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  קיימא- עיר ירוקה ובת-סבא-כפר
  

סבא - ומצאה כי העיר כפר-'21) סדר יום מקומי(סימ 'סבא בחנה את עקרונות -כפרעיריית 

 הארגון  העיר הוכרה על ידי .  קיימא במלוא מובן המילה-כעיר בת,  מנהלת  את עצמה

בארץ רק . (המוכרת ככזאת הראשונה עיר ההיאו) ICLEI(העולמי לרשויות בנות קיימא 

  ).קיימא באופן רשמי-שוב בןמוכרת כי, שוהם שהיא מועצה מקומית

 פיתוח העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את -קיימא - לפיתוח בר21נדה 'אג

  . חברתי וכלכלי, תוך שילוב בין פיתוח סביבתי, יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם

גברה , ם" בחסות האו1992 -נירו ב'שנערכה בריו דה ז, "פסגת כדור הארץ"בעקבות 

 המהווה – 21) סדר יום(נדה 'וגובש מסמך בשם אג, ות למשבר הסביבתי העולמיהמודע

  . 21 -קיימא במאה ה-בסיס לחזון של פיתוח בר

 התמקד בחשיבות המעורבות של רשויות מקומיות בפיתוח בר 21נדה ’ במסמך אג28פרק 

  :קיימא

שיתוף תושביה ב, כל רשות מקומית. לרשויות מקומיות תפקיד מפתח בפיתוח בר קיימא"..

  ... עבור הקהילה שלה21 -תבנה תוכנית פעולה למאה ה 

הרשות המקומית תאסוף מידע ותפעל יחד עם תושבים ובעלי עסקים לייצר קונצנזוס בנוגע 

  ”למדיניות של פיתוח בר קיימא

נדה 'אג: "נקרא, בו הרשות המקומית יוצרת סדר יום משלה לפיתוח בר קיימא, תהליך זה

  ).21מ "סי (21 - סדר יום מקומי למאה ה-או בתרגום לעברית" 21מקומית 

פעולות רבות שנעשו בעיר . יומי-קיימא באופן יום-העיר  כפר סבא מנוהלת כעיר בת

.  יש בהן כדי להביא לכך שכבר כיום כפר סבא היא עיר בת קיימא–בשנים האחרונות 

כפר סבא . יכות הסביבה יגבירו את המודעות לא-פעולות רבות המתוכננות לעתיד לבוא

לקחה על עצמה התחייבות להיות העיר הראשונה הנאבקת בהתחממות כדור הארץ כסדר 

           .יום עירוני

                                     

  



 21מ "עיריית כפר סבא      עיר ירוקה  על פי עקרונות סי
  

 

  
  

