
 

 

92.2.5 

 

 92.2.4 -ועדת איכות הסביבה פרוטוקול

 : נוכחים

דיויד , (נציגי מטעם ארגוני הסביבה)חברת ועדה-אביטל יוגב -חברי ועדה

, חברת ועדה– איילת שחם, ועדה תחבר -אלה קון  ,חבר ועדה -קדיש

, רישוי עסקים -אלי ביוקוראל , ראש המועצה .ס -ר הוועדה"יו-ליטל רהב

 -יואב סבן ,סגן מהנדס המועצה-יקי אסקיו, בית ברל-חבר וועדה -גיא כהן

, מנהל מחלקת תברואה -יורם פלג ,ט המועצה"מהנל אגף התפעו וקב

היחידה האזורית לאיכות הסביבה  -אורית משעל, קיימות רכז -אורן ביי

 .בשרון

 מנהל היחידה האיזורית לאיכות הסביבה, אורן תבור: אורחים

 המחלקה המשפטית, לימור ריבלין

 

  9102ישיבה ראשונה לשנת 

 :מהלך הישיבה

 ליטל רהב  ר הועדה"פתיחה מאת יו

, פעמים בשנה 4הוועדה צריכה להתכנס  :מטרות ויעדי הוועדה

מעוניינת שהוועדה תהיה זרוע ביצועית . מפגשים 6מעוניינת לקבוע 

 .שתפעל לגיבוש המלצות וקידום פרויקטים

אנחנו כבר לא מדברים רק על , מפגש החזון היה משמעותי :איילת

 .צריך להתקדם לנושאים יותר מהותיים -מחזור

  -ג בעומר אלטרנטיבי בנחל הדס"מתכננת פעילות ל

 .כדאי להפיץ לכל חברי הוועדה :ליטל

מעבר , יש לוודא, המסדרון האקולוגי הארצי עובר במועצה :אביטל

 .מאפשר מעבר לבעלי חייםלמסמכי התכנון שהמסדרון אכן 

 .אנו מקימים גדרות חדשות עם פתחים למעבר בעלי חיים :יואב

, אקולוגית היחידה תציג את המסדרון בפגישה הבאה : אורן תבור

 .בדגש על יכולת הוועדה להשפיע

מציע למנות נציג מהוועדה לתכנון ובנייה כחבר ועדת איכות  :אורן ביי

 .סביבה

מעוניין לדעת מה מהנושאים שהוועדה מעוניינת לקדם  :דיוויד קדיש

 .חשוב לקבל פידבק מהנהלת המועצה. ריאלי ואפשרי מבחינת המועצה

מנהלים וחברי  -חשוב שהנושאים שמקודמים יעברו לשאר המועצה

 .מליאה

 

 -גזם

 .הגזם מהווה הוצאה גדולה מאוד של היישובים: אלה

 ?מועצה כמו ריסוקהאם ניתן לפעול לפתרון מקומי בחסות ה



 

ברגע שמאפשרים לזרוק מה שרוצים . צריך לחנך את התושבים: איילת

 .יהיו עלויות גבוהות, איפה שרוצים ומתי שרוצים

 01,111-ל₪  011,111-גני עם הצליחו לצמצם את תקציב הגזם השנתי מ

לקח חצי שנה להרגיל . י הקמת מרכז והפסקת האיסוף מהרחובות"ע. ₪ 

 .את התושבים

עדיין לא נמצא , קשה למקם תחנת ריסוק בתחומי המועצה -ורן תבורא

 .איזור מתאים

 הוחלט להקים ועדת משנה שתטפל בנושא

 

 -בגנים ציבורייםהמלצה לשעות פעילות 

בחוק העזר של המועצה ישנה הוראה המתייחסת לשעות : לימור

הפעילות בגנים הציבוריים ולפיה על ראש המועצה לקבוע מהן שעות 

 .הפעילות המותרות בגנים

 .עד היום לא נקבעה הוראה כזו, למיטב ידיעתנו

חשבנו שהועדה תוכל לגבש המלצה , בעקבות פניה של תושב מנוה ירק

 .לראש המועצה

אבל אם תיקבע שעות פעילות זה יגרור בקשות לאכיפה ואין : יורם

 .למועצה או לוועדים משאבים לאכוף

 .פגש שלהםהגנים הם מקום המ? ומה יעשו בני הנוער בחופשים: אביטל

צריך לאזן בין הרצון לספק לנוער מקום מפגש לבין הרצון של : לימור

בשביל זה קיימים בישובים גם . תושבים אחרים לשקט בשעות הלילה

 .מקומות סגורים כמו מועדון הנוער ובית העם

 :החלטה

חברי הועדה לא הגיעו להסכמה בדבר הצורך בקביעת שעות פעילות 

 .הוחלט לערוך סקר בין הוועדים המקומיים מותרות ואסורות ולכן

 

 

 תודה לכל המשתתפים

 

 

 :רשם פרוטוקול

 אורן ביי

 


