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 אגף איכות סביבה

 כ"ב שבט תשע"ט
 2019ינואר  28

 199688סימוכין: 
 
 

 פרוטוקול ועדת איכות סביבה 
 27/1/19תאריך 

 
 

 מנהל אגף איכה"ס, -יו"ר הועדה, עופר גומבינר –רונן פרידמן  משתתפים:
 רכז פרויקטים-רוני קינדרמן

 
רפי שלו, שלומי סויסה, יוחנן תורג'מן, סוזי בר, אילן שבתאי, אריאל אשר פאהן,  חברים:

 קרפיבקה, אייל רבונה, יובל גדרון, מאשה שמיר.
 

 אהרון נווה, שיר אקשטיין, ד"ר אמנון דוידוף, רונית גולן, חיים לשם, דינה דגון, משקיפים:
אהרוני, עידו כסלו, בן פרץ, תומר וינברגר, אבי -חנהלה פוזננסקי, מיכל טוכלר 

 שיטרית, גיל רשמן, עפר סלע
 

 ודה לכל המשתתפים .בירך ומוקיר ת רונן פרידמן:
 
 

 :2019תכנית עבודה אגף איכות הסביבה  לשנת 
 

 עופר הציג את עיקרי הנושאים בתוכנית העבודה 
 שיפור מתן שירות  -

 שיפור חזות הישוב -

 מחויבות העובדים לישוב -

 שת"פ וממשקי העבודה בין מנהלי האגפים -
 

 פינוי אשפה :
  .ניתגמפסקים להפריד את האשפה האור 27/1/19 -מהחל 

 פעמיים בשבוע . - פינוי האשפה היבשה )פחים ירוקים( בבתים פרטיים תפונה
 פעמים בשבוע. 3 -בבתים משותפים, ממשיכים לפנות 

 
 ניקוי רחובות:

 בישוב, אשר יעבוד בכל מהלך השבוע הטיאוט לרכב טיאוט וניקוי מדרכותרכב ישודרג 
 בנוסף לעובדי הניקיון.

 
 אכיפה:

 .אגף איכות הסביבה בתיאום עם המשטרהע"י תתבצע האכיפה בעבירות אופניים 
 ה ובשימוש באופניים החשמליים.לכן קיימת ירידה משמעותית ברכיש ,נכנסו חוקים חדשים

 חברי הוועדה מתבקשים לדווח על עבירות רוכבי האופניים החשמליים.
 

 .יםהעזר העירוני ישני פקחים נוספים לאכיפת חוק הוועדה ממליצה להוסיף
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 :מטמנה ישנה
התקיים סיור במקום, של ראש המועצה וחברי המועצה, מנכ"ל, מנכ"ל  המטמנה אינה עובדת.

 חכ"ל ועוד.
ם העלולים לפגוע זיהום אויר, טיפול במוקדי לאחר בקרת הנזקים וביצוע בדיקות: בקרקע,

על בריאות התושבים ואיכות הסביבה בבריאות הציבור ועוד, ינקטו פעולות לשיפור ולשמירה 
 כשיתקבלו.י הצורך והמלצות. נתוני הבדיקות יפורסמו לציבור עפ"

 
 מטמנה חדשה:

הועדה ממליצה לעשות ככל שניתן שלא  .בהקמת מטמנה חדשה םתושביההתנגדות רבה בקרב 
המטמנה לא ניתן להסתמך על האכיפה של המשרד להגנת הסביבה כדוגמת תוקם מטמנה נוספת. 

 חיפה.הישנה ו
 

 המועצה נעזרת בשירותי יעוץ של פרופסור ברק פישבויין בנוגע לשתי המטמנות.
 

