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פורום תושבים למען ניקיון בשכונת בקעה – סיכום מפגש שני7/4-2014 ,
נכחו:
עמוס צ'יוידאלי ,חבר הנהלה ,יו"ר משותף ועדת סביבה וקיימות )תושב שכונת בקעה(
הגר ארלוק ,סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית באוניברסיטה העברית ,רכזת פורום אורבאני בקעה
תושבים  -קארן צבחה ,טליה חביב ,ברי פרייס ,לזלי פרייס ,עירית שכנר ,אביגיל קהת ,נורית קן.
בעקבות הישיבה הראשונה ולקראת הישיבה הזו חברי הפורום ערכו סקר ברחובות בקעה ומיפו את בעיות
הניקיון בשכונה מבחינת מחסור בפחי אשפה ,פחים לא תקינים ,בעיות שנוצרות עקב נוהלי פינוי ,מתקני מחזור
שונים ומוקדים בעייתיים היוצרים מפגעים תברואתיים.
נקודות בעייתיות עיקריות שאותרו:
•

הצורך בהחלפת צפרדעי אשפה במיכלי אשפה רגילים.

•

פיזור לקוי של מיכלי האשפה בחלק גדול מרחובות בקעה.

•

מחסור במיכלי אשפה.

•

אי-הקפדה על סגירת מיכלי האשפה ואיסוף מה שנשפך על הרצפה בסביבת הפחים לאחר ריקון.

•

התנהגות לא מתחשבת של תושבים רבים בכל הנוגע להשלכת אשפה :השארת פחים פתוחים ,זריקה
מחוץ לפח ,השלכה של פסולת המיועדת מחזור לפחי האשפה הרגילים ועוד.

מסקנות והחלטות עיקריות:
•

יש צורך לקבוע בהקדם פגישה של חברי הפורום עם ציון שטרית ,מנהל אגף תברואה בעירייה ,ולהעביר
לו את הממצאים שנאספו.

•

תושבי השכונה לא מוכנים לקבל צפרדעים בשכונת מגורים .יש למצוא פתרון אלטרנטיבי ואסתטי –
בשיתוף עם התושבים.

•

במקומות בהם מתבצעת בנייה חדשה כדאי לנצל את ההזדמנות ולבצע עבודות תשתית מתאימות כדי
לאפשר הטמנת מיכלי אשפה .משמעותי במיוחד באיזורים עתירי מסחר כמו דרך בית לחם.

•

התושבים מעוניינים כי פקחי העירייה יפעילו אכיפה כלפי מי שאינם מטפלים כהלכה בפסולת שלהם,
בעיקר כלפי המסעדות )ראשית כל כאזהרות ורק לאחר מכן לעשות שימוש בקנסות(.

•

יש להכניס פחים לחצרות בתי המגורים ולסדר להם כיסויים או גומחות אסתטיים.

•

מקומות הנמצאים כיום בשלבי בנייה -יש לחייב חשיבה בנוגע להטמעת מכלי אשפה בשטחם; יש לברר
מה נדרש מבנייה חדשה בכל הקשור בטיפול באשפה.

•

יש לבצע טיפול מיוחד באשפה האורגנית של בתי העסק – קומפוסט מקומי או איסוף יעודי של העירייה,
כפי שנעשה בשוק.
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•

נדרשת פעילות הסברתית לחינוך התושבים לשמירה על כללי התנהגות ראויים ומתחשבים בכל הנוגע
בהשלכת אשפה :סגירת מכסי הפחים ,זריקה בתוך הפח ,הכנסת קרטונים לקרטוניות או למיכלי מחזור
נייר ולא לפחי אשפה ,צמצום נפח האשפה המוכנסת לפחים )קיפול ומעיכה של מה שאפשר וכו'( ,חיפוש
פח אחר אם הפח אליו רגילים להשליך מלא מדי ,אי השארת אשפה לצדי הפח ,קומפוסטציה של אשפה
אורגאנית ועוד.

•

יש להעלות למודעות רמה ממונה את עניין החוסרים ואת נושא האכיפה בבניינים חדשים )חובה כי לכל
בניין יהיה לפחות פח אחד משלו(.

•

נציג מטעם עירייה חייב יהיה להגיע לשכונה על מנת לראות את מצבה הפיזי והתשתיתי באופן ישיר
וברור.

•

הפגישה הבאה נקבעה לתאריך .18/5-2014

