
 

 

 

 

   22029.0.21              15סיכום ישיבה מספר  –הוועדה לאיכות הסביבה                  

 חברים נוכחים : 

 יו"ר ועדה, סגן ראש המועצה –יניב אנגל 

 מנהל מחלקת תפעול –ניר אריאלי 

 חבר מועצה –דן אויירו 

 חבר מועצה –יניב שחר 

 נציג ציבור –ולדימיר דוידסון 

 נציג ציבור –שחר פנחסוביץ' 

 אורן בורגנשט – אורח תושב

 

 :  נושאים שעלו בדיון

לבדוק היכן זה  - הכנה וחלוקה של מדבקות/שלטי הסברה לגבי סוגי הפסולת המושלכים לפח הכתום .1

 עומד כי יש סיכום עבר שנבצע את זה. בדיקה מול שיראל + תיאום חלוקה לוועדים דרך הח"מ.

לאיסוף בקבוקים מתעכב. הנושא נראה מורכב ואינו קשר שנוצר עם עמותה  –טיפול בבקבוקי פלסטיק  .2

ה. המשמעות היא מתרומם ולא רק אצלנו. קיימות חברות נוספות שאוספות בקבוקים בתצורת איסוף שונ

שאנחנו נחזור לתצורת איסוף כפי שהיתה קודם. צריך לבדוק את ההתקשרות מבחינה חוקית/משפטית. 

בנוסף קיימת חברה שפועלת מול רשתות המזון להצבת מכונות חכמות. הח"מ ייצור קשר עם החברות 

 וננסה לפעול לטובת הנושא.

. קיבלנו הצעת מחיר להצבת עגלות בבתים המשותפים עדכון חברי הוועדה לגבי הנושא –טיפול בקרטונים  .3

שהמועצה תספק. נצטרך לשבת על התחשיב הכלכלי ולראות היכן יחד עם איסוף. מדובר בשירות חדש 

 אנו נמצאים מבחינת היקף הפסולת והשירות הנדרש לטובת הציבור ומבחינת עלות תועלת.

גבי הפיילוט. בסקר שנשלח אל התושבים כרגע עדכון חברי הוועדה ל –פיילוט חלוקת פח כתום לבתים  .4

 נדרשכרגע נמוך מאוד. , מוכנות להשתתף בפיילוט. המספר בטח עוד יעודכןהמשפחות  120ישנן כ 

 שיתוף פעולה של כולם על מנת לשווק את חשיבות הפיילוט.

חדר דחסנית. לא קיימים בניינים ללא חדרי מיחזור. פחי המיחזור נמצאים בתוך  –חדרי מיחזור בבניינים  .5

ניתן להיכנס ולמחזר בתצורת חדר כזו. המטרה לאתר את כל המקומות הבעייתיים ולנסות למצוא פיתרון 

ביחד עם הוועדים. כבר נערך סיור באחד הבניינים. נצטרך לבקר בעוד מקומות בהם לא מתבצע מיחזור. 

בתכנון הבניה והוא לא יתן יד לתכנון  חובההוא חדר ונפרד מנהל אגף תפעול אומר שחדר מיחזור ייעודי 

 מבנה ללא חדר מיחזור ייעודי.



 

 

 

 

עדכון חברי הוועדה לגבי שתי עמדות שיוקמו בקרוב. עמדות עם מספר זרמי  –הקמת מתקני מיחזור  .6

אשפה לנוחות הציבור, עמדות עם נראות מזמינה וירוקה. השאיפה להתקדם לעוד מתקנים איכותיים 

 במהלך השנה.

נשאלה שאלה על ידי חברי ועדה לגבי כמות הגזם המקסימלית לפינוי מבניין.  –על פי כמות פינוי גזם  .7

היא בערך קוב. הבקשה לבחון את הגדלת הכמות בטענה שצריך  נדרשת מבחינת המועצההכמות ה

מוציאים גזם באופן תכוף הלהביט על הכמות מבחינה שנתית ולא שבועית או חודשית. ישנם בניינים 

מספר פעמים בשנה בכמות גדולה אבל מבחינה מוציאים גזם הקטנה וישנם בניינים כל פעם בוהכמות 

כל שבוע או כל חודש. הטענה במפנה גזם הכמותית שנתית הכמות עשויה להיות קטנה יותר מאשר בניין 

 הובנה ותיבחן על ידי ניר מנהל האגף.

פשפשים או פרעושים הנובעת  לעיתים ישנה מכת –אמפולות/כדורים לחתולים למניעת פשפשים  .8

מחתולי הרחוב. נוצר מפגע לתושבים הסמוכים לריכוזי החתולים. המועצה מטפלת בקריאות ומבצעת 

. ההצעה היא לטפל ושוב מתבצעת הדברה הדברה מקומית. הדברה אינה מסייעת ושוב ישנן תלונות

מאשר ביצוע הדברות חוזרות ונשנות. וזה עשוי להיות זול ויעיל יותר  בחתולים עצמם דרך מאכילי החתולים

המועצה תרכוש דרכה או דרך השירות הוטרינרי כדורים הניתנים לחתולים ומונעים הימצאות פרעושים 

. הכדורים יסופקו רק )הדבר מתואם וזו הצעתם( עליהם. מאכילי החתולים יהיו אחראיים לטיפול במפגע

ו מספר פעמים בשנה. הדבר יטפל במפגע במקרה של מפגע נקודתי. זה יכול להיות פעם אחת א

הפרעושים באופן מיטבי ללא התערבות המועצה ויש מקום לחשוב שאף יחסוך כסף. הטיפול הוא במקור 

 וזהו הדבר ההגיוני ומתבקש.  ההפצה עצמו שהם החתולים

נגרם נזק  נטענה טענה על ידי חבר ועדה שתוך כדי פינוי פחים –נזקים סביבתיים במהלך פינוי פחי אשפה  .9

כמה תלונות היו בנושא והאם מדובר במשהו נקודתי או  106לרכוש. צריך לבדוק עם מוקד לפחים וגם 

 תופעה. 

נשאלה שאלה על ידי אורן תושב אורח בוועדה לגבי מצב התקדמות חווה חקלאית. הדבר  –חווה חקלאית  .10

פורסם בכל הערוצים. יש סמל מוסד, יש מנהל והחווה נמצאת בתכנון והקמה ובתוך כך היא כבר פועלת 

 השנה מול בתי הספר.

 בברכה ובהצלחה                                                                                                                  

 יניב אנגל, יו"ר הוועדה                                                                                                              

 

 


