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יו"ר הישיבה :דני ברט.
משתתפי  :דודי דורו ,מוטי ברנדס ,שפרה שכטר ,יריב קלרמ  ,ער שטרנברג  ,אופיר לבנה, ,שי ציו , ,שמעו כור
,צביה סגל ,אלו דג  ,גלעד בארי ,יונת מ וגדי רינת .
חסרי  :איתמר דגני וצבי מירב .

סדר יו :
 .1אישור פרוטוקול מיו . 11/06/12
 .2עדכוני

שרותי האבקה.

 .3דוח – מתק סולארי.
 .4דוח מחלק חשמל היסטורי.
 .5עדכו מפעלי שער הנגב.

דיו :
.1

באי הערות אושר הפרוטוקול.

.2

שרותי האבקה:
א.

ההנהלה עודכנה על החלטת הצוות המצומצ ששוחח ע דודי ענבר והודיע לה על כוונתו
לסיי

את עבודתה כמנכלי"ת שרותי האבקה.

ב .לבקשת חלק מחברי הנהלת שרותי האבקה להביע דעת בהנהלה הכלכלית הוזמנו בתיה
מ  ,קוצי וויל ,ועמר וינר) .מצור( מכתב ( .ההנהלה עודכנה על המאמצי להגיע להבנות
ע דודי ענבר לגבי אופ סיו העבודה לרבות הצעה לדודי לשמש כ " "plant manager
)מנהלת מפעל( לתקופה של חצי שנה לפחות .דודי לא קיבלה את ההצעה.
להל ההחלטה שהתקבלה :
 .1הנהלה הכלכלית מגבה את החלטת הצוות המצומצ להודיע לדודי על סיו כהונתה
כמנכלי"ת שרותי האבקה.
 .2ההנהלה מודה לדודי על שני רבות וטובות של מסירות אי ק* בהובלת החברה.
 .3ההנהלה פונה ומבקשת מדודי ומההנהלה הפעילה של שרותי האבקה ,לשת( פעולה
כמידת יכולת בהעברה מסודרת של תפקיד הניהול לאד שיתמנה לכ.+
ג.

הסכ ביובסט $לבקשת דירקטוריו ביובסט לתק בסעי(  11.3בהסכ המתייחס
למימוש האופציה שניתנה לה ) ,לרכוש עוד  26%ממניות שרותי האבקה( ,להוסי(
בחישוב הערכת השווי את יתרת ההלוואה שתישאר לה ביו מימוש האופציה.
ההנהלה הכלכלית מאשרת את השינוי.

 .3מתק סולארי $בתחילת חודש יולי קיבלנו רישיו מותנה החתו ע"י שר התשתיות .חברת חשמל לאחר
סיור בקיבו* ,תאשר בימי הקרובי את חיבור החשמל .המש +התהלי :+קבלת רישיו תעריפי והקמת
הפנלי  .סוכ ע חברת גרינליי  ,איתה חתמנו על ההסכ  ,שביו קבלת רישיו תעריפי נדו מחדש על
ההסכ בא ישתנו לרעה תעריפי חברת חשמל .בהסכ חתמנו על מחיר של /. 1.49לקוט"ש.
 .4מחלק חשמל :התקבל אישור מרשות החשמל לקיבו* המאשר את הקיבו* כמחלק חשמל .האישור
מיו  ,13.06.12ומיו זה אמורי לקבל הנחה של כ  3%במחיר החשמל .בתו +חצי שנה עלינו להקי
חברה בע"מ אשר תנהל את רשת החשמל בקיבו* לפי הוראות רשות החשמל .יוכ דיו להנהלה על
המשמעויות השונות לאישור סופי .
 .5דווח להנהלה על ניסיו )שלא צלח( של הנהלת שער הנגב להגיע להסכמות ע מנהלי שער הנגב היוצאי
)רפי פריאל ,ישראל מיד ועובד חקלאי( .המש +יבוא...

רש  :דודי דורו

