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דיון:
 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
מכרז מד"א
מד"א הגישו נגדנו תביעה וצו מניעה להוצאתם מהמועצה .בתביעה הראשונה הם לא קיבלו צו מניעה ובתביעה
השנייה על הוצאתם מהמועצה הם קיבלו צו מניעה זמני .היה דיון בבית המשפט המחוזי בת"א ובמסגרת
הפשרה הוסכם לאפשר להם להמשיך לתפעל את ההסכם בינינו עד לסוף שנת  .2019כל המהלך הזה מול מד"א
נבע בגלל המחירים הגבוהים וגם רצינו להגדיל את השירות לשטחים המזרחיים כדי להרחיב את הכיסוי מה
שאין היום עם מד"א .למרות שידענו שההסכם מולם עד לשנת  2022פנינו אליהם ואמרנו שברצוננו להפסיק
את השירות ולצאת למכרז והם הסכימו לזה ,יום אחד הם קמו וטענו כי רימינו אותם .בהסכם ביננו הם
צריכים לתת שירותים רק למועצה עם ניידת  .24/7ברגע שהיא יוצאת נכנס לכאן צוות אחר .בפועל ,הם
יוצאים כאשר יש קריאה ואין מי שממלא את מקומם .במהלך השנה נכפה עליהם את ההסכם ככתבו וכלשונו.
FTIR
בית המ שפט המחוזי קבע בשני ההליכים לפי המלצת הבורר .אנו סבורים אחרת לגבי המערכת ונערער לעליון.
נעדכן אתכם.
תלונות ריח
במהלך החגים התלוננו רבים מתושבי באר שבע על ריח מחניק של שריפה .אנשים מיהרו להאשים כי הריח
מגיע מכיוון נאות חובב .ביקשתי מניר חסון לאתר את מקור הריח וביום אחד הוא איתר ארבעה מוקדים של
שריפות .מתברר שבתקופות החגים שאין פקחים ,לוקחים זבל שאמור להגיע להטמנה ושורפים אותו .בנוסף,
יש את נושא הביוב שמגיע מחברון.
מרכז המבקרים ומבנה המועצה
המכרז לעבודות הגמר נסגר .טרם נפתחו המעטפות .עשינו את הכל על מנת שלא יהיו טעויות במכרז.
משלחת מסין
בתאריך  04.11מתארחת במועצה משלחת מאזור תעשייה בסין .הם באים על מנת ללמוד על המועצה כמועצה
תעשייתית ולחתום עמנו על הסכם של אזורי תעשייה תאומים .יתקיים טקס וכולכם מוזמנים.
תערוכת Ecomondo
בתאריך  05.11יוצאת משלחת מהמועצה לתערוכה באיטליה של  3ימים .חברי המשלחת הם ניר חסון ,יורם
קויטה ואנוכי .שלחנו לכם מסמך המפרט את הנושאים שבהם המשלחת תתמקד בתערוכה.
מפעלים חדשים
אנו ממשיכים בישיבות עם המפעלים החדשים .ישנן הרבה אי התאמות בין המחזיקים בקרקע לבין הצו של
משרד הפנים .פנינו למשרד הפנים בנושא שיתקן את הגבולות.
מזל טוב לד"ר אלי רוזנברג ליום הולדתו
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 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,08/2018מיום 20.08.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 2.2אישור פרוטוקול ועדת איכות סביבה  03/2018מיום 20.08.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .2.3אישור פרוטוקול ועדת ביקורת  02/2018מיום 30.07.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .2.4אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים  06/2018מיום 29.10.2018
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .3עדכון סטטוס תיקון הליקויים בהתאם לדו"ח הועדה לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה
דינה סבן:
מציגה את סטטוס תיקון הליקויים לדו"ח מבקר המדינה (אישור הפרויקט ותקציבו ,התקשרויות עם יועצים
לביצוע הפרויקט ,מכרז להקמת מבנה המועצה ומרכז המבקרים ,ליקויים בפיקוח ואכיפה הנוגעים לעבודות
קבלן השלד ,העברת תשלומים לקבלן השלד שלא על פי כתבי כמויות וללא קיזוז עלות תיקון העבודות
הלקויות ,סיום ההתקשרות עם קבלן השלד ,התקשרות עם קבלן חדש להמשך ביצוע העבודות בפרויקט ,חשש
בדבר יציבות המבנה).
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גדי אלפסי:
תודה לדינה ,לשמעון ,לחברי ועדת הביקורת וכל העוסקים במלאכה על עבודתם.

הישיבה ננעלת.

_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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