עיריית באר-שבע

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  16/1433מתאריך 26/12/2017
נכחו ה"ה

יסמין סקס – פרידמן – מ''מ יו''ר ועדה
נועם יחיאל – מנהל אגף איכות הסביבה
יצחק הלמן – חברי ועדה
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע
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 אזולאי שושנה -נציגת לשכה משפטית
מיכאל אוחיון – מתאם בריאות עירוני
לריסה מלמד – מנהלת יחידה סביבתית
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית  -נציגי עירייה

נעדרו:

רוביק דנילוביץ ,רה''ע ויו''ר ועדת איכות – התנצל(מחלה)
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ)
משה בורוכוב – התנצל על היעדרותו
בלה אלכסנדרוב – התנצלה על היעדרותה
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 על היעדרותה
יובל חדד
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
אבי פוגל – מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
זהבה הראל -ראשת מנהל החינוך
בני מגרלשווילי – מנהל אגף הפיקוח
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:
יסמין סקס :ערב טוב לכל החברים ,ראשית ברצוני להתנצל בשם ראש העיר ויו''ר ועדת איכות
הסביבה מר רוביק דנילוביץ ,על שנבצר ממנו להשתתף בוועדה ,אינו חש בטוב.

עיריית באר-שבע
על סדר יום ועדת איכות הסביבה:
'' .1תוכנית ברית ערים'' פורום ה – 15-יוצג ע''י הגב' איבגי רונית.
 .2סיכום
רונית איבגי :במסגרת תוכנית ''ברית ערים'' אותה מקדם פורום ה 15-הוגשה לראשי הרשויות
חוברת /מדריך לדרג הבכיר בעירייה העוסק באופן שיש להוביל ,לבצע ולהטמיע את חזון אמנת
האקלים בעבודה השוטפת.
המדריך מפרט את היסודות לקיימות ולאיכות חיים עירונית -התחייבויות המעשיות שלוקחות
על עצמן העיריות כדי להגשים את אמנת האקלים .המדריך כולל המלצה להטמעה של תחום
הקיימות במבנה הארגוני וכן פעולות לניהול סביבתי ברמה העירונית.
השלב הראשון בתהליך – הוא אימוץ עקרונות הקיימות והגנת האקלים בחזון העירוני
ובהתנהלות העירייה .על מנת להשפיע על איכות החיים והסביבה העירונית באופן מהותי יש
לקדם את נושא הקיימות כתפיסה אסטרטגית עירונית מקיפה ,רוחבית חוצת אגפים ומחלקות,
הבאה לידי ביטוי בתכניות העבודה של העירייה  .מצ''ב מצגת
יסמין סקס – לסיכום ,אני חושבת שנכון שהמצגת על ''תוכנית ברי ערים'' תוצג לחברי
המועצה.
כמו כן ,בהמשך לדיון שהתקיים בישיבה ,קיימת חשיבות לחדש את תהליך ''יירוק עסקים''
בעיר ולמצוא שותפים ומקורות תקציב לנושא.
_______________________
יסמין סקס ,חברת מועצה
מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
רשמה :רונית אבגי

