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   2011ביוני      05                                                                              

  546-11-מספרנו:  ב                     
 

 

 25/451/00/, מיום 401/00/פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 
 
 

   ראש המועצה -                               אנדריי אוזן           :נוכחים
 חבר. -נציג מועצת אשכול  -           אשר צימבליסטה )צימבה(

  חבר. -סמנכ"ל טבע  -                      יהודה ארד
 חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  -אינג' הדסה אדן                               
  חבר –נציג מפעל תרב"מ  -   יוסי גלעד  
 חבר. –נציג עיריית באר שבע  -                           פרופ' עדי וולפסון  
 חברה. -נציג מ.א. רמת נגב  -   עלית וייל  
 חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                              סימן טוב בנימין  

 
 מזכיר המועצה. -   אמנון בן דהן         :מוזמנים

 מהנדס המועצה. -   טקסגלעד א
 מנהל היחידה הסביבתית. -ד"ר צור גלין                                  

 דובר המועצה. -   צביקה אלוש  
 צבי תקשורת. -   אייל חטב  
 מבקר המועצה. -    רון רוזן  

 יועץ משפטי למועצה. -   ערב אהודעו"ד 
 ..E.S.Cמנכ"ל  - ד"ר איתן זילביגר                         

 מנכ"ל אקוסול. -    יוסי זיו 
 אפיק הנדסה. -   נמרוד חלמיש
 נציג טבע טק. -   איציק מרכוס

 מנהל הפרוייקט )בריכות מפעליות(. -   אילן ליפשין
 

  חבר. –נציג מפעל מכתשים  -                              יוסי גולדשטיין :יםנעדר
 ועצה.גזברית המ -   טירנה ססי  

 
                      

 :להלן סדר היום
 
 דו"ח ראש המועצה. .1

 הצגת יועמ"ש למועצה. .2
 .27.04.2011, מיום 04/2011מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .3
 .27.04.2011, מיום 03/2011 ועדת הנהלהמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .4
, מיום 04/2011מישיבת וועדת שפכים שלא מן המנין ווועדת שפכים מס' אישור פרוטוקול והחלטות  .5

 28.04.2011. 
 .15.05.2011, מיום 05/2011אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים  .6
 בנושאי הסברה ומיתוג. 22.05.2011אישור פרוטוקול והחלטות ישיבה מיום  .7
 .16.05.2011נחה לנכס ריק מתאריך אישור פרוטוקול והחלטות מישיבה בנושא ה .8

לאתר אינטרנט למועצה והחלטת ראש  03.04.2011 -ו 28.02.2011דיון בהחלטת וועדת מכרזים מיום  .9
 המועצה בנדון. 

 אילן ליפשין ונמרוד חלמיש. –הצגת תוכנית הבריכות המפעליות והלו"ז להקמתם, מצ"ב לו"ז המפעלים  .10
 שונות. .11
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 ועצהדו"ח ראש המ .1
 

 מטעמם והעבודה הנעשית ע"י הפרוייקט התקיים דיון עם ראש רח"ל לגבי הקמת מערך הצלה קדמי - 
 בפני חברי המליאה. העבודה היא תוצגבסיום  –    

 
 המשרד להגנת הסביבה.מחוז דרום של ישיבות עם מנהלי המפעלים ומנהל התקיימו במהלך החודש  - 
 קט בריכות האידוי המפעליות.בנושאים הנוגעים לקדום פרויי    

 
 בגלל העבודות בכביש.ולא באנדרטה התקיים במועצה  – טקס יום הזיכרון - 
  
 בנוכחות מכובדת של ראשי רשויות, נכבדים ושר התחבורה  למפרידןהנחת אבן הפינה טכס התקיים  - 
 כץ.ח"כ ישראל    

 
לבדיקת שיפוץ תחזוקה ושיקום הדרך ראש תחום אנדרטאות במשרד הביטחון, פגישה עם התקיימה  - 
 .99לאנדרטה    

 
 
