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תוכנית לצמצום גזי חממה
כפר סבא חתומה על האמנה לצמצום גזי חממה במסגרת האמנה של פורום ה-
.51העירייה סיימה את סקר המזהמים והפליטות ברחבי העיר ופרסמה את הממצאים
באתר העירוני .הממצא הבולט מתוך הסקר  ,כי רוב הפעילות שתדרש בתחום זה הינה
בתחום התושבים  ,מסחר ותעשייה ושינויים הרגלים בתחום התחבורה .חלקה של
העירייה ומוסדותיה  -נאמד בשיעור של כ 6% -מעוגת הפליטות.
מאיר מעדכן כי העירייה פועלת בימים הללו בכתיבת תוכנית מתווה לצמצום גזי החממה
בעיר  ,תוכנית אשר תגובש על כל אגפי העירייה ותהווה בסיס לתוכנית עירונית בהמשך

עיר ללא בדל – עדכון על הפרוייקט
מאיר מדווח על פרוייקט עיר ללא בדל פרויקט שמטרתו  ,לעורר בקרב תושבי העיר את
המודעות לאי השלכת בדלי סיגריות למרחב הציבורי ועידוד שימוש במאפרות .זהו
פרוייקט אשר כפר סבא זכתה למימון מהמשרד להגנת הסביבה במסגרת פרס המצויינות
לשנת  0252אותו קיבלה מנשיא המדינה.
במסגרת הפרוייקט ,האגף לאיכות הסביבה  ,התחבר לעמותת ארץ ללא בדל ,ויחד יצאו
במיזם משותף אשר נמשך כשבועיים ימים במסגרתו  ,הותקנו מאפרות ואשפתונים
לאורך רחוב וייצמן .נערכה הסברה מקיפה ,פרסומים בעיתונות המקומית ,וכן הוצבו
דוכני הסברה במרכזי הקניות במתחם  Gוקניון ערים וכן לאורך רחוב וייצמן .פרטים על
כך באתר העירוני .היתה היענות רבה של התושבים כולל תלמידים.

מיפוי גנים ציבוריים
אורן וולשטיין עדכן על פרוייקט מיפוי הגנים אשר עלה לאתר העירוני הכולל מידע מפורט
של הגנים הציבוריים אשר נמצאים ברחבי העיר .המידע הינו מידע לשימוש תושבי העיר
הכולל מידע מפורט על מיקום הגן ,מתקנים הקיימים בגן  ,קבוצת הגיל המתאימה
(פעוטות ,ילדים וכו') ,הצללה ,מתקני שתיה ועוד .הנתונים יעודכנו בהמשך גם במפת ה
 GISהעירונית.

נתוני כריתת עצים
האגף לאיכות הסביבה – מח' גנים ונוף העלה לאתר העירוני ,מידע על כריתות עצים
ואישורי פקיד היערות .המידע כולל את האסמכתא לכל בקשה.
פנחס כהנא  ,העלה בדיון את הדרישה העיריה להציג באתר העירוני כל בקשה לכריתת
עצים בטרם תבוצע ולתת לתושבים שהות לערער.
אורן מסר כי אין חובה לעשות כן על פי חוק ואין הוראה כזו ..עוד הדגיש כיברור שאין

העירייה מבצעת כל כריתת עצים מבלי שנתקבל אישור מראש של פקיד היערות כפי
שהחוק מחייב פקיד היערות של קק"ל מלווה באופן צמוד את הפעילות הזו .

שבילי אופניים
צביקה צרפתי עדכן את הפורום על מצב הטיפול תוכנית לשבילי אופניים בהמשך
להצגת הנושא במפגש הקודם .התוכנית הועברה לאישור משרד התחבורה.
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