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 . 1/2021  אתכבד לפתוח את ישיבת הועדה לאיכות הסביבה -יהושע דויטש 

 המועצה שייתן סקירה על הנושאים שעומדים על סדר היום. אנו נשמע את ראש  

 השלמת פרויקט פחים טמונים

  2  ,  פחיםה  תביום שישי סיימו את התקנת שלוש   ,התקדמנו בפרויקט פחים טמונים  -יצחק רביץ

בלוך  מקווההלמרגלות    1  - ו"א  הגר  ברחובהותקנו   נוספים  ברחוב  כספים  לגייס  כוונה  מתוך   ,

כך שכל מקום שאין    הפרויקט בשלמותו  להמשיך בפרויקט זה עד להשלמתממשרדי הממשלה כדי  

וליופי של הפחים המוטמנים    לאסתטיקהשמעבר    ןפחים טמונים. חשוב לציייהיה  מסתורי אשפה  בו  

 . הקיבולת היא גדולה בהרבה

 

  הפיתוח מצפור ברחוב אוזניים לתור

  באמצעות גדר מדברת  שגודר  למקום ירוקור הפכנו  זאת מרכז המח  ,שכולם ראו   כמו  -יצחק רביץ

בנוי, מדובר על    יהיהיש תוכנית שהוגשה ואושרה, אני מקווה שלקראת החגים המקום    ואסתטית.

 רת ה' מתוכנן מצפה מאוד יפה. זגינון וכן הלאה, בע, מקומות ישיבה

    דיון בנושא התקנת אנטנות

לאחר דיונים רבים שהתקיימו למעלה משנה עם חברות התקשורת, משרד התקשורת    -יצחק רביץ

והמשרד להגנת הסביבה  בנושא בעיות הקליטה שיש ביישוב, חברות הסלולר הגיעו למסקנה מה  

אנו מקיימים כנס פתוח    , יעשה בשקיפות עם התושבים  כל ההליך מעוניינים ש  נוא היות ו,  הפתרון

פרסום לתושבים,   יצא  ולהשמיע  ,בקהילתון  מחר  לשמוע  לבוא  מוזמנים  ראשון  ,  כולם  כנס  זהו 

  יאנש   יהיועליהם את הדעת,    ןנית   וכמובן  אנחנו נרשום  ירובסדרה, את כל ההערות שהתושבים יע

יהיה עוד כנס    במקצוע במקום שיוכלו לענות ולתת את המידע בצורה מקצועית, לאחר הכנס הקרו

חברות התקשורת מציעות לעשות אנטנה    שות ובאיזה אופן.מה לעיוחלט    שלאחריושמספק תשובות  

ולמה זה לא מסוכן. אני בטוח שגם  במיקום הזה  באזור בית החלמה, יש להם הסברים למה דווקא 

  תקבלו פניות מהתושבים וחשוב ליידע את כלל התושבים ולספר בצורה אמיתית   כחברי מועצה  אתם

כל  ,  'מתחת לשולחן'תוב במודעה זה בדיוק המצב, אין  שכמה  ולא הוחלט  עוד  ששום דבר    וגלויה

 משרד להגנת  ה מלבד   -מקדם פנייה לגורם נוסף רוטנברג,  אביבמקביל . להגיעמוזמנים  התושבים

 

 



 

ומנוסה  יקטיבי שעובד  ימקצועי נוסף ואוב   יש צורך בגורם  .הסביבה שהוא הגוף הממלכתי הרשמי

 אנטנות אם הדבר יהיה מסוכן. ברשויות אחרות, חשוב לציין לא יהיה 

  המדובר   , האם סוג האנטנות 8אנטנות ובבית וגן יש    12כפי שידוע לי בשכונת הר נוף יש    - צבי רענן

 שונה? 

שהיות ויש פה רק אנטנה    ,טוענות להפך  לולר מדובר באותו סוג אנטנות, חברות הס   -יצחק רביץ

לכך שבעת   האנטנה תגרוםשהרי  קנית, ת מקרינה בעיר   19רמת הקרינה היא מאוד גבוהה, פי   תאח

 שימוש בטלפון תהיה פחות קרינה.  

 האם מדובר באנטנה אחת עבור כל חברות התקשורת?  -שוקי דויטש

יש פה בעיה  ו  היות מדובר על עמוד אחד שעליו יהיו מותקנות אנטנות של כמה חברות,  -יצחק רביץ

 התושבים, וזה המטרה של הכינוס.בכל החברות אנו בוחנים את העניין יחד עם 

 אני חושב שצריך להדגיש שלמועצה אין שום רווח כספי הנובע מכך.  -צבי רענן

 הדבר יודגש בכנס. כמובן  -יצחק רביץ

  

 

 

  
 אבי רוטנברג  יהושע דויטש 

 מנכ"ל המועצה  יו"ר ועדה 
 


