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 :משתתפים    :                                                                  נוכחים
 מזכירות העירייה  -י ביטון עו"ד של     יו"ר הועדה                                       -שלומי פנטה 

      חבר מועצה                   -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 חבר מועצה -עדי שטרנברג 

 נציג ציבור   -יוסי בן חיים 
 איכות הסביבהמנהלת היחידה ל -שרון אטנר 

 
  :חסרים

 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 
 מנהל אגף שפ"ע   -דוד חביבה 
 נציגת ציבור       -רויטל דיגה 

                                              נציג ציבור                                     -עזרא בן משה
                              נציג ארגון ירוק

 נציג המשרד להגנת הסביבה
  

 
 :נושאים לדיון על סדר היום

 
 יו"ר הועדה שלומי פנטה , מציג את הנושאים על סדר היום : 

  
 סקירה על פעילות יחידת איכות הסביבה בתקופת הקורונה  .1
 ן בנושא שיפור איכות הסביבה בעירדיו .2

 
 

 שרון אטנר , מנהלת היחידה לאיכות הסביבה : 
 

ברחובות, במיוחד על יד  200אשפתונים, שיוצבו ברחבי העיר  300 -בוצעה הזמנה למעדכנת מדיון קודם כי 

 בגנים ציבוריים.  100 -ספסלים ותחנות אוטובוס,  ו

 גבי חשיבות המחזור.רה"ע  להעלאת המודעות ל  עם סרטון  הוכן

 אריזות, זכוכית, קרטון, נייר, בקבוקים, פסולת אלקטרונית,  בגדים.:בעיר יש מכלי מחזור 

 ל מכלי מתכת.  שאין מחזור 

 
 אברהים ) מינו( אבו לבן  , חבר מועצה : 

 
 מציע כי ביום הניקיון להכין פעילות גם לשכונות.  
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 עדי שטרנברג,  חבר המועצה : 
 

 ) זיהום וריח רע (. בדגש על מפעלי בטון ומלט  מעלה את הבעיות בדגש על אזורי התעשייה 
 
 

 

 

 

 

 15-3/2020פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה                                                                                                     

 

 ות הסביבה : שרון אטנר , מנהלת היחידה לאיכ
 

לאחר בקשות רבות מצד העירייה,  המשרד להגנת הסביבה החליט להציב בעיר תחנת ניטור קבועה בקרית 

 האמנים )החלטת המיקום היא של המשרד לאיכות הסביבה לאור בדיקות ובחינות במקום (. 

 
 
 יכום : ס

באחריות שרון אטנר ואגף   -הטמעת תכנית במערכת החינוך וניקיון בתי ספר ואחרי הצהריים בקהילה   .1

  החינוך. 

 בדיקה ובחינה לגבי פעילות בשכונות ) יום הניקיון (.  .2

זיהום אויר, פסולת, ריח רע   רעש, –פילוח תלונות מהמוקד העירוני ) איכות הסביבה לוועדה הבאה להציג  .3

 באחריות שרון אטנר.  –( 

 פרסום לתושבים. -לאחר הצבת תחנת ניטור   .4
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