כ"ח באדר תש"פ
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סיכום הערכת מצב בראשות מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
קורונה 25.3.20
כללי:
נתוני התפשטות הקורונה בזמן הערכת מצב:
 2,170חולי קורונה בישראל 5 ,נפטרים ו 37-חולי קורונה במצב קשה.
הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את התפשטות
הנגיף .התקנות יכנסו לתוקפן היום בשעה  17:00ולמשך של  7ימים.
לשעה זו אסורה הפעילות הבאה:
מרכזי קניות ,מקומות בילוי ,חנויות לא חיוניות ,פארקים וגינות ציבוריות ,אירועים ומסיבות,
טיולים ,בתי תפילה בכל המגזרים ,צמצום ניכר של תחבורה ציבורית ,מוניות -נוסע אחד או
מלווה לצורך רפואי במושב האחורי עם חלונות פתוחים ,נסיעה חיונית ברכב -עד  2נוסעים,
מעסיקים -לא תותר כניסה למקום העבודה עם חום העולה על  38מעלות.
לשעה זו מותרת הפעילות הבאה:
 100מ' מהבית לזמן קצר ,סיוע לאדם עם קושי תפקודי או מצוקה ,רכישת מזון ,תרופות
ואופטיקה ,קבלת שירות רפואי ,תרומת דם ,מותרת תפילה לכל המגזרים רק במקומות פתוחים
עד  10אנשים במרחק  2מטר ,חתונה ,הלוויה ,ברית ומקווה נשים -לפי הנחיות.
הפגנה מותרת ,יציאה להליך משפטי ,העברת קטין ע"פ נהלים ,משלוחי מזון ,עיתונים ,מוצרי
חשמל ,תקשורת ,אביזרים רפואיים ושירות חיוני לתחזוקת הבית.
מכירה מקוונת או טלפונית עם משלוח לכל סוגי המוצרים בתנאי למשלוח מחוץ לפתח הבית.
איציק אשכנזי -מנכ"ל
חשוב לי לדעת מהן עיקר הפניות שכלל ראשי התחומים מקבלים מהמועצות .כל ראש תחום
יסקור את תחומו וייתן משובים מהשטח .אני עוקב אחרי הקבוצות של ראשי מועצות ומנכ"לים
ועד לעבודה מרובה מצידם.
לגבי מרכז המועצות האזוריות -היום בערב או מחר בבוקר אעדכן באופן אישי לגבי מצבת כוח
האדם בחודש הקרוב ,מי יוצא לחל"ת ומי נשאר.
אלון ביטון -ביטחון
 הסגר יוחמר בצורה קיצונית החל מהשעה .17:00 הקב"טים ואנוכי חווים פער עצום בהבנה של משרדי הממשלה מהו המרחב הכפרי.הם לא מוכנים בשלב הזה להנפיק לנו אישורי מעבר וכדומה .רוצים שהכל יעבור מלמעלה למטה.
הבעיה שאין רח"ל (רשות חירום לאומית) ואנו עובדים מול הצבא שלא מבין עד הסוף מה אנחנו
בדיוק צריכים .איציק גם בתמונה.
-יש אישורי תוכניות למועצות על הסגר -אנחנו רוצים להוציא פורמט על מנת להקל.

רינת חכים -חינוך ורווחה
 .1ממשיכה סבב טלפונים בעיקר למנהלי רווחה כרגע .מדווחים על הקמת צוותי צח"י כמעט
בכל היישובים ,הצוותים מתפקדים נפלא .ויש הענות של מתנדבים רבים.
 .2יצא מייל מראשי רשויות לראש הממשלה בבקשה להשיב את הלמידה מרחוק ולהחזיר את
ימי הלימודים בחופש הגדול .ההתנהלות של הוצאת המייל הייתה בהובלת ראשי רשויות,
ללא השלטון המקומי .יש להדגיש שבכל מכתב מסוג זה יש לבדוק תחילה את הסכמת
השלטון המקומי ולשאוף להוצאת מכתב משותף.
 .3אתמול התקבל אישור למנהלים ואנשי חינוך להגיע לבתי ספר לקחת מסמכים ,כפוף
למגבלות.
