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 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה מנכ"לית

29.04.2019                  

  חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 3מס'  פגישה :סיכום

, הישיבה התקיימה באולם של הועדה לאיכות הסביבה לישיתשנערכה ישיבה   15.04.2019 - ב

 .במועצההיישיבות  

 נוכחים:

, הדס גנות (מנהל אגף תפעול), עומר סובול (מנכ"לית המועצה) הילה טרייבר – בעלי תפקידים במועצה

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

בית ), צילי סלע (כפר נטר) שרון רומם(, בצרה)מירב קורן  -יו"ר הוועדה  - חברי מליאת המועצה

 (יהושע

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

 , יוני דניאלי(געש) , אדוה רוגלין(כפר נטר)  סלרנועם ג - מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

 (בצרה) , לורנס מרגי(אודים)

 :נושאי הדיון

 עידכונים מפעילות המועצה בנושאי סביבה  •

 נושאים לקידום במהלך השנהרכזי תחום בחירת  •

 :שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 

 30בנוכחות של כ  תקיימו: סדנאת קומפוסטריםהבחודש האחרון   – עידכונים ממחלקת קיימות •

תושבי המועצה בשטחים הפתוחים שבאזור תל יצחק. יום  250תושבים. ניווט משפחות של כ

שיא לתכנית נפגשים בשביל שבו נהנו תלמידי כיתות ד מפעילות חוץ בגן לאומי חוף השרון. 

 מפגש עם ועדת איכות סביבה של כפר שמריהו וחנוכה של אגמון הפולג. 

ה. הנושא העיקרי עליו דנו היה מצוק הכורכר, רוזנטל מרכז את הקבוצדי ע – שטחים פתוחים •

לדון בנושא. בנוסף תקבע פגישה (  20.5ירדן ערמון מהנדס המועצה יגיע למפגש הועדה הבא )

 עם החברה הממשלתית למצוקי חוף הים התיכון.

. עומר עדכן שעם פתיחת עונת הרחצה יגיע אדווה וצילי מרכזות את הנושא – חזור ופסולתמ •

פועל נקיון לחוף הים בימי ראשון שלישי חמישי ושבת. נעשה פיילוט לעידוד מחזור הפח הכתום 

 בשפיים וברשפון 

עדכנה שנפתחת חווה חקלאית בסמוך לנווה הדסה . סוזאן מרכזת את הנושא – חינוך והסברה •

 וישנה חשיבה על שיתופי פעולה איתם.

נועם ושרון החלו בבדיקה על זיהום   נועם מרכז את הנושא. - התייעלות וחסכון במשאבים •

אוטובוסים שפועלם באופן שוטף.אף  20אוטובוסים צהובים ועוד כ 7מאוטובוסים. למועצה 

 אוטובוס הוא לא היברידי שהם משמעותית יקרים יותר. 

 

 



 

 

  

 

 

 

תפקידו ובתחילת מאי עובר לעבוד במועצה עומר עדכן שהוא עוזב את  – מנהל אגף תפעול •

 . אזורית עמק חפר

 משימות להמשך:

קבוצה תקבע מפגש עבודה. קבוצות שטחים פתוחים ופסולת  כל   –חלוקה לקבוצות עבודה  •

  6.5קבעו מפגש ל

 : החומרים המצורפיםקריאת  •

 סיכום פיילוט תאגיד תמיר בשפיים ורשפון.  -

 

 

 בברכה,  

 הדס גנות דותן

    מנהלת מחלקת קיימות

 

 מירב קורן  

 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה 

 

 

 


