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  תודות
  

על הזכות הגדולה , לאוניברסיטת תל אביב , בית הספר לממשל ומדיניותאני מבקשת להודות 

קר� המחקר על ש� ריצ'רד ורודה להשתת� בתכנית עמיתי מחקר בכירי� של  שנפלה בחלקי

אפשר לי להתבונ� במבט מהצד על העבודה . המחקר גולדמ� לקידו� איכות השלטו� בישראל

במסגרת תפקידי כראש אג� בכיר לפיתוח הנגב במשרד לפיתוח הנגב והגליל.  ,השוטפת שלי

הביאו לחידוד  ,ההזדמנות 'לצאת מהשוט� היו� יומי' ולבחו� בצורה מחקרית את העבודה

תהלי  איכותי יותר בשישרת את הממשלה לי לכוו� לפיתוח כלי ייחודי  ו, ואפשרנושאי� וחשיבה

תה לי מנחה אקדמית מעולה, י, מנהלת התכנית הי אביטל עשתלמיצוי החלטות ממשלה. 

ידעה להציב לי שאלות 'בראש אחר'  ,ע� עבודת הממשלהשלה שלמרות היכרות מצומצמת 

  למחקר.לאתגר האישי מקצועי ושתרמו 

  

עוסק בפיתוח מנהיגות ציבורית בכירה, , המכו� לממשל ומנהיגות  של אלכ"א, ג'וינט ישראל

היווה  �צוות המכוי� לסוגיה לשולח� למידה משות�. יבהבאת  כל הגורמי� הרלבנטומומחה 

שעיקרו מו הגעתי, שעמרעיו� בסיסי   .' 0.2מעגלי� בנגב 'תכנית ומוביל דר  בפיתוח שות� מקצועי 

יבש הצוות באמצעות מפגשי�, "חייבי� לטפל במיצוי החלטות הממשלה המושתות על הנגב", ג

חשיבה ממוקדת תוצר משמעותי, כלי חדש שעדיי� נמצא בתהליכי פיתוח וניסיו� יישומי, וראיונות 

קר� דורו� כ�, צוות המכו� להוות כלי להטמעה ומיצוי של החלטות ממשלה. כבר כעת א  יכול 

נס ולמפגשי חשיבה. ה� פיתחו את הרעיונות לכלי�, למבנה, לכ רינה שמירועה בהירי וקסמ� ונ

ו ג� לרקו� כמעשה תחרה את השותפות בי� משרדי הממשלה שלוקחי� חלק בתכנית, הביאו סייע

את גורמי השלטו� המקומי וארגוני� בנגב לשולח� למידה משות�, מאפשר, מקשיב ונכו� לשפר 

המרכזיות  מתווה התכנית , ואבני הדר  !! (10על מקצועיות לכ� תודה  את עבודתו יחד ולחוד.

  ).מובאי� בעבודה זו

  

לראשי רשויות בנגב, גורמי מקצוע ברשויות המקומיות לרוחב הנגב, עמיתי  אני מבקשת להודות 

ובמחוז נגב/דרו�, ומובילי ארגוני�  הממשלה במטה –ראשי אגפי� בכירי� בשלטו� המרכזי 

לכולכ� תודה על הזמ� , פעולההשיתו� על  ולצוות המרכז להעצמת האזרח הפועלי� בנגב

  שהקדשת�, הרצו� לחשוב יחד, והתמיכה במהל . 

  

עמיתי באג� נגב, האחראי� ופועלי� בכל העשייה של המשרד לפיתוח נסרי� שאמי, ו לאור לביא

הדחיפה קדימה   השותפות בחשיבה, הצבת הדילמות לצד בנגב. תודה על ההשראה, &הנגב והגליל 

המטרה הממוקדת שכל שקל שייעודו נגב אכ� יישאר הראייה ובנגב. למיצוי כל תקציב אפשרי 

המחקר . לולא את� והחשיבה אתכ�, לולא הגיבוי והסיוע שלכ� יתה מכוו� לעבודה הזויה בנגב

 לא היה מתאפשר.
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  תקציר
 גולדמ� קר� במימו� בכירי� מחקר לעמיתי התוכנית במסגרת בוצע זו בעבודה המוצג המחקר

בחרתי לעסוק בסוגית מיצוי החלטות ממשלה ככלי מרכזי . בישראל השלטו� איכות לקידו�

מרכזי  בזו, לנתיסוגיה שבשלוש השני� האחרונות הפכה לאור העובדה  בהפעלת מדיניות ומשילות

אני בעלת , והגליל הנגב לפיתוח במשרד נגב אג� כראש תפקידי במסגרת. בעיסוק המקצועי שלי

בתפיסה ראייה אזורית שמסתכלת על הנגב כאזור על תתי מרחבי� ומאפייני� שוני�, 

רבי�  משאבי� כי לסמ� יודעת אני ימניסיונ. פריפריה רחוקה וחלשה הנגב מהווה הממשלתית

מקצועית . ממוצי� אינ�, באמצעות משרדי ממשלה  המקומיות ולרשויות לאזור המיועדי�

החלטת ממשלה  להיערכות האזרחית לקראת מעבר  בתוק� תפקידי תהלי  של גיבוש הובלתי

ה� ובמסגרתה,  תייעודיו תכניותשמוביל  משרדה� כ, אני עוסקת כיו� ביישומה )546(צה"ל לנגב

משרדי ממשלה שותפי�. אני ערה  10למעלה מ מתכלל של הממשלתי הגור� בתוק� היותי ה

  .ובעיקר לחוסר מיצוי המשאבי� ,מקרוב לבעיות היישו� של ההחלטה בשטח

  

ומאורעות מבצע 'צוק אית�' , ע� צירופ� של שתי החלטות ממשלה ייעודיות  2014לאחר קי+ 

אחת לפיתוח שדרות ועוט� עזה והשנייה לפיתוח הדרו�, עולה הסוגיה ביתר ה &לפיתוח הנגב

בשתי , מיליארד  2.3 & חומרתה. ההחלטות האחרונות מאגמות עבור הנגב סכו� תקציבי של כ

ההחלטות יחד. זוהי הזדמנות חד פעמית של תקציבי� חסרי תקדי� לפיתוח הנגב והרשויות בנגב. 

הרשויות לשאוב את התקציבי� , אלה עלולי� להיספג חזרה החשש שלאור חוסר היכולות של 

להבטיח  נית�משרד האוצר, הניעה אותי כראש אג� במשרד בעל ראייה אזורית, לבחו� אי  ב

מיצוי מרבי של תקציבי� אלה. שורה של חסמי� וגורמי� מונעי� את מיצוי המשאבי�. במידה 

לא תשגנה את מטרות פיתוח הנגב, והנגב ולא יעשו צעדי� של ממש למיצוי המשאבי�, ההחלטות 

  ,על הרשויות שבו, יאבדו הזדמנות שלא תחזור.

במסגרת המחקר בחנתי מקרוב את החסמי� והגורמי� המעכבי� שבמיצוי החלטות ממשלה, תו  

לוקחי� חלק  �ייעודיות לנגב, עתירות תקציב, בה &התבוננות בארבע החלטות ממשלה אזוריות

להיערכות  546לצמיחת הקהילה הבדואי,  3708די ממשלה(החלטות פעיל מספר רב של משר

לפיתוח הדרו�). ההחלטות הללו  משיתות  2025לצמיחת שדרות ועוט� עזה ו  2017למעבר צה"ל, 

היה לנתח אתגרי�  עבדהה לאור העובדה שבכוונתעל הנגב למעלה מארבעה מיליארד שקלי�. 

העבודה לא נכנסה לניתוח  ,שותפי� ואזוריות גנריי� להחלטות ממשלה עתירות תקציב, רבות

כלי יישומי שיסייע . במסגרת העבודה פותח ומוצע הקשיי� הספציפיי� של כל החלטה בנפרד

כי, חשוב לציי�  לשפר את מהלכי היישו� של ההחלטות ולמצות את המשאבי� שה� מזמנות.

שי� ה ה� ביטוי לדגממשלה מהוות כלי מרכזי למשילות. החלטות שמתקבלות בממשל החלטות

שלה, מאמצי� רבי� עושה הממשלה לגיבוש� ומייחדת תקציבי� מתו  תקציב ולמדיניות הממ

המשרדי� השוט� ותקציבי� תוספתיי� שיבטיחו יישו� ומיצוי מדיניותה. מתו  סקירת הספרות 

אחד הסימפטומי� הבולטי� לקשיי המשילות בישראל הוא הפער בי� מספר ההחלטות עולה כי 

דוחות ) רק הול  וגדל. 2008המתקבלות בממשלה לאלה הממומשות, פער  שלדברי שטור� ד. (

שבהחלטות מביאי� לידי ביטוי את ההכרזות הממשלתיות  2009ו  2000מבקר המדינה מ 
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טוע�  דחלקית עומעשה אינ� מבוצעות, או מבוצעות על הקצאות תקציביות שהלכה לממשלה, 

  אינ� אלא אסופה של תכניות משרדיות שאינ� מקדמות את האזור.  המבקר כי החלטות הנגב

ומידת  �משילות נבחנת לא רק בהחלטות הממשלה ותוכניות הממשלה אלא בעיקר באופ� יישומ

ונחמיאס  2015לאור לקחי�(דרור הביצוע שלה� כמו ג� ביכולת להערי  ולעצב את המש  הביצוע 

יכולת היישו� אינה תלויה רק בשלטו� המרכזי. לגורמי השלטו� המקומי,  ,). יחד ע� זאת2004

ולקשר שבינ� לבי� השלטו� המרכזי נתח נכבד ביכולת המשילות ובהצלחת יישו� החלטות 

לשלטו� ביזור הדרגתי של סמכויות מהשלטו� המרכזי בישראל ממשלה. לאור  השני� חל 

קבל� משנה ממשלתי תפקוד כהמקומי. הביזור חייב את הרשויות המקומיות בי� היתר לעבור מ

למתכלל  של שירותי� איכותיי� לתושבי�. יכולות אלה מבחינות בי� היתר בי� רשויות חזקות 

פרויקטי�, לעומת רשויות חלשות יותר המשאבי� ולחזק את מער  השירותי� ופריש שיודעות לה

רב� שוכנות בפריפריה, נתמכות בתקציבי איזו� הולכי� ומצטמצמי�,  .ת בתקציבי ממשלההתלויו

א  מחויבות להרחיב ולטייב את היכולות שלה� ואת השירותי� שלה� כדי לפתח ולהתפתח. 

המדינה כחלק מתפקידיה המשילותיי� מובילה החלטות ותכניות המאפשרות לרשויות כאלה 

� (תב"ר), ולקפו+ מדרגה. א  חולשת הרשויות הללו אינה ליהנות מתקציבי� בלתי רגילי

  מאפשרת מיצוי מלא של המשאבי� הפוטנציאליי�.

אחראי� ליכולת המיצוי של החלטות אלה (ממשלה ורשויות)כהעבודה מצביעה על שני שחקני� 

יכולת המיצוי מורכבת מהאופ� בו שחקני� כמו משרדי ממשלה דוחפי� כלפי השטח הממשלה. 

אבי� והתקציבי�, ומאיד  מהיכולת והמוכנות של הרשויות המקומיות וגופי� מקומיי� את המש

יכולות אלה מתפתחות ומתגבשות החל מתהלי  המחקר מוכיח כי לשאוב את המשאבי� הללו. 

בפרק 'חסמי� במיצוי החלטות ממשלה' מונה ועוברת דר  יישומ�.  גיבוש החלטות הממשלה

תלויי� במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות בכל אחד העבודה את החסמי� המרכזיי� ה

  שלב גיבוש ההחלטה ושלב יישו� ההחלטה.  &מהשלבי�

של אופ� ומידת מיצוי משאבי ההחלטה בשלבי יישומה, נקבע בעיקרו כבר  A.N.Dה נמצא כי 

החסמי� מושפעי� ממגוו� רחב של סיבות הטמונות ביכולות ובתהליכי  .שלב גיבוש ההחלטהב

הגורמי� המשפיעי� בשלב גיבוש ההחלטה, העבודה של השלטו� המרכזי ושל השלטו� המקומי. 

  הקובעי� את מידת היישומיות והמיצוי ה�:

מידת הקשר של הרשויות בה� נוגעת ההחלטה בשלב גיבוש ההחלטה ע� גורמי הממשלה   .א

לאור  הדר  הדיאלוג ורמת היחסי� הנרקמת בי� הצדדי� תשפיע  ההחלטהמובילי 

בהפקות לקחי�, כמו ג� על היכולת של הרשויות לגייס משאבי� נוספי� זמיני� של 

 .מעבר להחלטה הממשלה

מידת היכולת של הרשות לנצל את חלו� ההזדמנויות שנוצר בשלב גיבוש ההחלטה   .ב

 שלי� שיכללו בהחלטה, ויתוקצבו.ולהעמיד לממשלה פרויקטי� זמיני� וב

מידת ההתאמה של סעיפי ההחלטה, תכניות משרדיות, כלי� ממשלתיי� לצרכי� בשטח.   .ג

מצאנו כי בעיקר כשמדובר בפריפריה כמו הדרו�, כלי� ותוכניות גנריי� של הממשלה 

אינ� ישימי� ודורשי� מהלכי� מקדימי�  של הכנת השטח, שבד"כ ההחלטות לא 

 ביצוע.שבו�, לא בתקציב ולא בלוחות הזמני� ללוקחות זאת בח
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השענות ההחלטה על מסד נתוני� ו/או תכנית אסטרטגית, משפיעי� על עיתוי היישו�   .ד

ועל מידת מיצוי המשאבי�. ככל שמסד הנתוני� בשלב ההחלטה מבוסס יותר יכולת 

 הפעלת כלי היישו� מבוססי קריטריוני� ונתוני�, תהיה מהירה יותר. 

המשרדי� השותפי� הסיכומי� החלוטי� על התקציבי�, סגנו� העבודה הקשר בי�   .ה

והיכרות בעבודה של משרדי� שנדרשי� לשת� פעולה, יקבעו א� ה� את מידת היכולת 

  לייש� מהר את ההחלטה. 

שה�  & שלשת המשתני� הראשוני� הנ"ל מושפעי� למעשה מהקשר שבי� מגבשי ההחלטה

רשויות וגופי� בשטח. ככל שההיכרות בי�  &הפקידות הממשלתית במטה, לבי� לקוחות ההחלטה

הגורמי� עמוקה יותר תהיה לשטח מידת השפעה על ההחלטה, ופקידי השלטו� המרכזי יהיו 

מה ה� נמצאי� בקשר מכירי� את יכולותיה. ע� זאת בכל קשובי� לפקידות המוניציפאלית ע

השיחות שהיו לנו ע� גורמי ממשלה, גורמי� ברשויות וגורמי� במרכז השלטו� המקומי הועלתה 

חולשתו המקצועית של הסגל בשלטו� המקומי כמרכיב קריטי במיצוי החלטות ממשלה. עוד נמצא 

טי� זמיני� לביצוע, ולפיכ  ג� מתקשות כי רשויות בפריפריה לוקות בהעדר תכניות ופרויק

למצות את חלו� ההזדמנויות שמזמ� שלב גיבוש ההחלטה. חולשת השלטו� המקומי והקשר הדל 

ע� השלטו� המרכזי נובעת לא פע� מהקשר הפוליטי שבי� ראש הרשות למפלגה השלטת ולראש 

המשאבי� ובכ  הממשלה. ראשי רשויות ממפלגת השלטו� סומכי� על הקשר הפוליטי בהשגת 

החסמי� מעלה כי  חניתו הממשלה.אינ� מצמיחי� את הדרג המוניציפאלי לעבודה מול פקידי 

אחד . של ההחלטה בשלב היישו�עבודת הממשלה הבי� משרדית היא גור� מרכזי מעכב 

 .פעולה בי� משרדיי�השיתופי החסמי� המשמעותיי� של השחק� הממשלתי בשלב היישו�, ה� 

מתגלעי� בה� לא מעט א  ובעיקר מצרכי איגו� תקציבי�,   ,גיבוש ההחלטהאלה מוגדרי� בשלב 

זמינות  את הביצוע והמיצוי.ולעיתי� א� מונעי� מעכבי� ה� בהתארגנות ליישו� ו �חיכוכי

ה� חסמי� מהלכי� הקשורי� בגיוס כוח אד� להפעלה או הקמת גופי הפעלה, כל אלה  תקציבית,

ג� על מידת המיצוי של ההחלטות. מצאנו ג�  כפועל יוצאויעי� על היישו� משפממשלתיי� ה

: החלטות שונות נקטו בגישות שונות .שתהליכי הבקרה על יישו� ההחלטות אינ� חלוטי�

מתכללת  ה) ועד לוועד3708(מטה היישו� במקרה של החלטה  ימהקמת מנגנו�  מתכלל ייעוד

� אי� מהל  סדור של בקרה יישומית על החלטותיה.לממשלה עדיי ),2025בראשות שרי�(החלטה  

נוצר הרוש� שלממשלה חשוב יותר להעביר החלטות, ע� זאת היא משקיעה הרבה פחות קשב 

 המשמעותיי� המחקר מצביע על אחד הגורמי�למעקב אחר יישומ� ובחינת השגת המטרות. 

. למעשה מרכיב זה תחוסר ההיכרות של הרשויות ע� ההחלטו :ביותר בחוסר מיצוי ההחלטות

נולד כבר בשלב גיבוש ההחלטה כשהרשויות מנותקות ואינ� שותפות למהל , מה שמגדיר מראש 

לצרכי� הספציפיי�, של התכניות והכלי� הממשלתיי� , חוסר ההתאמה שלה� את חוסר המידע

שבסופו של דבר הוא שקובע אי  יהיו פני  וחוסר הקשר בי� הפקידות הממשלתית למוניציפאלית

  הדברי� בשטח.

 מי מפרטות אינ�, ברור ולא משפטי באופ� מנוסחות ג� חלק�, ההחלטות את מכירי� לא אנחנו"

 כלל ואי�, לנו רחוקה ירושלי� .התקציבי� את מושכי� ואי  יחול מתי, היישו� על במשרד אחראי

 במטה מנוסחות שכול� ההחלטות את מכירי� לא מאיד  במחוז, ש� הפקידות ע� קשר

 זמ� מפסידי� שאנחנו לנו ברור, התקציבי� שיגיעו המתנה בעמדת שאנחנו יוצא זבירושלי�. א

  (מנכ"ל מועצה מקומית) "ביורוקרטיי� מתהליכי� כחלק אצלנו נתפס זה כל אבל, ומשאבי�
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אות� בעלי תפקידי�  .רשויותסגל המוניציפאלי בעומסי הביצוע על הקשה להתעל� מלצד אלה 

 �אמוני� ה� על 'השוט�' וה� על משימת יישו� ההחלטות, כאשר מראש כח האד� ברשות נתו

  בחסר, ואלה גוררי� קצב ביצוע איטי שמשפיע על אופ� מיצוי ההחלטה.

שלתי, שיבטיח מיצוי כלי� שוני� שיכולי� להיכלל בסל בקרת היישו� הממ תיבמהל  השנה בחנ

כלי� קיימי� וסטטוס יישומ� בשטח: שיתו� השטח בשלבי  10בעבודה נסקרו . שלההחלטות ממ

גיבוש ההחלטות, למידה משותפת של ההחלטות מטה ושטח, מעני� פני� רשותיי� ו/או אזוריי� 

כמו: יחידות אסטרטגיות רשותיות, צוערי� לשלטו� מקומי ברשויות, הקמת מנגנו� אזורי זמני 

במיצוי כלי� ממשלתיי�, כלי איכו� לקולות קוראי� ותמיכה תחת אשכול אזורי לסיוע 

גו� ממשלתי הבוח� לאור  זמ� מידת היישו� וההצלחה של כלי ביצוע ויישו�  תממשלתית, הקמ

ככלי עבודה בקרה  &ממשלתי לגיבוש ויישו� החלטות ממשלה, נספחי ביצוע  ממשלתיי�, מדרי

מת רשות/אזור או ברמת מטה, אשכולות ומעקב ליישו� ומיצוי החלטות, מתכלל החלטה בר

 �   החלטות ממשלה של המרכז להעצמת האזרח. ריישו�, מוניטואזוריי� כפתרו� חלקי למנגנו

חלק מהכלי� מהווי� רעיונות להמש  פיתוח וחלק אחר מיושמי� כבר כיו� בחלק מההחלטות, 

יטה וגישה שיתו� השטח בגיבוש ההחלטה היא ש לדוגמאכשה� מהווי� מקד� משמעותי. 

פרואקטיבית שנוקט לאחרונה משרד ראש הממשלה, ובסדרת ההחלטות בנושא עוט� עזה ה� 

נושאי� פרי, ההחלטות אכ� מיושמות ברמת מיצוי גבוהה. יחד ע� זאת הנתיב הזה אינו עומד 

ארו  שני� בגיבוש ההחלטות  �ניסיובפני עצמו בלבד. יכולות גבוהות של הסגל המוניציפאלי, 

כל אלה יחד מרכיבי�  ,ו  שני� של הפקידות הממשלתית והמוניציפאלית בעוט�וקשר אר

את אחד הכלי� המוצעי�, משמעותיי� להבטחת מיצוי גבוה של ההחלטה. במהל  השנה קידמתי 

, מה שאמור להבטיח מיצוי גבוה,  546הקמת יחידות אסטרטגיות ברשויות המטרה תחת החלטה 

לצד אלה הנהיג משרד הפני� תכנית חדשה יחסית  י בתפקידו.ע"י צוות רשותי שזה מרכיב מרכז

של צוערי� לשלטו� מקומי, שבוגריה משולבי� ע� סיו� התואר והתכנית הרשויות המקומיות, 

בנושאי מיצוי החלטות יכול לשאת  יהכשרת� במהל  התכנית והתואר כמו ג� ליווי מקצועי ייעוד

ערי� במסגרת אשכולות אזוריי� שיכול להביא להגדלת לצו יפרי, והעבודה מציעה ה� מנגנו� ייעוד

חלק היכולות למיצוי קולות קוראי�, לצד הפתרו� שכבר מיוש� ברשויות בה� ה� משולבי�. 

ככלל נמצא כי האורג� החדש שפיתחו משרד הפני�  בחלק מהרשויות כבר כיו�.מיושמי� מאלה 

ו� מעניי� למיצוי החלטות ממשלה בעיקר והג'וינט בדמות האשכולות האזוריי� יכולי� להוות מנגנ

  בעלות מרכיבי� אזוריי�. 

  

�בלבד שיכול להבטיח רמת כלי אחד  חקירת הכלי� ומידת היישו� של חלק מה� מראה כי אי

, אלא יש מכלול של כלי� שלכל אחד יתרונות וחסרונות וכל אחד מיצוי גבוהה של החלטת ממשלה

יש ג� שונות בי� משרדי משרת שלב או חלק בתהלי  העיצוב או היישו� של החלטת הממשלה. 

  שעשויי� להכתיב את הכלי הרלבנטי לכל משרד. לצד נורמות עבודהממשלה 

כלי שאינו אלא מהל  ח להעמיק ולפתמתו  מכלול הכלי� שזיהיתי במהל  העבודה, בחרתי 

משרדי ממשלה ורשויות, שיכול להוות מענה איכותי, זמי� ויעיל למיצוי למידה משות� של 

שמטרותיה  '0.2 בנגב מעגלי�' תכניתהחלטות ממשלה עתירות תקציב ובעלות שותפי� רבי�. 

 יצירת מרחב משות� למשרדי הממשלה , לרשויות וגורמי יישו� בשטח, ללמידה והיכרות ע�

מתמקדת ההחלטות וע� היכולות והצרכי� של כל צד: שלטו� מקומי ושלטו� מרכזי. התכנית 
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בשלב יישו� ההחלטה ומנסה באמצעות גיבוש ממשק איכותי בי� משרדי הממשלה והרשויות 

המקומיות להבנות שיח ודיאלוג משות�, הבנה משותפת של פוטנציאל בניית מנגנוני�, ממשקי� 

התכנית  מציעה שלבי� מכיני�  לשני הצדדי� למצות את ההחלטות.  ודרכי יישו� שיסייעו

למשרדי הממשלה השותפי� בהחלטה, כל משרד לחוד וכול� ביחד, טר� המפגש ע� הרשויות, 

חוברת משותפת של המשרדי� כחזית  תמייצרמציעה כלי� להצגת סעיפי ההחלטה של כל משרד, 

פקידות הממשלתית האמונה על ביצוע ההחלטות. ממשלתית אחת, ונותנת בידי הרשויות נגישות ל

שיאו של שלב א של התכנית היה כנס מעגלי� בנגב שהפגיש הלכה למעשה את הפקידות 

הממשלתית והפקידות ברשויות למהל  משות� של היכרות ביניה� וע� סעיפי ההחלטות. השלב 

  וי ההחלטות.השני מתוכנ� המש  הדר  מפגש העמקה שתכליתו כלי ביצוע משותפי� למיצ

ככלי להטמעת  0.2של מעגלי� בנגב  יתרונותניתוח התכנית והמהלכי� שבתוכה, מעלה מספר 

�והקשבה  גדיאלו ורשויות,משלה מ &: למידה משותפת של ההחלטות החלטות ממשלה ויישומ

הבנה  לצד מותאמי� יותר לשטח &אופ� ההפעלה שלכלי ממשלה ושיטות הדדית שמשפיעי� על 

כ�  על ידי הרשויות. שישפיעו על אופ� המיצוי'אי  זה עובד/אי  מושכי� תקציבי�', של הרשויות 

גיבוש ב, (רשויות)ולקוחותיה (ממשלה)החלטה שמיימיחיזוק הקשר האישי בי� מסייעת התכנית ב

ל תהליכי עפת תבקרה משולצד י�, שיבטיחו מיצוי המשאב � לממשלה ולרשויותמהלכי� משותפי

 להסרת חסמי�  & לשני הצדדי� גיבוש מנגנו� משות�לפוטנציאל . אנו עדיי� בוחני� את הישו�הי

  .בתהלי  היישו�

התכנית. חלק א של במהל  השנה, עקב בצד אגודל התקד� תהלי  הפיתוח והביצוע של כאמור, 

כלי בעבודה זו מתוארות ארבע אבני דר  שיושמו ע� משרדי ממשלה ורשויות, שמהוות כבר כיו� 

לפיתוח נגב  משרדבימי� אלה אנו ב זמי� ואיכותי להיכרות ולמידה של החלטות ממשלה דומות.

השלב השני של  והגליל שוקדי� יחד ע� המכו� לממשל ומנהיגות בג'וינט ישראל, על פיתוח

  .2015התכנית, שאמור להתבצע עד סו� שנה זו 

מבחו+ על עבודת הממשלה ביישו� לי ההזדמנות במהל  שנת המחקר להתבונ�  ההייתלסיכו�, 

הממשלתי. לקחתי על עצמי יחד ע� המכו�  מהמער החלטות ממשלה לנגב ועל עצמי כחלק 

חדש שישמש לממשלה ככלי הטמעה להחלטות  יייעודלממשל ומנהיגות בג'וינט ישראל לפתח כלי 

� המש  אני תקוה כי בעוד מספר חודשי� עממשלה עתירות תקציב רבות שותפי� ואזוריות. 

' אוכל להציב לממשלה כלי יישומי שיסייע באיכות 0.2הפיתוח והיישו� של תכנית 'מעגלי� בנגב 

כבר כיו� כשהממשלה מגבשת . המשילות, וישפיע על איכות חיי התושבי� בישראל בדגש  נגב

נראה כי יש לאמ+ חלק ממסקנות עבודה זו, כמו ג� מהלכי  ,עתירת תקציב לצפו� תייעודי תכנית

  עגלי� בנגב כחלק מהטמעת ההחלטה המתגבשת.מ
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  רקע

  

מהל  הרכבת ב, בחירותהממשלות במדינות דמוקרטיות מוקמות כפונקציה של תוצאות 

שה. מדיניות זו היא מדיניות הממשלה החדלמעשה מתגבשת וי היסוד שלה וממשלה וגיבוש קה

כחלק  , המנוסחי�השלטו�מפלגות י פעולה משותפי� לוהנחות, אידיאות וקומרק� חדש של 

 שואפות מפלגות השלטו� ,י היסוד והמדיניותו. בהגדרת קוגיבוש הסכמות בי� מפלגות השלטו�מ

  לממש את מצע� לבוחרי� שלה�.

 עצבל, לה הרצויות התוצאות את להשיג ממשלהה של היכולת, יישומה ואופ� הממשלה מדיניות

 יכולת היא, יישומ� ומידת �אופ את ולהערי   ליישמ� ,החלטות לקבל, מדיניות

 מלהתבצע מהמדיניות המונעי� המכשולי� כל ה�" משילות חסמי". (governance)משילות

, פוליטיי� שיקולי�, מכרזי� כמו ממשלתיי� כלי� בה� ,השלטו� של הפעילות בכושר פוגעי�ו

  דרור)מתו  האתר "ייצור ידע" של יחזקאל ( וכדומה כושלת ניהול יכולת, מרובי� שחקני�

� ובי�, ממשלה ראשי של המרכזית הבעיה היא המשילות יכולת כי טועני�) 2006( ונחמיאס רייכמ

 של' חנק טבעות'כ מרכזיה והשלטו� הממשל ריכוזיות ואת התקציבית המערכת את מוני� היתר

 אריה בחלק שולטת, בידיה הסמכויות מרבית את מרכזת הממשלה, לדבריה�. המשילות יכולת

 וסוגיות ביורוקרטיה ,משרדי� בי� סמכויות במבו  ולוקה ,המדינה ופעילות משקה פעילות של

 חלק של יישומ� .מיושמות נ�אי מהחלטותיה גדול שחלק מכ  סובלת היא. קשות תקציביות

 של כוחה. הממשלתית הקדנציה באותה  בוצעו כי להיווכח קשהש כ  כדי עד מתאר  מההחלטות

 לפועל להוציא הביכולת אלא, היישו� וברות הנכונות ההחלטות בקבלת רק לא נבח�  המשילות

  .החלטותיה את ולייש�

 ההחלטות מספר בי� הפער הוא בישראל המשילות לקשיי הבולטי� הסימפטומי� אחד

 מדדי בי�. וגדל הול  רק) 2008. (ד שטור� לדבריש  פער, הממומשות לאלה בממשלה המתקבלות

 ,הביצוע איכות לצד, הפורמאלי המדד שהוא ההחלטות ביצוע עצ� את שטור� מונה המשילות

 הביצוע חסמי את ג� מציי� שטור� .היישו� ואופ�, היישו� מהירות, היעילות, אמינותו מידת

 כמו בקבוק אריוצו, חלקי ומידע מידע מהיעדר הנובעי� ביורוקרטיי� חסמי� בה� ,מגווני�ה

 בלתי ולעיתי� לארו  ההחלטות של התרגו� תהלי  את שהופכי� ומשפטי� ,אוצרה יחידות

 לדרג, הנבחר הדרג &המחליט הדרג בי� הממשק  את ג� שטרו� מוסי�, כ� כמו. ליישו� אפשרי

 להגברת חוק לחוקק מציע החוקר. המבצע הדרג של)  ( accountability והאחריותיות ,המבצע

 ותכניות החלטות מבצעי� שאינ� משרדי� על תקציביות סנקציות יטיל היתר שבי� ,המשילות

 הנבחר הדרג בי� המרווח. שנקבע העדיפויות סדר פי על אות� מבצעי� אינ� או ,מדיניות משקפות

 הוא ,)מתחלפי� שנבחריו במשטר הנדרשת השלטונית מהרציפות חלק אלא שאינו( המבצע לדרג

 לעומת ,בזמ� דחקהו ההחלטות ביישו� הצור  את הנבחרי� רואי� שבו האופ� בי� מובנה פער

 נויש המקצועי לדרג. יישומיי� לכלי� ההחלטות את רגמי�שמת המרכזי בשלטו� הממשל פקידי

 שביצועי כ , פועלות שכבר ותכניות החלטות ע� החדשה המדיניות את ולחבר לשמר אינטרס ג�

 הצרכי� את שמקד� אחיד עשיה למכלול יתחברו אאל ,זה את זה יסתרו לא הכוללי� הממשלה
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 ויישו� גיבוש על האחראית השלטונית מהרציפות כחלק עצמ� את תופסי� ה� .המשרד של

  .החלטות

 ויישו� משילות בכשלי חלק יש, המשילות של הכולל מהמער  חלק שהוא, המקומי לשלטו� ג�

 מהווה המקומי לשלטו� המרכזי השלטו� בי� עמוק אמו� חוסר כי מציי�) 2004( נחמיאס. מדיניות

 כי וההבנה, המרכזי השלטו� במגבלות ההכרה ע� ,האחרונות בשני� ואכ� .משילותל מהותי חס�

� גוברת,  המקומית הכלכלה ועל האזרח של חייו איכות על האמתי המשפיע  הוא המקומי השלטו

 המקומי השלטו� .המקומי השלטו� אל המרכזי מהשלטו� סמכויות ויותר יותר להעביר המגמה

 השלטו� עודייי". התושבי� עבור ראשונה כתובת ומהווה השלטונית הסמכות בחזית נמצא

 רצונות לבטא יכולות קהילות באמצעותו מנגנו� להוות :ה� תושביו צרכי את כמבטא המקומי

 חבילות יוצר הוא ככזה, נאותה ברמה המקומית יהילאוכלוס שירותי� מגוו� ולספק ,קולקטיביי�

, אפרתי( "המרכזית הממשלה ידי על יקבעו השירותי� שכל במקו� ולצרכיו ליישוביו מותאמות

� והפוליטי הכלכלי, החברתי במבנה השינויי� בשל ,האחרוני� בעשורי�). 2014 ,וברנדר  רזי

