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 חברי ועדת איכות סביבה 

 המועצה מנכ"לית

26.04.2021 

  חוף השרון מועצתשל ועדת איכות סביבה ב 3מס'  פגישה :סיכום

, הישיבה התקיימה  של הועדה לאיכות הסביבה 2021לשנת  לישיתשנערכה ישיבה   12.04.2021 – ב

 . זום מתכונתב

 נוכחים:

 סוזאן רובינשטיין )רכזת קיימות(  (מחלקת קיימות מנהלת)הדס גנות דותן  – במועצהבעלי תפקידים 

בית  ) צילי סלע, (כפר נטר) שרון רומםמירב קורן יושבת ראש )בצרה(  – חברי מליאת המועצה

  , דני מנהיים )ארסוף קדם((יהושע

יחידה האזורית לאיכות סביבה  ב ת קהילה)מנהל ענת לוי שרון– מומחים ובעלי עניין, תושבים מוזמנים

ערן מאירי לין )געש(, אדוה רוג האזורית לאיכות סביבה בשרון(, הדס מרשל )אקולוגית ביחידהבשרון(, 

 (מצוקי ארסוף ) נורית טסה אורי קינן )בית יהושע()בני ציון(, 

 

 :נושאי הדיון

 

 הצגת גנט של תכנית העבודה •

 ןהמיליו ןניקיו •

 גינון בר קיימא  •

 65ות"ל  •

 

 

 

 :שנידונו בוועדה עיקרי הדבריםלהלן 

 

, בגנט נושאים לטיפול כללי, נושאים על פי תחום  הוצג גנט מפורט על פי תכנית העבודה השנתית •

בו תוכלו גם לשבץ עצמכם על פי הצורך  מצורף לינקוטבלה שנתית עם לוחות זמנים לכל חודש. 

 בניהול הכללי, נגר, אנרגיה והסברה.  

 

בשטחים הפתוחים של מדינת ישראל.  ןארצי אשר מעודד ניקיומיזם ניקיון המיליון הינו מיזם   •

כחלק מיום כדור הארץ. תלמידי בתי הספר בחוף השרון  22-23.4ב  ןפעילויות ניקיו עודדהמיזם 

ימים אלה. בנוסף הגשנו קול קורא לתמיכה בוהנוער המשתתף במרוץ החמישיות לקחו חלק 

 ש"ח לטובת שילוט המעודד שמירה על הניקיון.  8,000כספית ואושרו לנו 

 

https://drive.google.com/file/d/1vs7jbN6-l0CkWDR2TN_PsoZC371zE04k/view?usp=sharing


 

 

  

של גינון בר קיימא.  הרעיון דס מרשל האקולוגית של היחידה הסביבתית הציגה את הנושא ה •

הוא שינוי של תפיסה וגישה ובעיקר צמצום של ריסוסים ומדשאות ומעבר לצמחיה מקומית  

ועמידה שדורשת פחות השקייה והדברה. הדס תערוך מפגש זום לנציגי היישובים והגננים  

   2.5המסמך ישלח ליישובים ב ם שירצו להיות חלק מהתהליך.ולאחריו סיור ליישובי

 

 

 

 

 

 

 

תכנית להרחבת פסי הרכבת שבתוכה גם תכנון לנתיב תחבורה ציבורית מאזור קריית  -65ות"ל  •

. אתמול נערך דיון במליאת המועצה בנושא, השרון בנתניה ועד למתחם העתידי חנה וסע בשפיים

ניצור קשר עם נציגי רט"ג, החברה להגנת הטבע והיחידה הסביבתית להגשת ו לאור הדיון אנ 

 .בשיתוף עם גבי פל מהנדס המועצה התנגדויות ולהפעלת הציבור

 

 

 

 משימות להמשך:

 בזום. 8:00בשעה  10.5.21ביום שני    המפגש הבא שלנו יתקיים

 המצורף.  מסמך גינון בר קיימאמעבר על  •

 ושיבוץ   הגנטמעבר על  •

 

 בברכה,  

 הדס גנות דותן

    מנהלת מחלקת קיימות

 

 מירב קורן  

 יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה 


