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 2012   נובמברב   27                      
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   26.11.2012מיום  10/2012פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 
  
  

  חבר. –משרד התמ"ת  –מ"מ יו"ר המליאה, מנהל מחוז הדרום  -                                סימן טוב בנימין             :נוכחים
  חבר. -נציג מועצת אשכול  -             אשר צימבליסטה (צימבה)     

  חבר. –נציג מפעל תרב"מ  -      עידו ליליאן    
  חברה. –נציגת מפעל טבע טק  -      מירב אביגדור

  חבר. –נציג עיריית באר שבע  -                         פרופ' עדי וולפסון
   חבר. –נציג מפעל מכתשים  -                                יוסי גולדשטיין

  חבר. –נציג מ.א. רמת נגב  -      שאול לוי
  חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  -  הדסה אדן                         

  
      

  ראש המועצה ויו"ר המליאה. -      אנדריי אוזן  לא נכחו:
  
  

  המועצה. מנכ"ל -      אמנון בן דהן סגל המועצה:
  גזבר המועצה. -      רוריעמירם ד    
  מהנדס המועצה. -      גלעד אטקס    
  יועץ משפטי למועצה. -      עו"ד אהוד ערב    
  התפעול.יחידת מנהל  -      חיים אוחיון     
  מנהלת יחידה סביבתית. -      ניצה חייקין     
  מבקר המועצה. -        רון רוזן    
  דובר המועצה. -      צביקה אלוש    

  
  
  
  סדר יום:   .1
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  29.10.2012, מיום 2012/09מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .1
  

  :החלטה
  

  מאושר פה אחד.  
  
  
  29.10.2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מיום   .2
  

  :החלטה
  

  ה אחד.מאושר פ  
  
  
  עדכון – 29.10.2012מיום  09/2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .3
  

  :אמנון בן דהן  
לתשומת לבכם, מדובר בפרוטוקול מעודכן, לדבריו של צימבה בעניין האפשרות העתידית להרחבת מרכז   
  המבקרים.  

  
  :החלטה

  
  מאושר פה אחד.  

  
  
  1מל בעניין הטמנת קווי החשמל סמוך לכביש מס' אישור הסכם פשרה עם חברת חש  .4
  

  :החלטה
  

  מאושר פה אחד.  
  
  
  201211.26.ביום  201210/אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .5
  

  :החלטה
  

  מאושר פה אחד.  
  
  
  עדכון היערכות המועצה במבצע "עמוד ענן"  .6
  

  אמנון בן דהן:  
של המפעלים הייתה יוצאת דופן בצע "עמוד ענן", ההיענות והיערכות מעדכן על ההיערכות שבוצעה בעקבות מ  
  ולטובה.  

  
כות. גם יו"ר והתרשמה מהמוכנות וההיערבביקור בעת המבצע מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה הייתה פה   
הפעילות  אתלטובה . פיקוד העורף שיבחו של המועצה והתרשם מהחמ"ל ומההיערכותהכנסת ביקר במועצה   
  של המועצה במהלך המבצע.ווחים והדי  
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  המועצה הקימה מטה מל"ח למחרת פרוץ המבצע.  
  

  שעות. 24עצה ועילה מערך כוננות חומ"ס עם כונן במפהמועצה ה  
  

  ת נוספת ייעודית.באות תיגברה את מרכז החירום בכבאינציבות הכ  
  

  . והיחידה לבחינת היערכות המפעלים בוצעו סיורים משותפים לפיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה  
  

  :עידו ליליאן  
  מבקש לברך את הפעילות של המועצה כפי שבאה לידי ביטוי בימי המבצע.  

  
  :יוסי גולדשטיין  
  מבקש לברך בשם מנהל המפעל אריה אלישיב על שיתוף הפעולה עם המועצה.  

  
  שאול לוי:  
  איך עובדים במועצה מבחינת עדכונים?  

  
  ן:אמנון בן דה  
  .SMSהממונה במיילים למפעלים, ואף בהודעות הנחיות יצאו ע"י  מיילים, מירסים.  
    
  ישנה רשת חירום במירסים, שפורצים אליה בזמן חירום.  

  
  עידו ליליאן:  
  המועצה צריכה לבחון תחלופה למירסים שעומדים ל"היכחד".  

  
  יוסי גולדשטיין:  
  של סיוע בין המפעלים.המבצע צריך לעודד את המועצה לחזק את הקשר   
  קיימת בעיה עם עזרה הדדית.  

  
  סימן טוב בינימין:  
  מבקש לבחון את הערתו של יוסי במסגרת התוכנית האסטרטגית וועדת מל"ח.  

  
  מירב אביגדור:  
  .מילה טובה על פעילותו בזמן המבצע הגנת הסביבה מגיעהלגם למשרד   
    
  פרופ' עדי וולפסון:  
ם לאזורי לתרומניסיונה במטרה המלצות לפעולות בחירום של אזור תעשייה כום וסי מציע שהמועצה תוציא  
  .תעשייה שאין להם מועצה דוגמת שלנו  

  
  שאול לוי:  
גם הנושא הזה צריך לקבל ביטוי בתוכנית השנתית יש משמעויות רציניות לעובדה שטילים יפלו גם ברמת   
  זו שחלפה.לחובב, וצריך להתכונן למלחמה הבאה לא   

  
  סימן טוב בינימין:  
צריכה  ,אסטרטגימעמד של מתקן יש לקיים דיון מקצועי בעניין זה עם אנשי מקצוע, זהו צעד נוסף לקבלת   
  כזו מצד המדינה כי יש לזה השלכות להחלטות אסטרטגיות ותקציביות.להיות הכרזה   

  
  
  
  

  ניצה חייקין:  
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אסטרטגי יש לזה השלכות  מעמד של מתקןאם המקום יקבל   
  להיות מוגבל.צריך   אינטרנט לגבי חוק חופש המידע, המידע המופיע ב

  
  
  עו"ד אהוד ערב – 20.12.2012 -עדכון זכות חתימה יחידת הנדסה ומינוי מ"מ החל מה  .7
  

  עו"ד אהוד ערב:  
    אירית תצטרך  למלא את מקומו של המהנדס ולכן יש לאשר את זכות החתימה ואת מינויה כממלאת מקום.  

  
  צימבליסטה:אשר   
בעלי תפקידי מפתח עוזבים ויש מצב שהם לא מאויישים, היה כך עם המנכ"ל צריך למנוע את המצבים בהם   
  שעזב וגם עם צור.  

  
  אמנון בן דהן:  
אותו אנו מנסים למנוע אך מאוד קשה למצוא אנשי מקצוע, פרסמנו מספר פעמים, אגב וועדת זהו מצב מצער   
  עמוד ענן".הבחינה נדחתה בגלל מבצע "  

  
  :החלטה  

  
כממלאת מקום מהנדס המועצה עד למינוי  בנדומאשרים את הסמכת  סגנית מהנדס המועצה גב' אירית   
  .מאשרים פה אחד –מהנדס המועצה   

  
      
    
  .ננעלת הישיבה

  
  
  
  
  

                
  ___________________________      __________________  

  מנון בן דהןא  :מאשר          סימן טוב בינימין  :מאשר
  מנכל המועצה.        מ"מ יו"ר הוועדה וסגן ראש המועצה.  

  
              

  
  
  

  : הודיה אנקי.רשמה                
  
  
  
  

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

         משתתפים.
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