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 בס"ד
 

 1ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 
 04/03/21 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :

 
 

 .נירה סימן טוב, אודליה רוזין גל לנצנר, עינת כרמל,עדי גרוס, מירי בראון,  נועם ארוילי , נוכחים :
 
 

 הישיבה :פרוטוקול 
 
 

 כוכבי יופי 5-על ההישג של הזכייה ב עדי מברך את נועם ואת חברי הוועדה
 

 .בצורה חריגה בעיר  חתולים מצאותמתלונן על ה - עדי
 

 נושא החתולים עלה לאחרונה, אסביר את הבעיות: -נועם 
 

 החתול נחשב לחיה מוגנת ולא ניתן להרוג או לסלק אותו מהאזור . .1

 
אצלנו יש כמה עשרות כאלו שמאכילים את החתולים ללא קשר בין -החתולים  מאכילי .2

אחד לשני ,דבר זה גורם למחזורי רביה תכופים ולחוסר תפקוד בשרשרת המזון ) מפסיק 
 לצוד (.

 
ויות החתולים גדלות וכן כמויות המכרסמים ,שבהיעדר אויב טבעי הם משגשגים מה מכ .3

 שות אותם וכך גם מחזורי הגביה שלהם עולים .גם ששאריות האוכל של החתולים משמ
הנושא מטופל באמצעות עיקור ,תושב או מאכיל שמתקשר ומדווח למוקד / למוקד 

טרינרי  על המצאות חתולים לא מעוקרים ,החתול נלכד מעוקר וחוזר לאחר הבראה והו
 בות שלהם .ררך מניעת ההתקוקצרה למקומו , מכרסמים מטופלים באופן קבוע לצ

 
בכדי שבעיר תמיד תהיה חזות  דישון, הכנת השטח –ההכנות לשנת השמיטה בעיצומן  -נועם

 . מטופחת 
 

 .ולכן בחננו תוספת בכל הנדרש בנושא  מחויבים לנו על כל הספקטרום של האריזות -תמיר נושא 
יוסרו כל כלובי הרשתות )של הבקבוקים( מהרחובות, בקרוב בעקבות שינוי בחוק הפיקדון , 

תמיר עדיין לא יודעים כיצד יכסו על ההפרש שיתווסף לחדרי האשפה  הבקבוקים יופנו לפח הכתום
 ,סביר להניח כי לבסוף יוסיפו ימי פינוי לעיר ) לזרם הכתום(

 וברים בפחים ומחפשים בקבוקים עם פיקדון.יש חשש מאנשים שנ
 .כהוראה לכל הבתים  על נעילת חדרי אשפהנצטרך לחשוב 

 .2000-קרטוניות, תמיר סרבו, כי אנו עוברים את המפתח של קרטוניה אחת ל להוסיףביקשנו 
כרגע זה נושא בלתי פתור שדורש תקציב  אולי העירייה תפעיל פינוי נוסף של קרטונים/בקבוקים

 .נוסף 
 

. העבודות רשמי קבלנים, עדיין אין זוכה 4ניגשו למיטב ידעתי למכרז  -הפארק הצפוני החדש 
 כשנתיים והפארק יגודר לצורך העבודות.יימשכו 

 
 למה אין גינות מגודרות לפעוטות ? - ןמירי בראו

 
כגון גן ידידות פארק דרומי פארק רמון וגם ברמת אילן ישנן במתחמים נפרדים  -גינות לפעוטות 
ולדעתנו גם אין צורך שכן המתקנים נמצאים במרכז הגינה ואין חשש שילד יברח  אך לא מגודרים

 לכביש וכדו'.
 מבקשת לגדר, נועם יבדוק את הדרישה.מבראון מירי 
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 עדי ידאג שהפרוטוקולים יישלחו לחברי הוועדה. 
 

 יש מדרכות מלוכלכות כי מכונת הניקוי לא עולה על המדרכה. - נירה
 

י לא עולה בכל מקום רק במקומות ספציפיים , בכל מקרה קיים עובד בכל אזור מכונת הניקו - נועם
 שאחראי לניקיון , במידה וישנה בעיה ספציפית נא לעדכן במוקד ויטופל.

 
 לכידות של כלבים מתוך הבתים. 3לאחרונה בוצעו בנוגע לכלבים וצואת כלבים ,-נועם 

 .וכל הנושא הסביבתי  פחים גזם, כלבים,,גללים השנה שמים דגש על ניקיון המרחב הציבורי: 
 

והם  מתניידים באופנוע ממקום מקום, 20:00שחלקם במשמרת ערב עד פקחים  6 סה"כ יש,לידיעה 
ה הם נמצאים במקום אחד ובאותו הזמן מישהו מבצע אחראים למעשה על כל האופרציה לעיתים 

אנו משתדלים שההד יגיע למפירים ולהגדיל את סיכויי  את ההפרה כך שלא ניתן לאכוף הכל
 .התפיסה 

 
מבקשים יותר פיקוח בשעות  –קי, נפצים, זיקוקים וכו' יומתלוננים על רעש של קר - נירה סימנטוב

 .הערב
 אחרי זה בייחוד בנושא רעש יש לפנות למשטרה . 20:00כפי שציינתי יש פיקוח עד השעה 

 
יצא קול קורא של המשרד להגנת הסביבה בנושא מדיח כלים לכל גן,  ,מדיחי כליםבנושא -נועם 

וביצענו את כל ההתאמות והבדיקות בכדי שכשיגיע האישור נהיה מוכנים למהלך,  ניגשנו אליו
להזכירכם זה אחד הנושאים שעלו בוועדה לפני יותר משנה ואנו התקדמנו בכוון , המשרד אישר 

 את הנושא ונקווה שייצא לפועל .
 

 דוחות בנושא איכות סביבה:
 

 דוחות התראות  טווח זמן 
 94 73 2020ינואר עד מרץ 
 60 27 2021ינואר עד מרץ 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה

 