 הצגת יועמ"ש למועצה .2
 

 :אנדריי אוזן 
שמבחינה מקצועית ענו על הדרישות המקצועיות.  משרדים המליצה על שלושהועדה לבחירת היועמ"ש ה 
 אלש"ח לחודש, עו"ד חן 22הצעתו  –שבע -בארמ ערב ושות'-לברא-משרד כהן שלושת המשרדים הם: 
אלש"ח  40הצעתו  -מפתח תקוה  שפרבר ריינהרץ-פריש ,לחודש אלש"ח 39הצעתו  –באר שבע מאביטן  
ערב -בראל-קיום ראיונות עם נציגי שלושת המשרדים החלטתי על בחירתו של משרד כהןלאחר  לחודש, 
לסגירת  ובשלב הראשון יומיים עד המועצה יגיע יום בשבוע למועצה.אודי ערב ייצג את עו"ד ושות',  
 הפערים. 

 
 עו"ד אודי ערב מציג את עצמו. 

 
 :ד"ר איתן זילביגר 
 האם המשרד הקודם )עו"ד חן אביטן( ממשיך לייצג נושאים מסויימים? 

 
 אנדריי אוזן: 
וכל נושא אחר שקיים לגבי משיך לייצג את הנושא של ההסכם הקיבוצי יהמשרד של עו"ד חן אביטן  
 הסכם בנפרד. 

 
 טה:אשר צימבליס 
 אך שלא כמו בפעם שעברה בחירת  ,הועדה עפ"י החוק ע"ינעשתה פעולה  –צורת הבחירה  .  1 
 הועברה דרך מליאת המועצה. היועמ"ש לא  

 
 קורה לפעמים שיועצים זוכים דורשים שכר בהמשך העבודה מעבר למה שסוכם. .  2 

 
 אנדריי אוזן: 
  .של משרד הפנים עו"ד בביוף היועץ המשפטיס.נעשתה בהליך שאושר ע"י  הבחירה 
ץ המשפטי לא יעלה ולא ישתנה. מהות העבודה ברורה, לגבי התחייבויותיו לבצוע שכר הטרחה של היוע 
 היו המסגרת כחלק מתנאי המכרז שפורסם. המשימות הנדרשות הם  

 
 :החלטה 

 
 של היועץ המשפטי. ימאשרים את המינו 
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 165/351/00, מיום 1/000/3מליאת המועצה מישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .3
 

 עדי וולפסון: פרופ' 
 לגבי יועצת למעמד האישה מה קורה? 

 
 אמנון בן דהן: 
 עדיין אין תשובה בנושא, מהרכזת המחוזית. 

 
 :החלטה 

 
 פרוטוקול מאושר פה אחד. 

 
 
 165/351/00, מיום 1/000/2 ועדת הנהלהמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .4
 

 :חלטהה 
 

 פרוטוקול מאושר פה אחד. 
 
 
 , 301/00/אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים שלא מן המנין ווועדת שפכים מס'  .5

 175/351/00 מיום 
 

 :החלטה 
 

 פרוטוקול מאושר פה אחד. 
 
 
  045/451/00, מיום 401/00/אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים   .6
 

 :החלטה 
 

 וטוקול מאושר פה אחד.פר 
 
 
 055/451/00אישור פרוטוקול והחלטות מישיבה בנושא הנחה לנכס ריק מתאריך   .7
 

 הדסה אדן: 
 היא חד פעמית. שההנחהלהדגיש בסיכום  

 
 עו"ד אודי ערב: 
 רצוי שההודעות מהמפעלים על נכס ריק יינתנו מראש. 

 
 :החלטה 
  
 ..  יודגש בסיכום שההנחה היא חד פעמית1 

 
 .  הפרוטוקול מאושר.2 
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 הצגת תוכנית הבריכות המפעליות והלו"ז להקמתם .8
 

 אנדריי אוזן: 
. הנפלים לטפולמלבד המכתב ששלחו מנהלי המפעלים בנוגע הליך הקמת הבריכות מאושר ומתקדם  
 יצא מכתב לסגן הרמטכ"ל בנושא הזה שהעתקו נשלח אליכם. מקווה שהתערבותו אכן תביא להפתרון 
 הבעיה. 

