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. רונן גל, שני משעלי,  לימור ברק, סאלח עלי סועאד, אמיר בשן,  חני בן שימול, דן בבלי: משתתפים
. מוסא מוחמד עוואד, רסי'איציק ג:  הודיעו 

 
: סדר יום

 
 .4 ישיבה 2021תקציב פיתוח  .1

 .  ביקורת–דודו דהן  -
 .2021דיון וגיבוש המלצת ועדת כספים למליאה לתקציב הפיתוח  -

 :דיון

רסי הודיע היום על סיום תפקידו בועדת כספים מאחר ובזמן הקרוב הוא עומד לסיים את תפקידו ' רונן מעדכן שאיציק ג
על שיתופי הפעולה והעבודה ,  חברי הועדה מודים לאיציק על תרומתו הרבה והמקצועית לעבודת הוועדה.  כחבר מליאה

 !!!ומאחלים לאיציק הצלחה רבה בהמשך !  ועל הזמן הרב שהקדיש לעבודת הועדה , המשותפת

הפניה הועברה לחברי . דודו העביר פניה לרונן ובה התייחסות ודגשים לתקציב הפיתוח-  דודו דהן  –ביקורת  .1
 . הועדה

במהלך הדיון לימור הציגה את התייחסותה לנושאים וחברי הועדה סבורים שהתהליך שהתקיים בוועדה והמלצת 
 .התקציב  יתנו מענה מתאים לסוגיות שעלו

 
 :דיון וגיבוש המלצת הועדה  .2

 .לימור סקרה את המלצתה  לתקצוב הפרויקטים בהתאם למקורות התקציב והקריטריונים לתקצוב
 .התקיים דיון  בסופו גובשה המלצת הוועדה לתקציב הפיתוח

 
 :  ההמלצה המפורטת מצורפת בקובץ ומצגת כחלק מסיכום הישיבה  –המלצת הועדה למליאה 

 
 :   בקשות לפרויקטים בהיקף 56כ הוגשו "סה

 
 4בתוכם )  פרויקטים  שמוגשים לאישור 44הכולל , ח" אלש12,548:  לאשר את תקציב הפיתוח בהיקף  .א

 .( פרויקטים 2פרויקטים שאוחדו ל 
 

 :מקורות מימון  .ב
 .ח" אלש1,290: תקציב קיים  -
 .ח" אלש4,000: קרן מקורות חד פעמיים  -
 .ח" אלש1,000: קרן היטל השבחה  -
 .ח" אלש1,500: משרד הפנים  -
 .ח" אלש300: מפעל הפיס -
 .ח" אלש850: ממשלה  -
 .ח" אלש2,583: מלווה  -
 .ח" אלש1,025: ישובים -

 
  בתאום עם – בקשות איכות הסביבה לשדרוג מרכזי מחזור בישובים ולהרס מוקדי  גידול שפני סלע בישובים  .ג

 .פעולות תברואה בישובים : מנהל האגף ממליצים לאחד ולתקצב בפרויקט אחד  
 

 .ר אחד"ממליצים לאגם ולתקצב במסגרת תב- בקשות בנושאי תכנון שבילי יוממות   .ד
 

לגבי ששת הפרויקטים . ח  שלושה יופעלו בשוטף" אלש1.053 פרויקטים בהיקף 9לא מומלצים לאישור  .ה
 .הנותרים יש לפעול לגייס מקורות חיצוניים נוספים

 
ולבצע , ממליצים להיות עם היד על הדופק בעת מימוש הפרויקטים , 2021בהיעדר תקציב מדינה מאושר ל  .ו

 .הערכת מצב לפני יציאה לכל פרויקט וכן במהלך מימושו
 

 רונן:  סיכם            


