
 
 

 
 

 

 

 15.6.16פרוטקול מיישיבת ועדת הכלכלה של מרכז המועצות האזוריות מיום רביעי 

 

        אלי ברכה )ר' מוא"ז חוף השרון(, משה ליבר )ר' מוא"ז חבל יבנה(, דורון שידלובבהשתתפות: 

)ר' מוא"ז ברנר(, מנשה דוד )גזבר עמק חפר(, נתן קוסקס )גזבר מנשה(, שמעון קרן צבי )גזבר שער 

הנגב(, שמעון אהרונסון )גזבר מטה אשר(, דוד גמליאלי )גזבר גזר(, אלון מררי )רו"ח מ.מ.א(, דגן לוין 

 )התנועה הקיבוצית(, רון שני )ר' מוא"ז משגב(.

 

 עדכון בנושא למ"ס: .1

כלכלי, שצפוי להתפרסם בחודש אוקטובר -בדים כיום על עדכון המדד החברתיהלמ"ס עו

, וזאת בשונה מהמדד שפורסם 2013. המדד הזה יתבסס על נתונים מנהלתיים משנת 2016

 .2008שהתבסס על נתונים ממפקד האוכלוסין משנת  2013בשנת 

לא גבוהה, ולכן  2013לנתונים מנהלתיים  2008המשמעות היא שההקבלה בין נתוני מפקד 

לחישוב המדד הקרוב המשתנים המרכיבים אותו יהיו שונים במידה כזו או אחרת. רון מייצג 

 את ממ"א בועדת ההיגוי.

חלק מהבעייתיות בנתונים מנהלתיים הוא חוסר הנתונים של ביטוח לאומי לגבי הקיבוצים, 

לבחון את העובדה במיוחד בנושאים כמו אבטחת הכנסה ודמי אבטלה. דגן העיר שיש גם 

שההכנסה בקיבוץ כוללת את כל רווחי המפעלים, ואז היא מחולקת במספר החברים דבר 

המעלה את הכנסות כל חבר, וזאת בניגוד לערים בהם יש חציצה בין הכנסות מפעלים 

 לבעליהם בפרט ולתושבים בכלל.

שלב של במקביל משרד הפנים והלמ"ס מתארגנים להכנת מדד חוסן רשויות. נמצאים ב

 בחירה ומינוי של יו"ר לועדת היגוי למדד זה.

 

 ארנונה ועד מקומי .2

למרות בקשותינו, ופגישות חוזרות ונשנות עם משרד הפנים, בהנחיות לעדכון והטלת ארנונה 

מתעריף הארנונה של  30%המשרד נשאר עם תקרה של מיסי ועד מקומי של  2017לשנת 

 .7.5%לגובה של המועצה, אבל החמיר את ההטלה הראשונית 

למ"ר, שזה לעג לרש, וחוסר הבנה בסיסי ₪  2.5 -הטלה ראשונית בגובה כזה משמעותה כ

 של מהו הועד המקומי.

 סוכם שנוציא מכתב בהתאם למשרד הפנים.

 

 :כללי מים לכיבוי אש ועדכון –רשות המים  .3

דה, שלחנו שאלות לרשות המים בעקבות המודל הכלכלי שהוצג בישיבה הקודמת של הוע

ורשות המים התייחסה שהמודל בעבודה. בקשו עזרה בלחץ על משרד האוצר שיקציב 

 תקציב מתאים לאפשר למועצות לקבל ישובים בהם נדרש לשקם את תשתית המים.



 
 

 
 

רשות המים הוציאה שימוע לכללים חדשים המגדירים את הדרישות לאספקת מים לכיבוי 

שרו, יחולו על כל ספקי המים. אנו בעד אש, כולל לחצים וספיקות. כללים אלו, לכשיאו

מערכות מים שיכולות לספק את דרישות כיבוי אש, אך המשמעות הכספית לגבי ספקי מים 

במרחב הכפרי היא גבוהה מאוד. לכן תצא התייחסות בהתאם, הדורשת התייחסות למקור 

 תקציבי למימוש כללים אלו אם וכאשר יאושרו.

 

 :עדכון אגרת שמירה .4

יפי אגרת השמירה ששר הפנים אישר נפלה טעות בגובה האגרה במרחב בפרסום תער

הכפרי. הדסה היתה ערה לנושא; הבאנו אותו לתשומת לב משרד הפנים, שפרסם תיקון 

 תעריפים.

 

 :נגישות במבני ציבור ובמרחב הציבורי .5

משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות, מוציאים צווי נגישות לרשויות המופנים אישית לראש 

הרשות, למנכ"ל ולמהנדס, ובהם דורשים לבצע פעולות להנגיש את המבנים, כולל ציון 

 תאריכים נדרשים, תוך איום בהליכים פליליים.

בור ובמרחב הציבורי כך עמדת השלטון המקומי היא שיש לבצע נגישות והתאמות למבני הצי

שמי שנזקק לכך יוכל להגיע לכל מקום, אך מאחר ועלות ההתאמות גבוהה ביותר )עשרות 

הממשלה צריכה לפתור את הנושא התקציבי. הממשלה לא יכולה מצד אחד ₪( מיליארדי 

לחייב את הרשויות לבצע ולהגיש כתבי אישום, ומצד שני לא לתת תקציבים לכך, ויתרה 

 וש אחריות תקציבית ואיזון מהרשויות.מזאת, לדר

לכן מש"מ וממ"א עומדים להגיש עתירה לבג"ץ כנגד המדינה בדרישה לחייב את המדינה 

להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע הנגישות וההתאמות, ובדרישה לחדול מהגשת 

 כתבי אישום כנגד הבכירים ברשויות.

 

 

          

          

 רשם: רון שני       


