מידעון ממ"א מאי 2017
מנכ"ל
 אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק בחירות למועצות אזוריות יחד עם הבחירות
לשלטון המקומי.
הבחירות ייתקיימו ביום ג כ"א בחשוון תשע"ט  .30.10.2018בהצלחה לכולם.
 ועדת תיירות במרכז המועצות האזוריות החלה בעבודתה בראשותו של כרמל סלע ראש
מועצה אזורית חוף הכרמל.
התקיימה ישיבה ראשונה בה הוצגו נתונים על התיירות במרחב הכפרי כולו ובמועצות
האזוריות .הובע רצון שמרכז המועצות יפעל לקידום התיירות שיש לה גם ערך כלכלי רב.
צוות מצ ומצם של ראשי מועצות ומנהלי עמותות ומחלקות תיירות יכין בקרוב תכנית עבודה.
 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר ,בשיתוף מרכז המועצות האזוריות ואיגוד התאגידים
העירוניים אירחה כנס ,ראשון מסוגו ,של חברות כלכליות במועצות האזוריות ,שהתקיים ב-
 17במאי .לכנס הגיעו ראשי מועצות אזוריות ,סגניהם ,גזברים וכמובן עשרות מנכ"לים של
חברות כלכליות .סה"כ למעלה מ 60-משתתפים מיותר מ 30-מועצות שונות.
בכנס הוצגו סוגיות שונות בתחומים ספציפיים איתם מתמודדים תאגידים של מועצות
אזוריות.
ההרצאות המגוונות כללו גם דברים ופאנל של עמיר ריטוב יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,רני
אידן ראש המועצה המארחת ,יצחק בורבא יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ,רו"ח דודי ספיר
מנהל אגף בכיר תאגידים עירוניים במשרד הפנים ועו"ד מיכל רוזנבוים היועמ"ש של איגוד
התאגידים.
חקלאות קיימות וסביבה
 סיור משותף של ממ"א ומוא"ז עמק חפר בנושא טיפול בפסולת במרחב הכפרי התקיים
ב .24/4/17 -הסיור התמקד בצורך של החקלאים לטפל בפסולת החקלאית לבין היזמים
המעוניינים לקדם השקעות .הוצגו פתרונות יצירתיים המושתתים על חשיבה אסטרטגית
סביבתית ,המתגברים על הקשיים הסטטוטוריים ,רגולטוריים ,סביבתיים וחברתיים אשר
בשיתוף בין חקלאים ויזמים הופכים פסולת למשאב.
 הסתיים המשא ומתן מול תאגיד המחזור תמיר והתקיים מפגש ההבהרות בנושא לאנשי
המקצוע במועצות .פורסם "הסכם אחראי לפינוי פסולת" ונספחיו ,כפי שאושרו ע"י המשרד
להגנת הסביבה .הפעילות המשותפת של מרכז המועצות ,מרכז השלטון המקומי ותאגיד
הביאה לחוזה התקשרות ,המייצג באופן נכון ושווה את צרכי הצדדים ,מתוך מטרה משותפת
להגדלת מחזור האריזות ומתן שירותים טוב יותר לתושבים .מועצות המבקשות להיכנס
למודל פחים כתומים מוזמנות לפנות אלינו לקבלת יעוץ וליווי.
 מרכז המועצות האזוריות מזמין אתכם לכנס התייעלות אנרגטית ברשויות' :עוברים לתאורת
רחוב לד' ,הכנס יתקיים ב  23.5.17-בקונסרבטוריון ,רח' הדקל  15פינת שטראוס  ,1עכו,
וב 29.5.17 -במועצה אורית דרום השרון. .
תחום חברה וקהילה
ב  31/4התקיים סיור של גב' איריס פלורנטין – סמנ"כלית בכירה במשרד הרווחה ,שירותים אישיים
וחברתיים במועצות האזוריות .הסיור הינו חלק מתהליך שמובילה ועדת רווחה ,בראשותו של אשר
אברג'ל ,מול משרד הרווחה ,במטרה להתאים את השירותים הניתנים לוותיקים למרחב הכפרי.
הסיור התקיים במועצות האזוריות יזרעאל ומשגב במעמד ראשי המועצות.

