אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
30.11.2020
סיכום :פגישה מס'  9של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב  30.11.2020 -נערכה ישיבה תשיעית לשנת  2020של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
במתקונת זום.
נוכחים:
בעלי תפקידים במועצה –הילה טרייבר (מנכ"לית המועצה) רעות חזן (עוזרת אישית למנ"כלית),
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) ,יוחאי ווסרלאוף (געש)
תושבים מוזמנים ,מומחים ובעלי עניין –אדוה רוגלין (געש) ,ערן מאירי (בני ציון) ,נעם גרסל (כפר
נטר) ,אורי קינן (בית יהושע) נורית טסה (מצוקי ארסוף)

נושאי הדיון:
•

הצגת הפעולות שנעשו במועצה אזורית חוף השרון בתחומי איכות הסביבה והקיימות.

להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•

•

•

ב 10השנים האחרונות היו למועצה הישגים רבים שקשורים לאיכות סביבה וקיימות כמו חסימת
מצוק ארסוף קדם ,בניית אגמון הפולג ,תכנית אב אסטרטגית ,התקשרות עם ממונה אנרגיה,
תכנית שבילי אופניים ,סקר תחבורה ,חסכון בנייר ,תכנית ניקוז ,התייעלות אנרגטית וניהול
מרחב הפולג.
חלק מתפיסת השמירה על השטחים הפתוחים באה לידי ביטוי בתכנית האב האסטרטגית.
בעקבות התכנית אחד האתגרים שעלו הוא הממשק בין החקלאות והשטחים הפתוחים
שבעקבותיו נערך סקר ניהול הקיימות בפולג ושיחות משותפות עם היישובים ,רט"ג ,רמ"י
ומשרד החקלאות .רמ"י ומשרד החקלאות החליטו להקפיא את הפרויקט ועד היום ישנו מתח בין
מילוי הקרקע לחקלאות ושמירה על שטחי ההצפה .דרוש שיתוף פעולה עם החקלאים כדי לטפח
את השטחים הפתוחים וטבעת הטיילות.
תחזוקת השטחים הפתוחים היא בעיה כלכלית קשה (לדוגמא חוף הים עולה מיליון שקל בשנה)
אין תקציב תחזוקה לשטחים הפתוחים ואין היבט תיירותי שעוזר לזה.

•

אנרגיה -ממונה האנרגיה-חברת אנרפרו נקבעה פגישה ראשונית לשבוע הבא על מנת לקבל את
הנתונים ולבחון את החסמים .התייעלות אנרגטית -המועצה עשתה מכרז להחלפת תאורת לד
והיישובים לא קידמו את זה
תחבורה -תכנית אב לשבילי אופניים ,שבילי יוממות סלולים .כבר הושקעו למעלה ממיליון
שקלים .בנוסף נעשה סקר תחבורה שמטרתו לנסות לצמצם כלי רכב ברשות אך זה לא מוכיח
את עצמו.

•
•
•
•

פסולת -זו בעיה ארצית ,בעיקר עם נושא הגזם.
הקשר בין ועדת איכות סביבה ,מחלקת קיימות ומנכ"לית המועצה הוא חשוב וחיוני.
יש צורך בחיזוק התקשורת ובהכרות של הציבור עם מה שנעשה.
הקורונה היא מציאות אשר מובילה שינוי בסדרי העדיפויות ומלמדת שהטיפול ברמה האזורית
אפקטיבי יותר.
יש אפשרות והזדמנות ליצור דברים חדשים ברמה הסביבתית והחינוכית.

•

•

משימות להמשך:
לעבור על החומרים המצורפים למייל ולשלוח להדס דגשים שיופיעו כחלק מתכנית העבודה ל2021.

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

