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הנדון :קידום מצבן של הרשויות המקומיות בעלות מעמד סוציואקונומי גבוה
חיים שלום,

אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת
מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון .
כידוע ,הרשויות הח"מ  נמצאות במצב מיוחד :מצבם הכלכלי של מרבית תושבי
הרשויותהואטובמאוד.ואולםמצבההכלכלישלהרשותהואמתחתלסבירואף
ברשויות מסויימות רע עד כדי כך שחלק מהח"מ מתקשים מדי שנה לאזן את
תקציבהרשות!! 
הסיבה הראשונה למצב זה קשורה בעובדה כי רוב הח"מ אינן זוכות לקבלת
תקציבי איזון ופיתוח בשל מעמדן הסוציואקונומי או שחלקן מקבלות סכומים
זעומיםשכללאינםעוליםבקנהאחדעםצורכיהן. 
הסיבההשנייההיאשרירותליבושלהשלטוןהמרכזיבמדינתישראלאשרמבקש
לממןשירותיםממלכתייםבאמצעותההכנסותהעצמיותשלהרשותהמקומיתבין
אםבאמצעותמצ'ינגבתקציביםבלתירגיליםמקרנותהפיתוחוביןאםבאמצעות
מצ'ינגבאמצעותשימושבארנונה. 
מדובר בתהליך שהחל כבר לפני כ  10שנים .במסגרת התהליך חוקקו  חוקים
ותקנותרביםשצריךממוןרבכדילממןאתיישומם.למרבההצערהמחוקק,או
הגוף שהתקין את התקנה ,היה אדיש והתעלםמהעובדה כי הרשויות המקומיות
לא יוכלו לעמוד בכך כלכלית .חלק מהרשויות התמודדו עם תהליך זה על ידי
העלאתהארנונהאךבשניםהאחרונותנחסםאףאפיקזה(כמעטלחלוטין)–מהלך
אשרמכבידעודיותרעלהרשויותהח"מ.ולאזואףזו:נאסרעלרשויותמקומיות
להסתייע במקרים ספציפיים ( קרן חינוך יישובית לדוגמא )  לגבות כספים
מתושביםאףאםהתושביםחפציםבכך .
כעת מתרחש הגרוע מכל :חלק מהח"מ כבר צמצמו בכמות ואיכות השירותים
הניתנים לתושביהן כדי לאזן את תקציביהן .החלק השני ,שעדיין לא צמצם,
מתחיללהיערךלכך .
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כאמור ,תוצאת התהליך הנ"ל היא פגיעה מתמשכת קשה בתקציב השוטף של
הרשותוגםבתקציבהפיתוחשלה .
קיימותדוגמאותרבותאךנביארקמעטעלמנתלהמחישאתטענותינו :
 .1היטל הטמנה -לא נרחיב הרבה על ה"פארסה" הנקראת היטל הטמנה .רק
נאמר שמדובר בהוצאה שברשויות רבות מגיעה לכ  1אחוז מתקציבה השוטף
של הרשות!!  ברשויות הח"מ המצב חמור יותר .הרי ההסדר העקרוני באשר
להיטלהיה,ביןהיתר,שכספיההיטלישובולרשויותלצרכיהגברתהמיחזור.
בפועל ברוב הקולות הקוראים בשנים האחרונות נחסמה דרכן של רשויות
בעלותמצבסוציואקונומיגבוה.תוצאתהדבריםהיאשהח"ממשלמותעשרות
מיליוני₪לקרןהניקיוןמדישנהאבללאמקבלותמאוםבתמורה!! 
 .2חסימת תקציבים ממשרד התרבות והספורט -הח"מממעטותלקבלתקציבים
מסוג זה בשל הצבת המשתנה הסוציואקונומי של  1עד  6ברוב הקולות
הקוראיםכתנאיסף.
 .3חסימת תקציבים ממשרד השיכון-הח"מ כמעט לחלוטין לא זוכות לקבלת
תקציבים  ממשרד זה בשל הצבת המשתנה הסוציואקונומי של  1עד  6ברוב
הקולותהקוראיםכתנאיסף.
 .4תקצוב דיפרנציאלי בתכנית מתקנים  2020של הספורטוטו -הח"מ נדרשות
לממן המתקן  שהספורטוטו היקצה להן מתקציבי הפיתוח שלהן בסכום של
 70%  מעלות הפרוייקט!! ממש כך ובלי בושה!! האם ברשויות הח"מ לא
ממלאיםהתושביםטפסיספורטוטו?
 .5שיטור קהילתי ועיר ללא אלימות -סיוע המשרד לביטחון פנים הן בנושא
השיטור הקהילתי והן בנושא עיר ללא אלימות מביא בחשבון את המשתנה
הסוציואקונומי.
 .6מימון הסייעת השנייה- איןחולקעלחשיבותהגברתצוותההוראהבגניםאבל
זהושירותממלכתישהינומטלהשלמשרדהחינוך.מדועאנוצריכיםלהשתתף
בכך.עלינובנושאזהממימוןשל13אחוזבסייעתהראשונהל20אחוזבסייעת
השנייה:הכבדהכלכליתנוספתעלהתקציבהשוטף.
 .7תקצוב דיפרנציאלי של משרד החינוך בתשלום אגרת שכפול חומרי מלאכה
וערכות טכנולוגיות-זו דוגמא גרוטסקית במיוחד .גם בדברים כאלו משרד
החינוךמנצלאתהח"מ!!
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כאמור,קיימיםעשרותמקריםשלקיפוחתקציבישלהח"מאבלהבאנורקמקצת
לשםהמחשה .
הדוגמאות להלן הן ייחודיות לח"מ .יש לזכור כי קיימות בנוסף גם הוצאות
אדירותנוספותכמוהנגשהלנכים,בטיחות מתקנים,דרישות מכבידותשלרשות
כב"א ,הסכם השכר הקיבוצי מראשית  2016 ,הסעות בחינוך וברווחה ועוד
שמכבידות על כלל הרשויות המקומיות ואף הן - יש בהן כדי להכביד הכבדה
כספיתשלממשעלהח"מ .
מהאנומבקשיםלשנות? 
 .1מתן תקציבי האיזון לרשויות לא רק לפי המשתנה הסוציואקונומי אלא גם לפי
היכולת הכלכלית האמיתית של הרשות .אנו מברכים את מש"מ על ועדה
הפועלת בימים אלו בניסיון להתמודד עם הנושא ומצפים ללוחות זמנים
מוגדריםלסיוםעבודתה .
 .2מניעת חסימת האפשרות לח"מ להתמודד בקולות קוראים-כלרשותבמדינת
ישראל צריכה להיות בעלת אפשרות לקבלת תקציב בקול קורא בלי קשר
למצבה הסוציואקונומי .אפשר לתת יותר לרשות חלשה ופחות לרשות חזקה
אבלחסימהמוחלטתאיננהראוייהואיננההוגנת.
 .3ביטול כל תקציב דיפרנציאלי קיים והתנגדות גורפת להרחבת המהלך של
תקצוב דיפרנציאלי.
 .4קידום הבג"ץ בנושא היטל ההטמנה אשר הוגש בנובמבר .2015

