
 
 

 
 

 
 
 

 
 

7.11.17 
 
 

 פרוטוקול ועדה לאיכות סביבה 
 

, דניאל מלאך, אירית משתתפים )לפי סדר הגעה(: ארנה שנער, חיים אמזלג, אילן רוס, דוד טוויג, חן אמיתי
 שפיר, רותי אלוש, בלה גולדברג, ג'ודי כחל ניקסון, ראובן דורון, טלי יעקובי, ירון יעקובי, אלונה בומגרטן.

 
 ארנה: עדכון פעילויות חדשות במחלקה:

  בחנוכה גינת ברנר. 15.12 –הצגת יער של שירי לאה גולדברג 
  בספריה. 21.12 –אבי גרייניק  –הצגת סטנד אפ 
 בבוקר. 9-12 08.12 –ומפוסטר חכם ק 
  תכנון והכנות פעילים בהדרכה מקצועית לאירוע שיא קהילתי בהמשך לפעילות ממושכת עם  –טו בשבט

 מע' החינוך ותושבים.
  בונים את הגינה. – 09:00-16:00 –ימי א' ה'  –בונים עם הקהילה 
  ימי הולדת ירוקים(, משפחות, גיבוש פעילות חינוכית, פנאי ) –השתלמויות למי שרוצה להשתמש במרחב

 כיתות וגני ילדים, מתנדבים, מורות וגננות.
  הפיכת הגינה למתנ"ס ירוק, מרכז קיימות להשתלמויות והדרכות ירוקות לכל תושבי העיר ,עם הוספת

 כיתת לימוד חדשה.
  כחלק מתכנית הפארק במכבית. –יער מאכל בגינה הקהילתית, ובהמשך 
 הכנת תכנית עבודה של ירון יעקובי ובלה גולדברג. -א יער מאכל שת"פ עם אילת בנוש 

 
 ירון: 

קרינה במוס"ח: הורים מודאגים פנו אליו, ביקש לעשות סקר.  יש הוראות מנחות של משרד החינוך למבדקי 
בכל מוס"ח  2015 –מוס"ח. נדרש לעשות מבדק במידה ויש שינוי ברשת ובהיקף הציוד. נערכה בדיקה ב 

 נעשו שינויים משמעותיים ברשתות ובציוד המותקן בקרבת קרית החינוך. ומאז לא

 
 חיים אמזלג:

 חניות, יחסית לשימוש במקום זה לא הרבה  20 -נוספו כ -העלה נושא תוספת חניות: תשובת אפרת- 
 צופים, גני ילדים, אורחים של תושבי המקום.

 הגינון שדוחקים את כביש דורי ונאלצים  כריתת עצים ותיקים: נמסר ממח' -נושא חורשת האקליפטוסים
 להוריד עצים, אך עם זאת ישקמו את המקום ויבנו פארק עם טיילת יפה לאורך הכביש, רוב העצים ישמרו.

 
 טלי: 

אנשים איכותיים להקמת גינה קהילתית ברימון. בלה ופעילי גינת  10סיפרה איך בעידוד ארנה הקימה קבוצה של 
החדשה ויעבירו הדרכות לפעילים החדשים. נערכה היום פגישה בחורשת קובו עם ברנר "אימצו" את הגינה 

 פעילים ובלה. 2מנהלת הגינון, ארנה, 
 

 איך מתקדם? –דוד+ ג'ודי: חורשת קובו 
 

רותי: התכנית לביצוע השביל נמצאת בשלב מתקדם ומתוכננת להתבצע לקראת החורף. יש תוכנית של 
 תקציב ייעודי.אדריכל נוף לחורשה כולה. דורש 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ג'ודי: מה עם יער מאכל?
 

 ירון: מציע להקים את יער המאכל בשטח של הימנותא מאחר ונראה שבשנים הקרובות השטח לא ייבנה. 
 

 אילן: צריך להקפיד לשתול עצים בוגרים. אם אין השגחה ייעלמו העצים הצעירים.
 

 בפחים הכתומים ומה בפחים הצהובים. אירית: יש בלבול בנושא המחזור ולא ברור מה להשליך
 

 ארנה: מעבירה הסבר קצר.
 

 כל המשתתפים: דרוש פתרון לאיסוף סוללות.  אין במרכזי המחזור פחים ייעודים לכך.
 

ארנה: אנחנו נמצאים בשלב של מו"מ מול חברות המחזור גם לגבי פסולת אלקטרונית. עד להסכם עם גוף 
 סופרמרקטים ועוד.מוכר, ניתן למסור לפז, 

 
 אילן: מציע שחן יעשה סיור מקדים לראות מי מחזיק פח לפסולת אלקט' ולפרסם בינתיים לתושבים.

 
ירון: הורדת עומס תנועה ע"י נסיעה שיתופית. מחזיקת תיק בתחבורה בעיר, ליאת ארבל, יחד עם  הקריה 

נוסעים  3-4חת איתם במכוניות עוד מוביט המאפשרת לנהגים לק תאפליקצייהאקדמית מקימים פיילוט דרך 
נוסעים יחנו בחניון הרחוק, ליד בי"ס  4-ולחנות בחניון הקרוב לקמפוס שיוקצה לצורך זה. מכונית עם פחות מ

 לקמפוס. שתליםורשה והקריה האקדמית תארגן 
 

 תלקריי ת ההיגוי לתחבורה התחלנו בתכנון שביל אופניים מהרצלדרותי: במסגרת שיתוף ציבור תחבורה ווע
יש דיונים על התוואי של השביל. אחרי אישור יתחילו עבודות להכשרת התוואי תוך ידוע  –החינוך והקניון 

 הציבור וקידום הרכיבה על אופניים ברחבי העיר.
 

 חניות. יועבר לאפרת לבדיקה וטיפול. 6דוד: במרכז המסחרי רימון יש לאחרונה תופעה של אוטובוס שתופס 
 

הפח הכתום לא מספיק, מצטברת פסולת שגולשת מהפח. יועבר לשפע לבדיקת לוחות הזמנים אלונה: פינוי 
 לפינוי הפחים.

 
 חן אמיתי + אלונה: 

  בעיקר בעיית המיינות על עצים עם עלווה צפופה, רייספלדעופות פולשים מתרבים בעיר, מתייחס .
לעבור עם קיטור ולהוריד את  משאירות לשלשת לבנה שיורדת על השבילים וקשה להוריד אותה. מבקש

 הלשלשת, בעיקר ברח' הפרדס פינת מנחם בגין.

  מבקש לבדוק דילול עופות פולשים כדי לאפשר למינים המקומיים להתרבות שוב, וכן בשל העובדה
 שהפולשים מהווים איום על התושבים.

 
 ההשקיה במקום.אלונה: בכיכר ליד הפרדס פרחים יבשים , יש להעביר לאיריס לבדיקת נושא 


