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 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה מנכ"לית

26.08.2019                  

  חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 6מס'  פגישה :סיכום

, הישיבה התקיימה באולם היישיבות  של הועדה לאיכות הסביבה שישיתנערכה ישיבה   29.07.2019 - ב

 . במועצה

 נוכחים:

,  (מחלקת קיימות מנהלת), הדס גנות דותן (מנכ"לית המועצה) הילה טרייבר – בעלי תפקידים במועצה

)עובדת   , אייל ג'נח )אחראי תחום שפ"ע(, יערה שטולברג(רכזת חינוך לקיימות)סוזאן רובינשטיין 

 סוציאלית קהילתית( 

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

 קדם(

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

ערן מאירי )בני  , (געש) אדוה רוגליןליבנה קסטין )געש(, – מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

 יוני דניאלי )אודים(ציון(, 

 :נושאי הדיון

 התיעלות אנרגטית הצגת פעילות של תתי הקבוצות: פסולת ומחזור, שטחים פתוחים, חינוך,  •

 

 

 :שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 

קדת במיפוי ממת שהיה סיור מוצלח מאד ב"נייר חדרה". הקבוצה  אדווה עידכנה -פסולת ומחזור •

. חברי הקבוצה התחלקו לתתי תחומים עיקריים: קרטון ונייר, אריזות )כתום וסגול( וגזם 3 של

 קבוצות שבהן אוספים נתונים להכנת תכנית פעולה. 

לים וכמויות . חשוב להנגיש את המידע לגבי פיזור המיכיש הזדמנות למכרז חדש -קרטון ונייר

 המחזור. 

. הדגימה  דגש על איכותחשוב לשים   קיימת פריסה טובה של פחים כתומים וסגולים. -אריזות

לגבי הפריסה של הפחים צריך להיות בקשר עם היישובים ולראות מי  הגורם שמולו עובדים  

 בכל יישוב. 

אוספים מידע ומגבשים פיילוט  חשוב לעשות הפרדה בין גזם ופסולת גושית. ליבנה וערן  -גזם

 שבהתאם לתוצרים יבחנו תכנית להמשך.

 

ישנה חשיבות גדולה של הנגשת מידע לתושבים וצריך לחשוב יחד על דרכי הסברה. הוחלט 

 לשלב בנושא את תלמידי "הפרלמנט הירוק" מבתי הספר. 

עון. זה כלי אייל הזמין את חברי הועדה להצטרף לדגימת הפסולת שמתקיימת בתמיר פעם ברב

 . נהדר להסברה שנותן ניתוח מפורט של הפסולת. באופן כללי אנחנו במצב טוב

 לפחי המחזור המפוזרים ביישובים.  GISי מומלץ לעשות מיפו

 נחתם הסכם עם חברת קומיוניטי לגבי איסוף פסולת אלקטרונית.



 

 

  

 

 

 

החינוך וההסברה. הוחלט צוות שטחים פתוחים התאחד עם  -שטחים פתוחים, חינוך והסברה •

שכל אחד  אזורים: שטחי ההצפה ואגמון פולג, שמורת חרוצים והר הזבל. המחשבה היא 3להתמקד ב

היות והר לדברי הילה על עצמו אזור או מוקד פעילות ויעודד תושבים להיות מעורבים.  ייקח מאתנו

  וך כל בתי ספר במועצהמבחינת תכניות החינ . כדאי לחכות  הזבל נמצא בתוך תכנית אנ"מ רעננה

מענה תלמידי כיתות ד עוברים את תכנית נפגשים בשביל, תלמידי כיתות ה מאמצים שמורה   מקבלים

תלמידי כיתות ו את תכנית חופים. השנה נגדיל את הפעילות שלנו בבית החינוך המשותף עם מורה  

 את נושאי הקיימות בשכבות השונות, ונעבוד עם גני ילדים. ת משמקד

   -ות אנרגטית וזיהום אוירהתנהל •

 

 

 

 משימות להמשך:

•  

 

 

 

 בברכה,  

 הדס גנות דותן

    מנהלת מחלקת קיימות

 

 מירב קורן  

 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה 

 

 

 


