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סימוכין2017-0096-182 :

לכבוד
מר ראובן שמר
מנהל אגף שפ"ע
נדון :מיחזור והשבה  2016ברמת-גן
הנני מתכבדת להציג את מאזן פסולת למיחזור והשבה לרמת-גן לשנת ( 2016מצ"ב).
להלן מספר נתונים מניתוח נתוני שנת  2016לעומת נתוני שנת  2015בעיר רמת-גן:
 .1שנת  2016הסתיימה באיסוף פסולת למיחזור והשבה בכמות של  19.12אלף טון לעומת 14.5
אלף טון בשנת  2015גידול של .31.94%
 .2כמות הפסולת למיחזור והשבה מתוך סך הפסולת של העיר בשנת  2016מהווה 20.43%
לעומת  16.26%בשנת  2015גידול של .25.65%
ראוי לציון כי סה"כ המחזור וההשבה בעיר בין שנת  2013ל –  2016גדל בכ .100% -
 .3תרמו לגידול האמור בעיקר  ,RDFחוק האריזות ,חוק הפסולת האלקטרונית ואיסוף הקרטון
בקרב בעלי העסקים:
•

 RDFתרם  580טון בשנת ( 2016כ 7-חודשי פעילות).

•

חוק האריזות  -הפחים הכתומים תרמו  826טון ב  2016גידול של  162.91%לעומת
( 2015בפרישה של  65%ממשקי הבית)

•

איסוף קרטון בקרב בעלי עסקים ע"י קבלן העירוני טלאל גידול של  17.8%ב  2016לעומת
שנת . 2015

•

פסולת אלקטרונית איסוף של  67טון ב  2016 -גידול של .61%

נתונים נוספים:
✓ סה"כ מספר התושבים ברמת גן לסוף  2016הנו  160,908לעומת  159,362ב 2015
גידול של  1,546תושבים המהווה כ – .1%
✓ כמות פסולת מיוצרת לנפש ליום ברמת-גן ב  2016עומדת על  1.72ק"ג לעומת  1.79ק"ג
ב –  .2015קיטון של  0.7ק"ג ליום.
✓ סה"כ פסולת שהועברה להטמנה  74,498טון ב 2016לעומת  74,674טון ב  2015קיטון
של  176טון.

סה"כ חיסכון לרשות בגין אי הטמנה
ב  2016עומד על כ  5.49מיליון  ₪לעומת  4.5מיליון  ₪בשנת 2015
תוספת חיסכון של כ  1 -מיליון .₪
*הנתונים במסמך זה הנם מדו"ח העירוני המלא (מצ"ב המשך) הכולל נתוני מיחזור של צמיגים ,פחי
דולב למיחזור ופסולת קומפוסטרים אשר הוחרגו השנה בדו"ח למשרד להגנה"ס.
בברכה,

יעל קפלן
מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה
העתקים:
ראש העיר – מר ישראל זינגר
ס .ראש העיר מר אביהוא בן משה
מנכ"ל העירייה מר משה בודאגה
סמנכ"ל למנהל ותרבות – מר רון קוגמן
מנהל מחוז ת"א במשרד להגנת הסביבה – מר יורם הורוביץ
ס .מנהל אגף ומנהל מח' חשבות וכח אדם  -מר איציק אמר
מנהל מחלקת תכנון ייעול וארגון -מר אלי בן עמי
ראש תחום תשתיות מחוז ת"א הגנה"ס – מר דני בית דין
מרכזת מיחזור מחוז ת"א הגנה"ס – גב' נועה גולן
ס .מנהלת מחלקה איכות הסביבה – מר סורין סולומון
מנהלת מדור פסולת – גב' דנה זיו
מנהלת מדור מיחזור  -גב' חבצלת שרעבי

מאזן פסולת למיחזור והשבה לעיר רמת-גן לשנת 2016
סוג הפסולת למיחזור והשבה

כמות בטון

שם המפנה ו/או המתקן הקולט

גזם

9,023

חירייה

נייר ועיתון

2,584

טלאל  +אמניר  +ק.מ.מ

קרטון

2,708

טלאל  +אמניר  +ק.מ.מ  +חירייה

זכוכית

842

אל"ה  +סגול  +חירייה

פלסטיק

315

אביב  +אל"ה  +חירייה

פחים כתומים

826

נאות דורית

מתכת

325

אל"ה  +רכב נטוש  +חירייה

חומר אורגני רקבובי

1,136

חירייה

צמיגים

152

טרייק  +עירייה מוסך

שמן בישול

102

פאדנגו  +גרינאל

טקסטיל

82

רוזניר

קומפוסטרים

64

עירייה  -תושבים

פסולת אלקטרונית

67

תאגיד מ.א.י.

מצברים

30

שנפ

פחים לגריסה

20

דולב

RDF

580

נשר

ניילון  HDPE+לאנרגיה

272

חץ אקולוגיה

סה"כ פסולת למיחזור והשבה  - 2016לא כולל פסולת בניין

19,128

מיחזור והשבה

סה"כ פסולת להטמנה 2016

74,498

הטמנה

סה"כ פסולת להטמנה ,מיחזור והשבה 2016

93,626

מיחזור והטמנה

אחוז מיחזור והשבה 2016
פינוי פסולת בניין לפי דיווח קבלנים לטופס  4בשנת 2016

20.43%
 27,279טון

