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 15-2020/2ועדה לאיכות הסביבה פרוטוקול                                                                                                     

   
 בספרייה (2020אוגוסט  12 )תש"ף רביעי כב' אב  יום שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת  
 רמלה.  1צמן העירונית ע"ש בלפר , רחוב וי 

 
 

 :משתתפים    :                                                                  נוכחים
  רכז מחזור עירוני  - עופר ארדיטי   יו"ר הועדה                                        -שלומי פנטה 

 מזכירות העירייה   -י ביטון עו"ד של  חבר מועצה                      -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 נציג ציבור   -יוסי בן חיים 

     נציגת ציבור   -רויטל דיגה 
 מנהל אגף שפ"ע   -דוד חביבה 

 (16:40שרון אטנר ) נכנסה לועדה בשעה  
 

  :חסרים
 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 

 חבר מועצה  -עדי שטרנברג 
                                                                          נציג ציבור         -עזרא בן משה

                              נציג ארגון ירוק
 נציג המשרד להגנת הסביבה

  
        
  16:07 הועדה התחילה בשעה        

 
 :נושאים לדיון על סדר היום

 
  -מערך המחזור בעיר  הצגה וסקירה .1

 
  -שפ"ע, דוד חביבה מנהל אגף 

 
 5,000מתוכם אלף טון,  51תושבים, כמות האשפה שמייצרים תושבי העיר בשנה  81,000בעיר רמלה מעל 

 טון פסולת שהועברה למחזור. 
 

 תדירות פינוי המתקנים כמות מתקנים סוג מחזור 
 פעמיים בשבוע 58 קרטון

 פעם בחודש 148 נייר עיתון
 י קריאהלפ משרדי העירייה נייר לבן
 פעם בחודש 176 אריזות

 פעם בחודש 191 בקבוקי פלסטיק 
 גמיש  -לפי הצורך  מרכז במחסן וע"פ קריאה אלקטרוני

 פעם בחודשיים 49 זכוכית 
 פעמיים בחודש ולפי קריאה 21 בגדים

 
 

 . מתקני המחזור פרוסים ברחבי העיר בהתאם לצורך וע"פ קריטריונים 
 

 גנת הסביבה נושא בעלויות ) הוצאה כנגד הכנסה(. ברמת התפעול, המשרד לה
                      
 האם יש קריטריונים להצבת מתקן למחזור קרטון ? עופר ארדיטי,   -מינו אבו לבן,  לשאלת חבר המועצה                     
 ריונים להצבת מתקן למחזור קרטון: מרכזים מסחריים, מקומות  רכז מחזור ברשות משיב כי ישנם קריט                     
 סואנים, בתי ספר בהם יש שירותי הזנה.                      
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 הצגת מערך ההסברה במערכת החינוך ובקהילה    .2
 

 קיים מערך הסברה בגני הילדים )מצטיינים הגנים הערבים( ותכניות חינוך בבתי הספר. 
 מקולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה.  רב התקציב מגיע  

 התכניות כוללות: שיעורים, הצגות, סדנאות וסיורים.
 דוד המחזור באירועים הקיץ והפסטיבל של העירייה.פעילויות לעי כמו כן, משולבות

איסור עקב  התמעטושרון אטנר, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה מדגישה כי פעילויות הסברה 
 הקורונה. גירת מערכת החינוך בתקופת ההתקהלות וס

 
 

 דן.  רמת, שכונות בהן מתבצעת הפרדת פסולת בצורה ראויה לשבח : נאות בגין 2דוד חביבה מדגיש כי יש 
 

 כי יש להגדיל הצבת מתקנים ולהגביר את האכיפה על מנת לשמור על ניקיון העיר.  רויטל דיגה מציינת
                                                                                                

 
 שלומי פנטה :  -יו"ר הועדה  -סיכום 

 
כיפה נעשות יג מח' פיקוח עירוני על מנת שיסקור בפני חברי הועדה אילו פעולות איש לזמן לדיון הבא נצ .1

 למען שיפור ניקיון העיר . 

 בנושא פעילויות הסברה במערכת החינוך. יש לזמן לדיון הבא את אליקים וייסשטרן  .2

 אחריות ביצוע ומימון: איכות הסביבהקמפיין פרסומי למחזור בהשתתפות רה"ע,  .3

 

 
 
 
 
 

 שלומי פנטה                          

 יו"ר הועדה                            

 


