
 
 

 
 

 

 

 

 

 2020/12/06 -ה מיום  הסביבה איכותעדה עירונית בנושא ופרוטוקול 

                                                            

 

 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה  פנחס סירוקה  נוכחים:

 ס' ראש העיר  גיורא צ'שקין  

 חברת מועצת עיר  עו"ד אליסה דריקר מן  

 חבר מועצת העיר  קוריאט אבי  

 נציג החברה להגנת הטבע  דורון טל  

 ר' מינהל שיפור פני העיר  יעקב סודרי  

 נציג ציבור  משה טרבלסי  

 נציג ציבור  רמי עזריה  

 מנהל המחלקה לאיכות הסביבה  ששי לוי  

 רכזת הוועדה  רותם מלול  

 

   נציג ציבור אבי פלדמן  :נעדרים

   

 מנהל אגף תברואה  רפאל ראובן  משתתפים:

 

 

 על סדר היום בוועדה: .1

 ראובן רפאל.  -הצגת אגף תברואה .א

 דיון ושונות.  .ב

 

 מהלך הדיון והחלטות: .2

 

,  .א איכה"ס  מחלקת  ניהולו:  שתחת  האחריות  תחומי  את  הציג  התברואה  אגף  מנהל 

טיפול בנושאים סביבתיים דוגמת : רעש,  ותחום הדברת מזיקים.    , וטרינריהתברואה

בדיקות מזון  ,  רישיונות עסק בהיבטי איכות הסביבה,  חומרים מסוכנים, מתקני מחזור

נמצאים כעת בעיצומו של ועוד. ראובן ציין כי מתמודד עם המון אתגרים באון יומיומי.  

בניית כלבייה ניידת. ראובן הדגיש כי ישמח   –  יהווטרינר בתחום  תהליך לקדם פרויקט  

 לתת מענה לכל שאלה ופניה ויסייע ככל האפשר.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

העלה את  , ציין כי בוועדה קודמת  שובדורון טל ביקש להעלות את נושא     -אכיפת רעש .ב

נאמר לו שיש מכשיר הבודק את וכי  שהיו    אירועים של מטרדי רעש    הנושא בעקבות

לדעת אם   הנ"להרעש, מבקש  האפשרות  מכיר את  ע"י הציבור  מדידות  נעשו  , האם 

 מחלקת איכה"ס, האם יש תלונות מהציבור לאחרונה בנושא מטרדי רעש.  

דורון טען כי הנושא הנ"ל מתחלק לשני פרמטרים: האחד,    -תמיפוי קרינה סלולריו .ג

, השני  (G5 -קרינה גבוהה מידי או שהציבור רואה אנטנות וחושש מהן )כולל החשש מ

שם מותקנות חלק   85מצב בו הקרינה מאוד חלשה בגלל שכונות שמוסתרות מכביש  

בכלל  בריא  אינו  שהדבר  גם  מה  קליטה.  מחוסר  סובלים  אנשים  ואז  מהאנטנות 

ביקש לדעת אם בוצע סקר מיפוי שכונות  לתושבים ולעובדים.  קרינה נמוכה מסוכנת.  

  כפי שהובטח בוועדה הקודמת.

א בוצע סקר מיפוי שכונות.  ציין כי קרינה מסוג זה נבדקת ע"י  ששי ביקש לומר כי ל .ד

משרד להגנת הסביבה ואת המידע ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה בשקיפות  

מלאה בה ניתן לראות שמות החברות להן אנטנות בעיר, מספר בדיקות שנעשו, פירוט 

 בדיקות שנעשו, תאריכי ביצוע הבדיקות ועוד.  

מבחינת מדידות, חברות המתעסקות    G5אל  כיצד נערכים להצבה של  אבי קוריאט ש .ה

 וכו'.  

פריסת  ששי הסביר   .ו על  ידוע    5Gשההחלטה  לא  העיר.  בידי ראש  מתי    לנו כרגעהיא 

לכניסת   כי  5Gהתכנון  בעד  הסביבה  להגנת  המשרד  של  המומחים  כי  לציין  חשוב   .

 הקרינה תרד באופן משמעותי )של הטלפון הנייד(. 

יעקב ציין שכרגע אין תוכנית ותאריך כניסה של המערכת, בכל אופן כשנקבל הנחייה  .ז

 מראש העיר תצא תוכנית מסודרת ובה פירוט ההיערכות לנושא.  

עוד הוסיף, כי התקיים סיור של ראש העיר בכוונה לתגבר אנטנות בשכונת מכוש אך   .ח

 הנושא בתחילת תהליך.  

יש בהם צורך לתגבר אנטנות כמו במערבית, רוב דורון טען כי יודע על עוד שכונות ש .ט

התושבים ובעלי העסקים מתלוננים כי אין להם קליטה.  מבקש להגיע לסיורים נוספים  

 עם חברות הסלולר בנוגע לאנטנות הסלולריות. 

ה קיים  יבע"פ תקנות של משרד להגנת הסב דורון ביקש להדגיש כי    -שימוש במפוחים

מפו להפעיל  במ ח איסור  פרטייםרכודים  ובתים  גינות  או ו  ת,  העירייה  עובדי  עדיין 

מטעמם  במפו  עובדים  משתמשים  קבלן(  כי  ח )עובדי  ציין  יעקב  של    המפוחים ים. 

