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נושא הדיון ועדת איכות סביבה מס' 2
:השתתפו יורם שפר  -משנה לראש העיר
ריקי שי
נופר שואט  -מנהלת מח' איכות הסביבה
רם סלהוב
אורי גולדשטיין
אדם כפרי
איציק ספוקויני
מיקי אביסרור
משה
נטשה מזל  -פקידה קלדנית
:נעדרו

ניסים סוויסה  -מנהל אגף שפ"ע
אלן מרכוס  -מנהל אגף מטה/תיכנון אסטרטגי תכ
קרן ארז
דניאל אובריה
בוריס מנור
יצחק גהסי  -מנהל מח' תברואה
שלמה כהן
ירין ממרן

סעיף  1אשקלון כעיר הכי מזוהמת
יורם שפר:
תחנה פחמית טרם אושרה הן בתמ"א והן בהליך היתר  +הסבר על הצגה של תחנת כוח על גז.
הסבר על הפעלה כלכלית של תחנת הכוח תוך הצגת קשיים של הפעלה תחנה על גז עקב כך שכל המקומות
בהם מקבלים את הגז פרטיים )תשובה(.
עדכון בנוגע לכתבה שהתפרסמה ובה נאמר שאשקלון העיר הכי מזוהמת מבחינת אוויר:
אורי גולדשטיין:
הבדיקה נעשתה בשנה בה היו הכי הרבה סופות אבק ומכיוון שאשקלון היא עיר שנמצאת בקו הראשון לספיגת
האבק שמגיע ממדבר סהרה וכ"ו.
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יורם שפר:
ישנם ערים רבות שבהן ישנה צפיפות גבוה יותר וגם זהום אויר חמור יותר ,בגלל זה נעשה גם מאבק נגד תחנה
פחמית  .לעומת זאת חב' חשמל מוכנים לשלם קנס של מיליוני שקלים ולא להחליף את הפילטרים וזאת בטענה
שחברת חשמל בגירעונות עצומים.
איציק ספוקוייני:
מה עושים בנדון?
יורם שפר:
יצא מכתב לראש הממשלה שחתום ע"י רה"ע בו הוזכרו נתונים מועדת יוגב.
ישנם פתרונות  ,אבל התמודדות קשה ונאלצים להתמודד עם משרד האוצר והמועצה והרשות החשמל .
רם סלהוב:
השאלה היא איפה עומדת העיר בנוגע לתכנית מפורטת של חברת חשמל וקצ.א.א בנוגע לכימיקלים?
יורם שפר:
אנחנו רוצים אבל המדינה לא מתייחסת לתוכנית אב מסודרת .
רם סלהוב:
איפה עומדת העירייה בנושא איכות הסביבה?
יורם שפר:
נשלח מכתב לראש הממשלה ע"י רה"ע.
איציק ספוקויני:
העיר עומדת להיות מזבלה כימיקלים ונדרשת תכנית פעולה בנושא.
ריקי שי:
מה המטרה שלה בסוף?
איציק ספוקויני:
למנוע הפיכת אשקלון למזבלת כימיקלים הארצית.
האם ניתן לצאת לאיזה מאבק נגד כימיקלים ולגבש בוועדה זאת איזה החלטה איך להילחם נגד העניין?
יורם שפר:
אל תשכח שלא עומדים מאחוריך אלפי איש.
איציק ספוקויני:
היו מקרים שכן הגיעו תושבים.
יורם שפר:
נכון  ,היו מקרים כמו הפעלה של תחנה פחמית שהקמתה נבלמה  ,מאבק של כעשור לפחות.
אורי גולדשטיין:
בעקבות תלונות רבות הוצב מכשיר רוח נגד מיכלים של קצ.א.א ומתחילים למדוד את הריחות הנפלטים
מקצ.א.א.
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יורם שפר:
אתם יודעים שהוחלט להוריד את כל הנציגים של איכות הסביבה מכל הועדות הממשלתיות /מחוזיות וכו'?
איציק ספוקויני:
צריך להחליט עד דרכי פעולה ולעשות משהו  .מה הנושא הבא?
רם סלהוב:
מי יכול לעדכן את הפורום בנושא קצ.א.א?.
יורם שפר:
ניתן להביא לישיבה הבאה.
אדם כפרי:
יש בית ספר חדש מקיף ה'  ,בקרבת הית הספר יש אזור של עצי שייקמים שהזדהם עם פסולת בניין וזבל .חבל
שמקום זה כל כך מוזנח.
יורם שפר:
הפרדה ושיפור תהליכים .
אשקלון יצאה למכרזים לאיסוף אשפה וגם של ניקיון העיר  ,הכול הולך להשתנות.
אדם כפרי:
מה הולך להיות?
יורם שפר:
ניקיון  , 24/7לא יהיה קבלן אחד  ,אלא מינימום ) 2כי הקבלן הקיים קרס לאחרונה(.
תהיה שפה משותפת בין מפקחי קבלנים ומנהלי אזורים.
בנוסף  ,כל נושא הגינון יכנס תחת אותו כובע.
כעת ישנה גם אכיפה יותר מאסיבית של הפיקוח והשיטור העירוני.
ניר מני:
רואים שיפור במורל האנשים ,יש שיפור משמעותי.

