עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
פרוטוקול

תאריך16-11-2009 :
כ"ט חשון תש"ע

לישיבה שהתקיימה בתאריך09-09-2009:
כ' אלול תשס"ט
מס' ישיבה4/2009 :
בנושא:ועדה לאיכות הסביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם ישיבות קומה ג'
נכחו מחברי הפורום:
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף איכות סביבה
יוסף עמרם  -מנהל אגף התברואה
עובדיה שלמה  -מנהל השירות לאיכות הסביבה
אבי דבוש  -מגמה ירוקה
עליזה ארבלי  -חברת ועדה לאיכות הסביבה
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה
הרצל ברזילי  -חבר מועצת העיר
השתתפו:
דוד ירון  -מהנדס העיר
אילנה מרכוס  -סגן היועמ"ש
אלן מרכוס  -מנהל אגף תכנון אסטרטגי
יגאל סלע  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
אורי גולדשטיין  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
נעדרו:
קובי מיכאל  -חבר מועצת העיר(לא נכח )

כללי
יורם הציג בפני החברים את מנהל אגף התברואה מר יוסי עמרם .החברים
מאחלים לו הצלחה בתפקיד.
יורם שפר
תחנת כח פחמית
השגנו  20,000חתימות להתנגדות להקמת תחנת כח פחמית  .ההתנגדויות הוגשו
לועדה הלאומית לתשתיות .
לפני כשלושה שבועות התקיימה ישיבה עם השר להגנת הסביבה במשרדו לשיתוף
פעולה עם הארגונים הירוקים לנושא תחנת הכח הפחמית.
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הגענו לשלוש החלטות.
 )1לא ניתן יהיה להגיע להחלטה ללא תכנית אב למשק האנרגיה ,של מדינת
ישראל.
 )2תסקיר השפעה על הסביבה..
 )3יתקיים אירוע לפני ועידת קופנהגן שיתקיים בדצמבר ,2009לעניין זיהום
אויר והתחממות כדור הארץ.
 )4ישנו בג"צ של אדם טבע ודין שאמור לידון לקראת סוף נובמבר  .2009השר
הגיש תגובה לעתירות.
השר לקח יעוץ מחברה בן לאומית בשם מקנזי לבחינת כל ההיבטים
הקשורים להשפעות הקמת התחנה הפחמית השלישית ובכלל.
אבי דאבוש
 )1כל אחד מאיתנו צריך להפעיל לחץ על המפלגות ,שרים .להירתם למשימה.
כוחו של גלעד ארדן חשוב מאוד .הפעלת לחץ לכל המשרדים הרלוונטיים.
מציע לייזום פגישה עם שר האוצר לקידום הנושא.
 )2בנושא השימועים ,יצאה פנייה לשר הפנים  ,שלא יעלה על הדעת אי קיום
שימוע ציבורי באשקלון.
אדם כפרי
לגבי ההתנגדויות והשימועים ,כשיוזמים מפגשים כאלה צריכים להיות
נוכחים חברים בקיעים בנושא ולא חברה צעירים שלא שולטים בחומר .חייבים
להציג את הנושא בצורה מקצועית ובקיעות בחומר.
ק.צ.א.א.
דוד ירון
הגישו תכנית לשלושה כימיקלים .התב"ע מוקצבת ל –  8שנים .יזמו תב"ע
להפחית את ה 8 -שנים עד להקמת נמל היובל .הועדה המקומית לא המליצה
למחוזית .המציאו תסקיר להשפעה על הסביבה .על פי התסקיר לא צויין נושא
הכימיקלים .
ברגע שיאושר יהיה נתון לרישיון עסק.
שמעון כהן
מתחם התשתיות היא עובדה מוגמרת .אם היו שואלים אותנו  ,הם לא היו
קיימים.
עליזה ארבלי
יש אפשרות לשתף את הגימלאים להירתם למשימה בכל הנוגע לתחנת הכח
הפחמית בפעילות הנדרשת.
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שלמה עובדיה
כימיקלים-:
העביר סקירה לגבי הכימיקלים .מיידע כי אושר מקשר לכימיקלים ,אך בפועל
לא הוקם .ביקש לערוך תסקיר השפעה לסביבה .התסקיר ממומן ע"י ק.צ.א.א.
כך שהממצאים בתסקיר היא לשביעות רצון ק.צ.א.א .ביקש לבדוק את חלופת
