עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
תאריך24-05-2011 :
כ' אייר תשע"א

פרוטוקול
לישיבה שהתקיימה בתאריך19-01-2011:
י"ד שבט תשע"א
מס' ישיבה9/2011 :
בנושא:ועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה )טני חלאווי(
מקום:אולם ישיבות קומה ד'
נכחו מחברי הפורום:
יורם שפר
שמעון כהן
ניסים סוויסה
יוסף עמרם
שלמה עובדיה

חבר מועצת העיר
סגן ראש העיר
מנהל אגף שיפור פני העיר
מנהל אגף איכות הסביבה
מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה

השתתפו:
אריאל גמליאל
בוריס מנור
הדר מרקו
הילה רווח
יעקב זגורי

מבקר העירייה
חבר מועצת העיר
רכזת איכות סביבה
עו"ד במחלקה המשפטית
מנהל יחידת חשמל

נעדרו:
אילנה מרכוס
דוד ירון
גלעד אורן
אלן מרכוס
אורי גולדשטיין
דויד וולפסון
אדם כפרי
עליזה ארבלי

סגן היועמ"ש
מהנדס העיר
מנכ"ל החכ"ל
מנהל אגף תכנון אסטרטגי
איגוד ערים לאיכות הסביבה
מנהל המחלקה לעבודה קהילתית
חבר ועדת איכות הסביבה
חברת ועדה לאיכות הסביבה

יורם שפר פותח את הישיבה ומעביר סקירה על הנושאים:
תחנת כח פחמית
ישנם מאבקים בין משרד האוצר למשרד להגנת הסביבה.
בתאריך  01/01/2011נכנס לתוקף חוק אוויר נקי .בשנת  2011היו אמורים להחליף
את הסולקנים ,אך נדחה ולא עלה בדיון בממשלה .המאבקים לא מקצועיים אלא
פוליטיים.
השר להגנת הסביבה הוציא צווים אישיים לחברת חשמל על פליטת פחמן
מזהמות.
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מצוקה כורכר – מצב נתון
המצוק נמצא במצב חמור ,חייבים למצוא פתרון דחוף להצלתו.
רה"ע בסיור עם השר להגנת הסביבה יידע את המשתתפים שישנם תוכנית
מגובשות להצלתו ,היא תיבדק ואם היא תתאים תבוצע .הכוונה להקים שוברי
גלים שיתאימו לאזור.
ק.צ.א.א – .הסכם
ההסכם נחתם ,פורסם ויצא לפועל.
ניסים סויסה
מציג את החלטות פורם ה 15-לעניין פרוייקטים .באשקלון ישנו מגוון
של פרוייקטים.
אחד הפרויקטים התייעלות אנרגטית בתאורת רחוב .יצא מכרז ואנו לקראת יישום
הפרוייקט.
יעקב זגורי  -מנהל יחידת חשמל  ,מעביר סקירה לחסכון בצריכת החשמל
העירונית .במסגרת החיסכון בצריכת החשמל  ,העירייה נוקטת בפעילויות
 (1התקנת צו'ק אלקטרוני בפנס שחוסך כ 30% -מצריכת החשמל.
 (2התקנת מערכת שליטה ובקרת על כל תאורת הרחוב.
 (3החלפת נורות להט ברמזורים לנורות לד.
תכנית עבודה  – 2011אגף איכות הסביבה
עמרם יוסף – מנהל האגף לאיכות הסביבה העביר סקירה והדגשים לפרוייקטים
עיקריים באגף.
הפרדה במקור
נקבע יום עיון בנושא בתאריך  .30/01/2011ילקח יועץ ולאחר מכן יבוצע פיילוט
לשכונה שתיבחר 11 .עובדים הוכשרו לנושא.
השוק העירוני
בתאריך  15/05/2011אמורים לסיים הבניה .ישנה מגמה שהשוק יפעל במתכונת
אחרת ,עדיין בבחינה וכשביום שישי יהיה שוק תיירותי בסגנון שוק האיכרים.
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מצלמות ברחבי העיר.
המצלמות שהותקנו לא נשאו פרי הנושא יבחן מחדש .
מיחזור
המתקנים שהוצבו ברחבי העיר שיפר את רמת המודעות בקרב התושבים.
חוק האריזות החדש
מפעלים המספקים מוצרים עם אריזות הם אלה שידאגו לאיסוף.
המחלקה הוטרינרית
עוברת שיפור והגדלה .הוכנו חדרי ניתוח ,נפתחה חתוליה .הרוב מתרומות,
ממתנדבים ומקול קורא.
איגוד ערים  -שלמה עובדיה מעדכן:
 הפסדנו בבג"צ  2010לעניין המיכלים.
 ישנם ריחות מטרידים מאוד לעיתים קרובות מק.צ.א.א.

 יש לעגן חוק לגבי הריחות וסמכויות.
 כניסה של מפעלים חדשים – נוהל חדש .ישנם מפעלים שהחלו לעבוד ללא
אישור העירייה.
יש להכין רשימה מפורטת של כל העסקים המצריכים רישיון והתייחסות
האיגוד.
 כל פניה המתקבלת באיגוד לעניין רעש,קרינה מעסקים מטופלת במיידי.
 מציע שבדף הארנונה להכניס את נושא האיגוד ותפקידו.

אנטנות סלולריות
נקבעה מדיניות עירונית להתקנות האנטנות הסלולריות.
לאנטנות סלולריות יש אישור להיתר כחוק.
הוכנו מפות על מיקומם של האנטנות .אם יהיו בקשות יהיו מבוקרות עם מיקום
מוגדר לאנטנה בתוכנית הבניה.
ישנו בג"צ לעניין מתקני גישה אלחוטיים שבשלב זה מקפיא את התקנתם בערים.

טו' בשבט שמח,
רשם פרוטוקול :חלאווי טני
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