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כרטיס ביקור-הועדה 

איכותבנושאימדיניותלהתוותותפקידההחוקמכוחפועלתהסביבהאיכותועדת:ייעוד
המקומיתברשותהעשייהתחומילכלהמתייחסתקיימא-בתפעילותבתפיסת,הסביבה

בישובמתנדבים אכפתיים המתגוררים ,חברים15-בועדה כ•

הועדה מתכנסת בממוצע כל חודש  •

דיוני הועדה פתוחים לציבור וסיכומי הועדה מתפרסמים באתר המועצה•

: נושאייםצוותים 5במסגרת הועדה פועלים •

קיימאפים וגינון בר "צוות שצ•

ונקיוןצוות מחזור •

חיים-ובעליצוות חינוך תרבות •

במשאביםצוות חסכון •

(ד רן קאשי"עו)צוות טיפול בזיהומים •

המועצה אביבה מנצור' בראש הועדה עומדת סגנית ר•

היחידה האיזורית לאיכות הסביבה בשרון מלווה את פעילות הועדה ונוטלת חלק ברוב דיוניה•
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2019סיכום פעילות הועדה 

המלאכותי  הגינוןאת השוללת משמעית-חדהמלצה והוציאה הוועדה דנה בנושא: מלאכותיגינון
שאינו מתאים לאופי הישוב

ליצורסולריותמערכות הצבתשלהיקף רחב פרויקט הטמעת מקדמתהוועדה:מתחדשתאנרגיה
ביישובהציבור ומבניהפרטיים הבתים גגות על חשמל 

2020-הפעילות תמשך ב

בהןוהדרכים האמצעים על המועצה ל"מנכעם דיון התקיים : כלביםהטיפול בגללי 
לאכיפהבנוסףזאת וכל, וניקוילאיסוף חדשות דרכים לרבות בנושא טיפול לקדםהמועצה נערכת 

2020-הפעילות תמשך ב
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2019סיכום פעילות הועדה 

(:  בצריכה)במקור הפחתה-פסולתהפחתת

להפסיק את הוועדהיוזמתאת קיבל המועצה ראש : פעמיים-הפסקת השימוש בכלים חד•
החינוךובמערכת הציבוריים במוסדותפעמיים-חדבכלים השימוש 

למעשהביצוע התכנית החל הלכה 

למיחזורהמועצה ראש שמוביל ביוזמה דיון קיימה הוועדה : אלקטרוניתפסולת מיחזור 
לקראתמכרזבתהליכימצוי זו פסולת של והפינויההפרדהמערךכיועודכנה אלקטרונית פסולת 

התקשרות  
זרמיכלל לגבי והסברהריענון קמפיין לבחוןלמועצה הוועדה המליצה זובהזדמנות 

ביישובהקיימים המיחזור 

ם צהובים לבקבוקים  פחיהוספת על המליצה הועדה: פחים צהובים באירועים
המועצה אימץ את היוזמה כמדיניות מחייבתראש( משתתפיםרביקהילתייםבאירועים )
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(המשך)2019-סיכום פעילות הועדה  

:אווירזיהום

' חברי ועדה נטלו חלק במאבק שמוביל ר: המאבק נגד הקמת תחנת כוח בסמוך לנווה ימין•
רשויות נוספות באיזור נגד הקמת תחנת הכוח15המועצה יחד עם 

נקי המרכזת  אוויר פעילות של חבר הועדה במסגרת עמותת : הפיראטיותהשריפות•
בתופעהאזורי מאבק 

60%לפליטת המקוראת מהוות הפיראטיות השריפות ,מחקריםפי-הודגש בועדה שעל
קשיםריח מפגעי וכן יוצרים כמסרטנים וחשודים המוכרים מהחומרים 

החינוך ועםמחלקתמנהלת עם פגישות קיימווועדהוחברימליאת הועדה : וקהילהחינוך 
סביבתית מודעות קידום,הסברהבתחומיהפעולה שתוף אתלהדק הספר שתכליתןבתימנהלות

נוערובני תלמידים מקיימת בקרב וטיפוח פעילות 
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(המשך)2019סיכום פעילות הועדה 

ולהתייחסותלהערות הוועדה חבריהועברה לעיון החוק טיוטת : הסביבהלאיכות עזרחוק
המועצהאש בהשתתפות רדיון בנושא והתקיים 

וממתין לחתימת השר2019באפריל ידי המועצה-החוק אושר על

השתלמות של היחידה התקיימההוועדהבהמלצת: הרשותבניהול השתלמות בנושא קיימות
סביבה וקיימותבנושאיהאיזורית לאיכות הסביבה 

במועצההמחלקות ומנהלי ל"המנכ,המועצהראש בהשתלמות השתתפו 

בסמיכותיתקיים הוועדה ביוזמת : לסביבהאהבהשבוע 
, ביישובהראשונה בפעם,בשבט הקרובו"לט

אירועיםיתקיימובמסגרת ולסביבה מודעות שבוע 
נושאים במגווןואורחים תושביםבהשתתפותוהרצאות 

וקיימותסביבהשל
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(המשך)2019סיכום פעילות הועדה 

