
 

 

 

 

 

 2022לשנת שלא מן המניין  3 פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר

 ( 25.12.2022 -התקיימה בחדר הישיבות של המועצה האזורית תמר, ביום ראשון ה

 

 

 ראש המועצה   ניר ונגר                       :משתתפים

 חברה   רותי קפלן  

 חברה   ג'ני אבן 

 חברה  עופרה שוורץ       

 נעדרה   חברה קורין תויתו         

 חבר  יריב קיטה 

 חבר  יורם דביר 

 חבר  נרי אראלי 

חברה                   שירן תעסה                                                  

 

 מנכ"לית    מורן יצחקי   :מוזמנים

 גזבר המועצה   עידן שילמן 

 יועמ"ש  יורם זמיר                                                

 יועמ"ש  ראם קרפ                                                

 מזכירת ראש המועצה                 נדיה גורליק                                               

 רו"ח   שרון מררי 

 דוברת   עפרה גזית 

 ה מבקר המועצ  רן אורפני   

 

 :על סדר היום

 .  2023אישור תקציב הרשות ותוכניות עבודה לשנת  .1

  :להלן על סדר היום

 : 2023אישור תקציב הרשות לשנת 
 החומר נשלח מראש לחברים. 

, הריני להגיש בזאת את אישורי   15.12.2022בהמשך לכנס דיוני תקציב שהתקיים בתאריך  עידן:
.  2023לשנת ותוכניות העבודה  התקציב  

 
 '.  א כנספחמצורף  -₪  204,650,308בהיקף של   2023אישור תקציב לשנת   .1
2.  

 .  לפי עובד נרי: עברתי על התקציב, בסעיף השכר מפורטים יחד כל העובדים, אבקש הפרדה

וזה מופיע כשורת שכר לכל מחלקה למעט שכר    ב שורת שכר עבור כל מקבל שכרועידן: לא ניתן לכת 
 נבחרים של ראש המועצה שמופיע בנפרד. 

ניר: אתה מוזמן לעיין בשכר, הייתי מעלה לכל העובדים אם ניתן היה. יועבר אליך שכר עובדים אותם  
 תבקש לראות.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 שירן: השכר הוא קבוע, אין הרבה הפתעות בנושא.   

עדר פרסום דו"ח חצי שנתי של הוועדה לאיכות הסביבה בגלל העדר כוח אדם  נרי: לקונה נוספת היא ה
 ואי הצלחת גיוס.  

 

 
 רותי: הכל כולל פנסיונרים?  

 מורן: רק פנסיה תקציבית. 

 

 שירן: אפשר הסבר על השינויים:  

 עידן: מסביר בעל פה על שינויי כוח אדם.  

 ניר: כל שאלה על כוח אדם, ניתן לפנות אלי דלתי פתוחה. 

 

 . : אושר פה אחדהצבעה

 
 

 , אני מודה לחברי המליאה על האמון לא מובן מאליו. הישיבה ננעלה

 מודה למנכ"לית ולגזבר על העבודה הקשה על השנה.  

 

 ______________________ 

 ראש  המועצה    -ניר ונגר       

 

 רשמה: מורן יצחקי   

 

 
 

 

 

  הרשות, תוכניות עבודה, אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח תקציבלאשר החלטה: 
 .  2023לשנת  ואישור תקן כוח אדם 

 

 

 

  


