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פורום תושבים למען ניקיון בשכונת בקעה – סיכום מפגש שלישי18/5-2014 ,
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  -מגי רוטנברג ,אילנית שפיז
עקב מספר מועט של משתתפים ,נערכה פגישה קצרה ועיקרה היה עדכון הנוכחים בתמונת המצב הנוכחית )אלו
היו תושבות חדשות שלא נכחו בפגישות הקודמות(.
•

עלה הצורך בפחי מחזור נוספים ,בייחוד לסוללות )קיימים כאלו בכלוב הבקבוקים ברחוב ליפשיץ(.

•

לאור העובדה שבסביבתם של מבני ציבור ישנו עומס רב בייצור פסולת )ובאופן ספציפי ליד אלו
העובדים עם ילדים( ,יש לעבוד מול הגנים והצהרונים – לברר מה הם הצרכים שלהם ,היכן וכיצד ניתן
להפחית או לשנות את כמויות הפסולת המיוצרת או את השימוש בה )עלתה הטענה כי הצהרונים
משתמשים בכלים חד פעמיים רבים למשל( .קיים צורך מהותי בחינוך סביבתי.

•

יש לשקול הכנסתו של פח נוסף/פח נפרד לצד מבני ציבור ככלל וליד מקומות המאכלסים ילדים בפרט.

•

יש לבדוק את תדירות פינויי האשפה בשכונה – פחים נוספים לא בהכרח יפתרו את הבעיה ,עלינו לברר
את הזמנים והתכיפות של עובדי העירייה העוסקים בפינוי וסילוק האשפה בשכונה.

לאחר מכן עברנו לדבר ולתכנן את הפגישה המיועדת עם מר ציון שטרית )שעדיין לא נקבע לה תאריך ,למרות
נדנודים מצדנו(:
•

הוחלט כי יש לעלות אל מולו את נושא המודעות לחינוך סביבתי )יתכן ויש באמתחתו דוגמאות
למקומות בעיר שחינוך מסוג זה קיים ועובד כהלכה(.

•

יש לבנות תמונת מצב על פי העדפות של דחוף אל מול חשוב וכמו כן להשתמש באמצעים ויזואליים
)לשקול להראות תמונת מצב מצויה ועל גביה את זו הרצויה(.

•

הצגנו תמונה של מסתור אלגנטי לפחי אשפה
שצולמה בפריז ,כדוגמה למצב רצוי.

•

עלתה השאלה כיצד יש להציג באופן ברור את
אוסף הנתונים הרב שקיבצו התושבים .בפגישה
הבאה עלינו לסגור נושא זה.

•

יש לזרז את קיומה של הפגישה עקב עזיבתה
העתידית של הגר – רכזת הפורום האורבאני -בעוד
כחודש.

•

הפגישה הבאה נקבעה ליום שני.9/6-2014 ,

פחי אשפה בפריז :מוסתרים בתאים מכוסים

