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סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים  
באמצעות ה"זום"  26.7.20הישיבות התקיימו ביום 

יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, מיכל ילובסקי, איתי שייביץ, חיה לזר נטקין, רן שדה,  -רותם ידלין :נוכחים
 יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, עמיר כהן, רחמים מימון, גדי איצקוביץ 

 כרמל טל, דוד גמליאל, עמירה מוסקוביץ, אופיר עלוה, אלומה פיטל, ענת אוזן :משתתפים

 ויקטור חמנ י, ישראל פרץ  :חסרים

 הישיבה נפתחת בסקירה של רותם ידלין על הקורונה: 

למועצה דשבורד שמציג את מצב הקורונה במועצה ומתעדכן כל ארבע שעות. אנחנו מקבלים נתונים סטטיסטיים לגבי  
  היקף החולים במועצה, מבודדים, בדיקות, קצבי הכפלה ומערכות החינוך ומעודכנים באופן שוטף. עדכוני שמות

חולים ממשרד הבריאות מתקבלים אחת ליום, המידע חסוי ומגיע לעיניה של מנהלת מחלקת הרווחה בלבד.  המועצה  
אינה יכולה לחשוף נתונים של חולה ללא הסכמתו. אנו ממליצים שחולה מאומת יפרסם את שמו ביישוב, כדי למנוע  

שמועות ובהלה.      
מנהלת מחלקת הרווחה מתשאלת בנוגע לחשיפה במרחב הציבורי במועצה, ומבקשת אישור לפרסום )אנונימי או לא( 

של שם החולה ביישובו.   
התפקוד במרחב משתנה ולא ידוע, ישנם שינויים תכופים ואנו מבטיחים לעשות הכל בכדי לתת לכם יציבות ושירות  

 יבים אליכם. טוב. חשוב לציין כי שינויים יקרו תוך כדי תנועה אך עדיין אנחנו מחוי
התחדשנו לאחרונה באתר חדש, וכל הנתונים המעודכנים של הקורונה במועצה מתעדכנים באופן מידי באתר המועצה.  
הנתונים מפורסמים בצורה שקופה ומיטבית, יש מידע על כל חולה מאומת מהמועצה, על מי שכתובתו  אינה ביישובי  

רום הישובים מיודעים על הכל וגם התושבים  מקבלים הודעה על  המועצה ועל החשיפה במקומות ציבוריים. צוותי החי
 כל חולה שכתובתו בישוב, גם אם בפועל הוא לא גר ביישוב, עם פרטים מלאים ככל שניתן. 

תפיסת עולמנו היא כי קהילות חזקות ישרדו ויעברו את הקורונה בקלות רבה. הנ"ל כמובן דורש שיתוף פעולה מלא בין  
 מי ולצוות החירום היישובי.  המועצה לוועד המקו

  מתוכם לא מתגוררים ביישובי המועצה. 7חולים מאומתים כאשר  40כיום קיימים ביישובי המועצה 
בידוד.   יודעים על הפרה של  לוועדים המקומיים כאשר אנו  עוזרת  בידוד. המועצה  איך נקטע את שרשרת ההדבקה? 

 הסיכוי להידבק. כל אלו מקטינים את  -עטיית מסיכה, ריחוק, הגיינה 
וזה   הגדול  של החופש  של הקייטנות  לסגירתם  ואנוכי התנגדנו  ראשי הרשויות  הבאה, חברי  לשנה  היערכות  מבחינת 
הצליח ואני שמחה על כך. לגבי פתיחת שנה"ל הבאה, המועצה מכינה תכנית מפורטת, הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט  

הילדים. כאשר התוכנית תאושר ע"י משרד החינוך היא תוצג לציבור, הפיזי, לבתי הספר התיכוניים, היסודיים ולגני  
 בשאיפה שזה יקרה בתחילת אוגוסט. 

החל מיום שני שעבר הענקנו שירותים מרחוק באמצעות אתר המועצה, קשר טלפוני, פגישות בזום, דואר אלקטרוני  
 ועוד. 

הילדים שלנו מבי"ס גוונים נמצאים בבידוד. למה  לא שולחים אותם לעשות בדיקות? :  איתי שייביץ

משרד הבריאות שינה את המדיניות שלו. כיום , רק מי שיש לו תסמינים מתבקש לבצע בדיקה.    :רותם ידלין
 זוהי החלטה של משרד הבריאות וכל המדינה עובדת לפיה.

  האם יש תוכנית לפתיחת כיתות נוספות  בישובים או רק למידה  מרחוק? :איתי שייביץ

  התוכנית עדיין בהכנה ותוצג בהמשך. :רותם ידלין



                                                                                                                                       

 
 

 
 : כספים

 
  תב"רים לאישור: .1

 
  בחולדה היה סכסוך בין הקיבוץ לבין מי שבנה את ההרחבה. הסכסוך הזה הסתיים ונסגר בהסכם פשרה.  :רותם ידלין

של  והקטנה  הגדלה  זה  התב"רים  שאר  הכספים.  של  הנאמן  רק  הייתה  המועצה  בחולדה.  לביצוע  מועבר  כולו  הוא 
 הכנסות וישנו תב"ר אחד לסגירה. 

