המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
יום שני  23אוקטובר 2017
יום שני ג' חשון תשע"ח

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

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  22באוקטובר 2017
 .1ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  22באוקטובר  2017בשעה
 ,19:00בחדר הישיבות ע"ש רכטר.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי– יו"ר

.2.2

דרור אלוני – חבר

.2.3

סיגל זוז  -חברה

.2.4

חוה מנדלסון – חברה

.2.5

גלי האזה – חברה

.2.6

משה שוהם  -מזכיר הוועדה

 .3נעדרו:
.3.1

עמי אמיר – חבר

.3.2

עמירם אליאסף  -חבר

.3.3

דר' יוקי גניגר  -חבר

.3.4

יעל צוקר – חברה

.3.5

לאה גרינברג – חברה

.3.6

יוסי גיארון – חבר
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 .4הנושאים לדיון:
.4.1

עדכון נתוני מחזור  2016מחוז ת"א –
משה עדכן את חברי הוועדה בנתוני המחזור כפי שפורסמו ע"י המשרד
להגנת הסביבה.
משה הציג בפי החברים את נתוני המחזור בכפר תוך שימת דגש על ההבדל
בין נתוני המחזור הכוללים את הגזם לבין נתוני המחזור שאינם כוללים
את הגזם ,כאשר אחוז המחזור הכולל את הגזם הינו גבוה מאוד ומעמיד
את כפר שמריהו במקום הראשון בין הרשויות במחוז ,כאשר נתוני
המחזור אינם כוללים את הגזם ,מצבנו טעון שיפור.
המסקנה  -עלינו לעבות את מערך ההסברה ולהשקיע יותר במערכת
החינוך.
בנוסף ,יו"ר הוועדה ביקש לבדוק את האפשרות להרחיב את פרויקט
איסוף פסולת מחזור מבתי התושבים בתמורה לתשלום סמלי לכיסוי
ההוצאות.
משה עדכן כי הינו ממתין לתשובה מהיועץ המשפטי בנושא חוקיות הגביה
מתושבים לצורך פרויקט זה.
מחזור והפרדת פסולת במקור במחוז תל אביב תמונת מצב לשנת
pdf.2016

.4.2

עדכון בנושא חיות בר  -תנים
משה עדכן כי בשבועות האחרונים התקבלו מספר תלונות בנושא להקות
תנים אשר שוהות בחצרות בתים במערב הכפר ,במזרח הכפר ובצפון הכפר.
הפעולות שהתבצעו בנושא:
 .4.2.1וטרינרית הרשות יצרה קשר עם כל מתלונן והנחתה כיצד לנהוג
במקרים בהם תנים חודרים למרחב הפרטי.
 .4.2.2פקח המועצה ביצע סבב שני של פיזור מזון המכיל חיסון נגד כלבת
 .4.2.3בכל רחבי הכפר.
 .4.2.4המועצה פרסמה עלון הסברה לתושבים.
השועל והתן.pdf
 .4.2.5לאור התלונות וחשש התושבים המועצה פנתה לרשות הטבע
והגנים לצורך קבלת סיוע לטיפול בבעיה.
פקח רשות הטבע והגנים עדכן כי הבעיה אינה רק בכפר שמריהו
אלא בכל הישובים הסמוכים ולאור ריבוי כמות התנים הרשות
החלה בתהליך דילול וכי בימים הקרובים יחלו בתהליך הדילול גם
בשטחים החקלאיים בכפר.
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 .4.3עדכון בנושא מכרז קרטון -
משה מעדכן כי המועצה נאלצה לפסול בשבועות האחרונים את מכרז
הקרטון שפורסם וזאת עקב אומדן נמוך לעומת הצעות המחיר הגבוהות
שהתקבלו.
בימים אלו מתנהל דיון מול תאגיד תמיר בנושא גובה האומדן כיוון
שהתאגיד תמיר הוא זה שקובע את גובה האומדן.
משה הדגיש בפני חברי הוועדה את הקושי בהתנהלות מול תאגיד תמיר.
 .4.4מחזור אריזות :חלוקה לבתי התושב והצגות ילדים -
במסגרת חוק האריזות התחייבה המועצה לממן יחד עם תאגיד תמיר את
ההסברה לתושבים .כחלק מהתחייבות זו ,בוצעה בתאריך  17.10.17ע"י
חברת הפצה חיצונית ,חלוקה של תיק רב פעמי הכולל בתוכו חומר
הסברתי ובשבועות הקרובים תעלה הצגה שמחה בסביבה שתוצג לילדי
הגנים ולכיתות א'.
 4חברי וועדה עדכנו כי לא קיבלו את התיק עם חומר ההסברה
משה הבטיח לבדוק את הנושא.
 .4.5בדיקות קרינה – עמוד חשמל בצומת הרחובות שביל התפוזים פינת
האורנים
בעקבות תלונה של תושבת הכפר כי תלמידי משמרות הזהב עומדים צמוד
לעמוד חשמל בזמן תפקידם ובעצם נחשפים לקרינה ,ביצעה מחלקת
איכות סביבה בדיקת קרינה לעמוד חח"י הנמצא סמוך למעבר החציה
בצומת הרחובות שביל התפוזים האורנים.
הממצאים מצביעים כי יש להתרחק כ - 1מטר מהעמוד.
על מנת שלא לסכן כל את התלמידים הוחלט למצוא פתרון שבו יוסט מעבר
החצייה.
בברכה,
סיון אבנרי
חבר מועצה ויו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה

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