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ודלכב
הוועדהחברי


 

שמואלגבעתיתיעירב3192לשנת9'מסהסביבהלאיכותהוועדהפרוטוקול:הנדון


 . העירייה בבניין 3112פברואר ב 18 בתאריך התכנסה הוועדה
מר , פילמןמר אורי ש ,אודליה רוזין' גב ,מר משה ספיאן ,מר חזי שם טוב :שנכחו הוועדה חברי

 .וקרן אפשטיין מזכירת אגף איכות הסביבה, מר אמיר כרמל ,מר דוד שרוני ,משה מרר

 

 :עדכונים .1
 

 .יהיניכרת מגמת על. 3111עומת ל 3113לשנת ( בטונות)המחזור ם על היקפי רן מציגה נתוניק

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :פסולת ילפי סוגפירוט לגבי הכמות שמוחזרה 

 עור הגידולשי הפרשים 2012 2011 סוג

 11% 43 423 380 עיתון

 692% 232.2 269.1 36.9 קרטון

 ר לבןיני
              

5.41  48 42.59 787% 

 44% 22.6 74 51.4 פלסטיק

--  19.8 19.8--   בגדים  

 91%- 4.97- 0.5 5.47 מדיה מגנטית

 22% 182.6 1,024 841.4 גזם

 40.7% 537.82 1,858.4 1,320.58 כ"סה
 

 
הוועדה . של עיר בריאה עם נציגים ממגזרים שונים בעיר 3' חזי נותן סקירה על ועדת היגוי מס .3

מתוך כוונה לקחת את שיקולי הבריאות  ,וט אותו למעשיםאמורה לדון בחזון עיר בריאה ולפר
 .בחשבון במהלך הכנת תוכנית המתאר לעיר

 .אודליה מבקשת ליידע את חברי הוועדה לאיכות הסביבה לגבי מועד הישיבות של עיר בריאה
 

 :3112חזי מבקש לעלות רעיונות חדשים לטיפול בשנת  .1
 

 
2011 2012 

 10,821 9,487 מנהטהכמות ל

 1,858.40 1,320.00 מחזורכמות ל

 25,000 23,000 ביםתוש מספר

שיעור הפסולת 
 %17.2 %0.14 הממוחזרת 
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 .שנראית מוזנחת ,לאורך דרך בר אילןשמציע לטפל בגינה אורי  -

 אודליה מציעה לתגבר את מתקני הספורט בפארק רמון ובמיוחד להתקין מתקן מתח -

מבוגרים שרצים מסביב לפארק ורוצים לשלב הומתכוננים לגיוס שישמש את כל ה

  .אימון כוח

 .אורי מציע לתגבר את מתקני הספורט למבוגרים באזור הקומקום ברמת אילן -

 מציע לבדוק ולתגבר את אכיפת חוק העזר העירוני שאוסר להוציא פחי אשפהאמיר  -

 .פרטיים אל המדרכות ולחסום את המדרכה

מתקניהאשפהשחורגיםמקוהוועדהמציעהשהפיקוחיבצעסקרחוזרבנושא*

 .הביתבאופןקבוע

 .יה על המדרכות שמקשה על הולכי הרגליאת נושא החנ אמיר מעלה -

.הולכיהרגללטובתצהלהמשיךלפעוללמעןפינויהמדרכותהוועדהממלי*

סביבהלשתחומיים-נושאיםביןבכמוכןהוועדהמציעהלכנספורוםשידון*

 .בראייהכוללת, ותחבורה

לרטוב יבש כדי להתחיל בקטן  השל הפרד טפיילוהשנה כבר משה מרר מציע לערוך  -

 .לקראת העתיד ךולהיער

השטח עדיין  ,הדחסן סולק: רכז המסחרי ברמת אילןאורי מעלה את בעיית המ -

 .המצב השתפר מאוד אך ,מלוכלך

 לקראת סיום עונתבקיץ ומציע להיערך בקרוב  השהייתחזי מעלה את בעיית היתושים  -

            .יםור ופרסום לתושבטהגשמים לבצע ני

 .אורי מבקש לצבוע ספסלים ומתקנים שזקוקים לצביעה -

 האופנועים שחונים על המדרכות ומבקש כי ישימו מחסומים תת בעייאה מעלאורי  -

 .האופנייםהאופנועים ושימתנו את נוסעי 

רות ילשפר את הפיקוח על חביב בקניון הגבעה בנושא שאריות הפ משה מרר מבקש -

לסגור  להם קנס אומוצע לתת . מספר כי הדבר נדון בוועדת רישוי עסקיםחזי  .והירקות

 .אהתברו על רקע

 בברכה
 

 נועם ארוילי
 

 מנהל אגף איכות הסביבה


