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 4/22פרוטוקול ועדת איכות סביבה מס' 

 22/09/2022מתאריך 

 נוכחים:

 

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר

 נאור ירושלמי סגן ראש העיר, יו"ר הועדה

 גיל אנוקוב חבר מועצת העיר

 קריספילרפאל  מנהל אגף שפ"ע

 עינת מטלון "שומרי הגבעות" -פעילה חברתית 

 איציק הפנר חבר מועצה לשעבר, נציג ציבור בוועדה

 נמרוד קפון "הורים למען האקלים" -פעיל חברתי 

 

 חסרים:

 

 שם תפקיד

 סמדר אהרוני סגנית ומ"מ ראש העיר חברת הועדה

 מאיה פז שקולניק חברת מועצת העיר וחברת הועדה

 שחר רובין מועצת העיר וחבר הועדהחבר 

 אורן יגאנה נציג ציבור בוועדה

 ליאור אלימלך נציג ציבור בוועדה

 זרתהון דמוזה נציגת השר להגנת הסביבה

 

 על סדר יום:

 

 הפרדת והפחתת פסולת 

מטרות: בחינת הנתונים במלאת שנה לכניסת הפח הכתום ואפשרויות 

 להטמנה. נוספות להפחתת כמות האשפה המועברת

 

http://www.nzc.org.il/
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 מהלך הדיון והמלצות:

 סקירת מצב מס'

פחים כתומים  450-קרו מספר תהליכים במקביל: נפרסו כ 2021בקיץ  1

מתקנים למחזור מכשירי חשמל, ויצא לדרך חוק  4ברחבי העיר, הוצבו 

 הפיקדון המורחב, הכולל גם בקבוקי משקה גדולים.

בעקבות פעולות אלה העיריה עומדת כעת בדרישות החוק, כמויות   2

הפסולת המועברות להטמנה קטנות והעיריה חוסכת כסף רב. בקרוב 

צמודי קרקע, באמצעות חלוקת שקיות  4,000-יורחב הפח הכתום גם לכ

 שייאספו בקביעות, ובמקביל יוסרו כלובי הבקבוקים ממרכזי המחזור.

גבוהים ומרשימים, ומעידים על נכונות גבוהה של נתוני המחזור בעיר   3

הציבור להפריד פסולת ולמחזר באמצעים שהועמדו לרשותו. הנתון 

 מעבר לנתוני המחזור. -המפתיע הוא ירידה בכמות הפסולת הביתית 

 הוצג נושא קומפוסטרים ביתיים וציבוריים, שקיים במספר ערים אחרות.  4

גבעות הכורכר שמתקיימת במספר בתי הוצגה תכנית חינוכית להכרת  7

 ספר ובמועדוניות בשיתוף "שומרי הגבעות".

 עלה הצורך בהגברת ההסברה בנושא הפרדת והפחתת פסולת  7

 

 המלצות מס'

חוזרים על ההצעה שהעירייה תנהיג "דוגמה אישית" בנושא ניהול  1

והפחתת פסולת, ובכלל זה הצבת פחים כתומים במטבחונים בבנייני 

העיריה, וצמצום השימוש בחד"פ בישיבות המועצה והוועדות. באחריות 

 אגף שפ"ע.

חוזרים על ההמלצה להגביר את מאמצי ההסברה וההטמעה בנושא  2

אמצעות פרסום משותף של דרכי הטיפול בזרמי הפסולת מחזור, כולל ב

השונים, ועבודה מול קהילות וארגונים בעיר. באחריות דוברות העיריה 

 ואגף שפ"ע.

 

 נאור ירושלמי, סגן ראש העיר: םרש
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