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מטרת על
לימוד המצב הקיים מבחינת השפעות סביבתיות הקשורות  1.

.באיכות הסביבה בתחום המועצה

לאיכות הסביבה המציגה מצב קיים מול מצב תוכניתהכנת 2.
.רצוי

העלאת המלצות מסודרות להנהלת המועצה לאחר לימוד  3.
.ובחינה של כל המשמעויות

.עבודה תוך הצבת יעדים לשנים הקרובותתוכניתהכנת 4.



ממוקדותמטרות



מטרות ממוקדות 

צמצום נפח הפסולת המועברת להטמנה.

התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור וחינוך.

 בגדים, אריזות–מכל הסוגים והמינים ובמיחזורטיפול באיסוף פסולת ייחודית  ,
.סוללות, אלקטרוניקה

התאמת תדירות איסוף פסולת לכל סוגיה על פי סיווג הפסולת.

 פארקים/גינות ציבוריות–טיפוח מרחבים פתוחים ושמירה עליהם.

 כלבים וחתולים משוטטים–נושאי וטרינריה.

הגברת אכיפה בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.

הסברה ציבורית בדבר חשיבות הנושאים הקשורים באיכות הסביבה.

הצעות לשיפור, הצעות ייעול, שיתוף ציבור לגבי תהליכים.

קידום חוקי עזר עירוניים בנושא איכות הסביבה.



לדיוןנושאים



נושאים לדיון 
 הצגת נתונים לגבי חיסכון בהטמנת פסולת-ממיחזורחיסכון כתוצאה.

 לפסולות השונותהמיחזורמיפוי וסקירה של כל אתרי.

הסבר נושא עלייה וירידה של פסולת במהלך שנה ובהשוואה לשנים קודמות.

 האם ניתן לשפר מיקומים–בגני תקווה המיחזורפריסת אתרי.

 בחינת מצב קיים ובדיקת אפשרות התייעלות לצורך חיסכון–( מים, חשמל)סקר אנרגיה.

 אמצעים מיוחדים, הסברה, התמודדות באמצעות פיקוח–נושא צואת כלבים.

 דעתנו בעניין. נוכחות בישיבות, הצעות: פתיחת הוועדה לציבור.

 לעתידתוכנית, משמעות תקציבית. שעות פעילות והאם יורחבו בהמשך–פיקוח.



נושאים לדיון 

חוקיות , בדיקת ישימות–הרתעה וענישה , שימוש במצלמות שיכנסו בקרוב כאמצעי פיקוח
.וכדאיות

 הצעות–חינוך קהילתי בנושא שמירה על איכות הסביבה.

 האם ימי איסוף מספקים–השלכת פסולת בימי איסוף.

 על נושא איכות הסביבה, הבנת צמצום יום איסוף–פינוי אשפה.

 (.ליד בתי עסק)כולל נקודת איסוף קרטונים למיחזורבחינת מיקום מקומות מרוכזים

 גרוטאות, יש הבדל בין גזם. והתאמתם לתדירות ימי איסוףהמיחזורסיווג של כל פסולת  ,
,  סוללות, בגדים, אריזות פלסטיק, אריזות מתכת, אריזות קרטון, זכוכית, פסולת ביתית

...  'וכוחפצים אלקטרוניים 

 לאיזוריםעבודה תוכנית, תדירות –אמצעי טאטוא כבישים.

 מי אחראי על הפריסה והבקרה–נושא עובדי ניקיון קבלן חיצוני.



נושאים לדיון 
 עבודה שנתית לאתרים השוניםתוכניתהאם יש –נושאי גינון ועבודות גינון.

 צמצום והקפדה על שעות פעילות במוסדות חינוך : מפגעי רעש באמצעי גינון שונים
.ובשטחים הציבוריים

 תוכניתהאם על פי ? האם לפי קריאה. הצגת אופן הזמנת עבודה–הדברת מזיקים ויתושים
?עבודה עונתית

 ריסוסים יזומים ומפגעי ריח מוכרים בתחום היישוב , (כולל אסבסט)חומרים מסוכנים–

.מידע בנושא



ולקראת המפגש הבא

 מסודרת  תוכניתגיבוש
להעלאת מודעות הקהילה  
לנושאי איכות הסביבה  

,  פסולתלמיחזורהקשורים 
מבצעי  , מבצעי ניקיון
...'וכושתילות 



תודה רבה ובהצלחה


