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 .7.1.2018  מיום   פרוטוקול ישיבת וועדת כספים

 רונן גל. חיה בנדק,  שאול אשואל, לימור ברק, אחמד סועאד, דן בבלי, מיכאל עובדיה, ירון מאיר,משתתפים :  

 : סדר היום

  בהשתתפות חיה בנדק גלעד אוסטרובסקי ומירב בן דע.אישור תקן מנהל תפעול בתברואה.  .1

 .  בהשתתפות חיה בנדק.2018מתווה פעילות למימוש החלטות המליאה תקציב  .2

 .2017ח חצי שנתי והצגת ד .3

 שונות. .4

 :דיון  

 וגלעד אינם בשיא בריאותם.שאול מעדכן שהדיון באישור תקן מנהל תפעול בתברואה ידחה מאחר ומירב  .1

 .  2017לימור הציגה לוועדה את הדוח החצי שנתי הסקור ל  .2

 . נערך דיון קצר במתווה המוצע לעבודת הצוותים בסופו סוכם:2018מתווה פעילות למימוש החלטות תקציב  .3

כמו כן התקבלה הצעתה של חיה לצרף  .יצטרפו  מטעם הוועדה ירון ואחמד סעיםיוהתחבורה לצוות  -

  לצוות יועץ מקצועי חיצוני בעל רקע בנושא. חברי הצוות הם:

  .חיה בנדק ריכוז הצוות:

 אילן מאיר, ירון מאיר, אחמד סואעד.  נציגי ציבור:

 דע ולימור ברק.ן יוסף, מוטי סרור, מירב ב-דורון חסיד, אילה סיוון בן עובדי מועצה:

 חברי הצוות הם: יצטרפו מטעם הוועדה מיכאל ודן.  לצוות אחזקה -

 חיה בנדק.  ריכוז הצוות:

 רונן גל, מיכאל עובדיה, דן בבלי. נציגי ציבור:

 מיקי ויסמן.חגי  דע, לימור ברק, אבנר מצובה, רועין , ויקטור אוזן, מירב באילה סיוון עובדי מועצה:

ידונו בהרכב המלא של הוועדה וספות וצעדי ייעול וחיסכון , בחינת הקטנות ננושאי איתור מקורות נוספים -

 יחד עם חיה בנדק ורותי יהודה.

בהקשר זה, הועדה מבקשת ממוני בוחניק מנכ"ל החכ"ל את חומרי הבדיקה והמיפוי שביצע בנושא פיתוח 

 אזורי תעסוקה בישובים.  והוועדה מבקשת מדני עברי להצטרף לעבודת הוועדה בנושא זה.

סיום עבודה עד תחילת חיה תזמן מפגש התנעה לאחריו יקבע לוז לעבודת הצוותים. דת הצוותים : לוז עבו -

 .2019עת תעסוק הוועדה בגיבוש הצעת תקציב  2018מאי 

 מועדי המפגשים הבאים : .4

 : וסדר יום נושאים – 18:00 – 16:00 -  17.1.2018 

 דע, גלעד אוסטרובסקי.                           בהשתתפות : חיה בנדק, מירב בן  ,דיון באישור תקן מנהל תפעול בתברואהא.  

 , בהשתתפות אלון זלצמן.באופן הגשת תב"רים למליאה דיון ב.  

 : וסדר יום נושאים – 18:00 – 16:00  – 22.1.2018

 בהשתתפות מנכ"ל תרדיון., דיון בסוגיית תקצוב מיוחד לתרדיוןא. 

 , בהשתתפות תומר לוין.גיבוש המלצות למדיניות הפעלה -תכנית החומשב. 

 

 רונן  רשם 


