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 2702 באוגוסט 70              
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 2102.10.10מיום  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 עיריית באר שבע  -                       פרופ' עדי וולפסון
  חבר. –נציג מפעל מכתשים  -                              יוסי גולדשטיין

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

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

 
 מזכיר המועצה. -   אמנון בן דהן סגל המועצה:

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

 מנהלת יחידה סביבתית. -   ניצה חייקין
 מנהל התפעול. -   חיים אוחיון   

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

 
 עורך סקר הסיכונים. -   ד"ר אלי שטרן :משתתפים

 סביבה.החברה לשירותי איכות ה -   איתן סגל
 החברה לשירותי איכות הסביבה. -   אולג גרנדר  
 תרכובות ברום. -   רונן לביא  
   

 דיווח .0
 

 דיווח ראש המועצה.  .    0.0 
   

 אישור פרוטוקולים .2
 

 .23.70.2702, מיום 70/2702מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .    2.0 
 

 .00.70.2702, מיום 70/2702 ועדת שפכיםמישיבת  והחלטות אישור פרוטוקול .2.2 
  
 .2702..70.7ביום  70/2702אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  .2.5 

 
 ד"ר אלי שטרן. – של עשרה וחמישה קילומטר סיכונים לרמת חובב ברדיוס הצגת סקר .5
 
 .ון בן דהןואמנפרופ' עדי וולפסון  –סיכום התוכנית האסטרטגית למועצה  .4

  
 התוכן המוצע למרכז המבקרים החדש. –הצגת הסרט של חברת "אורפן"  .3
 
 .שונות .0
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 :דיווח 0
 

 סקר הנהלה עם עובדי המועצה.  - 01.10.02

 הצגת התוכן למרכז המבקרים בנוכחות חברי מועצה, מנהלי מפעלים ועובדי המועצה.  - 01.10.02

 שרד להגנת הסביבה בנושא היערכות למעבר בסיסי צה"ל לנגב )סיכום ישיבה עם מנכ"לית המ  - 01.10.02

 הישיבה  הועבר לחברי המועצה(.

 פגישת היכרות עם מנהל המחוז החדש בממ"י, דיון ומעקב בהמשך לישיבה שהתקיימה עם מנכ"ל.  - 00.10.02

 פתיחת תערוכת אומנים בשיתוף אגודת האומנים בנגב במרכז המבקרים. - 01.10.02

 הצגת התוכנית האסטרטגית לנציגי המשרד להגנת הסביבה. - 22.10.02

 אישור המיזם הסולרי ברשות החשמל.  - 21.10.02

 וכביש הרכבת. 2סיור קבלנים לביצוע עבודות שדרוג ופיתוח כביש   - 20.10.02

 סוף השנה. –לפס"ד  פגישה עם עו"ד רוטמן בנושא התביעה הייצוגית. הוגשו סיכומים, לו"ז משוער  - 12.10.02

 

 , לאחר מכן יתבצעו העבודות לסגירת 02..27-20.7 -פתיחת המפרידן שלב א' מתוכננת בשבוע של ה – מפרידן

 . 47שני הצמתים והשלמת העבודות בכביש 

 העבודות מתוכננות להסתיים במהלך החגים.   

 
 
 אישור פרוטוקולים .2
 

 21.10.2102, מיום 2102/10ת המועצה מישיבת מליאוהחלטות  אישור פרוטוקול .02. 
   
 :החלטה  

 
 אחד. מאושר פה  

 
 

 00.10.2102, מיום 2102/10 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול .22. 
 

 אשר צילמבליסטה:  
מחליפה קבועה ליוסי גולדשטיין, זו החלטה שצריכה להיות בסמכות  תשמשהומלץ שמירב  אביגדור 

 המליאה. 
 

 ריי אוזן:אנד  
 אישור הפרוטוקול מהווה את האישור להחלפה.  

 
 :החלטה  
  
 מאושר פה אחד.  
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 .10.10.2102ביום  10/2102אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  .52. 
 

