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 פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבההנדון: 
 

 
 

 , בחדר הישיבות בבניין העירייה.  21.2.17  ', בתאריךגהישיבה התקיימה ביום 
 

 נוכחים:
אדם  , דגנית טל, מירי סגלאהרון אלמוג אסולין, רותי גרונסקי, , ד"ר איריס קלקא -יו"ר הוועדה

 , אירית פינס. קונסטנטינובסקי

 אורחים:

 -מרגי –, ג'קי בן  תושבת -רכזת מיחזור וחינוך סביבתי המשרד להגנ"ס , תיקה מלמד  –נועה גולן 

 מנהל מח' גנים ונוף

 :ונעדר

 , בני סרוסי , אתי סמואל, גיא קלנר

 

 עיקרי הדברים שהועלו בדיון:

 

 פתחה את הישיבה  והציגה את הנושאים של הישיבה:דגנית 

 גינות קהילתיות ברמת השרון . 2הקמת .  1

 מנהל מח' גנים ונוף. –הצגת נושא סקר עצים .  2

 קסניה פדולייב. –היכרות עם המפקחת הסביבתית שנקלטה במחלקה .  3

 המיחזור בעיר.מצב .  4

 

 הציגה בפני הוועדה את תחומי  –רכזת מיחזור וחינוך סביבתי המשרד להגנ"ס  – נועה גולן

 הטיפול של המשרד להגנ"ס הנמצא באחריותה.

 אלמוג אסולין הציג לנועה מס' שאלות בנושא פרויקט הפרדת האשפה ברמת השרון מתוקף

 ביקורת ממשרד מבקר המדינה.הדו"ח את תפקידו בוועדת הביקורת שקיבלה לידיה 

 לפרויקט היו אבני דרך שהעירייה נדרשה לעמוד₪ .   8.000,000 -הפרויקט תוקצב בכ –נועה 

 בהם.

 הפחים . ממשקי הבית נחשפו לתהליך הסברה ופרישת  20%

 בשלב מסוים הפרויקט "נתקע" ולא התקדם.

 ון.על הפסקת הפרויקט ברמת השרהעירייה    החליטה 2016 -ב

 כחלק מהפקת הלקחים מדו"ח הביקורת של מבקר המדינה בנושא יש צורך להמליץ – אלמוג

 הפחים הכתומים בעיר. תהובלת תהליך פריששל בפני הנהלת העיר על הכנת תוכנית סדורה 

 

 מרכזי מיחזור מרכזיים דקורטיביים בעיר.  2העלתה את נושא הקמת  – מירי סגל

 הצעה: להעלות לדיון במליאת העיר את הנושא למימוש ויישום במתחם אלכסנדרוני .

 



 

 נציגת החברה להגנת הטבע נעדרה מהישיבה. –לא נדון  -. גינות קהילתיות  1סעיף 

 . סקר עצים  2סעיף 

 מבקשת כי . הציגה בפני הוועדה תמונה כוללת של מס' העצים בעיר ומצבם  – איריס קלקא

 מצב העץ כיום אין לו משמעות ו מאחר ,בהתאם לכמות העצים המטופלים בפועל  יתבצע סקר

 בשנה הבאה.למצבו 

 שבו יעודכנו כל העצים בעיר לרבות מידע   GISהסקר יוטמע במערכת   - ג'קי בן מרג'י

 על כל עץ.

 ומיפוי והשקיההסקר נמצא בשלבי הכנת מכרז שבו ישולבו גנים ציבוריים + מערכות מים 

 .לנושא שוריין תקציב,העצים בגינות ובמרחב הציבורי. לדבריו בעוד כחודש ייצא מכרז 

 סבסוד מרשות המים(. –)הקצבות מים 

 העלתה הצעה להעסקת אגרונום . – איריס קלקא

 חברי הוועדה לאיכות הסביבה התנגדו בשל עלות של משרה נוספת ברשות.

 יוכרז עלשכ"כ ציין כ גרונום יועץ במסגרת המכרז.הוסיף כי מתוכנן העסקת א - מרג'י –ג'קי בן 

 יגיע לוועדת איכות הסביבה ויציג את תוכנית הפעולה.הזוכה זכיין למכרז 

 מבקשת להתחיל את הסקר בעדיפות בבית העלמין במורשה. – איריס קלקא

 הציגה בפני הוועדה את המפקחת הסביבתית קסניה שנקלטה במחלקה לאיה"ס. – דגנית טל

 כי חוקי העזר והקנסות הקיימים כיום בעיר אינם נותנים מענה לאכיפה במרבית עבירות ציינה

 חוקי סביבה( המאפשרים הטלת קנסות גבוהים. 16סביבה. יש צורך לאמץ חקיקה סביבתית )

 הוחלט לזמן את התובע העירוני לישיבה הבאה להצגת הנושא.

 

 טל דגניתרשמה: 

 

 

 העתקים:

 רייהראש העי -מר אבי גרובר

 מנכ"לית העירייה-גב' שירלי פאר יגרמן

       נוכחים


