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 :  הישיבה נושאי

תפעול לגבי הטמנת אשפה ומיחזור אשפה לשנת   אגףממנהל סקירה  – הטמנת אשפה נתוני .1

 טון השבה למיחזור באתר. 2,000-כטון גזם ו 1,200טון מתוכם כ    10,300הוטמנו כ   .2020

טון   1,000בתחילת עבודתה של הוועדה הוצב יעד של  - שלא עבר להטמנה ביישוב יעד מיחזור  .2

ככל שנעלה בכמות המיחזור בתוך היישוב,   היעד הושג.ש ניתן לומר  2020למיחזור בשנה. בשנת 

 ונשלם פחות.  באתר חיריה כך נחסוך פחות הטמנת אשפה

 ומשאביםפי צורך וביקוש. תאגיד תמיר מקצה תקציב על מתרחבת  הצבהה - מתקני מיחזורהצבת  .3

פחים כתומים לאריזות, קרטוניות, מיחזוריות פלסטיק, נייר  . הוצבו  וגם המועצה מקצה בהתאם

 וזכוכית. 

 באיזורים חדשים.   2021סקירת מקומות נוספים להצבת מיחזוריות בשנת  - חוסר במתקני מיחזור .4

 (.לטיפול מיידי)הנושא  תגבור בפחים כתומים לאריזות. בהםאיתור מקומות שנדרש 

להסברה לגבי פסולת אריזות למיחזור. הסברה על ידי   הוזמנו מדבקות – להסברה מדבקות .5

פחים ובחדרי מיחזור ובכל מקום נדרש שיאיר את עיני התושבים לגבי הפסולת הנכונה על מדבקות 

  גורמים למצב שפסולת מהפח הכתום עוברת להטמנה במקום למיחזורה פספוסים  נםלהשלכה. יש

 צה נקנסת עקב הגעת פסולת רטובה למתקן המיחזור.ומקרים בהם המוע

נערכו אירועים משמחים של הפנינג מיחזור, הצגות חינוכיות וגם יום ניקיון   - אירועים והצגות .6

 השנה בהתאם להמלצת הוועדה. קיימושהת

בתחילת עבודתה של הוועדה דיברנו על מיחזור קרטונים ועל כך שנדרשת   - דחסנית קרטונים .7

תפעול ונרכשה דחסנית   מנהל אגף. ההמלצה הועברה על ידי מוש מקומי שלנו כמועצהלשי דחסנית

כסף רב. במקום לשלוח קרטונים להטמנה,  חוסכת למועצה החלה לעבוד השנה. פעולה זוש

מפונה בחינם  ה ונשלחים למיחזור שפ"עמטופלים על ידי מחלקת נאספים, מופרדים והקרטונים 

תפעול, צפי משקל קרטון בשנה יהיה   אגףעל פי נתונים שהוצגו על ידי מנהל  .תמורת החומר עצמו



 

 

 

ובסך הכל חיסכון צפוי רק מהטמנה יהיה כ להיחסך  יםהאמורלטון  ₪   310 בעלות של טון 200כ 

₪ ובמצטבר נחסוך  900מחזורי שינוע בשנה. כל שינוע עולה  52 חיסכון ב ₪. נוסיף לכך  60,000

 זוהי בשורה גדולה.₪ בשנה.   100,000"כ יותר מ ₪ ובסה  46,000 כ עוד

תפעול מוסר שהוקצו   אגףמעקב הוועדה אחר התהליך שיחסוך כסף למועצה. מנהל  – מנורות לד .8

 מליון ₪ לפרוייקט לשנה הקרובה. 2.9

בית ספר ראשון בו הותקנה המערכת הוא בית ספר רביבים. יתבצע   – מערכת חכמה למזגנים .9

 אם להמשיך את הפרוייקט לבתי ספר נוספים. ה ועל פי תוצאות יוחלט  תקבלאחר החיסכון המ מעקב

 סקר השקייה, בדיקת מגופים בשוטף לאיתור נזילות. המועצה נערכת לבצע – חיסכון בהשקייה .10

 נעדכן לגבי תוצאות הסקר בישיבת הוועדה הבאה.

