
תפקוד המועצה  
בתקופת משבר הקורונה

סקירה כללית



התפלגות המענה ביישובים



התפלגות גילאי המגיבים



סטטוס תעסוקה בתקופת הקורונה



פעילות אגף קהילה וחינוך



פעילות אגף קהילה וחינוך

69%: המגוון וההתאמה לצרכים בתקופת משבר הקורונה, איכות הפעילויות



פעילות אגף קהילה וחינוך



פעילות אגף קהילה וחינוך



שירות המחלקה לשירותים חברתיים

71%: מידע בדבר שירותי המחלקה היה זמין וברור



שירות המחלקה לשירותים חברתיים

71%: מידת הזמינות והמקצועיות של המענה, ס היישוב"במידה ופניתם לעו



קבלת מידע מהמועצה



קבלת מידע מהמועצה



קבלת מידע מהמועצה



ה וסביבה"אגף שפ



ה וסביבה"אגף שפ



מרכז עסקים ויזמות



מרכז עסקים ויזמות

75%: מידת המענה שהתקבל, במידה ופניתם מרכז העסקים והיזמות



מתן שירות



מתן שירות

מספר מגיביםציון באחוזיםציון ממוצעמחלקה

4.28439גביה

3.97817המחלקה לשירותים חברתיים

3.9787ועדה מקומית

3.87629ה"אגף שפ

3.7743ביטחון

3.46820אגף קהילה וחינוך

2.3473רישוי עסקים



כללי של המועצה  תפקוד

80: ציון כללי לתפקוד המועצה בתקופת הקורונה



84: ציון כללי לתפקוד היישוב בתקופת הקורונה

כללי של היישובתפקוד



נתונים על פי גילאים

טווח 

גילאים

השתתפתי  

באחת  

מפעילויות  

אגף קהילה  

וחינוך

המידע על  

הפעילות  

היה ברור  

ונגיש

המידע על  

החזרת  

מערכת  

החינוך היה  

נגיש וברור

המידע בדבר  

שירותי  

המחלקה  

לשירותים  

חברתיים היה  

זמין וברור

במידה ופניתן  

האם  , ס"לעו

המענה היה 

זמין ומקצועי

האם אתה  

מרוצה  

מרמת  

הדיווח 

של  

המועצה

האם לא  

חווית  

בעיות  

בפינוי  

האשפה  

בתקופת  

המשבר

במידה 

האם  , וכן

קיבלת  

מענה  

?מספק

המידע 

בדבר  

השירותים  

שמרכז  

העסקים  

מספק  

היה ברור  

?ונגיש

במידה 

ופנית  

למרכז  

,  העסקים

האם  

קיבלת  

מענה  

?מספק

עד כמה 

אתה  

מרוצה  

מתפקוד  

המועצה  

במהלך  

משבר  

הקורונה

עד כמה 

אתה  

מרוצה  

מתפקוד  

היישוב  

במהלך  

משבר  

?הקורונה

כמות  

המגיבים

24-3523%72%88%77%71%91%67%36%77%71%86%84%34

36-4529%73%74%64%65%73%67%58%62%62%74%78%51

46-5535%83%90%77%78%86%79%71%74%86%84%88%43

56-6517%82%88%68%68%96%69%50%79%70%81%84%26

66+27%84%90%72%75%89%81%73%64%93%80%90%27



נתונים על פי יישובים

יישוב

 השתתפתי באחת 

מפעילויות אגף 

קהילה וחינוך

המידע על 

הפעילות 

הייתה 

ברורה 

ונגישה

המידע על החזרת 

מערכת החינוך 

לשגרה היה נגיש 

וברור

המידע בדבר 

שירותי 

המחלקה היה 

זמין וברור 

עבורך?

במידה ופניתם 

לעו"ס היישוב, 

האם המענה 

שקיבלתם היה 

זמין ומקצועי?

האם את/ה 

מרוצה 

מרמת 

הדיווח של 

המועצה

האם לא 

חווית 

בעיות 

בפינוי 

האשפה 

בתקופת 

המשבר?

