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פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכ ה ביום  13.2.2022תקציב הפיתוח  2022ישיבה .1
משתתפים :אמיר בשן ,דן בבלי ,סאלח עלי סועאד ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל.
נועה צוק ,מיקי וויסמן ,הרב עוזיאל אליהו ,מירב בן דע ,שמוליק דודאי.
הודיעו על היעדרות :חני בן שימול ,מוני בוחניק.
לא הגיע :מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
.1
.2
.3
.4
.5

הצגת נתוני תקציב פיתוח  – 2022לימור ברק.
בקשות אגף החינוך – נועה צוק ,מיקי וויסמן.
בקשות לשכת הרב – הרב עוזיאל.
בקשות הלשכה ומשאבי אנוש – מירב בן דע.
בקשות פיתוח עסקי -שמוליק דודאי.

דיון:
.1

הצגת נתוני תקציב הפיתוח  : 2022לימור סקרה את קובץ הבקשות לפרויקטים שהוגשו ע"י המנהלים.
סה"כ הוגשו  60פרויקטים .מקורות כספיים קיימים  5.5מלש"ח ,וחוסר המקורות  17מלש""ח.
לצורך הקצאה לפרויקטים עומדים לרשותנו  4מלש"ח מקרן מקורות חד פעמיים ו  1.5מלש"ח מענק
משרד הפנים לפיתוח.

.2

חינוך  :נועה ומיקי הציגו את בקשות אגף החינוך המסתכמות ב  4.6מלש"ח .מיקי ציין שהשנה אין
בקשה לנושא מחשוב שכן בשנה שעברה סיימנו פרויקט מחשוב גדול מאוד במימון משרד החינוך.
סך חוסר המקורות לתקצוב הפרויקטים עומד על  4.5מלש"ח .מיקי יעביר לחברי הועדה את קבצי
הבקשות של החינוך.
נועה מציינת שאנחנו לקראת בינוי של  4בתי ספר  :קציר ,תבנית החינוך המוזהב ,גליל ועודד .אנו
מצפים שהמועצה תידרש להעמיד כ  3-5מלש"ח ממקורותיה עבור כל בית ספר .בית ספר קציר מוכן
לתקציב ואנו מחכים להרשאה בקרוב.

.3

לשכת הרב :הרב עוזיאל הציג את צרכי הפיתוח של בית העלמין במשגב הכוללים הרחבת חניה ,פיתוח
רחבת התכנסות,סככת הספדים וסלילת כביש מילוט .קצב הקבורה בבית העלמין עולה וקיימת חשיבות
גדולה להשקיע במקום כדי לקיים תהליכי קבורה מכובדים .לצערנו המדינה אינה מתקצבת אותנו כראוי.
כמו כן הוצגה בקשה להשקעה לתשמישי קדושה לבתי הכנסת בישובים.
 הרב עוזיאל התבקש לבחון הסבת הרשאת תקציב קיימת לבית כנסת יביל בישובים ,לטובת השקעהבבית העלמין ,מאחר ולא קיימת דרישה לבית הכנסת היביל.

.4

לשכה ומשאבי אנוש  :מירב בן דע הציגה את צרכי ההשקעה בליווי משפטי וייעוץ אסטרטגים ,צרכי
השקעה בפרויקטים של תרבות ספורט ושת"פ עם יוזמות שמגיעות למועצה והשקעה בגיבוש שנתי
לעובדים .סך חוסר המקורות  760אלש"ח.

.5

פיתוח עסקי  :שמוליק הציג חמישה פרויקטים בתחומי  :פסולת ,תקשורת ,האב ,אקסלורטורים
ותעסוקה .בפרויקטי ה"האב" והאקסלרטור אנו נדרשים להעמדת מצ'ינג בהיקף של כ  380אלש"ח.
לנושא התקשורת והפסולת נדרש כרגע השקעה ביועצים בהיקף של  125אלש"ח .סך חוסר המקורות
הנדרשים בפרויקטים  586אלש"ח.
סיכם  :רונן

