
 
 

 
 

 25.3.19סיכום ישיבת ועדת איכות סביבה 

וי דפני, מלכה קליין, רוני פלומן, יודפת גת, בני דגמי, טל תעסה, ציון ומשתתפים: אבי לייב, נפתלי זר אביב, ר

 דוד, אורי בכרך, לביא זמיר.

הישיבה החלה בסבב הכרות של כלל המשתתפים, יו"ר הועדה מזמין את הישובים לשלוח נציגים קבועים 

שיבות הועדה בנוסף על המשתתפים שנבחרו ע"י מוא"ז לב השרון, זאת ע"מ לחזק את הקשר בין לי

 היישובים, לקדם הפרייה ולמידה הדדית.

ראש המועצה עמיר ריטוב הצטרף לישיבה, הסביר את החשיבות שהוא רואה בקיום הועדה, ואת כך 

הסביבה ועל השטחים הפתוחים, כמו כן שתפקיד הועדה להיות כח עזר של המועצה בשמירה על הטבע, על 

 להיות כח משמעותי באיזון בין שימור לפיתוח.

ציון דוד ורוי דפני הציגו בפני המשתתפים את המבנה, המטרות, היעדים הסמכויות והתקציב של היחידה 

 לאיכות הסביבה.

 נושאים שעלו ומשימות לביצוע:

 מועד לביצוע אחריות לביצוע נושא

ב לכלל חברי משלוח תכנית הא

/ העלאת התכנית לכונן הועדה

, העלאת התכנית לאתר משותף

 המועצה

 15.4.19 וי דפניור

לבצע מיפוי של ועדות איכות הסביבה 

 במושבים

 15.4.19 וי דפניור

 איך פועלתגדיר מהלכתוב מסמך 

מיטיבית, מושבית ועדת איכות סביבה 

איזה שירותים היא יכולה לקבל 

ואיך מומלץ  (ציוןרווי והיחידה )מ

לועדת איכות הסביבה בכל ועד מקומי 

, ע"ב מסמך זה נוכל להציע לעבוד

 תכנית עבודה לוועדות ביישובים 

 29.4.19 ציון

מנגנון עידוד פינוי פסולת לבנות 

כיום הפינוי של הפסולת  כתומה,

הכתומה הוא ללא עלות, בעזרת מגנון 

עידוד נוכל לחסוך כסף רב על אשפה 

ום מפונה בעלות מלאה בפחים שכי

 הכתומים

 29.4.19 לביא

הצגת כמות התלונות בנושאי איכות 

סביבה שמגיעות ליחידה, דרכי 

 לישיבת הועדה הבאה ציון



 
 

 
 

 הטיפול וכיצד נסגרות התלונות

 15.4.19 ציון 2018מיפוי עבודת הפקח בשנת 

מסמך לתושבים בנושא תפקיד להכין 

 יותפקיד היערות ומשמעו

 15.4.19 ציון 

השפעה על התוכן החינוכי בתנועות 

 במוא"ז בנושאי איכות סביבה הנוער

 29.4.19 יולביא, בני, רוני, רו

, דיון בנושא הפחים הכתומים הכיןל

להציג את הפיילוט שנעשה ואת 

 מסמך המסקנות שיצא.

 לישיבת הועדה הבאה ויור

 לישיבת הועדה הבאה  ציון להציג את תכנית שביל ההדר

להציג את תכנית האב לניהול שטחים 

, מבקש פתוחים ומסדרונות אקולוגיים

לזמן לדיון את מי שכתב את תכנית 

 האב

 לישיבת הועדה הבאה וי/עמיר ריטוב?וציון/ר

להוציא גנט שנתי של פעילות היחידה 

 לאיכות הסביבה

 15.4.19 ויור

רשימת מוסדות ירוקים, תכנית דרך הלב, שביל השרון, שביל הפולג, : לחברי הועדה )רווי( לשלוח בנוסף

 העזר של היחידה חוקיפורום מנהיגות ירוקה, פרסומים בנושא קומפוסטרים, פרסומים בנושא מיחזור, 

 הערות חברי הועדה

 קש לקיים דיון ולהגדיר מס' מצומצם של משימות לקדנציה ולא להתפזרמב –אורי בכרך 

? מה תכנית העבודה לטיפול במינים האם יש צורך בכ"א לתיגבור ההגשות לקולות קוראים –רוני פלומן 

וי אין צורך בתגבור, יש טיפול מרוכז של הרט"ג באמברוסיה מכונסת, באחריותנו להעביר וע"פ ר פולשים?

 קדים והם יטפלו בהם.לרט"ג את המו

המבקש לקיים דיון בתכנית העבודה של היחידה לאיכות הסביבה ולקיים תיעדוף ברור ומדיד של  –בני דגמי 

 כלל היעדים

 יטופל ע"י לביא מול פנינה אמויאל – מבקשת לפתוח כונן שיתופי לכלל חברי הועדה –יודפת גת 

 בכל יישוב במבט חודשי יות הכתומות שנאספותמבקשת לקבל נתונים ברורים על כמות השק –טל תעסה 

 מבקש שהועדה תעסוק בהגברת הנטיעות וצימצום עקירות של עצים –אבי לייב 

 לקיים דיון בנושא עידוד אנרגיה סולרית, להעמיק ולחזק את הקשר בין הישובים. –נפתלי זר אביב 



 
 

 
 

 סיכום לביא

 מודה לכל החברים על ההשתתפות!

 .לחברים יופצובקרוב ו ייקבעוחת לחודש, המועדים ישיבות הועדה יקבעו א

סיורים  4-5בכל ישיבה יהיה תוכן חיצוני בנושאי איכות סביבה להכרות למידה והעשרה, תבנה תכנית של 

 בנושאי איכות סביבה להכרות של מיזמים שונים בסביבה הקרובה.

קרב כלל תושבי המועצה, יש חובה לשפר את השקיפות וההנגשה של פעילות היחידה לריכות הסביבה ב

 להכניס בצורה משמעותית כלים של מדידה ובקרה על כל פעולות היחידה לאיכות הסביבה 

 "מה שלא מדיד לא ניתן לניהול" 

 וי דפני על הצגת היחידה!ותודה והערכה לציון דוד ור

 בברכה

 לביא זמיר

 יו"ר הועדה

 

  

 

 


