עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
פרוטוקול

תאריך09-07-2009 :
י"ז תמוז תשס"ט

לישיבה שהתקיימה בתאריך17-06-2009:
כ"ה סיון תשס"ט
מס' ישיבה3/2009 :
בנושא:ועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם ישיבות קומה ג'
נכחו מחברי הפורום:
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף איכות סביבה
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
עובדיה שלמה  -מנהל השירות לאיכות הסביבה
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה
טני חלאווי  -מזכירת אגף איכות סביבה
השתתפו:
איתן צוריאל  -היועץ המשפטי
אורי גולדשטיין  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
נעדרו:
אבי דאבוש  -חבר ועדת איכות סביבה( )
הרצל ברזילי  -חבר מועצת העיר
עליזה ארבלי  -חברת וןעדה לאיכות הסביבה
קובי מיכאל  -חבר מועצת העיר

יורם שפר :פתח א ת הישיבה בנושא החברות הסלולריות שלא הגישו דוחות
קרינה כפי שנעשה מדי שנה עד כה.
איתן צוריאל  :החברות הסלולריות אמורות לדווח פעם בשנה סקר קרינה
הן לרשות ולמשרד להגנת הסביבה.
יש לארגן את חוק האנטנות הסלולריות לחברי הועדה.
מר אורי גולדשטיין יתאם עם התובעת העירונית פגישה לקבלת
החוק.
שלמה עובדיה :דיווח על ק.צ.א.
מדווח על מסוף הכימיקלים שהוא בהליך החוקי ,קיבלו את כל
האישורים .בנוסף ביקשו עוד  14כימיקלים משודרגים .ההשפעה
שלהם היא מקומית ולא מתפרסת .עדיין אין היתר ואישור
מהמשרד לאיכות הסביבה.
מבוקשים לבניה  5מיכלי דלק באתר ק.צ.א.א .כשבפועל ישנם
 8מיכלים .מיכלי הדלק ממוקמים קרוב למיכלי הגז ,הדבר נוגד
את החוק ,הנהלים ותנאי ההיתר.
שלושת המיכלים הנוספים לחמישה הם מחוץ לתכנית האב
וועדות התכנון.
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איתן צוריאל :יש צורך בדיון דחוף להליך משפטי .יש לערב את הפרקליטות ואת
התקשורת להוצאת צו הפסקת עבודה.
ניסים סויסה :מציג את האגף לאיכות הסביבה  .כיום האגף נמצא בהליך הפרדה
לשני אגפים אגף התברואה ,אגף שפ"ע.
מתוכננים פרוייקטים חדשים
 חוות עירונית אותרה קרקע  -להקמת החווה העירונית.
 משתלה עירונית – שתשרת את התושבים.
 גינות קהילתיות – פרוייקט יוצא דופן .הורים וילדים יקבלו חלקות עבודה
משותפת ביניהם .הפרוייקט גורם לחיכוך חיובי ,יוצר שותפויות ומועדוני
חובבים להחלפת ידע ,סחר חליפין בזרעים ,שתילים ותוצרים נוספים.
מרינה אשקלון – פותחים את פתח המרינה ושואבים חומר שחור שהוא חומר
אורגני המפיץ ריח נוראי (מסריח) המוזרם לים ,הדבר גורם
למפגע .הוצא מכתב על ידי המופנה למנהל המרינה המודיע על
איסור הזרמת החומר לים.
איתן צוריאל – לזמן את נציגי החכ"ל כדי ללבן הנושא.
כמו כן יש לערוך דו"ח למספנה הפועלת ללא רישיון.
ניסים סויסה – עץ שיקמה עתיק בן  350שנה המצוי מתחם בבעלות חב' אפרידר
יועתק בשלמותו למקום סמוך מבלי לפגוע בו באישור פקיד
היערות .במבצע מורכב שיעלה כ 200 -אלף שקל .המבצע נערך ע"י
משרד החקלאות בשיתוף האגף לאיכות הסביבה.
יורם שפר – פיתוח בר קיימא.
הציע לייצור תקן רכז/ת איכות הסביבה באגף לאיכות הסביבה
במבנה החדש  -התפיסה היא כדי לשחרר את כל הפרוייקטים
שיתואמו עם איגוד ערים לאיכות הסביבה.
כל הפעילויות מתחילות מגני הילדים ובתי הספר .ההטמעה המועברת
לילדים ,נוכל להגיע דרכם לאיכות חיים סביבתית טובה יותר
ולהישגים .הילדים הם כחומר בידי היוצר.
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בסיורים עם ועדי השכונות ,מבקשים להיות שותפים באיכות
הסביבה כדי ליישמה בשטח מול התושבים.
בימי ג' אני מקבל קבלת קהל בין השעות  16.00-18.00בחדר ממונה
מס'  128קומה א' בבנין העירייה.
ישנם  120אתרים שאותרו לשימור אתרים בוועדת שימור אתרים ,גם
מהיבט תרבותי וארכיאולוגי.
תתקיים הרצאה בנושא ע"י ממוחה/ממוחית בנושא וילווה את התחום
ברשות.
איתן צוריאל  -פרוייקטים לשימור האתרים צריכים להיות מתוקצבים מראש
יש ללמוד הפרוייקט מכל היבטיו ולאמוד אותו לפני יישום.

רשמה :טני חלאוי.
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