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  הסביבה לאיכות הוועדה - שמואל גבעת עיריית

  

  2013 לשנת 3 מספר ישיבה פרוטוקול

 מנהל-ארוילי נועם, רוזין אודליה, כרמל אמיר, שפילמן אורי, ספיאן משה, סביון נפתלי: נוכחים
  .ס"איכוה אגף

  

  : נועם עדכונים

 שעליהם ותודיע מפרט לעסקים תעביר העירייה,בניילונים חורף סגירת קיימת– המסחרי המרכז
 ויכלול העסק מרישיון חלק יהוה זה מפרט תוציא שהעירייה למפרט בהתאם חורף לסגירת להתארגן

   .לבניין העסק לבית המוקצה האשפה חדר סימון נושא את גם בתוכו
   שבה דרך מחפשת העירייה כן ועל פרטי שטח מהווה לעסקים שמיועד האשפה חדר -המרכז ניקיון

              כללית בצורה שעלה מה האשפה חדר את בעצמם לנקות העסקים את לחייב ניתן                    
   .השטח בעל על הניקיון את תאכוף שהעירה הוא

  הציבוריים השטחים את יכלול אשר המרכז כל של לניקיון ידאג בלבד אחד שגורם מציע – נפתלי
  .     כאחד והפרטיים             

 השטחים את מנקה העירייה ליישם בעיה יש אבל אומר שנפתלי מה את מקבל אני    – נועם
 השטחים  את לנקות צריכים העסקים בעלי ,המסחרי למרכז סביב יומי יום בסיס על הצבורים
   .פרקטית ולא חוקית לא החנויות שטחי את גם תנקה שהעירייה הצדק שום אין הפרטיים
  .מוסכם  פתרון שימצא עד המרכז של הפרטיים השטחים את לנקות לעירייה קורא  – נפתלי

  .יומי יום בסיס על יפונו במרכז הזבל שפחי מבקש             
  .הפינוי ביום רק אותם ולהוציא החנייה בתוך הקרטונים את לאחסן מציע             

  .הבאה בישיבה נוכח להיות העירייה ל"ממנכ יבקש ואף בנושא ל"המנכ עם וידון מסכים   – נועם
  הפחים בסביבת ניקיון על דגש תשים העירייה כאשר בשבוע פעמים 3 מפונים הזבל פחי            

  .בהתאם העסקים את תחייב ואף יומי יום פינוי נבצע הצורך במידת            
  .האריזות חוק במסגרת תמיר דרך תהיה הקרטונים לבעיית הפתרון            
  .כך וישמר יחודש העירייה של ע"שפ מחלקת י"ע יבוצע המסחרי המרכז הגינון  –      גינון            
   רחבת בין שמפריד השביל לניקיון אחראית העירייה ,לפחים גישה בעיית יש  –  אילנוער           

  .   המזרחי בחלקו וואהל מרכז חניון לבין אילן                             
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  .המדורות מיקום את להזיז מבקש, ההשקיה לגבי תשובות מבקש  – אורי
 חושב לא אני מאי חודש עד בהמטרה להשקות איסור יש הצורך י"עפ מבוצעת ההשקיה  - נועם

 חוק פ"ע עושים אנו זאת כל מותר מתי או ההשקיה מקדם מה תושב לכל פרטנית לענות שהצורה
  .החקלאות משרד י"ע המומלץ ולפי

   במקום הבניין לתושבי מפריע זה 11 היסוד קרן מליד המדורות את להזיז מבקש אני - אורי
   מינימאלית פגיעה עם האוכלוסיה לכלל מענה לתת במטרה מראש נבחנים המדורות מיקומי -נועם

  .הסביבה באותה באוכלוסיה          
  .מים הפלרת מבצעת אינה שמואל גבעת עיריית – מים הפלרת          

   אחת לשעה אורות שיכבו ותדאג הארץ כדור יום את תפרסם העיריה הבאה שבשנה מבקש – נפתלי
  .  בערב             
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