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סימן טוב בנימין
יוסי גולדשטיין
פרופ' עדי וולפסון
ד"ר עלית וייל שפרן
מירב אביגדור

 ראש המועצה. הממונה על מחוז הדרום – משרד הכלכלה – חבר וסגן ראש המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג עיריית באר שבע – חבר. נציגת מועצה אזורית רמת נגב. -נציגת טבע טק.

נעדרו:

ד"ר אלי רוזנברג
מאיר יפרח
ניצן משה

 נציג משרד הבריאות – חבר. נציג מועצה אזורית אשכול  -חבר. -נציג מפעל תרב"מ – חבר.

סגל המועצה :אמנון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אודי ערב
רון רוזן
ניר חסון
חיים אוחיון
אירית בנדו
תומר אהרון
ליאור נסקי
עודד עמר

מוזמן:

חגי רזניק

 מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועמ"ש המועצה. מבקר המועצה. מנהל יחידה סביבתית. מנהל יחידת התפעול. מהנדסת המועצה. קב"ט המועצה. דובר המועצה. עוזר דובר ואסטרטגיה. -נציג מועצה אזורית רמת נגב.
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דיון:
.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
התחלת ביצוע עבודות עפר ותב"ע  - 40הכלים החלו לעבוד מתחילת החודש ,הייתה וועדת היגוי ראשונה
למרכז הורביץ ,ישיבה בנושא וועדת הגבולות יחד עם ראש עיריית ב"ש – רוביק הציע שנטפל בשטח כי
ראה קירבה שלנו למקום ואנו נוכל להתעסק בזה בצורה הטובה ביותר .אתמול הייתה ישיבה עם נציגי
העיריה לראות איך עושים את זה.
דבר נוסף ,קיבלנו את האישור ממשרד החקלאות לגבי הלימונים – קראנו להם "המשטח של אבנר" לא
אמרנו להם מאיפה הם – קיבלנו את התוצאות והלימונים ללא שאריות מזהמים .בנוסף ,היה ביקור של
מנהלי יחידות סביבתיות  -התרשמו מאוד וזה מוסיף כבוד לכולנו.
בריכה  -206התחילו השאיבות – זו בריכה שלישית שאנו מרוקנים – יועברו השפכים ל 202ו 203-עם
עבודות נוספות נמשיך את המהלך של השלמת הקמת בריכות מפעליות.
בנוסף ,כולנו תקווה שהשביתה בכי"ל תסתיים בקרוב.

.2

אישור מינוי חבר מועצה – חגי רזניק – נציג מועצת רמת נגב
אנדריי אוזן:
אנו מודים לעלית על תרומתה המקצועית למועצה .יש תחלופה בגלל שינויים בעבודתה ומקבלים בברכה
את חגי רזניק ,מנכ"ל מועצת רמת נגב ,ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מצויין עם רמת נגב .מאחלים
לשניהם הצלחה.

.3

אישור פרוטוקולים
.3.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,02/2015מיום 23.02.2015
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3.2

פרוטוקול ישיבה להקמת מרפאה תעסוקתית ,מיום 11.03.2015
בנימין סימן טוב:
הציגו את הצרכים והתפיסה ומס' שאלות שצריך לבחון לפני שממשיכים לצעד הבא .חשוב
שנשמע מחברי המליאה את ההתייחסויות שלהם לגבי הנושא.
אנדריי אוזן:
הפרויקט יוצא לדרך בברכת הנהלת של משרד הבריאות ,אנחנו לא מצביעים על זה כרגע,
הפרוטוקול מובא לידיעתכם .המוביל הינו החבר ד"ר אלי רוזנברג.
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.3.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה/כספים  03/2015מיום 30.03.2015
עמירם דרורי:
הוצג הדו"ח הרבעוני בישיבה קודם לכן.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.4

אישור נסיעת נציגי המועצה לבחינה ולימוד מקצועי של מוזאונים ומרכזי מבקרים מדעיים באירופה
לצורך הטמעת תכנים ומיצגים במרכז אלי הורביץ
אנדריי אוזן:
הכוונה היא להוציא את ליאור ,אביבית ועמירם לסיור של מס' ימים דחוס מאוד על מנת שייראו את
מרכזי המבקרים במספר מקומות ויביאו את רשמיהם ליישום במרכז שלנו.
מירב אביגדור:
אתם נוסעים עם אורפאן?
ליאור ניסקי:
אנחנו לא נוסעים עם אורפאן .עשינו בדיקה לפני והתייעצנו עם "אורפאן"" ,בריז" וחברות תוכן נוספות
ועם היועץ של הפרוייקט .עשינו מיקוד של מקומות שקרובים ודומים למודל שלנו ובחרנו להתמקד
בשלוש ארצות ומס' מקומות .אנחנו מדברים על מוזיאון המדע ומוזיאון הטבע וההיסטוריה בלונדון
שמשלבים תכנים במדע ,באקולוגיה ומחקר.
מירב אביגדור:
מה הטעם בנסיעה ללא ליווי של אורפאן ועוד בשלב בו התוכן הושלם למעשה?
אנדריי אוזן:
ועדת ההיגוי אישרה והשלימה לאורפאן רבות בתחומים המקצועיים ובתכנים .במקרה הזה התוכן כמעט
כולו הוכן על ידי אורפאן אבל כשנכנסו לעבודה הדברים השתנו .אם נלמד מה ואיך לנהל את זה נכון
אנחנו נרוויח דברים חדשים מזה.
ליאור ניסקי:
הנסיעה נועדה להוות מקור לימוד והשראה בשורה של תחומים – תפעול ,שיווק ,זרימת קהל ,חווית
מבקר וגם תוכן .כמו כן יתקיימו פגישות בכל מוזיאון אין מדובר בביקור של מבקר תיירותי ,אלא בביקור
מקצועי.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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