עיריית באר-שבע
פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  20/1650מתאריך 9/7/18
נכחו ה"ה
יסמין סקס ,פרידמן – מ''מ יו''ר ועדה
יצחק אביטן מ''מ – אורטל פרלמן שמואלי
אריק יעקב– חברי ועדה
נתן חיים
רן שי– מוזמנים קבועים
עו''ד חן דומרי אסולין -נציגת לשכה משפטית
אתי כהן –מנהלת אגף רווחה
לריסה מלמד – מנהלת יחידה סביבתית
אחיקם אברבוך  -רכז גינות קהילתיות
דובי פרנקל – אגף הפיקוח
חנן רוסבי – יחידה סביבתית
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית  -נציגי עירייה
עדי כהן נייס – מנהל יישומי עיר חכמה -מוזמן
נעדרו ה''ה:
רוביק דנילוביץ ,רה''ע ויו''ר – (התנצל )
אורטל פרלמן שמואלי
משה בורוכוב – (התנצל )
בלה אלכסנדרוב – חברי ועדה
ד"ר רננה אילן -נציגת המשרד להגנת הסביבה
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע (-התנצלה)
בלהה גבעון –מנכ''לית עמותת נגב בר קיימא ( -התנצלה)
ד"ר מיכאל גדלביץ' – רופא המחוז ,משרד הבריאות
עופרי צפנת  -מהנדסת המחוז ,משרד הבריאות
יובל חדד
אביב חצבני
שילת נער
נתנאל ברגמן
איתי בשירי – מוזמנים קבועים
רו''ח תומר ביטון -גזבר העירייה או יוסי זזון חשב מנהל תפעול
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
אבי פוגל – מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
זהבה הראל -ראשת מנהל החינוך
עמית ריינגולד – מנהל אגף מנהל לוגיסטיקה וחירום
ד"ר רומן זינגר – ווטרינר העירוני
אדר' רועי לביא -אדריכל העיר _התנצל)
עו"ס ורד ששון – יועצת למעמד האישה
עו"ס דניאלה דרור – יועצת לענייני אזרחים ותיקים
מנהל אגף הנדסה תאגיד ''מי שבע -נציגי עירייה

עיריית באר-שבע
על סדר יום ועדת איכות הסביבה :
''באר שבע עיר חכמה ומקיימת'' – הוצג ע''י עדי כהן נייס ,מנהל יישומי עיר חכמה.
 .1עדי הציג את עקרונות העיר החכמה בבאר-שבע ,פרויקט עיר דיגיטלית ,והפיילוטים שנעשו במסגרת
הפרויקט.
 .2עדי הסביר בהרחבה על פיילוט ניהול הפסולת שכלל אמצעים טכנולוגיים לשליטה ובקרה על פינוי
הפסולת בעיר.
 .3הוצגו מספר שאלות מקצועיות הנוגעות לתחום ניהול הפסולת ,למסקנות שעלו ממנו ולכיווני
ההמשך.

_______________________
יסמין סקס ,חברת מועצה
מ''מ יו''ר ועדת איכות הסביבה

