תאריך08/06/20 :
פרוטוקול ישיבת ועדת :איכות הסביבה מס' ישיבה2/2020 :

נושא:
נערך ביום:

07-06-20

אסמכתא :

נוהל ע"י:

עילאי הרסגור-הנדין

נרשם ע"י  :עידית אביטל

שמות חברי

דני הרוש ,עילאי הרסגור-הנדין ,פנחס כהנא ,אורן וולשטיין ,איציק מנהיימר ,אבי מוגרבי

הוועדה

(הישיבה התקיימה באמצעות שיחת וידאו)

524839

הנוכחים:
שמות חברי

עו"ד עדי לוי-סקופ

הוועדה שלא
נכחו:
שמות

אודי להב ,שרית סלע ,שלומית קיטרו ,אורן תבור ,אורית משעל ,דודו אשכנזי ,ירדן נחום ,ד"ר אור קרסין,

מוזמנים

יניב בלייכר

שנכחו:

תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

סדר יום:
ההיערכות העירונית לשינויי האקלים .אגף הקיימות והחדשנות יערוך סקירה של הנושא.

עיקרי דברי המשתתפים:
עילאי הרסגור-הנדין פותח בדבריו:
היה ויתאפשר ,הישיבה הבאה תתקיים פרונטלית  -אולי ביחידה האזורית ברעננה לפי
הזמנתה של אורית.
ברצוני לציין כי ממצב תאורטי קיים של שינויים אקלימיים המצב הופך לסכנה קונקרטית וישנן
השלכות ותנודות במזג האוויר.

אין ספק כי עיר שלא תדע להיערך בצורה נכונה ,לא תוכל להתמודד ולהסתגל.
למעשה נדרש להיערך ולפיכך התוצאות יהיו טובות יותר.
שלומית קיטרו מציגה את הנושא:
עיריית כפר סבא נבחרה למיזם עם עוד  41רשויות המובילות לפריצת דרך למציאת פתרון
עבור שינוי האקלים .המיזם נקרא  .CLIMA-MEDהמהלך רוחבי וחלק מתהליך משמעותי
שמבוצע בעיר.
ניתן לראות במצגת את נקודת השיא בשינוי האקלים בעולם ובפרט בים התיכון.
נבחרנו להכשרה שמבוצעת ע"י חברת "קרן אנרגיה" אשר נועדה להכין תכנית עבודה.
התוכנית תהפוך לבסיס חוסן עירוני וחלק ממערך ממשלתי להתמודדות.
ברצוני לעדכן כי בחודש הבא תהיה חתימה על אמנת האקלים בכל הרשויות שמצהירות על
הצהרת כוונות.
במסגרת התוכנית עיריית כפר סבא התחייבה לנטיעת  1000עצים ,וכל חודש מעדכנים
סטטוס שתילה.
סקר פליטות -
מובנה עפ"י סקר פורום ה .15-אנחנו מחויבים עד  2030ל 25-30%-הפחתת פליטות גזי
חממה לנפש.
הבסיס משותף לכולם והנתונים התקבלו ממקורות מידע שונים.
ניתן לבחון את עצמנו בצרכים אשר מתאימים לעירנו ,כמו לדוגמא החלפת תאורת לד בכל
העיר .גם יהיה ניתן לראות את השינוי ולמדוד אותו .ניתן להשוות בין רשויות.
ד"ר אור קרסין  -עוסקת במדיניות סביבתית.
נשאלה שאלה :האם הכוונה לאדפטציה או לסקר?
שולמית קיטרו:
התשובה :גם וגם אך המתודות שונות .בזכות המיזם של האיחוד האירופי ניתן לבחון כמה
כל עיר צורכת ,מה התקציב ,מהי צריכת מים .ולמעשה ניתן לראות את הבזבוז שניתן
לשנותו.

