ע ירי י ת נ ס -צ י ונ ה
Municipality of Ness Ziona

ישיבת וועדת איכות הסביבה מס'  02/2021מתאריך  25באפריל 2021
נוכחים:
תפקיד
חבר הוועדה
יו"ר הוועדה
חברת וועדה
חבר וועדה
חברת וועדה

שם
שמואל בוקסר
נאור ירושלמי
סמדר אהרוני
גיל אנוקוב
פנינה זיו

חסרים:
תפקיד
חבר וועדה
חברת וועדה
נציג ציבור
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציגת המשרד להגנת הסביבה
משתתפים:
תפקיד
ראש מטה ראש העיר
סמנכ"ל חברת "תמיר"
עוזרת מקצועית ל .רה"ע
מנהל תחום פיתוח ותשתיות
מ"מ קהילה באגף הרווחה
תושב ופעיל סביבה
תושבת ופעילת סביבה
תושבת ופעילת סביבה

שם
שחר רובין
מאיה פז-שקולניק
איציק הפנר
אורן יגאנה
רקפת בר-לב
זרתהון דמוזה

שם
אפרת דמארי
ענת חיים
דניאל דרנפלד
בני מנשה
מיכל רוטוול
ירון לנדסברג
אילנה ברימה
גבי להב-ארד

על סדר יום:
נושא
סד'
 .1הצבת הפחים הכתומים בנס-ציונה
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מהלך הדיון והחלטות:
נאור ירושלמי היו"ר  -העיר נמצאת בעיצומה של מהפיכה בטיפול בפסולת .הכנסת
הפחים הכתומים מהווה נקודת מפנה בניהול הפסולת בגלל הפוטנציאל לשינוי
תודעתי ותפיסתי של הציבור ,שיבין ממה מורכבת הפסולת ומה המשמעות של
ניהול פסולת .מהלך זה גם סולל את הדרך למהלכים נוספים כמו מחזור פסולת
אלקטרונית ,טקסטיל ,פלסטיק ועוד.
שמואל בוקסר ,ראש העיר  -העירייה התחילה מהלך של מחזור בעיר ,בתהליך
שצפוי להיות ארוך ולא פשוט ,ויש צורך לגייס את התושבים למהלך .נציע הסברה
וחינוך לילדים כדי להעלות את הצורך בשינוי מהילדים שישפיעו על הוריהם .נס
ציונה שולחת כ 30,000-טון פסולת להטמנה בקרקע מידי שנה .לכמות כזאת יש
מחיר עצום ,אבל היא גם פוגעת בסביבה.
יש אינדיקציות שהציבור נרתם לנושא המחזור .מרכזי המחזור היו הצעד הכי
משמעותי במהלך המחזור בעיר והתוצאות ניכרו מיד בחודשים הראשונים .נקווה
שבעתיד מהפכת המחזור תביא להקטנת הצריכה העודפת שלנו שמהווה כשליש
מנפח האשפה ובכך גם עלויות ההטמנה ירדו.
רפאל קריספיל ,מנהל אגף שפע ( -בליווי מצגת מפורטת בכותרת "קשובים
לתושב" ,בה הוצגו המטרה והאסטרטגיה של הרשות) במרכז התכנית נמצא שינוי
תפיסת הטיפול בפסולת בעיר מכלכלה לינארית ,בה הפסולת הופכת למשאב ולא
מזהמת את הסביבה .מהפכת המחזור כוללת הקטנת צריכה ,הפרדת אריזות
(באמצעות הפחים הכתומים) והוספת זרמים ייעודיים נוספים לפחי המחזור (פסולת
אלקטרונית ,טקסטיל ,פלסטיק להשבה ועוד).
הנתונים בנס ציונה הם כ 1.5-ק"ג פסולת לתושב ,ומיחזור של כ 16.29%-מכלל
הפסולת בשנת  .2020לפי סקר שנעשה 55% ,מהציבור בישראל מוכנים להפרדת
פסולת במקור ,וסביר שבנס ציונה המספר אף גבוה יותר .בעבר הבעיה הייתה
שהעירייה לא הנגישה לתושבים אפשרויות מתאימות למחזור כמו קרטוניות ,מיכלי
אצירה מתאימים וכו'.
(תוארה תכנית הפריסה של הפחים הכתומים ברחבי העיר) בשלב הנוכחי הפינוי
הוא אחת לחודש ,אבל כבר יש אזורים שבהם הפחים מתמלאים בתוך שבועיים,
וצריך יהיה למצוא לזה פתרון .בכל משלוח למרכז הפינוי האזורי נדגם המשלוח,
ואם יש פסולת לא-ממוינת מוטל קנס .כדי להעמיק את המודעות יש כוונה להציב
פחים כתומים גם בגני הילדים .בנוסף ,תודרכו עובדי המוקד בתסריטים של שאלות
ותשובות לפניות הציבור .הודגש שפינוי הפחים נעשה במשאיות נפרדות.
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ענת חיים סמנכ"ל תאגיד "תמיר" ( -דיברה על חשיבות ההסברה להטמעת הידע
אצל הציבור ולעודד אותו למחזור נכון) יש לציין ש 60%-מנפח הפסולת שאנו
מייצרים הינה אריזות ,וכמות זו יכולה להפוך למוצרים חדשים במקום לעבור
להטמנה( .הוצגה מצגת של תהליך ההפרדה והמחזור שעושה תאגיד "תמיר").
אפרת דמארי רמ"ט רה"ע  -בתוך שבועות ספורים תושלם פריסת הפחים בכל
רחבי העיר .בהדרגה ייבחן התפקוד של המערכת החדשה ,ותיבחן אפשרות להוציא
חלק מהפחים הירוקים בגלל השינוי בתמהיל הפסולת .יש מצב של ניסוי וטעייה,
עבודה יחד עם התושבים ,עד שנגיע לשיווי המשקל.
נאור ירושלמי ,היו"ר  -מבקש לחדד שחשוב שההסברה לא תהיה חד פעמית ,אלא
תלווה את ההליך לאורך זמן ,כדי לוודא שהציבור ממשיך למחזר ומשפר את איכות
ההפרדה .הציע לארגן לסייעות והגננות סיור למרכז ההפרדה בראשל"צ כדי שיראו
איך הופכים פסולת בחזרה למשאב.
רפאל קריספיל ,מנהל אגף שפ"ע  -מודה לעובדי אגף שפ"ע על העבודה המסורה
והקשב לתושבים בתהליך פריסת הפחים הכתומים .יתקיים ביקור של צוות האגף
במרכז ההפרדה בראשל"צ.
נאור ירושלמי ,היו"ר  -צריך להנגיש את התהליך לציבור כולו ,כדי לבנות הסכמה
רחבה והכרה בתועלות שיש בתהליך המחזור לתושבים ,לסביבה ולתקציב
העירייה.
רשמה :דניאל דרנפלד
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