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 הנושאים לדיון: .4

 - הדברת נמלת האש .0.8

משה הציג בפני חברי הוועדה את ממצאי הניטור שנערך לאיתור מוקדים 
בוצע הסבב הראשון של  ,של נמלת האש ועדכן כי במהלך השבוע שעבר

בשם ההדברה מתוך שלושה סבבים,  ההדברה מתבצעת באמצעות חומר 
 דונם בשטחים הציבוריים . 04 כ והודברו גרנולר

הודעות לתושבים נמסרו באמצעות מיילים והמועצה מקווה כי התושבים 
 יבצעו הדברה בשטחים הפרטיים על מנת למגר תופעה זו.

 יא הודעות נוספות בנושא.הגב' סיגל זוז ביקשה להוצ

 .יבוצע ע"י משה

 - בנושא מכלי אצירה חדשים לקרטוןעדכון  .0.0

בשבועיים הקרובים יוצבו, במקום מכלי האצירה הישנים, מכלי אצירה 
 .מעוצביםלקרטון חדשים 

 הדגם הוצג לחברי הוועדה.

חברי הוועדה ביקשו להציב מספר גדול יותר של מכלי אצירה לקרטון 
ברחבי הכפר, משה הסביר לחברי הוועדה שלמרות ניסיונותיו תאגיד 
ת.מ.י.ר אינו מאפשר להגדיל את מצבת המכלים בכפר שכן התאגיד הוא 

 זה שנושא בעלויות הכלכליות של הפינויים. 

הסביבתית הדס מרשל לבדוק את מר דרור אלוני ביקש מנציגת היחידה 
 הסוגיה מול התאגיד.

 – 0480עדכון נתוני מחזור בכפר לשנת       .0.0

 מחוז של ו נתוני המחזור ממשה עדכן את החברים כי לאחרונה התפרס     

 המועצה המקומית כפר שמריהו ממוקמת במקום הראשון   ואביב  תל      

 למרות ירידה בכמות המחזור לנייר. ,במחוז     

 נתוני המחזור כפי שפורסמו ע"י מחוז ת"א מופיעים באתר המועצה.     

 משה מודה לתושבי הכפר שבלעדיהם לא היינו מגיעים לאן שהגענו.     

 

 -עדכון בנושא קורס קיימות       .0.0

 אנשים, 80, נרשמו לקורס  00/40/89הקורס נפתח בתאריך      

   הקורס עסק ב : סקירה עולמית ומקומית של נושא הקיימות, וסוגיות      

 בשמירת טבע בישראל ושימור טבע מקומי, חלק מחברי הקבוצה      

 השתתפו בסיור לפארק חירייה, וסיור נוסף באזור הרצליה.     

  בנוסף, הייתה הרצאה מעניינת בנושא אוכל אורגני רעלים וריסוס,      

 סוגיית תרבות הצריכה המערבית, הובאו דוגמאות מהארץ  הועלתה     

 ומהעולם על כוחה של קהילה לחולל שינוי משמעותי, בסיכומו של      

 המפגש אחד לפני האחרון הוחלט על הפרויקט הנבחר: הפנינג ירוק בכפר     
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 ציפור  -לסבים/סבתות, הורים וילדים, בדגש על בניית תיבות קינון לירגזי    

  הפרויקט  –שיר מקסימה אשר מדבירה ביולוגית מעולה נגד חרקים.     

 במפגש האחרון מול ראש המועצה  41/41/89יוצג מחר, ביום שני     

 וגורמים נוספים.    

 ענות  ימשה עדכן כי למרות שהמועצה ממנה את הקורס לא הייתה ה    

 גדולה מצד התושבים .    

 .ח קורס נוסףהמועצה תשקול האם לפתו    

 

 –עדכון בנושא סקר אסבסט      .0.9

  משה עדכן את החברים כי בחודש הקרוב יתבצע סקר אסבסט לכלל            

 אסבסט". –מבני הציבור כפי שנדרש בחוק "חומרים מסוכנים            

 הסקר יתבצע בשיתוף ובעזרת היחידה האזורית לאיכות הסביבה            

 . בשרון           

 חברי הוועדה הציעו לערוך את הסקר גם בשטחים הפרטיים .                 

 .וחברי הוועדה יעודכנו בהמשךמשה הבטיח שהנושא ייבדק                  

 

 
 

 ,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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