אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
20.01.2020
סיכום :פגישה מס'  1של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב  20.01.2020 -נערכה ישיבה ראשונה לשנת  2020של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
באולם היישיבות במועצה.
נוכחים:
בעלי תפקידים במועצה –הדס גנות דותן (מנהלת מחלקת קיימות)
חברי מליאת המועצה – מירב קורן יושבת ראש (בצרה) שרון רומם (כפר נטר) ,צילי סלע (בית
יהושע) ,דני מנהיים (ארסוף קדם)
נציגי ציבור (נבחרו על ידי ארגון חיים וסביבה) –עדי רוזנטל (שפיים) ,יוחאי ווסרלאוף (געש)
תושבים מוזמנים ,מומחים ובעלי עניין –אדווה רוגולין (געש) ,אורי קינן (בית יהושע) ,יוני דניאלי
(אודים)
נושאי הדיון:
• תכניות לקראת 2020
• תכנית מתאר כוללנית
• זמינות ומועד מפגשים

להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•
•
•
•
•
•

•

בשנת  2020יש צורך ברתימת התושבים להבנה שאיכות הסביבה וקיימות זו לא פריבילגיה
אלא ההצדקה של קיום המועצה
התקציב של מחלקת קיימות הוקטן ועומד כעת על  128,000שח.
ישנה חשיבות לעשות פעילויות ויוזמות מקומיות אשר יעבירו את האחריות לתושבים.
חשוב לעבוד מלמטה למעלה ולבחור נושאים שמחוברים ליום יום של התושבים.
הוחלט להתמקד ב 4נושאים עיקריים השנה :אנרגיה ,מחזור ,גנון בר קיימא ופלסטיק רב פעמי
תכנית המתאר הכוללנית -הוחלט לעשות מפגש נוסף של שיתוף ציבור לגבי השטחים הפתוחים.
נציגי התכנית רואים את חברי ועדת איכות סביבה כקבוצת מיקוד וב 26.2.20יתקיים מפגש
בקתדרה -פרטים נוספים יישלחו בהמשך
דובר על סוגיית שעת ותדירות המפגשים והוחלט שנפגש כפעם בחודש לסרוגין בבוקר ואחר
הצהריים.

משימות להמשך:
אנא בחרו את הנושא שאותו תרצו לקדם במהלך :2020
•
•
•
•

אנרגיה -הוצאה לפועל של כנס בנושא אנרגיה סולארית שיוביל להחלטת תושבים להתקין
פאנלים על גגות הבתים.
מחזור -התמקדות בסדנאות קומפוסטרים ,העברת מידע והסברה
גנון בר קיימא -ליווי היישובים בשיתוף פעולה עם הדס מרשל אקולוגית היחידה
פלסטיק רב פעמי -ליווי תהליך "מועצה ללא פלסטיק חד פעמי" יחל במשרדי המועצה ומשם
למוסדות החינוך וועדי היישובים.

בברכה,
הדס גנות דותן
מנהלת מחלקת קיימות
מירב קורן
יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה

