עיריית כפר  -סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

אגף איכות הסביבה
ח' אדר ב תשס"ח
 15מרץ2008 ,
אס'2008-0051-73 :

לכבוד
חברי הועדה הירוקה
שלום רב,
הנדון :פרוטוקול ישיבה מס'  4של הועדה הירוקה לכפר סבא מיום 11.3.08

נוכחים:
חברי ועדה :
פרופ' אורי מרינוב יו"ר הועדה
מאיר אלקיים מזכיר
יהודה אולנדר
פנחס כהנא
צביקה מינץ
אורלי רונן
בת שבע קופטש
מוזמנים
גיא בן גל  ,חבר המועצה
ליאורה בן יהודה  ,מנהל ההדרכה במחוז המרכז של המשרד להגנת הסביבה
רעיה סבירסקי ,מנהלת מח' רישוי עסקים ותברואה מונעת
גל סגל – דובר העירייה
נעדרים:
גידי מזור  -חבר הועדה נעדר מפאת מחלה ממלאת מקומו גב' ליאורה בן יהודה
יואב מלאכי-חבר הועדה ,הודיע מראש
סדר היום לועדה:
א .דו"ח זיהום אויר  -הופץ לכל חברי הועדה .
ב .טיוטת הצעה למסמך מסכם-
ג .פניות תושבים שהציגו רעיונות במסגרת תיבת הדואר"-עיר ירוקה" .באתר העירוני.
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אגף איכות הסביבה
דיון בדו"ח בנושא דו"ח הועדה למניעת זיהום אויר
)הדוח המסכם הופץ לחברי הועדה לפני הדיון(

