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 2ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 

 נוכחים :

 , משהבראון , מירירוזין , אודליהסימן טוב ,נירה אבו צור ערן ,רנלנצ, ספיר מנשה ,גל כרמל נועם ארוילי ,עינת

 . גרוס ,עדימרר

נועם: הבאנו את ערן רכז הנוער, כדי לראות איך אפשר לשלב כוחות ולרתום את הנוער,להקים מועצת 

  שתפעל בתוך בתי הספר . תלמידים ירוקה

 ת נוער ומועצת הנוער העירונית.וערן: בעיר פועלות תנוע

 )עומדת להיפתח תנועת נוער קרמבו לבעלי צריכים מיוחדים(

 .ועודץ, התנהגות מסוכנת עוסקים גם בתעסוקת נוער בקי

נירה : מה תהיה הפעילות של המועצה ?? מה היא תעשה ואיך היא תפעל סתם לקרוא שמות לא יוצאמזה 

 כלום .

, יכול להשפיע על פעילויות  נועם : הרעיון של מועצה ירוקה שמורכבת מתוך נציגי הנוער המובילים בדר"כ

שניזום בכך שיעודד אחרים חברים שלהם שיצטרפו לרעיון , אני חושב שבמקרה הזה חייבים אתר באמצעות 

 ערן את החברה שאיכות הסביבה קרובה אליהם ואיתם להוביל מהלכים .

 רעיונות שעלו מהוועדה :

 . מועצת הנוער הירוקה צריכה להוביל פרויקטים 

  נאמני סביבה , להעלות מודעות.צריך למנות 

  סיור בחירייה. 

 בירורים :

 להעביר –ר להפנות את משאבי המחוייבות החברתית של התיכונים לנושא זה לברר אם אפש 

 הכשרה בבתי הספר היסודיים.

 לישיבה הבאה :
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א , שתסביר כיצד ניתן לשלב / להשפיע על הנושלישיבה הבאה  דהאן מנהלת אגף חינוךלזמן את אתי 

 מתוך מערכת החינוך.

 לסיכום :

מה נציגים נעביר להם הכשרה מסודרת זהה נאמנים פוטנציאלים. שמכל בתי הספר יבחרו כיערן: ערן 

 .בנושאי סביבה 

כבר לפני שנה , פוזרו נקודות  פסולת אלקטרונית, התקשרנו איתם במחזורנועם: תאגיד מא"י מטפל 

בבתי הספר  מחזור פוזרו נקודות  טוסטרים וכו(  מיחזור לפסולת אלקטרונית קטנה ) מחשבים

 ובכניסה של העירייה.

 .התקיימה תחרות "ישראל יפה "  27/06/2019בתאריך 

אין החלטת הוועדה הקודמת מיושמת אנו בתהליך סיום של הוצאת הפחים הצהובים , –פחים צהובים 

 .לנו כמעט פחים צהובים למעט מקומות בודדים שהשארנו 

 שר להודיע במוקד לצורך פינוי הפח .אפאם יש  

בישיבת הוועדה הפחים צריכים להיות בשטח הבית הוחלט -פחים של בתים פרטיים בשכונה הוותיקה

 ולא על המדרכה, כדי לא להפריע למעבר .

 עוד הוחלט :

 יכניס את הפחים לשטח הבית יקבל התראה בפעם הראשונה  מי שלא  01/08/2019החל מתאריך 

  הקבוע בחוק העזר .ומי שבל זאת לא ציית להתראה וימשיך להשים את הפח בחוץ יקבל קנס 

 מתקנים ורעיונות לפארקים חדשים:

 מעלה רעיון לפארק מדע אקטיבי , ופארק ילדים לגיל הרך  מירי:

פוץ והחלפה כגון: גן עברו שי בכל פרמטר שנבחר המתקנים בעיר ברמה גבוהה :עדכון כללי  נועם

 דים .הוחלפה לל -תאורה הרחובהרימון שודרג 

, עם משטח מים ומתקני משחק , עובדים על השטח , שמחובר לשביל אופנים המטרפוליני -3154

 .טיילת , מגרשי ספורט 

 ולכן לא ניתן לבצע כאן פארקים ענקיים . המגבלה בג"ש היא של המקום

 עצים:
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גודל  ה להתאקלם בתוך מדרכה , אנו דאגנו בפרטי הפיתוח להגדיל אתי רחוב קשצעל– לגבי עצים

באזור של  םיותר קל להתאקלככלל  .מוגברתפתח הבור בכדי שתהיה יותר אפשרות לקליטת מים 

 בריאים.ועלים עם פירות  -עצי מורינגה בין היתרהוספנו עצי פרי בעיר ,דשא 


