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 :דיון

  
  

 דיווח ראש המועצה  .1
  

 די אלפסי: ג    
  

 פותח את הישיבה.      
 

 התפשטות נגיף הקורונה      
 

 המועצה ממשיכה להקפיד על ההנחיות ועל התו הסגול. 
 

 מבנה המועצה ומרכז המבקרים
 

 . והצפי למעבר הוא בחודש ספטמבר לפני החגיםהעבודות מתקדמות 

       
 אירועים באקוסול 

 
קוסול. הוצאנו צו סגירה למפעל. בעקבות הצו, אקוסול הגישו  לפני כחודש היו מספר אירועים של שריפות בא

בקשה לבית המשפט. במהלך הימים שהמפעל היה סגור הם עבדו על פי ההנחיות שלנו ולכן צמצמנו להם את  
 הצו. בנוסף, יצא היום צו מתקן נוסף שנותן מענה לטענות של המפעל. 

 
 צמצום רדיוס טווח ההשפעה      

 
אשות תומר גטהולף ביקשה לקיים ישיבה ראשונה להתנעת הנושא במהלך החודש. אני  הוועדה המחוזית בר 

הודעתי להם שהמועצה לא מתכוונת להשתתף בישיבה עד שימונה יו"ר לוועדה במקום דוד לפלר שסיים את  
של    בינתיים מונתה הממונה על המחוז .  ות הדעת של המומחה ששכרה המועצה תהיה מוכנהתפקידו ועד שחו

 . 26.08.2020משרד הפנים, לילי פיינטוך, כיו"ר הוועדה והישיבה נדחתה לתאריך 

 
 40תב"ע       

  
 החלו העבודות להשלמת עבודות הפיתוח של המתחם. מקווה שנסיים אותן עד סוף השנה.      

 
 מכרזים      

 
 המטמנה של החומרים    אפשר לנו לקדם את כל הפיתוח של המטמנה,הגשר י  –** מכרז גשר נחל סכר      

 המסוכנים, האיזור מעוף עוז לסלע.          
 הודענו לחברה שהועסקה במועצה על סיום ההתקשרות. המכרז החדש ייצא בימים      –** מכרז אבטחה      

 הקרובים.          
 

 פגישות      
 

 חברה לשירותי איכות הסביבה.   ** מחר מגיעה השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל, לביקור במועצה וב      
 כמו כן, נפגשנו עם מנכ"ל המשרד, גיא סמט, בנושאים שונים.         

 ** נפגשתי עם שר הכלכלה, ח"כ עמיר פרץ, בנושא מינוי נציג מטעמם כחבר מועצה ועל נושאים שמתעכבים        
 שרד הכלכלה, אשר רואים במועצה כמרכז    ל המחוזות במבמשרד מסיבות שונות. כמו כן, נפגשנו עם סמנכ"          
 חיי התעשייה בישראל.          

       



 

 3 

 
 אישור פרוטוקולים .2

 
 25.05.2020מיום  05/2020אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה   .2.1    
 

 גדי אלפסי: 
 

 .מבקש לאשר
 

 החלטה:
 

 שר פה אחד. מאו
 

 20206.092.מיום  2020/50הלה/כספים  אישור החלטות מישיבת ועדת הנ    .2.2    
 

 : גדי אלפסי  
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 
 אישור עדכון שכר גזברית המועצה, רו"ח לירז שוורץ טל. 3
 

 גדי אלפסי:     
 

 בהסכם העבודה של גזברית המועצה ישנן מדרגות שכר על פי הוותק שהיא צוברת. על פי כך, היא צריכה לקבל     
 החודש העלאה בשכר.     
 מבקש לאשר.     
 

 החלטה:     
 

 מאושר פה אחד.     
 
 

 
 . ננעלת הישיבה

 
 
 
 

 _________________        ________________ 
 אופיר אבידן              עו"ד גדי אלפסי     

 מנכ"ל המועצה             ראש המועצה     
      

 
 . מרלישני רשמה: 

 
 : העתקים

 .משתתפים
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