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רונות, חסרונות  תהיום אני רוצה לדבר על נושא גזם הנושא מאוד  רגיש . פערב טוב לכולם  .דרור: 

אשמח לקבל עזרה , רעיונות  לטיפול בגזם  או  להקמת מיני מעדכן גזם ברשות . בויתרונות  בטיפול  

ים  כמויות גדולות כגזם ביישוב  , תושבי אבן יהודה משלי להיום יש בעיה  באיסוף  נכון תחנת מעבר .

גזם באזור אחד . לכן האת כל ערמות  ושל גזם שקבלן הרשות לא מסוגל  לפנות  ביום הפינוי 

 שנשארת ברחוב  ליום  למחרת כמות הגזם  גודלה .  אשמח לעזרתם .הגושית 

 חשיבות למיון והפרדה  במקום   באבן יהודה .

 מיון התייקר.המחיר ההטמנה ו

 אבנר :  נושא חשוב מאוד ,  הפרויקט  חשוב  מאוד ואני בין אלו שאשמח להיות חלק  ממנו .

 ף בפרויקט  תיוסי : גם אני רוצה להיות שו

 .חירום  בשיזף  אפשר להשתמש בחלק ממנו ה מחסן שטח  ליד : יש לנו  ליאל

 ף עבור פינוי גזם פרושלי  . זה הרבה יותר יקר תלינו בוצע מכרז משוא  דרור: ברשויות הקרובות

 יוסי אני אשמח לראיינות  פתרונות ולדוגמאות כלי איסוף .

פסולת עודפת  :לקניונים , עסקים  ובתים פרטים .  חלקם אנחנו מיישמים חלקם לא  –דרור: חוק עזר 

 אפקטיבי .

 בוצע סקר "בפורטל "  לא ריווחי  איסוף  גזם   פארושלי 

 דרור: אפנה לעוד חברים יש לי רצון לבצע מהלך מהיר גם כך חוק כזה זה הליך של למעלה משנה .

 המועצה    שטחות על ידי איגוד ערים לתברואה  במדרכות  ובעשבייה במדרכריסוס  ליאל :  בוצע 

נערך סיבוב  נוסף לבדיקה. בדיקה   גם תיקונים .נו  צעימוצלח מאוד  . ב ס  בוצע  ריסו פתוחים . ה

 בהצלחה  ה  בוצע

חברה  נסגרה   וחברת  ק.מ.מ.  ה חברת מחזור נייר  " א.מ.ק "  מפסיקה  לעבוד בחודש  דצמבר 

ציוד של  חברת   א.מ.ק   לכן היא תמשיך  התחייבות  של חברת  "א.מ.ק  " ההפעילות  ו רכשה את

 מול  המועצה . 

 אריזות . ה כי נייר לא נכלל בחוק  10%ות רק אחברת "תמיר"   משתתפת  בהוצ

מחזור  כי אין רווח כספי  בזרמי מחזור ועלות הנייר  העם קבלני יה אמרה יש בע ליאל דרור: כמו ש

 . רדה בכל העולם י

עובר שינויי יש חוק  פקדון   1.12.21זרם פלסטיק  ב  לראות את התמונה הכוללת נחנו  חייבים  א 

 מות .יהסביבה וקי תהנושאי איכוחשיבה על ליטר ...     1.5אגרות  עבור בקבוקי פלסטיק  30-חדש 



 

המחזור במושבה .                 ליאל : בתקופה האחרונה אנו בתהליך של סידור והתאמה של כל פינות 

 ,כמות המתקנים ומספר הפינויים

חברת  " תמיר "  שאנחנו חייבים לעמוד בו   בכול זרמי המחזור   ע"י יש לנו סל פינויים  שמאושר  

להיות  ה , לדוגמה פסולת או אריזה שאינה מורש אין בה מספיק קרטוניםשהגעה לפינוי קרטוניה ו

גוררת   חריגהש צריך להבין  ומבצעים התאמות ושינויים .  אנו עוברים נקודה נקודה בתוך הכתום, 

 קנס כספי .

 ליאל: בהקשר למחזור אנו נמצאים בעליה מתמדת בכמות ובמשקל הזרמים השונים.                         

 ת חסכון כספי .פחות אשפה ופסולת גושית המשמעו: מעבר לעניין המחזור יש כאן גם חיסכון:  דרור

רנו חאנחנו זכינו  בקבלת  חינוך סביבתי  מאיגוד ערים לתברואה   איריס מ "איקומיוניתי  "  ובליאל : 

 בית הספר "הראשונים " תודה לאבנר  לעוזר  לנו 

 דרור : תודה לכל חברי המועצה  אשמח לקבל רעיונות  לטיפול בגזם  ברשות . 

 


