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נוכחים:

גדי אלפסי ,עו"ד
יוסי גולדשטיין
משה יחזקאל
יגאל צרפתי
מוטי אברג'ל
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 יו"ר המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. נציג משרד הכלכלה  -חבר. נציג מועצת רמת נגב – חבר. -נציג משרד הבריאות – חבר.

נעדרו:

מאיר יפרח
ד"ר ארנונה אייל
שמעון אלמליח

 נציג מועצה אזורית אשכול -חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. -נציג מפעל טבע טק  -חבר.

סגל המועצה :אופיר אבידן
רו"ח לירז שוורץ טל
עו"ד אלדד אופק
חיים אוחיון
ניר חסון
דינה סבן
אורי בינדר

 מנכ"ל המועצה. גזברית המועצה. יועמ"ש המועצה. מנהל תפעול. מנהל יח"ס. מבקרת פנים. -יועץ תקשורת.

סדר היום:
.1
.2

.3
.4
.5

דיווח
דיווח ראש המועצה.
.1.1
אישור פרוטוקולים
אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,03/2019מיום .25.03.2019
.2.1
אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין לאישור הצטרפות מועצת נאות חובב
.2.2
לאשכול נגב מזרחי מיום .14.04.2019
אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות הסביבה  01/2019מיום .25.03.2019
.2.3
אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים  02/2019מיום .29.04.2019
.2.4
אישור מינוי ד"ר ארנונה אייל כחברת ועדת מכרזים ,במקום מר מאיר יפרח.
דיון ,שימוע והחלטה בהמלצת ראש המועצה לסיום העסקתה של מהנדסת המועצה.
שונות.
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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
ועדה גאוגרפית
הוזמנו להציג את עמדתנו בוועדה שתתכנס בתאריך  .01.05.2019נשלחו אלינו שאלות שעליהם השבנו ולאחר
מכן נשלחו אלינו עוד מספר שאלות .הבהרנו כי המועצה יכולה להעמיד כ 10,000,000 -מיליון  ₪לטובת
חלוקת ההכנסות.
משלחת לסין
המשלחת יוצאת לסין בתאריך  12.05.2019ותחזור לארץ בתאריך  .21.05.2019אנו נסייר באזור התעשייה
בלאנז'ו ,עימם חתמנו על ברית אזורי תעשייה תאומים .בנוסף ,נסייר במפעלי כי"ל בשנגחאי ומפעלי אדמה
בבייג'ין.
יום המעשים הטובים
השנה המועצה לקחה חלק ביום המעשים הטובים ב"מאיר פנים כח לתת" בדימונה.
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יתקיים ביום רביעי הבא .אנו נקיים טקס זיכרון במועצה באנדרטת חטיבה .99
מנהל אגף חירום ובטחון
אריק אדרי ,מנהל האגף החדש ,החל את עבודתו וקיים חפיפה עם תומר אהרון.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,03/2019מיום 25.03.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר.
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 .2.2אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין לאישור הצטרפות מועצת נאות חובב לאשכול
נגב מזרחי מיום 14.04.2019
גדי אלפסי:
יורד מסדר היום.
נפגשנו ודנו בנושא רק עם אשכול נגב מזרחי ואנו רוצים להיפגש ולבדוק את הנושא גם עם אשכול נגב
מערבי.
.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת איכות הסביבה  01/2019מיום 25.03.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר.

.2.4

אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים  02/2019מיום 29.04.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר.

 .3אישור מינוי ד"ר ארנונה אייל כחברת ועדת מכרזים ,במקום מר מאיר יפרח
גדי אלפסי:
בהזדמנות זו נאחל למאיר יפרח החלמה מהירה.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר.
 .4דיון ,שימוע והחלטה בהמלצת ראש המועצה לסיום העסקתה של מהנדסת המועצה
גדי אלפסי:
יורד מסדר היום.
מהנדסת המועצה החליטה כרגע להגיש את התפטרותה.

הישיבה ננעלת.
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_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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