 
 מה זה התייעלות אנרגטית?  :נריה הרואה

 
  בניית מתקנים על גגות ציבוריים לצורך ייצור והזרמת חשמל לרשת. זה פרויקט שמאושר על ידי חברת  :דוד  גמליאל

 החשמל. קיימנו פיילוט על גג המועצה וגג חדר הכושר וזה עובד מצוין.  
 

 0   -, נמנע   0  -, נגד  12 -בעד -בעד אישור עדכון התב"רים   
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 
 : אישור פתיחת חשבון עזר עבור מפעל הפיס לתשלום הצטיידות וריהוט.  2
 

א"ש , אנו מתבקשים לפתוח חשבון שבאמצעותו מפעל הפיס מעביר את הכסף    500בפרויקטים מעל  :דוד גמליאל
 ומשלם ממנו ישירות את הכסף . זוהי דרישה של מפעל הפיס, החשבון ינוהל דרך בנק )דקסיה(  דיסקונט מרכנתיל. 

 
 
 

 0  -, נמנע    0  -, נגד 12 -בעד  -בעד אישור פתיחת חשבון עזר עבור מפעל הפיס  
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 
 

תב"רים חדשים

 תקציב קודם שם תב"ר              מס'

)₪(

תקציב הקטנההגדלה

מבוקש )₪(

הבהרותמקור מימון

הסכם פשרה - קבלן פיתוח יובל אלוןקרן פיתוח736,500פיתוח קיבוץ חולדה

עדכון  תב"רים קיימים

מספר 

תב"ר

 תקציב קודם שם תב"ר              

)₪(

תקציב הקטנההגדלה

מבוקש )₪(

הבהרותמקור מימון

654
ציוד מחשוב ועבודות תקשורת 

מוסדות חינוך
1,049,280

0

פרויקט הסתיים - מוגש לסגירהמפעל הפיס71,123978,157

קרנות הרשות31,44531,445

1,009,602

714

שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח 

- שדות איילון, הרצוג, שלהבת 

בנות וגני ילדים

קרנות הרשות3,000,0001,000,0002,000,000

ריהוט וציוד להרצוגמפעל הפיס2,000,0001,000,0001,000,000

3,000,000

3,500,0001,250,0004,750,000התייעלות אנרגטית חשמל נטו729
קרנות מפעל 

הפיס

תב"רים לסגירה

מספר 

תב"ר

הערות ביצועשם תב"ר              

סיום פרויקט129,000עוז לתמורה מקיף דרומי חדש692

ועדת כספים מיום 26.07.2020



                                                                                                                                       

 
 

 : הנהלה
 
 :16אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' . 1
 

 :  16סדר יום לישיבת מליאה מס' 

 מידע.  .1
 .15ומס'  14אישור פרוטוקולי מליאות מס'  .2
  עדכון חילופי גברי במליאת המועצה והצהרת אמונים. .3
 עדכון חילופי  גברי בוועדות המועצה.  .4
 אישורי תב"רים.  .5
 אישור פתיחת חשבון עזר עבור מפעל הפיס לתשלומי ציוד ריהוט.  .6

 
 0  -,  נמנע  0   -, נגד   12בעד   - 16בעד אישור סדר היום לישיבת  מליאה מס'   

 
 .  16אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס'  :החלטה

 
 

ידלין: לתכנון   רותם  כועדה  בשבתה  המליאה  וישיבת  המליאה  ישיבת  קיום  אופי  בעניין  לדיון  נושא  להעלות   אבקש 
ובנייה. החשש הינו בריאותי, אך גם מלבודד אתכם, ולכן אנחנו מבקשים לדון על האפשרות לקיים את המליאה בזום. 

אנחנו נשלח לכם את החומרים לבית. עליכם לדאוג למחשב ולסביבת עבודה נוחה. למי שאין מחשב, אנו נדאג לו.  
מנסיון הבנו שלא נכון לקיים ישיבה שחלקכם נמצאים וחלקכם בזום,  זה מייצר חוסר שיוויון וקושי לקיים דיון הוגן.  

 

 
 

 : אין שום בעיה בלקיים את המליאה בזום. זה הולך מצוין. איתי שייביץ
 

 אני מציעה שמי שחושש לבריאותו שלא יגיע, ומי שכן יכול ורוצה להגיע, שיגיע. : חיה לזר נטקין
 

 : זה לא עובד טוב  מנסיון בועדה לתכנון ובנייה וזה לא שוויוני. רותם ידלין
 

 : בעד זום. זה פתרון מעולה. אלעד לוי
 

 : אני מעדיף שכולם ישתתפו בזום.גדי איצקוביץ
 

 0  -, נמנע    0  -נגד , 12  -בעד  -מי בעד קיום המליאה הקרובה באמצעות הזום 
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 
 
 
 

                                                       _____________________                            ___________________ 
  רותם ידלין                                                          כרמל טל                                 

  מנכ"לית המועצה   ראשת המועצה                                                                             
 


