עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  1/91מתאריך 5/3/2019
נכחו ה"ה:
יסמין סקס-פרידמן – יו"ר
אריק יעקב  -סגן מנהל אגף איכות הסביבה
חיים אדירי – נציג עמותת באר שבע ירוקה -חברי הועדה
טל אל על  -סגן ומ"מ ראש העיר -מוזמן
רויטל ריקלין -נציגת השר להגנת הסביבה
בלהה גבעון – מנכ"לית עמותת נגב בר קיימא
איציק הלמן
נתן חיים
שלמה סלומון – מוזמנים קבועים
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
אבי פוגל – מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
דובי פרנקל -מנהל אגף הפיקוח
ד"ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
אדר' רועי לביא  -אדריכל העיר
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית
מיכאל אוחיון – מתאם בריאות עירוני
עו"ס ורד ששון – יועצת לקידום מעמד האישה
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
יקיר הרוש-מנהל מח' בטחון מים איכות מים ושפכי תעשייה
לריסה מלמד – מנהלת היחידה לאיכות סביבה
עו"ד חן דומר  -נציגי הלשכה המשפטית
אשר מלול  -רכז חינוך סביבתי -מינהל החינוך
אחיקם אורבוך  -רכז גינות קהילתיות ,איכות הסביבה
חנן רוסבי -רכז איכות הסביבה תעשייה ותשתיות
גלי סובל  -מתאמת רווחת בעלי חיים -
יוסי זזון  -חשב מינהל תפעול
יניב שטיוי  -סגן מנהל אגף איכות הסביבה
יקיר הרוש -מנהל מח' בטחון איכות מים ושפכי תעשייה
ניסים סבג
נעדרו:
משה ינאי
משה בן זקן
מוטי בן יהודה
גלית פרג  -נציגת החברה להגנת הטבע –התנצלה -חברי ועדה
זהבה הראל -ראשת מינהל החינוך
עמית ריינגולד – מנהל אגף מנהל לוגיסטיקה וחירום -התנצל
אתי כהן – מנהלת אגף הרווחה
אלונה סולדחין  -מנהלת מחלקת רישוי בניה
גיל מארק
פרוטוקול ישיבה:
יסמין סקס מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה – אני פותחת את הועדה לאיכות הסביבה מס'
.1/91
על סדר יום ועדת איכות הסביבה :
 .1קביעת אופן עבודת הוועדה:
א .התכנית השנתית.
ב .נוכחות בישיבות הוועדה.
ג .אישור הוועדה למשלוח זימונים/פרוטוקולים במייל( .למי שאין מייל יישלח לביתו).
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 .2תכנון הקמת קריית בעלי חיים -יוצג ע"י מר טל אל על ,סגן ומ"מ רה"ע ורועי לביא,
אדריכל העיר.
 .3עדכונים ושונות.
יסמין סקס– אני מברכת את כל חברי הוועדה ושמחה לשמש באופן רשמי כיו''ר ועדת איכות
הסביבה.
יסמין הציגה את התוכנית השנתית והדגישה את החשיבות של קיום הוועדה עם נוכחות מלאה
של החברים.
טל אל על-ברצוני לברך את יו''ר הועדה יסמין סקס ,שהינה האדם הנכון לתפקיד בכל היבט,
וכמו כן אני מברך את חברי המועצה וחברי הוועדה בשנת עבודה פורייה.
הנושא הסביבתי הינו בעל השפעה רבה על איכות חיינו והוא חוצה את כלל תחומי החיים ולכן
קיימת חשיבות ליוזמות ורעיונות מצד הוועדה ,ודלתי תמיד פתוחה בנושא.
יסמין ביקשה שנציג פרויקט שכולנו מאמינים בו -תכנון הקמת קריית בעלי חיים.
מבחינה סטטוטורית אין ייעוד קרקע לפעילות בעלי חיים ואנו מצאנו מודל חדשני של אזור
שיוגדר בתב''עות.
קריית בעלי חיים תכלול פעילות בע''ח באותו תא שטח ,שייתן פתרונות לחוות סוסים ,מרפאה,
חתוליה ,גוריה ועוד.
נכון להיום אין לנו קרקע סטטוטורית הציע לעמותות העוסקות בבע''ח ולכן קידום התכנון חשוב
ביותר .הרעיון לקדם תכנון והקמה של קירית בע''ח קיבל את מלא התמיכה של רה''ע.
דימיטרי פיגלאנסקי  -מדובר על פרויקט ייחודי ,עתיר השקעה עם אתגר מימוני .עד כה השקענו
לא מעט בפורומים משותפים ,הכנו פרוגרמה שמאחדת את כל הצרכים ,וגייסנו את רשות
מקרקעי ישראל  .יש צורך בתקציב לתשתיות הנדסיות תוך שילוב הפאן העסקי -גיוס יזמים
שירכשו קרקעות וישקיעו בפרויקט ,והן בשיווק לצורכי מסחר ,ולשם כך אנחנו חייבים להכין
את השטח ,נגישות של כבישים וכד'.
רועי לביא -אני אציג לכם בחינת היתכנות .העבודה נעשתה על מיקום מסוים אבל לא בטוח שזה
המיקום הסופי .מטרת ההצגה הינה לתת קונספט רעיוני .בשלב התכנון הרעיוני הסתמכנו גם על
ממצאי סקר טבע עירוני תוך התייחסות לערכי טבע ומורשת ותכנון שלא יפגע בשטחים הפתוחים.
השטח נמצא בצמידות לעיר על מנת שלא יפריע מבחינת רעש .האתגר הגדול להראות תכנון
הנטמע עם הסביבה ומכבד את הסביבה – .מצ''ב מצגת
אריק יעקב -יש עדכון בנושא פסולת אלקטרונית .בימים אלה עיריית באר-שבע חתמה הסכם עם
קבלן לאיסוף פסולת אלקטרונית .תתקיים הסברה לתושבים ,ופרסום נקודות איסוף שיהיו
מתוחמים על מנת למנוע גניבות .בימים אלה יחל פיילוט בנושא בבתי הספר.
חיים אדירי -חשוב להמשיך ולקדם את פרויקט הפוטו וולטאי שקידמנו בזמנו.
רונית איבגי -נכון להיום ,במסגרת תקציב של המשרד להגנת הסביבה ,אנו מבצעים התקנת
לוחות פוטו וולטאיים על כ 20 -מוסדות ציבור.
איציק הלמן  -חשוב להפיץ מידע בנושא איכות הסביבה על פרויקטים קיימים ,וליצור שיתוף
ציבור על ידי תחרות שנתית של ועד בית ,מוסדות חינוך ועוד.
בלהה גבעון -ברצוני ליידע על פרויקט שאנו מקדמים עם העירייה – הקמת חווה עירונית
קהילתית בשכונה ד' לתושבים ביחד עם אגף הרווחה ושיתוף מוסדות החינוך הצמודים לחווה.
יסמין סקס -תודה לכל המשתתפים ומאחלת לכולנו שנה של עשייה פורייה.
_______________________
יסמין סקס ,חברת מועצה
מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה
רשמה :רונית אבגי