גיא בן גל  -אני מברך על הקמת הועדה הזאת ומודה על שהוזמנתי לדיון בדו"ח שהוגש
על ידי הועדה למניעת זיהום אויר .בנוסף להמלצות שהוגשו בדו"ח ,סעיף המימוש חשוב
מאד .הועדה צריכה להמליץ מה מתוך הדו"ח יש לאמץ.
אורי מרינוב -מעיון בדו"ח ,רוב הנושאים שמופיעים בדו"ח  ,הם גם נושאים אשר עלו
על ידי חברי הועדה במסגרת דו"ח ההמלצות של הועדה כמו ייעור ונטיעת עצים ,תוכנית
אב לתחבורה,שימוש בכלי רכב ידידותיים ,רשות מטרופוליטאנית ועוד .צוות ישום
ומעקב ,זוהי החלטה שעל העירייה לקבל  ,כחלק מתוך ההמלצות.
פנחס כהנא -זהו דו"ח ציבורי ברמה גבוהה שהוכן על אנשי מקצוע של העירייה .נושא
הישום של הדו"ח מאד חשוב .חשוב גם לתת כיוון והערכה כספיים .לי חסר בדו"ח גם
צדק סביבתי ,מי הם אלה אשר סובלים מנושא הזיהום בעיר כמו רחוב ראשי או נושאים
שיש להם השלכה על התושבים.
צביקה מינץ -תופעה ייחודית שקיימת בעיר הינה ריכוז בתי ספר באזור אחד דבר שיוצר
עומס תחבורתי וגם זיהומי )חטיבות ותיכונים( .מצב זה יוצר צירים סתומים בשעות הבוקר
ומערכת התחבורה שאינה נותנת מענה .צריך לעודד הליכה ברגל לבתי הספר – כיצד
יוצרים שינוי כזה.
אורלי רונן -כיצד יוצרים מצב שצוות תוכנית לתחבורה לוקח בחשבון את הנקודות שעלו
כאן .יש גם את אמנת פורום ה 15 -שמתייחסת גם לחלק מהנושאים שמופיעים בדו"ח .
מאיר אלקיים – אם נעיין בדו"ח  ,נראה שאין מפגעים או בעיות זיהום חמורות /גדולות
בדומה לערים אשר במטרופולין של ת"א וסביבתה .נוכל לראות גם שנעשה לא מעט.
הבעיה יותר במעטפת החיצונית שאינה בשליטה עירונית .כפי שנאמר  ,חלק גדול
מההמלצות מופיע כחלק מהנושאים שעל העירייה לטפל במסגרת ההתחייבות של אמנת
פורום ה 15 -וזה גם עלה כאן .יחד בתאום עם יהודה אולנדר יש לנו כוונה להפעיל גם
ניידת מלר"ז והנושא נדרש בתקציב.
אורי מרינוב – המלצות הדו"ח יילקחו בחשבון בדו"ח המסכם של הועדה .תודה לגיא בן
גל.
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אגף איכות הסביבה
דיון בטיוטת דו"ח הסיכום של הועדה )טיוטת הדו"ח הופצה לחברי הועדה(.
פנחס כהנא -להוסיף לדו"ח  -סקר טבע עירוני,סקר עצים ,תעשיה.
צביקה מינץ – מציע להציג את הדו"ח במבנה של טווח קצר וארוך.
אורלי רונן -להתוות לפי נושאי מדיניות כמו מנהל ירוק  ,לתת דגש יותר חזק לנושאי אמנת
פורום ה ,15 -להקצות קרן ליוזמות ציבוריות.
בת שבע קופטש –מה הייחוד של כפר סבא כעיר ירוקה ,ממליצה שיעשה לזיהוי ואיתור
הטבע והמורשת של כפר סבא  ,הנטוע ,הטבעי והבניה מאז התקומה של העיר .צריך ליזום
משהו על החלק הייחודי ,למשל :עיצוב עירוני ,של ריהוט כפרי עירוני ,לוגו או שילוט
שיצהיר כאן כפר סבא ירוקה משהו שהאזרח יתקל בו יום יום להנאתו.
אורלי רונן – נושא החינוך חשוב ביותר .המסמך צריך להיות תוכנית עבודה שראש העיר
יאמץ כבסיס לתוכנית העבודה .הקמת צוותי העבודה וכו'.
סוכם כי כל חברי הועדה שלהם הערות נוספות על טיוטת הדוח הסופי מעבר למה שנאמר
יעבירו את הערותיהם בדוא"ל תוך שבוע ימים .כמו כן סוכם לנסות לקיים פגישה עם אנשי
החינוך של העירייה העוסקים בהכנת תכנית האב .טיוטת התכנית המתוקנת תוצג בפני ראש
העיר לדיון בהמשך הטיפול כולל הצגתה לציבור ותכנית יום איכות הסביבה שיצוין בעיר.
הערה :בעקבות התערבות ראש העיר נקבעה כבר פגישת של הוועדה עם אנשי החינוך
בעירייה.
דיון בפניות תושבים
הועדה דנה בהצעות שהוגשו על ידי תושבים  .הגיעו כ 5 -פניות של תושבים לתיבה הירוקה,
הכוללים רעיונות והצעות .כל אחת מההצעות מעניינת בפני עצמה  ,אך כולן כרובן ,כוללות
סעיפים אשר מופיעים במסמך המסכם של הועדה.
הועדה הביעה הערכה לכל התושבים שמצאו זמן וטרחו להגיש הצעות ורעיונות  .מאיר יעביר
תשובה ותודה לכל הפונים .
מאיר אלקיים
מנהל אגף איכות הסביבה

פרופ' אורי מרינוב
יו"ר הועדה

העתק:
בן חמו יהודה  ,ראש העיר
כברה בני  ,ס .ראש העיר
עו"ד יעקב אוחיון,ס .ראש העיר
אבי בן חמו  ,מנכ"ל העירייה
מר גיא בן גל חבר מועצת העיר
ליאורה בן יהודה  ,המשרד להגנת הסביבה
גב' רעיה סבירסקי מנהלת המח' לרישוי עסקים ותברואה מונעת
גל סגל ,חזי בראזני
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