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 . 1/2019רוה"מ מתכבד לפתוח את ועדת איכה"ס 

 יש כמה נושאים הנוגעים לשיפור איכות הסביבה שאנו מקדמים. –רביץ יצחק 

נקודות ביישוב אשר קיים   14. פרוייקט הנחת פחים טמונים. ביצענו מיפוי של הצרכים ואיתרנו  1

 ליטר ומהווים מפגע תברואתי במרחב הציבורי.  1,100בהם ריכוז של מיכלי אצירה בנפח 

קים ורשויות מקומיות ובחרנו את סוג הפחים שיותקנו. אני במקביל בצענו סקר שטח אצל כמה ספ

 מקווה שנצא למכרז לביצוע בחודש הקרוב.

 מדוע בעצם לא להחליף בכל הקריה. –איפרגן 

 זה בא לתת מענה למקומות שיש בהם ריכוז של ארבעה פחי אשפה לפחות.  –רביץ 

הרחובות2 תאורת  גופי  החלפת  של  האנרגטית  ההתייעלות  פרוייקט  נכנס   .  הוא  אף  לד,  בנורות 

אינג' ידי  על  ומקיף  מקצועי  סקר  בוצע  האחרונה.  נעמן     לישורת  עמודי   צור  כל  התאורה  של 

לבצע  החלטנו  התאורה.  לשדרוג  חלופות  כמה  המציג  מפורט  דו"ח  קיבלנו  ביישוב,  הציבוריים 

ופיים ועשוי החלפה של כל גופי התאורה הקיימים במרחב הציבורי. המכרז נמצא בשלבי הכנה ס

להתפרסם בשבוע הבא. אציין כי גופי תאורת הלד שהותקנו ברחובות הרי"ף ובלוך ממחישים עד  

 כמה המהלך היה נכון ומתבקש. 

 שינוי מהקצה אל הקצה.  זה  –איפרגן 

יועמ"ש המועצה המליצה שהמליאה תאמץ חוק עזר כללי לאכיפה   –. חוק עזר אכיפה סביבתית  3

 ו מענה לאכוף עבירות של השלכת פסולת, סילוק מפגעים, גרוטאות רכב וכו'. סביבתית בכדי לתת לנ

עד עתה אין לנו את הסמכות לקנוס את מפירי החוק. יש לנו פקח שהוסמכך לכך אך צריך לתת לו 

 את השיניים לאכוף.

. שמירת הניקיון במרחב הציבורי, החלטנו לצאת במסע פרסום חדש ומקיף להגברת המודעות 4

על ניקיון המרחב הציבורי. אנו נבצע זאת במוסדות החינוך וגם ברחבי היישוב. אני סבור   לשמירה

הציבורי.  הרכוש  על  לשמירה  מודעות  לפתח  להם  תגרום   , בעיקר  ילדים  אצל  המודעות  להגברת 

 כמובן שיחולקו פרסי עידוד.

  



 

 המבצע של "יוני ניקיוני" בקיץ היה מצויין.  –איפרגן 

 

 וכנן להיות מקיף יותר.המבצע הזה מת –רביץ 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


