יום רביעי  15מרץ 2017
י"ז אדר תשע"ז

על סדר היום
שלום חברות וחברים
בשבוע שעבר קיימנו בתחנת הכוח גזר כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם בשיתוף פעולה עם חברת חשמל שאף אירחה.
הכנס נועד לחזק את שיתופי הפעולה והממשקים של המועצות האזוריות עם חברת החשמל שבנוסף לשירותים שאנו מקבלים
מהם ככל תושבי המדינה ,מרבית תשתיות החשמל נמצאות בשטחינו .
בהמשך במסגרת האסיפה הכללית אושרו הדוחות הכספיים והמאזן .
אלדד שלם שמוביל את תוכנית האב לספורט הציג את הצעדים הנדרשים לקידום יישום התוכנית  .הנושא יובא להנהלה
ברכות:
החודש הצטרפו אלינו שני ראשי מועצות חדשים  ,שלמה נאמן ראש המועצה האזורית גוש עציון שכבר החל בתפקידו וערן
דורון  ,שיכנס לתפקיד ראש המועצה האזורית רמת הנגב בתחילת אפריל .בשם כולנו אני מאחל להם הצלחה רבה בתפקיד.
מרכז המועצות האזוריות ואני עומדים לרשותם לסייע לכם בכל שידרש.
הוקרה והערכה
עוד בפרק הברכות -למועצות האזוריות מטה אשר  ,גוש עציון עמק המעיינות ועמק יזרעאל על זכייה בפרס שר הפנים לאחריות
חברתית ולמועצה האזורית מגידו על הזכיה בפרס שר הפנים לחדשנות .
מועצה אזורית מטה בנימין ומועצה אזורית באר טוביה על קבלת פרס החינוך הארצי ולפטר וייס ראש המועצה האזורית גזר על
זכייתו ביקיר תנועות הנוער .
ההוקרה וההכרה הציבורית לעשייה החברתית הערכית והחינוכית הרבה המתרחשת במועצת האזוריות מחממת את הלב.
אוטובוסים צהובים – אושרה רשימת  30אוטובוסים צהובים לשנה זו .קיים סיכוי גבוה לקבלת אוטובוסים נוספים בקרוב נוכל
להוסיף פרטים.
הערכות מוקדמת להשבתה
נערכנו מבעוד מועד להשבתה החלקית של ארגון המורים העל יסודיים והודענו כי קיימת הסכמה בע"פ כי במקרים כאלה
המועצות האזוריות יתחילו את הלמודים בשעה הרגילה ויסיימו את יום הלימודים שעתיים מוקדם מהמתוכנן.
ביוזמה של שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  ,יתקיים ביום חמישי הקרוב  23למרץ יום עיון לזכרו של שמוליק
ריפמן ז"ל .הזמנה ולוח זמנים נשלח אליכם למייל .
רבני ההתיישבות
בשבועות האחרונים אנחנו מנהלים מו"מ עם משרד הדתות בשני נושאים.
 .1העברת הכספים עבור רבני ישובים ובלניות למועצות האזוריות והדתיות אינם מבוצעים על פי הסיכומים בעבר ,דהיינו
המדינה מעבירה את מלא עלות שכרם .מתחילת השנה העבירה המדינה רק  76%משכר הבלניות .מרכז המועצות
הודיע בעבר וגם היום בע"פ ובכתב כי איננו מוכנים להשתתף בעלות שכרם של המשרתים בקודש ,ואם לא תתקבל
דרישתנו נטיל את ההוצאה על הישובים.
 .2העלאה שכר רבני ישובים .שכר רבני הישובים נמוך ביותר ומשרד הדתות בסיוע ח"כ דודי אמסלם יו"ר ועדת פנים,
מנהלים עם משרד האוצר מהלך שישנה את שכר רבני ההתיישבות .מרכז המועצות שותף לדרישה זו ,בתנאי
שהרבנים יעמדו בכל ההסכמים שנחתמו עמם עד היום ובראש וראשונה מגורים בישוב.

