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 לכבוד,
 מנכלי״ית המועצה 

 טירנה ססי
 ג.נ,

 13.01.2022ישיבת וועדת איכות הסביבה מתאריך  -והמלצות    סיכום
       

 נוכחים: 
 יו״ר וועדת איכות הסביבה   -אילה רבין 

 חבר וועדה  -רותם ריעני 
 חבר וועדה  -דוד חיות 
 נציג ציבור  חבר וועדה  -עוזי סגל 

 חבר וועדה נציג ציבור   - דביר מנהימר 
 חברת וועדה נציגת המועצה   -רונית נחום 

 תושב תל מונד  -דוקטור לחקר הסרטן   -רן אפיק 
 יועמ״ש  -עו״ד אבינועם פרץ  

 מנהלת הפיקוח ורישוי עסקים -מזל גל 
 אחראית מוקד "קשובים לך" –מיטל גבע  

 נעדרים: 
 חבר וועדה  -אבי אליהו 

 
 6-1  -קמינים  :  עמודים אינדקס

 DNA -6 - כלבים   לזיהוי ושיוך צואת 

 6-7 -מתחם נתינה                
 7 -חינוך לאיכות סביבה 

 7-8  -עדכונים וסקירה על התקדמות ביצוע החלטות                

              
 ( עיקרי הדברים שעלו והוצגו) הסקה בעץ -תנורי הסקה ביתים  . 1
 

 במצגת ולהלן עיקרי הדברים:  חומר רקעבסקירת אילה רבין 
 

בימי החורף מתקבלות במוקד המועצה ובמשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על 
 .מטרדים החשודים כמפגע הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה ביתיים בעץ

הנושא מטריד תושבים רבים בישוב, כמו גם בישובים רבים אחרים ומעסיק גם את 
 וועדות הכנסת בימים אלו. 

 
המוסקים בעץ )קמינים( נחשבים  ביתיים הסקהע״פ המשרד להגנת הסביבה תנורי 

עומדים   שאינםהם אלו  ,המזהמים מכולם . אמצעי החימום הביתייםבקרב למזהמים ביותר 
  לגרום בתקן, אינם מתוחזקים ו/או נעשה שימוש בחומר בערה הגורם לזיהום, דבר שעלול

 . לפגיעה בריאותית
 פליטות החלקיקים כפי שמוצג באתר המשרד להגנת הסביבה: הלן מדרג ל
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מחקרים רבים מצביעים על הפגיעה הבריאותית, הנגרמת מנשימת עשן הנפלט משריפת 

 עצים, עקב שאיפת חלקיקים אל מערכת הנשימה הן בתוך הבית המוסק והן בסביבתו.
 

העוסק בחקר הסרטן הציג את ההשלכות הבריאותיות  ,דר׳ רן אפיק תושב הישוב
 שהוצגו על ידו:תמצית הדברים ב כמפורט, החמורות

 
הוכח כי החלקיקים הנפלטים בריכוזים אדירים מקמין עצים הם גורמים נזק בריאותי גם  ״

לאחר חשיפות קצרות. חלקיקים אלו כל כך קטנים שהם עוברים דרך החריצים גם 
הרבה מחקרים מדווחים על רמות גבוהות שלהם בתוך הבית ובבתי כשהחלונות סגורים. 

 לעיתים עד כדי מאות מטר מהקמין. -השכנים, גם במרחק רב 
 

 משאיות דיזל....  15קמין עצים תקני פולט חלקיקים נשימתיים כמו  
 

 הערך  PM2.5חוק אוויר נקי קבע ערכים מעליהם קיימת הפרה של החוק. עבור  

מ"ק ליממה. קמין עץ בודד, תקני, השורף עץ יבש ומופעל בתנאי \מיקרוגרם 37.5הוא 
 מעבדה פולט: 

 מיקרוגרם לשעה.  7,500,000  – 600,000
 דונם מסביב לבית יעלו לרמת זיהום חמורה 20-בהנחה שהעשן מתפזר אחיד, כ

 . מ"ק( ולחלקיקים אלו אין ריח\מיקרוגרם 37.5)מעל 
    PM2.5קמין עצים תקני פולט רעלנים רבים בריכוז גבוה נוסף לחלקיקים נשימתיים 

רעלנים רבים הנפלטים מקמין עצים ידועים כמסרטנים ודאיים, כדוגמת פורמאלדהיד )חומר  
 המשמש לשימור גופות(. 

