
 
 

 
 

 

 

 :סיכום ישיבה בנושא

 פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה

 

  תאריך הישיבה: 

 2016ספטמבר  13                                 

 השתתפו: 

, ירון יעקובי, גיל מיכלס, אילן רוס, רותי אלוש, אורנה שנער, נעה גולן, איילת דן חברי הועדה:

 אירית סופר שפיר

 .טוויג, צביה האוז: בלה גולדברג, תמיר לויטל, דניאל מלאך, ג'ודי ניקסון, דוד אורחים

  אלונה שהרבאני בומגרטןנעדרו: 

 נושאים / החלטות 

 זו נדחתה לישיבה הבאה.מצגת התחבורה שנועדה לישיבה  001

  

 גינה קהילתית  002

עם גנים, בתי ספר, תנועות נוער. עכשיו  -מתקיימת פעילות חינוכית בגינה הקהילתיתבלה: 

 .אוכלוסיות מיוחדות -גם עם מועדון "גלבוע" פעילות מתחילים 

 .דמוקרטיהספר המתוכנן לבנות ולקשט סוכה עם קהילת אימהות וילדים של בית בסוכות  

הפעלות חינוכיות לכל המשפחה וסעודות משותפות לפעילי הגינה כמו כן תהיינה 

 . , המיועדות לתושבי העירומשפחותיהם במהלך חול המועד סוכות

 ירון: מציע להפעיל חוגי חקלאות קהילתית במסגרת המתנ"ס.

 גיל: מציע שהפעלת הגינות הקהילתיות תיעשה כחלק מפעילות בתי הספר.

: כדי שהפעילות בגינה תהיה רציפה מציע לחלק ערוגות אישיות / משפחתיות עבור אילן

 תשלום סמלי.

  

003 

 

 יער מאכל

מאחר וזה שטח הטבע העירוני האחרון בקרית אונו, מבקשים לקיים שיתוף : אורנה + בלה

 .ציבור לנושא הקמת יער מאכל בשטח פרק מכבית המתוכנן

 ג'ודי: יש לקבל החלטות עירוניות הנוגעות לכל התושבים בהליכי שיתוף הציבור. 
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אירית: את ההחלטות המקצועיות יש לקבל ברמה המקצועית, לאחר קבלת ההחלטות 

 העקרוניות.

  

 קול קורא חקלאות עירונית 004

על  אורנה: התקבל קול קורא ממשרד החקלאות לתמיכה בחקלאות עירונית. הגשנו ערעור

 .9ההחלטה שלא לכלול בק"ק זה ערים באשכול 

 במידה והערעור יתקבל נגיש בקשה לקבלת התמיכה.

  

 פרמקלצ'ר ויער מאכל לתושבי העירקורס  005

. הקורס פתוח לכל 20:00בשעה  21/9אורנה: הרצאת המבוא לקורס תתקיים ביום ד' ה 

 תושבי העיר.

 הצעירים ברח' הגפן.ם את ההרצאה במרכז יירון: מציע לקי

  

 פרק צה"ל 006

אילן: העבודות שהסתיימו בפרק צהל נעשו בצורה לא מקצועית. חלק מהצמחים נבלו, יש 

 בעיות ניקוז וקטעים מהדשא לא נקלטו.

  

 גינת קובו 007

 דוד: למרות אישור התב"ר בשנה שעברה לא נעשה דבר בגינה.

 וניתן לבצע את העבודות בתקציב קטן יותר.ון ש"ח גבוה ימיל 1אילן: התקציב של 

 ירון: במידה והתקציב הנדרש יקטן יש סיכוי רב יותר שהעבודות יתבצעו.

התב"ר הקודם לשיפוץ גינת קובו  הקשורים לאיכות הסביבה:תב"רים בקשות לאורנה: 

 ותב"ר חדש לביצוע מרכז קיימות בצמוד לגינה הקהילתית.

 כל חברי מועצת העיר.ירון מבקש לשלוח את התב"רים ל

  

 התחדשות עירונית 008
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את המרחב  יותרבחשבון לקחת  ותצריכאיילת: תכניות ההתחדשות העירונית בקרית אונו 

 הציבורי ואת השיקולים של איכות הסביבה.

שילווה את הדיונים בתכניות  אירית: יש לצרף לועדת תכנון ובניה יועץ / מתכנן "ירוק"

 חדשות בועדה.

תמיר: יש להעלות בישיבת המועצה הקרובה את הצורך בייעוץ מקיים לועדת תכנון ובניה 

 ולהכניס את תקן הבניה הירוקה.

  

 סיור לחוות קהילתיות 009

אורנה: תארגן סיור לחווה במודיעין או לחווה במעוז אביב כדי ללמוד כיצד מתנהלים מול 

 הרשויות והתושבים.

  

 הפרדת פסולת 010

 העלה את השאלה לגבי יעילות ההפרדה במקור ופתרון הקצה לפסולת מקרית אונו. ירון

נועה סקרה את המצב בחיריה ואת תהליכי פינוי הפסולת מהקריה: הפחים הירוקים 

מועברים לחיריה לבור ולאחר מכן להטמנה, הפחים החומים מועברים לחץ אקולוגיה למתקן 

 סט.טיפול אנארובי שממנו מופקים גז וקומפו

 גיל: הפרויקט אינו כלכלי

 שנה התהליך הופך כלכלי. 15נועה: איכות סביבה עולה כסף ורק לאחר כ 

התהליך צריך להיעשות באחריות העיריה. יש ליצור קשר  –רותי: מחזור פסולת אלקטרונית 

 עם חברות המחזור מ.א.י / אקומיוניטי.

  

 השתתפות צעירים בישיבות הועדה 011

 לצרף בני נוער לישיבות הועדה.ירון ממליץ 

 אורנה תפנה לשרון לתיאום הנושא לקראת הישיבה הבאה.

 מחנה נוער בקיץ:  012

למנהיגות תנועות הנוער בנושא קיימות בצפון.  בקיץ קיימנו מחנה קיץ חלוצי ויחודיארנה: 

הצלחה גדולה, המטרה שיעבירו את המסר לחניכים בעיר וימשיכו בעשיית הקיימות גם 

 בהמשך.



 
 

 
 

 :סיכום ישיבה בנושא

 פרוטוקול ישיבת ועדת איכות סביבה

 

 19:00בשעה  15.11.16 מועד הישיבה הבאה: 013

 רשמה: רות אלוש, ממלאת מקום יו"ר הועדה 

 


