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 : מהלך הישיבה

בואו נתחיל בסקירה על נושאים שמבחינתנו על הפרק בעיקר בנושא המחזור. בנוסף אנחנו רוצים לעדכן   טל:

 סטטוס לשאלות שנשאלנו, המחלוקת המרכזית בנושא הפחים הכתומים היא בעיקר למס' הפחים בישוב.  

 ברשותך אריק יסביר את הסקירה הכללית. אהרוני: 

נתן סקירה כללית בהתאם למצגת שהוצגה לחברים, כמויות אשפה לפי סוגים, מיקומי מרכזי המחזור,   אריק:

 קול קורא בנושא פסולת בניה שהמועצה שותפה לו ועוד..

משים בכלובים. מה  בקבוקי פלסטיק ממשיכים לאסוף? בדימונה החלפנו את כולם לכתומים, כבר לא משת סימה: 

 עם אלקטרונית אין? וטקסטיל? לא ציינת.

 ק יתקדם במצגת ונגיע להכל. ריא  אהרוני:

בשנים   אריק: והכמויות  השונים  הפסולת  סוגי  את  האשפה    2021עד    2019מסביר  כמות  את  לראות  ניתן 

 השנתית לתושב, וסך פינוי הפסולת בשנה.   

  טון.  118ושאר הפסולות הממוחזרות למיניהן  3,500פסולת ביתית  סימה: 

 שהוציאו את חוק הפיקדון.   2021פינוי פלסטיק מסוף   אריק:

ם בהסדר עם תמיר עדיין לאיסוף של הכלובים ולא לאיסוף של פחים כתומים, מתכונת פחות אהרוני: אנו נמצאי

 פחות או יותר.   סדירה חודשיים רצופים שלא ידעו איך לאסוף עכשיו נכנסו לסדר
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אנו בשלבי הסכם התקשרות מול תאגיד מאי לפינוי פסולת אלקטרונית מהתושבים המתכונת שהתושב   אריק:  

כשנתקדם נוציא הסבר מדויק על התהליך.  כעיקרון כל תושב יוכל להוציא את הפסולת    יוצר קשר ומתאם,

האלקטרונית החוצה והיא תיאסף מהרחוב בתיאום. יהיו מוקדים של מרכזים. יקבע תאריך של ימי הוצאה  

 אחד לכמה זה כרגע בבדיקה. ברגע שמוציאים החוצה התאגיד תמיר באים לאסוף. 

 שמה שמים את הפסולת האלקטרונית בשקית מחוץ לבית. הייתי בטולוז.  פורטי: 

 אני חושבת שלא נכון להשים שקיות מחוץ לבית.  סימה: 

אחד.   ברחובות יש מתחת לכל בנין את כל סוגי המחזור בכל רחוב יש פח אלקטרוני שהוא   ענבל:  לכיוון  נפתח 

חד  זכוכ סטיל, אריזות נייר, כתום, סגול,  קישנם פחים לכל סוגי הפסולת: ט כדלת  ממוקמות  כחול.  ית, 

 כיוונית , אי אפשר להוציא. 

 תושבים יש מחזור של כל סוגי המחזור בכל יישוב.  350תושבים במוא"ז מנשה בישוב של  

 בואו נסיים את המצגת ואז נוכל לענות על הכל.  אהרוני:

ש. מההיבט שלנו ביישוב  אנחנו בשלב של הגשת קול קורא בשיתוף עם עיריית ב"  –פינוי של פסולת בניה   אריק:

בפינוי פסולת בנין, מדובר בתושבים שעושים שיפוצים קלים, החלפת כיור,   ייתן גם מענה לתושבים  זה 

שלנו.   ובערוגות  בשטחים  המכולות,  בתוך  הזו  הפסולת  את  מוציאים  אנחנו  היום  שירותים.  קרמיקה, 

 כדוגמא: בספורטק. 

