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 2012 באוקטובר 30                      
   802-12-ב מספרנו:                                 

  

   2012.10.29מיום  2012/09מס' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
  
  

  ראש המועצה. -                                אנדריי אוזן             :נוכחים
  חבר. -ועצת אשכול נציג מ -             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. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                                מיןסימן טוב בני    
  
  

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

  
  

  מנכ"ל המועצה. -      אמנון בן דהן סגל המועצה:
  גזבר המועצה. -      עמירם דרורי    
  יועץ משפטי למועצה. -      עו"ד אהוד ערב    
  מנהל יחידת התפעול. -      חיים אוחיון     
  מנהלת יחידה סביבתית. -      ניצה חייקין     
    מהנדס המועצה. -      גלעד אטקס    
      

  דיווח  .1
  

  דיווח ראש המועצה.   .    1.1  
  
  אישור פרוטוקולים  .2
  

  .27.09.2012, מיום 08/2012מישיבת מליאת המועצה לטות והח אישור פרוטוקול  .    2.1  
  

  .20.09.2012, מיום 09/2012 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.2  
  

  .15.10.2012, מיום 10/2012 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.3  
  

  .20.08.2012, מיום מן המנין ועדת איכות אוויר שלאמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.4  
    
  .22.10.2012, מיום 05/2012 ועדת הסברהמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.5  

  
  .29.10.2012ביום  09/2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .2.6  

  
  .שונות  .3
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  :דיווח  1
  

    משרד להג"ס, נציגי ממ"י, משרד האוצר דיון עם מנכ"ל רה"מ בהשתתפות מנכ"לית ה   -  29.08.2012  
  והמועצה בעניין מקורות המימון לשיקום הבריכות מרעיון המיזם הסולרי.       

  דיונים פנימיים עם ממ"י. –סוכם       

  סיוע בתקצוב פרויקטים: שביל אופניים, מרכז מבקרים/מוזיאון כימיה. –ביקור ח"כ לימור ליבנת    -  03.09.2012  

  ישיבה עם יו"ר ומנכ"ל מקורות בנושאים:   -  04.09.2012  

  ביצוע קו נוסף לאספקת מים.      

  השלמת צנרת היקפית לגיבוי ולאספקת מים למגרשים חדשים.      

 חיבור מקורות לנושא המים במרכז המבקרים/מוזיאון כימיה.      

  טקס חנוכת המחלף במעמד שר התחבורה.    -  05.09.2012  
  

  כם הקיבוצי.חתימה על ההס   -  05.09.2012  
  

  סיוע בתקצוב פרויקטים: שביל אופניים, מרכז  –ביקור מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל   -  11.09.2012  
  מבקרים/מוזיאון כימיה.      

  
  הרמת כוסית בתיאטרון באר שבע בהשתתפות נציגי ועובדי המפעלים.   -  12.09.2012  

  
  חנוכת מבנה הנדסה.  -  13.09.2012  

  
  הצגת פעילות המועצה ופרויקט מרכז מבקרים/מוזיאון כימיה. -ביקור מנכ"ל טבע , ג'רמי לוין        -  20.09.2012  

  
  מפגש יישום תוכנית היערכות לחירום.   -  24.09.2012  

  
  .21-ו 2עבודות כביש  –תחילת עבודה וחתימה על הסכם    -  16.10.2012  

  
  ים:דיון בנושא –ביקור ממ"י מחוז דרום    -  22.10.2012  
 ייעוד הכנסות המיזם הסולרי לטובת שיקום בריכות האידוי.      
 שיווק מתחם המבואה העירוני.      
  הצגת תוכנית תב"ע מזרחית.      

 
  מפגש וועדות היגוי להקמת מרכז מצוינות ומוזיאון הכימיה.     – 22.10.2012  

  
  יכת רמת חובב לפארק אקו תעשייתי.הפ –מפגש עם נציגי משרד התמ"ת ונציגי המשרד להג"ס      – 23.10.2012  

  
  הצגת פעילות המועצה ופרויקט מרכז מבקרים/מוזיאון כימיה. –ביקור סטפן בורגס, מנכ"ל כי"ל     – 24.10.2012  

  
  :אנדריי אוזן  
  מבקש להתייחס לדיונים עם המינהל, לאחר דיון אצל מנכ"ל משרד רוה"מ והגנת הסביבה.  

  
נים פנימיים עם המינהל והאוצר, בשבוע שעבר ביקרו במועצה נציג המינהל דיו ע"י המנכ"ל לקייםנשלחנו   
  הצגנו את המועצה, הם התרשמו מאוד לטובה.והאוצר,   

  
  שיקום.לטובת בחול מקומי בעניין המיתוה לשיקום הבריכות, ישנה הסכמה לשימוש   

  
ם הסולארי נדון עימם באופן יש הסכמות עקרוניות למיתווה השיקום, וכאשר נדע את הסכום שיתקבל מהמיז  
  .על החלוקה נפרד  

  
  

  :יוסי גולדשטיין  
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סוכם שתהיה ישיבה להצגת התוכנית המעודכנת לשיקום כולל   
  עלויות.

