עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  12/1134מתאריך 19/12/2016
נכחו ה"ה:

רוביק דנילוביץ' -יו"ר
משה בורוכוב (ולרי מגירוב – מ''מ)
נועם יחיאל  -מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן -חברי הועדה
נציגי עירייה
צביקה כהן  -עוזר רה''ע
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע
יובל חדד
נתן חיים
מאיר שימקו  -מוזמנים קבועים
זהבה הראל -ראשת מינהל החינוך
אתי כהן – מנהלת אגף הרווחה
אזולאי שושנה – נציגת לשכה משפטית
לריסה מלמד – מנהלת היחידה לאיכות סביבה
ד"ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
אלי אקוקה -נציג אגף הפיקוח
אבי פוגל – מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות ,איכות הסביבה
חנן רוסבי -רכז איכות הסביבה תעשייה ותשתיות
מיכאל אוחיון – מתאם בריאות עירוני
נועה שני – מתאמת רווחת בעלי חיים

נעדרו
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ)
יסמין סקס-פרידמן (משה ינאי -מ"מ)
בלה אלכסנדרוב -חברי ועדה
עמית ריינגולד – סגן מנהל אגף ,מנהל לוגיסטיקה וחירום -התנצל
רו''ח תומר ביטון -גזבר העירייה (מ'מ יוסי זזון)
עו"ס עדנה סבאג-קריבוי – יועצת למעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
לוסי פלדזון – מנהלת מחלקת רישוי בניה -נציגי העירייה
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה
ד"ר מיכאל גדלביץ' – רופא המחוז ,משרד הבריאות
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה  -התנצל
גנדי נובוסלסקי – מהנדס ראשי תאגיד "מי שבע"
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פרוטוקול ישיבה
על סדר היום  -קמפיין הסברה לנושא ניקיון
פתיחה -רה''ע רוביק דנילוביץ ,יו''ר הוועדה :היום מתקיימת הישיבה האחרונה של ועדת
איכות הסביבה לשנת  .2016הנושא שיוצג ע''י צביקה כהן ,הוא קמפיין ההסברה לנושא
הניקיון בעיר ( מצ''ב מצגת).
דיון :
רוביק -המטרה לבצע קמפיין הסברה רחב לנושא הניקיון בעיר ,בשלב השני ניכנס
לתהליך של אכיפה ברחבי העיר .השקענו תקציבים גדולים להוצאת הצפרדעים והכנסת
הפחים המוטמנים שנראים יותר אסתטיים ,ומכל מיני סיבות אנו רואים שהפחים נשארים
חצי ריקים ושקיות אשפה נזרקות מסביב למוטמן.
אנו פונים לתושבים בבקשה לשמור על הסביבה.
בורוכוב -יש לי מספר דברים לומר ,חשוב לרענן ולתת הסבר לתושבים על סוגי הפסולת
השונה .בעיה נוספת היא שאנשים נגעלים לפתוח את הפח ביד.
רוביק -בנושא הפתיחה הידנית אנחנו בודקים כל מיני טכנולוגיות .פנינו לחברת CDI
וחשבנו על מציאת טכנולוגיות חווייתיות לפתיחת הפח ,בדקנו את נושא הפתיחה הרגלית
וזה בעיתי מבחינה טכנית .הנושא הזה מעסיק גם את שאר הרשויות.
איציק  -אני מציע לפרסם גם בטופס הארנונה.
זהבה -חשוב להיכנס לכלל מערכת החינוך כפי שהיה בהפרדה במקור.
אתי -חייב להיות מערך הסברה מפותח ולהיכנס גם למועדוניות .
צביקה – אנו מתכננים פרסום בכל כלי המדיה ,דגלים ,שילוט דיגיטלי וכרזות על מבנים.
בורוכוב -הרבה אנשים מקשיבים לרדיו דרום ולדעתי אם תצא פנייה אישית של רה''ע
לשמירה על הניקיון זה יעזור .חודש אחר כך אולי מנהל אגף איכות הסביבה? יעלה
לשידור ייתן אזהרה שהעירייה נכנסת לתהליך של אכיפה ויחלו בדיווח של מספר מקבלי
הקנסות.
נתן -חשוב להתחיל בחינוך והסברה מרצון ואחר כך אכיפה.
צביקה -אני מציע שבחודש מרץ נציג נתוני אכיפה ונבדוק את השפעת הקמפיין.
רוביק  -השלב הראשון בקמפיין הוא הסברה רחבה בכל אמצעי שניתן ,השלב הבא יהיה
של אכיפה אינטנסיבית.

_______________________

עיריית באר-שבע
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