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דברי פתיחה

דברי ראש מינהל פיתוח,
הסכמי גג הנחתמים בין המדינה לרשויות הינם אתגר מוניציפלי מורכב בחייה של הרשות המקומית .רשויות
מקומיות נדרשות להמשיך לשרת את תושביהן במקביל לאתגרי תשתית פיזיים ,ארגוניים וקהילתיים .אך יחד עם
המורכבות ,הסכם גג מביא עימו הזדמנות לצמיחה משמעותית אם נעשה בדרך הנכונה.
תפקיד מינהל הפיתוח ,כשמו כן הוא ,פיתוח מענים וכלים עבור אתגרי הרשות המקומית .אני גאה שבשנה האחרונה
עמלנו במינהל על פיתוח מודל עבודה המסייע לרשות בהתנהלות נכונה בתכנון ויישום הסכם גג .במסגרת זו ערכנו
מספר מחקרים שבחנו את השפעות תופעת הדיור המואץ וההשפעה שלהם על מתן השירותים על ידי הרשות.
המודל שפותח מסייע לרשויות לצפות את ההוצאות הצפויות מהצמיחה המואצת ואת הפעולות שעל הרשות
לנקוט בשביל לשמר את רמת השירותים הקיימים .בעזרת היוון מפתח תקינת כוח האדם המוניציפלי והשירותים
הנדרשים ניתן להצביע ולערוך סימולציה כלכלית לפעולות ולתמיכה הנדרשת לרשות על פני השנים.
במחקר שלפניכם מונחת תשתית התפיסה הרעיונית והמעשית להתמודדות הרשות עם אתגריה הארגוניים ביישום
הסכם גג .בתקופה הקרובה יושלם ויופץ המחקר הכלכלי ויהווה השלמה לתוצר הוליסטי להפעלה עבור הרשויות.
אני מזמינה את הרשויות המקומיות אשר הסכם גג מונח לפתחם לבוא אלינו לייעוץ ובניית כלים עבור התמודדות
וצמיחה מהאתגר.
תודה למר רועי דהן ,ראש אגף בכיר פיתוח הון אנושי ,על זיהוי האתגר וההזדמנות בתופעת הדיור המואץ וכן על
הובלת מחקר חשוב זה .המחקר הובל יחד עם מפעם ירושלים במקצועיות ועל זו תודתי.

אדית בר
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דבר מנהל אגף בכיר
לתכנון ופיתוח הון אנושי ברשויות המקומיות,
האגף הוקם לפני כשנה וחצי .הייתה לנו פריבילגיה שיש רק ליחידות חדשות ,להביט סביב ולבחור לנו אג’נדה
להעמיק בה – עד שנוצף בממשקים ופעילויות שוטפות כפי שקורה בדרך כלל .חפשנו סוגיה בוערת ,מורכבת
מקצועית .מצאנו .השילוב של מרכזיות נושא הדיור ומעבר מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר יצר
מורכבות בדמות עשרות רשויות מקומיות החותמות על הסכמי גג או מצויות בתהליכי ‘דיור מואץ’ כשאין גורם
המביט על המציאות מהזווית המוניציפלית .לא היה מסביב לשולחנות העבודה מי שמנתח ונערך להשפעה
הישירה על הרשות המקומית ויכולתה לממש את ייעודה – לדאוג לשגשוג ופיתוח כלכלי ואספקת שירותים מיטבית
לתושביה הקיימים והחדשים.
לשמחתי צוות משימה נהדר בהובלת מנהלת מפעם ירושלים ,הגב’ יעל חקלאי ,יד ביד עם מנהלת אגף ההכשרות
והידע אצלנו ,גב’ עיינה אדלר אשר חברו לאנשי מקצוע חיצוניים בראשם היועץ גידי פייטן .יחד יצרנו מסמך
מקצועי מעמיק הפורס רקע רחב סביב הסוגיה ומייצר סט המלצות מעשיות בתחומי פעילותנו – חיזוק ההון
האנושי והיכולת לספק שירות.
גרסאות הבאות של המסמך יכללו היבטים נוספים ובראשם סוגיות הקשורות בתכנון מוניציפלי ופיתוח כלכלי -
סוגיות אשר העמיתים שלנו באגף הבכיר לפיתוח כלכלי מעמיקים בהם בימים אלו בהשפעת הרוח הגבית של ראש
מינהל הפיתוח במשרד הפנים הגב’ אדית בר.
מאחל הצלחה רבה לקברניטי הרשות להסתייע בידע המקצועי הצבור בחוברת זו כך שהתושבים הקיימים והחדשים
ייהנו מרמת שירות ולכידות קהילתית גבוהה.

רועי דהן
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דבר מנהלת מפעם ירושלים,
הסכמי הגג שנחתמו בין רשויות מקומיות למדינה מהווים אתגר משמעותי בעל השלכות על ניהול העיר ועל שמירת
רמת השירותים אותם מספקת הרשות לתושב.
הספרות המקצועית מתייחסת לעליה משמעותית במספר התושבים בלוח זמנים יחסית קצר כ”צמיחה עירונית
מואצת” .צמיחה זו עשויה להשפיע על הרכב הקהילה ברשות ,על רמת השירותים המסופקים על ידי הרשות
ובכך על איכות חיי התושבים .חתימה על הסכם גג בהכרח מובילה את הרשות לצמיחה מואצת ומהווה פוטנציאל
לצמיחה ולפיתוח כלכלי מחד ,אך טומנת בחובה את הסיכון ליצירת עומס על השירותים הקיימים ולירידה ברמת
השירותים המסופקים לתושבים .לפיכך ,האתגר הניהולי של הרשות הופך למשמעותי ביותר :ניהול ותכנון נכונים,
יצירת ממשקי עבודה עם גורמים בעלי השפעה (מדינה ,קהילת התושבים ,סקטור פרטי וכד’) ,קיומן של שגרות
תקשורת ופורומים עם השותפים הינם חיוניים להובלת הרשות לצמיחה.
עבודה זו מנסה ללמוד מהעולם  -באילו מקרים צמיחה עירונית מואצת מצליחה? מה הגורמים הקריטיים המעודדים
הצלחה? מה הסיכונים? כנגזרת מהבנות אלו ,העבודה מספקת כלים אבחוניים וממליצה לרשויות מודל ניהולי על
מנת להיערך לצמיחה המהירה ולמנפה .כמו כן ,העבודה ממליצה למשרד הפנים אילו צעדים אופרטיביים לנקוט
על מנת לתמוך ברשויות ולסייע להן לצמוח או לכל הפחות לשמר את רמת השירותים ,טרם הצמיחה במספר
התושבים.
אנו שמחים על ההזדמנות להציע מודל עבודה וכלים אשר אומנם צמחו בהקשר של הסכמי הגג ,אך רלוונטיים לכל
רשות מקומית הנמצאת בצמיחה מואצת גם אם לא חתמה על הסכם גג.
בהזדמנות זו ברצוני להודות למשרד הפנים :מר מרדכי כהן – מנכ”ל המשרד ,גב’ אדית בר – ראש מינהל פיתוח,
מר רועי דהן – מנהל אגף בכיר לתכנון ופיתוח הון אנושי ברשויות המקומיות ולגב’ עיינה אדלר מנהלת אגף
הדרכה ופיתוח ארגוני ברשויות המקומיות ולכל השותפים הנוספים במשרד שלקחו חלק ותרמו מידיעותיהם
ומניסיונם .זאת הזדמנות להוקיר את המנהלים במשרד ואת עובדיו על תפיסת האחריות שהם מובילים ,תפיסה
הרואה את משרד הפנים כמחויב לסייע לרשויות המקומיות למנף את ההזדמנות שנוצרה לצמיחה ולתמוך בהן.
העבודה הנוכחית משקפת רוח זו.
תודה כמובן לצוות כוורת יועצים ולעומד בראשם מר גידי פייטן על העבודה המקצועית ,השיטתית והמסורה אשר
הובילה לתוצר ייחודי ואיכותי זה.
תודה לצוות מפעם ירושלים :גב’ חגית שיוביץ – סגניתי ,גב’ מיכל אילוז וגב’ חגית מימון ,כל אחת על תרומתה
הייחודית לקידום עבודה זו.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

יעל חקלאי קאופמן
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תוכן עניינים

תמצית מנהלים
מטרת העבודה והרקע

בעבודה זו ביקשנו לבחון את ההשלכות הקשורות להיבטי הון אנושי וארגון ברשויות מקומיות שחתמו על הסכמי
גג (נכון ליום כתיבת המסמך חתמו על ההסכמים  29רשויות ,ורשויות נוספות עתידות להיתוסף לרשימה) .מטרת
העבודה היא להציע מודל עבודה יישומי להתמודדות עם ההשפעות של הצמיחה המואצת בערים אלו על מרקם
החיים העירוני ,על כל גווניו .המודל והיבטיו כוללים התייחסות לשינויים בהיקפי מתן השירותים המוניציפליים
ואיכותם ,להשלכות הארגוניות של שינויים צפויים ביחס בין הוצאות הרשות להכנסותיה ,לשינויים במאפיינים
הדמוגרפיים של תושבי הרשות וכד' .העבודה אמנם מתייחסת לרשויות המקומיות החותמות על הסכם גג ,אבל
נקודת הייחוס שלה היא "גידול עירוני מואץ" שכן חתימה על הסכם גג בהגדרה מובילה לצמיחה מואצת ועל
כן אפשר להרחיב את תוצרי העבודה בעתיד ליישובים בצמיחה מואצת ,גם מבלי שיחתמו על הסכם גג .תוצרי
העבודה מבוססים על מגוון רחב של נתונים ומקורות מידע:
•

ראיונות עם בכירים ברשויות שחתמו על הסכם גג ועם מומחי תוכן בתחומי התכנון העירוני והכלכלה
המוניציפלית

•

ניתוח מקרי בוחן מהארץ ומהעולם – סקירת ספרות בין-לאומית ומקומית ,ניתוח עשרות מקרי בוחן מהעולם
וניתוח דוחות בין-לאומיים של ארגונים בתחום הצמיחה העירונית בעולם לצד דוחות של האו"ם

•

ניתוח נתונים ממגוון מקורות :ניתוח הסכמי גג קיימים ,דוחות למ"ס ,דוחות תקציביים ,מאגרי מידע דמוגרפיים,
דוחות משרד הפנים

•

תיקוף ממצאים מול בכירים במשרד הפנים.

תהליך העבודה והממצאים המרכזיים

בשלב ראשון ,לאחר סקירה מקיפה של ספרות מחקרית ונתוני צמיחת ערים בישראל ובעולם (ובכלל זה תחזיות
של גידול אוכלוסייה בעקבות הסכמי הגג) נקבע כי רשות הצומחת בקצב של  4%בשנה תוגדר רשות בצמיחה
מואצת .הגדרה זו נקבעה כדי להציב רף מינימלי להגדרת רשויות שצומחות באופן מואץ .על בסיס סקירת הספרות
והראיונות שנערכו רוכזו כמה ממצאים מרכזיים על אודות אתגרי הרשויות המקומיות החתומות על הסכמי גג.
הממצאים הללו הובילו למיפוי האתגרים המרכזיים של הרשויות ולהגדרה של תפיסת הפעלה תואמת וממנה נגזרו
המלצות בעבור הרשויות המקומיות ובעבור משרד הפנים .ההמלצות גובשו כדי לסייע לרשויות ולמשרד הפנים
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להתגבר על פערים בין מידת המוכנות של הרשויות להתמודדות עם אתגרי הסכמי הגג ובין תהליכי העבודה
ותשתיות ההון האנושי הקיימות בהן כיום .להלן הממצאים המרכזיים:
• ישנים הבדלים ניכרים בין הרשויות המקומיות החתומות על הסכמי הגג ובין היקפי ההסכמים ותוכנם ,על כן
פתרונות חייבים להיות מותאמים לכל רשות באופן ייחודי.
• חסרה פלטפורמה לחשיבה משותפת ולקבלת החלטות שמביאות בחשבון תמונה כוללת של הרשות
לאורך זמן .כיום כל רשות וכל משרד ממשלתי פועלים ובוחנים בנפרד את משמעויות הצמיחה המואצת.
• הסכמי הגג מבוססים על הנחות יסוד שמקצתן מתגלות במשך הזמן כשגויות – משתנים רבים הם בגדר
נעלמים במשך שנות מימוש ההסכם ,כגון קצב מימוש ההסכם ,תמהיל התושבים החדשים ,היכולת לשווק
אזורי מסחר ותעשייה בפועל וכו' .יכולת החיזוי של המשתנים הללו נמוכה מאוד.
• קיים מחסור בפלטפורמות למידה וניהול ידע משותפים לרשויות – אין תהליכי למידה פורמליים ברמה
הארצית בנוגע לאתגרים של הסכמי הגג וכל רשות פועלת באופן עצמאי.
• לרוב אין היערכות ארוכת טווח ברמה הארגונית וברמת השירותים לתושב – לא נמצאו יוזמות לתכנון
ארוך טווח מסוג זה ,אלא רק יוזמות מקומיות של מנהלים.
• תשומת לב מועטה בלבד מופנית להיבטים קהילתיים ואורבניים – עיקר תשומת הלב של הרשויות מופנית
להיבטים כלכליים והנדסיים של הסכם הגג ,שנתפס כפרויקט נדל"ן ולא כתהליך רב-מערכתי של הרשות כולה
המשפיע על מגוון היבטים בחייהם של תושבי העיר.

מניתוח של הממצאים עולה כי אתגרי הרשויות המקומיות מתחלקים לשלושה תחומי ליבה מרכזיים:
 .1אתגרים פיננסיים – באים לידי ביטוי במידת החוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות וביכולת
שלהן לשמר את רמת השירותים המוניציפליים הניתנים לתושביהן.
 .2אתגרים ארגוניים – גידול בכמות התושבים פירושו הגדלה בתפוקת העבודה הנדרשת והתאמת
השירותים העירוניים שהרשות המקומית מספקת לתושביה .בתחום זה לרשויות המקומיות ישנם
אתגרים רבים בהתאמת תשתיות ההון האנושי לצמיחה העתידית.
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מניתוח של הממצאים עולה כי אתגרי הרשויות המקומיות מתחלקים לשלושה תחומי ליבה מרכזיים:
 .1אתגרים פיננסיים – באים לידי ביטוי במידת החוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות וביכולת שלהן לשמר את
רמת השירותים המוניציפליים הניתנים לתושביהן.
 .2אתגרים ארגוניים – גידול בכמות התושבים פירושו הגדלה בתפוקת העבודה הנדרשת והתאמת השירותים
העירוניים שהרשות המקומית מספקת לתושביה .בתחום זה לרשויות המקומיות ישנם אתגרים רבים
בהתאמת תשתיות ההון האנושי לצמיחה העתידית.
 .3אתגרים קהילתיים – התמודדות של הרשות עם ההשלכות של קליטת תושבים חדשים רבים ,לרוב
בשכונות חדשות בפאתי הערים .אתגרים אלה מתבטאים ביכולת של הרשות להתמודד עם השלכות שליליות
פוטנציאליות על המרקם הקהילתי של העיר.
מתהליך האבחון עלה כי כיום לא ניכרת ראייה מערכתית של השלכות הסכמי הגג ,ולא גובשה גישה ממוסדת,
משפטית ,כלכלית-חברתית של גופי השלטון המרכזי בנוגע להשלכות ארוכות הטווח של מימוש הסכמי הגג .התובנות
הללו מובילות למסקנה שללא תהליך עבודה המבוסס על תכנון לטווח ארוך ,הכולל בקרה רציפה ושיטתית וחיזוק
של תשתיות ההון אנושי ברשויות הצומחות ,מרביתן יתקשו להתמודד בהצלחה עם האתגרים .המורכבות הרבה
והיקפי הצמיחה הדמוגרפית הובילו אותנו למסקנה שמודל עבודה לניהול אתגרים ניהוליים וארגוניים של הרשויות
צריך להתבסס על תפיסת הפעלה ברורה המסדירה ומגדירה את מהות הקשר בין מוסדות השלטון המרכזי ובין
השלטון המקומי .על בסיס הבנה זו הוגדרו כמה עקרונות לתפיסת ההפעלה .עיקרון ראשון מגדיר את הרשות
המקומית כגורם מוביל ואחראי מתוך תפיסה שפתרון של בעיות מורכבות כגון גידול עירוני מואץ חייב להיות מבוסס
על העצמת הרשויות המקומיות ועל מתן עצמאות מקסימלית לרשות המקומית ,שהיא הגורם המוביל והאחראי
בכל תהליכי העבודה והתכנון .תפקידם של משרדי הממשלה הוא לאפשר תנאים להצלחת הרשויות המקומיות
מתוך העצמתן בפועל .עקרונות נוספים של תפיסת ההפעלה מדגישים את החשיבות של מינוף שיתופי פעולה
חוצי מגזר המבוססים על גיוס בעלי עניין מהחברה האזרחית ומהמגזר העסקי .כמו כן על משרד הפנים לאמץ גישה
של גמישות וסתגלנות כדי לאפשר פתרונות באמצעות התערבות עקיבה ,רבת פנים וארוכת טווח ,לקדם תהליכים
מתואמים וקוהרנטיים כדי לייצר סנכרון בין מדיניות ,רגולציה ,מתן שירותים ואמצעי הערכה וקידום של פתרונות
ייחודיים לרשויות המותאמים למאפיינים הייחודיים של כל רשות .מתוך העקרונות הללו ומממצאי האבחון גובשו
המלצות לרשות המקומית החתומה על הסכם גג ולמשרד הפנים.
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המלצות לרשויות המקומיות בהסכמי גג

ההמלצות לרשות גובשו כקווים מנחים לרשויות החתומות על הסכם גג ולרשויות שיחתמו על הסכם בעתיד.
ההמלצות חולקו לשלושה שלבים של מימוש הסכם הגג בסדר כרונולוגי ,ומטרתן להציע לרשויות קווים מנחים
לניהול תהליך הצמיחה בארגון ,בדגש על היבטי תכנון וניהול הון אנושי:
 .1היערכות הרשות לחתימה על הסכם הגג – לפני חתימת הרשות על הסכם גג עליה לבחון באיזו מידה היא
מוכנה לעמוד באתגרי ההסכם כדי לאמוד באופן מיטבי והוליסטי את מצבה לקראת התמודדות עם בנייה
ועם צמיחה דמוגרפית בהיקפים נרחבים .בחינה זו צריכה להתקיים בכמה אפיקים מרכזיים בפעילות הרשות:
יש לבחון את האיתנות הכלכלית של הרשות ולהעריך את מידת הסיכון הכלכלי הכרוך בחתימה על הסכם גג,
לבחון את מצב התקינה ברשות ביחס לתקינה נורמטיבית של רשויות דומות בישראל ולמפות את הסטטוס
בתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות.
 .2ניהול יישום ההסכם – לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם הגג עליה לפעול להקמת תשתית ניהולית
תומכת כדי להתמודד עם אתגרי הגידול המואץ .הפעולות הללו כוללות הקמה של מנהלת הסכמי גג ובחינת
אופן ההפעלה האופטימלי של המנהלת ,הקמת קבינט לניהול היבטים ארגוניים וניהוליים של הסכם הגג,
התנעת תהליך תכנון אסטרטגי רב-שנתי לניהול הוליסטי של אתגרים הנגזרים מצמיחת הרשות ,חיבור תהליך
התכנון האסטרטגי לתוכנית עבודה רב-שנתית שמותאמת ליעדים ולמשאבים ,הטמעת תהליך בקרה על
תוכניות עבודה ,שיתוף ציבור התושבים בתהליכי התכנון ,הקמת פלטפורמות חוצות ארגון להתמודדות עם
אתגרי הסכם הגג ,חיזוק מערך התכנון והאסטרטגיה באמצעות הקמה של יחידות "מחוללות שינוי" ,חיבור
תהליכי התכנון העירוניים לגופי ניהול אזוריים (אשכולות אזוריים ,ועדות גיאוגרפיות) ,תקשור התהליכים
לעובדי הרשות ועבודה עם יועצים חיצוניים לליווי התהליכים.
 .3היערכות לאכלוס שכונות חדשות ולקליטת תושבים – לקראת אכלוס השכונות החדשות יש לקדם
פעולות ותהליכים שישפרו את עבודת הרשות אל מול המציאות המתהווה לאור מימוש הסכם הגג .בתחום
ניהול הידע והמידע חשוב מאוד להשקיע משאבים בבניית תשתיות ויכולות לניטור מידע עדכני ואיכותי על
אספקטים שונים של צמיחת העיר ,בדגש על מאפייני התושבים החדשים וצורכיהם .במקביל ,לקראת אכלוס
השכונות החדשות ,יש מקום להתמקד בתחום השירות לתושב על ידי קידום יוזמות לשיפור השירות לתושבים
באמצעות גיוס עובדים ,הכשרה ובניית תשתיות מתודולוגיות לתחום השירות .בנוסף ,לצד ההתמקדות
בשירות לתושבים החדשים חשוב מאוד לקדם יוזמות מול תושבים ותיקים ולחברם לתהליך צמיחת העיר.
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המלצות למשרד הפנים

משרד הפנים הוא המשרד האחראי על תחום השלטון המקומי בישראל ,ותפקידו לאפשר את התנאים הנדרשים
להצלחת הרשות המקומית ולגבש פתרונות מתוך הכרת הייחודיות של כל רשות .מתוקף תפיסת תפקידיו אלה וכדי
למנף את חוזקותיו גובשו ההמלצות .ההיבטים הללו באים לידי ביטוי בשני מישורים :במישור המקומי באמצעות
סיוע לרשויות מקומיות ובמישור הארצי באמצעות תכלול הידע המצטבר ברמה הלאומית בסוגיות קידום ופיתוח
של השלטון המקומי .בהתאם לתפיסה זו משרד הפנים יפעל לסייע תקציבית לרשויות מקומיות באמצעות סל סיוע
לפי מודל כלכלי ייעודי שהוא פיתח .סיוע זה יתממש על ידי תקצוב וסיוע לחיזוק המבנה הארגוני וההון האנושי של
הרשות .ברמת המקרו ,מומלץ שמשרד הפנים יפעל לקדם יוזמות ותהליכים לתכלול ,ניהול ,הפצה ושימור של הידע
המצטבר בהסכמי הגג באמצעות הקמה של מנגנוני בקרה ולמידה ברמה הארצית וניהולם ,כגון פורום עמיתים
בעבור נציגי רשויות החתומות על הסכם גג ,קורס לנציגי הרשויות שיוגדרו "מובילי צמיחה עירונית" וכן תכלול מערך
ידע ליצירת "תורה מקצועית" להתמודדות השלטון המקומי והשלטון המרכזי בישראל עם תופעת האורבניזציה
המואצת .יישום ההמלצות שגיבשנו בעבור משרד הפנים יבסס את מעמד המשרד כגוף הידע המוביל בישראל
בתחום זה ,האמון על ריכוז והפצה של הידע הרב שמצטבר במהלך השנים בנושא בנייה אינטנסיבית ושינוי דרמטי
של המציאות ברשויות מקומיות רבות בישראל.

מודל עבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג

לאחר שמיפינו את האתגרים המרכזיים וגיבשנו המלצות בעבור הרשות המקומית ומשרד הפנים ,תורגמו התובנות
הללו למודל עבודה הממוקד בצמיחה ארגונית של רשויות בהסכמי גג .מטרתו המרכזית של מודל העבודה היא
להציע מסגרת מארגנת לתהליך סיוע לרשויות שבהסכמי גג באמצעות הגדרה של תהליכי תכנון וניהול הנדרשים
לצמיחה ארגונית מיטבית בשנות המימוש של הסכם הגג .המודל הוא תרגום אופרטיבי של תוצרי העבודה והוא
מסדיר את ממשקי העבודה ואת חלוקת התפקידים בין בעלי העניין ,ברשות ובמשרד הפנים.
על פי המתווה של מודל העבודה ,רשויות החתומות על הסכם גג יבחרו אם להיכנס לתהליך ליווי של משרד הפנים,
הכולל סל סיוע תקציבי וליווי ארגוני באמצעות יועצים מקצועיים בהובלת הרשות המקומית .תהליך זה מוגדר
לפרטים במודל העבודה ,ובנוסף נבנו כלים מלווים לאיסוף ועיבוד של נתונים (בשלב זה הכלים הללו הם כלים
מומלצים בלבד) .מודל העבודה מורכב מחמישה שלבים:
 .1היערכות לחתימה על הסכם גג או שיפור והיערכות במסגרת הסכם קיים – שלב זה יוקדש ללמידה
ולניתוח של סטטוס הרשות המקומית בכל תחומי הצמיחה המואצת ולגיבוש מסקנות באשר להיערכות
שנדרשת מהרשות .מומלץ לקיים הערכת מצב של רשות העומדת בפני חתימה על הסכם גג כדי לסייע
לה להעריך באופן שיטתי והוליסטי מה מצבה אל מול הסכם הגג המוצע ולמקד את האתגרים המרכזיים
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העומדים בפניה לאור מאפייניה .היערכות זו מומלצת גם בעבור רשויות מקומיות שכבר חתמו על הסכם גג,
כדי לקבל תמונת מצב עדכנית של סטטוס הרשות וכדי לשפר את היערכותה אל מול ההסכם הקיים .לאחר
איסוף ומיפוי של המידע ירוכזו וינותחו המלצות לפעולה בעבור הרשות .בסיום שלב ההיערכות ,תבחר כל
רשות אם להטמיע את המסקנות וההמלצות הללו באופן עצמאי או במסגרת המתווה של מודל העבודה.
 .2הקמת תשתית ניהולית – הקמת גופים לניהול פנימי וחיצוני של תהליך הצמיחה הארגונית של הרשות
המקומית .ברשות יוקם גוף ניהולי ("קבינט ניהול הצמיחה") שתפקידו לנהל את ההיבטים הניהוליים
והאסטרטגיים של הסכם הגג במקביל לפעילותה של מנהלת הסכם הגג ,המשמשת גוף ניהול של ההיבטים
ההנדסיים והפרויקטליים של ההסכם .מטרתו להוביל את ניהול יישום הסכם הגג לטווח ארוך ברשות ולקדם
תכנון אסטרטגי של היערכות הרשות להסכם הגג ולהשלכותיו על התושבים .במקביל תוקם ועדת היגוי
שתהווה פלטפורמה לניהול ממשק העבודה בין קבינט ניהול הצמיחה למשרד הפנים.
 .3התאמת סל סיוע לרשות הצומחת – שלב זה מוקדש לתכנון אסטרטגי ולהתאמת סל סיוע לרשות .מטרת
הפעולות שיבוצעו בשלב זה היא לבחור בדרכים האפקטיביות ביותר לעמידה באתגרי הסכמי הגג מתוך
התאמה למשאבי הרשות וסביבתה .תוצרי תהליך התכנון יעמידו תוכנית אסטרטגית המבוססת על יעדים
רב-שנתיים בכל תחומי הליבה של הצמיחה המואצת ברשות .על בסיס היעדים הללו תיבנה תוכנית עבודה
שמחוברת למשאבים ולמדדי ביצוע .במקביל לתוכנית העבודה האסטרטגית ,יותאם לכל רשות סל סיוע כדי
לשמור על חוסנה הכלכלי של הרשות ועל רמת השירותים המוניציפליים הניתנים לתושבים ,וכדי להיערך
ארגונית לקליטת האוכלוסייה בהיקפים המתוכננים .סל הסיוע של משרד הפנים יכלול שני צירים :ציר סיוע
תקציבי על בסיס המודל הכלכלי של משרד הפנים וציר סיוע להיערכות הארגונית.
 .4הטמעה ויישום – במסגרת שלב זה ימומשו התהליכים הארגוניים לחיזוק מערך הניהול וההון האנושי בארגון.
הטמעה ויישום יתרחשו על ידי הקמה או חיזוק של יחידות "מחוללות שינוי" (יחידות מטה רוחביות לקידום
תהליכי תכנון וניהול הזקוקים לשדרוג לאור התמודדותה של הרשות עם אתגרים חדשים ומורכבים) ברשות,
על ידי גיוס עובדים על פי תוכנית עבודה מתועדפת המותאמת למפתח התקינה של הרשות ובאמצעות
קידום תהליכים ניהוליים כגון ליווי מקצועי של עבודת הקבינט לניהול הצמיחה ,הטמעה או שיפור של תהליך
הערכת עובדים ברשות והקמת פורומים לקידום פתרונות בתחומי הליבה של הצמיחה המואצת של הרשות.
בפורומים ישתתפו בעלי עניין מקומיים ואזוריים וכן הגורמים הרלוונטיים ברשות עצמה .מימוש של הפעולות
המוגדרות בשלב זה אמור לחזק את מערך ההון האנושי של הרשות ולהטמיע תהליכי ניהול הנדרשים להשגת
צמיחה ארגונית בהסכמי הגג .למעשה ,המטרה בשלב זה היא לבסס את הנושא של צמיחת העיר כנושא
מוביל ומרכזי בשגרת הניהול היום-יומית של מנהלי הרשות ועובדיה.
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תוכן עניינים

 .5בקרה והפקת לקחים – בשלב זה יוקמו תשתיות לבקרה ולמידה של תהליכי הצמיחה הארגונית ברשויות.
ברמה המקומית ,בכל רשות יתבצע תהליך של בקרה תקופתית על תוכנית העבודה הרב-שנתית .ברמה
הארצית ,משרד הפנים יפעל לקדם פלטפורמות לניהול הידע ולהפקת לקחים בנוגע להתמודדות הרשויות
המקומיות עם הסכמי הגג .הפעולות הללו יכללו הקמת פורום ארצי של רשויות "בצמיחה מואצת" והקמת
מערך ידע ומחקר ארצי בתחום הגידול העירוני המואץ כדי למסד ולרכז את הידע המצטבר במדינת ישראל
בעקבות הסכמי הגג ומימושם ההדרגתי.
הטמעה של מודל העבודה ,על חמשת שלביו ,יאפשר ניהול שיטתי של כל שלבי הסכם הגג על בסיס תוצרים של
תהליך תכנון אסטרטגי הממוקד בצמיחה העירונית .השלב הבא בתהליך יהיה הערכה מדויקת של המשאבים
הנדרשים למימוש מודל העבודה ,אישור המתווה וקבלת החלטה סופית בנוגע לכלי העבודה הנלווים .לאחר מכן,
יהיה אפשר להתקדם לעבר יישום המודל ,בהתאם להחלטת משרד הפנים .אך ללא קשר למועד היישום ,עבודה זו
מאפשרת לראשונה הסדרה מתודית של תהליך ארוך ומורכב מול עשרות רשויות מקומיות ,שבכמה מהן השלכות
הסכם הגג כבר מורגשות בפועל.

רקע ,מטרות
ומתודולוגיה
פרק ראשון
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1 .1.1רקע כללי  -מטרת העבודה

משרד הפנים ואגף בכיר לפיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות מקדמים ,בשיתוף מפעם ירושלים ,פרויקט
בנושא הסכמי גג ,המתמקד בסיוע לרשויות המקומיות ובהיערכותן הארגונית .הסכם גג הנו הסכם שנערך בין
משרד האוצר ,משרד הבינוי והשיכון ,רשות מקרקעי ישראל והרשויות המקומיות במטרה לבנות שכונות חדשות
ברחבי הארץ במהירות האפשרית .נכון ליום כתיבת המסמך נחתמו  29הסכמים ,וישנן עוד רשויות שמנהלות משא
ומתן עם גורמי המדינה כדי לחתום על הסכם גג בתחומן .ההסכם מגדיר את החובות של משרד האוצר ,משרד
הבינוי והשיכון ורמ"י כלפי הרשות המקומית ,ובכלל זה מימון מקדים ובניית תשתיות פיזיות מוקדמות ,ואת חובת
הרשות לבנות מספר מוסכם של יחידות דיור (מעל  .)2000הסכמי הגג מכוונים למתן פתרון לפיתוח התשתיות
(מלבד תשתיות תחבורה) ,אך אינם מכוונים למתן מענה לניהול המוניציפלי ולמתן השירותים השוטפים לאחר
האכלוס.
מלבד היערכות לניהול יישום ההסכמים (שההסכמים נותנים עליה את הדעת במידה מסוימת באמצעות הקמת
מנהלת ,התחייבות לבניית תשתיות או לחלופין להקצאת משאבים כספיים לבניית תשתיות ומוסדות חינוך וכד') ,על
הרשות והמדינה להיערך מבעוד מועד "ליום שאחרי" – לצמיחה במספר התושבים על כל המשתמע מכך.
לצמיחה המהירה הצפויה במספר התושבים ברשויות אלו השלכות ישירות על הרשות המקומית ,הנובעות מן
השינויים בהיקפי מתן השירותים ואיכותם ,השינויים ביחס בין הוצאות הרשות להכנסותיה ,השינויים במאפיינים
הדמוגרפיים של תושבי הרשות (ובכלל זה כניסה של זוגות צעירים רבים( וכד’.
נכון להיום ,משרד הפנים אינו צד בהסכמים הללו הנחתמים בין משרד האוצר ,משרד השיכון ,רמ"י והרשות
המקומית ,ולעובדה זו השלכות רבות שיתוארו בעבודה זו .על כן בוצעה עבודה לחקר ההשלכות של הסכמי הגג
על הרשויות המקומיות כדי לגבש פתרונות בפן הארגוני בעבור הרשויות המקומיות שחתמו על הסכמי גג ואלו
שיחתמו על הסכמים דומים בעתיד.

1 .1.2מטרת המסמך

מסמך זה מבקש לבחון את ההשלכות הקשורות להיבטי הון אנושי וארגון ברשויות מקומיות שחתמו על הסכמי גג.
ההיבטים הללו כוללים התייחסות לשינויים בהיקפי מתן השירותים המוניציפליים ואיכותם ,להשלכות הארגוניות
של שינויים צפויים ביחס בין הוצאות הרשות להכנסותיה ,שינויים במאפיינים הדמוגרפיים של תושבי הרשות וכד'.
אף שהמסמך מתייחס בשלב זה לקבוצת רשויות מקומיות החותמות על הסכם גג ,נקודת הייחוס של עבודה
זו מבחינה קונספטואלית היא "גידול עירוני מואץ" ,שכן חתימה על הסכם גג בהגדרה מובילה לצמיחה מואצת,
ולפיכך אפשר ללמוד מניסיונם של תהליכי גידול עירוניים בארץ ובעולם וכן מספרות מקצועית העוסקת בכך.
הסכמי הגג הם מקרה פרטי של תהליך גידול עירוני מואץ והם מעמידים את התשתית המשפטית והביצועית
לצמיחה עירונית בהיקפים חסרי תקדים במדינת ישראל.
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מבחינה מתודולוגית ,עבודה זו שמה דגש על היבטים ארגוניים של הרשויות ,על היערכותן לחתימה על ההסכם,
ניהולו ויישומו ,וכן על היערכות ארגונית של הרשויות המקומיות למתן מענה לצרכים ולהשלכות הקשורים לצמיחת
היקפי האוכלוסייה ברשויות .חשוב לציין כי במקביל למודל העבודה הארגוני המפורט במסמך זה משרד הפנים
מפתח מודל כלכלי שמטרתו לתת מענה להשלכות הכלכליות הנגזרות מגידול מואץ של רשויות מקומיות במסגרת
חתימתן על הסכם גג .שני המודלים מתכתבים זה עם זה ,ועם זאת ישנה הפרדה ברורה בין שניהם לאור העובדה
שהם מכוונים לטפל בהיבטים שונים של הסכמי הגג והשלכותיהם.

1 .1.3תהליך העבודה ומתודולוגיה

תהליך העבודה התבסס על איסוף נתונים ממגוון של מקורות:

ראיונות עם בכירים
ברשויות
ומומחי תוכן

ניתוח נתונים

ראיונות עם מנהלים בכירים וראשי רשויות ב 16-רשויות מקומיות
החתומות על הסכמי גג
ראיונות עם מומחי תוכן במגוון תחומים :תכנון אורבני ,כלכלה
מוניציפלית ,קהילה
(רשימת מרואיינים – נספח )1
נותחו נתונים דמוגרפיים על בסיס מאגרי מידע של הלמ"ס
ניתוח  29הסכמי גג
דוחות ונתונים של משרד הפנים

ניתוח מקרי בוחן
מהארץ ומהעולם

סקירת ספרות בין-לאומית ומקומית ביחס לגורמי הצלחה
וכישלון בגידול דמוגרפי מואץ של ערים
ניתוח עשרות מקרי בוחן של ערים בעולם
ניתוח דוחות בין-לאומיים של ארגונים בתחום הצמיחה העירונית
בעולם לצד דוחות של האו"ם

תיקוף ממצאים

תיקוף מודל העבודה מול בכירים במשרד הפנים
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בוצעו מיפוי וניתוח של הממצאים העיקריים מתוך הנתונים שנאספו ממקורות המידע למיניהם ,ואלה הביאו לאפיון
של האתגרים המרכזיים בתהליך הצמיחה המואצת שעתיד להתרחש ברשויות החתומות על הסכם גג .הממצאים
הללו חוברו לעקרונות הפעלה ,על בסיס מודלים אקדמיים של משילות ויחסי שלטון מקומי עם שלטון מרכזי .מתוך
תפיסת ההפעלה ומיפוי האתגרים של הרשויות מופו המלצות לרשויות המקומיות ולמשרד הפנים ,על פי חלוקה
של מימוש הסכמי הגג לשלבים ,וההמלצות הללו היוו בסיס למודל עבודה יישומי המגדיר מתודולוגיה לצמיחה
ארגונית וניהול תהליכי הצמיחה בעת מימוש הסכם הגג .מודל העבודה מגדיר את היחסים בין משרד הפנים ובין
הרשויות ומציע כלים יישומיים לניהול תהליך זה.

1 .1.4הסכמי הגג  -רקע כללי

הסכמי הגג הם חוזים שנחתמים בין הרשויות המקומיות ובין המדינה (רשות מקרקעי ישראל ,משרד האוצר ומשרד
הבינוי והשיכון) כדי להגדיל את היצע הדירות בשטחן (תרשים  – 1מפת הרשויות) .הסכמי הגג נועדו לטפל בצד
ההיצע בשוק הדיור באמצעות החלשת התמריץ השלילי שיש לרשויות להגדיל את האוכלוסייה בשטחן .1ההסכם
מאפשר הקמת שכונות חדשות בנות אלפי יחידות דיור בתחום הרשויות המקומיות שנחתם אתן ההסכם .אחת
מאבני היסוד של הסכמי הגג מול הרשויות היא העיקרון שהתשתיות מקדימות את התושבים ,מתוך רצון לשנות
את המציאות שבה הרשויות המקומיות מקימות תשתיות ציבוריות רק לאחר שכבר התחילו לבנות את הבניינים.
במסגרת ההסכם המדינה מתחייבת בפני הרשות המקומית להעמיד קדם-מימון להקמה של מבני ציבור ,מוסדות
חינוך ותשתיות ,עוד טרם שיווק הפרויקט (בנוסף לשורת התחייבויות הדדיות – ראו תרשים  .)2הרשות המקומית
מתחייבת להעניק ליזמים היתר בנייה בתוך  90יום .במסגרת ההסכם ,נקבע לוח זמנים מוגדר לקידום הפרויקט.
הסכמי הגג נחתמים עם ערים שמתחייבות למינימום בנייה – לא פחות מ 2,000-יחידות דיור בשנה ,ולא
פחות מ 5,000-יחידות דיור לכל הסכם .המינימום מייצג אפוא גידול של עשרות אחוזים בכמות התושבים
בעיר .כיום הסכמי הגג מהווים את התשתית המשפטית והביצועית העיקרית לבנייה בהיקפים נרחבים בישראל
ולמעשה הם הגורם המרכזי לכך שעשרות רשויות מקומיות צפויות לצמוח בשנים הקרובות בהיקפים חסרי תקדים.

 1אקשטיין ,טוליקובסקי ,אייזנברג-בן לולו ושרמן ,האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה בשטחן?.2014 ,

בנוסף לשורת התחייבויות הדדיות – ראו תרשים  .)2הרשות
תר בנייה בתוך  90יום .במסגרת ההסכם ,נקבע לוח זמנים מוגדר
ם עם ע[ר] 20ים שמתחייבות למינימום בנייה – לא פחות מ2,000-
מייצג אפוא גידול של
המינימום
הסכם.
לצמיחה
מקומיות כהזדמנות
לכלגג ברשויות
 5יחידות דיור הסכמי
 .כיום הסכמי הגג מהווים את התשתית המשפטית והביצועית
ראל ולמעשה הם הגורם המרכזי לכך שעשרות רשויות מקומיות
ם חסרי תקדים.

תרשים  :1מיפוי הרשויות המקומיות שחתמו עד כה
על הסכמי גג בישראל (נכון לאוגוסט )2018

רמן ,האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה
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הסכמי גג  -במספרים
 29הסכמי גג חתומים:
 14מול רשות מקרקעי ישראל (רמ”י)
 10מול משרד הבינוי והשיכון (משהב”ש)
 4מול רמ”י  +משהב”ש
 1מול משהב”ש וחברת דירה להשכיר
•  366,914יחידות דיור
• עלות מימוש ההסכמים כ 40-מיליארד ₪

התחייבות המדינה בהסכמי הגג
• גביית דמי פיתוח מיזמים
• העמדת מימון ביניים
• תקציב למנהלת ״הסכם גג״ (כולל כוח אדם)
• תקציב לפרויקטים עירוניים ייחודיים
• תקציב למיתוג ושיווק הפרויקטים
• תשלום תקורה לרשות המקומית
• הקצאת  10%מיחידות הדיור הכלולות בהסכם הגג
להגברת כדאיות כלכלית להתחדשות עירונית
התחייבות הרשות המקומית בהסכמי הגג
• לאפשר את שיווקן של  2,000יחידות דיור בשנה לפחות
• תמיכה באישור הקלות מתוכנית ותמיכה בבקשת יזמים
להגדלת מספר יחידות דיור
• קיזוז מלא של אגרות והיטלי פיתוח שהמדינה גובה
• תכנון ,פיתוח ובניית תשתיות על ,תשתיות צמודות ,מבני
ציבור ופרויקטים שונים שנקבעו בהסכם
• תחזוקת התשתיות שנבנו במסגרת ההסכם
• הקמת מנהלת לתפעול ובקרת הפרויקטים

תרשים  :2התחייבויות הצדדים בהסכמי הגג
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1 .1.5הנחות יסוד בתהליך העבודה

עבודה זו מבוססת על הנחת העבודה שהרשויות המקומיות בישראל מתפקדות כגופים כלכליים הנדרשים
להגדיל את מקורות ההכנסה ולשמור על יציבות כלכלית כדי לספק שירותים לתושבים .תוספת יחידות דיור
בהיקפים נרחבים ובקצב פיתוח מואץ (על פי התנאים בהסכמי הגג –  2,000יח"ד לשנה לפחות) יוצרת הוצאה
תפעולית לרשות המקומית אשר איננה מכוסה ממסי הארנונה למגורים ,בפרט כאשר ההכנסות מהארנונה מיחידות
דיור אלו באות רק לאחר האכלוס בפועל ,ואילו ההשקעה הנדרשת מהרשות לצורך היערכות לקליטת התושבים
הנוספים מתחילה כבר בשנות ההקמה של השכונות החדשות.
לאור המאפיינים הללו ,גידול מואץ ורחב היקף באוכלוסיית הרשות המקומית עתיד להפר את האיזון במנגנון
הרשותי ולהשפיע על יכולתה של הרשות לספק שירותים לתושביה .כבר כיום ,ברבות מהרשויות המקומיות אין
די בהון האנושי ובהון הארגוני כדי לענות לצרכים ולאתגרים הקיימים ,ואנו עדים להידרדרות באיכות השירותים
לתושבים .במצב זה נדרשים פתרונות שיסייעו לרשויות צומחות לצלוח את שנות הצמיחה באמצעות חיזוק
התשתיות הארגוניות כדי שיוכלו להתמודד עם השפעות הצמיחה על מרקם החיים העירוני ,על כל גווניו .על
כן פותח מודל עבודה שמבקש לתת מענה לשינויים בהיקפי מתן השירותים המוניציפליים ואיכותם ,לשינויים
ביחס בין הוצאות הרשות להכנסותיה ,לשינויים במאפיינים הדמוגרפיים של תושבי הרשות (ובכלל זה כניסה של
זוגות צעירים רבים) וכד' .הנחת העבודה המרכזית היא שנדרשת תפיסה מתודולוגית סדורה וברורה כדי
לסייע לרשויות מקומיות בהתמודדותן עם אתגרי צמיחה בהיקפים יוצאי דופן .מטרת המודל היא לבסס
מתודת עבודה להיערכות הוליסטית ומלאה של רשויות מקומיות למגוון האתגרים העומדים בפניהן בתחום
ההשפעה של ההון האנושי הקיים והנדרש ברשות המקומית.
חשוב לציין שתחזיות הצמיחה של הרשויות המקומיות בישראל מבוססות ברובן על מימוש של הסכמי הגג.
מכיוון שמדובר במודל ייחודי למדינת ישראל ומכיוון שהמבנה הרגולטורי והפיננסי של יחסי שלטון מרכזי ושלטון
מקומי בישראל ייחודי גם הוא ,מודל העבודה הארגוני חייב להציע פתרונות ייחודיים המבוססים על זיקוק
תובנות מהשטח (בדגש על רשויות שכבר נמצאות בתהליך צמיחה מואץ בפועל ולא רק "על הנייר" במסגרת
הסכם גג שנחתם ,אך טרם מומש בפועל) וממקרי בוחן בין-לאומיים של צמיחה עירונית.
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פרק שני
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1 .1.6צמיחה עירונית  -קווים לדמותה

הסכמי הגג הם מקרה פרטי וייחודי של צמיחת יישובים עירוניים באופן מואץ ומתוכנן בהתאם למדיניות
ממשלתית .תופעת הצמיחה העירונית מתרחשת באופן הדרגתי ברחבי העולם ,בעיקר החל מהמהפכה התעשייתית
במאה ה .19-הגדרתה של צמיחה עירונית היא קצב הצמיחה של האוכלוסייה באזור עירוני .צמיחה זו היא חלק
מתהליך עיור ( ,)Urbanizationהנמדד על פי נתוני הצמיחה ההדרגתית בכמות האנשים המתגוררים בערים.
תהליך העיור מורכב משני תהליכים מרכזיים המתרחשים לרוב בו-זמנית .הראשון הוא תהליך של האצה בגידול
האוכלוסייה העירונית בחברה .השני הוא התפשטות של אורח חיים עירוני בקרב תושבי היישובים העירוניים
והכפריים יחד.
לרוב ,התופעה מתארת מעבר של אוכלוסייה מיישובים כפריים ליישובים עירוניים ,אך כיום ,לאור הגידול העקיב
והמהיר במספר האנשים בעולם המתגוררים באזורים עירוניים (ב 1950-התגוררו בערים כ 29%-מכלל אוכלוסיית
העולם ,בשנת  2008היו באוכלוסיית הערים העולמית כ 3.4-מיליארד בני-אדם ,המהווים כחצי מאוכלוסיית העולם.
עד שנת  2030הצפי הוא ששני-שליש יתגוררו בערים) ,תופעה זו מתייחסת לגידול אוכלוסייה בערים באופן כללי
יותר ,כלומר לגידול היחסי בכמות האנשים המתגוררים ביישובים עירוניים.
נהוג להבחין בין יישוב כפרי ליישוב עירוני ובין יישוב עירוני לעיר ,אך אין הגדרה בין-לאומית אחידה להבחנה
ביניהם ,ובכל מדינה מגדירים את המאפיינים המבדילים בין סוגי היישובים באופן שונה .מדד חשוב להבחנה בין
סוגי יישובים אלו הוא מספר התושבים .ההחלטה מהו מספר התושבים המינימלי שמגדיר יישוב כיישוב עירוני ומה
מספר התושבים הנדרש כדי שיישוב עירוני יזכה למעמד של עיר היא החלטה מנהלית של רשויות המדינה והיא
משתנה ממדינה למדינה .בישראל יישוב שיש בו יותר מ 20-אלף תושבים נחשב ליישוב עירוני ,ובדרך כלל יישוב
שמספר תושביו  20אלף מועמד לקבל מעמד של עיר (אך לא תמיד הוא מקבל מעמד כזה בפועל) .בשנת  2016היו
בישראל  87יישובים שבהם  20אלף תושבים לפחות ,מהם  74בעלי מעמד של עיר.

