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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
אנו משתתפים בצערם של חברת המועצה ,ד"ר ארנונה אייל ,על מות אימה ,ושל העובד שי כהן
על מות אביו.
מחר יתקיים ביקור במועצה של שגרירת רומניה בישראל.
בתאריך  29.06עמותת נגב בר קיימא ,בראשותה של הגב' בלהה גבעון ,מקבלת את אות הנשיא
למתנדב.
בתאריך  20.06נערך כנס משולב של בטיחות בעבודה ובטיחות בדרכים בשיתוף משרד הכלכלה
והתעשייה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .השתתפו כ 70 -איש והיה כנס מאוד מוצלח.
בתאריך  06.06נערך ערב הצדעה למערך חיילי המילואים מקרב עובדי המפעלים והמועצה
בביה"ס למשחק ע"ש גודמן.
היום הייתה פגישה בעיריית באר שבע בנושא התפתחות נאות חובב בהווה ובעתיד ביוזמה של
העירייה .הדיון היה על פליטות ממפעלים קיימים ועתידיים .הצגנו את הדברים ואנו עובדים
בשיתוף פעולה מלא איתם .נודע לנו במהלך הישיבה כי היום מתקיים דיון בוועדה המחוזית
בנושא תע"ש ,רמת בקע ,אבקש מהמנכ"ל לעדכן.
אמנון בן דהן:
אנו מתואמים עם מנהלת מעבר תע"ש לנגב בראשות דורון הלפרין .היה דיון על החלופות ועל
תסקיר השפעה על הסביבה בפרקים הראשונים של התסקיר .החלופה שהוצגה לנו במועצה היא
החלופה המועדפת עליהם .למשרד להג"ס אין התנגדות ,למרות שהם העדיפו חלופה אחרת
שהיא חלופה יותר פנימית אבל זה ייצור עלויות גבוהות מאוד לתע"ש מבחינת תשתיות.
מבחינתנו החלופה שתיבחר ותהיה מוסכמת על הצדדים היא בסדר .יש עניין אחד שיכול להיות
שיגיע לפתחנו ,תע"ש מבקשים להקים בריכות אידוי .המשרד להג"ס מתנגד ובצדק .בדר"כ לא
מאשרים יותר בריכות אידוי למפעלים ותע"ש יצטרכו להשיג פתרון אחר לשפכים שלהם .לגבי
לוח הזמנים שלהם ,יש צפי לינואר  2019לראות את המתקנים שלהם .יש להם הרבה בעיות עם
המינהל ,וכרגע גם אין להם יו"ר .יש לתע"ש סידור עם רמ"י ,וכמה עשרות דונמים שבחזית של
תע"ש הקרובים לכביש  ,40יוקצו לרמ"י לשיווק למטרת תעשייה ,וזה צריך לעניין אותנו ,ויש
לשים לב מה הכוונה לשווק שם.
אנדריי אוזן:
בישיבה בעיריית באר שבע העלו את העניין של תיאום התעשיות ביננו לבינם.
הייתה לנו פגישה עם מנכ"ל מד"א ,אלי בין ,בנושא חוב של לפני  10שנים על תשלום המזון
ובנושא ההסכם שיסתיים בסוף השנה .הם מגבשים הצעה על שני הנושאים.
מחר יש לנו ישיבה עם הנהלת רמ"י על עניין מימון ביניים תב"ע .40
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.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2016מיום 30.05.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחומ"ס  ,02/2016מיום 30.05.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

מינוי החברה ד"ר ארנונה אייל כנציגת עיריית באר שבע במועצה
אנדריי אוזן:
אנו מקדמים את ד"ר ארנונה אייל בברכה .אנו מאחלים לך בהצלחה .זכינו בחברת מועצה שתשתף
פעולה עם ידע רב בתחום בריאות העובדים ובתחומים רבים נוספים.
ד"ר ארנונה אייל:
אני רואה את חברותי במועצה כזכות .תודה רבה לכם ואני מצפה לשיתוף פעולה פורה.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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3.1

מינוי ד"ר ארנונה אייל כחברת ועדת הנהלה/כספים
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

3.2

מינוי ד"ר ארנונה אייל כחברת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:

משתתפים.
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