אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
16.09.2020
סיכום :פגישה מס'  7של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב  14.09.2020 -נערכה ישיבה שביעית לשנת  2020של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
במתקונת זום.
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)
דני מנהיים (ארסוף קדם)
נציגי ציבור (נבחרו על ידי ארגון חיים וסביבה) –עדי רוזנטל (שפיים)
תושבים מוזמנים ,מומחים ובעלי עניין – הילה רוטברט רז (היחידה הסביבתית ) ,אדוה רוגלין (געש),
ערן מאירי (בני ציון) ,נעם גרסל (כפר נטר) ,אורי קינן (בית יהושע)

נושאי הדיון:
•
•
•

קול קורא משרד הגנת הסביבה ומשרד החקלאות
חינוך לקיימות
פורום משבר האקלים

להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•
•
•
•

קול קורא תלת שנתי של המשרד להגנת הסביבה -הגישו  2יוזמות קהילתיות .בניית קיר ירוק
בקיבוץ תל יצחק והסדרת שילוט בחיץ בין הקיבוץ והגן הלאומי בגעש .היוזמות נשלחו לבחינה
אצל נציגת המשרד להגנת הסביבה.
קול קורא של משרד החקלאות -הוחלט למנות רכז גינה קהילתית דרך היחידה הסביבתית אשר
יחל את עבודתו לאחר החגים.
חינוך לקיימות -לאור אתגרי משבר הקורונה הדגש הוא על למידה בחוץ בהתאם להנחיות משרד
החינוך .בנוסף אנחנו מעבירות מידע ורעיונות למורי בתי הספר בתחומי קיימות ולמידה חוץ
כיתתית באמצעים טכנולוגיים נגישים.
פורום משבר האקלים -היחידה הסביבתית מקימה פורום מקצועי למשבר האקלים בהנהגתה של
הילה רוטברט מנהלת תחום חדשנות והערכות למשבר האקלים .לפורום יגיעו בעלי תפקידים
מהרשויות ויעבדו במודל אזורי שיאפשר ליווי עומק ,איגום משאבים והעברת ידע בין הרשויות.
חברי הועדה בחוף השרון ביקשו להיות נחרצים ולקרוא לילד בשמו "משבר אקלים" כאן ועכשיו
ובמקום להיערך למשבר צריך להגיב למשבר וממש לייצר "צוותי תגובה" ונהלים.

•
•

מאחלות לכולם שנה טובה ובריאה!
המפגש הבא יתקיים אחרי החגים .תאריך עם זימון לזום ישלח בהמשך.

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

