פרוטוקול ישיבת ועדת :לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים בכפר סבא.
מס' ישיבה6/2017 :

נושא:
נערך ביום:

1.1.2018

אסמכתא :

נוהל ע"י:

איתי צחר
איתי צחר – משנה למנכ"לית העירייה [יו"ר הועדה]

נרשם ע"י :

שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

עידן חסון

עידן חסון – פרויקטור [מזכיר הועדה]
רעיה סבירסקי – מנהלת רישוי עסקים וסגנית מנהלת אגף הנדסה
כנרת תירוש – מנהלת מחלקת תכנון
אורן תבור – מנהל יחידה סביבתית
עו"ד רויטל לן כהן – חברת מועצה
עו"ד יובל אהוד לוי – חבר מועצה

שמות מוזמנים
שלא נכחו:
שמות מוזמנים
שנכחו:
תפוצה:

חברי הוועדה ,משתתפים ,צביקה צרפתי – מ"מ ראש העיר ,אושרת גני גונן – מנכ"לית העירייה ,ענת
צ'רבינסקי – מהנדסת העיר ,אתר האינטרנט העירוני.
סדר יום:
מעבר על ביצוע משימות.
מעבר על טיוטת המלצות הועדה.
עיקרי דברי המשתתפים:
 .1יו"ר הועדה חזר על עיקרי הדברים מפרוטוקול מפגש הועדה הקודם [ ,]5/2017ועל סדר
היום הקבוע למפגש שבנדון.
 .2סוכם כי הועדה תדון בטיוטת המלצותיה על מנת להגיש מסמך סופי עד לזמן גמר הביצוע
[ 4חודשים] שהגדירה מועצת העיר במסגרת מנדט הועדה עליו הוחלט בישיבת המועצה
ביום .6.9.2017
 .3יו"ר הועדה ומזכיר הועדה עברו על כל אחד מהסעיפים שבטיוטת ההמלצות ולאחר מכן
התקיים דיון מעמיק בכל סעיף המלצה.

 .4בסופו של הדיון נקבע כך:
א.

יבוצעו תיקוני נוסח קטנים בסעיפי ההמלצות .7.1-7.5

ב.

התווסף סעיף  7.6אשר ייקבע כי" :ההמלצות הנ"ל נוקטות בלשון מכוונת לנספח
איכות הסביבה של תכנית המתאר אולם יש להחילן ,בשינויים המחייבים בהתאם
לנסיבות ,בכל תקנון או הוראה במסגרת תכנית תכנונית או בכלי מקביל לכך
שיבואו בכפר סבא".

ג.

תיכתב הצעת החלטה למועצה על יסוד המלצות הועדה ותתוסף למסמך ותובא
לפני המועצה במעמד הגשת ההמלצות.

ד.

לועדה לא עומדים הכלים לפרוט את המלצותיה והיא ממילא אינה נדרשת לעשות
כן ומשכך על פריטה זו להיעשות על ידי הגורמיפ המקצועיים באגף ההנדסה בתוך
פרק זמן קבוע מראש על פי החלטת מועצת העיר.

ה.

מתוך הבנה כי מנקודת הזמן שהמלצות הועדה תאושרנה ועד לאישורן במסגרת
תכנית מתאר יכול שיחלוף זמן רב ,יש לבחון כיצד ניתן להגביל כניסה עתידית
של עסקים מזהמים מסויימים או בעלי מאפיינים מזהמים מסויימים מלהיכנס
לשטחי התעסוקה של כפר סבא.
לשם כך יש צורך בחוות דעת בנוגע לאפשרות יישום האמור בנספח איכות הסביבה
לתכנית המתאר מקומית כוללנית לעיר כפר סבא מס'  405-0412890לרבות
להמלצות הועדה בעניין זה .לצד זאת בחינת האפשרות למניעת כניסת עסקים על
פי ההמלצה על רשימת עסקים אסורים שהגתה היחידה הסביבתית האזורית
לבקשת הועדה .כל זאת לתקופת הביניים עד ליישום של המלצות הועדה במסגרת
אישור סופי של תכנית מתאר של כפר סבא.

החלטות:
מס"ד משימה
 .1קבלת חוות דעת משפטית חיצונית
כאמור בסעיף קטן (4ה) לפרוטוקול
זה
 .2הגשת המלצות הועדה למועצת העיר
חתימת יו"ר הועדה

אחריות
עידן חסון

סוף ביצוע
עד לישיבת מועצה
לחודש 1/2018

עידן חסון

עד לישיבת מועצה
לחודש 1/2018
חתימת מזכיר הועדה

