בס"ד

אגף איכות הסביבה
יום רביעי  04ספטמבר 2019
ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 3
נוכחים :
נועם ארוילי ,עינת כרמל ,ספיר מנשה ,גל לנצנר ,ערן אבו צור ,נירה סימן טוב ,אודליה רוזין ,,משה מרר,
עדי גרוס .
ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 04/09/2019:
עדי :מהישיבה הבאה מבקש שנשלח פרוטוקול לכולם לפני פרסום .
נועם -סקירה  :אנו עובדים בשיתוף עם תאגיד מאי ובקרוב יתקיים פרויקט חלליות לשכבות ה' בבתי
הספר ,לאיסוף פסולת אלקטרונית נושא זה בבניה כרגע עם מח החינוך וייקבע סופית איזו שכבה תהיה
בפרוייקט  .כיום יש מתקני מחזור פסולת אלקטרונית בבתי הספר  .אנו נציב עוד  2בעיר ,כולל ברמת אילן.
נעשה גם פעילות דרך תנועה הנוער  ,אולי ביום המעשים הטובים .
הרעיון הוא שביום אחד כולם יביאו פסולת אלקטרונית ובבת אחת נאסוף כמות גדולה ונפנה לתאגיד מאי.
אנו חושבים כבר על מס פרויקטים בתחום איכות הסביבה בשיתוף הנוער והילדים שהם הבסיס למיחזור .
צריך להציב מצלמות ליד פינות המחזור פסולת אלקטרונית זה תנאי שלהם  ,כדי למנוע גניבות של מתכות.
גל :מדי שנה מפנים רכבים מה התנאים ?
נועם  :באמצעות הפיקוח  ,קיים נוהל מסודר בנושא  ,לאחר שמזהים שהרכב לא זז  60יום  ,פונים לבעל
הרכב והוא לא מגיב  .השנה פונו כ 60רכבים.
בוועדה הבאה נעלה לדיון את הנושא העצים:
עצים שבגודל בין אזור ציבורי לפרטי  +עצים שמלכלכים .
טקסי אש -גורמים לזיהום אוויר .בהמשך כמות שעות רבה שורפים כ 200ליטר של סולר  ,חברי הוועדה
מודעים לנושא עינת אמרה שאכן זו בעיה רצינית אני רוצה לומר בנימה אישית שכל מי שפגשתי לא מסכים
עם זה .
גל לנצ'נר  :מציע לצמצם בחצי את כמות הכתובות והסולר עד לסיום התופעה .
נועם  :אני מציע שיוסבר בשלב התקציב לתנועות הנוער שהכסף על  450ליטר סולר ובדי יוטה חוטי ברזל
וכו' יופנו לרווחת ילדיי המועדון לפרוייקטים כאלו ואחרים מדובר על סכומים משמעותיים .
החלטות הוועדה :
הוועדה ממליצה פה אחד להקטין את מסי כתובות האש המותרות לשלוש.
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אגף איכות הסביבה
הנימוק המרכזי  :איכות הסביבה  ,זיהום אוויר כתוצאה משריפת כמות גדולה של סולר בבת אחת .
פיילוטים:
בקרוב ננסה פיילוט של ספריות אוטובוס ,בגן הספורט ( בשכונת בית הקאנטרי).
אנו לקרת פתיחה של הפארק הצמוד לכביש מכבית .
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