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וכחים:

לא כחו:

א דריי אוזן
אשר צימבליסטה )צימבה(
מירב אביגדור
פרופ' עדי וולפסון
יוסי גולדשטיין
סימן טוב ב ימין
הדסה אדן
שאול לוי

 ראש המועצה. ציג מועצת אשכול  -חבר. ציגת מפעל טבע טק – חברה. ציג עיריית באר שבע – חבר. ציג מפעל מכתשים – חבר. הממו ה על מחוז הדרום – משרד הכלכלה – חבר. מה דסת מחוז דרום – משרד הבריאות – חברה. -ציג מ.א .רמת גב – חבר.

עידו ליליאן

 -ציג מפעל תרב"מ – חבר.

סגל המועצה :אמ ון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
אירית ב דו
רון רוזן
צביקה אלוש
ליאור סקי

 מ כ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מ"מ מה דס המועצה. מבקר מועצה. דובר המועצה. -רכז אקו תעשייה.

סדר יום:
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דיווח
.1.1

.2

דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,02/2013מיום .25.02.2013

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,03/2013מיום .11.03.2013

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,04/2013מיום .08.04.2013

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  03/2013מיום .29.04.2013

.3

הצגת מערך יטור מי תהום לש ים  – 2011-2012פרופ' אילון אדר.

.4

עדכון תוכ ית שיקום בריכות המועצה – אמ ון בן דהן.

.5

אישור מי וי אירית ב דו – כמה דסת המועצה.

.6

אישור הגדלת עבודות עד  50%במסגרת מכרז לביצוע כביש .15 ,2

.7

שו ות.

.1

דיווח ראש המועצה
א דריי אוזן:
מבקש לש ות את סדר היום עקב הצורך לצאת להלוויה ומבקש ממר סימן טוב ב ימין הסגן ל הל את
המשך הישיבה.
מבקש בסעיף הדיווח המצ"ב לעדכן במיוחד את סעיף שיקום הבריכות המשותפות .א ח ו הצע ו מתווה
לשיקום שיוצג בהמשך ע"י המ כ"ל .א ח ו בעלי הע יין כמעט היחידים שדוחפים את תקצוב שיקום
הבריכות שייסגר בימים אלה אחרת צטרך להתמודד לבד בפרויקט זה.
א י מקווה שה ושא יובא להחלטת ממשלה ב ושא של ירידת צה"ל דרומה ,כך שהשיקום יהיה חלק
מהחלטת ממשלה זו.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,02/2013מיום 25.02.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,03/2013מיום 11.03.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,04/2013מיום 08.04.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  03/2013מיום 29.04.2013
מתחבר עם סעיף  6לע יין הגדלת המכרז ב.46% -
עמירם דרור:
במקום פתיחת תב"ר יהיה הסעיף הגדלת תב"ר התכ ון בסכום שאושר כבר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

אישור מי וי אירית ב דו – כמה דסת המועצה
אירית בחרה במכרז פ ימי וזאת לאחר שביצעה מילוי מקום של תפקיד המה דס חשפ ו ליתרו ותיה
כמה דסת א ח ו מ ה מחליף לתפקיד ה וכחי שלה – מפקח להיתרי הב יה.
החלטה:
מאושר פה אחד ומאחלים לה הצלחה.

.4

שו ות
.1

ישיבת המועצה תדחה לתאריך  ,29.05.2013 -עקב יציאת משלחת המועצה לפארקים
במזרח הרחוק.

.2

א דריי אוזן:
א י מבקש למ ות את פרופ' עדי וולפסון כמ"מ זמ י בתקופת שהות ו בחו"ל בשל ההיעדרות שלי
ושל ב ימין סימן טוב וכן של אשר צימבליסטה ה וסע לחול.

.3

שכר מ הלת לשכת ראש המועצה
אישור העלאת שכר בהסכם בכירים מחייב אישור המליאה ,א י מבקש לאשר את העלאה
להודיה מ 35% -שכר בכירים ל 40% -החל מ 01.05.2013 -בהתאם לאישור משרד הפ ים.
החלטה:
מאושר פה אחד.

ראש המועצה מר א דריי אוזן ,אלץ ,כאמור ,לעזוב ומבקש מסגן ראש המועצה ,מר סימן טוב ב ימין ,ל הל את
המשך ישיבת המועצה.
.5

הצגת מערך יטור מי תהום לש ים  – 2011-2012פרופ' אילון אדר
אשר צימבליסטה:
בדר"כ ההצגה של הבדיקות הש תיות ערכות בו .שפכים א י בקשתי בגלל חשיבות ה ושא להציג את
הע יין במליאה כדי שכל החברים יכירו את ה ושא.
פרופ' אילון אדר:
מציג את הממצאים לש ים .2011-2012
סימן טוב ב ימין:
א י מבקש שתתמצת את ממצאי המחקר ב 2 -ערוצים.
א.

את תמצית המגמות המסתמ ות.

ב.

את המלצות האופרטיביות שיש לבצע כדי להמשיך בהישגים.

