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 חברי וועדת איכות הסביבה

 
 )רשימת תפוצה( 
 

 שלום רב,
 

 8201 באוקטובר 28 יכום ישיבה ס –ועדת איכות הסביבה הנדון: 

בשעה  2018 באוקטובר 28ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  .1
 , בחדר הישיבות ע"ש רכטר.19:00
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 הנושאים לדיון: .4

 –מחזור פסולת אריזות  .4.1

ר מבצע .י.מ.אחת לרבעון תאגיד תמשה מעדכן את חברי הוועדה כי 
בדגימות הקודמות אחוז  .דגימה לפסולת האריזות הנאספת בכפר

 .85%המחזור עמד על 

 אחוזי המחזור. 77%אחוז המחזור עמד על  ואילו ברבעון האחרון

 תודה לתושבי הכפר ולכל העושים במלאכה.

 -התפלגות משקלית 

 באחוזים
 -התפלגות משקלית  א אריזותל -סוג הפסולת 

 באחוזים
 ריזותא -סוג פסולת 

 PET 16.49% לסטיקפ -בקבוקי פיקדון  0.00%

 אריזות פלסטיק קשיח 11.79% תכתמ -בקבוקי פיקדון  0.00%
(HDPE, PP) 

 שקיות פוליאתילן 6.11% כוכיתז -בקבוקי פיקדון  13.60%

פסולת מעורבת )חיתולים,  0.01%
 הגיינה וכוי....(

 אריזות קרטוני משקה 6.01%

0.01% 
 -פסולת שאריות מזון

 אורגני )גזם ושאריות מזון(
 אריזות מתכת 6.33%

 אריזות קרטון ונייר 11.58% פסולת נייר 3.65%

5.36% 
פסולת יבשה אחרת 

 )צעצועים, טקסטיל וכוי(

 אריזות פלסטיק אחר 5.15%

    
אריזות זכוכית )שאינן  13.92%

 פיקדון(
הכל אחוז ללא  סך 22.62%

 אריזות
 סך הכל אחוז אריזות 77.38%
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 -  קדחת מערב הנילוס .4.2

 
 

 

  –  תנים      .4.3

 פו תנים ברחוב דרך השדותתושבים הודיעו כי נצמשה עדכן כי,         

  ת באזור והודעה על פי הנחיית וטרינרית הרשות הוצבו מלכודו  4 –ו  3        

 נמסרה לרשות הטבע והגנים.         
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 2019תקציב מחזור     4.4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

תקציב מחזור 2019
הוצאות הכנסות 

פינוי 

אריזות
₪ 35,000₪ 38,000

42,000 39,000₪ ₪פינוי קרטון

פינוי 

זכוכית
₪ 0₪ 0

פינוי 

טכסטיל
₪ 720₪ 0

פינוי נייר

החזר של 

10%  ע"י 

תאגיד תמיר

₪ 3,000₪ 15,000

פינוי 

בקבוקי 

פלסטיק

₪ 20,000₪ 20,000
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את הודה לכל חברי הוועדה על פעילותם לאורך השנים  יו"ר הוועדה נעל 4.5
 ותרומתם לקהילה ולוועדה.

 

 

 

 

 

 
 ,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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