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 //.//.11מיום  ////110מס' פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
 
 

   ראש המועצה -                               אנדריי אוזן           :נוכחים
 חבר.   –   נציג מועצת אשכול  -           אשר צימבליסטה )צימבה(

  חבר.   –  נציג מפעל מכתשים  -                              יוסי גולדשטיין
 חבר.  –נציג עיריית באר שבע  -                          פרופ' עדי וולפסון

 נציג מפעל תרב"מ  -                            מלכה ויקטור
 חבר.     –     .א. רמת נגב נציג מ -   שאול לוי

 חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                              ימן טוב בנימיןס 
 
 

 המועצה. נכ"למ -   אמנון בן דהן         :מוזמנים
 גזבר המועצה. -   עמירם דרורי

 יועץ משפטי למועצה. -   עו"ד אהוד ערב
 מהנדס המועצה. -   גלעד אטקס 
 מנהל היחידה הסביבתית. -   ד"ר צור גלין
 מנהל התפעול. -   חיים אוחיון 

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

  
                         

 חברה. –משרד הבריאות  -                                      הדסה אדן   :           ונעדר
   חבר.          –סמנכ"ל טבע טק   -יהודה ארד                                                               

 
 דיווח .2
 

 דיווח ראש המועצה.  .    2.2 
 
 אישור פרוטוקולים .1
 

 מצ"ב. – 02.23.1322, מיום 23/1322מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .    1.2 
 מצ"ב. – 02.23.1-322רוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מתאריך אישור פ .1.1 
 מצ"ב. – 21.22.1322, מיום 23/1322אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים  .    1.1 
 .11.22.1322, מיום 31/1322אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת כספים/הנהלה  .1.0 

 
 
  מצ"ב.-בהתאם לבקשת ראש מועצת רמת נגב  –ת חברת המליאה עלית וויל שפרן אישור החלפ .0
 
 
 .שונות .1
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 :יווח ראש המועצהד .    /
    

 גש ראשי רשויות בנבטים עם משנה לרוה"מ בנושא תמיכה להקמת שדה מפ 32.22.1322בתאריך         2.2 
 תעופה שני בנבטים.  

 
 איילון . שחרביקור מפתיע של מפקד כיבוי אש  30.22.1322בתאריך         2.1 

 
 יום גיבוש לעובדי המועצה. 30.22.1322בתאריך         2.0 

 
 .  למכרז הסולארימפגש מציעים  23.22.1322בתאריך         2.1 

    
 וותו וצהממונה על השכר  אהרון עוזיאלי  סגןדיון בנושא הסכם קיבוצי עם  20.22.1322בתאריך         2.1 
 ליום ה' הקרוב. ישיבת סכוםמתוכננת   

 
 בעניין המכרז הסולארי. ישיבה אצל עו"ד איתי בר פרקליט המחוז 10.22.1322בתאריך         2.1 
                      
 :אשר צימבליסטה 
 היה חיובי ונכון.המהלך של היציאה למכרז הסולארי בהמשך לדיווח ראש המועצה זה מראה לנו בסה"כ ש 

 
 :יוסי גולדשטיין  

 כיוון שבמחזור ובשיקום אני חושש שהמשרד להגנת הסביבה להשתמש בזה,  זה בעייתי –ת" "שיקום בריכו             
 חייב לתת את התייחסותו בצורה מסודרת .                
  
 :אנדריי אוזן 

 הנדרשת לשיקום, דיגומים הנוספים וכל הפרוצדורה יש הערכות של המתכנן לשיקום, אנחנו מקדמים את ה  
 צור גלין והיחידה הסביבתית.  ד"רבטיפול של               

 
   

 אישור פרוטוקולים .1
 

 /0.1///10., מיום 1/0//10מישיבת מליאת המועצה והחלטות  אישור פרוטוקול .21. 
 

 :החלטה  
 

 מאושר פה אחד.               
 

 //0.10/./1, מיום 1/0//10 מליאה שלא מן המניין מישיבת והחלטות  וטוקולאישור פר .1.1 
 

 :חלטהה               
 

 מאושר פה אחד.  
 

  //10.//.1/מיום   0///110שפכים אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת  .    01. 
 

 :חלטהה  
 

 מאושר פה אחד.  
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 . //10.//.11, מיום //01110מישיבת וועדת הנהלה1כספים  אישור פרוטוקול והחלטות .1.1 
      

 החלטה:        
 

 .מאושר פה אחד             
  

 
     בהתאם לבקשת ראש מועצת  – עם מזכיר המועצה מר שאול לוי אישור החלפת חברת המליאה עלית וייל שפרן    .   0

      מת נגבר    
 

 . בתקופה זו במועצהוהמקצועית  ה המצוינתתודים ומברכים את גב' עלית וייל שפרן על עבודבהזדמנות זו אנו מ           
 . כחבר מועצה על חזרתו מזכיר מועצת רמת נגב  ומברכים את מר שאול לוי           
   

  
 

 .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\2011\11.22.1322מיום  22-1322ועצה פרוטוקול ישיבת מליאת המ -2323-22-ב\פרוטוקולים\מליאת המועצה.doc 


