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 :דיון
  
  

 דיווח ראש המועצה .1
  

 גדי אלפסי:    
  

 פותח את הישיבה.
 :קליטת עובדים חדשים

 סטודנטים חדשים למוקד המועצה. היום הם עברו יום קליטה והדרכה. 4קלטנו 
מחסנאי, מנהל מרכז מבקרים, מנהל רשת, עובד משק, מנהל אגף  –ים למשרות שונות פרסמנו מכרזים נוספ

 חירום ובטחון וסטודנט ליחידת ההנדסה.
 מבנים יבילים:

שם את הציוד האלקטרוני מתרכובות ברום ואנו מודים להם על כך. אנו נאחסן במתנה קיבלנו מבנים יבילים 
את המבנים וכרגע יש להם היתר זמני. גם נושא הביטוח  . שיפצנועד להתקנתו של מרכז המבקרים החדש

 מעוגן בפנים.
 :לדו"ח מבקר המדינה צוות תיקון ליקויים

 הוקם צוות לתיקון ליקויים ונערכה לפני כשבוע פגישה ראשונה. מבקרת הפנים החדשה תצטרף לצוות זה.
 חדר אוכל:

אחר מהסביבה. חדר האוכל עובר שיפוץ  הגענו להסכמה עם הקבלן שזכה במכרז להעביר את המכרז לקבלן
 והכלים יוחלפו.

 חברת טבע:
מצאנו לנכון, אני ומנכ"ל המועצה, להצטרף למספר פגישות אצל ראש עיריית באר שבע ובהפגנות על מנת 

יש לעובדי טבע את התמיכה להביע את חרדתנו מצד אחד ולהגיד אמירה שתומכת בעובדים מצד שני. 
 פה לרשותם.הסולידרית שלנו ואנו 

 :FTIRמערכת 
קיבלנו את פסק הבורר שלא לטובתנו. אנו מאמינים שאנו צודקים והם טועים בגלל נתונים שמתקבלים 
מהמערכת. היועמ"ש הציע מס' הליכים להמשך ואנו בחרנו בפנייה לבית המשפט המחוזי שתקבע את 

 מבחינתנו המערכת לא לשביעות רצוננו לאור ההסכם. החלטתה.
 ית ניטור אוויר:אפליקצי

 כולכם יכולים להוריד את אפליקציית ניטור האוויר החדשה של המועצה. תודה ליחידה הסביבתית.
 ביקור מנכ"ל משרד הפנים:

 יתקיים ביקור מנכ"ל משרד הפנים. כולכם מוזמנים. 18.01.2017בתאריך 
 תלונה ממנכ"ל אקוסול:

לפני כשבוע התקבלה תלונה על כך שהוצאתי מוזמן מישיבת המליאה. התלונה לא היתה נכונה. נטען בתלונה 
שאני פגעתי כביכול בד"ר איתן זילביגר מאקוסול ושהוצאתי אותו מהישיבה בצורה בוטה ושאין לי זכות 

 רה והוא לא מוזמן אליה. להוציא אותו. הושב לו כי הוא הוצא מישיבת ועדת הנהלה/כספים שהינה ישיבה סגו
הכל מוקלט וביקשתי ממנו בצורה יפה שהוא לא יכול להשתתף בישיבה. ועדת תכנון ובנייה היא ישיבה פתוחה 
אך לא כל אחד יכול לשאול שאלה כפי שהוא ביקש. אין לו סמכות והיזם אינו חייב לתת לו תשובה. אנו לא 

 יבות המליאה והועדה לתכנון ובניה באתר המועצה.שולחים יותר זימונים אלא מפרסמים את מועדי יש
 
 אישור פרוטוקולים. .2

 
 27.11.2017, מיום 10/2017אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  .2.1    

 
 גדי אלפסי:

 
 .מבקש לאשר
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 החלטה:
 

 פה אחד. מאושר
   

 מן המניין בנושא אישור תקציב אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת וועדת כספים/הנהלה שלא . 2.2    
 12.12.2017מיום  2018לשנת            

 
 גדי אלפסי:

 
 .מבקש לאשר

 
 החלטה:

 
 ר פה אחד.מאוש

 
 03.12.2017 אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא החלפת ראש המועצה בועדת בחינת כ"א מיום. 2.3   
 

 גדי אלפסי:          
 

 מבקש לאשר.          
 

 החלטה:          
 

 פה אחד. מאושר     
 

 27.11.2017מיום  04/2017אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת שפכים וחו"מס .    2.4
 

 גדי אלפסי:           
 

 מבקש לאשר.           
 

 
 החלטה:           

 
 מאושר פה אחד.     

 
 201725.12.מיום  201780/ספים אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כ.    2.5

           
 גדי אלפסי:          

 
 מבקש לאשר.          

 
 החלטה:          

 
 מאושר.     
 ד"ר אלי רוזנברג שלא נכח בישיבה. –נמנע      

 
 איחוד וועדת איכות אוויר וועדת שפכים וחומ"ס לוועדת איכות הסביבה .3

 
 אופיר אבידן:     

 
 4מתקיימות במועצה שתי ישיבות: ועדת שפכים וחומ"ס וועדת איכות אוויר. כל ישיבה מתקיימת נכון להיום 

ישיבות במהלך השנה. הועדות עובדות באופן תקין, אך אין מספיק חומר על מנת להכיל  8פעמים בשנה, סה"כ 
ת הסביבה. היא ועדת איכו –לאחד את שתי הועדות לוועדה אחת  –ישיבות. עלה בעבר ועולה גם עכשיו  8
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 –יו"ר, יוסי גולדשטיין  –ד"ר ארנונה אייל  –פעמים בשנה. המצב המוצע מבחינת הרכב הועדה  4תתקיים 
 אוסנת ורטהיים. מי שמעוניין להצטרף לוועדה, מוזמן. –חבר. מזכירת הועדה  –חבר, ד"ר אלי רוזנברג 

 
 גדי אלפסי:

 
 מבקש לאשר.

 
 החלטה:

 
 מאושר פה אחד.

 
 מינוי משרה וגובה שכר עבור מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור הנכנסת , גב' דינה סבן אישור . 4

 
 :גדי אלפסי     

 
 למפעלים גדולים במס  פקיד שומה  היתהקלטנו מבקרת פנים למועצה, רו"ח דינה סבן. בתפקידה הקודם      
 ולעזור לה בעת הצורך. בהתאם לתקנות משרד   הכנסה. יש לה ניסיון ויכולת בביקורת. נשמח לקלוט אותה      
 משרה וגובה השכר של מבקר פנים ברשות  50% -הפנים עלינו לאשר את טווח השכר שלה. היא תועסק ב     
 .01.01.2018משכר מנכ"ל. היא תחל את עבודתה במועצה החל מיום  90%מקומית הוא      

 
 מבקש לאשר.     

 
 :החלטה

 
 מאושר פה אחד.

 
 להעביר את האישור למשרד הפנים. נא

  
 
 

 .ננעלת הישיבה
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