פרוטוקול ועדת איכות סביבה 5.6.18
משתתפים :אלונה בומגרטן ,ירון יעקובי ,אירית סופר ,דוד טוויג ,אלי קידר ,חנה קידר ,יאיר קרנר ,אילן
רוס ,רות אלוש ,שי מנדל ,טלי יעקובי ,ג'ודי כחל ניקסון ,דורון ראובן ,ארנה שנער.
ירון :מעדכן לגבי מיזם גגות סולאריים על הגגות הציבוריים בעיר ,לאור הקצאה נוספת של המדינה.
חלופה א' – החב' הכלכלית בונה בעזרת הלוואה -מימון של  100%כנגד הגגות הסולאריים ,הרווח
העתידי יזרום אליהם.
חלופה ב' – לקחת חב' חיצונית ,שתיקח את העלויות וגם הרווחים ,ותשלם לעירייה כל חודש שכירות.
חב' חשמל מתחייבת ל 20-שנה ,הרווחים צפויים להגיע כעבור  12שנה.
ירון נוטה לחלופה א'.
יאיר מגינת ברנר :מגינה קהילתית ליער מאכל :מעדכן על הפעילות בשנה האחרונה :תהליך תכנון של
שיתוף הקהילה ,בהנחיית מדריכים מקצועיים ,שילוב הנחייה חינוכית של שכבת ג-ד מביה"ס הדמוקרטי
במקביל ,הכנת מפה מפורטת לנושא יער המאכל -הישום יחל בקרוב .בניית אדמה ,שיקום הקרקע,
שתילת קושרי חנקן ,שתילה בגילדות צמחים בגבהים שונים ,סוויילים/לימנים לניצול מים.
מקווים להמשיך את תהליך יער המאכל עד לכביש מכבית בקטע הגובל בגינה ,יש תנאי שטח מאד
מתאימים לכך.
דוד :חורשת קובו
ארנה :מתוכנן שביל עם הנגשה בין שטרן למעגל ,אשר יבוצע בקרוב.
דוד :צריך להתחיל חלקית בתכנית של החורשה.
אילן :מצב הגינה הקהילתית טוב ,אך שאר החורשה במצב לא אטרקטיבי .מציע לגייס סכום כסף קטן
ולשקם שתילים ושילוט ,דבר שכבר עכשיו ישפר את נראות החורשה.
ירון :להעלות הנושא למנכ"ל העירייה כדי להתחיל בתהליך.
אלי :השטח ממערב חורשה לכיוון הגנים ובתי הכנסת מצריך טיפול.
שי :מה קורה עם התכנית לשבילי אופניים?
ירון :החלו בעבודות בדרך דורי ,חלק מהם יכללו שבילי אופניים.
שי :בתוך העיר ניתן לעשות נתיב צבוע על כביש קיים עם שילוט ,אין צורך לקחת חניות .מציע את בן
יהודה מדרכטן לרייספלד – להגביל מהירות ל 30-קמ"ש ,לצבוע נתיב ,ומשם אפשר להמשיך לכיוון
דרום .יש תקדים לנתיבים כאלה בת"א ובר"ג וזה עובד.
אלי :צריך להגביל מהירות ברחובות :בגין ,הכפר ,המייסדים ,הפרדס .גם שם ניתן לשלב שביל אופניים.
ירון :אפשר להציע פיילוט למשרד התחבורה.
אלי :מבקש הגברת האכיפה בשלטי העצור בשכונה.
אירית :צריך לאכוף כל פעם בהפתעה במקום אחר ,ואז זה משפיע.
נקבע שירון יבוא עם שי לאפרת ,לקבוע להם פגישה בבוקר.
טלי מגינת רימון :גינת רימון מימשה פוטנציאל בזמן קצר יחסית .רשומות בה  16משפחות ,יש תקנון עם
חתימה ,ובו גם רקע על חורשת קובו .כל משפ' משלמת  ₪ 30כל חודש .חוגגים ימי הולדת ,חגים .גיבוש
קהילתי חזק .יש גינת תבלינים ,ספירלת תירס ,מעגל חמניות ,ערוגות ירקות ועוד.
יש בגינה ונדליזם ,תאורה יכולה לעזור בנושא.
ירון :גם מצלמות.
