עיריית באר-שבע
אגף איכות הסביבה

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'
מתאריך 12.9.12
לכבוד ה''ה
משה בורוכוב -יו''ר
ולרי מגירוב -סגן
אמנון כהן-מנהל אגף איכות הסביבה
אבגי רונית -מתאמת קיימות עירונית
דימטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
שמעון קריאף – מנהל המוקד העירוני
עו''ד מוריה מלול  -לשכה משפטית
ליאונל הייבלום – מהנדס תאגיד ''מי שבע''
לריסה מלמד -מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
עמית ריינגולד-סגן מנהל אגף,מנהל כללי
יצחק מרציאנו -חבר מועצת עיר
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
לאה כצנל -נציגת עמותת ''באר שבע ירוקה''
חיים אדירי -עמותת ''באר שבע ירוקה''
ד''ר ריקי כהן לוריא – אוניברסיטת בן גוריון
עמוס גולדין -עמותת ''מדעני הדרום''
זאב פריימן – מועצת העיר
נימרוד רפפורט – רכז חינוך סביבתי
נעדרו:
יעקב אוחיון  -חבר מועצה
יוסי שלי -חבר מועצה
ד''ר רננה אילן משקיפה נציגת השר להגנת הסביבה התנצלה על היעדרותה
יוסף פודים – נציג ציבור חברי וועדה -התנצל על היעדרותו
בלהה גבעון -נציגת ארגון ארצי עמותת נגב בר קיימא -מוזמנת קבועה
צופית שמואל -מוזמנת קבועה
רונית זאבי -החברה להגנת הטבע
בני מגרשווילי -מנהל אגף הפיקוח
אינה רבינוביץ -ע/מבקר העירייה -
טלי כפיר -משרד הבריאות
הדסה אדן -מהנדסת המחוז,משרד הבריאות
מוטי לוזון נציג ארגון הקבלנים -משקיף
אבי פוגל -מבקר וממונה על תלונות הציבור
דודי ליפשיץ  -ראש מנהל חינוך
אדר' יוספה דברה-אדריכלית העיר
עו''ס דניאלה דרורי-יועצת לענייני אזרחים ותיקים
עו''ס עדנה סבג -קריבוי – יועצת למעמד האישה
לוסי פלדזון -מנהלת מחלקת רישוי בניה
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עיריית באר-שבע
אגף איכות הסביבה

