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.1

דיווח ראש המועצה
א דריי אוזן:
.1.1

דיווח – הועבר אליכם דיווח.
ביום חמישי האחרון היה אירוע בטבע ,שתוצאתו הקשה היא הרוג אחד ו 31 -פצועים.
חברת טבע הפסיקה את היצור בכל מפעליה בעולם ומי תה חברה חיצו ית שתבדוק את תהליך
הייצור.
היום בצהריים היי ו בביקור אצל המשפחה .עודכ ו בהיות ו בסין ממ כ"ל המועצה ש יהל את
האירוע.
בעקבות האירוע מי יתי ועדת בדיקה בראשותה עומד פרופ' עדי וולפסון ביחד עם המ כ"ל ,
מ הלת היחידה הסביבתית ,ממו ה מפקחים סביבתיים וגורמים חיצו יים.
אמ ון בן דהן:
הגע ו לאירוע בתוך חצי שעה עד ארבעים דקות .האירוע יצר לצערי קצת חוסר סדר במפעל.
כוחות ההצלה לא קיבלו הכוו ה מסודרת למתקן .ביצע ו תחקור ראשו י במקום .צוות החירום
וההצלה שממוקם במועצה הגיע בתוך  4-3דקות .קב"ט המועצה גם כן הגיע מביתו תוך זמן
קצר .צביקה הדובר הגיע גם כן .ראי ו שהמפעל היה זקוק לסיוע בהכוו ה של כוחות החירום
וההצלה והתקשורת שהגיעה למפעל .בקשתי מהוועדה שמו תה להפיק לקחים גם לגבי תפקוד
המועצה.
שאול לוי:
מה היו השלכות הרוחב לגבי עוד מפעלים? האם פעלתם לפי תו"ל מסוים לגבי אירוע חומ"ס?
הדסה אדן:
תפרט בבקשה גם מה התופעות שהתרחשו שגרמו לאירוע.
אמ ון בן דהן:
בזמן הז ת חומר גלם במתקן  12בצי ור ההז ה לפ י הריאקטור ,חל פיצוץ כשכ ראה גורם
חשמלי או גורם חום אחר גרם ל יצוץ שהביא לפיצוץ .כ ראה שהראקטור היה בפעולת תחזוקה
קודם לכן וזו היתה ההז ה הראשו ה שלו לאחר פעולת התחזוקה.
התוצאה היתה פיצוץ שגרם לדליקה .היתה פליטה של חומ"ס שלא חרגה מגבולות המפעל.
ההשתלטות הראשו ית היתה של צוות המתקן על פי התו"ל המפעלי של המפעל.
מי שדיווח למועצה על האירוע הזה היה מפעל מכתשים ששמעו וראו את הפיצוץ .מוקד המועצה
הפעיל את התו"ל המועצתי ,לרבות שרשרת הדיווח.
א י שוחחתי עם ציג המפעל והב תי שיש פגעים וביקשתי גם מהדובר להגיע.
כוחות החירום וההצלה הראשו יים היו המקומיים ולהם הצטרפה כבאית לטיפול בגובה
שהגיעה מבאר-שבע .המפעלים האחרים סייעו מאוד גם כן .הייתי בקשר מול א דריי בחו"ל.
הפצועים הי ם בעיקר פגעי חרדה וחלקם משאיפת גאזים ההבדל במס' הפצועים בע מהגעת
פצועים ישירות לסורוקה לאחר האירוע.
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פרופ' עדי וולפסון:
אחד הדברים שמשרד הכלכלה בודק מדוע היו א שים רבים באיזור ולכן פגעו .כבוי
אש עורכים את הבדיקה שלהם .הם בעיקר בודקים את מקור הפיצוץ/אש .א ח ו כועדת בדיקה
סה לאגד את כל המסק ות של הגופים השו ים.
היות ויש ה גם חקירה פלילית במקביל יתכן שיהיה עיכוב בקבלת חומרים אלו.
עידו ליליאן:
א י מתייחס לשאלה של שאול .כאשר יש אירוע בכל מפעל ,גם לא של כי"ל ,יוצא מסמך לביצוע
בדיקות כדי ללמוד ולהפיק לקחים .לאחר קבלת ממצאיי האירוע מופץ מסמך מסכם.
שאול לוי:
מהי סיבת המוות?
אמ ון בן דהן:
מההדף ההרוג חבל מחלקים של הריאקטור/צי ור ההז ה.
סימן טוב בי ימין:
היחידה במשרד הכלכלה מעורבת בבדיקת האירוע .משיך לסייע ככל יכולת ו .עם זאת לחלופי
מידע בין המפעלים ב ושא בטיחות יש ה חשיבות רבה.
א דריי אוזן:
ראשית יתן לוועדה לבצע את תפקידה .את מה ש למד ביא לידיעת כל המפעלים כדי למ וע
אירועים כאלה .ב ושא הסי רגיה בין המפעלים ,גם לימוד והפקת לקחים זה חלק מהסי רגיות.
פרופ' עדי וופלסון:
עוד הערה בהקשר לתקשורת .כל התקשורת כמובן התייחסה ל ושא הזה .בכל הדיווחים היה
דיווח ע יי י ולא מתלהם כלפי המועצה.
ציי ו כל הזמן כמה מרכז ההצלה המשותף עזר ולצביקה היה בכך חלק חשוב בעבודת השטח.
צביקה אלוש:
הכתבים רצו לקבל פרטים רבים ,גם על ההרוג ,עשיתי הפרדה בין מה שקשור למפעל לבין
פעילות המועצה.
תוך כדי התחקור שאמ ון ביצע ,כשעלתה החשיבות של המוקד המשולב במועצה הב תי שחשוב
להדגיש זאת בהודעות לתקשורת וזה קיבל ביטוי בפרסומים.
א דריי אוזן:
חברת טבע לקחה את הע יין מאוד ברצי ות .מ כ"ל טבע מגיע במיוחד מחר והוא יבקר גם את
המשפחה.
בע יי ים אחרים שמופיעים בדיווח :לגבי הפגישה עם עו"ד עזריאל רוטמן – היא עסקה גם
בהחזר ההוצאות המשפטיות שהיו למועצה בהליך המשפטי .חברת הביטוח ביקשה לקבל
מסמכים וא ו צפויים לקבל את עמדתה באשר להחזר ההוצאות למועצה.
א י מוסיף לדיווח החודשי ,ב 13.05.2013 -היתה התכתבות עם חרסה וחסין אש לגבי תוואי הגז.
ב 02.06.2013 -יתקיים דיון בוועדה המחוזית בע יין.
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.1.2

