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ועדה עירונית לאיכות הסביבה

סיכום ישיבת ועדת עירונית לאיכות הסביבה מס' 02/19
שהתקיימה ביום שני ו' באדר תשע"ט
ב 11/2/19 -בשעה 16:00
חדר ישיבות בבניין העירייה
משתתפים:
גב' שרון מרק  -יו"ר הועדה
מר יעקב פלאצ'י  -מזכיר הוועדה
עו"ד אלי לחמני  -חבר ועדה
מר בועז רענן  -חבר ועדה
מר יהושוע קנטי -חבר ועדה
גב' רינה מגן  -נציגת ציבור
מר גיא סער – נציג ציבור
נכחו:
עו"ד חנוך דרך ארליך ,חבר מועצה מחזיק תיק איכות הסביבה
דר' משה דהן ,וטרינר עירוני
מר גד עופר -איגוד ערים
גב' מיקי ארביב – ראשת מטה סגנית ראש עיר ויו"ר הועדה
גב' ימית הוניקמן פרץ ,מנהלת מחלקת איכות הסביבה
נעדרו:
מר ולדימיר גרשוב ,חבר ועדה
מר עזרא שור ,חבר ועדה
מר אלכסנדר אוברפלד ,חבר ועדה
גב' אהובה עמרם ,מועצת הנשים
דר' רננה אילן ,ראש תחום תשתיות ,מחוז דרום נציגת השר
סדר היום:
.1
.2
.3
.4

עדכונים בנושא הטיפול האינטרגטיבי בזיהום בנחל לכיש -מר יעקב פלאצ'י ,מנהל אגף רישוי עסקים
ואיכות הסביבה
הצגת ניטור ובקרה של האקולוגיה בנחל– גד עופר איגוד ערים
קריאה להתנהלות סביבתית במסגרת הבחירות הכלליות – גב' שרון מרק
דיון להקמת ועדת משנה בע"ח -דר' משה דהן

מהלך הישיבה:
אלי לחמני :מבקש להעלות מספר נושאים פרוצדורלים :מדוע לא מובא פרוטוקול לאישור?
יעקב פלאצ'י :יש פער גדול בזמן שבין הישיבות והתבקשנו להעביר את הפרוטוקולים תוך כשבועיים שלושה
לאישור המועצה ,בואו נעביר החלטה שמאשרים את הפרוטוקול במייל .את הקודם שלחנו להערות ואז הוא עבר
לאישור המועצה.
אלי :מבקש שאם משהו ממבקש לתקן משהו אז יש לשלוח לכולם את התיקונים שבוצעו.
החלטה :הפרוטקול יאושר בדוא"ל ,יש להגיב ולהעביר הערות תוך שבוע ,אחרת הפרוטוקול מאושר .יש
לשלוח בליווי שיחה טלפונית לוודא שראו את המייל .ולעשות "הודעה קריאה" – אושר פה אחד – .באחריות
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יעקב פלאצ'י
גיא סער :מבקש לוודא שיש לי זכות הצבעה
יעקב פלאצ'י :בועדה  7חברים 4 ,חברי מועצה ,פקיד עירייה ושני נציגי ציבור החברים בארגוני איכות הסביבה.
כל השאר הינם משקיפים.
אלי לחמני :מבקש לרענן נוהל העלאת נושאים לסדר היום ע"י חברי הועדה .לציין מי העלה את הנושא ולמה.
בנוסף מבקש להעלות לדיון את נושא זיהום אויר -יש בעיה במיוחד בשני אזורים בעיר :קטע צפוני באזור הנמל
וברובע ג' ומבקש לדון בהשפעה על רובע הנחל ,וכן ריחות צחנה מהישובים בשכנות המזרחיים.
רינה מגן :גם אסדת הגז תמר מזהמת ואין נתונים ולא ידוע על השלכות.
אלי לחמני :מי חברי המועצה באיגוד ערים לאיכות הסביבה?
שרון מרק :יש כרגע  4נציגים חבר המועצה חיים אמסילי ושלושה עובדים.
החלטה  :לזמן את יו"ר רשות ניקוז ויו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה לפגישת הכרות עם
ועדת איכות הסביבה – .באחריות יעקב פלאצ'י
 .1עדכונים בנושא הטיפול האינטרגטיבי בזיהום בנחל לכיש -מר יעקב פלאצ'י ,מנהל אגף רישוי עסקים
ואיכות הסביבה
יעקב פלצ'י :מדובר בטיפול משפטי סבוך בנוגע להיתרי ההזרמה לנחל .מחר יתקיים דיון בבית משפט מחוזי
למים בחיפה ,השופט דניאל פיש ,עו"ד אמיר ברק טוען מטעם העיריה.
ההזרמה החלה ללא הייתה הזרמה לנחל מט"ש תימורים מטפל בבאר טוביה לא מתופעל היטב ,שנים של
הזנחה .הקולחים שמועברים למאגרים במצב שניוני נמוך.
במשרד הבריאות אסרו את ההשקיה עקב ערכים נמוכים ,מהנדס שלהם הוציא דו"ח בדבר סכנת איגום וסכנת
חיים .יעקב מציג את השתלשלות העניינים המשפטית עד כה.
אלי לחמני :כשמסתכלים על הפן הציבורי עלינו להציע פתרון עם איש מקצוע.
שרון מרק :לא רואים זיהום ביולוגי ממכון ההתפלה .נמשיך במאבק המשפטי על מנת להסיר את האפשרות
להזרמה כפתרון ,למען השנים הבאות.
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הצגת ניטור ובקרה של האקולוגיה בנחל– גד עופר איגוד ערים

