עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
פרוטוקול

תאריך29-08-2010 :
י"ט אלול תש"ע

לישיבה שהתקיימה בתאריך23-08-2010:
י"ג אלול תש"ע
מס' ישיבה7/2010 :
בנושא:ועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם ישיבות קומה ג'
נכחו מחברי הפורום:
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
אלן מרכוס  -מנהל אגף תכנון אסטרטגי
יוסף עמרם  -מנהל אגף איכות הסביבה
שלמה עובדיה  -מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה
השתתפו:
אילנה מרכוס  -סגן היועמ"ש
אורי גולדשטיין  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
נעדרו:
אריאל גמליאל  -מבקר העירייה
דוד ירון  -מהנדס העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף שיפור פני העיר
גלעד אורן  -מנכ"ל החכ"ל
בוריס מנור  -חבר מועצת העיר
אבי דבוש  -מגמה ירוקה
דויד וולפסון  -מנהל המחלקה לעבודה קהילתית(חופשה)
נועם רימון  -אדריכל(חופשה)
עליזה ארבלי  -חברת ועדה לאיכות הסביבה
תומר גלאם  -חבר וועדה

תחנת כח פחמית
יורם שפר העביר סקירה על אופי ההפגנה שנערכה בירושלים .ההפגנה הייתה
מוצלחת ,יעילה והשיגה את המטרה ,בכך שגובשה עמדה לתחנת גז בגיבוי פחם.
מצב נתון נכון לעכשיו.
הממשלה העבירה את הנושא להחלטת ראש הממשלה .צוות מומחים יגבש עמדה במשך  90יום
ויעבירו למנכ"ל משרד האוצר ולאחר גיבוש עמדה יעבירו לידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
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ק.צ.א.א
שלמה עובדיה עידכן את החברים בדיון שהיה בבית המשפט לנושא מיכלי הגז.
עד היום מזה  3שנים לא נתקבלה החלטה בבג"צ.
לגבי בניית המיכלים הנוספים ללא היתר ,ישנה בדיקה ע"י המשרד להגנת הסביבה שהמלצתה
שבמרחק מסויים מהמיכלים לא ניתן לבנות מסחר הומי אדם אך מאשרים את עמדתם לאישור
המיכלים במגבלות שהציבו.
פורסם ע"י משרד התשתיות סקר סודי בנושא ,שלא ניתן לחשיפה ,שאינו מונע ממשרד להגנת
הסביבה לקבל החלטה מקצועית..
צמצום הפלטה
במסגרת פורום ה 15-שבה חברה עיריית אשקלון ,נערך סקר מקיף לגורמי הפליטה דו תחמוצת
הפחמן לענין נזקי החממות.
הוצג סקר בפני העירייה לצמצום הפלטה ע"י מכון גאוקרטוגרפיה – פרופסור דגני,
נכון להיום עיריית אשקלון עוברת לשלב ב' יישום הדו"ח בשלושה נושאים עיקריים ,התייעלות
אנרגטית  ,הפרדת פסולת במקור ובנייה ירוקה.
כל זאת ובהתאם לחזון רה"ע לעיר ירוקה.
התייעלות אנרגטית
תכנית ליישום להפחתת צריכת החשמל במבנים ציבוריים ובמוסדות חינוך .מתקיים בימים אלו
במבני העירייה ע"י חב' נידן שנתקבלה לייעוץ ע"י ניסים סויסה.
בניה ירוקה
אושר נספח בניה ירוקה לשכונת אגמים.
בברנע בין רח' מונטיפיורי לרח' רבין ,יבנו בניינים בבניה ירוקה נכל המשתמע מכך.
רכזת איכות הסביבה
הגב' הדר מרקו נבחרה כרכזת איכות הסביבה .תעבוד מול פעילי השכונות ומנהלי השכונות
לנושא התחום הירוק בהדרכתה והכוונתה לתחום .ובכל ההנחיות וההדרכות הלא פורמלי
ובשיתוף אגף החינוך ואיגוד ערים לאיכות הסביבה.
אנטנות סלולריות
בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה בשנת  ,2006העירייה מאמצת את התוכנית על כל מפרטיה.
כל אנטנה שמבקשים להקים מגישים תכנית בהתאם להנחיות איגוד ערים ובאישור הועדה לאיכות
הסביבה ובתיאום עם מינהל ההנדסה .כל תכנית נבחנת לנושא בטיחות וקרינה.
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שלמה עובדיה
נותן סקירה לחידוש אנטנה סלולרית שביקשו להקים על מגדל המים .האנטנה הוסרה בעקבות
מדיניות האיגוד לתנאים להצבתה .לא עמדו בתנאים.
ברח' אלי כהן הוקמה אנטנה בגובה  25מ' ,האנטנה עומדת בתנאי האיגוד.
מפעלים חדשים
מפעל פליציה – א.ת .צפוני (לבידי אשקלון) מפעל לעיבוד עורות ,בעייתי ומסוכן לסביבה.
המפעל פועל ללא רישיון.
מפעל תר אור אקולוגיה – א.ת .דרומי – גם מופעל ללא רישיון עסק ,אך הוא לא מסוכן לסביבה.
פסטיבל ירוק
הפסטיבל יתקיים בחול המועד סוכות למשך יומיים במתחם חוף דלילה .הפסטיבל יכלול סדנאות
לילדים .מחיר כניסה בקבוק פלסטיק או שקית ניילון.
פרטים נוספים בעיתונות המקומית ,הארצית ,באתרי האינטרנט ואתר העירייה.

רשם פרוטוקול :חלאווי טני
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