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דבר השר  

הניתנים  ושיפור השירותים  פערים  היה צמצום  למשרד  חזרתי  עם  הובלתי  אותו  הדגל המרכזי 
לתושבי מדינת ישראל. במהלך השנים האחרונות קצר משרד הפנים הצלחות רבות, וזאת בהתאם 

למטרה לפעול לתיקון עוולות היסטוריות וקידום צדק חלוקתי במדינה.

במרוצת תקופה זו הצליח משרד הפנים, בהובלתי, לשנות את פניו ולעבור מהפכה ניהולית שעיקרה 
- הכרה בהבדלים המשמעותיים הקיימים בין הרשויות המקומיות והצורך שבהתייחסות שונה לכל 
אחת מהן. לשם כך יזמתי והובלתי מגוון פעולות לצמצום הפערים בין הרשויות המקומיות, לטיוב 
הליכי הבקרה והרגולציה על ידי מעבר לאסדרה חכמה ודיפרנציאלית מותאמת ולחיזוק עצמאותן 

ואיתנותן של הרשויות המקומיות.

שינוי נוסף שהתחולל הוא הגברת המודעות לצורך לתת שירות הולם לרשויות המקומיות ולשאר 
הגופים הרלוונטיים לעולם השלטון המקומי. זאת מתוך האמונה כי שינויים אלו ישימו את התושב 

במרכז ויפעלו להעצמת הרשויות.

ושתכליתם לממש  ידי המשרד  על  ויוזמות שהובלו  זה מפרט שורה ארוכה של הישגים  פרסום 
הלכה למעשה את השאיפה לצמצום פערים ולקדם צדק חלוקתי אמיתי. בין הישגים אלה ניתן 
למנות את הגדלת תקציב מענק האיזון, הוועדות הגאוגרפיות הקבועות לצדק חלוקתי, האשכולות 

האזוריים, הקרן לצמצום פערים, תכניות המראה ועוד.

גם בשנים הקרובות המשרד ימשיך לפעול לחיזוק הרשויות המקומיות ועצמאותן על-ידי פיתוח 
כלכליים.  צמיחה  מנועי  ופיתוח  הרגולטורי  הנטל  וויסות  וארגוני,  כלכלי  פיתוח  האנושי,  ההון 
הצלחותינו  את  לבסס  שנוכל  מנת  על  המשרד  תקציב  להגדלת  לפעול  ממשיכים  אנו  במקביל, 

ולקדם יוזמות חדשות לרווחת כלל התושבים במדינה.

מעבר להיותנו בסוף קדנציה, אין מתאים מערב ראש השנה בכדי לערוך סיכום וחשבון נפש, מה 
הושג ומה עלינו להשיג, מה ניתן לשפר ומה דורש ייעול. אאחל לכולנו שתחל שנה וברכותיה.

לסיכום, אבקש להודות למנכ"ל המשרד, מר מרדכי כהן, ללשכתי הפועלת במסירות רבה, להנהלת 
המשרד ולכלל העובדות והעובדים. נכונותכם ומקצועיותכם משמשות כרגליים האיתנות שעליהן 
נשען המשרד, והן אלו שמאפשרות לנו להמשיך ולפעול בהצלחה לשיפור רווחתם ואיכות חייהם 

של התושבים.

בברכה,
ח"כ אריה מכלוף דרעי

שר הפנים
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דבר סגן השר

הקבוצות  בין  פערים  לצמצום  להביא  היא  ציבור,  וכשליחי  ציבור  כנבחרי  העיקרית  משימתנו 
בשנים  דוגל  הפנים,  שר  בראשות  הפנים,  משרד  הישראלית.  בחברה  השונות  והאוכלוסיות 

האחרונות בהובלת קו להרחבת השוויון והצדק החלוקתי.

במהלך השנים האחרונות, לצד מגוון תכניות ופרויקטים שנעשו לטובת השלטון המקומי ותושבי 
ופעלנו בשיתוף פעולה למתן מענה  בין היתר, בנושאי ארנונה  ישראל, קידמנו חשיבה מחודשת, 
הולם לשאילתות בכנסת, הצעות לסדר וכן להצעות חוק הנוגעות לתחומי הליבה של משרד הפנים.

המשרד פועל בשנים האחרונות להקלה משמעותית ברגולציה ובבירוקרטיה, תוך חשיבה יצירתית 
על פיתוח מנועי צמיחה כלכליים וחברתיים. אין ספק כי לרשות המקומית תפקיד משמעותי ברמת 
איכות החיים של התושבים ומשרד הפנים כאן כדי לסייע בכך, הן בתקציבים, הן בתכניות פיתוח 

והן בבקרה חכמה.

עובדי ומנהלי משרד הפנים מגלים יוזמה ויצירתיות רבה, שמאפשרות להצעיד את המשרד קדימה 
ולהופכו למשרד מוביל בשירות הציבורי. השפעתו של המשרד על הציבור ניכרת בשטח ועצמאותן 

של הרשויות מתחזקת, לאור עבודה משותפת בין המשרד והשלטון המקומי. 

כפי שניתן לראות בחוברת שלפניכם, פעילות ענפה ורבה נעשתה בשנים האחרונות, אך לפנינו 
עוד שורה ארוכה של צעדים נדרשים. אין לי ספק כי המשרד ימשיך לפעול בדרך זו שבה פועל 

בשנים האחרונות.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לשר הפנים אריה דרעי ולמנכ"ל המשרד מרדכי כהן על העשייה 
הברוכה ולברך אתכם קוראים נכבדים, בברכת שנה טובה, שנת עשייה פוריה, בריאות איתנה 

וכל טוב.

בברכה,
ח"כ משולם נהרי

סגן שר הפנים
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דבר המנכ"ל  

נאמנים לשאיפה להוביל שינוי משמעותי באיכות החיים של תושבי המדינה, עובדי ומנהלי משרד 
הפנים פועלים ללא לאות לצמצום פערים ושיפור השירות הניתן לתושב תוך מתן דגש על הרשויות 
המוחלשות. עשייה זו מוצאת את ביטוייה לכל רוחב היריעה המקצועית המצויה תחת אחריותו 
של המשרד – בין אם באמצעות ביסוס וחיזוק הנושאים והפעילויות שכבר מצויים בליבת העשייה 
המשרדית, ובין אם בגיבוש והובלה של יוזמות חדשות שתכליתן להקנות כלים נוספים למשרד 

בבואו להמשיך ולקדם את השלטון המקומי אל מול אתגרי ראשית המאה ה-21.

הפרסום המונח בפניכם פורס את שורת ההישגים של המשרד בשנים האחרונות. בין הישגים אלה 
ניתן למנות מהלכים המכוונים לארגון פנימה שנועדו להתאים את המשרד לעידן הנוכחי – מעבר 
השונות,  הרשויות  של  והתנהלותן  למצבן  בהתאם  דיפרנציאלית  רגולציה  של  פעולה  לתפיסת 
הגדלה משמעותית של תקציב המשרד בדגש על מענק האיזון, ארגון מחדש של מבנה המשרד 
והקמת מינהל הפיתוח, העצמת מחוזות המשרד, שיפור תהליכי הבקרה המשרדיים בתחומי ההון 

האנושי, תאגידים עירוניים ועוד.

נוסף על פעולות לחיזוק המשרד עצמו, היווה המשרד את חוד החנית הממשלתית בשורה ארוכה 
ייסוד הקרן לצמצום פערים,  של רפורמות ומהלכים לחיזוק השלטון המקומי וצמצום פערים – 
קידום  עסקים,  ברישוי  הרפורמה  הובלת  מוחלשות,  רשויות  ממוקדות  ממשלה  החלטות  קידום 
תפיסת האזוריות ושיתופי הפעולה האזוריים בין רשויות מקומיות, פיתוח מודל תכנית ההמראה, 
המוקצה  התקציב  הגדלת  חלוקתי,  לצדק  הקבועות  הגאוגרפיות  הוועדות  של  וביסוס  הקמה 
מאמץ  מיקוד  כן,  כמו  חירום.  לשעת  הרשויות  של  המוכנות  במידת  משמעותי  ושיפור  לתחום 
להתייעלות  מהלכים  באמצעות  המקומי,  בשלטון  האנושי  ההון  של  והשבחה  לחיזוק  משמעותי 
ופיתוח ארגוני, תכניות עתודה חדשניות כמו תכנית צוערים לשלטון המקומי, תכניות משפיעים 
ודיגיטציה ברשויות המקומיות, הסדרת תחום הפיקוח על  ופיתוח חדשנות  ועוד. הנחת תשתית 

קייטנות ועוד שורה ארוכה של מהלכים.

ומנהלי המשרד  ההישגים המפורטים להלן הינם כולם תוצר של מאמץ משותף של כלל עובדי 
שנרתמו כולם כאיש אחד לטובת הצלחת המשרד, מתוך הבנה כי הצלחה זו משמעותה הצלחה 
של כלל תושבי המדינה. בהקשר זה אבקש להקדיש התייחסות מיוחדת לנושא הבחירות לרשויות 
 71 ישראל ב-  והמורכבות שידעה מדינת  היו הגדולות  2018. בחירות אלה  המקומיות באוקטובר 
שנותיה. על אף האתגרים הרבים שניצבו בפני המשרד בכלל ויחידת הפיקוח על הבחירות בפרט, 
בחירות אלה הסתיימו בהצלחה יתירה. המשרד לא היה מצליח לעמוד באתגר זה אלמלא אותם 

עובדים ומנהלים מסורים שעשו לילות כימים לשם כך.

צמצום  שגשוג,  שנת  ומתוקה.  טובה  שנה  שמח,  חג  לדרך  שותפינו  לכלל  אאחל  זו,  בהזדמנות 
פערים והגברת השוויון החברתי והכלכלי. כפי שניתן להיווכח בחוברת זו, לצד הפעילות הענפה 
לטובת תושבי ישראל והשלטון המקומי שאותה אנו מובילים בשנים האחרונות, גם בשנה החדשה, 
ותכניות  פרויקטים  ולהוביל  לחזק  לייעל,  שהתחלנו,  בתהליכים  להמשיך  החובה  עלינו  מוטלת 

לטובת הכלל.

בסיום דבריי אבקש להודות לכלל עובדי המשרד, ולאחל לכולנו כי השנים הקרובות יהיו מלאות 
בעשייה ובהישגים באותה המידה, אם לא למעלה מכך, כמפורט בפרסום זה.

בברכה,
מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפנים
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דבר יו"ר הועד הארצי היוצאת

אחרי ארבע שנים נפלאות של שליחות ציבורית במסגרתן פעלתי רבות למען עובדי משרד הפנים, 
אני מסיימת בשמחה ובסיפוק עילאי תפקיד חשוב זה.

התמודדתי לתפקיד מתוך רצון עז ואמונה ביכולותיי לבצע שינוי רדיקאלי בקידום ושיפור מעמד 
העובדים. המשרד שינה בשנים האחרונות את פניו והוציא לפועל מגוון תכניות ופרויקטים, אותם 
הובילו עובדי המשרד, מתוך שליחות ציבורית ורצון להצעיד את המשרד קדימה. ההון האנושי 

במשרד מאפשר להנהלה לממש את חזונה ולהשיג הישגים משמעותיים לטובת תושבי ישראל.

במהלך קדנציה אחת בלבד הצלחתי להשיג את המטרות שהצבתי לעצמי - החל מחיזוק מעמד 
לעובדים  סיוע  המחייה,  תנאי  שיפור  שוויונית,  משאבים  חלוקת  הועד,  תקציב  הגדלת  הועד, 
במצוקה, פעילויות תרבות וגיבוש, ביזור סמכויות, שקיפות ואמינות ועוד - וכלה בהסכם קיבוצי 

לתגמול עובדי המשרד בגין הבחירות לרשויות המקומיות.

הסדרת הסכם תגמול שכר לעובדים הינה משימה כמעט בלתי אפשרית, עברנו טלטלות רבות כדי 
להגיע להסכם פורץ דרך עבור העובדים, מתוך ידיעה והכרה בעבודתם המקצועית והראויה לכל 

הערכה, במערכת בחירות רחבה ומורכבת ביותר.

הישג היסטורי זה מסכם עבורי תקופה ממושכת ומאתגרת ומהווה את החותם לעשייה האינטנסיבית 
בשנות כהונתי.

למקום  ומסירות  אחריות  לצד  לעובדים,  נאמנות  המחייבת  מאתגרת  משימה  הינו  עובדים  ייצוג 
להוביל את השינויים להם  בידי  סייעה  העבודה. אמונתי בהשגת המטרות דרך שיתופי פעולה, 
ייחלתי. אין ספק כי לצד ההצלחות והשאיפות להיטיב את תנאי העובדים, פעלנו לחיזוק רווחתם 

והדבר ניכר היטב בשטח.

תודה לשר הפנים ח"כ אריה מכלוף דרעי, למנכ"ל המשרד מר מרדכי כהן, לסמנכ"ל בכיר למינהל 
ומשאבי אנוש מר מוני מעתוק, על שתוף פעולה פורה שאינו מובן מאליו.

כמו כן, תודה מיוחדת לחברי הועד הארצי שהאמינו ברצון וביכולות שלי להשיג גם את הבלתי 
ניתן להשגה.

אמשיך לפעול למען המשרד בצד המקצועי ואסייע ככל שאוכל בצד ההתנדבותי.

בברכה,
אסתר הראלי,

יו"ר הועד הארצי היוצאת
משרד הפנים
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עיקרי הדברים
המקומי  השלטון  חיזוק  על  משמעותי  דגש  הפנים  משרד  לעצמו  שם  האחרונות,  בשנים 
והרשויות המקומיות במטרה לשפר את השירות הניתן לתושב ולשפר את איכות החיים של 

כלל תושבי מדינת ישראל.

לאחר בחינה מעמיקה של האתגרים העומדים בפני משרד הפנים ובפני השלטון המקומי, תוך 
התחשבות בסוגיות האסטרטגיות בפן החברתי-כלכלי, החל המשרד לפעול במספר מישורים 

למען השגת מטרה זו, ביניהם:
ייזום פעולות לצמצום הפערים בין הרשויות המקומיות וקידום צדק חלוקתי ביניהן.   •

חיזוק עצמאותן ואיתנותן הכלכלית של הרשויות על ידי קידום תהליכי פיתוח כלכליים    •
וארגוניים ועל ידי עידוד חדשנות ויזמות בשלטון המקומי.   

הטמעה וביסוס של רפורמות מגוונות, ייעול ושיפור תהליכים רגולטוריים, שמירה על     •
כללי מינהל תקין ברשויות, טיוב וייעול הבקרה והפיכתה לחכמה ודיפרנציאלית.  

חיזוק הדמוקרטיה המקומית, והגברת שיתופי הפעולה בין הרשויות.   •

השנים האחרונות עמדו בסימן הצלחה, הישגים ועמידה באתגרים ברמה המקומית והלאומית. 
המשרד ממשיך לפעול במרץ לביסוס וחיזוק הרשויות המקומיות ולגיבוש והובלה של יוזמות 
חדשות והקניית כלים נוספים. מגוון הכלים השונים שיפורטו במסגרת חוברת זו מהווים את 

הקרקע הפורייה להמשך הפעילות הענפה של השנים האחרונות.
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המשרד עושה שימוש בגידול המשמעותי בתקציבו לטובת צמצום פערים וחיזוק עצמאותן של הרשויות המקומיות 
באופן הבא:

מעל 50 אחוזים ממענקי משרד הפנים מועברים לרשויות מקומיות בסוציו-אקונומי 1-3.  •
70% מתקציבי המשרד ניתנים לרשויות מקומיות בפריפריה- בצפון ובדרום.  •

80% מהרשויות בתכניות הבראה יצאו ממעגל ההבראה והפכו לרשויות מאוזנות יותר.  •
ההשקעה התקציבית ברשויות מוחלשות עלתה בכ-22%  •

תקציב משרד הפנים 

במהלך השנים האחרונות ניתן לראות מגמת עלייה בתקציב משרד הפנים ובתקציב המועבר לרשויות המקומיות. עלייה זו מתורגמת 
בסופו של דבר לטובת שיפור השירותים הניתנים לתושבי מדינת ישראל. 

במהלך 2018 העביר משרד הפנים לרשויות המקומיות מעל 7 מיליארד ₪, סכום גבוה משמעותית משנים קודמות. תקציב זה מורכב בין 
השאר ממענקי איזון, תקציבי פיתוח, הקרן לצמצום פערים, תכניות הבראה, מענקי נתב"ג, החלטות ממשלה ייעודיות ועוד. 

בבסיס התקציב ניתן לראות עלייה לאורך השנים:

2016 2017 2018 2019

3 938

4 717 4 700
4 800

2017 2018 2019

ביצוע תקציב 2014-2018
)מיליוני ₪(

4,351

8 000
6 000
4 000
2 000

0

4,714 5,178 5,905 6,769

2014 2015 2016 2017 2018

תקציב משרד הפנים 2014-2019
)במיליוני ₪(

3,875

7000
6000
5000
4000
3000
1000

0

4,837 4,641 5,245 5.594 6,060

2014 2015 2016 2017 2018 2019

גם בביצוע ישנה עליה:
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ההשקעות התקציביות מראות כי חל שיפור משמעותי גם במצב הרשויות:
עליה במספר הרשויות בעלות עודף תקציבי וירידה במספר הרשויות בגרעון:  ☯

שינויים בתקציב הרשויות המקומיות

רשויות מקומיות שסיימו בעודף 
תקציבי 2007-2017

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2007 2010 2016 2017

136
146

168
183

מספר הרשויות המקומיות

גרעון מצטבר כאחוז מההוצאות 
של הרשויות המקומיות

הכנסות הרשויות המקומיות )מלש"ח(

15%

10%

5%

0%

6.6%
7.1%

9% 9% 9%10%11%

20122011 2013 2014 2015 2016 2017

בנוסף לכך, ניתן לראות שיפור משמעותי גם בהכנסות של הרשויות המקומיות אשר עלו במהלך השנים. כפי שניתן לראות לצד העלייה 
בהכנסות ממשרדי הממשלה ניתן לראות עלייה משמעותית בהכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות, העלייה בשיעור גביית הארנונה 
וירידה במענק הניתן בידי משרד הפנים לרשויות המקומיות לצורך צמצום הגרעון המצטבר בהן. הדבר מבטא את הגברת איתנותן של 

הרשויות המקומיות הזקוקות לתלות פחותה במשרד הפנים לטובת צמצום הגרעון.

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

-
20162017 2015 2014 2013 2012 2011

62 709 765
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20 026 756

58 864 509 

35 810 728
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48 708 475

31 144 300

13 645 613

45 613 385

29 700 101

12 001 130

הכנסות עצמיותמשרדי ממשלהסה"כ הכנסות



סיכום פעילות משרד הפנים 10

גביית ארנונה 

מענק להקטנת גרעון מצטבר )מלש"ח(

250 000

200 000

150 000

50 000

-
20162017 2015 2014 2013 2012 2011
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30 000 000
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10 000 000

-
20162017 2015 2014 2013 2012 2011

24 232 707 23 589 258 22 717 647  21 967 886 20 947 869 20 127 311 19 271 810

גביה שנתית
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עיקרי החלטות ממשלה 

החלטות ממשלה הן חלק מסל הכלים העומד לרשות הממשלה לטובת קידום תהליכים, הקצאת כספים תיקון עוולות היסטוריות, סיוע 
לאוכלוסיות מוחלשות ועוד. במהלך השנים האחרונות פעל משרד הפנים באמצעות קידום החלטות ממשלה למען צמצום פערים ולמען 
פיתוח של רשויות הזקוקות לכך, בין השאר, לרשויות מוחלשות, רשויות של מיעוטים רשויות בפריפריה ועוד. במסגרת החלטות ממשלה  

אלו תקצב משרד הפנים במהלך השנים האחרונות את הרשויות המקומיות בכ- 2.7 מיליארד ₪.

