אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
26.02.2020
סיכום :פגישה מס'  2של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב  24.02.2020 -נערכה ישיבה שנייה לשנת  2020של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
באולם היישיבות במועצה.
נוכחים:
בעלי תפקידים במועצה –הדס גנות דותן (מנהלת מחלקת קיימות) סוזאן רובינשטיין (רכזת חינוך
לקיימות)
חברי מליאת המועצה – מירב קורן יושבת ראש (בצרה) שרון רומם (כפר נטר) ,צילי סלע (בית יהושע)
נציגי ציבור (נבחרו על ידי ארגון חיים וסביבה) –עדי רוזנטל (שפיים)
תושבים מוזמנים ,מומחים ובעלי עניין –אדווה רוגולין (געש) ,ערן מאירי (בני ציון) ,נעם גרסל (כפר
נטר) ,רעות זמיר (רשפון) ,אורית משעל (יחידה סביבתית)

נושאי הדיון:
• תכנית עבודה לצמצום כלים חד פעמיים
• הרצאות בגושי היישובים לאורך השנה
• אנרגיה מתחדשת -גגות סולאריים לתושבים
להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•
•

•
•

הוצגה התכנית לצמצום השימוש בכלים רב פעמיים במועצה -חשוב לפרסם את השלבים
וההתנהלות לעובדים ולמבקרי המועצה ,כולל הנגשת המסר לציבור גם באירועים.
צילי ואדווה הציגו את התוכנית לסדרה של  4הרצאות בנושא ניהול פסולת .הרצאות נודדות בין
יישובים פעם ברבעון .בכל הרצאה יציגו גם את נושא הקומפוסטרים ואת האפשרות לקנות דרך
המועצה במחיר מסובסד .הפרסום של ההרצאות יצא כסדרה אחת.
גזם -הוחלט על פיילוט עם הקיבוצים שבו יופרד הגזם מהפסולת הגושית .נבחנת אפשרות לגייס
גם את בית יהושע וכפר נטר .ב 19.3תתקיים פגישה במועצה עם נציגי הוועדה ונציגי היישובים.
אנרגיות מתחדשות -שרון הציג תכנית לדוגמא מדרום השרון אשר פועלים עם "מאה אלף גגות
סולאריים" ואת הכנס הסברה שנעשה בעמק חפר בו חברות שונות נתנו מענה לבחירת
התושבים .יש לבחון את הנושא לעומק הן מבחינה מכרז או פרסום קול קורא לפני התקשרות עם
ספקים.

משימות להמשך:
• רב פעמי -גיוס עובדי המועצה ,קניית כלים רב פעמיים ועיצוב מסרים להסברה.
• הרצאות -לקבוע תאריכים ,נושאים ומיקום להרצאות (כולל הצעות מחיר) ,להכין גרפיקה
לפרסום.
• אנרגיה סולארית -לבחון ספקים נוספים ,להחליט אם יוצאים לקול קורא או לכנס הסברה עם
ספקים שונים ולקבוע תאריך ומיקום.

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

