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  21.2.2.32פרוטוקול ישיבה מיום  -סביבה לאיכות  ועדה

 רשימת משתתפים ורשימת ועדות

ראש המועצה, מר שביט מס, יו"ר  התכנסה ישיבת הועדה לאיכות הסביבה הראשונה, בלובי המתנ"ס, בהשתתפות 21.2.2.12ביום 

 נספח א'.מצ"ב רשימה עצה וחברי מועצה, ומשתתפים מהציבור, עובדי מוהועדה מר מנחם בנימין )צוך(, סגן ראש המועצה 

פתח בהצגה של הנושאים המטופלים כיום, והנושאים הדורשים המשך טיפול. הציג את האתגרים העומדים בפני  מנחם בנימין

די ניקיון. ועוד. ציין שהיישוב עדיין בתת תקן של עוב , מחזור, גינוןניקוי רחובות, מכונות טיוט רחובות, איסוף פסולת -השפ"ע ביישוב

הכניסה של חוק העזר לחניה ואכיפתו תסייע בשיפור פני העיר. חוק עזר לאיכות הסביבה עדיין בתהליך חקיקה ונמצא במשרדי 

הממשלה. עם אישורו וכניסתו לתוקף, יהיה ניתן לאכוף נושא של הוצאת גזם לא בימים המתאימים, צואת כלבים ועוד. מנחם הציג את 

 חולק בכל בתי היישוב לגבי ימי פינוי אשפה וגזם. הדברים מתעדכנים גם באתר המועצה.הפרסום של אגף שפע ש

 מספר נושאים, בהם ניתן לפעול ביחד עם שיתוף תושבים, חלקם הועלו על ידי תושבים: מנחם הציג

הקיימת וכאן תושבים  אנו לפני המשך הטיילת עד לצורן. יש לדאוג לריהוט רחובות של הטיילת -שוביתישביל אופניים וטיילת י

 מוזמנים להצטרף ולקחת חלק.

יש בחלק מבתיה"ס פעילות של גינה אקולוגית, חינוך סביבתי ואחת המטרות היא להפוך את זה למשהו ישובי, שיתוף  -חינוך סביבתי

 פעולה של ועדת החינוך ואיכות הסביבה.

וגע להפרדת אשפה במקור וכו', יש לדון בכך, גם מבחינת המועצה מתכננת להביא זרם נוסף של מחזור של קרטונים. בנ -מחזור

 מיקום ברחובות, שאין איפה לשים פחים נוספים וגם מבחינת תהליך חינוך תושבים.

יש מספר נאמני ניקיון שעשו קורס, התושבים ונאמני ניקיון, צריכים להיות העיניים של הפקח ולהתריע שרואים מפגעים.  -נאמני ניקיון

 הפעולה ואפשר לעשות קורס לתושבים נוספים.חשוב שיתוף 
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 יש מספר כיכרות שעדיין לא נבחר העיצוב שלהם, ותושבים מוזמנים לקחת חלק. -כיכרות חדשות

בעבר, בעקבות פניות של תושבים, היועמש הכין טיוטת הסכם שמסדירה את נושא מתן השימוש בקרקע לתושבים  -גינה קהילתית

 ונושא המים.

 החלפת תאורת רחובות ללדים. -טיתהתייעלות אנרג

 בהשקיה, בגינון. -חסכון במים

 בהתאם לחוק. תוכנית עבודה רב שנתית. -הנגשת מקומות לנכים

 הסעות משותפות וקשר, כדי לחסוך בעלויות ובזיהום סביבתי. -הסעות יום א' חיילים

 

 נושאים נוספים שעלו ממשתתפי הישיבה

שח היא יכולה לעשות שינוי משמעותי כאן.  ...,..2דה לאיכות הסביבה ברעננה. בעלות של כדאי לצור קשר עם היחי -אורלי הדס

 צריך תוכנית אבל.

יש להגביר את הפיקוח בשמורה, עשרות אנשים בשבת האחרונה ירדו מהשבילים וזה פוגע בשמורה. אני מציע  -עידן גולדווסר

 שבאתר המועצה יהיה המלצות על טיולים באזור.

