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  ראש המועצה. -                                אנדריי אוזן             :נוכחים
  חבר. -נציג מועצת אשכול  -             צימבה)אשר צימבליסטה (     

  חבר. –נציג מפעל תרב"מ  -      עידו ליליאן    
  חברה. –נציגת מפעל טבע טק  -      מירב אביגדור

  חבר. –נציג עיריית באר שבע  -                         פרופ' עדי וולפסון
   חבר. –ים נציג מפעל מכתש -                                יוסי גולדשטיין

  חבר. –משרד התמ"ת  –מנהל מחוז הדרום  -                                סימן טוב בנימין    
  חברה. –משרד הבריאות  –מהנדסת מחוז דרום  -  הדסה אדן                             

  
  

  חבר. –נציג מ.א. רמת נגב  -      שאול לוי  לא נכחו:
  
  

  כ"ל המועצה.מנ -      אמנון בן דהן סגל המועצה:
  גזבר המועצה. -      עמירם דרורי    
  יועץ משפטי למועצה. -      עו"ד אהוד ערב    
  מנהל יחידת התפעול. -      חיים אוחיון     
  מנהלת יחידה סביבתית. -      ניצה חייקין     
    מהנדס המועצה.מ"מ  -      אירית בנדו    
  מבקר מועצה. -        רון רוזן    
  דובר מועצה. -      צביקה אלוש    
  דובר מועצה. -      יאור ניסקיל    
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  עדי וולפסון:פרופ'   
      להתייחס לתגובות וההתייחסות לביקורת בדו"ח. ראוי  
    
  :יוסי גולדשטיין  
אין התייחסות מה קורה עם העובד זה נשאר  ,שלא כחוקאשר בוצעה עבודת חשמל  –הנושא של החקירה   
  פתוח.  

  
  :רון רוזן  

המבוקרים אינם מזומנים למליאת המועצה על מנת להציג את  –המועמדים של לעניין הגשת התייחסויות 
י שיקול דעתה לזמן את המבוקרים לדיון או שלמבוקרים קיימת התייחסותם לדוח. ועדת הביקורת יכולה על פ

  האפשרות לבקש להופיע בפני ועדת הביקורת ולהציג את התייחסותם לדוח.
    
  .2013באפריל  29 - עד ה יופץ 2012השנתי לשנת  הדו"ח   

  
  מאחר והגזברית סיימה את תפקידה ומונה גזבר חדש לתפקיד.דו"ח הנוכחי התבקשה הארכה ל  

  
חמורה כפי שהוצגה והנושא התברר  הטרנית שלא הייתנלעניין החקירה של עבודת החשמל, מדובר על תלונה ק  
  ונסגר.  

   
  :הדסה אדן  
  מה יבחן בשנה הבאה?  

  
  :רון רוזן  
הביקורות שבוצעו בשנת ביקורת מעקב על , 2012לשנת  דו"ח רואי החשבוןעל ביקורת : עשה בשנה הבאה ת  

מערך הביטוחים על הערכות המועצה לחרום וטיפול בחומ"ס והנושא החדש שייבדק הוא  מעקבת , ביקור2012
  של המועצה.

    
  :אמנון בן דהן  
ישיבת וועדה שלא  2013לזמן כבר כעת לשנת  ובקשנו מאי,  – שבשנה הבאה הדיון יהיה בחודש אפריל הוחלט  
  מן המניין לעניין דו"ח הביקורת.   

  
  :דשטייןליוסי גו  
  , ומבקש להודות למבקר על הביקורת המקצועית.לחיוב את הדו"ח על המטבחיםמציין   

  
  :החלטה  

  
  מאושר פה אחד.  

  
    
  ___________              ____________  

  אמנון בן דהן  : רשם                    אנדריי אוזן:  מאשר
  המועצה. מנכ"ל              .ראש המועצה    

  
  : העתקים

  ד הפנים.הממונה על המחוז, משר –מר אבי הלר 
  מנהל מחוז הדרום, המשרד להג"ס. –מר גיא סמט 

    משתתפים.
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