
 

 

 

    202110.11.              11סיכום ישיבה מספר   –הוועדה לאיכות הסביבה                   

 חברים נוכחים :  

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה –יניב אנגל 

 מנכ"לית המועצה –דליה לין 

 מנהל מחלקת תפעול  – ניר אריאלי 

 חבר מועצה  –דן אויירו 

 נציג ציבור  –דוידסון ולדימיר 

 נציג ציבור  –שחר פנחסוביץ' 

 תושבת –טובי גדליה 

 תושב –בנצי סופר 

 תושב -רביב הדר 

 

 נושאים שעלו בדיון 

הצגת תפקיד חדש, רכז קיימות ואיכות סביבה, תפקיד אותו ימלא הח"מ לתכלול וקידום כל הנושאים   .1

 איכות סביבה. קיימות ו נושא בוהפרוייקטים 

, החלפת על מבני ציבור . אנרגיה מתחדשת, פאנלים סולארים בביצועפרוייקטים  קצרה לגבי,סקירה   .2

 . עמודים לתאורת לד, מערכות חכמות למזגנים 

 ישיבה שהייתה בשבוע שעברהנוכחים לגבי בבתי הספר. עדכון  עדכון הצוות לגבי תוכנית איכות סביבה .3

 בנתה תוכנית. בנוכחות מנכ"לית וראש אגף חינוך. התקבל תקציב ונ 

מתחם לידר. מאחרי דונם  13על שטח של גינה קהילתית /עדכון הוועדה לגבי פרוייקט חווה חקלאית  .4

 פגישת תכנון אמורה להיערך בסוף החודש.

אל  כתומים וכחולים . הנגשת פחיםמגוריו   יו"ר ועד בניין. הצגת שיטת מיחזור בבניין   – בנצי סופר  .5

קבועה ומשם  אל נקודת איסוף של הבניין חים על ידי חברת הניהול  הדיירים בקומות החנייה, פינוי הפ 

. שיתוף פעולה נכון ומתואם בין שלושת הגורמים יביא באחריות המועצה   משאיות  מפונה הפסולת על ידי

מיחזור מיטבי. נקבעה פגישה בשטח. הוועדה תגיע על מנת להתרשם ואולי לשכפל את פינוי יעיל ו ל 

 המודל לעוד בניינים. 

ק"ג.  100-200בעלת ירקנייה. מציגה את פעילות הירקנייה. מייצרת פסולת יומית של בין    –ובי גדליה  ט  .6

הדבר עלה כבר  נמצאת במתחם. ה מבקשת קומפוסטר בסמוך אל הירקניה שיכול לשרת עוד ירקניה  

 בישיבה אחרת כרעיון לביצוע וכרגע נשאר לנו ליישם. בטיפול. 



 

 

 

מוכן לבחון נושא טיפול ומיחזור פסולת אורגנית בבתים משותפים.  ה תושב בניין משותף    –רביב הדר   .7

. עלתה הצעה תים פרטייםברור שמיחזור פסולת אורגנית בבניינים משותפים מורכב יותר מאשר בב 

 לשלב בני נוער במסגרת מחוייבות אישית. הנושא חייב בבדיקה. 

 40קור של פסולת אורגנית המהווה כ  הפרדה במ   -בחינת הטיפול הכולל בפסולת אורגנית   –יניב אנגל  .8

 אחוזים מהפסולת אותה אנו משליכים. 

מיחזור. צריך לברר מה ה מתקני  אל מועברת  וש מופרדת במקור  ה קיימת הנחה על כל טון פסולת אורגנית 

 ₪ לטון.  310המשמעות הכספית והאם היא פחותה מהטמנה רגילה של פסולת מעורבת במחיר של  

תחשיב הטמנה   .ישנם אתרים המקבלים פסולת אורגנית. חץ אקולוגיות נמצא באיזורנו. יש עוד אתרים

 בבדיקה של מנהל אגף תפעול. 

 מדברת על שלבים בביצוע :לטיפול בפסולת אורגנית  ההצעה  

ובדיקת היענות.  , סקרלחלוקת קומפוסטרים על פי מתווה מסודר מצומצם  שלב ראשון : יציאה לפיילוט

 תחשיב כלכלי משוער. וצגה

פיזור בסמוך אליהם פחים   .קו פסולת ירקנים, סופרים, חנויות, מרכזי מסחר חשיבה על    :   שלב שני 

 . הח"מ בבדיקה של הנושא.ברמת גן   הפועל   קיים פינוי פסולת ירקנים  .חומים

 .פחים חומים לכל בניין בסמוך לפסולת אריזות ופסולת ביתית  ה של חלוק   בחינת  שלב שלישי : 

עדכון לגבי פרוייקט אנרגיה מתחדשת הצבת פאנלים סולאריים. מתחילים במבנה המועצה  –לין דליה  .9

 תאים ממבני מועצה, מוסדות ציבור ובתי ספר.שימבנים ועל כל גג  11ומשם אל 

ק עומד להיכנס לתוקף ומרכזי המיחזור יהפכו בלתי ליטר. החו   1.5הרחבת חוק הפיקדון לבקבוקים של   .10

רלוונטים. קיימת חוסר בהירות לגבי העתיד ואנחנו נעקוב אחר פתרונות ברמה המקומית באם לא יהיה 

 פיתרון ברמה הארצית.

 

  

 בברכה ובהצלחה                                                                                                                    

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                                                


