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 – 2013הצגת דו"ח איכות אויר בצומת הנגב שהוגש לוועדת המעקב ונתוני איכות האוויר וחומ"ס לשנת   .4

  אוסנת ורטהיים ותמר רונן ליפשיץ.  
  
  מצ"ב דיון עקרוני. –ס לוי אחזקות להנחה בארנונה באישור המליאה בקשת גלובו  .5
  
  .          שונות.6
  
  

  נציג משרד הבריאות - היכרות ד"ר אלי רוזנברג  .1
  

  אנדריי אוזן:  
  

  פותח את הישיבה.
  אני מציע שלפני הדיווח נציג את נציג משרד הבריאות, ד"ר אלי רוזנברג, ואח"כ נאשר אותו.

  
  ג:ד"ר אלי רוזנבר

  
  מציג את עצמו בפני המליאה.

  
  אנדריי אוזן:

  
  ברוך הבא ובהצלחה. זו הזדמנות להודות שוב להדסה על תרומתה למועצה.

  
  טוב:- בנימין סימן

  
העיסוק שלו מקדם את היעדים של  לדעתיזה מכפיל עוצמה ו הערכתיאני מברך את ד"ר רוזנברג. ל

  ה.. שיהיה בהצלחבחזון שהוא עוד יראה אותו המועצה
  

 דיווח .2
  

  דיווח ראש המועצה  2.1
  

  אנדריי אוזן:  
  

  הדיווח מונח לפניכם.
היתה פגישה במועצה עם ינון אלרועי, משנה למנכ"ל משרד הכלכלה, עם מנהל  10.4בתאריך 

טוב, מנהל המחוז לגבי סיום התחשבנות של חובות -המינהל לאזורי ופיתוח ועם בנימין סימן
מגיעים להסכם עם משרד הכלכלה לגבי כל חובות העבר.  העבר. היה דיון די ממושך שאנו

מש"ח.  5, כל שנה 2013מש"ח לחמש שנים כאשר ההתחשבנות תהיה משנת  25השתתפות של 
  כשההסכם יהיה חתום ומוכן נביא אותו לידיעתכם ואישורכם.

קמת לפני שעה אני, ליאור ופרופ' עדי וולפסון חזרנו מפגישה במשרד המדע בנושא השתתפות בה
מרכז קשרים. היתה ישיבה טובה ופורה, נציגי המשרד התלהבו ובאו עם ברכת הדרך של השר 
ומנכ"לית המשרד. אנחנו צריכים לעשות מס' פעולות לא משמעותיות. עדיין אין סיכומים אבל 

  הכיוון הוא חיובי מאוד.
מד מוניציפאלי לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות משטחים חסרי מעיש ועדת חקירה  29.4בתאריך 

  .באזור הדרום
  יגיע שר הפנים לטקס הנחת אבן פינה למבואה העירונית. 27.5בתאריך 

  יתקיים טקס הנחת אבן פינה למרכז קשרים ומבנה מועצה. כנראה שבמהלך חודש יוני
  

  ניר חסון –הצגת מנהל היחידה הסביבתית   2.2
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  ניר חסון:  
  

  מציג את עצמו.  
  

  אנדריי אוזן:
  

  ים לך בהצלחה. תפקידך הוא החשוב ביותר היום.מאחלאנו   
  

  תומר אהרון –הצגת ממונה שירותי חירום וקב"ט המועצה   2.3
  

  :תומר אהרון  
  

  מציג את עצמו.  
  

  :אנדריי אוזן
  

  מאחלים לך בהצלחה.אנו 
  קלטנו גם מנהל פרוייקטים ומפקח על הבנייה ליחידת ההנדסה. אנו מאחלים גם לו בהצלחה.

  
 וקוליםאישור פרוט .3

  
  31.03.2014, מיום 03/2014אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה   .    3.1

  
  אנדריי אוזן:  

  
  מבקש לאשר את הפרוטוקול.  

  
  החלטה:  

  
  מאושר פה אחד.  

  
  07.04.2014, מיום 2/2014אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים   .    3.2

 
  אנדריי אוזן: 

  
  נה ליו"ר ועדת שפכים במקום צימבה. אנו מאחלים לו בהצלחה.מאיר יפרח מו  
  מבקש לאשר את הפרוטוקול.  

  
  החלטה:  

  
  מאושר פה אחד.  

  
  07.04.2014, מיום 2/2014הצגת פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה   .3.3

    
  אנדריי אוזן:  

  
  מבקש לאשר את הפרוטוקול.  

  
  החלטה:

  
  מאושר פה אחד.  

  28.04.2014מיום  03.2014טוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה אישור פרו  .3.4
  

  אנדריי אוזן:  
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(מעדכן את ד"ר רוזנברג, אשר לא נכח בישיבת ועדת הנהלה כספים, בהחלטות שהתקבלו 

  בישיבה)
  מבקש לאשר את הפרוטוקול.

  
  החלטה:

  
  מאושר פה אחד.

