ואל
אגף איכות הסביבה
 29אוקטובר2020 ,
ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 3
ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 28/10/2020 :
נוכחים  :נועם ארוילי ,עינת כרמל ,גל לנצנר ,נירה סימן טוב ,אודליה רוזין ,אתי דהן.
פרוטוקול הישיבה :
לישיבה צירפנו את אתי דהן מנהלת אגף חינוך ,אתי תנסה למקד את הועדה בנושאים שעלו לאורך הזמן כגון
שילוב תכנית לימודים של חינוך לקיימות והעלאת מודעות המחזור בקרב בתי הספר והנוער ,מועצת נוער
ירוקה שתתווה דרך בנושא וכו'
נועם  :בישיבות האחרונות עלתה השאלה איך רותמים את הנוער לפעילויות בתחום איכות הסביבה ,בתוך
תכנית הלימודים ו/או בעשרה אחה"צ.
אתי :צריך להכשיר צוותים של מורים או להביא סדנאות חיצוניות .מערכת החינוך כרגע מתמודדת עם סגירת
פערים לימודיים בגלל הקורונה ,לכן כרגע אפשר להקצות רק כמה שעות מצומצמת.
נועם  :אפשר להכניס אג'ינדה ירוקה בתוך השיעורים הקיימים ולבחון כיצד אנו כוועדה יכולים להשפיע
בנושא
אתי  :בתוכנית הלימודים הרגילה יש פרקים בקיימות ,במקצועות מולדת ומדעים מכיתה ג' עד כיתה ט' .אם
רוצים תכנית מורחבת ,צריך לגייס מומחה שיכתוב תכנית מותאמת לתלמידי גבעת שמואל.
פעילות העשרה – יש חברות שעוסקות בזה תמורת תשלום ,אפשר לבדוק עלויות ותקציב.
נועם :הוועדה מבקשת לדעת אלו תכנים נלמדים כיום ,אתי מציעה להביא בפני הוועדה מורה למדעים
שתציג את התכנים .מציעה גם שהיו מסגרות להתנדבות בתחום איכות הסביבה – בתור מחויבות אישית
שהיא חובה לתלמידי תיכון.
אתי תסייע להקים מועצת נוער ירוקה ,תיתן להם הכשרה ומשימות לדוגמא פעילות "שושנים וקוצים"
בבתי הספר .בשלב זה ניתן להכשיר מרחוק.
כדאי בשלב התקציב הקרוב להעלות את הנושא בתקציב כהכנה של תכנית לימודית והקצאת שעות
היא עלות שמערכת החינוך לא תוכל להעביר בתקציב.
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ואל
אגף איכות הסביבה
בוועדה עלו כמה רעיונות – נאמני ניקיון מתנדבים ,נאמני ניקיון במסגרת פרויקט מחויבות אישית ,מועצת
הנוער תעלה בעצמה רעיונות לפעילות ,ניתן חודש לחשוב על רעיונות.
פחים
כדי להחליף פחים כתומים שבורים בבניינים ,יש לפנות למוקד ,גודל הפתח תוכנן כך שלא יכניסו קרטונים
גדולים.
נירה עדיין רואה פחים על המדרכות.
פרח שלחה דוח על כמות הדוחות חולקו עד ספטמבר בעבירות זריקת פסולת וגללים.
גינת כלבים
לא מתאים שום דשא בגינת כלבים.
בהתייעצות עם וטרינר המשטח הכי מתאים הוא חול אך לדרישת התושבים השארנו חמרה .
עקב תלונות של תושבים ,הוחלף החול באדמת חמרה הבעיה שחמרה עושה בוץ.
הבנייה בעירייה
הסתיימה המעטפת ,בקרוב יוחזרו המצלמות .צפוי שהאזור החדש יאוכלס בעוד  4-5חודשים.
שנת שמיטה
מתכוננים עם צמחים רב שנתיים \בכדי שהעיר תראה עדיין במיטבה .

עיריית גבעת שמואל
וועדת איכות הסביבה
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