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פרוטוקול וועדת איכות סביבה מתאריך 15.3.2016
משתתפים:
יבגני יעקובוב – יו"ר וועדת איכות הסביבה וחבר מועצה
סטס שבשוב – נציג ציבור
ג'אני שנידמן -נציגת ציבור
סטס דוידוב – מנהל מחלקת איכות הסביבה.
ציפי ענפי – מנהלת פרויקטים.
חסרים :
יחיאל טוהמי – מ"מ ראש העיר וחבר מועצה.
יוסי חן – חבר מועצה.
אביטה אסתרין – נציגת ציבור
ריטה וולק – נציגת ציבור
ציפי – .1ניתנה סקירה קצרה בנושא פחים כתומים היום  15.3החלו בפריסה של פחים כתומים
בעיר  ,במקביל עלה פרסום במכוונים בעיר  ,באתר אינטרנט  ,ושמשוניות בכניסה לעיר
ובמוסדות חינוך .במקביל תאגיד " תמיר" מתארגן להסברה במוסדות החינוך.
נותני השירות בעיריית אריאל עברו הדרכה בנושא פחים כתומים מה נזרק לפח ומה לא
בכדי לתת מענה .גם במתחם האוניברסיטה יוצבו פחים כתומים ונתלו שלטים להסברה.
ביום א'  20.3יחולקו שקיות רב פעמיות עם אלונים עם הסבר לכל בתי האב בעיר.
ההסברה חולקה לשנתיים הבאות.
 .2פארק כלבים – יצאה הזמנת עבודה לקבלן לביצוע פארק כלבים  ,באזור פארק הנחל ,
הפארק יכלול כ 10-מתקנים מיוחדים גידור ושערים כפולים בכדי למנוע בריחת כלבים
מהפארק.
יבגני וג'אני מבקשים להיות נוכחים עם הקבלן בשטח בנושא הפארק עם תחילת בעליה
על השטח.
 .3עדכון בדבר הצבת שירותים ציבורים חדשים בפארק ברחוב אורי בר און.
יבגני -מבקש לציין שביקש תוספת תקן למחלקת איכות הסביבה לפחות בחצי מישרה.
מבקש לעלות מס' נושאים חדשים לפעילות הוועדה :
 .1חקלאות הידרופונית לקדם את הנושא בעיר אריאל ,הוא יתאם פגישה בנושא עם אבי עזר
מנכ"ל העירייה .
 .2נושא נוסף חווה טיפולית כולל פינת חי.
 .3העברת הכלבייה לעמותה פרטית .
ג'אני – מבקשת לציין שנושא פינת חיי מצריך משאבים כלכליים ,בסופו של דבר זה לא מטופל
נכון ונופל ולכן מציעה לא להתחיל .
לא תומכת בנושא העברת הכלבייה לעמותה פרטית שכן יש את נושא הרדמת כלבים.
מעלה גם נושא של מתנדבים בכלביה העירונית.
סטס .ד –.הכלבייה הינה כלבייה אזורית בה מוחזקים כלבים בהסגר חשש לכלבת ולכן
המטפלים הינם ווטרינר ופיקוח וטרינרי.
סטס .ש – .מבקש להחליט על פינות האכלת חיות בפארקים כולל שילוט.
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ציפי -הנושא יועבר לווטרינר העירוני להתייעצות ,ואם יתאפשר הוא יזומן לוועדת איכות
הסביבה הבאה.

החלטות:
 .1בפעילות הבאה של פחים כתומים יש לזמן את יבגני.
 .2בנושא פארק הכלבים לזמן את יבגני.
 .3יבגני יתאם הרצאה ופגישה עם מנכ"ל העירייה בנושא חקלאות הידרופונית.

רשמה :ציפי ענפי

_____________________________
יו"ר וועדת איכות הסביבה יבגני יעקובוב

הפצה :אבי עזר – מנכ"ל העירייה
אמליה בירנבאום – מנהלת אגף שפ"ע
משתתפים
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