 השלטו� בי� מחודשת אחריות חלוקת שבמרכז� מבניי� שינויי� נדרשו ,וחברות מדינות שעוברות

 כבד נטל עצמו על לוקח  המקומי השלטו� ,כ . )Caulfield and Larsen, 2002( והמקומי המרכזי

 קחתל, יזמי יותר להיות נדרש המקומי השלטו�. תפקידי� של וגדל הול  מגוו�ו משימות של

 מחויב הוא ,להצליח כדי ,זאת לצד. עסקי� עול� דמוי ניהול יכולת בעל להיות חייב הואו סיכוני�

 רמת בהדרגה עולה מכ  כתוצאה. והשלישי העסקי מהמגזר מגווני�' שחקני�' ע� פעולה שיתופיב

  .התושבי� מצד וה� ההחלטות מקבלי מצד ה� מקומיותה רשויותהמ הציפיות

 פער קיי�, המקומיות לרשויות סמכויות להעביר המרכזי השלטו� של הברורה היהנטי למרות

� סובלי� המקומי ע� המרכזי השלטו� יחסי. המקומי לשלטו� המרכזי השלטו� בי� גדול אמו

 לרשויות ביחס המרכזי השלטו� של התפיסה. המקומית האוטונומיה את ומגבילי� מתמיד ממתח

 וההוכחה כושל ניהול לה� חסי�ימי  רוב פי על, מקצועיות ואינ� יעילות אינ� אלוש היא המקומיות

 המרכזי לשלטו�. בפריפריה בעיקר ,מהרשויות רבות ותנמצא בה� התקציביי� הגירעונות היא

� שנדרשי� שורי�יוא עודיותיי בתקנות ה� ,בתקצוב ה� המקומי בשלטו� מאוד גבוהה שליטה עדיי

 מדינות שמאפיי� מהש מצייני�) 2014( ושריג לוי .השוני� המשרדי�  טע�מ מקומיי� גופי� לה�

 המדינהש ,לזכור יש .המקומי השלטו� את נתמכוו המרכזי בשלטו� שהסמכות הוא אוניטריות

 באמצעות יותר החלשות רשויותה את ומתגברת עודיי�יי בתקציבי� הרשויות את מתקצבת

 להעניק הצור  בי� הפער על ולגבור השירותי� את לספק לה� לסייע מנת על זאת. איזו� תקציבי

 התקצוב ,זאת ע�. החלשות הרשויות של הנמוכות וההכנסות הדלה הגביה יכולת לצד שירותי�

 תקצוב לצד הסמכויות ביזור בי� הפער. תכופי� מקיצוצי� וסובל ,יציב אינו לשירותי� הממשלתי

  .ביורוקרטיה ועוד� בריכוזיות המאופיינת מערכת יוצר הול� בלתי

 הרשויות של הצור  את שאת ביתר מדגישי� אלה היבטי�, הנוכחי מחקרה של בהקשר

) ר"תב( רגילי� בלתי תקציבי� אלא, סדירי� שאינ� ממשלה מתקציבי נותיהל המקומיות

, ואזוריות עודיותיי ממשלה ומהחלטות מפעילה שהממשלה ייחודיות תוכניותמ נובעי� �שעיקר

� מער  את לשפר החלשות לרשויות בעיקר מאפשרי� ואל תקציבי�. זה במחקר נעסוק בה

  .ואל תקציבי� העברת בטר� לספק נית� היה שלא ושירותי� פעולות להנגישו שלה� השירותי�

   .חיי� ואיכות שירותי� לה� המספקות לרשויות נמוכי� ציוני� מעניקי� עצמ� הרשויות תושבי

 קיימת כי נמצא. המקומי השלטו� ביצועי לגבי התושבי� עמדות את בחנו) 2011( .פ ויובל. א בארי



11  
 

 המקומי השלטו� את מערי  יבורהצ, התושבי� בקרב המקומי השלטו� בהערכת הדרדרות מגמת

, כירודה נתפסת הנהגתו איכות. התושבי� של בציפיות  עומד ואינו לאתגרי� נענה שאינו כגו�

 לציבור היענות של נמוכות רמות ומגלה מוגבלת בשקיפות לוקה, ליזו� ממעטתכ נתפסת הרשות

 והניהול ההנהגה, האד� חוכ איכות בתפיסת ירידה ניכרת 2011 בשנת ממחקר�. ולנגישות

� רצו� שביעות מביע הציבור ,כי מצאו החוקרי�. 2010 ,קודמתה נהלש ביחס המקומי בשלטו

  .המקומיות הרשויות ידי על לו הניתני� המקומיי� מהשירותי� בינונית עד נמוכה

, פריפריהב הרשויות כלפי יותר גבוה הציבור של וה� המרכזי השלטו� של ה� ,האמו� חוסר

 באזורי� מרוכזות שרוב�, והבינוניות החלשות הרשויות של וליכולות לשירותי� בהתייחס

 נכסי� בעל, מהמרכז יותר חלש אזורכ בתודעה נתפסת הפריפריה ,ככלל. מהמרכז המרוחקי�

 והפערי�, זה אפיו�. החוצה תמיד היא ממנו שההגירה אזור. דלי� ותרבותיי� חברתיי�, כלכליי�

� ותמגוונ ופעילויות בצעדי� להשפיעו לנסות מרכזי ושלטו� ממשלות מניעי� ,לפריפריה מרכז בי

� מרכז בי� וחברתיי� כלכליי� פערי� וצמצו� קידו� של אינטרסי� מתו  ,הפריפריה פיתוח למע

 בישראל שחלו השינויי� את סוקרי�) 2008( ודה� בסט .פוליטיי� אינטרסי� לאור וכ�, לפריפריה

 ,ישראל מדינת הקמת ע�, לדבריה�. הפריפריה כלפי הממשלתי בקשב קיומה שנות במהל 

�  הכפרי המרחב של ופריסה, חדשי� התיישבות מרחבי בהקמת עסוק היה המרכזי השלטו

 והשקעות משאבי� הופנו 60 &וה  50&ה בשנות. החדשי� העולי� נשלחו אליה� הפיתוח ועיירות

  או ,ציבורית – ממשלתית בבעלות מפעלי� הפניית באמצעות חזק אזורי מער  להקמת ציבוריות

 והמקומי המרכזי השלטו� קשרי. ציבורי ודיור הפרטי המגזר של ההשקעות סבסוד ידי על

 90&ה  משנות החל .הסבילות הרשויות לבי� ויוזמת אקטיבית ממשלה בי� מהודק קשרב התאפיינו

 בעלת עירוניות או אזוריות מתפתחת, הגלובאלית הכלכלה התחזקותו הטכנולוגיה התפתחות ע�

� תהליכי� –)  glocalization( גלוקליזציה – ליותאולוק גלובליזציה בי� שמקשרת חדש אפיו

, אות� שמאפייני� טבעיי� נכסי� רלאו השקעות ריכוז כמוקדי וערי� אזורי� מציבי� כלכליי�

 התהפוכות את ישראלב  לראות נית�, לדוגמא .משילות מערכי של מחודשת הבניה דורשי� ואלה

 על השפיעה תעסוקה/היהתעשי אזורי התפתחות. וכדומה יוקנע�, הרצליה כמו ערי�ב שחלו

 ועסקי� שירותי� לפיתוח המקומי מהשלטו� דרישות ויצרו תרבותיותוה תהחברתיו המערכות

 עתירות בחברות העובדי� ,יכולות לבעלי מגורי� מעני אחריה� סחפו אלה. מתאימי�

 של מעגלי� יצרו הפיתוח אדוות, וכ , גבוהה שירותי� ודרישת גבוה שכר בעלי ה�, הטכנולוגיה

 .נתניה סבא &כפר, רעננה, הרצליה :כמו האר+ במרכז ועיקר� ההשפעה למעגל שנכנסו ערי�

 השלטו� כוח את מבטלות אינ� והמקומית הגלובאלית הכלכלה על והשפעת� אלה התפתחויות

 במשחק  top down'למטה למעלה'ו bottom up  'למעלה מלמטה' מהלכי� יוצרות אלא המקומי

 יותר לקשוב הופ ש המרכזי השלטו� לבי� ,ליז� מזמ� כבר שהפ  המקומי השלטו� בי� המתמיד

 טי�שתק המתפתחת ובכלכלה ביוזמות לתמו  נער ו, יותר החזקות הרשויותמ  העולי� לצרכי�

  .  בו מקומיה השלטו� תתלו את

 לאור התחזקותה בהקשר שבע באר מטרופולי�ב המהלכי� מה את לנתח �מעניי, לנגב בהתייחס

 ,עוג� כמוסד ,גוריו� ב� וניברסיטתא ע� יחד ,שבע באר השכילה האחרו� בעשור. ציהליזהגלוק

� היא. ויזמי צעיר איכותי אד� וכוח מחקרי פוטנציאל, חזקה אוניברסיטה: זקותיהח את להבי

 החלו יחד. האמריקאית  KUD חברת עסקי ליז� חברהו ,טק הי פארק של פיתוח אתגר הציבה

� טק הי .הציבורית מהתודעה ובטח דמיו� מכל רחוק אז שהיה טק ההי פארק את ולהקי� לתכנ
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 לצד ,מהמרכז נכסי� פינוי של כלכליות מגמות ,לימי�. בלבד המרכז רשויות כנחלת נתפס

 ,במרכז המגביל המגורי� במרחב מיקומו בשל מלהתפתח החסו� הצבא של שנתימתי טכנולוגיה

 להכריז הממשלה את והביא, הנגב פיתוחל דופ� יוצא במהל  להשפיע המדינה של הרצו� ע� יחד

 קפאר תכנו� לאור. לנגב המודיעי� חילו התקשוב חיל הצבא של לוגיותוטכנה יחידותה העברת על

  תוק� עצמו טק ההי בפארק.  היחידות מיקו� נקבעה, גיאוגרפיה במרחב והצרכי� טק ההי

 במקטע, ליקית באזור מיקומה( המודיעי� קריית & תוק� שבע לבאר ובסמיכות, התקשוב קריית

� שה� טכנולוגיות ויחידות &פארק &אוניברסיטה: שנוצר הקלסתר ). שוקת צומתל עומר פארק שבי

 לצדגדול,   'טקי & יהי'ה  שהפוטנציאל התובנה את הני� ),והמדינה( הצבא של טק להי הספר בית

� כבירתהתפתחה ההכרזה על באר שבע  וכ ,  סייבראנשי לוחמת  למשיכת ההזדמנויות חלו

למשיכת חברות שבע חלו� הזדמנויות עצו� לבאר  מהל  זה פותח של מדינת ישראל. הסייבר

 אלא שבע באר על רק אינה ההשפעה. בינלאומיות ולשינוי מבנה התעסוקה, הכלכלה והדמוגרפיה

 . ההחלטההיערכות הנגב לקראת מעבר צה"ל 546& להממש החלטת אתז מוכיחה. כולו האזור על

האדוות הצפויות בעקבות  לאור שבע באר סביב רשויות 7פיתוח של ל �ייעודייתקציבי� ת עדימי

תשתית התפתחות על רקע ההזדמנויות לולנגב   ל"צההעילית הטכנולוגיות של  יחידות מעבר 

  .)546 ממשלה החלטת2 .נספח ראה( הסייבר

 פי על והנגב באר שבע מטרופולי�. 'האזור המצאת' של תהלי למעשה המהל  המתואר לעיל הוא 

 ,רבה ובמידה אותו מאפיינת אשר חברתית מערכת אלא פיסית טריטוריה רק אינ�, זו גישה

אליו והאזור לקח צעד קדימה  ).Passi, 2003(  תודעתית הבָניה  של בתהלי  אותו" ממציאה"

עתיד העיר באר שבע והאזור. לבקפיצת מדרגה משמעותית  שיאו ממשלתי שהצטר� מהל  

מדגישי� את הצור  במדיניות מרחבית  (2008)ב� בסט ודה�  לאזוריות, א� כ , השפעה מכרעת. 

אזורית ג� בשל העובדה שחוסנה של המדינה ושגשוגה מותני� בחוסנ� ושגשוג� של מרכיביה 

  המרחביי�. 

, בי� תצורות שלטוניות חדשות ע� סמכויות מוגברות לרמה האזורית נוצרו באירופה למשל 

ובחלק התפתח מדרג  ביניי� נוס� בי� המחוז המחוזות,  –השלטו� המרכזי לשלוחותיו האזוריי� 

לדוגמא, השלטו�  כמו בצרפת ,מהמדינות . בחלק)2014(לוי ושריג אזורינדב  ה &והשלטו� המקומי

' , רגיונליז�' תפיסת ה התפתחהכ   .י ויש לו ייצוגיות בפרלמנטכמו השלטו� המקומנבחר האזורי 

כ   .עוצמה לבעל הופ  והאזור נכסיו את ולמנ� יכולותיו את לבטא שוא� האזורי המרחב  שבה

יחסי השלטו� המרכזי והמקומי, משלטו� דו קוטבי, מהרשות המקומית והשלטו�  השתנו ג�

ע� שחקני� מקומיי�,  ועמה ג� חזקה יותר המקומי כקבל� ביצוע וסוכ� שינוי, לשותפות אזורית 

�השלטו� המרכזי  גישת השליטה שלכ , ). 2014  ,(לוי ושריג השלטו� המרכזי כשות� :הריבו

שמירת והגישה הפכה לאת מהלכי הפיקוח נטש במדינות אלה , נחלשה, השלטו� המרכזי 

 ,בחלק מהמדינות. משותפי� וכדומה� שירותי�, הסכמי� אינטרסי� הדדיי� באמצעות תיאו

 מעי� &למשרדי הממשלהו לרשות למקומית מבצעת ההמושלי� ה� השכבה המקשרת בי� הרשות 

בספר� סוקרי�  .מערכות רב נדבכיות ותהארצות המתקדמות קיימ יתרבמבערבוב בי� פונקציות. 

כי תהליכי הפרטה,  עולהמכול�  .לוי ושריג נדבכי שלטו� ביניי� במדינות אירופה השונות

השלטו� המקומי מהות באופ� הדרגתי את שינו  ואחרי�, שינויי� חברתיי�  ,טכנולוגיות חדשניות

 מגור� הפיכה ;שמשמעותו, from local government to local governance:  'ממשל מקומי'ל

 לגו� ,שירותי� שמספק מגור� ;נוספי� גופי� לצד לגו� , התושב על המשפיע יחיד ושחק� בלעדי
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 נדרש אשר ,משאבי� גיוס ומוביל פעולה למשת� משאבי� גיסמו שירותי� אספקת שמתכלל

  ).2009 בארי( שותפי� של רוחב לתכלול היררכי מניהול לעבור

  

 בסט. בישראל אזורי שלטו� התפתח לא ,פיתוחה תאוצתמ העולי� מדינהה של הצרכי� למרות

� פתח  חש�, 70&ה שנות מסו� הרשויות ראשי של הישירה הבחירה חוק כי טועני�) 2008( ודה

 שליטת�. תפיסת� לפי מקומית מציאות לעצב הנכוני� , מקומיי� מנהיגי� של חדש לדור

 יכולת� בדבר חזקה אמונה בה� החדיר פוליטיי� קשרי� של וניצול הרשות במנגנו� המלאה

 המרכזי השלטו� בי� היחסי� במערכת עמוקה לתמורה הביא זה שינוי. המקו� פני את לשנות

�למה לא  לשאלה חלקי הסבר. הרשויות ראשי לבי� הממלכתית הפקידות ובי� המקומי לשלטו

 ישיר אלקטורלי רווח שאי� יוו�מכ: "הצר הפוליטי במישור הוא זו התפתח שלטו� אזורי בישראל, 

 ש�, המקומי במרחב שלו האנרגיות את למקד יעדי� מקומית רשות ראש, אזורית בפעילות

 המדיניות זאת לצד. לעשייתו ישירה בזיקה הוא האלקטורלי ותגמולו, מרבית היא שליטתו

 בי� צדדית&דו יחסי� מערכת תיוצר, דיפרנציאלית משאבי� הקצאת על המושתתת המוניציפלית

 עניי� בעלי "עסקאות" ביצוע המאפשרת, המרכזי בשלטו� החלטות מקבלי לבי� מקומיי� נבחרי�

  ).2008(בסט ודה�  "המרחבי האינטרס על גובר הלוקאלי והאינטרס האישית הזיקה וכ . משות�

 היא וא� אזורי מדיניות פיתוח בישראל קיימת א� בדק ,2000 משנת  41 &ה המדינה מבקר ח"דו

 בה� ואי� ברוכות בעשייה אינ�ש כניותת של אוס�" יש כי מצאנ . בדו"חהפריפריה באזורי מיושמת

. המבקר רואה בריבוי התכניות ביטוי למדיניות אזורית לפיתוח הדרו� , אול� "אינטגרציה

 של אוס� התקבל, משאבי� איגו� ועל מערכתית גישה על המושתתת תחומית&רב תכנית במקו�

 הנגזרות, ביניה� ממשקי� ללא, שוני� יישו� וסיכויי שונה מעמד בעלות שוני� ממשרדי� תכניות

העדר ייצוג אזורי וראייה אזורית  .ומערכתי מתוא� קשר ללא –בנפרד משרד כל של היו�&מסדר

  תכניות.החלטות והפוגעי� ביישו� ה

 לאומית כניתת – 2015 נגב' תכנית את מציי� המבקר ,2009 שנתמ 'ב 59 &ה המדינה מבקר ח"בדו

 אושרההאזור. היא  לפיתוח כוללת גישה להציג שואפתאשר ), 2005(  'הנגב לפיתוח אסטרטגית

 מיליארדכ להיכלל אמורי� היו מתוכ�. , ליארדימ 17  של בהיק� מתוקצבת ממשלה כהחלטת

 בנובמבר, כלל תוקצבה לא התוכנית & האמורה בשנה כי מצא המבקר.  2006בתקציב  שקלי�

 לתוכנית, ובלבד תחומי� לשלושה שמתייחסת חדשה החלטה אולמרט ממשלת קיבלה 2006

. שקלי� מיליו� 60 רק נוצלו, 2007 שנת סו� עד  כי מצא המבקר. לשנה שקלי� מיליו� 400 הוקצבו

 למע� שקלי� מיליו� 255 נוצלו, שהוקצו שקלי� מיליו� 400 מתו : יותר טוב היה המצב 2007&ב

ח זה מסמ� את יכולת היישו� "אי� ספק כי דו .שקלי� מיליו� 139 לנגב הוקצו 2008 בשנת. הנגב

החלשה של השלטו� המרכזי, את היכולות הדלות של השלטו� המקומי לשאוב את המשאבי�, 

  ובהעדר גור� אזורי, משאבי� רבי� אינ� מגיעי� לאזור.

הוגדר    בממשל אזורי. ג� בישראלהסקירה שלעיל מראה כי המגמות בעול� מדגישות את הצור

בסוגיות  המשילות של מספר ממשלות  אזור הנגב בסדר היו� המרכזי של העיסוק הממשלתי

 היעדר בשל. )33ו  32וכ� ממשלות נתניהו  ממשלת אולמרט 31 &ממשלת שרו� וה 30 &ישראל (ה

 נשיאה וייצוגו האזורי, אי�אלא כל משרד , אזורי ניהול מבחינת, כוללת מרחבית&שלטונית תפיסה

 מחייב הנגב בפיתוח להשקיע הממשלהרצו� . המרחב ולפיתוח לניהול משותפת באחריות

 האזור העצמת כי טועני�) 2008( ודה� בסט, אזורית בראיה יישו� ויכולת אזורית הסתכלות
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לאור האינטרס , האזור לפיתוח אסטרטגיה גיבוש על ישירה אחריות ליטול "היכולת: משמעותה

 לשמש היכולת, משרדיה ומדיניות הממשלה של היו� בסדר אזוריי� דגשי�" להטביע"המשות�, 

� הבול�" ס� שומר"כ וכ� האזור בחיזוק התומכות ומקומיות ממשלתיות יוזמות של כמאפשר ה

 וללא יכולת החלטות קבלת בתהליכי עצמי ייצוג ללא האזור. אינטרס את הנוגדות פעולות

  .מרכזית" של מדיניות סביל מושא בגדר הוא האזור, אלה תהליכי� על ופוליטית ציבורית עלהשפי

תהליכי ביזור האינטרסי� והשירותי� האזוריי�.  גיבושבשני� האחרונות מתפתח מהל  חדש ב

לצד ,קיצוצי התקציב , )בעיקר בקרב רשויות קטנות ובינוניות(מהשלטו� המרכזי לשלטו� המקומי 

בעיקר  ,לספק שירותי� איכותיי� למספר תושבי� מועט ,בעיקר בפריפריה ,רשויותהקושי של 

הביאו את רעיו� שיתו� הפעולה האזורי בהעדר יכולת של התושבי� להשתת� בנטל התקציבי, 

ות ומציאת דר  לגיבוש מער  יעלהתי  :לצבור תאוצה בעיקר בנושאי אספקת שירותי�. המגמה

,  סמוכות , שלכל אחת לחוד קשה לפתח מער  שירותי� איכותי � משות� למספר רשויותשירותי

. משרד הפני� יחד ע� משאבי�לצד חסכו� ב ות פתרו� נכו� ואיכותייבוש משות� אזורי, יכול להווג

  מענה. כ 'אשכולות האזוריי�'יחד את ה , פיתחואלכ"א המכו� לממשל ומנהיגות בג'וינט ישראל

אשכול הינו התאגדות וולונטארית של מספר רשויות מקומיות לצור  קידו� שיתופי "

בבעלות הרשויות המקומיות החברות בו.  )חברה בע"מ(פעולה ביניה�. האשכול הינו תאגיד עירוני 

ומנהל כללי, וכ� מחויב  )דירקטוריו�(מתוק� ההתאגדות המשפטית כולל מבנה האשכול ועד מנהל 

 ,ודרי� הכוללי� תקנו� המסדיר את מערכת היחסי� בי� הרשויות החברותבמסמכי הקמה מס

וכדומה"(אתר ג'וינט ישראל,  הרכב דירקטוריו�, דמי חבר, חלוקת מניות, כניסה ויציאה מההסדר

האשכול יכול לכלול שותפי� ושחקני� מרכזיי� נוספי� שה� חלק  1המכו� למנהיגות וממשל)

בהובלה משותפת של השינויי� וההתפתחות האזורית. כמו ממבנה האזור ויש לה� אינטרסי� 

 המחקר של אנדרסו�מעניי� לציי� כי חברה אזרחית, פילנתרופיה וכדומה.  ,מגזר עסקי, אקדמיה

 מגוו�הניבוי המובהק להצלחת השירות המשות� ולאיכותו הוא  ,כיבוליביה מראה ) 2002(

 מידת את מנבאי� אלה, המחקר לדברי. במידע שלה� השיתו� מידתו, בשותפות השחקני�

  . התקציבית מהיכולת יותר אפילו ההצלחה

  

 מיצגי� ואלה, באשכול השותפי� ידי על יחד נבחרי�, באשכול במשות� שנוצרי� השירותי�

 האזורית השותפות שמא פעמי� יחששו רשויות ראשי. ואזורית מקומית משילות של פתרונות

 הוא השותפות בגיבוש המובילי� הערכי� אחד ,ולכ�.  שלה� הלוקאלית המשילות ביכולת תפגע

 או להתחבר גמישות כמו עקרונות כ . השותפי� על מאיימת שאינה, יעילה משילות יאפשר מה

 תמריצי� לצד שקיפות, במשות� ההחלטות עיצוב, בחירה יכולת, משותפת ממשימה לצאת

 נגב :אשכולות שני הוקמו בנגב.  הללו השותפויות בגיבוש חשובי� עקרונות ה� ,ממשלתיי�

 ליעילות ככלי אזוריי� פעולה ושיתופי פרויקטי� מער  להניע חילי�תשמ, מזרחי ונגב מערבי

 החלטות מסעיפי חלק במיצוי חלק לקחת ג� יכולי� שהאשכולות דומה. כלכלית וצמיחה כלכלית

נדרש לבחו� באיזו ממשלה, שעבודה זו דנה בה�, החלטות שחלק מסעיפיה� בעלי משמעות אזורית. 

, אזור באותו רשויות למספר ומחובר בתהליכי הביצוע, יעיל, זריז ומשות� האשכולות כגו� מידה 

או כל תצורת יישו� אחרת של משאבי הממשלה  ,יכול להיות מאג� המשאבי� והמבצע

                                                        

1 http://www.theinstitute.org.il  
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 האשכולות בידי לתת יודע המרכזי השלטו� הא� לבחו�הנדונות כא�. ראוי שבהחלטת הממשלה 

  .האינטרסי� האזוריי� אתדרכו  לחזק ובכ  ולמינו� לצמיחה כלי�

, את ההתפתחות השלטו�בפרק זה סקרנו  מושגי� מרכזיי� המשפיעי� על יכולת המשילות של 

את הצור   המקומי. בחנו ג�  י� השלטו� המרכזי והשלטו�ביחסי� שב י� שחלו וחלי�והשינוי

לבחו� את יכולת הביטוי והמשילות של האזור כגור� מכריע בפיתוח ובהשפעה על איכות 

  השירותי� לתושבי�, בעיקר באזורי פריפריה. 

במחקר זה שמנו לנו יעד לבחו� את החסמי� והגורמי� המעכבי�, ביישו� כלי משילות בתצורת 

גב בשלוש השני� האחרונות. יכולת המיצוי של תקציבי ארבע החלטות ממשלה, שהושתו על הנ

לטו� המקומי, ההחלטות והמשאבי� הטמוני� בה� תלויי� במידת האמו� בי� השלטו� המרכזי לש

אזור הנגב, לצד יכולות יישו� מתוגברות של  &יקי� יותר ומותאמי� לשטחבפתרונות יישו� מדו

  .אזוריותיתוח של יכולות פכמו ג� השלטו� המקומי 
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  האתגר

  

 אחד כל ידי לע מובלות ממשלה החלטות. הבולטי� המשילות מכלי אחד ה� ממשלה החלטות

 לקראת ועדות ממנות, מגמות על מכריזות &דקלרטיביות מההחלטות חלק. הממשלה ממשרדי

 ילוו כלל בדר  יישומיות ממשלה החלטות. יישומיות החלטות וחלק, המלצות וגיבוש בחינה

 השותפי� המשרדי�  ידי על מתוקצב מהתקציב חלק ,המקרי� מרביתבכש ליישו� בתקציב

 תכנית למעשה היא יישומית ממשלה החלטת כל. תוספתי תקציב הוא נוס� וחלק בהחלטה

 לא. יישומיי� ממשלתיי� לכלי� מהותרגו, ההחלטה לאישור בהמש  נוס� עיבוד שדורשת לביצוע

 להביא לעיתי� מעדיפי� משרדי� אול�, ממשלה החלטת של תוצר היא ממשלתית תכנית כל

 הרבה, זאת ע�.  לבטלה יותר קלש משרדית תכנית לעומת ,יותר חלוטות ה� כי ממשלה החלטות

 גורמי� או חסמי� של מאוד רחב מנעד קיי�ו, שתוקצבו כאלה ג�, מיושמות לא ממשלה החלטות

  .מתקיי� אינו או מתעכב ההחלטות ביצוע בגינ� אשר מעכבי�

 הליבה החלטות של היישו� מידת נבחנה 2015 בפברואר האזרח להעצמת המרכז שפרס�  ח"בדו

 של בראשותו 31 &ה הממשלה כי מורי� הממצאי�. ישראל של האחרונות הממשלות שלוש של

 ,נתניהו ממשלת, 32 &ה הממשלה, שלה הליבה מהחלטות 67% &כ לייש� הצליחה אולמרט אהוד

 להקמת יסוד קווי שהיוו הביצועיות  מההחלטות 64%  שה� החלטות 45 לייש� הצליחה

 42% כ על עומדת ,מאוד קצרה  שהייתה ,נתניהו ימי�בנ בראשות 33 &ה הממשלה ואילו, הממשלה

  .)האזרח להעצמת המרכז עמותת אתר מתו ( יישו� אחוזי

 ממשלה החלטת ומתכללת מובילה אני, והגליל הנגב לפיתוח במשרד נגב אג� כראש  בתפקידי

 שלושה להחלטה). 2013 ביולי 14 &מה 546 החלטה( ל"צה מעבר לקראת הנגב להיערכות ייעודית

 מעבר לקראת מטרה כיישובי שהוגדרו מקומיות רשויות של פיתוח מסלול: מרכזיי� מסלולי�

בנגב כהיערכות לקראת מעבר  האזורית הצמיחה על להשפיע שמיועד  אזורי פיתוח מסלול, ל"צה

נוס� הוא מסלול  ומסלול, להשתלב במהלכי הצמיחה של הנגב – קטני� לעסקי� סיוע כמו, צה"ל

  . והסייבר טק ההי כבירת שבע באר לעיר מטרופוליני ממוקד

 נוכחת אני ,נגב אג� כראש תפקידי במסגרת ,הממשלה החלטת יישו� ניהול של כשנתיי� לאחר

 הכספי� את למצות יכולת� מאי, מחד, בנגב המקומיות הרשויות של בחולשת� ושוב שוב

תמיד עולה  השאלה מה  מאיד . ולא כל שכ� תקציבי� רוחביי�/נושאיי� הייעודיי�והמשאבי� 

 בהכרח שלא, הממשלה משרדי של  'שאננות�'מניע את המשרדי� הממשלתיי�? מאי� נובעת 

 את ימצו אכ� המקומיות שהרשויות להבטיח נית� ואי  הא�:  עצמ�  שואלי� או עסוקי�

מה נדרש מהמשרדי� על מנת לוודא יישו� עומק של החלטות הממשלה שה� . המשרדי� תקציבי

�  ?אמוני� עליה

 ממשלה החלטות שתי של צירופ� ע�'צוק אית�' ,  מבצע מאורעותו 2014קי+  לאחר, עקא דא

 הסוגיה עולה, הדרו� לפיתוח והשנייה עזה עוט�שדרות ו לפיתוח האחת &לפיתוח הנגב ייעודיות

 , מיליארד 2.3 &כ של תקציבי סכו�ההחלטות האחרונות מאגמות עבור הנגב  .חומרתה ביתר

 הרשויותהנגב ו לפיתוח תקדי� חסרי תקציבי� של פעמית חד הזדמנות זוהי. יחד ההחלטות שתיב

 להיספג עלולי�חוסר היכולות של הרשויות לשאוב את התקציבי� , אלה לאור . החשש שבנגב
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רית, ו, הניעה אותי כראש אג� במשרד בעל ראייה אזהאוצר ובמשרד הממשלה במשרדי חזרה

. שורה של חסמי� וגורמי� מעכבי� ג� רבי של תקציבי� אלהלבחו� אי  אפשר להבטיח מיצוי מ

וג� מקרב הרשויות והארגוני� המיישמי� בנגב ,  ,משרדי הממשלה –בקרב יוזמי ההחלטות 

ההחלטות לא  ,לא יעשו צעדי� של ממש למיצוי המשאבי�במידה ומונעי� את מיצוי המשאבי�. 

  .שלא תחזור הזדמנות ויאבד ,על הרשויות שבו,תשגנה את מטרות פיתוח הנגב, והנגב 

 החסמי� ,הקשיי� את מקרוב לבחו�, לי תנהישנ המחקר שנת את חדילי החלטתי אלה לאור

 החלטות ,בנגב כיו� שפעילות התקציב עתירות הממשלה החלטות יישו� את המעכבי� והגורמי�

� סייעול תהליכי� למצות שינסה ייחודי יישומי כלי ולגבש ,ממשלה משרדי מספר שותפי� בה

  . המשאבי� מיצוי את למקס�

  :המחקר עוסק בה� הממשלה החלטות

 האוכלוסייה של הכלכליי� והפיתוח הצמיחה לקידו� תכנית  –  3708 ממשלה החלטת •

 2011  מספטמבר החלטה, בנגב הבדואית

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/gov_decisions/des3708.pdf  

  2013 יולימ החלטה, לנגב ל"צה יחידות מעבר לקראת הנגב להיערכות &546 ממשלה החלטת •

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des546a.aspx  

, עזה עוט� ויישובי שדרות לפיתוח שנתית רב אסטרטגית תכנית – 2017 ממשלה החלטת •

  2014מאוגוסט  החלטה

&912e&24b1&aa35&http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b

71ed64f47de0&ItemID=577&8bbb&49eb&21cd&d271a6476a11&WebId=fe384cf7  

  2014 מספטמבר החלטה, הדרו� לפיתוח שנתית רב תכנית &   2025החלטת ממשלה • 

498F8B00485F/0/202523914.pdf&B95C&4C5F&B9DF&//www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/9AA355BBhttp: 
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  העניין בעלי
  

ארבע השותפי� ב משרדי הממשלהלמעשה כל   נמצאי� זהבעלי העניי� במחקר בראש רשימת 

כמי שהיו  ,משרדי הממשלה. למעט העיר אילת בנגב הרשויות המקומיותכלל ל וההחלטות הנ"

את ולהוציא לפועל יש� משימת� המרכזית כיו� היא לי . אלה ששותפי� בגיבוש ההחלטה

 העניי� בעלי אלהכל אחת מההחלטות. ולהביא להשגת המטרות שהממשלה הגדירה בההחלטות,  

 את מטרותיה המוגדרות בהחלטה: לקד� &למגזר הבדואי 3708לדוגמא: החלטה . הראשו� במעגל

 לשפר, הבדואיות המקומיות הרשויות את לחזק בנגב,  הבדואית יהיהאוכלוס של הכלכלי המצב

 המנהיגות ואת הקהילתיות את, החברה חיי את החיי� בה�, ולחזק תנאי ואת הכלכלי מצב� את

ה� לקוח מרכזי בכל אחת מההחלטות  הרשויות המקומיותהמקומיות.  הרשויות ביישובי

� יחד להצמיח את הנגב והרשויות ה� מרכיב מרכזילחוד וכול מההחלטות גמת כל אחתאשמ 

מוכווני� לרשויות . בחלק� מסעיפי ההחלטות האלה מיועדי� לצמיחת הרשויות חלק ,. כ בתוכו

למחל� שיבחר על  היישוב רהטלתכנ� ולבצע  חיבור תחבורתי של "  &: משרד התחבורהספציפיות

תקציבי�  ב הסעיפי� ה� וא  ר .משרד התחבורה) – 2025(מתו  החלטה ...." 6תוואי כביש 

עודיי� לכל יבאמצעות כלי� ממשלתיי� י ,בשלב היישו�בי� הרשויות חלק תכללי� שאמורי� לה

משרד. כחלק מהכלי יקבעו הקריטריוני� להעדפת הרשויות, אלה לא מפורטי� עדיי� בתו  

  ההחלטה. 

