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    12/08-2-432' פרוטוקול מועצה מן המנין מס: הנדון 

  . 28.12.08שנתקיימה בעומר בתאריך   

  

  .ובדי המועצהע:                                                                        בהשתתפות חברי המועצה

  אלי כהן                       ר"יו–פיני בדש 

  משה שוחט                       עידו ליליאן

  ניר ניסים                       אתי לוצאטו 

  ישראל רווה                       אמיר אליעזר 

  צילי עמיר 

  תושבים אורחים                        רות לוי 

  יעל סונין 

    ד  עמירם קראוס"עו–יועץ משפטי             עדי אברהם

  אלון תבור 

  

  : סדר היום

  .בקשה לתיקון פרוטוקול .1

.סקירה על המצב הבטחוני.2

בחירת ועדות המועצה.3

  . בקשה לתיקון פרוטוקול

  .מבקש לדון בבקשתי לתיקון פרוטוקול שמסרתי כעת למזכיר המועצה:   עדי

  . הבישיבה הבא–לכן נדון בה לאחר עיון –הבקשה נמסרה באחור :   פיני

  . אני מציע להקליט את הישיבה ולהוציא תמליל:   עדי

ניתן להקליט את הישיבה . אני גורס שצריך לכתוב התמצית של הישיבות ולפרסם רק תמצית:   פיני

  . ולשמור על דיסק

  . כדאי לעשות פילוט ולראות אם זה יעיל:   אמיר

  .לא יעיל–מנסיוני הקלטות :   עידו

  . יש הקלטה- טוב שאם יש ויכוח :   יעל

  . אם הפרוטוקול לא יהיה מספק, נחליט בישיבה ההבאה–לגבי הקלטה :   פיני
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  .סקירה בטחונית

  .ברצועת עזה" עופרת יצוקה"אני נותן סקירה על מצב הבטחון  באזור בעקבות מבצע :   פיני

  . המקלטים בעומר נבדקו ונמצאו תקינים  

ם באתר המועצה באינטרנט וגם יחולק בתיבות הוכן דף מידע לציבור ומותאם למצב יפורסם ג

בבתי ספר יש כמות . י המוקד"במידת הצורך עם קבלת ההנחיות יפתחו המקלטים ע. הדואר

  . מספקת של מרחבים מוגנים

  .יש פניות מישובי עוטף עזה בבקשה להקלט במוסדות החינוך אצלנו והחלטנו לעזור 

ונקבל סיוע תקציבי , אם צריך, נתגבר בעובדות. נוילדים במערכת החינוך של16כבר היום נקלטו 

  . מהרשות לפיתוח הנגב

  

  .בחירת  ועדות המועצה

  מהמקומות 1/3אני מציע לשקול את חלוקת המקומות בועדות לפי החלוקה במועצה כלומר :   עדי

  .אני חושב שהצעתי הוגנת אני מציג את הצעתי לחלוקה על בסיס זה" תושבים"בכל ועדה יהיו ל  

ההצעה תצורף לפרוטוקול אבל לא תופעל כי כבר מלאנו את חלקנו בועדות  ואנו  נדון לפי :   פיני

  :                                               ההצעה שחולקה בישיבה הקודמת 

  :ועדת הנהלה  

  : אני מציע לבחור בועדת הנהלה כלהלן   

  חברים 6כ "סה  

  . מעומר בתנופה5  

  מייסדי עומרים מסיעת 1  

  .רות לוי, צילי אמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו , עידו ליליאן: חברים :  ר"יו, פיני בדש  

  . אנו מבקשים הצבעה שמית:   עדי

  .  כל ההצבעות תהינה שמיות, אין בעיה:   פיני

  . ירות לו, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש–6- הצבעה בעד  

  0  -נגד                          

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי  אברהם-3–נמנע               

  . אושר ההרכב של ועדת הנהלה כפי שהציע פיני בדש: החלטה   

  

