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דברי פתיחה -רוביק דנילוביץ' ראש העיר ויו''ר הועדה.
מדיניות העירייה בנושא אכיפת צואת כלבים ברחבי העיר – יוצג ע"י מר אמנון
כהן,
מנהל אגף איכות הסביבה.
 הצגת מהלך ההסברה בנושא צואת כלבים בקרב הציבור.
 הצגת נתוני אכיפה בשנת  2015בנושא צואת כלבים.
דיון  -התייחסות חברי הועדה לנושא.
דיווח ועדכונים סביבתיים – יוצג ע"י מר אמנון כהן ,מנהל אגף הסביבה.
שונות.

פתיחת הישיבה-
רה''ע רוביק דנילוביץ :ברצוני להודות לכל חברי הוועדה על השתתפותכם בוועדה חשובה
זו .אנחנו עומדים בפני אתגרים משמעותיים הן בפיתוח הנגב והן בפיתוח העיר ב''ש.
הנושא המרכזי יוצג על ידי אמנון כהן  -מדיניות העירייה ביחס לאכיפת צואת כלבים
ברחבי העיר.
אמנון כהן :מצ''ב מצגת
רה''ע רוביק דנילוביץ :אנחנו יוצאים לקמפיין הסברה מקיף בנושא צואת כלבים .המטרה
שלנו לא קשורה להיבט הכלכלי של אכיפה זהו רק אמצעי .המטרה היא להעלות את
המודעות ולחנך לשמירה על המרחב הציבורי שלנו .אחרי מסע הסברה מקיף נתייחס
לנושא לפגיעה במרחב הציבורי באפס סובלנות.
צביקה כהן :מדובר בקמפיין הסברה רחב בכלי המדיה השונים :פייסבוק ,מקומונים,
לוחות מודעות ,שילוט אלקטרוני  .הפרסום נעשה בשפה העברית ובשפה הרוסית  -מצ''ב
מצגת.
יסמין סקס פרידמן -הנושא חשוב אבל אני חייבת להסתייג ,אין ספק שדרוש חינוך לאיסוף
צואת כלבים אבל ,בעיר יש אלפי כלבים משוטטים בלי בעלים לדוגמא בנווה נוי וברמות.
הנתון של  200דוחות עם הכנסה של  ₪ 80,000הוא חשוב .צריך לעשות שימוש בכסף
לסבסד עיקור וסירוס של כלבים ,הוזלת העלות תעודד את התושבים ולדעתי חייבת להיות
תוכנית מניעה של עיקור וסירוס ברמה בארצית .העיר באר שבע סובלת מ 70,000 -כלבים
משוטטים שמגיעים לעיר מהפזורה.
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משה בורוכוב :היבט נוסף שמענו שניתנו  200דוחות הציבור לא שמע על כך ,לא פרסמת
לא עשית .צריך לפרסם בכל המקומונים דיווח אחת לכמה זמן ,כמה דוחות ניתנו כמה כסף
התקבל עבורם וכמה כסף ניצלנו ולטובת מה? הציבור לא מודע לאכיפה .הצעה נוספת היא
להציב כל פעם במקום אחר פקח משעה  6.00בבוקר עד שעה  21.00בלילה שייתן
דוחות .אפשר גם לשים מחסומים בכניסות העיר ולבדוק רכבים שמובילים כלבים לעיר.
בלה אלכסנדרוב :בשכונה ד' יש קבוצת פעילים שעוסקת בניקיון צואת כלבים .עשינו
קמפיין בשכונה ולרוב לסטודנטים יש כלבים .האם ניתן להעביר קורס נאמני ניקיון לפעילים
שיעסקו רק בנושא צואת כלבים?
רונית זאבי :אני חושבת שנכון לייצר שת''פ מורחב של משרד החקלאות ,משרד הבריאות,
המשרד להגנת הסביבה .בפארק נחל באר שבע ניתן לראות את בעיית הכלבים
המשוטטים .נושא השפה הוא אקוטי חשוב לפרסם גם בשפה הערבית ולפעול במערכת
החינוך.
רה''ע רוביק דנילוביץ :פניתי לכלל ראשי הרשויות אך ,לצערי הנושא כנראה לא נמצא
בסדר העדיפות.
