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הנדון:תקצוב המועצות הדתיות לשנת  2019
מכתבושלמרפלוסמיום6בינואר 2019
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קיבלנולידנואתמכתבושלמנכ"להמשרדלשירותידת,מרעודדפלוס,אשרבסימוכין. 
בפתחדברנו,נצייןכיאנודוחיםמכלוכלאתהטענותהעולותממכתבו,ומתקוממיםעל
האמירות המרומזות שבסיפת המכתב; השלטון המקומי לא טען ,לא טוען ולא יטען ,כי
איןמקוםלשירותידתיהודייםבמדינתישראלחסוחלילה,אוכיאיןמקוםלהגדילאת
תקציבי המועצות הדתיות .מדינת ישראל רשאית להגדיל את המשאבים המופנים
למועצות הדתיות כראות עיניה ,ואולם מצב לפיו הגדלה של כל שקל על ידי המדינה
תחייב את הרשויות המקומיות בהגדלה של שקל וחצי (כלשון החוק) ,הוא חטא קדמון
הדורש תיקון מיידי. 
כפי שידוע לך וגם למר פלוס ,אין ולו שירות ממלכתי אחד ,שבו השלטון המקומי נושא
בשיעורשל60%והמדינהנושאתרקב.40%- 
יתרהמכך,שירותיהדתהיהודייםהפכולשירותיםשאינםמוניציפאליים"קלאסיים"עם
הקמתןשלהמועצותהדתיות,והםאינםמסופקיםעלידיגופיהשלטוןהמקומי,ומשכך,
בוודאישאיןעלהשלטוןהמקומילשאתבחלקהארישלמימוןשירותיםאלו! 
עמדנועלהתיקוןהנדרשבמסגרתדיוניועדתהכספיםשלהכנסת,וטענהזושלהשלטון
המקומי לא נפלה על אוזניים ערלות ,שהרי יו"ר הוועדה ,ח"כ הרב משה גפני ,בהגינותו
הרבה,אףהחלבקידומהשלהצעתחוקלתיקוןהמצבולהפחתתנטלהמימוןשלהשלטון
המקומיאתהמועצותהדתיות,עדלשיעורשל.25%לא נרפה עד שלא תושלם החקיקה
בעניין ותתוקן עוולה זו. 
זאת ועוד ,ובשונה מטענותיו חסרות השחר של מר פלוס ,בעשור האחרון גדלו תקציבי
המועצות הדתיות בלמעלה מ 30%-(וזאת מבלי לחשב את הגידול שתוכנן לשנת 2019
בשיעורשל,) 20%שיעורגידולגבוהבהרבהמשיעורהגידולבמנגנוןההצמדההאוטומטי
שלהארנונה,אשרעלהבמצטברבשניםהאמורותבכ 19%-בלבד.מהיכןלדעתמרפלוס,
אמורותהרשויותהמקומיותלממןגידולזה??לדידנו ,אין מקום לקצץ בשירותי החינוך
או בשירותי הרווחה ,לצורך הגדלת תקציבי המועצות הדתיות ,ואין באפשרותנו להעדיף
שירותי דת על פני חינוך ילדים או סיוע לקשישים! 
אין בכוונתו להתייחס ברצינות לכל הדוגמאות המספריות שמר פלוס העלה במכתבו,
מאחרוהןמגוחכות!רקנבקשלצייןנתוןאחדבלבד -אלמולהטענהשנטענה,כימרבית

הרשויות המקומיות לא נדרשות להשקיע יותר מאחוז בודד אחד מתקציביהן לשירותי
הדת ,הלכנו ובדקנו ,מה חלקה של המדינה בשירות זה מסך תקציבה ,וגילינו שהמדינה
משקיעה  240מלש"ח בלבד מתוך תקציב שנתי של כ 400-מיליארד  ,₪שהם  .0.06%אל
מי ,אם כך יש לבוא בטענות על תקצוב בחסר??
לאורכלהאמורלעילובהמשךלמכתבנוהקודםבנושא,לאנחדלולאנרתעמןההפחדות
של מר פלוס ,ולא נעביר תוספת תקציבית זו למועצות הדתיות ,מבלי שתאשר לרשויות
המקומיותשלהןמועצותדתיות,לסייםאתשנתהתקציב 2019בגירעון,בגובההתוספת
הנדרשתלתקציבהמועצההדתית,ומבלישיפגעמעמדןהמשפטיבכלצורהואופן .









בברכה, 



שיחג'ג' 

ראשמועצהאזוריתמרחבים 
ויו"רמרכזהמועצותהאזוריות 


רוביקדנילוביץ' 

