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 סבב היכרויות.
 

 יהודה סמג'ה : 
 יש לנו פרויקטור שמנהל אותנו מבחינת איכות הסביבה הוא מרכז את כל הנושאים

 יש כרגע החלפה של אנשים ולכן הנציגות הזאת לא הגיעה.
 בפגישה הקודמת דיברנו על מה מתבצע בגדרה בתחום איכות הסביבה 

 נחלים שהאיגוד עושה.בעלו הנושאים של הדברות  בין היתר
 חקלאים ובעצם משליכיםהדיברנו על נושא הזיבולים בשטח שעושים 

 על המועצה מקומית גדרה מבחינת ריחות וגזים שעולים כתוצאה מהזיבול האורגני 
 שעושים מסביב זאת בעיה רצינית אך הכל בפיקוח החקלאים מתאומים עם האיגוד

 סים את זה באותו יום לרכז את ההפרעה של הריחות.הם מזבלים ומכ
כ"כ, דיברנו על נושא של הפחים הכתומים ,על הפסולת האלקטרונית שאנחנו נמצאים 

עכשיו בשלבים סופיים עם תאגיד חברה שאמורה לבצע פינוי של הפסולת האלקטרונית 
 במסגרת הזאת .

 אלקטרונית ים לקבל פינוי של פסולתנחנו אמורבתי ספר, מבני ציבור במסגרת השירות א
 .אמורה לתת שירות גם לתושב חברת מאי

 על פי חוק המוביל חייב לפנות .
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

הייתה צריכה להיות לנו שבוע שעבר פגישת סיכום עם תאגיד המים בשביל לראות את 
 הזמנים.  לוחות

 להם.ברגע שהפגישה תתקיים ניידע את התושבים לגבי כל התהליכים שהם זכאים 
 נוציא לוחות זמנים ,מיקומים, הנחיות .

 המטרה היא לקחת את כל החומרים ולמחזר בשביל שהם לא ילכו להטמנה 
דיברנו על פסולת אריזות אנחנו נמצאים בתהליך טוב בפסולת האריזות עדיין יש -יהודה 

 היצירהות המחזור ביחס הישיר בין תושב למפעל יבעיות אנחנו צריכים לשפר את כמו
 אנחנו קשורים לתאגיד תמיר שבעצם הוא מעל החוק קשה להתמודד איתו 

 כרגע אנחנו זכאים לפינוי של אחת לשבועיים נכון לכרגע אין אפשרות לשנות את זה
 מה שאנחנו רוצים לעשות אנחנו רוצים לעלות את מספר הנחלים במוקדים שיש לנו בעיות  

ותר או לתת פינוי חד שבועי שכמובן יעלה כסף מחזור לתת להם נפח גדול יכמויות של 
 למועצה.

 .זה חלק מהשירות לתושב 
 

 האם אפשר לחלק בפעימות של חלק שבוע חלק שבועיים? הפתרון לתגבר בעוד פח   –ציון 
 

 את זה אנחנו נעשה במסגרת המועצה .    -יהודה
 ה אנחנו נסייע להםאני רואה בכמויות שיש יותר ויותר אנשים שמתחברים לז            
 אולי לא דרך תאגיד תמיר אלא דרך המועצה.            

 
 .מפסיקים למחזר תושבים י הרבה פניות ותלונות של תושבים , הרבה ימגיעות אל  –ציון 

 
 צריך להגדיל את נפח הפחים נשתדל מאוד לעזור לתושבים להמשיך בתהליך     -יהודה

 .המיחזור            
 

 לימוד המיחזור מגיע מהילדים הילד שלי למד בבית הספר. –ן שרו
 

 ריך להכניס את זה למערכת החינוך .אני חושב שצ –ציון 
 

 אני מקבל המון פניות לפחים הכתומים יש החלטה של ראש המועצה -יקותיאל
 לרכוש עוד פחים כתומים , צריך לקבוע פגישה עם גילה    
 פח אחד לכל מיחזור. אני חושב שצריך לעשות הפרדה   
 וד יהלומי , יהודה תכין את המסמךאקבע פגישה עם ד   

  
התושב מתקשר אליי לבקש להוזיז את הפחים תאגיד תמיר מביא את המועצה   –יואב 

 להוצאת הפחים הכתומים .
 

