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 ועדה לאיכות סביבה

 נוכחים:

 יו"ר ועדה -מישל בוסיקלה

 עמי חכמון

 מ"מ יו"ר ועדה -יורם גניש

 נציג ציבור -דב גלבוע

 איגוד ערים -אוריאל גבאי

 לשכה משפטית -אביחי לוי

 נציג ציבור -אליה מוסוקיבץ

 נציגת ציבור -ניוולט נטליה

 רכזת ועדה -ורד כהן

 מהלך הישיבה

נוהל עבודה הוועדה לאיכות הסביבה של המחלקה  -חולק לכל הנוכחים מסמך

 המשפטית. 

 הוצגה מצגת בנושא המחלקה לאיכות הסביבה על ידי ורד.

 יש לפנות למשרד האנרגיה לקבלת תקציב.  -יורם גניש

הקציב מאוד דל, יש להגדיל את תקציב המחלקה. שוחחתי עם ראש העיר  -מישל

אלקין דנתי איתו בנושא לשלב את המשרד להגנת הסביבה  בנושא ואף עם זאב

 תאורה ירוקה. -בפרויקטים בעיר כגון

 ורד, כל התקציב צבוע? -דב

הוא מקול קורא של המשרד לגהת הסביבה. כל השאר הוא לטובת ₪  226,000כן,  -ורד

נג פעילויות חינוכיות במוסודות החינוך ובקהילה. כגון: פח כתום, הדגל הכחול, הפני

 שכונתיים וכד'



 ניתן להסמיך רק שני בתי ספר. 686,000ב -יורם

 ₪ הת'ציב עמד על כמעט מיליון  2018לציין כי ב -ורד

לטובת פעילויות. זה לא מספיק ₪ מיליון  2-3התקציב אמור להתנהל על  -מישל

 מבחינתי.

לון היא יש שיתוף פעולה עם איגוד ערים בנושא מוסדות החינוך הירוקים, אשק -אוריאל

 בין המקומות הראשונים במחוז.

 האם מתפרסמים הפרוטוקולים באתר העירייה? -דב

 כן -אביחי

תקציב לפרסום לא צריך להשתמש בתקציב המחלקה אלא לנתב אותו  -מישל

 למקורות אחרים, בנושא הפרסום צריך לקיים ישיבה ולחשוב איך ליחצן את הפעילויות.

 העירייה?ומעבר לאתר  -דב

ראיתי באינטרנט כתבות של איכות הסביבה וזה מפורסם במקומות פחות  -מישל

 קריאים צריך לבחור את קהל היעד. לפרסם במקומות הנכונים.

יש בתי ספר שחש עליהם פלטות סולאריות שהם מייצרים חשמל. בספר תקציב  -יורם

 הכנסה מחברת החשמל שייכנס לתקציב המחלקה 70,000קראתי שיש 

 הוצגה מצגת בנושא המצוק על ידי ורד

בשיחה עם מהנדסת העיר שיקום שובר הגלים שקרס במשך שנים ניסו להשיג  -מישל

תקציב לנושא הזה והמדינה לא רוצה לממן שיקום לשובר הגלים כדי שימנע הדרדרות 

של המצוק. נחשפתי למסמך שהממשלה תתקצב את הנושא ויש בעיה בין ההנדסה 

ית נעשו מספר פעולות אך זה לא מצליח. המהנדסת אומרת שיש למחלקה המשפט

היתר וצריך לבצע חידוש היתר כך התהליך קצר יותר. המחלקה המשפטית דורשת 

היתר חדש ולא חידוש היתר. אנחנו צריכים שהמחלקה המשפטית תהיה יצירתית, 

ים ללכת על חידוש היתר הלשכה צריכה למצוא את הטיעונ -ויקטוריה חושבת רחב

 ולמצוא את הפתרונות. 

הגוף שבעצם עוצר את התהליך זה הוויכוח בין הלשכה המשפטית וההנדסה. איך 

יוצרים מסלול ירוק לנושא שובר הגלים בהליך מזורז. אגף ההנדסה ערוך במיידי 

לציבור שיש התקדמות בנושא המצוק.  2019לחידוש ההיתר. אנחנו רוצים לבשר בשנת 

 טני מקווה שנמצא את הפתרון בהקדם.יש גוף חיצוני שמממן 

 האם זה יעזור? -יורם

צריך שיהיה רצף של שוברי גלים זה יפתור את הבעיה, צריך למצוא תקציב  -מישל

 לשובר גלים

 אני מציע שלועדה הבאה נזמין את ראש מנהל תפעול -דב

 לא חייב לחכות אפשר לקדם דברים עכשיו -מישל



אשקלון. מספור הכיכרות והרמזורים התחיל הצעתי לתומר למספר כיכרות ב -דב

 באשקלון.

 שונות:

 יש פרויקט של עיר חכמה הכיוון שלך הוא טוב יש תקציב ראשוני לעיר חכמה. -מישל

 גם באשדוד יש עיר חכמה אני מציע דבר פרימיטיבי -דב

 לא נקי בעיר צריך לעשות משהו בנושא הזיהום אויר באשקלון לא טוב. האויר -אליה

 ניקח זאת לתשומת לבנו הניסיון והמקצועיות שלך אליה חשובים לנו. -מישל

 נחבר אותך לאורי מאיגוד ערים. -אוריאל

 סיכום:

 מודה לכל החברים שהגיעו -מישל

נשתדל לעשות ישיבה לפני התאריך הבא של הועדה כדי שתעלו רעיונות. כל רעיון 

 הוא מבורך.
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