ועלי� בנגב ומשאבי� ספציפיי� מוכווני� הפ ארגוני� ומוסדות,גופי� בעלי עניי� נוספי� ה� 

להתמודד על זכיה בתקציבי� כחלק מיישומ� באמצעות כלי היישו�  ש ביכולת�שיאליה� או 

כניות להשלמת השכלה למבוגרי� שכלה: משרד החינו  יפעיל מגוו� תהשלמת ה" הממשלתיי�. 

. )5/ב/3 סעי� 3708 החלטה(" בדגש על נשי�, מרמת טרו� יסוד ועד להשלמת תעודת בגרות

גופי� חיצוניי� כמו קר� רש"י, מוסדות כמו מכללת קיי  ל ידיהפעלת התכניות תבוצע בדר  כלל ע

  וכדומה.

להנחות את מרכז ההשקעות להביא בפני מנהלת ": , לצד עסקי� בנגבגופי� וארגוני� עסקיי�

נגב...כ  שיקבעו  מרכז ההשקעות הצעה לתיקו� כללי המנהלה בנוגע למפעלי� הזכאי� למענק

"משרד התיירות ).  14סעי�  2025(החלטה  קריטריוני� מיטיבי� למפעלי� קטני� ובינוניי�..."

ישובי עוט� עזה באמצעות� יזמי� ועסקי� בענ� יקבלו יעו+ מקצועי ייפעיל חממות תיירות ב

  /ב)32 2017(החלטה  ממומחי�..."

, ליו� ימ 2רי� לפיתוח מנהיגות צעירה, יוקצו עבור הקמת מרכזי נעו" :גופי� וארגוני� חברתיי�

על פני שנתיי�. הממשלה רושמת לפניה את הודעת קר� רש"י והג'וינט כי ישתתפו במיז� 

  / א)34סעי�  2025(החלטה בשיעור...." 

שפר את רשויות או אחרי� נועד ל ,בסופו של דבר כל סעי� החלטה מוכוו� גופי� : תושבי הנגב

  כל אחד מתושבי הנגב א� באופ� ישיר וא� באופ� עקי�. הנה ישממנו ימער  החיי� בנגב 

"  �לבצע  הכשרה  מקצועית  לצור   הרחבת  הפעילות  בנגב עבור חשמלאי�  ורתכי�  וכ

הכשרה  למקצועות אחרי� בענפי התעשייה ובענפי� נוספי� במסלולי הכשרה, בי� היתר להכשרת 
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   .) 8/א/5סעי�  546( החלטה " 2017 – 2013עובדי� תו  כדי  עבודה בשני� 

  

" על מנת לקד� את השתלבות� של הבדואי� בנגב בתעסוקה, לגוו� את תעסוקת� ולשפר 

את הכנסת�, תתבצע השקעה בקידו� ההתמדה בלימודי�, בצמצו� הפערי� ובשיפור ההישגי� 

בור לימודי הלימודיי� של ילדי� ובני נוער, משרד החינו  יפעיל תכניות הכוללות שעות תג

לתלמידי� מתקשי�, השלמת בגרות לנבחני משנה, אבחו� ואיתור לקויות למידה וליווי תלמידי� 

  .)1/ב/3סעי�  3708(החלטה מאובחני�....." 

להפעיל תכנית להשמה, סיוע וליווי במציאת מענה ": המעונייני� לעבור לנגב אזרחי ישראל

ידי שירות &מודל שיגובש עלעל פי התא� תעסוקתי לבני זוג של אוכלוסיית משרתי הקבע ב

התעסוקה בשיתו� ע� הממונה על התעסוקה ומנהל המעבר דרומה במשרד הביטחו�, וכ� לעובדי� 

במקצועות נדרשי� המעונייני� להעתיק את מקו� מגוריה� לנגב ולבני זוג�, בהתא� למודל 

  .)6א/ 5סעי�  546(החלטה  "ידי שירות התעסוקה בשיתו� ע� הממונה על התעסוקה&שיגובש על

מכא� שבעלי העניי� לכל ההחלטות ה� רבי� ומגווני� מרשויות ומוסדות , עסקי� וחברות ועד 

  תושבי הנגב הקיימי� והעתידיי�.
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  מטרות המחקר
  

 &המחקר מתייחס לארבע החלטות ממשלה ייעודיות לנגב. כל אחת מההחלטות משתפות למעלה מ

 כול�. בי� שלוש לחמש שנות ביצוע &תקציב ורב שנתיותמשרדי ממשלה, וכול� עתירות  8

  י. דעמתייחסות לאזור הנגב והרשויות המקומיות מהוות לקוח מרכזי בכל אחת מה�, א� כי לא בל

  

  שלוש המטרות ינחו את המחקר:

  .ממשלהההחלטות  מיצויאת גורמי� המעכבי� זיהוי הכשלי� וה א. 

   החלטות ממשלה. ב. איתור מער  של כלי� שיאפשרו מיצוי 

     על להתגבר שיאפשר מקומיות ורשויות ממשלה משרדי בי� מחברה חדש כלי ויישו� גיבוש. ג

  .הממשלה החלטות מיצוי של המידה את וישפר חסמי�   
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  תהליך המחקריה
  

  : עבודה אפיקי מספר  כלל המחקרי התהלי 

 בכירי� ממשלה פקידי ע� מפגשי� באמצעות ממשלה החלטות במיצוי החסמי� סוגית ליבו� .א

  .ציבורית ובמדיניות המקומיות הרשויות בחקר העוסקי� אקדמיי� וחוקרי�

 באר+ מקומיות רשויות של ביכולות הנוגעי� שוני� ממקורות ומחקרי� ספרות קריאת .ב

  ולממשקי� שבי� שלטו� מרכזי לשלטו� מקומי. 

  במטות משרדי הממשלה  ובמחוז הדרו�, מה� כאלה  &בממשלה בכירי� פקידי� ע� ראיונות .ג

 הממשלה החלטות שעוסקי� בגיבוש החלטות ומעקב יישו�, וכאלה העוסקי� בעיקר ביישו�   

 לא או ,שהצליחו מקומי שלטו� ופקידי בנגב רשויות ראשי ע�  ראיונות בנוס�,. הנדונות בעבודה זו

גורמי� במרכז השלטו� . ייעודיות להממש החלטות במסגרת ממשלה תקציבי למצות ,הצליחו

  .המקומי ומרכז המועצות האזוריות

 ובחינת, והמחקרי המקצועי מהשיח המתפתחות תובנותועיבוד החומרי� שנאספו לידי  מיצוי .ד

 ולמשרדי לרשויות לסייע שעשויי� ופתרונות כלי�, עבודה לאפיקי אלה תובנות לתרג� היכולת

  .התקציבי� את למצות הממשלה

ארבע החלטות הממשלה הנדונות  יעודית לרשויות בנגב למיצוי תקציביגיבוש ויישו� תכנית י ה.

המכו�  צוות אג� נגב וצוות מקצועי של  גובשה יחד ע� '0.2'מעגלי� בנגב תכנית בעבודה זו. 

  .)8(ראה פרק  ג'וינט ישראל – למנהיגות וממשל באלכ"א

  

ציטוטי� של  כללתסוקרת את החסמי� העיקריי� במיצוי החלטות הממשלה תו  ה העבודה

שלה� ביישו�  עבודה היומיומית גורמי� שוני� בשלטו� המרכזי והמוניציפאלי העוסקי� ב

. , מצביעה על מספר כלי� שיכולי� לסייע במקסו� מיצוי החלטות הממשלה. העבודהההחלטות

'תכנית פרק ייחודי מתייחס ל� כרעיונות ליישו� עתידי. חלק מהכלי� חדשי�, חלק מוצעי� כא

  ארבעה שלבי�.עד כה שגובשה במסגרת שנת המחקר, מתוכה יושמו ' 0.2מעגלי� בנגב 



22  
 

  מים במיצוי תקציב החלטות ממשלהחס 

  

 שני'. שחקני�'ו מרכיבי� מספר הממשלה שבהחלטות והתכניות התקציבי� מיצוי ליכולת

 .מקומיי� וגופי� המקומיות הרשויות לצד מחד הממשלה משרדי :ה� המרכזיי� השחקני�

 את השטח כלפי דוחפי� ממשלה משרדי כמו שחקני� בו מהאופ� מורכבת המיצוי יכולת

 מקומיי� וגופי� המקומיות הרשויות של והמוכנות מהיכולת ומאיד , והתקציבי� המשאבי�

 החלטות גיבוש תהלי מ החל ומתגבשות מתפתחות אלה יכולות . הללו המשאבי� את לשאוב

 היישו� אופ� דר , שבהחלטה מהתמיכה ליהנות האמורי� ההחלטות מושאי ע� והקשר הממשלה

 רמת של למרכיב. ההחלטות את ולממש לבצע מנת על הממשלה למשרדי שיש היישו� כליו

 על משמעותית השפעה ביניה� והדיאלוג השיח ומידת והרשויות הממשלה משרדי בי� היחסי�

  .שבהחלטות ההזדמנויות של והמיצוי היישומיות מידת

בפרק זה נדו� ביכולות ובחסמי� של כל שחק� במטריצת הכוחות: שלטו� המרכזי וברשויות 

המקומיות, בכל אחד משלבי העשייה, משלב גיבוש ההחלטה ובשלבי יישומה, ונתייחס לממשקי� 

  שביניה�.

  ממשלה החלטות מיצוי ביכולת המרכזיי� המשתני�:  1 טבלה

  יישו� ההחלטה  גיבוש ההחלטה  

מרכיבי השלטו� 

  המרכזי

  

  1תת פרק    

  

   2תת פרק       

מרכיבי הרשויות 

  המקומיות

  

   3תת פרק    

  

   4תת פרק       

  

מרכיב השלטון  -שלב גיבוש ההחלטה -מרכזיים במיצוי החלטות ממשלה חסמים. 1

  המרכזי 

  

חשיבה על מנת לבחו� את מידת המיצוי של החלטות ממשלה ה� חשוב לציי� שנעשתה בעבודה זו 

החלטות ספציפיות  4& מהזווית הממשלתית וה� מהזווית המקומית, היא נותנת דגש כאמור ל

נעסוק בעבודה בהסתכלות גנרית על השחקני�  שהושתו על הנגב בשני� האחרונות, ע� זאת

לא לנתח את המהלכי� בכל החלטה בחרתי לפיכ  המרכזיי� ועל תהליכי הגיבוש והיישו�. 

  לגופה.

 על הממשלה של מדיניות והיישו� המשילות ביכולת מרכזי כלי ה� ממשלה החלטות כאמור

 והמדיניות המרכזיי� המוקדי� יישו� את כלל ר בד מבטאות אלה החלטות. השוני� משרדיה

 אלה או הבוערי� הנושאי� וקידו� המדינה ניהול אופ� על בהחלטותיו הפוליטי הדרג ורהשמ

. שלה� והמשילות הממשלתי היו� מסדר כחלק לקד� מבקשי� הפוליטי והדרג שהממשלה

 והפעולות הדרכי� את שתציע זו היא, השלטונית הרציפות על ששומרת המקצועית הפקידות
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 על לפתח יכולהש חדשי� כלי� או ,הקיי� הכלי� בסל לה שיש הכלי� את כ�ו תהמדיניו ליישו�

  .המדיניות את לקד� מנת

 מתמחה אחד שכל, רבי� משרדי�מ  המורכב אורג� היא ההממשל כי לזכור חשוב כ  בתו 

 אינו א  ,תור�ו רצוי הינו אינטגרטיבית עבודה לצד המשרדי� בי� והממשק, ויעודי ייחודי בתחו�

   .הכרחי תנאי

  

  הההישענות על עבודה מקדימה וסדור האופן שבו מתקבלת ההחלטה ומידת  1.1

 גיבוש באופ� הקשורי� חסמי� מספר מצאנו הממשלה החלטות מיצוי על מהמחקר כחלק

 היישו� .התגבשותה בתהלי  כבר נקבע ההחלטה יישו� של DNA מה שחלק דומה. ההחלטה

 והאופ� ומהמידה ,ההחלטה גיבוש בתהלי  משרדי&הבי� הממשלתי הדיאלוג מאופ� מושפע יהיה

 מעי� מהווה הזה הדיאלוג אופי .האזוריי� והגופי� הרשויות & ההחלטה מושאי ע� השיח של

 על המסתמכות תקציב ועתירות סדורות החלטות רוב פי על. ההחלטה יישו� מידת לגבי מנבא

 גבוהי� יישו� סיכויי בעלות ה�, השותפי� הגורמי� בי� שיח במהלכה שהיה ארוכה מטה עבודת

 אסטרטגית עבודה על נשענה היא. ל"צה למעבר האזרחית להיערכות 546 החלטה כמו. יותר

 מעברמ הזדמנויות את למצות מנת על ממנו שנדרש למה כיו� הנגב בי� הפער מידת את שנתחה

 והמהל  חדשי� כלי� עמה נושאת ,רחב נתוני� בסיס על נשענתה , זה מסוג החלטה. לנגב ל"צה

 כאלה החלטות של המיצוי סיכויי. לשטח והתאמת� הכיווני� את לבחו� היתר בי� מקפיד הסדור

  .יותר י�גבוה  זה מסוג

אחת התובנות שהתגבשו בשני� האחרונות היא שכדי למנוע חסמי� ביישו� כדאי "

להביא החלטות כמה שיותר מוסכמות בקרב משרדי הממשלה, לנתח את מבנה היישו� יחד ע� 

הגיבוש , כשמשרדי� מגיעי�  השותפי� כדי לנסות לעלות על כמה שיותר בעיות צפויות כבר בשלב

אש משרד ר( ומבטיח פחות חסמי� בהמש " ות והסכמות בשלבי� המוקדמי� זה מפשטנלהב

 .הממשלה) 

  בעיה נוספת היא מידת קבלת ההחלטות על בסיס נתוני� ברורי� לעומת הלכי רוח ותחושות.

בי� קבלת " העדר נתוני� ברורי� ומוחלטי� מהווה סיבה מרכזית לכ  שעובר זמ� רב 

ח מ  נתוני� אלא הלכי רומה. חלק מההחלטות מתקבלות לא על סההחלטה לתחילת יישו

מחייב ברורי� על מנת לחלק תקציב,  לקבוע קריטריוני�  שי. אבל היישו� במסגרתו ותחושות

שרק אחרי קבלת ההחלטה מתחיל איסו� כ  קורה לא פע�  נתוני� ברורי� וחד משמעיי�. 

ס  כל מער  מלמשל, ריוני� ולחלוקת התקציב. ד לפיתוח התכנית הקריטשיהווה מס הנתוני�

 לוטי� בלבד!" יפי 3של בלב ביצוע התכניות בדוח טרכטנברג ,ארבע שני� אחרי אנחנו נמצאי� 

  משרד ראש הממשלה).(

 

 מההחלטה מושפעיםה של השיתוף מידת 1.2

למש  הזמ� בו מתגבשת ההחלטה יש השפעה על מידת המיצוי והיישומיות שלה. ככל שהזמ� אינו 

זמ� עבודה מול הרשויות או כל מושא אחר זוכי� ללחו+ ויש מעט אור  רוח, מגבשי ההחלטה 
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יכולת של הרשות להיות מעורבת בזמ� כתיבת ההחלטות, השיתו� של הרשות והלהחלטה. 

ימוש של התוכנית. מעורבות הרשות מביאה עמה דיוק במענה לצרכי�, את סיכויי המ י�מבטיח

 .לה ג� להציע פרויקטי� זמיני� שהיא מבקשת לקד� תחדות לגבי מה  ישי� ומה לא, ומאפשר

מגדילי� את הפוטנציאל  והיא בוחרת אות� ג� לאור מידת חשיבות� וג� לאור זמינות�, כל אל

משפר רשות המקומית ג המתפתח בי� המטה הממשלתי להיישומי, ואת מחויבות הרשות. הדיאלו

את ההבנה של הצרכי�, מחזק את הקשר והמחויבות בי� שני הצדדי� כבר בשלב הגיבוש ו'קושר 

  קשרי�' לקראת שלב היישו�.

 בשטח הציבורית הפקידות לבי� הממשלתית הפקידות בי� שנוצר האישי בקשר משהו"

 מול� לגמישות ג� כמו בעיקר ממשלה החלטות של ולניסוח לעיבוד שגור� הרשויות וראשי

 של בעיה שיש הבינה הפקידות עזה עוט� על בהחלטה. זור� יותר להיות. ויעבוד נכו� מה ולהבנה

 לפיתוח המשרד( " המושבי� את לפצות כלי� למת�, לזה קשובה תהיוהי מושבי� מול קיבוצי�

  )אזורית במועצה אסטרטגית יחידה מנהלו והגליל הנגב

 די ה� .הרשויות מול לבדוק זמ� כמעט אי� ,זמ� לח+ תחת מבוצע ההחלטה כשגיבוש מאיד 

 על שכ� כל ולא ההחלטות דיוק לגבי משמעותית השפעה יש זו לעובדהו, משפיעות ולא מנותקות

 ראש במשרד בעיקר שמצייני� הדוגמאות אחת .בהמש  הרשויות של המיצויו היישו� יכולת

 לאור והחלטות יבתקצ עתירות ממשלה החלטות של המרכזיי� היזמי� אחד שהוא ,הממשלה

 :כרמלב השריפה אסו� של הדוגמא היא ,חירו� מצבי

יתה לו משמעות לגבי האמו� יהדיאלוג ע� השרי� והמשרדי� לפני קבלת ההחלטה ה" 

את שר לאור ההחלטה. הבאנו  ש� תכניותיולישל הממשלה בצרכי� וביכולת של השטח לבצע 

האוצר לשטח  להראות לו בשטח איפה הקשיי�. לאור ההבנה מקרוב של האתגרי� והקשיי� 

 & הקצה האוצר סכו� גדול יותר לתוכניות מניעה עתידות. דברי� שרואי� מכא� ולא רואי� מש�

  .)עירראש ( "יראו ג� ש�

  

  הממשלה משרדי על השפעה בעל מתכלל העדר לצד הממשלתי בסל שאינם בכלים גמישות העדר  1.3

 קוד� ומתאפשר לשטח להעלות את הצרכי� לצור  גיבוש ההחלטות,הסעי� ה במידה ומתקיי�

חוסר הגמישות של הכלי� הממשלתיי�, ואי החפיפה בי� : חסמי� אחרי�לעיתי� נתקלי� בשני 

יכולה להעלות רעיונות ופעולות שיתרמו לפיתוח ולעשייה אשר פעילות של משרדי� שכני�, 

 א  בשלב גיבוש ההחלטה אי� את הקשב לעבד� ולהביא לשיתו� פעולה בי� משרדי:  ,יתהממשלת

" הבעיה הרבה פעמי� היא ביכולת לתא� בי� משרדי� וכלי היישו� שלה� לבי� רשויות. 

לדוגמא הצור  של מועצה אזורית אשכול באזור תעסוקה לעיבוד חקלאי. זה משהו שמשרד 

אי� כלי� לעזור מאיד  חקלאות משרד הל.ת התעשייתית הכלכלה אינו מכיר כתחו� החקלאו

 . זה ציר שאינו חד דיסציפלינארי ומחייב: הקשבה לצרכי השטחנטו  שאינה חקלאית תעסוקהל

בי� משרדי� שלא� אחד מה� אי� כנראה את הכלי האולטימטיבי+ גמישות של כל  שיתו� פעולהו

. ולבנות כלי משות� חדש לי� קיימי�מכנדרש כא� לחרוג  ג� א� משותפת ר מטרהימשרד לצי

בי� המשרדי� אפשר  שיתו� פעולהאבשלו� ע� קצת יצירתיות ואזור התעסוקה במקרה הזה ב

עדר יה .לאזורוקריטית אינהרנטית של עשרות אנשי� שהיא עסוקה תהיה לפתח אזור של� ל
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המשרדי� שיכול העדר מתכלל אחד בעל השפעה על ולחצי הזמ�  א  בעיקר האינטרס המשות�,

להכתיב את הצור  ולאל+ את המשרדי� לעבד רעיו� חדש, אינו מאפשר גיבוש רעיו� ויישו� בעל 

  מועצה אזורית אשכול).( "השפעה אזורית

  

 בהחלטה חלק הנוטלים הממשלה משרדי בין השותפות של והגיבוש הבנייה אופן 1.4

 החלטות מרבית & הממשלה בעבודת משמעותי אתגר מהווי� משרדיי�&בי� פעולה שיתופי

 החסמי� מ� ניכר וחלק אחד ממשרד יותר על ביצועית אחריות מטילות הביצועיות הממשלה

  כי 20132& מ הממשלתי השיתו� מדרי  מציי� כ . השיתו� את לממש בקשיי� נעוצי� בביצוע

 של ההצטרפות מניעי לכ�. משרדי� בי� ממחלוקות נובע ממשלה החלטות ביישו� מהחסמי� 23%

 שהתועלת מהאמונה בעיקר לנבוע צריכות ,תקציב עתירות החלטות בעיקר ,להחלטה משרדי�

 שיתו� כי הבנה. בשותפות הכרוכות והעלויות מהזמ� יותר גבוהה תהיה בה מהצדדי� אחד לכל

 לרוב היא אחד גו� ידי על מטופלות להיות יכולות לא אשר מורכבות לבעיות פתרו� הוא הפעולה

 המדיניות את תקד� אכ� בהחלטה השותפות כי והאמונה ההזדהות כ  .להנעתו 'הדבק נקודת'

 למשרד כי וההבנה, הזמ� באותו בה עוסקת כולה שהממשלה המרכזית הסוגיה את, המשרדית

 ,פע� לא. ובאזור בתחו� מעשייתו אינטגרלי כחלק הכולל במהל  שות� להיות חשוב הממשלתי

  של בחינה'. למהל  מחו+ נשאר לא' כי בתקצי עתירת בהחלטה שותפי� עצמ� מוצאי� משרדי�

 אופ� ההחלטה של הגיבוש בשלב נדו� ולא במידה כי,  מלמדת החלטות יישו� מהלכי מספר

  . אינהרנטיות יישו� בעיות יהיו, המעורבות ומשמעות

 הנושא הוא שלה היישומיות מידת את ההחלטה של הגיבוש בשלב כבר המנבא נוס� גור�

 תוספת קבלמ שאינו או מקבלו ההחלטה לטובת מתקציבו מפריש המשרד מידה באיזו. התקציבי

 . תקציבית

להיערכות האזרחית למעבר צה"ל לנגב הצטר� בסו� התהלי  משרד התרבות  546בהחלטה 

והספורט להחלטה. הוא דרש תקציב נוס� א  לא קיבל והוזמ� להפריש מתקציביו מתו  הבנה 

כיו� מושת על הנגב וצרי  לבוא לידי ביטוי בהקצאות התקציביות. הלכה שהדגש הממשלתי 

(מדרי   משרד התרבות והספורט אינו מייש� את חלקו בהחלטהשנתיי� לאחר ההחלטה  ,למעשה

  .3)2013 ,השיתו� הממשלתי, מודל לשיתופי פעולה בי� משרדיי�

 

  מידת ההשפעה הפוליטית על גיבוש ההחלטה 1.5

סקות בהפניית קשב או העברות תקציב שעו, החלטות נובעות מצרכי� פוליטיי�היש החלטות  

 ת שיש לה השפעה על הדרג הפוליטי ו/אואו רשו ,גורמי� חשובי� לממשל ל ידיע מקוד�לתחו� ש

לא בוחנות לעומק את  מידת היישומיות  דר  כללב לה. החלטות מסוג זה בהדרג הפוליטי מחוי

להשתיק את הלחצי�'. החלטות כאלה מרכזות לעיתי� תקציב ' העתידית, ה� נועדו לעיתי�

את  למצות ,רשות/מוסד  &שיכולת המימוש שלו מזערית ה� מהפ� המשרדי וה� מיכולת המקבל

                                                        

2 http://www.theinstitute.org.il/files/pictures/articles/shitofiypaola_madrich.pdf  
 כלעיל 3
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מיצוי של בבשל העדר מוכנות וזמינות ביצוע או העדר יכולות ברשות המקומית  התקציב, א�

 .בשנה ספציפיתתקציב 

ממשלה את ההחלטה על התוכנית האסטרטגית לשדרות באופ� זה מסמני� פקידי " 

אכ� שיפרו . הלחצי� ירדו כלפי מטהועוט� עזה שמיקדה הרבה תקציבי� לעיר המרכזית שדרות. 

משרד ( "של הרשות שאלה גדולה לגבי יכולות הביצועא  יש . של שדרות מאוד את הסל התקציבי

  .ראש הממשלה)

 

 עיתוי קבלת ההחלטה 1.6

  �עיתוי קבלת ההחלטה קרוב ככל שעל מידת היישו�.  מידיעיתוי קבלת ההחלטה משפיע באופ

  .יכולת המיצוי קטנהיותר לסו� שנת העבודה 

  

יחידות תכנו� ואסטרטגיה  ל ידיע ר  כללתהליכי גיבוש ההחלטה וכתיבתה נעשי� בד 1.6.1  

 היחידות המקצועיות  ל ידינקבעי� ע לעומת זאת תהליכי היישו�, הממשלה הגדולי�במשרדי 

ודומיו). כל  זי יחידות השטח כמו מחול ידיפעמי� הביצוע עצמו יבוצע ע( במטה המשרד הממשלתי

בארסנל הכלי�  סעי� החלטה יצא לביצוע באמצעות כלי� זמיני� של המשרד המצויי�

זמ�. כ  שככל  הסעי� לכלי הייעודי ופרסומו אורכי�תרגו�  .הממשלתיי�/הנהוגי� במשרד

  השנה הסיכויי� ליישומה באותה השנה נמוכי�.שתתקבל ההחלטה בסמו  לסיו� 

          

סמוכה ו בה היא מתקבלת, ככל שפריסת התקציב ליישו� ההחלטה מתחילה באותה שנה 1.6.2  

ליישו� ההחלטה:  זמ� ההתארגנות צוי התקציב באותה השנה קטני�:סיכויי מילסו� השנה, 

, דוחה דומיה�� ופרסומ�, הפרשות התקציבי�, הדיאלוג ע� המשרדי� השותפי� וגיבוש הכלי

דחית תחילת סיכויי מיצוי התקציב באותה השנה נמוכי�. . משמע, היישו�עיתוי תחילת את 

  היישו� בשנה הראשונה גוררת:

  תקציב השנה הראשונה יצטבר לשנה העוקבת ולשני� הבאות &       

  ידרוש אורכה נוספת. שני� בה� מופעלת ההחלטה   המשלעיתי�,  &       

  

 החלטות של התקציבי המיצוי בקרת 1.7

 שנה בכל להתבצע אומנ� חייבת החלטות של התקציבי המיצוי בקרת כי לציי� ראוי זאת ע�

 להתקבל יכולות ומסקנות בחינה א , מיצוי אי על השותפי� לגורמי� ולהאיר ההחלטה חיי לאור 

שלוש עד  טווח ארוכות בהחלטות כי מראה ממשלה החלטות בהפעלת ניסיו�. הפעלתה בסו� רק

  .    ליישומה האחרונות בשני� ממוצה התקציב עיקרחמש שני�, 

 עולה השנתי הדוח מתו ,  2013 ביולי 14  &ב התקבלה ל"צה למעבר הנגב להיערכות 546 החלטה

 לטיוב עדי� אנו'  חייה'ל השלישית בשנה רק, כלשהו תקציבי מיצוי היה לא סעי� בא� כי

 ויציבו לשנה משנה עוברות התקציב שאריות. השטח של מיצוי ויכולת תקציבית זמינות, תהליכי�

 הרביעית בשנה התקציב את למצות & כבדה מטלה והיישו�  ההחלטה לקוחות השטח גופי בפני

 להקמת הזמ� לה� דרוש, מוסדות/ גופי� של הקמה בתהליכי העוסקות החלטות. והחמישית



27  
 

 ותכנו� גיבוש שלב, והתנעה התארגנות זמ� לו נדרש, הגו� שהוק� לאחר, מקדמי כשלב הגופי�

 החלטה( הביוטכנולוגי המכו�: לדוגמא.  הדרגתי באופ� התקציבי המיצוי יתחיל  אז ורק, עבודה

) , 2008 מאוגוסט 3954'מס החלטה( מתחדשת לאנרגיה טכנולוגי  מרכז), 2005 מנובמבר 747' מס

 לפעולות הראשונות השני�). 2013 ממר+ 2991'מס החלטה(  בינלאומית ספורט עיר אילת

 המקרי� ברוב, דל בה� התקציבי המיצוי ולכ� ותכנו� גיבוש לשלבי מיועדות התלו ההלו ההחלטות

 שהצטברו התקציב שאריות יסוד על נוספות שני�  במספר ההחלטה הארכת הגופי� מבקשי�

  .הראשונות בשני� מיצויו מאי

  

מרכיב השלטון  –שלב גיבוש ההחלטה  - חסמים מרכזיים במיצוי החלטות ממשלה . 2

  המקומי 

  

ובשני�  ,יש לציי� כי העמדת השלטו� המקומי במוקד העשייה הוא מהל  חשוב ביותר של המדינה

כפי שראינו בסקירת הספרות האחרונות יותר ויותר משימות מוטלות על הרשויות המקומיות 

מתו  אינטרס של הממשל המרכזי להפו  את הרשות המקומית לבעלת בפרק המבוא. זאת 

  ).2009, בארי 2014(אפרתי, שריג וברנדר השפעה ישירה על איכות חיי תושביה 

  

השלטו� המקומי מורכב מנציגי� נבחרי� העלולי� להתחל� מידי סבב בחירות בשל השינויי� 

רובה ככולה קבועה ונשארת המוניציפאלית, � ברשויות, לצד זאת הפקידות המקצועית הפוליטיי

ח האד� וכחלק מהרציפות השלטונית. למרות זאת, ברב הרשויות בפריפריה עולה סוגיית איכות כ

  כסוגיה מאוד מרכזית בהצלחה ובהישגי� של הרשות המקומית. 

ה של בה� לבי� חזקתה או חולשת א המשרתנמצא שיש קשר בי� החוזק המקצועי של כ"" 

הרשות. בפריפריה אנו מבחיני� באופ� מובהק בי� המגזר הכפרי שהפקידות המקצועית בו בעלת 

, לעומת הפקידות המוניציפאלית מקצועיות הנחשבות כחזקות ותק ובעלת יכולות ,יציבות

  . משרד הפני�) (" חלשה ר  כללברשויות העירוניות הפריפריאליות שבד

תכנית  ברשויות באמצעותח האד� ויפור וטיוב כו� פועלת תכנית של משרד הפני� לשכי כי צוי�י

ח אד� צעיר ודגל "עתידי� לשלטו� מקומי" שמטרתה להכניס למשרות ברשויות המקומיות כ

בעל השכלה שיוכל להניע מהלכי� ולשנות את אופי  ,עודית לשלטו� המקומיישעבר הכשרה י

 המקומיות מספרבהיבט הרשויות בשלב גיבוש החלטות ממשלה יש  וומי ויכולותיקהשלטו� המ

  .חסמי� נוספי�

  

  פרויקטיםזמינות  – ההזדמנויות חלון את לזהות היכולת 2.1

הרשויות בהיבט גיבוש החלטת ממשלה בעלת השפעה על אזור או על רשויות, יש בה הזדמנות  

התקציבי� לפרויקטי� או תכניות שהרשויות לנסות להשפיע על אופ� קבלת ההחלטה, על הקצאת 

לנסות להטות את סעיפי ההחלטה  לצרכי הפיתוח של , וזו הזדמנות מבחינת� ,רוצות לקד�

עתידיי�  פרויקטי�לביצוע (  רשות שיש לה פרויקטי� זמיני� . הרשויות המקומיות ושל האזור
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הציע את ללו� ההזדמנויות ותוכל למצות את חבשלב תכנו� עקרוני או תכנו� מפורט(בעדיפות),

  הפרויקטי�  כ  שיתוקצבו בהחלטת הממשלה.

