המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
 41בינואר 0480
ה' בשבט תשע"ד
לכבוד
______________
(רשימת תפוצה)

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  92בדצמבר 9102
 .8ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  09בדצמבר  0480בשעה  ,89:44בחדר
הישיבות ע"ש רכטר.
 .0השתתפו :
 .0.8סיון אבנרי – יו"ר
 .0.0דרור אלוני – חבר
 .0.0סיגל זוז – חברה
 .0.0עמירם אליאסף – חבר
 .0.9יעל צוקר  -חברה
 .0.1לאה גרינברג – חברה
 .0.2יוסי גיארון – חבר
 .0.1דר' יוקי גיניגר  -חבר
 .0.9משה שוהם  -מזכיר הוועדה
 .0נעדרו:
 0.8גלי האזה – חברה
 0.0חוה מנדלסון – חברה
 0.0עמי אמיר – חבר
 .0הדיון
 .0.8הצגת יו" ר הוועדה וחברי הוועדה החדשים
 .0.0משה הציג את תפקידי מחלקת איכות הסביבה בפני חברי הוועדה
 .0.0דיווח על נתוני מחזור מתחילת  0480ועד לסוף נובמבר  ,0480ביחס לכל שנת .0480
 .0.0.8גזם  -עלייה של כ 84% -
 .0.0.0פלסטיק – עלייה של כ – 94%
 .0.0.0קרטון – אותה כמות
 .0.0.0נייר –אותה כמות
 .0.0.9טקסטיל – אותה כמות
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 .0.0.1אשפה ביתית – אותה הכמות
 .0.0.2פסולת אלקטרונית – אותה כמות
 .0.0משה הציג בפני חברי הוועדה את שתי הבעיות העיקריות העומדות בפני המחלקה :
 .0.0.8עידוד המחזור – למרות הנתונים הגבוהים בכמויות המחזור עדין ניתן לראות
כמויות גדולות של קרטונים ,בקבוקים ,זכוכית ונייר המושלכים לפחי האשפה
במקום לעמדות המחזור.
 .0.0.0כלבים משוטטים – למרות צמצום התופעה עדין ניתן לראות כלבים משוטטים
ברחבי הכפר.
 .0.9הוצגה בפני חברי הוועדה הצעה להקמת יחידת נאמני ניקיון שתהיה מורכבת מהשכבה
המבוגרת של תושבי הכפר.
 .0.1פתרונות והצעות :
 .0.1.8חברי הוועדה החליטו כי הטיפול בשני נושאים בסעיף  0לעיל יודגשו בשנת .0480
 .0.1.0הצעו ת חברי הוועדה לעידוד מחזור :
 .0.1.0.8הינה להגיע לתושבי הכפר באמצעות ילדי גני הילדים וילדי בית הספר
בפעולות ,אשר תיזום המחלקה בעזרת הצופים ,שבט ני"ר.
 .0.1.0.0המלצה של סיגל זוז לפרסם את מיקום העמדות למחזור זכוכית בדף
הפייסבוק של המועצה.
 .0.1.0.0המלצה נוספת  -לעלות סלוגנים לעידוד המחזור בכל מנשר שהרשות
מנפיקה לתושבים.
 .0.1.0.0ההמלצות התקבלו.
 .0.2הצעת חברי הוועדה לסוגיית הכלבים המשוטטים הינה מינימום סובלנות וכי יש
להפסיק עם האזהרות הניתנות כיום ול התחיל במתן ברירות קנס.
יש להנפיק הודעה לתושבים .
 1.0ההצעה להקמת יחידת נאמני ניקיון נדחתה
בברכה
סיון אבנרי
חבר מועצה ויו" ר
הוועדה לאיכות הסביבה

רשם – משה שוהם
העתקים :
חברי הוועדה
חברי המועצה המקומית
מנהלי מחלקות
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