8.3.2021
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב .7.3.2021
משתתפים :דן בבלי ,איציק ג'רסי ,חני בן שימול ,אמיר בשן ,סאלח עלי סועאד  ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל.
מוזמנים :תומר לוין ,לב רוזנשטיין ,סיון גולדמן ,ויקטור אוזן ,יהודית סלע ,מיכל חונן.
לא הגיע  :מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
 .1תקציב פיתוח  2021ישיבה .3
 תומר לוין – הנדסה. לב רוזנשטיין – איכות הסביבה. סיון גולדמן וויקטור אוזן – מרכז קהילתי. מיכל חונן ויהודית סלע  -תכנון כפר גימלאים. חברי מליאה.דיון:
 .1אגף הנדסה  -תומר הציג את בקשות האגף הכוללות :שדרוג מרכז היסעים ,החלפת רכב אחזקה ,נגישות ותשתיות
לפזורות הבדואיות ,תכנית החומש ,שבילי יוממות ,חניה למועדון כפרי ,נגישות בישובים ,מחסן מלח ,ופרויקטים העוסקים
בתכנון ,היתרים ,ושיקום .סך הפרויקטים  6,868אלש"ח וחוסר המקורות  3,246אלש"ח.
בנושא תכנית החומש ,הועדה רואה לנכון לציין שככל שבמסגרת זו הישובים בוחרים להקים פרויקטים כלכליים ,יש חשיבות
שפירות הפרויקטים יופנו לנושאי תשתיות ציבוריות בישוב.
תומר מסר סטאטוס ביצוע בנוגע לפרויקטים שאושרו לביצוע ב  .2020בנוגע למבנה הבריאות נמסר שהיה עיכוב קל לצורך
הסדרת התב"ע ,אך התכנון מתקדם והצפי ליציאה למכרז קבלנים הוא תחילת .2022
 .2אגף איכות הסביבה – לב הציג את בקשות האגף :עידוד הפרדה למחזור ,טיפול בבתי גידול לשפני סלע ,שדרוג מרכזי מחזור
בישובים ,שביל סובב משגב ומכולה לאכסון ציוד האגף .סך הבקשות  634אלש"ח והחוסר במקורות  434אלש"ח.
 .3מרכז קהילתי  -סיון וויקטור הציגו את בקשות המרכז הקהילתי בנושאי בטיחות שיפוצים והצטיידות .סך הבקשות1040
אלש"ח וחוסר המקורות  644אלש"ח.
 .4תכנון כפר גמלאים – מיכל ויהודית עדכנו את הוועדה בנוגע לפרויקט  :הצורך בכפר גמלאים קיים ותושבים פונים בעניין.
הפרויקט מיועד לתושבי משגב ואנו מרגישים שזה הזמן הנכון .קיים צורך לדיור מותאם לגמלאים והישובים אינם ערוכים
ומונגשים לכך .אנו מקבלים פניות ובקשר עם אנשים שמודאגים שלא ימצא להם פיתרון דיור מותאם ,ויש כאלו שעוזבים את
משגב למציאת פתרונות במקומות אחרים.
כפר הגמלאים נמצא בתכנית האב לגיל השלישי ,בתכנית האסטרטגית של המועצה ותכניות העבודה שלה .אנו מתכננים
משהו ייחודי ופורץ דרך שיהיה מותאם למעמד הביניים ,ויכלול עירוב שימושים וכמקור להנגשת שירותים לקהילה ולישובים.
התנאי של דני הוא שלפחות  2/3מאוכלוסיית הכפר יהיו תושבי משגב והוריהם ואנחנו מאמינות בקו הזה.
התקציב שהתבקש מיועד ל :בנית פרוגראמה ,תכנון מודל הפעלה ותחשיבים כלכליים ,תכנון הכפר ולצורך סקר תושבים.
קיימת נחיצות שהסקר יתבסס על פרוגראמה תכנון ותחשיבים מוחשיים ,שנוכל להבין ממנו את ההיתכנות להקמת הכפר,
ושיהווה את הצעד הבא בדרך להקמת הכפר.
 .5חברי מליאה – לא הגיעו בקשות
סוכם  :החומר שהוצג ישלח לחברים .לימור תכין את רשימת הפרויקטים ע"פ הקריטריונים לתקצוב ותעביר הצעה לדיון.
הישיבה הקרובה תוקדש לגיבוש המלצה למליאה.

סיכם  :רונן

