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דיון:
.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
 18.02.2015הייתה שריפה במתקן  05במפעל קופולק –  4מכלים נשרפו ,היינו במקום בנציגות כל
הגורמים מהמועצה .כב"ה השתלטו בצורה טובה על השריפה .הכבאית של יחידת החירום הגיעה ראשונה
לאירוע ועשו עבודה טובה בתיאום עם מהנדס המפעל .מיניתי צוות בדיקה בראשות המנכ"ל ומפקד כיבוי
אש באר שבע לבדיקת ההתנהלות וסיבת הפיצוץ .אתמול היה תחקיר עם הצוותים .ברגע שנקבל את
התוצאות נביא לידיעת כולם.
בכניסה למפעל לא היו דפי בטיחות ומידע על המפעל – דבר שצריך להיות .אני מתכוון לפעול באופן נחרץ
ולטפל בזה באופן כולל ולבצע בדיקת פתע.
בשבת אחה"צ פרצה שריפה מכמה חביות באקוסול – שוב האיש מהמוקד שלנו יצא לשטח – המנכ"ל
שלהם לא ענה ומנהל המפעל היה בדרך לצפון .היו צריכים חול יבש וזמין כדי לכבות את האש ,אך בגלל
הגשם לא היה בנמצא ,אנו נסיק את המסקנות ונתחקר את האירוע שלא היה ראשון מסוג זה באקוסול.
אמנון בן דהן:
זו חבית פסולת שהגיעה מתע"ש והכילה מתכות דליקות שהגיבו עם הגשם.
אנדריי אוזן:
לדעתי במישה והחביות היו בשטח מקורה אולי זה היה נמנע .כמובן גם הימצאות חול יבש בקביעות
בשטח היה מאפשר לטפל בזאת במיידית  .אנחנו מתכננים לבצע רה ארגון ביח"ס לגבי אופי עבודתם של
העובדים בבקרות קבועות במפעלים בתדירות גבוהה יותר וזאת בנוסף לעבודתם השוטפת .כשתגובש
התוכנית נביא זאת לידיעתכם.
אם היה מאוחסן חול בשטח מקורה – זה היה נמנע .נבדוק ונסיק מסקנות .אנחנו עושים רה ארגון גם
אצלנו מול המפעלים .נביא לידיעתכם.
קיבלנו אישור לעסקת הטב"מ ממשרד הכלכלה כדי להתקדם עם מכרז – נבצע שמאות ואח"כ נצא
למכרז על הקרקע עם כל המחוברים והציוד שישנו במתחם זה.
אנחנו מקדמים את אישור העסקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה  -שימוש בבריכות כמטמנות.
אמרתי שאני לא מוכן להגביה את המטמנות ,וזה הפתרון למטמנות עתידיות שמגובה בהחלטת ממשלה
בעניין.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2015מיום 26.01.2015
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים  ,01/2015מיום 02.02.2015
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה/כספים  02/2015מיום 23.02.2015
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

דיווח על המשבר ביחסי העבודה במפעל תרב"מ
שביתה בברום:
אנו עוברים תקופה לא נעימה .אני נמצא בקשר עם ניצן משה ואנו מנסים למצוא דרך לגשר .זה לא
מתקדם ,השביתה עולה כל יום מדרגה .השבתה בדימונה ,ערד ומחר בב"ש .שני הצדדים בבעיה ורוצים
לסיים את השביתה  -יש התערבויות פוליטיות .הברום זו ספינת הדגל שלנו – אני והצוות לוקחים את
הנושא בצורה משמעותית לראות איך מטפלים ומתערבים לפתרון .אם לא ייעשה מעשה אחרי הבחירות -
עם כי"ל בפרט  -נהיה בבעיה קשה בתעשייה .כ"א מראשי הרשויות פועל ומנסה לגשר .לא יודע איך זה
יתקדם בינתיים .אני בכל אופן אומר בצורה ברורה  -אפשר לשבת  4אנשים ולפתור את הבעיה .זה לא
הולך לצערי.
אני מתכוון להוציא מכתב נוסף בשם המועצה ולבקש שוב מהצדדים לשבת ולגמור את העניין לא יכולים
להכריח את כולם.
יחד עם זאת אנו בפיקוח מתמיד יומיומי של מנהל היח"ס ומנכ"ל המועצה שמדווח ע"י מנהל המפעל.
ניצן משה:
מהות המאבק זה מי ינהל את החברה .יש מאבק בין הנהלה וועד חזק .המאבק עלה לרמה שהוא על הגב
של כי"ל וזה משפיע על כל התעשייה .יש ביקורות במפעל של ניר ,המנהלים נשארים במשמרות
ומתחזקים את המפעל סביב השעון.
היו התראות על חבלה בבריכות המפעליות – המועצה והמשטרה מעודכנים.
פרופ' עדי וולפסון:
צריך להיות הוגנים .לכל צד יש טיעונים ונציגי העובדים לא פה .אנחנו לא צריכים להיכנס לזה כמועצה .אנחנו לא
מייצגים לא את ההנהלה ולא את העובדים.

