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

 מנכ"לית המועצה. –דליה לין 

 מנהל מחלקת תפעול. –ניר אריאלי 

 ציבור.  נציג –שחר פנחסוביץ' 
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 נושאי הישיבה :

 

אין  הקמת מרכזי מיחזור נעשית על ידי מחלקת תפעול לאחר אכלוס בניינים ושכונות.נכון להיום ובדרך כלל  .1

מקום ייעודי מוגדר על מפות התכנון, וההצבה נעשית לעיתים באופן מאולתר על חשבון חלק ממדרכה או מקום 

וההקמה תבוצע  הגיוני ונגיש על ידי מחלקת ההנדסה עוד בשלבי התכנון והבנייהקום סוכם על תכנון מ חנייה.

 טרם אכלוס. הנושא בטיפול מנכ"לית המועצה.

מוטמנים הופכים במקומות מסויימים לאתרי פסולת המושלכת באופן פרוע על יד ולא בתוך פינות /מרכזי מיחזור .2

באתרים מועדים  ויצירת נראות נאותה תיחום -המתקנים. הדבר יוצר מפגע תברואתי וסבל לתושבים. המטרה 

לתוכנית  הנושא נכנסמנהל מחלקת תפעול מוסר ש. על מנת להקשות על המשליכים שילוט ברור ואכיפהיחד עם 

 והפעולות שייעשו בהם. בחירת המקומות שיתוף פעולה עם הוועדה לגבי . יתקיים2021עבודה ה

יד קרטוניה ולא בתוכה. ישנן כתובות קבועות ומרכזי מיחזור על קיימת תופעה רחבה של השלכת קרטונים  .3

לדברי מנכ"לית המועצה הסברה ואכיפה. כשחלק מהם הם  קבועים אשר סובלים מהתופעה. חשיבה על פתרונות

. יש 2021יוצבו מצלמות במקומות נדרשים. מדובר בפרוייקט ארוך טווח כחלק מעיר חכמה. תחילת הצבה ב 

 .לציין שמצלמות אינן מאפשרות אכיפה אלא הרתעה תוך הבנת מצב באותו איזור מצולם וטיפול באמצעות אכיפה

ה ירוקים יחד עם פחים כתומים אל אותה משאית, דבר בשבוע האחרון אירעו מספר מקרים בהם נאספו פחי אשפ .4

שאינו תקין. ישנם מספר תיעודים. הוועדה מבקשת הסבר. תשובת מנהל מחלקת תפעול. יש לעיתים פספוסים ויש 

גם תקלות קבלן. מדובר במקרים בודדים. בכל מקרה בו נתקל תושב בתופעה וגם במקרה בודד, יש לפתוח קריאת 

 .טופל בהתאםוהקבלן י 106מוקד 

עם הקמת משטחי בטון לטובת גזם/גרוטאות במקומות אפשריים. ישנם מקומות קבועים בעיקר בשכונה הוותיקה  .5

. המנוף המפנה יוצר חפירה. הבור שנוצר נראה כמפגע. יש לקדם חולית השלכת גזם על קרקע תופעה שכיחה של

 הליכים אליהם. תשובת מנהל תפעול. ישניכוונו את המש שטחים הייעודייםמשטחים במקומות אפשריים. המ

 הוועדה. באו לידיעתיו לביצוע . מקומות מתוכננים2021תוכנית להצבת משטחים בשנת 

יש עיריות סמוכות אך אם אין שיתוף פעולה, עם טיפול עצמאי בגזם. מה בוצע בנושא? עדיפה תוכנית שת"פ  .6

המועצה. באם לא  יתוריד מסדר היום. תשובת מנכ"לכדאיות בביצוע עצמאי. אם אין ייתכנות כלכלית, נ לבחון

הנושא  דרך קבלן חיצוני. עצמאיייתכן שת"פ עם רשויות שכנות, ניתן לבחון כדאיות כלכלית באמצעות מודל 

 ייבחן.



