
 
 

 202103.16.פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מתאריך  
 

 עו"ד אביעד מנשה,   -* יו"ר   :נוכחים
   -* עובדי אגף שפ"ע / היחידה לקיימות 

   ליברמן,  שרוןאבישי בן נחום,  , ד"ר יניב רונן
 מירב פולימר, גלית לנדסהוט -* חברי מועצה ונציגי סיעות  

   .אילן רון משה בלסנהים, -* נציגי ציבור  
 סטונגין,   לי-* נציגות בני הנוער: נטע

 
   , אמנון האן עירית כהן, אלי הולצמן, ריבי דנקונה,גיל שועה, , בני רייך :נעדרו

 מאיה בליצקי, בת שבע קופטש. 
 

 רינת אריאל.   :מוזמנים
 
 

 מהלך הדיון:
 

 ערב טוב.   :     אביעד מנשה
 הישיבה היום נקדיש לנושא המחזור, אבל לפני כן מספר עדכונים: את 

 
אוקטובר האחרון, ערכה עיריית גבעתיים  חודש ב -גבעת קוזלובסקי .1

  -השתתפו כ. בתחרות תחרות אדריכלית בשיתוף איגוד האדריכלים
זכתה  משרדי מתכננים אדריכלים מובילים. במקום הראשון   10

וצע בניין ציבורי ייחודי  . הםממשרד דרור רימוק אדריכלי ה הצע
ומעניין במיקום נבון ובו שילוב מעניין של בניין בטופוגרפיה ופתרון  

ההצעה משלבת  מחדיר אור טבעי פנימה ויוצר תצפית נופית עליונה. 
   .מחייבת עיבוד אדריכלי נוסףהיא עדיין אך  בין סביבה לבין ספורט. 

ערית בשטחים  מזעור טביעת הרגל של המבנה ופגיעה מזלהבטחת 
 הפתוחים.  

ובכך גבעתיים  מד -על אמנת קלימא  25/02ראש העירייה חתם ביום  .2
הצטרפה לאמנה, שיזם האיחוד האירופאי במסגרת מאמציו  

לאינטגרציה של מדיניות אקלים ברמה הלאומית וברמה הבין  
 . לאומית

במסגרתו רכשנו סורקים    –התחלנו בפרוייקט סריקת שבבי כלבים  .3
שבבי כלבים, ציידנו בסורקים את הסיירת הירוקה בעיר וזאת  

במטרה לאתר בעלי כלבים שכלביהם הלכו לאיבוד. הפרוייקט כרגע  
 נמצא בפיילוט ונעדכן את הציבור בהמשך. 

אתגר ניווט    -ביום שישי הקרוב נארגן את "חידת האפיקומן"  .4
תחנות שונות שמוקמו  המשתתפים עוברים בין  משפחתי שבו 

 בנקודות היסטוריות ומשמעותיות בגבעתיים. 

בנושא קומפסוטצייה ונארח בה   18/5הישיבה הבאה תיערך בתאריך  .5
  –את יונתן תפוחי. אם יש לכם בקשות או רעיונות לישיבות נוספות 

 אני מזמין אתכם לפנות אלי. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 קצוע:כמה מילים על נושא המחזור לפני שנעבור לגורמי המ



 
 

לשמחתי, גבעתיים הוכרה לא מזמן כעיר הממחזרת ביותר במדינה,  
ברציפות. אנו רואים חשיבות רבה בנושא המחזור   השנייה בפעם 

בהסברה, בחינוך, במתקנים ייעודיים   –ומשקיעים בו מאמצים רבים 
פחי מחזור   הכנסנוחדשים כל הזמן. בשנה האחרונה    ובפרויקטים

לאיסוף קופסאות למשרדי העירייה, לפני כשנתיים התחלנו באיסוף  
פסולת אלקטרונית והשבוע נצא לדרך בפיילוט של איסוף קרטונים  

ברחוב בן צבי. אנו גם רואים היענות מבורכת של ציבור התושבים בעיר  
זו   – 2019טון ב    558לעומת   2020טון ב   674והעלייה בכמויות המחזור:  

 !20%יה של על
 אנו עוברים עכשיו לשמוע את רינת אריאל.  

