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: םסדר יו

 .הצגת תכנית החומש של מפעל הפיס .1

 .1 עדכון תקציב מספר 2020תקציב  .2

 . מיכאל עובדיה–הצגת תכנית עסקית מועדון כפרי ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי  .3

 .דיון בנושא פרויקט החלפת מיכלי האצירה בישובים .4

 

: דיון

 .לימור מציגה את מרכיבי תכנית החומש והתקציבים המבוקשים:  תכנית החומש של מפעל הפיס .1

 :בדיון שנערך עלו נקודות אלו

 . חלוקת התקציבים אינה מתאימה ומשקפת את הצרכים בין החברה הבדווית והחברה היהודית -

 .נדרשה השלמה של התמונה המוצגת במצגת שהוכנה  -

 בכדי לפרט את המחשבה והקריטריונים לבחינת תכניות ההפעלה 8.6סוכם להזמין את נועה צוק למפגש הבא שיערך ב  -

 .כולל התייחסות לחברה הבדווית, שמוצגות לפיס

 

מחר לימור תהיה בירושלים בקשר .  לימור מעדכנת שהשיפוי ממשרד הפנים לטובת הנחות הארנונה לקורונה עדיין לא סגור .2

 .לכך ולכן ממליצה לדחות את הדיון בעדכון התקציב עד שתתקבל בהירות

 

מיכאל סקר בפרוט את התוכנית וצרכי המועדון  : תכנית עסקית מועדון כפרי משגב ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי .3

ומאחר וטרם נערך סקר צרכים עדכני , והדגיש שמאחר ולא קיימים במערכת המועדון הכפרי נתונים עדכניים ומסודרים, הכפרי

 .אך כן נבנתה תכנית עבודה באופן זהיר ושמרני, לא התאפשרה בניית תכנית עסקית, בקרב התושבים

 . פ הצורך וההתפתחויות"את התכנית יהיה צריך לבקר ולמדוד מידי שנה ולעדכן ע

 .והוצגו הדגשים העיקריים שבה כולל  רציונאל והמחירון  המוצע, התכנית נבנתה במטרה לייצר שילוב עם המרכז הקהילתי

ל "ח לסגירת הלוואה שלקח החכ" מלש1.7+ ח "  מלש4.3הוצגו מרכיבי ההשקעות הנדרשות במועדון הכפרי שנאמדים בכ 

 .ח" מלש6-  סך הבקשה למתן ערבות מועצה למרכז הקהילתי  . טרם הועבר המועדון לאחריות המרכז הקהילתי

בדיון שהתפתח התבקש מיכאל לעדכן את התכנית  ולשלב בה את הצורך להנגיש לכלל ישובי המועצה את פעילות המרכז 

 .וכן לשלב פילוח משתתפים לפי ישובים, הקהילתי

 

 .סוכם שמצגת מעודכנת תועבר לקראת מפגש הועדה הקרוב בו תגובש המלצת הועדה  למליאה 

 

 .הדיון בנושא פרויקט החלפת מיכלי אצירה בישובים נדחה לישיבה הקרובה .4
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