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 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה מנכ"לית

27.05.2019                  

  חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 4מס'  פגישה :סיכום

, הישיבה התקיימה באולם היישיבות  של הועדה לאיכות הסביבה רביעיתנערכה ישיבה   20.05.2019 - ב

 . במועצה

 נוכחים:

הדס גנות  ירדן ערמון )מהנדס המועצה(, , (מנכ"לית המועצה) הילה טרייבר – בעלי תפקידים במועצה

 (רכזת חינוך לקיימות), סוזאן רובינשטיין (מחלקת קיימות מנהלת)דותן 

בית ), צילי סלע (כפר נטר) שרון רומם(, בצרה)מירב קורן  -יו"ר הוועדה  - חברי מליאת המועצה

 (יהושע

 ( שפיים)עדי רוזנטל  - (נבחרו על ידי ארגון חיים וסביבה)נציגי ציבור 

 אדוה רוגליןליבנה קסטין )געש(, , (דניאל פפקין )גליל ים– מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

 ( לוי )היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון(, ערן מאירי )בני ציון(, ענת בית יהושעאורי קינן ), (געש)

 :נושאי הדיון

 סקירה מאת ירדן ערמון  -מצוק הכורכר •

 עדכונים מקבוצת ניהול פסולת ושטחים פתוחים.  •

 :שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 

ורובה גובלת עם המצוק  ק"מ 8-של כ במועצה רצועת חוף – בנושא מצוק הכורכרעידכונים  •

. רצועת המצוק היא בשליטה סטטוטורית אולם החוף המוכרז של המועצה הוא רק למרגלות געש

 של רשות הטבע והגנים. 

החברה הממשלתית להגנת המצוק על מנת להתמודד עם בעיית  משרד ראש הממשלה הקים את 

ואדיות שהולכות וגדלות  2בחוף השרון עיקר הבעיה היא ביישוב ארסוף אשר עטוף ב .המצוק

להיות חלק מתכנית החרום  13מאי משטר ניקוז ומדילול החוף. המועצה בקשה כחלק מתמ"א 

מעמדה  נאמר ש היות ויישובים עירוניים זכו להגנה מיידית ו הממשלתית אך הבקשה נדחתה

 אינו מצדיק הגנה. הסוציואקונומי של ארסוף

תכנון וביצוע הגנה על המצוק. לממשרד הפנים  ליון שקלימ 2הילה עדכנה שהמועצה זכאית לכ •

 אנו מגישים בקשה לתכנון.  תכע

נסיגת חול ובזה אמורה לטפל החברה להגנת המצוק, ואיום  -מהיםאיומים עיקריים:   2למצוק   •

מלמעלה של ניקוז ושימוש יתר אשר גורמים להתפוררות. אילת סגניתו של ירדן מהנדס המועצה 

 תכנית שתהווה בסיס לטיפול בבעיית המצוק. עובדת כעת על 

  3במפגש של הקבוצה גובשו . אדווה וצילי מרכזות את הנושא – חזור ופסולתמתת קבוצה  •

הסדרת פתרונות  משימות עיקריות לחלוקה בין חברי הקבוצה: איסוף מידע ומיפוי מצב קיים,

 קצה והסברה.

במפגש הוחלט שצריך להפעיל ולחבר  . את הנושא עדי מרכז   –תת קבוצה שטחים פתוחים •

 תושבים וקהילות לשטחים הפתוחים גם בשיתוף עם חקלאים.



 

 

  

 

 

דניאל העיר את תשומת ליבנו לגבי גלישת הזמן במפגש ולכן נבקש מכל קבוצה להתקדם בנפרד  •

 אנו נדאג לשמור על מסגרת הזמן עם נושאים לדיון משותף. ולהגיע למליאה 

 משימות להמשך:

 המשך התקדמות בנושאיה.קבוצה תקבע כל  – המשך התקדמות בקבוצות עבודה •

 .16:00בשעה  18.6"נייר חדרה" ב סיור לאמניר •

 

 

 

 בברכה,  

 הדס גנות דותן

    מנהלת מחלקת קיימות

 

 מירב קורן  

 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה 

 

 

 