 
   .תיאום ובקרת מחזור מחלקת   מנהלת אני : אריאל רינת

מיכלי   55"תפוזיות" )פחים עגולים לנייר(,  40מחזוריות,  110  יש בעיר
פחים למחזור אריזות,   2,100קרטוניות,  17מכלים לבגדים,  17זכוכית, 

ודות עירוניות למחזור פסולת אלקטרונית  נק 6-פחים למחזור ניר ו 1,800
 )כולל מרכז איסוף עירוני בכורזין(.  

יש בעיות לא פשוטות עם תאגיד א.ל.ה, בגלל החלת הפיקדון הכספי על  
    מיכלי המשקה הגדולים.

  חירייה הןשב אלו השנים במהלך נקודות מספר היו 2015 משנת החל
, שאז התחיל מפעל ה  2016שונה, בעיקר משנת  בצורה  למחזר התחילה

RDF.  
  מעביר שלא הודיע א.ל.ה לא מלאים: תאגיד  2020הנתונים לשנת 

  שנגיעאנו מעריכים והזכוכית.  הפלסטיק  בקבוקי על  אינפורמציה
  תושבים שיא. וימי חוצות פרסום יש שעברה. שנה  כמו כמות לאותה

 .  פעולה משתפים
  איטלקיות" "עגלות ונשים בן צבי ברחוב פיילוט נתחיל  חמישי ביום

פעולה ויזרקו את    ישתפו  אנחנו מקווים שהתושבים. לקרטונים
  אשפה נזרקים לפח   הקרטונים  שכל הלב כואב הקרטונים לעגלות. ממש

 .  הירוק
 

קרטונים שנזרקים לפח הירוק מצטרפים    ,אמרה שרינת למה בהמשך :  רונן יניב
 . בחירייה, ולא ממוחזרים לזרם הכללי של הפסולת

 
 ? ס"בתיה עם משותף משהו מתוכנן האם    :לנדסהוט גלית

 
בשנת   לזה לא היתה פעילות בבתי הספר. נחזור  הקורונה בגלל השנה :  רונן יניב

  ההורים של  הלימודים הבאה. יש תכנית עם גני ילדים שכוללת סיור
חוץ מזה בכל בתי הספר  . וסדנה לגננות  בגן, הגן והילדים בחירייה, הצגה

 יש פחים כתומים בכל בתי הספר
 

 . קטנים מחזור פחי ולקנות  לרכוש תמיר תאגיד עםאני מוסיף שנפגשנו   :  מנשה אביעד
 

ופסולת  עיקר הפסולת זה נייר בתיה"ס לא גדולות.  של אריזות כמויות :  רונן יניב
 שיוצאת מהצהרונים.  אורגנית

 
   למסגרות החינוכיות בעיר  כלים מדיחי נכון, הכנסנו   :  מנשה אביעד

 
לקנות מדיחי כלים לכל גני הילדים.   –לזה    קורא קול  הגשנו   עכשיו :רונן יניב

פעמיים, הסברה לגננות  -הפרויקט כולל גם רכישת מערכות כלים רב
 פעמי בגני הילדים.-ותר חדולקהילה. בסוף המהלך לא יהיה י

 
  פח יש  לגן מחוץ .גן בכל  קרטוניות ויש ילדים  בגני מתחיל המחזור   היום :  אריאל רינת

  זה הפעולות  כל את שעושה  מי  הגן בתוך לשים  לנכון מצאנו לא .כתום
 .  הגנים של הסייעת

 



 
 

  סוג, לחלק שמתכוונים פלייריםעל   מיניב   שמעתי, עכשיו  עד הקשבתי :  בלסנהיים משה
  להדביק  פעמי חד  באופן זה את  לעשות ולא מבורך  דבר זה' וכדו  האיסוף 

