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 (,בבית העירייה2018פברואר  25)יום , י באדר תשע"ח שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת  
 זינגר ז"ל. ע"ש פנחס

 
 :מוזמנים:                                                                     יםנוכח

 מנהל שפ"ע -דויד חביבה יו"ר                                                   –בנימין בנימין 
 הסביבה מנהלת איכות -שרון אטנר חבר מועצה                                   –עמאר אבו גנאם 

 מנהל הגינון -וסף ברוש סגן                                                      י –רונן מושייב 
 מנהל הפיקוח העירוני -פלי בן שבת                                                                                   

 מנהל המוקד העירוני -אברהם דזורייב                                                                                   
 מזכירות העירייה  –שלי ביטון ע"ד                                                                                   

 
 :נושאים לדיון על סדר היום

 
 :ם, והסדרת מקום לפינוי גחלים לקראת חול המועד ויום העצמאותהגדרת אזורים למנגלי.  1           

 כיום אין אישורים מוגדרים ומוסדרים בעיר, ובשל כך יש פגיעה בגינון וריהוט רחוב.א.                  
 , כפארק היחיד בעיר בו  מותר 44טווח ארוך: מומלץ להגדיר את פארק רמלה לאורך כביש ב.                  

 לעשות מנגלים, היות שהוא פארק רחב ידיים, שנמצא החוץ לשכונות בעיר.                      
 טווח קצר: נמצאו ארבעה מקומות בעיר: החורשה בפארק עופר, החורשה בגן ההגנה, שטח ג.                  

 ח ע"י המתנ"ס בשכונתפתוח בין קרית האמנים ופיקוד העורף, חורשת אדרת, שטח פתו                    
 קרית מנחם בגין.                    

 
 יעול לטיפול בבעיות גיזום עצים בעיר .2

 פניות פתוחות בנושא גיזום עצים. ממוצע המענה לפניות תושבים הינו מעל  234קיימות א.                
 לחודשיים.                    

 ₪  210,000הגדלה משמעותית של תקציב הגינון, בין היתר הועלה ל בוצעה  2018בשנת ב.                 
 מנופאים. 2תקציב השכרת מנוף. במחלקה                     

 לא כולל ליום עבודה(, ₪  2,000ברוש טוען קיימת בעיה של זמינות מנוף מהקבלן אתו עובדים )ג.                 
  י הקרוב צפוי לעלות משמעותית עם המכרז החדש. כמו כן צריך לקחתוהמחיר בחודש יול                    
 בחשבון עלויות מנוף של מחלקות נוספות.                    

 שנים היא 5בליסינג תפעולי ל בבדיקה שנערכה נמצא שעלות השכרת מנוף גבוה הינה ד.                 
 )נתונים עדכניים מקצין הרכב של העירייה(. , נהג ודלקלחודש לא כולל מע"מ₪  14,000 -כ                     

 התחשיב הכלכלי שנערך בגזברות לא לקח בחשבון את היעדר השירות לתושב, ואת הסכנה  ה.               
 שבנפילת עצים.                    

 
 :יעול עבודות הגינון.  3

 18.50עובדים ביחס של עובד על כל  27דונם בעיר מעסיק כ  500יצוני המתחזק א. קבלן ח               
 דונם.                    

 עובדים בפועל ביחס של עובד  8דונם ומעסיקה כ  350מחלקת הגינון בעירייה מתחזקת כ  ב.               
 עובדים נוספים, והיחס יגיע 2פשרת גיוס מא 2018דונם. הגדלת התקציב בשנת  43.75על כל                      
 דונם לעובד. 35 -ל                    
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 סיכום:          
 

 :באחריות הגינון -הסדרת אזורים למנגל . 1 
 יבוצע פרסום בעיתונות, היכן מותר לעשות מנגל .א
 שות מנגל".יוצב שילוט בגנים הציבורים "אזור למגלים"  "חל איסור להבעיר אש ולע .ב
 במקומות המוגדרים יוצבו עמדות מיוחדות מבטון לאיסוף גחלים )שיועברו מאוחר  .ג

 , כשתסתיים הכשרתו(.44יותר לפארק         
 אחריות הפיקוח העירוני. –יבוצע פיקוח בחול המועד פסח וביום העצמאות  .ד
 

 :יעול הטיפול בגיזום עצים.  2
 ימים בשבוע,ולתת מענה  5מנוף בליסינג, כדי שאפשר יהיה לעבוד  הועדה ממליצה לרכושא.                

 לצורכי העיר ושירות ראוי לתושבים.  
 מחלקה קיימים שני מנופאים שיוכלו לתפעל את המנוף ואף לתת מענה במקרה חירום ב.  ב
 )ברגע שהמנוף שלנו(.      
 המנוף יכול גם לשמש גם את מחלקת התחזוקה והחשמל.ג.   

 
 :הטיפול בגזם יעולי .3

 דונם. 22.5א.  ההמלצה המקצועית היא עובד אחד על כל     
 עובדים. 5שטח עבודה במחלקת הגינון, ולקלוט עוד \אי לכך המלצתי היא לשפר את היחס עובדב.                

 
 
 
 
 
 

 בנימין בנימין                                                                                

 יו"ר הועדה                                                                               

 חבר מועצה                                                                             
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