  :ועדת הנחות  

  אני מציע את , חוץ מהאנשים המקצועיים הסטטוטורים :   פיני

  .ויעל סונין חברה. ר"אתי לוצאטו יו  

  .רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש: -6- בעד–הצבעה   

  0- נגד      

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם- 3–נמנע        

  .אושר הרכב ועדת ההנחות כפי שהציע פיני בדש:החלטה  

  



  

  מזכירות  המועצה    

  :ועדת מכרזים  

  . עדי אברהם, אלון תבור , אמיר אליעזר, אתי לוצאטו: ים וחברר"עידו ליליאן יואני מציע את :   פיני

  . רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד: הצבעה  

  . אף אחד-0- נגד    

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם–3-נמנעים                 

  .ע פיני בדשאושר הרכב ועדת מכרזים כפי שהצי: החלטה  

  

  : ועדת ביקורת  

ואני מבקש למנות את שלושת " תושבים"על פי דין שלושת חברי הועדה צריכים להיות חברי :   עדי

  . חברי תושבים כחברי הועדה

  . חברים3אנו מציעים בועדת ביקורת :   פיני

  מסיעת עומרים ר רות לוי"יו  

  . עדי אברהם, אתי לוצאטו: חברים   

  קש לדעת מעדי על איזה דין הוא מדבר  אני מב:   עמירם

האם . חבר המועצה עדי אברהם קיבל תשובה לשאלתו בענין זה  בישיבה הקודמת של המועצה  

הוא חוזר וטוען היום שעל פי דין הרכב .  אין בעיה בהרכבה הוא שאל המוצע של ועדת הביקורת

  . ללא ציון מהו אותו דיןבלבד למרות זאת וזאת" תושבים"הועדה צריך להיות מורכב מסיעת 

לא מצאתי את הדין  עליו דיבר חבר המועצה ולכן אבקש שימציא לי את הוראות הדין עליהם   

  . דיבר כדי  שאבחן את טענותיו  ואחוה דעתי

  . כך יעשה:  עדי

  .רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד:הצבעה   

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם- 3-נגד                

  .אושר הרכב של ועדת הביקורת כפי שהציע פיני בדש: החלטה  

  

  . ועדת איכות הסביבה  

  .חברי מועצה 4כ  "סה:   פיני

  . חברי מועצה4בועדה צריכים להיות  :   עמירם

  .יעל סונין, רות לוי, אתי לוצאטו: חברים , ר הועדה אמיר אליעזר"כיואני מציע  :  פיני

  בלהה גבעון–נציג ארצי : נציגי ציבור 2יש 

  .לבנה גן–נציג מקומי                     

  . רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6–בעד : הצבעה 

  -0–נגד 

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם–3-נמנע

  .הרכב של ועדת איכות הסביבה כפי שהציע פיני בדשאושר:החלטה 
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  .ועדה לשמור אתרים

  נציגתנו סיגל טובבין :   עדי

  . מקומות2צריכים לתת עוד " תושבים: "  פיני

  . מציע כי  הרכב הועדה יהיה בשלב זה:   פיני

  .ר אתי לוצאטו"יו  

  . שמות2ם להעביר עוד והם מתבקשי" תושבים"חברים לסיעת 2ויש עוד סיגל טובבין-חברה  

  .רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש  - 6–בעד   :הצבעה  

  . אלון תבור, עדי אברהם, יעל סונין-3- נגד  

  . י פיני בדש"אושר הרכב הועדה לשמור אתרים כפי שהוצע ע:החלטה   

    .לא נקבע חברים נוספים:  עדי

  

  . ועדת ביטחון  

  .אמיר אליעזראת  ר"כיואני מציע :   פיני

  .בועז לקס, אילן ביטון, דורון עמיר, נווה נתן, עידו ליליאן: וחברים   

  ממייסדי עומרים–ראובן סיטבון  

  ". תושבים"מקומות לסיעת 2ויש עוד   

      

