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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
מבנה המועצה ומרכז המבקרים
ישנו קבלן זוכה במכרז מס'  – 4מתכת עדין .החריגה בתקציב הפרוייקט היא מינורית.
אורפאן
יצא אליהם מכתב התראה נוסף שמודיע להם על סילוק מהמשך הפרוייקט .נמצאים בידינו כ90%-
מהחומרים .אנו נצא למכרז חדש ונפנה להליכים משפטיים נגדם.
צמצום רדיוס טווח ההשפעה
טרם התקבלו תגובות היועמ"שים של המפעלים .אני חושב שחייבת להיות עבודת מטה ואין לקחת סיכון.
המשרדים השונים והרשויות מתנגדים לצמצום הרדיוס.
אופיר אבידן:
העניין הוא לא רק ההשקעה הכספית של המפעלים .האיום הנוסף הוא על המועצה ,כי הרדיוס הוא רדיוס
סיכונים מצרפי של כל המפעלים .כשיבוא מפעל חדש ,לא תוכל להתפתח מעבר למה שיש כיום.
שמעון אלמליח:
עם גידול שטח המועצה ,מהיכן אתה לוקח את הרדיוס? איך שלא תסתכל ותבחן את זה כל גידול או צמצום
טווח הסיכון משפיע על כולנו.
כנס התאחדות התעשיינים
אופיר אבידן:
אנו משתפים פעולה על בסיס קבוע עם התאחדות התעשיינים .אירחנו אותם יחד עם נציגי המפעלים .נושא
אחד שעלה לדיון הוא רדיוס טווח ההשפעה .לפני שבוע ההתאחדות עדכנו אותי כי הוועדה המחוזית הודיעה
להם כי הם יהיו חלק מצוות הבדיקה בנושא .הם ישקיעו משאבים ויביאו יועץ שיציג את עמדת המפעלים.
נושא נוסף שעלה ,כיצד מיישמים יחד את עניין ההכשרה המקצועית.
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סיור בקריית ההדרכה
אופיר אבידן:
סיירנו בקריית ההדרכה על מנת לראות ,להכיר ולבדוק אפשרויות לשיתוף פעולה עם החברה הפרטית
שמנהלת את קריית ההדרכה .נביא אותם להציג את שירותיהם בפני פורום מנהלי אתרים.
מ"מ יו"ר המועצה
בישיבת המליאה הבאה אעדר עקב נסיעה לחו"ל .ימלא את מקומי בישיבות המליאה חבר המועצה ,יגאל
צרפתי.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,11/2019מיום 23.12.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (מאיר יפרח ,מוטי אברג'ל ,ד"ר איזבלה קרקיס – נמנעים – לא נכחו בישיבה).
 .2.2אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בנושא אישור תקציב לשנת
 2020מיום 23.12.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (מאיר יפרח ,מוטי אברג'ל ,ד"ר איזבלה קרקיס – נמנעים – לא נכחו בישיבה).
.2.3

אישור פרוטוקול ישיבת וועדת ביקורת  04/2019מיום 26.12.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.2.4

אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה/כספים  06/2019מיום 23.12.2019
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (מאיר יפרח ,מוטי אברג'ל ,ד"ר איזבלה קרקיס – נמנעים – לא נכחו בישיבה).

.2.5

אישור החלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  01/2020מיום 27.01.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

אישור הגדלת הסכם עם קבלן חשמל מבנה המועצה א .ליטמן
(בהמשך למסמך בסימוכין אק 0051-20-מיום  23.01.2020בנושא גיבוש החלטה לגבי המשך פעילותו של
א .ליטמן במבנה המועצה ומרכז המבקרים)
איתי קריספין:
לקבלן החשמל א .ליטמן יש שני חוזים תקפים מול המועצה על סך כ 6-מש"ח .כיוון שהעבודות שנעשו
בבניין נעצרו לפני כמעט שנתיים וההסכם עם ליטמן נחתם בשנת  ,2013החלטנו לבחון במכרז הקרוב את
עבודות החשמל בנפרד על מנת לבדוק שינויי תקינה ,שינויים בשוק ,טכנולוגיות שהשתפרו ,מחירים
וכדומה .ניתן לראות בטבלה המצורפת שהקבלן א .ליטמן הציע פחות מהקבלן הזוכה במכרז  .4בנוסף,
א .ליטמן הגיש מחירים בפאושל ,מה שמונע חריגים .סה"כ החיסכון כ 2 -מש"ח .אי לכך ,אנו ממליצים
להמשיך עם קבלן החשמל הקיים.
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.4

אישור השתתפות משלחת מקצועית בכנס משאבי אנוש  ,SHRM 2020סן דייגו ארה"ב
(בהמשך למסמך בסימוכין א 870-19-מיום  08.12.2019בנושא משלחת מקצועית להשתתפות בכנס
משאבי אנוש  ,SHRM 2020סן דייגו ארה"ב )28.06-01.07.2020
אופיר אבידן:
עולם התעסוקה דינמי ומתפתח במגוון נושאים .יש קבוצה בארץ שמאגדת את כל החברות במשק.
הקבוצה יוצאת כמשלחת משותפת לכנס שעוסק במשאבי אנוש בארה"ב .חשבנו שיהיה מועיל להצטרף
על מנת ללמוד ולהכיר את התפתחות נושא משאבי אנוש בעולם.
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.5

אישור השתתפות נציגי המועצה בסיור מקצועי באתרי טיפול בפסולת באירופה
(בהמשך למסמך בסימוכין נח 0035-20-מיום  16.01.2020בנושא סיור מקצועי לאתרי טיפול בפסולת –
צרפת ,גרמניה ,שוויץ)
ניר חסון:
במסגרת פורום מנהלי יחידות סביבתיות אורגן סיור מקצועי באתרי טיפול בפסולת באירופה .זהו נושא
שאנו פחות בקיאים בו .זוהי הזדמנות לעשות השלמה לפער בידע המקצועי.
גדי אלפסי:
מבקש לאשר
החלטה:
מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.
_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

5
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