ממונה איכות סביבה

פרוטוקול מישיבת וועדת איכות הסביבה מיום 2/11/2011

נוכחים:
מר יורם שפר -
מר יוסף עמרם -
מר אדם כפרי -
מר רם כספי -
ד"ר אלן מרכוס -
עו"ד הילה רווח -
מר דיווד וולפסון-
מר יוסי דיין-
גב' הילה בן נעים-

יו"ר הוועדה
חבר וועדה )מנהל אגף איכות הסביבה (
חבר וועדה )חבר מועצת העיר(
נציג השר לאיכות הסביבה )איגוד ערים לאיכות סביבה נפת אשקלון(
משתתף )מנהל אגף תכנון אסטרטגי עיריית אשקלון(
משתתף יועמ"ש הוועדה
משתתף )מנהל יחידת ההתנדבות בעיריית אשקלון(
משתתף )יו"ר וועד שכונת הרצוג( )מחליפו של מר משה פישר (
מזכירת הוועדה

נעדרו:
מר בוריס מנור -
מר תומר גלאם -
מר ניסים סויסה -
מר אריאל גמליאל-

חבר בוועדה )חבר מועצת העיר(
חבר בוועדה )חבר מועצת העיר(
חבר וועדה )מנהל אגף איכות הסביבה(
מבקר העירייה

סיכום
תכנית עבודה לשנת 2012
יורם שפר –
אנחנו בתהליכי סגירת תוכניות העבודה ל 2-האגפים  ,שפ"ע ואיכות הסביבה .
הם אמורים לעבור לאישור רה"ע מר בני וקנין בשבוע הבא .
אני רוצה להנהיג מדיניות ירוקה בעיר אשקלון  ,בניתי תכנית אב ל"עיר ירוקה" ,השאיפה הינה שלכל
אגף בעירייה יהיה נציג להטמעת הנושא בקרב עובדי העירייה  .אני מאמין שמכאן זה צריך לצאת
לדרך .
לתכנית האב הוקצו תקציבים ומשאבים גדולים ,מקבל תמיכה מלאה מרה"ע .
ישנם פרוייקטים רבים לפיתוח העיר ,ישנם ממשקים ושת"פ בין אגף שפ"ע לאגף איכות הסביבה
בעירייה  .יצרתי ממשקים רבים בינהם .
קלטנו רכזת איכות סביבה חדשה הגב' אוסנת אלעזרא שנמצאת כאן היום .
יוסי דיין –
אני רוצה לומר לך כי אני מוציא מכספי הפרטי לניקיון השכונה .העירייה טרם החלה לעבוד בשכונה .
אני מעביר /משלם לחכ"ל ע"מ לנקות השכונה .

יופי ואיכות

עיריית אשקלון

הממונה על איכות הסביבה

מרכז נפתי ,אשקלון רח' הגבורה  ,7ת.ד , 9001 .מיקוד  ,787190טל 6701736-08 .פקס 6788102-08
P.O.B. 9001, ASHKELON , ISRAEL; TEL. 08-6701777, FAX. 08-6788102

ממונה איכות סביבה

יורם שפר –
לא נשמע לי הגיוני ,אני לא מבין מדוע לא פנית עד היום אליי  ,אני הורתי להתקין מתקני מחזור
לקרטון כיוון שאנו מודעים לכך שהשכונה בתהליכי איכלוס .
יוסי דיין –
כ 75%-בכל רחוב כבר מאוכלס .
ד"ר אלן מרכוס-
מדובר בכ 670-מגרשים .
יורם שפר –
אנחנו מנסים להפחית את זמן ההמתנה לקריאת/פניית תושב למוקד  106על מפגע ,תקלה וכו ...
אני מנסה לסנכרן את כל המערכות הפועלות יחדיו ע"מ שזמן נתינת השירות לתושב ופתרון בעיה
יתקצר וזאת ע"י תקציבים ומכרזים .