 
החשיפה לחלקיקים הנפלטים, מסכנת את בריאות האדם ועלולה להחמיר מחלות כלי דם,  

ת וקרדיולוגיות. הסיכון עולה בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות כגון נשים בהיריון,  ריאתיו
וסקולריות -ומעלה( וחולים במחלות קרדיו 65תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים )בני 

 ונשימתיות.
 

מחמירה מחלות ריאה ועלולה לגרום התקפי אסטמה,  -חשיפה לעשן שריפת עץ לטווח קצר 
 ינוסיטיס, דלקות נשימה ואירועי לב.ברונכיטיס חריפה, ס

לגרום להפחתה של תפקוד הריאות, ברונכיטיס  עלולה -חשיפה ממושכת לעשן שריפת עץ 
כרונית, סינוסיטיס וסוגי סרטן שונים כגון סרטן שד, סרטן הלוע והושט, סרטן ריאות ועלולה 

 לגרום למחלות לב וכלי דם ולאירועי לב. 
יהו בקמין עצים כגורם המוביל לעליה בסיכון לתחלואה מספר מחקרים מקנדה וארה"ב ז

 ״ במחלות רבות, ביניהם סוגי סרטן רבים.
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 :אילה רבין  סקירת חומר רקעהמשך 

 
 עמדת המשרד להגנת הסביבה: 

 

פעילות המשרד להגנת הסביבה בנושא מתמקדת בהסדרה בשלב התכנון ובהעלאת 
 .ולסביבה כתוצאה מהסקה בעץהמודעות הציבורית לנזקים לבריאות 

 :ומנחה בין השאר ל
 ( שימוש מופחת בקמין עץ והעדפה של אמצעי חימום מזהמים פחות )ראו מדרג •
 .ט(שימוש בחומר בערה טבעי ויבש או כופתיות עץ )פלס •
 .תחזוקה נכונה )מומלץ ע״י אנשי מקצוע( ושימוש בקמינים תיקנים בעלי היתר בניה •

 
 כהגדרתו  משרד להגנת הסביבה, בתוקף היות הדבר מפגע מקומי מבחינת הבשלב זה 

גורם המרכזי המשרד רואה כ–זיהום אוויר מתנורי חימום המוסקים בעץ  –בשל אופי המפגע 
 ככתוב: השלטון המקומי  אתהאחראי לאכיפה 

.  1940לרשות המקומית הוקנו סמכויות למניעת מפגעים לפי חלק ו' בפקודת בריאות העם, ״
במסגרת סעיף זה הוענקו לרשות המקומית סמכויות למניעת מפגעים, ובכלל זה הסמכות 

 ״. לפקודה( 54למסור הודעה הדורשת סילוק מפגע, כולל הוראות להסרתו )סעיף 
 

 ראה קישור מצ״ב עם כל המידע למשרד להגנת הסביבה.  
 

https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_guide   

 
 רגולציה קיימת 

 
התקנת   - , )נספח ב'(1970)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל  תקנות התכנון והבנייה

. התנורים יותקנו בהתאם ושרונים תנור הסקה מחייבת קבלת היתר מהרשות המקומית
 , "מתקן של תנור ארובה להסקה דירתית" 838תקן ישראלי  לתקנים הישראלים המתאימים

 ." , "תנור הסקה ביתי המוסק  בחומר מוצק1368תקן ישראלי 
 

מגדירות מהו עשן שחור  –  1962 )זיהום אוויר מחצרים(, התשכ"ב תקנות למניעת מפגעים
 המהווה זיהום אוויר חזק ובלתי סביר. 

 
מגדיר מהו מפגע ריח חזק ובלתי סביר ואיך   –  9.9.2010, מיום נוהל להגדרת מפגע ריח

 לאפיינו.  
 

מגדירה כמפגע "כל אח או תנור וכל ארובה או מחפורת או   – 1940פקודת בריאות העם,  
משפך שאינם מכלים במידה האפשרית את העשן או את האדים הנוצרים ע"י האיכול, או  

המוציאים עשן בכמות שיש בה כדי להזיק לבריאות, או לסכן את הבריאות; ולצורך פקודה זו,  
חלקיקים הפורחים באוויר"; ל"רשות  עשן כולל אדים, גזים, פיח, אפר, אבק וכול חומר או 

 הסניטארית" שהיא הרשות המקומית ישנן סמכויות למניעה והפסקת המפגע״  
 

 : 2021-התשפ"א )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים( חוק עזר לתל מונד
 

