עיריית באר-שבע

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  5/382מתאריך 30.3.2015
לכבוד ה"ה:

טל אל על -יו"ר
אמנון כהן – מנהל אגף איכות הסביבה
בלה אלכסנדרוב – מנכ''לית עמותת תור המדבר
יצחק הלמן – חברי הועדה
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע  -מוזמנת קבועה
מאיר שימקו -התאחדות התעשיינים -מוזמן קבוע
רונית איבגי – מתאמת קיימות עירונית
נציגי עירייה
דמיטרי פיגלאנסקי – מהנדס העירייה
עמית ריינגולד –סגן מנהל אגף,מנהל לוגיסטיקה וחירום
לריסה מלמד – מנהלת היחידה לאיכות סביבה
נתן מרדר – עוזר ס .רה''ע מחזיק תיק איכות הסביבה
עו''ד מוריה מלול לשכה משפטית
דני טפר -אגף הפיקוח
עו''ד אביחי לוי -לשכה משפטית
חנן רוסבי – רכז יחידה סביבתית ,רישוי עסקים
יהוד מרסיינו -נציג גזברות במקום תומר
אחיקם אברבוך -רכז גינות קהילתיות
נעדרו:
יסמין סקס-פרידמן (משה ינאי -מ"מ)
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה  -מוזמנת קבועה -התנצלה
נמרוד רפפורט – רכז חינוך סביבתי
מוטי לוזון – נציג ארגון הקבלנים – משקיף
יובל חדד  -מוזמן קבוע
משה בורוכוב (ולרי מיגירוב-מ"מ)
טלי כפיר  -משרד הבריאות
אינה רבינוביץ' -ע /מבקר העירייה ותלונות הציבור–נציגת מבקר
אתי כהן – סגנית מנהלת אגף הרווחה
זהבה הראל -ראש מינהל החינוך
אדר' יוספה דברה  -אדריכלית העיר
מאיר חזוט – מהנדס תאגיד "מי שבע"
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
לוסי פלדזון – מנהלת מחלקת רישוי בניה

