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 2012 בפברואר 28                      
   150-12-ב מספרנו:                                 

  

  2012.02.27מיום  2012/02מס' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
  

    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  -  הדסה אדן                         
  .חבר –נציג מ.א. רמת נגב  -      שאול לוי

  
  חבר. –נציג מפעל תרב"מ  -      עידו ליליאן  :נכחולא 

   חבר. -סמנכ"ל טבע  -                          יהודה ארד
  חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                                סימן טוב בנימין    

  
  מועצה.מזכיר ה -      אמנון בן דהן          :מוזמנים

  גזבר המועצה. -      עמירם דרורי
  יועץ משפטי למועצה. -      עו"ד אהוד ערב

  מהנדס המועצה. -      גלעד אטקס 
  מנהל התפעול. -      חיים אוחיון 
  דובר המועצה. -      צביקה אלוש

  דובר המועצה. -      ליאור ניסקי    
  מבקר המועצה. -        רון רוזן  

  ות הסביבה.נציג החברה לשירותי איכ -      אולג גרנדר
  נציגת טבע טק. -      חגית רונן

  נציג תרכובות ברום. -        טל שדה  
  נציגת נגב בר קיימה. -      בלהה גבעון

  יועץ למנהלת מעבר צה"ל לנגב. -      אהרלה זוהר
  

                          
  דיווח  .1
  

  דיווח ראש המועצה.   .    1.1  
  
  אישור פרוטוקולים  .2
  

  .30.01.2012, מיום 01/2012מישיבת מליאת המועצה והחלטות  וקולאישור פרוט  .    2.1  
  .31.01.2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים שלא מן המנין, מיום   .2.2  
  .13.02.2012, מיום 02/2012פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים   .2.3  
  .13.02.2012מיום  ,01/2012פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה   .2.4  
  .27.02.2012ביום  02/2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .2.5  

  
  הצגת תוכנית האסטרטגית ודיון בחלופות.  .3
  
  .שונות  .4
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  דיווח ראש המועצה  .1

    
  אנדריי אוזן:  
  פותח את הישיבה.  

  
  31.01.2012   

  מכתשים וטבע. ביקור פרלמנט זקני באר שבע במועצה ובמפעלים  

  06.02.2012   

  ביקור חברי לשכת המסחר והתעשייה במרכז המבקרים של המועצה ובמפעל טבע טק.  

  13.02.2012   

  צילום לתוכנית חדשה בנושא איכות סביבה (נודיע על יום השידור). – 1צוות צילום של ערוץ   

  16.02.2012   

  ביקור השר להגנת הסביבה ברמת חובב.  

  21.02.2012   

  סיור היכרות סביב רמת חובב עם רשות הטבע והגנים.  

  26.02.2012   

  מכון התקנים. –ביקור והענקת תעודת תו הזהב לאיכות   

  28.02.2012   

  ישיבה עם מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י בירושלים בנושא תקצוב שיקום בריכות אידוי.  

  06.03.2012   

+ ביקור במתקן לכילוי פגרים בעין המפרץ + ביקור במועצה  ביקור במפעל למחזור פסדים –סיור בצפון   

  המקומית מגדל תפן.  

  
  
  אישור פרוטוקולים  .3
  

  2012.01.30, מיום 01/2012מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .3.1  
  

  :החלטה    
  

  אחד. מאושר פה    
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  , ופרוטוקול 31.01.2012שלא מן המנין, מיום אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים   .3.2  
  13.02.2012, מיום 02/2012והחלטות מישיבת וועדת שפכים     

  
  מוצע לאשר יחד עם פרוטוקול הוועדה מן המנין.    

  
  אשר צימבליסטה:    
  מדובר על הארכת הזמן הניתן לחברה לשירותי איכות הסביבה להטמנת החביות והאריזות, עד     
  .2013לפברואר     

  
  תאריך  זה מוסכם על המשרד להגנת הסביבה ולבקשתו, בהמשך לישיבה שקיימנו יחד איתם.    

  
  על  .בקשתולרומי אבן דנן ואנחנו הולכים עם המשרד  –אגף חומ"ס במשרד  תזאת היתה בקשת מנהל    
  מנת לאפשר התארגנות מקצועית לתנאים שידרשו להטמנת החביות.    

  
  פרופ' עדי וולפסון:    
יך אנחנו יודעים/נדע שבעוד שנה אכן יקרה משהו? אם מחליטים על המהלך הזה, צריך משהו רישמי א    
  שהמשרד יתן כלו"ז מחייב.    

  
  אנדריי אוזן:    
  חודשים, וישיבת מעקב עם המשרד. 3אני ביקשתי בוועדת השפכים דיווח כל     

  
  זה לא מופיע בפרוטוקול ואני מבקש להוציא לזה תיקון.    

  
  :צימבלסיטהאשר     
  לא נקבל שום מכתב התחייבות מהמשרד להגנת הסביבה, הייתי שמח אם היו נותנים, כך משרדים     
  את הנושא לראש סדרי העדיפויות. הא העבירעם רומי היא אמרה שהיעובדים. בישיבה     

  
  ם.ואם נראה שלא זז כלום אנחנו נדווח ונחליט מה עושיחודשים, זה נכון,  3לגבי הדיווח כל     

  
  שאול לוי:    
  .2013שלא נאשר להטמין את החביות לאחר המועד של פברואר  לצייןאפשר     

  
  אנדריי אוזן:    
  אנחנו נוציא מכתב לרומי לגבי החלטת המועצה שקיבלנו היום עם העתק לשר.    
      
