחב 1.5השארת 

 מדרכה להולכי רגל 

o  תיחו� באמצעות

 . עמודי�

o  הגדלת החניה

 :לתושבי� בחניוני�

o חינ� עד : עירוני�

במקו� עד  (08.00

 ) כיו�07.00

o הגדלה פיזית : פרטיי�

מותנה ) דו קומתית(

בהטבות לתושבי� 

 )תערי- מוזל(

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 ירבע

o  השלמת רצ- שבילי

 .אופני� בעיר

o ח תשתית "ע: תקציב

 . כבישי�

o ס לשימוש "חינו# בביה

 . באופני�

o  אירוע שנתי ייחודי

לרוכבי אופניי� למע% 

גאוות הרוכבי� 

 ומודעות הציבור

השתתפות באירוע  o לא נמצאה התייחסות

ט בנושא יו� "החל

התחבורה כנהגת 

  )2מקו� (רכב 

צעדי! לייעול . 6

 טובוסי!מער1 האו

o  שיתו- המשתמשי�

 והצרכני� 

o  כרטיס נסיעה משולב

ומוזל בכל שעות 

  . היממה

o  #תכנו% רשת קווי אור

 . ורוחב נפרדי�

o  שינוי מער# הקווי� לפי

ג� בכפייה , ביקושי�

 . על מפעילי הקווי�

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o  כ% ובמהירות א� זה

 . ימה שאפשר

 

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

 העירייה כדוגמא –כ%  •

להפחתת זיהו� מכלי 

 . רכב

משתתפת באופ% קבוע  o לא נמצאה התייחסות

פורו� , בפורו� אוטוגז

י עמותת "שגובש ע

ז ושמשתתפי� "מלר

גורמי� המבקשי� לקד� 

את נושא התפעול 

 הוצאתי .והתדלוק בגז

ר הועדה "פניה ליו

לתכנו% ובניי% עיר 

ולמהנדס העיר במטרה 

לקד� הקמת תחנות 

כמו ג� תק% , תדלוק בגז

חנייה מתאי� לחניית 

רכבי� מתודלקי� בגז 

  .בפרוייקטי� עתידיי�
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 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o  אכיפת מעבר מיידי לגז

 טבעי 

o קנת משקע הת

י הצו "אלקטרוסטטי עפ

 . הממשלתי

בספטמבר קיימתי ועדת  o לא נמצאה התייחסות

. איכות סביבה בנושא הרידינג

ביצעתי פנייה למנהל המחוז 

להעברת הפיקוח על התחנה 

פ הנחיות מבקר "לעירייה ע

תחנת הכח תעבור . המדינה

 2005לתפעול בגז עד יולי 

כמו ג� הפיקוח עליה שיועבר 

 . לעירייה

o  בנוס- הנני פועלת לקד�

הסכמות תכנוניות ביחס 

לעתיד התחנה ולרצועות 

 .ירוקות סביבה

o  תמיכה בהקמת תחנת תדלוק

בהמרת + בגז טבעי ברידינג 

כלי רכב של חברת חשמל 

 .לתפעול בגז

  

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o עסקי� מזהמי� : 

o  %תיק מידע מקדמי למת

  הרשיו%

o  לא לאפשר פתיחת

� עסק שלא בהתא

  . למידע הבסיסי

o  תחנות דלק באזורי

 : מגורי�

o  מניעת היתר בניה ו

  רשיו% עסק

o  צמצו� מספר התחנות

  הקיימות 

י הרשות "פיקוח ע •

, לאיכות הסביבה

תקציב מוגדל למימו% 

בהתא� לצרכי� 

 עכשוויי� 

בועדת בני% עיר הובלתי  o לא נמצאה התייחסות

התנגדויות למת% היתרי� 

אלא א� יבוצעו , לתחנות

 .דיקות קרקעב

o  פעלתי בנחישות לקראת

ההצבעה על תקציב 

 במועצה וההישג 2005

הבולט הינו אישור תק% 

ותקציב להעסקת פקח 

  .מי� וקרקע

o  דרישה שלא נענתה

 ס"לתקציב הרשות לאיכ

  

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  סדר עדיפות חדש

 : למשאבי�

o  מניעת זיהו� פני� ארצי

 .  והי�

o י "הזרמה לי� עהפחתת ה

 .הפרדת מי השפכי� מהנגר

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  מודעות להיות הנחל

 נכס ומשאב ציבורי 

o  7לח& ציבורי על 

הרשויות החברות 

, ברשות והממשלה

לזרוז הקצאת 

המשאבי� ויישו� 

התוכנית התלת 

   לא נמצאה התייחסות
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שנתית לשיקו� גו- 

וכ% החי , המי�

 . יקוהצומח באפ

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o  אספלט שקט ג�

 . ברחובות מגורי�

   לא נמצאה התייחסות

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o  שמירת עקרו% מינימו�

  קרינה

o  מהחברות –תקציב 

הסלולריות כחלק 

ממטלותיה% הציבוריות 

 . ח רווחיה�"ע

o  הצביעה בעד אישור

פעילות  "�  לסדר הצעה

ראשי ערי� סמוכות 

" בנושא הסלולרי

' ישיבת מועצה מס(

31(  

o  יזמה הצעה לסדר– 

חוק עזר עירוני "

לפיקוח ואכיפה בנושא 

ישיבת מועצה " (קרינה

  )13' מס

o  בכוונתי לכנס את ועדת

ס הבאה בנושא "איכ

התרעתי על . הסלולריות

חוסר היכולת של הועדה 

המקומית לפקח על 

וצאה על ידי ההתקנות וה

הנחיה לפיה הועדה 

המקומית לא תדו% 

אלא (בבקשות להיתרי� 

עתה ). רשות הרישוי

משבוצעו תיקוני� 

 והוחלט על 36א "בתמ

, חיוב המתקיני� בשיפוי

נפעל ג� להשגת 

 . סמכויות פיקוח ואכיפה

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o ות באזורי מחסור אדמ

 חיוב כל � פ  "לשצ

על (פרוייקט בינוי גדול 

) אדמות ציבור

בהקצאת שטחי� 

 .  ירוקי� לציבור

o  השתלטויות על שטחי

 תבח% הקצאת �ציבור 
שטחי� חילופי� או 

זמניי� עד לפינוי 

 . ההשתלטויות

o  נגד בניה בפארק

 . הירקו%

o בחינת : פארק דרו�

, תוכניות בניה למגורי�

, כ# שיאפשרו דיור זול

אפשרו העצמת וי

 הי אוכלוסיי"האזור ע

  .חזקה

o ר "באזורי חוסר במ

 הבטחת �פ "שצ

הזכות לריאה ירוקה 

ברמה השכונתית 

 . והמקומית

o  חורשות אבו כביר– 

שימור ייחוד% האקולוגי 

ופיתוח במידה 

ובשיתו- תושבי האזור 

o  יזמה הצעה לסדר– 

" ? לא%–פלורנטי% "

 –) 30ישיבת מועצה (

  !הצביעה לביטולהו
 

o %ביוזמתי, בפלורנטי ,

הושג הישג חסר תקדי� 

לפיו מנחה הועדה 

המקומית את מנהל אג- 

ל העירייה "נכסי� ומנכ

לפעול לרכישת שטחי� 

לצור# שטחי� פתוחי� 

ומבני ציבור בהתא� 
לצורכי התושבי� במקו� 

וכתנאי לקידומ% של 

תכניות בינוי נוספות 

 .באזור

o פ ע� המשרד "יוזמת שת

ס ללימודי סביבה "לאיכ

א  למיפוי "ת' באונ

  שטחי� ירוקי� בעיר
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 .והגופי� הירוקי�

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  #נגד בניה לאור

 החופי� 

o  בעד יישו� מלא של

  .13א "תמ

o  -זכות הציבור בחו

עומדת מעל לכל ספק 

כי חו- הי� שיי# 

 . לכול�

o  -זכות הציבור בחו

י� , משמעה חו- נקי

הולמי� שירותי� , נקי

 .כולל שירותי הצלה

פעלתי בתכתובת  o לא נמצאה התייחסות

מגוונת שמטרתה לחשו- 

את היק- ההשתלטות 

של זכייני� על החו- 

  .ולפנות שטחי� לציבור

תוספת זכויות . 17

 בניה בפארק הירקו"

o כפי שהיתה עמדת ; נגד

מרצ בנושא מאז 

 ולתמיד

שומרת על ההחלטה  o לא נמצאה התייחסות

דות במסגרת התנג

לתכנית בינוי על הפאק 

  עתידי�.באזור ק

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o ברמות ; בעד

העירונית , השכונתית
 .והמטרופולינית

o  הצביעה בעד אישור

פארק  "–הצעה לסדר 
 פארק –איילו% 

ישיבת " (מטרופוליני

  )21' מועצה מס
 

o  מחותמי העצומה

  .והפעילי� למע%
  

שימור השטח . 19

באזור פי הטבעי 

 גלילות

o  שימור השטח הטבעי

 . באזור פי גלילות

o  פינוי פי גלילות

תקצוב : והמטרדי� שבו

י פתרונות בינוי על "ע

 חלק מהשטחי�

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o תוכניות , תקציבי�

לימודי� בגני ילדי� 

', בתי ספר וכו

הפעלת חברות 

 )?? (.ת בנושאכלכליו

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

 –יזמה הצעה לסדר  

 מחזו% –שיתו- הציבור "

ישיבת " (ליעדי� ונהלי�

 )34מועצה 

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות 
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הלי1 ציבורי . 23

דר בתכניות מוס

 משמעותיות 

  הצעה לסדר במועצה o לא נמצאה התייחסות 

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות 

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"

 השתתפות בקורס של  o לא נמצאה התייחסות 

  ס בעמיתי הסביבה"איכ

   לא נמצאה התייחסות   נושאי! אחרי!. 26

 
  
  
  
  

 חבר מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!,  סג" ראש העיר�  פאר ויסנר מר .2
  

  6%: העדרויות, 28: ניקוד הצבעות

  
  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

כלי הרכב 

וזיהו! אוויר 

 מדלק

o  ניידות  �אכיפה

לבדיקת נוספות 

גזי� ועש% מכלי 

רי� ומכשי, רכב

נייחי� 

שממצאיה� 

 .  יפורסמו לציבור

o חסימת  �מניעה

העיר לכניסת כלי 

רכב כשזיהו� 

 . האוויר כבד

o "אגרת גודש "

כלי רכב שיכנסו ל

למרכז העיר 

פטור לתושבי (

 )העיר

o  העברת

 .האוטובוסי� לגז

o ממצאי  שילוב

 תחנות הניטור

 תחזית מזג ע� 

האוויר ובימי 

זיהו� קשה 

לצמצ� כניסת 

לתו# דיזל רכבי 

  . העיר 

o  התקנת אכיפת

ממירי� קטליטיי� 

י ברכבי דיזל בכל

רכב שעובדי� 

o  הצביע נגד– 

 –הצעה לסדר 

מדיניות תנועה "

ותחבורה בתל אביב 

להרחיב הקוראת " יפו

את הדיו% על בעיות 

 ה בעירהתחבור

' ישיבת מועצה מס(

27( 

  

o  הצביע בעד אישור� 

פרוטוקול וועדת נכסי� 

 הכולל  הקמת 12/05' מס

, חניו% ציבורי תת קרקעי

מבנה ג% ילדי� וגינה 

ישיבת  (ציבורית מעליו

 ) 31' מועצה מס

  

  

o  %התנגדות להקמת חניו

 ככר רבי%

 

o  הירוקי� יצאו נגד ההחלטה

 על הפחתת 

  

 המיסוי על רכב חדש

o חקר להפחתת זיהו� מ

  האוויר בגוש ד%
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 .עבור העירייה

o  בדיקת תחנות

הא� , הדלק בעיר

מיישמות את את 

צ "פסיקת בג

למכירת דלק דל 

 .גופרית

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o  במקו� בכבישי�

אנו  בעד , נוספי�

השקעה באמצעי 

תחבורה המוניי� 

ציבוריי� כמו /

  .'רכבות וכד

o  נפעל נגד צינטור

�כבישי� בתל

כדוגמת , אביב

המש# , המסילה

, עמק הברכה

 . 'משה דיי% וכד

o שנתיבי נפעל לכ #

איילו% יהוו עוג% 

רכבי , תחבורתי

ומסילתי אליו 

יתנקזו הכניסות 

�והיציאות מתל

 .אביב
 

ייזו� וקידו� פרוייקט  o לא נמצאה התייחסות �

 תחנות להשכרת אופניי�

 

o  פרוייקט חניית האופניי�

  של הירוקי�

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o אי% התייחסות o לא נמצאה התייחסות   

דרכות המ. 4

לשימוש בלעדי של 

 הולכי הרגל

o  חניה חינ� לתושבי

  העיר

o העמדת עמודוני� ,

 סטופרי� 

o הגברת האכיפה. 
 

o לא נמצאה התייחסות   

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  שילוב שבילי

אופניי� בטוחי� 

ע� נקודות 

ההשקה של 

 .רכבת בעיר

o  מער# שבילי

האופניי� כיו� 

 אינו

 . צה      מספק ואינו ממ

o  תקציב למימוש

שבילי אופניי� 

ארוכי� , בטוחי�

ונגישי� בכל 

  חלקי העיר

o  הקצאת נתיבי

תחבורה לטובת 

קידו� פרויקט שיפו& ציר  o לא נמצאה התייחסות �

 אב% גבירול וסלילת 

 שבילי אופניי�  
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  .שבילי אופניי�

o  פרוייקט שבילי

אופניי� בטוחי� 

 .לבתי ספר

צעדי! לייעול . 6

  סי!מער1 האוטובו
 

o  ועדה עירונית

לבחינת וייעול 

מער# התחבורה 

,  נציגי הציבור�

 פקידי ,תושבי�

 וראשי ד% עירייה

 . אגד וקווי� 

o לא נמצאה התייחסות   

רכבת עלית .  7

כדר1 מהירה 

 לפיתוח הקו הירוק

o  רכבת עילית

ברחובות כמו 

ב% , אב% גבירול

ת "דר# פ, יהודה

 .'וכד

o לא נמצאה התייחסות   

כבי העברת ר. 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  פיילוט רכבי

אשפה עירוניי� 

הפועלי� כיו� על 

 .גז

o #הרחבת המער 

עירייה לרכבי  

 .אשפה נוספי�ו

o לא נמצאה התייחסות   

     o   o  זיהו! סביבה

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! אוויר 

מתחנת רידינג 

 וממפעלי!

o  דרישה מחברת

החשמל לשי� 

מסנני� על 

ינג ארובת ריד

כפי שמחייב 

 . החוק

o  הפסקת פעילות

תחנת רידינג  

והפיכתה 

 .  בלבדלמוזיאו%

o  מפעלי�

ושימושי� 

גברת  ה:פרטיי�

י "אכיפה ע

היחידה לאיכות 

הסביבה 
והפיכתה 

למקצוענית 

 . וליעילה יותר

  

  

  

תל אביב יפו  "–יז! הצעה לסדר 

חלוצה במעבר לשימוש באנרגיה 

  )32' ישיבת מועצה מס" (סולארית

o גירת תחנת הכח רידינגס 

 

o  ייזו� ועריכת כנס מקצועי

 ראשו% מסוגו 

  

להפחתת זיהו� האוויר 

  במטרופולי% גוש ד%

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  ביטול ההיתרי�

של תחנות הדלק 

  .המזהמות

o  קריטריוני�

מחמירי� בהיתרי 

בנייה לתחנות 

 . דלק

o  בדיקות קרקע

o תלא נמצאה התייחסו o מאבק בתחנות דלק מזהמות  
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באזור תחנות 

 . הדלק בעיר

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  טיפול

בבוצה 

במסגרת 

 .%"השפד

o  %מתק

לעצירת 

מוצקי� 

והפניית� 

% "לשפד

במקרה של 

גלישת 

 . שפכי� לי�

o  הארכת צינור

" קטסטרופה"ה

% "של השפד

 �באזור רידינג ל

 . ' מ900

o  נטילת סמכות

ר האיגוד "ליו

להגליש ביוב ללא 

שור מכלל אי

 . הדירקטוריו%

 

o לא נמצאה התייחסות o מאבק נגד צינור השפד" %

  בחו- הילטו%

  

o  %סיעת הירוקי� הובילה דיו

 בנושא בוצת 

  

 %"השפד

  

o טיפול בבעיית זיהו� הי�  

  

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  דרישה לניהול

רשות נחל 

   �ואז , הירקו%

o  ביצוע תוכנית

החומש ע� לוח 

, פדניזמני� וק

כולל תקציב 

�מעיריית תל

 .  יפו�אביב

o  במסגרת

דרישה , התקציב

לסעי- נפרד 

: ר"במסגרת התב

 .ניקוי הירקו%
 

o לא נמצאה התייחסות o  תביעה ייצוגית לניקוי נחל

  הירקו% ואיילו%

  

o  גאולת "קידו� תוכנית

  "הירקו%

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %ברור שכ o תלא נמצאה התייחסו   

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o  העברת אנטנות

למבני� ללא פעילות 

תושבי� רציפה 

 . ושאינ� בתי מגורי�

o  הסרת כל אנטנה

 .בעייתית

o  באי% פתרו% הול� – 

הימנעות מהקמת 

 . אנטנה

o  הצעה לסדר –הצביע בעד � 

פעילות ראשי ערי� סמוכות "

ת מועצה ישיב" (בנושא הסלולרי

  )31' מס

  

o  נמנע בהצבעה לביטול הצעה

חוק עזר עירוני לפיקוח  "–לסדר 

ישיבת " (ואכיפה בנושא קרינה

  ) 13' מועצה מס

  



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
56  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

o  פעילות להסרת איו�

 .הקרינה 
 

מחזור הפרדת אשפה  o  אחר

  במקור

o לא נמצאה התייחסות o %טיפול בפסולת בניי 

  

o  קידו� פרוייקט מיחזור הנייר

  יפו�אביב�בעיר תל

שטוחי! פתוחי! 

  וחו)
o   o   o   

! לשמירת צעדי. 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  הקמת פארק 

' איילו%מטרופוליני '

 אג� מי שטפונות בוו

  .לצריכת הפארק

o  בדירקטוריו% גני

  :יהושוע

הורדת  �

אחוזי 

הבנייה 

בפארק 

הירקו% 

ומניעת 

  . בניה בו

הקמת  �

פארקי� 

  . וגני�

התפלת מי  �

הירקו% 

להשקיית 

הפארק 

 .  ועוד

o  הצעה –נעדר מהצבעה 

" ? לא%–ורנטי% פל "–לסדר 

  )30ישיבת מועצה (
 

o  %שמירה על פארק הירקו

 פתוח לרווחת 

  התושבי�

  

  

  

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  !מתנגדי

נחרצות לבנייה 

  . בחופי!

o 13א "אכיפת תמ 

לאור# כל חופי 

האר& ובמיוחד 

  . יפו�אביב�בתל

o  עצירת בניה

בחופי העיר או 

הורדתה 

למינימו� וללא 

עה לקו הפר

  . החו-

o  אימו& חוק

  . החופי�

o  אופוזיציה

מתמדת בכל דיו% 

אפשרי לחולדאי 

  . ומהנדס העיר

o  הוצאת רכבי�

  מהטיילת

o  רצ- טריטוריאלי

o לא נמצאה התייחסות o החו- , בזכות הירוקי�

 אנד סא%�בפרוייקט סי

   הוחזר לציבור

  

o ת קידו� פרויקט הרחב

 החו- המערבי ביפו

  ברו#� ומצוק תל

  

o  דרישה  להקמת פארק

 צפו% "חופי בתוכנית 

 "מערב העיר

  

o  התנגדות לבנייה שלא

 באישור הועדה החופית 

בתוכנית מתח� מרכז פרס 

 לשלו�
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להליכה ורכיבה 

באופניי� לאור# 

 כל קו החו- בעיר

תוספת זכויות . 17

בניה בפארק 

 הירקו"

o אסור לבנות 

 בפארק הירקו"

, מעבר לקיי!

