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 15-01.2021ועדה לאיכות הסביבה פרוטוקול                                                                                                     

   
בחדר ישיבות    ( 2021אפריל  26 ) תשפ"א אייר' טורביעי יום שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת 

 רמלה.  1צמן , רחוב ויע"ש אפריאט 
 
 

 :משתתפים      :                                                                  נוכחים
 מנהל תחום אנרגיה וחשמל -אלון שמש      יו"ר הועדה                                       -שלומי פנטה 

 מזכירות העירייה  - ה צורדקר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה            קטי -שרון אטנר 
 מנהל אגף שפ"ע   -דוד חביבה 

 
  :חסרים

 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 
   חבר מועצה                      -אברהים ) מינו( אבו לבן 

 חבר מועצה -עדי שטרנברג 
 נציגת ציבור       -רויטל דיגה 

 נציג ציבור  -עזרא בן משה
                                                                                 ציבור  נציג  -יוסי בן חיים 

 
 

 

 שלומי פנטה, חבר מועצה ויו"ר הועדה : 

 מציג את הנושאים על סדר היום : מודה למשתתפים שהגיעו לוועדה, 

 הקמת מתקנים פוטוולטאים.  .א

 החלפת נורות ללד בתאורת רחובות.  .ב

 אוטומטית במגרשים בערב. כיבוי אורות .ג

 גלאי נפח במשרדי העירייה ומוסדות. .ד

 

 :אלון שמש , מנהל תחום אנרגיה וחשמל

 העירייה החלה בפרויקט התייעלות אנרגטית ברחבי העיר וכן מדגיש את החיסכון בעלויות. מציין את העובדה כי 

 בחשמל. 60%יסכון של טכנולוגיה פורצת , חיסכון בחשמל, ח -ישנם יתרונות רבים בפרויקט זה 

 כחלק מפרויקט זה, יהא חסכון גם בכוח אדם מאחר והמערכות תהיינה  ממוחשבות וחדשניות.

 תאורה חסכונית עם בקרה דיגיטלית ממרחק. תאורת לד:

 עמודי תאורת לד. 600 -מתוכם כ , גופי תאורה 7,000 -קיימים בעיר כ מציין כי 

 כיבוי אורות אוטומטי כאשר החדר ריק. בגני ילדים,  כיתות לימוד ומשרדי העירייה. גלאי נפח:

 

 עדכונים : 

  יהודה שטיין ובן גוריון, כולל החניות.   :  ברחובותעמודי התאורה בתאורת לד גם בקרוב יוחלפו 

 במסגרת פרויקט "מהיר עיר" , יבוצע  שדרוג רחוב הרצל.  כמו כן ,             

 ייה הגישה קולות קוראים של משרד הכלכלה, לקבלת תקציבים נוספים.העיר 

  ם את התאורה הדלקה/ כיבוי תאורה.עמעיש בקרה ויש אפשרות ל 200בכביש 
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   .מגרשי ספורט: עמעום אורות וכיבוי אוטומטי כל שעתיים, עם לחצן להדלקה מחדש 

, 22:00כיבוי סופי בשעה לכיבוי אורות,  חשיבות  לכן ישואט ן 300-500ם צריכה מאוד גבוהה מדובר על נורות ע

 כדי לא להפריע את מנוחת השכנים.

  מערכות על גגות מבני ציבור. 17פוטו וולטאי: יצור חשמל מאנרגית השמש. קיימות 

 שנים. 6-5החזר ההשקעה תוך ₪, מיליון  9 -, בהיקף השקעה של כנוספים 19בימים אלה מתקינים              

 

 

 :איכות הסביבהמחלקת מנהלת , אטנרשרון 

המשרד להגנת הסביבה החליט להציב בעיר תחנת ניטור קבועה בקרית האמנים )החלטת המיקום היא של המשרד לאיכות הסביבה 

 לאור בדיקות ובחינות במקום(. 

 

 שלומי פנטה, חבר המועצה ויו"ר הועדה : 

  -סיכום 

 חה במייל, לא הגיע לישיבה(, הישיבה הבאה תעסוק באיכות אוויר.עדי שטרנברג )נשל , בקשת חבר הועדהבהתאם ל

 אפשרות לסייר בתחנת הניטור בקרית האומנים.תיבחן 

 

 

 
 
 
 
 

 שלומי פנטה

 חבר מועצה 

 יו"ר הועדהו

 

 

 


