אגף איכות הסביבה
יום רביעי  51פברואר 2152
לכבוד
חברי הוועדה

הנדון :פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה מס'  5לשנת  2152בעירית גבעת שמואל
הוועדה התכנסה בתאריך  51לפברואר  1051בבניין העירייה.
חברי הוועדה שנכחו :מר חזי שם טוב יו"ר הוועדה ,מר נפתלי סביון ,מר אורי שפילמן ,גב' אודליה רוזין,
מר משה ספיאן,מר משה מרר,מר דוד שרוני מבקר העירייה ומר נועם ארוילי מנהל אגף איכות הסביבה
בעירייה.
 .5גינה קהילתית:
הוקמה גינה קהילתית ברח' אפרים – מתחת למתנ"ס  +גינה נוספת במועדון אביבים רמת אילן
ברחוב אפריים – נקנו מחסן וכלים ,הגינה תתופעל ע"י המתנ"ס,אמורים לגבות סכום סמלי
מהתושבים.יהיו כ  00ערוגות של כ 1 -מ"ר.
קידום הגינות הקהילתיות ע"י שיווק ופרסום בעיתונות.
אחת הגננות לקחה יוזמה והציע גינה לימודית ברחוב לוי אשכול – העירייה תומכת ואף תיתן גיבוי
בימי החופש של מערכת החינוך.
 .1הפרדת פסולת רטוב יבש:
עדכונים נועם  -מועצת העיר והמליאה אישרה את התוכנית.
בכפוף לתנאים שהוחלטו ע"י חברי הועדה וכמובן בכפוף למימון.
 .0חוק האריזות :
חוק האריזות נכנס לתוקפו והוקם גוף מוכר לטיפול בנושא שנקרא ת.מ.י.ר
יוכנס פח כתום נוסף לאיסוף האריזות.
העיריה צריכה לעמוד ביעדי האיסוף של פלסטיק,ניר,זכוכית וברזל (כולל פסולת אלקטרונית
לחברה יש מתקנים מיוחדים מקובעים לאדמה.
 51%מהזבל כיום הוא אריזות.
בעוד כחודשיים ניכנס לתהליך,
נושא ההסברה – מהווה אבן דרך כאשר ההסברה תתקיים בגני ילדים בתי ספר ובבתי האב באופן
פרטני( .ישנה אפשרות להעביר הסברה בתנועות הנוער)
הוצע להיעזר בחברות הניהול של הבניינים לבקש שישתפו פעולה עם הכללים החדשים
חוק האריזות ייצר רווח לעירייה – מאחר ותהיה הפחתה משמעותית בכמות הפסולת להטמנה.
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 .4נושאים שונים לטיפול מועדות קודמות:
מכינה  -משרד הבריאות אישר להם לפתוח את המטבח והשטח נוקה ויטופל באופן שוטף.
בר אילן – שטחים ציבוריים לא מתוחזקים בשטחים שבסמוך לאוניברסיטה – עדיף להתנהל מול
עיריית רמת גן בנוגע לשטחים הציבוריים השייכים לה.
קומפוסטריים – תתבצע מכירת קן מפוסטרים לתושבים בשיטת "כל הקודם זוכה" לאחר מכירת 10
הקומפוסטרים אשר יש לעירייה במלאי ,נאפשר רכישת קומפוסטרים מרוכזת במחיר ספק.
נקיון שטחים – צריך לנקות גם בגבולות של האזורים הבנויים בשטחים שנופלים "בין הכסאות".

נקודות נוספות:
בניינים חדשים – הכנה למיחזור ולהפרדת פסולת.
תוכנית להפרדה לשני זרמים – אושרה במועצת העיר.
חוק האריזות – נכנס לתוקפו
גינה קהילתית – פועלת ב  1מקומות

נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
עיריית גבעת שמואל
העתק:
ראש עיריית גבעת שמואל
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