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 לכבוד,  לכבוד, 
 מר יאיר הירש  ח"כ איילת שקד 

 מנכ"ל משרד הפנים שרת הפנים 
   sar@moin.gov.ilבדוא"ל 
 077-4448800 ובפקס:

 pniot@moin.gov.il בדוא"ל: 

 

 לכבוד,  לכבוד,                                                            
 מר מאיר בינג  מר עומר בר לב 

 מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי השר לביטחון פנים 
   MeirBi@mse.gov.ilבדוא"ל:    sar@mops.gov.il: דוא"לב

 

 לכבוד,  לכבוד,                                                            
 ח"כ נפתלי בנט ד״ר אביחי מנדלבליט

 ראש הממשלה היועץ המשפטי לממשלה
 nbennett@knesset.gov.il בדוא"ל:  02-6467001בפקס: 

 

 , רב שלום

  550 מספר ממשלה להחלטת 25 סעיף: הנדון

 אליכם  לפנות הרינו עדאלה ומרכז, אז'אינג מרכז, הערביות המקומיות הרשויות לראשי הארצי הוועד בשם

 כדלקמן:

 בחברה  עריםפ לצמצום הכלכלית התכנית" - 550 מספר  החלטה הממשלה קיבלה, 24.10.2021 ביום .1

 (.ההחלטה: להלן) "2026 לשנת עד הערבית

 המקומיות  הרשויות של הביצוע יכולות הגברת " הכותרת תחת(, הסעיף: להלן ) להחלטה 25 סעיף .2

 ההחלטה  במסגרת  הערביות המקומיות לרשויות התקציבי הסיוע העמדת  כי  קובע, "הערביות

 . ידו על שייבחר אחר גוף או  הממשלתי המשרד י"ע לביצוע עדיפות מתן תוך תבוצע

 לצורך מטעמם גופים אל בפנייה כבר החלו שונים ממשלה משרדי, ל"הנ לסעיף בהמשך כי יצוין .3

 עוד אינו שעניינו כך. להחלטה בהתאם הערביות המקומיות הרשויות עבור התקשרויות ביצוע

 . בלבד בהנחיה

 ההחלטה  סעיפי לכלל ביחס מעמדתנו הזו לעת במנותק, ב"המצ העמדה  בנייר בהרחבה שמפורט כפי .4

 סיבות  משלל בעייתי  הינו ל"הנ 25 סעיף כי בדעה אנו , בה האמור לכלל הסכמה שתשתמע וללא

 : הבאים מהנימוקים זה ובכלל

 הרשויות  על לכת מרחיקות שליליות כלכליות השלכות להיות עלולות בסעיף המתגבש להסדר .א

 בדירוגים נמצאות  כיום וכבר ממשלתי מסיוע מתקבל תקציבן שמרבית, הערביות המקומיות

 . ביותר הנמוכים אקונומיים -הסוציו

 בפרויקטים הערביות המקומיות הרשויות של הביצוע יכולת חשבון על לבוא עלול זה סעיף .ב

 הגופים  שגובים הגבוהות העמלות בעקבות וזאת, לציבור השירות חשבון ועל שלהן השונים

 . הפרויקטים ביצוע לצורך הממשלה משרדי מתקשרים אתם

 הרשויות של דעתן ובשיקול  בחירתן בחופש, בעצמאותן, במעמדן הפוגע בסעיף מדובר .ג

 הבוחר  של זכותו גם נפגעת, כתוצאה. המקומי השלטון בדיני להן הנתון הערביות המקומיות
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 הרשות ידי על, מתגורר הוא בה הרשות ענייני ניהול של האספקטים בכלל, מיוצג להיות הערבי

 . בחר הציבור אותה

 אפשרות את לסכל עלול עבורן שייערכו מסגרת בהסכמי המקומיות הרשויות מכרזי ניהול .ד

 או  קטנים משפחתיים עסקים הם שרובם , במכרזים מקומיים ערביים עסקים של זכייתם

 . לרשויות מגוונים שירותים שמספקים, בינוניים 

 אתני  שיוך בסיס על יהודיות מקומיות רשויות לבין ערביות מקומיות רשויות בין מפלה הסעיף .ה

 בסמכויות נבדלות מקומי שלטון מערכות שתי למעשה הלכה ומייצר, בלבד תושביהן של

 . לאום  בסיס על להן המוקנים הדעת ובשיקול

 הרשויות מכרזי על משתלטים אכן פשע גורמי כי הטענה להוכחת נתון כל הביאה לא הממשלה .ו

 .החלטתה את המבססת עובדתית מסגרת הציגה ולא, הערביות המקומיות

 ואשר, ערביות מקומיות  רשויות 85 בין אבחנה כל עורך שאינו, מידתי ובלתי גורף בסעיף מדובר .ז

 . אכיפה הדורשת המאורגנת בפשיעה לטיפול פתרונות מקדם לא

 

 . מיישומו  ולהימנע ל"הנ הסעיף את לבטל מתבקשים הנכם, לעיל האמור כל לאור

 

 

                                                                                                          
                 ___________                                        ____________       ____________ 

 ד"עו , ארשייד סלאם                                 יונס מודר ד"עו    ראיסי'עימאד ג
 עדאלה  מרכז          ערערה -ראש המועצה המקומית עארה  אז         'מרכז אינג 

    ויו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות    
 המקומיות הערביות בישראל         

 

 

 : יםהעתק

 . 03-6844201 :פקס באמצעות, בישראל המקומי השלטון מרכז


