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 ביקשה ועדת כספים לבחון  אפשרות של איגום משאבים וחיסכון בשני תחומים 2018 – 2017במהלך  .1

. כחלק מהבחינה שנערכה בתחום התחבורה נשכר יועץ שבחן והגיש את המלצותיו למועצה. תחבורה ואחזקה 

ומעדכן שהיועץ התבקש לבחון את פעילות מחלקת , דורון  מפרט את התייחסותו שנשלחה לחברי הוועדה

אלא רק לאחר , את נושא איגום הפעלת ההסעות עם המרכז הקהילתי לא התבקש היועץ לבחון. התחבורה

לא נמצא יתרון משמעותי בשילוב הפעלת ההסעות של .  ואת זאת עשה באופן שטחי, שהשלים את עבודתו

 .המרכז הקהילתי עם פעילות מחלקת התחבורה

, אילן מוסיף שהכיוון המשמעותי אליו מכוונים היום הוא הכנסת מערכת הפעלה מתקדמת הבנויה על צרכים

 . חיסכון ומענה לנוסעים מזדמנים, מערכת זו תאפשר ייעול.  תחילה במרכז הקהילתי

 

 : הוועדה ממליצה. התקיים דיון מסכם בנושא: מדיניות השימוש בקרנות  .2

להמשיך במדיניות של שימוש מושכל בכספי הקרן ממקורות חד פעמיים לצורך קידום והשקעות בפרויקטים 

ולהתאים את החלק , להמשיך ליעד לקרן מקורות חד פעמיים ככל שיהיו כאלו.  ולשמור על הקיפה, כהלוואה

 .ח  וזאת ביחס להיקף תקציב המועצה הנוכחי" מלש10בקרן המיועד לרשת ביטחון ל 

פ הנהלים העדכניים "ממליצה הוועדה להמשיך במדיניות הפעלה ע, באשר לקרנות הנוספות שמנהלת המועצה

 .הקיימים לכל קרן

 

יש לתת מענה לנושאים קיימים בתכנית , לימור מעדכנת שהשנה נפעל בצורה שונה: 2020תקציב הפיתוח  .3

לכן המערכת לא תיפתח  השנה . לבקשות הוועדות האסטרטגיות ולמחויבויות קשיחות, הפיתוח הרב שנתית

 .דוד מרכז את הנושא ויכן את מצגת הבקשות לדיונים.  להגשת בקשות נוספות

לצורך גיבוש המלצת תקציב הועדה . הועדה תחל לעסוק בתקציב הפיתוח בישיבותיה בחודש ינואר: סוכם

וככל שיהיה )תקבע פגישה נוספת לנושא שתיערך בתחילת פברואר  . תגבש קריטריונים לתעדוף הפרויקטים

 . (בכך צורך תקבע פגישה נוספת
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