מנהל תפעול
אגף איכות הסביבה

י"ג חשון תשע"ז
 41נובמבר 6143
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה
שהתקיימה ביום  04.41.43במשרדו 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
רפי ימין -חבר מועצה
ליזי אורון -ראש מינהל תפעול
עירית אנגלקו -מנהלת אגף איכות הסביבה
אודי חן -נציג ארגוני סביבה ארצי
מהלך הדיון
 .4הכרות עם יו"ר הוועדה החדש ,מר דניאל מהרט .דניאל הציג את עצמו ואת פעילותו לאורך השנים .חברי
הוועדה הציגו לדניאל את פעילות הוועדה והנושאים שנדונו בה לאחרונה.
 .6לאחרונה ישנן פניות לתקשורת בנושא מטרדי ריח ואיכות אוויר בנתניה .תושבים שונים חוששים שהמטרדים
נובעים מהמפעלים בנתניה .עירית הבהירה כי כל התושבים מקבלים מענה מיידי לפניותיהם ,נערכים סיורים
והנחיות ניתנות ע"י האגף או המשרד להגנת הסביבה במידת הצורך .לאור הפניות השונות סוכם על תיאום
ישיבה עם נציגי וועדי השכונות בנושא .באחריות עירית.
 .0אודי ציין שחשוב לדברר את המענה לתושבים בערוצי התקשורת השונים .נמסר כי העירייה אינה עונה לפניות
בפייסבוק אלא בפייסבוק העירוני ,דבר שנעשה בשוטף .כמו כן ,אגף איכות הסביבה מעביר מידע ונתונים
באתר העירוני וגם לדוברות העירייה אשר מעדכנת את הפונים במדיה בהתאם לצורך.
 .1הוצע להתמקד במס' נושאים לאורך השנה הקרובה ,לרבות איכות אוויר וריחות ,התייעלות אנרגטית,
יתושים ,חינוך סביבתי ופסולת בניין.
 .2אודי ביקש לקבל מידע תכנוני בנושא שטחים פתוחים במזרח העיר לאור הרחבת גבולות העיר והקמת אלפי
יח"ד חדשות .הובהר כי אין לוועדה סמכויות בנושא התכנון ומאידך נציגי איכות הסביבה שותפים להליכי
התכנון בעיר .סוכם לזמן את מהנדס העיר ,אבנר אקרמן ,לאחת מישיבות הוועדה הקרובות על מנת שיציג את
התכנון של האתמ"מ והאנ"מ.
 .3דניאל מבקש לבחון הקמת יער מאכל בעיר לאור פניות שהיו לאחרונה בנושא .נמסר כי הנושא עלה גם אצל
מהנדס העיר ,אשר בוחן מיקום מתאים .בנוסף ,ברחבי העיר הוקמו גינות קהילתיות המשלבות צמחי מאכל
לרווחת התושבים.
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