
 
 

 
 

 

 

 

 

 2019/1מס   איכות הסביבהעדה עירונית בנושא ופרוטוקול 

 2020/01/19  -ה מיום 

                                                            

 

 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה  פנחס סירוקה  נוכחים:

 ס' ראש העיר   גיורא צ'שקין  

 מועצת עיר חברת  עו"ד אליסה דריקר מן  

 חבר מועצת העיר  אבי קוריאט  

 ר' מינהל שיפור פני העיר  יעקב סודרי  

 נציג ציבור   רמי עזריה  

 נציג ציבור  משה טרבלסי  

 רכזת הוועדה  רותם מלול  

 

 

 נציג ציבור  פלדמן אבי  :נעדרים

 נציג החברה להגנת הטבע  דורון טל  

 מנהל המחלקה לאיכות הסביבה  ששי לוי  

 

 

 סדר היום בוועדה:על  .1

 פנחס סירוקה. -סגן ראש העיר  -דבר יו"ר הועדה .א

 יעקב סודרי. -מינהל שפ"ע –סקירה  .ב

 . שוש עינב  -אגף גנים ונוף  –סקירה כללית  .ג

  חברי ועדה. - נושאים ת דיון חופשי והעלא .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 מהלך הדיון והחלטות: .2

 

הצעות    ומבקש לקבל  יו"ר הוועדה בירך על הגעת חברי הועדה ועל שנה אזרחית חדשה   .א

יותר    ירוקהוהפיכת העיר ל באיכות הסביבה, קיימות  לייעול ושיפור הנושאים הקשורים  

למחלקת  איחל הצלחה  תקציבים העומדים לרשות העירייה.  והנ"ל יועבר לטיפול בהתאם ל

 . יעקב סודרי ובראשו שפ"ע גינון אשר הועברה למינהל

 מצורפים תאריכים אופציונליים לוועדות הבאות אחת לרבעון. יש לשריין מועדים אלה. 

מינהל   .ב סודרי  -שפ"ער'  את    יעקב  אשר  הציג  לרובעים  העיר  חלוקת  ותפעל  חזון  תוביל 

מתן שירות  איכותי לתושב, תוך אכיפה  באמצעות    ליצירת איכות חיים גבוהה לתושבי העיר

פ"י חוק העזר העירוני ע"י חיזוק והאצלת סמכויות נוספת למנ"ע ולפקח וצמצום מרחב ע

ומתוחזק  .  הפעולה בטיחותי  מתקדם,  משופר,  ציבורי  מרחב  תייצר  הרובעית  המנהלת 

יעקב ציין כי    ביעילות ע"י ראייה מרחבית, חיבור לשטח, יוזמה ותיאום בין כל הגורמים.

הלי הרובעים מכירים את השטח מנ לה וניתן לראות  כי פעילות הצוותים ברובעים כבר הח

היכרות מעמיקה ופועלים בתיאום ובשקיפות להשגת תוצאות משביעות רצון כך שנוכחותם  

הנהלת הרובע קשובה לתושבים, כמו גם לאפשרויות ולמגבלות    בשטח משמעותית וחיובית.

תוצרי גישת איכות    יות.הטמונות בשטח, מתוך נכונות לפעול בנחישות, בעקביות וביצירת 

הרובע   מנהלי  של  התגובה  ומהירות  הרמות    באותהשירות  בכל  מעשי  באופן  ביטוי  לידי 

בשטח. את    והרבדים  הציג  הפעילות  יעקב  עקרונות  עיקרי  הצוותים,  של  הארגוני  מבנה 

יעקב ציין כי פינוי הגזם והניקיון נשאר כפי    עתידיים ואת תפקידי מנהל כל רובע וצוותו.

בשכונה.  שהיה שחי  צוות  קיים  כי  לתושב  קרבה  יוצרים  אנו  זה  בתהליך  כי  ציין  יעקב   .

יועלו למוקד   ותהיינה קבלת קהל. כל התלונות והבקשות שיתקבלו  בהמשך יצא פרסום 

משרד הפנים מכינים תוכנית עם צפי   - בכדי לתת מענה מסודר ולבקר את העבודה. מפע"ם

  ן קיבלנו המון פידבקים חיוביים מתושבים, עדיילסיום הכשרות לבעלי התפקידים. עד כה  

. יעקב הדגיש כי "משרדי" מנהלי הרובעים נמצאים במקלטים ולכן אין  בתהליך של למידה

 הוצאות כספיות לשכירות.  

נציג הציבור משה טרבלסי בירך על היוזמה המבורכת לחלוקת העיר לרובעים והציע לייצר 

 עת את השירות לתושב.תחרות בין הרובעים בכדי לשפר בכל 

טיפול    -בפני חברי הועדה את פעילות המחלקה  ה הציג  שוש עינב  -גינון ונוףמחלקת  מנהל   .ג

חווה החלקאית )פתוח למבקרים בכל יום    -כגון פינת החיבחי  בחי, בצומח ובדומם. טיפול  

תחום   הצהריים(.  ועד  משחק,   הדומםמהבוקר  מתקני  בעיר,  פיסול  רחוב,  ריהוט  כגון 

בונים    שילוט.  הדו"חות  וע"פ  מסודר  דו"ח  מופק  בדיקה,  עוברים  המשחקים  מתקני  כל 

תוכנית עבודה שנתית. אחת לשנה המתקנים נבדקים ע"י מהנדס אזרחי ואחת לשלוש שנים  

 שוש מציינת כי נעשית עבודה מצוינת וכלל המתקנים מוצבים ע"פ תקן.    ע"י מכון התקנים. 

 

 



 
 

 
 

 

 

מטר מרובע שטח   40חס לכל עיר אחרת בכרמיאל יש  בישוש מציינת כי    - צומחהבתחום  

שימור לדורות    -מישורים. גינון בר קיימא  2-למרות המצוקה התקציבית פועלים ב    ירוק.

הבאים. פחות חומרי ריסוס, צמחיה מקומית הצורכת פחות מים ולהביא את הגן למצב של  

וצר פחות דבורים, יותר גן מקיים אשר יחסוך משמעותית בעלויות. לדוגמא, גיזום שיחים י 

 עבודה, יותר פריח 

  .ד

רעש הרכבת בשכונות את נושא    אליסה דריקר מןעו"ד    במסגרת השיח הפתוח העלתה   .1

לט ח בוועדה הקודמת הוסמוכות בשעות הבוקר המוקדמות בעיקר ואף בשעות הערב.  

 כי יערכו בדיקת רעש נוספת. מבקשת לקבל תשובה מה נעשה עם הנושא.  

 

 

                       

 

 ששי לוי  אחריות: בדיקת רעש נוספת של הרכבת  מענה האם נערכה

 

 עדות:וועדים עתידיים לון מוהלל

 .17:00-18:00, יום ראשון בין  השעות: 17/05/2020  -רבעון ב' 

 .17:00-18:00, יום ראשון בין  השעות: 02/08/2020 -רבעון ג'

 .16:30-17:30, יום ראשון בין  השעות: 13/12/2020 -רבעון ד' 

 

 

 .  איחל לכולם בהצלחה בעבודה והעשייה המשותפת יו"ר הועדה 

 

 

 הישיבה הסתיימה      

 רותם מלול :  מהרש     


