השלטון המקומי :הקיצוץ במענקי האיזון
ד7ום 2בוטל לאוו עודו ההכנסות ממסים
ראשי השלטון המקומי כבר איימו להשבית את המשק ,בשל כוונת משרדי הפנים והאוצר לקצץ כ־ 57מיליון שקל בתקציבי הרשויות החלשות,
אולם לדבריהם האוצר הבהיר להם כי הקיצוץ לא יחול השנה לאור עודף ההכנסות • יו״ר מרכז השלטון המקומי" :על שנת  2018עוד נדבר"
מאת יובע אזועא■

מרכז השלטון המקומי
הודיע היום)ב׳( כי ייאבק
בכוונת משרדי הפנים והאוצר
לקצץ  1.3%ממענקי האיזון
שמשולמים לכ־ 200רשויות
מקומיות חלשות .על פי
הערכת מרכז השלטון המקומי
היקף הקיצוץ הצפוי הוא כ־57
מיליון שקל.
במכתב ששיגרו אמש ראשי
פורום המועצות האזוריות,
פורום  15הרשויות המקומיות
הגדולות ומרכז השלטון
המקומי לשר הפנים אריה
דרעי ולשר האוצר משה כחלון,
הם הזהירו כי "איננו מוכנים
לקבל גזירה זו ,ואם לא תיוותר
בידנו מהברירה ולא יבוטל

הקיצוץ  -נביא במידת הצורך
להשבתת השירותים לאזרח".
על המכתב חתומים בין היתר
ראש עיריית מודיעין־מכבים־
רעות ויו״ר מרכז השלטון
המקומי חיים ביבם ,ראש
עיריית תל אביב רון חולדאי,
יו״ר פורום ערי הפיתוח וראש
עיריית דימונה בני ביטון,
ויו״ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצת לב השרון עמיר
ריטוב.
ברשויות המקומיות טענו כי
קיבלו את ההודעה על הכוונה
לקצץ עשרות מיליוני השקלים
ממענקי האיזון ,עוד בשנת
התקציב הנוכחית - 2017 -
"בהפתעה ובפליאה"" :איננו
מבינים את פשר ההודעה
על קיצוץ בעת הזו ,באופן

ש׳ באב״ד ,מנכ״ל משרד האוצר .האם הכסף עבר?

רטרואקטיבי ובשלהי שנת
התקציב ,כשהחלטת ממשלה
בנושא נתקבלה לפני כעשרה
חודשים" ,כתבו ראשי השלטון
המקומי לשרים אריה דרעי
ומשה כחלון" .אם משרדי
הפנים והאוצר היו סבורים כי
לא ניתן להימנע מהקיצוץ
 מדוע לא שוקלל קיצוץ זהבנוסחת ההקצאה הסופית של
המענק שפורסמה בחודש יוני
האחרון?".

ע1דף עול
 11מיליארד עו7ןל
החלטת ממשלה מלפני
כעשרה חודשים ,כחלק
מאישור תקציב המדינה
לשנים 2017־ 2018כללה
הנחיה לרשויות המקומיות
להיערך לקראת קיצוץ אפשרי
במענקי האיזון .אלא שבמרכז
השלטון המקומי טענו היום
כי החלטה זו הותירה לשרים
את היכולת לדרוש את ביטול
הקיצוץ במענקים אלה ,אם
יתברר כי במהלך השנה חל
גידול בהכנסות המדינה ובגינו
ניתן יהיה להגדיל את תקציבי
המשרדים השונים.
״שנת  2017צפויה להסתיים
בעודף הכנסות של כ־11
מיליארד שקל למדינה ,מה
שהביא את הרשויות המקומיות
לצפות כי הקיצוץ האמור
יבוטל" ,טוענים ראשי השלטון
המקומי.
אלא שמוקדם יותר היום
נפגש יו״ר מרכז השלטון
המקומי חיים ביבס עם מנכ״ל
משרד האוצר שי באב״ד וראשי
אגף התקציבים ,במסגרת דיון
שקיימה ועדת הכספים של
הכנסת.

ח״ם ביבס■ ,ו״ר מרכז השלטון המקומי" .היה כשל"

חיים כיבס" :נאמר
לי בצורה מפורשת
כי משרד האוצר
העביר את מלוא
הכסף שמיועד
למענקי האיזון
לרשויות המקומיות
למשרד הפנים,
כך שבכל המקרה
קיצוץ כזה לא אמור
לקרות השנה"

משרד הפנים:
"הורינו לגזברי
הרשויות המקומיות
להיערך לקיצוץ
במענקי האיזון
כחלק מאיזון תקציב
המדינה לשנים
2017־ .2018בתוך
כך ,המשרד שותף
לדרישה לבסל את
הקיצוץ ,נוכח עודפי
התקציב ב־"2017
בשיחה עם "גלובס" טוען
ביבס" :נאמר לי בצורה
מפורשת כי משרד האוצר
העביר את מלוא הכסף שמיועד
למענקי האיזון לרשויות
המקומיות למשרד הפנים ,כך
שבכל המקרה קיצוץ כזה לא
אמור לקרות השנה ,ולגבי
 2018עוד נדבר .נחזור למשרד

הפנים ונברר היכן היה הכשל:
בהעברת הכסף או בהעברת
המידע".
טרם הפגישה בינו לבין
באב״ד בכנסת ,ביבס נשמע
נחרץ יותר" :לא יעלה על
הדעת שהמאמצים המשותפים
להגברת יציבותן התקציבית
של הרשויות המקומיות תוך
הגדלה של מענקי האיזון בכל
שנה ,יבוטלו כליל בהחלטה לא
הגיונית והרשויות אף יידרשו
לקיצוץ במענקים שמשמשים
למתן שירותים בסיסיים
לתושבי הערים  -זאת בייחוד
בימים שבהם חל גידול בכנסות
המדינה ומשרדי הממשלה
דורשים הגדלה משמעותית
בתקציביהם" ,אמר.
ממשרד הפנים נמסר
בתגובה ,כי "המשרד הורה
לגזברי הרשויות המקומיות
להיערך לקיצוץ במענקי
האיזון כחלק מאיזון תקציב
המדינה לשנים 2017־.2018
בתוך כך ,המשרד שותף
לדרישה לבטל את הקיצוץ
בתקציב ,וזאת נוכח עודפי
התקציב שנותרו ב־."2017
בדצמבר שעבר ,על רקע
ניסיון לקצץ במענקי האיזון
של הרשויות המקומיות
החלשות ,הושבת השלטון
המקומי ברחבי הארץ למשך
יממה וזאת ערב ההצבעה על
תקציב המדינה .אחד הסיכומים
שאפשרו ליישב את המחלוקת
בין משרדי הפנים והאוצר לבין
השלטון המקומי ,דיבר על
המשך תשלום מענקי האיזון
במתכונתם מהרגילה עד
אמצע שנה זו ,ואז לבחון את
הסוגיה שוב ,בהתאם למציאות
התקציבית .ס

