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 פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה
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מנהל -מנהלת אגף איכה"ס, אמיר תאר-ברת מועצה, חננית וייסח-מיכל רימון משתתפים:
מנהלת סניף המועצה לישראל יפה ומרכזת -יחידה סביבתית, תמי ויזנפלד

 פרויקטים
 

אהרוני, דינה דגון, חנל'ה  מאירי, כרמל -חנן זיו, רוני קידנרמן, מיכלר טוכלר נציגי ציבור:
 אדורם, רונית גולן, אורי מוזס. רחל אורלנצ'יק

 
 מיכל רימון עדכנה את חברי הועדה על הפסקת פעילותה כיו"ר הועדה וחברת ציבור מן המניין

 ועדה. מחזיק התיק ויו"ר הועדה הוא אלי כהן. המפגש הבא יהיה בראשות מר אלי כהן.ול
 מיכל הודתה לחברי הועדה על פעילות פורה ומאתגרת ותשמח להמשיך לקדם נושאים עם חברי 

 ות הסביבה.הועדה ואגף איכ
 

 טבע עירוני
 עדיין נמשך הריסוס לא מבוקר. -

 יש הנחיות לאי  ריסוס אך יחודדו ההנחיות.   
 לפרסם מקומות שירוססו שהציבור לא יגיע למקומות אלה.  -
 ריסוס לא יותר זול מחירמוש.  -
 ים חברי הועדה יכולים לפנות ישירות לאגף איכות הסביבה במיילים על מנת לעדכן נושא  -

 דחופים כמו ריסוס.   
 

 נאמנים צעירים –דו"ח 
 להזמין את הנאמנים הצעירים בתחילת שנה"ל  -

 
 פארק שהם

 יש לפנות שוב לקק"ל ולזמן את היערנית לישיבת ועדת איכה"ס. –תשתיות מים בפארק  -
 

 אמיר תאר –איסוף פסולת אלקטרונית 
 על פי חוק שאמון עליו המשרד להגנת הסביבה.

 מכלל הפסולת. 2% -נישתי התופס כתחום 
 שתי חברות זכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה. המועצה עומדת להתקשר 

 עם אחת מחברות אלו.
 היבואנים נושאים בעלויות פינוי פסולת אלקטרונית ישנה.
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 מתבצע וישנו איסוף סוללות ופינוי מהישוב.  –סוללות  -
 מתקנים בישוב של בנק הפועלים לאיסוף מכשירים קטנים, 4ם מוצבי  -מכשירים אלקטרונים   -
 עליהם מקבלת המועצה שיפוי.  
 יש פתרון מסודר, התאגיד יפנה במספר  –פינוי מכשירים חשמליים גדולים מבתי תושבים  -
 לפי גודל ומיקום המוצר לא חשוב באיזה ₪  40-70תאריכים מסוימים בשנה, או בתשלום של   
 יונרים יקבלו פינוי חינם אחת לשנה.תאריך. פנס  
 ננסה במקביל להפסיק את תופעת האלטזאכן.  
 המועצה תציב במקומות מוסכמים מתקנים ייעודיים תחת השגחה.  

 * חשוב ליידע את מוסדות הציבור והחינוך ואת בעלי העסקים.
 ייבדק ע"י אמיר –* מבקשים להוסיף ידע לאפליקציה של המועצה על תאריכי וזמני פינוי פסולת 

 
 אמיר תאר –הדברה ביישוב 

 המדבירים משתמשים בשני סוגי חומרים
 חומרי הדברה מרוססים על פני העלווה ומונעי נביטה המרוססים וחודרים לקרקע. 

 ריסוס חומרי הדברה ללא מונעי נביטה לא פוגע בקרקע.
בע העירוני. נושא זה יכנס בסוף השנה אנו יוצאים במכרז גינון חדש, והוא יאופיין לפי סקר הט

 בכתב הכמויות.
 עם תחילת העבודה של הסוקר הגדרנו כבר את הגבולות של ההדברה.

 ייקנס –אם הקבלן ירסס 
. 

 לזמן שוב את מנחם אדר לתקופה נוספת בסתיו.
 

 איסוף פסולת אלקטרונית  
קמפיין עירוני לאיסוף פסולת רונית גולן: עדכנה על מיזם מוצלח בעיר רמלה בה נעשה 

 אלקטרונית ביום "המעשים הטובים".
 יש תוכניות רוחב בבתי הספר. –אמיר: בהתקשרות עם תאגיד מ.א.י. 

