עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  17/1456מתאריך 13/2/18
נכחו ה"ה:
רוביק דנילוביץ ,רה''ע ויו''ר
יסמין סקס ,פרידמן – מ''מ יו''ר ועדה
נועם יחיאל – מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן – חברי ועדה
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע
אלי חזות – באר שבע ירוקה
נתן חיים – מוזמנים קבועים
ד"ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
גלי סובל – מתאמת רווחת בעלי חיים
אשר מלול – רכז חינוך סביבתי
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות ,איכות הסביבה
יוסי זזון– נציג אגף גזברות
עו''ד סיגל שימן  -נציגת לשכה משפטית
לריסה מלמד – מנהלת יחידה סביבתית
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
דובי פרנקל – אגף הפיקוח
כינרת איגור -מבקר העיריה
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית  -נציגי עירייה
נעדרו ה"ה:
משה בורוכוב  -התנצל
בלה אלכסנדרוב – חברי ועדה
אביב חצבני
ד"ר מיכאל גדלביץ' – רופא המחוז ,משרד הבריאות
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
ד"ר רננה אילן -נציגת המשרד להגנת הסביבה
בלהה גבעון –מנכ''לית עמותת נגב בר קיימא  -התנצלה
יובל חדד
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
זהבה הראל -ראשת מנהל החינוך
עמית ריינגולד – מנהל אגף מנהל לוגיסטיקה וחירום
אדר' רועי לביא  -אדריכל העיר
אריק יעקב – סגן מנהל אגף איכות הסביבה
עו"ס ורד ששון – יועצת למעמד האישה
עו"ס דניאלה דרור – יועצת לענייני אזרחים ותיקים
מאיר חזוט – מהנדס תאגיד "מי שבע"
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
אלונה סולדחין – מנהלת מחלקת רישוי בניה
פרוטוקול ישיבה:
רוביק דנילוביץ רה''ע – אני שמח לפתוח את הוועדה בנושא באר שבע עיר בריאה ומקיימת.
לצערי ,אין באפשרותי להישאר בישיבה.
יסמין סקס ,מ''מ יו''ר ועדה.

עיריית באר-שבע
על סדר יום ועדת איכות הסביבה :
 .1מדיניות ''באר-שבע עיר מקיימת ובריאה''  -הגב' אתי כהן ,מנהלת אגף רווחה.
 .2הצגת תוכנית ''עיר בריאה'' פרויקטים ,תוכניות – מיכאל אוחיון ,מתאם בריאות עירוני .מצ''ב
מצגת.
אתי כהן :באר שבע עיר החברה ברשת ערים בריאות הפועלת לקידום תכניות בריאות מקיימת ברחבי
העיר ולמען התושבים ולכן חשוב לי להבהיר ,שאומנם יש קשר בין משרד הרווחה לנושא הבריאות אבל,
כשאנו מדברים על עיר בריאה ומקיימת אנו מדברים על מדיניות עירונית הנוגעת בכלל האוכלוסיות ולא
רק באוכלוסייה ''חלשה'' .המדיניות מובלת בשיתוף עם משרדי ממשלה ,אירגוניים ,קופות החולים ועוד.
התפיסה המובילה את התוכנית היא ,קידום בריאות  -מניעה ,ומודעות ולא טיפול במחלה.
בעיר באר שבע המודעות לנושא הולכת וגדלה בעיקר בגיל הביניים ואנו מקדמים פרויקטים ,ופעילויות
להעלאת המודעות לדוגמא :יום למניעת עישון ,פיתוח רחבת רד''ק .נשמח מאוד להזמין אתכם לטקס
סיום עבודות הפיתוח של רחבת רד''ק.
מיכאל אוחיון:
שמי מיכאל ,אני עו''ס במקצועי ומשמש בתפקיד מתאם בריאות עירוני .קידום בריאות עוסק באורח חיים
בריא ,תזונה בריאה ומכלכלת ,מניעת עישון ומניעת מחלות בכלל.
על פי הגדרת הארגון הבריאות העולמי  :בריאות כמרכיב של איכות חיים היא מצב של רווחה גופנית
נפשית וחברתית .תכניות הבריאות מבוססות על הערכת הציבור ורצונותיו ונעשות תוך ,שילוב התפישה
של העבודה הסוציאלית הקהילתית לצורך בניית חוסן עירוני קהילתי ,ורתימת התושבים להיות חלק פעיל
ואף מוביל בתכניות הבריאות .במצגת אציג פרויקטים ופעילויות המתקיימת בעיר כגון :יום הבן לאומי,
ללא עישון ,כנס בריאות ,פיתוח רחבת רד''ק ועוד.
יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדה:
היום הוצגה בישיבה מדיניות שנוגעת לכל אחד ואחת מאתנו ובהמשך לשאלות שעלו אני חושבת שנכון
לקיים חשיבה לגבי פרסום עירוני של כנסים ופרויקטים לתושבי העיר אולי כפי שהוצע בחשבון הארנונה
על מנת להגיע לכלל התושבים.

_______________________
יסמין סקס ,חברת מועצה
מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
רשמה :רונית איבגי

