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 .1דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
א דריי אוזן:
פותח את הישיבה.
ביום שבת היתה תאו ת עבודה במפעל טבע שהתוצאות שלה קשות .מדובר בתאו ת עבודה ולא
באירוע חומ"ס.
עם קבלת ההודעה הגעתי למקום עם מ הל היחידה הסביבתית ,צביקה אלוש – יח"צ מועצה,
ציגים מהמפעל ,כב"ה ומד"א .מערכת כיבוי אש בטבע היא אחת הטובות בעולם והיא פעלה
במיידית אבל זה לא עזר .אחד הפצועים במצב קשה מאוד והש י במצב בי ו י .מאחל להם
בריאות והחלמה מהירה.
אתמול בבוקר ערך תחקיר ראשו י ברשות המ כ"ל עם כל הגורמים .הסבירו ל ו שמכו ת שטיפה
שטפה חדר קטן שכ ראה באה במגע עם טי ר .לצער ו קרו בטבע כבר מס' תאו ות בטבע.
מתין לקבל את דו"ח החברה שיוגש למ כ"ל ו שיא החברה.
אמ ון בן דהן:
היה אתמול תחקיר ראשו י עם כב"ה ,ציגי המפעל ואית ו .הממצאים הראשו ים של חוקר
כיבוי אש הם שמשולש השריפה עבד .היה מקור ,חמצן וחומר מאיץ שגרם לבעירה .השילוב של
אותה מכו ה שפועלת על מצברים יחד עם חומר דליק בחדר סגור יצר את זה .לא ברור לאף אחד
מה הוביל בדיוק להשתמש בחומר הזה .קודה אחת שיושמה בצורה טובה היא הכוו ת כוחות
כיבוי והצלה .בוצעה הפקת לקחים מאירועים קודמים.
כרגע התחקיר מבוצע בתוך המפעל ע"י חוקר כיבוי אש ,ציגי המפעל ,משרד הכלכלה ש כ ס
לתמו ה וחוקר תאו ות עבודה.
א י תחמתי שמקסימום  10-14יום יתקיים תחקיר במועצה .לתחקיר יוזמ ו כב"ה עם תוצאות
התחקיר שלהם ויוזמן המפעל עם תוצאות הבירור הפ ימי שלו כדי ש אגד את הכל ואם יש פה
משהו עם הפקת רוחב א ו פיץ מיד לכל המפעלים.
ד"ר אלי רוז ברג:
יש והל של תחקור אירועים כמעט חמורים?
אמ ון בן דהן:
כן .במועצה קיימים שלושה סוגי בירורים :בירור אירוע ה ובע מחריגה מת אי רישיון עסק,
תחקיר על אירוע חומ"ס שקרה גם אם אין פגעים ועם תאו ה והשלישי זה שימוע בראשות ראש
המועצה או הממו ה על המחוז בהג"ס.

א דריי אוזן:
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הפעילות של טבע הופסקה לחלוטין מאותו רגע .א י מאמין שהמתקן עצמו לא יחזור לפעילות עד
שיגיעו תוצאות התחקיר .מ כ"ל ו שיא טבע ,ארז ויגודמן ,עודכן על ידי.
ב וסף ,החברה לשירותי איכות הסביבה מוזמ ת לשימוע .הם מודעים שאם הבעיה של הריחות
ה ובעים מפעולות השיקום של בריכות החימצון לא תיפתר ,המפעל ייסגר .יש להם חוסר של 40
מיליון  ₪לסיום עבודות השיקום.
 .2אישור מי וי חבר מועצה  -ד"ר אלי רוז ברג  -ציג משרד הבריאות
א דריי אוזן:
מצ"ב הכתב מי וי .מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .3אישור מי וי חבר מועצה – יצן משה – ציג כי"ל מוצרים כימיים
א דריי אוזן:
מצ"ב הכתב מי וי.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .4אישור פרוטוקולים
4.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,04/2014מיום 28.04.2013
א דריי אוזן:
הפרוטוקול המעודכן שלח אליכם .מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

4.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  04.2014מיום 26.05.2014
א דריי אוזן:
)מעדכן את מירב אביגדור וב ימין סימן-טוב ,שלא כחו בוועדת ה הלה ,בהחלטות ש תקבלו(.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
אישור מי וי חברי וועדות