 מבקשת להבין מדוע גזמו שוב את כל העצים בצורן. אין צל, זה נראה לא טוב. -אסנת חזן

 אלף שח. .0-.2 -מבקש להוביל את נושא גינות הכלבים, הכין תוכנית ומיפוי. עלות גינה כ -מעין סבר

  -דודי הולצמן
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וד. נוהל למי פונים. מנגנון שידע חשוב להקים מערך זה של מקרי שריפות, קרינה, חומרים מסוכנים וע -מערך אקולוגיית חירום .3
 לטפל בכך.

 לגזום או לא, מה שותלים. להתייעץ עם אדריכל נוסף. -ינוןג .2

 יער אילנות, השמורה. יש לפתח את כל הנושא הזה. -מרחב ירוק .1

 

 יש להכניס את כל נושא ההתייעלות האנרגטית ביישוב. מוכן להצטרף לועדה בנושא. -עדיאל אלקלעי

הם חסרי אונים במה שקורה לגבי השריפות שמסביב לצורן. פנינו למשרד לאיכות הסביבה, למשטרה, ללב השרון.  אנו -רוני חכימי

 לא משתפים פעולה. יש מכתב של שביט ללב השרון, אחרי זה נחליט מה עושים.

 חשוב שתהיה גינה קהילתית בצורן. -כנרת זילברשטיין

 ים, שיסייעו בשילוט שקשור בספורט כמוש יש במקומות אחרים. לגבי הטיילת, ממליץ לפנות לקופות חול -צפריר

 .2.12נושאם ברי ביצוע לשנת  2-0מציע לבחור 

תחזוקה של הרחובות. כשמעיינות השרון פותחת בור, לא סוגרים, משאירים את הרחובות עם מכשולים עם מראה לא  -ענבל קרת

 גרוע. טלאי על טלאי.אסטטי. בטיילת של בני ביתך, רחוב האלמוגן, המצב ממש 

 מוכנה לסייע בתחום הגינון. עובדת כמפקחת ארצית על גינון. צריך לבחון מה שותלים, איפה, איך. צריך אדריכל נוף. -נילי מלמוד

צריך פסי הפרדה ביישוב, בקו מפריד, סימון כבישים. צריך לחדד מתי אוספים אשפה. שיהיה שילוט ברחובות ובנקודות  -רוזט אופיר

 סוף. צריך יותר אכיפה. חלק מהביוב מלא בחולדות, התקשרו למעיינות השרון.האי

 מתחמים לידם. ממליצה שגני ילדים יאמצו
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 חשוב גינון ועצי צל, גם ברחובות חדשים. בנוסף, חשוב לעדכן כשהחלקאים מפזרים רעל, זה מרעיל חתולים, כלבים ועוד.  -גלי עמיר

 ועדה בנושא מרחב ירוק.מזמין תושבים להשתתף בו -רמי יוגב

 חשוב שימור אנרגטי. לא רק חשמל, גם מים. חשוב לעשות תיעדוף בין כל המשימות והנושאים. -רוני שפרלינג

 יש ועדה משותפת עם החקלאים ואני מזמין גם תושבים לקחת בה חלק. -תומר יעקב

סוג של פסולת וזה יכול לעבוד גם פה. חשוב נושא הגינון.  כדאי להכניס פחים חומים. כשגרתי בארהב היה יום פינוי לכל -נעמי אייזיק

וצריך לשפר את נושא הגינון ברחובות. לגבי המוקד, יש לעבוד מולם במדדים. יש רכבים נטושים ביישוב חלקם גם  בסתווניתאני גרה 

 ללא לוחית רישוי. 

 א. אני מודה לכל התושבים הרבים שהגיעו ומוכנים לתרום מזמנם לנוש -שביט מס

 בימים אלו עובדים על תוכנית המתאר היישובית, וחלק מהנושאים יקבלו מענה במסגרת תוכנית זו.

עכשיו כל אחד מוזמן להצטרף לוועדה בה יוכלו לקדם את הנושאים. נקבע בהמשך לוח זמנים וכל ועדה תציג את  -מנחם בנימין

 נספח ב'. העשייה בתחומה. מצ"ב רשימה

עדיאל  -אך עם תושבים שמוכנים לסייע ולהוביל, הנגשת נכים, יש לפנות לאבי סיגוואי. התייעלות אנרגטיתשני נושאים ללא ועדה, 

 אלקלעי.
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 נספח א'

