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פרוטקול מישיבת ועדת כלכלה

בהשתתפות:אלי ברכה ,גיורא זלץ,נתן קוסקס ,שמעון אהרונסון,אריק דאובה ,רון שני,
הדסה אלמוג.
 .1היטל שמירה -לאחר הדיון הקודם בועדת הכלכלה בנושא ובהסכמה שבמידה ומשרד
הפנים יסכים להעלאת התעריף הבסיסי ב 30%-ניתן יהיה לאשר את המתווה שהציע משרד
הפנים .התקיימה ישיבה בנושא במשרד הפנים בהשתתפות לילי פיינטוך ויועצים משפטים
של מרכז המועצות ומרכז השלטון המקומי .הדרישה שהגשנו הייתה להעלות את הבסיס של
ספטמבר  2009ב 40%-לספטמבר  ,2015העלייה נובעת מהשינוי שנעשו בשכר
מאבטחים .עדיין לא התקבלה תשובה סופית של משרד הפנים ,אנו מניחים שבסיס
ספטמבר  2009יעלה לפחות ב 30%-המשמעות הנה שהתעריף המקסימלי יהיה בסביבות
 10ש"ח למ"ר לשנה.
 .2רשות המים – בפגישה ברשות המים הוצג לנו מודל כספי לחישוב מחיר הקניה של מים
ממקורות ,לחברה עירונית בבעלות מועצה אזורית ,המודל מתבסס על נתוני הפיילוט שנערך
בחברות למים ולביוב בעמק יזרעאל ובמשגב.
התאחדות חקלאי ישראל אמורה להציג פורמט של עבודת אגודה אזורית
מחיר מכירה 12.50-ש" למ"ר.
 0.76ש" למ"ק החלק ההוני של המט"ש באגרת ביוב.
הפחתה
( )-אגרת הביוב לפי תחשיב של כל מועצה.
הפחתה
 42ש" למונה ( )-אחזקה של המערכת.
הפחתה
 0.44ש" למ"ק ( )-עלויות תחזוקה.
הפחתה
הפחתה של מרכיב ההון לפי  5% :ריבית על הלוואה.
או 7%נומינלי על סקר נכסים.
היום מחיר הקנייה קבוע בכל המועצות האזוריות ,המרווח שנשאר לא מספיק לתחזוקה
שוטפת( .שיקום המערכות) כ"כ סוכם על עריכת סקר נכסים בכל יישוב .רשות המים תאשר
 10,000ש"ח ליישוב בגין סקר מערכת המים .התושב במרחב הכפרי משלם היום יותר
מתושב בעיר .בתחשיב קיימת הקטנה של  1.5ש" ח למ"ק -במחיר לתושב.הבעיה הנה
המרווח שאמור לשמש לשיקום המערכת
 .3עדכון לחוק המים – השינוי בחוק המים מחייב את המפיק לשלם " למסלקה" ( מקורות )
עבור המים שהוא מפיק .מכירת המים של המפיק העצמאי חייבת להיות למקורות במחיר
שלוקח חשבון הוצאות הפקה  +רווח .את המים לחקלאות שהוא אמור לספק הוא קונה
מהמסלקה ( מקורות) .העדכון מתייחס לאגודות המים ולכן נמצא בטיפול התאחדות חקלאי
ישראל.

 .4דרוג סוציאקונומי -המדד החדש אמור להתפרסם באוקטובר  .2016במדד החדש לא ניתן
להשתמש בכל הפרמטרים בשל מחסור בנתונים שהיו בתקופת מפקד  .2008לכן לא תהיה
רציפות במדד החדש .מאחר שלמדד הסוציואקונומי יש השלכה חזקה על תקציב הרשויות
המקומיות .מרכז המועצות ומרכז השלטון מזכירים זאת בכל ישיבה בלמ"ס .ואכן הועדה
מתחשבת בדעות הנציגים  :רון שני ואיתי חוטר.
היום משרד האוצר מזמין את עריכת המדד מהלמ"ס עריכת המדד הנה בבסיס עבודת
הלמ"ס.
בפגישה עם אריה דרעי -בתקופת כהונתו כשר הנגב והגליל הוצג לו העניין שהמדד
הסוציואקונומי לא מצביע על מצב הרשות ,דרעי הבטיח לטפל בעניין ואכן בתפקידו כשר
הפנים הודיע שיימנה ועדה לנושא "חוסן הרשות" במשרד קיימת ועדה לנושא זה אך
מעולם לא התכנסה.
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