
 

 

 

 1/2020ישיבת ועדת איכוה"ס 

 בחדר הישיבות במשרדי המועצה 27/08/2020שהתקיימה ביום 

 נוכחים:

 ראש המועצה, חבר ועדה  -יצחק רביץ

 יו"ר ועדה -יהושע דויטש

 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג

 

דויטש ההתי   -יהושע  על  לספר  רוה"מ  את  להזמין  רוצה  המרחב  עלות  יאני  בתאורת  האנרגטית 
מ הוביל מהפכה בכל מה שקור להתייעלות סביב עניין  "הציבורי והפרויקט של הפחים הטמונים. רוה

וגם לגבי הפחים הטמונים  ,איכות הסביבה  אם אנו מדברים על תאורה   ,מדובר בתאורה ירוקה 
ביה שהולכים  איך  לראות  שמדהים  מציינים  טמ שו תושבים  פחים  יש  מקום  ובכל  שימנעו  ב  ונים 

 חתולים, נשמח לשמוע את סקירת רוה"מ. וריחות  

המועצה ראש  רביץ,  החי   -יצחק  מלבד  לד  לתאורת  שהחלפנו  התאורה  הגדול  סלגבי  הכספי  כון 
על   מדובר  וטובה   ,חיסכון  35%- כוהעצום,  נקיה  בריאה  תאורה  על  מדברים  בניגוד  .  יותר  אנו 

בעניין  לכם    שי דג בנוסף אני רוצה לה   G5ת קרינ   התאורה, חשוב לציין כי אין על עמודי  לשמועות
אנטנות שיש בהם בעיה בריאותית וזה צריך להיות    נאפשר הצבתאנחנו לא  ,  ריותלהאנטנות הסו 

 חד משמעי. ברור ו

של   הסופיים  בשלבים  אנחנו  הטמונים  הפחים  כאן    .הפחים  הצבתלגבי  המפוזרים    14יש  פחים 
בתוך  נמצאת  הפחים כבר    תשתיתבמקומות הבעייתיים בישוב כאשר כל מי שעובר רואה את זה.  

רואים,   שאתם  כפי  הפחים  בהאדמה  את  יטמינו  שני  הבא  ומהיום  תרוכזשבוע  בפחים    האשפה 
 משאית משולבת לפינוי.   המגיע ,חדשים. לגבי הפינוי

הקיבולת של הפחים המוטמנים היא הרבה יותר גדולה. כי אם    ,חוץחוץ מהתועלת שזה נקי יותר מב
קוב בגלל הדחס שזה נמצא    5קוב, לא רק שזה    5ליטר ועכשיו יש    1100  בגודל  יש לנו כיום פחים

 הפתיחה היא רגלית. , בנוסף, קיבולת ממה שיש בפחים הירוקים 30%במקום אחד, זה מוסיף עוד  

פה לא תהיה    , אך ק פחים מוטמנים הייתה בעיה של חתוליםשמעתי על הבעיה שבמקומות שעשו ר
 בעייתית ורק אותה החלפנו למוטמנים. שהיא הלנו את הבעיה כי בסך הכל לקחנו רצועה אחת 

 מ על הסקירה. "תודה רבה לרוה -יהושע דויטש

היתר בין  לציבור  המידע  הנגשת  אחד  קורא  קול  עוד  הטבע    יש  בתחום  חינוך  אירועי  באמצעות 
   העירוני  

ה הוציא קול קורא שמטרתו איסוף מידע יצירת תשתית מיפוי  ביבהמשרד להגנת הס  -אבי רוטנברג
המטרה של הקול    GIS  -של תשתיות טבע עירוני ומפגעים סביבתיים ייצור שכבת מידע במערכת ה

לטפל  ו למצוא להם פתרונות  ,  עירוניה  בם שנמצאים במרחיקורא הזה למפות את המפגעים הסביבתי 
ביותר המיטבי  באופן  משהו    דהמשר  , בהם  בזה  רואה  הסביבה  רשותו  חשובלהגנת    מקומית   כל 

  .שמכבדת את עצמה צריכה שיהיה לה את הפלטפורמה הזאת

שהתקינו קולטים סולארים על גגות מבני ציבור באמצעות    יש רשויות רבות בארץ  -יהושע דויטש
גג אולם בית    זה יכול לעזור עם חשמל בשבת.,  מפעל הפיסקול קורא מ ניתן לבצע זאת על  אולי 

 הספר. 

  



 

 .צריך לבדוק אם אפשרי שגג עגול יקלוט את זה -יצחק רביץ

בזמנו מול אדריכל הפרויקט, זה לא ישים היות ולא לקחו זאת בחשבון  בדקתי את זה    -אבי רוטנברג
 בעת תכנון הגג לגבי תוספת העומסים.  

 

 

 
 

 אבי רוטנברג  יהושע דויטש 
 מנכ"ל המועצה  יו"ר ועדה 

 