.5
5.1

מי וי ד"ר רוז ברג חבר ועדת איכות אוויר וחבר וועדת שפכים וחומ"ס
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אמ ון בן דהן:
המחליפה ומ"מ של ד"ר אלי רוז ברג בוועדות תהיה הגב' עופרי צופ ת ,מה דסת בריאות
הסביבה.
יוסי גולדשטיין:
האם מותר שמ"מ תהיה מישהי שהיא לא חברת מועצה?
א דריי אוזן:
כן ,אלו וועדות רשות ולא וועדות חובה.
מבקש לאשר את ד"ר אלי רוז ברג כחבר וועדת איכות אוויר וחבר וועדת שפכים וחומ"ס ואת
הגב' עופרי צופ ת כמחליפה וממלאת מקומו.
החלטה:
מאושר פה אחד.
5.2

מי וי חגי רז יק – יו"ר וועדת איכות אוויר ועלית ווייל שפרן כמ"מ יו"ר ועדת איכות אוויר
א דריי אוזן:
מבקש לאשר את מר חגי רז יק כיו"ר איכות אוויר וגב' עלית ווייל שפרן ,מ הלת היחידה
הסביבתית רמת גב ,כמ"מ יו"ר ועדת איכות אוויר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

 .6אישור ביטולי הפקעות במספר מתחמים בשטחי המועצה – מה דסת המועצה והיועמ"ש
א דריי אוזן:
אישר ו את זה בוועדה המקומית שהתקיימה היום אך יש צורך לאשר זאת גם במליאה.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .7אישור פתיחת חשבון ב ק פרד לטובת פיתוח תב"ע 40
א דריי אוזן:
אישר ו את זה בוועדת כספים-ה הלה שהתקיימה היום אך יש צורך לאשר זאת גם במליאה.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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 .8אישור פתיחת חשבון ב ק פרד לטובת הקמת מרכז המבקרים בהשתתפות הרשות לפיתוח ה גב
א דריי אוזן:
אישר ו את זה בוועדת כספים-ה הלה שהתקיימה היום אך יש צורך לאשר זאת גם במליאה.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .9שו ות
9.1

הצגת הסיור המקצועי באירופה של ראש המועצה ,מ הל התפעול ,מ הל המחוז של הג"ס
ויזמים.
חיים אוחיון:
)מציג דו"ח הסיור לתערוכה בי "ל  IFAT 2014וביקור במפעלי קומפוסט(.
מצא ו בתערוכה דברים רלוו טיים למועצה.
בסיור היי ו בארבעה מפעלים :המפעל הראשון היה מפעל קומפוסט בסלוב יה .זוהי חברה
המייצרת קומפוסט מפסולת אורג ית ביתית מעורבת בשיטה של איכסון בחדרים ,שאיבה
מתחתית הערימות בלחץ שלילי ודחיפת אויר בלחץ חיובי מעל הערמות והרטבה.
המפעל הש י היה מפעל קומפוסט באוסטריה אשר עוסק בייצור מבוצת מט"שים בתוך מב ה
חצי פתוח עם יריעות.
המפעל השלישי הוא מתקן קומפוסט באוסטריה העוסק בייצור מבוצת מט"שים בתוך מב ה
סגור של יריעות .PVC
המפעל הרביעי הוא מתקן פירוליזה ליד דרסדן .השיטה היא קיצוץ הצמיגים והפרדה של הברזל
מהגומי.
א דריי אוזן:
היזמים טרם החליטו לאיזה כיוון הם הולכים.

9.2

אמ ון בן דהן:
להזכירכם ,היה מכתב תגובה מאית ו לאדם טבע ודין בעקבות הדו"ח שלהם שהכפיש אות ו על
מצב איכות האוויר .קיבל ו תגובה מאדם טבע ודין שלא ות ת מע ה לכל השגותי ו .זו תגובה
שהיא יותר ברמה המשפטית .א ו לומדים אותה ו כין תגובה גדית לע יין הזה .אם חברי
המליאה רוצים א י אפיץ לכולם את התגובה של אדם טבע ודין על מ ת שיוכלו להעיר את
הערותיהם עבור מכתב התגובה ש כין.

9.3

ב ימין סימן-טוב:
א י מבקש להעביר לחברי המליאה את תוצאות המשפט של העתירה המ הלית כ גד אות חובב
שהשופטת שרה דוברת משכה את העתירה .זהו מסר לגבי אות חובב .הדחייה של העתירה זה
ההשטה של הוצאות המשפט על התובעים .יש פה מסר מאוד חשוב לא שים שרוצים לדבר
שייזהרו בלשו ם ,כי עבודה של הרבה מאוד א שים יורדת לטימיון בהבל פה שאין לו תגובה ואין
בו הג ה.
עו"ד אודי ערב:
רק כדי לחדד ,החיוב בהוצאות הוא אחד החיובים החריגים שהיו במדי ה.
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א דריי אוזן:
להזכירכם ,מחר כולם מוזמ ים לטקס ה חת אבן הפי ה למתחם המבואה.

הישיבה עלת.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמ ון בן דהן
מ כ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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