 21.2.2.32ועדה לאיכות הסביבה  רשימת משתתפים

 מהדף נושא EMAIL פון פלא כתובת משפחה ושם שם

 ותפעול ע"שפ אגףמנהל  Yacov_@kadima-zoran.muni.il 02-8.81828. צורן-קדימה ח"הפלמ יעקב כהן

 צורן-קדימה ס"מתנ מנהל tsachie@mathasim.org.il 02-1888111. צורן -קדימה 6 השרון ברבר צחי
 אדריכל המועצה  02-268.880.  רמי יוגב

 מנהל מח' שפע תפעול צורן    איציק גואטה

 אחראי אכיפה    איציק קייזמן

 אגף תפעול    רוני חכימי

 צורן-קדימה מועצה חברת kerengreen@012.net.il 02-863.122. צורן 11 הדפנה גרין קרן

 יובלים ס"בי שעשועים גן אימוץ osnat@osnatnazan.com 02-6821122.  צורן 33 ההדרים  חזן אסנת

 חיים בעלי רווחת Irisdagan57@gmail.com 02-0821311. צורן 03 האילנות דגן ברודסקי איריס
 אנרגטית והתייעלות תאורה adiela@afcon.co.il 02-6.12000. קדימה 2 ברנר  אלקלעי יאלעד

 חינוך, מיחזור ספר בבית ירק גינת kineretzil@gmail.com ..02-02210. צורן 12 הגפן  זילברשטיין כנרת
 יחזורמ, קהילתית גינה ilanzilber@gmail.com 02-2861628.  צורן 12 הגפן  זילברשטיין אילן

  zafrirfod@walla.com .02-260222. קדימה 22 רוטשילד  פדלון צפריר
  nilim@bezegint.net 02-2212162. קדימה 22 ההדסים מלמד נילי

  Roseop@gmail.com 02-2232620. קדימה 13 השלדג אופיר רוזט
 גינון עדים, מיחזור Galiamir21@gmail.com 02-2088883. קדימה 8 הגולן עמיר גלי

 סביבתי אקולוגי חינוך Mzack24@gmail.com 02-1211013. קדימה 8/1 האשכולית  זק מיכל

' א 12 רבין יצחק' שד גולדווסר עידן
 צורן

.02-82.162. Idangold55@gmail.com קדימה אלוני שמורת+  קדימה יער 
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 יםכלב גינות severmh@gmail.com 02-28211.6.  צורן .0 השרון לב סבר מעין

 שריפות, הירוק המרחב שמירת Dudi.not@gmail.com 0206816-.0. צורן 3 הסחלב הולצמן דודי
 מיחזור מרכז+  כלבים גינות Regina.jedeikin.gmaic3871480 .02-183128. קדימה 8/6 החסידה ידייקין רגינה

  החסידה ברחוב
 גזם חיתוך גזם איסוף מיחזור lilachglo@gmail.com .02-031210. קדימה' ג 28 הוורדים  גולדשטיין לילך

  lior@free.net.it 02-6336666. צורן 08 ההדרים בנאי ליאור
  Tom_seurity@bezeqint.il 01.1222-.0. קדימה עד עד יעקב תומר

 כללי sperrony@aim.com 8331111-.0. קדימה 12 הקשת  רוני שפרלינג
  Linda_prrry1@Janoo.com 02-2212310.  קדימה 16 הגולן  פרי לינדה
 קהילתיות גינות, קהילתי יער eynats@gmail.com 6812231-.0. קדימה 38 רוטשילד  סיגל גפן עינת
 בעיקר וחזות נקיון, גזם, מחזור Naomi.isaaqcs61@gmail.com 6288886-.0. צורן .1 הסתוונית אייזקס נעמי

  נטושים רכבים
 תאורה גנות יישובים עצים Levanagr@walla.com 02-8132818.  ןצור 1 הסביונים גרינפלד לבנה
 שבילי, ציבור ושטחי כיכרות orlynadas@gmail.com 8688260-.0. צורן 123 ההדרים  הדס אורלי

 אופנים
  Itkin1@bezeqint.net 02-2122112.  הדס איטקין

  elbalak@013.net.il 02-2220328.  אייל אלבלק

,  ככרות ע"שפ, גינון ירק מרחב inbal@av-tech.co.ip 02-2301822. קדימה 8 האלמוגן  יחזקאל ענבל
  סולרית אנרגיה