במידה וכן, 

האם 

קיבלת 

מענה 

מספק?

המידע בדבר 

השירותים 

שמרכז 

העסקים 

מספק היה 

נגיש וברור?

במידה ופנית 

למרכז העסקים 

והיזמות האם 

קיבלת מענה 

מספק?

עד כמה את/ה 

מרוצה 

מתפקוד 

המועצה 

במהלך משבר 

הקורונה?

עד כמה 

את/ה מרוצה 

מתפקוד 

היישוב 

במהלך 

משבר 

הקורונה?

כמות 

מגיבים

45%84%92%74%78%90%75%70%71%72%84%94%20אשלים

0100%100%66%X100%100%100%XX80%93%3באר מילכה

21%89%91%76%76%92%79%58%80%72%86%82%24טללים

67%83%67%86%60%100%50%33%67%70%88%88%6כמהין

28%79%84%65%54%85%67%57%62%80%78%78%39מדרשת בן גוריון

22%71%100%74%75%100%100%100%60%X86%88%9משאבי שדה

0%50%100%50%X100%50%0%100%90%80%90%2מחנה טלי

43%100%83%72%100%100%57%67%83%X88%88%7מרחבעם

50%100%100%80%X100%100%X100%90%90%70%2עזוז

50%100%75%80%80%75%75%67%67%60%80%95%4קדש ברנע

39%88%86%76%92%90%90%71%81%100%84%90%29שדה בוקר

7%67%73%68%74%77%50%50%55%60%68%80%14רביבים

16%44%68%62%60%67%53%50%71%76%74%76%19רתמים

33%1000100%X67%67%X100%X94%94%3שיזף



מדרשת בן גוריון-תגובות תושבים

סגירת סניף הדואר המדרשה מקשה מאוד  
.  במיוחד בתקופה זו

זה לא הגיוני שלא יהיה סניף דואר פעיל 
.המצב ממש לא תקין. בישוב

תודה על היצירתיות וההשקעה  
הניכרת בעידן אי וודאות ולחץ 

.ובילבול
.חשוב להקרין ביטחון ויציבות

.  שוב הכי גדול במועצה אין בבריכהיאיך יכול להיות מצב של•
.ח חניה ולא קיבלתי תשובה עד כה"פניתי בבקשה לביטול דו•
ח מסודר "תשלום ואי תשלום לחוגים היה צריך להוציא לכל אחד דו•

. על הנושא
.  הייתה לנו בעיות זבובים שטופלה די מהר תודה•



. ומחלקת התברואה וקיבלנו מענה מהיר ויעיל106נדרשנו לקשר עם מוקד •

אדיבה מאוד ובהחלט נתנה תחושה שתמיד  , שהייתה זמינה-היינו בקשר עם ספי מלכיאור . •
.  ניתן לפנות אליה

היא לא מספקת ובטח בתקופת הקורונה  בשיגרההתדירות של פעם בשבוע גם -פינוי אשפה•
כמו כן לפני חג הפסח  . בה היינו כל היום בבית עם הילדים ובהחלט כמות האשפה גדלה

-באופן כללי . של פינוי אשפה בשכונה החדשה וזה היה חסר מאודתיגבורובמהלכו לא היה 
.מורגשת מאודהיתהנוכחות המועצה . תודה רבה למועצה ולכל המחלקות

