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 :סדר יום

 .הצגת המלצת צוות וועדה אסטרטגית לרב דוריות וגיל שלישי  -  2020תקציב  .1

 . נבות זיסו גלדווין  מנהל פיתוח ישובים–בקשת מורשת לתוספת תקצוב למרכז מחזור  .2

 :דיון

 :הצגת המלצות הוועדה האסטרטגית לרב דוריות והגיל השלישי  .1

עבודת הועדה נעשתה מתוך מחשבה וראיה : יהודית מיכל ואילן הציגו את עבודת הוועדה בהיבט של הגיל השלישי  .א

לאתגרים הרבים שעומדים לפתחנו  , כוללת ולא מגזרית תוך התייחסות מעמיקה לגידול באוכלוסיית הגיל השלישי

. לצד הצורך בשינוי בהתארגנות והתאמת מתן השירותים לתושבים, ומציגים את הצורך בשינויי תפישה בהקשר זה

 .מיכל הציגה את  מגוון הפרויקטים  שגובשו בוועדה ופרטה את בקשות התקציב

 

,  שירות צבאי, ש"ש: כוכי ואילן מציגים את עבודת הוועדה שעסקה בצעירים והתייחסה לשכבות הגיל השונות   .ב

 . סטודנטים ומשפחות צעירות, צעירים יוצאי צבא

יעוץ הכוונה וקשר , ש ומתגייסים"לווי ש, הקמת מרכז צעירים: כוכי הציגה  את הפרויקטים ובקשות התקציב בנושא

 .קליטת משפחות צעירות ועוד, עם משתחררים וסטודנטים

 

 .הוועדה מבקשת לקבל סקירה ומצגת של כלל תקציבי המדינה לישובים הבדווים .ג

 הוועדה מבקשת לקבל רשימת הפרויקטים של הוועדות האסטרטגיות ובקשות התקציב שלהן תוך מיון לתקציב   

 .שותף ותקציב פיתוח

 

לאחרונה יצא הישוב בפרויקט הקמת מרכז מחזור ישובי : נבות  מנהל פיתוח ישובים  הציג את בקשת הישוב מורשת  .2

לצורך מימון התוספת  שמוערכת ב .  בהמשך להחלטת הישוב הוגדלה תכולת הפרויקט. בביצוע המועצה, במימון עצמי

הנהלת המועצה מבקשת מועדת .  ח" אלש35פנה הישוב למועצה בבקשה לסיוע כספי בהיקף של , ח" אלש100כ 

 .הכספים לדון בבקשה

הועדה ממליצה לישוב להסתייע  לנושא באחד מהמקורות . ועדת כספים ממליצה שלא לאשר את בקשת הישוב -

 .או תכנית החומש השנייה או חלף היטל השבחה, כספי פרויקט המיליון: האלו

 

 .רונן:  סיכם 

 


