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סימוכין108493 :
לכבוד
חה"כ בנימין נתניהו
ראש הממשלה

לכבוד
חה"כ משה כחלון
שר האוצר

מכובדיי שלום רב,
הנדון :מתווה הנחות בארנונה לעסקים ,לאור משבר נגיף הקורונה
סימוכין :הודעתכם לתקשורת מיום  ;30.03.2020דיוני הצוות המשותף למשרד האוצר,
הפנים והשלטון המקומי; התכתבויות שבינינו לבין משרד הפנים

ראשית ,נאחל לכם בריאות טובה!
ביום  30.03.2020הודעתם לכלל תושבי מדינת ישראל ,על כוונת הממשלה
בהובלתכם ,לקדם הקצאת  3מיליארד  ₪לטובת הרשויות המקומיות בגין פטור
מארנונה לעסקים ,של אלו אשר נפגעו מהמשבר ,ל 3 -חודשים.
אנו ,ראשי השלטון המקומי ,מברכים על כל עזרה שתינתן לעסקים ,שהם מנוע
הצמיחה הכלכלי של המשק ,ואשר תבטיח את שיקום המשק! על מדינת ישראל
להעמיד כל מאגר וכל אמצעי למען כלכלת המדינה והמשך החיים התקינים!
ואולם ,וזאת בניגוד לפרסומים ,עבודת הצוות המשותף עדיין לא נסתיימה ,ועדיין לא
סוכם המתווה לסיוע לעסקים דרך הארנונה ,תוך שיפוי הרשויות המקומיות על כך.
חרף קיומם של דיונים קדחתניים עם משרדי הפנים והאוצר במטרה לנסות ולהגיע
להבנות על הפרטים של המתווה ,דרכנו לא צלחה ,ועד לרגע זה קיימים פערים ביננו
לבין נציגי הממשלה ,ביחס לאומדן היקף ההטבה שתינתן על ידי הרשויות המקומיות
לעסקים ,ומנגד ,לשיפוי הממשלתי שיינתן לרשויות.
הודעת הממשלה מאמש מקצה  3מיליארד  ₪לשיפוי הרשויות המקומיות בגין אבדן
הכנסות מארנונה עסקית ,תוך יצירת מנגנון שיפוי .בעניין זה נאמר כאן ועכשיו :על
המדינה לשפות את הרשויות המקומיות באופן מלא ,ללא הבדל בין הרשויות.
ברור לנו ,כי עם היציאה לדרך ,יתברר כי היקף ההטבה שהרשויות מחויבות ליתן,
יהיה גבוה בעשרות אחוזים מן השיפוי שיינתן לרשויות המקומיות – כך מסתמן
מהאינדיקציות שיש בידנו .לפיכך ,קידום המתווה יתאפשר אך ורק אם נגיע
להסכמות ,שהעקרון המנחה שלהן הוא שיפוי מלא ,לכל הרשויות המקומיות ,בגין
אבדן ההכנסות.
באירוע הזה אין רשויות חזקות ואין רשויות חלשות! יש שלטון מקומי שהכנסותיו
יפגעו ,הן מההשלכות על עסקים שלא יהיה להם אוויר לנשימה ויצטרכו לסגור ,והן
מההשלכות על תושבים שלא יוכלו לשלם ,או כמות הנזקקים להנחות בשל מצב
כלכלי ירוד.

במשך למעלה משנה וחצי ,מקיים השלטון המקומי לבדו ,בהעדר שלטון מרכזי
מתפקד ,את הדרוש לטובת תושבינו היקרים ,אזרחי מדינת ישראל .לא אחת ולא
שתיים נכנסנו מתחת לאלונקה ונשאנו בעול ,והכל לטובת הציבור.
ההחלטות המתגבשות כעת במסגרת מתווה השיפוי יביאו לקריסת הרשויות
המקומיות .לא נוכל להסכים למתווה שיביא לקריסתנו .לא נוכל ולא נסכים להיות
"הפרה החולבת" של המדינה.
בנוסף לסכומים האמורים לעיל ,נבקש לשוב ולהזכיר את דרישתנו לקבלת 150
מלש"ח החסרים לצורך העמדת מענק האיזון לרשויות המקומיות המוחלשות על
מלוא הסכום שהועבר בשנת  .2019מתוך הבנת המצב וצוק העתים ,לא ביקשנו
להגדיל את המענק ,אפילו לא על דרך של הצמדתו לערך ריאלי ביחס לשנה שעברה –
הסתפקנו במועט וביקשנו לקבל סכום זהה ,לא יותר ,שמוקפא באוצר מתחילת
השנה.
סכום זה דרוש לרשויות מקבלות המענק ביתר שאת בתקופת משבר זו ,בשל הצפי
לקשיים בגביה מאת התושבים ,נוסף על הפטור מארנונה לעסקים.
אנו דורשים העברת מלוא הסכומים הדרושים לנו ,כאמור ( 2.970מיליארד  ,)₪וללא
מנגנוני תקצוב דיפרנציאלי שאין להם כל מקום בתקופה זו ,וקוראים לכם להורות
על ביצוע העברה זו ,לאלתר.
גם אם נאלץ בשעה קשה זאת לנקוט בצעדים דרסטיים ,בצעדים מרחיקי לכת – בלית
ברירה ,לא נהסס ,על מנת לשרוד.
בברכה,
שי חג'ג'