"היכולת לזהות את חלו� ההזדמנויות ואת גבולות הגזרה , מה נית� ומה לא נית�, יכולי� 

לסייע לניסוח הרבה יותר מדויק של ההחלטה לשני הצדדי� ולבסו� למיצוי גבוה יותר. בשלב הזה 

הרשויות מאיד  להכיר את מגבלות המשרדי� והכלי� כשמתגבשת ההחלטה, היכולת של 

 �הממשלתיי� כל אלה ג� יחד, ישפיעו על כתיבת ההחלטה, הקצאת התקציבי� ובהמש  על אופ

  ( ראש מועצה אזורית).ויכולת המימוש" 

  

"רשות שעובדת נכו� יהיו לה פרויקטי� זמיני� שממתיני� במגרה לשעת כושר לביצוע. רעיונות 

דברי� שהרשות רוצה לקד� ועוד לא הצליחה. במידה ויהיו לה כאלה, חלק ממשרדי ותכנוני� של 

ממשלה יאפשרו לה להיות  מעורבת בזמ� כתיבת ההחלטות ולהציע פרויקטי� זמיני�. האינטרס 

המשמעותי של הממשלה שאכ� יהיה ביצוע וככל שהרשות תוכיח שזמינות ומוכנות הפרויקט 

� הכלי� המשרדיי� והיעדי� המשרדיי� באותה העת, משרדי גבוהה וככל שהפרויקט משתלב ע

  (משרד ראש הממשלה).הממשלה ישמחו לכלול אות� כחלק מההחלטה" 

  

 הכותבת את ההחלטות  –הקשר עם הפקידות המקצועית  2.2

מטות ב  המקצועית הבכירה ל ידי הפקידותתהלי  גיבוש החלטת ממשלה מבוצע בעיקרו ע

יש משרד דומיננטי שמקד� ומתכלל  ברוב ההחלטות עתירות התקציבמשרדי� הממשלתיי�. ה

 על ידיאת גיבוש ההחלטה. ההחלטות עתירות התקציב שעבודה זו דנה בה� עיקר� הותוו ותוכללו 

של משרד לפיתוח הנגב  שיתו� פעולהשתוכללה ב 546משרד ראש הממשלה, (למעט החלטה 

של ראשי הרשויות בה� עוסקת היכולת  ר).והגליל משרד ראש הממשלה ואג� התקציבי� באוצ

ההחלטה והיכולת של הפקידות המקצועית להיות בקשר הדוק ע� כותבי ההחלטה היא קריטית 

להעלאת נושאי�, ולניצול חלו� ההזדמנויות שנפתח לרשויות ולאזור. אלא שקשר כזה הוא 

י� הסגלי� הממשלתי הקשר הזה ב ,פונקציה של עבודה קודמת בי� הצדדי�, וככל שנסקר עד כה

כנית אסטרטגית ת,  2017דווקא  החלטה . ) 2008(ראה ב� בסט ודה�  והמוניציפאלי דל יחסית

הפקידות הצדדי�. היא דוגמא לקשר הדוק ארו  שני� שנוצר בי�  ,לפיתוח שדרות ועוט� עזה

החלטות רציפות בעקבות המצב הביטחוני המתמש   תהבכירה במשרד ראש הממשלה כמוביל

 ,עוט�ראשי הרשויות ואת הפקידות המוניציפאלית של הרשויות ב מכירה מקרוב את ,וט� עזהבע

ההיכרות הזו מאפשרת ג� להערי  מראש את יכולת המיצוי,  בעיקר של המועצות האזוריות.

כ  שההחלטה  מאפשרת לשלטו� המרכזי להיות קשוב יותר, ומבי� יותר לאור ליווי ארו  השני�. 

נכתבה בקשר הדוק והתייעצות ע� הרשויות מה שאפשר לה להיות מדויקת  2017 –האחרונה 

 יותר ומותאמת לצרכי השטח. 

" יש משהו בקשר האישי שנוצר בי� הפקידות הממשלתית לבי� הפקידות בשטח וראשי 

הרשויות שגור� לעיבוד ולניסוח כמו ג� לגמישות מול� ולהבנה מה נכו� ויעבוד . למשל הקשר 

גר� לנו הפקידות הממשלתית שמרוחקת מהשטח להבי�  שיש בעיה של קיבוצי� מול ההדוק הזה 

יתה קשובה לזה לתת כלי� לפצות את המושבי�. וזו בדיוק הדוגמא לסוג ההקשר ימושבי� וה
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ההדוק  וליכולת של השטח להשפיע על ההחלטה ועל הכלי� ליישומה..... חשוב לא פחות 

נמצאות בתו  התהלי  יודעות ג� את גבולות הגזרה שלה� שהרשויות האלה בגלל אור  השני� ש

וחלו� ההזדמנויות. ה� יודעות שמצב ביטחוני מקומי הוא העיתוי הנכו� לפעול למינו� החלטה, כי 

  .(משרד ראש הממשלה) יש קשב ממשלתי, יש חלו� הזדמנויות"

  מנכ"ל מועצה אזורית: 

רציפה ע� הדרג המקצועי חלק מהניסיו� והידע של הרשות המקומית בעבודה ה"

אתה בקשר ע�  & הממשלתי, נובע מרצ� משילות . לא משנה מי מתחל� ראש מועצה שרי� 

הפקידות ומייצר מחויבות, אמינות, אכפתיות, רצו� לסייע ועוד. כלומר אתה נסמ  על  רשת 

 הקשרי� ע� הפקידות במשרדי� השוני�, וג� על רשת פוליטית של ראש  המועצה. בשלב גיבוש

ההחלטה וכשיש ל  קשר ייחודי ע� הדרג המקצועי בממשלה, ניצול ההזדמנות מהווה קרש 

מהווה מבחינת  לפיד שעובדה קצת קפיצה חשוב לישימות ההחלטה. כל תכנית או תכנית מגרה 

היכולת להציב תכניות מהמגרה הביאה  2025אותו אתה גוזר בהזדמנויות שכאלה. למשל ב 

(משרד ראש באותו חלו� הזדמנויות "  &יות וזו הקצתה תקציבי�ליכולת לשי� לממשלה תכנ

  הממשלה)

  

 כמעכב בעבודת המטה הרשותית -הקשר הפוליטי 2.3

הקשר הפוליטי וההשפעה ההדדית בי� נבחרי הציבור  ברשויות והקשר ,מבנה הממשל בישראל 

 רשויות המזוהי�ראשי שלה� למרכזי המפלגות משפיע לא מעט על אופ� ההתנהלות הממשלתית. 

והקשר הישיר ע� ראש  על הקשר ע� השרי� חברי� במפלגת השלטו� סומכי� פעמי� רבותאו 

ב פיה באמצעות הדרג הפוליטי, שמחויהממשלה עצמו, ומנסי� לא פע� להשפיע על ההחלטה וסעי

  אליה�.

 יחד ע� זאת:

ו� המקצועי הדי  א אול�  הקשר הזה לא תמיד מממש את עצמו. הדרג הפוליטי מנחה " 

 �של מה תכיל ההחלטה, היכולות והכלי� וכ� התקציבי� המיועדי� הנגזרי� ה� מהמשרד וה

בדר  של  מנכ"ל המשרד והדרג המקצועי. והקשר הזה  פרי עבודהתוספתיי� ה� תקציבי� הה

דברי� ברוח זו  ,משרד ראש הממשלה ( "על גיבוש ההחלטה שישפיע  , זההוא זה שיקבע  כלל

 ).משרד להגנת הסביבהע"י מקורות בנאמרו ג� 

 שיהווה, ברשויות דומיננטי מקצועי גור� המרכזי בשלטו� המקצועית הפקידות מול שיעמוד ככל

 שותהר של ההשפעה כוח יהיה כ  ,משרדי�ב ההחלטה מובילי בעיני איכותית מקצועית סמכות

 כל. התקציב  חלוקת אופ� ועל התקציב על, ההחלטה תכולת  על יותר ומשפיע יותר גבוה יהיה

 בי� שמשלבת יקתמדו החלטה. ההחלטה ומיצוי המימוש אופ� על בהמש  ישירות משפיעי� אלה

 את ומבטיח מידי יהיה מימושה, השטח של והיכולות הצרכי� לבי� הממשלתיי� והכלי� היכולות

 הרשות ראש על ונשענות המרכזי השלטו� ע� בקשר מנוסות אינ� שהרשויות ככל. המיצוי יכולת

 &המוניציפאלית הפקידות של המיצוי יכולת על היא ידיתהמ ההשפעה ,הפוליטי הדרג ע� והקשר

 תהיה לפיכ  לביצוע וזמינותה הממשלה לפקידי קשר לה יהיה לא, ההחלטה את תכיר לא היא



30  
 

 הסגל בקרב' ראש הקטנת' של תהלי  לסמ� יודעי� הפני� במשרד מקצוע גורמי. נמוכה

  :המוניציפאלי

' ראש מקטינה' המקצועית הפקידות, פוליטית מחובר הרשות שראש ככל, בפריפריה"  

 ע� פוליטיי� קשרי� לה� שאי� רשויות דווקא. משאבי� בגיוס עוסקת ואינה לפסיבית והופכת

 הדרג מול שעובד ברשויות המקצועי הדרג של לעבודה עדי� אנו ש� דווקא, השלטו� מפלגות

 .)הפני� משרד(!" יותר הרבה ישיג ולפעמי� פחות הרבה משיג תמיד ולא, הממשלתי המקצועי

  

מרכיב השלטון  –שלב יישום ההחלטה  - חסמים מרכזיים במיצוי החלטות ממשלה . 3

  המרכזי 

 של ה� העבודה בתהליכי אחר מסוג חסמי� באי� לידי ביטוי ממשלה החלטות יישו� בעת    

 ההחלטה גיבוש לשלב ישיר קשר מהחסמי� לחלק. המקומיות הרשויות של וה� ממשלה משרדי

 ביצוע אחר ועוקב חוקר אשר, הממשלה ראש במשרד וחברה לממשל האג� .לעיל שנסקר כפי

 הממשלה משרדי של המרכזיי� החסמי�ער  מיפוי של , תקציב עתירות ממשלה החלטות

"קטלוג חסמי� ובצועי� של  מסמ  פנימי וצרנ כ  ממשלה החלטות ליישו� בדר  שלה� �והקשיי

 אחיד מונחי� ומילו� שפה ונוצרה ,ביותר המשפיעי�  חסמי�ה את הסוקר משרד ראש הממשלה"

 בתהלי  החס� למיקו� ה� מתייחסת העבודה: החסמי� ע� ורעיונית סמנטית להתמודדות

: שו�היי בתהלי  החס� הופעת שלב. משולב לעיתי� או חיצוני, משרדי פני� הוא הא� & היישו�

 נמני� החסמי� סוגי תחת. החיצונית הסביבה ע� בממשק או/ו ,לפועל בהוצאה, בהתארגנות

 א� ההחלטה את לייש� שאמור האד� חוכ, הרכש מתחו� חסמי� לצד, תקציביי� חסמי�

 לה� שיש סטטוטוריי� היבטי�, המחשוב, הלקוח בשורת &מחו+ וא� המשרד בתו  &מבית

 ומחלוקות משפטיות מחלוקות, רכש תהליכי, תשתיתיי� קטי�פרוי בקידו� בעיקר משמעות

 שתדע היעד לאוכלוסיית היישו� כלי התאמת מידת ג� אלה לצד. משרדי� בי� שיתו� פעולהב

  . התקציב את לממש

 שה� ההחלטות 4 לגיבוש שותפי� שהיו המרכזי בשלטו� גורמי� ע� שביצענו הראיונות מסדרת

 עבודהה את מאפייני� חלק�. היישו� שלבל מאפייני�  חסמי� מספר עלו, זו עבודה נשוא

 אמורה דבר של שבסופו ,משרדי� של משותפת עבודהב תלויי� חלק� המשרדי� של הפנימית

  .אזורי פיתוח על להשפיע

  

  ויכולת ביצוע משרדית התארגנות ליישום 3.1

  תרגום הסעיפים לכלים 3.1.1

צעדי שלטו�  בדר  כללהמנוע לגיבוש ההחלטות ה�  .החלטות הממשלה מתגבשות בזמ� קצוב 

מצד מהמנהיגות ר היו� הממשלתי, הבטחות שלטונית. לצור  יישו� מדיניות, קידו� נושא על סד

ההחלטה, עד מתי תפורס�  :לוח זמני� מותווה שג� לו יש את מער  השיקולי� שלויש הפוליטית 

עיתוי ההחלטה מניעי ההחלטה ומשפיע על מכתיב את  הל  הרוח הציבוריכש 'מכי� בברזל'כמה 

אינ� יורדות . הגיבוש הסופי של ההחלטות נעשה תמיד בלוח זמני� לחו+. ההחלטות ועוד
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היישו�, מתו  עקרו� מנחה שלא לחשק את מהלכי הביצוע ולהשאיר מרחב תמרו�  לרזולוציית 

לא רעיונות, ובחלק למשרדי� ולשטח. ע� זאת פעמי� רבות חלק מסעיפי� אינ� כלי� סדורי� א

סיו� מלמד שזמ� ההתארגנות להוצאת הכלי� לביצוע יהנ, שיש מאחוריה� כלי� סדורי�

במידה  או כלי� קיימי� כניות קיימותתלא מעט בהוא תלוי . , שונה ממשרד למשרדולפרסומ�

לבנות תהלי   החדשי� יכולי� להצטר� למהל  קיי�. בא� נדרשוהסעיפי�  קיי� ביצוע בפועלו

אור  הזמ� עד יישו� הכלי  וכדומה יעודיתימובנה מראש כמו קול קורא, מכרז, הוראת מנכ"ל 

מתאר  תהלי  ההתארגנות, והחלטה שאור  חייה קצר עד שנתיי�  ,. כשהתנאי� כאלהמשמעותי

אחת נותרה רק שנה  לבסו�ו מהל  ההתארגנות,למצא בשלב בו כמעט כשנה נדרש יעלולה לה

 על ידייתאר  היישו�  בדר  כלל�. נסייג עצמנו בכ  שא� אכ� לוח הזמני� שנוצר הוא כזה ליישו

  משיכת התקציבי� לשנה נוספת.

  

, דר  נסמ  על רעיו� או מתווה ללא כלי ישי� שברשות המשרד המבצעבמידה שסעי� ההחלטה 

י לביצוע ההחלטה, או להקי� גו� ייעודהגיבוש של הכלי ולעיתי� הצור  לקיי� פיילוט לבחינתו 

בשני� הראשונות נוכל להצביע על חוסר מיצוי, את זמ� ההתארגנות ואת מש  היישו�. כ  יאריכו 

 הנובע בעיקר מתהליכי התארגנות לקראת יישו�.

 עד, עבודה מודל לבנות וא� תכנית/כלי לגבש נדרש ,ההחלטה גיבוש לאחר ,פע� לא" 

 וחצי כשנה לארו  עלול בלבד המקדמי התהלי  .ליישו� אחרת דר  כל או קורא קול הוצאת

 הביצוע אופ� את הגדירה החופי המצוק בשיקו� בצור  שטיפלה הממשלה החלטת. שנתיי�

 התחיל לא דבר שו� אז ועד, ר"היו את שבחרו עד עברו שנתיי�. ממשלתית חברה באמצעות

בכירי�  במחוז דרו�  דברי� ברוח דומה נאמרו ג� על ידי גורמי�, )הממשלה ראש משרד(" לעבוד

  ).הסביבה להגנת משרדשל ה

 

 קיימת, עודייי תקציב או קונצנזוס מקבל לא י�ומס כשנושא ההחלטה גיבוש במהל  ,ועוד זאת

 לדוגמא. קצובה תקופה תו  הצעה לגבש מוביל משרד על ההחלטה במסגרת להורות היינט

 יעודיי תקציב להקצות מאמ+ נעשה ,ל"צה מעבר לקראת הנגב להיערכות 546 החלטה במסגרת

 ומשרד השיכו� משרד ,גליל ,נגב &עודיי�יהי שהמשרדי� אלא. ציבור מוסדות שדרוגו לבינוי

 ולא ,משותפת להסכמה הגיעו לא, אלה בתחומי� משרדיות תמיכות שלכול� ,ספורטהו תרבותה

 :  הבא בנוסח בהחלטה סעי� הוגדר  כל אי. מהאוצר תוספתי תקציב להביא יחד הצליחו

 הקמת לש� שלהל� הגופי� עבודת את לרכז והשיכו� הבינוי משרד ל"מנכ על להטיל"

מקד ל הממשלה החליטהלגביה� ש יישובי�( המטרה ביישובי ציבור מוסדות ושדרוג

 ג� בה וצעירה חדשה יהיאוכלוס משיכת שיאפשר מדרגה בקפיצת סיוע לצור  מאמ+

 מוסדות תכנית – להל�( ידו ועל אלה גופי� ידי על שיוגדרו לצרכי� בהתא�, )הקבע אנשי

, הכלכלה משרד: הבא הפירוט לפי, פעילות� על החלות די� לפי להוראות ובכפו�), ציבור

, החינו  משרד, בספורט להימורי� והמועצה הפיס מפעל ,והספורט התרבות משרד

  .החברתיי� והשירותי� הרווחה ומשרד והגליל הנגב לפיתוח המשרד

, זו החלטה קבלת ממועד יו� 150 בתו  משרדי&הבי� לצוות יגיש והשיכו� הבינוי משרד

 סעי� לפי הצרכי� בדבר והתאדו העבודה מנגנוני את הכוללת הציבור מבני תכנית את

� ציבור מוסדות של הקמת� התקדמות על משרדי&הבי� לצוות שנה מדי וידווח), 4( קט
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  ".הציבור מבני בתוכנית כמפורט

 

 משותפת נדה'אג גיבוש, משרדי בי� תיאו� שמחייב ממוש  עבודה תהלי , עצמו בפני זה בסעי� יש

 למול המשרדי� לי"מנכ ע� מובנה מהל  ולסכ�, אחר' מוסדי' אינטרס אחד שלכל למשרדי�

 וכל המוסדות  מצב  מיפוי דרש הצוות. משתתפי� רבי דיוני� שני התקיימו למעשה הלכה. האוצר

  .סתו� למבוי העיוהג כשנה למש  התארכה העבודה

 &הדרו� לפיתוח שנתית רב תכנית במסגרת שנתיי� אחרי עוקבת בהחלטה רק בסופו של דבר,

 על והבקרה המעקב מכוח ציבור למבני עודייי תקציב הוקצה, )זו עבודה מושא(,  2025 החלטה

 .המשרדי� ביוזמת שיבוא מענה יהיה ולא שאי� שהוכיח 546 החלטה יישו�

 ברשויות פנאיו בילוי חיי לפתח הצור  סומ�, להחלטה שקדמה אסטרטגית תכנית  במסגרת

 לעידוד חדשה תכנית לפתח, והגליל הנגב לפיתוח המשרד עצמו על לקח זו המלצה לאור. המטרה

 סטנדרטי� על  שישע� ונדרש, לחלוטי� חדש והכלי היות. המטרה ברשויות ופנאי בילוי עסקי

 גיבוש על העבודה כדי תו  ,ועוד זאת .חודשי� כשמונה קונספטה גיבוש תהלי  אר , ממשלתיי�

 ופנאי בילוי עסקי כבר  בה� שפועלי� כאלה רשויות בי� מהותית שונות שיש ההבנה נוצרה הכלי

, )tailor made" (רשותית חליפה" להתאי� מגמה ומתו  זאת לאור. בפיתוח� לסייע שיש לכאלה

 ,כ . רשות לכל שונה תכנית ונבנתה, שגובשו המנחי� הקווי� תחת וגיבוש אפיו� תהלי  נבנה

 לעומת, התוכנית יישו� מתחילות הרשויות 6 מתו  4 &כ ההחלטה יישו�  תחילת אחרי �שנתיי

  .עצמ� ברשויות הנובעי� מקשיי� הגיבוש בתהלי  התחילו שלא נוספות שתיי�

  אדם בכוח הקשורות סוגיות 3.1.2 

 לממשל האג� על ידי שאופיי� החסמי� בקטלוג. בשטח הגופי� בהיבט ואו המייש� המשרד מצד 

 במשרד הנדרש ארגוני מבנה משינוי החל. אד� כוח בסוגיות הנוגעי� חסמי� מספר מוני� וחברה

 אד� חוכ ותקצוב תקנו� מול מהלכי� הדורשי� כאלה ושינויי�, ההחלטה יישו� לצור  הרלבנטי

 או, תקני� באישור קשיי� על להצביע ג� יודע הקטלוג! משלה� התארגנות אור  לה� יש

 לצאת נדרש התקני� אושרושלכ. והתקני� התפקידי� ואישורי דרותהג במהל  התמשכות

. בפועל הגיוס עד חודשי� 12 עד שמונה כ כמעט נדרשי� לאלהו, אד� כוח לגיוס מכרז מהלכיל

 תקציב העברת תהלי  לכל קוד� נדרש ההחלטה לקוחותל נדרשי� אד� כוח גיוס תהליכיכש

   ...!משלו דר  אבני לו שיש, לרשויות

 אורכי� הגיוס תהליכי,  ההחלטה ליישו� חדש א"כ לגייס או תקנה לתק� ונדרש במידה" 

  ).הפני� משרד( "ההחלטה יישו� יתקד� לא אז ועד, כשנה בממוצע

  המשרדים של יישום ויכולת משרדית פנימית ורוקרטיהבי 3.1.3

הג� שמדובר בכלי� ממשלתיי� ידועי�, היכולת המשרדית להוציא אל הפועל מחייבת הליכי� 

. את סעיפי ההחלטה הרלבנטיי� לדרישות ו/או לכלי� תרג�פנימיי� כמו למשל: דרג מקצועי שמ

 צריכי� להתגבש להלי  של הצעות מחיר/הקצאות לאור קריטריוני�/ תהליכי מכרז  אלה

גורמי� מקצועיי� נוספי� בתו  המשרד: יועצי� משפטיי�,  � כ  לערבכאשר נדרש לש, וכדומה

לתחו� עשיה חדש , כל אלה  יייעודמומחה  שיידר, לעיתי� החשבי�, אנשי תקציבי� ובקר

 את שלבי היישו� ומייצרי� חסמי� בשלבי הביצוע. עכבי�מ
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   משרדית בין משולבת עבודה 3.2

 ובקרה התוכנית גיבוש של הרעיונית ברמה ה�. משרדי בי� ותיאו� פעולה שתו� הדורשי� סעיפי�

 מובנית בעיה מעוררי� כאלה סעיפי� מראש. י�דרמש בי� תקציביות בהעברות וה� ומהייש על

 בי� להסכמות להגיע הצור  ,שרדמ כל של היישומיי� הכלי�, משרדי� בי� השונות מעצ�

  תקופת בתו  רב זמ�  אר י ההסכמות גיבוש ,פעמי�. שוני� וכלי� שונות נדות'גא מוטי משרדי�

 בי� בתוו  עצמ� הרשויות את מעמידי� ג� אלהכ שמקרי� נציי�. המיצוי יכולת על הויקש היישו�

 להתמודד שלה� והכלי� ,אות� איל+ המצב אלא, בסמכות לה� הוקנתה שלא יכולת &המשרדי�

  . קיימי� בכלל א� חלשי� אלה ע�

 תקציב זמינותו תקציב  3.3

התקציב בדר  כלל בנוי מתקציבי� ה'סגירות' התקציביות נשלמות ערב אישור ההחלטה.  

למשרד  ושיגיעמשרדיי� של משרד אחד או מספר משרדי�, ולעיתי� ג� מתקציבי� תוספתיי� 

'ריקוד טנגו עדי�' בי� המשרד לבי�  מעי�ע� זאת לעיתי�, יש  .מהאוצראו המתכלל הרלבנטי 

ברת התקציב. המשרד הממשלתי ירצה לראות את ההעברה התקציבית האוצר באופ� ועיתוי הע

טר� תחילת היישו�, לעומת האוצר שירצה לראות ראשית שהתקציב המשרדי  ,התוספתית אליו

  'זור�' ליישו� ואז יעביר את חלקו.

  הכל"אני באמת תוהה לפעמי� מה קורה בי� דלתות קריית הממשלה. ערב ההחלטה 

מסוכ�, אבל כשאתה בא למצות את התקציבי� משיבי� אות  חזרה כי כרגע אי� עוד תקציב 

האוצר לא העביר עדיי�, אי� אישור חשבי, אנו ממתיני� לקראת סו� שנה לבחו� את השאריות. 

בעוט� מרגע קבלת ההחלטה ועד יישומה יעברו חודשי� רבי� מהסיבות והדיוני�  מניסיוננו

מוצא עצמ  כראש רשות  תוספתי. אתהבכל הסעיפי� שיש בה� תקציב התקציביי�, בעיקר 

מסתובב בי� המסדרונות ומפשר או מגשר בי� הצדדי� שכול� ממשרדי ממשלה ,כשאתה רק 

 )עוט� עזהב (ראש מועצההלקוח, כדי  שאכ� זה יקרה" 

 כי מצוי� – תקציב עתירות ממשלה החלטות ביישו� החסמי� את מונה אשר  הממשלתי בקטלוג

 ערב ומסוכמות מתקבלות ממשלה החלטת לכל הנוגעות התקציביות ההסכמות שכל למרות

 החסמי�. שכיח עניי� ה� תקציביות סוגיות בשל יישו�ה חסמי עדיי�, הממשלה החלטות אישור

 ברמת תיובהירו& אימ. היבטי� של רחב מנעד פני על נפרסי� תקציביות סוגיות בגי� והפערי�

 בי� פה בעל והסכמות' סגירות'ו כתובי� לא הסכמי� למשל, המשרדי� בי� המוקדמות ההסכמות

 ההחלטה מימוש לאי א� להביא כולותי אלה. הסכמות איכ מתבהרות היישו� שבשעת, משרדי�

 שנשארי� עודפי� תלויי האוצר משרדמ התוספתיי� התקציבי� לעיתי�. בהחלטה הסעי� או

 בירוקרטיות בעיות מפאת ה�, חס� מהווה לעיתי� משרדי הבי� האיגו� ג� . השנה סו� לקראת

 ,הכס� העברת על המשרדי� בי� הסכמה אי של מסיבות וה� ,המשרדי� בי� תקציב בהעברת

  . הזמ� במהל  הנוצרות

 לי"מנכ המקצועי הדרג את בעיקר וערבו מהיר בתהלי  שהתקבלה החלטה הייתה"

 המשרדי� בי� בחשבות אישיי� בי� יחסי� אבל, המשפטיי� והיועצי� התקציבי� המשרדי�

 מעלהל הביצוע את שעיכב מה.  למשרד ממשרד התקציביות ההעברות את דבר של בסופו  עיכבו

 מהכספי� העיכוב למרות פועלי� דברי� ינג'מצ יש בה� בהחלטות חי השטח בינתיי�. משנה
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 יהיו הזה בשלב ממשלתי שאינו הממ� הגור� על ידי שהוצאו כספי� יותר שמאוחר אלא. האחרי�

  )החקלאות משרד (" ינג'מצ ככספי שלה� בהכרה יי�קש

ישנ� מצבי� בה� ההסכמה המוקדמת היא הסטת תקציבי� מתוכנית אחת לאחרת או מסעי�  

ולרוב מעכבות את   ,של הכנסתועדת הכספי� אחד לאחר, אלה תלויי מהל  מול האוצר ותקציבי 

  ג� תקציב החלטות הממשלה אינו עמיד למול קיצוצי תקציב.  ,תקציב לככל.ממימוש ההחלטה 

" קיצוצי תקציב ה� הלי  שכיח שמוכרז לרוב באישור תקציב משנה לשנה. כ  החלטות 

רב שנתי ואת זה יש  15%&12%של כ ארוכות טווח ועתירות תקציב יסבלו לאור  השני� מקיצו+  

� לוקח מראש מרחב ביטחו� כזה"לקחת בחשבו� כחלק מהתקציב הראשוני. משרד הביטחו  

  ( משרד ראש הממשלה)

  

 לבי� במשרד  ההחלטה מובילי בי� מהנתק ג� נובעי� ביישו� תקציביי�ה חסמי�המ חלק

 נתו� ההחלטה קידו� אלא,  מעורבת החשבות תמיד לא ההחלטה על העבודה בשלב. החשבות

 היישו�. אסטרטגי תכנו� אנשי, ועוזריו ל"מנכ &�והניהוליי המקצועיי� המטה גורמי בידי יותר

 בעיותל לעיתי� להביא יכול לנושא החשבות של חיבור אי, בהירות אי. בחשבות ממש נוגע

 על ידי היישו� לצור  כזו ונדרשת במידה התקשרות ביצירת בעיות כגו� .קיי� תקציב בהוצאת

 גיבוש בשלב לקויה תקציב הערכת ג�. אחרי� למשרדי� תקציבי� העברת או ,מפעילי� גופי�

 מצב. המאושר התקציב מ� גבוהה בפועל לותהע כאשר הביצוע בשלב חס� להוות עלולה ההחלטה

  . יישומה תחילת את ארו  לזמ� לעכב בכלל  או מחד באמצע כניתת להפסיק עלול כזה

, תקציבי� לממש ההחלטה יישו� של הראשונות שנתיי� בשנה מבניי� קשיי� ויש היות"

 מוסכמת סמכות ולתת התקציבית לפריסה גמישות ההחלטה כתיבת בזמ� כבר לאפשר נדרש

 "היישו� יכולת את להבטיח א�ו לאפשר ובכ  שני� ליותר התקציב את לפרוס המייש� למשרד

  ).הממשלה ראש משרד(

  

 ההחלטה. בנגב לאומי גניזה אתר להקמת 2006 מברבנוב 27 מיו� 7 החלטה היא הדוגמאות אחת

 לגנז  קבע פתרו� מציאת: מרכזיות מטרות שתי ולהשגת לאומיי� צרכי� רקע על התקבלה

 הלאומי המדינה גנז  הקמת  בעניי� התקבלו עוקבות החלטות שלוש. הנגב פיתוח ומטרת, המדינה

 החל לא כה ועד, )2012&מ 4473 החלטהו 2007&מ 1486 , החלטה2006&מ 748החלטה ( בערד

 חלקי תקציב כי יצוי�. התכנית של החלקי� מכלול ליישו� מלא תקציב העדרעקב  בעיקר ,יישומו

 שני ליישו� שקלי� מיליוני 120 האוצר על ידי אוגמו אז, 2012 ממר+ 4473 בהחלטה, קיי�

  :הכוללת התכנית של הראשוני� השלבי�

      

 של והנגשה שימור שמירה: הכולל( וביצוע הקמה תכנו� בתכנית' א שלב יישו� לצור " 

 2013 בשני� מיליו� ש"ח 20 של סכו� וקצהי כ  לצור  ,)נבחרי� ממשלה משרדי מספר של תיעוד

 הפעולות את להשלי�:  ב שלב לביצוע .הממשלה משרדי  מספר של יה�ממקורות 2014 עד

 משרדי בשאר וביצועה התכנית הרחבת: ערד בעיר גניזה מתק� של הקמתו לש� הנדרשות
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 ליו�ימ 100 הוקצו אלה לכל, מקומיות וברשויות המדינה  במוסדות, א בשלב נכללו לאש הממשלה

  ). 4473 ממשלה החלטת מתו ( "נוספי�

 ההחלטה יישו� בינתיי�ו, הגניזה האתר מפעילות חלק רק מהווה אלה מהלכי� יישו� ,זאת ע�

  .מהעיכוב שניה� מפסידי� הקיי� הממשלתי הגניזה אתר וג� ערד ג�.  מעוכב

 

 הממשלתיים היישום בכלי גמישות מהעדר הנובעים חסמים 3.5 

לממשלה כלי� מגווני� ליישו� החלטותיה, א� באמצעות הפעלה ישירה של התקציבי� 

אלה ות מגופי� חיצוניי�. והתוכניות דר  המשרדי� הספציפיי�, וא� ברכישת שירותי� ותכני

ממשלתיות,  מכרזי�, קולות קוראי�, תמיכות מהווי� פעולות שמשרד מבקש לקד� באמצעות

  תקצוב ישיר ליעדי� ותכניות ספציפיות, מיזמי� משותפי� וכד'.

  

מההיבט היבטי� וחסמי� למספר כלי� הנהוגי� ביישו� החלטות ממשלה.  בעבודה זו אייחד

הממשלתי בחרתי לעמוד על מספר חסמי� כפי שעלו מהשיח ע� נציגי משרדי ממשלה וע� 

 הרשויות בשטח.

