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    לכבוד    לכבוד      לכבוד 

 חה"כ אריה מכלוף דרעי  חה"כ משה כחלון         חה"כ בנימין נתניהו
 שר הפנים           שר האוצר  ראש הממשלה

 

 שלום רב,  מכובדנו

 
   בשירותי הביטחון לתושב 2020קיצוץ נוסף מתקציב הנדון: 

  מכתב התראה לפני שביתה   
 2020בינואר  15מכתבו של מנכ"ל המשרד לבט"פ לחשכ"ל מיום 

     2020בינואר  16מיום  107468מכתבינו 
 2020ינואר  8מיום  107287מכתבינו 

 
 

עוד לא יבשה הדיו על מכתבינו הקודמים אשר בסימוכין, ועוד בטרם קיבלנו מענה  .1
כלשהו בעניינם, הגיע לידנו מכתבו של מנכ"ל המשרד לבט"פ, בו הוא מתאר את 
היקף הפגיעה בתוכניות הרשות לביטחון קהילתי, כתוצאה מהחלטותיה חסרות 

 האחריות של וועדת החריגים באגף החשב הכללי. 
 

הפגיעה הצפויה בתוכניות חברתיות חשובות אלו, מדובר בהחלטות שמשמען מלבד  .2
פגיעה אנושה בתקציביהן של הרשויות המקומיות, בגין תשלומים שבוצעו על ידן זה 

 מכבר.
 

כבוד ראש הממשלה, מכובדינו השרים, לא נוכל לאפשר את המשך ההתעלמות  .3
חשוב ואקוטי זה, וטרם קיבלנו מפניותינו החוזרות ונשנות. טרם זומנו לדיון בנושא 

 מענה כלשהו לטענותינו.
 

אנו סמוכים ובטוחים כי בזמן שאנו כותבים מילים אלו, נכתבים מכתבים נוספים  .4
על ידי משרדי הממשלה השונים, בהם נמצא בשורות איוב נוספות, הכוללות עוד ועוד 
גזירות וקיצוצים. לא נוכל לשבת מן הצד בחוסר מעש, ולהביט כיצד הממשלה 

מעלה הראשונה, אשר פגיעה מחרבת במו ידיה תוכניות ופרויקטים חשובים מן ה
 בהם, הינה פגיעה ישירה באוכלוסיות החלשות ביותר במדינת ישראל. 

 

 
 



 
 

  

חיזוק לדברים אלו, ולסדרי העדיפויות הלקויים של הממשלה, קיבלנו הבוקר, עת  .5
₪ מיליארד  2פורסם בתקשורת על החלטת החשב הכללי, לייתן תוספת תקציבית של 

, תחת המגבלות של התקציב ההמשכי, וקרוב לוודאי נוספים למערכת הביטחון, והכל
 על חשבון שירותי החינוך לילדים ושירותי הרווחה לקשישים עריריים.   

 
 

ימים  7אם לא תיוותר הברירה בידנו, ואם לא נקבל מענה הולם לפניותינו, בתוך  .6
משליחת מכתבינו זה, נאלץ בצער לנו, לכנס דיון חירום משותף של מרכז השלטון 
המקומי ומרכז המועצות האזוריות, ולקבל החלטות על השבתת הרשויות 

 המקומיות.  
 
 

 בברכה,
 

 
 

 
 העתק:

 שר החינוך –הרב רפי פרץ 
 שר לביטחון פנים -חה"כ גלעד ארדן

 שר העלייה והקליטה  -יואב גלנטחה"כ 
 ראשי הרשויות המקומיות

 החשב הכללי, משרד האוצר –מר רוני חזקיהו 
 האוצר ראש אגף תקציבים, משרד –מר שאול מרידור 

 מ"מ מנכ"ל, משרד ראש הממשלה –מר רונן פרץ 
 מנכ"ל, משרד הפנים –מר מרדכי כהן 

 מנכ"ל משרד החינוך –מר שמואל אבואב 
 מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים -מר משה )צ'יקו( אדרי

 מנכ"ל, משרד העלייה והקליטה –מר חביב קצב 
 מנכ"ל, משרד הפריפריה, הנגב והגליל –מר אריאל משעל 

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 
 מ"מ מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות –מר איציק אשכנזי 

 15-מנכ"ל, פורום ה –עו"ד איתן אטיה 
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי  -מר איתי חוטר

 חיים ביבס רון חולדאי בני ביטון  שי חג'ג'
    

ראש מועצה אזורית 
 מרחבים 

ויו"ר מרכז המועצות 
 האזוריות

ראש עיריית 
 דימונה 

ערי פורום ויו"ר 
פיתוח בשלטון 

 המקומי

 יפו -ראש עיריית ת"א
 15-ויו"ר פורום ה

ראש עיריית מודיעין 
 מכבים רעות 

ויו"ר מרכז השלטון 
 המקומי 
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