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ועדת איכות סביבה – ועדה 1/2022
משתתפים :עו"ד יניב מרקוביץ -ס .רה"ע ומחזיק תיק אגף חזות העיר ,ויקי בן חמו -מנהלת מח' פיקוח
איכ"ס ,מורן ברגר יניב -נציגת ציבור ,עמי שידלוביצקי – נבחר ציבור ,שרונה שלומי -מזכירת הוועדה.
חסרים :ערן יחיא מ .אגף חזות העיר ,עו"ד קארין ברגינסקי -חברת מועצה ,איטל בציר אלשיך -
חברת מועצה ,גיא צור – חבר מועצה ,מרינה אברבוך -פעילת ציבור.
מענה לנושאים שהועלו ע"י מורן ברגר:
הקמת יחידה סביבתית אזורית  -הנושא נתקע ,מציע שגם חברי הוועדה יפנו לשרה ולבדוק מדוע זה
מתעכב זמן רב ,יש תיאום מלא עם המחוז אך זה נתקע ברמה הארצית.
האגוד נותן שירותים נלווים לרשות  ,לאיגוד יש סמכויות מפורשות שאין לרשות ,האיגוד ייתן מענה
בכל התחומים ע"י בעלי הסמכה של משרד איכות הסביבה.
הסברה – נושא הסברה התקדם ,נבחרה חברה בשם " צעד ירוק" שהכינה תוכנית הסברה למערכת
החינוך לשנה הקרובה בכל הקשור לסביבה ,מחזור ,אקלים ,שמירה על הסביבה ,ההסברה תעשה
במוסדות חינוך החל מגני ילדים.
ב 9/2022יעשה המעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים ,הושלם התקציב כל הגנים יהיו מצוידים.
בחודש  7/2022תפתח תחרות מחזור ארצית בשיתוף תאגיד תמיר  ,אתר וואלה ועיתון מעריב במטרה
למחזר כמה שיותר גייסנו למשימה זאת את קייטנות הקיץ של רשת חוויות ,יינתן פרס סביבתי לקייטנה
המנצחת.
שילוט בחדרי האשפה – תאגיד תמיר אינו מוכן להשתתף בעלות מלבד הגרפיקה ,העירייה תעשה את זה
לקראת הרבעון האחרון של השנה.
כנס לתושבים – לא נסגר משהו ברמת הביצוע  ,אני בעד ,אם יש לחברי הוועדה רעיון להפיק כנס כזה
עבורנו תעברו אלינו את הפרטים ,יהיה ניתן לקיים את הכנס עוד השנה ,המלצות על משהו חיצוני מקצועי
יתקבלו בשמחה.
קול קורא – בנושא האקלים – העירייה תנסה להכניס את נושא זה לתקציב .2023
שתילת צמחים רב עונתיים -החל מהשנה הקרובה במקום  600,00צמחים ישתלו 60,000-70,000
צמחים רב עונתיים ,נשאיר צמחים עונתיים רק בצירים המרכזיים הרוב יהיה רב עונתי ,צמחים אלה
נותנים מראה ירוק וצבעוני וערך נוסף מבחינה כספית ,חסכון בעבודה ,חסכון בהשקיה ואחזקה.

סוג העצים שיינטעו בעיר – אנו רוצים לפתוח את מגוון הקיים  ,ובנוסף להוסיף עצי פרי.
אספקת רסק גזם לתושבים – הגיעה חברה שהציעה הרבה רעיונות הקצנו שטח לכך ,אך התושב
יצטרך לשלם על השרות ולכן זה נעצר.
אנו נבדוק את הבקשה להציב מכולה עם רסק גזם לטובת התושבים  ,נבדוק זאת מול אתר קליטת הגזם
שנאסף מהעיר.
גיזום עירוני – גיזום מאסיבי יעשה תוך שמירה על העצים  ,הגזם יאסף למשאיות רק לגזם וכך
הוא ייקלט באתר הטמנה כגזם נקי ,במכרז הקרוב תהייה הפרדה ברורה בין גזם נקי לגרוטאות.
קולות קוראים – הרשות הגישה קולות קוראים בנושאים הבאים :
 פסולת חקלאית ריסוס והדברה הקמת מרכזי מחזורשקיות שקי קקי – ניתנה הנחייה לקבלני אגף גנים למלא את המתקנים בכל יום.
שיפוץ רחוב דרך יבנה -הרשות הגישה בקשה לכריתת הדקלים בדרך יבנה ( ,)5אנו משנים את כל
מבנה הרחוב ,יעשה שיתוף ציבור  ,רישיונות כריתה יונפקו ע"י משרד החקלאות.
כריתת הדקלים היא בכדי להקטין את האי תנועה ולהרחיב את הרחוב בכדי לעשות שביל אופניים
מרחוב הרצל עד דרך הים ולאורך כל הקו לנטוע שדרת עצים שיתנו צל.
התוכנית נמצאת במדידות אחרונות.
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