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 דיון:

 :  2020הפיתוח  תקציב .1

 תומר לוין מציג את התייחסותו בשני תחומים לפרויקט תאורת לד: .א

וון שפועלת למען הקטנת ההשפעה של יבשיתוף פעולה עם עמותת אור מכ אנחנו ערים לנושא ולכן התחלנו לעבוד :זיהום אור -

יעץ לנו  בקידום הפרויקט. בהמלצתם התחלנו לעבוד עם מהנדס חשמל שמי .זיהומי אור תוך התייעלות אנרגטית וחיסכון כספי

מת האור בשעות אנו מתכננים ללכת על המינימום הנדרש על פי תקן, להשתמש בגופי תאורה שיודעים לעמעם את עוצ

המאוחרות כדי לחסוך ולהקטין זיהום אור. כמו כן מתכננים לדייק את הפרויקט כדי להתאים את סוגי התאורה ע"פ הצורך בשטח 

 וכדי לא להאיר במקומות שאין בהם צורך.

- 5G ים ורק בסוף :  למרות הפרסומים לא ידוע שהטכנולוגיה הזו חדרה לארץ. ככל שהיא תכנס, סביר שקודם כל תופעל בער

, כמו כן G5באזורים הכפריים. בכל מקרה גופי תאורת הלד שאנו נרצה לרכוש לא יכולים להיות תשתית לדברים נוספים כמו 

לא שייך לתאורת רחוב וככל שזה תלוי  G5. נושא בגופי התאורה שמאפשר שליטה מרחוק בגלל הרצון לחסוך, ויתרנו על מרכיב

 ת האחורית ללא ידיעה והשגחה.בנו אנו מבקשים שלא יכנס בדל

 ץהייעודודאי נשאל האם יש היתכנות לביצוע מלא של פרויקט יעוץ משפטי לקידום אזורי תעסוקה בישובים ? לדברי שמוליק   קשמולי .ב

אלש"ח , זאת מאחר שכרגע  50 -מתבקש בעבודה מול רמ"י והסוכנות היהודית. ניתן בשלב זה לצאת לדרך עם מחצית מהבקשה 

 הסוכנות היהודית טרם חזרה לעבוד ואת היתרה נבקש במידת הצורך.

 נערך דיון על בסיס החומר שנשלח לחברים הכולל רשימת פרויקטים מעודכנת, ובסופו סוכם:    .ג

טי לפיתוח אזורי תעסוקה בישובים, להוריד אלש"ח מפרויקט יעוץ משפ 50מדוד לעדכן את מצבת הפרויקטים: להוריד  מבקשים -

 אלש"ח להכנת תוכניות לכיבוי אש לישובים. 75להוסיף אלש"ח מתב"ר גיבוש עובדים )בו קיימת גם יתרה משנה קודמת(,  ו 25

  לאישור המליאה הקרובה.  2020לתקציב הפיתוח צים המעודכנים כולל הקבמחליטים להעביר את  המלצת ועדת כספים  -

 

שמוליק :  בכדי שהחכ"ל תוכל לממש את יעודיה שהם: פיתוח כלכלי של האזור, יצירת מקורות הכנסה   -בקשת החכ"ל לקבלת שטר הון  .2

חוסן כלכלי משמעותי. אנחנו מקדמים ית של המועצה למתן שירותים בתחומים בהם לחכ"ל יש יתרון היא חייבת ולשמש כזרוע ביצוע

פרויקטים ורעיונות ובשביל להתקדם אנחנו צריכים את החופש לבחון פרויקטים ולפעול. אנחנו חייבים את החופש לפעול ושלא נצטרך 

 2.5מתוכם כ  מלש"ח.  5שטר הון בגובה בשלב זה א כל פעם שיש צורך במימון אל המועצה שהיא הבעלים . לכן אנו מבקשים לקבל ולב

 מלש"ח עבור קידום מימון הרחבה בלבון. 

 לימור מציינת שהמועצה יכולה לתת קידום מימון להרחבה בלבון ושלשם כך לא נדרש שטר הון.

באלו פרויקטים מדובר שרוצים להוציא לדרך,  ולמה  במקום שטר הון החכ"ל אינו מבקש לקחת הלוואה   שמוליק נשאל האם אפשר לפרט 

 "י הפרויקטים המניבים שהחכ"ל תקדם ?שתוחזר ע

בר החזר המימון הינה שאלה של איך רואים את מערכת דשמוליק הציג פרויקטים מתוך מצגת שהוצגה לדירקטוריון. לטענתו השאלה ב

 בעלים לחכ"ל, ושלראיתו אין צורך לדבר על החזר המימון, אלא לראות זאת כהשקעת בעלים. –היחסים בין המועצה 

 

 ה קיימו דיון בבקשה ובסופה  סוכם:ועדחברי הו

 מבקשים לקבל משמוליק את המצגת שהוצגה לדירקטוריון. -

כולל דגשים על סדרי עדיפות , סכומים נדרשים   ,מבקשים לקבל משמוליק תכנית מפורטת של פרויקטיםלצורך דיון בבקשה,  -

 להתנעת הפרויקטים, והסברים יותר ברורים על הפרויקטים ואופן קידומם.
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