גד מציג מחקרים אקולוגיים שנעשו על מגוון המינים שנמצאו בנחל לאורך השנים ,מה שמראה על בריאות
הנחל וכן בדיקות של קרקעית הנחל שנמצא נקיה ממזהמים.
מצ"ב מצגת
.3ועדת משנה בנושא בע"ח  -ד"ר משה דהן
הכלבייה העירונית מהווה שינוי משמעותי בטיפול בבע"ח .באשדוד רואים את ביקוש ,והדרישה מהציבור ,היא
נותנת מענה לציבור .במחלקה שלושה רופאים צעירים ,מאוד מחוייבים לבע"ח .מבוצעים סירוס ועיקורים ע"י
קבלן .הכלביה טיפלה בשנה האחרונה בכ  1300בעלי חיים  ,וביצענו עיקורים וסירוסים ל  3000חתולי רחוב ,
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טיפול בחיות פצועות כולל אשפוזים.
יש כיום  51כלבים בכלביה ,יש מקום לכ 70-כלבים .בהתאם לחוק צער בעלי חיים .אין לנו "פג תוקף" לחיה
אנחנו מחפשים פתרון לכל בע"ח ולא ממיתים זוהי החלטות ניהולית .יש מתנדבים שמסייעים בהסעות לימי
אימוץ ,דף פייסבוק פעיל ,קשר עם השב"ס ועמותות בע"ח.
מבקש סיוע בהעלאת המודעות למרחב הציבורי ולטבע העירוני על מנת להקטין תלונות על נמיות ושועלים ,וכן
מתן מידע ליתרונות וחסרונות של החזקת בע"ח בבית.
אלי לחמני :חושב שהנושא חשוב .לא רואה צורך בהקמת ועדת משנה מיוחדת ,יש לקיים דיונים בנושא,
בוועדה עצמההכלבייה והעיריה נותנים את המענה הטוב ביותר בארץ .האכלת חתולי רחוב סבוך משפטית.
החלטה :הועדה תבוא לסיור בכלביה ויתקיים דיון נפרד על בע"ח במרחב הציבור-.באחריות יעקב פלאצ'י
 .4בחירות לכנסת :היערכות לפסולת במרחב הציבורי – שרון מרק
שרון מרק :מבקשת להוציא הודעה מטעם הועדה ולהעביר במועצה החלטה לאחריות סביבתית של
המפלגות ,זה כבר נעשה בערים אחרות ,באחריות כולנו הדאגה למרחב הציבורי.
אלי לחמני :לדעתי בעייתי להגביל.
ימית הוניקמן :בעקבות הבחירות האחרונות פנינו לצוללת הירוקה והם מוכנים לקלוט את הבאנרים
לטובת פעילויות יצירה ושימוש חוזר .יש להוציא הודעה לכל המפלגות.
החלטה :לצאת בקריאה לראשי הסיעות והמטות לשמור על הניקיון
"הועדה קוראת לראשי הסיעות לפעול לשמירה על המרחב הציבורי ולמעט בפיזור פליירים .את הבאנרים
מבקשים להביא למיחזור ושימוש חוזר בצוללת הירוקה"....
סיכום החלטות
 .1הפרוטוקול יאושר בדוא"ל ,יש להגיב ולהעביר הערות תוך שבוע ,אחרת הפרוטוקול מאושר .יש לשלוח
בליווי שיחה טלפונית לוודא שראו את המייל .ולעשות "הודעה קריאה" – אושר פה אחד – .באחריות
יעקב פלאצ'י
 .2לזמן את יו"ר רשות ניקוז ויו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה לפגישת הכרות עם ועדת
איכות הסביבה – .באחריות יעקב פלאצ'י
 .3הועדה תבוא לסיור בכלביה ויתקיים דיון נפרד על בע"ח במרחב הציבור-.באחריות יעקב פלאצ'י
 .4לצאת בקריאה לראשי הסיעות והמטות לשמור על הניקיון" :הועדה קוראת לראשי הסיעות לפעול
לשמירה על המרחב הציבורי ולמעט בפיזור פליירים .את הבאנרים מבקשים להביא למיחזור ושימוש
חוזר בצוללת הירוקה – "....באחריות שרון מרק
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נושאים לישיבות הבאות:
 .1דיון בנושא איכות האוויר בעיר בכלל ובשני אזורים בעיר בפרט :קטע צפוני באזור הנמל וברובע ג'
ומבקש לדון בהשפעה על רובע הנחל ,וכן ריחות צחנה מהישובים בשכנות המזרחיים .וכן בנושא ניטור
ניידת באזור תעשייה ,מד רוח וזיהום אוויר מאסדת הגז .לבקשת אלי לחמני ורינה מגן
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