81/8/81
לכבוד:
מר אהרון ערגי' והגב' טל מלוכנא
מועצה אזורית מנשה
הנדון :תוכנית מרכזי מחזור בקציר
בהמשך לפגישות עבודה וסיורים שנערכו לאחרונה ,בהשתתפות נציגי הישוב
והמועצה ,מוגשת בזאת התוכנית המלאה להקמת מרכזי מחזור ברחבי הישוב
קציר.
הכנת התוכנית מתואמת באופן מלא עם רז רכס מנהל התחזוקה והתשתיות
בישוב והיא מתבססת על מרכזים חלקיים קיימים ועל הידע שנצבר בישוב
ובמועצה באשר לכדאיות ולנגישות במיקום המרכזים ברחבי הישוב.
מטרת הקמת המרכזים היא לתת מענה נגיש ואסטטי (כמו בשאר ישובי
המועצה) ,שיעודד את התושבים למחזר את המרב מסך הפסולת הביתית.
הועד המקומי של קציר בכלל והועדה לחזות הישוב ואיכות הסביבה בפרט,
רואים חשיבות עליונה בקידום הפרויקט בהקדם האפשרי ,כצעד ראשון
בתוכנית המלאה של הפרדה לזרמי יבש/רטוב שתתבצע בהמשך ,בשילוב
מערכות החינוך והסברה אישית בבתי התושבים.
ועדת חזות הישוב ואיכות הסביבה עובדת בתיאום מלא ותוך שיתוף פעולה עם
נציגי המועצה המטפלים בנושא ,ויתנו את כל התמיכה לנציגי המועצה המקימים
את המרכזים.
בסיור שנערך עם מר אהרון ערגי' מנהל מחלקת תברואה וטל מלוכנא – רכזת
המחזור במועצה ,הובטח כי המרכזים הגדולים יוקמו בתמיכת המועצה במהלך
שנה זו וכ 81 -מרכזים קטנים יוקמו בהמשך -ובהקדם האפשרי.
כמו כן נאמר בפגישה קודמת שבה נכחו גם גזבר המועצה מר נתן קוסקס
ואחראית איכות הסביבה נועה סגל -כי בהקדם האפשרי תיכנס קציר למערך
ההפרדה לזרם רטוב ויבש.
אנו מברכים על הבנות אלה ומקווים לתמיכה מירבית בהקמת המרכזים,
לרווחת תושבי קציר.
להלן פירוט המרכזים ומיקומם כפי שהתבקשה הועדה לספק לנציגי המועצה.

לפי הסיכום -מר ערגי' יפעל בהמשך ,מול מחלקת הנדסה לגבי אישור
המיקומים.
הקמת מרכז הפרדה גדול כוללת:
 ביטון שטח של  81x1מ' ( 11מ"ר) במקום שסומן ואושר למסתור
המחזור.
 גידור שטח המסתור בשלד ברזל וציפוי גדר עץ בגובה  2מ' עם פתח-
שער של  1מ' לכיוון הכביש ( .כפי שראינו בקובץ ששלחה טל מ' ממרכזי
מחזור אחרים במועצה)
 אבזור המרכז במיכלי מחזור כולל הצבת שילוט הסברה לתושבים.
 במרכז המחזור יהיו 2 :מיכלים לזרם יבש כללי  8811ל' (הועדה
החליטה כי זרם רטוב לא יהיה במרכזים אלא רק ליד בתי
התושבים),מיכל לניילון  061ל'  ,מיכל לנייר  8811ל' ,כלוב גדול
לפלסטיק ,כלוב גדול לקרטון ,מיכל לפסולת אלקטרוניקה ,למתכת
ולזכוכית -כל אחד מהם בנפח  8811ל' .מיכל לאיסוף בגדים של רוזניר,
כלוב גדול לפלסטיק גדול ,חבית למחזור שמן(פדנגו) ,וכן מיכלים
מתאימים לאיסוף סוללות ודיסקים.
 במרכזים יותקן ברז מים כדי שהתושב/ת הממחזר/ת יוכלו לשטוף ידיים
לאחר העיסוק בפסולת והמים האפורים ינותבו להשקיית הגינה באזור.
הקמת מרכז מחזור קטן כוללת:
 ברוב המקרים נמצאים המרכזים הקטנים על איזור מרוצף או סלול.
במקרים מעטים (שיצויינו בהמשך) ,יהיה צורך בביטון שטח של 6.1x1
מ' (  26מ"ר) במקום שסומן ואושר למסתור המחזור.
 גידור שטח המסתור בשלד ברזל וציפוי גדר עץ בגובה  8.1מ' עם פתח-
של  0מ' לכיוון הכביש ( .כפי שראינו בקובץ ששלחה טל מ' ממרכזי
מחזור אחרים במועצה)
 אבזור המרכז במיכלי מחזור כולל הצבת שילוט הסברה לתושבים.
 במרכז המחזור הקטן יהיו :מיכל לזרם יבש כללי  8811ל' ,מיכל לניילון
 061ל'  ,מיכל לנייר  8811ל' ,כלוב גדול לפלסטיק ,כלוב קטן לקרטון.

