
 
 

 
 

 

 

 

 

 2019/2מס   איכות הסביבהעדה עירונית בנושא ופרוטוקול 

 2019/07/23  -ה מיום 

                                                            

 

 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה  פנחס סירוקה  נוכחים:

 ס' ראש העיר   גיורא צ'שקין  

 נציג ציבור  משה טרבלסי  

 נציג ציבור  פלדמן אבי  

 נציג החברה להגנת הטבע  דורון טל  

 נציג ציבור  רמי עזריה  

 ר' מינהל שיפור פני העיר  יעקב סודרי  

 מנהל המחלקה לאיכות הסביבה  ששי לוי  

 רכזת הוועדה  רותם מלול  

 

   :נעדרים

 חבר מועצת העיר  אבי קוריאט  

 חברת מועצת עיר  עו"ד אליסה דריקר מן  

 

 

 

 על סדר היום בוועדה: .1

 ד"ר ישראל וייס.  -סקירה בנושא מחלקת וטרינריה .א

  .ב

 חברי הועדה.   - דיון חופשי והעלאת נושאים .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהלך הדיון והחלטות: .2



 
 

 
 

 

וביקש לראות בוועדות הבאות כמות    על קיום הוועדה והגעת חברי הוועדה  ראש העיר בירך .א

איכות הסביבה   כגון  לנושא מהותי  יותר של חברים אשר השפעתם רבה וחשובה  נכבדת 

ומצפה מהעוסקים בנושא להמשיך  ראש העיר הדגיש כי רואה בנושא זה חשיבות רבה  בעיר.  

ומציאת    להתנהל בכובד ראש, בחשיבה אסטרטגית לטובת שינוי, פיתוח ויוזמות חדשות

  ושיתוף איזון בין פיתוח אורבני ומנגד פגיעה באיכות החיים. בסיום דבריו איחל הצלחה  ה

 פעולה לכולם. 

נמצא על סדר היום באופן תדיר  איכות הסביבה  כי נושא  בראשית דבריו  ציין  יו"ר הועדה   .ב

בהחלטות   ראש  מקלים  ואינם  להתייעלות  מובילים  בדבר  העוסקים  שכל  הרגשה  וישנה 

 בנושא זה. 

צ הקשורים  עוד  הנושאים  ושיפור  לייעול  הצעות  ותעלה  תבחן  הוועדה  כי  באיכות  יין 

קיימות   ל הסביבה,  העיר  לרשות    ירוקהוהפיכת  העומדים  לתקציבים  בהתאם  יותר 

 איחל הצלחה לר' מינהל שפ"ע החדש יעקב סודרי ולכלל חברי הוועדה. העירייה. 

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

  המינהל פעילות  מבנה המינהל, בעלי התפקידים והציג את    יעקב סודרי  -שפ"ע ר' מינהל   .ג

וניהול    ,גיבוש, התוויה וביצוע מדיניות הרשות בתחום שיפור פני העירבהעוסק   אחריות 

ניהול צי הרכבים ורכבים ייעודיים    ,מערך הטיפול ופינוי באשפה,  מערך הניקיון של  העיר

בעיר,  אחרים והמחזור  לסוגיה  בפסולת  על  ואחריות  איה"ס  תחום  מערך ,  טיפול  ניהול 

אחריות וניהול תחום לוחמה  ,  מערך הווטרינריה ופיקוח על המזון מהחי,  הפיקוח העירוני

 . במזיקים ופיקוח תברואתי

יעקב ציין בפני החברים כי ישנה תוכנית עבודה המתוכננת עד סוף השנה ותוכנית רב שנתית  

פרוייקטים   ישנם מספר  בתהליך   שאתלטווח הארוך.  כבר  וחלקם  עכשיו  מניעים    חלקם 

  , מחסני הדברה, מרפאההרחבת מחסן רעלים,  חדשה לפסולת  כגון, כלביה, תחנת מעבר 

 ועוד.   לטיפול בבעלי חיים

 יועץ חיצוני שייתן משמעויות של קרקע בית העלמין.   ישנוסיף כי עוד הו

בסיום דבריו אמר יעקב כי המינהל בכלל ומחלקת איכות הסביבה בפרט מנסים להטמיע  

 את התהליכים ולבצע את כל הפרוייקטים עם המשאבים הקיימים ותקציבים שמתקבלים.  

