פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום  10.6.2020בזום
בהשתתפות -:אלי ברכה ,שמעון קרן צבי ,אלון היימן ,גיורא זלץ ,ג'קי להב ,דוד גמליאל,
דוד יפרח ,אופיר ליבשטיין ,יצחק אגוזי ,אריק דאובה ,דגן לוין
אלי ברכה-תכנית אסטרטגית ממ"א
במפגש שנעשה בין מספר ראשי מועצות בנוגע לתוכנית האסטרטגית של ממ"א ,הוחלט
לתעדף את הטפול בנושא הותמ"ל והועדות גיאוגרפיות.
המטרה :לקדם את עמדת ממ"א בנושא ותמ"לים וועדות גיאוגרפיות ע"י הכנת נייר
עמדה מקיף.
באחריות אלי ברכה ,לבחור את היועץ המתאים .התקציב לנושא עומד כרגע על סך
 ,₪ 150.000אם יידרש תקציב נוסף תהיה פנייה למועצות .יש להתחשב כמובן במעבר
התכנון לאחריות משרד הפנים ולראות את עמדת המשרד ,שסביר להניח תהיה מכוונת
תכנון אזורי.
עדכונים-:
 .1שיפוי ארנונה – הועברו הסכומים על פי הסיכום עם האוצר בסוף אפריל ובסוף
מאי .אין עדיין התייחסות לדיווח בגין נכסים אחרים .על פי הסכם ההעברה תבצע
רק בסוף יולי ,יש לעקוב מול הגזברים ,אם משרד הפנים העביר הסתייגויות.
 .2ארנונה ועדים מקומיים -מועצות שדיווחו על ארנונת ועדים שהוטלה על נכסים
שאינם למגורים ,נדרשו להעביר למשרד הפנים ,מסמכים המראים כי ההטלה
חוקית וכי בוצעה בהתאם לכללים( .הטלה לפני .)2005
 .3אוטובוסים צהובים להסעות תלמידים תקציב  -2020הועדה הבינמשרדית תחל
באיסוף הנתונים לקראת ביצוע החלוקה למרות שאין תקציב מדינה .2020
בתקנה התקציבית ישנם כ 5-מלש"ח ,שי חג'ג' פנה לשר האוצר בבקשה
להעמיד את התקנה התקציבית על סך 30כ -מלש"ח .על פי ההסכם בין משרד
האוצר לבין מרכז המועצות האזוריות.
 .4הוצאות חריגות בתקופת קורונה -היחידה הכלכלית של מש"מ שלחה טופס
אקסל לכל הגזברים ,אותו הם מתבקשים למלא ולשלוח ,ישנה שורה מיוחדת
להוצאות המועצות האזוריות בגין צ"חי.
 .5תקציבי חופים -משרד הפנים אישר תקציב החופים עם תוספת מיוחדת בגין
ההנחיות לשמירת ניקיון בגין הקורונה .רשויות מקומיות איתנות ,לא תוקצבו.
 .6תקציב שיקום כבישי יישובים -מרכז המועצות האזוריות שלח קובץ למהנדסים
למילוי פרטי סטטוס הכבישים ביישובים .תחשיב כספי מודולרי לצרכי שיקום
נעשה על ידי משכ"ל .מרכז המועצות האזוריות ייפנה לקבל תקציב ייעודי
לשיקום  .בעבר תוקצבו  100מלש"ח לשנת תקציב במשרד לפיתוח הכפר
לשיקום תשתית בישוב הוותיק.

 .7משרד החינוך תקציב מוחזקות(על יסודי)
ארבעה מסלולי הקצאה - :לפי מדד פריפריאלי יישובי – למ"ס
 רשויות מעורבות. איום בטחוני. איום בטחוני מוגבר.השינוי הוא שמדד הפריפיריאליות מחושב ,על פי הישוב בו נמצא בית הספר .בית
ספר שעונה על כמה פרמטרים יתוקצב לפי הגבוה.
 .8הארכת תקנות רשו"מ סמוכות נתב"ג -אושר התקציב עד סוף שנת הכספים
.2020
 .9קיטון בהכנסות הרשויות המקומיות בגין תקציבי חינוך שקוזזו -המועצות
האזוריות נפגעו בשל עלויות האוטובוסים הצהובים ששולמו גם בתקופה שלא
בוצעו הסעות תלמידים.
סוכם -הדסה תפנה לאחת המועצות עם צי רכב צהוב לבחון את משמעות העלות.
 .10דו"ח הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים -לגבי ליקויים-
דיווח שמעון קרן צבי -במועצה האזורית שער הנגב נערך סקר של הרלב"ד
ביישובי המועצה .ביישובים הוותיקים לא כל הדרכים סטטוטוריות .הסקר
מתייחס לסיכונים הבטיחותיים ביישובים.
במועצה הוחלט -לבצע סקר פנימי ובמקביל לבצע הערכת תקציבית .עדיין לא
נוסחה תשובה לרלב"ד .קיימת בעיה בהגדרת הדרך ביישובים -:האם ההגדרה
הנה שפ"פ או "דרך" כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה .ואז ההתייחסות הנה
כאל משהוא ציבורי .לאור בעייתיות הנושא ובשל החשש שיהפוך לבדיקה
רוחבית בכל היישובים הוחלט:
א .תקבע ישיבה עם מנכ"לית הרלב"ד ואלי ברכה במטרה להבהיר מהן
המטרות ,הסמכויות וכיצד ניתן להגיע לשיתוף פעולה .זאת לפני פגישה עם
שרת התחבורה.
ב .תקבע ישיבה  /שיחה עם אלי ברכה ,שמעון קרן צבי ,היועצת המשפטית של
שער הנגב והיועץ המשפטי של מרכז המועצות.
 .11רשות המים אסדרה ותקנות – ג'קי להב
ג'קי ביקש להצטרף לישיבת הועדה ולהעלות את הנושא על מנת להציף את
הבעייתיות בהתנהלות מול רשות המים בנושא האסדרה ,במרחב הכפרי.
אלי ברכה -יש לעשות תאום במרכז המועצות בנושא המים ,איזו ועדה מטפלת
בנושא ,או שהנושא מחולק בין מספר ועדות.
סוכם -תיקבע ישיבה בין -:אלי ברכה –יו"ר ועדת הכלכלה לבין עובד נור-יו"ר
הועדה החקלאית .
תיקבע ישיבה נוספת בהשתתפות :אלי ברכה ,הדסה אלמוג ,ונציגי מנכ"לי
חברות המים והביוב במועצות האזוריות.
רשות המים מקדמת את נושא האסדרה במרחב הכפרי ללא שיתוף פעולה עם
מרכז המועצות .מנכ"לי חברות הביוב והמים במועצות האזוריות מגיעים לשימוע
שעורכת רשות המים ,יש להציג עמדה של מרכז המועצות בנוגע לכל נושאי
האסדרה והתעריפים.

סוכם -לאחר עריכת הפגישה הפנימית ,במרכז המועצות תקבע פגישה עם דני
גרינוולד ,האחראי על האסדרה ברשות המים עם צוות של מרכז המועצות
שייקבע לצורך הטיפול בנושאי במים והביוב במועצות.
רשמה -הדסה אלמוג

