
 
 

 
 

 2פרוטוקול ועדת איכות סביבה של מועצת חוף השרון מס' 
 17:00בשעה  26.11.2014 –מיום ה 

 במשרדי המועצה האזורית חוף השרון
 

 נוכחים חברי ועדה:
 יו"ר –אהוד רפפורט, חבר מליאה 

 דני מנהיים, חבר מליאה
 סוזאן רובינשטיין, נציגת ציבור

 
 חבר מליאה -חבר מליאה, אנדי וולף -נציג ציבור, אורן שני -: אריה נינונעדרו

 
 השתתפו:

 אלי ברכה, ראש המועצה
 מאיר דור, סגן ראש המועצה

 הילה טרייבר, מנכ"ל המועצה
 מתאמת קיימות של המועצה, יחידה סביבתיתמיכל וימר לוריא, 

 עדי רוזנטל, שפיים
 

 על סדר היום:
התנהל דיון על היעדרות חברי הועדה מהישיבה והקושי לקיים ישיבות כסדרן. הוצע כי הרכב הועדה 

 יוחלף באישור מליאה.
 

בלתי . המצגת שהוצגה הינה חלק 2014מיכל וימר לוריא הציגה סקירה על הפעילות שנעשה בשנת 
רוטוקול זה. הובהר הצורך בתכנית עבודה מסודרת וקביעת סדרי עדיפויות של המחלקה, מנכ"ל נפרד מפ

מתקציב שנה שעברה. צוות הועדה ועובדת היחידה הונחו  80%המועצה הסבירה כי התקציב הינו 
זאת  שכניסה לתכנית חייבת מלווה בתכנית הסוקרת את תכני התכנית ואת כל העלויות שכוללת וכל

 בציר זמן של מספר שנים. לא תאושרנה תכניות של יוצגו עם כל המרכיבים האלו.
 

התנהל דיון סביב המחויבות של בית החינוך המשותף לשיתוף פעולה, האפשרות של המועצה לקבוע 
לבית הספר את קדימות הנושא. בתגובה הובהר כי תערך שיחה עם בית הספר לגבי הרצון להפעיל את 

 לקדם את התחום בבית הספר ובהתאם תוגדר כמות ההשקעה של המשאבים והזמן.התכניות ו
 

הועלתה סוגיית הגידור בארסוף קדם, הועלתה טענה כי הגידור אשר אושר בוועדה )באמצעות בולדרים( 
( ונקבע כי חבר הועדה אד' אהוד רפפורט ייפגש בנושא עם Wאינו הפתרון האולטימטיבי )אלא גדר 

 להבהרת הנושא ובניסיון למצוא פתרון הולם יותר.מהנדס המועצה 
 

מנכ"ל המועצה הסבירה כי בשל העובדה שהשנה מתוכננות לקום פינות המיחזור וכי לאחר זמן ממושך 
הצליחה המעצה להתקשר עם קבלן לפינוי פסולת למיחזור, התבקשה המחלקת להקצות כסף להטמעת 

להיעשות על ידי הוועדים המקומיים. הובהר שמאחר  הנושא במועצה. הועלתה טענה כי ההטמעה צריכה
 ההטמעה תתבצע מתקציב המועצה. –ומדובר במדיניות מועצה 

 
 רשמה: הילה טרייבר, מנכ"ל המועצה
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