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בס"ד

פרטי-כל ישיבה מס' 2של ועדה לאיכות הסביבה,
מיום שני ,ב' בטבת ה'תשע"ו ( )14/12/15
השתתפו :
הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצה  -יו"ר;,
הרב יהודה מרמורשטיין ,מנכ"ל עלה;
מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות הסביבה;
אליהו ארנד ,עוזר סגן רה"ע.

נכחו:
יששכר סיטקוב ,רכז אכיפה ,קרינה ורעש במח' לאיכות הסביבה;
מקוננט גדמו ,רכז רישוי עסקים במח' לאיכות הסביבה.

על סדר היום:
א .עדכונים שוטפים של פעילות המחלקה לאיכות הסביבה;
ב .סקירת פעילות העירייה בנושא הגדלת קו מתח בכביש גהה-קו ;400
ג .פינוי צמיגים ממגרש שבבעלות רשות מקרקעי ישראל ברחוב לח"י ,למניעת
מירוץ אופנועים בשבת;
ד .סקירה של עובדים ממח' איכות הסביבה;
ה .שונות.

א .עדכונים שוטפים על פעילות המחלקה לאיכות הסביבה:
הרב פרץ אברמוביץ :מדובר בועדת חובה ,ואנו מתכוונים לפעול לכינוס הוועדה ביתר תדירות
בשנה הקרובה ,בהתאם לחוק.
מרדכי ויסלובסקי ,מנהל המח' לאיכות הסביבה :בנושא פעילות בניה ,אנו אוכפים באזור
התעשיה הצפוני של העיר ,שבו מצויות ערימות של פסולת שכזו .בכוונתנו להתקין מצלמות
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באזור ,לצורך הגברת האכיפה .ישנו שיתוף פעולה הדוק ויעיל עם השיטור העירוני ואגף התברואה
בתחום זה.
בשנה האחרונה התקיימה אסיפה עם בעלי האולמות בעיר לגבי רעש מתזמורות שנשמעו אל מחוץ
לאולם ,לאחר השעה  11בלילה וגרמו להפרעות לתושבי הסביבה .המצב ,אכן ,השתפר בתחום זה.
בוצעו גם מדידות רעש בעסקים שהיתה בהם הפרעה לתושבים.
היו טענות על מטרד זבובים באזור טחנת הקמח ברח' סוקולוב .ניתנו הנחיות לקבלן הבניה
במתחם לסיים את העבודות בזריזות וגם בוצעה הדברה בשטח.
אליהו ארנד :כיום ,אין כל בעיה באזור ,לאחר שהשטח כולו פונה מערימות ומשיירי מבנה טחנת
הקמח שנהרס ,ובמקום הטחנה הוחל בעבודות בניית יחידות הדיור במתחם.
הרב יהודה מרמורשטיין :האם לאיכות הסביבה ישנה השפעה לגבי היתרי בניה?
מרדכי ויסלובסקי :השפעה זו הינה בהתאם לחוק ,ולמח' איכות הסביבה ישנה נציגה ,ד"ר צעירה
מרואני ,מתכננת סביבתית ,המשתתפת בישיבות הועדה לתכנון ולבניה של העירייה.

ב .סקירת פעילות העירייה בנושא מתח גבוה –  400קילוולט בכביש "גהה":
מרדכי ויסלובסקי :חב' החשמל הבטיחה ,לפני כשש שנים ,כאשר החליפה קווי מתח  161קילוולט
ישנים בחדשים ,שהמתח המירבי בקו לא יעלה על יותר מ 161-קילוולט .לפני כשנתיים ומחצה
ביקשה החברה מהמשרד להגנת הסביבה היתר למתח של  400קילוולט ,וכאשר העירייה הביעה
את התנגדותה הנחרצת לעליה מ 161-ק"ו ,עקפה החברה את העירייה ,ופנתה למועצה הארצית
לתכנון ולבניה ,באישור שר האוצר ,וקיבלה היתר ל 400-ק"ו ,ועל כך פנתה העירייה בימים אלו
בעתירה לבג"צ.
הרב פרץ אברמוביץ :באיזה מצב עומדת העתירה?
אברהם טננבוים :עד ליום שלישי ,י' בטבת ה'תשע"ו ( )22,12,15יתקיים דיון בבקשת העירייה לצו
ביניים עד להכרעה בעתירה לעיכוב ביצוע העבודות לקו החדש ע"י חב' החשמל .חב' החשמל
צריכה להגיש תגובה לעתירה לא יאוחר מיום ראשון ,כ"ח בשבט ה'תשע"ו (.)7,2,16

