עיריית באר-שבע

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  11/1106מתאריך 28/11/2016
נכחו ה''ה :רוביק דנילוביץ' -יו''ר
יסמין סקס -פרידמן
בלה אלכסנדרוב
נועם יחיאל  -מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן – חברי הועדה
בני מגרלישוילי  -מנהל אגף הפיקוח
עמית ריינגולד  -סגן מנהל אגף ,מנהל לוגיסטיקה וחירום
ד"ר רומן זינגר  -הווטרינר העירוני
רונית אבגי -מתאמת קיימות עירונית
יוסי זזון -אגף גזברות
יניב שיטוי -ס .מנהל אגף איכות הסביבה
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות ,איכות הסביבה
חנן רוסבי -רכז איכות הסביבה תעשייה ותשתיות
משה פישר  -נציג מהנדס נציגי עירייה
רונית זאבי  -נציגת החברה להגנת הטבע
גל סביון  -נציג מהנדס ראשי תאגיד מי שבע
מתן לוינסון  -נציג עמותת נגב בר קיימא
נתן חיים  -אוניברסיטת בן גוריון – אוניברסיטת בן גוריון -מוזמנים קבועים
נעדרו
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ)
משה בורוכוב (ולרי מיגירוב-מ"מ)
רועי לביא -אדריכל העיר
לריסה מלמד  -מנהלת היחידה לאיכות סביבה -התנצלה
מיכאל אוחיון  -מתאם בריאות עירוני
עו"ד סיגל שימן  -נציגי הלשכה משפטית -התנצל
עו''ד חן דומר -לשכה משפטית  -התנצל
אבי אשטמקר -משרד מבקר העירייה
נועה שני – מתאמת רווחת בעלי חיים
זהבה הראל -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן – מנהלת אגף הרווחה
עו"ס עדנה סבאג -קריבוי – יועצת למעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי  -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
לוסי פלדזון – מנהלת מחלקת רישוי בניה
יובל חדד
חננאל ברוכי -רכז חינוך סביבתי
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה
ד"ר מיכאל גדלביץ' – רופא המחוז ,משרד הבריאות
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עיריית באר-שבע
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
מוזמנים
בועז גור לביא מייסד וסמנכ''ל כספים חברת CDI
יותם צוקר -חברת CDI

פרוטוקול ישיבה
בהמשך לתוכנית השנתית של ועדת איכות הסביבה 28/11/2016,התקיים סיור בחברת
 CDIובפארק נחל באר-שבע.
מר בועז גור לביא ,מייסד וסמנכ''ל כספים חברת  CDIהציג את פעילות החברה ואת
השותפות עם עיריית ב''ש בפרויקט ''עיר חכמה'' ובהמשך התקיים סיור  -מצ''ב מצגת.
מר רוביק דנילוביץ' ,יו''ר הוועדה :השנה החלטנו לחשוף את חברי ועדת איכות הסביבה
לעשייה של פרויקטים ומיזמים שונים ,במסגרת הוועדה תיחשפו לפעילותו של מרכז
חדשנות דיגיטלית הראשון מסוגו בארץ ,בפארק ההייטק – של חברת .CDI
בשלב הראשון המרכז התמקד בתחום הבריאות הדיגיטלית ובמקביל הונחו יסודות לקידום
חדשנות דיגיטלית בתחומי הרווחה ,החינוך וערים חכמות.
נכון להיום אנו מקדמים פרויקט משותף בנושא קידום טכנולוגיות אשר ישפרו את שירות
הניקיון לתושבי העיר וזאת כחלק מתהליך הפיכתה של באר שבע לעיר חכמה.

_______________________
רוביק דנילוביץ רה''ע ומחזיק תיק איכות הסביבה
יו''ר ועדת איכות הסביבה

כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד  ,15באר-שבע  84100טלפון  ,08-6463760/809פקס' 08-6463999

