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 1.9.21פרוטוקול ישיבת ועד 
 1.9.21תאריך: 

 20:30שעה: 

 מיקום: משרדי הועד 

 נמרוד זילברמן, הדס אדר, גלעד ברודרס, אבשה כהן, הראל כדורי ערן פורת, חברי ועד: 

מועצה אזורית רמת נגב, אמיר רימון ועדת ביקורת, חגית טלמור )בזום( ועד   – נוכחים: אמיר אלחייק 

 ביקורת ויפעת וגנר 

לאחר ניסוח המכתב, ואישור מעורך הדין על תקינות אמיר     - מכתב לתושבים על היטל שמירה 

 . 9.9.21אלחייק וחברי הוועד ניסחו הודעה רשמית לתושבים והמכתב פורסם ב 

 ילדים לצהרון מדברון )רישום מלא כולל הסדרת תשלום(  32ו כ  : לשמחתנו נרשמהצהרון

 ערן פורת   –עדכון תקציב 

 טרם אושרה על ידי שרונה מאבישי ניסים  2020סגירת  –)יפעת(   2020ביקורת 

 תכנון מול ביציע הוצג לחברי הוועד וחברי ועדת ביקורת.  -  2021תקציב היישוב ל 

 הכנסות ועד מקומי מארנונה: 

 נמצא בתהליך ערעור מול המועצה.  –  2021התאגיד עדיין לא שילם ארנונה ל 

 ד: נקודות שעלו במהלך הדיון ומצריכות המשך דיון בוע

 תקציב גיל שלישי  

התקציב שהוגש לוועד על ידי נציגי גיל שלישי אינו ריאלי, כמעט ואין הכנסות אך כן יש הוצאות.  

 המועצה אינה משתתפת בשכר רכזת גיל שלישי.  

לזמן את נציגי הגיל השלישי לישיבת וועד להבין כיצד ממשיכים, ותיאום צפיות תקציביות    ראוי ונכון

 ובהתנהלות השוטפת. 

 תקציב תרבות  תקציב 

 בהוצאות שכר נכנסים גם עלויות שכר של פורים ויום העצמאות )ולכן יש חריגה בתקציב( 

₪ )כוללים טורניר פינג פונג, מסיבת פתיחת הקיץ, הקרנות של   11,000אירועי הקיץ עלו לוועד כ 

 היורו לוגי בדשא, ערב סרט לילדים, מירוץ בן גוריון הראשון, גאם מוזיקלי וכד'( 

 ₪   6000הכנסות תרבות 

 תקציב פינת החי  

לא "מבוזבז" מספיק, יש לבחון באם התקצוב ימשיך, אמור היה להיות במקור עבור תקצוב פעילויות  

 נוער בפינת החי, בפועל כמעט ולא קורה. 

טלי תעלה את הנושא בישיבה   – שכר של גמיעה המנקה: מחולק בין תחזוקת מבנים לבין הנוער 

 ער. הבאה בבקשה שלא ירד מתקציב הנו 
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כרגע לא  בלב הישוב – 9.9.21יפעת: לבדוק האם אפשר לעשות קירוי סולארי לגנים? )תשובת יפעת 

של הסדרת השטחים עם התאגיד, אסף עמיחי מכיר את הבקשה והרעיון לקירוי  בניתן לקדם וזאת 

 סולארי וכשתהיה הסדרה נוכל לעשות זאת( 

 ות שעוסק בקירוי סולארי כאשר יוקם. החלטה לביצוע: אמיר רימון מעונין להצטרף לצו 

 

 חייבת להיות אחרת.  2022הכנסות נוער: הגבייה השנה לא היתה תקינה ו

 יש להגדיל הוצאות עבור החניכים והמד"צים.   – הוצאות נוער מסעיף שוטף 

 :  צמצום גרעון הוועד 

כספים   -רהעבור היטל השמי  2019-2020ש'  לשנים   342,110היות והאונ' הסדירה את חובה בסך 

בפועל הן מהלוואת גישור של המועצה, הן מהגדלת הגרעון והן מצמצום פעילות   הוצעו שבינתיים 

ש' מהסדר החוב לטובת צמצום   200,000החינוך והתרבות בישוב. ערן פורת מציע להשתמש ב

 הגרעון. 

 

 

 הצבעה: מי בעד עדכון התקציב כפי שהוצג בישיבה? 

 ההצבעה התקבלה פה אחד 

 

 כתבה ורשמה: יפעת וגנר 

 

 

 

 


