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סמכויות
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סשן 2 | "נעים
להכיר"

 
הכרנו את נציגי המשרדים
בוועדה ושיתפנו בקטנה
בהצלחות ובאתגרים... 

סשן 1 | "מה כבר עשינו"
 

קיבלנו תזכורת מאדית בר ומכפיר
מצוינים מה העבודה שעשינו עד

לנקודה זו ואיך המפגש אמור לקדם
אותנו לשלב הבא

למצגת המלאה לחצו כאן

https://drive.google.com/file/d/1XcapC0iLwBYGlN_AvlxBP1AGWvbsr0nl/view?usp=sharing


סשן 4 | "להרים את
המחסום"

תובנות מרכזיות

ביזור דורש אמון הדדי
יחסי האמון הקיימים בין השלטון המרכזי למקומי דורשים חיזוק
הדדי. יש להמשיך בשיח רציף לכל אורך הדרך כצעד בונה אמון.
ניכר שהשלטון המקומי מוכן וצמא לניהול ענייניו בצורה עצמאית
יותר, והממשלה צריכה לאפשר זאת בליווי מנגנוני בקרה ויעילים.

מי הזיז את הגבינה שלי?
אתגר גדול שהמשרדים רואים בהטמעת תהליכי ביזור הוא
השינויים איתם יידרשו להתמודד עובדים ועובדות שמסגרת

תפקידם עלולה להשתנות הן בממשלה והן בשלטון המקומי.

תהליך העבודה עד כה
משרדי ממשלה לא בהכרח מודעים לכלל הממשקים שיש להם
עם הרשויות המקומיות. במובן זה החשיבות במיפוי היא לא רק
בהיותה צעד בדרך לביזור, אלא גם בגיבוש תמונה עדכנית עבור

המשרד עצמו. 

רתימה פנים משרדית
יש להדגיש כלפי אנשי המקצוע במשרד, ובכלל כלפי כל
השותפים במהלך, את מטרת העל שלשמה התכנסנו - שיפור
השירות לאזרח באמצעות חיזוק השלטון המקומי. רצוי לערב
כמה שיותר גורמים פנים משרדיים, כמה שיותר מוקדם בתהליך,

ובוודאי לקראת המפגש ב-10 במרץ.

למידת שיתופית
אחת המטרות שרואים חברי הוועדה הבין-משרדית במפגשי
הוועדה היא למידת עמיתים, אפילו בנושאים טכניים כמו שימוש
בתקציבי משרד עבור פרויקטים ברשות. המשרדים רואים זאת

כהזדמנות שלא פוגשים כל יום.

ואם נצליח?
חשוב לשאול את עצמנו: בהינתן שמהלך הביזור יקרה, מה
ישתפר בשירות לתושב? אילו זמנים יתקצרו? איזו עבודה ושל

מי תיעשה יעילה יותר? 
 

דברי פתיחה
נציגי ארגוני השלטון המקומי הציגו את נקודת מבטם על עבודת הוועדה, בקשות לביזור סמכויות הרצויות על ידי השלטון המקומי,
ושותפותם המלאה בתהליך. הנציגים בירכו על המהלך הנוכחי שניכר ברצינותו ובשותפות האמתית המנחה אותו, וציינו כי יש בפנינו

הזדמנות היסטורית להביא לביזור סמכויות מקיף לשלטון המקומי. להתייחסויות שהתקבלו מהשלטון המקומי טרם המפגש לחצו כאן.
 

תפיסת הפעלה לגבי תפקידי השלטון המקומי והמרכזי
השלטון המקומי צריך לבצע את פעילותו בצורה חופשית ככל הניתן, בעוד השלטון המרכזי קובע עבורו את כללי המסגרת. הוצגה גם גישה
שבה השלטון המקומי הינו יותר מאשר מבצע, והוא שותף חלקי או שווה בשלטון, ב-4 המאפיינים הבאים: היכולת/הסמכות לקבוע נורמות

התנהגות מחייבות, היכולת לאכוף נורמות אלו, היכולת לקבוע מיסים מתאימים והיכולת לגבות מיסים אלו.
 

מדברים מהשטח
הנציגים עודדו את משרדי הממשלה לדבר עם "אנשי היום יום" ברשויות, וציינו את החשיבות הרבה לשלב אותם, לשתף אותם מראש
ולהכינם למפגש ב-10 במרץ. במיוחד בנושא הפיקוח והבקרה, המליצו להתייעץ דווקא עם גורמי המקצוע הרלוונטיים ברשויות המקומיות

�גזברים, מנכ"לים, יועצים משפטיים וכו'� ולא רק איתם. כמו כן המליצו ללמוד ממודל הבקרה של "קצין ציות" �עולם הבקרה הפיננסית�. 
 

למה אנחנו עושים את זה? 
הנציגים הזכירו את התועלות הרבות שיש בביזור ובחיזוק השלטון המקומי, באספקת שירות מהיר יותר, יעיל יותר ונגיש יותר לאזרח.

