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 :השתתפו

 וראש מו"א מרחבים רכז השלטון האזורייו"ר מ  -שי חג'ג'  .1
 גיורא זלץ, ראש מו"א הגליל העליון .2
 ראשת מו"א עמק חפר -גלית שאול .3
 דורון שידלוב , ראש מו"א ברנר .4
 דני מורביה, ראש מו"א לכיש .5
 ראש מו"א עמק הירדן -עידן גרינבאום  .6
 ערן דורון, ראש מו"א רמת הנגב .7
 מאיר צור, ראש מו"א הערבה התיכונה .8
 ראש מו"א נחל שורק - שי רייכנר .9

 משה דוידוביץ ,ראש מו"א מטה אשר .10
 שמעון גואטה, ראש מו"א מעלה יוסף .11
 תמיר עידאן, ראש מו"א שדות נגב .12
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 :מוזמנים
 אלי ברכה, יו"ר ועדת תחבורה וראש מ.א חוף השרון 

 עו"ד איתן טוקר, גלעד שר ושות' עורכי דין
 

 :נעדרו
 אסיף איזק, ראש מו"א חוף הכרמל

 אריה כהן, ראש מו"א מגילות
 אריה שרון, ראש מו"א אלונה

 ראש מו"א הר חברון יוחאי דמרי,
 אופיר ליבשטיין ,ראש מו"א שער הנגב
 דוד אלחייני, ראש מו"א בקעת הירדן

 יוסי דגן, ראש מו"א שומרון
 יוסי קנדלשיין, ראש מו"א גדרות

 יורם קרין, ראש מו"א עמק המעיינות
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   :נושאים לדיון
 השלטון האזורי בישראל וראש מ.א מרחבים מרכז ר"יו שי חג'ג',-כללית סקירה .1
 שי חג'ג'. -אשכולות, פי"ל -עילם -זכויות יוצרים .2
 אלי ברכה, ראש מ.א חוף השרון. -ועדת תחבורה .3
 משה דוידוביץ', ראש מ.א מטה אשר. -אסטרטגיתועדה  .4
 ערן דורון, יו"ר ועדת חינוך וראש מ.א רמת נגב. -סקירה כללית -חינוך .5
 מלגת לימודים למנכ"ל השלטון האזורי .6
 שונות .7

 השלטון האזורי בישראל מרכז ר"יו שי חג'ג',-כללית .סקירה1
מנהל מקרקעי ישראל רוצה לשנות את שיטת החישוב של הקרקע לפי  -א. בעיה באתרי הטמנה

לטון. מש"א יחד עם מש"מ עצרנו את ₪  25משקל שנכנס לאתר. המשמעות היא תוספת של 
 המהלך ומחר מתקיימת פגישה בנושא. נעדכן.

אנחנו עובדים על הכנת חומרים לממשלה הבאה יחד עם יו"ר ועדת  -2022 ב. לקראת בחירות
אנו מתכננים מפגש עם יו"רי המפלגות. נדע בקרוב  18.10טגיה, משה דוידוביץ'. בתאריך אסטר

 בנוגע לקיום היום כמתכונן על מנת שתערכו מבחינת לו"ז.
מרכז שלטון אזורי שילם לאורך השנים לשלושה גופים: פי"ל, עילם ואשכולות.  -ג. זכויות יוצרים

אלף תושבים והשנה אנו נדרשים לעדכן את  600על מספר התושבים לא עודכן במשך שנים ונותר 
 מספר התושבים שמתקרב למיליון.

 את ההסדר הבא: דיון והחלטהמעלה ל
 האזוריות. מרכז שלטון אזורי ימשיך לשלם עבור המועצות -הפי"ל
נחתום על הסכם מסגרת שמטיב עם המועצות והגביה תתבצע על ידי אשכולות  -אשכולות-עילם

 רד.ועילם מול כל מועצה בנפ
ננסה להגיע להסכמי מסגרת נוספים הנותנים יתרון  -ארגונים נוספים כדוגמת אקו"םלבנוגע -

 מש"א מול הארגונים(. :)יש לתאם פגישהלגודל 
 

 להלן פירוט:
תאגיד המרכז את זכויותיהם של  -הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ-. פי"ל1

 .מפיקים עצמאיים 600-למעלה מ
 כולל מע"מ ₪  220,368 -בסיס ישן ששולם

 949,241בהסתמך על לעדכן מספר תושבים בצורה מדורגת מבקשת הפדרציה  -2022החל משנת 
 תושבים.

 ₪  279,354 -50%תוספת גידול של  -2022שנת 
 ₪  308,847 -75%תוספת גידול של  -2023שנת 
 ₪  338,340  -100%תוספת גידול של  -2024שנת 

 אשכולות-. עילם2
 39,996)עד כה שולם עבור זכויות נגנים  -עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים  -א. עילם

 ע"י מש"א(.₪ 
)עד כה שולם עבור זכויות מבצעים  -החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל -ב. אשכולות

 ע"י מש"א(.₪  39,996
מע"מ לכל תושב במועצה אזורית. התעריף צמוד ₪ +  0.50התעריף המלא והמעודכן עומד על סך 

 במידה ונחתום על הסכם מסגרת כפי שנחתם מול מש"מ התעריף יעמוד למדד המחירים לצרכן. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הגביה תתבצע על ידי . ולא מדד מלא 80%לתושב והצמדה בגובה של מע"מ  ₪ +  0.375על 
 ועילם מול כל מועצה בנפרד. אשכולות

 
 אושר פה אחד.

