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 כ"ד בניסן תשע"ו 2.5.2016פרוטוקול הוועדה לאיכות הסביבה

 :נכחו
 חברי וועדה:

 יו"ר הוועדה -חיים שאבי
 חבר וועדה -עדי ברמוחה
 חבר וועדה -יעקב שוויצקי

 חבר וועדה -יהודה אולנדר
 :מוזמנים
 מנכ"לית העירייה -חנה גולן

 מנהל מינהל ההנדסה -סרג'יו וולינסקי
 מנהל אגף שפ"ע -צביקה בלומנשטיק

 מנהלת אגף החינוך -יפה עזרא
 מנהל מחלקת תברואה -מורדי תאני
 ףומנהל מחלקת גנים ונ -אלי אדרעי

 מנהלת מחלקת איכות הסביבה  -כרמית קניגסברג )אוחיון(
 :משתתפים

 חבר מועצה -נדב דואני
 נכחו:לא 

 חבר וועדה -משה חנוכה
 חבר וועדה -אביאל אברמוביץ'

 חבר וועדה -דליק ווליניץ
 חבר וועדה -יגאל הררי

 כפי שנשלח למשתתפים ,סדר היום

 יציג את עצמו ואת האגף החדש  –מנהל אגף שפ"ע  מר צביקה בלומנשטיק 
 )מעבר מתפעול לשפ"ע(.

 תציג את עצמה  –מחלקת  איכות הסביבה וקיימות  הגב' כרמית אוחיון קניגסברג 
 ואת המחלקה החדשה.

 צביקה בלומנשטיק  יעדכן את חברי הוועדה בסוגיות הבאות:
 נגיף הזיקה והעברתו על ידי  יתוש הנמר האסיאתי.

  שרון.ה הודבעיות מערכת הביוב והמט"ש של דרום השרון והשפעתן על תושבי 
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 מהלך הישיבה
  פתח בהצגת אגף שפ"ע המתחדש: האגף שינה שמו מתפעול לשפ"ע צביקה בלומנשטיק

 -טיפול בתשתיות-)שיפור פני העיר( והוא כולל את המחלקות הבאות: גנים ונוף, חזות העיר
 תברואה, רישוי עסקים, שילוט, פיקוח עירוני, רכב, וטרינריה, תרבות הדיור, ניקיון מוסדות 

 ציבור.
 לשטח תלונות על אשפה שנזרקה ברחוב בימי החג, יצאו  בעקבות -מדרכותאשפה וצואה על 

 הפניות, ופינו את כל הפסולת שנמצאה ברחובות טרם כניסת הפסח. ישנם מספר לבדיקת 
 מתלוננים שחזרו והתלוננו, ולאחר בדיקה נמצא שהזבל עליו התלוננו, נזרק בערב החג, ולכן 

 נאסף רק במוצאו. בנוסף, ישנן תלונות לגבי צואת כלבים ברחובות. כחלק מהטיפול המשופר, 
 ימוש במגלה שבבים, ובהמשך יופעל 'קקנוע' לניקיון.תוגבר פעולת הפקחים, תוך ש

 בלומנשטיק הציג מצגת הסברה בנושא יתוש הנמר האסייאתי ויכולתו  צביקה -הזיקהיתוש 
 להעביר את נגיף הזיקה. מן המצגת: יתוש הנמר האסייאתי מתרבה במקווי מים קטנים מאד, 

 ת הפרטיות אין טיפול שוטף כולל שקעים בעצים, מרזבים סתומים ועוד. ברבות מן הגינו
 בהיקוות מים, מצב המאפשר ליתושים ממין זה להתרבות. היתוש פעיל בעיקר בשעות היום, 

 ומרחב התעופה שלו הוא קצר. נכון להיום אין עדכונים לגבי הידבקות מן הנגיף בארץ, אך 
 ת מנע, מניסיון מדינות אחרות, היתוש מסוגל להעביר את הנגיף, ולכן יש לנקוט בפעילויו

  וצמצום המים העומדים בגינות
 יתוש. כאשר מתקבלות פניות פניות בנושא הבמוקד העירוני, ניתנו הנחיות בנוגע לטיפול ב

 בנושא, המוקדן מעביר את הפניה אל אגף שפ"ע וגם מסביר על פעולות המניעה הנדרשות. 
 אסייאתי.בנוסף לכך, יצאו פרסומים בעיתונות המקומית על הטיפול ביתוש הנמר ה

 תושבי הוד השרון הבחינו )והריחו( בשופכין בנחל קנה.  -בעיית השפכים של מוא"ז דרום השרון
 דרום השרון. הטיפול במערכת התארך של מי השופכין הגיעו בעקבות עומס על המט"ש 

 למעל לחודש, ובעקבות כך נעשה שימוע על ידי המשרד להגנת הסביבה. יהודה אולנדר, 
 שעות לתיקון תקלות. צה"ל  24כות הסביבה בשרון, סיפר על גיבוש נוהל מנהל היחידה לאי

 ומועצת יו"ש יצטרכו לטפל באופן מיידי בתקלות מעין אלו. נכון להיום נחל קנה יבש, ולא 
 מוזרמים אליו מי ביוב גולמיים, אבל יש עוד שאריות שטרם נשטפו.

 והקיימות. מחלקה הקיימת  , הסבירה על הקמת המחלקה לאיכות הסביבהכרמית קניגסברג
 חודשים. המחלקה תחת סמכות המנכ"לית, משום שמטרתה היא להקים ולתחזק  5מזה 

 פרויקטים סביבתיים בכל אגפי העירייה. נכון להיום מקודמים פרויקטים באגפים: ההנדסה, 
 שפ"ע חינוך ורווחה. עם גיבוש תכנית עבודה, החלה העבודה של קידום מרבית הפרויקטים 

 עים בה: תכנית חינוכית ספיראלית, מיפוי עצים, מעבר לתקן בנייה ירוקה, גינות הקבו
 קהילתיות, תכנון טבע עירוני, תחרות האגף המקיים, תכנית לפיתוח פורום עסקים ירוק, 

 אירועים עירוניים מתחשבים בסביבה ושבוע אהבה לסביבה.
 רשמה: כרמית קניגסברג )אוחיון( 