3

  :סבא-  בראי כפר21מ " העקרונות לעיר ירוקה על פי סי10

  
  :שימור אנרגיה להגנת האקלים והמשאבים הטבעיים.1

 החלפת כל הפנסים –תוכנית להפחתת צריכת חשמל במוסדות ציבור בניית  •

תוך בחינת סוג הפנסים פיזורם והתקנת שעונים , לתאורה משמרת אנרגיה

). א"פ סיבוב כדו"המאפשרים הדלקת התאורה בהתאם לחשכה ע(אסטרונומיים 

התקנת מפסקי כיבוי אוטומטיים בכל המזגנים בכל מוסדות הציבור ובמשרדי 

 .העיריי

-עיריית כפר -תכנית מעשית לעידוד שימוש באנרגיות נקיות ומתחדשות •

סבא עודדה ותמכה בבית חולים מאיר לעבור משימוש במזוט לשימוש בגז כחלק 

 .מהפחתת הזיהום

 בימים אלו בוחנת -הפחתת פליטות משימושים תחבורתיים ותעשייתיים •

. ים ברחבי העירז לבדיקת רכבים מזהמ"סבא רכישת ניידת מלר-עיריית כפר

 המקיפה את כל שבילי אופנים של  "רשת ירוקה" בשנתיים האחרונות פותחה 

 . העיר

 סגן מנהל מחלקת -מר אלכס גרשטיין-מינוי והפעלת אחראי אנרגיה ברשות •

 .חשמל

 . ראה  לעיל-אמצעי תאורה חדישים וחסכוניים) החלפת(התקנת  •

שדרוג מרכז טיהור  -מעבר לציוד מתקדם ובעל יעילות אנרגטית גבוהה •

 .השפכים

 השכונה –' השכונה הירוקה'גולת הכותרת היא הקמתה של   -בנייה ירוקה •

הראשונה בארץ שתבנה לפי תקן ירוק תוך שימור כל העקרונות הנדרשים 

 בתחילת  חודש ינואר התקיים כנס עם קבלנים ויזמים בנושא .בבניה ירוקה

 .הקמת השכונה השכונה הירוקה
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  :הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירוניתשיתוף .2

בהליכי הקמתו של הפארק העירוני הגדול נפתח ערוץ לכל התושבים להציע  •

 .הצעות ולהעיר הערות על תוכנית הפארק

 .מתקיימים מפגשי תושבים להחלפת דעות עם העירייה בנושאים שונים •

              .              תושבים שותפים בועדת ההיגוי של הפארק העירוני •

 .כל החלטות ועדות המשנה לתכנון ובניה מפורסמות באתר האינטרנט העירוני •

פרוטוקולים של מליאת הועדה לתכנון ובניה מפורסמים בספריה העירונית  •

 .ופתוחות לעיון כל הציבור

 . כל הפרוטוקולים של ישיבות המליאה מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה •

 . מלא על פעילות העירייהבאתר האינטרנט מידע •

הנחות בארנונה שירותי , העירייה תומכת בעמותות מקומיות  במתן סיוע מקצועי •

 -משרד ושיתוף פעולה בפרויקטים שונים

 פרוייקט ציורי ארונות הסעף -שיפור חזות העיר באמצעות אמנים מקומיים •

 .ומוסדות החינוך

 מבני ה הנוער 40%. בים ארגוני מתנד70 - בעיר פועלים כ–מפעלי ההתנדבות  •

 .מתנדבים בתחומים שונים ברחבי העיר
  

  ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה.3

ועדת .  גובשה בעיקרון-גיבוש תוכנית אב לאיכות סביבה ופיתוח בר קיימא •

ועל כעיר ירוקה תעמוד על יישומה ,  בימים אלהשהחלה לפעול המומחים 

 .סיףשיש עוד לשפר ולהוהנושאים והתחומים 

 הועדה מתכנסת באופן סדיר -הקמת ועדה לאיכות הסביבה והפעלתה השוטפת •

 .בראשה עומד חבר המועצה אריק לויטה. ומלא

סבא -כפר. סבא- פועלת יחידה סביבתית בכפר-איגוד ערים/קיום יחידה סביבתית •

 .שותפה באיגוד הערים

ת הגינון מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין מחלק-איגום משאבים יחידות הרשות •
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 הפיקוח העירוני מקיים  פעולת לאכיפת חוק מניעת העישון  –אכיפה סביבתית  •

