פגישת עבודה
מספר דיון 4817 :

התקיים בתאריך18:00 13/11/2017 :

נוהל ע"י :יורם שפר  -סגן ראש העיר

מיקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ד

תועד ע"י :נופר שואט

תאריך אישור24/12/2017 :

הוקלד ע"י :גילה גוילי

הוספד ע"י :גילה גוילי

נושא הדיון :ועדה לאיכות הסביבה
השתתפו:








יורם שפר  -סגן ראש העיר מיריי אלטיט  -חברת מועצה
רם סלהוב מיקי אביסרור
נופר שואט  -מנהלת מח' איכות הסביבה
אדם כפרי אלון קאפח  -מנהל אגף איכות הסביבה
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
יעקב זגורי  -מנהל יח' תאורת רחוב
איציק ספוקויני

נעדרו:






חן סעדה  -מנהל אגף שפ"ע
רויטל ריקלין
רננה אילן
ראובן ביטון  -ראש מינהל מגדל
דוד בן אברהם  -חבר מועצה

סעיף  1ועדת היגוי
התקיים סבב הכרות של חברי הוועדה לחברת המועצה הגברת מיריי אלטיט
סעיף  2התייעלות אנרגטית
בוצעה סקירה של פרויקט התייעלות אנרגטית עם חברת חשמל ע"י יעקב זגורי  -רוב הפרויקט הינו
החלפת תאורת רחוב 6000 ,פנסים בעיר בכבישים ראשיים ,עלויות ח"ח  10,עיריית אשקלון 10
מש"ח ,נמצאים שנה
בתוך התהליך  -התקבל אישור משרד הפנים .ברוב הכבישים בעיר נעבור לתאורה חכמה  -חיסכון
של  2מש"ח .
החלפה של פנסים  -צפי עד סוף . 2018
בחודשים הקרובים עתיד להיות טקס עם חח"י.
המדיניות של העיר כל מה שחדש רק תאורה של לד  .מעל  4שנים רק לד.
יורם -המטרה היא שבבתי הספר העל יסודי תהיה מערכת לניהול צריכת חשמל.
רם  -עיריית אשקלון הרשות היחידה שהגישה קו"ק להתייעלות אנרגטית.

סעיף  3שפ"פים
בוצעה סקירה של הפרויקט ע"י נופר שואט אוזנה.
מנהל הפרויקט הינו ראובן ביטון ,הוצגה מצגת הכוללת את התקדמות הפרויקט ,כולל גאנט.
סעיף  4עדכון קצא"א
יורם עדכן שהותקנו  2תחנות ניטור לגזים שנפלטים מקצא"א -בבית הלפרין וזיקים.
נגמר זיכיון חיסיון  -החלטת ממשלה שכל מה שקורה באיכות הסביבה יהיה שקוף.
אדם כפרי  -קצא"א  -קו צינור אסיה אירופה החברה בתקופת מעבר.
סעיף  5שיקום המצוק
הזיזו את המשטח לדרום.
 4השרוולים הראשונים לא צלחו.
יהיו שפיכה של  250אלף קוב של חול.
סעיף  6אנרגיה צעירה
החל הפרויקט שסקרנו בוועדה הקודמת ,בתי הספר המשתתפים בתוכנית:
מקיף א מקיף ב מקיף ד' מקיף ה' אורט אפרידר אורט רונסון
סעיף  7סקר טבע עירוני
עיריית אשקלון הינה בין הרשויות הראשונות שזכו בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה להכנת
סקר טבע עירוני בעיר .הסקר נמצא באתר העירייה וכל תושב יכול לגשת אליו .בשלב הבא ממצתאי
הסקר יוטמעו במערכת החינוך בעיר.
סעיף  8אכיפת עישון
איציק ספקרוני ביקש לציין לפרוטוקול שיש לבצע אכיפה של עישון .

