סיכום מפגש בנושא תקציבים ברשויות מקומיות 13.5.2020
 אורחים :
o

סאלח ח'וטבא ,ממונה רשויות במשרד הפנים ,מחוז צפון

o

עלאא גנטוס ,יועץ לוועד ראשי הרשויות

עיקרי הדברים  -סאלח ח'וטבא ,משרד הפנים מחוז צפון
-

ישנם פערים בצרכים של רשויות במיוחד בפעולות חירום .

-

יש צורך להבחין בין הפער התזרימי לתקציבי .

-

שיפוי מתבצע כאשר הרשות מפסידה הכנסות שאמורות היו להיות לה .המדינה משלמת כנגד הוכחות
לפגיעה מגובות במסמכים.

מענקים :
-

מענקים מיידים  -חולקו מענקים כשלב ראשון לרשויות עם רוב מוסלמי ( 50%מהתושבים מוסלמים )
ועוד שתי רשויות יהודיות בית שמש ונתיבות בגלל התפשטות מוגברת של המחלה בישובים אלו  .תקציב
שיועד לביצוע פעולותשל רכישת ציוד ומיגון בסיסי .הרשויות יקבלו את התקציבים בהמשך על סוג של
פעולות שכבר בוצעו.

-

תקשורת עם תושבים ותקציב הסברה  :הסברה הינה מרכיב מאד חשוב בתקופת קורונה  ,חשוב
שמנהיגי המועצה יהיו בקשר עם התושבים ויגבירו את הפעילות (פיסבוק ,מודעות ועוד  .)..לשם כך ניתן
תקציב על חשבון מענק האיזון אשר הוקדם.

-

פיקוח עירוני :כל רשות קיבלה מכתב עם הבהרות וסדר פעולות כל פעולה בתחום על מנת לסייע בהגברת
הפיקוח -ועדת הקצאות תחליט מה מתאים ומה לא .

-

שיפוי על ארנונה למגורים  -יש טענות של הרשויות הערביות על אובדן הכנסות מארנונה למגורים .מצב
הגביה כמעט אפסי בגלל ההסגר קשה בשלב זה להעריך ולאמוד את הפגיעה .המצב בבחינה ונמצא
בניתוחים תקציביים בכדי לקבל תמונה ברורה של השלכות הקורונה על גבית ארנונה ולהציף את הצרכים.
.

-

אובדן ארנונה עסקית :עסקים שנסגרו בתקופת הקורונה פטורים מארנונה עסקית עד ל  3חודשים ,
ברשויות הערביות הפגיעה הייתה בסך של  49מליון ₪

-

קיים מחסור בשטח למסחר ותעשיה ברשויות ערביות לממצי המשאבים יש יכולת לפעול להגדלת שטחי
המסחר ותעשיה בישובים הערבים ,דרך חיבור לאזור תעשיה קיים וקידום חלוקת ארנונה.

אתגרים מהשטח :
-

איך הרשויות הערביות יתמודדו עם מצבי חירום בעתיד ברמה של צרכים מידיים ,שיפוי ,התארגנות ועוד.

-

המענקים המידיים של החרום  :רוב התקציב שאושר לרשויות הוא עבור פיקוח ,כאשר רוב הרשויות
הערביות אין להם אך ניתן להסית ולהסב בין סעיפים ללא הגבלה  .וגם זו יכולה להיות ההזדמנות להרים
מערך פיקוח מסודר ברשויות הערביות.

-

התקציב משמש מתחילת תקנות החירום ובשוטף

-

טענות שהתקציב הגיע לרשויות באיחור – לא מדויק לדבר על איחור .לקח זמן שעד שנאספו הצרכים של
הרשויות ובגלל כך הוקדם מענק האיזון שמתוכו  ₪ 50,000להסברה על חשבון תקציבי הקורונה.

-

שיפוי ארנונה מגורים  :קשה למדוד במהלך השנה אם יש נזקים .המדד יהיה ברור בסיום השנה .ידוע
שתהיה פגיעה אבל צריך למדוד ועל פי המידע יתקבלו החלטות  .בעקבות השביתה של הרשויות הערביות
שר הפנים הטיל על המשרד ועדה לבחון הנושא.

