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סימוכין  /תיק:
 ; / 6979-9673-36איכות הסביבה
נוכחים :צביקה צרפתי,אורן כהן,גיא בן גל,מאיר אלונים,מאיר אלקיים
נעדרו  :יאיר אברהם,אלה דנון,אור קרסין,מגורי שלמה,יהודה אולנדר,ערן ברקוביץ,
ליאורה ניצן
הנושא וההחלטה
הנושאים שהועלו:
סדר היום שנקבע:
 .1אמץ גן  -יעודכן על ידי אורן כהן.
 .2שבוע האהבה לסביבה – יוצג על ידי מאיר אלקיים
 .3הפרדה במקור לשני זרמים  -דו”ח מצב יעודכן על ידי מאיר אלקיים
נושא לדיון :חוק האריזות -הערכות עירונית להפחתת שימוש בשקיות ניילון.
צביקה :סקירה – שבילי אופניים ,פרס סביבתי .דרך העבודה בוועדה.
תאריכים לכינוס הוועדה יקבעו מראש לאורך השנה.
אורן  :אמץ גן – בית ספר יאמץ גן ויהיה אחראי לתחזוקתו מתוך אספקט חינוכי ואהבה
לסביבה .תקבע פגישה עם אורן לדיון בנושא הרעיון והוצאתו לפועל.
נערכה פגישה לשת"פ עם אגף החינוך .נקבע שיהיה פילוט בשכונות המזרחיות,
בבית ספר רמז ואופירה נבון .בשלב הבא יקבעו פגישות עם נציג בתי הספר
לתאום תוכנית העבודה.
מאיר אלונים :פרוייקט גן סולד הסתיים בוונדליזים וניתוץ פסלים בגן .הגן לא משוקם.
עפ"י דעתי – אין צורך להיכנע אלא לשקם כל הזמן.
מאיר אלקיים :הפתרון שאמור לתת פיתרון לבעייה הוא רישות העיר במצלמות במסגרת
פרויקט עיר ללא אלימות וצוות הסיור המשולב כפי שמתוכנן במסגרת זו.
סקירה על שבוע האהבה לסביבה .שבוע עתיר פעילויות עם הפנים לקהילה.
סיקור נושא המחזור בבתי הספר.
הפרדה במקור ל 2-זרמים .מאיר הציג את עיקרי התוכנית והשלבים לביצוע כפי
שהוגשו למשרד להגנת הסביבה .התוכנית תקדם את נושא המחזור .האגף נערך
לביצוע בהתאם לאישורים ולמדיניות של המשרד להגנת הסביבה.
הוחלט לאמץ את החלטות ועדת ההיגוי לקיבוע התוכנית.
הוועדה ממליצה פה אחד לאשר את הפרויקט במועצה .
דיון בחוק האריזות
צביקה :סקירה על ההצעה של מאיר וקידום חוק האריזות.
מאיר אלונים :הודעתי על החוק כפרובוקציה  .ולשמחתי חוק האריזות אמור לתת פיתרון
גם לעניין שקיות הניילון .נעקוב אחרי החוק ונראה אם אכן נותן את הפיתרון
המיוחל.
מאיר אלקיים :בכ"ס יש עמותה ששמה לה למטרה לקדם את נושא הפסקה של שימוש
בשקית ניילון .צריך ללכת על חיבור עם הרשתות הגדולות לשיתוף פעולה בנושא.
גיא :היוזמה היא קשה כל עוד אין חקיקה לעודד את החלופה ולהשתמש בשקיות רב
פעמיות.
נרשם ע"י :צביקה צרפתי