לא יכלה להגיע לישיבה. ביקשה  talyad@raanana.muni.il 02-8821328.  טליה דרך
להצטרף לוועדה. תצטרף בהמשך 

 לאחת מועדות המשנה.
לא יכל להגיע לישיבה. ביקשה     דרור רזינקוב

 להצטרף לוועדה.
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 נספח ב'

 ועדות משנה של הועדה לאיכות הסביבה

 

 יו"ר רמי יוגב -שטחים פתוחים ביישובמשנה לועדת 

 ., כיכרותהועדה תעסוק בכל הנושאים הקשורים לשטחים הפתוחים, לחזות הישוב, לשילוב עם היער, לגינון, שבילי אופניים

 

 EMAIL פון פלא כתובת משפחה ושם שם
  02-268.880.  רמי יוגב

 nilim@bezegint.net 02-2212162. קדימה 22 ההדסים מלמד נילי
 Roseop@gmail.com 02-2232620. קדימה 13 השלדג אופיר רוזט
 lilachglo@gmail.com .02-031210. קדימה' ג 28 הוורדים  גולדשטיין לילך
 Levanagr@walla.com 02-8132818.  צורן 1 הסביונים גרינפלד לבנה
 orlynadas@gmail.com 8688260-.0. צורן 123 ההדרים  הדס אורלי

 Galiamir21@gmail.com 02-2088883. קדימה 8 הגולן עמיר גלי
 inbal@av-tech.co.ip 02-2301822. קדימה 8 האלמוגן קרת- יחזקאל ענבל
 lior@free.net.it 02-6336666. צורן 08 ההדרים בנאי ליאור
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 יו"ר מעין סבר -לבעלי חיים וגינות כלבים ועדת משנה 

 הועדה תעסוק בכל הנושאים הקשורים בבעלי חיים ושמירה עליהם וכן בגינות כלבים.

 severmh@gmail.com 02-28211.6.  צורן .0 השרון לב סבר מעין
  02-268.880.  רמי יוגב

 Regina.jedeikin.gmaic3871480 .02-183128. קדימה 8/6 החסידה ידייקין רגינה
 Irisdagan57@gmail.com 02-0821311. צורן 03 האילנות דגן ברודסקי איריס

  .02-8.8132.  איציק גואטה
 

 יו"ר הדס איטקין -ועדת משנה לחינוך סביבתי ביחד עם ועדת חינוך

 Itkin1@bezeqint.net 02-2122112.  הדס איטקין
 kerengreen@012.net.il 02-863.122. צורן 11 הדפנה גרין קרן
 tsachie@mathasim.org.il 02-1888111. צורן -קדימה 6 השרון ברבר צחי

 Roseop@gmail.com 02-2232620. קדימה 13 השלדג אופיר רוזט
 lilachglo@gmail.com .02-031210. קדימה' ג 28 הוורדים  גולדשטיין לילך
 Naomi.isaaqcs61@gmail.com 6288886-.0. צורן .1 הסתוונית אייזקס נעמי
 kineretzil@gmail.com ..02-02210. צורן 12 הגפן  זילברשטיין כנרת
 osnat@osnatnazan.com 02-6821122.  צורן 33 ההדרים  חזן אסנת
 eynats@gmail.com 6812231-.0. קדימה 38 רוטשילד  סיגל גפן עינת
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 יו"ר גלי עמיר -ועדת משנה למחזור והפרדת פסולת

 דה תעסוק בנושאי מחזור והפרדת פסולתהוע

 Roseop@gmail.com 02-2232620. קדימה 13 השלדג אופיר רוזט
 Galiamir21@gmail.com 02-2088883. קדימה 8 הגולן עמיר גלי

 Naomi.isaaqcs61@gmail.com 6288886-.0. צורן .1 הסתוונית אייזקס נעמי
 kineretzil@gmail.com ..02-02210. צורן 12 הגפן  זילברשטיין כנרת
 Linda_prrry1@Janoo.com 02-2212310.  קדימה 16 הגולן  פרי לינדה
 

 יו"ר דודי הולצמן -ועדת משנה למרחב ירוק

 הועדה תעסוק במרחב הירוק, ביער קהילתי, בשמורת הטבע, בסימון שבילים.

 Dudi.not@gmail.com 0206816-.0. צורן 3 הסחלב הולצמן דודי
' א 12 רבין יצחק' שד ולדווסרג עידן
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