סיכום מישיבת ועדת הכלכלה מיום 13.5.2020
בהשתתפות -:אלי ברכה ,דוד יפרח ,דורון שידלוב ,ניר זמיר ,איציק אשכנזי ,אלון מררי ,דגן
לוין ,שמעון קרן צבי ,דוד גמליאל ,ישראל מלאכי  ,אלון היימן ,הדסה אלמוג.
דוד יפרח מאחר שחייב להשתתף בישיבה מקבילה של רשות ניקוז ירקון מתנצל שנאלץ
לעזוב את הפורום אך מבקש להדגיש שהמועצה מתמודדת עם בעיות ,שמאמין שגם ראשי
מועצות אחרים מתמודדים איתן-:
 חוסר בשיפוי עבור ארנונה לעסקים בשל בעיה בתחשב משרד הפנים. בקשות חריגות למתן הנחות בארנונה למגורים בשל המצב הכלכלי. גידול בעלויות פינוי האשפה. חסרים בתקציב החינוך. מענק בגין "עוטף נתב"ג" ניתן רק לחצי שנה ראשונה ,יבוטל בחצי השנה השנייה. פיטורי עובדים ,עלויות שכר נוספות וכד'.אלי ברכה בטוח שהמדינה לא תוכל לקיים את כל הבטחותיה לשיפוי הרשויות המקומיות.
אצלו במועצה מקפיד לתת רמת שירות שיוכל מבחינה תקציבית להמשיך ולתת גם לאחר
סיום המשבר .המצב הנוכחי גורם לרשויות המקומיות להגיע לרמת הוצאות גבוהה שתגרור
בסופה גרעון .מרכז המועצות האזוריות החליט לא להפעיל את מערך הלימודים לכתות ד'-י' .
מועצה אזורית חוף השרון כבר הודיעה לתושבים על ההחלטה שהתקבלה.
ניר זמיר במועצה האזורית בני שמעון אין נזקים כספיים כתוצאה מהמצב .מבקש לשמוע
מה קורה במועצות אחרות .סבור שנעשתה טעות בחלוקת המשאבים בשיפוי הארנונה
לעסקים .השיפוי היה צריך להתמקד רק באותם עסקים שהושבתו .סבור שהסולידריות
חשובה ולכן החליט להצטרף להחלטת ראשי המועצות לא להפעיל את החינוך לכיתות ד'-י'.
שמעון קרן צבי-גרעון גדול בהסעות בחינוך הרגיל ,כרגע המועצה מסבסדת 40%-50%
מההוצאה בפועל  ,כל גידול במערך ההסעות יגרור גידול בגרעון .בהסעות החינוך המיוחד
עומדים במתווה של .175%
דורון שידלוב -שיפוי בארנונה בגין עסקים בעייתי בשל שתי טעויות עיקריות -:סווג נכסי
משרד הביטחון וסיווג נכסים אחרים  ,בנכסים אחרים נמצאים נכסים שזכאים להנחה על פי
ההנחיות אך לא מופיעים בשיפוי .מבקש שמרכז המועצות האזוריות יהיה עם יד על הדופק
בנוגע ל 2-בעיות אלו שמאפיינות מועצות אזוריות .נושא נוסף הינו פינוי הפסולת שגורם
להוצאות גבוהות במועצות האזוריות ,מה עוד שהמועצות בדירוג סוציואקונומי  7-8לא שופו.
הסעות חינוך -מקווה שאכן מערכת החינוך לכתות ד'-י' לא תפתח ,המתווה הנוכחי פירושו
גרעון גדול .מרגיש שמבחינה כלכלית ההוצאות מאוד גבוהות וסבור שהשיפוי בגין הפעלת
מערכת החינוך לא יכסה את מירב ההוצאות.
ישראל מלאכי -ברשויות המקומיות עם הארנונה נמוכה לעסקים ישנו פער גדול .לא מאמין
שסכומי השיפוי שנקבעו בהסכם  ,יספיקו לכל התיקונים הנדרשים .השיפוי לעסקים מיטיב

