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לראשי המועצות האזוריות
למנכ"לים-מזכירים במועצות

מידעון ממ"א יוני  -יולי 2017
בטחון וחירום
 לאחר מו"מ ממושך עם גורמי פיקוד העורף ומשרד הביטחון הגענו להבנות ביחס
לחוזה משודרג של אחזקת מרכיבי ביטחון לחמש שנים.
אנחנו ממשיכים ללוות את תהליכי השינוי במשטרת ישראל בכל הקשור למענה
הביטחוני למרחב הכפרי .ככלל אנו למדים כי ברוב המועצות שמקבלות שירותי
משטרה (מיותר מתחנה אחת) ,חלה ירידה באיכות השירות והמענה המשטרתי
שניתן לתושבים.
 בהתאם לבקשת הוועדה לביקורת המדינה בכנסת אנחנו מכינים מסמך המלצות
לשיפור ההתמודדות עם הפשיעה החקלאית .המסמך יעסוק בשלושה תחומים
עיקריים:
 אכיפה
 ענישה והרתעה
 נושאים נוספים (למשל מציאת פתרון לבעיית הביטוח לחקלאים).

חברה וקהילה
 כנס ראשון למנהלי תרבות במועצות האזוריות התקיים ב 26/6
הכנס נערך בשותפות עם מכללת ספיר וחשפנו את תוכנית הלימודים לתואר הראשון
ב"תרבות הפקה ויצירה עם התמחות במרחב הכפרי".
התואר ראשון הוא פרי עבודה משותפת של פורום המרחב הכפרי ,בהובלת דודו
קוכמן ,שאחד ממטרותיו היא למסד  2מכללות בפריפריה (דרום וצפון) שיתמחו
בלימודי מרחב כפרי.
 תוכנית "ניצנים" (צהרונים חברתיים)  -המדינה השיקה את התוכנית במטרה לקיים
צהרונים ,מגיל הגן ועד לכיתות ב' ,במחיר מפוקח ,חינוכית ראוייה וכ"א מתאים.
מרכז המועצות האזוריות השקיע מאמצים רבים לאפשר לקיים את התוכנית גם
ביישובי המרחב הכפרי.
חשוב! צהרונים בגנים במחיר מפוקח ,בכל המדינה ,יחלו לפעול כבר בשנת
הלימודים הקרובה ( .1/9/2017 -ללא קשר לאשכול סוציואקונומי ולסבסוד).
מפגש לליבון סוגיות הקשורות להפעלת צהרונים חברתיים במרחב הכפרי יתקיים
ביום ב' ה  7/8/17במועצה אזורית גזר.

 סיימנו שנה בתוכנית "להב"ה – (למען נוער בסיכון במרחב הכפרי) .היום משתתפות
בתוכנית  22מועצות ואנחנו מקדישים מאמצים רבים להשגת תקציבים נוספים
ממשרדי הממשלה השותפים לאפשר למועצות נוספות להצטרף.
 תוכנית הכשרת צוותי צח"י על ידי הקואליציה לטראומה ,במועצות בהם אין מימון של
משרד הרווחה ואינן מיועדות להיכנס לתוכנית החומש בשנתיים הקרובות יצאה
לדרך .כרגע אנחנו מקדמים את ההכשרות ב  6מועצות.

נשים ומגדר






"בינו לבינה ומה זה בכלל מגדר" – סדנא בנושא זה מועברת זו השנה השניה
במסגרת הרפסודיה.
"ומשנה אם זו את"  ,תוכנית מנהיגות חדשה אשר מתנהלת בעזרת מרצים ומרצות
משטח המועצה בלבד.
קורס נוסף בניהול לשנים בכירות במגזר הציבורי פוליטי יוצא לדרך מיד אחרי החגים
– מידע נשלח למועצות .הוקרס הוא שיתוף פעולה של מרכז השלטון המקומי ,מרכז
המועצות האזוריות ,אונ' בר אילן ועמותת כ"ן.
יום עיון ליועצות לקידום נשים במרחב הכפרי יתקיים ב  ,14/9 -פרטם נשלחו
למועצות.

