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עידו ליליאן
מירב אביגדור
פרופ' עדי וולפסון
יוסי גולדשטיין
סימן טוב ב ימין
הדסה אדן

 ראש המועצה. ציג מועצת אשכול  -חבר. ציג מפעל תרב"מ – חבר. ציגת מפעל טבע טק – חברה. ציג עיריית באר שבע – חבר. ציג מפעל מכתשים – חבר. מ הל מחוז הדרום – משרד התמ"ת – חבר. -מה דסת מחוז דרום – משרד הבריאות – חברה.

שאול לוי

 -ציג מ.א .רמת גב – חבר.

סגל המועצה :אמ ון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
אירית ב דו
רון רוזן
צביקה אלוש

 מ כ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מ"מ מה דס המועצה. מבקר מועצה. -דובר המועצה.
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.6
.7

שו ות.

.1

דיווח ראש המועצה

אישור שי וי שם המועצה בוועדת השמות.

א דריי אוזן:
הודעות:
10.03.2013
21.03.2013
.2

 טקס ח וכת הבריכות המפעליות. -טקס השקת השם והלוגו.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2013מיום 28.01.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,02/2013מיום 11.02.2012
פרופ' עדי וולפסון:
דיווח בירורים ואירועים –אי דיווח של מפעל קופולק על אירוע שהתרחש במפעל .האם קטו צעדים
כלשהם כ גד המפעל?
מירב אביגדור:
צריך להכין והל ברור בין המפעלים למועצה בע יין הדיווח למועצה.
אמ ון בן דהן:
המפעל זומן לשימוע על שורה של דברים ובי יהם הע יין הזה .יש רפר ט מטעם היח"ס שעוקב אחרי
מה שקורה במפעל ב"זכוכית מגדלת".
פרופ' עדי וולפסון:
יש לציין זאת בפרוטוקול.
אמ ון בן דהן:
ההערה במקום ותתוקן.
המפעל לקח מומחה לטיפול במטרדי ריחות ש כ ס לתהליכים במפעל על מ ת לעלות על מקורות הריח.
בע יין דיווח המפעלים על אירועים – הוקמה ועדה משותפת ,ייעשה מיון לדיווחים שיכ סו או שלא
יכ סו לסטטיסטיקה .
עידו ליליאן:
הרעיון הוא גם שהמשרד להג ת הסביבה יהיה שותף להגדרת האירועים המדווחים ש כ סים
לסטטיסטיקה.
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אמ ון בן דהן:
הסיכום של הדברים בע יין מה ש כ ס לסטטיסטיקה האירועים ומה לא ידווח בישיבת המליאה הבאה
באופן מסודר ע"י מ הלת היח"ס.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר  ,01/2013מיום 12.02.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  02/2013מיום 25.02.2013
א דריי אוזן:
מציג בקצרה את ה ושאים שהועלו בוועדת ה הלה.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

אישור מתווה כספי לשיקום הבריכות
א דריי אוזן:
מציג את המתווה הכספי לשיקום הבריכות.
מקווה שהאוצר יהיה שותף בתקציב ,לא מספיקים הרעיו ות היצירתיים למציאת מקורות תקציביים .למרות
שהמועצה קיבלה שבחים רבים על מאמציה ב דון.
המי הל הסכים עקרו ית שהכסף מחכירת הקרקע יופ ה לטובת השיקום .החוסר התקציבי לשיקום הבריכות
עומד על  60מש"ח.
מירב אביגדור:
למה לא לחכות עם הדיו ים ,גם כך ייקח זמן עד שהבריכות יתייבשו.
א דריי אוזן:
חייבים לפתור את הבעיה היום .אם לא קדם את ה ושא היום ה ושא לא ייפתר ,את אף אחד זה לא יע יין
לאחר איכלוס קריית ההדרכה.
אשר צימבליסטה:
הטקטיקה של ראש המועצה כו ה – לא צריך לדחות זאת.
ברור ש"המזהם משלם" והשפכים הם של המפעלים ,לא א י תבעתי את המי וח הזה.

יוסי גולדשטיין:
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יש לתקן את התוכ ית ש עשתה מש ת  2012של מרוד חלמיש.

היא לא רלוו טית עשו שי ויים.

א דריי אוזן:
היה אומדן בסיסי ,יוצאים לשיקום  K.L.Mעל מתכו ת שיקום בריכות  ,1-6ו דע את תוצאות המכרז ש פרסם
בקרוב.
יש התקדמות ועבודה רצי ית ,חיסכון למפעלים ואי הפרה של כ 1,000 -דו ם.
עידו ליליאן:
צריך למצוא דרך כדי לייבש את הבריכות ולמ וע את הריח כי אם יהיה ריח כל הקמפיין לשי וי תדמית לא
יעזור ככל ה ראה הזמן  +השמש ראה כפתרון היחיד וה כון.
סימן טוב ב ימין:
בעבר הייתה תוכ ית עם או יברסיטת בן גוריון ,חיפוש אחר מציאת פתרו ות לייבוש הבריכות.
אמ ון בן דהן:
חברות גדולות מאוד מהתחום הגיעו למועצה על מ ת למצוא פתרו ות לייבוש הבריכות בתהליך קצר .המועצה
מחפשת פתרו ות כל הזמן ופ תה לחברות אלו לחשוב על פתרו ות להיפטר מגוף המים הזה.
א דריי אוזן:
אחרי פילוט בריכה  207דווח על התוצאות.
מבקש לאשר כרגע את המתווה.
עידו ליליאן:
המועצה גבתה כסף דרך אגרת שפכים יש בעיה לפ ות שוב למפעלים ולחייבם להעביר כסף.
א דריי אוזן:
האם אתה חושב שהמפעלים לא צריכים להשתתף אחרי שהמועצה חסכה כ 100-מש"ח למפעלים?
מירב אביגדור:
לגבי הבריכות החדשות שיועברו למפעלים אין בעיה .הערכה של המועצה לשיקום בסך  50מש"ח להערכת ו
אי ה כו ה ,בהערכה של המפעל מדובר בכ 80-מש"ח .מכיוון שהמפעל עוד לא יצא לקדם פרויקט אין אפשרות
להגיד אם ההערכה צודקת או לא .זו בעייתי להתחייב על המתווה הכספי המוצע.
עידו ליליאן:
למה צריך להזדרז באישור המתווה ,צריך לראות כיצד מתקדמים הע יי ים .אי אפשר לחייב את המפעלים
פעמיים.
מירב אביגדור:
השלבים הם ברורים אחרי ש קבל את ההערכה של מרוד צטרך לבדוק מהם תחומי האחריות מועצה-מפעלים.
אשר צמבליסטה:
הדיון הזה צריך להתקיים בפורום אחר לא במליאת המועצה.
מבקש שתתקבל החלטה מסודרת בע יין.

