לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ח אדר תש"ף
 24מרץ 2020
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 5-20
מיום 23.3.20


אופיר:

נוכחים:

ישיבת מליאת המועצה נקבעה לשעה  ,18:00מאחר שבשעה
הייעודה לא התקיים מנין חוקי ,הישיבה נדחתה לשעה 19:00
ובשעה זו נוכחים מספר מספיק של חברים שהינם מנין חוקי.
אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
דוד בן ברון
ניר בן אשר
מורן חג'בי

נוכחים באמצעות תוכנת :ZOOM
אורנה נעים
עדי גן אל צ'רי
דנה מזרחי בראודה
ירון להב
מירה שטהל
אדי פולנסקי
מוזמן:

עומר צדיקביץ

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג מפלסים
נציג דורות
נציגת יכיני

-

נציגת ארז
נציגת נחל עוז
נציגת ניר עם
נציג גבים
נציגת כפר עזה
נציג אור הנר

 -מנהל מחשוב

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי

 מנכ"לית המועצה -גזבר המועצה
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר יום:
.1

אישרור סיכום ישיבת מליאה מס'  4/20מיום .15.3.20

.2

עדכונים.

.3

צו ארנונה.

פירוט הסעיפים:
.1

אישרור סיכום ישיבת מליאה מס'  4/20מיום :15.3.20
שמעון :ישיבה  4/20כונסה בוידיאו קונפרנס ,בהסתמך על חוות דעתה של
יועמ"ש המועצה ,לפיה הוראות צו המועצות האזוריות שונות בענין זה מפקודת
העיריות ,ומאפשרות את קיום הישיבה במתכונת זו .לאור העובדה שהישיבה
הנוכחית מתכנסת בפועל ,בהשתתפות מנין חוקי של חברי מליאת המועצה,
מבקש ,על דעת היועמ"ש ,שהמליאה תאשרר הן את ההחלטות שנתקבלו
במליאה הקודמת ,והן את סיכום הישיבה.
החלטות המליאה  4/20וסיכום הישיבה אושררו פה אחד

.2

עדכונים:
אופיר:

כח אדם בעמותות 70% :מהעובדים נמצאים בחל"ת.
עובדי מועצה :את עובדי המועצה לא ניתן להוציא לחל"ת ,אלא
לחופשה ע"ח ימי החופשה של העובד.
הן בעמותות והן בעובדי המועצה נשאר "שלד" ארגוני לתפעל את
המערכת ומה שהכרחי.
פעילות מחלקות המועצה בעת הזו השלמת פערים בהנדסה
ובמחלקות השונות ,לא רק דברים דחופים ,אלא נושאים לטווח הארוך
וקידום פרויקטים חשובים.
מתן מענה לתושבים בימים אלו :למדיה ברשת – אנשי המתנ"ס
והעמותות דואגים לפעילויות שוטפות בנושאים שונים לכל הגילאים.
מבקש להודות לכל העוסקים במלאכה הברוכה.
ממליץ להיכנס לפייסבוק המועצה ולצפות בפעילויות הנמצאות של
אנשי המועצה (מציג את עמוד הפייסבוק של המועצה).
החלטות שהתקבלו:
חוגים :פעילות החוגים הופסקה מיום  .15.3.20התחייבות להורים –
בסיום המשבר אנו נשלים .במידה ולא ,יינתן החזר כספי.
הגיל הרך :בדרך להסכמות והבנות – הרוח הנושבת לכך שהכסף
יוחזר ,למעט אחוזים קטנים של הוצאות כלליות וקבועות שחייבות
להמשיך .ננסה לגבש מדיניות מסודרת לגבי החזרים או תשלומים.
הערכה :נגיע למודל  - 70% - 70-30החזר או אי גבייה- 30% ,
הוצאות שוטפות.
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לשכת מנכ"ל המועצה
הערכת מצב יומית  -מציג את הנתונים שאנו מעבירים לפיקוד העורף
מידי יום – מי האנשים שנמצאים ,מה מבצעים ,מה ההנחיות ,מי
המבודדים ,אינפורמציה על מצב האוכלוסייה .הכנו נהלים לישוב
בבידוד – כיצד להתנהל .מבחינה לוגיסטית ,העברנו מזון וטיפולים
מרחוק על-פי הצורך.
שמעון:

.3

האתגר העיקרי – נזילות תקציבית .מדינת ישראל מפרסמת שהיא
ביטלה את השוטף ,אך היא לא עומדת בכך כלפי הרשויות .פעלנו
להבטחת הנזילות על מנת להבטיח תשלום משכורות ועמידה בתנאי
התשלום לספקים .לטווח הארוך יותר – אנו באי וודאות גדולה יותר,
מאחר שאנו לא יודעים אלו סכומים ישחררו משרדי הממשלה ,בהינתן
שעובדים רבים במשרדי הממשלה יצאו לחופשה .גם כשחלק
מהפעילויות נפסקות לא תמיד נפסקות ההוצאות באותו הקצב .לא
ביצענו שינויים תקציביים ,למעט אישור הוצאות דחופות.

צו ארנונה:
שמעון:
הוחלט:

5-20-3

מציג תיקון אד הוק להסדר התשלומים לפי צו הארנונה מתוך רצון
לסייע לבעלי עסקים בתחום המועצה בהתמודדות עם משבר
הקורונה.

 .1עסקים קטנים :בעלי עסקים קטנים יוכלו להודיע
למועצה על רצונם בדחיית מועד תשלום הארנונה,
הקבוע ליום  ,1.3.2020ליום  ,2.4.2020כך שיהיה
ניתן לבצע תשלום זה עד לא יאוחר מיום 1.5.2020
בתוספת הפרשי הצמדה בלבד לפי חוק הרשויות
המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי
חובה) ,תש"ם ,1980-וללא ריבית פיגורים לפי חוק
זה.
לענין זה "עסק קטן" הינו עסק המשלם ארנונה
לעסקים בתחום המועצה ,העומד לפחות באחד
התנאים הבאים:
(א) מעסיק עד  10עובדים (כולל).
(ב) עסק בתחום המזון המוכן/המסעדנות.
עסק קטן כאמור ,המעוניין בדחיית מועד התשלום,
ימסור על כך הודעה למועצה עד לא יאוחר מיום
 26.3.2020בשעה  ,15:00באמצעות טופס שיתפרסם
באתר המועצה.
 .2עסקים אחרים :עסקים שאינם בגדר "עסק קטן"
כאמור בסעיף  ,1יוכלו להגיש לגזבר המועצה ומנהל
הארנונה ,עד לא יאוחר מיום  26.3.2020בשעה
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לשכת מנכ"ל המועצה
 ,15:00בקשה לדחיית מועד תשלום הארנונה הקבוע
ליום  ,1.3.2020ליום  .2.4.2020אישור הבקשה יהיה
נתון לשיקול דעת הגזבר ,בכפוף לשיקולים הבאים
שלפחות אחד מהם יוכח להנחת דעתו:
(א) עסק שפעילותו/עבודתו הופסקה לחלוטין ,או
כמעט לחלוטין ,בשל משבר הקורונה ,לתקופה
של  15ימים לפחות במהלך חודש מרץ .2020
(ב) עסק שמחזור המכירות/ההכנסות שלו בחודש
מרץ  2020נמוך בלפחות  75%ממחזור
המכירות/ההכנסות החודשי הממוצע שלו
בחודשים ינואר-פברואר .2020
אושר ללא מתנגדים.

רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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