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 בס"ד
 

 3ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 
 13/10/21 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :

 
 
 

 ., אודליה רוזיןגל לנצנר ,עדי גרוס מירי בראון,שבתאי, פרח  נועם ארוילי , נוכחים :
 
 

 פרוטוקול הישיבה :
 
 

חברי הוועדה מבקשים שיהיה ברשותם כרטיס נאמן ניקיון  –נאמני ניקיון  - און מירי בר .1

 הענין בבדיקה. –של משרד איכות הסביבה 

 

 מבקשים ריכוז של פחי המחזור באותו איזור ולא פיזור של פחי המחזור השונים בעיר .2

 למשל ליד הקאנטרי.

  הנושא ייבחן. –המיקום לריכוז שהוצע נבחן בעבר ולבקשת התושבים פוזר  -נועם 

 

 כנראה שהסיור יתבצע בשנה הבאה בקמ"מ. –חברי הועדה מבקשים לבצע סיור  .3

 

השביל כניסה לגבעת שמואל בסמוך לתחנת דלק תמיד מלוכלך , נא לשים שם  -עדי גרוס  .4

 ואל. דגש על ניקיון יותר מסיבי , זאת הכניסה לגבעת שמ

 

 מבקשים לתאם עם מחלקת חינוך ולקדם את הענין.  –מועצת נוער ירוקה  .5

 

לא יתוחזקו כראוי ויהפכו למפגע לא ניתן להציב כי הם  –שירותים ציבוריים בפארקים  .6

 תברואתי חמור ביותר. 

 

מתבצע עיקור אינטנסיבי לחתולים , אגב חתול הוא חיה  –חתולים בעיר  -מירי בר און  .7

, כמו כן על מנת שלא יהיה מפוזר אוכל חתולים  ןממקומ ןמוגנת ואסור להעביר אות

וככלל ככל שלא יאכילו חתולים כך ייגרם  – במדרכות פיזרתי כלים מיועדים לכך וגם למים

 .להם פחות נזק וימלאו את יעודן בשרשרת ההדברה הביולוגית

 

התשתית עבור מדיחי הכלים בוצעה כעת ממתינים לרכישה שאמורה  –מדיחי כלים  .8

 להתבצע, יצא קול קורא ואנו ממתינים לתשובה. 
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כל רשתות איסוף הבקבוקים יוסרו מהערים  בסוף דצמבר –חוק האריזות והפיקדון  -נועם  .9

, התאגיד הצליח להעביר את חוק  והישובים וחברת תמיר תפנה את מקומה לתאגיד אל"ה

הפיקדון מעתה יוחזר פיקדון עבור כל בקבוקי הפלסטיק, אני צופה לא מעט בעיות עם הענין 

, כמו פחים כתומים מלאים בבקבוקי פלסטיק, אנשים שמרוקנים אצת הפחים ופורצים 

וא , אני בקשר עם תאגיד אל"ה למצאותם על מנת לקחת את הפלסטיק ולהרויח ממנו כסף

 פיתרון הולם בנושא. 

 

בוצעה ישיבה מורחבת עם ספקי פינוי האשפה בעיר  -נושא האשפה ברשתות החברתיות  .10

לטיפול  היתה ירודה בעינינו ולכן יבוצע תגבור מסיבי הכתומים  התחזוקה של הפחים

, אנו פועלים לעוד יום פינוי אשפה, כמו כן אנו פועלים לאיסוף גזם רק ביום אחד והשלמה

, אנו חושבים בשבוע על מנת שלא יהיה גזם בכל העיר ולהשתדל להשאיר אותה נקייה מגזם

על מגוון אפשרויות כאלה שייתנו מענה לגזם וגרוטאות התושבים ומצד שני העיר תישאר 

  נקייה בימי ההוצאה. 

 

 פרח שבתאי מזכירת האגף פועלת בענין.  –דה מבקשת סיור במפעל קמ"מ הווע .11

 

, מבצע בקרוב יחולק בכל בית אב שקית כתומה וחוברת הסברה ופעילות בנושא המחזור .12

חלקי של תמיר ואגב זה כבר מחדדים לתושבים עוד כמה נושאים זה נעשה במימון 

 סביבתיים 

 

כל שנה לשכבה נבחרת כך שזה יחלחל גם  מול תמיר להסברהנפעל  –במישור החינוכי  .13

 להורים בסופו של דבר.

 

, עבודות השתילה אנו בשנת שמיטה לכן לא מתבצעות בעיר נטיעות אלא רק טיפוח וגיזום .14

 בוצעו בשנה הקודמת.

  

בשורה טובה, אישרו לנו לעבוד עם מפוחים חשמליים , מה שמייעל את העבודה ויעזור לנו  .15

 מאוד לנקות את העיר. 

 

 

 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה

 


