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  :סדר היום

  

עם היועץ הרכב הוועדה נושא בדק את  גדעון כהן - הרכב הוועדה לאיכות הסביבה. 1

לפיו אין הגבלה על , המועצות המקומיות מתברר שחל עלינו צו. המשפטי של המועצה

גדעון יפעל . ובלבד שלפחות מחצית מהחברים יהיו חברי מליאה, מספר החברים בוועדה

. כדי שניתן יהיה לצרף אליה כמה שיותר תושבים, להגדלת מספר חברי המליאה בוועדה

  .להצבעה  ההרכב החדש של הועדה לאיכות הסביבה עלהיו ,בישיבה הבאה

  

  ל החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון"מנכ -ה כרמלי שוק. 2

כל התכניות ואמר כי , שוקה הציג מספר תכניות של החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון

  .מחויבות על פי החוק לטפל גם בנושאים הסביבתיים

  )לב השרון וקדימה. א.אזור תעשייה משותף למ" (פארק השרון"אזור תעשייה . א

 - המתייחסת לנושאים כגון , סביבתיות על בסיס סקר סביבתיהוצגה חוברת הנחיות 

, לאזור התעשייה כל יזם אשר היה מעוניין להצטרף. חומרים מסוכנים ועוד, רעש, פסולת

  .אחרת לא יקבל היתר, היה חייב להתנהג לפי הנחיות אלו

  

  

  



  

  

  תחנת דלק בפארק השרון. ב

לצמצום פגיעה סביבתית מתחנות , תיהוצגה חוברת הנחיות סביבתיות על בסיס סקר סביב

נגר , ניקוז, תשטיפים, הפרדת שמנים, שפכים -ההנחיות מתייחסות לנושאים כגון . דלק

  .מניעת זיהום מי תהום ועוד, עילי

  אזור תעסוקה פארק השלום. ג

המתייחסת לקרבה לבנייני , על בסיס סקר סביבתי" נספח נופי סביבתי"הוצגה חוברת 

  .מגורים ועוד

  

  מזכירת הועדה לתכנון ובניה לב השרון -צילה הדס . 3

  .2002צילה השתתפה בקורס איכות הסביבה לתושבי המועצה בשנת 

י ועדה הכוללת גם "ע נבחנת, לועדה המחוזיתהמגיעה , )ע"תב(תכנית בנין עיר כל  - כללי . א

. תרתנאים בהי תיתןהועדה , תוקף תקבלמכאשר התכנית . אנשי מקצוע בתחום הסביבה

  .י אנשי המשרד להגנת הסביבה ברמה המחוזית"נבדק גם עסביבתי  כל סקר

   -  לתכנון ובניה בהם מטפלת הועדההסביבתיים נושאים ה. ב

להגיע לאתר פסולת , הועדה דורשת מכל תושב הבונה בית פרטי - פסולת מבתים פרטיים

על פי המדדים של המשרד (משאיות  2ם עבור פינוי פסולת בנפח של ללהתחייב ולש, מורשה

  . ל"הנ התושב צריך להציג בפני הוועדה את המסמכים, 4כדי לקבל טופס ). להגנת הסביבה

  .טיות של פסולת בנין בשטחים הפתוחים של המועצהאישנן השלכות פיר, למרות זאת

מצד החברות הסלולאריות נבדקת  כל בקשה להיתר -  בדיקות קרינה מאנטנות סלולאריות

  . בקשות רבות נדחו. בקפידה ובצורה מחמירה

  בדיקות קרינה ממתקנים של חברת החשמל

  אזבסט

. הועדה מבקשת תסקיר השפעה סביבתי בנושא הרעש - מניעת רעש מגני אירועים 

לדרוש קירות הועדה יכולה  ,כדי למנוע רעש. התסקיר עובר לבדיקה אצל יועץ סביבתי

  .'סטיים וכואקו

  חומרים מסוכנים 

  .חוסכת אנרגיה -" ירוקה"אין במועצה תקן לבנייה  - בהתייחס לשאלות חברי הוועדה . ג

  

  

  

  



  

  

  אחזקה ותברואה לב השרון, בינוי' מנהל מח -שלום יעקב . 4

   -הנושאים בהם מטפלת המחלקה . א

  פינוי פסולת

  ומזיקים נוספים הדברת יתושים

  וסדות חינוך ומוסדות ציבורפיקוח ואחזקה של מ

  אחזקת כבישים

  ניקוז

ומועברות לבדיקת , נקודות מדי חודש 3בכל ישוב נדגמות ( בדיקת איכות מי השתיה

  )מעבדה

עלה לדיון , ושא החיסכון הכלכלי בהפרדת פסולתנ -בהתייחס לשאלות חברי הוועדה . ב

  .בעתיד יוצגו נתונים נוספים. באיגוד ערים לתברואה

  

  ות לביצועהצע. 5

  .בישובי המועצה קידום נושא הפרדת פסולת - חיים אלון 

תחרות בין בתי עסק ומפעלים קטנים בנושא אסתטיקה ומראה חיצוני  - אמיר צורי 

  ").ארץ ישראל יפה"בדומה לתחרות של (

  "דרך הלב"קידום תכנית , קידום אכיפה אפקטיבית - אורה גפני 

דרך "ות ומשאבים חיצוניים כדי לקדם את קטע מעוניין לגייס תרומ -נפתלי זר אביב 

  ).קטע נחל תאנים( 57ועד כביש  6מכביש , "הלב

ועדת איכות ". ארץ ישראל יפה"כמו התחרות של , תחרות בין ישובי המועצה -כהן גדעון 

ותפרסם את התוצאות באתר האינטרנט של , 18ועד  1 - הסביבה תדרג את הישובים מ 

  .המועצה

  

  החלטות. 6

  .בנושא הפרדת פסולת ת משנהר ועד"חיים אלון מונה ליו. 1

  .נחל תאניםמשנה בנושא ר ועדת "נפתלי זר אביב מונה ליו. 2

הנושא יוצג בפני , על נושא פיתוח בר קיימא ת המועצהלאחר שתעבור החלטה במליא. 3

  .הועדה לאיכות הסביבהחברי 

  -ה , יום שישיהסיור יתקיים ב .חברי הועדה יצאו לסיור בנושא מפגעי סביבה במועצה. 4

18.7.08.  

  



  

  

  

בחדר הרצאות , 19:00בשעה , 8.7.08  - המפגש הבא של הועדה יתקיים ביום שלישי ה . 5

  של בית האריזה לפרחים השרון

  

  

  

  גדעון כהן: אישר             אפרת שטראוס: רשמה


