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אורית ותומר הציגו את תכניות השיפוץ  וציינו שהוא נותן מענה משלים לצורכי : תכנית שיפוץ מבנה המועצה .1

בעבר היו .  השינויים הארגוניים ולכיוון אותו דני מוביל, המועצה כפי שאלו נובעים מהתכניות האסטרטגיות

בתוכנית זו מתאימים את המבנה הקיים תוך ניצול טוב , ₪  מליון 3תוכניות להגדלת המבנה בעלויות של כ 

 900 –תקציב השיפוץ .  ובכך ניתן לבצע בחיסכון כספי, ללא צורך בהגדלתו או בתוספת קומה,  יותר של שטחו

 .והוא צפוי להתבצע במשך חודשיים, ח"אלש

השיפוץ נדרש ומתייחס לשינויים הארגוניים והגדלת תקנים שנעשו תוך : (הצטרפה לדיון בשיחה מרחוק)מירב 

הושקעה מחשבה רבה בתכנון כך .  ובזמן קצר, חסכון בהשקעה, ניסיון לבצע  אותו במינימום שינויי בינוי

 .והם נותנים פתרון לצרכים הנדרשים לשנים הקרובות, שהשינויים שיעשו בשיפוץ שומרים על קו צנוע וביתי

שהשתחררו , לימור מוסיפה שהמקורות הכספיים המיועדים למימון הפרויקט הם כספי קרן היטל השבחה

 .מפרויקט אחר אליו גויסו  בסופו של דבר כספי מדינה

ח " אלש900הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תכנית השיפוץ שגובשה לשיפוץ מבנה המועצה בהיקף  -

 .במימון קרן היטל השבחה

 

אחמד סואעד סגן ראש המועצה הציג לחברי הועדה את  החלטת : הצגת התקציבים לישובים הבדואים .2

במסגרת זו המועצה .   2016הממשלה להעצמה וחיזוק הכלכלי חברתי לישובים הבדואים בצפון משנת 

עד כה אושרו תקציבים . ח" מלש400הגישה למשרדי הממשלה השונים בקשות תקצוב לפרויקטים בהיקף 

אחוז ניצול ההרשאות שהתקבלו   . 2020ח לביצוע עד שנת " מלש45והתקבלו הרשאות לפרויקטים בהיקף 

 .68%עומד נכון להיום על כ 

 . עד סוף השנה90% נעשה כל מאמץ להגיע לרמת ביצוע של 2020מאחר ותוקף ההרשאות יפוג בסוף 

 .אחמד פרט את מגוון הפרויקטים  השונים על פי תקצוב משרדי הממשלה השונים

 .אחמד יעביר לוועדה את הקבצים שהוצגו

 

בשל  קוצר .   לימור הגישה לחברים את פרוט הקיצוץ הרוחבי המוצע– עדכון קיצוץ רוחבי 2020הצגת תקציב  .3

 .הנושא ידון בפתיחת הישיבה הקרובה של הוועדה, הזמן
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