אגף איכות הסביבה
 26אוגוסט2020 ,

ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 2
ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך 26/8/2020 :
נוכחים  :נועם ארוילי ,עינת כרמל ,פרח שבתאי ,גל לנצנר ,נירה סימן טוב ,אודליה רוזין ,משה מרר ,עדי
גרוס.
נושאים  :פרויקטים בתכנון.
פרוטוקול הישיבה :
נועם  :בקרוב יוקם הפארק הצפוני  ,פארק מיוחד במינו עם בריכה אקולוגית ,מעברים יפים ,כיתות לימוד
חוץ ,פינות פרפרים ,פינת מחזור ,מסתורים לפחים ,אזורי מתקני משחק וספורט מהטובים ביותר
ועוד.
נירה סימן טוב :האם גינות הלימודים יהיו עצמאיות או בהדרכה?
נועם  :זה עדיין בתחילת הדרך ,אל תשכחי שהמון פרויקטים של בתי הספר הוקפאו בשל התפרצות נגיף
הקורונה ,כרגע אסור לעבוד בקבוצות.
עדי גרוס :איך הפארק הצפוני מתקשר אלינו לאיכות הסביבה ?
נועם  :הכל יהיה ידידותי לסביבה ואקולוגי לחלוטין.
אגב בשנה הבאה זוהי שנת שמיטה להזכירכם אנו מכינים תוכנית לשנה זו.
עדי  :מה קורה עם ניטור היתושים ?
נועם  :טוב שאתה מעלה את נושא הניטור מכיוון שהשבוע שלחתי מכתב לאיגוד היתושים בשל כוונתנו לפרוש
מהאיגוד שכן אנו לא זקוקים לשירותיו אין בגבעת שמואל נחל או אגם שעובר אצלנו אנו משלמים כל
חודש  ₪ 30,000כאשר עבודה הרבה יותר יעילה עושה לי חברת ההדברה ב ₪ 2,800 -לחודש ,המכתב
יצא ואנו מקווים לקבל תשובה בהקדם ,הכסף ישמש לדברים משמעותיים אחרים.
נירה :בזמנו מירי העלתה את נושא קיר הגרפיטי האם יהיה ?
נועם  :זה לא מתאים בפארק ,נחשוב על זה.
עדי  :שוחחנו בזמנו על הדור הצעיר שילמד את הדור המבוגר בנושא מחזור.
נועם  :המון פרויקטים נעצרו בשל הקורונה.
עדי גרוס :מבקש לזמן לישיבה הבאה את אתי דהן בנושא כיצד לחבר את החינוך עם איכות הסביבה.
נועם :רוצה לעודד אתכם ולומר שאתם מרבים להשתמש בשירותי המוקד והנושא מבורך.
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עדי  :היום הרבה אנשים עוברים לגבעת שמואל דרך תחנת הדלק ,גבעת שמואל נראית יפה למעט האיזור
הזה שהוא טיפה פחות מטופח ,כל מי שיורד מהאוטובוס השביל לא מטופח.
נועם :אנחנו נאכוף שם את נושא פסולת הקבלנים יותר.
עדי  :אגב עיריית גבעת שמואל אוכפת בנושא פחים וגללים.
נועם  :בוודאי ,אתה תקבל ממני למייל דוחות בנושא.
אודליה  :מה עם הכביש ביציאה לדרך רבין  ,למה זה תקוע ? האם יכרתו שם את העץ באמצע?
נועם  :רח' הסיבים נקרא על שמו בשל הכנסת הסיבים ברח' זאת עבודה שתיקח בערך כשנה כי זה נעשה
בהדרגה ע"י חברת בזק והעץ לשאלתך יישאר שם וישמרו אותו.
חברים שמתם לב שגן הבנים נמחק לחלוטין לטובת בנייה  ,עצי הזית שהיו שם הועתקו למקומות
אחרים ברחבי העיר.

כנראה שנצא בוועדה הבאה לסיור מחזור.

עיריית גבעת שמואל
וועדת איכות הסביבה
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