רון חולדאי

חיים ביבס

ראש מועצה אזורית מרחבים
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

ראש עיריית ת"א-יפו
ויו"ר פורום ה15 -

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

אליהו ברדה
ש
ראש עיריית מגדל העמק
ויו"ר האסיפה הכללית

בני ביטון
ראש עיריית דימונה
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר פורום ערי פיתוח

מודר יונס
ראש מועצת ערערה
ויו"ר וועד ראשי הרשויות הערביות

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר ועדת פנים

()-
ז'קי לוי
ראש עיריית בית שאן

()-
מאמון עבד אל חי
ראש עיריית טירה

()-
סולימאן וג'יה

()-
גד אלפסי

ראש מועצת משהד

ראש מועצה תעשייתית
נאות חובב

()-
רונן פלוט
ראש עיריית נוף הגליל

()-
הגר פרי יגור
ראש מועצת פרדס חנה כרכור

()-
יעקב פרץ
ראש עיריית קרית אתא

()-
דן כהן
ראש מועצת רכסים

()-
דוד אלחייני
ראש מ.א בקעת הירדן

()-
דורון שידלוב

()-
רותם ידלין

ראש מ.א ברנר

ראש מ.א גזר

()-
שלמה אלימלך

()-
אשרת גני גונן

ראש מ.א גן רווה

ראש מ.א דרום השרון

()-
עובד נור

()-
גיורא זלץ

ראש מ.א הגלבוע

ראש מ.א .הגליל העליון
()-
חנן גינת
ראש מ.א חבל איילות

()-
שמעון סוסן

()-
איתמר רביבו

ראש מ.א חבל מודיעין

ראש מ.א חוף אשקלון

()-
יצחק חולבסקי
ראש מ.א מגידו

()-
ניב ויזל
ראש מ.א מטה יהודה

()-
עידן גרינבאום
ראש מ.א עמק הירדן

()-
אייל בלום

()-
ערן דורון

()-
תמיר עידאן

ראש מ.א ערבה תיכונה

ראש מ.א רמת נגב

ראש מ.א שדות נגב

()-
רותי קפלן
ראש מ.א תמר

()-
אליהו זוהר
ראש עיריית קרית מלאכי

()-
סאלח ריאן

()-
פראס בדחי

()-
ויסאם ניסאם פאיז

ראש מועצת כאבול

ראש מועצת כפר קרע

ראש מועצת טובא-זנגריה

()-
ראיד כבהא
ראש מועצת בסמ"ה

()-
מאהר חליליה
ראש מועצת יפיע

()-
מוראד פתחי עמאש
ראש מועצת ג'סר א-זרקא

()-
עומר אבו רקייק

()-
שאדי זידאן שווירי

ראש מועצת תל שבע

ראש מועצת כפר יאסיף

()-
אדרי יעקב

()-
חאתם עראף

ראש עיריית אור עקיבא

ראש מועצת מעיליא

העתק:
חה"כ הרב אריה מכלוף דרעי -שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
ראשי הרשויות המקומיות והאזוריות
מר רונן פרץ -מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה
מר מרדכי כהן – מנכ"ל ,משרד הפנים
מר שי באב"ד – מנכ"ל ,משרד האוצר
מר אריאל יוצר -סגן ראש אגף התקציבים ,משרד האוצר
מר שלמה דולברג – מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
גזברים ברשויות המקומיות
מר רם סידיס – משנה למנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איתי חוטר – סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי

