משנה ומ"מ מנכ"לית העירייה
עיריית כפר-סבא

נושא:

סיכום ישיבת ועדת איכות הסביבה מס' 2/2016

נערך ביום:

28/7/2016

אסמכתא :

298703

נוהל ע"י:

איתי צחר -משנה ומ"מ מנכ"לית העירייה

נרשם ע"י :

איתי צחר

נוכחים:

צביקה צרפתי -סגן ומ"מ ראש העיר ,איתי צחר -משנה ומ"מ מנכ"לית העירייה ,ראובן אביסף -מנהל
מח' ניקיון פינוי אשפה ומיחזור ,אלה דנון -מנהלת מח' קיימות ,מאיר אלונים -נציג ציבור ,דניאל
רשליין -נציג הנוער

תפוצה:
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צביקה צרפתי:
ציין כי ועדת איכות הסביבה תתכנס ותפעל בראשותו וזאת לאחר חילופי יושבי הראש.
ציין כי בעבר שימש בתפקיד זה וכי החומר מוכר לו היטב וכי מקווה שבישיבות הבאות תהיה
נוכחות מלאה של חברי הועדה.
הזכיר כי לעיר כפר סבא מורשת ארוכה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה וכי נמנית על הערים
הראשונות שהחלו בעשייה נרחבת בתחום זה בישראל והדבר אף בא לידי ביטוי בפרסים והוקרות
אשר העיר זוכה בהם.
סביב שולחן הועדה יידונו נושאים בעלי משמעות רוחבית תוך שקיפות מלאה ואשר דיון בהם יוכל
לשפר תהליכים עירוניים.
את הישיבה הנוכחית נייחד להצגת סקירה על פעילות האגף באמצעות מחלקות קיימות וניקיון
העיר ,פינוי אשפה ותברואה .מחלקות אשר נמצאות בחזית העשייה בתחום הקיימות.
אלה דנון -מנהלת מחלקת קיימות:
הציגה מצגת (מצורפת) על פעילות המחלקה בנושאי קיימות ,התייעלות אנרגטית באמצעות קול
קורא בו זכתה הרשות מטעם האיחוד האירופי ,סקר עצים ,פרויקט אפס פסולת להטמנה של
האגף לאיכות הסביבה ועוד.
צביקה צרפתי והנוכחים מודים לאלה על המצגת הממצה והמרשימה.
דניאל רשליין :מציין כי לטעמו נושא הפרדת הפסולת בבתי הספר העל יסודיים לוקה בחסר וכי
נדרשת עבודת הדרכה נוספת ופיקוח בבתי הספר.
צביקה צרפתי :מציין כי העתיד נמצא בחינוך מגיל צעיר לנושא ,חינוך שאת פירותיו נקטוף
בהמשך.
מאיר אלונים :מביע אי שביעות רצון מהשיטה אותה הנהגנו בבתים באמצעות פחי שיש -דבר
שאינו נוח ופוגם להבנתו בתהליך.
ראובן אביסף:
פותח ואומר כי במהלך השנה האחרונה נעשים תהליכים רוחביים משמעותיים בנושא הטיפול
באשפה וכי הדבר בא לידי ביטוי בייעול תהליכים ,שיפור השירות וחיסכון משמעותי בכספי
ציבור.
מציג מצגת על פעילות המחלקה (מצורפת) בנושא הטיפול בגזם ,ייעול תהליך איסוף המכולות,
מערכת לבקרה על פינוי טמוני קרקע ועוד .זאת על רקע שינויים דרמטיים בשוק איסוף האשפה
ובכלל זה הצהרות השר להגנת הסביבה על תום עידן ההפרדה במקור של פסולת אורגנית ושינויים
בדרישות זכייני המיחזור.
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הנוכחים מציינים לחיוב את תיפקוד האגף בטיפול בגזם לאחר הסופה ובהטמעת המערכות
החדשות.
איתי צחר:
אנו מתייחסים לנושא הקיימות ואיכות הסביבה ביראת קודש .הקיימות היא למעשה השמירה על
הקיים לטובת הדורות הבאים.
בתחום האשפה עברנו להסתכל על הנושא כניהול חומרים ולא ניהול אשפה תוך ניתוח כל פלח
במכלול האשפה העירוני ,בחינת טכנולוגיות ותהליכי ייעול ושירות.
חשוב לציין גם את נושא הפסקת הריסוסים והטיפול בגזם -שני תהליכים בהם העיר פורצת דרך
ולמעשה הנה העיר הראשונה בארץ אשר בתחומיה לא מתבצע ריסוס כלל מזה למעלה משנה.
מודה לעובדי האגף על העבודה המאומצת והמקצועית.
צביקה צרפתי:
מודה לאגף ולעובדיו על העבודה.
הישיבה ננעלה.
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