המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק

 09ספטמבר 0480
ה' תשרי תשע"ה

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

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  10בספטמבר
1104
 .8ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  48בספטמבר  0480בשעה  ,89:44בחדר
הישיבות ע"ש רכטר.
 .0השתתפו:
 .0.8סיון אבנרי– יו"ר
 .0.0דרור אלוני – חבר
 .0.0סיגל זוז – חברה
 .0.0עמי אמיר – חבר
 .0.9עמירם אליאסף – חבר
 .0.1לאה גרינברג – חברה
 .0.2יוסי גיארון – חבר
 .0.1דר' יוקי גיניגר – חבר
 .0.9גלי האזה – חברה
 .0.84משה שוהם – מרכז הוועדה
 .0נעדרו:
 .0.8יעל צוקר – חברה
 .0.0חוה מנדלסון – חברה
 .0הנושאים לדיון:
 .4.0פתרונות למחזור בבתי התושבים:
עובדי הכוח הירוק ,מבצעים פינוי פסולת מחזור מבתי התושבים בכל יום שני עד השעה
 84בבוקר.
למרות מספר נסיונות להגיע לתודעה הציבורית תושבי הכפר אינם מנצלים את השרות
אשר ניתן.
חברי הוועדה ביקשו לדעת האם המועצה ערוכה לאיסוף פסולת למחזור מכלל
התושבים באותה מתכונת .
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משה משיב כי המחלקה ערוכה לאיסוף של כ  04%מכלל התושבים.
חברי הוועדה ביקשו לדעת כיצד ניתן לבצע פינוי של פסולת מחזור מכלל התושבים.
משה הציע כי במסגרת מכרז הניקיון החדש שיכנס לתוקף בשנת  0489יעמיד הקבלן
לרשות המועצה רכב ועובד לאיסוף הפסולת.
העלויות הכרוכות יועברו לחברי הוועדה.
בימים אלו מחלקת איכות הסביבה מכינה הסכמי התקשרות חדשים לכלל סוגי חומרי
הגלם הקיימים :בקבוקי פלסטיק ,זכוכית ,נייר ,טקסטיל ,קרטון ,נייר ,מתכות ,פסולת
אלקטרונית וסוללות.
 .4.1וטרינר הרשות
משה מדווח לוועדה כי המועצה תעסיק וטרינר כעובד רשות ב 88-אחוזי משרה וזאת
במקום  00אחוזי משרה כפי שנדרש ע"י משרד החקלאות ומשרד הפנים.
כל האישורים לתהליך זה התקבלו והמועצה תפרסם מכרז .
 .4.4חוק מניעת רעש
משה מדווח כי על מנת לעמוד בדרישת סעיף  80א' לחוק מניעת הרעש ,הקובע כי "לא
יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים"  ,יש צורך
בעדכון חוק העזר לכפר שמריהו "מניעת רעש" התשס"א – .0449
חוות הדעת של היועץ המשפטי של המועצה קובעת כי יש לפעול לשינוי חוק העזר
באופן שיהיה תואם לתקנות הכלל ארציות ,שהרי בעניינו ,יש סתירה בין חוק העזר
לתקנות.
חברי הוועדה ביקשו להעביר לאישור המליאה הקרובה.
בברכה,
סיון אבנרי
חבר מועצה ויו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה

רשם – משה שוהם
העתקים :
חברי הוועדה
חברי המועצה המקומית
מנהלי מחלקות
היחידה הסביבתית רעננה – מנכ"ל
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