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 סגן ראש העיר ויו"ר הועדה  פנחס סירוקה  : מתוך חברי ועדה נוכחים

 ס' ראש העיר   גיורא צ'שקין  

 נציג ציבור  פלדמן אבי  

 נציג ציבור   רמי עזריה  

 מנהל המחלקה לאיכות הסביבה  ששי לוי  
 

 מנהל אגף תברואה  ראובן רפאל  משתתפים נוספים:

 רכזת הוועדה  רותם מלול  

 
 חברת מועצת עיר  עו"ד אליסה דריקר מן  : מתוך חברי ועדה נעדרים

 חבר מועצת העיר  אבי קוריאט  

 ציבור נציג  משה טרבלסי  

 נציג החברה להגנת הטבע  דורון טל  

 ר' מינהל שפ"ע  יעקב סודרי  

 

 

 

 על סדר היום בוועדה: .1

 . ששי לוי -מח' איכות הסביבהראובן רפאל ומנהל  -אגף תברואה מנהל  -עדכונים .א

 דיון פתוח ושונות.  .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 מהלך הדיון והחלטות: .2

 לעדכן את חברי הועדה במספר נושאים: ו ביקשוששי לוי ראובן רפאל  .א

אדומים'   .1 'פחים  'כתר   – פרויקט  חברת  עם  כרמיאל  עיריית  של  בפרויקט  מדובר 

. הוחלט כי פחים אדומים יוצבו ברחבי העיר וישמשו  פלסטיק  רפלסטיק' המקדם מחזו

את   תגרוס  כתר  חברת  הרגילים.  לפחים  נכנס  שאינו  גדול  פלסטיק  של  מחזור  כפחי 

חדשים   מוצרים  הנ"ל  הגלם  מחומר  ותייצר  אלו  לפחים  שנזרק  כדוגמת הפלסטיק 

וכדומה   נדנדות  נצליח  שספסלים,  כך  בעיר.  שונים  ולמתחמים  הילדים  לכפר  יועברו 

ביקש  ששי  לקבל תוצרים מפעולה זו.     התושבים יזכו לעודד מיחזור ותרומה לסביבה  

'כתר פלסטיק' הצלחנו  עיריית כרמיאל לחברת  בין  בזכות החיבור הטוב  כי  להוסיף 

באמצעות  הקהילה  חיזוק  את  ומעשירים  שמעצימים  קהילתיים  לפרויקטים  להביא 

 המתנ"סים ועמותות שונות.  

 . רבק אדםד"ר  -נכנס לתפקיד וטרינר חדש 01/06/2021 -החל מה .2

לאחר שירות קבע בחיל הרפואה. מאחלים לעירייה , מגיע קיבוץ החותריםתושב  אדם

 לו הצלחה רבה בתפקיד.

כמות החתולים העזובים פחתה באופן משמעותי. הצבת פינות האכלה ברחבי    -כלבת .3

ידה זו. עם זאת מחלת הכלבת מתקרבת בצעדי העיר וטיפול בפניות על הנושא גרמו ליר

ותנים. נתגלו מספר מקרי כלבת בשועלים  מדובר במחלה חשוכת מרפא    ענק. בצפון 

במידה ולא נבדקים בזמן. הקושי לזהות בא לידי ביטוי בעיקר כשמדובר במקרים של 

ות  פינ  חיות מחמד אשר נמצאות בבתים ולכן יש לנהוג בזהירות רבה בתקופה זו. בנוסף,

הוא הגבהת פינות בוועדה  חיות בר. הפתרון האפשרי שהוצע  האכלה הנ"ל מזמינות  

 ישמש את החתולים בלבד.    -האכלה

מונפים .4 אשפה  לפחי  קשה.    - (וכתומים  )רגילים   מעבר  הייתה  זה  למעבר  ההתלבטות 

מיושמת ה  למרות זאת מדובר בהחלטהמדובר במהלך שכרוך בהוצאות כספיות אך  

גורפתבצורבות  ברשויות   בגלל היתרונות  רה  עם .  לחסרונותגם  אנו מודעים  .  בעיקר 

פניות רבות למוקד העירוני.  הצבת הפחים   איכה"ס  הגיעו  ניקיון  מח'  מטפלים  ומח' 

