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 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה לית" מנכ
06.03.2019                   

   חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 2' מס פגישה :סיכום

הישיבה התקיימה באולם היישיבות  , של הועדה לאיכות הסביבה שנייהנערכה ישיבה   04.03.2019 -  ב

 .במועצה

 :נוכחים
הדס גנות דותן , (מנהל אגף תפעול)עומר סובול , (סגן ראש המועצה)מאיר דור  - בעלי תפקידים במועצה

 (רכזת חינוך לקיימות)סוזאן רובינשטיין ,  (מחלקת קיימות מנהלת)

כפר  ) שרון רומם, (ארסוף קדם)דני מנהיים , (בצרה)מירב קורן  -ר הוועדה "יו - חברי מליאת המועצה

 ( בית יהושע)צילי סלע , (נטר

 ( שפיים)עדי רוזנטל , (געש)יוחאי ווסרלאוף  - (נבחרו על ידי ארגון חיים וסביבה)נציגי ציבור 

,  (מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון)אורן תבור  - מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

ן  דניאל פפקי, (אודים) יוני דניאלי, (געש)  אדוה רוגלין, (כפר נטר)  נועם גסלר, (בית יהושע) קינןאורי 

 (בני ציון)ערן מאירי , (געש)ליבנה קסטין , ( בצרה) לורנס מרגי , (גליל ים)

 :נושאי הדיון
 עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון  הכרות •
 מפעילות המועצה בנושאי סביבה  עידכונים •
 בחירת נושאים לקידום במהלך השנה  •

 : שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 
. היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרוןהוצגה מצגת על ידי מנהל  -היחידה הסביבתית  •

 .בנושאי איכות סביבה וקיימות ההיחידה היא זרועה ביצועית של הרשות המקומית ומלווה אות 

אורן תבור המליץ לקיים בהמשך ישיבה אצלם ברעננה וכך להיחסף לעוד היבטים של פעילות 

 . היחידה

  וביניהםמגוון נושאים לתושב ב מידע מתגבש עלוןעומר עדכן שבימים אלה  –  חזור ופסולתימ •

שתפקידו להבהיר ולהדריך את הציבור איך להפריד אשפה במקור ואיך  והמחזורפסולת הנושא 

הערכות לקראת הדרכה תעשה כשלב הבא לאחר פירסום  . נכון וראוי לנהוג עם כל חלקי האשפה

 .המדריך

ציון עוברת הליכי הסדרה מול המועצה והמשרד תחנת המעבר שנמצאת בסמוך לבני  - פעתמ •

המטרה היא  . פעילות לא חוקית ולא תקינה בשנים האחרונותנוכח ריבוי , לאיכות הסביבה

 . בפסולתתקין טיפול קליטה ושני אולמות סגורים ל להתקין 

מגיע לתחנת בימים אלה הגזם שמפונה במועצה , לאור הבעיות כרגע במתקן של מפעת – גזם •

 . מעבר מאושרת בטייבה

 



 

 

  

 

 

שמטרתו לנטר  בשפיים ורשפון על הפח הכתוםבמהלך החודש הקרוב יתקיים פיילוט   -פח כתום  •

מהן  , עד כמה התושבים מפרידים נכון, ולבחון את מידת היעילות של קמפיין הפחים הכתומים

 . הכמויות ועד כמה הנושא הופנם על ידי התושבים

תיפקוד המדבירים של נמלת בבעייה בתיפקוד המדבירים של הביוב כמו גם  הועלתה - ה הדבר •

כמו כן , שכל המדבירים שפועלים במועצה הינם מדבירים עם הסמכה מתאימהעומר עידכן . האש

ונציג מכל יישוב מוזמן למזכירויות היישובים  ההדברות מפורסם על ידי מחלקת תברואה ימועד

 . בזמן עבודתו  מדבירלהצטרף וללוות את ה

,  גינון בר קיימא, ופסולתחזור י מ, שטחים פתוחים - הועדה מיקוד בשנה הקרובה בפעילות •

 .חינוך וקהילה,  איכות אוויר, תחבורה, בעלי חיים, הדברה

 : קבוצות 4  ללטיפול ושאים נאיחוד 
 גינון בר קיימא, מצוק,  שמורות נוף וטבע, שטחי הצפה – שטחים פתוחים •

 צמצום צריכה, הדברה, גזם,  פח כתום, חזור י מרכזי מ -  מחזור ופסולת •

 אנרגיה מתחדשת , תחבורה וזיהום אויר -  במשאביםהתייעלות וחסכון  •

 בקרב הקהילה, בבתי ספר – חינוך קהילה והסברה •

 : משימות להמשך
 כל חבר וועדה יבחר באיזה מקבוצות העבודה הוא מעוניין לפעול   –חלוקה לקבוצות עבודה  •

 :החומרים המצורפיםקריאת  •

 מצגת של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון  -

 טבלת תקציב מחלקת קיימות  -

 

 ,  בברכה

 הדס גנות דותן
    מנהלת מחלקת קיימות

 
 מירב קורן  

 ר הוועדה לאיכות הסביבה "יו
 
 

 