 חגית אבירם מרכזת את נושא החלק החינוכי.
 להוסיף לדוח הארנונה נושאי פסולת אלקטרונית.

 
 יום "המעשים הטובים"

 תוכניות אפשר לשלב את נושא חשיפת הפארק יש תקציבים בקרן אריסון, ניתן להגיש
 לבדוק לישיבה הבאה. תאריכים, תקציבים וכו'.

 
 עיר נגישה

 אנחנו לא עיר. –הועדה מבקשת לא לקרוא לפרויקט עיר נגישה -
 בחודש דצמבר תלמידי שוהם עוברים הדרכה בנושא. –חודש נכה  –חניה בחניית נכים -
 פריעים לאנשים עם מוגבלות לעלות בנוחות למדרכה, יש רכבים החונים על העלייה למדרכה מ -
 חדד לפיקוח העירוני את המודעות להתראות וקנסות גם בחניה במקומות אלו.  
 ליזום כתבה בעיתונות על חניות נכים.-
 קנסות. –בטיחות בהורדת ילדים על מעברי חניה ומהצד הלא נכון   -
 

 חדרי טרפו
 ה חדר טרפו שהמבנה תקין.רוני מבקש להציב שלט על כל מבנ



 

 

זהו מתקן של חברת חשמל, לכן אנו לא יכולים להציב שלטים. ניתן לפנות לחברת חשמל  –אמיר 
 לפנים משורת הדין לעשות בדיקה נוספת.

 יחד עם זאת חדרי הטרפו נבדקו לאחרונה על ידי אבי עמירה ונמצאו תקינים.
 י הטרפו.להעלות לאתר המועצה מפה עם פירוט של תקינות חדר

 ניתן לראות באתר המשרד להגנת הסביבה. –בדיקות סלולר 
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 רונית גולן מסבה תשומת הלב כיה דוקרנים הוסרו ומבקשת החזרתם. -רעש דוקרנים
 מפריע לשכנים. אנו מתנגדים בכל תוקף. –כרמל אדורם: רעש דוקרנים במול שוהם 

 
 

 נושאים לטיפול
מס' 

 סידורי
 לביצועמעקב  אחריות נושא

קביעת מדיניות  -ריסוס  1
בנוסף על הקיימת.בהבט 
 בריאות הציבור והסביבה

 אכיפת פעילות קבלן הגינון

 אמיר
 
 
 

 עמית ברק

 המלצות למדיניות 

להזמינם  –נאמנים צעירים  2
 לועדה בתחילת שנה"ל

  תמי

להזמין את  –פארק שהם  3
 היערנית לועדה

  תמי

פינוי מכשירים חשמליים  4
 –לים גדו

 ליידע 
את מוסדות ציבור, חינוך 

 והעסקים

ישולב עם חתימת  אמיר
החוזה במסגרת 

 הקמפיין ויפורסם

הוספת מידע לאפליקציה של  5
 המועצה על 

 תאריכי וזמני פינוי פסולת

לא רלבנטי, תמיד  אמיר
 יהיה נפח אצירה 

לזמן שוב  -סקר טבע עירוני  6
את מנחם אדר לתקופה 

 נוספת בסתיו.

 

  מית

להוסיף  -פסולת אלקטרונית  7
 לדוח הארנונה 

  אמיר תאר

 –יום "המעשים הטובים"  8
ליצור קשר עם קרן אריסון 

 )לועדה הבאה(

 

  תמי
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מס' 
 סידורי

 מעקב לביצוע אחריות נושא

כתבה בעיתונות על  -נגישות  9
 חניות נכים

 
פעילות אכיפה משולבת 

 פיקוח  ומשטרה

 תמי + דגנית
 פיקוח עירוני

נעשתה פניה למפקד תחנת 
המשטרה למבעי אכיפה בדגש 

יה. כמו כן יחזית בריכת השח
לית חכ"ל "נעשתה פניה למנכ

לעדכון וידוע ציבור באי 
 הבריכה.

 

להעלות לאתר המועצה מפה  10
עם פירוט של תקינות חדרי 

 הטרפו.
 

 

  אמיר

 
 

 משתתפים :העתק
 ראש המועצה –גיל ליבנה 

 מנכ"ל המועצה –ביב דודי ז 
 אתר המועצה 

 
  

  

 


