
 
 

 
 

 
 30.5.18פרוטקול ישיבת ועדת הכלכלה  מיום 

 
 יוסי שמעוני,נתן קוסקס,דוד גמליאלי,הדסה אלמוג,ישראל נדיבי, רון שני. -משתתפים:

 
 תשלום לאקו"מ +הפדרציה למוסיקה מזרחית .1

 
 לגופים הבאים:תמלוגים למוסיקה משלמים 

 
a. )אקו"מ )כל רשות משלמת להם ישירות 
b. )הפדרציה לתקליטים וקלטות )כל רשות משלמת להם ישירות 

c. )אשכולות )תשלום במרוכז דרך ממ"א 

d. )עילם )תשלום במרוכז דרך ממ"א 

e.  )נושא הדיון. –הפדרציה הישראלית למוסיקה מזרחית )הפי"ל 

 
במסגרת תקציב המרכז. לפי"ל יש  אלש"ח 240-מרכז המועצות משלם היום לפי"ל כ

הסכם עם מרכז השלטון המקומי, והשאלה האם אנו רוצים שממ"א ירכז את הטיפול 
 בשם כל המועצות.

 
 ההסכם על מש"מ מגדיר את התעריפים הבאים:

 
 תושבים: פטורה מתשלום 2,500רשות עד 
 אג' לכל תושב לשנה 35.5תושבים:  2501-7,500רשות בין 

 אג' לכל תושב נוסף לשנה 18(: 150,000)ועד  7,501רשות מעל 
 .11%רשות שתשלם את התמלוגים ברבעון הראשון של השנה תקבל הנחה של 

 
 : סוכם

 

 מרכז המועצות ייצג את המועצות האזוריות בלבד ולא את העסקים ביישובים.  •

ועדת הכלכלה תשלח מייל לגזברים על מנת לברר אלו יישובים מחוייבים וכמה  •
 ה משלמת היום מול תעריפי מש"מ. המועצ

מש"מ עדיין לא סיימו את המו"מ מול אקו"מ, לכן גם מרכז המועצות לא מקבל  •
 החלטות אלא מחכה לסיכום של מש"מ. 

 

 צו  ארנונה אחיד .2
 

משרד הפנים הכין נוסח להצעת מחליטים לממשלה בנושא צו ארנונה אחיד. רון שני 
 2025הציע לקיים גוף קבוע שיהיה בורר בכל נושאי הארנונה במדינה לפחות עד 

מועד סיום תהליך יישום הרפורמה בכל הרשו"מ . קביעת תקציב ידוע מראש על מנת 
 ליישם את הרפורמה כ"כ הגדרת נכס.

 
על הגדרת "נכס" אחידה. נמסר שמשרד הפנים רוצה בשלב ראשון לפעול יש לעמוד 

ברוטו, כאשר את הגדרת הנכס -לצמצום סווגים בלבד ולעבור לשיטת מדידה ברוטו
 .2025האחידה רוצה לדחות ל 

 
עמדה זו לא מקובלת עלינו, מאחר והיא משאירה את המערכת במצב של שינוי 

י שיטת מדידה תגרום לצורך במדידה של במשך שנים מאוד רבות. בנוסף, שינו
 הנכסים, והגדרת נכס תגרור גם היא מדידה. אין בארץ די מודדים לבצע זאת.



 
 

 
 

 
מ"ר )כולל מע"מ(. יש לעמוד על כך שיהיה שיפוי לרשויות \₪ 1 -עלות מדידה היא כ

 עבור המדידה.
 

 הדסה מייצגת אותנו בתהליך.
 

 קייטנות .3
 

מחירי הקייטנות. לאחר מו"מ עם מש"מ הוספו לצו שר הפנים הוציא צו לפיקוח על 
 מספרי מינימום לפתיחת קייטנה.

 הבעיה במועצות האזוריות שאין ביישובים מינימום משתתפים  לפי צו הפיקוח. 
 

קיימים מספר מודלים במועצות האזוריות. עבור ההסעות ניתן לגבות בנפרד. ברוב 
לא גובה לפי תחשיב נפרד לכל המועצות התעריף של ילד הינו אחיד והמועצה 

 קייטנה על פי מספר הילדים )רצ"ב החומר(.
 

 עדכונים –רשות המים  .4

 
רשות המים הקימה ועדה בראשות בלניקוב לבחינת משק המים, בעיקרה המודלים 

 הכלכליים במשק המים. 
 

המודל של חברות עירוניות למים ולביוב במועצות האזוריות התקבל על ידי רשות 
המים. מוסכם המודל וולונטרי ושכאשר יישוב מעביר את מערכת המים הקורסת 

 מאגודה למועצה האזורית יש לשלם לשיקום התשתיות. 
 

 משגב ועמק יזרעאל.  המודל מחייב  תחשיב כלכלי. רשות המים עשתה פיילוט במו"א

 
 התעריף בגין מים+ ביוב במועצות האזורות גבוה יותר מהתעריף העירוני.

במודל שהציעה רשות המים, אכן יש הפחתה במחיר לצרכן, אך אין מספיק כסף 
 לשיקום המערכת. 

 
הועדה של בלניקוב הוציאה קול קורא , ממ"א לא הגיש עמדה של המרכז. תמי שור 

להגיש עמדה של מרכז המועצות האזוריות לפני השימוע שיהיה אישרה לרון שני 
 בעוד שבועיים.

 
 רון יעביר לחברי הוועדה את התייחסותו ומבקש הערות.

 
 חלף היטל השבחה  .5

 
 12%-בפריפריה ישנן הנחות על הקרקע, המועצות האזוריות בפריפריה מבקשות ש

 דנה ועדת הקרקעות. יתקבלו גם על ההנחה שרמ"י נותנת בגין הקרקע. בנושא זה
 

 מד"א .6

 

המועצות האזוריות משלמות סכומים גבוהים בגין שירותי נט"ן. למרכז המועצות 
האזוריות נקבעה ישיבה עם מד"א, הועדה מציעה לצרף את גזבר הגליל העליון 

 לישיבה, בתאום עם אורי.
 

 הדסה אלמוג –רשמה         


