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 25.3.2019 -ועדת איכות הסביבה פרוטוקול

 נוכחים: 

חבר  -חבר ועדה, דוד שוורץ -חבר ועדה, גיורא כהן -איתי ערן-חברי ועדה

-אביטל יוגב חברת ועדה, -חברת ועדה, ליאת זולטי -ועדהמולי אוראן

רועי  ,ועדהחבר  -דיויד קדיש, )נציגי מטעם ארגוני הסביבה(חברת ועדה

ליטל חברת ועדה, – איילת שחםועדה,  תחבר -אלה קון חבר וועדה,  -יוגב

רישוי עסקים, גיא  -אלי ביוקוראל ראש המועצה,  ס. -יו"ר הוועדה-רהב

 -יורם פלג ,סגן מהנדס המועצה-יקי אסקיו, בית ברל-חבר וועדה -כהן

היחידה  -קיימות, אורית משעל רכז -מנהל מחלקת תברואה, אורן ביי

 האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

 

 

  2019לשנת  שנייה ישיבה

 מהלך הישיבה:

 הוצגה פעילויות עיקריות של מחלקת קיימות ומחלקת איכות סביבה 

מעוניינים לקדם פלטפורמה אנו  -פאנלים סולארייםל התייחסות

 שתנגיש לתושב את האפשרות להקים על הגג. 

 לערב את הועדה לתכנון ובנייה בתהליך. -המלצות

 מעוניינים שהחברה שתוביל את הפלטפורמה תציג לועדה.

 

 -הצגת המלצות תת ועד לטיפול בגזם -1נושא 

והעלאת  ₪  50-העלאת מחיר גזם מעורב והורדת מחיר גזם נקי ב •

 מחיר גזם מעורב.

 יידוע כל הוועדים באפשרויות החיסכון בגזם  •

 הוזלת מחיר איסוף ממרכז גזם במכרז הבא  •

 מתאים ליישובים שמפרידים גזם מגרוטאות –מנוף מרסק  -פיילוט  •

נושא שקיות יש לתת התייחסות ל -מאשרים את המלצות הוועדה

 עלים ודשא בפיילוט הריסוק.

 

מצורף  -סוף חומרים מסוכנים ברחבת העירייה ברעננהיתקיים אי 5.4-ב

 פרסום

 

  -גינון בר קיימא והפחתת ריסוסים -2נושא 

הוצגו הרעיונות שהועלו בפורום איכות הסביבה של הישובים )פורום 

 מקצועי שנותן מענה לצרכי היישובים ברמה מקצועית(

הועדה מעוניינת לקבל מידע על ועדה אזורית שעשתה מהלך של 

 הפחתת ריסוס 



 

 הוועדה מעוניינת לעמוד מאחורי מכתב המדיניות ליישובים.

תוך שבוע תצא טיוטה לחברי הועדה על מנת לפרסם בהקדם  -החלטה

 .תוך שבועיים

 

 -טקס הוקרה לפעילי סביבה

 זוכים : 3נבחרו 

 איילה, מלי, דניאלה ולילך -גני יערגננות  •

 יעל בנט מאיר  •

 דוד משה •

 

  -הועלו מספר נושאים -מטרות שנתיות

 כל חבר ועדה מתבקש עד לישיבה הבאה להעביר לאורן מייל ובו :

 .2019-הנושא שהוא חושב שהוועדה צריכה לקדם ב .1

 (1-10) מידת ההשפעה הסביבתית של הנושא .2

 .(1-10) להשפיע בתחום זהמידת היכולת של הוועדה לקדם/ .3

 

 נושאים שעלו בדיון:

 רעש מטוסים .1

 שרפות לא חוקיות .2

 טיפול בפסולת .3

 מועצה מקיימת .4

 מסדרון אקולוגי .5

 שפכים תעשייתיים .6

 ממשק חקלאות/תושבים .7

 ריסוס .8

 גגות סולאריים .9

 מואזין .10

 

 תודה לכל המשתתפים

 

 

 רשם פרוטוקול:

 אורן ביי

 


