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אנדריי אוזן
סימן טוב בנימין
יוסי גולדשטיין
ד"ר אלי רוזנברג
פרופ' עדי וולפסון
מירב אביגדור
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 ראש המועצה. מנהל מחוז הדרום – משרד הכלכלה – חבר. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג משרד הבריאות – חבר. נציג עיריית באר שבע – חבר. נציגת מפעל טבע טק – חברה. נציגת מועצה אזורית רמת נגב. -נציג מועצה אזורית אשכול  -חבר.

לא נכחו:

ניצן משה

 -נציג מפעל תרב"מ – חבר.

סגל המועצה :אמנון בן דהן
עמירם דרורי
עו"ד אהוד ערב
אירית בנדו
רון רוזן
ליאור ניסקי

 מנכ"ל המועצה. גזבר המועצה. יועצמ"ש למועצה. מהנדסת המועצה. מבקר המועצה. -דובר ואסטרטגיה.
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דיווח ראש המועצה – מצ"ב.

אישור פרוטוקולים
.4.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,1304312מיום .42.11.4312

.4.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים  ,3104312מיום .31.14.4312

.4.0

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת הנהלה  3804312מיום .41.14.4312

.0

הקמת וועדה מקצועית להקמת מרפאה לבריאות העובד ורפואה מונעת  -יו"ר הוועדה  -ד"ר אלי רוזנברג,
סימן טוב בנימין ,נציג המפעלים ,אמנון בן דהן ,תומר אהרון ,ליאור נסקי (בשלב ראשון) ,מזכירת הוועדה
הודיה אנקי.

.2

דיון בהסדר גישור מוצע עם חברת אנרג'יקס נאות חובב בע"מ ,בהמשך לישיבת גישור שהתקיימה ביום
 42.14.4312בפני נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע (בדימוס).

.1

שונות.
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.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
הדיווח הועבר לחברים.
 4נקודות חשובות להדגיש – מפגש עם רוה"מ בדימונה ,דיון על עתיד מפעלי כי"ל בעיקר לגבי הברום.
יש לבדוק לגבי נציג הברום שלא הופיע לישיבות האחרונות.
חנוכת המיזם הסולארי ב 40.14.4312 -שהיה מכובד ומרגש מבחינתנו והיתה עבודת יח"צ טובה מאוד עם
חשיפה חיובית גדולה.
היום הייתי במרכז השילטון המקומי בשיחה עם מ"מ שגריר מצרים להבאתו לכנס הבינלאומי.
ביום ד' יגיע אבי כהן ראש המינהלה לאזורי פיתוח ממשרד הכלכלה בעניין חובות עבר על תקציבי פיתוח,
ובעניין הטב"מ עם אופציה לשיווק ליזמים.
שביל האופניים סוף סוף יש הסכמה לתוואי עם עירית באר-שבע ,צה"ל סולל את השביל דרומה לעיר
הבהד"ים ,העבודות העיצומן.

.4

אישור פרוטוקולים
.4.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,/2102/4מיום 044//402/4
החלטה:
מאושר פה אחד.

.4.4

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת שפכים  ,21102/4מיום 2/4/0402/4
יוסי גולדשטיין:
נאמר ע"י לילך שהאישור לתוכנית שיקום ומחזור בריכות עדיין לא התקבל.
אנדריי אוזן:
אנחנו נעביר את זה כפי שנדרש ונטפל בעניין.
החלטה:
הפרוטוקול מאושר ,עם הערה של יוסי שנעדכן את מה שצריך מול המשרד.

.0

הקמת וועדה מקצועית להקמת מרפאה לבריאות העובד – הרכב הוועדה כפי שנוסח
אנדריי אוזן:
מציג את הרעיון להקמת מרפאה איזורית לבריאות העובד לעובדי המפעלים .הרעיון לשתף בעתיד גם את
עובדי תע"ש שיעברו לאזורנו .הנושא נדון עם יו"ר מנהלת ההעברה ,אלוף (במיל') אודי אדם שתומך
ומברך על הרעיון שניסה לקדם בעבר.
מציע את הרכב הוועדה:
יו"ר הועדה – ד"ר אלי רוזנברג
חברי הוועדה – סימן טוב בנימין ,אמנון בן דהן ,תומר אהרון ,ליאור נסקי (בשלב ראשון).
נציג המפעלים.
נציג משאבי אנוש מאחד המפעלים.
מזכירת הוועדה  -הודיה סבן.

4

אלי רוזנברג :
זו אחת ההמלצות להקים מרפאה בסמוך לאזורי תעשייה עם ריכוז כל הכוחות המקצועיים כפי
שמתבקש לא רק רפואה תעסוקתית קלאסית אלא גם רפואה מונעת.
מנכ"ל משרד הבריאות מברך על זה כולל המפקחת הראשית של משרד הכלכלה וכולם בעניין ורוצים
לקדם את זה בצורה טובה.
נציג המפעלים בוועדה – יוסי גולדשטיין ,מירב תבדוק אפשרות לצרף את נציג משאבי אנוש של טבע.
החלטה:
הרכב הועדה המוצע מאושר .יוסי גולדשטיין  -נציג המפעלים ומירב אביגדור תבחן אפשרות לצרף נציג
משאבי אנוש של טבע.
.4

דיון בהסכם הגישור שהתקיים ב044/0402/4 -
עו"ד אודי ערב:
מסביר את מהות ההסכם והצורך בו .הועברה חוו"ד של היועמ"ש וסיכום הסכם הגישור ,שנערך ע"י
השופט בדימוס גלעד גלעדי.
אנדריי אוזן:
מודה לאודי על העבודה שנעשתה על ידו ,והקידום של המיזם הסולארי התקדם לא מעט בסיועו .זה הישג
גדול למועצה ולכל עובדיה.
אנחנו מאשרים את הסכם הגישור ונעביר את ההסכם לאישור משרד הפנים
החלטה:
מאושר פה אחד.
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שונות
תוספת שכר לבכירים ,נדרש לאשר במועצה .למהנדסת המועצה לאשר תוספת של  1%מ 83 -ל 81% -החל
מ 31.31.4311-זהו מתח השכר הקבוע למהנדס רשות ואירית התחילה בשכר נמוך יותר וכעת אנו מעלים
אותו בהתאם.
החלטה:
מאושר פה אחד.
הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים :משתתפים.
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