
 

 

  

 

 

 אל: 

 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה מנכ"לית

23.06.2020                  

  חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 4מס'  פגישה :סיכום

, הישיבה התקיימה  של הועדה לאיכות הסביבה 2020לשנת  רביעיתנערכה ישיבה   25.05.2020 - ב

 כחלק משיתוף ציבור ממוקד של תכנית המתאר הכוללנית לגבי השטחים הפתוחים.  מתקונת זוםב

 נוכחים:

הדס גנות  ירדן ערמון )מהנדס המועצה(, , הילה טרייבר )מנכ"לית המועצה(– בעלי תפקידים במועצה

 קיימות(חינוך לסוזאן רובינשטיין )רכזת  (מחלקת קיימות מנהלת)דותן 

בית  ) צילי סלע, (כפר נטר) שרון רומםמירב קורן יושבת ראש )בצרה(  – חברי מליאת המועצה

 , דני מנהיים )ארסוף קדם((יהושע

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

ערן מאירי )בני ציון(, נעם גרסל )כפר אדווה רוגולין )געש(, – מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

, אילן אייזן )מוביל התוכנית   , אורי קינן )בית יהושע(, ליבנה קסטין )געש(נטר(, רעות זמיר )רשפון(

הכוללנית(, דני עמיר )יועץ סביבתי בתכנית הכוללנית(, מיכל ליכטנשטיין )מרכזת התוכנית הכוללנית  

, הדס מרשל )אקולוגית  מטעם אילן אייזן(, אורלי הדס )מרכזת התוכנית הכוללנית מטעם המועצה(

נית כוללנית(, משה לנר)יועץ נוף בתכנית היחידה הסביבתית(, טובי אלפנדרי )יועץ שיתוף ציבור תכ

 המתאר הכוללנית( 

 

 :נושאי הדיון

 

 כחלק מתכנית המתאר הכוללנית  ניהול שטחים פתוחים •

 

 

 :שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 

 

 פלטפורמהלכך המטרה היא למנף את נושא השטחים הפתוחים כשהתוכנית הכוללנית תהווה  •

 השאלה העיקרית הנשאלת היא מי ינהל את השטחים הפתוחים? •

המרחב הפתוח בחוף השרון מאויים כל הזמן והיכולת להחזיק את השטחים הפתוחים היא על ידי   •

רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז, רמ"י, ובשיתוף פעולה עם בעלי עניין כמו  שילוב שימושים

 היחידה הסביבתית ורשויות שכנות 

 המועצה רוצה לשמור ולתחזק את השטחים הפתוחים אך  כיום אין לה משאבים ותקציב.   •

 הצעה להקים "שותפות אגנית" שתאגד בתוכה את כל בעלי העניין.  •

 בהיבט של השותפות האגנית.מחלקת קיימות תעביר מסמך שיגדיר את המטרות והפעולה   •

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משימות להמשך:

 

 ותודה רבה למירב על העיצוב והעזרה!  – לעבור על המצגת המצורפת •

 זום. לינק יישלח בהמשך בבבוקר  8:00ב 29.6.20המפגש הבא יתקיים ב •

 

 

 

 בברכה,  

 הדס גנות דותן

    מנהלת מחלקת קיימות

 

 מירב קורן  

 הסביבה יו"ר הוועדה לאיכות 


