
 

 

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מ.מ. אזור מתאריך 27/5/2019 

 

נוכחים :  

אריאל ויסוו ל   – סגן ראש המועצ ה 
יורם אורב ך   – מנכ"ל המועצ ה 

גריגורי דובקי ן  –  יו"ר הוועדה   
ז'אנה קושני ר    – חברת ועדה   
לירז אללו ף   – חברת  ועד ה 
יוסי קובלסק י   –  נציג ציבו ר 

נדין סהל ו   –  נציגת ציבו ר 
נורית ר ז   – חינוך והסברה היחידה הסביבתי ת 

 
חסרה:   

מזל שאו ל  – חברת ועדה   
 

על סדר היום:  
 .1
    

גרי
לה

המ 
הד 

הבהרת נקודות ושאלות בנוגע לחלקה של המועצה  ומחלקת שפע ביישוב בנושא   
איכות הסביבה . 

גור י פנה לד"ר איזבלה אפיק מנהלת היחידה הסביבתית חולון-אזור,  על מנת  
בין את דרכי שיתוף הפעולה בין היחידה לבין  המועצה והועדה . 

ועצה משתתפת במימון השכר שלה ולנורית רז יש חלקיות משרה תחת היחידה.
ברות בקנה מידה גדולים וניטורי מים הם באחריות איזבלה, כולל מפגעי עסקים.

אוגדן חירום לנושא איכות הסביבה : 
בחודש יולי יתקיים יום אימון של כל מערך החירום במועצה. מקרי חירום כגון:  

רעידות אדמה, מגיפה, טילים ומלחמה שקשורים לאיכות הסביבה ניתן עליהם את  
הדעת למשל : 

א. חברות איסוף אשפ ה  – מתן שירותים בסיסיים לפינוי אשפה מהרחובו ת 
ב. פגיעה בבעלי חיי ם   – איסוף וקבורה למניעת מגיפה . 

ג. הדבר ה    – באמצעות חברות הדברה חיצוניות )באחריות  
נורית( . 

האם יש נוהל לגבי פיצוץ מים / ביוב בוואדי ? 
מדי פעם יש זליגות של מים לוואדי וזאת  בעקבות השקיית הגינות הציבוריו ת של  

הרשות. כונני מחלקת גינון פועלים מרגע הקריאה. 
זרימת מי ביוב לוואדי הוא באחריות "מי שקמה". 

פניות בזמינות תמידית דרך מוקד 106.  



 

 

מה מטרת הוועדה ? 
הוועדה היא ועדת משנה של המועצה. אם צצה בעיה, המועצה תפתור אותה . 

עלו הנושאים הב אים: 
 

נושא אכיפה לכלבים  משוטטים וניקיון  הרחובות מצואת כלבים  – בטיפול   1. 
    מחלקת הפיקוח.  מחלקת הפיקוח.   

 .2
        

   

טיפול בשטחים פתוחים ביישוב  – לקראת ל"ג בעומר נעשה סיור בכל השטחים    
הפתוחים ו ייבצעו בהם ניקיון. במקומות בהם טרקטור לא יכול  להיכנס ולנקות,  

ת בוצע עבודה בעזרת  חרמש .   
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עשביה יבשה וגבוהה סכנה לשריפות. עלתה הבעיה של רחובות שבזי והרימון

בעיקר האזור הקרוב לתחנת הדלק.     
 .4

   הפיקוח ניתן לתת קנסות .
עד כמה יכולה הרשות להכריח תושב לנקות בתוך השטח הפרטי שלו? בטיפול של   

הפיקוח ניתן לתת קנסות .   
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לוכד נחשים  –  המועצה מבצעת קריאות ללוכד אך ורק בכל הנוגע לשטחים   
ציבוריים. במקרים מיוחדים נבדקת אפשרות לעזרה בבתים משותפים בהם  

מתגוררת אוכלוסייה  קשת יום.   
 .6
 .7
   

נחילי דבורים –  לבדוק פניות ל"מגן דבורים ירוק" ללא עלות כספית . 
לכלוך באזור התעשייה בשעות הערב  – לפני כשבועיים המועצה הכניסה עובד   

קבוע לניקיון  אזור התעשייה . 
לכלוך באזור התעשייה בשעות הערב  – לפני כשבועיים המועצה הכניסה עובד   

קבוע לניקיון  אזור התעשייה .   
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קבלני ניקיון  – בתאריך 28.5.19 תתקיים וועדת מכרזי ם ובה יבחר  הקבלן. לאחר   
אישור המועצה  והיועץ המשפטי ייחל הקבלן הנבחר לבצע עבודתו על הצד הטוב    

ביותר .   
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פרסום מיפוי נקודות איסוף פסולת. לבדוק היכן ניתן להוסיף פחים סגולים   
לזכוכית. לדאוג לר יענון  לכלל הציבור  ובעיקר לציבור המבוגר .   

10. רעש  לאחר השעות המותרות. פנייה למשטרה. 
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ריח חריף לקראת שעות הערב  –  הריחות מגיעים מחיריה, ממפעל "אופיס   
קסטיל", ומרפת שורגי. ניתן לפנות למשרד להגנת הסביבה. ההודעה מגיעה

ד"ר איזבלה אפיק ונבדקת על ידה .    
 

מקרי אסטמה מרובים של ילדים ביחס ליישובים בסביב ה 
אזור נמצאת בין שלושה כבישים ראשיים במדינה – כביש מס' 44, כביש  מס' 4,  

וכביש  מס'  1. נעשו בדיקות בנושא . 
אסור לבצע בנייה אלא במרחק  75 מטר מהכבישים.  

בתכנית תתבצע שתילת  עצים מיוחדים מסביב אשר ימגנו  הסביבה מפני ניזקי  
פליטת הגזים מהרכבים.  

 
 

 



 

בקשות והחלטות:  

1. הוספת פחי אשפה באזור חנה סנש )באחריות אריאל(  
2. תיקון הצללות  בפארק בגין )באחריות אריאל ( 

3. הוצאת פרוטוקול שנערך עם יורם הורוביץ מהמשרד להגנת הסביבה  )אריאל  
יבקש מלאה רזון( 

4. הוספת פחים סגולים בדיקה וסיור )באחריות אריאל(  
5. הוצאת סטטיסטיקה באחוזים לגבי מקרי אסטמה ממשרד הבריאות  

)באחריות נורית(  
6. הוצאת מכתב רשמי לחירי יה לגבי הריחות בערבים )באחריות הלשכה ( 

7. פרסום מיפוי נקודות מוקד לאיסוף פסולת  באתר ובלוחות מודעות  
)באחריות נורית(  

8. דוחות הדברה ומיפוי מקורות מים עומדים.  –  נמצאים אצל נורית וניתן  
לבוא לראות במשרד בתיק . 

9. טיפול בשבזי, שייך לנתיבי ישראל להוציא הודעה על מפגע )באחריות נורית ( 
10. טיפול ברחוב הרימון, אזור בריכת המים של התאגיד. כיסוח ולא באמצעות 

טרקטור על מנת שלא ליצור מפגע אקולוגי. )באחריות אריאל ( 

  

       רשמה: נורית ר ז 

 
העתקים: 

1. משתתפים   
2. חסרי ם 

 

 


