פרוטוקול ישיבת וועדת איכות הסביבה מיום 7/4/2010
השתתפו :

 חבר מועצה ממונה על איכות הסביבהיורם שפר
שלמה עובדיה -יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה
חבר מועצה סיעת ש"סשמעון כהן
חבר מועצה סיעת "אשקלון ביתנו"בוריס מנור
ניסים סויסה -מנהל אגף איכות הסביבה
איתן צוריאל -יועמ"ש לעירייה
אריאל גמליאל –מבקר העירייה
אריק ברששת  -אדריכל העיר
אדריכל מחלקת תכנוןנועם רימון
נציג ציבוראדם כפרי
נציג ציבוראבי דבוש
אורי גולדשטיין –אינג' ממונה קרינה ורעש-איגוד ערים לאיכות הסביבה.

נעדרו:

הגב.ארבלי עליזה

סיכום
 -שמעון –

אני רוצה לפתוח בהזדמנות זו ולציין לשבח על תחושת הניקיון ומראה
העיר הנקייה לקראת החג ,יישר כח לכל העוסקים המלאכה !

תחנה פחמית
-יורם שפר -

אני רוצה לציין כמה פרטים בעניין .
מנהלת הקמפיין ממשיכה לפעול  3חודשים נוספים .
אני רוצה לציין ולהודות לאיגוד ערים על התמיכה והעידוד גם מבחינה
הכספית .
הוקמה וועדת מנכ"לים ממשלתית בהנחיית ראש הממשלה ,ובאוקטובר
 2010אמורים להגיש את המסקנות .
השר גלעד ארדן מסייע לנו בעניין העברת המידע לרה"מ .
המטה עדיין ממשיך לפעול ,בינתיים במעקב אחר הארועים .

-אבי דבוש-

ישנו לחץ מחברת החשמל ושר התשתיות על הקמת התחנה .

-שמעון -

עד כמה שהבנתי ישנם סולקנים האמורים להפחית הזיהום ביותר מ. 50%
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-אדם כפרי-

יש בעיות שלא מדברים עליהם ,העפר שנוצר מתפזר על העיר אשקלון,
ישנם משאיות המובילות החומרים שגורמות לזיהום האוויר ,צריך לעשות
מעשה !.
יש השלכות מאוד כבדות בעניין האפר פחם .

-אבי דבוש-

ישנה בקשה להצבת הסולקנים .אני חושב שצריך לצאת בקריאה לגבי
הקמתם  .יש לפעול בנושא .

שלמה עובדיה – אני רוצה לציין כמה עובדות מהשטח ,ע"מ להקים סולקן יש צורךלהשבית גנרטור לחצי שנה ולהקים ארובה נוספת לשם כך .
הסולקן מוריד את זיהום האוויר בכ  . 80%תכנית הררי ה 3 -אלצה את
ח"ח .
נציגי משרד התשתיות הציגו בפנינו את התכנית להתקנת הסולקנים ,
התהליך יתחיל קודם ב חדרה ורק אחר כך באשקלון .
הזיהום ירד אך עדיין יזוהם.
-אבי דבוש-

אני חושב שיש להוציא מכתב בעניין .

-יורם שפר -

 44%ממשק החשמל יונפק באשקלון .

קצא"א
-יורם שפר -

מתחם קצא"א בעייתי לא פחות מח"ח .

ניסים סויסה -מדוע לא מוציאים צו הריסה ?איתן צוריאל  -אנחנו עובדים בשיתוף עם הפרקליטות  .ישנו הישג בנושא ,לקצא"א ישנהפרשנות עצמית ואנחנו הצלחנו לגרום להם להבין שהם פועלים שלא כדין
ההיתר הבנייה עליו הם מתבססים אינו עפ"י נוהל ודרישות החוק  .הובהר
להם כי עליהם לנהוג עפ"י הנחיות משנת . 1997
אני פועל לקבלת מסמך מהפרקליטות שהמדיניות הזו של תכנית האב
שהם מציגים איננה נכונה  ,מוטעת .
אני רוצה להוסיף כי הועדה המחוזית תמכה בקצא"א לאורך כל הדרך.
הפרקליטות איתנו למרות שהתוצאות איטיות  .קצא"א הקישה התכנית
האב לשר האוצר  .משרד הפנים שינו וועדה המחוזית משתפת פעולה עם
קצא"א .
שוחחתי עם היועצת המשפטית של הוועדה ובקשתי התערבותה בעניין .
-שלמה עובדיה -

הפרקליטות מנסה לדחות הבג"צ.

איתן צוריאל -אם קצא"א ממשיכה בעבודות הבנייה הלא חוקיות ,יש להוציא פקחלאזור לבדוק הדברים .
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-אדם כפרי-

קצא"א לא גוף פרטי  ,שר האוצר מנהל אותו .ה עיר התפתחה לכיוון
הדרומי  .נבנו המיכלים והמתחם  ,קצא"א תומכת בעיר אשקלון וזה ידוע .
אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים מקצא"א  .הרי ידוע שהם לא יפרקו
את המיכלים .

