עיריית כפר  -סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

אגף איכות הסביבה

ועדה ירוקה  -פרוטוקול סיכום ישיבה מס' 1
מיום 16.12.07
נוכחים:
חברי ועדה :
פרופ' אורי מרינוב יו"ר הועדה ,מנכ"ל לשעבר של המשרד לאיכות הסביבה
מאיר אלקיים מזכיר הוועדה ,מנהל אגף איכות הסביבה
אורלי רונן  -חברת הועדה ,סמנכ"לית המרכז לערים ירוקות
בת שבע קופטש  -חברת הועדה  ,מנהלת לשעבר של מחוז מרכז המשרד לאיכות הסביבה
גידי מזור  -חבר הועדה  ,מנהל מחוז מרכז המשרד להגנת הסביבה
יהודה אולנדר :חבר הועדה  ,מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה
יואב מלאכי-חבר הועדה,תושב כפר סבא בעבר חבר בצוות פיתוח מדדים לאיכות הסביבה
פנחס כהנא-חבר המועצה לפתוח מקיים כפר-סבא
מוזמנים
רעיה סבירסקי – מנהלת מח' רישוי עסקים ותברואה
חזי בראזני – עוזר ראש העיר
גל סגל – דובר העירייה
נעדרים:
צביקה מינץ -חבר הועדה,תושב כפר-סבא ,מתכנן ,בעבר חבר בצוות מדדים לאיכות
הסביבה כפר-סבא

