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 . 8.5.2022ים מיום פישיבת ועדת כס  פרוטוקול                                      

 
 

 לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.  מוני בוחניק,, דן בבלי משתתפים: אמיר בשן,
 מוסא מוחמד עוואד. סאלח עלי סועאד, חני בן שימול,  :ולא הגיע

 
 סדר יום: 

 
 . ורי תעשייהקרן פיתוח לאז .1
 . 1עדכון מס'  2022תקציב המועצה  .2
 המשך דיון בנושא חלף היטל השבחה.  .3
 

 דיון:  

רן שתיפתח.   קלימור : ע"פ החלטת המליאה, תקציב לתרדיון שלא יועבר למנהלת יושקע ב   -קרן  לפיתוח אזורי תעשייה   .1
אזורי תעשייה.  בדיון שהתקיים הובהר  לפארק או לפתוח קרן ייעודית להשקעות ב  ת ייעודיהשאלה היא האם לפתוח קרן 

 שהיתרון בחלופה השנייה היא שלא נהיה כבולים להשקעה רק בתרדיון. 

 הוחלט: 

 לפתוח קרן שתקרא: "קרן לפיתוח אזורי תעשיה במועצה".  -

 רן יופקדו כספים מהתקציב השותף שלא יועברו למנהלת תרדיון. קב -

 כל הוצאה מהקרן דורשת אישור מליאה.  -

אלש"ח. לימור הציגה את המרכיבים העיקריים הכוללים עדכוני :    8,187סך העדכון  - 1עדכון מספר  2022ה תקציב המועצ .2
 פרק הארנונה, שכר,  החזר מלוות, חינוך, רווחה, בטחון, מתקני משחקים מרכז קהילתי ועוד.  

 . 2תקצוב משרד החינוך את בתי הספר צפויים עדכונים נוספים שיוגשו במסגרת עדכון תקציב מספר  לאור רפורמה של 

ועדת הכספים מבקשת לקיים פגישה עם אגף החינוך.  ומבקשת מאגף החינוך להציג לוועדה חלופות אפשריות להפעלות   -
   ינוך מיוחד.מוסדות לח החינוך המיוחד, כולל השקעות לביצוע עצמי של שירותי עצמיות של  

 אלש"ח.   264,187:   1מספר   2022ועדת הכספים ממליצה למליאה לאשר את עדכון תקציב   -

  6התקבלו כספי חלף היטל השבחה בהיקף של   2021שבשנת  : לימור מעדכנת   -המשך דיון בנושא חלף היטל השבחה  .3
צה להשקיע ולישובים להמשיך לקבל  מנסים לחשוב על מודל שיאפשר למוע   ח  מפרויקטים של  הרחבות ישובים.מלש"

₪    30,000כספים. בדקנו את ההצעה שאיציק ג'רסי הגיש לוועדה ונראה שניתן לבצע אותה ביחס לתקבול חלף שמעל 
 למגרש. 

 דיון  ובחינת חלופות מבקשים: המשך הלצורך  

 . 2022 – 2020ים בשנים  בלקבל מידע על הרחבות ישו -
 . 2027 -  2023 חבות בישובים  לחמש השנים הקרובות להר  כוונות /לקבל מידע / תוכניות  -
 לקבל מידע לגבי שימוש חלף היטל השבחה בישובים.  -
 . ות /לבחון חלופה מלימור וחלופה נוספת -
 רשימת ישובים ע"פ החלופות.  -
 לקבל תחשיב סכום שנתי עבור קרן השבחה על בסיס תכנית רב שנתית.  -

 

   

 
 סיכם :  רונן          


