עיריית אשקלון
אגף איכות הסביבה
פרוטוקול

תאריך21-11-2010 :
י"ד כסלו תשע"א

לישיבה שהתקיימה בתאריך27-10-2010:
י"ט חשון תשע"א
מס' ישיבה8/2010 :
בנושא:פרוטוקול ועדת איכות סביבה
פורום:ועדה לאיכות הסביבה (טני חלאווי)
מקום:אולם קומה ג
נכחו מחברי הפורום:
שמעון כהן  -סגן ראש העיר
יורם שפר  -חבר מועצת העיר
ניסים סוויסה  -מנהל אגף שיפור פני העיר
אלן מרכוס  -מנהל אגף תכנון אסטרטגי
יוסף עמרם  -מנהל אגף איכות הסביבה
שלמה עובדיה  -מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה
אדם כפרי  -חבר ועדת איכות הסביבה
עליזה ארבלי  -חברת ועדה לאיכות הסביבה
השתתפו:
אילנה מרכוס  -סגן היועמ"ש
דויד וולפסון  -מנהל המחלקה לעבודה קהילתית
יגאל סלע  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
הדר מרקו  -רכזת איכות סביבה
נעדרו:
אריאל גמליאל  -מבקר העירייה
דוד ירון  -מהנדס העיר
גלעד אורן  -מנכ"ל החכ"ל
אורי גולדשטיין  -איגוד ערים לאיכות הסביבה
בוריס מנור  -חבר מועצת העיר

פסטיבל אקולוגי – הכדור בידיים שלנו
יורם שפר מעדכן כי אושר תקציב בסך'  ₪ 400,000מהמשרד להגנת הסביבה.
הפסטיבל היה מוצלח מאוד ,היו הדים חיוביים לאופן התכנים המעניינים ולאירוע
עצמו.
מר שמעון כהן מברך את עובדי האגפים :איכה"ס,שפ"ע ,המנהלים והממונה מר
יורם שפר ,על פעילותם החשובה להעלאת רמת הגינון והתברואה בעיר ,דבר
שניכר מאוד במיוחד בתקופת חגי תשרי .כמו כן ,מבקש לכלול במסגרת הפסטיבל
האקולוגי ,יום /ימי פעילות מיוחדים ,בנורמות ההולמות את אורח החיים התורני
כפעילויות נפרדים לבנים ובנות ,להקות זמר מתאימות וכו'.
מר יורם שפר אמר בשם הוועדה ,כי הוא רואה בחיוב בקשה זו ,דבר זה אכן ,ילקח
בחשבון.
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פרוייקטים בקיימות
הוכנסו שני בתי ספר לפרויקט מגמה ירוקה .בהמשך ייקחו חלק גם גני ילדים.
 10סטודנטים בנושא איכות הסביבה יעשו פעילות לטובת הקהילה.
סקר גזי חממה
ד"ר אלן מרכוס מעביר סקירה לנושא שהוכן ע"י מכון גאוקרטוגרפיה ,לתהליך
הפרדה במקור ,מיחזור ,בניה ירוקה.
בנושא התייעלות אנר גטית ,נבחר יועץ חיצוני חב' נידן ליישם התהליך.
במוסדות חינוך נע שה סקר חסכון במים  .יתבצע יום הדרכה לאבי בתי הספר
לצורך הכוונתם ליישום התהליך.
הוחלט על פיילוט – הטמעת הקיימות באחת השכונות בעיר שתושביה במעמד
הביניים כדי ליישם ולהטמיע בכל התחומים.
פעילות ועדה לאיכות הסביבה בשילוב הקהילה
גינות קהילתיות – בשילוב הקהילה וועדי שכונות.
דיוויד וולפסון נותן סקירה על שיתוף הקהילה בעשייה.
הוכנה תוכנית אב לשיתוף הקהילה .נבחרו שני מוקדים –
 )1רח' יהודה הלוי ביאליק – ע"י בי"ס עוזיאל.
 )2שכ' גן הורדים.
בתחילת ינואר יתחילו ביישום במוקד הראשון.

תחנת כח פחמית
נכון להיום בתאריך  07/11/2010יתקיים דיון בממשלה ובו יקבעו החלטות.
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ק.צ.א.א.
הצלחנו להוכיח שאכן המיכלים נבנו ללא היתר .והגענו להסכמות עם ק.צ.א.א.
כברירת מחדל ולהגן על בטחון התושבים .יורם נכח בדיון חסוי שבו נאמרו נתונים
המאלצים אותנו לפעול בדרך זו.
מצוק הכורכר
הדו"ח הוא דו"ח כולל על בעיות המצוק לאורך חופי ישראל ואמורים לקבל
בהחלטת ממשלה את תוכנית ההגנה לצוקי כורכר .עד אז לא ניתן לבצע עבודות על
המצוק.

יום מעשים טובים יתקיים ב.11/04/2011 -
פרטים בהמשך.

רשם פרוטוקול :חלאווי טני
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