למעט ניוד 

זכויות הבנייה 

 בשטח הקיימות

  .הפארק
 

o  הטמנת כבלי  "–יז� הצעה לסדר

ישיבת " (חשמל בפארק הירקו%

 )19' מועצה מס

  

פיתוח פארק .  18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o  שמירה על

התכנו% המקורי 

של פארק איילו% 

כריאה הירוקה 

המרכזית של גוש 
ובה פארק , ד%

אינטנסיבי 

וכל ) מצומצ�(

השאר שטח ירוק 

ובו יעור ואג% 

  . נחל איילו%הקוות 

o  שלילה מוחלטת

 10.000של בניית 

יחידות דיור 

בפארק חוות 

הזרע ומניעת 

הבנייה במקווה 

  . ישראל

o  החיבור לעיר� 

, בשבילי אופניי�

ובמערכות 

  . הליכה

o  התנגדות

לפתיחת כביש 

משה דיי% וחיבורו 

 .לנתיבי איילו%

o  פארק  "–יז� הצעה לסדר

"  פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' צה מסישיבת מוע(

  

  
  

  

  

  
 

o  ניצחו% מכריע לירוקי�

  בנושא פארק איילו%

  

o  עצומה נגד בנייה

  מתוכננת בפארק איילו%

שימור השטח . 19

הטבעי באזור 
 פי גלילות

o  שימור בעד

פארק השטח ו
  . טבעי

o  פעילות משותפת

ע� הירוקי� 

ברמת השרו% 

לשימור השטח 

  .הטבעי
  

o לא נמצאה התייחסות   

שיתו) הציבור . 20

תכנו" ותפעול ב

 גינות שכונתיות  

o  יצירת גינות

קהילתיות כדפוס 

חדש של גינה 

  . שכונתית

o  הטיפול� 

בשותפות ע� 

o ייחסותלא נמצאה הת o ייזו� הקמת גינות קהילתיות  
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ס המקומי "המתנ

  או העירייה /ו

o  האחזקה היו�

ארגו% '  עי�יומית 

עצמאי של תושבי 

שכונה מסורי� 

לעניי% ואחראי� 

על הפעלה 

  .  ותחזוק הגינה
o  (חובה בשיתו

 .הציבור

  
  

 
  חבר מועצת העיר מטע! סיעת מרצ�מר איתי פנקס  .3

  
  6%: העדרויות, 25: ניקוד הצבעות

  
  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o של ת ה הדרגתיהגבל

שעות הכניסה 

 .ורי� מסוימי�לאז

o שלתה הדרגתיהתקנ  

  מלכודות חלקיקי�
 

o  לא השתת- בהצבעה

 �לאישור הצעה לסדר 

מדיניות תנועה ותחבורה "

הקוראת " בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% על 

 בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

 

o  הצביע בעד אישור

פרוטוקול וועדת נכסי� 

 הכולל  הקמת 12/05' מס

, ורי תת קרקעיחניו% ציב

מבנה ג% ילדי� וגינה 

ישיבת  (ציבורית מעליו

  )31' מועצה מס

o  סיוע לעיריות החברות באיגוד

 70%ערי� ד% בהיק- של 

הפחתת זיהו! בתוכניות של 

הדבר כולל את קיו� . אוויר

הבטחתי לעידוד לוכדי 

 .חלקיקי� על כלי רכב מזהמי�

o ח ותוכנית פעולה "יצירת דו

 אגוד לכלל גוש ד% במסגרת

 –ערי� ד% בשיתו- מכו% נאמ% 

התכנית ואימו& מסקנות 

  .לקראת יישו�

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o %תו# שמירה על , כ

רמה סבירה 

ובטיחותית של תשתית 

 כבישי�

   לא נמצאה התייחסות

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o שינוי הדרגתי של 

יצירת במקביל ל, התק%

חלופות הולמות של 

 תחבורה ציבורית 

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

o חניה על המדרכהכש 

 להשאיר �מותרת 

מעבר למרחק מינימלי 

 .ע� עגלת ילדי�

o מדרכות וחיהמש# ת �

 .בעמודי� חוסמי חנייה

o  חניית רכב דו הסדרת

   לא נמצאה התייחסות
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 . גלגלי

o הגדלת חניה ליד הבית ,

ליותר , לו�ללא תש

 .שעות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  סלילת שבילי אופניי�

 .אמיתיי�

o  ח כבישי�"תקצוב ע . 

o  מכרז עירייה

יצר% לאופניי� /יבוא%ל

, לתושבי העירבזול 

בתוספת לקמפיי% 

 .פרסומי

 נבדקה באגוד אופציה להקמת  o לא נמצאה התייחסות

# הקו שביל אופניי� לאור

המזרחי החדש האופציה 

נפסלה עקב בעיות בעלות על 

  הקרקע וחוסר רציפות

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o  לעבור " ד%"לאל& את

לתוכנית קווי האור# 

 . והרוחב

o  המפרקיי� הוצאת

מרחובות שקטי� 

 וקטני�

o  כלי רכב קטני� יותר

לקווי� שאינ� עמוסי� 

או העוברי� בשכונות 

 מגורי� 

   מצאה התייחסותלא נ

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

  הירוק
 

o מה שייעל לבצעיש  . 

o חיסכו% בדיקה שללפי  

שכ% לרכבת , זמ%ב

תחתית יש ג� יתרונות 

  ..בולטי�
o  

בתחו� המשות- לעבודות  o לא נמצאה התייחסות

אנחנו , ע ביפו"האיגוד ונת

תורמי� את חלקנו לצור# 

הזזת (קידו� הרכבת הקלה 

  )'ות וכותשתי

  

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o %זמ% להיערכות ע�, כ 

והתחשבות ביכולת 

 . הכלכלית של העירייה

 אנו ממתיני� להעברת �כאמור o לא נמצאה התייחסות

לשימוש בגז תוכנית העירייה 

וכ" בהתקנת לוכדי 

  . במימו% האיגוד�חלקיקי!

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9
מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

רידינג 

  וממפעלי!
 

o פינוייהנדרוש  ,
בגורמי� התחשבות ב

  י�כלכלי

   לא נמצאה התייחסות

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o הקמת מ להימנע

תחנות דלק בשכונות 

 . מגורי�

o לא  :תחנות קיימות

א� ,  רשיונותלהארי# 

 .החוק מאפשר

 תוגבר מער# הביקורות של o לא נמצאה התייחסות

האיגוד מול גורמי� מזהמי� 

בכוונתי . כדוגמת תחנות דלק

ליזו� תהלי# בסופו יוקנו 

לאיגוד סמכויות אכיפה 

  .בתחו�

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  לקבוע סדרי

 . העדיפויות

o  הפרדת הביוב

ממערכת הניקוז של מי 

  הגשמי�
 

אלטרנטיבה : פעילות לקידו� o לא נמצאה התייחסות

אלטרנטיבה ,  לבוצהיבשתית

לרשת ההולכה הראשית של 

שדרוג התשתית , הביוב

, מניעת זיהו� אוויר, הקיימת

בניית יחסי , פרוייקט חינוכי
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אמו% בי% האיגוד לבי% ארגוני� 

הפעילי� בתחו� איכות 

 .הסביבה

o -האיגוד יז� פרוייקט �בנוס 

ענק של הפרדת מערכות 

הביוב ממערכות תיעול מי 

מימו% הגשמי� בגוש ד% ב

 נמצא �כמעט מלא של האיגוד

  בביצוע

יישו! . 12

תכנית החומש 

 לניקוי הירקו"

o ה העיריהתחיבות  

o  מסע יחסי ציבור

בערי� המחוייבות 

לאלצ% לתרו� , לנושא

 ולייש�את חלק% 

 תכניות ה

צפוי , באמצעות הקו המזרחי o לא נמצאה התייחסות

לרדת הסיכו% שבזיהו� הירקו% 

ת בשל חיבור רשויות נוספו

  .לקווי האיגוד

o  האגוד הקי� ומשמר את סכר

שממוק� בנחל " שתולי�"

א ובתחנת "איילו% בכניסה לת

שאיבה השואבת את מי 

ש "הקולחי% הגולשי� ממט

איילו% הקורס ובמקו� לזרו� 

לירקו% הקולחי� זורמי� 

% ומטוהרי� לטובת "לשפד

  .החקלאות

  

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות שלבי�ב, כ   

פריסת . 14

אנטנות 

 סלולריות 

o %כ o  לא השתת- בהצבעה

 �לאישור הצעה לסדר 

פעילות ראשי ערי� "

" סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

o  לא השתת- בהצבעה

חוק  "–לביטול הצעה לסדר 

עזר עירוני לפיקוח ואכיפה 

ישיבת " (בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

o פתי במחאה כנגד השתת

האנטנות על גג תאטרו% 

 הבימה

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  של בכל מקו� יצירת�

 .פ"חוסר בשצ

o כשמתבצע פיתוח ,

פ משמעותי "יצירת שצ

 .יותר
 

o  לא השתת- בהצבעה

 –לאישור הצעה לסדר 

ישיבת " (? לא%–פלורנטי% "

  ) 30מועצה 
 

o  פרוייקטי� חדשי� במסגרת

 הקו המזרחי וקו –של האגוד 

AY , מוש� דגש על הפחתת

השימוש בקרקעות לצורכי 

השאיבה לטובת . הקווי� לת

  פ"שד

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  רצ- של שטח פתוח

 . לאור# כל חופי הי�

o  מתנגד לכל בנייה

ברצועת החו- 

 .המוגדרת
 

   לא נמצאה התייחסות
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תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o נגד  
 

מעבר להתנגדות הסיעתית  o לא נמצאה התייחסות

הייתי שות- לבחינת , לבנייה

אפשרויות למזעור הנזק 

במקרה של רוב לתוכנית 

  .הגדלת אחוזי הבנייה

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o כמה שיותר ; בעד

 .פארקי�

o  הצביע בעד אישור הצעה

 –פארק איילו%  "–לסדר 

ישיבת " (פארק מטרופוליני

  )21' מועצה מס
 

  

שימור . 19

השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

o %תו# שילוב בנייה , כ

שנדרש , למגורי�

 למימו% הפינוי

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o לקראת הקמת גינה :

 התושבי� הזמנת

להעלאת , לפגישה

, ה� מהפרוייקטייפיותצ

גורמי� לאפשר ל

גינה ליצור המבצעי� 

 .צרכי המשתתפי�ל

ר "במסגרת פעילותי כיו o לא נמצאה התייחסות

קיימתי , הוועדה לזכויות אד�

, סיור עבודה בג% העצמאות

וכ% . ע.פ.בנוכחות אנשי אג- ש

על מנת , אנשי הקהילה הגאה

לבחו% צרכי� וכ% את התאמת 

ר את שיקו� הג% לרצו% לשמ

  .אופיו הייחודי

  

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה

" האסטרטגית

 של העירייה

o ראשי האגפי� �  

תוכנית לשיתו- 

 . הציבור

אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

 מחזו% –שיתו- הציבור  "–

ישיבת " (ליעדי� ונהלי�

 )34מועצה 

  

פרסו! . 22

מועדי ותכני 

הישיבות באתר 

 האינטרנט 

o %א נמצאה התייחסותל כ o  מועדי ישיבות הוועדה מופצי�

כמו ג� פעילויות , באינטרנט

  .כגו% הסיור שהוזכר לעיל

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o בעד  
 

 בחלקת אלוהי� �כאמור o לא נמצאה התייחסות

עודדתי את , "שלי"הקטנה 

הקהילה להיות מעורבת 

  .בתוכניות הנוגעות לה

צעדי! . 24

גברת נגישות לה

בעלי תפקידי! 

  בעירייה
 

o  פרטי הטלפו%פרסו� ,

מייל ופקס של כל בעלי 

 התפקידי� בעירייה

קשר שוט- המצויי� ב

באתר , ע� הציבור

העירייה ובפרסומי� 

 כמו חשבו% ארנונה 

ג� , אני מעודד פנייה ללשכתי o לא נמצאה התייחסות

בנושאי הפרעה לאיכות חיי� 

תכנו% ובנייה , וסביבה

השנה . ותי� שוני�ושיר

�מתוכננת פעילות נוספת על

מנת ליצור נגישות רבה יותר 

  .באמצעות לשכתי

o  חלוקת מגנט ובו פרטי

  מ לעודד פניות"הלשכה ע

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

o  עקרונות התוכנית ה�

הבסיס לקביעת סדר 

�היו� בנושא החברתי

 . סביבתי

   לא נמצאה התייחסות

נושאי! . 26

  אחרי!
o   o הקלות  "–� הצעה לסדר יז

ושיפורי� בתנאי� הניתני� 

ישיבת " (לכלבי� ובעליה�

o  אני מקיי� דיאלוג מתמיד ע�

 .קבוצות תושבי� בעלי כלבי�

o  חשוב לציי% את הסקר שיזמתי
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  )14מועצה 

  

  .עבור הקהילה הגאה בעיר

o  ריכוז " הבית הירוק"יוזמת

% וההנהלה "מתקני השפד

תחת קורת גג אחת באזור 

 בבניי% ירוק –רידינג 

המשתמש במשאבי� טבעיי� 

  .וממחזר אנרגיה ומי�

  
 

  חברת מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!�הדס שכנאי ' גב .4
  

  11%: העדרויות, 25: ניקוד הצבעות
    

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o נוספות ניידות  �פה אכי

לבדיקת גזי� ועש% מכלי 

ומכשירי� נייחי� , רכב

שממצאיה� יפורסמו 

 .  לציבור

o חסימת העיר  �מניעה

לכניסת כלי רכב 

 . כשזיהו� האוויר כבד

o "כלי רכב ל" אגרת גודש

שיכנסו למרכז העיר 

 )פטור לתושבי העיר(

o העברת האוטובוסי� לגז. 

o ממצאי תחנות  שילוב

ת מזג  תחזי ע� הניטור

האוויר ובימי זיהו� קשה 

דיזל רכבי לצמצ� כניסת 

  . לתו# העיר 
o  התקנת ממירי� אכיפת

קטליטיי� ברכבי דיזל 

י רכב שעובדי� עבור בכל

 .העירייה

o  בדיקת תחנות הדלק

הא� מיישמות את , בעיר

צ "את פסיקת בג

 .למכירת דלק דל גופרית

o  הצביעה נמנע לאישור הצעה

מדיניות תנועה  "–לסדר 

" חבורה בתל אביב יפוות

להרחיב את הדיו% על הקוראת 

ישיבת  (בעיות התחבורה בעיר

 )27' מועצה מס

  

o  הצביעה נגד אישור� 

פרוטוקול וועדת נכסי� 

 הכולל  הקמת 12/05' מס

, חניו% ציבורי תת קרקעי

מבנה ג% ילדי� וגינה 

ישיבת  (ציבורית מעליו

 ) 31' מועצה מס

  

  

o  %התנגדות להקמת חניו

 י%ככר רב

 

o  הירוקי� יצאו נגד

ההחלטה על הפחתת 

 המיסוי על רכב חדש

o  מחקר להפחתת זיהו�

  האוויר בגוש ד%

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o  במקו� בכבישי�

אנו  בעד , נוספי�

השקעה באמצעי 

תחבורה המוניי� 

ציבוריי� כמו רכבות /

  .'וכד

o  נפעל נגד צינטור

, באבי�כבישי� בתל

, כדוגמת המסילה

, המש# עמק הברכה

ייזו� וקידו� פרוייקט  o לא נמצאה התייחסות

 תחנות להשכרת אופניי�

 

o  פרוייקט חניית האופניי�

  של הירוקי�
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 . 'משה דיי% וכד

o  נפעל לכ# שנתיבי

איילו% יהוו עוג% 

רכבי , תחבורתי

ומסילתי אליו יתנקזו 

הכניסות והיציאות 

 .אביב� מתל

 תק" הפחתת. 3

יה לאור1 החנ

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות 

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי של 

 הולכי הרגל

  חניה חינ� לתושבי העיר •

o  העמדת

 סטופרי� ,עמודוני�

o הגברת האכיפה. 
 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  שילוב שבילי אופניי�

בטוחי� ע� נקודות 

ההשקה של רכבת 

 .בעיר

o בילי מער# ש

 האופניי� כיו� אינו

 .       מספק ואינו ממצה

o  תקציב למימוש

שבילי אופניי� 

ארוכי� , בטוחי�

ונגישי� בכל חלקי 

  העיר

o  הקצאת נתיבי

תחבורה לטובת 

  .שבילי אופניי�

o  פרוייקט שבילי

אופניי� בטוחי� 

 .לבתי ספר

קידו� פרויקט שיפו& ציר אב%  o לא נמצאה התייחסות

 י אופניי�  גבירול וסלילת שביל

  

צעדי! לייעול . 6

 מער1 האוטובוסי!

o  ועדה עירונית

לבחינת וייעול מער# 

 נציגי �התחבורה 

 ,תושבי�, הציבור

 וראשי פקידי עירייה

 . ד% אגד וקווי� 

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o  רכבת עילית

ברחובות כמו אב% 

, ב% יהודה, גבירול

 .'ת וכד"פדר# 

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  אשפה פיילוט רכבי

הפועלי� עירוניי� 

 .כיו� על גז

o #הרחבת המער 

עירייה לרכבי  

 .אשפה נוספי�ו

   לא נמצאה התייחסות



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
64  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o רישה מחברת החשמל ד

לשי� מסנני� על ארובת 

 . רידינג כפי שמחייב החוק

o  הפסקת פעילות

תחנת רידינג  

 והפיכתה למוזיאו%

 . בלבד

o  מפעלי� ושימושי�

גברת  ה:פרטיי�

י היחידה "אכיפה ע

לאיכות הסביבה 

והפיכתה למקצוענית 

 . וליעילה יותר

 סגירת תחנת הכח רידינג o לא נמצאה התייחסות

 

o ריכת כנס מקצועי ייזו� וע

ראשו% מסוגו להפחתת זיהו� 

  האוויר במטרופולי% גוש ד%

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  ביטול ההיתרי� של

  .תחנות הדלק המזהמות

o  קריטריוני� מחמירי�

בהיתרי בנייה לתחנות 

 . דלק

o  בדיקות קרקע באזור

 . תחנות הדלק בעיר

  מאבק בתחנות דלק מזהמות o לא נמצאה התייחסות

רוג מער1 שד. 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  טיפול בבוצה

 .%"במסגרת השפד

o  מתק% לעצירת

מוצקי� והפניית� 

% במקרה של "לשפד

 . גלישת שפכי� לי�

o  הארכת צינור

של " קטסטרופה"ה

% באזור רידינג "השפד

 . ' מ900 �ל

o ר "נטילת סמכות ליו

האיגוד להגליש ביוב 

ללא אישור מכלל 

 . הדירקטוריו%

% "מאבק נגד צינור השפד o התייחסותלא נמצאה 

  בחו- הילטו%

  

o  %סיעת הירוקי� הובילה דיו

 %"בנושא בוצת השפד

  

o טיפול בבעיית זיהו� הי�  

  

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  דרישה לניהול רשות נחל

   �ואז , הירקו%

o  ביצוע תוכנית החומש ע�

כולל , לוח זמני� וקפדני

�תקציב מעיריית תל

 .  ויפ�אביב

o דרישה , במסגרת התקציב

לסעי- נפרד במסגרת 

 .ניקוי הירקו%: ר"התב

תביעה ייצוגית לניקוי נחל  o לא נמצאה התייחסות

  הירקו% ואיילו%

  

o  גאולת הירקו%"קידו� תוכנית"  

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות ברור שכ   

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o אנטנות העברת 

למבני� ללא פעילות 

תושבי� רציפה 

נעדרה מהצבעה  לאישור הצעה 

פעילות ראשי ערי�  "�לסדר 

ישיבת " (סמוכות בנושא הסלולרי
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 . ושאינ� בתי מגורי�

o  הסרת כל אנטנה

 .בעייתית

o  באי% פתרו% הול� – 

הימנעות מהקמת 

 . אנטנה

o  פעילות להסרת איו�

 .הקרינה 

  )31' מועצה מס

  לביטול הצעה נעדרה מהצבעה

חוק עזר עירוני לפיקוח  "–לסדר 

ישיבת " (ואכיפה בנושא קרינה

  ) 13' מועצה מס

מחזור הפרדת  o  : א ח ר 

  אשפה במקור

 טיפול בפסולת בניי% o לא נמצאה התייחסות

  

o  קידו� פרוייקט מיחזור הנייר

  יפו�אביב�בעיר תל

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

 השטחי! הפתוחי!

 ופיתוח!

o  הקמת פארק 

 בוו' איילו%מטרופוליני '

אג� מי שטפונות 

  .לצריכת הפארק

o בדירקטוריו% גני יהושוע:  

הורדת אחוזי  �

הבנייה בפארק 

הירקו% ומניעת 

 . בניה בו

הקמת פארקי�  �

 . וגני�

התפלת מי  �

הירקו% 

להשקיית 

 .  הפארק ועוד

o  נעדרה מהצבעה לאישור

פארק  "–הצעה לסדר 

" מטרופוליני פארק –איילו% 

  )21' ישיבת מועצה מס(
  

  

o  הצביעה נגד אישור הצעה

" ? לא%–פלורנטי%  "–לסדר 

  )30ישיבת מועצה (
 

o  %שמירה על פארק הירקו

  פתוח לרווחת התושבי�

  

  

  

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  מתנגדי! נחרצות

 . לבנייה בחופי!

o 13א "אכיפת תמ 

לאור# כל חופי האר& 

�אביב� ד בתלובמיוח

 . יפו

o  עצירת בניה בחופי

העיר או הורדתה 

למינימו� וללא 

 . הפרעה לקו החו-

o אימו& חוק החופי� . 

o  אופוזיציה מתמדת

בכל דיו% אפשרי 

לחולדאי ומהנדס 

 . העיר

o  הוצאת רכבי�

 מהטיילת

o  רצ- טריטוריאלי

להליכה ורכיבה 

באופניי� לאור# כל 

 קו החו- בעיר

החו- , הירוקי�בזכות  o לא נמצאה התייחסות

אנד סא% �בפרוייקט סי

  הוחזר לציבור

  

o  -קידו� פרויקט הרחבת החו

  ברו#�המערבי ביפו ומצוק תל

  

o  דרישה  להקמת פארק חופי

 "צפו% מערב העיר"בתוכנית 

  

o  התנגדות לבנייה שלא באישור

הועדה החופית בתוכנית 

 מתח� מרכז פרס לשלו�
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תוספת זכויות . 17

 בניה בפארק הירקו"

o  בפארק  לבנותאסור

 מעבר הירקו"

למעט ניוד , לקיי!

