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 סיכום דיון

 ________1_ דף

 _____2__ מתוך

  6977 מרץ 66   סיכום דיון מיום

   22.3.11ועדת איכות הסביבה מתאריך  : הנושא

  
 סימוכין / תיק:

   ; איכות הסביבה/   6977-9673-62

 מאיר אלונים,אתי גן אל,פנחס כהנא,ליאורה ניצן,עילאי הרסגור,מאיר אלקיים,צביקה צרפתי,: נוכחים

       רעיה סבירסקי,אורן וולשטיין

 

 הנושא וההחלטה

  :הנושאים שהועלו 

 ריסוס בשצ"פ .7

 סקר עצי פיקוס .6

 עדכון פרויקט הפרדת אשפה .3

  

   ריסוס בשצ"פ  
 

 לצורך כך זומנה  .יקש חבר המועצה גיא בן גל להעלות לדיוןצביקה : מציג את ההצעה שב

 הגב' רעיה סבירסקי שתיתן סקירה קצרה בנושא.             

 

 ומציינת ,סוג החומר שהעירייה משתמשת למיגור העשבייה בעיר סוקרת ומדרגת את   : רעיה

 נעשה שימוש רק  בכדי לבדוק שאכן .שהחומר עומד בתקנים ירוקים וסביבתיים             

 מופעל פיקוח על הגננים .  –בחומרים המותרים              

 קרוני יש התחשבות רבה ושמירה על פרחי הבר ומשתדלים כמה שיותרע ןבאופ   :  אורן

 ,ל"ג בעומרהריסוס נעשה ממש לפי הצורך ולקראת  .לתת להם לפרוח בתקופת הפריחה             

 וע דליקות מרססים ממש במקומות קשים ומסוכנים.בכדי למנו             

 

 אתי    :   מבקשת להדריך באתר העירוני את התושבים לאן להפנות בקשות, לדחות ריסוס

   נחההתקופה מאיר יבדוק את הנושא וילפי ולשמור את הפריחה כל עוד אפשרי               

 . בהתאם              

 

 פנחס  :   מציע לעשות סקר טבע עירוני.

 

 התקציב העירוני.תוכנית העבודה השנתית וצביקה:   הנושא יבחן ויתואם עפ"י 

 

 

 דו"ח בנושא סקר הפיקוסים
 

 מציג את המצגת והעבודה המקיפה והמעמיקה שעשה יונל בנושא הפיקוסים בעיר ומציין   אורן  :  

 בה בנושא התחדשות עירונית.מהעבודה פתחה חשישחלק              

 הסקר עסק בתיעוד הפיקוסים עפ"י רחוב, מיקום, גיל ולכל פיקוס יש תיק אישי.             

 

 פנחס  :   מבקש להשלים את סקר העצים העירוני ולעשות סקר לעצים בעייתיים ולא רק פיקוסים .

 

 עיות רבה ותודה על כך לאורן, צביקה :  הסקר כפי שהוצג בפנינו הוא חידוש מרענן ונעשה במקצו

 יונל ולכל מי שעסק בנושא.             

 

 

 

 

 



 

 הפרדת אשפה 
 

 :  נתן סקירה מקיפה לכל התהליך שהחל בחודש ינואר ומובל בהצלחה רבה  אלקייםמאיר 

 ע"י האגף לאיכות הסביבה. הביא נתונים והציג אותם בפני הועדה.                      

 הנתונים מרשימים ומעודדים מאוד את מי שעוסק בפרויקט.                     

 

         

     

 

     

 

 

    צביקה צרפתינרשם ע"י:  

 

    

 
 


