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סימוכין04101-196 :

לכבוד
ראש העיר רמת-גן
ישראל זינגר
נדון :מיחזור והשבה  2017ברמת-גן
הנני מתכבדת להציג את מאזן פסולת למיחזור והשבה לרמת-גן לשנת ( 2017מצ"ב בהמשך).
להלן מספר נתונים מניתוח נתוני שנת  2017לעומת נתוני שנת  2016בעיר רמת-גן:
 .1שנת  2017הסתיימה באיסוף פסולת למיחזור והשבה בכמות של  36,350אלף טון לעומת
 19,128אלף טון בשנת  2016גידול של .90%
 .2כמות הפסולת למיחזור והשבה מתוך סך הפסולת של העיר בשנת  2017מהווה 38.06%
לעומת  20.43%בשנת  2016גידול של .86.31%
 .3תרמו לגידול האמור בעיקר  ,RDFחוק האריזות ,ואיסוף הקרטון בקרב בעלי העסקים:


 RDFתרם  3,040טון בשנת  2017גידול של  424%לעומת .2016



חוק האריזות  -הפחים הכתומים תרמו  934טון ב  2017גידול של  13%לעומת 2016
(בפריסה של  85%ממשקי הבית)



איסוף קרטון בקרב בעלי עסקים ע"י קבלן העירוני גידול של  21.8%ב  2017לעומת . 2016

נתונים נוספים:
 סה"כ מספר התושבים ברמת גן לסוף  2017עומד על  163,560לעומת  160,908תושבים
ב  2016גידול של  2652תושבים המהווה כ – .1.6%
 כמות פסולת מיוצרת לנפש ליום ברמת-גן ב  2017עומדת על  1.71ק"ג לעומת  1.72ק"ג
ב –  2016קיטון של  0.1ק"ג ליום (סה"כ קיטון מצטבר  0.8ק"ג ליום לשנים 2015-
.)2017

 סה"כ פסולת שהועברה להטמנה  59,148טון ב  2017 -לעומת  74,498טון ב 2016 -
קיטון של  20.6%מסך האשפה.


נתונים הראויים לציון מסך הנתונים המצטברים בין השנים  2013ועד : 2017
o

גידול במספר התושבים  10.2%לעומת גידול כמות האשפה ב  3.2% -בלבד.

 oקיטון בכמות האשפה להטמנה העומד על  28.7%לעומת גידול בכמות המיחזור
וההשבה ב !279% -

סה"כ חיסכון לרשות בגין אי הטמנה
ב  2017עומד על כ  10.43מיליון  ₪לעומת  5.49מיליון  ₪בשנת 2016
תוספת חיסכון של כ  5 -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:
מנכ"ל העירייה  -מר משה בודאגה
מנהל אגף שפ"ע – מר ראובן שמר
סמנכ"ל למנהל ותרבות – מר רון קוגמן
מנהל מחוז ת"א במשרד להגנת הסביבה – מר יורם הורוביץ
מ.מ מנהל מח' חשבות  -מר איתן בוק
מ.מ מנהל מחלקת תכנון ייעול וארגון -מר אייל תקווה
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 הפרדת פסולת – גב' דנה זיו
מנהלת מדור מיחזור  -גב' חבצלת שרעבי

