אגף איכות הסביבה
יום חמישי  28דצמבר2017
עיריית גבעת שמואל  -הוועדה לאיכות הסביבה
פרוטוקול ישיבה מספר  4לשנת  2017מתאריך 27.12.2017
נוכחים:
נועם ארוילי.
משה מרר.
נירה סימן-טוב.
אודליה רוזין.
ארי סרור.
דוד שרוני .
קרן אפשטיין .
נועם  :מדווח שנערך מכרז מחזור בעיר החברה הזוכה ק.מ.מ .ובמהלך הימים הקרובים המכרז
יופעל.
משה  :מדוע פטרוזיליה ממשיכה לזרוק קרטונים ליד המועצה הדתית?
נועם  :תוך כ –  30ימים תהיה פריסה מלאה של קרטוניות ברחבי העיר.
נועם  :העברנו חוק עזר עירוני חדש בנושא איכות הסביבה וכרגע מתעכב כבר מס' שנים במשרד
הפנים ומשרד המשפטים .
דוד  :מציע להביא את היועצת המשפטית לישיבה הבאה כדי שתסביר על החוק העזר החדש
יתרונות ולמה הוא מתעכב ואם יש מה לעשות .
אודליה  :מספרת כי תושבים רבים מתעניינים האם באמת מתבצע מחזור של הפסולת המופרדת ?
זאת לאור הפרסומים על עיריות אחרות שמערבבות פסולת שהופרדה......
נועם  :באופן חד וחלק מתבצעת הפרדה ומחזור לכל הפסולת שנאספת בעיר לכל זרמיה הפסולת
מגיעה ליעדי ההפרדה  .כמו כן אנשים נוטים
להתבלבל עקב כך שהמשאיות שמפנות נראות זהות למרות שיעודן שונה.
אודליה  :מציעה ליידע את התושבים באופן שוטף בכמויות המחזור.
ארי  :מציע שנועם יתראיין לגל גפן בנושא המחזור.
נועם  :אני מציג פני הוועדה האחרונה לשנת  2017דווח שהתקבל מתמיר על כמויות הפסולת
המופרד עד לחודש נובמבר כולל.
נועם  :מברר לגבי הפילוט של פחי הנייר הלבנים.
אודליה  :ממליצה להרחיב לכל הבניינים בעיר לתלות מודעות לדיירים בנוגע לפח ,למקם אותו
בצמוד/מתחת לתיבות הדואר ולבקש מחברת הניהול שינחו את המנקים לזרוק את
תכולת הפח הלבן לתוך פח הניירות הכחול של הבניין.

חושבים רחוק רואים ירוק
בן גוריון  24מיקוד.טל'  03-5319269פקס 03-5321347 -מוקד חרום  24 , 108:שעות

אגף איכות הסביבה
נועם  :פיזרנו כ  15פינות האכלה לבעלי חיים (נראה כמו מאזניים) על מנת למנוע פיזור אוכל
יבש ולתת חלופה ראויה ,העירייה מתכוונת לצאת בכתבה בנושא ולשים תמונה
של חתול ושלט פינת האכלה לבעלי חיים.
 נערכה ביקורת תברואה בעיר ובוצע מקצה שיפורים במספר עסקיים – כיום הביקורתהתברואה מוטלת על העירייה והיא מבצעת בדיקות בעסקים במידת הצורך מעורבים
השירותים הווטרינריים לצורך השלמת הטיפול אם זה השמדת סחורה ואם זה התאמת בית
העסק ליכולת הייצור שלו בפועל .
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בברכה,
נועם ארוילי
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