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  איכות סביבהועדת  פרוטוקול
 13/12/2021מתאריך 

 
 נוכחים: 

 שם תפקיד
 שמואל בוקסר ראש העיר

 נאור ירושלמי ראש העיר, יו"ר הועדהסגן 

 סמדר אהרוני סגנית מ"מ ראש העיר

 גיל אנוקוב חבר מועצת העיר

 פנינה זיו חברת מועצת העיר

 אורן יגאנה נציג ציבור בועדהחבר מועצה לשעבר, 

 רפי קריספיל מנהל אגף שפ"ע

 מיכל רוטוול מ"מ קהילה, עובדת סוציאלית 

 אתי דואניס מנהלת ויצו נס ציונה, פעילה חברתית

 שוורץאביבה  " שומרי הגבעות"- פעילה חברתית

 איציק הפנר בועדה חבר מועצה לשעבר, נציג ציבור

 רינת אלון  עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

 
 על סדר יום:

 
 חוק הפיקדון היערכות העיריה לשינויים ב

 הקטנת כמות האשפההתמודדות עם הרחבת חוק הפיקדון ופעילות למטרות: 
 הטמנהלהמועברת 

 
 

 :מהלך הדיון
 

 סקירת מצב 

 הפיקדון המורחב, הכולל גם בקבוקי משקה גדוליםתחילת החודש יצא לדרך חוק ב 1

מ"ר והם עוסקים במכירת  28ניתן להגיע עם הבקבוקים לבתי העסק, שגודלם מעל  2
 מזון ומשקאות ולקבל בתמורה את דמי הפיקדון

 יושלכו לפח הכתום –כלי משקה שאינם מסומנים, אריזות ריקות אחרות מ  3

ה תציב פחים נוספים במרכזי מחזור ובמקומות יהעיריכדי להתמודד עם השינוי,   4
 מבעבר. יפונו במרווחים קצרים יותר שיידרש, והם

נתוני המחזור בעיר גבוהים ומרשימים, ומעידים על נכונות גבוהה של הציבור   5
 להפריד פסולת ולמחזר באמצעים שהועמדו לרשותו.

, יצאה העירייה )המיועדים לאריזות(הגברת מודעות הציבור לפחים הכתומים לצורך   6
רסום באמצעי המדיה, בקמפיין פרסומי, שכלל שילוט, פיחד עם תאגיד "תמיר" 

 חוברות ומדבקות

ההסברה דרך  , וביניהם: הגברתרעיונות להטמעת נושא המחזור בציבורעלו מספר  7
שילוב  ;להיעזר בפרויקט המחויבות האישית של תלמידי התיכון; מערכת החינוך
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הפיקוח בפארקים  ; הגברתהנושא בעבודה הקהילתית עם קבוצות ומגזרים שונים
 ; הצבתמדבקות הסברה לפחים בחדרי אשפה ביתיים; הצמדת ובגינות הציבוריות

פחים כתומים בקרבת בתי כנסת בהם מתקיימים אירועים שכוללים שימוש מסיבי 
 בכלי חד"פ ובקבוקי שתיה.

 שנתיים 73%עור האיסוף ממיחזור יעמוד על שי 2026יעד: בשנת   7

 

 המלצות 

פחים כתומים ובכלל זה הצבת יה תנהיג "דוגמה אישית" בנושא ניהול פסולת, יהעיר 1
השימוש בחד"פ בישיבות של ם ככל האפשר וה, וצמציבמטבחונים בבנייני העירי

 באחריות אגף שפ"ע. המועצה והוועדות.

וההטמעה בנושא מחזור, כולל באמצעות פרסום מאמצי ההסברה להגביר את  2
משותף של דרכי הטיפול בזרמי הפסולת השונים, ועבודה מול קהילות וארגונים 

 ה ואגף שפ"ע. יבאחריות דוברות העירי בעיר.

 
 ראש העיר.עוזרת אישית לסגנית  - : רינת אלוןרשמה
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