
 

 

 

   220206.13              41סיכום ישיבה מספר  –הוועדה לאיכות הסביבה                  

 חברים נוכחים : 

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה –יניב אנגל 

 מנכ"לית המועצה –דליה לין 

 מחלקת תפעולמנהל  –ניר אריאלי 

 חבר מועצה –דן אויירו 

 חבר מועצה –יניב שחר 

 נציג ציבור –שחר פנחסוביץ' 

 יהודה בר לב – אורח תושב

 

 :  נושאים שעלו בדיון

 –מרכז מיחזור בתוך  2מתחם לפריטים יד 

 במימון קול קורא של המשרד להגנת הסביבה. מרכזי מיחזור אמורים לקום בחודשים הקרובים  יניב אנגל :

 יוקמו ארבעה מתחמים.

להקצות מקום בתוך מרכזי המיחזור לפריטים יד שניה, רהיטים ומוצרים קטנים ובינוניים שיונחו על הועלתה הצעה 

ביניהם . המועצה תדאג לפרסום המיזם וכך יוכלו תושבים המגיעים למרכזי המיחזור להחליף מדפים באופן מסודר

  פריטים משומשים.

 והפיכת המקום למפגע תברואתי. והשלכה פרועה החשש העיקרי הוא לאי סדר

 .תסייע בבניית המידוףה הקהילתית יאפשרות שהנגרי מעלה : דליה לין

 החלטה : 

כשחלקו יוקצה למידוף, נצא בפרסום  . נתכנן את מרכז המיחזורלצאת לפיילוט באחד המתחמים שיוקמו בעתיד

 לפי כך נקבל החלטות להמשך.  .פועלכיצד המתחם  ונבחן

פועל במסירות ואת התושב יהודה בר לב ש שהעלתה את הרעיון*מבקש לציין את התושבת נטליה קגנוביץ' 

 המושלכים ברחובות. 2רבה לטובת מיחזור והחלפת פריטים ורהיטים יד ובנחישות 

 

 



 

 

 

 שיפור המיחזור –בקבוקי פלסטיק  מיחזור

שהעמותה בניינים בפתח תקווה. הרעיון הוא  20 כישנה עמותה בשם ממחזרים באהבה הפועלת ב יניב אנגל :

יוכנסו כל בקבוקי המשקה מכל סוג בשיתוף הרשות רוכשת פחים צהובים ומציבה אותם בבניינים. אל הפחים 

מהכסף החברות הגדולות. והזדכות מול  העמותה דואגת לאיסוף פלסטיק, פחיות וגם בקבוקי זכוכית.:  שהוא

ר אל הרשות אל מחלקת הרווחה יחזוולחברת האיסוף וחלק ממנו  לתפעול העמותה וקצהיחלק  ,שמתקבל

בשכונות  נערכה פגישה עם מנכ"ל העמותה שסייר יחד איתי כשהייעוד המרכזי הוא לטובת משפחות רווחה.

 יידית.בניינים המועמדים לפיילוט. שני בניינים מוכנים להצטרף למיזם משני השונות ובתוך 

 מרכזי איסוף בתנועות הנוער ובבתי ספרהצבת . חושב שכל הכסף צריך להישאר בגני תקווה שחר פנחסוביץ' :

 והכסף שמתקבל ישמש לטובתם.

 הוצבו מיחזוריות בתנועות הנוער במספר מקומות. אין פעילות איסוף והמיחזוריות ריקות. ניר אריאלי :

. דרוש אישורם. צריך לבדוק עם פסולת בקבוקים דרך העמותהבדיקה מול תמיר לגבי חוקיות הטיפול ב יניב אנגל :

 את ההתקשרות מול העמותה. היועצת המשפטית

דלת המתקן  .יכול לקחת ולהזדכותוצריך הרחובות על מנת שמי שרוצה אל הצעה להוציא מיחזוריות  יניב שחר :

באמצעות מיחזורית אחת ולראות מציע לעשות פיילוט  .וצריך להוצאת הבקבוקים על ידי כל מי שירצה תהיה פתוחה

 מציע למקם את המתקן במקום בו יש מצלמות. איך זה יעבוד.

