בג"ץ :צו ביניים נגד הקיצוץ
האיזון של גן יבנה וגדרה

במענקי

להפחתה של מענקי האיזון
החברתי כלכלי שלהן ,שיביא
הרשויות עתרו נגד השינוי בדירוג
להשלים את בדיקת אופן
בשנת  .2017שופטי בג"ץ קבעו כי על משרד הפנים
המענקים עד חודש מאי ולא הקיצוץ יוקפא
חלוקת
את העתירה לבג"ץ הגישו מועצות
שלוש
וגדרה יחד עם
יבנה
גן
אריאל,
עיריית
נוספות,
רשויות
מועצת שער הנגב ומועצה אזורית
שבמשרד
מבואות החרמון ,לאחר
הפנים החליטו להעלות את הדירוג
במדד של
החברתי כלכלי שלהן
המשמעות של המהלך הזה
הלמ"ס.
משמעותית של מענקי
היא הפחתה
הרשויות .את
שמקבלות
האיזון
באמצעות עוה"ד
הגישו
העתירה
אמיר בירנבוים וענת נבל ממשרד
עפר שפיר ושות' ובה הם טוענים כי
לא חל שינוי אמיתי במצבן ולכן אין
סיבה מוצדקת להציב אותן במקום
גבוה יותר ולקצץ במענקים .בתגובה
שופטי בג"ץ צו
הוציאו
לעתירה
ביניים ,הקובע כי אם הוועדה שהקים
משרד הפנים לבדיקת אופן חלוקת
המענקים לא תשלים את עבודתה

עד ה ,15.5-הקיצוץ לרשויות יוקפא
וגובה המענק שיקבלו השנה יהיה
החולפת
למענקים של השנה
זהה
.2016
לפי משרד הפנים ,השינוי בדירוג הוא
במתודולוגיה של
תוצאה של שינוי
משתמשים
הלמ"ס ובנתונים שבהם
לצורך הדירוג .לפי משרד הפנים,
השתמשה הלמ"ס בנתונים
עד 2017
נכונים ל־ 2008ואילו כעת
שהיו
הנתונים נכונים ל־.2013
בעתירה הציגו הרשויות את הפגיעה
הצפויה להן כתוצאה מהקיצוץ ,כך
עלייתה
למשל גן יבנה צופה כי
בדירוג
לאשכול 7
מאשכול 6
הלמ"ס תביא
הכלכלי-חברתי של
לפגיעה של  8.7מיליון שקל במענק
האיזון שלה ל .2017-בשנה שעברה
הרשות
האיזון של
מענק
עמד
המקומית על  15.2מיליון שקל,

מהתקציב

הכולל

כ15%-
שהיוו
שלה לאותה שנה.
בבשורה של ממש לכלל
"מדובר
הרשויות במדינה .זהו הישג כנגד
להתמודד מול
הסיכויים שכן
כל
לסטטיסטיקה
המרכזית
הלשכה
ויתר משרדי הממשלה בעניין שכזה
אינו פשוט ,ובדרך כלל בית משפט
לא נוטה להתערב בהחלטות מדינה"
המועצה ,דרור אהרון.
אמר ראש
"על פי אותו דירוג עלתה גן יבנה
לכאורה מאשכול  6לאשכול  ,7אלא
חישובים
על
מתבסס
שהלמ"ס
סטטיסטיים שאינם אחידים ואינם
תחשיב
לבצע
במקום
מידתיים,
חברתי-כלכלי או
אמיתי של מדד
חוסן רשותי .טיעונינו אלו התקבלו
ביהמ"ש
שופטי
ידי
על
היום
העליון".

