
  

  

 
 

  17.2.16פרוטוקול ועדה לאיכות סביבה     21.2.16
משתתפים: עו"ד אלונה בומגרטן, רות אלוש רייף, זהר אלעני הס, ירון יעקובי, אילן רוס, טלי קדמי, אירית 

-, רפי הוידה, ויצרבין עליזה, גולדברג בלה, צביה האוז, ג'ודי כחלשפיר, פנינה רפיד, נועה גולן, דוד טוויג
  ניקסון, איריס אקוס, ארנה שנער.

 :איריס אקוס, מנהלת מחלקת גנים ונוף, העבירה מצגת המתארת את פעילות המחלקה. המצגת כללה  
 נתונים על מערכות ההשקיה בגנים הציבוריים ובשטחים הפתוחים העירוניים ותהליך ליעול 

  וחסכון במים שמתקיים בעיר בשנים האחרונות.
 טיפול העיריה בעצי דקל בעיר להגנה מפני חדקונית הדקל  
 גינון בעיר ושתילת עצים ופרחי עונה  

  ירון: האם ניתן לחבר בנינים למערכת הנתונים מהתחנה המטאורולוגית בקרייה ולאפשר לועדי בתים
דוק את האפשרות מול החברה המספקת את להתקין מערכות השקייה חכמות בבתים? איריס תב

  השירות לעירייה.
  ,זהר: יש לפרסם בין תושבי העיר מידע לגבי חדקונית הדקל, לרבות הצורך בטיפול כל עצי הדקל בעיר

גם בחצרות הבתים. יש להעביר נתונים של מדבירים מקצועיים המקובלים על מחלקת גינון לתושבים 
 טופלו. שבגינותיהם יש דקלים שעדיין לא

  בלה גולדברג העבירה מצגת בנושא הגינה הקהילתית ויער מאכל (מצורפת) שכללה הסבר מהו יער
 מאכל, דוגמאות בעולם ובארץ ואופציות להקמת יער מאכל בקרית אונו.

  האם ניתן להקצות שטח ליער מאכל במכבית כהמשך לגינה הקהילתית  –ארנה: שימור שטחי טבע
  .(שטח הטבע האחרון בעיר)

  פנינה: ממליצה להקצות בכל הגינות והפארקים הציבוריים המתוכננים שטח לא מגונן עבור טבע
 עירוני ולאפשר המשך פעילות הורים וילדים בנושא. מועבר לאיריס לבחינת הנושא כהמלצת הועדה.

 :המשך תכנית סביבתית בעיר 
  טוב שיציג מצילומיותתקיים בבית המתנדב הרצאה של אייל בר 20:00בשעה  30/3בתאריך  

  בנושאי טבע ונוף, מתוך סדרת הרצאות שיועברו לציבור.     
  המשך מעבדות שדה בבתי ספר בנושא מגוון המינים.  
  בנושאי סביבהבטבע ילד בשעות אחה"צ –חוגי פעילות הורה. 

 תכנון ובנייה מתכנן המתמחה בתחום האדריכלות הירוקה ותכנון ידידותי  ממליצים לצרף לועדת
  לסביבה.

  רותי: במרץ יתקיימו שולחנות עגולים בנושא תחבורה ויועלו בהם מספר נושאים הנוגעים לתחום
איכות הסביבה. חברי הוועדה מוזמנים לקחת חלק פעיל במפגש ולהעלות נושאים הקשורים בתחבורה 

 ית, אופניים, הולכי רגל וכד'.יבורצתחבורה  –
 .ירון: מבקש לקדם את העלאת הפרוטוקולים של הועדה לאתר העירייה 
  :25.5.16מועד טנטטיבי לישיבה הבאה.    
 


