
  

  מזכירות  המועצה    

  2008בדצמבר 8                  
  ט"א כסלו תשס"י                  
  11-4-4612סימננו                   

  
  12/08-1-431' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס: הנדון 

  .7.12.2008שנתקיימה בעומר בתאריך   
  

  :בהשתתפות
  

  עובדי מועצה        אורחים       חברי המועצה
  

  שמואל לביא         ד הפנים ל משר"מנכ–אריה  בר       ר  "פיני בדש יו
  משה שוחט    .מנהלת הבחירות –יפה אפרתי       עידו ליליאן

  דוד רובין  ר ועדת הבחירות"יו–שמואל הראל       אתי לוצאטו 
  ניסים ניר                 צילי עמיר 

  אלי כהן                  אמיר אליעזר
  ישראל רווה                    רות לוי 

  עדי אבהם 
          בי הישובתוש: אורחים      יעל סונין 

      אלון תבור
  

  עמירם קראוס–ש "יועמ              : חברי מועצה לשעבר
  

  אשר רז 
    לאה בוכמן 

  
  : על סדר היום

  
  . פרידה ממסיימי הקדנציה הקודמת. 1
  . השבעת חברי המועצה. 2
  מר אריה בר -דבר מנהל משרד הפנים. 3
  . הודעה על הקמת סיעה עצמאית. 4
  . צהבחירת סגן ראש מוע. 5
  . קביעת מועדי ישיבות המועצה. 6
  .אישור בעלי זכות חתימה . 7
  . ועדות המועצה. 8
  
  

תודה למנהל משרד הפנים מר אריה בר שהסכים לבוא ולכבד אותנו בפתיחת מושב הקדנציה -  פיני
  .הנוכחית

  
  . פרידה ממסיימי הקדנציה הקודמת

  
  .את ותודה לך על הכללאה היתה שותפה בפעילות נרחבת במועצה היוצ-  פיני
  .בירכה את הנוכחים והביעה את רצונה להמשיך לתרום לישוב גם בעתיד-  לאה

  
  .שעון מזכרת –פיני העניק ללאה   

  
  .שנים 10בירך את אשר שהיה  חבר מועצה -  פיני

  .הודה לכל הנוכחים-  אשר
  

  . שעון מזכרת–פיני העניק לאשר                
  

  . א הגיע נשלח לה את המזכרתחיה נח ל-  פיני 



  

  מזכירות  המועצה    

  
  .השבעת חברי המועצה

  
  .ואחרי כולם יקראו ויתחיבו.  אני אקריא את נוסח השבעת חברי המועצה -  פיני

  . אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה  
  

  . אני מתחייב-  פיני
  . אני מתחייב-  עידו
  . אני מתחייבת-  אתי
  . אני מתחייב-  יראמ

  . אני מתחייבת -  צילי
  . אני מתחייבת-  רותי 
  .אני מתחייב -  אלון
  . אני מתחייבת-  יעל
  . אני מתחייב-  עדי

  
  . ל משרד הפנים"דבר מנכ

  
יש לזכור כי רשות מקומית , זאת מחויבות  לתושב , לחברות ברשות מקומית יש מחוייבות-אריה בר 

  . בתפקידה לתת שרותים לתוש
חברי המועצה מתנדבים ותורמים  מזמנם החופשי  אבל משנכנסת לתפקיד תעשה את עבודתך   

כי , גם ישובים בעלי רמה סוציואקונומית גבוהה אינם קלים לנהול.  בועדות ובכל פעילות נדרשת
זה לא . התושבים הם בעלי דרישות והם זכאים לקבל השרותים הטובים ביותר שניתן לתת

  .הדבר כך ואנו מעלים על נס את התנהלות הרשות–בעומר . מתנהל באזון הראויטרויאלי שהכל
קרובה לבאר שבע והיא חלק מהנגב  שעליו תעבור מהפכה עם מעבר בסיסי , עומר קיימת בנגב  

  . צהל לנגב אשר יביא לעומר גדול וברכה
סתגר סביב עומר חייבת להיות שותפה בקליטת משפחות אנשי הצבא היורדים לנגב ולא לה  

