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עמירם דרורי
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אירית בנדו
ליאור ניסקי
חיים אוחיון
ניר חסון
תומר אהרון
רון רוזן

 מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדסת המועצה. דוברות ואסטרטגיה. מנהל תפעול. מנהל יחידה סביבתית. ממונה חירום ובטחון. -מבקר פנים.
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הצגת עיקרי התוכנית השיווקית והתפעולית המוצעת למרכז המבקרים.

.5

הצגה ואישור המבנה הארגוני המוצע כנגזרת מהתוכנית השיווקית למרכז המבקרים.

.6

שונות.

דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
הדיווח הועבר אליכם .אנו משתתפים בצערו של חבר המועצה ,מאיר יפרח ,במות אחיו.
התקיימו שני ביקורים חשובים .האחד ,של יו"ר תע"ש ,ניצב בדימוס יצחק אהרונוביץ' ,שהגיע
לשיחת היכרות ועל מנת להחליט איך מתקדמים בנושא מעבר תע"ש דרומה .הביקור השני
החשוב והמשמעותי שהתקיים במועצה הוא של יו"ר כי"ל ,האלוף במיל' יוחנן לוקר.
לגבי מפעל צינורות המזרח התיכון ,ישנה התקדמות .התקיימה עימם ישיבה כולל סיור במגרש
שלהם ובמסוף הרכבת.
מחר יתקיים ביקור שר הכלכלה הנכנס ,ח"כ אלי כהן .הוא יקיים שיח פתוח עם תעשיינים.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,11/2016מיום 26.12.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא אישור תקציב
לשנת  2017מיום 26.12.2016
עמירם דרורי:
התקציב אושר במשרד הפנים.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
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החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.3

אישור פרוטוקול מליאה לאישור הוצאת ערבות ביצוע בנקאית לפרוייקט התייעלות אנרגטית
מיום 16.01.2017
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת ביקורת  ,03/2016מיום 11.12.2016
אנדריי אוזן:
אני רוצה להודות לצוות ועדת הביקורת על עבודתם.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.5

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  01/2017מיום 30.01.2017
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

הצגת רב המועצה – הרב גד רווח
אמנון בן דהן:
תהליך קבלת הרב התנהל דרך מכרז ,שבו התמודדו מספר מועמדים ,חלקם אינם תושבי האזור .הרב גד
רווח הרשים את חברי הוועדה ויש לציין כי לרב גד רווח תואר ראשון ומשרת בשירות מילואים פעיל.
הרב הגיש לי תוכנית עבודה לריכוז שירותי הדת במועצה .הוא הכין את התוכנית אחרי הכרה ולמידה עם
הגורמים הרלוונטיים במפעלים ,אלה שאחראים על הכשרות ועל הגעת האוכל .הוא ערך סיורים
במפעלים ובמטבחים .תפקידו יהיה גם להוציא תעודות כשרות ,מה שעשה עד היום הרב של רמת נגב
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ומתן מענה הלכתי לכלל העובדים בכל תחומי החיים .במידת הצורך אנו נחליט על עריכת ימי עיון ,ליווי
בתי הכנסת במועצה.
אנדריי אוזן:
התחלתי עם המהלך בשנת  ,2011לאחר הביקורת שערך מבקר הפנים במטבחים של המפעלים.
המהלך הזה עבר את אישור משרד הפנים ,משרד הדתות ,קול קורא ,מכרז כחוק .המשרה היא חצי
משרה .רבע משרה תמומן על ידינו ורבע משרה על ידי משרד הדתות.
הרב גד רווח:
מציג את עצמו.
אני שמח להיות במעמד הזה ולהכיר את כולכם .אני יליד ותושב באר שבע ,איש חינוך מזה כ 16-שנים,
רב קהילה בבאר שבע ובנאות חובב .אנו משתדלים לפעול לפי תכנית העבודה שאושרה על ידי המנכ"ל
וכל דבר יעשה בתיאום בצורה של הבנה וקירוב .יש לי תעודת הסמכה לרב עיר.
אנדריי אוזן:
אנו מאחלים לרב גד הצלחה בתפקידו.
.4

הצגת עיקרי התוכנית השיווקית והתפעולית המוצעת למרכז המבקרים
אנדריי אוזן:
קיימנו ישיבה בעניין עם יו"ר וועדת ההיגוי – מנכ"ל כי"ל ,אשר גרינבאום .אישרנו עמו אך מצאנו לנכון
להביא לידיעת המועצה על מנת שתדעו לקראת מה אנו הולכים .זוהי רק תוכנית ראשונית ,שכנראה יהיו
בה שינויים לאחר שניכנס למבנה החדש.
ליאור ניסקי:
מציג מצגת עם עיקרי התוכנית השיווקית והתפעולית המוצעת למרכז המבקרים.

.5

הצגה ואישור המבנה הארגוני המוצע כנגזרת מהתוכנית השיווקית למרכז המבקרים
אמנון בן דהן:
מציג את המבנה הארגוני המוצע כנגזרת מהתוכנית השיווקית למרכז המבקרים והשת"פ עם תיירות הר
הנגב המשותפת למצפה רמון ורמת הנגב.
חלק מבעלי התפקידים קיימים היום ונמצאים בתפקידים כאלה ואחרים ,חלק נצטרך להרחיב בעתיד.
אנו עדיין בחשיבה על אופן הפעולה אך זה המבנה המוצע שהצגנו לוועדת ההיגוי.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
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החלטה:
מאושר פה אחד (בהמשך לדיון ולאחר הישיבה ,ביקש חבר המועצה ,מר יוסי גולדשטיין ,להעלות נושא
זה לדיון נוסף במליאה הבאה).

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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