
 

  

 

 

 

 201910.10.             3סיכום מפגש מספר  –עדה לאיכות הסביבה והו                

 חברים נוכחים : 

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה. –יניב אנגל 

 מנכ"לית המועצה. –דליה לין 

 מנהל מחלקת תפעול. –ניר אריאלי 

 חבר מועצה. –יניב שחר 

 נציגי ציבור.  –ולדימיר דוידסון, שחר פנחסוביץ' 

 חברים נעדרים :

 סגן ראש המועצה. –טל מתיתיהו 

 חבר מועצה.  –דן אויירו 

 

 עדכונים :הקדמה ו

מטרתנו : הגברת המיחזור ביישוב והעלאת המודעות לנושא איכות הסביבה  •

 וכלה בתושבים. החל ממוסדות החינוך

 אשר סוכמו במסמך הישיבה. לטובת הנושאעלו הצעות  2בישיבה מספר  •

נערכה ישיבה אצל מנכ"לית המועצה והוחלטו מספר החלטות יחד עם  •

 צעדים ופעולות האמורות להיבדק.

בשלב יצירת קשר לשיתוף פעולה עם תאגיד המיחזור תמיר, עם  ו מצוייםאנ •

מחוז מרכז במשרד לאיכות הסביבה ועם ארגון סביבה וטבע שהוא עמותה 

העוסקת בנושא איכות הסביבה בארץ ומרכזת מידע ומעדכנת בנושאים 

 חשובים את היישובים המשתפים פעולה.

ים האמורים בשיתופי הנושאים התקציביים מותנים באישור התקציב ובשינוי •

 פעולה עם גורמי חוץ )תאגיד תמיר, המשרד לאיכות הסביבה(.

 



 

  

 

 

 

בחודש ספטמבר נערכה ישיבה בעיריית תל אביב ליושבי ועדות איכות  •

הסביבה בארץ. מדובר במפגש ראשון לחיבור ויצירת קשרים בין יושבי ראש 

חשוב  ועדות אשר יחלקו ביניהם מידע ויסייעו אחד לשני. מדובר במפגש

מאוד וישנה כוונה להמשיך להיפגש, לחלוק ידע, לסייע ולהשפיע. במפגש 

נכחו נציגי המחוזות השונים ממשרד איכות הסביבה ובין מארגני ויוזמי 

ארגון סביבה וטבע אשר שם לעצמו מטרה לאחד ולגבש את  –המפגש 

 כל אחת וצרכי האיזור שלה. –הוועדות השונות בארץ 

 

 

 וההחלטות לגביהן )מודגשות באדום( ות תקציבית/ביצועיתסעיפים בעלי משמע

פרסום והסברה דרך ערוצי תקשורת של המועצה : אתר אינטרנט, פייסבוק,  .1

אפליקציה. נושא המיחזור אמור להבהב בכל מקום באמצעות טקסט ו הודעות

סכום  2020יוכנס לתקציב  .מסר קריאטיבי ומשפטים קצרים. )תקציב פרסום(

תיקבע פגישת תיאום עם תאגיד  ₪. תלוי באישור התקציב. 50,000של 

 מטעמם לנושא.תואם תמיר כדי לבחון הקצאת תקציב 

יד כל על כל בית על מנת שאחת ל - כתומותחלוקת שקיות מיחזור רב פעמיות  .2

 תהיה שקית אליה יוכנסו פריטי המיחזור שיושלכו אל הפח הייעודי ביתי פח

 לגבי קבלת שקיות. גורמי חוץואולי סיוע מחלוקה/רכש . )תקציב מחוץ לבית

תיקבע פגישה נוצר קשר עם תאגיד תמיר ו .נדרש תקציב .צור עימם קשר(ני

  לגבי סיוע בנושא.

המיחזור. בעקבות פרסום בפייסבוק יצירת קשר עם ועדי בתים ובדיקת נושא  .3

ים קשר ונוצר .אותרו בניינים שלא הופעל בהם מיחזור כלל. )לא דורש תקציב(

עם ועדי בתים ועם תושבים. ישנם בניינים שהחלו בתהליך מיחזור. ישנם 

. עדיין ותהליך המיחזור אצלם מצויין ייעלו את התהליך ועדי בתים אשר

 יחד עם סיוע ועידוד מטעמנו.ב ומורחהנושא דורש טיפול ממוקד 



 

  

 

 

 

מיחזור על גבי מעטפת תשלום ארנונה. משפטים קצרים לפרסום עידוד  .4

מדובר  התמקדות במשפט חוזר וחודר. .וקולעים. )תקציב דפוס וקריאטיב(

 . ייבחן בתוך תקציב פרסום.בנושא הקשור לפרסום והוא חלק ממנו

לילדים בנושא איכות הסביבה. חינוך הצגות ידועות, מוכרות וחשובות  הבאת .5

כחלק מהחדרת נושא איכות היישובית בספרייה  הצגה/מגיל צעיר דרך מופע

הגיל הצעיר. ההצגות הנוגעות לנושא הועברו לידיעת מנהלת  דרךהסביבה 

יתוקצבו שתי הצגות בנושא קיימות. הועברו  .(סבסוד/חינם הספרייה. )תקציב

שתי הצגות  ייבחרומספר הצעות להצגות לגיל הרך למנהלת הספרייה. 

