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 לכבוד
 מוטריץ'מר בצלאל סחה"כ בנימין נתניהו                                 

 שר האוצר                                         ראש הממשלה
 

 שלום רב,

 

 דרישות השלטון המקומי לאישור תקציב המדינה הנדון:

 

 נית לתושבי מדינתהנגישה והפרט ,השלטון המקומי היה ויהיה הכתובת הישירה

, למעט בטחון. אנחנו, ראשי הרשויות, מחוברים לשטח וקשובים ישראל לכל נושא

 .לצרכי התושבים

עברנו משברים רבים בשנים האחרונות, מקורונה ועד מבצעים צבאיים, וסיפקנו 

 רשת בטחון ומענה  לתושבי המדינה בהיעדר שלטון מרכזי יציב.

, וכעת משקמה ממשלה אנו דורשים כות בחירות שיתקו את מדינת ישראלחמש מער

כשתושבי המדינה עומדים לנגד עינכם, ולא שום  -תהליכיםמכם להתחיל להוביל 

 דבר אחר! 

 בכל המדינה. -התקציב אמור לטפל בדברים הכי בוערים במדינה 

 -תקציב המדינה קריטי במיוחד בעת הזאת כשאנחנו מדממים ממשבר למשבר

בעיקר  ,יור, תחבורה, מחסור חמור בכח אדם, דלמעשה בכל תחום, מביטחון אישי

 בחינוך, והרשימה עוד ארוכה.

 :י האמון על כל השירותים לתושבדרישותינו להמשך תפקוד השלטון המקומאלו 

 פתרון המשבר הלאומי של סייעות בגני הילדים .1

בגני הילדים,  –סייעות  55,000 -במערכות החינוך הציבוריות מועסקות כ

 הספר ובמערכות החינוך המיוחד. בצהרונים בבתי

 אנשי צוות גננות/סייעות רק בגני הילדים! 3,000בכל יום יש מחסור של 

 הטיפול במסגרות חינוך חובה חל על מדינת ישראל ובאחריותה בלבד. 



 

 

במשך שנים הוזנחה מצוקת כח האדם לצד עוד ועוד רפורמות שהגדילו את 

 לתשתית הדרושה.הביקוש לסייעות מבלי שהמדינה תדאג 

, ומגלים אם רים כל בוקר ל"רולטת השגרה" שלהםההורים והילדים מתעור

 הגן נפתח היום ואם הם יוצאים לעבודה.

וצעדים  ,באופן מידי אנו דורשים צעדים שישמרו על הצוותים הקיימים

 שיאפשרו גיוס צוותים נוספים:

 י בשיפור מעמדן המקצועהסייעות  מקיפה בשכר תקציב לרפורמה

התפתחותי על ידי לימודי תואר  אופק מקצועילתומכות הוראה ויצירת 

 והכשרות.

  בשירות לאומיבשחרור מצה"ל והגדרת סייעת כעבודה מועדפת.  

 

 מחסור בכיתות לימוד .2

 -סביריםבלתי  בתנאים לומדים תלמידים 100,000-למעלה מ 2023 בשנת

  .כזה מצב עם להשלים ניתן לא בקרוואנים בחום ובקור.

 !ראויות לימוד היבילים בכיתות המבנים להחלפת מידי באופן לפעול יש

 כיתות לימוד על פי נתוני משרד החינוך )הכרה בצורך(. 7,000כיום ישנו מחסור של 

 באוצר מהעדר תקציב ואי מתן הרשאות לרשויות לבנות כיתות. נובע מצבה

 יחול לא באם .הגג הפיתוח והסכמי ומתנופת הטבעי להתעלם מהגידול בוחרים

 קבע תלמידים במבני 300,000-לימוד ל כיתות יהיו לא  2026 בסוף שנת שינוי, 

 גרים. הם בהם ביישובים ואף ,הרישום באזורי

 .כיתות הלימוד החסרות בעבור כל תקצוב מלא לצד הרשאות בינויאנו דורשים 

 

 הסכם שכר למורי העל יסודי .3

מורי התיכונים בישראל, כבר שנה שאין משרד האוצר גורר רגליים ומזניח את 

לארגון המורים הסכם שכר ומשרד האוצר מוליך שולל ומזלזל בגסות במורים 

 וזאת למרות פסיקת בית הדין.

 אנו דורשים ממשרד האוצר לחזור מידית לשולחן המו״מ עם ארגון המורים

ו האוצר צריך לכבד את ההסכמים שנחתמ הבגרויות כבר בפתח! –לפני החגים 

מערכת ולהביא בהקדם לשיפור תנאי שכרם והעסקתם של מורי העל יסודי. 

  חינוך חזקה זה החוסן של המדינה.



