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 :נוכחים

  עו"ד אביעד מנשה )יו"ר(,  -יו"ר 

  שרון ליברמן, ד"ר יניב רונן -עובדי היחידה לקיימות 
  מירב פולימר, גלית לנדסהוט -חברי מועצה ונציגי סיעות 

  משה בלסנהים, אילן רון, בת שבע קופטש -נציגי ציבור 
  :ארביטמן אלינהנציגות הגינות הקהילתיות  

  נחום מנהלך מחלת תפעול באגף שפ"עאבישי בן 

 נעדרו:

 אלי הולצמן 

 בני רייך 

 אמנון האן 

 מהלך הדיון:

 ערב טוב ושלום לכולם. אביעד מנשה:

 אני מבקש להתחיל במספר עדכונים: 

בחודש האחרון התחלנו במהלך של הכנסת פחי מחזור כתומים, פחי  .1

מהלך מתבקש ונכון מחזור לאריזות, לכל משרדי העירייה. זהו 

 עובדי העירייה ישמשו דוגמא אישית.ש

 ', יו"ר ועדת איכות הסביבה בכנסת, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ .2

בתחום הנעשה סקירה על  השמעבחודש ספטמבר. היא ביקרה בעיר 

לאחר מכן ראש העיר ערך סיור בהשתתפותה . הקיימות והסביבה

 על הנעשה בעיר. קיבלנו מחמאות בגבעת קוזלובסקי. 

כרגע  .בימים האלו אנו מתחילים לעבוד על תכנית העבודה השנתית .3

אני  .הקורונהשיצר משבר בערפל בגלל חוסר הוודאות  וטהכל ל

לשגרת הקורונה ולשגרה תהיה לנו תכנית ביקשתי לבדוק אפשרות ש

ור את קבישיבה הבאה. נסהבריאה שבה הקורונה תהיה מאחורינו. 

 .2021שעתידים לעשות בשנת כל מה שעשינו השנה ומה 

 2021לישיבות הוועדה שתתכנס בשנת בחודש הקרוב נשלח מועדים  .4

 .ים שלכםביומנאותם שתוכלו לשריין כדי 

אני מבקש כעת מאבישי בן נחום, מנהל מחלקת התפעול באגף שפ"ע, 

 מד.-להציג את אמנת קלימא

  .מציג מצגת בנושא אבישי בן נחום:

 .פותח לשאלותתודה רבה אבישי. אני  אביעד מנשה:

 ?איזה פעולות יקודמו ?פסים קונקרטייםהאם יש  :ארביטמן אלינה



 
פליטת גזי חממה, אם אני זוכר נכון, והוא הראה נעשה סקר שנים  8לפני  : בן נחום אבישי

שהגורם הכי משפיע זה השוק הפרטי. השפעת עיריית גבעתיים על 
פליטת גזי חממה הוא מאוד מינורי. אבל נאה דורש נאה מקיים, ומצופה 

  מאתנו גם ליזום.

 אנחנו כלואים בין רשויות שמשפיעות עלינו ממה שנעשה בשטחן. 
 מודעותה  אתהעלשאנחנו יכולים כן לעשות יכולות להיות הפעילויות 

 באנרגיות אחרות.לנושא, לצמצם כלי רכב מזהמים, לעשות שימוש 

של היחידה מתמקדת בחינוך והסברה לקהילה, חינוך תכנית האירועים  : מנשה אביעד
 סביבתי בבתי הספר. 

 ?כלי רכב חשמלייםמה לגבי  : רון אילן

, אבל ממה שידוע לי יש התחלת חשיבה א נושא שאני מטפל בוזה ל : בן נחוםאבישי 
 את כלי הרכב של העירייה לחשמליים . בעירייה להפוך 

 . לכלי רכב חשמליים במרכז המסחרי בבורוכוב יש עמדות טעינה : פולימר מירב

חברים שטרחתם והגעתם. תודה רבה אבישי על הצגת הנושא  תודה רבה :מנשה אביעד
  להתראות. .על עצמכם תשמרו .המאלפת
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