זיהום ופינוי פסולת תחת העיקרון של המשרד להגנת הסביבה , במוסדות ציבור  

                    . המזהם משלם–וחוקי העזר העירוניים 
 

 הקמת מכון -יצירת שותפויות בין רשויות מקומיות לקידום קיימות מקומית •

ס "כפ).  מפעילותו65%ס ממנת "כפ(טיהור השפכים עם עיריית הוד השרון  

 .חברה באיגוד הערים
 

  אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי. 4

בריאת בוצע סקר . סבא הצטרפה לעיר מקדמת בריאות- כפר–קידום בריאות לכל  •

כינון ופעילות וועדת  אב לבריאות-ובעירייה שוקדים על אימוץ תוכנית. כללי

 ..בריאות עירונית

 קיים במלואו למעט שכונה בסמיכות –חיבור כל משקי הבית למים חשמל וביוב  •

 .המצויה כעת בתהליכי חיבור לרשת הביוב העירונית,  אבו סנינא-לקו התפר

בשנים האחרונות - איזורים מוחלשיםקידום התחדשות עירונית בדגש על •

, חידוש מתקני משחק: הושקעו מירב המאמצים והמשאבים בשכונות הפריפריה

חידוש מבני ציבור . ריבוד כבישים וסלילת מדרכות חדשות, גינון תשתיות

קידום תוכנית לשימור אתרים .  השקעה רבה  יותר מאשר במרכז–בשכונות אלו 

 .היסטריים בחרבי העיר

 הפארק העירוני פתוח - נגישות שוויונית לפארקים וגנים לכלל הציבוראבטחת •

 .גנים בכל מתחם בתים ברחבי העיר. לכל ונגיש

 הפארק העירוני פותח להיות מותאם לבעלי -אבטחת נגישות לבעלי מוגבלויות •

התקנת מעברי חצייה לעוורים ורמזורים מותאמים , הנמכת מדרכות. כסאות גלגלים

תוכנית שיש כוונה , יבוד סופיים תוכנית אב עירונית לנגישות לנכיםבהליכי ע, להם

עוד יצויין כי כפר סבא חתמה על . לממשה בהדרגה במהלך השנים הקרובות

ופועלת להנגשת כל   מוסדות הציבור  והחינוך לרבות "עיר נגישה "האמנה של  
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 -פרוייקט זוגות צעירים ליד הקנטרי -פריסה נרחבת של דיור שווה לכל נפש •

הקפדה על הקמת דירות בעלות , סבא- יחידות דיור לצעירים ובני כפר279כולל 

 . חדרים כדי ליצור את האיזון3-4

שירותים   -לי תעשייה למניעת זיהום ופגיעה בבריאותניטור ופיקוח על מפע •

 .מקצועיים של היחידה לאיכות הסביבה המספקת ניטור ופיקוח

 העירייה  מצוייה בתהליך הכנה של -ניטור ופיקוח על תחום האנטנות הסלולריות •

 .תוכנית אב לפריסת אנטנות סלולריות בהסכמה ובתיאום עם החברות הסלולריות

זו התקבל זה מכבר העיקרון לפיו כל אמצעי שידור ובכל במסגרת תוכנית 

מה ,  לכל דבר וענייןכמוהו כאנטנה " באתרים זעירים"לרבות אנטנות , הספק 

בנוסף מוסכם עיקרון התיאום וההסכמה , שכמובן מחייב רישוי והיתר כדין

רישתיים של  כל  -ובשאיפה כאתרים רב , המקדמית  להקמת כל אנטנה

או /ו, ובכל מקרה הקמת אנטנות בסביבות מבנים חינוכיים, הגדולחלקן /החברות

  .בסביבת מגורים מאיימת  לא תותרנה 

  ע "הוגדרה ואושרה תב ,  60/80 - במסגרת  השכונה החדשה-בנייה ירוקה      *    

     פוטווולטאיים     תאים,טיח מתקדם וירוק, דוד התרמיהכוללת שיפור הבי,  ירוקה           

                 דוד הבניין   ,מרכיבי חסכון בחשמל,  של הבנייןשייצרו חלק מהאנרגיה            

          חיסכון למים  אביזרי , נרגיה סולריתמערכת א,בחומרים הניתנים למחזור            

   המחברים לשכונה     העדר כבישים פנימיים אלא כבישי מעטפת  והשקייה           

  ,  תת קרקעיות, -יחודיות מערכות פינוי אשפה , שבילי אופניים, באמצעות שבילים          

  .ועוד,מחמירים   תקני בנייה   ,יםר ממיחזו, צמחיה חוסכת מים            
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  טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים .5