 לאיתור מפגעים:התנדבותית הקמת יחידה 
 ר מפגעים ושפיכת פסולת בשוהם והסביבה.לאיתוהתנדבותית תוקם יחידה 

 .וגיוס המתנדביםאת הקמת היחידה  ינהלוורפי גלנטי וינברג תומר 
 ומשוהם כולה.מתנדבים ליחידה ממשתתפי הועדה לנשמח 

 
המשאיות שיוצאות מהמחצבות ומאזור התעשייה מהלכלוך ובמפגע האבק  לטפלהועדה ממליצה 

 .לטיפול בפגעים לחברת "אבן וסיד" שיוצרות זיהום אויר. יש לפנות
 

לכת לניקוי הפסולת והצבת מחסומים למניעת הש 6יצא מכתב מאגף איכה"ס להנהלת כביש 
 הפסולת במקום זה.

 
 6שפיכת פסולת מתחת לגשר בכביש " על 6"כביש  להמשך טיפול מולהועדה ממליצה 

שבאחריותם, לניקוי ופינוי הערימות הפסולת שהצטברו. יש לבצע פעולות מנע שלא יאפשרו 
  למשאיות להיכנס לאזור ולשפוך את הפסולת.

 
 

 ממשקי אגף איכה"ס עם אגף הנדסה
 ראי על הפיתוח בישוב, לא קיים ממשק עבודה עם אגף איכה"סאגף הנדסה אח

 אנו ממליצים ליידע שאגף הנדסה ישלח נציג לישיבות ועדת איכה"ס.
 

 הייתה נציגת וועדת איכה"ס בוועדת תכנון ובנייה ,עד כה רונית גולן
 ממליצה שיחליפה  חיים לשם אדריכל כנציג ועדת איכה"ס בוועדת תכנון ובניה, 

 וייתן תשובה. עץיו"ר ועדת איכה"ס  יתיירונן 
 

  טבע עירוני:
  שנערך ע"י מנחם אדר שהוגש למועצה.עירוני הטבע ה הועדה ממליצה ליישם את סקר

  תהווולצמחייה טבעית  ולהשמיד חלחל לאדמהל שעלולס וסירמ הועדה ממליצה להימנע
 חיים.הלבעלי סכנה 

 מרץ -החודשים פברוארקבע  סיור בנושא טבע עירוני במהלך יי
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 משחטת רכבים בבית עריף:

 לבדוק ולוודא שאינה יוצרת הפועלת באחד המשקים, יש משחטת רכבים  בבית עריף קיימת
 מסוכנים.החומרים זיהום מה

 קיימים בחלקי הרכבים חומרים מסוכנים.
 

 מיחזור:
 מתאית העצים. 100%הנייר שהמועצה משתמשת נטול עץ. עשוי 

 
 נייר ממוחזר.הועדה ממליצה להשתמש כמה שיותר ב

 הועדה ממליצה לעודד  מיחזור של נייר וזכוכית.
 

 אכיפת רכבים כבדים:
וברחבי חניון הכדורגל, גן החבל  מעלה באזורטון ו 10 -מואוטובוסים חניית רכבים כבדים אכיפת 

באזור התעשייה הצפוני  שוהם שאינם מחנים במיקום הייעודי לחניית רכבים כבדים ואוטובוסים
 שוהם.  

 שיוצרים רעש וזיהום.בשעות הבוקר המוקדמות אכיפת אוטובוסים בהמתנה עם מנוע פועל 
 

 , ייאכף ע"י פקחי הסיור.24/7 106לפנות למוקד יש 
 

 106מוקד 
 מתוך שוהם ולא ע"י קבלן חיצוני. 24/7יופעל  106מוקד 

 בצורה הטובה ביותר.ויתעד כדי שהמוקד יפעל לכל מפגע  106יש להשתמש במוקד 
 

 י מים מד – קר"מ )קריאה מרחוק( -שאלה 
 נעשה מהלך נהדר של הקר"מ, מה עושים עם זה חוץ מול התושב הפרטי.

 
 הקר"מ נמצא תחת הגזבר ואמיר בן עזר.  -תשובה 

 מדים בישוב. 1000 -גינון. כיום הותקנו כיותקן גם במערכות ה "מהקר
 

 .ל המשתתפיםמודה לכ  -מן יו"ר הועדה דפרירונן 
 
 

 העתק:  משתתפים
 ראש המועצה –מר איתן פטיגרו 

 מנכ"ל המועצה –מר דודי זביב              
 אתר המועצה             

 
 

 


