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 17/05/16 - פרוטוקול ועדת איכות סביבה

 
אילן רוס, אידה שרון, טוויג דוד, רותי אלוש, דניאל מלאך, רחל יופה, נועה גולן, : משתתפים )לפי סדר הגעה(

 יעקובי, טלי קדמי, צביה האוז, ארנה שנער אירית שפיר, חן אמיתי, גיל מיכלס, ירון
 

רותי: מאחר ובישיבה הקודמת היתה מצגת , בישיבה זו יעלו נושאים שהובאו ע"י תושבים ולא הספקנו לדון 
 בהם.

 מצגת על שינויים בתחבורה.תהיה בישיבה הבאה 
 .נסיעות שיתופיות למקומות עבודה, בוקר ואחה"צ.  יהיה ערב עם חב' ווייז -(טפיילופ של חב' ווייז )"שת

 תאונותיש אין הנחיות ברורות,  –מליים אופניים חש
 ני נוער באופניים.בהדרכה ל -יום בטיחות בדרכים  07/07
 ו בפיתוחלמה עדיין לא החל –חורשת קובו אילן: 

 הבא ארנה: לא עבר בתב"ר הנוכחי, יעלה שוב בתב"ר
 להפנות לאפרת. –בדרך  דורי אין מספיק ספסלים  -טוויג 

 לנושא.תמיכת הועדה הוצגה המגמה של שימור שטח הטבע האחרון של העיר, יש  –מכבית 
 רותי: הנושא יועלה לישיבת מועצת העיר הקרובה.

 חסר, יש לדאוג להשלמתו ב"גתנ –קריית אונו  למונית מחירון משרד התחבורה
 )עומס ותכיפות( 56בעיות בקו 
 )יותר מדי תחנות( 168בעיות בקו 

 תאונות -כיכר הנשיא בן גוריון
 לכי הרגלהוהגים ונהעצים מסתירים ל, לא מסומן –חצייה מול הכניסה להרצפלד מסוכן המעבר 

 סכנת נפשות –התאנה רח' הכיכר של 
 מצלמות.נועה: מציעה הצבת 

 ילדיםקיצורי דרך בבוקר דרך עלומים בזמן הורדת 
 להגביר שימוש בשער אחורי, ללכת ברגל. מציעחן 

 פנסיונרים,  ,מרכזי אפשר להעלות לוועד הורים -מבוגר או ילד בוגר מלווה את הילדים -אוטובוס מהלךנועה: 
 תלמידי מחויבות אישית. 

 חן מוכן להתנדב להיות שומר בשער.
 כל הורה בביה"ס נותן יום פעם בשנה בבוקר. :נועה
 עסקים שמחויבים לנקות ל וקנסות ,פיקוח על אנשים שזורקים –הקניון ודרכטן אזור בעיקר  -בעיר ןניקיו –ירון 

  .ולא עושים
 הארוע. ניקוי אחרילחייב/לאכוף  –ימי הולדת 

 שהעורבים לא יזרקו אשפה.כדי פחים עם מכסה 
 .במידעון פרסום ,אכיפה ומודעות -למדרכהשפולשות גדרות חיות 

 צמצום הימים. ,צמצום המדורות ,תחרות המדורה הקטנה –ל"ג בעומר ירון: 
צריך להגביר  .הרים ולסדוק מדרכותהתפשט לצדדים, לרקים גורמת לעצים לאעטה מדי בפוהשקיה מחן: 

 (. חן מציע יריעות לתחימת שורשים בפארקים החדשים.?שיבה הבאהיהשקיה )גינון ל
 בעיר. החלפת פחים שבורים ,ןנאמני ניקיו –אילן 

 נגישות המידע לתושב בקריית אונו לא טובה.ירון ואחרים: 
 ., הועדה מאשרתכנציג הועדה לגבי הצעות ייעוללגינון אילן רוצה לפנות 

 , יש פסולת בניין.בית הקולנוע הישן :טלי
 ארנה: להעלות בשלב ראשון למוקד ותלונות הציבור, אם לא יטופל יעבור לועדה.