זכויות הבנייה 

הקיימות בשטח 

 .הפארק

הצביעה בעד אישור הצעה לסדר 

הטמנת כבלי חשמל בפארק  "–

 )19' ישיבת מועצה מס" (הירקו%

 

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o  %שמירה על התכנו

המקורי של פארק 

איילו% כריאה הירוקה 

, וש ד%המרכזית של ג

ובה פארק אינטנסיבי 

וכל השאר ) מצומצ�(

שטח ירוק ובו יעור 

ואג% הקוות נחל 

 . איילו%

o  שלילה מוחלטת של

 יחידות 10.000בניית 

דיור בפארק חוות 

הזרע ומניעת הבנייה 

 . במקווה ישראל

o  החיבור לעיר� 

, בשבילי אופניי�

 . ובמערכות הליכה

o  התנגדות לפתיחת

כביש משה דיי% 

 .לנתיבי איילו%וחיבורו 

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

 פארק –פארק איילו%  "–לסדר 

' ישיבת מועצה מס" (מטרופוליני

21(  

  

  

  

  

  

  

  
 

o  ניצחו% מכריע לירוקי� בנושא

  פארק איילו%

  

o  עצומה נגד בנייה מתוכננת

  בפארק איילו%

שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o  שימור השטח בעד

 . פארק טבעיו

o ת משותפת ע� פעילו

הירוקי� ברמת 

השרו% לשימור 

 .השטח הטבעי

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול 

 גינות שכונתיות  

o  יצירת גינות

קהילתיות כדפוס 

חדש של גינה 

 . שכונתית

o  בשותפות �הטיפול 

ס המקומי "ע� המתנ

 או העירייה /ו

o  האחזקה היו� יומית

ארגו% עצמאי '  עי�

שבי שכונה של תו

מסורי� לעניי% 

ואחראי� על הפעלה 

  .  ותחזוק הגינה
o  (חובה בשיתו

 .הציבור

o  גינות "יזמה הצעה לסדר

ישיבת מועצה " (ביתיות

26( 

o  ייזו� הקמת גינות

  קהילתיות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה
o  זמינות אגפי העירייה

לתושבי� בפגישות 

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

 –שיתו- הציבור  "–לסדר 
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של " האסטרטגית

 העירייה

 עמדות ללימוד

הציבור ובאינטרנט 

 . העירוני

o  ביקורת על התוכנית

האסטרטגית 

 . בעירייה

o  שיתו- הציבור חייב

  . להיות בכל הרמות

o  שימוע ציבורי לכל

נושא ונושא הנדו% 

 .בעיר

o  מפגשי� בתאריכי�

 נוחי� לציבור

ישיבת " (מחזו% ליעדי� ונהלי�

 )34צה מוע

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o  פיתוח כלי� להבאת

נושאי הדיו% לידיעת 

 .הקהל הרחב 

o  זכות  "�חובה לציבור

 ". הציבור לדעת

o  פרסו� מודעות

בעיתונות בכל נושא 

 .שנדו%

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o  טוע% "הקמת מוסד

במימו% " ריציבו

, המערכת העירונית

לכל תוכנית בעייתית 

או קונפליקט בי% /ו

  .הרשות לציבור

o  סקרי� בנושאי�

  לחיימשמעותיי�

לעתיד ו, התושבי�

  . אזור מסוי�

o  פרי רולינג לכל

 . תוכנית משמעותית

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

 תפקידי! בעירייה

o  הגברת יעילות אתר

טרנט של האינ

 .העירייה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o  פעולה לפי עקרונות

אלו לטווח קצר וג� 

כתוכנית אסטרטגית 

 . ארוכת טווח לעיר

   לא נמצאה התייחסות

טיפול במטרדי רעש  o  נושאי! אחרי!. 26

  ג"משדה דב ונתב

o חסכמי� לתושבי�  

o נגישות לנכי� .  

o חינו# סביבתי  

o וגית לעירמפה אקול :

, שבילי אופניי�, טבע

גינות , חנויות טבע

  .ס שדה"בי, חופי�

o  נגד גיזו� ברוטאלי

 של עצי� 

   לא נמצאה התייחסות
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o  שמירה על עצי�– 

 ".  אמ& ע&"פרוייקט 

  
  
 

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!�ד וירשובסקי מרדכי "עו .5
  

  0%: העדרויות, 19: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה חייבויותהת/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

 מדלק אוויר

o  לבדיקת גזי� נוספות ניידות  �אכיפה

ומכשירי� נייחי� , ועש% מכלי רכב

 .  שממצאיה� יפורסמו לציבור

o חסימת העיר לכניסת כלי  �מניעה

 . רכב כשזיהו� האוויר כבד

o "רכב שיכנסו כליל" אגרת גודש 

 )פטור לתושבי העיר(למרכז העיר 

o העברת האוטובוסי� לגז. 

o ע� ממצאי תחנות הניטור שילוב  

תחזית מזג האוויר ובימי זיהו� קשה 

  . דיזל לתו# העיר רכבי לצמצ� כניסת 

o  התקנת ממירי� קטליטיי� אכיפת

י רכב שעובדי� עבור ברכבי דיזל בכל

 .העירייה

o הא, בדיקת תחנות הדלק בעיר �

צ "מיישמות את את פסיקת בג

 .למכירת דלק דל גופרית

o  הצביע נגד אישור הצעה

מדיניות תנועה  "–לסדר 

" ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% הקוראת 

 על בעיות התחבורה בעיר

 )27' ישיבת מועצה מס(

  

o  לא השתת- בהצבעה

פרוטוקול וועדת לאישור 

 12/05' נכסי� מס

חניו% הכולל  הקמת 

מבנה , ורי תת קרקעיציב

ג% ילדי� וגינה ציבורית 

ישיבת מועצה  (מעליו

 ) 31' מס

  

  

o  התנגדות

להקמת 

חניו% 

 ככר רבי%

 

o  הירוקי� יצאו

נגד ההחלטה 

על הפחתת 

המיסוי על 

 רכב חדש

o  מחקר

להפחתת 

זיהו� האוויר 

  בגוש ד%

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o אנו  , פי�במקו� בכבישי� נוס

בעד השקעה באמצעי תחבורה 

ציבוריי� כמו רכבות /המוניי� 

  .'וכד
o נפעל נגד צינטור כבישי� בתל �

המש# , כדוגמת המסילה, אביב

 . 'משה דיי% וכד, עמק הברכה

o  %נפעל לכ# שנתיבי איילו% יהוו עוג

רכבי ומסילתי אליו , תחבורתי

� יתנקזו הכניסות והיציאות מתל

 .אביב

ייזו� וקידו�  o סותלא נמצאה התייח

פרוייקט 

תחנות 

להשכרת 
 אופניי�

 

o  פרוייקט

חניית 

האופניי� של 

  הירוקי�

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות 

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי של 

 הולכי הרגל

  חניה חינ� לתושבי העיר •

o סטופרי� , העמדת עמודוני� 

o הגברת האכיפה. 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  שילוב שבילי אופניי� בטוחי� ע�

 .נקודות ההשקה של רכבת בעיר

o מער# שבילי האופניי� כיו� אינו 

 .       מספק ואינו ממצה

o  תקציב למימוש שבילי אופניי�

קידו� פרויקט  o לא נמצאה התייחסות

שיפו& ציר 

אב% גבירול 

וסלילת שבילי 

 אופניי�  
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ארוכי� ונגישי� בכל חלקי , בטוחי�

  העיר

o  הקצאת נתיבי תחבורה לטובת שבילי

  .אופניי�

o יקט שבילי אופניי� בטוחי� פרוי

 .לבתי ספר

  

צעדי! לייעול . 6

 מער1 האוטובוסי!

o  ועדה עירונית לבחינת וייעול

,  נציגי הציבור�מער# התחבורה 

 וראשי ד%  פקידי עירייה,תושבי�

  .אגד וקווי�

   חסותלא נמצאה התיי

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o  %רכבת עילית ברחובות כמו אב

 .'ת וכד"דר# פ, ב% יהודה, גבירול

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  אשפה עירוניי� פיילוט רכבי

 .הפועלי� כיו� על גז

o #עירייה  לרכבי  הרחבת המער

 .נוספי�אשפה ו

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o  דרישה מחברת החשמל לשי� מסנני�

 . על ארובת רידינג כפי שמחייב החוק

o   הפסקת פעילות תחנת רידינג

 .  בלבדוהפיכתה למוזיאו%

o מפעלי� ושימושי� פרטיי�: 

 י היחידה"גברת אכיפה עה

לאיכות הסביבה והפיכתה 

 . למקצוענית וליעילה יותר

סגירת תחנת הכח  o לא נמצאה התייחסות

 רידינג

 

o  ייזו� ועריכת כנס

מקצועי ראשו% 

מסוגו להפחתת 

זיהו� האוויר 

במטרופולי% גוש 

  ד%

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  ביטול ההיתרי� של תחנות הדלק

  .המזהמות
o  קריטריוני� מחמירי� בהיתרי בנייה

 . לתחנות דלק

o  בדיקות קרקע באזור תחנות הדלק

 . בעיר

מאבק  o לא נמצאה התייחסות

בתחנות דלק 
  מזהמות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o טיפול בבוצה במסגרת השפד"%. 

o  מתק% לעצירת מוצקי� והפניית�

% במקרה של גלישת "לשפד

 . שפכי� לי�

o של " קטסטרופה"הארכת צינור ה

 . ' מ900 �ור רידינג ל% באז"השפד

o ר האיגוד "נטילת סמכות ליו

להגליש ביוב ללא אישור מכלל 

 . הדירקטוריו%

מאבק נגד  o לא נמצאה התייחסות

% "צינור השפד

  בחו- הילטו%

  

o  סיעת הירוקי�

הובילה דיו% בנושא 

 %"בוצת השפד

  

o  טיפול בבעיית

  זיהו� הי�

  

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o ואז , ול רשות נחל הירקו%דרישה לניה�  

o  ביצוע תוכנית החומש ע� לוח זמני�

� כולל תקציב מעיריית תל, וקפדני

 .  יפו�אביב

o דרישה לסעי- , במסגרת התקציב

 .ניקוי הירקו%: ר"נפרד במסגרת התב

תביעה  o לא נמצאה התייחסות

ייצוגית לניקוי 

נחל הירקו% 

  ואיילו%

  

o  קידו� תוכנית
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  "גאולת הירקו%"

ילת אספלט סל. 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות ברור שכ   

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o  העברת אנטנות למבני� ללא

פעילות תושבי� רציפה ושאינ� 

 . בתי מגורי�

o הסרת כל אנטנה בעייתית. 

o  הימנעות – באי% פתרו% הול� 

 . מהקמת אנטנה

o  פעילות להסרת איו� הקרינה. 

בהצבעה לאישור לא השתת- 

פעילות ראשי  "�הצעה לסדר 

ערי� סמוכות בנושא 

' ישיבת מועצה מס" (הסלולרי

31(  

  

הצביע בעד אישור הצעה 

חוק עזר עירוני  "–לסדר 

" קרינה לפיקוח ואכיפה בנושא

  ) 13' ישיבת מועצה מס(

 

טיפול בפסולת  o לא נמצאה התייחסות  מחזור הפרדת אשפה במקור o  אחר

 בניי%

o ייקט קידו� פרו

מיחזור הנייר בעיר 

  יפו� אביב� תל

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  בוו' איילו%מטרופוליני ' הקמת פארק 

  .אג� מי שטפונות לצריכת הפארק

o בדירקטוריו% גני יהושוע:  

הורדת אחוזי הבנייה  �

בפארק הירקו% ומניעת 

 . בניה בו

 . הקמת פארקי� וגני� �

תפלת מי הירקו% ה �

 .  להשקיית הפארק ועוד

לא השתת- בהצבעה לאישור 

 –פלורנטי%  "–הצעה לסדר 

  )30ישיבת מועצה " (?לא%
 

o  שמירה על פארק

הירקו% פתוח 

  לרווחת התושבי�

  

  

  

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  מתנגדי! נחרצות לבנייה

 . בחופי!

o לאור# כל חופי 13א "אכיפת תמ 

 . יפו�אביב�& ובמיוחד בתלהאר

o  עצירת בניה בחופי העיר או

הורדתה למינימו� וללא הפרעה 

 . לקו החו-

o אימו& חוק החופי� . 

o  %אופוזיציה מתמדת בכל דיו

 . אפשרי לחולדאי ומהנדס העיר

o הוצאת רכבי� מהטיילת 

o  רצ- טריטוריאלי להליכה ורכיבה

באופניי� לאור# כל קו החו- 

 בעיר

  

, בזכות הירוקי� o סותלא נמצאה התייח

החו- בפרוייקט 

אנד סא% הוחזר � סי

  לציבור

  

o  קידו� פרויקט

הרחבת החו- 

המערבי ביפו 

  ברו#�ומצוק תל

  

o  דרישה  להקמת

פארק חופי 

צפו% "בתוכנית 

 "מערב העיר

  

o  התנגדות לבנייה

שלא באישור 

הועדה החופית 

בתוכנית מתח� 

 מרכז פרס לשלו�
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תוספת זכויות . 17

 רקו"בניה בפארק הי

o בפארק הירקו% אסור לבנות 

למעט ניוד זכויות , מעבר לקיי�

 .הבנייה הקיימות בשטח הפארק

  לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o  שמירה על התכנו% המקורי של

פארק איילו% כריאה הירוקה 

ובה פארק , המרכזית של גוש ד%

וכל השאר ) מצומצ�(אינטנסיבי 

ובו יעור ואג% הקוות שטח ירוק 

 . נחל איילו%

o  שלילה מוחלטת של בניית

 יחידות דיור בפארק חוות 10.000

הזרע ומניעת הבנייה במקווה 

 . ישראל

o  בשבילי אופניי�� החיבור לעיר  ,

 . ובמערכות הליכה

o  התנגדות לפתיחת כביש משה

 .דיי% וחיבורו לנתיבי איילו%

o  הצביע בעד אישור הצעה

 –ו% פארק אייל "–לסדר 

" פארק מטרופוליני

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

o  ניצחו% מכריע

לירוקי� בנושא 

  פארק איילו%

  

o  עצומה נגד בנייה

מתוכננת בפארק 

  איילו%

שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o  פארק טבעישימור השטח ובעד . 

o  פעילות משותפת ע� הירוקי�

ברמת השרו% לשימור השטח 

 .הטבעי
  

   יחסותלא נמצאה התי

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול 

 גינות שכונתיות  

o  יצירת גינות קהילתיות כדפוס

 . חדש של גינה שכונתית

o  ס " בשותפות ע� המתנ�הטיפול

 או העירייה /המקומי ו

o  ארגו% '  עי� האחזקה היו� יומית

עצמאי של תושבי שכונה מסורי� 

לעניי% ואחראי� על הפעלה 

  .  ותחזוק הגינה
o  בשיתו) הציבורחובה. 

  

  

  

  

  
 

ייזו� הקמת גינות  o לא נמצאה התייחסות

  קהילתיות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה
של " האסטרטגית

 העירייה

o  זמינות אגפי העירייה לתושבי�

בפגישות ללימוד עמדות הציבור 
 . ובאינטרנט העירוני

o  ביקורת על התוכנית

 . האסטרטגית בעירייה

o  חייב להיות בכל שיתו- הציבור

  . הרמות

o  שימוע ציבורי לכל נושא ונושא

 .הנדו% בעיר

o מפגשי� בתאריכי� נוחי� לציבור 

אישור הצעה  הצביע בעד

 –שיתו- הציבור  "–לסדר 
" מחזו% ליעדי� ונהלי�

 )34ישיבת מועצה (

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o  %פיתוח כלי� להבאת נושאי הדיו

 . הקהל הרחב לידיעת

o  זכות הציבור  "�חובה לציבור

   לא נמצאה התייחסות
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 ". לדעת

o  פרסו� מודעות בעיתונות בכל

 .נושא שנדו%

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o  טוע% ציבורי"הקמת מוסד "

לכל , במימו% המערכת העירונית

או קונפליקט /תוכנית בעייתית ו

  .בי% הרשות לציבור

o אי� משמעותיי�סקרי� בנוש 

לעתיד אזור ו,  התושבי�לחיי

  . מסוי�

o  פרי רולינג לכל תוכנית

 . משמעותית

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

 תפקידי! בעירייה

o  הגברת יעילות אתר האינטרנט

 .של העירייה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o ווח פעולה לפי עקרונות אלו לט

קצר וג� כתוכנית אסטרטגית 

 . ארוכת טווח לעיר

   לא נמצאה התייחסות
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  חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד�מר שלמה מסלאוי . 6

  
 11%: העדרויות, 19: ניקוד הצבעות

  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  וויר א

 מדלק

o  הגבלת (ויסות רכבי הדיזל

פ נתוני המשרד "ע) ?כניסה

 .לאיכות הסביבה

o  לא השתת- בהצבעה

 �לאישור הצעה לסדר 

מדיניות תנועה ותחבורה "

הקוראת " בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% על 

 בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

o  הצביע בעד אישור

' פרוטוקול וועדת נכסי� מס

חניו%  הכולל  הקמת 12/05

מבנה ג% , ציבורי תת קרקעי

 ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31' ישיבת מועצה מס(

o  לא השתתפתי

בהצבעה עקב 

התחייבויות 

אבל אני , אחרות

. בעד קיו� הדיו%

, כתושב העיר

אני מאמי% 

שדרושה 

מדיניות 

תחבורה 

להקטנת 

משתמשי� 

  .ברכב פרטי

העברת השקעות . 2

שי! מתשתיות כבי

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o לא נמצאה התייחסות רכבות עירוניות ; בעד o  אני חתו� על

אמנת החברה 

להגנת הטבע 

למע% קידו� הקו 

 .הירוק

  

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o לא נמצאה התייחסות בעד   

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי של 

 הולכי הרגל

o  איסור חנייה �ברחובות רחבי� 

 . על המדרכה

o  הקצאת מקומות לרכב דו גלגלי

 .ולהורידו מהמדרכות

אני בעד שיפור  o לא נמצאה התייחסות

תשתיות להולכי 

פעלתי . רגל

במיוחד בדרו� 

  .א"ת

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o לא נמצאה התייחסות רצ- בשבילי האופניי� o  הנושא מקוד�

 9באזור רובע 

. ורובע מזרחי

חשוב במיוחד 

רח לחיבור המז

  .א"ע� לב ת

צעדי! לייעול . 6

 מער1 האוטובוסי!

o  סקר צרכי� ולתכנ% הקווי�

 .בהתא�

יש . הנושא חשוב o לא נמצאה התייחסות

לבצע לשיפור 

  .תחבורה ציבורית

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

 לפיתוח הקו הירוק

o %לא נמצאה התייחסות כ   

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o לא נמצאה התייחסות %כ   
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 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o  הגברת האכיפה על מפעלי�

 . מזהמי�

o  י המשרד " לח& ע�רידינג

 .לאיכות הסביבה

  אני בעד o לא נמצאה התייחסות

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o תכניות שיקו�, סקר קרקעות ;

 ביצוע � תנאי לשיקו� או חידוש

 .התכניות

  בעד o לא נמצאה התייחסות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  מערכת גיבוי להמש# פעילות

 .ג� במקרה תקלה

  בעד o לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  אפשר להתנות העברת

בביצוע ? , תקציבי� לרשות ה

 .התכנית

  בעד o לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות כ o  %אני פועל למע

סלילת אספלט 

שקט במיוחד 

  באזור השכונות

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o %כ o  הצביע נגד אישור הצעה לסדר� 

פעילות ראשי ערי� סמוכות "

ישיבת מועצה " (בנושא הסלולרי

  )31' מס

o  לא השתת- בהצבעה לביטול

חוק עזר עירוני  "–צעה לסדר ה

" לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' ישיבת מועצה מס(

 

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o %מילוי הנחיות משרד הפני� . כ

 ר לכל תושב " מ3 �ל

o  הצביע נגד אישור הצעה לסדר– 

ישיבת " (? לא%–פלורנטי% "

  ) 30מועצה 
 

o נמרצות פעלתי 

למע% פארק 

  .איילו%

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  שימור רצועת חו- בה לא תותר

 . בנייה

o -התנגדות למסורת שטחי חו 

  בעד o לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות . 17

בניה בפארק 

 הירקו"

o לא נמצאה התייחסות נגד o  לא השתתפתי

בהצבעה 

לתוספת בניה 

, בפארק הירקו%

יעה תו# יד

שהיתה 

מחויבות 

סיעתית להצביע 

  .בעד

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o בעד o  הצביע בעד אישור הצעה

 –פארק איילו%  "–לסדר 

ישיבת " (פארק מטרופוליני

  )21' מועצה מס
 

o  %פעלתי למע

הפארק ונתתי 

חסות 

לקואליציה 

  .האזרחית
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שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o התייחסותלא נמצאה בעד  o %פועל כל הזמ.  

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול 

 גינות שכונתיות  

o  האצלת סמכויות לועדי�

 . שכונתיי� נבחרי�

בפעילותי  o לא נמצאה התייחסות

היומיומית אני 

משת- את נציגי 

התושבי� 

עשינו . בנושא

ביד אליהו גינה 

קהילתית לפני 

  .שנתיי�

 שיתו) ציבור
    

! דרכי! ליישו. 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o  התניית אישור התקציב במילוי

 .אחר ההחלטה

אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

 מחזו% –שיתו- הציבור  "–

ישיבת " (ליעדי� ונהלי�

 )34מועצה 

o  אני חושב

שצריכי� לקד� 

את הנושא 

  .בהקד�

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %תלא נמצאה התייחסו כ o  התהליכי�

הבירוקרטיי� 

אני . איטיי�

מנסה על ידי 

לובי חברי 

מועצה 

שהפרסו� 

  .יתבצע

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות בעד o  באזור שכונת

התקווה אני 

מקיי� את 

הדוגמא . הנושא

 �הטובה ביותר 

שפו& שוק 

  .התקווה

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

  בעירייהתפקידי!

o  %שעות קבלת קהל והקצאת זמ

 .מרבי לתשובות לאזרח

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o שילוב ועדי� שכונתיי� ,

יש , וקבוצות אזרחי�, מומחי�

להגדיר צרכי� ודרכי� להשגת� 

  .לשימור איכות החיי� בעיר
 

רב הפעילות  o לא נמצאה התייחסות

שלי היא 

בשכונות דרו� 

רח ע� ועדי� מז

וארגוני� 

, סביבתיי�

במיוחד ע� 

הפורו� הירוק 

והחברה להגנת 

הטבע למע% 

שיפור איכות 

  .החיי�

נתתי חסות  o לא נמצאה התייחסות   נושאי! אחרי!. 26

להקמת 

הקואליציה 

האזרחית למע% 
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". פארק איילו%"

פועל להקטנת 

רעש המטוסי� 

שינוי המסלול �

ה% ברמה 

העירונית וה% 

 ברמת הכנסת

  .והממשלה

 
  
  

 ראש עיריית תל אביב יפו � מר רו" חולדאי .7
  

  8%: העדרויות, 17: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

   o   o  תחבורה

 צמצו! תנועת כלי. 1

  הרכב וזיהו! אוויר 

 מדלק

o  מדיניות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר

הקוראת " תנועה ותחבורה בתל אביב יפו

 את הדיו% על בעיות התחבורה בעירלהרחיב 

 ).27' ישיבת מועצה מס(

 

o  פרוטוקול וועדת נכסי� הצביע בעד אישור

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05' מס

מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית , תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (מעליו

o  תכנית מפורטת נסיונית לצמצו� תנועת כלי

 רכב דיזל במרכז העיר

o ולר דל גופריתעבר לסמ 

o  רחובות באכיפת פליטת מזהמי� מכלי רכב 

o  מגבלות תפעוליות על ד% ואגד 

o  מעבר רידינג לגז 

o אכיפה מסיבית על עסקי� מזהמי אוויר  

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

 תק" החניה הפחתת. 3

 ?רי!"לאור1 המע

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש . 4

 בלעדי של הולכי הרגל

שני� האחרונות הורידה והזיזה עיריית תל ב o לא נמצאה התייחסות

יפו אלמנטי� רבי� המפריעי� למעבר �אביב

עמודי : כגו%, הולכי רגל ממדרכות העיר

 עמודי חשמל ופחי אשפה, תמרורי�

o  הנחיות למתכנני� ליצירת מסלולי הליכה

 רגל ובעלי מוגבלויותרציפי� ופנויי� להולכי 

o  מאבק משפטי לפינוי דוכני מפעל הפיס

המפריעי� לתנועת הולכי הרגל במדרכות 

  העיר

קידו! מערכת שבילי . 5

 האופניי! בעיר

עירייה מעודדת שימוש באופניי� ככלי ה o לא נמצאה התייחסות

, יעיל וידידותי לסביבה, תחבורה חליפי

ו מכשתיות הולמות ותגו% כבאמצעי� פיזיי� 

  ערכי חינו# מיוחדי� בבתי ספרמכ% ב

צעדי! לייעול מער1 . 6

 האוטובוסי!