  08.2021להבדיל מרשויות רבות אחרות לתל מונד חוק העזר מעודכן שנכנס לתוקפו ב 
כל דבר, הנגרם במעשה או ״ -"מפגע" מגדיר היבה ומניעת מפגעים בנושא איכות הסב

במחדל, העלול לסכן את חייו, בטיחותו, בריאותו, שלומו או רכושו של אדם, או העלול 
 .....להפריע לאדם באופן בלתי סביר או העלול להזיק לסביבה לרבות אחד מאלה:

 .... כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים; רעש או ריח, חזקים או בלתי סבירים  (1)

https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_guide
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(תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה או לחימום ובין לתכלית אחרת, 23)
שלדעת התברואן אינו מכיל כראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם בכך לפליטת עשן או גזים  

 ״במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה; 
 

חוק העזר תל מונד מסמיך את ראש המועצה, המפקח או המהנדס לקבוע ולהודיע על 
 מפגע.  ה הפסקת /דרישה לסילוק

 

 
 : מנהלת הפיקוח ורישוי עסקים לדברי מזל גל 

 החלנו לאכוף את נושא הקמינים ויצרנו מנגנון, באופן ש: ולראשונה לאחרונה 

   .במוקד המועצהתושב יכול לפתוח קריאה  •

 התברואן. שלקבל פרטים שמנוצר קשר עם המתלונן ,  •

 התברואן מקבל הודעה ממני ליצור קשר עם התושב ולערוך ביקורת.  •

 . רך ביקורתו עומתאם עם התושב בזמן מפגע וצר קשר והתברואן י •

 . ח״לח אלי דווהתברואן ש •

ולהציג אישור תקינות   לטפל בליקוייםלבעל הקמין  נשלח מכתב התראה •
 . ימים 14תוך  והיתר

 לאחר בדיקת תברואן יוצא קנס.במידה ויש תלונות חוזרות ימים  14לאחר  •
 

 :  שסייע ביעוץ משפטי לפני ובזמן הישיבה לדברי עו״ד אבינועם פרץ
 

אך ורק מחוץ לבית   המועצה יכולה להעשות המוסמך מטעםהתברואן  תבדיק -
 בהתאם לאמצעים שנמצאים בידיו. 

מפגע לבעל הניתן לתת התראה לסילוק , ועל סמך הדו״ח שלוכאשר לאחר בדיקתו  
הבית. ככל שבעל הבית לא מסלק את המפגע בחלוף פרק הזמן שנכתב בהתראה  
עזר לתל מונד )שמירה על איכות הסביבה ומניעת נסות בהתאם לחוק קניתן גם לתת  
 .2021-מפגעים(, התשפ"א 

תנור ההסקה או חומר לבדיקת של התברואן/ פקחים  כניסהלא קיימת אפשרות 
 .הבערה ללא צו בית משפט

 .בהיתר נבנו  הםם א נים אין אפשרות לאסור על שימוש גורף בקמי -
 

 :לצמצום השימוש בתנורי הסקה ביתיים בעץ בישוב -המלצות הוועדה  
 

 דקומב האירק ת/חתופ ת/בשות
 ןשע/חיר עגפמל דשח לע

 ת/בשותה תא רבחמ חוקיפה

ןאורבת םע

 עגפמכ רתיא ןאורבת

ח״וד איצומ

 ןימקה ת/לעבל בתכמ איצומ חוקיפה

עגפמה תא ריסהל שקבמה-

םימי-14 דע עוציבל הארתה-

 תוניקת רושיאו רתיה תוארל השקב-

J עגפמ וריסה ת/בשותה

J עגפמכ רתיא אל ןאורבת

 עגפמ וריסה אל ת/בשותה

 חוקיפה ויפלש ח״וד איצומ ןאורבת

 ח״ש165 סנק  ליטמ

 הצעומה דקומב הנולת תשגה לש בצמב םויכ הרוק המ
 ? עגפמל דשחב
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 קיימים: התמודדות עם קמינים  •
 

במקרה של חשד  הבאה לידיעת הציבור על האפשרות לפניה למוקד המועצה 1א.
״למפגע״ כהגדרתו ואכיפה בכלים העומדים לרשותה במקרה והוגדר כמפגע ע״י  

 . פייסבוק, ניוזלטר, אתר המועצה וכד׳פרסום ב .תברואן מוסמך
 

שיהיו זמינים בלילה  כתברואנית מוסמכתית אפשרות הכשרת פקח/בדיקת  2א.
  לצורך ייעול תהליך האכיפה.