 תם אחרי הנחל.למה לא על מכולות גם במכולות תמצא או מאיה: 

 מכולה.   בסוף תושב שיש לו פסולת של חצי באלה או באלה לא יראה הצדקה להוציא עלות של  אריק:  

צ'יפים   אהרוני: הקול קורא בא לטפל בפסולת בנין, במסגרת הקול קורא צריך לעשות הסדרה לחייב  

קבלנים שמבצעים את   -2עסקים שזה עיסוקם שממוקמים בתחום הרשות   -1גורמים:   2אלקטרונים לגבי  

את   לחייב  אמורים  אנו  הרשות.  בתחומי  בפועל  ע"ג    2הפינוי  צ'יפ  להתקין  האלה  הגורמים  של  הסוגים 

המכולות. לתוך עומר לא תוכל להיכנס מכולה לפינוי פסולת בניין ללא צ'יפ.  בנוסף, כדי שנוכל לאכוף את  

ן מתחייבת להשקיע כאן סכום לא מבוטל  הקול קורא צריך לחוקק חוק עזר שלא קיים פה. המועצה כמוב

 של כסף כדי להסדיר את הנושא.

 נכנסתי לאתר שלנו לא מצאתי שום חוק עזר שמדבר על אשפה.   סימה:  

שאני   מאיה:   המחירים  למה?,  בעומר,  התושבים  למרבית  מכולות  מוכרת  לא  ואני  מסודרת  בחברה  עובדת  אני 

בחצי מחיר. הסיבה זה כמובן בגלל שלא מפנים כחוק    מציעה התושבים אומרים שזה יקר. מביאים להם

וכו  הטמנה  עלויות  חוסכים  תשלום  'ולכן  יגבה  שלא  פשוטים  צעדים  בכמה  למנוע  שאפשר  דברים  יש   .

 מהמועצה. מרבית המכולות שנמכרות בעומר לא של חברות מסודרות. 

להגיש את הקול   הקורה. לא מספיקפסולת זה תחום של עבריינים. כרשות לא מטפלים ולא נכנסים לעובי  סימה: 

 קורא. 
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 אהרוני: באנו להציג את הדברים. אך באנו גם לשמוע. לא מכיר אף אחד שיושב ולא עושה דבר.  

 לא הייתה אמירה כזאת.  סימה: 

עיקר הבעיה לא רק פנימית נדרש שיתוף פעולה מול עיריית ב"ש שהיא הכי קרובה אלינו. עשינו מהלך,   אהרוני:

י הוכשר לתת קנסות הגיש ע. גמר ובשבועיים הקרובים אמור לקבל את התעודה. ברגע שיקבל  הפקח העירונ

 את התעודה , הקנסות יהיו יותר גבוהים. זה עוד שלב בדרך להגביר את ההרתעה. 

צריך להעמיק טיפה   הכול טוב ויפה. קרמני פעם ראשונה משתתף בישיבה של איכות הסביבה וזה מבורך.   סימה: 

בכמה היבטים. מה שתיארת מברכים אפשר לעשות יותר ולא להמתין רק לקול קורא. גם בלי עלויות אפשר  

 לעשות יותר. 

אנחנו גוף ששומע ומקבל ביקורת ומזה  חשוב שיבינו שאנחנו לא מחכים. כל מה שדיברתי זה רק מעשים.   אהרוני:

משתפרים ולומדים. נושא של פינוי הפסולת בניין מתושבים לא היה קיים, תהיה מערכת שעוקבת אחרי  

 באלות לכל בית אב. 2התושבים באופן עצמאי,  

 מה לו"ז הדברים שחשובים לנו כוועדה.  סימה: 

כרשות, מבחינתנו אנחנו לא עוצרים ונקדם את כל מה  כשנסיים את כלל תהליכים שלא כולם תלויים בנו    אהרוני:

 שנדרש. בגלל היבטים קשורים לא ניתן להתחייב על לו"ז. 

 אנחנו בתהליך, זה כבר טוב.  סימה:  

פחים   אהרוני: להציב  תמיר  תאגיד  מול  דיונים  שיח  התנהלות  הייתה  וחצי  כשנה  לפני  הכתומים,  לפחים  הגענו 

הנ  ביישוב.  במרכזי מחזור  להציב  כתומים  וסוכם  במועצה  כל האישורים  עבר את  ברגע    36-ושא  פחים. 

 שהנושא התקדם מול התאגיד, התאגיד לא הסכים לכמות ורצה להציב יותר פחים.  

