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 2182 אפרילב 81 רביעי יום  
 

 ודלכב
 הוועדה חברי

 
 
 

 שמואל גבעת יתיעירב 2182לשנת  3 'מס הסביבה לאיכות הוועדה פרוטוקול: הנדון
 

 
 . העירייה בבניין 1081 אפרילב 81 בתאריך התכנסה הוועדה

מר דוד שרוני  ,מר נפתלי ,מר משה ספיאן ,אודליה רוזין' גב , מר אורי שפילמן  :שנכחו הוועדה חברי
 .המנהל אגף איכות הסביבה בעיריי ארוילי נועםומר  מבקר העירייה

 
 

 
 :מכולות .8

 
 .מבקש ליצור סגירה למכולות -אורי 
בשום אופן לא אשפה ביתית אשר  ,בלבד לאסוף גזם וגרוטאותהוא מכולות הייעוד של ה -נועם 

ו לזרוק את הגזם והגרוטאות ולכן אחרת לא יוכל, יש צורך במפתח גדול. מושכת חתולים ומכרסמים
 . של המכולה יש צורך בכל המפתח

אנו במגמה להמשיך את הפרויקט  .מכולות 3ולות ועד כה נצבעו כ כהתחלנו פרויקט של צביעת המ
 . וכך ליצור מראה יותר אסטטי למכולות בעיר  לכל המכולות בעיר

 
 :חוק  האריזות .1

 
 .ר בנוגע לחוק האריזות.י.מ.בשבוע הבא תתקיים ישיבה אחרונה עם ת

 .מקווים לחתום חוזה בחודש הבא ולהתקדם במהלך
 .חוק האריזות צפוי לחסוך לעירייה כסף רב

 .ר מחויבים לתת פתרון קצה.י.מ.כאשר תוברזל בעקבות החוק יתווספו בעיר מתקנים לאיסוף זכוכית 
אשר יתנו מענה  ף פלסטיק גדולנקודות לאיסו 1ר יוצבו בעיר .י.מ.לאחר חתימה על החוזה עם חברת ת

 .לחתיכות גדולות של פלסטיק כגון כיסאות וארונות 
 

 :מ.מ.חברת ק .3
 

ואנו נמשיך לעקוב אחר העבודה עד  מחדרי האשפה' מ מחוייבים לאסוף קרטונים כל יום א.מ.כיום ק
 .אשר תושלם במלואה

 .ישמש למשטחי הגומי בארץ אשר ביין היתר מ  פותחת מפעל למחזור צמיגים בנגב.מ.חברת ק:עדכון 
 

 :מחזור בגדים .4
 

 1הוסכם בין העיריה וחברת רוזניר כי יוצבו  1נפתחה חנות בגדים יד ( מרכז התחלות) 81בגיורא 
כאשר נציגה של המרכז תברור את הבגדים  ,מכולות לאיסוף בגדים נוספות בסמוך למרכז ההתחלות

 .בשימוש יועבר לחברת רוזניר אורק מה של
 
 
 
 



 

 

 אגף איכות הסביבה
 

 חושבים רחוק רואים ירוק
 ותשע 42 231:מוקד חרום   30-9042025 -פקס 30-9025435' טל.מיקוד 42בן גוריון 

 ,shmuel.muni.il-kerenep@givat ,  shmuel.muni.il-noam@givatכתובתנו באינטרנט 
www.givat –shmuel.muni.il 

 
 :סיור בחירייה

 
. 83:00נצא מבניין העירייה בשעה . 80:30עד  83:30בין השעות  3.0.1081 –הוועדה תסייר בחירייה ב 

 .בקבוקים שמחוייבים בהיטל פקדון 0כל משתתף מתבקש להביא עמו 
 
 :זרמים 1 הפרדה ל .0

 
 ר בשל יות הימוש חוק האריזות הציבור יהילאחר מ. בשלב זה הוחלט לבצע את חוק האריזות

 .זרמים 1להפרדה ל 
 

 :כללי .6
נתניהו /פ נוסף בעיר אשר היה ממוקם בחלק הדרומי של רחוב בגין"בימים אלה עובדים על תכנון שצ

הגן מתוכנן . "מנגינת הלב"היה ישם הגן המתוכנן  .דונם 4כ של השטח בגודל  .בסמוך לקניון הגבעה
פסלים ולידם יהיו בגן  .מעט מדשאות ,ם במיםיבצורה חסכונית במים עם צמחיה ועצים חסכוני

 .אשר ישמשו בבוא הזמן לארועים קטנים  משטחים עם במות
 

 .ל וביום המעשים הטובים לפני כחודש"מבקש לציין לטובה את הפעילות ביום הנקיון הבינ –נפתלי 
ם     מבקש לציין שכל בתי הספר ותנועות הנוער השתתפו והשתלבו ביום המעשים הטובים וביו –נועם 

מכולות ועמודי  ,צבעו מעקות ,במהלך ימים אלו בני הנוער והמתנדבים ניקו את העיר. ל"הניקיון הבינ
 .ביצוע מעשים טוביםבהפנימו את הצורך בשמירה על הניקיון וו תאורה

 
 .0/6/1081תקיים בעיר בתאריך תחרות ישראל יפה מתוכננת לה

 .כתכנית עתידית להצללת השבילים בעיר  הויתווספו עצי צל בפארק רמון וברחוב יוני נתני
 .ורח השקד אילן –הוזמנו שלטים לכניסה לעיר בדרך בר 

 

 
 
 

 נועם ארוילי
 

 מנהל אגף איכות הסביבה


