 06מרץ 2017
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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  02/2017מיום 27.02.2017
נוכחים:

אנדריי אוזן
יוסי גולדשטיין
שמעון אלמליח
מאיר יפרח
ד"ר אלי רוזנברג
ד"ר ארנונה אייל

 ראש המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג טבע טק  -חבר. נציג מועצה אזורית אשכול  -חבר. נציג משרד הבריאות – חבר. -נציגת עיריית באר שבע – חברה.

נעדרו:

אמיר מדינה
משה יחזקאל
ערן דורון

 ממונה מחוז דרום ,משרד הכלכלה  -חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. -נציג מועצת רמת נגב – חבר.

סגל המועצה :אמנון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
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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דיווח ראש המועצה.

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2017מיום .30.01.2017

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  02/2017מיום .27.02.2017

הצגה ואישור המבנה הארגוני המוצע כנגזרת מהתוכנית השיווקית למרכז המבקרים (דיון נוסף לבקשת
חבר המועצה ,מר יוסי גולדשטיין).
עדכון ואישור הסכם הצטרפות המועצה לתיירות הר הנגב בהיקף של  ₪ 100,000לשנת 2017.
עדכון ואישור אחוזי שכר מנכ"ל המועצה.
שונות.
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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
הדיווח הועבר אליכם .בתאריך  19.02התקיימה ועדת תיאום במשרד הכלכלה להקצאות קרקע
במועצה .הדברים טרם נסגרו סופית וכנראה שהשר יעזור לנו בעניין.
לפני כשבוע התקיימה ישיבת המשך שימוע למפעל "אלקון" .הנושא מטופל בצורה המשמעותית
ביותר מבחינתנו .היו תלונות ועדיין ישנן תלונות .נתנו להם  10ימים לטפל בבעיות .בכל מקרה
היחידה הסביבתית נערכת לעבודה סביב השעון יחד עם המוקד לטפל בנושא תלונות ריח .אם
הבעיה תמשיך ,נוציא להם צו סגירה ללא שימוע.
אני מברך על ההדרכה החשובה שהתקיימה היום לועדה מקומית.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2017מיום 30.01.2017
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  02/2017מיום 27.02.2017
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

הצגה ואישור המבנה הארגוני המוצע כנגזרת מהתוכנית השיווקית למרכז המבקרים
אמנון בן דהן:
בקשתו של חבר המועצה ,יוסי גולדשטיין ,מוצדקת .בישיבת המליאה הקודמת הצגנו רק את עיקרי
התוכנית השיווקית שהנגזרת ממנה היה נושא המבנה הארגוני .עכשיו הרחבנו את זה עם ראייה אחורה,
כולל התוכנית האסטרטגית שדיברה על מעגל הסינרגיות בין המועצה לקהילה.
(מציג את המבנה הארגוני המוצע למרכז המבקרים).
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ד"ר אלי רוזנברג:
יש תוספות של אנשי צוות?
אמנון בן דהן:
כן ,כמו שהצגתי תהיה תוספת של איש אחזקה ,מנקה ,מדריכים.
אנדריי אוזן:
זהו שלב בסיסי ראשוני ואנו נצטרך עוד ללמוד את הנושא יחד תוך כדי תנועה ולשנות בהתאם לצרכים.
יוסי גולדשטיין:
יש מספר דברים שניתן לכוון מעכשיו .אי אפשר איש אחזקה אחד ,זה לא מספיק .זו צריכה להיות
הכוונה למיקור חוץ ,חברת אחזקה גדולה שתיתן גיבוי .לדעתי גם צריך להתרכז בנושא השיווק ובתכנים
של ההדרכה.
בנוסף ,לא יכול להיות שאב הבית לא יהיה כפוף למנהל מרכז המבקרים.
ליאור ניסקי:
המטרה היא לייצר שלד שיוכל להתפתח לא רק כשמרכז המבקרים יתפתח ,אלא כשייתוספו עוד
אלמנטים .רכז אחזקה הוא סוג של אב בית שהוא מפעיל שירות בהתאם לצרכים .מרבית העבודה תינתן
על ידי נותני שירות .אב הבית כפוף לא כפוף למנהל מרכז המבקרים מתוך ראייה שיקלוט בתוכו את
האקו לופ בהמשך וגם שם ייתן שירותים.
אנדריי אוזן:
ליאור אני מציע לזמן את אנשי חברת התוכן למליאה של חודש אפריל.
מבקש לאשר את השלד הראשוני.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.4

עדכון ואישור הסכם הצטרפות המועצה לתיירות הר הנגב בהיקף של  ₪ 100,000לשנת 2017
אמנון בן דהן:
ההסכם הוא פעילות משותפת בין הר הנגב – מצפה רמון ורמת נגב לבין המועצה .ההיקף הוא מצומצם
בהשתתפות שלנו ,מדובר על  ₪ 100,000לעומת  - ₪ 500,000רמת נגב  – 600,000מצפה רמון .זהו הסכם
הצטרפות לפעילות שיווק וקידום תיירותי משותפת שזה תומך את כל הפעילות שלנו במרכז המבקרים.
אנדריי אוזן:
האם זה שבשנת  2017אני נותן  ₪ 100,000ולמעשה טרם התחילה פעילות האם צריך לתקצב באופן חלקי
או מלא?
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ליאור ניסקי:
זו ההשתתפות היחסית .אנו שמים חמישית מהסכום והכסף יצא דרך הזמנות עבודה.
אמנון בן דהן:
אני התעקשתי שלא ייצא שום כסף לטובת העסקה אלא אך ורק לפעילות.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
.5

עדכון ואישור אחוזי שכר מנכ"ל המועצה
אנדריי אוזן:
התקיימה ועדת חריגים בנושא ואישרו למנכ"ל המועצה  100%שכר מנכ"ל מחודש ינואר ( 2017היה
מקבל עד  95%שכר מנכ"ל ברשויות קטנות) .מאז ועדת החריגים מתברר שאישרו את הנושא לכל
המועצות המקומיות .מבחינת החוק ,אנו חייבים לאשר את הנושא במליאת המועצה.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:

משתתפים.
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