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נוכחים:

גדי אלפסי ,עו"ד
יוסי גולדשטיין
משה יחזקאל
יגאל צרפתי
מוטי אברג'ל
ד"ר ארנונה אייל
ד"ר אלי רוזנברג
שמעון אלמליח

 יו"ר המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. נציג משרד הכלכלה  -חבר. נציג מועצת רמת נגב – חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. נציג משרד הבריאות – חבר. -נציג מפעל טבע טק  -חבר.

נעדר:

מאיר יפרח

 -נציג מועצה אזורית אשכול -חבר.

סגל המועצה :אופיר אבידן
לירז שוורץ טל ,רו"ח
עו"ד אלדד אופק
אירית בנדו
חיים אוחיון
ניר חסון
תומר אהרון
אורי בינדר

 מנכ"ל המועצה. גזברית המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדסת המועצה. מנהל תפעול. מנהל יח"ס. ממונה חירום ובטחון. -יועץ תקשורת.

סדר היום:
.1
.2

.3
.4

דיווח
דיווח ראש המועצה.
.1.1
אישור פרוטוקולים
אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2019מיום .28.01.2019
.2.1
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים/הנהלה  01/2019מיום .28.01.2019
2.2.
הצגת תכנית מט"ש.
שונות.
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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
עבודות פיתוח במגרש מבנה המועצה
העבודות הסתיימו למעט תיקונים קלים שנותרו.
אורפאן
כזכור לכם ,הגשנו תביעה נגד אורפאן על מנת שיעמדו בהסכם עליו הם חתומים ,ללא תשלום נוסף .בית
המשפט הפנה אותנו לניסיון גישור .לפני כשבוע הושג הסכם גישור עמם ,אשר נשלח אליכם .במסגרת ההסכם
הם התחייבו לתת לנו את כל תכניות התשתית על מנת שנוכל להתקדם בעבודות מבנה מרכז המבקרים.
סיורים במפעלי המועצה
כל שבוע אנו מקיימים סיורים של עובדים בכירים במועצה בשני מפעלים במועצה .המטרה היא להכיר וללמוד
את תהליכי הייצור והעבודה במפעלים.
מכרזי כח אדם
מכרזי כח אדם מתפרסמים באתר המועצה והם פתוחים לכל המעוניין .ישנה שקיפות מלאה של המועצה
בנושא.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2019מיום 28.01.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר
(נמנעים – לא נכחו בישיבה – שמעון אלמליח ,ד"ר ארנונה אייל ,ד"ר אלי רוזנברג)
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 2.2אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים/הנהלה  01/2019מיום .28.01.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר
(נמנעים – לא נכחו בישיבה – שמעון אלמליח ,ד"ר ארנונה אייל ,ד"ר אלי רוזנברג)
 .3הצגת תכנית מט"ש
גדי אלפסי:
הנושא ירד מסדר היום .יוצג בישיבת המליאה הבאה.
הישיבה ננעלת.
_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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