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  ט"אדר תשס' ט                  
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  093-7-437/' פרוטוקול מישיבת מועצה מן המנין מס

  . 4.3.09שנתקיימה בחדר ישיבות המועצה בעומר בתאריך   

  

  :בנוכחות          : בהשתתפות חברי המועצה

  ה מבקר המועצ, שמואל לביא            ראש המועצה, פיני בדש

  מהנדס המועצה , אלי כהן          מ ראש המועצה"מ, עידו ליליאן

  אגף חינוך . מ, רבקה גורפינקל              אתי לוצאטו 

  ט המועצה"קב, משה שוחט              אמיר אליעזר 

  מזכיר המועצה , ישראל רווה                רות לוי

  ש"יועמ, ד עמירם קראוס"עו              יעל סונין 

  יםתושבים אורח              עדי אברהם

                )הצטרף לאחר פתיחת הישיבה(אלון תבור 

    )הצטרפה לאחר פתיחת הישיבה(צילי עמיר 

  

  :לסדר היום 

  . 28.1.09ומיום 7.12.08בקשה לתיקון פרוטוקולים מיום .1

.18.2.09אישור פרוטוקול מיום  .2

.דוח המבקר הערכות לשעת חרום-הצעה לסדר יום .3

". עופרת יצוקה"ועצה בתחקיר התנהלות המ-הצעה לסדר יום .4

. עדכון הרכב הועדות.5

.עדכונים.6

  

  . בקשה לתיקון פרוטוקולים

  . עמירם יקריא את החוק בנושא, לפני שנדון בנושא  :פיני

מקריא את התוספת השלישית לצו המועצות המקומיות לרבות הסעיף המסביר מה   :עמירם

  .נדרש מהפרוטוקול

הפרוטוקול . א אלא עליו לשקף את רוח הדבריםהפרוטוקול אינו תמליל מל, כאמור  :פיני

  .28.1.09בודאי משקף את רוח הדברים וכך גם הפרוטוקול מתאריך 7.12.08מתאריך 

  .מוצע כי הבקשה לתיקון הפרוטוקול תפנה למקום בו מבוקש התיקון  :עמירם

וי מאחר והפרוטוקולים משקפים את רוח הדברים אנו לא ממליצים לקבל הבקשות לשינ  :פיני

  .שלהם
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ישארו כפי שהם ולא 28.1.09ומיום 7.12.08לכן אני מציע שפרוטוקול הישיבה מיום 

  .יתוקנו

  

  :הצבעה  

  .אמיר, רותי, אתי, עידו, פיני-בעד   

  .יעל, עדי- נגד  

  

  ההצעה התקבלה

  

  18.2.09אישור פרוטוקול מיום  

  

  .אני מגיש למזכיר המועצה בקשה לתיקון הפרוטוקול  :עדי

  . הקריא את הבקשה  :ישראל

  :מקבל את המוצע ומציע את ההחלטה שלהלן  :פיני

שהגיש , 18.2.09המועצה מאשרת את הבקשה לתיקון הפרוטוקול של הישיבה מיום 

  :לפיה יוסף בעמוד השני לאחר דברי עמירם המשפט, עדי אברהם

ון אנחנו נד. נדון לגבי תיקון הפרוטוקול אשר הוגש היום ואת השני שכחנו: פיני"

  ."אם אתם רוצים תתלוננו עלי. בהצעות לסדר ובתיקוני הפרוטוקול בישיבה הבאה

  :הצבעה  

  . פיני, עדי, יעל, אלון- בעד    

  .רות, אמיר, אתי, עידו-נמנע   

    

  .ההצעה התקבלה

הנני מבקש להבהיר כי אני שימשתי . בקשר לאותו פרוטוקול נרשמה הצעה להחלטה מפי  :עמירם

  . לבקשת חברי המועצה ולא המציע אותה, כמנסח של ההחלטה

  

  . הערכות לשעת חרום  -דוח המבקר-הצעה לסדר היום 

  

