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 2102.10.22מיום  2102/10מס' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
 
 

 .ראש המועצה -                               אנדריי אוזן           :נוכחים
 חבר. -ת אשכול נציג מועצ -           אשר צימבליסטה )צימבה(   

 חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                              סימן טוב בנימין  
 חברה. –נציגת מפעל טבע טק  -   מירב אביגדור

 חבר. –נציג מפעל תרב"מ  -   עידו ליליאן
 
 

  חבר. –נציג מפעל מכתשים  -                              יוסי גולדשטיין לא נכחו:
 חבר. –נציג מ.א. רמת נגב  -   שאול לוי  

 חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  - הדסה אדן                         
 חבר. –נציג עיריית באר שבע  -                       פרופ' עדי וולפסון

 
 

 מזכיר המועצה. -   אמנון בן דהן סגל המועצה:
 גזבר המועצה. -   עמירם דרורי  
 יועץ משפטי למועצה. -   עו"ד אהוד ערב  

 מנהלת יחידה סביבתית. -   ניצה חייקין
 מהנדס המועצה. -   גלעד אטקס  

 מנהל התפעול. -   חיים אוחיון 
 מבקר המועצה. -    רון רוזן

 דובר המועצה. -   ליאור ניסקי  
 
 

 ה.החברה לשירותי איכות הסביב -   איתן סגל :משתתפים
 
 
 דיווח .0
 

 דיווח ראש המועצה.  .    0.0 
   

 אישור פרוטוקולים .6
 

 .68.10.6106, מיום 10/6106מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .    6.0 
 .60.10.6106, מיום 10/6106 וועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .6.6 

 .00.12.6106, מיום 12/6106וועדת שפכים מישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .6.2
 .06.12.6106מיום  12/6106אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת איכות אוויר  .6.1
 .08.12.6106מיום  12/6106אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה  .6.0

 .60.12.6106ביום  12/6106אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  .6.2 
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 אישור לנוסח מעודכן של חוק עזר למועצה מקומית תעשייתית רמת חובב )אגרת ניטור זיהום אוויר(. .2
 
 יוצג ע"י מנהל התפעול. –לבטיחות בדרכים  6106תוכנית העבודה לשנת  .1
 
 .שונות .0

                       
 
 
 :דיווח 0
 

 :דיווח ראש המועצה .0.0
 

 תוכנית אסטרטגית בפני עובדי המועצה. הצגת - 01.12.2102 
 

 ביקור במפעל ברום, הוצגה ניידת החומ"ס של חברת ברום, ניידת ייחודית ברמה לאומית   - 14.10.2102
 מש"ח. נדאג לתאם הצגת הניידת בפני חברי המועצה. 6.0בהשקעה של    

 
הוצגה פעילות המועצה והפרויקטים  ביקור מנהל מחוז משרד הפנים והצוות הבכיר של המשרד.  - 12.10.2102

 המקודמים, כמו כן הוצגה בקשה לטפול בכל הנושאים שלא הגיעו לפטרונותם.   
 

 ביקור אלוף פקוד העורף האלוף אייל אייזנברג, הוצגה פעילות המועצה ותוכנית לשיתוף פעולה. -10.10.2102
 

 רינת )נשלחה כתבה ע"י הדובר(.ביקור וסיור של הכתב לאיכות הסביבה צפריר ו  - 02.10.2102
 

 -מבקרי רשויות מקומיות בכל הקשור לפעילות במועצה ובמפעלי רמת חובב  20ביקור של   - 00.10.2102
 יוזמה של מבקר המדינה. 

 
 ניצה חייקין החלה את עבודתה כמנהלת היחידה הסביבתית.  - 01.10.2102

 
 פגישה חיובית. –מ"י ליישוב המחלוקות פגישה עם מר בנצי ליברמן מנכ"ל מ   -01.10.2102

 
 יאפשר קידום משמעותי בפרויקט. 0מש"ח נוספים ממשרד נגב גליל לשדרוג כביש  6נתקבלו   - 21.10.2102

 
 שבע בעלות          -נבחר זכיין לביצוע עבודות לשביל האופניים ע"י רשות הניקוז מרמת חובב לבאר - - 24.10.2102

 עבודות בחודש יולי. מש"ח, התחלת ה 2.0  

 
 התחלת ביצוע עבודות קווי הגז למפעלים ע"י חברת נתיבי גז. -  

 
 דיון ראשוני בבית המשפט השלום בנושא התביעה כנגד חברת חשמל לגבי הבעיה       -
  הבטיחותית של עמודי החשמל במתח גבוה.   

      
 התחלת העבודות לביצוע צנרות ההולכה המפעליות. -
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 אישור פרוטוקולים .6
 

 210212.22., מיום 2102/12מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .06. 
   
 :החלטה  

 
 אחד. מאושר פה  

 
 

 20.12.2102, מיום 2102/12 וועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .66. 
 

 :החלטה  
  
 מאושר פה אחד.  

 
 

 00.10.2102, מיום 2102/10וועדת שפכים מישיבת טות והחל אישור פרוטוקול .26. 
 

 :החלטה
 

 מאושר פה אחד.   
 
