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 משתתפים

 חברי מועצה

 חבר מועצה ויו״ר הוועדה -רן יקיר 

 סגנית ומ״מ ראש העירייה וחברת ועדה -יעל עבוד ברזילי 

 סגן ראש העירייה -מאיר חלוואני 

 חבר מועצה וחבר הוועדה -רפי בן מרדכי 

 חברת מועצה -רינה שבתאי 

 

 עובדי עירייה

 מנהל אגף שפ״ע -צביקה בלומנשטיק 

 עוזר לסגנית ומ״מ ראש העירייה -דייויד בנקסס 

 מפקח גינון -עידו רובינשטיין 

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה -לירון אליה 

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה -אורית משעל 

 

 מתנדבים מן הציבור

 תמי קצבורג נבנצל יקיר למדן

 צביה משגב עומרית בן גור

 שאול מוהל מנחם משגב

 מיכל פוקס סיגל הרלין

 יעקב שוויצקי אמיר אלרון

 מיקי הוז אילנה רוזנברג

 רוזה יצחייק איתן הוכוולד

 אתי עשירי נועה בירן

 מורן בלייכפלד מגנאזי תמי חיו

 איל שמר כרמית חוטינר

 

 

 



 רשת ערים בריאות -חלק ראשון 

דונחין, יו״ר רשת ערים בריאות הציגה עקרונות בתחום בריאות הציבור, את ההיסטוריה של  ד״ר מילכה

 הרשת והמוטיבציה לפעילותה, ואת פעילות הרשת בארץ.
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 הנושאים הבאים: בדיון עלו

 שיתופי פעולה אזוריים בנושא בריאות הציבור, מכיוון שהערים השכנות כבר חברות ברשת -

 משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החינוך -קולות קוראים  -

 שתילה של צמחייה ארצישראלית, החזרת הדורסים הליליים -פעילות נופית  -

 חוסן חברתי כמרכיב בבריאות הציבור -

חשיבות התכלול והעבודה המשותפת של יחידות העירייה )בניגוד ל״מודל הסילו״( כדי לפתח  -

 וליישם עיר בריאה

 

 פעילויות באגף החינוך -חלק שני 

 הצגה ע״י

 פעילות בגנים -אורית משעל  -

 פעילות בבתי ספר יסודיים -לירון אליה  -

 

 יימים.הדגש בפעילויות עבר מנושאי מיחזור והפרדה להרגלי חיים מק

 

 נושאים שעלו בדיון:

 אין מוטיבציה למנהלות/ים, כנראה בגלל עומס לימודי -פעילויות בחטיבות ותיכונים  -

 ניתן לקשר שותפות בתכניות חינוכיות לתעודת בגרות חברתית -

 תנועת נוער ירוקה -

 בסיס ידע לצוותי החינוך -

 אים: בעקבות מה שנאמר בישיבה ביקשה אורית משעל להוסיף את הדברים הב

 

״לגבי ההערה החשובה שנאמרה בנוגע לטיפול בנושאים סביבתיים בוערים )תרתי משמע( כמו משבר 

 -האקלים, צמצום משאבים וזיהומים, בעיקר בבתי הספר העל יסודיים

אנו מאד מסכימים שנושאים אלו חשובים מאד, ועל כן בכל שנה בתחילת השנה מנהלי התיכונים מקבלים 

וכיות מעולות בנושאים אלו. לצערנו לרוב הם לא בוחרים לאמץ את התכניות, בעיקר רשימת תכניות חינ

 משיקולי עומס הלימודים.

 לירון תיצור איתם קשר שוב בתחילת השנה, כדי להפיק את המיטב.

כמו כן אנו תומכים מאד בחשיפה לאירועי שיא ארציים/עולמיים העוסקים בסביבה, לדוגמא, בשנה 

להוציא קבוצות של תלמידים למצעד האקלים בתל אביב. לשמחתנו כפר סבא ורעננה האחרונה עודדנו 

הרימו את הכפפה ומימנו אוטובוסים לתלמידים לאירוע משמעותי וחשוב זו, ואנחנו הצטרפנו לקבוצות 

 שיצאו.

 נשמח להרחיב את העיסוק בנושאים אלו גם בהוד השרון.״

 

 נושאים נוספים שעלו בדיון כללי:

 ח סביבתי למבני חינוך בשלבי הפרוגרמהחסר נספ -

https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1sBr1XaHt1QX7nUtoEoqb-tPyywwNHeMQ
https://drive.google.com/open?id=1pksqQctsHTP65KG_U4FF8BAKGkvaOrHO


 ליונס לב ארי -

הצעה הוגשה לעירייה בעבר, ויש לבדוק מה  -פרוייקט פיסול מחומרים ממוחזרים  -

 המשמעויות

 חידון מורשת עירונית שמועבר ע״י מתנדבי ליונס לב ארי -

ציבור קורים בעיר הרבה דברים בנושאי בריאות הציבור וחינוך, אך הם לא מגיעים לידיעת ה -

 הרחב. נמסר שנושא הדוברות היוזמת נמצא בבחינה של ועדת השקיפות והחדשנות.

 


