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סימוכין157150:
לכבוד
ח"כ נפתלי בנט -ראש הממשלה
מר אביגדור ליברמן-שר האוצר
שרי ממשלת ישראל
שלום רב,
הנדון :הצעות המחליטים של התכנית הכלכלית לשנת 2021-2022
במהלך משבר הקורונה ,התבטאתם בהזדמנויות שונות ומגוונות ,בדבר החשיבות,
הצורך והרצון להאציל עוד ועוד סמכויות לרשויות המקומיות  -להעצימן ,לחזקן,
ולתת בידיהן את הכלים המתאימים לצורך שיפור רמת השירותים הציבוריים אשר
מסופקים לאזרחים .התבטאתם כך לא בכדי ,הרשויות המקומיות הוכיחו פעם אחר
פעם ,בדגש על התקופה האחרונה ,הן בשגרה והן בחירום ,כי הן אלו אשר מכירות את
התושבים ואת צורכיהם ,ויודעות הכי טוב כיצד ואיך לטפל באירועים ובמצבים
שונים ,הן בחירום והן בשגרה.
לדאבוננו הרב ,דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
בכל טיוטות המחליטים השזורות בתוכנית ,אשר מתפרשות על מאות עמודים ,ואשר
מרביתן נוגעות נגיעה ישירה בסדרי עבודתן של הרשויות המקומיות וועדות התכנון
המקומיות ,בתקציביהן ובמשאביהן ,לא מצאנו ולו ברמז ,כוונה לשחרר סמכויות
כלשהן לרשויות המקומיות ,נהפוך הוא! הצעות המחליטים ,כוללות סעיפים פוגעניים
המבקשים לעקוף את הרשויות המקומיות וועדות התכנון המקומיות במקרה הטוב,
ואף להפקיע מהן סמכויות באופן מוחלט ,במקרה הרע.

נוכח מציאות עגומה זו ,אין בידנו הברירה אלא להודיעכם כי נפעל בכל האמצעים
העומדים לרשותנו ,לצורך בלימת ההצעות הפוגעניות.
מצ"ב עמדתנו המפורטת כסימוכין למכתבנו זה.

בכבוד רב,

שי חג'ג'

רון חולדאי

חיים ביבס

ראש מועצה אזורית מרחבים

ראש עיריית ת"א-יפו

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות

ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל

ויו"ר פורום ה15 -

ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
מר שלמה דולברג -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי -מנכ"ל ,מרכז השלטון האזורי בישראל
עו"ד איתן אטיה-מנכ"ל פורום ה15-
מנהלים כלליים במשרדי הממשלה
מר יוגב גרדוס – הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
סגני הממונה על התקציבים במשרד האוצר
מר דורון מילברג – מנכ"ל עירית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים
רו"ח תומר ביטון – גזבר עירית ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים
עו"ד עוזי סלמן – יועמ"ש עירית תל אביב יפו ויו"ר איחוד היועמ"שים
מר צחי כץ – מהנדס עירית מודיעין מכבים רעות ויו"ר איגוד המהנדסים
מר יצחק בורבא – מנכ"ל אפעה ויו"ר איגוד מנכ"לי התאגידים העירוניים
מר נפתלי קייקוב – מנהל אגף רישוי עסקים ושילוט בעירית נתניה ויו"ר האיגוד
מר רם סידיס – משנה למנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איתי חוטר -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד מירה סלומון – יועמ"ש מרכז השלטון המקומי
גב' ענת לובזנס – סגנית מנהל היחידה הכלכלית ,מרכז השלטון המקומי
מר עמיחי דרורי – מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני ,מרכז השלטון המקומי
גב' מאיה קרבטרי – מנהלת תחום תכנון והגנ"ס ,פורום ה15-
גב' הדסה אלמוג – כלכלנית ,מרכז השלטון האזורי