 

 

 

 

 ייתכן. בחישוב עלות תועלת חיצוני במקום קבלן ברשות המועצהשיהיו משאית אשפה/מנוף מוטמנים רכישת עוד  .7

. הוצגה תוכנית 2021מודל שיחסוך כסף למועצה. תשובת מנהל תפעול. הנושא הועלה לתוכנית העבודה שזהו 

 כלכלית ותתקבל החלטה בקרוב.

אינו מקצועי וגם לא נמצא בשליטה מלאה שהעסקת גוזם מקצועי כעובד מועצה. זו נקודת תורפה ביישוב. גיזום  .8

משאית מנוף שיכולה לפעול באופן יומיומי שוטף.  קיימתם. . לעיתים קשה לאתר גוזם לצרכים דחופישל המועצה

 הוצג חוסר זה. תתקבל החלטה בקרוב. 2021חסר עובד. כחלק מתוכנית העבודה 

בקרוב יוצב קומפוסטר גדול במתחם החלטה. הצבת קומפוסטרים במרכזי קניות, ביצוע פיילוט בבתים משותפים.  .9

 יוחלט על מיקום וההצבה באחריות מנהל תפעול. הנגב לשימוש הירקניות שבמתחם ובאחריותם.

 יתטרם בוצע. תשובת מנכ"ל –קמפיין עידוד למיחזור בדומה לקמפיין נקיון שמבוצע בימים אלו. אושר ותוקצב  .10

 . 2021המועצה. קיים תקציב לקמפיין שייערך במהלך 

ב  לדאוג לתקציב. יש 2020 הפנינג בנושא איכות סביבה, הצגות בנושא איכות סביבה שאמורות היו להתבצע ב .11

המועצה תדאג להכנסת האירוע אל תוכנית מחלקת  יתהכל כמובן במגבלות הקורונה. מנכ"ל 2021

 תיאום הכנסה לגנט באחריות מנהל תפעול. ובתקווה שהמצב יאפשר. אירועים/החינוך

ה המועצה להתיר . עד כה התבקש5בוצעו בתחום הסלולר ביישוב בהתייחס להיערכות והפעלת דור שפעולות  .12

לאחת החברות הסלולריות עבודת לילה באתר מגדל המים. לא הועברו הסברים לגבי מהות העבודה. ראש 

במקומות שונים ו החל 5דור  פעולות הקמה והפעלה שלהמועצה לא אישרה את ביצוע העבודה. ברור לכולנו ש

הנושא  יפות מול הציבור לגבי מהותה.רחבי הארץ. המועצה תבקש הסבר לגבי כל פעולה נדרשת ותהיה שקכל ב

 באחריות מנכ"לית המועצה.

לוח , כמות חניות ומיקוםמבחינת  תקווה טעינה חשמלית של כלי רכב. עדכון לגבי מה שעומד להתבצע בגני .13

. במתחם יוקמו שתי 2021שנת  במהלךהמועצה. מרכז העסקים החדש אמור להיפתח  יתזמנים. תשובת מנכ"ל

 חשוב לדאוג לאפשרות הרחבה לעוד עמדות במקרה צורך. הוועדה מציינת כי בים חשמליים.עמדות לטעינת רכ

הנושא עדיין בבדיקה קיים מו"מ עם בעלי מרכז הבמה להקמת עמדות טעינה.  בנוסף מסרה מנכ"לית המועצה כי

 . התושבים יעודכנו בהמשך.וטרם ברור אם המו"מ יבשיל לכדי ביצוע קרוב

ומתקן נוסף בסמוך לחנות יד שנייה. הוועדה מבקשת  תיכוןמתקן בחניית ה קייםם ישנים. בגדילמתקני מיחזור  .14

שמפעילה המועצה יחד עם עידוד  2לאתר מקום למתקן נוסף. יש צורך בפרסום ושיווק המתקנים יחד עם חנות יד 

 ייערך סיור עם מנהל תפעול לאיתור מקום נוסף. לשימוש חוזר והחלפה בין תושבים.

