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 סיכום הערכת מצב בראשות מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
 

 מנכ"ל
  מבקש להתעדכן בהתקדמות שלנו לגבי עסקים קטנים ובנושא החקיקה, כל אחד בתחומו.

 
 כנסת וממשלה -נבו מבשרת

 שופטים בפה אחד. 11 -םהקואליציוניילא להתערב בהסכמים שבג"צ החליט לעת עתה, 
 חתימות למועמד שיכול להרכיב ממשלה. 61 אתלהב יום 21בחצות מסתיימים היום 

 יום כדי להרכיב ממשלה. 14בנימין נתניהו יקבל 
  צפויה להיות מורכבת ממשלה. 13.5.20 -ב הבא ביום רביעי

 עקב ליצמן שר השיכון.יאריה דרעי שר הפנים.בני גנץ יהיה שר ביטחון,
 האוצר. -שר החקלאות, כץ -שר הרווחה, שוסטר -שר הכלכלה, שמוליק -כפי שמסתמן:עמיר פרץ

 
 מילכה כרמל

 נגד ההארכה. אנחנו ועוד ארגונים -הותמ"ל הארכת  .1
 במקביל הצעת חוק לביטוח הותמ"ל. צית והגשנוראאנו פנייה לראש הממשלה, למועצה ההוצ
 זה בעייתי  בנימוק פרוצדוראלי, הארכההרוצים להגיש עתירה נגד   -החברה להגנת הטבע

 ריך הוראת שעה באמצעות הוראת שעה אחרת.להא
 קבינט הדיור.למרחב הכפרי ב לפני הממשלה נציגות להניח רוצה -אושרת גני גונן 

 נפגשו עם מכון יסודות ברצון למנף את הנושא של מילכה, מבשרת והילה  -מכון יסודות
על רקע משבר הקורונה. בהיבט של קרקעות ביטחון תזונתי מחייב שמירה על  ביטחון תזונתי

 שטחים חקלאיים. תומך בגישה נגד הפקעת אדמות חקלאיות מישובים.
 רוצים לגבש מסמך נתונים אשר יעזור לחוק החקלאות.        

 (.52-53-54)עמ'  הכפרי במרחב היישובים לתכנון מנחה מסמךמצ"ב  -סיוע לעסקים .2
מה  -. מציעה לכנס צוות היגויהמלצה מהן ההנחיות הבסיסיות שכל מועצה צריכה לעודדזו 

 הכי חשוב לנו במרכז המועצות לקדם מבין הרשימה שבטבלה.
 
 

 ביטחון -אלון ביטון
תופעת לוואי של הקורונה הינה שלמועצות יש  - השפעה על הגדלת תקציבי מרכיבי הביטחון .1

פחות כסף. לכן צפוי שההשקעה של המועצות בביטחון "לא מתוקצב" תרד. בין היתר מדובר 
על "מרכיבי ביטחון" כדוגמת שערים, תיקון והקמת גדרות, תוספות לרכבי ביטחון של 

אחר וגם פינוי רפואי צים, מצלמות וכד' . ביו"ש העניין יקבל משנה תוקף מ"טים ורבש"קב
 לים מתוקצבים על ידי הרשויות. פגיעה בזה מהווה פגיעה ישירה בביטחון. "וחמ

התכנסות לדרישות משמר הגבול למעבר  – השפעה על רמת הביטחון של יישובי התפר .2
על המועצה  ותלא נופל ו. צריך לוודא שתשומות האבטחה האללשמירה בנשקים ארוכים 
 ך גורר הרבה מאוד אתגרים ועלויות(. )מעבר מאקדח לנשק ארו

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 צעירים ואסטרטגיה -מירב בן שימול
מעברים" כדי לחקור מה קורה עם עסקים עם כמה מנהלי "התייעצתי  -עסקיםסיוע ל .1

מדורשי העבודה  48% -ב צעיריםית האבטלה בקרתוך כדי שיחות עלתה בעי קטנים/יזמים.
 חייל משוחרר לא יכול לחתום אבטלה. .20-32הם בגילאי 

זה אחד  הם צריכים רישיון עסק. -גדולים יוכלו לעבוד עם העסקים כדי שגופים -רישיון עסק .2
 הדברים היותר אקוטיים שעלו.

יהיו עלה לדיון רעיון שבו בעלי עסקים ותיקים  בעלי עסקים זקוקים לליווי. -ליווי עסקי .3
 המנטורים של עסקים צעירים.

ניתנה דוגמא של יזמית שמקשרת בין  -כיצד משווקים תוצרת מקומית -שיווק .4
 יזמים/חקלאים לאנשים באמצעות הרשתות השונות.

 
 מנכ"ל

 לתרום לעסקים במרחב הכפרי? עולה השאלה כיצד ניתן
 

 תיירות -מירב אביב
 ימים. נתנו את הפלטפורמה המכירתית.  3תוך  פתחנו אתר -אינטרנט הקמת אתרי .1
 משרד הכלכלה נותן חבילות מאוד זולות בעקבות המשבר.של  -מעו"ף .2

מחלקת רישוי עסקים במועצה אינה  מעו"ף לא בפנים. –אם במועצות אין זרוע ביצועית עסקית 
 עוסקת בקידום לרוב אלא בהיבט של רישיון, לרוב קידום עסקי בטיפול המחלקות הכלכליות.

 הקימו ועדה כלכלית בנושא עסקים.  בחוף הכרמל למשל
 י המועצות דיברו על עסקים.במשבר הנוכחי ראש-חשיבות מתן מענה לעסקים .3
 

 חינוך ורווחה -רינת חכים
 נמצא את הנוסח הנכון ונתקדם. -עבודה מועדפת בחינוך .1
 שער הנגב סייעו לעסקים באמצעות מתן הרצאה של יועץ עסקי. -מתן ייעוץ עסקי .2
 מפגש כזה חשוב על מנת לשמוע את הצרכים מהשטח. -מפגש עם בעלי עסקים .3

 
 חקלאות -הילה אקרמן

לזכור כי ישנם חקלאים שהמשבר יש  מהמשבר אך הרבה מאוד חקלאים נפגעו -שיווק במדיה .1
לא פגע בהם ואף להפך מזה וזו כתוצאה משיווק יעיל והנגשה של אתר ומשלוחים. עסקי 

קבוצות המשיכו לעבוד. בנוסף,  -חקלאות אורגנית בעלי אתרים ומערך משלוחים קיימים
פני קיימת בעיה מ -לאים שמגדלים רק גידול אחדקלגבי ח. למכירה בפייסבוקקמו ייעודיות 

 לשווק ישירות לצרכן.שלא ניתן 
 כמה פלטפורמות. יש חשיבות במתן סיוע בשיווק. משרד החקלאות עובד על

 מציעה להצמיד חונך צעיר לחקלאי מבוגר בעניינים המקוונים. -נבו מבשרת
 

 מנכ"ל
נושאים להתייחסות  -כל ראש תחום יקבל את המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי

 מקומית )מצ"ב למייל הערכת מצב(.כלכלה 
 על סמך זאת, מבקש מכל ראש תחום לייצר נייר יחד עם התוספות הנוגעות לתחומו.

 
 

 


