דוח טיפולים מטרדיים סביבתיים למחצית א' (ינואר-יוני)
 - 2016היחידה לאיכות הסביבה עיריית באר שבע

לריסה מלמד
חנן רוסבי
אבי פרץ

אסבסט

פיקוח על נושא
האסבסט ,בדיקת
השטח ,הנחיות
לטיפול.
בשנת 2016
(ינואר-יוני),
היחידה
הסביבתית
טיפלה באירועי
שריפה בבניינים
עם גגות
מאסבסט צמנט
היחידה טיפלה
בפעילות יזומה
לסילוק פסולת
אסבסט מרשות
הרבים.
תלונות מוקד
עירוני

תקציב לסילוק
פסולת אסבסט
בשנת  , 2016ב-
.₪ 265.000
ינואר-יוני 2016
סה''כ54,405 :
ש''ח
.1אלקסנדר ינאי
1445, -18ש''ח
.2בני אור
אפסנאות
 13,338ש''ח
.3אסירי ציון 13
שריפה-
5,335ש''ח
.4פארק סופרים-
1,445ש''ח
.5אסירי ציון 13
(ציבורי)-
3890ש''ח
.6קדושי בגדד-
1445ש''ח
.7שמשון-
2,890ש''ח
.8שכונה ב פארק
 2,890שייח.9הגנה -
1445ש''ח
.10שער ישוב -8
1445ש''ח
.11שד' יעלים 3
889ש''ח.12סטרומה –
889ש''ח
 .13שיזר מוסכי
עירייה – 8,000

 .14מבצע עובדה
–1,834ש''ח
.15שד הצדיק
מירושליים –
1,445ש''ח
 .16שיזף– 20
1445ש''ח
.17סמלנסקי
משה-
2,890ש''ח
.18שד יעלים
1445 -103ש''ח
סה''כ 54,405 :
ש''ח

לריסה מלמד

אירועי חומרים
מסוכנים

המשרד להגנת
הסביבה ,לאחר
הכשרה בקורס
רענון כוננים
לחומרים
מסוכנים ,משתף
את היחידה
בטפול באירועים
עם חומרים
מסוכנים.
בתחילת כל
חודש ,המשרד
להגנת הסביבה,
מעביר דף כוננות
שמחייב את
הכונן לקחת חלק
בטיפול באירוע.

השתתפות
באירועי ריח וגז
בשכונות רמות,
נחל עשן נווה
זאב שכונה ד ,
נחל בקע ונווה
נוי ,עיר עתיקה
ומרכז אזרחי
רוב הקריאות
קשורות במטרדי
ריח כימי ושריפת
אסבסט

שפכים ומפגע
תעשייתי

פסולת נוזלית
הנוצרת במהלך
או עקב פעילות
העסק ,לרבות
תשטיפים.

בדיקת איכות
השפכים במוצא
מאזורי תעשייה
ומסחר ,ממוסדות
חינוך ובריאות.
הפרויקט יתבצע
בשיתוף פעולה

אבי פרץ
חנן רוסבי

לריסה מלמד
אבי פרץ
חנן רוסבי

בנוסף:
מבנים מסוכנים
עם גגות אסבסט
אחרי שריפה
במתחם מוסכי
עירייה
בסה''כ-
200,000ש''ח
טופלו סה''כ :ב-
 82פניות
תושבים עד כה
 -9חומ''ס
 -73אסבסט

נערכו ,ביחד עם
תאגיד המים
והביוב ,בדיקות
בשפכים
שמקורם במחנה
צבאי (נתן),
נמצאו חריגות

טופלו כ20-
פניות תושבים
עד כה

לריסה מלמד
מנהלת

ריח
וזיהום אוויר

חנן רוסבי -רכז
אבי פרץ – מפקח

לריסה מלמד
מנהלת

רעש

חנן רוסבי -רכז
אבי פרץ – מפקח

לריסה
חנן

קרינה

אכיפה סביבתית
לריסה
חנן
אבי

היחידה טיפלה
בכ 418-תלונות
שרובם מטרדי
ריח שמקורם
מחוץ לבאר שבע
(נאות חובב,
אתר דודאים וגני
הדס ,פיזור
קומפוסט
בשטחים
חקלאיים) .
פיקוח על נושאי
רעש ,טיפול
בפניות תושבים
המתקבלות
מהמוקד העירוני,
מדידות רעש
והנחיות לטיפול.
פיקוח על יישום
התקנות
להתקנת מד
רעש באולמי
שמחה.
בשיתוף המשרד
להגנת הסביבה
היחידה מטפלת
בפניות תושבים
על אנטנות
המתקבלות
מהמוקד העירוני
היחידה לאיכות
הסביבה מבצעת
בדיקות קרינת
חשמל בעצמה.
בשיתוף המשרד
להגנת הסביבה,
משטרה,

עם תאגיד המים
והביוב

בריכוז שמן
מינראלי.
נמצאו חריגות
בריכוז שומן
מאכל בשפכים
של בתי אוכל.
השלמת הסקר
בהמשך.
טופלו כ-
20פניות תושבים
עד כה
 418תלונות
מטרדי ריח

היחידה מבצעת
מדידות רעש
עקב תלונות
התושבים ופועלת
למען סילוקן.
מטרדי רעש
שמקורם בעיקר
בעסקי בילוי,
מנועי מערכות
קירור ומיזוג
אוויר ,ומוסיקה
ממועדונים

טופלו כ49 -
פניות תושבים
עד כה

אנטנות – 9
בוצעו וממשיכים
להתבצע בדיקות פניות תושבים
עד כה
קרינה ממקורות
חשמל בכל
מוסדות חינוך20-
מוסדות החינוך
גני ילדים
בעיר וגם
במוסדות ציבור
הקשורים
לעירייה וחברת
כיוונים.
מתבצעת אכיפה
בכל תחומי
הפעילות.

תלונות

תאגיד מים וביוב,
ופיקוח עירוני
בתחומים
הבאים:
רעש,
אסבסט צמנט,
אסבסט פריך,
ריח,
זיהום קרקע,
רישוי עסקים,
קרינה,
שפכים
תעשייתים,
חומ''ס.
התלונות
מתקבלות
מהמוקד העירוני,
ישר מהתושבים,
מהלשכה לפניות
הציבור ,מהמוקד
לחומרים
מסוכנים  ,מפניות
הציבור של
המשרד להגנת
הסביבה ,מחוז
הדרום ,מפניות
הציבור של השר
להגנת הסביבה.
להלן סוגי
התלונות :מטרדי
ריח ,מטרדי רעש
חומרים מסוכנים,
שפכים
תעשייתיים,
קרינה.

ביקורות ,סיורי
לילה,מדידות
רעש ,קנסות
ואזהרות ,לקיחת
דגימות למעבדה

 תלונות עלמטרדי ריח בעיר
באר שבע.
מטפלים בעזרת
המוקד רמת
חובב .יש צורך
בהסדר עם
מעבדה שתבצעה
את בדיקת
הדגימות.
היחידה טיפלה
עד כה –
 49תלונות–
מטרדי רעש
 9תלונות-
חומ"ס
 73תלונות
אסבסט
 418תלונות –
ריח חריף וזיהום
אוויר
 9תלונות –
אנטנטת וקרינה
 20תלונות–
שפכים ומפגע
תעשייתי

סה"כ578 :
תלונות שטופלו
עד כה30-(.
)06.2016

