
מנחה: ליאל קייזר



?מה הלוז
 8:30  |  נפגשים

תגיעו בזמן, יש הרבה סידורי אבטחה

 9:30  |  מברכים 
ח"כ נפתלי בנט, ראש הממשלה                           

איילת שקד, שרת הפנים 

 10:00  |  מתניעים 
תהליך העבודה ומטרות
אדית בר, משרד הפנים

כפיר מצוינים, משרד רה"מ 

 10:15  |  ראיון זוגי 
בהנחיית ליאל קייזר 

 יאיר פינס, מנכ"ל משרד רה"מ
יאיר הירש, מנכ"ל משרד הפנים

 12:30  |  ממשיכים 
הצגת הנושאים והסמכויות שבכוונת המשרדים לבזר 

משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר 

 13:15  |  מציגים 
תפיסת השלטון המקומי ביחס לסמכויות המוצעות לביזור 

בהשתתפות ראשי רשויות 

 13:45  |  מבזרים תכנון
 בהובלת מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

ויו"ר מטה התכנון 

 14:20  |  מעלים הילוך 
הולכים קדימה לעבר יעדים משותפים 

 14:30  |  אוכלים בתיאבון!

 10:30  |  מציגים
תפיסת השלטון המקומי על ידי הארגונים המייצגים

 חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

 רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו 
ויו"ר פורום ה-15  

 שי חג'ג׳, ראש המועצה האזורית מרחבים 
ויו"ר מרכז השלטון האזורי

  11:00  |  מבזרים 
הצגת הנושאים והסמכויות שבכוונת המשרדים לבזר 

 משרד הבריאות, משרד החינוך
ומשרד הרווחה והביטחון החברתי 

 12:00  |  מנשנשים 



מברכים
ראש הממשלה 

נפתלי בנט



מברכים
 שרת הפנים 

איילת שקד



מתניעים
אדית בר

 מנהלת מינהל הפיתוח, 
משרד הפנים

כפיר מצוינים
 מנהל צוות שלטון מקומי,
 אגף פנים תיכנון ופיתוח

משרד ראש הממשלה



למה חיים ביבס צחק?

 בני ביטון
סיפר לו בדיחה

 תמיד כיף
בוועידת התאגידים



מהו ביזור?
כלי להגברת עצמאות 
השלטון המקומי לשם 
שיפור השירות לתושב

כלי בידי הממשלה 
להיפטר מסמכויות 

שהיא לא רוצה



מי המדינה שנמצאת מעל ישראל 
?oecdבמדד הריכוזיות של ה

נורבגיה אין מעלינו אף אחת. 
אנחנו מצטיינים

9



מתי עברה בממשלה ההחלטה לביזור 
סמכויות וכמה שעות כבר הושקעו?

עברה בסוף 2019 
ודנו כ- 20 שעות

 בנובמבר 2021 
 והושקעו מאות שעות 

של כלל  המשרדים
Ó

Ó



 לא הוגדר זמן כדי 
למנוע לחצים מיותרים

 כמה ימים ניתנו לוועדה לביזור 
סמכויות להגיש המלצות?

120 יום

À
À



 כמה אנשים מהממשלה ומהשלטון 
המקומי השתתפו במפגשי ועדת הביזור?

6001600

ÒÒÒÒÒ



1350

 על כמה נושאים יש
הסכמה עקרונית על ביזור?

11
1



 עד כמה פורום ה-15
מעורב בוועדת הביזור?

יום בלי מכתב/שיחה/
הודעה מהפורום זה 

לא יום!

 איזה מעורב? 
 ביזור לא מעניין 
uאת פורום ה-15



אז מה קורה מחר בבוקר?

