עיריית באר-שבע

פרוטוקול
ועדת איכות הסביבה מס' 33588
מתאריך 5525121.55
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 2רה''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 – הווטרינ ר העירוני
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
נעדרו:
מיכאל אוחיון – מתאם בריאות -התנצל
פרופ' טלי זילברשטיין (עו"ד כרמית אהרון אמונה -מ"מ)

עיריית באר-שבע
ד"ר רננה אילן -נציגת השר להגנת הסביבה  -מוזמנת קבועה -התנצלה
מוטי לוזון – נציג ארגון הקבלנים – משקיף
יובל חדד  -מוזמן קבוע
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
עומרי זילברמן -פרויקטור הפרדה במקור

פרוטוקול ישיבה:
רוביק דנילוביץ רה''ע :על סדר יום ועדת איכות הסביבה :מדיניות הטיפול בפסולת בעיר באר שבע
– פרויקט הפרדה במקור ,טיפול בפסולת בניין והטיפול באסבסט2
הנושא יוצג ע"י מר אריק יעקב ,סגן מנהל אגף איכות הסביבה2

אריק יעקב :אגף איכות הסביבה מטפל בהתאם בפסולת לסוגיה :פסולת ביתית ,פסולת בניין ואסבסט2
העיר באר שבע היא מהרשויות הראשונות הגדולות שנכנסנו לפרויקט ההפרדה במקור ,במסגרת
פרויקט ארצי של המשרד להגנת הסביבה  2הפרויקט החל בחודש מרץ  ,1.58תחילה כפיילוט
בשכונת רמות ולאחריו בכל שכונות העיר2
להלן מספר נתונים :מתחילת הפרויקט הוצבו  - 511. :פחי  86.ליטר לפסולת אורגנית- 056. ,
פחי  50.ליטר לפסולת אורגנית - 0.. ,טמוני פלסטיק - 57. ,טמוני מתכת 2
מתחילת הפרויקט התקיימו 0 :אירועים עירוניים גדולים 7 ,אירועים קהילתיים שכונתיים 8 ,סיורים
לאתר הפסולת דודאים2
מערכת החינוך מהווה נדבך חשוב בהעלאת המודעות והטיפול בפסולת לסוגיה כולל :מחזור בקבוקים,
נייר ,קרטונים וכד' 2כמו כן במסגרת הפרדה במקור נעשתה הסברה מסיבית לתושבים2
מצ''ב מצגת

עיריית באר-שבע
רוביק דנילוביץ רה''ע :בפרויקט הפרדה במקור אני חייב לציין את האזרחים ששיתפ ו פעולה ואת
תהליך ההסברה והחינוך שנעשה נכון 2הבעיה העיקרית היא שנכון להיום אין פתרון קצה2
עומרי זילברמן :כיום אנחנו הופכים את הפסולת ברובה לקומפוסט ומחלקים בשכונות2

אריק יעקב :מדובר על פרויקט עם אתגרים לא פשוטים 2כאשר ההצהרה של השר בדבר ייתכנות
להפסקת הפרויק ט בעתיד יוצרת אי וודאות2

רוביק דנילוביץ רה''ע :בזכות הפרויקט העלנו את המודעות לנושא הטיפול בפסולת וזאת על ידי
הסברה כמו כן ,החלפנו את מערך הפחים בעיר 2מבחינתנו נמשיך את הפרויקט כפי שהתחייבנו עד
סוף 21.57

_______________________

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

רשמה :רונית אבגי

