עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה

פרוטוקול

תאריך26-01-2010 :
י"א שבט תש"ע

לישיבה שהתקיימה בתאריך27-12-2009:
י' טבת תש"ע
מס' ישיבה6/2010 :
בנושא:ועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם קומה ג'
נכחו מחברי הפורום:
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף שיפור פני העיר
יוסף עמרם  -מנהל אגף איכות הסביבה
עובדיה שלמה  -מנהל השירות לאיכות הסביבה
הרצל ברזילי  -חבר מועצת העיר
עליזה ארבלי  -חברת ועדה לאיכות הסביבה
השתתפו:
אלן מרכוס  -מנהל אגף תכנון אסטרטגי
אורי גולדשטיין  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
גלעד אורן  -מנכ"ל החכ"ל
דויד וולפסון  -מנהל המחלקה לעבודה קהילתית
נועם רימון  -אדריכל
בוריס מנור  -חבר מועצת העיר
נוית גור רפלד  -תובעת עירונית
נעדרו:
דוד ירון  -מהנדס העיר
יגאל סלע  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
אבי דבוש  -מגמה ירוקה
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה

כללי :
ברצוני לציין לסיכום השנה שבכל ההיבטים נעשו פרוייקטים שהעלו את המודעות
והעיר בתחום איכות הסביבה בשלב נוסף.
בנושא התקציב לשנת  2010הנהלת העיר וראש העיר שמודגש לנושא איכות
הסביבה שמתבטא בסעיפים שתוקצבו השנה ליישום ופיתוח.
פרוייקט חיסכון בתאורת רחוב אושר ,תקציב לימי עיון אושר ,רפרנט'ית איכות
סביבה אושר.
שנת  2010תאופיין בהסברה והטמעת הנושאים והידוק השיתוף עם התושבים מכל
הרבדים והשכונות.
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בניה ירוקה
בשנת  2010החלה עיריית אשקלון בהכנת תוכנית לבחינת מבני ציבור להתייעלות
אנרגטית .כמו כן תוכניות בניה בחוק ניתן יהיה לשלב את האלמנטים שלב בניה
ירוקה.
גלעד אורן  -היום אני כפרוייקטור של הרשות מכין תוכנית של עובדי הציבור
לבחינת אנרגיות מתחדשות ליישום.
יוסף עמרם – הציג את נושא המיחזור בכל החומרים באשקלון .אשקלון עומדת
ב מקום גבוהה בין ערי ישראל במיחזור .בשנת  2010יוכנסו מתקני מיחזור נוספים
כ 45 -מתקנים שכונתיים ,מתקני איסוף נייר ובקבוקים .בימים אלנה מסיימים
בחינת תכנית אב לפסולת עירונית באשקלון כדי לגבש את המשך שיטת הטיפול
באשפה באשקלון לקראת השנים הבאות .יש כוונה להקים אתר איזור להפרדה
ומיון בשיתוף עם עיריית אשדוד ומועצת חוף אשקלון.
עליזה ארבלי – תיאמתי פגישה עם סגן שר הבטחון בנושא ק.צ.א.א ,.אשמח
להצטרפות והעברת פרטים.
לדיון הוזמן מנהל אשכול קהילות באגף הרווחה מר דיוויד וולפסון להידוק הקשר
עם התחומים באיכות הסביבה ושיתוף התושבים .אנחנו עורכים סיורים משותפים
לשיפור איכות החיים בעיר ושכונותיה.

סיכום

במהלך חודש מרץ יערך יום עיון לאסטרטגיה עירונית ובנייה ירוקה ובה יטלו
חלק חברי ועדת תכנון ובניה ,חברי מועצה ,איגוד הקבלנים.
 תחנת כח פחמית – במהלך חודש פברואר יערכו  2ארועים האחד -משפט
ציבורי בבתי הספר המקיפים ב –  23פברואר .2010
הארוע השני כנס הזדהות נגד הקמת התחנה הפחמית של ראשי
הרשויות ,חכ"ים ,שרים ,תושבי הערים והישובים בתאריך 21/02/2010
בהיכל התרבות.
 קצ.א.א – .נכון להיום לאחר חודשים ארוכים נקבע חד משמעי ש5 -
המיכלים בקצ.א.א .נבנו ללא אישור והיתר המשרד להגנת הסביבה.
כמו כן נמסר ע"י היועמ"ש לממשלה שהוא מקבל את עמדת עיריית
אשקלון לאופן התנהלות קצ.א.א .בבנית המיכלים.
לגבי הגז הענין ידון בחודשים הקרובים בבג"צ.
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 כימיקלים – אנחנו מתנגדים להרחבת כל חומר בקצ.א.א .עד לקיום דיון
מקיף לגבי המקום ומבקשים את אישור מועצת העיר .כמו כן הועבר החומר
לידי השר להגנת הסביבה ותיערך במהלך ינואר פגישה עם סגן שר הבטחון
בנדון.
 אנטנות סולולריות – בבדיקה של דו"ח הקרינה נמצא כי אנטנות בודדות
טרם נבדקו בשנת  2009וזה מורה על מצב טוב מאוד .לגבי אנטנות שנתבקש
עבורם המשך הסכם עם הרשות נמצאו  2אנטנות לבדיקה מחודשת לגבי
מיקומם .יתכן ויתבקשו מקומות חדשים .האחד מעל מגדל המים ברח'
ההסתדרות ביל"ו .השני מעל מקלט בקירבת בית הספר בנווה דקלים.
 מצוק – ענין המצוק נמצא בהקפאה כלשהי בהליכי הטיפול ברמה
בנלאומית בשנים האחרונות .יוכן חומר על ידי להגשה לועדת הפנים של
הכנסת ולשר להגנת הסביבה .במקביל יערך דיון עם מנכ"ל החכ"ל לצרכי
פעולה אפשריים והפתרונות הנתונים כיום.
 תוכניות עירוניות בתחומי איכות הסביבה
במהלך חודש מרץ יערך יום סיור של ועדת איכות הסביבה עם ועדי שכונות
ופעילים להרחבת הידע בנושא.
יתקיימו סדנאות מורחבות של כ 5 -מפגשים באיגוד ערים לאיכות הסביבה
בנושאי איכות סביבה ,גימלאים ,תנועות נוער.
תופעל הדרכה של איכות הסביבה ומיחזור במסגרת המועדוניות בקרן
אשקלון נרחיב את הפעילות בהתאם לביקוש ,הנכונות והתקציב.

יורם שפר
יו"ר ועדת איכות סביבה
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