מתקדמים לעבר החלטת 
ממשלה ראשונה מתוך סדרה 
שתעגן תהליך וסמכויות לביזור

הממשלה והשלטון המקומי 
 צועדים יד ביד לעתיד 
משותף ומבוזר יותר

Г



תודה



ראיון זוגי
יאיר פינס

מנכ"ל משרד רה"מ
יאיר הירש

מנכ"ל משרד הפנים



 תפיסת השלטון המקומי
על ידי הארגונים המייצגים

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות 

ויו"ר מרכז השלטון המקומי



רון חולדאי
 ראש עיריית תל אביב-יפו 

ויו"ר פורום ה-15

 תפיסת השלטון המקומי
על ידי הארגונים המייצגים



שי חג'ג'
 ראש המועצה האזורית מרחבים 

ויו"ר מרכז השלטון האזורי

 תפיסת השלטון המקומי
על ידי הארגונים המייצגים



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
פרופ' נחמן אש

 מנכ"ל 
משרד הבריאות



מגיפת 
הקורונה 

כמשל



למה?

   משרד הבריאות רואה בשלטון המקומי והאזורי שותף מרכזי לשמירה 

וקידום בריאות הציבור, ובעל היכולות המוכחות להשאת פוטנציאל 
הבריאות של אוכלוסיית ישראל

   זרועות ביצוע

   התאמה מדויקת לצרכים המקומיים 

   הפחתת נטל רגולטורי



מה?
העברת פיקוח ורישוי עסקים בשירותי בריאות הציבור לטיפול הרשות המקומית. 	

העברת סמכויות המשרד במרכזי שירות משותף. 	

העברת סמכות בקבלת מידע על היתרי בנייה למפעל מזון יצרני למחלקת הנדסה . 	
ברשות המקומית

העברת הפיקוח על המז"חים לספקי מים )רשויות מקומיות, ישובים( ותאגידי המים. 	

גיבוש כלים למימוש האחריות לאכיפה ובקרה בתחום מניעת עישון במרחב הציבורי. 	



איך?

   דיוק הסמכויות המוסכמות על המשרד והשלטון המקומי

  בניית תכנית עבודה רב שנתית ומדורגת לביזור

   בניית יכולות - הכשרות, מחשוב, שקיפות, והקמת 
יחידות בריאות רשותיות



ביזור צופה פני עתיד

 המשך תהליך בשותפות השלטון המקומי, 
החל מאיתור צרכים, בניית יכולות ברשויות והעברת 

 סמכויות וממשקים משמעותיים.
בין היתר תחומים נוספים בבריאות הציבור, מרכזים 

רשותיים לטיפול בהתמכרויות, בריאות השן לתלמיד ועוד.



 מאות אלפי עסקים ומוסדות זכאים לשירות יעיל ונגיש, 
והציבור כולו זכאי לתנאי בריאות נאותים בכל עסק, רשות ואיזור.
בחזון המשרד אנחנו רואים את כל הרשויות והאשכולות בישראל 
עובדים בשותפות עם משרד הבריאות לייעול השירות לתושבים 

ולקידום ושמירה על בריאות הציבור בישראל.

תודה



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
דלית שטאובר

 מנכ"לית 
משרד החינוך 



גמישות ניהולית במערכת החינוך

 אמצעי להתאמת המענים הבית-ספריים 
ליעדים המקומיים והמערכתיים



תפיסת הגמישות במערכת החינוך

קידום האפקטיביות החינוכית בישראל באמצעות 
הרחבת סמכויות וחופש פעולה למנהלי בתי הספר, 

לרשויות המקומיות ולמחוזות המשרד, לרבות גמישות 
בניהול המשאבים, לצורך עמידה ביעדי החינוך



משרד החינוך יעמיד תקציב גמיש 
של כ-2 מיליארד ₪  
לרשויות  ולבתי הספר

תקציב רשותי
1

תקציב בית ספרי
2

תקציב מחוזי
3



עקרונות המהלך

  התאמת הצרכים לרמה הלוקאלית – בית ספר ספציפי ברשות ספציפית

   מתן חופש פעולה ומשאבים לרשויות המקומיות, לצד אחריותיות 

ועמידה בתוצאות הנדרשות 
  ניהול כלל תהליכי העבודה ע"ג תשתית דיגיטלית אחת – מערכת גפ"ן



הזדמנויות בצד המהלך

   ניהול סל גמיש רשותי לטובת מדיניות חינוך רשותית – 

התאמת מדיניות החינוך להיבטים לוקאליים
  הגמשת מודל ההפעלה – תקציב "בדחיפה" ולא "במשיכה" 

   הפחתת נטל בירוקרטי –

   צמצום מס' הקולות הקוראים
      ניהול דיגיטלי של תהליכים

      One stop shop מול משרד החינוך



הזדמנויות בצד המהלך

   שקיפות נתונים לכל השותפים 
)רשות, מחוז, בי"ס, מטה משרד החינוך(

  ודאות תקציבית והקדמת התשלומים 

  ניהול דיפרנציאלי – אישור תכניות מותאם



מערכת גפ"ן
פורטל רשויות ובעלויות



מערכת גפ"ן
בראי בית הספר – רכישת סלים



איך?

