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דיווח
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אישור פרוטוקולים
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2017מיום  – 29.05.2017מצ"ב.
.2.1
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  05/2017מיום .26.06.2017
.2.2
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחומ"ס  02/2017מיום  – 29.05.2017מצ"ב.
2.3

.3

אישור הסכמה לניהול הליכי גישור עם קבלן הגמר ס.ס קרן במבנה ,בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת
המועצה  -05/2017עו"ד אודי ערב.

.4

הצגת דו"ח הנסיעה של משלחת מנהלי היחידות לחו"ל –ניר חסון.

.5

בקשת חברת צינורות המזה"ת ,לקריאת שם הרחוב הפנימי הסמוך למפעל החדש בתב"ע ( 40כביש מס')7
ע"ש מר בני גאון ז"ל – אנדריי אוזן.

דיווח ראש המועצה – מצ"ב.
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.6
דיון:

שונות.
אנדריי אוזן-
הדיווח הועבר אליכם.
ישיבת המליאה הבאה תתקיים עם ראש המועצה החדש.
אמנון בן דהן-
בנוסף שני שינויים -אמיר מדינה מסיים את תפקידו במליאה ובמקומו יגיע יגאל צרפתי כנציג משרד
הכלכלה ,כמו כן ,ערן דורון גם כן הודיע על עזיבתו – הוא יוציא מכתב למחליף מטעמו.
הם יזומנו לישיבת המליאה הבאה.
 .2.1אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2017מיום 29.05.2017
אנדריי אוזן-
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
אירית בנדו-
מציינת הסתייגות לגביי הניסוח של אנדריי ,על "המחווה לקבלן".
אנדריי אוזן-
מסכים עם אירית מבקש לתקן את הפרוטוקול.
מבקש לאשר את הפרוטוקול ,התשלום יבוצע לפי הסכום המגיע לקבלן על פי קביעת מנהל הפרוייקט.
מאושר פה אחד.

 .2.2אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  05/2017מיום .26.06.2017
אנדריי אוזן-
מבקש לאשר
מאושר פה אחד.

