הוועדה לקיימות ואיכות הסביבה
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משתתפים
חברי מועצה
רן יקיר  -חבר מועצה ויו״ר הוועדה
אמיר כוכבי  -ראש העירייה
יעל עבוד ברזילי  -סגנית ומ״מ ראש העירייה וחברת ועדה
מאיר חלוואני  -סגן ראש העירייה
רפי בן מרדכי  -חבר מועצה וחבר הוועדה
רינה שבתאי  -חברת מועצה
עדי ברמוחה  -חברת מועצה
משה חנוכה  -חבר מועצה

עובדי עירייה
צביקה בלומנשטיק  -מנהל אגף שפ״ע
דייויד בנקסס  -עוזר לסגנית ומ״מ ראש העירייה
עידו רובינשטיין  -מפקח גינון
סער סנילביץ׳  -מנהל מחלקת תברואה וחזות העיר
אלי אדרעי  -מנהל מחלקת גנים ונוף
אורן תבור  -היחידה האזורית לאיכות הסביבה

מתנדבים מן הציבור
יקיר למדן
עומרית בן גור
גילה לוי הוברמן
סיגל הרלין
אמיר אלרון
אילנה רוזנברג
איתן הוכוולד
נועה בירן
ענת מעיין
רחלי קרומכל

חלק ראשון –

תמי קצבורג נבנצל
צביה משגב
שאול מוהל
מיכל פוקס
יעקב שוויצקי
מיקי הוז
רוזה יצחייק
סרג׳יו ויניצקי
מאיה נחום

פתיחה – רן יקיר מרכז הוועדה:
הוועדה הינה ועדה סטטוטורית שאינה יכולה לקבל החלטות אלא להמליץ למועצת העיר לקדם
נושאים בתחום .שלא כמו בעבר ,הוועדה תתכנס כל חודשיים (יתכן ובהתחלה תהיה פגישה תוך
חודש כדי למקד את הנושאים שיקודמו השנה) .אנחנו מעוניינים להפוך את הוועדה לכלי משמעותי
שבאמצעותו יקדמו המועצה והתושבים נושאים הקשורים בקיימות ואיכות הסביבה.
ראש העיר ,אמיר כוכבי:
·אנחנו רואים בוועדה רכיב חשוב בקידום תפיסת הקיימות ,והעירייה הנוכחית תשתף איתה
פעולה.
·מתקיימות כבר פעולות בתחום הקיימות ואיכות הסביבה .באחד המפגשים הבאים תוצג
תמונה על הפעולות הנמצאות כבר בתהליכי עבודה.
·מעודד יוזמות ויזמים בתחום איכות הסביבה וקיימות.
חלק שני – שיתוף בתכנון נושאים מובילים בהם תדון הוועדה.
ערכים :למידה ,יוזמה ,סבלנות ,שיתוף פעולה ,אקו סיסטם ( ,)Eco Systemקהילתיות ,אכפתיות,
סביבתיות ,קיימות.
נושאים:
א .חזון – הוד השרון כעיר בר קיימא :בניית תכנית אסטרטגית  /אמנה עירונית /נייר עמדה
בנושא מהי עיר מקיימת ,אשר תמצב את הוד השרון כעיר מקיימת בכל תחומי החיים  ,לצד
מטרות ויעדים מדידים.
ב .הכל מתחיל בעירייה – קיימות כמדיניות :הפחתת שימוש בחד פעמי ,מחזור עירוני ,אכיפת
מפגעי זיהום סביבה – אשפה ,רעש ,צואת כלבים ברחובות ,ומפגעים אקולוגיים נוספים כמו
המט"ש .תיקון חוקי עזר עירוניים .טיפול בנושא קמינים והסקה בעץ .תקציב מוביל קיימות -
הסתכלות עירונית ירוקה בכל תחומי החיים.
ג.

תכנון וטבע עירוני :דגש על בנייה ירוקה ושטחים ירוקים ,שמירה על הטבע העירוני ומאפייניו

בעיר .הצללה ,עידוד הטבע העירוני באמצעות גינון אקולוגי ושתילת עצים עונתיים (ואף עצי פרי)
 ,הפחתת כריתת עצים לצד נטיעת עצים חדשים .הקמת גינות קהילתיות .שת"פ עם המועצה
האזורית דרום השרון וכפר סבא (תכנון ומסדרונות אקולוגיים).
ד .תחבורה ותנועה במרחב :השקעה בתחבורה ציבורית יעילה ,שבילי אופניים ,דגש על
תשתיות המעודדות הליכה ,ספורט והפחתת שימוש ברכב פרטי.
ה .עידוד שימוש באמצעים ירוקים :קירות ירוקים ופאנלים סולריים במוסדות ציבור ,מחזור.
ו.

בעלי חיים :הקמת מרפאה עירונית ,תשומת לב לחיות הבר והרחוב ,ימי אימוץ עירוניים

וגינות כלבים .הסברה על חיות הרחוב והבר.
ז.

הסברה :הסברת חשיבות התהליכים בכל אמצעי המדיה העירוניים ,עידוד פעולות אקולוגיות

וירוקות ,הסברה במוסדות חינוך ,שת"פ עם תושבים ויצירת מעגלי שיתוף בידע של תושבים בעלי

מקצוע רלוונטי לשם כך .הסברה על הטבע העירוני ומאפייניו הייחודיים (אגם ,נחלים ),שת"פ עם
הפארק האקולוגי ,תאגיד המים ,רשות ניקוז ירקון ,רשות נחל הירקון.
ח .למידה וחינוך :שת"פ עם אגף החינוך ותנועות הנוער ,פרויקטים בית ספריים ותחרויות
בנושא קיימות.
ט .בריאות הציבור :הסברה ועידוד לספורט ,תזונה בריאה במוסדות חינוך ,הפחתת מפגעים
אקולוגיים הפוגעים בבריאות הציבור.
י.

קהילה :קהילת המתנדבים בעיר גדולה וניתן להשתמש בה לטובת המשימה .ניתן לשתף

פעולה גם עם הקהילות בערים השכנות וארגונים רלוונטיים.
יא .תוכנית המתאר :כיוון שיש תאריך יעד לדיון בבית המשפט ויש רצון להגיע לידי הסכמות עם
וועדת התכנון המחוזית ,יש צורך לפעול בנושא זה מיידית ולא לחכות למפגשי הוועדה.
יב .נושא שלא עלה – תקציבים ממשלתיים/קרנות :אנשי המקצוע יחד עם פעילים בוועדה ,יקדמו
קולות קוראים לקידום תקצוב ( )Matchingלנושא.
סיכום:
·הוועדה תלמד מערים אחרות ,מגורמי מקצוע והיחידה לאיכות הסביבה.
·הוועדה תפעל באמצעות צוותי עבודה לקידום נושאים בטווח הקצר-הבינוני והארוך.
·יתכן והמפגש השני יהיה בחודש הקרוב.
·הפרוטוקול יתפרסם למשתתפים/ות ולציבור.

