
 

 

 2020אוקטובר  01          
תשפ"אי                                                                                                                                          תשרי  "ג 

 762-20-מספרנו: א           
 

   21.09.2020מיום   08/2020תמצית ישיבת מליאת המועצה 
 

 יו"ר המועצה.  -            גדי אלפסי, עו"ד            :נוכחים
 חבר. –נציג מפעל אדמה מכתשים   -  הדרן עולמי   

 חבר.  –נציג מפעל תרב"מ  -  אלעד מוזיקנט 
 חבר.  -נציג מפעל טבע טק   -  שמעון אלמליח 

 חבר.  –נציג מועצת רמת נגב  -  מוטי אברג'ל 
 חברה.  – נציגת משרד הבריאות - ד"ר איזבלה קרקיס 

 חברה. –נציגת עיריית באר שבע  -  ד"ר ארנונה אייל   
 
 

 חבר. -נציג מועצה אזורית אשכול -מאיר יפרח                        נעדר:
 
 

 מנכ"ל המועצה.  -  אופיר אבידן :סגל המועצה
  המועצה.  יתגזבר -  לירז שוורץ טל 

 יועמ"ש המועצה.  -  אלדד אופק עו"ד 
 מהנדס המועצה.  -  קריספין איתי   
 מנהל אגף חירום ובטחון.  -  ציון יחיה   
 מנהל יחידה סביבתית.  -  ניר חסון   
 מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה. - אלכסנדר רודינסקי   
 מבקרת פנים.  -  דינה סבן   
   

 
 
 
 

 סדר היום:

 דיווח  .1

 דיווח ראש המועצה.  .     1.1 

 אישור פרוטוקולים .2

 . 27.07.2020מיום  07/2020אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  .     2.1

 פרוטוקול הצבעת מליאה טלפונית לאישור הוצאת ערבות בנקאית עבור "קול אישור  .2.2 

 . 26.08.2020מיום  קורא"

 . 27.07.2020מיום  06/2020אישור פרוטוקול ישיבת וועדת כספים/הנהלה  .2.3 

 בוועדה המחוזית.  621-0793125המלצה להפקדת תכנית מתחם דרום מערבי  .3

 העובדת עדי טגנייה.  –  למשך חצי שנה אישור עבודה נוספת .4

 העובדת עו"ד חן מויאל.   –אישור תפקיד נוסף  .5

 שונות.  .6

 

 



 

 

 :דיון

  
  

 דיווח ראש המועצה  .1
  

 גדי אלפסי:     
  

 פותח את הישיבה.      
 

 התפשטות נגיף הקורונה      
 

נוכחות במועצה    50%  –בהתאם למתווה האחרון    המועצה ממשיכה להקפיד על ההנחיות ועל התו הסגול

 . עובדים מהבית/עבודת חוץ 50%-ו

       
 מבנה המועצה ומרכז המבקרים

 
לחשמל.   המבנה  חובר  והשבוע  מתקדמות  במבנה  של  העבודות  מדורג  מעבר  להתחיל  הוא  התכנון 

המשרדים החל מאמצע אוקטובר. גם במרכז המבקרים העבודות מתקדמות אך יסתיימו לאחר מעבר  
 המשרדים. 

 
 צמצום רדיוס טווח ההשפעה      

 
בנושא  תקיימהה הוועדה  של  ראשונה  הדעת  ישיבה  חוות  את  צירפנו  בפניהם.  טענותינו  את  העלנו   .

שטרן. זה לא יהיה פשוט כי  עדיין מתעקשים לצמצם את הרדיוס. אנו ממשיכים    הראשונית של ד"ר אלי
שיצטרכו   ההשקעה  גודל  של  סקר  להכין  הסביבה  להגנת  המשרד  התבקש  בישיבה  לצמצום.  להתנגד 
המפעלים לצורך צמצום המלאים המסוכנים שהם מחזיקים כדי שאם חלילה יקרה אירוע אזי הרדיוס  

 כמרחק בטחון למניעת פגיעת אנשים הנמצאים באותו רדיוס.האופטימלי שייקבע ישמש 
 

 פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים
 

צמצום רדיוס טווח ההשפעה. מנכ"ל משרד הפנים הינו מ"מ    –עלו נושאים שונים בפגישה. בין היתר  
ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה והוא הורה שאין לעשות שום מהלך בוועדה המחוזית בטרם הנושא  

 מגיע לאישור במועצה הארצית.
 הרחבת סמכויות המועצה. הטיפול הועבר לממונה על המחוז.   –נושא נוסף שעלה בפגישה 

 
 ביקורת פקע"ר 

 
התקיימה במועצה ביקורת של פקע"ר. הביקורת עברה בצורה טובה. אני מקווה שהצוות ימשיך לשמור  

 על מוכנות ומצויינות. 
 