להלן עיקרי החלטות הממשלה אותן קידם או סייע לקדם המשרד: 

תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים 
קריית שמונה, שלומי ומטולה

3740

פיתוח כלכלי של מחוז הצפון 
וצעדים משלימים לעיר חיפה

2262

חיזוק העיר קצרין
1739

תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים 
הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2019-2016

959

 תכנית רב שנתית
לפיתוח הדרום

2025

 תכנית סיוע מיוחדת לקרית ארבע
וליישוב היהודי בחברון

1652

 מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2015
לרשויות מקומיות באזור יהודה ושומרון

867

פעילות הממשלה לפיתוח 
כלכלי באוכלוסיית 
המיעוטים בשנים 2020-2016

922

 סיוע מידי לשנת 2015
לרשויות הדרוזיות בגולן

608

 תכנית ממשלתית להעצמה
 ולחיזוק כלכלי-חברתי של
 היישובים הבדואים בצפון לשנים
2020 - 2016 

1480

תכנית רב שנתית לפיתוח 
ולהעצמת היישובים הדרוזים 
ברמת הגולן לשנים 2014 -

1052

 תכנית רב שנתית
לפיתוח מצפה רמון

3907

 אימוץ המלצות הצוות הבין -
 משרדי לעדכון התכנית הלאומית
 לפיתוח הנגב לאור יישום המהלך
להעתקת מחנות צה"ל לנגב

546

תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב 
האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017

2397

תוכנית רב-שנתית לחיזוק ירוחם
3741

סיוע מיידי לשנת 2015 לרשויות 
מקומיות במגזר הערבי והבדואי

543

קידום הסוגיה האסטרטגית "פיתוח 
כלכלי-אזורי" כנגזרת מהערכת המצב 

האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

146

נושא תוכנית להעצמה 
ולפיתוח של העיר טייבה

1298

סיוע בהקמת העיר חריש
870

תכנית לחיזוק החוסן האזרחי 
בשדרות וביישובי "עוטף 

רצועת עזה" לשנים 2015 - 
2016, ומענה לצרכים מידיים 

עקב מבצע "צוק איתן"- תיקון 
החלטת ממשלה

1334
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עיקרי פעולות חקיקה

בתחום  ענפה  פעילות  הפנים  משרד  מוביל  האחרונות,  בשנים 
הנטל  הפחתת   - המשרד  יעדי  מימוש  לטובת  הן  החקיקה, 
בין  הרגולטורי, הגברת עצמאותן של הרשויות, צמצום הפערים 
רשויות מקומיות, פיתוח כלכלי וחיזוק הדמוקרטיה המקומית, והן 

למען רווחת הציבור ולטובת כלל תושבי ישראל. 

להלן פעולות חקיקה מרכזיות מן השנים האחרונות: 

אשכולות - תיקון חוק איגוד ערים תשט"ו 1955. תיקון שבוצע   .1
ב-2018 המאפשר את הסדרתם והקמתם של איגודי ערים מסוג  

אשכול רשויות מקומיות המאגדות באופן וולונטרי.   

רפורמה ברישוי עסקים - תיקון 34 לחוק רישוי עסקים,     .2
התשכ”ח- 1968. בוצע ב2018 מטרתו פישוט והקלה בהליכי    

הרישוי, לצד חיזוק אמצעי האכיפה והפיקוח.   

הקמת קרן לצמצום פערים – כחלק מחוק ההתייעלות  .3
הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות     

התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז–2016.  במסגרת תיקון  
זה נקבע כי תוקם הקרן לצמצום פערים. מטרת התיקון     

הייתה להביא לצמצום פערים בין הרשויות המקומיות.   

תקנים ותקציב ללשכות מבקרי העיריה – תקנות העיריות  .4
)תקנים ותקציב שנתי ללשכת מבקר עירייה(, התשע"ח-2018.     
תקנות אלו מבטיחות את עצמאות הביקורת הפנימית בעיריות.   

כללי חלוקה לרשויות הסמוכות לנמל התעופה בן-גוריון  .5
– תקנות ההתייעלות הכלכלית )הוראת שעה(, תשע"ט-2018.    
תקנות אלו קובעות תשלום לששת הרשויות הסמוכות לנמל    
התעופה בן גוריון כחלק מההליך המשרדי לקידום צדק חלוקתי.  

קייטנות ציבוריות – חוק פיקוח על מחירי הקייטנות  .6
הציבוריות 2017 וצו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל    

שירותים ומחיר מרבי( תשע"ח-2018. מטרתם פיקוח על מחירי   
הקייטנות הציבוריות והגדרת השירותים שמפעיל קייטנה  

ציבורית צריך לכלול.   

שינויים בארנונה – בתחום הארנונה קידם המשרד מספר    .7
תיקוני חוק נדרשים:  

ארנונה למשרתי מילואים – תיקון 3ו בתקנות הסדרים  א.   
במשק המדינה )הנחה מארנונה(, תשנ"ג-1993. תיקון שבוצע  

ב2018 אשר מאפשר למועצה או רשות מקומית להעניק הנחה   
בשיעור של עד 5% מסכום הארנונה על מחזיק בנכס שהוא    

חייל מילואים פעיל.   

ארנונה לתחדשות עירונית – תקנות הרשות הממשלתית ב.   
להתחדשות עירונית )הנחה בארנונה(, התשע"ט-2018.  

תקנות אלו מאפשרות הנחה לדירות במיזמים של התחדשות    
עירונית במשך 5 שנים.  

ארנונה למוסד מתנדב – תיקון 26 לחוק פקודת מסי העיריה   ג.   
ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938. תיקון שבוצע ב-2016 ומאפשר  

הענקת פטור חלקי מתשלום ארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבורי.   

שינויים שנעשו בבחירות לרשויות מקומיות ואזוריות     .8

בתחום זה קידם המשרד מספר תיקוני חקיקה:  
האחדת מועד הבחירות של המועצות האזוריות עם   א.   

הרשויות המקומיות – שינוי חוק המועצות האזוריות )מועד  
בחירות כלליות( תיקון 10 התשע"ז 2017.  

הצבעות מיוחדות – באמצעות מספר תיקוני חקיקה    ב.   
ביניהם: חוק הרשויות המקומיות )בחירות( תיקון 46 התשע"ז,   

2017. חוק הרשויות המקומיות )בחירות( תיקון 48 התשע"ז,  
2017, הוסדרו בחקיקה הוראות הנוגעות להצבעת שוהים בדיור  

מוגן או מעונות מבוגרים, מאושפזים בבתי חולים ואסירים    
בבתי סוהר ובתי מעצר  

ביטול פקודת העיתונות התשע"ז 2017 – משמעות תיקון זה    .9
הינה ביטול סמכויות המשרד בכל הנוגע להדפסת עיתונים    

לטובת חופש עיתונות ומניעת הפגיעה בחופש הביטוי והעיסוק.   
הגברת הנגישות – תיקון תקנות התכנון והבניה )ביצוע     .10

התאמות נגישות למוסד חינוך חדש(, התשע"ט-2018. התקנות  
שנחתמו בידי שר הפנים קובעות כי מוסדות חינוך ייבנו בצורה   

שתאפשר הנגשה לתלמידים ולהורים עם מוגבלות.  
הקמת המאגר הביומטרי – חוק הכללת אמצעי זיהוי     .11

ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע  
)תיקון והוראת שעה(, התשע"ז-2016. קובע תיקונים נדרשים    

בהסדרים שנקבעו בחוק המאגר הביומטרי לקראת החלתו על   
כלל תושבי המדינה.   

הרחבת סמכויות איגוד ערים כינרת – חוק הסדרת הטיפול    .12
בחופי הכנרת )תיקון מס' 3(, התשע"ט-2018. מטרת התיקון    

הינה להסדיר את הטיפול בחופי הכינרת בראייה כוללת ואחידה  
ולהגביר את האכיפה בכדי למנוע ולצמצם את הפגיעה בכינרת.   

תיקון לחוק חומרי נפץ למפעלים פרטיים – לשם הסדרת  .13
הפיקוח על הבטיחות בחומרי נפץ במפעלים ביטחוניים  

פרטיים, עוגנה בחקיקה סמכות שר הביטחון להציב למפעלים  
ביטחוניים שפטר מתחולת החוק, דרישות בטיחות.  

צו להסדרת מקומות רחצה – צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים  .14
ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, תשע"ו-2016. אשר מגדיר    
חופים מוכרזים המותרים לרחצה, לצד הוראות בטיחות שונות.  

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות  .15
המקומיות )תעבורה(, התשע"ו–2016 – החוק מאפשר  

לפקחים העירוניים לאכוף ולהסדיר תנועת אופניים, אופניים  
חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים/קטנועים.   

שינויים שבוצעו בתקנות מכרזים של רשויות:   .16

תיקון תקנות העיריות )מכרזים( ותיקון מס' 2 בצו המועצות א.   

המקומיות התשע"ו – 2016  קובע כי וועדת המכרזים תעדיף,   

בכל מקרה בו ישנן שתי הצעות דומות, עסק שהינו     
בשליטת אישה.   

תקנות העיריות  )מכרזים( תיקון התשע"ח 2018 – תיקון ב. 
המאפשר לעירייה אחת לשתף פעולה עם אחרת ולאגם  

משאבים למען חיסכון ויעילות.  
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החדש  הארגוני  המבנה 
משקף  הפנים  במשרד 
התפיסתי  השינוי  את 
ובפעילות  במדיניות  שחל 
השנים  לאורך  המשרד. 
מספר  נעשו  האחרונות 
הארגוני  במבנה  התאמות 
אשר מאפשרות את המשך 
לחיזוק  המשרד  פעילות 
של  ואיתנותן  עצמאותן 
סל  באמצעות  הרשויות 
המרכזי  כאשר  חדש,  כלים 
הפיתוח  כלי  הינו  בהם 
אלו  כלים  וארגוני(.  )כלכלי 
מתווספים למהלכים אחרים 
אותם קידם ומקדם המשרד כמו טיוב והתייעלות בהליכי הבקרה 

והפיקוח. 

כאמור ישנם שינויים רבים שנערכו לאורך השנים במבנה הארגוני 
של המשרד אך ראוי לציין שלושה מרכזיים: ראשון, הקמת מנהל 
האחרונות  בשנים  שחל  תפיסתי  משינוי  חלק  המהווה  הפיתוח 
יש  אותן  עצמאיות  כשחקניות  ברשויות  המכיר  הפנים,  במשרד 
לחזק על ידי מתן כלי פיתוח. שני, העצמת מחוזות משרד הפנים, 
אשר הינו תוצר של ההבנה כי יש לחזק אותם כזרוע הביצועית 
משרד  פעילות  את  ולשפר  לייעל  מנת  על  בשטח  המשרד  של 
הפנים. לבסוף, על ידי הקמה של אגף בכיר לרישוי עסקים במטרה 
חכמים  ליעילים,  הפיכתם  במשרד  הבקרה  הליכי  את  לטייב 

ודיפרנציאלים.

כחלק  ב-2018  הוקם  הפיתוח  מנהל   – הפיתוח  מנהל  הקמת 
מהמאמץ לפצל את פעילות הפיתוח מפעילות הבקרה. המבנה 
על  והרגולציה  התקציבים  בקרת  בין  הפריד  החדש  הארגוני 
הרשויות המקומיות בידי מנהל שלטון מקומי והעביר את מאמץ 

במקביל  הפיתוח.  מנהל  אל  הכלכלי  הפיתוח 
ההון  בהיבט  גם  דומים  שינויים  נעשו  לכך 
וכוח אדם הפך לאגף  האנושי, כך שאגף שכר 
בכיר לבקרת הון אנושי והזרוע שהייתה אמונה 
על פיתוח ההון האנושי הופרדה והועברה אף 
מיקדו  נוספים  תחומים  החדש.  למנהל  היא 
מפת  תחום  ביניהם  זה  במהלך  פעילותם  את 
ופיתוח  מוניציפאלי  פיתוח  המקומי,  השלטון 

שיתופי פעולה אזוריים. 

 – הפנים  משרד  מחוזות  העצמת  תהליך 
משרד  מקדם  האחרונות  השנתיים  במהלך 
ביזור  לטובת  מקיף  אסטרטגי  תהליך  הפנים 
מחוזות  אל  הפנים  משרד  ממטה  סמכויות 
העברת  השאר  בין  כולל  זה  תהליך  המשרד. 
מתן  ביניהם  תקציב  בתהליכי  סמכויות 

אישורים, מתן היתרי אשראי, הרשאות פיתוח, עסקאות מקרקעין, 
ערבויות ועוד. יצוין בהקשר זה כי לאחרונה החליט מנכ"ל המשרד 
להעביר את הסמכות למתן הרשאות פיתוח מן המטה לממונים 
על המחוזות ולחשבות המשרד בלבד. על מנת לחזק את מחוזות 
של  גם התאמה  כי תתבצע  זה  אסטרטגי  בהליך  נקבע  המשרד 
בכל   2020 כך שבמהלך  במחוזות  הקיים במטה  הארגוני  המבנה 
מחוז יתוקנן רפרנט לנושא פיתוח ורפרנט לעניין רישוי עסקים.    

אגף בכיר רישוי עסקים – כחלק מהמאמץ לטייב הליכי פיקוח 
ובקרה הוקם אגף בכיר לרישוי עסקים. אגף זה פועל כגוף מטה 
וביצוע במשרד הפנים ועובד עם בעלי תפקידים ברמת המחוזות, 
כנסת  כלכליים,  ארגונים  מקומיות,  רשויות  הממשלה,  משרדי 
רישוי  בתחום  חקיקה  מקדם  מסייע,  מייעץ,  האגף  ועוד.  ישראל 
עסקים. משרד הפנים רואה ברפורמה לרישוי עסקים אותה הוביל 
ככלי מרכזי לטיוב רגולציה ולאור החשיבות הגבוה שניתנה לנושא 
הוקם אגף זה. בעתיד צפוי אגף זה להיכלל תחת פעילות מנהל 

שלטון מקומי. 

שינוי ארגוני מהותי נוסף שחל בשנים האחרונות הוא כמובן מעבר 
הפנים  משרד  בעבודת  חשוב  מרכיב  היה  אשר  התכנון,  מינהל 
לחיזוק השלטון המקומי, לתחום אחריותו של משרד האוצר ביולי 

2015 כיחידת סמך ממשלתית. 

עוד בטרם הבחירות לכנסת ה-21, הצהיר שר הפנים, אריה דרעי, 
כי בכוונתו לדרוש את החזרת מנהל התכנון למשרד הפנים. מקומו 
מהותי  צורך  קיים  הפנים.  משרד  הינו  התכנון  מנהל  של  הטבעי 
והתכנוניים  המוניציפליים  בנושאים  המשרד  טיפול  בהשלמת 
גם  התכנוני  ההיבט  ייבחן  כך  המקומי.  השלטון  מול  אל  יחד,  גם 
המקומי  השלטון  בפני  העומדים  והאתגרים  למגבלות  בהתאם 

בישראל ובסינרגיה לעולם המוניציפלי.  

הפנים,  למשרד  התכנון  מינהל  החזרת  על  יוחלט  ואכן  במידה 
יצטרף לשאר מינהלי המשרד ויבחן אופן חזרתו אל מול הצרכים 

הקיימים- המבנה הארגוני הקיים והכפיפות הנדרשת.

שינויים במבנה הארגוני
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משרד הפנים - מבנה ארגוני קיים
ים

פנ
 ה

שר

ר 
כי

 ב
גף

א
ת 

רו
חי

ב
ק

מ«
שו

בר

ר 
כי

 ב
גף

א
ת 

ור
ק

בי
ת

מי
ני

פ

ת 
רו

וב
 ד

גף
א

ת 
ור

ש
ק

ת
רה

סב
וה

ת
זו

חו
מ

ר 
כי

 ב
גף

א
ון 

כנ
ת

ת
ניו

די
ומ

רד
ש

המ
ב 

ש
ח

ף 
אג

ת
רו

כו
ש

מ

ר 
כי

 ב
ום

תח
ים

ומ
של

ת

ץ 
וע

הי
טי

שפ
המ

ר 
כי

 ב
גף

א
א 

 ל
ת

דו
ע

ת
דיו

הו
י

א 
כ«

ה 
ונ

ממ
ק

מ«
שו

בר

ר 
כי

 ב
ום

תח
ים

למ
וס

מ

ל 
וה

 נ
נה

מו
מ

ת
שו

ר

ים
נוי

מי
ף 

אג

ון 
כנ

ת
ף 

אג
ת 

מפ
ון 

ט
של

ה
מי

קו
המ

ח 
תו

פי
ף 

אג
רי

זו
א

ר 
כי

 ב
גף

א
ון 

כנ
ת

ון 
 ה

וח
ת

פי
ו

שי
נו

א

ף 
אג

ת
דו

תו
ע

ף 
אג

ה 
רכ

הד
ח 

תו
פי

ו
ני

גו
אר

ר 
כי

 ב
גף

א
ח 

תו
פי

לי 
לכ

כ
ק

מ«
שו

בר

ון 
כנ

ת
ף 

אג
יה

בנ
ו

ם 
חו

ת
ר 

כי
ב

ון 
כנ

ת
לי

יפ
יצ

ונ
מ

ח 
תו

פי
ל 

נה
מ

ק
מ«

שו
בר

רי 
ת

 א
גף

א
צה

רח
ר 

כי
 ב

גף
א

ם 
די

גי
תא

ים
ני

רו
עי

גן 
ס

ם 
די

גי
תא

ים
ני

רו
עי

ר 
כי

 ב
גף

א
ון 

 ה
ת

קר
ב

שי
נו

א

ר 
כי

 ב
גף

א
ב 

צו
ק

ת
ה ו

קר
ב

ק
מ«

שו
בר

ב 
צו

ק
ת

ף 
אג

ם 
מי

לו
ש

ת
ו

ק
מ«

שו
בר

וי 
יס

 מ
גף

א
לי

פא
צי

ני
מו

ל 
כ«

מנ
ס

ון 
וה

ל 
נה

מי
ל

שי
נו

א

ון 
ט

של
 ל

הל
מנ

מי
קו

מ

בי 
שא

 מ
גף

א
ש

נו
א

חון
ט

בי
ף 

אג

ם 
חו

ת
ר 

כי
ב

יב
קצ

ת

ש 
רכ

ף 
אג

ם 
סי

נכ
קה

טי
יס

וג
ול

ת 
שו

הר
ר 

אג
המ

ל 
הו

ני
ל

רי
ט

ומ
בי

ה

ר 
כי

 ב
גף

א
ת 

כו
ער

מ
דע

מי

ת 
גנ

 ה
גף

א
ת 

טיו
פר

ה
ת 

טח
אב

ו
בר

סיי
ה

ף 
אג

כה
דר

ה

ר 
כי

 ב
גף

א
ת 

כו
ער

מ
דע

מי

ם 
חו

ת
ים

רז
מכ

ון 
רג

א
ת 

טו
שי

ו
דע

ל י
הו

ני
ו

גן 
ס

ת 
רו

חי
ב

ק
מ«

שו
בר

גן 
ס

ת 
ור

ק
בי

ת
מי

ני
פ

ף 
אג

ת 
ניו

פ
ור

יב
צ

ף 
אג

ה 
גי

ט
טר

אס
ת

ניו
די

ומ

ל 
נה

מי
תי 

רו
שי

ום
יר

ח

«ח
פס

ף 
אג

ם 
רו

חי
ף 

אג
ון 

טח
בי

ו
ק

מ«
שו

בר

וי 
ש

רי
ף 

אג
ם 

לי
פע

מ
ים

ני
חו

ט
ב

*2
ב 

ש
 ח

גן
ס

ר 
כי

 ב
גף

א
וי 

ש
רי

ים
ק

עס

ה 
רכ

הד
ף 

אג
ה 

מע
ט

וה
וי 

ש
רי

ים
ק

עס

ב 
טיו

ף 
אג

ה 
צי

ול
רג

וי 
ש

רי
ים

ק
עס

ר 
כי

 ב
ום

תח
ת 

ויו
שר

ק
ת

ה
ח 

קו
פי

ש ו
רכ

בי 
צי

ק
ת

ר 
כי

 ב
ום

תח
ת 

או
ונ

שב
ח

וח
דיו

ו

פון
 צ

וז
מח

ום
דר

ז 
חו

מ

«א
ת

ז 
חו

מ

פה
חי

ז 
חו

מ

כז
מר

ז 
חו

מ

ים
של

רו
ז י

חו
מ

ה 
ונ

ממ
ה

ש
ו«

אי
ב

ר 
כי

 ב
גן

ס
ש

מ«
וע

לי

ר 
כי

 ב
ום

תח
ים

צר
נו

וי 
יס

 מ
נה

מו
מ

לי
פא

צי
ני

מו

ם 
חו

ת
ר 

כי
ב

ים
וז

דר

ה 
מונ

מ
ם 

די
אגי

ת
ים

לוו
 נ

ים
ופ

וג

ר 
כי

 ב
גף

א
ת 

ור
ק

בי
ק

מ«
שו

בר

«ל
נכ

מ

ת 
שו

ר
ין 

ס
לו

וכ
א

ה
רה

גי
הה

ו



15הישגים מרכזיים | 2019

שיפור תנאי העובדים במשרד הפנים

הינה  וחיוני  למרכזי  ובהפיכתו  בארגון  האנושי  הגורם  חיזוק 
בישראל.  לתושב  הניתן  השירות  שיפור  לטובת  הכרחית  פעולה 
תנאי  ובשיפור  עובדיו  בחיזוק  לאות  ללא  משקיע  הפנים  משרד 
אשר  פעולות  מספר  למנות  ניתן  האחרונות  בשנים  העסקתם. 