 זה חוק חייבים כרשות להתקשר עם תאגיד שיפנה את הפסולת הזו. שיו"ר הועדה יחליט מה עושים. סימה: 

 ישנו פער בין מה צריכים למה רוצים להציב בישוב.   טל: 

ניסיונות לטפל בכל הדברים.     -היום הדבר היחיד שאנו עושים הוא שיח מול המשרד לאיכות הסביבה   אהרוני:

בתי אב, זו דרישה מוגזמת במיוחד ביחס למה שהיה לפני ולדרישה הזו    4דורשים מאיתנו להציב פח לכל  

 יש השלכות רחבות.

 אלף תושבים. 40פחים על   80משהו לא הגיוני בדימונה יש     סימה:

לא   אהרוני: שלהם  הדרישה  תמיר  לתאגיד  ולפנות  התאגיד  מול  ההסכם  וטיוטת  החוק  את  לקרוא  אותך  מזמין 

 לחתום על הסכם מול רשויות אם זה לא פח כתום לכל ארבעה בתי אב. 

 .  4-ל 1אני לא מכירה את המקדם  סימה:  
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י להבהיר, מרגע שנכנסתי לתפקידי אחד הדברים אותם הנחה אותי ראש הרשות לטפל היה נושא  אהרוני: חשוב ל 

תמיר.   תאגיד  נציגת  מול  לשיחה  עלינו  וטל  אני  חודשים  שלושה  לפני  התקדם.  שלא  הכתומים  הפחים 

ובעל   בעייתי  לנו מסורבל,  נשמע  אב.  בתי  ארבע  לכל  פח אחד  להציב  צריך  רלוונטי  לא  כבר  זה  לדבריה 

 שלכות רבות. איפה הפח ישב, מה הסכנות הבטיחותיות? מה יהיה מבחינת הנראות של הישוב?  ה

פחים כתומים לא היה בדיון שהעלנו בוועדה הקודמת. צ'רלס הציג את הנושא אמרנו אנחנו   700הנתון של  סימה:  

אתם מדברים  רוצים המלצנו לראש המועצה בסוף אמר שזה יותר מדי. שלא רוצים פחים כתומים. היום  

 ?  700על 

השיחה שהתקיימה נועדה לגרום לכך שנצא לדרך ונתפשר על מס' גבוה ממה שאנחנו רוצים נמוך מעט ממה   טל:

 שהם רוצים. הנציגה עדכנה שזה כבר לא יכול לקרות, הנוסחה השתנתה.  

 ה בדיוק הם דורשים.פחים הוא חדש הייתי רוצה שתסביר מ  700-ברור לנו הצורך לפח כתום, הסיפור של ה סימה: 

 300אהרוני: הראיתי לה שזה כתוב בהסכם אחד לארבע בתי אב. לדבריה לא יודעת כמה בתי אב יש לנו . דיברה על  

 פחים.   700- לפי מספר בתי אב בישוב מדובר ב  300פחים. השבתי שאם כך זה לא 

 אפשר לתאם שיחה עם מנהל המחוז של משרד איכות הסביבה.  סימה: 

מה שאנחנו עושים בתקופה האחרונה, אם זה לא ייפתר מול המחוז נפנה למשרד הראשי. לפי מה שנאמר אהרוני: זה  

מתאגיד תמיר הם לא הכתובת אין להם אפשרות לשנות את החוק ולהקל עלינו. הסכמנו לעשות את הניטור  

הוציא כסף.  שלא ניתן להם לבוא לחינם שנוודא שהפחים מלאים ושנודיע להם מתי לפנות שלא יצטרכו ל

 שהיה פער שעוד אפשר היה לגשר.  100 -ל  39 - כרגע אנו רחוקים, כבר לא בין ה

בתים מביא יותר פסולת    4ליטר )הפח הקטן( לכל    360דלית כותבת לי, ההסכם בהכרה חדשה הוא פח   מאיה: 

בעיקר   פעולה  לשתף  לציבור  קשה  שקיות  בהם  שיש  ברשויות  מניסיון  פעמיות  חד  משקיות  אריזות 

משאירים אותן שבוע בבית. המלצה היא פח לארבע משפחות אלא אם כן הציבור באחוזים גבוהים יהיו  ש

 בעניין השקיות וישתף פעולה.

 אהרוני: לא רלוונטי כרגע כמות הפחים שדורשים ביישוב. 

