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.1

דיווח ראש המועצה
ראש המועצה מעביר דיווח על הפעילות במהלך החודשים יולי -אוגוסט.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2013מיום 24.06.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,06/2013מיום 24.07.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  07/2013מיום 12.08.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הסברה  ,01/2013מיום 05.08.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

2.5

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת ביקורת  02/2013מיום 05.08.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

2.6

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת ה הלה/כספים  05/2013מיום 26.08.2013
החלטה:
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מאושר פה אחד.
.3

הגבהה הקירות למטמ ה מערבית החברה לשירותי איכות הסביבה – דיון עקרו י
א דריי אוזן:
ושא הגבהת המטמ ות עלה לדיון בעבר .בדיון האחרון שהתקיים היה סיכום שה ושא יגיע להחלטת
המליאה.
אשר ציבליסטה:
יש לבחון את ההשפעות של הגבהת המטמ ה על שכבת הפוליאתילן .האם תעמוד בעומס? יש ה משמעות
סביבתית להגבהת הקירות לגובה כה רב .מציע לאשר לחברה לעשות את הגבעה עם השיפועים ה דרשים
ללא הקירות.
סימן טוב ב ימין:
כפי שא י מבין קיימות שתי אלטר טיבות:
 .1הגבהת הקירות שיאפשרו המשך הטמ ה לעוד כ 9-10-ש ים.
 .2גבעה ללא קירות שיאפשרו המשך הטמ ה לעוד כ 4-5-ש ים.
קיימת חלופה שיש להתייחס אליה ובה בריכות האידוי של המועצה שישוקמו יועברו לחברה לצורך
הטמ ה .השאלה היא בעוד כמה ש ים הבריכות תהיי ה פ ויות בכדי להימסר לחברה ומתי יוכלו להתחיל
בהטמ ה .על פי לו"ז זה צריכה להתקבל ההחלטה.
לע יין הגבהת הקירות יש להתייחס לעמידות הקירות ל זקים אפשריים .למשל :רעידת אדמה.
מה הביטחון שהעלאת השיפוע ללא קירות יש ו גם מבחי ת מלאי מקום שאפשר להטמין וגם מבחי ת
הסיכון הסביבתי?
טל פודים:
בש תיים האחרו ות התקיימו בוועדת המעקב לאתר הפסולת הרעילה דיו ים על הבקשה להגבהת
הקירות .הוועדה לא "התלהבה" מהרעיון להגבהה הועלו חששות מבחי ת ה ראות ומבחי ה ה דסית.
מאחר שא ו מצויים במצוקה של זמן עד לסיום מכסת ההטמ ה ומאחר ובריכות האידוי לא מוכ ות כרגע
למסירה ויש ו תהליך סטטוטורי לא קצר להכשרת הבריכות למטרה זו אין פתרון ומע ה להטמ ה ויש
לחשוב על פתרון יצירתי ב וגע להגבהת המטמ ה.
יוסי גולדשטיין:
צריך להסתכל על כל התמו ה .התעשייה ממשיכה לייצר פסולת ובהיעדר מקום הטמ ה תיווצר בעיה.
סקפטי לגבי מוכ ות הבריכות למסירה לחברה לצורך הטמ ה בעוד כ 4-5-ש ים ולכן רואה פתרון יחיד
בהגבהת הקירות.
אולג גר ד:
החברה הגישה בקשה לפ י כש תיים ועד היום לא הסתיים התהליך .כרגע מצאים במצוקה של זמן ויש
להגיע להחלטה.
לגבי התייחסותו של סימן טוב ,עמידות הקירות לתופעות שו ות בדקו על ידי מומחים שו ים ו מצא
שהקירות עמידים ועומדים בתק ים כולל רעידות אדמה ,צו אמי וכו'.
לשאלתו של צימבה ,ושא עמידות הפוליאתילן בקרקע המטמ ה בדק ו מצא כי אין סיכון ל זק.
מסכים עם יוסי כי הבריכות לא יהיו מוכ ות למסירה בעוד  4ש ים ,לכן קיים חשש כי לא יתן יהיה
לב ות קירות מאחר ו דרשת עבודה מבפ ים .בעבר הייתה בקשה לשי וי תמ"א להקמת מטמ ה חדשה
והתהליכים הוקפאו מאחר והמדי ה החליטה שהבריכות של המועצה יועברו לחברה מה שלמעשה מוביל
אות ו להיעדר פתרון.
שאול לוי:
גם המתק ים הה דסיים במפעלים מגיעים לגבהים של  8מטר.
סימן טוב ב ימין:
א ח ו צריכים להחליט בין שתי האלטר טיבות .יש לקחת בחשבון שאם הברכות לא יהיו מוכ ות בתום 5
ש ים עמוד בתום  5ש ים באותה הסיטואציה.
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יצה חייקין:
 .1צריך לחשוב על כלל האפשרויות לגבי ההטמ ה מאחר ויש ה מגמה של גידול בתעשייה.
 .2הגבהת הקירות מהווה שי וי מהותי של ת אי שטח ויש לקחת זאת בחשבון מבחי ה סביבתית.
א דריי אוזן:
אי אפשר להתעלם מהדברים שהועלו.
מציע להתקדם בהתאם למצב הדברים בשטח .יש ה כוו ה להעביר שתי בריכות לחברה להטמ ת הפסולת
כל זאת בכפוף לכך שהבדיקות שמתבצעות היום יאפשרו את השימוש בהם .א י מציע לאשר הגבהה ל8-
מ' ומעבר לכך יי תן אישור רק לאחר בחי ה ומעקב אחרי התקדמות להכשרת שתי הבריכות כמטמ ה.
ממליץ שוועדת שפכים תטפל ותבחן ההתקדמות בהכשרת הבריכות ובהתאם לכך קבל את ההחלטות
לגבי הגובה מעבר ל 8-מ'.
אולג גר ד:
קיימת בעיה בקבלת החלטה של הקמת קירות מוכים יותר מאחר והעלויות יעלו.
א דריי אוזן:
ה ושא הכלכלי אי ו מקובל .אם יהיה צריך ,המשרד להג ת הסביבה יסבסד את העלויות .ה ושא הכספי
לא צריך להיות שיקול.
טל פודים:
בקבלת ההחלטה יש ל ו אחריות כבדה .אל ל ו לשכוח כי הטמ ה של חומרים מסוכ ים מותרת כיום רק
ב אות חובב.
החלטה:
תתקיים ישיבה פ ימית עם ציגי החברה בע יין כאשר התוכ ית הי ה לאשר הגבהה ב 8-מ' וספים ותבחן
האפשרות לבצע הגבהה כזו בש י שלבים )כולל ההשלכה הכלכלית ,הבטיחותית והה דסית לביצוע זאת(
לא תאושר הגבהה מעבר לכך .יחד עם זאת ,במסגרת וועדת שפכים יהיה מעקב אחר ההתקדמות של כל
האפשרויות השו ות :שימוש חוזר בבריכות כולל מעקב אחרי קידום המהלכים הסטטוטוריים והחוקיים
להעברת הקרקע ל .E.S.C-במידה ולו"ז לקידום הבריכות היש ות לשימוש לא יתקדם כמתוכ ן ,כל
בקשה להגבהה מעבר ל 8-מ' תובא לדיון מחדש ,ה ושא יובא לאישור בוועדה המקומית לתכ ון וב יעה.
.4