 -יצירת הגנה סטטוטורית ומנגנונים קבועים לשמירה על השטחים הפתוחים •

 .68/ע כפס"תב, רק העירוניהקמת הפא

ר " מ20 סבא כיום - בכפר-שמירה על יחס קבוע וגבוה של שטח פתוח לנפש •

בתכנון ולקראת תחיל ביצוע הקמת .  דונם ירוק1800-כ כ"סה. ירוק לנפש

 . יחידות דיור בתכנון 5000 -השכונות הירוקות כ

ו של  הקמת-פיתוח כלל השטחים הפתוחים בתוך הרשות ובסביבתה וטיפוחם •

. נמצא במרכז העיר, בין שני הצירים המרכזיים,  דונם250הפארק העירוני בן 

 . הקפדה על מתחמי מגורים עם גינה ושבילים ירוקים המחוברים ביניהם בכל העיר

בשכונה  -קרקעיים וחיסכון בקרקע בשימושים עירוניים-ניצול המרחבים התת •

ות של עשרות מיליוני הירוקה תבוצע הטמנת קווי מתח של חברת חשמל בעל

 . שקלים ודרישות טכניות לבינוי איכותי ירוק

 חשמל/ תקשורת/העירייה בוחנת אפשרויות לפיהן תדרשנה חברות כבלים •

צמצום שיעורי איומים אלקטרומגנטיים , חזות סביבה(אחרות להטמין תשתיות/

 ).'וכד
 

  :חברתי וחינוך לבריאות-קידום חינוך סביבתי. 6

כניות לקידום הבריאות והסביבה במוסדות החינוך הגדלת מספר התו •

מזה שנתיים פועלת תוכנית לחינוך סביבתי  -הפורמאלי והבלתי פורמאלי

במוסדות החינוך הפורמאלים והבלתי פורמאליים בהובלת ראש האגף לאיכות 

 .הסביבה
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  :ופעילויות הקשורות לתחום לחינוך סביבתי  השתתפו בתוכנית 2007בשנת       

 . בתי ספר יסודיים10 
 . בתי נוער5 
 .שעברו הכשרה לנושאי איכות הסביבה)  מדריכים צעירים(צים  " מד70 
 . בני נוער וילדים מהשכונות 200 
 . הורים80 
 . תלמידים ביום הניקיון1500 
 . נערים מתנועות הנוער500 
 . תלמידים השתתפו בהפיניג של איכות הסביבה200 
 .במשך שבוע ימיםשבוע איכות הסביבה שנערך  
 .תערוכת איכות סביבה לקהל הרחב 
 .סקר תושבים שנערך על ידי בית ספר רמז הנושא  אשפה ומיחזור 
סקר תושבים שבוצע על ידי תלמידי בית הספר הדמוקרטי בנושא שימור חורשת   

 .יער קפלן
 .ימי פעילות של בתי הנוער בשכונות לקידום נושאי איכות הסביבה 
 .ות לעידוד הפסקת שימוש בשקיות פלסטיקהסברה בממרכז קני 
הכשרה של מורים ומנהלים  במסגרת הרשת הירוקה  של מכון השל  ליצירת  
בחודש זה נפתחה השתלמות נוספת בקמפוס הירוק שבחווה .  היגות סביבתית נמ

 .החקלאית
 50-כ- שילוב תלמידים והורים   –  פרוייקט קומפוסטציה -פרוייקט קומפוסטציה 

קיימת התעניינות בקרב הציבור . ח"ם נמצא בתהליך נכון לכתיבת הדוטייבתים פר
 .בנושא והמודל לניסוי מעורר התעניינות גם בקרב המשרד

 תחרות בין בתי הספר לאיסוף ומיחזור  בקבוקי פלסטיק  –פרוייקט זמן מיחזור  
   רשויות8כפר סבא  אחת מתוך . בין בתי הספר היסודיים  במסגרת תחרות ארצית 