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות
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העברת רכבי העירייה . 8

לגז או שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

 כלי רכב פרטי� 5 � בצענו ל 2005שנת ב o לא נמצאה התייחסות

 מ"לי מנוע בנזי% הסבה להנעת גפבע

o ורס� מכרז של אג- רכש ולוגיסטיקה פ

 ממירי� מחמצני� למשאיות 36לרכישת 

ל מנת להעמיד� בתקני יורו ע אג- התברואה

3  

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו� / הפחתת . 9

אוויר מתחנת רידינג 

  וממפעלי�
 

 רשות ה...ממה עד למעבר לגזדהתחנה הו o לא נמצאה התייחסות

לאיכות הסביבה בעירייה אישרה מטעמה 

  ...את רישיו% העסק לעניי% זה

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

 הוקמה ואויישה משרה חדשה 2005מר& ב o לא נמצאה התייחסות

 ייעודית לנושא 

  

o  בוצע סקר בשיתו- ע� המשרד לאיכות

הסביבה לאיתור מזהמי קרקע ומי� בתחנות 

עבר הדלק בעיר ובעסקי� סגורי� שפעלו ב

  בעיר

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת זיהו! "השפד

 הי!

אומרי� שלו� "אגוד מקד� את פרוייקט ה o לא נמצאה התייחסות

) %"פתרו% יבשתי לבוצת השפד" (לבוצה

בהתא� לתכנית שהוגשה לועדה למת% 

  היתרי� שאושרה על יד�

יישו! תכנית . 12

 החומש לניקוי הירקו"

שבראש מועצת רשות (ו% שות נחל הירקר o לא נמצאה התייחסות

) יהיראש העיר, הנחל עומד מר רו% חולדאי

הכינה והביאה לידי אישור סטטוטורי תכנית 

תכנית זו קיבלה . אב כוללת לכל אג% הנחל

הוכנה ה ל בסיס זע. מעמד ותוק- סטטוטורי

לשיקו� הנחל בש�  רחבת ומקיפה נתכנית 

  ,"גאולת הירקו%"

סלילת אספלט שקט . 13

 מרכזיי! בעירבעורקי! ה

   לא נמצאה התייחסות

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

פעילות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

ישיבת " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר  "–הצביע בעד ביטול הצעה לסדר 

ישיבת " (עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

o א "פ תמ"רית מוסדרת עקמת אנטנה סלולה

 א"פ התמ" והעירייה פועלת בדיוק ע36

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

 –לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "
 

o  מצורפת טבלה המפרטת את הפרוייקטי�

ת נשב ג- לשיפור פני העיראי ה"שבוצעו ע

2005  

בניה לאור1 החופי! . 16

 וזכות הציבור בחו)

מסגרת התכנית האסטרטגית של עיריית ב o לא נמצאה התייחסות

הציבה העירייה כמטרה , יפו� אביב� תל

את השבת חו- הי� לתושבי  ,סביבתית

העיר ויצירת טיילת חו- מטרופולינית בי% 

  .י��הרצליה לבת
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תוספת זכויות בניה . 17

 בפארק הירקו"

שוקדת על , "גני יהושע"' בחבאמצעות , עירייהה o א נמצאה התייחסותל

פיתוח הפארק כריאה ירוקה לשימוש הציבור 

  הרחב

פיתוח פארק איילו" . 18

 וחיבורו לעיר

o  פארק  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר

ישיבת " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מועצה מס
 

  

שימור השטח . 19

 לותהטבעי באזור פי גלי

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול גינות 

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o שיתו-  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

ישיבת " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

 )34מועצה 

o מרכז , רטגית העירוניתנגזרת מהתוכנית האסטכ

תו- שיעירייה לתפעול את פרוייקט הל "סמנכ

 ציבור בתהלי# קבלת החלטות בנושאי� אשרה

  סביבה והיי�חה רוב� ככול� עוסקי� באיכות

פרסו! מועדי ותכני . 22

הישיבות באתר 

 האינטרנט 

סדר היו� , מועדי ישיבות מועצת העיר o לא נמצאה התייחסות

סמי� באתר האינטרנט   ופרוטוקולי� שלה% מפור

  העירוני

הלי1 ציבורי מוסדר . 23

 בתכניות משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי תפקידי! 

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 

  

  

  1תאחבר מועצת העיר מטע! סיעת ,  העיר סג" ראש� פיר ד דורו" ס"עו .8
  

  3%   :העדרויות, 16: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o  מעבר לסולרPPM-50 התא�  ב

 ,להנחיה העירונית

o התקנת ממירי� מחמצני� 

 במשאיות העירוניות

o מ או גז "מעבר לשימוש בגפ

 טבעי 

o הפעלת ניידות אכיפה ועוד. 
 

o  הצביע נגד אישור הצעה

מדיניות תנועה  "�לסדר 

" ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% הקוראת 

 על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

 

o  הצביע בעד אישור

פרוטוקול וועדת נכסי� 

כולל   ה12/05' מס

o  מעבר לסולר דל גופרית

   בוצע� והמרת ממירי� 
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חניו% ציבורי תת הקמת 

מבנה ג% ילדי� , קרקעי

 וגינה ציבורית מעליו

  )31' ישיבת מועצה מס(

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o י תומ# בפתרונות נא, דבע

המסילתיי� כגו% הסעת 

 .'רכבת פרברי� וכו, ההמוני�

תמכתי בקידו� מערכת  o מצאה התייחסותלא נ

  .הסעת המוני� בגוש ד%

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o הפעלת הקו האדו� ע�, דבע 

 ומת% פתרו% אלטרנטיבי

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

מניעת חניה על המדרכה בתמרור 

 ובאכיפה 

 

   לא נמצאה התייחסות

ו! מערכת קיד. 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  תוספת שבילי אופניי�

ע ובפועל כפי "בתוכניות תב

  שקיי� בשדרות
 

וועדת המשנה ברשותי  o לא נמצאה התייחסות

אישרה את תכנית האב 

לשבילי אופניי� שהגשתי 

 .לאישורה

  

o  הבאתי לאישור בוועדת

המשנה לתכנו% ולבנייה 

מדיניות לחניה של 

  . א"אופניי� בת

י! לייעול צעד. 6

מער1 

 האוטובוסי!

o  קידו� מער# משולב ברמה

 המקומית והמטרפולינית

o  הקמת רשות מטרופולינית

 לתנועה וחניה בגוש ד% 

o  הפחתת האוטובוסי�

 .המפרקיי� בעיר ועוד

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

 הירוק

o  מערכת הסעת המוני� שעיקרה

 תת קרקעי

   ייחסותלא נמצאה הת

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  קידו� הפעלת רכבי התברואה

העירוניי� בגז מתא% שמופק 

הפרוייקט (מפסולת בחיריה 

ס ושר "משות- ע� שר איכו

 )האנרגיה

הוקצו משאבי� בתקציב  o לא נמצאה התייחסות

איגוד ערי� ד% לתברואה 

בראשותי לקידו� 

ני של הפרוייקט הניסיו

הקמת תחנת תדלוק בגז 

והוחל בתכנו% . מתא%

 .תחנת התדלוק

  

o  יזמתי את פרוייקט אוויר

 להנעת רכבי� –בעיר 

 גז טבעי –בביו גז 

  .מתסיסת הפסולת

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

o א "פינוי ארובת רידינג מת

  במועצה הארצית

o טבעי קידו� שימוש בגז 

בישיבות הנהלת העיר  o לא נמצאה התייחסות

טענתי שיש להפסיק את 

פעילות רידינג בהקד� 
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  רידינג וממפעלי!
 

כמו כ% . האפשרי .לתקופת הביניי�

ע "בישיבות הולנת

והמועצה הארצית לתכנו% 

ולבניה דרשתי לוחות 

זמני� לפינוי הדרגתי של 

המתחמי� השוני� של 

חברת החשמל מאזור 

  . פארק הירקו%–רידינג 

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o  ובכל ) ע"תב(ל תכנית בכדרישה

 בדיקות קרקע � היתר בניה 

ופינוי וטיפול בקרקע בהתא� 

 .לצור# הזיהו�

ר "במסגרת תפקידי כיו o לא נמצאה התייחסות

וועדת המשנה לתכנו% 

ובניה הובלתי החלטה 

שכל תחנת תדלוק קיימת 

שמבקשת היתר בנייה 

תידרש להגיש , נוס-

לפני קיו� עוד , לוועדה

ח קרקע לאיתור "דו, הדיו%

 .מזהמי�

  

o  #ניהלתי 2005במהל 

מאבק בלתי מתפשר 

בתחנות דלק מזהמות 

במטרה לבדוק את זיהומי 

הקרקע מתחת לתחנות 

ולהכניס את כל התחנות 

המזהמות לתהלי# של 

 .טיהור הזיהו�

  

o  #הוקמו 2004-5במהל 

באתר חירייה תעלות 

מיוחדות לאיסו- 

 התעלות. תשטיפי�

מיועדות למנוע מצב בו 

יגיעו תשטיפי� למי 

  .התהו�

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o מו# בקידו� הקו המזרחי את

ובהחמרת הנהלי� והבדיקות 

 %"בשפד

ר "במסגרת תפקידי כיו o לא נמצאה התייחסות

הוועדה לתכנו% ובנייה 

קידמתי את תכנית קו 

 איילו% –ההולכה לביוב 

 חדש והקמת קו שפכי�

  .לאור# נחל האיילו%

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o להפעיל לח& כבד על יש 

הממשלה ומשרדי הממשלה 

 שחלק� נסוגו מיישו� הפרוייקט

   לא נמצאה התייחסות

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %תא� לצור# ולתקציב בה, כ

 .העירוני

   לא נמצאה התייחסות

פריסת . 14

 אנטנות סלולריות 

o א "תא� להוראות החוק ותמבה

13 

לא השתת- בהצבעה 

 �לאישור הצעה לסדר 

פעילות ראשי ערי� סמוכות "

ישיבת " (בנושא הסלולרי
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  )31' מועצה מס

הצביע בעד ביטול הצעה 

חוק עזר עירוני  "–לסדר 

לפיקוח ואכיפה בנושא 

' ישיבת מועצה מס" (קרינה

13(  

  :  בפסולתדו� הטיפולקי o  : א ח ר 

o ש# הקמת פארק המיחזור המ

  .בחיריה

o  חלופות נוספות לטיפול

  .בפסולת והפקת אנרגיה

o דו� ושיקו� הר חירייה יק

  .כפרוייקט סביבתי הגדול באר&

o  הפקת גז מזבל ה% מהר

הפסולת וה% מהמפעל הביולוגי 

  .בחיריה

  

מחזור  "–יז� הצעה לסדר 

ישיבת מועצה " (פסולת בני%

24(  

  

  

o ות לקידו� פעולות מגוונ

נושא הטיפול בפסולת 

 .באתר חירייה

  

o  קיבלתי את פרס הגלובוס

 יהירוק על פעולותי

 .לקידו� שיקו� חירייה

  

o  יזמתי את הצטרפות

האיגוד לסחר בזכויות 

  .מזהמי� לפי אמנת קיוטו

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o %בהתא� לתוכניות באיזור, כ  o ביע נגד אישור הצעה הצ

 –פלורנטי%  "–לסדר 

ישיבת מועצה " (?לא%

30 (  
 

o  קידו� פיתוח פארק

הירקו% עד כביש גהה 

במסגרת תכנית מיוחדת 

שאושרה בוועדה 

  .המקומית

  

o  העברתי החלטה בוועדת

בניי% ערי� לפיה על נתיבי 

איילו% להקי� גשר מיוחד 

על מנת שלא לפגוע 

בשטח הירוק הצמוד 

 עופר ועל לשכונת נווה

שלא לקטוע את רצ- , מנת

השטחי� הפתוחי� 

 .לטובת הציבור

  

o  וועדת התכנו% והבניה

ברשותי קבלה את הצעתי 

לקבוע פארק מטרופוליטני 

לאור# הגבול הצפוני 

  .א יפו"המוניציפאלי של ת

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  חו- הי� צרי# להיות פתוח

 .ונגיש לכלל הציבור 

o כניות בנייה יש לאשר בת

  .מלונאות בלבד

התנגדתי לאישור אול�  o לא נמצאה התייחסות

שמחות בחו- הי� 

  .במתח� הדולפינריו�

  

o  התנגדתי לבני% דירות

ברחוב הירקו% בסמו# 

א ודרשתי "לנמל ת

 .שישמש כמלו%

  

o  %וועדת המשנה לתכנו

ובני% בראשותי קבעה 
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מדיניות שימושי� לאור# 

, רחוב הרברט סמואל

גנה בי% היתר את שע

שימושי המלונאות בציר 

  .ל"הנ

תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o  לא נמצאה התייחסות  1.5%עד   

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o ד בע 

  

o  הצביע בעד אישור

פארק  "–הצעה לסדר 

 פארק –איילו% 

ישיבת " (מטרופוליני

  )21' מועצה מס
 

o %קידו� תכנו% פארק איילו. 

  

o  קיבלתי את פרס הגלובוס

 יהירוק על פעולותי

  לקידו� פארק איילו%

  

o  קיבלתי על עצמי להוביל

את קידו� הפארק עד 

להקמת החברה 

הממשלתית ובמסגרת זו 

מ של שבילי " ק10סללנו 

הליכה ואופניי� מפארק 

דרו� לאור# פארק איילו% 

 .בואכה אור יהודה

  

o  הקמתי צוות מקצועי

העוסק בפיתוח תכניות 

יבתיות לשילוב תושבי סב

א בקורה "שכונות דרו� ת

  .בחירייה ובפארק

שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o  לא נמצאה התייחסות  הקמת פארק o  העברתי החלטה בוועדת

  .התכנו% והבנייה העירונית

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o  דיאלוג ע� וועדי השכונות ונציגי

  .�הרובעי

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o  קידו� עקרונות התכנית 

o  סינכרו% בי% מנהלי� וחטיבות

עירוניות למובילי התכנית 

 לטובת עמידה ביעדיה 

אישור הצעה  הצביע בעד

שיתו- הציבור  "–לסדר 

"  מחזו% ליעדי� ונהלי�–

 )34 ישיבת מועצה(

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %לא נמצאה התייחסות  כ o  בימי� אלה מקודמת

הקמת אתר אינטרנט 

  .ע "לאג- תב

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות דבע o  -הוק� פורו� משות

לעירייה , בראשותי

שמטרתו , ולפורו� הירוק

בור לקד� את שיתו- הצי
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  .בהליכי התכנו%

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

 בעירייה

o ידוע �אימייל ופלאפו% , קספ 

 ופתוח לציבור

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

o קרונות מיושמי� וייושמו עה

ג� בניהול פעולות , בחזו% העיר

 .בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

נושאי! . 26

  אחרי!

    נמצאה התייחסותלא 

 
  
  

 1 חבר מועצת העיר מטע! סיעת תא�מר שמואל מזרחי  .9
  

  6%: העדרויות, 15: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o  הגברת הפיקוח

והאכיפה של כלי 

  רכב מזהמי�

o  שיפור

תחבורה ה

 הציבורית 

o  הרחבת

החניוני� בכניסה 

  לעיר
 

o  הצביע נגד אישור הצעה

מדיניות תנועה  "�לסדר 

" ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% הקוראת 

 על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

 

o  הצביע בעד אישור

' פרוטוקול וועדת נכסי� מס

חניו%  הכולל  הקמת 12/05

מבנה ג% , עיציבורי תת קרק

 ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31' ישיבת מועצה מס(

o בה אני "פועל בשפד %

דרקטור להקצאת 

תקצוב לרכבי� 

י "לבדיקת זיהו� אויר ע

אני בעד , אכ%!    רכבי�

הקמת חניו% אשר ית% 

. מענה לבעיות החניה

במקו� שרכבי� 

יסתובבו ברחובות 

יוכלו לחנות , הסמוכי�

ע  מה ר�בחניו% קרוב 

בבניית ג% ילדי� וגינה 

  !?ציבורית מעל חניו%

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o  המש# שיפור

 הכבישי� 

o  #במקביל המש

פרוייקט שבילי 

 האופניי�

אי% סתירה בי%  o לא נמצאה התייחסות

השקעות בתשתיות 

קיימות ומצד שני 

הרחבת מסלולי� 

  .לרכבי� ציבוריי�

ק"  תהפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o  פתרונות חניה

 ביותר י�חיוני

עד הקמת 

 הרכבת הקלה

עד הקמת הרכבת  o לא נמצאה התייחסות

 שני� �10הקלה בעוד כ

יש מקו� לפתרונות 

  .ר"לאור# המע

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

o  אכיפה מוגברת

 לרכבי� 

o  צמצו� מקסימלי

של מפגעי� 

כדוכני מפעל 

ודי עמ, הפיס

 .חשמל

בעד פינוי המדרכות  o לא נמצאה התייחסות

לטובת הולכי 

  .הרגל
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קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o הגדלת תקציבי�   

o  עידוד הנסיעה

 .באופניי�
 

בעד תוספות שניתנו  o לא נמצאה התייחסות

  .לשבילי אופניי�

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o  מעסיקי�עידוד 

להסדרי הסעה 

ות לעיר מהכניס

  מקומות עבודהל

o  תנועה בעדיפות

לתחבורה 

  .הציבורית
 

הרחבת מסלולי� לתחבורה  o לא נמצאה התייחסות

אכיפה של רכבי� ; ציבורית

החוני� או נוסעי� במסולי� 

  .ל'הנ

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

 הירוק

o רק רכבת ; לא

 תשפרתחתית 

איכות החיי� 

ובטיחות הולכי 

  הרגל והנוסעי�
 

בעד רכבת תחתית אשר  o לא נמצאה התייחסות

תמנע הפרעות לאיכות 

  .החיי�

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o %לא נמצאה התייחסות חיובי ביותר, כ o  בעד העברת רכבי

  .העירייה לגז

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

רידינג 

  וממפעלי!
 

o חברת חיוב 

החשמל 

ומפעלי� פרטיי� 

להשתמש 

לא בדלקי� 

  מזהמי� 

התבשרנו שאכ% רידינג  o לא נמצאה התייחסות

נסגרה עד אשר תופעל 

  .בגז

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o  הגברת פיקוח

 רישוי עסקי� 

o  סגירה מיידית

 %של תחנות שאינ

י "פועלות עפ

  .החוק
 

בעד הגברת הפיקוח  o לא נמצאה התייחסות

וסגירת תחנות 

מות ע� קנסות מזה

  .כבדי�

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  הקמת הקו

 . המזרחי 

o שיפור במקביל 

וי� הקיימי� והק

למניעת קריסת 

 .המערכת

כחבר במועצת האיגוד  o לא נמצאה התייחסות

בעד שדרוג הקו 

טיפול בבוצה , המזרחי

  .וכדומה

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  תקציבי�

# פרוייקט המשל

 ניקוי הירקו% 

פעולה מרכזית לניקוי  o לא נמצאה התייחסות

  .הירקו%

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות חובה, כ o  חובה לסלול אספלט

שקט למרות עלותו 

  .הגבוהה

פריסת . 14

אנטנות 
o  מינימו� קרינה

היא בקריטריו% 

לא השתת- בהצבעה לאישור 

פעילות  "�הצעה לסדר 

o  קבלת רשיונות להקמת

קת אנטנות תו# בדי
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הבלעדי  סלולריות 

לאישורי� 

תני� לחברות הני

 )?? (.הסלולריות

ראשי ערי� סמוכות בנושא 

ישיבת מועצה " (הסלולרי

  )31' מס

לא השתת- בהצבעה לביטול 

חוק עזר  "–הצעה לסדר 

עירוני לפיקוח ואכיפה 

ישיבת " (בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

הקרינה והוצאת 

האנטנות ממוסדות 

 .חינו# וכדומה

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  על שמירה

הפארקי� 

 .ופיתוח�

הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

" ? לא"–פלורנטי"  "–

  ) 30ישיבת מועצה (
 

o  בעד שטחי� פתוחי�

  !בכל השכונות

בניה לאור1 . 16

כות החופי! וז

 הציבור בחו)

o  פיקוח על

פולשי� ופורעי 

  חוק 

o  אי מת% רשיונות

שאינ� למי 

פ "פועלי� ע

 .התקנות

פיקוח ובקרה לגבי  o לא נמצאה התייחסות

עסקי� הפועלי� שלא 

כולל , בהתא� לחוק

  !פולשי� ופורעי חוק

תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o  זכויות הבניה

שבאות לשרת 

את מבקרי ובאי 

 י� הפארק

o  חוק קביעת

מגבלות נדרשות 

לשמירת 

 .הפארקי�

תוספות הבניה בפארק  o לא נמצאה התייחסות

א# ורק לשרות באי 

  .הפארקי�

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o  חיובי ביותר! o  הצביע בעד אישור

פארק  "–הצעה לסדר 

 פארק –איילו% 

ישיבת " (מטרופוליני

 )21' מועצה מס

o חיובי!  

