עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  18/1580מתאריך 23.5.18
נכחו ה"ה:
יסמין סקס ,פרידמן – מ''מ יו''ר ועדה
אריק יעקב– מ''מ מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן – חברי ועדה
ד"ר רננה אילן -נציגת המשרד להגנת הסביבה
אביטן יצחק – נציג ציבור
נתן חיים – מוזמנים קבועים
עמית ריינגולד – מנהל אגף מנהל לוגיסטיקה וחירום
עו''ד סיגל שימן  -נציגת לשכה משפטית
עו''ד חן דומר-אסולין  -נציגת לשכה משפטית
לריסה מלמד – מנהלת יחידה סביבתית
חנן רוסבי -יחידה סביבתית
מירה ענבר -מנהלת מחלקת פסולת בניין
יניב שטיוי -סגן מנהל אגף איכות הסביבה
דובי פרנקל – אגף הפיקוח
אבי פוגל -מבקר העיריה
יוסי זזון– נציג אגף גזברות
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
בלה אלכסנדרוב – חברי ועדה
ד"ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
אשר מלול – רכז חינוך סביבתי
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע -התנצלה
אלי חזות – באר שבע ירוקה
אביב חצבני
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות – התנצל
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 העיר
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:

עיריית באר-שבע
יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה – אני פותחת את הועדה לאיכות הסביבה מס'
18/1580
על סדר יום ועדת איכות הסביבה :
 .1הצגת מדיניות בתחום הפסולת בניין בעיר-באר שבע -מר יניב שטיוי ,סגן מנהל אגף איכות
הסביבה.

יניב שטיוי– עיריית באר שבע פועלת בהתאם לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד  ,1984 -פסולת בנייה
היא פסולת הנוצרת בפעילות בנייה והריסה :חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבנייה ,או
שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בנייה ,לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים.
אני אציג כיצד הרשות מתמודדת עם הטיפול בפסולת בניין מכמה היבטים :הסדרת הנושא כבר משלב
קבלת היתר הבנייה ,טיפול בפסולת משיפוצים ובמרחב הציבורי והנושא המשמעותי הוא האכיפה
ופעולות למניעת תופעת השלכת הפסולת ושיתוף הציבור.
איציק הלמן -בקשתי מלשכת רה''ע לקבל נתונים בנושא פסולת בניין וברצוני לומר כל הכבוד על אופן
ההצגה והתמונה הנכונה בנושא.
יניב שטיוי -בנושא טיפול בפסולת משיפוצים כפי שהצגתי אנו מחלקים באלות לתושבים כמובן על פי
קריטריונים ברורים .אנו נותנים שירות בחינם לכלל התושבים של מתן באלות ופינוי הבאלות לאתר
מורשה ובכך מצמצמים את הפסולת המושלכת במרחב הציבורי.
איציק הלמן -חשוב שתפרסמו את השירות הזה במידעון העירייה כל שבוע.
נתן חיים -מה לגבי הפסולת שלא מזוהה בשטחים הפתוחים?
יניב -שטיוי -ההתמודדות עם ומי הם משליכי הפסולת בעיר ובעיקר במרחבים הפתוחים כידוע אינה
פשוטה .אבל ,אנו מתאמצים כן לנסות ולאתר מי המקור המשליך ולא מעט פעמים אנו מצליחים ואז
מבצעים תהליך אכיפה בהתאם ובמידה ולא הרשות אוספת בתוך העיר ובשטחים הפתוחים.

יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדה:
היום הוצגה בישיבה מדיניות שנוגעת לאיכות החיים של לכל אחד ואחת מאתנו ואני מאמינה שקיימת
חשיבות לחינוך הילדים כבר מגיל הגן למחזר ולשמור על הסביבה שלנו ולכן תודה על הצגת הנושא.
_______________________
יסמין סקס ,חברת מועצה
מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
רשמה :רונית אבגי

