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 שלום רב, 

 

  פרסום המדד החברתי כלכלי החדש והשלכותיו על תקציבי הרשויות המקומיותהנדון: 

 7.11.2016מיום  96761 סימוכין: מכתבי

 בהמשך למכתבי שבסימוכין, אשר טרם זכה למענה, הריני לשוב ולפנות אליכם כדלקמן:

כידוע לכם, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( פרסמה באחרונה את הדירוג 

כלכלי החדש של הרשויות המקומיות, אשר לו השפעה מרכזית ומכרעת  –החברתי 

שות מקומית לקבלת תקציבים מהמדינה ומיתר בקביעת מידת זכאותה כל רשות ור

 הגופים המתקצבים את הרשויות המקומיות.

רשויות מקומיות  73במכתבי שבסימוכין עמדתי על כך, שעל פי הדירוג החדש שפורסם, 

כלכלי שלהן. מאחר ומרבית תקציבי המדינה המועברים לרשויות  –עלו באשכול החברתי 

בססים על הדירוג האמור, אותן הרשויות חשופות המקומיות הינם דיפרנציאליים ומת

לפגיעה מידית ומשמעותית בתקציביהן עקב הפחתת הכנסותיהן מהגופים המתקצבים 

 הנ"ל. 

 –את האבסורד בהיות הדירוג החברתי  בנוסף פגיעה זו, כפי שציינתי במכתבי, ממחישה

הואיל ושיפור  כלכלי תמריץ שלילי לראשי הרשויות לשיפור רמת חייהם של התושבים,

 כאמור עשוי להביא להפחתה בתקציבי הרשות.



 

 

 

כמו כן, עמדתי במכתבי על הצורך המידי במיסוד מדד חדש למדידת יכולתה הכלכלית של 

הרשות המקומית, ולא של תושביה. ועד לפרסומו של מדד כאמור, אין ליישם את 

 ההפחתות בתקציבים המועברים לרשויות עקב העלייה באשכול החברתי כלכלי כאמור. 

כתוצאה מהדירוג האמור ללא דיחוי, תוך אשוב ואבקשכם לפעול לתיקון העוול הנוצר 

מתן דגש לכך שהפחתות תקציביות, ככל ואלה נגזרות על הרשויות המקומיות ומתוכננות 

לשנים הבאות, עשויות לפגוע בשירותים הניתנים לתושבים ועל כן יש לבצען בהדרגה 

ת ובמידתיות ותוך התחשבות במדד המשקף נכונה את מצבה הכלכלי של הרשות המקומי

 להבדיל מדירוג תושביה. 

 2018כמו כן, אשוב ואבקש כי בקווים המנחים לבקשות חריגות בארנונה לשנת המס 

כלכלי כך  –יתווסף קריטריון המבטא את השלכות עלייתן של רשויות באשכול בחברתי 

שעצם העלייה תאפשר העלאה חריגה על מנת לאזן בין השלכות אותה עליה באשכול 

 לבין מערך ההכנסות של הרשות לרבות מתקציבים מועברים. כלכלי  –החברתי 

אין צורך להכביר מילים על דחיפות ההתייחסות לבקשותינו האמורות ועל הצורך המיידי 

לעצור את יישומו של הדירוג בהיבט של ההעברות התקציביות וגובה מענק האיזון הצפוי 

ס לפעול למיצוי זכויותיהן ברשויות המקומיות כתוצאה מהדירוג החדש. המרכז לא יהס

של הרשויות המקומיות אשר ייפגעו כתוצאה מיישום השלכות הדירוג החדש בכל הנוגע 

מדד חדש יושבת ועדה שעתידה לפרסם לתקציבים המועברים זאת בשעה שעל המדוכה 

 למדידת יכולותיהן הכלכליות של הרשויות המקומיות.

 נודה.  –לתגובתכם המיידית 

 ב,בכבוד ר       

 חיים ביבס      

 עיריית מודיעין מכבים רעות ר'

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי  

 

 



 

 

 

 העתקים: 

 יו"ר ועדת הפנים של הכנסת –ח"כ דודי אמסלם 

 ראש מועצה אזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות  –מר עמיר ריטוב 

 ראש מועצת קרית טבעון ויו"ר ועדת פנים ותכנון, מש"מ –מר דודי אריאלי 

 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"ל משרד האוצר –מר שי באב"ד 

 מנכ"ל, משרד הפנים–מר מרדכי כהן 

 מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות –מר ישראל נדיבי 

 מנהל כללי, מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 

 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי –מר איתי חוטר 

 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים –רו"ח תומר ביטון 

 אריה, היועמ"ש למרכז השלטון המקומי-עו"ד נועה בן

                                                              
 

 
 

                                                                
 
 
 


