המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
יום ראשון  08ספטמבר 2013
ד' תשרי תשע"ד
לכבוד
______________
)רשימת תפוצה(

2013 ¯·ÓËÙÒ· 01 ‰·È˘È ÌÂÎÈÒ – ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙„ÚÂ :ÔÂ„‰
 .1ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  01בספטמבר  2013בשעה
19:30
 .2השתתפו:
 .2.1דר' ליויה תיאודור – יו"ר
 .2.2דרור אלוני – חבר
 .2.3גלי ארד האזה – חברה
 .2.4חוה מנדלסון – חברה
 .2.5לאה גרינברג – חברה
 .2.6יוסי גיארון – חבר
 .2.7ד"ר יוקי גיניגר  -חבר
 .2.8עמי אמיר – חבר
 .2.9משה שוהם-מזכיר הוועדה
 .3נעדרו:
 .3.1עמירם אליאסף  -חבר
 .3.2יהודית בן טובים – חברה
 .3.3סיגל זוז  -חברה
 .4הנושאים שעלו:
 .4.1דיווח לחברי הוועדה על נתוני מחזור מתאריך  01/01/2013ועד לתאריך
 30/06/2012בהשוואה לשנת : 2012
 .4.2גזם  -עלייה של כ20% -
 .4.3פלסטיק – אותה כמות
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 .4.4קרטון – אותה כמות
 .4.5נייר – ירידה של כ15% -
 .4.6טקסטיל עלייה של כ25% -
 .4.7אשפה ביתית – אותה הכמות
 .4.8משה מדווח לוועדה כי לאחרונה הוצבו שני מתקנים למחזור זכוכית האחת
בסמוך לבניין הדואר והשנייה בחניון מרכז וייל ,סמוך למכולת.
 .4.9על מנת להגיע למודעות ציבורית גבוהה ,המועצה יצאה בקמפיין פרסום
בנושא מחזור .למיטב ידיעתנו ,תושבים רבים עדיין משליכים נייר ,קרטון
ובקבוקי פלסטיק למיכל האשפה הביתית במקום למכלי המחזור וזאת
למרות שהמועצה מעמידה לרשות התושבים את האפשרות להוציא
קרטונים ופסולת אלקטרונית לחזית הבית בכל יום שני עד השעה .10:00
משה מבקש את עזרת חברי הוועדה במציאת פתרון פרסומי יעיל יותר .
חברי הוועדה מציעים פרסום על גבי באנרים עם "סלוגן" מתחלף.
.5

דיווח על מפגעי נמלת האש -המועצה מבצעת הדברה בשטחים הציבוריים
על פי דוח
ניטור שמבצע מנטר המועצה מר טל ווינברג.
ההדברה מתבצעת בשלושה שלבים בחודשים מאי יולי ספטמבר.
תוצאות ההדברה היו טובות ומעודדות אך במשך הזמן הבחנו כי ההדברה
אינה
אפקטיבית משום שתושבים רבים אינם מבצעים את ההדברה בשטחם
הפרטי  ,למרות הודעות שנמסרו לכלל התושבים ,ולכן מפגעי נמלת האש
חזרו לשטחים הציבוריים .

.6

חברת הוועדה לאה גרינברג מדווחת כי לאחרונה ישנם אירועים כגון ימי
הולדת במתחם
בית הספר אשר משמיעים מוסיקה בנוסף לצעקות ילדים ומפריעים למנוחת
השכנים.
דרור אלוני חבר המועצה משיב כי התופעה ידועה וישנה הוראה להשתמש
בציוד הגברה
באופן שלא יהווה מפגע רעש
בברכה

דר' ¯Â„Â‡˙ ‰ÈÂÈÏ
יו"ר הוועדה

רשם – משה שוהם

: ÌÈ˜˙Ú‰
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חברי הוועדה
חברי המועצה המקומית
מנהלי מחלקות
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