פרוטוקול הועדה לאיכות הסביבה מס' 13//30
מתאריך 12.9.12

יו''ר הועדה מר משה בורוכוב בורכוב :מציג עצמו בפני חברי הוועדה כיו''ר החדש של ועדת איכות
הסביבה .במקומו של עו''ד יגאל אובשייביץ סגן רה''ע ומ''מ .מקווה לשיתוף פעולה מצד כל
הגורמים השותפים בוועדה.
על סדר היום של ועדה לאיכות הסביבה מס' 13//30
 .1הגדרת מטרות ויעדים לוועדת איכות הסביבה -יו''ר הוועדה מר משה בורוכוב
 .2סבב הכרות עם חברי הוועדה -יו''ר הוועדה מר משה בורוכוב
 .3שונות
ראשית חשוב לי לערוך סבב היכרות קצר .כאשר מטרת הישיבה היא ,הגדרת מטרות ויעדים
של הועדה לאיכות הסביבה.
בורכוב :הנושא הראשון על סדר היום הינו הגדרת מטרות ויעדים לפעילותה של הוועדה:
,מאחר שיש לנו את כל הצעירים שעושים את מעשה היום-יום – חשוב להדגיש שועדה זו היא
ועדה מייעצת .הועדה יכולה גם להביא דברים לסדר היום של מועצת עיריית באר-שבע .זהו כוח
הועדה .אם ישנם גופים שמכל סיבה כלשהי ,לא מעוניינים לקדם נושא מסוים בעירייה –
הוועדות הן אלו שיכולות להכניס נושאים לשיח.
בורכוב מציע ,להטיל על שלושת צעירי הועידה ,רונית איבגי מתאמת קיימות עירונית ,חנן
רוסאבי מהיחידה הסביבתית ונימרוד רפפורט רכז חינוך ,להעלות רעיונות מגובשים וסדורים
שיעמדו על סדר היום הציבורי ולהציגם בפני הועדה באופן מגובש ואחיד.
כמו כן ,אני פונה לכלל החברים שיביאו רעיונות אשר יוצגו במסמך עמדה אשר ניתן יהייה
להעבירו גם לחברי מועצת העיר.
בורכוב מעלה את ההצעה להסכמת הועדה – כולם מסכימים.
בורכוב :נאמני ניקיון :כואב לי מאד הנושא הזה שנזנח .אני לא מרגיש את זה ,ולא רואה את זה
יותר .אני מבקש ממר אדירי הסבר ,מה קרה? וכיצד ניתן לשנות את המצב .לישיבה הבאה
אשמח אם נזמין את מר תומר בן ארי.
אדירי :היו שינויים אישיים רבים .שרון לוטניצקי ,מהמשרד להגנת הסביבה ,היה תומך רבות
בנושא .מאז הגיע בחור צעיר מירושלים ,שדרש השמה אינטרנטית – שרק על-פיה ישלחו מנחים
לקבוצות של נאמני ניקיון .דבר שהתגלה כמשימה בלתי אפשרית ,עבור רבים מנאמני הניקיון
אשר הינם אזרחים קשישים ללא גישה לאינטרנט או הבנה בשימוש באתרים ,על-מנת להירשם.
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אגף איכות הסביבה