מהלך הישיבה:
פרופ' אורי מרינוב :אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של הועדה הירוקה .מטרת
הועדה היא להתוות דרך ולגבש המלצות לראש העיר במטרה להפיכתה של העיר ל "עיר
ירוקה"  .בחומר שמאיר אלקיים הכין לקראת הפגישה ,יש מסמך המתאר את המצב בעיר
ביחס לרשימת הנושאים ב "עשרת הדיברות" לעיר מקיימת בהתאם לאג'נדה  .21כמו כן
הוגשה לכם הצעה לרשימת נושאים שהוכנה יחד עם מאיר שלדעתי הינם נושאים חשובים
לבחינה .מציע שנקיים מספר מפגשים לדיון בנושאים ולאחר כל ישיבה נפרסם פרוטוקול
ונבדוק מה נעשה.
בהתאם לבקשת ראש העיר  ,אנו רוצים לנצל את יום איכות הסביבה בחודש יוני 2008
לפרסום התוכנית לציבור.
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מאיר אלקיים – אני מברך בשם ראש העיר את כל חברי הועדה .ראש העיר נעדר מפאת
מחלתו  .זוהי ועדה חשובה מאד לעיר ,כוועדה שתכוון את פעולות העיר והעירייה בדרך
להפיכתנו לעיר ירוקה.
בחומר שהוגש לכם קיים דו"ח מצב הכולל את הפעולות שהעירייה ביצעה בתחומים
השונים של איכות הסביבה בהתאמה לעשרת הדיברות של עיר מקיימת.
בת שבע קופטש :זכור לי שיהודה אולנדר הכין בשנת  2001מדדים בנושא איכות
הסביבה של כפר סבא  .אני מציעה שיהודה יארגן את החומר ונבצע בדיקה מול המדדים
הללו ,מה נעשה בעיר.
פנחס כהנא -מציע לפרסם את כל ישיבות הועדה וכן את הפרוטוקולים באתר האינטרנט
של העירייה .חשוב שהציבור יהיה מעודכן בפעילות הועדה .כדאי לבדוק ולהתייחס כיצד
ועדה זו מתחברת גם עם ועדות אחרות המתנהלות בעירייה כמו ועדת נגישות ,ועדת עיר
בריאה  ,תוכנית האב וכו' .זה חשוב שיהיה סנכרון מול הועדה.
אורלי רונן – חשוב שהועדה לאיכות הסביבה תהיה סביב השולחן .
ידוע לי שהעיר כפר סבא אמורה לחתום על האמנה של פורום ה 15 -למניעת זיהום אויר.
זוהי תוכנית אסטרטגית ומחייבת וחשוב שהנושא גם יבוא לידי ביטוי כחלק מפעילות
הועדה.
גידי מזור -אני מסכים לגבי ועדת איכות הסביבה שתהיה סביב שולחן זה .חשוב שפעילות
הועדה תוטמע בתוך העירייה וגופיה .שיתוף הציבור חשוב והוא חייב להיות מיודע לגבי
הפעילות כפי שנאמר.
אורי מרינוב – יש להטיל על יחידות העיריה לבחון ולבדוק את ההצעות השונות שיעלו
כאן כדי לראות כיצד ניתן לשלב אותן בתכנית וכן להכין המלצות לביצוע לטווח הקצר
ולטווח הרחוק.
לדוגמא  -:להפסיק את השימוש במים מינראלים .לכפר סבא יש בארות עם מים
מצוינים .אין סיבה שתושבי העיר ימשיכו לקנות מים ,בזמן שהם יכולים לקבלם מהברז
במחיר נמוך בהרבה .יש לכך המון משמעויות בהיבט של השמירה על הסביבה.
חשוב שהעירייה תצהיר ותפרסם הודעה בעניין המים .כמו כן ניתן למשל לטפל במי
מזגנים וכן במי המט"ש להשקיית שטחים פתוחים.
דוגמא נוספת – ייעור אובססיבי – לפתח את הנושא על ידי ניצול שטחים פתוחים
לייעור .שהקרן הקיימת תסמיך את ראש העיר כפקיד היערות ויתנו לו סמכויות באותם
שטחים שאינם בתב"ע.
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יהודה אולנדר -אני סבור שמטרת הועדה להגדיר ולאמץ את העקרונות של עיר מקיימת.
חשוב שהפעילות שלנו תהיה על בסיס "עשרת העקרונות" של עיר מקיימת .ואני מציע
שנכוון את ראש העיר לכיוון של עיר מקיימת ולהמליץ לו מה הצעדים שעליו לנקוט
בנושא על מנת לקדם את התחום.
בת שבע  -חשוב לתרגם סיסמאות לפעולות אופרטיביות ולהציע פעולות לביצוע ,בהתאם
לכך.
מאיר אלקיים  :מבחינתי ,כממונה על התחום  ,אני מייחס חשיבות רבה לוועדה זו ורואה
בה כמנוף לקידום נושאים רבים בתחום זה .נושא הקיימות או פיתוח בר -קיימא לא מספיק
ברור לכולם ולכן חשוב שדרך פעילות הועדה נוכל לרתום ולכנס את כל הגורמים ברשות
לפעילות רציפה .אני מזמין את אורלי רונן לקיים הרצאה לבעלי תפקידים בעירייה
בנושא עיר מקיימת .שיתוף הציבור חשוב אף הוא ולכן צריך באמצעות הפעילות שלנו
ובאמצעות הגורמים השונים לשתף את הציבור.
אורלי רונן  :חשוב שהתהליך יהיה תהליך שלבי .העיר מבצעת פעולות מבורכות ורואים
זאת מהדו"ח שהוגש לוועדה ,אך אין סידרה של פעולות מנחות כיצד העירייה מנחה את
אלה שבתחומה .ידוע לי שיש תוכנית אב לתחבורה וחשוב לכוון את התוכנית בדגש על
תחומים שטרם נוצרו כך שנוכל להשפיע על התוכניות העתידיות .לדוגמא:תחבורה ,
מחזור  ,אכוונת האזרח והתושב בתחומים הללו .כיצד התושב יכול להשפיע ולשמר
אנרגיה וכו' .אני מוכנה לסייע בנושא המידע לציבור בנושא הקיימות באמצעות האינטרנט
של העירייה וכן ההדרכה.
פנחס כהנא :נקודת המוצא של העיר כיום בתחום הסביבה היא טובה .קיימת מערכת
גינון טובה ,נעשה הרבה בתחום המיחזור יש בתוך העיר תושבים טובים שמוכנים לעזור.
אנחנו יכולים להיות דגם ארצי ואפילו עולמי .צריך לשאוף מעבר לכך.החיבור עם תוכניות
האב מאד חשובים חשוב לבצע " סקר טבע עירוני".
אם רוצים עיר ירוקה – הרי מדובר כאן בועדת מומחים מהטובים שיש ,ולכן חשוב להציג
לה גם ניירות מקצועיים ולבנות את פעילותה כנדבך בתוכנית האב ,אחרת זו תהיה עבודה
לחינם .תפקידנו לבצע אכוונה של הגופים המקצועיים בעירייה.
צריך לתת ביטוי לשיתוף הציבור .מציע לזמן את גב' חגית המתכננת שעוסקת באיכות
הסביבה בתוכנית האב שתציג לנו וגם תשמע את הועדה.
אני מוכן לעזור לעיר בנושא היעור האובססיבי בתאום עם גורמי העירייה.
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דיון ברשימת הנושאים לטיפול שהוגשה לחברי הועדה :הרשימה המלאה נמצאת
בתיק .מודגשים כאן נושאים נוספים :
א .סעיף  1כללי :
 (1להוסיף – הדרכה לעובדי הרשות.
 (2פרסום באתר האינטרנט של הרשות.
 (3לפרסם פעולות שהרשות עושה – דוגמא לציבור.
 (4סקר טבע עירוני
ב .סעיף  2תכנון ובניה:
 (1להוסיף טיפול ושמירה על שטחים פתוחים.
 (2להוסיף פעולות העירייה להפחתת  20%בצריכת האנרגיה ב -חמש
השנים הקרובות.
 (3ריהוט עירוני
 (4שימור אתרים
ג .סעיף  7מים ושפכים:
 (1להוסיף שימוש במי מזגנים להשקיה/הדחה
 (2שימוש במי המט"ש להשקיית שטחים.
ד .סעיף  8פסולת:
 (1להוסיף פסולת אלקטרונית.
 (2צימצום במקור
ה .סעיף  9תחבורה :
 (1להוסיף אוטובוסים קטנים.
 (2לקבוע אוטובוסים מדור 4
 (3שבילי הליכה.
להוסיף :נושא אנטנות סלולריות
להוסיף :סילוק אסבסט

