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 בס"ד
 4ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 

 30.11.2022 ישיבת הוועדה התקיימה בתאריך :
 

 .פרח שבתאי, , משה מררנירה רוזין, אודליה רוזין, עדי גרוס, עינת כרמלי נועם ארוילי , נוכחים :
 

 עדי מעלה את עניין הכניסה מתחנת הדלק שצריך לשדרג , נועם ענה שמדובר בשטח פרטי. 
 

 סקירה : 

מסוגים שונים,  סיור בפארק הצפוני החדש שנמצא לקראת סיום העבודות, הפארק רחב ידיים, כולל צימחיההועדה ערכה 

 מתקנים מיוחדים, אזור זהירות בדרכים, אזור להדרכת קבוצות תלמידים ומתקנים לנכים הנעזרים בכיסא גלגלים.

 ישנה גם בריכה ביולוגית לספיגת מי שיטפונות.

 העבודה על הפארק תסתיים בעוד כשבוע וחצי וייערך טקס פתיחה.

 

, לדעתו  יהווטרינרעדי מעלה את נושא החתולים ומבקש שיהיה מספר טלפון שאליו יוכלו לפנות ושהפנייה תועבר לשירות 

חתולים בעיר מטופלים  200מידי שנה  - יהווטרינרשל נועם הבעיה פתירה ועדיף לפנות למוקד העירוני שמפנה לשירות 

 בעיקור וסירוס.

 

  –עבודות שמתבצעות בעיר 

 רה, התקנת מצלמות ושדרוג נוסף.העצמאות חלפת קו ניקוז ראשי )התעכב מספר שנים( לאחר מכן שיקום השדבשדרת 

והגורמים  יבוצע לאחר סיום העבודה בשדרת העצמאות העבודה מתואמת עם בזק –בשדרות גוש עציון והפלמ"ח 

 הרלוונטים משתלים לא להרוס את אופי השדרה הותיקה.

 

 עצים, מתוכננת שתילת עצים נוספים. 150פרחים ועוד מעל  23,000שתלנו בסיום שנת השמיטה 

בכל גינה יש אזור עם עצי פרי , יהיו גם בגינה הצפונית החדשה ובשדרת העצמאות וגוש עציון, לא מתוכן לשתול יותר עצי 

 ת , אנו עובדים עם אגרונום ומשרד החקלאות על פתרונומייש שנותנים צל טוב אבל כרגע נגועים

, החודשי הפרי אנו קוטפים לפני שהפרי בשל ונופל לגבי בתים פרטיים יטופל עצי הזית גורמים ללכלוך ודורשים גיזום

 באמצעות התראה וקנס במידת הצורך.

 ממשיכים לפרסם לתושבים על צואת כלבים. 

 עדי מבקש לדבר יותר על נושא האכלת חתולים.

 וניתנים קנסות.מבוצעת אכיפה  –נושא הפחים על המדרכות 

 יש צורך בניקוי תקופתי של מתקני המשחק.

 הוועדה תערוך סיור בעיר בשעות הבוקר.

 פעם בשנה נערכת בדיקת תקן בגני הילדים.

 אכילה על גבי מתקני המשחק היא בעייתית לילדים אלרגניים , אפשר לאכול על הספסלים, יש בקשה לשילוט בעניין.

 
 בכבוד רב, 

 
 עיריית גבעת שמואל 
  וועדת איכות סביבה


