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 2017נובמבר  29                      

                        

 28/11/2017בתאריך   2מס'  –פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 
 

 מ.א. גנים  -פיר.מ.אגף, יוסי כ -מנהל אגף שפ"ע, ערן יחיא -יו"ר הוועדה, קובי יהושוע -משתתפים: גיורא בן ארי

 חברות מעוצה, תומר יפה , עמי שילדובסקי. -חסרים: יעל בק, יערה ספיר

 

 שעות ביממה ועל כך 24אגף שפ"ע , אגף גנים ומח' הפיקוח עושים ככל יכולתם לאיכות הסביבה בעיר רחובות  גיורא:

 ח.ומגיע להם יישר כ          

 נו ללא היכר, ואנחנו ממשיכים בתנופה למען שיפור איכות החיים בעיר תלונות התושבים על איכות הסביבה קט          

 כנית עבודה שעפ"י תל העירייה מהפגישה האחרונה על תוספת של עובדי ניקיון "רחובות, קיבלנו גם הבטחה ממנכ          

 שתוגש ע"י עירן יחיא וקובי יהושוע.          

 מרת ב'עבודה במש -כמו כן, נוספה משאית מנוף אחת -

 יעבוד בשתי משמרות כל יום -נרכש טנדר מהפך יגיע בעוד שבועיים -

 תעבוד שתי משמרות –תגיע בעוד שבועיים  –נרכשה מכונת טיאוט נוספת  -

 היא נבחנת וטרם אושרה. -ש"גבור כ"א במוצהועברה בקשה למנכל לתוספת ת -

 

 ת על עבודה עם אפודה בטיחות, הקפדה על ניקיוןהתקיימה ישיבה עם קבלני הניקיון העיר ובה קיבלו הוראה חד משמעי

  לאחר איסוף הגזם, על איסור טיאוט עלים לקולטנים וריענון המשימות שבתוקף אחריותם.

 

 אגף גנים: -יוסי כפיר
בתקופה האחרונה נעשו מס' פעולות על מנת לשפר את איכות הסביבה לתושבים, הגברת שיתוף הפעולה עם אגף שפ"ע ומח' הפיקוח 

 העירוני.

 הוצבו מאות אשפתונים חדשין וספסלי פינות ישיבה -

 קבלנים חדשים לאחזקת גינות וכבר ניכר שיפור רב באחזקה. 4החלו לעבוד  1/10/2017 -

 עודית שתעבודימאחר וחל איסור על שימוש במפוחים ביקשנו לתגבר את הניקיון בפארקים ציבוריים במכונת טיאוט י -

 באישור תקציבים. 2018עקרונית אך טרם מומש, מבקש להעלות את נושא זה לשנת אושר  -בשתי משמרות בפארקים

 

 במסגרת אחזקה שוטפת הכנסנו שיטת עבודה בגרניק הכוללת שטיפת מתקנים, משחקים , ספסלים והסרת גרפיטי, -

 חת לרבעוןנעשה בגן הפלסטיק ובשדרות חן , השטיפה שינתה ושיפרה את חזות המתקנים, הקבלן התבקש לעשות זאת א

 בכל פארק.

 במסגרת תחום עיצוב הסביבה רצוננו לטפל בכל פינות המחזור, אנו רוצים ליצור אחידות של מתקנים בכל השכונות -

 , שלא נראה ערב רב של מתקנים.החדשות

 הצגתי את הרעיון מול רה"ע וקיבלנו אישור עקרוני להתקדם עם הרעיון ולבחון עלויות. 

 כלים הפתרון הוא הצבת מיכלים טמוניםרות אשר לא מספיקות להכיל את כל המבעירנו קיימות מדרכות צ

 האשפה.הקרקע של ני וטמששיטת הפינוי שלהם היא כמו 

 שתילים, כמו כן במסגרת כניסת קבלנם חדשים 200,000החלנו לשתול את פרחי העונה מדובר בכ 22/11/2017 -

 ית כל זאת עד סוף השנה.התקבלה הנחייה לבצע שתילה בכל הערוגות בעיר שתילה רב שנת

 ,ועודכם עכשיו, מטרתו שמירה על ביטחות וביטחון הציבור 2015סיימנו חידוש ועדכון סקר עצים עירוני שנעשה ב -

 ם ככל שניתן נפילת עצים ופגיעה בחיי אדם, בוצע ע"י אגרונומים מורשים, מאגר זה ישמש בידי משרד החקלאותצלצמ

 , המאגר של רחובות הוא המאגר המעודכן והמקיף ביותר הקיים במדינה. לדוגמא לשאר הרשויות במדינת ישראל

 לבקשת מנכל משרד החקלאות אנו בוחנים בימים אלה את הרחבת הסקר גם לשטחים פרטיים שהמטרה לבצע זאת

 בשכונה ותיקה ושכונה חדשה השכונות שנבחרו הן שכונת נווה יהודה ושכונת רחובות החדשה, הפיילוט הזה יעשה

 .2018יתוף עם הציבור במימון מלא של משרד החקלאות ומיועד לביצוע בשנת עבודה בש



שמשון  המנוף, וברחובות הצעירה בן ציון פוגל, –רח' האצל גינות כלבים נוספות , במיקום  2אושרו ע"י המנכל הקמת  -

 צור.

