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 עדה :והנושאים לדיון בו

 .התקשרות עם עמיעד לפידות לפיילוט לריסוק גזם 

 .דוח מדגמי תכולת פינוי פחים כתומים 

  הסביבה מחוז תל אביב.עדכון פגישה עם נציגי המשרד להגנת 
 .מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם 

 כללי 

 

 :עמיעד לפידות לפיילוט לריסוק גזםהתקשרות עם  .4

לביצוע בנושא עמיעד לפידות מר התקשרות עם המשה שוהם עדכן בדבר  ת הישיבהבפתיח 4.1

 ריסוק הגזם.לפיילוט  

משאית פינוי גזם הפיילוט ייבחן במושגי עלויות חודשיות שהרשות משלמת כרגע מול עלות  4.2

 וריסוק.

עמיעד לפידות, דני בית דין, אמירה אורית  החליטה כי תיקבע פגישה שבה יוזמנו :עדה ווה 4.3

 כדאיות כלכלית ועלות תועלת של ריסוק הגזם. על מנת לבחוןמשה ואתי 

 

 :ח מדגמי תכולת פינוי פחים כתומיםדו .5

מהפסולת  70.86% עלמצביע  28.8.19דוח מדגם פינוי פחים כתומים שבוצע בתאריך  5.1

הינה פסולת מעורבת המורכבת  29.14%שהושלכה לפח הכתום הינה פסולת אריזות והיתר 

  מפסולת יבשה, צעצועים, בגדים, בקבוקים, זכוכית ועוד... שאינה  מתאימה לפח הכתום.

לעודד תושבים להשליך את הפסולת המתאימה לפחים הוחלט על ידי הוועדה כי יש  5.2

 הכתומים, הדבר יעשה באמצעות פרסום מאסיבי.

 

 :המשרד להגנת הסביבה מחוז תל אביבעדכון פגישה עם נציגי  .6

הפגישה נערכה בנוכחות פגישה עם נציגי המשרד להגנת הסביבה : משה עדכן כי התקיימה  6.1

 . א , משה שוהם ואתי אנקורינציגים מהמשרד להגנת הסביבה , סרג' קורשי

מר יורם הורביץ מנהל מחוז ת"א הציג את הפרופיל הסביבתי של כפר שמריהו, שכלל   6.2

 .נתונים כלליים

הפרופיל התייחס למספר נושאים: ערכים ומפגעים סביבתיים, תכנית מזרח כפר שמריהו, 

חינוך וקהילה, לחימה שדה תעופה, מפגעי רעש, חינוך )גנים ירוקים(,טיפול בפסולת ,מחזור, 

 .במזיקים, שפכים עירוניים, חומרים מסוכנים, רישוי עסקים, איכות אוויר, אסבסט וקרינה

בכל אחד מהנושאים ניהלו הצדדים דו שיח התעדכנו בסטטוס והוחלט על דרכי פעולה 

 :ועבודה משותפת ולהלן עיקרי הדברים

  – ערכים ומפגעים סביבתיים 6.2.1

 .ונידון נושא מתחם המערות ומפגעי הבטיחות במתחםהוזכרו ערכי הטבע בכפר 

הוסבר לנציגי המשרד כי המתחם יפתח רק לאחר תיקון כל ליקויי הבטיחות ובאישור 

 בודק בטיחות מוסמך.
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  – תכנית מזרח כפר שמריהו 6.2.2

נציגי המשרד הזכירו את ביטול תכנית מזרח כפר שמריהו וראש המועצה הרחיב ונתן 

שמוצעת ע"י עיריית הרצליה ועל הרצון של כפר שמריהו להקצות סקירה על התכנית 

 .שטחים להקמת דיור מוגן במסגרת התוכנית

בנוסף סקר ראש המועצה את פרויקט תשתיות הביוב בכפר, מה נעשה עד כה, מה 

 .מתי צפויות כל העבודות להסתייםבעבודה כרגע מה נותר לבצע ו

 

  – חוק הרעששדה התעופה ו 6.2.3

, מהווה מפגע רעש סביבתי יומיומי אולם אין כרגע צפי לסגירת השדהשדה התעופה 

 , עלתה הבעיה בביצוע אכיפה כנגד השדה בשל היותו רשות ממשלתית.ףבנוס

 

  – טיפול בפסולת 6.2.4

דני בית דין ראש תחום תשתיות, סקר את נתוני המחזור של הכפר והדגיש כי כמויות 

 .הגבוהה שמייצרים בכפרהמחזור בכפר גבוהות וזאת עקב כמות הגזם 

. תכנית לצמצום כמויות הגזם בכפר משה הסביר כי המועצה בימים אלו שוקדת על הכנת

 .נציגי המשרד ביקשו להיות שותפים לגיבוש התכנית, המועצה מברכת על כך

 -דני בית דין ביקש לבדוק האם ניתן להסמיך את שני הגנים הנוספים להיות גנים ירוקים

 הנושא יבחן.