עם הרשויות המקומיות הגדולות ,העיריות החזקות בעיקר ,משרד האוצר השתמש בכספי
קרן

הניקיון למעשה לשפות את העסקים .גם הקריטריון שנקבע לסוציו  ₪ 3 ,6-1לנפש ליום
לפינוי אשפה לא מתאים למועצות האזוריות בהן העלויות גבוהות יותר .במועצות האזוריות
בתקופת הסגר כמות הפסולת הביתית הייתה גבוהה יש יותר פסולת בעלויות גבוהות ,.גם
תקצוב צהרונים מתאים לעיריות ,ככל שעירייה מפעילה יותר צהרונים כך תקבל שיפוי עפ"י
הנוסחה .
דוד גמליאל -קיימת התחייבות של משרד הפנים בנוגע לנכסים אחרים ,יש לדווח בנספח ג'
להסכם ,בטופס מקוון של משרד הפנים.
אלי ברכה -מבקש שהמועצות תעברנה עותק מכל בקשה או הסתייגות בנושא שיפוי
הארנונה למרכז המועצות האזוריות.
ועדת הכלכלה של מרכז המועצות מתייחסת לנושא התקציב ,הועדות האחרות מתייחסות
לנושאי התוכן הידע הכספי נמצא בוועדת הכלכלה .ועדת החינוך טיפלה בנושא התוכן ,סבור
שחשוב לערב את ועדת הכלכלה בכל הנושאים כספיים המטופלים מול הממשלה .מבקש
מאיציק אשכנזי להעלות את הנושא בפני שי חג'ג'.
איציק אשכנזי -חושב שאכן חשוב שאלי ברכה ייקח חלק בדיונים בטיפול בנושא התקציבי.
יפנה את הבקשה לשי חג'ג'.
אלון מררי -האוטובוסים הצהובים מהווים נטל ,מאחר שמשרד החינוך קיזז את התשלומים
בגין הימים שלא בוצעו הסעות חינוך ,המועצות המשיכו לשלם משכורות לנהגים.
שיפוי בגין ארנונה -המודל שנעשה אינו אמתי  ,האוצר לא השתמש בנתונים האמתיים של
שנת  .2020נוצרו עיוותים גדולים בנוסחה .במועצות האזוריות בלטה ההפחתה של  6%בגין
מרכולים ,הקיזוז הגבוה לא מתאים למציאות בשטח .עוות נוסף נובע מחישוב שעור הגבייה.
סבור שהשיפוי היה צריך להיקבע לפי ההנחה האמתית שניתנה ב 2020-בכפוף לאישור
רואה חשבון.
דוד גמליאל -משרד האוצר רצה להזרים מהר כסף למגזר העסקי ,לכן השתמש במודל על
בסיס  .2018לכל רשות מקומיות יש זכות להשגות על המודל.
אלי ברכה -סבור שיהיה נכון וחשוב לקבל סכום של כ 3-מליארד  ₪בשיא המשבר ,מאחר
שמטרה הייתה עזרה לעסקים.
אלון היימן -מבקש לציין שמרכז המועצות האזוריות חייב לטפל גם בפיצוי לחקלאים.
הדסה אלמוג -עדכון בנושא פורום החופים ,הוגש למשרד האוצר מסמך של המועצות
האזוריות בגין תוספת תקציבית נדרשת לחופים בשל הנחיות ההפעלה החדשות הנוגעות
לקורונה.

שמעון קרן צבי -רוצה לעדכן את הנוכחים שהחלטת הממשלה בנוגע לקבלת מענק סיוע
לעסקים מתייחסת גם להגדרה של " מוסד ציבורי זכאי "  ,שאמור לקיים מספר תנאים ע"מ
לעמוד בקריטריון הזכאות למענק הסיוע  .בשער הנגב ישנה עמותה שעומדת בתנאים .
ממליץ לכולם לבדוק אם העמותות במועצה עומדות בתנאים  ( .רצ"ב החלטת הממשלה )

עסקים עצמאיים בקיבוצים -דגן דיווח כי התנועה הקיבוצית וברית פיקוח מטפלות
במספר מרכיבים בתכנית הכלכלית של הממשלה לסיוע לנפגעי משבר
הקורונה ,המדלגות על חברי הקיבוצים .הסוגיה המטרידה מכולם היא זכאות
חברי קיבוצים עצמאים ועובדי פנים בקיבוץ למענק המיוחד לעצמאיים .רשות
המיסים מתנגדת למתן המענק מנימוקים מופרכים שכן המענק הוא רשת בטחון
אוניברסלית שפרסה הממשלה לכל עובד או בעל עסק שנפגע מהמשבר ומצעדי
הממשלה לטיפול במשבר .אנחנו בקשר שוטף עם רשות המיסים ופועלים גם
במישור הפוליטי .יו"ר מרכז המועצות ,שי חזן ,התגייס לעזור ולצדו שרים ,חברי
כנסת וארגוני העצמאיים.
ביתר הסוגיות – המענק הישיר לעסקים ,המענק המיוחד ע"ס  ₪ 500לילדים,
מבוגרים ואחרים והקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים  -הגענו במרבית
המקרים להסכמות עם האוצר והקיבוצים זכאים להיעזר בצעדי הסיוע עליהם
החליטה הממשלה.

רשמה -:הדסה אלמוג