מיקום ארבעת המרכזים הגדולים:
 .8קציר גבעה מרכזית – ברחוב האלון – ליד תאי הדואר ומול המכולת
ומרפאת קופ"ח כללית( .תמונה מס'  8בנספח)
 .2קציר גבעה מרכזית – ברחוב האלון בפנייה הצפון-מערבית לרחוב
החרוב( .תמונה  2בנספח)
 .0קציר גבעה מערבית – בשדרות האמירים מול הפנייה לרחוב הקמה וליד
מבנה חברת חשמל .במקום מתוכנן גם גן שעשועים .יש לוודא כי התכנון
כולל גם אותו וגם את מרכז המחזור ואין חפיפה ביניהם( .תמונה 0
בנספח)
 .1קציר גבעה מערבית – בתחילת שדרות האמירים ולפני הפנייה לבית
הספר "פסגת אמיר"-יסודי (תמונה מספר  1בנספח).
בסיור בשטח וידאנו כי יש אפשרות גישה למרכזי המחזור עבור משאיות הפינוי
השונות ועבור התושבים הבאים למחזר.
מיקום מרכזי המחזור הקטנים:

(תמונות וסימון מיקומים בנספח)

המרכזים שיוקמו ,מתוכננים ברובם במקום בו הם ממוקמים עכשיו אך כיום הם
אינם מגודרים ואסטטיים ואינם מאובזרים בכל מיכלי המחזור שדרושים במרכז
קטן.
בגבעה המרכזית
 .8בצומת של רחוב החרוב עם משעול המורן
 .2בצומת הפנייה מרחוב האלון לרחוב הזית
 .0במגרש החנייה שבקצה משעול האלה – ליד גני הילדים ,בית הכנסת
ומועדון הנוער.
 .1בצומת של רחוב הארז והפנייה לרחוב הזית ליד הפעוטון
 .1בפנייה מרחוב הארז למשעול האלה
בגבעה המערבית
 .8בדרך המצפה -במשטח החנייה שמול מבנה מועצת קציר לשעבר
 .2בפנייה של משעול המורג -בקרבת מגרש הכדורסל ומשטח המסדרים של
הצופים – ליד המקלט

 .0ברחוב המגוב בצומת הפונה לשדרות האמירים ליד מקלט ( 7דורש ביטון)
 .1בצומת שבין רחוב המגל והמורג -ליד מקלט הצוות הביטחון של הישוב
 .1ליד בית הספר היסודי של קציר -ליד תאי הדואר (דורש בדיקה בנושא
צפיפות חנייה)
 .6בפנייה מרחוב המגל לרחוב היקב
 .7בפנייה משדרות האמירים לרחוב הגורן
 .1בפנייה משדרות האמירים לרחוב הדגן
 .9בצומת רחוב המגוב ורחוב החרמש
 .81ברחוב המחרשה ( 6דורש ביטון)
 .88כארבעה מרכזים קטנים נוספים יוצבו בהרחבה כשזו תימסר לידי ועד
הישוב .לפי מה שנמסר לנציגי הועדה -בהרחבה ישנם מסתורים בנויים
ומגודרים אותם יהיה צורך רק לאבזר במיכלי מחזור.

נשמח לביצוע התוכנית בהקדם תוך שיתוף פעולה ושמירה על קשר רציף
עימנו.
בברכה,
בני וייס ראש הועדה ,עומרי שטרן ,עופר בר (אחראי לתמונות המצורפות),
מנחם כרמל ,מיכאל ויצמן ,גילה אורן וכותבת מסמך זה -טלי גאון.
העתקים:
אילן שדה -ראש מועצת מנשה
נועה סגל -רכזת איכות הסביבה במועצת מנשה
חן רייך  -מזכיר הישוב קציר
ליאור בר – יו"ר הועד המקומי קציר
רז רכס -מנהל תחזוקה ותשתיות בקציר

