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נפתלי סביון-נציג ציבור
משה מרר-חבר וועדה
נועם ארוילי-מנהל אגף איכות הסביבה
ארי סרוב-נציג ציבור
אמיר כרמל-נציג ציבור
שרוני דוד-מבקר העירייה
סימן טוב נירה-נציגת ציבור
קרן אפשטיין-מזכירת וועדת איכות סביבה

יו"ר הוועדה ,אורי וויס ,פתח את הישיבה הראשונה בסקירה של המשתתפים.
אורי הציג את נועם במטרה לתת סקירה ורקע על סדר היום.
נועם ארוילי:סקירה על אגף איכות הסביבה ומחלקותיו ,סקירה על היקף המיחזור בעיר לזרמיו,
תכנית אב ,תפיסת משליכי פסולת ,ושנת שמיטה.
סקירה על אגף איכות הסביבה -אגף זה כולל רשות חניה ,פיקוח עירוני ,תברואה ,מים ,גינון
ונוף ,תחזוקה ,ותחזוקת מתקני משחק,כמו כן האגף פועל בנושא איכות הסביבה ומתקשר ממול
כל הגורמים הרלוונטיים.
היקף המיחזור בעיר :בעיר גבעת שמואל קיום ממחזרים נייר ,קרטון ,עיתון ,פלסטיק ,זכוכית
כמו"כ קיום העירייה מבצעת את חוק האריזות ,קיימת פריסת פחים ברחבי העיר כ  022פחים.
הוגשה בקשה לתמיר לתוספת של  06פחים  006ליטר למקומות שלא נכנסים פחים בגודל .2266
תכנית אב:קיימת כתנאי השתתפות בכל קול קורא של המשרד להגנת הסביבה כמו כן תוכנית
מפורטת ,כיום בגלל רמה סוציו-אקונומית גבוהה של העיר אנו כמעט לא נמצאים בקריטריונים
לשימוש כבספים אלו .
תפיסת משליכי פסולת:עיריית גבעת שמואל פועלת בנמרצות רבה בכל נושא השלכת פסולת
בעיר ,בשנת  0202בוצעה אכיפה מוגברת ע"י מחלקת הפיקוח העירוני וע"י הצבת מצלמות בעיר.
כמו כן נתפסו מס' משליכי פסולת ונקנסו ,עוד יצוין כי במהלך השנה נתפסו משליכי פסולת בעיר
והוגשו נגדם כתבי אישום.
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שנת שמיטה:במהלך שנת  0202ו  0205בשנה זו העובדות יתבצעו לצורך שמירת הקיים ולא
יוקמו גינות חדשות.
עוד הוסיף כי ישנה בעיה בישום חוק האריזות בשכונות הותיקות והציע לחלק שקיות כתומות
לאזורים אלה ולדאוג לבצע איסוף מבקש לעלות זו להצבעת חברי הוועדה.
הוועדה ממליצה פה אחד לבצע ניסיון איסוף בשכונות הותיקות של חוק האריזות בצורה של
שקיות אשר יפונו ביום האיסוף של הפחים הכתמים .
כמו"כ הוצג דו"ח המנתח את כמויות המיחזור בעיר לעומת איסוף האשפה הכללי,נראה כי נפלה
טעות בדו"ח המוצג ,הוא יתוקן וישלח במייל לחברי הוועדה .
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