 
70 פנים לביזור

ישנה הסכמה גורפת שיש להתייחס, לפחות בחלק ממהלכי הביזור וכאשר ישנה הצדקה לכך, באופן דיפרנציאלי לרשויות המקומיות.

סשן 3 | "זמן לשמוע וגם לשאול": פאנל הארגונים היציגים
בהשתתפות:  מר שלמה דולברג - מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, עו"ד איתן אטיה - מנכ"ל פורום ה-15, מר אלי ברכה - ראש מועצת חוף השרון ומר יגאל להב - יו"ר אשכול יו"ש

למצגות מהפאנל לחצו כאן

https://drive.google.com/drive/folders/1O5q2GAhZIrFiYRWmbjqK_kJmsLT-wP1Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16odUv4h5IfFH03Xl4jzsh8fViNkfgVH0?usp=sharing


סשן 5 | "דירוג רשויות": הצגת
העבודה במשרד הפנים

בהצגת: תומר ביטון - ראש מינהל שלטון מקומי, משרד הפנים 

ציר מיפוי הסמכויות לביזור – המיפוי כולל הפחתת רגולציה, הקלה בתהליכים שונים וביטול אישורים וכדומה.
מצגת מפורטת נשלחה בנדון. 

ציר בניית כלי מדרג הרשויות המעודכן, הבוחן את יכולות הרשויות ומאפשר דיפרנציאליות בביזור. המדרג בנוי
מ-10 תנאי סף ל"כניסה" לביזור, וכן מדדים הבוחנים את הרשויות המקומיות בתמהיל של 70% מדדי מנהל כספי,
ו-30% מדדי מנהל תקין. תנאי הסף מאפשרים לכ-50% מהרשויות בישראל להיות חלק ממהלכי הביזור בתחומים

שפורטו במפגש.

דברי פתיחה
תומר הציג את התפיסה שהוא מביא לתפקידו הנוכחי במשרד מתוך היכרות וניסיון רב שנים בשלטון המקומי,

וההיכרות הרבה שיש לו עם הקשיים והחסמים העיקריים. 
 

עבודת הצוות התמקדה ב-2 צירים:

 
מדרג הרשויות המעודכן

תומר התייחס לחשש שהובע מספר פעמים לאורך היום שהביזור "יחזק את החזקים ויחליש את החלשים" �בהתייחס
לרשויות המקומיות�, ותאר כיצד המדרג בוחן את  תפקוד הרשות המקומי - תנאים פיננסיים שמעידים על התנהלות,
אחריות תקציבית, אופן גביית מיסים ועוד, ולא את העוצמה כלכלית שלה. לדוגמא, רשות שהכנסותיה העצמיות

נמוכות מהממוצע, עדיין יכולה להיחשב רשות בהתנהלות נכונה אם הגירעון שלה הינו יציב ומנוהל בצורה אחראית. 

סשן 6 | "זמן להיפגש" 
שיח פתוח בין נציגי הוועדה לנציגי השלטון המקומי
לקראת המשך הדרך  

תובנות מרכזיות
 

כיוונים לשיתופי פעולה - נתונים
·על מנת לקבל החלטות מושכלות יש צורך בנתונים עדכניים וטובים
ככל האפשר. בחלק גדול מהתחומים חסר מידע שיאפשר להחליט
אם נדרש ביזור ועד כמה הוא צריך להיות עמוק. ניתן לקדם מיפוי

של הנתונים בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי.

מנגנוני בקרה
ישנה הסכמה רחבה בין כלל הגורמים שעל מנת לקדם ביזור
סמכויות והגמשה ניהולית יש לחזק או לייעל מנגנוני בקרה

משלימים. 

מדידה והערכה
יש צורך בהתנעת שיח וחשיבה משותפת על מדידת הצלחת הביזור.

איך ממשיכים מכאן? 
·השלטון המקומי מבקש לקבל פידבק ממשרדי הממשלה על הרצונות שהוצגו בפני הוועדה. נדרש "פינג-פונג" באינטנסיביות גבוהה בין הצדדים. כמו
כן, החלטת הממשלה היא לא סוף התהליך אלא רק ההתחלה, והתהליך המשמעותי שצריך להישאר גם לאחריה הוא ההיוועצות בין השלטון המרכזי

למקומי. 
בנוסף, יש להגיע להסכמות בין השלטון המרכזי למקומי לגבי מהלכי הביזור המתוכננים. 

למצגת לחצו כאן

https://drive.google.com/file/d/1yyEaAvm10Pskclj3cprLKtnvXQ72o93f/view?usp=sharing


רתימה וקבלת החלטות פנים-משרדית
 

שיח משמעותי עם השלטון המקומי לטובת הגעה
להסכמות בנוגע לסמכויות שיבוזרו

 
בחינת היתכנות ראשונית – היבטים משפטיים,

תקציביים, ארגוניים.
 

תקשורת שוטפת מול צוות הוועדה

סשן 7 | "הלאה מכאן"
תיאמנו ציפיות לגבי המשך העבודה של כל נציג משרד בחודש הקרוב

נתראה בקרוב בכנס ביזור
סמכויות! 

(10 במרץ, 2022)


