
 

 

 

 24.6.19פרוטוקול ישיבה ועדת איכות הסביבה מיום 

 : נוכחים

 מנכ"ל המועצה -  יורם אורבך
 יו"ר הועדה - גריגורי דובקין
 חברת ועדה -  ז'אנה קושניר

 חברת ועדה -  מזל שאול
 נציג ציבור -  יוסי קובלסקי

 נציגת ציבור -  נדין סהלו
 נציגת מחלקת שפ"ע -  נורית רז

 
 :יםחסר

 סגן ראש מועצה -  ויסוול אריאל
 חברת ועדה - לירז גונן אללוף

 
 

 . הפרוטוקול הנ"ל יופץ עם פרוטוקול הישיבה הקודמת
 

 מקורות מים. בהם נתגלועל מפת היישוב אתרים בעייתיים  יועלו
 

. שחוצה את היישוב מובלמקורות המים העומדים הם בתעלות העוברות ביישוב וב
 בעיקר בתקופת החורף.

ולהקטין את כמות המים  סיוןיבנהציבוריות המועצה תבחן את ההשקיה בגינות 
 מדרכות . ללכביש ו תנפלטה
 

 נכון להיום ריסוס נגד יתושים מתבצע על פי קריאה.
 

זמנים  ותמבקשת לרסס בקיץ על פי לוחהעלתה הצעה לרשות ובה היא הועדה 
-הגנים הציבוריים ובמקומות בהם נמצאים מקווי ,מתקני השעשועים ים בכלקבוע

  פניות התושבים.  ע"פלערוך ריסוסים  מים, בנוסף
 מצורפים מסמכי דוגמא להדברות שונות מתוך התיק.

 
 המים םאת זר להקטין/גינון האם הם יכולים לכווןה תלבדוק עם מחלקיש כמו כן, 

 .בעת השקיית הגינות
 

נסו תושבים על השלכת פסולת שלא בימי הפינוי להעלות בפייסבוק  מקרים בהם נק
 שם הנקנס.ציון ללא 

 
שלא  פסולתלפנות כאשר רואים מישהו משליך עליהם למי  יםליידע את התושביש 

 .לפיקוח( 106) לפי התקנה
 
 
 



 
 
 
 
 
 

לצורך היידוע המיפוי של ). GIS -מחזור בהלבדוק עלות הוספת מיפוי נקודות 
  .(לטיפול טאון-לחברת אינטרנקודות המחזור הועבר 

 
 

 (מצ"ב חוברת בנושאהדבש ושתילת צמחי נוי צופנים ) תהועלה נושא של מועצ
רעיון של שילוב עצים צופנים בשטחים כי יש לקבל הבמידה והוועדה תחליט 

פתוחים באזור, תתבצע פנייה מסודרת למועצת הדבש, שיבואו לבחון את השטחים. 
 .בנושא זה מוכן לקחת על עצמו את הטיפולחבר ועדה קובלסקי יוסי 

 
לאור שונים. הממשלה המשרדי בעלים ומהשימור טבע בעיר הוא אחד הנושאים 

תכנית של גיבוש קבוצת פעילים לקידום נושאים של קיימות להצעה  זאת הועלתה
 .יישובית. גיבוש כלים ליצירת שטחי ציבור פתוחים בהתחדשות עירונית 

 
 טיפול בעשביות:

 
שהם בבעלות פרטית למעט מטפלת בשטחים  אינההמועצה יש להדגיש כי  .1

 . יםחריג במקרים
 

 .יתותחנשל שי  קבלן הנושא מטופל ע"י –שטחים ציבוריים ניקוי  .2
 

ע פוגעת במרקם הקרקאינה הדשא אשר מכסחת של  ושא שינוי סוג הרכבנ .3
 .ייבדק

      
 .(לשטחים פתוחיםבדיקה מול הקרן כרגע ב)     

 
 

נדרש לדיון  בנושא שיקבע . 15:00בשעה  9.9.19הישיבה הבאה תתקיים בתאריך 
 מראש.

 
  גריגורי מבקש לזמן גם את אריאל ויסוול לישיבה הבאה.יו"ר הועדה ,


