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 2013  במרץ  07                      
   192-13-ב מספרנו:                                 

  

   עדכון - 2013.02.25מיום  201302/פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
  
  

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

  חבר. –נציג מפעל תרב"מ  -      עידו ליליאן    
  חברה. –נציגת מפעל טבע טק  -      מירב אביגדור

  חבר. –נציג עיריית באר שבע  -                         פרופ' עדי וולפסון
   חבר. –נציג מפעל מכתשים  -                                יוסי גולדשטיין

  חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                                נימיןסימן טוב ב    
  חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  -  הדסה אדן                             

  
  

  חבר. –נציג מ.א. רמת נגב  -      שאול לוי  לא נכחו:
  
  

  מנכ"ל המועצה. -      אמנון בן דהן סגל המועצה:
  גזבר המועצה. -      ריעמירם דרו    
  יועץ משפטי למועצה. -      עו"ד אהוד ערב    
  מנהל יחידת התפעול. -      חיים אוחיון     
    מהנדס המועצה.מ"מ  -      אירית בנדו    
  מבקר מועצה. -        רון רוזן    
  דובר המועצה. -      צביקה אלוש    
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  שם המועצה בוועדת השמות.אישור שינוי   .6
  
  .שונות  .7
  
  
  
    דיווח ראש המועצה  .1
  

  אנדריי אוזן:  
  

  :הודעות  
  טקס חנוכת הבריכות המפעליות. -  10.03.2013  
  טקס השקת השם והלוגו. -  21.03.2013  

  
  
    אישור פרוטוקולים  .2

    
  201301.28., מיום 2013/01מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .    2.1  

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  201202.11., מיום 2013/02 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.2  

  
  פרופ' עדי וולפסון:    

ננקטו צעדים . האם על אירוע שהתרחש במפעל קופולק אי דיווח של מפעל–דיווח בירורים ואירועים 
  כלשהם כנגד המפעל?

      
  :מירב אביגדור    
  בעניין הדיווח למועצה. הצריך להכין נוהל ברור בין המפעלים למועצ    

  
  אמנון בן דהן:    
  "ס שעוקב אחרי המפעל זומן לשימוע על שורה של דברים וביניהם העניין הזה. יש רפרנט מטעם היח    
  מה שקורה במפעל ב"זכוכית מגדלת".    

  
  פרופ' עדי וולפסון:    
  יש לציין זאת בפרוטוקול.    

  
  ון בן דהן:אמנ    
  ההערה במקום ותתוקן.    

  
  נכנס לתהליכים במפעל על מנת לעלות על מקורות הריח.טיפול במטרדי ריחות שהמפעל לקח מומחה ל    

  
או שלא מיון לדיווחים שיכנסו  ייעשההוקמה ועדה משותפת,  –בעניין דיווח המפעלים על אירועים 

  יכנסו לסטטיסטיקה .
  

  :עידו ליליאן    
    שנכנסים המדווחים האירועים  יהיה שותף להגדרתא גם שהמשרד להגנת הסביבה הרעיון הו    
  .לסטטיסטיקה    
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  :אמנון בן דהן    
בישיבת המליאה הבאה  ידווחומה לא לסטטיסטיקה האירועים הסיכום של הדברים בעניין מה שנכנס     
  .ע"י מנהלת היח"ס באופן מסודר    

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  201302.12., מיום 2013/01 איכות אווירועדת מישיבת והחלטות  ישור פרוטוקולא  .3.2  

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  201302.25.מיום  201302/ת הנהלה אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועד  .4.2  

  
  אנדריי אוזן:    
  מציג בקצרה את הנושאים שהועלו בוועדת הנהלה.    

  
  :החלטה    

  
  .דמאושר פה אח    

  
  
  אישור מתווה כספי לשיקום הבריכות  .3
  

  :אנדריי אוזן  
  מציג את המתווה הכספי לשיקום הבריכות.  

  
למרות  מקווה שהאוצר יהיה שותף בתקציב, לא מספיקים הרעיונות היצירתיים למציאת מקורות תקציביים.  
  שהמועצה קיבלה שבחים רבים על מאמציה בנדון.  

  
ף מחכירת הקרקע יופנה לטובת השיקום. החוסר התקציבי לשיקום הבריכות המינהל הסכים עקרונית שהכס  
  מש"ח. 60עומד על   

  
  :מירב אביגדור  
  ייקח זמן עד שהבריכות יתייבשו. כךלמה לא לחכות עם הדיונים, גם   

  
  :אנדריי אוזן  
ה לא יעניין היום הנושא לא ייפתר, את אף אחד ז נקדם את הנושאה היום. אם לא לפתור את הבעי חייבים  
  לאחר איכלוס קריית ההדרכה.  

