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  2013 מחלקת איכות הסביבה לשנת –פעילות שנתית 

  
  נמלת האש הקטנה

  ביצוע הדברה   לפי דונםשטח כללי  נושא
   פעמים בשנה3  270  נמלת האש הקטנה

    
  יתושים

  
  ניטור  מספר פניות מוקד  נושא

  יתושים
  יתוש נמר אסייתי

י קריאות "הניטור מתבצע עפ  529
  י תוכנית עבודה"מוקד ועפ

  
  

  וזתעלת ניק
  

  ביצוע הדברה וניטור  א"גודל לפי מ  מספר  תעלות ניקוז
הדברה וניטור מבצעים פעם   13.000  11  תעלת ניקוז מי גשמים

  בשבוע
  אחת לשבוע    בכל תעלות הניקוז  טיפול נגד עשביה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הדברה
  

  ביצוע הדברה  מספר פניות מוקד  נושא
    39  זבובים

: דברה נגד מזיקים  כגוןבוצע ה  260  הדברה במוסדות חינוך
  'מכרסמים נמלים וכד

  בוצע הדברה   85  צרעות, דבורים
מטרדי מזיקים שונים כגון 

  םמכרסמי, חרקים, נמלים
489    



  עיריית הוד השרון      

  תפעולאגף              

איכות הסביבה וחזות העירמחלקה           

    09-7759755   :פוןטל          

  7759511-09:  פקס          

 

  
  תהלוכן האורן

  
תאריך ביצוע   כמות עצי אורן  שנה

  החיסון
תאריך ביצוע 

  סקר
  לגילו הטוואי

הופעת טוואי   פניות תושבים
תנגדות לחומר (

  )ההדברה
  לא ידוע  5  2013אוקטובר   2014ינואר   608  2013
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  1טופס 
  דין וחשבון לגבי כמויות פסולת

  
  הוד השרון : שם הרשות המקומית

  
  51.000: מספר תושבים
  2012 בדצמבר שנת 31 בינואר עד 1-מה: תקופת הדיווח

  :כמפורט להלן, שפונתה למחזור, כמות הפסולת למחזור לסוגיה
  

  מפעל שאליו פונתה הפסולת/מקום  )טון (תכמו  סוג הפסולת
  ק.מ.א' חב  862  נייר עיתון

      נייר לבן
  תחנת מעבר השרון  253.35  קרטון

  )83.78(אביב תעשיות ) 6.44(ה "אל  90.22  פלסטיק
  ה"אל  3.48  מתכת

  ה"אל  78.13  זכוכית
  אתר שרונים+ צבי כהן ' חב  1472.30  גזם

  תחנת מעבר השרון+ צבי כהן ' חב  4917.45  ומר אורגני רקבובי לקמפוסטח
  אביבים' חב  20   טכסטיל-אחר 

      
    7678.93  השבה/כ מיחזור"סה
    22,332.74  כ פסולת להטמנה"סה
מיחזור , הטמנה: כ פסולת"סה

  והשבת משאבים
30011.67    

או השבת / המיחזור ו%
כ הפסולת "משאבים מסה
  תהמיוצרת ברשו

25.59    
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  1טופס 
  דין וחשבון לגבי כמויות פסולת

  
  הוד השרון : שם הרשות המקומית

  
  52.000: מספר תושבים
  2013 בדצמבר שנת 31 בינואר עד 1-מה: תקופת הדיווח

  :כמפורט להלן, שפונתה למחזור, כמות הפסולת למחזור לסוגיה
  

  ליו פונתה הפסולתמפעל שא/מקום  )טון(כמות   סוג הפסולת
  .מ.מ.ק+ ק .מ.א' חב  798.180  נייר עיתון

  .מ.מ.ק' חב  13.025  נייר לבן
  תחנת מעבר השרון+מ .מ.ק' חב  334.515  קרטון

    אביב תעשיות  +ה"אל  90.2288.590  פלסטיק
  ה"אל  3.78  מתכת

  ה"אל  73.450  זכוכית
   מיחזור שרונים–צבי כהן ' חב  5539.159  גזם

   מיחזור שרונים–צבי כהן ' חב  491.82  י רקבובי לקמפוסטחומר אורגנ
  מ.מ.ק + אביבים' חב  15.540   טכסטיל-אחר 

    3883  השבה
    11.241  השבה/כ מיחזור"סה
    24.233  כ פסולת להטמנה"סה
מיחזור , הטמנה: כ פסולת"סה

  והשבת משאבים
35.474    

או השבת / המיחזור ו%
כ הפסולת "משאבים מסה

  שותהמיוצרת בר

31.7    
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  אשפה יבשה מתוך אשפה  מעורבת+ הפרדת אשפה אורגנית                                       
  

  אשפה יבשה  אשפה רטובה בטון  חודש
    2.560  2012פברואר 

    20,640  2012מרץ 
    27,820  2012אפריל 

    19,680  2012מאי 
    29,960  יוני
    29,220  יולי

    023,30  אוגוסט
    24,100  ספטמבר
    24,200  אוקטובר
  243,720  29,880  2012נובמבר 
  620,760  55,880  2012דצמבר 

  332,400  51,840  2013ינואר 
  246,600  50,460  2013פברואר 

  321,200  58,120  2013מרץ 
  247,720  50,620  2013אפריל 

  339,840  65,360  2013מאי 
  330,900  64,580  2013יוני 
  308,520  74,740  0132יולי 

  385,640  65,200  2013אוגוסט 
  359,660  57,420  2013ספטמבר 
  463,260  65,900  2013אוקטובר 

  340,080  54,280  2013נובמבר 
  399,740  70,440  2013דצמבר

  
  
  


