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  שונות.  .7
  
  
    דיווח ראש המועצה  .1
  

  אנדריי אוזן:  
  מדווח על העברת המניות לאלוני חץ שרכשו את הבעלות בסולארי. –בעניין המיזם הסולארי   

  
, טקס מכובד 06.08.2013 -כיוון שאנו רואים בגז ובסולארי כפרויקטים חשובים ביותר למועצה נקיים ב  
  קופולק.מפעל ותשתית הגז בלמיזם הסולארי אבן הפינה  להנחתעם שר האנרגיה   

  
  שאול לוי:  
חבר כ להיות בטקס הטקס אות הנגב הרגשתי שהפכתי ממתחבה למישהו שהוא גאה והיתה גאווה גדולב  
פיתוח שלא נופל האת שזכה בפרס ראוי. היום כשנכנסים למועצה ורואים מועצה. גם אשר צימבליסטה   
הדברים ולהכניס ה דרך יש לי חובה נעימה לאמר את ממה שראינו בסין יוצר גאווה רבה. גם כמור  
  קבוצות לרמת חובב שהפכה לנאות חובב.  

  
  :אשר צימבליסטה  
  למה היה צריך להגיע למצב כזה של סגירה? בעניין קופולק אני שואל  

  
  אנדריי אוזן:  
בא נודה על האמת יש דברים שלא הוסדרו ואנחנו כעת מטפלים בהם, ומה שחשוב שעושים ולא מזניחים.   
במפעלים חדשים כמובן שמקפידים בתיכנון ובביצוע, ולטפל בדברים ישנים שיעמדו בסטנדרטים זה לא   
     פשוט וזה לוקח זמן.  

  
    

    אישור פרוטוקולים  .2
    
  201305.29., מיום 2013/04מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .    2.1  

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  10.06.2013, מיום 05/2013אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים   .    2.2  

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  11.06.2013, מיום 03/2013והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר אישור פרוטוקול   .2.3  

  
  :שאול לוי    

  
  :מספר דברים מהפרוטוקול לפני אישורומבקש לציין     

  
  פרויקט הקמת מעבדה אולפטומטרית יוצא לדרך באמצעות החברה לשירותי איכות   .1    
ולבדיקת דוגמאות, שבע. זה חשוב מאוד לבקרה -"ביטא" בבארבניין ם לידי קהסביבה יו      
  חודשיים שלושה זה יתחיל לעבוד.תוך       

  
  יוזמה של המועצה לקידום צוותי מריחים בתוך המפעלים, זו יוזמה מבורכת.  .2    

  
  יוסי גולדשטיין:    
  זה עוד צלע במערך הטיפול בריחות. –מעבדה אולפקטומטרית     
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  של המועצה בעיקר בהכשרה.כך גם לגבי צוותי מריחים שהוקם אצלנו וחשוב לנו הסיוע     

  
  :אמנון בן דהן    
זה שהמפעל יוזם את  –זו קפיצת מדרגה ביחס של התעשייה למטרדי ריח, כמו בנושאי בטיחות     
    צוות המריחים אצלו ולא מחכה לרגולטור שיבוא להריח אצלם זה חשוב ביותר.    

  
  :שאול לוי    
   –נושא שלישי שנוגע גם לועדת שפכים הוא השיקום שנעשה בחברה לשירותי איכות הסביבה     
  שבשיקום עולים ריחות קשים וזו פעולה שתיקח כשנה.    

  
  חון את אופן השיקום כדי שלא יגרום למטרדי ריח.בניצה לקחה על עצמה ל    

  
  :אנדריי אוזן    
חברת חשמל, העניין מטופל ישירות ע"י מנהלת  אכן הבהרנו זאת לחברה עקב תלונות של עובדי    
  היח"ס ומנהל התפעול.    

  
  מי בעד אישור הפרוטוקול?    

  
  :החלטה    

  
  .מאושר פה אחד    

  
  
    הצגת דו"ח ביקור משלחת המועצה בפארקים תעשייתיים בסין  .3
  

  אנדריי אוזן:  
אלי לביתי במוצאי שבע לערוך ובני הזוג  06.07.2013 - אני מזמין את חברי המועצה ומנהלי היחידות ב  
  סיכום וגיבושון של החברים.  

