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  ודלכב
  הוועדה חברי

  
  

  שמואל גבעת יתיעיר ב2013 לשנת 2 'מס הסביבה לאיכות הוועדה פרוטוקול: הנדון
  

  , אמיר כרמל, אורי שפילמן, משה ספיאן, נפתלי סביון, סגן ראש העיר -טוב-חזי שם: נוכחים
  .ס"מנהל אגף איכוה-נועם ארוילי, אודליה רוזין

  
  
 

 :עדכונים .1
 

עקב עומס . מישיבת בני עקיבא עד רחוב גרינברג, ז מהיר" חלקו הראשון בוצע בלו- שביל האופניים
 שביל ברחוב מנחם - השלב הבא . י האגף לאיכות הסביבה"העבודה בוצעה הפעם ע, באגף ההנדסה
  . אושרה תוספת תקציב. על חשבון הצרת איי התנועה, בגין וגרינברג

  
מרכז המיחזור . מגרשי הספורט פתוחים לקהל הרחב. גינון חסכני במים בוצע - האולפנה ברמת הדר

  .  יועברו לשם10גם מיכל הבגדים וכלוב הבקבוקים שמול יוני נתניהו . הועבר מהמדרכה אל החנייה
ברחוב זה . מחבר בין דרך המלך לבין יוני נתניהו.  רחוב חדש עם שביל אופניים-רחוב ליפקין שחק 
  . ישתלו כמאה עצים

  
  .  הוספו ברמת אילן בגינת הקומקום וברמת הדר בפארק רמון-  מתקני מתח חדשים

חלק מהעצים יועתקו . הבנייה הסתיימה ונשתלו עצים.  שמו הוחלף לגן המוזיקה- גן מנגינת הלב 
  . למקומות אחרים בעיר עקב אילוצים הנובעים מפיתוח השטח

  
, מנחם בגין,  עצים במדרכות הרחובות לנדאו נחפרו בורות לשתילת- פרוייקט מסדרונות ירוקים

  . ס זבולון"גם מול בי. ביאליק והזיתים
  

מתקני אקסטרים לילדים , כדוריד, טניס, נבנים מגרשי קט רגל.  מאחורי מגרש הכדורגל-  הספורטק
במקום שבו עבר (החלה עבודה על שביל הליכה מרחוב הזיתים עד לספורטק . ומתקני כושר למבוגרים

  ).  ח הגבוה בעברקו המת
  

, א עד לאזור שמצפון לספורטק" מ120הקו יוטמן באדמה כ .  הפך למפגע בטיחותי-  קו מובל מי ניקוז
  . במטרה לטפל במפגע וכן למנוע יתושים כתוצאה ממקווה מים עומדים בסמוך לבתים

  
  . העבודות יחלו אחרי החג.  מבוצעים הסדרי תנועה- ם"רחוב רמב

  
במקום יישתלו עצים כחלק מהתכנית . נבנית מדרכה והורחב הכביש מטעמי בטיחות - פרדס רוזנבלום

  . הכללית של מסדרונות ירוקים
  



  

  
 אגף איכות הסביבה

  

  חושבים רחוק רואים ירוק
   שעות24 108:  מוקד חרום 03-5321347 - פקס03-5319269' טל. מיקוד24בן גוריון 

  ,  il.muni.shmuel‐givat@kerenep, il.muni.shmuel‐givat@noamכתובתנו באינטרנט 
www.givat –shmuel.muni.il  

כרגע יש חדר אשפה .  העירייה פנתה לבעלים של הבניין בדרישה לחדר אשפה- מרכז מסחרי רמת אילן
 בשבוע האחרון .המרכז המסחרי עבר ניקוי בקיטור. זמין והעובדים צריכים להתרגל להשתמש בו

במרכז היה קיים דחסן בגודל מיוחד . יש צורך לנקות את אזור הערוגות. החלה שתילה בערוגות
כיוון שלא ניתן להכניס משאית ) כדי שיהיה ניתן להכניס ולהוציא אותו, בגובה נמוך מהסטנדרט(

ור רישוי עסקים  העניין יועבר למד-נפתלי מוחה כנגד סגירת חורף באמצעות יריעות ברזנט . למתחם
  .  לבדיקה וטיפול

  
הועבר תקציב מהמשרד להגנת הסביבה והתקיימה פגישת סיכום .  אנו נכנסים לתהליך- חוק האריזות

  .יש להשלים את הנספחים ולחתום על החוזה. עם תמיר
  

  . מתקני משחק, ארגזי חול,  משטחי גומי- מסיימים את הפרוייקט -  גני ילדים
  

. נשקלת האפשרות להעביר עמודי תאורה לתאורת לד, קה של חיסכון בחשמל במסגרת בדי- תאורה
  . הנורות ברחוב שמחה הולצברג כבר הוחלפו ללד. כנראה נצא למכרז בחודשים הקרובים

  
בין רחוב אורנים , אמפי ובריכת מים,  תוכנן גן גדול עם רצועה ירוקה- רחוב השקד ודרך בר אילן

רצועה הירוקה תימשך גם לאורך דרך בר אילן ותהיה חלק מרשת ה. ברמת אילן לבין רחוב השקד
  . שבילי האופניים של גבעת שמואל

  
בעקבותיו הוגשו תביעות שמתבררות כעת .  במקור יועד נגד שפיכת פסולת בניין- פרוייקט המצלמות

ט הפרוייק. המצלמות מאפשרות לנו להעביר למוקד ארועים בזמן אמת ולהגיב כנדרש. בבית המשפט
  .  הורחב גם כנגד ונדליזם בפארק רמון ובצירי תנועה ראשיים

  
  
  
  

  

  

 בברכה
 

 נועם ארוילי
 

 מנהל אגף איכות הסביבה


