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 ' טבת, תשע"ח ט

 1/17מס'  פרוטוקול מישיבת הועדה לאיכות הסביבה 
 21/12/17חמישי ג' בטבת תשע"ח, מיום 

 השתתפו:

 ראש העיר  - ארי - מר צבי גוב
 מנכ"ל העירייה  - מר דוד שטרית 

 מנהל אגף שפ"ע  - עופר תורג'מן מר 
 יכה"ס מנהל המח' לא - מר פליקס אלימלך 

 נציג ציבור  - מר יניב תם 
 דובר העירייה  - מר אריאל הלר 

 מזכירות העירייה  - גב' יעל יצחק פור 

 חסרים:
 חבר מועצה ויו"ר הוועדה  - מר חובב אשרף 

 חבר מועצה וחבר ועדה  - עו"ד עדי ינקילביץ 
 וחבר ועדהחבר מועצת העיר  - יצחק מוסאי מר 

 מרכזת בכירה לחינוך וקהילה המשרד לאיכה"ס  - גב' ליאורה ניצן 

 סקירת הפעילות בתחום איכות הסביבה על סדר היום: 

 ראש העיר: 

כאשר  ציין  מ • בעיר,  התושבים  בחיי  חשוב  מרכיב  המהווה  הסביבה  איכות  נושא  חשיבות  את 

תחומי החיים בעיר, זאת למען שימור ושיפור  העירייה שמה דגש מיוחד על פיתוח בר קיימא בכל  

   איכות החיים של תושבי העיר הן בהווה והן בעתיד למען הדורות הבאים.

לייעל ולקדם פרויקטים רבים  , להמשיך  עיריית יבנה שמה לה למטרה להוביל בתחום הסביבתי •

המתחדשת והאנרגיה  הסביבה  הבא  .  בתחום  הדור  חינוך  על  מושם  חשוב  מודעות  דגש  ליצירת 

 . גבוהה יותר לסביבה ולפתרונות המיחזור העומדים לרשותנו

 : מנהל אגף שפ"ע

. להלן עיקרי הדברים: על פעילות העירייה בתחום איכות הסביבה הציג נתונים על  
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 :הפרדת אשפה במקור

פזורים מאות מתקני איסוף פסולת מחזור.   • וציבור  למוסדות חינוך  ובסמוך  בשנת  ברחבי העיר 

של    2016 בהיקף  וגזם  אשפה  פינוי  העירייה  מתוכם    42,627ביצעה  למיחזור    33%טון,  הועברו 

 . ושימוש חוזר והיתרה שונעה להטמנה באתרי פינוי אשפה מוסדרים

התושבים.   • בקרב  ארוך  והטמעה  חינוכי  תהליך  מצריך  המחזור  נפח  מבצעת העלאת    העירייה 

הסברה החברתית,  וברשת  חוצות  בשלטי  עם    פרסום  פעולה  בשיתוף  התושבים,  בקרב  והדרכה 

בכ  תמיר,   בתי הספר    4,500  -תאגיד  בקרב תלמידי  סביבתי  חינוך  וכן  בעיר.   אב  להגברת  בתי 

 . המודעות ושיתוף הפעולה

 זיהום אויר

. ראש העיר  מקומיות ואזוריות   שריפות  עקב היינו עדים לתופעת זיהום אוויר קשה    2016בשנת   •

פעל באופן נחרץ כנגד תופעת השריפות הפיראטיות ורתם לשם כך את כלל גורמי האכיפה, כולל  

המהלך    ועוד.המשטרה הירוקה, פרקליטות המדינה, רשות מינהל מקרקעי ישראל, רשות המיסים  

 אות וצמצם את התופעה באופן מהותי. הניב תוצ

  200קריאות בנושא זיהום אוויר לעומת    20התקבלו    2017בשנת  העירוני עולה כי    וקדמנתוני המ  •

 . 2016קריאות בשנת 

 לוחות מודעות

 . יתקיים מבצע החלפת כל מתקני לוחות הפרסום 2018שנת  מהלך ב •

 הדברת מזיקים 

משתרעת על קשת רחבה של נושאים, החל מהדברת מזיקים, טיפול בעשבים שוטים ,  ההדברה   •

 מקורות דגירה ועוד. ההדברה מתבצעת באופן יזום וגם עפ"י פניות תושבים. 

 . היקף ההדברה פחת השנה עקב יבוש נחל שורק ואי הזרמת מי ביוב •

 :המחלקה הוטרינרית

שבבים, וטיפול    50עיקורי חתולים באופן יזום, התקנת    500חיסוני כלבים,    1,300בוצעו    2017בשנת   •

בפנסיון    120  -ב ואחזקתו  טיפול בכלב משוטט  נושכים. עלות  והסגרת כלבים  כלבים משוטטים 

 ₪ ללילה. 400 -הינה כ

עת השמדת אוכל. בדיקות וטרינריות ליצרני וספקי המזון בעיר ובמקרה הצורך מבוצנערכות  •
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 פרויקט החלפת מכולות אשפה ישנות

שרוול    170הוחלפו    2017בשנת   • בעל  קרקע  טמון  מסוג  אשפה  לפח  העיר  ברחבי  אשפה  מכולות 

 ₪.  15,000 -מפלסטיק המונע טפטוף. עלות מכולה כ

 פרויקטים להתייעלות אנרגטית:

העירייה פועלת לקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת אנרגיה "ירוקה", מיחזור חומרים והפיכתם   •

 למשאב לשימוש חוזר תוך התחשבות במקורות סביבתיים התורמים לחיסכון באנרגיה.

 . התאורה במוסדות חינוך ובשטחים הציבוריים ומעבר לטכנולוגיית לדשדרוג ביצוע  •

שדרות דואני, שד' העצמאות, שד' ירושלים, רחוב    -שיים של העיר  החלפת התאורה ברחובות הרא •

 ! 67%לירידה חדה בצריכת החשמל בשיעור של  והדרור הוביל 

על  למנהל אגף שיפור פני העיר, עופר תורג'מן, למנהלי המחלקות ולעובדי האגף  מודה    ראש העיר:

 עשיה יומיומית למען הגשמת היעדים שהוצבו בתחום איכות הסביבה. 

 רשמה: יעל יצחק פור 

 העתק:

למשתתפים 
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