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

 מנכ"ל המועצה. גזברית המועצה. יועמ"ש המועצה. מהנדס המועצה. מנהל אגף חירום ובטחון. מנהל יחידה סביבתית. מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה. -מבקרת פנים.
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דיווח ראש המועצה.
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.2.2
שונות.

1

דיון:

 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
התפשטות נגיף הקורונה
כל העובדים חזרו לעבודה והמועצה עדיין מתנהלת בשגרת קורונה בהתאם לתו הסגול.
מבנה המועצה ומרכז המבקרים
העבודות מתקדמות ואני מקווה שלפני החגים נעבור למבנה.
מש"ק מועצה
החל מתחילת השבוע הוצב פה מש"ק מועצה .בעבר היה פה מש"ק ובגלל בעיות תקציב החליטה משטרת
ישראל לא להקצות שוטרים ליישובים בארץ .פנינו למפקד המחוז וביקשנו שייבחן את הנושא בשנית ואף
אמרנו שהמועצה מוכנה לממן את השוטר.
צמצום רדיוס טווח ההשפעה
ד"ר אלי שטרן קיים פגישות עם אדמה-מכתשים וגלובוס.
אירועים
אירוע בטחוני – פריצה למחסנים של תרב"ם.
אירועים בטיחותיים – שריפה בבריכת תשטיפים של תרכובות ברום ,שריפה במפעל אקוסול.
יש להקפיד יותר על נהלים ,לתדרך עובדים אנו מקיימים במהלך השנה כנסי בטיחות שמיועדים גם לעובדי
המפעלים.
רוכבים לעבודה
בתאריך  04.06יתקיים הפנינג רכיבה על אופניים לציון יום איכות הסביבה הבינלאומי בשביל אופניים מבאר
שבע למועצה ומיועד לעובדי המועצה והמפעלים.
 .2אישור פרוטוקולים
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  04/2020מיום 27.04.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (נמנעת  -ד"ר איזבלה קרקיס – לא נכחה בישיבה)

2

 .2.2אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה/כספים  04/2020מיום 27.04.2020
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר (נמנעת  -ד"ר איזבלה קרקיס – לא נכחה בישיבה)

הישיבה ננעלת.

_________________
עו"ד גדי אלפסי
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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