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   08/224/ מיו� 20082/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  אשר התקיימה בבית אורי גורדו� בניצנה
  

   ,רחל ביטו	, אריה וינד, גדעו	 פרידברג, יל'מוטי אברג, שמואל ריפמ	  : משתתפי�
  .ראוב	 קופל, אודי זילברשטיי	, בקו ביסמוט, דוד פלמח, חגי רזניק, ער	 ארז, איציק לוי

  .שאול לוי, הילה אקרמ	, דורית קורי	, אורלי רייכר,  ב	 סעידאליעזר    :נוכחי�
  ,ח	 גולדמ	, איריס טוביה, צבי ב	 דרור, עוזי דלל, ארז אית	, יצחק קאודרס   :התנצלו

  .צחי ר�, אלה כה	     
  

  :על סדר היו�

  ח ראש המועצה"דו .1

 $27.1.08 מ1/2008אישור פרוטוקול מספר  .2

 רי�"אישור תב .3

  הילה אקרמ	–סביבתית '  יח– 2008תכנית עבודה ותקציב  .4

חברתיי� ובחירת ועדה אשר תדו	 , תרבותיי�, אישור קריטריוני� לסיוע לפרוייקטי� תיירותיי� .5
 .בבקשות

 סיוע לישובי� בנושא ביטחו	 .6

 שונות .7
  

  )השתתפות חסרה של חברי המליאה (211התקיי� סיור של חברי המליאה בפרוייקטי� שוני� בציר 
  

  יכר ודורית קורי	פרידה מאורלי רי
  .דורית קורי	 ואורלי רייכר: ראש המועצה נפרד מחברות המליאה שסיימו תפקיד	

ראש המועצה הביע הערכה והוקרה לאורלי ודורית אשר כיהנו שני� ארוכות כחברות מליאת המועצה 
  .רשהר ועד הישוב במד"שמואל ריפמ	 ציי	 בהערכה ג� את פעולותיה של דורית קורי	 כיו. וועדותיה

למרות , אורלי רייכר סיכמה את תקופת כהונתה בהרגשה של סיפוק והבנה טובה יותר של עבודת המועצה
  .חילוקי דעות פה וש�

זכינו במועצה שלנו להיות שותפי� לפעילות מבורכת וזו זכות . דורית הודתה לשמוליק על מילותיו החמות
  .גדולה לכה	 במליאת מועצה דינמית ומלאת השראה

ציי	 בדברי ברכתו לדורית ואורלי כי למד להכיר	 ולהערי+ פעולת	 במליאה , סג	 ראש המועצה, וינדאריה 
  .ובכינו	 הועד המקומי במדרשה

  

  ח ראש המועצה"דו .1

  .כ עמיר פר, נת	 סקירה מאולתרת על המצב הביטחוני בדרו� המדינה"ח  .א

 ופגישותיו ע� ראש המועצה עידכ	 את חברי המליאה לגבי התרשמותו מהמצב הביטחוני  .ב
מ " ק70קיימת החלטה להקי� גדר לאור+ , ככל הנראה, כיו�. כל ושר הביטחו	"הרמט

 .בקטע שבי	 רפיח לעזוז ובקטע הדרומי בוא+ אילת

 שמוליק סקר את עיקרי הנושאי� שעלו בפגישות ע� עמותת הנגב – ב"ח ביקור בארה"דו  .ג
מיליו	 דולר נוספי� ½ תה לגייס הכוונה הי. הפדרציה בדנבר ובאספ	 קולורדו, בקליבלנד

להכיר תורמי� ולגייס משאבי� לפרוייקטי� , להשלמת מבנה החוקרי� בתחנת הניסיונות
 .נוספי� ברמת הנגב

  28.1.08 מיו� 20081/' אישור פרוטוקול מליאה מס .2
  .1/2008'  פרוטוקול מסמאשרתמליאת המועצה 

 רי�"אישור תב .3
 סכום  מקור מימון סטטוס מטרה ' מס

 ח"שב       תבר

 2,168,472 ₪ מפעל הפיס חדש ס רוח מדבר"ביה1238

 60,000 ₪ משרד הפנים חדש רכישת גרורי כיבוי 1237

 150,000 ₪ קרן כללית לפיתוח חדש פיתוח שבילי אופניים ברמת נגב 1236

  ל"ר הנ" התבמאשרתמליאת המועצה 
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   יחידה סביבתית– 2008תכנית עבודה ותקציב    .4
הננו מציגי� את , ת הערותיה של חברת המליאה ח	 גולדמ	 בנושא תכנית העבודה והתקציבבעקבו

  .$2008 מסגרת התקציב ללאחר אישורהתכנית אשר סוכמה 
  .דוד פלמח מעיר כי יש לתת מקו� בעל חשיבות מרכזית לנושא החינו+

  .להוסי. למטרות העל את קידו� וטיפוח החינו+ ברמת הנגב: סוכ�
סקרה את תכנית העבודה והתקציב של היחידה , הילה אקרמ	, דה סביבתיתמנהלת היחי

