
 

 

 

 ז"תשע חשון ב"כ 

 3102 נובמבר 32 

 ת קיימותישיבת ועדסיכום 

 6102 בנובמבר 8 , ז"בחשון תשע' זמיום 

 גלעד, זאב שילאור ,נעמה שפרינץ, גידי אהרוני, זיו דגן, בסקי'גושצ מריז, הדרי איתי: משתתפים
 . אוסטרובסקי

 .ת וטיפול בגזםטיפול בגרוטאו: בישיבה נדונו שני נושאים בתחום הטיפול בפסולת

 גרוטאות ופסולת גושית .0

  תאור הבעיה 0.0

כתוצאה מכך (. טון 321 – 3102, טון 21 – 3102)כמות הפסולת גדלה באופן ניכר בשנים האחרונות 

לכלוך ואי , הכמויות הגדלות גורמות להפרעה. משך הפינוי גדל ותדירות הפינוי הנדרשת מתקצרת

על , איננה ממויינת ומוטמנת במלואה, אתר ההטמנהפסולת זו מועברת ל. סדר במרכז המיחזור

הגדלת התדירות אף היא לא מבטיחה מענה מכיוון שבתוך זמן . אף שיש בה מרכיבים למיחזור

 .קצר מתחילה להצטבר פסולת מחדש

 .ככל שניתן, על ההצעות להיות ישימות וללא תוספת עלות

 הצעות להתייעלות  0.6

 קביעת יום פינוי חודשי

התושבים יתבקשו . נוי הגרוטאות יעשה פעם בחודש ביום קבוע שיוגדר מראשבשיטה זו פי

 .להוציא את הגרוטאות בערב שלפני כן בלבד

 .משאירה את המרחב הציבורי נקי ושקט ומונעת הצטברות פסולתבכך שהצעה זו יעילה : חוזקה

 .אי הענות של התושבים תצריך טיפול ישובי ואכיפה של המועצה: חולשה

 : עלו בדיוןהצעות ש

 .הנחיות להפרדה ופירוק  במשק הביתבלווי  הגדרת פינות לשימוש חוזר .א

 .השלכת פסולת שיפוציםמניעת להעלות מודעות התושבים ולבקשם לשתף פעולה ו .ב

 להתחיל בניסוי חלוץ –מודל יום פינוי  .ג

 שילוט ברור וגידור .ד

 בחינת פינוי על ידי הישוב .ה



 

 גזם .6

היא עולה בהתמדה ומשאית המנוף המפנה את הגזם בישובים לא מצליחה לתת כמות הגזם אף 

אולם גם , בשנה האחרונה תגברנו באופן חלקי באמצעות קבלן חיצוני. מענה בתדירות הנדרשת

 .תגבור זה איננו מספק

 

 הצעות להתייעלות 6.0

 .דומה למוצע למעלה בגרוטאות. קביעת יום פינוי דו שבועי .א

 .וגלישת עמדות גזם מונע הצטברות: חוזקה

המועצה עלולה להיתקל בבעיות לעמוד באופן רציף (  3. )אי הענות תושבים( 0: )חולשה

 .בימים קבועים בתדירות כזו

הישוב מפנה בכוחות עצמו ועל חשבונו את הגזם למערות מרכזי בכל יום  –" מודל עצמון" .ב

 .המועצה מפנה את המערום למיחזור בתדירות משתנה. ראשון

 .מונע בעיות במרחב הציבורי, עובד טוב: החוזק

 .מימון הפינוי הפנימי והיבטי תפעול ישוביים: חולשה

 

 :שעלו בדיוןנוספות  הצעות

 .הסברה להשקייה חסכונית ולצמחיה מקומית מותאמת .א

 .להדגיש נקיון מרכז המיחזור על ידי הישוב .ב
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 גלעד: רשם

 


