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: דיון

 .2020התקיים דיון בנוגע לתקציב הפיתוח , 29.3.20בהמשך לסיכום מישיבת הועדה שנערכה ב :  2020תקציב הפיתוח  .1

 :ואלו ההתייחסויות שעלו והוסכמו. לימור הציגה את כל הפרויקטים  שנדונו בתהליך תקציב הפיתוח .א

פרויקט מניב : מהסיבות , מומלץ להביאו לאישור המליאה כחלק מתקציב הפיתוח,  פרויקט מבנה הבריאות -

ישחרר את מבנה מרכז , שיפור שירותי הבריאות לתושבי המועצה, שישפר את איתנותה הכלכלית של המועצה

 .הבריאות הקיים לצרכי מועצה נוספים וחדשים

 .G5לפני המלצה למליאה מבקשים לקבל  התייחסות מתומר לנושא זיהום אור ו  ,  פרויקט תאורת לד -

וכן להגיש , לצורך הצגתו למליאה מבקשים להתאים את הסכומים של הפרויקט,  פרויקט אולם ספורט בלבון -

 .למליאה מצגת מפורטת לפרויקט ולערכים שמובילים אותו

ח " אלש120- ואת  סכום ההקטנה, ח" אלש880מומלץ להקטין  השנה את חלק המועצה ל , פרויקט המיליון  -

 תבחן האפשרות  2020עם זאת לקראת סוף .  להקצות לטובת חלק הישובים בהפעלת פקח נזיקי חקלאות

ובמידה וזה יתאפשר יחזור חלק המועצה בפרויקט , להקצות את מימון חלק הישובים מתקציב המועצה השוטף

 .ג והתקציב השוטף" יופעל הפקח רק מכספי הרט2021בכל מקרה החל מ .  ח" מלש1המיליון ל 

לימור תבדוק עם נועה  האם עדיין קיימת היתכנות להפעלת פרויקט רב תרבותיות ופרויקט שילוב אנשים עם  -

 .מוגבלויות עוד בשנה זו

לימור תעדכן את הסכומים של חלק מהפרויקטים לאור העובדה שחלק מהפרויקטים לא יוכלו  להתבצע בצורה  -

הסכומים שיתפנו יופנו לתקצוב פרויקט הכנת תוכניות כיבוי אש שלא הומלץ . מלאה עקב השפעות מצב הקורונה

 .במקור

 .בישיבה הבאה לימור תציג מצגת משופרת של  הפרויקטים עם הסכומים המעודכנים  .ב

 .תומר לווין ושמוליק דודאים יוזמנו לישיבה הבאה כדי להתייחס לפרויקטים

 כולל הפרויקטים הכלכליים 2020הוחלט  להגיש למליאה הקרובה את  המלצת הועדה לאישור תקציב הפיתוח  .ג

 .והעדכונים שגובשו בפגישה זו

 

האם בפטור של שלושה , לימור מעדכנת שטרם התקבלו הנחיות המדינה בנוגע לאופן מתן הסיוע לעסקים בנושא הארנונה .2

הנושא בדיון מול השלטון המקומי שדורש שהסיוע יינתן באופן של מתן .  2020 לכל שנת 25%חודשים או בהנחה של 

 .פטור של שלושה חודשים

 

 . אושר29.3.2020פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום  .3
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