
 1
 

 

ט' טבת תשפ"ג 

02 ינואר 2023 

 

פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה – 27/12/2022: 
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כללי:                                                                                                                                                     
ביום רביעי, ה- 27/12/2022 (18:00-19:30), התקיים מפגש של ועדת איכות הסביבה בעיריית קריית אונו. 

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

יעקובי (סגן ראש העיר), איריס אקוס (מנהלת מחלקת הגינון), אהרון צ'יקורל (מנהל מחלקת איכות הסביבה), 

אילת מילול והח"מ (מחלקת איכות הסביבה). כמו כן, השתתפו בוועידה רכזי הגינות הקהילתיות: איילת גבאי 

(גינת רייספלד החדשה) ובלה (גינת ברנר). ברצוננו להודות לתושבים הבאים על השתתפותם בוועדה: נטליה 

גולדין, אבנר לב-ציון, אלון ראודור (פעיל בגינת - רייספלד), יאיר קרנר (פעיל בגינה הקהילתית – ברנר) וחיים 

אמזלג.                                                                                                                                       

במפגש הוצגה תוכנית העבודה של מחלקת איכות הסביבה לשנת העבודה 2023 וניתן מענה לשאלות התושבים 

שהועלו במפגש הוועדה הקודם, שהתקיים בחודש נובמבר החולף.  

להלן עיקרי הנושאים שהוצגו בוועדה: 

תקציב מחלקת איכות הסביבה לשנת 2023 – התקציב גדל בכ-30% בהשוואה לשנה החולפת, מה   •

שמעיד על החשיבות שמקנה הרשות לפיתוחה של קריית אונו כעיר מקיימת. 

 

המשך הפרויקט להצבת לוחות סולאריים על גגות מבני הציבור בעיר – בשנה החולפת הותקנו ב-24   •

מבני ציבור קולטים סולאריים. בשנת 2023 יורחב הפרויקט לעוד 7 אתרים נוספים. האדריכל אלון ראודור, 

העלה את הצורך בחשיבה על הפן העיצובי להצבתם של הקולטים, מעבר לפן הפרקטי, וסוכם כי הוא 

ייפגש בנושא עם מנהל מחלקת איכות הסביבה – אהרון צ'יקורל. 

 

סקירת תוכנית ההסברה הסביבתית לשנת 2023 – אילת מילול הציגה את התוכנית המיועדת לשנת   •

2023 אשר כוללת: הדרכות והסברות לצרכנות נבונה ומודעות סביבתית בבתי הספר, צפייה בהצגה 

בנושא הסביבתי לגני הילדים. כלל הפעילויות החינוכיות יתמקדו ביום שיא, הוא 'יום האקלים העירוני' 

השני, שיתקיים ב-8/2/2023.  

סקירת התוכנית 'קריית אונו – לקראת אפס פסולת' – הוצגה התוכנית לשנת העבודה 2023 בנושא.   •

התוכנית מתמקדת בצמצום העברת הפסולת העירונית המועברת להטמנה לטובת הגדלת השימוש החוזר 

והמחזור בעיר. התוכנית כוללת מגוון פעולות, כשדרוג מרבית מרכזי המחזור, עידוד להגדלת היקף מחזור 

האריזות בעיר ושיפור איכותה, בחינת הפעלת מרסקת גזם בעיר וחלוקתה לטובת צרכי הגינון והתושבים  



 2
 

 

 

          והתנעת מיזם הקומפוסטרים העירוני ליצירת דשן מפסולת אורגנית ביתית (29/12). לסיום הודגש כי אגף        

          שפ"ע על מחלקותיו, יאמץ את גישת 'לקראת אפס פסולת' ויעשה מאמץ להרחיבה לכלל אגפי הרשות. 

סקירת פעילותה של מחלקת הגינון בעיר לשנה החולפת והצגת התוכניות לשנת 2023 – איריס,   •

מנהלת מחלקת גינון באגף שפ"ע, הציגה את העבודה הנרחבת המתבצעת בעיר לשדרוג פארקים וגנים 

בעיר. איריס הסבירה כי הריסוס בחומר קוטל-עשבים מסוג 'ראונדאפ' צומצם מאוד והוא נעשה במקרים 

מועטים בלבד, מתוך הניסיון להגן על צמיחתם של עצים צעירים שניטעו בעיר. בנוסף לכך, הסבירה איריס 

כי כריתת עצים בעיר מתקיימת במקרים חריגים ולאחר שקילת העניין בכובד ראש, כאשר אל מולם ניטעים 

עצים צעירים רבים. סוכם כי נתוני היקף הנטיעות הרבות בעיר יועלו לאתר העירוני, לשם שיקוף המאמצים 

הגדולים המתבצעים בנושא (כדוגמת יוזמת הייעור בבי"ס "ניר", בסיוע "המועצה לישראל יפה", בט"ו 

בשבט הקרוב). 

הגדלת מספר עמדות הטעינה לרכבים החשמליים בעיר – סגן ראש העיר, ירון יעקובי, הציג את   •

התוכנית להכפלת מספר עמדות הטעינה לרכבים חשמליים בשנת 2023. 

 

טיפול בפסולת הבנייה בעיר – בחודשים הקרובים יוחלו תקנות הבניה הירוקה באופן מחמיר בעיר, מתוך   •

כוונה להיערכות מוקדמת של הקבלנים לטיפול בפסולת הנוצרת בתהליך הבנייה. 

 

צמצום השלכת המזון בעיר (צימבו"ז) –התושבת יונית שקד, יזמה את פתיחתה של קבוצת   •

פייסבוק/ווטס אפ להעברת שאריות מזון ע"י מתנדבים בחבי העיר. הרשות תבדוק בחיוב את אפשרות  

           חיבורה של  המחלקה העירונית לשירותים החברתיים, בראשות רחל רביב, כדי לקידום והרחבת פעילות  

          חברתית – סביבתית זו. 

 

פיתוח פארק מכבית – מספר פעילים מקרב הגינה הקהילתית "ברנר" הציגו נושאים שונים לגבי מימוש   •

התוכנית האדריכלית של פארק מכבית, בדגש על המשך פעילותו של המרכז לדבוראות באזור.                

התושב אבנר לב-ציון אף טען כי קיימת בעיה בדיוור התוכנית האדריכלית לתושבים באמצעי התקשור 

השונים. הוסבר כי הכתובת לפניות של התושבים בנושא הנה ראשית למחלקת הגינון ואיכות הסביבה 

באגף שפ"ע, לשם יישום אפקטיבי ומותאם של התוכנית האדריכלית ובהתאם לצרכים העולים מהשטח. 
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העצמת הגינות הקהילתיות כמרכזים קהילתיים-סביבתיים – סוכם כי יש לפרסם באמצעי התקשורת   •

העירוניים את הפעילויות השונות המתקיימות בגינות הקהילתיות. בנוסף, תבחן הרשות את רכישת 

מוצרים סביבתיים שהתושב יוכל לקבל כשי סמלי בסיום פעילויות ומפגשי הדרכה בגינות הקהילתיות. 

 

מענה על נושאים שהועלו בוועדה הקודמת: החורשה הלימודית ע"ש קובו:   •

 
אפשרות כניסת כלי רכב לתוך החורשה – המעבר יחסם באמצעות אבנים גדולות, ברבעון 1/23. א. 

 
אנו פועלים להגביר את מעורבותם של בתי הספר היסודיים בעיר בטיפוח החורשה.  ב. 
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נדב תמיר,  
מנהל מדור מחזור והדרכה 

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

 

 

 