 
 הנוגע לרדיו אזורי. מציע לברר גם בכל  -גיורא זלץ

 
 אלי ברכה, ראש מ.א חוף השרון -. ועדת תחבורה2

משיך להתעסק עם י ה,, ראש מ.א גן רוומוני אלימלך –החלטנו לפצל את ועדת תחבורה  -עדכון
 .מול משרד התחבורה תפעל בראשותי וועדת תחבורה אוטובוסים צהובים,/רכבים

המטרה להיות שותפים מלאים לתהליכים מול משרד התחבורה בכל פעם שיש תכנית ארצית 
שקשורה לתחבורה ברמה של מדיניות והיגוי ויש השפעה על המועצות האזוריות. הרצון הוא 

 לפגוש את משרד התחבורה בזמן ולא מאוחר מידי.
דות לתכנית אבל יש כוונה להיות בשלבים אין כוונה להחליף את המועצה האזורית בהתנג

 הראשונים שקובעים מדיניות כדי להתריע למועצות בזמן.
עדה או ו(. ראשי מועצות מוזמנים להיות חברים בו28.9קיימנו מפגש ראשון ביום רביעי האחרון)

 להמליץ על מהנדסיהם.
 
 ראש מ.א מטה אשריו"ר הועדה ומשה דוידוביץ',  -ועדה אסטרטגית  .3

. ריכזנו והעברנו חומר להערות והתייחסות ראשי 22.8האסטרטגית התכנסה ביום  הועדה
 המועצות. יש להשתמש בנייר זה בשני מישורים:

לנסות להשפיע שזה יכנס למצע ולחזון של  -כל ראש מועצה המשויך למפלגה מסוימת .א
 אותה מפלגה.

 בטיפול שי ואיציק. -לייצר מפגשים עם הסיעות הגדולות כדי להכניס לליבת המצע שלהם .ב
 

 ערן דורון, יו"ר ועדת חינוך וראש מ.א רמת נגב -סקירה כללית -חינוך .4
, הסעות מורים, חינוך מיוחד. אנו ממקדים את כל המאמצים שלנו בנושא הסעות תלמידים

 מתעסקים בבינוי וגפ"ן. וסףבנ
שמעון אבני, ון, יחד עם משרד החינוך )אבי גנפגישה בנושא פר קפיטה קיימנו שי ואני  18.9ב

 דודי מזרחי( .
היינו מאוד ברורים מול משרד החינוך. עובדים על פגישה משולשת עם האוצר ומשרד החינוך. 

 שי ואני הצענו מתווה. 
לאחר הפגישה המתכוננת עם האוצר והחינוך נוכל לדעת כיצד לפעול, האם להעלות  -שי חג'ג'

 אוטובוסים, האם לשבות. 
 

ואז נדע  ת גדולה בין המועצות השונות. יש לקבל פידבקים מבתי הספרהשונו -*לגבי הגפ"ן
 כיצד לתקוף את זה.

 בדצמבר הקרוב נקיים כנס חינוך במ.א גוש עציון.מעדכן ש -*כנס חינוך
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מלגת לימודים למנכ"ל השלטון האזורי .5

, איציק אשכנזי, יוצא ללימודי תואר שני וחשבנו שראוי לאשר מלגת מש"א מנכ"ל -שי חג'ג'
 אושר פה אחד.נאשר.  -במידה ואין התנגדותלימודים. 

 
 שונות .6

 :ובלדורון שיד
 בהן ברנר. משתף אתכם לגבי סכסוך בין מועצות אזוריות -סכסוך בין מועצות אזוריות .א

שי נבחר כבורר בסוגיה. אחת המועצות לא קיבלה את ההחלטה ואנחנו בהליך משפטי בין 
 .מועצות. מדובר במצב חריג

בכנס נדבר  .בשיתוף מש"א, קק"ל ורט"ג 22.11.22נס קיימות גדול מתוכנן בגבעת ברנר בכ .ב
על סביבה, קיימות ושינויי אקלים כולל מתן פרס כספי למועצות האזוריות שפעלו בנושא. אני 

להירשם  -ובנוסף להיות חלק ביבההס מבקש מראשי המועצות להגיע לכנס יחד עם אנשי
 ולהתחרות בפרס.

 לכנס ערי החוף במטה אשר. 25.10תכבד להזמין אתכם בבהזדמנות זו מ -'משה דוידוביץ
 נס.עתיד חופי הרחצה במדינת ישראל, שרת הפנים והשרה להגנת הסביבה יהיו בכב נעסוק

חופים היו בחג נפילות גדולות של מצוקים ואני מודאגת מאוד. הוצאנו  בנושא -גלית שאול
 הסיוע של מש"א בנושא. מכתב דחוף למנכ"ל משרד הפנים. מבקשת את

 אור אנא זמני דיון בנושא מצוקים עם מנכ"ל משרד הפנים, גלית ומשה דוידוביץ. -שי חג'ג'
 יכול להיות שנחליט לא לפתוח את החופים.

 
 תמיר עידאן:

אנחנו עובדים מול משכ"ל בנושא רכבים וריהוט. יש עיכוב רב ומחירים  -התנהלות משכ"ל .א
 גבוהים.

 שדות נגב כמקרה בוחן.-אנא זמני פגישה דחופה בנושא התנהלות משכ"לאור  -שי חג'ג'
 נוכחים: שי חג'ג', תמיר עידאן, רם סידיס.

הפנים במידה והליכוד  לכהן כשרקיום פגישה עם אריה דרעי לפני הבחירות בשל סיכוי חזרתו  .ב
 את הממשלה. וירכיב

 לדבר עם יריב ולקיים פגישה כזו לפני הבחירות. -שי חג'ג'

 

 
 

 העתק:
 שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים

 


