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ועדת איכות סביבה – ועדה מספר 1
משתתפים :עו"ד יניב מרקוביץ ,ערן יחיא ,גיא צור ,עו"ד קארין ברגינסקי ,איטל בציר אלשיך,
עמי שידלוביצקי ,תומר יפה ,מורן ברגר יניב ,מרינה אברבוך.
סקירת פעילות הרשות בשנת  2020ויעדים לשנת :2021
-

עקב מגבלת הקורונה לא התכנסה ועדת איכות הסביבה בשנה האחרונה נדאג בשנה זו להשלים פערים.

-

יתואמו במפגש זה  3מועדים להתכנסות הוועדה בשנה הקרובה ( .) 27/12/2021 ,04/10/2021 , 28/6/2021

-

בשנת  2020התבצעה פריסה מלאה בכל תחום המחזור ,העיר רחובות אחת מבין הערים המרכזיות שהשלימה
את כל מערך המחזור על כל זרמיו

-

המטרה בשנה הקרובה לטפל בבעיות שנוצרו עקב הפריסה כמו תדירות ,תגבור בפריסה היכן שחסר ולהיערך
לרפורמה בתחום מחזור הבקבוקים לקראת סוף חודש דצמבר (חוק הפקדון על הבקבוקים  1.5ליטר)

-

רחובות הגישה את קול הקורא בתחום המחזור לקבלת תמרוץ בנושא המחזור.

-

הגברת מחזור פסולת אלקטרונית ע"י הפרדת פסולת זו מפסולת גזם וגרוטאות.

-

הליך הפרדה בין גרוטאות לגזם ,כל פסולת הגזם נקי יופרד למחזור (נתחיל עם גזם של עבודות אגף גנים)

-

רחובות היא חלק מאיגוד ערים התקבלה החלטה שהאיגוד ינהל  2זרועות
זרוע תפעולית – אחראית על אתרי הפסולת
זרוע איכות הסביבה -האיגוד במהלך שנת  2021יהפוך ליחידה סביבתית אזורית שתתן מענה לכל הרשויות
בסביבה  ,כמו בדיקת קרינה ,רעשים ,ריחות ,אכיפה והסברה במוסדות חינוך  ,בעיריית רחובות תהיה פונקציה
מקשרת בנושאים הללו שתהווה גוף מקשר בין התושב ליחידה הסביבתית האזורית.

-

הגשנו מועמדות ל"תחרות ערים ירוקות"  ,נשאלו שאלות בנושאים :תכנון ובנייה -תכנון ירוק ,החלפת תאורה
לנורות חסכוניות ,טעינה לרכבים חשמליים ,פריסת שבילי אופניים.

-

יער קהילתי -יוזמה משותפת של גיא ,איטל ומורן ,אני מקווה שלקראת סוף השנה הזו זה יצא מן הכח אל
הפועל.

