עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  19/1596מתאריך 4.6.18
נכחו ה" ה:
יסמין סקס ,פרידמן – מ''מ יו''ר ועדה
יצחק אביטן מ''מ – אורטל פרלמן שמואלי
יצחק הלמן – חברי ועדה
נתן חיים – מוזמנים קבועים
עו''ד סיגל שימן  -נציגת לשכה משפטית
עו''ד חן דומר-אסולין  -נציגת לשכה משפטית
לריסה מלמד – מנהלת יחידה סביבתית
אשר מלול – רכז חינוך סביבתי
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות
יניב שטיוי -סגן מנהל אגף איכות הסביבה
דובי פרנקל – אגף הפיקוח
כינרת איגור -מבקר העיריה
מיכאל אוחיון -מאתם בריאות עירוני
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית  -נציגי עירייה
ברמאן נתנאל -נציג מועצת תלמידים
שילת נגר – נציגת מועצת תלמידים
בני ברסוקוב -נציג מועצת תלמידים
נעדרו:
רוביק דנילוביץ ,רה''ע ויו''ר – התנצל על היעדרותו
משה בורוכוב  -התנצל
אריק יעקב– מ''מ מנהל אגף איכות הסביבה -התנצל
בלה אלכסנדרוב – חברי ועדה
עמית ריינגולד – מנהל אגף מנהל לוגיסטיקה וחירום
ד"ר רננה אילן -נציגת המשרד להגנת הסביבה
ד"ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
חנן רוסבי – יחידה סביבתית -התנצל
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע -התנצלה
אלי חזות – באר שבע ירוקה
אביב חצבני
יוסי זזון– נציג אגף גזברות
ד"ר מיכאל גדלביץ' – רופא המחוז ,משרד הבריאות
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
גלי סובל – מתאמת רווחת בעלי חיים
בלהה גבעון –מנכ''לית עמותת נגב בר קיימא  -התנצלה
יובל חדד
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
זהבה הראל -ראשת מנהל החינוך
אדר' רועי לביא  -אדריכל העירעו"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:
יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה – אני פותחת את הועדה לאיכות הסביבה מס'
19/1596

עיריית באר-שבע
על סדר יום ועדת איכות הסביבה :
 .1חינוך סביבתי בעיר באר שבע – מר אשר מלול ,רכז חינוך סביבתי.
אשר מלול :הערך המוסף שבאינטגרציה הדיסציפלינארית הינו ,קיום פעילויות ותכניות משותפות
בנושאי קיימות ובריאות תומכים בגישה הוליסטית של אורח חיים בריא ומקיים ומשלימים זה את זה
הן בהיבטים של עיצוב העמדות  ,התפיסות ,המודעות והן בהיבטים מעשיים של שינוי והתאמה של
אורחות החיים והטמעת ערכי הליבה בקרב התלמידים והצוותים כאחד .במצגת אציג את החיבורים
בתחומי שונים הקיימים במערכת החינוך כגון :גינות בית סיפריות ,תוכניות בריאות וכיצד כולן
מתחברות ויושבות תחת מטריית הקיימות –מצ''ב מצגת.
רונית איבגי -המשרד להגנת הסביבה מתקצב את החינוך הסביבתי מידי שנה וזאת במסגרת הגשת
קולות קוראים כמו כן ,הארגונים הסביבתיים מהווים זרוע ביצועית ותכנונית לקידום פרויקטים
במערכת החינוך והקהילה ואף מגייסים תקציבים לנושא כל זאת בשיתוף הדוק עם הגורמים השונים
בעירייה.
בתוך העירייה קיים שיתוף פעולה בן אגפי בן הרכז לחינוך סביבתי ,מתאם בריאות ורכז גינות
קהילתיות אחד מזין את השני.
איציק הלמן -יש פעילות רבה בשטח ,ביקרתי בעשרות בתי ספר שהצטרפו גם לתוכנית של ''היגיינה
ציבורית'' ואני ממליץ שלקראת שנת הלימודים הבאה יש לבצע סקר בבתי הספר לבדיקה האם קיימים
אשפתונים ,מחזוריות ועוד.
יסמין סקס – אני חושבת שקיימת חשיבות גם לקידום נושא בעלי חיים כחלק מהחינוך הסביבתי הרחב
ולכן חייבים להמשיך ולקדם את התוכנית ''יום שני ללא בשר'' כי יש לה משמעות רבה והשפעה ישירה
על הסביבה.
איציק הלמן -ניתן אולי לקבוע תת ועדה לנושא.
רונית איבגי  -בעירייה יש לנו מתאמת רווחת בעלי חיים שצריך לשתף ואתה לקדם תוכניות חינוכיות
קהילתיות בנושא .
יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדה :הנושא לשמירה על הסביבה קרוב לליבנו ,ההבנה שאנו מכלים את משאבי
הטבע ושבאחריותנו לדאוג לדורות הבאים .חשוב להתייחס לבעלי החיים כחלק מתחום הקשור להגנה
על הסביבה.

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

