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דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
התפשטות נגיף הקורונה
אופיר אבידן:
בהתאם להנחיות משרד הפנים המועצה צמצמה את מצבת כח האדם .עומדים על  30%מסך כח האדם
במועצה .אנו מחזיקים ומשמרים את המערכים שאליהם אנו מחוייבים :ניטור אוויר ,כספים ,אתר פסולת
ועוד .אנו גם מוודאים שהשירות שאנו מחוייבים לתת למפעלים מתקיים .אנו מתכנסים כל בוקר להערכת
מצב .המועצה בסך הכל במסגרת המענה הנדרש .אין דבר אקוטי שאנו לא יודעים לתת עליו מענה .אנו דואגים
שהעובדים ימדדו חום לפני הגעתם למועצה ודאגנו לצייד אותם במיגון הנדרש.
גדי אלפסי:
קיבלנו אישור ממשרד הפנים להשתמש בעד  50%מכח האדם בגלל גודל המועצה .אנו כרגע לא עושים שימוש
באישור זה.
מבנה המועצה ומרכז המבקרים
העבודות מתבצעות בתפוקה מלאה.
כנס מפעלים חיוניים
התקיים בתחילת החודש בהשתתפות משרד הכלכלה ופיקוד העורף .הכנס היה מרשים .נמשיך לקיים עוד
כנסים בנושאים שאנו ייחודיים בהם.
תשתיות כבישים במרחב המועצה
המועצה עובדת על תכנון כבישים בחלק המערבי של המועצה וזאת לאור האישור שקיבלנו להקמת המטמנות
האזוריות .עלינו להיות ערוכים מבחינת תשתיות .אנו מנסים גם לערוך שינויים בכביש  40ולהתחבר אליו וכן
לקדם את כביש החירום .נערכה ישיבה עם משרד התחבורה.
פיתוח תב"ע 40
במכרז לפיתוח תב"ע  40השתתפו כ 4-5 -קבלנים ואחד מהם זכה .הקבלן גילי ויואל עזריה הגיש עתירה לבית
המשפט .המועצה הגישה תשובה לעתירה ,כך גם הקבלן הזוכה .הגיעו להסדר שהתובעת תגיש את עיקר
טיעוניה ואנחנו מנגד נגיש את עיקר טיעונינו ואנו כעת ממתינים להחלטת בית המשפט .במקביל ,ביטל בית
המשפט את צו המניעה הזמני.
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נסיעות מקצועיות לחו"ל
עקב התפשטות הקורונה ,הוקפאו כל הנסיעות המקצועיות לחו"ל.
מועצה תעשייתית כלל ארצית
עלה רעיון להפוך את המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב למועצה כלל ארצית .היום אנו יושבים על
שטח מוגדר .עם צירוף השטחים המזרחיים ,אין רצף טריטוריאלי .לכן ,אנו לא רואים סיבה לא לצרף למועצה
את מישור רותם או אורון .אנו חושבים שהתועלת יכולה להיות מאוד גדולה בהיבטים שונים .הצגנו את
התכנית בפני שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים והם הפנו אותנו לקדם את הנושא מול הוועדה הגאוגרפית.
 .2אישור פרוטוקולים.
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,02/2020מיום 24.02.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (שמעון אלמליח  -נמנע – לא נכח בישיבה).
 .2.2אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה/כספים  02/2020מיום 24.02.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (שמעון אלמליח  -נמנע – לא נכח בישיבה).
.2.3

אישור החלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  03/2020מיום 30.03.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

אישור העלאת הרשות לרמה 4
גדי אלפסי:
המועצה פעלה רבות להעלאת רמת הרשות לרמה  .4העלאה זו תשפיע גם לטובה על שכר חלק מהעובדים.
בנוסף ,משרד האוצר אישר לנו לעשות דרגות ביניים לדרגות הקיימות היום.
מבקש לאשר.
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החלטה:
מאושר פה אחד.
.4

אישור העסקת מפקח בנייה נוסף
גדי אלפסי:
משרד האוצר אישר מפקח בנייה נוסף באגף ההנדסה בשל גודל המועצה.
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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