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. רונן גל,  לימור ברק, סאלח עלי סועאד,רסי'איציק ג, דן בבלי, חני בן שימול, אמיר בשן: משתתפים

 .נועה צוק: מוזמנת

. מוסא מוחמד עוואד :נעדר

 

: םסדר יו

 .בהשתתפות נועה צוק, תכנית החומש של מפעל הפיס .1

 .2021צו ארנונה  .2

 .דיון בבקשת תכנית המועדון כפרי ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי .3

 .דיון בנושא פרויקט החלפת מיכלי האצירה בישובים .4

 

: דיון

י אגף "נועה צוק הציגה את ארבעת תכניות העבודה שמתייחסות לנוער בסיכון שהוגשו ע:  תכנית החומש של מפעל הפיס .1

נעה פרטה כיצד התכנית . ואת המחשבה והקריטריונים לבחינת תכניות ההפעלה שיוצגו לפייס, החינוך כחלק מתכנית החומש

 . מתייחסת ועונה לצרכים  בבתי הספר ובחברה הבדווית

נועה ציינה שלמפעל הפיס חשוב לראות שהתוכניות שמוצגות אינן נשענות רק על עליו ויש להן מקור מימון נוסף כגון קרן איקא 

 .'וכו

 .הוועדה ממליצה להגיש את התכנית לאישור המליאה -

 

פ הנחיות משרד הפנים  "ע.  2021יש לאשר במליאה הקרובה את צו הארנונה לשנת :  לימור מעדכנת.2021צו ארנונה  .2

יבוטלו ההנחות הניתנות על , במסגרת ההנחות.  1.1%צו הארנונה יעודכן ב , ובהתאם למרכיבי העדכון הקבועים בחוק

 .2% –ק "תשלומים מראש והו

 .כחלק מהגיבוש הנושא יידון בועדת הכספים.   יגובש עדכון למבנה צו הארנונה2021במהלך 

 

חברי הועדה עברו על המצגת המעודכנת שהכין מיכאל  :  בקשת המועדון הכפרי משגב ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי .3

 .   בעקבות הישיבה הקודמת בה הוצג הנושא

ומבקשת שתוצג לה אמירה ברורה ביחס להנגשת השירותים לישובים , הוועדה מזמינה את דני לישיבתה הקרובה -

תכנית אסטרטגית שכוללת יעדים ובהם , י הנהלת המרכז הקהילתי"תוכן ותוצג ע, וכן  שלצד תכנית העבודה. המרוחקים

 .ושמתווה ביצועה יבחן בשוטף, הנגשת השירות

 

 

 .י לב לבקשת הוועדה"הוצגה המצגת המעודכנת שהוכנה ע :  פרויקט החלפת מיכלי אצירה בישובים .4

 :  הוחלט לקיים דיון נוסף ולבקש מלב להגיע ולהציג  -

 . טבלת השוואה של החלופה המוצעת ביחס לחלופה הקיימת

 . וכמה יחסך בשוטףךכמה השקעה תיחס: בהתאם לשיטות ההפעלה השונות

 .  טבלת השוואה של כלל תקציב המחלקה המתבסס על שתי החלופות לפינוי

וכן את תוצאות בחינת שביעות , לצד אלו להציג יתרונות וערכים מוספים של כל חלופה כולל ערכים קהילתיים ואיכותיים

 .הרצון לאור הפיילוט
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