  .הסביבתית במועצה
מהל+ . חברי המליאה הביעו הערכה לפעילות היחידה הסביבתית בתקופה הקצרה שהיא פועלת

הפיקוח והאכיפה הוא מינויה של מנהלת רישוי העסקי� במועצה למשרת , נוס. בנושא ההסברה
  !בהצלחה לליליה מרשו	. הסביבהפיקוח בניה ואיכות 

  
  חברתיי� ותרבותיי�, דיו	 בקריטריוני� לסיוע לפרוייקטי� תיירותיי�  . 5

, התיירות, מועצה אזורית רמת נגב רואה חשיבות  בסיוע לאירועי� המקדמי� את ההתיישבות
ה  לתמיכ0 150,000להקציב סכו� של , לפיכ+ הוחלט במליאת המועצה. התרבות והמדע באזורנו

  . באירועי� של יזמי� ומוסדות
 את הפרטי� 10.3.08נדרשי� הגופי� להגיש עד , בהודעה  שפורסמה  באינטרנט ובעתו	 המועצה

  :    הבאי�

 . פרויקט/מטרת האירוע .1

  .תוכנית מפורטת של האירוע כולל לוח זמני� .2

 .פרויקט/ תקציב האירוע .3

 .לפרויקט כולל השתתפות תקציבית/ שותפי� לאירוע .4

 . המבוקש מהמועצההסכו� .5

 . חד פעמי/ מספר שני� : מש+ התמיכה  .6

  :  המוצעי��להל� הקריטריוני

 .האירוע תוא� את מטרות שנת העבודה של המועצה .1

 .   האירוע ישתלב בלוח האירועי� של המועצה .2

 . האירוע אינו אירוע של אחת ממחלקות המועצה .3

  )לת שכר עובדי�ואינה כול. ( 0 20,000אירוע אשר עלותו הכוללת לפחות   .4

 . אירוע אשר מטרתו המובהקת היא חשיפה והבאה של קהלי� שאינ� תושבי המועצה .5

 .  0 10,000תקציב הפרסו� של האירוע  יהיה לפחות   .6

 .  מעלות הכוללת של הפרויקט40%ולא יותר מ  0 30,000סכו� התמיכה לאירוע יהיה עד  .7

 .  במועצהארגוני� ויזמי� הנמצאי�, הסיוע מיועד רק למוסדות .8

 .   בעלי אופי עסקי�המועצה לא תסייע ליזמי� או אירועי .9

  :נהלי עבודת הוועדה

,  מדרשת ב	 גוריו	$ראוב	 קופל, אדווה לויד, שאול לוי, ר" יו$ ער	 דורו	:  המוצעי�חברי הוועדה .1

 . ,קדש ברנע$איציק לוי

 ). נית	 לקבלו באתר האינטרנט(על המציעי� למלא טופס בקשה  .2

 . ועדה יובאו לאישור ראש המועצההמלצות הו .3
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 . י הועדה"הוועדה תציג מידי שנה למליאת המועצה את התמיכה בארועי� שאושרו ע .4

 . אי	 המועצה מתחייבת להוציא את כל הסכו� במהל+ שנת התקציב .5

 . מחדש ויובאו לאישור המליאה�בתו� שנה ייבחנו הקריטריוני .6

  .ה לעידוד ארועי� כמוסבר לעיל הקריטריוני� וחברי הועדמאשרתמליאת המועצה 

  
  סיוע לישובי� בנושא ביטחו�  .6

ט להגדיל תקציבי הבטחו	 לישובי�  בעקבות "ראש המועצה הביא לאישור המליאה פניית הקב
  :הארועי� האחרוני� לאור+ גבול מצרי�

   0 10,000  –סיוע .  0 20,000 –העלות , השתתפות חפירת תעלה בקיבו, טללי� .1

  1,0000       ות דלק לרכב ביטחו	 בקדש ברנעהשתתפות בהוצא .2
  1,0000        השתתפות בהוצאות דלק לרכב ביטחו	 בכמהי	
    1,0000        השתתפות בהוצאות דלק לרכב ביטחו	 ניצנה
   1,0000                 מלכה$השתתפות בהוצאות דלק לרכב ביטחו	 בבאר

  

  2,0000        סיוע לבאר מלכה ברכישת מכשיר קשר כוננות .3
    5000      סיוע לבאר מלכה ברכישת פנס סריקה לרכב ביטחו	

  

  20,0000           ציוד פנס לנשקי כיתת כוננות .4
  

 ח"ש  36,500  כ                                                                                                   "סה .5
  

  
  .ציב לסיוע לישובי� בנושא הביטחו	 פה אחד את תוספת התקמאשרתמליאת המועצה 

  2008רזרבה לתקציב : מקור התקציב
  

  תקציב מיוחד לילדי� בסיכו� .8
המצטר. לתקציב ,  28,0000 תקציב מיוחד לסעי. ילדי� בסיכו	 בס+ מאשרתמליאת המועצה 

  .זהה המתקבל מקר	 העזבונות לאותה מטרה
  .2008רזרבה לתקציב : מקור התקציב

  
  
  
  

  שמואל ריפמ	              שאול לוי: רש�
  ראש המועצה                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


