
 

 

 2ט"ו /איכות הסביבה              פרוטוקול

2020, פברואר 9, י"ד בשבט תש"ף, ראשון אשר התקיימה ביום איכות הסביבהמישיבת ועדת   

 יו"ר הועדהחבר מועצת העיר,  -   דני קרן  השתתפו ה"ה:

   הועדה חבר העיר, ראש סגן - גרשקוביץ גאורגי

  ועדה חבר העיר, מועצת חבר - נוסימוביץ ליאוניד

 חיפה מחוז הסביבה להגנת וקהילה, המשרד לחינוך בכירה מרכזת -   אוםדורית ב  נוכחים ה"ה:

 חיפה מרכז מרכז למחקר סביבתי -   רויטל

 הקואליציה לבריאות הציבורמרכזת  -  רוית שטוסל

 "תארגון "סביבתימנהל מיזם  -  תומר חזן 

 על סדר היום

  שבוע הטבע העירוני.1

 פינוי פסולת אלקטרונית. 2

 .שונות3

 

 החלטות:

 .פעולה עם הטכניון בנושא גינות קהילתיות ףהאפשרות לשיתו קתיבד .1

 תעשה פניה להנהלת העיריה לבדיקת התכנות שימוש בכלי אוכל מתכלים בגנים ובבתי הספר. .2

 המשתתפים יתנו דעתם על התכנים אותם ניתן להמליץ לרשת המתנסים בנשר להשמה בשבוע הטבע העירוני. .3

 

 17:45הישיבה נפתחה בשעה 

כל ישיבה חייב להיות נציג אופוזיציה כחלק מחייב מהועדות העירוניות. מאחר והאופוזיציה טרם שלחה מינויים ב      

באופן מסודר מכתבים בדואר רשום שבהם צויין שבמידה ולא ימנו נציגים, של נציגים לוועדות למרות שהם קבלו 

 ., ועדה זו מתכנסת בהעדר נציג אופוזיציה2019לינואר  28הועדות יתכנסו החל מ 

 

_שבה הופיעה בפני הועדה 7.11.2019ביום _ותן סקירה קצרה על הישיבה הראשונה של הועדה שהתקיימה נ דני קרן:

עם המרכז לשלטון מקומי. עירית  ףבשיתו 22/3-28/3יתקיים השנה בין ה נושא שבוע הטבע העירוני.מציג את  אלה נווה.

המעשים הטובים ויום הניקיון. שבוע הטבע העירוני נולד לפני נשר החליטה להשתתף בשבוע זה שבמסגרתו חל גם יום 

ציבוריים שמטרתם  םואירועירבות  במהלך שבוע זה מתקיימים פעילויות שנים, כיוזמה של החברה להגנת הטבע. 8

מיידע את הנוכחים כי התקיימה ישיבה מקדימה  להעלות המודעות, להנגיש ולקרב את התושבים  לטבע שבקרבת הבית.

כל מחלקות העיריה שיש להן נגישות לשבוע זה. בשנה שעברה בעירית נשר בנושא שבוע הטבע העירוני, בו נטלו חלק 



 

 

משתתפים, תושבי נשר  600בו לקחו חלק כ בוע הטבע העירוני בפארק הגשרים בנשר התקיימה לראשונה פעילות ש

 והאזור.

 ה:ינוכחים את אשר הוחלט בישיבה עם האגפים השונים בעירימציג בפני ה

 .יבוצע הפנינג דומה בפארק הגשרים

 .פעילויות והדרכות במסגרת בתי הספר והגנים

 .בפארק הכלניותקיון ונראות יפעילות יחידת הנוער של נ

 .הקמת גן קהילתי בגן נחשון

 רותיים חברתיים שתתמקד בגן רייניש.יפעילות קהילתית בהובלת המחלקה לש

 בדק האפשרות לסיורים והדרכות של הקשישים.יהעמותה למען הקשיש תצטרף לפעילות בגן רייניש . ת

 במסגרת הפעילויות שלה.תשותף רשת המתנסים 

מעצבים גינה ועוזרים , מגיעים לשכונותנוף,  דריכלותת הכשרת סטודנטים הלומדים אהטכניון, במסגר רויטל: 

גם לפנות לרשות לנחל הקישון שיופיעו ויתנו הסבר על מומלץ לפנות אליהם. מציעה  לתושבים בהקמת גינה קהילתית.

 ועל הפתוח הסביבתי מסביב לפארק האגמים.פארק האגמים, המגוון הביולוגי בנחל 

 .קיוןיהלאומי. מקווה שהרשות בנשר הגישה קול קורא לנ ןמתקיים יום הניקיו 24/3: ב ברדורית 

 שח בגנים בנשר. וכדאי לחשוב על הצבת שולחנות שש בש א :רויטל

 בתל אביב במדרחוב ראיתי שמשחקים שח על המדרכות עם כלי משחק גדולים.דני קרן:  

בית הקשיש מחבר העמים, אינם שולטים היטב בשפה העברית ואם יבקשו לשתף אותם יצטרכו  תאוכלוסיי גיאורגי:

 למצוא דרך לגשר על פערי השפה.

רשת המתנסים בשבוע זה.. מציין ששבוע הטבע העירוני יקבל חשיפה באתרי המדיה  ףמבקש לקבל רעיונות לשיתו דני:

 של העיריה.

הפסקת השימוש בגנים ובבתי הספר בכלי אוכל בלתי מתכלים מפלסטיק מציינים את כדאיות בדיקת המשתתפים 

 ולהביא למודעות שימוש, בכלי אוכל מתכלים.

 לפעילות בשבוע הנוף.יתנו דעתם לתכנים להמליץ לרשת המתנסים  המשתתפים

נכנס לתוקפו חוק  2014במרץ  1 ב מציג בפני המשתתפים את התקדמות הפעילות העירונית בפינוי פסולת עירונית.  דני:

לצורך זה , של טיפול סביבתי בפסולת אלקטרונית קבע המחוקק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות. 

 חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר אשר רשאי לטפל בסוג פסולת שכזה. נקבעו שתי חברות כאלה. מ.א.י ואקומיוניטי.

 לראש העיר נשר.ששלחתי בזמנו בנושא, ציר מנהלים מצרף לכאן  תק

חברות וממתינים לחוות דעת משפטית בנושא, על דרך שיתוף הפעולה בין הרשות לבין גוף היישום ישבנו כבר עם שתי ה

 המוכר.

 

 .18:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 רשם: דני קרן, חבר מועצת העיר, יו"ר הועדה


