
 

  
 

 
 

       5.2.2019                1מפגש מספר  – "איכות הסביבה ועדת"                         
  

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

 חבר מועצה.  –רו ידן אוי
  .תפעולמחלקת מנהל  -ניר אריאלי 
 מנהל שפ"ע.  -ששי שמש 

  .נציגי ציבור –ולדימיר דוידסון, שחר פנחסוביץ' 
 חברי ועדה נעדרים :

 סגן ראש המועצה – טל מתיתיהו
 חבר מועצה – יניב שחר

 הוזמנו ולא הגיעו :
 נציגי המשרד לאיכות הסביבה

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 מפגשים יהיו כל רבעון.במפגש זה סקרנו נושאים רבים הקשורים באיכות הסביבה. 
. הוצגו מטרות על, מטרות ממוקדות )מצורפת בנפרד( הנושאים לדיון הועלו במצגת

המצגת הקיפה נושאים רבים אשר רובם  ונושאים לדיון כאשר מתוכם נבנה מסמך זה.
 נידונו וסוכמו במסמך זה. נושאים אחרים יידונו במפגש הבא.

 
 מיחזור ופסולת לסוגיהנושא  -

 סוגי הפסולת השונים :
כפול  לטון₪  303עלות הטמנה  –אשפה ביתית  -דחסן מוטמנות  –פח ירוק  .1

 לשנה₪ מליון  2.4עלות שינוע האשפה לחיריה  .2018טון בשנת  11,000

 .כלול(וגרוטאות )גזם 

 אריזות שונות למיחזור. אין עלות פינוי ואין עלות הטמנה. –פח כתום  .2

 אין עלות פינוי ואין עלות הטמנה. –מיחזור זכוכית סגול  .3

 אין עלות פינוי ואין עלות הטמנה. –תאגיד אל"ה  –מיחזור בקבוקי פלסטיק  .4

 אין עלות פינוי ואין עלות הטמנה. –מיחזור נייר  .5

₪  7000מועצה משלמת עבור פינוי  – פינוי ע"י חברת ק.מ.מ –מיחזור קרטון  .6

 ע"י תאגיד תמיר. ומקבלת אותם בחזרה

בגדים שמישים נמכרים בחנות יד שנייה. כסף מועבר למחלקת  –בגדים  .7

 הרווחה.

עבור טון ₪  750מועצה מקבלת  – מיוניטיחברת אקו –אלקטרוניקה  מיחזור .8

 פסולת. אין שום עלות.

 מתקנים מוצבים בגני הילדים ובבתי הספר. איסוף על ידי המועצה. –סוללות  .9

 כמות מתקני המיחזור ביישוב ומועד פינויים :
די פסולת רטובה, איסוף רבי קומות שלוש פעמים בשבוע, איסוף צמו –פח ירוק  .1

 קרקע פעמיים בשבוע.



 

  
 

 
 

 7פחים לבניין רב קומות מעל  3,4  - 2015מוצב החל משנת  –פח כתום  .2

פח אחד לכל חמישה בתים. פינוי אחת לשבועיים על ידי  –קומות. צמודי קרקע 

 תמיר תאגיד מיחזור.

 תשעה מתקנים מפוזרים ביישוב, איסוף אחת לחודש. –מיחזור זכוכית סגול  .3

 מתקנים ביישוב, פינוי אחת לחודש. 55 –טיק מיחזור בקבוקי פלס .4

 מתקנים ביישוב, פינוי אחת לחודש. 80 –מיחזור נייר  .5

 פינוי שלוש פעמים בשבוע. –מיחזור קרטון  .6

שני מתקני איסוף. חנות יד שנייה ומתקן איסוף בסמוך  – משומשים בגדים .7

 למגרש הכדורגל.

מתוחזק על ידי חברת  מתקן איסוף אחד המוצב בלידר. –מיחזור אלקטרוניקה  .8

 אקומיוניטי.

 פינוי על פי קצב מילוי חבית ראשית במחלקת תפעול. –סוללות  .9

מ בראשון לציון. .מ.בפח הכתום נלקחת לאתר ק פסולת למיחזור – חשוב לדעת
הפסולת נבדקת ואם ישנה פסולת רטובה בכמות מעל אחוז מסויים, המיון נעצר, 

מוכפל ומשולם על ידי הפסולת נפסלת ונלקחת להטמנה בחיריה אשר מחירה לטון 
 קנס.כהמועצה 

 
  :מסקנה 

 אנחנו לא ממחזרים באופן אופטימלי.  .1

 נצטרך לעבוד על נושא הסברה. .2

 ככל שנדע למחזר יותר, כך נחסוך כסף רב לרשות.  .3

 כסף זה חוזר אלינו התושבים בדמות שירותים. .4

 דרכי פעולה להמשך :
 וברשתות החברתיות. בערוצי התקשורת השונים יםהסברה לתושב .1

 הסברה בבתי הספר ובגני הילדים. .2

דרך פורום "קשרי  במפגשים יזומים עם ועדי בתים בשכונות השונותהסברה  .3

 תושבים".

