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 26/12/2021מתאריך שלא מן המניין פרוטוקול מליאה 

 במו"פ רמת הנגב

, יפתח גורני ,  ערן , דוד בן לולו, מאיה מוניץגולן כפרימ"ח,  רויטל ראובני דוד פלמוטי אברג'יל, שתתפים : מ

 , חגית דולינסקי דורון, מוני מרדכי, ארז לוזון, אליסף פלמר

 צבי בן דרור, חנינא בלוטשרון מזרחי, ערן עמר,   :חסרים

מח"ט חטיבת פארן הנכנס,  מוטי זנה,  אליעזר  -מח"ט חטיבת פארן היוצא, עידו סעד-אלעד שושן:  נוכחים

 , אורן פרץבן סעיד, אמיר אלחייק, הילה קפלן

 סדר היום 

 מח"ט חטיבת פארן-תעודת הוקרה לאלעד בן שושן .1

 05/12/2021אישור פרוטוקול ההנהלה מתאריך  .2

 2022, תקציב הג"א שיא כח אדם,  2022אישור תקציב  .3

 האצלת סמכויות לוועדים המקומיים .4
 

  דו"ח ראש המועצה .1

 מח"ט חטיבת פארן היוצא ואיחולי הצלחה למח"ט הנכנס. פרידה מאלעד שושן , 

  במטרה לבצע פחות הרבה יותר ריאלי משנה קודמת  השנה הוא תקציבה, 2022בניית תקציב לשת

תיקונים בחצי שנתי. ריכזנו את התקציב בהתאמה לתכניות העבודה של המנהלים. כמו כן, אנו 

. למועצה חשוב למדוד את 2021מעדכנים את תכניות העבודה של הישובים שבנינו איתם בשנת 

רה אפקטיביות ההשקעה שלה וזה משהו שאנחנו בוחנים ומעוניינים לבדוק בכל פעם כחלק מהבק

 השוטפת שלנו. 

 

  5.12.2021 –מתאריך ה  הנהלה אישור פרוטוקול  מליאה  .2

  5.12.2021מיום  ההנהלה  לפרוטוקו את פה אחד מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 

 ושיא כח אדם 2022אישור תקציב  .3

. הוצגו הכנסות מול הוצאות וניתן הסבר 2022ש"ח  119,256,000בסך של  לשנת התקציב  ה הצעתהוצג

, הוסבר שבניגוד לשנים קודמות השנה ההכנסות העצמיות הוכנסו במלואן לגבי הסעיפים השונים 

מבלי להשאיר רזרבה למקרים בלתי צפויים כמו למשל אי תשלום ארנונה של כל הנישומים כמו 

ודברים כאלה יתקיימו השנה נצטרך  במקרה שקרא בקורונה או משבר כלכלי שלא ניתן לצפות. במידה

שאלות שנשאלו קיבלו תשובות לעדכן בצורה מהותית את התקציב בשינוי שנבצע במחצית השנה. 

 מבעוד מועד כשנשלחו החומרים לחברי המליאה לפני הישיבה.

לגבי השקעותיה של המועצה בפרוייקטים פיזיים הוסבר שבתוך מליאה במהנה לשאלות של חברי 

גיל של המועצה כלול בפרק הרזרבה כספים אלה שיתווספו לקרנות הקיימות של המועצה. התקציב הר

. יש לקבוע מראש סכום מינימלי שישמש לתקציבי פיתוח במהלך השנהחברי המליאה ציינו כי לדעתם 

חברי המליאה ביקשו להציג בפניהם את צמצום ההוצאות שנעשו במועצה בשנתיים האחרונות 

 שאנו נדרשים אליהם כאשר ברור שלא יהיה החזר אחד לאחד.  בהשוואה לקיצוצים
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בתחום ביטוחי המועצה חברים שאלו אם יש לחברי המליאה ביטוח דירקטורים ומשנענו שלא ביקשו 

כמו כן, חברי המליאה ביקשו לבדוק עם משרד הפנים מה הנוהל לגבי ביטוח של חברי המליאה. 

 להסדיר את גרף תקציבי מחלקות נבחרות במועצה בהשוואה לשנה קודמת. 

 של השתתפות המועצה בתקציב הועדים המקומיים ולבחון הגדלתםחברי המליאה ביקשו לדון בנושא 

התקבלה בקשה מחברי המליאה לבחון את התקציבים השוטפים והבלתי כמו כן,  .בצורה משמעותית

גילים שמועברים לישובים בראייה שנתית ובהתאמה לכמות תושבים ולנקודת פתיחה וכן לעליית ר

 מחירי השוק בדיון שיתקיים בחצי שנתי עם מזכירי הישובים. 

 

 החלטות:

 2022לשנת ₪  119,256,000מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה בסך של  .1

 אדם על פי הטבלה שהוצגה. את שיא כחמליאת המועצה מאשרת פה אחד  .2

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב הג"א הכלול בתקציב המועצה .3

 

  האצלת סמכויות לוועדים המקומיים .4
 

, 2022של הועדים המקומיים לשנת האצלת הסמכויות  פירוט המועצה הציגה לחברי המליאה את 
  .2021סמכויות אלה זהות לסמכויות שהוצלו בשנת 

 
המופיעות בטבלה אשר מהווה חלק  האצלת הסמכויות את פה אחדמליאת המועצה מאשרת  החלטה:

 .בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 
 
 

  
 

 

   
 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה מה: רש
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