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   1ועדה מספר    –ועדת איכות סביבה  
       

 איטל בציר אלשיך, ברגינסקי,  קארין עו"דיניב מרקוביץ, ערן יחיא, גיא צור,   עו"ד   משתתפים:

 , מרינה אברבוך.רגר יניבב ר יפה, מורן  עמי שידלוביצקי, תומ                    

            

 : 2021ויעדים לשנת   2020שות בשנת ת פעילות הרירקס

 נה זו להשלים פערים. בשעקב מגבלת הקורונה לא התכנסה ועדת איכות הסביבה בשנה האחרונה נדאג  -

 . ( 27/12/2021 ,04/10/2021,  28/6/2021שנה הקרובה ) ב להתכנסות הוועדה מועדים  3במפגש זה ואמו ית -

           שהשלימה ות אחת מבין הערים המרכזיות העיר רחובהמחזור,   התבצעה פריסה מלאה בכל תחום 2020בשנת  -

 את כל מערך המחזור על כל זרמיו 

  ערך יהמטרה בשנה הקרובה לטפל בבעיות שנוצרו עקב הפריסה כמו תדירות, תגבור בפריסה היכן שחסר ולה  -

 טר( לי 1.5בקבוקים לקראת סוף חודש דצמבר )חוק הפקדון על ההבקבוקים מחזור ורמה בתחום לרפ

 ישה את קול הקורא בתחום המחזור לקבלת תמרוץ בנושא המחזור. רחובות הג -

 . וגרוטאותפסולת גזם מ  פסולת זו ת הפרד ע"יהגברת מחזור פסולת אלקטרונית  -

 ( אגף גנים עבודות ר )נתחיל עם גזם של הגזם נקי יופרד למחזו , כל פסולתת לגזםהליך הפרדה בין גרוטאו -

 זרועות  2טה שהאיגוד ינהל ם התקבלה החלק מאיגוד ערירחובות היא חל -

 על אתרי הפסולת אחראית   –זרוע תפעולית 

כל הרשויות  סביבתית אזורית שתתן מענה ליהפוך ליחידה  2021במהלך שנת האיגוד  -זרוע איכות הסביבה 

  נקציהיה פותה  בעיריית רחובותרה במוסדות חינוך , הסבוריחות, אכיפה  , יםקת קרינה, רעשבסביבה , כמו בדי

 אזורית. ההסביבתית ליחידה    בתהווה גוף מקשר בין התוששבנושאים הללו  תמקשר

תכנון ירוק, החלפת תאורה   -" , נשאלו שאלות בנושאים: תכנון ובנייהרות ערים ירוקותתח"ל  מועמדותהגשנו   -

 . רכבים חשמליים, פריסת שבילי אופנייםטעינה ל סכוניות,נורות חל

ח אל  יצא מן הכ לקראת סוף השנה הזו זה ש אני מקווה, מורןו של גיא, איטל תיוזמה משותפ -ר קהילתייע -

 .הפועל

 

 

 



  כיפה אהמטופל ע"י אגף  -וזכרה בוועדה הקודמת מה נעשה עם האכיפה? גייה בנושא פסולת בניין שה : סו קארין

 כל הוועדות.ב תשתתףאיכות הסביבה  כיפה הבאה מנהלת מח' אהחל מוועדה 

 .נתן מענה ע"י היחידה סביבתית אזוריתיי בעתיד, מטפלד להגנ"ס כרגע המשר -ריחות 

, זה   יש להעביר פנייה לרה"ע. אין תשובה כרגע   -,מתן פתרון )קיר אקוסטי( -מטווח בקרבת שכונת מגורים     

 לא נושא של הוועדה. 

