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 השלטון האזורי בישראל  מרכז ר"יו שי חג'ג',-כללית  .סקירה1

בנושא הצעת תקנות הביטוח   העבודה והרווחההבוקר התקיים דיון במסגרת ועדת  -נושא קבורה
 רצינו שוויון.  -הארכת הוראת השעההלאומי )דמי קבורה(. אנחנו התנגדנו ל 
₪   900תוספת של  שגנוהומשרד הרווחה. בסופו של דבר   היה מו"מ מאוד כבד עם ביטוח לאומי

או    דרך המועצה הקבורה יהיו  ישיונותל ר₪ אפשרית במידה וכ 2000- תוספת נוספת של כלנקבר. 
שאנחנו כמש"א נעשה עבודה בנושא  שמעבר לתוספת הזו  במקביל סיכמנו מהם. 70%לפחות 

 ונביא את זה שוב לדיון על מנת לקבל יותר כסף במידה ומגיע לנו.  - הקבורה
 שיקבור בצורה הזו יקבל תוספת. מי  -יש אופציה לקבורה במכפלה 

 ברכות על ההסכם עם תמר.  - שי מברך את מאיר צור 
 
. בגדול משרד החינוך היה  בנוגע לגפ"ן אצל חלקכם יש הרבה שאלות מוצדקות גפ"ן: -ערן דורון. 2

מרוויחים או מפסידים.  האם אתםרוצה לשפר את המצב. כרגע אין דרך שאני יכול לומר  
הגזבר ומנהלת החינוך צריכים לבדוק לעומק   -לבדוק היטב ברמה המועצתית  אההמלצה שלי הי

 בגדול אנחנו תמכנו במהלך הזה. כדי להבין את הכדאיות.
 

הגפ"ן   -מקיפות שבדקתי בסה"כ מבדיקות -קטגוריות של גפ"ן 4לי במועצה יש  -משה דוידוביץ
 לתקציבים.  - מייצר לנו דפיציט

 אנחנו נמצאים בפער להבין איך זה משפיע בצורה רוחבית.  ברמת נגב זה לא משפיע. -ן דורוןער
חנו בעד גמישות ניהולית לבתי הספר שלנו. אם זה נעשה טוב או  אנ - התפיסה שלנו אומרת בגדול

שהגזבר יבדוק זאת   –להגיע לרגע האמת   קשה מאוד לדעת. השקענו בזה שעות ארוכות. צריך -לא
 לעומק. 

ה מהגפ"ן יש טופס שאמורים לקבל  ע אם תוכיחו את הפגי  -מי שקרא את הפרטים - שי רייכנר
 כל מי שנפגע לכאורה אמור לקבל שיפוי.   שיפוי.
ישאר  יש -שלא יפגע –ומי שלא הרוויח  -יח ו מי שהרוויח הרו -אנחנו נרכז את כל החומר  -'ג'שי חג

 במצב הקודם. 
 

שיטת הרישום עלולה להיות בעייתית. זה עובר לאנשי המשרד. בזמנו   -אזורי רישום מעונות יום
  -המעונות לסמכותו   -התחלנו יוזמה של כתיבת חוק. יחד עם משרד החינוך שקיבל את הגיל הרך

 תציפו לנו.  -אם אתם מכירים בעיות
 

 .צריך לתת דגש איך פותרים את הבעיה הזו – אןתמיר עיד
 מועצות נכנסו לתכנית החשובה הזו.   7עוד  -להב"ה

 בגדול רוצים לחזק.  -החינוך הבלתי פורמלי
 סוג של תת ועדה שתוקם בקרוב.  -סים" קביל של ועדת חינוך והרווחה והחברה למתנ מ יש צוות 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 רם סידיס  -כרז משותף להגנת סייבר לרשויות המקומיותמ .3

החוליה החלשה הן  ים.ים רשויות שכבר שילמו כופר ונתקלו באירועים כאלה ואחרר אנחנו מכי
מערך אחוד עם  -הכנו מכרז לסייברם. על עצמ  יםהרשויות המקומיות. משרדי הממשלה מגנ

ברגע   -אם תאשרו אנחנו נפנה באופן ספציפי לכל רשותהמחובר למרכז בבאר שבע.ת  כתובת אח
  אנחנו נבקש להתקשר מול אותה רשות כאשר אנחנו עושים את ההתנהלות במכרזץ זוכה יהיה ש

יקבלו מימון מאוגד משמעותי.   יותמוהרשויות המקמיליון ₪.   20והפיקוח. הסיבסוד יגיע קרוב ל
שנים המועצות יקבלו מימון כמעט מלא. אנחנו נעשה את הקשר. כמעט באף רשות   3בטווח של 

לאחר מכן   -אנחנו זקוקים מכם לאמירה כללית של אור ירוק ת אין מי שאחראי על הסייבר.ומימק
 נמשיך לכל רשות באופן ספציפי לקבל את המנדט. 

 ו אקונומי שוב מפריע לי. עד שלא יהיה לנו את הכלי של מדד חוסן רשותי.הסוצי  -דורון שידלוב
 מימון.  80%יקבלו   8-10 -נצמדנו לסוציו כדי שהמכרז הזה לא יותקף 

 האם אתם מתקשרים לחברה מהשוק?  -עידן גרינבאום
 המכרז פתוח.  -גופים כאלה שיכולים לקחת את זה  10לפחות  -רם סידיס

 אנחנו הופכים לשבויים שלו. - הרשויות המקומיות אם הוא יעבוד בכל -גרינבאום עידן
שנים. עדיף ספק אחד מאשר ספקים   3-5ההתקשרות תהיה יש יתרונות וחסרונות.   -ידיסס רם

ה  המטרה היא לתת הגנה ליחידות הקצה שזה מחשבים ניידים, נייחים ששם ניתן את ההגנרבים.
 . מי שירצה להתחבר יוכל  -אמר זה וולנטרי חג'ג'   כפי ששי. ושם רוב הפרצות

 תחיל מסקר, תהיה גם יחידה ספציפית שנכנסת למשא ומתן, כופר וכדומה.  נ
חלק ליווינו אותם בצורה זו או אחרת.    -ות ששילמו כופר והותקפואנחנו מכירים לא מעט רשוי 

 ת מענה מקיף יותר ע"י גופים מקצועיים. מזה הבנו שצריך לת
 צריך לעשות את אותה ישיבה מקצועית עם המנכ"לים.   -איזק  אסיף

 
 שונות: .4
 אני מבקש שאם אתם מקבלים הצעות פריימריז שיהדהד להם המרחב הכפרי. -חג'ג'שי  .א

יש נושאים עקרוניים שאנחנו לא מסכימים לגביהם בנושא המים ובנושא    -הצומחהרפורמה של 
 אנחנו פועלים להפיל את הצווים לשר האוצר. - העובדים הזרים

משרד הפנים   -לגבי נתיבות עם שרת הפנים -לצערי שוב חוזר על עניין הותמ"לים  -תמיר עידאן
  - ה. השרה לא יכולה לעשות יותר מידיומנהל התכנון לא הצליח להביא אפילו הישג אחד למועצ 

 .17.7.22 - אנחנו לפני הכרזה ב
 מה קורה עם ועדות גאוגרפיות?  - גלית שאול

 הוצאנו מכתב ליועצת המשפטית לממשלה לגבי הכרזות חדשות. טרם קיבלנו תשובה.  -'ג'שי חג
 כים להפעיל את היועצת המשפטית לממשלה. היא הוציאה הנחיה. אנחנו צרי

שכולנו  אני כן מציע עכשיו בגלל שזו עונה מאוד ייחודית כן להקים צוות חשיבה.  -משה דוידוביץ
ו עוד בחירות שנה מהיום. אני חושב שהכלי היחיד  נחתום על אמנה אני מאוד מקווה שלא יהי

לתת להם פייט. ליצור משהו מאוד   -זה מה שנתנו  -זה מה שחתמו -מומןשלנו הוא לשים תשדיר מ 
 מגובש. משהו שמאחד אותנו.

 בדבריו של משה דוידוביץ'. תומכת  - גלית שאול
איש מקצועי    -בנושא הזה מאוד משמעותי עכשיו. אנחנו רוצים אסטרטגאני רואה  -משה דוידוביץ

 שנגבש יחד תמונה. 
 נגיד מה אנחנו רוצים.  -לפני אסטרטגיה  -'ג'שי חג

 דרוש דף מסרים ברור.  -דורון שידלוב
לגבות את משה בכל   -תפקידה של ועדת אסטרטגיה צריך לעדכן את דף המסרים. -'ג'שי חג

 החלטה שהוא יקבל. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 וראש המועצה האזורית מרחבים  שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי

 


