עיריית כפר-סבא
אגף איכות הסביבה

פרוטוקול ישיבת ועדת :ועדת איכות הסביבה מס' ישיבה2/2018 :

נושא:
נערך ביום:

10/7/2018

נוהל ע"י:

אסמכתא :

417320

נרשם ע"י :

אלה דנון

שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

ממה שיינפיין ,מאיר אלונים ,עילאי הרסגור -הנדין ,יובל לוי ,דודו אשכנזי ,אורן
וולשטיין

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:

צביקה צרפתי ,ראש העיר ,יו"ר הוועדה

שמות מוזמנים עידן חסון ,אלה דנון -מנהלת אגף קיימות וחדשנות
שנכחו:
אורית משעל -היחידה האזורית לאיכות הסביבה השרון
תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

סדר יום:
 .1פעילות העירייה במאבק נגד הקמת תחנת הכח
 .2הקמת משתלה וגינה טיפולית מונגשת בפארק העירוני .
עיקרי הדברים:
 .1עידן חסון  -הצגת נושא המאבק בהקמת תחנת כוח והפעולות שננקטו ע"י העירייה בניסיון
למנוע הקמה.
התייחסויות:
מדובר בהטבות שמאפשרות גזירת קופונים של יזמים .צריך לקיים מאבק ציבורי בהחלטת
הממשלה ולא רק דרך המאבק המשמעותי .בעניין זה יש כבר פעולות של
פנייה למקבלי החלטות בוועדות תכנון ובממשלה .יש לקחת בחשבון שהפגיעה הפוטנציאלית
היא בכל אוכלוסיית האזור כולל קלקיליה .כדאי לשקול לפעול בשת"פ
גם איתם ובסיוע הצד המשפטי הבינלאומי.
חשוב שבעלי הקרקעות יבינו שהנושא אינו לטובתם .כדאי לבדוק את עניין הר הזבל והסיכון
שיש בהקמת תחנה בסמוך למקום.
 .2אורן וולשטיין/אלה דנון  -הצגת הקמת מתחם המשתלה והגינה הטיפולית המונגשת בפארק
העירוני והמרכז לחדשנות בחקלאות בהובלת מוטי מורי מנהל הפארק בשיתוף מח' גנים ונוף,
אגף קיימות וחדשנות ,אגף שירותים חברתיים קהילתיים ,המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות.
הקמת גינת כלבים חדשה בפארק העירוני במקום גינת הכלבים ברח' בילו שבוטלה.
פינת ההנצחה לזכרו של החייל דיויד בן-ציון סולומונוב ז"ל הועתקה לגינת הכלבים החדשה
בפארק .בקרוב יערך טקס חנוכת הגינה בהשתתפות האב השכול מרדכי סולומונוב.
התייחסויות:
דודו :בנושא המשתלה -אפשר לחבור לאוניברסיטת ת"א והגן הבוטני.
כדאי לבחור שתילים שאינם אלרגניים .אפשר לקיים שת"פ עם קק"ל בנושא השתילים.
בנושא נגישות -חשוב להתייחס לכל האספקטים .מציע להתייעץ עם עמותת "לוטם".
גינת כלבים בבילו שבוטלה -מציע להקים מקום חלופי במה שנותר מיער אוסישקין.

כתובת המשרדים :רח' משה דיין  ,30כפר-סבא
טל I 09-7649109 :פקס09-7646431 :
כתובת למשלוח דואר :רח' ויצמן  ,135ת.ד  ,25כפר-סבא 44100