  
  :אשר צימבליסטה  
  לא צריך לדחות זאת. –הטקטיקה של ראש המועצה נכונה   

  
  , לא אני תבעתי את המינוח הזה.והשפכים הם של המפעלים ברור ש"המזהם משלם"  

  
  
  
  

  :יוסי גולדשטיין  
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. של נמרוד חלמיש 2012יש לתקן את התוכנית שנעשתה משנת   
  .נעשו שינויים ונטיתולא רלהיא 

  
  :אנדריי אוזן  
, ונדע את תוצאות המכרז שנפרסם 1-6על מתכונת שיקום בריכות  K.L.Mהיה אומדן בסיסי, יוצאים לשיקום   
  בקרוב.  

  
  דונם. 1,000 -יש התקדמות ועבודה רצינית, חיסכון למפעלים ואי הפרה של כ  

  
  :עידו ליליאן

הבריכות ולמנוע את הריח כי אם יהיה ריח כל הקמפיין לשינוי תדמית לא כדי לייבש את  דרךלמצוא  ךצרי  
  .הזמן + השמש נראה כפתרון היחיד והנכון ככל הנראה יעזור  

  
  :סימן טוב בנימין  
  בעבר הייתה תוכנית עם אוניברסיטת בן גוריון, חיפוש אחר מציאת פתרונות לייבוש הבריכות.  

  
  

  :אמנון בן דהן  
. המועצה בתהליך קצרלייבוש הבריכות  פתרונותעל מנת למצוא  למועצההגיעו מהתחום  חברות גדולות מאוד

  המים הזה. מגוףלחשוב על פתרונות להיפטר  אלו פנתה לחברותמחפשת פתרונות כל הזמן ו
    
  :אנדריי אוזן  
  נדווח על התוצאות.  207אחרי פילוט בריכה   
  .את המתווהכרגע  מבקש לאשר  

  
  :עידו ליליאן  
  להעביר כסף. ולחייבםלמפעלים  שוב יש בעיה לפנותדרך אגרת שפכים כסף  גבתההמועצה   

  
  :אנדריי אוזן  
  ?מש"ח למפעלים 100-האם אתה חושב שהמפעלים לא צריכים להשתתף אחרי שהמועצה חסכה כ  

  
  :מירב אביגדור  

מש"ח להערכתנו  50המועצה לשיקום בסך הערכה של אין בעיה. שיועברו למפעלים הבריכות החדשות  לגבי
ט אין אפשרות וון שהמפעל עוד לא יצא לקדם פרויקימש"ח. מכ 80-מדובר בכ אינה נכונה, בהערכה של המפעל

  זו בעייתי להתחייב על המתווה הכספי המוצע. או לא.להגיד אם ההערכה צודקת 
  

  :עידו ליליאן  
 יםכיצד מתקדמים העניינים. אי אפשר לחייב את המפעל למה צריך להזדרז באישור המתווה, צריך לראות  
  פעמיים.  

  
  :מירב אביגדור  
  מפעלים. -מהם תחומי האחריות מועצהאחרי שנקבל את ההערכה של נמרוד נצטרך לבדוק  השלבים הם ברורים  

  
  

  :אשר צמבליסטה  
  הדיון הזה צריך להתקיים בפורום אחר לא במליאת המועצה.  
  מסודרת בעניין.מבקש שתתקבל החלטה   

  
  
  

  :עדי וולפסון  
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אם המועצה לא תעשה את מה שהיא עושה מול משרד רוה"מ   
לזרז את העניינים ולתת  בראשה מנסיםהמועצה וראש המועצה   על המפעלים.  יושתובסופו של דבר הכספים 

  בהוצאות ולא רק המועצה והמפעלים.  מתווה תקציבי שבו גם האוצר ישתתף 
  

  :עידו ליליאן  
תהליך בעייתי כדאי לשבת עם הצוות הטכני ב ומדובר היותבכל זאת, המועצה ו ני מברך על הפעילות של ראשא  
  בשיתוף לא בכפיה.ואומדן עלויות מדוייק יותר ולגבי חלוקת המימון לבצע ולהגיע להסכמות   

