מאושר

פגישת עבודה
מספר דיון643 :
נוהל ע"י :יורם שפר  -משנה לראש העיר
תועד ע"י :הילה בן נעים
הוקלד ע"י :הילה בן נעים

התקיים בתאריך09/11/2014 :
מיקום הישיבה :אולם ישיבות קומה ג '
11/01/2015
תאריך אישור:
נטשה מזל
הודפס ע"י:

נושא הדיון:
וועדת איכות הסביבה מס' 3

השתתפו :יורם שפר  -משנה לראש העיר; מיקי אביסרור; ניסים סוויסה  -מנהל אגף שפ"ע;
נופר שואט  -מנהלת מח' איכות הסביבה; קרן ארז; הילה בן נעים  -מזכירה בלשכה משפטית
נעדרו :ריקי שי; בוריס מנור; שלמה כהן; אדם כפרי; איציק ספוקויני; אלן מרכוס; דויד וולפסון
 מנהל המחלקה לעבוד; רם סלהוב; אורי גולדשטיין; דניאל אבאיאןמכותבים :משה שמואל  -אמרכל; נטשה מזל  -פקידה קלדנית
סעיף דיון  1 :נושא:קצא"א

יורם שפר-משנה לרה"ע
קצא"א אמורה להעביר לעיוננו את תכניות הפעולה שלהם  ,יש לנו תכניות
אסטרטגיות משותפות עפ"י הבנות שהוסגו עימם בעבר ,אבל הם נמנעים משת"פ עם
העירייה.
קצא"א שלמו לעירייה קנס  15,000,000ש"ח בעקבות בנייה בלתי חוקית של קשתות
המיכלים ,בנוסף ישנה ירידת ערך הקרקע באזור התעשייה הדרומי ולנו כעירייה זה
יוצר בעיה לשווק ולמכור את הקרקעות.
בחודשים האחרונים ישנה התעוררות ,יחד עם רה"ע אנו מתכוונים לצאת למאבק
עירוני ,הבעיה שעומדדת בפנינו היא שהם (קצא"א) הפכו לגוף כלכלי בחסות שר
האוצר.
חוזה הזיכיון שלהם עומד להסתיים ואנחנו נעשה כל שביכולתנו ע"מ שישמעו את
מה שלנו יש לומר לגבי האינטרסיים העירוניים שלנו כדוגמת  -זיהום הים ,תשלומי
ארנונה ,יצירת מקומות עבודה בתעשייה לתושבי העיר .
יחד עם זאת אסור לנו לשכוח שהם מהווים מתחם אסטרטגי של דלק למדינת
ישראל.
ניסים סויסה  -מנהל אגף שפ"ע
לגבי ארועי זיהום ים אני רוצה לציין כי לקצא"א יש את המערכות המשוכללות
ביותר לאיתור מוקדי זיהום .
יורם שפר  -משנה לרה"ע
אני מחזיק בדו"ח על קצא"א ש"ביום הדין" אני אציג אותו בפניהם .
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סעיף דיון  2 :נושא:תחנת כח

יורם שפר-משנה לרה"ע
ישנו מאבק מאוד גדול מול משרד האוצר בנושא זה  .הפעלה הכי חסכונית
מבחינה כלכלית היא על פחם ,ולכן חברת החשמל מוכנה לשלם קנס ולהחליף
את הסולקנים.
ידוע לי שישנה גם בעיה תקציבית .
לאחר שמשרד הבריאות הכריז שזיהום אוויר מסרטן מחובתנו כרשות להמשיך
להגן על בריאות התושבים שלנו ולהמשיך ולהאבק  ,פעלתי ואני ממשיך לפעול
ככל שביכולתי במאבק נגד חברת החשמל וכנגד הקמת תחנת כח פחמית.

סעיף דיון  3 :נושא:התייעלות אנרגטית 

יורם שפר -משנה לרה"ע
רה"ע הבין את כדאיות ההשקעה בנושא התייעלות אנרגטית  ,זה כבר לא סיסמא
אלה יש לכך הוכחות בדוחות השונים שאנו עורכים ,זה תהליך מאוד משמעותי
שמתרחש.
ניסים סויסה -מנהל אגף שפ"ע
ערכנו פיילוט וזה הוכיח את עצמו  ,מקבלי החלטות ובראשם יורם שפר מיד עם
היכנסו לתפקיד לקח על עצמו את הנושא לקדם אותו .
ישנם  3פרויקטים-
 .1רמזורים  -הולחפו לתאורת לד והביאו לחיסכון של . 15%
 .2צו'קים אלקטרוניים  -בפנסי הרחוב הותקנו הגו'קים שהביאו לחיסכון של .35%
.3פנסים נמוכי קומה  -הותקנו לדים ושם הגענו לחיסכון של . 50%
דעתי היא שהשיטה עובדת ,הדרך הזולה להתייעלות אנרגטית זוהי שינויי
התנהגותי.
תפקידה של וועדה זו היא לצאת בקריאה לכל בתי האב בעיר ,תחנות דלק וכו' בכל
מתקן שצורכים חשמל להתייעל ולשנות את ההתייחסות לצריכת החשמל .
יורם שפר -משנה לרה"ע
צריכה ביתית פשוטה ניתנת לחיסכון!
סעיף דיון  4 :נושא:מצוק