ברור לנו כי רק מעורבות  אינטנסיבית של מרכז השלטון המקומי יכולה להביא
לשינוי .

נודהלתיאוםפגישהעםכלהח"מ .


העתק :מנכ"ל משרד הפנים ,מר מרדכי כהן
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מר שלמה דולברג
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עלהחתום :


מועצה המקומית

חתימה

שם ראש המועצה

 1

אורנית 

שלומילנגר 



 2

אלפימנשה 

שלמהקטן 



 3

אלקנה 

אסףמינצר 



 4

ביתאריה–עופרים 

אבינעים 



 5

ביתדגן 

רחמיםתנעמי 



 6

בנימינה–גבעתעדה 

פינקיזוארץ 



 7

הודהשרון 

חיאדיב 



 8

הראדר 

חןפיליפוביץ' 



 9

זיכרוןיעקב 

זיודשא 



 10

יסודהמעלה 

אילןאור 



 11

כוכביאיר–צוריגאל 

שימיאליאל 



 12

כפרורדים 

סיוןיחיאלי 

 13

כפריונה 

אפריםדרעי 



 14

כפרשמריהו 

דרוראלוני 



 15

כפרתבור 

יוסףדולה 



 16

מזכרתבתיה 

מאירדהן 



 17

מטולה 

דודאזולאי 



 18

מיתר 

אבנרבןגרא 
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 19

סביון 

מוטילנדאו 



 20

עומר 

פיניבדש 



 21

צורן–קדימה 

שביטמס 



 22

קריתטבעון 

דודאריאלי 



 23

רמתישי 

עפרבןאליעזר 



 24

ראשפינה 

אביהודרסקי 



 25

שוהם 

גילליבנה 
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