1 .1.7גידול עירוני בישראל

רמת העיור בישראל היא מהגבוהות בעולם ,ועל פי נתוני  2016של הלמ"ס כמעט  90%מאוכלוסיית ישראל
מתגוררת בעיריות ובמועצות מקומיות ,ו 83.7%-מתושבי ישראל מתגוררים ביישובים עירוניים (שבהם יש  20אלף
תושבים לפחות) .מאז שנות ה 70-ניכר תהליך עיור מואץ במדינת ישראל ,בעיקר בחלק המרכזי של מישור החוף.
בעקבות תהליך זה השטחים העירוניים הולכים וגדלים ,והאזור מתאפיין בהגירה מהמגזר הכפרי לעירוני ,נטישת
ענפי החקלאות ומעבר לענפי תעשייה ,מסחר ושירותים .המרכזים העירוניים הופכים למטרופולין עתיר תושבים
וחוסר היכולת למגר את ההגירה הפנימית אל המרכז יוצרת צפיפות עירונית.
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במקביל לתהליכי העיור בישראל ,גידול האוכלוסין בישראל גבוה ביחס לרוב מדינות העולם .שיעור גידול
האוכלוסייה בעולם כולו היה  1.18%לשנת  ,2016לעומת  1.97%בישראל (תרשים  .)3ביחס לעולם המערבי שיעור
גידול האוכלוסייה בישראל גבוה מאוד (באירופה לדוגמה ,לוקסמבורג היא המדינה בעלת שיעור הגידול הגבוה
ביותר –  2.05%לשנת  .2016במחצית מהמדינות באירופה שיעור הגידול הוא שלילי .בארצות-הברית שיעור הגידול
לשנת  2016היה .)0.7%
6%
5%
4%
3%
ישראל

2%

כלל העולם
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אירופה
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965
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תרשים  :3מתוך מאגר הנתונים של הבנק העולמי http://www.worldbank.org -
מאז שנת  ,2003שיעור הגידול של האוכלוסייה נותר יציב – מעל  1.8%בשנה .קצב הגידול בישראל ירד ביחס לשנות
ה( 60-אז היה קצב הגידול  4%–3%בשנה) ,ובסוף שנות ה 80-קצב הגידול ירד ל 1.5%-בשנה – פירוש הדבר
שהאוכלוסייה המשיכה לגדול אבל בקצב איטי יותר .ואולם בשנות ה 90-התרחשה העלייה הגדולה ממדינות ברית-
המועצות לשעבר וקצב גידול האוכלוסייה הגיע לשיא של כ .6% -גם עם תום עלייה זו נשאר קצב גידול האוכלוסין
בישראל גבוה .על פי תחזית אוכלוסייה לחמישים שנה שנערכה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תרשים  )4בסוף
שנת  ,2015האוכלוסייה בישראל צפויה להיות  10מיליון תושבים בסוף שנת  15 ,2024מיליון תושבים בסוף ,2048
ובסוף תקופת התחזית ,בשנת  ,2065היא צפויה להיות  20מיליון תושבים ,על פי תרחיש של קצב גידול בינוני.2

2

תחזיות אוכלוסייה לישראל לטווח הארוך ,2059–2009 :אגף דמוגרפיה ומפקד ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2012 ,
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אוכלוסיית ישראל בשנים  2065 - 1991במיליונים
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תרשים  :4תחזית גידול אוכלוסיית ישראל עד שנת 2065

1 .1.8צמיחת יישובים עירוניים

בבסיס תהליך העיור נמצאת תופעת הפרוור ( .)Urban Sprawlהתופעה נוצרת על ידי מעבר תושבים לפרוורים,
לרוב בערים גדולות ,כחלק ממאפייני התפשטותם של כרכים .היא מוכרת בעיקר מארצות-הברית ,שם ממדיה רחבים.
לתופעת הפרוור השלכות רבות הנחשבות שליליות .עזיבת צעירים גורמת להזדקנות העיר ,התלות ברכב הפרטי
מגבירה את העומס בכניסה לערים ומגבירה את הרעש ואת זיהום הסביבה ,ובשל פריׂשתם הרחבה של הפרוורים,
אי אפשר להעניק להם שירות הולם של תחבורה ציבורית .הסיבות לגידול עירוני דומות לרוב לסיבות להתפתחותו
של פרוור .יש לציין כי גידול עירוני יכול להתרחש גם ללא תהליך של פרוור ,אך פרוור בהכרח יגרום לגידול עירוני.3
גידול עירוני מתרחש בגלל שתי סיבות:
 .1גידול אוכלוסייה טבעי
 .2הגירה או מעבר לאזורים עירוניים חדשים או קיימים.
לאור העובדה שנתוני גידול טבעי נוטים להיות יציבים ועקיבים לאורך זמן ,הגירה פנימית ,קרי מעבר של תושבים
Galster G., Hanson R., Ratcliffe M.R., Wolman H., Coleman S. & Freihage J., Wrestling Sprawl to the Ground – 3
.Defining and measuring an elusive concept, Housing Policy Debate, 2001
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למקום מגורים חדש ,היא הסיבה המרכזית לעלייה בשיעורי הגידול העירוני .מעבר זה נוטה להתרחש ממגוון
סיבות ,כגון צמיחה כלכלית ,תיעוש ,השקעות בשוק הנדל"ן ,משבר דיור ועוד.
מחקרים הבודקים מדוע אנשים בוחרים להעתיק את מקום מגוריהם מחלקים את הגורמים לשתי קטגוריות:
גורמים שמושכים אנשים לעבור למקום מגורים חדש ( )Pull Factorsוגורמים שדוחפים אנשים לעזוב את מקום
מגוריהם ( .)Push Factorsלהלן מיפוי של הגורמים המרכזיים בכל קטגוריה:

PULL
factors

PUSH
factors

אפשרויות תעסוקה

מחסור בתעסוקה

דיור זול

בעיות כלכליות

חיי פנאי ותרבות

ביטחון אישי

חינוך טוב יותר

צפיפות יתר

דיור איכותי

קשיים תרבותיים

חיי קהילה ושייכות

יוקר מחיה

1 .1.9הסכמי הגג בהקשר של גידול עירוני מואץ

בעקבות כניסתן של עשרות רשויות מקומיות בישראל להליכי בינוי מואצים במסגרת הסכמי גג ,עולה הצורך לראות
במגמה זו מגמה לאומית נרחבת .על כן מסמך זה אמנם בוחן את המקרה הפרטי של הסכמי הגג ,אך הוא גם
הולך צעד אחד קדימה ובוחן את הסכמי הגג בהקשר של התופעה הלאומית נרחבת של גידול עירוני מואץ.
בספרות המחקר ובדוחות של ארגוני אורבניזציה בין-לאומיים אין הגדרה כמותית מדויקת מהו גידול עירוני מואץ,
אף שישנה התייחסות רבה למאפייני התופעה ולהשלכותיה .באופן הבסיסי ביותר ,גידול מואץ מתרחש כאשר
הדפוס העקיב של גידול האוכלוסייה הטבעי ביישוב משתנה בעקבות צמיחה ניכרת באחוזי גידול האוכלוסייה
השנתיים .לרוב שינוי זה יתרחש כתוצאה מגורמים חיצוניים ,כגון בנייה בהיקפים נרחבים או גל הגירה (כמו למשל
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בתחילת שנות ה 90-בישראל בעקבות גל העלייה של יהודי ברית-המועצות לשעבר) .כיוון שאין הגדרה מובחנת
לקריטריונים מספריים שקובעים את הרף התחתון לגידול מואץ ,יש לייצר הגדרה כזו על בסיס נתוני צמיחה
מקומיים ובין-לאומיים .ניתוח של נתוני צמיחה לצד תחזיות צמיחה עתידיות של ערים בישראל ייצרו בסיס
להגדרת הקריטריונים לגידול מואץ של ערי ישראל ,והגדרה זו תהיה בסיס לבחינת גידול של רשויות הן בהקשר
של הסכמי גג והן בלי קשר לחתימה על הסכם גג .על כן חשוב להבין את התופעה כדי לייצר קריטריונים ברורים
להגדרתה.
צמיחה מואצת בעולם :סקירה של רשימת מאה הערים והאזורים האורבניים בעלי קצב הגידול הגבוה בעולם
מגלה כמה עובדות חשובות (תרשים  – 6 + 5רשימה זו מבוססת על נתוני גידול בפועל ועל תחזיות גידול שנאספו
על ידי ארגונים בין-לאומיים על פי נתונים משנת  2006ועד לשנת  .)2020ראשית ,מתוך  100הערים ,רק  15ערים
נמצאות מחוץ לאפריקה ואסיה ( 12בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה ,ורק שלוש ערים בארצות-הברית ,יבשת
אירופה אינה מיוצגת כלל ברשימה זו) .שנית ,שיעור
הגידול הממוצע ב 100-הערים הוא  3.24%לשנה .רק ב 13-ערים ברשימה שיעורי הגידול השנתיים הם מעל ,4%
וב 47-ערים שיעורי הגידול השנתיים הם מעל  ,3%וממוצע הגידול השנתי בקרב עשרים הערים המובילות ברשימה
הוא .4.6%

עשרים הערים הצומחות בקצב הגבוה בעולם

תרשים  :5שיעורי הצמיחה השנתיים בעשרים הערים הצומחות

אחוז גידול שנתי ממוצע 2020 - 2006
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רי הצמיחה השנתיים בעשרים הערים הצומחות

שגידול
ל מהיר
דר גודל
תחתון
קבוע רף
חשובה
אם עיר
יחה על
נים של

יעורי

תרשים  :6דירוג ערים בעולם על פי שיעורי הצמיחה השנתיים בשנים 2020-2006
מניתוח של רשימה זאת עולה בבירור שגידול שנתי של יותר מ 4%–3%-הוא גידול מהיר מאוד ביחס לערים,
בוודאי ערים בסדר גודל בינוני עד גדול .על כן כאשר קובעים רף תחתון להגדרת גידול עירוני מואץ יש מקום
לקבוע רף מינימלי של  3%לפחות .עוד מסקנה חשובה העולה מניתוח זה היא שכדי לקבוע אם עיר צומחת
בקצב מואץ ,יש לבדוק נתוני צמיחה על פני כמה שנים ולא להתבסס על נתונים של שנה אחת בלבד.
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1 .1.10גידול עירוני מואץ בישראל

ממוצע שיעור הגידול השנתי בישראל הוא כאמור כ .2%-על בסיס נתוני למ"ס על אודות רשויות מקומיות בישראל,
בשנים  2016-2012נבדקו מוקדי הגידול המרכזיים שבהם שיעורי הצמיחה השנתיים הם הגבוהים ביותר מקרב
הרשויות המקומיות בישראל .בדיקה זו בוצעה בניכוי מועצות אזוריות ,שהן מקרה ייחודי של צמיחה שאינה
מתפרשת על פני מרחב עירוני אחד ,אלא על פני כמה יישובים הפרושים באופן נרחב בשטח גאוגרפי מוגדר.
מניתוח הנתונים עולה כי ישנן בסך הכול  15רשויות (נספח  – 2טבלת הרשויות המקומיות שבהן שיעורי גידול
האוכלוסייה הגבוהים ביותר על פי ממוצעי נתוני השנים  )2016-2012שבהן ממוצע גידול האוכלוסייה השנתי הנו
 4%לפחות ,מהן רק  4רשויות הן עיריות והשאר הם יישובים קטנים יותר בעלי מעמד של מועצה מקומית (בכלל
זה היישוב חריש ,שהוא מקרה ייחודי של עיר חדשה בתהליך בנייה) .ב 28-רשויות הממוצע השנתי עולה על .3%
כאשר מצמצמים את הרשימה לעיריות בלבד (נספח  – 3טבלת העיריות בעלות שיעורי גידול האוכלוסייה הגבוהים
ביותר על פי ממוצעי נתוני השנים  )2016-2012ישנן רק  9ערים שבהן ממוצע גידול האוכלוסייה בחמש השנים
האחרונות הוא  3%לפחות ,ומהן רק  4ערים עברו את הרף של  4%ממוצע גידול אוכלוסייה שנתי ,והגדולה שבהן
היא בית שמש .מתוך הערים הללו 4 ,כבר חתמו על הסכמי גג (בית שמש ,יבנה ,נתיבות ואלעד) ,אך שיעור גידול
האוכלוסייה בהן אינו מקושר בשלב זה ,כפי שעולה מהנתונים הקיימים ,להשלכותיו של הסכם הגג.

תחזיות גידול עירוני במסגרת הסכמי גג

מלבד ניתוח של נתוני גידול עירוני בעולם ושל צמיחת רשויות מקומיות בישראל בחמש השנים האחרונות ,הגדרה
של קריטריונים לגידול מואץ בישראל מחייבת בחינה של נתוני גידול צפויים במסגרת הסכמי גג ,אשר בשלב זה
מהווים תחזיות ספקולטיביות בלבד לאכלוסי יחידות הדיור המתוכננות לשיווק במסגרת ההסכמים .תחזיות אכלוס
במסגרת הסכמי הגג מתבססות על הנחת יסוד שמגדירה את הרף התחתון לחתימה של רשות מקומית על הסכם
גג בהתחייבותה לשיווק  2,000יחידות דיור בשנה בהתאם למפרט שהוגדר בהסכם .המשמעות היא שבמרבית
הרשויות החתומות על הסכם גג ,קצב גידול האוכלוסייה יצמח במידה ניכרת מאוד ויעלה על  4%בשנה
בשנות מימוש ההסכם .מעבר לכך ,גם בתרחיש שמרני מאוד של אכלוס שנתי של מחצית מיחידות הדיור
בלבד (קרי  1,000יח"ד בשנה) ,ברוב הרשויות הצמיחה השנתית בכמות התושבים עדיין צפויה לעלות על
 ,4%ללא התחשבות בריבוי הטבעי ברשויות הללו ,שגם הוא תורם לגידול האוכלוסייה.
מניתוח של הסכמי הגג הקיימים עולה כי מימוש מלא של ההסכמים צפוי להוסיף מעל  400אלף יחידות דיור ב29-
הרשויות שחתמו על הסכמי הגג .לנוכח אי-היכולת לחזות באיזו מידה ימומשו הסכמי הגג וחוסר הוודאות הכרוכה
בכך יש מקום לבחון תחזיות גידול בכמה תרחישים מכיוון שאי אפשר להניח שכל ההסכמים יתממשו באופן מלא
(מהראיונות שקיימנו עלה כי ישנה הסכמה גורפת ברשויות המקומיות שבהן ראיינו נציגים בכירים שלא יהיה מימוש
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מלא של יחידות הדיור המתוכננות לשיווק) .בתרחיש שמרני של אכלוס שנתי של  1,000יחידות דיור בשנה ,ממוצע
גידול האוכלוסייה השנתי ב 29-הרשויות הוא  ,7.34%וב 22-רשויות שיעור זה צפוי להיות גבוה מ .4%-בתרחיש
של מימוש מלא של הסכם הגג על פי קצב שיווק של  2,000יח"ד בשנה לפחות ממוצע הגידול צפוי להיות 14.67%
ורק ב 4-רשויות שיעור הגידול השנתי בכמות התושבים צפוי להיות מתחת ל( 4%-הנתונים המלאים מופיעים
בנספח  – 4טבלת נתוני צמיחה שנתיים חזויים ב 29-הרשויות החתומות על הסכם גג ,ללא התחשבות בנתוני
ריבוי טבעי).
לאור הנתונים הקיימים כיום ביחס לצמיחת רשויות מקומיות בישראל ולאור התחזיות הנובעות מהסכמי
הגג ,מומלץ להגדיר רשות הצומחת בקצב של  4%בשנה כרשות בצמיחה מואצת .רף תחתון של  4%מייצג
נאמנה את נתוני הצמיחה החזויים בישראל במסגרת הסכמי הגג ,ומדובר בצמיחה כפולה מהממוצע הארצי.

 1.1.11גורמי מפתח להצלחה בתהליכי גידול עירוני מואצים

ניתוח של הגידול הדמוגרפי העתידי בערי ישראל מעיד על צמיחה במספרים יוצאי דופן לאור הטמעתו של מודל
הסכמי הגג ,שהוא מודל ייחודי המייצר צמיחה בהיקפים דרמטיים מאוד ,בייחוד בערים קטנות ובינוניות (רק ב7-
ערים מתוך ה 29-החתומות על הסכם גג מתגוררים מעל  100אלף תושבים) .לאור ייחודו של מודל הסכמי הגג,
אי אפשר למצוא בעולם מקרה דומה של גידול עירוני מואץ בעל מאפיינים זהים ,אך עם זאת ישנן הקבלות רבות
לערים בעולם שצמחו בהיקפים גדולים ובקצב מואץ .מסקירה ומניתוח של ספרות בין-לאומית בנושא זה עולות
כמה מסקנות בנוגע לתנאים הנחוצים כדי לייצר סיפורי הצלחה בערים הצומחות בקצב מואץ:
 .1יצירת בסיס רחב של הסכמות בין השותפים לתהליך הצמיחה של העיר ותעדוף נכון של משימות –
מעורבות אקטיבית של בעלי עניין היא גורם מפתח בניהול תהליכי צמיחה עירוניים מוצלחים .אין גוף יחיד
שיכול לנהל את כל התהליכים בעצמו לנוכח המורכבות הרבה של צמיחת העיר ,ולכן נדרשים שיתופי פעולה
פוריים ויציבים המבוססים על חזון משותף וברור ועל תהליכי עבודה שקופים .ערים מצליחות מקושרות
לחזון ברור על בסיס הסכמות משותפות .4דוגמה לתהליך המייצר הסכמה רחבה אפשר למצוא במיניאפוליס
בארצות-הברית ,שבה יזמו פרויקט עירוני בשם  ,Itasca Projectשלמעשה היווה פלטפורמה לבניית
קואליציה עירונית בין בעלי עניין בקהילה העסקית בעיר ובין מנהיגים קהילתיים שנרתמו לתהליך עבודה
משותף ותרמו מניסיונם המקצועי כדי להשפיע על החלטות עירוניות בתחום הכלכלה המקומית והחינוך.
הפורום שהוקם משפיע על תהליכים אסטרטגיים בעיר כדי לקדם עסקים מקומיים ,לצמצם את האבטלה
בעיר ולחזק את מערכת החינוך המקומית ואת הקשר שלה לקהילת העסקים בעיר.
How to make a city great. A review of the steps city leaders around the world take to transform their 4
.cities into great places to live and work, McKinsey & Company, 2013
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פרויקטים מסוג זה קמו כדי לחבר את בעלי העניין בעיר לחזון העירוני ולתעדוף המשימות הנגזרות מהחזון.
ככל שהנהלת העיר מצליחה לחבר את בעלי העניין ואת תושבי העיר ליעדים ארוכי הטווח שלה כך עולים
הסיכויים לממש את יעדי התכנון לטווח ארוך.
 .2יצירת מנגנוני שיתוף פעולה הדוקים בין הרשות המקומית למשרדים ממשלתיים מתוך שימת דגש על
יצירת אווירה ותנאים המאפשרים צמיחה עירונית נכונה – מדיניות תכנון עירונית המבוססת על תיאום
ציפיות ושיתוף פעולה בין גורמים ממשלתיים ובין הרשות המקומית היא תנאי הכרחי להצלחת תהליכי תכנון
עירוניים .תכנון טוב דורש ניהול הדוק של צרכים בטווח זמן קצר לצד ניהול צרכים אסטרטגיים ארוכי טווח,
וללא פלטפורמה לעבודה משותפת בין גורמי השלטון המרכזי ובין גורמי השלטון המקומי אי אפשר לממש
זאת .דוגמה טובה לכך אפשר למצוא באוסטרליה .המועצה לשלטון מקומי באוסטרליה ( )COAGהוקמה כדי
לשמש גוף לאומי המקשר בין מוסדות השלטון המרכזי ובין מוסדות השלטון המקומי .היא גיבשה רשימה
של קריטריונים לקבלת מימון ממשלתי בעבור תהליכי צמיחה עירוניים .הקריטריונים הללו נוגעים להיבטים
של דיור ,תחבורה ציבורית ,התחדשות עירונית ופיתוח סביבתי .ממשלת אוסטרליה מתנה כיום מענק מימון
ממשלתי לרשויות מקומיות בעמידה בקריטריונים של  COAGוכך למעשה הצמיחה העירונית תלויה בעמידה
בסטנדרטים לאומיים של מדדי איכות.
 .3יצירת מעורבות קהילתית נרחבת ומשמעותית בתהליכי הצמיחה העירוניים – מעורבות זו מתחלקת
לשניים:
א .יצירת מעורבות נרחבת של השוק העסקי בתהליכי הצמיחה העירוניים – עידוד שיתופי פעולה בין
הרשות המקומית למגזר העסקי ולבעלי עניין מקומיים יכול לקדם הצלחה של תהליכי צמיחה עירוניים.
לרוב כאשר מדברים על שיתוף פעולה בין הסקטור העסקי לרשות המקומית מציינים פרויקטים
שבוצעו על בסיס מודל  )PPP (Private-Public Partnershipsשל שותפות עסקית בין הגורמים
ביחס להשקעה בפרויקט ולתמורה העתידית ממנו ,אך מעבר להיבט העסקי של שיתוף הפעולה,
חשוב מאוד להטמיע תפיסות הרואות בשחקנים בשוק העסקי שותפים מלאים בעלי ידע משמעותי
ומשאבים בעלי פוטנציאל מינוף לקידום מטרות עירוניות .הקמת פלטפורמות לשיתופי פעולה עם
גורמים עסקיים מקומיים הניבה פירות במקרים רבים .לדוגמה בשיקגו ,מלכ"ר בשם World Business
 )Chicago (WBCפועל לפיתוח עסקי בעיר באמצעות מעורבות פעילה של יותר מ 60-מנהיגים של
הקהילה העסקית בעיר .תחת המעטפת של  WBCנציגי הקהילה העסקית פועלים ליישם תוכניות
עבודה אסטרטגיות לקידום תעסוקה ופיתוח עסקי בעיר לצד נציגי עיריית שיקגו .מסגרת העבודה
המשותפת כוללת הגדרה משותפת של יעדים ,מחקר ,ניתוח נתונים וקידום למידת עמיתים משותפויות
דומות בערים אחרות ברחבי ארצות-הברית.
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ב .עבודה משותפת מול התושבים ומול נציגים קהילתיים כדי ללמוד על האתגרים והציפיות
שלהם לאור הצמיחה הדמוגרפית – בעידן הנוכחי ,כאשר התושבים מצפים יותר מאי פעם להיות
שותפים לתהליכי קבלת החלטות ,תכנון עירוני צריך לייצר דיאלוג בין בעלי העניין ולא להתבסס
על תוכנית שמוכתבת מראש על ידי גורם אחד בלבד .תכנון מלמעלה למטה ( )Top-Downשל
הרשות המוניציפלית תמיד יתקשה לתת מענה הולם לצרכים ולחששות של תושבים ,ולעומת
זאת מעורבות יתר של התושבים עלולה להקשות את תהליכי התכנון וניהולם .גישה מאוזנת
המתאפיינת בשיתוף מבוקר עשויה לקדם צמיחה עירונית מוצלחת ומבוקרת .באזור Ile de France
(שהוא למעשה השטח המטרופוליני של עיר הבירה פריז) אימצו בשנת  2008גישה כזאת כאשר
הרשות המקומית גיבשה ,לצד מנהיגים ומובילי דעה אזוריים ,תוכנית פיתוח אזורית לשנת .52030
הצדדים יצרו מסגרת עבודה משותפת לגיבוש מדיניות בנושאי תחבורה ,שימוש בשטחים ציבוריים,
אינטגרציה חברתית ודיור .תהליך העבודה כלל מפגשים של קבוצות עבודה ,הקמת ועדות היגוי ,מפגשי
שיתוף ציבור ,שאלונים ודיונים במדיות חברתיות .מסגרת העבודה והכללים שנקבעו בה משמשים
קווים מנחים בתהליכי התכנון של האזור ומהווים כלי לרגולציה ציבורית ,הלכה למעשה ,ביחס ליעדי
התוכנית שכוללים בנייה של  70אלף יח"ד בשנה ,שיפוץ בתים ישנים ,יצירת  28אלף מקומות עבודה
חדשים בשנה ,שיפור תשתיות של תחבורה ציבורית ,שדרוג שטחים ציבוריים ושיפור מערך השירותים
המוניציפליים לתושבים .התוכנית הרב-שנתית של  Ile de France 2030שקופה לציבור התושבים,
ואחת לשנה מתפרסם דוח בקרת ביצוע מפורט לתושבי האזור.
 .4ניהול תהליך תוצאתי מתוך חיבור ליעדים מדידים בארבעה תחומים מרכזיים :כלכלה ,תשתיות וסביבה,
שלטון מקומי ואיכות חיים קהילתית – תהליכי צמיחה עירוניים הם תהליכים מורכבים מאוד בעלי השפעות
על כל תחומי החיים בעיר ואף באזור מסביב לעיר .מכיוון שמדובר בתהליכים ארוכי טווח ויש בהם הרבה
מאוד חוסר ודאות (באשר לביקושים למגורים ולקרקע לתעסוקה בעיר ,לסוג האוכלוסייה המגיעה לעיר
ונגזרותיה הכלכליות ועוד גורמי מפתח נוספים) ,אם תהליך הצמיחה לא ינוהל מתוך חיבור ליעדים מדידים
ולמערך בקרה תואם לא תהיה אפשרות להעריך נכונה את השפעת תהליך הגידול של העיר .בנוסף לכך,
מדידת תהליך הצמיחה מחייבת מדידה הוליסטית של כל תחומי החיים בעיר ולא רק התמקדות במדדים
הכספיים ובמדדי ניהול פרויקטים בתחום הבינוי .חיבור התהליך למדדים מאפשר להנהלת העיר למדוד את
התקדמות תהליך הצמיחה לאורך זמן ,בזמן אמת ,להשוות את הביצועים למה שקורה בערים אחרות ,לערוך
ניתוח ולקיים תהליכי הפקת לקחים ולשפר תהליכי עבודה באופן שוטף .מקובל לחלק את תחומי המדידה
לקטגוריות של כלכלה ,תשתיות וסביבה ,שלטון מקומי ואיכות חיים קהילתית (חברה ותרבות).
Île-de-France 2030, Implementation of the Sdrif, 2014 report, 2015 5
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כל תחום מאפשר ניתוח נפרד של תחום עשייה מרכזי ,וחיבור של כל התחומים מעמיד תמונה הוליסטית
של העיר .6כיום קיימים מדדים רבים למדידת ביצועים עירוניים ובשנים האחרונות המיקוד עובר למתודולוגיות
מדידה של ערים חכמות (למשל מדד  Mercerלאיכות חיים ,מתודולוגיית  ,Smart City Wheelמדד Huawei
ועוד) ,כדי להבין טוב יותר איך משלבים את הרצון להיות בקדמת הטכנולוגיה במרחב העירוני עם ההתמודדות
עם המורכבות ההולכת וגדלה של החיים בעיר .מטרת המדדים היא לסייע לערים להתקדם – בהתאם ליכולות
ולמשאבים שלהן – לעבר ניהול מקיים ,יעיל ,שוויוני ומשתף ,מתוך התאמה למאפייני העיר ולתושביה.
לאחרונה צוות מקצועי מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה פיתח את המדד הבין-תחומי לערים חכמות
ומקיימות ,שמטרתו לחבר בין מטרות ומדדים של אסטרטגיה וקיימות עירונית לעולם של חדשנות וטכנולוגיה.7
מכיוון שיש כיום מתודולוגיות רבות למדידה אפשר לאמץ חלקים רלוונטיים משיטות שונות ולהתאימם
למאפיינים הייחודיים של כל רשות מקומית ולשים דגש על האתגרים המרכזיים בכל מקום.
 .5השקעת משאבים בבניית תשתית לאיסוף מידע איכותי על צמיחת העיר ושימת דגש על התושבים
החדשים כבסיס לתהליכי קבלת החלטות – איסוף של מידע מהימן ,ניתוחו והפקת לקחים הם
הבסיס לתכנון אסטרטגי ארוך טווח .ללא ניטור שוטף של נתונים על אודות צמיחת העיר בזמן אמת
אין לרשות המקומית יכולת לבצע התאמות נדרשות ולהתאים את תהליכי העבודה לצרכים המשתנים
של התושבים החדשים והוותיקים בעיר .מעבר לכך ,יש להביא בחשבון שתהליכי צמיחה מואצים
בערים כרוכים במידה גבוהה של חוסר ודאות ועל כן איסוף נתונים איכותי בזמן אמת חיוני להצלחת
תהליכי תכנון הדורשים מידה רבה של גמישות .ערים רבות בעולם עוברות באופן הדרגתי לעבודה על פי
מתודולוגיות תכנון גמישות המשמשות מסגרת תכנונית מארגנת ולא דטרמיניסטית וסופית .באמצעות
איסוף וניתוח נתונים רציף אפשר לעדכן תוכניות ארוכות טווח בהתאם למציאות שנוצרת בשטח.8
לדוגמה ,במלבורן ,אוסטרליה ,מחלקת התכנון העירוני מנתחת אחת לשנה נתוני ביקוש והיצע למגורים בעיר
ולקרקע המיועדת לשימוש מסחרי .תהליך הבקרה השנתי מאפשר היערכות מוקדמת ומתוכננת למגוון רחב
של תרחישים עתידיים על פי התפתחות הפיתוח בשטח.9

Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities. https://www.unece. 6
org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
 7מדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות ,מדריך מקצועי לרשויות המקומיות ,מאי .2018
McKinsey Global Institute, Urban world – Mapping the economic power of cities, March 2011, mckinsey. 8
.com
Victorian Government Department of Planning and Community Development, Urban Development 9
.Program 2009 Annual Report, Melbourne, 2010
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תהליכי בקרה והפקת לקחים על בסיס תקופתי קבוע מאפשרים לבחון את האסטרטגיה העירונית על בסיס
נתונים עדכניים .ישנן ערים המקיימות תהליכי למידה והפקת לקחים על בסיס תקופתי קבוע ,ואילו ערים
אחרות מקיימות תהליכים כאלה על בסיס אבני דרך ,כגון השגת כמות מוגדרת מראש של תושבים .למשל
פרובינציית  Gyeonggiבקוריאה הדרומית ייסדה מערכת ניטור לניהול תהליכי צמיחה דמוגרפיים.
המערכת בוחנת נתונים ממערכות גיאוגרפיות ( )GISלניטור שימוש בשטחים שונים לצד נתונים סטטיסטיים
על אודות תהליכי תכנון ,רגולציה ,שימושים באדמות ציבוריות ודפוסי התנהגות של תושבים .למערכת יש
תפקיד מכריע בתהליכי קבלת ההחלטות האזוריים.10
קיימות גישות נבדלות בסוגיה כיצד יש לבחון את הנתונים שנאספים ,אך ללא קשר לגישה הנבחרת ,בכל
סיפורי ההצלחה המכנה המשותף הוא איסוף של מידע עדכני ואיכותי המאפשר תהליכי קבלת החלטות
המבוססים על נתונים.

 1.1.12מדיניות ממשלתית לעידוד בנייה בערים וניהול צמיחה עירונית

הסכמי הגג הם פתרון ייחודי למדינת ישראל לנוכח מאפייני השיטה הכלכלית המוניציפלית בישראל ולנוכח אחוז
השטחים הגבוה בבעלות המדינה ( 93%משטחי המדינה נמצאים בבעלותה 7% ,מוגדרים שטחים שמתאימים
לתכנון ונמצאים באחריותו של רמ"י) ביחס למדינות אחרות ברחבי העולם .יש להביא בחשבון שפתרונות בדמות
מדיניות ממשלתית לפיתוח ערים וניהול צמיחה עירונית הם ייחודים לכל מדינה בהתאם למודלים כלכליים ,רגולציה
בתחום התכנון והבנייה ומבנה היחסים בין שלטון מקומי לשלטון מרכזי .על כן ,אי אפשר למצוא מקבילה דומה
להסכמי הגג במדינות אחרות בעולם וללמוד באופן ישיר מההשלכות של יוזמה דומה .עם זאת ,מדינות רבות
מתמודדות עם האתגרים של צמיחת ערים בעקבות מעבר תושבים לערים ,הגירה ומשברי דיור המאופיינים בעליות
חדות במחירי הדיור .המגמות הללו הובילו ממשלות ברחבי העולם לגבש פתרונות בכמה ערוצים מרכזיים:
 .1בנייה של ערים חדשות כפתרון למצוקת דיור ולרמת היצע נמוכה .עם זאת ,מדובר בפתרון לטווח ארוך שאינו
מאפשר מענה מהיר ודורש השקעה רבה בפיתוח תשתיות חדשות.
 .2בנייה של דיור ציבורי ודיור בר-השגה בהיקפים נרחבים באמצעות יוזמות ממשלתיות – במדינות רבות דיור
ציבורי ודיור בר-השגה הם ערוץ מרכזי לפתרונות דיור עירוניים .קיימים מודלים רבים לבנייה ציבורית ברחבי
העולם המוטמעים בהצלחה במשך שנים רבות .באנגליה ,השיקה הממשלה בשנת  2009תוכנית דו-שנתית,
שבמסגרתה השקיעה  7.5מיליארד ליש"ט בהקמת  112אלף בתים המיועדים לדיור בר-השגה.
Metropolis Case Studies 2010 – Barcelona, Delhi, Gyeonggi, Makati City, Melbourne, Moscow, San Jose, 10
.Tehran
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התוכנית נועדה לפצות על עיכוב וביטול של פרויקטים שלא יצאו לפועל בשל המשבר הגלובלי וכללה דירות
למכירה ולהשכרה .חלק מאלה נועדו למשפחות צעירות שהביעו רצון שלא להתגורר בשכירות ,אך התקשו
לרכוש את דירתן הראשונה .בארצות-הברית ,מאז  1986פועלת תוכנית פדרלית לעידוד בנייה להשכרה
המיועדת לשכבות החלשות .תוכנית זו מבוססת על מתן הטבות מס ליזמים המתחייבים לייעד את הדירות
שבנו לדיור ציבורי .הממשלה מעודדת הקמה של דירות להשכרה במחירים הנמוכים ממחירי השוק ,ויזמים
שמקימים דירות כאלה רשאים למכור אותן במחיר מלא לאחר  20שנות השכרה .בניו יורק חייב כל פרויקט
נדל"ני גדול לכלול לפחות  30%דירות המוגדרות בנות־השגה ,כלומר כאלה שההוצאה עליהן אינה גוזלת יותר
מ־ 30%מההכנסה הממוצעת למשק בית ,ובפריז חמישית מהדירות בכל פרויקט בנייה חייבות לשמש לדיור
בר-השגה.
 .3עידוד רשויות מקומיות לבניית דירות מוזלות – פתרונות אלו מתמקדים בתמריצים כלכליים בעבור הרשויות
המקומיות .בצרפת ,יזמים שמבקשים להקים פרויקטים שאינם כוללים דירות בנות-השגה משלמים כופר
לרשות עירונית ,והכסף מועבר לקרן מיוחדת שממנה העירייה מסבסדת השכרת דירות לשכבות החלשות או
מקימה דירות ציבוריות ייעודיות .במדינות אחרות באירופה התמריצים לרשויות המקומיות באים לידי ביטוי
בשינוי הסדרי המיסוי וגביית היטלי פיתוח לטובת הקופה הציבורית של הרשות המקומית.
 .4עידוד פתרונות דיור במסגרת שכירות ארוכת טווח – בנוסף לפתרונות של מכירת דירות בנות -השגה ,ברבות
ממדינות אירופה ערים מקדמות מסלול מקביל של פתרונות השכרה לטווח ארוך .בגרמניה ,הממשלה מציעה
תוכניות שכירות מיוחדות ,שבמסגרתן יזמים מהמגזר הפרטי מקבלים מהמדינה פיצוי על השכרת נכסים
שבבעלותם במחירים נמוכים ממחירי השוק .בעלי הנכסים מוגבלים באפשרות לפנות את הדיירים ,והחוק
מאפשר להעלות את דמי השכירות בחוזה קיים רק אם הדבר תואם את המגמה הכללית בשוק.
 .5קידום גמישות תכנונית והסרת חסמי תכנון ובנייה – כדי להשיג היצע דיור גדול יותר ,התומך במגמות של
צמיחה עירונית ,במדינות רבות פונים לפתרונות של הקלת מגבלות על תהליכי תכנון של יזמים והסרת חסמים
רגולטוריים בדומה למודל של הסכמי הגג בישראל.
 .6קידום יוזמות של התחדשות עירונית – פתרונות של שיקום אזורים עירוניים ישנים באמצעות העלאת
האינטנסיביות של השימוש בקרקע וציפוף מכוון או טבעי של השימושים בקרקע העירונית צוברים תאוצה
בערים רבות ברחבי העולם .במדינות כמו מקסיקו ודרום-אפריקה ,קודמו תהליכי פרוור במשך שנים רבות,
ואלה גרמו הזנחה של מרכזי ערים ,נטישת תושבים ועלייה במחירי התחבורה הציבורית .כיום הממשלה
פועלת לחזק ולפתח את מרכזי הערים שנפגעו כתוצאה מהתהליכים הללו.
 .7רפורמות לחיזוק השלטון המקומי שמטרתן להגדיל את סמכויותיהם של גופי השלטון המוניציפלי מאפשרות
לערים לפתח פתרונות ישימים יותר לאתגרים של צמיחה עירונית ולהקטין את מידת התלות של הרשויות
המוניציפליות במשרדי הממשלה.
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מגוון הפתרונות לעידוד בנייה בערים מבוססים על הגדלת היצע הדיור והסרת חסמים לקידום תהליכי תכנון
ובנייה באופן מואץ .הסכמי הגג מבוססים על עקרונות דומים המותאמים למאפיינים של שוק הדיור והכלכלה
המוניציפלית בישראל ,אך עם זאת ,מודל הסכמי הגג אינו מציע פתרון להיבטים מוניציפליים ארוכי טווח של
הגידול המואץ בערים .הפתרונות הללו אמורים להיגזר מתוך מדיניות רחבה יותר של פיתוח עירוני כולל .לאחרונה,
מחקר של מכון המחקר השבדי  Stockholm Environment Instituteהעלה כי רק רבע מממשלות העולם גיבשו
מדיניות סדורה לפיתוח אורבני של ערים.11
מדיניות פיתוח אורבני צריכה לתת מענה ארוך טווח לסוגיות של פיתוח כלכלי ,קידום האיכות של חיי התושבים,
הפחתה של עוני והגנה על הסביבה באמצעות ניהול של הזדמנויות וסיכונים במרחב העירוני .המחקר קבע כי רוב
הממשלות ברחבי העולם מזניחות את הצרכים של עריהן המתפתחות והצומחות ,משום שהתפתחות אורבנית
נתפסת לרוב כסוגיה מקומית שנתונה באחריותם של מוסדות השלטון המקומי ,אך המציאות של צמיחת ערים
ותהליכי עיור מוגברים דורשת גיבוש של מדיניות לאומית כוללת להתפתחות של יישובים עירוניים .מדיניות מסוג
זה אמורה להגדיר באופן קוהרנטי כיצד יפעלו גורמים ממשלתיים לעיצוב צמיחתן של ערים באמצעות הגדרת
תפקידיהם של משרדי הממשלה ,הגדרת מערכת תמריצים לפיתוח עירוני בר-קיימא והגדרת ארגז כלים יישומי
בעבור רשויות מקומיות .בכל המדינות שגובשה בהן מדיניות לאומית לפיתוח עירוני וניהול צמיחה עירונית העקרונות
זהים :חשיבה רחבה וכוללת על המרחב העירוני ,תעדוף משאבים לטובת ניהול צמיחה עירונית ,הגדרת מדיניות
ברורה והטמעת הקונטקסט הפוליטי של צמיחת ערים .לסוגיה מורכבת כל כך אין פתרונות גנריים שמתאימים לכל
מדינה ולכל עיר ,ועם זאת הגדרת עקרונות ברורים לפיתוח אורבני בר-קיימא התואמים את המאפיינים הייחודיים
של כל מדינה היא תנאי הכרחי להטעמת מדיניות ממשלתית אפקטיבית.

 1.1.13ממצאים עיקריים של ראיונות האבחון

ראיונות האבחון שבוצעו ברשויות המקומיות בחנו את תפיסת הבכירים ביחס למימוש הסכמי הגג ,לצרכים
ולאתגרים המרכזיים שלהם בפרט ושל רשויות מקומיות בכלל .מטרת הראיונות היתה לאפיין את העקרונות
לגיבוש מודל סיוע ארגוני באמצעות בחינה מעמיקה של הצרכים העולים מהשטח ,מתוך שימת דגש על
למידה מרשויות שכבר חתומות על הסכם גג במשך תקופה של שנה לפחות ויכולות לספק תמונת מצב שמבוססת
על עובדות ונתונים .שאלנו את נציגי הרשויות כמה שאלות מרכזיות כלליות ובכל ריאיון עלו שאלות פרטניות ביחס
למקרה הייחודי של כל רשות מקומית:
Broekhoff D., Piggot G. & Erickson P., Building Thriving, Low-Carbon Cities: An Overview of Policy Options for 11
National Governments, Coalition for Urban Transitions, London & Washington DC., 2018
.Available at: http://newclimateeconomy.net/content/cities-working-papers
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מהם האתגרים המרכזיים העומדים בפניכם כרשות שחתמה על הסכם גג?
כיצד אתם בוחנים או שבחנתם את מידת המוכנות שלכם לעמידה באתגרי
הסכם בגג?
מהם הפרמטרים הכלכליים ,הדמוגרפיים והארגוניים שבחנתם לפני חתימה
על הסכם גג?
מה הנחות היסוד שלכם לגבי התפתחות הרשות לאורך שנות ההסכם?
מהם החסמים המרכזיים העומדים בפני רשויות החתומות על הסכם גג כיום?
כיצד אתם תופסים את תפקידו של משרד הפנים ביחס למימוש הסכם הגג
בעיר? כיצד המשרד יכול לסייע לכם?
אלו תהליכי עבודה נדרשים בעירייה בכדי להתמודד באופו מיטבי עם אתגרי
הסכם הגג?
אילו שירותים חדשים נדרש לפתח ברשות לאור הגידול המואץ שנגזר
מהסכם הגג?

[ ] 39

פרק שני סקירת ספרות וממצאים – מסגרת קונספטואלית להסכמי הגג ולצמיחה מואצת של ערים

להלן הממצאים העיקריים שעלו מניתוח ראיונות האבחון:

[ ] 01
קיימים הבדלים ניכרים בין הרשויות ובין הסכמי הגג
ישנם הבדלים ניכרים בין הרשויות המקומיות החתומות על הסכמי הגג ובין היקפי ההסכמים ותוכנם.
הבדלים אלו באים לידי ביטוי בכמה היבטים:
•

מאפיינים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים ,כגון ממוצע נפשות ביחידת דיור ,התפלגות הגילים של
תושבי הרשות ,רמת שכר ממוצעת ,שיעור אבטלה ,רמת השכלה ,צריכת שירותי רווחה ועוד

•

איכות השירות לתושב כפי שהיא באה לידי ביטוי בנתוני ההוצאה לתושב

•

מאפיינים כלכליים של הרשויות המקומיות ,כגון איזון תקציבי ,חוסן כלכלי של הרשות ,מקורות
הכנסה ,ערך הקרקע של הרשות ,מידת הביקוש לנדל"ן למגורים ולעסקים בשטחי הרשות

•

תשתיות ארגוניות של הרשויות הבאות לידי ביטוי בכמות העובדים ,איכות הניהול ומידת ההתאמה
של המבנה הארגוני של הרשות ביחס לאתגרים של צמיחה רחבה ומואצת

•

פוטנציאל כלכלי – יכולת הרשות לייצר מקורות הכנסה שאינם מארנונה למגורים

•

היקף הסכם הגג – סכומי ההסכם ותוספת יח"ד הדיור היחסית לרשות.