יורם שפר -משנה לרה"ע
בימים הקרובים אני נפגש לשיקום מצוקי ישראל .זוהי בעיה מדינית ולא רשותית
למרות שאנחנו כרשות נדרשים למצוא את הפתרון היבשתי .
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יחד עם זאת אנחנו מקדמים פרוייקטים לאורך רצועת החוף ,כעת ישנה רצועת חוף
מבוזבזת ולא מנוצלת ,אנחנו פועלים לבניית מגורים ולאיכלוס עם אטרקציות
נוספות לכל אורכה של הרצועה .
סעיף דיון  5 :נושא:בנייה ירוקה 

יורם שפר -משנה לרה"ע
מועצת העיר אימצה את הבנייה הירוקה  ,כל התבעו"ת בברנע מחייבות בנייה
ירוקה ,בניין בעל  4-5קומות מחוייב בבנייה ירוקה .
השקנו  5,000,000ש"ח לטובת תוספת מקומות חנייה בברנע ,מדובר בשטחי
העירייה שהוקצו לטובת הציבור .
סעיף דיון  6 :נושא:מכרזי תברואה חדשים 

יורם שפר -משנה לרה"ע
אני רוצה לראות את העיר אשקלון מנוהלת אחרת  ,ישנו רה-ארגון ,אשקלון
תחת תכנית מתאר חדשה שמובלת ע"י משרד הפנים.
אנו מוציאים מכרזים חדשים לפינוי אשפה .העיר תחולק ל 2חלקים דרום וצפון ,
 2קבלנים ינקו את העיר ולא קבלן אחד שיוכל לעשות ככל העולה על רוחו .
עברנו ל 3ימי פינוי במקום  , 4אנו משלמים פר הנפה לכלי ,אנחנו מתועדים
להצמיד ג'יפ לכל כלי לטובת מעקב פינוי כאמצעי אכיפה מול הקבלן המבצע .
ערכתי שיחת הסברה לעובדי מחלקת תברואה ומה אנחנו מצפים מהם בעקבות
השינויים שערכנו למול החוזים הישנים שהם פעלו ,הוחלט שנגביר את האכיפה
והפיקוח ע"מ שהקבלן ימצא את עבודתו .
רון בוטבול -נציג מועצת הנוער בעיר
ברח' קריתי ישנה בעיה שהפחים ממוקמים בחורשה ובימי גשם קשה ולא נוח
להגיע אליהם.

סעיף דיון  7 :נושא:חינוך סביבתי 

רון בוטבול -נציג מועצת הנוער
החינוך לשמירה על הסביבה צריך ,לטעמי ,להתחיל מהגיל הצעיר הם דור
העתיד שלנו מה אנחנו עושים כרשות ?
נופר שואט אוזנה  -מנהלת מחלקת איכות הסביבה
מתבצעות פעילויות הן בגנ"י והן בבתי הספר ברחבי העיר לאורך השנה  .ישנם
בי"ס ,כפי שאתה בטח יודע ,שקבלו הסמכה לבית ספר ירוק  ,אקולוגי כדוגמת
ביה"ס רמב"ם .
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יורם שפר-משנה לרה"ע
העיר אשקלון היא אחת הערים המובילות בחינוך סביבתי למעלה מ 40מוסדות
חינוך קבלו תו ירוק  ,ישנם מועצות ירוקות ,ישנה מגמה ירוקה שבהם אפילו
תלמידים נבחנים לבגרות .
נופר שואט אוזנה  -מנהלת מחלקת איכות הסביבה
מציגה סקירה כללית על החינוך הסביבתי ומצגת של תאגיד תמיר בנושא חוק
האריזות .
סעיף דיון  8 :נושא:אנטנות סלולאריות

יורם שפר -משנה לרה"ע
בנושא האנטנות אני יכול להיות גאה ורגוע ,אין כאן בעיר אף אנטנה ללא היתר .
אני דאגתי שפקחים יהיו ורסטיליים יאכפו חנייה ,פיקוח וגם איכות סביבה .
לצערי ,האנושות היא הגורם מס'  1לנזק בכדה"א .

רשמה פרוטוקול -הילה בן נעים
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