
 

 

 

 

   2.20203.12              31סיכום ישיבה מספר  –הוועדה לאיכות הסביבה                  

 חברים נוכחים : 

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה –יניב אנגל 

 מנהל מחלקת תפעול –ניר אריאלי 

 חבר מועצה –דן אויירו 

 נציג ציבור –ולדימיר דוידסון 

 נציג ציבור –שחר פנחסוביץ' 

 מירב קוגן - ת אורחתתושב

 

 :  נושאים שעלו בדיון

הנחיות איסוף אשפה לקראת פסח. הסיירת מבצעת הפרדה בין מוצרי חשמל ישנים, רהיטים וגזם.  .1

בתוך ימי הפינוי יבוצע תגבור איסוף. היישוב לפני פסח בסך הכל נראה טוב.  14.4ועד ה  9.4מתאריך ה 

 מנהל האגף מבקש תזכורות תכופות לתושב גם דרך שלטי חוצות.

אחריות הפינוי על ידי החברה  - ועוד , מייבש, מזגןכגון מקרר, מכונת כביסהמוצרי חשמל גדולים ישנים  .2

מתבצעת רכישת המוצר החדש. הצעה שהמועצה תתזכר לתושבים את הזכות הזו כי לא כולם ממנה 

מדובר על פרסום לתושבים  לעיתים אנו מוצאים פריטים גדולים מונחים על המדרכה וחבל.. יודעים ומכירים

 זכות זו העומדת לרשותם.מעת לעת על 

הצעה של התושב יהודה בר לב בדבר טיפול ברהיטים ישנים בתצורות טיפול ואחריות שונים. מסמך מעניין  .3

דיברנו בעבר לגבי הקמת חנות יד שניה המסמך הועבר למנכ"לית המועצה. וחשוב ששווה להתעמק בו. 

שטח לצורך  איתורהבעיה המרכזית היא לרהיטים שתופעל כמו חנות יד שניה לבגדים שפועלת ביישוב. 

 על פתרונות לגבי ריהוט ישן.חשוב המשיך ולצריך ל הפעילות.

נאמני ניקיון. האם נחוצים נאמני ניקיון ביישוב? מה הסמכות שלהם? מי מפעיל אותם? קיים קורס נאמני  .4

א האם זה מה שאנחנו דרך המשרד להגנת הסביבה. נאמן ניקיון יכול אפילו לקנוס תושב. השאלה הי ןניקיו

, תציע הצעות רוצים. כאפשרות נוספת דובר על התנדבות ללא סמכות, מעין עוד עין שתפקח על ליקויים

 ותהיה בקשר ישיר עם אגף התפעול. צריך לחשוב מהו הדבר הנכון לנו ואם בכלל.  לשיפור

נופל ונרקב ללא שימוש.  קימיים עצי פרי בתוך חצרות בתים ברחבי היישוב. פרי רב –מיזם הפרי הבשל  .5

המטרה לגייס תושבים שיפתחו את ביתם ויחלקו לכל דורש פירות. צריך לפרסם קול קורא ולהקים מאגר 

פרוייקט ששווה להתחיל אותו . תושבים להחליף פירות עםעם תושבים או  לחלוקו תושבים שיסכימו לחלק

 מייד.



 

 

 

 

תושבים רבים המחזיקים בעלי חיים או שנתקלים באירוע בו מעורבים בעלי חיים,  – יהווטרינרהשירות  .6

ולקבל שירות. מועצת גני תקווה משלמת לשירות  יהווטרינראינם יודעים על זכותם לפנות לשירות 

על מנת לטפל ולהגיב לכל בעיה ושאלה של תושב. צריך מעת לעת לפרסם לתושבים על פעילות  יהווטרינר

יכול לסייע בתצורות הפניה השונות. כל תושב צריך להכיר  הוא וכיצדלתושב מה הוא יכול לתת , השירות

 הווטרינרי. את השירות

הוועדה לתכנון ובניה הוציאה הנחייה לגבי איסור בניית קמין על בסיס שריפת עץ בבניה  –נושא קמינים  .7

פעת הקמינים בגני תקווה כמעט חדשה. השאלה הנשאלת היא לגבי קמינים שכבר קיימים. לשמחתנו תו

ואינה קיימת. כמעט ואין תלונות בנושא. הצעת חוק הוגשה בעבר לכנסת והנושא נמצא על שולחן השרה 

. הנושא עלה בפגישת פורום יושבי ראש ועדות להצעה מחודשת ברמה הארצית להגנת הסביבה זנברג

 נמשיך לעקוב. כמונו., כאלו שפחותישנם יישובים שסובלים מכך רבות וישנם . איכות הסביבה בארץ

השטח הפתוח הנמצא צפונית לדרך התקווה מול קניון צים. מדובר בשטח השייך לדרום השרון שהיה  .8

מוזנח במשך תקופה. בסמוך אליו נבנו בתים וזוהי תמונת הנוף שלהם. כרגע השטח עבר טיפול, ניקוי 

מצא בשולי המועצה הרחק מבתים. נראה שאין ויישור שלא על ידי המועצה. השטח שייך לדרום השרון ונ

, האם אפשר ליצור קשר עם מועצת דרום השהועלתה בישיבשום כוונה לעשות בו שימוש מיוחד. השאלה 

 השרון על מנת להשמיש את השטח לטובת צרכים שונים כמו חנייה או גינה.

התושבים לגבי הפסולת  חלוקת שלטי הנחייה להשלכת אריזות לוועדי הבתים. המטרה להעלות מודעות .9

להדבקה בחדרי המיחזור. הכוונה ליצור קשר עם כל  המושלכת אל הפח הכתום באמצעות מדבקות גדולות

וכמובן  יםמיחזור, האם נדרש תגבור פח מתבצעועד וועד, להבין האם חדרי המיחזור פועלים בבניין, האם 

ב בבניין. כך נוכל להגביר את המיחזור לכל תוש פרטניות מדבקות וגם דרך הודעותהלחלק הנחיות דרך 

 באופן יעיל ומיטבי.

הועלתה הצעה לשים פח גדול ירוק עם שילוט ברור "לקרטונים  –ליטר לטובת קרטונים  1100פח ירוק  .10

התושבים והוא  רשותבלבד". במקום להוציא קרטונים אל המדרכה בצורה לא מסודרת, יעמוד פח גדול ל

 ישמש לטובת קרטונים בצורה מרוכזת. צריך לבחון את האפשרות ולעשות פיילוט.

 תודה לכולם על ההשתתפות

                                                                                                              

 בברכה ובהצלחה                                                                                                                

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