 

  210210.02., מיום 2102/10 וועדת איכות אווירמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .6.1
 

 אמנון בן דהן: 
, ודיון FTIR -להצגת פיילוט הין יבעקבות פרוטוקול זה זומנה ישיבת ועדת איכות אוויר שלא מן המנ

 ., ע"י גלעד שפיצרחברת א.ש. שירותי מחקרבנושא בהשתתפות 
  

הישיבה מן המניין האמורה להתקיים תתקיים הישיבה )ועדת איכות אוויר( במקום במהלך חודש יולי 
 בחודש אוגוסט.

 
 :החלטה  
  
 מאושר פה אחד.  

 
 

 2.10.21020מיום  10/2102אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה  .6.0
 

 :החלטה
  
 מאושר פה אחד.  

 
 22.12.2102ביום  12/2102אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  .2.6 

 
 :החלטה  
  
 מאושר פה אחד.  
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 אישור לנוסח מעודכן של חוק עזר למועצה מקומית תעשייתית רמת חובב )אגרת ניטור זיהום אוויר( .2

  
 אנדריי אוזן: 
 את חוק העזר גם במליאה.יש לאשר  

 
 מירב אביגדור: 
 יש לבדוק לגבי כפל אגרות. 

 
 :החלטה 

 
 מאושר פה אחד. 

 
 לבטיחות בדרכים 2102תוכנית העבודה לשנת  .1
 

 אנדריי אוזן: 
 מהפעילות לבטיחות בדרכים. 01%הרשות מתקצבת  

 
 חיים אוחיון: 
 .6106מציג את תוכנית העבודה לשנת  

 
 אמנון בן דהן: 
 יש להפיץ את תוכנית העבודה לחברי המליאה. 

 
 יש להתייחס לנקודות הבאות: 
 רכב ללא שדה ראיה, על מנת שכל הכוננים יכירו את הרכב. –הדרכה על הניידת חומ"ס  - 
 עצה הכבדים. והדרכה לנוהגים ברכבי המ - 
 לקיים נהיגה מתקדמת במגרש החלקה באשדוד. - 

 
 לתקציב. התאמות לתוכנית ייעשו בהתאם

 
 אשר צימבליסטה: 
 או התקציב? רכיםצה –מה נבנה קודם  

 
 :אנדריי אוזן 

הועברה תוכנית למנכ"ל המשרד לבטיחות בדרכים ומתוך כך נולד התקציב. כמובן שהוא לא יכסה את כל 
 הפעילות שהועברה אך מאמין כי עם השנים התקציב יגדל.

 
 ישים דורשים בטיחות באזור.חשוב להדגיש כי העבודות להרחבת ושדרוג הכב 

 
 :אשר צימבליסטה 
 האם יש מצב שנמנעים מלעשות פעולה בגלל חוסר תקציב? 

 
 :אנדריי אוזן 

 01,111 .התביעה מול חברת החשמל הינה תביעה הנוגעת הנושא של בטיחות בדרכים -אין מצב כזה ולראיה 
 דם לכן.הינה הרחבת הפעילות. פעילות בנושא בטיחות נעשתה גם קו הש"ח
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 :אמנון בן דהן 

מהווה תוספת לפעילות המועצה בתחום זה. אנחנו ישבנו איתם והגדרנו צרכים בהתאם  התקציב של הרשות
 לפרמטרים שלהם לתיקצוב, אך זה מהווה תוספת לפעילות המועצה בתחום.

 
 סימן טוב בנימין: 
 ה, עצם העובדה שהנושא עולה מעיד על ים לא עלה בסדר היום של המועצכעד היום הנושא של בטיחות בדר 

 .וחיובית מצד המועצה לטיפול בנושא פעילות מוגברת
 

 אנדריי אוזן: 
 . מאמינים ומקווים שיגיע תקציב 0נעשתה פנייה למשרד התחבורה לסיוע במימון ותקציב הכיכרות בכביש  

 כלשהו.
 
 
 :שונות .0
 

 אנדריי אוזן: 
 ועצה גם ביולי וגם באוגוסט למרות חופשות הקיץ מאחר ויש נושאים השנה החלטנו לקיים את  ישיבות המ 

 רבים שיש להעלות ביניהם:
 

 דיון בנושא התוכנית האסטרטגית. .0.0 
 

 יועלה בוועדת שפכים. –, תוכנית השיקום K.L.Mדיון בנושא בריכות  .0.6 
 

 ק"מ 0 -ו 01ן, לרדיוסים של הערכת סיכונים ע"י ד"ר אלי שטר הצגת סקרלישיבה שלא מן המניין ל .0.2
 מרמת חובב.

 
 מירב אביגדור: 

ישנה בעיה מאחר ובאותו היום מתקיים  ,68.12.6106המתוכננת ליום ה' שלא מן המניין לגבי וועדת שפכים 
 דיון בנושא חומרים מסוכנים בהתאחדות התעשיינים.

 
 אנדריי אוזן: 
 ה ותועבר הודעה במידה וישתנה התאריך.יו"ר הועדה והמנכ"ל יקבלו החלטה לגבי קיום הוועד 

 
 

  
 .ננעלת הישיבה

 
 
 

  
 ___________       ____________ 

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

 
 

 : העתקים
 הממונה על המחוז, משרד הפנים. –מר אבי הלר 
 ום, המשרד להג"ס.מנהל מחוז הדר –מר גיא סמט 

      משתתפים.
H:\Management\2012\60.12.06מיום  12-6106פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  -180-06-ב\פרוטוקולים\מליאת המועצה.doc 


