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 :לכבוד
 חברי וועדת איכות הסביבה

 
 )רשימת תפוצה( 
 

 

 

 4102 בנובמבר 21 סיכום ישיבה  –ועדת איכות הסביבה הנדון: 

בשעה  0480 בנובמבר 80ועדת איכות הסביבה קיימה ישיבה תקופתית ביום  .8
 , בחדר הישיבות ע"ש רכטר.89:44

 השתתפו: .0

 יו"ר –אבנרי סיון .0.8

 חבר –דרור אלוני  .0.0

 חברה –חוה מנדלסון  .0.0

 חברה -סיגל זוז  .0.0

 חברה –לאה גרינברג  .0.9

            חבר –יוסי גיארון  .0.1

     חברה –גלי האזה  .0.2

 היחידה הסביבתית –הדס מרשל  .0.1

 היחידה הסביבתית –אורן תבור  .0.9

 הורי תלמידי כיתות ו' נציגת  –גולדשטין אייזן תמר  .0.84

 משה שוהם מזכיר הוועדה .0.88

 :נעדרו .0

 חבר –עמי אמיר  .0.8

 חבר - עמירם אליאסף .0.0
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 חברה –יעל צוקר  .0.0

 חבר – דר' יוקי גניגר .0.0

 הנושאים לדיון: .4

  – מיפוי סביבתי בכפר שמריהו .0.8

נציגי היחידה הסביבתית שאליה  ,אמיר תבורמר הדס מרשל והגב' 
ממצאי המיפוי הסביבתי את הצטרפה המועצה, הציגו בפני חברי הוועדה 

נהלי המחלקות: חינוך, איכות שערכו בכפר שמריהו, לאחר שנפגשו עם מ
 הסביבה, רישוי עסקים, תפעול ואחזקה, הנדסה ועוד..

 : המיפוי כלל

  סביבתי בכפר שמריהו כיום.מצב 

 ים לשיפור והתייעלות תוך התייחסות לעתיד הכפר.דרכ 

חברי הוועדה הציעו, כי בטופס המידע שניתן למבקשי היתר בנייה, יוצע 
 לתושבים השרות של היחידה בנושא בנייה ירוקה.

הצעה נוספת של חברי הוועדה כי מנהל מחלקת איכות הסביבה יעביר 
יבחר יירכש ע"י הדגם ש ,דוגמאות ומחירים של מכלי מחזור ביתיים 

 המועצה ויסופק לתושבים בתשלום.

נתבקשו ע"י מזכיר הוועדה להעביר מצגת הסביבתית נציגי היחידה 
 .מעודכנת של המיפוי הסביבתי

 המצגת תשולב באתר המועצה.

ועדכון חוק עזר  0449עדכון ביטול חוק העזר "מניעת רעש" משנת  .0.0
 -"מניעת רעש" חדש

משה עדכן את חברי הוועדה כי מליאת המועצה אישרה את ביטול חוק 
והתקנת חוק חדש, וזאת בשל הצורך  0449משנת  "מניעת רעש"העזר 

יות ולהקל על פקחי מחלקת להתאים את חוק העזר לתקנות הארצ
 איכות הסביבה לבצע אכיפה בנושאים שהחוק הישן לא כלל.

  -פרויקט בני מצווה  .0.0

 תלמידי כיתות ו'הורי נציגת 

בפני חברי  מיזם בנות המצווהגולדשטיין סקרה את -אייזןהגב' תמר  
מיועד לתלמידי כיתות  בשיתוף בית הספר ,הוועדה והסבירה שהפרויקט

אחת  מידות שנבחרו ע"י כל הגורמים המעורבים. 80 –יעסוק ב ו' ו
 , עוסקת בקיימות.80המידות מתוך 

בנושא  כיתות ן'לווה את תלמידי מחלקת איכות הסביבה מסייעת ומ
 קיימות, המחלקה לקחה על עצמה לממן סיור מודרך, במפעלי נייר חדרה

 לתלמידי כיתות ו' ובעזרה במימון של בניית קיר ירוק בבית הספר.

בפרויקט להשתלב משה עדכן את חברי הוועדה כי תלמדי כיתות ו' החלו 
 השבת הטבע לכפר.

ניקוש עשבייה לא רצויה בחורשות התלמידים יבצעו אחת לשבוע 
 הזרועות ויקבלו הסבר מפורט על מיני פרחי א"י הנובטים בימים אלו.

  -הוקרה לפעילים סביבתיים  .0.0
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ערכה היחידה הסביבתית השרון טקס  84.88.0480משה עדכן כי בתאריך  .0.9
 אזור השרון.מהוקרה לפעילים סביבתיים 

ומר יוסי גיארון  גרינברגחברי הוועדה, הגב' חווה מנדלסון, הגב' לאה 
 קיבלו תעודות הוקרה על פעילותם ותרומתם בנושא הקיימות.

ראש המועצה וחברי הוועדה ברכו את הזוכים והודו להם על תרומתם 
 לקהילה.
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 משה שוהם –רשם 

 העתקים :
 חברי הוועדה

 חברי המועצה המקומית
 מנהלי מחלקות

 
 

 

 סיון אבנרי

 חבר מועצה ויו"ר

 הוועדה לאיכות הסביבה
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