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 , רון שני.ישראל נדיבי                    

החלטה עקרונית שמרכז השלטון המקומי,  -2017לחוק ההסדרים  םעדכוני .1

 העיריות הגדולות המגזרים וממ"א הולכים בגוף אחד בחזית מלוכדת.

מועצות אזוריות  13בטול ערי עולים, ישנן  על התקבלה החלטה -קרן ארנונה 1.1

מלש"ח מתקציב  500זכיר חוק, קרן בגובה תישנו כבר  להן מעמד עיר עולים.

ונה של הרשויות המקומיות שהן ערי עולים. את של האוצר+ כספי ארנתוספתי 

הנושא מול הכנסת מרכזים ראש עיריית ב"ש, רון שני וצוות מקצועי של מש"מ. 

 מלש"ח 500של  הקציבית חדשתתקנה  2017ד הפנים תהיה בתקציב רבמש

שנים על מנת שהפגיעה בערי  4לחלוקת השרים. תקבע תקופת מעבר של 

העולים תהיה בהדרגה. הצוות לא הצליח להגיע לעמדה משותפת בשל הפגיעה 

ר שהנושא אחהקשה בב"ש. ישנה בעיה להתנגד נחרצות לבטול ערי עולים מ

ובה דון בבג"ץ, ואז ייתכן שזה ייכפה ע"י בג"ץ אולי בצורה חריפה יותר. התשנ

 של המדינה לבג"צ הנה שאין הצדקה לערי עולים.

 שנים. 10תקופת מעבר של  -:הצוות מציע

 ירידה הדרגתית של הארנונה.                          

 תוספת של קריטריון "ערים קולטות עלייה"                          

ע"י בטול היטלי פיתוח ברשויות המקומיות וקביעת תעריפים  -דמי פיתוח 1.2

ראשל"צ התכנס ר' העיר המדינה, בהתחשב בצפיפות ושפוע. הצוות בראשות 

לדיון ראשון יחד עם נציגת משרד האוצר. ההצעה הנה להפוך את ההצטרפות 

מקומית שיש לה חוקי עזר מסודרים תמשיך לעבוד עם חוקי  לוולונטרית, רשות 

. השאר תוכלנה להצטרף לטבלה שתקבע המדינה. מחכים ככל שתבחר עזר

 לתשובת האוצר.

וולונטרית של רשות מקומית לחברה  העמידה שלנו הנה הצטרפות -מרחבי ביוב 1.3

 המרחבית לכשתוקם.

 וועדות מדדים .2

 .2016הלמ"ס הודיע שתפרסם באוקטובר  2.1

האם לפרסם אשכולות או עשירונים או לפרסם רק ערך.  – הבעיות שנותרו

קד.  "הכנסה לנפש ללמ"ס ישנם היום נתונים מנהליים בלבד לעומת נתוני המפ

הכי הרבה, במקום זה יחשבו ממוצעים במשק בית" הוא הקריטריון שמסביר 

 10-ויות המקומיות לש"הכנסה ממוצעת לנפש ביישוב". הלמ"ס מחלק את הר

 מרכזים את מרבית הרשויות המקומיות. 7,6,5ולות אשכולות, אשכ

הדיון יתחיל לאחר פרסום המדד הסוציואקונומי קיימת בעיה  -מדד פריפריאלי 2.2

שבו נמצא בית המועצה. רון ערך  במועצות בהן מרכז המועצה לא נמצא במקום

 ר מקדים במועצות על מנת לבחון את הפערים במועצות האזוריות.סק
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 בשבוע הבא יתקיים דיון שלישי -רשויותמדד חוסן  2.3

 

רוב העבודה תהיה בצד ההכנסות מדידת פוטנציאל הכנסות הרשות  -סוכם

 ולא הכנסות בפועל. 

 .ן מבקש להעביר רעיונות לפרמטרים נוספיםרו

 

 -: ועדה לבחינת מודל מענק האיזון .3

 חייבת לקבל שיפוי מלא. -פנסיה תקציבית 3.1

לא נותן מענה  2002הבסיס לפי  .2014י ביצוע חישוב רמת ההוצאה על פי נתונ 3.2

 לצרכים קיימים.

 לנפש. תלבחון רמת הוצאה מקסימלי 3.3

 ברוטו יש לעדכן לפי המצב בשטח.-נטו, ברוטו ברוטו, שיטת חיוב הארנונה: 3.4

תעריף נורמטיבי לפי נפה שלא  -לנכסים שאינם למגורים-תארנונה נורמטיבי 3.5

ארנונה יש לבחון מחדש את התעריפים ניתן להגיע אליו, אין אישרו להעלות 

 הנפתיים על פי התעריפים בנפה בפועל.

 בעיה ברשויות המקומיות באיו"ש שכולן בנפה אחת. לדוגמא -החלוקה לנפות 3.6

 א'. ולא עם רשות מקומית כמו אריאל.-הר חברון צריכה להיות בנפת באר שבע

 .2014על פי הוצאה  ןעם לא יעודכ במדה ולא יהיה עדכון בסיס-שינוי מקדמים 3.7

כל תזוזה עם השפעה רצינית מנעד – הורדת הרגישות של המדד הסוציואקונומי 3.3

. משרד הפנים שוקל לעבור לחישוב רציף של המדד החברתי כלכלי, וך יותרמנ

 .במקום החלוקה לאשכולות

 "חוסן רשויות" הוספת מדד 9.9

 )מדורג(י חייב להיות לאורך זמן ולא מיידיכל שינו 3.10

                   צריך להיות רצוף ולא מדורג.– השונותמדד  3.11

 הדסה אלמוג –רשמה 