 .הוקם פסל סביבתי ליד כיכר העיר כחלק מהמיזם הז. שנבחרו לפרוייקט זה
 

למען הסביבה הקהילה , שיתוף ילדים ונוער בעשייה עירונית פעילה •

תערוכת יצירות ילדים בנושא איכות , קיום שבוע איכות הסביבה-והבריאות

עלת  מועצת הנוער העירונית פו, הסביבה כולל מוצרים לשיפור איכות הסביבה

 40% - כ-הנוער מעורב ומתנדב. בשיתוף פעולה הדוק ותוך תמיכה מהעירייה

 גבוה יותר מאחוז הממוצע של מתנדבים בקרב -מבני הנוער בעיר מתנדבים  

 .בני נוער בארץ כולה

בית ספר רמז הוכר באחרונה כבית  -הפיכת מוסדות החינוך למוסדות ירוקים •

 .ם להכרה  דומה בתי ספר נוספים גם פועלי.ספר ירוק
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כפר סבא שומרת 'תמיכה בעמותת  –קידום פרוייקטים להגנה על בעלי חיים  •

זהו שנה שלישית ברציפות שהעירייה  . עידוד העיקור וסירוס חתולים, חיות

 בוצע עיקור וסרוס של למעלה    .בתאום עם העמותה מבצעת את הפרוייקט 

 .מה שיחל בימים  הקרובים מתוכנן פרוייקט דו2008 לשנת . חתולים3000-מ
 

 -טיפוח התרבות המורשת והנוף המקומיים כמשאבים סביבתיים וחברתיים •

קידום קרן המוסיקה . התוכנית לשימור אתרים כולל שימור עצים עתיקים

 בני נוער נגנים חינוך 90הכוללת את התזמורת הנוער העירונית היצוגית בת 

 ילדים 3600-עורבותם של כומעלה ומ' מוסיקלי בכל בתי הספר מכיתה ד

 .השקעה בתרבות העירונית, .במפעלי המוסיקה

אתר האינטרנט העירוני מיכל מידע  -קידום הנגישות למידע וידע סביבתיים •

 .רב בתחום איכות הסביבה
  

  שימור וטיפוח מקורות המים. 7

הבארות .  בארות מים למי שתיה המספקות את כל צריכת המים של העיר7ס "לכפ •

 .ות שעובדות ביעילות גבוהה חוסכות בחשמלהן באר

וביום ) כאשר החשמל זול(בלילה הבארות עובדות וממלאות את בריכות המים  •

 .את המים מהבריכות לצריכה הביתית  מספקים 

מערכת פיקוד ובקרה . עובדי מפעל המים נזעקים לטפל באופן מיידי בתקלות •

  . שומרת על לחץ אחיד המונע פיצוצים ונזילות

  .נחשב כפחת נמוך ברמה ארצית ובינלאומית , 7% המים בעיר פחת •

  .ק נחשבת לצריכה נמוכה" מ90צריכת המים לנפש  •

המערכת מתריעה , ס הותקנה מערכת אוטומטית להשקיית הגינות הציבוריות"בכפ •

  .על תקלות בזמן אמת וסוגרת את מערכת ההשקיה בעת הצורך

ל "כנ. ל ומעשירים את מי התהוםבבניה החדשה המרזבים מופנים לבורות חילחו •

  .מתוכנן גם בשכונה הירוקה
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ובכך ניתן יהיה להשתמש , מכון הטיהור אמור להביא את המים לרמה שלישונית •