הטיבו משמעותית עם עובדי המשרד, ביניהם:

שיפוצים  ידי  על  המשרד  עובדי  של  העבודה  סביבת  שיפור 
נרחבים בכלל מבני משרד הפנים: שיפוץ מבני מחוזות המשרד 
- מחוז צפון, מחוז מרכז, מחוז דרום ובעתיד שיפוץ נרחב ביו"ש. 
שיפוץ מתחמי מטה משרד הפנים - מתחם מנהל הפיתוח, מתחם 
הכניסה.  ולובי  פנים  לביקורת  האגף  מידע,  למערכות  בכיר  אגף 
של  ושיפוץ  פתיחה  חירום,  שירותי  למנהל  חדש  חמ"ל  בניית 

קפיטריות לרווחת העובדים ועוד. 

שיפור שכר העובדים במשרד הפנים: חתימה על הסכם קיבוצי 
הבחירות  בגין  המשרד  עובדי  לתגמול  מסוגו  וראשון  היסטורי 
לרשויות המקומיות. הסכם זה נחתם סופית על ידי יו"ר  ההסתדרות 
והממונה על השכר במשרד האוצר לאחר עבודה רבה ומאומצת 

של הנהלת המשרד ויו"ר הועד הארצית.

הדרכות  הכשרות,  באמצעות  במשרד  האנושי  ההון  שיפור 
סיור  ימי  של  רחב  מגוון  לבצע  פועל  הפנים  משרד  והעשרה: 
לימודיים, ימי עיון מקצועיים, ימי גיבוש והווי כדוגמת יום העובד 

וימי הוקרה לעובדים המצטיינים ועוד.
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פיתוח אסטרטגי
ברשויות המקומיות

תפיסת הפיתוח אותה מקדם המשרד בשנים האחרונות, נובעת מתוך ההבנה כי הדרך המרכזית 
להוביל לאיתנות ומצוינות ברשויות המקומיות, הינה על ידי יצירת תשתיות מתאימות כאמצעי 
כלכליות,  ארגוניות,  תשתיות  פיתוח  לטובת  לרשויות  כלים  מתן  ולרגולציה.  לבקרה  נוסף 
אזוריות ודיגיטליות, תאפשר חיזוק יכולות הרשויות ובהמשך ישיר לכך תביא לשיפור רמת 

השירות הניתן לתושב. 
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פיתוח וקידום אזוריות בישראל

בעשורים האחרונים הפך השלטון המקומי בישראל לזירה העיקרית 
בה מתחוללים תהליכי עומק המעצבים את החברה והמדינה. עם 
נסיגת השלטון המרכזי מהענקת שירותים לאזרח, הפכו הרשויות 
רמת  קביעת  על  האמונות  המרכזיות  השינוי  לסוכנות  המקומיות 
שרשויות  הוא  כיום  המצב  האזרחים.  של  החיים  ואיכות  החיים 
מצליחות  משמעותיות  כלכליות  פעילויות  מרוכזות  בהן  חזקות, 
עם  חלשות  שרשויות  בעוד  שירותים  של  גבוהה  רמה  להעמיד 
כדי  הממשלה  שולחן  על  להיסמך  נדרשות  דלה  כלכלית  פעילות 

לספק שירותים בסיסיים.

ה-  במדינות  העמוקים  אחד  שהוא  בישראל,  המרחבי  אי-השוויון 
OECD, קיבל עתה גם זיהוי גאוגרפי. רשויות שכנות עומדות זו מול 
הון,  ותעשייתיים,  מסחריים  אזורים  טבע,  משאבי  על  במאבק  זו 
זו  מגוונות  אוכלוסיות  שחיברו  החוטים  אנושי.  והון  סביבה  איכות 
לזו מתוך הזדהות עם המדינה, הולכים ונפרמים, ומובילים לכרסום 

משמעותי בלכידות הלאומית ובחוסן הפנימי של מדינת ישראל.

בסוף שנת 2018 הקים שר הפנים, אריה דרעי צוות מומחים, בראשות 
עם  להתמודד  שיסייע  מנת  על  כהן,  מרדכי  הפנים  משרד  מנכ"ל 

אתגר משמעותי זה באמצעות קידום אזוריות בישראל.

הצוות הוקם במטרה לבחון את הקשר בין מבנה השלטון בישראל 
ההולכים  המקומיות  הרשויות  בין  והחברתיים  הכלכליים  לפערים 
תפקוד  על  השלטון  מבנה  של  השפעתו  מידת  ואת  ומחריפים, 

הרשויות והממשלה. 

ומטרות  חזון  ולשרטט  רעיוני  בסיס  להניח  התבקשו  הצוות  חברי 
אופרטיביות לרפורמה מבנית ליצירת רובד שלטוני אזורי בישראל. 
מדובר ברובד שלטוני נוסף לרבדים המוכרים לנו - השלטון המרכזי 
)הממשלה( והשלטון המקומי )הרשויות המקומיות(. כמו כן, התבקש 
הצוות לבחון את התועלות הכלכליות, החברתיות והמנהליות של 
חלופות השינוי המבני המוצעות ולאמוד את השפעתן על יכולות 
הממשלה והרשויות המקומיות לספק איכות חיים מיטבית לתושבי 

ישראל. 

הפנים  לשר  המלצותיו  את  הקרובים  בחודשים  יגיש  הצוות 
ולממשלת ישראל. הצוות הוקם במסגרת שיתוף פעולה בין משרד 

הפנים ואלכא-ג'וינט ופועל מחודש דצמבר 2018.

במהלך עבודתו, הצוות העלה כי המבנה השלטוני מאופיין בכשלים 
אלה  כשלים  חברתי.  וכשל  כלכלי  כשל  מוסדי,  כשל  מערכתיים- 
מאופיינים בריכוז סמכויות גבוה בידי השלטון המרכזי לעומת זה 
המקומי, חוסר מתאם בין סמכויות, אחריות ומשאבים של השלטון 
רשויות  ריבוי  הממשלה,  לעבודת  מתכלל  בגורם  חוסר  המקומי, 
הפריפריה  לאזורי  תנאים  היעדר  ומוחלשות,  מרוחקות  קטנות, 
להתמודד עם כשל כלכלי טבעי הבא לידי ביטוי בכוחו של המרכז 
למשוך אליו פעילות חברתית-כלכלית להבדיל מאזורים מרחוקים 
כל אחד  כי  ניכר  הללו,  נרחיב בהשפעות הכשלים  אם  ומפוזרים. 
ממשרדי הממשלה מחזיק במפת מחוזות שונה ומכיל את פעולותיו 
מתואמות  שאינן  פעולות  שונים,  מנגנונים  באמצעות  בשטח 
ומתוכללות מול משרדים אחרים, לצד מגוון גופים אזוריים שונים 
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ראיה  ללא  מוגדרת  לתכלית  לרוב  המוניציפלי,  במרחב  הפועלים 
מערכתית-אזורית. כמו כן, ישנה אי בהירות של המבנה ההיררכי 
והכפיפויות של אותם גופים ומנגנונים אזוריים וכן חוסר מתאם בין 
גופים שונים בשל חלוקה גיאוגרפית לא אחידה. כשלים אלה גורמים 
לתושב,  בשירות  לפגיעה  השלטונית,  המערכת  בתפקוד  לפגיעה 

לפגיעה באיכות החיים המוניציפליים ולהחרפת הפערים והניכור.

אזורי,  שלטוני  רובד  שיכלול  למבנה  מעבר  להציע  צפוי  הצוות 
בדומה למדינות ה-OECD, אשר בכוחו לספק מענה לכשלים הללו 
גוף  ולהוות  והמרכזי  המקומי  מהשלטון  סמכויות  לקבל  ולמעשה, 

אזורי מוסמך לניהול סוגיות אזוריות במרחב.

אזורי,  שלטון  רובד  ליצירת  מבנית  רפורמה  ביישום  רואה  הצוות 
המינהלי-מערכתי  התפקוד  לחיזוק  אדיר  פוטנציאל  בעל  כמהלך 
לטובת מתן שירותים איכותיים לתושבים. הרפורמה תאפשר קידום 
התייעלות וחיסכון של מערך השירותים הלאומי והמקומי באמצעות 
מערכות אזוריות אשר יחליפו מנגנונים ובירוקרטיה ברמה המקומית 
והארצית, מיצוי פוטנציאל הפיתוח הכלכלי וקידום צמיחה מכלילה, 
ואזורים,  רשויות  קהילות,  בין  וחברתיים  כלכליים  פערים  צמצום 
החברתית  הלכידות  והגברת  והשייכות  הזהות  תחושת  חיזוק 
באמצעות טיפוח זהויות אזוריות ויצירת מנגנוני פעולה משותפים 

על בסיס אינטרסים אזוריים ולאומיים.
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פיתוח שיתופי פעולה אזוריים

משרד הפנים זרע את רעיון האזוריות באמצעות תכנית האשכולות 
שפרס ברחבי הארץ. עשרת האשכולות פועלים כיום במגוון תחומים. 
ניהול  בפסולת,  לטיפול  אזוריים  מערכים  ופיתוח  ניהול  היתר,  בין 
שירותים וטרינריים אזוריים, ייזום ופרסום מכרזים משותפים, הקמת 
מרכזי חינוך אזוריים לאוכלוסיות שונות ותכניות לפיתוח כלכלי אזורי. 

אזוריים  לאשכולות  במעבר  תלוי  בישראל  המקומי  השלטון  עתיד 
ומטרופולינים – אשכולות אזוריים מאפשרים ייעול אספקת שירותים 
מוניציפליים על ידי איגום משאבים וניצול היתרון לגודל, הנגשה של 
וחוצי  מרחביים  תחומים  של  אזורי  וניהול  תכנון  חדשים,  שירותים 
גבולות מוניציפליים ופיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול של מהלכים 
וסביבתיים. אשכולות אזוריים  אזוריים בתחומים כלכליים, חברתיים 
אף יובילו לחיזוק הלכידות האזורית באמצעות חתירה לצמצום פערים 

וטיפוח מרחב החיים המשותפים בין הקהילות והרשויות השונות. 

חזון  גדולה.  למהפכה  בדרך  חשוב  ניצן  היא  האשכולות  תכנית 
ויאפשר  הגדולות  לעסוק בשאלות  יוביל את הממשלה  האשכולות 
תושב  לכל  ואיכותיים  טובים  שירותים  לספק  המקומי  לשלטון 

בישראל. 

כפי שניתן לראות בשנים האחרונות חלה קפיצת מדרגה משמעותית 
בישראל בכל הנוגע לשיתופי הפעולה האזוריים:

בשנת 2013 הוקמו 5 האשכולות הראשונים.   ››

במהלך 2016 נערך תיקון חקיקתי המאפשר את ביסוס המעמד החוקי של האשכולות על ידי שדרוגם לאיגוד ערים   ››
מיוחד מסוג "אשכול רשויות". התיקון החקיקתי משלב בין היתרונות שנהנים מהם איגודי ערים מעמד של רשות מקומית 

לבין הייחודיות של האשכולות האזוריים כגוף שמוקם ופועל על בסיס וולונטרי והובלה של הרשויות עצמן.

בשנת 2018 – עברה החלטת ממשלה מס' 3737 להכרזת האשכולות האזוריים כבעלי עדיפות לאומית החלטה זו   ››
מאפשרת קביעת קריטריונים ממשלתיים למתן הטבות ממוקדות לאשכולות.

בשנת 2018 גם הוקמו 5 אשכולות נוספים. כך שנכון להיום ישנם 10 אשכולות הכוללים 109 רשויות מקומיות, בהיקף   ››
פעילות תקציבית של כ- 300 מיליון ₪.

עד סוף שנת 2019 – 55% מהרשויות המקומיות תהיינה מאושכלות.   ››

עד שנת 2020 – צפויים לקום 2-3 אשכולות נוספים.  ››
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פיתוח כלכלי-ארגוני

המקומיות  הרשויות  בהובלת  רבה  חשיבות  רואה  הפנים  משרד 
ליציבות ועצמאות כלכלית וארגונית, תוך שמירה על איזון תקציבי. 
על כן, ממשיך המשרד לפעול למען הגשמת ייעוד זה, על ידי קידום 
החלטות ממשלה, קידום תכניות ארגוניות, תכניות המראה, יצירת 
שיתופי פעולה בין מגזריים ועוד. זאת במטרה שאלו יסייעו לרשויות 
שיובילו  וארגוניים  כלכליים  פרויקטים  ולפתח  לקדם  המקומיות 

לשיפור משמעותי ברמת השירותים המוניציפאליים לתושב.

תכניות ארגוניות
על מנת לקדם תכניות מסוג זה ברשויות המקומיות, יצר המשרד 
ארגוניים  שינויים  לקדם  לרשויות  המאפשרת  חדשה  תשתית 
בתוכן. מספר הרשויות המקומיות המשתתפות בתוכנית לפיתוח 
ארגוני עומד כיום על 86 רשויות מקומיות, בעיקר רשויות מוחלשות 

בפריפריה, שבתחומיהן מעל שני מיליון תושבים.

התכנית מבקשת לספק מתודות חדשניות לפיתוח המבנה הארגוני 
של הרשויות, תוך התאמה להבדלים ביניהן, במטרה לאפשר להן 

ניהולית  )תקציבית,  עתידן  את  ועצמאי  מיטבי  באופן  להוביל 
שירותים  מערך  לקדם  ואחראי  מושכל  באופן  ולפעול  וארגונית( 

מקיף ואיכותי לטובת התושבים.

2015 2016 2017 2018

תכנית סיוע בהקמת העיר 
חריש.

פעילות הממשלה לפיתוח 
כלכלי באוכלוסיית 

המיעוטים בשנים
2016-2020

תכנית לפיתוח ולהעצמת 
היישובים הדרוזיים 
והצ'רקסיים לשנים

 .2016-2019
תכנית ממשלתית 

להעצמה ולחיזוק כלכלי-
חברתי של היישובים 

הבדואים בצפון לשנים 
2016-2020

תכנית פיתוח כלכלי 
של מחוז הצפון וצעדים 

משלימים לעיר חיפה
תכנית לפיתוח כלכלי 

חברתי בקרב האוכלוסייה 
הבדואית בנגב 2017-2021

תכנית רב-שנתית לפיתוח 
ירוחם ומצפה רמון

תכנית להעצמה ולפיתוח 
היישובים קריית שמונה, 

שלומי ומטולה

להלן מספר תכניות לפיתוח כלכלי-ארגוני שקודמו בנושא:
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תכניות ההמראה

לקדם  המקומיות  לרשויות  לסייע  הינה  ההמראה  תכניות  מטרת 
שיפורים משמעותיים בארגון הרשות המקומית, באופן התנהלותה 
של  שיפור  שיאפשרו  נוספים  הכנסה  מקורות  לייצר  וביכולתה 
רמת השירותים המוניציפאליים לתושבים באותה רשות מקומית. 
שיפורים אלו אינם תגבור נוסף של מענקי הפיתוח, כי אם השקעה 
המדרגה  לקפיצת  הבסיס  את  המהווה  טווח  ארוכת  תקציבית 
תקציבי,  מהפך  להוביל  המקומית  הרשות  תצליח  באמצעותה 

כלכלי, ארגוני, דמוגרפי ותכנוני. 

תכנית ההמראה הינה תוצר של שינוי תפיסתי משמעותי: ראשית, 
היא מקדמת תכנון רב שנתי המאפשר לרשות לתכנן כיצד תראה 
אות  מהווה  היא  שנית,  בלבד,  שנה  בעוד  ולא  שנים  מספר  בעוד 
שינוי  להוביל  ראשי הרשויות  ביכולת של  הפנים  אמון של משרד 
משמעותי ומרכזי, לבסוף, היא ממקדת את הקשב הניהולי בהיבטים 
כמו תרבות ארגונית, תכנון, עבודת צוות המהווים את ליבת התכנית.

רכיבי תכנית ההמראה כוללים: 
כלכלי  עוגן  בקידום  תמיכה  שמטרתו  תקציבי-כלכלי:  רכיב  א. 
לשיפור הכנסות הרשות המקומית. המעטפת של מהלך זה הינה 

קידום התנהלות תקינה ואחריות תקציבית.
רכיב פיתוח ההון האנושי: שמטרתו בניית תשתיות ארגוניות  ב. 
וצוות  איכותיים  מנהלים  על  הנשענות  גבוהה  ברמה  וניהוליות 

עובדים מחויב.

רשות מקומית שנכנסת לתכנית המראה נדרשת להיבטים הבאים: 
מצוינות  לפיתוח  מודל  הטמעת  ופרויקטים,  אב  תכנית  גיבוש 

ארגונית, שיעור גבייה שוטף מינימלי של 85% או הגעה ליעד זה עד 
תום התכנית והקפדה על סיום שנת תקציב באופן מאוזן למשך כל 

אחת משנות התכנית.

יצוין כי, במהלך שנת 2017, נכנסה לראשונה רשות מקומית לתכנית 
 ,2019 שנת  ובמהלך  נוספת  רשות  התווספה   2018 בשנת  המראה, 
החל משרד הפנים לעבוד מול 20 רשויות מקומיות נוספות במטרה 
להכניסן לתכנית ההמראה, בהשקעה תקציבית של 325 מיליון ש"ח.
הרשויות שנמצאות בתכנית כיום הן: רכסים, אופקים, ביתר עילית, 
צפת, ג'לג'וליה, נתיבות, מודיעין עילית אבו-סנאן, ערד, אלעד, כפר 
קרע, מעלות תרשיחא, טירה, מרום גליל, קריית ים, קריית מלאכי, 

בית שמש, עכו, מעלה יוסף, שדות נגב, מגדל העמק ושדרות. 

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים שאושרו במסגרת תכניות המראה:
בית שמש – התקנת גגות סולריים על מבני ציבור במטרה לייעל 
בניין  והקמת  הרשות  הוצאות  את  ולהקטין  האנרגיה  צריכת  את 
ובמטרה  שמש,  בבית  האוכלוסייה  גידול  לאתגרי  כמענה  עירייה 
יאפשר  זה  מהלך  שוכרת,  העירייה  אותם  המתחמים  את  לצמצם 

למועצה להפנות משאבים לצורך שיפור השירות לתושבים.

עכו – מיזמי עירוב שימושים במסגרתם ייבנו פרויקטים המשלבים 
משרדים ומסחר אשר יהוו בהמשך מקור הכנסה.

ציבור בהמטרה  מבני  על  סולריים  גגות  – התקנת  מלאכי  קריית 
וחידוש  הרשות  הוצאות  את  ולהקטין  האנרגיה  צריכת  את  לייעל 
ושדרוג מרכז מסחרי ישן במטרה לשקם ולמשוך עסקים לאזור ובכך 

ליצור מקורות תעסוקה והגדלת הכנסות ארנונה שלא למגורים.
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)PPP( שיתוף פעולה בין מגזר ציבורי ופרטי

המקרקעין בישראל הינו המשאב היקר והחשוב ביותר של הרשות 
המקומית והוא משאב מתכלה. לאופן השימוש בקרקע העירונית 
רשות  המקומית,  הרשות  של  הכלכלי  החוסן  על  השפעה  יש 
שתפעל למקסם משאב זה ולתרגמו לזרם הכנסות קבוע תחזק 

את עצמאותה ואיתנותה כתוצאה מכך. 

אחת הדרכים למקסם את המשאבים הקיימים ברשויות המקומיות 
הינה דרך יצירת שיתופי פעולה בין מגזריים אשר יביאו לכדי ביטוי 
נבחנת  הפעולה  שיתוף  כדאיות  סקטור.  כל  של  היתרונות  את 
במגוון רחב של שיקולים כאשר לצד השיקולים הכלכליים )עלויות 
הקמה, עמידה בלוח זמנים, סיכוני ביקוש, עלויות תפעול ואחזקה, 

סיכונים פיננסיים( נבחנת גם התועלת הציבורית במובנה הרחב.