אמנון בן דהן:
אבקש להתייחס לעניין החבלה בבריכות ועל האירועים שהתרחשו.
.1

קיבלנו דיווח בבוקר על גניבת משאבה מאחת הבריכות המפעליות  .הייתה פעולה מידית – כולל
הליכה אחרי עקבות למציאת הגנב – מצאו את המשאבה במאהל של בדואים במרחק  25ק"מ
והיא הוחזרה ,פעולה טובה של רכז השטח.

.2

לגבי חבלה אנו משייכים את זה – כתוצאה מעלייה במפלס וזה לא נראה כמו חבלות בבריכות.
אנחנו הגברנו את האבטחה בבריכות והכל בשליטה.

.3

לגבי אירוע החומ"ס  -היה פה סיוע הדדי יפה מצד מפעלים שכנים ללא בקשת המועצה .יצוין
לטובה שמעון אלמליח מטבע  -שפעל לתגבר בקוביית קצף שכן הייתה סכנה ממשית לשאר
המפעלים .והרגשנו שיש עם מי לדבר ,כולל עם ניצן על ניידת החומ"ס של המפעל ,וכן התייצבות
של סמנכ"ל התפעול של מטל טק יריב חיים שהגיע לשטח.

.4

כיבוי אש לא הצליחו לשים את היד שגרמה למקור האש שהצית את המכלים .אנחנו ניתן להם
להשלים את הבדיקה .ונדווח כפי שהנחה ראש המועצה.
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סימן טוב בנימין:
אני רוצה לציין  2נקודות מדו"ח ראש המועצה – מה שנעשה סביב הטב"מ – להפוך נטל לנכס –
הלוואות ,השקעה  -חשוב לציין שנוצר פה נכס  -מציין זאת לטובה .המועצה בנוסף הופכת לקולטת
יזמים – חיובי מאוד יחד עם השינוי התדמיתי  -חשוב שהדברים יצוינו כי הם אבן דרך והם בעצם
המשמעות של להביא יזמים  -ניצול דונמים נוספים ליזמים  -מגיע ברכות למועצה.
אנדריי אוזן:
אנחנו בקשר עם יזם לגבי המתקן – להפוך אותו למקור אנרגיה  -נציל חלק מהכסף ונשקם את המקום.
לגבי נאות חובב  -הפכנו להיות פה מקום מבוקש לתעשייה נדל"נית ,האזור ,הכבישים.
מבחינה נדל"נית המקום פה הכי אטרקטיבי עם התשואה הכי גבוהה – מנר"ב מעדיפים את ההצעה שלנו
– לדעתם נראה יותר טוב מקיסריה.
קיבלנו אישור .נסיים שמאות ואז נצא למכרז כאשר יש הסכמה של המנהל לאזורי פיתוח שכל ההכנסות
יעברו לטובת המועצה ויהיה חלק מתקציב נוסף להשלים את התקציב לפרויקטים שאנו מקדמים.

.4

מינוי גזבר המועצה כממונה על הגבייה עפ"י פקודת המיסים (גבייה) ומינוי גב' רויטל אברג'ל כפקידת
גבייה עפ"י פקודת המיסים (גבייה)
עו"ד אודי ערב:
מסביר את פקודת המיסים הפעולה תאפשר למועצה לפעול ביתר יעילות וזריזות בגביית המיסים :מינוי
גזבר -עמירם – ממונה על הגבייה ,מינוי רויטל כפקידת גבייה.
החלטה:
מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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