אגף איכות הסביבה
יום רביעי  32ספטמבר 3122
לכב':
חברי הוועדה
הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  7בעיריית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  32בספטמבר  3122בבניין העירייה.
חברי הוועדה שנכחו :מר אורי שפילמן ,מר אמיר כרמל  ,גב' אודליה רוזין ,מר משה מרר ,מר משה ספיאן,
קרן אפשטיין ומר ארוילי נועם מנהל אגף איכות הסביבה בעירייה.
 .2קומפוסטרים
בכל גני הילדים חולקו קומפוסטרים חשוב להדגיש כי כבר מהיום הראשון לא נעשה שימוש נכון.
יש להטמיע!
קיימים עוד כ –  61קומפוסטרים שיוצאו למכירה לתושבי העיר במחיר מסובסד ,כאשר תינתן
עדיפות לוועדי בתים.
 .3גנים ירוקים
פעילות ולמידה בנושא איכות הסביבה במימון המשרד להגנת הסביבה.
 .4מפוחים
למרות החוק החדש ישנם קבלנים שעובדים עם מפוח (שעומד בתקן הישן ברמת הרעש).
יצא מכתב חד משמעי מאגף איכות הסביבה על איסור שימוש במפוחים לכל הקבלנים הנוגעים
בדבר.
 .5גינה קהילתית
יש חוגים בנושא טבע במתנ"ס.
רוצים לקדם את השטחים ברחוב לוי אשכול ואפרים .ברחוב אפרים קיימת מערכת השקייה.
נבדקת אופציה חדשה לגבי חלק ברצועה השלישית אשר בבעלות פרטית.
הגינה הקהילתית ברחוב לוי אשכול תהיה במסגרת פרויקט "גנים ירוקים".
רחוב אפרים – התחלת פעילות מתוכננת לעוד חודשיים.
תקציב – יש לתקצב עלויות הגינה הקהילתית.
 .6קרטוניות
קיימת בעיה בהצבת הקרטוניות ברחבי העיר לאור המדרכות הצרות וחוסר מקומות חנייה.
קרטונים של בעלי עסקים – הפיקוח יעבור ויבדוק בכל בית עסק בעיר לאן הקרטונים מפונים.
סוכם כי כל אחד מחברי הוועדה יציע הצעות למיקומי קרטוניות כאשר הדגש יהיה על נגישות.
 .6ק.מ.מ – קבלן איסוף מיחזור נייר וקרטון
ביום איסוף הנייר (יום א' בשבוע) יאספו כל הקרטונים ברחבי הישוב ע"י הקבלן.
הוחלט כי לאחר החגים נערוך ניסיון ב  5בניינים והקרטונים יאספו מיום ראשון לראשון
בבניינים הבאים:
יוני נתניהו ( 02אמיר)
יוני נתניהו ( 14אודליה)
מוטה גור ( 11משה ספיאן)
הניסיון יערך במטרה לקבל אינדיקציה לכך שהקרטונים מחדרי האשפה יאספו אך ורק בימי א' ע"י
קבלן המחזור ולא ע"י קבלן הזבל.
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אגף איכות הסביבה
 .7סיכום:






ימכרו קומפוסטרים לוועדי בתים ולתושבים נוספים במחיר מסובסד.
העירייה תנסה לתקצב את נושא הגינה הקהילתית (תשתית ,מים ,מחסן ,גידור).
יבדקו מקומות נוספים לקרטוניות.
יערך פיילוט בנושא איסוף קרטונים ע"י ק.מ.מ בלבד.

נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
עיריית גבעת שמואל
העתק:
ראש עיריית גבעת שמואל
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