 .4המורים חזרו ללמד מרחוק .בהרבה מועצות כל צוותי החינוך המשיכו לעבוד ,ומנהלי החינוך
וראשי המועצות קיבלו נזיפות מהסתדרות המורים .יש התמרמרות גדולה בשטח על האופן
בו התנהלה הסתדרות המורים במשבר הנוכחי.
 .5עובדים על פלטפורמה שיתופית לפעילויות חינוך ורווחה במועצות האזוריות .יש בקשות
רבות להעברת המידע ואנחנו בודקים עכשיו פלטפורמה שתוכל לתת לזה מענה.
מירב בן שימול -צעירים ואסטרטגיה
 .1גיוס עובדים לחקלאות בשיתוף השומר החדש והתאחדות איכרי ישראל –  380פניות
מתעדכנת כל ערב על השמות .
 .2גיוס עובדים מוסד מיזם משותף –  260פניות ויצירת מאגר של צעירים במרחב הכפרי.
 .3ליווי של המנהלים – החזרת מנהלי המרכזי צעירים לעבודה לאחר שיצאו לחלת .
 .4מלגאי פיס – מבצעים את שעות המעורבות באריזת סלי מזון עבודה מול מחלקות הרווחה.
 .5הפקת פעילויות לאוכלוסיות הגיל השלישי באמצעות קיטים. .
 .6שיחות זום עם שותפים בנושא מתן מענה לצרכי אוכלוסיות הצעירים במרחב הכפרי .
מילכה כרמל -תכנון וקרקעות
 .1מציעה לקיים את שיחות הועידה ב.zoom
 .2ועדות לתכנון ובנייה של המועצה הארצית ושל הועדה המחוזית-
פנינו בבקשה בשם שי חג'ג' לדחות מועדים וגם להפסיק קידום של תכניות פוגעניות במרחב
הכפרי .לא קיבלנו מענה ישיר אלא מענה שנשלח לכל הרשויות המקומיות מאת דלית זילבר לפיו
ימשיכו לעבוד כרגיל במידת האפשר ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ,כיוון שמשק הבינוי
והתשתיות הינו מנוע חשוב למשק הישראלי.
 .3התקשרתי לשאול באופן קונקרטי גורם במועצה הארצית האם יש דחייה להגשת התנגדויות.
אין הנחייה כזו של דחיית זמנים אך למיטב הבנתי נראה שיתחשבו באיחור בהתאם לנסיבות
הקיימות .נכון לעכשיו לא ניתנו הקלות לועדות המקומיות.
 .4שלחתי שאילתה למהנדסים כדי להבין מה בדיוק קורה בשטח ומה הסיוע שהם צריכים.
 .5בגזרה של רשות מקרקעי ישראל -קיבלתי בקשה להוציא מכתב בשמנו שגם רשות מקרקעי
ישראל ילכו לקראת האזרחים וידחו תשלומים .אני מנסחת מכתב מטעם המרחב הכפרי
בשלב זה.
 .6יש שתי תוכניות שממשיכות כרגיל ולא מתעכבות -פניתי לכל המועצות האזוריות שמעורבות
בתכניות הללו על מנת שהצרכים שלהן יענו בתוכנית ולא יקרה מצב שלא הגיבו.

הדסה אלמוג -כלכלנית
 .1משרד הפנים מקדים לרשויות  130מיליון  ₪ממענק האיזון של יוני  2020למרץ .2020
 .2מענק האיזון של תחילת אפריל יעבור כרגיל.
 .3מנגד ישנה דחייה של ארנונה לעסקים שהייתה צריכה להיות מחוייבת בתחילת אפריל וזזה
לתחילת מאי .20
מרכז המועצות האזוריות -יש לבדוק האם הדחייה תשפיע על גביית דמי החבר של המועצותהאזוריות שנגבים כל חודשיים .יש לבדוק על מנת שלא תהיה בעיית תזרים במועצות האזוריות.
 .4פרויקט אוטובוסים צהובים  – 2020אני אפנה לשמעון אבני בבקשה לקיים את הועידה בשיחה
מרחוק על מנת לבצע חלוקה ל 2020וזאת על מנת שיהיו אוטובוסים מוכנים ב 1בספטמבר.
 .5במקביל ביקשתי מהחברה למשק להאריך את המכרז של האוטובוסים שהיה אמור להסתיים
בתחילת מאי .2020
 .6הטבלה המרכזת שנשלחה ממשרד הפנים -מעולה .יש חשיבות בריכוז המידע בעקבות
אינפורמציה רבה מידי שמגיעה אל כולנו משלל ערוצים.
