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 :םסדר יו

 

 .ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי מועדון כפריבבקשת תכנית ה דיון .1

 דיון בנושא פרויקט החלפת מיכלי האצירה בישובים. .2

 

 דיון:

 מיכאל חזר ופרט את בקשת המועדון הכפרי. :  ובקשה למתן ערבות למרכז הקהילתי כפרי משגבהמועדון בקשת ה .1

התכנית המוצגת היא תכנית עבודה ולא תכנית עסקית. בעקבות התייחסות הוועדה התוכנית כוללת אמירה מיכאל מדגיש ש

 זה יהיה יעד מרכזי.לישובים המרוחקים ו ברורה בנוגע להנגשת שירותי המועדון הכפרי 

התאם להתקדמות תיבחן כל שנה מחדש ותותאם ב מייצרת שילוב בין המרכז הקהילתי והמועדון הכפרי. התכנית  התכנית

 בשטח. נכון להיום לא ניתן  ולא יהיה אחראי לציין יעדים מדידים.

 כוללת יעדים מדידים.ל להגיש תכנית עסקית אמיתית שנוכ 2021אנחנו לומדים את המועדון הכפרי, ורק בסוף 

ייחסות בתכנית דני מתייחס לבקשת המועדון הכפרי ומדגיש ששאלת הנגשת השירותים לכלל ישובי המועצה קיבלה הת

האסטרטגית ואינה קשורה לבקשת המועדון הכפרי לקבלת ערבות.  בתכנית האסטרטגית  של המועצה יש יעדים מדידים לגבי 

 הנגשת השירותים ואנו מחויבים לה.

 למליאה : הועדה ממליצה 

 קהילתי.מלש"ח להלוואה שיגייס המרכז ה 6לאשר את בקשת המועדון הכפרי למתן ערבות מועצה  בגובה   -

 תכנית עבודה מחייבת הכוללת מתן פתרונות ויעדים מדידים יגישו לועדת הכספים  המרכז הקהילתי והמועדון הכפרי -

להגדלת מספר המינויים של המרכז הקהילתי והמועדון הכפרי  והנגשת השירותים לכלל הכוללת  תכנית , להפעלתם

 . 9/2021חודש  וזאת עדישובי המועצה, 

 

 

 

 לבקשת הוועדה.לב מציג נתונים עדכניים ואת המצגת המעודכנת שהוכנה על ידו :   צירה בישוביםהחלפת מיכלי אפרויקט  .2

 קבלן ע"י אשכול בית הכרם.  ל החלופה של פינוי בביצוע עצמי ושל ביצוע באמצעותהיתרונות והחסרונות ש דני ולב הציגו את

שהפעלה עצמית תהיה זולה יותר,  הקשיים התפעוליים  של המחלקה במהלך הדיון הובהר ע"י לב  שאף שיש היתכנות 

 מהווים חסם משמעותי לחלופת הביצוע העצמי.

 על בסיס הנתונים התקציביים והתפעוליים שהוצגו, הוועדה ממליצה להתקדם בפרויקט להחלפת כלי עצירה .  -
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