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 בס"ד
 

 2ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 
 30/06/21 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :

 
 

 .נירה סימן טוב, אודליה רוזין עינת כרמל, מירי בראון,שבתאי, פרח  נועם ארוילי , נוכחים :
 
 

 פרוטוקול הישיבה :
 
 

אירוע שמרכז סביבו המון היערכות מבורכת של  21/7/21תחרות "קריה יפה" נקבעה ליום  .1

 כל מחלקות אגף שפ"ע זה בעצם "פסח" באמצע השנה.

 

תצא בקרוב הודעה מסודרת לגבי שתילות כהיערכות לשנת שמיטה, אגב יתרון גדול לשנת  .2

שמיטה היא שתילת פרחים רב עונתיים שגם יותר משתלמת מבחינה כספית וגם מטיבה 

 עם הטבע והאדמה. 

 

פארק פינלס שמתקדם בקצב מהיר להקמת פארק נוסף בגבעת שמואל  עובדים בימים אלו .3

כך שתהיה לעץ שנת גידול מלאה עם עצים בשאיפה לפני שנת השמיטה  וטוב ,נטיעת עצים 

כביש ויטנברג כנ"ל מתקדם לאחר שסיימו להעביר את , אדמה סביב ללא מתחרים נוספים

כל התשתיות הנדרשות לצורך סלילת הכביש הגינון גם בשאיפה לסיום לפני שנת השמיטה 

אר במקומו הגיע אדריכל מיוחד שבנה והעץ נש רביןבכביש   כמו כן על עץ .כל ויתאפשר 

 . ונדאג להדגיש אותו כאקזמפלר חיזוק סביב העץ

 

 בכל החוסרים  שתילה חדשה ליד התיכון בוצעהכפי שהבטחנו  .4

 

בכביש ז'בוטינסקי שגובל עם גבעת שמואל הוצאנו התחייבות מהרכבת הקלה שהמקום לא  .5

אצלנו תיהיה תחנה בגרינברג  על שטח רמת גן ללא שליטה שלנו  מדובריהיה אחסון אשפה,

 פינת ז'בוטינסקי.

 

 : ברצוני לשבח כי המון עצים ברחבי העיר נותנים צל וזה דבר יפה ומבורך. עינת כרמלי .6

 

 בנוגע להחלטת סיפוח האוניברסיטה אלינו.שקד כרגע אנו ממתינים להחלטה של השרה  .7

 

יותנו די הורס את נוף הכניסה לגבעת לא באחר גן לרמת יךיהאזור של האוניברסיטה שש .8

שמואל , אבל אין הרבה מה לעשות עם זה למרות שפניתי מספר פעמים באופן אישי למנהל 
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התברואה ברמת גן, נקווה שזה יחזור ל"מגרשינו" ואז כמובן השליטה והאחריות תיהיה 

 שלנו.

 

צה של ממש ואני רואה זאת בעליה נושא צואת הכלבים שעלה בדיונים האחרונים תפס תאו .9

 החדה בדוחות , ישבנו אני ומנהל הפיקוח שמעון ברוכים וקבענו יעדים שהושגו בהצלחה

 ונמשיך בהם בעתיד .

 

כרגע ניתן להציב מכולות לפסולת בניין רק ברישיון ממחלקת  –לאשפת בנין מכולות פינוי  .10

אנו משתדלים להפנות את בעלי המכולות לשטח הפיקוח וגם הינו מוגבל בזמן שהיה ,

ולא לחניות אבל לפעמים אין ברירה ולכן מיקום המכולה מוגבל בזמן עם  הפרטי ככל וניתן

 אכיפה מסודרת בענין. 

 

היו  בעיר מכיוון שכל העיר הולכת יאחת הבעיות ש –פתרון לגזם וגרוטאות  –יצחק שמיר  .11

ת הגרוטאות / קרטונים שיכולים לצאת מבניינים הי נושא כמולכיוון מגדלים רבי קומות 

כל  ,ת דירה ויש לנו המון גרוטאות לפנותבהעברברחוב קטן  שמכילים יותר ממאה דיירים,

מקום מיוחד בתוך שטח  הבניין רב קומות הוקצבניין גדול ,בכל שכן בניין שמתאכלס 

כל הפסולת גרוטאות הבניין עם גישה למשאית פינוי על מנת שהבניין יוכל לרכז שם את 

, הרעיון ויהווה מפגע כך לא יפריע להולכי הרגל ובטח לא יתפוס חניותווגזם של הבנין 

 התקבל בהצלחה ואנו פועלים ליישומו. 

 

אני מטיילת בימי שבת בעיר וכל העיר מלאה בזבל שאנשים מוציאים : סימן טובנירה  .12

 הפחים בתוך נישה עם סגר?העירייה לא מחייבת לשים את  דבר שני , מדועהחוצה 

 

ברור לך שאני לא יכול לבצע אכיפה ביום שבת אבל מבטיח לתגבר את האכיפה  : נועם 

 בימי שישי.

 סגירה של האשפה בנישה עם רפרפת.ולעניין השני היום אין היתר שעובר דרכי ללא 

 

 

 

 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה

 


