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סימוכין156830:
לכבוד
מר אביגדור ליברמן
שר האוצר
שלום רב,
הנדון :הפשרת הרשאות לפיתוח תשתיות תחבורה עירוניות
אבקש את מעורבותך הדחופה בנושא שבנדון.
המדובר בהרשאות פתוחות של משרד התחבורה ,מול רשויות מקומיות בהיקפים
של מאות מיליוני  ,₪אשר הוקצו לצורך ביצוע פרויקטים תחבורתיים עירוניים
בתחומן ,לאחר תהליך קפדני של הכרה בצורך והכרה בחשיבותם על ידי משרד
התחבורה.
הרשאות אלה הוקפאו באופן חד צדדי על ידי האוצר ,בטענה כי מדובר בהרשאות
שיוצרות חשיפה מימונית למשרד התחבורה /לאוצר ,וזאת למרות שמדובר
בפרויקטים שחלקם היו בתהליכי ביצוע/שתוכננו לביצוע על ידי הרשויות ,וחרף
העובדה כי בשנים האחרונות התקשו רשויות רבות להוציא לפועל פרויקטים ,בשל
היעדר תקציב מדינה מאושר ,משבר הקורונה ועוד.
על אף שאנו יכולים להסכים לעיקרון של הגבלת תוקף הרשאה למספר שנים ,איננו
יכולים להסכים לקביעת כללי משחק חדשים ,שתחולתם הינה רטרואקטיבית.
לצערנו ,אנשי משרדך "גוררים רגליים" בנושא ,מקפיאים תשלומים ,פוגעים
בקידומם של הפרויקטים ,ומעמידים את הרשויות המקומיות בפני שוקת שבורה.
אקדים תודה למעשה.
בברכה,
חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
ח"כ מרב מיכאלי – שרת התחבורה
מר שי חג'ג'  -ראש מועצה איזורית מרחבים ויו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
מר רון חולדאי  -ראש עיריית תל אביב יפו ויו"ר פורום ה15-
מר רם בלינקוב – מנכ"ל ,משרד האוצר
גב' מיכל פרנק – מנכ"לית ,משרד התחבורה
רו"ח יהלי רוטנברג – החשב הכללי ,משרד האוצר
מר שלמה דולברג  -מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי  -מנכ"ל ,מרכז השלטון האזורי בישראל
עו"ד איתן אטיה  -מנכ"ל ,פורום ה15-
מר איתי חוטר  -סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' עדי חכמון – סגנית הממונה על התקציבים ,תחבורה ותשתיות ,משרד האוצר
מר צחי דוד  -סגן הממונה על התקציבים ,נדל"ן ושלטון מקומי ,משרד האוצר
רו"ח תומר ביטון  -גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים
מר גיל קרומר – מנהל אגף בכיר רשויות מקומיות ,משרד התחבורה
מר עמיחי דרורי – מנהל תחום תשתיות ופיתוח עירוני ,מרכז השלטון המקומי

