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. 21.2.2021פרוטוקול  ישיבת ועדת כספים שנערכה ב                                       
 

 
. רונן גל, שני משעלי,  לימור ברק, סאלח עלי סועאד, אמיר בשן, חני בן שימול, דן בבלי: משתתפים

 .צדוק יפתח, שמוליק דודאי, רלי דהן, לאוניד מליקין: מוזמנים
. מוסא מוחמד עוואד, רסי'איציק ג: הודיעו על היעדרות 

 

 
: סדר יום

 
 .1 ישיבה 2021תקציב פיתוח  .1

 פתיחה ורקע - לימור  -
 הועדה מקומית - לאוניד מליקין  -
 מחלקת מחשוב- רלי דהן  -
 פיתוח עסקי - שמוליק דודאי  -
 אגף ביטחון - צדוק יפתח  -
 חברי מליאה -

 
 

 :דיון

 .ח" מלש17.899 בקשות לפרויקטים בסכום של 56נמסרה סקירה קצרה על תקציב הפיתוח הכולל :   פתיחה ורקע  .1
 .ח" מלש6.5החוסר במקורות כ ,  ח" מלש5.5מקורות נוספים , ח" מלש4.983מקורות קיימים .  ח" מלש12חוסר בתקצוב כ 

 
 :לאוניד מליקין הציג  את בקשות הועדה - הועדה מקומית  .2

 .ח למחשוב" אלש50 -
. ח שעומדים להסתיים" מלש1הפרויקט החל בעזרת תקצוב של משרד הפנים  כ. GISח להקמת מערכת " אלש800 -

בסיום ההקמה הפרויקט יעבור למצב . ח" אלש250ח ובשנה הבאה כ " אלש800לצורך השלמת הפרויקט מבקשים השנה 
תאפשר נגישות מתקדמת לתוכניות , המערכת תאפשר עבודה בממשקים עם אגפי המועצה. של תחזוקה שתמומן בשוטף

 .ח לפחות" אלש500מבקשים להתחיל את השנה עם .  ומידע ותחסוך בזמן עבודה
 

 רלי דהן הציגה ופרטה את בקשות המחלקה שנועדו  לשיפור והתאמת מערכות המחשוב ומתן מענה –מחלקת מחשוב  .3
חידוש ציוד השלמת מערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר והשירות עם , ניהול ממוחשב, בנושאי אבטחת מידע ואחסנה

רלי פרטה בנוגע לאתגרים שאיתם מתמודדת המועצה והצורך המתמיד להיות על המשמר בפני כשלים . התושבים  ועוד
 497חוסר המקורות  . ח" אלש932סך הבקשות המסתכמות ב .  במערכת מצד אחד ושיפור הבסיס הטכנולוגי מצד שני

 .ח"אלש
 

אירוע , תיירות, תכנון כפר גמלאים, פיתוח אזורי תעשיה ותעסוקה:  שמוליק דודאי הציג  את הבקשות בנושאי–פיתוח עסקי  .4
 .  ורכז לאקסלרטור, סיוע לדורשי עבודה ועסקים, MCאקסלרטור+ הכרזה לפתיחת האב 

 .ח" אלש670החוסר במקורות . ח" אלש927סך הבקשות              
וכן יגיע  פעם .              לבקשת  חברי הועדה שמוליק ישלח  חומר רקע לגבי העבודה שנעשתה עד כה בנוגע לתכנון כפר גמלאים

 .נוספת להציג את  הפרויקט בצורה מעמיקה יותר
 

 צדוק יפתח הציג את שלושת הבקשות של האגף והדגיש את הצורך ברכישת מערכת לניהול מערך המצלמות –אגף הביטחון  .5
 .וכן את החשיבות ברכישת ערכות תאורה לשעת חירום לכל הישובים, במועצה

 .ח" אלש365סך חוסר המקורות לבקשות האגף 
 

 .לא התקבלו בקשות מחברי המליאה להצטרף לישיבה:  חברי מליאה  .6
 

 

רונן :  סיכם 
 

 


