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 18.5.16פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה של מרכז המועצות האזוריות מיום 

 
 שמעון קרן צבי, אריק דאובה,יצחק אגוזי,נתן קוסקס, מנשה דוד, : דורון שידלוב, בהשתתפות
 .רון שני אוריאל בן חיים,, ישראל נדיביאלון מררי, הדסה אלמוג,                    

 

את התעריף החדש המעודכן  שפורסם שכחו להציג 7649בקובץ התקנות  -אגרות שמירה .1

 מטופל מול משרד הפנים, מחכים לפרסום.למועצות  האזוריות  והמאושר

 

הועבר לטיפול העיריות, אין תיקון בצו המועצות.תוקן בפקודת  -חיוב נכס הרוס בארנונה .2

 היועץ המשפטי במ.מ.א.

 

תעריף נמוך יותר לרשויות המקומיות מקבלות מענק. בעמק חפר  -רשות הכבאות הארצית .3

לפי  מענק מחושב שלילי, אך מקבלת עדיין מענק בפועל, לכן תשלם לפי התעריף הנמוך.

מענק הההחלטה לגבי גובה התעריף נקבעת לפי הנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

 בפועל.

 

אליו הגיעו נציגים  המשנה ליועץ המשפטי לממשלההתקיים דיון אצל  -אגרת אשפה עודפת .4

, אחרת ליצרן השל גופים שונים. בדיון הוצג הקשר הישיר בין יצרן הפסולת לפינוי של

מודל העלאת ארנונה גורפת חזור. להקטין את כמות הפסולת ע"י מתמריץ הפסולת לא יהיה 

 . )בשלב זה( ירד מסדר היום

לפי רשויות.  2014פסולת לאדם בשנת פרסם לאחרונה דו"ח הכולל חישוב של הלמ"ס 

, כאשר יש הערה שישנן רשויות בהן הממוצע גבוה יותר, כנראה ק"ג לנפש 1.7 ממוצע של

וני הלמ"ס כולל מספר ך על נת. רון חושב שצריך להסתמעקב כך שיש יוממים לתוך הרשות

לאחר  והמשפטים, האוצר ימשיך מול משרדידיון ה. 2008ים שנמצא בנתוני מפקד מהיומ

שנגבש מודל נסכם את הנושאים מול מרכז השלטון המקומי. שני המרכזים ייקחו יועץ 

 מקצועי משותף.

 להלן פסקה מתוך הפרסום של הלמ"ס:

 פסולת מוצקה ביתית, פסולת מסחרית וגזם

קילוגרם לנפש ליום בממוצע כלל ארצי )בדומה  1.7על  2014כמות הפסולת עמדה בשנת 

ק"ג לנפש  3.3ביותר מבין העיריות נרשמה באילת ) הגבוהה(. כמות הפסולת 2013לשנת 

(, באור עקיבא, 2.2(, בהרצלייה )2.3(, באור יהודה )2.5(, ביבנה )2.6יפו )-ליום(, בתל אביב

ביותר נרשמה  הנמוכהבכל אחת מהן(. הכמות  2.1מת השרון )באשקלון, בטבריה ובר

 1.1בכל אחת מהן(, בקלנסווה ובאריאל ) 1.0(, בביתר עילית ובאלעד )0.8במודיעין עילית )

העיריות שבהן כמות הפסולת לנפש הייתה (. 1.2בכל אחת מהן( ובגבעת שמואל )

ם דיירים )תיירים, הגבוהה ביותר היו עיריות שבהן מספר גדול של שוהים שאינ

 .מועסקים(, בשל היותן מרכז תיירות או מרכז עסקים

 

 

 



 
 

 
 

 לצריכה הביתית )מצ"ב מודל(.-מודל רשות המים .5

 

 מכמות המים של יישובי המועצה. 15%מועצות שמספקות  -תנאי סף לכניסה למודל

 מחוייב לפני כניסה למודל. -סקר נכסי מים

של כל מסלול זה בשונה  יבחנו היבטי מס - העברת התשתיות והכנסות תהיה ללא תמורה

החברות של משגב ועמק יזרעאל יבחנו את המודל המוצע שנבנה על  .מהתאגידים העירוניים

 סמך הנתונים שלהן.

 

 אין התייחסות במודל. -חורף ,מודל קיץ    – בעיות במודל

 נמוך מדי.₪  5.50הרכיב התפעולי בגובה  -

 שנים הנו גרעוני. 35התחשיב לפי  -השיקום לאחזקת מערכת המים יבמרכ -

          

 לדיון בישיבה הבאה. ה: תקציבים לנגישות, תקציבי שירותי דת יועלהנושאים הנוספים .6

 

    

 הדסה אלמוג –רשמה 