שימור . 19

השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

o הקמת ; בעד

פארק ירוק 

 במקו� הקיי�

בעד הקמת שכונת  o לא נמצאה התייחסות

מגורי� בתחומי העיר 

ע� פארק , יפו� א"ת

ירוק המקי- את 

  .השכונה

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o חיובי ביותר ;  

o  י "תושבי� עייצוג

 עולהועדי� ופ

מול מנהלת 

בע ואג- הרו

 .)?? (שפע

פועל לשיתו- תושבי�  o לא נמצאה התייחסות

בי% היתר קביעת דרכי ,

  .עבודה בשרשרת

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה
o  השתלמות

והכשרה 

o אישור הצעה  הצביע בעד

 –שיתו- הציבור  "–לסדר 

o חיובי ביותר!  
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" האסטרטגית

 של העירייה

במינהל 

 . העירייה

" מחזו% ליעדי� ונהלי�

 )34ת מועצה ישיב(

פרסו! . 22

מועדי ותכני 

הישיבות באתר 

 האינטרנט 

o %לא נמצאה התייחסות כ o בעד  

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות בעד o #תומ  

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

 בעירייה

o  הכשרת הצוות

של הנבחר 

להוצאת חומרי� 

% מהמחשב ומת

 .מענה ענייני

  חיובי o לא נמצאה התייחסות

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

  ? o לא נמצאה התייחסות 

נושאי! . 26

  אחרי!
o  זכות הציבור

לשמוע לדעת 

 ! ' להגיב וכו

o  נבחרי הציבור

ה� אלה אשר 

צריכי� להחליט 

לאחר שמיעה (

וקבלת מידע 

 ) מקסימלי

  !אותה דעה o לא נמצאה התייחסות
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  חברת מועצת העיר מטע! סיעת הירוקי!�נה בנאי אור' גב .10
  

  28%: העדרויות, 10: ניקוד הצבעות
  
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o  לבדיקת נוספות ניידות  � אכיפה

ומכשירי� , גזי� ועש% מכלי רכב

מצאיה� יפורסמו נייחי� שמ

 .  לציבור

o חסימת העיר לכניסת כלי  �מניעה

 . רכב כשזיהו� האוויר כבד

o "כלי רכב שיכנסו ל" אגרת גודש

 )פטור לתושבי העיר(למרכז העיר 

o העברת האוטובוסי� לגז. 

o ע� ממצאי תחנות הניטור שילוב  

תחזית מזג האוויר ובימי זיהו� 

דיזל רכבי קשה לצמצ� כניסת 

  . לתו# העיר 

o  התקנת ממירי� קטליטיי� אכיפת

י רכב שעובדי� ברכבי דיזל בכל

 .עבור העירייה

o הא� , בדיקת תחנות הדלק בעיר

צ "מיישמות את את פסיקת בג

 .למכירת דלק דל גופרית

o  נעדרה מהצבעה על הצעה

מדיניות תנועה  "–לסדר 

" ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% על הקוראת 

שיבת י (בעיות התחבורה בעיר

 )27' מועצה מס

  

o  הצביעה בעד אישור� 

' פרוטוקול וועדת נכסי� מס

חניו%  הכולל  הקמת 12/05

מבנה ג% , ציבורי תת קרקעי

 ילדי� וגינה ציבורית מעליו

 ) 31' ישיבת מועצה מס(

  

  

o  התנגדות להקמת

 חניו% ככר רבי%

 

o  הירוקי� יצאו נגד

ההחלטה על 

הפחתת המיסוי על 

 רכב חדש

o מחקר להפחתת 

זיהו� האוויר בגוש 

  ד%

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o אנו  , במקו� בכבישי� נוספי�

בעד השקעה באמצעי תחבורה 

ציבוריי� כמו רכבות /המוניי� 

  .'וכד

o נפעל נגד צינטור כבישי� בתל�

המש# , כדוגמת המסילה, אביב

 . 'משה דיי% וכד, עמק הברכה

o יילו% יהוו נפעל לכ# שנתיבי א

רכבי ומסילתי , עוג% תחבורתי

אליו יתנקזו הכניסות והיציאות 

 .אביב� מתל
 

ייזו� וקידו�  o לא נמצאה התייחסות

פרוייקט תחנות 

 להשכרת אופניי�

 

o  פרוייקט חניית

האופניי� של 

  הירוקי�

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o לא נמצאה התייחסות אי% התייחסות   

המדרכות . 4

וש בלעדי של לשימ

 הולכי הרגל

o חניה חינ� לתושבי העיר  

o סטופרי� ,העמדת עמודוני� 

o הגברת האכיפה. 
 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  שילוב שבילי אופניי� בטוחי�

ע� נקודות ההשקה של רכבת 

 .בעיר

o  מער# שבילי האופניי� כיו�

 אינו

 .       מספק ואינו ממצה

קידו� פרויקט  o לא נמצאה התייחסות

שיפו& ציר אב% 

גבירול וסלילת 

 שבילי אופניי�  
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o  למימוש שבילי אופניי� תקציב

ארוכי� ונגישי� בכל , בטוחי�

  חלקי העיר

o  הקצאת נתיבי תחבורה לטובת

  .שבילי אופניי�

o  פרוייקט שבילי אופניי�

 .בטוחי� לבתי ספר
 

צעדי! לייעול . 6

 מער1 האוטובוסי!

o רונית לבחינת וייעול ועדה עי

 נציגי �מער# התחבורה 

  פקידי עירייה,תושבי�, הציבור

 . וראשי ד% אגד וקווי� 

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

  הירוק
 

o  %רכבת עילית ברחובות כמו אב

ת "דר# פ, ב% יהודה, גבירול

 .'וכד

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

לגז או העירייה 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  אשפה עירוניי� פיילוט רכבי

 .הפועלי� כיו� על גז

o #עירייה  לרכבי  הרחבת המער

 .אשפה נוספי�ו

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o  דרישה מחברת החשמל לשי�

מסנני� על ארובת רידינג כפי 

 . ייב החוקשמח

o   הפסקת פעילות תחנת רידינג

 .  בלבדוהפיכתה למוזיאו%

o מפעלי� ושימושי� פרטיי�: 

י היחידה "גברת אכיפה עה

לאיכות הסביבה והפיכתה 

 . למקצוענית וליעילה יותר

סגירת תחנת הכח  o לא נמצאה התייחסות

 רידינג

 

o  ייזו� ועריכת כנס

מקצועי ראשו% מסוגו 

להפחתת זיהו� האוויר 

  ופולי% גוש ד%במטר

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  ביטול ההיתרי� של תחנות הדלק

  .המזהמות

o  קריטריוני� מחמירי� בהיתרי בנייה

 . לתחנות דלק

o  בדיקות קרקע באזור תחנות הדלק

 . בעיר

מאבק בתחנות  o לא נמצאה התייחסות

  דלק מזהמות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  השפדטיפול בבוצה במסגרת"%. 

o  מתק% לעצירת מוצקי� והפניית�

% במקרה של גלישת שפכי� "לשפד

 . לי�

o של " קטסטרופה"הארכת צינור ה

 . ' מ900 �% באזור רידינג ל"השפד

o ר האיגוד "נטילת סמכות ליו

להגליש ביוב ללא אישור מכלל 

 . הדירקטוריו%

מאבק נגד צינור  o לא נמצאה התייחסות

% בחו- "השפד

  הילטו%

  

o וקי� הובילה סיעת היר

דיו% בנושא בוצת 

 %"השפד

  

o  טיפול בבעיית זיהו�

  הי�

  

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o %דרישה לניהול רשות נחל הירקו ,

   �ואז 

o  ביצוע תוכנית החומש ע� לוח

כולל תקציב מעיריית , זמני� וקפדני

תביעה ייצוגית  o לא נמצאה התייחסות

לניקוי נחל הירקו% 

  ואיילו%
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 .  יפו� אביב� תל

o דרישה לסעי- , במסגרת התקציב

יקוי נ: ר"נפרד במסגרת התב

 .הירקו%

o  גאולת "קידו� תוכנית

  "הירקו%

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות ברור שכ   

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o  העברת אנטנות למבני� ללא

פעילות תושבי� רציפה ושאינ� 

 . ורי�בתי מג

o הסרת כל אנטנה בעייתית. 

o  הימנעות – באי% פתרו% הול� 

 . מהקמת אנטנה

o  פעילות להסרת איו� הקרינה. 
 

נמנעה בהצבעה לאישור הצעה 

פעילות ראשי ערי�  "� לסדר 

ישיבת " (סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

  

נעדרה מהצבעה לביטול הצעה 

חוק עזר עירוני לפיקוח  "–לסדר 

ישיבת " (נושא קרינהואכיפה ב

  ) 13' מועצה מס

 

 טיפול בפסולת בניי% o לא נמצאה התייחסות  מחזור הפרדת אשפה במקור o  : א ח ר 

  

o  קידו� פרוייקט מיחזור

�אביב�הנייר בעיר תל

  יפו

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  איילו%מטרופוליני ' הקמת פארק '

טפונות לצריכת  אג� מי שבוו

  .הפארק

o בדירקטוריו% גני יהושוע:  

הורדת אחוזי הבנייה  �

בפארק הירקו% ומניעת 

 . בניה בו

 . הקמת פארקי� וגני� �

התפלת מי הירקו%  �

 .  להשקיית הפארק ועוד

נעדרה מהצבעה על אישור הצעה 

 פארק –פארק איילו%  "–לסדר 

' ישיבת מועצה מס" (מטרופוליני

21(  

  

  .תלא מצאנו התייחסו

  

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

ישיבת " (? לא%–פלורנטי%  "–לסדר 

  )30מועצה 
 

o  שמירה על פארק

הירקו% פתוח 

  לרווחת התושבי�

  

  

  

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  מתנגדי! נחרצות לבנייה

 . בחופי!

o לאור# כל 13א "אכיפת תמ 

�חופי האר& ובמיוחד בתל

 . יפו�אביב

o  בחופי העיר או עצירת בניה

הורדתה למינימו� וללא 

 . הפרעה לקו החו-

o אימו& חוק החופי� . 

o  %אופוזיציה מתמדת בכל דיו

 . אפשרי לחולדאי ומהנדס העיר

o הוצאת רכבי� מהטיילת 

o  רצ- טריטוריאלי להליכה

ורכיבה באופניי� לאור# כל קו 

 .החו- בעיר

, בזכות הירוקי� o לא נמצאה התייחסות

החו- בפרוייקט 

נד סא% הוחזר א� סי

  לציבור

  

o  קידו� פרויקט הרחבת

החו- המערבי ביפו 

  ברו#�ומצוק תל

  

o  דרישה  להקמת פארק

צפו% "חופי בתוכנית 

 "מערב העיר

  

o  התנגדות לבנייה שלא

באישור הועדה 

החופית בתוכנית 

מתח� מרכז פרס 

 לשלו�
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תוספת זכויות . 17

 בניה בפארק הירקו"

o בפארק הירקו% אסור לבנות 

למעט ניוד זכויות , י�מעבר לקי

הבנייה הקיימות בשטח 

 .הפארק

  לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o  שמירה על התכנו% המקורי של

פארק איילו% כריאה הירוקה 

ובה , המרכזית של גוש ד%

וכל ) מצומצ�(פארק אינטנסיבי 

השאר שטח ירוק ובו יעור ואג% 

 . הקוות נחל איילו%

o ה מוחלטת של בניית שליל

 יחידות דיור בפארק 10.000

חוות הזרע ומניעת הבנייה 

 . במקווה ישראל

o  בשבילי �החיבור לעיר 

 . ובמערכות הליכה, אופניי�

o  התנגדות לפתיחת כביש משה

 .דיי% וחיבורו לנתיבי איילו%

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

 פארק –פארק איילו%  "–לסדר 

' ה מסישיבת מועצ" (מטרופוליני

21(  

  
 

o  ניצחו% מכריע

לירוקי� בנושא 

  פארק איילו%

  

o  עצומה נגד בנייה

  מתוכננת בפארק איילו%

שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o  פארק שימור השטח ובעד

 . טבעי

o  פעילות משותפת ע� הירוקי�

ברמת השרו% לשימור השטח 

 .הטבעי

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור . 20

פעול בתכנו" ות

 גינות שכונתיות  

o  יצירת גינות קהילתיות כדפוס

 . חדש של גינה שכונתית

o  בשותפות ע� �הטיפול 

 או העירייה /ס המקומי ו"המתנ

o  עי�האחזקה היו� יומית  '

ארגו% עצמאי של תושבי שכונה 

מסורי� לעניי% ואחראי� על 

  .  הפעלה ותחזוק הגינה

o חובה בשיתו- הציבור. 

יזו� הקמת גינות י o לא נמצאה התייחסות

  קהילתיות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o  זמינות אגפי העירייה לתושבי�

בפגישות ללימוד עמדות הציבור 

 . ובאינטרנט העירוני

o  ביקורת על התוכנית האסטרטגית

 . בעירייה

o  שיתו- הציבור חייב להיות בכל

  . הרמות

o  נושא ונושא שימוע ציבורי לכל

 .הנדו% בעיר

o מפגשי� בתאריכי� נוחי� לציבור 

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

 מחזו% –שיתו- הציבור  "–לסדר 

ישיבת מועצה " (ליעדי� ונהלי�

34( 

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o  %פיתוח כלי� להבאת נושאי הדיו

 .לידיעת הקהל הרחב 

o  בור זכות הצי "� חובה לציבור

 ". לדעת

o  פרסו� מודעות בעיתונות בכל

 .נושא שנדו%

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 
o  במימו% " טוע% ציבורי"הקמת מוסד

לכל תוכנית , המערכת העירונית

   לא נמצאה התייחסות
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או קונפליקט בי% /בעייתית ו משמעותיות 

  .הרשות לציבור

o לחייסקרי� בנושאי� משמעותיי�  

  . זור מסוי�לעתיד או, התושבי�

o  פרי רולינג לכל תוכנית

 . משמעותית

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

 תפקידי! בעירייה

o  הגברת יעילות אתר האינטרנט

 .של העירייה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o  פעולה לפי עקרונות אלו לטווח

קצר וג� כתוכנית אסטרטגית 

 . ווח לעירארוכת ט

   לא נמצאה התייחסות

טיפול במטרדי רעש משדה דב  o  נושאי! אחרי!. 26

  ג"ונתב

o חסכמי� לתושבי�  

o נגישות לנכי� .  

o חינו# סביבתי  

o שבילי , טבע: מפה אקולוגית לעיר

, גינות חופי�, חנויות טבע, אופניי�

 .ס שדה"בי

o  נגד גיזו� ברוטאלי של עצי� 

o  אמ& " פרוייקט –שמירה על עצי�

 .  "ע&

 חינו# לאהבת �הצעה לסדר יזמה 

בעלי חיי� ככלי לטיפול בבעיות 

 האלימות בבתי הספר

  

 
  
  

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�ר משה טיומקי" "ד .11
  

  11%: העדרויות, 3: ניקוד הצבעות
    

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

   o   o   o  תחבורה

צמצו� תנועת . 1

הרכב וזיהו�  כלי

 מדלקאוויר 

o בעד סגירת מרכז העיר , בהחלט

 לרכב מזה� דיזל  

o  הצביע נגד אישור הצעה לסדר

מדיניות תנועה ותחבורה  "�

הקוראת " בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% על בעיות 

ישיבת  (התחבורה בעיר

 ).27' מועצה מס

o  פרוטוקול הצביע נגד אישור

 12/05' וועדת נכסי� מס

חניו% ציבורי ת הכולל  הקמ

מבנה ג% ילדי� , תת קרקעי

ישיבת  (וגינה ציבורית מעליו

  )31' מועצה מס

o  יש קושי חוקי

לביצוע סגירת 

 העיר לרכב  מזה�

 

o  אמשי# לפעול מול

הגורמי� 

, הממשלתיי�

בעיקר משרד 

, התחבורה

  .להפעלת התכנית

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o כבישי� – לשניה� במקבי 

 . ורכבת קלה

אנחנו מקדמי� צירי�  o לא נמצאה התייחסות

שבילי , ירוקי�

מקדמי� את , אופניי�

הרכבת וזאת 

במקביל להגדלת 

הקיבולת בצירי� 

  .הקיימי�
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 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o  %לא לשנות עד אשר תיכו

 מערכת הסעת ההמוני� 

רק כאשר יתחילו  o לא נמצאה התייחסות

ד פיזית על לעבו

  הרכבת הקלה

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

o ההחלטה להוריד יז� 

 רכב מהמדרכות 

o  על פיקוח למניעת חניה

 .מדרכות
 

המדרכות להולכי  o לא נמצאה התייחסות

הכביש , רגל

 למכוניות

  

o פועלי� בכיוו% זה .

  .ג� אכיפה

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o ית הצבת מתקנת לחני

  אופניי�

o  פיתוח שבילי� בטוחי�

ס תיכוניי� ומערכי ''לבת

  לימוד

o  המש# רישות העיר כולה

 . בשבילי�

אעמוד בהתחייבות  o לא נמצאה התייחסות

 100 � מ ל" ק100

  .א"שנות ת

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o בשלבי התקדמות  

o ארגו% של התחבורה ה דורש ר

 הציבורית 

o  קווי� של 10הפעלת 

 סי� מיניבו

o  פניות למשרד התחבורה 

 

ארגו% �מקדמי� רה o לא נמצאה התייחסות

של התחבורה 

הציבורית שתפעיל 

הרבה יותר רכבי� 

קטני� ברשות 

  העירונית

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

  הירוק
 

o עקב חוסר – מעדי- תחתית 

 .מקו� מתאי�

חייב להיות שילוב  o לא נמצאה התייחסות

 בלב –בקו הירוק 

יר תחתי וביתר הע

  הציר עילי

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  ובתהלי# קיי� כבר כיו�

  מתמש# ביצוע
 

  בביצוע o לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o המעבר לגז שיפחית עד זירוז 

   מהזיהו� בעיר25%
 

סו- סו- יהיה תו#  o ה התייחסותלא נמצא

  זמ% קצר

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o לא נמצאה התייחסות .בדיקות קרקע o בעד  

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o לא נמצאה התייחסות .בעד השפד% המזרחי o %כ  

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o לא נמצאה התייחסות .לא מכיר את הנושא מספיק o בעד   

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות כ o עושי� זאת, בעד  
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פריסת . 14

 אנטנות סלולריות 

o %הצביע נגד אישור הצעה לסדר  כ � 

פעילות ראשי ערי� סמוכות "

ישיבת " (בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

 –הצביע בעד ביטול הצעה לסדר 

חוק עזר עירוני לפיקוח "

ישיבת " (פה בנושא קרינהואכי

  )13' מועצה מס

יש בנושא כללי� ברורי� 

, שהמדינה קבעה

א ולדעתי "כולל תמ

  .זה מספק

  

יש ליידע את התושבי� 

 על הקמת האנטנות

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o בכל מקו� בעד פארקי� 

 שנית%

 –הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

ישיבת " (? לא%–ורנטי% פל"

 )30מועצה 

בעד פארקי� בכל מקו� 

  שנית%

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

  הציבור בחו)

  
 

o  כ%�בגוש הגדול   לא נמצאה התייחסות .מדיניות ארצית �  13תמא   

  

, נמל(בתו# העיר הבנויה 

 לא –) הירקו%' רח

  מעשי

תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o  כל , אני בעדלשירות הציבור

 .היתר נגד

  רק לשירות הציבור לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o חשוב מאד o  הצביע בעד אישור הצעה לסדר

 פארק –פארק איילו%  "–

ישיבת מועצה " (מטרופוליני

  )21' מס
 

  חשוב מאוד

שימור . 19

השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

o א נמצאה התייחסותל . שילוב בניה ושטח ירוק o  בעד שילוב שטח

ירוק כרצועה צפונית 

לעיר וצפונה לה 

  בניה

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o ועדי הבתי� לשמר גינות חיוב 

  . %ולטפח אות

o  קמפיי% בנושא כי זה שיי# ג�

  .לחינו# הציבור

  בעד o לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית " הליישו!