 בחינת איזורי מיקום מתקני מיחזור תוך נסיון לייעל ולשפר מיקומם והצבתם. .4

 הצבת מתקן איסוף אלקטרוניקה במקום בולט יותר ועיבוי בעוד מתקן. .5

 
 התייעלות אנרגטית -

 : חיסכון בחשמל במוסדות ציבור וחינוך
ית החינוך החדשה מרושתת כולה יות לד תורמות לחיסכון משמעותי. קרמנור .1

 במנורות לד. בתי ספר יובלים, אילות מרושתים במנורות לד.

בבתי ספר גנים ורביבים עדיין לא הוחלפה התאורה. בבית ספר אריאל הנושא  .2

 צריך להיבדק.

 בחלקם תאורת לד ובחלקם תאורה רגילה. –מוסדות ציבוריים  .3

 מערכת כיבוי אורות אוטומטי.קיימת  –סדות החינוך וממבחלק  .4

 מזגנים רגילים, ללא מערכת כיבוי על ידי חיישן.  –מיזוג אוויר  .5



 

  
 

 
 

 : צעות לבחינהה
 תאורה חסכונית אל מול תאורה רגילה. –בדיקה עלויות  .1

 מיפוי מחודש של מוסדות חינוך ומוסדות ציבור בהן לא הוחלפה תאורה. .2

יחד עם מערכות כיבוי  תועלת בהחלפת תאורה בשאר בתי הספרבדיקת עלות  .3

 . אוט'

 בדיקת מזגנים קיימים וייתכנות החלפתם במזגנים חסכוניים/חכמים. .4

 
 עירהשיפור פני  -

 : מצב קיים –נקיון רחובות 
 . 1.1.2019 – חדשה פועלת החל מחברת ניקיון  .1

כמות עובדי הניקיון עלתה, מהעובדים הוחלפו,  חלק מנהל העבודה הוחלף, .2

 דרישות עלו.ה

 שש שעות. –שעות עבודה אפקטיביות לכל פועל  .3

הצבת כל פועל ניקיון על פי מפת איזורי חלוקה )אצל ששי( תוך הגדרת משימה  .4

 יומית.

מנהל עבודה נמצא בשטח כל הזמן ונמצא בקשר עם עובדי הניקיון ואנשי  .5

 מחלקת התפעול במועצה.

 מתבצעות שלוש בקרות :       .6

        מנהל עבודה הנמצא בשטח ואוסף את השקיות המושארות על בקרה יומית  -
 ידי הפועלים ברחוב.

 על ידי ששי שמש מנהל מחלקת שפ"ע וניר אריאלי מנהל תפעול.יומית בקרה  -
 )משק וכלכלה(. בקרה מדי תקופה מסויימת על ידי מפקח משכ"ל -
 

מכונת טאטוא פועלת בצירים ראשיים ונכנסת לרחובות השונים על פי תוכנית עבודה 
 מסודרת.

 
  הצעות לבחינה :

 בחינת החברה החדשה אשר החלה לפעול לא מזמן.  .1

ישנו קנה מידה ביצועי לחברה הקודמת ובעוד תקופה לא ארוכה, נדע לומר אם  .2

 החברה החדשה תעמוד בציפיות.

בדיקת  – קורס נאמן ניקיון אשר יקנה סמכויות שונותבצע לתושבים להצעה  .3

 ייתכנות מצד הרשות למהלך זה.

 הסברה בנושאי ניקיון בכלי התקשורת השונים.המשך  .4

 מבצעי ניקיון באיזורים שונים בשיתוף ציבור. .5

 
 : מצב קיים –גינון על גווניו 

 על על ידי קבלן חיצוני.פהגינון ביישוב מו .1

 קבלן גינון.בבוקר על ידי עובד  10עד  ריקון פחים בכל הפארקים .2

 .בדיקת בעיות וסריקת מפגעים על ידי עובד מועצה .3



 

  
 

 
 

בקשת תוכניות שתילה וגינון מפעם לפעם באיזורים שונים, חלקן על פי  .4

 תושבים.

 לא מבוצעת באופן סדיר. בחלק מן המקומות תחזוקת אתרי גינון ושתילה .5

 חוסר בכוח אדם מפקח בנושאי הגינון השונים. .6

 על פי חוק. איסור על מפוחי עלים מנועיים ביישוב .7

שימוש במפוחי עלים חשמליים מופחתי רעש בגני הילדים באיזורי דשא סינטטי  .8

בתיאום עם קב"ט מוסדות חינוך. בזמן העבודה הילדים בתוך הגן כאשר 

 החלונות אטומים.

 יוזהר.עובד חיצוני אשר יפעיל מפוח עלים מנועי האסור בחוק, ייקנס והקבלן  .9

 הפעלת מכונה להברשת שערות דשא סינטטי אחת לחודש. .10

איתור נזילות על ידי מערכת איתור חכמה היודעת לחדול את המים  –השקייה  .11

במקרה נזילה מעל כמות מוגדרת. המערכת מותקנת ברוב האיזורים. קיימים 

 איזורי השקייה נטולי מערכת בשכונה הוותיקה. מדובר במערכת יקרה.

