
.שאול אשואל, אלון זלצמן, לימור מרק, דן בבלי, מיכאל עובדיה, מוחמד עותמאן, ירון מאיר, רונן גל:נוכחים 

.א

ובנוסף את התפלגות, 31/12/2013 עד וכולל 2008שאול סוקר את נתוני התפתחות חובות הפיגורים לשנים 

.( מחובות הפיגורים 20- % כ  )ומלא למגורים  ( מחובות הפיגורים 80- % כ  )ממגורים : לפי נושאים 

גובש צוות משימה לנושא כולל, 2014שאול מעדכן החברים שהנושא שולב ביעדי האגף בעדיפות גבוהה לשנת 

.ועל כך תודה על הצטרפותו, ירון מאיר חבר ועדת הכספים

.י מאפיינים"ממיינים החובות עפ.א

.בוחנים את נוהל הגבייה.ב

.ל במהלך השבועיים הקרובים נגבש את תוכנית העבודה המפורטת להמשך הפעילות"עם השלמת הפעילות הנ

.כמו כן חברי הועדה יעודכנו במהלך הטיפול השוטף באשר להתקדמותינו בנושא

.ב

, מציינת את היקף הפעילות בתקציב השוטף שהסתיים בעודף, 2013לימור סוקרת את נתוני הביצוע לשנת 

.  גבייה95- % ובנוסף מתיחסת לנושא הגבייה שעומדת על כ  (ם "תברי )הפעילות בפיתוח 

:במסגרת הדיון נשאלו שאלות ונתקבלו הבהרות וסוכם 

.ח יוצג למליאה בישיבתה הקרוב"הדו1

:תוכנית חומש מבני ציבור בישובים 2

מהעודף המצטבר לקרן להחזרי מימון מלוות לתוכנית₪  מליון 3.5שאול מבקש ליעד סך של 2.1

2014/15זאת משום שהקף המלוות שיגויסו למימון התוכנית כחלק המועצה לשנים . החומש

.2012/13יהיה גבוהה משמעותית לאור ההאטה במימוש התוכנית בשנים 

.הועדה ממליצה למליאה לאמץ את המלצת שאול:סוכם 

.באחריות שאול לזמן את תומר לקבלת עדכון. הועדה מעוניינת להתעדכן בהתקדמות התוכנית2.2

.ג

.במסגרת הדיון לא נדרשנו להבהרות מיוחדות מעבר למה שהוצג למליאה יום קודם

:כמפורט להלן , לאור בקשת החברים סוכם על המועדים המעודכנים וכן סדר היום להמשך הדיונים

20:00 - 17:00בין השעות  ', יום ג, 18/3/2014- ב 1

.(הנדסה ותשתיות ופיתוח ישובים, קהילתי. מ, חינוך)מפגש עם מנהלים 

.מפגש עם נציגי מליאה

.באחריות שאול לתאם עם המנהלים ולהוציא זימון לחברי מליאה

,19:00 - 17:00בין השעות  ', יום ג, 25/3/2014- ב 2

.גיבוש וסיכום המלצה למליאה

,19:00 - 17:00בין השעות  ', יום ג, 1/4/2014- ב 3

.המשך וסיכום המלצת תקציב פיתוח למליאה

.בהשתתפות תומר לוין, עדכון - תוכנית חומש 

.2014 לשנת 2' עדכון תקציב מס

אשואל שאול:רשם 

31/12/2013- חובות פיגורים ארנונה נכון ל - דווח בנושא 

:בשלב זה אנו 

4/3/2014פרוטוקול ועדת כספים מיום 

דיון וסדר יום

2013ח כספי "דו

2014תקציב פיתוח 

17:00 - 19:00

מועדי הישיבות הבאות וסדר יום

17:00 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

17:00 - 19:00

19:00 - 20:00


