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 סדר יום:

 מרכז קיפוד במסגרת תכנית אפס פסולת להטמנה. . הצגת פעילות1
 . עדכונים שוטפים.2
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 הצגת קיפוד כמוקד מרכזי לפעילות של קיימות ואפס פסולת. -איתי צחר
 תהליך ההקמה והפעילות של מרכז קיפוד. -מצגת -אלה דנון

 ".Fix itנוספות כמו " מציע לקיים שיתוף פעולה עם תכנית נט"ע ותכניות -מאיר אלונים
מציין כי מרכז קיפוד הוקם בתקציב נמוך, מבוסס כ"א קיים, מכספי ההתייעלות  -איתי צחר

והחיסכון של האגף לאיכות הסביבה בשנה החולפת. מטרת הפרויקט גם לחסוך כסף בעתיד 
ר בעזרת הפחתת פסולת. מעדכן על פעילות העירייה לייעול מערך המחשוב ורכש של ציוד שעב

 תיקון וחידוש )ציוד "ממוחדש"(.
המטרה שלנו כאנשי ציבור וכרשות מקומית היא להגיע לכמה שיותר אנשים עם  -צביקה צרפתי

הנושא של אפס פסולת להטמנה. האתגר הוא להביא כמה שיותר תושבים לקיפוד ללמוד על 
 העתיד ולהיות שותפים למהלך.

 על העשייה בתחום.מברכים  -עילאי הרסגור הנדין, ממה שיינפיין
 

 :עדכונים נוספים
מתקדמים ומשתכללים בשיטות העבודה. זומנו והשתתפנו בדיון  - גינון בר קיימא -איתי צחר

בכנסת של הועדה לקידום זכויות הילד שדנה ביו היתר בנושא הפחתת השפעות הריסוס וכלל 
סבא בנושא זה. המדינה נציגים מכמה משרדי ממשלה. בדיון הועדה העלו על נס את פעילות כפר 

מתלבטת איך ליישם את הנושא של הגבלות הריסוס בעוד עיריית כפר סבא מיישמת הלכה 
 למעשה איסור ריסוס בכל שטחי העיר.

בשלב הבא צריך לגבש חוק עזר להוצאת הריסוס מהעיר בכלל, גם בבתים  -עילאי הרסגור הנדין
 ובבתי עסק.

 ים. צריך לבדוק את הישימות בשלבים.מדובר בתהליך שלוקח שנ -צביקה צרפתי
השוק האירופי מגביל את השימוש בחומרי ריסוס ומגביר אכיפה בחקלאות וזה  -איתי צחר

משפיע גם על המגזר הציבורי. בישראל ברמה הארצית חסרות תקנות לנושא. אנחנו מגבירים את 
 ההסברה, בקרוב יהיה גם שילוט.

 
 החלטות:

 לקבוע ביקור במרכז קיפוד.
 

 
 

______________    ________________ 
 חתימת מזכיר הועדה    חתימת יו"ר הועדה

 

  2/2017 מס' ישיבה:איכות סביבה  פרוטוקול ישיבת ועדת נושא: 

 363449  אסמכתא :    9/8/2017 נערך ביום:

 אלה דנון : נרשם ע"י צביקה צרפתי, יו"ר הוועדה, מ"מ ראש העיר נוהל ע"י:

שמות חברי הוועדה 
 הנוכחים:

 צביקה צרפתי, איתי צחר, מאיר אלונים, ממה שיינפיין, עילאי הרסגור הנדין

הוועדה שמות חברי 
 :שלא נכחו

 יובל לוי

 ות מוזמניםשמ
 :שנכחו

 אלה דנון

 העיריה,  סגן מבקר העירייה רכז/ת ועדות משתתפים,  תפוצה:


