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: 4 ישיבה 2020תקציב הפיתוח  –סדר יום 

 .2020תקציב הפיתוח  .1

. עדכון מלימור .2

: דיון

: בה התבקשנו,   בנושא תקציב הפיתוח22.3בהמשך למפגש המשותף של חברי הוועדה עם חברי המליאה שנערך ב   : 2020תקציב הפיתוח  .1

. להפריד את הפרויקטים הכלכליים מתקציב הפיתוח ולהגישם באופן נפרד-  

. להציג בצורה מפורטת את פרויקט אולם הספורט בלבון- 

. להתייחס לשני פרויקטים חדשים שעלו מהוועדה לפיתוח עסקי לאור משבר הקורונה- 

: שנערך עלו הנקודות הבאותדיון ב

. לאחר שיובא בפני חברי המליאה כל החומר המתבקש, רוב חברי הוועדה חושבים שיש להגיש את תקציב הפיתוח כמקשה אחת-  

. הובהר שניתן לדחות בחודש את הגשת תקציב הפיתוח להחלטת המליאה ולקיים זאת אחרי הפסח- 

. לימור עדכנה שתומר הכין מצגת לפרויקטים העסקיים- 

:  הועדה לפיתוח עסקי הגישה שני פרויקטים כמענה לצורך השעה - 

. ח"אלש120 – (בסגנון מעברים מצומצם)הקמת יחידה שתסייע לתושבים במציאת עבודה  וחזרה למעגל התעסוקה .  א

. ח"אלש120 –הקמת קהילת עסקים לסיוע למגזר העסקים הקטנים .  ב

א במקום המימון שיועד לשלושה פרויקטים בתכנית הפיתוח אותם ניתן להגיש ויכולים לב,  ח"אלש240 -  שהמקורות הנדרשיםמציינת  לימור 

:  לאישור בהמשך

 . המועצהכרגע כוכי ממשיכה לפעול מבניין  – ח"אלש50ביסוס מרכז צעירים . (1

מומלץ להביא  –סכום זה עומד כהשלמה לכספי משרד התרבות שצפויים להגיע רק לקראת סוף השנה  – ח"אלש90פסטיבלים שונים . (2

. את הפרויקט לתקצוב לאחר קבלת ההרשאה מהמשרד

מומלץ להביא לתקצוב עם קבלת . התיירותסכום זה מיועד כהשלמה לתקציב שאמור להתקבל ממשרד  – ח"אלש100פיתוח תיירות .(3

. הרשאה ממשרד התיירות

שכן במכסות הבאות צפוי לרדת ,ולטאים כדי לא לאבד את ההזדמנות להיכנס למכסות הקיימותוהובהר שחשוב לאשר את פרויקט פאנלים פוטו- 

. תעריף השיפוי

: סוכם

 .לחודש הבא לאחר חג הפסח למליאה 2020לדחות את הגשת תקציב הפיתוח - 

נפרדת על הפרויקטים  ם אופציה להצבעהע כמקשה אחת ולהגישם לאישור, לקיים דיון עדכני בלוח הפרויקטים לצורך הגשת המלצה עדכנית- 

. הכלכליים

: להביא לאישור המליאה הקרובה שלושה פרויקטים לאישור- 

. ח"אלש120   - (בסגנון מעברים מצומצם) למעגל התעסוקה עבודה וחזרההקמת יחידה שתסייע לתושבים במציאת .1

. ח"אלש 120 - הקמת קהילת עסקים לסיוע למגזר העסקים הקטנים. 2

. ח"אלש 6,200 - פאנלים פוטוולטאיים. 3

. לצורך הצגתם לחברי המליאה. להכין מצגות מקיפות לשלושת הפרויקטים הכלכליים וכן לפרויקט אולם הספורט בלבון- 

.               לימור תעביר את המצגות שהוכנו לעיון חברי הועדה לצורך קבלת משוב

 :מלימורעדכון .    2

ח "מלש1מסתמנת יתרה כספית של כ . הוצגה בחינה ראשונה של משמעויות מצב הקורונה על התקציב השוטף בצד ההכנסות וההוצאות- 

. לתקופה

 ארנונה לעסקים 25%בה הוצג שהמדינה מתכוונת לאשר הנחה של  של ראשי רשויות  עם משרד האוצר ומשרד הפנים לימור מעדכנת על שיחה- 

כוונת המדינה לשים דגש על שיפוי לרשויות .   והרשות תצטרך לספוג את היתרההנחה כאשר המדינה תשפה את הרשות על חלק מה, מסוימים

. ולכן אנו צפויים להיפגע, בסוציו אקונומי נמוך

.  כדי לאפשר ספיגה של השפעות כלכליות נוספות של משבר הקורונהרשיישאהוסכם על חברי הוועדה שיש לשמור את החיסכון הכספי 

 

רונן :  סיכם 

 


