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 הוועדה לאיכות הסביבה -ית גבעת שמואל יעיר

 9201.3.18תאריך מ 2019לשנת  1פרוטוקול ישיבה מספר 

 

 

 

עינת כרמל,  , ,רוזיןאודליה  ,טוב-, משה מרר, נירה סימןקרן אפשטייןוילי, נוכחים: נועם אר
 .ועדי גרוס איציק מוסן, מירי בראון, דוד שרוני

 נעדרים: יהושע שוולי וגל לנצר.

 מזכיר הוועדה.:  נועם
 עדי   : יו"ר הוועדה.

 מירי, נירה, איציק, אודליה : נציגי ציבור.
 

 : איכות הסביבה נושא חדש לי מעוניין לטפל בנושאים : עדי
 . זיהום אויר.1
 אנטנות סלולריות.. 2
 מפתח לסביבה בריאה ונקיה. –הגדלת ושיתוף הציבור  –. מחזור 3
 . בניית תוכנית רב שנתית.4
 . הקמת מועצת תלמידים ירוקה וגם מועצה ציבורית )מהציבור הרחב(.5

 : לגנים ברמת גן יש תו תקן ירוק, צריך להתחיל פרויקטים בגיל הרך )גן ירוק(. מירי

 כדי לשמוע ושתף אותם בעשייה בתחום. מין את חברי מועצת התלמידים: ממליץ להז עדי

ישנם חברים חדשים בקבוצה ולכן ארחיב מעט  : לאיכות הסביבה יש פרמטרים רבים נועם
.  בכדי שנוכל לדבר בשפה שווה  וכולם יבינו מה נכנס למשל תחת חוק האריזות ומה לא 

 חוק האריזות זה נושא הדגל שמשיק  לנושאים אחרים. 

לנושא הזה  גבעת  מתמיר לכל שרשרת העבודה  ש מימוןכל מה שקשור לפח הכתום, י                
 .םהאפשרייהזרמים  את כל שמואל ממחזרת 

 בשנה )חב' רוזניר( ₪  20,000מכניס בסביבות  –שנים  10ממוחזר למעלה מ  –* טקסטיל 
חודשים נאספת בבתי  9 –ממוחזרת כ  תאגיד מ.א.י ) ע"פ חוק( –פסולת אלקטרונית * 

 .ובמוסדות עיריה נוספים  ההספר, במתנ"ס ובעיריי
 בפח הכחול. –* עיתונים ונייר 
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 קרטוניות בעיר בשני גדלים שונים. 19יש  –* קרטונים 
 בפח הסגול איסוף אמניר. –* זכוכית 

 ספר נקודות בעיר איסוף אמניר.במ –* מתכת / קופסאות פח 
 בפח הכתום, מפונות כל יום שני.  –* אריזות 

מפתח  נת ישראל  עם יעדי מחזור. תמיר נותנים מס' פחים לפי מס' הנפשותיבמדתמיר ארגון גג 
 .לבית אב לפי סוג זרם 

 . חשוב לציין שהמחזור חוסך את תשלום ההטמנה בחיריה
כיסאות פלסטיק לא  טיטולים כנ"ל גם נחשבות אריזותכוסות חד פעמיות לא לשאלתכם ,

 .נחשבות ועל אלו קיים מנגנון קיזוז מול תמיר 
 הפרדה גבוהה. כיום ההפרדה מתבצעת ברמה גבוהה ע"י מכונות עם יכולת

 התווספו לאחרונה. –לאיסוף בקבוקים  רשתות
 קיימת מפת מחזור באתר העירייה עם אזורי המחזור.

ישנם אזורים בעיר )בחלק הוותיק( ה נעשה עם הפחים במדרכות : לשאלתה של נירה מ
נושא זה עולה עוד מהוועדות הראשונות אנו מתכוונים להקצות  ללא נישות לפחים

משאבים לטיפול אך הנושא בעייתי שכן מדובר בכניסה לשטח פרטי עם כל המורכבות 
מרוכזת לוועדות  שבעניין , הפתרון הוא אכיפה אני חושב שנעלה את הנושא בצורה

 הבאות ונמליץ לאכוף את הנושא עד לפתרון .

  כדי שהפחים לא יהיו  : מציע שהעירייה תשתתף וגם תדרוש מהתושב לדאוג לנישות, משה
 מפוזרים על המדרכות ונכון צריך לאכוף . 

 .לא עובדים איתו בגבעת שמואל  ון חרוץכשל –הפח החום 
 .מציע להקים גינות קהילתיות נוספות בנוסף 

 במקום הגינה ברחוב אפרים שלא הצליחה כיום יש גינה קהילתית מוצלחת ברחוב הגפן נועם:    
היא מצליחה ומשגשגת משאב הקרקע הוא חשוב ויקר ולהוסיף גינות בכל מקום לא 

 .נראה לי אחראי כנ"ל לגבי גינות הכלבים  
במידת הצורך  לגינות קהילתיות ברמת אילן ורמת הדרלעשות סקירה של הביקוש  מציע

נקבע נוהל עם מפתח לבתי אב או נפשות ונבחן את כדאיות הקמת הגינה ללא קשר ניתן 
להקים גינות על גגות זו אפשרות ברוכה ש ניצול השטח הפחתת חום וייעור הגגות מותנה 

 .בבדיקת הקונסטרוקציה 
יע להקים גינת כלבים בשכונת השחר צמוד לכביש יש כמה בעיר מצ –גינות כלבים משה  :

4. 

וכמו שציינתי לעייל צריך לחשוב  מ"ר 500: גינת כלבים צריכה להיות לפחות בגודל של  נועם
כיצד מחלקים יש לבדוק עם דוקטור רפאלוביץ הווטרינר אם יש מפתח של מס' בעלי 

 . כלבים להקמת גינה
 וכך ניתן לזהות את הצורך.ת יש לנו רשימת בעלי כלבים הכוללת כתובו

 וצרה שכלבים יוכלו לרוץ לאורך.להקים גינה ארוכה  לנו ניתןאיציק:   

 : מבקשת להקפיד לנקות מחוץ לגינות הכלבים. מירי

 : מציע להוסיף פרחים ושטחים ירוקים. משה
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למשטר ההשקיה של עצים מול צמחים שאינו  סיש להתייחלגבי שתילת פרחי העונה :  נועם
 יכול לשלב את השניים

נבלה כולל  הלעיריית רמת גן ולבר אילן הוזנח והצמחיי ךהשטח שליד מרכז ואהל ששיי
 העצים עיריית גבעת שמואל ערכה ניקוי בשטח.

 .מולטימדיה תומערכ 4בפארק רמון נשאר טופס  –בית הבאר 
 ם עם גינות ירוקות עם משטחים ממוחזרים,גני 20יש לפחות  –בנושא הגנים 

 גינה כזו מדגימה שימוש חוזר במכלים ובקבוקים וגם תזונה בריאה ללא היסוסים.
 הוא ירוק.בית ספר בן גוריון ברמת אילן 

, כפי תחלק לבניינים הגבוהים פח לנייר שממוקם ליד תיבות הדואר ה: מציעה שהעיריי אודליה
 שביצענו בעבר והצליח .

 שא ייבחן שוב ובמידת האפשר יוקצה תקציב לעידוד הממחזרים .הנו
 

 

 

                                      

 

 

 

 ב ב ר כ ה ,

 ילינועם ארו

 מנהל אגף איכות הסביבה