  .ניתן יהיה להוביל מים אלו להשקיית הפארק העירוני החדש. במים ללא הגבלה

תיד ומתוכננות בע) משמשות כיום לחקלאות( בארות 3באזור השכונה הירוקה יש  •

                                       .להשקות את הפארק והשטחים הירוקים שיקומו בתחום השכונה הירוקה
  

  צמצום נפח פסולת עירונית. 8
 

ש  ברחבי העיר תוך מתן  דגתוכנית מוסדרת לביצוע פינוי אשפההעירייה מפעילה  

האשפה מועברת לתחנת מעבר שם עוברת . לנושא המיחזור לסוגי הפסולת השונים

 .תהליך של מיון ומשם לאתר ההטמנה

נייר עתון  , במקור של  בקבוקי פלסטיקהפרדת פסולת מופעלת תוכנית לביצוע  

 .גזם  ופסולת מוצקה וטקסטיל, קרטונים 

 230 -ו ברחבי העיר למעלה מפוזר,   ועידוד התושבים לכך מתוכנית  המיחזורכחלק  

ל פורסם באמצעי  התקשורת  וכן מופיע "המידע הנ. נקודות מיחזור  מסוגים שונים 

דרך קבע באתר האינטרנט העירוני כולל מפה המפרטת את  נקודות הפריסה וכן את 

, בקבוקי פלסטיק, נייר עיתון, נייר קרטון:  המיחזור כולל  .סוג המתקנים הקיימים

 .בגדים משומשים/ טקסטיל ובדים , נות סוללות יש

למיחזור  בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה   מרכזי מיחזור קהילתיים25-הוקמו כ  

בחלק מהמרכזים הללו אף  . נייר עיתון וסוללות ,  פלסטיק–מגוון סוגי פסולת כגון 

 המרכזים הללו הם חלק מתוכנית  .הוצבו מתקנים לאיסוף בדים ומוצרי טקסטיל

 . שבבתי הספר היסודייםנוך  הסביבתיהחי

מדובר .  מבתים משותפיםלאיסוף עיתוןתבצע  תוכנית ניסוי , בקרוב  העירייה  

 . בניינים ברחבי העיר400 -בניסוי שיקיף כ

 העירייה הגיעה להסכם עם יזם שיבצע איסוף פסולת – פסולת אלקטרונית 

ייה  שתקלוט את הפסולת   תחנת איסוף באזור התעשהוקמ. אלקטרונית מרחבי העיר 

 טון  של פסולת 8 -בחודש וחצי של הרצה אספה התחנה כ .ותעבירה למיחזור

 אלקטרונית

  פרויקט לקומפוסטציה על ידי תושבים )פילוט ( ניסויבתהליך  נמצא -קומפוסטציה 
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בקבוקים  , תחנה לאיסוף מיכלי פלסטיקבשיתוף עם  תאגיד המיחזור מופעלת בעיר  

ופחיות  בהתאם לחוק הפיקדון וזאת בנוסף לשתי עמדות  נוספות הפועלות במרכולים 

 .בעיר

כוונתנו  במקודות מרכזיות ובבדים משומשים/ מתקנים לאיסוף בגדים 4הוצבו  

 .להציב מתקנים נוספים

אחת מהמלצות הועדה :  הפסקת שימוש במים מינראלים במשרדי העירייה  

להפסיק את השימוש במים מינראלי  לאור איכותם הגבוהה של המים של , הירוקה 

. ראש העיר נתן הנחייה להפסיק את הגשת המים או קניית מים  מניראלים. כפר סבא

 תת כמותחזו תביא להפפעולה . ור לעבור למים רגיליםכמו כן יצאה המלצה לציב

  .בקבוקי הפלסטיק אם תיושם על ידי הציבור

 

.  בעיר פועל  בשיתוף עם העירייה מרכז לאיסוף פריטי ריהוט  וציוד משומש– י"מלב 

, עוסק במיון , מדובר במרכז אשר  קולט ציוד משומש על פי פניות של תושבים 

האגף פנה למשרד להגנת הסביבה להכיר . חירים סמלייםשיקום ומכירה לנזקקים במ

                        .מרכז זה  במרכז למיחזור  והשבה

 

 .במשרדי העירייה  מבצעים איסוף נייר משרדי  לבן לצורכי מיחזור 

  נעשות אחד '  אספקת מוצרי הדפסה  כגון מיכלי דיו  למדפסות וכן קסטת קרטריג      

   .המיכלים הריקים נמכרים חזרה לספקים לשימוש חוזר. תמורת אחד      
      

    -פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכול.9
  

בין ,  העירייה שוקדת ללא הרף על  שיפורים ושדרוגים של מערך התחבורה ברחבי העיר

  -הנושאים הבולטים

  ).'יר וכושער הע,כפר סבא צפון( שיפור צמתים וכניסות לעיר  מכוונים שונים  .א
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 . עוקף לעיר531שיפור מחלפי הכניסה מכביש   .ב

