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השתתפו :גדעון כהן  -יו"ר הועדה ,משה רז ,אורה גפני ,נפתלי זר אביב ,דוד ראיבי ,אבי
לייב ,אמיר צורי ,יובל אלוני ,דרורה חוכימה ,אמיר פליישר ,ציון דוד ואפרת שטראוס.
נעדרו :שמעון שרייר ,נורית זר אביב ,הדס נוחם ,בטי כהן פאר ,זיו נוימן ,חיים אלון ,אסף
קשטן ואיציק להב.
סדר היום:
 .1תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא במועצה האזורית לב השרון:
לאחר קבלת אישור מליאת המועצה ובחירת צוות התכנון ,מוצג המתווה לתהליך הכנת
התכנית האסטרטגית ,בפני ועדת איכות הסביבה.
המתווה לתכנית הוצג ע"י חברת צוות התכנון  -ד"ר עמליה רימלט )חברים נוספים בצוות
התכנון  -יוסי עופר ועידית הוד(.
מטרות הפגישה )הוצגו באמצעות מצגת שנשלחה בדוא"ל לחברי הועדה( -
 .1הצגת התפיסה של פיתוח בר קיימא
 .2תהליך מוצע להכנת התכנית
 .3מטרות התהליך
 .4מעורבות הועדה לאיכות הסביבה בתכנית
עמליה הדגישה את חשיבות תפקידה של הועדה לאיכות הסביבה ,כשותפה מרכזית להנעת
וקידום התכנית האסטרטגית .היא הציגה את התהליך ,וציינה  2מסגרות פורמליות אשר
יפעלו בשיתוף -
ועדת עבודה  -איציק להב ,ציון דוד ,גדעון כהן ,עמליה רימלט ,יוסי עופר ,עידית הוד
ואפרת שטראוס.

ועדת היגוי  -נציגי מועצה ,ישובים ,בעלי עניין ,ועדת איכות סביבה ,משרדי ממשלה ועוד.
יו"ר ועדת ההיגוי יהיה ראש המועצה.
לאחר המצגת התפתח דיון בנושא תפקיד הועדה לאיכות הסביבה ותחומי אחריותה
במסגרת התכנית.
מספר חברים שאלו שאלות על ההרכב של ועדת העבודה וועדת ההיגוי ,ויחסי הגומלין
ביניהן .הועלו הצעות לשינוי הרכב ועדת העבודה ,במטרה לשלב בה נציגים של כל ישובי
המועצה .עמליה חידדה כי מתוך ניסיון בפרויקטים דומים ,עולה שהמסגרת אשר תאפשר
מעורבות מיטבית של תושבים  /ישובים ,תהיה השתתפותם בקבוצות העבודה הנושאיות.
אבי לייב ,אורה גפני ואמיר פליישר הביעו את רצונם להצטרף לועדת עבודה .גדעון ישוחח
איתם טלפונית בנושא זה .עמליה הפנתה את תשומת ליבם של המשתתפים לכך שיעילות
פעילותה של ועדת העבודה נגזרת מהיותה גוף מצומצם ,בעל זמינות גבוהה לקידום
התכנית.
עמליה הציגה בפני החברים פרטים בנוגע לסדנת  SWOTוהרכבה .סדנה זו תהיה השלב
הראשון בו יוגדרו נושאי המפתח .הנושאים יועלו לאישורה של ועדת ההיגוי ולאחר מכן
יקבעו קבוצות עבודה על פי נושאים .בתגובה לשאלות החברים היא הציגה דוגמאות
לנושאים אפשריים )פירוט מופיע בנספח המצגת( .מספר חברים העלו טענות בקשר להרכב
המשתתפים בסדנה והציעו הצעות לשינוי.
 .2הרכב ועדת איכות סביבה של המועצה:
לאחר סדרת בירורים שערך גדעון ,הרכב ועדת איכות הסביבה של המועצה האזורית לב
השרון יהיה על  -פי פקודת העיריות .כלומר 4 ,חברי מליאה ,עובד בכיר האחראי לתחום
איכות הסביבה ו  3 -נציגי ציבור.
הועלו מספר הצעות בנוגע לקביעת נציגי הציבור ,דיון בנושא יתקיים בישיבה הבאה.
גדעון ביקש מציון לערוך רשימה של כל חברי הועדים בישובי המועצה ולציין מי מביניהם
השתתפו בקורסים של היחידה לאיכות הסביבה .הרשימה תופץ לחברי ועדת איכות סביבה
לפני הישיבה הבאה.

 .3דיווחים שונים:
ציון דוד
 .1המועצה האזורית לב השרון מעודדת הכנת קומפוסט מפסולת אורגנית ,בקרוב יוצאו
למכירה קומפוסטרים במחיר מסובסד.
 .2עץ לכל תושב  -תכנית לשתילת עצים של קרן קיימת לישראל .נשלח מכתב עם כל המידע
לישובים ורק מספר מועט של ישובים גילו התעניינות בתכנית.
גדעון כהן
 .1גדעון נפגש עם נפתלי זר אביב ועמי חזקיהו בנושא פיתוח נחל תאנים .גדעון ונפתלי
יתאמו פגישה עם האדריכל עמוס ברנדיס .לאחר שתתקבל הצעה אופרטיבית היא תוצג
בפני ועדת איכות הסביבה.
 .2גדעון נפגש עם חיים אלון בנושא קידום נושא הפרדת פסולת בישובי המועצה .חיים
רוצה להוביל מהלך של מיחזור מערכתי ולהקים אתר מיחזור במועצה ,אשר יקלוט פסולת
גם ממועצות שכנות .הוא צופה חסכון גדול בעלויות פינוי הפסולת ורווחים עתידיים
מהכנת קומפוסט מהפסולת האורגנית.
 .4סיור:
חברי הועדה יצאו לסיור בנושא מפגעי סביבה במועצה .הסיור יתקיים ביום שישי ,ה -
.18.7.08

רשמה :אפרת שטראוס

אישר :גדעון כהן