 
הקנס יום כ - במקרה ולא יקיימו אחר התראה העלאת גובה קנסבדיקת אפשרות  3א.

 . ש״ח 165עומד על תעריף ישן של 
 
למודעות במטרה להביא   ובמהלך החורף חורףהסברה בראשית כל  ביצוע. ב

כתוצאה משימוש בתנורי  החמורות הציבור בדבר הנזקים וההשפעות הבריאותיות 
 כולל:  הסקה בעץ

      
 וחומרים גנריים שישמשו אותנו כל חורף.  - ותעיצוב מודע    1ב.

 פרסום בלוחות המודעות האלקטרונים. -       
 בפרסום בפייסבוק.  -      

 פרסום בניוזלטר /דומה.  -       
 
פתוחות לקהל בבית הסברה הרצאות שתיים עד שלוש ביצוע   -קיום הרצאות   2ב.

 . רן אפיקדר׳ התנדב להרצות  .הקשיש או דומה
 

 : בניה עתידית של קמיניםהתמודדות עם קמינים  •
         
להוסיף ל ״הנחיות המרחביות היישוביות״ איסור תכנון ובניה של  המלצה למועצה 

 .ועדה מרחבית שרוניםו, לאישור ויישום בתנורי הסקה ביתים חדשים המוסקים בעץ

,   2021אוקטובר ריית ערד עם עדכון בנושא מימצ״ב דוגמא מהנחיות מרחביות של ע
 : 2.13סעיף ראה 
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 המלצות  ריכוז . 1
 משאבים משימה ל: המלצה ל  המלצה 

שבועי במהלך  פרסום  1א.
האפשרות  החורפים של 

 להתלונן במוקד 
ית  בדיקת הכשרת פקח 2א.

 כתברואנית. 
 אפשרות העלאת קנס   3א.
 

דוברת   - רונית נחום  1א.
 המועצה 

 
 לטיפול המועצה   2א.
 

 לטיפול המועצה   3א.

 פייסבוק, ניוזלטר, אתר המועצה  1א.

בראשית החורף   הסברהב. 
 ובמהלכו:

 במדיה.  1ב.

  2הסברה פרונטלית ) 2ב.
 הרצאות(

 רונית נחום   1ב.
 רבין  ואילהסגל  עוזי

 
 רן אפיק  2ב.

 הפקה ועיצוב מודעה  1ב.
 פרסום על לוחות מודעות  

 
זום  בית הקשיש הרצאה בהתנדבות  2ב.

 או דומה 

הנחיות  ניסוח ועדכון  3
איסור   -יישוביות מרחביות 

תכנון ובניה של תנורי הסקה  
המוסקים  ,ם חדשיםיביתי
 . בעץ

 ייעוץ משפטי והנדסי לטיפול המועצה 

 
 , דר׳ רן אפיק. משרד עו״ד שפרבר -עו״ד אבינועם פרץ , מנהלת הפיקוח ורישוי עסקים -מזל גל : יצאו מהישיבה

 

  לזיהוי ושיוך צואת כלבים לצרכי אכיפה- DNAשימוש ב. 2
 

את העניין ונפגש עם שחקר לאחר  מידע שאסף בנושא הציגמנהיימר חבר הוועדה דביר 
 . תחוםחברה העוסקת ב

 
 .(שנמצאת בתהליך ,המועצה יזמה בדיקה משפטית של הנושאעדכנה כי  -אילה רבין )
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צואת כלבים מהווה אחד המפגעים האורבניים הפוגעים בחזות הישוב, מזהמים את 

משחקים, שבילי הליכה וכד׳ ומהווים בית גידול לחיידקים וטפילים העלולים  הפארקים ופינות 
לפגוע בבריאות הציבור ופוגעים ביכולת הניצול המקסימלית של תשתיות הישוב. ע״פ חוקי  

ממוצע  . העזר ברשויות קיימת חובת הרמה והשלכה של צואת הכלב ע״י בעלי הכלבים
וגם ביישובנו הבעיה  20% -25%רק  הארצי של בתי אב המנקים אחרי כלביהם הינו 

 .מורגשת
הרשויות מנסות להתמודד עם הבעיה באמצעות אכיפה וקנסות על בסיס הוכחת ראיה 

בפועל. הבעיה היא שמידת אכיפתם של אותם חוקי עזר הינה מזערית, שכן רק אם "התמזל  
 .ת הכלב בזמן אמת, רק אז הם יכולים לקנוסמזלם" של הפקחים לתפוס א

