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 18 סיכום ישיבה  –ועדת איכות הסביבה הנדון: 
 6201 בדצמבר

בשעה  2016 בדצמבר 18ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  .1
 , בחדר הישיבות ע"ש רכטר.19:00
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 הנושאים לדיון: .4

 הסכם חדש למחזור בקבוקים אביב תעשיות מחזור .4.1

נחתם הסכם חדש לפינוי בקבוקים עם  13.12.16בתאריך משה מעדכן כי 
לשביעות אביב תעשיות מחזור, ספק אשר סיפק בעבר שירות למועצה 

 רצונה המלא.

שקלים לחודש עבור  260הספק הקודם "הנקודה הירוקה" שילם למועצה 
 כלל הפינויים לכל העמדות הפזורות ברחבי הכפר.

 לחודש לפינוי אחד של כל  ₪ 714על פי ההסכם החדש, תשלם המועצה 
     העמדות, על פי הערכה של פינוי אחד בחודש, הסיבה לתשלום היא ערכו 

     ופוחת באופן משמעותי של חומר הגלם הנאסף, בנוסף לעלויות  ההולך
 הגבוהות של שינוע החומר.

 מכרז חדש ללכידת כלבים ולפנסיון לכלבים .4.2

היום התקיימה ועדת מכרזים לפתיחת מכרז ללכידה משה מעדכן כי 
 ופנסיון לכלבים.

אותו ספק שמספק שירותים  –הוגשה הצעה אחת על ידי כ"ג מנופים 
 .למועצה

 תחילת קנסות לכידות כלבים .4.3

לאחר פרסום של חודש וחצי באתר המועצה החל פקח משה מעדכן כי 
איכות הסביבה במתן קנסות מנהליים לבעלי כלב שכלבו ייתפס משוטט 

 ללא בעליו ברחוב.

 הקנסות: גובהלהלן 
 

2016 2017 

קנס 
 מנהלי

0 500 

 0 300 לכידה

יום 
 שהיה

100 36.5 

 הובלה
 

81 
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 2017שירות איסוף מחזור מבתי התושבים לשנת  .4.4

בתהליך של הכנת מכרז  המועצה בימים אלו נמצאתמשה מעדכן כי 
לניקיון וטאוט רחובות. במסגרת המכרז הטמענו את האופציה של איסוף 

 פסולת למחזור מבתי התושבים.

תמשיך המועצה  2017במידה והעלויות יהיו במסגרת התקציב לשנת 
פסולת מחזור מבתי התושבים ותספק את השרות לכלל בתי האב, לאסוף 

תפסיק  02/2017במידה והעלויות יהיו גבוהות יותר , החל מתאריך 
 משפחות. 60-המועצה את שירות איסוף הפסולת למחזור שניתן ל

רכז חינוך לקיימות מ.א חוף השרון  –הצגת ארז ודרו מהיחידה הסביבתית  .4.5
 "נפגשים בשביל לכיתות ד' ". וכפר שמריהו, הצגת תכנית

 :מטרת התוכניתציג בפני חברי הוועדה את הארז 

הכרות התלמידים עם שטחי המועצות, הגורמים הפועלים והפרויקטים 
 המקודמים בה בהיבטי סביבה טבעית, חקלאית, תרבותית וחברתית.

חיזוק הקשר, שיתופי פעולה ועשייה משותפת של בתי הספר בנוגע לשימור 
 ח הסביבה טבעית, חקלאית, תרבותית וחברתית. וטיפו

 :אופן ביצוע התוכנית

סיורים בשטח,  3שיעורים בכיתה  4התוכנית מועברת לשכבת ד' במסגרת 
בבית הספר -מפגשים.   8 כ''היום שיא במסגרת שבוע אהבה לסביבה, ס

 כיתות ד'. 3ישנן 

שני שטחי הלימוד שנבחרו הינם : סיור ראשון בחורשה בישוב, סיור 
בבריכת חורף רשפון, סיור שלישי בבריכת חורף געש במסגרת אירוח 

 קדם''.-''שבוע באהבה לסביבה'' וסיור רביעי במצוק ''ארסוף

 

 

 ,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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