לנוכח ההבדלים הגדולים בין הרשויות המקומיות ובין הסכמי הגג ברור שלכל רשות יש "סיפור
ייחודי משלה" ,על כן הפתרונות חייבים להיות מותאמים לרשות.
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[ ] 02
חסרה ראייה הוליסטית ארוכת טווח של התפתחות הרשויות המקומיות בהיבטים
כוללים הדורשים סנכרון בין גורמים ממשלתיים
משרדי הממשלה למיניהם עובדים בנפרד ,ללא חשיבה משותפת והסתכלות הוליסטית על הרשויות.
כיום כל משרד ממשלתי רלוונטי פועל באפיק נפרד לקידום פרויקטים ויוזמות בתחום אחריותו.
חסרה פלטפורמה לחשיבה משותפת ולקבלת החלטות שמביאות בחשבון תמונה כוללת של הרשות
בטווח הארוך .מהראיונות שקיימנו עולה באופן מובהק שאין יוזמה רוחבית משותפת של משרדי הממשלה
והרשות לבחון מה המשמעויות של צמיחה מואצת בכל תחומי הפעילות של הרשות ובממשקים שביניהם.
כל רשות בוחנת באופן עצמאי את השלכות ההסכם לטווח הארוך ומתמקדת בהשלכות הכלכליות
וההנדסיות על עתידה .נראה כי חסרה תפיסה הוליסטית שמחברת את כל המרכיבים לתמונת מקרו
אחת.

[ ] 03
מידה גבוהה של חוסר ודאות וספקולטיביות ביחס למשתני מפתח במימוש הסכמי הגג
משתנים רבים הם בגדר נעלמים בשנות המימוש של ההסכם ,כגון קצב מימוש ההסכם ,תמהיל התושבים
החדשים ,היכולת לשווק אזורי מסחר ותעשייה בפועל וכו' .יכולת החיזוי של המשתנים הללו נמוכה מאוד.
ברשויות שבהן הסכמי הגג כבר נכנסו לשלב האכלוס נמצא כי הנחות היסוד של הרשות המקומית ביחס
למאפיינים של אוכלוסיית רוכשי הדירות וביחס לכמות הרוכשים דירות להשקעה אינן מתקיימות בפועל,
והרשות נדרשת להוצאות כספיות גבוהות בהרבה ממה שתוכנן בעת חתימת ההסכם .ללא היערכות
למגוון תרחישים באמצעות תהליך תכנון לטווח ארוך המלווה בבקרה איכותית ועקיבה נראה כי
רוב הרשויות יתקשו לבצע התאמות נדרשות לאורך שנות מימוש ההסכם.
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[ ] 04
מחסור בפלטפורמות למידה וניהול ידע משותפים לרשויות
כיום אין תהליכי למידה פורמליים ברמה הארצית באשר לאתגרים של הסכמי הגג .אמנם יש קשרים
א-פורמליים בין גורמים שונים ברשות המתנהלים על בסיס ספורדי ,אולם אין פלטפורמה של שיתוף
בידע בין הרשויות החתומות על הסכם הגג .כל רשות נערכת באופן עצמאי ,היא בוחנת את הצרכים שלה
ומקימה לאחר מכן מנהלת ביצוע על פי שיקולים משלה.
המחסור בגורם מתכלל לידע הרב שנצבר ברשויות ובפלטפורמות ללמידת עמיתים (בדגש על למידה
מניסיונן של רשויות שכבר עברו לשלבי אכלוס בפועל של הבנייה החדשה) יוצר ואקום של ידע מקצועי
ברמה המקומית וגם ברמה הלאומית .לנוכח מורכבות הסוגיה וחשיבותה ברמה הלאומית ישנו צורך
מובהק בגורם ממשלתי שייכנס לתוך הוואקום ויקדם יוזמה של תכלול ידע ,הפצתו ושימורו.

[ ] 05
אין היערכות ארגונית ארוכת טווח ברמה הארגונית וברמת השירותים לתושב
לא קיימת תפיסת עבודה סדורה ביחס להיערכות הארגונית של הרשות המקומית אל מול הגידול הצפוי
בכמות התושבים .ברשויות מקומיות שחתמו על הסכם גג לפני שנים מספר וכבר נכנסו לשלבי אכלוס
אין גידול פרופורציונלי בכמות העובדים והתאמה של השירותים לתושב ביחס לגידול בכמות התושבים.
חתימה על הסכם גג מחייבת היערכות ארוכת טווח של הרשות ובנייה של תוכנית עבודה רב-שנתית ביחס
לשירותים הניתנים לתושבים וצורכי ההון האנושי בארגון הנגזרים משינויים נדרשים בהיקפי השירותים
ובאיכותם .ברשויות המקומיות שביקרנו בהן לא מצאנו יוזמות לתכנון ארוך טווח מסוג זה ,אלא
רק יוזמות מקומיות של מנהלים בעולמי התוכן שלהם .יוזמות לתכנון ארוך טווח ברשויות מתמקדות
בהיערכות תקציבית ובתוכניות בינוי של תשתיות ,מבני ציבור וכו'.
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[ ] 06
תשומת לב מועטה מופנית להיבטים קהילתיים ואורבניים
תשומת הלב של הרשויות מופנית בעיקר להיבטים הכלכליים וההנדסיים בנוגע להסכם הגג ,שנתפס
כפרויקט נדל"ן ולא כתהליך רב-מערכתי של הרשות כולה .התפיסה הקיימת אינה מאפשרת היערכות
הולמת להיבטים הקהילתיים של גידול מואץ בהיקפים דרמטיים ויוצאי דופן .לא נראה שברשויות
מתקיים שיח על ההשלכות הקהילתיות של גידול אוכלוסייה מואץ ,שמתרחש לרוב באמצעות בנייה
בשטחים פתוחים בשולי הערים .לפיתוח שכונות חדשות במתווה של פרוור ישנן השלכות רבות על חיי
הקהילה בעיר ,והיערכות מוקדמת הכוללת יוזמות לצמצום השלכות שליליות המיוחסות לבנייה מסוג זה
בערים יכולה לסייע רבות לעתיד החיים הקהילתיים בעיר .מראיונות האבחון שבוצעו ומסקירת עומק של
כמה רשויות מקומיות נראה שנושא זה נדחק לשוליים בסדר היום הציבורי.

לסיכום ,ניתן לקבץ את האתגרים של הרשויות הצומחות באופן מואץ לשלוש קטגוריות:
 .1אתגרים פיננסיים – צפויה הכבדה על קופת העיר ,מכיוון שתוספת יחידות דיור בהיקפים נרחבים ובקצב
פיתוח מואץ של  2,000יח"ד לשנה לפחות יוצרת הוצאה תפעולית לרשות המקומית אשר איננה מכוסה
ממיסי הארנונה למגורים ,בפרט כאשר ההכנסות מהארנונה מיחידות דיור אלו מגיעות רק בעת אכלוסן
בפועל ,ואילו ההשקעה הנדרשת מהרשות לצורך היערכות לקליטת התושבים הנוספים מתחילה בשנות
ההקמה של השכונות החדשות .נוסף על כך ,פיתוחם והקמתם של אזורי התעסוקה והמסחר יתרחשו בקצב
איטי יותר מאכלוס יחידות הדיור .כמו כן ,תכנונם של אזורי תעסוקה ומסחר אינו מבטיח את מימושם כיוון
שרמת הביקוש להם נמוכה יותר מהביקוש למגורים ,בייחוד באזורי ביקוש נמוכים .על כן הרשויות הצומחות
מתמודדות עם אתגרים כלכליים משמעותיים ביותר כדי לשמור על חוסנן הכלכלי ולשמר את רמת השירותים
המוניציפליים הניתנים לתושביהן .לצורך כך פותח מודל כלכלי של משרד הפנים לשמירה על חוסנן הכלכלי
של הרשויות ,אך אי אפשר לנתק לחלוטין את הטיפול באתגרים פיננסיים מתהליכים של חיזוק מערכות
ההון האנושי ברשויות .ישנם קשרי גומלין הדוקים בין האתגרים הפיננסיים ובין תהליכי הון אנושי וארגון
ברשויות המקומיות.
 .2אתגרים ארגוניים – צפויה הכבדה ניכרת על כוח העבודה ברשות המקומית .גידול בכמות התושבים פירושו
הגדלה בתפוקת העבודה הנדרשת והתאמת השירותים העירוניים שהרשות המקומית מספקת לתושביה.
הרשויות המקומיות יתקשו לעמוד באתגרי הגידול המואץ בתחומן ללא התאמה של תשתיות ההון האנושי.
מעבר להתאמה מספרית ,שבאה לידי ביטוי במספר התקנים ברשות ,יצטרכו רשויות צומחות להתאים את
המבנה הארגוני ואת תהליכי העבודה שלהן לקליטת תושבים חדשים בשכונות חדשות ולמתן שירותים
בהתאם.
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. 3אתגרים קהילתיים – בנייה של שכונות מגורים חדשות בפאתי הערים יוצרת הפרדה וניתוק בין שכונות
המגורים החדשות ובין השכונות הוותיקות ,דבר אשר עלול לגרום הידרדרות חברתית-כלכלית של השכונות
הוותיקות והעמקת הפערים הפנים-עירוניים ביישוב 12.לרשות המקומית ולגורמים הקהילתיים שלה יש
תפקיד מרכזי בחיבור התושבים החדשים הרבים שייקלטו בעיר למרקם הקהילתי הקיים .מחקרים בתחום
הזה מעידים שללא יוזמות קהילתיות לחיבור תושבים חדשים לעיר תיווצר הפרדה בין הקהילות על פי שיוך
אזורי ויש לכך השלכות שליליות רבות על המרקם הקהילתי של העיר.

פיננסי

ארגוני

קהילתי

פיתוח ומימוש מקורות הכנסה

שמירה/שיפור במדדי הוצאה פר
תושב

פיתוח העיר הישנה לצד פיתוח
אזורים חדשים

שמירה על תזרים כספי חיובי
לאורך שנות מימוש הסכם גג

התאמת המבנה הארגוני במוסדות
העירייה לגידול הדמוגרפיה

שמירה על מרקם קהילתי בין
תושבים חדשים לוותיקים בעיר

יצירת פלטפורמות לשיתוף פעולה
ושיח משותף בין בעלי העניין,
בדגש על משרדי ממשלה

הטמעת שירותים חדשים לתושבים קליטה מיטבית של תושבים
חדשים
ושדרוג שירותים קיימים

תכנון פיננסי מיטבי ורב שנתי של
הרשות

מימוש אסטרטגיות ארוכות טווח
באמצעות מנגנונים ארגוניים

 12עמותת מרחב ,המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים (.)2012

ניהול מבוסס נתונים ומאגרי מידע
איכותיים של נתוני הגירה לעיר
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סיכום האבחון

מן הממצאים של סקירת הספרות והראיונות עולה כי בעקבות הסכמי הגג מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים
משמעותיים ביותר של התמודדות עם צמיחה דמוגרפית בהיקפים יוצאי דופן ביחס למספרים המוכרים מהעולם.
לנוכח הנתונים הללו יש לבחון את מגוון השפעותיו של הגידול הצפוי ,בשלביו השונים ,כלומר חתימה על הסכם גג
מחייבת את הרשות להיערך הן לשלבי יישום ההסכם והן לשלבי אכלוס השכונות החדשות ולצמיחתה של
הרשות ,והיערכות זו מורכבת וארוכת טווח.
ההיערכות צריכה להתבסס על הבנה וניתוח של מגוון ההשלכות העתידיות של הסכמי הגג .בין ההשפעות החיוביות
של צמיחה עירונית נמנות עלייה בתוצרת הפיננסית של העיר ,הזדמנויות תעסוקה ושיפור באיכות חיי התושבים
כתוצאה מגידול במגוון השירותים הניתנים לתושב ובאיכותם .ואולם כאשר רשויות השלטון המקומי מתקשות
לנהל תכנון ארוך טווח של תהליכי הצמיחה העירוניים ולנהל את הצמיחה ישנן לגידול המואץ השפעות שליליות
רבות .בין ההשפעות השליליות אפשר למנות גידול בעומס על מערכת התשתיות העירונית ,עומס בכבישים ,פגיעה
באיכות השירותים העירוניים הניתנים לתושבים ,יצירת קשיים כלכליים למערכות השלטון המקומי ופגיעה באיכות
הסביבה .מחקרים שבחנו את השפעותיה של צמיחה עירונית הראו שכאשר תהליכי הצמיחה נוטים להיות
בלתי נשלטים ולא מנוהלים ומתוכננים ,ההשלכות השליליות מאפילות על ההיבטים החיובים המקושרים
13.
לצמיחת העיר
הראיונות שבוצעו העלו כי כיום הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה אינם פועלים בהתאם לעקרונות
שזוהו כגורמי הצלחה בניהול תהליכי צמיחה עירוניים .לא ניכרת ראייה מערכתית של השלכות הסכמי
הגג ,ולא גובשה גישה ממוסדת ,משפטית ,כלכלית-חברתית מסודרת של גופי השלטון המרכזי באשר
להשלכות ארוכות הטווח של מימוש הסכמי הגג .מעבר לכך ,בפועל מרבית הרשויות אינן עומדות בקצב
השיווק שהוגדר בהסכם ,והרשויות המקומיות מתקשות בחיזוי אחוזי המימוש של הסכם הגג בפועל ,משום
שמשתנים רבים הם בגדר נעלמים בשנות מימוש ההסכם ,כגון קצב מימוש ההסכם ,תמהיל התושבים החדשים,
היכולת לשווק בפועל אזורי מסחר ותעשייה וכו' .מעבר לכך ,ניכר כי הרשויות מתמקדות בעיקר בהתמודדות
עם האתגרים הפיננסיים ,על חשבון התמודדות עם אתגרים ארגוניים וקהילתיים .תפיסה זו בצירוף הקשיים
המובנים של רוב הרשויות המקומיות בישראל ביכולתן לנהל תכנון לטווח ארוך מייצרת קשיים מהותיים בהיבטים
של תרבות ארגונית ושינוי פרדיגמה הנחוצים בתהליכי שינוי מורכבים.
מעבר לרמת המקרו של גיבוש תפיסה ניהולית עלו גם קשיים מעשיים במנגנונים ובתשתיות קיימות .נכון להיום
ההון אנושי והתשתיות הארגוניות של רשויות מקומיות בהסכמי גג אינם מתאימים לאתגרי הגידול המואץ
.Bhatta, Analysis of Urban Growth and Sprawl from remote sensing data, 2010 13
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ולצרכים הנגזרים ממנו ,ועל כן נדרש פתרון בתחום זה .יש אפוא צורך במודל עבודה סדור בתחום ההון
האנושי כדי לסייע לרשויות העומדות בפני אתגרי הגידול המואץ .פתרון זה נחוץ ביתר שאת לנוכח העובדה
שהסכמי הגג אינם כוללים התייחסות להיבטים ניהוליים וארגוניים של הרשויות המקומיות ,למעט מענה
בתחום התפעולי של הסכמי הגג בדמות סיוע תקציבי בהקמת מנהלת הסכם גג ברשות.
מעבר לממצאי הראיונות שבוצעו ברשויות המקומיות חשוב להתייחס לנתונים ולחוות דעת בנושא של הסכמי גג
שיצאו מטעם גורמים ממשלתיים .הבולט שבהם הוא דוח של בנק ישראל בנושא שוק הדיור ,14שקבע כי הסכמי
הגג מיטיבים עם הרשויות המקומיות בשלב הראשון שכן הם מאפשרים לרשויות לבנות ,לפתוח ולחדש תשתיות
עירוניות ,אך בשלב השני ,כאשר השכונות החדשות יאוכלסו והרשות תצטרך לספק שירותים למשקי בית נוספים,
תוספת ההכנסה מהארנונה למגורים וממקורות הכנסה נוספים ,כגון מענק האיזון ,לא יכסו את תוספת ההוצאה
הנחוצה להספקת השירותים העירוניים ברמה הקיימת.
בשורה התחתונה ,צמיחה מוניציפלית בהיקפים הנדרשים בהסכמים מחייבת תכנון והיערכות רחבי היקף
המבוססים על מודל עבודה סדור ועל תכנון מקדים על בסיס מתודולוגיה שמביאה בחשבון את כלל האתגרים
שצוינו בפרק זה ואת רמת מורכבותן ביחס לנקודת הפתיחה של כל רשות מקומית שנכנסת לתהליך של
צמיחה מואצת .ללא תהליך עבודה המבוסס על תכנון לטווח ארוך הכולל בקרה רציפה ושיטתית וחיזוק
תשתיות ההון אנושי ברשויות הצומחות ,מרביתן יתקשו להתמודד עם האתגרים בהצלחה .המשך המסמך
יפרט את ההמלצות לרשויות המקומיות ולמשרד הפנים ויפרט באופן נרחב את מודל העבודה המוצע בהתאם
למסקנות תהליך האבחון שביצע צוות היועצים.
חשוב לציין כי העבודה הנוכחית מתייחסת למקרה הפרטי של הסכמי גג מכיוון שהרשויות המקומיות שחתמו
על ההסכמים מהוות את המסה הקריטית של צמיחה עירונית מואצת במדינת ישראל כיום ,אך מתודולוגיית
העבודה המתוארת במסמך יכולה להוות תשתית תהליכית לרשויות מקומיות נוספות הצומחות באופן מואץ ללא
הפלטפורמה של הסכם גג .בהתאם לכך ,בעתיד יהיה אפשר להרחיב את השימוש במודל העבודה לרשויות
מקומיות נוספות ,בהתאם למדיניות משרד הפנים ,לנוכח העובדה שישנן רשויות מקומיות שבשטחן מתרחשת
בנייה בהיקפים רחבים במסגרת השוק הפרטי ,ללא הסכם גג ,ולכן הן צומחות באופן מואץ .ברשויות הללו אף
קיימת לעתים סכנה גדולה יותר של הפרת איזונים כלכליים ומוניציפליים בגלל שילוב של קצב בנייה מהיר (לאור
רצונם של יזמי הבנייה לקדם בנייה מהירה) ובקרה נמוכה יותר של מוסדות המדינה ,שאינם מעורבים בתהליכי
הפיתוח במידה שהם מעורבים בהם במסגרת הסכם גג.

 14דוח בנק ישראל בנושא שוק הדיור ,פרק ט’.2018 ,
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עקרונות לגיבוש
פתרונות יישומיים
בעבור אתגרי
הסכמי הגג
פרק שלישי
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פרק שלישי עקרונות לגיבוש פתרונות יישומיים בעבור אתגרי הסכמי הגג

בפרק הקודם תוארו הסיבות לגיבוש מודל עבודה בעבור רשויות מקומיות שמצויות בצמיחה מואצת בתחום
התשתיות הארגוניות ,כאשר הסכמי הגג מהווים מקרה פרטי של צמיחה מואצת .מודל העבודה שגובש במסגרת
עבודה זו נבנה על בסיס הגדרה של תפיסת הפעלה שמטרתה לאגן ולהגדיר את תפקידם של בעלי העניין המרכזיים
בתהליך ,בדגש על הרשויות המקומיות החתומות על הסכמי גג ומשרד הפנים .פרק זה יתאר את תפיסת ההפעלה
ואת הבסיס התיאורטי שהוביל לגיבושה.

 1.1.14תפקיד משרד הפנים  -מתפיסות משילות לתפיסת הפעלה

ההתמודדות עם אתגרי גידול מואץ מורכבת מאוד והיא מחייבת יישום של פתרונות מערכתיים שמגדירים את
מערכת היחסים בין הממשלה לאזרחיה .קצב השינוי המואץ בשילוב עם מידה רבה של חוסר ודאות ביחס למימוש
תוכניות הגידול בשטח מחייב אימוץ של תפיסת הפעלה המבוססת על עקרונות להגדרת מערכת היחסים
בין הממשלה לאזרחיה ,כאשר השלטון המקומי הוא גורם מתווך המשמש בפועל ספק השירותים של
התושבים .הבסיס התיאורטי למודל עבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג גובש על בסיס שלוש גישות אקדמיות
להגדרת הקשר בין ממשלה ובין חברה אזרחית (תפיסות משילות) .על בסיס העקרונות הללו נגזרו גם
ממשקי העבודה בין משרד הפנים ובין הרשויות המקומיות האמורים לתמוך ביישום מודל העבודה בפועל.
להלן תיאור של שלוש הגישות:
 .1תפיסת הממשלה/המדינה הסתגלנית ( – )Adaptive Governmentעל פי תפיסה זו על הממשלה להציע
מדיניות מתאימה לנסיבות המשתנות .לשם כך עליה להיות סתגלנית במידה רבה ,כדי שתצליח להציע
מדיניות מותאמת לאתגרים חדשים שעולים .גמישות המגזר הציבורי מתבטאת בהיבט האנושי ,הארגוני,
התהליכי והשירותי .כדי להצליח בכך יש צורך להגביר את גמישותו של המגזר הציבורי ובכך את יכולתו לפעול
לשינוי המדיניות האסטרטגית המנחה את פעילותו .יצירת שינוי כרוכה בשינוי בגישה של אנשים ,ביצירת ידע
חדש ושימוש בידע שלא נהוג להשתמש בו (ידע מדעי למשל) ובשיתוף פעולה עם מגזרים שמחוץ לממשל,
כמו החברה האזרחית והמגזר העסקי ,אך גם שיתוף של אנשים "רגילים" בתהליך קבלת ההחלטות ,לצד
רשויות וקובעי מדיניות .15השגת גמישות במגזר הציבורי כרוכה בשינוי בדפוסי ההעסקה במגזר הציבורי,
בשינויים ארגוניים ,בהאצלת סמכויות ,בהפחתת החישוקים הפיננסיים והרגולטוריים ובשינוי באופן אספקת
השירותים לאזרח .מציאת פתרון אפקטיבי לבעיה מחייבת קודם כול הגדרה הולמת של טבע הבעיה ומחייבת
התערבות עקיבה ,רבת-פנים וארוכת טווח .המפתח להטמעה מוצלחת של תפיסת הממשלה/מדינה
הסתגלנית הוא התמודדות יעילה ומהירה עם משברים ועם שינויים שמכתיבה המציאות תדיר.

 15הילה צבן ,סוגי קשרים ממשלה-חברה אזרחית ,סקירת ספרות.2013 ,
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 .2תפיסת הממשלה ההוליסטית ()holistic governmentהמבוססת על כך שעל הממשלה לפעול כדי
להתגבר על המבנה המפוצל שלה ,לשנות אותו ולקיים שילוביות רבה בין רמות הממשל השונות ,בין
משרדי הממשלה והגופים והסוכנויות הממשלתיים ובין הממשלה וסוכנויותיה לארגוני החברה האזרחית.
ממשלה הוליסטית אינה רק מטפלת בבעיות קיימות ,אלא מקדישה מאמץ רב יותר למניעת הבעיות ולצפיית
בעיות עתידיות .היא עוסקת בשינוי תרבותי “מלמטה" באמצעות הסברה ומתן מידע לציבור והיא מתמקדת
בתוצאות ולא במדידת הפעולות שהיא עושה מצדה .ממשלה הוליסטית צומחת מההבנה שמציאות חייהם
של האזרחים היא מורכבת ואינה מחולקת בהתאם למבנה הארגוני המפוצל והפונקציונלי של הממשלה.
כדי להצליח בפתרון בעיות עומק מורכבות כמו גידול עירוני מואץ יש לפעול בדרכים משולבות וחדשות,
המאתגרות את המערכת.
 .3תפיסת הממשלה/המדינה המאפשרת ()enabling governmentהמבטאת את האוריינטציה המשתנה
של המדינה בעשורים האחרונים .המשמעות היא שבמקום שהמדינה תדאג לספק בעצמה את הזכויות
החברתיות הכרוכות באזרחות ,היא דואגת לתת את התנאים ,המשאבים וההזדמנויות לרווחת האזרחים,
כדי שהפרט יוכל לעזור לעצמו מבלי שיהיה לנטל על המדינה .הרעיון הוא להציע תמיכה ציבורית בתחומים
שהם באחריותו של הפרט (כמו תעסוקה ,בריאות ,חינוך וכדומה) .זוהי מדיניות חברתית המטילה את
האחריות לשיפור מצבו של הפרט על הפרט ועל המדינה במשותף ,ועל המדינה ליצור את התנאים שבהם
יוכל הפרט לעזור לעצמו ,מבלי שיהיה לנטל על המדינה .התפיסה היא גם שיש לאפשר לשוק ולחברה
האזרחית לקבל על עצמם תפקיד מורחב באספקת ההגנה החברתית .המדינה מציעה תמיכה ציבורית
מתוך שימוש באמצעים כמו מתן תמריצים לעבודה או הטבות מס ,בתחומים שהם באחריותו של הפרט.16
משמעות הדבר היא שהמדינה אינה רואה עוד את תפקידה כאחראית הבלעדית על ביצוע המדיניות ,אך היא
ממשיכה להיות אחראית על תהליך קביעת המדיניות ועל הבקרה על ביצוע המדיניות ,אך לא על הביצוע
עצמו .הממשלה צריכה להיות הכוח המאפשר :עליה לתת את המשאבים ,להסיר מכשולים ,לספק את
היסודות הנדרשים ולהבטיח שוויון ההזדמנויות .על פי התפיסה המאפשרת ,לממשלה אין בעלות על הידע
ולכן ראוי לשתף עוד גורמים בתהליכי קבלת החלטות ושיתוף פעולה רב-מגזרי הוא אפוא נדרש והכרחי.

Gilbert N., The enabling state – An emerging paradigm for social protection, The Welfare Society in the 16
.21st Century, 42, Fafo report 312, 1999
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 1.1.15עקרונות לתפיסת הפעלה

ניתוח של שלוש התפיסות שהוצגו לעיל מעלה כמה עקרונות יסוד להגדרת תפיסת הפעלה בעבור מודל עבודה
לסיוע ממשלתי לרשויות מקומיות בהסכמי גג (שכן מדובר במקרה פרטי של יחסי שלטון מרכזי ושלטון מקומי
ביחס לפתרון בעיה מורכבת):
 .1פתרון של בעיות מורכבות כגון גידול עירוני מואץ חייב להיות מבוסס על העצמת הרשויות המקומיות ומתן
עצמאות מקסימלית לרשות המקומית בהיותה גורם מוביל ואחראי .תפקידו של משרד הפנים הוא לאפשר
תנאים להצלחת הרשויות המקומיות מתוך העצמתן בפועל באמצעות האצלת סמכויות.
 .2הציבור צריך לקחת חלק פעיל יותר (בעיקר באמצעות גורמי החברה האזרחית והמגזר העסקי) בהיבט של
ביצוע מדיניות .הציבור ,קרי האזרחים ,מוגדרים כמקבלי השירותים שיש להתייחס אליהם בכבוד וברצינות
ולאפשר להם לקבל את השירות הטוב ביותר .מוסדות המדינה אינם יכולים לעשות הכול בעצמם .עליהם
לגייס שחקנים מהחברה האזרחית ומהמגזר העסקי ולשתף פעולה אתם כדי לקדם פתרונות יעילים ובני-
קיימא.
 .3ממשלות מוכרחות להיות סתגלניות כדי שיצליחו להציע מדיניות מותאמת לנסיבות המשתנות ולמשברים
לאומיים הדורשים פתרונות מהירים .אין מדובר ביישום של רפורמה חד-פעמית ,אלא בהסתגלות מתמדת
לחברה המשתנה באופן תדיר .כדי למצוא פתרונות אפקטיביים לבעיות מורכבות יש להגדיר היטב את
טבעה של הבעיה וגם להתערב באופן עקיב ,רב-פנים וארוך טווח.
 .4קשה ליישם שינוי או רפורמה באופן גנרי ולכן יש להתאים את הפתרון באופן ייחודי לכל מקרה.

17

 .5יש לפעול כדי לייצר קוהרנטיות בין כל רמות הפעילות ,קרי המדיניות ,הרגולציה ,מתן השירותים ואמצעי
הבחינה וההערכה .כשיש צורך בפתרון בעיות מורכבות ,פיצול בין מערכות הסקטור הציבורי מונע את השגת
המטרות החשובות של מדיניות ציבורית ורק פעילות מתואמת שמקדמת ראייה הוליסטית יכולה לייצר תנאים
הנדרשים למימוש הפתרונות.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Modernizing government: The way 17
.forward, 2005
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הרשות כגורם
מוביל ואחראי

מינוף
שיתופי פעולה
חוצי מגזר

גמישות
וסתגלנות
מתמדת

עקרונות תפיסת
ההפעלה

קידום קוהרנטיות
ופעילות מתואמת

פתרונות
ייחודיים

תרשים  :7עקרונות תפיסת ההפעלה של המודל לצמיחה ארגונית בהסכמי גג
הטמעת מודל עבודה יישומי על בסיס עקרונות תפיסת ההפעלה (תרשים  )7הנ"ל תביא להתמודדות עם הבעיות
המרכזיות שעלו מהאבחון .עקרונות אלה הוגדרו כדי להוביל תהליך עבודה שבו הרשות המקומית היא הגורם
המוביל הפועל בעצמאות עם רגולציה מינימלית שמטרתה העיקרית לסייע ולשחרר חסמים בעבור הרשות .בשני
הפרקים הבאים יתוארו ההמלצות בעבור הרשויות המקומיות ובעבור משרד הפנים .ההמלצות הללו נשענות על
תפיסות המשילות ועקרונות תפיסת ההפעלה ומטרתן להגדיר את התפקידים של בעלי העניין בהתאם .מודל
העבודה שיוצג בפרק האחרון מתאר את הביטוי היישומי של המלצות העבודה ,כלומר תרגום ממצאי האבחון
ותפיסת ההפעלה למתודולוגיה סדורה שבה מוגדרים הפעולות והתהליכים שיש לבצע כדי לנהל באופן מיטבי את
ההיבטים הארגוניים של רשות הצומחת באופן מואץ בעקבות כניסה להסכם גג.
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המלצות לרשויות
המקומיות
בהסכמי גג
פרק רביעי
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בפרק זה יתוארו ההמלצות לרשויות המקומיות החתומות על הסכמי גג .ההמלצות הללו נגזרות מתוך ממצאי פרק
הממצאים ומתוך עקרונות תפיסת ההפעלה שתוארו בפרק הקודם ,ויושם דגש על הגדרת תפקידה של הרשות
המקומית כגורם מוביל ועצמאי האחראי על ניהול מיטבי של תהליך הצמיחה הדמוגרפית בסיוע משרד הפנים .על
פי תפיסה זו ,על הרשות המקומית להקצות את המשאבים הניהוליים והארגוניים הנדרשים ולפעול באופן
מיטבי לניהול אתגרי הגידול המואץ הייחודיים שלה .משרד הפנים יפעל ,בסיוע של יועצים מקצועיים (אם
הרשות תבחר בכך) ,לאפשר את התנאים הנדרשים להצלחת הרשות המקומית ,מתוך התאמת פתרונות
שמכירים בייחודיות של כל רשות ,אך בשורה התחתונה הניהול המיטבי של תהליך הצמיחה הנו באחריות
הרשות המקומית.
בהתאם לתפיסה זו ,יתמקדו ההמלצות לרשות המקומית בהיבטים הניהוליים והארגוניים לקידום ולמימוש של
הסכמי הגג .ההמלצות יוצגו בהתאם לשלבי המימוש של הסכם הגג:
 .1היערכות הרשות לחתימה על הסכם הגג
 .2ניהול יישום ההסכם
 .3היערכות לאכלוס שכונות חדשות וקליטת תושבים.
לאור העובדה שמרבית הסכמי הגג במדינת ישראל כבר נחתמו ,אין ההמלצות בנוגע להיערכות הרשות
לחתימה מוגבלות רק לרשויות הנערכות לחתימה על הסכם ,אלא מיועדות גם לרשויות שכבר חתומות על
הסכם גג ומבקשות להטמיע מתודולוגיה סדורה להיערכות מחודשת או להתאמת פעילות הרשות להסכם.
הערה זו מתייחסת בעיקר לרשויות שנמצאות בשלבי יישום מוקדמים יחסית של ההסכם.

 .1.1היערכות הרשות המקומית לחתימה על הסכם גג
 .1.1.1בחינת האיתנות הכלכלית של הרשות המקומית
לאור העובדה שהסכמי הגג יש בהם סיכון כלכלי מהותי לחוסן הכלכלי של הרשות המקומית ,יש מקום לכמת את
הסיכונים הכלכליים ,שעלולים לפגוע ביכולת של הרשות לספק שירותים לתושביה ולהתנהל באיזון כלכלי .כימות
מידת הסיכון מאפשר לזהות מוקדם אילו רשויות צפויות להיקלע למשבר ואילו לא .לפני החתימה על הסכם גג
יש מקום לביצוע בדיקת חוסן כלכלי והערכת הסיכונים ביחס לנתונים הפיננסיים של הרשות .נכון להיום כל רשות
מבצעת את בדיקותיה באופן עצמאי על פי שיקוליה ,וכך אין מודל אחיד שיכול לייצר סטנדרטיזציה ופן השוואתי
בין הרשויות .במתווה המוצע משרד הפנים ישמש גורם מסייע לרשויות בשלב טרום החתימה על בסיס ניתוח בכלי
עבודה אחיד ומתוקף .לצורך כך ,פיתח משרד הפנים מודל כלכלי ייעודי המתבסס על איסוף מידע תכנוני (תוכניות
מאושרות ומתוכננות) ,מידע מלא על גבייה והוצאות הרשויות (מדוחות מבוקרים) ומידע בדבר שיווק והתחלות
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בנייה של פרויקטים .שימוש בכלי עבודה אחיד המבוסס על איסוף ,הזנה וניתוח של הנתונים הללו יסייע לרשויות
לאמוד את מידת האיתנות הכלכלית שלהן וגם לראות איפה הן עומדות ביחס לרשויות אחרות .בפרק המתאר את
מודל העבודה לצמיחה ארגונית יתוארו המודל הכלכלי ויישומו בפועל.

 .1.1.2בחינת מצב התקינה ברשות
גידול מואץ ורחב היקף באוכלוסיית הרשות המקומית מפר את האיזון במנגנון הרשותי ומשפיע על יכולתה לספק
רווחה לתושביה .ברבות מהרשויות המקומיות ,ההון האנושי וההון הארגוני אינם עונים על הצרכים והאתגרים
הקיימים ,ועל כן אפשר להעריך כי במקומות אלו תהיה החרפה עם הכניסה לתהליך הגידול המואץ .ראוי אפוא
לבחון את הנושא הזה מבעוד מועד ,לפני חתימת הרשות המקומית על הסכם גג ,ולהיערך ליישום פתרונות הולמים.
במסגרת מודל העבודה שגובש בעבודה זו (ויוצג בפרק האחרון) ,משרד הפנים יסייע לרשויות ,בשלב קליטת
האוכלוסייה ,בחיזוק המבנה הארגוני שלהן באמצעות תוספת תקנים ביחס לגידול האוכלוסייה ביישוב בפועל.
הסיוע לרשות המקומית בתקנים בשלב האכלוס יתבסס על נוסחה שתשקלל פרמטרים של מצב תקינת הרשות אל
מול תקן נורמטיבי (משרות ל 1,000-תושבים) המחושב לפי שקלול בין מצב התקנים היחסי של הרשות המקומית
למצבה הפיננסי (תהליך זה ונוסחת התקנים יפורטו בהמשך המסמך) .בשלב המקדים ,טרם חתימת הרשות על
הסכם הגג ,יש לבחון את מצב התקינה ברשות על ידי בדיקת מספר המשרות המוניציפליות (סך המשרות שישנן
ברשות שאינן משרות ייעודיות לחינוך ורווחה ,משרות נבחרים ופנסיונרים) ברשות בעבור  1,000תושבים כדי לקבל
תמונת מצב מתוקנת ביחס לרשויות בסדר גודל דומה .מספר המשרות המוניציפליות ברשות הוא בעיקר פונקציה
של מספר התושבים ברשות .ניתוח השוואתי של ממוצע מספר המשרות המוניציפליות בפועל ל 1,000-תושבים
ברשויות מקומיות לפי קבוצות של גודל אוכלוסייה ו/או לפי רמה סוציו-אקונומית העידו על הבדלים מועטים
בין הקבוצות .על אף האמור לעיל ,קיימים הבדלים בין הרשויות המקומיות במספר המשרות המוניציפליות שיש
ברשות ,הנובעים מפערים בחוסן הכלכלי של הרשויות (בעיקר בהיקף ההכנסות העצמיות שלהן) ומסיבות נוספות,
כגון הפרטת שירותים ,ביצוע שירותים באמצעות חברות עירוניות וגופי תמך ,איגודי ערים ,אשכולות וכו' .כדי
להשוות את מספר המשרות המוניציפליות ברשות לתקן משרות נורמטיבי נקבע תקן של מספר משרות מוניציפליות
המבוסס על ממוצע מספר המשרות המוניציפליות בפועל ל 1,000-תושבים ברשויות מקומיות מאוזנות ויציבות
תקציבית .בבדיקה שבוצעה על סמך נתוני דוחות מבוקרים לשנת  2016נמצא כי ברשויות מקומיות מאוזנות
ויציבות תקציבית ,התקן הנורמטיבי הוא  4.5משרות מוניציפליות בעבור כל  1,000תושבים .להלן ממוצעי המשרות
המוניציפליות בפילוח לפי גודל הרשויות המקומיות בישראל:
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ממוצע משרות מוניציפליות ל 1,000-תושבים
עד  20אלף תושבים

4.8

 50–20אלף תושבים

3.9

 100–50אלף תושבים

4.3

מעל  100אלף תושבים

4.4

ממוצע כלל הרשויות

4.4

ממוצע כלל רשויות איתנות/יציבות

4.5

לפני חתימת הרשות על הסכם גג עליה לבחון את מצב התקינה שלה ביחס לנורמה של רשויות מקומיות
מקבילות בסדר גודל שלה .לנוכח העובדה שנושא התקינה וההיערכות הארגונית של הרשויות המקומיות אינו
זוכה לתשומת לב ניהולית ,בוודאי יחסית למאפיינים הפיננסיים של הרשות ,חשוב מאוד לנתח את המשאבים
הארגוניים של הרשות המקומית לפני החתימה על הסכם גג ,בייחוד ברשויות שפועלות במציאות של תת-תקינה
ומחסור עקיב בכוח אדם .בהמשך המסמך יפורט הנושא של תוספת התקינה בפועל ,בשלב מימוש מודל העבודה
והטמעת הסיוע לרשות הצומחת.

 .1.1.3ניתוח סטטוס הרשות בתחומי הליבה של אתגרי הגידול המואץ
בפרק האבחון צוינו האתגרים המרכזיים של הרשויות לאחר חתימה על הסכם גג .האתגרים הללו קובצו לשלוש
קטגוריות מרכזיות :אתגרים פיננסיים ,אתגרים ארגוניים ואתגרים קהילתיים של הרשות .כדי לקבל תמונת מצב
מלאה והוליסטית של סטטוס הרשות ביחס לאתגרי הסכם הגג חשוב מאוד למפות ולנתח את הנתונים
בכל שלוש הקטגוריות .מתהליך האבחון בעבודה זו עלה באופן מובהק שהרשויות נוטות להתמקד בטיפול
באתגרים הכלכליים וההנדסיים של הסכם הגג ,ואילו תחומים אחרים ,כגון השלכות קהילתיות וחברתיות
והיבטים של תשתיות ארגוניות של הרשות המקומית נוטים להידחק הצידה .למעשה ,אף אפשר לומר
שהניסוח של הסכמי הגג ,שאינו מתייחס להיבטים מוניציפליים ,מבנה ומחזק את המגמה הזאת.
מתודולוגיה סדורה לאיסוף ולמיפוי נתונים תוצג בפרק שיוקדש לתיאור מודל העבודה על בסיס כלי עבודה ייעודי
שנבנה למטרה זו .כלי זה פותח כדי לייצר אחידות וסטנדרטיזציה ביחס לסוג הנתונים שמומלץ למפות ולנתח וכדי
לקדם "שפה" משותפת בעבור הרשויות החתומות על הסכם גג .יצירת תקנון של נתונים ביחס לכמות תושבים
תאפשר בנייה של מסד נתונים הניתן להשוואה בין הרשויות.

[ ] 55

פרק רביעי המלצות לרשויות המקומיות בהסכמי גג

כל תחום ליבה מורכב מכמה תחומי משנה שמומלץ לאסוף ולמפות נתונים בעבורם:
 .1בתחום הפיננסי  -מדדי תקציב ,הכנסות ופיתוח כלכלי
 .2בתחום הקהילתי  -נתונים בנוגע לתשתיות ארגוניות של הרשות בתחום הקהילתי ,בדגש על תשתיות הון
אנושי ותהליכי עבודה תומכי קליטה של תושבים חדשים
 .3בתחום הארגוני  -מדדי שירות לתושב (הוצאה לתושב ,נתוני פניות ציבור ,מוקד עירוני וכו') ,מיפוי תהליכי
עבודה מרכזיים ברשות ,תשתיות לתכנון אסטרטגי ותשתיות טכנולוגיות רלוונטיות.
לאחר מיפוי המידע הרלוונטי בכל תחום ליבה מומלץ לקיים דיון בהנהלת הרשות כדי לגבש חוות דעת בנוגע
לסטטוס הרשות בכל תחום .תהליך זה אמור לסייע לרשות לענות על השאלות האלה:
 .1מה האתגרים המרכזיים של הארגון בתהליך הגידול המואץ?
 .2מה החסמים העיקריים של הרשות?
 .3באיזו מידה המבנה הארגוני מתאים לאתגרי הגידול המואץ?
 .4האם קיימים תהליכי תכנון לטווח ארוך לניהול תהליך הצמיחה בעיר?
 .5מהן ההזדמנויות המרכזיות של העיר בתהליך הצמיחה? האם יש לעיר ייחוד או יתרון יחסי לעומת יישובים
אחרים באזור?
 .6אילו תחומים ברשות זקוקים לחיזוק ולתגבור כדי להתמודד עם אתגרי הצמיחה המואצת?

 .1.1.4גיבוש מסקנות לקראת חתימה על הסכם גג ומיפוי דרישות
לסיכום היערכות הרשות לקראת חתימה על הסכם גג ,מומלץ לרכז את תובנות הרשות במסגרת מסמך המאגד
את השלכות יישום הסכם הגג ,על שלל היבטיו .דוח מרכז יאפשר לרשות להעלות באופן מרוכז את הצרכים
שלה מול משרד הפנים ומול בעלי עניין נוספים רלוונטיים בתהליך .בנוסף ,דוח זה ישמש בסיס להטמעת מודל
העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי הגג שיתואר בהמשך.
לסיכום ,מטרת ההמלצות הנוגעות להיערכות הרשות טרם חתימה על הסכם הגג היא להטמיע ברשויות תהליך
מקדים שמביא בחשבון את כל ההיבטים של מימוש הסכם הגג ביחס לתשתיות הקיימות ,טרום חתימה .כיוון שעד
כה בוצעו התהליכים הללו באופן ספורדי ,ללא תפיסה אחידה ,בהתאם לנסיבות הייחודיות של כל רשות ורשות,
חשוב מאוד להסדיר את גישתן של רשויות מקומיות לתהליך בחינת הסכם הגג.
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 1.2ניהול היישום

לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם הגג עליה לפעול להקמת תשתית ניהולית תומכת כדי לעמוד באתגרי
הגידול המואץ .פעולה זו מיועדת להטמיע מנגנוני ניהול ארוכי טווח של הרשות לצד הטמעת הסוגיות הרלוונטיות
להסכם הגג בשגרת הניהול היום-יומית של מנהלי הרשות .להלן תיאור ההמלצות לרשות המקומית כדי לאפשר
ניהול מיטבי של תהליך יישום הסכם הגג.

