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 הנושאים לדיון: .4

 מיקום עמדות גזם .4.1

 משה סקר בפני חברי הוועדה את הבעיות בנושא עמדות הגזם. 

גזם, דורשים תושבים אשר בונים את ביתם החדש ובחזית מוצבת עמדת 
 לפנות את העמדה מחזית ביתם בטענה כי הפסולת מהווה מפגע חזותי.

החלטת הוועדה הינה שהמועצה תבחן בהקדם דגם אשר יספק מענה טוב 
 יותר לתלונות התושבים אך יאפשר אגירת פסולת גינון. 

 מכלים חדשים לאיסוף קרטון .4.2

  חתמה המועצה על הסכם מול חב'  ,בעקבות חוק האריזותכי משה עדכן                   
 .י.ר.א.ב                  
 חברת י.ר.א.ב הינה הספק הזוכה בהצבת מכלי מחזור לאיסוף קרטון.                 
 י הכפר הוצבו שישה מכלים מעוצבים ולהלן המיקומים:ברחב                 

  חניון –רחוב הזורע 

    15ליד מס'  -רחוב המעפילים 

  ליד יציאת חרום אגודת ספורט –שביל הדגנים 

  בית אבות נווה אביב –רחוב החבצלת 

  חניון רוטנברג –רחוב המעפילים 
 

 –פסולת אלקטרונית למחזור  .4.3

בהתאם לחוק "טיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות", 
נדרשה המועצה להתקשר עם גורם אשר הוכר כגוף יישום לעניין החוק 
ואשר במסגרת ההתקשרות יטפל בפינוי פסולת אלקטרונית וסוללות, 

 משטח המועצה. 

"מ.א.י  -שתי חברות המוכרות כגופי יישום : אקומיוניטי ו  קימותכיום 
 גיד מחזור אלקטרוניקה לישראל". תא

החברה שנבחרה לתת שרות למועצה הינה "אקומיוניטי תאגיד חברתי 
 למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ"

 השירותים כוללים :

 אשר תרוכז במוקד איסוף ייעודי  ,פינוי פסולת אלקטרונית
 במתחם בניין המועצה.

 סוף פינוי פסולת שתוצא ע"י התושבים לפתח הבתים בימי אי
מתואמים מראש, תשלום למועצה תמורת הפסולת שתיאסף 

 ותפונה.

נקבעה פגישה ליום רביעי הקרוב לחתימת החוזה ותחילת עבודה   
 משותפת.

  –החלפת עמדות מחזור לבקבוקים/פלסטיק  .4.4

במסגרת יישום חוק האריזות נדרשה המועצה להתקשר עם קבלן לפינוי 
המשמשים לאיסוף בקבוקי פסולת פלסטיק ולתחזוקת כלי האצירה 

 הפלסטיק.
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א חברת "הנקודה הירוקה" שהחליפה את חברת "אביב יה השנבחר החברה
 1.9.2015תעשיות מחזור" החל מתאריך 

עמדות ישנות בעמדות חדשות דגם: "עלה" כאשר  10 תוחלפנהבשלב ראשון 
 הן יוצבו ברחובות שבהן הסתיימו עבודות התשתית.

 עמדות. 21 תוחלפנהבסך הכל  .ות נוספותעמד 11בשלב השני יוחלפו 

  –תאורה במגרש הכדורגל  .4.5

הגב' לאה גרינברג ביקשה להסב את תשומת לב המועצה שהתאורה 
 במגרש הכדורגל דולקת גם כאשר אין אנשים ומעבר לשעות המותרות.

ראש המועצה וחבר הוועדה מר דרור אלוני הסביר לגב' לאה גרינברג 
 שתבדק. שכנראה ישנה בעיה טכנית

  –גיזום גדרות חיות הפולשות מרשות היחיד לרשות הרבים  .4.6

חברת הוועדה הגב' לאה גרינברג ביקשה להדגיש כי ישנם מספר נכסים 
 שגדר החייה שלהם פולשת מרשות היחיד לרשות הרבים.

מפקח איכות הסביבה מנפיק משה הדגיש בפני הגב' לאה גרינברג כי 
באופן שוטף במסגרת הסיורים היום יומיים התראות לגיזום גדרות חיות 

במידה וישנם גדרות שידוע לתושבים כי הם מהווים מפגע מתבקשים 
 להודיע למחלקת אחזקה.

תושב שלא יבצע את הגיזום ייקנס והמועצה תבצע את הגיזום ותחייב 
 בעלויות

לאחרונה החלה המועצה החלה להגביר את המודעות בנושא גם 
  שבים.באמצעות ההודעות לתו

 

 

 
 ,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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