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 4341יוני,  44 
 כ"ד סיון, תשע"ד 

 01477סימוכין: 
 

 עיריית כפר סבא 
 אגף איכות הסביבה

 71/6/71תאריך:    סיכום   ישיבה

  2הנושא : ועדת איכות הסביבה  מס' 
                                                                             

הנדין, שרן השכל, דני הרוש, דוד אשכנזי, צביקה צרפתי, -סגורעילאי הרמשתתפים: 
 גולןיעל 

 חסר: ממה שיינפן 
אורחים: ח"כ ניצן הורוביץ, אורית משעל, פליאה קטנר , רויטל לן כהן, יהודה יוגד, 

 רייך 

 נרשם ע"י:
 רחלי רם

 

 
 

 פירוט ההחלטות מס'

נושא דברים ונתן סקירה קצרה  ורקע על העיר כעיר ירוקה   -ראש העיר, יהודה בן חמו, פותח  את  הועדה   .4

 ומקיימת .

 פותח בנושא התחבורה,  ומציין כי  אין עיר מקיימת אמתית ללא תחבורה בר קיימא.  -הנדין-עילאי הרסגור  .4

מציין את הביקור שערך  בגינה הקהילתית בשכ' הדרים. התרשם מהיוזמות השונות,  סבי   -ח"כ ניצן הורוביץ  .0

 סביבה , גגות ירוקים ונושאים חשובים אחרים .

מעלה את הנושא התחבורתי כבעיה סביבתית בעלת משקל , בעיה קשה  בישראל  ובמרכז העיר בפרט , נותן 

 דוגמא את הגעתו מירושלים לכפר סבא, דרך רצופה בפקקים  שארכה זמן רב מאוד.  

 בשנה. ₪ מיליון  43 -האוצר מעריך את נזק  הפקקים כשעת עבודה בכ

 רכבים חדשים כל יום, נתונים מדאיגים. 733כלי רכב  חדשים כלומר  033,333-כל שנה נוספים  בישראל כ

מהירות   -רוב מקומות העבודה  מתנקזים בגוש דן  . מהירות הנסיעה תלך ותהייה  איטית  עם השנים ,  נתון

 ק"מ בשעה, נסיעה שתארך שעתיים.   0הנסיעה מאשדוד  לת"א  

יום  בתחבורה ציבורית  לעומת הארץ ,  פה,  האוכלוסייה עדיין מהאוכלוסייה  נוסעים מדי  00%ברוב העולם,   

מכלל האוכלוסייה בת"א  משתמשים בתחבורה  ציבורית מבחירה,  תוך  0%מעדיפה את הרכבים הפרטיים.  

 מספר שנים אם הנתון לא ישתנה, התחבורה בת"א פשוט תעמוד.

 רט.כפתרון למערכת הסעת המונים, כפי שמוצג בס BRT-מציין את ה

שמעתי בגלי צה"ל על מחקר  כדאיות הטוען כי לא כדאי לנסוע בתחבורה  ציבורית  אלא ברכב  -דוד אשכנזי  .1

 פרטי.  
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מציג את סרטו "אגדה אורבנית", סרט שהוא  שעה וביים , סרט בגובה העיניים שמדבר  –ח"כ ניצן הורוביץ   .0

לכלל הציבור הרחב . העיקרון שעומד מאחוריו הוא רעיון סביבתי וחברתי , מתאים גם לכפר סבא  ולכל מקום 

 אחר בעולם. כפר סבא חייבת תחבורה ציבורית משופרת.

עובדים על תכנית מתאר כוללנית בכפר סבא, שיהיו לה השלכות גם על ההיבט מציין כי  -הנדין-עילאי הרסגור  .6

 נתון לוויכוח ציבורי לא קל.  BRT-התחבורתי. נושא ה

 דקות.  10 -" כאגדה אורבניתצפייה בסרט "  .0

 

 

 

 

 לוח תפוצה:

 
 משתתפים

  

 בכבוד רב,                                  

 הנדין-עילאי הרסגור                                                                                          

  סגן ראש העיר                          
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