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 :דיון
  
  

 דיווח ראש המועצה .1
  

 גדי אלפסי:    
  

 פותח את הישיבה.     
 ביקור שר הפנים

ועצה יחד עם סגן השר ומנכ"ל המשרד. בנוסף לסיור במועצה התקיימו גם ביקר שר הפנים במ 08.05בתאריך 
סיורים במפעל תרכובות ברום ומכתשים. בהזדמנות זו אני רוצה להודות להם על הסיור המעניין והאירוח 

את היקף הפעילות והפיתוח במועצה. השר הודה לכל מי שעסק לנו להראות לו  היוצא מן הכלל. חשוב היה
אחד הנושאים שעלו בדיון הוא מצב המועצה העתידי בעקבות חלוקת ההכנסות מהשטחים  אכה.ועוסק במל

פרש את משנתו מדוע הוא החליט כך בעניין חלוקת ההכנסות. יש לו משנה סדורה בעניין המזרחיים. השר 
שלא תהיה פגיעה כזאת שאנו לא נוכל לתפקד או השר הבטיח מספר דברים:  קהילתי. –הצדק החברתי 

להמשיך בפיתוח ואף לשפר את מצבה של המועצה ועובדיה. דבר נוסף, ביקשנו מהשר להעלות את רמת 
. הוא אישר לנו להגיש את הבקשה ואף הציע את עזרתו על מנת שנוכל לצלוח את 4לרמה  3הרשות מרמה 

 המהלך גם מול משרד האוצר.
 

 מבנה המועצה
 נקיים סיור במבנה לאחר הישיבה.

 
 אורפאן וארגונית -התוכן חברות 

העניין  התביעות הוגשו. שתי החברות צריכות להגיש כתב הגנה ולאחר מכן נדע כיצד נתקדם מבחינת הליכים.
 הוא לאכוף עליהם לקיים את ההסכם.

 

FTIR 
בית המשפט ביקש לעשות השלמות בכתב לטיעונים שהוצגו בדיון. הסוגיה שעמדה בפני בית המשפט היא של 

 ות שביעות רצון בהסכם.מהי משמע
 

 מפעל עוף עוז
התחיל בהרצה, ישנם עדיין מספר נושאים שעל המפעל לטפל בהם כמו מתקן שפכים, ריח וכדומה. נקלטה 

 וטרינרית מפקחת זמנית עד לקליטת וטרינרית מפקחת קבועה בשבוע הבא.
 

 מכרז פיתוח
לו את העבודות פיתוח באזור מבנה המכרז נסגר. מניח שבימים הקרובים, לאחר ישיבת ההתנעה, יתחי

 המועצה.
 
 אישור פרוטוקולים. .2

 
  2018.30.04, מיום 201840/אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  .2.1    

 
 גדי אלפסי:

 
 .מבקש לאשר

 
 החלטה:

 
 משה יחזקאל אשר לא נכח בישיבה(. –)נמנע  מאושר
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 צה שלא מן המניין בנושא אישור מינוי מ"מ גזבר המועצה אישור פרוטוקול ישיבת מליאת מוע 2.2    
 ומורשה חתימה

 
 גדי אלפסי:

 
 מבקש לאשר.

 
 החלטה:

 
 פה אחד. מאושר

 
   

 28.05.2018מיום  03/2018אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים . 3.2    
 

 גדי אלפסי:
 

 .מבקש לאשר
 

 החלטה:
 

 .מאושר
 י גולדשטיין, משה יחזקאל(שמעון אלמליח, יוס 3 –נגד     5 –בעד )

 
 
 מינוי יו"ר ועדת מכרזים וחבר ועדת מכרזים .3
 

 גדי אלפסי:    
 

 חבר המועצה יגאל צרפתי משמש בתפקידו כמנהל מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה. הרבה פעמים אני פונה       
 נהל מינהל אזורי פיתוח ומצד שני שמצד אחד הוא מ דרישות של תשלומים וכו' וזה יוצר בעיהבקשות ובאליו ב    
 לכן אנו מבקשים לפטור את יגאל מהתפקיד ולמנות את יוסי גולדשטיין כיו"ר הועדה.יו"ר ועדת מכרזים.      
 מבקש לאשר.    
 

 החלטה:    
 

 מאושר פה אחד.    
 
 

 .ננעלת הישיבה
 
 

_________________       ________________ 
 אופיר אבידן             עו"ד גדי אלפסי    

 מנכ"ל המועצה            ראש המועצה    
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