המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
יום שני  28מאי 2018
י"ד סיון תשע"ח

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

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  18במרץ 2018
 .1ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  18במרץ  2018בשעה ,19:00
בחדר הישיבות ע"ש רכטר.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי– יו"ר

.2.2

דרור אלוני – חבר

.2.3
.2.4
.2.5

סיגל זוז  -חברה
דר' יוקי גניגר – חבר
יוסי גיארון – חבר

.2.6

משה שוהם  -מזכיר הוועדה

 .3נעדרו:
.3.1

עמי אמיר – חבר

.3.2

עמירם אליאסף  -חבר

.3.3

גלי האזה – חברה

.3.4

חוה מנדלסון – חברה

.3.5

לאה גרינברג – חברה

.3.6

יעל צוקר – חברה
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 .4הנושאים לדיון:
 .4.1נתוני פסולת והשוואה בין השנים  2016ל -2017
משה עדכן את חברי הוועדה בכמויות המחזור שנאספו ונערכה השוואה בין השנים
 2016ו – .2017

כמות (טון)
לשנת 2016

כמות (טון)
לשנת 2017

סוג הפסולת
גזם

2,768.46

2,725.11

אשפה ביתית

1,145.40

1,139.08

5.38

6

קרטון

151.281

105.43

נייר עיתון

53.359

45.36

זכוכית

3.69

3.47

פסולת אלקטרונית

0.900

3.27

טקסטיל

1.970

2.64

סה"כ מחזור/השבה

216.58

166.17

סה"כ פסולת להטמנה

3,913.85

3,864.19

סה"כ פסולת :הטמנה  ,מחזור והשבת
משאבים
 %המחזור ו/או השבת משאבים מסה"כ
הפסולת המיוצרת ברשות

4,130.44

4,030.36

5.2%

4.1%

פלסטיק
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 .4.2דוח דגימות – מחזור אריזות 25.2.17
משה עדכן את חברי הוועדה כי במסגרת חוק האריזות הרשות מוזמנת אחת לרבעון
לאתר פסולת מורשה לצורך דגימות פסולת של הרשות.
להלן הממצאים שהוצגו:
שם תחנת המיון בה
התבצעה בדגימה:
תאריך הגעת משאית:

ק.מ.מ .מפעלי
מחזור בע"מ
25/02/2018
0

שם הרשות:

כפר שמריהו

תאריך הדגימה:

25/02/218

מספר משאית:

9763586

מספר סבב:

סוג משאית:

דחס

שם הנהג:

גליל

סוג הפסולת  -אריזות

התפלגות
משקלית -
באחוזים

סוג הפסולת  -לא
אריזות

התפלגות
משקלית -
באחוזים

PET

9.62%

בקבוקי פיקדון -
פלסטיק

0.11%

אריזות פלסטיק קשיח
()HDPE, PP

15.03%

בקבוקי פיקדון – מתכת

0.23%

שקיות פוליאתילן

8.20%

אריזות קרטוני משקה

8.60%

אריזות מתכת

5.92%

אריזות קרטון ונייר

17.71%

אריזות פלסטיק מעורב

7.18%

אריזות זכוכית (שאינן
פיקדון)

4.10%

סה"כ אחוז אריזות

76.37%

בקבוקי פיקדון –
זכוכית
פסולת מעורבת
(חיתולים ,הגיינה
וכו')....
פסולת שאריות מזון-
אורגני (גזם ושאריות
מזון)
פסולת יבשה אחרת
(צעצועים ,טקסטיל
וכו')
פסולת נייר

סה"כ אחוז לא אריזות

13.55%
0.00%

1.31%

1.14%
7.29%

23.63%

משה הדגיש כי המטרה הינה לעלות את אחוזי המחזור לפחות ל .85%
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.4.3

פעולות למניעת התפשטות מחלת הכלבת –
משה עדכן כי ,נציגי המועצה ורשות הטבע והגנים קיימו מספר פגישות
בנושא לאור התפשטות מחלת הכלבת על ידי תקיפה של תנים נגועים
במספר מקומות בארץ ,להלן ההחלטות :
א .הרט"ג יפעל בשטחים החקלאיים לדילול אוכלוסיית התנים.
ב .המועצה תפזר מזון המכיל חיסון ותבצע פעולות ללכידה.