 2.3אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחומ"ס  02/2017מיום . 29.05.2017
אנדריי אוזן-
מבקש לאשר
מאושר פה אחד.
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 .3אישור הסכמה לניהול הליכי גישור עם קבלן הגמר ס.ס קרן במבנה ,בהמשך לדיון שהתקיים
בישיבת המועצה  -05/2017עו"ד אודי ערב.
עו"ד אודי ערב-
הוחלט לגשת לגישור מתוך  2הסכמות:
 .1לנסות להגיע להסדר לפני הדיון בבית המשפט ב.19.7
.2לנסות לפתור את המצב" ,להוציא את העגלה מהבוץ".
המגשר שנבחר הוא יו"ר איגוד המהנדסים הארצי – אינג' ניר אנגל.
הוסבר לו שאנחנו מעוניינים לנסות לפתור זאת לפני הדיון בבית המשפט ב.19.7
כבר תואמה טנטטיבית – ביום ראשון ישיבה עימו ,נושא נוסף שהועבר למגשר זה לקבוע לו"ז מיטבי
מתוך היותו איש מקצוע  ,להמשך ביצוע הליך המבנה כולל שילובם של הקבלנים הנוספים.
לגבי התשלום לקבלן ס.ס קרן  -הוסבר כי כפי שהוחלט בישיבה הקודמת מי שיבדוק את התשלום המגיע
לקבלן הוא יגאל גוברין -מנהל הבנייה .יש לזכור שהשיקול שלנו הוא כפול -מצד אחד כניסיון חזרה
לעבודה כחלק מהליך הגישור ,ובנוסף למנוע מהקבלן טענות כלפינו להפרת הסכם בנוגע לעיכוב בתשלום.
ההנחייה למנהל הפרוייקט היא לבדוק מה התשלום המינימלי המגיע לקבלן בגין העבודות שביצע.
אנדריי אוזן-
עשיתי את מירב המאמצים לתת ליו"ר החדש שולחן כמה שיותר נקי ,כולנו מקווים שהליך הגישור
יצליח ,האלטרנטיבה היחידה שלנו היא ב 19.7בבית המשפט ,ומשם זה עלול כנראה להיגרר לסחבת
משפטית שתארך כמה חודשים.
עלינו לעשות כל שניתן כדי לסיים עם זה  ,ולבוא בידיים נקיות  ,כי כשזה יגיע לבית המשפט ובמידה
והדברים יתפוצצו והם יבקשו הפרה  ,בית המשפט ייראה כי לאורך כל התהליך הנכונות הייתה מצידנו
בלבד .התקופה הייתה לא קלה -אבל צריך לזכור שכל מה שפעלנו היה למען הנגב ,המפעלים והמועצה.
נפגשתי עם היו"ר החדש והשתדלתי לעדכן אותו בכל ,אנו כצוות צריכים לעזור לו כמה שניתן בסיום
הפרויקט וגם אני הצעתי את עזרתי על מנת שיצליח לפתור את הסכסוך.
משה יחזקאל-
למה אין חובה על שני הצדדים להיענות להצעת גישור?
עו"ד אודי ערב-
מה שאתה מתאר זו בוררות ,ואנחנו בחרנו תהליך גישור.
מטרת הגישור היא להביא את שני הצדדים להסכים מתוך רצון ,לא בחרנו בבוררות כי רצינו איש מקצוע
שיבין בכל הדקויות המקצועיות ויסייע בחזרה לעבודה ,ולאור המחלוקות המשפטיות לא מתאים
להסמיך אותו כבורר מכריע.
אנדריי אוזן-
מבקש לאשר את הנושא
מאושר פה אחד.
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 .4הצגת דו"ח הנסיעה של משלחת מנהלי היחידות לחו"ל .
ניר חסון-
מוסר דיווח על הנסיעה (מצגת)
אחד הדברים המעניינים שפגשנו היו המון עקרונות של טיפול סביבתי -ששמחנו לראות שכבר אימצנו
אותם במועצה  ,יש עוד מה לשפר ולהתקדם אך המצב טוב.
משה יחזקאל.-
האם ראית תהליכים או התנהלויות שרלוונטיות למועצה?
ניר חסון-
כן ,ויש רצון לפתח את רעיון שיתוף הפעולה הסביבתי בין המפעלים לבין עצמם ובין המפעלים והמועצה.
משה יחזקאל-
מציע להרחיב את הרעיון  ,ושהמועצה תמפה את כל צרכי התשתיות של המפעלים ותייצר התייעלות
משותפת.
אמנון בן דהן-
בהחלט ,אנו מבצעים את זה בפורום מנהלי אתרים ,וייתכן שיש צורך כפי שאתה מציין  ,להרחיב גם
בנושאים הנדסיים ונוספים אתה מוזמן להעלות אותם בפורום.
 .5בקשת חברת צינורות המזה"ת ,לקריאת שם הרחוב הפנימי הסמוך למפעל החדש בתב"ע ( 40כביש
מס' )7ע"ש מר בני גאון ז"ל .
אנדריי אוזן-
שני עניינים שעלו בישיבת ההנהלה של צינורות המזה"ת :
 . 1ביקשו להביא את הקובייה מבטון של כור ,המאפיינת את כל המפעלים שלהם לשטח המועצה –
הוסבר כי אין שום בעיה בנושא.
 .2בקשה בשם המשפחה -שכביש הגישה למפעל ייקרא ע"ש בני גאון ז"ל  ,מנכ"ל כור המיתולוגי.
אירית בנדו-
מציינת כי עד היום שמות הרחובות במועצה הם של פרחים ועצים ,וכדאי לשמור על זה.
אנדריי אוזן-
כמובן שדבר כזה ייאושר רק לאחר הסכמת ועדת השמות ומליאת המועצה  ,אך אני רואה ערך חשוב
בהנצחת אנשים שעשו כל-כך הרבה למען המועצה והמדינה.
חיים אוחיון-
מציע אלטרנטיבה לקרוא את הכיכר הסמוכה למפעל ע"ש בני גאון  ,במקום הכביש.
אנדריי אוזן-
מסכים עם הרעיון של חיים  ,מבקש להביא את השינוי לידיעת המשפחה.
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מבקש לאשר את קריאת הכיכר ע"ש בני גאון ז"ל.
מאושר פה אחד.

 .6שונות.
עו"ד אודי ערב-
נכנסנו למחלוקת בין הצדדים במסגרת הסכם  , FTIRבהסכם ההתקשרות היה רשום מראש כי במידה
ונגיע לחוסר הסכמה בנושא מקצועי– זה יופנה לבוררות.
פנינו לפרופסור עדי וולפסון אשר הוגדר בהסכם שיהיה הבורר ,כאשר המחלוקת היא מקצועית.
כבר אתמול התקיימה ישיבת תיאום הבהרות.
הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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