
 פרוטוקול וועדת איכות הסביבה

 להתייעלות אנרגטיתהתוכנית העירונית נושא הפגישה: סקירת 

 29/1/15תאריך 

 נוכחים: 

ראש מחלקת איכות  –יו"ר הוועדה ומחזיקת תיק החינוך הממלכתי, דפנה לביא  –סיגל שיינמן 

 –, ליאורה ניצן מזכירת מחלקת איכות הסביבה –, סיגל מנהל אגף שפ"ע –הסביבה, שלמה גיספן 

 אחראית על תוכניות חינוך וקהילה איזור המרכז במשרד לאיכות הסביבה.

)לא  מיכל בן הגיאעדני שאטי, דורית אמיר, איילת כספי, טליה סמולש, דפנה רודיק, –נציגי ציבור 

 רשמתי את כולן(

 עופר ויונת –נציגי חברת קרן אנרגיה 

 

 גטיתסקירת התוכנית העירונית להתייעלות אנר

 20%-התחייב לפעול לצמצום הפליטות בעיר בהוא ראש העירייה עליה חתם  Comבמסגרת אמנת 

 . לצורך כך נשכרה חברת קרן אנרגיה שתלווה את התוכנית.2020עד שנת 

 ברמתוהן  תיהמשאבים הן ברמה העירונ את צריכת קרן אנרגיה מבצעת בימים אלו סקר הבודק

ויפורסמו בתהליך שיתוף  תוצאות הסקר יוצגו תוך מספר חודשים לראש העירייה ולמועצה התושבים.

 .ציבור

לאחר הסקר תכין קרן אנרגיה תוכנית עבודה בשיתוף כל גורמי העירייה. התוכנית תפורק לתתי 

 תוכניות אשר יבוצעו לפי תכנון תקציבי וקולות קוראים של משרדי הממשלה.

 ות להתייעלות אנרגטית בבתי ספר ובבתי התושבים.בנוסף העלה עופר רעיונ

 

 :נושאים שעלו במהלך סקירת התוכנית להתייעלות אנרגטית

יש לפעול להתייעלות אנרגטית גם במבנים ישנים, לא רק בבנייה החדשה, בעיקר  –ליאורה 

 דובר על בתי ספרכשמ

יקולים סביבתיים ושיקולי האם בתכנון מוסדות החינוך בבנייה חדשה נלקחים גם ש –דפנה רודיק 

 התייעלות אנרגטית? כיצד ניתן לוודא ששיקולים אלו נכנסים לתכנון כבר עכשיו?

בבניינים הגבוהים בבנייה החדשה אין מסתורי כביסה, מה שלא יאפשר תליית כביסה )ויגביר  –עדנה 

 צריכת חשמל של מייבשים(. יש לפעול מיידית לשינוי תוכניות הבתים.

יש לחייב את הקבלנים לעמוד בתקן בניה ירוקה, או לפחות בחלקים ממנו, למרות שמייקר  –שלמה 

 20%עד  15-את העלויות בכ

 מומלץ ללמוד בנושא הטמעת בניה ירוקה מכפר סבא –עופר 

כדי להכניס שיקולים סביבתיים בכל התחומים החליטו בשוהם שבכל וועדה עירונית יהיו נציגים  –יונת 

 איכות הסביבה.של הוועדה ל

כדאי שהוועדה תבחר רצוי שהוועדה תהיה שותפה בבניית תוכניות העבודה, ולאחר מכן  –סיגל 

 .אותן תבצע או תלווה את האחראים על הביצועשיגובשו,  תוכנית אחת או שתים מתוך תתי התוכניות

סביב חינוך  תומכת בבחירת נושא או תוכנית, אך נראה שחלק גדול מהפעילות תהיה –דפנה רודיק 

 התושבים, וזה קשה מאד ולא עובד.



 נושאים נוספים שעלו בפגישה:

חסר לוועדה דיווח על מצב הפרדת הפסולת בעיר, נושא שעסקנו בו בפגישה  –דפנה רודיק 

 האחרונה, ואחד מנושאי הדגל של המחלקה לאיכות הסביבה

כדי שנוכל לעקוב אחרי מבקשת שנתוני ההפרדה ישלחו לחברי הוועדה אחת לתקופה,  –טליה 

 ההתקדמות של הפרויקט.

מבקשת שנושאי הישיבה יפורסמו לפני הפגישה, ובמידה ויש חומר מלווה מבקשת לקבל  –טליה 

 אותו לפני כן.

 החלטות:

הקשורות לקיימות ולאיכות  את הפעילויות שלהתסקור מחלקת הנדסה בישיבה הבאה  .1

 בבניה החדשה הסביבה

 שיגיע לפגישה לשלוח את המצגת לחברי הוועדה טרם הפגישה דפנה לביא תבקש מהנציג .2

דפנה לביא תשלח לחברי הוועדה נתונים על הפרדת הפסולת במקור ונתונים על המחזור  .3

 בעיר

 

 

 


