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72.5.1. 

 

 הוועדה לאיכות הסביבה -ית גבעת שמואל יעיר

 

 711.5.72.מתאריך  .711לשנת  4פרוטוקול ישיבה מספר 

 , רוזין אודליה, אמיר כרמל, שפילמן אורי, פיאןמשה ס, סביון נפתלי, חזי שם טוב: נוכחים

 

 : שםטובחזי 

 .ר הוועדה חזי שם טוב סדר היום של הישיבה נמצא אצל נועם"לדברי יו

 .לא התקבלה הודעה על ביטול הישיבה -הישיבה התקיימה ללא נציג העירייה 

 ,המסחרי ברמת אילן המרכז של ניקיוןבישיבה הקודמת הועלתה בעיית ה

שנה  999י הוחכר לעירייה ל מאז נודע מדוד שרוני מבקר העירייה שכל השטח של המרכז המסחר

 .המדרכות במפלס העליון והמדרגות+כולל כל המדרכות במפלס התחתון

 .בסמכותה ומחובתה של העירייה לנקות את השטח -נפתלי 

ל וכן בישיבת ועדת רישוי עסקים "יבדוק את הסוגיה עם המנכ. ת"ממליץ שהחנויות יקבלו דוחו - חזי

 .שפהאין תקנים לפינוי א.שתתקיים מחר

נקיון וכיסוי חורף ,תתנה את חידוש הרשיונות בפינוי אשפה סדיר הועדה ממליצה שהעירייה

 .מוסדרים

האשפה  הוועדה מצינת לטובה את המתקנים החדשים ברמת אילן וכן את התקנת עמדת פינוי

 .באילנוער

 .שוב אירע פיצוץ ביוב ברמת אילן -ן "החיבור לשפד

 5-7מבקש מיחזורית בקרן היסוד  -אורי  .1

 -ביקורת איכות על הקבלנים

 .המנקים ברמת אילן יושבים על הספסל בחוסר מעש וללא פיקוח -נקיון

 .האחראי על הניקיון אבי טוויטו אינו מגיע לרמת אילן כדי לפקח 
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אינו  זהו אך, אורי נוהג לפנות ישירות לקבלן פינוי האשפה במקרים של תקלות -פינוי אשפה  .7

 .נוהל עבודה תקין

ינוי האשפה פהעירייה צריכה לעקוב בעצמה אחרי הנקיון ו.נדרשת ביקורת איכות על הקבלנים

 .ולפנות אליהם בעצמה על כל בעייה

  

 .קיימות חביות עם חומרים כימים בצד הדרומי של דרך המלך - נפתלי

המיכלים לא ,ות את מיכלי המחזורהתאפשר לפנש לא "ביום שישי שבו התקיים המרתון ג - משה .3

 .דוגמא נוספת לצורך בביקורת -.אלא רק לאחר מספר ימים בעקבות פנייתו' רוקנו ביום א

 .ולאשר לפני הפרסום באתר, לעין חברי הוועדה מבקשים - פרוטוקולים .4

 .יםהרחובות וחדרי האשפה מלאים בקרטונ,להוסיף עוד עמדות למיחזור קרטון -תזכורות 

נפתלי מציע ,חייבים לשים עמדות פינוי קרטון ליד בניין חדש שמתאכלס -איכלוס בניניים חדשים 

  .יום ממועד האכלוס 99 ללמוד מרשויות שמחיבות קבלנים לפנות קרטונים במשך

  

  

 

 בברכה
 נועם ארוילי

 מנהל אגף איכות הסביבה

 

 


