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התקציב הכוללות הגדלת  דיון בהמלצות לאיזון התקציב : לימור הציגה את ההמלצות לאיזון 2021תקציב המועצה  .1
מלש"ח.  במהלך הדיון נבחנו הצעות נוספות  3.074מלש"ח לצד הקטנת סעיפי הוצאה בסך  2.426ך סמקורות ב

 לאיזון התקציב.

 בסופו של הדיון סוכם:
 .תקדם עם הצעת האיזוןלה -

 אלש"ח. 250ה הקטנת עמלת הטיפול לגביה מרוכזת בהיקף בוטל -

 אלש"ח נוספים. 200אלש"ח נוספים,  והוצאות החינוך ב  55כלליות ב  הגדלת סעיפי ההקטנות: פעולות -

מבקשים מדני ראש המועצה, להציג לוועדה  את נושא הקטנת התקצוב למרכז הקהילתי, והמשמעויות  -
 האפשריות הנגזרות ממנה.

ההתנהלות ומימוש , מבקשים לשים לב לגבי מועצהניהול העם העברת ניהול התקציבים של הישובים הבדווים ל -
 .צבועים םייעודיישיגדרו כתקציבים  התקציבים ובפרט תקציבי רווחה וחינוך

: א. מבקשים לבצע סימולציה כדי אלש"ח  480בסך   לגבי השתתפות הועדים במאמץ הכללי לאיזון התקציב -
לואו או בחלקו במ.   ב. הצורך במימוש סעיף זה 2020לוודא שלא תחול הקטנה בהעברות לכלל הועדים ביחס ל

 ובכל מקרה יהיה בעדיפות ראשונה לביטול בתחילת השנה או במהלכה. 2021יבחן מיד בתחילת 
 .18.10.20תסוכם בישיבה הבאה ב  2021המלצת ועדת כספים לתקציב  -

 

 הבקשה העדכנית של החכ"ל :מצגת דיון בבקשות החכ"ל לסיוע כספי.  לימור הציגה את  –חכ"ל  .2
 
מלש"ח, ועוד   1.279בעבור שיפוץ המועדון הכפרי  בגובה  2012מלא ומיידי של הלוואה מהמועצה משנת  ןפירעו .א

אלש"ח עבור מימון רכישת מגרשים מתפן ג' )אושר ע"י המליאה( .  מבקשים שהסיוע יבוצע באופן של  600
 .₪ 1.879הנפקת שטר הון לטובת החכ"ל בגובה 

מלש"ח . מבקשים שהמועצה תעמיד הלוואה לחכ"ל  מהקרן  3בהיקף של כ  לרשימת נושאים נוספיםסיוע בקשות  .ב
 החד פעמית כולל גרייס  לשנתיים ובריבית מקובלת.

 
 הועדה ממליצה :

שתוצג  עסקיתמלש"ח. בכפוף לקבלת תכנית  1.879גובה הנפקת שטר הון באת הסיוע לסעיף א'  ו לאשר  -
 .18.10.20עד ל  הלוועד

לאחר קבלת התכנית העסקית שתכלול תשובות לגבי  מלש"ח כהלוואה, ידונו 3היקף ב לסיוע בקשות נוספות -
 מימוש הפרויקטים הכלכליים שהחכ"ל החל להפעיל ופרוט המקורות להחזר ההלוואה.

 

 .18.10.2020ה ל הישיבה הבאה נקבע
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