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 20.6.2016איכות הסביבה  תפרוטוקול וועד
 משתתפים:

 יו"ר וועדת איכות הסביבה –יבגני יעקובוב 
 חבר וועדת איכות הסביבה –יוסי חן 

 נציגת ציבור –גני שנידמן 
 נציגת ציבור –ריטה וולק 

 מנהל מחלקת איכות הסביבה –סטס דוידוב 
 מנהלת פרויקטים –ציפי ענפי 

 
 חסרים:

 מ"מ ראש העיר וחבר מועצה –יחיאל טוהמי 
 חברת וועדת איכות הסביבה –וורד טוויל 

 נציגת ציבור –אביטה אסתרין 
 נציג ציבור –סטס שבשוב 

 
 סקירה קצרה על וועדה קודמת כולל סגירת נקודות כגון : פחים כתומים מפונים פעם    – ציפי

 ת תדירות הפינוי הנושא יש עומס , הועברה בקשה לתאגיד תמיר להעלא םבשבועיי           
 .במקביל עודכנו על השלמת עבודות פארק כלבים בבדיקה.             
 שירותים ציבורים חדשים נפתחו בפארק ברחוב אורי בר און , במקביל סטס מעדכן            
 . 22:00ונסגרים בשעה  9:00ששירותים ציבורים נפתחים בכל המתחמים כל יום בשעה            

 
 מדווח שיש מכה של ג'וקים ברחבי העיר , ובנוסף שפני סלע שמדווחים בגינות פרטיות  – יוסי

 בנוסף יוסי מדווח על הכנסת קרטונים     והאם אנו נוקטים פעולה בשני הנושאים הנ"ל.          
 לפחים הירוקים וממלאים אותם , ואין לתושבים מקום לזריקת אשפה . סטס מבקש           
 אם יוסי רואה באותו זמן להתקשר לסטס או פיני שיטפלו בנושא.          

 
 במקביל מבוצעים  ,ברצועת ביטחון כל שנה תפיתיונוהעירייה מבצעת ריסוס ופיזור  – סטס

 פר פעמים בשנה מפוזרים פיתיונות ברחבי סריסוסים בעיר ע"פ פניות תושבים כל מ           
 מועדות.  אך בנושא ג'וקים יש לבצע ריסוס בתוך שוחות הביוב ותליית העיר  בנקודות           
 , כאשר מדביר שלנו הופנה לתאגיד הם דווחו שיש להם מדביר יותר זול אך על  תפיתיונו          
 פניו נראה שהעבודה לא באותה איכות.          

 
 העיר.במועצת   הלהעלאמבקשים להעביר להם את הנושא  – יוסי, יבגני

 
 בנושא שפני סלע אין דבר לעשות היה כנס בנושא היום במשרדי איכות הסביבה עם  – סטס

 מקרים  5ראשי ערים ונמסר שתקציב ניתן לרשויות שהתגלתה מחלת לשמניה , לפחות          
 ויותר ואריאל אין זאת. גם פרסום בנושא הוכן אך נדחה בכדי לא לגרום לפניקה.          

 וכולם מוזמנים יהיה  8.7.2016מדווח על פתיחה חגיגית של פארק הכלבים בתאריך  – יבגני
 בנוסף מדווח שעם פתיחת הפארק ייסגר האמפי לכלבים .  אירוע.           

 
 במקביל מדווח שלשר לאיכות הסביבה לא מתקצב השנה את המשך עיקור חתולי            
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 הרחוב, והנושא הועלה בפני המנכ"ל לתקצב את הנושא מתקציב העירייה. מדובר            
 תרד לטמיון.לא בכדי שעבודת העיקור שבוצעה בשלוש שנים אחרונות  ₪ 50,000בכ           

 מבקש להעלות את הנושא במועצת העיר . –יוסי 
 

 באמפי מענה לכלבים, בנוסף בפארק מבקשת לנסות ולגדר את האמפי בכדי לתת גם    –ג'ני 
 הכלבים החדש מבקש לבצע מצע מיוחד לפארק כלבים ולא חול שכן בחול יהיו קרציות            
 וריח רע.            

 מדווח שהוא יושב עם יועץ משפטי בכדי לחוקק חוק עזר עירוני לאישור האכלת חתולי  –יבגני 
 כך באוכל יבש . זאת עקב דוחות שאנשים קיבלו בעיר רחוב בנקודות המייעדות ל           
 בנוסף יעלה את נושא האמפי לכלבים אם אפשר לגדר לכיוון שביל האופנים בנושא.            
 ואזור הבמה ולאפשר לכלבים לשהות שם.           
         במקביל מבקש לעדכן בכל נושא פעילויות להעשרה בבתי ספר וגני ילדים פחים           
 כתומים. על מנת לתת לחברי וועדה שרוצים להשתתף.           

 
 :לסכום

 .להעלות נושא תקציב עיקור חתולים במועצת העיר 

 .לקדם נושא חוק האכלת חתולי רחוב במקומות מורשים לכך 

 .יבגני יטפל בנושא ריסוס במערכת הביוב ע"י תאגיד המים 

 לכלבים במהלך השנה. לגידור האמפי תבדיקת ייתכנו 
            

 
 רשמה : ציפי ענפי

 
         

 
                                                                                       _____________________________ 

 יו"ר וועדת איכות הסביבה יבגני יעקובוב                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


