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 חברי וועדת איכות הסביבה

 
 )רשימת תפוצה( 
 

 

 

 5102 מרץב 9 סיכום ישיבה  –ועדת איכות הסביבה הנדון: 

, 04:44בשעה  0489 מרץב 9ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  .8
 ע"ש רכטר. הדיוניםבחדר 

 השתתפו: .0

 יו"ר –אבנרי סיון .0.8

 חבר –דרור אלוני  .0.0

 חברה –חוה מנדלסון  .0.0

 חברה -סיגל זוז  .0.0

 חברה –לאה גרינברג  .0.9

            חבר –יוסי גיארון  .0.1

 חברה –גלי האזה  .0.2

 חבר -עמי אמיר  .0.1

 חבר –עמירם אליאסף  .0.9

 חברה –יעל צוקר  .0.84

 חבר -דר' יוקי גניגר  .0.88

 הוועדהמשה שוהם מזכיר  .0.80

 רכזת איכות הסביבה במועצה ומזכירת המחלקה –אתי אנקורי  .0.80

 מפקח איכות הסביבה  –אלעד אברמוביץ  .0.80
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 היחידה הסביבתית–הדס מרשל  .0.89

 

 הנושאים לדיון: .3

 .0480עדכון הוועדה בכמויות המחזור לשנת  .0.8

חלה ירידה בכמויות המחזור, משה שהם הסביר שכמות הנייר  .0.8.8
ביחד עם הרצליה ולדאבוננו הרב ירדה משום שהכמויות נשקלות 

 אין מה לעשות בנדון, לא משלמים על נייר.

 פינוי הנייר. בחודש הבא המועצה תתחיל לשלם על -נייר  .0.8.0

בכדי  .מתקנים חדשים לאיסוף קרטון יוצבו בחודש הבא –קרטון  .0.8.0
אותם ועולה  לשטחלהכניס את הקרטונים למחזורית יש צורך 

 החשש שהתושבים לא ישתפו פעולה.

משה ציין כי לא מדובר בכל סוגי הקרטונים ובעזרת הסברה נכונה  .0.8.0
 אינו מאמין שתהיה פגיעה בכמות המחזור.

שאלה נוספת שעלתה בדיון היא כיצד מצליחים לשכנע את  .0.8.9
, אחת האפשרויות האשפהקרטונים לפחי  להשליך התושבים לא

באמצעות  את המבוגרים ""לחנך היא שהוצעה ע" חברי הוועדה 
 הילדים.

הוסבר לחברי הוועדה כי בית הספר עושה עבודה מדהימה   .0.8.1
חברי הוועדה הציעו שמפקח המועצה  ומשמעותית בנושא זה.

הם שאנו  יודעים ש יצור קשר טלפוני/יגיע לבתי התושבים
ת שיבוחאת  משליכים קרטונים לפחי האשפה, יסביר להם

הקרטונים למרכזי  סייע להם בפינויהמחלקה תמחזור וה
 המחזור.

ואספקת מתקנים  עדכון הוועדה בפרויקט איסוף מחזור מבית התושב .0.0
 ביתיים:

בוצעה הזמנה  יצא פרסום מסודר. לפי רשימת התושבים אשר פנו .0.0.8
 מהספק למתקני מחזור ביתיים.

תושבים רכשו וקיבלו עד כה את מתקני המחזור,  01משה ציין כי  .0.0.0
 ממשיכים.כמות זאת מאפשרת לנו לבחון ולבדוק האם 

לא בטוח  .של פינוי מחזור מבתי התושביםכרגע ניתן שירות  .0.0.0
 , משום שהמועצה אינה ערוכה לכך.לטווח ארוך ינתןשי

 .סיון אבנרי הדגיש שהמועצה אינה עוסקת בהפרדה במקור .0.0.0

נערכה פגישה עם מהנדס המועצה בפגישה זו  - מרכזי מחזור .0.0.9
יל )כאשר יוהוחלט כי יבנו מרכזי מחזור חדשים בחניון מרכז 

  .( ובאזור אשכול הגניםשודרגי

 מפקח המועצה אלעד אברמוביץ הוצג לחברי הוועדה. .0.0.1

 חברי הוועדה איחלו לאלעד הצלחה בתפקדו. .0.0.2
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יתושים ונמלים לקראת  מפגעיהתייעצות עם חברי הוועדה בנושאי  .0.0
 :הקיץ

בנושא יתושים, נמלת האש, חדקונית הדקל  יות לציבורהנח .0.0.8
 כל המידע מופיע באתרונחשים יפורסמו בשבוע הבא, מעבר לכך 

  המחלקה.

המועצה מבצעת הדברות על בסיס שבועי  –יתוש הנמר האסייתי ה .0.0.0
–בכל השטחים הציבוריים שנדרשים לכך, פרטים באתר המועצה 

ד לאלתר את שמשמיאין עדיין חומר הדברה יעיל . תוכנת ניטורית
ליבש כל מקווה מים קטן כגדול, תחתיות  הינוהפתרון  ,היתושים

של עציצים, כוסות, דליים, כל כלי קיבול שיש בחצרות חייב 
הוסיפה כי המועצה הינה הרשות מרשל הדס להיות יבש לחלוטין. 

ה הראשונה שהרימה את הכפפה וביצעה פיילוט בחומר הדבר
 .BTI מסוג

פגעה  ר בעצי דקל קנריקפוגעת בעישהחיפושית  – דקונית הדקלח .0.0.0
 .עצים בשטח הציבורי 84 -ב

מפקחי המועצה עדכנו תושבים שעלה החשד כי עצים שבשטחם 
מעבר לכך הוסבר לתושבים על החדקונית , נפגעו מהחדקונית 

תושבים קיבלו התראות לטיפול ה ,מזיקודרכי ההתמודדות עם ה
 .למניעת התפשטות התופעה

 עדכון לתושבים בנושא חדקונית הדקל. יש להוציא

משרד המשפטים הנחה את משרד החקלאות  – זבוב הפירות .0.0.0
 תיהקטיף של הפירות והאיסוף מבלהפסיק  בשלב זה את 

 , עד לחתימה על צו.התושבים

משרד החקלאות העביר למשה מפת פריסת פחים ברחובות הכפר 
 לאיסוף הפירות אם וכאשר יחתם הצו.

             

 
 ,בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתי אנקורי – מהרש

 העתקים :
 חברי הוועדה

 חברי המועצה המקומית

 סיון אבנרי

 חבר מועצה ויו"ר

 הוועדה לאיכות הסביבה

mailto:kablanim@kfar.org.il
http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/
http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 

 kablanim@kfar.org.il*     4900044118*  נייד   49-9941199*  טל'  01984כפר שמריהו  81וד קרן היס
www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 0 מתוך 0 עמוד

 מנהלי מחלקות
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