פריימן :בחופשה האחרונה שלי ,הגעתי למאמץ קבוצתי בין זרים גמורים .והכל הלך נפלא .כל
היוזמה אורגנה באמצעות הפייסבוק .לדעתי ,על-מנת לגייס צעירים לפעילות כזו לא צריך
מערכת רישום מתוחכמת מסוג זה או אחר .יש פייסבוק ומכתבים שיילחו מבתי הספר .הבעיה
היא אולי עם האזרחים המבוגרים.
בורכוב :כולם ודאי מכירים את המקרה של האשה מתל-אביב שנלקחה לתחנת משטרה עקב
תלונה של נאמן ניקיון על כשל באיסוף צואת כלבה .מקרה זה מלמד על הכוח של נאמני ניקיון
והמהימנות שלהם .זה מה שאני מעוניין שיקרה עם נאמני הניקיון.
רונית :שיטת הרישום לקורס נאמני ניקיון במשרד להגנת הסביבה השתנתה .היום תומר בן עמי
אחראי על התחום .שוחחתי איתו וסכמנו שהוא יגיע לועדה הבאה .תומר יציג את נושא נאמני
ניקיון לחברים וניתן גם להעביר קורס לחברי הועדה.
לאה :אנחנו מקימים פארקים רבים בעיר ,וככל הידוע לי המים שמשתמשים בהם הם מי
שתייה .דבר זה הינו בכייה לדורות .יש צורך שהמים לפארקים יהיו מים משומשים שאינם
מתאימים לשתייה( .וששילוט הולם יתווסף לפארקים על-מנת ליידע את הציבור שהמים אינם
מתאימים לשתייה).
אמנון :כיום פארק נחל באר שבע מושקה במים מושבים .כדי לחבר את המערכת העירונית
לצנרת זה עולה מליונים .נכון להיום ישנו מהלך תכנוני של הקמת מעין 'מי-שבע' קטן; כדי
להפריד בין המערכת אשר מספקת מי שתייה לתושבים לבין מערכת המים המושבים.
בורכוב :ברצוני לשמוע מכם אילו נושאים עדיין לא מקבלים טיפול? אני מנסה להבין מה חסר
לעיר ולא רק ביקורת אלא רעיונות לנושאים שניתן לקדם.
ריקי :חוץ ממגדל השעון בכניסה לעיר ,אשר מוסתר על-ידי העצים שנשתלו לידו וחבל //ישנן
גינות רבות ללא תחזוקה והשקעה; עצים רבים ניטעים בעיר בצפיפות רבה בכל זור פארק נחל
באר-שבע .העצים יהרגו אחד את השני בסופו של דבר בשל הצפיפות ביניהם ,דוגמת שד'
גרינברג; דבר אחרון ,בשעות בוקר משקים את הדשא באי התנועה בעיר אחרי השעה 10:00
בורכוב :למי שייש הערות  ,אני מבקש להגישן כמסמך ,וכך ניתן יהיה להעביר אותו הלאה
לישיבות העירייה.
אדירי :ב  23/10יש את יום התחבורה הבינלאומי .לדעתי יש לקיים את היום הזה.
בורכוב :אני מצטער שאני קוטע אותך ,אבל אנחנו לא גוף מבצע .ועדה זו הינה גוף מייעץ בלבד.
ביכולתנו להוציא המלצה לשיתופי פעולה בין גופים ,אבל אין ביכולתנו להחליט על ביצוע של
יוזמה זו או אחרת.
פריימן :לדעתי יש לדון בנושא רעש בעיר .ישנו חוסר במודעות בקרב אזרחי העיר לגבי נושא
הרעש .צריכה להיות הסברה נרחבת בכל הנודע לרעשים לא סבירים של מועדונים או של
אזרחים פרטיים שמוציאים את אמצעי הקול שלהם לרחוב.
בורכוב :המועצה מבקשת מאגף איכות הסביבה לקיים הסברה נרחבת על זמני מנוחה ושימוש
נאות במטרדי רעש שונים .לפרסם לציבור את הזכויות שלו .כמו כן ,הבהרות אלו יהיו בשלוש
שפות :עברית ,אמהרית ורוסית.
נימרוד :מציע שהצעות ליוזמות כן יקבלו מקום להיות מבוטאות בועדה ,אולם ללא דיון מעמיק
בהכרח ,שכן בועדה יושבים שותפים פוטנציאליים רבים ,שהעברת רעיונות הביצוע השונים
ביניהם יכולות לגרום לשיתופי הפעולה הרצוים עליהם דיבר יושב הראש מקודם.
בורוכוב :ההערה מקובלת.
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רונית :על מנת לקדם פרויקטים ויוזמות של הועדה ניתן להשתמש ולתת במה לארגונים ירוקים
הפועלים בעיר  .אותם ארגונים ממלא מוזמנים לישיבות ועדת איכות הסביבה.
בורכוב :אני מחפש יוזמות שישפיעו על מראה העיר ונושאים סביבתיים שאינם ידועים .למשל,
דוגמת הקניון החדש שנבנה ,ונמצא במצב ביניים (נגמרה בניית חלק  1מתעכבת בניית החלק
השני) שבגינו מראה הרחוב מוזנח .תפקיד הוועדה להגיד שלא יקומו פרויקטים חדשים ללא
תיאום של פיתוח.
בורכוב :מכריז על יציאה להפסקה של  5ד' לאחריה נמשיך לועדה הבאה.
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פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' /30/14
מתאריך 12.9.12
לכבוד ה''ה
משה בורוכוב -יו''ר
ולרי מגירוב -סגן
אמנון כהן-מנהל אגף איכות הסביבה
אבגי רונית -מתאמת קיימות עירונית
דימטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
שמעון קריאף – מנהל המוקד העירוני
עו''ד מוריה מלול  -לשכה משפטית
ליאונל הייבלום – מהנדס תאגיד ''מי שבע''
לריסה מלמד -מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
עמית ריינגולד-סגן מנהל אגף,מנהל כללי
יצחק מרציאנו -חבר מועצת עיר
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
לאה כצנל -נציגת עמותת ''באר שבע ירוקה''
חיים אדירי -עמותת ''באר שבע ירוקה''
ד''ר ריקי כהן לוריא – אוניברסיטת בן גוריון
עמוס גולדין -עמותת ''מדעני הדרום''
זאב פריימן – מועצת העיר
נימרוד רפפורט – רכז חינוך סביבתי