 .1.2.1הקמת מנהלת הסכם גג
במסגרת הסכמי הגג הנחתמים מוקמות מנהלות האחראיות על ניהול ,פיקוח ותיאום בעבור כל פעולות התכנון של
הסכם הגג וביצועו ,עד מועד מסירתו בפועל לידי העירייה .הקמת המנהלת ותקצובה מוגדרים בפרק ייעודי ברוב
הסכמי הגג .תפקיד המנהלת הנו לממש את תפקידה של הרשות המקומית מתוקף הסכם הגג ,ואלה הם אפוא
תחומי האחריות המרכזיים שלה:
 .1ניהול ופיקוח של עבודות הפיתוח ,לרבות תשתיות-על בשכונות הוותיקות ובשכונות החדשות ,וכן ניהול
ופיקוח של עבודות הבנייה הציבורית
 .2מעקב ובקרה על קיום הוראות הסכם הגג לעניין התחייבויות העירייה וביצוע העבודות הנדרשות ,עמידה
בלוחות זמנים בהתאם לחוזים
 .3ריכוז ,הכנה ובדיקה של תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח ,הוצאת מכרזים לקבלנים ,לרבות קביעת הקבלן
הזוכה ,עריכת סיורי קבלנים ועוד
 .4תיאום וקביעה של נוהלי עבודה מול משרדי הממשלה
 .5בניית תוכניות וביצוע הכנות הנדרשות לשלב האכלוס של כל המתחמים הכלולים בהסכם הגג.
מנהלת הסכם הגג היא למעשה הזרוע הביצועית של הרשות ופעילותה ממומנת לרוב על ידי רמ"י או משרד השיכון
(תלוי מול מי ההסכם נחתם) על פי ההגדרות בכל הסכם בנוגע לסכום ולתקופת המימון.
לאחר החתימה על הסכם הגג על הרשות לפעול מיד להקמת המנהלת .מומלץ להתחיל את ההיערכות
להקמת המנהלת אפילו לפני החתימה על ההסכם מכיוון שנכון להיום אין מודל אחיד של המדינה לאופן
ההקמה של המנהלת .למעשה ,סקירת מנהלות הסכמי גג שהוקמו בשנים האחרונות מעלה ארבע חלופות למודל
הפעלה אפשרי לפעילות המנהלת:
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 .1מנהלת הפועלת במלואה במסגרת המבנה הארגוני של העירייה
 .2מנהלת הפועלת במלואה במסגרת תאגיד עירוני
 .3מיקור חוץ מלא
 .4מודל מעורב – ניהול של עובדי עירייה או תאגיד עירוני לצד שירותים מקצועיים במיקור חוץ
ישנם יתרונות וחסרונות לכל מודל פעילות ,ויש צורך לבחון את התאמת החלופות למאפייני הרשות המקומית על פי
כמה קריטריונים מוגדרים (הקריטריונים הללו נבחרו לאחר למידת עומק של הנושא וסקירת מנהלות קיימות ברחבי
ישראל ,והם זוהו כגורמים המרכזיים שיש להביא בחשבון בבחירת אופן ההקמה של המנהלת):
 .1כלכליים – ביחס לעלות העסקה והפעלה של כוח אדם מקצועי
 .2איכות כוח אדם – היכולת לגייס כוח אדם מקצועי ואיכותי
 .3יעילות ניהולית ותפעולית – ביחס למידת ההטמעה של תהליכי עבודה יעילים ודינמיים שמאפשר מבנה
המנהלת
 .4חיזוק יכולות הרשות והטמעת ידע – באיזו מידה תחזק פעילות המנהלת את היכולות המקצועיות של
הרשות לטווח ארוך? (לאור העובדה שעבודת המנהלת מוגדרת לטווח זמן תחום).
אנו ממליצים לרשות לבחון את מודל ההפעלה של המנהלת לפני החתימה על ההסכם בהתאם למאפייניה
ולמשאביה .לצורך כך מומלץ להשתמש בשני כלים ייעודיים:
 .1מטריצה לדירוג החלופות על פני ארבעת הקריטריונים (נספח א – מטריצה לבחינת מודל הפעלה למנהלת
הסכם הגג) – טבלה זו תדרג את כל החלופות על פני ארבעת המודלים האפשריים כדי לבחון את היתרונות
והחסרונות של כל חלופה.
 .2טבלת פירוט של העלויות החודשיות של המנהלת – כדי לאמוד את ההוצאות של המנהלת על הרשות להכין
טבלה המפרטת את ההוצאות החודשיות של המנהלת הכוללת התייחסות לשכר של העובדים המיועדים,
תקציב לשירותים מקצועיים במיקור חוץ ותקציב תפעול חודשי (לרבות שכירות ,פעולות תכנון ,שיווק ,פיתוח
ואכלוס יחידות הדיור) .טבלה זו היא למעשה מעין תוכנית עסקית בעבור המנהלת.
מטריצת הדירוגים תסייע לרשות ,בצירוף טבלת הפירוט של עלויות המנהלת ,לקיים תהליך נכון של בחינת הקמתה
של המנהלת בהתאם למתודולוגיה סדורה ועל בסיס בחינת עלויות משוערות כדי לוודא שפעילות המנהלת אינה
חורגת מהתקציב המיועד לה במסגרת הסכם הגג.
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 .1.2.2הקמת קבינט לניהול הצמיחה המואצת ברשות
לאחר חתימה על הסכם גג מומלץ להקים גוף ייעודי לניהול ההיבטים הארגוניים של הסכם הגג לצד מנהלת
הסכם הגג .הוא ישמש למעשה קבינט לניהול צמיחה מואצת ברשות ובתחומי אחריותו ישלים את עבודת
המנהלת" .הקבינט" יורכב מראש רשות או מנכ"ל ומנהלי האגפים /מחלקות האלה :משאבי אנוש ,יחידה
אסטרטגית (אם קיימת) ,מנהל תחום שירות (אם קיים) ,יחידת פיתוח כלכלי ,כספים ,נציג לתחום הקהילה (רצוי
קליטת תושבים חדשים) ,מנהלת הסכם גג עירונית (תרשים  .)8זוהי מטרת "הקבינט":
 .1התאמת תשתיות הארגון לקצב העיור המואץ .תשתיות אלו יבואו לידי ביטוי בגיוס עובדים ,פיתוח ידע נדרש
ובחינת השירותים לתושבים והתאמתם לשינויים בעיר.
 .2בקרה שוטפת של תוכניות עבודה ומימוש יעדים של גידול מואץ
 .3עדכונים שוטפים מול מחלקות העירייה ביחס לסוגיות ארגוניות וניהוליות הקשורות לגידול העיר
 .4הקצאת משאבים נדרשים כגון מערכות מידע ,נתונים ואנשי מקצוע למימוש תוכניות העבודה הרשותיות
 .5ניהול ממשק העבודה מול אנשי הקשר במשרד הפנים ומול ועדת ההיגוי
 .6פיתוח מענים בתחום הקהילתי
 .7פיתוח מענים בתחום השירות לתושב.
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יחידה
אסטרטגית
מנכ"ל רשות
פיתוח כלכלי
משאבי אנוש

כספים
אחראי/מנהל
שירות
מנהלת הסכם גג
קהילה

תרשים  :8תיאור חברי קבינט ניהול הצמיחה המואצת
הקמת קבינט לניהול הצמיחה הכרחית לנוכח ממצאי האבחון שבוצע במסגרת עבודה זו .במציאות שבה היבטים של
ניהול הון אנושי ברשויות המקומיות נדחקים הצידה לטובת ניהול תהליכי הבינוי המורכבים של הסכמי הגג ,רשויות
רבות עלולות למצוא את עצמן חסרות אונים אם לא תתקיים פעילות שוטפת של פורום ניהולי בכיר האמון
על הכנת הרשות להתמודדות עם ההשלכות העתידיות של הגידול הדמוגרפי .בראיונות שקיימנו ברשויות עלה
באופן מובהק שהנושא של גידול העיר אינו מקבל ביטוי הולם בהליכי התכנון של מנהלים (שאינם בתחומי ההנדסה
והכלכלה) .ההיערכות לעתיד והשיח התכנוני נוטים להיות מאופיינים בספורדיות בהתאם למאפיינים של תרבות
ארגונית וסגנון ניהולי של מנהלים.
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מעבר לכך ,נכון להיום ההון אנושי והתשתיות הארגוניות של הרשויות המקומיות אינם מתאימים לאתגרי הגידול
המואץ ולצרכים הנגזרים ממנו ,ועל כן הקמה של קבינט לניהול הצמיחה היא צעד הכרחי בעבור הרשויות החתומות
על הסכם גג.
אנו סבורים שמעבר להקמה של קבינט לניהול הצמיחה ,על הרשות לפעול באופן מיטבי כדי להבטיח הקצאה
אופטימלית של משאבים וקשב ניהולי לעבודת הקבינט .מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג שיוצג בהמשך
העבודה מבוסס על כך שהרשות תקים קבינט לניהול הצמיחה ,שהוא תנאי הכרחי למימוש שלביו השונים של מודל
העבודה.

 .1.2.3ניהול אתגרי הסכם הגג על פי אסטרטגיה ויעדים ארוכי טווח
לאחר זיהוי והגדרה של היעדים המרכזיים של הרשות והקמה של גופי ניהול למימוש הסכם הגג ,על הרשות לקדם
ניהול של האתגרים בשלושת תחומי הליבה של הגידול המואץ באמצעות תהליך תכנון אסטרטגי ייעודי .לצורך
ניהול אפקטיבי של אתגרי הסכם הגג נדרש מאמץ שיטתי ועקיב באמצעות תהליך מובנה ,מסודר ומוסדר ,לקבלת
החלטות ניהוליות לביצוע פעולות המעצבות את הארגון לאור המציאות המשתנה באופן דינמי .תכנון אסטרטגי
יאפשר לרשות לבחון את יכולותיה ואת סביבת המשימה שהיא פועלת בתוכה ,ולבחור את הדרך המשפיעה
והאפקטיבית ביותר להשגת המטרות מול האתגרים.
בשלב הראשון של ניהול יישום הסכם הגג חשוב מאוד להגדיר יעדים ארוכי טווח של הרשות בכל שלושת תחומי
הליבה של הגידול המואץ מתוך תפיסה שהתחומים הללו מייצגים ראייה הוליסטית של מגוון תחומי ההשפעה של
תהליך גידול מואץ ואינטנסיבי במרחב העירוני:

פיננסי

ארגוני

קהילתי
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הגדרת תחומי הפעילות/עשייה של הרשות המקומית בכל תחום ליבה:

פיננסי
יעדי הרשות בתחום הפיננסי יתייחסו לשני צירים :ציר הפיתוח הכלכלי וציר התפעול הכלכלי
השוטף של הרשות .שני הצירים הללו מביאים לידי ביטוי היבטים של פיתוח כלכלי של הרשות
לטווח ארוך כדי לעמוד בנטל ההוצאות הכספיות הצפויות כתוצאה מגידול העיר לצד פעילות
של הרשות לשמר ולנהל את הוצאותיה במהלך שנות האכלוס של תושבים חדשים.

ארגוני
היעדים בתחום הארגוני יתייחסו לשני צירים :הציר הארגוני ,הכולל יעדים של התאמת המבנה
הארגוני ופיתוחו באמצעות הקמת יחידות חדשות או חיזוק יחידות קיימות וקידום ההון האנושי
בארגון ,וציר השירות לתושב ,הכולל יעדים בתחום פיתוח שירותים חדשים לתושבים חדשים
וותיקים ושיפור השירותים הקיימים.

קהילתי
היעדים בתחום הקהילתי יתמקדו בהתמודדות עם האתגרים של קליטת תושבים חדשים
ושילובם בחיי הקהילה הקיימים בעיר מתוך ראיית הרשות המקומית כגוף בעל תפקיד מפתח
בעיצוב חיי הקהילה המקומית .בתחום זה יש לתת דגש גם לאיכות החיים הקהילתיים של
תושבי העיר הוותיקים לאור הגידול המואץ בעיר.
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יישום יעדים אלה יהיה בבחינת קפיצת מדרגה באופן ההתנהלות של הרשות ויכולותיה לספק שירות איכותי לתושב
לנוכח הגידול בכמות התושבים בעיר במסגרת הסכם הגג .קבינט לניהול הצמיחה של הרשות הוא הגוף המתאים
לנהל את תהליך התכנון (שיטת העבודה תפורט בפרק מודל העבודה) מתוקף תפקידו כגוף האמון על ניהול אתגרי
הסכם הגג ברשות .אנו סבורים שנכון לבצע תהליך של תכנון אסטרטגי בסיוע וליווי של יועצים מקצועיים ,אך
החלטה זו נתונה בידי הנהלת הרשות.
קביעת יעדים אסטרטגיים אמורה לאפשר לרשות לענות על השאלות האלה:
 .1מהם הבעיות והנושאים המרכזיים הטעונים מענה בכל תחום ליבה?
 .2מהן האפשרויות המרכזיות של הרשות לייצר ערך לתושבים בנוגע לכל תחומי הליבה?
 .3מהם מנועי הצמיחה המרכזיים של הרשות?
 .4כיצד תדע הרשות אם השיגה את מבוקשה בכל תחום ליבה?

 .1.2.4ניהול תהליך היישום באמצעות תוכנית עבודה רב-שנתית שמחוברת ליעדים 		
ולמשאבים
על בסיס היעדים הרב-שנתיים שיוגדרו בעבור כל תחומי הליבה יש לבנות תוכנית עבודה רב-שנתית .כאשר מגבשים
את התוכנית יש לשים דגש בבניית היכולת של הרשות המקומית לעמוד בפני אתגרי הגידול המואץ .הקבינט לניהול
הצמיחה יהיה הגורם המוביל בתהליך גיבוש תוכנית העבודה על פי מתודולוגיה מובנית ופשוטה .מודל העבודה
לצמיחה ארגונית בהסכמי גג מפרט שיטת עבודה מומלצת לבניית תוכנית עבודה (יפורט בפרק  .)6הרציונל
לתוכנית העבודה הוא חיבור היעדים המרכזיים בתחומי הליבה למשימות האופרטיביות של הרשות .תוכנית
עבודה מוצלחת היא תוכנית שמבוססת על מדדי תוצאה ועל דוחות בקרה רזים ,ונמצאת בהלימה גבוהה
ליעדים האסטרטגיים של הרשות .מטרת תוכנית העבודה היא לספק לקבינט כלי ניהול לשיקוף העמידה ביעדים
ולהציע את הצעדים הנדרשים לגישור על הפערים לטווח ארוך.
בהיעדר תוכנית עבודה ברורה שמתווה את הדרך ומייצרת מדידה ,ייתכן שיעדי הרשות במסגרת הסכם הגג לא
יקבלו ביטוי בעבודה השוטפת ,היום-יומית של הרשות .במציאות שבה מנהלים רבים פועלים קודם כול ל"כיבוי
שרפות" ,העיסוק בפעולות דחופות והטביעה בניהול השוטף מקשים על מנהלים לפעול בצורה מתוכננת לצורך
מימוש המדיניות ,וללא תוכנית עבודה מוגדרת קשה לעצור את השוטף ולקדם את היעדים האסטרטגיים הנגזרים
מהסכם הגג.
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 .1.2.5בקרות תקופתיות של יעדי תוכנית העבודה הרב-שנתית
במשך תהליך העבודה ברשות המקומית מומלץ לקיים בקרה בהובלת הקבינט לניהול הצמיחה .בקרה זו נחוצה כדי
לבחון תקופתית באיזו מידה ממומשים יעדי תוכנית העבודה הרב-שנתית של הרשות .ללא בקרה סדורה ועקיבה
של תוכנית העבודה לא תוכל הנהלת הרשות לאמוד את העמידה ביעדי תוכנית העבודה .בנוסף ,תהליך בניית
תוכנית עבודה הוא תהליך רציף והמשכי .לאחר אישור התוכנית ,עוברים לשלב הביצוע והדיווח של התוכנית ,והיא
הופכת לתוכנית "חיה ונושמת" ומשקפת לאורך הזמן דרישות חדשות ,שינויי תעדוף ואף שינויי תקציב כתוצאה
מאילוצים שונים ומצורך הולך וגובר לספק מענה מהיר לדרישות לא מתוכננות .לאור המציאות הדינמית ואי
הוודאות הרבה באשר למימוש האכלוס במסגרת הסכמי הגג ,צריכה להיערך בקרה איכותית ועקיבה.

 .1.2.6ניהול תהליך יישום שקוף ומשתף מול ציבור התושבים
תהליך התכנון וגיבוש היעדים צריכים להיות שקופים לציבור התושבים .מחקרים רבים העידו שכיום ציבור
התושבים בערים מצפה להיות מעורב ומעורה יותר בעיצוב עתידו .קבוצת  Youthful Citiesהקנדית ערכה
מחקר גדול בקרב מדגם של אלפי צעירים ב 55-ערים ברחבי העולם .רק  17%מהמשתתפים ציינו שהם מרגישים
שהשלטון המקומי קשוב להם ,אף ש 55%-העידו שהם רוצים להשפיע על תהליך העיצוב של עתיד עירם ,כלומר
ישנו פער גדול בין הציפייה של תושבים צעירים בערים להיות מעורבים בתהליכי קבלת החלטות ובין ההזדמנויות
הניתנות להם להיות מעורבים בפועל 18.לנוכח העובדה שרוב התושבים החדשים בערים שחתמו על הסכמי גג
צפויים להיות משפחות צעירות ,ממצאי המחקרים מחזקים את ההבנה שעל הרשויות המקומיות לקדם יוזמות של
תהליכי תכנון שקופים ומשתפים.
בנוסף לצורך של הציבור להיות מעורב יותר ,כיום גם משרד ראש הממשלה מטפח ומעודד יוזמות של שיתוף ציבור
במגזר הציבורי ובשנת  2017הוא פרסם את המדריך לשיתוף הציבור בעבודת הממשלה 19כדי לסייע למקבלי החלטות
בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי לנהל תהליכים של שיתוף הציבור .מדריך זה מבטא את מדיניות הממשלה בנוגע
לשיתוף הפעולה הבין-מגזרי ,הרואה חשיבות רבה בהיוועצות עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות .תפיסה זו
מבוססת על ההכרה בערכים הפוטנציאליים שבשיתוף הציבור ,ובהם חיזוק האמון בין האזרח והשלטון ,הרחבת
בסיס הידע והמידע לקבלת ההחלטות ,הגדלת הלגיטימציה להחלטה בקרב הציבור ,עמידה על חסמים והזדמנויות
הרלבנטיים לקבלתה ולביצועה ,יצירת שיתופי פעולה שעשויים לקדמה והגדלת הסיכויים לביצועה בפועל .הכרה זו
בחשיבות ההיוועצות התחזקה באופן מיוחד לאחר המחאה החברתית של קיץ  2011ובעקבות דוח הוועדה לשינוי

.Youthful Cities annual report, 2015 18
 19מדריך שיתוף ציבור בעבודת הממשלה ,משרד ראש הממשלה ,ירושלים ,טבת התשע”ח ,דצמבר .2017

[ ] 64

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

כלכלי-חברתי 20,שכלל פרק שיוחד לסוגיה זו ,ובעקבות קריאתו הברורה של יושב ראש הוועדה להרחבת הליכים
אלו כדי להגביר את מעורבות האזרח בנעשה במרחב הציבורי ולתרום לתהליכי קבלת החלטות ,לשיפור ביצוע
מדיניות הממשלה ולחיזוק הקשר והאמון שבין הציבור לממשלה.
לאור העובדה שהסכמי הגג הם חלק מאסטרטגיה לאומית לטיפול במצוקת הדיור הקיימת במדינת ישראל ולאור
הנתונים על הציפיות של הציבור להיות מעורב ומשפיע ,אנו ממליצים על קידום יוזמות של שילוב ציבור התושבים
הוותיקים בעיר לצד תושבים חדשים בשנות היישום של הסכם הגג .הובלת תהליכי תכנון שקופים בשיתוף הציבור
תסייע להנהלת הרשות בבניית אמון מול הציבור ,בעיקר מול תושבי העיר הוותיקים ,שנוטים לחוש שהם נדחקים
לשולי סדר היום העירוני כיוון שמרבית המשאבים העירוניים מוקצים לטובת שכונות חדשות.

 .1.2.7הקמת פורומים חוצי ארגון לתחומי הליבה
באופן טבעי מנהלים נוטים לתת קדימות לעבודה השוטפת ולמציאת פתרונות אד הוק לסדר היום העירוני ,ולכן
חשוב מאוד למסד פורומים שמתמקדים בתכנון ובחשיבה ארוכת טווח .ללא מיסוד  Top-Downשל פלטפורמות
ניהוליות שיוגדרו כמפגשי תכנון וחשיבה לטווח ארוך ,יהיה קשה מאוד לקיים מפגשים מסוג זה באופן עקיב.
המלצתנו היא שהקבינט לניהול הצמיחה יפעל להקמת פורומים ייעודיים שמטרתם לרתום את צוות
ההנהלה הבכיר בעירייה לתהליכי תכנון ארוכי טווח ולהיערכות לגידול העיר .הפורומים יפעלו כצוות עבודה
מקצועי שיקיים חשיבה משותפת ויתווה תוכנית פעולה לקידום הרשות בכל תחומי הליבה של הצמיחה המואצת.
באמצעות הפלטפורמה של הפורום יבוצע תהליך חשיבה באשר לאתגרים הייחודיים לרשות וכן מיפוי וזיהוי של
הסוגיות העיקריות המשותפות ובחינת דרכי פעולה להתמודדות בתחומים שונים .עבודת הפורומים תתמקד בשני
צירים מרכזיים:
הרשות המקומית כנותנת שירותים רחבים,
מתוך התייחסות והתאמה לצורכי התושבים
החדשים והוותיקים בעיר.

הרשות המקומית כיזם פיתוח כלכלי ,חברתי,
תרבותי.

 20דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ,ירושלים ,תשרי תשע”ב ,אוקטובר .2011
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הפורומים שיוקמו יותאמו לשלושת תחומי הליבה:
 .1פורום פיתוח כלכלי ,שייפגש באופן קבוע ותדיר כדי לקדם תכנון ומימוש של תוכניות פיתוח כלכלי הכוללות
את הנכסים המקומיים ,הן הפיזיים ,הן הרוחניים והן האנושיים בעיר
 .2פורום קהילה ,שמטרתו לתת מענה לאתגרים דמוגרפיים וחברתיים בעיר צומחת
 .3פורום שירות לתושב ,שמטרתו לבחון היבטים שונים של שירות לתושב בעיר הצומחת .הפורום יבחן חלופות
אפשרויות בנוגע להטמעת תהליכי שירות חדשים והטמעת פלטפורמות טכנולוגיות חדשות.
עיקרון מרכזי בבסיס עבודתם של הפורומים הוא הרחבת מעגל ההשפעה באמצעות עבודה עם בעלי עניין עירוניים
ואזוריים שיהיו שותפים מלאים לתהליכי חשיבה ופיתוח .העיקרון הזה נגזר מתפיסת ההפעלה של מודל העבודה
הגורס כי יש לפעול למינוף שיתופי פעולה חוצי מגזר .הציבור צריך לקחת חלק פעיל יותר (בעיקר באמצעות
גורמי החברה האזרחית והמגזר העסקי) בהיבט של ביצוע המדיניות ,ולכן על הרשות המקומית לפעול לגיוס
שחקנים מהחברה האזרחית ומהמגזר העסקי ולשתף פעולה איתם כדי לקדם פתרונות יעילים ובני-קיימא.

 .1.2.8קידום יוזמות לשיתוף פעולה בין-מגזרי בקהילה המקומית באמצעות 			
מתודולוגיות חדשניות
בהמשך להמלצתנו להקים פורומים לקידום תחומי הליבה של יישום הסכם הגג ,הפורומים הללו יכולים וצריכים
לשמש פלטפורמה למימוש העיקרון של מינוף שיתופי פעולה חוצי מגזר כחלק ממודל ההפעלה שהוצג בפרק
הקודם .בשנים האחרונות מתפתחת בעולם ההבנה כי המודלים המסורתיים של שיתופי פעולה אינם מקדמים
השפעה חברתית רחבה ומשמעותית דיה ,וכי יש לרתום בעלי עניין ולהניח תשתית עבודה אחרת להתמודדות
עם מצבים מורכבים 21.על פי תפיסה זו ,על הרשות המקומית לפעול לגייס שחקנים מהחברה האזרחית ומהמגזר
העסקי ולשתף פעולה אתם כדי לקדם פתרונות יעילים ובני-קיימא .הצורך במינוף שיתופי הפעולה נובע מההבנה
שאי אפשר לפתור בעיות מורכבות ולערוך שינויים בקנה מידה גדול על ידי פעילותו של ארגון אחד ,ונדרש שיתוף
פעולה בין מגוון מגזרים – רשויות ,עסקים ,המגזר השלישי והציבור – כדי לקדם שינוי.
אם פעילות הפורומים תהיה מכוונת לקידום שיתופי פעולה ,על הנהלת הרשות המקומית להגדיר כמה מטרות
שיעצבו את עבודת הפורומים בהתאם:

21

.Kania J., Hanleybrown F. & Juster J.S., Essential Mindset Shifts for Collective Impact, Fall 2014
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 .1חיבור גורמים שונים במרחב העירוני לאתגרי הגידול המואץ של העיר
 .2יצירת שיתוף פעולה בין שותפים ממגוון מגזרים – הרשויות ,העסקים ,הציבור והמגזר השלישי – כדי לייצר
מסת השפעה המאפשרת השפעה משמעותית
 .3לייצר מעורבות קהילתית רחבה ואיתנה לקידום הרשות המקומית בתהליך הצמיחה המואצת.
כדי להשיג שיתופי פעולה פוריים בין בעלי עניין שונים במרחב העירוני יש לעבוד על פי מתודולוגיה ברורה שתוכננה
לקידום יוזמות המבוססות על שיתופי פעולה מורכבים ומגוונים .אנו ממליצים על הטמעת מתודולוגיה שתומכת
בתהליך מורכב לפתרון בעיות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות ,ועל כל רשות מוטלת האחריות למצוא מתודולוגיה
מתאימה בהתאם לשיקוליה .בתיאור מודל העבודה תוצג אפשרות של עבודה לפי מתודולוגיה ייחודית ושמה
"קולקטיב אימפקט" ( ,)Collective Impactאך זוהי המלצה בלבד כדי להמחיש את החשיבות של התאמת שיטת
העבודה למטרות התהליך.

 .1.2.9הקמה או חיזוק של יחידות “מחוללות שינוי”
אחת המטרות המרכזיות של עבודה זו היא להציע פתרון יישומי לחוסר ההלימה בין התשתיות הארגוניות של
רשויות מקומיות בהסכמי גג ובין האתגרים הניהוליים הנגזרים ממימוש ההסכמים .בחלק המתאר את היערכות
הרשות לקראת חתימה על הסכם גג תואר נושא התקינה ברשות והועלה הצורך להוספת תקנים בהתאם לגידול
האוכלוסייה בפועל בשנות מימוש הסכם הגג .כמו כן ,יש לחזק את המבנה הארגוני בהתאם לצרכים המשתנים
של העיר הצומחת באמצעות הקמה של יחידות מטה בארגון או חיזוקן אם הן כבר קיימות .היחידות האלה יוגדרו
יחידות "מחוללות שינוי" משום שהן פועלות כיחידות מטה רוחביות לקידום תהליכי תכנון וניהול ברשות
המקומית ,הזקוקים לשדרוג לנוכח התמודדותה של הרשות עם אתגרים חדשים ומורכבים .חיזוק היחידות
הללו יסייע לרשות המקומית לקדם תהליכי תכנון אסטרטגי ,לממש ולהטמיע את תוכניות עבודה ולייצר
תשתיות וכלים תומכים .להלן היחידות המוגדרות יחידות מחוללות שינוי בהתאם להגדרת משרד הפנים (לפי
ההגדרות בהצעה להחלטה בנושא הוספת פרק מוניציפלי בהסכמי הגג):
 .1היחידה האסטרטגית
אמונה על הובלתם של תהליכי מטה אסטרטגיים חוצי ארגון ,על בנייתו של מסד נתונים עירוניים ועל פיתוח
תשתית הידע העירוני .פעילות היחידה לתכנון אסטרטגי תורמת ל"ראיית על" של העיר ושל תהליכים ומגמות
המתרחשים בה ,מסייעת בידי מקבלי ההחלטות ומקדמת חשיבה מקצועית ,כוללנית ועתידית .היחידה אמורה
לפעול בשלושה תחומים מרכזיים ,המזינים זה את זה :חשיבה ותכנון אסטרטגי ,מדידה ,בקרה והערכה
ותחום המידע ,המחקר והפיתוח.
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 .2יחידת הפיתוח הכלכלי
מטרתה לפעול לקידום ופיתוח של הכלכלה המקומית בעיר מתוך חיזוק יכולות הרשות להגדלת הכנסות.
פעילות היחידה אמורה לקדם את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של העיר באופן פרטני וכחלק מתפיסה אזורית.
היחידה תפעל לפיתוח מקורות הכנסה חדשים בעיר לצד מינוף מקורות הכנסה קיימים.
 .3צמיחה דמוגרפית וקליטת תושבים חדשים
היחידה אחראית על תחום הצמיחה הדמוגרפית בעיר ותכלול מערך קליטת תושבים חדשים .רכזי צמיחה
אמורים לשמש כתובת לאלו הרואים את עתידם ואת ביתם בעיר ,ועליהם ליזום וליישם תוכניות קליטה של
משרדי ממשלה ,של הרשות המקומית ושל גופים נוספים הפועלים בתחום הזה .במסגרת פעילותה תפעל
היחידה לבניית מערך קליטה מבוסס נתונים לתושבים חדשים בעיר ,להקמת מערכת מידע למיפוי ולמידת
צרכים של תושבים חדשים ,לליווי משפחות צעירות הנקלטות בעיר באמצעות תהליכי ייעוץ ,מתן מענה
לתושבים פוטנציאליים המתעניינים במגורים בעיר ,עידוד פעילויות ויוזמות לחיבור בין תושבים חדשים בעיר
ובין תושבים חדשים ,סיורים לתושבים חדשים וקידום ימי עיון וכנסים לתושבים חדשים ולמתעניינים במעבר
לעיר.
 .4שירות לתושבים
יחידת השירות תפעל לחיבור תחומי השירות בעיר למציאות של גידול דמוגרפי מואץ ולקידום איכות השירות
ברשות באמצעות עיצוב מודל לתפיסת איכות השירות ברשות ובניית מתווה ליישום והטמעה של תפיסות
העבודה .יחידת השירות לתושב תהיה אמונה על קידום מגוון תפיסות שירות מתקדמות ברשות ,כגון
פרקטיקות של מדידת איכות השירות לתושב ,שדרוג כלים תומכי שירות (מערכות ,דוחות כלים וכו') ,עיצוב
תהליכי שירות (אמנת שירות ,הנגשת מידע ,מעבר לשירות יוזם וכו') ,טיפוח נותני השירות ברשות המקומית
ועוד .מטרת היחידה תהיה לקדם את תשתיות השירות לתושב בארגון ולפתח אפיקי שירות חדשים התואמים
את התפתחות העיר ואת הפרופיל של התושבים החדשים.
 .5הון אנושי (משאבי אנוש)
ליחידת משאבי האנוש יש תפקיד חיוני בקידום הארגון ובפיתוח ההון האנושי אל מול צמיחת העיר .יחידת
משאבי האנוש תהיה אחראית על גיוס עובדים בהתאם לקצב הצמיחה של העיר ולצרכיה ולהטמעת כלים
שיאפשרו לרשות להתפתח ולהתקדם מבחינה ניהולית ולחזק את רמת המקצועיות של עובדי הרשות ,כגון
פיתוח ארגוני ,הטמעת כלי ניהול ומדידה ,הערכת ביצועי עובדים ועוד.
 .6מערכות מידע
יחידת המחשוב ומערכות המידע מופקדת על שיפור תהליכי העבודה במטרה לייעל את השירות לתושבים,
מתוך אימוץ טכנולוגיות מידע חדישות והטמעתן .יחידה זו מוגדרת יחידה מחוללת שינוי לאור הצורך בשדרוג
מערכות טכנולוגיות אל מול צמיחת העיר.
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בפרק האחרון ,המתאר את מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג ,יתוארו תהליך העבודה ועקרונות הפעולה
לגיוס עובדים ליחידות מחוללות השינוי ברשות המקומית .תהליך גיוס העובדים ליחידות חייב להיות מלווה בתוכנית
עבודה סדורה ובהבטחת התנאים הנדרשים כדי למצב את היחידות כגורמי מפתח בעלי ערך משמעותי בתהליכי
קבלת החלטות אסטרטגיות התומכות ביעדי הרשות לאור נתוני הצמיחה החזויים.

 .1.2.10חיזוק יחידת ניהול הכספים ויחידת ההנדסה
לאחר חתימת הרשות המקומית על הסכם גג עליה לבחון את צורכי יחידת ההנדסה ויחידת ניהול הכספים בהתאם
לעלייה הצפויה בעומסי העבודה בתחומים הללו .במקביל להקמה של מנהלת הסכמי גג ברשות ,חתימת הרשות על
הסכם גג צפויה להוסיף עבודה רבה ליחידת ההנדסה בתחומי התכנון ,הרישוי והפיקוח ,ובתחום הכספים צפויה
תוספת עבודה ניכרת בניהול מערך התקציבים והדיווחים מול בעלי העניין המרכזיים השותפים להסכם (רמ"י,
משרד השיכון ושאר משרדי הממשלה הרלוונטיים) .כמה מהפונקציות הללו יקבלו מענה במסגרת גיוס עובדים או
שירותים מקצועיים במנהלת הסכם הגג ,אך ישנן פונקציות הדורשות העסקה במסגרת הרשות המקומית בגלל
הגדרות סטטוטוריות של התפקידים ובגלל שיקולי ישימות ניהולית של הארגון .בתחום ההנדסה יגויסו עובדים
בעיקר בתחום הרישוי לאור העלייה הניכרת בהיקף היתרי הבנייה לאור דרישת הסכם הגג לשיווק של 2,000
יחידות דיור בשנה לפחות ,כלומר ככל שתהליך השיווק יתקדם כך יעלה בהתאמה העומס בתחום הרישוי .גיוס
בודקי היתרים יכול להתבצע גם באמצעות התאגיד העירוני או באמצעות מיקור חוץ .בתחום תכנון הבנייה יש
מקום לבחון את צורכי יחידת ההנדסה לאור תהליכי הפיתוח הנרחבים בעיר הצפויים לייצר עלייה ניכרת בעבודת
תכנון העיר ,בעיקר בקידום תוכניות ותב"עות .בדומה לתחום הרישוי ,גם בתחום התכנון אפשר לחזק את יכולות
הרשות על ידי מנהלת הסכמי הגג או באמצעות מיקור חוץ .גם בתחום הפיקוח על עבירות הבנייה צפויה עלייה
ניכרת בהיקפי העבודה .פקחי הבנייה אמונים על הטיפול בהנפקת טופסי  ,4איתור עבירות בנייה ואכיפתן וגם על
פיקוח אכיפה בנושא של עבירות פסולת בניין המתרבות במידה ניכרת עם תחילת עבודות הבנייה בעיר .מבחינה
סטטוטורית ,מפקח בנייה מחויב להיות עובד של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ועל כן העירייה היא שחייבת
לערוך את הגיוס .בתחומי הנדסה אחרים ,כגון  ,GISניהול פרויקטים ,אדמיניסטרציה וייעוץ הנדסי לרוב יינתן מענה
במסגרת הקמת מנהלת הסכם הגג ,אך בכל רשות יש מקום לבחון את התמהיל הנכון של חיזוק יכולות הרשות ואת
צורכי יחידת ההנדסה של הרשות.
בתחום ניהול הכספים ,הסכם הגג מגדיר את אופן פעולתו של מנגנון העברת הכספים והמידע בין הרשות ובין רמ"י/
משרד השיכון ומשרדי הממשלה הרלוונטיים .ניהול מקצועי ויעיל של מערך הדיווחים חיוני לקידום הפרויקטים
ולעמידה בלוחות הזמנים .היעילות התזרימית של מימון הפרויקטים תלויה מאוד בניהול מערך תקשורת אפקטיבי
מול רמ"י וגורמים ממשלתיים .בנוסף לכך ,ניהול הפרויקטים כרוך במכרזים ,חוזים וניהול מערך התקשרויות
מול קבלנים וספקים .אי אפשר לצאת למכרזים בלי עובד ייעודי המטפל במערכת המורכבת של מכרזים ,חוזים

[ ] 69

פרק רביעי המלצות לרשויות המקומיות בהסכמי גג

והתקשרויות .כל מכרז גוזל שעות אדם רבות בכתיבת המכרז ,איסוף החומרים ,מענה לשאלות הספקים ,בחירת
הזוכים ,הודעות ועדכונים וכן ניהול החוזים באופן שוטף .ברוב מנהלות הסכמי הגג שהוקמו ניתן מענה לפונקציות
הללו באמצעות גיוס עובדים למנהלת הסכמי הגג .לרוב הם מגויסים באמצעות התאגיד העירוני ,אך לאור ממשקי
העבודה ההדוקים בין מנהלת הסכם הגג ובין הגזברות ,צפויה עלייה בהיקפי העבודה של יחידת ניהול הכספים
ברשות ,ועל כן לאחר חתימה על הסכם גג יש מקום לבחון את ההשלכות הללו על עבודת יחידת הכספים ולגייס
כוח אדם נוסף בהתאם לצרכים ולמשאבים הקיימים ברשות.

 .1.2.11חיבור היעדים האסטרטגיים הנגזרים מהסכם הגג לעובדי הרשות המקומית
מראיונות האבחון שבוצעו עלה כי עובדי הרשות ברשויות המקומיות אינם מחוברים לנושא של גידול העיר
והשלכותיו .ברשויות הללו לא נערך תהליך הסברה מסודר לעובדים ,וההיכרות של עובדים רבים עם תוכניות
הפיתוח העירוניות מבוססת לעיתים על כתבות בתקשורת ועל ערוצי מידע בלתי פורמליים .לנוכח המורכבות של
תהליכי הצמיחה במסגרת הסכמי הגג אנו סבורים שראוי לפעול במהלך שלב היישום לחיבור עובדי הרשות
לנושא ולנתונים על גידול העיר וההשלכות הנלוות לכך .אפשר לעשות זאת באמצעות חשיפה של העובדים
לתוכניות העבודה של הרשות וליעדים האסטרטגיים שלה בתחומי הליבה של הגידול המואץ .עובדי הרשות הם
שגרירים של החזון העירוני ותוכניות הפיתוח ,ועל כן יש מקום לפעול ולחבר אותם לנושא ככל האפשר .ברמה
היישומית מומלץ לשקול מינוי של רפרנטים ייעודיים באגפי הרשות שיסייעו למנהלים בקידום משימות הקשורות
להסכם הגג.

 .1.2.12ליווי מקצועי חיצוני
לנוכח מורכבותם של התהליכים הארגוניים הנדרשים במהלך שנות יישום הסכם הגג מומלץ להיעזר ביועצים
ארגוניים לליווי התהליך ולליווי הקבינט לניהול הצמיחה .המלצה זו מבוססת על ההבנה שבתהליכי שינוי ארגוני
מורכבים וארוכי טווח חשוב מאוד שתהיה דמות מקצועית חיצונית שתוכל לסייע לרשות להגדיר את מטרותיה
ולבנות תוכנית מתאימה שתוביל למימוש המטרות .המפתח לניהול היישום של הסכמי הגג ברמה הפנים-ארגונית
הוא קיום תהליך אסטרטגי שראשיתו בזיהוי והגדרה של הצרכים המרכזיים של הרשות .מעבר לכך ,לנוכח הרגישות
והמורכבות של צמיחת העיר והשפעותיה של התרבות הארגונית ומנגנוני הניהול של הרשות ,אנו סבורים
שישנו יתרון גדול בליווי מקצועי חיצוני ,שנתפס כאובייקטיבי ובלתי תלוי.
במסמך החלטת המציעים בנושא של הוספת פרק מוניציפלי להסכמי הגג הוגדרה מסגרת של  350אלף ש"ח לכל
רשות מקומית בגין ליווי מקצועי שיינתן לרשות להיערך ולהטמיע שינויים ארגוניים כנגזרת מהסכם הגג (סכום
תקרה חד-פעמי בגין פעולות הייעוץ והליווי המקצועי במשך שנות היישום של התוכנית) .אנו סבורים שכדי לממש
את התקציב הייעודי לנושא באופן מיטבי על הרשות לבחור ביועצים המתאימים לצרכיה ולמאפייניה בהתאם
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לשיקול דעתה .היועצים צריכים להיות בעלי יכולת להניע את המנהלים והעובדים לחולל יחד את השינוי והצמיחה.
בחירת יועצים מתאימים היא קריטית להצלחת התהליך לצד סיוע של מערכת המפעמים ,שערוכה לסייע לרשויות
בתחום הפיתוח הארגוני.

 .1.2.13חיבור הצמיחה העירונית לגופי ניהול בתחום ההתחדשות העירונית
בשנים האחרונות קמו בערים רבות מנהלות במטרה לקדם התחדשות עירונית בתחום הרשות (כיום קיימות 24
מנהלות ,מהן בתקצוב הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומהן במימון עצמאי של הרשות 9 .מתוך 24
המנהלות קמו בערים החתומות על הסכם גג) .המנהלות פועלות להנגשה ולפרסום של מידע וחומרי הסברה
לתושבים ,יזמים ובעלי מקצוע ,למתן מידע לדיירים בהתארגנות לקראת פנייה ליזמים וקביעת העקרונות לבחירת
יזם מבצע ,לביצוע בדיקות היתכנות לקידום פרויקטים ,לתיאום פעולות הרשות המקומית מול המחלקות הרלוונטיות
בעירייה ולסיוע בקידום פרויקטים במחלקות התכנון והרישוי ברשות המקומית.
התחדשות עירונית היא האמצעי המוביל כיום להחייאת הרקמה העירונית הוותיקה בערי ישראל וברשויות
שמתקיימים בהן תהליכי התחדשות עירונית .במקביל לפיתוח במסגרת הסכם גג יש מקום לבחון אפשרויות לחיבור
בין עבודת המנהלת להתחדשות עירונית ובין עבודת מנהלת הסכם הגג וקבינט הצמיחה העירונית של הרשות.
בחינה זאת נחוצה כדי לגבש תמונה מקיפה של תהליכי הפיתוח בעיר ,כדי לייצר ממשקי עבודה אפקטיביים
בין המנהלות וכדי למנוע כפילויות בעבודת גופי הפיתוח העירוניים .מעבר לכך ,כאשר בונים במסגרת התחדשות
עירונית יש סכנה להפרת האיזון הכלכלי של הרשות כמו בבנייה רגילה למגורים ולעיתים אפילו יותר ,בגלל הצורך
בחידוש תשתיות והגדלת מוסדות ציבור .במקרים רבים אין הפרויקטים האלה ממומנים באופן מלא מגביית היטלי
השבחה בגלל הצורך לשמר את הרווחיות של יזמי הפרויקטים ,בעיקר בשכונות צפופות שמגבלות התכנון שלהן
אינן מאפשרות להוסיף הרבה דירות .בעיר שמתפתחת באופן מואץ בכמה צירים מקבילים הנהלת העיר צריכה
לפתח ראייה אינטגרטיבית ומתכללת באמצעות שילוב של פעילות מנהלת ההתחדשות העירונית בפעילותה של
מנהלת הצמיחה העירונית של הרשות.
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 .1.3היערכות לאכלוס השכונות החדשות וקליטת תושבים

באופן מעשי ,קשה להפריד בין שלב הניהול של יישום הסכם הגג ובין שלב ההיערכות לאכלוס השכונות
החדשות בעיר .למעשה שני השלבים הללו שלובים זה בזה מכיוון שניהול היישום בפן הארגוני מורכב
מפעולות הבונות את התשתית הארגונית של הרשות לקראת האכלוס בפועל של הבתים החדשים בעיר .עם
זאת ,לנוכח אי הוודאות הגבוהה שבהסכמי הגג באשר ללוחות הזמנים של אכלוס יחידות הדיור ובאשר להיקפי
הצמיחה הדמוגרפית ,יש מקום לקדם פעולות ותהליכים המיועדים לשפר את עבודת הרשות אל מול המציאות
המתהווה לאור מימוש הסכם הגג .להלן ההמלצות לרשות המקומית בשלב ההיערכות לאכלוס השכונות החדשות
בפועל.

 .1.3.1ניטור מידע ובניית מסד נתונים
מפתח מרכזי להצלחת הרשות בהיערכותה לאכלוס יחידות הדיור החדשות בשטחה טמון באיכות המידע והנתונים
שהרשות אוספת ומנהלת .כפי שצוין בפרק הממצאים ,השקעת משאבים בבניית תשתית לאיסוף מידע איכותי על
צמיחת העיר היא אחת מנקודות המפתח בהצלחת תהליכי גידול מואץ של ערים .ללא ניטור שוטף של נתונים על
צמיחת העיר בזמן אמת אין לרשות המקומית יכולת לבצע התאמות נדרשות ולהתאים את תהליכי העבודה
לצרכים המשתנים של התושבים החדשים והוותיקים בעיר .בכל סיפורי ההצלחה שנסקרו במהלך הכנת עבודה
זו ,המכנה המשותף היה איסוף של מידע עדכני ואיכותי המאפשר תהליכי קבלת החלטות המבוססים על נתונים.
קליטה איכותית ומוצלחת של כמויות גדולות של תושבים חדשים תלויה מאוד ביכולת של הרשות לבנות מערך
נתונים חכם המאפשר אפיון של התושבים החדשים ברמת רזולוציה גבוהה .בתקופת הזמן שבין שיווק יחידות
הדיור ובין אכלוסן בפועל הרשות צריכה לפעול ,בהובלת יחידת האסטרטגיה ויחידת הצמיחה הדמוגרפית ,לאיסוף,
ריכוז והנגשה של כלל המידע העירוני הרלוונטי לטובת תהליכי קבלת החלטות עירוניות.
להלן כמה המלצות בנושא בניית מסד נתונים:
 .1יש מקום להפנות משאבים רבים לאיסוף מידע מפורט על רוכשי הדירות בעיר – ככל שהרשות תיצור שיתופי
פעולה הדוקים יותר עם הקבלנים האחראים על בניית השכונות החדשות בעיר ,כך תהיה לה נגישות טובה
יותר למידע על רוכשי הדירות .מידע על רוכשי הדירות יאפשר ניתוח של מאפייני הרוכשים ,כגון מספר
הנפשות ביחידת דיור ,מקום מגורים קודם ,רמת השכלה ,מצב סוציו-אקונומי ,סוג התעסוקה וכו' .ככל
שלרשות תהיה תמונה מפורטת יותר כך היא תיטיב להתאים את פעילותה לדרישות ולצרכים של רוכשי
הדירות.
 .2מסד נתונים איכותי על התושבים החדשים יאפשר לרשת לנתב מידע לגורמים הרלוונטיים ברשות ,להתאים
את תהליכי העבודה ולייצר ממשקי עבודה אפקטיביים .לדוגמה – חיבור של תהליכי רישום של תושבים
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חדשים במערכות שונות בעיר יכול להתממשק לרישום של תושבים חדשים במערכת הגבייה העירונית.
הצלבת נתונים בין יחידות שירות שונות ברשות תקדם תהליכי עבודה ממוקדים ויעילים .כאשר תצטרך
הרשות להתמודד עם אכלוס של אלפי תושבים בתקופת זמן קצרה חשוב מאוד לשפר את תהליכי העבודה
בין היחידות השונות בארגון.
 .3בין מועד השיווק של יחידות הדיור לקבלנים ובין מועד האכלוס בפועל צפוי לעבור זמן רב .עובדה זו מאפשרת
לרשות להיערך לאכלוס בפועל מבעוד מועד ולהתחיל את תהליך איסוף הנתונים מוקדם .אנו ממליצים
לרשות להתחיל בתהליך זה מוקדם ככל האפשר כדי לאפשר גמישות וביצוע התאמות לאורך התהליך.
 .4איסוף ומיפוי של נתונים על תושבים חדשים מייצר הזדמנות לקידום יוזמות בתחום השירות לתושב החדש.
ככל שהרשות תדע לאפיין את התושבים העתידיים שלה באופן מדויק יותר ,כך היא תוכל לקדם יוזמות שירות
אקטיביות ויזומות ,המבוססות על פנייה לתושבים החדשים.
 .5כיום ערים רבות בעולם מקדמות מיזמים בתחום "העיר החכמה" באמצעות שימוש בפלטפורמות Big Data
המאפשרות חיבור בין טכנולוגיות מידע ותקשורת ובין פתרונות יישומיים במערך הניהול העירוני .בניית
השכונות החדשות במסגרת הסכמי הגג תאפשר לערים רבות להטמיע פלטפורמות טכנולוגיות חדשות לטובת
ייעול השירותים המסופקים לתושבים ושיפור המענים לצורכיהם ,על כן מומלץ לנהל את מסד הנתונים
המתהווה במערכת מידע ייעודית בהלימה לפלטפורמות הטכנולוגיות החדשות שהרשות תבחר לאמץ .שימוש
במערכת מידע אמור להכין את הרשות להגיב לאתגרים חדשים ולקיים קשר הדוק יותר עם תושביה החדשים.
כיוון שרוב התושבים החדשים צפויים להיות צעירים יחסית (בייחוד בערים שבהן רוב הבנייה החדשה היא
במסגרת פרויקט מחיר למשתכן) ,קידום הפלטפורמות הטכנולוגיות רלוונטי מתמיד.
 .6מעבר לאיסוף מידע סטטיסטי על תושבים חדשים יש מקום לבחון כיצד כל רשות יכולה לקדם פנייה אקטיבית
אל תושבים עתידיים בעיר באמצעות סקרים ייעודיים .למידה וניתוח של עמדות התושבים החדשים יכולה
לסייע רבות בתהליכי קבלת ההחלטות של הרשות בהיערכותה לקליטת התושבים החדשים .בערים רבות
בעולם ,סקרי תושבים הם כלי ניהולי חיוני בעבור קברניטי העיר ובמקרים מסוימים אף מעצבים את חלוקת
התקציב של העירייה (לדוגמה בעיריית קנזס סיטי בארצות-הברית .)22מידע שנאסף באופן ישיר ובלתי מתווך
מאנשים שעתידים להיות תושבים חדשים בעיר יכול להיות בעל ערך ,אך כדי שזה יקרה יש לתמוך את תהליך
איסוף המידע בתהליכי ניהול המחוברים ישירות למידע זה.

