עיריית רחובות
האגף לשיפור פני העיר
 25ינואר 2017

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 24/1/2017
משתתפים :גיורא בן ארי -יו"ר הועדה ,קובי יהושוע -מנהל אגף שפ"ע ,עירן גיאת -מנהל מח' פיקוח ,עמוס שגב-
מח' פיקוח ,יעל בק ,תומר יפה ,עמי שידלוביסקי -חברי הועדה ,קייסי חזי -מובילת "מחאת הזבל" ,שרונה שלומי-
מזכירת אגף שפ"ע.
גיורא:
אני מברך ראשית את הצטרפות של קייסי חזי -נציגת "מחאת הזבל" לועדת איכות הסביבה.
רה"ע מרוצה מהוועדה וגם מהשתתפותה של קייסי  ,תוכן הישיבה עובר למועצת העיר ושם מתקבל הסבר על הישיבה.
אני מסיר את הכובע בפני רה"ע והמנכל שהגדילו לנו את התקציב ב 3 -מיליון  ₪ובנוסף קיבלנו תקציב לרכישת משאית
אשפה חדשה.
יש לנו בעיה עם מכונות הטיאוט שהן מושבתות ואנו עובדים יותר עם מכונות טיאוט של הקבלן.
נוספו לנו  15עובדי טיאוט ידני שחולקו בין האזורים על פי הצורך.
נושא האכיפה -פיקוח אני מודה לליאור על חלוקה של מפקח לכל אזור זו החלטה חשובה ויעילה.
אני מעלה את הצעתה של קייסי מפגישה קודמת על הצבת פחים דקורטיבים ליד כל תחנת אוטובוס -נעביר זאת
ליוסי כפיר.
תומר :אני ראיתי שנוספו עוד פחים דקורטיבים
יעל :גם אני ראיתי שנוספו פחים חדשים.
גיורא :בנושא הפחים הכתומים תאגיד תמיר הציג את סיכום קמפיין ההסברה שנערך בחודש דצמבר בעיר,
אני מקווה שהתושבים ישתפו פעולה ונראה יותר הענות.
אני עובד באופן אישי עם נציגת ממערכת החינוך להכנסת נושא איכות הסביבה לשעת חינוך ,מבקש לקיים
פגישה עם יעל בק ,,יערה ספיר לקידום נושא זה.
קובי:
אני מקדם בברכה את גברת קייסי כנציגת ציבור להשתתף בוועדה ומברך את עירן גיאת על תפקידו החדש ושמח
לשמוע על פתיחת מחלקה נוספת "שיטור העירוני".
ערן :תפתח מחלקה חדשה בשם "שיטור העירוני"  16 ,ניידות פיקוח יסתובבו עם שוטר ופקח,
מחלקת הפיקוח נשארת איך שהיא ותבצע את המשימות שלה.
הניידת היא לכל דבר  ,זה עוצמה ,חלק מהמשימות יהיו משימות משטרתיות ויהיו גם משימות בנושא איכות הסביבה
רה"ע יחליט באיזה נושא לטפל  ,אם רה"ע יחליט שהחודש נטפל בנושא צואת כלבים שם נמקד את הכוח.
השירות הוא  24שעות ביממה  ,השיטור ייתן מענה גם בשבת זהו פרויקט בהרצה אנו נתקדם תוך כדי תנועה.
קובי:
למרות החלפת התפקיד של ערן אני מבקש שתמשיך להשתתף בוועדת איכות הסביבה.
יעל:
בישיבה הקודמת הזכרתי את נושא שעת פינוי האשפה ברחוב הרצל ואני שוב רוצה לדבר על שעת פינוי הקרטונים
בערב עוברים ברחוב הרצל והוא עמוס באשפה ,הם מוצאים בשעות שהם אמורים להוציא אך זה נראה לא טוב ואז
דברנו על לשנות את מתווה השעות.