 אשר צימבליסטה:  
 בר?הדו –בעניין התוכנית החינוכית, האם נכון שמי שינהל את הנושא הזה הוא גורם חיצוני   

 
 אנדריי אוזן:  
 מרכז המבקרים. תמי שמטפל בנושא זה הדובר יחד עם מנהל  

 
 אמנון בן דהן:  
 וכל פעילותם נעשית בהתאם שלי הינה לעבודתם אומנם הם מרכזים את הנושא אך האחריות   
 המתקבלות בוועדת הסברה.להחלטות   

 
 :החלטה

 
 מאושר פה אחד.   

 
 
  ד"ר אלי שטרן – חובב ברדיוס של עשרה וחמישה קילומטרסיכונים לרמת  הצגת סקר .5
 

 הצגת הסקר ע"י ד"ר אלי שטרן. 
 

 מירב אביגדור: 
 לגבי התרחישים, הם מאוד קיצונים, ההסתברות היא נמוכה. 

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 , המופיע בסקר זה כנספח לגבי ההסתברויות..277יש התייחסות בדו"ח של  

 
 :רונן לביא 

הסקר יכנסו בסופו של דבר לרישיון עסק של המפעל, זה עלול ליצור מצב של מעמסה על ההמלצות של 
 המפעלים.

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 מדובר במעמסות קטנות יחסית למה שנדרש בפעילות שגרתית. כמו כן, אם המפעל יכול למצוא פתרון סביר  

 אחר. זה יכול לעבוד.
 

 פרופ' עדי וולפסון: 
 ים על המפעלים מעמסות שונות. הבעיה היא שהעניין לא רלוונטי לדיון הספציפי הזה.יש גופים שונים המשיט 

 
 לגבי היישום יש לקבל החלטה. –הסקר הוא בגדר המלצה  

 
 אשר צימבליסטה: 
 מהו רדיוס הסיכון נכון למצב היום? 

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 אין תשובה גנרית, כל חומר סיכוניו וכמויותיו. יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין. 
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 אנדריי אוזן: 
 על העבודה המבורכת .שטרן מברך את אלי  

המועצה היא הגוף לכלל הבעיות שעולות מצד המפעלים. המועצה לא תשיט על המפעלים מעמסות שלא יוכלו 
 לעמוד בהם.

 בכל מה שקשור למידע על  הסיכונים ברמת חובב. הוא מקדם חשובהסקר  
 היישום יתבצע יחד עם המפעלים. 

 
 סימן טוב בינימין: 
 ?מה קורה במקרים של קומבינציות בין חומרים 

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 הסקר בוחן את הנושא של הקומבינציות עד כמה שניתן אך מטבע הדברים לא אפשרי לכסות את הכל. 

 
 :אשר צימבליסטה 
 ק"מ? 3 -מאיפה חושב בדיוק רדיוס ה 

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 ק"מ חושב ממוקד החומר הנבדק ולא מגבולות המועצה. 3 -רדיוס ה 

 
 שאול לוי: 
 מהו משמעות של אירוע נפילת טיל באזור? 

 
 ד"ר אלי שטרן: 
 אפקט הדומינו העניין של פגיעה עוינת לא נתבקש במסגרת הדו"ח, אך  מופיע בו בצורה נרחבת. העניין של  

 רלוונטי לנושא של תקריות עוינות וההמלצות הינן רלוונטיות לאפקט שיווצר במקרה של פגיעה עוינת.
 

 :אשר צימבליסטה 
 האם יש לוח זמנים? 

 
 אנדריי אוזן: 
 המפעלים צריכים ללמוד את הדו"חות אח"כ המועצה תצטרך לבדוק מה נכנס ומה לא נכנס לרישיון עסק  

 בסיס ללמידה.הסקר יהווה 
 

 אשר צימבליסטה: 
 האם הממצאים של הדו"ח יכנסו גם לתנאי רישיון העסק? 

 
 אנדריי אוזן: 
 נשב עם המשרד להגנת הסביבה ונראה יחד מה יכנס ומה לא. 