Adler L., Kansas City’s Citizen Survey Adds Citizens’ Perceptions to the Equation, Data- Smart City Solutions, 22
.2015
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 .1.3.2קידום יוזמות להעלאת איכות השירות לתושב
קליטת כמויות גדולות של תושבים חדשים היא הזדמנות לשדרוג תהליכי השירות ברשות המקומית .בעקבות עלייה
בסטנדרטים של שירות לקוחות בשוק הפרטי ברחבי העולם הציפיות של לקוחות וצרכנים עולים באופן עקיב.
דוחות ותחזיות של חברות ייעוץ אסטרטגי ומכוני מחקר בתחום השירות מעידים שכיום התושב מצפה לרמת
שירות גבוהה שבאה לידי ביטוי בתחושת הכרה ("מקשיבים לקול שלי") ,בשירות מהיר ופשוט ,בשקיפות
ובשירות מותאם אישית 23.במקביל לעלייה ברמת הציפיות של התושבים ,מתפתחות בשנים האחרונות בעולם
השירות כמה מגמות ,כגון מעבר לשירות דיגיטלי ורב-ערוצי המתאפיין במתן שירות ללא תלות בזמן ובמקום
ובאינטגרציה רב-ערוצית (רצף ,אחידות ,קישוריות ,שפה) .על רקע המגמות הללו ישנה הכרה גוברת כיום בעולם
המוניציפלי בצורך לקדם את תשתיות השירות לתושב ולפתח אפיקי שירות חדשים ,אך בפועל ברוב הרשויות
המקומיות בישראל עדיין קיימים פערים ניכרים במודעות ,בגישה וביישום של תהליכים לשיפור השירות ,בייחוד
ברשויות מקומיות בינוניות וקטנות 24.בבדיקה שבוצעה מטעם מפעם עמק יזרעאל זוהו שלושה אתגרי שירות
מרכזיים בהעלאה של רמת איכות השירות ברשויות המקומיות:
 .1תפיסה – הבנת השירות דרך חוויית הלקוח
 .2תשתית ידע והנעה של תהליכי שירות – באמצעות גורם מקצועי בתוך הרשות
 .3משאבים – שירות איכותי כיום מצריך תשתית מקצועית וטכנולוגית יקרה ,שרשויות בינוניות וקטנות מתקשות
לעמוד בעלויות שלה.
היערכות הרשות המקומית לקליטת תושבים חדשים שלובה בפעולות הרשות לשדרוג איכות השירות
לתושב .לרשויות מקומיות שנערכות לקראת קליטת תושבים יש הזדמנות לקדם יוזמות חדשות בתחום השירות
באמצעות מגוון רחב של פעולות ,כגון:
 .1הקמת מרכזי שירות לתושב ,בדגש על תושבים חדשים ,במטרה להפוך את השירותים העירוניים לנגישים
ואיכותיים יותר ,באמצעות מתן פתרון כולל לקשת רחבה של נושאים תחת קורת גג אחת .מרכז שירות
לתושב יכול לשמש כתובת להנגשת השירות והמידע החיוני ביותר בעבור תושבים חדשים תחת קורת גג אחת
ולהעניק להם הרגשת שייכות כבר מהרגע הראשון (עוד לפני האכלוס בפועל) .דוגמה למרכז שירות לתושב
החדש אפשר למצוא ביישוב חריש ,שבו המועצה המקומית הקימה מרכז שירות לתושב שמהווה One Stop

Conversocial – The State of Digital Care in 2018 23
.https://www.conversocial.com/blog/state ofdigital-care-in-2018
 24איכות מתן השירות לתושב ברשויות המקומיות ,דוח מבקר המדינה.2016–2015 ,
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 Shopומאפשר לתושבים החדשים ליהנות מתהליך קליטה איכותי וחדשני על ידי צוות קליטה ייעודי .מרכז
השירות מאגד את כלל השירותים הנדרשים לקליטה בעיר :מידע כללי ,רישום בעירייה ,רישום למוסדות חינוך,
פתיחת תיק תושב ,רישום לחוגים ,סיורים ביישוב וכו' .מעבר לתפקידו זה של מרכז השירות ,האינטראקציה
של המבקרים עם נציגי הרשות מייצרת הזדמנות לאיסוף מידע ומיפוי הצרכים שלהם .המידע על התושבים
החדשים יכול לסייע גם במתן פתרונות תעסוקתיים לתושבים חדשים על ידי חיבור בין הפרופיל התעסוקתי
של תושבים חדשים ובין הצרכים של הרשות בגיוס עובדים (למשל איתור מורים בקרב תושבים חדשים שיוכלו
להשתלב במערכת החינוך המקומית שצומחת ומגייסת אנשי מקצוע חדשים).
 .2הכשרת מנהלי איכות השירות ברשות המקומית (כיום ישנם מנהלי איכות שירות רק ב 15-רשויות) לצורך
קידום וניהול של תחום השירות ברשות .גיוס והכשרה של מנהלי שירות יקדמו ניהול של כלל ממשקי השירות
לתושב לשם עמידה ביעדי שירות ויצירת "שפת שירות" אחידה ,וכך יישמר סטנדרט שירות גבוה בכלל ממשקי
התושב.
 .3בניית תשתית מתודולוגית בתחום השירות באמצעות הטמעת ידע ותפיסת שירות בארגון .תשתית זו כוללת
חידוד של ההגדרה מהו שירות לקוחות מיטבי ברשות המקומית ,בניית סט מדדים מקרו וכלי הערכה להערכת
איכות השירות ברשות מקומית ,פיתוח מתווה לתהליכי שירות ברשויות ,הגדרת בסיס הידע להכשרת עובדים
ומנהלים ושילוב נושא השירות כמודולה בתהליכי ההכשרה בתפקידים השונים.

 .1.3.3קידום יוזמות מול תושבי העיר הוותיקים
רוב הבנייה בהסכמי הגג מתוכננת בשכונות חדשות בפאתי הערים .כפי שצוין בפרק הממצאים ,בנייה מסוג זה
יוצרת לרוב הפרדה וניתוק בין שכונות מגורים חדשות בערים ובין השכונות הוותיקות ועלולה להעמיק את הפערים
הפנים-עירוניים ביישוב 25.הפערים הללו עשויים לבוא לידי ביטוי בכמה מישורים:
 .1עם הקמת השכונות החדשות ,השכונות הוותיקות עלולות להידרדר במהירות .ההידרדרות תתבטא גם בחזות
ובנראות ,תיצור פערים במחירי הדיור ותעמיק את הפערים הכלכליים בעיר.
 .2הקמה של שכונות חדשות עלולה להסיט את המשאבים העירוניים לעברן ,על חשבון השכונות הוותיקות.
במחקר של עמותת מרחב בנושא זה נמצאו פערים גדולים ברמת ההשקעה במרחב הציבורי ,הן במבני הציבור
והן בשטחים הפתוחים ,בין השכונות החדשות לשכונות הוותיקות.

 25עמותת מרחב ,המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים.2012 ,
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 .3הקמת שכונות חדשות מניעה תהליך של עקירת תושבים צעירים ובעלי היכולת ,המעוניינים בשיפור דיור,
מהשכונות הוותיקות אל החדשות .נתוני ההגירה הפנים -עירוניים בערים רבות מעידים כי שיעור ניכר של
התושבים בשכונות החדשות מגיעים משכונות ותיקות באותן ערים.
ההשלכות הפוטנציאליות הללו יוצרות בעיקר אתגרים תכנוניים בעבור גורמי התכנון בעיר מתוך ניסיון למצוא
דרכים יצירתיות לטפל בשכונות ותיקות בעיר ולמזער את ממדי ההפרדה בין החדש לישן בעיר ,אך מעבר לאתגרים
התכנוניים ישנם אתגרים קהילתיים רבים הנלווים להיערכותה של הרשות המקומית לקליטת כמות גדולה של
תושבים חדשים בשכונות חדשות .מחקרים בתחום הזה מעידים שללא יוזמות קהילתיות לחיבור בין קהילות בעיר,
בעיקר בין תושבים חדשים לקהילות הוותיקות בעיר ,ההשלכות של הפערים בין הקהילות בעיר עלולות להיות
חמורות יותר מכיוון שמעבר לפערים האובייקטיביים קיים גם פן פסיכולוגי של עמדות התושבים .כל התושבים,
מהשכונות הוותיקות והחדשות גם יחד ,מודעים לפערים בין שכונות העיר ,והרבה תושבים ותיקים עלולים לחוש
מקופחים .לעומת זאת ,תושבים בשכונות חדשות עלולים לנהל את חייהם בניתוק מהעיר הוותיקה ומהקהילות
הקיימות (בייחוד כאשר התכנון הפיזי של השכונות החדשות מנציח הפרדה בין החדש לישן).
על רקע הממצאים הללו לרשות המקומית ולגורמים הקהילתיים שלה יש תפקיד מרכזי בחיבור התושבים
החדשים הרבים שייקלטו בעיר למרקם הקהילתי הקיים .לתפיסתנו ,מדובר בסוגיה בעלת חשיבות עצומה
בעיצוב האופי הקהילתי של העיר הצומחת ,ועל כן במסגרת היערכות קברניטי הרשות המקומית לקליטת תושבים
חדשים עליהם להשקיע משאבים ולקדם יוזמות בתחום הקהילתי .היוזמות הללו יכולות לכלול פעולות כגון אלה:
 .1פעילות הסברתית מול תושבי העיר הוותיקים באשר לגידול העיר ,קליטת התושבים החדשים והמשמעויות
הנלוות
 .2מפגשי שיתוף עם תושבים ותיקים כדי להגביר את מעורבותם בתהליכי קבלת ההחלטות במרחב העירוני
 .3יוזמות המבוססות על מפגשים בין תושבים חדשים ובין קהילות ותיקות בעיר (למשל סיורים בעיר ,אירוח
בבתים ועוד)
 .4הנגשת מידע על החיים הקהילתיים בעיר לתושבים חדשים
 .5יצירת פלטפורמות לחיבור בין קהילות על בסיס תכנים שונים ומגוונים
 .6גיוס תושבים ותיקים בעיר כ"שגרירי קליטה" המקדמים יוזמות לקליטה מיטבית של תושבים חדשים בעיר
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קידום יוזמות קהילתיות המבוססות על הבנת הסכנות הטמונות בקליטה מסיבית של תושבים חדשים בשכונות
חדשות בפאתי ערים יכולה לסייע רבות לכל תושבי העיר ,ותיקים וחדשים .בעבור התושבים החדשים ,יוזמות
קהילתיות יכולות לקדם קליטה רכה ונעימה במקום מגורים חדש ולייצר חיבור מהיר ואותנטי למקום מגוריהם
החדש .בעבור התושבים הוותיקים ,מדובר בהזדמנות למתן חששות אפשריים ותחושות קיפוח בעקבות השינויים
הדרמטיים המתרחשים בעיר.
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המלצות
למשרד הפנים
פרק חמישי
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בפרק זה יתוארו ההמלצות למשרד הפנים .ההמלצות הללו נגזרות מממצאי פרק הממצאים ומעקרונות תפיסת
ההפעלה שתוארו בפרק השלישי ,והן מדגישות את תפקידו של משרד הפנים מול הרשויות המקומיות החתומות
על הסכמי גג .התפיסה שעל משרד הפנים להיות הגורם המאפשר את התנאים הנדרשים להצלחת הרשות
המקומית ,תוך התאמת פתרונות המכירים בייחודיות של כל רשות היא הכרחית להטמעת מודל עבודה
שיאפשר צמיחה ופיתוח של הרשות המקומית אל מול אתגרי הגידול המואץ שלה .על בסיס התפיסה הזו אפשר
לבסס תהליך עבודה שמטרתו להאציל ולחזק את הרשות המקומית ,ומכאן נגזרות המלצותינו למשרד הפנים.
מעבר לחשיבות של עבודה על פי תפיסת הפעלה מאפשרת ,המקדמת את האצלת הרשויות המקומיות ,ההמלצות
בפרק זה ייגזרו מתוך מינוף החוזקות והערך המוסף שמשרד הפנים יודע לספק לרשויות המקומיות .משרד
הפנים יכול לתרום רבות ,מתוקף היותו גוף הידע המרכזי בישראל בתחום השלטון המקומי ,לחיזוק הרשויות
המקומיות בהתמודדותן עם אתגרי הגידול המואץ .לאור העובדה שעשרות רשויות חתומות על הסכמי גג ,הנושא
של צמיחה דמוגרפית מואצת הוא אתגר לאומי ועל כן חשוב מאוד למנף את חוזקותיו של משרד הפנים לריכוז
של ידע ונתונים כדי לייצר תהליכי למידה וראיית מקרו של התמודדותן של הרשויות המקומיות במהלך שנות יישום
הסכמי הגג.

 .1.4התאמת סל סיוע ייחודי לרשות

בהמשך להחלטות הממשלה בנוגע לקידום הסכמי הגג לטובת הסרת חסמי שיווק ופיתוח (החלטת ממשלה
 ,)2998משרד הפנים פועל לקידום הצעת מחליטים להוספת פרק מוניציפלי בהסכמי הגג .המטרה של הוספת
הפרק המוניציפלי להסכמי הגג היא לסייע לרשויות מקומיות לשמר את חוסנן הכלכלי ,לשמור על רמת השירותים
המוניציפליים הניתנים לתושב ולסייע בהיערכות הארגונית של הרשויות המקומיות לקליטת אוכלוסייה בהיקפים
המתוכננים .על פי המתווה המוצע רשויות החתומות על הסכם גג יקבלו תקצוב ביניים למימון העלויות הנוספות
הנובעות מתוספת האוכלוסייה ,ועד למימוש אזורי תעסוקה בהיקפים הנדרשים לאיזון תקציבי .תקצוב שנתי של
הרשויות החתומות על הסכם גג יינתן בהתבסס על חישוב נתוני המימוש בפועל של תוספת יחידות הדיור בכל שנה
באמצעות המודל הכלכלי .סל הסיוע של משרד הפנים כולל בתוכו שני צירים:
 .1ציר סיוע תקציבי על פי המודל הכלכלי של משרד הפנים – חישוב הסיוע התקציבי בעד יחידת דיור
יתבסס על חישוב העלות הממוצעת נטו ליחידת דיור בחלוקה על פי דירוג סוציו-אקונומי במטרה לסייע
לרשויות בהסכמי הגג באמצעות מימון ביניים בגין העלויות הנוספות הנובעות מתוספת האוכלוסייה ,ועד
למימוש אזורי תעסוקה בהיקפים הנדרשים לאיזון תקציבי .תחשיבי הסיוע התקציבי מפורטים במודל הכלכלי
של משרד הפנים.
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 .2ציר סיוע בהיערכות ארגונית – חלק זה מיועד לתקצוב ייעודי בעבור חיזוק יחידות ארגוניות ברשות
המקומית .בציר הארגוני ,משרד הפנים יסייע לרשויות בחיזוק יחידות השירות המרכזיות ,כגון חינוך ,רווחה
ושפ"ע (שיפור חזות העיר) .בנוסף ,יסייע המשרד בהקמה או בחיזוק של יחידות המטה המרכזיות ("יחידות
מחוללות שינוי") – תכנון אסטרטגי וכלכלי ,ניהול ההון האנושי ויחידת מערכות המידע .הסיוע בתקנים לרשות
המקומית בשלב האכלוס יתבסס על נוסחה שתשקלל פרמטרים של מצב תקינת הרשות אל מול תקן נורמטיבי
(משרות ל 1,000-תושב) ,שקלול בין שיעור הגידול בפועל לשיעור הגידול בתקינה (מפתח תושבים :תקנים)
ולמצבה הפיננסי של הרשות המקומית .בשלב האכלוס יסייע המשרד בהיבט מערכתי אחד – חיזוק והתאמה
של המבנה הארגוני של הרשות למציאות שהשתנתה.
מעבר למאפיינים "הגנריים" של סל הסיוע חשוב מאוד שמימוש התקציבים של סל הסיוע יותאם לסיפור הייחודי
של כל רשות .כפי שצוין בפרק הממצאים ,ישנם הבדלים ניכרים בין הרשויות המקומיות החתומות על הסכמי הגג
ובין היקפי ההסכמים ותוכנם ,ולכן על סל הסיוע לשקף את ההבדלים הללו באמצעות תהליך עבודה תומך שיבטיח
את הקצאת סל הסיוע בציר הארגוני בהתאם לצרכים ולייחודיות של כל רשות ורשות .האופן שבו יוגדר סל הסיוע
יפורט בפרק הבא באופן מקיף .המלצתנו בעבור משרד הפנים היא לתמוך את סל הסיוע לרשויות החתומות
על הסכם גג בתהליך עבודה מקיף ויסודי אשר יבטיח הקצאת משאבים נכונה כדי להשיג צמיחה ארגונית
הנדרשת לאור הגידול המואץ .מעבר לכך ,הקצאת משאבי סל הסיוע בתחום הארגוני צריכה להיקבע לפי
התעדוף שקבעה הנהלת הרשות המקומית בהתאם לעקרונות תפיסת ההפעלה של מודל העבודה לצמיחה
ארגונית בהסכמי גג.

 .1.5למידת עמיתים – הקמת פורום ארצי של רשויות
“בצמיחה מואצת” בהובלת משרד הפנים

כפי שצוין בפרק הממצאים ,כיום לא מתקיימים תהליכי למידה פורמליים ברמה הארצית בנוגע לאתגרים של הסכמי
הגג ואין פלטפורמה של שיתוף בידע בין הרשויות החתומות על הסכם הגג ,אף ש 29-רשויות מקומיות כבר חתמו
על הסכמי גג (נכון ליום כתיבת המסמך) .כל רשות נערכת באופן עצמאי ולכן נוצר ואקום של ידע מקצועי ברמה
המקומית וגם ברמה הלאומית בכל הנוגע לדילמות ולדרכי ההתמודדות האפשריות של הרשויות עם השלכותיהם
של הסכמי הגג .על כן ,אנו ממליצים שמשרד הפנים יפעל לקדם יוזמות ותהליכים לתכלול ,ניהול ,הפצה ושימור
הידע המצטבר באמצעות הקמה וניהול של מנגנוני בקרה ולמידה ברמה הארצית.
על פי המתווה המוצע ,משרד הפנים יפעל להקמת פורום שבו יהיו נציגים בכירים מכל הרשויות החתומות על
הסכם הגג .המטרה המרכזית של הפורום היא לקדם תהליכי שיתוף בידע ולמידה בנוגע למגוון רחב של סוגיות
הקשורות למימוש הסכם הגג ולהתמודדות עם אתגרים ,חסמים וקשיים הנובעים מההשפעות של גידול עירוני
מואץ .מעבר לכך ,פעילות הפורום נועדה לקדם את התפיסה של הסכמי הגג כפרויקט לאומי בעל השלכות ארוכות
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טווח .הקמה וניהול של פלטפורמת למידה משותפת תאפשר שימור של ידע מצטבר ולמידה לטווח ארוך.
מטרות הפורום
 .1חיזוק היכולת של המועצות המקומיות להתוות ,ליישם ולקדם את מדיניות הרשות ביחס להסכמי הגג
 .2הקניית ידע ,כלים ומיומנויות בסוגיות של ניהול תהליכי גידול מואץ
 .3חשיפה לרעיונות וליוזמות חדשות של גורמים למיניהם ושל גופים הפועלים במרחב השלטון המקומי
 .4למידת עמיתים וחיזוק שיתופי הפעולה בין הרשויות המקומיות
 .5העמקת ההיכרות והשיח המשותף עם השלטון המרכזי
 .6העשרת הידע – למידת תחומי תוכן ומודלים חדשניים המשמשים את הרשויות (למשל :מודלים לפיתוח
יישובים ,פיתוח כלכלי ברשויות ,איכות חיים ועוד)
 .7למידת עמיתים – מינוף היכולות והידע המקצועי של המשתתפים באמצעות חשיבה ולמידת עמיתים המביאה
לידי ביטוי את ניסיונם של המשתתפים
 .8ממשק עם השלטון המרכזי – קיום דיאלוג עם משרדי ממשלה מתוך למידה הדדית
 .9קידום משימות משותפות – איתור סוגיות המעסיקות את הרשויות השותפות ועשייה משותפת להתמודדות
איתן.

 .1.6הפקת לקחים ארצית באמצעות השוואה בין רשויות מקומיות
ודיון במקרי בוחן

		

לנוכח מורכבות האתגר של התמודדות עם השלכות הסכם הגג וחשיבותו הלאומית ,חשוב מאוד לאסוף מידע,
לנתחו ולהפיק לקחים .במסגרת תפקידו של משרד הפנים כגורם האחראי לתכלול מערך הידע של תחום הגידול
המואץ ברשויות המקומיות ,על המשרד לפעול לריכוז הידע המצטבר .על פי המתווה המוצע ,משרד הפנים
ישמש מרכז ידע החותר לאיסוף ,מיפוי וניתוח של מידע על פי עקרונות של מחקר אקדמי .המשרד ימנה גורם
אחראי (בתוך יחידת המחקר והמידע באגף בכיר לתכנון מדיניות) לתכלול הידע במטרה לספק לרשויות המקומיות,
למשרדים ממשלתיים ולציבור חומרים ונתונים על מימוש הסכמי הגג בישראל .הידע המקצועי המצטבר ייאסף
באופן נטול פניות ,יתבסס על מגוון מקורות ויוצג באופן נוח ותמציתי.
התוצר העיקרי של תהליך זה יהיה דוחות מחקר תקופתיים שמטרתם להקיף את הנושא של גידול מואץ בערי
ישראל על כל היבטיו והשלכותיו :רקע תיאורטי והיסטורי ,נתונים ,תקציב ,השפעות ,מחקר משווה וכדומה .בסיום כל
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עבודת מחקר יוצגו הממצאים בפני הנהלת משרד הפנים ויחידותיו הרלוונטיות ,רשויות מקומיות ובייחוד במסגרת
מפגשי הפורום הארצי לרשויות בצמיחה מואצת.
תהליכי הפקת לקחים הם מרכיב של מערכת הלמידה הארגונית ,ומטרתם להשיג הבנות חדשות לגבי בעיות
שיטתיות ,ולהשתמש בהבנות אלו להגברת האפקטיביות והיעילות מתוך חתירה להשגת שיפור מתמיד בביצועי
הרשות המקומית .מטרת העל של תהליך הלמידה היא לייצר "תורה מקצועית" להתמודדות של השלטון
המקומי והשלטון המרכזי בישראל עם תופעת האורבניזציה המואצת ולבסס עקרונות עבודה שיהיה אפשר
לאמץ במסגרת תהליכי חקיקה ותוכניות ממשלתיות בעתיד.

 .1.7הקמת ועדת היגוי וחיזוק מעמד המחוז בתהליך העבודה מול
הרשויות

		

בראיונות האבחון שבוצעו עלה כי עד כה ,מעורבותו של משרד הפנים בהסכמי הגג היתה מינימלית .עם זאת,
בקרב בכירי הרשויות שראיינו עלתה ציפייה לראות מעורבות של משרד הפנים כגורם תומך ,מקדם ומסיר חסמים
בעבור הרשויות .כפי שציינו ,מודל העבודה לצמיחה ארגונית יוכל להתממש במיטבו אם משרד הפנים יפעל כגורם
המאפשר את התנאים הנדרשים להצלחת הרשות המקומית ,מתוך התאמת פתרונות המכירים בייחודיות של
כל רשות .לצד הרצון של בכירי הרשויות המקומיות לראות את משרד הפנים כשותף וגורם תומך ,ישנו
חשש שמשרד הפנים יתערב התערבות מעכבת וחוסמת על בסיס תפיסת תפקידו כרגולטור בלבד בתהליך.
המלצתנו בנידון היא להקים ועדת היגוי ייעודית שתורכב מנציג מטה של משרד הפנים ונציג של המחוז
הרלוונטי לצד נציגות של הקבינט לניהול הצמיחה של הרשות (תרשים  .)9ועדת ההיגוי תלווה את תהליך
הצמיחה הארגונית של הרשות מתוך תפיסה שמאפשרת ומקדמת הסרת חסמים לצד רגולציה מינימלית
הנדרשת בתוקף תפקידו הסטטוטורי של משרד הפנים .בפרק האחרון ,המפרט את מודל העבודה לצמיחה ארגונית,
יתוארו עקרונות העבודה של ועדת ההיגוי ,ויודגש שהרשות היא מובילת התהליך בסיוע נקודתי של משרד הפנים.
לצד הקמתה של ועדת היגוי ,חשוב מאוד שתהיה מעורבות אקטיבית ומסייעת של נציג המחוז של משרד הפנים.
מעורבות של המחוז יכולה לסייע רבות לרשויות בהסרת חסמים ובקידום מהלכים מול מטה משרד הפנים .בראיונות
שקיימנו עלתה התחושה שהמחוז לרוב אינו מעורב מספיק בתהליכים ארגוניים ובמקרים רבים הוא נתפס כגוף
רגולטורי בלבד ,אך עם זאת במקרים רבים המחוז צוין כגורם שיודע להניע תהליכים ולהסיר חסמים .לעניות דעתנו
בממשק העבודה של משרד הפנים מול הרשות ,למחוז חייב להיות תפקיד מרכזי ונציגו צריך לשמש איש הקשר
המידי של משרד הפנים בעבור הרשות .המחוז משמש חוליה מקשרת בין השלטון המרכזי ובין הרשות ,ועל כן
הטמעת תהליך עבודה אפקטיבי ומאפשר ,על בסיס עקרונות תפיסת ההפעלה ,יחזקו את מעמד המחוז כגורם
מוביל ביישום המדיניות של משרד הפנים.
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נציג 2
קבינט ניהול
הצמיחה

מ נציג מטה
שרד הפנים

רשות
מנכ"ל

נציג
משרד המחוז
פנים

נציג  1הון
קבינט ושי
אנ

תרשים  :9תיאור חברי ועדת ההיגוי לליווי רשות בתהליכי גידול מואץ

 .1.8ביסוס מעמדו של משרד הפנים בתהליך המשא ומתן על חתימת 		
הסכם

לנוכח מעורבותו המינימלית של משרד הפנים במשא ומתן של הרשויות שחתמו על הסכמי גג מול רמ"י ומשרד
השיכון עד כה ,משרד הפנים מוביל כיום מהלך להטעמת פרק מוניציפלי בהסכמי גג עתידיים והסכמים הנתונים
במשא ומתן .הפרק המוניציפלי אמור לכלול את ההתייחסות לתקצוב ההיבטים המוניציפליים בהסכם הגג הכוללים
תקצוב בעבור מימון ביניים של העלויות הנוספות הנובעות מתוספת האוכלוסייה ותקצוב של חבילת סיוע בתחום
הארגוני .בנוסף ,על הפרק המוניציפלי לכלול נספח של תחזית תקציבית רב-שנתית של גזבר הרשות המקומית
לאור נתוני הסכמי הגג .נספח זה יאפשר להעריך את ההיערכות הכלכלית של הרשות לתמורות הצפויות ולנתח
את השפעתן על ההכנסות וההוצאות של הרשות.
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כדי למצב את עצמו כגורם מרכזי "ששומר" על הרשויות המקומיות באמצעות סיוע בבחינת הסכמי הגג
במהלך תהליך המשא ומתן ,על משרד הפנים לפעול לסייע לרשות בבחינת השלכות הסכם הגג עוד לפני
הסיוע שלאחר החתימה על ההסכם .סיוע זה יכלול בחינה של היבטי איתנות כלכלית בהתאם למודל הכלכלי
ובחינת התשתיות הארגוניות של הרשות .בנוסף לכך ,ליווי מקצועי של משרד הפנים בשלב המשא ומתן יתרום
לתהליך ליווי עתידי ויהווה בסיס לסיוע של משרד הפנים במסגרת סל הסיוע לרשות.

 .1.9שילוב ידע ותורה מקצועית קיימת במסגרת הסיוע הארגוני 			
לקידום תהליכי הון אנושי ופיתוח מצוינות ברשויות המקומיות

מתוקף תפקידו ,משרד הפנים פועל לחיזוק ההון האנושי ברשויות המקומיות מתוך שמירה על כללי מנהל תקין
ומסגרות תקציב .במסגרת פעילותם בתחום ההון האנושי פיתחו משרד הפנים ומערכת המפעמים כלים מתודולוגיים
רבים לשיפור הידע המקצועי ותהליכי העבודה ברשויות המקומיות .כחלק מליווי תהליכי צמיחה ארגונית ברשויות
החתומות על הסכם גג ,על משרד הפנים לפעול להטמעת מתודולוגיות קיימות (וגם מודלי עבודה חדשים) באופן
אחיד ברשויות הרלוונטיות ולמנוע מצב של חוסר אחידות במתודולוגיה ובשפה המקצועית ,מתוך תפיסה של מינוף
תהליך הצמיחה הדמוגרפית כהזדמנות לקידום תהליכי שיפור והתמקצעות של הרשות המקומית כארגון
נותן שירותים.
לדוגמה ,תהליך הערכת ביצועי עובדים יהיה חלק ממערך של פיתוח וצמיחה ארגונית ואפשר להטמיעו באמצעות
מודל עבודה קיים שפיתח מפעם שפלה לניהול תהליך הערכת ביצועי עובדים ברשויות המקומיות 26.ישנה
חשיבות רבה להטמעת תהליך הערכת ביצועי עובדים מכיוון שתהליכי הערכה ומשוב הם מכלי הניהול החשובים
שיש להנהלת הרשות .כאשר התהליך מופעל נכון ,זהו מנגנון מרכזי המאפשר הגברת מחויבות עובדים ,פיתוח
יכולות ניהול ושיפור ביצועים .בתהליך זה בוחנים ביצועים ,הישגים ,הזדמנויות לשיפור ,התנהגויות והיבטים
תרבותיים ,מתוך דגש על שיפור התקשורת בין מנהלים לעובדים והגדרת יעדים לשנת העבודה העוקבת.
מצוינות עובדים ברשויות המקומיות היא תחום מתפתח בשנים האחרונות בשלטון המקומי בארץ .ישנו רצון
לתגמל ולהוקיר את העובדים המצטיינים ,ובהרבה מן הרשויות המקומיות תהליכי הערכת ביצועי עובדים הנם
חלק משגרת הארגון במשך שנים רבות ,אך לעומת זאת ,ברשויות מקומיות אחרות תהליכי הערכת ביצועי עובדים
אינם מתקיימים כלל .אתגרי הצמיחה המואצת ידרשו מהרבה רשויות מקומיות לקחת צעד קדימה בתחום הניהולי
ועל כן אנו ממליצים לשקול שילוב תהליך הערכת ביצועי עובדים בסל הסיוע הארגוני במסגרת מודל העבודה
לצמיחה ארגונית .כיוון שיש הבדלים ניכרים בין הרשויות המקומיות במידת היכרותם עם תהליכי הערכת עובדים,

 26קווים מנחים לניהול תהליך הערכת עובדים ברשויות מקומיות ,מפעם השפלה ,מאי .2017
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יש להתאים את תהליכי ההערכה למידת הבשלות של הרשות המקומית ולקבוע מהו התהליך הנדרש לרשות ,אך
עם זאת ,הבסיס המתודולוגי לתהליכי הערכת ביצועי העובדים חייב להיות זהה.

 .1.10הטמעת תפיסה אזורית מתכללת ויישומה באמצעות פלטפורמות 		
ניהול אזוריות

מיפוי של הרשויות החתומות על הסכם מעלה כי במקרים רבים מדובר ברשויות השוכנות בסמיכות גיאוגרפית זו
לזו .תופעה זו בולטת בעיקר במרכז הארץ (לדוגמה :אור יהודה ,לוד ,רמלה ,באר יעקב ,ראשון לציון ,מודיעין) ,אך
היא קיימת גם באזורים אחרים .כיוון שההצלחה הכלכלית של הרשויות הצומחות ובניית חוסנן הכלכלי תלויות
ביכולת של הרשויות לשווק ולאכלס אזורי תעסוקה ,באופן טבעי נוצרת תחרות אזורית על שיווק האזורים הללו.
תחרות זו עלולה ליצור חוסר איזון ,שכן ייתכן שהצלחה של רשות אחת בשיווק אזורי תעסוקה תבוא על חשבונן
של רשויות שכנות .מעבר לכך ,יש להביא בחשבון שהרשויות שחותמות על הסכם הגג נבדלות זו מזה בתשתית
הכלכלית והקהילתית שלהן ,ועל כן צמיחה מואצת אזורית עלולה להגדיל פערים קיימים שיעמיקו את השונות
הקיימת מלכתחילה .בתהליך האבחון עלתה באופן מובהק העובדה שכיום אין ראייה אזורית מתכללת לוויסות
"התחרות" בין הרשויות ולקידום יתרונות יחסיים של רשויות ואינטרסים משותפים .מעבר לכך ,במצב של צמיחה
דמוגרפית משמעותית יש ערך רב לאיגום משאבים בין רשויות שכנות הצומחות במהרה ,לא רק בהיבטים של
מיזמים כלכליים ,אלא גם בתחומי קהילה ,שירות לתושבים ,סביבה ועוד.
קידום של תפיסה אזורית באמצעות הפלטפורמה של אשכולות אזוריים הוא אחד המהלכים המרכזיים שמשרד
הפנים מוביל בשנים האחרונות ,ונכון להיום קמו עשרה אשכולות אזוריים ברחבי הארץ ,חמישה מהם בשנת .2018
אשכול רשויות מקומיות מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות שכנות שחוברות יחד כדי להעלות את איכות
החיים לתושב ,מתוך מיצוי ואיגום של משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת במגוון נושאים .האשכול פועל לייעול
אספקת שירותים מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון לגודל ,הנגשת שירותים חדשים ומותאמים על
ידי השגת ספי כניסה אזוריים ,תכנון וניהול אזורי של תחומים מרחביים וחוצי גבולות מוניציפליים ולפיתוח אזורי
27
על ידי הובלה ותכלול של מהלכים אזוריים במגוון תחומים כלכליים ,חברתיים וסביבתיים.
אנו ממליצים לחבר את הפלטפורמה של האשכולות האזוריים להתפתחות של רשויות במסגרת הסכמי גג .המלצה
זו מתחברת למדיניות הקיימת של משרד הפנים ולפלטפורמה מגובשת היטב המגובה בשיטת הפעלה סדורה
המוגדרת לפרטים במדריך ההפעלה להקמת אשכול .התשתית הקיימת לפעילות האשכולות מהווה פלטפורמה

 27אשכול אזורי של רשויות מקומיות – מדריך הפעלה (משרד הפנים ,משרד האוצר וג’וינט ישראל – אלכא המכון למנהיגות
וממשל).
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אידאלית לקידום ראייה אסטרטגית אזורית של יישובים בצמיחה מואצת המתמודדים עם אתגרים דומים .אם
רשות צומחת כבר חברה באשכול אזורי יש לבחון את התפתחותה כחלק ממהלך של אסטרטגיה אזורית כדי לקדם
תכנון והנעה של מהלכים שמטרתם להביא לחיזוק ופיתוח של האזור .אם רשות אינה חברה באשכול אזורי כדאי
לשקול להצטרף לאשכול קיים או להקים אשכול חדש .בהקשר זה יש להביא בחשבון את הגדרות הסף לחברות
באשכול כפי שהוגדרו במדריך ההפעלה להקמת אשכולות אזוריים (כגון דרישת סף של גודל מקסימלי של 100
אלף תושבים לרשות חברה באשכול ,ממוצע אשכול סוציו-אקונומי שלא יעלה על  ,6חברות של רשות אחת לפחות
שבה יותר מ 50%-מהתושבים הנם בני מיעוטים ,דרישת סף של רשויות שבהן מדד הפריפריאליות אינו עולה על
 5ועוד) .לאור מגבלת דרישות הסף להקמת אשכולות ,אנו סבורים שיש מקום לבחון אפשרות לעדכון הדרישות
והתאמתן בעבור רשויות בצמיחה מואצת.
בנוסף לאשכולות האזוריים ,משרד הפנים הקים בשנתיים האחרונות שבע ועדות גיאוגרפיות לצורך קידום ראייה
רוחבית ואזורית .הוועדות בוחנות סוגיות מגוונות ,כגון שינויי גבולות בין הרשויות המקומיות ,חלוקת הכנסות
מאזורים מניבים כמו אזורי תעשייה ,מסחר ,שירותים ,בסיסי צבא ,מחצבות ועוד ,הפיכת רשויות ממועצות מקומיות
לעיריות ולעיתים גם איחוד רשויות מקומיות .לאור השינויים הצפויים ברשויות החתומות על הסכמי גג ,הוועדות
הגיאוגרפיות צפויות לעסוק בסוגיה של חלוקת ההכנסות בין הרשויות הצומחות באופן מוגבר בעשור הקרוב ,על כן
יש מקום להיערכות מוקדמת לצמיחת הרשויות על בסיס נתוני צמיחה חזויים במסגרת הפלטפורמה של הוועדות
הגיאוגרפיות .במציאות של תחרות על משאבים פנויים והפרת איזונים כלכליים קיימים ,הוועדות הגאוגרפיות הן
ערוץ חיוני למציאת פתרונות מאוזנים ברמה האזורית ולקידום ראייה אזורית של הגדלת הכנסות.
ועדת ההיגוי לליווי הרשויות בצמיחה מואצת ,שעל פי המתווה המוצע תכלול נציגות מחוזית של משרד הפנים,
יכולה לשמש גורם המקדם ראייה אזורית וחיבור של רשויות לאשכולות קיימים וחדשים ולפעול לקידום תהליכים
במסגרת הוועדות הגיאוגרפיות .אנו ממליצים לבחון כבר בתחילת תהליך הליווי של הרשות את האפשרויות
הקיימות לשילוב בין צמיחת הרשות ובין הפלטפורמות הקיימות כיום לקידום איזונים ואינטרסים אזוריים .קיומן
של פלטפורמות לקידום של אסטרטגיה אזורית ומדיניות משרד הפנים רק מחזקת ומדגישה את מידת הישימות
של המלצה זו.

 .1.11בניית תוכנית הדרכה לניהול צמיחה עירונית מואצת

במסגרת פעולות משרד הפנים להקמה וניהול של פלטפורמות לתכלול ,ניהול והפצה של ידע בתחום הצמיחה
העירונית ,יש מקום לבניית תוכנית הדרכה לניהול אתגרי הצמיחה המואצת ,מעבר למפגשי הפורום הארצי שיוקם.
תוכנית ההדרכה נחוצה כדי להטמיע בקרב נציגי הרשויות המקומיות את הידע הנדרש לניהול הוליסטי ורב-מערכתי
של אתגרי הצמיחה בעיר בהתאם לעקרונות המודל לצמיחה ארגונית בהסכמי גג .אנו ממליצים על בניית מערך
הדרכה שישלב בין הרצאות של מומחי תוכן במגוון תחומי הצמיחה העירונית ובין התנסות פעילה של המשתתפים
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במודלים ובכלי עבודה יישומיים שיפורטו בהמשך מסמך זה .תוכנית הדרכה המאפשרת לנציגים ממגוון רשויות
להתנסות באיסוף נתונים ומידע על הרשות שלהם ,בניתוח של הנתונים ובגזירת המלצות אופרטיביות ,תסייע
ליישום אפקטיבי של תהליכי העבודה הנדרשים ברשות .מטרת הקורס היא להכשיר נציגים של הרשויות המקומיות
הרלוונטיות לעבודה על פי מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג .על פי המתווה המוצע ,משתתפי הקורס
יוגדרו כמובילי צמיחה עירונית ברשות ועליהם להיות חברים בקבינט הצמיחה העירונית של הרשות .הפעלת
הקורס נדרשת לפני היציאה לדרך ,עם הטמעת המודל לצמיחה ארגונית או לפחות בסמיכות לכניסת הרשויות
המקומיות לתהליך העבודה.
תוכנית ההדרכה תנוהל על ידי מערכת המפעמים ,הפועלת כדי לסייע לרשויות המקומיות לפעול לשיפור ביצועיהן
באמצעות שכלול של הידע המקצועי ותהליכי העבודה .בהתאם למודל העבודה הקיים של מערכת המפעמים,
שבו לכל מפעם כמה תחומי התמחות ארציים ,ימונה מפעם האחראי לקידום מערך ההכשרה בתחום הצמיחה
העירונית .המפעם המתמחה ימונה לפתח תוכנית הדרכה ולהטמיע אותה בכלל הרשויות הרלוונטיות באמצעות
המפעמים האזוריים והאגף לתכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים.
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צמיחה ארגונית
בהסכמי גג
מודל עבודה
פרק שישי
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כדי ליישם את ההמלצות בעבור הרשות המקומית ומשרד הפנים ,פותח מודל עבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי
גג .מודל זה מבוסס על עקרונות תפיסת ההפעלה שפורטו בפרק שלישי (בסיס תאורטי לגיבוש פתרונות יישומיים
בעבור אתגרי הסכמי הגג) והוא מהווה תרגום יישומי של ההמלצות והתובנות שהוצגו במסמך זה עד כה .פרק זה
יתאר את המודל שפותח על בסיס הממצאים וההמלצות ,ומטרתו המרכזית של מודל העבודה היא להציע מסגרת
מארגנת לתהליך סיוע לרשויות בהסכמי גג ,הצומחות באופן מואץ .מטרת התהליך היא להתאים את כלל
המערכות הארגוניות (הכוללות היבטים של הון אנושי ,תהליכי תכנון ,שירותים לתושב ,ניהול ובקרה) של
הרשות לגידול הדרגתי ומואץ בכמות התושבים ,ומודל העבודה יגדיר את תהליך העבודה ואת ממשקי העבודה
בין שלושת הגורמים המרכזיים בתהליך :הרשות המקומית ,משרד הפנים ויועצים ארגוניים חיצוניים לרשות.

רשות מקומית

יועצים ארגוניים

משרד הפנים

מערכת היחסים וממשקי העבודה בין שלושת הגורמים הללו יתוו תהליך עבודה רב-שנתי שמטרתו לסייע לרשות
לעמוד באתגרי הגידול המואץ שלה (הנגזרים מחתימתה על הסכם גג) כפי שזוהו ותועדפו בתהליך אבחון ומיפוי
נתונים מקדים .בהתאם לתפיסת ההפעלה של מודל העבודה תפקידו של משרד הפנים הוא לאפשר את התנאים
הנדרשים להצלחת הרשות המקומית (בהתאם להמלצות עבודה זו) ,ולהתאים פתרונות המכירים בייחודיות
של כל רשות .מטרת התהליך היא להעצים ולחזק את הרשות המקומית ,ומנגנוני העבודה המלווים אמורים
לבטא זאת באמצעות תמיכה מסייעת של משרד הפנים ,שהוא גוף תומך ומאפשר המקדם תהליכים לצד
בקרה על יישום איכותי .לצורך מימוש ויישום של תהליכי העבודה יתקשר המשרד עם יועצים שילוו את התהליך
וישמשו גורם מקצועי המסייע לרשות לממש את המודל .הרשות המקומית מצידה תקצה את המשאבים
הניהוליים והארגוניים הנדרשים כדי לקדם את הצלחת התהליך ותפעל לקידום מערכתי של טיפול באתגרי
הגידול המואץ.
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הנושאים המרכזיים שיטופלו במסגרת המודל
אבחון צרכים הנוגעים להון אנושי ברשויות המוגדרות רשויות בתהליך גידול מואץ
היערכות הרשות המקומית לחתימה על הסכם גג – עקרונות וקווים מנחים
התאמת תוכנית סיוע לרשויות הנבחרות
התאמת המבנה הארגוני של הרשויות לצרכים המשתנים וחיזוק יכולות הרשות
הוספת תקנים בהתאמה לקצב הצמיחה על בסיס מודל תקנון ארצי מתוקף
הקמה וטיוב של יחידות מחוללות שינוי בארגון
סיוע לרשות בשמירה על רמת השירות לתושב בתחומי הליבה
סיוע בשילוב העובדים החדשים
שיפור תהליכים מערכתיים בארגון – חיזוק יכולות הרשות לתכנון רב-שנתי ובקרה
בנוגע ליעדי הצמיחה הדמוגרפית
הנחיות לרשויות לקראת אכלוס שכונות חדשות
תשומות נדרשות מצד משרד הפנים והערכת עלויות להטמעת המודל ברשויות.
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 .1.1תיאור מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג

מודל העבודה מתווה תהליך עבודה שבנוי מחמישה שלבים מרכזיים:

-1היערכות לחתימה
על הסכם גג/שיפור
והערכות במסגרת
הסכם קיים

ריכוז המלצות לפעולה

אבחון מצב קיים

ברשויות שלקראת חתימה על הסכם הגג שלב זה יוקדש לבחינת מידת
ההיערכות של הרשות לקראת אתגרי ההסכם המוצע .ברשויות שכבר חתומות
על הסכם הגג שלב זה יוקדש ללמידה וניתוחשל סטטוס הרשות בכל תחומי
הצמיחה המואצת ולגיבוש מסקנות בנוגע להערכות נדרשת של הרשות
המקומית על פי הנתונים של הסכם קיים.

בסיום שלב ההיערכות ,כל רשות תבחר אם להטמיע את המסקנות
וההמלצות של השלב הראשון באופן עצמאי או במסגרת מתווה העבודה
המוצע של מודל הצמיחה הארגונית בהסכמי גג בליווי משרד הפנים.
במידה והרשות בוחרת להמשיך לתהליך בליווי וסיוע משרד הפנים מתווה
העבודה יימשך בהתאם לשלבים הבאים של המודל.

