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 . 2מפגש  2023תקציב המועצה  - 20229.8.ים מיום פפרוטוקול ישיבת ועדת כס                            

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

 הודיעו שלא יגיעו: חני בן שימול, יהודית אוליקר, מוני בוחניק. 
 עוואד.מוסא מוחמד : לא הגיע

מנהלת משאבי אנוש,  –לי ומיצוי משאבים, אלה גמליאל מנהל מחלקה לפיתוח כלכ –מוזמנים: בני אהרון שלום  
גזברית המרכז הקהילתי,  –מנכ"לית המועצה, סיון גולדמן מנהלת המרכז הקהילתי, שגית שטרייזנט  –מירב בן דע 

 מנהל אגף איכות סביבה. -לב רוזנשטיין 
 

 סדר יום: 
 
 .אלה גמליאל –אנוש  משאבי .1
 מירב בן דע.  –לשכה  .2
 . רלי דהן –מחשוב  .3
 סיון גולדמן ושגית שטרייזנט.  –מרכז קהילתי  .4
 לב רוזנשטיין.  –איכות סביבה  .5
 

 דיון:  

. לתקציב האגף  הדאגה לרווחת העובדיםו האגף פעילותמשאבי אנוש:  אלה גמליאל הציגה לחברי הוועדה את  .1
"ח  לנושאי שכר ולהשתתפות בעמותת עובדים המחויבת ע"פ כללי אלש 195מתבקשת תוספת תקציב של 

 משרד הפנים.  
 חברי הועדה מאחלים לאלה הצלחה רבה בתפקיד .

 
ות את הפעיל ות לתושב,את פעילות המוקד ואת השדרוג שחל בו במתן שירבפרוט תארה לשכה :  מירב  .2

                           . פעילות המועצה והעברת מידע עלשיתוף  נעשית בתחום הקשר עם התושבים  יחד עם ש
חברי הביעו את הערכתם על השדרוג המשמעותי שחל בשנתיים האחרונות במתן השירות מצוות המוקד  

 צוות הלשכה.  פעילותלתושבים ועל 
 

מחשוב: רלי תארה בפני חברי הועדה את הפעילות שנעשתה השנה במחלקת המחשוב ואת האתגרים  .3
נהלים ושירות לתושב.  סה"כ התוספת   העומדים בפני הארגון בתחום אבטחת המידע, התקפות סייבר,

 אלש"ח.  53המבוקשת בתקציב הינה 
 
תוך התמקדות בתחומי הנוער התרבות   תארו את פעילות המרכז בשנה האחרונהמרכז קהילתי : סיון ושגית   .4

:  לשכר  שני תחומים עיקריים אלש"ח ובהם  650היקף  למרכז הקהילתי ב והאחזקה. והציגו בקשות נוספות
                                                                                                .אחזקת מתקני המרכזאלש"ח ל 290ו  אלש"ח,  120 -רכזי נוער 

   סיון ושגית יעבירו לוועדה את קובץ הבקשות הנוספות.
 מבקשים לקיים בחינת השתתפות מערכות החינוך בשימוש במתקני המרכז הקהילתי והצורך בעדכון. 

 
הוצגו הסעיפים בהם חלו קיטון   .בה :  לב הציג את הגידול בהוצאות הטמנת פסולת וגרוטאותאיכות סבי .5

   אלש"ח. 80. סך התוספת כ י הווטרינראלו בהם מתבקש תקצוב נוסף שעיקרו לשירות בהוצאות ו
וטיפול במפגעים,   ר העצום שחל בפעילות האגף בתחום פינוי הפסולתוחברי הוועדה הביעו את הערכתם לשיפ

 אלש"ח 280שמתוקצבת בכ  ,לכידות בחודש 8 - בישוביםלכידת כלבים משוחררים חוסר שביעות מפעילות ו
 בשנה. 

 
 

 
 סיכם :  רונן 


