10/10/2021

ועדת איכות סביבה – ועדה מספר 3
משתתפים:
עו"ד יניב מרקוביץ -ס .רה"ע ומחזיק תיק אגף חזות העיר ,ערן יחיא מ .אגף חזות העיר ,ניסים כהן-
ס.מ .אגף פיקוח ,מיכה סבג -ס .מנהל מחלקת פיקוח איכ"ס ,עו"ד קארין ברגינסקי -חברת מועצה ,עמי
שידלוביצקי -מנהל סניף החברה להגנת הטבע  ,מורן ברגר יניב -נציגת ציבור ,מרינה אברבוך -פעילה ,
שרונה שלומי -מזכירת הוועדה.
יניב :נדאג שפרוטוקול הוועדה יופץ באתר העירייה עד  14יום מיום הוועדה ,ולבקשתה של מורן ברגר
להשתמש בכוסות רב פעמיים לכל הפחות בוועדה ,בקשתה התקבלה.
משבר האקלים :נושא שעלה ע"י מורן ,מבחינת העירייה מאז ומתמיד נהגה לכבד את כל הקשור לשנת
שמיטה ,בשנה האחרונה עירייה עשתה שתי פעולות מרכזיות:
 .1החלפת צמחים עונתיים לצמחים רב שנתיים
 .2נשתלו כמות גדולה של עצים.
 הכנת תוכנית שתילה עוד השנה בכדי שנהיה ערוכים בסיום שנת השמיטה לשנה החדשה.מורן :האם אנחנו יכולים לנסות להשתתף בקול קורא לכתיבת תוכנית על משבר האקלים ובמקביל
להקים צוות היגוי אשר יתכנן את התוכנית והוא יהיה מורכב ממומחים חיצוניים ,יועצים ,תושבים.
יניב :לבדיקה.
כנס לתושבים -אנו רואים שיש נכונות של הציבור לשפר ולהכיר את כל הקשור לתחום הסביבתי ,על
הפרק רעיון לקיים כנס לתושבים העוסק בנושאים שמירה על הסביבה ,מחזור ,עצים ועוד ,...חברי
הוועדה יוכלו להיות מעורבים בנושא כמה שאפשר.
פח כתום :החל מחודש מאי הוצבו מצלמות על משאיות הפינוי של הפח הכתום ,בעקבות זאת מס'
הפניות קטן ,הקבלן מבצע את עבודתו כנדרש ,והתשלומים נעשים בהתאם למספר הפחים שהונפו על פי
דיווח מתאגיד תמיר בכל סוף חודש.
מחזוריות בקבוקי פלסטיק :המחזוריות יאספו בחודש פברואר  2022מאחר והסופרים עדיין לא ערוכים

לשינוי.
שילוט בחדרי האשפה  :השילוט מתעכב מאחר ותאגיד תמיר מוכן להציב את השילוט לאחר שיעשה
השינוי בזרם של בקבוקי הפלסטיק והמחזוריות יסולקו מהמרחב הציבורי.
פינוי גזם :בקרוב יעשה שינוי גדול בכל מערך פינוי הגזם ,נפרסם מכרז חדש שבו העיר תחולק לשניים
ואת עבודת פינוי הגזם יעשו  2קבלנים ,כרגע הקבלן הנוכחי אינו עומד בתנאי המכרז ואינו מבצע את
הנדרש ממנו.
פסולת אלקטרונית :חלה עלייה של מאות אחוזים בפסולת האלקטרונית למחזור וזאת בעקבות הוספת
טנדר עם נגררת אר עובר בערב שלפני יום פינוי הגזם ואוסף את הפסולת האלקטרונית שהוצאה ליום
פינוי גזם וגרוטאות ,כך אנו מקטינים את כמות הפסולת של גזם וגרוטאות שנאספת.
מורן :מציעה לפרסם כל חצי שנה את מדדי המחזור בעיר בכדי לעודד ולהגדיל את כמות המחזור.
ניקיון חצרות פרטיות :התחלנו פרוייקט להיכנס לחצרות מוזנחות בשכונות ותיקות  ,אנו מכניסים
צוות ניקיון באופן שוטף ולא ניקיון חד פעמי.
שקיות לצואת כלבים :אנו נפנה לקבלני הגינון לשים שקיות ,בחודש הבא נצא למכרז חדש אשר יכלול 6
קבלנים  ,לעומתת  3קבלנים שעובדים היום ,כך שהשטח שיהיה באחריות כל קבלן יהיה קטן יותר וכך
יוכל לפקח ולשלוט בו.
פינוי קרטון :קארין -פינוי הקרטוניות נעשה באופן חלקי .
הקבלן היה בבירור  ,הוא קיבל חודש לשפר את עבודתו כרגע הוא במעקב ,אם לא יעמוד בדרישות
העירייה הקבלן יוחלף.
קארין -תופעה של קרטונים בכניסה לגני ילדים – תופעה זו כבר לא נפוצה  ,תעדכני באופן נקודתי באיזה
גן מדובר ואנו נטפל באופן נקודתי.
פינוי מוטמנים :קארין – לאחר הפינוי האזור נשאר מלוכלך ,הרבה פסולת עפה והקבלן לא מנקה
אחריו -.יניב :אנו נחדד לקבלן את נול העבודה שעליו לנקות אחרי הפינוי.
הסברה במוסדות חינוך :קארין -מבקשת להכניס את נושא ההסברה והמודעות למוסדות החינוך,
 יניב :בדיון הבא נזמין את מחזיק התיק החינוך מר זוהר בלום ואת מנהלת אגף החינוך אפרתצוקרמן.

פארק גבעת הדקלים :קארין :מתקבלות פניות רבות שהפארק מוזנח.
יניב :אנו חושבים על פתרון ,יש בעיה עם מערכת ההשקיה מאחר וזה מצריך משאבות שיעלו את המים
למעלה ,לכן העברנו את התוכנית למשרד אדריכלים אשר יבנו לנו תוכנית מתאימה ויחלקו את הפארק
בהתאם.
יחידה סביבתית אזורית – הייתה אמורה לקום במסגרת האיגוד יחידה סביבתית אזורית שתתן מענה
בכל הקשרו ,לרעשים ,ריחות וכו ..הבקשה נעצרה אצל השרה להגנת הסביבה – גב' תמר זנדברג  ,נשלח
מכתב ממנכל העירייה לבדיקה.
תוכנית נגר :קיימת תוכנית אב עם רשות הניקוז.

רשמה :שרונה שלומי

