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 2019 נובמבר 21רביעי  יום

 4ישיבת וועדה לאיכות הסביבה מס' 

 נוכחים :

, משה מרר, עדי ור ,נירה סימן טוב, אודליה רוזיןנועם ארוילי ,עינת כרמל, ספיר מנשה ,גל לנצנר, ערן אבו צ
 גרוס .

 04/09/2019הוועדה התקיימה בתאריך :ישיבת 

התקבלה החלטה ואצל המנכ"ל  התכנסנו בנושא זה –בהזנה לצהרונים  נושא כלים חד פעמיים נועם: 
 אם ילך כראוי נמשיך לצהרוניות .  פיילוט יבוצע קודם במועדוניות,

אנו נבחן את ההצעות אופציה לקנות מדיח כדי להדיח את הכלים גנים ביצוע בקיימים הרבה שיקולים  ל 
 ונראה כיצד ניתן לבצע ככל שיידרש , בנתיים אנו בשלב המיפוי ובדיקת החוסרים .

 

 

 

 רב פעמית מיזמות  –() תושב שבא להביע את דעתו לוועדה לעבור לכלים רב פעמיים גיל 

  כנ"ל. אכילה יבפלסטיק + כל הגשה נעשיתכרגע ה -הזנת צהרונים

) לא מבוסס  יק למבוגרים ,אך עלול להזיק לילדיםאינו מזהפלסטיק  במיכליככל הנראה השימוש 
 .מחקרית(

 . מותאם למבוגרים לנדידת מחורים רעילים מהמיכל הפלסטי לאוכל  עקרונית  התקן

  , וסביבתיות.בטיחותיותיש השפעות בריאותיות, 

 פלסטיק חד פעמי בשנה. כלי אלף 800צהרוני בגנים בעיר אחראים על 

 כלים רב פעמיים, שימוש במדיח גסטרונומים ) תבנית( מנירוסטה. – המוצעתהתוכנית 

 , ללא תוספת מהרשות המקומית.החליפה את כלי הפלסטיק לכלים ר"פ  "מבשלת" במספר ערים חברת 

 הכלים יכולים להיות מנירוסטה אוו מלמין.

נת המכרז יעלה נושא זה של ובבחי שבמכרזים הבאים הנושא ייכלל להעביר לוועדת מכרזים ממליציםאנו 
 כלים ר"פ .
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 ייעשה בכלי נירוסטה ולא בפלסטיק.שהשינוע כולל  

 .)ממחלקת חינוך: ) אורחת הוועדה  זיוה

. יש אפשרות להתקין היכן ניתן להתקין מדיחי כלים  סקר  כפי שציין נועם בתחילת הוועדה אכן בוצע
 .עדיין לא סיימנו את כל המיפוי  כלים מדיחבגנים 

 יהיה קל יותר עם הגנים שכבר הוגדרו כגנים ירוקים כגון :

 גן צבעוני + ניצנים. -רמת אילן

 לוי אשכול+ סחלב )משה דיין( -רמת הדר

 אירוסים– בית וקאנטרי

 חבצלת – ותיקה

 . ניתן לשים מדיח קטן על שיש

 יתכן שצריך להוסיף עוד שעות עבודה אוו חצי שעה .

 עם הילדים. יתכן שהעבודה תהיה ע"ס הזמן

 הסיעות של הבוקר שוטפות בלאו הכי .

בצהריים מחיר המנה כולל את הכלים הח"פ, בעייתי להעביר את האחריות להורים )לקבל כלים מלוכלכים, 
 לשטוף בבית ולהחזיר בבוקר נקי(.

 יש איסור להכניס ילדים למטבח בגן.

 אנו מבקשים שכל השינוע יהיה בכלי נירוסטה.

 לא להכניס אוכל מבושל חם לכלי פלסטיק. עדיף

 צריך לחשוב גם על ההיבטים הסניטרים.

 להתכונן להחלפת כל הכלים בגנים ,הערכות תקציבית, תכנון למדיחים וכו'. -הבא בשלב

 

 )אתי נוער ירוקה )אתי לא יכלה להגיע לישיבה (. -נוער ירוקההמועצת 

 בת"א וביישובים נוספים.קיימת 

 .ניקיוןנאמן  -נציג לכל כיתה המטרה :
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 של הוצאת פסולת החוצה. ניקיוןמבצעי 

 סקירה  –נועם 

 -ידור ן יבפרויקט הב אנו מנסים להריץ פיילוט של נוער שעוזר לקשישים ועל הדרך יעזור להם למחזר ,
 קיות כתומות וירוקנו לפח הכתום שמגיעים לקשישים אפשר שהנוער יביא שים נער

 .לפני פסח למשל  להוציא פסולת מגינות של מי שלא מסוגל לעשות זאת בעצמו עדי:

 . בוע דירות של קשישים ולבנות סוכותבאלעד רתמו נוער לצנועם: 

 רעיונות שעלו בוועדה : 

 סייל גדול במגרש ייעודי פעמיים בשנה, וההכנסות יהיו לטובת הנוער. לעשות גראז'

 האישית בבתי הספר. במחויבותלשלב 

 ,והיא תרכז  עד הישיבה הבאה כולם יעבירו לנירה רעיונות

 באותו מקום ברחוב  המחזורלרכז את כל סוגי פחי 

 לשלוח לנועם מיקומים שבהם הפחים מפוזרים 

 בפעם הבא לדבר על העצים שנכנסים מהשטח הציבורי לשטח הפרטי .

 

 עיריית גבעת שמואל

 וועדת איכוה"ס

 

 

 

 


