פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 27.1.16
בהשתתפות -:אלי ברכה,משה ליבר,דורון שידלוב,מנשה דוד ,יצחק אגוזי ,שמעון קרן צבי,
שמעון אהרונסון ,דוד גמליאל ,הדסה אלמוג ,ישראל נדיבי ,רון שני

 .1היטל שמירה
אורי בן יהודה-רכז בטחון מ.מ.א -התקיים דיון בנושא אצל מרדכי כהן ומרכז השלטון
המקומי .מרכז המועצות ומרכז השלטון המקומי הביעו דעתם על הכללים החדשים.
קובעים את גובה האגרה ולא ניתן לממש את אבטחת היישובים כפי שקיימת היום.הנושא
השני הנו מרכיבים שנכללו בחוק היטל השמירה .טיעון אחד של משרד הפנים הוא שהמשרד
לבטחון פנים קבל כספים רבים ולא מעבירם לרשויות .טיעון נוסף -ההשלמה צריכה להיות
מכספי ארנונה.
מרדכי כהן ,משרד הפנים ,ביקש להגיש ברמת מועצה אזורית מה היה החיוב הקודם על פי
יחידת דיור לעומת הבסיס החדש שהוא על פי השיטה המטרית .הבקשה היא לרכז את
הנתונים מכל המועצות האזוריות .התעריף המקסימלי שניתן להגיע אליו בתוספת הפרמטרים
המיוחדים הינו נמוך.
במועצות התעריף הינו ליישוב ,בבדיקה שנערכה במועצה אזורית גזר ,התעריף המינימאלי
הינו בסביבות  8.5ש"ח למ"ר גבוה בכ 40%-מהתעריף המוצע בתקנות .בעיה נוספת שחלק
רציני ממרכיבי הביטחון ההכרחיים למועצות אזוריות ,לא נלקחו בחשבון .לכן הדרישה לחזור
לשיטה הקודמת.
רון שני -האם לא ניתן לקבוע תעריף אחיד במועצה ולאזן בין הישובים השונים?
דיון :החיוב צריך להיות לפי ישוב ,ולא ממוצע של מועצה.
עמדת משרד הפנים :לא ניתן לחזור לשיטה הקודמת (חיוב לפי בית אב) ,אלא רק לשיטה
החדשה (חיוב לפי מ"ר בית) ואז יצטרכו להעלות את התעריף.
אלי ברכה שמירה היקפית רק בתחום המחנה .השמירה ביישוב  :סייר +רכב במועצה
תעריף לכל ישוב .חוק העזר חל על כל המבנים.
דורון שידלוב -למועצה חוק עזר חדש .עלויות השמירה בתוך כל יישוב .התעריף נע בין 5-6
ש"ח למ"ר .מחכים לאישור משרד הפנים .התעריף ברמת יישוב הענקת הסמכות לועד
המקומי.
יצחק אגוזי -התחשיב בוצע כמעט לכל היישובים,יישוב שגבו  80ש"ח לחודש ליח"ד יכולים
לעמוד בתעריפים המוצעים .יישובים שגבו  120ש" ליח"ד בבעיה .ניתן לתת הנחות על פי
הנחות מארנונה ,ניתן להחליט על מודל ההנחה .להעלות את התעריפים המקסימליים בעוד
. 10%-20%
סוכם -אורי יעביר רשימה נוספת של מרכיבי בטחון שלא נמצאים בנוסח החוק.
בעיה נוספת התעריף לא עודכן מאז הכנת העבודה .יש לעדכן את העלייה בשכר השומרים
שעלה בכ.30%
מנשה דוד -מאחר שכל היישובים בעמק חפר גדולים לא קיימת בעיה בתעריף.
סוכם -רון מבקש מכל חברי הוועדה להעביר את חישוב תעריף בהשוואה לתעריף קודם ,כמו
כן אם במו"מ מול משרד הפנים תאושר עליה של  20%-30%של תעריף הבסיס ,התעריף
המעודכן אמור להספיק.
 .2עדכון בנושא מים-
משה גרזי החליף את תמי שור בתפקיד אסדרה ברשות המים .נערכה פגישת תיאום שבה
רון נתן סקירה על כל הנעשה .המודל המוצע של מרכז המועצות האזוריות נשאר בעינו,
למים הביתיים בלבד ,בתחום המחנה .קניית המים ממקורות ,התעריפים – תעריפי תקנות.
יש אפשרות להקים אגודה שיתופיות אזורית ,התאחדות חקלאי ישראל התבקשו להציג מודל
פעולה לאגודה .מודל חברה עירונית לביוב ומים פועל וקיים כבר ב 15-מועצות אזוריות ,ולכן
הוא ידוע ומוכר.

רשות המים מקדמת תיקון ל"חוק המים" ,שמפריד בין הפקה לאספקה .לפי המודל המוצע
יהיו שני סוגי רשיונות :רישיון להפקה ורישיון לאספקה .המפיק את המים ימכור אותם
למסלקה (סביר שמקורות) בתעריף שייקבע על ידי רשות המים ,תעריף שייתן פיצוי על עלות
ההפקה.
בעל רשיון אספקה -יקנה מהמסלקה ויספק לצרכן בתעריפי התקנות.
היטלי ההפקה (בצורה זו או אחרת) שכיום מועברים לאוצר ,ישארו במשק המים .כסף זה
יממן את הירידה במע"מ לצרכנים.
הנושא קשור יותר לחקלאות ,ולכן עמדתנו היא לתמוך בעמדת התאחדות חקלאי ישראל.
 .3צו ארנונה אחיד-
ישנו צוות משותף למרכז המועצות ולמרכז השלטון המקומי ואגוד הגזברים הפועל לגיבוש
צות ארנונה אחיד .הצוות מטפל בהגדרת נכס אחידה .הגדרת מדידה אחידה לפי ברוטו
ברוטו.
הצוות פועל להכנת צו ארנונה אחיד לרשויות עם מנעד תעריפים מקסימום למינימום.
.4

הצעת חוק ימי האשראי-
תהיה אפשרות לקבלת חשבון ולא חשבונית מס לצורך העברת התשלום לרשויות המקומיות.

רשמה -הדסה אלמוג