 .7משרד החינוך מעביר תשלומים רק עבור האוטובוסים הצהובים.
שני בן חמו -שכר
 .1שלחתי קובץ של שאלות ותשובות .קובץ כזה יצא כל  3-4ימים ע"י חגית מגן ויהיה ניתן
להפיץ לרשויות .מרכז את השאלות העיקריות שמופנות אלינו.עושה הרבה מאוד סדר.
 .2עובדי הוראה מקבלים שכר כרגיל -בכל החטיבות .כנראה יצטרכו להחזיר ימי עבודה בקיץ.
 .3מה קורה עם פיטורי עובדי הוראה? במגזר ההוראה נהוג לפטר עד ה 31במאי באמצעות
שימוע .כרגע ישנה בעיה לקיים שימועים.
בשלב הזה ע"פ ההנחיה של סוניה פרץ ממשרד החינוך -הפיטורים ימשיכו כרגיל בשיחות וידאו
או מכתבים .אחרי פסח התשובה תהיה יותר ברורה לגבי כיצד לקיים את התרחיש הזה.
 .4תביעות אבטלה בעקבות חל"ת -המערכות עוברות אוטומציה ,ביטוח לאומי ו גם חברות
השכר.
 .5סייעות בגנים -מקבלות חופשה על חשבון יתרה שלילית.
הילה אקרמן-חקלאות
מציעה לחבר את דורשי העבודה החקלאית באמצעות סטארט-אפ שמחבר לחקלאים.
מירב בן שימול -המדיניות של המרכז היא שההשמה נעשת בשיתוף פעולה מלא של התאחדות
חקלאי ישראל ומי שמוביל את זה הוא השומר החדש .האפליקציה היא שלהם.
מבשרת נבו -כנסת וממשלה
הכנסת התחילה לפעול .הועדות הבאות מתחילות להתכנס:
א .ועדת היערכות ללימודים לשנת תשפ"א -בראשות ח"כ ניצן הורוביץ
ב .ועדת קורונה -בראשות ח"כ עופר שלח
ג .ועדת כספים -בראשות ח"כ עודד פורר
ד .ועדת חוץ וביטחון
ה .ועדת רווחה ובריאות -בראשות ח"כ עאידה תומא סולימאן.
לגבי כל הועדות -אני אמשיך ואעדכן לגביהן.
מעתה ואילך כל גורם שירצה להיות חלק מהדיון יצטרף באמצעות . zoom
אני אעמוד מול המזכירויות על מנת שמרכז המועצות יקבל זימון קבוע .חשוב שהנציגים
הרלוונטים מהמועצות האזוריות יהיו חלק מהדיונים שיתקיימו בהמשך .אני אדאג שישלחו את
קישורי הזום.

הדסה-
 .1חשוב לקבל את לוח הזמנים ולהיערך לפני דיונים ,בעיקר לפני דיון בנושא חינוך.
 .2לגבי ועדת כספים ראיתי שהדיון מחר הוא בנושא תכנית כלכלית לעסקים הקטנים /החברות
הבינוניות .אם מרכז המועצות הרים את הכפפה בנושא חקלאות -אני מציעה להגיש תכנית
לתמיכה בחקלאים.
איציק אשכנזי
חשוב שראשי התחומים יעדכנו את ראשי המועצות אשר משמשים כיו"ר ועדות במרכז לגבי
ועדות בכנסת:
א .ועדת היערכות ללימודים לשנת תשפ"א/ועדת חינוך-יש לעדכן את ערן דורון.
ב .ועדת קורונה -כל דיון של ועדת קורונה על אלון ביטון לקחת חלק.
ג .ועדת כספים* -הערה של הדסה.
ד .ועדת חוץ וביטחון -לעדכן את יו"ר הועדה חיים רוקח .איציק או אלון יכולים לקחת חלק.
ה .ועדת רווחה ובריאות -יש לעדכן את דני עברי.
*לגבי ההצעה של הדסה -להגיש תכנית לתמיכה בחקלאים -תגבשו עמדתכם יחד עם מבשרת,
הילה אקרמן וגילה .עדכנו אותי בהתפתחות.

