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 עדה :ובו שנידונוהנושאים 

 .הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים במועצה 

 .נתוני מחזור פסולת אריזות 

 .החלפת מדבקות בפחי המחזור בכפר 

 .קומפוסטרים לשימוש התושבים 

 .יום חיסונים מרוכז לכלבת 

 

משתתפי הישיבה עודכנו שהתקבלה החלטה לצמצם את  :הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים .4

רכישת והשימוש בכלים חד פעמיים, כמו כן המועצה תרכוש  כלים רב פעמיים עבור כלל 

 מחלקות המועצה. 

 :נתוני מחזור פסולת אריזות .5

 מהפסולת 70.86% כך כי עלמצביע  28.8.19דוח מדגם פינוי פחים כתומים שבוצע בתאריך 

 שהושלכה לפחים הינה פסולת אריזות. 

 81.98% כך כי  מצביע על 16.12.19דוח מדגם פינוי פחים כתומים שבוצע בתאריך 

 מהפסולת שהושלכה לפחים הינה פסולת אריזות.        

 זה עדיין לא מספיק הנה עליה מבורכת והיא פרי עמל של הסברה ופרסום אולם  10%העלייה של        

 ואנחנו שואפים ליותר.        

 נמשיך לפרסם ולהגביר את המודעות לעידוד המחזור ולסיווג סוגי הפסולת לפי הפחים.       

 :החלפת המדבקות בפחי המחזור .6

   את  הכפר הוחלט לפנות לחברות שמספקותלאחר צילום ומיפוי פריסת פחי המחזור ברחבי        

 המיידעות את התושבים מה זורקים בפחים.הפחים לצורך החלפת מדבקות חדשות        

 שלושה שבועות עד חודש. -צפי להחלפת כ       

       בנוסף, אלעד ואני נבצע פריסה מחדש של פחי המחזור כדי להוסיף פחים במקומות בהם יש        

 עומס באופן קבוע.

 : הוצג בפני הועדה מפרט של קומפוסטר לדוגמא אשר המליץ עליו עמיעד לפידות .7

 יח'.  48ש"ח כולל מע"מ בהזמנת מינימום  700מחיר עבור קומפוסטר אחד 

 על פי דיני הרכש של הרשויותהצעות מחיר נוספות  2נשלחה בקשה למחלקת הרכש לקבלת   

  .המקומיות

 תושבים שירשמו למשלוח הראשון. 48הרכישה מותנית בתשלום מראש של בנוסף,   

על ידי ד"ר  18.12.19המשתתפים עודכנו לגבי יום חיסונים מרוכז לכלבים שיתבצע בתאריך  .8

 סתונית כץ הוטרינרית הרשותית.
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ים, הנושא נבדק מספר פעמים יהעלה את נושא הפקת חשמל באמצעות פנלים סולראמיר עמי  .9

 והוסבר למשתתפים כי כל אופציה שתיבחן תכנסות הבאהבהוהועדה תעודכן במסקנות בעבר 

  מכרז על פי דין. לתיעשה באמצעות הליך ש בעתיד 

עדכנה שבשבט ניר האג'נדה היא לחינוך צמצום תרבות הצריכה,. ,רכזת הצופים ,דרור לגזיאל  .10

וריות ושהם בנוסף מעדכנת דרור כי הם עשו גינת תבלינים בתוך בקבוקים שלקחו מהמחז

 נבחרו להיות שבט ירוק.

עדכנה שבית הספר הקים קיר ירוק, גינה קהילתית,  ,חינוךהמנהלת מחלקת ,אדוה חלפון  .11

 והחל תהליך הסמכה לבית ספר ירוק.
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 אתי אנקורי – מהרש
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