לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל

ו' בטבת ,תשע"א
 35בדצמבר4232 ,
7028

אדוני ראש הממשלה,

הנדון :התערבותך האישית בפיתרון המשבר בשלטון המקומי בישראל
בהמשך למכתבנו אליך מיום  9בדצמבר  ,4232בו הודנו לך על דבריך המעודדים בועידת השלטון
המקומי ,אנו מ בקשים את התערבותך האישית במשבר.
כזכור ,ביום  37באוקטובר  4232נפגשנו עימך ,והצגנו בפניך את מצוקות השלטון המקומי בישראל.
בנוסף ,תיארנו בפניך מכשולים מבניים וחוקתיים הפוגעים בראש ובראשונה באזרחי מדינת ישראל.
בסיום הפגישה אמרת כי הנך ער למצוקות ותפעל לפתרונן  -ובעקבות דברים חשובים אלו ,הנהלת מרכז
השלטון המקומי קיבלה החלטה להשהות את צעדי המאבק מתוך אמונה כי תירתם לחיזוק השלטון
המקומי.
כאמור ,הסוגיות הדורשות פיתרון ידועות לך ולמשרדי האוצר והפנים .עם זאת אנו מבקשים לפרטן
בקצרה :
א .חוק העיריות החדש :יש לחדש לאלתר את עבודת החקיקה בהצעת חוק העיריות ,התשס" ז -
 .4228על הממשלה ,באמצעות ועדת השרים לענייני חקיקה ,להחיל על הצעת חוק זו את 'דין
הרציפות'.
ב .תקציבי האיזון  :יש להגדילם בבסיס התקציב לרמה של  3מיליארד  ₪בשנה ,כפי שעולה
מחישובי נוסחת גדיש.
ג .תקציבי הפיתוח :יש להעמידם על רמה של  066מיליון  ₪בשנה כפי שהיה בתחילת העשור.
ד .הסכם השכר החדש מול ההסתדרות ועובדי המגזר הציבורי :לא ייתכן כי נחתם הסכם שכר
רחב היקף ובעל השלכות רבות על השלטון המקומי ,ללא שיתופנו במהלך .ללא שיפוי מלא
וקבוע עבור כלל הרשויות המקומיות בישראל ,השלטון המקומי לא יוכל לחתום או לאשר את
הסכם השכר.
ה .ביטול השחיקה ה תקציבית ה רב שנתית בתקצוב הרשויות המקומיות ע"י משרדי הממשלה :
ובמיוחד ע" י משרד החינוך שהקטין בעשור האחרון את שיעורי השתתפותו בתקציבי הרשויות
המקומיות במאות מיליוני  ,₪כפי שהוצג בפניך אך לאחרונה .יש לתקן את המעוות על -ידי
פיצוי בגין השחיקה ועל ידי הסדרת יחס התקצוב על -פי הנוהג המקובל - 87% :ממשלה47% ,
רשות מקומית ,בהתאם לצרכי הרשות הלכה למעשה.
ו .ת עריפי המים לצריכה הציבורית :תעריפי המים שהרשויות המקומיות משלמות בגין צריכת
מים ציבורית (בתי ספר ,גני ילדים ,מרכזי נוער ,מרכזי קשישים וכו') עלו בתוך פחות משנתיים
מ  ₪ 4.5-לקוב' מים לתעריף שערורייתי של  ₪ 215.לכל קוב' מים (וזאת עוד לפני העלאת
המחירים הצפויה בינואר  .)4233על הממשלה להפחית בהקדם ובאופן משמעותי את התעריף
לצריכת מים ציבורית.
ז .תאגידי המים והביוב :יש לבטל את חובת התיאגוד ברשות מקומית שבה ניהול משק המים
נעשה באופן יעיל ואיכותי ,ולהפוך את תאגידי המים והביוב שכבר הוקמו ל'תאגידים עירוניים'
לכל דבר ועניין .העברת ניהול משק המים העירוני לתאגידי המים והביוב הביאו לפגיעה ישירה
בתקציבי הרשויות המקומיות בסדר גודל שנתי של כמיליארד  ,₪וזאת מבלי שהורגש או הוכח
שיפור ברמת השירות לתושבים וב רמת התחזוקה של מערכות הביוב והמים בישראל.

ח .מצוקת הרשויות המקומיות הערביות והדרוזיות :יש לפעול לגיבוש פיתרון מהיר ומוסכם
לסוגיית המענק המותנה.
ט .מפעל הפיס :יש לעצור את הפגיעה בה כנסות השלטון המקומי ממפעל הפיס .פגיעה זו נעשית
לצערנו באופן שיטתי על ידי משרד האוצר.
עוד אנו מבקשים ,כי לאחר פיתרון הסוגיות החשובות שהוזכרו לעיל ,תמנה הממשלה ועדת שרים
קבועה לענייני השלטון המקומי ,שתדון דרך קבע בענייני השלטון המקומי בכלל ,וב יחסי שלטון מרכזי
 שלטון מקומי בפרט.אדוני ראש הממשלה ,אנו מצפים להתערבות מהירה מצידך בפיתרון המשבר בשלטון המקומי
בישראל.
אין כל הצדקה לדעתנו שסוגיות כה חשובות למדינת ישראל יימצאו את פתרונן בדרך המאבק ולא
בדרך ההסכמה ושיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

שלמה בוחבוט,
יו"ר מרכז השלטון המקומי
וראש עיריית מעלות תרשיחא

דוד בוסקילה
יו"ר פורום ערי הפיתוח
וראש עיריית שדרות

העתק :
שרי הממשלה
יו"ר ועדת הפנים ,הכנסת
מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מנכ"ל משרד האוצר
מזכיר הממשלה
מנהל אגף התקציבים ,משרד האוצר
ראשי הרשויות המקומיות
ראשי הערים ,חברי פורום ה 37-
ראשי המועצות האזוריות
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מנכ"ל פורום ה 37-

רון חולדאי,
יו"ר פורום ה 37-
וראש עיריית ת"א -יפו

שמואל ריפמן,
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית רמת הנגב

ראמז ג'ראיסי
יו" ר ועד ראשי הרשויות הערביות
וראש עיריית נצרת