ב  16/5התקיים מפגש של מנהלי החינוך במועצות האזוריות עם הנהלת המנהל לחינוך התיישבותי
בכפר הנוער רמות ים במכמורת.
המפגש נועד לשפר ולהעמיק את הקשר של מנהלי החינוך עם בעלי התפקידים והמפקחים במנהל.
קייטנות – בשבוע שעבר פרסמנו מסמך בנושא קייטנות במרחב הכפרי .תהליך ארוך שאנחנו מובילים
יחד עם התנועה הקיבוצית ומנהל חברה ונוער .עיקרי הדברים – קייטנות בבעלות הרשות המקומית
פטורות מרישוי עסקי ,בהתאם לצו הניתן לכך ,וכן יכולות להוציא אישור קייטנה שנתי.
נשים
 מנהיגות את המחר  -תוכנית לפיתוח מנהיגות נשים ציבורית ,פוליטית ומוניציפלית במטרה
לסייע ולהכשיר נשים להשתלב בתחומי העשייה הציבורית והפוליטית.
אנחנו מקדמים ,יחד עם עמותת כ"ן את הקורס במועצות האזוריות .בחלקן כבר הסתיים.
מועצה שמעונינת לקדם קורס כזה בתחומה – מוזמנים לפנות אלינו
 קורס ראשון לנשים בתפקידי ניהול בכירים ,בשיתוף :מרכז השלטון המקומי ,אונ' בר אילן,
עמותת כ"ן וממ"א הסתיים במרץ  .2017קורס נוסף יפתח מיד אחרי חגי תשרי.
צעירים



ה רחבת תחום הצעירים במרכז המועצות האזוריות החל מהראשון ביוני וכניסתה של
מירב בן שימול לתפקיד במשרה מלאה .
כנס ישראל לצעירים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מתקיים ,לראשונה
במועצה אזורית ,בתאריך ה  6/6בגולן. .

תכנון וקרקעות
כנס ראשון של מהנדסים ומנהלי אגפי תכנון והנדסה במועצות האזוריות התקיים ב ,10-11/5/17
ועסק בתכניות כוללניות ובתכניות אב לשטחים פתוחים .כרמל סלע ,ראש מועצה אזורית חוף הכרמל
הדריך את המשתתפים בסיור שכלל סוגיות תכנוניות במועצה .מר אהוד יוסטמן ,ראש אגף לתכניות
מתאר ,מינהל התכנון במשרד האוצר ,הצהיר שבתקופה הקרובה יתמקד האגף בהכנת כוללניות
במרחב הכפרי ,והוקצו כ 40-מיליון ש"ח לשנים הקרובות.
מפגש בין ראשי מועצות לשר הבינוי והשיכון מר יואב גאלנט התקיים ב .17/5/2017
הפגישה עסקה בקידום החלטת ממשלה לעידוד שיווק מגרשים ביישובי הפריפריה"( ,הסכם גג כוללני
למגזר הכפרי") ,לשדרוג תשתיות ביישוב הוותיק ולבניית מבני ציבור שיתנו מענה לאוכולוסיה
שגדלה .השר גלנט ציין שיש חשיבות לאומית לחיזוק הישובים למען חיזוק הפריפריה ,והוא ייעשה
ככל יכולתו על מנת להשיג את המשאבים הנחוצים לכך.
 – 21/5/17התקיימה פגישה בין ראשי מועצות לבין מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ,עדיאל שמרון
ובכירים ברמ"י .בפגישה נדונו בקשות שונות של מרכז המועצות ביניהן – הדרישה לחתימה על הסכם
חלף היטל השבחה ,החלטת המועצה  1514בדבר נוהל הקצאת שטחי ציבור של האגודות למועצות
האזוריות ,תמיכה באמצעות החלטת מועצת מינהל לשיפוץ ותחזוקת מבנים לשימור והבקשה שפיצול
מגרשים יהיה אירוע בסמכות מקומית .מנכ"ל רמ"י אמר שישקול את הנושאים וביקש המשך פגישות
עם אנשי משרדו בנושאים הפרטניים.

ביטחון
מתקדמים להסכם עם פקע"ר בנושא חוזה אחזקה חמש שנתי למרכיבי ביטחון.
הופץ שאלון למועצות במחוזות צפון ודרום בנושא המענה המשטרתי למרחב הכפרי.
בתאריך  25/05מתארחת וועדת החוץ והביטחון בעוטף עזה ובכלל זה מפגש ,שיתקיים במוא"ז שער
הנגב ,עם ראשי המועצות.

בברכה,
עמיר ריטוב.

