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 לכבוד    לכבוד
 הרב אריה דרעי   ח"כ ישראל כץ

 שר הפנים   שר האוצר
 
 

 מכובדיי, 
 
 

 והפגיעה הקשה ברשויות המקומיות 2017כלכלי -פרסום המדד החברתי הנדון: 
 

ועל פיו שופר  2017 כלכלי-השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד החברתי 
 רשויות מקומיות לעומת המדד הקודם.  57מצבן הכלכלי חברתי של 

ה קשה בתמיכתה של לכאורה, בשורה מעודדת. לאמיתו של דבר, בשורה קשה שמשמעותה פגיע
 הממשלה בתושבים וברשויות עצמן. 

נראה לי כי אין צורך לפרט לפניכם את האבסורד בתוצאות המדד שפורסם עכשיו. המדד מתבסס 
לפני כמעט  ומשקף את מצבם הכלכלי חברתי של התושבים באותה עת,)!(,  2017על נתונים משנת 

ובעיקר בשנה האחרונה, בשל  –הכלכלי חברתי שנים. מאז, כידוע, חלו שינויים של ממש במצב  4
מגפת הקורונה, שפגעה במאות אלפי משפחות וערערה את מצבן. המצב הקשה הזה נמשך גם כיום 

 ועלול להימשך, על פי התחזיות, גם עמוק אל תוך השנה הבאה. 
 בפניתי עדת הפנים, שבראשה עמד ח"כ יואב קיש. הצגוזאת ועוד, לפני כשנתיים יזמתי דיון בו

את הצורך  בבניית "מדד חוסן רשות" שייבחן את חוסנה של הרשות המקומית, זאת  ועדההו
מאחר והמדד החברתי כלכלי בוחן פרמטרים שמאפיינים את תושבי הרשות. מדד החוזק הרשותי 

כלכלי על השתתפות הממשלה -נדרש על מנת לאזן את השפעתו מרחיקת הלכת של המדד החברתי 
 ת המקומיות.בתקציבי הרשויו

כלכלי   -בין הדירוג שנקבע לרשויות המקומיות במדד החברתי ש מצבים רבים בהם קיים פערי
ואנשי הלמ"ס הסכימו עם הדברים. כלומר, ייתכן לעומת חוסנה ויכולותיה של הרשות עצמה. 

אכן עדה הוחלט כי ובוותושבי הרשות מבוססים, אך אין זה אומר שהרשות המקומית מבוססת. 
 של הרשות המקומית עצמה.מדד שייבחן את החוסן ם צורך בקיי

 
א לעשות שימוש במדד, מפני שנשען בהכירי את רגישותכם החברתית, אני פונה אליכם בדרישה ל

ולקדם ניסוח מדד שייבחן את החוסן  2021 -2020,בחלוקת התקציבים בשנת  2017על נתוני 
 הרשותי.

 
 שי חג'ג' 

 
 האזוריותיו"ר מרכז המועצות 

 ת מרחביםה אזוריוראש מועצ
 העתק:

 , יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעותחיים ביבס
 ראשי המועצות האזוריות

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

 הדסה אלמוג, כלכלנית מרכז המועצות האזוריות
 


