עיריית באר-שבע
אגף איכות הסביבה

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס'  7/502מתאריך 15.12.2015
נכחו ה"ה:

רוביק דנילוביץ -יו"ר
משה בורוכוב (ולרי מיגירוב-מ"מ)
יסמין סקס-פרידמן (משה ינאי -מ"מ)
בלה אלכסנדרוב – מנכ''לית עמותת תור המדבר
יצחק הלמן – חברי הועדה
רונית זאבי – נציגת החברה להגנת הטבע  -מוזמנת קבועה
טלי כפיר -משרד הבריאות
נציגי עירייה
צביקה כהן – ע .רה''ע
עמית ריינגולד –סגן מנהל אגף ,מנהל לוגיסטיקה וחירום
לריסה מלמד – מנהלת היחידה לאיכות סביבה
זהבה הראל ראשת מנהל חינוך
אתי כהן – מנהלת אגף רווחה
אריק יעקב – סגן מנהל אגף איכות הסביבה
דובי פרנקל -נציג אגף הפיקוח
עו''ד חן דומר – לשכה משפטית
עו''ד סיגל שימן – לשכה משפטית
ד''ר רומן זינגר – הווטרינר העירוני
אדריכלית מרב מורד – נציגת מהנדס העיר
יהודה מרסיאנו – נציג אגף גזברות
שי לנגפורד –רכזת חינוך סביבתי
נועה שני -מתאמת רווחת בעלי חיים
אבי שטמקר  -נציג מבקר העירייה
חנן רוסבי -יחידה סביבתית
אחיקם אברבוך -רכז גינות קהילתיות
רונית אבגי מתאמת קיימות עירונית
עומרי זילברמן -פרויקטור הפרדה במקור
נעדרו:
מיכאל אוחיון – מתאם בריאות -התנצל
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ)
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה  -מוזמנת קבועה -התנצלה
מוטי לוזון – נציג ארגון הקבלנים – משקיף
יובל חדד  -מוזמן קבוע
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מאיר חזוט – מהנדס תאגיד "מי שבע"
מאיר שימקו -התאחדות התעשיינים -מוזמן קבוע
עו"ס דניאלה דרורי -יועצת לענייני אזרחים ותיקים
לוסי פלדזון – מנהלת מחלקת רישוי בניה

מוזמנים
בלהה גבעון -מנכ''לית נגב בר קיימא
מרב מורד – מנהלת מחלקת תכנון ,עיריית באר שבע
פרוטוקול ישיבה
רוביק דנילוביץ רה''ע :על סדר היום של הוועדה ,נושא מדיניות בנייה ירוקה בעיר באר
שבע :
 הטמעת תהליך ההתעדה לתקן בנייה ירוקה . 5281
 הצגת מסמך הנחיות לתב''ע.
הנושא יוצג ע"י האדריכלית מרב מורד ,מנהלת מחלקת תכנון.
מרב מורד :עיריית באר שבע פועלת לצמצום השפעות הליכי הבנייה בעיר על הסביבה,
בהתאם למחויבותה לתהליכים העולמיים והארציים ובמסגרת החתימה על אמנת פורום ה
–  . 15כמו כן ,אני משמשת נציגת העיר בפורום לבנייה ירוקה.
תכניות בניין עיר על מסמכיהן והוראותיהן מהוות מסד להטמעת הבנייה הירוקה ,להפחתה
ניכרת באנרגיה ולחסכון במשאבים.
המטרה של התהליך :הכנת מסמך הנחיות לתכנון ובנייה ברת קיימא (בנייה ירוקה)
שיהווה בסיס להכנת תכניות בניין עיר ,על פי עקרונות ,המבוססים על הת"י .5281
המסמך מיועד למתכננים ,עורכי תכניות מפורטות ויזמים וליצירת קווים מנחים המתבססים
על עקרונות פיתוח בר קיימא המסמך משמש ככלי לבודקי התכניות ,לבחינת הטמעת
המידע וכבקרה ליישום העקרונות במסמכי התכניות.
מבחינת ההערכות:
 היזם יידרש להעמיד יועץ המתמחה בנושא בנייה ירוקה.
 המתווה מוצע כפיילוט ,שיבחן לתקופה של שנה ,בסיומה יופקו לקחים ומסקנות.
מצ''ב  2מצגות
בלהה גבעון :האם יש צורך בחוק עזר עירוני על מנת להטמיע ולאכוף את תקן בנייה
ירוקה?
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רוביק דנילוביץ רה''ע :בשלב זה אין צורך מכיוון שהתהליך לקידום בנייה ירוקה בעיר,
נעשה תוך שיתוף כל הצדדים הרלוונטיים .חשוב להבין שכאשר רוצים להטמיע דברים
חדשים יש צורף במעורבות של כל הצדדים .תהליך הטמעת התקן נעשה באופן הדרגתי
תוך בחינת הנושא.
מירב מורד :חשוב להבהיר כי ,התקיימו ישיבות מועצה ,ודיונים עם קבלנים וישיבות
פנימיות רבות על מנת לגבש מסמך מתאים לבנייה ירוקה.
טלי כפיר :אני כנציגת משרד הבריאות רואה חשיבות בהוספת תקנים לדוגמא בנושא מים:
שימוש במים אפורים המהווה מקור קשה לתחלואה וכד'.
בלהה גבעון :אני רוצה לברך את רה''ע ואגף הנדסה על קידום נושא בנייה ירוקה בצורה
מקצועית ,מדובר על תהליך שלא מובן מאילו.
רוביק דנילוביץ רה''ע :אני מודה לנוכחים ולכל העוסקים במלאכה על קידום נושא חשוב
זה.
בהמשך נבקש להתעדכן בהתקדמות ובהטמעת המדיניות של בנייה ירוקה.

_______________________
רוביק דנילוביץ רה''ע ומחזיק תיק איכות הסביבה
יו''ר ועדת איכות הסביבה
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