 
 אילן ליפשין: 
 מציג את התוכנית והלו"ז להקמת הבריכות. 

 
 אנדריי אוזן: 
 קבלן אחד שניים? יהיהמבחינת קבלני ביצוע  

 
 אילן ליפשין: 
 קבלנים. מדובר בקבלנים גדולים. 2 

 
 רון רוזן: 
טיילו . מדגיש שצריכה להיות הקפדה ומשמעת שאנשים לא מורשים לא ימהקבלניםאת החשש  מביע 
 בשטח. 

 
 אנדריי אוזן:  
ציב בריכות לא עלה לסדר היום. העלנו רעיון שהתקלשקום כשנחתם הסכם הגישור עניין התקצוב  
והנושא הזה עלה לסדר  30.06.2011 -צפוי ביקור של שר האוצר ב .הסולרי יעבור לטובת השיקוםמהמיזם  
 בביקורו.היום  

 
 איציק מרכוס: 
 ש להקצאה מסודרת של קרקע שיצא מכתב מסודר.מבקש את ההתערבות מחד 

 
 אנדריי אוזן: 
 המועצה תקדם את העניינים הללו במהירות על מנת לא לפגוע בלו"ז. מבקש להעביר את המכתב בהקדם. 

 
 אשר צימבליסטה: 
 של הבדיקות. התוצאותז של הבריכות המשוקמות צריך להיות מוחלט לאחר "הלו .1 

 
אגרת השפכים בתמחיר שלה היתה צריכה לקחת בחשבון את התקציב של  – לגבי העניין הכספי .2 
 הבריכות.שיקום   

 
  זה כלומר אם מתפוצץ נפל האם ,מה האחריות של המועצה לעניין הקרקע של הבריכות .3 
 באחריות המועצה )מבחינה משפטית(?  

 
 :אנדריי אוזן 
אנו  שבהםמש"ח  6 -ם בתקציב יש לנו כאגרת השפכים לא לקחה בחשבון את שיקום הבריכות וכיו 
 שיקום הבריכות.מתחילים לקדם את המהלכים הראשונים לתכנון  
שיקום הבריכות  תקצובלא תוקצב ע"י המדינה ובימים אלה אנו מנסים לקדם את  הבריכותשיקום  
 המיזם הסולרי.מ 
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 אמנון בן דהן: 
ההסכם האחרון שהוגש ע"י המשרד למפעלים עליו הסביר את ההליך שבוצע עד כה מול משרד הביטחון ו 
הם נדרשים לחתום, וכנגד חתימתם תחתום המועצה גם היא על הסכם לאחר ניקוי השטח כגורם  
 מוניציפלי ולא כחוכר הקרקע. 

 
 עו"ד אודי ערב: 
יגיעו המסמכים למועצה לחתימה והם יעברו את הבחינה של היועמ"ש ולפי זה תהיה החלטה על מה  
 תמים ועל מה לא, לא ניתן לתת תשובה כללית אלא לאחר בחינה מסודרת של כל העובדות.חו 

 
 

 יהודה ארד: 
פתעות" שיהיו בדרך. לקחת בצ"מ בלו"ז. ויש לקחת בחשבון את ה"הלו"ז צריך להיות מותאם ל 
 .במידה ויהיו על המפעלים העיכוביםההשלכות של  

 
 אמנון בן דהן: 
 קש שכל מפעל ומפעל יגיש לו לו"ז פרטני משלו.בילהגנת הסביבה המשרד  

 
 יהודה ארד: 
 בדרך. תעותשיהיה בצ"מ ומירווחים בלוחות הזמנים שיקחו את ההפ חשובעדיין  

 
 :נמרוד חלמיש 
תיכנון היה מוכן למכרז, אנחנו משלימים את תכנון הבריכות שעוברות שינוי )טבע, ברום ומכתשים(. ה 
בדיקות וסקר קרקע לפני התכנון ההנדסי המפורט. מתחילים לבצע  –גיס הבריכות של קופולק וכימא 
עבודות התיכנון המתבצעות על ידנו כעת אינם בנתיב הקריטי שאמור להפריע ללו"ז שאילן הציג סייג  
 ענין התב"ע של קופולק. –אחד  

