
 

 יו"ר, רותם ריעני, עוזי סגל, דביר מנהיים,  –מטעם הוועדה: אילה רבין נוכחים: 

 מטעם המועצה רגב אדרבי, מיטל גבע

 אבי אליהו, דוד חיות, רונית נחום  –נעדרים 

 

 07.07.2021סיכום ישיבה שניה וועדת איכות הסביבה 

 בנוגע למחזור ותנאי התקשרות ומכרז.  על מצב קיים סקירהנתן  –אחראי שפע  – סקירה רגב אדרבי

 זו השאיפה. –מיפוי מקומות ומתקני המיחזור 

נעשתה פגישה עם נציג תאגיד תמיר, שכן תמיר קובע את הכללים, כהכנה למכרז שאנו מתכוונים לצאת אליו 

 בקרוב בנוגע להגדלת הפינויים )כתומים, קרטון, סגולים(. 

 )!(, הם קובעים את כמות ימי הפינוי ואת כמות המיכלים ואת סדר הפינוי.והחוקים נוקשים

 כיום יש:

  מיכלים )נלחמים להוסיף עוד(.  - יתזכוכסגולים למיחזור 

  34נייר, כרגע מותקנים. 

  קרטוניות שיפוזרו גם במתחם  17-כאשר יש כבר אישור להוספה עד ל 14כרגע בנמצא  –קרטוניות
105. 

  תאגיד מאי, יש מיכל מיחזור אחד. –אלקטרוניקה 
 

לאחר שנים שהוועדה לא התכנסה באופן סדיר בתקופת הוועדה הקרואה יש נושאים  – אילה רבין יו"ר הוועדה

רבים שעומדים על הפרק, מחזור, שבילי אופניים, עמדות טעינה , ניטור, קמינים, הצללות ועוד. במסגרת 

ל הוועדה אנו נוביל נושאים שיתרמו לשמירה על איכות הסביבה בישוב ובכלל. לפנינו כמה שנות עבודה ש

הוועדה בה אנו נפעל במסגרת התנדבותית. והיות ומספר הנושאים הוא רב אני אישית מאמינה במעשים 

ותוצאות לא בהצהרות וכוונות. לכן עלינו להיות ממוקדים ואפקטיביים להתקדם שלב שלב לתעדף, לסיים 

 פרויקט ולהמשיך לבא אחריו בנושאים:

 טיפול מהירה. רלוונטיים נקודתיים שעולים בישוב, עם יכולת 
  באופן שנוכל ליישם ולהביא תוצאות  –פרויקטים אותם אנו מעוניינים לקדם, שנמפה בסדר העדיפויות

 באילוצי כ"א ותקציב.
  הרמה ויישום של קולות קוראים שעולים מעת לעת, המהווים הזדמנות לקידום דברים בסיוע

 והשתתפות תקציבית מטעם משרדי הממשלה השונים.
 ל מונד לשמירה על איכות הסביבה וקיימות כתפיסה.להצעיד את ת 

 

 תם אתם רוצים להביא לוועדה/ לראשכפי שדיברנו בישיבה הקודמת בישיבה זו נעלה נושאים ראשונים או

 המועצה לבחינת התכנות וקידום.
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 :אילה רבין ורותם ריעני

המחזור. כתוצאה מכך קיימת אי אחת הבעיות העולות בנושא המחזור היא זמינות המידע לציבור בנושא 

וודאות בנוגע למיקום המתקנים למחזור, תדירות הפינוי, אופן הפינוי, לאן משליכים ומה וכד'. נעשתה עבודה 

יפה ע"י רונית נחום מדוברות המועצה, יצאו פליירים בנושא גובשו חומרים ועוד, אך בנוסף על כך יש להנגיש 

 דכן מידע רלוונטי ולהפוך אותו זמין בכל עת.את המידע באתר המועצה בזמן אמת לע

בכוונתנו לקדם את הנושא ולהנגיש את המידע לציבור באמצעים השונים )אתר המועצה, מדיות חברתיות 

אחרות, ניולזטר ועוד(, באופן שיהיה תמיד זמין, נוח להתמצאות ולעדכון, שיביא לשקיפות המידע. באופן זה 

ר הוודאות, יספק מידע וכלים למחזור נכון. יעלה את ציון איכות המחזור יפחית את הפניות למוקדים וחוס

 והשירות לתושב וכתוצאה מכך את שביעות הרצון.

דבר שידרוש עבודת מיפוי ועדכון המיפוי הקיים ואף המלצות לייעול בצווארי בקבוק בנושא, שעולים בישוב 

 מעת לעת לאחר בחינת הדברים.

  טות על הריסוסים בשדות ובמטעים הסמוכים לבתי התושבים.יש תלונות לא מעעוזי סגל: 

 צורך בהוצאת מכתב פרואקטיבי ע"י המועצה בכדי למנוע את הבעיה.יש 

 יועלה בפני הגורמים הרלוונטיים לקידום במועצה במטרה לקדם.ש הוסכם

שיכול להיות לעזר לאנשים ללא כסף, יש פה ענין חברתי,  " לבקבוקיםפח קטן"רעיון של עוזי בנוסף, העלה 

 מדובר על פח אסטטי והוא אינו עולה הרבה כסף.

 *רגב: בכל נושא הוספת פחים ברחבי הישוב, תתקיים פגישה בנושא מול יועצת הנוף.

 

, הוא DNAאכיפה ע"י בדיקות יישוב מעוניין לקדם הסברה והעלה את בעיית צואת הכלבים ב דביר מנהיים:

 עושה בדיקות אל מול עיריית תל אביב על פרויקט זה.

ולהביא , כדוגמה מול עירית ת"א   DNAדביר לקח על עצמו לבחון את נושא האכיפה באמצעות בדיקות 

 ממצאים לבחינת יישום לישיבה הבאה.

 .ריאות ירוקות ביישוב ושבילי אופנייםהעוד העלה דביר את חשיבות 

 

 

 

 

 

 

 