 גינות כלבים. 9. כיום יש בעיר 2018קצוב ותוכנית עבודה יכנס לת

 

 קובי יהושוע: -אגף שפ"ע
 כנית מיועדת לינואר.ת -אזורים 5אזורי עבודה, עד היום היו  7ה בעיר  העיר תחולק ל יעם גידול האוכלוסי -

 ובינואר יפתח קו אשפה נוסף. 1/9/2017נוסף קו אשפה חדש ב -

 בדק האפשרות להצבת משטחי בטון בפינות רחובות לאיסוף גזם וגרוטאות למניעת בורות בשטח.ית -

 

 :ערן יחיא –אגף שפ"ע 
הקבלנים קיבלו הוראה ברחוב הרצל לעבוד עם שקיות אשפה עם כיתוב שם החברה על מנת להבחין בין האשפה של בעלי  -

 העסקים , לאשפה שנאספת ע"י הקבלנים.

 יש לנו מנוף שעובד משמרת שנייה כל יום -

 בינואר יחולקו חוברות על ימי פינוי הגזם והאשפה בכל בית אב. -

-  

 עמוס שגב -ות הסביבהמחלקת פיקוח איכ        
בימים האחרונים יצאנו במבצע נוסף לאכיפת אי איסוף צואת כלבים בעיר, נרשמו עשרות דוחות לבעלי כלבים אשר אינם  -

 אוספים את הצואה, המבצע ימשיך עד לשיפור משמעותי שיראה בשטח.

 שמו התראות ודוחות.יצאתי בדרישה לקבלנים על שמירת סביבה נקיה מחוץ לאתרי הבניה נר -פסולת בנייה -

 בסיוע של יחידת האכיפה העירונית לתפיסת עוברי חוק.יצאנו למבצע יזום גם בשטחים הפתוחים  -

 ענון שעות הוצאת קרטונים ואשפה.יחלוקת פלייר לכל בעלי העסקים בהרצל על ר -

 

 סגרת רמ"י הקרן לשטחיםאגף גנים נמצא בשני מבצעים בשני אזורים : דרך בגין, אזור בית העלמין , במ-פסולת בנייה 

 פתוחים נבצע ניקיון ואיסוף פסולת בנייה שהושלכה במשך עשרות שנים , אנו נציב מגרסה בשטח.

 פעולה זו בתיאום עם משרד להגנת הסביבה בשלב הראשוני יהיה איסוף הפסולת מהשטח הפתוח לנקודת איסוף אחת,

 מורשים ויתר הפסולת תיגרס ותשמש לסלילה מחודשת תפונה לאתרים -בשטח מתקיים מיון של הפסולת כגון אסבסט

 רים(.טושל "המטרוקות" ) שבילים חקלאיים סטטו

 טון פסולת בנייה, בשטח הזה אמור להתחיל בעוד חודשיים  20,000מקום נוסף זה יהיה בין ששת הימים שמשון צור יש כ 

כמצעים לעבודות ציבוריות שלנו, פרוייקט זה  בשטח, במסגרת הזו פסולת בנייה תיגרס וחלקה ישמשהקמת פארק אקסטרים 

 בשיתוף אגף שפ"ע והפיקוח העירוני, פעולות אלה הם בשורה לתושבים על פעילות מאוד משמעותית.

 

 התייחסות לנושאים שהועלו בוועדה קודמת:

 הוצאת הפסולת., לפני שבוע ימים חולקו פליירים לכל בעלי העסקים על שעות ברחוב הרצל בעל העסקים מקבלים קנסות -

 ערן יחיא -מנהלי האזור תודרכו על הגברת פינוי פחים דקורטיבים -

 ערן יחיא -הוצבו שלטים על איסור הוצאת פסולת עפ"י רשימת הכתובות שיעל העבירה -

 עמוס שגב -יה, נרשמו עשרות דוחות והמבצע ימשךבוצעו מס' מבצעים לאכיפה שפורסמו במד -צואת כלבים -

 , הוספת חניותכניות ראשונות של הפארק, נתנו הערות לתיקונים, יש צורך לתקן את המתקניםו תהתקבל -גן הפלסטיק -

 . יוסי כפיר -ונוכל לצאת לביצוע ניתכנקבל תיום  60החלפת תאורה, הצללות, מכשירי כושר, תוך 

 קירות מסביבו.לו  ונבנו הוחלף בחדש, שוק טופלהדחסן  -

 כניתרתף החנייה גלש עד לחלק בו היינו אמורים לשתול, כרגע מבצעים התאמת תבוטל עקב כך שמ –שתילה ליד השוק  -

 כלים כולל פינות ישיבה בשילוב של אבן ועץ.לתנועה וכשיסיימו יש כוונה לבצע שתילה במ

 

 לסיכום גיורא:

 בראשם רה"ע על ברצוני לברך את אגף שפ"ע , אגף גנים ומחלקת הפיקוח על עזרתם הרבה של עובדי העירייה בכללותם ו

 כוכבי יופי. 5 -זכייתה של העיר רחובות ב

 סיכום הישיבה ישלח לחברי הוועדהאני מודה לחברי הוועדה על השקעתם במחשבה לפני כינוס הוועדה ובזמן הועדה, 

 בה.שלא נכחו 

 

 



                                                                                  רשמה: שרונה שלומי                                                                                               