של " האסטרטגית
 העירייה

o לתכנית ותמחויב 

 .האסטרטגית

o אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

 מחזו% –שיתו- הציבור  "–

ישיבת מועצה " (ליעדי� ונהלי�
34( 

o  פועל בהתא�

  לתכנית האסטרטגית

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %לא נמצאה התייחסות כ o מיותר  

 הלי1 ציבורי. 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o  התכנית האסטרטגית קמה

לאחר דיו% ארו# בשיתו- 

 .הציבור

  בעד o לא נמצאה התייחסות

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

o  את הטלפוני� שלי יודעי� כול�

לא רואה בזה , ופוני� בלי הר-

 .בעיה

כל מי שפונה אלי  o לא נמצאה התייחסות

  מקבל תשובה
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  בעירייה
 

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

  לא מבי% את הסעי- o לא נמצאה התייחסות 

נושאי! . 26

  אחרי!
o שבע רצו% מאיכות החיי� בעיר ,

מציי% ירידה בזיהו� האוויר 

  . בכמות כלי הרכבו

o  חניה על המדרכות פוחתת

, הפיקוחלאור דיווחי  � והולכת

והכשרת מגרשי ומקומות לחנייה 

 .נוספי�

יש הרבה מה לשפר  o לא נמצאה התייחסות

כ שבע "א# בסה

רצו% להיות תל 

  .אביבי

  
  
 

 שינוי חבר מועצת העיר מטע! סיעת –נטל וד רו" לו"עו. 12

  
  0%: העדרויות, 53: ניקוד הצבעות

  
  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

     o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o  הרחבת

בדיקות 

מדגמיות לכלי 

  רכב 

o  הגבלת שעות

 . הכניסה

o  %זיהומי בנזי

 מכלי רכב 

o  הצביע בעד

אישור הצעה 

 �לסדר 

מדיניות תנועה "

ותחבורה בתל 

" אביב יפו

הקוראת 

להרחיב את 

הדיו% על בעיות 

התחבורה בעיר 

ישיבת מועצה (

 ).27' מס

o  הצביע נגד

אישור פרוטוקול 

וועדת נכסי� 

 12/05' מס

מת הכולל  הק

חניו% ציבורי תת 

מבנה ג% , קרקעי

ילדי� וגינה 

ציבורית מעליו 

ישיבת מועצה (

  )31' מס

  

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o  הרחבת

השימוש 

  באופניי�

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות  בעד oהפחתת תק" . 3
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החניה לאור1 

 ?רי!"המע

המדרכות . 4

י לשימוש בלעד

 של הולכי הרגל

o  לחימה

בפלישת בתי 

  . קפה למדרכות

חנייה על מדרכות 

 : רחבות

o  מרחב חופשי

 להולכי רגל

o  חניה בתו# קווי

 סימו%

 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  הרחבה ברחבי

העיר כולל במרכז 

  העיר

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o מצו� אוטובוסי� צ

 מפרקיי� 

o  מעבר לאוטובוסי�

קטני� ופחות 

 . מזהמי�

o  הגברת תדירות

 האוטובוסי�

o   

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

  הירוק
 

o %לא נמצאה התייחסות  כ   

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o %לא נמצאה התייחסות  כ   

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

רידינג 

  וממפעלי!
 

o  מלחמה בכל גור�

מזה� ברחבי העיר 

ומחוצה לה 

מפעלי� מזהמי (

 )הירקו% ועוד

   לא נמצאה התייחסות

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o  מניעה מתמשכת

  של זיהו� סביבתי

o  הכשרת והפעלת

פקחי� בהתא� 

 לתקני� 

  

   לא נמצאה התייחסות

דרוג מער1 ש. 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  זירוז בניית המוביל

 המזרחי

o  שדרוג המערכת הקיימת 

o  הזרמת כל השפכי�

 .למערכות טיהור ולא לי�

o  ניטור ומיפוי ממוחשב

   לא נמצאה התייחסות
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לצנרת הביוב וקטלוג 

סיוע ; צינורות לפי גיל

 ממשלתי  

 

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o ו- הגברת שית

פעולה ע� הרשויות 

המוניציפאליות 

 האחרות 

o  הפעלת הפיקוח

 .ביתר הקפדה

   לא נמצאה התייחסות

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o לא נמצאה התייחסות  .הנושא לא מוכר לי   

פריסת . 14

אנטנות 

 סלולריות 

o %כ  o  פעילות  "�יז� הצעה לסדר

ראשי ערי� סמוכות בנושא 

יבת מועצה יש" (הסלולרי

31(  

  

o  הצביע נגד ביטול הצעה לסדר

חוק עזר עירוני לפיקוח  "–

ישיבת " (ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

  

o  אנטנות  "–יז� הצעה לסדר

  )30ישיבת מועצה " (סלולריות

o  ניהול מאבקי� נגד הצבת

אנטנה אחת על מתק% 

ולא ניצול השטח עבור כל 

תלונה , ארבע החברות

ה לממונה על הקרינ

הראשית נגד אי בדיקת 

התנאי� להצבת אנטנה 

בשנית בשעת הארכת 

 .תוק- האישור

o  ניהול מאבק נגד התקנת

אנטנה על גג בית אבות 

 .ברמת אביב" משע%"
 

ניקוי העיר מאשפה  o  אחר

 ופסולת

o  טיפול במפגעי רעש

ותעשיה באזורי 

  מגורי�

  o   תלונות נגד מפגעי

  .רעש שוני�

o  חזק"טיפול ברחוב "

מוצבי� ברחוב בו , ביפו

ואי% כל , חומרי� מסוכני�

  .פיקוח מסודר על המצב

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  הגדלה מירבית של

 השטחי� הפתוחי�

o  יישו� תק% שטחי�

ירוקי� בכל שכונות 

בשיתו- וועדי , העיר

 שכונות  

o  העלה הצעה לסדר– 

ישיבת " (? לא%–פלורנטי% "

 ) 30מועצה 

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  שמירת חוקי�

  .קיימי� בנדו%

התנגדות בועדת  o לא נמצאה התייחסות

המשנה לתכנו% 

מכו% "ובנייה לאישור 

המצוי " פרס לשלו�

 100בתו# תחו� 

, המטרי� מחופי יפו

בניגוד לחוק 

 .החופי�

תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o מגבלות ב, אפשר

להרחיב , מתאימות

 . את זכויות הבניה

תלונה נגד אדריכל  o לא נמצאה התייחסות

, דני קייזר, העיר

אשר ניסה להוביל 
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o  מותנה בהשקעת

כספי� בפיתוח 

שטחי� ירוקי� 

במקומות אחרי� 

 .בעיר

לאישור לבנייה 

בלי , בפארק הירקו%

ליידע את מליאת 

ועדת התכנו% 

והבנייה על כ# 

 שהוועדה המחוזית

לא הרשתה את 

פניתי . הבנייה

בנושא זה אל 

 .מבקרת העיירה

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o בעד  o  הצביע בעד אישור הצעה

 –פארק איילו%  "–לסדר 

" פארק מטרופוליני

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

  

שימור . 19
השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

o  הפניית הבנייה
, העתידית של העיר

אתר תו# שימור ה

 . הארכיאולוגי במקו�

o  דרישת הקצאת

שטחי� ירוקי� 

ציבוריי� בכל תכנית 

 .פיתוח לאזור

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o  שיתו- הציבור תמיד

  חשוב וחיוני 

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה

" האסטרטגית

 עירייהשל ה

o  דיוני� מעשיי�� 

דיו% וקבלת , שמיעה

 . המלצות

o  לכל תכנית מרחבית

 לצר- נציגי �

תושבי� באזור 

לא רק , לדיו%

 .להתנגדויות

אישור הצעה  הצביע בעד

 –שיתו- הציבור  "–לסדר 

" מחזו% ליעדי� ונהלי�

 )34ישיבת מועצה (

  

פרסו! . 22

מועדי ותכני 

הישיבות באתר 

 האינטרנט 

o  %צאה התייחסותלא נמ  כ   

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות  בעד   

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

  בעירייה
 

o  להרחיב במגבלות

שלא יווצרו 

מטרידי רשת "

 ".קבועי�

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

o %לא נמצאה התייחסות  כ   
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   חברת מועצת העיר מטע! סיעת מרצ� חלו" יפה כ' גב .13

  
  8%: העדרויות, 24: ניקוד הצבעות

  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

 הרכב וזיהו! צמצו! תנועת כלי. 1

  אוויר 

 מדלק

o  הצביעה בעד אישור הצעה לסדר– 

" מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו"

ות להרחיב את הדיו% על בעיהקוראת 

 .)27' ישיבת מועצה מס (התחבורה בעיר
 

o  פרוטוקול  �לא השתתפה בהצבעה לאישור

 הכולל  הקמת 12/05' וועדת נכסי� מס

מבנה ג% ילדי� , חניו% ציבורי תת קרקעי

' ישיבת מועצה מס (וגינה ציבורית מעליו

31( 

  

  

העברת השקעות מתשתיות . 2

 כבישי! לאמצעי תחבורה אחרי!

   תלא נמצאה התייחסו

 תק" החניה לאור1 הפחתת. 3

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש בלעדי של הולכי . 4

 הרגל

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי האופניי! . 5

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח . 7

 ו הירוקהק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר / הפחתת . 9

  מתחנת רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

ת " ומניע"שדרוג מער1 השפד. 11

 זיהו! הי!

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית החומש לניקוי . 12

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

 �לא השתתפה בהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

" פעילות ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי"

  )31' יבת מועצה מסיש(
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חוק עזר  "–נמנעה בהצבעה לביטול הצעה לסדר 

ישיבת " (עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! . 15

 הפתוחי! ופיתוח!

" ? לא%–פלורנטי%  "–הצביעה נגד אישור הצעה לסדר 

  )30ישיבת מועצה (
 

  

ור1 החופי! וזכות הציבור בניה לא. 16

 בחו)

   לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות בניה בפארק . 17

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

פארק  "–הצביעה בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מס
 

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 ילותגל

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול . 20

 גינות שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

 –לא השתתפה בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

ישיבת " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–שיתו- הציבור "

 )34מועצה 

  

 מועדי ותכני הישיבות פרסו!. 22

 באתר האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   התייחסותלא נמצאה   נושאי! אחרי!. 26
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   חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�מר מאיר מוזס    .14
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

 הרכב וזיהו! צמצו! תנועת כלי. 1

  אוויר 

 מדלק

o  נמנע בהצבעה לאישור הצעה לסדר� 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב "

להרחיב את הדיו% על הקוראת " יפו

ישיבת מועצה  ( התחבורה בעירבעיות

 ).27' מס

o  פרוטוקול וועדת הצביע בעד אישור

חניו%  הכולל  הקמת 12/05' נכסי� מס

מבנה ג% ילדי� וגינה , ציבורי תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (ציבורית מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות . 2

 כבישי! לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

ק" החניה לאור1  תהפחתת. 3

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש בלעדי של הולכי . 4

 הרגל

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי האופניי! . 5

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח . 7

 הקו הירוק

   אה התייחסותלא נמצ

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר / הפחתת . 9

  מתחנת רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת "שדרוג מער1 השפד. 11

 זיהו! הי!

    נמצאה התייחסותלא

יישו! תכנית החומש לניקוי . 12

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות ראשי  "�הצביע בעד אישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת " (ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר  "– בהצבעה לביטול הצעה לסדר נמנע

" עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' ישיבת מועצה מס(

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! . 15

 הפתוחי! ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–נמנע בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (?לא%
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

ור בניה לאור1 החופי! וזכות הציב. 16

 בחו)

   לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות בניה בפארק . 17

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

 –הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

"  פארק מטרופוליני–פארק איילו% "

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 גלילות

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול . 20

 גינות שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

o אישור הצעה לסדר  הצביע בעד– 

"  מחזו% ליעדי� ונהלי�–שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה (

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות . 22

 טרנט באתר האינ

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

 בר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי! ח�מר אריה שומר  .15
  

  0%: העדרויות, 21: ניקוד הצבעות
    

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

 הרכב צמצו! תנועת כלי. 1

  וזיהו! אוויר 

 מדלק

o  מדיניות תנועה  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר

להרחיב את הדיו% הקוראת " ותחבורה בתל אביב יפו

 ).27' ישיבת מועצה מס (חבורה בעירעל בעיות הת
 

o  12/05' פרוטוקול וועדת נכסי� מסהצביע בעד אישור 

מבנה ג% ילדי� , חניו% ציבורי תת קרקעיהכולל  הקמת 

  )31' ישיבת מועצה מס (וגינה ציבורית מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות . 2

כבישי! לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

 החניה לאור1  תק"הפחתת. 3

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסותהמדרכות לשימוש בלעדי של . 4
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

 הולכי הרגל

קידו! מערכת שבילי . 5

 האופניי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול מער1 . 6

 האוטובוסי!

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 מהירה . 7

 לפיתוח הקו הירוק

    התייחסותלא נמצאה

העברת רכבי העירייה לגז או . 8

 שיכיל מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר / הפחתת . 9

  מתחנת רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" "שדרוג מער1 השפד. 11

 ומניעת זיהו! הי!

   מצאה התייחסותלא נ

יישו! תכנית החומש לניקוי . 12

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט שקט . 13

 בעורקי! המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות ראשי ערי� סמוכות  "�הצביע בעד אישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

  )31' ישיבת מועצה מס" (בנושא הסלולרי

חוק עזר עירוני לפיקוח  "–בעד ביטול הצעה לסדר הצביע 

  )13' ישיבת מועצה מס" (ואכיפה בנושא קרינה

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! . 15

 הפתוחי! ופיתוח!

ישיבת " (? לא%–פלורנטי%  "–הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

  ) 30מועצה 
 

  

בניה לאור1 החופי! וזכות . 16

 הציבור בחו)

   לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות בניה בפארק . 17

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק איילו" וחיבורו . 18

 לעיר

o  פארק איילו%  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר– 

  )21' ישיבת מועצה מס" (פארק מטרופוליני
 

  

שימור השטח הטבעי באזור . 19

 פי גלילות

   לא נמצאה התייחסות

יתו) הציבור בתכנו" ש. 20

 ותפעול גינות שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

o שיתו- הציבור  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד– 

 )34ישיבת מועצה " (מחזו% ליעדי� ונהלי�

  

פרסו! מועדי ותכני . 22

 הישיבות באתר האינטרנט 

    נמצאה התייחסותלא
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

הלי1 ציבורי מוסדר . 23

 בתכניות משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות . 24

 בעלי תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  
  

 עצת העיר מטע! סיעת זכות הציבור חברת מו�ד גילה הר+ "עו .16
  

  25%: העדרויות, 21: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

     o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o אחוזי להתנגדות למתחמי המגדלי� ו

 בניה במגדלי�

o תק% חניה לבתי עסק ועינוגי� . 

o מחוללי"יסה לעיר להגבלת כנ "

 )מגדלי משרדי�(תנועה 
 

o  הצביעה בעד אישור הצעה לסדר� 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב "

להרחיב את הדיו% על הקוראת " יפו

ישיבת  (בעיות התחבורה בעיר

 ).27' מועצה מס
 

o  לא השתתפה בהצבעה לאישור

 12/05' פרוטוקול וועדת נכסי� מס

ת חניו% ציבורי תהכולל  הקמת 

מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית , קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (מעליו

  

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o  העברת השקעות בתשתיות– 

דרישה לתקציב מוגדר לתחבורה 

 .ציבורית ללא התניה

   לא נמצאה התייחסות

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o לא נמצאה התייחסות  ???י�מת% אישורי� חורג   

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

o צי�"בג, הצעות לסדר, הפגנות ,

 .פועלת בתו# המועצה

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o שמירה , הצעות לסדר, הפגנות

, דרישה לתקציבי�, ב"בוועדה תו

 .פעילות מאורגנת

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o  גז(תחבורה ציבורית לא מזהמת ,

 ) חשמל

o  %הצעות ברורות בועדת תכנו

 ובניה 

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

   לא נמצאה התייחסות 
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

  הירוק
 

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o  אה התייחסותלא נמצ ???אוטובוסי�   

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o לא נמצאה התייחסות אכיפה   

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o לא נמצאה התייחסות ב"פועלת דר# ועדת תו   

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o לא נמצאה התייחסות תקציבי� קיימי� לביצוע מיידי   

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o לא נמצאה התייחסות תקציבי� קיימי� לביצוע מיידי   

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o לא נמצאה התייחסות פעלה ותפעל בעתיד; בעד   

פריסת . 14

 אנטנות סלולריות 

o %לא השתתפה בהצבעה לאישור הצעה  . עשתה בעבר, כ

 ראשי ערי� סמוכות פעילות "� לסדר 

' ישיבת מועצה מס" (בנושא הסלולרי

31(  

  

חוק  "–הצביעה נגד ביטול הצעה לסדר 

עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא 

  )13' ישיבת מועצה מס" (קרינה

 

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

השטחי! 

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  בטחו בקרית ספר ה�פעלה 

  א# לא מבוצע פארק

 –יעה בעד אישור הצעה לסדר הצב

ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "

30 ( 

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  לא נמצאה התייחסות &" כולל בגבסי אנד סא%נלחמה   

תוספת . 17

זכויות בניה 

 בפארק הירקו"

o לא נמצאה התייחסות נגד   

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o בעד אישור הצעה לסדר הצביעה בעד – 

"  פארק מטרופוליני–פארק איילו% "

 )21' ישיבת מועצה מס(

  

   לא נמצאה התייחסות בעד oשימור . 19
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o תוכניות לימודי� בגני , תקציבי�

הפעלת ', ילדי� בתי ספר וכו

 )?? (. בנושאחברות כלכליות

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o שכונת  ( עליו רבותהנלחמ

 ). קרית ספר, הארגזי�

o תכנית זו עוקפת ; מתנגדת

 . שיתו- ציבור

 

נעדרה מהצבעה לאישור הצעה 

 מחזו% –שיתו- הציבור  "–לסדר 

 )34עצה ישיבת מו" (ליעדי� ונהלי�

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %לא נמצאה התייחסות עושה זאת היו� ; כ   

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

תמצית עבודתי כחברת ; בעד �

 מועצה

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

 בעירייה

   א נמצאה התייחסותל "פרלמנט העיר"דלת פתוחה ו �

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

   לא נמצאה התייחסות אי% התייחסות

נושאי! . 26

  אחרי!
תכנית בני% עיר לקשישי�  �

 " דיור מוג%"ומוגבלי� שתגדיר 

   לא נמצאה התייחסות

 
  
  
  

  חברת מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�שלי חש" ' גב .17
  

  8%: העדרויות, 19: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה ושאהנ

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  הצביעה נגד אישור הצעה לסדר– 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל "

להרחיב את הקוראת " אביב יפו

 הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 .)27' ישיבת מועצה מס(
 

o  לא השתתפה בהצבעה לאישור� 

' ל וועדת נכסי� מספרוטוקו

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05

מבנה ג% ילדי� וגינה , תת קרקעי

ישיבת מועצה  (ציבורית מעליו
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה ושאהנ

 )31' מס

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

מוש בלעדי של הולכי המדרכות לשי. 4

 הרגל

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות קידו! מערכת שבילי האופניי! בעיר. 5

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 לקיקי!מלכודות ח

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר מתחנת / הפחתת . 9

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת זיהו! "שדרוג מער1 השפד. 11

 הי!

   לא נמצאה התייחסות

   מצאה התייחסותלא נ יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

 �נעדרה מהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

פעילות ראשי ערי� סמוכות בנושא "

  )31' ישיבת מועצה מס" (הסלולרי

  

חוק עזר  "–הצביעה בעד ביטול הצעה לסדר 

" ה בנושא קרינהעירוני לפיקוח ואכיפ

  )13' ישיבת מועצה מס(

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

פלורנטי%  "–הצביעה נגד אישור הצעה לסדר 

  )30ישיבת מועצה " (? לא%–
 

  

בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור . 16

 בחו)

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות רקו"תוספת זכויות בניה בפארק הי. 17

 –הצביעה בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

"  פארק מטרופוליני–פארק איילו% "

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 גלילות

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   אה התייחסותלא נמצ
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה ושאהנ

 שיתו) ציבור
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

 –הצביעה בעד אישור הצעה לסדר 

 מחזו% ליעדי� –שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה " (ונהלי�

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  
  

 ס" חבר מועצת העיר מטע! סיעת ש�הרב נת" אלנת"  .18
  

  8%: תהעדרויו, 17: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  נעדר מהצבעה לאישור הצעה לסדר� 

" מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו"

להרחיב את הדיו% על בעיות הקוראת 

 ).27' ישיבת מועצה מס (התחבורה בעיר

 

o  ול וועדת נכסי� פרוטוקהצביע בעד אישור

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05' מס

מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית , תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

מוש בלעדי של הולכי המדרכות לשי. 4

 הרגל

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות קידו! מערכת שבילי האופניי! בעיר. 5

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 לקיקי!מלכודות ח

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

   לא נמצאה התייחסותמניעת זיהו! אוויר מתחנת / הפחתת . 9
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת זיהו! "שדרוג מער1 השפד. 11

 הי!

   לא נמצאה התייחסות

   מצאה התייחסותלא נ יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות  "� נעדר מהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר  "–נעדר מהצבעה לביטול הצעה לסדר 

ישיבת " (ה בנושא קרינהעירוני לפיקוח ואכיפ

  )13' מועצה מס

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

 –לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "
 

  

בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור . 16

 בחו)

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות פארק הירקו"תוספת זכויות בניה ב. 17

פארק  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מס
 

  

   לא נמצאה התייחסות שימור השטח הטבעי באזור פי גלילות. 19

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

" תכנית האסטרטגית"דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה

שיתו-  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר 

ישיבת " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

 )34מועצה 

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

ניות הלי1 ציבורי מוסדר בתכ. 23

 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי תפקידי! . 24

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26
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  חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד�מר ארנו" גלעדי . 19

  
  6%: העדרויות, 16: ניקוד הצבעות

  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

     o   o  תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

  אוויר 

 מדלק

o המוני� תקידו� מער# הסע 

ת תחבורה ציבוריב משולבת

 .חניוני חנה וסעוב

o  הגבלת שעות לכניסת כלי

 רכב כבדי� 

o הסטת� לעורקי� ראשיי�. 
 

o בעה לאישור הצעה לסדר נמנע בהצ � 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב "

להרחיב את הדיו% על הקוראת " יפו

ישיבת  (בעיות התחבורה בעיר

 ).27' מועצה מס
 

o  פרוטוקול וועדת הצביע בעד אישור

 הכולל  הקמת 12/05' נכסי� מס

מבנה ג% , חניו% ציבורי תת קרקעי

ישיבת  (ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31'  מסמועצה

  

העברת . 2

השקעות 

מתשתיות 

כבישי! לאמצעי 

 תחבורה אחרי!

o  ביצוע מהיר של מערכות

 הסעות המוניות 

o חלפה הפעלת לח& לה

 .אוטובוסי� לא מזהמי�ל

   לא נמצאה התייחסות

 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o כלי צמצו� מספר יגרו� ל

הרכב הנכנסי� לעיר 

כמדיניות עקבית של 

 .)?? (יהיהעיר

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי 

 של הולכי הרגל

o  הורדת מכוניות ואופניי�

 . מהמדרכות

o  בפרויקטי� החדשי�

הול# הרגל ולא להתמקד ב

 . לרכב הפרטי

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

שבילי האופניי! 

