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פרוטוקול פורום ניקיון בקעה – מפגש ראשון
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 אורבני בקעה
תושבים  -קארן צבחה ,טליה חביב ,חנוך נאמן ,ברי פרייס ,לזלי פרייס ,עירית שכנר ,אביגיל קהת ,מוטי קהת ,פנינה בק )תלפיות-
ארנונה(.

הביעו נכונות אך לא יכלו להגיע:
נעמי לרנר רוזנברג ,צביקה לבנה ,ז'ארד גולדפרב ,רחל דיטשר.

נושאי המפגש:
• מיפוי כללי של צורכי הניקיון בשכונה.
• חלוקה לנושאים שיקודמו מול אגפים בעירייה וכאלו שיטופלו ברמה השכונתית )תושבים ומנהל(.
• העלאת ההצעה לקדם את הוצאות מכולות האשפה )"צפרדעים"( מהרחובות הקטנים.
• נושאים נוספים שיציעו התושבים.

פרוט מהלך המפגש
הנקודה המרכזית שעלתה מהדיון ,ואף לפני כן בפניות של תושבים ,היא העבודה מול אגף התברואה בעירייה והצורך לקדם את
הוצאת מכולות האשפה " -צפרדעים" -מן השכונה .התושבים טוענים כי השכונה הולכת ונעשית למלוכלכת יותר והעלו את
דרישתם להחליף מכולות אלו במכלי אשפה רגילים ,בעיקר ברחובות הפנימיים והקטנים )הדבר נעשה זה מכבר ברחוב הרכבת עם
שדרוג פארק המסילה( .עוד דובר על דרך בית לחם כרחוב ראשי ומרובה בתי עסק ,בו ייתכן והשינוי שיש לבחון הוא מכלי אשפה
תת-קרקעיים ,כפי שקיימים במרכז העיר ובשכונות אחרות ,או שילוב של כמה פתרונות במקביל.
המסקנה העיקרית היא כי ה"צפרדעים" מהווים מפגע תברואתי ,בטיחותי ,היגייני ואסתטי ובנוסף גם גוזלים מקומות חנייה
יקרים ואינם מתאימים לליבה של שכונת מגורים.

