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 1122121122מיום  1122/21פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

   יו"ר. -ראש המועצה -                               אנדריי אוזן           :נוכחים
 חבר. -נציג מועצת אשכול  -           אשר צימבליסטה )צימבה(

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

 חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  -               אינג' הדסה אדן                
 חבר. –נציג מפעל טבע  -   יהודה ארד  

 
  חבר. -נציג מ.א. רמת נגב  -   שאול לוי   נעדרים:

 חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                              סימן טוב בנימין  
 חבר. –נציג תרב"ם  -   יוסי גלעד                            

 
 גזבר המועצה. -   עמירם דרורי         :מוזמנים

 מהנדס המועצה. -   גלעד אטקס
 מנהל היחידה הסביבתית. -ד"ר צור גלין                                  

 מנהל התפעול. -   חיים אוחיון  
 מבקר הפנים למועצה. -    רון רוזן

 יועץ משפטי למועצה. -   אהוד ערבעו"ד 
  

 
                          
 :להלן סדר היום

 
 דו"ח ראש המועצה. .2
 .71.22.7122מיום  2207122והחלטות מישיבת מליאת המועצה אישור פרוטוקול  .7
 והחלטות מישיבת מליאת המןעצה שלא מן המנין בנושא ארנונה מתאריך אישור פרוטוקול  .3

 71.22.7122. 
 שלמה בוימסטר, ועץ ביטחון למועצה. –צגת טריטוריה בטחונית ה .4
 -הצגת ממצאי הביקורת בנושא תברואה ובטיחות מזון במפעלים מכתשים, תרכובות ברום, וטבע טק .5

 מבקר המועצה רון רוזן. 
מינוי מהנדס המועצה מר גלעד אטקס כחבר בוד"ל )ועדה לבניה למגורים( וכנציג המועצה .6

 בוועדה. 
 דיווח בנושא מכרז סולארי על שטח בריכות אידוי ישנות. .2
 שונות. .1
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 ח ראש המועצה"דו .2
 

 השתתפות בפאנל בנושא רמת חובב. –הכנס הראשון לצדק סביבתי בבאר שבע  –12.27.7122 
 

 התכנסות הועידה לקבלת החלטה בעניין הקול קורא.  -22.27.7122 
 

 "לית המשרד להגנת הסביבה. עו"ד אלונה שפר ברמת חובב.ביקור מנכ  -27.27.7122 
 

 טקס חנוכת כביש החירום וקביעת מזוזה במרכז ההצלה והחירום האזורי במעמד סגן  –23.27.7122 
 רה"מ ושר הפנים, ח"כ אליהו ישי.          

 
רון בעיית עסקה ישיבת עבודה עם מנהלת המחוז וסמנכ"ל שיווק וכלכלה בממ"י לקידום פת -24.27.7122 
 .לבריכות  אידוי מפעליות          

 
  -ביקור ח"כ מתן וילנאי , השר להגנת העורף בעיניין היערכות ומוכנות רמת חובב לחירום– 21.27.7122 
 הצגת פעילות רח"ל בהשתתפות מנהלי מפעלים וקב"טים ברמת חובב.          

 
 זורי במעמד ח"כ יצחק אהרונוביץ.מרכז ההצלה והחירום האטקס חנוכת  -71.27.7122

 
 טקס הנחת אבן הפינה לשביל האופניים בפארק נחל באר שבע על שם שניאור חשין  – 77.27.7122

במעמד השר לפיתוח הנגב והגליל, ח"כ סילבן שלום ובמעמד בני המשפחה, ראשי רשויות           
 ואורחים נוספים.          

 
 
 2122221121מיום  2/11222שיבת מליאת המועצה אישור פרוטוקול מי .7

 הפרוטוקול אושר למעט הדסה שנמנעת. 
  

  שלא מן המנין אישור פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה  .3
 הפרוטוקול אושר למעט הדסה שנמנעת. 
  

 דיווח בעניין המכרז הסולארי2 .4
  
 אנדריי אוזן 
 מלש"ח יועבר אלינו  75בסך  2-6השקענו בשיקום אנחנו קיבלנו את סיכום פרקליט המחוז שהכסף ש 
 והיתרה תהיה בנאמנות. 

 
 אהוד ערבעו"ד  
 והלו"ז צפוף, 2502027-מחר זה יובא לאישור הנהלת המינהל, כאשר אנחנו צפויים לפתיחת המכרזים ב 
 כך שזה יובא לאישור המליאה כי מדובר בעסקה במקרקעין. 

 
 -ברואה ובטיחות מזון במפעלים מכתשים, תרכובות ברום, וטבע טקהצגת ממצאי הביקורת בנושא ת . 5 

 .ע"י מבקר המועצה רון רוזן 
 מצגת הביקורת הועברה              
  
 אמנון בן דהן: 
 מבקש להודות לרון על העבודה היסודית בביקורת הזו. 
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 :הוצגה ע"י יועץ הביטחון  –טריטוריה ביטחונית  .6
 

 יוסי גולדשטיין 
 שילוחית וכו'.ריך לבחון את כל מה שמוצע היטב מבחינה משפטית, ביטוחים צ 
  
 אמנון בן דהן: 
 שלך צודקת ולא נעשה  האנחנו עבדנו בשת"פ מלא עם המפעלים , הקב"טים והמנהלים. ההער 
 השילוחית.שום דבר שיהיה בניגוד לחוק ולאחריות  
  
 :אשר צימבליסטה 

 ? 7127התוכנית תוקצבה לשנת האם    
 

 אנדריי אוזן: 
 המשרד לביטחון פנים והמשרד להגנת העורף -לא, אבל ביקשנו תקציב מהמשרדים השונים 
 למיגון הנדרש. 
      

  :מינוי גלעד אטקס מהנדס המועצה כחבר בוד"ל .2
 

 אושר פה אחד2 
 
 
 מכרז הביטוחים –שונות   .1
 

 עו"ד אהוד ערב: 
 הצורך באישור המליאה לניהול מו"מ עם מציעים.מציג את חווה"ד המשפטית שהוכנה ו 
  
 אנדריי אוזן: 
 מברך את וועדת המכרזים על ההחלטה , החלטה אמיצה ומחוייבת המציאות. 

 
 :החלטה  

 מאושר פה אחד 
 
 
 
 

 נועלים את ישיבת המועצה.
 

 אמנון בן דהן :םרשם וסיכ        
 מזכיר המועצה.          

 
____________________ 

               :     אנדריי אוזןאשרמ
 ראש המועצה    

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