זום/פרונטלי  –, אשפה, ניקיון, מיחזור ועוד. אופי המפגש שכונהעדי בתים בנושא איכות סביבה, טיפוח מפגש ו .15

תיערך יחד עם ועדי בניינים ותושבים שיבקשו  2020בהתאם להנחיות קורונה. נקבע שהישיבה האחרונה לשנת 

מראש דבר שלא בוצע באופן סדיר. ישיבות הוועדה יפורסמו . לציבור ישיבות פתוחותלהיות נוכחים. יש לציין שה

 יש לציין שכל פרוטוקולי הישיבות ופעילות הוועדה מפורסמים באתר המועצה.

מתקנים לרווחת התושבים. הספק יפה מאוד  10נוספו עוד  2020תוספת מתקנים סגולים למיחזור זכוכית. בשנת  .16

נשתדל לספק את אותו צורך. יש לציין  שמוכיח את עצמו והיד עוד נטויה. בכל מקום בו נראה צורך או דרישה,



 

 

 

 

יבואו בדרישה  בניינים ועדי את שיתוף הפעולה ההדוק עם ועדים שהמיחזור חשוב וקרוב אל ליבם. נשמח שעוד

 למתקני מיחזור מכל הסוגים.

אחוזים מגורמי זיהום ורעילות  70פסולת אלקטרונית מהווה אחוז מתוך כמות האשפה בישראל אך אחראית על כ  .17

בעים מפסולת ביתית. מועלית הצעה לבחינת עבודה עם חברת מ.א.י מיחזור פסולת אלקטרונית. החברה הנו

יום קבוע בו מגיע רכב של החברה ואוסף  –מציבה מרכזי מיחזור עירוניים. ניתן לתאם עם החברה יום חשמלי 

פעולות מיחזור והסברה  ממקומות ריכוז על המדרכות מוצרי חשמל שונים ומוצרי אלקטרוניקה. החברה מבצעת

בבתי ספר באמצעות מיזם שנקרא חללית המיחזור שהיא מתקן אישי מקרטון ייעודי המסופק על ידי החברה ואותו 

בונים התלמידים. אל החללית מכניסים ציוד אלקטרוני ישן כמו מכשירי סלולר, אוזניות, מקלדות ועוד. לחברה 

ר בנושאים שונים בהם מיחזור סוללות. לחברה יש מיפוי נגיש ונוח יש תוכנית לימודית ותוכנית הסברה בבתי ספ

רשויות בהן תל אביב, רמת גן, גבעתיים,  32לכל המתקנים אותם היא מפעילה בארץ. החברה עובדת עם 

צ, באר שבע גבעת שמואל ועוד. נכון להיום המועצה נמצאת תחת מכרז עם חברת אקומיוניטי. בסיום "שלאר

 ערך, ייבחנו החברות על ידי מנהל תפעול והנתונים יוצגו לוועדה.מכרז בעוד שנה ל

ליטר שהם למעשה  1.5התקבלה החלטה על ידי המשרד להגנת הסביבה להתיר קבלת פיקדון כספי גם לבקבוקי  .18

בארץ.  במקומות רביםרוב הפלסטיק המועבר למיחזור באמצעות מיחזוריות הפלסטיק הרבות המפוזרות ביישוב ו

ייב את החברות המפיצות לשלם לכל אזרח עבור החזרת בקבוקים. עדיין לא ברור מודל החזרה. מה ההחלטה תח

 שנה לערך.  תהליך שיחל בעודשברור הוא שהמיחזוריות אמורות להיעלם מהנוף האורבני ב

החזרת הבקבוקים ואנו עלולים להגיע למצב בו בקבוקי פלסטיק יושלכו בהחשש הוא שהציבור יתקשה/יתעצל 

. המועצה יעלו עלויות ההטמנהבעקבות כך אשפה הרגילה הנשלחת להטמנה ושעליה אנו משלמים כסף רב. ל

תקדיש הוועדה  2021אינן ברורות. במהלך שנת  השעדיין משמעויותיהחלטה חייבת להיערך בהתאם. מדובר ב

 ישיבה ממוקדת לנושא כחלק מהיערכות המועצה למהלך. אסור לנו לפספס.

 

 

 בברכה ובהצלחה                                                                           

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                       

 

 

 


