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דיווח ראש המועצה.

מינוי מר שמעון אלמליח כחבר ועדת ביקורת.

עדכון בנושא תביעות יועצים ,מתכננים על חריגות מהותיות במבנה המועצה ומרכז המבקרים.
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.5

שונות.

דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
דיווח ראש המועצה הועבר אליכם .אני רוצה לברך את אמנון על נישואי בנו.
היום התבשרנו שהמתכנן חסון גולדברג הלך לעולמו .אנו משתתפים בצער המשפחה.
בנושא סגירת מכרז רמ"י ,שווקו  6מגרשים מתוך  .9נשאר מגרש של  4דונם ועוד שני מגרשים של
משרדים שישווקו שוב.
בתאריך  15.03.2016שרת התרבות והספורט ,ח"כ מירי רגב ,ביקרה במועצה.
שבוע שעבר החלה ביקורת רואי חשבון של משרד הפנים .אנו מתלווים אליהם בכל הנדרש.
פורסם קול קורא ראשון ובקרוב יפורסם קול קורא בינלאומי בנושא פליטות וטכנולוגיות
לפתרון למטרדי ריח ,כפי שהוחלט בישיבות המועצה הקודמות.
התקבל האישור של העסקה ברמ"י על בריכה  207של טבע.
לגבי מבנה המועצה ,אנו מתקדמים ופותרים בעיות והכיוון הוא חיובי.
שבוע שעבר החלה התקנת מצלמות האבטחה במועצה.
ישנן השלמת עבודות סלילה של כביש  .1מתבצעות שם עבודות גינון.
פנינו לרמ"י להקדמת מימון להשלמת עבודות לתב"ע  40כתוצאה מהשיווק המוצלח.
יצא מכרז אספקת ציוד וניטור אוויר לשלוש תחנות .משדרגים את תחנות הניטור בשלבים.
אתמול אושרה ההתקשרות עם המשרד להגנת הסביבה בנושא המיזם המשותף להקמת האקו
לופ.
התבשרנו עכשיו מהיועץ המשפטי שהולכים להיות שני הסכמים – עם משפחת הורביץ ועם
תעשיידע.
בתאריך  26.04.2016יתקיים בפארק הדקלים פסטיבל היין עם הופעת האומן קובי אפללו .כולם
מוזמנים .אנחנו עושים זאת בשיתוף פעולה אזורי עם מועצת רמת נגב.
בתאריך  13.04.2016תתקיים הרמת כוסית לחג הפסח ופרידה מחבר המועצה לשעבר בנימין
סימן טוב ,ואולי בהזדמנות זו נצרף את הפרידה ממירב.
בתאריך  17.04.2016אנו נציג בפני מנכ"ל קק"ל אוסטרליה את התוכנית החינוכית של הבוסתן
עם שגב שלום .ליאור מוביל את העניין.
ליאור ניסקי:
מחר מגיעים משלחת קק"ל קנדה שמעוניינים להיות שותפים בפרוייקט הבוסתן.
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.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,02/2016מיום 29.02.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחומ"ס  ,01/2016מיום 29.02.2016
אמנון בן דהן:
הוחלט שבמקום לאשר את הפרוטוקולים בוועדות ,אנו נעביר את הפרוטוקולים רק לסבב הערות
לחברי הוועדה ,ולאחר מכן נאשר אותם במליאה ,ולא נעשה עבודה כפולה ומיותרת.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  03/2016מיום 28.03.2016
אנדריי אוזן:
מעדכן את מירב ,אשר לא נכחה בישיבה ,בהחלטות שנתקבלו.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

מינוי החבר מר שמעון אלמליח – מנהל אתר טבע טק ,כנציג טבע טק במועצה
אנדריי אוזן:
מירב קיבלה תפקיד בכיר חדש בקונצרן טבע והיא נאלצת לעזוב את תפקידה כחברת מועצה .אנו
מאחלים לה בהצלחה .ניפרד ממנה בהמשך כראוי.
מי שיחליף את מירב זה מנהל אתר טבע טק ,מר שמעון אלמליח .אני חושב שאין ראוי ממנו ואני מאחל
לך בהצלחה.
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מבקש לאשר את המינוי.
החלטה:
מאושר פה אחד.
3.1

מינוי מר שמעון אלמליח כחבר ועדת ביקורת
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.4

