
 

 

 

 

 

 :עיקרי דברי המשתתפים

 

 ההכנה הראשונהיו"ר הוועדה, איתי צחר, סקר את עיקרי הדברים וההחלטות שהתקבלו בישיבה 

התעשיות למועצת העיר על סיווגי טרת הוועדה הנה להמליץ מ . כן ציין כי19.9.17מיום 

על  , מגבלות מומלצות ובכלל זה על פי אזורים שונים בתחומי העיר.המומלצות לעיר כפר סבא

בנושא נאמר כי המנדט אותה קיבלה ועדה זו מצומצם לנושא זה בלבד וזאת  רקע דיון שהתפתח

 על אף שמדובר בנושא בעל הקשרים רוחביים רבים מאוד וקיים קושי לנתקו מהקשרים אלו.

 

מתחום איכות בעיקר מיטל בקרמן: מעלה חשיבות שיתוף גורמים מקצועיים לשם היוועצות, )

כחומר רקע להוסיף ביקשה כן רשימה של גורמים ו מיטל מנתההסביבה( לשיתוף בוועדה. 

 .בנושא זה דו"ח של מבקר המדינהלהתייחסות 

 

ם מסוימים תוך כניסת מפעלים לעיר וזאת כי קיימת אפשרות למזער זיהומי בנוסף, מציינת

 באמצעות בנייה ירוקה, גגות ירוקים ונקיטת אמצעים שונים מתחום הקיימות.

 צוות מנהלת מחלקת הקיימות.סוכם כי בנושא זה תצורף ל

  2/2017 ישיבה: מס' -סיווג אזורי תעשיה בכפר סבא  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

  אסמכתא :    2.10.17 נערך ביום:

 כנרת תירוש נרשם ע"י : איתי צחר נוהל ע"י:

שמות חברי 

 הוועדה

 הנוכחים:

 משנה למנכ"לית העירייה  –איתי צחר 

 השרון –מנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה  –אורן תבור 

 מנהלת רישוי עסקים וסגנית מנהל אגף הנדסה –רעיה סבירסקי 

 מנהלת מחלקת תכנון –כנרת תירוש 

 חברת מועצה –רויטל לן כהן עו"ד 

 חבר מועצה –יובל לוי עו"ד 

 תושבת ונציגת ציבור –יג אמעיין צ

 תושבת ונציגת ציבור –מיטל ברקמן 

 תושב ונציג ציבור –איציק מנהיימר 

 –מנכ"לית העירייה, ענת צ'רבינסקי  –מ"מ ראש העיר, אושרת גני גונן  –משתתפים, צביקה צרפתי  תפוצה:

 מנהלת מחלקת הקיימות. -, אלה דנוןמהנדסת העיר



 

איתי צחר: מדגיש כי מנדט הוועדה הינו רישוי עסקים בלבד. עם זאת, ניתן לזמן באופן פרטני, 

 יגי מפעלים, כפי שהוצע ע"י מיטל.נצ

 

נהיימר: מבקש להדגיש כי יש לקשר בין סיווג התעשיה המומלץ לבין מתחם גיאוגרפי איציק מ

  איכ"ס וכלכלנים.וכן מבקש נציגות גורמי ספציפי 

 

הוצע על ידי חבר המועצה יובל לוי כי המסמכים יועלו . כל מסמכי הוועדה יהיו פתוחים לציבור

 .לאתר העירוני וכך סוכם

 

 

 :החלטות

 

 סוף ביצוע אחריות משימה מס"ד

 16.10.17 מיטל ברקמן יועבר דו"ח סביבתי של מבקר המדינה 1

 17.10.17 גבריאלרחל  העלאת הדו"ח לתיקייה המשותפת 2

לגורמים ונושאי  ה לפניהחברי הוועדה יעבירו המלצ 3

לצורך השתתפותם במפגשים הקרובים  ,תפקידים

ו/או העברת התייחסותם המקצועית בסוגיה 

 .הנדונה

 23.10.17 חברי הוועדה

חברי הוועדה יעבירו את השאלות/נושאים לגביהם  4

 מעוניינים בחו"ד

 16.10.17 חברי הוועדה

תועבר רשימת שאלות/תובנות לצורך העלאה לדיון  5

 בישיבה הבאה.

 23.10.17 חברי הוועדה

יש לצרף לישיבות הבאות את מנהלת מחלקת  6

 קיימות

 15.10.17 רחל גבריאל

 

        

 

 

 חתימת יו"ר הועדה       

 

 

 

 