מהלך הדיון – נק' עיקריות :
• קיים היום בשכונה חוסר ממשי בפחים ובאלו הקיימים ישנה בעייתיות בפינוי; במוצ"ש רובם כבר עולים על גדותיהם
)בייחוד ברחוב אבטליון והאזור סביבו – עד דב"ל( .לפחים אלו צריכים גם התושבים וגם בעלי העסקים לפנות את הפסולת
שלהם ,ועלתה הטענה כי בעלי העסקים לא תמיד מטריחים עצמם עד ל"צפרדע" וגוזלים מקום בפחי התושבים) .נוצר מצב
של ריבוי משתמשים ומעט מדי אמצעים( .הועלתה הצעה לבקש מעובדי התברואה דיווח לגבי נקודות התורפה בשכונה.
• ה"צפרדעים" כפתרון בעייתי לפסולת שהשכונה מייצרת – הן לא נסגרות עד הסוף ומושכות אליהן מזיקים ,ובכך יוצרות
מפגע תברואתי וסביבתי )כגון חתולים ועורבים( .הן יוצרות מפגע בטיחותי )חוסמות את שדה הראייה לנהגים( וכמו כן
גוזלות מקומות חנייה .היתרון היחידי שלהן הוא מועדי פינוי תכופים וגמישים יותר )בעקבות פניות התושבים המכולות
ברחוב ציפורה מפונות כיום  5פעמים בשבוע(.
• אין מספיק פחים קטנים בשכונה )משמעותי בייחוד בדרך בית לחם(.
• עלה דיון סביב חינוך תושבי השכונה לשמירה על כללי בסיס מסוימים כגון סגירת הפחים והכנסת שקיות קשורות .כמו כן
הועלה הרעיון לפעול להפחתת כמויות הפסולת ע"י חינוך למחזור )נייר ,בקבוקים ,קרטונים ,קומפוסטציה של פסולת
אורגנית( – אשר יכול לתרום להפחתת אשפה זו בפחי האשפה הרגילים.
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• בעקבות פנייה של תושבים במייל עלתה השאלה לגבי לכלוך וזיהום אוויר כתוצאה מהעבודות בפרויקט חצרות בקעה ) Park
 .(8תשובתו של עמוס ,כיו"ר משותף של ועדת סביבה וקיימות ,הייתה שיש לפנות למשרד להגנת הסביבה בבקשה שישלחו
פקחים לניטור האבק במקום ובמידה ויש חריגה עליהם לחייבו את הקבלן המבצע להרטיב את האדמה .מלבד זאת ייתכן ויש
צורך לפנות לגורמי פיקוח )עירוני או משטרה( במידה ולא מצליחים להביא את הקבלן לשמירה על הכללים המחייבים בצורה
אחרת .כמו כן יש לבדוק מול המשטרה מהן השעות בהן מותר להם לעבוד )ועל כן האם יש מקום להתלונן( ומעבר לכך – יש
לברר מיהו היזם ומהי מידת שיתוף הפעולה .יתכן וסוגיות בעייתיות עשויות להיפתר באופן אישי וישיר מולו.
• "נאמני ניקיון"  -הכשרה של המשרד להגנת הסביבה בה ניתנת למשתתפים הרשאה לתת דוחות בנושאי איכות הסביבה.
הדבר כרוך בהכשרה של כשעתיים במשרד להגנת הסביבה בגבעת שאול .הועלתה ההצעה לקיים הכשרה אצלנו במנהל,
במידה וישנם מספיק מעוניינים )צריך לבדוק מה בדיוק הדרישה ,נדמה לנו שמדובר בכ 25-משתתפים( .ניתן לעשות זאת
במשולב עם מעוניינים מקרב הפעילים בפארק המסילה ואולי במשותף עם מנהלים שכנים ,כדי להגיע למספר הדרוש.
• צואת כלבים ברחובות  -כולם העידו שהמצב אולי טוב מבעבר ,אבל כשלעצמו גרוע מאד .ברחוב ברק פינת יאיר יש גינה
קטנה עם משטח חצץ שהפך ממש לבית שימוש לכלבים .גם בגינה המחברת את הרחובות לוי ויוכבד לא כולם אוספים אחרי
כלביהם .יש בעייה עם בעלים שנותנים לכלביהם להסתובב לבד .הועלו ההצעות להגביר את החינוך לאיסוף אחרי הכלבים;
לבקש הגברת האכיפה בשכונה; להתקין מתקני שקיות שימולאו באחריות התושבים בגינות וברחובות מסויימים  -כך גם
נרוויח שימוש חוזר בשקיות וגם יהיה קל לבעלי הכלבים לאסוף.
• שאלה לבירור :מהם הנהלים העירוניים בקשר לאכלוס בניין חדש והפתרונות הנדרשים ממנו לגבי איסוף פסולת.
• נושאים נוספים שעלו במפגש אך הוחלט שכרגע אינם בוערים דים )יועלו שוב בשלב מאוחר יותר( :מודעות הרחוב ,האכלת
חתולי רחוב.
החלטות :
ההחלטה העיקרית עמה יצאו התושבים מן המפגש הייתה חלוקת השכונה לאזורים כאשר כל אחד מהנוכחים לקח על עצמו/ה
אזור ספציפי בו יערוך סקר של מצב האשפה ,מתקני המחזור ,פחים קטנים ליד מכולות וקיוסקים והימצאות מכולות אשפה.
כמו כן יבדוק כל אחד באזורו את תדירות פינוי האשפה וידאג לתעד על מנת שנוכל לבנות תמונת מצב עדכנית ומדויקת.
סוכם שלאחר איסוף החומר נקבע פגישה עם ראשי אגף התברואה לקידום הוצאת המכולות מרחובות השכונה ולבחינת פתרונות
אפשריים בבעיות אחרות שהועלו.

תאריך למפגש הבא :יום שני ה , 7/4בשעה .20:00

העתקים:
אתר מינהל בקעה
הנהלת בקעה רבתי
יאיר ריס ,עובד קהילתי
ישראל איגרא ,יו"ר פורום אורבני בקעה
רשמה :הגר ארלוק