אמנון כהן :עיריית ב''ש מפזרת חיסונים לטובת הכלבים מהפזורה .ניסינו לפנות ברמה
המקצועית לווטרינרים באזור ואף קיימנו כנס בנושא אבל זה לא ממש עזר.
איציק הלמן :הפרויקט הזה צריך להיות רב מערכתי ורב שנתי שבו יופיעו כל הפעולות
שעלו בישיבה.
ד''ר רומן זינגר :עיריית ב''ש היא היחידה בארץ ששנה וחצי הפסיקה המתות חסד של
כלבים בריאים למעט כלבים חולים .לפני כל המתה מתקיימת התייעצות מקצועית בנושא.
בשל מדיניות זאת נוצר מצב שלא ניתן לקלוט כלבים משוטטים אם בעבר היו  60כלבים
כיום יש  135כלבים.
רה''ע רוביק דנילוביץ :אין ספק שצריך להוביל תוכנית ארוכת טווח לעיקור וסירוס כלבים.
ד''ר רומן זינגר :כלבים מייצרים כ 5 -טון צואה ביום ולדעתי חצי מהכמות שייכת לכלבים
משוטטים וכדי לטפל בבעיה יש צורך בהגדלת תקציב וכוח אדם.
רה''ע רוביק דנילוביץ :האם קיימת תוכנית בנושא כלבים משוטטים ? אם כן שתועבר אלי.
ד''ר רומן זינגר :קיימת תוכנית ואדאג להעבירה.
יסמין סקס פרידמן :אם יש תקציב מאכיפה האם העירייה יכולה לסבסד עיקור וסירוס
כלבים?
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רה''ע רוביק דנילוביץ :אני מוכן לשקול את ההצעה.
צביקה כהן :צריך להדגיש שעבודת אגף איכות הסביבה מתייחסת למחזיקי כלבים בעיר
ולא בנוגע לכלבים משוטטים 200 .דוחות זה טיפה בים אבל ,לאחר הקמפיין נוכל לצאת
בפעולות אכיפה.
בלה אלכסנדרוב :בב''ש יש הרבה שצ''פים וניתן להקים פארקים לכלבים שיתנו מענה
לנושא.
אמנון כהן :כיום יש  6גינות לכלבים .
רה''ע רוביק דנילוביץ :אנחנו נמפה עוד שטחים לטובת הקמת פארקים לכלבים ועכשיו
אמנון כהן ,ייתן דיווח כללי בנושא איכות הסביבה.
אמנון כהן :בנושא הפרדה במקור -סיימנו פריסה ברחבי העיר .התקיים דיון עם המשרד
להגנת הסביבה ,בנושא חסמים שעלו במסגרת הפרויקט והגענו עמם להבנות .נכנסנו
לפעילות באזורי התעשייה .שיתוף הפעולה עם התושבים בנוגע להפרדת פסולת רטובה
ויבשה הוא יחסית נמוך לעומת שיתוף הפעולה הגבוה שאנו מקבלים מבעלי האולמות,
קייטרינג וממטבחים שונים הקיימים בעיר ולכן הכפלנו את כמות הפסולת הרטובה ואנו
נמשיך לעסוק בפרויקט גם הלאה.
בנושא החלפת הפחים הירוקים בפחים מוטמנים אנו מתקדמים בהתאם לתוכנית הקיימת.
בפתח חגי תשרי ואנחנו מתגברים את נושא הניקיון ואיסוף הגזם זהו חודש עמוס ונעבוד
בו עד כניסת החג.
רה''ע רוביק דנילוביץ :יש לי עדכון ,היום משרד הפנים הודיע לנו שהוא מאשר את
העברת חוות הגז מב''ש לעמק שרה וזוהי בשורה חשובה כי זהו אחד הדברים שמהווה
חסם לאזור
שהפך להיות מסחרי וקשור להמשך התפתחותה של העיר .במשך  3שנים התקיים משא
ומתן והיום קיבלנו גושפנקא רשמית .החל מעכשיו יחל תהליך שיארך כשנתיים להעתקת
חוות הגז .גם מפעל מכתשים אמור לצאת מהעיר לאזור נאות חובב עד סוף שנת .2017
אני אציג באחת הישיבות בצורה מסודרת את הסיכומים בנושאים אלה.
לסיכום ,לדיון הבא נציג נושאים שבהם נדון בוועדות הבאות ,ושיהיה לכולנו חג שמח
ושנה טובה.

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