 
  

 דיון בהחלטת ועדת מכרזים –מכרז אינטרנט  .9
 

 :אנדריי אוזן 
מאז שאני בתפקיד לא היה מכרז שלא  ,התקבלה החלטה בוועדה, אני קיבלתי את הפרוטוקול לאישור 
 אישרתי גם אם היו במחירים גבוהים יותר. 

 
זכיין  זכה בנושא אחזקת אתר הפסולת הבסיס שלי לאישור היה חוות הדעת המקצועית, במכרז האחרון 
אתר האינטרנט בנושא  "ס חוות הדעת המקצועית., וזאת עלמרות שהצעתו היתה יקרה יותר 2מס'  
 קראתי את הפרוטוקול והתלבטתי רבות. ההפרשים היו מוגזמים יונים הצעות, התקיימו ד 2התקבלו  
 .3פי  

 
גם עם אולג שכתב חוו"ד שאין מניעה לקבל את עם מומחים ה שאלתי והתייעצתי לפני קבלת החלט 
 ההצעה הזולה. 

 
 לא פשוטה לא לאשר פרוטוקול, המטרה לא היתה לפגוע במשהו מהחברים.אני יודע שזו החלטה  

 
לשביעות רצונם של כל את העניין  לסיים, ואני מציע חברי הוועדההיו שיחות בסוף השבוע האחרון עם  
 .הנוגעים בדבר 

 
 ההצעה שלי כפי שהתגבשה על דעת החברים, היא לבטל את המכרז. 

 
 הדסה אדן: 
 תי להציע.מה שרצי בדיוקזה  
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 אנדריי אוזן: 
עדי וולפסון, צביקה מהדוברות ומזכיר המועצה, בהצעה שהם  יאני מציע ששדרוג האתר יתבצע ע" 
 יבחרו ויראו לנכון. 

 
 עדי וולפסון: פרופ' 
 לגבי התהליך, זו הזדמנות טובה לבחון את תהליכי העבודה והזמן שחולף. 

 
בדרך. אנחנו מסתכלים על  כשליםת הסברה היו החלטת והיו יותר משנה מדברים על שדרוג האתר, בוועד 
 הסוף ורוצים לפתור את הבעייה. כשזה הגיע לו מכרזים, ישב אולג ולא מר את דברו. 

 
הממשקים לא טובים בעבודה בין הוועדות, המליאה ואנשי  ,האתר שלנו כיום לא מזמין, לא טוב 
 המקצוע. 

 
 אנדריי אוזן: 
כל דיון בהחלטה  שלקראתשאני מכיר ביקשו תמיד חוו"ד בכתב. אני מבקש  בוועדות מכרזים כפי 
יש לדאוג לחוו"ד של בוועדות מכרזים תהיה חוו"ד כתובה של איש המקצוע בתחום. ואם אין איש מקצוע  
 יועץ חיצוני המתמחה בתחום. 

 
 :יהודה ארד 
שתוצאתו תהיה נוהל מסודר  רתריך לעשות על התהליך דו"ח ביקואני מציע שלאור מה שמדובר כאן צ 
 חזור על כשלים.נלכל תהליך המכרז, שלא  

 
 :אנדריי אוזן 
 .נוהל בפרק זמן של חודש וחצי מהיוםו לפועל בדיקה אני מבקש מרון המבקר להוציא 

 
 :צימבליסטה אשר 
 ב.אך הוא לא מומחה לאתרי אינטרנט אלא מי שמבין במיחשומאוד את האיש, לגבי אולג אני מעריך  

 
 אנדריי אוזן: 
 במועצה, הוא המבין בתחום. 

