11.10.2021
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב  - 10.10.2021תקציב המועצה .2022
משתתפים :אמיר בשן ,סאלח עלי סועאד ,חני בן שימול ,דן בבלי ,מוני בוחניק ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל.
מוזמנים :מירב בן דע – מנכ"לית המועצה ,סיוון גולדמן – מנהלת מרכז קהילתי ,שמוליק דודאי – מנהל פיתוח עיסקי.
לא הגיע :מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
.1
.2
.3
.4

לשכה ,דוברות ,משאבי אנוש – מירב בן דע.
מרכז קהילתי – סיוון גולדמן.
פארק תעשיות משגב  +פיתוח עסקי – שמוליק דודאי.
חברי מליאה.

דיון:
 .1לשכה ,דוברות ,משאבי אנוש  -מירב סקרה את הפעילות המתקיימת באגף משאבי אנוש בשנתיים האחרונות על
רקע קליטת עובדים מהחכ"ל למועצה ( סייעות ומלוות בהסעות ) ,סיפרה על העשייה הקשורה בטיפוח ושימור
עובדים ,וציינה את אתגרי האגף בהיעדר מנהל אגף קבוע .בקרוב תתקבל החלטה לגבי איוש מנהל/ת לאגף.
אנחנו מחפשים מנהל קשרי תושבים שיוכל לתת מענה לצרכי דוברות ,יחסי ציבור ,מוקד ,וקשר עם הקהילה.
בלשכה אנחנו מחפשים לאייש תקן קיים למזכירה.
באופן כללי אין בקשות תקציביות מיוחדות לשנת  .2022אנחנו פונים בבקשות רק היכן שאנו מזהים ומשוכנעים
שקיים צורך אמיתי.
הודגשה החשיבות שאנו רואים באיוש תקן מנהל/ת אגף משאבי אנוש.
לדברי לימור הנושא ידרוש מענה תקציבי שאינו נמצא כרגע בהצעת התקציב.
 .2מרכז קהילתי  -סיוון עדכנה את חברי הוועדה באתגרי המרכז הקהילתי על רקע הקיצוץ התקציבי עליו הוחלט
בשנה שעברה לצד קבלת האחריות על המועדון הכפרי:
נכון לעכשיו אנחנו עדיין מתמודדים עם בניית התקציב של המרכז הקהילתי ל  2022ומנסים למצוא את הדרכים
לאזנו .השנה מחלקת הנוער ומחלקת האחזקה מסומנות כתקציב ייעודי הנתמך ע"י המועצה .למועדון הכפרי נערכת
תכנית עסקית שתושלם עד חודש נובמבר .התוכנית תוצג לכל הגורמים ובהם ועדת הכספים .מספר המנויים
במועדון הכפרי חוזר לעלות אך עדיין קיים פער אל מול מספר המנויים שהיו לפני תחילת הקורונה .אנחנו פועלים
לגוון את הפעילויות של המועדון ומחפשים אפיקי פעילות חדשים ,כולל פיתוח פעילות באשכולות.
אנחנו מתעקשים לקיים פעילות בשלוחות ולהנגיש את הפעילות בכלל הישובים .נעשים מאמצים רבים לשם כך,
ואנחנו משנים תוכניות ומערכים כדי לאפשר זאת.
בקרוב יפתח הקונסרבטוריון.
 הועדה מבקשת לקבל דוח על מספר המשתתפים בשלוחות ביחס למספר המשתתפים הכללי. .3פארק תעשיות משגב  +פיתוח עסקי – שמוליק מעדכן שתמיכת המועצה לפארק מסתכמת ב  1מש"ח שהם כ
 14%מהיקף הארנונה הנגבית בו ,כאשר בהסכם הקיים עם המועצה מדובר בסכומים שבין  17%ל .24%
הפארק יכול להסתדר עם הסכום המועבר הקיים ואולי אף פחות מכך ,ולכן מבקשים לעדכן את ההסכם כך שהסכום
שיעבור לפארק יהיה ע"פ צרכי המנהלת ,כאשר הסכום המשלים ל  1מש"ח ישמר בקרן שמורה במועצה עבור
שיקום ושדרוג עתידי של תשתיות הפארק .קיימת רשימה של צרכי שיקום ושדרוג כולל אומדנים כספיים.
נמסר עדכון באשר להחזר ההלוואה שהעמידה המועצה לפיתוח מבנן בפארק ,וכן להמשך תמיכתה בו להשלמת
צרכי הפיתוח בעתיד באמצעות הון מניות
שמוליק סיפר לחברי הועדה על הפעילות הקיימת בנושאי פיתוח עסקי  :אזורי תעשייה ,פרויקטים וכו'.
 שמוליק יעביר לוועדה את רשימת נושאי שיקום ושדרוג והאומדנים. חברי הועדה הדגישו את הצורך שהם רואים לתגבר את שמוליק בכ"א מתאים שיסייע בהכנת תוכניות עבודה ,תיקי פרויקטים ,וקידום הנושאים הרבים בהם שמוליק עוסק .כמו כן מבקשים משמוליק להעביר אומדנים
מעודכנים של גידול ההכנסות הכספיות של המועצה מהפרויקטים ואזורי התעשייה בחמש עד עשר השנים
הקרובות.
 .4חברי מליאה :לא הגיעו חברי מליאה שביקשו להצטרף.
סיכם  :רונן

