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באמצעות  ( 2022ינואר ב 10 ) בתשפ" שבט  'חי שניום שהתקיימה  ועדה לאיכות הסביבהמישיבת 

 .ZOOMאפליקציית 
 
 

 :משתתפים                                                                         :   נוכחים
 רכז חינוך סביבתי  -אליקיים וייסשטרן           יו"ר הועדה                                       -שלומי פנטה 

 ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -"ד שלי ביטוןעו         חבר מועצה                      -אברהים ) מינו( אבו לבן 
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                 איכות הסביבה            מנהלת מח'  -שרון אטנר 
 מנהל אגף שפ"ע   -דוד חביבה 

 
  :חסרים

 חבר מועצה  -עו"ד רונן רוטשטיין 
 בור     נציגת צי  -רויטל דיגה 

 נציג ציבור  -עזרא בן משה
                                                                                 נציג ציבור   -יוסי בן חיים 

 
 סדר יום :     
 

 משמעות והיערכות עירונית. -הרחבת חוק הפיקדון      
 

 שלומי פנטה, חבר מועצה ויו"ר הועדה :
 משתתפים, מאחל בריאות טובה לכולם. מודה לכל ה

 
 מנהלת מח' איכות הסביבה :, שרון אטנר 

 מצגת 
 
 : הרחבת חוק הפיקדון .א

 1.5כלי משקה גדולים בנפח ול גם על מחשינוי בחוק הפיקדון, לפיו החוק ינכנס לתוקפו ה  1/12/2021בתאריך 
רחוב, והאזרחים מתבקשים להחזיר את ליטר.  המשמעות המעשית היא שיופסק איסוף הבקבוקים ב"כלובים" ב

 אג'. 30הבקבוקים למרכול, ויקבלו בתמורה החזר של 
 
מוסיף כי התקיימה ישיבה בלשכת רה"ע והוחלט כי כלובי הבקבוקים ברחבי העיר  , מנהל אגף שפ"ע דוד חביבה 

 ת . רו למוסדות החינוך , עידוד בני הנוער למחזור , יוכלו להשתמש בכסף לטובת פעילויועב
 

אליקים  ויסשטרן, רכז חינוך סביבתי מציין כי התקבלו תלונות מתושבים שבחלק מהסופרים לא מקבלים 
 ליטר.  1.5למחזור בקבוקים של 

 שרון אטנר מציינת כי תבדוק את הסוגיה ותעדכן. 
 

 :תמונת מצב של מרכזי המחזור בעיר, עד השינוי בחוק
ת, בקבוקים, אריזות )כתום(, פסולת אלקטרונית ובגדים.  הפינוי : נייר, קרטון, זכוכיסוגי פסולת למחזור (1)

 מתבצע ע"י קבלנים שזכו במכרזים בעירייה, חלק נכבד מהפעילות ממומן ע"י תאגידי המחזור, כפי שמחייב 
 אותם החוק.

 
 כמויות מתקני מחזור בעיר ) לפני הסרת כלובי בקבוקים( :

 
 כתום פח זכוכית קרטון נייר בקבוקים סוג מתקן

 187 153 59 48 172 
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 64 -ן בשכונות עם מרבית סוגי המתקנים, למעט קרטו) נקודות מחזור ( מרכזים  200 -: ככמות המרכזים (2)

 מתקנים, בעיקר סמוך למרכזים מסחריים. 
כלים, כך שיהיו נגישים לתושבים, ישנות היכן להציב את המקיימת בעיה בשכונות המציינת כי אטנר שרון 

 . ניה, לא יסתירו שדה ראיה, וכו'אך לא יתפסו ח
 בשכונות החדשות, מופיעים מרכזי המחזור כבר בתכנית הפיתוח.לעומת זאת, 

 
 לאור ההתחממות הגלובלית ובנוסף חוסך כסף לעירייה. דוד חביבה מציין כי המחזור מאד חשוב במיוחד

 
 של כל סוג.  2021: בישיבה הוצגה כמות הפסולת בשנת כמות הפסולת (3)

 :2021עד רבעון רביעי  -נתוני מחזור 
 

כתום  בקבוקים קרטון נייר 
 אריזות

 זכוכית

 4.34 9.44 5 49.29 11.31 1רבעון 

 2.3 9.68 8.30 73.78 13.58 2רבעון 

 2.3 8.82 12.64 105.03 15.56 3רבעון 

עד  4רבעון 
 נובמבר 

9.52 45.33 4.90   

      

 8.94 27.94 30.84 273.43 49.97 סה"כ

 
 ** המחזור המופיע בטבלה הוא לפי טון. 

 
 השוואה לערים אחרות ?איך העיר רמלה מבחינת מחזור ב  - שלומי פנטהיו"ר הועדה ,לשאלת 

 מאפשר השוואה לערים אחרות. האין מידע  שרון אטנר משיבה כי 
כלים הכתומים נערכת דגימה ע"י תאגיד האריזות "תמיר". ע"פ התוצאות הכמות אינה מוסיפה כי במשרון 

 גדולה, אך איכות ההפרדה טובה מאוד ביחס לערים אחרות בארץ.
 

של חינוך והסברה, בעיקר בקרב ילדים. מעבר לכך שאיסוף פסולת  : מתבצעות פעילויותחינוך והסברה (4)
למחזור תורם לאיכות הסביבה וחוסך לעירייה כסף של פינוי הפסולת כ"אשפה", באגף שפ"ע רואים את 

שיתוף הפעולה של התושבים בתחום המחזור, כגורם חיובי, המשפיע על ההתייחסות הכללית של התושב 
 יון העיר.ל"זבל" ואשפה ותורם לניק

 
 היערכות עירונית לפינוי כלובי הבקבוקים: .ב

 מכלים יועברו לבתי הספר. דגשים בנושא: 40 -בהתאם להחלטת רה"ע, כ .1
    .יש לבחור את המתקנים ה"טובים" ביותר 
    רצוי ליד המזנון הבית ספרי. -יש למקם את המתקנים במקום מוסתר, שלא יהוו מוקד לגנבה. בתיכונים 

   איסוף ולהחזר למרכול, לצורך קבלתידים, או גוף אחר שימונה ע"י מנהל ביה"ס יהיה אחראי למועצת התלמ 
 החזר כספי.     

    ביותר. יש לבצע הסברה, עידוד ותמריץ לתלמידים, לרבות תחרות ופרס לביה"ס שיאסוף את הכמות הגדולה 
 
 רכש, וע"פ נהלי העירייה. ם ימכרו כ"ברזל", בהתאם למבחן הצעות מחיר, שבצעה מחלקתכלימ 160  .2

 
 פרסום עירוני לתושבים. .3
 
 



 עיריית רמלה              בס"ד
  מזכירות העירייה           

                                                                                             

 
 

 

 
 

 15-01.2022פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 

 
 

 סיכום : -שלומי פנטה, יור הועדה 
 
 מודה לאגף שפ"ע  על הצגת מצגת מקיפה בנושאים חשובים.  .1
 כל הקשור לחוסר השתתפות חברי הועדה בדיונים. מציין כי יבדוק את הנושא ב .2
 ד תלמידים  בכל הקשור למחזור גם באמצעות פרסים כספיים/  פעילות וכו'. מציע לעוד .3
 
 
 
 
 

 , מנהלת מח' איכות סביבה. : שרון אטנרכתבה
 

 

 

 
 

 שלומי פנטה

 חבר מועצה 

 יו"ר הועדהו

 

 

 


