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מספר ו :ב087-13-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  01/2013מיום 29.01.2013
וכחים:

לא כחו:

א דריי אוזן
אשר צימבליסטה )צימבה(
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
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
יצה חייקין
אירית ב דו
רון רוזן

 מ כ"ל המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מ הלת יחידה סביבתית. מ"מ מה דס המועצה. -מבקר מועצה.

סדר יום:
.1

דיווח
.1.1

.2

דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,11/2013מיום .24.12.2013

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המ ין ב ושא תקציב לש ת ,2013
מיום .24.12.2013

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המ ין ב ושא הדו"ח הש תי לש ת ,2011
מיום .24.12.2013

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,12/2012מיום .17.12.2012

.2.5

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,01/2013מיום .07.01.2013

2.6.

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  01/2013מיום .28.01.2013
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.3
ואקו תעשייה – פרופ' עדי וולפסון ואמ ון בן דהן.

חתימה על הסכם שת"פ עם אירגון האו"מ לתעשייה מקיימת

.4

אירוע השקת בריכות מפעליות  12.03.2013ביוזמה ובשיתוף תאגיד המפעלים והמועצה – אמ ן בן דהן.

.5

שו ות.

.1

דיווח ראש המועצה
א דריי אוזן:
מוסר דו"ח ראש המועצה עם האירועים שהיו בחודש החולף – מצ"ב.
היום ישב ו בישיבת הת עה לפרסום המכרז לשיקום בריכות  .K.L.Mצא לדרך בקרוב במקביל לפ יית ו
ליועמ"ש של רשות המים לקבלת יתרת הכסף לשיקום .צא למכרז אחד בש י שלבים ,אבל מ וי וגמור אית ו
לקדם את זה בהקדם.
בישיבת וועדת המעקב להקמת קריית ההדרכה סוכם על ביצוע  2סקרי ריח ע"י משרד הביטחון סקר מריחים
וסקר לבדיקת מקורות ריח בארובות במימון של המשרד להג ת הסביבה ,משרד הביטחון ,המועצה והמפעלים,
בחלוקה שווה )כל אחד  25%מעלות הפרויקט(
אמ ון בן דהן:
המועצה קיבלה שבחים מיו"ר הוועדה אבי הלר הממו ה על המחוז על עמידת המפעלים בלו"ז של הקמת
הבריכות המפעליות ופעילות המועצה להובלת המהלך בזמן.
עו"ד אהוד ערב:
מסר דיווח אודות הזכייה של המועצה במשפט התביעה האזרחית גד המפעלים והמועצה והבהיר כי א ו
ממתי ים לדעת האם יוגש ערעור או לא.
יוסי גולשטיין:
יש חוסר הב ה בסיסי בע יין שיקום הבריכות ,עד שהבריכות לא יתאיידו לא יתן לשקם אותם .ה ושא לא
מובא בצורה ברורה .מדובר בע יין פיזיקאלי .וצריך להבהיר זאת ,באמירה הזו יש בעיה כשמדברים על מ יעת
איכלוס עיר הבהד"ים.
ב ימין סימן טוב:
למיטב זכרו י והב תי ,השיקום של  K.L.M.לא היה ת אי לאיכלוס עיר הבהד"ים ,לכן צריך להבחין בין
הדברים ,אם על הדרך שיג תועלת כדי לשקם זה מצויין ,אבל כת אי זה בעייתי ויחזור אלי ו .כולם הסכימו
שזו לא הת ייה.
א דריי אוזן:
משרד הביטחון יודע וקובע שאין ת אי .א ח ו חייבים לא להוריד זאת מסדר היום אחרת לא יהיה מקור
תקציבי לשיקום ו חזור למצב שהיה בהסכם הגישור .יתרה מזאת ,א ח ו לא צריכים להמתין לאכלוס קריית
ההדרכה ולאחר מכן להתמודד עם בעיות ריח מבריכות האידוי אז לא יהיו ל ו הסברים להורים ו הייה צפויים
למהלכים בלתי צפויים שלא וכל לעמוד בהם.
יוסי גולדשטיין:
א י עדיין חושש שהדבר הזה ישמש גד ו כיוון שהציבור לא מבין את הדברים.
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אשר צימבליסטה:
כל מה ש אמר כון ,אבל את הסתירה הזאת בין הדברים צריך להטיל על הדוברות ויחסי הציבור כדי שזה לא
יהיה כלפי חוץ ושישמש גד ו.
יוסי גולדשטיין:
א י רוצה להעלות תשריט  -עיר הבהד"ים לא אוכלסה ותולים את זה כי הבריכות לא שוקמו.
א דריי אוזן:
ברגע שהכספים יגיעו וא ח ו טפל כמו שצריך בשלבים העיקריים בשיקום הבריכות ,הדבר יקבל את הביטוי
התקשורתי ה כון וכמובן יצביע על פעילות ב ושא גם אם זה ימשך עוד ש ה – ש תיים לאחר האכלוס.
ליאור סקי:
יש משחק כפול בו הדוברות צריכה לשרת את המועצה .ויש אי טרס להשגת התקצוב ,הדוברות יוצרת חשיפה
על כל הדברים החיוביים שמבוצעים כולל השקת הבריכות המפעליות.
א דריי אוזן:
עבור לסעיף  2אישור הפרוטוקולים.
אמ ון בן דהן:
מבקש להודות לצ'מבה על תשומת הלב על הפרוטוקולים ש שכחו ב ושא התקציב .צירפ ו את הפרוטוקולים
המתוק ים כולל דבריו של עדי וולפסון.
אשר צימבליסטה:
כולל ב ושא התוכ ית האסטרטגית שצריך להציג תוכ ית לוועדת ההיגוי.
א דריי אוזן:
אכן בדיווח שהכ תי צויין על בחירת ליאור יסקי לרכז התוכ ית האסטרטגית והאקו תעשיה ב 50%-משרה.
וא ו מברכים אותו להצלחה בתפקידו .במסגרת תפקידו ירכז את פעילות וועדת ההיגוי לתוכ ית האסטרטגית.
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,11/2013מיום 24.12.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המ ין ב ושא תקציב לש ת ,2013
מיום 24.12.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המ ין ב ושא הדו"ח הש תי לש ת
 ,2011מיום 24.12.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,12/2012מיום 17.12.2012
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החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.5

