
 
 

 
 

 8.8.17רוטוקול ועדה לאיכות סביבה פ

, אפרת משתתפים: רות אלוש, דניאל מלאך, אירית שפיר, ירון יעקובי, אילן רוס, צביה האוז, חן אמיתי

 מועלם, ראובן דורון, מאיר סגל, חן טנא, ארנה שנער.

  אפרת מועלם הציגה סקירה ודיווח לועדה על פעילות ועדת ההיגוי לתחבורה, עדכון נושא הנתצי"ם

הוצגה היוזמה של חברי  ושבילי אופניים, וענתה על שאלות המשתתפים הקשורות לנושא התחבורה.

 צוות ההיגוי לביצוע שבילי אופניים בעיר והבקשה לבצע שביל אופניים במסגרת העבודות שמתבצעות

 בצומת לוי אשכול לוס אנג'לס.

  נושא את רות אלוש הציגהpark(ing) day  תקיים בהיגוי לתחבורה אשר יועדת שהועלה ע"י-

המיזם יתקיים בשיתוף זהירות בדרכים  ברחבי העולם ואנו בודקים אפשרות להצטרף אליה. 15.9.17

 .במסגרת המיזם ואיכות הסביבה וייעשה ניסיון לרתום את אגף החינוך לפעילות הסברה

 חזור בעיר, בעייתיות בתפעול ההסכם עם תאגיד תמי"ר, וכן יחן טנא מסר לועדה סקירה על נושא המ

מטפל בפסולת אלקטרונית ובסוללות. לגבי עדכן שאנו פועלים לסגירת הסכם עם תאגיד "מאי" אשר 

כמו כן תיבדק  יפורסמו ימי האיסוף דרך פרסומי העירייה. –ימי איסוף פסולת גזם וגרוטאות 

 האפשרות להדביק מדבקות עם פירוט ימי האיסוף במתחמי המיחזור.

 חברי הועדה ביקשו לתגבר  עדכן את הועדה על נושא היתושים ומה נעשה וניתן לעשות בנושא. חן

את הצוות הפועל באיזורים שבהם דווח על כמויות גבוהות של יתושים כדי לתדרך את בעלי הבתים 

 המשמשים להתרבות היתושים. לגבי מקורות מים

  התבצע ריסוס. חברי הועדה ביקשו לבצע בדיקות במקום כדי לוודא  –לגבי התעלה בין ק"א לסביון

 שאין צורך בטיפול נוסף.

  חן אמיתי העלה את נושא הטיסות האזרחיות שהחלו לאחרונה לחוג מעל העיר, חלקן בגובה נמוך

לא תערך במועד, נפח הטיסות צפוי לגדול  בשעות קבועות, ומעלה את החשש כי אם העיר

 , פתיחת השמיים לחברות נוספות(.low cost) ולהוות מטרד לתושבי העיר משמעותית

 נושאים להמשך טיפול:

  הקמת ועדת היגוי בנושאpark(ing) day –  המעוניינים להצטרך לצוות נא להודיע במייל חוזר .

  )כולל צעירים(.לארנה  

 לעירייה בנושא הגבלת הטיסות האזרחיות מעל לעיר .אילתה ירון יעלה ש 

  מקוצר זמן, המשך דיון בפגישה הבאה בנושא חורשת המאכל ליד ביה"ס הדמוקרטי, ובנושאים

 נוספים שלא הגענו אליהם בפגישה זו.
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