
5.2.2018 

 .4.2.2018  פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום                                           

 .רונן גל,שאול אשואל, מיכאל עובדיה, דן בבלי:  משתתפים 

 .לימור ברק, אחמד סואעד, ירון מאיר:   הודיעו על היעדרות
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 : סדר היום

 .  ופרויקטים מוניציפלים300 מבנן –תרדיון  .1

 .איכות הסביבה השלמת דיון בנושא רכז תפעול .2

 . דיון מכין– 2018תקציב פיתוח  .3

 :דיון

".  התכנית לפיתוח הצפון–הקצאת תגבור מענקי פיתוח לרשויות "שאול החל בהצגת המסמך - תרדיון   .1

הוועדה מקבלת .שאול ויגאל מדגישים את החשיבות שהם רואים בשיתוף פעולה לצורך קידום הפארק

 .בברכה את האמירה בנושא שיתופי הפעולה לרווחת וקידום הפארק ומאחלת ליגאל הצלחה רבה בתפקידו

 בתרדיון 300מיועד לפיתוח מבנן , בדיון הובהר שתקציב משרד הפנים שניתן למועצה כמענק פיתוח

 .כחלק מתכנית הסיוע לפארק, ומחליף  בכך מקורות מימון שיועדו על ידי המועצה  לנושא

הוועדה חושבת שכספים שיועדו לפיתוח התרדיון יישאר בתרדיון כחלק מתוכנית הפיתוח :   -  סוכם 

 . הכוללת שאושרה במליאת המועצה

יקבע דיון . המסמך יועבר אל וועדת הכספים של התרדיון לצורך למידה וגיבוש המלצה בנושא -

 .ולאחריה תגבש וועדת הכספים את המלצתה בנושא, נוסף בו  תוצג המלצת הוועדה 

, הקמת אולם ספורט לבון: הוועדה תקיים דיון נפרד בנושא שלושת הפרויקטים המוניציפליים -

על מנת לאתר מקורות , שדרוג מבנה הרווחה והקמת מגרש כדורגל במרכז השירותים משגב

 .המימון הנדרש לקידומם

 

עמית עשת הציג בפני הוועדה את עבודת הניתוח שהכין לעיסוקיו של אגף איכות :  איכות הסביבה  .2

 . הסביבה לאור תמונת חזון המועצה בהקשר של איכות הסביבה וקיימות

לתפישתו . לדבריו המלצותיו לגבי מבנה האגף לוקחות בחשבון התפתחות עתידית של כמה שנים קדימה

 .הנושא החיוני ביותר הוא גיוס מנהל תפעול

יש לקחת בחשבון שעשויה להיות מגבלת זמן , ל"מירב מציינת שלאור שנת הבחירות והוראות חוזר מנכ

 .לגיוס עובדים

כמתבקש לאור עבודתו של דודו מבקר , א לנושא רישוי ועידוד עסקים"חיה מציינת את הצורך בתגבור כ

 .המועצה

לדבריו ניתן להמשיך עם המענה  שניתן . לדברי גלעד הפעלת רכז תפעול הינו הדבר החיוני ביותר לאגף

 .גלעד הדגיש את הצורך בפעילות האגף בנושא תכנון סביבתי וגינון. י המזכירה לתחום רישוי עסקים "ע

 .לא הוצגה השוואה של מבנה האגף למועצות אחרות כפי שהתבקש

 : סיכום

 .ח" אלש180: תקצוב  לתקן כולל רכב . הוועדה ממליצה לאשר קליטת תקן מנהל תפעול לאגף  -

הוועדה ממליצה שמנהלת משאבי אנוש תסייע למנהל האגף באיוש התקן ובהתארגנות הפנימית של  -

 .א וכלל המשימות באגף כמתבקש ובדגש על מתן מענה לנושא רישוי עסקים"כ

ל והישובים  "לאגף הנדסה החכ, הוועדה ממליצה שתוכן עבודת מטה מתכללת בין אגף איכות הסביבה -

 .תכנון סביבתי וגינון: לגיבוש המלצות בנושא

 

 .הדיון בסעיף זה נדחה לישיבה הבאה .3
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