   חתימה על סיכום מפורט עם מרכז השלטון המקומי ומרכז 

המועצות האזוריות
   מערך של מכרזים ומאגרים תומכים 

)ספקים מאושרים, מכרזי מדף, סיוע לרשויות ובתי הספר( 
   תיקון חוק הרשויות המקומיות 

)ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרת חינוך( - 
הסדרת מערכת היחסים בין בתי הספר לרשויות המקומיות



אתגרים אסטרטגיים

חיזוק כוחות 
ההוראה

1
 מינון נכון בין 

גמישות למשילות

2
צמצום 
פערים

3



אתגרים נוספים

   סיווג רשויות וליווי דיפרנציאלי של רשויות – 

חשיבותו של מדד ממשלתי
   בקרה חכמה – דיוק מנגנון יעיל ופשוט 

שיאפשר שמירה מיטבית על כספי ציבור
   למידה משותפת תוך כדי תנועה 



ביזור מדורג

מהלך הדרגתי, על פני תקופה של חמש שנים, 
שיאפשר לבחון את האפקטיביות של המהלך 

ואת הלימתו את יעדי מערכת החינוך



תודה



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
סיגל מורן

 מנכ"לית 
משרד הרווחה והביטחון החברתי 



רוב תקציבי קהילה 
הופכים לגמישים



למה?

   שייכות ומשמעות

   אוניברסליות 

   דיוק שירותים 

   שיפור יכולות במחלקות 

   מיצוי תקציבי 

   דינמיקה של שינוי והתחדשות



מה?

   	  

גמישות בתקציבים ותכניות של המחלקות לשירותים 
חברתיים תכנית חדשנית המעניקה למנהלי המחלקות 
גמישות ביישום תקציבי פעולה בתחומי האחריות של 

מינהל אזרחים ותיקים ומינהל שירותים חברתיים ואישיים.



מה?

   	
גמישות בקביעת מבנים ארגוניים. המשרד הגדיר מספר 
מצומצם של עקרונות ליבה שבמסגרתם קיימת למנהל 
המחלקה לשירותים חברתיים ברשות אוטונומיה רחבה 

לקבוע את המבנה הארגוני של המחלקה. 



מה?

   	
ביטול צביעת תקנים המשרד ביטל "צביעה" של למעלה 

מ-700,	 תקנים במחלקות לשירותים חברתיים, דבר 
המאפשר למנהל המחלקה לקבוע בעצמו את ייעוד התקן 

בהתאם לצרכי המחלקה



איך?

   שולחנות עגולים בין מערכתיים )מטה, מחוז, מחלקה(

   מאגר תכניות מתפתח

   התאמת מערכות מידע

   תדריכים, חשיפה והדרכה, היערכות לשינוי, הובלת שינוי  

   ציר התכנון השנתי 

   חממות יזמות 

   איחוד סעיפים



סיפור הניצחון
מחלקות מתכננות שירותים בהתאם למאפיינים הקהילתיים הייחודיים 

שלהן. המחלקה יוזמת תכניות חדשות ומאמצת תכניות שפותחו במחלקות 
אחרות. האזרחים הוותיקים זוכים ליותר שירותים באיכות גבוהה יותר 

ומושם דגש על מניעה. קיימת דינמיקה של תחרות בריאה בשלטון המקומי.

המשרד מסייע למחלקות בתקציב הולם, באיגום של תכניות מוצלחות, 
בהטמעת מדדים להצלחה ובעידוד של תהליכי שיפור. הדיאלוג עם 

המחלקות הוא לא רק על ביצועים אלא גם על יעדי שינוי.

