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 2017אוגוסט  16                                                                         

 כ"ד אב תשע"ז 

 
 1/16מס'  הועדה לאיכות הסביבה פרוטוקול מישיבת 

 1612/12/י"ב בכסלו תשע"ז, שני, מיום 
 

 השתתפו: 
 ראש העיר  - ארי -מר צבי גוב

 מנהל אגף שפ"ע- מר יצחק יטח
 מנהל המח' לאיכה"ס-  פליקס אלימלךמר 

 נציג ציבור - מר יניב תם
 מזכירות העירייה -   גב' יעל יצחק פור

  
  : חסרים

 חבר מועצה ויו"ר הוועדה- אשרףמר חובב 
 חבר מועצה וחבר ועדה- עו"ד עדי ינקילביץ

 וחבר ועדה מועצת העיר חבר -  רחמים דוידימר 
 מרכזת בכירה לחינוך וקהילה המשרד לאיכה"ס - ליאורה ניצןגב' 

 
 
 
 

 על סדר היום:
 
 נתונים בתחום המחזור ופינוי האשפה.הצגת  .1
 בעיות אקולוגיות ופתרונן .2
 
 
 
 

הועדה לאיכות הסביבה מתכנסת למרות שחברי המועצה, מר עדי ינקילביץ, מר חובב אשרף ראש העיר: 
ומר רחמים דוידי לא הופיעו. אני רואה בענין זה אינדיקציה להתייחסותם לכל מה שקשור לאיכות 

 הסביבה.
 אני תקווה שכל אלו שלא הופיע לא יעזו להתלונן בכל נושא הקשור לאיכות הסביבה.

 
 

 רקע כללי: .1
 .12,600 , מספר בתי אב 45,653 -בעיר תושבים המספר 

 

  מהאוכלוסייה 11%בתי אב, המהווים  750 -יוצאי אתיופיה בכ 4,500 -כ 

 מכלל בתי האב בעיר 21%משפחות מטופלות ברווחה, מהוות  2,590 -כ 

  2015בשנת  96% -שיעור גביית ארנונה 

  94%ביבנה בשנה"ל תשע"ה שיעור הזכאות לבגרות בקרב הלומדים 

  86.1%שיעור הגיוס לצה"ל עומד על  2015בשנת 

 
 גבולות העיר:

 

  דונם 10,700   -יבנה ותיקה 

  דונם 7,000 -הרחבת יבנה 

  דונם 12,000 -הרחבה עתידית 
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 בניה חדשה למגורים

 
 פרויקט יחידות בינוי

 שכונה ירוקה 4,700
 B ּCּמתחם  2,300

 יבנה מזרח 10,000
 17,000 סה"כ

 

 בעיר. בינויופינוי פרויקטים של במספר יח"ד בעיר, זאת ללא  200%מהווה גידול של הבניה החדשה 
 
 

 פרויקטים לפינוי בינוי:
 

 מס' יח"ד שם המתחם
 לפינוי

מס' יח"ד המיועדות 
 לבניה לעתיד

 סטטוס התוכנית

 מאושרת 1,008 188 רח' האלון

 מאושרת 432 88 שושנים/כלניות

 עצמאות/דואני +
 שכ' חיסכון

 בהליכי תכנון 892 176

 מאושרת 471 92 רח' החרמון

 מאושרת 286 56 הכרמל

 בהליכי תכנון 1,400 280 מתחם רמות ויצמן

  4,489 880 סה"כ

   500 ברחבי העיר - 38תמ"א 

 
 

 : )לפי מ"ר לשנה( 2015השוואת תעריפי ארנונה מרביים לשנת 
 

ריםמגו תעשיה מסחר הרשות 

 48.31 91.18 98.41יבנה 

 82.40 137.87 321.26רחובות 

 59.90 156.04 255ראשל"צ 

 51.58 107.58 312.23אשדוד 

 49.59 164.31 292.63נס ציונה 
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 חוסן כלכלי:
 