עדכון בנושא תביעות יועצים ,מתכננים על חריגות מהותיות במבנה המועצה ומרכז המבקרים
אנדריי אוזן:
אני מביא נושא זה לעדכונכם.
עברנו בחודשים האחרונים תקופה לא קלה בעיקר עקב מתכננים ויועצים שעושים עבודתם בחוסר
מקצועיות .זה מוביל אותנו לבעיות עם הקבלנים בביצוע .ישנן חריגות מהותיות שלא ניתן שנעבור לסדר
היום .לפני הגשת התביעה ,תהיה הפנייה מסודרת לקבלת הסברים .כבר נעשתה פנייה לחלק מהמתכננים
וטרם נתקבלה מהם תגובה .סיכמנו שנלך להסדר עם הקבלנים על בסיס מחירי דקל ,ספר המפתח
לעבודות.
עו"ד אודי ערב:
מנהל הפרוייקט והמפקח צריכים להעביר עד סוף השבוע דו"ח מסודר של כל הטעויות על מנת שנבחן את
זה ,כל מקרה לגופו .לאחר שנבחן את הנושא ,נוציא מכתבים ומי שלא יהיו לו הסברים מספקים נגיש
נגדו תביעה.

.5

שונות
יוסי גולדשטיין:
בישיבה הקודמת אנדריי אמר שיעדכן אותנו על נושא ועדת הגבולות.
אנדריי אוזן:
אין עדכונים חדשים מאז שהחליט השר למנות ועדת גבולות חדשה .אנו מחכים להנחיות ממשרד הפנים.
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עו"ד אודי ערב:
כרגע מחכים בבג"ץ לתשובה של העותרים ולכן לדעתי זה כרגע מתעכב.
אמנון בן דהן:
לגבי מעבר תע"ש ,קיימנו ישיבה עם מנהלת מעבר תע"ש דרומה ,שבראשה עומד דורון הלפרין ,יחד עם
מנהלי היחידות ,אודי ועמירם .מתע"ש השתתפו הלשכה המשפטית ועוד שני רפרנטים .הצגנו בפניהם את
המועצה ,איך היא עובדת ואיך היא משרתת את המפעלים .הבהרנו שלא נקבל אחריות בלי סמכות .אנו
לא נסכים שייצאו היתרי בנייה נסתרים מעינינו דרך מסלול של ולמ"ב .נהיה מוכנים שיוכשר ויוסמך
אחד מעובדי המועצה שיוכל לראות ולהבין מה יש שם .אותו דבר בנושא רישוי עסקים .זה הובהר
במסמך סיכום שיצא .לגבי תמונת מצב סביבתית ,הם במהלך מקדים ,עושים עבודת מיפוי תת הקרקע
של מצב מי ה תהום .אנו ביקשנו לקבל את העבודה .היא טרם הסתיימה אך כשתסתיים הובטח לנו שכל
החומר יועבר אלינו .דיווחנו להם שעירבנו את המחוז של הג"ס ,והם יהיו שותפים למהלך של העברת
האחריות מתע"ש אלינו באותו חיתוך סביבתי שנעשה של תת הקרקע בין המפעלים לבין המועצה .לגבי
אוויר ,אין כרגע פעילות במקום .מתקיימת שם כרגע פעילות מאוד מינורית של ניסויים ואין כרגע פעילות
מזהמת.
יוסי גולדשטיין:
אם כל המעבר הזה הולך להתממש ,כולל השטחים של ועדת הגבולות ,האם נעשית עבודת מטה של
היחידה הסביבתית? איך היא נערכת?
אנדריי אוזן:
כל התהליך הזה הוא בשלבים .היחידה הסביבתית היא מסודרת ומאורגנת ולא תהיה לה בעיה לקבל עוד
מפעלים נוספים.
ניר חסון:
לפני כארבעה חודשים היינו באיגוד בחדרה על מנת להבין איך הם מתמודדים עם חברת חשמל ,לפני
כחצי שנה היינו יחד עם המנכ"ל ושאר מנהלי היחידות בתחנת הכח של חח"י ולפני כשמונה חודשים
היינו במתקן הדלק של תש"ן.
יוסי גולדשטיין:
יש לך תמונה בראש מה אתה הולך לעשות?
ניר חסון:
פחות או יותר .אין תוכנית מפורטת כרגע.
אמנון בן דהן:
ביקרנו במקום ,שאלנו שאלות וראינו את הדברים .אלה לא מתקנים מסובכים ,ובכל מקרה ניערך
מבחינה ארגונית בהתאם.
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הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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