מטה המינהל נערך כראוי להזדקנות האוכלוסייה ומתמקד בתכנון ארוך טווח.



תודה



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
תומר ביטון

 מנהל מינהל שלטון מקומי 
משרד הפנים 



שיעור המיסוי של השלטון המקומי הנקבע על ידי השלטון המרכזי, 2014 

מעמד השלטון המקומי בישראל

 לרשויות המקומיות
 )למעט רשויות איתנות(, 

אוטונומיה מינימלית בניהול 
ענייניהן הפיננסים

בישראל בהשוואה למדינות 
ה-OECD, בישראל פער קיצוני 

בריכוזיות קביעת שיעורי המס 
המקומי )ארנונה( בישראל.

מתוך: המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינלקשטיין, 0	0	  
Machlica, G. (2020), "Reducing socio-economic differences between municipalities in Israel", OECD Economics Department Working Papers, No. 1645, OECD Publishing, Paris :מקור



הבעיה

הרשויות המקומיות:
מתמודדות עם תהליכים בירוקרטיים ממושכים . 	
נדרשות לקבל אישור עבור ביצוע פעולות . 	

בסיסיות המשרתות את תושביהן

משרד הפנים: 
עומס במתן אישורים שונים לרשויות המקומיות. 	
תהליך האישור הוא טכני ולא תמיד ניתן להעמיק בו . 	
חסרה בקרה אפקטיבית על פעולות הרשות. 	



 אישור חריג בארנונה
אישור התקציב השנתי

אישור התקציב הבלתי רגיל )תב״ר(
 חקיקת חוקי העזר

ומה עוד?

סמכויות המצויות כיום במשרד הפנים 12
יועברו לרשויות באופן דיפרנציאלי



סמכויות המצויות כיום במשרד הפנים 12
יועברו לרשויות באופן דיפרנציאלי

לקיחת אשראי 
והלוואות

 מתן זיכיון
ומונופולין

 פתיחת
חשבון בנק

אישור עשייה 
במקרקעין

התקשרות ארוכת 
טווח לביצוע מיזם

שימוש בכספי 
תאגוד מים וביוב

שימוש אחר 
בתקבולי מקרקעין

אישור פטור מארנונה 
למוסד מתנדב



עקרונות מרכזיים:

מדד לביזור סמכויות

  יחליף את חוק הרשויות האיתנות וסיווג הרשויות היציבות
  מבוסס על תמהיל של מדדים פיננסים ומדדי מנהל תקין 

  מבוסס ברובו על הנתונים בדוחות המבוקרים 
   מתודולוגיה: תנאי סף לכניסה לרשימת הרשויות ה"מבוזרות" וניקוד מצטבר 

לדירוג פנימי בתוך הקבוצה
  המדד מתמרץ את הרשויות לשיפור מצבן 



מה הלאה?
המשך תהליך העבודה

מיפוי הסמכויות 
שיבוזרו והמלצות 

לאופן הביזור

1
הכנת הוראות 
החוק, התקנות 
וחוזרי המנכ"ל

2
הרחבת פעילות הביזור 

לנושאים נוספים שהוצגו 
ע"י נציגי השלטון המקומי.

4
הכנת נהלי עבודה 

לפיקוח ובקרה 
ליחידות המשרד

3
טיפול בנושאי טיוב 

רגולציה אשר עלו תוך 
כדי תהליך העבודה.

5



תודה



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
גלית כהן

 מנכ"לית
המשרד להגנת הסביבה



איכות הסביבה בשלטון מקומי

 יחידות סביבתיות 
)מתוכן 7	 יחידות 

אזוריות(

44
איגודי ערים 
לאיכות סביבה

10
אשכולות 

רשויות

11



למה?

   להבטיח איכות חיים וסביבה לתושבים ברשויות המקומיות.

   ילהיערך להתמודדות עם משבר האקלים ברשויות המקומיות.



