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  . האחרונה

כל  על יהיה במסגרתה.  שמואל בגבעת הסביבה איכות כשנת העיר ראש ידי על נקבעה 2011 ע"שנה .1
 את תוכניותיו בנושא  להעביר,טיפולו נושאיב הסביבה איכות תחום את להכניס בעירייה אגף מנהל

  .פעולה דרכי וכן עדיפויות למימוש סדרי לקבוע מנת על לוועדה
 .הסביבה איכות בנושאי הייהעירעל ידי  פעולות מספר נעשו .2

 של טיפוס אבי 5 הוזמנו : מחזור תכנון על  ארווילי נועם ידי על מקיפה סקירה תנהינ .2.1
 יוסקו מסוימת תקופה במשך הפעלתם לאחר . סוללותו קבוקיםב של איסוף שיכללו חזוריותימ

 .להצבה מיחזוריות עוד יוזמנו לכך ובהתאם התכנון לגבי  מסקנות
  .בנייניםל לנייר מחזור מכלי מהכנסת כתוצאהבעיר  המיחזור בכמות עליה ישנה .2.2
 ."יפהה קריהה" תחרותב משתתפת העיר .2.3
 .גזםסוק ריו קרטונים איסוף תקןמ הצבת אפשרות בדקתי .2.4

 הועלו בהם, לבו'אוז איציק מר העירייה מהנדס עם שטח וסיורי פגישות מספר ערך כרמל אמיר מר .3
  :הבאים הנושאים

  אופנייםישביל .3.1

מהנדס העירייה הבטיח ששביל אופניים יוקם כחלק מהרחבת רחוב הזיתים בקטע שבין רחוב  •
טרים האחרונים של השביל יחוברו עדיין לא ברור האם המ. הנשיא וצפונה עד פרוייקט אולימפיה

  .לרחוב מטלון בפתח תקווה
  .שבילי אופניים הוכנה על ידי אמיר כרמל הצעה לתוכנית •
אמיר כרמל וחברה המתמחה , הוכנה הצעה למיקום חניות אופניים על ידי מהנדס העירייה •

  .הפרוייקט מחכה להקצאה תקציבית. בחניות אופניים
בוטינסקי פינת 'דרומית של זתשפר את המדרכה בגדה הבוצעה פנייה לעיריית רמת גן ש •

  .ם"רמב
שתעזור לעירייה בהבנת הצרכים של רוכבי " גבעת שמואל בשביל אופניים"הוקמה קבוצת  •

  .il.org.bike@shmuel_givatפרטים במייל . האופניים

   תשתית מדרכות-שבילי הליכה  .3.2
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). לא ספורטיבית אלא פונקציונאלית( על ידי אמיר כרמל הצעה לתוכנית שבילי הליכה הוכנה •
  .התוכנית מגדירה מספר צירי הליכה בהם יש לרכז מאמץ של שיפור תשתית והצללה

השביל מאפשר . ברחוב עוזיאל פינת המכבים) שטח ציבורי פתוח(פ "בוצע שביל הליכה בשצ •
  .ה בשביל המקשר את חטיבת אלון הבוגרת עם רמת הדרומהווה חולי, מעבר נכים ואופניים

והושלמה מחדש המדרכה ,  בגין- ביאליק מדרכות הסמוכות לכיכר בפורקו גדרות פח  •
  .שהוצרה בעבר

לא כל הצמתים עדיין אך , צמתים ברחוב לוחמי הגטאותשני מדרכות בלבוצעו הנגשות  •
  .הונגשו

שדרוג עבור ,  מוטה גור- בצומת הזיתים  שיפור מעבר הולכי הרגל-תוכניות לזמן הקרוב  •
 -שדרוג עבור הולכי הרגל של צומת לוחמי הגטאות ,  ביאליק- הולכי הרגל של צומת נימרובר 

ם כך שיתאים לציר ההליכה מחטיבת אלון הבוגרת לרחוב "הזזת מעבר חציה ברמב, בארי
  .המכבים

   הצללת מדרכות-שבילי הליכה  .4

ופעל לשתילת עצי צל , "מסדרונות מוצלים"ת הרעיון של מנהל אגף איכות סביבה אימץ א •
  .לאורך צירי ההליכה המומלצים

 בצמוד , בצמוד למדרכות בחלקו הצפוני של הקניון  :שדרות עצים נשתלו במקומות הבאים •
 בצמוד , בצמוד למדרכה בחלקו הדרומי של רחוב בגין, בגין–למדרכות בקרבת הכיכר ביאליק 

עצים נוספים נשתלו ברחבי . חלקו המערביב במקטע ףבוטינסקי וא'למדרכה בחלקו המזרחי של ז
  .העיר

