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צביקה צרפתי:
פותח את הישיבה ומציין כי נדון במהלך הדיון היום בנושא אפס פסולת להטמנה ,נושא שהנו בעל
חשיבות רבה מאוד הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כספית להתנהלות הרשות.
אלה דנון וראובן אביסף מציגים את המצגת המצורפת בנושא "אפס פסולת להטמנה".
ממה שיינפיין :כיצד מתנהל איסוף פסולת אלקטרונית?
איתי צחר :המדינה הסמיכה שני תאגידים לבצע איסוף פסולת וחייבה את הרשויות להתקשר עם
אחד מהם .כמתחייב בחוק פרסמה העירייה מכרז לטובת הנושא אך לצערנו מציע אחד בחר שלא
להשתתף והשני הגיש תכנית אשר לא עומדת בתנאי הסף .לפיכך אנו נפסול את המכרז ,ונפעל
להתקשרות עם אחד התאגידים בהתאם לחוות הדעת המשפטית בנושא.
בפועל קיים מערך איסוף כולל נקודות איסוף מבתי ספר ,ממלב"י ,מהמרחב הציבורי ועוד עם
מפעל העוסק במיחזור פסולת אלקטרוניקה.
עילאי הרסגור הנדין:
לצערנו אנו לא מצליחים לפרוץ בנושא הפרדת הפסולת האורגנית .קיים חוסר אמון בציבור כלפי
התהליך ,חלק מן התושבים התעייפו מההפרדה ,חלקם הושפעו מאמירות השר הקודם בנושא
ורבים מאמינים שממילא בסוף הכל מתערבב יחדיו.
אלה דנון:
התכנית שאנו עוסקים בה מתמודדת עם נושא זה באמצעות חינוך והסברה .מדובר בתהליך ארוך
טווח אשר אנו מאמינים בו ונמשיך לקדמו.
יובל לוי:
בעיה נוספת נגרמת כתוצאה מריחות ויתושים המגיעים לפחים האורגניים.
דודו אשכנזי:
סבור כי המפתח לקידום משמעותי של הנושא הנו חינוך -הן פורמלי והן בלתי פורמלי ומומלץ
לקיים פעילויות רבות בנושא זה.
בנוסף מציע לשקול רעיון של "נאמני מיחזור" לצד פעילויות בבתי הספר ,תחרויות ועוד.
אלה דנון:
המוצע כאן הוא דרך הפעולה בה אנו נוקטים .נכון להיום ישנו מערך שלם של פעילויות החל מגיל
גן ועד לתיכונים .נמשיך להעמיקו ולהרחיבו .אנו בהחלט סבורים כי זה המפתח להצלחה.
מאיר אלונים:
סבור שאכן ישנו חוסר אמון נרחב בציבור לגבי אפקטיביות התהליך .מציע לעשות כתבה
בעיתונות המקומית על התהליך ,כולל עובדות ומספרים ,על מנת להגביר את האמון.
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צביקה צרפתי:
סבור שבנוסף לחוסר האמון קיים חוסר נוחות אמיתי לקיים את תהליך ההפרדה במקור בבתים
במבנה הפחים הנוכחי של פח כיור וכי יש לשקול פתרונות חליפיים ישימים ונוחים יותר.
סבור שהמשך תהליך החינוך הנרחב אשר מבוצע על ידי העירייה ישא פירות בעוד שנים וכי ככל
תהליך חינוכי מדובר בתהליך ארוך טווח.
איתי צחר:
כפי שהוצג בנתונים שבמצגת ,התהליך מאפשר התייעלות אמיתית בתפעול וחיסכון כספי
משמעותי לצד תרומה אמיתית לסביבה .הטמנת הפסולת באדמה הנה בכייה לדורות.
התכנית שהוצגה מתייחסת לכל הנושא כאל ניהול חומרים ומשאבים ומטפלת בכל תחום
(פלסטיק ,זכוכית ,בד ,אורגני וכד') בצורה ממוקדת על מנת להתאים עבורו את התהליך הנכון.
מדובר בתהליך פורץ דרך בישראל ובעצם כפר סבא נמנית על שורה מכובדת של ערים בעולם אשר
הכריזו על יעד של אפס פסולת להטמנה.
ללא קידום מתקני קצה לא יהיה ניתן לקיים פריצת דרך אמיתית ואנו תקווה שהממשלה תשכיל
לקדם זאת במהרה.
צביקה צרפתי:
מברך את האגף לאיכות הסביבה על העבודה היסודית והשיטתית בנושא ,הן בצד החינוכי,
קיימות ,והן בצד התפעולי אשר כפי שהוצג במצגת מביא לתוצאות מרשימות ומשמעותיות.
מודה לנוכחים ונועל את הישיבה.
איתי צחר
משנה למנכ"לית העירייה
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