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ט' טבת תשפ"ג 

02 ינואר 2023 

 

פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה – 30/11/2022: 

כללי:                                                                                                                                                     
ביום רביעי, ה- 30/11/2022 (18:00-20:00), התקיים מפגש של ועדת איכות הסביבה בעיריית קריית אונו. 

ההתכנסות כללה חמישה עשר משתתפים, בהובלת עמית עשהאל (מחזיק תיק איכות הסביבה בעירייה), ירון 

יעקובי (סגן ראש העיר), אהרון צ'יקורל (מנהל מחלקת איכות הסביבה).  מקרב התושבים השתתפו בוועדה: 

איילת גבאי (מתנדבת) נטליה גולדין, אילן רוס, אברהם שהרבני, תמיר לוויטל, אבנר לב-ציון, תמי שניידובר וחיים 

אמזלג. במפגש הוצגו מגוון הפעילויות של מחלקת איכות הסביבה בעיר מתחילת שנה"ע 2022 וניתנה הזדמנות 

לתושבים להעלות שאלות ובעיות רלוונטיות. מפגש נוסף של ועדת איכות סביבה צפוי להתקיים בסוף חודש 

דצמבר 2022 ובו יינתן מענה לשאילתות שהוצגו במפגש הנוכחי ע"י התושבים, במידת האפשר. 

להלן עיקרי הנושאים שהוצגו בוועדה: 

בו" – הוצגה הפעילות המתקיימת בחורשה וביקש לגדר אותה בחלקה  ורשה הלימודית ע"ש קו"הח  •

המערבי, למניעת כניסת כלי רכב בלתי רצויים לשטחי החורשה. בנוסף, הועלתה הבקשה מצד התושבים 

תמי שניידובר ואילן רוס להחזיר עטרה ליושנה ולפתח את החורשה, במיוחד בחלקה המערבי המוזנח. 

לשם כך, התושבים הציעו את הצבתם של ספסלים חדשים, שתילת פקעות של צמחי בר, העשרת מגוון 

הפרפרים בסביבה ואף את הצבתו של שילוט מתקדם (כולל ברקודים לשימוש בסלולארי) לשיום סוגי 

העצים הגדלים בשטחי החורשה. 

הפרויקט העירוני להאכלה וסירוס של חתולי רחוב משוטטים – בשנת 2021 עוקרו 252 חתולים, כאשר   •

נותר עודף תקציבי בתחום זה. על כן, הועלה הצורך בפרסום הפרויקט באמצעים הדיגיטליים הקיימים 

(אתר ופייסבוק העירייה) על מנת להגביר את מודעותם של תושבי העיר לדיווח על חתולים משוטטים לשם 

סירוסם (ע"י הווטרינר ד"ר רפאלוביץ'), לצד האכלתם בנקודות האכלה מוסדרות. 

פיתוח פארק מכבית – התושב תמיר לוויטל קרא להגברת שיתוף התושבים בתהליך הפיתוח של פארק   •

מכבית.. סוכם כי תיבחן אפשרות לקביעת פגישה של התושב עם מנהל אגף שפ"ע (יבגני וורניק) המוביל 

את הפרויקט. 
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פיתוח פארקי שטרן ופארק אביבה ורשה – התושבת נטליה גולדין ביקשה לדעת מהו הצפי לסיום   •

תהליכי הפיתוח של פארקים אלו. הוסבר לנטליה כי עבודות הפיתוח צפויות להסתיים ברבעון הראשון 

לשנת 2023. 

פיתוח גינה קהילתית חדשה – איילת גבאי, רכזת הגינה הקהילתית החדשה בשכונת רייספלד, סקרה   •

את עבודות הפיתוח המתקיימות בה, הודתה לרשות על התמיכה בהקמת הגינה וציינה את מעורבותם של 

תלמידי בית הספר היסודי 'עלומים' לתחילת פעילותה. 

הסברה להגברת המודעות למחזור ברחבי העיר – התושבת נטליה גולדין טענה כי לתחושתה, לא   •

נעשית מספיק הסברה בבתי הספר בנושא. הוסבר לה כי במחצית השנייה של שנת הלימודים תשפ"ד, 

צפויות להתקיים הדרכות בבי הספר היסודיים בעיר בנושא, שיסתיימו ביום שיא לציון 'יום האקלים 

הבינלאומי'. בנוסף, הציג הח"מ את הפנינג  הילדים לעידוד מחזור הפסולת האלקטרונית, המיועד 

להתקיים בספריה העירונית בחופשת החנוכה (21/12 בשעה 11:00). 

התנעת מיזם הקומפוסטרים העירוני – ביום חמישי, ה-29/12, יתקיים כנס הדרכה להתנעת מיזם   •

הקומפוסטרים העירוני, בסופו יחולקו הקומפוסטרים ללא עלות מצד התושב. הכנס יובל ע"י יועצת 

מקצועית אשר תלווה את המשפחות הנרשמות לאורך השנה הקרובה, לשם הצלחת התהליך. 

המעבר לשימוש בכלים רב-פעמיים בגני הילדים בעיר – במהלך השנה הנוכחית הוצבו בגני הילדים   •

ברחבי העיר מדיחי כלים, כחלק ממהלך כולל של המעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים ברשות. 

צרכנות נבונה – הרשות תבצע הסברה בנושא צרכנות נבונה בקרב התושבים ובמוסדות החינוך בשנת   •

 .2023

הפעלת שירות חדש לעידוד מחזור הפסולת האלקטרונית בעיר – החל מחודש מרץ השנה החל לפעול   •

בהצלחה רבה שירות חדש לאיסוף מכשירי חשמל גדולים למחזור, אותו ניתן להזמין דרך המוקד העירוני.   
 

                                                                                                                          

נדב תמיר,  
מנהל מדור מחזור והדרכה 

המחלקה לאיכות הסביבה – אגף שפ"ע 
נייד: 050-3082228 

 

 
 

 

 


