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 31/8/20מתאריך    01/2020פרוטוקול וועדת איכות הסביבה מס'  
 

 נוכחים: 
 יו"ר הוועדה וסגן ראש העיר  –מר חמד נעים 

 חברת הוועדה ותברואנית  –גב' גלינה אמדור 
 ראש מינהל שפ"ע  –מר עמית דהן 

 
 חסרים:

 חבר מ"מ וסגן ראש העיר  –מר שמעון בן נעים 
 חבר  –עו"ד יוסף ברדא 
 חבר –מר שמעון ביטון 

 חבר –מר בני שטרן 
 חבר  –מר מיקי אטיאס 

 
 : על סדר היום

 בקשה לפינוי.  –בעיית אסבסט בקריית החינוך  .1

 . 2020-2021בקשה להמשך הטיפול קול קורא לשנת  –שפני סלע  .2

 שנים. 3-קול קורא ל –חינוך סביבתי  .3

קידום בריאות לעובדי עיריית מעלות  –אפשרי בריא ואורך חיים בריא  .4
 תרשיחא. 

 
 ים.עמית דהן מציג את הנושא

 
 בקשה לפינוי:   –בעיית אסבסט בקריית החינוך   .1

 גלינה מציגה את הנושא: 
בשטח בי"ס בקריית החינוך ישנם גגות אסבסט מפורקים ולא צבועים דבר 

 המסכן את הציבור אשר גר בקרבת מקום. 
נעשה סקר הכולל צילומים וכמויות, הסקר הוגש לפני כשנתיים בזמנו שהיה  

 השר אלקין ולא נעשה כלום. 
העלות היא גבוהה   –מבירור שעשיתי ישנה חברה שמטפלת בפינוי והטמנה 

 מאוד. 
 מדובר בנושא שחייב לטפל בו בדחיפות ובהקדם. 
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 : 2021-2020בקשה להמשך הטיפול קול קורא לשנת    – שפני סלע   .2
 גלינה מציגה את הנושא: 

ה מדובר בחיה אשר מתרבה במהירות ומסוכנת לציבור בכך שהיא מעבירה מחל 
 שנקראת "לשמניה" )שושנת יריחו( והיא מועברת באמצעות עקיצת יתוש.

אלש"ח   100הגשנו בקשה למשרד לאיכות הסביבה ע"ס מיליון ₪ קיבלנו 
חודשים באיזור רחובות האיריס, כלנית  8- וצלו במלואם ובעזרתם למעלה משנ

ומ"ג המעפילים טיפלנו ברמה גבוהה מאוד אך לעומת זאת ברח' הורד ישנה 
וחלתה   בעיה קשה ואף ישנו מקרה אחד לילדה שנעקצה ע"י יתוש ברגל

 במחלת "לשמניה". 
 הוגש קול קורא נוסף לקבלת תקציב לטיפול ברח' הורד. 

 
 שנים:   3- קור קורא ל   –חינוך סביבתי   .3

 גלינה מציגה את הנושא: 
 אנחנו נערכים בימים הקרובים להוציא מכרז. 

 מבקש לקדם את הנושא מול נידא היועמ"ש. –חמד 
גלינה משיבה שהיא כבר בדקה ובשבוע הבא מקווה שזה יסתיים והמכרז יהיה 

 מוכן. 
 

ובדי עיריית מעלות  קידום בריאות לע   – אפשרי בריא ואורך חיים בריא   .4
 תרשיחא: 

 גלינה מציגה את הנושא. 
אלש"ח מתוכם כבר נכנסו לקופת   60אלש"ח מרשת ערים בריאות;  120קיבלנו  

 העירייה והשאר הוקצא לפעילות בבית הקשיש, במדור ספורט ולעירייה. 
 מבקש לברר מה נעשה בפרויקט בתרשיחא?  –חמד 

 גלינה תבדוק ותעדכן את חמד. 
 
 
 
 
 

 רשמה: כרמית אזרה 
 מזכירת ראש מינהל שפ"ע
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