דיווח ראשו י על סיעת משלחת המועצה למזרח הרחוק
ליאור מכין דיווח ,סקירה מלאה על כל ה סיעה .כמו שאמרתי בישיבת הסיכום של ה סיעה ,א י
רוצה לחזור על כך שה סיעה היתה חשובה מכל הבחי ות .ראי ו שההתייחסות של הממשלה
למפעלי תעשייה היא שו ה ,ההשקעות שם ב ושא זה הן אדירות.
א י רוצה להודות לעידו ליליאן ומירב אביגדור על האירגון וכן לאמ ון ,קטרין וליאור.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,03/2013מיום 29.04.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מין המ ין ב ושא דוח ביקורת
לש ת  ,2012מיום 29.04.2013
מצ"ב מסמך ההבהרה של מבקר הפ ים.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,04/2013מיום 09.04.2013
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור ה ושאים של וועדת ה הלה  04/2013מיום 29.05.2013
היות ולא התקיים דיון בועדת ה הלה בהעדר קוורם ,א ו מקיימים את הדיון בכך במסגרת
ישיבת מליאת המועצה.
 .2.4.1אישור הגדלת חוזה מס'  294עם חברת אבו קוש – לעבודות גי ון ופיתוח ופי
יש ם מספר שי ויים שמחייבים הגדלה .במקומות שסומן בהם דשא רגיל ,א ו מעו יי ים
לבצע דשא סי טטי .הדבר יקר יותר בשלב ראשון אך חוסך מאוד את העלויות בהמשך.
דשא רגיל עולה כ ₪ 20 -למ"ר לעומת דשא סי טטי כ ₪ 120 -למטר.
חוץ מכך שא ו מעו יי ים לא להרבות בהשקייה וליצור בעיה של עליית מי תהום.
מדובר בהגדלת תב"ר עד  50%במסגרת הוראות החוק.
החלטה:
ההגדלה מאושרת פה אחד.
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 .2.4.2אישור דו"ח רבעו י מיום 31.03.2013
עמירם דרורי:
יש ש י דברים שהשת ו ביחס לתקציב .באר ו ה ההכ סות קצת פחות מהצפוי .באגרת
יטור אויר יש ה הכ סה גבוהה מהצפוי .ב ושא הוצאות יש כרגע תת ביצוע של כמיליון
.₪
החלטה:
הדו"ח הרבעו י מאושר פה אחד.
.4

שו ות
 .4.1ראש המועצה  -מבקר המועצה עובד במספר מקומות ולא עובד בסה"כ משרה מלאה .הוא עובד
בטובא ז גריה ,חריש וב אות חובב .בסה"כ  75%היקף משרה .כדי שיוכל לבצע עבודה וספת
במסגרת ה 25% -ה ותרים צריך להגיש בקשה ועל המליאה לאשר שאין יגוד ע יי ים .העבודה
הי ה באגודות שיתופיות חקלאיות שאין להן קשרי עבודה עם המועצה .המבקר חתם על תצהיר
בפ י היועץ המשפטי אשר בדק שאין יגוד ע יי ים בין התפקידים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת כי אין יגוד ע יי ים מבחי ת המועצה.

הישיבה עלת.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.

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

העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
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