.  שאינם מרעישים ואינם מזהמים  העירייה הם מפוחים חשמליים ולא מפוחים מכניים

ה לעשות בקרה גדול  מסכים כי ישבמפוחים,    שלא להשתמשלקבלני העירייה יש הנחיה  

 במקרים חריגים.  את הניקיון משתמש לעיתים בכדי לקדם  . הקבלןיותר ואכיפה

ולמיטב ידיעתו  כנים,  פוחים משכל הקבלנים באזור מגוריו משתמשים במ  טעןדורון  

לכל המפוחים הן  גם מעלה אבק.  בנוסף,  כולל את החשמליים,  ,  התקנות  מבקש  זה 

 או שלא ניתן לעשות דבר כנגד השימוש.   עדהובנושא באם יש טעם לדון לדעת 



 
 

 
 

 

 

קריאת מוקד היו יוצאים ועם קבלת  הוטל על מח' איכה"ס    הסביר כי בעבר הנושא  ששי  

 שיטור עירוני, אם מקבלים    -טחון יב כיום נמצא באגף  . הנושא  הנ"ל הופסקומזהירים ו 

רגע. באותו  מגיעים  מהמוקד  מהיר.  פנייה  ויותר  נגיש  ים  והקבלנ   מזהירים   יותר 

 מפסיקים מיד.  

לפנות למשרד איכוה"ס    מציע    של העירייה בנושא?    מבקש לדעת מהי המדיניות  -דורון 

 יש כאלה שנהנים מהניקוי המהיר עם המפוח ויש שסובלים בגלל האבק.  ולהסביר ש

יש לטפל גם  שהתופעה היא שולית ואינה נפוצה אך יחד עם זאת    לומרראובן ביקש  

יוכל לפנות למוקד  שיש להעלות מודעות לגבי הציבור הסובל שתופעות שוליות. חושב  ב

 והטיפול המידיי מובטח. במידה ונתקבל בשימוש במפוחים  

קרובות  ולעיתים  ומנקים  במפוח  משתמשים  שלעיתים  לעדכן  ביקש  עזריה  רמי 

משאירים את הגזם על המדרכות ואז צריך לפנות למוקד עד שהקבלן מגיע לפנות, צריך  

 סיס ולא לחכות לתלונה של פונים.  בזה בב ללטפ

לא אוספים  משמע גינה בר קיימא,  של  מתכונת יעקב ביקש לציין כי העירייה פועלת ב

ומרבדים   במרבית העלים משתמשים  כל העלים,  גינוןאת  את  העלים מחלק    .שטחי 

  .  טיאוטהמשאית  נאספים ע"י כביש שמתפזרים לכיוון ה

ביקש לעלות נושא שכבר הוצג ליעקב  רמי    –   תור  -גדרוןמעבר למשאיות אשפה ברחוב  

סודרי בנושא פתיחת מעבר למשאיות אשפה בין שכונת גדרון לתור. כשהשכונה הוקמה 

וחוזרת   נכנסת לרחוב  , לאחר מהרחוב  בכדי לצאת  אחורנית הייתה משאית האשפה 

ות בטיחותיות.  ענוע פגי ממספר חודשים הוחלט לפתוח מעבר למשאית בלבד בכדי ל

נהגים המצבעים עבירה  התעלומות של  מ ונה סובלים בעיקר אחה"צ  כעת תושבי השכ

 וחוצים את הכביש שלא כחוק וניגוד לתמרור.  

לקנוס  בכדי  להציב מצלמות  אפילו  או  לאכוף  השכונה מבקשים  כי תושבי  ציין  רמי 

 יש ליצור הרתעה. נהגים כאלה  

דרור , יעקבעם   כי לא הכיר את הסוגייה אך ירצה לצאת לסיור במקום יחד צייןפנחס 

בדרכים   לבטיחות  הלאומית  לבדוק   תרכז  -דוריתומהרשות  בכדי  בדרכים  בטיחות 

 טחונם של הילדים והסובבים.  ילהבטיח את ב ו פתרונות יחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 : הועדה סיכום

 

 אכיפת רעש:  

 האם עשו מדידות ע"י מח' איכה"ס?  

 האם הציבור מכיר את האפשרות לבדיקת רעש? 

 ישנן תלונות מהציבור בנושא? האם 

במייל לכלל  מענה  אחריות:

 ששי לוי ע"י חברי הועדה  

  -עם חברות סלולר בנוגע לאנטנותעתידיים סיורים  

 דורון טל  נו של זימו
 ששי לוי  אחריות:

 אכיפת רעש:  

יש לחדד את הנהלים בקרב קבלני העירייה ולהדגיש  

 את האיסור בשימוש מפוחים.

בקרב הציבור בנוגע לאיסור שימוש  ות עהגברת מוד 

 במפוחים

 מינהל שפ"ע  אחריות:

 

 אגף תברואה  אחריות:

 תור -מעבר משאית אשפה ברחוב גדרון

יש לקבוע סיור עם יעקב סודרי, דרור בן חור, דורית  

 שוקרני 

 לשכת ס' רה"ע אחריות: 

 

 .  איחל לכולם בהצלחה בעבודה והעשייה המשותפת יו"ר הועדה    

 

 

 הישיבה הסתיימה      

 רותם מלול :  מהרש     