שלמה עובדיה – האזור עליו הקימו המיכלים הינו לידיעתך יעוד בעל אופי חקלאי .אריק ברששת -מאשר! הקרקע עליו בנתה קצא"א את ה מבנים היא נגסה משטח שהיהמיועד למפעל גדול מאוד שהיה אמור לקום בעיר  .אנחנו לא מבקשים מהם
פיצוי על אובדן מקומות עבודה כתוצאה מנגיסת אותו שטח – הבנייה
מתבצעת מזרחה משם .
איתן צוריאל  -אם קצא"א תעמוד בדרישות של המשרד לאיכות הסביבה שר האוצריאשר להם התכנית .
-יורם שפר -

קצא"א אמורה להוביל לא לאחסן! הם עושים פרשנות עצמית לחוק
קצא"א  .המשרד להגנת איכות הסביבה לא נותן להם אישורים .קצא"א
מפריעה לנו ולא אנחנו להם כפי שהם מפרסמים בעיתונות ! ניסנו להגיע
עמם להבנות  ,להדברות אבל הם מצידם תקעו לנו סכין בגב  ,הם
ממשיכים בשלהם.

-נועם רימון-

הם מתייחסים כאל תושבים סוג ב' .

 אריק ברששת-בדיון שהתקיים בנושא של קצא"א במחוז דרום הם הגישו  2תוכניותאחת להקים מקשרים ימיים לפרוק כימקליים והשנייה פריקה ישירה
ליבשה  .הם הגישו תסקיר השפעה לסביבה וועדה מחוזית אישרה הפקדת
התכנית שבתהליכי קבלה .
רשות המים הם מתנגדים העיקריים  ,אבל חתמו על הסכם .
הפחד הוא שכימיקלים יחדרו פנימה ויש חשש לחדירה למתקן ולהפסקת
הפעילות וייצור המים .
חתמו על ההסכם עם קצא"א על פיצוי במידה ותהיה תקלה  .המטרה
העיקרית הינה פריקה של כימיקלים לאזור הדרום .
ניסים סויסה -מבחן צו ההריסה הוא היעיל ביותר לפי דעתי .משהו צריך לקחת אחריות !העירייה תפעל בנושא  ,רה"ע יחתום ואז הם ירוצו לבית המשפט ! .
 אריק ברששת -בשנת  2017חוק זכיון קצא"א מסתיים  .פועלים להוציא תכניות מתארלמקום  .התכנית עם כתם אחד גדול ומכלול לא ברור של דרישות  .הדיון
הראשון התקיים והמסקנה להעלות את הנושא למועצה הארצית לתכנון
ולהעביר אותה לתכנית מתאר ארצית .במקביל ממשיכים בשיטת
הכרסום.
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בתב"ע בין יתר השימושים ישנה בקשה לגידול של אצות ודגים?! .
עירית אשקלון מבקשת תמונה כללית של כל המתחם .
ברמה הארצית המקום עם פוטנציאל ושטח עצום .
-אבי דבוש -

ביום  15/4/2010צריך להתארגן עם כלי תקשורת וכו' ..דיון בשדולה
הסביבתית פנייה רשמית אליהם .
רציך להחליט האם הולכים למאבק אמיתי בלתי מתפשר ?
לדעתי צריך להביא לפחות  1,000התנגדויות צריך קמפיין מקומי .

-בוריס -

יש להכין מכתב למקבלי החלטות .
השר ליברמן בעיר אשקלון יש לו כ 13,000-תומכים שהצביעו עבורו  ,יש לו
הרבה מה להפסיד .
אני כמורה יודע וחושב שצריך להפעיל את הנוער בעיר ,יש פרוייקט שנקרא
" קהילה וחברה" ניתן לגייס את בני הנוער  ,אני מוכן לסייע בנושא .

יום כדור הארץ : 22/4/2010
יורם שפר – אנחנו לא פחות מערים במרכז הארץ  .אנחנו מתקדמים גם בסקרים נגדהפליטות .
אני רוצה לעדכן כי אתר פסולת בניין באשקלון(ליד תקומה) קיבל אישור
מהמשרד להגנת הסביבה לפעול כאתר מוסדר ועליו להשלים את מסמכי
ההיתר לעיריה .
זהו הישג עבור השליטה העירונית ולטובת הקבלנים והמשפצים עצם
הקירבה תוזיל את העלויות ותאפשר
תקן בנייה ירוקה מקומית –  13/4יתקיים יום עיון – חברי הועדה וחברי
המועצה מוזמנים .

מצוק כורכר:
אריק ברששת -הטיילת עד סוף הולידיי אין  .רשות העתיקות נתנה הסכמתה להתחילבעבודות  ,מכרז יצא .
המקום יכלול – מתקן רחיפה  ,חנייה ,שילוב עתיקות .

שצפי"ם :
אדם כפרי – השטחים הפתוחים הולכים ופוחתים .
-ניסים סוויסה – לעיר ישנם שצפים גדולים-אשמח להציג בפניך .
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החלטות
בנושא-ק.צ.א.א
להוציא מכתב בנושא חוק הזכיון והשגות עירית אשקלון-אדרוש דיון אצל ראש העיר.
לצאת לפעולה ציבורית כנגד התכנית שהופקדה .
צו הפסקת עבודה שהוצא לק.צ.א.א על עבודות עפר לא בהיתר,תיבחן הסוגייה להמשך
פעולה עם היוע"מש.
הבג"צ נגד ק.צ.א.א יתקיים ביולי  2010וזאת לאחר דחייה נוספת.
תחנת כח פחמית-במסגרת המשך הפעילות נצא עם עידכונים הנחיות בזמן הקרוב.

רשמה  :הילה בן נעים