 

  -תאגיד תמיר   6.2.5

יורם הורביץ בירר האם יש בעיה מול תאגיד תמיר וציין כי המשרד להגנת הסביבה הינו 

 .הרגולטור של התאגיד ויכול לטפל מולו בכל בעיה

 

  –רישוי עסקים  6.2.6

סומך  מנהלת תחום תעשיות, אמרה שתשמח לשיתוף פעולה בנושא  –מיכלסון   אורנית

 .רישוי עסקים ונכון להיום אין שיתוף פעולה

 .כיוון שאין תעשיה בכפר אין בעיות בנושא זהלדברי אורנית  -  איכות האוויר 6.2.7

 

משה שוהם עדכן שפונו כל לוחות האסבסט במבני הציבור, אלעד אברמוביץ  -אסבסט  6.2.8

למועצה יש התקשרות מוסדרת לפינוי אסבסט עם הספק  .הוסמך ומונה לסוקר אסבסט

 .כדורי גם בשגרה וגם בחרום

 
 

יעקב ברדה מרכז בטיחות קרינה, העלה את נושא הקרינה  והדגיש כי בשנים  -קרינה  6.2.9

"מתקני שידור זעירים"  5מתקני שידור דור  הקרובות צפויים לקום מספר גדול של

מהיתר בניה, הקמה והפעלה של מתקנים אלו יקבלו היתר סוג של המשרד הפטורים 

להגנת הסביבה ויותקנו על פי התנאים בהיתר וזאת בניגוד למצב הקודם שבו נדרשו 

 .להיתר
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וסוכם עם יעקב   משה העלה את בעיית הקרינה ברחוב הנוטע  מקווי רשת החשמל

לידיו ותבחן האפשרות של שהמועצה תעביר שוב את כל החומר הרלוונטי בנושא 

 .השתתפות המשרד בסיוע כספי להטמנת הקו

העלה את האפשרות לבצע פיילוט לרישום ומיפוי כל קווי החשמל והמתח יעקב ברדה 

 .והמרחקים ביניהם

 

 בסיום יצאו כל הנוכחים לסיור שטח בתוואי העבודה של קו הביוב המאסף. 6.2.10

 

 :מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם .7

יצא מכרז חדש לדרך בנושא פינוי אשפה וגזם, הספק  01/09/19בתאריך משה עדכן כי  7.1

המכרז הוגדר לשנה עם אופציה  י.ר.א.ב זכה גם הפעם. –שסיפק  בעבר  שירות למועצה 

המטרה הינה לנסות להגיע לפתרונות ירוקים  שנים נוספות כל שנה בנפרד.  -5 להארכה ל

 יציאה מהמכרז.בנושא הגזם, לצמצם עלויות ולאפשר פתח 

 פעמים. 3המועצה תפנה אשפה פעמיים בשבוע במקום  2020משה עדכן כי החל משנת  7.2

עידוד צמצום הצריכה ומחזור להמועצה צריכה להיערך למסע הסברה לתושבים 

 מקסימלי.

 :כללי .8

עדות הבאות, כמו כן לזמן ועדה ביקשו לזמן את נציגי הצופים באופן קבוע לוומשתתפי הו 8.1

 מחלקת החינוך של המועצה.את מנהלת 

משה ואתי ייפגשו עם נציגי תאגיד  –לאיסוף זכוכית דרישת הוועדה להוספת מחזוריות  8.2

 תמיר לדון באפשרות להוסיף מחזוריות.

לשיווק קומפוסטרים ביתיים  בצעדת הבנים הקים עמדת הסברהלכמן כן, דנו באפשרות  8.3

תושבים להשתמש בקומפוסטרים שיוצגו על ידי מספר ספקים וזאת על מנת לעודד את ה

 כל נושא הקומפוסטרים יתקיים בליווי מקצועי של עמיעד לפידות. ולצמצם אשפה לפינוי.

עדה, יתווסף לינק לניטורית בהודעות השבועיות לתושב שיאפשר ולבקשת משתתפי הו 8.4

 נגישות ונוחות לצפייה בתוכנה.

 .שטחים הפתוחיםשו זריעות הפרחים בלסיום משה שוהם עדכן כי השבוע יחוד 8.5

פרחי הבר החמציצים חונקים את משה ציין כי בפרחי ארץ ישראל  דונם 40-כיזרעו 

 מבצעת טיפול נקודתי במקומות אלו.ולכן המועצה ומונעים מהם את התפתחותם 

הוחלט על הקמת תתי וועדות לטיפול בנושאים כגון: צמצום כמויות האשפה, אנרגיה  8.6

 סולארית ועוד..

  לצורך הטיפול הוקמה קבוצת ווטסאפ של חברי הוועדה.
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 ,בברכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתי אנקורי – מהרש

 העתקים :
 חברי הוועדה

 חברי המועצה המקומית
 מנהלי מחלקות

 אמירה זוכוביצקי ברוך

 מועצה ויו"ר תחבר

 הוועדה לאיכות הסביבה
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