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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
המשרד להגנת הסביבה ערך לפני כשבוע פרידה מגיא סמט ,מנהל המחוז.
פסטיבל היין שהתקיים במועצה בחול המועד פסח היה הצלחה בלתי רגילה .השתתפו כ1,500 -
איש.
בתאריך  06.06נקיים ערב הוקרה לחיילי המילואים .הזמנו את עובדי המפעלים להצגה "פרפרים
הם חופשיים" בשיתוף בי"ס גודמן .נרשמו עד כה כ 250-איש.
היום השתתפנו בכנס השקת "סל מגע" (תוכנית תמיכה ברשומ"ק לקידום פעילויות בתחומי
המדעים והטכנולוגיה) בהשתתפות שר המדע.
יוסי גולדשטיין:
אני חושב שהמועצה צריכה להגביל את עצמה מבחינת אירועים גדולים על מנת שלא נוגדר
כשטח ציבורי .דבר נוסף ,ארצה לשמוע עדכון על הישיבה עם המפעלים הגדולים בנושא שת"פ.
אנדריי אוזן:
אנחנו מגבילים את האירועים לשניים בשנה – בחול המועד סוכות וחול המועד פסח.
בנושא הישיבות עם המפעלים הגדולים הפרוטוקולים יישלחו אליכם .בישיבה עלה נושא
הבריכות של תרכובות ברום וטבע .לגבי הבריכה של טבע ,עניין התב"ע נפתר והמינהל שלח
דרישת תשלום .בהתייעצות עם הנהלת המפעל הצענו שישלמו עם הסתייגות על גובה התשלום
בצירוף מכתב מהמועצה על כך שטבע תחסוך לנו את עניין השיקום .הם ישלמו ,יקבלו את
ההיתר ויתחילו בעבודות.
נושא נוסף שעלה הוא נושא האבטחה .אנו רוצים לבחון מה ניתן לקדם יחד .נבחנים שיתופי
פעולה בדברים נוספים ,אנו רוצים לקדם את עניין היתרון לגודל כמה שאפשר.
לידיעה ,היום עודכנתי כי מונתה נציגה חדשה מטעם עיריית באר שבע ,ד"ר ארנונה אייל ,במקום
פרופ' עדי וולפסון.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,04/2016מיום 18.04.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד (ערן דורון – אישור טלפוני).
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.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  05/2016מיום 30.05.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד (ערן דורון – אישור טלפוני).

.3

הסכם FTIR
3.1

אשרור עקרונות ההסכם
אנדריי אוזן:
את ההליך הזה ,אשר נמשך זמן רב ,ליוו עו"ד אהוד ערב ,אמנון בן דהן ,סימן טוב בנימין ,יוסי
גולדשטיין וניר חסון .לא התפשרנו בחלק המקצועי.
עו"ד אהוד ערב:
בנינו את ההסכם כמתן שירותי ניטור אוויר (ליסינג תפעולי) .מכיוון שהמערכת מתחדשת כל
הזמן קבענו שהאופטימלי מבחינתנו זה להציב אותה בשלוש נקודות .בשלב ראשון ,יהיה שלב
ניסיוני של מערכת אחת למשך שישה חודשיים עם אפשרות להאריך בעוד כחודשיים .קבענו
קריטריונים מאוד קפדניים מה ייחשב מבחינתנו כקבלה של המערכת .לאחר שהמערכת תעמוד
בקריטריונים הללו אנו נציב את שלושת המערכות .אנדריי התעקש שהמחיר של שלוש מערכות
יהיה כמחיר של שניים וכך יהיה .היתה בדיקה קפדנית של נושא המחירים ,בנוסף גם במהלך
ההליך בדקנו חברה אחרת .עשינו לא מעט מהלכים על מנת לוודא שאנו עובדים בסדר.
העמידה בקריטריונים יחולו גם כאשר ייכנסו שלושת המערכות לעבודה .הוכנסה אופציה נוספת,
במידה ותכנס טכנולוגיה אחרת ,של נקודת יציאה בשנה השלישית .לאחר סבב מקיף ,ומעבר של
כל הגורמים הרלוונטיים על ההסכם ,הוא נחתם.

3.2

הקמת ועדת מעקב
אנדריי אוזן:
היות ואנו עורכים פיילוט ניסיוני של כ 6-8-חודשים ,אני חושב שחייב להיות צוות מקצועי
שילווה את התהליך ,ועדת מעקב .הצוות יהיה אותו צוות שליווה את המו"מ על ההסכם
בראשותו של אמנון בן דהן ,ניר חסון וחברי המועצה סימן טוב בנימין (חבר מועצה לשעבר אשר
ליווה את כל התהליך) ויוסי גולדשטיין .החלטנו גם שיהיה בורר .המועמדים הם פרופ' עדי
וולפסון או ד"ר עלית וייל-שפרן.
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יוסי גולדשטיין:
אני ליוויתי את התהליך והתחושה האישית שלי היא מאוד קשה .צריך לתת הזדמנות למערכת,
אך ההתנהלות של החברה השאירה לי טעם רע .לכן ,אני חושב ,שבנוסף לוועדת המעקב ,יש
למנות רפרנט מטעם היחידה הסביבתית של המועצה .צריך מישהו שיהיה לו תפקיד משמעותי
לעקוב ולעזור בהבאת נתונים לאותה וועדה.
אנדריי אוזן:
ההערה מתקבלת .אני מציע שניר חסון ואמנון בן דהן יישבו יחד ויחליטו מי יהיה אותו רפרנט.
יוסי גולדשטיין:
לאחר התקנת המערכת ומינוי הרפרנט ,אני מבקש שניר ייכנס את ועדת המעקב ונקבע סדרי
עבודה.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר את הקמת ועדת המעקב.
החלטה:
מאושר פה אחד (ערן דורון – אישור טלפוני).
.4

שונות
יוסי גולדשטיין:
מה קורה עם נושא ועדת הגבולות?
אנדריי אוזן:
אין חדש כרגע.

הישיבה ננעלת.
___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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