פרוטוקול פגישה-ועדת איכות הסביבה 23.11.2020
נכתב על ידי :רעות לוין.

נוכחים בפגישה:
אהרון צ׳יקורל ,עמית עשהאל ,טלי שוורץ ,רעות לוין ,ירון יעקבי ,אבנר לב ציון ,שי וידס ,דויד טוויג.
בזום :אפי ,ג׳ודי ,נעמי ,רפי הוידה.
גינות קהילתיות
קיימות  2גינות קהילתיות ברחבי העיר ,מתוכננת גינה נוספת בשכונת עבר הירדן,
טלי-רכזת קהילתית של שכונת רימון הוסיפה:
תקופת הקורונה הייתה תקופת שיא בגינות הקהילתיות ,נעשו הדברים הבאים:
 .1שתילה ונטיעה של  20עצי פרי  50 +שיחי מאכל
 .2פרויקט ״אמץ עץ״ -כל משפחה אימצה עץ אחד.
 .3הוקמה אדנית מוגבהת בעבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
 .4נשתלו צמחי תבלין
 .5הוקמה אדנית חיטה
 .6נשתלו ירקות חורף
 .7מתוכנן שתילת ורדים  +פרחי בר ועו"ד.
ירון יעקובי:
בקדנציה הקודמת היה שיתוף פעולה של יער מאכל ושיתוף פעולה עם יער מאכל אילת שאירחו אותנו ,מעוניין
שזה ימשיך גם השנה.
פרויקט גגות סולאריים
הרשות מתכננת בשנת  2021להתקין מערכות סולאריים על גגות מבני ציבור ומוסדות חינוך.
קיים אישור של המשרד להגנת הסביבה שאין סכנת קרינה בהקמה ותפעול הגגות.
התייעלות אנרגטית
במהלך  2021הרשות תסיים להחליף את תאורת הרחוב לתאורת לד.
חיסכון במים
מי אונו מחליפים את מוני המים למונים בעלי יכולת קריאה מרחוק ובכך יהיה ניתן לאתר נזילות במוסדות ,יהיה
ניתן לנהל את צריכת המים ברשות לצורך חיסכון במים.
צמצום והפרדת פסולת
בימים אלו מוקדם פיילוט עם חברת ״כתר פלסטיק״ למחזור פסולת פלסטיק גדולה )רהיטים וכדו…(
מתקשרים למוקד ומבקשים איסוף של פלסטיק לצורך מחזור ,נשלחת ניידת מיוחדת שמרכזת את הפסולת
במכולה באגף התברואה ומשם מועברת למחזור.
ירון יעקבי:
חשוב לתלות גם שילוט בחדרי מחזור ולבצע פרסום נרחב של העניין בכל מקום כדי שאנשים ידעו שזה קיים.
פסולת סוללות
איסוף בבתי ספר ,הוקמה עמדה חדשה לאיסוף סוללות.

ג׳ודי-זום:
לא ידוע כיום איפה יש מתקנים לאיסוף סוללות ,כדאי לפרסם מיקומים .התלוננה על מיקום בספריה ברייספלד
ששם לא תמיד פתוח ומתקשה להפטר מהסוללות שיש לה בבית.
משתתף מהזום:
התלונן על המתקן לאיסוף פסולת אלקטרונית וטען שהעמדה בפסגת אונו ליד האר-קפה מפוצצת ויש שם בלאגן
שלם ,טופל מידית.
ספריות שכונתיות
עמית :בישיבה לפני מספר חודשים הוקצב תקציב נאה ונעשה פיילוט בשכונת רימון בעזרתם של טלי ואגף שפע,
הוצב ארון ספרים ליד ספסלים ואנשים רבים לוקחים בכך חלק ,הרעיון הוא לעודד אנשים לקרוא באמצעות ספרים
נגישים שניתן לקחת ולהחליף ללא תשלום ,מתוכנן לבצע בעוד שכונות ברבעון הראשון .2021
פרויקט חלון לטבע:
טלי יעקובי שוורץ ,הרכזת של הגינה הקהילתית "הגינה שבחורשה" ,הציגה את פרויקט חלון לטבע .הפרויקט
בוצע בשיתוף פעולה של המחלקה לאיכות הסביבה עם המחלקה להתנדבות בעיר.
מטרת הפרויקט היא להביא את הטבע בצורת אדניות ועציצים ,לבתים של אנשים מוגבלים בניידות
וקשישים בודדים תוך בניית קשר אישי מתמשך.
כחלק מהפרויקט גובשה קבוצת מתנדבים שעברו  4מפגשי הכשרה ,שכללה לימוד גינון ביתי ולימוד האספקט
הטיפולי שבמפגש בין המתנדב
קהילת מנטרי פרפרים
מחזור שני יוצא לדרך לאחר הצלחת המחזור הראשון.
קורס גידול דבורים
הועבר קורס והוקמה כוורת ,בקרוב יצא לדרך מחזור שני.
תיבות קינון לציפור ירגזי
נרכשו  75תיבות קינון :גני ילדים ,גינות קהילתיות ,ועוד...
עיקור חתולי רחוב
הוקמו מספר פינות האכלה בשיתוף פעולה עם מאכילי חתולי הקהילה.
השנה בוצעו עיקורים וסירוסים של כ 400-חתולי קהילה.
רעות :מעוניינת להכניס את נושא החמלה לבעלי חיים דרך מערכת החינוך ,מעוניינת לקדם מתן פתרונות נוספים
בעבור בעלי החיים בעיר ,תיקבע פגישה בהמשך למתן רעיונות קונקרטיים לשיפור חיי בעלי החיים בעיר לצד בני
האדם.
הערה חשובה מצד משתתפי הזום:
מרבית התושבים אינם יודעים לאן לפנות בעבור עיקור וסירוס חתולים ללא תשלום ,חייבים להנגיש זאת לציבור
הרחב על מנת לקבל שיתוף פעולה של מרבית התושבים ובכך למנוע התרבות.

ירון יעקבי:
העלה רעיון של פניה לרשת רמי לוי-מחזור שקיות רב פעמיות המגיעות במשלוחי האונליין של הרשת.
רפי משתתף זום:
פרסום הדברים שנעשו בעיר ,אנשים לא יודעים מה הדברים שנעשים בעיר.
משתתף זום:
טיפול בגינון ,מדרכות ,טיפול בצואת כלבים ,ניקיון ברחובות,
רפי  -מהזום:
בין רחוב נחל סהר לפארק צהל מאחורי ביה״ס ורשה יש שטח גדול שניתן להשמיש בעבור התושבים ,ביקש
לשלוח מצגת שמסבירה את הרעיון שהעלה בעבר בנוגע לשטח זה.