  . עצמה
אם לא נמצא . יש למצוא פתרון לבעיות הבעלות על הקרקע . סוגיה נוספת  בעיית הבדואים בנגב  

אנו חייבים להיות שותפים לפתרון .  הסדר עם הבדואים  בעוד זמן לא רב הנגב יהיה בבעיה
  .  הבעיה הקיימת זאת בעיה שלנו ולא רק שלהם

על התושבים –ם מנהיגות שותפה כדי שזה לא יפסח עלינו  אנו צריכי–שעתו של הנגב הגיעה   
  . לקלוט את היורדים לנגב על הצד הטוב ביותר

  . תודה ליפה ולמנהלי מערכת הבחירות  שהתנהלה בעומר למופת  
  .ולפיני אני מאחל להצליח במעשיו לפתוח הנגב ולקליטת אנשי הצבא היורדים לנגב

  
  . תרומתכם להצלחת הבחירותתודה ליפה ולשמואל הראל על-  פיני

  
  . הודעה על הקמת סיעה עצמאית

  
  ".מיסדי עומרים "על פי הודעתה והיא סיעת יחיד בשם " תושבים"רותי לוי התפלגה מסיעת -  פיני

  
  . בחירת סגן ראש מועצה

  
  . אני מציע שעידו ליליאן שהיה סגן בעבר ימשיך בתפקידו-  פיני

  
  . הוסכם פה אחד- הצבעה   

  
  
  
  

  .קביעת מועדי ישיבות המועצה
  

  . כימי ישיבות המועצה' אנו רוצים להציע את יום ד-  פיני



  

  מזכירות  המועצה    

  .21.30-אני מסיים עבודה ב–' אני לא יכול יום ד-  אלון
הראשון ' נסכם שהישיבה הבאה ביום ד.  הוא היום המתאים לכולם' מבחינתנו בהנהלה יום ד-  פיני

  . בחודש
  .שון של כל חודש לכינוס ישיבת מועצהרא' מי בעד יום ד-  פיני

  
  הצבעה –

  בעד 6        
  נגד 3        

  .הראשון  בחודש לינואר' הישיבה הקרובה ביום ד
  

  . אישור בעלי זכות חתימה
  -: קבוצות בעלי זכות חתימה 2יש -  פיני

  עידו ,  פיני–קבוצה א   
  . גיזבר–' קבוצה ב  

  . עצהחתימה של אחד מכל קבוצה מחיבת את המו
  

  . אושר פה אחד 
  
  

  ועדות המועצה
  

לחוק ההנהלה יכולה 129לפי סעיף . 5,3,1חילק רשימת ועדות בהתאם למפתחות היחס נשמר -  פיני
  .וכך נעשה לועדות שאינן חובה. לקבוע ועדות משנה שלה שאינם נספרות

  . בישיבה  הבאה כל סיעה מתבקשת להביא רשימת שמות לאיוש הועדות
גם המקומות –אינו מכובד " עומר בתנופה"הלך החלוקה בין הסיעות עם רוב מוחלט לסיעת מ-  אלון

  . אינם מאפשרים פעילות ממשית–לדוגמא בועדת שמור אתרים " תושבים"שהוקצו לסיעת 
  . בנוסף לועדות הללו יש עוד מספר ועדות שהן ועדות מקצועיות ולא נכנסו לספירה-  פיני
את עומר ניתן לשלב עוד אנשים מטעמנו כי אנו עובדים ברצינות ומתכוונים בכוונתנו לקדם -  יעל

  . ברצינות
  

  .רצוי שהסיעות יגישו את שמות הפעילים המבקשים לפעול בועדות לעידו מוקדם ככל האפשר-  פיני
  -: ועדות המחייבות שכולם יהיו חברי מועצה   
  .הנהלה   
  .מכרזים   

  .בקורת
  
  
  

  . הישיבה נעולה
  
  

  . י הסיעות"רשימת הועדות לאיוש עלוט
  
  

  . ישראל רווה: רשם             אישר פיני בדש 
  
  

    
  


