אגף איכות הסביבה
יום רביעי  32בדצמבר 3122
לכבוד
חברי הוועדה
הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  8בעירית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  25בדצמבר  3122בבניין העירייה.
חברי הוועדה שנכחו :מר חזי שם טוב יו"ר הוועדה ,מר נפתלי סביון ,מר אורי שפילמן ,מר אמיר כרמל,
גב' אודליה רוזין ,מר משה ספיאן ומר נועם ארוילי מנהל אגף איכות הסביבה בעירייה.
 .2גינה קהילתית:
הוחלט על הקמת גינה קהילתית ברח' אפרים – מתחת למתנ"ס  +גינה נוספת במועדון אביבים רמת
אילן
 .3הפרדת פסולת רטוב יבש:
עדכונים נועם  -מועצת העיר תאשר בישיבה הקרובה את התוכנית .יצחק גיל ,שהכין את התוכנית
המפורטת ,יגיע לישיבת מועצת העיר הקרובה כדי להסביר על התוכנית.
נאמץ חוקי עזר כדי לאכוף על תושבים לשמור ,כאשר ידוע שהבעיה העיקרית תהיה באכיפה של
בתים משותפים מאחר ואין אפשרות לקנוס ועדי בתים.
עיריית שוהם הגיעה למסקנה שפחים מוטמנים הם בעייתיים (מסריחים) – בתור לקח הוחלט לא
לבצע הטמנת פחים ובהתאם לכך יצאה תכנית האב והתכנית המפורטת.
מוצע לברר מהן תוצאות הפיילוט שנערך בקריית אונו.
עיריית ת"א מתחילה הפרדה בשיתוף בתי הספר היסודיים  -רעיון ליישום גם בגבעת שמואל.
הרעיון לשתף את הגננות בגבעת שמואל לא הצליח .חלק מהקומפוסטרים שהוצבו  -פורקו וחוברו
מחדש ע"י מח' גנים.
הוועדה תחליט איפה להתחיל את הפילוט .בתחילת התהליך העלות תהיה גבוהה .בשלב הראשון
נצטרך לשים פחים בחוץ  -לפחות ברמת אילן שם קהל היעד הוא די נגיש ובעד התהליך .בהמשך
יתבצעו שינויים בבינוי ,הרחבת נישות וכו' ,בכדי להתאים לדרישות.
 .4נושאים שונים:
סביבת המכינה של בני עקיבא מוזנחת ומלוכלכת -משרד הבריאות סגר להם את המטבח.
נועם ידבר עם משה מהישיבה לגבי הגינון והניקיון בחלק החיצוני של המקום.
בר אילן – שטחים ציבוריים לא מתוחזקים – עדיף להתנהל מול עיריית רמת גן בנוגע לשטחים
הציבוריים השייכים לה.
פינוי קרטונים – עפ"י הפיילוט פינוי הקרטונים לא עבד .רק לאחרונה התחיל לעבוד וביום ראשון
האחרון אספו קרטונים מחדרי האשפה כפי שסוכם.
שביל גישה לאולם הספורט החדש במורשת בגין – הגישה לאולם היא דרך בית הספר ,יש שער אחורי
פתוח אבל אין שביל גישה סלול .מוצע לסלול את השביל עוד לפני תקצוב וביצוע של התוכנית הגדולה
לכל השטח האחורי (הספורטק).
מרכז וואהל – דציבלים גבוהים ,צריך לבקש הורדה של דציבלים ,אי אפשר למנוע מהם לגמרי לערוך
אירועים.
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אגף איכות הסביבה
נקודות נוספות:
בניינים חדשים – הכנה למיחזור ולהפרדת פסולת.
תוכנית להפרדה לשני זרמים – בשלב אישור מועצת העיר.
נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
עיריית גבעת שמואל
העתק:
ראש עיריית גבעת שמואל
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