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 .רונן גל, לימור ברק, עמיר שנאן, סאלח עלי סואעד, רסי'איציק ג, דן בבלי, אמיר בשן: משתתפים

 .דודו דהן, אלון זלצמן, מיקי ויסמן, נועה צוק, תומר לוין, אילן מאייר: מוזמנים 

. מוסא מוחמד עווד, חני בן שימול: לא הגיעו 

 

 :סדר יום

 . מפגש הכרות ולימוד–תכנית הפיתוח רב שנתית  .1

 

 :דיון  

ועדת הכספים דנה בתכנית .    גובשה במהלך הקדנציה הקודמת2028 – 2018תכנית הפיתוח הרב שנתית  : רקע .1

החלק , אישרה את התכנית כקו מנחה הנתון לשינויים, המליאה קיבלה החלטה בנושא. והעבירה את המלצתה למליאה

הנהלת המועצה אישרה את המלצת הוועדה בנוגע לשימוש בקרנות . הראשון ובו פרויקטים עם הרשאה אושר לביצוע

 .המפגש היום נועד ללימוד והכרות עם הפרויקטים. המועצה המיועדות לסייע במימון הפרויקטים

 :תומר סוקר את רשימת הפרויקטים באופן מפורט

הקמת בתי ספר , הקמת גנים בישובים:  כוללים₪  מליון 225רשימת הפרויקטים שאושרו לביצוע בהיקף של כ  -

 .פיתוח אזורי ופיתוח ישובים, הרחבת מבנה הרווחה, הקמת מתקני ספורט, יסודיים ומקיפים

, פרויקטים בתחום איכות הסביבה והתברואה: כוללים₪  מליון 265פרויקטים שטרם אושרו תקציבית בהיקף של כ  -

, חינוך בלתי פורמאלי, טיפול וחידוש במבני חינוך, בינוי בתי ספר, תוספת כיתות ומתקנים, בית עלמין, ביטחון וחירום

 .פיתוח ישובים ופיתוח מתקנים ותשתיות במתחם המועצה, פיתוח אזורי, רווחה

 .נועה מיקי ואילן הציגו ופרטו את הצרכים ורשימת הפרויקטים הקשורים בחינוך

 :במהלך הדיון עלו הנושאים הבאים

 : תומר מתבקש 

 .בוצע/ וכן לציין מה תוקצב ,  ביצועססטאטו, כפילויות, סכומים: לעדכן את הטבלה בהקשר של .א

 .לציין פרויקטים כלכליים ברובריקה נפרדת .ב

 .  לבחון את הכדאיות הכלכלית של התקנת פאנלים סולאריים על גגות המבנים החדשים–פאנלים סולאריים  .ג

 .להציג לוועדה את המסמך שהוכן לגבי הכדאיות של הפרויקט.   לעדכן את הסכומים בפרויקט–תאורת לד  .ד

 . ביצוע וצרכים עדכניסולהציג לוועדה סטאטו, לבצע מיפוי עדכני של צרכי הישובים- תכנית החומש  .ה

 .שיפוצים לחוד/ בינוי לחוד ואחזקה–לעדכן את פרק החינוך בטבלה : מיקי מתבקש 

 

 .פרויקטים לאישור ומקורות מימון, סדרי עדיפות: הישיבה הקרובה תיוחד לגיבוש המלצה בנוגע ל

 

           

 רונן:  סיכם 

 