ג .פינוי צמיגים ממגרש שבבעלות רשות מקרעי ישראל ברח' לח"י ,למניעת
שימוש בו למירוץ אופנועים בשבת:
מרדכי ויסלובסקי :בסוף רח' לח"י ישנו שטח גדול ירוק שבבעלות רשות מקרקעי ישראל,
ולפני שבועות אחדים ,נכנסו אליו ,דרך פרצה שבגדר ,אופנוענים שביקשו להשתמש בו
למירוץ ,תוך כדי חילול שבת מחפיר ומזעזע.
לצורך השימוש למירוץ הוכנסו למגרש צמיגים לסימון מסלול המירוץ .למקום הגיעו משאיות
של אגף התברואה העירוני שפינו את הצמיגים לשטח שמחוץ לעיר ,ומכניסי הצמיגים ניסו
להעבירם למקום אחר ,שכן לא ניתן להעבירם לאתר חיריה הואיל ויש צורך ,בהתאם לחוק ,
למחזרם.
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פרץ אברמוביץ :כיצד הם הכניסו את הצמיגים למגרש ובאיזו דרך?
מרדכי ויסלובסקי :הם הגיעו לשם באופן בלתי צפוי ,ונכנסו דרך פרצה בגדר .העירייה גם
פנתה לרשות מקרקעי ישראל למנוע כניסת אופנועים למגרש שבבעלותה ,בלא קבלת רשותה.
אליהו ארנד :בנוסף לפעילות העירונית לסילוק הצמיגים למניעת המירוץ ,השבת היו במגרש,
כל העת ,שוטרי שיטור עירוני (לא יהודים) שמנעו כניסת האופנועים למגרש ,ובעקבות זאת לא
היה מירוץ במגרש.

ד .סקירה של עובדים ממח' איכות הסביבה:
יששכר סיטקוב ,רכז אכיפה ,קרינה ורעש דיווח על פעילויות למניעת רעש במקומות
ציבוריים כאולמות ועל התכניות להרחבת הפעילויות בתחומים אלו .כמו"כ מסר כי בשכונה
שממול לקו המתח הגבוה החדש בכביש "גהה" בוצעו מדידות לרמת הקרינה  ,ונמצאו,
לפעמים ,קרינה גבוהה יותר מבעבר ,ולפעמים פחות.
מקוננט גדמו -רכז רישוי עסקים במחלקה לאיכות הסביבה :העובד הינו חדש ונכנס לעבודה
לפני חודשים אחדים ,במקומה של גב' תמר לרר ,רכזת רישוי עסקים במחלקה ,שנסעה לחו"ל
עם משפחתה  ,לצורך עבודת בעלה.
עיקר עבודתו הינה מול עסקים קטנים ובינוניים כאולמות ,מוסכים ,חנויות מזון ,שלאחרונה
רבו התלונות על ריחות חזקים בהן ,ופעילותו הינה בשיתוף פעולה עם המשרד המחוזי של
המשרד להגנת הסביבה.

ה .שונות:
אליהו ארנד :מבקש מידע על תוספת אנטנה חדשה ,בעבור חב' "סלקום" ,ברחוב האדמו"ר מבעלז
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מרדכי ויסלובסקי :האנטנה החדשה לא קיבלה אישור העירייה .הפרסום נעשה ע"י הועדה
המחוזית  ,ומתוך כך נודע לשכנים על האנטנה והם הביעו התנגדות.
הרב יהודה מרמורשטיין :ניתן להפעיל לחץ להסרתה ע"י מבוטחי קופ"ח מכבי ,שמרפאתה עברה
בימים אלו לבניין החדש הסמוך ,כאשר המבוטחים יכולים להודיע להנהלת הקופה שלא יכנסו
למרפאה אם האנטנה תישאר במקום.

