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  .  3   ישיבה   2022   תקציב הפיתוח   28.2.2022  ה ביום   פרוטוקול  ישיבת ועדת כספים שנערכ          

 דן בבלי, סאלח עלי סועאד, מוני בוחניק, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.משתתפים: אמיר בשן,
תומר לוין, יהודית אוליקר, רותי יהודה.

הודיעה על היעדרות: חני בן שימול.
מוסא מוחמד עוואד.לא הגיע: 

סדר יום:

הנדסה  - תומר לוין.1
 יהודית אוליקר, רותי יהודה–חברות מליאה .2

דיון: 

הנדסה:  תומר הציג את בקשות אגף ההנדסה בנושא פיתוח תשתיות ונכסים ציבוריים . בין הדגשים שהוצגו:.1
החלפת שער בכניסה למועצה - מתבקש כדי לאפשר הסדרת מעבר בטוח לתנועה הגוברת של הולכי רגל.       
טיפול ושיקום כבישי גישה לישובים - נדרש במספר ישובים בהם כביש הגישה טרם עבר לנת"י.      
. אגף ההנדסה מעוניין לקדם בקשות2022 הוצגה רשימת הפרויקטים ובקשות הישובים לשנת –תכנית החומש       

. שני ישובים טרם מימשו את תכנית החומש הראשונה.2022שיש להן היתכנות גבוהה למימוש בשנת 
  כחלק מלקיחת האחריות לגנים ע"י המועצה, מעוניינים להתחיל לטפל–שדרוג ושיקום גני משחקים בישובים       

בהחלפת מתקנים שאינם בתקן או דורשים תחזוקה תכופה. הכוונה שהישובים ישתתפו במחצית העלות.
 שנים להסדרת4  ע"פ התקנות אנו מחויבים להשלמת עבודות נגישות ותכנית עבודה מתוקצבת ל–הסדרי נגישות       

גן משחקים נגיש אחד בכל ישוב, נגישות מקלטים , מבני ציבור והנמכת מדרכות בישובים. הוועדים המקומיים
שותפים באחריות והישובים יצטרכו להשתתף בפרויקט.

  התכנון מתבצע ע"פ תכנית האב ובעדיפות לחיבור הישובים אל מרכזי שירותים. הובהר–תכנון שבילי יוממות       
שבביצוע השבילים המועצה נדרשת להשתתפות במימונם.

 מתבקשת הסדרת נגישות ודרכי גישה ממחלוטה לפזורות–נגישות ותשתיות לפזורות הבדואיות בתחום המועצה       
הממוקמות מחוץ לישובים.

 תומר ממליץ לבצע בחינת צרכים וחלופות מקדימים ובהתאם לצורך להתחיל–בקשות לפיתוח בית העלמין       
בתכנון.

 תומר מציין שניתן לגייס לכך מקורות ממשרד התחבורה.– םבקשות התחבורה בנושאי הסדרת רחבות היסעי      
חברי הועדה מבקשים שהמועצה תפנה לישובים שטרם מימשו את תכנית החומש הראשונה לבדוק את כוונתם-

2023למימוש. הועדה ממליצה למליאה להחליט שהישובים שלא יממשו את תכנית החומש הראשונה עד סוף 
יאבדו את זכאותם בסבב הראשון של התכנית.

חברי הועדה רואים  את הצורך בהסדרת נגישות בישובים בעדיפות גבוהה מאוד,  וממליצים שישוב שיתקצב את-
נושא הנגישות בתכנית החומש שלו יזכה לעדיפות קודמת בביצוע תכניות החומש .

חברות מליאה : יהודית ורותי ביקשו  להבין את מצגת התב"רים שנשלחו לחברי המליאה ואת מקורות המועצה.2
לתקצוב הפרויקטים. לימור הציגה את סוגי הקרנות והמקורות לתקציב הפיתוח ופרטה בנוגע לסטטוס קרן

השבחה והקושי של המועצה לגייס מקורות כספיים ממשרדי ממשלה. לימור הזמינה את רותי ויהודית לשיחת זום
בה תוכל לפרט את הנתונים הכספיים של קרן השבחה. יהודית ורותי הציגו  את עמדתן שכספי חלף היטל

השבחה אמורים להישאר כולם לישובים מהם הוא מגיעים, התנגדותן לחלוקתם בין המועצה לישובים, ואת הצורך
של המועצה  לבצע התאמות בדרישות הפיתוח  ביחס למקורות העומדים לרשותה וכן לשקול להשהות את מימוש

.התכנית החומש השניי
התקיימה שיחה בה הובהר שהועדה ערה לקושי של המועצה בגיוס מקורות מגורמי חוץ, ועם זאת הוועדה טרם      

גיבשה את המלצתה.

סיכם :  רונן           


