
 
 ועדת הקיימות ואיכות הסביבה

 28/6/22בתאריך: 
 20:00-18:00שעות: 

 
  :משתתפים

 יו"ר הועדה  –רן יקיר 
 מזכירת הועדה  –שרון ויינברג 

 חבר מועצה וחבר בועדה –נאור שירי 
 חבר בועדהחבר מועצה ו –רפי בן מרדכי 

 מהנדסת המט"ש –עדינה משה 
 מנהל היחידה הסביבתית –אורן תבור 

 יו"ר תאגיד מיה וחבר מועצה –דואני נדב 
 מנכ"ל תאגיד מיה –חיים זרביב 

 תושב –אריק יפה 
 תושבת –עינת מרום 

 תושב –מיקי הוז 
 מנהל פארק הוד השרון –חיימון בלומנפלד 

 תושבת –ורדית  סגל מור 
 תושבת –עינת מעיין 

 חברת מועצה –רינה שבתאי 
 פקיד היערות העירוני –עידו רובינשטיין 

 תושבת –אתי שמילוביץ 
 תושב –ישראל שמילוביץ 

 תושב וחבר ועדה –שאול מוהל 
 עדי ברמוחה חברת מועצה )בזום(

 סגנית ראש העיר )בזום( –יעל ברזילי 
 מנהלת מח' קיימות )בזום( –רחלי קרוכמל 
 חבר ועדה )בזום( –יעקב שוויצקי 

 
 

  –רן יקיר  –יו"ר הועדה 
 ים )מט"ש(  רי : מכון טיהור שפכקנושא עי

 
 :עדכונים

 
יצאנו בקול קורא ליוזמות קיימות וקהילה של תושבים. המשרד להגנת הסביבה מממן יוזמה אחת והעירייה  -

 תשלים לשתי יוזמות
 
העירייה היתה בקשר עם העמותה לפני יציאת הקול הקורא. כעת העירייה תיגש  -קול קורא של יער האקלים  -

 לקול הקורא 
 

 נדב דואני: 
 

 שלבים  3 -מתחלקות ל –סוגיות המט"ש 
 טווח ארוך, טווח בינוני וטווח קצר.

 המט"ש ייסגר , כך הוחלט ברשות המים  2030בשנת 
 
 

  –נדב הציג מצגת על המצב של מט"ש היום
 

 מ"ק ליום 30,500מט"ש כפר סבא והוד"ש מתוכנן 
 מ"ק 29,371היתה ספיקה ממוצעת של  2021בשנת 

 %96של  המט"ש נמצא בספיקה
 צפי הספיקות עומד על מספרים גבוהים מהרגיל. 

 העירייה והתאגיד מתנגדים להקמת דיור בכ"ס ונגיש התנגדות למחוזי .
 יח' דיור צפויות בכ"ס  4000 - 1088אנו מתנגדים לבנייה המתוכננת בותמ״ל 

 



 
 

 :טיפול בשפכים לאחר סגירת המט״ש -טווח ארוך 
ת מט״ש אזורי במקום המט״ש הקטן של רמת השרון. צפויים קשיים סטטוטוריים, משובר בבניי– מט"ש רמת השרון

 והתנגדויות של רמה״ש.
 

קרוב לקיבוץ אייל יושבים בדרום השרון, עדיפות להתחבר אליהם וכך יפתור המון בעיות הזרמה לירקון  – מט"ש אייל
 ועוד..

 
 :טווח ביניים

 ש הקיים ,  דורשים כתנאי לכל תוכנית.משפכי הוד"ש לשפד"ן ולהוריד עומס מהמט" %70
 

  :טיפול מפגעי הריח במט"ש
 ביקשנו מחג"מ להצטרף לטיפול במצב הקיים .

 
 :עדינה משה

 
בנקודת הכניסה יש ריח מורגש ויש מתקן ששואב את הריח ומטפל בו , ישנה הפרדה בין המבנים והריחות  –מקורות ריח 

 סינון ומגיעים עד לאחו לח .נשאבים לתאים ללא חמצן, השפכים עוברים 
 

מאווררים  4ויסות חרום נכנס ממי שטיפה מסינון ומי גשמים,  כדי להימנע מריחות ושיקוע ישנם  -בריכת חירום
 מופעלים לסינון מפגע ריח.

 
 נדב דואני :

וקה חייבת בריכת החירום חייבת איטום ומטופלת חייבים לקבל מענה זה מיפגע , המט"ש לא מטופל תקופה ארוכה תחז
 להיות ברמה גבוהה , יש לנו כשל שאין מנהל למט"ש המון זמן, חייבים למצוא דחוף אנשי תפעול.

 
 עדינה משה :

 מתקנים לניטרול ריחות  6ישנם 
 מתקן תת שלבי

 מתקן מיכל אחסון
 

 :ניטור
 ניטור מערכת רציף

 שיפור התחזוקה החודשית 
 

  :חיים זרביב
 

 שלבים  3ישנם 
 מכשירים שלא טופלו המון זמן יש לטפל בהם כדי שיעבדו בתקינות, בודקים מפוח מפנח נעבור על כל המערכת   – 1שלב 

 ניטור ייתנו לנו אינדיקציה ,  הסקר ריחות יעזור לנו למצוא פתרונות ומענה מיטבי              
 בדיקות לשינויים  – 2שלב 

 
 :נדב דואני

 שלב הבריכה  מופיע בסקר ריחות 
 

 :חיים זרביב
 ע"פ תלונות מפגע ריח בקיץ ובסתיו מקבלים יותר תלונות  –דו"ח סקר ריחות 

 
 :נדב דואני

וחצי שנים שאנחנו במועצה רן יקיר אנוכי עם עוד חברי ועדה ומועצה מטפלים ודואגים  3היתה הזנחה תקופה ארוכה , 
 אבל הכל צריך עוד המון להשקיע 

 
 רן יקיר:

 
 סיכום 

 2030זרביב  מנכ"ל תאגיד מיה ולנדב דואני יו"ר תאגיד מיה, היעד הסופי הוא פתיחת מט"ש חדש. בשנת תודה לחיים 
 ייסגר המט"ש הקיים. 

 הספיקה גבוה מדי ולא מאפשרת להוסיף תוספות חדשות
 נושא תכנון דיור נוסף –טווח מידי עושים עבודות הנדסיות וחקר 

 



 ונעדכן לגבי מטרדי רעש המטוסים ועוד נושאים  תתקיים עוד ועדה  2022במהלך חודש יולי 
  