  
 2013נתוני איכות האוויר וחומ"ס לשנת הצגת דו"ח איכות אויר בצומת הנגב שהוגש לוועדת המעקב ו .4

  
  :אמנון בן דהן

  
עלו פה שני נושאים מקצועיים בוועדת שפכים וחומ"ס ובוועדת איכות אויר שביקשו להציג לכל חברי 

צומת הנגב שעתיד להתאכלס בחיילים זה ריכוז דו"ח של נתוני האוויר באזור  המליאה. הנושא הראשון
שה ועדת המעקב שהוקמה לצורך העניין ע"י הממונה על המחוז, מר אבי . זהו דו"ח שביקבנובמבר השנה

הלר. שם ריכזנו את כל התוצאות שנמדדו בתחנת הניטור שנמצאת בצומת הנגב. הנתונים עברו את ועדת 
איכות אויר ורצינו להציג אותם לחברי המליאה לפני שאנו מוציאים אותם לציבור ולוועדת המעקב. 

  .2013וג אירועים במפעלי נאות חובב לשנת הנושא השני הוא סיו
  

  רמי מרציאנו:
  

  מציג את דו"ח נתוני האוויר שנבדקו בצומת הנגב.
  

  אמנון בן דהן:
  

אנו מציגים את הנתונים כפי שהם, הכל עובדות. יש מאחורי זה המון עבודה וצריך לתת קרדיט גם 
למפעלים. אנו עומדים בערכים שאולי פעם לא עמדו בהם במועצה. הנתונים בדו"ח מתבססים על שני 

  סקרי סביבה ועל תחנת הניטור שמוצבת בצומת הנגב.
  

  רון רוזן:
  

  רד הביטחון ולצה"ל.לדעתי חשוב להפיץ את זה למש
  

  טוב:- בנימין סימן
  

  עבודה יפה מאוד. זה נושא מאוד מורכב.
כדאי לדוורר החוצה. זו עבודה יפה של המועצה, של המפעלים, השקעה כספית בלתי מוגבלת  3את סעיף 

של המפעלים ושל המדינה כדי להגיע לתוצאות האלה. בנוסף, כדאי תמיד להציג איך זה ביחס לשנים 
   שיפור.ה בליט אתכי זה מ קודמות

מכשיר הניטור שיושב בצומת הנגב הוצב מקביל לו בצריפין. הסתבר שצריפין כל כך מזוהמת ביחס 
לצומת הנגב. צריך תמיד להשוות את זה למקומות שמוצגים כביכול כנקיים לבין מקומות חדשים 

  שכמוצגים כביכול כמזוהמים.
  

  יוסי גולדשטיין:
  

לגבי ין חרג מאוד והאדם שכתב אותו הוא אדם שמבין בנושא ולכן זה מרגיז. הדו"ח של אדם טבע וד
 360 -דו"ח נתוני האוויר, יש התייחסות רק לעיר הבה"דים. לדעתי, התמונה תהיה יותר טובה בכל ה

  מעלות.
  
  
  

  אנדריי אוזן:
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יח ולנושא אני מצטרף לכל מה שנאמר פה. יישר כח לצוות ולעבודה הטובה. כל מה שקשור למטרדי ר
  הסביבתי, אנו לא נחסוך בשום משאב.

  
  תמר רונן ליפשיץ:

  
  .2013מציגה מצגת בנושא סיווג אירועים במפעלי נאות חובב לשנת 

  
  עופרי צופנת:

  
  חומר מסוכן בכמות של מס' ליטרים זה לא קריטריון ללא אירוע.

  
  אמנון בן דהן:

  
  את צודקת במה שאת אומרת אך מופעל גם שיקול דעת. 

  
  עופרי צופנת:

  
  צריך לנסח את זה אחרת.

  
  אנדריי אוזן:

  
  ההערה היא במקומה ויש לנסח ולחדד את זה יותר.

  
  ניר חסון:

  
  לעודד את המפעלים לדווח על הכל כדי לקבל מקסימום ידע על תקלות ועל דברים שקורים. מנסיםאנו 

  
  יוסי גולדשטיין:

  
  מות.הגדרה של אירוע חומ"ס היא לא אחידה בכל המקו

היתה מדיניות של המועצה, שהיתה נכונה בהתחלה בתקופות אחרות, שהדיווח נדרש כאמצעי אכיפה. 
היום הגענו למצב שמנהל מפעל מקבל הנחיה לדווח למועצה ולהגיע לתהליך של שימוע במקום למחוז או 

מבחינת אירועי ם זה שדיווחו על כל האירועים, זה הפך את נאות חובב לאזור המוביל עצ למשרד להג"ס.
חומ"ס. במקומות אחרים אין דבר כזה לא מצד הגוף שאמור לבצע אכיפה ולא מצד הגופים היצרניים. 

  הדיווח הזה עובר למשרד להג"ס ובעזרתם עושים את הסינון של האירועים.
  

  אמנון בן דהן:
  

  הכוונה היתה להמשיך בדיווח ובהפקת הלקחים ולא להשחיר את המפעלים.
  

