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 הצגת תכנית העבודה בנושא גינון בר קיימא. -על סדר יום הישיבה  .1

 כי כפר סבא פורצת דרך בכל הקשור לגינון בר קיימא. ,הוצג למשתתפים על ידי הח"מ .2

אדם,  -מצגת )מצורפת( המפרטת את הפעילות בנושא במספר חתכים ותחומי פעילות הוצגה .3
 אדמה, גינון, מים.

 לשאלת יובל לוי פורטו הפעולות המניעתיות המתבצעות מדי שנה לטיפול בטוואי התהלוכה. .4

לשאלת החברים פורטו הפעולות המתבצעות לטיפול בחדקונית הדקל, אשר החלה ככל  .5
דקלים מזנים אחרים ולא רק דקל קנרי. העיר כפר סבא ביצעה טיפול הנראה להתפשט גם ל

לבעלי חצרות בהם ישנם  בורי ובנוסף פרסומים ופניה יזומהמונע בכלל הדקלים במרחב הצי
 דקלים אחרים.

להמשך בדיקה  -התפתח דיון בנושא חבות העירייה ויכולתה לטפל במפגעים במרחב הפרטי .6
 ן.אחריות ליאור גפמול היועמ"ש. 

נסקר באופן כללי והוצג סקר הטבע העירוני וסקר העצים. סקר העצים הועלה לאתר העירוני  .7

 אחריות ליאור גפן.וכך יבוצע גם לסקר הטבע העירוני.   GISכשכבת 

דודו אשכנזי הציע ליצור קשר וממשק עם פקיד היערות לטובת החלפת ידע בנושא העצים  .8
 .אחריות עירית מויאלבמרחב העיר. 

עדכון על פרויקט בריכת החורף, לבקשת מאיר אלונים, תותקן בפארק שוקת לבעלי  נמסר .9
 אחריות מוטי מורי -חיים לתקופות בהן הבריכה תהא יבשה ממים.

לבחינת  -הוצע על ידי יובל לוי להקים תיבות קינון לינשופים לשם מיגור תופעת העטלפים. .11
 הנושא על ידי עירית מויאל

 על מבנה הביופילטר ואופן פעילותו. הוסבר למשתתפים לבקשתם .11

התפתח דיון על נושא שילוב סקר הטבע העירוני בתכנית המתאר והוסבר כי כך מתבצע וכי  .12
 קר זה.סבתכנית המתאר הוכנסו אף שינויים כגון שימור דופן פתוחה ליער קפלן כתוצאה מ

יובל לוי ציין כי בורות החלחול הנו פתרון לא יעיל, אשר נסתם בפועל ואינו  -בנושא המים .13
של מתפקד בצורה יעילה. הוסבר על התהליך שבוצע בשכונות הירוקות וכי במרחב הציבורי 

לחול רבים אשר נקדחו עד השכבה החולית ונכון לעכשיו השכונות הירוקות ישנן בורות ח
 מתפקדים היטב.

 ת נחפרו על סמך תכנון של אדריכלי הנוף של השכונה ועל פי מפרט שנמסר מהם.הבורו

התפתח דיון בנושא פעילות במגזר החינוך הבלתי פורמלי, אלה דנון הסבירה כי בתחום זה  .14
מתבצעת פעילות עניפה ביותר כולל שילוב מול יחידות העירייה האחרות. לבקשת 

 אחריות אלה דנון ובות.המשתתפים הנושא יוצג באחת מהוועדות הקר

הציע להדק את שיתוף הפעולה מול קק"ל לקראת אירועי ט"ו בשבט מול  -דודו אשכנזי .15
 אחריות אלה דנון -עפרה  מנהלת האזור

ועדה ביקש להודות לאגף לאיכות הסביבה ובפרט לאלה דנון על הפעילות העניפה ויו"ר ה .16
 בתחום הקיימות.

 אחריות רחל גבריאל.–החורף לעיונם לבקשת המשתתפים תועבר מצגת בריכת  .17

 4/2016ישיבת ועדת איכות הסביבה מס' סיכום  נושא: 

 314599  אסמכתא :    26.12.16 ביום:נערך 
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 .אלה דנון(, לקיתח)הרסגור הנדין 

 ., אייל מגיני+ ליאור גפן, עירית מויאל, מוטי מורי, רחל גבריאלמשתתפים  תפוצה:
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לבקשת המשתתפים תועבר המצגת שהוצגה בוועדת איכות הסביבה הקודמת עם סיכום  .18
 אחריות רחל גבריאל. -הפעילות בתחומי ההתייעלות

 אחריות רחל גבריאל. -לבקשת המשתתפים יועבר קובץ עשרת הדיברות לגינון בר קיימא .19
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