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 2012 בדצמבר 25                      
   945-12-ב מספרנו:                                 

  

   2012.12.24מיום  11/2012פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
  
  

  ראש המועצה. -                                אנדריי אוזן             :נוכחים
  חבר. -שכול נציג מועצת א -             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  -                                סימן טוב בנימין    
  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.מ"מ  -      אירית בנדו    
  מבקר מועצה. -        רון רוזן    
  דובר מועצה. -      צביקה אלוש    
  דובר מועצה. -      ליאור ניסקי    

  
      

  :סדר יום
  
  דיווח  .1
  

  דיווח ראש המועצה.   .    1.1  
  
  אישור פרוטוקולים  .2
  

  .26.11.2012, מיום 10/2012מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .    2.1  
  

  .12.11.2012, מיום 11/2012 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.2  
  

  .05.11.2012, מיום 05/2012 ועדת איכות אווירישיבת מוהחלטות  אישור פרוטוקול  .2.3  
  

  .24.12.2012מיום  11/2012אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה   .2.4  
  

  .K.L.Mיציאה למכרז לשיקום בריכות   .2.5  
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בחירת שם ולוגו למועצה בהתאם להחלטות ועדת   .2.6  
  יוצג ע"י פרופ' עדי וולפסון. -הסברה 

  
  גזבר המועצה. – 15שור הגדלת מכרז לפיתוח כבישים עבור התוספת לכביש אי  .2.7  

  
  .שונות  .3
  
  
  
  דיווח ראש המועצה  .1
  

  :אנדריי אוזן  
  ביקשנו את הסיוע שלו לעניין היטלי הפיתוח. –ביקור של נשיא התאחדות התעשיינים מר צביקה אורן   
  של המיזם הסולרי.נציג בפניו את הבעיה  –ביקור שר האנרגיה והמים  –מחר   
  יום מסכם פעילות המועצה בהשתתפות כלל העובדים. –ביום רביעי   
  יתקיים טקס השקת פרויקט "נגב נובל" ממליץ שחברי המועצה ישתתפו. 01.01.2013 -ב  

  
  אישור פרוטוקולים   .2
  

  26.11.2012, מיום 2012/10מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.1  
  

  :ההחלט    
  

  מאושר פה אחד.    
  
  

  12.11.2012, מיום 2012/11 ועדת שפכיםמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.2  
  

  :החלטה    
  

  מאושר פה אחד.    
  
  

  05.11.2012, מיום 2012/05 ועדת איכות אווירמישיבת והחלטות  אישור פרוטוקול  .2.3  
  

  :החלטה    
  

  מאושר פה אחד.    
  
  

  24.12.2012מיום  11/2012ות מישיבת וועדת הנהלה אישור פרוטוקול והחלט  .2.4  
    
  :החלטה    

  
  מאושר פה אחד.    
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  K.L.Mיציאה למכרז לשיקום בריכות   .2.5  

  
  אנדריי אוזן:    
  המכרז מוכן, יש לקדם לפרסום וזה דורש תהליכים נוספים.    

  
  אם נקבל את  אישור  מש"ח. 16-17הולכים לפרסם את המכרז במחיר מקסימום. המסגרת המשוערת     
  רשות המים, הנושא הכספי, לא יהווה בעיה.    

  
  עמירם דרורי:    
  אם הנושא של המים יפטר אנו נצא לפרסום המכרז.    

  
  אנדריי אוזן:    
  אפשר לפרסם מכרז גם כאשר יש מגבלת תקציבית בגובה מסוים. אפשרי לבצע את המכרז בשלבים.    

  
  סימן טוב בינימין:    
  ן אפשרות שיווק לחברה שרוצה קרקע מוזלת שהיא זאת שתדאג לשיקום הבריכות.בואו נבח    

  
  אנדריי אוזן:    
  הרעיון מקובל, נבחן את האפשרות, במקביל להכנת המכרז.    

  
  אשר צימבליסטה:    
  יש לשקם, אי אפשר לעצור זאת ואני בטוח כי יימצא פתרון תקציבי.את הבריכות הללו     

  
  אמנון בן דהן:    
  , זה יכנס לקרקע הזאת היא נמוכהלאור ירידת התעריפים הסולארי  מהתחוםכוי לכך שיזם נוסף הסי    
  .מצריך גם שנות ייבוש של הבריכות ויציבות של הקרקע    

  
  עם לשיקום הבריכות מצויים במועצה (כלי הצמייה) כיום, הכלים יש חלון הזדמנויות  ,מאידך    
  מכרז.לעלויות הנקודה לטובתו בכל מה שקשור זה וות המפעלישמקימים את הבריכות הקבלנים     

  
  :עידו לילאן    
  שינחה זה התכנון ההנדסי ואח"כ המגבלה התקציבית.  שמהחשוב     

  
  :החלטה    
    
  מאושר פה אחד בתוספת המגבלות התקציביות.    

  
  

      בחירת שם ולוגו למועצה בהתאם להחלטות ועדת הסברה  .2.6  
      
   :פרופ' עדי וולפסון    
  סוקר את התהליך לבחירת שם ולוגו.    

  
  הסכמה גורפת בקרב חברי המועצה. –לגבי הלוגו     

  
  רוב השמות שמרו על החובב, ברוב ההצעות הועלה השם "פארק חובב" הבעיה היא  –לגבי השם     
  שהמילה "פארק" לא יכולה, לפי משרד הפנים להופיע בשם. יש להחליט לגבי השם. הועלה גם השם     
  ות חובב"."נא    
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  סימן טוב בינימין:    
  "בנאות דשא ירבצני" הולם יותר.קולע.  –הקונספט של הלוגו     

  
  :החלטה    
      
  .פה אחדמאושר     

  
  השם "נאות חובב".על הוחלט     

  
  אנדריי אוזן:    
  ולצביקה וליאור מהדוברות על הביצוע. ,מבקש להודות לעדי על ניהול המהלך, למנכ"ל שליווה אותו    

  
  הפנים נקדם את המהלך. משרדלאחר קבלת אישור     

  
  שונות  .3
  

  :מירב אביגדור  
  ויחסי הרגולציה. לצאת וללמוד על התעשייה המתפתחת בסין - של התעשייה המתגבשת הצעהישנה   

  
נציגי המפעילים לא ימומנו  –שהנראות תהייה  על מנת צוות מצומצם נציגי המועצה והמפעלים.מדובר על   
  מועצה אלא מתקציב המפעלים.מתקציב ה  

  
  סימן טוב בנימין:  
לסיורים בסגנון זה ישנן מטרות חשובות בכל הקשור לשיתופי פעולה וללמידה על תעשיות גדולות והקשרים   
לחברי דירקטוריון זה אחרת  יכולתבעיקר ליחסי שלטון מקומי, שלטון מרכזי. ואין  שיש להם עם הקהילה שם.  
  ולכן יש חשיבות רבה לביקור מעין זה. ,א ממה שקורה בעולם הרחבללמוד על פעילותם אל  

  
  אנדריי אוזן:  
  צוות שיארגן ויטפל בנושא הנסיעה לסין. להקיםמציע   

  
  חברי הצוות:  
  מירב, סימן טוב בנימין, עידו לילאן, ואמנון בן דהן.  

  
  החלטה:  
  לנסיעה זו. והמועצהאת הקונספט  יגובשוחברי הצוות   

  
      
  .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.
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