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רקערקערקע

מאגד את הערים העצמאיות    15-פורום  ה�

.שהן גם הערים הגדולות והותיקות, בישראל

 20-כ בישראל כ" סה-   מועדון ייחודי�

.רשויות עצמאיות

,  מרכז י מסחר ותעסוקה- ערי מ טרופו ל ין�

.רפואה ועוד, תרבות,  מד ע ומחקר, חינוך



 יפ ו -תל  אביב 
423,000: 'אוכ

ח" מלש4,100

א שדוד 
210,000: אוכ

 ח" מלש1,040
בא ר  שב ע 

197,000: 'אוכ

ח" מלש1,020

גבעתיים 
55,000: 'אוכ

. ח" מלש350

הר צל יה 
120,000: 'אוכ

ח" מלש685

חדרה 
83,000: 'אוכ

ח" מלש400

חול ון 
188,000: 'אוכ

ח" מלש850

חיפה 
270,000: 'אוכ

ח" מלש2,350

כפ ר סב א 
85,000: 'אוכ

ח" מלש470

נתניה
188,000: 'אוכ

ח" מלש880

ר עננה 
72,000: 'אוכ

.ח" מלש510

רמת גן 
144,000: 'אוכ

ח" מלש780

ר א שו ן  ל ציו ן  
228,000: 'אוכ

ח" מלש1,070

פתח תקוה 
187,000: 'אוכ

ח" מלש1,080

רח ובות 
110,000: 'אוכ

ח" מלש600



 נתונים מצר פיים נתונים מצר פיים––  1515--עיריות פורום העיריות פורום ה נתונים מצר פיים– 15-עיריות פורום ה

כלכלי ש ל מדינת ישראל כלכלי ש ל מדינת ישראל --הקטר ה חברתיהקטר ה חברתי��

מיליון תושבים                                        2.5•
). מאוכלו סיית המדינה36%-כ(

 תקציב הו צאות כולל                              -₪ מיליארד  16•
). מתקציב ההוצאות של כלל השלטון  המקומי38%(

הוצ אה לנפש                      -  6,400₪•
;            מועצ ות מקומ יו ת– 5,300;  עירי ות – 5,900;   כללי– 6,150(

). מועצ ו ת אזוריות– 8,900

ג  של ישראל"מהתמ 70%•



מטרות הפורוםמטרות הפורוםמטרות הפורום

 שלטו ן –הסדרת יחסי שלטון  מרכזי �
ו מתן כלים להמש ך קידום   ופיתוח  ,  מקומי

: המגזר העירוני

ביזור סמכויות שיאפשר ניהול מוניציפלי �
 בשלב הראשון לרשויות עצמאיות -עצמי 

.ולרשויות המתפקדות ברמת ניהול גבוהה 

לקידום ופיתוח   קידום יוזמות משותפות�
, בתחומי המשפט, בפורום  החברותהערים

.הת כנון והכ לכלה



נושאים לטיפול מול משרד ה חינוךנושאים לטיפול מול משרד ה חינוךנושאים לטיפול מול משרד ה חינוך

 – 24.12.06החלטת הממשלה מיום  ::חוק נהריחוק נהרי1.1.

השוואת  הת מיכות והת קצוב גם למוסדות חינוך רשמיים 
.ולמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים

:: הסעות חינוך מיוחד הסעות חינוך מיוחד––צ נגד המשר ד צ נגד המשר ד ""בגבג2.2.
. % 75 – השתתפות המשרד במועצות האזוריות  -   

. % 40 – השתתפ ות המשרד בערים העצמאיות -    

::ביזור ס מכויות ל ערים  הג דולותביזור ס מכויות ל ערים  הג דולות3.3.
.. ביזור מלא בענייני מינהל וכספי ם ביזור מלא בענייני מינהל וכספי ם--    

. .  על יסודיים על יסודיים–– סמכות  מלאה על החטיבה העליונה   סמכות  מלאה על החטיבה העליונה  --      

. .  הרחבת הסמכויות הרחבת הסמכויות––ב ב "" חינוך יסו די וחט חינוך יסו די וחט--      



תודה רבה


