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 15-201/20ועדה לאיכות הסביבה פרוטוקול                                                                                                     

    

 ( בחדר 2020פברואר  18)שלישי כג' בשבט תש"ף  יום שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת    
 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.אט , אפרישמואל הישיבות ע"ש     
 

 :מוזמנים:                                                                    נוכחים
 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה  יו"ר הועדה                                        -שלומי פנטה 
 מזכירות העירייה   -קטיה צורדקר                                         נציג ציבור -יוסי בן חיים 
 מחלקת תברואהמנהל  -דויד חביבה 

                                                                                                                                       איכות הסביבהמחלקת  מנהלת  -שרון אטנר            
 

  :חסרים
 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה   -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 חבר מועצה  -עדי שטרנברג 

 נציגת ציבור  -רויטל דיגה 
                                                                                 נציג ציבור  -עזרא בן משה

                              נציגת ארגון ירוק -ינברג ליאה שטי
  

  16:30 הועדה התחילה בשעה
 

 :נושאים לדיון על סדר היום
 .מחזור, הפסקת שימוש בכלים חד פעמיים  ,ניקיון העיר  -קמפיין              

  
 להלן עיקרי הדברים:           

 
 ול:העירייה יוצאת לקמפיין ניקון לפני פסח, שיכל .1

 דומה. נטרנט, סרטון וכישלטי חוצות, א  -פרסום והסברה 

 בתי ספר וגני ילדים. -תכניות חינוך לניקיון במערכת החינוך   -חינוך 
 נים.תולרכישת אשפ₪  200,000מוקצים    -תשתית 

 :ניקיון 
לניקיון. ע"פ המכרז החדש יש סיירת עם עובד בשעות הבקר, וסיירת  ש"ח 750,000התקבלה תוספת של  -

 אחה"צ והערב.
 לפינוי פסולת בנין.₪(  300,000)סה"כ ₪  150,000התקבלה תוספת של  -

  24/3/2020נערכים ליום הניקיון הארצי, שאוחד עם יום המעשים הטובים . 
 מאות יוצאים לניקיון העיר. הגשנו בקשה לקבלת תקציב.

 
 ור:מחז .2

 מצב קיים:
 (49מרכזי מחזור בעיר )זכוכית רק  200 -כ  -נייר, בקבוקים, אריזות, זכוכית  -
 מתקנים ע"י מרכזים מסחריים ובתי ספר עם הזנה.  60  -קרטון  -
 פינוי פסולת אלקטרונית למחסן העירייה.  -
 סדנת פירוק מחשבים למחזור בבי"ס לחינוך מיוחד יובלים. -
 מאי בקבוקי משקה קטנים.תושבים ממחזרים באופן עצ -

 .)בימים אלה מוסיפים מתקני בגדים )ההסכם נחתם 
 15-1/2020פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 
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 ים(.: יש לחדש מדבקות על מתקני האריזות )פחים כתומהערת הועדה
 

בחודשים האחרונים היה משבר בפינוי הקרטון בכל הארץ, עקב ירידת  איכות הסביבה:ל היחידה  הערת
 ערך הקרטון בשוק העולמי, וחוסר במפעלי מחזור. הוסדר. 

 
 הפחתת שימוש: - כלים חד פעמיים .3

 ם. ד פעמייראש העירייה הודיע על כך שהעירייה תפסיק לרכוש כלים ח 

 כלים רב פעמיים בארוחות הצהרים בגני הילדים. נערכים לפיילוט של 
 
 

 -הגברת האכיפה  .4
 פועלים להגברת האכיפה  ברחבי העיר, חלק מאיכות החיים זו עיר נקיה.   - מנכ"ל העירייה, רונן עזריה

 
 
 

 
 
 
 
 

 שלומי פנטה                          

 יו"ר הועדה                            

 


