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נוכחים:

ד"ר גדי אלפסי ,עו"ד
מוטי אברג'ל
אלעד מוזיקנט
הדרן עולמי

 יו"ר המועצה. נציג מועצת רמת נגב – חבר. נציג מפעל תרב"מ – חבר. -נציג מפעל אדמה מכתשים – חבר.

נעדרו:

ד"ר איזבלה קרקיס
שמעון אלמליח
מאיר יפרח
מירב בטט

 נציגת משרד הבריאות – חברה. נציג מפעל טבע טק  -חבר. נציג מועצה אזורית אשכול -חבר. -נציגת משרד הכלכלה והתעשייה – חברה.

סגל המועצה :אופיר אבידן
לירז שוורץ טל
רו"ח שלמה טבח
ניר חסון
גיא דוננפלד
ציון יחיה
אלכסנדר רודינסקי

 מנכ"ל המועצה. גזברית המועצה. מבקר המועצה. מנהל אגף להגנת הסביבה. מהנדס המועצה. מנהל אגף חירום ובטחון. -מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה.

סדר היום:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

דיווח
דיווח ראש המועצה.
.1.1
אישור פרוטוקולים
אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  10/2021מיום .29.11.2021
.2.1
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה/כספים שלא מן המניין בנושא אישור הצעת תקציב
.2.2
מיום .06.12.2021
אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה /כספים  08/2021מיום .29.11.2021
.2.3
אישור מינוי חבר המועצה ,מר מוטי אברג'ל ,כיו"ר ועדת איכות הסביבה.
אישור מינוי חבר המועצה ,מר מאיר יפרח ,כחבר ועדת מכרזים.
אישור מינוי חברת המועצה ,גב' מירב בטט ,כחברת ועדת ביקורת.
הצגת דו"ח סיור כנס ערים חכמות בברצלונה.
שונות.

דיון:
הישיבה החלה בשעה 14:43
החלטות ואישורים נתקבלו בשעה 15:13
 .1דיווח ראש המועצה
גדי אלפסי:
פותח את הישיבה.
סדנת הערכת עובדים למנהלים
אופיר אבידן:
במשך כחצי שנה בנינו תהליך הערכת עובדים  ,360שמעריכה בצורה מקצועית ושלמה את כל העשייה
במועצה .יצאנו לדרך עם החלק הראשון באמצעות חב'  ERAועשינו סדנאות למנהלים איך עושים הערכה,
איך בונים משוב .זה לא רק הערכת ביצועים אלא הליך רציף של פעולות שעובד עושה נכון .זהו תהליך
שייקח זמן .לדעתי הכלים החדשים שרכשו המנהלים ומנהלי הביניים יוכלו לקחת אותנו למקומות טובים
יותר.
אירועי חנוכה
גדי אלפסי:
התקיים הפנינג לילדי העובדים ,לראשונה במבנה החדש .כמו כן ,אני ומהנדס המועצה השתתפנו בתוכנית
מיוחדת ברדיו דרום לרגל החג .סיפרנו על המועצה ,פיתוח ההרחבה ,החיבור עם היישובים הגובלים
איתנו .עלה לברך גם ערן דורון ,ראש מועצת רמת נגב וסיפר על העשייה שלנו בנגב .קיבלנו תשבוחות על
התוכנית .רוצה לברך את העובדים ואת כל מי שידו במלאכה.
ועדת שמות
הועדה אישרה את קריאת כיכר ברום על שם שמוליק רטס ז"ל .משפחתו חיה באזור הדרום וילדיו עובדים
בחברת כי"ל .עוד חודש תתקיים ועדה נוספת ,בה נדון ונאשר את ההצעות שהתקבלו על ידי המפעלים.
כיכר הכניסה תקרא "כיכר המייסדים" על שם מי שייסדו את המועצה .נדאג לשילוט ותמרור הכיכרות
והרחובות.
תכנית תשתיות וכבישים
התקיים דיון בנושא עם המתכננים .המשך כביש  5עד אנרג'יקס ומשם לגשר ולאתר הפסולת.
יום עיון חומ"ס למפעלים
יתקיים בתאריך  .26.12.2021המפעלים מוזמנים לשלוח את נציגיהם.
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התקבל תקציב לקק"ל ,דרך משרד הבטחון ,למטרת הסדרת דרך הגישה ,הסדרת אזור האנדרטה .כל זה
על מנת שנוכל לערוך שם את הטקסים בצורה ראויה .מודה לכל העוסקים במלאכה.
 .2אישור פרוטוקולים
 .2.1אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת המועצה  10/2021מיום 29.11.2021
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .2.2אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה/כספים שלא מן המניין בנושא אישור הצעת תקציב
מיום 06.12.2021
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .2.3אישור פרוטוקול ישיבת וועדת הנהלה /כספים  08/2021מיום 29.11.2021
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .3אישור מינוי חבר המועצה ,מר מוטי אברג'ל ,כיו"ר ועדת איכות הסביבה
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

 .4אישור מינוי חבר המועצה ,מר מאיר יפרח ,כחבר ועדת מכרזים.
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .5אישור מינוי חברת המועצה ,גב' מירב בטט ,כחברת ועדת ביקורת
גדי אלפסי:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .6הצגת דו"ח סיור כנס ערים חכמות בברצלונה
אופיר אבידן:
מציג את דו"ח הסיור.
הכנס התקיים בין התאריכים .16-18.11.2021
במשלחת מטעם המועצה השתתפו  6נציגים סה"כ .התערוכה הזאת מתקיימת כל שנה ,היא מרכזת המון
מדינות וטכנולוגיות הרלוונטיות לסביבה האורבנית .כל הטכנולוגיות היום מוכוונות לסביבה ירוקה,
לאיסוף מידע וטיפול במעגלים קצרים.
לסיכום ,המועצה נמצאת בכיוון הנכון .אנו משתמשים ברחפנים קרוב לשנתיים בסוגיות אבטחה
ומרחיבים לעיסוקים נוספים .בנוסף ,מתכוונים לרשת את כל המועצה שיהיה אפשר להפעיל את כל
האלמנטים החכמים .תאורה חכמה בכבישים החדשים שתופעל רק כאשר תהיה תנועה .מתכוונים לעשות
פחי זבל טמונים עם חיישנים חכמים.
הישיבה ננעלת.

_________________
ד"ר גדי אלפסי ,עו"ד
ראש המועצה

________________
אופיר אבידן
מנכ"ל המועצה

רשמה :שני מרלי.

העתקים:

משתתפים.
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