בכלל הפניות באופן פרטני וכן מבוצע שינו של פחים כתומים בהתאם לביקוש וקצב 

יתרונות שיש   בהתאם לצורך.ההתמלאות והצבת פחי אשפה רגילים בנוסף לקיימים  

, הפחים פחות מקוםאשפה המונפים לפסולת רגילה הן העובדה שהם תופסים  פחי הל

   תהליך השינוע ירד ועבודת הפינוי התייעלה. תם בעקבות הצבאסתטיים ותקינים ו

עלה כי הפתח של הפחים צרים ואין אפשרות   ,חים הכתומים המונפיםהפ  במקרה של

ג אשפה  לתוכם  הקרטוניות.דולהלהכניס  מספר  הגדלת  הוא  לכך  ופרויקט   ,הפתרון 

האדומים.   הצר  הפחים  פסולת יתרון  גם  מהווה  הפתח  זריקת  על  שמקשה  מכיוון 

   אורגנית לפח הכתום.

כרמיאל נמצאת בצמרת הערים במדינה במחזור אריזות. קיימת היענות רבה לנושא 

  חזור בעקבות זריקת פסולת י מתאגיד המ  קנסותבקרב תושבי העיר אך העירייה סופגת  

   .לפחים הכתומים אריזות  תשאינה פסול 



 
 

 
 

 

 

 

ם  דבר שמהווה יתרון גדול. הפחי  המונפים אינם ניתנים להזזה   הפחים  יש להוסיף כי  

 הישנים היו זזים ממקום למקום ובמקרים רבים אף פגעו ברכבים חונים.  

חדשי  בנוסף, בפחים  יותרמדובר  אסתטיים  תקיניםם,  הישנים  ה לעומת    ,  פחים 

)דבר המאפשר זריקת כל סוגי   לנעילה  ניםשלא נית  םועם מכסישהתבלו, פחים שבורים  

 הפסולת(.

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

ביקש לעדכן כי לאחרונה מפנים פסולת רגילה למקום המוגדר וקיבל אישור   רמי עזריה .1

לפסולת בניין בלבד. הועברה פנייה למוקד העירוני ונציג של מינהל הנדסה סייר במקום  

   הנ"ל יבוקר. , עד לסיום העבודות ברחוב נשר  אמר שניתן אישור חד פעמיו

 העיר.  ברחבי הקמת אנטנות ביקש לקבל עדכון בנושא בנוסף,  .2

איתור מקום לאנטנות סלולריות. ההתלבטות הייתה כי נערך סיור לטובת  ציין  ששי  

או הצבת אנטנות קטנות ות גדולות בשטחים מרוחקים מבתי מגורים   הקמת אנטנבין 

הקליטה מגורים  לשיפור  מ,  בשכונות  חשש  ציבוריתקיים  התקבלה התנגדות  טרם   .

 החלטה בנושא.  

 . הקיים סטאטוס את חברי הועדה באת הנושא ולעדכן שוב לבדוק פנחס ביקש 

מבקש לדעת מה     -שביל העיר סובב כרמיאל ב  העוד נושא שביקש להעלות הוא תאור .3

אין  . כרגע  2021שהפרויקט יסתיים בחודש מרץ  נאמר לו  סטאטוס התהליך. טוען כי  

הל מח'  הפנייה תועבר לקבלת תגובה ממנ צמחיה רבה מפריעה להולכי הרגל.  ו  תאורה

 התגובה תישלח במייל לחברי הועדה. . שמוליק שדה –תשתיות 

 

 : ועדהוהסיכום 

 

לזמן את חברי הועדה לביקור בתאגיד  יש 
   המחזור 'תמיר'

  בתיאום עם רכזת הועדה אחריות:
 מח' איכה"ס 

 רכזת הועדה  אחריות: הקמת אנטנות ברחבי העיר   אקת נושבדי
 וטרינריה מחלקת  אחריות: הגבהה של פינות האכלה בעיר יש לבדוק  

יש להעביר את פנייתו של מנהל   -תאורת רחוב
 מח' תשתיות לחברי הועדה במייל 

 רכזת הועדה  אחריות:

 

     

 .  איחל לכולם בהצלחה בעבודה והעשייה המשותפת יו"ר הועדה

     
 

 הישיבה הסתיימה 
 רותם מלול :  מהרש


