12.7.2021
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב .11.7.2021
משתתפים :אמיר בשן ,חני בן שימול ,מוני בוחניק ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל.
מוזמנים :סיוון גולדמן  -מנהלת המרכז הקהילתי ,תומר לוין  -מנהל אגף הנדסה ,צדוק יפתח  -מנהל אגף
ביטחון ,נועה צוק  -מנהלת אגף החינוך.
הודיעו על היעדרות  :דן בבלי ,סאלח עלי סועאד ,מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
.1
.2
.3
.4

המרכז הקהילתי :דיווח על שיפוץ המועדון הכפרי והיערכות לפתיחת שנת לימודים.
אגף הנדסה :דיווח על התקדמות הפרויקט של תאורת לד.
אגף הביטחון :סקירה על הביטחון.
אגף חינוך :סקירת שנת לימודים תשפ"א והיערות לשנה הקרובה.

דיון:
 .1סיוון מנהלת המרכז הקהילתי :בשנה האחרונה פעל המועדון הכפרי תחת אילוצי הקורונה בהיקף
מצומצם מאוד .רק באפריל  21חזר המועדון הכפרי לתפקוד מלא .נלקחה הלוואה בהיקף 4.4
מלש"ח לביצוע שיפוצים במועדון הכפרי .עד כה הושלמו שיפוצים בחדרי מלתחות ,מגלשות וחדר
הכושר בהיקף  3מלש"ח .האומדנים שהוכנו הסתברו כמדויקים .נותר לטפל בחדר הג'קוזי
ומערכות המים .אנו מבצעים בדיקות נוספות לפני כניסה לביצוע כדי לוודא שהשיפוץ יענה לצרכים
באופן מדויק.
אנו מחפשים אפיקים נוספים לחיבור המועדון הכפרי לקהילה כדי לתת מענה טוב יותר לתושבים
ובניסיון לאפשר הכנסות נוספות .אנחנו יושבים כרגע על התכנית העסקית במטרה לעדכן ולדייק
אותה.
מוני מבקש להיות שותף ולסייע בבניית התכנית העסקית .אמיר מבקש להדגיש את הצורך בפיזור
ההשקעות של המרכז הקהילתי כדי לפתח את האפשרויות לקיום פעילויות בישובים המרוחקים.
סיוון מזמינה את מוני להצטרף ולסייע לבניית התכנית העסקית ומדגישה שכל צוותי המרכז
הקהילתי והמועדון הכפרי מכווננים לאסטרטגיה של המועצה ובה הנגשת הפעילויות לכלל ישובי
המועצה .מדובר במהלך רציני שאנו מחויבים לו אך זה ייקח זמן.
 .2תומר לוין מנהל אגף הנדסה :יש קבלן זוכה לפרויקט תאורת הלד .לאחר שהתוכניות אושרו
התחלנו בפיילוט במספר ישובים .לאור התוצאות בשטח אנו רואים שעלינו לבצע תכנון מעודכן של
פיזור ועוצמת אור .מתבצע חישוב עדכני ובסיומו אנו מצפים להשלים את הפיילוט ברקפת ובמורן.
הצפי שהפרויקט יושלם השנה.
 .3צדוק מנהל אגף ביטחון :אנו מתקשים להיענות לדרישות שעולות מהישובים לאור האירועים שחווינו.
אנו מוצפים בבקשות מהישובים לסיוע לרכש בנושאי ביטחון אבל אין לנו את המשאבים להיענות.
לאחרונה אושר בתקציב הפיתוח פרויקט לרכישת ערכת תאורת חירום לישובים .רק כשליש
מהישובים נענו בחיוב ,ושאר הישובים מתקשים להעמיד את המצינג הנדרש ( ₪ 1000לישוב ) או
שאינם מבינים את הצורך .אנו חושבים שהיה מקום שהמועצה תתקצב את כל הפרויקט ולפתור את
הישובים מחלקם.
אושרה התב"ע בה יוקם מרכז חירום באזור התעשייה בר לב.
השלמנו את ביסוסו של השלב הראשון של מרכז ההפעלה .נדרשת החלטה לצורך התקדמות
ליציאה לשלב השני ,שעלותו המוערכת מסתכמת בכ  1מש"ח בשנה .בתוך כך יש לנו כוונה לבחון
ולהפעיל שיטור משולב – משטרה מועצה.
אנו רואים את הצורך להגדיל את תקציב הביטחון בשנת  2022כדי לתת מענים טובים יותר לצרכים
כפי שאנו ערים להם היום.
הוצע לצדוק שהאגף יבהיר לישובים את יכולותיה המגוונות של ערכת תאורת החירום ונחיצותה.
 .4נועה צוק מנהלת אגף החינוך סקרה את הפעילויות שנעשו בתשפ"א ובהן ליווי אינטנסיבי
למנהלים/ות ,הגברת אמצעים לשיפור למידה מרחוק ,קבלת תקציב גדול לתקשוב ועוד .נועה
מציינת את תפקוד המנהלים והצוותים בתקופת הקורונה.

לגבי השנה הקרבה תשפ"ב נועה ציינה את הנושאים האלו :בינוי ופיתוח בית ספר ההר ,בית ספר
קציר מחכה לקבלת הרשאה לבינוי ,יוצאים לתכנון תבנית החינוך המוזהב ,בינוי והשמשת קומה
בבית הספר שכניה ,קולטים מנהלים חדשים לבתי הספר בגילון ובמורשת.
יינתן דגש מיוחד על מעבר הילדים מהגנים אל כיתה א.
בנושא חדשנות פדגוגית יינתן דגש רב שנתי לפיתוח תכנית למידה רגשית חברתית ועבודה עם
צוותי ההוראה.

סיכם  :רונן

