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סיכום
יורם שפר –

הגב' הילה בן נעים מונתה לשמש כמזכירת הוועדה .
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לגב' טאני חליווה על מילוי תפקיד
מראשית היותי יו"ר הוועדה .

שיקום המצוק
יורם שפר –
בהחלטת ממשלה הוחלט לשקמו .אשקלון נבחרה בין  4רשויות ראשנות בארץ להתחיל
בשיקום של כ –  1.5ק"מ מתוך  13ק"מ .
ישנתם  2תהליכים :
א .תהליך ימי – האחריות המדינה  ,המשרד להגנת הסביבה .
ב .תהליך יבשתי – באחריות הרשות המקומית .
בעקבות לחצים שהפעלתי ,תתקיים ביום א' הקרוב ישיבה פנימית בעירייה לכל הנוגעים
בדבר .

בוריס מנור –
מה עלות שיקום המצוק?
יורם שפר –
כ 20-30-מיליון . ₪
ניסים סויסה –
 9שוברי גלים יפתרו את בעיית המצוק  .אם אתם מעוניינים בהישג בנושא הנ"ל אזי ישנן
תכניות מוכנות ,יש להעבירם לאישור השר .

תחנה פחמית
יורם שפר –
גובשה החלטה והסכמה בין המשרד להגנת הסביבה  ,משרד התשתיות 7ומשרד רה"מ לא
להקים תחנה פחמית אלה דו-דלקית שמשמעותה :
תוקם תחנת גז בגיבוי פחם  .תופעל באופן שוטף על גז ובזמן אי הספקת גז מספקת תגובה
בפחם.
זהו הישג משמעותי במאבק שלנו שלא תוקם תחנה פחמית בעיר אשקלון עם כל המשתמע,
יחד עם תמיכתו ושיתוף פעולה של השר להגנת הסביבה מר גלעד ארדן.
אני רוצה לציין ולהודות בהזדמנות זו על התמיכה לאורך כל הדרך שקבלתי ממר בני
וקנין ,רה"ע וממר שלמה עובדיה ,יו"ר איגוד ערים לכל ארוע מחאתי אותו ארגנתי .
שלמה עובדיה –
החלטה זו משמעותה הכנת תכנית חדשות עפ"י הנחיית המשרד להגנת הסביבה .
ניסים סויסה –
מדובר בבזבוז זמן של כ – שנתיים !
תנופת בנייה בעיר אשקלון
יורם שפר –
העיר אשקלון נמצאת בתנופת בנייה אדירה .
ישנו פרוייקט שיקום שכונת מגדל שיוצא לדרך .
אדם כפרי –
אתם בונים וחונקים את התושבים הוותיקים  .לא פותחים צירי תנועה  .לא מעט פעמים
אני מוצא את עצמי במצור – בפקק תנועה לאורך זמן  ,הדבר גורם לזיהום אוויר נוראי.
ישנה תכנית של כביש רפאלי לפני כ 10-שנים ולצערי הקבלנים לא פותחים צירי תנועה .

פרוייקטים באגף שיפור פני העיר )שפ"ע( לשנת 2011
ניסים סויסה – מנהל אגף שפע מעביר סקירה על הפרויקטים העיקריים:
בעקבות החלטתו של רה"ע והרצון לערוך"מתיחת פנים " לעיר החלו פרוייקטים גדולים
ברחבי העיר .
נופש פעיל  -לתכנית זו הוקצו כ 80 -מיליון  ₪כ 60 -מליון  ₪אושרו .
השינויים החלו בעיקר ברחובות ראשיים בעיר כמו שד' ירושלים ,בפארקים מרכזיים
בעיר ,מעברים בשכונות ועוד .
המטרה העיקרית הינה שתושבי העיר יבלו במקומות הללו ולא שהשטחים יהפכו לחניות
ולערימת גרוטאות .
עד סוף שנת העבודה הנ"ל בכוונתי לסיים לבצע את כל הפרויקטים.
אדם כפרי – מדוע אין בשכונת ברנע ?
דיוויד וולפסון – אני מאחל לך הרבה בהצלחה  .התפקיד שלי יכול לסייע לך בשמירה על
אותם מתקנים בשטח.
משה פישר – נושא האכיפה העיר בכי רע  .אני רוצה לציין כי על עניין המצלמות הוא לא
רציני  ,אינם שמישים ולא משיגים את המטרה לשמם הותקנו  .המצלמות לא עובדות !
רם סלהוב – מה לגבי שבילים לאופניים ?
ניסים סויסה – יש תכנית אב לשבילי אופניים בתוך העיר .

אנטנות סלולריות
ניסים סויסה –
בשנת  2004קבענו מדיניות להתקנת אנטנות סלולריות  .חברות סלולריות פונות אלנו
לתגבר אנטנות .
יורם שפר –
כיום אין אישור להתקנת אנטנה עד לאנחנו לא רואים תכנית אב כוללת בשכונות בעיר
לפריסת אנטנות .
כיום מדברים על אנטנות קטנות מפוזרות אין יותר אנטנות גדולות .
כל האנטנות ברחבי העיר מאושרות ובעלות היתר .
חברות סלולריות יש להן אפשרות בלילות לשנות זוית האנטנה  ,שינוי עצמה – פנינו
לחברה עם חדשנות בנושא המגלה חריגות ע"י מכשיר קרינה.
יש אפשרות לאכוף חריגות אלו כנגד החברות .
שלמה עובדיה –
אנחנו לא יודעים האם החברות עומדות התקן הנדרש של קרינה  ,המכשיר הנ"ל אמור
לספק לנו המידע המבוקש .

תחנת דלק בלב השכונות
יורם שפר –
אמור להתקיים דיון בנושא הקמת תחנת דלק בלב השכונות בעיר בנושא נהלים מסודרים.

חופים לא מוכרזים
נציגים ממשפחת "ארומה" פנו אליי ביוזמה להעסיק אנשים /עובדים מוגבלים בערך כ10 -
עם מדריך צמוד ומזון לניקיון החופים במימונם.

חברת חשמל
יורם שפר –
אנחנו עומדים לקיים יום סביבה בחודש יוני הקרוב יחד עם ובעזרתה של הגב' דפנה ביטון
ונציגת חברת חשמל נטלי האמורה להעביר אליי תקציב עוד השבוע .

נאמני סביבה
יורם שפר – אנו בתהליכי קליטה והרשמה של "נאמני סביבה" בעיר .

שונות
אדם כפרי –
קבלנים משאירים פסולת בניין במקומות סמוכים לאתרי בנייה  ,לא מפנים  ,גורמים
לזיהום האזור והאוויר ואני לא רואה אכיפה או גורם הרתעה .
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