  . רות לוי, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-5- בעד : הצבעה  

  . אלון תבור, עדי אברהם, יעל סונין-3- נגד       

  .צילי עמיר שהודיעה שבעלה מוצע כחבר הועדה-1-נמנע    

  . אושר ההרכב של ועדת ביטחון כהצעתו של פיני בדש: החלטה  

    

  . ועדה למאבק בנגע הסמים והאלימות

  ר"יו–אמיר אליעזר –אני מציע את ההרכב  :  פיני

  . מתושביםיעל סונין: וחברים

  . עומר בתנופה-צילי עמיר  

  ר איה פלג"ד: נציגי  ציבור

  וולה פינגולד           

ס המקיף "מנהלת ביה, חינוך' מנהלת מח, מנהלת אגף רווחה: בנוסף משמשים חברים בועדה 

  . וגם נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים

  .רות לוי, צילי עמיר, ראמיר אליעז, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד: הצבעה   

  -0- נגד  

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם-3-נמנע  

  .אושר ההרכב של הועדה למאבק בנגע הסמים והאלימות: החלטה
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  . מטה זהירות בדרכים  

  משה פישר- ר"כיואני מציע :   פיני

  ,שלומי אטיאס, אמיר אליעזר : וכחברים   

  תושבים–עדי אברהם    

  ומריםע–רפי חדד    

  .מקומות שמורים לתושבים4ועוד                 

  . לוי רות, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד:הצבעה  

  . אלון תבור, יעל סונין, עדי אברהם-3- נגד    

  . י הצעתו של פיני בדש"אושר הרכב ועדת מטה זהירות בדרכים עפ:החלטה

  

  . נוךועדת חי  

  :אני מציע את ההרכב:  פיני

  ר צילי עמיר "יו

, נועה זקין, בני עוזיאל, חני איפרגן , הילה יצחק, משה פישר, ליאור בר, אמיר אליעזר: חברים   

  ,אשר רז, אמנון גלסנר

  . מקום אחד פנוי לסיעת תושבים  

  . רות לוי, י עמירציל, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד: הצבעה   

  . אלון תבור, עדי אברהם, יעל סונין-3- נגד    

  .אושר הרכב ועדת החינוך על פי הצעתו של פיני בדש: החלטה  

  

  . נציגי ציבור לועדה לקבלת עובדים

  : אנו מציעים למנות כנציגים את :   פיני

  בלהה נועם אדם' גב  

  יוסי נתנאלמר  

  . שלומי אטיאסמר  

  . רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש  -6-בעד: הצבעה   

  . אלון תבור, עדי אברהם, יעל סונין- 3-נגד              

  . אושר הרכב  נציגי ציבור לועדה לקבלת עובדים: החלטה

  

  . נציג המועצה לאגוד ערים לכבאות אזור באר שבע  

  .באיגוד הרבה שנים ומציע שאמשיך בכךאני משמש כנציג המועצה -  פיני

  . רות לוי, צילי עמיר, אמיר אליעזר, אתי לוצאטו, עידו ליליאן, פיני בדש-6-בעד: הצבעה  

  . אלון תבור, עדי אברהם, יעל סונין-3-נגד    

  אושר מינוי של פיני בדש כנציג המועצה: החלטה   
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  . ה הקודמת ונעלמוועדות שהיו קימות במועצ2אני מציע להקים -  עדי

  .ועדת כספים וועדת תרבות   

והפעם תדון בתקציב  - ועדת כספים מיותרת כי היא דנה בזה פעם בשנה לקראת הצעת תקציב -  פיני

  . ועדת הנהלה

  . ועדת תרבות תהיה גם היא ועדת משנה של ועדת הנהלה  

  

  . הישיבה נעולה

  . להרכב הועדות" תושבים"הצעת סיעת : לוט

  

  ישראל רווה: רשם               פיני בדש : אשר 

  

  

  

  


