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הדיונים נערכו בפורמט של חדר דיון עבור כל משרד מרכזי, כאשר בכל שולחן הרכב המשתתפים היה: 

 

אז מה היה
לנו במפגש?

מפגש 3 של הוועדה הבין-משרדית
לביזור סמכויות

 סיכום המפגש שהתקיים ב-10 במרץ, 2022

.1
ביום חמישי, ה-10 במרץ, התכנסה בפעם ה-3

הוועדה לביזור סמכויות

.3
במפגש לקחו חלק כ-200 משתתפות

ומשתתפים, אשר הגיעו על-מנת לתרום את
תובנותיהם בנוגע לסוגיות המיועדות

לביזור. את המפגש פתחנו במסגור השלב
הנוכחי בתהליך, למצגת המלאה לחצו כאן

 

.2
לאחר המפגש הקודם, בו שמענו על עמדות

השלטון המקומי, יועד מפגש זה להצגת
התייחסות המשרדים ולהמשך דיון מקצועי

בסוגיות אלו ובסוגיות נוספות. 
לסיכום המפגש הקודם לחצו כאן

למצגת המלאה של המפגש לחצו כאן

נציג/ת המשרד
המוביל + נציגים

מקצועיים נוספים
 

נציג/ה רה"מ 
או פנים

נציגים מקצועיים
וארגונים מייצגים
מהשלטון המקומי

נציג/ת משרד
האוצר/משרד

המשפטים

https://drive.google.com/file/d/1b0LAa76Kic2wB_H8vBSV_ICs0sO5fSA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VA_OGrIoIwG1Hd-vFA_M2LBO8ToGogIQ/view?usp=sharing


 .6
ריכזנו עבורכם את התוצרים מהמפגש - מצגות שהוצגו  במהלך הדיון, וסיכום הדיון

כולל תובנות מרכזיות שעלו בו. [לתוצרים לחצו על שם המשרד הרלוונטי]

 .5
משרדי הממשלה הציגו בחדרי דיון נפרדים את עבודתם 

הצגת עבודת המשרד
בכל חדר דיון ב-ZOOM הציגו נציגי המשרדים המובילים

והגורמים המקצועיים הרלוונטיים בפני משתתפי הדיון, את
תכנית המשרד לביזור סמכויות. 

התייחסויות לסוגיות שעלו מהשלטון המקומי
ומהסקר

עבור הסוגיות שמופו על ידי השלטון המקומי �גורמים
יציגים בעיקר� המשרד התייחס והציג את עמדתו,
האם ניתן לבזר, אם לא - מאלו סיבות וכן הלאה.
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מתוך ההצגות של המשרדים - הכנו לכם טבלה מרכזת לסמכויות שלאחר בחינה ראשונית

זוהו כבשלות או רלוונטיות למהלך בשלב זה. 
 

לאחר ההצגה של המשרדים ניתן זמן לפידבקים 
והתייחסויות של המשתתפים בדיון.

לטבלה המסכמת את כלל הסוגיות מכלל המשרדים לחצו כאן

תחבורה

אנרגיהחינוך
בינוי 
ושיכון

ביטחון 
פנים

הגנת 
חקלאותהסביבה

כלכלה + 
רווחהבריאותמשפטיםזרוע העבודה

https://drive.google.com/file/d/13f_-Ryy24vphN2XdfhuPpu42swKYU-Vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y1t7QbKKlmEYMtVwaHDnGkQ3f9IIhohE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17MEf6-Kh2Dn3jnVq6S2HCI5G_Z6Kt5NU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16w4YeyKyVGUAF87XFXgqIIJ3WqC9AvFZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BubzewCVNoA6Wa4U21Bjba9VIrVZxsSH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BubzewCVNoA6Wa4U21Bjba9VIrVZxsSH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BubzewCVNoA6Wa4U21Bjba9VIrVZxsSH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UTmNWKy23raQjZjJTGfdlXpw5cLtLa0k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UTmNWKy23raQjZjJTGfdlXpw5cLtLa0k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UTmNWKy23raQjZjJTGfdlXpw5cLtLa0k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S0duwirRz8CbOt9ukJWG5HLTu0ukilw3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S0duwirRz8CbOt9ukJWG5HLTu0ukilw3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S0duwirRz8CbOt9ukJWG5HLTu0ukilw3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y_ONwE8q5ZWZQicCeJTrj8VjRC67rhqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5lxK1hGIa_jBQ9pito6O4DTTF84VxkL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5lxK1hGIa_jBQ9pito6O4DTTF84VxkL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5lxK1hGIa_jBQ9pito6O4DTTF84VxkL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16HKWDg-I4SuFE1NCVmAfPAFeRir8Hx-W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DF47-4FdU2IJzODCc5ghF8kM_Z7SExne?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TtBD-s43xs8j2vTx97WZSu5beFcx9kj1?usp=sharing


תהליך ביזור, כמו הרבה תהליכים ממשלתיים גדולים, הינו מורכב וארוך. אנחנו מקדישים לנושא
תשומת לב רבה ומקפידים מאוד על שיתוף רחב ככל הניתן של גורמים רבים ככל הניתן מהשלטון

המקומי, מגופי חברה אזרחית ועוד. 
 

תהליך השיתוף חשוב מאוד על מנת להגיע לתוצאה מיטבית, אולם הוא כמובן מאריך את
התהליך כולו, ומטבע הדברים – מציף מורכבויות, אי-הסכמות ומחשבות שונות. אנחנו מברכים על
כך, משום שבסופו של דבר הביזור הוא כלי לטובת העצמת השלטון המקומי, לצורך שיפור השירות
לתושב. אנו מקווים באמצעות השיתוף הזה להגיע לתוצר שמוסכם על מעורבים רבים ככל הניתן,

ושייטיב עם השלטון המקומי והממשלה כאחד. 
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סיכמנו את המפגש, עם הפנים קדימה

אנו מבקשים להודות מקרב לב לכל מי
שהקדיש מזמנו וממרצו והשתתף בוועדה!

הרצון והמאמץ שלכם לקחת חלק לטובת
הצלחת התהליך אינם מובנים מאליהם. 

save מצורף בזאת
the date ובתוכו לינק

להרשמה לכנס,
מוזמנים להירשם!

 אנא הירשמו בהקדם,
לצורך היערכות 
 מבחינת סידורי

אבטחה. 

אנו מתקדמים
לעבר הכנס

באפריל
בהשתתפות ראש

הממשלה ושרת
הפנים.

התחלנו לעבוד על
טיוטה ראשונית של
ההחלטה הראשונה

בסדרה, שמטרתה
מסגור הכיוונים

המרכזיים, פירוט
סמכויות "בשלות"

וכללים אחידים
לעבודה. 

לאחר המפגש יקיימו המשרדים דיוני המשך לפי
הצורך, וייערכו לשלב הבא - גיבוש טיוטת
היערכות ליישום הסוגיות שנבחרו לביזור.

.8
צעדי ההמשך לעבודת הוועדה



להרשמה
ולפרטים
נוספים

לחצו כאן

הכנס יתקיים
במרכז כנסים אווניו

 (Avenue)
בקרית שדה

התעופה 1 בשעות
9:00-15:00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4vkTkzn8-zaJ0ZdVOO37hYBgQQmpKa1slKj4Aw3JzX5xnFA/viewform

