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 השופט במליאת המועצהעדכון נציג עין  .2

 ינון נביא נציג עין השופט במליאת המועצה הגיש את התפטרותו.
 במקומו נכנס לתפקיד נטע שפירא

 
 עדכון חברי ועדת מכרזים .3

 ינון נבו סיים את תפקידו כחבר בוועדת מכרזים.
 הוחלט למנות את נטע שפירא כחבר ועדת מכרזים.

 
 עדכון חברי ועדת ביקורת .4

 סיים את תפקיד כחבר בוועדת ביקורת.ינון נבו 
 הוחלט למנות את נטע שפירא כחבר ועדת ביקורת.

 
 אישור תב"רים .5

 מיכל כהן הסבירה עפ"י מצגת
 החלטה



 

 
 

 הוחלט לאשר את רשימת התב"רים.
 

 קרן ערבות הדדית .6

 מסביר עפ"י מצגת איציק חולבסקי
₪ ?  100-להגביל רק מאיך יקבעו הקריטריונים מי יקבל ומי לא? מדוע  גילה רון

 למה לא לפתוח כל סכום שהוא ?
הקריטריונים ייקבעו ע"י הוועדה. הכוונה היא לעזור למי שנפגע כלכלית  איציק חולבסקי

 .פגיעה שאין עזרה או פתרון מהמדינה בעקבות משבר הקורונה
 לגבי סכום התרומה, רציתי לכוון גבוהה. אפשר להוריד את הסכום.

 את הסכום. דלהורילצערי אין הרבה תרומות ועל כן ניתן 
הקורונה נתנה לנו הזדמנות לקדם את הנושא ולפתח -תרומות במועצה עידית אריאל

את זה הלאה. פונה אליכם לקבוע קריטריונים ברורים, שלא יינתן רק 
 לנזקקי רווחה.

עסקים יש בעיה של קריטריונים. ישנם אנשים במצוקה אך יש גם  שי צור
 במצוקה. שתי תרומות מסוג אחר.

כרגע יש לטפל במצב הנוכחי, לאלו שהפרנסה שלהם נפגעת. לקבלת  שרי שרון
 החלטות גורפות אחרי שנצא מהמשבר.

מטרת הקרן היא לעזור לאנשים פרטיים שנפגעו קשה. חלק מהפונים  איציק חולבסקי
שלאדם יש  הם מטופלי רווחה. הקרן לא תעזור לעסקים. יכול להיות

 כמה עסקים ואחד נפגע והאחרים לא.
 החלוקה תתבצע למי שיזדקק.

 
 החלטה

 הוחלט לאשר את פתיחת הקרן לערבות הדדית
 

 2019סכום השקעות  .7
 2019הוצג דו"ח השקעות לשנת 

 
 2019לשנת  4סכום דו"ח רבעון  .8

 . 2019לשנת  4הוצג דו"ח רבעון 
 

 ותוכניות ההפעלה אולם ספורט בי"ס עומריםאישור בקשת תקציב ממפעל הפיס עבור  .9
 

 מסבירה עפ"י מצגת מיכל כהן
אין לנו מושג לגבי משמעויות הוצאות והכנסות. לא יהיה אחראי לאשר  שוקי ליס

 הוצאה גדולה.
 מדובר על תב"רים לא תקציב שוטף. איציק חולבסקי

 מוקדם מדי לאשר ולקדם שוקי ליס
מיכל כהן תסכם את כל ההשלכות של המצב. תהיינה אחרי פסח  איציק חולבסקי

אולם ספורט עומרים ובי"ס קשת -החלטות לא פשוטות. שני הפרויקטים
התקוה חייבים להסתיים. העצירה תהיה יקרה יותר מההשלמה. לגבי 

 פרויקטים שרק מתחילים ההערה של שוקי נכונה מאוד.
 מסכימה עם איציק חולבסקי עידית אריאל

 



 

 
 

 החלטה    
 בקשתשנתית שהוגשה למפעל הפיס הכוללת  הקדמת  5-לאשר את תוכנית הפיתוח ההוחלט     
 , כמו כן ₪  2,439,292ע"ס   2023 שנת עד עומרים ספורט הפיס בגין אולם ממפעל התקצוב     
 ₪. 587,116הכוללת הקדמת תקציבים עבור תוכניות ההפעלה בסך     

 
 שיפוץ מועדון לחבר רמת השופט לקבלן המבצע ב. זעתרא  לפרויקטהגדלת חוזה  .10

 עם הקבלן ב. זעתרא לביצוע שיפוץ מועדון לחבר רמת השופטהוחלט להגדיל את היקף החוזה 
 ביחס לחוזה המקורי 38%-ב
  

 
 אברהם אזולאי-מנכ"ל המועצהעדכונים של  .11

 

 מועבר לחברי המליאה כל מסמך שמועבר לישובים •

במועצה הושאר צוות מצומצם, כאשר חלק  עובדים מהבית וזאת עפ"י הנחיות משרד  •
 הפנים.

עו"סים ופסיכולוגים נותנים מענה טוב וגם יזום. הפעלנו ברווחה אמצעים  •
ים מדרך עוז ואליקים. מחלקים דונטכנולוגיים לאפשר טיפול, חלקינו מזון במוע

לפונים עפ"י זכאות. מרכז לקשיש גיל אור מחלקים לזכאים עפ"י חוק סיעוד ארוחות 
 במחיר סמלי.

מנהלים יוצרים קשר בשיחות זום עם צוותי צח"י. צוות הבטחון מסתובב בישובים  •
 ומבצע את עבדותו עפ"י ההנחיות.

לנזקקים. התקבלו תרומות מקרנות לילדים עם מחלקת רווחה חילקו תלושים ומזון  •
 צרכים מיוחדים.

 חולה קורונה בישוב, יישוב בסגר –מצבים  2-בנינו מערך התנהלות מותאם ל •

 תודה לעובדי המועצה על ההתגייסות לעובדים בבית ולעובדים שנמצאים במשרדים.  •
עודכנים ע"י את זה. כל העובדים מ מוקירהעובדים מבצעים כמה תפקידים בו זמנית, 

 המנהלים הישירים שלהם.

 

  

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה 

 

 


