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 נוכחים:

 ראש העירייה -מר חי אדיב
 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה -מר חיים שאבי
 ש העירייהאסגן ר -מר יגאל שמעון

 מינהל ההנדסהמהנדס העיר, מנהל  -אדר' סרג'יו וולינסקי
 מנהל אגף שפ"ע -מר צביקה בלומנשטיק

 סגן מנהל אגף שפ"ע -מר יהודה ג'אנח
 מנהלת מח' התחדשות עירונית ומח' איכות הסביבה וקיימות -קניגסברג-גב' כרמית אוחיון

 
 חברת הוועדה -גב' עדי ברמוחה

 חבר הוועדה -עו"ד משה חנוכה
 חבר הוועדה -מר יעקב שוויצקי

 
 ר.ג.א אקולוגיות ופניאומטיקס:נציגי חברת 

 נונועמר ערן ו
 גב' ענת חיים

 מר קובי גרשון
 

 לא נכחו:
 מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון -מר אורן תבור

 חבר הוועדה -מר דליק ווליניץ
 חבר הוועדה -מר אביאל אברמוביץ'

 
 מהלך הישיבה:

 
הוצגה מצגת על ידי נציגי חברת ר.ג.א, למוצר אותו הם  -מערכת איסוף אשפה פניאומטית .1

על ידי   ;משווקים: מערכת איסוף אשפה פניאומטית. המציגים הסבירו כיצד המערכת פועלת

ת מן הבניינים אל טרמינל שכונתי, שבו ס"מ העובר 50ל צינורות בקוטר של תשתית ש

ון השיטה הוא בצמצום האשפה נדחסת ומועמסת על גבי משאיות אל תחנות המעבר. יתר

 השימוש ברכבים ובכוח אדם. 

האשפה נשאבת אל התחנות על ידי משאבות. הטרמינל יכול להיות תת קרקעי, ותופס שטח 

 מתחת לשצ"פ או שב"צ. היבנותמ"ר ויכול ל 60 -של כ

בממוצע  2.5% -לטענת המציגים, שכונות בהן יש מערכת פניאומטית, ערך הדירה עולה ב

 ₪. ת דיור מגיע לכדי עשרת אלפים ועלות ליחיד

 כיום ישנן שתי מערכות פניאומטיות פעילות: ביבנה ובבית חולים איכילוב. שכונת זמר

 פעילים בערים שונותתכלול גם היא מערכת פניאומטית, וישנם מספר מכרזים  ברעננה

 למערכות כאלו.

לחברי הוועדה וכן סיפר מר יעקב שוויצקי שלח חומר  -איסור שימוש בקמיני עץ בהוד השרון .2

. כמו כן, סיפר על עיריית על רשויות כפריות שמגבילות משמעותית את השימוש בקמיני עץ

ירושלים ותל אביב בהן חל איסור מוחלט על שימוש בקמיני עץ. מר שוויצקי מבקש להחיל 

את אותם הכללים גם בעיריית הוד השרון. במסגרת הדיון הוצג למר שוויצקי הסעיף 
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דברים אלו ונטי בהנחיות המרחביות בנוגע למגבלות החלות על קמיני עץ. בעקבות הרלו

האחראי על הטיפול בתלונות ציבור על קמיני עץ. נכון להיום, המענה  עלתה סוגיית הגורם

היחיד הוא באמצעות פיקוח על הבנייה לעניין היתרים לארובות, אך הוסכם כי המענה 

 כות סביבה.מפקח אימהרלוונטי, צריך להגיע 

 המלצות הוועדה:
  -לעניין מערכות איסוף אשפה פניאומטיות .1

 נדרש סיור ביבנה לחברי הוועדה והנציגות המקצועית על מנת ללמוד על המערכת .א

ים המקצועיים לגבש המלצתם לגבי שילוב מערכת פניאומטיות בתכניות מרעל הגו .ב

 עתידיות.

  -לעניין קמיני עץ .2

לקמיני עץ נדרשת הכשרה נוספת לפקח איכות סביבה לנושא סעיפי אכיפה הנוגעים  .א

 ולזיהומי אוויר.

יש לכנס ישיבה עם הגורמים המקצועיים כולל היחידה האזורית לאיכות הסביבה  .ב

 לצמצום התופעה והטיפול בה.

 
 קניגסברג-כתבה: כרמית אוחיון

 