 

 

 

  הסעות תלמידים וחינוך מיוחד .4

 30%-בכ זינקותעריפי הסעות התלמידים והסעות תלמידי החינוך המיוחד 

 בשנים האחרונות בשל ההתייקרויות במשק.

 ישראל משלמים דרך הארנונה עלשתושבי מדינת מזה למעלה מעשור 

 בעלויות המלווים.בהסעות התלמידים ו אלוהתייקרויות 

אנו דורשים שיפוי של המדינה עבור ההתייקרויות. על פי הערכה מנתוני 

 ₪.מיליארד  1.2 -כמשרד החינוך, מדובר על 

 

  "קרן הארנונה" במסווה של פתרון משבר הדיור לזוגות הצעירים .5

קרן מכספי הקמת  לאישור הממשלה בחוק ההסדריםמביא משרד האוצר 

 -"קרן הארנונה" .בניית דירות למגורים, לכאורה לשם עידוד המקומי השלטון

משקפת את ההתמודדות האומללה של משרד האוצר עם משברים לאומיים 

 והרצון לשמור על קופת המדינה לא עבור התושבים.

תוח בתחבורה, בפי -הפריפריה במקום להכניס את היד לכיס ולדאוג לחזק את

המדינה מנסה לייצר את  -תשתיות, בחינוך, בבריאות, באיזורי תעסוקה

יות" על ידי החלשת תושבי הרשויות האיתנות ופגיעה בשירות והזדמנשוויון "

 הניתן להם.

 הלאמת כספי התושבים -מדובר בהצעה מקוממת והזויה שתכליתה אחת 

 אליים!המיועדים למתן שירותים מוניציפ

מהקרקעות בישראל ויכולה לקדם פתרונות  90%-שולטת בלמעלה מ מדינהה

מתעשרת על גבם של הזוגות למשבר הדיור, במקום זה קופת האוצר  אמתיים

₪ מיליארד  73והשנה ₪ מיליארד  21בשנה שעברה האוצר הרוויח  הצעירים.

 מהקרקעות שלנו שהמדינה מספסרת בהם.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

הדיור לזוגות אמיתי להורדת מחירי הפתרון ה מההשלטון המקומי יודע 

את  אמיתית למשבר הדיור הכוללתתכנית  , והצענוצעירים ולזכאי דיור

 המרכיבים הבאים: 

 חיסכון רווח יזמי והוזלת מחירים. -קידום מכרזי בניה ללא יזמות 

  מהדירות ללא עלות קרקע, שאר הדירות במחיר השוק 30%הקצאת. 

  הקמה טרם איכלוס -ציבור ותשתיותמימון מלא של מבני. 

 בין היתר הרחבת היצע החברות  -צמצום בירוקרטיה בענף הבניה

 .והכנסת חברות בינלאומיות

 י הביקוש מ' באיזור 100הורדת מחירי הדירות: מחיר דירה   -התוצאה

לכל זוג אלש"ח בממוצע.  700לש"ח ובפריפריה מ 1.4)בין גדרה לחדרה( 

 פעם אחת בחייו.

 

 עדכון תקציב מענקי האיזון .6

דו לגשר על הפערים, על שנוע שנים שלא עודכנו מענקי האיזון 5 -מ כבר למעלה

משתקת את הרשויות החלשות שלא  עובדה זושיעור גידול האוכלוסייה.  אף

 מסוגלות לתת את המעטפת הרחבה לתושבים שלהן.

 לפחות. ₪ מיליארד  4 -ליעמדו על סכום שמענקי האיזון שאנו דורשים 

 

  עדכון מענקי הפיתוח .7

מענקי הפיתוח הם המקור היחידי שממנה יכולה הרשות המקומית לממן צרכים 

 דחופים הקשורים לפיתוח הרשות. 

אנו נוכח קיצוצים שבוצעו בשנים האחרונות וצרכי פיתוח שהולכים ומתרחבים, 

 יתוח. מלש"ח לתקציב השנתי של מענקי הפ 250דורשים הוספת 

 

 המגזריות במלואן מימוש תכניות החומש .8

תכניות החומש לרשויות הערביות ותכנית חומש לרשויות הדרוזיות 

 והצ'רקסיות קריטיות לצמצום פערים כלכליים וחברתיים וזהו יעד לאומי.

 הערבי למגזר 550 תכנית. 

 החומש תכנית של לפועל והוצאה הדרוזי למגזר 716 ממשלה החלטת.  



 

 

 הפשיעה למיגור הממשלתית התוכנית -549 תוכנית של לפועל הוצאה 

אנו דורשים מהממשלה מימוש מלא של  הערבית בחברה והאלימות

 תכניות חומש.