הבית  צריך לשים בתחילת כל רחוב פח. זה לא רלוונטי לא לעשות זאת. אנשים שלא יהיה להם  פח ליד   סימה: 

ימשיכו לא למחזר. אריק, אתה מכיר את הישוב כשאתה עושה פריסה על כל רחובות הישוב. כמה פחים  

 צריך לשים בכל תחילה , אמצע וסוף רחוב?  

 פחים בהנפה.  60-הגענו בערך ל אריק:

 מה הקשר להנפה?   סימה: 

 הקטן.  360מדברת על פח של  מאיה :  
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ליטר לא אפשרי יחסום מדרכות. אני דיברתי בהנפה זה ייתן מענה בישוב. הנפה זה הפחים    360לפזר פח של   אריק:

 הגדולים.  

 חייבת להבין את התהליך. אתם באתם עם הרעיון של ההנפה?  סימה:  

נחנו  לא. חייב לומר ומאיה תסכים איתי התאגיד מתחילת הדרך לא היו החלטיים. הם הציעו את ההנפה. א  אריק:  

עמדנו בהצעות שלהם אנחנו לא קבענו. ביקשו שנגדיר כמה מקומות אנחנו צריכים בישוב. הגדרנו בהתאם  

בנינו   עוד. אחרי שהם ביקשו  עוד. אח"כ אמרו שזה לא מספיק כלכלי צריך להוסיף  והוספנו  למתקנים 

 פחים בהנפה. זה כיסה לנו את כל הישוב.   60- תוכנית ניפוי עם אופציה הגענו ל

 דלית המנהלת הראשית, אומרת בואו נעשה סיור משותף. מאיה: 

נייר,   ענבל:  כל הסוגים:  מגיעה למחזר חייבים להיות  ביחד. כשאני  סוגי הפסולת  כל  חייבים להיות במרכזים 

זכוכית, קרטון. אני גרה ברחוב שקמה אין כמעט פחים רגילים. הערתי לבני נוער וילדים. בוודאות אם הם  

 לידם היה להם מודעות.  היו רואים פח

 אהרוני: השיח מול התאגיד היה ממקום ומרצון של בואו נתחיל בתהליך אח"כ נוסיף את כל מה שנדרש בתיאום. 

לא   שלי: דברים  האוכלוסייה  כל  על  מדברת  בנושא.  מושג  אין  מהתושבים  לחצי  המחזור  על  המון  מדברים 

 שות הסברה מינימאלית לתושבים. מחלחלים כמו שצריך לתושבים. אם עושים תהליך צריך לע

נושאים    3חשוב להבין שזה אחד התחומים שאנחנו לא מחכים לא לתקציב ולא לחתימה על שום דבר. יש   אהרוני:

שנשארו פתוחים: הפחים הכתומים, הפסולת האלקטרונית והפסולת בנין. כפי שהסברתי בכל אלו אנחנו  

ו וסיום  הסדרה  לקראת  כבר  מתוכם  שניים  הפחים  בתהליך,  נושא  את  כמובן,  והסברה  פרסום  ייצא 

 הכתומים אנחנו מנסים לקדם יחד עם יו"ר ועדת איכות הסביבה ללא הרף.  

 צריך לעשות יישור קו מול כל הגורמים שקשורים לנושא, את זה אנחנו מנסים לבצע בתקופה האחרונה.   טל:

 אהרוני: אין מנוס להמשיך בשיח עם המשרד לאיכות הסביבה.  

 אמרנו שנעדכן.  טל:

הפחים    אהרוני: בהצבת  הטיפול  את  לסיים  הדרישה  בניהם  לטפל,  נושאים  כמה  קיבלתי  לתפקיד  כניסתי  עם 

 הכתומים שהגיעה אלי מפיני.

אהרוני, אני מבקש ללחוץ על פיני על מה שכבר דובר ולדאוג שיתקיימו השיחות והפגישות ולמצוא את   טל:

 המתווה שזה יתבצע.  

 

 

 



 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 לקבוע סיור עם דלית מתאגיד תמיר.  – 1 שלב סיכום: 

לזמן פגישה ברמת ראש המועצה מר פיני בדש מול איכות הסביבה ותמיר. יצא סיכום פגישה ותוך    –  2שלב  

 חודש נוכל לראות את התוצאה.כ

 לזמן פגישה נוספת של הועדה בעוד כחודש. – 3שלב  

 
 

 אריק קרמני  :םרש           טל שדה: אישר
            

 