  
  אנדריי אוזן:  

לבקשת המפעלים דיון במשרד להגנת הסביבה אמור היה להתקיים כים ואח"כ פבוועדת ש הוצגאכן, זה 
  שנדחה על ידם.

  
  בינימין סימן טוב:  
  וספים שצריך לדעת ומכשולים לעבור, הדרך עוד רבה אך על העיקרון הוסכם.יש נתונים נ  

  
  אנדריי אוזן:  
  חשוב לזכור שהיטלי הפיתוח יחזרו אלינו למועצה לשימוש בתשתיות לבריכות לבטיחות ולאבטחה.  

  
  מלש"ח שחוזרים אלינו במלואן. 12 -מודבר ב  

  
  עידו ליליאן:  
  ני חושב שהשימוש החוזר בבריכות בעייתי.א  

  
  אנדריי אוזן:  
 ואנחנו מאמינים באישור השר עצמואנחנו מאחורי זה והתקבלה כבר החלטה יחד עם המשרד להגנת הסביבה   
  לקדם את זה.שנצליח יחד   
    

  
  אישור פרוטוקולים  .2
  

  201209.27., מיום 2012/08מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .12.  
      
  :החלטה    

  
  אחד. מאושר פה    

  
  

  201209.20., מיום 2012/09 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .22.  
      
  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד.    

  
  15.10.2012, מיום 2012/10 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.3  

  
  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד.    

  
  

  20.08.2012, מיום המניין ועדת איכות אוויר שלא מןמישיבת והחלטות  ור פרוטוקולאיש  .2.4  
  

  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד.    
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  22.10.2012, מיום 2012/05 ועדת הסברהמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.5  

  
  עדי וולפסון:    
  וגיבשנו את  כז המבקריםלעניין מרשהוקמו למעשה איחדנו בשבוע שעבר את כל וועדות ההיגוי     
   המועצה, כאשר השבוע התקייםבמהלך של קול קורא למיתוג התפיסה הכוללת . אנחנו כבר מצויים     
  סיור של מציעים.    

  
  "ת להכרה בנו כפארק "אקו תעשייתי".התממשרד ו להג"ס היתה פגישה משותפת שלנו עם המשרד    

  
  :אנדריי אוזן    
  את יישום התוכנית האסטרטגית. ביישום ונתקצבה אנחנו בהחלט נמשיך בשנה הבא    

  
  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד.    

  
  

  .201209.27.ביום  201208/אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .6.2  
  

  אש"ח לתכנון התוכן במרכז מבקרים. 150תב"ר     
  

  אישור קבלת השתתפות המינהל בתכנון התב"ע המזרחית.    
  

  :החלטה
  

  שר פה אחד. מאו    
  
  
   שונות  .3

    
  הובטח מנהל התפעול, בחלוף שנה מאז שנקלט לעבודהלשכר של חיים אוחיון  5%אישור תוספת  .3.1

  את אישור המליאה.ישור משרד הפנים וזה מחייב גם קיבלנו את א  –כמתחייב , פנינו 5%תוספת של 
  

  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד.    

  
  שבע.-כרגע בסלילת הקטע מרמת חובב לבאר בעבודהנמצא  – שביל האופניים  .3.2  

  
  אשר צימבליסטה:  
  היינו בביקור בביטרפלד בגרמניה, נוצרו קשרים, מה קורה עם זה?  

  
  עדי וולפסון:  
  הם רוצים להגיע לביקור גומלין.מהאיש בקופנהגן אני מקבל כל הזמן מיילים בעניין,   

  
  אשר צימבליסטה:  
  ?משהו ספציפי לגבי גרמניההאם יש   

  
    
  עדי וולפסון:  
  השונים, אף אחד לא יודע להגיד לנו איזה שיתוף פעולה אנחנו יכולים לייצר. םאני בררתי וכתבתי למשרדי  
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  נהלת כמו שהיינו בה, לכן לא מצאתי שום פלטפורמה לשיתוף פעולה.לא יודעים מה זה מועצה מול מ  

  
  :בינימין סימן טוב  

והיועץ יוכל לעסוק  את התפיסה , זה תואם"מ"ת "פארק אקו תעשייתיצריך להיכלל בתוכנית הייעוץ של הת
  בזה.

  
  :אשר צימבליסטה  
תה תביעה ייצוגית של תושבים בדואים נגד הברום. הם התחייבו להשקיע בחינוך, יהתפרסם בעיתונות שהי  
  מליון $, במה מדובר? 10 - ושהברום יתחייב לשפר את הפליטות בארובות ב  

  
  עידו ליליאן:  
    התחייבנו לסדרת פעולות מסוימות, חלקן נכנסו לתקינה, יש דברים שחופפים. בית המשפט בירך על ההסכם.  

  
  יוסי גולדשטיין:  
  גם ל"סגן היו"ר". שלטמבקש   

  
  

    
  .ננעלת הישיבה

  
  
  
  
  

    
  ___________              ____________  

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

  
  
  
  
  
  
  

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

         משתתפים.
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