פרוטוקול הנהלה מיום רביעי 30.11.2016
לישיבה זו הוזמנו כל ראשי המועצות האזוריות
השתתפו:
עמיר ריטוב ,יו"ר וראש מו"א לב השרון
יורם קרין ,ראש מו"א עמק המעיינות
סיגל מורן ,ראש מו"א בני שמעון
פטר וייס ,ראש מו"א גזר
רון שני ,ראש מו"א משגב
שלמה (מוני) אלימלך ,ראש מו"א גן רוה
אריה שרון ,ראש מו"א אלונה
מוזמנים:
עובד נור ,ראש מו"א הגלבוע
ישראל נדיבי ,מנכ"ל
אדוה לויד ,דוברת
אורי בן יהודה ,ראש תחום ביטחון והיערכות לחירום
אוריאל בן חיים ,תחום חקלאות ,קיימות וסביבה.
הדסה אלמוג ,יועצת כלכלית
ענת דור ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד מירב ברנע ,יועצת משפטית
פאר לוין ,יחסי ציבור.
נעדרו:
אבי רואה ,ראש מו"א מטה בנימין
אייל בצר ,ראש מו"א עמק יזרעאל
אילן שדה ,ראש מו"א מנשה
אלון שוסטר ,ראש מו"א שער הנגב
אלי אסקוזידו ,ראש מו"א נחל שורק
אשר אברג'ל  ,ראש מו"א שפיר
דב ליטבינוף ,ראש מו"א תמר
ד"ר יאסר עומר ,ראש מו"א אל בטוף
ד"ר מוטי דלג'ו ,ראש מו"א דרום השרון
כרמל סלע ,ראש מו"א חוף הכרמל
מוטי דותן ,ראש מו"א הגליל התחתון
שמואל ריפמן ,ראש מו"א רמת נגב
שמעון סוסן ,ראש מו"א חבל מודיעין
רינת חכים ,תחום חברה וקהילה
מירב בן שימול ,מנהלת תחום צעירים.
מילכה כרמל ,תחום תיכנון וקרקעות
סדר יום:
.1
.2
.3

דו"ח יו"ר
תיקון  27לחוק המים .
שונות.

 .1דו"ח יו"ר :משרד הפנים פנה לקבל את עמדתנו בנוגע לאיחוד מועדי הבחירות במועצות
האזוריות עם הרשויות המקומיות.
הבחירות של ראשי המועצות האזוריות קבועות היום לתאריך  18במאי  , 2018הבחירות לרשויות
המקומיות הן בנובמבר  .2018המשמעות היא הארכת הקדנציה הנוכחית עד נובמבר . 2018
יום הבחירות בשלטון המקומי נקבע כיום שבתון.
מפאת מיעוט המשתתפים לא ניתן לקבל החלטה היום  .הנושא יובא להנהלה הבאה כדי לגבש
את עמדת מרכז המועצות בנדון.
מפעל הפיס  -שר האוצר רוצה להוריד את מכונות המזל ,אנו כראשי רשויות לא יכולים להתנגד
לכך ,אבל אנו מדגישים בכל מקום כי הפיס והטוטו הם רק "כלי" מבחינתנו ולא מטרה לקבלת
הקצאות תקציביות וגיוס משאבים לבניית מוסדות חינוך וספורט בתחומי המועצות האזוריות.
אנו דורשים שתקציב המועצות האזוריות לא יפגע כתוצאה ממהלכי משרד האוצר.
חוק ההסדרים  -רון שני ,יו"ר ועדת כלכלה  ,מסר דיווח בנושא.
סיגל מורן ,הציעה שלפני שיוצא נייר עמדה כלשהו מטעם ממ"א ,ראוי ורצוי לשלוח אותו לפני כן
להתייחסות כל ראשי המועצות .גם אם יש מחלוקות בנושא מסויים ,הדבר יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה
מכובדת בנייר העמדה.
עמיר ריטוב ,יו"ר ,הציע שאחת לשבוע /שבועיים יצא מסמך שמרכז את הפעילויות החשובות של ממ"א
באותו פרק זמן ,כולל הצעות לגיבוש עמדת מרכז המועצות בנושאים שונים שעל סדר היום הציבורי.
אנו בעד שקיפות בהחלטות ושיתוף כלל ראשי המועצות בפעילות ממ"א.
עמיר מבקש שאדוה ,דוברת המרכז ,תהייה אחראית לטיפול בנושא.
 .2תיקון  27לחוק המים  -ויכוח נוקב שמאיים גם לפגוע באחדותנו ,מתקיים בימים אלה בשורה
של נושאים שישפיעו על עתידה של החקלאות והחקלאים בישראל .הדומיננטי בהם הוא הויכוח
על מחירי המים השפירים.
הוסכם על כולם כי אנו מחוייבים להיות פעילים בנושא ולשתף פעולה לטובת כל החקלאים.
עמיר מסר דיווח על התייחסות משרד האוצר לתיקון  27לחוק המים ,וכן על טיפול התאחדות
חקלאי ישראל בנושא.
התנהל דיון.
הוחלט :מרכז המועצות האזוריות יפעל במשותף עם כל הגורמים להורדת מחירי המים לטובת
כלל חקלאי ישראל!
עובד נור ,ראש מ.א .הגלבוע ,מזמין את כולם להשתתף בהפגנות מאבק החקלאים שיתקיימו
בצמתים ברחבי הארץ ביום ראשון 4.12.16
במשרד הפנים הוקמה ועדת אד הוק לנושא תקציבים לישובים גדולים ,רון שני ,יו"ר ועדת
הכלכלה ,יהיה נציג ממ"א לנושא זה.
 .3ביטחון והיערכות לחירום  -אורי בן יהודה ,עדכן את חברי ההנהלה שביום רביעי 23.11.16
התקיים מפגש עם מפקד מג"ב ,מפקד מחוז צפון במשטרה ,וראשי המועצות במחוזות צפון וחוף
מטרת המפגש היתה הכנה לקראת פיילוט במחוז הצפוני לרה ארגון בפריסה משטרתית
במועצות האזוריות .ראשי המועצות הביעו את חששותיהם בנושא.
אורי יעבוד מול גורמי המשטרה ומג"ב בכל הנושאים הקשורים לפיילוט זה.

גל השריפות הקשה שפקד את כל רחבי הארץ פגע בעיקר במועצות :מטה בנימין ,מטה יהודה ומשגב.
אנו נרכז את התובנות המשותפות והלקחים מארועי השריפה ונציג אותם לכלל המועצות.
הגנת הסביבה  -אוריאל בן חיים ,מסר דיווח על הפגישה שהתקיימה לאחרונה עם השר להגנת הסביבה,
ח"כ זאב אלקין ,בהשתתפות יו"ר ומנכ"ל ממ"א .באופן כללי ישנה התקדמות ושיפור בעבודה עם המשרד.

על החתום :

עמיר ריטוב
יו"ר

יורם קרין
חבר

