המועצה המקומית כפר שמריהו
הכוח הירוק
יום רביעי  88יוני 0480
י"ג סיון תשע"ד
לכבוד:
חברי וועדת איכות הסביבה
(רשימת תפוצה)

הנדון :ועדת איכות הסביבה – סיכום ישיבה  92במאי 9024
 .8ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  09במאי  0480בשעה  ,89:44בחדר הישיבות
ע"ש רכטר.
 .0השתתפו:
 .0.8סיון אבנרי– יו"ר
 .0.0דרור אלוני – חבר
 .0.0חוה מנדלסון – חברה
 .0.0עמירם אליאסף – חבר
 .0.9לאה גרינברג – חברה
 .0.1יוסי גיארון – חבר
 .0.2דר' יוקי גיניגר – חבר
 .0.1גלי האזה – חברה
 .0.9משה שוהם  -מזכיר הוועדה
 .0נעדרו:
 0.8עמי אמיר – חבר
 0.0סיגל זוז – חברה
 0.0יעל צוקר  -חברה
 .0הנושאים לדיון:
 .0.8הצטרפות המועצה ליחידה הסביבתית –
המועצה הצטרפה ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון כחברה מלאה החל מתאריך
 ,8.0.0480היחידה הינה יחידה מקצועית שתסייע ביעוץ והכוונה סביבתיים לגופים במועצה
בשלב ראשון החלה היחידה בביצוע מיפוי של הצרכים והפערים הסביבתיים הקיימים
ברשות.
יו"ר הוועדה סקר בפני חברי הוועדה את השלב השני  -הסברה והטמעת חינוך סביבתי בבית
עגול).
הספר ,גני ילדים וקהילה ,שפעילותו מתבצעת במקביל לשלב הראשון (שולחן
היחידה רוצה ויכולה לתרום תרומה מקצועית רבה אך יש צורך בשיתוף פעולה של גורמי
המועצה.
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 .0.0הצבת שירותים כימיים באתרי בנייה –
המועצה החליטה לחייב את כל אתרי הבניה ברחבי הכפר להציב שירותים כימיים
בתחומם החל מתאריך  8.41.80תתבצע אכיפה בנושא.
הודעות הועברו למנהלי העבודה באתרי בנייה.
 .0.0כנס פתרונות מחזור:
משה מדווח לוועדה כי בתאריך  80.1.0480יעברו יו"ר הוועדה ומזכיר הוועדה השתלמות
בנושא פתרונות מחזור.
במסגרת ההשתלמות יקבל יו"ר הוועדה את " אות המחזורית המצטיינת " לשנת 0480
וזאת על רקע אחוז המחזור הגבוה בארץ בקרב המועצות האזוריות והמקומיות.
 .0.0נחשים בכפר –
 .0.0.8משה הציג לחברי הוועדה סרטון של לכידת נחש צפע בכפר
 .0.0.0משה דווח כי בחודשיים האחרונים התבצעו במוקד המועצה  89קריאות בנושא
נחשים שמתוכם בוצעו  1לכידות.

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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