האפס .אך נירשם בתסקיר כי אין צורך לחלופת האפס ,מכיוון שהאזור מוגדר
כאזור תעשיה לתעשייה כבדה והמגורים במקום דלילה  .כל זה לא קיים ולא
נכון.
החלטת חברי הועדה.
הועדה לתכנון ולבניה עליה להתנגד .כשישנה התנגדות ועדה מקומית עליהם
להגיע לוועדה המחוזית ,ואז יוגשו ההתנגדויות.
עו"ד אילנה מרכוס
לעקוב אחר התסקירים וההליכים ולהיות עם יד על הדופק.
ניסים סויסה
יש לקחת יועץ בטיחות וסביבה חיצוני  ,כדי לערוך לנו תסקיר השפעה מקיף על
הסביבה והאוכלוסיה.
שלמה עובדיה
מיכלים-:
הכינו תוכנית אב (ק.צ.א.א ).והחתימו את שר האוצר .בפועל ישנה בניה שלא
עפ"י התוכנית .השיטה של קצא"א לבנות ולאחר מכן לבקש אישורים
מתאימים.
הוזמנתי לישיבה להצגת התוכנית ושם ניסו להסביר לי כיצד הם רוצים לבנות.
טענ ו שהם בונים במרחקים סבירים .בשטח זה לא כך .הצפיפות בין המתקנים
קטנה מאוד ולא עפ"י התכנית .החומרים מסוכנים ודליקים והם משפיעים על
הסביבה.
בקשתי מהם לבדוק שוב את חלופת האפס ,לא עזר  .הם התחילו לבנות ללא
אישור .כיבוי אש לא נתן אישור וכל זאת בניגוד לתכנית האב ולא בדקו
אלטרנטיבות .גם המשרד להגנת סביבה לא העביר את אישורו.
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אינג' דוד ירון
תכנית אב אושרה ב 2002 -האזור הוגדר כאזור למיכלי דלק .כל בניה חדשה
מותרת .התכנית חתומה ע"י שר האוצר ,לא צריכים כל אישור נוסף.
הגישו תכנית להסכמה לוועדה המחוזית לאישור  5מיכלים .המשרד להגנת
הסביבה אישר  5מיכלים אשר הוצבו על פי התקן.
סוכם לקיים פגישה עם כל הגורמים הרלוונטיים בתוך העירייה ,מהנדס העיר,
היועץ המשפטי ,שלמה עובדיה ויורם שפר .הפגישה נחוצה לקבלת עמדה בנושא.
יורם שפר
סיכום-:
קירוי השוק
הקירוי יתבצע על בסיס תאים סולאריים .בכך נקדם פרוייקט דגל בתחום הבניה
הירוקה המודרנית .הדבר יהווה גם חיסכון כלכלי רב.
יזם אמריקאי
אירחנו בעיר יזם אמריקאי עם נציגות ישראלית ,שפנו אלי להקמת מפעל לשריפת
פסולת בשיטת הגזיפקציה.
ישנה אופציה למקם את המפעל גם ליד המט"ש (מכון טיהור שפכים) .ובכך לנצל
את המים לטיהור ושימוש חוזר.
הסיכום הוא לקבל לפני כל תהליך את אישור המשרד להגנת הסביבה.
מפעל לטיפול בפסולת בנין – שחר ובניו
ישנה הצעה למפעל לטיפול בפסולת בנין .התוכנית והאישורים נבדקים.
לאחר בדיקה יש להביא התוכנית לאישור מינהל ההנדסה.
צריך לבדוק את היבט הפיתוח העירוני באזור ת.דרומי .מפעל מסוג זה נשען על
פסול אזורית .כי כמות הפסולת לכדאיות כלכלית היא כ 200 -טון ליממה.
כמו כן התחלנו בתהליך של יועץ סביבתי לתכנית אב בתחום האשפה.
ק.צ.א.א.
יערך דיון מקיף מיידית עם מהנדס העיר ,מנכ"ל איגוד ערים ,יועמ"ש .לדעת
הועדה צריך לבלום את הפיתוח המואץ  .ברצוני לפנות לועדת הפנים של הכנסת
ולהציג את ההתנהלות כדרך פעולה נוספת.
כמו כן לבחון ההיבט הביטחוני.

כימיקלים-:
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רק לאחר קבלת דו"ח עדכני מהמשרד להגנת הסביבה שיאשרו את כל התנאים
ניתן יהיה לדון בוועדת בנין ערים.
ברצוני להדגיש שועדת איכות הסביבה הינה ועדת חובה ,ולכן טוב שנושאים
ותהליכים הנוגעים לאיכות הסביבה ייבחנו בועדה בטרם יידונו בועדות או
בפורומים השונים בעירייה.
רשמה פרוטוקול :חלאווי טני
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