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  עיריית כפר סבא 
 אגף איכות הסביבה

  2.4.12:  תאריך  סיכום דיון

                                                                           22.3.12ועדת איכות הסביבה מיום :   הנושא 
איתי , פנחס כהנא, אורן כהן, צביקה צרפתי, בוזגלו-שלי עמרמי: משתתפים
 מאיר אלקיים, אלה דנון , ית משעלאור , לוונשטיין

  :י"נרשם ע
  מאיר אלקיים  

  

 
אחראי  פירוט ההחלטות 'מס

 לביצוע
נדרש 

  לתאריך
 הערות

מחליפה את צביקה צרפתי בתפקיד , בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  .1

  .ר ועדת איכות הסביבה"יו

  , צביקה סקר בקווים כללים את פעילותו במסגרת הועדה

  .  ומאחל לשלי הצלחה בתפקידהפ"מודה לחברים על השת

  .חברי הועדה  מודים  לצביקה  ומאחלים לו בהצלחה

 

   

    שבילי אופניים   .2

תוכנית שבילי אופניים אשר הוכנה על  - עדכון צביקה צרפתי 

התוכנית  . צ"ממתינה לאישור  סופי של מע, ידי אגף הנדסה

ה הכוונ. מ"  ק2 -השנה מתוכניים לביצוע כ. מ" ק54 - מכסה כ

התוכנית כבר הוצגה בשעתו  . 2016לסיים את הפרויקט עד  

  .לוועדה על ידי ציפי סלמה ושגית קורן

 

   

   2012שבוע האהבה לסביבה     .3

  אלה מעדכנת את חברי הועדה על הפעילות  -עדכון אלה דנון 

הפעילות  , הענפה אשר בוצעה בסוף חודש מרס ברחבי העיר 

ראויה לציון . נוך וקהילההתפרסה על תחומים שונים של חי

בסוף השבוע התקיים . הפעילות אשר בוצעה בחווה החקלאית

בקניון ערים  והיתה , יריד מקצועי בתחום איכות הסביבה

  .השתתפות פעילה של תושבים

שלי מציעה שלקראת השנה הבאה  נקיים דיון בוועדה כדי 

  .לחשוב על רעיונות לביצוע בשבוע האהבה לסביבה
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   קמפיין יתושים   .4

  היחידה האזורית   יוצאת בקמפיין -עדכון אורית משעל  

". הנמר האסיאתי"אזורי על מנת להתמודד עם בעיית יתוש 

מאיר מעדכן כי האגף כבר . הקמפיין עולה לאוויר בחודש מאי

יצא  בהסברה לציבור בנושא ומבצע פעילות מונעת על מנת 

  .להתמודד עם התופעה

 

   

   קורהפרדה במ   .5

  . של הפרויקט יצא לדרך '   שלב  ב- עדכון מאיר אלקיים 

עד סוף השנה  יפרידו .  בתי אב6,000 - השנה יצטרפו   עוד כ

לפני כשבוע החלו .  תושבים30,000 -אשפה בכפר סבא  כ

 בתי אב במרכז העיר ולאחר יום העצמאות 3000  -להפריד כ

  .יר בתי אב בצד המערבי של הע3000 -יצטרפו עוד  כ

  מעודדות הגענו להפרדה של ' התוצאות של שלב א

  ממשיכים לבצע הסברה ובקרה .  מסך הפסולת 30% -כ

  . על התהליך

 

   

   סדר יום לועדות הבאות   .6

שלי עמרמי  מעדכנת כי נקבעו מועדי פגישה  של הועדה עד 

מבקשת מהחברים לשלוח בעוד מועד רעיונות . לסוף השנה

  .והצעות לדיון הבא

 

   

  
  
  
 