 2021תכנית עבודה ותקציב לשנת  
 

צ עמל  אלו  לשנת  ו בימים  ותקציב  עבודה  תכנית  הכנת  על  המועצה  בחודש  2021ות  לאישורכם  יובא   .
 דצמבר.

 
 
 



 

 

 
 המועצה. שינוי לוגו 

 
 )מציג את הלוגו החדש( 

 ערכנו משאל בקרב העובדים ונבחר הלוגו החדש. שינינו את הסמל אך שמרנו על הצבעים ומשמעותם. 

 
 
 אישור פרוטוקולים .2

 
 27.07.2020מיום  07/2020אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה   .2.1    
 

 גדי אלפסי: 
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 אחד. מאושר פה  
 

 פרוטוקול הצבעת מליאה טלפונית לאישור הוצאת ערבות בנקאית עבור "קול אישור .    2.2    
 26.08.2020מיום  קורא"  

 
 גדי אלפסי:   

 
 מבקש לאשר.

 
 החלטה:

 
 מאושר פה אחד. 

 
 

 27.07.2020מיום  06/2020אישור פרוטוקול ישיבת וועדת כספים/הנהלה .    2.3    
 

 אלפסי: גדי   
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 
 בוועדה המחוזית  0793125-621המלצה להפקדת תכנית מתחם דרום מערבי . 3
 

 איתי קריספין:     
 

חובב. התכנית נאות  של  בתכנון תעשייה בחלק המערבי  עוסקת  בשנת    התכנית  דרכה  אך    2015החלה 
  בעקבות שינויי תכנון רבים ועיכוב בזמן הטיפול בה, הוחלט על ידי הוועדה המחוזית לסגור את התוכנית 

בהמלצה להפקדה    2019ולהתחיל את ההליך מהתחלה עם תכנית מגובשת יותר. התכנית נידונה בשנת  
וועדה המקומית. יש להמליץ על הפקדת  , כולל הערות נוספות מה2020והערות המחוזית ניתנו באוגוסט  

התכנית במחוזית בתנאי תיקוני הערות שהוגשו על ידי הוועדה המקומית. מגישת התכנית הינה המועצה  
המקומית תעשייתית נאות חובב ולא הוועדה המקומית משום שהתכנית כוללת אזורים בהם אין תכנית  

 ות הוועדה המחוזית. ורא מפורטת ובהתאם לה



 

 

 
 

 אלפסי: גדי 
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר פה אחד. 
 

 העובדת עדי טגנייה  –אישור עבודה נוספת . 4
 

 גדי אלפסי:     
 

 העובדת עדי עובדת במועצה כעובדת משק. העובדת נמצאת בקשיים כלכליים ומבקשת שנאשר לה עבודה     
 .נוספת בניקיון מחוץ לשעות המועצה    
 . למשך חצי שנה מבקש לאשר    
 

 החלטה:     
 

 מאושר פה אחד.     
 
 העובדת עו"ד חן מויאל  –אישור תפקיד נוסף . 5
 

 גדי אלפסי:     
     
 חן נקלטה למועצה כרכזת חוזים, הסכמים והתקשרויות. עוד בטרם נקלטה חן למשרה היא שימשה      
    התפקיד אינו ,  . אין ניגוד ענייניםבדימונה בתפקיד דירקטורית חיצונית בתאגיד המים "מעיינות הדרום"    
 במסגרת שעות העבודה ולכן איני רואה מניעה לאשר.     
 מבקש לאשר.     
 
 החלטה:    
 
 מאושר פה אחד.    
 
 

 
 . ננעלת הישיבה

 
 
 

 _________________        ________________ 
 אופיר אבידן              עו"ד גדי אלפסי     
 מנכ"ל המועצה             ראש המועצה     

      
 

 רשמה: שני מרלי. 
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