ח המבקר יופץ מאחר והוא מעוכב במזכירות למעלה משנה וכבר "אנו מבקשים שדו  :עדי

  .בודאי לאור העובדה שאנו קרובים למצב חרום. בוצעו תיקונים לאורו

המבקר , ת המבוקרים שהעירו הערותיהם למעט הנדסהח הודפס מזמן הוגש להערו"הדו  :פיני

ח יוגש אלי אני אעביר הערות וננהג לפי החוק ובזמן הקבוע "ישב עם המהנדס ואז הדו

  . ח תוקנו מספר ליקויים כולל רכש ציוד נדרש"לידיעתכם תוך כדי הדו. בו

יקורת ואז ועדת ב) חודשים3תוך (עם קבלת הערות הנדסה אני אשתדל לזרז תגובתי   

  ).כנדרש בתוך חודשיים(תוכל לדון בו 

  . קבלנו את התגובה ואנו מסירים ההצעה מסדר היום  :עדי
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  . "עופרת יצוקה"תחקיר התנהלות המועצה ב-הצעה לסדר היום 

  

כמו בכל מקרה סבוך ובמערכת מורכבת אני חושב שיש לפתוח בתהליך מוסדר של   :עדי

  . צוקהתחקיר בקשר התנהלות המועצה בעופרת י

. ח כולל הפקת לקחים"היה דיון ודווח על הנושא בהנהלה בועדת ביטחון ובועדת המל  : פיני

נציגות של (ים "הוקמו יקלר). ל"רח(כמו כן היה סכום לקחים עם רשות חרום לאומית 

הצמודה לרשות המקומית שאת הפעילויות שלנו תאמנו דרכם עם פקוד ) פקוד  העורף

יבוצע תרגיל בישוב עם מלח דרום המבוסס 18.3.09-ב. סכומיםגם איתם בצענו . העורף

טופלנו בין . הטענה העיקרית שעלתה הינה בעית הצופרים. על לקחי עופרת יצוקה

בתחנת (האחרונים לפי סדר עדיפויות ארצי אך בסוף גם אצלנו הותקנו הצופרים 

  . עלוהם נבדקו בבדיקה שקטה ופ). בבנה ביתך ובאיזור התעשייה, המשטרה

ידונו במועצה ולא רק בנושאי בטחון אלא , אם מודפסות, חשוב שהמסקנות מהתחקיר  :יעל

ח "אני חושבת שמן הראוי שהמועצה תקבל הדו. גם בנושאי הפעלת מערכת החינוך

  . ותלמד אותו

התקיימו דיונים להעלאת הבעיות וכל מחלקה קבלה לטפול את . לא נעשה תחקיר בכתב  :פיני

בתחקיר המחוזי לכל רשות היו בעיות משלה ואותרו פתרונות מתאימים גם . בעיותיה

  .לה

ח מסודר שווה "אם יש דו. מן הראוי שנתחקר ונפיק לקחים. היה ארוע ארוך ומורכב  :עדי

  . שנדון בו

ח מרוכז לכל "ט ירכז את הנושאים שעלו במפגשים השונים ונפיץ דו"אני מציע שהקב  :פיני

  .חברי המועצה

  . חדסוכם פה א  

  . ז לכך"מבקש לקבוע לו  :עדי

  עד סוף חודש מרץ   :שוקי

  . הגשנו שאילתא על שימוש במבני ציבור ולא קיבלנו תשובה  :עדי

  . השאילתא נעלמה מעיני אודה אם תעבירו אלי פעם נוספת  :פיני

  . אני מוסרת את השאילתא לפיני  יעל

  

  .עדכון הרכב הועדות

ת הנהלה ומזכירים לאופוזיציה שעליה להשלים חברים אנו רוצים לעדכן את הרכב ועד  :פיני

  .במקומות הפנויים בועדות

  . וצילי, אמיר, עידו, פיני: חברים4-אנו מצמצמים ההנהלה ל  

אלא אם יש לאופוזיציה חברים להשלמת המקומות הפנויים , שאר הועדות ללא שינוי  

  .בועדות השונות
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, עידו, פיני: ר חברי ועדת ההנהלה על ארבעההמועצה מעמידה את מספ: ההצעה היא  : פיני

  .אמיר וצילי

  :הצבעה  

  .אתי ורותי, צילי, אמיר, עידו, פיני-בעד   

  . אלון ויעל, עדי- נגד  

  

  .ההצעה התקבלה  

  

  . האם ישיבות הנהלה פתוחות לציבור  :עדי

  . ותקבלו תשובה–אני אבדוק הנושא   :פיני

  

  : עדכונים

  

  . הקשורים לבצוע העבודות בבנה ביתך הסמוכים לשטח תראביןמעדכן לגבי הארועים  :פיני

  

  

  . הישיבה נעולה

  

  . ישראל רווה: רשם                 פיני בדש:אישר 

  