מה?
	     בניית יכולות והרחבת סמכויות של עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים 

לאיכות סביבה לתפקידי רישוי ופיקוח
	     בניית תשתית ידע, ליווי מקצועי וסיוע תקציבי בהכנת תכניות להערכות 

לשינוי אקלים ויישומן
 	    חיזוק מעמד היחידות הסביבתיות 

)לרבות גבולות בין יח"ס, איגודים ואשכולות(
	     בחינת מינוי מתכנני יחידות סביבתיות כממלאי מקום נציגי השרה להגנת 

הסביבה בוועדות תכנון מקומיות
	    הרחבת שותפות הרשויות המקומיות בתכנון ובביצוע תקציבי קרן הניקיון



איך? המשך עבודה...

	   בחינה מפורטת ומשותפת של הנושאים עם נציגי השלטון המקומי.
	    הרחבת תשתית הידע על מנת ליצור רשויות שותפות ויוזמות 

שינוי סביבתי.
	    חבילת תמריצים לרשויות מקומיות למעבר לכלכלה מעגלית 

והערכות לשינוי אקלים.
	    בחינת שינויי חקיקה נדרשים להובלת השינוי לשינוי אקלים.



תודה

רק יחד נוכל להתמודד עם משבר 
האקלים ולשמור על הסביבה!



 מבזרים 
 הצגת הנושאים והסמכויות

שבכוונת המשרדים לבזר
נעמה קאופמן פס

 מנכ"לית
משרד החקלאות ופיתוח הכפר



פתיחה

יער 
ואילנות

בעלי 
חיים

 נגר
פנימי

תמיכות
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יער ואילנות Д

איך?
מסגור חובת הכשרה 

והסמכה של פקידי יערות 
ברשויות ובאשכולות ע"י 

 שר החקלאות.
הפעלת סמכות הרשות  

המקומית לפיקוח ואכיפה 
של החוק.

מה?
רישוי לכריתת עצים 

 בהתאם לחוק.
פיקוח ואכיפת החוק 

בסמכות הרשת המקומית.

למה?
הגנה ושמירה על 

 עצי ארצנו.
טיפול מהיר 

במפגעים וצמצום 
סיכונים לציבור.

נקודת מוצא
רק ב- 		 מתוך 7		 רשויות 

מקומיות יש פקידי יערות 
 מקומיים מוסמכים.

אין כלל פיקוח ואכיפה 
בעניין כריתה לא חוקית ע"י 

הרשויות המקומיות.



שירותים וטרינריים / צער בעלי חיים ε

איך?
הגדרת יבואנים מורשים, 

וניהול מאגר חירום של 
 חיסוני כלבת. 

תקצוב הולם של עיקור 
וסירוס חתולי רחוב כך שלא 

 יידרשו קולות קוראים.
המשך הכשרת הרופאים 

 הווטרינריים.
מימוש הסמכה ע"י הרשות 

המקומית, פיקוח, מתן 
קנסות וביצוע אכיפת חוק 

צער בעלי חיים בשטח.

מה?
רכישת חיסוני כלבת 

ישירות ע"י הרשויות 
 המקומיות.

תקצוב הרשויות 
המקומיות למניעת 

 ריבוי חתולי רחוב.
פיקוח ואכיפת חוק 

צער בעלי חיים. קנסות 
כאמצעי מימון ויצירת 

הרתעה בשטח.

למה?
בריאות הציבור 
– חיסוני כלבת 

 זמינים לרשויות.
מניעת ריבוי חתולי 

רחוב.מניעת צער 
 בעלי חיים.

שמירה על רווחת 
בעלי חיים.

נקודת מוצא
חיסוני כלבת נרכשים על 

 ידי המשרד. 
מניעת ריבוי חתולים 

מתוקצבת בצמצום 
 ומחייבת קולות קוראים.

אין היגיון בריכוז 
הטיפול בצער בעלי חיים 

 ע"י השלטון המרכזי.
ברשויות המקומיות 

00	 רופאים ווטרינריים 
שטרם הוסמכו על ידן  

לבצע פיקוח ואכיפה.



ניקוז וניהול נגר פנים יישובי Л

איך?
המנגנון יגובש בוועדת 
המנכלים לניהול סיכוני 

שיטפונות.

מה?
נדרש מנגנון ניהול הנגר 

בתוך תחומי הישובים 
הכפריים כחלק מניהול 

הנגר העילי.

למה?
קיים פער ביחס לתשתיות 

ניקוז פנים יישוביות.

