המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
יום שני  18יוני 2018
ה' תמוז תשע"ח
לכבוד:
חברי וועדת איכות הסביבה
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  17ביוני 2018
 .1ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  17ביוני  2018בשעה ,19:00
בחדר הישיבות ע"ש רכטר.
 .2השתתפו:
.2.1

סיון אבנרי– יו"ר

.2.2

דרור אלוני – חבר

.2.3

עמי אמיר  -חבר

.2.4

יוסי גיארון – חבר

.2.5

דר' יוקי גניגר – חבר

.2.6

רוני שוורץ – תושבת הכפר

.2.7

משה שוהם  -מזכיר הוועדה

 .3נעדרו:
.3.1

עמירם אליאסף – חבר

.3.2

יעל צוקר  -חברה

.3.3

סיגל זוז  -חברה

.3.4

גלי האזה – חברה

.3.5

חוה מנדלסון – חברה

.3.6

לאה גרינברג – חברה
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 .4הנושאים לדיון:
.4.1

מחזור פסולת אריזות –
משה מעדכן את חברי הוועדה כי אחת לרבעון תאגיד ת.מ.י.ר מבצע
דגימה לפסולת האריזות הנאספת בכפר .בדגימות הקודמות אחוז
המחזור עמד על .76%
משה שמח לבשר לחברי הוועדה כי הגענו ליעד שהצבנו לעצמנו ועברנו
את  85%אחוזי המחזור.
תודה לתושבי הכפר ולכל העושים במלאכה.

חברי הוועדה הסבו את תשומת ליבו של משה כי מכלי המחזור לזכוכית
מלאים לעיתים תכופות ותושבים נאלצים להניח לצדי המכולות.
משה הסביר לחברי הוועדה כי את פינוי הזכוכית מבצע התאגיד בעצמו
וקשה מאוד להתנהל מולם .בשל הרצון של התאגיד לחסוך בפינויים נקבע
על ידו כי הפינוי יבוצע אחת לחודשיים.
בשבועות האחרונים מתנהל דין ודברים בין המועצה לתאגיד בנושא זמני
הפינוי.
נעדכן בהמשך.
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.4.2

קרינה ברחוב הנוטע -
משה מעדכן את חברי הוועדה בנושא בדיקת קרינה חריגה מקווי חח"י:
בעקבות פנית תושב מרחוב הנוטע ,נבדק ונמצאה עוצמת קרינה חריגה
מרשת החשמל ברחוב.
המועצה ביצעה בדיקת קרינה ברחוב הנוטע באמצעות בודק מוסמך ואכן
הוברר כי עוצמת הקרינה חריגה ומעל המלצת המשרד להגנת הסביבה.
מיד עם קבלת הדוח העבירה המועצה את תוצאות הדוח לחח"י ובמקביל
נקבעה פגישה בין נציגי המועצה לנציגי חברת החשמל בשטח.
לאחר שהוחלט על דרכי הפעולה המשותפות ,ולאחר שהמועצה הכינה
תשתית על פי דרישת חח"י ,ביצעה חח"י שינוי בהזנות התאורה והצליחה
להפחית משמעותית את עוצמת הקרינה.
בדיקת קרינה בוצעה ע"י המועצה במקביל לפעולות חח"י .
עוצמת הקרינה לאחר הפעולות עדין גבוה מהמלצת המשרד להגנת
הסביבה.
על מנת להפחית את עוצמת הקרינה מרשת החשמל תבצע חח"י ניטור
לקווי מתח גבוה ברחוב הנוטע באמצעות מעבדה ,וזאת לצורך איתור וזהוי
מקור הקרינה.
מיד בסיום הפעולות תבצע המועצה בדיקות נוספות.
יש לזכור כי מכל כבל מוליך חשמל מוקרנת קרינה אלקטרומגנטית ומשום
הזהירות קבע המשרד להגנת הסביבה תקן מקסימום.
בדיקות הקרינה אשר ביצענו לפני ואחרי הפעולות שננקטו התפרסמו
באתר מחלקת איכות הסביבה.
ראוי לציין כי חח"י משתפת פעולה באופן מלא ונעשים מאמצים גדולים
למציאת פתרון.
נעדכן לכשתסתיימנה כל העבודות להפחתת קרינה.
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.4.3

סוקר אסבסט –
משה עדכן את חברי הוועדה כי על פי חוק המועצה מחויבת כי אחד מעובדי
יוסמך כסוקר אסבסט.
מפקח המועצה אלעד אברמוביץ יצא לקורס סוקר בשבועות הקרובים.

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

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

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד kablanim@kfar.org.il * 0542300681
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  4מתוך 4

