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 ד' אב תשפ"ב, 2022 באוגוסט 1
 לכבוד

 איילת שקדגברת 

  פניםה ת שר

  פניםמשרד ה

 ירושלים

 

 שלום רב, יגבירת

  לחברה הערבית פיקוח על העברת כספי הפיתוח הנדון:

יך אלילפנות  יםמתכבד ו"(, הרינהתנועהבשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר )להלן: "

 :בדברים הבאים

משרד הפנים ביטל באופן סופי את התוכנית להקמת כי  1לכלית,היום בעיתונות הכפורסם  .1

מטרת הפרסום, לפי אגף שינהל את מכרזי התשתית של תוכנית החומש לחברה הערבית. 

המשרד הייתה כי הגוף הזה יפקח על תקציבי הפיתוח לרשויות הייעודיות לפרויקטים של 

כספי פיצוי, "לצד את ז מיליון שקל. 670תשתית חברה וספורט, שהיקפם השנה עומד על 

מיליון שקלים, אשר כבר הועברו  380בהיקף של  "מענקי האיזוןעבור מה שמוגדר כעיוות ב

 לרשויות המקומיות. 

מיליוני שקלים מתוכנית החומש צוין שם, כי לפי הערכות משרד הפנים עצמו, מאות ן כ .2

 ברורה מאליה יכך,לפערביות, זלגו לארגוני הפשע. שנועדו לפיתוח הרשויות ה הקודמת

סבור כי כך נראה  .תופעה חמורה זוחזרתה של מנגנונים למניעת  עיגוןהחשיבות היתרה ב

 . שלתיים רלבנטיים אחריםכמו גם גורמים ממ ,משרד הפנים עצמוגם 

במספר המיועדות אמורים לעבור לרשויות מיליוני השקלים  670נציין כי לפי הפרסום, עוד  .3

חלק מהם יועבר ישירות לרשויות, בהתאם לתוכניות עבודה שיציגו ופרויקטים  :דרכים

שיאושרו, וחלקים אחרים יגיעו דרך החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי, 

 ומנגנונים אחרים של חברות ממשלתיות.

אודות החלטת משרד הפנים לביטול התוכנית להקמת אגף ייעודי -עלזאת, הפרסומים עם  .4

ר בהירות לגבי הסיבות לבקרה על תקציבי הפיתוח לרשויות הייעודיות כאמור מעלים חוס

חוסר בהירות לגבי ; כמו גם (שלעצמהעמדה על טיבה על ההצעה כוט מבלי לנק)להחלטה זו 

החלופות או הדרכים האחרות בהן מתכוון משרד הפנים לנקוט על מנת לוודא כי הכספים 

 אליהן נועדו. והחשובות ראויות ישמשו לטובת הגשמת המטרות ה

                                                           
: להלן) (1.8.2022; לובסג) "בוטל אגף הפיקוח על הכספים לחברה הערבית :ההבטחה נותרה על הנייר"זקן דני  1
  https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001419956 "(הפרסום"

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001419956
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לשאלה באילו דרכים מתכוון , 22.8.2022עד ליום נבקש את התייחסותך רקע הדברים, על  .5

הפיתוח לרשויות הייעודיות תקציבי כספי הפנים לפעול על מנת להבטיח כי  משרד

ישמשו במלואם לטובת מטרותיהם; ומה היו  לפרויקטים של תשתית חברה וספורט

כנית מת אגף לניהול מכרזי התשתית של תהנימוקים להחלטה לביטול התוכנית להק

 . החומש לחברה הערבית

 
 בברכה ובכבוד רב,

 

 

 

  :העתקים

 , היועצת המשפטית לממשלהמיארה-ד גלי בהרב"עו

 ד"ברזילי, עואריאל 

 האגף הכלכליראש 

 איכות השלטוןמען התנועה ל