סעיף  2פרויקט הפרדה במקור
יורם שפר:
מה קורה להפרדה במקור ?
יוצא שמקבלים פעם פעמים תקציב להסברה ממשרד להגנת הסביבה.
הסבר על הקשיים שניצבו בפנינו ומשרד להגנת הסביבה לא הצלחנו להתרומם משם.
עדין אין מפעלי קצה באשקלון למרות שיש מישהו שזה במכרז .
זוכה במכרז עדין לא אושר ע"י משרד להגנת הסביבה.
ובגלל שלתחנת מעבר יש בעיות של רישיון עסק העירייה לקחה על עצמה הקמת מפעל.
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רם סהר:
הבנתי שיש בעיה הידרולוגית בגלל זה הכול מתעכב.
יורם שפר:
עברנו את זה  .יזם מבקש תנאים שעל פי הם יכול לבנות את התחנה  .משרד איכות הסביבה משתהה בהוצאת
תנאים לרשיון .
יש תוכנית חדשה עם תאגיד תמיר שאומרת שיצרנים חייבים לאסוף את האריזות וזה יעשה דרך הרשות ועבור
זה תאגיד משלם לרשות.
נושא המכרז עם תמיר בחתימות )חוק האריזות(.
אדם כפרי:
מה קורה באירופ?
יורם שפר:
גם שם ישנה ירידה מהפרדה במקור ,הולכים על שרפת פסולת לאנרגיה .
איציק ספוקויני:
אנחנו צריכים לקבל עדכונים לגבי החלטות ,בגדול צריך להיות הפוך החלטות אמורים להתקבל פה.

סעיף  3קו מתח עליון  - 161בית ספר נווה אילן
יורם שפר:
התקבלה החלטה שעמוד של חברת חשמל ליד בית ספר נווה אילן יזוז במהלך חודש ספטמבר.
בתאום של רה"ע עם מנכ"ל חב' חשמל הנושא יתוקצב ע"י חב' חשמל .
סעיף  4שונות
אדם כפרי:
שינויים במעגלי תנועה באזור ברנע )שני נתיבים(.
יורם שפר:
יש שתי כיכרות בפיילוט במשרד התחבורה  ,כיכר שאר הישוב ליד מקיף ד' ה'.
רה"ע הסכים.
רם סלהוב:
מה קורה עם קווי תחבורה לתחנת רכבת?
יורם שפר:
היה שינוי והוסיפו קווים לתחנת רכבת.
אדם כפרי:
מה עם חניות במרכז נפתי?
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יורם שפר:
יש תוכנית מוכנה של חניה והסדרי תנועה חדשים.
אדם כפרי:
חניה של אולמי פאר סודר?
יורם שפר:
הכול מותנה בהסדר חניה באזור.
רם סלהוב:
רשת שבילי אופניים בחוף אשקלון ולכיש עושה פרויקט מאוד גדול שיכול לתרום לאשקלון.
אפשר לדבר עם תומר אולי כדי להיכנס לפרויקט זה.
יורם שפר:
הבעיה היא ביורוקרטיה ומאוד קשה להיכנס לשם  ,כל קילומטר עולה כמיליון .₪
כל התוכניות החדשות כוללות שבילי אופניים ,גם תוכנית המתאר מתייחסת לעניין.
אדם כפרי:
מה עם שצ"פ בפנייה לשכונת הרצוג?
יורם שפר:
לא מדובר בשצ"פ אלא שטח חום של מבנה ציבורי.
איציק ספוקויני:
בקשר לחוף הדתי )האם נסדר(?
יורם שפר:
סוגיה עדיין לא סגורה כנראה ישימו חוצץ קל בתוך המים.
רם סלהוב:
הכול חוקי לגמרי  ,אבל מה החשש מהכניסה למים? החשש הוא פגיעה בזרמי המים ,מכיוון שהבניה תלויה ולא
נכנסת למים )גשרים צפים( ירד החשש הזה .
בנוגע לתנועת תושבים ישנו צורך לחשוב על הנושא הזה ,כי זה באמת בעייתי להיכנס לחולית על מנת לאכוף
את החוף של דתיים.
האם ניתן לשים אותו באזור הצפוני?
יורם שפר:
לא ניתן  ,מכיוון שאזור עם המון סלעים לא ניתן להתרחץ בו  -הנושא נבדק בעבר .
אדם כפרי:
צריך למצוא מקום למנחת מצנחי רחיפה ממונעי.
ניתן להביא תיירים ענפה ,כי אנחנו קבוצה הכי גדולה בארץ.
יש צורך להקים מנחת חדש כי זה כבר לא קיים.
יורם שפר:
אני מקיים דיון בנושא מכיוון שישנם תלונות קשות בנושא מתושבי ברנע ב' –ג'.
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רם סלהוב :
אין שקף של טבע עירוני בתוכנית המתאר החדשה.
יורם שפר:
יש ,בדקתי את זה .
בישיבה הבאה ננסה להציג את הרעיונות של תוכנית המתאר החדשה.
רם סלהוב:
ישנן המון תלונות על מטרד ריחות.
יורם שפר:
יש את מנהלת שירות העירוני אוסנת ניתן לפנות אליה.
אדם כפרי:
אתה לא רוצה לחלק לנו משימות ,ניתן להשתמש בנו.
יורם שפר:
בואו נעביר את הקיץ ואז נבחן מטלות לחלוקה .
מיקי אביסרור:
יש מוטיבציה ליותר מעורבות מצדינו ומצד מתנדבים.
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