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מספר ו :ב945-12-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  11/2012מיום 24.12.2012
וכחים:

א דריי אוזן
אשר צימבליסטה )צימבה(
עידו ליליאן
מירב אביגדור
פרופ' עדי וולפסון
יוסי גולדשטיין
סימן טוב ב ימין
הדסה אדן

 ראש המועצה. ציג מועצת אשכול  -חבר. ציג מפעל תרב"מ – חבר. ציגת מפעל טבע טק – חברה. ציג עיריית באר שבע – חבר. ציג מפעל מכתשים – חבר. מ הל מחוז הדרום – משרד התמ"ת – חבר. -מה דסת מחוז דרום – משרד הבריאות – חברה.

שאול לוי

 -ציג מ.א .רמת גב – חבר.

לא כחו:

סגל המועצה :אמ ון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
יצה חייקין
אירית ב דו
רון רוזן
צביקה אלוש
ליאור יסקי

 מ כ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מ הלת יחידה סביבתית. מ"מ מה דס המועצה. מבקר מועצה. דובר מועצה. -דובר מועצה.

סדר יום:
.1

דיווח
.1.1

.2

דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,10/2012מיום .26.11.2012

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,11/2012מיום .12.11.2012

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר  ,05/2012מיום .05.11.2012

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  11/2012מיום .24.12.2012

.2.5

יציאה למכרז לשיקום בריכות .K.L.M
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הסברה  -יוצג ע"י פרופ' עדי וולפסון.
.2.7

Local Industrial Council

.2.6

בחירת שם ולוגו למועצה בהתאם להחלטות ועדת

אישור הגדלת מכרז לפיתוח כבישים עבור התוספת לכביש  – 15גזבר המועצה.

.3

שו ות.

.1

דיווח ראש המועצה
א דריי אוזן:
ביקור של שיא התאחדות התעשיי ים מר צביקה אורן – ביקש ו את הסיוע שלו לע יין היטלי הפיתוח.
מחר – ביקור שר הא רגיה והמים – ציג בפ יו את הבעיה של המיזם הסולרי.
ביום רביעי – יום מסכם פעילות המועצה בהשתתפות כלל העובדים.
ב 01.01.2013 -יתקיים טקס השקת פרויקט " גב ובל" ממליץ שחברי המועצה ישתתפו.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,10/2012מיום 26.11.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,11/2012מיום 12.11.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר  ,05/2012מיום 05.11.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  11/2012מיום 24.12.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.
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יציאה למכרז לשיקום בריכות K.L.M
א דריי אוזן:
המכרז מוכן ,יש לקדם לפרסום וזה דורש תהליכים וספים.
הולכים לפרסם את המכרז במחיר מקסימום .המסגרת המשוערת  16-17מש"ח .אם קבל את אישור
רשות המים ,ה ושא הכספי ,לא יהווה בעיה.
עמירם דרורי:
אם ה ושא של המים יפטר א ו צא לפרסום המכרז.
א דריי אוזן:
אפשר לפרסם מכרז גם כאשר יש מגבלת תקציבית בגובה מסוים .אפשרי לבצע את המכרז בשלבים.
סימן טוב בי ימין:
בואו בחן אפשרות שיווק לחברה שרוצה קרקע מוזלת שהיא זאת שתדאג לשיקום הבריכות.
א דריי אוזן:
הרעיון מקובל ,בחן את האפשרות ,במקביל להכ ת המכרז.
אשר צימבליסטה:
את הבריכות הללו יש לשקם ,אי אפשר לעצור זאת וא י בטוח כי יימצא פתרון תקציבי.
אמ ון בן דהן:
הסיכוי לכך שיזם וסף מהתחום הסולארי לאור ירידת התעריפים יכ ס לקרקע הזאת היא מוכה ,זה
מצריך גם ש ות ייבוש של הבריכות ויציבות של הקרקע.
מאידך ,יש חלון הזדמ ויות כיום ,הכלים )כלי הצמייה( לשיקום הבריכות מצויים במועצה עם
הקבל ים שמקימים את הבריכות המפעליות וזה קודה לטובתו בכל מה שקשור לעלויות המכרז.
עידו לילאן:
חשוב שמה שי חה זה התכ ון הה דסי ואח"כ המגבלה התקציבית.
החלטה:
מאושר פה אחד בתוספת המגבלות התקציביות.

.2.6

בחירת שם ולוגו למועצה בהתאם להחלטות ועדת הסברה
פרופ' עדי וולפסון:
סוקר את התהליך לבחירת שם ולוגו.
לגבי הלוגו – הסכמה גורפת בקרב חברי המועצה.
לגבי השם – רוב השמות שמרו על החובב ,ברוב ההצעות הועלה השם "פארק חובב" הבעיה היא
שהמילה "פארק" לא יכולה ,לפי משרד הפ ים להופיע בשם .יש להחליט לגבי השם .הועלה גם השם
" אות חובב".
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סימן טוב בי ימין:
הקו ספט של הלוגו – קולע" .ב אות דשא ירבצ י" הולם יותר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
הוחלט על השם " אות חובב".
א דריי אוזן:
מבקש להודות לעדי על יהול המהלך ,למ כ"ל שליווה אותו ,ולצביקה וליאור מהדוברות על הביצוע.
לאחר קבלת אישור משרד הפ ים קדם את המהלך.
.3

שו ות
מירב אביגדור:
יש ה הצעה המתגבשת של התעשייה  -לצאת וללמוד על התעשייה המתפתחת בסין ויחסי הרגולציה.
מדובר על צוות מצומצם ציגי המועצה והמפעלים .על מ ת שה ראות תהייה – ציגי המפעילים לא ימומ ו
מתקציב המועצה אלא מתקציב המפעלים.
סימן טוב ב ימין:
לסיורים בסג ון זה יש ן מטרות חשובות בכל הקשור לשיתופי פעולה וללמידה על תעשיות גדולות והקשרים
שיש להם עם הקהילה שם .בעיקר ליחסי שלטון מקומי ,שלטון מרכזי .ואין יכולת אחרת לחברי דירקטוריון זה
ללמוד על פעילותם אלא ממה שקורה בעולם הרחב ,ולכן יש חשיבות רבה לביקור מעין זה.
א דריי אוזן:
מציע להקים צוות שיארגן ויטפל ב ושא ה סיעה לסין.
חברי הצוות:
מירב ,סימן טוב ב ימין ,עידו לילאן ,ואמ ון בן דהן.
החלטה:
חברי הצוות יגובשו את הקו ספט והמועצה ל סיעה זו.

הישיבה עלת.

____________
רשם :אמ ון בן דהן
מ כ"ל המועצה.

___________
מאשר :א דריי אוזן
ראש המועצה.
העתקים:
מר אבי הלר – הממו ה על המחוז ,משרד הפ ים.
מר גיא סמט – מ הל מחוז הדרום ,המשרד להג"ס.
משתתפים.
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