 :ועדה את פעילות המחלקה הציג בפני חברי ה  ששי לוי -מחלקת איכות הסביבהמנהל  .ד

אחריות על טיפול בפניות ציבור בנושאים סביבתיים דוגמת : רעש, ראדון, ריח, חומרים 

אחריות על פעילות המחזור בעיר, וקידום המודעות בתחום  ,  מסוכנים, מתקני מחזור ועוד

מתן הנחיות מקצועיות פיקוח ובקרה של תסקירי השפעה על  ,  החינוך הסביבתי והקהילה

בהיבטי   עסק  ורישיונות  סביבתיים,  מקצועיים  וסקרים  סביבתיות  דעת  חוות  הסביבה, 

רישוי עסקים, איכות אוויר, שפכים וחומרים    –אחריות על פיקוח ואכיפה  ,  איכות הסביבה

סביבתיות תשתיות  קרינה,  איכות  ,  מסוכנים,  בתחום  שנתיות  רב  עבודה  תכניות  הכנת 

 ים בתחום. מילוי ויישום קולות קורא, הסביבה

 

 

 



 
 

 
 

פתרון נושא הקרקע הינו יקר מאוד אך נמצא בדין    -ששי ציין כי בנושא קרקע בית העלמין

 ודברים מול המשרד לאיכות הסביבה.  

נוריאל צדיקפור סקר בפני חברי הועדה את פעילותו בשיתוף    -ם חינוך וקיימותחות  מרכז .ה

ממ קוראים  קולות  של  בצורה  מתבצעת  העבודה  החינוך.  הסביבה  מוסדות  להגנת  שרד 

החינוך גננות    .ומשרד  ירוקים.  ספר  לבתי  הספר  בתי  כלל  הסמכת  של  בתהליך  נמצאים 

שפה סביבתית שתיכנס    -לדבר בשפה משותפת  -יוצאות להשתלמות גנים ירוקים, המטרה

שוטפים עם תאגיד המחזור  תמיר, רשת המתנ"סים, משרד   -לתוכנית הלימוד. בקשרים 

 עיריית כרמיאל.  החינוך ומינהל חינוך ב

נותנים דגש על האוכלוסייה הצעירה  בניסיון לחנך את 'דור העתיד', לא כופים על מוסדות  

החינוך אך מלווים, מייעצים ומטמיעים התנהלות נכונה שונה ממה שהיו רגילים עד כה  

אוכל,    שקיות  במקום  בקופסאות  שלהם  הבוקר  ארוחת  את  שמביאים  ילדים  לדוגמא, 

 צמחי מרפא, צרכנות נבונה, תזונה בריאה ועוד.     -מים בכיתות, פיתוח גינות הצבת פחים כתו

יודעת לתקשר, להקשיב    סביבתית  חברה הכל קשור בכל,    -קיימותחשיפת האוכלוסיה ל

 טובים יותר.  הרגלים כלכלייםוללמוד ובכך מסגלת לעצמה  

 בט"ו בשבט חולקו ערכות שתילה בכדי לעודד תושבים לקחת אחריות על המרחב הציבורי.  

 את הנושאים הבאים:במסגרת השיח הפתוח העלו חברי הועדה   .ו

רעש הרכבת בשכונות סמוכות בשעות הבוקר המוקדמות    -אליסה דריקר מןח"מ עו"ד   .1

 בעיקר ואף בשעות הערב.  

דורון טל ציין כי רוב התושבים אינם מודעים שישנו מכשיר המודד את הרעש וכשפונים 

   .למוקד להתלונן יש לפרסם זאת בקרב התושבים ואף לאכוף זאת

כי   השיב  לוי  בנוסף,  ששי  מותר.  רעש  לבדיקת  מכשיר  קיים  נבדק  אכן  הרכבת  רעש 

.  רכבת ישראל  תואמה בדיקת רעש עם  .מדגמית בשכונת ג.רם ובמערבית  -תיאורטית

 ישנם מפלסי רעש מותרים לפי החוק בחלוקה לשעות בוקר ושעות לילה.  

 של אנטנות המוצבות בעיר.   מיקומןביקש לקבל את    -קרינה אלקטרומגנטית   -דורון טל .2

ואת מסוג זה נבדקת ע"י משרד להגנת הסביבה  ששי ציין בפני חברי הועדה כי קרינה  

ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה לראות    מלאה   בשקיפות  המידע  ניתן  בה 

תאריכי  נעשו,  שבדיקות  מספר בדיקות שנעשו, פירוט  ,  בעיר  אנטנות  להןחברות  שמות ה

וה במקום הכי גב 20%חשוב לציין כי הקרינה בעיר לא מגיעה ל ביצוע הבדיקות ועוד.  

 שאינו חדר מגורים. 

עוד הוסיף, כי מי שמעוניין  להתלוות לסיורים של בודק מוזמן לפנות למחלקה לתיאום 

 סיור. 

 

 

 

 

 

 

                       



 
 

 
 

 :יו"ר הועדהסיכום 

 

 ששי לוי  אחריות: בדיקת רעש נוספת של הרכבת יש לערוך 

  100יש לשלוח לחברי הועדה את סיכום והמלצות צוות  

 הימים בנושא איכות הסביבה
 רכזת הועדה  אחריות:

 חברי הועדה  אחריות: לדיון ספציפיים נושאים יש להגיע לוועדה הבאה עם  

 

 .  איחל לכולם בהצלחה בעבודה והעשייה המשותפת יו"ר הועדה    

 

 

 הישיבה הסתיימה      

 רותם מלול :  מהרש     


