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1. 

 

 

 -מהלך וסיכום הישיבה:

שגית נתבקשה לענות מדוע אין  -שבילי אופניים בפארק

מדוע כולם יחד, הולכי רגל בפארק?סימונים של שבילי אופניים 

 ורוכבים על אותו השביל?

נדונו עוד לפני  שבילי האופניים בפארק : שגית קורן מעדכנת

לשבילי האופניים שאושרה לאחרונה. כתיבת תכנית האב 

מנים ובפארק מתומררים היום ומסלשימוש בילים השכש

. כשבילים  לשימוש משותף, להולכי רגל ורוכבי אופניים  

רוחבו של שביל     . תכונת זו אושרה גם בועדת התנועהמ

מ' והם כוללים גם שוליים של גרנוליט  5ההליכה בפארק הינו 

השבילים גם החדש של הפארק , בחלק  .)כחצי מ' מכל צד(

 דבר שמצמצם את רוחב השביל הפנוי. ,משופעים בשוליים

שגית הסבירה שיש כמה בעיות עם ביצוע חלוקה של השביל 

 ולכי רגל ורוכבים:לה

יצירת שביל מ' ,  5.5שביל תקני לאופניים הינו  .1

 אופניים יצמצם מאוד את השביל להולכי רגל.

חייבת להיות הפרדה ברורה ולכן לא ניתן להגדיר  .5

 .שביל תקני

 יש בעיה של צמתים בפארק .  .3

 יש בעיה בטיחותית. .4

יש בעיה של תקציב כי התערבות פיזית בפיתוח ו/או  .5

 ל אופניים בפארק זו הוצאה  גדולה.רת שבייצי

 הנושא הביטוחי. .6

כבי אופניים. יחד ולכן אין שבילי אופניים ו/או סימון נפרד לר

מסביב לפארק לרכיבה   עם זאת מתוכנן שביל היקפי 

אם נבצע שביל שאינו עומד ש,ברור כבר עתה  ספורטיבית .

בדרישות של משרד התחבורה לא נקבל את המימון שאנו 

 לו.מצפים 

כב בפארק באופן בטוח וכעת זה אנשים רוצים לר -כהנא  פנחס

 קשה שאין סימון כזה.

. ועדה זו רק בגלל שביל האופנייםלובאתי  -םמאיר אלוני
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שהם לא יותר רחבים  ,בהוד"ש ובתל אביב יש שבילי אופניים

מדברים על אופניים ככלי  .אך שם סימנו את השבילים ,משלנו

 .ספורטיביתככלי רכב  או רכיבה  לא ולרכיבת הנאה משפחתי 

מדוע לא ניתן לסמן את השביל בפארק שיהיה לשימוש דו 

זה המינימום שניתן לבצע בתנאים הקיימים. צריך  ?תכליתי 

 .  זאת דרך לקדם צואלמ

בשלב זה יצא לתכנון לקראת ביצוע, סלילת שביל  -שגית

 אופניים מהשכונה הירוקה דרך משה סנה לקניון ערים.

מבקשים שהנושא יעלה לדיון בפני הגורמים  -חלטת הועדהה

 המקצועיים הרלבנטיים בהשתתפות ועדה איכות הסביבה. 

דרך הועדה ממליצה  בפני הגורמים המקצועיים למצוא 

להפרדת המסלולים בשבילי הפארק העירוני, שישמשו כאמצעי 

 לרכיבת הנאה משפחתית.

 

5. 

 

   

 

נון מעדכנת . שבוע אהבה לסביבה אלה ד -אהבה לסביבה שבוע 

 ד השנה ובמאי . שבוע האהבה לסביבה  יעמ 5-11 -מתוכנן ל

תחומי  3ף מתכנן פעילות ב שנים לכפר סבא . האג 111בסימן 

 טבע, בחזרה לשכונה, בחזרה לעתיד .בחזרה לפעילות: 

אפשרויות מספר רעיונות  בדיון ע"י מספר משתתפים  עלו 

    -:לשת"פ 

סבא . הרצאה -והמורשת של כפר 111-ע הוריחיבור לא

חיים מקיים   ח ורלתושבים בנושא אנרגיה מתחדשת. יריד א

הרצאות מרתקות, פאנלים, סרטים לנוער ולמבוגרים,  בקניון . 

ביקור במגדל המים  מפגש פתוח עם מיקי יחימוביץ ואחרים, 

תחרויות נושאות מקהלות בגנים , מופעי  ובחוויה האורקולית.

