
 

  

09/08/2022תאריך:  
 

 
 סדר יום:

 
 החוץ   קשרי על  עדכונים .1
 2023 לשנת עבודה לתוכנית  היערכות .2

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 היכרות אישית  

 
ניתנה סקירה על החזרה לשגרה לאחר תקופת קורונה ארוכה בהיבט של קשרים  

 בינלאומיים.  
 

הצעות לאירוח משלחת של כפר סבא שם בחודשים   –  משלחת לויסבאדן
 4-14/9,  12-28/6, 3-16/5 –בר  מ מאי/יוני/ספט

 סטודנטים, בעלי צרכים מיוחדים, להט"בים    –הקונספט 
 אירוח על ידי משפחות סטודנטים/מעונות בויסבאדן.  

בדומה לכל   – אירוח ראשי הערים גם ב"מוני אקספו" וגם בכפ"ס   – 120חגיגות  
 במדינה  הערים 

משלחת    הוזמנה  יו,ביקור רשמי, לאחרראש העיר הוזמן ל – משלחת לגיינסוויל 
קידום נושאים סביב קיימות, חדשנות,    - סטודנטים שיתארחו שם ללמידת עמיתים

 עולים חדשים   –קהילות מגוונות, הגירה  
 עדיין בבירור  – מולהיים 

 טרם דובר על משלחת לסין  –ג'ינאן  

   01/2022  ישיבה: מס' ערי תאום וקשרי חוץ   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

    אסמכתא :   09/08/2022 נערך ביום: 

 אודליה ויסבלט רצהבי  :  נרשם ע"י פליאה קטנר, חברת מועצת העיר  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים: 

 מאיר אידוב, נציג סיעת הרשימה שלנו  

 כפר סבא מתקדמת תמר דראל פוספלד, נציגת 

 מאיר מנדלוביץ', חבר מועצת העיר  

  אודליה ויסבלט רצהבי, מנהלת קש"ח דוברות העירייה 
שמות חברי  

הוועדה 
 שלא נכחו: 

 

שמות  
 מוזמנים 
 שנכחו: 

 

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



 

  

המשלחות לחו"ל יהיו מעתה סביב נושא למידה משותפת שיש לערים התאומות  
 ובכלל נושאים משותפים שרוצים לקדם יחד.  

תמר : אני אדריכלית נוף, בנושאי הקיימות צריך לבחור נושאים שמקדמים את כפר  
 סבא:  

 הגריד הירוק של כפר סבא •
 פיתוח הגינות הקהילתיות   –חוסר במזון   •

 כלכלה מעגלית   •
 גגות ירוקים   •
 שיקום נחל קנה  •

 גינות ציבוריות   – מוביל ארצי  •
 

 מאיר מנדלוביץ' :  
 לכפר סבאים יש במה להתגאות  

 צריך להתייחס לאקוסיסטם עם תעשיית ההייטק המקומית   –יש כאן עולם תוכן 
 חברות סטראט אפ מקומיות  

 לבחון את אזור תעשייה עתיר ידע בהיבט של קיימות  
 

 מאיר אידוב :  
 כדאי להרכיב ועדת קשרי חוץ של צעירים  

 
  תמר :

באמסטרדם למשל התושבים נתפסים כמשאב עירוני. שם לקחו שטחים עזובים,  
תושבים לקחו סירות ישנות ובנו מהם משרדים להשכרה, מנופים ישנים שהפכו  

למלון דירות. ישנם מקומות שמעוררים השראה ללמידה בכדי ליישם את זה בעיר  
   כפר סבא.  

 
מקדמים המון סיורי למידה   15- בפורום ה –המועצה הישראלית לבנייה ירוקה  

 והחלפת מידע.  
 
 

 : ות/תוצאות ההצבעה 
 לא התקיימה הצבעה 

 
 

 החלטות: 
 חברי הוועדה שהשתתפו הוזמנו להיות מעורבים בכל תחום שמעניין אותם. 

 
 
 
 

 אודליה ויסבלט רצהבי :  רשם חתימת יו"ר הועדה 
 


