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סימוכין40175 :
פרוטוקול ועדת כספים מספר  11/2021מיום 8.12.2021
נוכחים:
רמי סקליטר

 -יו"ר הוועדה

מאיה פז

 -חברת וועדה

סמדר מוצפי אהרוני

 -חברת וועדה

גיל אנוקוב

 -חבר וועדה

חסרים:
שאול רומנו ,אליהו לוי ,אריאל אלמוג ,טלי חייט
מוזמנים:
עו"ד דפנה קירו כהן

-מנכלית העיריה

לבב ערן

 -גזבר העירייה

מיטל חזן

 -מנהלת משאבי אנוש

אפרת דמארי

-ראש מטה רה"ע

ריבה קליין

 -מנהלת אגף חינוך

רמי :בהמשך לישיבה מיום  5.12נמשיך היום לדון בתקציב  2022עם אגף החינוך ואגף משאבי אנוש
תקציב כוח אדם
דפנה :מציגה את הטבלה הרצ"ב והשינויים בתקן כ"א המבוקש כולל נושא סגירת הצהרונים ,סגירת  6גני
ילדים שמשרד החינוך סגר בעיר
בתהליך העברת הצהרונים להפעלה חיצונית ,פוטרו כ 4-עובדות בלבד ,כל השאר העובדות נוידו או הגיע
להסכמות על סיום העסקתן.
מיטל :הכנת תקציב השכר לכלל החינוך השנה היה בדרך יותר מבוקרת כך שלא יהיו הפרשים בין התקציב
לביצוע בפועל .חלקו הגדול של השכר הנ"ל )מורים ,סייעות ,מזכירות ואבות בית( מגובה בהכנסה ממשרד
החינוך.
סמדר :אני מבקשת לחשוב על מענה בזווית שימור כוח אדם ,רווחה ,תנאי שירות בתוך העירייה.
דפנה :יש בתקציב תוספת משרה לנושא השירות לאזרח יש צורך בתוספת הנ"ל בכדי לעמוד בדרישות מענה
לתושבים ומתן שרות נאות .
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תוספות שכר -אנחנו בודקים סקטורים שונים בכל פעם ומבצעים תיקונים ואחידות של שכר העובדים ,הפעם
נעשה סדר לכלל אבות הבית בבתי הספר בתחום אבות הבית בביה"ס.
קיים אתגר גדול מאוד לגיוסים ,עיריות בכל הארץ מדווחות על חוסר פניות ואנחנו מחפשים פתרונות.
מאיה :הדבר שהכי קל לשנות הוא אופן הגיוסים .צריך להתקדם ממודעת דפוס בסוף עיתון מקומי ולחזק
פרסום דיגיטלי ברשתות ,לזקק את היתרונות של עבודה בעירייה – משרת אם ,עבודה ללא פקקים ,קרוב
לבית ,משמעות ותרומה -כל אלו נכסים שיעזרו לעירייה בסגירת הפערים ,אני ממליצה להקצות לכך
משאבים .אשמח לסייע ולהיכלל בשיח לעידוד גיוסים.
סך תקציב השכר לשנת  2022עומד על  193,590אלפי .₪
תקציב אגף החינוך
ריבה  :מציגה את טבלת הנושאים העיקריים בתקציב החינוך.
תקציב החינוך יעמוד על  194,049אלפי  ₪כ 47.3% -מתקציב העירייה.
תקציב החממה עומד על  3.2מיליון ₪
מאיה :בתכנית אמנויות במסגרת חממה – אני רוצה לשתף פה שהנתונים בתקצוב כיתות ייחודיות לא
סימטריים ,יש כיתות בתת תקצוב לעומת אחרות ואנחנו צריכים לשאוף שיתקיים שוויון .התקציב הזה יכול
לסייע במעט ולתקן את הפערים ,אני מבקשת שיצוין בתעמ"ת לאילו כיתות הוא מיועד.
רמי :מה מגמת מספרי התלמידים בעיר .
ריבה :יש קיטון בשנים האחרונות סגירה של מסגרות חינוך גנים גם ברישום לכיתה א' .
ריבה סקרה את טבלת הנושאים העיקריים הרצ"ב.
ריבה :תקציב תגבור בתיכונים  1.2מיליון .₪
רמי :אם היינו מגדילים אותו היינו משפרים את נתוני הבגרויות?
ריבה :כמובן ,אין ספק שיש קשר ישיר בין התמיכה של העירייה בתלמידי תיכון לבין אחוזי המסיימים.
רמי  :בסעיף של "יועץ לחינוך טכנולוגי" במה מדובר?
ריבה :רמי שקד הוא היועץ ,הוא מלווה את האגף בכל נושא חדשנות חינוכית ומועסק כיועץ בהיקף של 20
שעות שבועיות עפ"י מכרז והסכם ,מבקשת לשנות את השם יועץ טכנולוגי  ,מכיוון שרמי מלווה את הצוותים
החינוכיים ,מקדם יוזמות ומוביל את החדשנות ברשות .
רמי :ייעוץ הוא תהליך עם התחלה וסוף ,לעיתים ארגונים מפתחים תלות ביועצים וצריך לשים לב שזה לא
המצב כאן – המטרה היא שהיועץ יתרום את הידע וההכוונה למנהל וייתן לו כלים.
מאיה  :זו עלות מאד גבוהה ליועץ במגזר הציבורי ,לא רצוי היה ללמוד ממנו ולהעסיק עובד עירייה בהיקף
משרה מלאה שיוכל לתת מענה מלא ומקיף בנושא הנ"ל?
אני מבקשת לבחון אפשרות שבהשמת מנהלים חדשים באגף החינוך תבחנו גם היבט חדשני וטכנולוגי כדי
שינתן מענה פנים ארגוני וההוצאה תיחסך.
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דפנה :המכרז עם רמי שקד הוא ל 5-שנים והוא צפוי להסתיים ב.2023-
ריבה :רצוי לשנות את שם הסעיף ל -יועץ לחדשנות חינוכית.
מאיה :מבקשת לקבל תמונת מצב על תקצוב תיכונים שש שנתי מלא מהעירייה מול מצבת התלמידים בכל
תיכון.

רשם :לבב ערן
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