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  דיווח ראש המועצה  1.1  

  
  אנדריי אוזן:    

  
  פותח את הישיבה.    

בישיבת המליאה הבאה אני רוצה שנעשה סיור בשטח על הדיווח נשלח אליכם ומונח לפניכם. 
  מנת שתוכלו לראות את התקדמות הפרוייקטים.

נחנך מפעל רינקם בנאות חובב. ההנהלה מחו"ל התרשמה ונתנו להם לשתול עצים.  11.2 בתאריך
באותו מעמד, הבעלים החליט שהוא קונה את המגרש הסמוך כדי לאחד פעילויות שיש לו 

  במקומות נוספים.
בעניין התמיכה לרשויות אך עלינו לבצע  יו"ר מפעל הפיס, הם רוצים לעזור לנו הפגישה עםלגבי 
פעולות: האחת היא לקבל מכתב ממשרד הפנים והשנייה היא לא לקבל התנגדות מיו"ר  שתי

המרכז לשלטון המקומי ויו"ר המועצות המקומיות. לאחר שני האישורים האלה הם יעבירו את 
 2, סה"כ ₪זה לאישור דירקטוריון החברה. הקצאות מפעל הפיס לשנה הן מינימום חצי מיליון 

  זהו חלק מהתקציב הנוסף למרכז קשרים. לארבע שנים. ₪מיליון 
לגבי משרד התיירות, קיבלנו תשובה שלישית בהתחלה אך שבוע הבא יש ועדה מקדימה לועדת 

  הצת"פ. אחרי שהם היו פה והתרשמו אני מאמין שהם ישנו את דעתם ונקבל מהם סיוע.
  

  טוב:- בנימין סימן
  

  אני רואה שהביקורים במועצה עושים את שלהם.
  

  בן דהן:אמנון 
  

  .למועצה זה מניב פירות, זה דורש הכנות וזמן מאיתנו אבל בסוף זו עבודה של כולם
  

  אישור פרוטוקולים .2
    

 27.01.2013, מיום 01/2014אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  .2.1
  

  אנדריי אוזן:
  

  מבקש לאשר.
  

  החלטה:
  

  מאושר פה אחד.
  

 03.02.2014, מיום 01/2014ת שפכים וחומ"ס אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועד .2.2
  

  אנדריי אוזן:
  

לגבי עניין בריכות החמצון של החברה לשירותי איכות הסביבה, הם התחייבו שבאפריל נפסיק 
לסבול ממטרדי הריח. הם דיווחו על התקדמות משמעותית בעבודות ואנו עוקבים אחרי זה 

  מקרוב. גם אחרי קופולק אנו עוקבים מקרוב.
  ש לאשר את הפרוטוקול.מבק

  
  מאיר יפרח:

  
  מה לגבי הרכב הוועדות?

  אנדריי אוזן:
  



 

 3

ממתינים לנציג משרד הבריאות ואז למנות את שאר החברים בוועדות כולל ועדת אוויר וועדת 
  ביקורת.

  
  החלטה:

  
   מאושר פה אחד.

  
  

 24.02.2014מיום  01.2014אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  .2.3
  

  אנדריי אוזן:
  

  מעדכן את עידו ליליאן וחגי רזניק שלא נכחו בישיבת ועדת הנהלה בהחלטות שהתקבלו.
  מבקש לאשר.

  
  החלטה:

  
  מאושר פה אחד.

  
 נסיעה לחו"ל להשתלמות שני עובדי יח"ס .3

  
  אמנון בן דהן:

  
וכנת שלחנו שני עובדים מיח"ס, אוסנת ורטהיים ואיגור סמינסקי, להשתלמות של ארבעה ימים בת

Airmode  החברה מבצעת את שאיתה אנו עובדים הערכת סיכוניםמודל לפיזור מזהמים ושל .
  ו את שאר העובדים.כשירו ולאחר מכן הם יכשרההשתלמות בארה"ב. אוסנת ואיגור יו

  
  טוב:- בנימין סימן

  
  של התוכנה הזאת?והחשיבות מה המשמעות 

  
  אמנון בן דהן:

  
בעת אירוע חומ"ס. ניתן על ידי השימוש בה לחשב את פיזור  יכוניםהערכת ס כלי לביצועהיא התוכנה 

  לדעת על איזור שיש בו רמת סיכון שגורמת נזק לאדם.ו המזהמים
  

  אנדריי אוזן:
  

זה אושר בתוכנית העבודה ובוועדת השתלמויות. אנו מיידעים אתכם על מנת שתהיו מעודכנים בכל מה 
  במועצה. מתרחשש
  

  עדי וולפסון:
  

  , ואם ישנה חשוב שידעו לעבוד איתה.וטוב שיש אותה וכנה חשובהזוהי ת
  

  טוב:- בנימין סימן
  

  זה מעיד על רובד עבודה מקצועית.
  

  
  בהתאם לחוקת הרשויות –הקמת וועדת שמות  .4

  
  אנדריי אוזן:
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 תת שמותואם עושים מפה אז צריך גם ל חדשה למועצה מזמן על כך שצריך לעשות מפהחשבתי 

פנייה השבוע מבתו של צבי צור ז"ל, אשר היה מנכ"ל מכתשים, להנציח את שמו.  רחובות. הייתהל
ביקשנו ממנה שתעביר מכתב באופן מסודר. יש רחובות במועצה שאין להם שמות. חוקת הרשויות 

  מחייבת להקים ועדת שמות וזה צריך לבוא לאישור המועצה.
  
  

  טוב:- בנימין סימן
  

כשרוצים לאשר את השמות צריך . ים ואמות נדרש על פי הנדרששתקבע קריטריונצריך להסמיך ועדה 
  להביא את ההמלצה לאישור המליאה.

  
  אנדריי אוזן:

  
, נציג טוב יהיה נציג הממשלה-ההצעה שלי לגבי הוועדה היא שאני אהיה יו"ר הועדה, בנימין סימן

  הציבור יהיה מאיר יפרח.
  .ויודיעו לנו יחליטונו על כך ביניהם המפעלים ידולגבי נציג המפעלים, אני מציע שנציגי 

  מבקש לאשר את הקמת הועדה לפי הנציגים שנקבעו בתוספת נציג המפעלים שיקבע על ידם.
  

  החלטה:
  

  מאושר פה אחד.
  

 שונות .5
  

  אנדריי אוזן:
  

ועם עוד חברות בנוסף לדיון פנימי אצלנו. יש לנו החלטה   IBM, קיימנו דיון עם בעניין תוכנית האבטחה
שלושה זכיינים  ישטגית שאנו יוצאים למכרז חדש מורחב יותר. אנו נסכם גם את מכרז המצלמות. אסטר

  של המשרד לביטחון פנים שגם איתם אנחנו בדיונים. 
לעשות  עיתון כלכליסט החליט. 1.4.14 -בנוסף, תכננו לפני כחודשיים הנחת אבן פינה למרכז קשרים ב

שרים ואנשי ציבור יהיו שם. מאידך, אנו מחכים לתשובות באותו יום ועידת הכלכלה בנגב. הרבה 
ממשרדי הממשלה לגבי הגעה לטקס. אנו לא רוצים להזיז את זה. מחר לליאור יש פגישה בכלכליסט 

  נקבל החלטות. והוא יבדוק מה הולך להיות שם ובאיזה שעות. לאחר מכן
  
  

  .ננעלת הישיבה
  
  
  

                         
  ___________              ____________  

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

  
  
  

  : העתקים
 .משתתפים
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