ראשעירייתבארשבע 



מוטיששון 

ראשעירייתחולון 



מריםפיירברג-איכר 

ראשעירייתנתניה 



רזקינסטליך 

ראשעירייתראשוןלציון 







רוןחולדאי 

ראשעירייתתלאביב-יפו 
ויו"רפורוםה- 15

חייםביבס 

ראשעירייתמודיעין-מכבים-רעות 
ויו"רמרכזהשלטוןהמקומי 

רןקוניק 

ראשעירייתגבעתיים 


משהפדלון 

ראשעירייתהרצליה 


צביקהגנדלמן 

ראשעירייתחדרה 


עינתקליש 

ראשעירייתחיפה 


רפיסער 

ראשעירייתכפרסבא 


רמיגרינברג 

ראשעירייתפתחתקווה 


רחמיםמלול 

ראשעירייתרחובות 


כרמלשאמההכהן 

ראשעירייתרמתגן 




חייםברוידא 

ראשעירייתרעננה 




אביהררי 

ראשעירייתאבןיהודה 




משהקונינסקי 

ראשעירייתכרמיאל 



ליאתשוחט 

ראשעירייתאוריהודה 




רועילוי 

ראשעירייתנשר 


אליברדה 

ראשעירייתמגדלהעמק 


יחיאללסרי 

ראשעירייתאשדוד 


גבי-גבריאלנאמן 

ראשמועצהמקומיתשלומי 


עזורישרוני 

ראשמועצהמקומיתאליכין 


אביגרובר 

ראשעירייתרמתהשרון 


דרוראהרון 

ראשמועצהמקומיתגןיבנה 


ליזידלריצ'ה 
זיודשא 


ראשמועצהמקומיתזכרוןיעקב  ראשמועצהמקומיתגניתקווה 



שמעוןלנקרי 

ראשעירייתעכו 


יובלארד 

ראשמועצהמקומיתכוכביאיר 



בניכשריאל 

ראשעירייתמעלהאדומים 


בניביטון 

ראשעירייתדימונה 



אסףמינצר 

ראשמועצהמקומיתאלקנה 



יגאללהב 
יורםקרין 


ראשמועצהאזוריתעמקהמעיינות  ראשמועצהמקומיתקרנישומרון 





ניסןבןחמו 

ראשעירייתערד 


עופרבןאליעזר 

ראשעירייתרמתישי 


חובבצברי 

ראשמועצהמקומיתקריתעקרון 


גביגאון 

ראשמועצהמקומיתמזכרתבתיה 



ישראלגל 
עודדרביבי 
סרג'איזידורקורשיא 



ראשעירייתקריתאונו 
ראשמועצהמקומיתכפרשמריהו  ראשמועצהמקומיתאפרת 





אביחישטרן 
שלמהללוש 
אלישבירו 



ראשעירייתקריתשמונה 
ראשמועצהמקומיתמעלהאפרים 
ראשעירייתאריאל 





אמירכוכבי 
אליהוגפני 
שלמהסיסו 



ראשעירייתהודהשרון 
ראשמועצהמקומיתתלמונד  ראשמועצהמקומיתעמנואל 





דודאזולאי 
נירברטל 
יעלהמקליס 



ראשמועצהמקומיתמטולה 
ראשמועצהמקומיתאורנית 
ראשעירייתיהוד-נווהאפרים 





אלידוקורסקי 
סימוןאלפסי 
עידוגרינבלום 



ראשעירייתקריתביאליק 
ראשעירייתיקנעםעילית 
ראשמועצהמקומיתקריתטבעון 





איתיוויסברג 
חננאלדורני 
מאיריצחקהלוי 



ראשמועצהמקומיתבנימינה-גבעת
ראשעירייתקדומים 
ראשעירייתאילת 
עדה 





יורםשמעון 
שמואלבוקסר 
יוסףברודני 



ראשמועצהמקומיתמבשרתציון 
ראשעירייתנסציונה 
ראשעירייתגבעתשמואל 






אדירנעמן 

דודיפרח 


גליתשאול 

ראשמועצהאזוריותעמקחפר 



ראשמועצהאזוריתשפיר 
ראשמועצהאזוריתשדותדן 




ניצןפלג 
יצחקרביץ 
עידןגרינבאום 



ראשמועצהאזוריתעמקהירדן  ראשמועצהמקומיתקריתיערים  ראשמועצהאזוריתגלילתחתון 





יוסילנדאו 
אריהכהן 
תמירעידאן 



ראשמועצהאזוריתשדותנגב  ראשמועצהאזוריתמגילותיםהמלח  ראשמועצהמקומיתסביון 





שירוזנצוויג 
דמיטריאפרצב 
שושיכחלוןכידור 



ראשמועצהמקומיתקצרין  ראשמועצהמקומיתאלפימנשה 
ראשעירייתכפריונה 





אליברכה 
אריהגארלה 
איילבצר 



ראשמועצהאזוריתעמקיזרעאל  ראשמועצהמקומיתבניעי"ש  ראשמועצהאזוריתחוףהשרון 





תומרגלאם 
אליהוליבמןשלום 
שלוםבןמשה 



ראשעירייתאשקלון 
ראשמועצהמקומיתקריתארבע 
ראשעירייתראשהעין 






יוסףאברהמי 
טלגורקי 
ישראלגנץ 



ראשמועצהאזוריתמטהבנימין  ראשמועצהמקומיתפרדסיה  ראשמועצהמקומיתגבעתזאב 








העתק :
מרמשהכחלון-שרהאוצר 
ח"כיצחקוקנין-השרלשירותידת 
ח"כמשהגפני-יו"רועדתהכספים,כנסתישראל 
מרמרדכיכהן-מנכ"למשרדהפנים
ראשיהרשויותהמקומיות 
מרשלמהדולברג-מנכ"למרכזהשלטוןהמקומי 
מרישראלנדיבי-מנכ"למרכזהמועצותהאזוריות 
עו"דאיתןאטיה-מנכ"לפורוםה 15-
מראיתיחוטר-סמנכ"לכלכלה,מרכזהשלטוןהמקומי




