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 רוטוקול הוועדה לאיכות הסביבהפ 

 8/11/21 ד' בכסלו תשפ"ב, מיום שני, 
 

 :משתתפים

 יו"ר הוועדה –עו"ד מאיר דהן 

 סגן ומ"מ רה"ע ומחזיק תיק איכה"ס –מר חיים מסינג 

 חבר ועדה –מר אלי מזוז 

 מנכ"ל העירייה –מר דוד שטרית 

 מנהל אגף שפ"ע –מר עופר תורג'מן 

 מנהל מח' איכות הסביבה –מר פליקס אלימלך 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה –גב' אלי סיידוב 

 נציג ציבור –מר יניב תם 

 נציג ציבור מטעם ארגון "חיים וסביבה" –מר ניצן אלון 

 מזכירת העירייה –גב' יעל יצחק פור 

 

 חסרים :

 חברת ועדה –עו"ד דורית בן מאיר 

 חבר ועדה –מר רועי גבאי 

 נציגת ציבור –גב' אגר מהרט 

 

 

 :סדר יום הישיבה
 
 סקירה על נושא המחזור בעיר והצבת יעדים עירוניים בכל הקשור למחזור ולקיימות. .1

 באמצעותסקירה באשר להתייעלות אנרגטית בעיר, והצבת יעדים עירוניים בעניין, לרבות  .2

 אנרגיה ירוקה. 

 חינוך סביבתי במערכת החינוך בעיר. .3

 שיתוף הקהילה בנושא של טיפול בבעלי חיים בעיר. .4

 

 

  :עו"ד מאיר דהן, יו"ר הוועדה

 

 שלום לכולם. מציג את הנוכחים.

חליתי  2021נבצר ממני לכנס את הוועדה לאיכות הסביבה הואיל ובחודש ינואר  2021מיצר על כך שבשנת 

 רונה ואושפזתי במצב קשה מאוד ורק לאחרונה, לאחר חודשים ארוכים, חזרתי לשגרה בריאה. בקו

 

כעת, מר עופר תורג'מן מנהל אגף שפ"ע יציג את פעילות אגף שפ"ע בעיר, תוך התייחסות לנושאים שעל סדר 

 היום.
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 מר עופר תורג'מן הציג באמצעות מצגת את עבודות העירייה בתחום איכות הסביבה. 

 להלן עיקרי הדיון:

 

 :. מחזור וטיפול באשפה1

 .טיפול באשפה מהווה בסיס לאיכות החיים של התושבים  ה מחזור הפסולת מאפשר ערבות של קיימות 

 ברחבי העיר מפוזרים פינות מחזור ומיכלי אצירה  מעבר לנראות והאסטטיות.

   ות העירייהפזורים בכל מוסדות החינוך, מתנ"סים ומוסד -מתקנים לנייר לבן 

 202  ,260פחים סגולים לאיסוף זכוכית,  24פחים כתומים,  200מתקנים  כחולים לנייר וקרטון דק 

מתקנים לפסולת אלקטרונית בנקודות  12מתקנים לאריזות קרטון עבה,  91מתקנים לבקבוקי פלסטיק, 

רחבי העיר באזור מתקנים לאיסוף מוצרי טקסטיל, מתקני סוללות המוצבים ב 23שונות ברחבי העיר, 

 פינות מחזור שכונתיות. 40 -בתי עסקים וסופרמרקטים ו

  אנו רואים שיפור בדגימות וכן  2021בעקבות הכנסת פחים כתומים חדשים ברחבי העיר במהלך שנת

 ירידה בכמות הפסולת בפחים הירוקים.

 פקדון. אנו מצויים ליטר הופכים ל 1.5תחל מהפכה בנושא מחזור הבקבוקים. בקבוקי  1/12/21 -החל מ

 במו"מ מול חברות שיבצעו את הטיפול בבקבוקים עבור העירייה.

 

 שואל לגבי אופן הפינוי של פסולת אלקטרונית.ניצן אלון: 

 

מתקנים לפינוי פסולת אלקטרונית כגון: מחשבים וכיוצ"ב. מוצרים גדולים כמו  12קיימים עופר תורג'מן: 

מחברה המוביל מחוייב לפנות, באם בכל זאת יש מקרר וכדומה מקרר טלויזה במסגרת החוק אדם שרכש 

 נחשבים לגרוטאות והם מפונים יחד עם פסולת גזם גושית אשר מגיעים למיון בנען.

 18%-20%כשהממוצע הארצי הוא  24.49%אחוז המחזור הכללי בעיר הוא 

ינוי אשפה פינוי האשפה במסגרת המכרז החדש בנושא פ 2020פסולת רטובה בלבד מוטמנת. בחודש נובמבר 

 בעיר הוחלט על שינוע  הפסולת הרטובה)הבייתי( ישירות לאתר ההטמנה.