רתמים-תגובות תושבים

לפעמים גם להודיע שאין כרגע  
זו הודעה חשובה  -עידכונים

.ומרגיעה



אני חושבת שצריך במועצה מחלקה של 

פניות ציבור אשר תפנה כל פניה לאגף  

לא 106הממונה עם זמן מוגדר לטיפול מוקד 

עונה על הצרכים לא ניתן לכתוב מכתב או 

פניה שהיא מורכבת או להביע הערכה או 

חוסר שביעות רצון 

אשלים-תגובות תושבים

. הפעילויות היישוביות היו מדהימות
תודה על ההתייחסות ותשומת הלב  

. לפרטים הקטנים
העגלות עם המוזיקה עשו המון כייף  

! אשלים ונהנים. לכולנו

.כל הכבוד למועצה ולעובדיה



במיוחד אשמח לשבח את מרכז העסקים  
זה מדהים ולא מובן  , על הליווי והתמיכה

!!!!כחיישר -מאליו 
וכן אגף שפה תיפקד ממש נהדר וכמו  

בלתי  ושירותיותתמיד במענה מלא 
(כמהין! )כבוד גדול. מתפשרת

חוסר תפקוד בנושא החינוך  
המזל שהיה  . ביתי ספר וגנים

(כמהין)מענה יישובי 

ללמוד /פגעה ביכולת לעבוד!!יש בעיית תשתית אינטרנט לא מספקת לישוב
ההווה והעתיד ! הבעיה פוגעת באופן קבוע ביכולות אלו גם בשגרה! וללמד מרחוק

יש להתייחס לפתרון המצוקה  . נשענים במידה רבה על תקשורת אינטרנטית
לא רק מכתב גנרי כללי אחת ! עד לפתרון מלאפרוייקטורכפעולת חרום ולמנות 

(מילכהבאר ! )לשגרה ולחירום, קריטי לפרנסה! חשוב! דחוף.. לכמה זמן

-תגובות תושבים
פתחת ניצנה



לא הרגשנו שום פעילות משמעותית של אגף החנוך  

והקהילה קינאנו בחברנו ממועצות אזוריות אחרות שקבלו  

שרות מעולה ומענין בתקופת הקורונה יש מקום לשיפור 

(שדה בוקר)משמעותי בכל נושאי הקהילה במועצה 

בישוב י"צחעבודת 
,  הייתה מסודרת

מאורגנת והמידע מהם  
.  זרם בצורה יעילה

(שדה בוקר. )תודה

תרבות על השמח שעשו  /יישר כוח לאגף קהילה וחינוך
זה המקום להודות למועצה על , כמו כן. במהלך הסגר

, התקציבים שהוקצו לטובת עידוד ונתינה לתושבי הישוב
(רביבים. )זה לא מובן מאליו

דרוש תיאום בין הישוב 
למנוע . למועצה גם כדי

(משאבי שדה)כפילויות 

חסר מאוד מענה רגשי  
במסגרת המרכז הטיפולי   

ואנו מחכים שיחזור  
(רביבים)לפעילותו 

קיבוצים-תגובות תושבים



כ המצב היה עם הרבה בלבול וחוסר  "סה

וודאות בהנחיות שהממשלה הורידה ואין לי  

אני חושב שהצורך  . טענות כלפי המועצה

שלנו כיישוב במצב כזה זה תמיכה מרחוק  

.  למזכיר היישוב שמעביר לנו הנחיות ברורות

(שיזף. )הכלתודה על 

מהוואי נהננובמחנה טלי לא 
והבידור שעשיתם ביתר  

.  הסתדרנו לבד. וחבל, היישובים
לא תמיד מרגישים חלק  

(מחנה טלי. )מהמועצה

על אחת כמה וכמה !!! פינוי האשפה פעם בשבוע אינו מספיק
בתקופת הקורונה ששהינו בבית יותר מהרגיל וייצרנו יותר זבל 

חייבים למצוא פתרון לפינוי האשפה יותר מפעם ... מהרגיל
(טללים! )הרחובות בקיבוץ מדיפים ריח רע. בשבוע

שיזף ומחנה טלי, טללים-תגובות תושבים
תודה ענקית לליאון ולערן על 

המאמץ המהיר והמעולה 
זה מאוד לא , לעסקים במועצה
(טללים)מובן מאליו 

תודה הייתם נהדרים טללים 
שימחו וריגשו עם היצירתיות 
הגלידות והמוסיקה להעלאת 

(טללים. )המורל תודה