תשרי בחגי"ירוקיםטיפים "תקשרה המועצה, הוועדהבהמלצת :הירוקהטיפ
גנרי באופןשנוסחו 
שבועיתלתדירות"הירוקטיפ "בהשימוש את להרחיב המליצה הוועדה

היישוב  פולשת ברחביבצמחייה הטיפולבנושא המלצות גבשה הוועדה :פולשתצמחייה 
המועצהראש ידי -אושרה עלהתכנית 

האיחודשביל התחדשות פרוייקט במסגרתנעשה ראשוןצעד
במסגרת  תשתיתי לטיפול להכנס צפויהנושא

(2020צפי )החדש הגינוןמכרז

פרוייקטיםהוועדה בפנייובאולפיה מדיניות אומצה המועצה ראש בהנחיית :פיתוחתכניות 
ביצועםטרם היישובפני וטיפוח פיתוחבתחוםחדשים

פארק"לרבות תכנית תכניות שהובאו בפניה ' והעירה לגבי מססקירותהוועדה שמעה זובמסגרת 
יגאל  -בצור" שמיר
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(המשך)2019סיכום פעילות הועדה 

הסביבתית ובגיבוי הועדה מדיניותהיחידה בעידוד , אימצההמועצה :ריסוסיםמדיניות
בריסוסיםהשימוש אתלמינימום המצמצמת 

חבריםשביצעופרטניתעבודההציגה הוועדה :צל
ביישובצלעצי והתחדשות לקידום בוועדה 
בצעלכוונה מתוךהמועצה ראשבפניהוצגה התכנית
בעצי צל"תקועים"עציםלהחלפת פיילוט

הנושא נדון בועדה שהמליצה לצמצם: קרקעבחישוףהשימוש צמצום
בגלל הפגיעה למינימום את השימוש בחישוף קרקע לטיפול בצמחיית הבר

המשמעותית בקרקע ובבעלי חיים  
וההמלצות התחקירממצאי את הוועדה חברילידיעתהעביר המועצה ראש

2019באביב הקרקעחישוף עבודות במועצה בסיום שרוכזו
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(המשך)2019סיכום פעילות הועדה  

המועצהראש אצלדיוןהתקיים בוועדה שעלתהליוזמה בהמשך: הארכיאולוגיהגן
הפעולה  שיתוף להידוקרעיונות לקידום העתיקותראשותנציגתבהשתתפות 

תוגש תכנית לשיקום ושדרוג הגן הארכיאולוגי2020במהלך 

הועדה דנה בהצעת המועצה לעבור לפינו גזם אחת לשבוע: פינוי גזם
מטעמים של שיפור שמירת הניקיון והפחתת תנועת המשאיות 

ברחובות ובמבואות
הועדה נתנה את ברכתה להצעה

בפרויקטים הכוללים " זיהום אור"הועדה הביאה לידיעת המועצה את הצורך למנוע : אורזיהום 
תאורה בשטח הציבורי

2020-סקירה מקצועית ודיון בועדה מתוכננים ל
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(המשך)2019סיכום פעילות הועדה  

הועדה דנה בהמלצות לגינון ציבורי העונה לצורכי איכות הסביבה בעיקר בכל הנוגע  : גינון ציבורי
צורכי הסביבה וחסכון במשאבים, לצריכת מים

לאחר אישורן2020-המלצות הועדה יועברו למועצה ב

הסביבתית לאיכות הסביבה היחידה יוזמתב: הפתוחיםבשטחים אופניים עלרכיבה קורס 
המיועדקורס גובש וקודם ,המועצהראש בשרון ולבקשת 

והסביבההיישוב לתושבי 
בשיתוף 2020לראשונה בסוף פברואר הקורס יתקיים

ס"הספורט במתנ' מח

עםמשותפת מטההחלה עבודתהמועצהראש ביוזמת: קיימא-ברגינון אב לקידום -תכנית
קיימא-ברלגינוןי ישובית אבתכניתלגיבוש, הוועדהר "ויוה "שפמחלקת , הסביבתיתהיחידה 

(2020צפי )הוועדה מליאתבפניוהתייחסות להערות התכנית תוצגשתושלם לאחר
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!!!תודה
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צוותי עבודה במסגרת הועדה

פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים , עצים ונטיעות–וגינון בר קיימא צוות שטחים פתוחים •
קיימאגינון בר , שמירה על שטחים פתוחים, טיפול בצמחייה פולשת, והנגשתם

,  בריאות הציבור, נאמני נקיון, הדברה, תברואה מונעת, נקיון רחובות–מחזור ונקיון צוות •
בפסולתמחזור וטיפול 

-בעלי, חיבר, טיפוח תרבות מורשת ונוף, חינוך סביבתי–חיים -ובעליחינוך תרבות צוות •
חיים בישוב

העשרת מי , חסכון במים, אנרגיות חלופיות, התייעלות אנרגטית–חסכון במשאבים צוות •
נגר

קרינה, זיהום קרקע, זיהום אוויר, סילוק מטרדי ריח–ד קאשי "צוות עו•


