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 לכבוד                                       לכבוד

 חה"כ הרב אריה מכלוף דרעי   משה כחלון                      מר 
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 שלום רב,
 

 פרסום המדד החברתי כלכלי החדש והשלכותיו על תקציבי הרשויות המקומיות הנדון:
 

פירסמה את הדירוג  )הלמ"ס(, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כפי שלבטח ידוע לכם

דירוג זה, המבצע חלוקה של ישובים  החדש של הרשויות המקומיות.החברתי כלכלי 

לאשכולות, מתבצע אחת לכמה שנים, ומשמש תפקיד מרכזי ומכריע בקביעת מידת 

הזכאות של אותו יישוב לקבלת תקציבים מהמדינה, ומיתר הגופים המתקצבים את 

  הרשויות המקומיות )מפעל הפיס, הטוטו וכו'(.

 

מעבר מהמדד הישן לחדש עולות רשויות מקומיות אשר ב 73ישנן , בהתאם לפרסום

עולות אף בשתי   4-, ו 1עולות ברמה  69כאשר מתוכן  באשכול החברתי כלכלי שלהן,

 רמות.

  

בניגוד לדעה הרווחת במסדרונות משרד האוצר, לפיה מרבית תקציבי המדינה מוקצים 

 רובם המכריע של תקציבי המדינה המועברים לרשויותלרשויות המקומיות באופן שווה, 

, ומבוססים על הדירוג החברתי כלכלי של הרשות המקומיות הינם דיפרנציאליים

ומיידית בתקציביהן  קשהרשויות מקומיות חשופות לפגיעה  73כך שאותן  המקומית,

 . מקורות אחריםומובהכנסותיהן מאותם מקורות ממשלתיים 

 

דיפרנציאלי מכתבי זה, ממחיש ומדגיש פעם נוספת את האבסורד שקיים בין התקצוב ה

כלכלי, המהווה תמריץ שלילי עבור ראש הרשות להביא -המבוסס על המדד החברתי

לשיפור ברמת החיים של התושבים ביישוב, שמא ייענש על כך בהפחתת תקציבים, ואת 



 

 

 

הצורך המיידי במיסוד מדד חדש המודד את היכולת הכלכלית של הרשות המקומית ולא 

 של התושבים.

 

ם לפעול בהקדם לצורך מתן מענה לבעיה קשה זו, ולוודא כי לאור האמור, אבקשכ

, תיעשנה ומתוכננות לשנים הבאות הפחתות תקציביות ככל שנגזרות על רשויות אלה

ייפגעו השירותים הניתנים לתושבים. זאת ועוד, יש לוודא, כי בהדרגה ובאופן מידתי, שמא 

, יתווסף קריטריון למתן 2018בקווים המנחים לבקשות חריגות בארנונה לשנת המס 

 "רשויות שעלו בדירוג החברתי כלכלי".   -אישורים אוטומטיים להעלאה והוא

 
 
 

 
 

 בברכה,                                      
 

 יבסחיים ב                                   
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות                                

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי                              
  

 
 :העתק

 זוריותויו"ר מרכז המועצות הא לב השרוןזורית ראש מועצה א-מר עמיר ריטוב
 ראשי הרשויות המקומיות

 משרד האוצר ,מנכ"ל-שי באב"דמר 
 משרד הפנים ,מ"מ מנכ"ל -מר מרדכי כהן

 זוריותמרכז המועצות הא ,מנכ"ל-ראל נדיבימר יש
 מנהל כללי, מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג

 מרכז השלטון המקומיסמנכ"ל כלכלה,  -מר איתי חוטר
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים-רו"ח תומר ביטון

 מנהלת המחלקה המשפטית, מש"מ-עו"ד מירה סלומון
 
 

  

 


