נתונים להמחשה – עבור דף המסרים
א .רקע:
מאבק הרשויות המקומיות אינו על שכר ותנאים ,אלא על סוגיות ליבה הכי
חשובות לאזרחיי ישראל:
 .1החינוך.
 .2איכות השירות לאזרח.
 .3הפסקת הכנסת היד הגסה לכיסו של האזרח הממוצע.
 .4השלטון המקומי בניגוד לכל גוף אחר – רוצה רפורמה והסדרה.
ב .פירוט הסוגיות:
 .1חינוך
הממשלה קיצצה בשנים האחרונות את תקציבי החינוך ב 055 -מיליון .₪
קח למשל* :עלות ילד (מלווה) בחינוך המיוחד שווה  05,555ש"ח :עירייה –  22אלף
ש"ח .מ .החינוך  8אלף ש"ח!! *עלות אחזקת בתי ספר יסודי :עירייה81% :
מ.החינוך !!11% :וכך עוד דוגמאות רבות.
כל עוד הרשויות המקומיות יכלו ,הן מימנו מתוך אחריות פער זה.
המשמעות:
א .העלאת הארנונה.

ב .גלגול נטל המימון על ההורים.

 .2מחירי המים הגבוהים והבלתי סבירים
 ממשלת ישראל החליטה כי היא מפסיקה לסבסד את מחיר המים.
 מחירי המים התייקרו עד פי שלושה.
 כיסוי גירעונות חברת מקורות מוטל על האזרחים.
 הממשלה משקיעה מאמציה בהגדלת המיסים ומזניחה את התפלת המים.
 הממשלה הקימה תאגידי מים כדי ליצור הכנסות ,כמס עקיף וסמוי בגובה
של מיליארד שקל בשנה.
 בניגוד לעולם המערבי – ממשלת ישראל לא מחזירה את המיסים הגבוהים
לאזרח בצורת שירות איכותי.
 האזרח משלם עבור המנגנונים המנופחים של תאגידי המים והביוב.
 התאגיד מתנהל לפי נורמות עסקיות נטו ,בעוד הרשות המקומיות סוציאלית.

מחירי המים כוללים סעיפים דרקוניים המעלים את מחיר המים ללא הצדקה:
א .מע"מ בגובה  - 14%יש לבטלו – הרשויות לא גבו מע"מ.
ב .עלויות הון בגובה  - 11%משום שזהו תאגיד.
ג .עלויות תפעול וכוח אדום  - 12%מנגנון מנופח וכפול ,משום שברשות
המקומיות היה קיים הכל וביעילות.
מחיר המים לרשויות המקומיות גבוה אף מזה של האזרחים – הרשויות קונות מים
לבתי ספר ,מתנ"סים ,גינון ועוד.
כתוצאה מכך ,הרשויות המקומיות בישראל נאלצות להוציא של  1.2מיליארד
שקלים מדי שנה .הוצאה כבדה זו באה על חשבון השירות לאזרח וההשקעה
הגדולה של הרשויות המקומיות בחינוך.
 .3יחסי שלטון מקומי  -ממשלה
 בניגוד לגופים אחרים ,השלטון המקומי מיוזמתו רוצה רפורמה.
 הרשויות המקומיות פועלות על-פי חוק מתקופת המנדט הבריטי.
 הממשלה לא רוצה לקדם חוק חדש המתאים למציאות בשנת  – 2212משום
שהיא לא רוצה שלטון מקומי חזק .כתוצאה מכך האזרח חלש.
 ממשלת ישראל מבקשת שנייקר לכם את הארנונה.
סיכום – מה אנו דורשים:
 .1הגדלת תקציבי החינוך לרשויות המקומיות  -כדי לאפשר לנו להעניק חינוך
למצוינות וחינוך שוויוני .היום ממשלת ישראל מעודדת חינוך פרטי ,ומחסלת
את החינוך הממלכתי – חינוך לעשירים ולסקטורים.
 .2הורדת מחירי המים השערורייתיים.
 .3ביטול תאגידי המים המיותרים והבזבזניים  -משק המים נוהל במשך שנים
כמחלקה בתוך העירייה ,ולאורך שנים נוהל באופן מיטבי .ממשלת ישראל
כפתה על הרשויות המקומיות להקים תאגידי מים בזבזניים ומיותרים,
המעסיקים מנכ"לים ,סמנכ"לים ,מהנדסים ,טכנאים ,ורוכשים בניינים,
רכבים ואמצעים יקרים ובזבזניים.

 .4חוק עיריות חדש :על הממשלה לפעול לאלתר ,וללא כל דיחוי נוסף ,לקידום
חוק עיריות חדש שיחליף את החקיקה המנדטורית והדיקטטורית ,שבה
הרשויות המקומיות נתונות לסחטנות של השרים והאינטרסים שלהם.
מי שובת?
 כל שירותי העירייה וכל המערכות ,ללא יוצאים מן הכלל.
 כל עובדי העירייה ,ללא יוצאים מן הכלל.
 כל הקבלנים של העירייה ,וכל עובדי החוץ או עובדי הקבלן שמפעילה או
מעסיקה העירייה ,ללא יוצאים מן הכלל.
זוהי השבתה מלאה ,כוללת ,מקיפה ורב-מערכתית ,כמוה לא ידע השלטון המקומי
ולא ידעה מדינת ישראל מאז הקמתה.