פרופ' אילון אדר:
המגמות:
.1

לא רואים כיום פריצה של מזהמים בתת הקרקע החוצה מתחום רמת חובב – גם לא מערבה,
מה שהיה בעבר .כולל עפ"י הסמ ים של החומרים ה דיפים והחצי דיפים.

.2

סך תרכובות אורג יות – רואים מגמה של שיפור יכר ,בירידת הריכוזים כמעט בכל ה קזים.
יש ש י אזורים מצומצמים בהם עדיין קיימת מגמה של עליית מפלסים ללא ירידה בריכוזים:
במתחם המפעלים ,ובמתחם החברה לשירותי איכות הסביבה.
למרות שרואים עדיין תרכובות ייחודיות של מפעל טבע ,מזהים את ההשפעה החיובית של ה קז
הסמוך לטבע.

.3

קודת רקע במזרח  -מזהים עלייה במפלס המים ובסמ י דלקים בתת הקרקע ,שמקורם לא
מרמת חובב .יש צורך ב קודת רקע חלופית.

סיכום:
המצב של מי התהום במרחב הלך והשתפר יש עדיין  2מוקדים עליהם יש לתת הדעת.
.1

צפון מערב הברום.

.2

אתר הפסולת הרעילה :רואים מגמות ירידה גם שם אך עדיין הזיהום גבוה .ה יסיון של
 2קידוחי הפקה לא צלחו ולא הורידו את מפלס המים .במתחם מתבצעות עבודות שיקום של
השטח ההיסטורי כולל בריכות שפכים ,שעם סיומן יתכן ותהיה מגמת שיפור.

המלצות אופרטיביות:
.1

לא יתן לקדוח בחברה לשירותי איכות הסביבה ולהוציא את המים המזוהמים בכמות מסיבית
בגלל הצמיגות.
הדרך היחידה הי ה ע"י קידוח אופקי.

.2

באזור צפון הברום ומכתשים – מציע לבדוק את כל הקווים קווי אספקה של מים שפירים כדי
לבדוק דליפות כולל קווים של שפכים ושחות ביוב.

.3

צריך לבצע קידוחי רקע ממזרח כדי להבין את החדירה של דלקים שזוהתה ממזרח.

עו"ד אהוד ערב:
א י חושב שצריך לצרף את הדו"ח של אילון ולפ ות בכתב למתקן הביטחו י ולמשרד להג ת הסביבה
שיתריע על הממצאים שהתגלו.
סימן טוב ב ימין:
מקבל את המלצת היוע"ש .כמו כן מבקש שהדובר יתמצת את המגמות ויצביע על ההמלצות
האופרטיביות שיש לבצע וידאג להפיצם .כל זאת בכפוף לאישור יו"ר המועצה ,מר א דרי אוזן.
אשר צימבליסטה:
האם יש סכ ה ממשית לאקויפר?
פרופ' אילון אדר:
ירדה רמת הסיכון למורד ,צריך לשמר את זה וצריך כל הזמן לפעול למ יעת דליפות לתת הקרקע.

סימן טוב ב ימין:
האם צריך לבצע מהלכים וספים כדי להשיב את המשך מגמת הירידה המובהקת לאורך זמן.
פרופ' אילון אדר:
המפלסים שעולים – צריך לטפל בהם אם ע"י תעלה או ע"י שאיבה.
לבחון להוריד את המפלס בחברה לשירותי איכות הסביבה מלמטה בקידוח אופקי עמוק ולא מלמעלה.
סימן טוב ב ימין:
מה התוכ ית לש תיים–שלוש הקרובות?
פרופ' אילון אדר:
א י אמון על ה יטור .ה יטור יימשך.
בהתייחס לאפשרות של הוספת קזים ,א י רוצה לבחון את האפשרות הטכ ית יחד עם העלויות וסיכוי
ההצלחה .בפרט ב וגע ל קז מתחת לטבע טק ,א י רוצה לחשוב גם על פיתרון אחר.
אשר צימבליסטה:
הפרו קל בחברה לשירותי איכות הסביבה – הוא הכי מסוכן עם הפוט ציאל לפריצת זיהום אל מחוץ
למתחם וצריך להדגיש את זה.
הדסה אדן:
יש אמירות שצריך להתייחס אליהם ,המועצה צריכה להזמין עבודה לטיפול ו יקוז של הדברים שהתגלו.
מה שבתחום המפעלים על חשבו ם ומה שבתחום המועצה על חשבו ה.
.6

עדכון תוכ ית השיקום של הבריכות
אמ ון בן דהן:
מציג את העדכון של התוכ ית כולל האומדן התקציבי של המתכ ן יועברו לעיון חברי המליאה.

סימן טוב ב ימין – מודה לפרופ' אלון ,לחברי המליאה וליתר המשתתפים .ועל את הישיבה.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.

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

מאשר_______________ :
סימן טוב ב ימין
מ"מ יו"ר המועצה.
העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
משתתפים
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