שמי יק מהנתק בי� הגורמי� כותבי ההחלטה לבי� הגורמי� מיחלבדנו בסעיפי� קודמי� 

, נהוג חלש יותר בירושלי� והמחוז בשטחחזק ההחלטה. במשרדי ממשלה גדולי� בה� המטה 

 .יישו� כיותהלי �שהמטה הוא זה שכותב את ההחלטות ומתווה/מתרג� את ההחלטה לכלי

יה הכללית היא לעשות שימוש בכלי יטהמחוז. הנ על ידיעל פי רוב ומופעל היישו� בפועל מתבצע 

הוראות מנכ"ל, נהלי� קיימי�,  :שהמשרד עובד ובקי בה� & הקיימי� בארסנל המשרדי יישו� 

. אלא שאלה פעמי� כלי� גנריי� מאוד מותאמי� לכלל האר+, סלולי תמיכה וכיוצא באלהמ

שיש לו קשיי� משלו  ,בשטח גיאוגרפי כמו פריפריה ,וקא יישומ� באוכלוסיות ספציפיותווד

  . דורשי� הסתכלות ממוקדת וגמישות ייחודית וזו לא תמיד קיימת

 לעסקי� לסייע במטרה":  18 סעי� 2025 ממשלה בהחלטתדוגמא מעניינת לכ  נית� למצוא 

 להחלטת ובהמש , נוספי� לקהלי� ולהגיע והכנסותיה� פעילות� את להרחיב הדרו� ביישובי

 הטמעת באמצעות במשק הצמיחה לחיזוק מהפעולות וכחלק' טליתדיגי ישראל' בנושא ממשלה

 קטני� לעסקי� הסוכנות מנהל על להטיל, מקוו� מסחר ולעידוד בעסקי� טכנולוגיי� כלי�

 וע� הממשלה ראש במשרד דיגיטלית ישראל מטה ע� גובשה אשר כניתת יו� 30 בתו  להפעיל

 ולהגדיל הדרו� ביישובי ובינוניי� קטני� עסקי� לבעלי סיוע לצור  ,והגליל הנגב לפיתוח המשרד

 משרד יקצה התכנית בצוע לש�...באינטרנט ושיווק מקוו� מסחר באמצעות מכירותיה� את

  ". 2014 בשנת "חש מיליו� 12.6 בס  תקציב לסוכנות  האוצר

 עסקי� לאות� ומיועדת ארצית תכנית היא דיגיטלית ישראל מטה על ידי שעובדה כפי התכנית

 מהכלי� ליהנות וניהולית דיגיטאלית בעיקרה & בשלות לה� שיש צמיחה פוטנציאל בעלי

 גבוהה הטכנולוגית שבשלות� העסקי�מספר , בנגב ובעיקר בפריפריה קאודו זאת ע�. שבתוכנית

 והשקעות מקדימי� שלבי� נדרשי� זאת ע�. במרכז כמו גבוה אינו בתכנית להשתלב ושיכולי�

 נדרש. כזו מתוכנית ליהנות יוכלו בו למצב להביא� כדי .להבשיל� מנת על בנגב בעסקי� יעודיותי

 כאלה לעומת בשלי� עסקי� לאתר יהיה נדרש: בנגב לעסקי� ספציפית תכנית של יעודיי תרגו�

 הנדרשת ההתאמה לצד וליישמה כזו תכנית לגבש  צור  יהיה, הצמחה ודורשי� עניי� לה� שיש



36  
 

 מההבנות הנובעי� התקציב מיצוי חסמי את לציי� ג� ראוי, השטח של והצרכי� ליכולת הכלי של

 וככל, העיקרית לתכנית בנגב העסקי� של ההכנה לשלב יועבר מהתקציב ניכר חלק : ל"הנ

 שהתקציב משמעו ),2014 בספטמבר רק התקבלה ההחלטה כאשר ( 2014 שנת ל מיועד שהתקציב

 יישו� א  2015 ב תפעל הטוב במקרה העסקי� של וההבשלה ההכנה תכנית. זו בשנה ייוש� לא

נדרש לחזק את היא של הניתוח שלעיל, המסקנה הבולטת ש !2016 לפני יהיה לא התקציב עיקר

דיאלוג בי� דרוש מיישמי ההחלטה לצרכי� של השטח.  יכולת ההקשבה של מנסחי ההחלטה ושל

לצד זה  .מיצוי תקציביהמטה והשטח על מנת להגמיש את הכלי� והתכניות ועל מנת להבטיח 

 בולט הצור  בתהליכי הערכה ובקרה , ולגיטימיות של סובלנות ואור  הרוח להתארכות תהליכי

  היישו� ולמיצוי התקציבי. 

  

  המקומית הרשות ביכולות המרכזי השלטוני הדרג של המסויג האמון 3.6

מהרגע  .הכלי�בשלב יישו� ההחלטה פעילות משרדי הממשלה מנותבת מחד לגיבוש ופרסו� 

למהלכי בקרה על מידת היישו� ועל אופ� היישו�. בהחלטות עתירות עובר הקשב שהיישו� החל 

לות זרועות הביצוע שע� על יכומו את מהלכי היישו� והבקרה. הוא נתקציב כל משרד מנהל לעצ

לעיל הממשק בי�  שצוי�המחוז, ועל הקשר הישיר בעיקר ע� ראשי הרשויות. כפי  &שלו בשטח

.�   הדרג הממשלתי לבי� הדרג המוניציפאלי קט

 שהפקידות עד זמ� ייקח מקדימה הכרות ואי� שלטונית רציפות בה� שאי� רשויות"

 אמו� חוסר זמ� לאור  נוצר, תכופי� שלטו� לחילופי עדי� שאנחנו ברשויות. לחדשי� תתחבר

 בתו  זה, שלטונית רציפות אי�= שלילית רציפות כשיש בכלל. השלילית הרציפות לאור ביכולות

 יהיה לא אבל כס� ששמי� מראש ידיעה ציפיות חוסר, עצמה שמגשימה נבואה בבחינת עצמו

  )הכלכלה משרד(...! מיצוי

 המקומית הרשות של היכולות לגבי שלנו הדעה הביצוע גורמי את מכירי� לא כשאנחנו"

 לצד, מחד משדר שהוא מהשדרי�. הרשות מראש וההתרשמות הדיאלוג סוג פ"ע לרוב נקבעת

 אצלנו' יושבת' שכבר המקומית והתרבות המקומיות היכולות לגבי השני� ארוכת ההתרשמות

 שתו... לי אכלו" שקרוי מה על נסמ  שהיה הפריפריה רשויות של השדר זמ� לאור . כסטיגמה

 לוקחת בהכרח לא שהרשות והידיעה. יותר גדולה אחריות הממשלה על הטיל..." לי תנו לכ�...לי

 פרסמנו: של תפיסה הממשלה משרדי אצל פע� לא יצרה אחריות לקחת מסוגלת או אחריות

 מאתנו אחד כל על המשימות ריבוי כי. יקחוי לא & ירצו לא .יקחוי – ירצו) קורא קול/כלי/נוהל(

 הנגב לפיתוח המשרד( "החלשות הרשויות של' הזנב על לשבת' מאפשר לא ככה ג� ממשלה כפקידי

   )והגליל

סיו� ארו  טווח של הממשלה לעבוד ע� הרשויות ילעומת זאת כשיש רציפות שלטונית וכשיש נ

כמו בעוט� עזה, התחושה שיש על מי לסמו  גורמת לבקרה במהל  היישו� להיות יותר  גמישה 

  ומתחשבת . 

  'ויהוכ' כמו נשמרת, עזה עוט� למשל,  רשויות ע� זמ� לאור  עובדי� כשמשרדי�" 

  (משרד ראש הממשלה) "!היכולות של ויהוהח
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 ההחלטות יישום על בקרההו המעקב מנגנוניו מתהליכים הנובעים חסמים 3.7

סקירה של הגדרת מנגנוני היישו� בארבעת החלטות הממשלה שעבודה זו מתייחסת אליה� מראה 

ובכל החלטה נקבע כי לממשלה אי� מנגנו� קבוע של תהליכי הערכה ובקרה על יישו� ההחלטות. 

י דמיו� בעיקר בהחלטות המתקבלות בסמו  זו לזו, או שהצוותי� ויש ג� קו. משלומנגנו� יישו� 

  שגיבשו את ההחלטה היו שותפי� בהחלטות השונות.  

 

תכנית לקידו� הצמיחה והפיתוח הכלכליי� של האוכלוסייה הבדואית   –  3708החלטת ממשלה 

קמתו של מטה יישו� להסדרת ההתיישבות הבדואית שאחת הקובעת , 2011בנגב, מספטמבר  

 ממשימותיו המרכזיות הוא האחריות על יישו� החלטה זו. כחלק מהאחריות מונה ההחלטה :

ול היישו�, ביצוע מעקב ובקרה על פעילות משרדי הממשלה, גיבוש נהלי עבודה בי� הרשויות ניה

בהתאמה לצרכי� בשטח, אישור תכניות בי התכנית יומשרדי הממשלה, ביצוע שינויי� במרכ

המשרדי� השותפי� בתכנית, סמכות להטיית תקציבי� באישור ועדת ההיגוי . כ� קובעת הקמה 

שות מנכ"ל ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי המשרדי� השותפי� אשל ועדת היגוי בר

ת בהחלטה, ומגדירה שאחת לחצי שנה תתכנס הועדה לצור  מעקב ובקרה. במקביל מאפשר

  ההחלטה למטה היישו� להקי� במידת הצור  ועדות משנה אזוריות ו/או מקצועיות .

  

קובעת  2013להיערכות הנגב לקראת מעבר יחידות צה"ל לנגב, מיולי  -546החלטת ממשלה 

כמו  3708בי� בדומה להחלטה ינשע� על חלק מהמרכוא המנגנו� של� ומרחב בקרה על ההחלטה. 

ראש  &, ועדה בי� משרדית בראשות מנכ"לידיווח של משרדי ממשלהמנגנוני אישור, מנגנוני 

היא מגדירה כינוסה של ועדה בי� משרדית אחת לחצי שנה לקראתה  . וכדומההממשלה ונגב גליל 

יגיש כל משרד דו"ח ביצוע, ומנחה את משרדי הממשלה להגיש למשרד לפיתוח נגב והגליל בכל 

לטה. אחת לשנה יקיי� הצוות הבי� משרדי דיו� אוקטובר את תכניות העבודה ליישו� ההח

, כ  קובעת צעותב  2015&ובלבחינת התקדמות ההחלטה והצור  לעדכנה או לערו  בה שינויי� 

הערכת מצב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל כמתכלל ואחראי היישו�  נדרש בי� היתר  ההחלטה,

ית במחקר הערכה וסקרי� בהתא� לרכז את הצור  בביצוע עדכוני� של התכנית לצד ליווי התכנ

  לצור .

הדנות במהלכי� רבי משמעות לפיתוח הנגב ,  546&ו 3708שתי ההחלטות עתירות התקציב 

(מידע אישי) היו בחלק� משותפי�,  שנתקבלו בסמיכות של כשנתיי�, וצוותי העבודה שלה�

 �ה היישו� כמטה מקצועי את אחריות היישו� ותכלול הביצוע. א� מט יייעודהטילו על מנגנו

, כמשרד לפיתוח אזורי. ע� זאת 546או המשרד לפיתוח הנגב והגליל  בהחלטה   3708 &ב יייעוד

בשתי ההחלטות עדיי� מנגנו� היישו� העיקרי נותר בידי כל אחד מהמשרדי� השותפי� שאחראי 

חר על התקציב ועל התוכניות הייחודיות. בהחלטות עתירות התקציב שהתקבלו  לגבי הנגב לא

"� & לשדרות ועוט� עזה ו 2017, עולה אחריות היישו� לדרג השרי�. בשתי ההחלטות "צוק אית

המקצועיי� וההחלטות מטילות  �הייעודיילדרו� אחריות אינה נשארת בידי המשרדי�  2025

אחריות ה� על השרי� עצמ� וה� על הקבינט החברתי כלכלי. דומה שעוצמת האירועי� 

גזרי� מהחלטות אלה כמו ג� הצור  התקשורתי של הממשלה להראות ומשמעות� של הצעדי� הנ

בינתיי� התחלפו א� כי ( כלפי אזרחיה את מידת דבקותה, העלתה את דרג האחריות לשרי�
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כ  שיעלו  &לעיקרי החלטות אלה ומטרותיה� השרי� לאחר הבחירות האחרונות ונדרש לחבר� 

  .)את הנושאי� במסגרת הקבינט הרלבנטי

  

תכנית אסטרטגית רב שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוט� עזה,  – 2017ממשלה החלטת 

חודשי� יימסר  3ו� במשרדו, ומידי בהחלטה נקבע כי כל שר יהיה אמו� על הייש: 2014מאוגוסט 

 12יווח יישו� של כל משרד בקבינט החברתי כלכלי. ככל שימצא שתקציב אינו ממומש בתו  ד

יבח� הקבינט הסטת התקציב לסעיפי� אחרי� בהחלטה כפי , ועחודשי� מהמועד שיועד לביצ

.�למשרד לפיתוח הנגב והגליל לצור  מחקר  יייעוד בנוס� מקצה ההחלטה  תקציב שימצא לנכו

  מלווה.

  

במסגרת ההחלטה : 2014תכנית רב שנתית לפיתוח הדרו�, מספטמבר  -  2025החלטת ממשלה 

יישו� התכנית, ההחלטה מגדירה כי כל משרד אמו� על למעקב דיווח והערכה אחר  יהייעודבסעי� 

היישו� בתחומו ומידי חצי שנה ימסרו דיווחי התקדמות המשרדי� בקבינט החברתי כלכלי 

שיבח� אחת לשנה את אופ� מימוש ההחלטה. ההחלטה נותנת בידי הקבינט הכלכלי חברתי 

י� או גור� ביצוע שלישי הרשאה לביצוע הסטות של התקציב התוספתי לטובת סעיפי� או משרד

בסעיפי� בה� קיי� איגו� היא מעניקה סמכות לשר האוצר לבצע  ע"פ העולה מהבקרה והמעקב.

האמור , בתיאו� ע� ראש הממשלה, הסטות תקציביות מתקציב משרד תקציבי משרדי ואוצרי, 

ב לש� ביצוע מעק יייעודולהעביר מתקציבי משרד אחד לאחר. בנוס� מקצה ההחלטה תקציב 

שוט� לרבות בדיקות שטח אחר ביצועי הממשלה והרשויות המקומיות באמצעות  יוע+ בעל 

הפירוט לעיל מבטא מהל  הול  ומתרופ� של מנגנוני בקרה ממשלתיי� על  מומחיות מתאימה.

ליישו� ההחלטה המאוד מורכבת,  יייעודבה הוק� מטה יישו�  3708יישו� הממשלה. מהחלטה 

 3708שותפי� בהובלתה גורמי� ממשרד ראש הממשלה שגיבשו ג� את  שהיו 546עבור להחלטה 

מנגנו� של משרד מתכלל וגו� אזורי  546והפיקו לקחי� ממנגנו� היישו�, ובחרו לדחו� בהחלטה 

קרוב לשטח ובעל קשב לשטח שידע לכוו� ולהתאי� את המנגנוני� ותהליכי היישו� הנדרשי� 

, שנתקבלה ג� בלח+ רב 2017, החלטה  2014קבלו ב לצרכי� בשטח. בשתי ההחלטות הבאות שנת

, אנו עדי� לכ  שמנגנוני הבקרה 'עולי�' רמה ומסתפקי�  2025בתו  מבצע צוק אית�, והחלטה 

ברמות בכירות של שרי�. והרי החלטות מתקבלות לצור  יישו�, אז אי  זה  תלוועדובדיווחי� 

שמנגנוני הבקרה ע� השני� הופכי� להיות פחות ממוקדי� ודווקניי� אלא יותר מנגנוני בקרה 

  מרחוק?:

 נובעת בקרה מנגנוני בקביעת היישו� ואחריות הבקרה ברמת לירידה העיקרית הסיבה" 

 התקציב עתירות ההחלטות שעיקר הממשלה ראש משרד של בעיקר האחריות בתפיסת משינוי

 ראש משרד בעיית על ושהצביע מדינה מבקר דוחותבעקבות . חסותו תחת ושוכנות ידו על מונעות

 מעוניי� שהמשרד באחריות נסיגה חלה, אחריות שלוקח תכלול והעדר חסמי� בפתיחת הממשלה

 בתחומו אחד כל בלעדית אחראי� שהמשרדי� היא כיו� הרווחת והתפיסה. עצמו על לקחת

 כיו� היהנטי. פורמאלי תפקיד יהיה לא הממשלה ראש ולמשרד, שבאחריותו הסעיפי� ליישו�

 מרכז אלא מתכלל אינו ראש הממשלה ומשרד דיווחי� מעבירי� מבצעי� שהמשרדי� היא

  ).הממשלה ראש משרד( "דיווחי�
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 השלטון מרכיב – ההחלטה יישום שלב - ממשלה החלטות במיצוי מרכזיים  חסמים. 4

  המקומי

  

שאחד החסמי� ע�  ראשי רשויות וסגל בכיר של הרשויות המקומיות עלה  תיראיונות שקייממ

חוסר ההיכרות של השלטו� המקומי ע� ההחלטות  הינובמיצוי החלטות ממשלה  העיקריי�

ברי� חלק� למהלכי גיבוש הממשלה שהתקבלו על מרכיביה�. למרות שראשי רשויות היו מחו

ובעיקר משרד ראש הממשלה שהוביל את כל  ,למרות שחלק ממשרדי הממשלהו ,ההחלטות

מהלכי שיח יותר זמיני� ע� ראשי הרשויות, אי� לראשי  צואימ ,ההחלטות הנכללות בעבודה זו

ה הרשויות היכרות מקרוב ע� ההחלטות , לא כל שכ� הפקידות המקצועית שתחת ניהול�. מבדיק

שעשינו לא התקיי� בא� רשות מהל  סדור של מעבר ו/או למידה של ההחלטות ביוזמת ראשי 

כי הפקידות המוניציפאלית שאמורה למשו  את  נמצאבעוט� עזה.  2017למעט החלטה  &הרשויות

התקציבי� של ההחלטות אינה בקיאה בהחלטות, ברובה לא יודעת מה� המהלכי� הנדרשי� 

  פוני� ומתי", והיא נשארת ברובה בעמדה פסיבית.למשיכת הכספי�, "למי 

 2017להיערכות לקראת מעבר צה"ל לנגב והחלטה  546ע� זאת נצביע על שתי החלטות : החלטה 

תכנית אסטרטגית לשדרות ועוט� עזה, שבשתיה� נעשה ממשק הדוק יותר בי� הרשויות  –

  להיכרות שלה� ע� ההחלטות.

קיי� ומקיי� שורה  546משרד המתכלל את יישו� ההחלטה המשרד לפיתוח הנגב והגליל שהוא ה

של מהלכי� כדי להבטיח היכרות של הרשויות ע� ההחלטה וכ� לדחו� למיצוי הדוק יותר של 

הרשויות שעומדות במוקד ההחלטה. בי� היתר מפגשי למידה, מפגשי  6תקציבי ההחלטה על ידי  

  מעקב בכל רשות וכדומה.

הרשויות של עוט� עזה, מנהל בעצמו שיח שוט� ע�  4שות� של וקא הצוות המולעומת זאת ד

לחיזוק שדרות ועוט� עזה, ועוקב ולוח+ מקרוב על  2017משרדי הממשלה השותפי� בהחלטה  

יישו� הסעיפי� השוני�. בנוס� מקיימי� ראשי הרשויות והפקידות הבכירה שלה� מפגשי� 

ל משרדי הממשלה השוני� ומול ראש קבועי� וחולקי� ביניה� את הלחצי� שה� מפעילי� מו

  הממשלה ומנכ"לו ובדבקות ליישו� ההחלטה.

השונות הזו בי� תהליכי מיצוי ההחלטות  מצביעה בי� היתר על חולשת� של הרשויות העירוניות 

בדיאלוג מול משרדי הממשלה ועל חוסר ההיכרות של הסגל המוניציפאלי ברשויות אלה ע� 

וע� הגורמי� הרלבנטיי� במשרדי הממשלה. לעומת זאת, מהלכי יישו� החלטות ממשלה, 

(אשכול, שער הנגב, שדות נגב וחו� אשקלו�) מורגלות  רשויות עוט� עזה בדגש המועצות האזוריות

במהלכי� שנתיי� או דו שנתיי� בה� מתחדשות החלטות הממשלה הנוגעות לאזור� בעקבות 

 בעניינ�. � האחרונות עוקבות זו אחר זוהשני שמונההמצב הביטחוני המתמש . החלטות שבמש   

של רשות  חשוב לציי� כי בניגוד לשדרות שעברה מספר שינויי� בהנהגה הנבחרת הפוליטית בנוס�

האזוריות (אשכול, שער הנגב המועצות  עמתו  ארבבשלוש , במועצות האזוריות בעוט� עזה  העיר
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 (�נשארה יציבה לאור  כל השני� כ  שנוצר  המנהיגות הפוליטית והמוניציפאליתוחו� אשקלו

קשר עבודה הדוק בי� הפקידות במשרדי הממשלה בעיקר משרד ראש הממשלה שמלווה את 

ראשי הרשויות והמנהיגות המקצועית  &האזור בכל השני� ההלו לבי� המנהיגות הנבחרת

רות ע� יכולות ויצרו רשת של עבודה משותפת, תהליכי אמו� והיכ מוניציפאלית. ע� השני� נוצרה

�(ראה לעיל, פרק זה מקצועיות, המקלות ה� על כתיבת ההחלטות ויותר מזה על היכולת למצות

  . ) 2.2,  1.2,  1.1סעיפי� 

" מה שיכריע בסופו של דבר את יכולת המיצוי של הרשויות הוא מידת דבקות� במשימת 

דברי� החלטות שכבר  המיצוי. ממשלה יש לה דברי� חדשי� כל תקופה היא לא ממש בקשב על

עברו וזה זמ� יישומ�. אור  הנשימה שלה קצר. המשרדי� עוברי� לדבר הבא, כשהקשב להחלטה 

הקודמת דוע  במידת מה. א� אור  הנשימה של הרשויות הוא כזה שניזו� מדבקות במשימה, ככל 

וריד' כדי שיש לפקידות המוניציפאלית ולראשי הרשויות  יכולת לשבת לפקידות הממשלתית 'על ה

לממש את התקציבי� ג� לאור  זמ�, וג� א� הזמ� נגמר, או להתריע  ולדאוג להעביר את 

הכספי� לשנה /תקופה הבאה, כ  תצליח הרשות למצות את תקציב ויותר מכ  בהמש  תוצר אצל 

  " ( משרד הכלכלה). הפקידות הממשלתית תודעה של יש על מי לסמו 

על  �להישע� תית מחפשת את הגורמי� בשטח שניתחשוב לציי� כי הפקידות הממשל " 

עמוד 'ע� סטופר' או ע� 'יד על הדופק'  גורמי� מקצועיי� שיודעי� ל יכולת� ועל האמו� בה�.

 .להעביר למי שיודע למצות ,יהיו שאריות תקציבכשיש כאלה, תדע הפקידות הממשלתית במידה ו

 פרויקטי�חפשי� 'נתיבי שילוח' והרי תמיד בסו� שנה נערמות שאריות תקציב ומשרדי� מ

. זה מה שקורה בעוט� עזה. וזו פונקציה מענייני� וסמכות מקצועית לצד יכולת ביצוע מובטחת 

של : יכולות בסיסיות של הפקידות המוניציפאלית, היכרות ארוכת שני� ע� העבודה הממשלתית 

דות הממשלתית שיוצרת , ושל הקשר ההדוק בי� הרשויות לפקיוליישומ�לגיבוש החלטות ממשלה 

  .)הממשלה שמשרד: ראשפה משותפת, אמו� ותחושה של הדדיות ואינטרס משות�!"(

  

מתו  הראיונות  שבצענו ע� מספר ראשי רשויות וע� בכירי� בסגל של הרשויות המוניציפאליות, 

להל� משתני� שנמצאו בעלי  השפעה גבוהה על יכולת המיצוי של החלטות הממשלה, מצד 

  הרשויות.

  סעיפיהן על הממשלה החלטות את המוניציפאליהיכרות  הדרג 

על פי האמור לעיל הכשל המרכזי של הרשויות הוא העדר תהליכי למידה מחד של ההחלטות א� 

כתהלי  סדור וא� כתהלי  פרטני. יותר מזה, החלטות הממשלה מנוסחות ברוב� בכלליות, 

סעיפי� רחבי� מאוד שיכולי� להשתמע לכמה היבטי�. הניסוח פעמי� רבות הוא ניסוח משפטי, 

הרעיו� במיקודו המרכזי. ניסוח ההחלטות שומר על קוי� כלליי� ואמירות אבל אינו מבהיר את 

אנרגטית" השיקולי� של מנסחי  תהתייעלוכלליות " פיתוח עסקי� קטני� ובינוניי�" , " 

ההחלטה ה� בעיקר על מנת לא ליצר כבר בכתיבת ההחלטה ערו+ מחייב לדר  היישו�. ע� זאת 

א ברור אי  ומתי מיושמות ההחלטות ובאיזו דר  ה� לקוראי ההחלטה מאיד  בצד הרשויות ל

יכולי� להשיג את התקציבי�. כשיש מספר החלטות בעלות סעיפי� דומי� מאות� משרדי� קשה 

להבי� מה מבטל את מה או מה נוס� על מה. מצאנו שאחד החסמי� המרכזיי� בקרב המנהיגות 
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החלטות, תו  כדי הסבר ופרשנות המוניציפאלית ברשויות המקומיות היא הלמידה והמעבר על ה

  לגבי מה הסעי� מתכוו�, ומה ואי  נית� לעבוד מול המשרד הממשלתי הרלבנטי.

  

  יכולות ההון האנושי וכושר הניהול של הרשויות 4.1

יכולות הביצוע של הרשויות המקומיות תלויה בראש ובראשונה ב איכות כוח האד� המקצועי 

ת המוניציפאלית לעבוד יחד ולהוביל  את הרשות ליעדי� שמוביל אותה לצד היכולת של המערכ

שהשלטו� הנבחר הציב. הפערי� ביכולות ה� תוצר ה� של איכות ההו� האנושי עצמו, ה� של 

תהליכי הכשרה וליווי של נושאי המשרות, וה� של המנהיגות הפוליטית שמובילה אות� , 

צעות. כושר הניהול והביצוע נובע ומאפשרת או שאינה מאפשרת פיתוח יכולות, גמישות והתמק

בי� היתר מהיכולת לעבוד יחד בצורה אינטגרטיבית, לגבש תכניות עבודה מוטות יעדי� ותקציב  

ולייש� אות� באדיקות ובמקצועיות.  ג� משרד הפני� יודע לסמ� כי היכולות האלה נמוכות יותר 

יות בה� היכולות האלה גבוהות ברשויות הפריפריאליות, וכי בתוכ� קיי� פער בי� מועצות אזור

  יותר לעומת הערי� והמועצות המקומיות בה� היכולות הללו דלות יותר. 

משרד הפני� אגב, מקיי� מער  של 'מפעמי�' המסייעי� בקידו� ובהובלת תהליכי ההתמקצעות, 

הניהול והתהליכי� הארגוניי� ברשויות המקומיות. המערכת פועלת לקיו� תהליכי למידה 

מתמיד ברשויות המקומיות באמצעות ליווי של  בעלי תפקידי� בכירי� כפרטי� וכ�  ושיפור

ארגו� באמצעות כלי הדרכה, יעו+, אימו�, פיתוח ארגוני, לשיפור הביצועי�  יחוצצבמהלכי� 

" הוא פרויקט הכשרה ייעודית מחויבתוהשירות הרשויות המקומיות. לדוגמא : "הכשרה 

(מתו  אתר משרד  ומיות, במהל  השנתיי� הראשונות לתפקיד�למנהלי� בכירי� ברשויות המק

  הפני�)

" אנו ערי� לפערי� האלה ואכ� כיו� אנחנו מקדמי� מהל  של " עתודות ישראל" שנועד 

לסמ� את עמדות המפתח בשלטו� המקומי ובתחומי� נוספי� כמו בריאות, חינו  ורווחה ולהתוות 

�ההכשרה שלה� מדרגי הכניסה כמו תכניות צוערי�  במהל  העבודה איתור תפקידי המפתח, אופ

לשלטו� מקומי, לדרגי הביניי� ולנושאי התפקידי� הבכירי� ברשויות. ג� כיו� מער  המפעמי� 

מקיי� קורסי� ומהלכי ליווי לדרגי� הבכירי�, א  אנחנו מדברי� כא� על מהל  כולל של שינוי 

  (משרד הפני�)היכולות בכל השלטו� המקומי" 

� המצומצמי� בעיקר ברשויות הקטנות מביאות לעומסי עבודה גבוהי� מאוד על נושאי התקני

המשרות. יש התמקדות רבה בנושאי� השוטפי�, ותחומי� כמו יחידות אסטרטגיות ותכנו� עתידי 

אינ� מבי� היחידות השגורות, בעיקר לא ברשויות הפריפריאליות ולא כל שכ� ברשויות 

  המיעוטי�. 

להגיש מסמכי� בכלל, ה� לא יודעי� לבקש בקשות, חסרי� לה� נתוני�  ה� לא יודעי�"

סדורי� על מנת לגבות את הצרכי� שלה� ולהתמודד על תכניות שונות שה� יכולי� לזכות 

ולקד�. יש הרבה קושי הקשור באיכות כ"א והניסיו� שלו בעבודה ע� גורמי חו+, ואולי הבולטת 

ה� לא מקצועיי� בזה. ואולי ג� בורחי� מזה.   מכול� הוא הקושי שלה� להתנסח בכתב.

כתוצאה מכ  קל לה� יותר להישע� על יועצי� מומחי�.  ה� מביאי� יועצי� חיצוניי� שפועלי� 

עבור� ומטעמ� ואכ� בנקודת זמ� כזו או אחרת ה� מסייעי� בהבאת תקציבי�, א  הלכה למעשה 
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חת היכולת הזו בקרב הפקידות העסקה כזו בעצ� מהווה קרדו� מבחינת�, ומונעת את צמי

ד.א יוע+, ( הבכירה המוניציפאלית. היכולת המקצועית הזו לא צומחת היא נשארת מחו+ לתחו�"

  לשעבר מזכיר במועצה מקומית)

  

"הבעיה המרכזית ברשויות הקטנות והבינוניות היא סוגית כ"א. העדר כ"א איכותי 

ממשלה ורשויות. היות והשכר כבר נחקק אי� שמסוגל למנ� דברי� לעבוד בסינרגיה להבי� עבודת 

זה מנציח את כ"א הבלתי ו ל  יכולת ברשויות כאלה להביא כ"א איכותי כי השכר מגוח 

  (מזכיר מועצה אזורית)איכותי

  

  בשלות ביצוע ומידת הזמינות לביצוע של פרויקטים 4.2

תכניות והפרויקטי�  משתנה בשלות הביצוע מתייחס כא� בעיקר למידת הזמינות והמוכנות של ה 

לעיל  3ו  2שנכללו בהחלטת הממשלה, או שהחלטת הממשלה מאפשרת את ביצוע� . בסעי� ב 

בפרק זה (ראה גיבוש החלטת הממשלה מרכיב השלטו� המקומי) צוינו היכולת של הרשויות 

לזהות את חלו� ההזדמנויות שמזמנת החלטת הממשלה ולאור זאת את היכולת של הרשויות 

רויקטי� זמיני� שיכנסו להחלטת הממשלה וכ  ג� יתוקצבו. בשלב היישו�, לעיתי� להציב פ

בי� הצבת פרויקט דגל כ  שיכנס להחלטת הממשלה לבי�  מידת  האמתיקרובות, מתגלה הפער 

זמינותו לביצוע. רשויות שאינ� עובדות מסודר, שאי� לה� בקנה פרויקטי� מתוכנני�, לא יוכלו 

גיבוש ההחלטה לצור  מימו� הפרויקטי�, מאיד  בשלב הביצוע בא� למצות את ההזדמנות שב

רמת התכנו� המפורט של הפרויקט אינה מגובשת, היכולת של המיצוי התקציבי תהיה נמוכה 

  בשני� הראשונות, ועד כדי אי מיצוי תלוי מורכבות הפרויקט.

