עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
פרוטוקול

תאריך22-04-2009 :
כ"ח ניסן תשס"ט

לישיבה שהתקיימה בתאריך09-04-2009:
ט"ו ניסן תשס"ט
מס' ישיבה1/2009 :
בנושא:ישיבת הועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם קומה ג'
נכחו מחברי הפורום:
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה
הרצל ברזילי  -חבר מועצת העיר
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף איכות סביבה
עובדיה שלמה  -מנהל השירות לאיכות הסביבה
עליזה ארבלי  -חברת וןעדה לאיכות הסביבה
קובי מיכאל  -חבר מועצת העיר
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
נעדרו:
אבי דאבוש  -חבר ועדת איכות סביבה(נעדר)

יורם שפר:
סקר את אופי הפעילות והיקף המשימות שעומדות בפני ועדת איכות הסביבה.
העביר לידי החברים את החוברת של "מפעם" לנוהלי עבודת ועדת איכות הסביבה
ללימוד והכרת עבודת הועדה.
 הפרוטוקול יפורסם באתר העירייה תחת "ועדת איכות סביבה".
 לועדה תקציב שנתי לפעילות הועדה והשתלמויות הכשרה והעמקת הידע.
 ניתן לבנות תכנית שנתית בחלוקה לרבעונים ולפעול בהתאם.
תחנת כח פחמית  -הציג את המצב הנתון .בשלב זה טרם הגיע להתנגדויות
שהוגשו  .הביע את הסיפוק שהשר החדש גלעד ארדן
יפעל נמרצות נגד הקמת התחנה.
מצוק הכורכר  -המצב עגום והפך להיות קריטי ,הנזק נעשה מהיר יותר.
כל תכנון לגבי המצוק טיילת מחייב קבלת תכנית הגנה על
המצוק.
התפיסה שרווחת היום הינה שובר גלים ,אך בעולם מדברים
על פתרונות אחרים.
ק.צ.א.א – .ק.צ.א.א .הינו מתחם אנרגיה בחלקו שלילי לתדמית העיר אשקלון.
מדובר היום על הכנסת חומרים מסוכנים ,הגדלת נפח הגז ונכונות
להכניס דלק.
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שבילי אופניים – הוכנה תוכנית אב לענין בשנת  .2006ברצוני להעלות את הנושא
לדיון מחודש ולשלבה תכנית התב"ע של העיר.
פורום ה - 15 -אשקלון נמצאת בפורום  .ישנה ועדת היגוי והשלב הראשון עריכת
סקר לפני תכנית אב.
התכנית הינה הפחתת גזי החממה בכ  %20 -עד שנת .2020
אנטנות סלולריות – פרוייקט שהוכתר בהצלחה בקדנציה הקודמת בתכנית פריסה
מסודרת ומותווית.
בניה ירוקה – הכוונה לדבר ולהעלות בתהליכי הבניה בעיר את הנושא כגון:
גגות לקליטת מתקנים סולאריים לניצול אנרגית השמש .ניצול
מי הביוב בבניינים למים מטוהרים בעקבות תקנות המים החדשים
והמחמירות.
הרצל ברזילי – מדוע לפרוס רעיונות ותוכניות עבודה להצבעה במועצה.
חסרות תוכניות פיתוח סביבתי באזורי תעשיה בפרט בצפוני.
חייבים להשקיע באזורים אלה ולהביא משקיעים שיהוו מנוף
להשקעות פיתוח העיר.
ד"ר קובי מיכאל  -מבקש לבנות פריסה של מצוי/רצוי החזון ומכאן לגזור את
היעדים והמטרות שהועדה מבקשת להביא לעיר.
צריך יצירתיות וחוצפה ,סונרגיה,מיקוד.
לא להישאב לבנאליות ולעשות את המיטב לאיכות החיים.
סונרגיה  -עם מרכיבים נוספים ורלוונטיים.
מיקוד – החברים הינם בפעילות וולנטרית וקשה להם להשקיע
מזמנם ולשאוף שהישיבות יהיו ממוקדות ועם הכנה
לישיבות הועדה הבאות .כך זה מעלה את מפלס
המוטיבציה ותחושת העשייה.
ד"ר אלן מרכוס  -ניסים יציג מצגת על מבנה ופעילות האגף.
בעירייה ישנו  ISOשמשליך על כל ההיבטים בכל העיר ולא
רק ברשות.
ישנה בדרך אמנה לאיכות השירות השלישית במספר.
שלמה עובדיה  -טרם הוצא תסקיר השפעות על הסביבה בהתייחס לבקשת
ק.צ.א.א .להקים מסוף כימיקלים.
חומרים אלו ישונעו דרך הים כאשר דובר על נמל סגור כגון:
אשדוד ולא דרך הים הפתוח כגון :אשקלון.
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עד כה מזה  8שנים אושרו  3כימיקלים .היום רוצים תוך כדי
דיון קצר לאשר כ 8 -חומרים נוספים.
הקמת  5מיכלי דלק גולמי כל מיכל  100,000טון במצוד לאזור
תעשיה דרומי.
הרצון להרחיב את נפח הגז ל 10,000 -טון .כיום בנמצא כ 4,500 -טון
העניין נמצא בבג"צ .אין כרגע דיווח עדכני.
אדם כפרי  -הדליפה שגרמה לריח חריף לפני כחודש ימים נוצר כתוצאה ממיכלית
בלב ים.
הונטים הפתוחים בקבלת דלק גולמי במיכלי מגיע לתוך העיר.
אורי גולדשטיין  -מק רטן הריח החריף שדלף הוא תוסף לגז.
לאחרונה תלונות קשות של תושבים .לדעתי זוהי פצצת סירחון
מתקתקת ולא בריאה.
עליזה ארבלי  -לדעתי צריך להציג את כל הנושאים שעלו ,אנחנו דנים וחושבים
שהם בנפשנו .להציג בפני השר החדש להגנת הסביבה.
ד"ר קובי מיכאל  -ק.צ.א.א .עפ"י הנתונים הינה בעיה אסטרטגית קשה כאן
צריך לפעול בצורה מאסיבית לבלום הרחבת הפעולות.
לפעול במליאת תחבולות לשמה ולסכל את העניין.
לסיכום:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

לוועדה הבאה יוכן מדגם  /חומר של הנושאים הקיימים המצוי ולהציבו אל
מול הרצוי כחזון העיר – יורם – ניסים – אלן מרכוס.
בוועדה הקרובה נקיים סיור ללימוד המצב הקיים בעיר.
הועדה הקרובה תהייה וועדה מורחבת עם ראש העיר ומוזמנים נוספים.
יוצג הנושא של ק.צ.א.א .בהרחבה והסכנות הצפויות  -באחריות שלמה
עובדיה.
ניסים יציג את מבנה האגף ופעילותו.
שלמה עובדיה יציג את עיקרי הפעולות של האגודה.
רשם פרוטוקול :יורם שפר
ממונה על איכות הסביבה

עותק/ים:
בני וקנין  -ראש העיר
שלמה כהן  -מ"מ ראש העיר
אברהם בן-דוד  -מנכ"ל העירייה
איתן צוריאל  -היועץ המשפטי
אריאל גמליאל  -מבקר העירייה
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