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  דיון והחלטות

  תוכנית השקעות רב שנתית 1

  מטרת הדיון מצד אחד לחשוב לבדוק וליזום רעיונות להגדלת המקורות,

מצד שני להעריך את תחזית המקורות ולבצע תוכנית מראש של הצרכים וסדרי 
  העדיפות לביצוע תוך הערת מועד ההשקעה על פי תחזית המקורות.

ודה של מבקשים מהגזבר ומנכ"ל החברה הכלכלית להכין נייר עב 1.1
ם, הערכתם כמות וזמן משוער הערכתם את המקורות הכספיי
  לקבלה,ולשלוח לחברי הועדה

מבקשים מהגזבר לשלוח לחברי הועדה דוח של חברת אמן על הפערים  1.2
 בין התשתיות הקיימות לבין הצרכים.

מבקשים מסגן ראש המועצה לשלוח לחברים נייר עבודה על הצרכים  1.3
 ום למועצההשוטפים הקיימים וידועים כי

מבקשים ממאיר לשלוח לחברים את החלטת המליאה הקודמת על סדרי  1.4
 העדיפות כפי שהגדירו בדיון שערכו בנושא

מבקשים ממנכ"ל החברה הכלכלית להכין נייר עבודה לדיון על רעיונות  1.5
 נוספים להגדלת מקורות הכנסה למועצה

פי סדרי  בישיבה הבאה יתקיים דיון מי ראוי שיעסוק בהכנת התוכנית על 1.6
 העדיפות,הועדה עצמה או ועדה מיוחדת לנושא זה

  
  
  
  
  



 שיטה,כמות,מחיר,יעוד –ארנונה  2
  

מטרת הדיון לבחון מחדש את מטרות הגבייה, שיטת הגבייה ביחס 
לנישומים השונים,גובה הגבייה הרצוי בהתייחס למטרות ובהשוואה 

את הדרכים למיצוי הפוטנציאל של הגבייה והשימוש  למקומות אחרים,וכן
  בכסף,ובחינה של הגדלת המקורות

  
מבקשים מהגזבר לבדוק האם קיימת מועצה איזורית אחרת בארץ שבה  2.1

  הגבייה דיפרנציאלית בין הישובים
מבקשים מהגזבר לבדוק אפשרות לגבייה של חובות עבר והסדרתן  2.2

 באמצעות מתן הנחה
התקיים דיון ביחס לתפקיד המועצה כלפי התושבים, וסוכם כי ראוי  2.3

שהמועצה תפעל באופן שהיא תורמת ומובילה את האיזור כולו להיות 
יותר ויותר נחשק ומתקדם ולהוביל מטרות ראויות נוספות, זאת לעומת 

ורסיה של היות המועצה צינור כספי בין משרדי הממשלה לתושבים וללא 
 של עצמה.(קיים בחלק מהמועצות)השפעה מהותית מ

התקיים דיון וסוכם כי על מנת שהתושבים יהיו יותר סובלניים כלפי  2.4
תעריפי הארנונה יש לבצע מספר פעולות ובהן,הסבר מפורט ברור ופשוט 

על השימושים שנעשה בכספי הארנונה, ראש המועצה לקח את 
 המשימה על עצמו.

שקיימת חשיבה ופעולה בהמשך לסעיף הקודם חשוב שהתושבים ידעו  2.5
מתמשכת וקבועה שמטרתה התייעלות וחסכון ןכספי הארנונה אינם 

 מבוזבזים.
הועדה פונה לחברי המליאה להעלות רעיונות משל עצמם ואו של  2.6

תושבים לחסכון והתייעלות ואו שיפור השירות, והועדה תקיים דיונים 
 בנושאים שיועלו מעת לעת

תית של עלויות הארנונה  מבקשים מהגזבר לבצע בדיקה השווא 2.7
 והתוספת של המושב בישובים הבאים ולהעביר בצורת טבלה לחברים

  הישובים שנבחרו לבדיקה 
  עולש,כפר ויתקין,צופית,כפר נטר,בית יצחק,חרות,שער אפרים,ניצני עוז

  
  מיצוי התנהלות החברות/עמותות שליד המועצה 3

  
לשמוע מהם על  הוחלט להזמין לוועדה את מנכלי שתי החברות הקיימות

  עבודתם
  

  רשם שלמה ברק