קידום  לטובת  לפעול  המשרד  החל   2019-2018 השנים  במהלך 
שיתופי פעולה אלו ברשויות המקומיות. אחד מהכלים המרכזיים 
העבודה  נהלי  ושיפור  הסדרה  ידי  על  הינו  המשרד  פועל  דרכם 
לביצוע עסקאות בין המגזרים, זאת בין השאר על ידי עדכון חוזר 

מנכ"ל והידוק השיח הרב מגזרי בכנסים שונים.

"אחת הדרכים למקסם את המשאבים 
הקיימים ברשויות המקומיות הינה דרך יצירת 

שיתופי פעולה בין מגזריים אשר יביאו לכדי 
ביטוי את היתרונות של כל סקטור"
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פיתוח תשתיות הון אנושי

משרד הפנים מכיר בחשיבות הגבוהה שיש למבנה מערכת הרשות 
המקומית וליכולת ההשפעה של ההון האנושי המרכיב את המערכת 

הזו, על מצב הרשות ועל יכולתה להתמודד עם אתגרים חדשים. 

בתחום  חדשניות  אסטרטגיות  תכניות  לקדם  החל  כך,  לאור 
להלן  המקומיות.  ברשויות  האנושי  ההון  פיתוח  את  שיאפשרו 

מספר דוגמאות לתכניות אסטרטגיות אותן קידם המשרד:

"עתודות לישראל" - תכנית אסטרטגית לאומית לבניית עתודות 
ההון האנושי שמוסדה בשנת 2016. התכנית יוצרת רצף של תכניות 
במיון  המאופיינות  הדרגים  בכל  ומקצועית(  )ניהולית  עתודה 
קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית 
במקצועיות,  והתמקדות  לפעולה  והנעה  רישות  אינטנסיבית, 
ערכיות, ממלכתיות, מוכוונות לאזרח, טובת הכלל וראייה ארוכת 

טווח ולבסוף לפעולה משותפת. 

תכנית צוערים לשלטון המקומי - בשנת 2011, הוחלט על יישום 
תכנית הצוערים לשלטון המקומי. נכון להיום כ-210 מבוגרי תכנית 
מקומיות  רשויות  בכ-90  משולבים  כבר  מקומי"  לשלטון  "צוערים 
מחזורה  את  לסיים  התכנית  עתידה  השנה  אזוריים.  ואשכולות 
השמיני כאשר בחודש נובמבר צפויים להשתלב עוד כ-70 בוגרים 

של התכנית בכ-70 רשויות. 

)תכנית  הציבורי  במגזר  ובכירים  הביניים  לדרגי  עתודה  תכניות 
מקום( – תכנית זאת נעשית בשיתוף עם מעוז ומיועדות בעיקר 
למנהלות ומנהלים בכירים אשר עובדים במרחב המקומי ומעוניינים 
של  פיתוח  כוללות  התכניות  מקצועית.  ורשת  ידע  כלים,  לרכוש 
מיומנויות ניהול והתמודדות עם בעיות מורכבות המחייבות שיתופי 

פעולה.

'מובילים דיגיטליים ברשויות' – לאור צורך שעלה מהשטח בנושא 
זה, פעל המשרד בשיתוף עם ישראל דיגיטאלית, להכשרת קבוצת 
וישפרו  הציבורי  במרחב  דיגיטלית  חדשנות  שיקדמו  שינוי  סוכני 

תהליכים וממשקים עם האזרחים באמצעות טכנולוגיה.

התעסוקתי  הגיוון  לטובת   – המקומי  בשלטון  משפיעים  תכנית 
אשר  והמרכזי  המקומי  בשלטון  חרדים  לשילוב  תכנית  הוקמה 

משולבים הן במשרדי הממשלה והן ברשויות המקומיות. 

פעולה  בשיתוף  המשרד  פועל  אלו  בימים   – הספר  בית  הקמת 
למצוינות בשלטון  בית ספר  עם מרכז השלטון המקומי להקמת 
המקומי )בהמשך יצטרפו למהלך גם ארגון מוביל ללימודי מנהיגות 
כלים,  מתן  יאפשר  החדשני  הספר  בית  מוביל(.  אקדמי  גוף  וגם 
הכשרה וליווי לאורך כל משך התפקיד זאת בשונה מן העבר בו 

הליך ההכשרה התבסס על קורס חד פעמי.
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היערכות להסכמי גג

וצמיחתן  ערים  פיתוח  של  מואץ  לתהליך  מביאים  הגג  הסכמי 
זמנים  בלוח  למגורים  דיור  יחידות  אלפי  של  שיווקן  באמצעות 
מהיר ובאיגום משאבים ממשלתי. משנת 2013 נחתמו 30 הסכמי גג 

עם רשויות בכל רחבי הארץ. 

גידול מואץ ורחב היקף באוכלוסיית הרשות המקומית עלול להפר 
הרשות  של  יכולתה  על  ולהשפיע  הרשותי  במנגנון  האיזון  את 
לספק שירותים לתושביה זאת לאור מחסור במשאבים אשר יקשו 

על מתן מענה לצרכים ולאתגרים הקיימים. 

שיסייעו  פתרונות  אחר  לחפש  הפנים,  משרד  החל  כך  לאור 
חיזוק  באמצעות  הצמיחה  שנות  את  לצלוח  צומחות  לרשויות 
התשתיות שלהן. במהלך שנת 2019, נערכו שני מחקרים מרכזיים 
אשר  הארגוני,  בהיבט  והשני  הכלכלי  בהיבט  הראשון   - בנושא 
בחנו לעומק את המשמעויות של הסכמי הגג והדיור המואץ על 

הרשויות המקומיות. 

מטרת מחקרים אלו הייתה להציע מודל עבודה יישומי להתמודדות 
עם ההשפעות של הצמיחה המואצת בערים הרלבנטיות. המודל 

השירותים  מתן  בהיקפי  לשינויים  התייחסות  כללו  והיבטיו 
המוניציפליים ואיכותם, להשלכות הארגוניות של שינויים צפויים 
במאפיינים  לשינויים  להכנסותיה,  הרשות  הוצאות  בין  ביחס 
של  מיפוי  כללה  העבודה  ועוד.  הרשות  תושבי  של  הדמוגרפיים 
האתגרים המרכזיים של הרשויות וסייעה ביצירת תפיסת הפעלה 
המקומיות  הרשויות  בעבור  המלצות  נגזרו  ממנה  אשר  תואמת 

ובעבור משרד הפנים. 

הוליסטי  מענה  ייתן  זה  עבודה  מודל  כי  הינה  המשרד  שאיפת 
גג  שבהסכמי  בתהליך  לרשויות  סדורה  מתודולוגית  ותפיסה 
לצמיחה  הנדרשים  וניהול  תכנון  תהליכי  של  הגדרה  באמצעות 
ארגונית מיטבית בשנות המימוש של הסכם הגג. המודל הוא תרגום 
העבודה  ממשקי  את  מסדיר  והוא  העבודה  תוצרי  של  אופרטיבי 
ואת חלוקת התפקידים בין בעלי העניין, ברשות ובמשרד הפנים. 

נוסח  לגיבוש  לטובת  אלו  בימים  גם המשרד  פועל  לכך,  בהמשך 
גנרי לפרק מוניציפלי שייכלל בהסכמים העתידיים שיחתמו אשר 
מתייחס למשמעויות )כלכליות, תכנוניות, וארגוניות( של הסכמים 

אלו על הרשויות המקומיות.
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פיתוח חדשנות ודיגיטציה ברשויות המקומיות

משרד הפנים פועל לשם שיפור השירותים הניתנים לתושב על ידי 
הרשויות המקומיות. אחת הדרכים המרכזיות להשגת יעד זה היא 
דיגיטליות  מערכות  דיגיטליים,  שירותים  הטמעת  קידום  ידי  על 
החשיבות  לאור  המקומיות.  ברשויות  חדשניות  עבודה  ושיטות 
הגבוהה של הנושא הקים המשרד בשנת 2017 אגף ייעודי לפיתוח 

פלטפורמות  פיתוח  שתכליתו  מו"פ  באגף  מדובר  אלו.  היבטים 
ומיזמים לאומיים לפיתוח הרשויות המקומיות באמצעות דיגיטציה 
וחדשנות. במהלך שלוש השנים האחרונות הגדיל המשרד את נפח 
הפעילות בנושא זה בכ-15 מיליון ש"ח. כיום היקף הפעילות עומד 

על כ-50 מיליון ש"ח.

להלן פרויקטים ותוכניות עתידיים להטמעת הדיגיטציה והחדשנות ברשויות המקומיות

מיזם משותף עם קרן 
בלומברג במטרה להטמיע 

מתודולוגיה מעולם 
החדשנות התמודדות עם 

אתגרים העומדים בפני 
רשויות מקומיות

הקמת צוותי חדשנות 
ברשויות המקומיות 

לתקופה של שנתיים, 
שאחריה יוטמעו 

מתודולוגיית העבודה 
והצוות בעבודת הרשות 

המקומית השותפת

מכרז להפעלת יועצים 
שיעבדו יחד עם הרשויות 

המקומיות להטמעת 
תהליכי עבודה דיגיטליים 

ומערכות חדשניות

קול קורא של המשרד 
לשיתופי פעולה בין חברות 

פרטיות ובין רשויות 
מקומיות

הצעת פרויקט משותף 
לעידוד וקידום חדשנות 
בפתרון בעיות בשלטון 

המקומי.

"הזירה"
ייעוץ טכנולוגי 

ברשויות 
המקומיות

שיתופי פעולה בין 
מגזריים

איגום ושיתוף ידע בנושאי 
דיגיטציה ברשויות 

המקומיות, ויצירת ידע חדש

הנגשת כלל הידע הקיים 
בתחום לשימוש כלל 

הרשויות המקומיות

קהילה שבה חברים כ- 600 
בעלי תפקידים בכירים 

ברשויות המקומיות.

בעתיד - מעבר משיתוף 
ולמידת עמיתים להטמעה 

ושינויים בפועל של מערכות 
המידע ברשויות המקומיות 
בהתאם לתכניות שהתגלו 

כמוצלחות.

המטרה - שינוי השיח 
במגזר העסקי/היי 

טקיסטי וחיבור של שוק 
הסטארטאפים לשלטון 

המקומי, תוך מיקוד במיזמים 
שיסייעו בידיהן של הרשויות 

המקומיות.

תמרוץ חברות הזנק 
שעוסקות בעירוניות לפיתוח 
כלים עבור השלטון המקומי. 

בשיתוף עם אוניברסיטת 
תל אביב, מרכז פרס, קריית 

עתידים.

16 רשויות מקומיות ערביות 
מצטיינות שלכל אחת 

מהן הוקצו מיליון ש"ח, 
במטרה לבצע ברשות 

"טרנספורמציה דיגיטלית". 

הקמת מנגנון ליווי, תקצוב 
וסיוע לרשויות המקומיות 

בביצוע התהליך

הקמת יחידה אזורית לניהול 
מערכות מידע הממוקמת 

באשכולות

מספקת שירותי IT לרשויות 
מקומיות חלשות שלא 

מסוגלות להפעיל יחידות 
כאלה בכוחות עצמן )בשל 

מחסור במנהלי מערכות 
מידע מקצועיים ברשויות 

מקומיות(

פרויקט 265 City Zoom
החלטה 922 -
הציר הדיגיטלי מנמ"ריות אזוריות

להלן פרויקטים שמקדם המשרד להטמעת הדיגיטציה והחדשנות ברשויות המקומיות:



27הישגים מרכזיים | 2019



סיכום פעילות משרד הפנים 28

פעולות
לצמצום פערים

בישראל קיימים פערים בין יכולתה של כל רשות מקומית לספק את השירותים הבסיסיים 
לתושביה. לאור כך, הגדיר משרד הפנים את מטרת צמצום הפערים בין הרשויות המקומיות, 
בקידום  הצורך  שלו.  העבודה  בתכנית  ביותר  והחשובות  המרכזיות  מהמטרות  כאחת 
מוחלשות  לרשויות  חזקות  רשויות  בין  הניתנים  השירותים  רמת  ובהשוואת  חלוקתי  צדק 

ופריפריאליות הינה הכרחית לטובת הפחתת אי השוויון בחברה הישראלית.
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מפת השלטון המקומי – חלוקת הכנסות ושינוי גבולות לצדק חלוקתי

בהמשך לקו המדיניות אותו מוביל המשרד בדבר צמצום פערים 
יותר של משאבים,  ויעילה  צודקת  חלוקה  מקומיות,  רשויות  בין 
את  לייעל  גם  הרצון  מתוך  גם  כמו  היסטוריות,  עוולות  ותיקון 
המשרד  פעל  עלויות,  ולצמצם  בזמן  לחסוך  המשרד,  עבודת 
חלוקת  גבולות,  שינוי  לבחינת  הגאוגרפיות  הוועדות  להקמת 

הכנסות, איחוד רשויות ושינוי מעמד מוניציפאלי בין רשויות. 

ועדה  כל  גאוגרפיות קבועות כאשר  וועדות   7 ישנן   2017 מ  החל 
פועלת במרחב הכולל בין 40 ל-60 רשויות מקומיות.

הוועדות פועלות על פי נושאים מוגדרים, במסגרת מנדט שניתן 
כוללת,  מרחבית  ראייה  מתוך  הפנים  משרד  ידי  על  וועדה  לכל 
הרשויות  כלל  של  ואחרים  מוניציפליים  בצרכים  התחשבות  תוך 
ועל  ובחינת מכלול ההשפעות על האזור  המקומיות הרלוונטיות 

הגופים השונים הפועלים בו. 

הוועדות נשענות על ידע מקצועי רב ומערך ייעוץ מקצועי העומד 
לרשותן. פועלות בשקיפות מלאה תוך שמיעת ושיתוף הצדדים 
הרלוונטיים לכל נושא ומקיימות דיונים פומביים הפתוחים לציבור 
הרחב, מפרסמות את מועדי הדיונים ואף מפרסמות הפרוטוקולים 

והחומרים הרלוונטיים לכל נושא באתר הוועדות.

נכון להיום:

נדונו כ- 190 נושאים שונים במסגרת הועדות.  •

התקבלו בשנתיים האחרונות כ-35 החלטות שהשפיעו     •
משמעותית על 60 רשויות מקומיות.  

הוחלפו כ-48,500 דונם של שטחים בין רשויות מקומיות     •
הכנסות בסך 160 מיליון ₪. וחולקו   

חלוקת הכנסות

חלוקת הכנסות מחדש 
בסך של 100 מיליון 

ש"ח לרשויות הגובלות 
והסמוכות לנתב"ג.

בנוסף, משנת 2018 
מקבלות הרשויות הללו 

מענקים מהקרן לצמצום 
פערים )2018 - 50 מליון 
₪, 2019 - 150 מליון ₪, 
2020 והלאה - 100 מליון 

)₪

הועדה הגיאוגרפית חיפה 
המליצה על חלוקת 

הכנסות מחדש בסך של 
42 מליון ₪ בין חמש 

רשויות הסמוכות למכון 
דוד )עכו, קריית ים, מטה 
אשר, קרית מוצקין וקרית 

ביאליק(, זאת במקום 
החלוקה הקודמת של 12 
מליון ₪ בין שתי רשויות 
מקומיות )עכו וקרית ים(

הועדה הגיאוגרפית גליל 
מערבי המליצה על חלוקת 

הכנסות מחדש ממתחם 
בר לב בין הרשויות 

הערביות באזור שעד כה 
לא זכו להכנסות מהמתחם 
)בענה, מג'ד אל כרום ודיר 
אל אסד( ובין משגב, מטה 

אשר וכרמיאל.

אזור נתב"גמתחם בר לב אזור מכון דוד
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הקמת הקרן לצמצום פערים

נוסף  כלי  הינה  מקומיות,  רשויות  בין  פערים  לצמצום  הקרן 
עוד  ישנים  היסטוריים  עיוותים  ותיקון  חלוקתי  צדק  לקידום 
היועץ  החלטת  לאחר   2016 בשנת  הוקמה  הקרן  ה-50.  משנות 
המשפטי לממשלה כי יש לתקן עוות היסטורי ולבטל את הגדרת 
"עיר עולים" הארכאית. עד לביטול האמור, רשויות עולים על פי 
בעוד  ממשלתיים,  ממבנים  מלא  ארנונה  לתשלום  זכו  הגדרתן, 
מופחת.  מתשלום  נהנו  עולים,  כערי  מוגדרות  שאינן  רשויות 
רשות  כאמור,  ה-50  משנות  הישנים,  לקריטריונים  בהתאם 
אינה  קצרין  בעוד  עולים,  כעיר  הוגדרה  השרון  רמת  כדוגמת 

נחשבה כך.

 .1841 מס'  ממשלה  החלטת  התקבלה  ההגדרה,  ביטול  בעקבות 
מטרתה הקצאת תקציבים לרשויות המקומיות באופן דיפרנציאלי 

על פי קריטריונים ובהם המדד החברתי-כלכלי, מדד הפריפריאליות 
הקרן  הרשות.  של  הפיננסית  האיתנות  בסיס  על  וכן  הלמ"ס  של 
מדינה  תקציבי  וכן  ממשלתית  ארנונה  תקציבי  מאגמת  למעשה 

נוספים בגובה מאות מיליוני שקלים ומחלוקת מחדש.

העברת  מאפשרת   ₪ מיליון   500 כ-  על  עמד  שתקציבה  הקרן 
שתוכלנה  מוחלשות  רשויות  לכך,  שזקוקות  לרשויות  כספיים 
להעניק לתושביהן שירות טוב יותר, תוך פיתוח וחיזוק מתמיד של 

מנופי צמיחה ברשות ושגשוג כלכלי.

חשוב להדגיש כי רשויות שנהנו בעבר מארנונה ממשלתית מלאה, 
למנוע  זאת על מנת  פני כמה שנים,  "נפגעות" באופן מדורג על 

פגיעה משמעותית.
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מענק האיזון

דרך נוספת במסגרתה פעל משרד הפנים לטובת צמצום פערים בין 
רשויות מקומיות הייתה שינוי הנוסחה לבחינת אופן ההקצאה של 
מענק האיזון והתאמתה לתפקוד הרשויות המקומיות ומאפייניהן. 
מענק  בהקצאת  שדיפרנציאליות  תפיסה  מתוך  נובע  זה  שינוי 
לרשויות  חזקות  רשויות  בין  הקיימים  פערים  בצמצום  תסייע 

מוחלשות. 

בין  גדל לאורך השנים בצורה משמעותית.  תקציב מענק האיזון 
מיליארד  בכחצי  האיזון  מענק  תקציב  גדל  ל2017   2013 השנים 

שקלים והוא עומד כיום על כ- 3.3 מיליארד ₪. 

במהלך שנת 2017 הוביל המשרד רפורמה במענק האיזון. רפורמה 
זו הובילה להגדלה נוספת של מענק האיזון וגם אפשרה חלוקה 

צודקת יותר של הכנסות בין הרשויות המקומיות. 

יצוין כי לאורך השנים ישנה מגמת ירידה בשיעור הרשויות שנזקקו 
נוספים  מהלכים  לאור  זאת  איזון  במענקי  המתמשכת  לתלות 
זו.  בחוברת  גם  מפורטים  השאר  בין  אשר  המשרד  הוביל  אותם 
ירידה זו, מ-79% בשנים 2011-2012 ל-71% בשנת 2018, מעידה על 

חיזוק חוסנן של הרשויות המקומיות.
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פעולות בתחום הארנונה

בשנים האחרונות ננקטו על ידי משרד הפנים מספר פעולות וצעדים 
שהובילו לעלייה בשיעורי הגבייה של ארנונה בידי הרשויות: 

2011-2014 הוגדלו מקורות ההכנסה העצמאיים של הרשויות  בין 
גביית המסים המוניציפאלית לצד  המקומיות באמצעות הגברת 

הסדרת ההנחות לזכאים. 

ב- 2013-2014 בהחלטת ממשלה שהתקבלה במהלך אישור הצעת 
התקציב נקבע כי יותקנו תקנות לקביעת זכאות להנחה בארנונה 
חוק  הצעות  במסגרת  בנוסף,  הכנסתם.  לפי  ותיקים  לאזרחים 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
2013-2014(, תשנ"ג- 1992, הוצע לקבוע תנאי סף של מיצוי כושר 

ההשתכרות לשם זכאות להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה. 