רחובות הולנדיים
יורם שפר –
רחובות הולנדיים החל מ 1באפריל עוברים לטיפול אגף איכות הסביבה .
בעקבות תלונות רבות שינינו את השיטה .
אדם כפרי –
בשכונת נווה דקלים רח' הנגב ישנם פנסי רחוב שלא פועלים מזה זמן רב  ,גינות לא מנוקות  ,חניות
מלוכלכות פנינו למוקד  106והוא טען שהם לא מטפלים בפניות אלו .
יורם שפר –
נמצא איתנו מר יוסף עמרם מנהל אגף איכות הסביבה אשר יסביר על תהליך הפרדת פסולת במקור .
יוסף עמרם –
תכנית אב להפרדת פסולת במקור הינה תכנית המדברת על כך שהפסולת מופרדת לייבש ורטוב  .כ-
 3000בתי אב יוגדרו כפיילוט לתכנית .
המטרה הכללית – כמה שפחות להעביר פסולת להטמנה  ,אנחנו נקנסים על כמויות שמועברות
להטמנה וככל שנפריד הפסולת פחות משקל יועבר להטמנה ובכך נפחית עלויות .אנחנו שואפים לבניית
מפעל להפרדת פסולת שיוקם בעיר .
זכינו בתקציב של  ₪ 28,000,000בתקציב תלת שנתי לקיום הפרוייקט הנ"ל .
אלן מרכוס –
סה"כ אחוז צמודי קרקע  87%רוב העיר צמודי קרקע .
יוסף עמרם –
מרבית מהמפקחים עברו הכשרה מטעם המדינה לחוק אכיפה סביבתית שמשמעותו שאנחנו יכולים
לקנוס באלפי שקלים ולא מאות כפי שהיה מקובל עד היום .
מפקח יכול לעצור חשוב לעיכוב חקירה כגון :גנבי חול ,קבלנים שזורקים פסולת בניין.
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אוסנת אלעזרא –
יש לפרסם ע"מ להתריע .
יוסף עמרם –
מופיע באתר האינטרנט כולל פרסום בעיתונות .
אלן מרכוס-
יש אפשרות לפרסם באלון לתושב המחלוק ע"י אגף ההכנסות.

נאמני ניקיון
יורם שפר-
פרוייקט נאמני ניקיון/סביבה  ,ישנה כיתת לימוד במקיף א' ששותפים כבר בפרוייקט הנ"ל.
בנוסף ישנו פרוייקט בשיתוף מכללת אשקלון שבו ישתתפו  10סטודנטים
בקהילה לפרוייקט .

אשר יתנו  100שעות

שימור אתרים
יורם שפר –
בניתי גם כן תכנית אב לשימור אתרים בעיר  .יחד עם מנהלת מקיף ה' אשר לקחה על עצמה פרוייקט
ל"שימור אתרים" בבית ספרה .
בעיר אשקלון כלמעלה ממאה אתרים הוכרזו כ,שימור אתרים" .

פסטיבל ירוק –
יורם שפר –
פרוייקט דגל שלי בשנתיים האחרונות  .תקציב של  ₪ 260,000מהמשרד שניתן רק לשישה רשויות
ואשקלון נכללה בתוכן .
הפסטיבל זכה במקום הראשון בוואלה כפסטיבל הטוב ביותר שהיה בחופשת הסוכות השנה .
אני מקבל שבחים מאנשי העיר ואף מחוצה לה  .שומע ביקורות מהללות ומשבחות על העשייה ועל כך
שצלחתי למתג את העיר אשקלון.
אני מקווה להמשיך לעשות עוד למען העיר ולמען איכות הסביבה בה .
אוסנת אלעזרא –
יחד עם דיוויד וולפסון התחלנו לעבוד על פרוייקט שיקרא "שכונה ירוקה".
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יורם שפר-
אל אוסנת ניתן לפנות ישירות בנושאי חינוך סביבתי  ,ישנם  4בתי ספר ירוקים בעיר ,רמב"ם -אל
אזורי ,אילנות ,מדעים וארלוזרוב .

תחנת כח
יורם שפר-
עדיין במתכונת של חירום בפחם  .אין אישור סופי לכל התהליך מקווה שיתחשבו בנו בסופו של דבר .
מצוק כורכר
יורם שפר –
עפ"י המחלטת ממשלה הרשות אחראית על המצב .
בתכנית העבודה של אגף שפ"ע מופיע משימת הנחת הגדרות .עלות שיקום המצוק עומד לכ20-30 -
מילון . ₪
בחודש פברואר האחרון הגיעו שרים לסיור המצוק ע"מ לבחון את מצבו והנזק שנגרם

קצא"א
הגישה תכנית חדשה  4000 .דונם מתוכם כבר  2000משוחרר .
פנו תחילה לוועדת תכנון ובנייה אך צריכים לפנות למועצת העיר לקבלת אישור .
וועדה מחוזית תבדוק הבקשה  ,קשה לדעת מה יוחלט .

רשמה  :הילה בן נעים
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