 הצעות לבחינה :
על פי תוכנית הוספת כוח אדם לפיקוח ומיפוי איזורי גינון הדרושים בטיפול  .1

 עבודה מסודרת.

 תוכנית תחזוקה באיזורי השתילה השונים ופיקוח על יישומה. .2

הקפדה יתרה על אי שימוש במפוח עלים מנועי ונקיטת סנקציה חמורה על מי  .3

 עובר על החוק.ה

בחינת השלמת המערכת באיזורי ההשקייה בשכונה הוותיקה. בדיקת עלות אל  .4

 מול תועלת.

בשיתוף  ה על ידי הציבור באיזורים שונים מפעם לפעםמבצעי שתילה ותחזוק .5

 המועצה.

6.  

 ואת כלבים :צ
 לאחרונה נרכשה משאבה המופעלת על ידי עובד מועצה רכוב על מיול. .1

 בשעות הבוקר בכל הפארקים.יומית מתבצעת סריקה  .2

 לא אפשרית. מדרכות היישובעם המיול לגישה  .3

 ישנם כלבים משוטטים בתחומי היישוב. .4

 לוקה בחסר.המשוטטים לי הכלבים משמעת בע .5

 והאכיפה במצבת כוח האדם הקיימת, קשה לביצוע.פיקוח ה .6

 יזומה לאיתור בעלי כלבים שאינם אוספים. אכיפה מדי פעם מתקיימת פעילות .7

 1.4.2019 –החל מה  ,פקח חדש יחל בעבודה ממוקדת לתחום .8

 הצעות לבחינה :
 והרשתות החברתיות. הגברת ההסברה באמצעי התקשורת השונים .1

 מבצעי איסוף כפי שנערך לאחרונה להגברת המודעות לנושא. .2

 ימי פיקוח ממוקדים בנושא כלבים משוטטים ובעלי כלבים שאינם אוספים. .3

 מיפוי איזורים קבועים והבנת המתרחש שם ליצירת פיתרון. .4

 למקום. )מיול( ניקיון צואה ממדרכות על ידי עובדי הניקיון או זימון משאבה .5



 

  
 

 
 

ומקרים )בעילום קנסות  כמות מתן קנסות ללא שום פשרות ופרסום חודשי של .6

 למען יראו וייראו.שם( 

 
 

 וטרינריה : -

 : סקירה כללית
 ביישוב כמות לא מעטה של חתולי רחוב וכמות קטנה של כלבים משוטטים. .1

 וטרינרי במסובים.ונלקח על ידי השירות ה שבב זיהויכלב משוטט ללא  .2

לבעלים. אם הכלב נלקח על ידי ₪  450קנס של  – שבב זיהויט עם כלב משוט .3

 ₪. 4000טרינרי, בעל הכלב נקנס ב והשירות הו

 בשנה.₪  130,000וטרינריים והמועצה משלמת לשירותים ה .4

פעמיים בשנה מתבצעים חיסוני כלבת. חודשים מאי ודצמבר. מועד החיסון  .5

 מתפרסם בכלי התקשורת השונים.

 ו ארבע עמדות האכלה לחתולים.הוצב 2018בשנת  .6

 משרד החקלאות משתתף בחצי מהעלות למועצה. –עיקור חתולים  .7

 בשנה.₪  60,000 –תקציב עיקור חתולים כ  .8

 חתולים. 60 –בשנה האחרונה עוקרו כ  .9

 כמות חתולי הרחוב ביישוב פחתה. .10

 הצעות לבחינה :
השגחה ואחריות הסברה לתושבים בדבר בעלי חיים משוטטים בעיקר כלבים.  .1

 אישית.

 הגברת הפיקוח ואכיפה במקומות האכלה שאינם מוסדרים. .2

 הוספת עמדות האכלה במקומות נוספים ביישוב. .3

 הוספת תקציב לעיקור חתולים. .4

 
 : 1סיכום מפגש מספר 

מפגש פורה מאוד בו הוצגו נתונים באופן מקצועי על ידי מנהל תפעול ומנהל מחלקת 
שאלות ונושאים שונים יחד עם הצעות לפתרונות כפי שנכתב שפ"ע. חברי הוועדה העלו 

 במסמך.
 ניקיון, הסברה.אכיפה, מילות המפתח הן : פיקוח, 

מבינים שההסברה היא לב העניין ודרוש תקציב לצורך כך. יחד עם זאת נמשיך  ואנ
על פי  עליהם נגביר את הפיקוחו להקפיד בניקיון מצד עובדי הרשות וקבלני המשנה

תוכנית עבודה מסודרת, נעמיק את האכיפה בדמות תוספת כוח אדם ככל שהרשות 
 .תעמוד בכך

, טובהם המפתח לשיפור המצב הקיים שהוא בסך הכל  - פיקוח, אכיפה, ניקיון והסברה
 דורש שיפור. ים מסויימיםאך בחלק

 
 

 בברכה                                                                                               
 יו"ר הוועדה  –יניב אנגל                                                                                     


