המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
 06אפריל 2017
י' ניסן תשע"ז

לכבוד:
חברי וועדת איכות הסביבה
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  26במרץ 2017
 .1ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  26במרץ  2017בשעה ,19:00
בחדר הישיבות ע"ש רכטר.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי– יו"ר

.2.2

דרור אלוני – חבר

.2.3

יעל צוקר – חברה

.2.4

יוסי גיארון – חבר

.2.5

ארז ודרו – היחידה הסביבתית

.2.6

משה שוהם  -מזכיר הוועדה

 .3נעדרו:
.3.1

עמי אמיר – חבר

.3.2

עמירם אליאסף  -חבר

.3.3

סיגל זוז  -חברה

.3.4

גלי האזה – חברה

.3.5

דר' יוקי גניגר – חבר

.3.6

חוה מנדלסון – חברה

.3.7

לאה גרינברג – חברה
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 .4הנושאים לדיון:
.4.1

נתוני פסולת והשוואה בין השנים  2015ל -2016
כמות (טון) לשנת
2015

כמות (טון) לשנת
2016

סוג הפסולת
גזם

3,154.89

2,768.46

אשפה ביתית

1,218.64

1,145.40

7.35

5.38

קרטון

77.628

151.281

נייר עיתון

53.041

53.359

זכוכית

2.74

3.69

טקסטיל

2.81

1.97

פסולת אלקטרונית

0

0.9

סה"כ מחזור/השבה

143.569

216.58

סה"כ פסולת להטמנה

4,373.53

3,913.85

סה"כ פסולת :הטמנה  ,מחזור והשבת
משאבים

4,517.099

4,130.4

3.2%

5.2%

פלסטיק

 %המחזור ו/או השבת משאבים מסה"כ
הפסולת המיוצרת ברשות

.4.2

פרסום מכרז אריזות פחים כתומים -
משה עדכן את חברי הוועדה כי פורסם מכרז חדש לפינוי פסולת אריזות
תוצאות המכרז עדין לא ידועות.
במסגרת המכרז הקבלן שיזכה יספק  25כלי אצירה של  1.5קוב כל אחד,
שיוצבו במרכזי מחזור.

.4.3

מכרז קרטון חדש –
משה עדכן את חברי הוועדה כי המועצה ניצלה את מקסימום הסכום
המותר בחוק בפטור ממכרז ולכן בימים אלו אנו עמלים על הכנת מכרז.
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.4.4

הקמת מרכז מחזור במתחם אשכול גני הילדים
משה עדכן את החברים כי בשבועות הקרובים יוקם מרכז מחזור חדש
ברחוב שביל התפוזים מול מגרש הכדורגל.
המרכז יכלול  :מתקני מחזור לטקסטיל ,בקבוקי פלסטיק ,נייר ,זכוכית,
קרטון ומיכל אצירה כתום.
בנוסף יותקנו שלטים במרכזי המחזור הגדולים המכילים את כלל פסולת
המחזור.

.4.5

פרויקט פינוי פסולת למחזור מבתי התושבים -
סיון יו"ר הוועדה עדכן ,כי המועצה פרסמה מכרז חדש לניקיון רחובות
ובמסגרת המכרז יידרש הקבלן לבצע את הפינוי הנ"ל ,כל זאת במידה
והמחיר שידרוש הקבלן יהיה במסגרת התקציב.
במידה והמחיר יחרוג מהמסגרת התקציבית תאלץ המועצה להפסיק את
השרות של פינוי פסולת למחזור מבתי התושבים.

.4.6

התנתקות המועצה מהיחידה הסביבתית –
משה עדכן כי המועצה המקומית כפר שמריהו נאלצת בצער רב ,משיקולים
תקציביים ,לסיים את ההתקשרות עם היחידה הסביבתית.
משה הודה לארז ודרו נציג היחידה.
ארז נתן סקירה על פעילות היחידה בפן החינוכי ובמיוחד על פרויקט
נפגשים בשביל וגינה קהילתית.

בברכה,
סיון אבנרי
חבר מועצה ויו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה

רשם – משה שוהם
העתקים :
חברי הוועדה
חברי המועצה המקומית
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מנהלי מחלקות
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