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         2 ועדה מספר –ועדת איכות סביבה 

ניסים    ס.מ. אגף חזות העיר,-איציק ברכה  העיר,מחזיק תיק אגף חזות   -יניב מרקוביץ  עו"ד  משתתפים: 

  , חברת מועצה -ברגינסקי  קארין עו"ד "ס, ס. מנהל מחלקת פיקוח איכ - פיקוח, מיכה סבג ס.מ. אגף  - כהן

-  מרינה אברבוך נציגת ציבור,  -רגר יניבבמורן  מנהל סניף החברה להגנת הטבע ,  -צקילובידיעמי ש 

 ירת הוועדה. מזכ -שרונה שלומי  ,פעילה

 

לייצר דברים  , בה קודמתולנהל מעקב על נושאים שהועלו בישי  הליכיםמטרת הוועדה היא לקדם ת   -יניב

 .  םשאנו רוצים לקדם כוועדה ולנהל מעקב של לוחות זמני

 סקירה קצרה על מחלקת הפיקוח:  -ניסים כהן

מפגעים  ול ב טיפ הניקיון ושמירת  קידם לפקח על  אזורים, תפפי פקחים המחולקים ל  18במחלקה עובדים 

הפקחים משתדלים למצוא את משליכי הפסולת אך לא בכל המקרים ניתן לזהות את  רו,  ו זהקיימים בא

לא   100%ב  , דוח שלא אומתעדות הפקחמלבד  הו אחרשמ , לא ניתן לרשום דוח על פי עדות של משליךה

 . ה על הרשותחובת ההוכחה חל , נתן דוחי י

 כלבים: צואת   –עקב נושא ראשון למ

 ת חוק עזר מקומי שחייב ן מידי חקיקאופ צואת הכלבים, לקדם ב ם בעייתהתמודדות הרשות ע -

 . בדיקת דנ"א לכל הכלבים     

 

הוספת חניות לא יפתור את בעיית החניות   –  ושבילי אופניים תחבורה ציבורית הגדלת בקשה ל  –מורן 

 בעיר. 

ראשית צריך לדאוג שיהיה אמון של התושב בתחבורה הציבורית, בתוך העיר אנחנו עובדים   –יניב  

נתיב תחבורה    מהיר לעיר" הסדרה שלרחובות בשנה הקרובה תחתום על פרוייקט "  קופה,בצורה ש

, הרעיון לייצר  ורתית תנועתית של כל העירהתפיסה התחב   משנים את  וציבורית שיעבור ברחוב הרצל, אנ

 , ת"א. ף מרחובות, נס ציונה, ראשלצ, בת יםרציציר אחד 

שבילי   2יתווספו עוד , במהלך שנה הבאה , עובדים כרגע בבגין שבילי אופנייםיישום תוכנית אב ל -

 . ריאופניים, אנו מתחילים בשבילים ההיקפיים ואח"כ נכנס לתוך הע 

פארק  ב, אשר תוריד משמעותית את הלחץ על תחנת הרכבת רחובות מערב - תחנת רכבת נוספת -

 ע. המד

?  לתושבים אפשרות לתושבים לחנות האם אפשר שבשעות הלילה תהייה  - חניונים פרטיים - מורן -

 ו אליו באופן פרטי. , האפשרות שהתושבים יפנ אין אפשרות כזו  -יניב

רקוד  יוכל לסרוק את הב   , כך שהתושבע סקר עצים עדכנילבקשת קרין לבצ -העיר קירור - ריןאק -

 שעל העץ ויידע את פרטי העץ. 

 . גדולה בכל הפארקים ובכל פרוייקטכמות עצים בשנתיים האחרונות נטענו   -יניב -



 . לגיזום וכריתת עציםתקנות   –ואכיפה   קנסות -

על כל גגות מוסדות ציבור,   יש מכרז להתקנת תאים פוטו וולטאים - סולאריםנים י גגות בני -

 עדי ספיר מחברת הל"ר מרכזת את הפרוייקט גב' , סים ", מתנ בתי ספר וגני ילדים מוסדות חינוך

 תוכל להסביר על הפרוייקט. והבאה פגישה עדי תוזמן ל

 . חיוב להתייחס לגג ירוקיהיה ש –תוכניות בנייה חדשות   -מורן  -

שעל הקרקע, אני מוכן לבדוק  א על חשבון שטח ירוק אם מחייבים קבלן לבצע גג ירוק זה ב  -יניב

ותמורת זה יקבל הטבה    עם קארין את האפשרות שקבלן יעשה גג ירוק בנוסף לשטחי גינון

 ת משה מחוייבים לבנייה ירוקה. , בפרוייקט הבנייה בקריישהיאכל

שהעירייה  נים רבי קומות משיחה שלי עם קבלן נאמר י בתים ישנים שנהרסים והופכים לבני -מורן

 מאחר ואין להם ברירה הם נאלצים לכרות עצים. ואותו לבנות חניון תת קרקעי   מחייבת

ר  זה לא נכון, הקבלן בונה חניון תת קרקעי מאחר ועליו לעמוד בתקן החניות לעומת מספ -יניב

עליו להגדיל את   ךספר הדירות כ, לא כי העירייה מבקשת, וככלל שמגדיל את מ הדירות בבניין

 י. החניות ולכן לא נותרת לו ברירה אלא רק לחפור חניון תת קרקע מספר  

יש רחובות בעיר שבחורף מוצפים וזאת מאחר והעיר   - ועידוד חילחולי  נגר עירונ ניהול  -מורן

 טון ופחות שטחי אדמה.הופכת להיות יותר ב

  2עוד  מתוכננות, קוזעיר למערכת הני ה בעיר מבוצעות עבודות תשתית מורחבות לחיבור   -יניב

שבחורף לא נופתע  בכדי את הניקוזים לך הקיץ נתחזק מה, בנוסף בםלאסוף מי מאושרות  בריכות

 בהצפות.

 דיון.לעלה את הנושאים של קארין ישיבה הבאה נב

 זו. על הנושאים שהועלו בישיבה דכון  ע ישלח   8/2021בחודש  

 

 

 רשמה: שרונה שלומי                                                                                         

 

 

 

            

 