 
 :אשר צימבליסטה 
 בוועדת מכרזים ואם היה לו מה להגיד הוא אמר, ומה שלא לא אמר. אולג ישב 

 
 בניגוד לוועדות מכרזים אחרות בהם המועצה דאגה ליועץ בתחום, במקרה זה לא היה יועץ. החלטנו  
היתה יקרה נראתה לנו הרבה יותר שבגדר האומדן. החברה  החלטה לפי מיטב שיפוטנו וקיבלנו החלטה 
 טובה. החברה השנייה נראתה לנו פחות טוב. 

 
קיבלנו את ההצעה שחשבנו שהיא יותר טובה ובמסגרת האומדן. אם ראש המועצה חושב לא לאשר  
 אפשרויות להחלטה: 3החלטתנו, הוא מביא זאת למועצה ויש  

 
 ם.לקבל את החלטת ועדת מכרזי .1 
  
 לקבל את ההצעה הזולה יותר. .2 

 
 לא לעשות כלום, ולשדרג רק את האתר הקיים. .3 
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 אפשרות נוספת, להוציא בכלל מכרז חדש.  
 

שלא תהיה זו החברה עם ההצעה הזולה  ידרוג,אני מבקש רק שאם ההחלטה שתיתקבל תהיה לעשות ש 
 שלא התקבלה על ידנו. 

 
 :זיו יוסי 
 כרז פומבי דורש חוו"ד יועץ משפטי, כי זה נראה לי לא מקובל.תהליך ביטול מ 

 
 
 

 אמנון בן דהן: 
 בהתאם לחוו"ד והוחזר לדיון במליאה. ,זה בדיוק מה שנעשה 

 
 עו"ד אודי ערב: 
מבחינת התקנות וצו המועצות המקומיות, מקריא את התקנה המפורשת. רשאי ראש המועצה להביא  
 , וצריך להביא למליאה לידיעה.הצעה אחרת לאחר מתן נימוקים 

 
 אנדריי אוזן: 
הלכתי על ההצעה השנייה בשביל לקדם את התהליך, וזו היתה המטרה להביא לידעת חברי וועדת  
לאחר שיחות עם החברים הבנתי את הענין, התנצלתי מראש, אך  הסברה שאמרו שצריך להתקדם. 
 מחובתי לפתוח את העיניים ולהגיד את דבריי. 

 
 א לא ניתן למדידה בקלות אין המדובר במזגן לכן נסיק את המסקנות, רון יעשה עבודתו ונתקדם.הנוש 

 
 ד"ר צור גלין: 
 שחוו"ד מומחה תגיע לפני וועדת המכרזים. מציעאני  

 
 אנדריי אוזן: 
 לא בכדי יש פטור ממכרז לגיוס יועצים ומתכננים. 

 
 :סימן טוב בינימין 
על  השהמליאה תביע אמון בחברי ועדת המכרזים ואת ההסתמכות של בעניין התהליך אני מבקש .1 
 שיקולים ונימוקי הוועדה.  

 
ההנמקות שהובאו ע"י חברי וועדת המכרזים היו לעילא ולעילא, עברתי עליהן אחת לאחת. אולג  .2 
 הוצג כמומחה רק אח"כ, כ"כ החתונה הקתולית היתה בעייתית. הלקח הוא שהוועדה צריכה   
 רוש חוו"ד לפני הישיבה יחד עם האומדן.לד  

 
 עדי וולפסון: פרופ' 
 האומדן בעייתי, נעשה עוד ע"י משה דיין. 

 
 אנדריי אוזן: 
בהתנדבות. גם לי  ע"י חברי המועצה עבודה הנעשיתהמבקש לסכם, מביע אמון מלא מעריך ומוקיר את  
 דם את התהליך.לא טעיתי. נצא נשכרים, נסיק מסקנות ונקיש אחריות, מקווה ש 
  
 :אשר צימבליסטה 
 אופציה אחת להישאר עם האתר הזה + שידרוג. 
 אתר שופרא דשופרא. –אופציה שניה  
 אם זה חשוב אז לאשר אופציה שניה. 
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 :עדי וולפסון פרופ' 
בענין ועדת הסברה, אני לא מומחה איך מקימים אתרים אני אהיה מוכן ללוות כמו כל חבר מליאה אבל  
 וביל את הענין.לא א 