רשויות  נציגי  בשיתוף  משרדי  בין  צוות  הופעל   ,2016 בשנת 
מקומיות כחלק מהחלטת ממשלה 1936, אשר דן בשלושה נושאים 

עיקריים: בחינה לביצוע שינויים בנוסחת שיעור העדכון השנתית 
של תעריפי הארנונה, בחינת אפשרות לביצוע האחדה של סיווגי 
הארנונה ובחינה של מעבר לחישוב הנכסים על פי שיטת מדידה 
אחידה. בימים אלו מגובש מתווה מוסכם להסדרת תחום הארנונה. 
ארנונה  חובות  לגביית  מבצע  הפנים  משרד  ערך   2018 במהלך 

שבמסגרתו נגבו ברשויות המקומיות כ-262 מיליון ₪. 

בשנים האחרונות פעל המשרד לא רק להגדלת תקרת ההכנסה 
המזכה להנחה בארנונה לשכר המינימום כי אם גם אישור תקנות 
הנחה בארנונה למשרתי מילואים ואף קידם תקנות המקנות לבעלי 
דירות הנחה בארנונה על השטח החדש בדירת מגורים בפרויקט 

פינוי בינוי או תמ”א 38, למשך 5 שנים מהיום מסירת הדירה.  

הארנונה.  של  הגבייה  בשיעור   10% של  גידול  קיים  להיום  נכון 
בעשור האחרון עמד שיעור הגביה על 71%.
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תכניות סיוע ממוקדות לרשויות מוחלשות

מתוך הרצון לסייע לרשויות מוחלשות ולרשויות מיעוטים לצמצם 
את הפערים עם רשויות אחרות פעל  משרד הפנים לקדם תכניות 
מושתתות  עליהן  המרכזיים  העקרונות  אחד  ייעודיות.  חומש 
ביישום  ושיתופן  המקומיות  הרשויות  חיזוק  הוא  אלו  תכניות 
כוללת התכנית  זה  לעקרון  החלטת הממשלה בתחומן. בהתאם 
תקציבים וכלים נוספים המיועדים לחזק את הרשויות המקומיות 

ביניהם:  מרכזיים  רכיבים  מספר  כללו  התכניות  לכך.  שזקוקות 
סיוע  נדרשות,  תשתיות  לפיתוח  סיוע  הפיתוח,  תקציבי  הגדלת 
לפיתוח תשתיות ארגוניות ולקידום ההון האנושי במטרה להעצים 
היערכות  הגדלת  והכלכלית.  הפיננסית  עצמאותן  את  ולחזק 

הרשויות לחירום ועוד.

בשנת 2015 קיבלה 
הממשלה את החלטה 

מס' 922 בעניין פעילות 
הממשלה לפיתוח כלכלי 

באוכלוסיית המיעוטים 
בשנים 2016-2020. החלטה 

זו מאפשרת חיזוק חוסנן 
של הרשויות המקומיות 

המוחלשות בכ- 1.4 
מיליארד ₪ מתוכם 

לפיתוח כלכלי ברשויות 
מצטיינות - 350 מיליון ₪.

בשנת 2016 קיבלה 
הממשלה את החלטה 
מס' 959 בעניין תכנית 

לפיתוח ולהעצמת 
היישובים הדרוזיים 
והצ'רקסיים לשנים 

2016-2019. החלטה זו 
מאפשרת חיזוק חוסנן 

של הרשויות המקומיות 
המוחלשות ב כ-200 

מיליון ₪.

בשנת 2016 קיבלה 
הממשלה את החלטה 

מס' 1480 בעניין התכנית 
הממשלתית להעצמה 

ולחיזוק כלכלי- חברתי של 
היישובים הבדואים בצפון 

לשנים 2016-2020. החלטה 
זו מאפשרת חיזוק חוסנן 

של הרשויות המקומיות 
המוחלשות בכ - 95.5 

מיליון ₪

בשנת  2017 קיבלה 
הממשלה את החלטה 

מס' 2397 בעניין התכנית 
הממשלתית להעצמה 

ולחיזוק כלכלי- חברתי של 
היישובים הבדואים בדרום 
לשנים 2017-2021. החלטה 
זו מאפשרת חיזוק חוסנן 

של הרשויות המקומיות 
המוחלשות בכ- 577 מיליון.

החלטה

922
החלטה

959
החלטה

1480
החלטה

2397

להלן מספר דוגמאות להחלטות ממשלה שקודמו בנושא זה:
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קידום מעמד האישה ברשויות המקומיות 
משרד הפנים שם לעצמו כערך מרכזי את שילובן של נשים במוקדי 
קבלת החלטות בשלטון המקומי, בין השאר כיוון שצמצום הפער 
המקומיות  הרשויות  לחיזוק  נוסף  כלי  מהווה  וגברים  נשים  שבין 
הנשים  ייצוג  הגדלת  לטובת  הפנים  פעל משרד  כך  לאור  עצמן. 

בשלטון המקומי באופן הבא:

נשים  לקידום  ציבורית  ועדה  הפנים,  שר  ע"י  מונתה   2016 בשנת 
בשלטון המקומי בראשותה של הגב' ליזי דלריצ'ה, ראש המועצה 
ממשרד  מקצוע  מאנשי  הורכבה  הוועדה  תקווה.  גני  המקומית 
הפנים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שירות המדינה, 
משרד האוצר, הרשות לקידום מעמד האישה, מרכז שלטון מקומי, 

רשויות מקומיות ונציגי ציבור מהחברה האזרחית.

בשנת 2018 פרסמה הוועדה דוח שכלל טיוטת המלצות לפעולה. 
משרד הפנים החליט לאמץ את המלצות הוועדה, להלן ההמלצות 

העיקריות אותן אימץ המשרד בפעילותו: 

הגדלת הייצוג הנשי בדירקטוריונים על ידי דרישה לייצוג   א. 
הולם. מתן תמרוץ חיובי, מינוי יועצת לקידום מעמד האישה ועוד.  

הגברת השקיפות בוועדות המכרזים/האיתור, בין היתר   ב. 
אמצעות חיוב להגשת דוח שנתי, ייצוג נשים במכסה מסוימת       

בוועדות המינויים.  

פרסום נתונים לגבי ייצוג נשים בישראל, אכיפת שקיפות,   ג. 
חקיקה והנחיות מנהליות ברשויות המקומיות.  

שינויי חוק )מימון בחירות(, תשנ"ג-1993 למתן תמריצים ד. 
לסיעות המתמודדות בבחירות ברשויות המקומיות להגדלת    

כמות הנשים ברשימה.   

מערכת  לאחר  עלה  בישראל  המקומיות  ברשויות  נשים  ייצוג 
הבחירות האחרונה בשנת 2018, וכך נמשכה מגמת העלייה בשיעור 

הייצוג של נשים ברשויות. 

נכון להיום, כמות הנשים העומדות בראשות מועצה עלה מ-6 ל-14, 
ל-   2.3% מ-  מועצה  כראשות  הנשים המכהנות  ובכך עלה שיעור 
כחברות  שירתו  נשים   386 רק   ,2013 בעוד שבשנת  כן,  כמו   5.5%
המכהנים,  המועצה  חברי  מכלל   13% של  כולל  בשיעור  מועצה 
חברי  מכלל  כ-18%  המהווים  ל-635,  מספרן  עלה   ,2018 בשנת 

המועצה המכהנים.
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טיוב
מנגנוני בקרה

משרד הפנים חרט על דגלו את הצורך בטיוב וייעול הליכי בקרה ופיקוח. לשם כך, החל לפעול 
להטמעת בקרה דיפרנציאלית וטיפול בהעברת סמכויות לרשויות המקומיות. הליך זה מסייע 
בהקלה על הנטל הרגולטורי, מתמרץ רשויות לעמוד בכללי מנהל תקין בפעילותן, כמו גם 

מאפשר לעסקים לעמוד בכל דרישות החוק. 
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מפתח  הינו  המקומיות  הרשויות  סיווג 
הרשויות  עבור  תמריצים  ליצירת  חשוב 
כספי  מנהל  כללי  על  לשמור  המקומיות 
תקציבית  אחריות  גילוי  מאפשר  תקין, 
ופעולה באופן שאינו מהווה 'ניצול לרעה' 
כשם  המקומית.  הרשות  של  מעמדה  של 
תקציבים  בהקצאת  שדיפרנציאליות 
ומענקים מסייעת בצמצום פערים הקיימים 
מוחלשות,  לרשויות  חזקות  רשויות  בין 
דיפרנציאליות בבקרה אף היא מאפשרת 

זאת כמו גם ייעול וטיוב תהליכי הבקרה.

מהלך  הפנים  משרד  קידם   2015 בשנת 
דיפרנציאלית  רגולציה  הסדרת  שמטרתו 
למאזן  בהתאם  מקומיות  רשויות  על 
השירותים  מתן  ולאיכות  שלהן  התקציבי 
לתושבים. בהתאם לכך נקבעו 5 קבוצות 

התייחסות: 

האחרונות  שנים  ב-3  המאוזנות  רשויות   - איתנות  רשויות   .1
 15% על  עולה  שאינו  מצטבר  וגרעון  תקין  בניהול  המאופיינות 
ועומס מלוות עד 50% או גרעון מצטבר עד 16% וגם גרעון + עומס 

עד 60%.

רשויות יציבות – רשויות שהגרעון השוטף שלהן אינו עולה על   .2
1% ואינן מקבלות מענק איזון.

רשויות   – ביניים  במצב  רשויות   .3
הבראה/  לתהליך  להיכנס  נדרשות  שאינן 
נמצאו  טרם  מאידך  אך  מחד  התייעלות 
יציבות/  רשויות  של  בפרמטרים  עומדות 

איתנות ע"פ הכרזת השר.

 – התייעלות  בתכנית  רשויות   .4
התייעלות  מסוג  הבראה  בהסדר  רשויות 
הלוואת  שמקבלות  מלווה  חשב  ללא 

לכיסוי גרעון בלבד ללא מענקים

רשויות בתכנית הבראה – רשויות   .5
מאשכול סוציואקונומי נמוך מ-7, עם גרעון 
שלהן  החוב  וסך   ,17.5% מ-  גבוה  מצטבר 

גדול מ-50% מהכנסות הרשות. 

הפנים  משרד  מקדם  אותה  המדיניות 
בנושא מאפשרת הקלות ופטורים לרשויות 
לפי סיווגן בהתאם למאזן התקציבי שלהן 
ולאיכות מתן השירותים לתושבים. לדוגמא 
רשות שהוכרזה כרשות איתנה זכאית לשורה של הקלות מבחינת 
האסדרה של משרד הפנים, ובין היתר - פטור מקבלת אישור שר 
השר  אישור  מקבלת  פטור  במקרקעין,  עסקאות  לביצוע  הפנים 
לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין, פטור מקבלת אישור השר 
העברה  התקציב,  )אישור  העירייה  בתקציב  הקשורים  לנושאים 

בין סעיפים ועוד(, פטור מקבלת אישור שר למחיקת חובות.

הסדרת רגולציה דיפרנציאלית על הרשויות המקומיות

סיווג כלל הרשויות המקומיות

39%

29.11%

70.27%

32.13% 21.8%

6.2%

איתנהיציבההמראההתייעלותהבראהביניים
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מהוצאות  ניכר  חלק  המהווה  האנושי,  ההון  של  נכון  ניהול 
והתפתחות  יותר  טובים  ביצועים  לרשויות  מאפשר  הרשויות, 
כלכלית במהלך השנים האחרונות פעל המשרד במספר מישורים 
מינהל  לקידום  תסייע  אשר  ובקרה  אנושי  הון  מדיניות  לקידום 

תקין, בין השאר קודמו:

חוזרי מנכ"ל וקווים מנחים בתחומי כח אדם ושכר שהוצאו לרשויות 
המקומיות, כמו גם הנחיות לקליטת עובדים ברשויות המקומיות.

איגום  כלל  אשר  אנוש  משאבי  למנהלי  מידע  להנגשת  פרויקט 
מידע בתחום ההון האנושי לצורך יצירת הקמת מאגר ידע מקצועי 

ריכוז מידע וסיוע שוטף. 

תיאורי  ולהגדיר  עיסוקים  ניתוח  לבצע  מנת  על   – ראות  נקודת 
בעלי  באוגדן  שימוש  בעבר  נעשה  המקומי  בשלטון  תפקידים 
האגף  החל  האחרונה  בשנה  המקומיות.  ברשויות  התפקידים 
בקרת הון אנושי לקדם תכנית חדשה בשם נקודת ראות, תכנית 
אנושי  הון  מדיניות  בגיבוש  תסייע  אשר  ומשמעותית  מקיפה 
ובקרה, ובאמצעותה יוסדרו העקרונות מרכזיים לפעולת הרשויות 
המקומיות בנושא. פרויקט נקודת ראות מלווה בידי וועדת היגוי 
השלב  אל  ברשויות  האנושי  ההון  מדיניות  את  להוביל  ומטרתו 
מכך  יוצא  וכפועל  האנושי  ההון  אפקטיביות  את  למקסם  הבא, 

להגביר את הערך הציבורי שניתן לתושבי ישראל. 

השנים,  במהלך   - המקומיות  הרשויות  עובדי  פרישת  עידוד 
התפרסמו יחד עם סגן הממונה על השכר באוצר שני חוזרי עידוד 
הפרישה,  לגיל  המתקרבים  המקומיות  הרשויות  עובדי  פרישת 
זאת על מנת לעודד חסכון תקציבי ועל מנת לאפשר כניסה של 
כוח עבודה חדש לרשויות המקומיות. החוזר האחרון יצא בחודש 
בכירים  רשויות  לעובדי  מיטיבים  פרישה  תנאי  ומציג   2019 יולי 

המועסקים בחוזה אישי. 

 – שירותים  קבלני  בידי  המועסקים  עובדים  זכויות  על  הגנה 
חברתיים,  פערים  לצמצום   2007 בשנת  שהחל  ארוך  בתהליך 
הגדלת ההשתתפות בכוח העבודה והצורך בשמירה על זכויותיהם 
של עובדים. התפרסמו חוקים והוראות הנוגעים לתנאי העסקתם 
השמירה  הניקיון  בתחומי  שירות  קבלני  ידי  על  עובדים  של 
וההסעדה. בשנת 2016, פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל להגנה על 
זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירות ברשויות המקומיות 
המחייב את הרשויות המקומיות למלא אחר הוראות אלו. בנוסף 
לכך נקבע כי על ראש הרשות המקומית לוודא כתיבת נוהל פנימי 

פרטני מחייב ולוודא כי הרשות פועלת על פיו ובהתאם לכל דין.

שמירה על מנהל תקין ברשויות – כחלק מהגברת טוהר המידות 
ללשכות  ותקן  תקציב  תקנות   2019 במהלך  נחקקו  ברשויות 
המבקרים. במסגרת התקנות נקבעו תנאי הסף לבעלי תפקידים 
האוצר  משרד  עם  בשיתוף  שכרם  נקבע  המבקרים,  בלשכות 

והוקצה תקציב בכדי לסייע להגברת המנהל התקין.

משפחה  קרובי  העסקת  למניעת  השרות  וועדת  פעילות  הגברת 
ברשויות המקומיות – זאת במטרה להגביר את האכיפה בנושא 

ולתרום לטובת המנהל התקין. 

בקרת הון אנושי במשרד הפנים
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פעילותן  למימוש  משמעותי  כלי  מהווים  העירוניים  התאגידים 
ומדיניותן של הרשויות המקומיות במתן שירותים לתושביהן, בייזום 
נוספים.  הכנסה  מקורות  ובמציאת  הכנסות  מחוללי  פרויקטים 
מהיכולת  השאר  בין  נובע  לרשויות  זה  כלי  שנותן  הגבוה  הערך 
לייעל את מתן השירותים הניתנים לתושב ומהיכולת לפעול בתנאיי 

שוק תחרותיים, דבר בו הרשויות פעמים רבות מתקשות. 

זה, פעל משרד הפנים במספר  הגבוהה שבכלי  לאור החשיבות 
מישורים: תהליכי אסדרה נדרשים, פעולות רגולטוריות לשמירה 
על מינהל תקין, פעולות לצמצום פערים בין רשויות ופיתוח של 

הרשויות באמצעות תאגידים. 

תהליכי האסדרה של התאגידים כללו - אסדרת מעמדם ותקנונם 
המקומיות,  הרשויות  שבשליטת  עירוניים  תאגידים  מאות  של 
מדיניות  גיבוש  וכן  למתנ"סים  החברה  עם  המשותפים  מתנ"סים 

ונוהל אסדרה של תאגידים עירוניים.

רואי  ביקורות  כללו  תקין  מינהל  להבטחת  רגולטוריות  פעולות 
דיווח  כללי  קביעת  עירוניים,  תאגידים  במאות  חיצוניים  חשבון 
כספיים בכל התאגידים, אישור מבנים אירגוניים, תקינה ושכר של 
לצד  הדירקטוריונים  ואסדרת  עירוניים  תאגידים  במאות  עובדים 

אישור הדירקטורים במאות תאגידים. 

כללו  רשויות באמצעות תאגידים  בין  פערים  לצמצום  פעולות 
מספר היבטים ביניהם:

הקמה של חברות כלכליות בחברה הערבית - אם עד לפני  א. 
חמש שנים הייתה רק חברה כלכלית אחת באום אל פאחם כיום 
הכלכלית  החברה  חורה,  הכלכלית  החברה  גם  אליה  הצטרפו 

רהט, והחברה הכלכלית כפר קאסם. 
הכנת תשתיות רגולטוריות )אישורי הקמה( לחברות כלכליות  ב. 
דוגמת  יישובים  במספר  בוצעו  אלו  פעולות   – הערבית  בחברה 

טורעאן, סכנין, ג'וליס, אעבלין. 
ליווי בהקמת / החייאת חברות כלכליות ברשויות הנמצאות  ג. 
במדד חברתי כלכלי נמוך דוגמת מודיעין עילית, חצור הגלילית, 

מצפה רמון וקריית מלאכי. 
לאור מחסור במענה לחינוך בלתי פורמלי ברשויות מוחלשות,  ד. 
החברה  בשיתוף  עירוניות,  עמותות  להקמת  המשרד  פעל 
למתנ"סים, ברשויות אלו. בין השנים 2014-2019 הוקמו 17 עמותות 

עירוניות מסוג זה כולן ברשויות במדד חברתי כלכלי 1-4.
תאגידים  בעשרות  הגרעון  לצמצום  הבראה  תכניות  קידום  ה. 

עירוניים.
הקצאת מיליוני ₪ לתאגידים עירוניים באמצעות קולות קוראים  ו. 
לביצוע מיזמים כלכליים ברשויות המקומיות וביניהם כאלה המקדמים 

חדשנות והגדלת מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות.

פעולות לפיתוח של הרשויות באמצעות תאגידים כללו מספר 
היבטים ביניהם:

תכנית הכשרה למנכ"לים חדשים בתאגידים עירוניים. א. 
והחברה  המפעמים  מערכת  עם  יחד  ייחודי  קורס  יצירת  ב. 
לתפקיד  הבדואית  מהחברה  נשים  להכשרת  למתנ"סים 
מחזורים  שני  נערכו  כה  עד  עירוניים.  בתאגידים  דירקטוריות 
שמטרתם לאפשר לנשים להשתלב כחלק ממועצות המנהלים/ות 

ברשויות מוחלשות. 
קידום ייצוג מגדרי הולם בדירקטוריונים ובוועדים המנהלים.  ג. 
התוצאה היא שב-2017-2018 מונו 45% נשים מסך המינויים מקרב 
המינויים  מסך  נשים  ו52%  המקומיות  ברשויות  בכירים  עובדים 

מקרב נציגי הציבור בתאגידים העירוניים.

כמו כן, בימים אלו פועל אגף בכיר לתאגידים עירוניים, באמצעות 
צוות מיוחד שהקים מנכ"ל המשרד, המורכב גם מגופים מייצגים 
רלוונטיים כמו מרכז שלטון מקומי, איגוד התאגידים ועוד, לטובת 
רפורמה  מתכונת  בדבר  ולשר  למנכ"ל  מדיניות  המלצות  גיבוש 

ויישומה בעולם התאגידים העירוניים.