סגירת הפער חיונית לצורך 
ניהול נגר פנים יישובי 

וצמצום מפגעים הנובעים 
מהעדר תשתית מתאימה.

נקודת מוצא
רשויות הניקוז שבאחריות 

המשרד מטפלות בשטח 
בתחום המועצות האזוריות 

בין היישובים בלבד.

 כ-000,	 יישובים כפריים
ב- 		 מועצות אזוריות.



תמיכות ברשויות מקומיות ẃ

איך?
אימוץ מנגנון משופר 

לתמיכות בהתאם לבחינה 
רוחבית של משרדי ממשלה 

ולאחר איתור הפערים 
והחסמים למימוש תמיכות.

מה?
התייעלות במימוש 

תמיכות מחייבת 
התאמת מצ'ינג ליכולות 

הרשות וצמצום 
בירוקרטיה בהליך 
הדיווח והתשלום.

למה?
דרישות המצ'ינג 

מקשות על רשויות 
מקומיות לממש 

תמיכות שאושרו. 
עם זאת מצ'ינג נדרש 

למינוף התמיכה 
וכהשתתפות בסיסית 
של הרשות מתקציבה.

נקודת מוצא
הוועדה הבין משרדית דנה 

בסוגייה רוחבית של התמיכות 
 ברשויות מקומיות.

תמיכות משרד החקלאות 
 ברשויות מקומיות - סדרי גודל:

 מעל 00	 תמיכות בשנה.
 כ- 60 רשויות נתמכות. 

 כ- 00	 מלש"ח בשנה.



ביזור צופה  פני עתיד

 תכנון ובניה של מבנים חקלאיים – 
ביזור המלצות למבנים מסוימים לוועדות חקלאיות.

 רישיונות נהיגה על טרקטור – 
בחינת רישוי כלי רכב מול משרד התחבורה.

 רישוי עסקים חקלאיים – 
בחינת מסלול הרישוי מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 הקלה בעומס ביורוקרטי – 
בדרישות לאישורי משרד החקלאות בתהליכים שונים.
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לסיכום

יער ואילנות - ביזור משמעו שעל הרשויות המקומיות לממש את 
סמכותן לפיקוח ואכיפה וליטול אחריות לניהול העצים בתחומן.

תשתיות ניקוז - קיים פער ביחס לתשתיות ניקוז פנים יישוביות. נדרש 
מנגנון ניהול הנגר בתוך תחומי הישובים הכפריים כחלק מניהול הנגר העילי.

בעלי חיים - אפשרות לרכישת חיסוני כלבת מיבואנים מורשים ותקציב הולם לעיקור 
וסירוס חתולי רחוב. חוק צער בעלי חיים נדרש לפיקוח ואכיפה של השלטון המקומי.

תמיכות ברשויות מקומיות - סוגיית רוחב. אימוץ מנגנון משופר לתמיכות בהתאם 
לבחינה רוחבית של משרדי ממשלה ולאחר איתור הפערים והחסמים למימוש תמיכות.
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תודה



הצגת תפיסת השלטון המקומי 
ביחס לסמכויות המוצעות לביזור

שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו

ליאת שוחט
ראש עיריית אור יהודה

אלי ברכה
ראש מועצה אזורית 

חוף השרון

יגאל להב
ראש מועצה מקומית קרני 
שומרון ויו״ר אשכול יו״ש

שועאע מסארווה 
מנצור

ראש עיריית טייבה



אביעד פרידמן
 מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

שלומי הייזלר
 יו"ר מטה התכנון

כרמית יוליס
 משנה ליועצת 

המשפטית לממשלה

צחי דוד
 סגן הממונה 
על התקציבים

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד ויו"ר ועדת 

פנים ותכנון של מש"מ

מודר יונס
ראש מועצה מקומית 

ערערה ויו"ר ועד ראשי 
רשויות ערביות

מבזרים תכנון



מעלים הילוך- הולכים קדימה 
לעבר יעדים משותפים

משרד רה"מ
חנה ציבין

איתמר בן ישראל

משרד הפנים
שגיא גנות-שחר
טל בר-און מורלי

שיר רבינוביץ'