 בעיר

o  חיבור מיידי של השבילי�

 הקיימי�

o סלילת שבילי אופניי� 

לחיבור שכונות דרו� מזרח 

 .מרכזהוצפו% העיר ע� 
 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול . 6

מער1 

 האוטובוסי!

o ארגו% ועדה בעלת סמכויות ל

 .קוי האוטובוס מחדש

o  הקצאת נתיבי תחבורה

 ציבוריי�

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

לפיתוח הקו 

 הירוק

o %נית% לתכנ% ולהקי� ; כ

בת תחתית עד הפעלתה רכ

 ). ירושלי�( שני� 5תו# 

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או 

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o %לא נמצאה התייחסות כ   
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

 זיהו! סביבה
    

/ הפחתת . 9

מניעת זיהו! 

אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

o  %אכיפת החוק באופ

 .אינטנסיבי

   לא נמצאה התייחסות

הפחתת . 10

 זיהומי קרקע 

o  תחנות (היתר רישו� עסקי�

ת% לאחר המלצת יני) דלק

 איכות הסביבה 

o ע "כל בקשה לאישור תב

נת% לאחר ביצוע תחקיר ית

 .סביבתי יסודי
 

   לא נמצאה התייחסות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  ועדה לבדיקת המחדלי� 

o  גיוס משאבי� ממשלתיי�

את על מנת לתק% ולחדש 

 .המערכת
 

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o של אינטנסיבית הפעלה 

 .התוכנית

   לא נמצאה התייחסות

סלילת . 13

אספלט שקט 

בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות כ   

פריסת . 14

 אנטנות סלולריות 

o %שקיפות מלאה נדרשת; כ 

 .לציבור לגבי נתוני הקרינה

פעילות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

" ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

חוק  "–נמנע בהצבעה לביטול הצעה לסדר 

" עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' ישיבת מועצה מס(

 

  לא נמצאה התייחסות    אחר

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! . 15

לשמירת 

י! השטח

הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  הקמת שטחי� ירוקי�

 ע�במיוחד בשכונות 

 צפיפות דיור 

 –פלורנטי%  "–הצביע נגד אישור הצעה לסדר 

 ) 30ישיבת מועצה " (?לא%

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  ועדת שיתו- פעולה ע�

א "הציבור ואישורי� לפי תמ

13  

   לא נמצאה התייחסות

תוספת . 17

יות בניה זכו

 בפארק הירקו"

o הקיימותבנייה הזכויות ; נגד 

 מספיקות לשירותי� לאזרח

   לא נמצאה התייחסות
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

פיתוח פארק . 18

איילו" וחיבורו 

 לעיר

o   מנו- כבעד חיבור הפארק

 .לשכונות דרו� ומזרח העיר

o  הצביע בעד אישור הצעה לסדר– 

"  פארק מטרופוליני–פארק איילו% "

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

  

שימור . 19

השטח הטבעי 

 באזור פי גלילות

o במיוחד לשמור על ; בעד

שלולית החור- המיוחדת 

 במינה

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) . 20

הציבור בתכנו" 

ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o  הקמת גינות עידוד

 קהילתיות

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! . 21

תכנית "ליישו! ה

 של" האסטרטגית

 העירייה

o  שקיפות מקסימלית 

o  קביעת נהלי� לאגפי� כדי

 הציבור ברוח אתלשת- 

 .נדה המקומית'האג

 –אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

"  מחזו% ליעדי� ונהלי�–שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה (

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %לא נמצאה התייחסות כ   

הלי1 ציבורי . 23

סדר בתכניות מו

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות . בעד   

צעדי! . 24

להגברת נגישות 

בעלי תפקידי! 

 בעירייה

o  נהלי� להקטנת

 .הבירוקרטיה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ . 25

מ "סי"עקרונות 

21" 

o משאבי העיר לטובת ניהול 

 האזרח בדורות הבאי� 

o א יפו "כניסתה של ת

 .21נדה 'לאג
 

   ותלא נמצאה התייחס

נושאי! . 26

  אחרי!

   לא נמצאה התייחסות 
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 ס" חבר מועצת העיר מטע! סיעת ש�מר שלמה זעפרני  .20
  

  0%: העדרויות, 15: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר� 

" ניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפומדי"

להרחיב את הדיו% על בעיות הקוראת 

 ).27' ישיבת מועצה מס (התחבורה בעיר

 

o  פרוטוקול וועדת נכסי� הצביע בעד אישור

חניו% ציבורי תת  הכולל  הקמת 12/05' מס

 מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו, קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

מתשתיות כבישי! העברת השקעות . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

   לא נמצאה התייחסות המדרכות לשימוש בלעדי של הולכי הרגל. 4

   לא נמצאה התייחסות קידו! מערכת שבילי האופניי! בעיר. 5

    נמצאה התייחסותלא צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר מתחנת / הפחתת . 9

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות קע הפחתת זיהומי קר. 10

   לא נמצאה התייחסות " ומניעת זיהו! הי!"שדרוג מער1 השפד. 11

   לא נמצאה התייחסות יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! המרכזיי! . 13

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות  "�לסדר לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר עירוני  "–הצביע בעד ביטול הצעה לסדר 

ישיבת מועצה " (לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מס

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–הצביע נגד הצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (?לא%
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

   לא נמצאה התייחסות בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור בחו). 16

   לא נמצאה התייחסות תוספת זכויות בניה בפארק הירקו". 17

 –פארק איילו%  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

  )21' ת מועצה מסישיב" (פארק מטרופוליני
 

  

   לא נמצאה התייחסות שימור השטח הטבעי באזור פי גלילות. 19

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

" תכנית האסטרטגית"דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה

o שיתו- הציבור  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

 )34ישיבת מועצה " (ליעדי� ונהלי� מחזו% –

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות משמעותיות . 23

צעדי! להגברת נגישות בעלי תפקידי! . 24

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   נמצאה התייחסותלא  "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

  
  
 

חברת מועצת העיר מטע! ,  סגנית ראש העיר�יעל דיי" ' גב   .21
 סיעת מרצ

  
  6%: העדרויות, 15: ניקוד הצבעות

  
  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

    o    תחבורה

צמצו! תנועת . 1

 הרכב וזיהו! כלי

   אוויר

 מדלק

 אכיפת שימוש בסולר דל גופרית 

מפרקיי� �הגבלת רכבי� דו

 לצירי� עורקיי�

מעבר לתחבורה ציבורית 

 .קומפקטית רציפה

o  הצביעה נגד אישור הצעה

מדיניות תנועה  "�לסדר 

" ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% הקוראת 

 על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

o  אישור הצביעה בעד

פרוטוקול וועדת נכסי� 

 הכולל  הקמת 12/05' מס

, חניו% ציבורי תת קרקעי

מבנה ג% ילדי� וגינה 

ישיבת  (ציבורית מעליו

  )31' מועצה מס

 

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

באספלט (כבישי� משופרי� 

 )שקט

 .אמצעי תחבורה אחרי�

  לא נמצאה התייחסות
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 תק" הפחתת. 3

החניה לאור1 

 ?רי!"המע

o ליישו� כשתוצע ; בעד

תחבורה ציבורית בקו 

 . האדו�

  לא נמצאה התייחסות

המדרכות . 4

לשימוש בלעדי של 

 הולכי הרגל

o  %גלגלי� בכחול 2למע 

  לב% מדרכה רחבה

o איסור חניה על מדרכות 

o הסטת אשפתוני� ירוקי�. 

  לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת . 5

! שבילי האופניי

 בעיר

o  #תשתית הקמת המש

 .נתיבי אופניי�
 

  לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול . 6

 מער1 האוטובוסי!

o  מערכת שלד עורקית אליה

וממנה זרימת מיניבוסי� 

 .ברצ- בקווי רוחב
 

  לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית . 7

כדר1 מהירה 

  לפיתוח הקו הירוק
 

o %לא נמצאה התייחסות כ  

העברת רכבי . 8

ייה לגז או העיר

שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o לא נמצאה התייחסות בעד  

�הסדרי חנייה ונתיבי� לדו o  א ח  ר

 .ק" סמ50גלגלי עד 

o  אוטונומיה לאיגוד ערי�

 בתכנו% וביצוע 

o  העברת סמכויות ממשרד

 .התחבורה

  לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  לי!רידינג וממפע
 

o מסנני� אכיפת 

 כמתחייב 

o חלופה לרידינג ותכנ %– 

אינה מקור עיקרי 

 לחשמל

  לא נמצאה התייחסות

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  הגדלת קנסות וצווי

  .הריסה/מניעה

o  העברת הפיקוח

 יה ילעירבלעדית 

 

  לא נמצאה התייחסות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת "השפד

 זיהו! הי!

o  %הדרגתי ושוט- תיקו

 . הסדקי�של 

  לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

החומש לניקוי 

 הירקו"

o  %דגש על גדות הירקו

 .והשפ#

  לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות כ  

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o %הצביעה נגד אישור הצעה לסדר  כ� 

כות בנושא פעילות ראשי ערי� סמו"

  )31' ישיבת מועצה מס" (הסלולרי
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

  

חוק  "–הצביעה בעד ביטול הצעה לסדר 

עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא 

  )13' ישיבת מועצה מס" (קרינה

שטחי! פתוחי! 

     וחו)

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o %הצביעה נגד אישור הצעה לסדר  כ– 

ועצה ישיבת מ" (? לא%–פלורנטי% "

30 ( 

 

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות 

 הציבור בחו)

o  איסור בנייה כמתחייב

 בחוק 

o  -פינוי כל מחסו� לרצ

החו- לשימוש 

 .התושבי� לרחצה

  לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות . 17

בניה בפארק 

 הירקו"

o לא נמצאה התייחסות נגד  

פיתוח פארק .  18

 איילו" וחיבורו לעיר

o בעד o ישור הצעה הצביעה בעד א

 פארק –פארק איילו%  "–לסדר 

ישיבת מועצה " (מטרופוליני

  )21' מס
 

 

שימור השטח . 19

הטבעי באזור פי 

 גלילות

o לא נמצאה התייחסות בעד  

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול 

 גינות שכונתיות  

o פ לנפש"הקפדה על שצ , 

o  הקצאת שטח ירוק בכל

 .היתר בנייה

  לא נמצאה התייחסות

 תו) ציבורשי
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o תושבי� בדיו% מעורבות 

הציבורי בכל תכניות 

 .יהיאגפי העיר

 –הצביעה בעד אישור הצעה לסדר 

 מחזו% ליעדי� –שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה " (ונהלי�

 

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות 

 באתר האינטרנט 

o %התייחסותלא נמצאה כ   

הלי1 ציבורי . 23

מוסדר בתכניות 

 משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות בעד  

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי 

  תפקידי! בעירייה
 

o  פניות ציבור"תגבור "

 בכל אג- 

o  פיקוח על מת% תשובות

 .והיענות מהירה

  לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o  הסיעה מאמצת כל

סדר יו� " מהמשתמע

 "21מקומי 

  לא נמצאה התייחסות

דאגה ושמירה על זכויות  o  נושאי! אחרי!.26

 בעלי חיי� בעיר

o בכל חינו# סביבתי פעיל 

 .הגילאי�

הקלות  �הצביעה בעד הצעה לסדר 

ושיפורי� בתנאי� הניתני� לכלבי� 

  )14ישיבת מועצה  (ובעליה�
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

o  לובי סביבה עירונית

 חזק במועצת העיר

 .הפעלת תושבי�ל

  
  
 

  חברת מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!�גיא � ד חביבה אבי"וע .22
  

  6%: העדרויות, 15: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

 תחבורה
    

 צמצו! תנועת כלי. 1

  הרכב וזיהו! אוויר 

 מדלק

o %בהחלט כ o  נעדרה מהצבעה לאישור הצעה

 תנועה ותחבורה מדיניות "–לסדר 

להרחיב הקוראת " בתל אביב יפו

 את הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 .)27' ישיבת מועצה מס(
 

o  פרוטוקול  �הצביעה בעד אישור

 הכולל  12/05' וועדת נכסי� מס

, חניו% ציבורי תת קרקעיהקמת 

 מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

  

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות 

 תק" החניה הפחתת. 3

 ?רי!"לאור1 המע
o שינוי תק% ; בעד

 .הדרגתי

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש . 4

 בלעדי של הולכי הרגל

o  הגברת הפיקוח 

o  הורדת הרכבי�

 .מהמדרכות
 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי . 5
 י! בעירהאופני

o  הקצאת
משאבי� 

 נוספי� 

o  רישות כל העיר

 .בשבילי� 
 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול מער1 . 6

 האוטובוסי!

o  לח& על משרד

 התחבורה

להפעלת תכנית 

קווי לקיימת 

מיניבוסי� 

 .בשכונות

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o לא נמצאה התייחסות בעד   

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או שיכיל 
o לא נמצאה התייחסות בעד   
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

 מלכודות חלקיקי!

 זיהו! סביבה
    

מניעת / הפחתת . 9

זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

אתמו# בהחשת המעבר 

 .לשימוש בגז
 

   לא נמצאה התייחסות

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

 בדיקות קרקע

 

   לא נמצאה התייחסות

וג מער1 שדר. 11

" ומניעת זיהו! "השפד

 הי!

 % מזרחי "קידו� שפד

    בקרה שוטפת על       

 .תקינות המתקני�      

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

 החומש לניקוי הירקו"

תביעה לשיתו- העיריות 

השכנות במימוש 

  .התכנית

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט שקט . 13

בעורקי! המרכזיי! 

 רבעי

   לא נמצאה התייחסות בעד

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

פעילות  "� הצביעה נגד אישור הצעה לסדר  בעד

" ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

חוק עזר  "–הצביעה בעד ביטול הצעה לסדר 

" עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' ישיבת מועצה מס(

 

 וחו)שטחי! פתוחי! 
    

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

 –נעדרה מהצבעה לאישור הצעה לסדר  בהחלט כ%

  )30ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "
 

  

בניה לאור1 החופי! . 16

 וזכות הציבור בחו)

   לא נמצאה התייחסות 13 א"הקפדה על יישו� תמ

תוספת זכויות בניה . 17

 בפארק הירקו"

 � פרטיי� זכיינינגד 

 בעד שירותי� לציבור

   לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק איילו" . 18

 וחיבורו לעיר

 –הצביעה בעד אישור הצעה לסדר  o בעד

"  פארק מטרופוליני–פארק איילו% "

  )21' ישיבת מועצה מס(
 

  

שימור השטח . 19

 הטבעי באזור פי גלילות

" ריאות ירוקות"שילוב  בניה ב

. 

   תלא נמצאה התייחסו

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול גינות 

 שכונתיות  

אכיפת חוקי עזר לטיפוח 

, גינות שכונתיות וביתיות

 בנייני� לשיפור חזות 

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

" תכנית האסטרטגית"ה

 של העירייה

 מועצת תהחלטל מחויבות

יה לשיתו- יהעיר

 .תושבי�

 –עה לאישור הצעה לסדר נעדרה מהצב

"  מחזו% ליעדי� ונהלי�–שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה (
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

פרסו! מועדי ותכני . 22

הישיבות באתר 

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות בעד

הלי1 ציבורי מוסדר . 23

 בתכניות משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות בעד

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי תפקידי! 

 בעירייה

לא רואה בעיה בנגישות 

 לנבחרי�

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"

   לא נמצאה התייחסות 

   לא נמצאה התייחסות   נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת מרצ�מר טורק רפעת  .23
  

  17%: העדרויות, 13: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

 הרכב וזיהו! צמצו! תנועת כלי. 1

  אוויר 

 מדלק

o  לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר� 

" מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו"

להרחיב את הדיו% על בעיות התחבורה הקוראת 

 ).27' ישיבת מועצה מס (בעיר

o  פרוטוקול וועדת לא השתת- בהצבעה לאישור

חניו% ציבורי תת ת  הכולל  הקמ12/05' נכסי� מס

 מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו, קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

העברת השקעות מתשתיות . 2

 כבישי! לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

 תק" החניה לאור1 הפחתת. 3

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש בלעדי של . 4

 הולכי הרגל

   ייחסותלא נמצאה הת

קידו! מערכת שבילי האופניי! . 5

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח . 7

 הקו הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או . 8

 שיכיל מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 יבהזיהו! סב
   

מניעת זיהו! אוויר / הפחתת . 9

  מתחנת רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

" ומניעת "שדרוג מער1 השפד. 11

 זיהו! הי!

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית החומש לניקוי . 12

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

 בעורקי! סלילת אספלט שקט. 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות  "�לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת מועצה " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מס

חוק עזר  "–לא השתת- בהצבעה לביטול הצעה לסדר 

 ישיבת מועצה" (עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מס

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! . 15

 הפתוחי! ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (?לא%
 

  

בניה לאור1 החופי! וזכות . 16

 הציבור בחו)

   לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות בניה בפארק . 17

 הירקו"

   ותלא נמצאה התייחס

פיתוח פארק איילו" וחיבורו . 18

 לעיר

o  פארק איילו%  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר– 

 )21' ישיבת מועצה מס" (פארק מטרופוליני

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 גלילות

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול . 20

 גינות שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

 בורשיתו) צי
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

o שיתו-  "–אישור הצעה לסדר ל נעדר מהצבעה

ישיבת מועצה " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

34( 

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות . 22

 באתר האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 משמעותיות 

   התייחסותלא נמצאה 

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26
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  חבר מועצת העיר מטע! סיעת הגמלאי!� מר מאיר מוזס  .24
  

  8%: העדרויות, 23: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות י! מישיבות המועצהממצא הנושא

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  נמנע בהצבעה לאישור הצעה לסדר � 

" מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב יפו"

להרחיב את הדיו% על בעיות הקוראת 

 ).27' ישיבת מועצה מס (התחבורה בעיר

o  פרוטוקול וועדת נכסי� הצביע בעד אישור

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05 'מס

מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית , תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

   לא נמצאה התייחסות  הרגלהמדרכות לשימוש בלעדי של הולכי. 4

   לא נמצאה התייחסות קידו! מערכת שבילי האופניי! בעיר. 5

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   ייחסותלא נמצאה הת

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר מתחנת / הפחתת . 9

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת זיהו! "שדרוג מער1 השפד. 11

 הי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! המרכזיי! . 13

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות ראשי  "�הצביע בעד אישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת מועצה " (ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מס

חוק עזר  "–נמנע בהצבעה לביטול הצעה לסדר 

 ישיבת" (עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–נמנע בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (?לא%
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  התייחסות י! מישיבות המועצהממצא הנושא

   לא נמצאה התייחסות בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור בחו). 16

   חסותלא נמצאה התיי תוספת זכויות בניה בפארק הירקו". 17

פארק  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מס
 

  

   לא נמצאה התייחסות שימור השטח הטבעי באזור פי גלילות. 19

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

  ציבורשיתו)
   

" תכנית האסטרטגית"דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה

o שיתו-  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

ישיבת " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

 )34מועצה 

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 משמעותיות 

   התייחסותלא נמצאה 

צעדי! להגברת נגישות בעלי תפקידי! . 24

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת יהדות התורה�הרב נפתלי לוברט  .25
  

  8%: העדרויות, 13: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה אהנוש

 תחבורה
   

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  מדיניות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר

הקוראת " תנועה ותחבורה בתל אביב יפו

 להרחיב את הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

o  פרוטוקול וועדתלא השתת- בהצבעה לאישור 

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05' נכסי� מס

 מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו, תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס(

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

   לא נמצאה התייחסות י של הולכי הרגלהמדרכות לשימוש בלעד. 4

   לא נמצאה התייחסות קידו! מערכת שבילי האופניי! בעיר. 5
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה אהנוש

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   א נמצאה התייחסותל

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר מתחנת / הפחתת . 9

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת זיהו! "שדרוג מער1 השפד. 11

 הי!

   לא נמצאה התייחסות

   יחסותלא נמצאה התי יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! המרכזיי! . 13

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות  "�לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר עירוני  "–הצביע בעד ביטול הצעה לסדר 

ישיבת מועצה " ( קרינהלפיקוח ואכיפה בנושא

  )13' מס

 

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

 –לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "
 

  

   לא נמצאה התייחסות בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור בחו). 16

   לא נמצאה התייחסות רקו"תוספת זכויות בניה בפארק הי. 17

פארק  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מס
 

  

   לא נמצאה התייחסות שימור השטח הטבעי באזור פי גלילות. 19

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   ה התייחסותלא נמצא

 שיתו) ציבור
   

" תכנית האסטרטגית"דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה

o שיתו-  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

ישיבת " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

 )34מועצה 

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23

 מעותיות מש

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי תפקידי! . 24

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה אהנוש

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת יהדות התורה� מר אליהו אמינוב  .26

  

  8%: העדרויות, 13: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

 הרכב וזיהו! צמצו! תנועת כלי. 1

  אוויר 

 מדלק

o  מדיניות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר

הקוראת " תנועה ותחבורה בתל אביב יפו

 להרחיב את הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

o  טוקול וועדת נכסי� מספרוהצביע בעד אישור '

, חניו% ציבורי תת קרקעי הכולל  הקמת 12/05

ישיבת  (מבנה ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31' מועצה מס

  

העברת השקעות מתשתיות . 2

 כבישי! לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

 תק" החניה לאור1 הפחתת. 3

 ?רי!"המע

   לא נמצאה התייחסות

לשימוש בלעדי של המדרכות . 4

 הולכי הרגל

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי האופניי! . 5

 בעיר

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח . 7

 הקו הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או . 8

 ת חלקיקי!שיכיל מלכודו

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

מניעת זיהו! אוויר / הפחתת . 9

  מתחנת רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת "שדרוג מער1 השפד. 11

 זיהו! הי!

