מנהל תפעול
אגף איכות הסביבה

י"ח כסלו תשע"ז
 88דצמבר 6186
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
שהתקיימה ביום  16.86.86במשרדו של אלי דלל ,סגן ומ"מ רה"ע
משתתפים:
דניאל מהרט -יו"ר ועדת איכות הסביבה ,חבר מועצה
אלי דלל -סגן ומ"מ רה"ע
חיים פרידריך -חבר מועצה
ליזי אורון -ראש מינהל תפעול
עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
שי בעדש -עוזר סגן ומ"מ רה"ע
אודי חן -נציג ארגוני סביבה ארצי
מהלך הדיון
 .8ישנה חשיבות להשתתפות נציגי ציבור בוועדה .בהתאם מוצע כי נציג ציבור שלא ישתתף בשלושה מפגשים
רצופים של הוועדה יוחלף בנציג אחר.
 .6עירית תעביר לאודי את רשימת חברי הוועדה .בוצע
 .3עירית עדכנה בנושא הצבת תחנת ניטור בעיר בתיאום מול המשרד להגנת הסביבה .כמו כן נמסר כי כל
המדידות והניטורים הנעשים בעיר מפורסמים באתר העירוני.
 .4אלי הציג את בעיית הריחות בשכונת נווה איתמר ,ממס' גורמים מחוץ לנתניה כגון רפתות וזיבול .אלי יעלה
את הנושא מול איגוד ערים שרון כרמל לסיוע בנדון.
 .5טענות על ריחות ממפעל טמפו -הנושא ידוע לאגף איכות הסביבה ונמצא בטיפול של המשרד להגנת הסביבה.
לאחרונה נעשו מס' ביקורות של נציגי המשרד וביקורת אחרונה בנושא ריחות שממצאיה טרם הועברו.
העירייה פנתה למשרד בבקשה לקבלת הממצאים .אודי מבקש לדעת במידה וישנן הפרות של תנאי היתר
הפליטה של המפעל .עירית ציינה כי הנושא בטיפול המשרד וכי אין לאגף סמכות לפרסם מידע בנושא .הוצע
לאודי לפנות לפניות ציבור או למוקד של המשרד להגנת הסביבה.
 .6פגישות הוועדה לשנת  6187ייקבעו מראש לכל השנה כולל סיור או שניים באתרי הטבע העירוניים.
 .7יערות מאכל -העיר ייה מיישמת את הנושא במס' מוקדים כגון יער הספורטאים וגינות קהילתיות .הנושא
בבדיקה על מנת לבחון אם ניתן לקדם הקמת יערות נוספים ברחבי העיר.
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