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 יו"ר המועצה. נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר. נציגת עיריית באר שבע – חברה. נציג מפעל תרב"מ – חבר. נציגת משרד הבריאות – חברה. -נציג מועצת רמת נגב – חבר.

נעדרו:

שמעון אלמליח
מאיר יפרח

 נציג מפעל טבע טק  -חבר. -נציג מועצה אזורית אשכול -חבר.

סגל המועצה :אופיר אבידן
לירז שוורץ טל
עו"ד אלדד אופק
איתי קריספין
ציון יחיה
ניר חסון
בועז לוין
דינה סבן

 מנכ"ל המועצה. גזברית המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדס המועצה. מנהל אגף חירום ובטחון. מנהל יחידה סביבתית. מנהל תפעול. -מבקרת פנים.
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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
מבנה המועצה ומרכז המבקרים
החלו העבודות של הקבלן החדש במבנה המועצה ,אשר מתקדמות בצורה רצינית ויפה .יש עוד בעיה קטנה עם
קבלן האלומיניום ואם לא יסתדר הוא יקבל מכתב מהיועמ"ש על סיום ההתקשרות עמו ואת העבודה יעשה
קבלן הגמר .קבלן החשמל חזר לשטח ,לאחר שהעתירה שלהם נגד המועצה נדחתה.
פיתוח תב"ע 40
נבחר קבלן במכרז לביצוע העבודות ,אשר יתחיל את העבודה בימים הקרובים.
צמצום רדיוס טווח ההשפעה
ישנה כוונה לצמצם את רדיוס טווח ההשפעה מ 5-ק"מ .הדרך הזו תפגע בכולם .לכן ,שכרנו את ד"ר אלי שטרן
שכתב את חוות הדעת הקודמת שיבדוק האם חלו שינויים שמאפשרים את צמצום טווח ההשפעה .אנו גם
בקשר עם משרדי הממשלה ומסבירים להם את עמדתנו.
כנס מפעלים חיוניים
יתקיים בתאריך  .04.03הכנס מיועד לבעלי תפקידים רלוונטיים במועצה ,במפעלים ובמשרדי הממשלה
ומטרתו לתת מידע וכלים בשעת חירום .הכנס יכלול גם הרצאה של אוהד חמו.
ערב ראש המועצה והרמת כוסית לחג הפסח
יתקיים בתאריך  30.03ויכלול הרצאה של אריק זאבי.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,01/2020מיום 27.01.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (ד"ר ארנונה אייל  -נמנעת – לא נכחה בישיבה).
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 .2.2אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה/כספים  01/2020מיום 27.01.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (ד"ר ארנונה אייל  -נמנעת – לא נכחה בישיבה).
.2.3

אישור החלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  02/2020מיום 24.02.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלת.
_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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