אילן :אפשר להוסיף את נושא תאורת הגינה לשביל קובו.
יאיר :מנסיון גינת ברנר עם ונדליזם מציע לדבר עם הנערים ,לגייס אותם לגינה וליצור מעורבות.
ירון :אפשר לארגן בקיץ פעילות בגינה לנערים משועממים.

אילן :מצלמות דמי  +שילוט
סיכום :להכניס תאורה ולברר לגבי המצלמות.
לבקשת המשתתפים עולה נושא המחזור.
אלונה – סקירה קצרה של השלבים שעברנו.
אלי :בנושא הפרדת אריזות ,נייר ובקבוקים הפחים גולשים .אין פינוי קבוע.
אין סטטיסטיקה של תלונות בנושא מחזור .אומר שהוא ומשפחתו מתייחסים ברצינות לנושא ,אך צריך
לדאוג לנושא באופן אישי (מי שאחראי על המחזור).
אילן :אכיפה :פינוי גזם וגרוטאות אינו מיושם ע"י התושבים בימים הקבועים אלא במשך כל השבוע .עם
זאת ,אין דוחות .המדרכות והחניות סתומות .צריך להגביר אכיפה נגד המפרים.
ארנה :תשובה לגבי המחזור :פינוי המחזור נעשה ע"י חברות חיצוניות .מסבירה את הבעייתיות של שינוי
עלויות המחזור בארץ ובעולם ,אשר גרם לחברות הפסד במקום רווח .אנו נמצאים בשלב ביניים ,ולקראת
הסדרת החוזים עם החברות ,כאשר העירייה תצטרך לשאת בעלויות הפינוי במקום לקבל הכנסות מהן,
ואז נוכל לשלוט בפינוי וביישום שלו.
רות :מה קורה בנושא פסולת אלקטרונית וסוללות?
ארנה :מעדכנת על התהליך שהחל השנה ,חוזה שנחתם מול גוף מוכר ,והאמצעים לאיסוף פסולת
אלקטרונית שהחלו בעגלה הניידת ,ובהדרגה יתפשטו לביה"ס ,ספריה ,עירייה ,בית המתנדב ,וכל גוף בו
ניתן להציב מכלים לשרות הציבור.
שאלה לברור :מי אחראי על פחי המחזור – ניקוי פעם בתקופה?
ארנה :דרך דורי לטובת הצועדים :יש בקשה לשקם את הדרך מרח' צה"ל עד מסוף האוטובוסים – תיקון
שביל או מדרכה שיקל על הצועדים.
ירון :בקרוב יחלו העבודות בכביש דורי כולל הכל – נתצי"ם ,מדרכות ,שבילי אופניים והולכי רגל.
ארנה :זה המקטע הראשון עליו מתוכנן לעבוד הקבלן ,כנראה יחל בחודש הקרוב.
אילן :גינון  +אכיפה :בעיר יש גדרות חיות שמפריעות ללכת על מדרכות .אין פיקוח וקנסות.
כמו כן למה בכיכר הצ'לו יש דשא – בזבוז מים .יש בעיר הרבה דקלים שלא נותנים צל .גיזום :מציע
לגזום שיחים לסרוגין כדי לא ליצור שורה של גדמים.
דורון :אין בעיר אכיפה .בנושא גזם וגרוטאות – אין דוחות לתושבים.
צריך פיקוח העירייה על קבלנים פרטיים שמבצעים גינון .אם היה קנס – היה פיקוח וביצוע טוב.
צריך אכיפה בנושא נקיון ,ולכן ,למרות מאמצי אגף שפ"ע ,חוסר האכיפה גורם לעיר לא נקיה.
חנה :יש צואת כלבים במדרכות שנשארת ימים רבים .אין דוחות לבעלי הכלבים.
אילן :מציע לארגן תושבים שיהיו פקחים לנושא ,יצלמו מקרים ברחוב.
שי :שתהיה אפשרות לשלוח סרטונים לעירייה על כלבים ובעלים שלא מנקים אחריהם.
דורון :הדרך מצומת דורי לסביון בצד ימין  -צריך לטפל .נשארו הברזלים של השילוט ,העשביה ,אין
גינון.
הועדה לא הספיקה לדון בכל הנושאים שהוגשו ,הנושאים שלא הועלו יועברו למפגש הבא.

