
15.7.2019                                

 

 15.7.2019פרוטוקול ועדת כספים מיום                                                 

 

 .רונן גל, לימור ברק,  חני בן שימול, עמיר שנאן, סאלח עלי סואעד, רסי'איציק ג, דן בבלי, אמיר בשן: משתתפים

 .רועי קורן, רועי חגי, מיקי ויסמן, נועה צוק, אילן מאייר, 1 –גלית גרסטל  לסעיף , אודי נח: מוזמנים 

 .מוסא מוחמד עווד: הודיע על היעדרות 

 

 

 :סדר יום

 . בהובלת רועי חגי–סיור בקמפוס משגב  .1

 . הצגת נתונים מעודכנים –בקשת תקציב הפיתוח של אגף החינוך  .2

 . לימור ברק–הצגת מבנה תקציב החינוך השוטף  .3

 . מיקי וויסמן–ואגרות תלמידי חוץ , חינוך מיוחד, בתי ספר יסודיים, הצגת תקציבי גנים .4

 . רועי חגי–תקציב קמפוס משגב  .5

 .דיון וגיבוש המלצה .6

 :דיון  

וכן במבני אמבר ולבנדר בבית ,  הועדה ערכה סיור בקמפוס משגב שכלל ביקור במבנה אביב החדש בבית ספר אסיף .1

 .וכן התרשמה ממצבם  הירוד של מבני בית ספר קציר, הועדה קיבלה הסבר על מבנה אביב החדש  .  ספר קציר

 

,  מיקי מציג את הנתונים המעודכנים של הבקשה  לתקצוב  שיפוצים ואחזקה–בקשת תקציב הפיתוח של אגף החינוך  .2

 .  בקשות מיוחדות ומחשוב, הצטיידות, התאמות מבנים

מדובר בתכנית השקעות מתוכננת לחמש שנים לכל אגף החינוך בהיקף , מעבר לפרויקטים של בינוי בתי ספר

 .לשנה₪  מליון 2.85ההשקעה כ 

 

 .לימור ומיקי הציגו את מבנה תקציב החינוך השוטף-  תקציב החינוך השוטף  .3

 

יחד עם הסבר לצורת התקצוב , חינוך מיוחד ואגרת תלמידי חוץ, בתי ספר יסודיים, מיקי הציג את תקציבי גנים .4

 .וכן פרט לגבי אופן תקצוב בתי הספר היסודיים, הנורמטיבית של משרד החינוך וההשלמות הנדרשות מצד המועצה

לגבי תקצוב הגנים מיקי מציין שיש לעדכן את גובה התקצוב לגנים ולפעוטונים לאחר שנים רבות בהן לא עודכן 

 . התקצוב

אבות בית וסיעות , מיקי מציין את הפער הקיים בין גובה תקצוב משרד החינוך לסך עלות העסקת עובדי מזכירות

י בתי הספר דבר אשר פוגע ביכולתם "ואשר ממון ע, בשנה₪  מליון 1העומד על כ , בחינוך מיוחד בבתי הספר היסודיים

 .לממן פעולות פדגוגיות

 

רואי פרט על חלק משרד החינוך בצד . אסיף ועומר, רועי חגי הציג את תקציב קמפוס משגב הכולל את בתי הספר קציר .5

וכן הציג מצגת מרשימה המתארת   את הגידול על פני השנים בגיוס מקורות , היקף הוצאות השכר, ההכנסות בתקציב

 .כספיים מקולות קוראים לטובת הקמפוס

 

הועדה קיימה דיון באשר להקצבת תקציב להתאמת מבנים בבית הספר קציר  כחלק מבקשות תקציב הפיתוח של  .6

במהלך הדיון רועי עדכן על נזק שנגרם בשנה שעברה עקב התפוצצות צינור מים ועל כך שהביטוח לא כיסה . החינוך

 .את האירוע

 .הוועדה מבקשת לבדוק עם יועץ הביטוח של המועצה האם  קיים כיום כיסוי מתאים לנכסי המועצה -

הוועדה מבקשת לזמן את יועץ הביטוח של המועצה לאחד ממפגשי הועדה הקרובים לקבלת סקירה ודיון ,  בנוסף -

 .בנושא הכיסוי הביטוחי של המועצה

. ח מהקרן למקורות חד פעמיים  לטובת מבנה אמבר" אלש500הוחלט להמליץ למליאה להקצות סכום של עד  -

, מתוך מטרה ששיפוץ זה יסגור פערי תשתית ואחזקה, ממליצים שהסכום ייועד לטפל בנושאי שיפוצים תשתיתיים

 . ויאפשר מבנים ראויים ומזמינים לשהייה ולימוד

 באחריות –ההקצאה מותנה בהגשת תכנית  ביצוע מפורטת  והיקף  כספי הנדרש להבאת המבנה למצב סביר 

 .רועי



הוועדה מבקשת , ביחס לבקשת תקציב הפיתוח של אגף החינוך ולנושא התאמת מבנים בבית ספר קציר בפרט -

אכן תרד משמעותית התחזוקה השוטפת , לוודא שלוקחים בחשבון שאם משקיעים סכומים גבוהים בשנים הקרובות

 .כל שנה בשנים שלאחר מכן

הוועדה מבקשת מאגף החינוך לבחון ולהציג לה כמה מתוך תקציב הניקיון בקמפוס מיועד לניקיון הכיתות ומרחבי  -

להשתמש בכסף שיחסך ליצירת ; מתוך מטרה להיעזר בתלמידי הקמפוס לניקיון המרחב בו הם לומדים, הלמידה

 .וכן את הערכים הקהילתיים והחינוכיים למהלך כזה, קרן למבני החינוך ולהגדיר את השימושים בה
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