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2012, יוני 26, שלישי יום   
  ב"תשע, תמוז' ו 

 
 סיכום ישיבה בנושא שטחי שחרור לכלבים 

 1באולם הנהלה , 29.4.2012', ביום אשהתקיימה 
 

  :נוכחים
 סגנית ראש העיר  ,נעמי צור' גב
 הנהלהחברת  ,מירב כהן' גב
 חברת הנהלה ,לורה ורטון' גב
 וטרינר העירוני ,ר זהר דבורקין"ד

 ע"סגנית רה. ע, פיפרנו אריאלמר 
 ע"שפ, סגנית הממונה על הגנים -אופירה לוי' גב

 בקעה -מתכנן אורבאני קהילתי , ושןאייל בן ש' אדר
 תושבת, פישרריקי ' גב

 תושב, מר אדם גיטין
 

  .שטחי שחרור לכלבים בתוך פארקים ועוד: מטרת הדיון היא לבחון את צרכי בעלי הכלבים בעיר
 

גובה (ר דבורקין עדכן לגבי הצרכים של פארק שחרור כלבים "ד. נציגות הציבור אמרו דברי פתיחה
 ).'גדול הפארק וכו, ספסליםמיקום , גדרות

 
 : הערות התושבים שהשתתפו בדיון

 

 .בקשה לקבל פירוט תקציבי של הפעולות הנעשות עם מס הבעלות על הכלבים •

 .התכנון הכולל של השכונהגינות כלבים כחלק מ •
 .ע לפניות הציבור"בנושא היחס של אגף שפעלתה טענה  •

 
, בגן סאקר :קיימים ארבעה אתרי שחרור נםשי: אופירה לוי עדכנה על הקיים בשטח כיום' גב

 .פארק סן סימוןוב ארנונה, רמת דניה
עולה הבעיה , מכניסים שטחי שחרור לכלבים כחלק מתוכניות עתידיות של תכנון בעיר ע"שפ

 350ל  200עלות הקמת שטח שחרור לכלבים נע בין . שטחים בשכונות הקיימות באיתור בעיקר
התקציב המבוקש כעת הוא . אך הוא לא אושר, ח"אש 530-שה לבשנה שעברה עלתה בק. ח"אש

 . ח"מלש 1.16
  .יש לציין כי ניתן לקדם פארק באמצעות תרומה חיצונית

סיפרה כי במקום היה שטח שהתושבים ביקשו להקים בו גינה וקיבלו  תושבת גילה ,פישרריקי ' גב
ה מול העירייה מכיוון מתברר שהייתה שם אי הבנ, עם זאת. את תמיכת מתכננת השכונה
  .שהמקום יועד לגינה קהילתית

אך , לפארק והבניה למעשה החלה סיפר כי ניתן אישור הגבעה הצרפתיתתושב  ,אדם גיטיןמר 
 .נפסקה בשל מחסור בתקציב
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 סיכום

ל "יעלה הנושא לדיון ויומלץ לקדם את המימון הנ) 29.5.12(בישיבת ועדת איכות הסביבה  .1
, לקראת הישיבה יש לקיים דיון מקדים אצל נעמי צור עם זהר דבורקין. 2013בתקציב 

 .אופירה לוי ומירב כהן
, התושבים ייפגשו ביניהם ויכינו הצעה מסודרת למספר שטחים לשחרור ברחבי העיר .2

 .ע"שתוצג בעתיד בפני אגף שפ
 
 

 אריאל פיפרנו: רשם
 

 :העתקים
 נוכחים

 מנהלי רובעים
 