  
  ליאור נסקי:  
  מציג מצגת.  

  
  
אישור בקשה למיסוד שיתוף פעולה על בסיס עיקרון ברית ערים תאומות בין פארק נאות חובב לפארק   .4

  eifang BinhaiW בסין    
  

  :אשר צימבליסטה  
חושב שלא צריך הסכם, זו ברית וכך צריך לנסח  למה צריך הסכם משפטי ב"ברית ערים תאומות", אני  
  את זה. ולא ברור לי מה רוצים להשיג? ומה התוכנית לפעולה?  

  
  אנדריי אוזן:  
  זו התחלה של תהליך של שיתוף פעולה שבא בעקבות הפנייה שלהם אלינו.  

  
ת לא תהיה שיח עם הסינים על מתכונת של שיתוף פעולה ולא כ"הסכם", שהברי אני מציע שינוהל דו  
  משפטית.  

  
  יוסי גולדשטיין:  
  חזרנו מסין ותוך שבוע רצים לחתימה. הרי היתה יוזמה גם עם הגרמנים וזה לא יצא לפועל.  

  
  :סימן טוב בינימין  
יש יתרונות לשיתוף פעולה עם הסינים וכך זה כתוב במסמך ששלחו לנו. לכן כדאי להיעזר בשירותים של   
  לכלה.רמ"ח לסחר חוץ של משרד הכ  
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  צריך למצות את היתרונות  מהמהלך.  
  
  
  

  :ליאור נסקי  
ההסכם מפורט ומשפטי מידי, אפשר על בסיס ההסכם שנשלח לנו לשנות התחייבויות והסכם להצהרה   
  ורצון טוב.  

  
  אפשר להגיע לכך דרך הנייר הזה.  

  
  אנדריי אוזן:  
  צהרה.העניין הוא ניסוח נכון ולא משפטי אלא שיתוף פעולה ולשון ה  

  
  אני גם הודעתי לסגן השר אלקין ששמח מאוד על המהלך.  

  
במייל לפני משלוח  החבריםאני מבקש שליאור ישב עם המנכ"ל ואודי וגם עדי שיסייע. זה יועבר לעיון   
  חזרה אליהם.  

  
  
פניית  –המשוקמות  K.L.Mעל גבי שטח בריכות קומפוסט בדיקת היתכנות להקמת מתקן ליצור   .5

  הגנת הסביבהלהמשרד   
  

  :אנדריי אוזן  
  מציג את הבקשה.  

  
  :הדסה אדן  
  אין בעייה רק שיהיה במתקן סגור אחרת זה קטסטרופה.  

  
  :פרופ' עדי וולפסון  
כו'. הבעייה היא מתקן קומפורסט סגור מבוקר ו בדודאיםבגלל שהולכים על הפרדת פסולת, עתיד לקום   
  .וניתן לראות אותם ם שעומדים בסטנדרטיםים. ויש כאלה מתקנים בעולינעם המתקנים הזמ  

  
  :אנדריי אוזן  
לא מאשרים כלום, אני רק מדובר על יזמים פרטים שבאו והציגו את התפיסה והרעיון וכו'. אנחנו עדיין   
  תכם על הפניה שנעשתה.מיידע א  

  
  אנחנו לא נאשר ללא נסיעה וללא שנראה בעיניים ונריח פיזית במקום.  

  
    

  בנק בנאמנות להפקדת תקבולי דמי השכירות מהפרויקט הסולארי פתיחת חשבון  .6
  

  :עו"ד אהוד ערב  
  מציג את הצורך בפתיחת חשבון נאמנות.  

  
  :עמירם דרורי  
  הכסף יושקע עפ"י הנהלים והאישורים הנדרשים  בפקדונות לטווח קצר.  

  
  אנדריי אוזן:  
  מבקש לאשר את פתיחת החשבון.  

  
  :החלטה  

  
  .מאושר פה אחד  
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  שונות  .7
  

  אנדריי אוזן:  
הדסה שלחה מכתב על סיום כהונתה במועצה, אנחנו מנסים לבדוק את האפשרות להישארותה כחברת   
  מועצה לאור הניסיון והידע הרב שצברה במקום.  

  
  
  

  .ננעלת הישיבה
  
  
  
  
  
  
  

                         
  ___________              ____________  

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