 

 קרן לשמירת הניקיוןטיפול ב .9

מהיטלים שמשלמים תושבי מדינת  מיליארדים, שצברההקרן לשמירת הניקיון 

 .ישראל על הטמנת פסולת הפכה לעוד קופה של המדינה

. ם לייצר מתקני קצה להטמנת פסולות, כפי שקמו בכל מדינה מערביתובמק

 .םהקרן הפכה להיות הקרן לסגירת ההסכמים הקואליציוניי

 אנו דורשים:

  הקצאת כספי הקרן לטובת טיפול בפסולת הביתית והקמת מתקני קצה

  .להטמנה

 50% .מהכנסות השנתיות של הקרן יוקצו בתקצוב ישיר חזרה לרשויות 

  יהיו נציגי השלטון  50%שינוי בהרכב החברים בקרן כך שלפחות

 המקומי.

 

 חיזוק מבנים והתחדשות עירונית .10

  ,אנו דורשים שהתחדשות עירונית בפריפריה תהיה במימון מלא של המדינה

 אפריקאי. -כולל חיזוק מבנים ברשויות שנמצאות על השבר  הסורי

  תקצוב חיזוק מוסדות חינוך שנמצאים בסכנת אי עמידה ברעידת

 אדמה וילדים לומדים בהם.

  תכנית "מיגון הצפון" הפעלת תכנית החומש שאושרה בהחלטת ממשלה

 בשנה.₪ מיליון  500תקצוב של  –להקמת ממ"דים 

  רישוי ובנייה בכפייה וללא אנו מתנגדים להתחדשות עירונית ותכנון

 .תיאום ושיתוף הרשות המקומית

 ביטול האפשרות להקצות שטחים לטובת מבני ציבוראנו מתנגדים ל 

 .טים גדוליםקיבפרו

 

 ניהול ותחזוקת חופי הים .11

 התקציב. לבסיס תםדורשים הכנס



 

 

 

בכל המדינות בעולם הבינו שצריך לחזק את השלטון המקומי, רק כאן בישראל, 

 שנה אחורה. 20מנסים לקחת מאיתנו סמכויות ותקציבים ולהחזיר את המדינה 

במקום להיעזר בנו, עסוקים באיך להחליש אותנו. במקום לתת לנו את המשאבים 

 ירות הטוב ביותר לתושב.כדי שנוכל לספק את הש

ון המקומי, מי שהעם לקראת  אישור תקציב המדינה בממשלה, אנו ראשי השלט

, ומי שאמורים להיות הזרוע הביצועית של הממשלה בכל תחום, נותן בו אמון

 מודיעים לכם, שלא ניתן לכם לפגוע בנו, ובתושבי מדינת ישראל.

רגע לפני העלאת תקציב ץ, ראשי רשויות מכל רחבי הארהתכנסנו כאן היום, 

מתמשכת של משרד האוצר ולאור התעלמות המדינה לאישור הממשלה 

 לדרישותינו.

השירותים בכינוס החירום הוחלט פה אחד כי ביום חמישי הקרוב יושבתו כלל 

 לרבות החינוך. בכל רחבי הארץ המוניציפאליים

 כבוד רב,ב
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 מסמך נפרד. רק מועצות האזוריות יועברים לבנושאים הקשור 

 חיים ביבס רון חולדאי שי חג'ג' 
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות יפו-ראש עיריית ת"א ראש מועצה אזורית מרחבים

 מרכז השלטון המקומיויו"ר  15 -ויו"ר פורום ה בישראל האזורימרכז השלטון  ויו"ר 

 אלי ברדה מודר יונס חמוד ג'בר
 ראש עיריית מגדל העמק ראש מועצת ערערה ראש מועצת סאג'ור

דרוזיות  רשויותפורום ויו"ר 
 צ'רקסיותו

 ויו"ר האסיפה הכללית מש"מ   ויו"ר ועד ראשי הרשויות הערביות
 
 

 בני ביטון אמיר מזראיב
 עיריית דימונהראש  ראש מועצת זרזיר

ויו"ר פורום רשויות בדואיות 
 צפון

  ויו"ר פורום ערי פיתוח



 

 

 
 

 העתקים:
 שרי ממשלת ישראל

 25 -חברי הכנסת ה
 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה -מר יוסי שלי
  מנכ"ל משרד האוצר -עו"ד שלומי הייזלר

 משרד הפנים מנכ"ל -עו"ד רונן פרץ
 מנכ"ל משרד החינוך -מר אסף צלאל

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג
 בישראל האזורימרכז השלטון  מנכ"ל -מר איציק אשכנזי

 15-מנכ"ל פורום ה-עו"ד איתן אטיה