מדובר במהלך שהחל בשנת 2016, שכלל גיבוש תמונת מצב בכל 
הנוגע לתאגידים בישראל, מיפוי האתגרים העומדים לפתחו של 
לגיבוש  מקיפה  עבודה  של  וייזום  המקומיות  והרשויות  המשרד 

המלצות מדיניות כאמור.

עולמות התוכן שנבחנים ברפורמה כיום הם: תפיסה אסטרטגית 
והגיון מסדר, אסדרת היחס בין הרשות המקומית לתאגיד העירוני 
וממשל תאגידי, אסדרת שותפויות בין מגזריות לתאגידים עירוניים 
המקומית,  הרשות  בשליטת  שאינם  תאגידים  אסדרת   ,)PPP(
מדיניות שכר והון אנושי בתאגידים עירוניים, טיוב רגולציה והחלת 

רגולציה דיפרנציאלית על תאגידים עירוניים, ועוד.

תאגידים עירוניים
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החלו  רגולציה  לטיוב  הממשלתית  מהתכנית  כחלק   2010 בשנת 
משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה בקידום רפורמה בתחום רישוי 
עסקים אשר ידועה כ"רפורמת המפרטים האחידים", מכוחה תוקנו 

תקנות רישוי עסקים בשנת 2012, וצו רישוי עסקים בשנת 2013. 

זו עסקה בעיקר בצורך שבהאחדת הדרישות לעסקים,  רפורמה 
בהגדלת השקיפות של המידע הנדרש, בדרישות שנותנים גורמי 

הרישוי ובכלל ההיבטים הרגולטורים הנדרשים בתהליך. 

מפרטי- של  ופרסום  כתיבה  חיוב  הרפורמה  קבעה  השאר  בין 
והמסמכים מטעם  תנאים  פרסום של  לעסקים,  אחידים  דרישות 
נותני האישור, אפשרה לבעל העסקים להגיש השגות על תנאים 

שניתנו או על סירוב למתן רישיון ועוד. 

בעוד שרפורמה זו היוותה צעד חשוב בדרך לטיוב רגולציה היא 
הקלה  לטובת  הנדרשות  הפעולות  כלל  את  מיצתה  לא  עדיין 
משמעותית על ההליך הבירוקרטי והסרבול הקיים בתהליך, כמו 

גם לא הכירה בשונות ובצרכים השונים שיש לעסקים. 

גם  נוספת הנקראת  כך פעל משרד הפנים לקדם רפורמה  לאור 
"רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי". 

לקביעת  פעל  אשר  לחוק   34 תיקון  המשרד  קידם   2018 במהלך 
ברמת  שונים  עסקים  סוגי  עבור  דיפרנציאלים  רישוי  מסלולי 
מורכבות שונה. תיקון זה אסדר שלבים שונים בתוך תהליך הרישוי 

לתגובה,  זמנים  הגדרת  תצהיר,  סמך  על  אישור  מתן  ביניהם: 
נגישות,  ואכיפה,  פיקוח  כלי  רישיון,  ביטול  זמני,  היתר  הארכת 

תכנון ובניה ועוד. 

הרפורמה כוללת את הרכיבים הבאים: 
קביעת שלושה מסלולי רישוי מקוצרים, מלבד הליך הרישוי  א. 
הרגיל, אשר מותאמים לרמת המורכבות והסיכון בסוגי העסקים 

השונים.
קיצור משמעותי במשך הזמן עבור תגובה לבקשות בהתאם  ב. 
למסלול ולסיווג העסקים. מ-10 חודשים בממוצע לקבלת רישיון 
יום בלבד )תלוי במסלול( מה שצפוי  עסק, לכדי חודש או 70 

לחסוך למשק הישראלי כ-  1.65 מיליון ימי המתנה בשנה.
הגברה של כלי הפיקוח והאכיפה על העסקים, כך שלצד  ג. 
ההקלות וההסתמכות על תצהיר של בעל העסק, נקבעו צעדי 

אכיפה לאלו שלא יעמדו בתנאים עליהם הצהירו. 

העסקים  רישוי  הליכי  את  ומייעלת  משפרת  החדשה  הרפורמה 
הציבור  על  בשמירה  הצורך  בין  איזון  ליצור  דואגת  ובמקביל 
מפני נזקים )בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד'( לבין הצורך 

בעידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים.

העקרונות החשובים ביותר שמחדשת לנו רפורמה זו, הם האמון 
שהמערכת נותנת בבעלי העסקים, ההכרה בשונות הקיימת בין 
סוגי עסקים שונים והצורך בהתאמת הבקרה לפי שונות זו. לבסוף 
וכפועל יוצא מכך, ייעול הליכי הבקרה על אותם העסקים ושירות 
האינטרס הציבורי על ידי הגדלת מספר העסקים שפעלו עד כה 

ללא רישיון.

הרפורמה ברישוי עסקים 
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בשנים האחרונות קידם משרד הפנים תהליך ארוך ונרחב להסדרת 
כלל  זה  תהליך  המקומיות.  הרשויות  של  לחירום  המוכנות  תחום 
החירום  בפעילות  מיליון ₪  כ-120  של  תקציבית  עליה  בין השאר 
שנתית  רב  תכנית  של  וקידום  האחרונות  בשנתיים  במשרד 

שפורסמה לראשונה בשנת 2019. 

את  לשפר  מנת  על  המשרד  הוביל  אותן  מרכזיות  פעולות 
השירותים המוענקים בתחום החירום לרשויות המקומיות: 

בניית תרחיש יחוס ומיסוד נוהלי העבודה בחירום.  •
הקמת מרכז הפעלה משרדי בירושלים  •

הקמת אגף סייבר לסיוע לרשויות המקומיות.  •

את  להסדיר  מנת  על  המשרד  הוביל  אותן  מרכזיות  פעולות 
תחום ההיערכות בשגרה וביצוע קליטת מפונים וטיפול בחללים 

אזרחיים ב"שעת חירום":
תקצוב עשרות מיליוני שקלים להתעצמות רכש ציוד ובינוי-    •

הגעה עד 100% סוף ל-2020 עפ"י דרישות הממשלה.  
הגדלת היקף מקומות הקליטה בחירום מ- 300 אלף ל- 430 אלף  •

ומענה מלא בהתאם להחלטות ממשלה.   
הכשרת 25 אלף מורים לקליטה בחירום וביצוע עשרות תרגילי    •

קליטת אוכלוסייה.  
התעצמות משמעותית של יכולות קליטת החללים בחירום ציוד,   •
מיסוד אימונים כ"א ותרגילים בשילוב עם צה"ל ומשטרת ישראל.  

הקמת אגד לוגיסטי לשינוע בחירום בשיתוף פקע"ר.  •
שיפור דרמטי ביכולות מענה קליטת אוכלוסייה וטיפול בחללים  •

במצבי החירום השונים  

תחומי  לקדם  מנת  על  המשרד  הוביל  אותן  מרכזיות  פעולות 
חירום וביטחון ברשויות: 

מיסוד עבודת ממוני החירום ברשומ"ק ומינוי עשרות ממוני   •
חירום חדשים ברשומ"ק עפ"י קריטריונים המשפרים משמעותית  

א איכות כוח האדם.  
מיסוד נוהל "חבצלת פיגועים".  •

מיסוד עבודת הרשויות בכל הנוגע להיטלי שמירה והטמעת    •
השיטור העירוני.  

מיסוד קריטריונים להגדרת רשות מוכנה לחירום- בתיאום עם פקע"ר.  •
בניית מאות מחסני חירום ברשויות המקומיות ולמעלה מ- 150    •

מרכזי הפעלה.  
הקצאת תקציב של למעלה מ- 60 מלש"ח לקידום מוכנות    •

הרשויות הלא יהודיות.  
קידום מקלטים ציבוריים ברשויות ערביות צמודות גדר     •

ותקצוב וביצוע פרוייקטים לשיפוץ מאות מקלטים ציבוריים    
בדגש על אזור הצפון.  

מיסוד, פיקוח וניהול תקציב הג"א מקומי כ- 130 מלש"ח לשנה    •
בתיאום עם פיקוד העורף.   

שיפור משמעותי של ההיערכות של למעלה מ- 130 רשויות    •
ממצב של אי מוכנות מוכנות חלקית למוכנות.  

 הגברת המוכנות לחירום ברשויות המקומיות
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מחוז צפון

ממשלה  החלטת  יישום 
2262 פיתוח כלכלי של מחוז 
מהווה  צפון  מחוז   – הצפון 
וליווי  ביישום  מרכזי  גורם 
לתגבור  ממשלה  החלטת 
במסגרת  הצפון.  פיתוח 
תוקצבו  הממשלה  החלטת 
בכ-34  כלכליים  פרויקטים 
רשויות מקומיות בסכום כולל 
השנים  בין  מלש"ח,   166 של 
הפרויקטים   .2017-2018
על  כלכלית  ואושרו  נבחנו 
ידי המחוז, כאשר חלקם אף 
הארגוני  הפיתוח  בתחום   .2018-2019 במהלך  בהצלחה  הושלמו 
הוקצו במסגרת ההחלטה 38 מלש"ח עבור פיתוח ארגוני ברשויות, 
כח  וטיוב  הארגוני  המבנה  של  ייעול  כוללים  אלו  פיתוח  הליכי 
בשיתוף  התהליך  את  ליווה  המחוז  המקומיות.  ברשויות  האדם 
המפע"מים ואגף בכיר תכנון ופיתוח ההון האנושי במטה המשרד.

פרויקט סגירת תיקי איחוד והוצל"פ ברשויות המקומיות – החל 
משנת 2017 מוביל מחוז צפון פרויקט מיוחד לטובת "סגירת תיקי 
איחוד והוצל"פ ברשויות המקומיות". פרויקט זה מסייע לרשויות 
כתוצאה  תקציבית  מתקשות  ואשר  הבראה  בתכניות  הנמצאות 
מפתיחה של ואיחוד של תיקי הוצאה לפועל בגין חובות לנושים 
לצאת ממעגל זה. יצוין כי תיקי ההוצאה לפועל שאוחדו חייבו את 
הרשויות לשלם סכומים גבוהים של כמאות אלפי שקלים בחודש 
ויצרו משברים תזרימיים משמעותיים, אשר הובילו בין השאר גם 

לעיכוב באספקת השירותים הנדרשים לתושב.

להיכנס  הרלבנטיות  הרשויות  את  חייב  התיקים  סגירת  פרויקט 
לתוכנית פעולה מיידית אשר תצמצם את החוב תוך מעקב ובקרה 
אגף  מול  אל  הן  נעשה  הרשויות  ליווי  התכנית.  יישום  על  הדוק 
התקציבים במטה המשרד לטובת מציאת מקורות מימון מתאימים 
והן על ידי רתימת נציגי ההוצל"פ להסרת חסמים משפטיים. לאור 
הפרויקט ירד היקף החובות כנגד הרשויות מכ- 140 מלש"ח בשנת 
עד  זו  בסוגיה  לטפל  ממשיך  המחוז  היום.  מלש"ח   10 לכ-   2017
לסגירה סופית של יתרת החובות ולשימור הישג זה תוך גילוי אפס 

סובלנות עם התופעה.

מחוז חיפה

פרוייקט מאמץ ממוקד – לאור 
 20,000 מ-  יותר  בו  קיים  מצב 
ללא  נמצאות  דיור  יחידות 
עארה  וואדי  באזור  הסדרה 
ערביות(,  מקומיות  רשויות   7(
נולדה היוזמה לפרויקט "מאמץ 
חיפה  מחוז  בהובלת  ממוקד" 
ובשותפות עם השלטון המקומי 
)ועדה מרחבית עירון והרשויות 
המקומיות(, אגף בכיר לתקצוב 
ומנהל  הפנים  במשרד  ובקרה 

התכנון )ועדה מחוזית(.

מקורות  הדרושים:  המאמצים  כל  מיקוד  הינה  הפרויקט  מטרת 
תקציביים, ההון אנושי והשקעת משאבים נוספים על מנת לאשר 
תכניות מפורטות להסדרת המצב, תוך התמודדות עם המורכבות 
הולם  שבתכנון  המחסור  ועם  תכניות  שבאישור  הבירוקרטית 
התכנונית  הלקונה  כי  יצוין  עארה.  שבואדי  המקומיים  לצרכים 
הקיימת באזור ואדי עארה, פגעה בצורה ישירה בפיתוח הכלכלי 
והחברתי של  כלל האזור ושל הרשויות המקומיות. הבנייה ללא 
של  "הסימפטומים"  אחת  היא  שלמות  מגורים  בשכונות  היתרים 

לקונה זו ומהווה חסם מהותי בהתפתחות האזור.

ומתמודד  הקיימות,  הבעיות  את  מציף  ממוקד  מאמץ  פרויקט 
הקיימות,  המערכות  וייעול  הגברה  תוך  מרחבית  בצורה  איתם 
את  שהפך  תקדימי  בפרויקט  מדובר  חדשים.  כלים  פיתוח  לצד 
הבנייה הלא מוסדרת מחסם למנוף כלכלי-חברתי לייעול עבודת 
השלטון המקומי ומוסדות התכנון ולהגברת השותפות, והאמון בין 

המוסדות, האזרחים והרשויות. 

צמצום פערים באמצעות מסגרת חלוקת הכנסות ממתחם איזור 
יעדים  מספר  משלב  זה  פרוייקט   – קיסריה  הגלילי  התעסוקה 
הנמצאים בליבת העשייה של משרד הפנים ביניהם צמצום הפערים, 
קידום אזוריות והגברת שיתופי הפעולה בין משרדי ממשלה במטרה 

לסייע ולתמוך ברשויות המקומיות להגברת וטיוב השירותים.

במסגרת זו הוביל מחוז חיפה מודל לחלוקת הכנסות בראייה כוללת, 
העומד על סך של כ-40 מלש"ח )כאשר 25 מלש"ח מקרן קיסריה 
ו-15 מלש"ח ממענק תוספתי ממשרד האוצר(. המודל מבוסס על 
באמצעותו  ותעסוקתיים.  חברתיים  כלכליים,  קריטריונים  מספר 
נעשית בחינת של חלופות לשותפות בין שמונת הרשויות המקומיות 
לאשכול  התאגדותן  טרם  עוד  ביניהן,  בחלוקה  וסמוכות  הגובלות 

)מבוסס על חברות באשכול "אשכול חוף" שבהקמה(. 

מחוז   – המחוז  ברשויות  אנרגטית  התייעלות  פרויקט  קידום 

פיתוח ובקרה במחוזות משרד הפנים
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חיפה זיהה את החשיבות הגבוה שבקידום ההתייעלות האנרגטית 
ברשויות ככלי לחסכון כלכלי וחדשנות מוניציפלית. לאור כך פעל 
לקידום פרויקטים בתחום זה אשר שולבו והוטמעו במסגרת תכניות 
ההבראה כפרויקטים כלכליים בתוכניות ההמראה, ובנוסף במסגרת 
הלוואות פיתוח ותקציבי הפיתוח בהיקף של למעלה מ-50 מלש"ח 
השאר  בין  הכוללים  בפרויקטים  מדובר  מקומיות.  רשויות   13 ב- 

החלפת תאורת לד וחיישני תנועה וקידום תחום גגות סולאריים.

המחוז פועל בנושא בשיתוף פעולה עם אגף בכיר לפיתוח כלכלי 
האנרגיה  ומשרד  ומדיניות  תכנון  בכיר  אגף  הפיתוח,  במינהל 
"מהתייעלות  מעבר  של  לאומי  בפרויקט  כפיילוט  והתשתיות 

לאיפוס אנרגטי".

מתן רישוי עסקים אסדת הגז לוויתן – לתגליות הגז יש חשיבות 
רבה למשק הישראלי בכלל, ותרומה גדולה מאוד לכלכלת המדינה 
ולמשק האנרגיה בפרט. השימוש בגז טבעי להפעלת תחנות כח 
לתרום  יכול  אחרים,  אנרגיה  מקורות  במקום  חשמל,  ולהפקת 
רבות לסביבה ולהפחתת זיהום האוויר. עם זאת, בהפעלת אסדת 
הגז, במידה ולא תתבצע כראוי, קיימים סיכונים לעובדי האסדה 
של  חייהם  ואיכות  בריאותם  על  להשפיע  יכולים  אשר  ולסביבה 
כך, פעל מחוז חיפה בשיתוף עם אגף בכיר  תושבי האזור. לאור 
לרישוי עסקים במשרד לקדם את מתן רישיון לאסדת הגז הממוקמת 
ומקצועיות רבה.  כ-9.7 ק"מ מהחוף במהירות  בשטח הים הגלילי 
במסגרת תהליך זה קיים המחוז ביקורים וסיורים באסדות הקידוח 
ולוויתן, קיים ישיבת עבודה מול נציגי מפעלי האסדה ובחן  תמר 
לעומק את פרטי הרישוי הרלבנטיים. נכון להיום הועברו 7 פירטי 

רישוי לגורמי הרישוי השונים בהתאם להוראות החוק.

כמרכזי  זה  נושא  המחוז  הגדיר  הנושא  של  הרבה  החשיבות  לאור 
בתכנית העבודה, היעד כעת הינו קבלת רישיון העסק עד ליום 31.12.19.

מחוז מרכז

פעולה  שיתופי  קידום 
מרכז  מחוז   – וגישורים 
לקידום  ומסייע  מעודד 
רשויות  בין  פעולה  שיתופי 

מקומיות במספר ערוצים:
אשכולות - אחת הדרכים לקדם 
במסגרת  הינה  פעולה  שיתופי 
פועל  מרכז  מחוז  אשכולות. 
וחצי  בשנה  זו.  סוגיה  לקדם 
האחרונות הוקמו שני אשכולות 
השרון  אשכול   - מרכז  במחוז 
כמו  דרומי.  שורק  ואשכול 
באזור  רשויות  אלו  בימים  כן, 

השרון הצפוני בוחנות אפשרות של הקמת אשכול נוסף.

לרשויות  מסייע  המחוז   - תעסוקה  אזורי  סביב  פעולה  שיתוף 
סיוע  התעסוקה.  אזורי  בתחום  היתר,  בין  ביניהן,  פעולה  לשתף 
אזור  כדוגמת  משותפים,  תעסוקה  אזורי  של  תכנון  בקידום 

התעסוקה רג"מ. 

גישורים - מחוז מרכז מקדם גישורים והסכמות בין רשויות במטרה 
המחוז  רשויות.  בין  פעולה  שיתופי  ולעודד  מחלוקות  לצמצם 
פועל בנושא ושואף לסייע לרשויות לזהות אינטרסים משותפים 
שנכון לקדם אותם יחד, וכן להגביר את רמת האמון בין הרשויות 

המקומיות השונות.

מקומיות  רשויות  מעודד  מרכז  מחוז   – שנתית  פיתוח  תכנית 
בתחומו לנהל את תחום הפיתוח שלהן לפי תכנית פיתוח שנתית, 
ולא לפי תב"ר בודד. מטרת תכנית פיתוח שנתית הינה להפחית 
בירוקרטיה ולצמצם את מספר האישורים שהמחוז נדרש להנפיק 
לרשויות בקידום פרויקטי פיתוח בתחומן )לדוגמת בניית גן ילדים, 

ריבוד כבישים, בניית גני שעשויים וכו'(.

תכנית הפיתוח השנתית מאפשרת לרשויות לקדם פיתוח באופן 
נוספת של  בירוקרטיה ממשלתית. מטרה  ועם פחות  יותר  מהיר 
באופן  הפיתוח  בתחום  לפעול  רשויות  לעודד  הינה  התוכנית, 
מסודר ומתוכנן מראש עם ראיה כללית על כל תחום הפיתוח ולא 
למחוז  מאפשרת  גם  התוכנית  פרויקט.  פר  נקודתית  הסתכלות 

ראיה מלאה יותר על תחום הפיתוח ברשויות המקומיות.

זוכות  אף  מקומיות  רשויות  השנתית,  הפיתוח  תכנית  במסגרת 
הכולל  פיתוח  פרויקט  אישור  כדוגמת   - רגולטוריות  להקלות 
הרשות  מצב  של  כפונקציה  הן  אלו  הקלות  מותנת.  הכנסה 
המחוז  כך  בהקלות.  זוכות  יציבות  רשויות  כלומר,  והתנהלותה. 
מפעיל רגולציה דיפרנצאלית ומתמרץ רשויות מקומיות להשתפר 

ולהיות מוגדרות כיציבות.

