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 :דיון

ר ועד הורי קציר  תאר בבהירות בפני חברי הוועדה תמונת מצב בנושא הבינוי של בית ספר קציר וקשיים "אודי נח יו .1
אודי הדגיש את תחושת התסכול אותה חווים ההורים וסיפר על תחושות . אותם חווים התלמידים הצוות וההורים

מבקשים מחברי הוועדה לקחת . ומצב המבנים, שנוגעות לחוסר שוויון בין בתי הספר בקמפוס בנוגע להקצאת משאבים
ס קציר בטווח זמן "זאת בחשבון בזמן חלוקת המשאבים הכספיים וכן מבקשים השקעה בשדרוג מבני החינוך  של בי

 .לא ארוך
 

התאמת מבנים  ובקשות מיוחדות , הצטיידות, אחזקה, הציגו את בקשות החינוך בנושא שיפוצים, מיקי נועה ואילן .2

 .וציינו שמשרד החינוך מתקצב שיפוצי קיץ בסכומים נמוכים מאוד, 2023 – 2019לשנים ₪  מיליון 14.6בהיקף של כ 

התאמת ,  הצטיידות, שיפוצים ואחזקה, אילה ואילן הציגו את בקשות המרכז הקהילתי בנושא פרויקטים מיוחדים
ואינה כוללת , אילה הדגישה שהבקשה הוגשה בצמצום. לאותה תקופה₪  מיליון 1.25מבנים ובטיחות בהיקף של כ 

 .שיפוץ פארק אוסטרליה ועוד, את כל הצרכים הצפויים כמו הצטיידות קונסרבטוריון
 

 :  הוועדה מבקשת שבקשות החינוך יוצגו מחדש באופן שיבטא

 .רציונל וסדרי עדיפויות -

 . שנים7 – 5תכנית ובקשת תקצוב לתקופה של  -

 .התאמת הבקשה  לקובץ המדויק יותר שהכין מיקי -
 

אלון ולימור סוקרים את תכנית הפיתוח הרב שנתית לאחר שתומר הטמיע בה את העדכונים שהתבקשו בישיבה  .3

 .הקודמת

פ בקשות החינוך המעודכנות שיוגשו תוך התאמת ודיוק "ע, הוועדה מבקשת את התאמת פרק החינוך בתכנית  -
 .הסכומים

 

כבסיס לדיונים שיערכו בנושא תקציב הפיתוח הרב , לימור סוקרת את היתרות בקרנות המועצה ואת מצבת ההלוואות .4

 . והטמעת התכנית האסטרטגית שתובא בפני המליאה במהלך השנה2020תקציב שוטף , שנתי

ובאופן שייקח בחשבון את , ח של המועצה התייחסות בנוגע להיקף המומלץ למלוות"הוועדה מבקשת לקבל מרו -
 .הדורות הבאים

 

 :במהלך הדיון התגבשו הדברים הבאים .5

הוועדה ממליצה שההתייחסות בעת מילוי קולות קוראים תתבסס על מדיניות המועצה כפי שתיקבע בתכנית  -

וזאת כדי להימנע מסיטואציות של חוסר יכולת לתקצב את , יחד עם התייחסות לתמונת מצב כוללת, האסטרטגית

 .החלק הנדרש בהם מצד המועצה

בדבר ביצוע החלטות ועדת כספים , "על בסיס רבעוני"מבקשים לקבל עדכון , לצורך עדכון למידה ובקרה -

 .שהתקבלו ברבעון השנה הקודמת

הוועדה ממליצה לאשר הקצאת , ₪ מיליון 4כדי לא לאבד הרשאה שהתקבלה ממשרד התחבורה בהיקף של כ  -

. ח מקרן השבחה" אש50ח ועוד " אלש293ינג נוסף מקרן חד פעמית בסך 'מצ– 1073ר "תב:  ינג עבור'סכומי מצ



וכן ממליצה שיבוצע מעקב ובקרה שוטפת על מימוש . ח" אלש670ינג מקרן חד פעמית בסך ' מצ– 1146ר "תב

 .הפרויקטים והצורך בהקצבת מלא המצינג בפועל

ואישור של הנהלה מצומצמת , בהתאם להחלטת מליאה" האב"ר של ה"אושר לחדש את התב" - האב"ר "תב -

 1,086בסכום של , מקרן חד פעמית, ינג מועצה לתקציב של המשרד לפיתוח הנגב והגליל'עם מצ, להתקדם איתו

 .ח"אש
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