  
  :סימן טוב בינימין  
וכנית, מכל התוכנית שהוצגה ישנה בישיבה שהולכת להתקיים במשרד רוה"מ, המועצה צריכה להגיע עם ת  
בעיה רק בנושא של תשלום המפעלים. מציע שהמועצה תגיע עם העקרונות של הפעולה כאשר המספרים יוסכמו   
  יחד עם המפעלים, אך ההסכמות הללו צריכות להיעשות לפני הישיבה עם רוה"מ.  
  דגל.חייב להגיע עם תוכנית   
    
  :אנדריי אוזן  
  לגבי המספרים נדון בנפרד. ,צריך להיות עיקרון  
וח הגבית של המפעלים על מנת רחשוב שנגיע עם העקרונות כדי לקדם את הסיוע של משרד רוה"מ. צריך את ה  
  לקדם את המו"מ. למועצה יש אחריות ציבורית לכן, מבקשים לאשר את עקרונות המתווה.  

  
  :עידו ליליאן  
  ות עם המפעלים.תתקיים הידברמציע שעד הישיבה עם משרד רוה"מ,   

  
  :אמנון בן דהן  
  צריכים לחזור אלינו עם ההתייחסות, ניתן להם זמן של שבועיים.התקיימה ישיבה עם נציגי המפעלים והם   

  
  :יוסי גולדשטיין  
  במסגרת וועדת שפכים? מתקבל, למה זה לא הבריכותמוקדם של  לאיודניין של חיפוש פתרונות חוזר לע  

  
  :אנדריי אוזן  

 מגובש, אם יהיו הצעות רלוונטיות הם עיונות בלבד, בניסיונות למציאת פתרונות, זהו עוד לא שלבמדובר בר
  לדיון בוועדת שפכים.יעלו 

  
  :החלטה  
  נציגי המפעלים במליאה ישיבו עד מועד הדיון במשרד רוה"מ על הסכמתם או אי הסכמתם למתווה הכספי.   

  
  
  תעריף)אישור ההבנות עם החברה הסולרית (שינוי   .4
  

  :עו"ד אודי ערב
המכרז, לצערנו יש . במסגרת 30%-וים ויש הפחתה של כהמכרז נבנה על תעריף מס ,עדיין לא נסגרו הבעיות

  הראשוניים.ישאר כמה שיותר צמוד להסכמים לחב' אפשרות יציאה (גם למועצה), המועצה משתדלת לה
  

  :אנדריי אוזן  
  ונות לשמירה על התעריף ללא הצלחה.נשלחו עשרות מכתבים למשרדי הממשלה בניסי  

  
  :אשר צמבליסטה  
  האם אין טעם לצאת שוב למכרז?  

  
  
  
  

  :אנדריי אוזן  
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אם החב' מבטלת, יכנסו מכסות יותר למיזמים גדולים, אין   
  הבאים בתור.

    
  :עדי וולפסון  

רמת התדמיתי של לעניין  ובייחוד התרומה של הפרויקטשטח שאין לו שימוש אחר לניצול הכל מחיר הוא טוב 
  חובב שהוא חשוב לא פחות.

  
  
   של האו"מ onidUההצטרפות לאירגון  חתימה על הצהרת  .5
  

  :עדי וולפסון  
רמת חובב הגוף הראשון  יש לציין כי יש לחתום על הסכם אמנה איתם. Unidoבכדי להיכנס לשת"פ עם ארגון 

  שחותם. בארץ 
  

  חותמים על האמנה.
  
  
  :צהאישור שינוי שם המוע  .6
  

  :אנדריי אוזן  
  לאחר אישור וועדת השמות מבקשים לאשר את החלפת השם של המועצה.  

  
  :הדסה אדן  
  לדעתי השם המוצע אינו מתאים מכיוון שהוא מזכיר שכונת מגורים ואיני רואה סיבה לשנות את השם   
  רמת חובב.  

  
  :אנדריי אוזן  
  הרי ההצעה הייתה שלך.  

  
  :החלטה  

  
  מאושר.  

  
  

  .נעלתנ הישיבה
  
  

    
  ___________              ____________  

  אמנון בן דהן  : רשם                    אנדריי אוזן:  מאשר
  המועצה. מנכ"ל              .ראש המועצה    

  
  

  : העתקים
  הממונה על המחוז, משרד הפנים. –מר אבי הלר 
  מנהל מחוז הדרום, המשרד להג"ס. –מר גיא סמט 

         משתתפים.
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