נעדרו:
יעקב אוחיון  -חבר מועצה
יוסי שלי -חבר מועצה
ד''ר רננה אילן משקיפה נציגת השר להגנת הסביבה התנצלה על היעדרותה
יוסף פודים – נציג ציבור חברי וועדה -התנצל על היעדרותו
בלהה גבעון -נציגת ארגון ארצי עמותת נגב בר קיימא -מוזמנת קבועה
צופית שמואל -מוזמנת קבועה
רונית זאבי -החברה להגנת הטבע
בני מגרשווילי -מנהל אגף הפיקוח
אינה רבינוביץ -ע/מבקר העירייה -
טלי כפיר -משרד הבריאות
הדסה אדן -מהנדסת המחוז,משרד הבריאות
מוטי לוזון נציג ארגון הקבלנים -משקיף
אבי פוגל -מבקר וממונה על תלונות הציבור
דודי ליפשיץ  -ראש מנהל חינוך
אדר' יוספה דברה-אדריכלית העיר
עו''ס דניאלה דרורי-יועצת לענייני אזרחים ותיקים
עו''ס עדנה סבג -קריבוי – יועצת למעמד האישה
לוסי פלדזון -מנהלת מחלקת רישוי בניה

משה בורוכוב יו''ר הועדה :אנו פותחים את ועדת איכות הסביבה מס'  /30/14על סדר היום:
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 .1הצגת פרויקטים סביבתיים בביצוע -מר אמנון כהן מנהל אגף איכות הסביבה
.2הצגת הסיירת הירוקה ופעילותה לטובת שמירה על איכות הסביבה – מר דובי פרנקל מאגף
הפיקוח.
אמנון :במסגרת קידום פרויקט הפרדה במקור,
אנו נמצאים בשלבי סיום המכרזים לקמפיין פרסומי ,להטמעה במערכת החינוך ,ובבתי
התושבים.
הצפי להתחלת הפיילוט של הפרדה במקור הוא חודש ינואר ב 3,000-בתי אב .הפיילוט יתחיל
בשכונת רמות ואח''כ בשכונה ט' .עד סוף שנת  2014כלל תושבי העיר צריכים להפריד פסולת
במקור.
מבחינת טיפול הקצה בפסולת המופרדת לרטובה ויבשה אתר דודאים לא יהיה מוכן עד חודש
ינואר .הפתרון המסתמן שאתר דודאים ישמש כתחנת מעבר אשר יעביר את הפסולת לאתר
דלילה.
בנושא בעיית הריח בעיר -המשרד להגנת הסביבה יצא לבדיקות ניטור ריחות .הבדיקה עדייןלא הסתיימה.
מחר יום הניקיון הבנ''ל – מבחינתנו הוא קדימון לפרויקט הפרדה במקורץ האירוע בשת''פקק''ל הוא כולל פעילות ניקיון ,הפעלות וסדנאות בנושא פסולת הצגה בנושא הפרדת פסולת
רטובה ויבשה.
נחנך פארק לכלבים הראשון בעיר .השנה יוקם פארק נוסף בשכונה ה' וכך נעבור לשכונותנוספות.
בנובמבר  2012נתחיל בהצבת פחים מוטמנים.דוב פרנקל :הצגת מצגת על פעילותה של הסיירת הירוקה בפני חברי הועדה.
מצ''ב מצגת.

משה בורוכוב
יו''ר ועדת איכות הסביבה
_______________________
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