בנוסף לכל אלו החליט השנה מחוז מרכז לקדם תכנית במסגרתה 
כל עובד יוזם פרויקט נוסף לפעילותו השוטפת. להלן כמה דוגמאות 
איתנות;  רשויות  על  בקרה  במחוז:  היום  שמקודמים  לפרויקטים 
חובות  בנושא מחיקת  בקרה על תחום התב"רים; שיפור הטיפול 
ברשויות; כלים להגדלת הכנסות ברשויות מקומיות; סיוע לרשויות 

מוחלשות בשיפור הטיפול בתחום רישוי עסקים ובתחום הפס"ח".

ממונה מחוז מרכז, יונתן בר סימן טוב משמש כנציג המשרד בצוות 
תכנית  ותעסוקה.  לדיור  האסטרטגית  התוכנית  של  משרדי  הבין 
עבודת  במסגרת   .2040 לשנת  ותעסוקה  דיור  בתכנון  עוסקת 
הרשויות  על  התוכנית  של  המשמעויות  את  בחן  המחוז  הצוות, 
שצפויים  חדשים  כלים  יזם  המחוז  בנוסף  במחוז.  המקומיות 
לרשויות  ולספק  תעסוקה  אזורי  בניית  של  המימוש  את  להגביר 
מקומיות עוד הכנסות ארנונה עסקית שתאפשר לספק שירותים 

לתושבים.
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מחוז תל אביב

מיסוד הליכי בקרה ברשויות 
רשויות  לרבות  המקומיות 
אביב  תל  מחוז   – איתנות 
לטייב  מטרה  לעצמו  שם 
על  הבקרה  הליכי  את  ולייעל 
שנמצאות  המקומית  הרשויות 
במהלך  שיפוטו.  תחום  תחת 
עושה  האחרונות  השנתיים 
מיפוי  ידי  על  המחוז  זאת 
וזיהוי חסמים ועל ידי האחדה 
המחוז  תהליכים.  של  ופישוט 
כלים,  במגוון  ומשתמש  פיתח 
מול  מטה  ימי  קיום  ביניהם: 
ומיקוד  גיבוש תמונת מצב מלאה על הרשות, איתור חסמים  מטה, 
דוגמאות  שתי  להלן  ועוד.  אלו  חסמים  עם  להתמודדות  מאמצים 

שנכללות במסגרת פרויקט זה: 
פרויקט מחיקת חובות – הבהרת הוראות הדין והנהלים, פישוט  א. 

הליכים והאחדה של אופן הגשה של בקשות למחיקת חובות. 
הדין  הוראות  והבהרת  הליכים  פישוט   – תב"רים  פרויקט  ב. 

ויצירת מתכונת אחידה להגשת תב"רים.

פי  על  המתבצעים  הגישור  להליכי  בנוסף   – גישורים  פיילוט 
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה על ידי הממונה על המחוז בין 
רשויות המדינה לבין רשויות מקומיות, מתקיים במחוז תל-אביב 
פיילוט של הליכי גישור בין רשויות מקומיות, בתיקים שהועברו 
גבולות(,  ושינוי  הכנסות  )חלוקת  הגאוגרפית  הוועדה  ידי  על 
לטיפול הממונה על המחוז. מטרת הליך זה הינה יישוב הסכסוכים 
מקצועי  נטרלי,  חיצוני  גורם  בסיוע  המקומיות  הרשויות  שבין 
ומיומן, בדרך של הסכמה ובאמצעות מציאת פתרונות יצירתיים 

משותפים, לטובת כלל התושבים.

למתן  עד  ליווי  באמצעות  ברשויות  הכלכלי  הפיתוח  קידום 
אישור של מנגנוני מימון לפרויקטים  –  מחוז תל אביב מסייע 
ומלווה את  הרשויות במציאת מנגנוני המימון המתאימים לקידום 
פרויקטים גדולים )מעל 50 מיליון ₪(, זאת עד לאישורם. מנגנוני 
מימון כגון: PPP, BOT, פרויקטים במימון עצמי )הלוואה או קרנות 
הרשות, קרן מקרקעין, ועוד(. ליווי המחוז כולל בין השאר: בדיקה 
כלכליות,  דעת  חוות  לרבות  הפרויקטים,  היתכנות  של  ובחינה 
בחינת כדאיות הכוללת גם ראייה מחוזית, בחינת חלופות, שיתופי 

פעולה, ורתימת שחקנים נוספים רלבנטיים. 

מחוז יו"ש

ייחודי  כמחוז  יו"ש  מחוז 
נפרד  סטטוטורי  מעמד  בעל 
מתמודד  נפרדת,  וחקיקה 
שנוצרו  ופערים  אתגרים  עם 
בין  האחרונות  בשנים 
ביו"ש  הישראלים  היישובים 
הקו  בתחום  היישובים  לבין 
הירוק בנושא חקיקה ותכנון. 
להלן פעולות אותן יזם המחוז 
על מנת לצמצם פערים אלו: 

אחרי   – אשכול  הקמת 
חוק  להחלת  ממושך  תהליך 
איגודי ערים באזור יהודה ושומרון המהווה בסיס להקמת אשכול 
ביו"ש, הצליח המחוז בשיתוף עם הלשכה המשפטית לקדם את 
הקמת  לטובת  להתאגד  ביו"ש  לרשויות  המאפשרת  החקיקה 
אשכול חדש וראשון מסוגו באזור. בימים אלו פועל המחוז בשיתוף 
עם אגף פיתוח אזוריות בשלטון המקומי, לקראת הוצאת צו אלוף 
להקמה של האשכול אשר צפוי לכלול כ-13 רשויות, המהוות כחצי 
האשכול  המחוז.  של  השיפוט  תחום  תחת  הנמצאות  מרשויות 
יהווה מנוף לשיתופי פעולה אזוריים, התייעלות בין הרשויות ועוד.

משמעותיים  חקיקה  פערי  בעקבות   – חקיקה  פערי  צמצום 
המוניציפליות  המשמעויות  הבנת  ולאחר  השנים  לאורך  שנוצרו 
יו"ש  מחוז  מוביל  ושומרון,  יהודה  באזור  לרשויות  והכלכליות 
בשיתוף עם הלשכה המשפטית במשרד שיתוף פעולה עם המנהל 
זה נשען על מיפוי עומק  האזרחי לצמצום פערים אלו. פרויקט 
שנערך בידי הלשכה המשפטית במשרד אשר מהווה את הקרקע 
לקידום עשרות חוקים וכללי ממונה )תקנות( חסרים. פעולות אלו 
ביו"ש בתחומים  יאפשרו מתן כלים לפיתוח הרשויות המקומיות 
שונים כדוגמת: תחום האנרגיה הסולארית, תחום הגז הטבעי ועוד.   

הנגשת חוזרי מנכ"ל יו"ש – לאור פערים שנוצרו גם בתחום זה 
ועל מנת לאפשר שקיפות וזמינות של המידע לגבי חוזרי מנכ"ל 
הלשכה  בשיתוף  המחוז  פועל  הרחב,  לציבור  ביו"ש  החלים 
ולפרסומם  לאזור  רלבנטיים  המנכ"ל  חוזרי  למיפוי  המשפטית 

באופן נגיש באמצעים ממוחשבים. 
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מחוז ירושלים

העזר  חוקי  וייעול  טיוב 
השנה  במהלך   – ברשויות 
האחרונה פעל מחוז ירושלים 
מרכזי  פרויקט  לקידום 
לחוקי  הנוגע  ומשמעותי 
המקומיות.  ברשויות  העזר 
של  מיפוי  כלל  הפרויקט 
התקפים  העזר  חוקי  כלל 
הרלבנטיות  בחינת  ברשויות, 
שלהם כמו גם בחינה של אלו 

החסרים והיכן.

פרויקט זה יקנה למחוז הבנה 
טובה יותר של מקורות ההכנסה או מקורות ההוצאה של הרשות 
המקומית, יאפשר לרשויות עצמן לבחון את התנהלותן ואת יכולתן 
להוביל  דבר  של  ובסופו  מארנונה  שלא  הכנסותיהן  את  למקסם 

ליצירת סביבה עירונית טובה ומתקדמת יותר. 

חיזוק ממשקי הגומלין והתקשורת בין המחוז לרשויות – מחוז 
מול הרשויות  ירושלים פועל לטובת הגדלת הממשקים שלו אל 
המקומיות באמצעים רבים בין השאר על ידי קיום ימי מחוז-רשות, 
)מטה מול מטה(. בשנה האחרונה הנהיג המחוז נוהל חדש הכולל 
ביקורי עומק בכל רשות שבגבולות שיפוט המחוז. מטרת יום זה 
לצרכים  מענה  לתת  חסמים,  להסיר  ראויה,  בקרה  לבצע  הינה 
פעילות  להצגת  יומיומי,  ביטוי  מן השטח שלא מקבלים  העולים 
ולהגברת שיתופי הפעולה, חיזוק הקשר  משרד הפנים לרשויות 

והאמון ההדדי בין המחוז לרשות. 

מחוז דרום

החלטת  של  ויישום  הובלה 
ממשלה 2397 תכנית החומש 
בנגב  הבדואיות  לרשויות 
ובאמצעותה   2021  -  2017
להעצמת  תכנית  הובלת 
בנגב  הבדואיות  הרשויות 
ממשלה  החלטת  מטרת   –
לשיפור  להביא  הינה  זו 
הסוציו- במצבה  משמעותי 

האוכלוסייה  של  אקונומי 
תוך  בנגב  הבדואית 
הפערים  לצמצום  חתירה 
לכלל  זו  אוכלוסייה  בין 
משרדי  שלושה  ידי  על  מובלת  זו  החלטה  המדינה.  אוכלוסיית 
מחוז  המשרד  מטעם  כאשר  וחקלאות.  אוצר  פנים,  ממשלה  
דרום הינו גורם המוביל את יישום וליווי ההחלטה וקידום התכנית 
להעצמת הרשויות הבדואיות בנגב, בשיתוף עם מנהל הפיתוח. 
התכנית כוללת בין היתר: הפעלת בקרים, אישור פרויקטים וחלוקת 

התקציב לרשויות. תקציב ההחלטה עומד על 360 מלש"ח. 

והתקציביים  הכלכליים  הפערים  לצמצום  משלים  כמהלך 
מחוז  פעל  באזור,  המשילות  הגברת  ולשם  הבדואית  בחברה 
אשר  מהלך  לייצר  ממשלתית,  היגוי  וועדת  באמצעות  דרום 
למניעת  הנוגע  בכל  הממשלה  עבודת  את  ויתאם  יסנכרן 
פרויקטים  המחוז  מוביל  כיום  הבדואית.  בחברה  האלימות 
מצלמות,  הצבת  רואה,  מוקד  הקמת  ביניהם:  בנושא  מגוונים 
ועוד.  ביטחון  סיירות  פקחים,  מערך  הפעלת  טלפוני,  מוקד 
זה  אם  בעקיפין,  זה  בנושא  משקיעות  הרשויות  גם  כי  יצוין 
בהפעלת קייטנות לכיתות ד'ה', קיום מכינה לבוגרי כיתות יב', 
ולמנוע  מענה  לתת  בכדי  זאת  כל  ועוד,  נוספת  לימודים  שנת 

הסתובבות ברחובות.
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משרד הפנים הוציא לפועל בשנים האחרונות פרויקטים ותכניות 
רחבי היקף, להם שותפים גורמים חיצוניים אשר משקיעים משאבים 
השנים  לאורך  ויותר  יותר  פועל  המשרד  מקצועי.  ידע  ותורמים 
הציבור,  לתועלת  חברות  שלישי,  מגזר  גופי  עם  פעולה  בשיתוף 
קרנות, עמותות להכשרה מקצועית, גופי מחקר ופיתוח אקדמי, 

בין  מקצועיים.  ואיגודים  המקומי  השלטון  את  המייצגים  הגופים 
היתר, פועל המשרד בשיתוף גורמים אלה לטובת חיזוק הכשרות 
אזורית  חשיבה  שירותים,  ייעול  המקומי,  בשלטון  האנושי  ההון 
רגולציה  הפחתת  המקומית,  הדמוקרטיה  חיזוק  אסטרטגית, 

ופיתוח כלכלי. סוד ההצלחה.

שותפים לדרך

בין השותפים שלנו ניתן למצוא:

משרד 
הפנים

מפעל הפיס

המכון
לשלטון מקומי, 

מכון להב- 
אוניברסיטת 

תל אביב

בית הספר 
למדיניות 

ציבורית על 
שם פדרמן – 
האוניברסיטה 

העברית

איגודים 
מקצועיים 

של השלטון 
המקומי

קרן 
בלומברג

מרכז 
המועצות 
האזוריות

התאחדות 
התעשיינים

המועצה 
לישראל 

איגוד יפה
התאגידים 
העירוניים

איגוד 
לשכות 
המסחר

קרן
יד הנדיב

מכון קהלת

אוניברסיטת 
חיפה

אוניברסיטת 
בן גוריון בנגב

מכללת
תל חי

הטכניון

אוניברסיטת 
תל אביב

המכון 
הישראלי 

לדמוקרטיה

מרכז פרס 
לשלום

קרן 
רוטשילד

עמותת 
עתידים

ארגון 
מעוז

מרכז 
השלטון 
המקומי

ג'וינט 
ישראל
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וגוברת מרכזיותו של השלטון המקומי  בשנים האחרונות הולכת 
מהתפקיד  השאר,  בין  נובע,  זה  דבר  הבינלאומית.  בזירה 
לעומת  הציבור  מול  אל  מקומיות  רשויות  שמגלמות  המשמעותי 
השלטון המרכזי. את קפיצת המדרגה בנושא ניתן לראות, במוקדי 
הפעילות של הזירה הבינלאומית ביניהם: גופי מחקר בינלאומיים, 
ארגונים  בקרב  וכמובן  רווח  מטרות  ללא  גלובאליים  ארגונים 

 .OECD-בינלאומיים חשובים כמו האו"ם, האיחוד האירופי וה

בקידום  בתחום,  המקצועית  התורה  בחיזוק  הגדול  הצורך  לאור 
קו  ויישור  בין-לאומית  ראייה  תוך  בישראל  מוניציפאלית  תפיסה 
עם סטנדרטים בין-לאומיים בנושא. כמו גם, מתוך רצון לחזק את 
מעמדה של ישראל בזירה זו בהיבטים אלו, החל בשנה האחרונה 
משרד הפנים באמצעות אגף בכיר לתכנון ומדיניות, לפעול לטובת 

הרחבת פעילותו בזירה הבינלאומית וביסוסה. 

אלו לקח המשרד השנה, בפעם הראשונה, חלק  במסגרת מאמצים 
עמידתה  על  לאו"ם  ישראל  מדינת  של  הממשלתי  בדיווח  משמעותי 
ה-Sustainable Development Goal( SDG's(הנמדדים  ביעדי 
במסגרת אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא. זו הפעם הראשונה שממשלת 
ישראל מגישה דוח בנושא זה ומציגה אותו באו"ם. אגף בכיר לתכנון 
ומדיניות ליווה את המהלך, לקח חלק פעיל בצוות הבין-משרדי שהוקם 
ובהכנת הדיווח הממשלתי שהתפרסם בחודש יולי 2019 ותורגם לכ-6 
שפות ואף לקח חלק בכנס השנתי באו"ם בניו יורק, בו הוצגו הפעולות 

המרכזיות הנעשות היום במשרד אל מול הרשויות המקומיות ובכלל. 

פעילות המשרד נכללה בדיווח הממשלתי ביעדים הבאים:

יעד 10 צמצום אי-השוויון בין מדינות ובתוכן – המשרד הציג את 
פעילותו בנושא שינוי גבולות, מענקי  איזון, הכשרות הון אנושי 
ותכניות דיגיטליות, תמיכה ברשויות מוחלשות מהפריפריה, הקרן 

לצמצום פערים, ועוד.

יעד 11 קידום ערים וקהילות מקיימות – המשרד הציג את פעילותו 
בתחום האשכולות והאופן שבו הן מסייעות לפיתוח כלכלי.

יעד 5 קידום שוויון מגדרי – המשרד הציג את פעילותו בנושא 
הגדלת הייצוג של נשים ברשויות המקומיות. 

 – מוסדי  חוסן  וקידום  שלום  שוחרות  חברות  קידום   16 יעד 
המשרד הציג את פעילותו בנושא הגברת השקיפות, פיתוח ההון 
ברשויות  תקין  מינהל  קידום  ברשויות,  ארגוני  פיתוח  האנושי, 

ובתאגידים עירוניים, עידוד הסבלנות הבין דתית ועוד.  

כאמור, הצורך בהגברת מעורבות המשרד נובעת מן ההבנה כי על 
משרד הפנים לראות עצמו כשחקן דומיננטי בפעילות הממשלתית 
בזירה הבינלאומית, עליו לחזק את יכולותיו בזירה זו בכדי שיוכל 
וקידום  פיתוח  ידי  על  כישוריו  לחזק את  ועליו  ולהיתרם  לתרום 
הנושא במשרד. לשם כך פועל כיום האגף לטובת הקמת מערך 
שיתופי  הרחבת  למידה,  תאפשר  שפעילותו  מוסדר  בינלאומי 
בינלאומיות  יוזמות  בשלל  המשרד  מעורבות  הגברת  פעולה, 

חשובות וביסוס מעמד המשרד בכל הנוגע לתחום זה.

הזירה הבינלאומית במשרד הפנים

OECD

 UNITED
NATIONS

 EUROPEAN
UNION

UCLG ICLEI

משרד 
הפנים
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התושב במרכז
משרד הפנים פועל אל מול הרשויות המקומיות על מנת להרחיב את השירותים האיכותיים 
הניתנים לתושב. כמו כן, המשרד פועל באופן ישיר ועקיף מול התושבים על מנת לחזק את 
הדמוקרטיה המקומית ולהנגיש את המשאבים הציבוריים באופן שווה לכלל חלקי האוכלוסייה. 
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תקציב
עלות האחזקה והפיתוח של חופי הרחצה הנם גבוהים ביותר, כאשר נטל זה נופל בעיקר על תושבי רשויות החוף. מתוך ההבנה כי יש 

לסייע לרשויות המקומיות להנגיש שירות זה לתושב, פעל משרד הפנים להגדלת תקציב פיתוח חופי רחצה.

כפי שניתן לראות בגרף מטה השינוי המשמעותי ביותר ניתן לראות בין השנים 2015 ל2019.

גבוהות  כיוון שגם עלויות האחזקה של חופי הרחצה הן  כאמור, 
זה  תקציב  החופים.  לאחזקת  המשרדי  התקציב  בסיס  הוגדל 
מוחלשות  לרשויות  עדיפות  הנותנים  קריטריונים  לפי  מחולק 
החוף  קן  אורך  כדוגמת  נוספים  נתונים  ומשקלל  ופריפריאליות 

ברשות ומספר החופים המוכרזים. 

בנוסף, בכל שנה מ- 2016 מקצה משרד הפנים כ- 7.5 מלש"ח לרכישת 
ציוד, הצלה ובטיחות וכן תקציב של כ-15 מלש"ח לטובת פיתוח חופי 
וטיפול במפגעי בטיחות  רחצה חדשים, שדרוג חופי רחצה קיימים 
המשמעותית  התקציבית  ההשקעה  את  קורא.  קול  באמצעות 
בפיתוח חופי רחצה ניתן לראות במגמת העלייה במספר חופי הרחצה 

המוכרזים מדי שנה כראויים לשימוש עבור הציבור.

חופי רחצה 

תקציב לפיתוח חופי רחצה  2014-2019

חופי רחצה מוכרזים 2014-2019
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המשרד  שקידם  נוספות  פעולות  מספר  להלן 
בתחום חופי הרחצה

איסור גביית דמי כניסה בחופים הציבוריים - זאת מתוך התפיסה 
אחד  ולכל  הציבור  לכלל  שייך  אשר  לאומי  במשאב  מדובר  כי 

הזכות ליהנות ממנו בחינם. 

הקדמת פתיחת עונת הרחצה – החל משנת 2019 עונת הרחצה תפתח 
במועד מוקדם יותר -  ז' בניסן. כעת כל תושבי ישראל יוכלו ליהנות 

מהחופים הציבוריים והמוכרזים בחינם, כבר מחול המועד פסח.

