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פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
שהתקיימה ביום  22.00.12במשרדו של אלי דלל ,סגן ומ"מ רה"ע
משתתפים:
אדיר בנימיני -יו"ר ועדת איכות הסביבה ,חבר מועצה
אלי דלל -סגן ומ"מ רה"ע
עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
אמיר חרג'ון -מהנדס חל"ת
אביב אבישר -אקולוגית עירונית
ירון שמש -מנהל הפרויקט מטעם חל"ת
נתי אברהמי -נציג ציבור
ליאורה ניצני -מרכזת תחום חינוך ,הסברה וקיימות ,מחוז מרכז ,המשרד להגנת הסביבה
מהלך הדיון
 מברכים על כניסתה לתפקיד של עירית אנגלקו ,מנהלת אגף איכות הסביבה החדשה ,במקומו של
מיכה בראל ,שפרש מתפקידו בתחילת .2012
 זו הישיבה הראשונה בשנה זו; בשנת  2012תתכנס וועדת איכות הסביבה פעמיים במקום ארבע
פעמים ,היות ולא ניתן היה לקיים וועדה עד לכניסתה של עירית לתפקיד בתחילת חודש מאי.
 מוצע לתאם סיור בחורשת הסרג'נטים באחד המועדים הבאים של הוועדה.
 חשוב שהוועדה תהיה מעורבת יותר בעשייה של האגפים השונים בעירייה ,ושגורמי העירייה
השונים יהיו מודעים לחשיבות של המעורבות מצד האגף לאיכות הסביבה כמעט בכל תחום
עשייה בעיר.
 אחד הנושאים הבוערים לוועדה הבאה הינו נושא היתושים ויש לתת עליו את הדעת.
 חורשת הסרג'נטים:
 oבמסגרת תב"ע של חורשת הסרג'נטים ניתן לבצע כיום עבודות פיתוח והסדרה .חשוב
שעבודות אלו יעשו באופן מינימלי תוך כדי שמירה על ערכי הטבע (בחורשה למעלה מ300-
מינים אנדמיים וייחודיים).
 oמטרת התב"ע הייתה הסדרה של תחזוקה הולמת למקום היות ועד כה לא ניתן לנושא מענה.
העי רייה פעלה רבות להוצאת פסולת ורכבים מתחום החורשה ולהסדרת התנועה במקום.
במסגרת עבודתו של ד"ר פרומקין מטעם העירייה נקבע כי חשוב להסדיר שבילים לחורשה.
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 oהעבודות שנעשות בחורשה מתואמות מול אביב האקולוגית העירונית ונעשות ללא פגיעה
בערכי הטבע.
 oחשוב שתהיה הפרדה בין שבילי הליכה לשבילי אופניים בחורשה ע"י צבע שונה .התחזוקה
נעשית במקטעים .חשוב לאפשר נסיעה והליכה דו סטריים ולא חד סטריים.
 oקיים חשש מהמשך הסדרת החורשה באמצעות הקמת שירותים כימיים ,כיתת לימוד וכד'.
כרגע אין תקציב להמשך עבודות הפיתוח.
 oחשוב לשדרג את מתקני המשחקים הקיימים כיום בחורשה ,יחד עם הקמת מתקני משחק
חדשים כפי שנקבע בתב"ע.
 oמוצע להקים פינת כינוס/מפגש או כיתת שדה שלא תהיה בנויה על מנת לאפשר לתלמידים
ליהנות מהחורשה במקום מבנה סגור .ירון ואביב פועלים לבחינת הנדון ,יועברו הדמיות של
מתחם מוצע.
 ניקוז רחוב הרצל -בה משך לוועדה קודמת ,עלה הנושא וטרם קודם .מחלקת מב"ת הציעו
פתרון שלא אושר תקציבית .עירית תפנה למב"ת לקבלת הפתרון המוצע ותציגו לוועדה על
מנת לבחון קבלת תקציב ליישום.
רשמה :עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
העתקים :מר אבי בן חמו – מנכ"ל העירייה
גב' מוניק בניסטי– עוזרת בכירה מנכ"ל
אדר' אבנר אקרמן -מהנדס העיר
אדר' שרה גזית -מנהלת אגף תכנון עיר ,מינהל הנדסה
מר רמי דואני -מנכ"ל חל"ת
מר יוני איצקוביץ -סמנכ"ל חל"ת
מר גידי מזור– מנהל מחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה
חברי הוועדה

