אגף איכות הסביבה
יום חמישי  21יולי 2011
לכב':
חברי הוועדה
הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  6בעיריית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  20ליולי  2011בבניין העירייה .נכחו בוועדה:
חברי הוועדה שנכחו :מר נפתלי סביון,מר אורי שפילמן ,מר אמיר כרמל ,גב' אודליה רוזין,מר משה
מרר,גב' רויטל שושני ,מר משה ספיאן ,דוד שרוני מבקר העירייה ,מלכה גולני (אורחת לעניין הגינות
הקהילתיות ) קרן אפשטיין ומר ארוילי נועם מנהל אגף איכות הסביבה בעירייה.

 .1גינה קהילתית
נועם ומלכה קיימו ישיבה מקדימה בנושא.
משה מרר מספר על גינה קהילתית מוצלחת ביהוד ומציע לקחת את חברי הוועדה וראש העיר לסיור
בגינות בסביבה.
 .2עדכונים נועם
הוועדה תקיים סיור במקומות הנ"ל (תבדק האפשרות לסיור מרוכז במקומות הנ"ל ).
הוצע השטח באמצע לוי אשכול מאחרי גני הילדים – הגינה תהיה סגורה ונעולה.
לכל תושב שירצה בכך תהיה חלקה משלו,ברז מים הכולל שעון מים מחשב השקיה למטרת פיקוח
על כמויות המים תחושב בהתאם עלות דמי החבר אשר יצטרך לשלם כל תושב לחלקה בגינה.
מדובר על חלקות של כ 5-6מ"ר לאדם.
מלכה מקבלת את האחריות לגינה קהילתית ,חשוב לציין כי מלכה בת מושב אשר עסקה בתחום
החקלאות כ  40שנים.
ב 24/8/2011 -תתקיים הדרכה לגננות בנושא הקו מפוסטרים.
רסק גזם – לאחר בדיקה באיגוד ערים דן התברר כי :חלוקת הגזם עולה כ  ₪ 500למשאית יש צורך
לדאוג להובלה עצמאית בעלות של כ+ ₪ 400 -בובקט לפיזור על כן יש כדאיות לקחת מס' משאיות
לפני הזמנת יום עבודת הבובקט שעלותו כ+ ₪ 1750 -מע"מ .
הפיילוט(במידה ויהיה ) יערך בפארק דקר ( 6דונם *10ס"מ חיפוי דהינו  43משאיות רסק גזם וכ3 -
ימי עבודה של בובקט סה"כ כ) ₪ 44,000 -
 .3דוד שרוני
פנה לנועם עם דו"ח ביקורת בנושא גינון חסכוני במים והציג את מכתב התשובה של נועם.
הוועדה ממליצה שהשימוש בדשא יהי מינימאלי בלבד למקומות שבהם היה לדשא שימוש.
 .4רויטל
ממליצה על תחליפי דשא – צמחיה ירוקה נמוכה בגובה  10ס"מ.
ממליצה כי ברגע שגינה נוספת תעמוד על הפרק הוועדה תזמן בעלי תפקידים בעירייה ותשכנע אותם
בנחיצות המידניות הנ"ל במידה ותהיה התנגדות.
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 .5סיכום:






יתקיים סיור בגינות שכנות.
העירייה תנסה לתקצב את נושא הגינה הקהילתית (תשתית,מים,מחסן,גידור)
יתקיים סיור בשטח המיועד לגינה
הוועדה ממליצה להפחית את כמות פרחי העונה בצורה הדרגתית ל 10,000-ולשתול
במקומם רב שנתיים פורחים.

נקודות נוספות:
בנינים חדשים – הכנה למיחזור ולהפרדת פסולת בפרויקטים החדשים .
תוכנית להפרדה לשני זרמים – בשלבים מתקדמים של סיום תכנית האב והתכנית המפורטת.
חב' רוזניר (איסוף בגדים) משלמת לעירייה כ . ₪ 1900

נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
עיריית גבעת שמואל
העתק:
ראש עירית גבעת שמואל
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