  

  בהתייחס ליישו� החלטת השריפה בכרמל:   

שני� אחרי אנחנו עומדי� על  5יתה בעייתית ורק כיו� "זמינות חלק מהפרויקטי�  הי

מיצוי כמעט מלא. זה נבע מזה שלא היינו ע� פרויקטי� בעלי זמינות יישו� אלא ע� רעיונות לא 

שני� אחרי אנחנו  5ממש מגובשי� וכשנתיי� עד שלוש שני� ארכו רק תהליכי התכנו�. כ  שכיו� 

לטה עומד לפוג.!  למדתי שזמינות הפרויקטי� אינה מצויי� רק באמצע תהלי  הביצוע, וזמ� ההח

לנו הבנה עמוקה יותר  יתהיה פרקטית ברב המקרי�, אנחנו מחזיקי�  פעמי� רעיו� מרכזי. א�

בתהליכי יישו� החלטות ממשלה אז היינו מגדירי� את התקציב אחרת, היינו מגדירי� תקציבי 

(ראש    לשני� המאוחרות יותר  ליישו� " עודייתכנו� לשני� הראשונות ליישו� ומקצי� תקציב י

  עיר בכרמל)

 

 הרשויות על הביצוע עומס 4.3

 דוגמא מכל יותר אולי מהווה,  עזה עוט� ויישובי לשדרות אסטרטגית תכנית 2017 החלטה 

, תקציב עתירות ממשלה החלטות עקב להיווצר שיכולי� הרשויות על ביצוע עומסי לגבי מוחשית
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 אנחנו 2017 בהחלטה. הממשלה החלטת של התקציבי המיצוי ביכולת מרכזי חס� יהוו ואשר

 מהרשויות אחת כל של ביצוע יכולת על כול� הנשעני� בממוצע סעיפי� 15 מ למעלה מזהי�

 בעלי של מצומצ� מספר על נופל הרלבנטיי� הסעיפי� כל של הביצוע את לתזמ� היכולת. בעוט�

 ביכולת בקבוק וארוצ לעיתי� וי�ושמה ,דמוגרפית הצמיח, מהנדס, גזבר, ל"מנכ: תפקידי�

 כל את ולהגיש לזהות, המשרדי� מול הדיאלוג את לנהל צריכי� לשוט� שמעבר אלה ה�. היישו�

 בתו  היישובי� מול העבודה את לנהל, הרלבנטיי� הסעיפי� מכלול את למצות כדי שנדרש מה

 עצמ� כשהיישובי� בעיקר ,שלה� היישובי� עבור לבצע פע� ולא, ולהנחות אות� ללוות &המועצה

  .מוחלשי�

 בעלי אות� של היכולת: סהעומ למול הזו ביכולת מכריעי� משתני� מספר כא� יש" 

 ולנהל ליישו� להתארג� שלה� היכולת, שוני� משרדי� מול הסעיפי� מספר את לרכז תפקידי�

 שדרות .מושבי� או קיבוצי� & השוני� ביישובי� ג� ובעוט� שוני� בתחומי� במקביל אותו

 ומשיכת הדיאלוג את שינהל זה הוא. הרשות של רלפר ויקטו  עודייי תקציב וביקשה השכילה

 את מתכלל כשהוא, הרשות בתו  פנימה ג� שיעבוד וזה השוני� המשרדי� מול התקציבי�

 תקציב מיצוי מבחינת ולכ�. השל� מהצוות חלק ה� ואחרי� המהנדס הגזבר ל"והמנכ המהל 

 אחת כל להתמודד צריכות הרשויות שאר .גבוהי� יותר התקציב את למצות שדרות של הסיכויי�

 תמיד ולא שלו הפעילות באופ� אחר DNA יש משרד לכל. משרדי� ושלל סעיפי� שלל מול בעצמה

 לגבי יעצויותיוהת שוטפי� מהלכי� מקיימי� גליל נגב. עובדי� מי מול ולמשרד במשרד ברור

 הבולטת הדוגמא. הממשלתית בעבודה זר נטע בבחינת ה� אבל השטח ע� אתנו יחד ,הכלי�

 ארבעה יש.  צמיחה לצור  נדרשי� שאנחנו הפיזית לבניה שקשור מה בכל העיסוק היא ביותר

 ע� אחד שכל שוני� ביישובי� .בהתארגנות קשיי� המו� יש . זמנית בו כול� שוני� ביצוע ערוצי

. ויתכלל שילווה מי שיהיה ראוי היה הזה לפרק רק כי לזהות יודע כיו� אני. אחרת ובשלות יכולות

 זה את ראינו לא כי ההחלטה גיבוש בשלב לבקש השכלנו לא אבל. אזורי רפר ויקטו אפילו אולי

 ראש( "התקציבי� כל את למצות שנצליח הלוואי. לבדנו זה ע� להתמודד נאלצי� אנחנו ועכשיו

  )עזה בעוט� מועצה

 

של חלק מהרשויות. לחלק מה� תקציבי  אכלת יתרלקינו בה החש שאנחנו כממשל " אני

למוד  לא יכולענק ללא יכולות ביצוע. וזה גור� מעכב וחס� במיצוי ההחלטה.  הסגל המוניציפאלי 

ה� נאלצי� לתעד� בי� סעיפי� ובי� משרדי�. זה מביא לפערי� בקצב  , ואזביצוע במקבילב

הנראות של הממשלה נפגעת כאילו אינה מזה כתוצאה  התקציבית. ההוצאה הממשלתית בפריסה

" !!שעה שהרשויות בגלל העדר יכולות ה� שעוצרות את זהואינה ממצה תקציבי�, מקיימת 

 המשרד להגנת הסביבה)(

  

 ממשלתי מתכלל העדר 4.4

 מטע� מתכלל העדר, השוני� המשרדי� ע� הדיאלוג את שמנהל ברשות אחד גור� העדר לצד

  . הרשויות מטע� מתכלל העדר על לחפות היה יכול ואולי הוא א� מקשה הממשלה
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 היותל הופ  מועצה אשכר אתה ואז, ממשלה משרדי 7 מול לעבוד צרי  אני" 

 בי� בעבודה קשר בה� יש או בזו זו תלויות מההחלטות שחלק ג� מה. הממשלתי אינטגרטורה

 ההדדיות על מסתכל אינו, אחר בקצב פועל משרד כשכל אבל .הדדיות השפעות או משרדית

 אי. יותר עוד גבוהי� היישו� חסמי, שוני� משרדי� של הסעיפי� בי� להיות לעיתי� שצריכה

 לצד הבינוי משרד בידי נמצאי� כשאלה אבל מגרשי� מפתחי� לא א� צמיחה על לדבר אפשר

 לא הוא וא� ,תיאו� יש תמיד שלא היא התוצאה גליל נגב משרד אצל שנמצא דירה בשכר סיוע

 שכ� ההזדמנויות בחלו� לה שייחלנו המדרגה קפיצת את למצות שלא עלולי� אנחנו יתקיי�

  . )עזה בעוט� מועצה ראש( "לזהות הצלחנו

: יישובי� באות� פעמי� שמטפלות תקציב עתירות ממשלה החלטות במספר דני� אנו, ועוד זאת

. הדרו� לפיתוח 2025 בהחלטה ג� נכללי� ל"צה למעבר להיערכות 546 הבהחלט המטרה יישובי

 בתיאו�, נית� לא ומה כ� מה ללמוד, ממשלה החלטות מכמה תקציבי� לאג� רשות של היכולת

�  )ההחלטות משתי הנהנה מקומית מועצה ראש .אפשרית בלתי & ההחלטות שתי בי

 לפרויקט מיליו� 5 יש 2025 ב למשל, תקציבי� לאג� ג� הוא הזה מהתפקיד חלק"

 זה,  בנפרד מהפרויקטי� אחד לא� לביצוע מספיק לא זה, הבשור לנחל נוספי� מיליו�  5 ו שיקמה

 משרדי� כמה מאג� עצמ  מוצא רשות כראש ואתה, גורמי� מספר של איגו� או ינג'מצ דורש

 להביא ויכולי� הממשלה בהחלטת שאינ� גופי� או משרדי� ג�, אחד פרויקט קורת תחת

 ממשלה. ממשלתית פונקציה ממש זו. אחד לשולח� כול� את שיביא מי אי�, נוספי� תקציבי�

 משמעו תקציב עתירות להחלטות ואינטגרטור להצליח הכלי� את ג� לתת חייבת להצמיח שרוצה

 מועצה ראש( "מאיד  המיוחלת והצמיחה ההחלטה יישו� הבטחת א  מחד תקציב קצת עוד

  )עזה בעוט�

  : באזור האסטרטגיות המחלקות מראשי אחד טוע� מאיד 

 ע� בהחלטה משפט לזהות.  כזה דבר למנ� יודעת מקצועי א"כ לה שיש חזקה רשות"

 נוספי� ממשלה משרדי ע� קשר כבר לה יש א� אותו לשלש ולעיתי� להכפיל עודייי תקציב

, רשות/המועצה ראש את או בעצמה להניע ויודעת , בתחו� שתומכי� מכירה שהיא אחרי� וגופי�

 דבקות הרבה דורש זה. הדברי� את למנ� אתו ויחד שבהחלטה המבצע המשרד על' לשבת' או

  )הסביבה להגנת המשרד("  במשימה

  

 הממשלתיים היישום לכלי ההיענות יכולת 4.5

 גנריי� פעמי� ואלה ממשלתיי� ביצוע כלי על ידי ייושמו סעיפיה� על הממשלה החלטות כאמור 

 הוראות, ספציפיות תכניות כמו משרד לכל �ייעודיי ולעיתי�, 'וכד מכרזי�, קוראי� קולות כמו

 בהחלטות סעיפי� וכ� בכלל ממשלה תקציבי במיצוי המרכזיות המכשלות אחת .וכדומה ל"מנכ

 קט� ,סעי� לביצוע תקציב רוב פי עלו, מצומצמי� הממשלה תקציבי .ינג'המצ שיטת היא ממשלה

,  ינג'מצ דורשת הממשלה של היישו� משיטות אחת לפיכ . בשטח היישו� למלוא הנדרש מזה

 או השל� התקציב את יאפשר שאיגומ�. הממשלתי לתקציב מעבר תוספתיי� משאבי� גיוס היינו

 לקחת צריכה הרשות, חינוכי מהל  ג� היא ינג'המצ שיטת כי ג� שיגידו יש. יותר גדול תקציב

 משאבי� לגיוס שלה מהאחריות חלק זה, אחרי� ממקורות השלמות בעצמה ולהביא אחריות

 לגייס מתקשות חלשות רשויות א  .ברשות עדיפויות סדרי ושל, מהלכי� של נכו� ולקידו�
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 רשויות שכ� כל לא .במקביל פרויקטי� בכמה לכ  נדרשות שה� ג� מה, חיצוניי� משאבי�

  .מבחו+ שתומכי� ופילנתרופיה עסקיי� גופי� אי� שלה�, מיעוטי�

 הממשלה שכיו� הג�, ינג'המצ שיטת היא ממשלה תקציבי במיצוי העיקרית המכשלה"

 פחות יקבלו חזקות שרשויות כ  אותה ולהגדיר ינג'המצ בשיטת דיפרנציאליות לבצע יודעת

 בפריפריה הרשויות לרוב עדיי�, פחות וישלימו יותר שיקבלו חלשות לעומת יותר וישלימו

 תקציבי� באיגו� ג� עובדת ינג'המצ שיטתש להבי� צרי !!אי� פשוט &יותר החלשות והרשויות

וכמוב� כמעט כל  פילנתרופיה, תכניות שמקדמי� גופי� של שונות ותכניות הפיס ,טוטוה מול

  תכנית/קול קורא של כל משרד ממשלתי". ראש עיר בנגב המזרחי.

 החלשות הרשויות ולכ�גור� בכיר במרכז שלטו� המקומי:  ג� על ידי קיבלו חיזוק דברי�  אלה  

 של מתמיד במצב נמצאות שרשויות להבי� יש, המשאבי� גיוס של הכניסה בתאי לעמוד מתקשות

 מתחזקות החזקות הרשויות? מזה יוצא מה" .לדוגמא גרעו� , ליארדימ 1/2 יצרו 2013 רעונותיג

 כוח לה� יש כי הקוראי� הקולות את בזמ� לזהות יודעות חזקות ה .מתקדמות אינ� והחלשות

. ובזמ� כ  על ידעו רלבנטיות שמחלקות כ  העבודה את לחלק אי  יודעות או/ לזה יעודיי אד�

 הרשויות אצל. מגיוס או עצמי ממקור ינג'מצ להביאו נוספי� מקורות לזהות, ג� יודעות החזקות

. ינג'מצ להביא יכולות ולא המענקי� את מחד מזהות לא כי מפסידות ה�, הוא נהפו  החלשות

 החינו  משרד חינו  מוסדות בבניית אפילו ינג'מצ דורש ממשלתי משרד כל כמעט כיו� מזה יותר

 על נופלי� ההצטיידותו התחזוקה, הפיתוח של האחרי� החלקי�בלבד, יוצא ש בינוי מתקצב

, הקיימי� התקציבי� את להביא תתקשה היא, ומקורות נכסי� אי� לרשות א� .המקומית הרשות

 באשכול לרשות" . פוטנציאליי� מקורות אובד� לצד, פיתוח הזדמנויות של החמצה ומשמעו

את התמונה לסבירה יותר. יש  יהפו . זה בלבד 5% ל ינג'המצ את לצמצ� ראוי 4&1 סוציואקונומי

לחלק את נטל המצ'ינג בי� הרשויות החזקות לרשויות החלשות יותר. כ  בדיוק אנחנו עדי� למה 

שקורה במגזר הבדואי, ה� נעדרי תקציבי� נעדרי הכנסות, נדרשי� מה� אות� כללי מצ'ינג כמו 

לנתרופיה וארגוני� האחרי�, ומה שבולט אצל� זה חוסר היכולת לגייס תקציבי� מבחו+, מפי

אחרי�. וכ  ה� לא יכולי� ליהנות מהרבה כספי ממשלה כי אי� לה� מה לתת מנגד. כ  יישובי� 

.  (ראש מועצה  "לא מתפתחי�, ונמצאי� בסחרור של חוסר יכולת לשאוב תקציבי� קיימי� 

  במגזר הבדואי)

עבודה ותקציבי�  הוא אחד הכלי� הממשלתיי� השכיחי� ביותר ה� ביישו� תכניות קול קורא

� יביישו� החלטות ממשלה. הקול הקורא מזמכאחד מהכלי� הממשלתיי� וה�  בכלל  ממשלתיי�

גופי� כמו רשויות , עמותות וכדומה להתמודד על הקצאה ממשלתית תחת מענה לתנאי  בדר  כלל

מצאנו מספר חסמי� מרכזיי� ס� וקריטריוני� שהממשלה מגדירה ספציפית לקול הקורא. 

  חי� בהתמודדות על הקולות הקוראי� ועל מיצוי התקציבי�:ושכי

רשויות לא תמיד ערות לפרסו� הקולות הקוראי� לאור העובדה שאי� גור� ספציפי ברשות 

שאחראי על הנושא. כל משרד וכל גו� שמפרס� קולות קוראי� כחלק משיטות וכלי עבודה כמו 

צרי  להיות פרוס על פני כל ל הרשות שמפרס� בעיתוי המתאי� לו כ  שהקשב  ,קרנות וכדומה

השנה. אחד החסמי� במיצוי הקולות הקראי� הוא היכולת הבסיסית של הרשות להיענות לקול 

בעיקר גזברי�  ,רשויות ר, מילוי הטפסי� אינו נהיר תמיד.הקורא, הוא מנוסח משפטית, אינו ברו

קול הקורא מוגבל מאוד פעמי� רבות זמ� המענה למתקשי� לקרוא להבי� ולמלא את הנדרש. 
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והיכולת של הרשות לעמוד בזמ� להביא את כל החומרי� הנדרשי� בלתי אפשרית ולעיתי� יותרו 

  לעיתי�: מצאנו כימראש. 

' טופסולוגיה' ה לעבודת ביחס מאוד קטני� הקראי� בקולות המוצעי� הסכומי�" 

 מוותר אתה, הפרוצדורליות הדרישות מול אל הסכו� אפקטיביות של משיקולי� ואז הנדרשת

    מועצה מקומית) גזבר( "מראש

תקציבי� בלתי רגילי� שמהווי� מצד הרשויות מקור חשוב  & תקציבי תב"ר לזכור כי אלהחשוב 

רשות חלשה שמחפשת מקורות להגדלת התקציב ולביצוע תכניות ופרויקטי� שעל הפרק. 

א  לא לה� כס� זמי�  שויקטי� שימקדמת תכניות ופרתקציביי� זמיני� עלולה למצוא עצמה  

   בעדיפות מבחינה. כי לזה יש כרגע קול קורא ולא כדאי להחמיצו.

לסיכו�, שיטות המצ'ינג והקול הקורא הנהוגות ככלי� ושיטות עבודה ממשלתיות מצליחות 

בי� החזקות  בי� הרשויות ולהעמקת הפערי� השוויו�והעמקה של חוסר בעיקר לתרו� לשימור 

התמודדות על קול קורא מחייבת עמידה בדרישות מקצועיות  לחלשות ובי� מרכז לפריפריה.

לא כל שכ� וביצוע עבודת מטה ארגונית ומשפטית שחלק גדול מהרשויות החלשות בפריפריה 

  .)2012, דה מרקר תומר לוט�  מאמרו של ( אינ� מצליחות לקיי�רשויות מיעוטי� 

  

לפי שלבי  מכלול החסמי� והגורמי� המעכבי� את מיצוי החלטות הממשלהאת  �מסכ 2 טבלה

 �מרכזי או  –קידו� החלטת הממשלה: גיבוש החלטה או יישומה, ובהתאמה למרכיב השלטו

  .  מקומי

  ממשלה החלטות מיצוי ביכולת המרכזיי� המעכבי� והגורמי�  החסמי� סיכו�:  2 טבלה

  

  ההחלטהשלב יישו�   שלב גיבוש ההחלטה  

  

  

  

  

  

חסמי� 

וגורמי� 

 מצדמעכבי�  

השלטו� 

  המרכזי 

האופ� שבו מתקבלת החלטת הממשלה ומידת 

  ההישענות על עבודה מקדימה סדורה

יכולת ההתארגנות ליישו� ההחלטה ויכולות הביצוע 

של המשרדי�: תרגו� הסעיפי� לכלי�, סוגיות כוח 

  אד�, ביורוקרטיה פנימית של משרדי ממשלה

מידת השיתו� של הגורמי� המושפעי� 

מההחלטה בדגש רשויות מקומיות, כבר בשלב 

  הגיבוש 

המידה ואיכות העבודה השילובית בי� המשרדי� 

  השותפי� בהחלטה

העדר גמישות בכלי� הממשלתיי� הנתוני� ערב 

  קבלת ההחלטה 

העדר גמישות בכלי� הממשלתיי� : העדר גמישות 

מענה לצרכי שטח והקשבה לצרכי השטח, העדר 

  הנופלי� בתוו  בי� משרדי�

 �אופ� גיבוש השותפות בהחלטה ובתוצריה בי

  משרדי הממשלה השותפי� 

האמו� המסויג של הדרג הממשלתי ביכולות של דרג 

  השלטו� המקומי

מידת ההשפעה הפוליטית על  ההחלטה ועל 

  מרכיביה

חסמי� הנובעי� מתהליכי� ומנגנוני המעקב והבקרה 

  יישו� החלטות הממשלהעל 

    עיתוי קבלת ההחלטה

  

  

  

 �היכולת של הרשויות לזהות את חלו

  ההזדמנויות: מלאי פרויקטי�  וזמינות פרויקטי�

היכרות ושליטה של הדרג המוניציפאלי ע� החלטות 

�  הממשלה על סעיפיה

יכולות ההו� האנושי המוניציפאלי, וכושר הניהול של  &הקשר ע� הפקידות המקצועית בדרג הממשלתי
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 חסמי�

 וגורמי�

 מצד  מעכבי�

 השלטו�

  מקומיה

  הרשות המקומית  כותבת ההחלטה

הקשר הפוליטי כחס� בעבודת המטה הרשותית 

ובפיתוח יכולות מקצועיות של הדרג  המקצועי 

  המוניציפאלי

מידת הבשלות לביצוע ומידת הזמינות לביצוע של 

  ברשות פרויקטי�

  עומסי הביצוע ועומסי היישו� על הרשות המקומית  

  מתכלל רשותי וממשלתי העדר אינטגרטור /  

יכולת  הרשות להיענות לכלי היישו� הממשלתיי�,   

  ויכולת גיוס משאבי� משלימי�
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  במיצוי החלטות ממשלה החסמים עם להתמודדות ליםכ

 ע�,  הממשלה במשרדי המרכזי בשלטו� בכירי� ע� שנערכו ראיונות במסגרת,  המחקר במהל 

 על והתגברות לצמצו� שוני� רעיונות התגבשו, מקומיות רשויות ראשי וע� באקדמיה גורמי�

 מול השנה במהל  כבר לקד� הצלחנו מהרעיונות חלק. ממשלה החלטות שבמיצוי החסמי�

 תכנית לכדי גובשה, זה מחקר עורכת של יוזמה השהיית 'בנגב מעגלי�' תכנית. רלבנטיי� גורמי�

. ההערכה  2015, הופעלה וממשיכה לפעול ב  2014של  ההשנייגובשה החל מהמחצית ש שלמה

 במיצוי משמעותיי� אפקטי� לה יש. 2016שיישומה יימש  ג� במחצית הראשונה לפחות של 

 עתירות ממשלה החלטות של המיצוי למקסו� יישומי ככלי זו בעבודה ותוצע ממשלה,  החלטות

 אתו, שהועלו הרעיונות מכלול את נמנה זה בפרק. ממשלה משרדי מקרב שותפי� ורבות תקציב

  .שלה� היישו� סטטוס

  הממשלה החלטות בגיבוש  וגופי�  רשויות – השטח שיתו� 

 החלטות את – בשטח וגופי� מקומיות רשויות, ממשלה משרדי של משות� למידה תהלי 

 יכללו, ההחלטה של הלקוחות לצרכי יתאימו השוני� סעיפיה� על שההחלטות כ  הממשלה

 ללקוחות האפשר ככל מותאמי� יישומי פוטנציאל ובעלי משמעות בעלי ופרויקטי� תכניות

 הכלי� שבארגז קיימי�  כלי� מכתיבות כשהחלטות כיו� מהמקרי� לחלק  בנגוד. ההחלטה

  . השטח של המימוש יכולות ואת הצרכי� את הולמי� אינ� ה� פע� שלא  נמצא, הממשלתי

  

 השנה במהל  רבות החלטות גיבוש על שאמו� הממשלה ראש במשרד בכירי� ע� משיחות: יישו�

 במשרד בכירי�.  יותר שגור והוא, משתפר ההחלטה של הלקוחות של השיתו� תהלי  כי, למדנו

 יותר' סגורות' החלטות בהבאת, ההחלטות בחליטת הממשלה משרדי של השיתו� את סימנו

 בה� שחלה תהליכי� אלה. לאוצר המשרדי� ובי� השותפי� המשרדי� בי� יותר ומוסכמות

  ). הממשלה ראש משרד(האחרונה בתקופה התקדמות

  

 החלטות את – בשטח וגופי� מקומיות רשויות, ממשלה משרדי של משות� למידה תהלי 

  הממשלה

את החלטות הממשלה או לפחות חלק במחקר מצאתי,  כי רשויות מקומיות אינ� מכירות 

מהסעיפי� הנוגעי� לה�. ה� אינ� יודעות כיצד לתרגמ� למיצוי משאבי�, וה� פסיביות בד"כ. לצד 

זאת החלטות הממשלה מנוסחות כ  שיאפשרו למשרדי הממשלה מנעד רחב של אפשרויות יישו�.  

�לא עובדו  ולכ� אי� רצו�  רב ההחלטות מתקבלות בלח+ זמני� כשהתוכניות ליישו� והכלי� עדיי

לתעל את דרכי היישו� לנתיב ממוקד. הפער בי� שני  אלה מאפשר מחד לרשויות מקומיות ללמוד  

על הכוונות של  משרדי הממשלה בסעיפי ההחלטות, ומאיד  למשרדי הממשלה להכיר מקרוב את 

קשיי� שלה� הצרכי� הספציפיי� של הרשויות  הנוגעי� לסעיפי ההחלטות, הפערי� שלה� וה

ויכולי� לאפשר גישור  ולקרב בי� הצרכי�  במיצוי הכלי� הממשלתיי� והמשאבי�,  וא� לנסות

  לכלי�. לכ� סדרת מפגשי� כזו יכולה להוות כלי יישו� משמעותי.

  

יישו�: במחקר בחרתי לעסוק בגיבוש כלי  ומהל  שיקד� את הממשק בי� משרדי הממשלה 
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המשאבי� שבהחלטות הממשלה ע"י רשויות השטח וגורמי� והרשויות ויסייע במקסו� מיצוי 

' ויישומה הוא מוקד מחקר  02אחרי� שיכולי� ליהנות מההחלטה. גיבוש התכנית ' מעגלי� בנגב 

  .תהלי  יישומי למקסו� מהלכי מיצוי החלטות ממשלה 0.2'מעגלי� בנגב 'להל� זה, ומפורט בפרק 

  

 היישו� כלי  של מיצוי בתהליכי ושיסייעפני� רשותיי�/ אזוריי�  מעני� הקמת

  הממשלתיי�

 מקומיות רשויות של הכוללת המיצוי ביכולת הכשלי� אחד כי ברור הקודמת סקירתנו לאור

 חוסר, הכלי� פרסו� של בזמ� ידיעה אי, כלי� ע� היכרות מחוסר נובעת, ממשלתיי� תקציבי�

 כללי� על הקפדה, ניסוח/שפה – לכלי� המענה ברמת לקויי� ג� ולעיתי�, למענה זמ� משאבי

 א"כ בהעדר מתאפיי�  ,חלשות ורשויות קטנות רשויות בעיקר ,השטח. וכדומה במענה נדרשי�

 ותכניות כלי� של פרסומי� אחר למעקב קיי� א"כ בפניות שכ� כל לא, ומשימותי למכלול מספיק

 ,רגיל בלתי תקציב & ר"תב – הנקראי� תקציבי� אלה כי לציי� יש. בה� לזכות שיוכלו ממשלתיות

 שלהירכ חייבת הזו היכולת כי נציי�. לה� נזקקות בינוניות שרשויות קיי� לתקציב תוספת שהוא

  .נרכש שלבי רב תהלי  זהו .ברשות גורמי� על ידי זמ� לאור 

  :רעיונות מספר  העבודה במהל  נבחנו, הזו היכולות מצוקת על להתגבר כדי

 כלי� מיצוי לתחומי 4מקומי לשלטו� צוערי�'ל הפני� משרד תכנית במסגרת צוערי� הכשרת &

,  בפריפריה בעיקר מקומיות  ברשויות משתלבי� כאלה צוערי� כי להדגיש חשוב. ממשלתיי�

  . הנושא את לקד� הרשות בתו  לה� לסייע יכולה כזו והכשרה

  

 מער , מקומי לשלטו� צוערי� התכנית של הלמידה תכניתל השנה נכנס לפנייתנו בהמש : יישו�

  . בנושא למידה

  ממשלתיים כלים במיצוי מקומיות לרשויות שיסייע זמני מנגנון הקמת

. ממשלה תקציבי להעברת י�השכיח  י�הממשלתי �כליה אחד שה� הקוראי� הקולות על דגש

 המער . ומעקב מענה קוראי� קולות בניטור לרשויות שיסייע זמני מער  הקמת רעיו�ה של עיקרו

 במקביל  חלק בו לקחת ומוכנות, בנושא שמתקשות לרשויות מענה ולתת אזורי להיות חייב

 שהתגבשו הרעיונות אחד .בעתיד הזו הפעילות  את לבצע המקומיות ברשויות גורמי� להכשרת

 שתפקיד� ציבורי לשלטו� עתידי� תכנית בוגרי צוערי� 3  עד 2 של הקצאה היה המחקר במסגרת

 יכיר, יותורש ומספר משרדי� מספר יכסה צוער כל, הממשלתיי� התמיכה כלי אחר לעקוב

 במשרדי� הרלבנטיי� הגורמי� את מקרוב ריכי, והרשויות המשרדי� של האפיוני� את מקרוב

 קוראי� קולות על להתריע וידע וצרכיה� אפיונ� ואת הרשויות את מקרוב יכיר, מכסה הוא אות�

 שלבי בכל המקומית הרשות את ילווה הוא. ספציפיות לרשויות אמת�תה לצד, אחרות ותמיכות

  הקרובות השני� 3 ב כזה שירות ת�ישת התכנית בוגרי של כזו קבוצה. התמיכות על ההתמודדות

 כי להדגיש ראוי. ביותר משמעותית בצורה הרשויות על ידי התקציבי� מיצוי את להקפי+ תוכל

                                                        

 עמותת של בשותפות הפועלת ייעודית תכנית" המקומי לשלטו� צוערי�" עתידי� תכנית & מקומי לשלטו� צוערי� 4
 והתנסות סיורי�,  סדנאות, אקדמיי� לימודי� במסגרת, סטודנטי� מכשירה התכנית. ואחרי� ממשלה עתידי�
 ארבע של לעבודה מתחייבי� הבוגרי� פריפריה בדגש המקומיות ברשויות איכות בתפקידי כבוגרי� להשתלב, מעשית
 .איכותית עתודה ליצירת מסייע שילוב� ו ברשויות שני�
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 אכ� רשויות א� ולבדוק  להתריע שיוכלו כ . מדידות להיות חייבות כזה מער  של הפעולה דרכי

 רשויות אילו:  התוצאות  פרסו�  לצד, לעזרת� שבא המער  של והליווי ההמלצות במסגרת פעלו

 מהל . וכדומה והמשאבי� התקציבי� במסגרת לבצע הצליחו מה, זכו משאבי� באילו הגישו

' תאווה'ו, הממשלתיי� המשאבי� למיצוי בונה תחרות וייצר רשויות בקרב' רעב' יצור כזה משלי�

 . הבאה להזדמנות

 יכולות את להצמיח ובמטרה , קבע של למער  להפו  הזה למער  לאפשר לא מנת על כי יודגש

 ג� יעסקו,  הצוערי� של הפעילות תקופת במהל ש היא נהוהכו , ברשויות המקצועית הפקידות

 הנושא את לקד� אחר כ  שיוכלו, הרשויות בתו  הרלבנטיי� הגורמי� של הדרגתית בכשרה

 משימת� את לבצע יוכלו אלה צוערי�כש כזה מהל  לגבש האפשרות את בחנו כי נציי� . בעצמ�

  .דרו� מפע� או האזוריי� האשכולות, הנגב לפיתוח הרשות מתו 

 העדר את מזהה מקומי לשלטו� צוערי� הכשרת על היתר בי� שאמו� הפני� משרד :יישו�

  . קריטי כציר משאבי� למיצוי הקשור בכל ברשויות היכולות

   "� כניסת: לנושא מסייעי� מנגנוני� שני פיתח,  המשרד שמקד� השיפור פעולות שאר בי

 האשכולות. 5האזוריי� האשכולות והקמת מקומי לשלטו� צוערי� תכנית באמצעות איכותי א"כ

 שככל מאחוריו הרציונל. באשכול החברות הרשויות של כלכלית לצמיחה מנו� מהווי� האזוריי�

 הסיכוי משותפי� עבודה נושאי לקידו� במסגרתו פעולה שיתופי ייצרו השותפות שהרשויות

 האשכולות במסגרת ג� צוערי� לשלב השנה הכוונה. יותר גבוה ממשלתיי� משאבי� לשאוב

. קוראי� קולות על התמודדות כמו תקציבי� מיצוי שיפור מהלכי עצמ� על ושייקח, האזוריי�

 כשה� ,מפתח לתפקידי ,הרשויות לתו  השנה התכנית בוגרי צוערי� 40 עוד של כניסה במקביל

 בתחו� מדרגה קפיצת מבטיחי� אלה שני, קוראי� קולות על העבודה אופ� את מקרוב מכירי�

   )הפני� משרד( "ממשלתיי� משאבי� מיצוי

   אסטרטגיות יחידות הקמת

 �ייעודיי ומשאבי� ממשלתי מיקוד לה� שנדרש כרשויות 546 החלטה במסגרת המוגדרות רשויות 

 הנגב לפיתוח המשרד). לנגב ל"צה מעבר אתו שמביא תהזדמנויו לקראת להיער  לה� לסייע כדי

 ג� בה�( המטרה ברשויות תכניות של שורה המפעיל וכמשרד ההחלטה מתכלל כמשרד והגליל

 נושאי� לקד�  הללו הרשויות של היכולות העדר על עמד), ויישומ� אסטרטגיות תכניות גיבוש

 לקראת משאבי� לאיגו� ולפעול ,כיו�)546( ההחלטה למיצוי לפעול, האסטרטגית התכנית מתו 

, נוספי� תקציבי� של משורה ליהנות יכולות אלו רשויות. שגובשה האסטרטגית התכנית שו�יי

� שיודעת אסטרטגית יחידה כמו הרשות בתו  גו� העדר. 2025 החלטה במסגרת ג� נכללות ה� שכ

 אב� מהווה ,הרשות לצמיחת  ופרויקטי� מוצרי� ולגבש זמיני� פרויקטי� לקד�, משאבי� לאג�

 ומשרד האוצר בקרב הזה בצור  להכרה ,ראשית ,בנמרצות השנה פעלנו לפיכ . התפתחותהל �נג

                                                        

 המהווה, בו החברות המקומיות הרשויות בבעלות אשר אזורי תאגיד: אזורי אשכול 5

 המקומיי� הנכסי� את ביניה� לחלוק לרשויות ומאפשר אזוריי� פעולה לשיתופי מרחב

 .האזוריי� הנכסי� את ולמנ�
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דומה שהמהל  . ברשויות אסטרטגיות יחידות להקמת בדר   משאבי� לגיוס ,השני בשלב. הפני�

הזה נכו� בכל מקרה של החלטה עתירת תקציב, רבת משרדי ממשלה שותפי�  הנוגעת לאזור ו/או 

לרשויות מקומיות. בכל מקרה כזה נכו� להקי� יחידה אסטרטגית שתסייע לגבש ולמצות את 

ות של צמיחה. על לפרויקטי�תהליכי ההתארגנות ליישו� ותהליכי היישו�, ע� מבט קדימה 

יחידה כזו אינה גבוהה יחסית אבל מבטיחה לאור  זמ� מיצוי תקציבי� וא� גיוס משאבי� 

נוספי�. ולכ� עדי� לה לממשלה שבהחלטות עתירות תקציב כאלה הנוגעות לרשויות מקומיות 

לאות� רשויות ליחידות כאלה. ג� א� הדבר מחייב קיצו+ בהשקעות אחרות/  יייעודתקצה תקציב 

אחרי�. יש ליחידות כאלה משמעות עמוקה ליכולת העבודה שאינה רק שוט� של  קיצו+ מסעיפי�

  הרשות המקומית.