עדי וולפסון:
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אם המועצה לא תעשה את מה שהיא עושה מול משרד רוה"מ
המועצה וראש המועצה בראשה מ סים לזרז את הע יי ים ולתת
בסופו של דבר הכספים יושתו על המפעלים.
בהוצאות ולא רק המועצה והמפעלים.
מתווה תקציבי שבו גם האוצר ישתתף
עידו ליליאן:
א י מברך על הפעילות של ראש המועצה ובכל זאת ,היות ומדובר בתהליך בעייתי כדאי לשבת עם הצוות הטכ י
ולהגיע להסכמות ואומדן עלויות מדוייק יותר ולגבי חלוקת המימון לבצע בשיתוף לא בכפיה.
סימן טוב בי ימין:
בישיבה שהולכת להתקיים במשרד רוה"מ ,המועצה צריכה להגיע עם תוכ ית ,מכל התוכ ית שהוצגה יש ה
בעיה רק ב ושא של תשלום המפעלים .מציע שהמועצה תגיע עם העקרו ות של הפעולה כאשר המספרים יוסכמו
יחד עם המפעלים ,אך ההסכמות הללו צריכות להיעשות לפ י הישיבה עם רוה"מ.
חייב להגיע עם תוכ ית דגל.
א דריי אוזן:
צריך להיות עיקרון ,לגבי המספרים דון ב פרד.
חשוב ש גיע עם העקרו ות כדי לקדם את הסיוע של משרד רוה"מ .צריך את הרוח הגבית של המפעלים על מ ת
לקדם את המו"מ .למועצה יש אחריות ציבורית לכן ,מבקשים לאשר את עקרו ות המתווה.
עידו ליליאן:
מציע שעד הישיבה עם משרד רוה"מ ,תתקיים הידברות עם המפעלים.
אמ ון בן דהן:
התקיימה ישיבה עם ציגי המפעלים והם צריכים לחזור אלי ו עם ההתייחסות ,יתן להם זמן של שבועיים.
יוסי גולדשטיין:
חוזר לע יין של חיפוש פתרו ות לאיוד מוקדם של הבריכות ,למה זה לא מתקבל במסגרת וועדת שפכים?
א דריי אוזן:
מדובר ברעיו ות בלבד ,ב יסיו ות למציאת פתרו ות ,זהו עוד לא שלב מגובש ,אם יהיו הצעות רלוו טיות הם
יעלו לדיון בוועדת שפכים.
החלטה:
ציגי המפעלים במליאה ישיבו עד מועד הדיון במשרד רוה"מ על הסכמתם או אי הסכמתם למתווה הכספי.
.4

אישור ההב ות עם החברה הסולרית )שי וי תעריף(
עו"ד אודי ערב:
עדיין לא סגרו הבעיות ,המכרז ב ה על תעריף מסוים ויש הפחתה של כ .30%-במסגרת המכרז ,לצער ו יש
לחב' אפשרות יציאה )גם למועצה( ,המועצה משתדלת להישאר כמה שיותר צמוד להסכמים הראשו יים.
א דריי אוזן:
שלחו עשרות מכתבים למשרדי הממשלה ב יסיו ות לשמירה על התעריף ללא הצלחה.
אשר צמבליסטה:
האם אין טעם לצאת שוב למכרז?

א דריי אוזן:
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אין מכסות יותר למיזמים גדולים ,אם החב' מבטלת ,יכ סו

הבאים בתור.

עדי וולפסון:
כל מחיר הוא טוב ל יצול השטח שאין לו שימוש אחר ובייחוד התרומה של הפרויקט לע יין התדמיתי של רמת
חובב שהוא חשוב לא פחות.
.5

חתימה על הצהרת ההצטרפות לאירגון  Unidoשל האו"מ
עדי וולפסון:
בכדי להיכ ס לשת"פ עם ארגון  Unidoיש לחתום על הסכם אמ ה איתם .יש לציין כי רמת חובב הגוף הראשון
בארץ שחותם.
חותמים על האמ ה.

.6

אישור שי וי שם המועצה:
א דריי אוזן:
לאחר אישור וועדת השמות מבקשים לאשר את החלפת השם של המועצה.
הדסה אדן:
לדעתי השם המוצע אי ו מתאים מכיוון שהוא מזכיר שכו ת מגורים ואי י רואה סיבה לש ות את השם
רמת חובב.
א דריי אוזן:
הרי ההצעה הייתה שלך.
החלטה:
מאושר.

הישיבה עלת.

____________
רשם :אמ ון בן דהן
מ כ"ל המועצה.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.
העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
משתתפים.
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