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כ"א סיון תשע"ב

פרוטוקול
לישיבה שהתקיימה בתאריך22-03-2012:
כ"ח אדר תשע"ב
מס' ישיבה3/2012:
בנושא:ישיבת וועדת איכות הסביבה
פורום:ועדת איכות הסביבה )הילה בן נעים(
מקום:אולם ישיבות קומה ג'
השתתפו:
יורם שפר
אורי גולדשטיין
רם סלהוב
אלן מרכוס
ניסים סוויסה
יוסף עמרם
הילה בן נעים
נעדרו:
שמעון כהן-
שלמה עובדיה-חופשה
בוריס מנור-העדרות
תומר גלאם-העדרות
אדם כפרי-חופשה
אריאל גמליאל-העדרות
דויד וולפסון-העדרות
הילה רווח-העדרות
אוסנת אלעזרא-חופשה

סיכום -
עידכונים
יורם שפר –
נפגשתי על פי בקשתי ומהיכרות רבת שנים עם מנכלי"ת המשרד לאיכות הסביבה  ,סקרתי
בפניה את הפעילות שלנו ברשות ב 3 -שנים האחרונות  ,פגישה פוריה ומהדקת את
הקשרים וקידום נושאים .
משימה מס' 9619
קולות קוראים
נושא
באחריותה לעקוב אחר קולות קוראים
תאור
המתפרסמים הבנושא איכות סביבה .

סיום מתוכנן
אחראי

17-04-2012
אוסנת
אלעזרא

יורם שפר-
הגשנו קולות קוראים להסמכות בתי ספר וגני ילדים.
הגשנו לתג הסביבה עבור סקרים וגם למשרד האנרגיה והמים.
הגשנו עבור פינוי פסולת בניין וכמו כן אמורים להגיש עבור בנייה ירוקה .

משימה מס' 9621
תחנת מעבר
נושא
יש לתקן הליקויים כפי שנתבקשנו על ידי
תאור
המשרד להגנת הסביבה כמו כן יש להכין מסמך
על הליקויים הקיימים היום

סיום מתוכנן
אחראי

30-04-2012
יוסף עמרם

פרוייקט אמץ כיתה – נוספו  4כיתות השנה – הפרוייקט בשיתוף רשות שמורות הטבע
והגנים הלאומיים .

מצוק
יורם שפר –
לא נבחרה חברה לשיפור/תיקון בעיית המצוק באזורנו  .במקביל מקדמים את אישור
התמ"א של האזור לשיפור ימי .
ניסים סויסה –
ערים לאורף החוף הקימו טיילות כמונ וכמו העיר נתניה והיום אנחנו צריכים להתמודד
עם הבעיה שנוצרה  .לשמחתנו באשקלון הטיילת עובדת בהצלחה רבה .
רם סלהוב-
לדעתי עלינו לערוך סקר לגבי מגמה על קצב הנסיגה על פי נתונים שיתקבלו לפעול במיידי .
יורם שפר –
הרשויות חתמו על מסמך שבו כתוב כי אנחנו לא ליכולים לתקצב את כל נושא פעולות
שיפור/הצלה של המצוק .
המשרד להגנת הסביבה גרם לבעיה אבל בעצם לא נותן פתרון זורק אותו האחריות לטיפול
על הרשויות המקומיות .
ניסים סויסה –
למדינה/למשרד הגנת הסביבה יש אינטרס לגבי הקמת החברה שתפקידה יהיה לטפל
ולמציאת פתרונות לבעיית המצוק שנוצרה ולנו דווקא אינטרס שהוא טוב לנו כרשות .

רם סלהוב –
צריך להקים צוות היגוי עירוני לשמירה על המצוק ולקדם השגת מימון לטיפול לבעיית
המצוק .
יורם שפר –
צוות עירוני לא יכול לטפל .
באחריות הרשות המקומית ובהמשך לסיכום בהחלטת ממשלה בשלב ראשון תוצב גדר
ביטחון מצפון להולידיי אין ואילך לשמירה על בטיחות התושבים/מבקרים  ,ישנו תקציב
יבוצע ע"י אגף שפ"ע .
המנכ"ל מבקש להקים מעקות בטיחות במצוק .

משימה מס' 9623
ניקיון אזור מלון הולידיי אין
נושא
יש לדאוג לניקיון שוטף באזור מסביב למלון
תאור
הולידי אין .

סיום מתוכנן
אחראי

17-04-2012
יוסף עמרם

חינוך סביבתי
יורם שפר-
ישנו תקציב של איגוד ערים לאיכות הסביבה לכיתות א' ו ב' בבתי ספר ברחבי העיר
לסדנא  +למידה לכ 1,800תלמידים .
יום העצמאות של גני הילדים בעיר יהיה בסימן איכות הסביבה – הטכס המרכזי
באצטדיון בשיתוף אגף החינוך /גני ילדים – תודתי לאגף החינוך .
 4בתי ספר ירוקים נוספו השנה ל 4-בתי ספר שכבר קבלו אישור בעבר .
 3גני ילדים הוגשו להסמכתם כגנים ירוקים .
משימה מס' 9624
רולרים בנושא איכות סביבה  ,חיסכון באנרגיה
נושא
.
הכנת רולרים ופיזורם במשרדי העירייה בנושא
תאור
שמירה על איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה .

משימה מס' 9625
פריסת תכנית חינוכית לגננות ולמורים
נושא
יש להכין פריסת תכנית חינוכית לשנת העבודה
תאור
 2012עבור גננות ומורים במודות החינוך בעיר .

סיום מתוכנן

31-05-2012

אחראי

אוסנת
אלעזרא

סיום מתוכנן
אחראי

17-04-2012
אוסנת
אלעזרא

רם סלהוב –
אני מאמין שישנה חשיבות רבה להקמת תא של סטודנטים  ,אני מוכן להיות איש הקשר
מולם  ,אנחנו נוכל לגייסם לקידום מטרות שלנו בסופו של דבר .
תכנית אב לאיכות הסביבה פורום ה15 -
יורם שפר –
 8.5מיליון  ₪ישנם למטרת הפחתת הפליטות העירונית .
הפרדת פסולת במקור –התכנית הוגשה לאישור סופי למשרד להגנת הסביבה .
לסיום
אני רוצה לאחל לכולכם חג פסח שמח וכשר !
רשם פרוטוקול :בן נעים הילה
עותק/ים:
משה שמואל

