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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
אני שמח להתחיל את הישיבה בדיווח על התקדמות חיובית בהקמת מפעלים חדשים.
מהנדסת המועצה חתמה בשלושת השבועות האחרונים על שלושה היתרי בנייה לשלושה מפעלים
 "רינקם"" ,אחים ארז'ואן" ו"עוף עוז" שנחתם היום.ההרחבה של מפעל רינקם אושרה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ,והמפעל יכפיל את עצמו.
האחים ארז'ואן התחילו בבנייה ,ועוף עוז גם כן.
אמנון בן דהן:
משרד הכלכלה והתעשייה אישר גם בימים אלו הקצאה של  10דונם נוספים למפעל מקסימה
להרחבת ייצור והעברת מתקן ממצפה רמון.
אנדריי אוזן:
החברה שמקימה את פרוייקט ה FTIR -החלה לעבוד ולהקים את התשתיות.
בעניין התרומה של קרן הורביץ אנחנו לקראת סגירת ההסכם .בנוסף ,פורסמה כתבה בעיתון
"גלובס" על נאות חובב .הכתבה פורסמה עקב כתבה אחרת שפורסמה לפני על חיבור הגז
במועצה למפעל פריגו ושם נכתב כי התנגדתי למהלך אלא אם מחברים את זה לאשלים ,דבר
שלא היה ולא נברא ,וגם לא ביקשו את תגובתי בנושא לפני פרסום הכתבה .מנכ"ל נתיבי גז
הוציא מכתב שהפרטים שנכתבו בכתבה אינם נכונים ,והיועמ"ש של המועצה התערב בנושא והם
הבינו שהם טעו .ביקשנו התנצלות ובעקבות זה עלתה הצעה שיפרסמו כתבה אוהדת על המועצה.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,06/2016מיום 27.06.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא אישור צו הארנונה לשנת
 2017מיום 27.06.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר  ,02/2016מיום 27.06.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  06/2016מיום 25.07.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

דיווח בנושא ישיבת תיאום מפעלים גדולים
אנדריי אוזן:
בחודשים האחרונים אנו מקיימים פעם בחודש ישיבת פורום עם מנהלי שלושת המפעלים הגדולים
מכתשים-אדמה ,תרכובות ברום וטבע .פעם ראשונה שראיתי את המנהלים במצב של ייאוש .מצב
המפעלים והתעשייה לא טוב בלשון המעטה .לכל מפעל יש בעיות בנפרד אך ישנן גם בעיות משותפות כמו
שכר עבודה ,רגולציה ,תחרות מול המדינות בחו"ל וקשיי היום-יום שהמפעלים נתקלים בהם .נפגשתי
היום עם ראש עיריית דימונה ומצאתי לנכון לדווח לו על המצב משום שהרבה מתושבי המפעלים
הכימיים הם תושבי העיר .בנוסף ,עדכנתי גם את ראש עיריית באר שבע בנושא כי לדעתי צריך לעשות פה
מעשה .לקחתי על עצמי שנכין מכתב מסודר ,יחד עם ראשי הרשויות ,על המשבר של התעשייה הכימית
וניתן הצעות מה לעשות בנושא .אנחנו מחויבים לעזור ,ובתיאום עם המפעלים נצא למהלך .כאשר יגובש
מסמך ,נביא אותו לידיעת המליאה.
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אמנון בן דהן:
אפשר להציע לקיים דיון מיוחד בוועדת הכלכלה.
אנדריי אוזן:
זה רעיון מצוין וניתן לשתף בוועדה את מנכ"לי וראשי המפעלים הגדולים .כאשר אנו נפגשים עם שרים
וחברי כנסת ,אנו מעדכנים אותם במצב.
ד"ר אלי רוזנברג:
האם אנו יכולים לרתום מודל כלכלי בדוק של השקעה לעומת תמורה במיסים וכדומה?
אמנון בן דהן:
אתה מעלה רעיון חשוב שאם וכאשר נגיע לדיון בוועדת הכלכלה ,יש להגיע מוכנים מבחינה מקצועית .לא
מספיק המכתב ,צריך להכין מצגת מקצועית שמתרגמת מה הערך המוסף הכלכלי מהתעשייה ,כולל כל
המועסקים מסביב.
.4

דיווח בנושא שיתוף פעולה טכניון-מועצה-מפעלי נאות חובב
אנדריי אוזן:
לאחר ביקור של נשיא הטכניון ,ודיונים של למעלה משנה וחצי עם הנהלת הטכניון ,הצלחנו לאחר
מאמצים רבים להביא לשיתוף פעולה חדשני ויוצא דופן בתעשייה שאני מאמין שיהיה לו המשך .היה
מפגש של יו"ר הטכניון עם נציגי המועצה ,מנהלי מו"פ של שבעה מפעלים במועצה ושמונה פרופסורים,
מנהלי המחלקות השונות של הטכניון .הרעיון הוא לבדוק כיצד ניתן להסתייע בהם בנושאים שונים ,גם
בבעיות השוטפות וגם במחקר ופיתוח .נציגי המפעלים שנכחו במפגש מאוד התרשמו מהמפגש וגם אנשי
ה טכניון .גם אם נצליח להפיק משהו קטן בשביל התעשייה אני חושב שעשינו דבר אחד גדול .אני חושב
שזו תעודת כבוד שהטכניון מצא לנכון לשתף פעולה עם המפעלים ועם המועצה.
אמנון בן דהן:
אני חושב ששיתוף הפעולה מוסיף גם לשם של המועצה וגם לשם של הטכניון .הכי חשוב שזה חלק
מהתוכנית האסטרטגית ,לראות איך המועצה מסייעת בהתייעלות שתביא בסופו של דבר לחיסכון
בתהליכי ייצור וגם בפתרונות סביבתיים .אנחנו למשל העלנו את נושא השפכים .איך אנו מתגברים
עליהם ונפתרים מהם בצורה יעילה וזולה כדי לפתור את מטרד הבריכות והריחות שיוצאים מהם .זה
שי תוף פעולה שאני באמת מקווה שייצא ממנו משהו וחשוב ששלושת נציגי המפעלים הגדולים במועצה
יעודדו את אנשי המו"פ שלהם שהיו שם להמשיך את המגעים האלה כדי שיהיה לזה המשך.

.5

שונות
אנדריי אוזן:
אני מדווח שאני יוצא לשלושה ימים לחופשה פרטית בחו"ל.
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הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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