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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  08/2012מיום  - 27.08.2012עדכון
וכחים:

לא כחו:

א דריי אוזן
אשר צימבליסטה )צימבה(
עידו ליליאן
מירב אביגדור
פרופ' עדי וולפסון
יוסי גולדשטיין
הדסה אדן
שאול לוי

 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. מה דסת מחוז דרום – משרד הבריאות – חברה. -ציג מ.א .רמת גב – חבר.

סימן טוב ב ימין

 -מ הל מחוז הדרום – משרד התמ"ת – חבר.

סגל המועצה :אמ ון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
חיים אוחיון
רון רוזן
צביקה אלוש
.1

דיווח
.1.1

.2

.3

 מ כ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועץ משפטי למועצה. מ הל יחידת התפעול. מבקר המועצה. -דובר המועצה.

דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,07/2012מיום .06.08.2012

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,08/2012מיום .13.08.2012

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הסברה  ,04/2012מיום .20.08.2012

2.4.

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  08/2012ביום .27.08.2012

שו ות.

1

www.ramat-hovav.muni.il

מועצה מקומית תעשייתית

RAMAT HOVAV

ת.ד 360 .באר-שבע 84102
טלפון08-6543100 :
פקסימיליה08-6543130 ,6543131 :

P.O.B. 360 Beer-Sheva 84102 ISRAEL
Tel: (972) 8-6543100,
Fax: (972) 8-6543130, 8-6543131

רמת חובב

1

דיווח:
– 08.08.2012
– 14.08.2012
– 19.08.2012
– 21.08.2012
– 29.08.2012
הודעות:
– 06.09.2012

– 12.09.2012

.2

Local Industrial Council

דיון עם ציגי המפעלים בקשר לאבטחת בריכות האידוי המפעליות  -שת"פ עם המועצה.
מפגש עם מ כ"ל המועצה להסדר ההימורים בספורט ,איציק לארי ,עם ראש העיר באר שבע
בקשר לסיוע בתקצוב שביל האופ יים – כיוון חיובי.
דיון עם ציגי חברת החשמל בקשר לתביעה המשפטית לטיפול בעמודי מתח גבוה.
דיון עם ציגי חברת בזק – טיפול בקווים עיליים.
דיון אצל מ כ"ל משרד רה"מ בהשתתפות ציגי ממ"י ,הג"ס וצה"ל בקשר לתקצוב שיקום
בריכות מועצתיות/מיזם סולארי.
טקס ח וכת מחלף רמת חובב
 – 12:00פתיחה חגיגית של המחלף במעמד שר התחבורה ,ראשי רשויות ,ה הלת מע"צ
ומוזמ ים.
 – 13:00ארוחת צהריים במרכז המבקרים של המועצה.
הרמת כוסית חגיגית בתיאטרון באר שבע בשעה  19:30בהשתתפות עובדים ,מפעלים וועדי
העובדים.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,07/2012מיום 26.08.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים  ,08/2012מיום 13.08.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הסברה  ,04/2012מיום 20.08.2012
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת ה הלה  08/2012ביום .27.08.2012
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א דריי אוזן:
מעדכן על ההחלטות שהתקבלו בועדת ה הלה.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.3

שו ות
אשר צימבליסטה:
תוכ ית אסטרטגית – מבקש לדעת כיצד יש יישום בשטח לתכ ית האסטרטגית והאם החברה מלווה את
המועצה בביצוע התכ ית.
א דריי אוזן:
בישיבה הקודמת הוצגה התוכ ית האסטרטגית.
הוחלט לקיים דיו ים פ ימיים ולהביא לקראת דיו י התקציב ש ת  2013תוכ ית מסודרת כולל כ"א או מיקור
חוץ שיבואו לידי ביטוי גם בתקציב.
יוסי גולדשטיין:
קבעו מספר צירים שלכל ציר מספר צוותי עבודה ,זאת רק ההתחלה צוותי העבודה יקדמו כל אחד את התחום
שלו.
פרופ' עדי וולפסון:
ב ושא הסי רגיה עשה סקר ע"י יסמין מהיח"ס במפעלים ו ב תה מפת סי רגיות מסודרת המטרה היא
שתהיה תכ ית ש עבוד על פיה ות חה אות ו.
אמ ון בן דהן:
בכל הקשור לקהילה והסברה יש צוות שכולל את מ הלת מרכז המבקרים את גב בר קיימא ,את מ הלת
קשרי הקהילה במכתשים ואת הדוברות של המועצה .א ו מתקדמים בע יין גם מול משרד התמ"ת בכל הקשור
להגדרת רמת חובב כפארק אקו תעשייתי ,כמודל לאומי.
אשר צימבליסטה:
לגבי הסקר של ד"ר אלי שטרן – מה הלאה? האם אחריות לביצוע הי ה של המפעלים בלבד? מה.
אמ ון בן דהן:
לכל מפעל הוכ ה רשימת פעולות לביצוע שד"ר שטרן כבר סיכם עם המפעלים .המועצה צריכה להכין מתווה
אופרטיבי מול המפעלים ,כולל לו"ז לביצוע.
יוסי גולדשטיין:
יש עקרו ות שעלו שצריך ליישם אבל מדובר בעקרו ות בלבד ולא הוסכמו דרכי הפעולה.
מירב אביגדור:
יש את ה ושא של יהול סיכו ים שהעביר המשרד להג ת הסביבה ומרחקי הפרדה למפעלים במקביל הגיע ד"ר
אלי שטרן והעביר עקרו ות שלא בהכרח הולכים יד ביד עם העקרו ות של המשרד להג ת הסביבה .צטרך
ללמוד את ה ושא.

יוסי גולדשטיין:
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המטרה של ד"ר אלי שטרן היתה לבדוק את ההשפעות של

תקריות חומ"ס על הסביבה.

הדסה אדן:
יש להכ יס את הדרישות כחלק מהת אים לרישיון עסק ולהעביר להערות המפעלים.
פרופ' עדי וולפסון:
זה בדיוק מה שאמ ון התחיל להגיד ,שהמועצה תכ יס את המלצת הסקר למפעלים למשהו אופרטיבי לביצוע
שיהיה מתואם עם המפעלים.
א דריי אוזן:
מציע לקיים דיון מקיף יחד עם ציגי המשרד להג ת הסביבה והמפעלים.
עידו ליליאן:
מציע שיתקיים מול כל מפעל ב פרד.
החלטה:
מ כ"ל המועצה יוביל את המהלך ליישום המלצות סקר סיכו ים עם הדרישות ה וספות של משרד הג ת
הסביבה בתאום עם כל מפעל ב פרד כאשר בסוף התהליך דרישות אלה יוכ סו בחלק מהת אים לרישיון עסק.
אשר צימבליסטה:
מציע שהמ כ"ל ידווח לחברי המועצה על ההתקדמות.
יוסי גולדשטיין:
יש להעלות את ה ושא בוועדה המקצועית לכך – ועדת שפכים חומ"ס.
אשר צימבליסטה:
יתוח התדמית של "יפעת" – יש שי וי תדמית מאוד חיובי ,שמחתי לקרוא את הדו"ח.
פרופ' עדי וולפסון:
אכן יש ו שי וי מהותי גם באיכות וגם בהקשרים בהם מוצגת רמת חובב.
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.
\H:\Management\2012מליאת המועצה\פרוטוקולים\ב -666-12-פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  08-2012מיום  -27.08.12עדכון.doc

4

www.ramat-hovav.muni.il