הצגה ואישור מתווה שיקום בריכות – החלטת ממשלה
החומר צורף ל וכחים .המועצה מקבלת ומאשרת את המתווה שהוצג בישיבות קודמות והוטמע בהחלטת
הממשלה בצמידות למכתב המפעלים לראש המועצה ב וגע לשיקום ותשובת ראש המועצה אליהם.

.5

דיווח ב ושא מכרז שיקום בריכות K.L.M
אודי ערב:
מציג את עיקרי המכרז.
חב' "יעקב את יעקב" מצאה זולה יותר בש י שלבי המכרז אולם כמעט היקרה ביותר בשלב הראשון.
עלתה טע ה מצד החברה לגבי יסוח המכרז והחברה ביקשה לקיים שימוע אשר עשה ב וכחות כולם.
המועצה השיבה כי אין כל שי וי בעמדתה .כרגע עוד לא עשתה פ ייה לערכאה משפטית ולא ברור האם
יפ ו להליך משפטי או לא .בכל אופן ,המועצה פ תה לייעוץ משפטי וסף ו מצא כי וסח הדברים במכרז
ברור ולא קיימת כל בעיה .מבחי ת ההלכה ה והגת ,כל פ ייה משפטית מסוג זה הייתה צריכה להיעשות
באופן מיידי.

.6

עיקרי תוכ ית עבודה ויעדים לש ת הכספים 2014
א דריי אוזן:
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מוצגים לפ יכם יעדים ועיקרי התוכ ית לש ת  ,2014מודה למ כ"ל שריכז את הכ ת החומר עם מ הלי
היחידות והציגו את היעדים.

אשר צימבליסטה:
 .1כפי שכבר הצעתי בעבר ,והל הכ ת תוכ ית ויעדים צריך להיות שגרת עבודה שעל בסיסו בו ים את
התקציב.
 .2מפ ה את תשומת הלב לכך שלא כ ס ושא כח האדם.
א דריי אוזן:
הפרויקטים המבוצעים במועצה הי ם די מיים וא ח ו כן צופים גידול בכח האדם .דע זאת עם
ההתקדמות בפרויקטים.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.7

הצגת תוכ ית היישום לתוכ ית האסטרטגית
ה ושא יועבר לדיון במליאת המועצה הבאה.