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,01/2013מיום 07.01.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.6

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  01/2013מיום 28.01.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

חתימה על הסכם שת"פ עם אירגון האו"ם לתעשייה מקיימת ואקו תעשייה
פרופ' עדי וולפסון:
רצי ו לחבר את הדברים כפי שהוחלט בתוכ ית האסטרטגית גם עם גורמים בי לאומיים .בהמשך לפ ייה של
ראש המועצה לשגריר ישראל באו"ם א ח ו פגש ו עם ציגי ארגון  UNIDOבהתאחדות התעשיי ים ,אמ ון
וא י והצג ו את הכיוון שהמועצה מובילה לאקו פארק עם כל המשמעויות.
מדובר על התאגדות וול טרית אין פה משהו מחייב יש עקרו ות וראיתם את החומר שהופץ .א י חושב שזה
ממצב אות ו במקום יפה מאוד ומבורך .בעתיד גם יתן יהיה לקבל תקציבים בעיקר למרכז "קשרים".
עו"ד אודי ערב:
יש לש ות – לא מדובר בהסכם אלא בהצהרה .א י לא רואה שום דבר שמו ע מאית ו לחתום ,רק לדעתי יש
לתאם את כל הע יין עם משרד החוץ ולשלוח להם מכתב בע יין.
מר א דריי אוזן:
זה מתואם עם הרפר טית של שגריר ישראל באו"ם הממו ה על ושא איכות הסביבה וקיימות ,אבל א ח ו ודיע
לגורמים ה דרשים בכתב על פעולת ו.
הדסה אדן:
זו רק הצהרת כוו ות .זה לא יכול להיות ש חסל את החומרים המסוכ ים!
סימן טוב ב ימין:
יש פה עשייה חיובית מאוד במשמרת של ו והמגמות הם חיוביות וצריך להמשיך במגמה החיובית ,ואין חיסול
מלא זה ברור לכול ו .יחד עם זאת כול ו יודעים מה עשה פה בתקופה האחרו ה ויש ל ו על מה להתגאות
בוודאי בהכרה בי לאומית.

.4

אירוע השקת הבריכות המפעליות
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אמ ון בן דהן:
האירוע הי ו ביוזמת המפעלים ושיתוף המועצה ומטרתו לחשוף את ההקמה ש עשתה בזמן מואץ ובעמידה
בלו"ז בהשקעה של  400מליון  .₪האירוע מתוכ ן לשעות הבוקר בתאריך  10.03.2013לאירוע משמעות
סביבתית חשובה כפועל יוצא של הסכם הגישור ,כל חברי המליאה מוזמ ים.
.5

שו ות
עידו ליליאן:
לגבי ה סיעה לסין התאריך המסתמן כרגע הוא בין ה 18-27 -למאי.
א ח ו בדק ו מול המפעלים בסין וגם להם יש אילוצים וא ח ו מתאימים את הזמ ים.

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.
\H:\Management\2013מליאת המועצה\פרוטקולים\ב -087-13-פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  01.2013מיום .doc28.01.2013
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