 שטחי מסחר ותעסוקה:
 

שטח בנוי אתר 

 מ"ר 220,000 מתחם ארגמן

 מ"ר 200,000 -כ יבנה מזרח

 מ"ר C+B 26,950מתחם 

 דונם 500 ברנר -יבנה  אזור תעסוקה

 

 
 נושאים בטיפול בתחום איכות הסביבה. 2

 
 מפגעים תברואתיים

 יומית-בדיקה יום •

 טיפול במפגעים באופן שוטף •
 

 רעש וזיהום אוויר

 בדיקת תלונות תושבים  •

 מעקב אחר פליטות עשן וזיהום אוויר  •
 

 הדברת מזיקים

 לפי הצורך •

 באמצעות קבלן איגוד ערים לאיכות הסביבה •
 

 ביתושיםטיפול 

 בתקופת הקיץ מתבצע ריסוס אחת לשבוע במקורות הדגירה  •

 פעולות בודדות לפי הצורך •
 

 הדברת מכרסמים

 פעמיים בשבוע •

 בשטחים פתוחים הגובלים עם בתי מגורים •
 

 הדברת זבובים

 בעיקר בקיץ ולפי הצורך •

 מקומות מודברים: מכולות האשפה, תחנת מעבר ובכל מקום המהווה מקור דגירה •
 

 התהלוכה של עץ האורן טוואי

 עצים במוסדות ובשטחים ציבוריים 500-אחת לשנה בכל עצי האורן הנגועים בעיר, בכ •
 

 הדברת תיקנים ומזיקים אחרים

 מתבצעת אחת לשנה בכל תאי הביוב העירוניים  -הדברת תיקנים  •
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 מתבצעת לפי הצורך -מזיקים אחרים  •
 

 שוק חד יומי 

 ביקורת בעסקי המזון  •

 ן דואג לניקיו •
 

 שלטים ומודעות

 מתבצע באופן שוטף •

 סקר שלטים אחת לשלוש שנים  •

 מעקב אחרי גביית האגרות •
 

 פינוי פ. בסיסית אזור תעשייה

 יומי-על בסיס יום •

 הסכמים עם מפעלים לפינוי פסולת בסיסית 50 -נחתמו כ  2015בשנת  •
 

 השירות הוטרינרי

 בקרה ופקוח על המזון )מן החי( המגיע לעיר •

 במקומות המוכרים מזוןביקורות  •

 חיסונים ועיקורי בע"ח •

 איסוף בע"ח משוטטים והעברתם לאגודת צער בעלי חיים •
 
 

 :פניות תושבים 2015דוח פעילות לשנת 
 

 טופלו מס' פניות נושאים

 366 366 הדברת מכרסמים

 1,656 1,656 הדברת מזיקים

 2,096 2,096 טיפול ביתושים

בתאי הדברת תיקנים כולל מכרסמים 

 הביוב

5,000 5,000 

 500 500 טוואי התהלוכה של עצי האורן

 1,200 1,200 עשבית קיץ

 1,200 1,200 ת חורףיעשבי

 832 832 מטיתואיטיפול במערכת הפנ

בטיפול  108 זיהום אויר
 משפטי

 74 74 מפגעים תברואתיים
 

 שוברים לחיוב 1,958 -השנה נשלחו כ -** שלטים 
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 :מחלקה וטרינרית 2015לשנת דוח פעילות 

 

 כמות נושאים

 1,184 חיסוני כלבת

 25 חיסוני חתולים

 450 עיקור חתולים יזום

 105 התקנת שבבים

 61 כלבים משוטטים והסגרת כלבים נושכים

 80 פינוי פגרים

 ק"ג 350 בשר בקר קפוא

 ק"ג 430 בשר עוף קפוא

 ק"ג 92 בקר טרי

 ק"ג 480 עוף מצונן

 ק"ג 150 קפואיםדגים 
 ק"ג 1,502סה"כ:    

 

 

 שירותי תברואה:

 

 פינוי אשפה 

 שלוש פעמים בשבוע בימים קבועים-פעמיים  •
 טיאוט רחובות 

 מכונת טיאוט גדולה לכבישים   2 •
 מכונת טיאוט קטנה למדרכות, שבילים מרוצפים וכד'   2 •
 עובדי טיאוט בכל השכונות הפועלים על פי תכנית קבועה •
 פינוי גזם וגרוטאות  •
 מתבצע פעם בשבוע •

 

  ניקוי שטחים פתוחים 

 פעמיים בשנה מבוצע ריסוס נגד עשביה •
 פינוי פסולת משטחים פתוחים  באופן שוטף •

  סיירת תחזוקה 
מטפלת בכל בעיה הדורשת טיפול מיידי כגון: סילוק פגרים, לכידת כלבים משוטטים  •

 וכד'
 רחובותפיקוח על קבלני פינוי אשפה וטיאוט  •

 

 

 

 

 עלויות פינוי אשפה וטיאוט רחובות:
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 הערות  עלות לחודש  פרטים 

 איסוף ופינוי לאתר הטמנה  632,370 פינוי אשפה ביתית 

 על פי חוק העזר ליבנה   81,952 פינוי אשפה מאזור התעשייה 

 איסוף   157,740 פינוי גזם 

 טיפול בגזם 

 )אגרה + היטל הטמנה( 
 מיון, הובלה והטמנה   208,924

 לפי תוכנית   422,580 טיאוט רחובות 

תשלום לאיגוד ערים לאיכה"ס +אגרת 

 הטמנה 
 תשלום בגין הטמנת הפסולת    159,166 

 היטל הטמנה עפ"י החוק  171,517 היטל הטמנה 

 ₪ 1,834,249סה"כ: 

 

 :2015כמות פסולת לשנת 

 

 חודש 
אשפה 

 ביתית
 גזם סה"כ נאות רבין תעשיה

 556.7 1,852 202 280 1,370 ינואר 

 555 1,818.6 208.6 240 1,370 פברואר 

 726.2 1,870.9 240 260.9 1,370 מרץ 

 590.3 1,847 237 240 1,370 אפריל 

 578 1,816.6 246.6 200 1,370 מאי 

 653 1,814.9 204.9 240 1,370 יוני 

 701.7 1,802.6 232.6 200 1,370 יולי 

 604.6 1,653 208.76 178.25 1,266 אוגוסט 

 562.1 1,599.8 197 177 1,225.80 ספטמבר 

 736.8 1,776 201.24 265.79 1,308.95 אוקטובר 

  594 1,840 226.22 288.80 1,325 נובמבר 

 561.1 1,796.5 238.53 305 1,253 דצמבר 

 7,419.57 21,487.9 2,643.45 2,875.74 15,968.75 סה"כ 

 

 :2015כמות פסולת למיחזור שנת 
 



 
 עיריית יבנה

 מזכירות העירייה

7 
 

 פסולת למחזור כמות בטון מפעל מיחזור פסולת למחזור

 נייר וקרטון 5,336 אמניר  נייר וקרטון

 נייר קרטון 582 ק.ק.מ נייר קרטון

 פלסטיק 50.5 ארי פלסטיק פלסטיק

 זכוכית 496 פניצריה שירותי נוי זכוכית

 טקסטיל 36.20 רוזניר טקסטיל

 שמן מאכל 16.1 פדנגו מאכלשמן 

 גזם 3,708 דח"ס גזם

 10,224.8סה"כ פסולת למיחזור: 

 
 

 :2015נתוני איסוף פסולת לשנת 
 

 סה"כ מחזור הטמנה סוג פסולת

 7,419.6 3.708 3,711.6 גזם

 28,003.8 6,516.8 21,487 פסולת

 35,423.4 10,224.8 25,198.6 סה"כ

 29%אחוז המיחזור:  

 
 

 
 
 
 

 רשמה: יעל יצחק פור         