מוזמנים:
גיא סמט -מנהל מחוז המשרד להגנת הסביבה
יואב פרגו -יחידת התכנון החברה להגנת הטבע
יונתן יפרח -החברה להגנת הטבע
עודד מצר – אקולוג המשרד להגנת הסביבה
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עיריית באר-שבע
ועדה לאיכות הסביבה מס' 5/382
סדר היום
נושא מרכזי :סקר טבע עירוני בעיר באר שבע
פתיחה -טל אל על מ''מ ,סגן רה''ע ומחזיק תיק איכות הסביבה
גיא סמט -מנהל מחוז דרום המשרד להגנת הסביבה -עמדת המשרד להגנת הסביבה
להטמעת תכנון עיר המתחשב בטבע העירוני.
הצגת פרויקט סקר טבע עירוני – יואב פרגו -יחידת תכנון החלה''ט
 תיאור הפרויקט בכללותו
 ממצאי סקר השטח
 תוכנית העבודה
 הצגת המלצות החלה"ט להטמעת הממצאים
דיון  -התייחסויות חברי הוועדה לסקר.
שונות -אמנון כהן
סיכום -יו''ר הועדה טל אל על
פתיחת הישיבה-
טל אל על :שלום חברים ,גיא סמט מנהל מחוז דרום המשרד להגנת הסביבה ,נציגי
המשרד ונציגי החברה להגנת הטבע שערכו את סקר טבע עירוני.
זאת הזדמנות לברך את המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע שמביאים
למודעות את הנושא של טבע עירוני .הסקר גילה לנו דברים מדהימים על בעלי החיים
והצומח בתוך העיר ולכן קיימת חשיבות רבה לשמירה על ערכי הטבע.
בעקבות הכנת הסקר התקבלו שתי החלטות:
 .1החלטה משותפת יחד עם ד''ר חפצי זוהר סגנית רה''ע מחזיקת תיק חינוך,
לעשות שימוש בממצאי הסקר לטובת בניית תוכניות ופעילויות חינוכיות במערכת
החינוך הפורמאלית.
 .2להציג את ממצאי הסקר לוועדת תכנון ובנייה ולייצר תאי שטח במטרה ,להגן
עליהם ולהטמיע את ערכי טבע עירוני במגבלות של פיתוח ואי פיתוח .חשוב שנוכל
לגייס משאבים ושותפים על מנת לפתח את הנושא.
גיא סמט :זה מרשים שהגיע פורום מכובד לדבר על נושא טבע עירוני .לצד נושא הטמעה
של חשיבות על שמירת ערכי טבע עירוני בתחום הבנייה קימת חשיבות ''למתג'' את העיר
באר שבע .למשל היום יש פרסום למוזאון הילדים אז ניתן לפרסם מוזאון הילדים אומנות
ושמירה על הטבע .דוגמא נוספת היא פריחת הצבעונים בעיר .אנשים לא מאמינים
שבפרפריה קיימת פריחת אירוסים וצבעוני .הציבור הרחב מזהה את העיר באר שבע כעיר
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מדברית ולא מזהה אותה בכלל עם פריחה ועל כך צריך לעבוד ולמתג את העיר קצת
אחרת.
רונית זאבי :מדובר על סקר טבע עירוני ראשון שנעשה בעיר מדברית .הכנת הסקר היה
בסיוע המשרד להגנת הסביבה והעירייה .המטרה שלנו להצליח להטמיע את ממצאי הסקר
המערכת החינוך והתכנון.
טל אל על :יואב מיחידת הסקרים של החברה להגנת הטבע יציג את ממצאי הסקר.
יואב...מצ''ב מצגת -סקר טבע עירוני
גיא סמט :המצגת מרשימה היא מציגה זווית אחרת של העיר ב''ש .זהו מצאי לתכנון.
השלב הבא צריך להביא את הידע על הטבע בעיר למודעות וידיעת הציבור .חשוב למתג
את העיר עם פרח וערכי טבע מסוימים .ב''ש זה לא רק מדבר אלא גם ,פרפרים ,פרחים.
יש צורך בבניית תוכנית עבודה מפורטת .לגבי תקציבים ברגע שתהייה תוכנית נראה כמובן
על פי החלטת ממשלה כיצד ניתן להקצות תקציבים .אני מאמין שאם יש תוכנית טובה ניתן
למצוא תקציב.
בלה אלכסנדרוב -זה פשוט מדהים .ערוץ פעולה זה למיתוג העיר ,יענה על הצורך של
אותם זוגות שעוזבים את העיר בטענה ''שחסר להם טבע בעיר.
אמנון כהן -בימים אלה אנו מדברים על הקמת מרכז טבע עירוני שבמסגרתו יש תכנון של
מיקום עוגן .אני חושב שצריך ללכת על מוקדי טבע עירוני הקיימים ברחבי העיר ולגייס את
המערכת הקהילתית ,מוסדות החינוך ,תנועות נוער ועוד .הייתי מחבר את תנועות הנוער
לאתרי הטבע .כאשר הסקר יוגש נוכל ליצור רשת של אטרקציות .כבר עכשיו ניתן לבחור
שני מוקדים ולצרפם לאירוע עירוני וניתן לכך פרסום בתמונה ולא רק במלל.
איציק הלמן -הייתי רוצה לדעת מה התכנון לגבי המחצבה כמוקד טבע עירוני?
טל אל על :התקיימה תחרות בנ''ל בנושא תכנון המחצבה .הרעיון הכללי הוא חידוש
המחצבה כמו שהיא וייצור כלים מחומרים של המחצבה .העבודה תתבצע ידנית כל זאת
עם הקמת מרכז מבקרים .התוכנית תוצג בפני הוועדה כאשר היא תסתיים ותאושר סופית.
בלה אלכסדרוב :על מנת לקדם תוכנית יש לחשוב יצירתית ולפרסם קול קורא לארגונים
שיאמצו מוקד וייתנו הדרכות.
אחיקם אברבוך :נושא הנגישות הוא נושא קריטי אם רוצים חשיפה .יש לפתח שבילי גישה
בטוחים.
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רונית זאבי :בשביל סובב באר שבע שהוא חלק משביל ישראל ,קיימים לאורכו לא מעט
מוקדי טבע .ניתן להכין מפה ''ירוקה'' לשכונות כלפי פנים וחוץ .העיר יכולה צריך לאמץ
את האמירה ''יש טבע בעיר''.
דימיטרי פיגלאנסקי :הסקר מהווה עבורנו אתגר חדש .הייתי רוצה לקבל את הסקר הסופי
על מנת לעשות בו שימוש בשלבי התכנון ובביצוע של פרויקטים .חשוב לקבל את המידע
ולכלול התייחסות בשלבי התכנון.
טל אל על :אני רוצה להודות לכם ,אנחנו התחלנו לקחת קדימה את הסקר ונציגו בוועדת
ההנהלה .אנו מופתעים לטובה ממצאי הסקר .אני רואה את הפוטנציאל וקידום ממצאי
הסקר הוא תלוי תכנון ,חשיבה ,חזון ,תקציבים וכו'.
חשוב לשים את הנושא על סדר היום זאת פלטפורמה שמשרתת את אגף הנדסה והתכנון,
חינוך ,תושבים .כלפי חוץ חשוב לייצר תפיסה חדשה של טבע עירוני.
עכשיו אמנון כהן יציג סקירה קצרה על הנעשה בתחום הסביבתי.
אמנון כהן :בנושא הפרדה במקור אנו פועלים בכל העיר ,כמו כן במערכת החינוך.
בחול המועד פסח יתקיים הפנינג בנושא קמפוסט ויחולקו שקי קומפוסט
החל תהליך של בניית מרכיב התנדבותי שיעבוד עם האגף ונכון לעכשיו זה נמצא בבדיקה
משפטית.
לקראת ל''ג בעומר אנו נערכים בעבודת מיפוי תוך הצבת שילוט שיסביר לציבו היכן ניתן
להבעיר מדורה.
כמו כן ,אנו פועלים ע''י אכיפה כלפי בעלי נכסים שלא דואגים לניקיון ולמצב תברואתי
בנכסיהם.
טל אל על :אז לסיום ברצוני לומר תודה ולכל המשתתפים ולאחל חג פסח שמח.
רשמה :רונית אבגי
מתאמת קיימות עירונית
טל אל על סגן רה''ע ומחזיק תיק איכות הסביבה
יו''ר ועדת איכות הסביבה
_______________________
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