פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה 19/02
משתתפים:
עמית עשהאל -יו"ר הועדה
ירון יעקבי -חבר ועדה
אבנר לב ציון :חבר ועדה
שי וידס -חבר ועדה
נעה גולן -מרכזת בכירה באיכות הסביבה
יאיר קרנר -פעיל בגינה הקהילתית ברנר
אלה מויאל -פעילה בגינה הקהילתית ברנר
אלי קידר -מתנדב  ,עוסק באיכות הסביבה
מאיר סגל -חבר הנהלת מלר"ז ,אדריכל
דניאל מלאך -מרח' שטרן ,בוגר קורס מנהיגות סביבתית
חן אמיתי -חקלאי ,בוגר קורס מנהיגות חברתית
טלי שוורץ -רכזת הגינה הקהילתית ברימון
אירית שפירא -נציגת ארגוני איכות הסביבה
נושאים:
-1סקירת חזון -עמית עשהאל:
הכנסנו בתב"ר  ₪ 150,000לתקציב הגינות הקהילתיות ,רכשנו סורק כלבים,יצא מכרז
לפקח נוסף שהייעוד שלו יהיה פקח סביבתי ,סגרנו סיורים בחירייה על חשבוננו לבתי הספר
היסודיים ,יעשה פיילוט במימון שלנו למציאת פינות האכלה לחתולים ע"י דר 'רפאלוביץ,יערך
פיילוט של הרצאה בחטיבת פרס ע"י ריקי בליך ,נגיש תב"ר לרכישת רכב לפיקוח על פסולת
בנייה בשכונות החדשות וכן תבר"ים נוספים.
-2יער מאכל-
יאיר קרנר -סקירה :לפני  8שנים הועלה רעיון להקים גינות קהילתיות ,בהתחלה היו ערוגות
ועם השנים הפכו ליער מאכל.
החלטות :לפעול לפרסום וקידום שתי הגינות בברנר וברימון ,לייצר שלטי הכוונה לגינות,
תערך בדיקה ע"י אלה האם העצים ביער המאכל מתאימים לאקלים בארץ ,יאיר ואלה יעבירו
לעמית רשימת דרישות לדברים נוספים שהם צריכים על מנת לקדם את הגינות.
-3שבילי אופניים:
סקירה של ירון יעקבי :בדקנו ואי אפשר לסמן שבילים על הכבישים ,בדרך דורי יהיו שבילי
אופניים כבר עכשיו ובהמשך יהיו במקומות נוספים.
-4מערכות השקייה-
עמית עשהאל:מחלקת הגינון עוסקת בשיקום הצנרת הישנה .החלטה :עקב שאילתה של
התושב יש להעביר לשפע בקשה לעטיפת השורשים על מנת למנוע נזק עתידי.
-5לכלוך כלבים-
עמית עשהאל :נערך דיון עם היועץ המשפטי והתובעת העירונית ,מנהל אגף ביטחון ומנהל
מחלקת פיקוח .אין אפשרות חוקית להקמת גוף מתנדבים עם סמכויות אכיפה ע"י אזרח .גם
נאמן נקיון מנוע מלפעול בעיר מגוריו .בחודש האחרון הפעלנו פקח יעודי שחילק מעל 20
דוחות וזה יצר אפקט חיובי בנושא.
-6סחף בוצי מפרוייקטים שבבניה-
החלטה:בפרוייקטים הקיימים -אכיפת ניקיון מול החברות ,בחדשים בצמוד להתר בנייה .ירון
יתאם פגישה עם אאורה ויו"ר החברה הכלכלית.
-7רעש מטוסים-

חיים אמזלג :מדובר בטיסות מאילת ,אין יותר מדי מה לעשות ,הגיע רכז רעש ממשרד הגנת
הסביבה וזה יבדק יותר לעומק.
-8פיילוט לשימוש בכלים רב פעמיים-
עמית עשהאל  :הנושא עדיין בטיפול ובבדיקה.
.9נעה גולן :ב  2/4יתקיים יום ניקיון ,יש תקצוב של ₪ 8000-בבתי הספר לשם עשיית
פעילות .בפועל נרשמו  2בי"ס (מתוך  ,)10שילה ובראשית .בעקבות כך העלה חבר הועדה,
אבנר לב ציון ,בקשה שתעשה פנייה לרון מלכה ,סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך.
הערה :נערכה שיחה בנושא כלובי הבקבוקים אך תחום זה אינו באחריותינו.