 מתאגיד תמיר להצגה נוספת.נבקש סיוע נוסף  ובנוסף

חלוקה או השתתפות בעלות קומפוסטרים למיחזור פסולת אורגנית בבתים  .6

חלק מהבתים  ,בנוסףדרישה.  נההפרטיים ובבתי עסק כמו ירקניות. יש

יוכנסו קומפוסטרים לאשכול גנים  .. )תקציב(ביקשו קומפוסטרהמשותפים 

. תינתן הסברה לצוותי הגנים. הנושא בשנה הקרובה מורחב לבחינת הנושא

ייבחן כפיילוט ואם נראה הצלחה, נוכל להרחיב לכלל הגנים. עלות 

צב קומפוסטר גדול במקומות אסטרטגיים. יו לגבי₪.  300 -כ קומפוסטר

קומפוסטר גדול במתחם הנגב בסמוך לירקנייה המייצרת כמות גדולה של 

ומפוסטרים לגבי ק  .לדישון וגינון סביבתיאשפה אורגנית. התוצר ישמש 

היה נהוג בעבר נצטרך לבחון את מהות הסיוע. בתים משותפים ופרטיים. ב

 לכל מבקש. סבסוד

רכישה נתבקש ל .לרכישת מכבש לדחיסת קרטונים. )תקציב( בחינת אפשרות .7

 .שנה הבאה ל

 .אגף תפעול(דרך במקומות נדרשים. ) כתומים פחי מיחזור רכש/תיגבור .8

תגבור בפחים נעשה על פי בקשה. הושלמו פחים כתומים במקומות בהם 

 .106דרך אגף תפעול. ניתן לפתוח קריאה לבקשה דרך מוקד  נדרשו

הגברת מחזורי פינוי במקומות נדרשים בהם מתבצע מיחזור יעיל. )תקציב  .9

₪ לחודש ללא החזר מתאגיד    3,000 -כ , תוספת לתקציב.לפינוי נוסף(

  .עם תמיר נקבל החלטה שתתקיים פגישה. לאחר תמיר



 

  

 

 

 

מנוצלות לצורך שינוי מיקום. )שינוע עצמאי שאינו איתור נקודות מיחזור שאינן  .10

הצוות יסקור נקודות מיחזור שאינן מנוצלות או יעילות ויציע . דורש תקציב(

מקומות חלופיים. לא נדרש תקציב. בחינת החלפת מיכל המתכת הסגול 

למיכל סגול מפלסטיק ולצידו מיכל תואם כתום. המשמש למיחזור זכוכית 

 בנקודות מיחזור ייעודיות. אשר יוצבויים מדובר במיכלים אסטט

הנושא לא עלה בישיבה האחרונה . מיחזורנקודות ריכוז היקפי ב תיחום אסטטי .11

 והועלה כעת לבחינת הצוות.

חידוש מדבקות ייעודיות ברורות על גבי הפחים הכתומים עם הסבר מה מותר  .12

בתוך  פעמי₪ חד   10,000 -כ נדרש סכום של .להשליך ומה לא. )תקציב(

 תשובות לאחר הפגישה.. התקציב להסברה בשיתוף עם תמיר

ר תחת לוגו אחיד בשכונות ובבניינים. וחזילמ יםהמעודד לטי חוצותהצבת ש .13

 חלק מתקציב הפרסום.ייכנס כ .)תקציב(

חינוך האגף  דרךפעולות בתוך בתי הספר. יש תוכנית פעולה בבתי הספר  .14

תערוכה בנושא. בית ספר אחד פועל בנושא מיחזור תתקיים בתחום המיחזור ו

באופן מיטבי והוא "אילות". ניתן להישען על הנסיון שם. )אין צורך בתקציב 

ההחלטה  ליישוםנערכה פגישה בחטיבה  .אלא בעידוד והצבת יעדים(

למיחזור בבתי הספר ביישוב. החטיבה תקים צוות ייעודי לנושא ותכניס את 

ם ייהחטיבה הציעה להוביל את הנושא ולק מנהלת .  אל תוך הכיתותהתחום 

 אירוע גדול בנושא איכות הסביבה הנשען על מיצגים, דוכנים, הופעה וכו'

הנושא אמור להתגבש והפורמט עדיין לא  בשיתוף פעולה עם המועצה.

ם לגבי הנושא ואיך הם סגור. יש צורך לדבר עם בתי הספר היסודיי

 ולהשתלב. מתכוונים לטפל בו

 

 

 

 



 

  

 

 

 

טון )הגדלת הכמות( תוך  1000 של מיחזורל 2020 שנתהצבת יעד מטרה ל .15

אם אנו ההגשת דו"ח שוטף למעקב לגבי נתוני הטמנה ומיחזור למעקב 

לאור כל הפעולות שננקוט, נרצה להגיע אל היעד למיחזור.  .יעדיםעומדים ב

נערוך מעקב רציף אחר התקדמות מיחזור האשפה ביישוב לאור הפעולות 

 .ונערוך שינויים נדרשים תוך כדי תנועה  שיבוצעו

 סכום יתוקצבועיקורים. ביצוע ב להמשך יתקצוב פינות האכלה לחתולים ותקצ .16

יימשך פינות האכלה שיצטרפו לחמש פינות שכבר קיימות.  עודלטובת 

 לשנה הבאה. הגדלת התקציב מתבקשם. קורילצורך עיב התקצי

 

 והצלחה בברכה                                                                                     

 יו"ר הוועדה -  יניב אנגל                                                                                

 

  

  


