
   יש'בוקי צ' דר, סגן ראש העירו מ" מלשכת
  7649320-09 -פקס-7649163-09'  טל137עיריית כפר סבא ויצמן 

  
  סיכום דיון

  _____1 __מתוך ________1 _דף
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  ישיבת וועדת איכות הסביבה העירונית   : הנושא
   

      :תיק/ סימוכין 

 אורית, מועצה.אורן כהן ח, מועצה.נפתלי גרוס ח, מאיר אלקיים, ר"ש יוי'בוקי צ' דר   : נוכחים
  .אסף בזרנו, .מאיר אלונים,  דנוןאלה,  בן יהודהליאורה, משעל
   שלמה מגורי)ל"בחו(אור קרסין ' דר, יאיר אברהם: חסרו

  הנושא וההחלטה
  :הנושאים שהועלו  
    

  .איסור שימוש בשקיות פלסטיק: נושא ראשון לדיון
  .בנושא'  דק4איר אלקיים הראה סרטון בן מ

אסף בזרנו מתנדב באגף איכות הסביבה הציג את נושא קידום חוק העזר העירוני כנגד שימוש 
  . בשקיות פלסטיק

  ). עם ידיות-גופיה(להקטין את השימוש בשקיות פלסטיק : המטרה
  .בעיקר במרכולים ובחניות המוכרות מוצרי מזון לסוגיהם

  .כלכליים ותדמיתיים הקשורים בקידום חוק העזר, סביבתיים, יבטים החינוכייםאסף התייחס לה
  

בהיבט היישומי עמד אסף על הקושי המשפטי שבקבלת אישור לחוק עזר עירוני שכזה במשרד 
  .הפנים ומלשכתו של השר לאיכות הסביבה

 היישומי הייתה התייחסות לקמפיין הסברתי שיבוא במקביל לחקיקה ולמהלכים נוספים בהיבט
  .של מימוש לשון החוק

  
את ההצעה שנבנתה על ידו ועל ידי אסף לחוק , מאיר אלקיים יעביר במייל לכל חברי הוועדה

  .כדי שחברי הוועדה ילמדו את ההצעה ויתנו דעתם עליה בישיבה הקרובה, העזר
  

  !הנושא יחזור לדיון מקדם בישיבה הבאה
  

נתן סקירה על העבודה שנעשתה על ,  אורן כהןחבר הוועדה וחבר המועצה המשנה לראש העיר
:  בנושא שעלה לדיון בישיבה הקודמת, אורן וולשטיין,ידו ועל ידי מנהל מחלקת גנים ונוף

 X 2המסמך שהוכן על ידי אורן . תוכנית אמץ גן על ידי בית ספר יסודי הנמצא בשכנות לגן
  . יועבר לחברי הוועדה במייל

עד לישיבה הבאה נתבקש אורן כהן לקיים פגישה עם ראש אגף החינוך כדי ללמוד על עמדת 
  .האגף בנושא

  
  .הנושא יחזור לדיון מקדם בישיבה הבאה

  
  " .ה"רקמ" סקרו את התקדמות נושא קורס אלהאורית ו

  
  מפגשי סדנא שמטרתו העיקרית היא להרחיב את מאגר המוחות העירוני3+  מפגשים 9קורס בן 

  . שיעסוק בעזרה לקידום נושאי קיימות בעיר
שבחים לתכנים המופיעים . נשמעו קולות ספקניים וחוששים לגבי מימוש ועשייה של הלומדים

 ₪ 100ך של "בס" נותידמי רצ"הועלתה הצעה לחייב את המשתתפים לשלם . בתוכנית הקורס
  . עבור השתתפות

  .צעת ללימודי הקורס הקרוב תעביר במייל לחברי הוועדה את התוכנית המואלה
 משתתפים מתוך המערכת 9 - 7  -כ: משתתפי הקורס הראשון30פרטה את ההרכב של אלה 

 נציגים מתנדבים מציבור 7- 5+  משתתפים נציגי עמותות המתנדבים בעיר 15 -כ+ העירונית 
  . הרחב

  
  



  :שונות
  
  יש 'צ' דר

ת תפקידו היות וזכה במכרז הודיע כי נתקבלה בקשתו של מר אורן וולשטיין לסיים א -
הוועדה מודה לאורן על תרומתו לעיר . לתפקיד בכיר יותר במערכת עירונית אחרת

  .ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו
 .מודיע כי לצוות גנים ונוף צורף מומחה למים שכבר התחיל את עבודתו -
ם אלו אור קרסין יצאה לועידת איכות הסביבה הגדולה המתקיימת בימי' מודיע כי הדר -

 .קרסין הסכימה להציג בוועדה את התרשמותה מהוועידה' דר. בקופנהגן
  

  . בישיבה הקרובה" שבילי האופניים"מאיר אלונים מבקש להעלות את נושא 
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