אל:
חברי ועדת איכות סביבה
מנכ"לית המועצה
15.07.2021
סיכום :פגישה מס'  6של ועדת איכות סביבה במועצת חוף השרון
ב –  12.07.2021נערכה ישיבה שישית לשנת  2021של הועדה לאיכות הסביבה ,הישיבה התקיימה
במתכונת זום.
נוכחים:
בעלי תפקידים במועצה –סמדר צלר (מנהלת אגף חינוך) הדס גנות דותן (מנהלת מחלקת קיימות)
חברי מליאת המועצה – מירב קורן יושבת ראש (בצרה) ,צילי סלע (בית יהושע) ,שרון רומם (כפר
נטר)
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) ,ליבנה קסטין (געש)אורי קינן (בית יהושע)

נושאי הדיון:
•
•
•
•

שיתוף ציבור תת"ל 65
פורום הערכות למשבר האקלים
קולות קוראים
מפגש מועצתי בנושא חינוך לקיימות

להלן עיקרי הדברים שנידונו בוועדה:
•

הוצגה ההזמנה לשיתוף הציבור בנושא תתל 65א.
שיתוף הציבור יתקיים ביום ראשון ה 15.8בשעה  20:00בבניין שיתופים בבית יהושע .חשוב
לשתף את כל תושבי המועצה ,לשלב ידיים מתוך ההבנה שמה שמשפיע על אחד משפיע על
כולם .הציעו לגייס את שרת התחבורה -חשוב לציין שנשלחו מכתבים אליה גם מאלי ברכה ראש
המועצה וגם מרשות הטבע והגנים .לקראת שיתוף הציבור צוות ההיגוי יכין תכנית פעולה
מפורטת אשר תדגיש את ההשלכות של נתיב התחבורה הציבורי על האזור ועל מרחב הפולג.

•

הפורום המועצתי להערכות למשבר האקלים נפגש עם המננכ"לית ,נציגי ועדת איכות סביבה
ונציגי היחידה הסביבתית .במפגש הוצגו  4ערוצי הפעולה העיקריים :אנרגיה מקיימת ,ניהול
שטחים פתוחים בדגש נגר ושרפות ,הצפות מהים :צונאמי וקריסת מצוק והערכות מערכת

החינוך למשבר האקלים .המסר העיקרי של הילה טרייבר היה שזה חלק בלתי נפרד מהעבודה
השוטפת של כל המחלקות המעורבות וצריך להכלל בתכנית העבודה ל.2022

•

בני ציון זכו בקול קורא של היחידה הסביבתית "עושים ישוב" שמלווה את הכפר בראיית קיימות
מרחבית .המועצה זכתה בקול קורא סביבטבע עבור סקר אקולוגי ותצא למכרז לבחירת ספק.

•

מפגש מועצתי בנושא חינוך לקיימות והיערכות למשבר האקלים התקיים ב 4.7.21במפגש היו
כל מנהלי בתי הספר היסודיים ,מורים מובילים ,נציגי חווה חקלאית ,יחידה סביבתית מחלקת
קיימות ואגף חינוך .היעדים המרכזיים שנידונו הם חיבור לערכי הטבע במועצה ,שותפות בתי
הספר בעיצוב התהליך ,וקידום שיתופי פעולה בין מוסדות החינוך .היה מפגש מוצלח בשיתוף
פעולה מלא ונכונות להמשיך וכעת מקדמים הכשרה מועצתית בנושא חינוך חוץ והערכות
למשבר האקלים.

משימות להמשך:
לעבור על הגנט (העברנו לכם קישור)
המפגש הבא שלנו יתקיים ביום שני  30.8.21בשעה  8:00בחדר הישיבות במועצה.
קיץ נעים ושמח.

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