התמודדות עם התמוטטות המצוק החופי – בהנחיית שר הפנים 
הוקצה תקציב כולל בסך 60 מלש"ח לטובת קידום תכניות מפורטות 
מאושרות וכן לטובת הסדרת פעולות ממשיות לחיזוק המצוק וזאת 
לאור הסכנה המידית בפגיעה בחיי אדם ורכוש, לאור כך שהאחריות 

כיום מוטלת בראש ובראשונה על הרשויות המקומיות.
 

ומשרד  ראש הממשלה  מול משרד  אל  לפעול  ימשיך  הפנים  משרד 
האוצר על מנת להביא לפתרון לאומי מקיף לטיפול בסכנת התמוטטות 
המצוק החופי מתוך הנחה כי עלות הקמת מערכת ההגנות היבשתיות 

דורשת תקציב של מאות מלש"ח וכן מומחיות ייחודית.
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במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשויות המקומיות בחודש 
יחידת  בהובלת  כמטרה,  המשרד  לעצמו  הציב   ,2018 אוקטובר 
ההתארגנות  תהליכי  את  לטייב  הבחירות,  על  הארצי  הפיקוח 
יום הבחירות עצמו. כל זאת  ואת אופן התנהלותו של  לבחירות 
ולדאוג להשתתפות של  בכדי לדאוג לשיקוף האינטרס הציבורי 
זכותו  מימוש  באמצעות  המקומי,  הדמוקרטי  בתהליך  הציבור 
יוצא  אתגר  היוותה  זו  בחירות  מערכת  ניהול  ולהיבחר.   לבחור 
בו  עמד  המשרד  כאשר  הפנים,  משרד  של  לפתחו  שהוטל  דופן 

בהצלחה יתרה. 

המורכבות  המערכות  מן  אחת  את  היוותה  זו  הבחירות  מערכת 
ביותר, זאת בין השאר מן הסיבות הבאות:

לראשונה אוחדו מערכות הבחירות לעיריות, למועצות האזוריות 
באותו  הרשויות  בכל  התקיימו  והבחירות  המקומיות  ולרשויות 
מועד. זו הייתה מערכת הבחירות הגדולה ביותר בהיסטוריה של 
בחירות  למערכות  בהשוואה  הן  נכונה  זו  עובדה  ישראל,  מדינת 
ב-250  נערכה  היא  מרכזיות.  לבחירות  והן  מקומיות  לרשויות 
רשויות מקומיות, הקיפה למעלה מ- 6.5 מיליון בעלי זכות בחירה, 
רשימות   3,500 וכ-  הרשות  לראש  מועמדים/ות   790 כ-  כללה 
עובדים,  אלפי  הועסקו  הבחירות  במסגרת  כן  כמו  מתמודדות. 
ביניהם 310 מנהלים וסגני מנהלים וכ- 17,000 מזכירי קלפי שהיו 

אחראים בסה"כ על כ- 11,000 קלפיות. 

שיעור  את  להגדיל  המשרד  פעל  זו  בחירות  מערכת  במסגרת 
ההשתתפות בבחירות ומימוש זכות ההצבעה של התושבים, בין 

היתר על ידי הפעולות הבאות:
הרחבת הבחירות גם לרשויות מקומיות שבעבר לא לקחו חלק  •
השתתפו אלו  בבחירות  המקומי.  הדמוקרטי  בהליך  כלל   
כיהנו  1967 הגולן שמאז  היישובים הדרוזיים ברמת  לראשונה   
מינוי. כתב  שקיבלו  תושבים  ובראשותם  במועצותיהם   
סוהר, בתי  כמו  נוספים  לגורמים  גם  הבחירות  הרחבת   •

לא ואסירים  לעצורים  כה,  עד  אבות.  ובתי  מעצר  בתי   
בבתי המתגוררים  וקשישים  להצביע  יכולת  הייתה   
רשומים. הם  אליהן  הרגילות  לקלפיות  להגיע  נדרשו  אבות   

וברשויות האחדת מערכת הבחירות במועצות האזוריות    •
המקומיות לאותו המועד.   

קיום יום שבתון ארצי לטובת מערכת הבחירות.  •

הן:  שכן  יתרה  בהצלחה  התקיימו  הבחירות  דבר,  של  בסיכומו 
כללי על  שמירה  תוך  חוק,  פי  ועל  כהלכה  כסדרן  התקיימו  א. 
זכותם את  מימשו  בחירה  זכות  בעלי  מיליוני  התקין.  המנהל   
הדמוקרטית לבחור את נציגיהם לשלטון המקומי. בכל  הרשויות  
נבחרו ראשי רשויות וחברי מועצה והתקיים ההליך הדמוקרטי.   

משרד הפנים שם לו כיעד להעלות את אחוז ההשתתפות  ב. 
נמוך בהשוואה לבחירות  בבחירות לרשויות המקומיות שהיה   
הכלליות במערכות הבחירות האחרונות. מתוך אמונה כי רמת  
חיזוק על  ישירות  משפיעה  התושבים  של  המעורבות   
בשיעורי משמעותית  עלייה  הייתה   המקומית.  הדמוקרטיה   
.2013 ושל   2008 של  הבחירות  למערכת  בהשוואה  ההצבעה   

 הבחירות לרשויות המקומיות 

שיעורי ההצבעה בבחירות לאורך השנים 2008-2018
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מנת  על  נקט בשנים האחרונות שורה של צעדים  משרד הפנים 
המקומיות.  ברשויות  הממונות  הועדות  במספר  לצמצום  להביא 
המקומית.  הדמוקרטיה  את  המחזק  אסטרטגי  בתהליך  מדובר 
במסגרת הליך זה בוחרים התושבים את נציגיהם בשלטון המקומי, 
ברשויות.  הממשלה  מטעם  מקצוע  גורמי  בהצבת  הצורך  ונמנע 
עליונה  חשיבות  בעל  כערך  הדמוקרטיה  בערך  רואה  המשרד 
והדבר משתקף בצמצום כמות הוועדות הממונות, ביחס לכמות 

שידענו לפני שנים. 

הדרוזיות  הרשויות  ארבעת  הינה  זה  לתהליך  מרכזית  דוגמא 
אשר  רבות  שנים  לאורך  ממונות  ועדות  נוהלו  בהן  הגולן,  ברמת 
הורכבה מנציגים שנבחרו על ידי הממשלה. שר הפנים החליט כי 
לראשונה, יתקיימו בחירות דמוקרטיות ברשויות אלה, ובמסגרת 
הבחירות לרשויות המקומיות בחודש אוקטובר 2018. יצא התהליך 
מכהנים  אשר  רשויות  וראשי  מועצות  ונבחרו  לפועל  הדמוקרטי 

בתפקידם כנציגי ציבור מאז.

להלן מספר הוועדות הממונות לאורך השנים:

צמצום מספר הוועדות הממונות ברשויות המקומיות

מספר הוועדות הממונות ברשויות המקומיות

עד בחירות 2018
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עד בחירות 2013
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מספר הוועדות כיום
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כיחידה   2011 בשנת  הוקמה  הלאומי  הביומטרי  המאגר  רשות 
התיעוד  להנפקת  ההיערכות  במסגרת  הפנים  במשרד  עצמאית 
זהות  תעודות  הכולל  חכם  ביומטרי  תיעוד   – החדש  הלאומי 
ודרכונים, מכוח חוק "הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי 
ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע - התש"ע 2009". הרשות 
מאוד,  גבוהים  עבודה  וערכי  סטנדרטים  עפ"י  ומתפקדת  מנוהלת 
ברמה ובאיכות של חברה עסקית מובילה בתחומה עם כל היתרונות 
שבכך: מקצועיות, חתירה למצוינות, אחריות, הקפדה מרבית על 
הרשות,  הפרטיות. מטרת  על  והגנה  סייבר  הגנת  מידע,  אבטחת 
הביומטרי,  המאגר  את  ומאבטחת  מתפעלת,  מנהלת,  שהקימה, 
היא לשרת את אזרחי מדינת ישראל, להגן על זהותם מפני זיופים 
אדם  לכל  כי  ולהבטיח  שלהם,  הפרטיות  על  לשמור  והתחזויות, 

יהיה תיעוד אחד בלבד בזהות אחת בלבד – זהותו האמתית.

עבור מנהל ועובדי הרשות, כל אחד ואחת מאזרחי ישראל הוא 
ולהגן  ומכובד שאנחנו נדרשים לשרת באופן מיטבי  לקוח חשוב 

עליו ללא שום פשרות.

מדרגה  קפיצת  מהווה  כיום  בישראל  הקיים  הביומטרי  התיעוד 
פרטיותם   על  לשמור  אזרחיה,  זהות  על  להגן  המדינה  ביכולת 
וביטחונם האישי של אזרחי ישראל על ידי מניעת מעשי הונאה 
פגיעה  ואפילו  ביטחון  עבירות  ביצוע  מזויפת,  בזהות  ועבריינות 

בדמוקרטיה באמצעות התחזות בתהליך הבחירות.

גידול וקשת שימושים מתרחבת של  נכון להיום מסתמנת מגמת 
יישומים ביומטריים במגוון תחומי החיים. לאור זאת חרטה הרשות 
בישראל,  הביומטריה  בתחומי  המוביל  הגורם  להיות  דגלה  על 
אבטחת  הפרטיות,  הגנת  להיבטי  ביותר  איכותי  מענה  מתן  תוך 
מידע, ושמירה על מאגר המידע הייחודי בסטנדרטים מן הגבוהים 
בעולם. לעניין זה, הרשות קיבלה הסמכה ותו תקן גבוה על ידי 
ובסטנדרטים  בדרישות  עמידה  תוך  השונות  הביטחון  רשויות 
מחמירים לניהול מאגרי מידע ושמירתם. לא לחינם נקבע לאחר 
ההגנה,  ש:"רמת  בתחום  מומחים  של  ומעמיקה  יסודית  בדיקה 
הגנת אבטחת המידע, והגנת הסייבר על המאגר הביומטרי גבוהה 
לאין שיעור מזו המוענקת למאגרי מידע אחרים במדינת ישראל, 

והינה ברמה גבוהה מאוד בכל סטנדרט לאומי ובינלאומי".

אצבע  )וטביעת  הפנים  תמונת  הביומטרי  במאגר  נכללים  כיום 
רק אם האזרח הסכים לכך( של כ 4.5 מיליון אזרחי ישראל אשר 
זהותם  את  הבטיחו  ובכך  חכם,  ביומטרי  תיעוד  עבורם  הונפק 
הבלעדית. ההערכה היא כי עד סוף שנת 2019 תעלה הכמות לכ 5 

מיליון רשומות ביומטריות.

של  הטכנולוגית  בחזית  מיצובה  לטובת  ותפעל  תוסיף  הרשות 
תחומי הביומטריה, תוך הבטחת החוסן, השרידות, הזמינות של 

המאגר, וכמובן אבטחת המידע, הגנת הסייבר, והגנת הפרטיות.

הרשות לניהול המאגר הביומטרי הלאומי
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מחירי  על  הפיקוח  חוק  את  הפנים  משרד  הוביל   2017 במהלך 
הקייטנות הציבוריות. החוק מגביל את המחיר שניתן לגבות עבור 
קייטנה,  בכל  ילדים  של  מינימלי  מספר  וקובע  ציבורית  קייטנה 
בהתאם  להשתנות  עשוי  הקייטנה  של  המרבי  המחיר  כאשר 

למספר הילדים הרשומים אליה. 

חוק הפיקוח מסמיך את שר הפנים גם לקבוע בצו סל שירותים 
והחינוך  הגן  לילדי  )קייטנה  ציבורית  קייטנה  במסגרת  שיינתנו 
היסודי המופעלת על ידי גוף ציבורי או גורם מטעמו, או קייטנה 
על  פיקוח  לשם  מפקחים  ולהסמיך  ציבור(  במבנה  המופעלת 

ביצוע הוראות החוק. 

על  הפיקוח  צו  את  הפנים  משרד  פרסם   ,2018 שנת  בתחילת 

מחירי הקייטנות הציבוריות שקבע גם סל השירותים מחייב עבור 
הקייטנות הציבוריות ואת המחיר המרבי המותר לגבייה עבורן.

החל  יישומו  קצר,  כה  זמן  בטווח  הצו  ביישום  האתגרים  למרות 
כבר במהלך חופשת הקיץ של שנת 2018. מיישום הצו חלה ירידה 

משמעותית במחירי הקייטנות הציבוריות.

על מנת לוודא כי הקייטנות עומדות בדרישות הצו, הפעיל המשרד 
מערך פיקוח בפריסה ארצית לבקרה על עמידה בהוראות החוק 

והצו ולאכוף תיקון ליקויים ככלל שעלו.

גם  מסוימים  במקומות  הובילה  המהלך  של  ההצלחה  כי  יצוין 
להפחתה במחירי קייטנות שלא נכללו מראש בצו.

פיקוח על הקייטנות הציבוריות
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שקיפות היא כלי הכרחי וחשוב למנהל תקין ולהגברת המעורבות 
הציבורית בהליכי קבלת החלטות.  בשנים האחרונות פעל משרד 

הפנים להגדלת השקיפות בכל הנוגע לתחומי פעילותו. 

מתוך הבנה זו לקח משרד הפנים חלק מרכזי, לצד משרד המשפטים, 
משטרת ישראל והשלטון המקומי, בכתיבת דו"ח לבחינת הדרכים 

לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי. 

דוח הביניים אשר התפרסם ב-2016 איגד בתוכו המלצות להגברת 
השקיפות, חיזוק טוהר המידות השלטוני, להשבחת תפקודן של 

הרשויות המקומיות ולחיזוק אמון הציבור בישראל בשלטון.
 

להלן עיקרי ההמלצות שעלו בדוח:
מיסוד וועדת מכרזים בכל רשות והוספת גורם מקצועי  •

להרכב הועדות.  
הרחבת חובות השקיפות החלות על התקשרויות הרשויות  •

המקומיות בנושא מינוי וניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות.   
הרחבת סמכויות לבעלי תפקידים רלבנטיים ביניהם:  •

היועץ המשפטי לרשות המקומית, גזבר הרשות, מבקר הרשות,  
כמו גם התייחסות לתובעים ופקחים ברשויות המקומיות.   

הרחבת ההכשרות הנערכות לעובדי ונבחרי הציבור ברשויות   •
המקומיות בתחום ניגוד העניינים.   

הרחבת רשימת פריטי המידע ואופי המידע שבעניינם מחויבות  •
הרשויות המקומיות, בפרסום באתר האינטרנט שלהן.  

תיקון החוק כך שזה יוחל במפורש גם על עמותות עירוניות.  

של  יישום  הליך  של  בעיצומו  הפנים  משרד  נמצא  להיום  נכון 
חוק  הצעת  קידום  השאר,  בין  כולל,  זה  הליך  הדוח.  המלצות 
בנושא. הצעת החוק אומנם עברה בקריאה ראשונה אך נעצרה 

עם פיזור הכנסת. 
משרד הפנים ממשיך לפעול להגברת השקיפות גם באמצעים 
מופו   ,1933 מס'  ממשלה  להחלטת  ובהמשך  כך,  לאור  נוספים. 
אשר  הפנים  משרד  של  מידע  מאגרי  כ-28  האחרונות  בשנים 
מאגרי  ביניהם  המקומיות,  ולרשויות  הרחב  לציבור  יונגשו 

והדוחות  התקציבים 
הרשויות  של  המבוקרים 
המידע  מאגרי  המקומיות, 
העירוניים,  התאגידים  של 
חלוקת המענקים לרשויות, 
תקציבי  של  הניהול  אופן 
ליישום  המוקצים  המשרד 
פרטי  ממשלה,  החלטות 
ועוד.  המקומיות  הרשויות 
כ-10  הונגשו  להיום  נכון 

מאגרי מידע.

לעודד  המשרד  בכוונת 
גם  מידע  מאגרי  הנגשת 
המקומיות  הרשויות  מצד 

בינלאומי  במדד שקיפות  שימוש  לעשות  המשרד  החל  כך  לשם 
בתכנית  המשולב  המדד,  בישראל.  המקומיות  לרשויות  מקובל 
העבודה השנתית, בוחן היבטים שונים בהתנהלות הרשויות בדגש 

על היבטים תקציביים. 

המשרד פועל לעידוד הרשויות לפרסם את תקציבן המלא, כפי 
שעושות כבר מספר רשויות ובין היתר, מתנה גם את קבלת פרס 

"מינהל תקין" בפרסום תקציב הרשות על כלל סעיפיו.

זה  בתחום  השלישי  המגזר  ארגוני  עם  הפעולה  שיתוף  כי  יצוין 
הינם הכרחיים לטובת הגברת השקיפות. לאור כך פעל המשרד 

גם בזירה זו וקידם את הפעולות הבאות: 
הקמת פורום משותף עם ארגוני המגזר השלישי להתייעצות א. 

בנושא השקיפות ברשומ"ק  
כתיבת נוהל שקיפות לא מחייב מומלץ לרשויות המקומיות ב. 

עם ארגוני מגזר שלישי וקואליציית השקיפות  
עבודה משותפת עם שקיפות בינ"ל ישראל לכתיבת מדד  ג. 
שקיפות נרחב יותר, שיופעל בעתיד כמדד משותף    

לעמותה ולמשרד.  

הגברת השקיפות במשרד הפנים וברשויות המקומיות
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לאורך  הפנים  משרד  מטעם  פועל  יהודיות  לא  עדות  בכיר  אגף 
ברשויות  ובין-עדתית  בין-דתית  סובלנות  לקדם  מנת  על  השנים 
האגף  דמוקרטיה.  בקידום  מרכזי  ערך  שהינו  ערך  המקומיות, 
נוצרים,  דרוזים,  מוסלמים,  הבאות:  בעדות  לטיפול  אחראי 

צ'רקסים, בדואים, שומרונים, בהאים ואחמדים. 

במהלך השנים האחרונות פעל האגף בהיבטים הבאים: 

הקמת מועצת ראשי הדתות בישראל בה חברים כל ראשי הדתות 
המועצה  מעורבות  והגברת  הראשיים  הרבנים  כולל  בישראל 

באירועים שונים:

פעילות בארץ - מדי שנה מקיימת המועצה כנס שנתי, הכנס א. 
העשירי התקיים בכנסת במעמד של יו"ר הכנסת ובנוסף     

התקיים בבית הנשיא במעמד נשיא המדינה.   

פעילות בכנסים בינלאומיים מרכזיים - בביקור האפיפיור ב. 
בארץ וביקור המועצה בוותיקן שם ניתנה תפילה לשלום, ביקור   

המועצה בפולין במחנות הריכוז וההשמדה וקריאת ראשי  
הדתות לכל מנהיגי העולם, לא לאפשר שואה נוספת, כנס   
פרלמנט ראשי הדתות בקנדה וקיום פנל להסברת היחסים  

בין העדות והדתות בישראל, אירוח משלחות אנשי דת  
ממדינות רבות כמו: צרפת, מרוקו, עירק, ירדן בשיתוף    

משרד החוץ.  

הגברת הפעילות למען הסובלנות: 

פעילות בתוך בתי ספר בהשתתפות אנשי דת מכל העדות   א. 
ובתיאום עם משרד החינוך למען סובלנות וקבלת האחר.    

קיום מפגשים בין דתיים בהשתתפות אנשי דת מכל העדות ב. 
ודיון בנושאים חברתיים כמו אלימות, קבלת האחר, אחדות    

המשפחה וכד'.     

עריכת ארוחת שבירת צום הרמדאן כל שנה בהשתתפות שר ג. 
הפנים, ראשי עדות, אנשי דת וראשי רשויות מקומיות מוסלמים.    

קבלת פנים לראשי עדות נוצריות בבית הנשיא בהשתתפות ד. 
נשיא המדינה ושר הפנים לקראת חג המולד וראש השנה    

האזרחית.  
ביקור צוות של אנשי דת מכל העדות בבית חולים לקראת   ה. 

חגים ואיחולי החלמה.   

ארגון מערך החירום וקבורה בחירום:

סיוע בהיערכות הישובים למוכנות לחירום וקבורה בחירום   א. 
)בשיתוף עם מנהל החירום(.  

קיום השתלמויות סע"ר עם פיקוד העורף והמועצה לטראומה   ב. 
לכל אנשי הדת.  

שיתוף פעולה עם כיבוי אש בקיום השתלמויות לכל אנשי   ג. 
הדת, בנושא שריפות ומוכנות מבני הדת למצב שריפה.  

האגף לעדות לא יהודיות
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החוברת נערכה על ידי לשכת מנכ"ל ואגף בכיר לתכנון ומדיניות, משרד הפנים.