-

שיפוי לעסקים – שאין פיצוי לנזק העקיף כתוצאה מהסגר והעדר הכנסות לעסקים .כרגע השיפוי מסייע
בסגירת הפער התזרימי ולא התקציבי .עדין קשה לראות השפעה עקיפה.

עיקרי הדברים  -עלאא גנטוס ,יועץ לוועד ראשי הרשויות
-

שביתה  :במידה ולא תהיה התקדמות השביתה תוחרף בהמשך.

-

שיפוי  :השיפוי משפה את החלק של הארנונה מעסקים אבל לא מארנונה למגורים  .הרשויות החלשות
כמעט ולא שופו בשל כך  .שיטת השיפוי צריכה להיות אחרת  .המדינה הפקירה את הרשויות הערביות
אשר מהוות  80%מהרשויות החלשות והתושבים הערבים מהווים  84%מהאוכלוסיה החלשה ,פי 3
אבטלה בישובים הערבים.

-

הנחות מארנונה ברשויות ערביות  ,35%עם החרום זה יגדל ל  50%שמשמעותו  200מליון  ₪הגידול
בהנחות לארנונה ב  67הרשויות הערביות.

-

הדרישות לשר הפנים :
o

 200מיליון  ₪שיפוי ל  67רשויות ערביות

o

ביטול מענק מותנה (בתהליך).

-

חלקן של הרשויות הערביות בשיפוי לעסקים הוא  47 - 1.7%מליון  ₪מתוך  2.8מליארד  ₪מענק!

-

תפקיד ממצה המשאבים –
o

יש לקיים מעקב אחר שיפוי העסקים – מעבר עם הגזבר/מנהל הגבייה על השיפוי ובחינה
שהנתונים תואמים .הרבה עסקים הוגדרו כ"נכסים אחרים" בספרי הרשות ולא קיבלו שיפוי,
אבל יש  190מלש"ח שלא חולקו ואפשר להגיש ערעור ולקבל שיפוי גם לעסקים שהוגדרו
"נכסים אחרים" .עלאא ישלח טבלה שלפיה נעשה החישוב לשיפוי עסקים כולל נכסים אחרים.

o

תפקיד ממצי המשאבים :כממצי משאבים צריכים לעקוב אחר המענקים בתקופת הקורונה
ולדאוג לקבל את הכספים .

מענקים:
-

יש לעקוב אחרי המענקים ודיווחים כמו סלי מזון וחומרי ניקוי וכו'  ,הדיווח יתבצע עד סוף יוני .במידה ולא
בוצע  -הכסף לא יתקבל לרשות .

-

מענק שמירת ניקיון (פיצוי על גדילת עלויות פינוי אשפה) 40 :מליון  ₪לרשויות שמקבלות מענק איזון ,זה
לא טעון דווח אך צריך לוודא כמה כסף קיבלתם ולעקוב אחרי הכספים .

-

מענק משרד הפנים  :אפשר לנצל את הכסף לפעולות נוספות הכוונה לעשות הסתה לתקציב.

-

תקציב המדינה  :2020מתייחס בהשלכות קורונה על המשק

-

תקציב  : 21-22תקציבים כלכליים

-

קולות קוראים  :בתקופה זו יצאו יהיו הרבה קולות קוראים בעקבות הקורונה .יש להגדיר ברשות נושאים
חשובים לפיתוח וקידום ולייצר עבורם תוכנית על מנת להגיש ולקבל עוברם מתקציבי הקורונה .,כל
רשות צריכה להיות ערוכה ע"מ לקבל תקצוב מהיר  ,יש לערב מנהלי מחלקות בתהליך ולבנות יחד אתם
תרחישים .דוגמה שהדגיש – שיפור מצב הכתות בעקבות מגבלות הקורונה – הרחבת מס' הכתות.

-

מצוי בהחלטה  : 922עדיין הרבה תקציבים שלא מומשו .דגש על תקציבי חובה ממשרד הפנים .יש
הרבה תקציבים לסקרי נכסים ,מספור בתים ושילוט רחובות .סקר נכסים יכול להגדיל את נתח החיוב
משטחי מסחר עוד לפני שפונים לאיתור שטחי מסחר חדשים.

-

לנושא סלי מזון ומוצרי חיטוי (מפעל הפייס) יש להגיש דיווח (מה בוצע/לא בוצע) עד סוף יוני