-2הקמת תשתית
ניהולית תומכת

-3התאמת סל סיוע
לרשות הצומחת

אסוף נתונים ומיפוי

הכשרת מובילי צמיחה כינוס ועדת היגוי מלווה
עירונית ברשות

NO

GO

הקמת קבינט לניהול
הצמיחה

הקמת גוף לניהול תהליך הצמיחה העירונית בתוך הרשות ולליווי חיצוני של
התהליך
התאמת סל סיוע לצורכי בניית תוכנית עבודה רב הצבת יעדים הוליסטיים
שנתית מותאמת יעדים בתחומי הליבה של
הגידול המואץ
הצמיחה המואצת
בשלב זה כל רשות תעבוד בהתאם לתוכנית סיוע ייחודית המותאמת ל"סיפור"
הצמיחה הייחודי שלה
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-4הטמעה ויישום

הקמה/חיזוק
הקמת פורומים הטמעת/שיפור ליווי שוטף של חיזוק מבנה
תהליך הערכת עבודת המנהלת ארגוני  -מימוש יחידות "מחוללות
חוצי ארגון
שינוי"
מפתח תקינה
הארגונית
לתחומי הליבה ביצועי עובדים
על פי צמיחה

יישום ומימוש התכנון האסטרטגי בשלבי ההיערכות לאכלוס תושבים ובעת האכלוס
בהתאם לתוכנית העבודה ובמיקוד על שיפור תהליכים מערכתיים וחיזוק ההון האנושי
-5בקרה והפקת
לקחים

למידת עמיתים -

בקרות תקופתיות של
הפקת לקחים
הפקת לקחים ארצית
באמצעות השוואה מקומית בכל רשות יעדי תוכנית העבודה הקמת פורום ארצי
של רשויות "בצמיחה
הרב שנתית
רשותית ודיון במקרי באמצעות וועדת
מואצת"  -בהובלת
ההיגוי
בוחן
משרד הפנים

בקרה שוטפת ברמה המקומית וברמה הארצית הכוללת איגום מסקנות ולמידה ברמה
הלאומית בנושא של התמודדות מוניציפלית עם צמיחה מואצת

תרשים  :10שלבי מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג
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 .1.2בחינה של כניסת רשויות מקומיות לתהליך ליווי ארגוני

מטרת מודל העבודה היא כאמור לסייע לרשויות שצומחות באופן מואץ לאחר שחתמו על הסכמי גג
להתאים את כלל המערכות הארגוניות שלהן לגידול ההדרגתי בכמות התושבים .כמו כן אפשר להרחיב את
היריעה ולהחיל את המודל גם על רשויות בצמיחה מואצת על פי ההגדרה של גידול עירוני מואץ ,אך עבודה זו
מתייחסת באופן ספציפי לרשויות בהסכם גג.
המודל מתייחס לשתי קבוצות של רשויות ולקבוצה שלישית פוטנציאלית:
 .1רשויות החתומות על הסכם גג
 .2רשויות לקראת חתימה על הסכם גג או בתהליך בחינה של חתימה על הסכם
 .3אפשר להחיל את המודל גם על רשויות הצפויות לצמיחה מואצת ללא חתימה על הסכם גג (בכפוף למדיניות
משרד הפנים בנושא).
רשויות מקומיות בקטגוריה הראשונה יוכלו לבחור אם להיכנס לתהליך ליווי של משרד הפנים על פי מודל העבודה
שיפורט בהמשך המסמך .רשויות בקטגוריה השנייה ,קרי רשויות שלקראת חתימה על הסכם גג (בתהליך משא
ומתן או בתהליך בחינה לקראת החלטה) יוכלו לקבל סיוע של משרד הפנים בעת המשא ומתן על הסכם הגג על
פי מתווה שיכלול ייעוץ של המשרד בהובלת המחוז הרלוונטי לבחינת השלכות הסכם הגג .המתווה יעשה שימוש
במודל הכלכלי לבחינת השפעת תוספת יחידות דיור על חוסנן הכלכלי של רשויות מקומיות (להלן" :שלב מקדים").
בהמשך ,לאחר חתימה על הסכם גג ,הן יוכלו לבחור אם להצטרף לתהליך עבודה בדומה לרשויות בקטגוריה
הראשונה .הקטגוריה השלישית מתייחסת למסלול אופציונלי עתידי ,בכפוף להחלטת משרד הפנים ביחס לרשויות
הצומחות באופן מואץ ללא הפלטפורמה של הסכם גג.
משרד הפנים יבחן את הכללתן של רשויות מקומיות בתהליך הליווי הארגוני בהתאם לתרשים זרימה (ראו תרשים
 )11הממפה את המסלולים האפשריים להכללה או אי הכללה של רשויות מקומיות בתהליך.
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האם הרשות חתומה
על הסכם גג?

לא
הרשות לא
רלוונטית לתהליך

לקראת חתימה
על הסכם

כן,
אחרי חתימה

לא ,אך היא צומחת
בקצב מואץ ללא
הסכם גג

הערכות לחתימה
על הסכם גג

שיפור והערכות
במסגרת הסכם
קיים

שיפור והערכות
במסגרת הסכם
קיים

הקמת תשתית
ניהולית תומכת

הקמת תשתית
ניהולית תומכת

הקמת תשתית
ניהולית תומכת

התאמת סל סיוע
לרשות הצומחת

התאמת סל סיוע
לרשות הצומחת

התאמת סל סיוע
לרשות הצומחת

ליווי הרשות
בהטמעה

ליווי הרשות
בהטמעה

ליווי הרשות
בהטמעה

בקרה והפקת
לקחים

בקרה והפקת
לקחים

בקרה והפקת
לקחים

חתימה על
הסכם

תרשים  :11תרשים לבחינת כניסת רשויות מקומיות לתהליך ליווי ארגוני

מסלול אופציונלי להרחבת
תהליך העבודה בכפוף
למדיניות משרד הפנים
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שלב ראשון -
היערכות לחתימה על הסכם גג או שיפור והיערכות במסגרת הסכם גג קיים
-1-

ריכוז המלצות לפעולה

היערכות לחתימה
על הסכם גג/שיפור
והערכות במסגרת
הסכם קיים

אבחון מצב קיים

אסוף נתונים ומיפוי

ברשויות שלקראת חתימה על הסכם הגג שלב זה יוקדש לבחינת מידת
ההיערכות של הרשות לקראת אתגרי ההסכם המוצע .ברשויות שכבר חתומות
על הסכם הגג שלב זה יוקדש ללמידה וניתוחשל סטטוס הרשות בכל תחומי
הצמיחה המואצת ולגיבוש מסקנות בנוגע להערכות נדרשת של הרשות
המקומית על פי הנתונים של הסכם קיים.

תוצרי השלב הראשון
• אומדן חוסן כלכלי של הרשות המקומית ביחס לתחזיות מימוש הסכם הגג
• היערכת הסטטוס של הרשות אל מול אתגרי הסכם הגג בכל תחומי הליבה של הצמיחה המואצת
• היערכת מצב תקינה ברשות אל מול מצב רצוי
• מודל רצוי להפעלת מנהלת הסכם הגג
• המלצות ראשוניות לפעולת הרשות על בסיס מסקנות תהליך האבחון
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תוכן השלב הראשון של מודל העבודה משתנה ביחס לסטטוס של הרשות .אם הרשות נערכת לקראת חתימה
על הסכם הגג ,פעולות הלימוד והאבחון יוקדשו לבחינת מצב הרשות וההשלכות של הסכם הגג אל מול משאבים
קיימים ברשות .אם הרשות כבר חתומה על הסכם גג ,מטרת הפעולות בשלב זה היא לבחון את ההסכם הקיים ואת
סטטוס הרשות ביחס לאתגרים שההסכם שלה מציב בפניה.
מודל העבודה בנוי כך שהשלב הראשון ילווה בבחינה חיצונית של יועצים מקצועיים מטעם משרד הפנים .יועץ
חיצוני הוא שיבחן את סטטוס הרשות ,בעיקר משום שניתוח סטטוס הרשות באמצעות יועצים חיצוניים יהיה בלתי
אמצעי ויאפשר להאיר באור חדש נושאים רבים שלא היו מקבלים התייחסות הולמת בבחינה פנים-ארגונית ,ויש
בכך יתרון גדול .ההתקשרות עם היועצים בשלב זה היא באחריות הרשות המקומית ובמימון משרד הפנים .היועצים
ייבחרו בהתאם לתנאי סף על פי פרמטרים שיוגדרו על ידי משרד הפנים .מעבר לכך ,כדי לייצר אחידות ויכולת
השוואתית בין רשויות שונות נדרשת הטמעה של מתודולוגיה אחידה על בסיס כלי ניתוח זהים .לאחר סיום שלב
זה ,כל רשות מקומית תחליט אם להמשיך את תהליך ההיערכות הארגונית שלה באופן עצמאי או להיכנס לתהליך
עבודה בהתאם למודל לצמיחה ארגונית בליווי משרד הפנים.

. 1.3.1איסוף נתונים ומיפוי – במסגרת היערכות לחתימה על הסכם גג
כשמדובר ברשות מקומית שטרם חתמה על הסכם גג ,משרד הפנים יפעל כאמור לסייע לרשות בבחינת השלכות
הסכם הגג .שלב זה יכלול כמה בדיקות לגיבוש חוות דעת בנוגע לסטטוס הרשות ומידת מוכנותה להיכנס להסכם
גג.

 .1.3.1.1בחינת האיתנות הכלכלית של הרשות המקומית
בחינה זו תתבצע על בסיס המודל הכלכלי של משרד הפנים כדי למנוע מצב שכל רשות מבצעת את בדיקותיה
בכלים משלה על בסיס מתודולוגיה משלה .בדיקת האיתנות הכלכלית של הרשות תתבצע על בסיס איסוף מידע
תכנוני (תוכניות מאושרות ומתוכננות) ,מידע מלא על גבייה והוצאות הרשויות (מדוחות מבוקרים) ומידע בדבר
שיווק והתחלות בנייה של פרויקטים .את הנתונים הללו יש להזין למודל כדי לאפשר חיזוי של ההשלכות הכלכליות
על הרשות המקומית – בטווח של חמש שנים (טווח מימוש ההסכם ואכלוס יחידות הדיור).
המודל הכלכלי (שפותח על ידי הכלכלן אלכס אלטר) מתבסס על שתי נוסחאות:
 .1נוסחת חוסן כלכלי – חישוב הנוסחה מבוסס על שלושה מדדים (שטח תעסוקה לנפש ,שיעור חיוב ארנונה
שלא למגורים מסך חיוב הארנונה וחיוב ארנונה שלא למגורים לנפש בש"ח) לבחינת החוסן הכלכלי של רשות
לעומת רשויות מקומיות מאוזנות ואיתנות שגודל אוכלוסייתן דומה .שקלול של ערכי שלושת המדדים הללו
מייצר מדד משוקלל ומתוקנן למידת החוסן הכלכלי של הרשות הנבחנת.
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 .2נוסחת "עלות נטו" – מטרתה לתת אינדיקציה לרמת השירות לתושב ברשות ,ביחס לעלות נטו נורמטיבית של
רשויות מקומיות בעלות מדד חברתי-כלכלי שווה .העלות הממוצעת נטו ליחידת דיור היא הפער בין הוצאות
להכנסות של הרשות המקומית על שירותים ממלכתיים ומקומיים – בניכוי ההכנסות מארנונה ממגורים ,חלקי
מספר יחידות הדיור:

• הוצאות הרשות המקומית על שירותים ממלכתיים ומקומיים ()o
• הכנסות הרשות המקומית על שירותים ממלכתיים ומקומיים ()i
• הכנסות מארנונה למגורים ()p
• מספר יחידות דיור ברשות המקומית ()h

תוצאת חישוב נוסחת "עלות נטו" תייצר מדד יחסי לרמת השירות לתושב ברשות כיום לעומת מצב חזוי עתידי
בעקבות מימוש הסכם הגג ברשות .יש לציין כי משרד הפנים יהווה כתובת לסיוע וייעוץ מקצועי ,אך האחריות על
השימוש במודל העבודה היא של הרשות המקומית בלבד .המודל יסופק לרשות המקומית על ידי האגף לתכנון
ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

 .1.3.1.2בחינה של הקמת מנהלת הסכם גג
לפני חתימה על הסכם גג על הרשות להיערך מבעוד מועד ולבדוק את החלופות להקמת מנהלת הסכם גג ואת אופן
התקצוב שלה .אפשר לבצע את הבדיקה הזאת באמצעות מטריצת הדירוגים (נספח א) שהוצגה בפרק ההמלצות
לרשויות המקומיות ,לצד הכנת תוכנית תקציבית בעבור עבודת המנהלת לתקופת זמן מוגדרת ,אך השימוש בכלים
אלה הוא בגדר המלצה בלבד .בשלב זה יש להתמקד בניתוח מצב הרשות ומשאבי כוח האדם (בדגש על תאגידים
עירוניים ואגף ההנדסה) שלה בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של המנהלת (ניהול ופיקוח הנדסי ,ניהול פרויקטים,
ניהול תקציבי ,ריכוז עבודה מול משרדי ממשלה וגורמי חוץ ,ניהול ממשקי עבודה מרובים ועוד).
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 .1.3.1.3בחינת מצב התקינה ברשות
בהתאם להמלצות להיערכות הרשות המקומית לחתימה על הסכם גג ,יש לבחון את מצב התקינה ברשות על ידי
בדיקת מספר המשרות המוניציפליות (סך המשרות ברשות שאינן משרות ייעודיות לחינוך ורווחה ,משרות נבחרים
ופנסיונרים) ברשות בעבור  1,000תושבים כדי לקבל תמונת מצב מתוקננת ויחסית ביחס לרשויות בעלות סדר
גודל דומה .בחינה זו תתבצע אל מול תקן נורמטיבי של  4.5משרות מוניציפליות בעבור כל  1,000תושבים .תוספת
התקנים המוניציפליים הנדרשת תחושב בהתאם למצב התקינה ברשות המקומית ביחס לתקן הארצי ובהתאם
למשתנה המשקלל את היחס בין עלות שולית נטו ליחידת דיור הקיימת ברשות ובין הרמה הנורמטיבית על פי
חתך סוציו-אקונומי .התוצר של בדיקת מצב התקינה יהיה מדד מתוקנן לפער בין מצב התקינה הקיים ובין המצב
הנדרש .מדד זה ישמש אינדיקציה לסטטוס הרשות מבחינת כמות העובדים ויאפשר לרשות העומדת לפני חתימה
על הסכם גג להיערך בהתאם .להלן המשתנים שעל פיהם חושב הערך  Aהמהווה את תוספת המשרות שאושרו:

 – Aתוספת המשרות המוניציפליות שתאושר *
		
 – Sתקן המשרות המוניציפליות ל 1,000-תושבים
 – Eמספר המשרות המוניציפליות ברשות ל 1,000-תושבים
 – Cרמת יעילות – יחס בין עלות שולית נטו ליחידת דיור הקיימת ברשות ובין הרמה הנורמטיבית על פי
חתך סוציו-אקונומי
לצורך המחשה ,להלן דוגמה לחישוב תוספת המשרות הנדרשות בעבור רשות על פי תוספת של  1,000תושבים
חדשים שייקלטו ברשות המקומית (כל החישובים מבוצעים בכלי מרכז למיפוי נתונים – נספח ב) .בדוגמה זו ,מדובר
ברשות שיש בה  45,999תושבים והיא נמצאת באשכול סוציו-אקונומי  .3מספר המשרות המוניציפליות בעבור כל
 1,000תושבים ברשות המקומית הוא  ,2.22כלומר נמוך מאוד ביחס לתקן הממוצע הארצי (פער של  2.28עובדים
בעבור כל  1,000תושבים בעיר) .בנוסף נמצא ברשות כי רמת העלות הנורמטיבית נטו ליחידת דיור היא  4,100ש"ח,
שמהווה  72.44%לעומת ממוצע עלות ליחידת דיור בעבור רשויות באשכול סוציו-אקונומי  ,3שהוא  5,660ש"ח.
מתוך הנתונים הללו חושב כמה תקנים יש להוסיף לרשות המקומית הצומחת בפועל בעבור כל  1,000תושבים
חדשים שייתוספו לאוכלוסיית העיר .להלן טבלאות החישוב לדוגמה:
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45,999

מספר תושבים עדכני ברשות

4.5

תקן משרות מוניציפליות ( )Sל 1,000-תושבים
נתוני כוח אדם
מספר המשרות המוניציפליות ברשות

102

 - Eמספר המשרות המוניציפליות ברשות ל 1,000-תושבים

2.22

רמת עלות נורמטיבית נטו ליחידת דיור

4,100

 - Cרמת יעילות – יחס בין עלות שולית נטו ליחידת דיור הקיימת
ברשות ובין הרמה הנורמטיבית על פי חתך סוציו-אקונומי

72.44%

חישוב תוספת תקנים מוניציפליים נדרשים ()A
כמות תוספת תושבים חדשים לחישוב

1,000

ערך E-S

-2.28

ערך  – E-Sמעל/מתחת לתקן
ערך C – 70–80%

מעל התקן – גדול מ0-

מתחת לתקן – קטן
מ0-

4.5

5.87

בדוגמה שלהלן תוספת המשרות הנדרשת על פי מודל התקינה (הערך של  )Aהיא  5.87משרות מוניציפליות בעבור
כל  1,000תושבים חדשים בעיר .בדוגמה נוכחית ,מספר המשרות שייתוספו בא לפצות מבעוד מועד על מצב
של תת-תקינה ועל קשיים כלכליים הקיימים ברשות.
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 .1.3.1.4דוח השלכות של יישום הסכם הגג
ברשויות שטרם חתמו על הסכם גג ,תיבחן האיתנות הכללית של הרשות המקומית ,תגובש המלצה למתווה הקמתה
של מנהלת הסכם הגג וייבחן מצב התקינה ,ולאחר מכן תכין הרשות המקומית דוח סטטוס לקראת חתימתה על
הסכם גג שיכלול המלצות לקראת חתימה על הסכם גג .דוח זה יהיה הבסיס בעבור הפרק המוניציפלי של הסכם
הגג שאמור להיתוסף להסכמי גג עתידיים .האחריות על הכנת הדוח היא בידי הרשות המקומית ,ומשרד הפנים
יסייע בתקצוב ובמימון של יועצים מקצועיים במסגרת היערכות הרשות לחתימה על הסכם גג ויספק כלים
הנדרשים להכנת הדוח ,בהתאם לצורך.

 .1.3.2היערכות ושיפור של הסכם גג קיים
כאשר הרשות המקומית כבר חתומה על הסכם גג ,היא תיערך במתכונת שונה מרשות שעומדת לפני חתימה על
הסכם .ההבדל המהותי הוא שכאשר רשות כבר חתומה על הסכם גג מטרת השלב הראשון היא לאבחן את
מצב הרשות המקומית באופן ממוקד כבסיס להכנת תוכנית עבודה ספציפית התואמת את מצב הרשות,
לאור נתוני הסכם הגג הקיים ,ואילו ברשות שעדיין אינה חתומה על הסכם גג מטרת ההיערכות היא בדיקת
סטטוס של הרשות בכמה צירים מרכזיים .לאחר חתימה על הסכם גג ,המטרה היא לבצע תהליך אבחון ממוקד
ורזה כדי להבין מה מצבה של הרשות בהתחשב ביעדי הגידול המואץ הנגזרים מהסכם הגג .על ידי השוואה
בין המצב הקיים למצב הרצוי ,יודגשו התחומים שיש לטפל בהם והדרך המתאימה ביותר לרשות העומדת בפני
אתגרים של צמיחה מואצת .שלב זה יכלול שלושה חלקים מרכזיים:

 1.3.2.1איסוף ומיפוי של נתונים
תהליך זה מורכב מאיסוף נתונים ומתהליך אבחון קצר הכולל ראיונות עם בכירי הרשות .ראיונות אלה יהיו ממוקדים
באתגרי הגידול המואץ ובצרכים של הרשות .אנו ממליצים על שימוש בכלי עבודה מרכז לאיסוף והזנה של הנתונים.
לצורך כך פותח קובץ אקסל חכם שנקרא כלי מרכז למיפוי נתונים (נספח ב) .הזנת הנתונים מחולקת לארבע
קטגוריות הניתנות לניווט פשוט במסך הראשי של הקובץ:
 .1נתונים כלליים על הרשות – בחלק זה יש למפות נתונים כלליים על הרשות המקומית ותושביה (נתוני
דמוגרפיה ,נתונים סוציו-אקונומיים ,תחבורה ,חינוך ,רווחה וכו').
 .2נתוני גידול ובינוי מואץ – בחלק זה שתי קטגוריות :תחזיות גידול אוכלוסייה ונתוני הסכם גג (אם יש לרשות
הסכם חתום) .בחלק של תחזיות גידול האוכלוסייה יש להזין את צפי הבינוי ביישוב בהתאם לתחזיות אנשי
המקצוע של הרשות המקומית.
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 .3חישובים על פי מודלים של משרד הפנים – החוסן הכלכלי של רשויות מקומיות נבדק על פי המודל
הכלכלי של משרד הפנים לאבחון מדדים כלכליים של רשות מקומית .כל זה נעשה במקביל לתהליך
הסיוע הארגוני לרשויות שחתומות על הסכמי גג .כלי איסוף הנתונים מאפשר להזין את מדדי המודל
הכלכלי באמצעות מסכים ייעודיים לכך לפי הקווים המנחים של המודל הכלכלי .מעבר לכך בקטגוריה זו
יש לבחון את מצב התקינה ברשות המקומית ביחס לנוסחת התקינה שפותחה במסגרת עבודה זו (פירוט
בהמשך המסמך).
 .4איסוף ומיפוי של נתונים על הרשות על פי תחומי הליבה של אתגרי הגידול המואץ – חלק זה הוא
לב-ליבו של תהליך איסוף ומיפוי הנתונים .תחומי הליבה של הגידול המואץ הם שלושת התחומים שאובחנו
כאתגרים המרכזיים של רשויות בתהליכי צמיחה מואצים – התחום הפיננסי ,התחום הקהילתי ותחום
המצוינות הארגונית ,הכולל גם התייחסות להיבטים של שירות לתושב .לכל תחום ליבה יש תתי-תחומים
ייעודיים שיש לאסוף בעבורם נתונים רלוונטיים.
תהליך איסוף הנתונים יתבסס על תקנון של נתונים ביחס לכמות תושבים כדי לייצר מסד נתונים הניתן להשוואה
בין הרשויות .לצורך כך ייבנה כלי עבודה לריכוז הנתונים באופן מתוקנן והשוואתי המאפשר השוואה בין הרשויות
המקומיות.
ישנם כמה עקרונות מנחים לרשות המקומית בשלב איסוף הנתונים ויש להקפיד על עבודה בהתאם לעקרונות אלה:
 .1חקר ולמידה משותפים – הרשות תהיה אחראית על העברת הנתונים ליועצים החיצוניים לצורך קידום
תהליכי איסוף נתונים ,מיפוי ותכנון.
 .2תהליך ממוקד ומהיר – על התהליך להיות מהיר וממוקד כדי שלא ליצור עיכובים.
 .3שיתוף פעולה – הרשות תנחה את העובדים לשיתוף פעולה מלא עם היועצים שיהיו אחראים על איסוף
הנתונים ,והיא תפעל לספק את כל המידע הנדרש.
 .4הרשות תעמיד לרשות היועצים משאבים נדרשים ,כגון זמן עובדים.

 .1.3.2.2אבחון מצב קיים
מעבר למידע הכמותי שייאסף ,היועצים שנבחרו על ידי כל רשות יקיימו ראיונות כדי לאבחן את מידת המוכנות
הארגונית של הרשות לאתגרי הגידול המואץ .תהליך האבחון יתמקד בשאלות כגון אלה:
 .1מהם האתגרים המרכזיים של הארגון בתהליך הגידול המואץ?
 .2מהם החסמים העיקריים של הרשות?
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 .3באיזו מידה המבנה הארגוני מתאים לאתגרי הגידול המואץ?
 .4האם קיימים תהליכי תכנון לטווח ארוך לניהול תהליך הצמיחה בעיר?
 .5מהן ההזדמנויות המרכזיות של העיר בתהליך הצמיחה? האם יש לעיר ייחוד או יתרון יחסי לעומת יישובים
אחרים באזור?
 .6אילו תחומים ברשות זקוקים לחיזוק ולתגבור?
 .7האם עובדי הרשות מכירים את הנושא של גידול העיר ומחוברים אליו?

 .1.3.2.3ריכוז המלצות לפעולה
את התובנות שעלו מן הראיונות והנתונים שנאספו אפשר לרכז יחד בדוח ייעודי בשם "דוח אבחון ותמונת מצב"
(נספח ג) ,המציג את תמונת המצב ברשות ואת מידת היערכותה אל מול אתגרי הגידול המואץ .השימוש בדוח זה
הוא בגדר המלצה וכל רשות תבחר את פורמט העבודה שלה על פי שיקוליה .אנו ממליצים לרכז את ההמלצות
בפורמט עבודה שיאפשר התייחסות לחוזקות ולחולשות של הרשות ולהזדמנויות והמאפיינים הייחודיים שלה כדי
לספק תמונה ראשונית כללית .מעבר לכך ,על הדוח למפות את התרבות הארגונית ,את תהליכי העבודה המרכזיים
ברשות ואת כוחות הניהול ולהתייחס לשלושת תחומי הליבה של אתגרי הרשות .על פי המלצתנו ,החלק האחרון
של הדוח יעסוק בכיווני פעולה מומלצים בנוגע ליעדים של הרשות.
ריכוז ההמלצות במסמך אחיד נועד לתעדף את כיווני הפעולה המרכזיים שיש להשקיע בהם את מרב
המשאבים במסגרת תהליך הסיוע הרב-שנתי לרשות .תהליך האבחון ומיפוי הנתונים ממוקדים בצמיחה
הדמוגרפית ובהשלכותיה ,ולכן בסיכום השלב הראשון של מודל העבודה ,על הרשות לקבל תמונת מצב בנוגע
לצירי הפעולה המרכזיים שזוהו כמפתחות הצלחה.
תהליך בחינת ההיערכות של הרשות יאפשר למקבלי ההחלטות לראות תמונה רחבה והוליסטית של הרשות
המקומית במגוון היבטים המשקפים את המצב הנוכחי של הרשות פעולה ולכוון אותה על בסיס תעדוף הנגזר
מהמלצות מקצועיות של היועצים .בסיום השלב הראשון של מימוש מודל העבודה הרשות המקומית צריכה לדעת
לענות על השאלה הבאה:
"מה אני ,כארגון האחראי על מתן שירותים מוניציפליים בעבור תושבי ,צריך לעשות בשנים הקרובות כדי לעמוד
בהצלחה באתגרים הייחודים לי כתוצאה מגידול צפוי של _______ תושבים במהלך _____ השנים הבאות?"
בסיום שלב ההיערכות ,תבחר כל רשות אם להטמיע את המסקנות וההמלצות הללו באופן עצמאי או
במסגרת מתווה העבודה של מודל הצמיחה הארגונית בהסכמי גג ( )/NO GO GOשיפורט בהמשך המסמך.
אם תבחר הרשות להמשיך את התהליך במסגרת מודל העבודה ,היא תזכה לתקצוב ולסיוע במסגרת סל
סיוע ייעודי מטעם משרד הפנים.
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 .1.4שלב שני  -הקמת תשתית ניהולית תומכת
-2הקמת תשתית
ניהולית תומכת

הכשרת מובילי צמיחה כינוס ועדת היגוי מלווה
עירונית ברשות

הקמת קבינט לניהול
הצמיחה

הקמת גוף לניהול תהליך הצמיחה העירונית בתוך הרשות ולליווי חיצוני של
התהליך

תוצרי השלב השני
• הקמת קבינט לניהול הצמיחה העירונית ,בדגש על היבטים ארגוניים והון אנושי
• כינוס ועדת היגוי לליווי תהליך הצמיחה הארגונית בשיתוף נציגי משרד הפנים

אם הרשות המקומית בוחרת בתהליך בליווי משרד הפנים ,יש לפעול באופן מידי להקמת תשתית ניהולית תומכת
לתהליך הצמיחה הארגונית ברשות .תשתית זו מבוססת על הקמת שני גופים:

 .1.4.1קבינט לניהול הצמיחה
בהמשך למטרות שפורטו בפרק ההמלצות לרשות המקומית ,תקים הרשות גוף ייעודי לניהול ההיבטים הארגוניים
של הסכם הגג ושמו "הקבינט לניהול הצמיחה" ,שבו יהיו חברים ראש רשות או המנכ"ל ומנהלי האגפים או
המחלקות האלה :משאבי אנוש ,יחידה אסטרטגית (אם קיימת) ,מנהל תחום שירות (אם קיים) ,יחידת פיתוח כלכלי,
כספים ,נציג לתחום הקהילה (רצוי קליטת תושבים חדשים) ,מנהלת הסכם גג עירונית .הקבינט ישמש מנהלת
משלימה למנהלת הסכם הגג ,כלומר הוא יהיה אחראי על ניהול כלל ההיבטים המוניציפליים של הסכם הגג ברשות
ועליו לפעול בהתאם לכמה עקרונות מנחים:
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 .1קיום ישיבות עבודה סדורות הקבועות מראש על פי גאנט עבודה שנתי
 .2מינוי רפרנט לנושא של גידול העיר בכל מחלקה
 .3הכנת סדר היום של הישיבות מראש ורישום קבוע של פרוטוקול סיכום ישיבות
 .4זימון נציגי אגפים ומחלקות בעירייה לישיבות הקבינט על פי הצורך
 .5וידוא ייצוג לכלל תחומי העיסוק של הקבינט באופן מאוזן ומייצג.
הקבינט לניהול הצמיחה יוביל את תהליך הניהול של יישום הסכם הגג לטווח ארוך ברשות והקמתו היא תנאי הכרחי
להצלחת תהליך העבודה ולניהול אתגרי הסכם הגג .המשימה הראשונה של הקבינט תהיה לקיים דיון בממצאי
מסקנות היועצים שהוגשו בסיום השלב הראשון בתהליך ולקדם תהליכים נדרשים בהתאם למודל העבודה.

 .1.4.2ועדת היגוי לליווי תהליך הצמיחה הארגונית
במקביל להקמת הקבינט לניהול הצמיחה תקים הרשות ,בהתאם להמלצות לרשויות המקומיות ,ועדת היגוי
שתורכב מנציג מטה של משרד הפנים ומנציג של המחוז הרלוונטי לצד נציגות של הקבינט לניהול הצמיחה של
הרשות .ועדת ההיגוי תלווה את תהליך הצמיחה הארגונית של הרשות מתוך תפיסה שמאפשרת ומקדמת הסרת
חסמים לצד רגולציה מינימלית הנדרשת כדי להבטיח עמידה בסטנדרטים של תכנון וביצוע איכותיים ומקצועיים.
ייעוד הוועדה הוא להיות גוף מייעץ ומקדם בעבור הקבינט ולא גוף מנהל לתהליך .אלה תפקידי הוועדה:
 .1לעקוב אחר התקדמות תהליכי העבודה במסגרת התכנון והביצוע לתחום הצמיחה הארגונית ברשות (פירוט
התהליכים – בהמשך פירוט המודל)
 .2לשמש פלטפורמה לניהול ממשקי העבודה בין הקבינט לניהול הצמיחה ,היועצים המלווים ומשרד הפנים
(בדגש על המחוז הרלוונטי)
 .3לסייע בייעוץ בעבור הרשות
 .4לקדם תהליכים ולהסיר חסמים ברמת משרדי הממשלה ,גופים אזוריים וכד'
 .5לסייע בהעברת תקציבים ממשרד הפנים על פי מתווה העבודה.
ועדת ההיגוי תתכנס פעמיים בשנה לפחות במועדים שייקבעו מראש .במידת הצורך תוכל הוועדה להתכנס
בתדירות גבוהה יותר על פי התקדמות תהליך העבודה.
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 .1.4.3הכשרת מובילי צמיחה עירונית ברשות
במקביל להקמת הקבינט לניהול הצמיחה העירונית ברשות ,על הרשות לפעול בשלב הקמת התשתית הניהולית
להכשרת מובילי צמיחה עירונית מטעמה .הכשרה זו תתבצע במסגרת קורס ייעודי בניהול מערכת המפעמים
ומשרד הפנים .כפי שצוין בפרק ההמלצות ,מטרת הקורס היא להטמיע בקרב נציגי הרשות המקומיות את הידע
הנדרש להבנה ולהתמודדות עם אתגרי הצמיחה בעיר ,בהתאם לעקרונות המודל לצמיחה ארגונית בהסכמי גג.
הנציגים ירכשו הן ידע תאורטי על מגוון ההיבטים של צמיחה עירונית והשלכותיה והן ידע מעשי באשר ליישום
המודל לצמיחה ארגונית בהסכמי גג.
אנו ממליצים על תוכנית הכשרה שתכלול כ 30-שעות הוראה אקדמיות ותתפרש על פני  5מפגשים .תוכנית הקורס
תכלול כמה נושאים:
 .1גורמי הצלחה בניהול צמיחה עירונית
 .2היבטים כלכליים של הסכמי הגג
 .3היבטים קהילתיים בצמיחה עירונית
 .4ניהול צמיחה ארגונית והיבטי הון אנושי בצמיחה ארגונית
 .5פיתוח שירותים חדשים בעיר הצומחת
 .6חיבור בין שכונות חדשות לעיר הוותיקה
 .7הקמת קבינט צמיחה עירונית וחשיבותו בניהול ותכלול של תהליכי הצמיחה העירונית
 .8קידום תכנון רב-שנתי והטמעת מנגנוני עבודה התומכים באסטרטגיית צמיחה עירונית.
מעבר ללמידה האקדמית של עולמות התוכן של צמיחה עירונית ,יכלול הקורס התנסות של המשתתפים במימוש
מודל העבודה לצמיחה ארגונית בהסכמי גג .התנסות זו תתרחש באמצעות סימולציה להטמעת מודל העבודה.
הסימולציה תכלול איסוף נתונים באמצעות הכלים הייעודיים ,ניתוח שלהם על ידי המשתתפים והתנסות בכלי
העבודה המלווים לתהליך העבודה (לאחר אישורם על ידי משרד הפנים) .מטרת החלק היישומי של הקורס היא
לאפשר למשתתפים ,שלאחר הקורס יוגדרו מובילי צמיחה עירונית ,להתנסות בכל שלבי העבודה המתוארים
במסמך זה ולתרגל עבודה בכלים המלווים שפותחו ויפותחו בהמשך .התנסות של נציגי הרשויות בתהליך למידה
יישומי תקדם את עבודתו של קבינט הצמיחה באמצעות התנסות יישומית במודל העבודה ,על כן מוביל הצמיחה
העירונית מטעם רשות יהיה בהכרח חבר בקבינט הצמיחה ויוכל לתרום מניסיונו בקורס ולהביא תובנות ממפגש עם
מובילי צמיחה מרשויות אחרות בישראל .באופן אופטימלי ,כל רשות תשלח נציגים לקורס בסמוך למועד ההקמה
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של קבינט הצמיחה ,אך לוח הזמנים של הקורס תלוי במועדי פתיחת הקורסים ובגודל המחזורים השנתיים ,ולכן
ההשתתפות כפופה למועד הקורס.

התקשרות עם יועצים מלווים לתהליך העבודה
בהצעת המחליטים להוספת פרק מוניציפלי בהסכמי גג הוגדר כך:
"משרד האוצר יתקצב את משרד הפנים בסך כולל של  350אלש"ח לכל רשות מקומית בגין ליווי מקצועי
שיינתן לרשות להיערך ולהטמיע שינויים ארגוניים כנגזרת מהסכם הגג (סכום תקרה חד פעמי בגין
פעולות הייעוץ והליווי המקצועי לאורך שנות יישום התכנית)" (סעיף .)1.9
משמעות ההחלטה היא שכל רשות מקומית שתבחר לקבל סיוע וליווי מקצועי ממשרד הפנים ולהטמיע
את תהליך העבודה של המודל לצמיחה ארגונית תהיה אחראית בשלב זה להתקשר עם יועצים מקצועיים.
כל רשות תפנה ליועצים ותבצע מכרז לבחירתם באופן עצמאי בהתאם להנחיות משרד הפנים ,שיהיה
אחראי על קביעת דרישות הסף לבחירת היועצים.
ועדה מקצועית מייעצת תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף ,כפי שהוגדרו במסמכי המכרז .הצעה
שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל .הוועדה המקצועית תזמן את כלל המציעים שעמדו בתנאי הסף
ותערוך להם ריאיון מקצועי .חברי הוועדה המקצועית ,שהיא ועדה מייעצת בלבד ,ידרגו את המציעים
בהתאם לריאיון על פי רשימת קריטריונים שתיקבע מראש.
חמשת המציעים שהוועדה המקצועית תעניק להם את הניקוד הגבוה ביותר יועברו לשלב של ראיון
ממליצים .הוועדה המקצועית תגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים ,וזו תדון בנתונים ובהמלצות של
הוועדה המייעצת ותבחר מבין המועמדים את צוות היועצים הזוכה.
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 .1.5שלב שלישי – התאמת סל סיוע לרשות הצומחת
-3התאמת סל סיוע
לרשות הצומחת

התאמת סל סיוע לצורכי בניית תוכנית עבודה רב הצבת יעדים הוליסטיים
שנתית מותאמת יעדים בתחומי הליבה של
הגידול המואץ
הצמיחה המואצת
בשלב זה כל רשות תעבוד בהתאם לתוכנית סיוע ייחודית המותאמת ל"סיפור"
הצמיחה הייחודי שלה

תוצרי השלב השלישי
יעדי תחומי ליבה
תוכנית עבודה רב-שנתית
הגדרת סל הסיוע לרשות:
א .חיבור פעולות ותקציבים לתוכנית העבודה הרב-שנתית
ב .תוכנית גיוס עובדים מחוברת לאבני דרך בהתאם לאכלוס תושבים בפועל על בסיס נוסחת התקינה
ג .תוכנית בעבור הקמה או חיזוק של יחידות מחוללות שינוי

בשלב הזה תיבנה תוכנית מפורטת לתהליך הארגוני המתבססת על הניתוח הכולל המשתקף בכיווני הפעולה
שהוצעו במסגרת שלב ההיערכות הראשון במודל .שלב זה הוא ראשיתו של תהליך תכנון אסטרטגי שנועד
לסייע לרשות לבחור בדרכים האפקטיביות ביותר לעמידה באתגרי הסכמי הגג בהתאם למשאבי הרשות וסביבתה.
התוכנית תפרט את הצעדים הדרושים כדי להשיג את המטרות שנקבעו מתוך הגדרת המדדים ,לוחות הזמנים
והעלויות .שלב זה מורכב משלושה תתי-שלבים.
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 .1.5.1הצבת יעדים בתחומי הליבה של הצמיחה המואצת ברשות המקומית
שלב זה מהווה מעבר מאבחון המבוצע על בסיס כלים גנריים ונוגע לכל הרשויות הרלוונטיות ,לתוכנית עבודה
המותאמת לסיפור הייחודי של כל רשות .מעבר זה מתבצע באמצעות תחומי הליבה המרכזיים של הגידול המואץ,
כפי שעלו בתהליך האבחון .שלושת תחומי הליבה מייצגים את האתגרים המרכזיים של כל רשות בהסכם הגג
וסביבם ירוכז תהליך התכנון האסטרטגי:

פיננסי

ארגוני

קהילה  /קהילתי

מטרת תהליך העבודה בשלב זה היא להגדיר את יעדי הרשות ביחס לשלושת תחומי הליבה מתוך תפיסה
שהתחומים הללו מייצגים ראייה הוליסטית של מגוון תחומי ההשפעה של תהליך גידול מואץ ואינטנסיבי
במרחב העירוני .יישום יעדים אלה יהיה בבחינת קפיצת מדרגה באופן התנהלותה של הרשות וביכולותיה לספק
שירות איכותי לתושב לנוכח הגידול בכמות התושבים בעיר במסגרת הסכם הגג .היעדים ייקבעו על ידי הקבינט
לניהול הצמיחה שהוקם ברשות בסיוע צוות היועצים הנבחר בהתאם לכמה עקרונות לגיבוש אסטרטגיה:
 .1שיתוף מנהלי הרשות ועובדיה
 .2שיתוף בעלי עניין ,ציבור התושבים וכו'
 .3עבודה שיטתית בהתאם למתודת גיבוש אסטרטגיה
 .4חיבור תהליך התכנון לנתונים ולמדדים קיימים בכל תחומי הליבה.
בנוסף ,מומלץ לקדם תהליך תכנון ממוקד ומרוכז באמצעות סדנה ייעודית במיקום חיצוני ולתקשר את התהליך
למשתתפים באופן מיטבי .חשוב מאוד שתוצרי תהליך התכנון האסטרטגי (היעדים של תחומי הליבה) יעמדו בכמה
תנאים הכרחיים:
 .1היעדים שיוגדרו בעבור כל תחום ליבה אמורים להיות הבסיס לתכנון אסטרטגי שיטתי ועקיב ,ועליהם לבטא
את המטרות שהרשות שואפת להגשים ולהשיג במהלך שנות הגידול המואץ.
 .2עיון ביעדים אמור לאפשר הבנה של המצב העתידי שהרשות מבקשת להשיג בכל תחום ליבה.
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 .3היעדים הם רב-שנתיים.
 .4על היעדים להיות ריאליים ובני-השגה.
 .5היעדים חייבים להיות מדידים וניתנים לתרגום אופרטיבי.
 .6היעדים אמורים להביא לידי ביטוי תהליך של תעדוף המבוסס על Trade-offבבחירת היעדים ,כלומר בוחרים
"מה לא עושים" באותה מידה שבוחרים "מה כן עושים".
 .7המיקוד בקביעת היעדים הוא ב"לאן אנחנו שואפים להגיע" בכל תחום ליבה.
 .8על היעדים להיות מוגדרים באופן קוהרנטי.
 .9על היעדים להשלים זה את זה כדי לייצר תמונה הוליסטית.
בסיכום שלב קביעת היעדים לרשות יהיו עד חמישה יעדים בעבור כל תחום ליבה .היעדים הנבחרים יוגשו
לוועדת ההיגוי של משרד הפנים בטופס מובנה .לצורך כך אפשר לעשות שימוש בטופס "יעדי תחומי ליבה" (נספח
ד) ,המאפשר פירוט של המדדים בעבור כל יעד ופירוט של הרציונל לבחירתם כיעדים המרכזיים של הרשות בכל
תחום ,וטופס "יעדי תחומי הליבה" יועבר ליידוע בלבד.

 .1.5.2בניית תוכנית עבודה רב-שנתית שמותאמת ליעדים
על בסיס היעדים הרב-שנתיים שהוגדרו בעבור כל תחומי הליבה תיבנה תוכנית עבודה רב-שנתית .ביצירת התוכנית
יושם דגש על בניית היכולת של הרשות המקומית לעמוד באתגרי הגידול המואץ .הקבינט לניהול הצמיחה יהיה
הגורם המוביל בתהליך גיבוש תוכנית העבודה (בסיוע צוות היועצים או בהובלת גורמים ברשות ,למשל היחידה
האסטרטגית – בהתאם להחלטת הרשות) .בעבור כל יעד ייבחר גורם אחראי ברשות שיהיה אמון על הובלת
המשימות המקושרות ליעד .תוכניות העבודה בכל הרשויות ייבנו על בסיס תבנית גנרית .מומלץ לעשות שימוש
בפורמט אקסל (תרשים  )12שהוכן למטרה זו (נספח ה – "פורמט תוכנית עבודה רב-שנתית") ,אך זוהי המלצה
בלבד:
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תחום ליבה

משימות מרכזיות
למימוש היעד לכל יעד
יכולות להיות מספר
משימות

יעד

מדד ליעד

לוח זמנים למשימות
תאריך
התחלת
משימה

תאריך
סיום
משימה

ערך השוואתי/
התחלתי ליעד

מדד תוצאי ליעד שם אחראי היעד

עלות
שותפים
מדד
תוצאה משמעותיים מתקציב
שוטף
למשימה
בש"ח
תיאור
המדד

תרשים  :12תבנית לבניית תוכנית עבודה רב-שנתית

עלות
מתקציב
תב"ר
בש"ח

הערות
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עקרונות לבניית תוכנית עבודה רב-שנתית המקושרת למשאבים:
 .1על תוכנית העבודה לבטא את תחומי העשייה המרכזיים של הרשות בכל תחום ליבה ביחס להתמודדות עם
אתגרי הגידול המואץ בעיר.
 .2היעדים והמשימות בתוכנית העבודה צריכים לבטא את מסקנות שלב ההיערכות של הרשות .למשל בתחום
המצוינות הארגונית ,אם בשלב הראשון זוהה כי אין ברשות יחידה אסטרטגית ויש לפעול להקמתה – תוכנית
העבודה תכלול יעד של הקמת יחידה אסטרטגית עם משימות מפורטות לביצוע.
 .3תוכנית העבודה שתיבנה תתייחס לפרישה הרב-שנתית של התהליכים ,על פני שלוש-ארבע שנים ,כדי
להטמיע הרגלים ותהליכים בני-קיימא.
 .4על כל היעדים והמשימות להיות מחוברים ללוחות זמנים ולמדדי תוצאה.
 .5תהליך התכנון צריך להיות פשוט ,יעיל ,ברור ותוצאתי.
 .6תוכנית העבודה תחובר לעלויות ככל האפשר (גם על בסיס עלויות משוערות כאשר אין בידי הרשות האמצעים
להערכת עלויות מדויקת).
 .7תוכנית העבודה תידון במסגרת ישיבות הקבינט ותאושר במסגרתן.
 .8הקבינט יקבע מראש מועדים להצגת סטטוס היעדים בתוכנית העבודה.
 .9הקבינט לניהול הצמיחה יפעל לתקשור תוכנית העבודה ותכניה בקרב עובדי הרשות המקומית.
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תהליך בניית תוכניות העבודה (תרשים  )13יתבצע בהתאם לשלבים הבאים בלוח זמנים של רבעון אחד לכל היותר:

תרשים  :13תהליך בנייה של תוכנית עבודה רב-שנתית
תרשים  :13תהליך בנייה של תוכנית
עבודה רב-שנתית

 .1.5.3התאמה של סל סיוע לצורכי הגידול המואץ
 .1.5.3התאמה של סל סיוע לצורכי הגידול המואץ

כפי שצוין בפרק ההמלצות למשרד הפנים ,מודל העבודה לצמיחה ארגונית בתנאי גידול עירוני מיועד גם לסיוע
כפי שצוין בפרק ההמלצות למשרד הפנים ,מודל העבודה לצמיחה ארגונית בתנאי גידול עירוני מיועד
הכלכלי
שלעלסלחוסנן
לשמור
הסיוע היא
של סל
ייעודיים .מטרתו
תקציבים
באמצעות
לרשויותהסכמי גג
לסיועשחתמו על
לרשויות
היא
הסיוע
מטרתו
ייעודיים.
תקציבים
באמצעות
הסכמי גג
שחתמו על
גם
המוניציפליים
הסכםעלגגרמת
החתומותכדיעללשמור
מקומיות המדינה
הסכם גג מול
החתומות על
מקומיות
של
על
השירותיםכדי לשמור
מול המדינה
רשויות
הכלכלי של
רשויות חוסנן
לשמור על
לקליטתשל משרד
ארגוניתסל הסיוע
המתוכננים.
האוכלוסייה
תושביםהיקפי
ארגוניתללקליטת
להיערך
לתושבים ולסייע להן
הניתנים
היקפי
להיערך
ולסייע להן
הניתנים
המוניציפליים
השירותים
רמת
בסיס
תקציבי על
משרדצירים:
של שני
כולל
הפנים
משרד
האוכלוסייה
הארגונית.
סיועבהיערכות
ציר סיוע
הפנים וציר
הכלכלי
המודל
הסיועעלשלבסיס
המתוכננים.סיועסלתקציבי
שני צירים :ציר
הפנים כולל
המודל הכלכלי של משרד הפנים וציר סיוע בהיערכות הארגונית.