  נציגי את להזמין, שונים גורמים  להזמין כוונה  יש. האם  הפחים על
  שמנהל, המחוז מנהל  על ממליץ  הייתי? הסביבה איכות ועדות  המחוז
   חשוב. דבר זה, לתרום  יכול  הוא  מה ירחיב  המחוז

 .  מד-הצטרפה לאמנת קלימה  שגבעתיים לשמוע שמחתי
 ? האקלים משבר  כל את להכין  אמור מי

 
   למשבר האקלים? הוועדה חברי להיות  אמור מי :  רון אילן

 
 עדיין  יודע לא אני  : בן נחום אבישי

 
   אלקטרונית   פסולת לגבי :  רון אילן

 
מעודכנת באתר. לגבי מרכז העיר, במרכז שירות לתושב יש     מפה יש :רונן יניב

 נקודת מחזור לפסולת אלקטרונית.  
 

  שנשים נוח איפה  פחים לשים כדאי איפה  התושבים את לשאול  אפשר : סטונגין לי-נטע
 . פחים

  
 . בעיר חשמל  מוצרי ואיסוף  הסוללות של התחנות על  מסביר : בן נחום אבישי

  ס"ביה  יש אם איסוף אנחנו מבצעים נקודות  6 ל מעבר שלנו החלוקה
   ילדים   מגני וגם  לאסוף נדאג  אנו  ציוד שיש שמתקשר

 
 . יותר  נמוך  ההטמנה ההיטל   יותר מטמינים שאנחנו ככל :מנשה אביעד

 האם יש לנו מידע כמה אנו חוסכים בהיטלי הטמנה?   –אבישי, יניב 
 

    לחיריה הולכת הכללית הפסולת .זה אתלחשב  אפשר :אבישי בן נחום
 שנחסך. ממשאית לטון₪  310

 
 המחזור?  נתוניכל  את  מקבלים לא אנחנו למה  שואלתפולימר  מירב :  מנשה אביעד

 
  ואנחנו להבנה הגענו  המנכל עם בקשר  גם היינו א.ל.ה מתאגיד רק :בן נחום אבישי

המחזוריות  לאלה, והם מפנים את  מתקשרים קריאה פר על הולכים 
 .  המלאות

 
   וחצי ליטר  הבקבוקים של  את החליטה להכניס גמליאל  השרה גילה :  רונן יניב

  לבגץ. עתירה לחוק הפיקדון. התעשיינים מתנגדים, וגם מתכוונים להגיש
  -לגבי החיסכון הכספי: כל החומרים שאנחנו מעבירים למחזור בשנה, כ

   שקל. מיליון 4-טון, חוסכים לעירייה כ  13,000
 

  המחזור בנושא בעיר  העסקים  של הפעולה  שיתוף את  רואים אנחנו  יךא :מנשה אביעד
 ? בעיר

 
 .  מפנים  ואנחנו   כתומות מחזור עגלות בורוכוב יש פרנדלי במרכז : אריאל רינת

  להתניע תחלנוהלים התחלפו. ה מנ  3.  פעולה שיתוף  אין   גבעתיים בקניון
 .  נעשה לא דבר ושום  לחיפה  עבר הוא  תהליך עם מנכ"ל קודם, ואז

 
 וייצמן וכו'?  ב, בכצנלסון  בעסקים קורה  מה :  מנשה אביעד

 
 .  עוברת  האיסוף משאית. בעיה שום ואין  קרטונים  פינוי של ימים 4 יש :  אריאל רינת

 
   ?פלסטיק  בקבוקי עם מה  :מנשה אביעד

 
 .  לפח נזרק לא  זה לפיקדון אוספים הם : בן נחום אבישי

 



 
 

, תודה רבה רינת שהצטרפת אלינו היום ולאבישי  תודה רבה למי שהגיע :מנשה אביעד
על ההסברים המפורטים. כאמור, בישיבה הבאה נמשיך לעסוק בנושא  

 המחזור מהכיוון של הפסולת האורגנית. 
 .שמח חגוערב טוב  