דודו אשכנזי:
ברצוני להעיר כי בסקר אין התייחסות לנושאים כמו הפחתת פליטות ,עצים ,שטחים פתוחים.
ד"ר אור קרסין:
ברצוני להוסיף להערות של דודו ,כי נדרש לחדד את הדברים ,כי במסגרת מתודולוגיה אשר
מנסים ליישם באופן רוחבי יש לקחת בחשבון שברמה העירונית יש הבדלים בין המדינות
המתפתחות והרשויות השונות ,איך בעצם העירייה מיישמת את שיטה זו?
הרי אדפטציה היא מתודיקה של הסתגלות והערכות ולכן המשאבים העירוניים נדרשים
להיערך לכך.
אני מציעה שעיקר הפעילות ימוקד בהערכות וצעדים לתרומת הפחתת פליטות גז חממה.
לשם הבנת התהליכים וכדי ליישם זאת נדרש סקר סיכונים ,למפות את הסיכונים הידועים
בעירנו כמו הצפות ,חום כבד ולדרג בעדיפויות ,לתת מענה בתשתיות ישנות.
המלצתי להשקיע בהיערכות שתביא בעצם למהלך ארוך טווח.
עילאי הרסגור-הנדין :
מברך על הכלים והמשאבים .יש להמשיך באותן יוזמות מבורכות .כמו כן מציע לקיים ישיבות
יותר ספציפיות לנושאים שונים שעלו בדיון.
פנחס כהנא:
פעם ראשונה אני שומע ורואה את המצגת והיא נראית לי מאוד טכנית .עם זאת אנחנו
קובעים עבור הדור הבא ואני מציע להתייחס ולהגן על השטחים הפתוחים .לא ניתנה
התייחסות לנושא העצים ולכן קצת לוקה בחסר.
ההחלטות שהעיר מקבלת בתוכנית הכוללנית וההפחתות בשטחים מדאיגות אותי ונדרש
להציף זאת.
אני גם מציע לקיים ועדת היגוי עירונית אשר יהיה ניתן לקדם בה שיח רוחבי יותר.
שלומית קיטרו:
נגר עירוני  /חום עירוני ודברים נוספים אשר מקבלים דגש ומענה בסקר ,ולכן סקר הפליטות
רלוונטי מאוד עבור עירנו ובהחלט נדרשת תוכנית שבה תיקחו חלק.
ירדן נחום:
התחושה שלי שאם לא מחייבים את כל הרשויות הנושא לא מקבל התייחסות רצינית.

עילאי הרסגור-הנדין:
לתוכנית הפחתת הפליטות שלנו יש השלכות משמעותיות ,לדוגמא נימוקינו להתנגדות
לתחנות הכוח .עד סוף השנה תהיה לעירייה עצמאות אנרגטית של  .50%אנחנו מהווים
דוגמא במישור הארצי .ניצור הפחתה בהוצאות העירוניות ,ונצליח ליישם בזכות זה את
היעדים העירוניים.
ד"ר אור קרסין:
מבקשת לקבל מסמך ראשוני המנפה את הרגישויות ואת הסיכונים לבסיס טוב בהסתגלות
לשינוי האקלים ,ולנסות למצוא פתרונות מעשיים.
דודו אשכנזי:
אני מאמין שעבור סקר זה יש צורך באיסוף נתונים עדכניים ועכשוויים ,כי למעשה הסקר
הנ"ל הוא מ 2018-ויש המון שינויי צפיפות ,שטחים אשר הופכים למגורים ,לדעתי לא ניתן
להסתמך על סקר מ.2018-
שלב  2של הוועדה -
פנחס כהנא:
בקטע של הפארק מתנגד לעבודות העפר ,חניון ,ושביל אופנים בפארק בצורה לא שקופה
ולא נכונה .הביע הסתייגות מפיתוח שבילי אופניים בפארק ולקיחת שטחים לשם כך ,פנחס
מיידע כי בעקבות זאת הגיש ערר למחוזי ,ולטענתו הן גורמות נזק ממשי לפארק.
עילאי הרסגור-הנדין :
ברצוני לציין שפנחס הוא בפועל מתנגד סדרתי לשבילי אופניים .קודם הוא התנגד לשביל
ברחוב ויצמן ועכשיו לשביל התוכנה.
יחד עם זאת מציע להזמין את הוועדה לשביל האופניים ולראות את המוצר המוגמר .יש
תחושה שיש אנשים שלא רצו לברר את העובדות ויצאו בכותרות מבלי לאמתן ,ובמקרה זה
האמת נוחה מכיוון שנלקח לצורך פרויקט ההכרחי שטח מינורי מאוד.

חתימת יו"ר הוועדה

רשם :עידית אביטל

