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 :דיון

  
  

 דיווח ראש המועצה .1
  

 גדי אלפסי:    
  

 פותח את הישיבה.     
 

 ומרכז המבקרים מבנה המועצה     
 

 ייצא בסוף החודש. 4מכרז מס'      
 

 אופיר אבידן:     
 

 מטרדי ריח     
 

ה על מנת להסביר מועצהזמנו אותם לבהובלת היח"ס, מטרדי ריח. ים בנושא ס יירטה מתלוננים קבועיח"
 להם על העשייה במועצה והמשאבים שמפעילים על מנת למנוע מטרדי ריח. היתה ישיבה טובה.

 
 כביש גישה חברת חשמל     

 
יש כחלק מקליטת המפעלים החדשים, היתה פנייה מחברת החשמל לעזור להם עם כביש הגישה לשם. הכב

א שטח המועצה ל, מעבר לזה שהאוכלוסייה יושבת על הכביש הזה. זה מסוכן מבחינה בטיחותית ובטחונית
 ו לעזור להם ולחבר מס' גורמים מהתכנון ומהרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.ינובכל זאת ניס

 התכנית הגדולה בסופו של דבר היא להקים מחלף.
 

 כנס סייבר במועצה     
 

לפני מס' חודשים הופעלה תוכנת כופר נגד אחד המפעלים במועצה. התחלנו לנסות למצוא את מקומה של 
המועצה בהקשר הזה ואיך מבחינה רגולטורית אנחנו יודעים לאכוף תנאים דרך רישיון העסק שמחייבים את 

ת הסייבר והמשרד המפעלים לדאוג להגנה שלהם. אנחנו מנסים למנף את הנושא ולומדים אותו יחד עם רשו
 להג"ס. אנו מקדמים כנס ראשוני במועצה בנושא הזה. 

 
 , נגבתעשייה, סביבהכנס 

 
שנה למועצה. יכלול הרצאות  30באודיטוריום של מפעל טבע. כנס מקצועי לציון  26.11.2019בתאריך יתקיים 

 ופאנלים מקצועיים.

 

 
 אישור פרוטוקולים. .2

 
 23.09.2019, מיום 08/2019מישיבת מליאת המועצה אישור תמצית והחלטות   .2.1    
 

 גדי אלפסי:
 

 .מבקש לאשר
 



 

 3 

 החלטה:
 

 .מאושר
 בישיבה( ולא נכח – יםנמנע - מוטי אברג'ל, אלעד מוזיקנט, איזבלה קרקיסד"ר )

 
 23.09.2019מיום  03/2019אישור פרוטוקול מישיבת ועדת איכות הסביבה    .2.2    

   
 :גדי אלפסי  

 
 אשר.מבקש ל

 
 החלטה:

 
 .מאושר

 לא נכחו בישיבה( –נמנעים  -)ד"ר איזבלה קרקיס, מוטי אברג'ל, אלעד מוזיקנט 
 

 23.09.2019מיום  04/2019אישור פרוטוקול מישיבת ועדת הנהלה/כספים  .2.3 
 

 :גדי אלפסי  
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 .מאושר
 לא נכחו בישיבה( –ים נמנע -ד"ר איזבלה קרקיס, מוטי אברג'ל, אלעד מוזיקנט )
 

 28.10.2019מיום  05/2019אישור החלטות ועדת הנהלה/כספים  .2.4 
 

 :גדי אלפסי  
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד.
 
 
 אישור חברי ועדת ערר לענייני ארנונה . 3
 

 חברי הוועדה מציגים את עצמם. 
 

 גדי אלפסי:
 

 מבקש לאשר:              
 יו"ר הוועדה –ב עו"ד אבנר דוידו 
 חבר –עו"ד יונתן דוד  
 חבר -מר אמיר אלחייק  

 
 החלטה:             

 
 .פה אחד מאושר             
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 אישור עבודה נוספת לעובדת המועצה, גב' אסנת ורטהיים .4

           
 גדי אלפסי:              

 
 ץ לשעות העבודה.עובדת המועצה אסנת ורטהיים מבקשת לעסוק ברפלקסולוגיה מחו 

 
 מבקש לאשר.              

 
 החלטה:              

 
 פה אחד.  מאושר              

 
תכנית למנכ"לים ומזכירים ברשויות  PROאישור השתתפות מנכ"ל המועצה, אופיר אבידן, בסיטי  .5

 המקומיות, הכוללת סיור לימודי בלונדון
 

 :גדי אלפסי 
 

 מבקש לאשר.              
 

 החלטה:              
 

 פה אחד.  מאושר              
 

  
 
 

 .ננעלת הישיבה
 
 
 
 
 

_________________       ________________ 
 אופיר אבידן             עו"ד גדי אלפסי    

 מנכ"ל המועצה            ראש המועצה    
 
 

      
 .מרלישני רשמה: 
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