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 סיכום
 :מיחזור ברובע .1

 
   הפרדה במקור   -המיחזור הארצי  א. פעילות בנושא החלה לפני כשנתיים במסגרת פרוייקט

 )חום( . במסגרת הפרוייקט בוצע מיפוי של כל הרובע והוכנה תוכנית הצבה והטמעה. המימוש     
 נדחה לאחר שהתברר שהטיפול בפסולת בקצה התהליך אינו מייושם.    

   יישום של חוקשינויים, בימים אלו אנו הולכים לקראת  ב. במהלך התקופה התוכנית עברה
 )פח כתום(. האריזות    

 מגבלת תקציב(. – //8במספר )במקום  11ג. במסגרת הפרוייקט יותקנו מיסתורים יעודיים, 
 כל מסתור ישמש עבור:    

 פח כתום )אריזות(, 
  פח כחול )עיתונים(. 
 תא קרטונים. 

 הקריטריונים למיקום:                
  מרחק הליכה.                   

 בטיחות תעבורה.                    
 נראות.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :פעילות להמשךד. 
 מהעמדות, יבוצע סימון תבימים הקרובים יבוצע סיור בו יקבע באופן סופי מיקום של כל אח (8

 בסיור ישתתפו נציגי ועדת שפ"ע אחראי המיחזור בעיריה. בשטח.
הנחיות  , בהמשך יופץ מסמך שיכלוללתושבים מח' הדוברות והועד ידבררו את הנושא (1

 נושא.במפורטות 
 ומוקדי המיחזור השונים.עמדות המיחזור במרכזים המסחריים יבוצע שידרוג של  (3
 נעדכן בהמשך. –וניקה אנו בודקים את המענה למיחזור סוללות וציוד אלקטר (4
תחל לפעול באופן המיחזור  ופעילות יותקנו המסתורים אנו מעריכים שעד סוף אפריל (1

 .שוטף
מיחזור פרטי  –הועדה תבחן את נושא הסיוע בהכנסת קומפסטורים לתושבים שירצו בכך  (6

 של פסולת אורגאנית.
 

 :אלביציות .1
 43ברעות,  31של הגדם לגובה פני הקרקע ) נכרתו ובוצע כירסום ,העצים אשר סומנו .א

 במכבים(.
 החל טיפול לקטילה של השורשים. .ב
 :נתקבלו ההחלטות הבאותו פעם נוספתאופן השיקום מחדש נבחן  .ג

העץ היה תחת קו חשמל או בסמוך לעמוד חשמל, תבוצע השלמה ותיקון  בערוגות בהן (8
 של המדרכה, לא ינטע במקום עץ חלופי.

 בערוגות בהן העץ היה נטוע בסמיכות לחצר פרטית בה היה נטוע עץ בעל נוף רחב ינתן  (1
 (.8מענה כמו בסעיף 

 בשאר המקרים ינטע עץ בסמוך לערוגה הקיימת בהתאם לשיקול גורמי המקצוע. (3
תבחן האפשרות להשלים את העצים בצידו השני של הכביש, על פי שיקול גורמי  (4

 השקייה בקרבת מקום. המקצוע ובהנתן מענה למערכת
 אנו מחוייבים לטעת עץ במקום כל עץ שנכרת. (1
 .1/81הפרוייקט יימשך גם בשנת  (6

לאור בעיות שהיו בעבר  .מדי פעם על ידי תושבים מהרובע מועלהנושא אופן ביצוע הגיזום  .ד
אופן ביצוע הגיזום מפוקח ע"י גורמי מקצוע. הגיזום  עם קבלן הגיזום, הוחלט על החלפתו.

וגיזום נופי לקראת  הקיץ על  פעמיים בשנה. גיזום עמוק בחודשים נובמבר/דצמברמבוצע 
 מנת לשמור על נוף העץ תוך מתן הצללה.

 
 :גינון ברובע .9

של צמחייה עונתית. הפעילות מבוצעת באופן מקצועי על ידי  מואצתבימים אלו מבוצעת שתילה 
מתבקשים לפנות לועד הרובע או מחלקת גנים ונוף. תושבים המעונינים להציף בעיות בנושא 

 השוטפת.  בודה, פנייה ישירה לצוותים שעובדים בשטח פוגעת ומפריעה לע8/6למוקד 
 

 ישן מול חדש ./8
 שידרוג 1/81חברי הועדה עודכנו על תקצוב מיוחד ממשרד התשתיות במסגרתו יבוצע במהלך 

 מיליון ש"ח(, מעבר למערכת ממוחשבת. 1של מערכת ההשקיה בכלל הרובע ) כ 
הכל בהתאם לתקציב הזמין ולאחר תהליך  בנוסף יבוצע שידרוג של גני המשחקים שטרם שופצו.

 תיעדוף.
           

 ודה מודה לחברי הועדה על ההתנדבות, כמו כן אנו מודים למח' גנים ונוף על שיתוף הפעולה והעב      
     המקצועית.      

       
 בברכה                  

 
 יעקב )ג'וקי( ניב        
 יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות סביבה        

 




