
 

 

  

 
 
 
 
 

 שהתקיימה בזום 2020יולי  28פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 
 

 לימור ברק,יצחק אגוזי,אלון היימן, דורית ברק, איציק אשכנזי, אלי ברכה,-בהשתתפות:
    אופיר ליבשטיין, דוד יפרח, אריק  לוב,גמליאל,דורון שידדוד  קרן צבי, שמעון                   
 הדסה אלמוג. דאובה,                  

 
 אלי ברכה

שמטרתו -לצות"ממשרד הפנים העביר למרכז המועצות את מסמך "קווים מנחים לגיבוש ה
סטנדרט אחיד לעבודת וועדות הגבולות. הערות מרכז המועצות שנשלחו למשרד הפנים לא 

"מדד איתנות פיננסית" הפרמטרים בו בעיתים מאחר  נסו למסמך. בנספח ג' במסמך ישנוהוכ
ייכים לצד ההכנסות בלבד ללא הכרה ברמת הוצאה לנפש גבוהה יותר במועצות והם משו

האזוריות  במועצותהאזוריות. גם הבקשה שלנו להתחשב ביחס בין ההוצאה לנפש 
לא נענתה. מרכז המועצות  ,פש המגזר העירונילעומת ההוצאה לנ,המחושבת במענק האיזון 

נושא וועדות הגבולות ב החליט לפנות למספר חברות על מנת להכין עבודה מקצועית נרחבת
 משרד הפנים לקבל את עמדת מרכז המועצות האזוריות. ע אתבמטרה לשכנ

 
 דורון שידלוב

של ההשפעה של בחייבים גיבוי מקצועי להכנת נייר העמדה בנושא מדד האיתנות הפיננסית, 
 המדד על  אופן חלוקת ההכנסות.

 
 הדסה אלמוג

 ות של הרשויות המקומיות,יעדת הלמ"ס שהכינה את מדד הפריפריאלוון שני היה חבר בור
הפריפריאליות משמעותית בקביעת מדד  ההיית, השפעתו על הפרמטרים שנבחרו במדדו

לכן סבורה שיש חשיבות לבחון פניה לרון שני במטרה  האזוריות וביישובי המועצות. במועצות
להגיש למשרד הפנים מדד איתנות פיננסית המבוסס על פרמטרים אחרים. ההערות למסמך 

 לעבור למשרד הפנים עד  אמצע אוגוסט.משרד הפנים אמורות 
 

 דוד יפרח
 פניה אליו לנושא ספציפי זה.תומך ב ,מכיר את רון שני

 
 -דורון שידלוב

 עדות מקצועיות שטיפלו במדדים.במאחר שרון שני היה חבר  מסכים עם דוד יפרח,
 

 אגוזי יצחק
כולל הגשת חומר  מאד מרוצים מעבודתו, מועצה אזורית דרום השרון עובדת עם רון שני,

 מטעם המועצה. עדות גבולותולו
 

 שמעון קרן צבי
אחד האבסורדים המקצועיים בהמלצת משרד הפנים, הנו לקיחת . רון שני גם ממליץ על

הפרמטר של מענק המודל לתושב, בצרוף פרמטרים שכמעט כולם נמצאים בתחשיב מענק 
 האיזון בצד ההכנסה, מרכיבי המדד בעייתיים.

 
 
 



 

 

 
 
 
 

  דוד גמליאל
האזוריות תפסדנה הון אם לא נתמודד איתו המועצות  מדד האיתנות הפיננסית הוא קריטי,

קשה המודל לתושב" מאוד בעייתי. מאחר שהועדות הן פוליטיות ו ענקעתק. הפרמטר של "מ
 חייבים לטפל בדחיפות במרכיב הכלכלי. התמודד מולן,ל
 

 דוד יפרח
על מנת שרון שני ייטפל בנושא המדד נדרשת הסכמה, יש לחכות להסכמה ואז להאיץ את 

 הטיפול בנושא.
 

 טייןאופיר ליבש
מתייחס  שמ.מ.אמברך על התהליך ,חשוב שנייר מדיניות יוכן על ידי מרכז המועצות, שמח 

צות האזוריות, בעניין מדד ועויש  להילחם על הנושאים החשובים למ לוועדות הגבולות 
לקחת או רון שני  שמכיר היטב את נושא המדדים, יש לעשות זאת האיתנות, סבור שחייבים  

פעה של המדד על החלטות משרד הפנים. מועצה אזורית שער הנגב במהירות בשל ההש
 לאחר הסכם גבולות בינה לבין שדרות שקיבל את אישור השר.

 
 שמעון קרן צבי

 ית גת מול יואב, שפיר ולכיש. יקרדים שער הנגב הפיקה לקחים מתק
אין  אכן עיריית שדרות והוועדה קבלה את עמדתנו שהסכם טוב ויציב הוא הסכם שלאף צד

 עניין להפר אותו )תקדים קריית גת(.
אזור תעשיה קיים בחלוקת הכנסות יישאר בשטח שער הנגב, המועצה פנתה להגדיל  .1

את תעריף הארנונה בהדרגה לתעריף של שדרות, לאחר מספר שיחות עם משרד 
הפנים חושב שהפעם יש יותר הבנה לעניין, תוך הבנה שעש כאן חריגה מהקווים 

 להסכם אם המהלך ייכשל שדרות תוכל לפנות שוב בנושא. המנחים. בהתאם

וחלקם יועברו  חלקם יישארו בשטח שער הנגבאזורים חדשים לחלוקת הכנסות,  .2
לשדרות. עמדת המועצה האזורית שער הנגב היא שבאזורים אלה שעדיין לא תוכננו, 

 הטלה ראשונה , בגובה תעריף 2021תטיל המועצה בשנת   ואשר יישארו בשטחה,
נדרשת לבקש אישור. לצורך זאת הגדירה   הארנונה של שדרות, מבלי שהיא

את האזור המשותף הקיים והאזורים החדשים   המועצה )על פי הצעת משרד הפנים(
 על פי קואורדינטות ובצירוף תצ"א.

 
 -דורון שידלוב

סבור שיש להחריף את המאבק מול משרד הפנים ולאיים ביציאה מהאשכולות עד לקבלת 
 ריטריונים ברורים לוועדות וחלוקת ההכנסות.ק
 

 אלי ברכה
שמ.מ.א פוליטי מול משרד הפנים, סבור פועל גם במישור ה מרכז המועצות האזוריות

מבחינה פוליטית. המרכז מכיר בדחיפות העניין של ביותר שיכול להיות בה  חזקההבפוזיציה 
 עליונה. הועדות הגיאוגרפיות ולכן הוחלט לקדם את הנושא בעדיפות

 

 -:הוסכם

על מנת שיעזור  בחר,ילצרף את רון שני לקבוצה שת ננסה לפעול על מנת ,העניין דחוף
תנות. כל זאת בכפוף לאישורו של ראש מועצה אזורית במדד האי למ.מ.א בטיפול המקצועי

 משגב.
 

 הדסה אלמוג -רשמה        


