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 בס"ד
 

 
 2ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 

 01.6.22 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :
 

 
 פרח שבתאי, נירה סימן טוב, אודליה רוזין, עדי גרוס, מירי בראון, משה מרר נועם ארוילי , נוכחים :

 
 

 הישיבה :פרוטוקול 
 

יותר מידי פחים מפוזרים ברחובות מציע לתת התראה לתושבים שעד תאריך מסוים ימצאו  -  עדי

 מקום לפחים ולאחר מכן לתת דוחות.

 עשינו הסברה כעת נותר רק ענישה. –נועם 

 מציע לשלוח מכתבים ממוקדים למי שהפחים שלו בחוץ. -משה מרר

 מציע לשלוח מכתב )יפה( בנוסף להתראה. –עדי 

 פחים כאלה. 40-50הערכה יש 

 יבוצע פרסום, שליחת מכתב והתראות ולאחר מכן מתן קנסות. –החלטה 

 יש בעיית חתולים והאכלת באוכל רטוב. –עדי 

 

 סקירה נועם : 

לפי החוק מי שמאכיל חתולי בשאריות אורל מלכלך את הרחוב , הכוונה  –חתולים האכלת 

 אסורה ויקבל דוח. לשאריות אוכל רטוב

 החתולים הורגים את העכברים ולכן עדיף רק לסרס ולעקר אותם.

₪  200עלות ₪ (  50,000לעירייה תקציב לעיקור חתולים חציו ממומן ע"י משרד החקלאות )עד 

 ת התקציב.הצעה להכפיל א, לחתול

 חץ הרדמה בחתול , גם אסור לגעת בחתולים.כיום אסור לירות 

רק השירות הווטרינרי יכול, לפעמים שמים לחתול מלכודת ואז נתפס חתול מעוקר, צריך להוציא 

ולכן ככל שאנחנו מתקדמים בכמות החתולים המעוקרים  אותו ולהמתין שייכנס חתול לא מעוקר

 יש יותר סיכוי לתפוס חתול מעוקר והמשימה קשה ביותר.

 

מלוכלך במקומות מסוימים במיוחד בשדרת הגיבורים, לפני מספר חודשים היה –צואת כלבים 

 מאוד מלוכלך בכיכר העירייה, חל שיפור לאחר טיפול והצבת מצלמות.

 מקומות מבוצעים אכיפות בשעות שונות. ניתנו קנסות ובמס'

 

כאשר הקבלן מססה אוסף לפעמים נשאר זבל או גזם ולא מרימים,  –איסוף זבל  -נירה סימן טוב 

 נועם ממליץ לפתוח קריאת מוקד. –לפעמים מטאטים אבל לא תמיד 

הספסל כי צריך להציב יותר פחים בגן השעשועים בפארק הדרומי. הבעיה שאי אפשר לשים פח ליד 

 אנשים לא רוצים לשבת ליד פח.
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 מדובר נקודתית זה לא לדיון בוועדה. –לפתוח קריאת מוקד  –נועם 

הצעה להדפיס תג נאמן ניקיון של עיריית גבעת שמואל. )ללא  –מבקשת תעודת נאמן ניקיון  -מירי 

 סמכות מטעם החוק(

 

טון פסולת אלקטרונית ונערך חידון בנושא , היה קראוון שעבר  3 -נאספו כ –המחזורים של מאי 

 בין בתי הספר היסודיים.

 

 מומלץ לפתוח קריאה במוקד. –נקרא פסולת לבנה )ניירות וכו'(  צריך לנקות יותר בין השיחים

 באזור מסוים ברחוב הזיתים חסרים פחי מחזור.

 

 כל נקודות המחזור בעיר. מעודכנת עםאינטראקטיבית בקרוב תעלה מפה 

 

קול קורא של המשרד להגנת הסביבה לארוז פינות מחזור, אם נזכה כל פינות המחזור בעיר יקבלו 

 שדרוג.

 

  –הפארק הצפוני 

 העבודות מתקדמות במרץ 

 .צפי סיום ספטמבר , יהיו מתקני משחק ונינג'ה

 יצא מכרז בקרוב. –יוקם פארק נוסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בכבוד רב, 

 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה


