
 

 

 05/04/2020פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2020/50מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 )בוידיאו( נציג שובל - חסיה ישראלי

 בוידיאו() נציג גבעות בר - ירון בורבא
 )בוידיאו( חצריםנציג  - אריה ולדברג

 )בוידיאו( נציג נבטים - שמעון רוזיליו
 )בוידיאו( נציג להב - אסף לה גנק

 )בוידיאו( נציג משמר הנגב - גילי מולכו
 )בוידיאו( נציג חצרים - עופר רימון

 תאשור )בוידיאו( - אדי תורג'מן
 נציג דביר )בוידיאו( - אסף רוט

 נציג בית קמה )בוידיאו(            -         ירון שיפוני
 )בוידיאו( נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג שומריה )בוידיאו( - אייל פינס
 

  : נעדרים
 נציג ברוש  - גיא חדידה

 נציג כרמים ) - מיכאל בן ברוך 
   משתתפים:

 מנכ"ל - פלג ניאגו                           
 גזברית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 אגף יישובים מנהל        -         איתי זיידנברג  
 מנהלת אגף שירותים חברתיים - עידית אטינגר  
   מנהל אגף חינוך               -    אמיר ברזילי  

 מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח -דרור קראווני                           
   

 דיווחים :1סעיף 
 במליאה זו אנו נדווח באופן מפורט על ידי מנהלי האגפים על פעילות המועצה בתקופה מורכבת זו.

חושב לי לציין שאני מלא הערכה לתפקוד בכל היישובים, שיתוף פעולה ראוי לשבח בין המועצה להנהגות 

 היישובים.

מועצה, העסקים המצויים המועצה מראשית המשבר נוקטת בדרך של אחריות מרבית כלפי תושבי ה

 בתחומה ועובדי בית המועצה תוך מאמץ ליתן פתרונות לבעיות הצצות.

 
  4/2020: אישור פרוטוקול מליאה 2סעיף 

 
 המליאה מאשרת פה אחד

 
 

 
 
 



 

 

 : דיווחים של צוות מטה3סעיף 
 

המאפיין העיקרי של הכניסה לאירוע הקורונה היה הצורך להבין מראש מה הפעולות הנדרש  פלג: 
לעשות בראיה קדימה בשלב הבא. כבר בשלב ראשוני הבינה המועצה שמדובר במשבר רציני ולא 

 במשבר קצר שיחלוף במהרה. 
קדם המועצה יישמה במהירות וביעילות את הנחיות משרד הבריאות ועברה לעבוד מאוד מו 

 בעבודה מרחוק תוך שמירה על בריאות העובדים כערך עליון. 
השמירה על בריאות עובדי המועצה ותושבי המועצה הינה ערך עליון בסדר העדיפויות של  

המועצה. נכון להיום המצב במועצה לאור המצב בכל המדינה הוא מצב טוב, יישום הנחיות משרד 
 ה מלא של הנהלות היישובים ותושבי המועצה.הבריאות היה יעיל ומהיר תוך שיתוף פעול

 המכלול הכלכלי. –במשבר הנוכחי נוצר מכלול חדש שדורש התייחסות  
החולה הראשון שהתגלה בקיבוץ חצרים ולאחר  -החודש טיפלנו בין היתר באירועים מתפרצים 

 חולים בשומריה. 3מכן אירוע של 
 או למימוש ימי חופשה.  –היה עיסוק לא מועט בעובדי המועצה, אשר הוצאו לחל"ת  
 המועצה פועלת בניסיון לייצר יציבות וודאות בעולם של אי וודאות הקיים עכשיו. 
למרות שמרבית עובדי החינוך הוצאו לחל"ת המועצה השאירה גרעין בכל ארגון חינוכי שנסגר  

 במתכונת אחרת.שממשיך לתפקד ולתת שירות 
 כמו כן עובדי מועצה אשר אינם חיוניים הוצאו לחופש וישנם הרבה עובדים אשר עובדים מהבית. 
  
איך ניתן לחזור באופן הדרגתי לשגרה תוך  -המועצה כבר היום מסתכלת קדימה ליום שאחרי 

 שמירה על הנחיות משרד הבריאות ושמירה על בריאות התושבים.
רים שהגדרה של מצב חירום תהיה פחות מתאימה וצריך להתאים את בראיה קדימה אנו סבו 

 מנגנוני המועצה לעבודה מותאמת בטווח ארוך .
 

 :אחראית הבריאות במועצה -רונה פויירינג 
 מצ"ב מצגת אותה הציגה רונה. 
מהם נמצאים בבידוד  3חולים מאומתים אשר  4אנשים בבידוד מתוכם  50נכון להיום יש  

 בבתיהם.
ברהט סביר שישנה תחלואה סמויה. על פי מידע שהתקבל ברהט תוצב  -ה מה קורה ברהטלשאל

 ניידת לבדיקות אשר מטרתה לעודד את הציבור להיבדק יותר.
 

 איתי:
לטיפול  יייעודרוע ארוך ומתמשך הגדרנו שבכל ישוב צריך לקום צוות ימכיוון שמדובר בא

 במשבר הקורונה.
ים צוותים המובילים את ניהול המשבר, ישנו שיתוף פעולה מלא נכון להיום בכל היישובים קיימ

 וקשר טוב בין הנהלות הצוות, צוותי קורונה והמועצה. 
את האירוע בשומריה המועצה ליוותה באופן מלא יומיומי, האירוע הסתיים באופן מיטבי תוך 

 שמירה על תושבי שומריה.
 

 אמיר:
 מוחלטת של כל מסגרות החינוך., סגירה 0-ל  100בחינוך עברנו ביום מ

נכון להיום  - נכון להיום מתחילים לפתוח מסגרות חלופיות כגון שמרטפייה לעובדי חיוניים
קיימת שמרטפייה אחת לעובדים חיוניים )שאחד מההורים עובד חיוני במערכת הבריאות 

 במשמר הנגב.
 מסגרות של למידה מרחוק שעבדו במהלך כל החודש האחרון.



 

 

זיהינו שיש קושי ואין מחשבים ניתנה למשפחות אפשרות להשאיל מחשבים ממבואות מקומות ש
 הנגב. נכון להיום מערך הלמידה מרחוק יציב וערוך קדימה.

בחינוך החברתי שרב כח האדם שלו יצא לחל"ת, השארנו את המנהלים שממשיכים לעבוד להיות 
 בקשר עם התלמידים וההורים ולהפעיל מרחוק.

 
חינוך מיוחד זה אוכלוסייה מהרגישות הקיימות במדינה. החל ממר לאור השינוי בהנחיות 
המדינה הכשרנו את גן רותם בקיבוץ בית קמה לקלוט את ילדי חינוך מיוחד לטיפולים אותם הם 

 צריכים. הכל תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות.
לדים יושבים יותר בבית ככה נוצר סיר לחץ. ככל שהי -השירות הפסיכולוגי עובד במתכונת מלאה

הועבר סקר בין ההורים אשר זכה למענה, יש טיפולים פרטניים שכבר התחילו אונליין ויש 
 טיפולים של קבוצות הורים לפי עניין.

 
 תומר: האם לפי ההנחיות לגבי עובדים חיוניים כל ישוב נדרש לפתוח מסגרת כזו?

 
ות, היישוב היחיד שהיו בו מספיק נרשמים הוא משמר הנגב, אמיר: הרישום הוא במשרד הבריא

י במערכת הבריאות רשאי לפנות למועצה ואנו נבחן את מתן יונכל מי שעונה להגדרת עובד ח
 המענה.

 
 עידית אטינגר:

 
יש עשייה רבה ברמה הקהילתית, צוות העובדות הסוציאליות עובד באופן מלא למתן מענה לכל 

 ך הבנה שאנו הולכים למשבר ארוך.מתו ההאוכלוסייצרכי 
 המחלקה נמצאת בקשר שוטף עם היישובים נותנת מענה וייעוץ, יוזמת פניות לתושבים.

כמו כן המחלקה נותנת מענה בסיוע כלכלי לאוכלוסיות מורכבות וכן לאוכלוסיות אשר איבדו 
 את פרנסתן לאור המשבר. 

 
 דרור קרוואני:

 
עסקים בינוניים בתחומי המועצה אלו עסקים שמרביתם התעשיה עובדת ויש הרבה אתגרים. 

 רובם הצליחו לקבל הלוואות בערבות המדינה. 0-ל  100עברו מ 
אנו נערכים ליום שאחרי תוך הבנה שסביר שדווקא תחום תיירות  – 0 –התיירות גם היא עברה ל 

 הפנים צפוי להתפתח אחרי המשבר.
מנסים לסייע באמצעות קישור בין עצמאיים עסקים קטנים חטפו את המכה הגדולה ביותר, 

אשר איבדו את פרנסתם לבין מפעלים בתחומי המועצה אשר זקוקים לכח אדם. עושים כמיטב 
 יכולתנו אך אין לנו אפשרות להחליף את המדינה.

 
 נטע לי:

 
בין  ההייתיד כשהוכרז מצב חירום הבינה המועצה שהמשבר הבריאותי יהפוך למשבר כלכלי מ

 הראשונות אשר החזירה תשלומים לתושבים. הרשויות
 בהתאם להנחיות המדינה המועצה פעלה להדמות תשלומים לכל הספקים

 
הבאים.   המועצה מתכנסת מידי בוקר מקבל את העדכונים וההנחיות, בודקת ומעריכה את הצעדים 

אין  אין ספק שהאתגר המרכזי בניהול שגרה הוא הסגירה של מסגרות החינוך, במצב הנוכחי
 פשרות ואין חלופות מתן מסגרת לילדים היא בניגוד להנחיות המדינה.



 

 

המועצה החזירה תשלומי חוגים, חינוך בלתי פורמלי, חינוך חברתי ותשלומי בגין מעונות היום  
 ₪.  600,000 –סה"כ החזרים בסך כ 

חיית עוד בטרם הכריזה המדינה על דחיית תשלומי ארנונה החלטנו במליאה הקודמת על ד 
 ₪. 150,000 –ארנונה לעסקים קטנים ובינוניים נכון להיום נדחו תשלומים על סך כ 

מתוך הוגנות ואנושיות החליטה המועצה להמשיך את ההפרשות  –עובדים רבים הוצאו לחל"ת  
 ₪. 250הפנסיוניות ולהגדיל את השי לחג ב 

 ₪  300,000הוצאות ישירות של המועצה עד כה מסתכמות בכ  
 50,000 –תרבות ₪,  70,000 –פעילות רווחה ₪,  20,000 –פעילויות חינוכיות ₪,  50,000 –ד ציו 

₪ 
 ₪. 85,000סכום של כ  –כמו כן ניר קיבל החלטה יפה להעניק שי לחג לכל בית אב  
מסודה סטרים, קמדע, ארומה, דודאים, ויוליה, ₪  85,000במועצה התקבלו תרומות על סך כ  

 קרב.מפעל הפיס וקרן 
  
געו רנונה לעסקים קטנים ובינוניים שנפבשלב זה אנו נערכים ליישום מדיניות הממשלה לביטול א 

 לאור המשבר עד היום התקנות טרם הותקנו.
על מנת להכין את המועצה ולהתנהל באופן אחראי הוחלט על קיצוץ רוחבי בתקציב המועצה של  

 ₪. מיליון  2.5המהווה כ  5%
 

חרון מתוך דאגה לסקטור העצמאיים ניסחנו נוהל הנחות משבר קורונה לנכסי במהלך השבוע הא 
 מגורים של עצמאיים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה.

 
למועצה יש תזרים מוזמנים טוב וחיובי, המדינה שחררה הרשאות רבות שהיו תקועות כל זאות  

 אופטימלי. ולאור התנהלות אחראית של המועצה אנו נכנסים למשבר באופן כלכלי
₪ מיליון  1.7לגבי השקעות, המועצה מושקעת באג"ח מדינה בעקבות המשבר המועצה איבדה  

 על פי המלצות היועצים אנו נושמים עמוק וממתינים שהשוק יתייצב.
 
 

 המליאה שמעה את הדיווח

 

 בתקציב המועצה )לא כולל מנות ישובים ובתי הספר( 5%אישור קיצוץ רוחבי של  : 4סעיף 

 המליאה מאשרת פה אחד 

 רור נוהל הנחות קורונהאיש :  5סעיף 

 המליאה מאשרת פה אחד

 

 מה הסיבה לקיצוץ בתקציב?ירון בורבא: 

ביטול הארנונה העסקית והתנהלות אחראית של המועצה, נכון שאומרים שיהיה שיפוי אבל לא  נטע לי:

 יודעים מתי כמה ואיך.

 

 שלנו, לעובדים שלנו ולעסקים שלנו. אנו פועלים באחריות וזהירות.אנו נמשיך לסייע לתושבים ניר : 

 האם יש פרויקטים שאפשר לקדם דווקא בימים אלו?עופר רימון: 

 .פרויקטיםהמועצה פועלת ומקדמת דרור: 

 האם ניתן לקדם פיתוח תשתיות ביישובים בימים אלו? ירון שיפוני:



 

 

 הבריאות של התושבים. ןבביטחוגע איפה שאפשר לקדם מקדמים בתנאי שזה לא פוניר: 

 

 ישר כח למועצה, אתם עושים המון דברים וצריך גם לפרגן כל הכבוד.חסיה: 

 כל הכבוד למעוצה באופן פעולתה באירוע בשומריה.אייל פינס: 

 

תודה לחברי המליאה אתם הרוח הגבית שלנו, כל הכבוד לכל עובדי המועצה אני מלא הערכה לכל ניר: 

, אני רומה לברך את כל הנהגות היישובים תפקוד מדהים, שיתוף  24/7שים שנרתמים אחד ואחד, אנ

 פעולה מלא, תודה לתושבים ששומרים על ההנחיות ומגלים ערבות הדדית וקהילתיות.

 מנהיגות באה לידי ביטוי בשעת מבחן.  

 חג שמח לכולם

 
 המליאה נסגרת 

  אולגה גונןעו"ד רשמה: 
 

 