 

 שואל האם יש מגמה לפזר פחי קומפוסט לפסולת רטובה ?ניצן אלון: 

 

 נעשה ניסיון אשר לא הצליח.דוד שטרית: 

 

 מציע לנסות לבצע הטמנת פסולת רטובה כפי שמתבצע במרכז שפירא.ניצן אלון: 

 

 :. הפרדת אשפה במקור2

 ביצענו הפרדה במקור אך המדינה לא פתרה את הבעיה של הטיפול בקצה. 2011כבר בשנת דוד שטרית: 

איגוד פירים בכל בנין רטוב + יבש בשיתוף  2בשכונה הירוקה קיימת מערכת פנאומטית עופר תורג'מן:  

הפיילוט לבחון הפרדה במקור של פסולת  מטרתבניינים.  12 -בשכ' נאות שמיר לפיילוט לבצע תמיר הוחלט 

 אריזות ע"י התושבים והעברתם למיון.

 הפחתת עלויות הטמנה של הרשות.והגדלת משקי הבית לכתום לכך: היתרונות 

יח"ד. ניתנה הדרכה אישית לתושבים כדי להגיע למקסימום  2700אוכלסו בשכונת נאות שמיר  2020בשנת 
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וחוברת  שקיות כתומות , חולקומדבקות כתום על כל דלת בחדרי האשפה מחזור של הפרדה במקור. הודבקו

 הסברה.

 

 .פעילות הסברה. 3

הפיכת וחינוך בהמשך הטמעה  המטרה היא גני ילדים ירוקים,  25 -בעיר ישנם בתי ספר ו: הטמעה בחינוך

 כלל מוסדות החינוך לירוקים.

 

 : גינה קהילתית. 4

 גינה קהילתית המטופלת ע"י הקהילה.במרכז רוחני עולי אתיופיה קיימת 

 בגני ילדים בשיתוף מחלקת גינון ומחלקת גני הילדים הוקמו עשרות גינות ירק ותבלינים.

 בית ספר אקולוגי הוקמה גינה ובריכה אקולוגית.

 

אני פעיל במרכז "עוצמה" שבנאות שז"ר. במקום הוקמה גינה קהילתית אך יש מה לפתח ברמת ניצן אלון: 

 ההדרכה.

 

 מפוסוזור קיבמיוחד כתוצאה מפ על בעיות זיהום אויר, קריאות 87התקבלו   2020 שנת ב: . זיהום אויר5

 בשטחים חקלאיים במושבים מסביב ליבנה. 

בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה הוצבה תחנת ניטור בשכונת נאות שמיר לניטור ריחות המגיעים מאזור 

 .מערב ומזרח העיר

 

 האם תחנת הניטור קולטת גם זיהום מבנזן  ?שואל ניצן אלון: 

 

 תחנת הניטור קולטת גם בנזן.אלי סיידוב: 

 

 : . מודעות פרסום6

מונעת הדבקות פירטיות בעיר ומתווה נוהל המחייב הבאת מודעות פרסום לאישור ובחינת אגף  העירייה 

 עיר. לוחות ברחבי ה 50מודעות מפורסמות על גבי כדי לשמור על אסתטיות. השפ"ע 

 ש"ח 22,500ואכיפה בקנסות ₪  3,437בסך  עבור הדבקת מודעותגבייה  הבוצע 2020בשנת 

 

 : לוחות מודעות מעץ הוסרו ונבחן פתרון גם ללוחות האלומיניום המהווים מפגע.חיים מסינג

 

 : . הדברה7

בעשביה תחום ההדברה משתרע על קשת רחבה של נושאים,החל מהדברת מזיקים, יתושים כלה בטיפול 

נוהל המבוצע באופן שוטף  -טיפול בנחל יבנה, מוסדות חינוך ,נחל שורק  שוטה, מקורות דגירה ועוד.

 העירייה מדבירה את הנחלים מאחר שאיגוד ערים הפסיק לבצע זאת.במהלך כל השנה.

 

 : על מנת לצמצם את מפגע המכרסמים, כמו עכברים וחולדות ולמנוע את נהירתם לעיר, מציעיניב תם

 לעבור לטיפול באמצעות תנשמות. דוגמא טובה לכך ניתן לראות בקיבוץ יד אליהו.
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 :2020. פעילות המחלקה הוטרינרית בשנת 8

כלבים  113שבבים, הוסגרו  43עיקורי חתולים באופן יזום,  הותקנו  230חיסוני כלבים,  1850בוצעו 

 גינות כלבים ברחבי העיר.  7פינות האכלת חתולי רחוב וכן  10משוטטים וכלבים נושכים, הוצבו 

 

 שואל מה עושים עם הכלבים לאחר הסגרתם ? ניצן אלון:

 

יום, אם לא אותרו הבעלים, העמותה  14: עמותת "ארבע על ארבע" מטפלת בכלבים ולאחר עופר תורג'מן

 מוץ/ אומנה. קיים גם שיתוף פעולה עם עמותה נוספת המטפלת בחתולים.רשאית לפרסם את הכלב לאי

 

 :. סיירת ניקיון9

סיירות ניקיון המבצעות בשוטף טיפול וניקיון ברחבי העיר והן בדגש  3במסגרת מכרז ניקיון רחובות יש 

 מיוחד בפינת המחזור. 

