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  7102/2/1/2  , מיום//7102פרוטוקול מליאה מס' 

 
שאול ,  דוד פלמ"ח, אלי לופו, מוטי אברג'ל צביקה טוכטרמן, , חיים טוגנדהפט, ,  יארז ירדנ:  משתתפים

  מרדכי, מוני   ,שורק לאה ,דניאל קלר, ענן שיאון שוש זילברבוש,, רחל ביטוןעשת, 

 
 דוד בן לולו, ארז לוזון ,אליסף פלמר ,שמואל ריפמן :התנצלו 

 אודי אורנשטיין, יצה צפריר נ אילנה שחף,חסרים: 

 
 
 

                      אמיר אל חייק.   דוד שטרק,, עמיחי הס , אליעזר בן סעיד, ערן דורון נוכחים :
 

  
 סדר יום :  

 . מ"מ ראש המועצה ומנכ"ל המועצה דו"ח .1

 . /00.12.1מתאריך  /116201 ' אישור פרוטוקול מליאה  מס .2

 .אישור ועדת תנועה רשותית .3

 הכרות עם שחר שילה, מנהל עמותת תיירות הר הנגב.  .0

 . /1161261 מתאריך אישור פרוטוקול ועדת רכב .5

 חידוש מסגרת אשראי למו"פ רמת הנגב.  ./

 אישור לממלאי מקום בוועדת המשנה לתכנון ובניה.  .7

 .אישור  וחידוש דירקטורים למי רמת הנגב .8

על פי , מחלקותהאישור האצלת סמכויות למכרזי כוח אדם על ידי  מ"מ ראש המועצה למנהלי  .1

 .(.  13, עמוד 5ברשויות מקומיות )נספח ו', סעיף  הנחיות משרד הפנים לקליטת עובדים

 /201של תקציב המועצה לשנת  2אישור שינוי  .10

 
 עדכון בנושא ביטול מעמד עיר עולים:  1/

 משמעותיים:  םהמועצה השיגה מספר הישגיי

שמשמעותו פריסה ארוכה לשמונה  5אקונומי -הכללת רמת נגב לצורך הקמת הקרן לסוציו -

 שנים. 

 העדר כפל מבצעים.  -

 של קבל ההחזר מהקרן. םהכללת המרכיב הגיאוגרפי  בקריטריוני -

  

 

 1 1/1/0142 מתאריך 2102/1/'  מס  מליאה פרוטוקול אישור 01

מתאריך  6201/11 ' אישור פרוטוקול מליאה  מס מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

00.12.1/ . 
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 1 אישור ועדת תנועה רשותית 31

 תית. והקמת ועדת תנועה רש מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 . את צביקה טוכטרמן כחבר הועדה פה אחדמאשרת   מליאת המועצה    

 

 : כרות עם שחר שילה, מנהל עמותת תיירות הר הנגביה 41

 .  נקודות מרכזיות שעלו:2017ר את עבודת עמותת התיירות ותוכנית העבודה לשנת שחר סק
שעות  200קיים מהלך מול קרן נס לרכז תיירות תחת שחר בפתחת ניצנה. בנוסף התקבלו  -

 מעו"ף לפיתוח מוצר לפתחת ניצנה. 
יצירת מוצר תיירותי מתאים לקהלי יעד מאופיינים על פי עבודת מחקר ייעודיות ששחר מלווה  -

 את הסטודנטים שלו. 
 אזורית שתוקם ברמת הנגב. אלי לופו וענן שיאון מבקשים להצטרף לועדת תיירות  -

 
 

 1 11/01/1/מתאריך   אישור פרוטוקול ועדת רכב 51

 . /1161261פרוטוקול ועדת רכב מתאריך את  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 

 1חידוש מסגרת אשראי למו"פ רמת הנגב 11

לתאגיד  ₪ 300,000בגובה את חידוש מסגרת אשראי  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

העירוני החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב  עבור חשבון חכ"ל מו"פ המתנהל בבנק אוצר החייל 

 .שבע.-באר 3/3סניף 

 

 אישור ממלאי מקום בוועדת משנה לתכנון ובנייה1   71

)על פי  ממלאי מקום בוועדת משנה לתכנון ובנייהאת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

  (.הרשימה המצורפת

 

 אישור  וחידוש דירקטורים למי רמת הנגב1 81

רשימה  )על פי הדירקטורים למי רמת הנגבאת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 מצורפת(. 

 

אישור האצלת סמכויות למכרזי כוח אדם על ידי  מ"מ ראש המועצה למנהלי המחלקות, על פי  11

 1(31/, עמוד 5)נספח ו', סעיף הנחיות משרד הפנים לקליטת עובדים ברשויות מקומיות 

    האצלת סמכויות למכרזי כוח אדם על ידי  מ"מ את ) מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:             

  ראש המועצה למנהלי המחלקות, על פי הנחיות משרד הפנים לקליטת עובדים ברשויות מקומיות              

 1(31/ , עמוד5)נספח ו', סעיף             
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 :02/1של תקציב  0אישור שינוי  21/

גזבר המועצה מסביר למליאה שעקב תקציבים רטרואקטיביים שהתקבלו לקראת סוף השנה וגידול 

בהכנסות נוספות, עלינו לבצע שינוי תקציבי לשנה זו. התקציב שאושר בתחילת השנה היה ע"ס 

ותקציב  1בוצע שינוי תקציבי מס'  /201. בדיונים החצי שנתיים שהתקיימות ביולי ₪ 83,000,000

 .₪ 830,000,/8 -המועצה גדל ל

 /201של תקציב  2כאמור בתחילת דבריו גזבר המועצה מבקש לאשר שינוי מספר 

 . ₪ 111,277,000 -ל 

  ₪ 111,277,000לסכום של  /201שינוי תקציב  מאשרת פה אחד: המליאה החלטה

 

 

 
 בברכה,  
 

 ארז ירדני                                                                                 
 ממלא מקום ראש המועצה                                                                               

 

       ערן דורון רשם: 
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