אגף לשיפור פני העיר (שפ"ע)
ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 4
ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 30/12/2020 :
נוכחים  :נועם ארוילי  ,עדי גרוס ,עינת כרמל ,גל לנצנר ,נירה סימן טוב ,אודליה רוזין.
פרוטוקול הישיבה :
תכנונים לשנה הבא – הקמת מועצת תלמידים ירוקה  ,סיור בחירייה.
בתחילת השנה ניסינו לקדם פרויקטים וגיבשנו פעילויות ,אבל הכל נעצר בגלל הקורונה.
צפויה עלייה קלה בכמות הפסולת ב 2020 -בקרוב נערוך סיכומים.
מחלקת החינוך לא כללו בתקציב פעילויות בנושא איכות הסביבה כחלק מתוכנית הלימודים.
לכן צריך להכין תוכנית מהתקציב של האגף לאיכות הסביבה ,לא ישים כל עוד הלימודים לא חזרו
למתכונת רגילה.

מועצת נוער ירוקה -נפגשנו עם ערן ויש נכונות .כרגע תנועות הנוער לא עובדות ומדובר בתוכנית
מגירה.
אכיפה – הפקחים היו עסוקים מאוד בענייני הקורונה ,בעיקר בפיקוח על עסקים שפתחו.
דוחות החנייה ירדו במחצית.
אבל אנו עמלים להשיב את המצב לקדמותו והאכיפה תתבצע ביתר שאת( .פחים במדרכה ,צואת
כלבים וכו').


נעביר נתוני אכיפה לחברי הוועדה דוחות שניתנו בנושא איכות סביבה.

הנחת פסולת/גזם – לא להניח על המדרכה כדי לא להפריע להולכי רגל ,הכי טוב לשים על
האספלט במקומות חניה ולא לחסום את התנועה.
צואת כלבים  -הקנס על צואת כלבים שלא נאספה . ₪ 730
התושבים לא מספיק אוספים צואת כלבים .נערוך מבצע של הפקחים ,כדי להגביר את ההרתעה.
רכבים נטושים – פונו מאזור קניון הגבעה .מדובר בשטח פרטי בייעוד של שצ"פ ,במבצע שנערך
לפני מספר שבועות ,ניתנו התראות ואח"כ פונו הרכבים.
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ארגזי חול – בגני הילדים מותקן כיסוי וחובה לכסות .בארגזי חול פתוחים ,אין צורך בבדיקה
תקופתית כיום לא נותרו כמעט ארגזי חול.
הפארק בצפון – יוצא למכרז בקרוב ,נמצא בין הרחובות ירושלים ,הגפן ,נעמי שמר.
שנת שמיטה – לא תהיה שתילה עונתית .עד ראש השנה נסיים שתילה של רב עונתיים.
כלים – יצא קול קורא לרכישת מדיחי כלים בגנים ,עלה נושא הכשרות ,הכוונה לרכוש צלחות רב
פעמיות (אולי קורנינג).

מחזור בגדים – יש מחזור ברמת העיר ,כולל בבוטיק הגבעה.
יש חברה פרטית שמציעה לשים פח מחזור לבגדים בתוך הבניין  ,אין לעירייה התנגדות שהבניינים
יעבדו איתה.
לפני פתיחת השנה נערכה בדיקת קרינה במוסדות החינוך בעיר.
מתקני שתייה בפארקים – לא עובדים זמנית בשל הקורונה.

בכבוד רב,
עיריית גבעת שמואל
וועדת איכות סביבה
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