  ן טוב:בנימין סימ
  

בואו נמנה אנשי מקצוע שיביאו את המכנה המשותף של הגדרות אירועים מסוכנים, לבקש הערות 
  אקטיביות של המועצה.-ולהוביל את זה כפרו

  . שלוש שאלות בעניין הזה:2013עד שנת  2009ראיתי עבודה יפה של הסקירה לאחור משנת 
  די לקבל תמונה?חס לאירועים שקרו כמה אחוז האירועים הלא מסוכנים בי

נפח הייצוא, נפח המפעלים, נפח כל מה שיכול ליזום יותר אירועים מבחינה סטטיסטית גדל בנאות חובב. 
  לגידול קטנתי או גדלתי באירועים? האם ביחס

אם יש תוצאות שיכולות לשנות את התמונה מלפני שנים אני רוצה לדעת אותם כי אני רוצה לדוורר 
  אותם.

  
  יוסי גולדשטיין:

  
סה"כ אני לא האמנתי שנגיע למצב הזה. היתה פה הליכה די מהפכנית של המשרד. בוא ניתן לזה עוד חצי 
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  שנה לפני שנדוורר את זה כדי שניתן לזה בסיס ונהיה בטוחים במה שאנחנו עושים.-שנה
  

  אנדריי אוזן:
  

  ת.אני לא חושב שצריך לצאת עם זה החוצה לתקשורת. אנו צריכים לא לדבר אלא לעשו
  

 בקשת גלובוס לוי אחזקות להנחה בארנונה באישור המליאה .5
  

  אנדריי אוזן:
  

חברת גלובוס קיבלה באישור ובהקצאה שני מגרשים. לאחר ששילמו היתה בעיה עם מפעל נוסף וביקשנו 
כי  מגרשים אחרים והם הסכימו. כתוצאה מהשינוי היתה בעיה עם לוח הזמנים 2-מהם לרדת למטה ל

בע שהם פותחים את המפעל באוגוסט ולכן הם עובדים כרגע יומם וליל על מנת לעמוד הם התחייבו לט
ניסינו לראות איך אפשר לעזור  .במאות אלפי שקלים נדרשו לעשות עבודות עפר בשטח בנוסף הםו בלו"ז
  בבקשה האם יש אפשרות לתת הנחה למפעלים חדשים.הם פנו אלינו ו להם

  
  עמירם דרורי:

  
נחות שניתנות למפעלים חדשים שקמים ברשויות. ההנחה שניתנת למפעלים שקמים בהתאם לחוק יש ה

בשנה השלישית ובתנאי שאחוז  25% -בשנה השנייה ו 50%בשנה הראשונה,  75%ברשויות יכולה להיות 
בשנה השלישית  10% -בשנה השנייה ו 25%בשנה הראשונה,  50%, או 12%האבטלה באותה רשות מעל 

. אין בסמכות המועצה לתת פטור בשנה הראשונה או 12%-10.5%באותה רשות בין אם אחוזי האבטלה 
לתת את ההנחה הזאת מהסיבה שאנו לא עומדים בקריטריונים הללו. אני מציע שיעלו את הטענות ונשב 

  ביחד עם היועמ"ש ועם מי שצריך כדי לפתור את הבעיה מבחינה כספית.
  

  אנדריי אוזן:
  

עם נציגי המפעל  שיקיימו דיוןהמהנדסת הגזבר, היועמ"ש והמנכ"ל,  בראשותמינוי וועדה ההצעה היא 
לגבי ההוצאות הנוספות שנגרמו להם כתוצאה  שיעלו ויגישו את כל הטענות וההשגות שלהם בכתב

  בחתימת מהנדס ורו"ח.מהמעבר למגרש הנוכחי 
  

 שונות .6
  

  יוסי גולדשטיין:
  

מכסה מלאה ואפשר לאייש את הועדות מחדש. יש לחדש תחילה ברכות לד"ר רוזנברג. אני חושב שאנו ב
  גם את דפי הקשר.

בנוסף, קראתי על מועצת בני שמעון שמשקיעים עכשיו עשרות מיליוני שקלים במפעל קומפוסט והם 
מההסכמה שלנו להקמת המפעל למחזור תוספי מזון ולמפעל גור. חלק גדול הולכים על טכנולוגיה של 

בישיבה הקודמת דובר  .מפעלים אלו יישמו את הטכנולוגיה הטובה ביותרהקומפוסט התבסס על כך ש
  שצריך לנסוע לחו"ל לבדוק כי עלה המחיר של גור. צריך לבדוק בכמה עלה, האם האלטרנטיבה מצדיקה.

  
  אנדריי אוזן:

  
 2העניין הגיע מהיזם של דודאים, נגב אקולוגיה שמקימה את המתקן הזה, והגרמנים ביקשו מהם פי 

. לנסיעה הזאת מצטרפים נגב אקולוגיה, מנהל המחוז של המשרד להג"ס, נציגי מפעל הקומפוסט חירבמ
  ונציגי המועצה כדי לבדוק ולראות את מה שאתה מדבר עליו.

  דבר נוסף, המנכ"ל בודק האם לעשות קומזיץ בל"ג בעומר. אם נחליט לקיים את זה, נזמין אתכם.
  
  

  .ננעלת הישיבה
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  ___________              ____________  

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  : העתקים
 .משתתפים
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