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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
מבנה המועצה
טרם יצא מכרז מס'  . 4ישנן מספר בעיות עם האדריכלית .המנכ"ל נפגש עמם מספר פעמים וכנראה ייצא
מסמך שיחזיר אותם לתלם ,ללא הוצאות חריגות.
מפעל סלע
עתר לבית המשפט בעתירה מנהלית .היו שני דיונים .בדיון האחרון אנחנו ,משרד הכלכלה ,המשרד להג"ס
ורמ"י עמדנו על הזכויות והעקרונות שלנו וסלע עמדו על שלהם .הם סירבו להצעתנו להחליף להם מגרש .אנו
ממתינים לפסק דין של בית המשפט.
ועדת ערר  -ארנונה
במועצה אין ועדת ערר לעניין הארנונה ולכן אנו מחוייבים להקים ועדת ערר .הוועדה מורכבת מכל אדם
הכשיר להיבחר לחבר מועצה .לכן ,אני מציע שעל אותו מפתח שיש לנו תהיה ועדת ערר :יהיה חבר נציג
המפעלים וחבר נציג הרשויות .על היו"ר להיות משפטן שיש לו ידע בתחום הארנונה והחיובים
המוניציפאליים .המפעלים החדשים הגישו השגות והאפשרות שלהם היא לגשת לוועדת ערר.
מבקש לאשר את הקמת הוועדה.
החלטה:
מאושר פה אחד.
ביקור חגית מגן – ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר ,שלטון מקומי
שבוע שעבר ביקרה במועצה חגית מגן ,ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר בשלטון המקומי .יש לנו המון נושאים
שמטופלים מול הגוף הזה.
אופיר אבידן:
המועצה פועלת בתוקף הסכם קיבוצי מיוחד ולכן הקשר שלנו עם מרכז השלטון המקומי היה די רופף .אנחנו
מנסים להתחבר אליהם בכל מיני נושאים שהם יכולים לעזור לנו בהם בעיקר מול האוצר .הצגנו להם את
המועצה ואת ייחודיות המועצה .מקווה שיהיו לטובתנו ויעזרו לנו גם להעלות את דירוג המועצה .מרמה 3
לרמה .4
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ביקור מנהלת מעבר תע"ש לנגב:
בראשות האלוף בדימוס ,יאיר נווה .היתה ישיבה מאד מוצלחת .סיכמנו עמם מספר דברים :לייחד המחלקת
ההנדסה שני עובדים שחלקם ימומן על ידי מנהלת המעבר וחלקם על ידינו על מנת שייתנו מענה מהיר וטוב
לנושא התכנון וההיתרים ,תחום הבטחון והסודיות ,תרומתם ועזרתם בעניין התשתיות והכביש מעבר .התכנון
שלהם הוא לעלות על הקרקע בינואר  .2020הם הציגו בפנינו את תכנית הבינוי המתארית ,תשתיות ,כבישים
וכו'.
ביקור מנהלת מעבר צה"ל דרומה:
בראשות איציק כהן .היתה פגישה טובה .המטרה היא ליצור שיתופי פעולה בינם לבין המועצה.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,05/2019מיום 27.05.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר.
(ד"ר אלי רוזנברג  -נמנע – לא נכח בישיבה)
 .2.2אישור פרוטוקול מישיבת ועדת ביקורת  01/2019מיום 27.05.2019
יוסי גולדשטיין:
ברשימת ההמלצות ישנה המלצה שהתקבלה חלקית.
שמעון אלמליח:
המבקרת עשתה עבודה מצויינת .עד היום היינו מקבלים את הדו"חות בכותרות ,מה שהקשה עלינו לרדת
לשורשם של דברים ולהבין את הנושאים .במסמך של דינה היא הכינה את כל ההמלצות ,כך שלמעשה
הכל מסודר ומאורגן .זה עדיין לא הצגת הדו"ח ,הוא יוצג בדיון הבא כי דינה לא יכלה להגיע היום ולכן
אני מעדיף שהיא תענה על השאלה של יוסי.
יוסי גולדשטיין:
מי אחראי על הלו"ז לתיקון הליקויים?
שמעון אלמליח:
מנכ"ל המועצה.
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גדי אלפסי:
תודה רבה לדינה על העבודה היפה שעשתה .המבקרת לקחה נושאים משמעותיים בהתאם לתכנית
העבודה לשנת  , 2018בדקה לעומק ,נתנה הערות בונות עם התייחסות מקצועית ואף נתנה פתרונות אשר
לא רואים את זה בהרבה דו"חות .ועדת הביקורת ישבה ודנה עמה בנושא הדו"ח והגיעה לתוצאות
טובות .אני מקווה שבשנת  2020כל ההערות ייושמו.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
בכפוף לכך שבישיבת המליאה הבאה יוצג ויאושר הדו"ח.
 .3אישור פטור ממכרז למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה למועצה
גדי אלפסי:
יצא מכרז ומצאנו את עצמנו עם ספק אחד שאנו לא רוצים לעבוד איתו כי מי שפוגע בתשתית המועצה
ובתשתית ההולכה של הש פכים בניגוד להוראות שקיבל ממפקח המועצה אנו לא מוכנים לעבוד איתו .במכרז
הראשון נקנו  12מעטפות אך ניגשו רק ספק אחד או שניים .לכן ,אנו מבקשים את רשות המועצה לגשת למהלך
פטור ממכרז ולגשת להצעות מחיר ולאשר לצוות המקצועי לנהל משא ומתן לבחירת קבלן למתן שירותי
הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה למועצה.
משה יחזקאל:
מהיכן תהיה הבחירה של הקבלנים?
גדי אלפסי:
אנו נבקש מהקבלנים שקנו מעטפות וגם מכאלה שלא קנו להגיש הצעות מחיר.
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .4הצגת דו"ח סיור לאזור התעשייה לאנז'ו ,סין
אופיר אבידן:
מציג מצגת משלחת ערי תעשייה תאומות – מטרת הנסיעה ,מסלול הנסיעה ,תוכן הביקורים ,סיכום
ומסקנות.
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 .5שונות
גדי אלפסי:
ד"ר אלי רוזנברג עוזב אותנו לטובת שנת שבתון בחו"ל .אנו נקיים לו אירוע פרידה באחת החופשות שלו
בארץ .אנו מודים לך מאוד על תרומתך למועצה.

הישיבה ננעלת.

_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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