המקומית?
כיצד
לרשותהמקומית?
סיועלרשות
סל סיוע
יוגדר סל
כיצד יוגדר
בתהליך האיסוף והמיפוי של הנתונים ייאספו נתונים על סטטוס התקנים ברשות (תהליך זה יתואר
בתהליך האיסוף והמיפוי של הנתונים ייאספו נתונים על סטטוס התקנים ברשות (תהליך זה יתואר בפרוט בהמשך).
בפרוט בהמשך) .הזנת הנתונים בכלי המרכז למיפוי נתונים (נספח ב) תתבצע על פי נוסחת התקינה
הפנים .הפלט
התקינהםשפיתח
נוסחת
תוספתעל פי
חישובתתבצע
(נספח ב)
למיפוי נתונים
המרכז
משרד בכלי
הזנתתחהנתונים
מספר
משרד]) יהיה
נדרשים [A
מוניציפליי
תקנים
נוסחה זו (
הפלט של
הפנים.
שפי
הנוסחה בעבור
צריכה לגייס
שהרשות
מספר
[)]Aכליהיה
מוניציפליים
נוסחה זו
בנויה
בעיר.
התקניםחדשים
תושבים
1,000
נדרשים של
אכלוס בפועל
תקניםעבור
תוספתלגייס ב
(חישובצריכה
שהרשות
שלקנים
הת
תקנים
המאפשר
"מתקן"
כך מרכיב
מתקיים
בתקנים,
1,000שיש
מקומיות
כך ש
תוספתבתקנים,
בהן מחסור
מקומיות שיש
שברשויות
הנוסחה בנויה
מחסורבעיר.
בהןחדשים
תושבים
ברשויותשל כל
אכלוס בפועל
לאיזון המחסור הקיים מראש בכוח אדם .שימוש בכלי זה ייתן לקבינט ניהול הצמיחה אומדן למספר
התקנים שיש לגייס ברשות המקומית כנגד גידול האוכלוסייה בפועל .מכאן תגזור הרשות את מספר
התקנים שהיא מתכננת להוסיף בעתיד עם האכלוס בפועל באמצעות הכנת "תוכנית תוספת תקנים"
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[ ] 112

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מתקיים מרכיב "מתקן" המאפשר תוספת תקנים לאיזון המחסור הקיים מראש בכוח אדם .שימוש בכלי זה ייתן
לקבינט ניהול הצמיחה אומדן למספר התקנים שיש לגייס ברשות המקומית כנגד גידול האוכלוסייה בפועל .מכאן
תגזור הרשות את מספר התקנים שהיא מתכננת להוסיף בעתיד עם האכלוס בפועל באמצעות הכנת "תוכנית
תוספת תקנים" (נספח ו – מציע פורמט מומלץ להכנת התוכנית) .מעבר למרכיב הפשוט והמספרי של כמות
התקנים ,בשלב זה יש להתייחס לא רק לכמות התקנים ,אלא גם לתעדוף הרשות ביחס ליחידות שבהן נדרשת
תוספת התקנים .קבינט ניהול הצמיחה יבנה תוכנית לגיוס עובדים על פי צורכי הארגון בהמשך למסקנות דוח
האבחון.
בנוסף דוח האבחון יתייחס לסטטוס של "יחידות מחוללות שינוי" ברשות .היחידות הכלולות בהגדרה זו הן
אסטרטגיה ,פיתוח כלכלי ,יחידת צמיחה דמוגרפית/קליטת תושבים ,ניהול ההון האנושי ומערכות מידע.
היחידות הללו הן יחידות מטה רוחביות בעלות תפקיד מרכזי בשדרוג מערך ההון האנושי ויכולות התכנון של
הרשות הנדרשות ביתר שאת במהלך שנות הגידול המואץ .בעבור יחידות מחוללות שינוי יקצה משרד הפנים סכום
של  4.5מלש"ח (כפי שהוגדר בהצעה למחליטים להוספת פרק מוניציפלי בהסכמי הגג) לכל רשות מקומית בגין
סיוע במימון תקנים להקמת יחידות המטה המרכזיות (לעיל 0.5 ,מלש"ח בשנה לכל יחידה למשך שלוש שנים ,שלוש
יחידות מטה) .בשלב זה יגבש קבינט ניהול הצמיחה תוכנית בעבור יחידות מחוללות שינוי ויציג את תוכניתו לוועדת
ההיגוי .התוכנית תיבנה במסמך ייעודי .לצורך זה הוכן פורמט עבודה מומלץ בשם "תוכנית ליחידות מחוללות שינוי"
(נספח ז) .תוכנית זו תפרט את ניצול התקציב הייעודי במשך שלוש שנים ותתייחס ללוחות הזמנים לגיוס עובדים
ליחידות הייעודיות (הכוללות אבני דרך) במסגרת הקמת יחידות חדשות או חיזוק ושדרוג של יחידות קיימות ברשות
המקומית.
מעבר להיבטים של סיוע תקציבי בעבור חיזוק ההון האנושי ברשות ,יכלול סל הסיוע גם תקצוב תפעולי (בסכומים
שהוגדרו בהצעת המחליטים לתוספת פרק מוניציפלי להסכמי הגג) לרשות המקומית בעבור פעולות פיתוח .תקציב
זה יכלול:
 1.5 .1מלש"ח בכל שנה למשך  12שנה (צפי מימוש הסכמי הגג הקיימים) לביצוע סקרי מימוש אזורי תעסוקה,
מחקרים ועבודות בנושא פיתוח כלכלי של מקורות הכנסה עצמיים לרשויות.
 3 .2מלש"ח בכל שנה לסיוע ותמיכה לרשויות המקומיות החתומות על הסכם גג בתכנון אסטרטגי ,תכנון
סטטוטורי וקידום פרויקטים לפיתוח אזורי תעשייה ,תעסוקה ומסחר.
כל המשאבים במסגרת סל הסיוע ישוריינו מראש ויוקצו בהתאם להתקדמות יישום ההסכמים בפועל.
בשלב זה על הקבינט לניהול הצמיחה לחבר את תקציבי סל הסיוע לתוכנית העבודה הרב-שנתית .התוכנית תכלול
פירוט של ניצול התקציבים של כלל הרכיבים במסגרת סל הסיוע לפי לוחות זמנים משוערים ובהתאם לאבני דרך.
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תרשים  :14מרכיבי סל הסיוע לרשויות שחתומות על הסכמי גג

מה סטטוס התהליך בסיום השלב השלישי?
לאחר סיום השלב השלישי ,רשות מקומית שבחרה לנהל את תהליך הצמיחה הארגונית על פי המתווה
של מודל העבודה כבר סיימה תהליך אבחון וניתוח נתונים הממוקד באתגרים הייחודיים לה בעקבות
הסכם הגג שלה .על בסיס מסקנות השלב הראשון נבנתה תוכנית עבודה רב-שנתית שמחוברת ליעדים
הוליסטיים שמייצגים את כל קשת האתגרים של רשות בצמיחה מואצת .תוכנית העבודה מבוססת על סל
סיוע של משרד הפנים שנועד לחזק את הרשות במגוון היבטים לקראת תהליך הצמיחה בעיר ובמהלכו.
בשלב זה יפעל ברשות גוף בשם "קבינט ניהול הצמיחה" ,שמטרתו לנהל את כל תהליכי התכנון והיישום
המוגדרים במסגרת מודל העבודה לצמיחה ארגונית .למעשה בסיום השלב השלישי תהליך התכנון נבנה
כדי לייצג פתרון שמותאם לסיפור הייחודי של כל רשות מקומית.
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 .1.6שלב רביעי – הטמעה ויישום
-4הטמעה ויישום

הקמה/חיזוק
הקמת פורומים הטמעת/שיפור ליווי שוטף של חיזוק מבנה
תהליך הערכת עבודת המנהלת ארגוני  -מימוש יחידות "מחוללות
חוצי ארגון
שינוי"
מפתח תקינה
הארגונית
לתחומי הליבה ביצועי עובדים
על פי צמיחה

יישום ומימוש התכנון האסטרטגי בשלבי ההיערכות לאכלוס תושבים ובעת האכלוס
בהתאם לתוכנית העבודה ובמיקוד על שיפור תהליכים מערכתיים וחיזוק ההון האנושי

תוצרי השלב הרביעי
יחידות "מחוללות שינוי" חדשות/משופרות :יחידה אסטרטגית ,יחידת פיתוח כלכלי ,צמיחה דמוגרפית/
קליטת תושבים חדשים ,יחידת שירות ,משאבי אנוש ,מערכות מידע.
צמיחה בכוח האדם ברשות בהתאם למודל התקינה ולתוכנית העבודה הייעודית לנושא.
שיפור תהליכים ניהוליים ברשות ,בעיקר של תהליך הערכת ביצועי עובדים
פעילות שוטפת של פורומים חוצי ארגון וחוצי מגזר לתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות המקומית.
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שלב זה הוא לב התהליך הארגוני ,במסגרתו ימומשו התהליכים הארגוניים שאושרו כחלק מתוכנית העבודה וסל
הסיוע לרשות כדי לחזק את מערך הניהול וההון האנושי בארגון ולהתאים אותו לגידול ההדרגתי והמואץ בכמות
התושבים בעיר .הפעולות שיבוצעו בשלב זה יובילו תהליך של שינוי וצמיחה בארגון וימקדו את פעולותיו
בהשגת יעדי תוכנית העבודה הרב-שנתית .תהליך זה מורכב משני צירים :ציר ראשון של שינוי תודעה ארגונית,
שמטרתו היא למצב את עולמות התוכן של תהליכים ארגוניים ופיתוח הון אנושי כגורמים מרכזיים בהצלחת הרשות
המקומית הצומחת .הצלחה זו תלויה בהטמעה של תרבות ארגונית המעודדת אחריות ,מעורבות ומצוינות שבאה
לידי ביטוי ברתימת הארגון לנושא של גידול מואץ והתמודדות עם השלכותיו .ציר שני של הטמעת תוכניות עבודה,
תהליכי עבודה ,שינויים במבנה הארגוני ,חיזוק ממשקי עבודה וכו' .במקביל לציר התודעתי על הרשות להטמיע
תהליכים ארגוניים וניהוליים .שני הצירים הללו שלובים יחדיו.

 .1.6.1הקמה או חיזוק של יחידות מחוללות שינוי
לצורך חיזוק המבנה הארגוני של הרשות המקומית יש להקים כמה יחידות מטה בארגון או לחלופין לחזק אותן אם
הן כבר קיימות .היחידות האלה הוגדרו יחידות "מחוללות שינוי" משום שהן פועלות כיחידות מטה רוחביות לקידום
תהליכי תכנון וניהול ברשות המקומית .בפרק ההמלצות לרשות המקומית תוארו בהרחבה היחידות הנכללות
בהגדרה של יחידות מחוללות שינוי (יחידה אסטרטגית ,פיתוח כלכלי ,צמיחה דמוגרפית/קליטת תושבים חדשים,
שירות לתושבים ,הון אנושי [משאבי אנוש] ,מערכות מידע) .המשותף ליחידות הללו הוא שמינוף פעילותן בארגון
יסייע בקידום תהליכי תכנון רב-שנתיים ובמימושם ,על כן היחידות הן חלק אינטגרלי בתקצוב של משרד הפנים
( 4.5מלש"ח ל 3-שנים עבור  3יחידות בכל רשות שחתומה על הסכם גג במסגרת מודל הצמיחה הארגונית)
ובתרגום עקרונות מודל ההפעלה לכדי תוצאות בפועל.
בתהליך האבחון ישנה התייחסות ראשונית לסטטוס של "יחידות מחוללות שינוי" ברשות ,ועל בסיס מסקנות האבחון
הגדיר קבינט ניהול הצמיחה תוכנית בעבור היחידות הללו בהתאם לתקציב משרד הפנים המיועד לחיזוקן .בתוכנית
העבודה ייבחרו היחידות שיופנה אליהן תקציב הפיתוח בהתאם לצרכים הייחודיים ולתשתיות הארגוניות הקיימות
ברשות .שלב ההקמה או החיזוק של היחידות יוקדש למימוש תוכנית העבודה .לצורך זה יבוצעו כמה פעולות:
 .1בהתאם לאבני דרך ולתעדוף צורכי הארגון יגויסו עובדים חדשים ליחידות מחוללות השינוי.
 .2צוות היועצים ילווה את היחידות באמצעות ייעוץ אישי לעובדים חדשים ולמנהלי היחידות.
 .3יוטמעו שגרות ניהול וממשקי עבודה של היחידות מול מנהלי אגפים ברשות.
 .4ימוצב תפקידן של היחידות כיחידות מובילות "ומחוללות שינוי" ברשות.
 .5ייבנו תוכניות עבודה בעבור היחידות.
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י .6וגדרו תפקידים בעבור עובדי היחידות.
 .7יינתן סיוע בהקמת פורומים לקידום נושאים אסטרטגיים ברשות (פירוט בהמשך).

 .1.6.2חיזוק מבנה ארגוני – מימוש מפתח תקינה על פי צמיחה
בהתאם לממצאי האבחון ולסל הסיוע שאושר ,לכל רשות מקומית אמורה כבר להיות בשלב זה תוכנית לתוספת
תקנים .התוכנית תכלול הנחיות לגיוס עובדים על פי תעדוף התואם את צורכי הרשות ובהתאם למפתח התקינה
שאושר לרשות .תוכנית תוספת התקנים צריכה להתממש בהתאם להנפקת טופסי  4של הרשות המקומית,
כלומר לפני אכלוס בפועל כדי להיערך לאכלוס השכונות.
בשלב המימוש יהיה הקבינט לניהול הצמיחה אחראי לוודא שתוכנית תוספת התקנים מתממשת בפועל בהתאם
לתקנים המאושרים ובהתאם לצרכים של הרשות המקומית .הגורם האחראי לניהול תהליך גיוס העובדים ותוספת
התקנים הוא יחידת משאבי האנוש ברשות ,המיוצגת בפורום המצומצם של קבינט ניהול הצמיחה .תהליכי גיוס
עובדים נוטים להתארך ,ולכן יש לעקוב אחר האכלוסים בעיר בזמן אמת כדי להיערך לגיוס עובדים מבעוד מועד.
מעבר לכך ,יש להביא בחשבון שבהסכמי הגג ישנה רמה גבוהה של חוסר ודאות ועל כן תוכנית תוספת התקנים
שגובשה עלולה להיות לא רלוונטית לנוכח התפתחויות בפועל ויש מקום אפוא לבחון שינויים בתוכנית הגיוס
בהתאם להתפתחויות בשטח .לנוכח המורכבות וחוסר הוודאות ,על הרשות המקומית לנהל את התהליך על
פי נוהל עבודה שיגובש לאחר אישור תוכנית תוספת התקנים בסיוע צוות היועצים .נוהל העבודה יתווה את
התהליכים ואת שגרות הניהול התומכות לניהול שוטף של תוספת התקנים במשך שנות האכלוס בעיר .נוהל זה
יכלול התייחסות להיבטים האלה:
 .1שגרות ניהול ובקרה – באיזו תדירות יש להעלות לדיון את הנושא של מעקב מימוש תוכנית תוספת התקנים?
 .2בחינת שינויים לתוכנית תוספת התקנים – כיצד ,מתי ואיך יש לבחון את הרלוונטיות של התוכנית המקורית?
 .3מנגנוני קבלת החלטות – כיצד יכריע הקבינט במקרים של מחלוקת ביחס לגיוס עובדים והקצאתם ליחידות
ספציפיות בארגון?
בשורה התחתונה ,הקבינט לניהול הצמיחה יהיה אחראי לוודא ,בהובלה של יחידת משאבי האנוש ,שהרשות
המקומית מגייסת עובדים על פי התוכנית שנתפרה על פי מידותיה .בסיוע צוות היועצים היא תקבע נוהל עבודה
ומנגנוני עבודה תומכים לנושא.
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 .1.6.3ליווי שוטף של עבודת המנהלת הארגונית
לאורך כל תהליך העבודה ילווה צוות היועצים את עבודת הקבינט לניהול הצמיחה (אם הרשות בחרה להתקשר
עם יועצים חיצוניים) .ליווי הקבינט יכלול כמה פעולות מרכזיות:
 .1בשנה הראשונה של התהליך ,השתתפות של צוות היועצים בישיבות עבודה סדורות של הקבינט על פי גאנט
עבודה שנתי – מטרת הליווי של צוות היועצים היא לסייע לקבינט בשלבי הקמתו ובתחילת דרכו לממש את
ייעודו כגוף מוביל ברשות המקומית האחראי לקידום הסכם הגג והתאמת תשתיות הארגון לקצב העיור
המואץ .יש לתחום את הליווי בזמן מכיוון שהמטרה היא שהקבינט יפעל באופן שוטף כגוף עצמאי על פי
תוכנית עבודה סדורה .אם הוקמה ברשות יחידת תכנון אסטרטגי (או שהיתה יחידה קיימת לפני הכניסה
לתהליך) ,עליה להיות גורם מוביל בתהליך העבודה של הקבינט.
 .2ייעוץ אישי לחברי הקבינט בהתאם לצורך – צוות היועצים יעמוד לרשות חברי הקבינט ויסייע להם כחלק
מתהליך פיתוח בהתמודדות עם דילמות מורכבות .באמצעות תהליך הייעוץ ,יוכלו חברי הקבינט לקבל סיוע
בתהליכי קבלת החלטות על פי הצורך באמצעות ניתוח משותף של תהליכי קבלת החלטות ודילמות ניהוליות.
 .3בקרת התקדמות של רכיבי המודל לצמיחה ארגונית בתנאי גידול מואץ – צוות היועצים ילווה את הקבינט
לניהול הצמיחה בתהליכי בקרה על רכיביו השונים של תהליך העבודה ,הכוללים בקרה על ביצוע תוכנית
העבודה הרב-שנתית ,בקרה על הקמת יחידות מחוללות שינוי ובקרה על תהליך הצמיחה הארגונית ,בדגש
על גיוסי עובדים (תהליכי הבקרה יופרטו בתיאור השלב הבא במודל – "שלב  –5בקרה והפקת לקחים").

 .1.6.4שיפור תהליכים ניהוליים ברשות ,בעיקר הטמעה או שיפור של תהליך הערכת
ביצועי עובדים
תהליך הצמיחה הדמוגרפית הוא הזדמנות לקידום תהליכי שיפור והתמקצעות של הרשות המקומית כארגון נותן
שירותים .תהליכי הערכה ומשוב הם מכלי הניהול החשובים שבידי הארגון .הרציונל להטמעה של תהליכי הערכת
ביצועי עובדים תואר בפירוט בפרק ההמלצות לרשות המקומית .התהליך יוטמע על פי החוברת "קווים מנחים
לניהול תהליך הערכת עובדים ברשויות המקומיות״ ,שפותחה כדי לסייע לרשויות המקומיות לקיים תהליך
משמעותי ומשפיע של הערכת ביצועי עובדים המתאים לצורכי הרשות .החוברת מתארת את תהליך הערכת ביצועי
העובדים כתהליך שאפשר לבצעו בדרכים רבות ושונות .זהו תהליך של התפתחות מתמדת ,והמפתח להצלחת
התהליך הוא בחירת הדרך המתאימה לרשות ולמידת הבשלות הארגונית שלה (בחוברת יש פרק המוקדש לנושא
של התאמת תהליך הערכת ביצועי עובדים לרשות וכלים לביצוע בדיקת ההיתכנות) .בהתאם לתפיסה זו ,כל רשות
תתאים את דרך היישום של הערכת ביצועי העובדים לשיקוליה ,אך עליה להקפיד על עמידה בעקרונות העבודה
המתודולוגיים המתוארים בחוברת כדי להבטיח את קיומו של תהליך איכותי .יחידת משאבי האנוש של הרשות
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תוביל את התהליך ובאפשרותה להיעזר בצוות היועצים המלווה בהתאם לשיקוליה או להתקשר עם יועצים
ייעודיים לתהליך ההערכה.

 .1.6.5הקמת פורומים חוצי ארגון לתחומי הליבה
הגדרת מבנה ארגוני התואם (באמצעות גיוס עובדים והקמה או חיזוק של יחידות מטה) את כיווני ההתפתחות
העירוניים היא נדבך מרכזי בבניית התשתית הארגונית של הרשות המקומית ,אך ללא מיסוד של פלטפורמות
תומכות ,יהיה קשה לממש את הפוטנציאל הגלום בשינוי ארגוני המכוון לאתגרי צמיחה עירונית מואצת .בהמשך
להמלצה על הקמת פורומים חוצי ארגון לתחומי הליבה ,הקבינט לניהול הצמיחה יפעל להקמת פורומים ייעודיים
שמטרתם לרתום את צוות ההנהלה הבכיר בעירייה לתהליכי תכנון ארוכי טווח ולהיערכות לגידול העיר .הפורומים
יפעלו כצוות עבודה מקצועי שיקיים חשיבה משותפת ויתווה תוכנית פעולה לקידום הרשות בכל תחומי
הליבה של הצמיחה המואצת .באמצעות הפלטפורמה של הפורום יתקיים תהליך חשיבה על האתגרים הייחודיים
לרשות ,מיפוי וזיהוי של הסוגיות העיקריות המשותפות ובחינת דרכי פעולה להתמודדות בתחומים שונים.
כפי שצוין במסמך זה ,סל הסיוע של משרד הפנים יכלול גם תקצוב תפעולי לרשות המקומית בעבור פעולות
פיתוח ,בדגש על פיתוח כלכלי .התקציבים הללו יעמדו לרשות הפורומים ,שיגבשו חלופות למימוש התקציבים על פי
תוכניות עבודה מפורטות .הקמת פורום משמעותי הפועל בצורה מיטבית מצריכה שילוב של מגוון תחומי מומחיות
וניהול של כמה צוותי עבודה מקבילים ,על כן קבינט ניהול הצמיחה יהיה אמון על ריכוז עבודת הפורומים בסיוע
וליווי של צוות היועצים.
תפקידו של הקבינט לניהול הצמיחה במסגרת עבודת הפורומים:
 .1בחירת משתתפים לכל פורום
 .2רתימת בעלי עניין עירוניים ואזוריים להשתתף בתהליך
 .3הגדרת תחומי האחריות של הגורמים המעורבים
 .4הגדרת מתודולוגיית עבודה ומתווה לפעילות
 .5תקשור תהליך הקמת הפורום לבעלי העניין ברשות המקומית ובעיר
 .6חיבור היעדים בתוכנית העבודה הרב-שנתית של הרשות המקומית לתהליך העבודה של הפורום
כדי לממש את העיקרון של שיתופי פעולה חוצי מגזרים כל פורום יפעל בהתאם למתודת עבודה סדורה התומכת
בתהליך מורכב לפתרון בעיות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות .בהמשך לפרק ההמלצות לרשות המקומית ,שהדגיש
כמה חשוב להסדיר את עבודת הפורומים באמצעות מתודה התומכת בפתרון בעיות מורכבות על ידי מעורבות
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אקטיבית של בעלי עניין שונים ומגוונים בקהילה ,אנו ממליצים על חיבור תהליך העבודה של הפורומים למתודת
'קולקטיב אימפקט' ( )Collective Impactהמבוססת על ההבנה שאי אפשר לפתור בעיות מורכבות ולחולל
שינויים בקנה מידה גדול על ידי פעילותו של ארגון אחד ,ונדרש שיתוף פעולה בין כמה מגזרים – רשויות ,עסקים,
המגזר השלישי ,ציבור – כדי לקדם שינוי .שיתוף הפעולה הבין-מגזרי אינו אקראי ,אלא נבנה בגישה מערכתית
ארוכת טווח ,שמבקשת ליצור הסכמה בין השותפים בתהליך ,מכוונות למטרה ,מחויבות ותיאום מלא בפעילות.
מתווה העבודה המשותף מבוסס על יצירת אמון ושקיפות בין השותפים ,למידה הדדית ,מדידה משותפת ופיתוח
מענים יצירתיים המייצרים יחד את מסת ההשפעה "קולקטיב אימפקט" – המחוללת את השינוי הרצוי .השיטה
מבוססת על מודל עבודה מוקפד ,מובנה וארוך טווח ,המבוסס על המחויבות של שחקנים מרכזיים ,ממגוון מגזרים,
לסדר יום משותף ולפעולה מתואמת לצורך התמודדות עם סוגיות חברתיות מורכבות .בהתאם לכך תהליך העבודה
מורכב מכמה שלבים מרכזיים .המודל מבוסס על חמישה עקרונות יסוד המגדירים את שיטת העבודה:

הערות לתהליך:
 .1הדוגמה של קולקטיב אימפקט היא המחשה של מתודת עבודה אפשרית ,אך אין היא מחייבת את הרשות
המקומית .כל רשות מקומית תבחר את שיטת העבודה המועדפת עליה כדי לקדם את תהליך העבודה
של הפורומים בסיוע צוות היועצים.
 .2הפורומים יפעלו לקידום יעדים מתוך תוכנית העבודה הרב-שנתית של הרשות המקומית בהתאם לתחום
הליבה הרלוונטי .מעבר לכך כל פורום יוכל לבחור לקדם תהליכים נוספים תחת עולם התוכן של תחום הליבה
שלו.
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מה סטטוס התהליך בסיום השלב הרביעי?
השלב הרביעי במודל העבודה נועד למימוש הפתרון הייחודי "שנתפר" בעבור הרשות המקומית ביחס
לאתגרי הגידול המואץ שלה .במהלך שלב זה הרשות:
• תקים או תחזק שלוש יחידות מחוללות שינוי שיקדמו תהליכי תכנון וביצוע באופן ממוקד לצמיחת
העיר.
• תתחיל לגייס באופן שוטף עובדים חדשים בהתאם לקצב אכלוס התושבים החדשים בעיר ועל פי
תוכנית הקובעת סדרי עדיפויות ביחס לפיזור ההון האנושי בארגון.
• תטמיע תהליך הערכת עובדים בהובלת הקבינט לניהול הצמיחה.
• תקים פורומים חוצי ארגון בתחומי הליבה של הגידול המואץ ותפעל באמצעותם למינוף שיתופי
פעולה עם בעלי עניין מקומיים ואזוריים כדי לייצר פתרונות בני-קיימא לסוגיות מורכבות.
על רקע כל התהליכים הללו הקבינט לניהול הצמיחה יפעל באופן שוטף כגורם מוביל ודומיננטי ברשות
כדי לקדם תוכניות עבודה רב-שנתיות ושיפור מתמיד בפעילות השוטפת של הרשות המקומית בהקשר
של אתגרי הגידול המואץ.
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 .1.7שלב חמישי  -בקרה והפקת לקחים
-5בקרה והפקת
לקחים

הפקת לקחים
הפקת לקחים ארצית
באמצעות השוואה מקומית בכל רשות
רשותית ודיון במקרי באמצעות וועדת
ההיגוי
בוחן

בקרות תקופתיות של

למידת עמיתים -

יעדי תוכנית העבודה הקמת פורום ארצי
של רשויות "בצמיחה
הרב שנתית
מואצת"  -בהובלת
משרד הפנים

בקרה שוטפת ברמה המקומית וברמה הארצית הכוללת איגום מסקנות ולמידה ברמה
הלאומית בנושא של התמודדות מוניציפלית עם צמיחה מואצת

תוצרי השלב החמישי
•

פורום ארצי לתחום הצמיחה המואצת הפעיל באופן שוטף בהובלת משרד הפנים

•

תהליך בקרה של תוכנית עבודה רב-שנתית שמתקיים באופן תדיר אחת לרבעון

•

"בקרה מסייעת" של משרד הפנים אחת לחציון – "דו"ח בקרה מסייעת" (נספח ח)

•

הקמת גוף מחקר לריכוז הידע בנושא של צמיחה עירונית מואצת בהובלת משרד הפנים.

מטרתו של שלב זה היא לספק פלטפורמה לראיית מקרו של תהליכי העבודה שנועדו לתמוך ברשויות מקומיות
בהסכם גג באמצעות בקרה רזה וממוקדת ותהליכי למידה והפקת לקחים .תהליכי הבקרה והלמידה מחולקים
לשני צירים :הציר הראשון מקומי ,והוא נוגע לבקרה תקופתית של יעדי תוכנית העבודה בכל רשות מקומית .הציר
השני הנו הוליסטי ,והוא מתייחס לתהליכים שמשרד הפנים יוביל כגוף מתכלל בתחומי ההון האנושי ,מתוקף
תפקידו כגוף הממשלתי האחראי על השלטון המקומי.
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 .1.7.1למידת עמיתים – הקמת פורום ארצי של רשויות “בצמיחה מואצת” -
בהובלת משרד הפנים
בהמשך לתיאור בפרק ההמלצות למשרד הפנים ,יוקם פורום שבו יהיו נציגים מכל הרשויות החתומות על הסכם
הגג .מטרתו המרכזית הנה כאמור לקדם תהליכי שיתוף של ידע ולמידה בנוגע למגוון רחב של סוגיות הקשורות
למימוש הסכם הגג ולהתמודדות עם אתגרים ,חסמים וקשיים הנובעים מההשפעות של גידול עירוני מואץ.
עקרונות העבודה של הפורום
 .1משרד הפנים ימנה אחראי לפורום שיפעל לניהול ותכלול של מערך הפורום.
 .2משרד הפנים יוודא שיש נציגות לכל רשות מקומית החתומה על הסכם גג.
 .3נציגי הרשויות יהיו גם חברים בקבינט לניהול הצמיחה של הרשות המקומית.
 .4הפורום ייפגש על פי מועדים שייקבעו מראש בתדירות של שלוש פעמים בשנה לפחות.
 .5מפגשי הפורום יתקיימו על פי סדר יום שייקבע מראש ויופץ למשתתפים.
 .6הפורום יפעל לקידום מעורבות אקטיבית של המשתתפים באמצעות הצגת מקרי בוחן מרשויות שונות וקיום
דיונים קבוצתיים סביב דילמות משותפות.
 .7נציגי הרשויות המקומיות ייקחו חלק פעיל בבחירת הנושאים שיוצגו במפגשי הפורום.
 .8משרד הפנים יקים וינהל מערך ניהול ידע תומך לפעילות הפורום ויפעל לשיתוף ידע בין נציגי הרשויות
המקומיות באמצעות רשתות חברתיות ,קבוצת וואטסאפ וכל אמצעי טכנולוגי אחר הרלוונטי לתהליך.
 .9תתקיים הבניית תהליך למידה משותף שיורכב מלמידה אישית ולמידה קבוצתית באמצעות דיאלוג ופידבק.
 .10משרד הפנים יפעל לריכוז תובנות של הפורום ולהפצת הידע המצטבר בקרב הרשויות המקומיות בישראל.
 .11משרד הפנים יקדם תהליכי למידה בהשתתפות של מומחי תוכן ממגוון דיסציפלינות.
מתכונת הפורום – הפורום יעבוד במתכונת פורום נודד וייפגש בכל פעם במועצה מקומית אחרת או במקום
שאפשר ללמוד בו מקרוב על סוגיות הנוגעות לתוכן המפגש .במפגשים המתקיימים ברשויות תועמד הרשות
המארחת באור הזרקורים ויודגש סיפורה הייחודי בקונטקסט של הסכם הגג שלה.
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 .1.7.2בקרות תקופתיות של יעדי תוכנית העבודה הרב-שנתית
תהליך בנייה של תוכנית עבודה הוא תהליך רציף והמשכי ,ובו ,לאחר אישור התוכנית ,עוברים לשלב הביצוע
והדיווח של התוכנית .במשך העבודה יתקיימו ברשות המקומית תהליכי בקרה בהובלת הקבינט לניהול הצמיחה
ובסיוע צוות היועצים של הרשות .בקרה זו נחוצה כדי לבחון תקופתית באיזו מידה מומשו יעדי תוכנית העבודה
הרב-שנתית של הרשות.
עקרונות תהליך הבקרה
 .1יש למדוד את הסטטוס של היעדים והמשימות תחת כל יעד אחת לרבעון.
 .2יש להפריד בין מדידה של היעדים בתוכנית ובין מדידת המשימות המרכיבות את היעדים.
 .3האחריות לדיווח סטטוס הביצוע מול התכנון היא של מי שהוגדר בתוכנית העבודה אחראי על מימוש היעד.
 .4בקרת תוכניות העבודה תיעשה על גבי פלטפורמה טכנולוגית פשוטה ונוחה לשימוש.
 .5הבקרה תתבסס על נתונים כמותיים מדויקים ככל האפשר.
 .6בסיום כל בקרה רבעונית יהיה קבינט ניהול הצמיחה אחראי להנפיק דוח מסכם קצר וסיכום סטטוס ביצוע
מול תכנון בתוכנית העבודה.

 .1.7.3הפקת לקחים מקומית בכל רשות באמצעות ועדת ההיגוי
מעבר לתהליך הבקרה הפנימי של הרשות המקומית יתקיים מערך דיווח מול משרד הפנים .מטרת הדיווח היא
לבחון כיצד המשרד יכול לפעול להסרת חסמים ולקדם תהליכים במסגרת תחום השפעתו .חשוב להדגיש שבקרה
זו היא "בקרה מסייעת" מתוך מימוש עקרונות תפיסת ההפעלה של מודל הצמיחה הארגונית לרשויות
בהסכמי גג במטרה להאציל את הרשות המקומית ולסייע לה .הבקרה המסייעת תתקיים בוועדת ההיגוי
הכוללת את נציגי משרד הפנים.
עקרונות הבקרה המסייעת
 .1בכל ברשות יתקיים דיון בקרה מסייעת אחת לחציון.
 .2לפני כל מועד בקרה יישלח לחברי ועדת ההיגוי "דוח בקרה מסייעת" (נספח ח – מציג פורמט עבודה מומלץ
בעבור הדוח).
 .3המיקוד בדיוני הבקרה יהיה על הסרת חסמים בעבור הרשות ובחינת אלטרנטיבות שונות לקידום יעדים
בתוכנית העבודה.
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 .4בכל דיון בקרה מסייעת ייבחנו נתוני האכלוס בפועל ברשות המקומית ועל בסיס נתוני אמת של גידול דמוגרפי
תיבחן התקדמותה של הרשות בצירים השונים של התהליך הארגוני.

 .1.7.4הפקת לקחים ארצית באמצעות השוואה רשותית ודיון במקרי בוחן
בהמשך לפרק ההמלצות למשרד הפנים ,המשרד יפעל להקמה ולתכלול של מערך ידע בתחום הגידול העירוני
המואץ כדי למסד ולרכז את הידע המצטבר במדינת ישראל בעקבות הסכמי הגג ומימושם ההדרגתי .תהליך זה
חיוני כדי לקיים למידה וחקירה של "אתגר לאומי" מורכב ,ועל כן יפעל משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות
לייצר "תורה מקצועית" להתמודדות השלטון המקומי והשלטון המרכזי בישראל עם תופעת האורבניזציה
המואצת ולבסס עקרונות עבודה שיהיה אפשר לאמץ במסגרת תהליכי חקיקה ותוכניות ממשלתיות בעתיד.
עקרונות לתהליך הפקת הלקחים
 .1הפלטפורמה המובילה לתהליך היא מפגשי הפורום הארצי.
 .2משרד הפנים יפעל לאסוף מידע מכלל הרשויות באמצעות סקרים תקופתיים.
 .3תהליכי הלמידה יתמקדו בכל תחומי הליבה של הצמיחה העירונית המואצת.
 .4משרד הפנים יפעל ללמוד מסיפורי הצלחה של רשויות מקומיות בהתמודדותן עם אתגרי הצמיחה העירוניים.
 .5משרד הפנים יקדם השוואה בין רשויות באמצעות יצירת נקודות מידוד ( )Benchmarksשיהיו הבסיס
להשוואה בין רשויות על פי מדדים כמותיים ואיכותניים.
 .6משרד הפנים יעודד את הרשויות המקומיות לאסוף נתונים במהלך מימוש הסכם הגג ויפעל להנחות ולהדריך
את הרשויות בהתאם.
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נספחים
פרק שביעי
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נספחים כלליים – טבלאות ונתונים
נספח  – 1רשימת מרואיינים
נספח  – 2טבלת הרשויות המקומיות שאחוז גידול האוכלוסייה בהן הגבוה ביותר ,ממוצעי 2016–2012
נספח  – 3טבלת העיריות שאחוז גידול האוכלוסייה בהן הגבוה ביותר ,ממוצעי 2016–2012
נספח  – 4טבלת נתוני צמיחה שנתיים חזויים ב 29-הרשויות בהסכם גג ,ללא התחשבות בנתוני ריבוי טבעי.

נספחים :מודל העבודה לצמיחה ארגונית – כלים וטפסים
נספח א – מטריצה לבחינת מודל הפעלה למנהלת הסכם הגג
נספח ב – כלי מרכז למיפוי נתונים
נספח ג  -דוח אבחון ותמונת מצב
נספח ד – טופס יעדי תחומי ליבה
נספח ה – פורמט תוכנית עבודה רב-שנתית
נספח ו – תוכנית תוספת תקנים
נספח ז – תוכנית ליחידות מחוללות שינוי
נספח ח – דוח בקרה מסייעת
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נספח  – 1רשימת מרואיינים
ארגון

שמות המרואיינים

תפקיד

עיריית נתיבות

משה מימון
אלונה שפר
נתן רובין

מנכ”ל העירייה
מנכ”לית מנהלת הסכם הגג
מנהל המחלקה האסטרטגית

עיריית אור יהודה

עופר תודר
גלעד אורן

מנכ”ל העירייה
מנכ”ל מנהלת הסכם הגג

קרן לפיתוח דימונה

אבי היקלי

מנכ”ל הקרן לפיתוח דימונה

עיריית בית שמש

אריה ברדוגו
יעל היימן

גזבר העירייה
אדריכלית העיר

עיריית ראש העין

שלמה שילה

מנכ”ל העירייה

עיריית מודיעין

גיא עידו
מיכל פרפרי

משנה למנכ”ל העירייה
מנכ”לית החכ”ל

עיריית קריית ביאליק

עזרא חכם

מנכ”ל העירייה

עיריית עכו

ראובן ויצמן

גזבר העירייה

עיריית באר שבע

יוסף צבי טל

מנהל מנהלת הסכם הגג

עיריית רמלה

ז’אנה סולובייצק

מהנדסת העיר

עיריית אופקים

יאיר דהן
יורם נחמן

גזבר העירייה
מנכ”ל העירייה
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ארגון

שמות המרואיינים

תפקיד

מועצה מקומית חריש

יעקב נתניהו

מנכ”ל המועצה המקומית

עיריית אלעד

זאב קשש

מנכ”ל העירייה

עיריית אשדוד

אסתי פילוס

מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי

עיריית לוד

אהרון אטיאס
בן מיוסט

מנכ”ל העירייה
מנכ”ל החברה הכלכלית

עיריית עפולה

רפאל כהן

מנכ”ל העירייה

מפעם הדרום והנגב

חנה פסח-היימן

מנהלת מפעם הדרום והנגב

טכניון

אדריכל רפי רייש

מומחה לארכיטקטורה ובינוי ערים

אוניברסיטת בן-גוריון

ד”ר נורית אלפסי

מומחית לתכנון ערים

כלכלן משרד הפנים

אלכס אלתר

מומחה לכלכלה מוניציפלית

משרד הפנים – מחוז חיפה

פאיז חנא

מנהל המחוז

עמותת מרחב

אדריכל דרור גרשון

מומחה לתכנון ערים

מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון

אלה אילת

מנהלת מפעם עמק יזרעאל
והגליל העליון

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ד”ר נרי הורוביץ

מומחה למדיניות ציבורית
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נספח 2
הרשויות המקומיות שאחוז גידול האוכלוסייה בהן הגבוה ביותר,
ממוצעי 2016 - 2012
שם הרשות מעמד מוניציפלי דירוג ממוצע גידול סה”כ אוכלוסייה
אוכלוסייה בסוף שנת 2016
#
(אלפים)
2016–2012

חריש
באר יעקב
קריית יערים
מודיעין
עילית

גידול
אוכלוסייה
מצטבר
באחוזים
2016–2012

מועצה מקומית
מועצה מקומית
מועצה מקומית
עירייה

1
2
3
4

9.5
7.2
6.0
5.9

1.4
20.4
4.2
66.8

47.3
36.2
29.8
29.7

מזכרת בתיה מועצה מקומית
מועצה מקומית
גבעת זאב
מועצה מקומית
כפר תבור
עירייה
יבנה
מועצה מקומית
אורנית
ביתר עילית עירייה
עירייה
בית שמש
מועצה מקומית
לקיה
מועצה מקומית
גני תקווה
קדימה-צורן מועצה מקומית
מועצה מקומית
סביון*

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5.9
5.9
5.8
5.8
5.5
5.4
5.3
4.8
4.5
4.0
4.0

13.4
16.9
4.0
44.1
8.7
51.6
109.8
12.3
17.3
21.4
3.8

29.6
29.5
29.2
29.0
27.5
26.9
26.6
24.2
22.6
20.0
19.9
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נספח 3
העיריות שאחוז גידול האוכלוסייה בהן הגבוה ביותר ,ממוצעי
2016 - 2012
שם הרשות

דירוג
#

ממוצע גידול
אוכלוסייה
2016–2012

סה”כ אוכלוסייה
בסוף השנה
(אלפים)

גידול אוכלוסייה
מצטבר באחוזים
2016–2012

מודיעין עילית
יבנה
ביתר עילית
בית שמש
הוד השרון
נס ציונה
רהט
נתיבות
אלעד

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5.9
5.8
5.4
5.3
3.4
3.2
3.1
3.0
3.0

66.8
44.1
51.6
109.8
58.9
48.2
64.5
32.5
45.9

29.7
29.0
26.9
26.6
17.1
15.9
15.6
15.1
14.9
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נספח 4
נתוני צמיחה שנתיים חזויים ב 29-הרשויות בהסכם גג,
ללא התחשבות בנתוני ריבוי טבעי
יישוב

סה”כ יח”ד
באמצע
היקף יח”ד כמות
( 2016מרשם
לשיווק תושבים
הדירות ,נתוני
למ”ס)

ממוצע
נפשות
ליחידת
דיור

צפי גידול
צפי גידול
אוכלוסייה
אוכלוסייה
תוספת יחידות
דיור במסגרת באחוזים כתוצאה באחוזים
הסכם הגג (כל מאכלוס של כתוצאה מאכלוס
 1,000יח”ד של  2,000יח”ד
השלבים)
בשנה
בשנה

באר יעקב

11,653

18,400

5,354

3.44

217.65%

18.68%

37.36%

מעלות

6,151

21,200

6,724

3.15

91.48%

14.87%

29.74%

שדרות

10,130

23,100

7,115

3.25

142.38%

14.05%

28.11%

טירת הכרמל

10,160

19,400

7,136

2.72

142.38%

14.01%

28.03%

אלעד

12,500

44,900

7,327

6.13

170.60%

13.65%

27.30%

נתיבות

13,103

31,300

7,450

4.20

175.88%

13.42%

26.85%

אופקים

14,436

25,600

7,649

3.35

188.73%

13.07%

26.15%

מגדל העמק

5,674

25,000

8,462

2.95

67.05%

11.82%

23.64%

אור יהודה

5,020

36,200

10,535

3.44

47.65%

9.49%

18.98%

דימונה

26,222

33,300

11,973

2.78

219.01%

8.35%

16.70%

ראש העין

9,436

42,900

12,334

3.48

76.50%

8.11%

16.22%

יבנה

15,479

42,300

12,650

3.34

122.36%

7.91%

15.81%

קריית ביאליק

7,253

39,100

15,583

2.51

46.54%

6.42%

12.83%

עכו

17,780

47,700

15,802

3.02

112.52%

6.33%

12.66%
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יישוב

סה”כ יח”ד
באמצע
היקף יח”ד כמות
( 2016מרשם
לשיווק תושבים
הדירות ,נתוני
למ”ס)

ממוצע
נפשות
ליחידת
דיור

צפי גידול
צפי גידול
אוכלוסייה
תוספת יחידות
אוכלוסייה
באחוזים כתוצאה
דיור במסגרת
באחוזים כתוצאה
מאכלוס של
הסכם הגג (כל
מאכלוס של
 2,000יח”ד
השלבים)
 1,000יח”ד בשנה
בשנה

קריית גת

6,442

51,000

15,910

3.21

40.49%

6.29%

12.57%

עפולה

10,496

44,900

16,574

2.71

63.33%

6.03%

12.07%

אילת

18,372

49,700

18,323

2.71

100.27%

5.46%

10.92%

בית שמש

17,000

103,900

20,700

5.02

82.13%

4.83%

9.66%

רמלה

7,483

73,700

21,284

3.46

35.16%

4.70%

9.40%

לוד

17,237

72,800

22,119

3.29

77.93%

4.52%

9.04%

מודיעין

11,804

88,700

23,028

3.85

51.26%

4.34%

8.69%

הרצליה

7,443

91,900

34,475

2.67

21.59%

2.90%

5.80%

אשקלון

31,791

130,700

45,151

2.89

70.41%

2.21%

4.43%

אשדוד

45,803

220,200

65,115

3.38

70.34%

1.54%

3.07%

נתניה

12,288

207,900

72,542

2.87

16.94%

1.38%

2.76%

באר שבע

18,140

203,600

74,581

2.73

24.32%

1.34%

2.68%

ראשון לציון

17,939

244,000

77,688

3.14

23.09%

1.29%

2.57%

נהריה

11,400

54,900

20,499

2.68

55.61%

4.88%

9.76%

חיפה

15,000

279,600

118,124

2.37

12.70%

0.85%

1.69%
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נספח א – מטריצה לבחינת מודל הפעלה למנהלת הסכם הגג
מודלים אפשריים למנהלת

כלכליות איכות כוח האדם יעילות ניהולית
ותפעולית

חיזוק יכולות
הרשות והטמעת
ידע

מנהלת הפועלת במסגרת
העירייה באופן מלא

1

3

3

2

מנהלת הפועלת במסגרת
החברה הכלכלית באופן מלא

3

1

4

3

מיקור חוץ מלא

מודל מעורב – ניהול של עובדי
עירייה/חברה כלכלית לצד
שירותים מקצועיים במיקור
חוץ

4

2

2

4

2

1

1

4

ציון משוכלל
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נספח ב – כלי מרכז למיפוי נתונים

כלי זה הנו כלי מרכז להזנה ומיפוי של נתונים על הרשות המקומית .הכלי בנוי על קובץ אקסל חכם .הוא מנוהל
באמצעות מסך ראשי שממנו אפשר לנווט לכל מסכי הזנת הנתונים בכלי.
מסך ראשי:
שם הרשות_______________ :

שם היועץ________________ :

הנחיות כלליות
מסך זה מהווה לוח בקרה עבור תהליך איסוף הנתונים של היועץ ברשות המקומית.
המסך מחולק לארבע קטגוריות:
 .1נתונים כלליים על הרשות
 .2נתוני גידול מואץ ובינוי
 .3חישובים על פי מודלים של משרד הפנים
נספח ב – כלי מרכז למיפוי נתונים
 .4איסוף ומיפוי נתונים בכל אחד מתחומי הליבה של השלכות הגידול המואץ ברשות.