 יש המון תלונות  אני מעביר לכם תמונות של אנשים שרוצים למחזר .  –ציון 
 תזמין פח לרחוב דפנה . –יהודה              

 
 
 



 

 

 
 

           
         

 
 

 בתהליך התושבים שממחזרים  מפסיקים מכיוון שאין לנו מספיק פחים והפינוי            
 פעם בשבועיים.           

 
 נחנו הולכים אחורה ק עולה כל הזמן למיחזור זה תהליך אהמודעות ר –יהודה 

 יש לנו בעיה של פחים נעלמים .              
 

 תאגיד תמיר צריך לתת לנו יד חופשית איפה שאנשים מבקשים למחזר –ציון 
 צריך לתת להם פחים על מנת שיוכלו למחזר.           

 
 יש כאלה שלוקחים את הפחים לחצר שלהם לאחסן דברים.    -יואב

 
 לנו בעיה שאנשים לא רוצים את הפח ליד הבית שלהם  מעבר לזה יש–יהודה 

 והם מוזיזים אותם .             
 

 פנות את הפחים מכיוון שהם מלאים ים מתקשרים אליי להתושב -יואב   
  מכל הנושא  ₪ 1,600,000משרד להגנת הסביבה יצר למועצה תקציב של  –יהודה 

 .2018של המיחזור זה היה בסוף שנת 
אנחנו כבר שנתיים רודפים אחרי המשרד שיאשר לנו את התקציבים כדי שנוכל 

 .לעשות את הפרדת הפסולת
 זה כסף שהוקצב לנו מתוקף התמיכה שקיבלנו מקול קורא עבור              
 הבעיה היא ששם יש מערכת יש שם ניהול חדש יש שם ועדות שיושבות ממזמן              

 .רים לא הולכים כל כך קל כל שבוע אנחנו שולחים להם תזכורותהדב              
 דיברתי באופן אישי עם גילה ודוד              
 הוועדה צריכה לאשר את הכסף.             

    
 עוד נושא שדיברנו עליו בישיבה הקודמת  בישיבה הקודמת  זה לגבי            –יהודה 

 ז  הקיים יש לנו פינוי של פסולת בנייןהפסולת בניין במכר              
  זה במסגרת החוזה 

                                   
 תוך כמה זמן אנחנו צריכים לפנות את הפסולת בניין ?     -ציון 

 
 פעם בשבוע . –יהודה 

 
 לפעמים אנשים זורקים פסולת בניין אני אומר להם להתקשר אליי אני אדאג לכם –ציון 
 תשאירו בינתיים בבית ויום לפני שיגיעו ידברו איתכם            

 אני מתחיל לעשות פרסום בפייסבוק שירות לתושבים.           
 

 במקרים כאלה צריך להפעיל את הפיקוח . –יהודה 
 

 ולת .לדעת מי זורק את הפס ות אין אפשר  –יואב 



 

 

 
 
 

 יש מקומות שצריך להתקין מצלמות   –שרון 
 שיש סיכוי שהם מצולמים אף אחד לא יזרוק את הפסולת.אם אנשים ידעו 

 
 יהודה תזמין מצלמה לפעמונים פינת סחלב.  –ציון 

            
 ברגע שאתה שולח פיקוח ומישהו קיבל דוח בגלל השלכת פסולת זה עובר מאחד –יהודה 

 לאחד  באופן אוטומטי .              
 

 .אני צריך פקח לתברואה   -יואב 
 

 יהיה לנו פקח תבוראה שהוא כל יום יעשה סיורים מהבוקר . – ציון
 מי שיוציא פסולת יקבל דו"ח .           

 
 יש תקציב שמאמץ את השמורה מי שמטפח את השמורה זה בית ספר רעות–שרון 

 השמורה מסופחת לבית ספר             
 
 לנו ונוכל לתרום.אם אתה רוצה לקנות משהו אתה יכול להגיד     -ציון   
 

 שרון תרכז לנו רשימת צרכים שיש בו אומדן כספים . –יהודה 
       

 לסיכום יש דף שעבר בפייסבוק של המועצה  הדברה של תוואי תהלוכן –יהודה 
 פסולת אלקטרונית ,עמדות טעינה לרכב ביישוב.

 התקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה
 אית. חיסכון יצא מכרז לפינוי פסולת נייר .פוטו וולט

 ויצא מכרז חדש לפינוי של פסולת קרטון 
 
 
 
 
 

 רחלי קזלקופי –כתבה       
 

 