.4.4

פרחי בר -
משה עדכן כי השנה הגיעו מבקרים רבים לראות ולהתרשם מהפריחה
המדהימה של התורמוסים ושאר פרחי הבר.
במהלך השבועות האחרונים אנחנו נתקלים בתופעה של זרם מבקרים
גדול מאד ,מדובר בכמויות גדולות משידענו בעבר.
לראשונה קיבלנו תלונה על קיומם של מנגלים בחורשה בין המערות רעש
ולכלוך.
המועצה תגברה בפחים ושלטים המזהירים מפני בורות פתוחים.
בימים הקרובים נבצע חשיבה מחודשת כיצד ניתן למזער את הפרעת
השכנים.

 .4.5קול קורא סקר טבע עירוני –
משה עדכן כי ,בנובמבר  2017המחלקה הגישה קול קורא לסקר טבע עירוני
שמספרו .8504/17
הבקשה הוגשה באמצעות מערכת התמיכות הממוחשבת הממשלתית
וזאת לאחר שערכנו בירור מעמיק ושאלנו את כל השאלות הנדרשות לרבות
השאלה המתבקשת – מה הסיכויים שהמועצה המקומית כפר שמריהו
המדורגת גבוה בדירוג הסוציואקונומי תקבל תמיכה והתשובה שהתקבלה
מהמשרד להגנת הסביבה הייתה שיש הזדמנות שווה לכולם ואין שום
משמעות לדירוג הסוציואקונומי.
הבקשה הוגשה במלואה לעילא ולעילא עם כל המסמכים הנדרשים.
בתאריך  24.01.18קיבלנו תשובה מהמשרד להגנת הסביבה שבקשתינו
נדחתה בשל דירוג סוציואקונומי גבוה.
 .4.6הפצת מסמך סוגי פסולת –
משה עדכן כי ,על פי בקשת הוועדה בישיבה הקודמת פרסמה המועצה
מסמך המפרט לאן מפרידים את הפסולת ומה נכנס לפחי המחזור
המרכזיים
פח כתום – לכל סוגי האריזות
 פלסטיק :
אריזות מזון
מוצר ניקיון
מוצרי טיפוח
שקיות פלסטיק
 מתכת:
תרסיסים
קופסאות שימורים
קופסאות מתכת
 קרטוני משקה:
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קרטוני חלב
קרטוני מיץ
חשוב מאוד להשליך לפח אריזות ריקות בלבד!
מחזורית לבקבוקים:
בקבוקי משקה מפלסטיק
ניתן להשליך גם כאן מכלי נוזלים בעלי פקק
פח סגול לזכוכית:
בקבוקי שמן זית
צנצנות קפה
צנצנות דבש וריבה
בקבוקי בושם וכד'
חשוב מאוד להשליך אריזות זכוכית ללא מכסים
פח כחול :
נייר לסוגיו
פח לקרטון:
קרטונים
מחזורית לבגדים:
בגדים ,נעליים ,מצעים ,תיקים

 .4.7סיום פרויקט איסוף מחזור 15.4.18
משה הודיע כי ,בתאריך  15.04.18יסתיים פיילוט איסוף פסולת מחזור
מבתי התושבים.
נמשיך לאסוף פסולת אלקטרונית בלבד בתאום מראש.
הודעה במיילים והודעות טלפונית ימסרו לכל המשפחות שלקחו חלק
בפרויקט.
חברי הוועדה ביקשו לנסות לשמר את הפרויקט בשנים הבאות.

בברכה,
סיון אבנרי
חבר מועצה ויו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה
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רשם – משה שוהם
העתקים :
חברי הוועדה
חברי המועצה המקומית
מנהלי מחלקות
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