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 :סדר יום

 .2 ישיבה 2019תקציב הפיתוח  .1

 :דיון 

 .תומר לוין ואורית פרץ מציגים את מגוון הפרויקטים הקשורים בפיתוח אזורי תשתיות ונכסים- הנדסה  .1

 :במהלך הדיון עלו הנקודות הבאות

 .מומלץ להקטין את פרויקט תחנות הסעה בישובים ולהתאימו לצרכים עדכניים -

ושהתקבלה , אף שנדונו  ואושרו בשנה שעברה, רונן מבקש מתומר לבחון שני פרויקטים אשר מוצגים לאישור -

 פיתוח כביש – 32ופרויקט , הסדרת חניות בבית ספר עודד - 31פרויקט :  המלצת ועדת כספים לגבי אופן מימונם 

 .גישה גן שפתי שורשים

 . גלעד אוסטרובסקי מציג את רשימת הפרויקטים של המחלקה–איכות סביבה וקיימות  .2

בנוגע לרכישת משאית לפינוי גרוטאות חברי הוועדה  מבקשים מגלעד לקחת בחשבון  בתחשיבים המוצגים גם את 

 .מרכיב רכישת המשאית

 . צדוק יפתח סקר את הפרויקטים והציג את בקשות האגף–ביטחון ובטיחות  .3

וסוקר בפרוט את רשימת הפרויקטים  יחד ,  דוד מטק מעדכן על ההתארגנות המחודשת של האגף–אגף פיתוח ישובים  .4

 .עם  התמקדות בתקציב חברה וקליטה והקשר עם החטיבה להתיישבות 

 אלון מעדכן שהשנה משרד הפנים מבקש להקדים את הזרמת הבקשות לתקצוב –תקציב משרד הפנים לפיתוח  .5

שאול ואלון עברו על כל רשימת הפרויקטים וגיבשו רשימה של פרויקטים אשר עומדים בקריטריונים של משרד . פרויקטים

 . ₪ מליון 1.7 כ –ושהיקפם מתאים למסגרת הידועה של תקצוב המשרד , הפנים לתקצוב

 : לאשר את רשימת הפרויקטים שהוצגו לצורך הגשתם למשרד הפנים–הוחלט 

 . סקר נכסים לצרכי ארנונה1199ר  "תב -

 .( שנים 5מימון הרכישה על פני  ) רכישת משאית לגזם 1411ר "תב -

 . רכישת משאית מנוף לפינוי גרוטאות14פרויקט  -

 . נגישות תשתיות ומבני ציבור בישובים ובמבני המועצה1137ר "תב -

 הוועדה חושבת שיש היתכנות למימוש הפרויקט – שדרוג מתקני תאורת רחוב בישובים לתאורת לד 1262ר  "לגבי  תב

יוכל להיות מיועד ,   בתקציב השוטףרבאופן כזה  שהחיסכון שייווצ, תוך מתן מענה לכלל הישובים בטווח של שנתיים

 . להחזר ההשקעה הנדרשת לקידום הפרויקט

לציין לגבי כל פרויקט את המשמעויות של , בבואם להציג את בקשותיהם, הוועדה מבקשת להנחות את המנהלים .6

וכן להציג דוח ביצוע של הפרויקטים שאושרו להם לביצוע ב , התייעלות כלכלית או היבטים שיעמיסו על התקציב השוטף

2018. 
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