  

 משרד, והגליל הנגב לפיתוח המשרד של בשותפות תקציבי מתווה סוכ� 2015 מאי בחודש: יישו�

 יחידה מנהל לתפקיד מקצוע אנשי גיוס שיאפשר שנתי תלת תקציב וגויס, האוצר ומשרד הפני�

 הפני� ומשרד גלילוה נגבהמשרד לפיתוח ה בי� מגובש  אלה בימי�. המטרה ברשויות אסטרטגית

 ברשויות התפקיד מכרזי יפורסמו בדצמבר. התקצוב ומנגנו� ההכשרה מתווה, הגיוס מתווה

 3 שבמהל  הכוונה. המטרה ברשויות היחידות יוקמו 2016 פברואר שלקראת והשאיפה המטרה

 יחידות יוצמחו  וכ  מקומי לשלטו� צוערי� בוגרי היחידות למנהלי יצטרפו הקרובות השני�

�  .המטרה ברשויות האסטרטגי התכנו

  

  ממשלתיות ותמיכות קוראי� קולות לאיכו� כלי 

 אריה של מיסודו 'מ"בע מידע לניתוח ארמה' חברת שגיבשה, כלי על למדנו המחקר במסגרת

 החברה. המקומי השלטו� במרכז כלכלה ל"וסמנכ לאוטומציה החברה ל"מנכ לשעבר מצליח

 רלוונטי חדש תמיכה מקור"/קורא קול" כל לש 6"אמת בזמ� איכו�" למנוייו המאפשר כלי פיתחה

 ורלוונטיי� הממשלתיי� הסמ  גופי או הממשלה מעמידי� אשר,  בישראל מדיה בכל המתפרס�

, לכלי  המנויה לרשות וההתרעה האיכו� לצד .ציבוריות ולעמותות מקומיות רשויות לפעילות

 הכרוכי� השלבי� כל דר  תמיכה מסמכי והבנת ח: מניתוויעו+של בקרה  ליווי מספקת החברה

 בקרה לבצע מקומית לרשות לסייע ג� יכולה החברה .ואיכותי מקצועי ובאופ� בזמ� בהגשת�

, תתקבל א� אלא, יוגש רלוונטי" קורא קול" שכל לוודא, בתמיכות הטיפול תהלי  על שוטפת

 לרשויות כזה שכלי ספק אי� .המקומית הרשות של אחרת החלטה, מקצועיי� משיקולי�

 חדשי� תקציבי� הרשות עבור ולגייס, רבי� קוראי� לקולות כניסה שער להוות יכול בפריפריה

 לתושביה השירותי� מער  ולטיוב ותכניות פעולות למינו� ,)רגילי� בלתי תקציבי� & ר"תב(

  . ולצמיחתה

  

 יישומו ואופ� הכלי את בוח� הנגב לפיתוח הרשות במסגרת והגליל הנגב פיתוח המשרד: יישו�

 פוטנציאל ומיצוי המשאבי� גיוס את שייטיב כזה כלי בבנג רשויות עבור   חלקי סבסוד באמצעות

  .נוספי� וגופי� ממשלה ותמיכות קוראי� קולות של קיי�

                                                        

6 http://www.arma.co.il/p/blog&page_25.html  
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 ע� אמת בזמ� ה�, מידע הנגשת, ההחלטות של מהירה הבנה שעניינו  הפנים במשרד גורם מינוי

 תהליכי בתו  הרשויות של המוניטור להיות אחריות שלוקח הפני� משרד של גו�, ההחלטה גיבוש

 של הביצוע ומידת אופ� על הרשויות את במידע לעדכ� אמור כזה גור�  בהמש . ההחלטות גיבוש

  . ההחלטות

  

 הממשלתיי� היישו� כלי את זמ� לאור  ומבקר שבוח� ממשלתי גו� הקמת

 בקרב אות� ומטמיע, שוני� משרדי� של קיימי� מגווני� כלי� משדרג או חדשי� כלי� מפתח

   .ממשלה משרדי

 בכלי� דבקות הקוראי� ובקולות בהחלטות שיש היא המשמעותיות הבעיות אחת"

 .הממשלה עבודת את שמטייב ופיתוח מחקר גו� לממשלה אי�. אפקטיביי� תמיד שאינ� קיימי�

 שינויי� ויציע מחד קיימי� כלי� של הישימות את יבח�ש ופיתוח מחקר גו� להקי� צרי 

 ויתרג� טובי� רעיונות יאמ+, אחרות ממדינות העול� מ� יביא &חדשי� כלי� ימציאש, ושיפורי�

 בקרב אלה כל את ויטמיע יותר נכו� שפועלי� משרדי� או  מכלי� לקחי� יפיק, העסקי מהמער 

 על שאחראי, הכללי החשב היא כזו ביחידה המרכזי שהאינטרס דומה. הממשלתית הפקידות

  .7)דרו� מפע�( "מיצויי� ועל המדינה תקציבי

 לומר ראוי זאת ע�. זה רעיו� של לעומק לבחינה זה מחקר במסגרת פעלנו לא הזמ� רקוצ מפאת

 מסקנות של הטמעה, שלה� אחר או כזה שפיתוח ומלמדי� חשובי� היגדי� הזה ברעיו� שיש

 מיצוי את לטייב בעיקר. הממשלה עבודת את לטייב בהחלט יכול הממשלה משרדי בקרב

 הכלי� בציר נעשה שיישומ� הממשלה החלטות ג� בה� הממשלתיות התמיכות של המשאבי�

 שיפור לש� כזו יחידה בהקמת מעוניי� להיות צרי  הכללי שהחשב מאמיני� אנו .בלבד הקיימי�

  .הממשלה עבודת של התקציביי� המנועי�

 

 ממשלה החלטות מיצויו גיבושל ממשלתי מדרי  גיבוש

 �. ממשלה החלטות מיצויו גיבושל, ממשלתי מדרי  כתיבת הוא זו הצעה בבסיס המרכזי הרעיו

 וקיימי� כא� נמנו שלא ואחרי�, לעיל 7 בפרק שנמנו החסמי� מכלול על להישע� יכול המדרי 

  .בנושא העוסקת הממשלתית הפקידות של המורחב בידע

 פקידי של המלצות ועל, בממשלה קיי� ידע על  להישע�, יישומי מדרי  להיות חייב המדרי 

 ידע להעביר יוכלו אלה רק. לקחי� הפקת לעצמ� וקיימו נכוו, יישמו ,שכתבו מנוסי� ממשלה

 או מנטורינג, הכשרות בקורסי� הידע בהטמעת לעסוק ובהמש  כזה כתוב למדרי  יישומי

 יעשו  ההחלטות גיבוש שתהליכי להבטיח צרי  הוא  יישומי כמדרי . תפקיד� במסגרת מודלינג

, תעשה ואל עשה צווי לכלול צרי  המדרי  .רגילי� בתנאי� וג� לח+ בתנאי ג� יותר נכונה בצורה

  .ויישומ� הממשלה החלטות של אופטימלי מיצויל והמלצות פעולה דרכי ולהתוות

  

 שיכולי� גורמי� בפני אותו ולקד� הרעיו� את להביא הצלחנו לא זה מחקר במסגרת: יישו�

                                                        

7 http://www.mifam.org.il/?CategoryID=188 
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 הראוי מ� זאת ע�. הממשלה ראש במשרד וחברה ממשל אג� כמו במימושו מעונייני� להיות

 ,בתחו� ביותר הרחב הניסיו� את וצבר בשנה החלטות מאות שמוביל כמי הממשלה ראש שמשרד

 ולמנהל חברתית למדיניות התכנית  במסגרת כי אציי�. מימוש לידי אותו ויביא הרעיו� את יאמ+

, המדינה שירות נציבות ובשיתו� א"באלכ וממשל למנהיגות המכו� של המדינה בשירות ירכב סגל

 מסוגיה כחלק נכתב המדרי . הממשלתי השיתו� מדרי  את שכתבה עבודה בקבוצת חברה הייתי

 הבי� הפעולה שיתו� שנושאי בכירי� ממשלה פקידי כול� הלקבוצ עמיתי של בעצמותיה� בוערת

 מפרויקט כחלק  הקבוצה על ידי גובש המדרי . המקצועיי� בחייה� אות� מעסיקי� משרדיי�

 הוא וככזה ההקבוצ מחברי אחד כל של והלקחי� הניסיונות לצד והחוויות עדהי את ג�יוא גמר

לדר   כרעיו� מוצע זה מודל. שוני� שיתו� בתחומי פעולה לדרכי והמלצות יישומי ידע מכיל

מדרי  כזה. בכל מקרה מדרי  כזה במידה ויפותח צרי  להיות מוטמע בקרב  פיתוחאפשרית ל

  משרדי ממשלה ולעקוב אחר השימוש והיישו� שלו. 

  

 ההחלטה ליישו� מתכללגור� 

 מקומיות לרשויות היתר בי� הנוגעות אזוריות החלטות כול� ה� זו עבודה עוסקת בה� ההחלטות 

 משתי ליהנות יכולה רשות בו למצב מביאה שני� באות� במקביל ההחלטות 4 תהפעל. בנגב

 למול בנפרד אחת כל על עבודה לקד� מהרשויות דורש המיצוי תהלי  זאת ע�, במקביל החלטות

 למגזר 3708 מההחלטות שתיי�.  תקציבי מיצוי להבטיח מנת על בנפרד ממשלתי משרד כל

 3708 בהחלטה. להחלטות מתכללי� גופי� מגדירות ל"צה מעבר לקראת להיערכות 546 ו הבדואי

 ממשלתי גו� הוא המטה.  הבדואי במגזר מהלכי� במספר לעיסוק שהוק� 'היישו� מטה' מוגדר

, החקלאות למשרד המטה עבר הממשלות התחלפות ע� א , הממשלה ראש למשרד כפו� שהיה

 מער  במסגרת החקלאות במשרד התכנו� לרשות כיו� כפופות המטה' שאריות' עזב מהצוות חלק

 הנוגעי� בסעיפי� וכ� 3708 במסגרת המשרדי� עבודת כלל את לתכלל שאחראי, הבדואי� לשילוב

 אמו� יהיה והגליל הנגב לפיתוח המשרד כי נקבע 546 בהחלטה. 2025 בהחלטה הבדואית לקהילה

 546התנסות של כשנתיי� וחצי בתכלול היישו� של החלטה  למשרד .ההחלטה יישו� תכלול על

שכ� ממנה או (. א  מנוע לקידומ� של החלטות משמעותיות שנחשבת כבר כיו� להחלטה ישנה

כמו הקמת בית חולי� שיקומי ובית חולי�  מסעיפי� מתוכה הוצמחו ונולדו החלטות ממשלה

על הקמת קריית סייבר לאומית והטבות לחברות סייבר  1815, החלטה 2025בהחלטה  &בנגב נוס�

  בבאר שבע וכדומה).

 שיזמנו ג� מה ההחלטה מתכללי שנהיה טבעי וא  אזורית יהאבר הפועל משרד אנחנו"

 תקציבי, התקציבי� ועתירי הגדולי� הממשלה משרדי על נמני� איננו זאת ע�. ההחלטה את

 &ביצוע תהליכי על בקרה בעיקר  כולל שלנו שהתכלול כ , המבצעי� במשרדי� שבי�יו ההחלטה

 יוזמי�, מהשטח וג� מהמשרדי� ג� דיווחי� אוספי� אנחנו, לפועל יוצאי� אכ� שהדברי�

 נגב משרד לית"כנמו הממשלה אש משרד ל"מנכ תובראש � משרדיתבי היגוי ועדת בשנה פעמיי�

 כמשרד כלי� לנו אי�. והרתעה בקרה כלי יותר ה� הכלי�. הרשויות  בתו ובקרה תכלול וכ�, גליל

� משרדי על' לאיי�' או לתבוע, להנחות אצלנו 'שוכני�' לא ההחלטה שתקציבי ובעיקר מחד קט

 הבי� הועדה שבי הראש שלליו והתרעות בקרה תהליכי ביטוי לידי מביא התכלול. הממשלה

 3 כ ימויהתק בה� שנתיי� של סיו�ימנ. וכדומהחסמי�  ביצוע אי, בביצוע עיכובי� על משרדית
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 מהלכי� לבצע למשרדי� הממשלה ראש משרד ל"מנכ הנחיות למרות, לבקרה משרדיות� בי ועדות

". עוד ממש של אכיפה יכולת ואי� עצמאית פועלי� המשרדי�, וכדומה מהלכי� לתק�, בוצעו שלא

: " ההבנה שמתגבשת 2017וחלק מסעיפי  546מפרטי� במשרד לגבי ההבנות והלקחי� מיישו� 

תקציבי� הריכוז  רק התקציבי: טהאינטגרציה. בהיבאצלנו היא ג� בהיבט התקציבי וג� בהיבט 

לאור  תכניתבמשרד מתכלל אחד והתניית העברות תקציב תוספתי לכל התוספתיי� להחלטה 

בשטח , יוכל להניע את ההתמדה והמשרדית בכל תכנית ולהבטיח טוב יותר את י המשרד ביצוע

בחוסר מיקוד של ר מוכנות של הרשויות מחד, וסיכויי הביצוע בשטח. מאיד  אנחנו נתקלי� בחוס

ה� לא דורשות המשרדי� לא דוחפי�  ייע ביד� לדרוש את התקציבי� האלה.הרשויות, שאינו מס

וש התקציב איטי. מה שגורר כמוב� את ההשלכות על אופ� היישו� בהכרח, וכ  יוצא שקצב מימ

בכל רשות או  –ועומק יישו� ההחלטה בשטח. ולכ� כל עוד לא יהיה גור� מטע� הרשויות 

אבל אולי ההפסד באשכול שאמו� על יישו� ההחלטה, הרשות לא תצליח למצות את ההחלטה. 

ה על המשרדי� הוא סיפור האינטגרציה בי� המרכזי של העשר גור� מתכלל חזק ובעל יכולת אכיפ

אזוריות ה� אסופה של תכניות של משרדי� שוני�, אבל כשמדובר  תכניות המשרדי�. החלטות

בפיתוח אזורי מישהו צרי  לדאוג שתהיה הלימה בקצב, בהתניות ובהשפעה ההדדית של התכניות 

י יהיה בקפיצת מדרגה ולא כ  שקפיצה ופיתוח אזור ההשנייאחת על  תכניתעל המרחב וכ� של 

, 2000משנת   41 &דו"ח מבקר המדינה ה אוס� של תכניות. התייחס לכ  מבקר המדינה בדוח

"אוס� של תכניות שאינ� ברוכות בעשייה ואי�  על הנגב ה� לא יותר מ הממשלהכשציי� שהחלטות 

  )והגליל הנגב לפיתוח המשרד( .....!" בה� אינטגרציה

 קובעות אינ� אית� צוק לאחר שהתקבלו הדרו� לפיתוח 2025 ו עזה ועוט� לשדרות 2017 החלטות

  . ובקרה הערכה תקציב מקצי� אלא, מתכללי� גורמי�

 אלה אנחנו, הממשלה עבודת של המתכללי� עצמנו את מוצאי� אנחנו אבסורד זה" 

,  המיצוי אופ� את להבי� התקציבי� את ולדרוש הממשלה משרדי עשר ארבעה לכל לרו+ שצריכי�

 או הגזבר של נחלתו להיות יכולה לא היא. ענקית הזו והמשימה השוט� במשימות טובעי� אנחנו

 קצת עוד להקצות נכו� משמעותית כ  כל החלטה כשמתקבלת. במועצה אחר גור� כל או ל"המנכ

 מול לעבוד לרשויות שיסייע להחלטה מתכלל ולהקצות מהקיי� תקציב מעט לגרוע או תקציב

 חייב זה. מההחלטה שנהנות הרשויות לכל �שירותי ת�ישי אחד גור� צרי . הממשלה משרדי

" שבהחלטה הרשויות לכלל מרוכזי� שירותי� ונות�  מתוקצב החלטה כל בתו  מוגדר להיות

  ) עוט� עזהב מועצה ראש(

 לפרויקטור ייעודי תקציב בהחלטה לכלול שדרות בחרה, עזה ועוט� שדרות 2017 בהחלטה: יישו�

 תקציבי�: בפניו שעומדת ההזדמנות מכלול את להבי� השכיל העיר ראש. ההחלטה ליישו�

 עומסי לצד המוניציפאלית הפקידות של מוגבלת יכולת, שוני� ולפרויקטי� לנושאי�, עצומי�

 המכרז מוגדר אלה בימי�. פרויקטור תקצוב לטובת מהתקציב חלק על לותר החליט ולכ�, עבודה

 מצד המשאבי� מיצוי של בהיבטי� ההחלטה ביו� בלבד לשדרות שיסייע טורהפרויק יבחר לאורו

 .כזו דרישה על לעמוד השכילו לא החלטה באותה ה� א� הנמנות האזוריות המועצות. המשרדי�

 משרדי מול שפועל הרשויות מטע� פרויקטור לה� שנדרש היא המרכזיות התובנות אחת כיו�

 ובאיגו� התקציבי� במיצוי, הממשלתיי� התהליכי� בהבנת ומסייע כול� את כמייצג הממשלה

 ולאור,  מתכלל גור� מחייבות כאלה החלטות כי להגדרה מסכימי� אנו.  נוספי� תקציבי�

 כי דומה,  החסמי� בפרק שמנינו כפי ההחלטות ביישו� והרשויות הממשלה משרדי של הבעיות
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 משרד כיאסייג את דברי בכ  שאציי�  .ויישו� יותר גבוה מיצוי להבטיח יכול לרשויות פרויקטור

במשרד באמצעות גור�  )2025ו  2017יישו� ההחלטות הללו ( אתעוקב ומבקר ראש הממשלה 

  שבעיקר מקבל דוחות יישו� ממשרדי� ואוס� את מכלול החסמי�.

  

  מעקב ממשלתי ורשותי באמצעות נספחי ביצוע להחלטה

 משרדי את שישרת ביצועי מעקב ככלי הממשלה ראש משרד כיו� עליו שמדבר הכלי� אחד

 נספחי הוא למהותי שניה� בי� המיצוי של הדיאלוג את שיהפו  זה והוא הרשויות ואת הממשלה

 התכניות כל את ויכיל בעיבוד כיו� נמצא כזה עביצו נספח. הממשלה להחלטות ושייצמד ביצוע

 ורלבנטי במידה רשויות לפי התקציב חלוקת, החלטה לכל יייעוד תקציב החלטה בכל משרד כל של

,  רשות כל למצות יכולה ההחלטה מכל מה לרכז ינסה הרשותית תמהזווי, אחרות הקצאות לפי או

 שני את ישרת כזה כלי כי היא ההערכה. התקציב לקבלת והדר , במשרדי� הקשר אנשי מי

 80% כ לכסות יוכל כזה כלי כי היא ההערכה. המעקב על ויקל ממשלה ומשרדי רשויות הצדדי�

  . החלטה כל מסעיפי

. 2025 ו 2017 להחלטות כאלה נספחי� לבניית כיו� כבר פועל הממשלה ראש משרד :יישו�

 מיצוי על וההשפעה היישו� השימוש אופ� אחר מעקב יהיה והמש , 2015 ב כבר ייושמו הנספחי�

  .ההחלטות

 

  יישו� כמנגנו� &האזוריי� האשכולות

, המקומי השלטו� של האחריות את מגדילי� השלטו� ביזור תהליכי כי המבוא בפרק למדנו

 החיי� רמת ובקידו� השירותי� באספקת להצליח כדי. ויותר יותר מורכבות הופכות ומשימותיו

 מאתגר  אזורי פעולה שיתו�. שוני� פעולה לשיתופי מקומיות רשויות של כניסת� גוברת, והכלכלה

 ברמת ומיזמי� פרויקטי� שורת דר  רק עובר" הפריפריה חיזוק" לפיה המקובלת הפרדיגמה את

 חוצי מנגנוני� הקמת באמצעות מקיפי� שינוי מנופי של לבניית� בסיס מייצרת האזוריות. הישוב

  .פעולה שיתופי ליצירת רשויות

, יעיל מנגנו� זהו. האזורי האשכול באמצעות להפעיל נכו� שלנו מהתכניות שחלק מצאנו" 

 יתרו� לאשכול יש ביצוע שמחייבות שלנו מהתכניות חלק. אותו להפעיל אינטרס לרשויות שיש

 את לדייק לצד, בעלויות ולחסו  הביצוע את יחד לאג� האשכול של היכולת.  בהפעלתו מובנה

 הממשלה למשרדי מציע בהחלט אני. לחוד תבצע רשות שכל מאשר יותר מהר ולהפעילו השירות

� הדר  את ולבנות, האשכולות דר  להפעיל נית� הממשלה החלטות מסעיפי איזה לבחו

 וחסכוני יותר מהיר יהיה תמיד זה. השותפות הרשויות של ההסכמה את מחייב כמוב�. המתאימה

  )הסביבה להגנת המשרד( "יותר

  

 כל כמעט. הנגב אזור על המשפיעות החלטות ה� זה מחקר במסגרת הנדונות הממשלה החלטות כל

 אשכול או מזרחי נגב אשכול של גג קורת תחת שוכני� אלה מהחלטות הנותיל שיכולי� היישובי�

 משותפי� ושירותי� פתרונות בפיתוח מובני� יתרונות יש האשכולות שלרעיו� מצאנו. מערבי נגב

 מהכלי� חלק הפעלת לבחו� הממשלה למשרדי נכו� ולכ�. באשכול השותפות לרשויות וחסכוניי�
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 הסעיפי� את לייש� הרשויות את שיעודד תמרי+ לבחו� ג� הראוי מ�. האשכולות באמצעות

 מאיד . האזורית הזהות למיתוג, האזור לפיתוח לתרו� ובכ , האשכולות באמצעות המתאימי�

 במסגרת אלה ממשלה החלטות ליישו� שיופעלו והכלי� השירותי� את בקפידה לבחו� יש

 לא שא�, באשכול השותפי� היישובי� מרבית את לשרת שיכולי� ביישומי� רק ולבחור, האשכול

� ולגרור משיתופיות האשכול את להסית עלולה מהרשויות חלק של החלטה ביישומי בחירה כ

  .האשכול במסגרת לשמר שחשוב הדק המשקל שיוו את שיאבדו אינטרסי� של שורה

  

 האשכולות ע� לעבוד שיודע ממשלתי כגור� הסביבה להגנת  המשרד את לסמ� נית� כיו�: יישו�

 משרדי ג� הביעו, 2015 באוגוסט שנער  2 מס ממשלה משרדי במפגש.  2025 החלטה יישו� סביב

 כי מניחי� ואנו, יעיל יישומי כמנגנו� באשכולות ההסתייעות לגבי התעניינות והאנרגיה הכלכלה

  . בנגב מעגלי� תכנית במסגרת תאוצה יצבור זה תהלי 

 

 האזרח להעצמת המרכז של מוניטורה 

 לחיזוק עושה, והאזרחות הממשל בתחומי הפועלת עמותה הינו האזרח להעצמת הישראלי המרכז

. המדיניות יישו� בתחו� המערכת בכשלי התמקדות תו , הציבורי המגזר של האפקטיביות

 את שמנתח רחב מהל  ומקיי� ממשלה החלטות לניטור כלי האחרונה בשנה פיתח המרכז

 וחולשות החסמי� ותמהיל ההחלטות של הביצוע מידת את בוח�, הנבחרות הממשלה החלטות

 על המדינה אזרחי של בקרה מתהליכי כחלק לציבור המידע את להנגיש מטרה מתו , היישו�

, משרדי� לפי, שלה הביצוע לסעיפי ממשלה החלטת כל מפרק המוניטור .הממשלה פעילות

 על אור השופכי� שוני� חתוכי� לבצע מאפשר בנוס�. ועוד גיאוגרפי תיחו�, היישו� זמ�, תקציב

 לשאוב המרכז נאל+  מהמידע הרבה ברשת זמי� למידע מעבר. המיצוי ומידת החסמי�, הביצועי�

 היא המוניטור של המבט ונקודת היות. ההחלטות ולקוחות ומהגופי� עצמ� הממשלה ממשרדי

 מידת את לבחו� נדרש, ההחלטה לקוחות וגופי� רשויות של מהצור  שונה והיא, האזרח מזווית

  .ההחלטות לקוחות שה� וגופי� רשויות עבור ומעקב ניטור ככלי כזה כלי של ההתאמה

, א"אלכ של וממשל למנהיגות המכו� ע� יחד והגליל הנגב לפיתוח המשרד אלה בימי� :יישו�

 את לשרת יכול הכלי בה המידה את בוחני�, האזרח להעצמת הישראלי והמרכז ישראל וינט'ג

. הממשלה משרדי את או/ו, הממשלה החלטות לקוחות נוספי� וגופי� המקומיות הרשויות

 בשינויי� הכלי להתאמת גבוה סיכוי שימצא ככל. חלקית ההתאמה מידת כי היא ההערכה

 שבהמש  כ ,  ממשלה משרדי או/ו רשויות מספר של פיילוט לדגו� לנסות יהיה אפשר, , מינוריי�

�  .מעקב לכלי הכלי את להפו  יהיה נית
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 מיצוי מהלכי למקסום יישומי כתהליך '0.2 בנגב מעגלים' תכנית

   ממשלה החלטות
 את המעכבי� והגורמי� החסמי� מכלול את סקרנו  'חסמי� במיצוי החלטות ממשלה'  בפרק

 הגיאוגרפי המרחב או הרשויות של בזווית וה� הממשלתית בזווית ה�, הממשלה החלטות מיצוי

 החלטת גיבוש בשלב כבר הנוצרי� לכאלה מתפלגי� שהחסמי� העלתה הסקירה. מושתות ה� עליו

 בקר� בכיר מחקר עמית בתכנית המחקר במסגרת . ההחלטה יישו� שלב את המאפייני� ואחרי�

�, היישו� לבבש הממשלה החלטות מיצוי את שישפר עודייי כלי בגיבוש להתמקד החלטתי, גולדמ

 שה� הרשויות לבי� ההחלטות יישו� את המובילי� ההמשלה משרדי בי� השיח לשיפור ויביא

  .המיצוי יכולות ובעקבותיו, ההחלטות לקוחות

  הוא המרכזי הרעיו�. יישומי ככלי התכנית וגובשה פותחה המחקר ובמסגרת השנה במהל 

 עתירות ממשלה החלטות של יישומי מהל  בכל בנגב מעגלי� תכנית יש�יל אפשר יהיה שבהמש 

 פרק. והתקציבי� התהליכי� לקוחות את וכ� ביצועיי� ממשלה משרדי מספר המערבות תקציב

. והתוצרי� היישו� מהלכי מתו  יישומי כליל ותרגומה תוכניתה לגיבוש התהלי  את יתאר זה

, 'בנגב מעגלי�' של והיישו� הגיבוש שלב כל הסתיי� לא עדיי�, מסתיי� המחקר זמ�ש למרות

  . זה למחקר 'המש  אתוצו' מבחינתי יהוו י�הכלו התכנית לש פיתוח המש 

  

� את ומפתח שמסייע המקצועי הגור� את מהווה ישראל וינט'ג א"אלכ של ומנהיגות לממשל מכו

 לציי� ההזדמנות ג� וזו. בפעילותו ימשי  ככזה. הביצוע מפגשי את בפועל ומנחה התכנית רכיבי

 נלאה הבלתי המאמ+ ואת, בדר  האמונה את,  עודייהי בצוות שהצטברו המקצועיות היכולות את

  .ההחלטות למקסו� הכל לעשות

   קער

 &א"אלכ ע� פעולה תו�יבש והגליל הנגב לפיתוח המשרד ידי על גובשה' בנגב מעגלי�' תכנית

� תשתיתי תהלי  לייצר במטרה 2012 בשנת כבר ,ישראל וינט'ג של וממשל למדיניות המכו

 שנגזרי� האזרחיי� ההיבטי� על הפועלי� השחקני� כלל בי� הפעולה שתו� את המבנה מתמש 

 ממהל  כחלק רשויות ראשי למפגשי פלטפורמה ג� תהוויה התכנית. לנגב ל"צה מחנות מהעתקת

 משרד,  והגליל הנגב לפיתוח המשרד על ידי הזמ� באותו שהובלה 546 הממשלה החלטת גיבוש

 רשויות ראשי של מפגשי� של בסדרה,  2014 עד 2012 במהל .  הממשלה ראש ומשרד האוצר

 מבניית כחלק משותפי� פרויקטי� הרשויות ראשי עצמ� על לקחו, בנגב מגזריי� רב וארגוני�

 הקטני� העסקי� שילוב תחו� את אז כבר זיהו הפורו� ראשי. פעולה שיתופי לש נגבית תשתית

 מהחשיבה כתוצאה.  וחשוב משות� פעולה כמוקד ל"צה מחנות העתקת במהל  יי�נוהבינו

 מרחב לקידו�' העוג� מוסדות ב.ה.י' מיז� את יחד פיתחו ,הזה המשות� והיעד המשותפת

 בי� במפגש עסקי� בהצמחת משמעותי מסד כיו� מהווה ב.ה.י תכנית. עסקי הכלכלי ההזדמנויות

 .בנגב העסקי� ע� ,לה� הנדרשי� כלכליי� מעני�הו שירותי�ה צורכי על, בנגב עוג� מוסדות

 עסקי� מפקד מתבצע,  מהנגב לעסקי� עדיפות שנותנות, נגביות אינטרנטיות עסקי� זירות פותחו

 ומעסיקי� הנגב מוסדות של הכלכלית בפעילות ושילוב� מהנגב לעסקי� ירידי� התקיימו, צומח

  . ועוד, גדולי�
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   רציונל

 משמעותי מיקוד על מצביעות על ידי זו עבודה עוסקת בה� הממשלה החלטות ארבע לעיל כאמור

 ההחלטות ארבע כל הממשלה של השוטפות להשקעות מעבר. הנגב בקידו� ישראל ממשלת של

  , מיליארד 4 כ ומאגמות הנגב של ודמוגרפית כלכלית לצמיחה מיועדות כול�, תקציבה עתירות

  . הדרו� למינו� משמעותית הזדמנות מהוות ה�. הנגב לפיתוח ,בלבד הממשלה מתקציבי,

 מהותי נושא הינו הממשלה החלטות מיצוי כי ,עלה רשויות ראשי ע� שנערכו מיקוד מקבוצות

 רוב ,מניסיונ� כי מעידות הרשויות. לקידומו הממשלה משרדי ע� במשות� לפעול וברצונ�

 וכלי� ידע  ברשויות חסרי�, כ� וכמו, בלבד חלקי שהיישו� או בפועל מיושמות אינ� ההחלטות

 שנערכו מקבילות שיחותמ. ההחלטות ליישו� מחווני� או  כלי� לצד ההחלטות והבנת היכרותל

 כל. מספקת במידה ימומשו לא ההחלטות כי ד�מצ ג� חשש עלה ממשלה במשרדי בכירי� ע�

 החלטות למיצוי המיועדת , 2015 לשנת '0.2 בנגב מעגלי�' תכנית של לגיבושה הביאו אלה

 יישו� בשלב למקומי המרכזי השלטו� בי� והממשקי� הדיאלוג חיזוק באמצעות לדרו� הממשלה

  . ההחלטות

 מטרות

   לדרו� הממשלה החלטות יישו� מקסו� לטובת וממשקי� דיאלוג ליצירת מנגנוני� בניית &

   �  . האזור לפיתוח ומינופ

  .המקומיות והרשויות ממשלה משרדי בי� לשיח וקבוע משות� מרחב יצירת &

  

  העניין בעלי

. 2025, 546, 3708: זו בעבודה הנדונות בהחלטות השותפי� הממשלה משרדי כלל: ממשלה משרדי

 את המתכלל הממשלה ראש משרד של עדיפויות לאור העבודה ממסגרת הוצאה 2017 החלטה(

  .למהל  שותפי� להיות רצו� שהביעו מרכזיי� הממשלה משרדי שותפי� א בשלב .)ההחלטה

 .בתכנית חלק לקחת הממשלה משרדי לכל יוצע, התהלי  להצלחת ובהתא�, בהמש 

 .ל"הנ ההחלטות מתקציבי ליהנות שיכולות הרשויות כל – בנגב מקומיות רשויות

 או,  מקומיות רשויות ע� פעולה לשיתופי פלטפורמה להוות שיכולי�, בנגב 'שחקני�'ו גופי�

 תקציבי את למצות הממשלה למשרדי שלה� וההתקשרויות תפקיד� במסגרת ולסייע חלק לקחת

 וכדומה, תיירות רכזי פורו� – רומי�ופ, תעסוקה גופי, אזוריי� אשכולות כמו גופי�. ההחלטות

  ).הבאי� בשלבי� שיעשה למיפוי בהתא�(

  

  מרכזיים אתגרים

  הממשלה משרדי של והזמינות המשותף האינטרס, ההירתמות מידת

 הכרחי תנאי היא השותפי� במשרדי� הבכיר הממשלתי הסגל של בעיקר ההירתמות מידת

 והמהל , וליישומ� לה� אחראי שהמשרד ממשלה החלטות מספר משרד שבכל להבי� יש. למהל 

 מהנהלת להבי� צרי  המשרדי המקצועי הסגל. אלה להחלטות ממוקד לקשב אות� מסיט הזה
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 ההחלטות ספציפית כי נציי�. אלה להחלטות קשב בהדגשת אינטרס למשרד שאכ� המשרד

 אומנ� מחויבת כרגע המכהנת 34 ה הממשלה. 33 ה ישראל ממשלת של החלטות ה� הנדונות

 היו� וסדר לי�"ומנכ שרי� התחלפו מהמשרדי� בחלק זאת ע� הקודמת הממשלה להחלטות

 בחלק הקשב על להעיב שעלול מה,  להשפיע עלולה זו תחלופה. חדש דגש מקבל הממשלתי

  .הפעולה ושיתו� הזמינות מידת ועל מהמשרדי�

 ראש משרד: ההחלטות בכל שותפי� שרוב� ממשלה משרדי 8 כונסו הראשו� למהל  כי נדגיש

 כמשרד הכובעי� בשני &החקלאות משרד, הסביבה להגנת המשרד, הכלכלה משרד, הממשלה

 הסדרה פעולות וקידו� חברתי כלכלי פיתוח קידו� על וכאחראי הכפר ופיתוח חקלאות מקצועי

 משרד, הבריאות משרד, בנגב הבדואית הקהילה לקידו� תכניות על של התיישבות ופתרונות

  . והגליל הנגב לפיתוח והמשרד והמי� האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד, התיירות

� עוסקת שהתכנית העובדה לאור קאודו, האוצר משרד של לנוכחות מיוחדת חשיבות יש כי נציי

 בשלב זאת ע�. האוצר של העניי� מרכז שהוא התקציבי והמיצוי ההחלטות יישו� תהליכי בטיוב

  . תהלי  ולהירתמותו האוצר ממשרד לעניי� זכינו לא התכנית גיבוש

  ?והתהליך התכנית מוביל מי

� ואינטרס אזורית ראייה בעל כמשרד והגליל הנגב לפיתוח המשרד של היא התהלי  יוזמת כי נציי

 המשרד על ידי שהובלה האזרחית להיערכות 546 החלטה למעט זאת ע�. הנגב לפיתוח ממוקד

 מתכלל הוא אותה546 החלטה למעט ההחלטה מתכלל אינו א  בה� שות� המשרד ההחלטות שאר

 מהמשרדי� חלק בעיני להתפרש עלולה כזו יוזמה ולפיכ . בלבד שות� הוא ההחלטות בשאר

 במסגרת ווצרישת שככל ברור. והוסכ� הוגדר שלא לתפקיד' הדחפות'כ או' בטריטוריה נגיסה'כ

 לתכנית שלה� ההירתמות מידת, לצרכיה� והקשבה שיתו� תחושת השותפי� המשרדי� קבוצת

  .הפיתוח מאתגרי אחד וזה יותר גבוהה תהיה ולתהלי 

 הרשויות של המקצועי הסגל של והתמדה זמינות

 להבנות צרי  והרשויות הממשלה משרדי שבי� והממשק הלמידה של המהלכי� כי היא ההערכה

 ההחלטות. שיקבעו המפגשי� לכל כולו להגיע שיקפיד, המקומיות ברשויות בכיר מקצועי סגל על

 השוט� תחת נאנקות, החסמי� בפרק שסקרנו כפי, הרשויות.  בנגב רשויות 30 & לכ מתייחסות

 לוקות ה� מאיד . הממשלה החלטות ליישו� אחד מוביל אי�, אסטרטגיות יחידות לה� אי�, מחד

 בעבודה מתבקש מאוד אלמנט, השוני� התפקידי� בעלי בי� אינטגרטיבית עבודה שאינה בעבודה

 שישי� הדגש ואת הרשות ראש את לגייס הוא האתגרי� שאחד מכא�. הממשלה החלטות למיצוי

  .אחוד סגלכ שיקבעו המהלכי� לכל להגיע ולאנשי

 השטח בקרב בעיקר ציניות

� מנת היא תכניות על ופרסומי� ותכניות ממשלה החלטות מיישו� אכזבה של אוירה כי נציי

 לצד, השני� ע� שהתפתחה אחד מצד, ציניות הרבה שנוצרה מכא�. בנגב הרשויות רב של חלק�

 בעיקר ההחלטות קבלת ,זאת ע�. פיתוח בתאוצת נמצא אכ� הנגב כי זזי� דברי� שאכ� הבנה

 ספקנות יצרו, ותקשורתיי� פוליטיי� ולחצי� זמני� בלחצי שנתקבלו אית� צוק שלאחר אלה

 שנת אינה, בחירות שנת היא 2015 ששנת העובדה הצטרפה לכ  .ליישו� ההיתכנות במידת גבוהה

 אתגר לפיכ . הראשונה השנה במחצית לפחות זמיני� אינ� ההחלטה תקציב וכל ,רגילה תקציב
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 של הקשיי� לצד הטובות הכוונות , יהיהצפ את לרשויות להביא, הציניות את למוסס יהיה גדול

 של עבודה שתידר כי מראש נראה .בחירות משנת הנגזרי� קשיי� לה� שג�, הממשלה משרדי

 שתאפשר  הדר ומציאת ,שיח יאפשרו כ� אבל ,מחד גבוהות צפיות צרויי שלא המפגשי� הכנת

  .התכנית של ההובלה צוות ימתמש זוהי. התקציבי� של יעיל מיצוי

  תהליך הפיתוח

הפיתוח יתייחס לאבני דר  מרכזיות וסדרת ההחלטות שנלקחו באותו שלב. יש לציי� כי תחילת 

הפיתוח הובלה על ידי כראש אג� נגב כ  נתפס המשרד לפיתוח הנגב והגליל כיוז� ומוביל 

שיתופי הפעולה של  התכנית. ע� זאת במהל  הדר  בשל מורכבות התהלי  והצור  לבסס את

המשרדי� השוני�, תהלי  הפיתוח הפ  למצע העבודה ע� משרדי הממשלה שהסכימו לקחת חלק 

בתכנית, מתו  הבנה שלכל משרד תהליכי� משלו. יש רצו� של כל השותפי� להראות בחזית 

אחידה כממשלה למול גורמי השטח, ולכ� להתגייס למהל  משות� כללי. מהל  כזה חייב להשאיר 

דיי� לכל משרד את תהליכי היישו� שלו לעצמו. לאור זאת הפכו משרדי הממשלה השותפי� ע

שותפי פיתוח וביצוע ג� יחד. ותהלי  הפיתוח מתגלגל, משולב ונגזר כחלק מתהליכי היישו� 

         המשותפי�.

