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 .2018בנושא תקציב הפיתוח  20182.18.פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום                         

 רונן גל. ,זלצמןלימור ברק , אלון  שאול אשואל,אחמד סואעד,  ן בבלי, מיכאל עובדיה,דמשתתפים : 

 .ירון מאיר על היעדרות:   הודיע

 .2לסעיף   – חיה בנדק ,אילה סיוון בן יוסף, וויקטור אוזן, תומר לווין:  ניםמוזמ

 .3לסעיף  - , חיה בנדקתומר לווין ,נועה צוק, מיקי וויסמן

 4לסעיף  – , חיה בנדקאילן מאייר, רחל רביד

 : סדר היום

 .  דיון מכין של הוועדה .1

 .ילתימרכז קה .2

 .חינוך .3

 .חברי מליאה .4

 :דיון

 העומד בפני הוועדה, מציג את הפער בין היקף הפרויקטים למקורות. את התהליך אלון סוקר .1

 ואת 2017שנעשה בתקציב הפיתוח שאושר לשנת  אילה ויקטור ותומר מציגים את –מרכז קהילתי  .2

 לשנה זו.  רשימת הצרכים והבקשות של המרכז הקהילתי בנושאי: בטיחות, הצטיידות ופרויקטים

במהלך הדיון סוכם להקפיא את הבקשה להסדרת מבנה זמני לקונסרבטוריון, עד שתתבהר תמונת  -

 .קונסרבטוריוןהמצב בקשר לבקשה לתרומה שהוגשה לצורך הקמת מבנה הקבע של ה

צגת הפרויקטים המפורטת שהוצגה בישיבה תוך הצגת סדרי העדיפות הוועדה מבקשת לקבל את מ -

 של המרכז הקהילתי.

נועה מיקי ותומר מציגים את בקשות אגף החינוך תוך התייחסות מפורטת לצרכי הערכות לפתיחת   -חינוך  .3

 שנת הלימודים תשע"ט.

 ת של האגף.הוועדה מבקשת לקבל את מצגת הפרויקטים של אגף החינוך יחד עם סדרי העדיפו -

אין כפילות של פרויקטים בתוך בקשות האגף ולבקשות המרכז הוועדה מבקשת ממיקי ואלון לוודא ש -

 הקהילתי.

אילן מאייר מציג בפני הוועדה את הצורך בניהול מקצועי של החינוך החברתי בישובים.  -חברי מליאה   .4

 בשיתוף עם מחלקת הנוער במועצה, הרעיון הוא להפעיל מנהל מקצועי שיעבוד תחת ועדת החינוך בישוב

וימומן על ידי הישוב ובהשתתפות המועצה בשנתיים הראשונות.  הבקשה היא לצאת לפיילוט בו יועסקו 

 225ארבעה מנהלים בחצי משרה עבור אשכולות או שותפויות בין ישובים. עלות הבקשה למועצה היא כ 

 לוי שמורים לנוער.בנוסף, אילן הציג בקשה ליצירת מתחמי בי. בשנה אלש""ח

לה שיציגו לוועדה מודל הפעלת רכזי חינוך לא יאיות הכנה מקצועית בהובלת אדם סוכם שתוכן עבוד -

יחד עם מיפוי הצרכים ובדיקת היתכנות עם ישובים המוכנים להשתתף ולשאת   ,פורמאלי בישובים

 בחלקם. 

 בוועדה.אילן יבדוק את המשמעויות של הקמת מתחם בילוי לנוער לדיון  -

משלושת ישובי רכס הר כמון ליצירת תשתית לפעילות לא פורמאלית,  ת צורךרחל רביד העלתה דריש

 תרבותית וחברתית ברכס.

חיה מציינת שהבקשה נעשית בשיתוף עם הצוות הבוחן את המשמעויות  הנגזרות מהמיפוי שנערך 

ישובי יסיור שערך הצוות בל המשךבעל כלל מערכת החינוך במועצה. וזאת  לאחרונה לבית הספר בלבון,

 הרכס.

מבקשת שחיה תציג את ניתוח הבחינה והמשמעויות כולל המלצות של הצוות לאחר השלמת הוועדה 

 . הנתונים והתהליך

 

 רונן   רשם

 


