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 :דיון
  
  

 דיווח ראש המועצה .1
  

 גדי אלפסי:    
  

 פותח את הישיבה.     
 

 ר מבנה המועצהגממכרז 
הצעות. ביקשתי לבחון  2מעל האומדן והתקציב. התקבלו  60%התקבלו תוצאות המכרז בסדרי גודל של כמעט 

משפטית האם ניתן לבטל את המכרז ולבדוק האם היו טעויות באומדן. הנחנו את מחלקת ההנדסה לבדוק יחד 
 להתכנס ולדון שוב ולבחון אלטרנטיבות. עם גורמי התכנון את הנושא. במידה ונראה כי אין סטייה, נצטרך 

 
 עבודות הפיתוח 

 העבודות מתקדמות לשביעות רצוננו.
 

 המפעלים החדשים
ת ארנונה על מה אנו נמצאים בשלבים מתקדמים לגבי צירופם למערכת הגבייה שלנו. התקדמנו בנושא גביי

דדים ימדדו את השטחים ונוציא שלא שנוי במחלוקת מבחינת הגדלים. סדרי הגודל נמוכים ממה שחשבנו. מו
 שומה לאחר מדידה. 

עם תע"ש הנושא יותר מורכב. הם טוענים שאנו לא יכולים לחייב אותם כי יש להם הסכם עם המדינה ושהם 
לא מחזיקים את הקרקע. גם את מה שלא שנוי במחלוקת הם אינם מוכנים לשלם. למפעלים ביטחוניים יש 

 הביטחון והם מאשרים תכניות ורישוי עסקים. אופיר נפגש עמם פעמיים.  ועדה משותפת למשרד הפנים ומשרד
 

 תביעות שונות
 ישנם תביעות שונות נגד המועצה. חלקן של עובדים שעבדו במועצה.

 

FTIR 
 הגשנו ערעור לבית המשפט העליון בנושא.

 
 משלחת מסין

 חתמנו על הסכם אזורי תעשייה תאומים עם אזור תעשייה מסין.     
 
 סיור קציני משטרה     

 ר של קציני משטרה ממרחב הנגב. הם התרשמו ולמדו על המועצהסיונערך      
 

 ביקור דיאא אסאדי     
 . הוא הגיע להתרשם מהמועצה,    דיאא אסאדי, סגן הממונה על השכר במשרד האוצר, קיים ביקור במועצה     
 , השוו אותנו למועצת תפן שהיא מועצה של    4כאשר ביקשנו להעלות את רמת הרשות לרמה בעיקר לאור זה ש     
 דונם, שטח קטן בהרבה מנאות חובב. 6,000     

 

 comondoEתערוכת      
 בתערוכה התרשמנו ממספר נושאים    ימים.  3באיטליה של  תערוכהמשלחת מהמועצה ל יצאה 05.11בתאריך      
 יכולים להתאים לפעילות המועצה. ניר יציג בישיבת המליאה הבאה דו"ח מסכם של הסיור.ומוצרים ש     
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 תרגיל נפתי     
   החודש היה מתוכנן להיערך תרגיל נפתי עם כלל גורמי הבטחון. עקב ביטול השתתפות של כב"ה וההסלמה      
 מחלקת הבטחון תבדוק מועד חדש לתרגיל. בדרום התרגיל בוטל.     

 
 תאונות במפעלים     

 . הנושא הזה מטריד אותנו ואין חוט מקשר למקרים הללו בתקופה האחרונה ישנו רצף של תאונות במפעלים     
 שאנו יכולים להצביע על הגורם לכך.     

 
 
 אישור פרוטוקולים. .2

 
 29.10.2018, מיום 09/2018אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  .2.1    
 

 גדי אלפסי:
 

 .מבקש לאשר
 

 החלטה:
 

 .נמנע. לא נכח בישיבה( –)ד"ר אלי רוזנברג  מאושר
 

 29.10.2018אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא דו"חות כספיים מיום  2.2    
 

 גדי אלפסי:
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 נמנע. לא נכח בישיבה(. –מאושר )ד"ר אלי רוזנברג 
   

 29.10.2018מיום  06/2018ור פרוטוקול ועדת הנהלה/כספים ראיש .3.2    
 

 גדי אלפסי:
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 נמנע. לא נכח בישיבה(. –מאושר )ד"ר אלי רוזנברג   
 

 26.11.2018מיום  07/2018אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים  .2.4 
 

 גדי אלפסי:
 

 הישיבה לא התקיימה.
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 רכב ועדת מכרזיםאישור הרחבת ה .3
 

 :גדי אלפסי    
  

 מבקש לאשר את הרחבת ועדת מכרזים.    
 
 :החלטה    
 

 מאושר פה אחד.    
 
 2019הצגת ואישור תכנית העבודה לשנת . 4

     
 אופיר אבידן:    

  
 .2019מציג את תכנית העבודה לשנת     
     
 משה יחזקאל:    
 

 לדעתי זה יעד פנטסטי ויכול לשמש מנוף –ינת הטמעת רעיונות בינלאומיים בחהמשך יישום עיקרון הסינרגיה ו    
 מצויין לשיפור בתוך המפעלים. אם אנו מסתכלים על היבטים סביבתיים אולי כדאי שהוועדה לאיכות הסביבה     
 נרוויח גם ברמה של מועצה וגם ברמה של המפעלים.זוהי הזדמנו טובה שכוועדת היגוי.  תפקדת    
 
 ד"ר אלי רוזנברג:   
 
 לדעתי זה אמצעי להשיג את כל הדברים האחרים והייתי מגדיר את זה כשיטה ולא כיעד.   
 

  הערות חברי המועצה לתכנית העבודה יועלו בישיבת ועדת הנהלה/כספים שלא מן המניין בנושא תקציב
 .10.12.2018בתאריך  2019לשנת 

 
 

 .ננעלת הישיבה
 
 
 

_________________       ________________ 
 אופיר אבידן             עו"ד גדי אלפסי    

 מנכ"ל המועצה            ראש המועצה    
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