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 2017דצמבר  31
 י"ג טבת תשע"ח ראשון יום

 :לכבוד
 חברי וועדת איכות הסביבה

 
 )רשימת תפוצה( 
 

 שלום רב,
 

 2017בדצמבר  24 סיכום ישיבה  –ועדת איכות הסביבה הנדון: 

בשעה  2017 בדצמבר 24ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  .1
 , בחדר הישיבות ע"ש רכטר.19:00
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 הנושאים לדיון: .4

  - 26.11.2017מחזור אריזות  –דוח דגימות  .4.1

היה נוכח בעת ביצוע דגימות לפסולת  26.11.17משה עדכן כי בתאריך 
מחזור אריזות שהגיעה מכפר שמריהו לאתר של תאגיד ת.מ.י.ר בראשון 

 לציון, ולהלן הממצאים:

 שם הרשות:

 

 כפר שמריהו

שם תחנת המיון 

בה התבצעה 

 בדגימה:

. מפעלי ק.מ.מ

 בע"מ מיחזור

 תאריך הדגימה:
 

26/11/2017 
הגעת תאריך 

 משאית:
00/01/1900 

 0 מספר סבב: 0  מספר משאית:

 גליל שם הנהג: 0  סוג משאית:

 אריזות -סוג הפסולת 

 
התפלגות משקלית  

 באחוזים -

לא  -סוג הפסולת 

 אריזות

התפלגות 

 -משקלית  

 באחוזים

PET 
 

9.97% 
 -בקבוקי פיקדון 

 פלסטיק
0.43% 

אריזות פלסטיק קשיח 

(HDPE, PP) 

 
19.72% 

 –בקבוקי פיקדון 

 מתכת
0.59% 

 שקיות פוליאתילן
 

5.76% 
 –בקבוקי פיקדון 

 זכוכית
11.46% 

 אריזות קרטוני משקה

 

6.88% 

פסולת מעורבת 

 )חיתולים, הגיינה

 '....(וכו

0.00% 

 אריזות מתכת

 

6.50% 

פסולת שאריות 

אורגני )גזם -מזון

 ושאריות מזון(

0.91% 

 אריזות קרטון ונייר

 

10.29% 

פסולת יבשה אחרת 

)צעצועים, טקסטיל 

 וכו'(

5.92% 

אריזות פלסטיק 

 מעורב

 
 5.01% פסולת נייר 8.37%

אריזות זכוכית )שאינן 

 פיקדון(

 
8.21%     

 סה"כ אחוז אריזות
 

75.69% 
סה"כ אחוז לא 

 אריזות
24.31% 

         

 

משה הדגיש כי זוהי הפעם הראשונה שמתבצעת דגימה לפסולת בכפר 
 75.69%פסולת האריזות עומדים על מחזור ניתן לראות כי אחוזי ו שמריהו

באפשרותנו לצמצם את כמויות הפסולת שאינן אריזות  הערכה היא כי
 וזאת באמצעות פרסום והסברה.
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יש לבצע הסברה יעילה יותר ולהציג לתושבים לאיזה לטענת חברי הוועדה 
 להשליך כל סוג פסולת.מיכל אצירה, המוצבים במרכזי המחזור,  

 מסמך המסביר את הנושא. לפרסםמשה התחייב 

 

 -תנים -חיות בר       .4.2

בעקבות תלונות המתקבלות במשרד משה עדכן את חברי הוועדה כי, 
מחלקת איכות הסביבה בנושא תנים משוטטים יצרה קשר וטרינרית 
 הרשות עם כל אחד מהמתלוננים והנחתה את התושבים כיצד לנהוג )נשלח
לתושבים דף הסברה בנושא(, במקביל יצרנו קשר עם רשות הטבע והגנים 

 וביקשנו את עזרתם בנושא.

להרגשתנו רשות הטבע והגנים אינה פועלת מספיק באזורנו ואינה נותנת 
  25.12.2017לנו את הכלים להתמודד עם התופעה. ולכן נקבעה למחר  

הגנים מבצעת פגישה שבה נבקש לשמוע מהן הפעולות שרשות הטבע ו
 למיגור התופעה בכפר.

חברי הוועדה ביקשו להעביר מסר אחיד לוטרינר הרשות כי ישנו חשש 
 מקצב התרבות התנים וכי יש לדאוג למנוע תופעה זו.

משה הודיע כי יעביר את המסר לוטרינר הרשות ויעדכן בתוצאות הפגישה 
 עם רשות שמורות הטבע והגנים.

 

  – מכרז קרטון חדש .4.3

 היום בוועדת מכרזים  נבחרה חברה לפינוי קרטון.משה עדכן, כי 

 פרטי החברה יפורסמו מיד לאחר שליחת הודעות לזוכה ולאלו שלא זכו.

 

   -חיסוני כלבים  .4.4

התבצעו חיסוני כלבת מרוכזים  6.12.2017בתאריך משה עדכן כי, 
 הרשות. במשרדי וטרינר 

 אינם מדווחים כמחוסנים.כלבים אשר  20 -ישנם כ               
  התראות יצאו לבעלי הכלבים הלא מחוסנים ובימים הקרובים ננפיק  2              
 קנסות מנהליים.              

 
 

  – הדברת עצי אורן כנגד תהלוכן האורן      .4.5

לכלל  משה עדכן את חברי הוועדה כי באמצע חודש נובמבר בוצעו הדברות
ביצוע ההדברה  הציבוריים וכי הודעות בנושא חובתעצי האורן בשטחים 

 להלן רשימת העצים שהודברו ,פורסמו לתושביםגם בשטחים פרטיים 
 בשטחים ציבוריים:
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 הערות מס' עצים מקום תאריך

   1 גן הורדים 14/11/2017

   1 הגנים/הראשונים 14/11/2017

   0 גן הנוטר 14/11/2017

 היסודהגנים/קרן  14/11/2017
 בנין המועצה

27   

 שביל החיטה 14/11/2017
 שביל הדגנים

87   

 בריכה 14/11/2017
 21קרן היסוד 

4   

   38 שביל הבנים 14/11/2017

   5 בית וייל 14/11/2017

   9 צופים 14/11/2017

   73 מערות 14/11/2017

   5 שביל המערות 14/11/2017

   2 בית עלמין 14/11/2017

   1 18הנרקיסים  14/11/2017

   0 בית ספר 14/11/2017

 253סה"כ                                                                  

 

 ,בברכה
 

 

 

 

 

 

 משה שוהם –רשם 

 העתקים :
 חברי הוועדה

 חברי המועצה המקומית
 מנהלי מחלקות

 סיון אבנרי

 חבר מועצה ויו"ר

 הוועדה לאיכות הסביבה
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