 18אפריל 2010
לכב':
חברי הוועדה
הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  ,2עירית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  21למרץ  2010בבניין העירייה .נכחו בוועדה:
יו"ר הועדה :סגן ראש העיר חזי שם טוב
חברי הוועדה:מרר משה ,אסתי שרייבר ,ארווילי נועם ,הראל יונה ,נפתלי סביון
כרמל ,ספיאן משה

אמיר

חברי הוועדה שנעדרו :מיכאל פרידמן ,עו"ד עידית בן עמי ,דלית שבד
חזי שם טוב :פותח את הישיבה ,סקירה על הנעשה בתחום עירית גבעת שמואל מאז
הישיבה האחרונה.
 .1התמנה מנהל אגף איכות הסביבה בעיריה  :מר ארווילי נועם – תפקיד חדש שלא
היה עד כה ויהיה אחראי על תחומי :איכות הסביבה ,גינון ציבורי ,תחזוקה ,פיקוח
עירוני.
 .2שנה"ע  2011נקבעה על ידי ראש העיר כשנת איכות הסביבה בגבעת שמואל.
ובמסגרתה על מנהל אגף יהיה עליו להכניס את תחום איכות הסביבה בתחום נושאי
הטיפול שלו.
 .3נעשו מספר פעולות בתחום העירית בנושאי איכות הסביבה.
א .נתנה סקירה מקיפה על ידי נועם ארווילי על תכנון מכרז מחזור  ,תהליך
החזר בסיסי ורכישת מתקני קומפוסט.
ב .בנושא מניעת רעש :החל תהליך תכנון בנית קיר אקוסטי להפרדה בין כביש
גהה לבין שכונת השחר בגבעת שמואל.
ג .יש הסכמה על העתקת קו מתח גבוה והחל תכנון העתקה אל תחת לקרקע
בשכונת רמת הדקלים.
ד .נעשתה פעילות לילדי העירייה לצביעת פסלי צבים והם פוזרו ברחבי העיר .
ה .בכל בניין גבוה וכן בחלק מהבניינים הנמוכים הוכנסו מתקני איסוף נייר
למחזור .כמות המחזור ניר עלה השנה ביחס לשנים קודמות בגבעת שמואל
לכ 3,500 -טון בחודש .פינוי מואץ של ניירת למחזור יוריד להערכה סכום של
 ₪ 200000בשנה מפינוי אשפה.
ו .יש כוונה לחלק שקיות ניילון לאיסוף גזם על ידי התושבים למנוע פיזור
שלהם ברחובות .כמו כן חולקו פרסומים המסדירים את תהליך פינוי הגזם
על ידי התושבים.
ז .יש כוונה לבצע שדרוג של מתקני איסוף בקבוקים פלסטיים .
ח .בוצעו משטחי גומי בכל מתקני השעשועים בעיר לרווחת הילדים להעלאת
איכות הסביבה בהם.
ט .נתחמו אזורי גינה למען הכלבים ובעלי הכלבים ,למרות זאת יש תלונות על
צואת כלבים במדרכות ,יש להגביר את הפיקוח על בעלי הכלבים למניעת
מטרד זה.
י .מתבצע שיפור הצללה בגינות בעיריה.
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יא .נעשה סקר אטימולוגי למציאת דגירת יתושים ודרכי טיפול למניעת מטרד
יתושים על ידי חברת ההדברה של העיריה.
מר אמיר כרמלי הציג את הצעתו לשיפור התשתית עבור הולכי רגל בגבעת שמואל.
מטרת המסמך לבחון את הדרכים שהעיר גבעת שמואל תוכל להתאים את עצמה
לחזון החדש של משרד התחבורה ,שבה הולך הרגל הוא במרכז ואחריו רוכב
האופניים ,ובהמשך תחבורה ציבורית ולאחר מכן רכבים פרטיים..
מר אמיר כרמלי הציג הצעה לתוכנית אב של שבילי אופניים בגבעת שמואל כשהציר
הראשי שלה הוא מרמת אילן דרך רחוב הזיתים עד לאיזור תעשיה פתח תקווה.
מר נועם מסר על התחלת תוכנית ליצירת לוחות מודעות לרווחת התושבים.
הועלה הצורך במחזור בקבוקי זכוכית  ,נמסר כי כרגע אין בארץ מחזור זכוכית
לאור העלויות הגבוהות שישנם למחזור זכוכית.
מבוצע כיום מחזור סוללות בכל בנין ציבורי אך אין מיפוי שלהן.

ריכוז הסיכומים שהושגו ויש לבצע לקראת הישיבה הבאה:
 .1נושא איכות הסביבה באתר גבעת שמואל צריך לתפוס מקום טוב ,ובו יהיה מיפוי
של כל נקודות מחזור קרטון ,גזם ,סוללות ,זכוכית.
 .2יש להגביר את הפיקוח העירוני על מניעת פסולת בניין בדרכים צדדיות ,דבר שקיים
כיום במספר נקודות בעיר.
 .3יש להציב מתקני איסוף קרטון במקומות מרכזיים ולמפות אותם באתר העיריה.
 .4הנושאים שהועלו על ידי מר אמיר כרמל יועלו בישיבה הבאה לראש העיר ולמהנדס
העיר על מנת לבדוק את האפשרות ליישמם.
 .5עדיין יש מטרד יתושים בעיר במספר מקומות יש להגביר את הדרכים למניעתם.
 .6יש למפות באתר גבעת שמואל את נועם ארווילי יעביר סקירה מקיפה על תכנון
מרכז מחזור  .כמו כן הסבר על תהליך החזר כספי ניקיון ורכישת מתקני
קומפוסטים.
 .7נועם ארווילי יעביר סקירה מקיפה על תכנון מרכז מיחזור .
 .8נועם ארווילי יסביר על תהליך החזר כספי ניקיון ורכישת מתקני קומפוסטים.
 .9אמיר כרמל :את הצעתו לשיפור דרכי הליכה על ידי הצללה בעצים בשטח הרשות
 .10מנהלת מחלקת רישוי תנחה את המדביר לביצוע ניטור והדברה של מוקדי יתושים.
 .11בדיקה של הנושאים הבאים :קיר אקוסטי למניעת רעש מכביש גהה ,סטטוס קו
מתח גבוה,
מועד לפגישה הבאה תפורסם בנפרד
חזי שם טוב
סגן ראש העיר ויו"ר וועדת איכות הסביבה