 מעלה חשש מגניבת בקבוקים באם המתקנים יהיו חשופים לציבור. יהודה בר לב :

או  למפגע עלול להפוך המתקן .יימצא ברחובמעלים חשש מפני איבוד שליטה על מתקן ש דליה לין, יניב אנגל :

 גורמים זרים שאינם מן היישוב. מצד לא רצויה פעילותיווצר עלולה להש

 החלטה : 

ואם הכל  ומול תאגיד תמיר משפטיתה מול היועצת בדיקה לפני התקשרות נערוך. גבי עמותת ממחזרים באהבהל

בפיילוט נבחן את היענות הביעו נכונות. יש בניינים שכבר . לצאת לפיילוט מהיר במספר בנייניםיהיה , ניתן תקין

 לטובת משפחות רווחה.  נבחן את מודל ההכנסות . בנוסףהציבור ויכולת העמותה בהתמודדות עם הפינוי

ודרך המשי. שתי נערוך פיילוט בשני מיקומים. מתחם הנגב  .ההצעה מתקבלת במרחב הציבורילגבי מיחזורית 

 הסמוך. המועצה תדאג לפרסום והסברה. מיחזוריות שהוצבו בתוך תנועות הנוער, ייצאו אל המרחב הציבורי 

 

 



 

 

 

  –הצללה במרחב הציבורי 

 בכל רחבי היישוב.הצללה במרחב הציבורי. חשוב שיהיו עצים מצלים עלה שאלה לגבי מ שחר פנחסוביץ' :

קיים שיתוף פעולה עם עצים ברחובות הגליל והכרמל.  100לפני ראש השנה  ניטעובשנה קודמת  ניר אריאלי :

 71עוד עו . בחודשים הקרובים מייד עם סיום שנת השמיטה יינטאדריכל נוף ואגרונום ונבחרו העצים המתאימים

. קיימת תוכנית רב שנתית ובחמש השנים הבאות ישנה כוונה עצים ברחובות זאב, הנגב, התאנה והמשך הכרמל

 עצים. 700ל  500לנטוע בין 

שם ובמקומות הפחות מוצלים והנטיעות יתבצעו נבדקו המקומות . נבנתה תוכנית סדורה בכל היישוב דליה לין :

 נוספים מתאימים.

 ים ידעוהתושבחשוב שמפעם לפעם יש להוציא פרסום לתושבים לגבי נטיעות שבוצעו ושיבוצעו.  יניב אנגל :

 צריכה לבוא לידיעת הציבור.. כל נטיעה הצללת המרחב הציבוריעשה בנושא מה המועצה עשתה ות מפעם לפעם

  –העמדה  עידוד שימוש באופניים והרחבת מתקני

וחייבים לעודד את קורא לעידוד השימוש בתחבורה שאינה ממונעת. המצב בכבישים בלתי נסבל  יהודה בר לב :

מבקש  אין מספיק מתקנים לאופניים במתחמי הקניות למשל קניון צים.התושבים להשתמש באופניים או ברגל. 

 לחייב מקומות ציבוריים בהצבת מתקנים לאופניים.

 . צריך שיהיו מספיק מתקנים לאופניים.ניות וגם במרחבים הציבורייםנבדוק את הנושא במרכזי הק דליה לין :

 

 :  סיכום

 שעלו בישיבה.הנושאים  קידוםקבע לוח זמנים ליי בפגישות השוטפות עם מנכ"לית המועצה ומנהל אגף תפעול

 .תודה לכולם על ההשתתפות חברי הוועדה.נעדכן את 

 

 בברכה ובהצלחה                                                                                                                  

 ועדהיניב אנגל, יו"ר הו                                                                                                              

 

 