 
 צביקה אלוש: 
 לא הכל תקוע. ,הסרט מתקדם –בנימה אופטימית  

 
 אנדריי אוזן: 
אולי טוב שניתן דו"חות על ההתקדמות בכל התחומים של כל הדברים שאנו מובילים. הכנתי רשימה של  
 איתכם. יחד  שנצטרך לקדם אותו. זה תהליך נמצאים בשלבים שוניםפרויקטים בהם אנו  50 
  
 :ההחלטה 

 
 אנחנו משדרגים את האתר הקיים ומבטלים את המכרז. 

 
 :אשר צימבליסטה 
 אני רק מבקש שבשידרוג החברה הזולה לא תהייה זו שתבצע את העבודה. 

 
 :אנדריי אוזן 
ון שהפניות יהיו לחברות כואני נת בעיקרון בבקשה, אני מקבל את דעתך למרות שאני חושב שזה לא נכון. 
 וסביבתה. שבע-מבאר 

 
 :אשר צימבליסטה 
 יש סעיף בוועדת הסברה בענין "לוגו". 

 
 אנדריי אוזן: 
 נביא את ההצעות למליאה לאחר שנקבל את ההצעות השונות. 
  

 
 שונות .10
 

 הדסה אדן: 
יואב לביוד, לא שמענו מה הוא  ליועץ לקשרי ממשל את עו"דמינוי להבאת את ההחלטה   07/10בחודש  
 להביא אותו לישיבה הבאה שידווח לנו. מבקשת ,עושה 

 
 אנדריי אוזן: 
של  , אתם תקבלו את כל הדיווח לכל תקופת העבודה במועצה מקבל שכרו ע"ס דיווח חודשיכל מי שעובד  
 ויציג את עצמו. היועץ מאז שהתחיל לעבוד. 

 
 .כךאני רוצה לציין שבעבר זה לא היה  

 
 :אשר צימבליסטה 
 צריך לדון בענין. חודשים לא לקנות כבאית כי נקבל, 3קיבלנו החלטה לפני  

 
 יהודה ארד: 
 .9או  8אם אני זוכר נכון, הכבאית צריכה להגיע בחודש  
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 אנדריי אוזן: 
 .ברמת חובב ההנחיה להציב כבאית שניתנהפניתי לשחר אילון שמונה לנציב כבאות ראשי, אני יודע  

 
ע תגיע לרמת חובב. אנחנו ין תקף והכבאית הראשונה שתגילוקח זמן, הסיכום עדי ייצור הכבאית 
 השיטור שתכלול את נקודתעבודת מטה ב פקודת ההזנק הקדמיתאת הקמת  במקביל מקדמים 
 .הקהילתי 

 
 :אשר צימבליסטה 
למען הסדר הטוב, מכיוון שהיתה החלטה שדנים בענין, בואו ונשנה את ההחלטה. אבקש לקבוע דיון  
 באים אין כבאית. בספטמבר במליאה 

 
 אנדריי אוזן: 
 מקובל. 

 
 עדי וולפסון: פרופ' 
שאי אפשר לעשות, ובכל זאת מתחילים ומתבצעים כאן דברים  ונאמר שניםיש דברים שמדברים  
 .בזמן האחרון חיוביים 

 
 :אשר ציבליסטה 
ן שהילד לא נולד אני מאוד מעריך את עבודת ראש המועצה, אך כל זמ –בו נשים דברים בכבוד על מקומם  
 ."לא ניתן להגיד "מזל טוב 

 
 :אנדריי אוזן 
 אני מציע לדווח לכם ביתר פירוט על כל הפעולות המקודמות על ידנו בימים אלו.  

 
 

  את הישיבה5 ברוח אופטימית זו אני נועל 
 

  
 
 
 

 אמנון בן דהן :םרשם וסיכ        
 מזכיר המועצה.          

 
 

____________________ 
               :     אנדריי אוזןמאשר

 ראש המועצה    
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