לכבוד
מר בנימין נתניהו,
ראש הממשלה

ה' באלול תשע"ב
 32באוגוסט 3103
00400

מכובדנו ראש הממשלה,

הנדון :השלטון המקומי בישראל  -גוף אחד עם עמדה מאוחדת לקראת תקציב 3102
הצעת האוצר לקצץ סך של  0.3מיליארד  ₪בתקציב הרשויות הבלתי נתמכות ,על מנת לממן
באמצעותו סיוע לרשויות נתמכות ,הכניסה רוח עוועים וחוללה סערה בקרב הרשויות
המקומיות בישראל.
אנו מודים שעברו עלינו ימים לא קלים ,בהם נבחנה יכולתנו לגלות איפוק ,להידבר ,למצוא
נתיבות להסכמה מחד ,ולא להתפתות ולהיגרר אחר הצעה כספית המושטת לחלקנו ,על
חשבון חברינו האחרים  -מאידך.
אנו מקוים שלא הייתה כאן כוונה של הפרד ומשול .כוונת המציעים הצעת נפל זו  -כשלה.
ישבנו ,דיברנו ,ניתחנו הדברים במסגרת ישיבת הועד המנהל והגענו להחלטה שאין ראויה
ממנה:
השלטון המקומי דוחה ברוב מוחלט את הניסיון לקחת מחלקנו ולתת לחלקנו האחר,
משום שזהו תפקידה של המדינה להגדיל את תקציבי השלטון המקומי ולא תפקידן של
הרשויות המקומיות עצמן ,לאזן את תקציבי המדינה.
מרכז השלטון המקומי על כל מרכיביו ,גיבש את דרישותיו מממשלת ישראל בתקציב 3102
כלהלן:
 .0מרכז השלטון המקומי מתנגד ליוזמת אגף התקציבים באוצר לקצץ בתקציבי
החינוך והרווחה ברשויות הבלתי נתמכות ,וכן מתנגד ליוזמה להלאמת הארנונה
הממשלתית ולהקמת קרן ארנונה ממשלתית.
 .3מרכז השלטון המקומי דורש להגדיל את תקציבי האיזון לסך של  2מיליארד ₪
המהווים  011%מנוסחת הצרכים לאיזון .מרכז השלטון המקומי דורש העמדת
תקציבי הפיתוח לסך של  011מלש"ח לשנה.
 .2מרכז השלטון המקומי דורש תגבור תקציבי החינוך והרווחה לרשויות חלשות
ולרשויות פריפריה כך שיבואו ממקורות ממשלתיים תוספתיים ,ולא על חשבון
הרשויות הבלתי נתמכות.

אנו ממתינים ,מכובדנו ראש הממשלה ,להתייחסות ממשלת ישראל לדרישותינו אלה ,מתוך
תקווה ואמונה כי המענה שנקבל ימנע את הצורך להיאבק עליהן.

בכבוד רב,

רון חולדאי
ראש עיריית ת"א-יפו
ויו"ר פורום ה00 -

שלמה בוחבוט
ראש עיריית מעלות תרשיחא
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר אלי ישי – סגן ראש הממשלה ושר הפנים
ד"ר יובל שטייניץ  -שר האוצר
מר גדעון סער – שר החינוך
מר משה כחלון – שר הרווחה והשירותים החברתיים
מר שמואל ריפמן – יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצ"א רמת נגב
ראשי הרשויות המקומיות