כלי זה הנו כלי מרכז להזנה ומיפוי של נתונים על הרשות המקומית .הכלי בנוי על קובץ אקסל חכם.
תחת כל
הייעודי
הקטגוריות
אחת מן
למסכים בכל
מסך זה מאפשר מעבר
בכלי.
הנתונים
הלחצןהזנת
על מסכי
לחיצהלכל
באמצעות לנווט
שממנו אפשר
מסך ראשי
באמצעות
הוא מנוהל

ראשי:בשם "חזרה למסך הראשי" שמאפשר חזרה למסך זה .הנחיות למיפוי
מסך לחצן
כותרת .בכל מסך מופיע
הנתונים מופיעות בנספח ג'" -הנחיות לאיסוף ומיפוי נתונים"
שם הרשות __________________________

שם היועץ ________________________________

הנחיות כלליות
נתוני גידול מוא ובינוי

נתונים לליים על הרשות

נתונים לליים
ודמוגרפיה

מסך זה מהווה לוח בקרה עבור תהליך איסוף הנתונים של היועץ
ברשות המקומית .המסך מחולק לארבע קטגוריות:
 .1נתונים כלליים על הרשות
 .2נתוני גידול מואץ ובינוי
 .3חישובים על פי מודלים של משרד הפנים
 .4איסוף ומיפוי נתונים בכל אחד מתחומי הליבה של השלכות הגידול
המואץ ברשות.

תח יות גידול
או לוסייה

נתוני הס ם גג

מסך זה מאפשר מעבר למסכים בכל אחת מן הקטגוריות באמצעות
לחיצה על הלחצן הייעודי תחת כל כותרת.בכל מסך מופיע לחצן בשם
"חזרה למסך הראשי" שמאפשר חזרה למסך זה .הנחיות למיפוי
הנתונים מופיעות בנספח ג' " -הנחיות לאיסוף ומיפוי נתונים"

חישובים על פי מודלים של
משרד הפנים
תוספת תקנים נדרשת
 חישוב על פי תקןמוניציפלי נורמטיבי

מדדי חוסן ל לי של
הרשות על פי מודל
משרד הפנים

נוסחת עלות נטו של
יח ד  -לפי מודל משרד
הפנים  -חישוב

איסו ומיפוי נתונים על הרשות  -על פי תחומי הליבה של אתגרי
הגידול המוא

מסך ראשי:
שם היועץ ________________________________

שם הרשות __________________________

הנחיות כלליות
שם היועץ ________________________________

שם הרשות __________________________

מסך זה מהווה לוח בקרה עבור תהליך איסוף הנתונים של היועץ
ברשות המקומית .המסך מחולק לארבע קטגוריות:
הנחיות כלליות
 .1נתונים כלליים על הרשות
ובינוי
מואץ
גידול
נתוני
מסך זה מהווה לוח בקרה עבור .2תהליך איסוף הנתונים של היועץ
קטגוריות :מודלים של משרד הפנים
חישובים על פי
ברשות המקומית .המסך מחולק.3לארבע
 .1נתונים כלליים על הרשות  .4איסוף ומיפוי נתונים בכל אחד מתחומי הליבה של השלכות הגידול
 .2נתוני גידול מואץ ובינוי המואץ ברשות.

נתוני גידול מוא ובינוי

נתונים לליים על הרשות
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תח יות גידול
או לוסייה

נתונים לליים
ודמוגרפיה

נתוני הס ם גג

תח יות גידול
או לוסייה

נתוני הס ם גג

 .3חישובים על פי מודלים של משרד הפנים
הגידול
מעברהשלכות
הליבה של
בכל אחת מן הקטגוריות באמצעות
למסכים
מתחומימאפשר
 .4איסוף ומיפוי נתונים בכל אחדמסך זה
המואץ ברשות.
לחיצה על הלחצן הייעודי תחת כל כותרת.בכל מסך מופיע לחצן בשם
"חזרה למסך הראשי" שמאפשר חזרה למסך זה .הנחיות למיפוי
מסך זה מאפשר מעבר למסכים בכל אחת מן הקטגוריות באמצעות
הנתונים מופיעות בנספח ג' " -הנחיות לאיסוף ומיפוי נתונים"

לחיצה על הלחצן הייעודי תחת כל כותרת.בכל מסך מופיע לחצן בשם
"חזרה למסך הראשי" שמאפשר חזרה למסך זה .הנחיות למיפוי
הנתונים מופיעות בנספח ג' " -הנחיות לאיסוף ומיפוי נתונים"

חישובים על פי מודלים של
משרד הפנים

חישובים על פי מודלים של
משרד הפנים
תוספת תקנים נדרשת
 חישוב על פי תקןתוספת תקנים נדרשת
מוניציפלי נורמטיבי
 חישוב על פי תקןמוניציפלי נורמטיבי

נוסחת עלות נטו של
יח ד  -לפי מודל משרד
נוסחת עלות נטו של
הפנים  -חישוב

מדדי חוסן ל לי של
הרשות על פי מודל
מדדי חוסן ל לי של
הרשות על פי מודל משרד הפנים

יח ד  -לפי מודל משרד
הפנים  -חישוב

משרד הפנים

איסו ומיפוי נתונים על הרשות  -על פי תחומי הליבה של אתגרי
איסו ומיפוי נתונים על הרשות  -על פי תחומי הליבה של אתגרי
הגידול המוא
הגידול המוא

פיננסי

פיננסי

תקציב ,ה נסות ופיתוח ל לי

תקציב ,ה נסות ופיתוח ל לי
חוסן ל לי

חוסן ל לי

תאגידים עירוניים

תאגידים עירוניים

קהילה

קהילה

מצוינות ארגונית שירותמצוינות ארגונית שירות
לתושב
לתושב
שירות לתושב

שירות לתושב

משאבי אנוש

משאבי אנוש

מדיה ומער ות מחשוב

מדיה ומער ות מחשוב

תהלי י עבודה מר יים

תהלי י עבודה מר יים
תהלי ים אסטרטגיים

תהלי ים אסטרטגיים

41

41
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ודמוגרפיים
מסך  --נתונים
מסך
כלליים ודמוגרפיים
נתונים כלליים
2.1

נספח ב'  -דוח נתונים
כלליים ודמוגרפיים

ח רה למס ר
שם היועץ ________________________________

שם הרשות __________________________

דוח נתונים כלליים  -תעודת זהות רשותית
מס'
1
2
הנהלת הרשות
3
4

תחום

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

נתוני אוכלוסייה

נושא

שם ראש הרשות
ראש רשות  -מספר השנים שהוא מכהן כראש רשות
מספר חברי מועצה
שם מנכ"ל
מספר תושבים
מספר יחידות דיור (מספר דירות למגורים לפי מרשם
מבנים ודירות)
רמה סוציו-אקונומית של הרשות המקומית
אשכול מדד פריפריאליות
אחוז אבטלה ברשות
אחוז התושבים בני ( +65לפי נתוני למ"ס) []%
אחוז התושבים בני ( 17 - 0לפי נתוני למ"ס) []%
ריבוי טבעי לאלף תושבים
מאזן הגירה לשנת נתונים אחרונה
אחוז גידול אוכלוסיה לעומת שנה קודמת
אחוז עולי  +1990מסך האוכלוסייה
שכר ממוצע לחודש של שכירים

17

מדד אי-השוויון ,שכירים (מדד ג'יני 0 ,שוויון מלא)

18

מספר נפשות ליחידת דיור

19

בנייה ודיור

20

גמר בנייה  -מספר דירות בשנה החולפת

21
22

אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של
האוניברסיטאות מבין תלמידי כיתות יב
אחוזי גיוס לצה"ל

23

חינוך

ממוצע תלמידים לכיתה  -סה"כ

25

ממוצע תלמידים לכיתה  -יסודי (כולל מיוחד)

26

ממוצע תלמידים לכיתה  -על יסודי

27

ממוצע תלמידים לכיתה  -חטיבת ביניים

28
29
30
31

ממוצע תלמידים לכיתה  -תיכון

תחבורה

32

שימוש בקרקע

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

42

כלי רכב מנועיים  -סה"כ
כלי רכב מנועיים  -יחס לתושב
כלי רכב פרטיים  -סה"כ

!#DIV/0

כלי רכב פרטיים  -יחס לתושב

!#DIV/0

סך הכול שטח שיפוט בקמ"ר

33
34

!#DIV/0

התחלות בנייה בשנה החולפת  -מספר דירות

אחוז זכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב

24

נתון

אחוז מסך כל שטח שיפוט למגורים
אחוז מסך כל שטח שיפוט למסחר ומשרדים
אחוז מסך כל שטח שיפוט לתעשייה

היסטוריה ארגונית

מדיה ,מיחשוב
ומערכות מידע

רווחה ושירותים
חברתיים

קיום תוכנית הבראה כיום
קיום חשב מלווה כיום
קיום תוכניות הבראה קודמות
ועדה ממונה בעבר
התערבויות ארגוניות מערכתיות בשנים האחרונות
מנמ"ר בהעסקה ישירה
יחס מחשבים/עובדים
שרת דואר אלקטרוני
שיעור עובדים המשתמשים במייל של הרשות
אתר אינטרנט פעיל
שירותים אינטרנטיים לתושב
שימוש באפליקציות
מס' תוכנות בשימוש הרשות
מספר משפחות בטיפול רווחה
שיעור תושבים בטיפול היחידה

הערות

מסמכים נלווים

אין למלא שדות צהובים

י
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מסך – נתוני הסכם גג
עיקרי הסכם גג
מס’ נתון
1

שנת חתימה [שנה]

2

תקופת השיווק [מס’ שנים]

3

סה”כ יחידות דיור פוטנציאליות (ללא שטחי מסחר ותעסוקה) [יח”ד]

4

סה”כ יחידות דיור מאושרות (שטרם קיבלו היתר) ו/או צפויות לאישור
לאורך תקופת השיווק (כולל יח”ד שאינן בהסכם הגג) [יח”ד]

5

סה”כ יחידות דיור שצפויות לקבל טופס  4בשלוש השנים הקרובות (שנת
החתימה ושנתיים שלאחר שנת החתימה) [יח”ד]

6

סה”כ יח”ד שצפויות לקבל טופס  4לכל אורך תקופת השיווק והאכלוס

7

שטחי תיירות בהסכם הגג [מ”ר]

8

שטחי מסחר ותעסוקה בהסכם הגג [מ”ר]

9

שטחי מסחר ותעסוקה בכלל התוכניות המתאריות הקיימות והצפויות
לאישור לאורך תקופת השיווק (כולל השטחים בהסכם הגג) [מ”ר]

10

פרק הזמן בין שיווק לטופס [ 4שנים] – זמן מוערך

11

מס’ נפשות ליח”ד [מתוכנן]

12

היקף יח”ד קטנות מתוך סה”כ יח”ד שבהסכם (יח”ד קטנות מ 70-מ”ר,
כולל דיור מוגן) []%

13

שנת סיום הבינוי של יח”ד במסגרת הסכם הגג

14

הוצאות פיתוח בהסכם

15

סה”כ יחידות דיור ששווקו עד כה

ערך
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מסך תחזיות גידול אוכלוסייה

מסך תחזיות גידול אוכלוסייה

2.3

אין למלא שדות צהובים

נספח ב' -תחזית גידול אוכלוסייה

מספר נפשות ליחידת דיור כיום

ח רה למס ר י

יש לבחור ערך בשדות
ירוקים
יש להזין נתון בשדות
הכחולים

0.00

מספר נפשות ליחידת דיור מוערכת
בשנות הגידול

3.6

סה"כ יחידות דיור פוטנציאליות (ללא
שטחי מסחר ותעסוקה) [יח"ד]
שנת הנתונים

שנת החתימה

שנה 2

שנה 1

שנה 3

שנה 4

שנה 5

שנה 6

שנה 7

שנה 8

2026

שנה 9

2027

שנה 10

2028

שנה 11

2029

שנה

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

מספר תושבים

0

76,320

77,400

79,200

86,400

86,400

88,200

93,600

95,400

102,600 100,800

108,000 108,000 108,000

21,200

21,500

22,000

24,000

24,000

24,500

26,000

26,500

28,500

30,000 30,000

שיווקים לשנה [יח"ד]

1,500

2,000

2,000

2,000

תוספת תושבים ביחס לשנת הנתונים
[אלפים]
0

79200

נתוני
הרשות מס' יח"ד

-

44

76320

77400

86400

86400

88200

93600

95400

28,000

100800

102600

30,000

108000

108000 108000

הכחולים
מספר נפשות ליחידת דיור מוערכת
בשנות הגידול

3.6

סה"כ יחידות דיור פוטנציאליות (ללא
שטחי מסחר ותעסוקה) [יח"ד]
שנת הנתונים

מסך תחזיות גידול

אוכלוסייהנספחים
שביעי
פרק-תחזית גידול
 2.3נספח ב'
ח רה למס
שנה

2016

מספר תושבים

0

נתוני
יח"דנפשות ליחידת דיור כיום
הרשות מס'מספר

0.00
-

מספר נפשות ליחידת דיור מוערכת
הגידול[יח"ד]
בשנות לשנה
שיווקים
סה"כ יחידות דיור פוטנציאליות (ללא
תוספת תושבים ביחס לשנת הנתונים
שטחי מסחר ותעסוקה) [יח"ד]

[אלפים]

אוכלוסייה שנת החתימה

ר י

שנה 1

שנה 2

2017

2018

2019

 2020למלא שדות צהובים2021
אין

2022

2023

2024

76,320

77,400

79,200

יש
לבחור ערך בשדות 86,400
86,400

88,200

93,600

95,400

102,600 100,800

108,000 108,000 108,000

21,200

21,500

22,000

24,500

26,000

26,500

28,500

30,000 30,000

3.6

ירוקים
יש להזין נתון בשדות
24,000
24,000
הכחולים

2,000

אוכלוסיה
גידול
צפי
86400
79200
77400

76320
שנת הנתונים

שנת החתימה

שנה 1

2,000

2,000

86400

88200

שנה 3

שנה 2

93600
שנה 4

מספר תושבים

0

76,320

77,400

79,200

86,400

86,400

88,200

21,200

21,500

22,000

24,000

24,000

24,500

1,500

2,000

2,000

2,000

נתוני
הרשות מס' יח"ד
שיווקים לשנה [יח"ד]

שנה 11

שנה 10

תוספת תושבים ביחס לשנת הנתונים
[אלפים]
0

שנה 9

שנה 8

שנה 7

76320

שנה 6

77400

79200

שנה 5

שנה

86400

שנה 4

86400

שנה 3

88200

95400

שנה 5

שנה 6

2026

28,000

100800
שנה 7

2027

102600

2028

30,000

108000

שנה 8

שנה 9

2029

108000 108000
שנה 10

120,000
2028 100,000
2027
2026
2025
2024
2023
80,000
108,000 108,000 102,600 100,800 95,400 93,600
60,000
30,000 40,000
30,000
28,500 28,000 26,500 26,000
20,000
0
שנת
שנה  2שנה 1
108000 108000 102600
100800 95400 93600החתימה

כמות תושבים

שנה

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-

שנה 5

שנה 8

שנה 10

2025

1,500

0

שנה 3

שנה 4

שנה 6

שנה 7

שנה 9

שנה 11

שנה 11

2029
108,000
30,000

108000

צפי יחידות דיור
44

שנה 11

שנה 10

שנה 9

שנה 8

שנה 7

שנה 6

שנה
44

שנה 5

שנה 4

שנה 3

שנה 2

שנה 1

שנת
החתימה

מספר יחידות דיור ברשות

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
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מסך נתוני חוסן כלכלי
נתונים של מדדי חוסן
נתון
תושבים
יעדי חוסן

אחוז חיוב ארנונה שלא
למגורים מסך חיוב
ארנונה

שטח תעסוקה לנפש
במ״ר

חיוב ארנונה שלא
למגורים לנפש בש"ח
ציון יעדי חוסן כלכלי
משוכלל

ערך יעד

מספר תושבים
מספר תושבים  -קטגוריה
אחוז חיוב ארנונה שלא למגורים מסך חיוב ארנונה

89,000
 50–100אלף
46%

שטח תעסוקה לנפש במ״ר

9.2

חיוב ארנונה שלא למגורים לנפש  -ש״ח לשנה
נתון

1378
ערך מדד בפועל

הכנסות של הרשות מארנונה (גבייה) (אלפי ש"ח)
הכנסות של הרשות מארנונה למגורים (גבייה)
הכנסות של הרשות מארנונה שלא למגורים (גבייה)
אחוז חיוב ארנונה שלא למגורים מסך חיוב ארנונה
ערך מדד מול היעד
נתון

45,345
5,454
5,454
12.03%
26.15%
ערך מדד בפועל

סה"כ מ"ר לתעסוקה

899,000

שטח תעסוקה לנפש במ״ר
ערך מדד מול היעד
נתון

10.10
109.79%
ערך מדד בפועל

הכנסות של הרשות מארנונה שלא למגורים (גבייה)
חיוב ארנונה שלא למגורים לנפש בש"ח
ערך מדד מול היעד

78,000,000
876.40
63.60%

66.51%
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יעד חוסן כלכלי לפי גודל רשות  -מפתח
גודל אוכלוסייה ברשות מקומית

אחוז חיוב ארנונה שטח תעסוקה לנפש חיוב ארנונה לא –
למגורים לנפש ש״ח
במ״ר
לא למגורים מסך
לשנה
חיוב ארנונה

עד  20אלף

26%

4.7

729

 20עד  50אלף

39%

8.2

1,150

 50עד  100אלף

46%

9.2

1,378

מעל  100אלף

53%

9.9

1,504
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מסך חישוב עלות נטו של יח"ד
נתון
נתוני יעד –
בחירה
מדד

נתוני נוסחת
עלות נטו
ליחידת דיור

ערך יעד

3
רמה סוציו-אקונומית
ממוצע עלות ליחידת דיור 5,660
– בעבור אשכול סוציו-
אקונומי של הרשות
נתון

ערך מדד

הוצאות הרשות
המקומית על שירותים
ממלכתיים ומקומיים ()o
הכנסות הרשות
המקומית על שירותים
ממלכתיים ומקומיים ()i
הכנסות מארנונה
למגורים ()p
מספר יחידות דיור
ברשות המקומית ()h

130,000,000
5,000,000
2,000,000
30,000

רמת עלות נורמטיבית נטו 4,100
ליחידת דיור
ערך מדד מול היעד

72.44%

ממוצע עלות נטו
מדד
סוציו-אקונומי ליחידת דיור 2016 -
1

4,448

2

6,194

3

5,660

4

4,918

5

3,721

6

2,805

7

2,961

8

1,583

9

-893

10

-930
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נוסחת עלות נטו
העלות הממוצעת נטו ליחידת דיור הינה הפער בין הוצאות להכנסות הרשות המקומית על שירותים
ממלכתיים ומקומיים  -בניכוי ההכנסות מארנונה ממגורים ,חלקי מספר יחידות הדיור:
• הוצאות הרשות המקומית על שירותים ממלכתיים ומקומיים ()o
• הכנסות הרשות המקומית על שירותים ממלכתיים ומקומיים ()i
• הכנסות מארנונה למגורים ()p
• מספר יחידות דיור ברשות המקומית ()h
העלות הממוצעת נטו ליחידת דיור ברשות מקומית נותנת אינדיקציה לרמת השירות לתושב באותה
רשות ,ביחס לעלות נטו נורמטיבית של רשויות מקומיות באותו מדד חברתי כלכלי.
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסך תקציב ,הכנסות ופיתוח כלכלי
תקציב ,הכנסות ופיתוח כלכלי
מס’ נתון
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

תקציב מתוכנן
ביצוע
יחס בין תכנון לביצוע
תוכנית הבראה
חשב מלווה
תאגיד מים
גירעון מצטבר
שיעור גירעון מצטבר
גירעון שוטף
שיעור גירעון שוטף
מענק איזון
שיעור מענק איזון מכלל התקציב
הכנסות של הרשות מארנונה (גבייה)
הכנסות של הרשות מארנונה למגורים (גבייה)
הכנסות של הרשות מארנונה שלא למגורים (גבייה)
משקל הכנסות מארנונה למגורים מכלל הארנונה
סה”כ הכנסות של הרשות מהתקציב הרגיל
הכנסות עצמיות של הרשות
משקל ההכנסות העצמיות מההכנסות בתקציב הרגיל
מספר יחידות דיור
הכנסה עצמאית ליחידת דיור
הכנסה ליח”ד מארנונה למגורים
הכנסה ליח”ד מארנונה שלא למגורים
גירעון ליח”ד מול הכנסות עצמאיות

2017 2016 2015 2014 2013
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פרק שביעי נספחים

מסך תאגידים עירוניים
תאגידים עירוניים (כולל תאגיד מים)
מס’ שם התאגיד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

סוג פעילות

סטטוס

היקף פעילות (כללי)

תיאור קשרי הגומלין עם
הרשות המקומית
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסך הזנת נתוני שירות לתושב
מסך חישוב עלות נטו של יח"ד
נתון יעד
נתוני יעד –
בחירה
מדד
הוצאה
בתקציב הרגיל
לנפש ביחס
לאשכול
סוציו-אקונומי
מספר פניות
הציבור
ביחס לכמות
התושבים
מוקד עירוני

נתון

ערך יעד

רמה סוציו-אקונומית
הוצאה בתקציב הרגיל
לנפש בשנת  2016בש"ח
נתון
הוצאה בתקציב הרגיל
לנפש ברשות
ערך מדד מול היעד
כמות תושבים
מספר פניות הציבור
בשנת הנתונים האחרונה
מספר פניות הציבור
ביחס לכמות התושבים
האם קיים מוקד עירוני?
האם מתקיימת ביקורת
שוטפת על נתוני המוקד
העירוני (זמני תקן)?

תכלול
השירות
לתושב

האם קיים מרכז שירות
לתושב?
האם יש מנהל שירות
ברשות?

אמנת
השירות
לתושב

האם יש אמנת שירות
לתושב?
האם אמנת השירות
מפורסמת לתושבים?

ערך מדד

הוצאה בתקציב
מדד
סוציו-אקונומי הרגיל לנפש בשנת
 2016בש"ח
1

4,962

2

6,197

3

6,842

4

7,353

5

8,069

6

6,866

7

7,186

8

6,822

9

7,559

10

16,457
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פרק שביעי נספחים

מסך הזנת נתוני משאבי אנוש
נתוני כוח אדם
 2018 2017 2016 2015מספר מתוקנן
ל1,000-
תושבים
מס' משרות מוניציפליות
(כלל המשרות ללא משרות חינוך ,רווחה ונבחרים)
מס' עובדים מוניציפליים
(כלל המשרות ללא משרות חינוך ,רווחה ונבחרים)
כמות משרות מוניציפליות ל 1,000-תושבים ביחס
לממוצע כלל רשויות איתנות/יציבות
מס' משרות חינוך
מס' עובדים חינוך
מס' משרות רווחה
מס' עובדים רווחה
מס' משרות נבחרים
מספר משרות כולל
מס' עובדים כולל
מספר עובדים שנקלטו
מספר עובדים שפרשו
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

ממוצע משרות מוניציפליות ל 100 -תושבים
בהתאם לגודל הרשות
עד  20אלף תושבים

4.8

 50 - 20אלף תושבים

3.9

 100 - 50אלף תושבים

4.3

מעל  100אלף תושבים

4.4

ממוצע כל הרשויות

4.4

ממוצע כלל רשויות איתנות/יציבות

4.5

היבטים בניהול הון אנושי
האם מתקיים תהליך הערכת עובדים שנתי?
האם מתקיים תהליך פיתוח מנהלים?
האם מתקיימים תהליכי פיתוח ארגוני?
האם קיים מעקב אחר השתלמויות ורישומן?
שיעור העובדים שעברו השתלמות
שיעור העובדים שיצאו ללימודים אקדמיים
שיעור העובדים בעלי תיאור תפקיד
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פרק שביעי נספחים

מסך הזנת נתוני תהליכים אסטרטגיים
תהליכים אסטרטגיים ברשות
מס'

קריטריון

1

האם קיימת יחידה אסטרטגית?

2

מספר עובדים ביחידה ,אם קיימת

3

האם יש לרשות תוכנית אסטרטגית עם יעדים רב-שנתיים?

4

האם מתקיים תהליך תכנון שנתי ברשות?

5

האם מתקיים תהליך בקרה שנתי סדור?

6

באיזו מידה העובדים מכירים את האסטרטגיה של הרשות?

7

באיזו מידה מנהלי יחידות מכירים יעדים של יחידות אחרות בארגון?

8

האם יש מעקב אחר מימוש יעדים אסטרטגיים?

סטטוס

פירוט
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסך הזנת נתוני מדיה ומערכות מחשוב
נתונים כלליים
נושא

מנמ"ר בהעסקה ישירה
מס' מחשבים פעילים ברשות
יחס מחשבים/עובדים
שרת דואר אלקטרוני
אתר אינטרנט פעיל
שירותים אינטרנטיים לתושב
אפליקציה לתושב
מס' תוכנות בשימוש הרשות

נתון

שירותים הניתנים באמצעות המדיה (אינטרנט ,אפליקציות)
תשלומי ארנונה
פניות הציבור

תחום

שירות

תוכנות בשימוש הרשות
הנושא

ניהול תקציב
שכר
גבייה
רכש
מכרזים וחוזים
הנהלת חשבונות
משאבי אנוש
רישוי ופיקוח על הבנייה
GIS
ניהול פרויקטים
מוקד עירוני
תוכנות בשימוש מחלקת הרווחה
רישוי עסקים

שם התוכנה
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פרק שביעי נספחים

מסך הזנת נתונים של תהליכי עבודה
תהליכי עבודה מרכזיים ברשות
שם התהליך
רכש
מכרזים וחוזים
גבייה
קליטת עובדים
פיטורי עובדים
דיווח נוכחות עובדים
ניהול פניות תושבים במוקד עירוני
היתרי בנייה
ניהול פרויקטים – בינוי

תיאור כללי
(ע"י המנהל הממונה)

בעיות מרכזיות
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסך הזנת נתוני קהילה
קהילה – הערכת תשתיות ארגוניות לקליטת תושבים ברשות
מס'

קריטריון

1

האם קיימת פונקציה ארגונית לקליטת תושבים חדשים?

2

האם יש תוכנית עבודה לקליטת תושבים חדשים?

3

האם נעשו תהליכי חשיבה ותכנון ברשות בעניין אתגרים של קליטת
תושבים חדשים?

4

האם קיים מערך לניהול תחום ההתנדבות ברשות?

5

האם הרשות אוספת נתונים על רוכשי דירות?

6

האם יש מערכת מידע לאיסוף נתונים על תושבים חדשים?

7

האם הרשות נערכת לפעילות קהילתית לחיבור תושבים חדשים
לתושבים ותיקים?

8

האם קיים תהליך הסברה על צמיחת העיר?

סטטוס

פירוט
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פרק שביעי נספחים

מסך הזנת נתוני קהילה
קהילה :נתוני אוכלוסייה – תמונת מצב
קריטריון

מס'
1

רמה סוציו-אקונומית של הרשות המקומית

2

אשכול מדד פריפריאליות

3

אחוז אבטלה ברשות

4

אחוז התושבים בני ( 65+לפי נתוני למ"ס) []%

5

אחוז התושבים בני ( 17–0לפי נתוני למ"ס) []%

6

אחוז עולי  1990+מסך האוכלוסייה

7

שכר ממוצע לחודש של שכירים

8

מדד אי-השוויון ,שכירים (מדד ג'יני 0 ,שוויון מלא)

9

אחוזי גיוס לצה"ל

נתון

[ ] 154

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

קהילה :נתוני אוכלוסייה – תמונת מצב
מס'

קריטריון

1

מהם אתגרי הגידול המואץ המרכזיים של הרשות בתחום
הקהילתי?

2

באיזו מידה הרשות ערוכה להתמודדות עם אתגרי הגידול
המואץ בתחום הקהילתי?

3

מהן נקודות החולשה העיקריות של הרשות בתחום
הקהילתי?

4

מהן החוזקות העיקריות של הרשות בתחום הקהילתי?

5

היכן הרשות צריכה להשקיע את עיקר מאמציה בתחום
הקהילתי כדי להיערך באופן מיטבי לקליטת תושבים
חדשים ולשלבם בתמהיל החיים הקהילתיים בעיר?

6

צרכים מרכזיים של הרשות לחיזוק התחום הקהילתי ביחס
לגידול המואץ של הרשות  -כוח אדם ,משאבים ,ידע?

תאור כללי

[ ] 155

פרק שביעי נספחים

נספח ג – דוח אבחון ותמונת מצב

משרד הפנים

דו"ח אבחון ותמונת מצב:
הערכות הרשות המקומית
לאתגרי הסכם הגג

לוגו הרשות המקומית

שם הרשות המקומית:
שם היועץ:
תאריך הגשה:
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

רקע לתהליך

תיאור תהליך המיפוי והאבחון ברשות :פירוט גורמי המקצוע והמקורות שמסתמכים עליהם
בהכנת הדוח
תיאור תהליך המיפוי – כיצד נאספו הנתונים

תיאור תהליך האבחון – אילו ראיונות התקיימו ,קבוצת מיקוד וכו'
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פרק שביעי נספחים

נתונים קיימים ונתונים חסרים – אילו נתונים לא היתה אפשרות להשיג?
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסקנות מרכזיות  -כללי

תיאור המסקנות המרכזיות מתהליך האבחון
האתגרים המרכזיים של הרשות מול תחזיות צמיחתה של הרשות המקומית

מהן ההזדמנויות המרכזיות של הרשות בתהליך הצמיחה?
כיצד בכירי הרשות המקומית רואים את תהליך הגידול הדמוגרפי ,כיצד הם רואים את תמונת
ההצלחה של צמיחת העיר?
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פרק שביעי נספחים

מהי הייחודיות של הרשות המקומית?
יש להתייחס למקומה של הרשות המקומית בראיית המרחב האזורי ,בפן הכלכלי ,החינוכי
והקהילתי

הרשות לאן?
תיאור המטרות והיעדים המרכזיים של הרשות ,כיווני הצמיחה והמאמץ העיקריים של הרשות
בשנים הקרובות
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

חוות דעת בנוגע לתחזית מימוש הסכם הגג

מה הרשות צריכה כדי להצליח במימוש הסכם הגג?
יש להתייחס להצלחה בקליטת אוכלוסייה חדשה ובמימוש תכניות הבינוי בהסכם הגג

מהן הנחות היסוד של הרשות בנוגע לתושבים החדשים שייקלטו בעיר?
יש להתייחס למאפיינים סוציו-אקונומיים ,דמוגרפיים וכו' ,וכן יש להתייחס לבסיס להנחות
היסוד הללו
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פרק שביעי נספחים

מהי חוות הדעת של היועץ בנוגע למימוש תוכניות הבנייה למגורים בעיר?
חוות דעת זו מבוססת על ראיונות עם אנשי המקצוע הרלוונטיים ברשות

מהי חוות הדעת של היועץ בנוגע לביקושים בעבור אזורי תעסוקה בעיר?
חוות דעת זו מבוססת על ראיונות עם אנשי המקצוע הרלוונטיים ברשות
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מנהלת הסכם גג

האם הוקמה ברשות מנהלת הסכם גג? אם כן מתי?

מהו המודל לפעילות המנהלת?
כמה עובדים מועסקים במנהלת ובאילו תפקידים?
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פרק שביעי נספחים

מיפוי אתגרים בתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות המקומית –
אתגרים פיננסיים
מהם האתגרים המרכזיים של הרשות המקומית בתחום הכלכלי לאור תחזיות הגידול באוכלוסייה?
יש לציין עד  5אתגרים מרכזיים

מהם הצרכים המרכזיים של הרשות ,ברמת ההון האנושי ,לעמידה באתגרים הכלכליים שצוינו?
יש להתייחס לגיוס עובדים נדרש ,ידע מקצועי ,הכשרות ,תהליכים ניהוליים ,חיזוק ממשקי עבודה,
שינויים במבנה ארגוני וכו'
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מהם כיווני המאמץ העיקריים המומלצים בתחום הכלכלי?
יש להתייחס לתהליכים מערכתיים של הרשות כולה ולתהליכים ממוקדים במחלקות שונות

מהן המסקנות המרכזיות בנוגע לתחום הכלכלי ברשות?
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פרק שביעי נספחים

מיפוי אתגרים בתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות המקומית –
אתגרים בתחום הקהילתי
מהם האתגרים המרכזיים של הרשות המקומית בתחום הקהילתי לאור תחזיות הגידול
באוכלוסייה?
יש לציין עד  5אתגרים מרכזיים

אילו פעולות הרשות נוקטת כיום או מתכננת לנקוט בעתיד כדי לקלוט תושבים חדשים?
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

באיזו מידה הרשות המקומית מתכוננת לפעול כדי לשמר/לשפר את המרקם הקהילתי בעיר?
יש להתייחס לשילוב תושבים בחיים הקהילתיים של העיר הוותיקה.

מהם הצרכים המרכזיים של הרשות ,ברמת ההון האנושי ,לעמידה באתגרים הקהילתיים שצוינו?
יש להתייחס לגיוס עובדים נדרש ,ידע מקצועי ,הכשרות ,תהליכים ניהוליים ,חיזוק ממשקי עבודה,
שינויים במבנה ארגוני וכו'.
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פרק שביעי נספחים

מהם כיווני המאמץ העיקריים המומלצים בתחום הקהילתי?
יש להתייחס לתהליכים מערכתיים של הרשות כולה ולתהליכים ממוקדים במחלקות שונות.
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מיפוי אתגרים בתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות המקומית –
שירות לתושב
מהם האתגרים המרכזיים של הרשות המקומית בתחום השירות לתושב?
יש לציין עד  5אתגרים מרכזיים

האם הרשות המקומית מקיימת תהליך של מדידה והערכה בנוגע לשירותים לתושב?
אם כן ,מה המסקנות העיקריות של תהליך זה
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פרק שביעי נספחים

מהן החוזקות המרכזיות של הרשות בתחום השירות לתושבים?

מהן נקודות התורפה המרכזיות של הרשות בתחום השירות לתושבים?
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

האם יש לרשות תוכנית להתאמת השירותים לתושבים החדשים שייקלטו בעיר?
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פרק שביעי נספחים

מיפוי אתגרים בתחומי הליבה של הגידול המואץ ברשות המקומית –
מצוינות ארגונית  /משאבי אנוש
באילו תחומים יש חוסר ניכר מאוד בנוגע לכמות העובדים ולרמת מיומנותם?
היכן יש צורך דחוף לגייס עובדים חדשים?

באיזו מידה שגרות הניהול של הרשות המקומית מותאמות לאתגרים של גידול מואץ?
האם יש התייחסות לנושא זה ברמת הניהול הרוחבי של הרשות?

[ ] 172

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

באיזו מידה תוכניות העבודה השנתיות של הרשות המקומית מחוברות לנושא של צמיחת הרשות
ולניהול השלכות הצמיחה הדמוגרפית הצפויה?

מהם המאפיינים המרכזיים של התרבות הארגונית והניהולית של הרשות המקומית?
באיזו מידה המאפיינים האלה תומכים בשינויים ארגוניים?
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פרק שביעי נספחים

אילו ממשקי עבודה מרכזיים דורשים מיקוד וחיזוק לאור אתגרי הגידול המואץ של הרשות?

מה הסטטוס של יחידות "מחוללות שינוי" (יחידה אסטרטגית ,פיתוח כלכלי ,שירות לתושב,
צמיחה דמוגרפית ,משאבי אנוש ,מערכות מידע) ברשות?

[ ] 174

הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

מסקנות והמלצות ראשוניות

יעדים מרכזיים מומלצים לתוכנית רב-שנתית להתמודדות הארגון עם צמיחת העיר

תובנות כלליות של היועץ

על החתום:
ראש הרשות המקומית
מנכ"ל הרשות המקומית

גזבר הרשות המקומית
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נספח ד – טופס יעדי תחומי ליבה

משרד הפנים

טופס יעדי תחומי ליבה

לוגו הרשות המקומית

שם הרשות המקומית:
שם היועץ:
תאריך הגשה:
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

תחום
ליבה

#

1

2

פיתוח כלכלי

3

4

5

יעד רב-שנתי

נימוקים לבחירת היעד
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פרק שביעי נספחים

תחום
ליבה

#

1

2

קהילה

3

4

5

יעד רב-שנתי

נימוקים לבחירת היעד
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

תחום
ליבה

#

1

מצוינות ארגונית/שירות לתושב

2

3

4

5

יעד רב-שנתי

נימוקים לבחירת היעד
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פרק שביעי נספחים

נספח ה – פורמט תוכנית עבודה רב-שנתית
תחום ליבה

משימות מרכזיות
למימוש היעד לכל יעד
יכולות להיות מספר
משימות

יעד

מדד ליעד

לוח זמנים למשימות
תאריך
התחלת
משימה

תאריך
סיום
משימה

ערך השוואתי/
התחלתי ליעד

מדד תוצאי ליעד שם אחראי היעד

עלות
שותפים
מדד
תוצאה משמעותיים מתקציב
שוטף
למשימה
בש"ח
תיאור
המדד

עלות
מתקציב
תב"ר
בש"ח

הערות
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

נספח ו – תוכנית תוספת תקנים

77
4.5

מספר המשרות – E
המוניציפליות הקיים ברשות ל
תושבים – 1000

מספר המשרות המוניציפליות
ברשות

תוספת תקנים מוניצפליים נדרשים
()A

כמות תוספת תושבים חדשים
לחישוב

5.40

חישוב תוספת תקנים מוניצפליים נדרשים ()A
1,000

נתוני כוח אדם

תקן משרות מוניציפליות ( )Sל
–  1000תושבים

כמות תושבים עדכנית ברשות

50,000

מעבר לתכנית תוספת תקנים

שמות חברי קבינט ההון
האנושי ברשות
יש להזין את הנתונים כפי שנאספו והוזנו בדוח מיפוי הנתונים  -נספח א'  -תחת קטגוריית תוספת תקנים נדרשת לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן "מעבר" לתכנית תוספת תקנים

שם הרשות המקומית

תוכנית תוספת תקנים  -נספח ו'  -הזנת נתוני בסיס

אין לשנות את הנתון!!

יש להזין נתון בשדות הכחולים

נספח ו – תוכנית תוספת תקנים
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פרק שביעי נספחים

1,000
יחידה ארגונית תוספת תקנים תפקיד
בעבור  1,000מבוקש
תושבים ראשונים לתוספת
חדשים  -יש
להזין את מספר
התקנים לתוספת
בכל יחידה בעבור
אבן הדרך

שפ"ע/תפעול
חינוך
הנדסה
רווחה
משאבי אנוש
מחשוב
כספים
ביטחון
מוקד עירוני
איכות סביבה
רישוי עסקים
מכרזים
תרבות
צעירים
נוער
ספורט
מתנדבים
שירות לתושב

2,000
תוספת
תקנים
בעבור
2,000
תושבים
חדשים

תפקיד
מבוקש
לתוספת

3,000
תוספת
תקנים
בעבור
3,000
תושבים
חדשים

תפקיד
מבוקש
לתוספת

4,000
תוספת
תקנים
בעבור
4,000
תושבים
חדשים

תפקיד
מבוקש
לתוספת
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הסכמי גג ברשויות מקומיות כהזדמנות לצמיחה

1,000
יחידה ארגונית תוספת תקנים תפקיד
בעבור  1,000מבוקש
תושבים ראשונים לתוספת
חדשים  -יש
להזין את מספר
התקנים לתוספת
בכל יחידה בעבור
אבן הדרך

2,000
תפקיד
מבוקש
לתוספת

תוספת
תקנים
בעבור
2,000
תושבים
חדשים

3,000
תפקיד
מבוקש
לתוספת

תוספת
תקנים
בעבור
3,000
תושבים
חדשים

4,000
תפקיד
מבוקש
לתוספת

תוספת
תקנים
בעבור
4,000
תושבים
חדשים

אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
אחר
סה"כ תוספת
תקנים למדרגה

0

0

0

0
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נספח ז – תוכנית ליחידות מחוללות שינוי
יש להזין את שם היחידה

שם היחידה

סה"כ תקציב מאושר לגיוס
עובדים עבור יחידות
מחוללות שינוי

שמות חברי קבינט ההון
האנושי ברשות

שם הרשות המקומית

משימות מרכזיות/אבני דרך
לגיוס

תאריך התחלת
משימה

תאריך סיום
משימה

לוח זמנים לגיוס

יש להגדיר משימות
לבחור מהרשימה
יש להזין למי העובד/ת
יש להזין את עלות
יש לכתוב בקצרה את מרכזיות הנדרשות לתהליך לבחור מהרשימה
יש להזין את דרגת התפקיד
יש להזין את שם
(בלחיצה על
המיועדים לגיוס יהיו
המעביד המשוערת
הרציונל לגיוס בעל התפקיד הגיוס של בעל/ת התפקיד( .בלחיצה על התא)
המיועד לגיוס
התפקיד המיועד לגיוס
התא)
כפופים בארגון
עבור שכר העובד/ת

שם התפקיד לגיוס

עלות שנתית

דרגת בעל התפקיד

ממונה ישיר בארגון

סיבת הגיוס

תכנית יחידות מחוללות שינוי נספח ז

נספח ז – תוכנית ליחידות מחוללות שינוי

הערות
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נספח ח – דוח בקרה מסייעת

סיווג החסם

יש לבחור מהרשימה (בלחיצה על יש לבחור מהרשימה (בלחיצה על
התא)
התא)

תחום הליבה

שם נציג המחוז  -משרד
הפנים
חציון דיווח (יש לבחור
מהרשימה בתא)

שמות חברי קבינט ההון
האנושי ברשות

שם הרשות המקומית

יש לציין מהו החסם בקצרה

שם החסם

יש לכתוב חוות דעת קצרה בנוגע לפעולות
נדרשות להסרת החסם

חוות דעת הרשות ביחס לסיבות חוות דעת הרשות ביחס לפעולות
נדרשות להסרת החסם
החסם

במידה ומשרד הפנים יכול לסייע
בקידום הסרת החסם יש לציין
בקצרה כיצד

פעולות סיוע נדרשות
ממשרד הפנים
יש לכתוב חוות דעת קצרה בנוגע לסיבות
יש לרשום תיאור של החסם למימוש
המרכזיות עבור החסם

תיאור החסם

דו"ח בקרה מסייעת נספח ח

נספח ח – דוח בקרה מסייעת

הערות
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• איכות מתן השירות לתושב ברשויות המקומיות ,דוח מבקר המדינה.2016–2015 ,
• אקשטיין ,טוליקובסקי ,אייזנברג-בן לולו ושרמן ,האם לרשויות מקומיות יש תמריץ שלילי להגדלת האוכלוסייה
בשטחן? מכון גזית-גלוב ,המרכז הבינתחומי הרצליה.2014 ,
• אשכול אזורי של רשויות מקומיות – מדריך הפעלה (משרד הפנים ,משרד האוצר וג'וינט ישראל – אלכא
המכון למנהיגות וממשל).
• בחינת תפיסת הפעלה מבנה ארגוני ומשרות נדרשות למימוש הסכמי הגג באופקים – כוורת יועצים.2017 ,
• דוח בנק ישראל בנושא שוק הדיור ,פרק ט'.2018 ,
• דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ,ירושלים ,תשרי תשע"ב ,אוקטובר .2011
• מדד הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות ,מדריך מקצועי לרשויות המקומיות ,מאי .2018
• מדריך שיתוף ציבור בעבודת הממשלה ,משרד ראש הממשלה ,ירושלים ,טבת התשע"ח ,דצמבר .2017
• עמותת מרחב ,המשמעות החברתית של בניית שכונות חדשות בפאתי הערים.2012 ,
• צבן הילה ,סוגי קשרים ממשלה-חברה אזרחית ,סקירת ספרות.2013 ,
• קווים מנחים לניהול תהליך הערכת עובדים ברשויות מקומיות ,מפעם השפלה ,מאי .2017
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