אגף איכות הסביבה
יום חמישי  20ספטמבר 2012
לכבוד
חברי הוועדה
הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  6לשנת  2012בעיריית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  19לספטמבר  2012בבניין העירייה.
חברי הוועדה שנכחו :מר חזי שם טוב ,מר אורי שפילמן ,מר משה ספיאן ,גב' אודליה רוזין,מר אמיר
כרמל,מר נפתלי סביון,מר משה מרר,מר דוד שרוני וקרן אפשטיין מזכירת אגף איכות הסביבה.
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סוללות – הוזמנו  3מכלי איסוף גדולים אשר מיועדים לאחסון בטריות עד לפינוי שנעשה כ
פעמיים בשנה )נשלח להטמנה( ומתבצע ע"י חברת טביב .
פסולת אלקטרונית – במסגרת בר אילן קמפוס ירוק ,אנו מעוניינים בשיתוף פעולה אתכם
בתחום איסוף פסולת אלקטרונית.
אנו בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן פנינו בבקשה לבנק פועלים להציב מיכלים לאיסוף
פסולת אלקטרונית שמסופקים על ידם כתרומה לקהילה .
אנו מקווים כי הבקשה תענה והמכלים יגיעו בשנת התקציב הקרובה.
שיפוצי קיץ פארק רמון  -נערכו שיפוצי קיץ בפארק רמון הכוללים  :תוספת הצללות ,משטחי
גומי ותוספת מתקנים כגון מתקן זחילה לפעוטות ) הנראה כמגלשה לא מחוברת(
לבקשת אודליה הוזזו כלובי הרשת עד כמה שניתן .
בשבוע שעבר התקיים יום הניקיון הבינלאומי בהשתתפות ילדי ביה"ס.
תמיר – חוק האריזות בשלבים מתקדמים עדיין לא נחתם ההסכם עקב בעיות משפטיות כמו
כן החוזה של חברת ק.מ.מ יוארך ויעשה בשיתוף פעולה עם חברת תמיר.

אורי שפילמן:
נהגי ההסעות אינם מכבים את המנוע בזמן הורדה ועליה של התלמידים .
קרן -לדעתי אכן מקובל להשאיר מנוע דולק בזמן זה ולא בזמן ההמתנה צריך לבדוק את הנושא
מול רכז ההסעות.
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נפתלי סביון:
פסולת של תנועות הנוער יש בעיה של גישה למיכלי האשפה בבניין אילנוער
ומבקש כי אגף ההנדסה ימצא פתרון לנושא הגישה של משאית האשפה
בשלב זה הוצע כי יערך תיאום משותף בין קבלן פינוי האשפה לבין העירייה ואילנוער
צריך להסב את תשומת ליבה של מנהלת האילנוער לסידורי האשפה החדשים וכמו כן לפינוי וניקוי
השדה לאחר טקס האש.
קרן – כיום יש סיכום עם אילנוער כי הם בימי הפינוי מוצאים את הפחים לרחוב מקס ואנה ולאחר
מכן מחזירים את הפחים .
רוצה לציין כי סביבת המכינה נראית נקייה יותר אך עדיין קימת בעיית הקרטונים – ממליץ ללחוץ
על המכינה להחזיק דחסן
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חזי שם טוב:
מבקש לדעת מה קורה עם הפילות של חברת ק.מ.מ ובתי הספר לגבי הצבת מתקני מחזור והגברת
המודעות בבתי הספר.
קרן – עדיין לא בוצע ,הנושא בבדיקה.
מציין כי ק.מ.מ משאירים את סביבת המיכלים מלוכלכת עם פקקים ובקבוקים מאחורי המתקנים
מבקש שנועם ידבר איתם
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אמיר כרמל:
בעיר נוספו עצים רבים לאחרונה,חלק מהעצים נקלטו יפה וחלק לא – מציע להתייעץ עם יועץ
חיצוני )אגרונום(שיבצע סקר ויבדוק את תנאי ההשקיה,האדמה והעצים עצמם.
לדוגמא :לאורך רח' זבוטינסקי ,לאורך כביש מכבית  ,בצד הצפוני של הפארק.
קרן – נטיעת העצים בוצעה ע"י קבלן חיצוני כאשר קיימת אחריות ביצוע צריך לבדו את הנושא
ובמידת הצורך לממש את האחריות.
אבקש לציין כי לבני הנוער בעיר אין תעסוקה מעניינת וכתוצאה מכך נובע שיעמום שגורר ונדליזים
מציע כי חלק מהמתקני השעשועים יהיו מתקנים אתגריים.
בעתיד מתוכנן ספורטק – מציע להזמין נציג מההנדסה שיראה ויציג את התוכניות של הספורטק
החדש +תוכניות של מגרש הגלגליות הקיים שאינו מתפקד כראוי וילדים רבים נפצעים בו
ותוכניות של החלק הצפוני של רחוב בגין גן מנגינות הלב .
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משה מרר:
מציין כי פינוי הגרוטאות לא מבוצע בימים הנכונים וכבררת מחדל הגרוטאות מפונות ביום שישי.
קרן – במטרה לעקוב אחר הנושא מבקשת לפתוח פנית מוקד בזמן אמת.
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הוחלט כי:
* יוזמן נציג ממחלקת ההנדסה לגבי השטחים הפתוחים העתידים בתוכניות מאושרות.
* תיבדק שוב האפשרות לשיתוף פעולה מול ק.מ.מ ומוסדות החינוך בעיר
* ייבדק שוב נושא פינוי האשפה של תנועות הנוער וסביבתם

בברכה
נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
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