 05יולי 2018
כ"ב תמוז תשע"ח
מספרנו :א446-18-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  06/2018מיום 25.06.2018
נוכחים:

גדי אלפסי ,עו"ד
יוסי גולדשטיין
שמעון אלמליח
יגאל צרפתי
ד"ר ארנונה אייל
מוטי אברג'יל
משה יחזקאל
מאיר יפרח
ד"ר אלי רוזנברג

סגל המועצה :אופיר אבידן
אולגה לוין
עו"ד אלדד אופק
אירית בנדו
חיים אוחיון
ניר חסון
תומר אהרון
דינה סבן
אורי בינדר

 יו"ר המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג מפעל טבע טק  -חבר. נציג משרד הכלכלה  -חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. נציג מועצת רמת נגב – חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. נציג מועצה אזורית אשכול -חבר. נציג משרד הבריאות – חבר. מנכ"ל המועצה. מ"מ גזבר המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדסת המועצה. מנהל תפעול. מנהל יח"ס. ממונה חירום ובטחון. מבקרת פנים. -יועץ תקשורת.

סדר היום:
.1

דיווח
.1.1

.2

.3

דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2018מיום .28.05.2018

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות הסביבה  ,02/2018מיום .28.05.2018

2.3

אישור פרוטוקול ועדת הנהלה/כספים  03/2018מיום .28.05.2018

שונות.

1

דיון:
 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
דירוג המועצה
אתמול התקיימה ישיבה במשרד האוצר בעניין דירוג המועצה מסיווג רשות רמה  3לרמה  .4הדיון התקיים
יחד עם המועצה התעשייתית תפן .חיפשו הרבה פרמטרים להשוואה בינינו לבין מועצת תפן .הבענו את עמדתנו
ויהיה דיון המשך בנושא.
סטטוס מבנה המועצה
לאחר חתימת ההסכם המחודש עם קבלן הגמר חשבתי שתהיה תפוקה גדולה יותר .בינתיים הוא גורר רגליים
בתירוצים שונים והוא לא עומד בהסכם .על פי ההסכם ,הקבלן היה אמור למסור את המפתחות בתחילת
חודש יוני .אני רוצה לסיים את העבודות .מחר אנו נוציא לו מכתב מסודר .אנו יודעים גם לצאת למכרז חדש
בטווח קצר.
באותו מצב אנו נמצאים גם עם חברת התוכן אורפאן.
לגבי חברת ארגונית שייצרה כ 60%-מהנדרש .הוג שה נגדם תביעה ובקשה לחילוט ערבות .בדיון בנושא חילוט
הערבות עלתה הצעה שהחברה תיתן לנו את מה שעשו בתמורה לכסף שקיבלו עד כה וכל אחד ילך לדרכו.
חברת האודיו וידאו ברקאי – הציוד נמצא פה מאוכסן ושמור.
עבודות פיתוח
נחתם הסכם עם קבלן הפיתוח .ישנן בעיות תכנוניות במצב הפיתוח הקיים .תתכנס ישיבה בנושא לפתרון
הבעיות.
הרחבת סמכויות המועצה
בביקור שר הפנים במועצה העלינו את נושא הרחבת סמכויות המועצה בצו .אתמול יצא למשרד הפנים מכתב
מורחב בנושא לאחר הערות מנהלי היחידות .הרחבת הסמכויות תגדיל למועצה את יכולות הפיקוח ,אכיפה
וכדומה.
אופיר אבידן:
קליטת המפעלים החדשים
בהתאם לתכנית שהוצגה ,התחלנו בסבב פגישות עם המפעלים .ערכנו סיור בתע"ש רמת בקע ונפגשנו עם
נציגיהם .למדתי את הנושא גם במשרד הבטחון .ישנן מס' בעיות – האחת ,תע"ש מציגה את עצמה כמפעל נשק
מוכר בישראל וזה מקנה להם הנחות בארנונה ותהליכי אישור בנייה בוועדות למיניהן .ביקשנו בפגישה איתם
לקבל הכל כתוב .הם טרם נענו לבקשה .השנייה ,אני מבין ממשרד הבטחון שיש בעיה יותר רחבה .היות
שהסכם המכירה עם אלביט נחתם עם תע"ש לפני כחודש וחצי ואלביט הולכת להיות מפעל פרטי לייצור נשק
בישראל ,זה סוג של פטנט שעוד לא קיים בישראל ולא ברור איך זה עובד .עלינו ללמוד לעומק את הנושא.
בינתיים ,הוצאנו למפעלים שומת ארנונה בהתאם לצו הארנונה הקיים .קבענו עם תע"ש דיון בנושא .מתקן
אפרת הגישו השגה וננסה להתיישר איתם .מחברת חשמל טרם קיבלנו תגובה.
תע"ש ערכו בעבר סקר הסטורי שאושר על ידי המשרד להג"ס ,ביקשנו לקבל אותו .זה יכול לצמצמם למועצה
את העלויות ולשרת אותה.
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תרגיל חירום
בנובמבר עתיד להתקיים תרגיל נפתי יחד עם פקע"ר ,כב"ה ,מד"א ,משטרת ישראל .יזמנו שהוא יהיה פה כי
אנו מבינים שככל שנתרגל נהיה מוכנים יותר .אנו נכין תוכנית עבודה מסודרת על מנת להגיע מוכנים .בתחילת
יוני היה לנו שולחן עגול עם פקע"ר .ניר ישב עם מנהלת של הצבא ויצרו תרחישים.
בהמשך שליחה שלי עם שמעון אלמליח וניר חסון ,אנו נקיים יום עיון בכל מה שקשור לאירועי חומ"ס.
בנוסף ,סיכמנו עם מפעל תרכובות ברום ומכתשים לקיים תרגיל פתע .נושא זה באחריות ממונה חירום
ובטחון ,תומר אהרון.
ד"ר אלי רוזנברג:
האם יש חדש בנושא הרחבת הסמכויות לגבי מרפאה?
גדי אלפסי:
כן ,זה אחד הנושאים שהכנסנו למסמך למשרד הפנים בנושא הרחבת סמכויות המועצה ,מקווה שזה יעבור.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2018מיום 28.05.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (נמנע – ד"ר אלי רוזנברג אשר לא נכח בישיבה).
 2.2אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות הסביבה  ,02/2018מיום 28.05.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (נמנע – ד"ר אלי רוזנברג אשר לא נכח בישיבה).
 .2.3אישור פרוטוקול ועדת הנהלה/כספים  03/2018מיום 28.05.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (נמנע – ד"ר אלי רוזנברג אשר לא נכח בישיבה).
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 .3שונות
אישור החלטות ועדת כספים/הנהלה  04/2018מיום 26.05.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר החלטות ועדת כספים/הנהלה  04/2018שהתקבלו היום .26.05.2018
החלטה:
מאושר פה אחד.
הישיבה ננעלת.

____ _____________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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