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 9/11/2016פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 
 

 מנהל אגף גנים, -מנהל אגף שפ"ע, יוסי כפיר -ו"ר הועדה, קובי יהושועי -משתתפים: גיורא בן ארי

 מזכירת אגף שפ"ע. -, שרונה שלומיחברי הועדה –יערה ספיר, תומר יפה, יעל בק, עמי שידלוביצקי 

 
 מברכים את גיורא על הולדת הנכד החדש וגם את יוסי כפיר על הצטרפותו לוועדה. ואתן את הרשותראשית אנו  קובי:

 לגיורא להתחיל.

 

 בעיר נעשו דברים שלא לרוחי בזמן שלא הייתי פה , הטרידו אותי תושבים גם בגאורגיה בטלפון, האשמות גיורא:

 שהטיחו באגף שפ"ע מקובי ומטה פגעה בי מאוד.

 

 10,000,  בנוסף משקי בית  5000ב מדלת לדלת אנו לקראת קמפיין פח כתום בשיתוף עם תאגיד תמיר, תעשה הסברה 

 משקי בית יקבלו שקית למחזור עם פלייר הסבר שיחולקו באזורים נרחבים בעיר.

 

 אני רוצה להמשיך בעניין המחאה ואני רוצה לפרגן לאגף שפ"ע ולאגף גנים שעושים את עבודתם נאמנה , חורה לי

 שעובד עירייה יקבל דעת קהל שלא עושה דבר.

 

 אתה חש עלבון, אני רואה את התמונה כך שאם תושבים ברור לי שקשה לשמוע ביקורת ואני מבינה ש יעל:

 מתלוננים על משהו אם בצדק או לא אנו כעירייה חייבים למצוא פתרון של פעולות מנע, ההצעה שלי כן ליצור 

 איזשהו שיח כדי שזה לא  יגיע לגורמים פוליטיים.

 שות זאת בשיח עם התושבות והתושבים.פעולות שניתן לבצע על מנת לשפר את מצב הניקיון ולפי דעתי יש לע ןישנ

 

 לא צריך לפחד מתושבים , אנחנו לא בחזית התושבים זה חלק מהסיפור זה ידיים שעוזרות לנו , אנו תומר:

 לוקחים את זה וממנפים את זה , אנו יוצאים בקורס של " יזמות ירוקה" זה עוד יד שמושטת אני הולך

 יוזמות שונות בנושאים שונים בפני העירייה.אנשים שיעלו  30להנחות את הקורס הזה , 

 

 ללא ספק עובדי אגף שפ"ע ואגף גנים עושים עבודה מאוד קשה, אם זאת יש חלק במקומות בעיר שסובלים יערה:

 בשד' חןשהגנן , לתושבים יש אחריות תורמת למצב, תושבים משליכים פסולת לאחר פינוי כמו לדוגמא מהזנחה בניקיון

 , אנו צריכים לצאת  , ובשד' חן פינת הכרם משאירים פסולת בניה ליד פחי המחזור ית נכיםשופך גזם לחנ 16

 ימים מפנים וכו... חייב לעורר את זה כל פעם מחדש התושבים  כעירייה לקמפיין עירוני מה זורקים לכל פח , באיזה

 נקה.וכשרואים שהעירייה עושה ומ הופכים אכפתיים כשפונים אליהם וגם מקשיבים להם

 

 מפגשים במתנ"ס 12הקורס "יזמות ירוקה" במימון משותף של עיריית רחובות עם משרד איכות הסביבה, לקורס 

 רחובות החדשה בקרוננברג, התושבים יבואו עם יוזמות שלהם ואנחנו לכם גם אגף שפ"ע וגם אגף גנים להציע יוזמות , 

 להציג ולסייע.

 

 , גגות סוללריים, קומפוסטר שכונתי וכו....ותיהלתיהנושאים יכולים להיות גינות ק

 

 שהתושבים לא ילכלכו , אכיפה אנשים מפחדים מאכיפה , מדוע לא עושים זאת ברחובות? –בענייני ניקיון  עמי:

 התושבים לא פוחדים מכלום כי יודעים שלא יעשו להם כלום.

 

 אכיפה זו מדיניות ואני רואה שהמדיניות פה סלחנית. תומר:



 

 מפוחי עלים אני עדיין רואה שימוש במפוחים , זה רק בבתים הפרטיים.

 

 ועדה אני אשתדל לתרום לכם במה שאוכל.ואני מודה שזומנתי ל יוסי:

 ועדה אני מצדי רוצה לראות מה התרומה שאני יכול וברצוני לחדד כמה דברים שנאמרו, אני לא יודע אם יש מטרות ל

 הבניין המטופח מדברים על מבנים קיימים ואני מוכן לתרום עצים לבניין. להביא כפקיד היערות, כמו תחרות

 אין ספק שצריכה לצאת קריאה מהועדה בנושא האכיפה למרות שמדברים על זה השכם וערב .. לא באמת מיישמים

 טלו ביטול דוחות יעשה רק ע"י היועמ"ש ,כי לא יתכן שהדוחות יבו –את זה צריך לתת יד קשה ולא לבטל דוחות 

 ואנחנו מעקרים את הכוחות שלנו. צריך לצאת בקריאה למנכ"ל ורה"ע בעניין האכיפה.

 הוועדה צריכה לומר אכיפה קשה צריך לצאת כהחלטה ברורה .

 היוזמות הירקות...אני רוצה לראות יותר עצים בסביבה , הייתי רוצה לראות יותא איזורי קינוןאני רוצה לראות את 

 אנחנו בשלבים של תב"ע גם פרוייקט שמבשיל והולך להסתיים , זה פרוייקט –זה, שלולית החורף  אני אתן תקציב בעבור

 לא כל כך פשוט.

 

 אני הצעתי שבמקום לאסוף ולהטמין פסולת אנחנו רוצים לקחת את הפסולת הזו למגרסה שנציב במקום -איסוף פסולת בניין

 , לשבילי הליכה , שבילי אופניים. שם יערך מיון ונשתמש בחומר כמצעים לשבילים חקלאיים

 

 ישנם כלים בסיסיים שהעירייה יכולה לספק על מנת להקל על התושבים והתושבות ולעודד ניקיון כגון : הוספת פחים ,  יעל:

 מאפרות על פחי האשפה, פחים סגורים להשלכת צואת כלבים, האם יש מיפוי של הפחים והצרכים, ומדוע לא מוסיפים גינות כלבים?

 

 .כל האשפונים היום הם עם מאפרות, אם יש מקומות ספצפיים תעבירי אלינו אנחנו נתקין יוסי:

 רחובות היא עיר מאוד ותיקה , אין לנו מספיק שטחים ירוקים אם היה לי שטח במרכז העיר הייתי 

 מקדיש אותו לגינת כלבים.

 

 היום מתקדם נושא של המצלמות , מה קורה עם זה? תומר:

 

 מצלמות ניידות אני יכול לנייד אותה היא משדרת באלחוטי. 2מצלמות מפוזרות בעיר , יש לי עוד  400 יוסי:

 

 : לבדוק אפשרות להוסיף את איסוף הסוללות למכרז המחזור.יערה

 

 ברצוני לסכם את שהישיבה הייתה מאוד פורייה. גיורא:

 

 

 

 

 

 רשמה: שרונה שלומי                                                                                                                             

 

 

 העתקים:

 רה"ע -מר רחמים מלול

 מנכ"ל העירייה -מר דורון מילברג
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