תחום צעירים







פגישה משמעותית וחשובה לקידום תחום הצעירים במועצות האזוריות התקיימה עם
הגב' נעמי פינק מנכ"לית קרן גרוס ,נלי גרוייסמן קצינה מהיחידה לחיילים משוחרים,
מירב בן שימול מנהלת תחום צעירים במרכז המועצות האזוריות ונציגי המועצת .
פריצת דרך חשובה מסתמנת בנושא סדנאות וכנסי שחרור לחיילים במרחב הכפרי,
שעד כה נמנע מהם השירות החשוב הזה.
חשוב לציין כי הגב' נעמי פינק שותפה מתחילת הדרך ותומכת בפעילות עבור צרכי
הצעירים במועצות האזוריות באמצעות מערך מוסדר של מלגות גרוס לסטודנטים
מהמרחב הכפרי  ,מימון בסדנאות לחיילים משוחררים ובהעמדת עמדות "מיתם"
משודרגות לייעוץ והכוון לצעירים
פיילוט יצא לדרך כבר ב . 2018 -מוזמנים לעקוב.
מרכז צעירים משגב אירח את כנס מנהלי הצעירים בגליל בליווי המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל  ,ראש המועצה רון שני נשא דברים אודות חשיבות הטיפול
בצעירים ואופן מתן המענים במשגב עבור צרכי אוכלוסיית הצעירים .
קורס "אבני דרך בחברה הישראלית למנהלי וועדות צעירים" בשיתוף בית ברל
והתנועה הקיבוצית יוצא לדרך.
כחלק מהרחבת תחום הצעירים במרכז המועצות האזוריות אנו נערכים לפתיחת
מרכזי צעירים שיעמדו בתו התקן במועצות נוספות .נכון להיום פועלים  29מרכזי
צעירים במועצות שמתוכם  20עומדים בתו תקן ומתוקצבים ע"י משרד נגב גליל .ורוב
מרכזי הצעירים כבר חתמו חוזה תקצוב מול המשרד לשיוויון חברתי

חקלאות קיימות וסביבה
 כרמל סלע נבחר ליו"ר הועדה החקלאית .לאור התמורות בחקלאות ישראל נדרשת
הגדרת מדיניות חדשה וקביעת דרכי פעולה .הועדה תתכנס בהרכב חדש לקראת
סוף החודש .אנו מודים לאריה שרון על פעילותו בחמש השנים האחרונות ומאחלים
לכרמל הצלחה.

 אגרואקולוגיה  -בתאריך ה 21 -ליוני ערכו אגף אגרואקולוגיה ואגף מדיניות וכלכלה
במשרד החקלאות סדנא בת יומיים עם האיחוד האירופי בנושא ממשקים
אגרואקולוגים ,או במילים אחרות חקלאות מקיימת .לשמחתנו ,נוכחנו כי הפעילות
אותה מקדם מרכז המועצות ,הן בהיבט מחקר והן בהיבטים של יישום ,תואמים
לחזון ודרכי הפעילות המומלצות ש האיחוד האירופי ,ובחלקן אף מתקדמות מאלה
המתקיימות באירופה .יש לזכור כי הפעילות המתקיימת בישראל כמעט ואינה
נתמכת ע"י המדינה לעומת תמיכות של  50מיליארד יורו באיחוד האירופי!
 חוק האריזות  -בישיבה שהתקיימה בין נציגי השלטון המקומי ותאגיד תמיר ,לנוכח
הקושי שעולה במרבית הרשויות לחתום על חוזה השינויים ,הוחלט כי משרד להגנת
הסביבה יזום מפגשים במחוזות עם הרשויות הפועלות במודל פח כתום .מטרת
הפגישות לגשר על הקשיים הקיימים באופן פרטני וענייני .בפגישה ישבו נציגי
הרשות ,נציגי התאגיד ,נציגי השלטון המקומי ונציגי המשרד להגנת הסביבה הן
במחוז והן מהמטה.
 עוד לעניין זה ,למרות התחייבות המשרד לממן את החלק היחסי של כלל החומרים
המתמחזרים שאינם אריזות בפח הכתום מקרן השמירה על הנקיון ,טרם יצאה
הודעה רשמית וברורה לרשויות .דבר זה יוצר מחד אי אמון בהתחייבות המשרד
ומאידך עיכוב בחתימה על החוזה.
 פסולת עסקית  -בהמשך לפסיקת בג"צ (סלע קפיטל )4279/15 -בהתאם לעמדת
היועץ המשפטי לממשלה המציגה נוסחה לחישוב הפסולת הבסיסית אשר תהיה
באחריות הרשות ,יזמו הועדה לסביבה וקיימות והועדה הכלכלית במרכז המועצות
האזוריות צוות עבודה מקצועי המשותף לשלטון המקומי ופורום ה .15 -מטרת הצוות
לקבוע מתודולוגיה לחישוב הפסולת הבסיסית ע"פ הנוסחה שהגיש היועץ המשפטי
לממשלה .הצוות יציג את המתודולוגיה למשרד הפנים ע"מ שזה יאשר הטמעתה
בחוקי העזר להסדרת הנושא.

בברכה,
עמיר ריטוב

