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 שלום רב,  
 
  

 העברת תשלומים לרשויות המקומיות עקב התפשטות נגיף הקורונה  הנדון:
 

חשבי משרדי הממשלה השונים, לצמצם ככל הניתן את  כי הנחיתהתבשרנו בימים האחרונים 
במידת  מידייםהממשלה לספקיה. הוראתך לביצוע תשלומים  בתשלומיימי האשראי  את

ימי האשראי המקובלים, הינה מבורכת,  45האפשר בגין חשבוניות קיימות, אף לפני תום 
ולבטח תקל ולו במעט על מצבם הקשה של בעלי העסקים הנפגעים קשות מהתפשטות נגיף 

 הקורונה. 
 

הרשויות המקומיות מתוקצבות על ידי משרדי הממשלה עבור ביצוע כפי שלבטח ידוע לך, 
יות בתחומן, ומהוות כעין צינור להעברת תשלומים ממשרדי הממשלה מטלות שלטונ

 רבבות בעלי עסקים. להמספקים עוגן כלכלי  בשנה,₪ מיליארדי  , בהיקפים שללספקים
 

מזה תקופה ארוכה שאנו מקבלים מרשויות מקומיות רבות תלונות בדבר עיכובים בלתי 
התקציבים השוטפים של משרד סבירים של תשלומים על משרדי הממשלה השונים. בעוד 

כגון  פעולות, תקציבי, סדירים באופן יחסיהחינוך, הרווחה והפנים עוברים בלוחות זמנים 
וכן תקציבי עיר ללא אלימות במשרד לביטחון פנים או תקציבי אגף שח"ר במשרד החינוך, 

, רביםחודשים שבועות ואף מעוכבים בכלל משרדי הממשלה, בינוי ופיתוח ל עתק תקציבי
תקציבי בינוי מוס"ח, בינוי מתקני ספורט במשרד התרבות והספורט,  ;בניהם ניתן למנות

 ועוד. במשרד הבינוי והשיכון, ברמ"י תקציבי פיתוח במשרד הפנים,
 

לא מיותר לציין, כי דרישות תשלום רבות המוגשות למשרדי הממשלה, נמצאות שבועות ואף 
ידות המקצועיות במשרדים, הן בחשבויות, ולעיתים חודשים בהליכי בדיקה ובקרה, הן ביח
 .את ביצוע התשלום אשר מוסיפים אף הם לעכבאף מועברות לבדיקת גורמים חיצוניים, 

 
משרדי הממשלה לקצר ימי אשראי  בבקשה כי תנחה את חשביאליך  יםפונ ולאור האמור, אנ

על חשבון, ולהשאיר את , או מפרעה עד כדי העברת תשלומים מיידיים –לרשויות המקומיות 
על מנת שהן תוכלנה לשלם לספקים מהר ככל הליכי הבקרה המורכבים לסיום ההתחשבנות, 

  הניתן.
 בברכה,

 

 ולדאירון ח שי חג'ג' 
 

 ביבס חיים

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות יפו-ראש עיריית ת"א ראש מועצה אזורית מרחבים
 מרכז השלטון המקומיויו"ר  15 -פורום הויו"ר  ויו"ר מרכז המועצות האזוריות



 

 

 

 

 
 

 העתק:
 ראש הממשלה –ח"כ בנימין נתניהו 

 שר האוצר –ח"כ משה כחלון 
 שר הפנים –ח"כ הרב אריה מכלוף דרעי 

 שר הכלכלה והתעשייה –ח"כ אלי כהן 
 ראשי הרשויות המקומיות

 מנכ"ל, מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 
 15-מנכ"ל, פורום ה –עו"ד איתן אטיה 

 מרכז המועצות האזוריות ,מנכ"ל –מר איציק אשכנזי 
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי -מר איתי חוטר 

 גזבר עירית ב"ש ויו"ר איגוד הגזברים –רו"ח תומר ביטון 
 מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני, מרכז השלטון המקומי –מר עמיחי דרורי 

 