   יהיה ברשות הרשות.שדנ"א , יש בעיה עם נושא מאגר זו מכת מדינה – צואת כלבים

 , רשימת כתובות תועבר מאגף גנים. בגנים ציבוריים קני שקי קקי לאיסוף צואת כלביםו מתהוצב

וכחולים ע"י חברה חיצונית נטפל בהתאם  ר פחים כתומים וטתה ספירה ונינעש – ריותר פחי מחזו הוספת  

 הדו"ח לביצוע שיתקבל.לתוצאות 

 , בנוסף נשתלים עשרות עצים חדשים.הקהילות של נספי השואהנצחת השואה ול נטיעת עצים ל  -נטיעת עצים

 .זיו בן חמו, מנהלת מח' פיקוח איכות הסביבה תשתתףפגישות הבאות ב -אכיפה –פינוי גזם וגרוטאות     

ת את עבודת  וחנהתחרות נערכת ע"י חברת קלינטאק שב   -מה הקרטריונים לזכות בתחרות ערים ירוקות

עות הנוגעות לתחומי המקומיות במדדים אחדים הקשורים לסביבה, נדרשנו לענות למספר שאלות קבוהרשויות 

 וט שלהם נקבע מדד העיר בתחרות.הסביבה ולפי הציונים שינתנו ע"י ועדת שיפ

אקולוגיות   אין ריסוס כימי ואין דרך להתמודד עם זה, בגנים ציבורים הצבנו שקיות,פתרון אין   –ם בימכת זבו

 ובהגברת הניקיון כמובן.  ם, מדובר בזבובי פרי אנו מטפלים במפגע נקודתיסוף זבובילאי

 ע"י ערן   יטופל  – 65בכתובת שלי שד' חן מחזור נייר ומחזור פסולת אריזות פחי  הקבלן לא מפנה את   :עמי

אחרון  ן עוצב שלט להצבה ממתין לתיקו  -הפרדה לפי זרמים ה בחדרי האשפה ל צבת שילוט הסברה איטל:

 לתקציב. כפוף  –האשפה  חדרבניין ב מחזור הבקבוקים ולאחר מכן יוצב בכל  בנושא

 יבתית אזורית  סב יחידהע"י  נתנו ייכל השירותים לא קיים אגף כזה,   ?האם קיים אגף קיימות בעירייה -

   פונים ומה ברור כיצד מול האיגוד, נצא בקמפיין הסברה  , בעירייה יפעלווד עריםפת של איגהזרוע הנוס    

 לציבור.  שעושים, יהיה נגי

קירות  ים לייצר חודש  3-4צפי של   אריה קוץ-מחכים לקבלת התוכנית, נלקח אדריכל  -קירות ורטיקלים -

 . גשה של פחות אבןיתנו מענה ירוק, ליצור הרקניון, יוסיפו צבע וירוקים ברחבי ה

 :  מורן 

 ניתנה תשובה  – רכז קיימות-

אילן אפרתי   ובד איתנו הואהאגרונום שעפרוייקט מלווה ע"י אגרונום מקצועי, כל  – גינוןמינוי אגרונום באגף   -

 ע נוספים.בתקופה שיש עומס נעזרים באנשי מקצו משרד החקלאות,  ך מטעםמוסמ



  19הרישיון לכריתת נלקחו בחשבון הערות שהועלו בכנס שיתוף ציבור, יצא אישור כריתה,     - פלסטיקה גן  -

כמה שפחות לפגוע בעצים  ,במטרה שה אנו מצמצמים לצמצם כרית, היכן שניתן במלואו א לפועלעצים לא יצ 

 ותיקים.

 ץ הקרובות נחליף את  , כבר בשתילות הקינוטעים המון עצים בכל האזורים הלא מפותחיםאנו  – שנת שמיטה- 

 . סמך(מלווה באגרונום מו נה גם תהליך זהאת צמחי העו)מצמצמים   עונתייםהצמחייה לרב 

נושא   " לצמצום בשימוש בהדברה כימית, במכרז החדש לניקיון בוטלאנו מתייעצים עם "אדם טבע ודין -

שויות שמתחילות את  הפכנו להיות חלק מאותם ר  , אנו2030לאפס הדברה עד שנת  , אנו שואפים ההדברה

 מוסדות חינוך.דרכות ליד מסוס בך, התחלנו בהפסקת ריהתהלי

שמתחת יש   רחוב הרצוג אי תנועה בלא ניתן לשים דשא חי, כמו בשק במקומות רשמים  – דשא סינטטי -

  לשתול שום דבר.ולא ניתן  אספלט

להקצות שטחים בתוך  הוא הרעיון , ל לאחר שנת שמיטהלבי בדיקה יצא לפועבש נמצא  – גינות קהילתיות -

 גינות קיימות כמו בגן הפלסטיק.

 נה שלומי  : שרוסיכום ע"י                                                                                                                 

 

  