לרבות , קידום ושיתוף בתוכנית אזורית רחבה לנתיבי תחבורה עתידיים בעיר ולעיר  .ג

 .תוואי הרכבת-אמצעי התחבורה העתידיים ברחוב המרכזי ויצמן

 .נגישות מלאה להולכי רגל בעלי מוגבלויות במעברי החצייה  .ד

 .י קווי התחבורה הציבורית לסוגיהם השוניםהרחבה ושיפור מתמיד בשירות  .ה
  

  

  עידוד כלכלה מקומית. 10

 בתהליך  -שיתוף גורמי התעשייה והעסקים המקומיים בפעילות העירונית •

 ; בשיתוף עם מרכז יד יצחק –פרוייקט  לצימצום השימוש בשקיות פלסטיק 

m-ת בשיפוץ בי₪  אלף 100,000ניופון השקיעה ; סיסטם תומכת בבית גיורא

 .האבן והתחייבה לתמיכה שוטפת במקום

העירייה עודדה ותמכה  -עידוד ותמיכה ביוזמות לייצור אנרגיה נקייה ברשות •

 .בבית חולים מאיר לעבור משימוש במזוט לשימוש בגז

  העירייה-חיזוק הקשר בין מערכת החינוך לתעשיה ולעסקים המקומיים •

 בשיתוף עם הקהילה בכלל מקיימת ומפתחת קשר עם חברות תעשייתיות הפועלות

במפעלי , ואחרות, נייס ,סיסטמ- כגון חברת מ-ועם מרכזי נוער חינוכיים בפרט

  .התנדבות ובתמיכה במפעלים קהילתיים

החממה טכנולוגית באורט תועבר לשכונת עליה -הקמת חממות ליזמות מקומית •

יאפשר מה ש" פרחי תעשייה"צבי הישן ואליה יחבור  פרוייקט חדש -לבית ספר בן

 .והצמחת חשיבה טכנולוגית, חשיפת צעירים לטכנולוגיה

 GMF העירייה עודדה את -אקולוגית/עידוד ותמיכה ביוזמות ל תעשיה ירוקה •

 , מסכים(להקים באזור התעשיה חנות לקליטת פסולת אלקטרונית 

  ).'     מקלדות וכו

 ארץ , פעולות עם ארגוני מתנדבים– עידוד להפחתת שימוש בשקיות פלסטיק •

  .ישראל  ומרכזי מסחר לעידוד הפחתה בשימוש בשקיות פלסטיק
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 הבנוי כולו מומחים - הקים צוות מומחים עירוני,חמו-יהודה בןסבא - כפרראש העיר

ל הראשון של "כנ המאורי מרינוב' פרופבראשות ,  בתחום ושאינם עובדי עירייה

ת שונים לטיוב המגמה על מנת לדון לבחון ולהציע רעיונו. המשרד לאיכות הסביבה

  .והעשייה העירונית הירוקה

ויתאר '  21מ "סי'סבא בכל הסטנדרטים של -הצוות יבחן את עמידתה של העיר כפר

קיימא לפי -את החוסרים בו כדי להשלים באופן מלא את כל עקרונות העיר בת

  .סטנדרטים אלו

א וליישום חזון קיימ-הצוות יגבש רעיונות נוספים להגדלת הפיתוח של נושא עיר בת

  .כפר סבא כעיר הנלחמת בהתחממות כדור הארץ

  

הצוות כבר נפגש לפגישה ראשונה וגיבש  את רשימת הנושאים לבדיקה ובחינה ודרכי 

  .עבודה להמשך

  . מנהל אגף איכות הסביבה-מאיר אלקיים הוא  וחבר בועדה מזכיר הצוות

  

  

  

  מאיר אלקיים              עודכן על ידי

   לאיכות הסביבה  ומזכיר הועדה הירוקהמנהל האגף

  2008ינואר 