או במקומות אחרים סיורים בחירייה פרסים בין שכונות, 

לתושבים, הצגת סקר טבע עירוני בנושא איכות  הסביבה 

, שיתוף פעולה עם ארגוני לתושבים. סיור במט"ש ועוד

הבהירה כי לדעתה  המתנדבים ועם מועצת הנשים . הוועדה

הסביבה בעיר שהיא עיר ממותגת כעיר ירוקה ,שבוע איכות 

צריך להיות שבוע מלא באירועים לכל שכבות האוכלוסייה,  

האירועים צריכים להיות גדולים ,משמעותיים ומתאימים 

 .לקבוצות גדולות באוכלוסיה

בית  לאחר שסיים אתטען כי כיום נשטיין וואיתי ל  -נציג הנוער

וער בתחום הסביבתי אין מה שיעניין את הנהיסודי,  הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילה ה

 +איתי
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חזרה את הנוער להיות  שתסחופנה פעילויות  צריך למצוא,ו

פעיל לא רק בשבוע האהבה לסביבה. הילה הורוסוב הציעה 

פגש  עם איתי ועם מועצת הנוער על מנת לחשוב על כיוונים ילה

 הציע מופע דיווש, מסיבת אוזניות וכו'. חדשים לשת"פ.

על והעלאת רעיונות נוספים.  ה נשמח לכל שיתוף פעול  - מאיר 

חודש  כנית  להיות מגובשת לביצוע עד לא יאוחר ממחצית התו

 ינואר .

  -סיכום

כדי לשמוע רעיונות  ,הילה הורוסוב  תיפגש עם מועצת הנוער

בתחום הקיימות בכלל ולשבוע  ,ולגבש איתם נושאים לביצוע

 אהבה לסביבה בפרט. 

בשיתוף עם  נמשיך בריכוז נושאים וגיבוש תוכנית  לביצוע 

ת הסביבה . פנחס ישלח את רשימת הרעיונות שלו הועדה לאיכו

יווצר ילאלה. ימשיכו הדיונים וההתייעצויות המשותפות, כדי ש

  שבוע משמעותי בעיר.

 

 מאיר+אלה

 

 

 הילה

3. 

 

 

 

 

4 . 

-אורן מעדכן כי עד  עתה  נטעו בעיר למעלה מ -נטיעות בגומות

 עצים בגומות ריקות.  511

 ,או משמר האילנות  אורן יזמן את אנשי משמר העצים -סוכם

. תודה על פעילותם ליד אחת הגומות שנטעו יחד עם למפגש 

  הועדה.

התוכנית  לשימור שדרת  אורן מדווח  על  -דיווח   גן מנשה

בוצע סיור עם  ד"ר  14.11.15 בתאריך  הברושים בגן מנשה.

הערר שהוגש כנגד את  קסוהיל  פקיד היערות  שמונה לבדו

אישור קק"ל  לכריתת העצים החולים וטיפול בשדרת 

הברושים. עוד מדווח אורן  כי  בכוונת העירייה, לבצע טיפול  

בשדרת העצים על מנת להבטיח  את שימורם לאורך זמן.  

כריתה של העצים החולים, ביצוע  שתבוצענה: הפעולות 

בקות של סניטציה  לעצים הקיימים,  על מנת למנוע היד

הקיימים, פינוי וניקוי השטח   ובהמשך  נטיעה של ברושים 

עד כמה המקורי על מנת לשחזר את  מראה השדרה  ,חדשים 

קיבלנו  גם את המלצתו של דר סוהיל לגבי סוג הברוש  .שניתן

שיש לנטוע במקום. בכל מקרה עבודות השיקום תעשינה  רק 

 .לאחר שנקבל את  חוות הדעת של פקיד היערות

 

 

 

 

 אורן
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ספר יצחק שדה, אורט  באזור בית  בזק1סלולאריות -אנטנות .5

מכיוון  ,המרכזי של הישיבה לא נדון הנושא  -ויצמן ורח'

שיהודה אולנדר  מנהל היחידה הסביבתית , שהיה צריך להגיע 

 למרות , זאת לא הגיע לדיון ,רה והסבר בנושאיסק ולתת 

יעלה  לשכת סגן ראש העיר. הזימון שנשלח לו באמצעות מנהלת 

   לדיון במפגש הבא אם יהיה רלבנטי באותו מועד. 

   

 
                                                                                                 לוח תפוצה:

 ס/מ"מ ראש העיר   צביקה צרפתי,מר 
 , מנכ"ל  העירייהאשל ארמונימר 

 משתתפים

 
 
 

5115-1151-15 
 ; פרוטוקוליםתיוק 


