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נושא הישיבה  -פסולת חקלאית ותעשיתית
אין ריג'קטים לפרוטוקול ישיבה .1
לישיבה הנוכחית נרשם פרוטוקול והיא מוקלטת באודיו.

דדי גופר :כדאיות המחזור





אין כדאיות כלכלית במיחזור בישראל ,במיוחד בפרפריה בה רווחיות יזמי המחזור נמוכה לעומת
באיזורים מרכזיים.
באחריות היחידה הסביבתית לא רק שטחי מועצה איזורית גולן אלא היא גם משמשת ומשרתת גם
את  4הכפרים הדרוזיים של צפון הגולן.
המחיר שתאגיד תמיר משלם עבור פינוי פסולת מתמחזרת איננו כלכלי דיו עבור פינוי הפסולת כיוון
שעלויות השינוע בגולן גבוהות משמעותית והן אינן נלקחות בחשבון בתמחור הפינוי.
אגף פסולת יבשה במשרד להגנס הוא שאמון על כך.

אביתר :מיחזור פסולת במוסדות ציבוריים בכלל וחינוכיים בפרט.
לדברי קובי גביש ודדי גופר ,למרות שמועצה איזורית גולן היא הגוף המממן את פינוי הפסולת במוסדות
חינוכיים בגולן (בערך כ 20-מוסדות ,ציבוריים ופרטיים כאחד ,בינהם מכינות ,ישיבות ,בתי ספר ועוד),
מיון במקור של הפסולת במוסדות אלה ,בפרט פסולת אורגנית ,צפוי:
.1
.2
.3
.4

נטו להוזיל את עלויות הטיפול בפסולת הממומנות ע"י המועצה
לקדם חינוך סביבתי
להפחית את היקף הפסולת הטמנה הנשלחת וממומנת ע"י המועצה
להגדיל את היקף ושיעורי המיחזור

לצורך קידום הנושא ,היחידה הסביבתית נתבקשה לסכם במסמך קצר את הנתונים המספריים התומכים
בכדאיות הכלכלית ובמוטיבציה של המועצה לתמוך במהלך זה.
באופן כללי הוועדה ראתה באור חיובי את הנושא ומעוניינת לקדמו.

עלות הטיפול בפסולת התעשיתית והחקלאית:
לדברי אסף מזור ,כל התעשייה והחקלאות בגולן נושאים בנטל הטיפול בפסולת אותה הם מייצרים.
היחידה הסביבתית הקימה נקודות לאיסוף אותה פסולת ברחבי הגולן ,בהן החקלאים/תעשיינים
מעבירים מרכזים את הפסולות וממיינים בהתאם לצורך .אותם חקלאים/תעשיינים משלמים לקבלן הפינוי
עבור הפינוי והטיפול באותה הפסולת.
היחידה הסביבתית מתבקשת להציג נתונים המגבים את התהליך הנ"ל ,בינהם:
.1
.2
.3
.4
.5

מהו אמצעי הפיקוח בו משתמשת המועצה ע"מ לוודא את הגעת הפסולת לאתר טיפול הקצה?
כמה פסולת (איסופים /משקל/נפח וכו') נאספת מכל נקודת איסוף בשנה?
פירוט/מפת נקודות האיסוף
האם ישנן נקודות איסוף שאינן בשימוש או בשימוש מועט המעלה את החשש לטיפול אחר ולא תקני
בפסולת?
מהי העלות השנתית ,מהי העלות השנתית המשולמת עבור הטיפול בפסולת שמקורה בכל אחת
מנגודות האיסוף?

כתב :שחר מזרחי