ביטחון
אחזקת מרכיבי ביטחון – אנחנו מתנגדים לדרישת משרד הביטחון (משה"בט)/פיקוד העורף (פקע"ר) למצ'ינג ולחוזה לחמש
שנים שבו התחייבות פקע"ר מהבחינה התקציבית לא קיימת .הוצאנו מכתב מנומק לרמ"ח מיגון בפקע"ר ולידיעת אלוף פקע"ר
בדרישה לשבת אתנו בהקדם .עד קיום הפגישה אנחנו ממליצים למועצות שלא לחתום על חוזה האחזקה החדש.
מודל העסקת רבש"צים – משהב"ט רוצה לשנות את מודל ההעסקה ולהפוך את הרבש"צים לעובדי המועצות .אנחנו מתנגדים.
נפגשנו עם רמ"ח מיגון פקע"ר ועם נציג משהב"ט וסוכם לקיים ישיבה מקצועית במטה בנימין בהשתתפות ראש המועצה,
אחראי כ"א וגזבר כדי להבהיר לגורמי פקע"ר ומשהב"ט את הסיבות להתנגדותנו.
המצב הביטחוני במרחב התפר – פרצות רבות בגדרות וכוונת צה"ל לבטל כיתות כוננות – פנינו בנושא לצה"ל ובמקביל התקיים
בתאריך  19/03/17סיור של וועדת החוץ והביטחון במרחב התפר ,שבו הועלה הנושא על סדר היום.

סביבה וחקלאות
אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לשני קולות קוראים שפורסמו לאחרונה:
נוהל תמיכה בפסולות חקלאיות – סיוע בפסולות חקלאיות – פסולת לענפי הצומח ,צאן ,מדגה ולול ,פחים מוטמנים,
.1
פינוי פסדים לשנת  -2017משרד החקלאות.
קול קורא לשנת  2017של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים -מנהל מקרקעי ישראל
.2
פרטים מלאים ניתן למצוא באתר מרכז המועצות mhh.org.il .נשמח לעמוד לרשותכם בנושאים אלו ובכלל.

חברה וקהילה
בישיבת ועדת רווחה מורחבת של ממ"א נפרדנו מאהובה קרקובר ממשרד הרווחה שהיתה עבור כולנו מורת דרך ,מעצבת
מדיניות והלב של המועצות האזוריות במשרד הרווחה .הודנו לה על תרומתה הרבה לקידום הרווחה במועצות האזוריות.
החלק העיקרי של הישיבה עסק בהגדרת יעוד ועדת רווחה אל מול חזון מרכז המועצות ,המיקודים האסטרטגים ותוכנית להלן
סיכום שני אירועים מרכזיים מתחום תכנון וקרקעות

תכנון וקרקעות
להלן סיכום שני אירועים מרכזיים מתחום הטיפול של ועדות תכנון וקרקעות
א .פעלנו להצגת עמדתנו בדיוני בועדת הפנים של הכנסת* על שתי הצעות חוק:
 .1תיקון  109לחוק התכנון והבנייה שעינינו הגברת האכיפה בתחום עברות תכנון ובניה ,הקמת יחידה ארצית לאכיפה ,תוך
הקניית סמכויות מנהליות מרחיבות וביטול האפשרות לערער בבתי משפט וכן העברת סמכויות מהועדות המקומיות אשר לא
עומדות בקריטריונים שייקבעו.
 .2תיקון  :114תיקון סעיף  197בעקבות פס"ד פרחי ביקל המבטל את דרישות השיפוי של הועדה המקומית מיזמים במקרה
של תביעת פיצויים.
מרכז המועצות מבקש כי בהזדמנות זו של תיקון החוק בכל סוגיית הפיצוי ,יתוקן גם סעיף  197לחוק ,או סעיף 76ג לחוק,
וייקבע כי " בתשלום פיצויים עקב תכנית לתשתית לאומית במועצה אזורית כהגדרתה בצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,תשי"ח ,1958-תחוב המדינה"( ,ב 100%-במקום ב.)70%-
שלחנו ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת שני מסמכי עמדה להצעות אלו מטעם מרכז המועצות האזוריות ומטה התנועות המיישבות
ומטעם יו"ר ועדת קרקעות ליו"ר ועדת הפנים .לחצו כאן למסמך העמדה לתיקון .109
* אודה להתגייסות ראשי המועצות לייצגנו בדיוני הועדה בכנסת.
ב .יישום יחידה שלישית בנחלה – כינסנו את פורום מהנדסי המועצות לערוך "סיעור מוחות" לגיבוש הנחיות ליישום תכניות
ברמות שונות( ,תב"ע נקודתית ,תכנית מתאר מפורטת לישוב ותכנית כוללנית למועצה) ,להוספת יחידה שלישית בנחלה .סיכום
היום וקובץ ההנחיות יופצו בהקדם וכן יישלחו לוועדות המחוזיות.
שבת שלום
עמיר ריטוב

