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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה .הרמת כוסית לרגל חג הפסח.
בתאריך  10.04התקיים במועצה כנס חומ"ס של פיקוד העורף בתיאום עמנו.
אמנון בן דהן:
מפקד מחוז דרום של פיקוד העורף שמע על הפעילות שנעשתה במועצה בהיערכות לאירועי
חומ"ס .יש לו חמישה מרכזי חומ"ס במחוז והוא רצה ,לפני שהוא נותן להם הנחיות ,ללמוד את
מה שנעשה פה במועצה .הוא הביא את כל הצוות הבכיר שלו ,והם קיבלו סקירה מקיפה בנושא
ההיערכות של המועצה לאירועי חומ"ס.
אנדריי אוזן:
בתאריך  12.04התקיימה ועידת הנגב בירוחם .בתאריך  17.04התקיימה גם ישיבת התנעה למכרז
 - 01.2016תפעול ותחזוקת תחנות ניטור  .באותו יום התקיימה גם השקת הפרוייקט החינוכי
בשגב שלום .בנוסף ,העסקה של בריכה  207של מפעל טבע אושרה .התקיימה הרמת כוסית בכל
המפעלים .בתאריך  26.04יתקיים פסטיבל היין בפארק הדקלים .זה מתקיים בשיתוף מועצת
רמת נגב .מבחינת המפעלים ישנה היענות .כולם מוזמנים.
הופקה חוברת "ממפגע למשאב" לרגל ציון עשור להסכם הגישור .אני מקווה שזה יביא לידי
ביטוי בפני כולם את פעילות המועצה בשנים האחרונות.
בתאריך  20.04יתקיים שימוע הערות הציבור בנושא מפעל אלקון במשרד להגנת הסביבה .מטעם
המועצה ישתתפו אמנון וניר .גם נציגי אקוסול יהיו ובלהה גבעון.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,03/2016מיום 28.03.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות אוויר  ,01/2016מיום 28.03.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  04/2016מיום 18.04.2016
אנדריי אוזן:
מעדכן את מאיר ,אשר לא נכח בישיבה ,בהחלטות שנתקבלו.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

אישור שינויים בהרכב ועדות המועצה
3.1

אישור מינוי מר שמעון אלמליח כיו"ר ועדת ביקורת
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

3.2

אישור מינוי מר אמיר מדינה כיו"ר ועדת מכרזים
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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3.3

אישור מינוי מר יוסי גולדשטיין כחבר וועדת איכות אוויר
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.

החלטה:
מאושר פה אחד.
.4

שונות
אנדריי אוזן:
אני רוצה לעדכנכם שעדי הודיע על סיום תפקידו כחבר מועצה כנציג עיריית באר שבע .אנו נדע להודות
ולהוקיר את הפעילות של עדי במועצה במשך כ 8-שנים.
אני מאחל חג שמח לכולכם.

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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