  :החלטה    

  
וישיבת שלא  13.02.2012יום מ 02/2012ישיבה מס'  –הפרוטוקולים של וועדות שפכים  2את  מאשרים    
  ובהוצאת המכתב למשרד ע"י ראש המועצה. 31.01.2012המנין מתאריך מן     

  
  .מאושר פה אחד    
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  13.02.2012, מיום 01/2012פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הסברה   .3.3  

  
  :שאול לוי    
  עדי, ראיתי שאתה הסתייגת מארוע יום העצמאות?    

  
  וולפסון: פרופ' עדי    
  סוכם שתתקיים ישיבה עם המפעלים ואח"כ זה יחזור לוועדה.    

  
  אנדריי אוזן:    
  אנחנו מדברים על אירוע לעובדים והדברים עוד לא נסגרו סופית.    

  
  :אשר צימבליסטה    
  למ.א. אשכול. גם עלוני הסברה מבקש שיגיעו    

  
  :אנדריי אוזן    
  יבוצע.    

  
  :החלטה    

  
  מאשרים פה אחד.    

  
  

  27.02.2012ביום  02/2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .2.4  
  

  :החלטה    
  

  מאושר פה אחד.    
  
  
  הצגת תוכנית האסטרטגית ודיון בחלופות  .3
  

   :שאול לוי  
  יש להיזהר מתכנית מיתוג המלווה בהשקעות רבות.  –מניסיון העבר   

 
  צריך לדאוג להבאת מפעלים חדשים.  

 
  .בעדיפות ראשונה –ל לשינוי ההגדרה של האזור יש לפעו  

  
  :אהרלה זוהר  
  זה עולה גם מסקרים של משרד הביטחון. צריך לתת  –בנגב עדיין רואה ברמת חובב איום  החצי מהאוכלוסיי  
  על זה את הדעת בתכנית.   

  
 :בלהה גבעון  
  אפשר לחבר את החלופות הראשונה והשנייה.   

 
 ם לנושא האוכלוסייה הבדואית שנמצאת בסביבת רמת חובבחייבים להתייחס בתכנית ג  
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  פרופ' עדי וולפסון:  
 ולא להיפך.  –זו תכנית אסטרטגית שממנה ייגזר המיתוג   

  
 בכל מקרה שתי החלופות מובילות לאותו היעד בסוף.  –מעדיף את החלופה השנייה   

  
   :אשר צימבליסטה  
 לקיים על כך דיון מעמיק בנפרד. תכנית חשובה נעשתה פה עבודה רבה. יש ה  

  
   :אנדריי אוזן  
  .נושא מטרדי הריח חייב לקבל ביטוי בתכנית  
      
 על היועצים האסטרטגיים להיפגש בנפרד עם חברי המליאה שירצו בכך.   

  
   :חיים בלומנבלט  
 האסטרטגיה המיצובית תבוא לאחר שתיקבע החלופה האסטרטגית.  –זו לא תכנית מיתוג   

  
ת חשוב לחלופה הזו . יש חלון הזדמנויושל פיתוח בר קיימא תחילה החלופה השנייה –נו המקצועית המלצת  
ברמה הלאומית, בדומה למקרה של אילת אילות בתחום האנרגיות המתחדשות. תראו איפה הם היו, שם אנחנו   
  רוציא לראות אותכם.  

  
  
  שונות  .4
  

  :פרופ' עדי וולפסון  
הישראלית לכימיה, והחשיבות שהביקור שלהם ברמת חובב עורר בקירבם, ציינו מציג את הכנס של האגודה   
  לטובה את הפעילות במועצה.  

  
  מציע לקדם מרכז מצויינות אזורי בכימיה שירכז את כל השותפים ומחזיקי העניין ויפעל במוזיאון הכימיה.  

  
  אנדריי אוזן:  
  מברך על הרעיון וביקש מעדי להוביל אותו.  

  
  דהן: אמנון בן  

  
  ראשונית את המחשב שיחליף את הפרוטוקולים והניירת. אנחנו נזמין ונרכוש  להתנסותהעברתי לכם   .1  
  לכל חברי המליאה ועובדי המועצה המשתתפים קבוע בישיבות.    

  
  נסיעת חברי המליאה והנהלה בכירה של המועצה לחו"ל.  .2  

  
  

מישנה של  ועדתשנים. אנדריי מינה  6 - שנערך לפני כ, כפי לראש המועצה הרעיון הוצע ע"י אשר צימבליסטה  
  צור גלין ואמנון בן דהן.ד"ר אשר צימבליסטה,   יוסי גולדשטיין,   

  
גרמניה כפי שמומלץ ע"י עורכי התוכנית האסטרטגית. בבקופנהגן ו שייתיתע-התוכנית היא לבקר בפארק אקו  
ע"י  , אנו נוזמן לביקורמדים והפעילות הצפויהכדי להבין את המי החלטנו לשלב ביקור בתחנת כח סולארית  
  ./ספרדבאזור מדרידשל התחנה ברמת חובב  החברה הזכיינית  
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  .כשתגובש באופן ברוראני אשלח לכם תוכנית טנטטיבית   

  
  .13-18.05.2012חשוב לשריין את חלון הזמנים בין   

  
  המקצועי. הסיורדם את מי מתכוון להשתתף על מנת שנק אליבמייל חוזר לאשר אבקשכם   

  
  
  

  .ננעלת הישיבה  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  ___________              ____________  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

         משתתפים.
H:\Management\2012\27.02.12מיום  02-2012פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  -150-12-ב\פרוטוקולים\מליאת המועצה.doc  