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית החומש לניקוי . 12

 הירקו"

   א נמצאה התייחסותל

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות ראשי  "� הצביע נגד הצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

' ישיבת מועצה מס" (ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

31(  
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

חוק עזר עירוני  "–הצביע בעד ביטול הצעה לסדר 

' ישיבת מועצה מס" (אכיפה בנושא קרינהלפיקוח ו

13(  

 שטחי! פתוחי! וחו)
   

צעדי! לשמירת השטחי! . 15

 הפתוחי! ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–הצביע נגד הצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (?לא%
 

  

בניה לאור1 החופי! וזכות . 16

 הציבור בחו)

   לא נמצאה התייחסות

יה בפארק תוספת זכויות בנ. 17

 הירקו"

   לא נמצאה התייחסות

פארק איילו%  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

  )21' ישיבת מועצה מס" ( פארק מטרופוליני–
 

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 גלילות

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול . 20

 ת  גינות שכונתיו

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
   

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

שיתו- הציבור  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר 

 )34ישיבת מועצה " ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות . 22

 באתר האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

 בתכניות הלי1 ציבורי מוסדר. 23

 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

  חברת מועצת העיר מטע! סיעת שינוי� זוהר שביט ' פרופ .27
  

  19%: העדרויות, 12: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

     o   o  תחבורה

 צמצו! תנועת כלי. 1

  הרכב וזיהו! אוויר 

 מדלק

o  הרחבת בדיקות מדגמיות לכלי

  רכב 

o בלת שעות הכניסההג . 

o  זיהומי בנזי% מכלי רכב 

o  לא השתתפה בהצבעה לאישור

מדיניות תנועה  "�הצעה לסדר 

הקוראת " ותחבורה בתל אביב יפו

להרחיב את הדיו% על בעיות 

' ישיבת מועצה מס (התחבורה בעיר

27.( 

o  לא השתתפה בהצבעה לאישור
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

 12/05' פרוטוקול וועדת נכסי� מס

חניו% ציבורי תת הכולל  הקמת 

מבנה ג% ילדי� וגינה , קרקעי

' ישיבת מועצה מס (ציבורית מעליו

31(  

העברת השקעות . 2

יות כבישי! מתשת

 לאמצעי תחבורה אחרי!

o לא נמצאה התייחסות  הרחבת השימוש באופניי�   

 תק" החניה הפחתת. 3

 ?רי!"לאור1 המע
o לא נמצאה התייחסות  דבע   

המדרכות לשימוש . 4

 בלעדי של הולכי הרגל

o  לחימה בפלישת בתי קפה

  . למדרכות

o חנייה על מדרכות רחבות : 

o מרחב חופשי להולכי רגל 

o  #קווי סימו%חניה בתו 

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי . 5

 האופניי! בעיר

o  הרחבה ברחבי העיר כולל

  במרכז העיר

  

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! לייעול מער1 . 6

 האוטובוסי!

o מצו� אוטובוסי� מפרקיי� צ 

o  מעבר לאוטובוסי� קטני�

 . ופחות מזהמי�

o הגברת תדירות האוטובוסי�  

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o %לא נמצאה התייחסות  כ   

העברת רכבי העירייה . 8

לגז או שיכיל מלכודות 

 חלקיקי!

o %לא נמצאה התייחסות  כ   

 זיהו! סביבה
    

מניעת זיהו! / הפחתת . 9

אוויר מתחנת רידינג 

 וממפעלי!

o  מלחמה בכל גור� מזה� ברחבי

מפעלי� (העיר ומחוצה לה 

 )מזהמי הירקו% ועוד

   לא נמצאה התייחסות

מניעה מתמשכת של זיהו�  o הפחתת זיהומי קרקע . 10

  סביבתי

o שרת והפעלת פקחי� הכ

  בהתא� לתקני� 

   לא נמצאה התייחסות

" "שדרוג מער1 השפד. 11

 ומניעת זיהו! הי!

o זירוז בניית המוביל המזרחי 

o  שדרוג המערכת הקיימת 

o  הזרמת כל השפכי� למערכות

 .הור ולא לי�טי

o  ניטור ומיפוי ממוחשב לצנרת הביוב

סיוע ; וקטלוג צינורות לפי גיל

 ממשלתי  

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית החומש . 12

 לניקוי הירקו"

o  הגברת שיתו- פעולה ע�

הרשויות המוניציפאליות 

 האחרות 

o הפעלת הפיקוח ביתר הקפדה. 

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט שקט . 13

 עורקי! המרכזיי! בעירב

o  לא נמצאה התייחסות  . מוכר לילאהנושא   
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  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o %לא השתתפה בהצבעה לאישור הצעה   כ

פעילות ראשי ערי� סמוכות  "� לסדר 

' ישיבת מועצה מס" (בנושא הסלולרי

31(  

חוק  "–הצביעה נגד ביטול הצעה לסדר 

עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא 

  )13' ישיבת מועצה מס" (קרינה

 

 קוי העיר מאשפה ופסולתני o  אחר

o  טיפול במפגעי רעש ותעשיה

  באזורי מגורי�

  לא נמצאה התייחסות

 שטחי! פתוחי! וחו)
    

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o  הגדלה מירבית של השטחי�

 הפתוחי�

o  יישו� תק% שטחי� ירוקי� בכל

  שכונות  בשיתו- וועדי, שכונות העיר

 –הצביעה נגד אישור הצעה לסדר 

 ) 30ישיבת מועצה " (? לא%–פלורנטי% "

  

בניה לאור1 החופי! . 16

 וזכות הציבור בחו)

o %לא נמצאה התייחסות  .שמירת חוקי� קיימי� בנדו   

תוספת זכויות בניה . 17

 בפארק הירקו"

o במגבלות מתאימות, אפשר ,

 . להרחיב את זכויות הבניה

o עת כספי� מותנה בהשק

בפיתוח שטחי� ירוקי� 

 .במקומות אחרי� בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פיתוח פארק איילו" . 18

 וחיבורו לעיר

o פארק  "–הצביעה בעד אישור הצעה לסדר   דבע

ישיבת " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

  )21' מועצה מס
 

  

שימור השטח הטבעי . 19

 באזור פי גלילות

o  הפניית הבנייה העתידית של

תו# שימור האתר , עירה

 . הארכיאולוגי במקו�

o  דרישת הקצאת שטחי� ירוקי�

ציבוריי� בכל תכנית פיתוח 

 .לאזור

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o  שיתו- הציבור תמיד חשוב

  וחיוני 

   לא נמצאה התייחסות

 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

"  האסטרטגיתתכנית"ה

 של העירייה

o  דיו% ,  שמיעה�דיוני� מעשיי�

 . וקבלת המלצות

o  לצר- �לכל תכנית מרחבית 

לא , נציגי תושבי� באזור לדיו%

 .רק להתנגדויות

 –הצביעה בעד אישור הצעה לסדר 

 מחזו% ליעדי� –שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה " (ונהלי�

  

פרסו! מועדי ותכני . 22

הישיבות באתר 

 ינטרנט הא

o %לא נמצאה התייחסות   כ   

הלי1 ציבורי מוסדר . 23

 בתכניות משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות  בעד   

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי תפקידי! 

 בעירייה

o  להרחיב במגבלות שלא יווצרו

 ".מטרידי רשת קבועי�"

   לא נמצאה התייחסות
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מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

21" 
o %תלא נמצאה התייחסו  כ   

   לא נמצאה התייחסות   נושאי! אחרי!. 26

  
  
  

  חבר מועצת העיר מטע! סיעת ליכוד�מר ישעיהו דרורי  .28
  

  11%: העדרויות, 11: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה התחייבויות/הצהרות הנושא

     o   o  תחבורה

 צמצו! תנועת כלי. 1

  הרכב וזיהו! אוויר 

 מדלק

o  החמרת התקני� לרמת

הפליטה המותרת מדיזל 

 .ובנזי%
 

o  הרחבת המחויבות לדלק דל

  גופרית ברחבי גוש ד%
 

o  נעדר מהצבעה לאישור הצעה לסדר� 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב "

להרחיב את הדיו% על הקוראת " יפו

ישיבת  (בעיות התחבורה בעיר

 .)27' מועצה מס

o  פרוטוקול נעדר מהצבעה לאישור

 הכולל  12/05' וועדת נכסי� מס

מבנה , חניו% ציבורי תת קרקעיהקמת 

ישיבת  (ג% ילדי� וגינה ציבורית מעליו

  )31' מועצה מס

  

העברת השקעות . 2

מתשתיות כבישי! 

לאמצעי תחבורה 

 אחרי!

o  תקציבי� לרכבות תחתיות

 .בתו# הערי� הגדולות

   לא נמצאה התייחסות

 תק" החניה הפחתת. 3

 ?רי!"לאור1 המע
o בורה עידוד שימוש בתח

 ציבורית 

o  הפיכתה לאלטרנטיבה זולה

 .  וזמינה

   לא נמצאה התייחסות

המדרכות לשימוש . 4

 בלעדי של הולכי הרגל

o  להקשות על חניה– 

 מחסומי�

   לא נמצאה התייחסות

קידו! מערכת שבילי . 5

 האופניי! בעיר

o  המש# בניית שבילי�

) ?(במקומות בה� ה� זמיני� 

 .ומבוקשי�
 

   תלא נמצאה התייחסו

צעדי! לייעול מער1 . 6

 האוטובוסי!

o  תכנית המשלבת ביקושי�

צרכי� וכוללת אמצעי 

 תחבורה שוני�

   לא נמצאה התייחסות

רכבת עלית כדר1 . 7

מהירה לפיתוח הקו 

 הירוק

o אתמו# ברכבת תחתית ; לא

 .קלה+ 

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי . 8

העירייה לגז או שיכיל 

 מלכודות חלקיקי!

o %נמצאה התייחסותלא  כ   

 זיהו! סביבה
    

   לא נמצאה התייחסותדרישה לזרז את המעבר לגז  oמניעת / הפחתת . 9
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זיהו! אוויר מתחנת 

  רידינג וממפעלי!
 

יתר . בהפעלת רידינג

או /המפעלי� דלק בגופרית ו

 !החמרת האכיפה

הפחתת זיהומי . 10

 קרקע 

o  אי% לאפשר הקמת תחנות

 .דלק בתחו� תל אביב יפו

o ברת הפיקוח מפני הג

דליפות דלק מהמיכלי�  

י משרד התשתיות "ע

 .בפיקוח העירייה
 

   לא נמצאה התייחסות

שדרוג מער1 . 11

" ומניעת זיהו! "השפד

 הי!

o  ביצוע תוכנית קיימת

% ומניעת "לשדרוג השפד

 .זיהו� הי�

   לא נמצאה התייחסות

יישו! תכנית . 12

 החומש לניקוי הירקו"

o ד אתמו# בתוכניות המשר

לאיכות הסביבה ועיריית 

 .א יפו לניקוי הירקו%"ת

   לא נמצאה התייחסות

סלילת אספלט . 13

שקט בעורקי! 

 המרכזיי! בעיר

o %לא נמצאה התייחסות כ   

פריסת אנטנות . 14

 סלולריות 

o %נעדר מהצבעה לאישור הצעה לסדר  כ� 

פעילות ראשי ערי� סמוכות בנושא "

  )31' ישיבת מועצה מס" (הסלולרי

  

חוק  "–עדר מהצבעה לאישור הצעה לסדר נ

עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא 

  )13' ישיבת מועצה מס" (קרינה

 

העלאה לסדר היו� את בעיית  o  אחר

  .הרעש בעיר

  לא נמצאה התייחסות

 שטחי! פתוחי! וחו)
    

צעדי! לשמירת . 15

השטחי! הפתוחי! 

 ופיתוח!

o רנטי% פלו "–הצביע נגד אישור הצעה לסדר  חיובי

 )30ישיבת מועצה " (? לא%–

  

בניה לאור1 . 16

החופי! וזכות הציבור 

 בחו)

o  מאבק על שימור החופי�

ועל זכות הציבור ליהנות 

 .משימוש זה

   לא נמצאה התייחסות

תוספת זכויות . 17

 בניה בפארק הירקו"

o לא נמצאה התייחסות נגד   

פיתוח פארק . 18

 איילו" וחיבורו לעיר

o בעד o  אישור הצעה לסדר הצביע בעד– 

 פארק –פארק איילו% "

' ישיבת מועצה מס" (מטרופוליני

21(  
 

  

שימור השטח . 19
הטבעי באזור פי 

 גלילות

o לא נמצאה התייחסות בעד   

שיתו) הציבור . 20

בתכנו" ותפעול גינות 

 שכונתיות  

o  שיתו- נציגי התושבי�

באמצעות ועדת השכונה 

ומינוי תושבי� לועדות איכות 

  הסביבה

   לא נמצאה התייחסות
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 שיתו) ציבור
    

דרכי! ליישו! . 21

תכנית "ה

של " האסטרטגית

 העירייה

o אישור הצעה לסדר  הצביע בעד יישו� התוכנית האסטרטגית– 

 מחזו% ליעדי� –שיתו- הציבור "

 )34ישיבת מועצה " (ונהלי�

  

פרסו! מועדי . 22

ותכני הישיבות באתר 

 האינטרנט 

o ות פעולה בהתא� למדיני

 .העירייה

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר . 23

 בתכניות משמעותיות 

o לא נמצאה התייחסות בעד   

צעדי! להגברת . 24

נגישות בעלי תפקידי! 

 בעירייה

o  קביעת תכנית להגברת הנגישות

בשיתו- בכירי� , כלפי התושבי�

 . בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

אימו+ עקרונות . 25

 "21מ "סי"
o לא נמצאה התייחסות . דיי% לא גיבש עמדהע   

הגברת האכיפה נגד עברייני זהו�  o  נושאי! אחרי!. 26

 .האוויר

   לא נמצאה התייחסות
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 ס" חבר מועצת העיר מטע! סיעת ש� מר דורו" לוי  .29
  

  22%: העדרויות, 7: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר עת כליצמצו! תנו. 1

 מדלק

o  מדיניות  "�הצביע נגד אישור הצעה לסדר

הקוראת " תנועה ותחבורה בתל אביב יפו

 להרחיב את הדיו% על בעיות התחבורה בעיר

 ).27' ישיבת מועצה מס(

o  פרוטוקול וועדת לא השתת- בהצבעה לאישור

חניו% ציבורי  הכולל  הקמת 12/05' נכסי� מס

 ג% ילדי� וגינה ציבורית מבנה, תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! לאמצעי . 2

 תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

   לא נמצאה התייחסות המדרכות לשימוש בלעדי של הולכי הרגל. 4

   לא נמצאה התייחסות  האופניי! בעירקידו! מערכת שבילי. 5

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

   לא נמצאה התייחסות רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו הירוק. 7

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות

 זיהו! סביבה
   

 אוויר מתחנת רידינג מניעת זיהו!/ הפחתת . 9

  וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

   לא נמצאה התייחסות " ומניעת זיהו! הי!"שדרוג מער1 השפד. 11

   לא נמצאה התייחסות יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! המרכזיי! . 13

 בעיר

   אה התייחסותלא נמצ

פעילות  "� לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

ישיבת " (ראשי ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

  )31' מועצה מס

חוק עזר  "–לא השתת- בהצבעה לביטול הצעה לסדר 

ישיבת " (עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

  )13' מועצה מס

 

    שטחי! פתוחי! וחו)

צעדי! לשמירת השטחי! הפתוחי! . 15

 ופיתוח!

פלורנטי%  "–לא השתת- בהצבעה לאישור הצעה לסדר 

  ) 30ישיבת מועצה " (? לא%–
 

  

   לא נמצאה התייחסות בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור בחו). 16

   לא נמצאה התייחסות תוספת זכויות בניה בפארק הירקו". 17
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פארק  "–הצביע בעד אישור הצעה לסדר  o יבורו לעירפיתוח פארק איילו" וח. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

 )21' מס

  

   לא נמצאה התייחסות שימור השטח הטבעי באזור פי גלילות. 19

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

    שיתו) ציבור

של " ית האסטרטגיתתכנ"דרכי! ליישו! ה. 21

 העירייה

o שיתו-  "–אישור הצעה לסדר  הצביע בעד

 )34 הישיב" ( מחזו% ליעדי� ונהלי�–הציבור 

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות משמעותיות . 23

י תפקידי! צעדי! להגברת נגישות בעל. 24

 בעירייה

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  
  

 1 חברת מועצת העיר מטע! סיעת תא�שולה אגמי ' גב .30
  

  11%: העדרויות, 5: ניקוד הצבעות
  

  התייחסות ממצאי! מישיבות המועצה הנושא

     o  תחבורה

   הרכב וזיהו! אוויר צמצו! תנועת כלי. 1

 מדלק

o  הצביעה נגד אישור הצעה לסדר– 

מדיניות תנועה ותחבורה בתל אביב "

להרחיב את הדיו% על הקוראת " יפו

ישיבת מועצה  (בעיות התחבורה בעיר

 .)27' מס

o  פרוטוקול וועדת  �הצביעה בעד אישור

חניו%  הכולל  הקמת 12/05' נכסי� מס

מבנה ג% ילדי� וגינה , ציבורי תת קרקעי

  )31' ישיבת מועצה מס (ציבורית מעליו

  

העברת השקעות מתשתיות כבישי! . 2

 לאמצעי תחבורה אחרי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות ?רי!" תק" החניה לאור1 המעהפחתת. 3

המדרכות לשימוש בלעדי של הולכי . 4

 הרגל

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות  שבילי האופניי! בעירקידו! מערכת. 5

   לא נמצאה התייחסות צעדי! לייעול מער1 האוטובוסי!. 6

רכבת עלית כדר1 מהירה לפיתוח הקו . 7

 הירוק

   לא נמצאה התייחסות

העברת רכבי העירייה לגז או שיכיל . 8

 מלכודות חלקיקי!

   לא נמצאה התייחסות
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    זיהו! סביבה

 זיהו! אוויר מתחנת מניעת/ הפחתת . 9

  רידינג וממפעלי!
 

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות הפחתת זיהומי קרקע . 10

" ומניעת זיהו! "שדרוג מער1 השפד. 11

 הי!

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות יישו! תכנית החומש לניקוי הירקו". 12

סלילת אספלט שקט בעורקי! . 13

 המרכזיי! בעיר

   לא נמצאה התייחסות

פעילות ראשי  "�הצביעה נגד אישור הצעה לסדר  פריסת אנטנות סלולריות . 14

'  מסהישיב" (ערי� סמוכות בנושא הסלולרי

31(  

חוק עזר עירוני  "–הצביעה בעד ביטול הצעה לסדר 

  )13 הישיב" (לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה

 

    )שטחי! פתוחי! וחו

טחי! הפתוחי! צעדי! לשמירת הש. 15

 ופיתוח!

 –פלורנטי%  "–נעדרה מהצבעה לאישור הצעה לסדר 

 )30ישיבת מועצה " (?לא%

  

בניה לאור1 החופי! וזכות הציבור . 16

 בחו)

   לא נמצאה התייחסות

   לא נמצאה התייחסות תוספת זכויות בניה בפארק הירקו". 17

פארק  "– הצעה לסדר הצביעה בעד אישור o פיתוח פארק איילו" וחיבורו לעיר. 18

ישיבת מועצה " ( פארק מטרופוליני–איילו% 

 )21' מס

  

שימור השטח הטבעי באזור פי . 19

 גלילות

   לא נמצאה התייחסות

שיתו) הציבור בתכנו" ותפעול גינות . 20

 שכונתיות  

   לא נמצאה התייחסות

    שיתו) ציבור

תכנית "דרכי! ליישו! ה. 21

 של העירייה" האסטרטגית

 –עדרה מהצבעה לאישור הצעה לסדר נ

"  מחזו% ליעדי� ונהלי�–שיתו- הציבור"

 )34 הישיב(

  

פרסו! מועדי ותכני הישיבות באתר . 22

 האינטרנט 

   לא נמצאה התייחסות

הלי1 ציבורי מוסדר בתכניות . 23
 משמעותיות 

   לא נמצאה התייחסות

צעדי! להגברת נגישות בעלי . 24

 תפקידי! בעירייה

   צאה התייחסותלא נמ

   לא נמצאה התייחסות "21מ "סי"אימו+ עקרונות . 25

   לא נמצאה התייחסות  נושאי! אחרי!. 26

 
  



 

  2004�2005– 3' ח משמר המועצה בירוק מס"דו  יפו     �א" החברה להגנת הטבע הפורו� הירוק לאיכות חיי� בת�יפו �א"קהילת ת

 
133  

   3' ספח מסנ
  

  מכתב לדוגמה לחבר המועצה 
  
  
  
  

  לכבוד
__________________  

                                     ____________________חבר מועצת העיר מטעם סיעת 
  
  

  ,ום רבשל
  . אשר יפורסם בחודשים הקרובים"משמר המועצה"ח אמצע הקדנציה של "בימים אלה אנו מסכמים את דו

. כפי שבאה לידי ביטוי במליאת מועצת העיר,  בעיראיכות החיים והסביבהח עוקב אחר פעילותך לקידום "הדו
  . 2008בשנת , ות הבאות למועצת העירלקראת הבחיר, שיסכם את פעילותך בקדנציה הזו, ח נוסף"בכוונתנו לפרסם דו

  
  . להציג את עשייתך- ולך,  להציג לתושבי העיר את פעילותך כחבר מועצת העיר- ח"מטרת הדו

  
, ממצאים אלו. הצבעותיך והתבטאויותיך בשנתיים האחרונות,  נוכחותך בישיבות המועצה-ח לגבי "להלן ממצאי הדו

  .עצה ישוקללו למתן הניקוד הכוללבצרוף הערכה על פעילותך מחוץ לישיבות המו
  

  .עדכן אותנו ונשמח לתקנה, במידה וזיהית טעות ברישומינו. ח"נודה להתייחסותך לקראת פרסום הדו

  
או סיעתך קידמתם לאורך /ועדכן אותנו לגבי פעילויות אשר אתה ו 2אנא מלא את העמודה השמאלית בנספח 

  ). חרח בצבע א"תגובתך תופיע בדו(השנתיים האחרונות 
  

  .5669972-03 :פקסבאמצעות  ה או il.org.spni@2tlv : ל"באמצעות הדוא 1.3.06תגובות יתקבלו עד לתאריך 
  
  
  
  

  בברכה
   צוות משמר המועצה בירוק

  יפו-הפורום הירוק לאיכות חיים בתל אביב
  
  
  

  03-5660960 –בני הלמן                            050-5862828 –טל ויינברג 

  
  
  
  
  


