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פורום תושבים למען ניקיון בשכונת בקעה – סיכום מפגש חמישי10/7-2014 ,
נכחו:
עמוס צ'יוידאלי ,קארן צבחה ,בארי ולסלי פרייס ,נורית קן ,אורי לוי )זואולוגי(
עיקרי הדברים  :הכנה ותכנון לקראת המפגש עם נציגי העירייה ב.16/7
הוצגה עמדתה של טליה כפי שהעבירה במייל; לדעתה כדאי להתמקד בדברים שנראים לנו חשובים ביותר ולא
להציג את כלל הנושאים ,כדי לא לפזר קשב ולהשיג יותר בסופו של דבר ,ולהשאיר את שאר הנושאים לפגישה
הבאה.
מכיוון ולא ידוע לנו אם תהיה פגישה נוספת ,ואם כן – מתי ,החלטנו שבמצגת נתמקד בדברים העקרוניים ואת
הנקודות המפורטות נעביר בדף מודפס.
הדגשים העיקריים שעלינו להביא בתחילת המצגת
•

לבקש מהנוכחים הקשבה ופתיחות לרעיונות חדשים :ראשי האגף ביקשו רשימת נקודות עיקריות כדי
לבדוק ולהכין תשובות מראש; אנחנו רוצים לדבר גם על נושאים עקרוניים וכלליים ,שההערות
הנקודתיות הן תוצאה שלהם .יש לנו כמה רעיונות שחשוב לנו שישמעו ויחשבו עליהם בניחותא אחרי
הפגישה.
קידום מדיניות שתאפשר ניצול של תהליך הבנייה בפרוייקטים גדולים להטמנת מיכלי אשפה איזוריים
)לאו דווקא כאלו שמשרתים את הפרוייקט( .לדוגמא :פרוייקט חצרות בקעה ומכולות האשפה בדרך
בית לחם.
המידע המדוייק ביותר לגבי מחסור בפחים ,פחים לא תקינים וכו' נמצא אצל עובדי התברואה שעוסקים
בפינוי; צריכה להיות דרך לארגון המידע הזה ולהעברתו לגורמים האחראיים כדי לפתור בעיות ברגע
שמתעוררות ,ולא להמתין לתלונות התושבים.
קיים צורך דחוף במציאת דרכים להפחת כמויות האשפה ונפחה )במיוחד חשוב לגבי בתי העסק(.

•

בירור הכללים והחוקים לגבי הטיפול באשפה בבנייה חדשה; האם יש תקן של פחים לבניין/יח"ד?

•

בירור אופני הטיפול במקרים נקודתיים של "היעלמות" פחים ,שינוי במיקומים וכו'.

•

יש לבקש לוחות זמנים לטיפול בעיות הנקודתיות שאנו מיפינו.

•

•

•

• יש מקומות בהם אנחנו רואים שנעשית עבודה יסודית או שחל שיפור בעת האחרונה; חשוב גם להדגיש
את הדברים החיוביים.
נושאים עיקריים שברצוננו להעלות
•

החלפת צפרדעי האשפה במיכלי אשפה רגילים ,בשל המפגע ההיגייני ,הבטיחותי והאסתטי שהם
גורמים.
הגדרת האחריות של בתי העסק בנושא הטיפול באשפה שלהם והטלות קנסות במידה שלא יעמדו בכך;
מחסור במיכלי אשפה המשרתים את בתי העסק.
על אשפה המיוצרת ע"י מוסדות ציבוריים – בעיקר בתי אבות ,בתי כנסת וגני ילדים – להיות מטופלת
באופן ספציפי וייחודי לה )יתכן ויש לשקול איסוף נפרד( .במצב היום חלק מהמוסדות הללו מעמיסים
על הדיירים בסביבה את הפסולת שלהם.
פיזור לקוי של מיכלי האשפה בחלק גדול מרחובות בקעה.

•

מחסור במיכלי אשפה ומיכלים לא תקינים במקומות שונים בשכונה.

•

סידור גומחות מתאימות למיכלי האשפה במקומות בהם יש בכך צורך.

•
•

•
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•

הקפדה על סגירת מיכלי האשפה ואיסוף מה שנשפך על הרצפה בסביבת הפחים לאחר ריקון .מדוע יש
מקומות בהם באופן קבוע המיכלים נשארים פתוחים אחרי הפינוי?

•

קיימת בעיה של סתימת הפחים ע"י קבלני הגינון של שפ"ע שממלאים את הפחים בגזם.

•

מיכלי מחזור :תחזוקה ,מיכלי מחזור שלא נסגרים ,כלובי בקבוקים עם פתח קטן ,הדבקת מודעות,
מחסור במיכלים לסוגי מחזור נוספים :בגדים ,בקבוקים ,מתכת ,אלקטרוניקה; הועלתה הצעה להקים
נקודת איסוף לחלק מהחומרים במנהל הקהילתי.

• מיקום מיכלי אשפה ומחזור – צריך להתאים לכיווני ההליכה של התושבים; אחרת לא משתמשים בהם
)יש צורך במיפוי(.
• קיים מחסור בפחי רחוב )בעיקר ליד ספסלים ציבוריים(; יש לדאוג לכך שפחי הרחוב ואלו שבגינות
הציבוריות יהיו יעילים ומוגנים מפני עורבים וחתולים.
הערות נקודתיות ומפורטות
•

רחוב לוי פינת דרך בית לחם – מיכל לבן בעייתי ,תושבים משאירים זבל על המיכל ,לבית פרנקפוקטר
אין מספיק פחי אשפה )בארי ולסלי ישלחו תמונות(; מיכלי מחזור לא מספיק קרובים לתושבי רחוב לוי.
רחוב עתניאל – תושבים זורקים זבל ליד הפח )מה בסידור הפחים גורם לכך?(; הפחים לא מוחזרים
למקומותיהם.
רחוב ציפורה – הצפרדע בעייתית מאד; קיים מקום מתאים למיכלים רגילים; מיכלי מחזור חוסמים
שדה ראייה לנהגים.
נישות לפחים – תמונות מהארץ ומחו"ל.

•
•

מיכלי מחזור – תמונות מקומות אחרים בארץ.
היעלמות פחים בדרך בית לחם  ;66הנישות שלהם הועלמו תחילה; היו היחידים ששירתו דיירים שגרים
בדרך בית לחם מרחוב שמשון ועד ראובן!
רחוב בעז  – 5הפח הקרוב במרחק  400מ' ) 5דקות הליכה שכוללות גם חצית כביש ראשי(.

•

תושבי אבו-תור ביקשו להעביר רשימת מפגעים בשכונתם שהיו אמורים כבר להיות מטופלים )תימסר
בתדפיס נפרד(.

•
•
•

•

הפגישה עם ראשי אגף התברואה תתקיים ביום רביעי  16/7-2014בשעה !19:30