  .כולל במדרכות קיימות, ישנה תוכנית של אגף איכות סביבה להמשיך בתנופת השתילה •
אנו רואים בברכה את שינוי התפיסה השם דגש על השקעת מאמץ הגינון לטובת הצללת  •

ים לשקול הסטה גדולה יותר של משאבי גינון מאיי התנועה ומעגלי התנועה ומציע, המדרכות
  . לטובת הולכי הרגללטובת הצללת המדרכות

 החשיבות את העלהסביון  נפתלי מר .מכבית בכביש תהסלולארי האנטנה הצבת בנושא סקירה ניתנה .5
 ןתמו ןמיקומ חינתבו ימקצוע יועץ חתילק, בעיר תהסלולאריו אנטנותה אתרי היתרי כל בדיקת של

 .בעתיד הרצויה והפריסה כיום הקיימת הפריסה לגבי מקצועית דעת חוות
י העיריה לצורך חיפוי שטחי גינון "רוויטל שושני את האפשרות לבצע בדיקה של ביצוע גריזת גזם ע' גב .6

והן להיטיב עם , מ הן לצמצם את כמויות ההטמנה של הרשות"ע) כל השטחים חוץ ממדשאות( 
מנהל מחלקת אכיות .  דשן טבעי בערוגות המחופות-י צימצום האידוי ויצירת קומפוסט"ם עהצמחי

    . הסביבה הגיב שיעשה בדיקה לביצוע האפשרות זו
 . לצורך חסכון במיםתנועה באיי דשא שתילת למניעת הצעה הועלתה .7
 מכלי הכנסתל הצעה והועלתה הביתית לאשפה תרופות מזריקת כתוצאה להיגרם שיכול הנזק הועלה .8

 .לכך מורשים למקומות ופינויים, בעיר מרקחת לבתי תוקף פגות לתרופות מחזור
 לחסוך ובכך מכתבים במקום במיילים בעירייה דוארה העברת שיטת את להעמיק הצעה הועלתה .9

 .בנייר בשימוש עליה למניעת וכן בהוצאות
 אתז ובמקום מדשאות ללא גינות להעמיד יםנייהבנ וועדי את לעודד הצעה רויטל שושני העלתה' גב .10

 .וצמחים עצים, חצץאותן תוך שימוש ב לעצב
 ידי על מאכל שמן זריקת לעודד יש תהום מי זיהום למניעת וכן בעיר הביוב על אורגני עומס למניעת .11

 .לביוב ולא אשפה למיכלי התושבים

  :הבאה הישיבה לקראת לבצע שיש ופעולות שהושגו הסיכומים ריכוז

העלאת ו הליכה ישביל, אופנים ישבילתוכניות  תבהכנ עזרתו על כרמל אמיר למר ותלהוד ברצוני .1
 .בעירהמדרכות  תהצלל נושאהמודעות ל

 תושב לכל ולאפשר יותר גבוהה בצורה בעיר המיחזור נושא את להכניס ביותר גדולה חשיבות קיימת .2
 יציג הסביבה ותאיכ אגף מנהל. האפשר ככל רבים פריטים ביתו בקרבת למחזר האפשרות את

 .להפעלתם ומסקנות פריטים של כולל למיחזור הטיפוס אב הכנסת את הבאה בפגישה
 טרם הנושא, שמואל גבעת עירית באתר מחזור אתרי כל של מיפוי לביצוע הוועדה בקשת למרות .3

 .בדחיפות זאת לבצע יש, בוצע
 לאישור ןלהביא קרטונים איסוף תונקוד לתכנן יש. בחסר לוקה בעיר קרטונים מיחזור נושא כיום .4

 . בעיר מרכזיים במקומות ןלפזר ולהתחיל הוועדה



 דבר, צדדיות בדרכים בניין פסולתהשלכת  ניעתמל העירוני הפיקוח של תגבור מורגש לא עדיין .5
 .בעיר נקודות במספר כיום שקיים

 נושא לשיפור ודרכים מחזור בנושא מנשר לתושבים להעביר מומלץ החדשה העברית השנה לקראת .6
 חוות לקבלת נשרמה נוסח את הוועדה חברי בין להפיץ מומלץ. בעיר תושב כל ידי על הסביבה איכות
 .נוספת דעת

 מחלקת מנהלת .למניעתם הדרכים את להגביר יש .מקומות במספר בעיר יתושים מטרד יש עדיין .7
 .םיתושי למטרד מניעה תהליכי הסביבה איכות אגף מנהל ידי על לוועדה תעביר רישוי

 איכות נושא על סקירה לתת מנת על בוועדה תשתתף החינוך מחלקת שמנהלת אבקש הבאה בפגישה .8
 .לימודיםה לתוכנית זה נושא והכנסת מערכת החינוךב הסביבה

 .בעיר יותר רבים נושאים קידום אפשרית ובכך נושאים פי על לוועדות חלוקה בוצעת הבאה בפגישה .9
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