אגף איכות הסביבה
 24יוני2020 ,

ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 1
ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 24/6/2020 :
נוכחים  :נועם ארוילי ,עינת כרמל ,פרח שבתאי ,גל לנצנר ,נירה סימן טוב ,אודליה רוזין ,משה מרר ,עדי
גרוס ,מירי בר אור .
נושאים  :עצים – כריתה וחשיבות ,נוער היישוב ,אומנות ,גינות כלבים.
פרוטוקול הישיבה :
עדי גרוס :אפתח את הישיבה ואספר שאנו קוראים לשמירה על הסביבה ואפילו הוצאתי פוסט לסגור את
סניף בני עקיבא בשל מפגע תברואתי שהם מהווים בכמות הלכלוך שהם משאירים אחריהם.
נועם :בני עקיבא תמיד עלה על הדיון כנושא ,בעבר היה עובד עירייה שטיפל בבני עקיבא אך הוא יצא לפנסיה.
אגף שפ"ע דואג לטפל ולסדר אך זה לא תמיד מספיק כי אין נוכחות של אב בית כמו בעבר.
וגם בפעם זו האגף על מחלקותיו התגייס ליישר קו למבנים ולשטחים שדרשו טיפול ,אם לא יעבדו על חינוך
לא נצליח לייצב את הקיים.
נירה סימן טוב :אני מציעה להכשיר נאמני ניקיון את בני הנוער ולרתום אותם אלינו.
עדי גרוס :חברי הוועדה הם כמו נאמני ניקיון.
ישנה אפשרות לדבר עם טלי מנהלת המוקד היכן מוקדי הבעיות אצל הנוער ואז היא תעלה זאת בוועדה.
באם ניתן להקצות אב בית כמו בעבר.
נועם  :אני מבקש מכולם שבמידה ורואים בעיה נא להפנות למוקד.
נירה סימן טוב  :לדעתי הכשרה מקוונת יכולה לתרום אישית לנוער להיות שותפים.
מי שנמצא בוועדת חינוך שיעזור.
מירי בר אור :אני רוצה לעלות נקודה נוספת שנעלמה בעקבות הקורונה אומנות לעיר ,בתים פתוחים,
אם אתה לא יכול להנגיש יצירה לציבור תרתמו את הנוער במיזמים ,לוחות מתחלפים ,קטעי שירה בפארקים.
נועם  :עדכון כללי  :על גן הבנים ברחוב בן גוריון יקומו בניינים במקום הגינה שקיימת היום  ,מתקני המשחק
וכל צוד בר קיימא יועבר למחסני העיריה  ,מתקני המשחק יועברו לגן הספורט ברחוב עוזי חיטמן  ,כל זאת
ע"ח הקבלן  ,אנדרטת הווטרנים תועבר גם היא לגינת שבעת המינים מול יד לבנים ברחוב סמ' אהרון .
ונעבור לנושא העצים  ,אני ממונה ממשרד החקלאות כפקיד יערות.
עץ הוא ערך מוגן במדינת ישראל ואסור לכרות עצים ללא אישור ,הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי.
הסביבה הרבה יותר נעימה עם עצים.
עדי גרוס :מציע שנוציא פרסום הסבר כללי לגבי איכות הסביבה ,יתושים עצים ועוד.
גל לנצנר  :מדוע העצים בציונות נכרתו?
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נועם :העצים בציונות היו עצים בסוג סיגלון שקיבלו הטייה המסוכנת לחיי אדם וגם סכנה לתשתיות.
כל עץ שנכרת עובד ועדה וכל מקרה לגופו לעצים שנכרתו היה אישור כריתה .
אנחנו בעד שתילת עצים לדוגמא ברחוב נחום שתלנו לאחרונה עצים ,אנו שותלים בכל שנה המון עצים בשנה
זו נשתלו למעלה מ 1000עצים שונים ברחבי העיר .
מירי בר אור :יש אפשרות שאחת מגינות הכלבים תוקצה לכלבים קטנים בלבד?
נועם  :לא רלוונטי לדעתי אין כמות שמצדיקה את הבקשה ,אולי אם נבדוק כמויות של אנשים עם דרישה
כזו וביקוש אז אולי נשקול אבל כעת לא רלוונטי.
נירה סימן טוב  :פארק דרום – הפארק מאוד מלוכלך .
כל חברי הועדה  :אנחנו חולקים עליך ,הפארק נקי והיות והפארק קטן יחסית אין לו מנהלת.
נועם  :אני אבקש להגביר את הסיורים ואת האכיפה בפארק.
כנראה שנצא בוועדה הבאה לפארק חירייה או קממ על מנת לראות כיצד פועל כל עניין המיחזור.

עיריית גבעת שמואל
וועדת איכות הסביבה
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