כרוך בבדיקה משפטית והתאמה של חוק העזר, לזיהוי ושיוך הצואה, -  DNAהשימוש ב
 המוטלתצואת הכלבים של ביצוע בדיקות , של כלבי הישוב  DNAבהקמת מערך של מאגר 

 .הכלביםכאשר חובת ההוכחה היא על בעלי לבעלי הכלבים, ברחבי הישוב ומתן קנסות  
, שתביא להורדה משמעותית של ואפקטיבית עשוי להיות מפתח לאכיפה יעילהפתרון זה 

 רמת הזיהום של המרחב הציבורי ע"י צואת כלבים.  
מקודם כיום ברשויות רבות כמו קצרין, נתניה, חדרה, רמת השרון ת״א יחסית חדש והנושא 

 .ועוד
את  אף עשוי לכסותלצמצום המפגע ודרך האפקטיבית ביותר כיום מסתמן כ מיזם זה

כלכלי ותפעולי של  בניית מנגנוןבחינה ולבכפוף  , ההשקעה הנדרשת להקמתו ותפעולו
 המועצה.

 המלצות ריכוז . 2
 המלצה למשימה ל:  המלצה 

 המועצה המקומית  ובדיקת לטיפול  בעד קידום המיזם   1

לאיסוף   הוספת מתקנים עם נילונים 2
ובחינה אם יש צורך   צואה ברחוב הדקל
 במקומות נוספים.

 לטיפול המועצה המקומית  
 

 

  מתחם נתינה.  3
 

לאחר שקיבל השראה ממיזם דומה במושב חרות.   ,חבר הוועדהחיות הציג את המיזם דוד 
מיזם  מתחם נתינה הינו מיזם חברתי, המעודד צרכנות נבונה וירוקה ועידוד לשימוש חוזר. 

יד שניה במצב מצויין ונקי, מיקומו   ביגוד/חפצים /המאפשר הבאה ולקיחת אביזרים
 .במבנה/מתחם פתוח לתושבים שיתופעל ע״י מתנדבים במנגנון שיבנה לכך

 
על   הצביעדוד בחן מספר מקומות להקמה של המיזם. לאחר סיור עם מהנדס המועצה 

, חניית החורשה לשונית בחניה גינת אבני חן: שלושה מקומות בהם חשב שיש צורך להקים
 של מגרש הכדורגל.

 
 ש״ח.   15,000-כלדבריו עלות הקמה של מתחם כזה כולל יציקת רצפה 

 .שהוא תנאי להצלחת המזים ,שיתחזקהתנדבותי ן בימים אלו מגבש מנגנולדברי דוד 
 

לא יתחרה וישלים כאשר ערוכים מבחינת מערך מתנדבים ש את למיזםלצחשוב  -אילה רבין 
 המליצה לשיתוף פעולה. , במיזמים אחרים כגון רוטרי 

 
 

 המלצות  ריכוז . 3
 משאבים המלצה למשימה ל:  המלצה 

בהקמה  תמיכה 
של מתחם אחד  

לחניית  סמוך 

 לטיפול המועצה המקומית -הקמה 
 

   מתנדבים -תפעול 

 ש״ח להקמה   15,000-כ
 

 מערך מתנדבים
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במידת   החורשה 
 האפשר 

 
 
  חינוך לאיכות סביבה. 4
 

שינוי    , תוך הצורך בהעלאת המודעות והתנהגות לשמירה על איכות סביבה כדרך חיים
הרגלים והבאה למודעות כבר בגילאים צעירים ולא רק. )בתחומים מחזור, שמירה על ניקיון,  

 . צרכנות נבונה ועוד
 .  (להתעמק בנושא הספיקובשל משך הישיבה והנושאים הכבדים לא )

מרס אמור לצאת קול קורא של כפי הנראה עד  תהלשמח השבבדיקה שעשת הדיווחאילה 
שנים )!( . תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק חותר ליישום   3וצא אחת ל ״בתי ספר ירוקים״ שי 

עקרונות הקיימות בבתי הספר. הוא פרי מיזם משותף של המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
העקרונות המנחים כוללים למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים ופעילות  החינוך. 