קארין  :סוגייה בנושא פסולת בניין שהוזכרה בוועדה הקודמת מה נעשה עם האכיפה?  -מטופל ע"י אגף האכיפה
החל מוועדה הבאה מנהלת מח' אכיפה איכות הסביבה תשתתף בכל הוועדות.
ריחות -כרגע המשרד להגנ"ס מטפל ,בעתיד יינתן מענה ע"י היחידה סביבתית אזורית.
מטווח בקרבת שכונת מגורים -מתן פתרון (קיר אקוסטי) -,אין תשובה כרגע .יש להעביר פנייה לרה"ע  ,זה
לא נושא של הוועדה.
צואת כלבים –זו מכת מדינה  ,יש בעיה עם נושא מאגר דנ"א שיהיה ברשות הרשות.
הוצבו מתקני שקי קקי לאיסוף צואת כלבים בגנים ציבוריים ,רשימת כתובות תועבר מאגף גנים.
הוספת יותר פחי מחזור – נעשתה ספירה וניטור פחים כתומים וכחולים ע"י חברה חיצונית נטפל בהתאם
לתוצאות הדו"ח לביצוע שיתקבל.
נטיעת עצים -נטיעת עצים להנצחת השואה ולקהילות של נספי השואה ,בנוסף נשתלים עשרות עצים חדשים.
פינוי גזם וגרוטאות – אכיפה -בפגישות הבאות תשתתף מנהלת מח' פיקוח איכות הסביבה ,זיו בן חמו.
מה הקרטריונים לזכות בתחרות ערים ירוקות -התחרות נערכת ע"י חברת קלינטאק שבוחנת את עבודת
הרשויות המקומיות במדדים אחדים הקשורים לסביבה ,נדרשנו לענות למספר שאלות קבועות הנוגעות לתחומי
הסביבה ולפי הציונים שינתנו ע"י ועדת שיפוט שלהם נקבע מדד העיר בתחרות.
מכת זבובים – אין פתרון ,אין ריסוס כימי ואין דרך להתמודד עם זה ,בגנים ציבורים הצבנו שקיות אקולוגיות
לאיסוף זבובים ,מדובר בזבובי פרי אנו מטפלים במפגע נקודתי ובהגברת הניקיון כמובן.
עמי :הקבלן לא מפנה את פחי מחזור נייר ומחזור פסולת אריזות בכתובת שלי שד' חן  – 65יטופל ע"י ערן
איטל :הצבת שילוט הסברה בחדרי האשפה להפרדה לפי זרמים  -עוצב שלט להצבה ממתין לתיקון אחרון
בנושא מחזור הבקבוקים ולאחר מכן יוצב בכל בניין בחדר האשפה – כפוף לתקציב.
-

האם קיים אגף קיימות בעירייה? לא קיים אגף כזה ,כל השירותים יינתנו ע"י יחידה סביבתית אזורית
הזרוע הנוספת של איגוד ערים ,בעירייה יפעלו מול האיגוד ,נצא בקמפיין הסברה ברור כיצד פונים ומה
עושים ,יהיה נגיש לציבור.

-

קירות ורטיקלים -מחכים לקבלת התוכנית ,נלקח אדריכל -אריה קוץ צפי של  3-4חודשים לייצר קירות
ירוקים ברחבי הקניון ,יוסיפו צבע ויתנו מענה ירוק ,ליצור הרגשה של פחות אבן.
מורן :
רכז קיימות – תשובה ניתנה מינוי אגרונום באגף גינון – כל פרוייקט מלווה ע"י אגרונום מקצועי ,האגרונום שעובד איתנו הוא אילן אפרתימוסמך מטעם משרד החקלאות ,בתקופה שיש עומס נעזרים באנשי מקצוע נוספים.

 גן הפלסטיק  -יצא אישור כריתה ,נלקחו בחשבון הערות שהועלו בכנס שיתוף ציבור ,הרישיון לכריתת 19עצים לא יצא לפועל במלואו ,היכן שניתן לצמצם כריתה אנו מצמצמים ,במטרה שכמה שפחות לפגוע בעצים
ותיקים.
שנת שמיטה – אנו נוטעים המון עצים בכל האזורים הלא מפותחים ,כבר בשתילות הקיץ הקרובות נחליף אתהצמחייה לרב עונתיים (מצמצמים את צמחי העונה גם תהליך זה מלווה באגרונום מוסמך).
-

אנו מתייעצים עם "אדם טבע ודין" לצמצום בשימוש בהדברה כימית ,במכרז החדש לניקיון בוטל נושא
ההדברה ,אנו שואפים לאפס הדברה עד שנת  ,2030אנו הפכנו להיות חלק מאותם רשויות שמתחילות את
התהליך ,התחלנו בהפסקת ריסוס במדרכות ליד מוסדות חינוך.

-

דשא סינטטי – שמים רק במקומות שלא ניתן לשים דשא חי ,כמו באי תנועה ברחוב הרצוג שמתחת יש
אספלט ולא ניתן לשתול שום דבר.

-

גינות קהילתיות – נמצא בשלבי בדיקה יצא לפועל לאחר שנת שמיטה ,הרעיון הוא להקצות שטחים בתוך
גינות קיימות כמו בגן הפלסטיק.
סיכום ע"י :שרונה שלומי