.8

דיון בבקשת מבקר המועצה לשי וי היקף המשרה
רון רוזן:
היקף המשרה של מבקר המועצה קבע עם הקמת המועצה ו קבעה על  .25%בבדיקה של ה ושא מצא כי
המועצה מצאת בדירוג  3ועל פיה משרת המבקר צריכה לעמוד על  50%משרה.
פ יתי לראש המועצה להעלות את היקף המשרה כפי שמופיע בחוזר מ כ"ל משרד הפ ים.
א דריי אוזן:
משרת מבקר המועצה כוללת גם את ה ושא של פ יות הציבור .בשל ייחודיות המועצה ,ושא פ יות
הציבור כמעט ואי ו קיים ומי שממו ה עליו היום מבחי ת פ יות שמתקבלות הן היחידה הסביבתית
ויחידת הדוברות.
בהמשך לפ ייתו של מבקר המועצה לא מצאתי ל כון להעלות את היקף המשרה ל ,50%-אך לפ ים משורת
הדין הוצע להעלות לו את היקף המשרה ל 33%-משרה.
לאור פ יות של משרד הפ ים אלי ו ,הוחלט להעלות ושא זה לדיון במליאה.
אשר צימבליסטה:
לא מסכים שיש להעלות את המשרה .המועצה הי ה ייחודית והיקף הפעילות בתחום זה מוך יחסית
לכלל הרשויות ועל כן צריכים לתת בידו את האפשרות להישאר בהיקף משרה של  25%או לוותר על
המשרה.
שאול לוי:
מציע לקבל את ההצעה של א דריי להעלות את היקף המשרה ל 33%-ושההחלטה תהיה בידי רון האם
לקבל זאת או לא.
א דריי אוזן:
צטרך לפ ות למ כ"ל משרד הפ ים ולבדוק האם יתן לפעול בשל הייחודיות של המועצה שלא עפ"י חוזר
מ כ"ל ב ושא.
עידו ליליאן:
מת גד להעלות את המשרה ל 33%-מראש אלא לאחר הסכמת המבקר וחתימתו על הסכמה מראש.
החלטה:
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ראש המועצה ישוחח עם המבקר ויעביר את רוח הדברים ובהתאם ידווח למליאה ולמשרד הפ ים.

.9

דיווח על סיעת משלחת המועצה לגרמ יה וספרד )מתק י קומפוסט ופסדים(
אשר צימבליסטה:
למתקן הקומפוסט שראי ו לא היו ריחות .ה קודה הבעייתית היא בפריקה לכן צריך אכיפה מאוד מדודה
וסדורה .לא רואה סיבה שהקומפוסט לא יקום ב K.L.M-אם יפעל לפי הכללים ש קבעו.
בע יין הפסדים – ה ק' הקריטית היא בקבלה .גם שם זה ע יין של משמעת.
מה ש אמר לגבי הקומפוסט כון גם לגבי הפסדים.
א י חושב שלא צריך למקם את מפעל הפסדים במקום שהקצו לו ,אלא צריך לשים אותו על יד הטב"מ.
יוסי גולדשטיין:
אחרי שראיתם ,אולי כדאי לבקר גם במפעל בקריית גת על מ ת לראות מה לא עובד שם.
יצה חייקין:
א ח ו היה שם .כולל ביקור בפעל פסדי העמק.
עדי וולפסון:
בגלל החשש ב ושא הריח )ריח ביולוגי( והאף של ו רגיש ביותר לריח ביולוגי ,גם תדמיתית ,צריך מבחי ת
המועצה להיות ערוכים היטב ל ושא מעבדת ריח ,עם טכ ולוגיה זמי ה.
אמ ון בן דהן:
מסר בוועדת איכות אוויר דיווח על ידי אולג וא ח ו עוקבים אחר ההתקדמות.
שאול לוי:
כיוון שיש תחרות על כל מגרש לא מבין למה להיע ות לבקשות של פסדים וקומפוסט.
מבקש למסור כמה מילות סיום )הודעה אישית( :א י מסיים את תפקידי ב 31.08.13-ברמת ה גב ומתוקף
זה גם במליאת אות חובב לאחר  16ש ה ברציפות .מאוד ה יתי מהתקופה וכמו ש ה יתי לעבוד כך א י
ה ה לפרוש .הדיו ים במליאה היו תמיד ע יי ים מה שלא היה בעבר ,היום יתן לראות את השי וי
במגמה ובהידברות בפתוחה בין ציגי הציבור ,התעשייה והמועצה.
אמ ון בן דהן:
א ח ו קיים פרידה מסודרת ,מציע ששאול בתפקידו החדש כמדריך טיולים ישלב סיור לחברים עם
הפרידה.
ראש המועצה:
מודה לשאול על השירות בתקופה המכובדת.

הישיבה עלת.
___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמ ון בן דהן
מ כ"ל המועצה.
רשמה :הודיה סבן.
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העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
משתתפים.
\H:\Management\2013מליאת המועצה\פרוטקולים\א 556-13-עדכון פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  06.2013מיום doc.26.08.2013

7