 קי עזר.לאיתור מפגעי ואכיפת חו-במחלקת איכות הסביבה יש פקח איכות סביבה

 תוגבר פינוי הקרטונים והגרוטאות באופן מיוחד. 2020במסגרת אכלוס שכונת נאות שמיר בשנת 

 

 מציע להכניס לסיירות ניקיון מתנדבים ותלמידים במסגרת מחוייבות האישית שעליהם לבצע. ניצן אלון:

 

ות הנוער. לדוגמא: : סיירת הניקיון מתבצעת ע"י קבלנים, אך יש שיתוף פעולה עם תנועעופר תורג'מן

יום בו עובדי העירייה מנקים מקומות  –תנועת הצופים פעמיים בשנה מצטרפת לנקיון הדיונות.  יום ניקיון 

 ציבוריים.

 

 מציע לתת לנער שנתפס מלכלך את הסביבה אופציה להתנדב בסיירת ניקיון או לשלם קנס. ניצן אלון:

 

 :. פרויקטים של התייעלות אנרגטית10

 הסתיים פרוייקט התקנת מערכות  2020בשנת : וולטאיות לייצור חשמל -רכות פוטו התקנת מע

 מבני בתי ספר ומבני ציבורגגות  16על הותקנו . סולאריות לייצור חשמל

  להתקנת מערכת פוטו וולטאיות במבנים החדשים. 2022שנת אנו נערכים ב

 

 האם נבחן זיהום אורי של תאורת לילה ? ניצן אלון:

 

: אכן נבחן זיהום אורי, ולכן הוחלפה תאורת הרחובות לתאורת לד.  תאורת הלד מסייעת תורג'מןעופר 

 חסכון משמעותי בצריכת החשמל.

 כמו כן הוחלפו מזגנים ישנים למזגנים חדשים בעלי צריכת חשמל נמוכה.

 .עמדות טעינה רכב חשמלי ברחבי העיר 24 הוקמו 2021במהלך שנת  

 

 אורה לאורך נחל שורק. קיים חשש לפגיעה בבע"ח ולאי הגעתם לאזור בגין התאורה.: הותקנה תניצן אלון

 

 הותקנה תאורת סימון הולכה בלבד שאינה פוגעת בסביבה. עופר תורג'מן:
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:  בכל רחבי העיר אין קיר אנכי לשלדגים מקננים, פרט לקיר אחד ברחוב הארבל. חשוב להוסיף ניצן אלון

 קירות ברחבי העיר.

 שואל האם קיימת מערכת התראה בפני שטפונות ? כמו כן

 

העירייה מחוברת למערכת התראה, אשר מתריעה באופן ישיר ארבעה ימים קודם על חשש  עופר תורג'מן:

 לשטפון.

 

 

 :  יו"ר הוועדה עו"ד מאיר דהן -סיכום 

 תודה לעופר ולכל הנוכחים על הזמן שהקדישו לצורך העניין.

שתיאר בפנינו עופר ס, כמו גם לכל עובדי אגף שפע,  שעושים עבודה נפלאה כפי תודה כמובן לעופר ולפליק

כרגע, ושניתן ללמוד מכך כי העיר יבנה בראשותו של ראש העיר מר צבי גוב ארי, שמה דגש מיוחד על כל מה 

שקשור לאיכות הסביבה. דגש המקדם את בריאות התושבים, מעלה את איכות החיים בעיר, מביא 

שיח עם התושבים. לא בכדי העיר יבנה מושכת -שות באמצעות פרויקטים חדשניים, והיוצרת דוחלהתחד

 אליה אוכלוסייה חזקה ואיכותית.

 

למתוכנן, ואני שמח על כך, ועל כן את הנושאים הבאים אותם  מעברהוועדה התארכה מאוד הערב, הרבה 

ן בעניין עם עופר ופליקס בפגישת עבודה אציג בוועדה הבאה, וזאת, לאחר שאדו רבתכננתי להעלות הע

 שנקבע:

, כגון עובדי גינון, פיקוח ועובדי חינוך. הכשרת עובדים רשותיים לטיפול ראשוני בבעלי חיים פצועים .1

 העובדים יקבלו הכשרה לכך. אפשרי ע"י ד"ר אריאל צובל המומחה לצפרות. 

 אותו לשמורת טבע.מציע לנסות לתחום את המקום ולהפוך  הדיונה: -חולות יבנה  .2

מיני סנוניות:  3ד"ר אריאל צובל, שהינו צפר, הסב את תשומת ליבי לכך שביבנה מקננים סנוניות:  .3

 ביותר לאדם כמדבירות סנונית הרפתות, סנונית הבתים וסנונית המערות. הסנוניות הן המועילות

 .ביולוגיות של חרקים מעופפים

 

 

 רשמה: יעל יצחק פור

 העתק:
 ראש העיר -ארי -גובמר צבי 

 מנכ"ל העירייה -מר דוד שטרית 
 למשתתפים