סביבה. בית ספר שעומד בכל  תלמידים המקדמת שינוי בתודעה וביחס הקהילה ל
 .הקריטריונים זוכה להסמכה כבית ספר ירוק ולסיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה

 .נמתין לקול קורא ותנאיו ונתעמק כאשר יצא, בתקווה שנוכל ליישמו בתל מונדש וציינה
 
 .  הוועדה ושונותקודמות של  עדכון ביצוע המלצות. 5
 

 דמותם: קשהומלצו ע״י הוועדה וסטטוס התאילה רבין סקרה נושאים  

 
מנהל הדברה ענף ההדרים במועצת ״קשר עם   אילה רבין עדכנה כי יצרה - ריסוסים
 , העוסקים בריסוס כנגד זבוב הים התיכון מטעם משרד החקלאות. ״ גלעד גפןהצמחים
ממעבר הגרים בשכונות סמוכות ולא רק, ם של תושבים תאת מורת רוחם ותחושושיקפה 

 .  (89)בעיקר  ומפגע הרעש הנובע מכך מטוסי הריסוס בסמוך ומעל הבתים
ורגולציה. הנושא מפוקח ומנוהל תחת תקנות וציין כי  לטענות שהועלו,גלעד היה קשוב 

 לדבריו אפילו מחמירים.  
מנע יהנחיה לטייסים מטעמם, להעל ידו להבנות והוסכם שתינתן איתו  געתילדברי אילה ה

 ן ממעבר מעל תל מונד. ככל הנית
בוצע בשטח יביצוע סיבובים של המטוסים , שהעבודה תעשה במקביל לישוב )ולא בניצב(

טיסה מעל הישוב לצורך חציה תיעשה בגובה רב כדי לצמצם ו החקלאי ולא מעל הבתים
ת תשלח הודעו 08:00יתוכננו לאחר השעה מהמטוסים הריסוסים  הפרעה לתושבים.

נציגות תושבים המתגוררים   לידיעתבכדי שתעביר  המועצהלנציגות   יום קודםהתראה 
 )כך לדברי גלעד( בשטחים סמוכים.

 
 

 מחזור:

ליטר. עם כניסתו   5כניסת חוק הפקדון לבקבוקים עד  - ליטר 5בקבוקים עד  •
 הפסקת עבודת תאגיד אלה והוצאת מיכלים מהישוב, כבכל הארץ. 

איסוף  , לצורך הגנים והצופים לבתי הספר, פקדון  איסוף בקבוקי הוצעו מכלי
והפינוי אמור להתבצע על ידם   כאשר האיסוףפעילויות שלהם. למימון הכספים 

 .  באופן עצמאי
 . סקר מחזור שביצענו הגשנו למועצה המלצות •
 - ותגבורים בעקבות סקר המחזור וההמלצות רכוזיםי מיקומים/ מ בוצעו טיובים •

 כגון: 
 מרכז ירד מהמדרכה.ההתווספה ביגודית,  -מלא  -ציפורים מרכז מחזור 
 . ניירמיכל  הושלם -מלא  -אבני חן מרכז מחזור 
 .זכוכית וניירפו מכלי התווס -מלא  -חורשה מרכז מחזור 

   . זכוכית וניירפו מיכלי התווס -מלא  -וולפסון מרכז מחזור מרכז מסחרי 
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 כתום, זכוכית, קרטון ביגודית ועוד.  פו מכליהתווס  -מלא  -סהר מרכז מחזור 
ליד   הועבר מהמדרכה בחזית החניה לאזור מוסתר יותר -ויקטורי מרכז מחזור 

 מראה. -כדורגל 
 ועוד 

 

לראשונה הונגש המידע באתר המועצה בדבר מחזור אשפה וגזם.   - אתר מועצה •
ים לסוגיהם, מיקומי מרכזי מחזור, סוגי האשפה המושלכים, כגון מיקומי המכל

 סוגי המכלים, תדירות פינוי ככל שניתן ועוד. מצ״ב קישור: 
-https://tel

95%d7mond.muni.il/category/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%
%a8/  

 
 - תינתן ע״י תושבת תל מונד יהודית טוריאל בהתנדבות - בנושא משבר האקליםהרצאה 

 .  20:00בשעה  14.03.2022נקבעה ל 
 

 הישיבה ננעלת.  תודה למשתתפים 
 

 אילה רבין
 יו״ר וועדת איכות הסביבה  

 עותקים: 
 לין קפלן ראש המועצה  

 מהנדס המועצה -יגאל קרסנר 
 מנהלת הפיקוח ורישוי עסקים  -מזל גל 

 משרד עו״ד שפרבר  -עו״ד אבינועם פרץ 
 החברי וועדת איכות הסביב

https://tel-mond.muni.il/category/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8/
https://tel-mond.muni.il/category/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8/
https://tel-mond.muni.il/category/%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8/

