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נוהל ע"י
תועד ע"י
הוקלד ע"י

יורם שפר  -סגן ראש העיר
רועי שוורץ
רועי שוורץ

נושא הדיון

ועדת איכות הסביבה  20.8.17להלן סדר היום:
 .1קול קורא שפפי"ם.
.2קמפיין הסברה פסולת אריזות.
.3עדכון בדבר פרוייקט שיקום המצוק )גיאוטיוב(.
.4פרוייקט "אנרגיה צעירה" בשיתוף "דוראד"
.5צואת כלבים בעיר -עדכון בדבר פרוייקט אכיפה

השתתפו יורם שפר  -סגן ראש העיר
מיקי אביסרור
נופר שואט  -מנהלת מח' איכות הסביבה
רם סלהוב
יוסי דיין
בוריס מנור  -משנה לראש העיר
דפנה ביטון  -מנהלת מנהיגות והתנדבות ילדים ונוער רשותי
רועי שוורץ  -עוזר לסגן רה"ע
נעדרו

אורי גולדשטיין
אדם כפרי
אריאל גמליאל  -מבקר העיריה
מיטל אמיתי
מישל ברק  -מנהל מינהל תפעול
משה שמואל  -אמרכל
עוז ריגר
אתי משה  -רכזת אדמיניסטרטיבית בלשכת רה"ע
דוד כהן  -מנהל מח' תברואה
אבנר שמעוני
חן סעדה  -מנהל אגף שפ"ע
בן דוד
דנה אברהם  -מזכירת תרבות הדיו
רננה אילן
אלון קאפח  -מנהל אגף איכות הסביבה

מכותבים זיוה מימון  -מזכירת משנה לראש העיר
חיים סופר  -מנכ"ל העירייה
תומר גלאם  -ראש העיר
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מסמכים מצורפים
כותרת המסמך
בעלים

נכתב ע"י

תאריך יצירה

רועי שוורץ

סדר יום לוועדת איכות הסביבה מס 20.8.17 -

רועי שוורץ

22/08/2017

רועי שוורץ

וועדת איכות סביבה 20.08

רועי שוורץ

22/08/2017

רועי שוורץ

גיאוטיוב

רועי שוורץ

22/08/2017

רועי שוורץ

אנרגיה צעירה קול קורא תשע''ח

רועי שוורץ

22/08/2017

סעיף  1קול קורא שפפי"ם
הפרוייקט הוצג ע"י נופר שואט  -מנהלת מחלקת איכות סביבה ,מצ"ב מצגת בנושא.
חברי הועדה ברכו על התוכנית המתגבשת  -לא נתקבלו הערות.
 IDנוסח החלטה
הוחלט כי לועדה מספר  3של איכות הסביבה יוצגו הנושאים הבאים:
 .1תחבורה ציבורית בעיר
.2חוברת איכות הסביבה
4724
כמו"כ הוחלט לאור בקשת חברי הועדה שנכחו  -לישיבה הבאה יודפסו
המצגות לחברים.

ת.תוקף

סטטוס

22/08/2017

הופצה

סעיף  2קמפיין הסברה פסולת אריזות
הנושא נוצג ע"י נופר שואט מנהלת מחלקת איכות הסביבה.
חבר הועדה והמשנה לראש העיר מר בוריס מנור העלה טענה כי קיימת תופעה פסולה בעיר של האכלת חתולי
רחוב בכניסה וברחבת בתים משותפים ,סגן ראש העיר מר יורם שפר הנחה לבחון את חוק העזר הקיים
ובהתאם לצאת למסע הסברה באתרי העירייה וברשתות החברתיות.
חברי הועדה ציינו לשבח את התוכנית שכן ישנם לדעתם תושבים אשר לא יודעים "מה לזרוק ואיפה?" .

סעיף  3שיקום המצוק פרוייקט "גיאוטיוב"
הפרוייקט הוצג ע"י נופר שואט מנהלת מחלקת איכות הסביבה -מצ"ב מצגת התוכנית.
חברי הוועדה ברכו על תחילת הפרוייקט ,מדובר בפרוייקט לאומי חשוב מאוד לעיר  ,העיר אשקלון נבחרה ע"י
החברה להגנת מצוקי ישראל בשיתוף והובלתו של סגן ראש העיר והממונה על ההנדסה ואיכות הסביבה מר
יורם שפר להיות העיר הראשונה בארץ אשר יתקיים בה פרוייקט זה.
לבקשת חברי הועדה -בשלב מתקדם של הפרוייקט יוזמנו חבריה לסיור והדרכה במקום.

סעיף  4פרוייקט "אנרגיה צעירה" בשיתוף תחנת הגז נ"דוראד"
הפרוייקט הוצג ע"י נוםפר שואט מנהלת מחלקת איכות הסביבה ,מדובר בפרוייקט אשר ישולב במערכת
החינוך ,יצויין כי פרוייקט זה הוצע בעבר לעירייה אך לא מומש בשל בעיה טכנית/כספית של הסעות התלמידים.
בביקור אשר נערך לפני מספר שבועות בתחנת הכח הוצג הפרוייקט לסגן ראש העיר מר יורם שפר והוא דאג
להשלים את תקציב ההסעות.
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להשלים את תקציב ההסעות.
חבר הועדה והממונה על החינוך מר בוריס מנור התרשם מהתוכנית וביקש כי מתוקף היותו ממונה על החינוך
הוא ישותף במיזם.
מ צ"ב מצגת המיזם
סעיף  5עדכון בדבר אכיפת צואת כלבים בעיר
הנושא הוצג ע"י נופר שואט מנהלת מחלקת איכות הסביבה ,הנ"ל ציינה כי מידי שבוע נערך מבצע אכיפה
מרוכז בשכונות במקביל לאכיפה השוטפת בכל העיר.
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