קובי:
לפני חודשיים הסתיים מכרז המחזור  ,עד עכשיו קיבלנו תמורה בעבור הפינויים ,במכרז החדש אנו נתחיל לשלם
לקבלנים בעבור הפינויים.
יעל:
אני מציעה לבדוק עם ליאור ונדון מה יותר אפקטיבי על שעת הפינוי ,גם אין מקומות להשלכת פסולת ברחוב הרצל
יעקב ,אחד העם.
קובי:
נתאם פגישה עם ערן ועמוס ונבדוק מה השעות שיתאימו להוצאת האשפה ,לבעלי עסקים אין מקום להצבת עגלה.
קייסי:
יש בעיה עם מוטמנים אנשים שבאים להשליך אשפה לא רוצים לגעת במכסה של המוטמן ולכן משאירים את השקיות
בחוץ ,אין אפשרות למוטמנים עם רגלית כמו בעגלות אשפה שלא צריך לגעת בהן בכדי לפתוח אותן?
תומר:
יש קול קורא של קק"ל ההגשה עוד שבועיים ,שנה שעברה קיבלנו כסף מקק"ל לשבילי אופניים.
(העברנו את הקול קורא ליוסי כפיר להמשך טיפול)
בעת פינוי גזם הכף יוצרת בור ועושה נזק לתשתיות השאלה אם יש בעיה ספציפית למה לא לעשות בטון.
אני יכול לקיים סיור בתחנת המעבר?
קובי :אין שום בעיה מתי שתרצה וגם גיורא יצטרף אלייך.
עמוס :אני המחליף של עירן ואני אדביק את הקצב אתכם.
קייסי :בנוגע לאיסוף אשפתונים ברחובות הקטנים לא בציריים הראשיים ,אפשר שבימי שישי לקראת שבת
יעשו סבב בכל האזורים וירקנו אותם? בשבת הם מתמלאים באשפה ואז הכל גולש החוצה.
ברצוני לציין לשבח את הטיפול בקרטונים שהושלכו ביום שישי ותושבים צילמו את זה ובשעה  23:00בלילה הוא עברו
שוב והקרטונים לא היו.
ערן:
אני בקשר רציף עם הקבלן שעובד בשבת והוא גם מצלם לי את כל העסקים שמוצאים אשפה לאחר האיסוף.
היום עבר פקח בין כל העסקים ורענן את ההנחיות לגבי הוצאת הזבל  ,כל החשודים העיקריים קיבלו אזהרות ונאמר
להם במידה ויוצאו קרטונים יקבלו דוח.
עמיהוד:
חלק מבעיות של איכות הסביבה נובעות מצפיפות בנייה ,העירייה הולכת לאשר  8000יח' דיור במרכז העיר,
ציפוף הולך עם תשתיות ל 8000יח' דיור צריך לדאוג לחניות ,גנים ומה שהעירייה עושה היא לא מגישה תכנית מתאר
מהועדה הזו צריכה לצאת קריאה לוועדה המקומית תכנון ובניה ולמהנדסת העיר לתת מחשבה לעניין התשתיות.
התכנית הזו תוסיף סבל בל יתואר אין בעיה שיבנו אך שיתאמו לכך תשתיות.
גיורא:
כל אישור בנייה מותנה בתשתיות ,בגן יפה ,בחזות הבניין.
לסיכום :העיר יקרה לנו והלוואי שכל אחד ייתן מזמנו לטובת העיר ,בישיבת מועצת העיר אני אעלה את תרומתה של
הועדה ,נוסיף רעיונות ,נוסיף משקל ,רה"ע הולך אתנו יד ביד כשאני נכנס אליו אני לא יוצא מבלי מה שאני מבקש.
הוספת שיטור העירוני ,תוספת בתקציב ,תוספת עובדים אנחנו מקבלים תשובה חיובית בד"כ כמובן שיש עוד מה לעשות

ונמשיך לעשות ,אני מודה לכל המשתתפים.
יעל:
אני רוצה להודות על הועדה המורחבת היו לה הדים חיוביים ויש להזכיר לעשות אותה אחת לחודש עם כל המשתתפים.
עמיהוד :אני חושב שכדאי שיהיה פרסום לוועדות האלה ,התושבים לא יודעים שמתקיימות ישיבות כאלה.
יעל:
אני חושבת שכדאי שיו"ר הועדה יצא בקריאה לדוברת בפרסום ידיעה על הישיבות שנעשות פה.

כתבה :שרונה שלומי
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