 
 :אמנון בן דהן 
בסה"כ מדובר בעבודה חשובה שנעשתה יחד עם המפעלים כך שהדרישות מהם ידועות ולא מדובר בדברים  
 3 -ניתן לאמר כי רדיוס הסיכון "מוכל" ב –כבים אותם הם נדרשים לבצע. באם העבודות הנדרשות יבוצעו מור 
  ק"מ וזה חשוב. 
 .שהוגשה ולכן לא הופצההדו"ח יופץ לכולם בצורה מסודרת, מדובר בטיוטה  
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 פרופ' עדי וולפסון והח"מ –סיכום התוכנית האסטרטגית למועצה  .4
 

 התוכנית האסטרטגית למועצה.די וולפסון מציג את עקרונות פרופ' ע 
 

 פרופ' עדי וולפסון: 
 יש לפתוח את הנושא של שינוי השם והלוגו במליאת המועצה כחלק מהמלצות התוכנית האסטרטגית. 

 
 אמנון מציג את צירי הפעילות המתוכננים במסגרת התוכנית האסטרטגית. 

 
 אמנון בן דהן: 
 של התוכנית האסטרטגית לכל חברי המליאה.יוכן דיסק מסכם  

 
 :אנדריי אוזן 
 מבקש להודות לפרופ' עדי וולפסון ולאמנון בן דהן על הובלת התוכנית והצגת הדברים. 

 
 אשר צימבליסטה: 
האם הציר של "אקו תעשייה" גם יעשה סינון של מפעלים? אני לא חושב שתפקידנו לייצר תעסוקה, המפעלים  
  ה לא אנחנו.מייצרים תעסוק 

 
 שאול לוי: 
 בשלבים ולהכין תוכנית עבודה מסודרת. לעבודיש  

 
 אנדריי אוזן: 
  הערתו של שאול לוי נכונה. 
לגבי יצירת מקומות תעסוקה, מתפקידנו לעודד הגעת מפעלים שייצרו מקומות עבודה כך שלדעתי אין  
 חילוקי דעות בנושא עם צימבה. 

 
 צמה מפעלים בעלי מטרדי ריח והדגש המרכזי יהיה בנושא זה.המועצה לא יכולה להרשות לע 

 
 יש לפארק התעשייה מטרה להביא מפעלים חדשים ולייצר מקומות תעסוקה נוספים. נושא נוסף, 

 
 לא פחות והוא חזות הפארק. הפארק צריך להיות מזמין ובייחוד לאור ירידת צה"ל לנגב. חשובדבר  

 
 דה, אני מאמין שהמקום בעתיד יהיה אחרת לגמרי.המשימות הן רבות ויש המון עבו 

 
 :סימן טוב בנימין 
 אין ספק שנעשתה עבודה יפה ומבורכת של התוכנית האסטרטגית. 
 תקציבית בכדי שיהיה  –מציע לבנות הצעה כלכלית  ה ביותר.פהמיזם הזה, של פארק אקו תעשייתי הינו י 

בכדי להשיג את התמיכה הממשלתית ואולי ליטים" ל "הצעת מחביא את הנושא לשולחן הממשלה להאפשר 
 התקציבי לכך. גם את  הסיוע  
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 :התוכן המוצע למרכז המבקרים החדש –הצגת הסרט של חברת "אורפן"  .3
 

 פרופ' עדי וולפסון: 
של על ידי חברת אורפאן כאשר הדגש הוא על "מכירת" רעיון ולא מוצר. הסרט מתאר את התוכן  נעשההסרט 

 מוזיאון הכימיה המתוכנן.
 

 אנדריי אוזן: 
 מתוכנן יחד עם הרעיון לתוכן שיהיה בעתיד במבנה המוזיאון.מוזיאון הכימיה תכנון  

 
 

  
 .ננעלת הישיבה

 
 
 
 
 
 
 

  
 ___________       ____________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

      משתתפים.
H:\Management\2012\02..70.7מיום  70-2702פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  -395-02-ב\פרוטוקולים\מליאת המועצה.doc 


