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סיכום :פגישה ראשונה של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
 .1בתאריך 23.01.2019נערכה ישיבתה הראשונה של הועדה לאיכות הסביבה
במועצה
 .2נוכחים:
הילה טרייבר מנכ"לית המועצה ,עומר סובול מנהל אגף תפעול ,הדס גנות דותן
מחלקת קיימות ,סוזאן רובינשטיין רכזת חינוך לקיימות תושבת בצרה,
מנהלת
אורי קינן-בית יהושע ,נועם גסלר-כפר נטר ,אדוה רוגלין-געש ,יוני דניאלי -אודים,
דניאל פפקין -גליל ים ,עדי רוזנטל-שפיים ,לורנס מרגי -בצרה ,מירב קורן -בצרה,
שרון רומם-כפר נטר.
 .3מהות הפגישה:
הכרות חברי הועדה ,הצגת פעילות מחלקת קיימות .דיון על המשך פעילות הועדה..
 ..4להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה
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הוצגה מצגת על ידי מנהלת מחלקת קיימות שכללה את חזון המועצה ,מטרת העל
של מחלקת קיימות ,פעילויות מחלקת קיימות בתחום הקהילה ,התכנון והחינוך,
מדיניות ראש המועצה לקידום הריאה הירוקה והשטחים הפתוחים
הגב' מירב קורן מישוב בצרה שהיא נציגת יישוב בצרה במליאה נבחרה פה אחד
לכהן כיושבת ראש הוועדה
קיימות היא ערך עליון בחזון ובתפיסה של שמירה על הריאה הירוקה.
מתוך תכנית האב האסטרטגית של המועצה נבחרו  10פרויקטים שחלקם קשורים
לקיימות ,גזם ,שטחים פתוחים וחקלאות.
המועצה תומכת במאבק להרחקת אסדות הגז ללב ים והצטרפה לעתירת שש
רשויות לבית המשפט בדרישה לבטל את היתר הבניה שניתן להקמת אסדה ימית
לצורך פיתוח מאגר לווייתן.
ישנם  3מוקדי פעילות לוועדה :הסברה ותקשורת ,הסדרה מול הרגולטורים והטמעה
של היוזמות הקיימות
תכנית מתאר כוללנית מתבצעת יחד עם מנהל התכנון ובהובלתו של אדריכל אילן
אייזן מטרתה לתת עוגנים כלכליים לשמירה על השטחים הפתוחים.
כיום המועצה מתמודדת גם עם תכניות שמגיעות אליה וגם עם יוזמות תושבים

ט .נושא הפסולת -צריך לעשות עבודה ביישובים בנושא פינוי האשפה לסוגיה וגזם
י .התגייסות ויוזמה משותפת של תושבים חיונית ומהווה כוח.
.
 .5משימות להמשך:
א .קביעת פגישות משותפות לאורך השנה בבקרים ובהגדרה מראש של הזמנים
והנושאים לדיון
ב .הכנת רשימת נושאים שניתן לקדם או לקחת בהם חלק.
ג .קריאת החומרים המצורפים :תכנית העבודה ו 10הפרויקטים מתכנית האב לקראת
המפגש הבא.
.6בברכה

הדס גנות דותן
מנהלת מחלקת קיימות

