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MUNICIPALITY OF KFAR SABA

אגף איכות הסביבה
יום שלישי  17מרץ 2009
כ"א אדר תשס"ט

סיכום ישיבה ראשונה מיום  -16.3.09ועדת איכות הסביבה
בישיבה נכחו:
ד"ר בוקי צ'יש -יו"ר הועדה ,מחזיק תיק איכות הסביבה
מאיר אלקיים -מזכיר הועדה ,מנהל האגף לאיכות הסביבה
אורן כהן -חבר מועצה
אתי גנאל -חברת מועצה ,מחליפה את גיא בן גל
פנחס כהנא -נציג ציבור ,נציג המועצה לפיתוח מקיים כפר-סבא
מאיר אלונים -נציג ציבור
נדב גופר -נציג היחידה הסביבתית ,מחליף את יהודה אולנדר
אלה דנון -מתאמת קיימות רשותית
תקציר:
ד"ר בוקי צ'יש:
 הועדה הינה ועדה סטטוטורית שתפקידה לתת המלצות למועצת העיר .המינויים הרשמייםיאושרו בהמשך.
 יכולותיה ופעילותה של הועדה יוגדרו יחד ,ע"י חברי הועדה .יעשה מיפוי לנושאיםהרלוונטיים ויקבע סדר עדיפויות.
 השאיפה היא להעביר המלצות למועצה ולהשפיע על תקציב העירייה. הישיבות יתקיימו אחת לחודש ,ביום שני השני של כל חודש ,ב.19.30- תיבדק אפשרות משפטית להרחבת הועדה לכ 12-חברים. כל החברים מוזמנים להגיש הצעות לדיון לפני כל מפגש ולהשתתף בהכנת התכנים. מומחים :חברי הועדה מוזמנים להביא מומחים רלוונטיים ,בהודעה מוקדמת. מזמין את הנוכחים לישיבה של הועדה העוסקת בנושא של אופניים.מאיר אלקיים:
 ניתן להזמין לישיבות הועדה תושבים או בעלי עניין נוספים ,מעבר לרשימת החבריםהמוגדרת עפ"י חוק 4 :חברי מועצה 2 ,נציגי ציבור ,נציג ארגון ארצי ,ונציג השר להגנת
הסביבה.
 הטיפול בסביבה בעירייה הוא באחריות האגף לאיכות הסביבה ,אנחנו פועלים על פיתוכנית עבודה שנתית בשוטף ותוכנית פיתוח רב שנתית כנגזרת מהתקציב המאושר.כמו
כן על סמך תוכנית האב לעיר ירוקה  -ועדת מרינוב -תכנית לעיר ירוקה ,אמנת פורום ה-
 15ותכנית חומש אגפית ,בשותפות עם גופים כמו המשרד להגנת הסביבה .הרחבה על
פעילות האגף תינתן בישיבה נפרדת.
 תפקיד הועדה להעלות נושאים לסדר היום ולסייע לאגף ולעירייה להתוות כיווניםולקדמם ,גם ברמה התקציבית ,ולקרב את הציבור לעשייה הסביבתית.
 -הנוכחים מוזמנים לקחת חלק בשבוע איכות הסביבה המתקיים בתאריכים .17-23.5.09
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פנחס כהנא:
 הועדה צריכה להיות פתוחה לציבור. נושאים לסדר היום :עצים ,גיזום ,שימור מים ,בנייה לגובה ,שימור שטחים פתוחים,אנרגיה סולארית ,הצגת נתוני התעשייה בעיר ,לקדם סקר טבע עירוני.
מאיר אלונים:
 תפקיד הועדה לקדם נושאים שהם מעבר לחובות המוניציפאליות. נושאים לסדר היום :שבילי אופניים ,מטרדי רעש במרכזים עירוניים.אורן כהן:
 נושאים לסדר היום :קירוב התלמידים לנושא של איכות הסביבה ,מיזם "אמץ גן" ,אפלייהמתקנת בנושא של איכות הסביבה בשכונות ,להכיר את פעילות האגף מקרוב.
אתי גנאל:
 נושאים לסדר היום :פתיחת נושאים לציבור ,יצירת חיבורים עם הקהילה ,רתימתמתנדבים קשישים לטיפול הסביבה ,שימור שטחים ציבוריים וירוקים.
אלה דנון:
 נושאים לסדר היום :שיתוף הציבור ,שקיפות.נדב גופר:
 היחידה הסביבתית תוכל להביא דוגמאות מהארץ ומהעולם ולהביא לדיון את נושאיהליבה בהם עוסקת היחידה :חינוך ,מיחזור ,קיימות ,חומרים מזהמים ,קרינה ,פיקוח
ובנייה ירוקה.
הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  6.4.09בשעה .19.30
נרשם על ידי אלה דנון
מאיר אלקיים
מנהל האגף לאיכות הסביבה
ומזכיר הועדה
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