סיכום הישיבה

ויצמן  , 136כפר סבא 44100

טלפון ,09-7649190 :פקס 09-7649322 :

עיריית כפר  -סבא

MUNICIPALITY OF KFAR SABA

אגף איכות הסביבה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

הועדה תוציא זימון לס .ראש העיר עו"ד אוחיון שיציג בפני הועדה את תוכנית
האב לתחבורה /תוכניות בתחום.
נושא פורום ה  15ייבדק על ידי מאיר הוחלט לקבל את ההצעה לפרסום
באינטרנט.
מאיר מתבקש להביא לישיבה הקרובה את הצעת העיריה לדרכי השילוב עם
הוועדות האחרות.
מתכנן תוכנית האב יוזמן לוועדה להציג את התוכניות בתחום הסביבתי .
מהנדס העיר יוזמן לוועדה כדי להציג תוכנית להפחתת /חיסכון באנרגיה במוסדות
העירייה וברחבי העיר.
פנחס כהנא יסייע בהכנת תוכנית לייעור אובססיבי של שטחים בעיר בשיתוף עם
אגף איכות הסביבה
אורלי רונן תוזמן לבצע ההדרכה /הרצאה לבעלי התפקידים בעירייה בנושא
קיימות ופעולות שיש לעשותן לקראת הפיכת העיר לירוקה.
תוגש פנייה למפעל המים בעניין מסע לציבור בנושא עידוד שימוש במי ברז
במקום "מים מינראלים" בבקבוקי פלסטיק.
יהודה אולנדר ימציא לוועדה את העבודה שנעשתה בשעתו בנושא המדדים ,ויחד
עם מאיר יציגו תמונת מצב נכונה ביחס לדוח זה.
הסיכום יופץ לכולם באמצעות תיבת הדוא"ל.
מועד הדיון הבא יקבע בנפרד ויופץ על ידי מאיר.

מאיר אלקיים
מזכיר הועדה
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