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ועדת איכות סביבה – ועדה מספר 4
משתתפים :עו"ד יניב מרקוביץ -ס .רה"ע ומחזיק תיק אגף חזות העיר ,ערן יחיא מ .אגף חזות העיר,
אלי יוסף – אגף חינוך ,ויקי בן חמו -מנהלת מח' פיקוח איכ"ס ,עו"ד קארין ברגינסקי -חברת מועצה,
איטל בציר אלשיך -חברת מועצה ,מורן ברגר יניב -נציגת ציבור ,מרינה אברבוך -פעילה  ,שרונה שלומי-
מזכירת הוועדה.
יניב :זו ישיבה אחרונה לשנה זו ,בתחילת ינואר נתאם  4ישיבות חדשות לשנת .2022
פינוי המחזוריות מהמרחב הציבורי -עיריית רחובות החלה בפינוי מחזוריות בהתאם להרחבת חוק
הפיקדון ,המהלך יסתיים בשבועיים הקרובים ,אנו נתחיל במבצע הסברה שהציבור ימשיך למחזר ולא
יזרוק את הבקבוקים לפחים.
מורן – האם אפשר להשאיר מס' מחזוריות לטובת תושבים שלא ילכו למחזר בסופרים/מרכולים?
יניב -לא ניתן לעשות זאת מאחר והפינוי נעשה ע"י קבלן ע"י שאיבת הבקבוקים ,ועם החלת חוק הפקדון
ההתקשרות עמו הסתיימה ,אין לנו דרך לאסוף את הבקבוקים ,בנוסף אנו יודעים שזה יהפוך להיות
למפגע ,לכן לא נשאיר מחזוריות במרחב הציבורי.
 החל מינואר נתגבר את פינוי הפח הכתום ,הפינוי יהפוך  1לשבוע  ,תוך כדי תנועה אנו נלמד אתהשטח ונפעל בהתאם.
 נשאיר מספר מתקנים לטובת בתי ספר  /מתנס שיבקשו לקחת תחת חסותם את המתקן ולקבלאת כספי הפקדון.
 עד  3/2022נצא למכרז חדש של איסוף הנייר ובתוכו נכלול את פינוי פסולת טקסטיל. יש לציין שכמות פסולת האלקטרונית עלתה במידה רבה וזאת בעקבות איסוף הפסולתמהמדרכות ביום הוצאת הפסולת לפינוי.
 במכרז החדש לפינוי גזם תעשה הפרדה בין גזם נקי לגרוטאות בכדי שנוכל למחזר את הגזםהנקי ,גזם נקי מפעולות אגף גינון ייאסף בנפרד ,באתר קליטה נען יטפלו בגזם שיהפוך לרסק גזם
שיימכר למפעלים.
מורן -האם ניתן לבדוק את האפשרות לקבל את רסק הגזם לתושבים?
יניב -נבדוק את האפשרות להציב מכולה שתכיל רסק גזם במקום סגור בכדי למנוע הצתות
ושרפות ע"י בני נוער .
קארין – כיצד מתקדם נושא ההסברה בחינוך?
יניב -החלטנו להקים פורום משותף עם אגף גנים ,חזות העיר ,אגף חינוך וחברה חיצונית
שהם יכינו לנו תוכנית בתחום הסביבה ויטפלו בכל הקולות הקוראים בנושא איכות הסביבה

והם ייצרו את החיבור ביננו שבשנה הבאה זה יכנס לתוכנית העבודה שלנו ,נקבעה פגישה
לתאריך .3/1/2022
קארין – אני נתקלת בפניות רבות מהוסטלים בקריית משה ,אושיות ,שעריים  ,הם מלינים על
נושא הפחים שנשארים פתוחים  ,ומהזנחה סביבתית.
יניב -יש לנו צוות שמטפל רק בחצרות פרטיות באזורים של מעוטי יכולת בשכונות הוותיקות,
הצוות מטפל בכל מה שצריך ,תעבירי כתובות נבדוק ונטפל.
איטל – מבקשת לחשוב ולשקול בשנית את פרוייקט ארגזי הספרים בתוך גינות ציבוריות ,זהו
פרוייקט מבורך בכל הארץ ומבוקש ע"י התושבים.
יניב -בעבר נעשה בו ונדליזם שהפך למפגע  ,אפשר להתחיל במקום שיש בו פחות ונדליזם ולראות
איך זה מתקדם ,אדבר על כך עם רה"ע.
קארין – אני פונה לפיקוח לבצע אכיפה מוגברת כדי שאנשים ידעו שמשלמים על זה.
זיו – אקבל את כל הפרטים והכתובות בהם יש צורך באכיפה מוגברת ואבנה תוכנית לתגבור
הפיקוח בהתאם.
איטל -לפני כשנה וחצי הצעתי לשים קנים לציפורים ברחבי העיר במקומות ציבוריים ,אפשר
לעשות זאת מול הוטרינר העירונית
יניב -בעבר קנינו קנים והם הגיעו לוטרינר ,לא ידוע מדוע לא התקינו אותם ,נבדוק מול הוטרינר.
זיו – אני מקבלת המון תלונות לגבי צואת כלבים ,חשוב לי להדגיש שאחת לשבוע אנו מקיימים
מבצע אכיפה לצואת כלבים החל משעה  6:00בבוקר ועד לשעה  8:30בגנים ציבוריים .
יניב -יצאה הזמנת עבודה לגבי הסברה ,נשלב גם את נושא הפיקוח.
מרינה – מאז הצבת מתקן שקיות לצואת כלבים בשכונה יש פחות צואת כלבים.
מורן – יש הרבה קולות קוראים שהעירייה לא ניגשת אליהם.
יניב -נדב ממנהל הנדסה מעדכן אותנו על קולות קוראים רלוונטים ואנחנו נגשים בהתאם,
בנושא סביבה רויטל קורן מנהלת מח' רישוי עסקים היא זו שמכינה את הקולות
קוראים ,אשמח שתשלחי לי כל קול קורא שרלוונטי אלינו.
רשמה :שרונה שלומי

