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 סיכום מפגש תושבים

 פחים טמונים

 בזום 29.9

נציגי עירייה  מתכנן שכונתי; משתתפים: יו"ר המינהל הקהילתי; מנהל רובע צפון; מנהל נפת התברואה;
 ומינהל, תושבי השכונה.

 דגשים לגבי הפחים הטמונים:

העבודות להתקנת פחים טמונים יחלו בחודשים הקרובים וימשכו מספר שבועות עד חודשים. יהיו  .1
 פחים טמונים ברוב רחובות השכונה: במרכז, בצפון ובמערב )במזרח כבר הותקנו פחים טמונים(.

החברה המבצעת היא חברת אלון. הפחים יהיו דגם משופר לעומת שכונות אחרות בעיר, המנגנון  .2
 יעבוד טוב יותר, תהיה דוושה רחבה לפתיחה. 

 ם ואטומים למניעת ריחות, הפינוי יהיה בערך כל יום או יומיים.יהפחים סגור .3
 מאושרים לשימוש בשבת.ישנו חיישן שמודיע לעירייה מתי צריך לפנות את המכולה. הפחים  .4
אסור לזרוק קרטונים לתוך הפח כדי לא לתקוע את המנגנון, יש להניחם ליד הפח וניידת של  .5

 התברואה תבוא ותאסוף. אסור להשליך אבנים או פסולת בניין גם בכמות קטנה. 
ה העירייה דואגת לניקיון סביב הפחים, כולל איסוף גרוטאות ניקוי עם צינור לחץ מים. בכל מקר .6

 וזה יטופל מיידית. 106של לכלוך סביב הפח או תקלה, כגון שהמכסה לא נסגר, יש להודיע למוקד 
 חשוב לדאוג להכניס את השקיות לתוך הפח, לא לשלוח ילדים קטנים שלא יודעים לזרוק פנימה. .7
, תוך כדי שמירה הרוחב של המדרכה סביב הפח הוא המינימלי כדי לתפוס מינימום מקום או חנייה .8

 . על נגישות
 לא יכרתו עצים לצורך התקנת הפחים, רק גיזום במקום שנדרש. .9

 תכניות ובקשות לשינוי

מיקום הפחים נקבע לפי המיקום הנוכחי של המכולה. במקרה שבו יש תשתיות תת קרקעיות נקבע  .1
מיקום אחר )יש תשתיות שהעתקה שלהן היא יקרה מאוד, לעומת תשתית של תאורת רחוב שאפשר 

 יחסית בקלות(. להעתיק
התושבים מוזמנים להעיר הערות על התכניות ולבקש לשנות אותן. אין הבטחה שהבקשות יתקבלו  .2

כי ישנם שיקולים רבים, וצריך לאזן בין הרצונות של כל התושבים ותנאי השטח, אך יעשה מאמץ 
 להגיע לפתרון מיטבי וכל בקשה תיבדק לגופה.

כמה שיותר מוקדם, ולא בזמן שהעבודות כבר התחילו, התושבים מתבקשים להעיר הערות מראש,  .3
 כי שינוי בדיעבד או כאשר הקבלן פועל בשטח הוא הרבה יותר קשה.

התכניות נמצאות באתר האינטרנט של המינהל הקהילתי, יש מפות בשלוש רמות של פירוט )מפה  .4
ולל צילום של מפות אזוריות יותר מפורטות, ומפה מוגדלת של כל פח ופח כ 10כלל שכונתית, 
 המקום בשטח(.

 באתר ישנו קישור לטופס מקוון שבו אפשר לשלוח בקשות והערות.  .5

 

 קישור לאתר האינטרנט:
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 , מתכנן שכונתיסיכום: בעז הלה

fizi@pisgatze.matnasim.co.il 

 בלינק כאןנושאי תכנון שכונתי באתר המינהל הקהילתי: 

 בלינק כאןלתכנון אורבני בפסגת זאב:  קבוצת פייסבוק
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