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 בס"ד
 

 4ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 
 27/12/21 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :

 
 
 

 נירה סימן טוב, אודליה רוזין, עינת כרמל, עדי גרוס, מירי בראון, משה מרר נועם ארוילי , נוכחים :
 
 

 הישיבה :פרוטוקול 
 

 כבר מתחילת שנה לכוון לימי ישיבות המועצה .מציע לקבוע מראש לו"ז לכל הישיבות  -  עדי

בעקבות שינוי חוק הפיקדון צריך להחזיר בקבוקים של ליטר וחצי לסופרמרקטים ולקבל בחזרה 

 אג'(. 30את דמי הפיקדון )

 מעוניין שחברי הוועדה יסריטו את עצמם מעודדים מחזור. - עדי

 ציעה שישיג תקציב לצלם ושיצלם את כולם.מ - נירה

כי גם קודם מחזרנו לפח הצהוב והכתום מציעה להשתמש במינוח הנכון , זה לא מחזור,  - אודליה

 וכמו כן שאם כבר מצטלמים כדאי להעביר מסר רחב יותר למחזור נכון ולהפחתת צריכה.

 מתבצע פחות עקור/סירוס של חתולים. מעלה את נושא החתולים "שהחוק הולך איתם" לדעתו-עדי 

 להתקדם בנתיים  נושא הוועדה הירוקה בבית ספר לא הצליח

ברוב השבוע העיר מלאה מלאה פסולת למחזור, דובר גם בהנהלה  – איכות הסביבה בסופי שבוע

 על מעבר לפעם בשבוע איסוף גזם וגרוטאות.

 מכוניות נטושות .אבל עדיין יש עדי רואה שיפור  – מכוניות נטושות

 מציע לארגן סיור מפגעים בעיר 

 –סקירה נועם 

תאגיד תמיר לא אחראים יותר על הבקבוקים הגדולים, צפוי שחלקם יגיעו לפח הכתום  -

אנו בבדיקה ואישור  וכנראה נצטרך לאסוף לעיתים תכופות יותר מהפחים הכתומים

 .במידת הצורך מול תמיר 

למחזור, בקבוקים ביהוד התחילו פרויקט שפעם בשבוע הבתים הפרטיים יוציאו שקית  -

 .כרגע אנו מחכים לראות כיצד ילך הפיילוט  אולי נאמץ את הרעיון בגבעת שמואל

 יש בעיה של שטח אשפה לא מספיק בסופרמרקטים לכן יהיה קשה לאכוף את החוק. -

ייקח זמן ליישם  –גורסות בקבוקים מכונות ש PETלאצירת הקיימות כמה טכנולוגיות  -

 . או דחסנים ייעודיים  את הפתרון הזה

 2,500 -ערכנו מבצע "נתפסת זכית" בשיתוף עם תמיר, דפקנו על כ 24-25.11.21בתאריכים  -

 ראינו גם בעיות שזורקים לפח הלא נכון., דלתות , רוב משקי הבית נמצאו ממחזרים

 חוברת הסברה והפעלה .בקרוב נחלק שקיות כתומות וחדשות עם  -

אם נשאר  או מכסים פגומים פחים כתומים שבוריםבשבועיים האחרונים העירייה החליפה  -

 בבניין פח כתום שבור נא לדווח במוקד.

 עיקורים וסירוסים. 205השנה בוצעו  –עיקור/סירוס חתולים  -
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קח וים להם לופות יותר, כי בכל פעם שקוראתכממליצה לבקש מהשירות להגיע לעיתים  - מירי

 הרבה זמן להגיע.

פתיחת קריאה במוקד בדר"כ יכולה לפתור את הבעיה הקריאות מנוטרות ואם יש קריאה  –נועם 

 פתוחה הרבה זמן מתקשרים אליהם ודואגים שתבוצע .

  –בחזרה לנושא הפיקדון  -

 אנו מחפשים להם ייעוד חלופי  . הכלובים עדיין ברשות העירייה

לשים בבתי הספר או במקומות ללא נוכחות קבועה תהיה טעות שכן הדבר דומה להנחת כסף ברחוב 

 זה יכול לעודד גורמים עוינים. 

בקבוקים בבת אחת לכן יהיה קשה לפדות בצורה  50החוק מגביל למסור עד בנפרד מהאמור לעיל  

 מרוכזת.

 מבקש להזמין לישיבה את מנהל מחלקת חינוך החדש. - עדי

 באופן שוטף מאתרים מכוניות נטושות ושמים מדבקה על הרכב. –נועם 

 .מחכים לאישור הגשת הקול קורא בנושא נושא החד פעמי בגנים עוד לא נכנס לתוקף -

 בעירייה עברו לכלים חד פעמיים ויש מדיחים. -

תת מבקשת שחברי הוועדה יקבלו תעודה עם סמכות להעיר לציבור , נועם ענה שיש בעיה ל - מירי

כרסיט זה ללא סמכות או  אבל אפשר לתת כרטיס "נאמן סביבה" חתום ע"י ראש העירייה ,סמכות

 תוקף הפעולה יכולה להיות גם ללא כרטיס 

 . את עמדתה כאמור נועם יברר מול היועצת המשפטית של העירייה

בזמן הקרוב מתוכנן להתבצע ניטור שפכים כחלק מפרוייקט לאומי לניטור קורונה,  -

בזרם הביוב כך ניתן יהיה לעקוב אחר התפרצות סמויה ולאתר אזורי  קת עומס נגיפיםלבדי

 מחלה עוד לפני שהופכת להיות גדולה ממש .

 

 

 

 

 

 
 
 בכבוד רב, 

 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה

 