 נושא. ב מטפלת. עוזרת ראש המועצה 2021לשנת  בתכנון ובמחשבה – פינות האכלה לחתולים .11

תהליך שהתבצע ומתבצע גם השנה. הקצבת כסף על ידי משרד   – עיקורים וסירוסים לחתולים  .12

החקלאות ועל ידי המועצה בהתאמה. לאור התגברות המלטות וריבוי אוכלוסיית חתולים, יש לבדוק  

 כיצד מגדילים את הפרוייקט.

לא מצליחים לגבש את הפעילים יחד למפגש תיאום ציפיות. ישנן   נוערלצ –  מפגש פעילי בעלי חיים .13

באופן   בודדים הפועליםהן פועלות בנפרד ויש גם  אךמספר קבוצות אשר עושות עבודה חשובה 

 . היינו שמחים אם היתה אפשרות לגבש את כולם ולעבוד יחד בשיתוף פעולה. נמשיך לנסות. עצמאי

. ישנה אבחנה בין מתקנים  ללא התקדמותנושא שעולה בוועדה שוב ושוב  – ביישוב קומפוסטרים .14

הוא מאוד אורגנית הפסולת משקלה של הפרטיים.  המתקנים בבתים בין  משותפים להבבניינים 

. ההמלצה החוזרת שלנו לבחון כיצד  טמנת פסולת זו על ידי קומפוסטריםה משמעותי. ניתן לחסוך

בתי אב. עידוד   3,500 – ית לפחות בבתים הפרטיים המונים כ לעודד תושבים למחזר פסולת אורגנ

על ידי הסברה, סבסוד מתקנים ועוד אי אלו פעולות בנושא. לא שוללים הרחבה לבתים משותפים 

. קומפוסטרים גדולים באיזורי מסחר חיוניים מאוד וגם הם הומלצו, אושר  לקבל אחריות שיסכימו

ישיבה פרטנית  ך הוא לא יצא לכדי ביצוע וחבל. מבקשים  א )מתחם הנגב( פיילוט באיזור מסויים

 בנושא. 

המלצה והצעה שיצאה מהוועדה לפני זמן רב ואושרה.  – בתי הספרחינוך למיחזור ולקיימות ב .15

על ידי המועצה שהנושא יתקיים בשנת הלימודים הקרובה בכל בתי הספר. הוועדה מבקשת  וכרזה

 ליישום והטמעת הנושא לשנה הקרובה.לימודית לראות תוכנית 

עקב בעייה בהצבת מיחזוריות לאחר  בנושא המלצת הוועדה  – מרכזי מיחזורמוקדם של תכנון  .16

הנחייה של מנכ"ל  קדם לגבי מיקום. ישנה איכלוס תושבים וכל זאת מתוך מצב של אי תכנון מו

תהיה היערכות משותפת לפני כל בעניין. תקשורת בין מחלקת הנדסה למחלקת תפעול המועצה ל

 . עוד בשלב המפות תכנון בנייה



 

 

 

המלצה של הוועדה שתצא לפועל בקרוב. נבחרו שני מקומות   – תיחום אסטטי של מרכזי מיחזור .17

ם. במקומות אלו יהיה תיחום אסטטי עם שלטי הסברה ותמונות בהם ישנן מיחזוריות מסוגים שוני

 תואמות ואנחנו מקווים שהתיחום ייצור סדר במקום והנראות תהיה טובה ומעודדת מיחזור. 

נעשו משטחים בסמטת קדש, בארי וזאב. עוד משטחים בעמק   – משטחי בטון לטובת גזם/גרוטאות .18

 יזרעאל ובדביר בתכנון. 

עלה באחת הוועדות ויצא לידי ביצוע. גויס גוזם מקצועי כעובד מועצה. המודל  נושא ש – גוזם מקצועי  .19

מוכיח את עצמו   של עובד מועצה יחד עם מנוף שברשות המועצה במקום העסקת חברה קבלנית

 בשירות וגם בחיסכון כספי. 

נושא ישן ומוכר שהוצע בוועדה עוד בתחילת פעולתה. ישנה בעיה של  – מגרסה לטובת רסק גזם .20

קום לפעולה. כדי להרים פרוייקט זה, נדרש שיתוף פעולה איזורי. יתרונות המהלך ברורים.  מ

 הבעיות גם מובנות. ובכל זאת, נזכיר שוב את הנושא בתקווה שדברים מתי שהוא יזוזו ויתקדמו. 

 

 

 

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                       

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                    


