אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
13.05.2021
סיכום :פגישה מס'  4של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב –  10.05.2021נערכה ישיבה רביעית לשנת  2021של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
במתכונת זום.
נוכחים:
בעלי תפקידים במועצה – הדס גנות דותן (מנהלת מחלקת קיימות) סוזאן רובינשטיין (רכזת קיימות)
חברי מליאת המועצה – מירב קורן יושבת ראש (בצרה) ,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 –ענת לוי שרון (מנהלת קהילה ביחידה האזורית לאיכות סביבה
בשרון) ,אדוה רוגלין (געש) ,ערן מאירי (בני ציון) ,אורי קינן (בית יהושע) נורית טסה (מצוקי ארסוף),
ליבנה קסטין (געש) ,דניאל פפקין (גליל ים)

נושאי הדיון:
•
•
•
•

זכייה בקולות קוראים
גינון בר קיימא
הערכות למשבר האקלים
תקשורת

להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•

ה מועצה זכתה בתמיכה של המשרד להגנת הסביבה בקול קורא "סביבטבע" להכנת סקר מגוון
ביולוגי וסקר מפגעים סביבתיים .בעזרת הדס מרשל האקולוגית של היחידה אנו נבחן גוף
שילווה אותנו בביצוע הסקרים.
בני ציון זכו בתמיכת הקול קורא של היחידה הסביבתית "עושים שכונה"
המועצה קיבלה תמיכה של  8,000שח ממיזם ניקיון המיליון השימוש בתמיכה יהיה עבור שילוט
לשמירה על הניקיון באזורי טיילות שטחים הפתוחים

•

גינון בר קיימא -כל יישובי המועצה קיבלו זימון להשתתפות במפגש הסברה בנושא גינון בר
קיימא ב .13.5המפגש התקיים בזום על ידי הדס מרשל אקולוגית היחידה והשתתפו בו נציגים
מ:ארסוף ,שפיים ,חרוצים ,כפר נטר ,בית יהושע ובני ציון 3 .יישובים החליטו להתקדם עם
התהליך ונקבעו פגישות ביישוב עם כפר נטר ,בית יהושע ובני ציון.

•

כחלק מהערכות למשבר האקלים שנעשה יחד עם היחידה הסביבתית ובעלי תפקידים במועצה,
תערך פגישה להצגת הנעשה עד היום והתכנון לעתיד .המפגש יתקיים ב 20.6בשעה 14:00
באולם המליאה .כולכם מוזמנים להצטרף אנא עדכנו מי מגיע.

•

תקשורת מועצתית -ישנה בקשה להכניס את זה כחלק מהשוטף של המועצה .אנו בקשר עם שרון
משירות ומידע ואמרי הדובר בניסיון לשפר את פני הדברים

משימות להמשך:
המפגש הבא שלנו יתקיים ביום שני  14.6.21בשעה  8:00בזום.
הוחלט שפעמיים בשנה לקראת פסח וראש השנה נקיים מפגש באולם המועצה.

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