  רשויות בין, רשויות, ממשלה -וממשקים עבודה צירי : 1 תרשים             

  

  ממשק בי� רשותי  ממשק בי� משרדי� לרשויות  משרדיממשק בי� 

 למידה הדדית. & 

 יצירת שפה משותפת.   & 

תכנו� מהלכי�  & 

ממשלתיי� למיצוי 

 החלטות. 

 &  �חיזוק שתו� הפעולה הבי

 משרדי. 

 &  �איתור חסמי� ומת

 מענה. 

בחינה מתמדת לגבי מידת  & 

הרצויה  שיתו� הפעולה

מבחינת המשרדי� למול 

גמישות פעולה של כל 

  משרד

למידת סעיפי ההחלטות  & 

 .� ודרכי� ליישומ

 מרחב לשיח ודיאלוג.  & 

 &  �העמקת ההיכרות הבי

 מקצועית.  &אישית 

 חיזוק העבודה המשותפת. & 

איתור ופתיחת חסמי�  & 

 נקודתיי�. 

בניית מנגנוני עבודה  & 

אפקטיביי� משותפי� 

יצוי יות, למולמשרדי� ולרש

  ההחלטות. 

 למידה הדדית. & 

חיזוק עבודה אזורית ושתופי  & 

פעולה בי� רשותיי� למיצוי 

 החלטות ממשלה רוחביות.

איתור חסמי� משותפי� ביישו�  & 

 ההחלטות.

גיבוש מנגנוני עבודה אפקטיביי�  & 

  רשותיי� ואזוריי�. 
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  בפיתוח גמישות

 מידת לגבי תיקו� וקיבלה טחבש מצב תיאקר על שהתבססה יוזמה היא'  0.2 בנגב מעגלי�'

 תקציב עתירות בהחלטות הנוגעי� הממשלה משרדי של הבכיר מהסגל וה� רשויות מראשי, הצור 

 מפגשי� פרוסי� בה כשנה 2015 את ראתה 2014  סו� לקראת בראשונה שגובשה התכנית. אלה

 מעי� לקיי� צפתה וכ�. בנגב נוספי� שחקני�ו הרשויות ע� ממשלה משרדי,  ממשלה משרדי של

 מיצוי את שישרתו לכיווני� התהלי  בהכוונת שיסייעו רשויות ראשי של בעיקר היגוי ועדת

 הפועלת בחירות לשנת 2015 שנת הפכה,  2014 בדצמבר בחירות על ההכרזה ע� אול�. ההחלטות

 המשרדי� רב ומהלכי למיצוי זמיני� אינ� הממשלה החלטות תקציבי,  1/12 של תקציב לפי

, באוצר חריגי� ועדת של מיוחד אישור דורשי� אז וג� הבחירות ילאחרי ה� נדחו ,יישו� לתחילת

 הדגש .פניו את שינה התכנית מהל  שכל מכא�. דחופי� וביצועי� תכניות רק לאשר מקפידה אשר

 היערכות לתקופת 'ממשלה להקמת ותבחיר בי�'ה תקופת את שמנצל ממוקד לתהלי  הפ 

 וג� המשרדי� ג� יהיו 2015 בסו� רק הצפוי המדינה תקציב אישור שע� מטרהה .המידול

  .ולמיצוי ליישו� וערוכי� זמיני� הרשויות

 ג� משמעה. התכנית וישימות קיו� להמש  מנחה ק� זהו .תנועה כדי תו  פיתוחל גמישותו נדרשת

 . תקציבית גמישות

  

  0.2 בנגב מעגלים ויישום בפיתוח מנחים עקרונות

 כללי

 יישו� כדי תו  גמיש פיתוח &

 מהשטח וה� מהמשרדי� ה� שוט� צרכי� ומיפוי לצרכי� רגישות &

 השטח אל הממשלה מצד האפשר ככל וחומרי� בתהליכי� ושקיפות משרדי� בי� שקיפות &

   אינה רשויות ראשי נוכחות,  ארגונית' פוליטיקה' ודחיקת מקצועיי� דרגי� של פעילה השתתפות &

 .קריטית &התהלי  לחשיבות שלה� הברורה ההנחיה א , הכרחית   

 רשויות

 .הממשלה משרדי מול אפקטיבית עבודה מיומנות של המוניציפאלי המקצועי הסגל בקרב חיזוק &

   תחושת חיזוק תו  הרלוונטיות ההחלטות של מיטבי ליישו� הנדרשי� וכלי� ידע רכישת &

 :המקצועית המסוגלות   

 בממשלה ההחלטות יישו� מנגנוני ע� היכרות &

 ) מגזריים ובין אזוריים( פעולה שיתופי ויישום לתכנון כלים

   של המשותפת הראייה חיזוק/  הממשלה החלטות של מיטבי ליישו� אזורית תפיסה גיבוש &

    ,  שיתו� פעולה על לדגש תחרות על מדגש &הממשלה החלטות ליישו� האזוריות ההזדמנויות  

 אזוריי� כולותשבא היעזרות  
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   תו  לתהלי  רופ�יוצ ההחלטות במיצוי לרשויות לסייע שיכולי� בנגב וארגוני� שטח גופי זיהוי &

 והתקדמות התבהרות כדי  

 הממשל משרדי

   האחרי� המשרדי� נציגי ע� מקצועיי� קשרי� של וחיזוק יצירה &

  ברשויות הרלוונטיי� הגורמי� ע� מקצועיי� קשרי� וחיזוק היציר &

  המשתתפי� בי� האמו� יחסי וחיזוק משותפת שפה יצירת &

    הממשלה החלטות ליישו� האזוריות ההזדמנויות של המשותפת הראייה חיזוק &

 חסמי� להסרת משות� שיח יצירת &

 הבדואיות הרשויות לקשיי ייחודית התייחסות &

 משרדי בי� ושיח הקשה ומאפשרת בונה אוירה ליצירת היתר בי� יעסקו הפיתוח גורמי, ככלל

 הצדדי� שני של הקשיי� הבנת להקשבה פתיחות נדרשת. והשטח הרשויות ונציגי הממשלה

 גמישות ואת ההחלטות מיצוי את למקס� כדי ליצר שיש האווירה תכלית זוהי .ההחלטות ביישו�

  .והתהליכי� הכלי�

  התכנית מבנה

 משרדי של מפגשי� שעיקרו גנרי תהלי  גובש, ושינויי� לצרכי� גמישה תהיה שהתכנית בידיעה

 היציאה ואכ� .לשנוי נתוני� יהיו והזמינות שהמינו� הבנה תו , שטח ממשלה מפגשי,  ממשלה

 משרד כל ההחלטות של מודרכת ללמידה רשויות ע� משרדי� של מופרד מהל  על דיברה לדר 

  . 4 תרשי� ראה. עבודה מנגנוני בניית שעיקרו כנס ולסיכו�, רשויות שורת ע�



63  
 

  '0.2: מבנה ראשוני לתכנית 'מעגלים בנגב  2תרשים 

  

  

ע� תחילת הראיונות והמפגשי� , ה� ע� רשויות וה� ע� משרדי ממשלה,  וכ� ע� התמשכות 

תהליכי הקמת הממשלה והתובנות שתקציבי� יהיו זמיני� לקראת סו� השנה, וכי משרדי� יהיו 

לט לשנות את לוח הזמני�. להתחיל מכנס פחות פנויי� מרגע כניסת שרי� חדשי� ומנכ"לי�, הוח

משות� ולא עבודה נפרדת ובהמשכו להבנות את המש  התכנית. וכ  נאמני� לעקרו� הגמישות 

וההקשבה לצרכי�, ולרמת הישימות,  גובש המבנה הבא, שהוצג ג� למשרדי הממשלה במפגש 

  .2015הראשו� באפריל 
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  הוצג במסגרת מפגש משרדי ממשלה– 0.2מבנה מוצע לתכנית מעגלים בנגב   :3תרשים 

  

  

  

 היישום תהליך

 בכל, המחקר שנת הנוכחית השנה במהל  מוישהתקי מרכזיות דר  אבני ארבעל יתייחס היישו�

 והתוצרי� ההישגי� לצד, הביצוע ,המרכזיות הדילמות, שלב אותו של המטרות יוצגו מה� אחת

�  .כה עד להציג שנית
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  רשויות ראשי -היגוי ועדת:  1 דר� אב�

  ההיגוי ועדת תומטר

   ודרכי� הזדמנויות, חסמי� & לדרו� ממשלה החלטות יישו� בנושא מוחות סיעור &

  למינו�   

  .פעולה שיתופי של אפשרויות ואיתור להתמקדות המרכזיי� הנושאי� זיקוק &

   0.2 בנגב מעגלי� תכנית בגיבוש סיוע &

 למהל  הרשויות  כלל למשיכת ולמחויבות ההמש  למהלכי הרשויות ראשי וגיוס חיבור &

  מרכזיות דילמות

 המהל  את ללוות נכוני� שיהיו הרשויות ראשי מי: היו המפגש לקראת המרכזיות השאלות

 את שלה� הייצוגיות מידת, המהל  בתו  להחזיק שיכולי� האינטנסיביות מידת? זמ� לאור 

 .ועוד שונות החלטות של  אינטרסי� ייצוגיות, האחרי�

, בדואי מגזר &שוני� מגזרי�, ההחלטות מגוו� כלל של לקוחות ה�ש הרשויות ראשי לכלול הוקפד

 ליישו� הממשלה ע� בעבודה טווח ארו  ניסיו� בעלי שה� כאלה. עירוני ומגזר כפרי מגזר

 ,ברורה פוליטית זיקה שאי� כאלה לצד פוליטית זיקה בעלי רשויות ראשי, ממשלה החלטות

  .בתפקיד יותר חדשי� לצד בתפקיד וותיקי�, תקציבי� למשיכת בתפיסת� לה� לסייע שיכולה

   המקומיות הרשויות של הצורך איתור :הביצוע

 חשש עלה השנה בתחילת שנערכו אישיות ומשיחות מהדרו� רשויות ראשי ע� מיקוד מקבוצת

 הרשויות לטענת נובע הקושי עיקר. הממשלה החלטות מיצוי מחוסר הרשויות ראשי בקרב

 משרדי בי� מידע והעברת תקשורת ומבעיית, ההחלטות ויישו� להבנה וכלי� בידע ממחסור

. הבדואיות הרשויות בקרב יותר א� ניכרת זו סוגיה. המקומיות והרשות המחוזות, הממשלה

 להל� .ההיגוי ועדת של חשיבה למפגש מהנגב רשויות ראשי 5 זומנו 2011 בנובמבר 27 בתארי 

 :הרשויות ראשי על ידי שהועלו מרכזיות נקודות מובאות

    הנגב בתוך היערכות בתהליך הצורך

 יש א�. אותו ולהוציא לממש אי  ידע לנו חסר, כס� לנו מוקצה בהחלטות א� ג�  ידע לנו י�רחס

 must זה הממשלה החלטות את ולפצח לנתח טובי� יותר כלי� לתת שיכול תהלי  או גו�

 .מבחינתנו

 לאזור משמעות כא� יש .פעולה תופיילש פלטפורמות לייצר נוכל ממשלה החלטות שננגיש ככל

 . לדרוש מה לדעת שנוכל מנת על משות� אזורי כוח נגבש: אחריות שלוקח

 .יישו�, תמיכה, ללמידה אינטרס קבוצות ליצור נוכל, בוער שזה להבי� לכול� לגרו� נצליח א�

  המשרדים עם בממשק הצורך

 הבכירה המקצועית הפקידות  ושל רשויות כראשי שלה� האמתי הצור ציינו שראשי הערי� 

 קריאה  & צריכי� אנחנו ,הסעיפי� מאחורי עומד בממשלה מי להבי�.  ההחלטות את מקרוב להכיר

 .הממשלה משרדי ע� יחד ההחלטות של מודרכת

 ממומשות לא חלק�, ממוחזרות מההחלטות שחלק להיות יכול –בהחלטות ושליטה  ידע לנו חסר

 .המרכזי השלטו� למול לח+ ג� ליצר תפקידנו .ומכופל כפול שלנו התפקיד ואז
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 כדי קריטית היישו� כלי על שאמוני� אלה ע� מקרוב ההיכרות המשרדי� ע� עצמה ההדברות

 .יותר לשאוב וג� נכו� לשאוב שנוכל

   0.2 בנגב מעגלים תכנית מטרות

  . המקומיות והרשויות ממשלה משרדי בי� לשיח וקבוע משות� מרחב תייצר שהתכנית חשוב

 בקרת .לדרו� הממשלה החלטות של יישו�ה קסו�מ את  יאפשרו הקבוע והדיאלוג ההיכרות

 .הממשלה ביצועי על שלנו הביצוע

 .הממשלתיי� המשאבי� של הוגנת חלוקה דאולו + "שנרדמו שכני�" על אחריות

 מכ� לאחר מכוונות שאלות ע� החלטה של מודרכת קריאה להיות צרי  הראשו� השלב הביצוע

  '.עושי� מה' של להיות צרי  הבא 'סש�'וה' הביתה' חוזרי�

  

  עבודה והמשך תוצרים

   .הממשלה משרדי ע� מפגש – יהיהשנ הדר  אב� לקראת יותר מגובשי� אותנו הביאו אלה תובנות

 הסגל בקרב שאלוני� להעביר הוחלט והממשלה הרשויות של הצרכי� את לעג� כדי בבד בד

 בי� להשוות היתר בי� נועדו השאלוני�. הממשלה במשרדי הפקידות ובקרב ברשויות המוניציפאלי

  .והרשויות הממשלה משרדי בי� שיהיו בממשקי� הבאי� לשלבי� התכנית מהלכי לפני 0 שלב

  

. משתתפי� 27 השיבו עליה�, בדרו� הרשויות לנציגי מדידה שאלוני הועברו מאי חודש במהל 

  :כי מראות השאלוני� תוצאות

  , הממשלה החלטות כספי את למצות יודעי� כי מעידי� מתוכ� 60% רק &

 רלוונטיי� קשר אנשי מכירי� 65% &ו שבאחריות� ההחלטות את ומביני� מכירי� 70% &

  . במשרדי�

 ובניית, הרשויות בי� פעולה שתו� ידי על ההחלטות את למנ� שנית� חושבי� מהמשתתפי� %81 &

  להל�. 6ראה תרשי�   .הממשלה משרדי ע� יותר טובי� ממשקי�

  שאלון מיפוי מקדמי לרשויות : 4תרשים 
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 היכרות מבחינת ג� פורה יהיה ממשלה ומשרדי רשויות בי� שהמפגש מקווה מאוד" 

� רשויות בי� שיתו� פעולהל פלטפורמות לקבלת וג� הממשלה משרדי מול לעבודה המנגנו

  " ההחלטות למינו� וארגוני�

 עבנו ג� חלק. בכלל לי מובנת לא הדרו� ליישובי שמתייחסת, 2025 הממשלה החלטת"   

 לא אחד א�. להחלטה שותפי� היו לא הערביות ובעיקר ברשויות התפקידי� שבעלי מהעובדה

 כמה עדיי� ברור לא אחד ולא� רוחב תקציבי התקציבי� רשות לכל הסכו� מה הסבר לתת מסוגל

  ".מה ולפי לקבל יכולה רשות

 ברורה כתובת ממש לנו אי� ביומיו�, והכרחי נחו+ ומשרדי� רשויות בי� מפגש"

  ".יישומ� ואופ� ההחלטות את מכיר תמיד לא והמחוז במשרדי�

, בעתיד ואחזקה הפעלה עלויות יקטי� רשויות למספר משותפי� פרויקטי� וביצוע משאבי� איגו�

 רשויות של כלכליות חברות מנהלי, לי�"מנכ של מדבריה�". תקציבית חלשות לרשויות בעיקר

  .ועוד גזברי�

�  :כי עלה הממשלה משרדי לנציגי שהועבר נוס� משאלו

   למול ממוקד� פעילות יוזמי� ולעיתי�, המקומיות הרשויות עבודת מנגנוני את מכירי� 72%  &

  הרשויות    

  , ההחלטות בכתיבת הרשויות את משתפי� 56% רק &

  . הבדואיות הרשויות של הייחודיי� הצרכי� את מביני� 56% ורק &

   את הרשויות של יותר מעמיקה היכרות ידי על הממשלה החלטות את למנ� שנית� חושבי� 90% &

  .אזורית עבודה ומינו�, ההחלטות   

  . להל� 7 �תרשי ראה
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  שאלון מיפוי מקדמי למשרדי ממשלה :5תרשים                               

  

  

  

  הרשויות ע� כנס וגיבוש רתימה – 1. מס ממשלה משרדי מפגש:  2 דר� אב�

  המפגש תומטר

  .לדרו� הממשלה החלטות יישו� למקסו� הממשלתי המהל  של משותפת התנעה &

  משותפת שפה יצירת &

  .ההמש  צעדי על הסכמה &

  :מרכזיות דילמות. המקומיות הרשויות ע� המשות� המפגש לקראת הכנה &

 כל את לראות הפתח נפתח, משרדי הבי� לדיו� כתשתית הממשלה החלטות ארבע משהוגדרו

 לשת� נית� שלא היה ברור זאת ע�.  שותפי� כגורמי� ההחלטות ארבע בכל השותפי� המשרדי�

 משרד בכל ולא, מההחלטות בחלק שונות השפעות בעלי ה� שוני� משרדי�, שבאופיי�, כול� את

 לעבודה ביותר הרלוונטיי� המשרדי� מיה� תהיהי המובילה הסוגיה למעשה. שיתופי �DNAקיי

 ביותר משמעותי חלק ל"שלרח היה ברור לדוגמא'.  מפתח ציר' משרדי מיה� .מעגלי� במסגרת

 דר  של השונות בגלל השתתפות� על לוותר הוחלט א ,  2025 מ ובחלק 2017 החלטה ביישו�

. הזה בהיבט הומוגניות על לשמור הרצו�ו המשרדי� יתר של העבודה מדר  שלה� העבודה

 המש  במהל  כי נציי�. לשתפו שלא החלטנו ולכ�, תקציבי� עתירי סעיפי� היו לא הפני� משרדל

  .המקומיות הרשויות על שאחראי כמשרד נוכחותו מעצ� חשוב תפקיד לו שיש למדנו העבודה
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 לגייס� במטרה, השוני� המשרדי� ע� וראיונות הכנה מפגשי קדמו, הממשלה משרדי למפגש

 כגור� ה� ,השפעתו את ש� ימצא אחד שכל ,מקובל מתווה ע� לבוא רצו� ומתו  מחד לתהלי 

  .בהחלטה משמעותי כמשרד וה� ,מייצג שהוא במשרד בכיר

  :המשרדי� שמונת מתו  ארבעה השתתפו בה ממשלה משרדי למפגש הכנה שיחת מתו 

 ה� הכלי� רוב א . ההחלטות על הסבר למת� בבקשה הכלכלה למשרד פנו רשויות שתי לפחות

  .יישוביי� ולא רוחביי�

 למגזר לשטח המותאמת ברמה ג� אלא, ההסברה ברמת רק לא המידע את להנגיש צור  יש

 .העירוניות מהרשויות לחלק וג�, ייחודי יייעוד משהו דרוש הבדואי

 . דבר של בסופו ייראו ההחלטות כיצד יודעי� אינ� מהמשרדי� חלק שעדיי� בחשבו� לקחת יש

 לא כה שעד כלי� ולבחו� ההחלטה יישו� אופ� על להשפיע לה� לאפשר לרשויות להקשיב חשוב

   משרדי ממשלה) שיחות ההכנה ע� (ציטוטי� מתו  .השטח ברמת יושמו

  

  הביצוע

, הממשלה ראש, הכלכלה משרדי בהשתפות 30.4.2015 ב נער  הממשלה משרדי של ראשו� מפגש

 חלקו משות� עבודה מצע ליצר במטרה. גליל ונגב הסביבה הגנת, תיירות, בריאות, חקלאות

� משרד� של וההצלחות הקשיי� את המשרדי� תופסי� שבו אופ�ב עסק המפגש של הראשו

 שבו באופ� השונות ג� כמו הרשויות ע� השיח בחיזוק הנכונות בלטה במפגש. ההחלטות במימוש

  .ומקד� פועל משרד כל

�  :האתגרי� מול אל הנוכחי� של נבחרי� ציטוטי� להל

 ער  מייצרת א  פשוטה האופרציה, ההחלטות סביב הרשויות אנשי ע� מפגשי� ליזו� ראוי" 

 ".  גדול מוס�

 ראשי של המידיי� צרכיה� את מספקי� ופחות רוחביי� ה� המשרד של הכלי� רוב"

  ". ומשאבי� תקציבי� מה� למשו   תוכל ,אות� תכיר א�, רשות כל מאיד  הרשויות

 הרשויות את לחזק יש ג� ולכ� ממשלה החלטות לגבי הרשויות בי� עצומי� ידע פערי יש"

  . ניהוליות ביכולות וחסרות הכספי� את" לינוק" יודעות שלא

 לצאת יוכלו לא משרדית בי� עבודה שללא פרויקטי� ישנ�ש להיות צרי  לכולנו הדגש"

 ירו+ אחד משרד א� שינוי נייצר לא. שפועלי� המשרדי� כל בי� אינטגרציה נדרשת..." ."לפועל

  ".להתקד� צריכי� כול�. מאחור יישארו והאחרי� קדימה

 את מהיו� כבר נמפה, לעשות מה ידע השטח כ , להחלטות ביצועי מסמ  לייצר צריכי�"

  ."שקיפות יותר ג� תהיה כ . הממשלה החלטת את לתק� ונוכל החסמי�

  כנס על הדיו� נסב מלכתחילה. הרשויות ע� לכנס & היו� וסדר במבנה עסק המפגש של השני וחלק

 שה� סעיפי� עיקרי את יציגו בנגב מעגלי� בתכנית השותפי� הממשלה משרדי  כל בו אחד

 מהל  זהו וכי הלמידה את למצות אחד יו� במסגרת נית� לא כי היה ברור. ביצוע� ואופ� ממשי�

 של מהל  על הוחלט ולכ�. הכנס של ההצלחה מידת בעקבות נחליט המשכו לגבי. בלבד פותח

 ע� עגולי� בשולחנות ה�, הרשויות ע� ושיח להיכרות מקו� ומת�, המשרדי� של קצרות הצגות
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 כרטיסי מחליפי�: 'שנקרא תחו� זמ� ובמרחב בהפסקות :אישי בי� בממשק וה� ממשלה נציגי

 לצאת תוכל שרשות העובדה עצ� כי כול� בי� הסכמה תהיהי. )מאוישי� משרדי� דוכני &( 'ביקור

 הדר  את מבטיח עבודה כהתחלת זה מהל , השותפי� הממשלה משרדי בכל כתובות מער  ע�

  .למיצוי

  ותוצרים הישגים

 :המשרדים עם ההתנעה מפגש של המרכזיים ההישגים

, וחשוב ראשו� כמהל  הכנס סביב קונצנזוס היה, ומטרותיו הכנס נחיצות לגבי הסכמות התגבשו

  .הממשלה החלטות מיצוי את למקס� לנגב לסייע שמעוניי� אחוד כגו� מופיעה הממשלה בו

, משותפת משימה הוא הנגב פיתוח, והרשויות הממשלה למשרדי, משותפת משימה זו"  

, לבצע ידע לא השטח א� שליחי� מרו+ כמו א  התקציבי� את מקצי� הממשלה משרדי

  ).הסביבה הגנת משרד( "תוצאות ללא ויישאר המשאבי�

  :היו� במבנה שהוצע כפי הזה היו� לקראת היערכות עצמ� על לקחו המשרדי�

 3 הצגת, ההחלטה מביאה' בשורה'ה: בדגש משרד לכל' דק 15 כ של TED להרצאות התארגנות

 .מהתהלי  צפיות, המוזמני� לכלל רלבנטיי� החלטות סעיפיי

 ה שקופיות את היתר בי� שתכלול, הרשויות עבור המשרדי� של משותפת מידע חוברת הפקת

TED  בה� משרד בכל הקשר אנשי רשימת ואת �  .ההחלטות יישו� בעניי� להיווע+ נית

  

  0.2 בנגב מעגלי� כנס: 3 דר� אב�

  הכנס תומטר

  השוני� הממשלה במשרדי ההחלטות יישו� אופ� ע� ההיכרות העמקת &

  ההחלטות מתו  מרכזיי� סעיפי� של למידה &

  והרשויות המשרדי� של המשכי תהלי  התנעת &

  מרכזיות דילמות

 בקרב עמדו מרכזיות דילמות ישת. העדיפויות סדר בראש המקצועי השיח את הציבו הכנס מטרות

  :המארגני�

 ללא ,להמש  היוצפי פתיחות ע� בונה שתהיה כ  הכנס במהל  האווירה את לתחזק אי . א

 ליצר אי . ממשלה החלטות יישו� לגבי הרשויות של הציניות לאור בעיקר, השטח של התלהמות

 יכולת כיו� אי� שלמשרדי� העובדה לאור בעיקר לרשויות המשרדי� בי� חיובי ומפגש סובלנות

 לאור ההחלטות בקידו� רוב� אצל ממש של התקדמות ואי� תקציב שאי� בשלב לכלי� להתחייב

  .הבחירות שנת

 אחד כל בידי נתו� הדר  המש  טיב ולמעשה ההנחיה במהל  וה� הפתיחה בדברי שה� הוחלט

 ליצר מנת על השני כחוט לעבור צרי  המסר. מהרשויות וא� מהמשרדי� א� בכנס מהמשתתפי�

  .להמש  ומנו� בונה אוירה
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 ומורכבי� מערכתיי� אתגרי� ע� להתמודד שכדי ההבנה גוברת המודרני בעול�" 

 הינו הממשלה החלטות מיצוי. ארגו� של המוס� הער  את שלוקחת, מגזרית רב עבודה נדרשת

 ברמת שלו ובמיצוי במשיכתו. הממשלה החלטות ויישו� במיצוי קושי יש. מערכתי אתגר

 הרשויות של לצרכי� בהתא� התאמות לערו  ויש מושלמי� תמיד אינ� היישו� כלי. המשרדי�

 משרדי לכא� הגיעו .בהחלטות בקיאות אינ� כלל בדר ו השוט� בלח+ טובעות שלעתי�, המקומיות

 אית� צוק לאחר תקבלוהש ולהחלטות מדינה תקציב אי� כי רלבנטי הלא בעיתוי אולי ממשלה

� זמ� זה .ביותר הטוב העיתוי וקאוד זה אולי זאת ע�. ליישומ� המשרדי� פעילות החלה לא עדיי

" השנה בהמש  היישו� כלי עיצוב על להשפיע שיכולי�, השטח של וליכולות לצרכי� ההקשבה

  )א"אלכו גליל נגב משרד(

  

. ליישו� ביותר הקשה היא2025 האחרונה ההחלטה הממשלה שקיבלה ההחלטות מכלל"

 שהיא ומכיוו�, ממשלה ומשרדי מקומיות רשויות עשרות של שורה מערבת והיא מאחר, זאת

 אני. מבוזרת בתוכנית מדובר. עצמאי ובאופ� שוני� בתחומי� לפעול הללו השחקני� את מחייבת

 שכ� במחלוקות ולהכרעה לתיאו� משותפת ניהול מסגרת לכינו� לפעול בדרו� לרשויות קורא

 ).  הממשלה ראש משרד( "היישו� לתהלי  מאד יסייע הדבר

   

.  ההמש  לתהלי  ובעיקר בכלל לתהלי  לגייס� מנת על חשובה יתהיה רשויות ראשי נוכחות. ב

 באיזה? נוכחות� על להתעקש נכו� כמה עד. הנושא חשיבות את המקצועי לסגל מסמנת נוכחות�

 לה� יש בה סיטואציה ליצור נכו� כזה לכנס רשויות ראשי להביא כדי הא�? היו� במהל ? שלב

  ?במה

 אליו רשויות ראשי פנל קבענו הזמני� בלוח, היו� למהל , רשויות ראשי זומנו תהלי  של בסופו

 קאושדו היה הסופי התוצר. ומגזר הטהחל מיצג מה� אחד כשכל רשויות ראשי שלושה זומנו

  :נוספי� יעדי� הממשלה משרדי בפני הציב הפנל

 

  ?אחרי� רשויות ומראשי מאתנו מצפה אני מה: שאלה

 על לשבת, ומשרד משרד כל ע� מפגשי� של במסע לפתוח: רמו� מצפה מועצת ראש מרו� רוני

  .אותה לממש שנית� עבודה תכניות ע� ולצאת ההחלטות

 לא� לוותר לא א  אתגר שיש להבי� צריכי� הרשויות ראשי: נגב שדות מועצת ראש – עידא� תמיר

  . הכרח היא הממשלה משרדי ע� הפגישות סדרת. משרד

 ולחלו� אסטרטגית תכנית פי על לעבוד חייב רשות ראש: רהט עריית ראש &אלקרינאווי טלאל

 מקבלת הממשלה לעיתי�. במשרדי� קשבת לאוז� מצפה. הפקידות ע� מלא בתיאו� ולעבוד

 אפשרות לנו אי� כי מתוכ� ההחלטה את שמעקר דבר, הרשויות של ינג'מאצ הכוללות החלטות

�  .25% לממ
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 ?כה עד קרה שלא היו� שיקרה מצפה אתה מה: שאלה 

. ההחלטות ביישו� להתחיל כדי תקציבי� לקבל מצפי�: רהט עריית ראש &אלקרינאווי טלאל

 למחוז הממשלה משרדי של סמכויות להאצלת האני מצפ. השלטו� של הזרוע היא מקומית רשות

 . לירושלי� להגיע מאשר מולו לעבוד יותר קל – הדרומי

 של ספציפיי� לצרכי� ההחלטות ביישו� התאמות נדרשות: נגב שדות מועצת ראש & עידא� תמיר

 נכו� קצב נדרש. חודשי� ממתיני� – ההחלטות ליישו� עבודה בפגישות סחבת יש. יישובי�

 . לממש לרשויות שיסייע ופרויקטור

 ומוסדותיה המדינה כלפי ציניות של ציבורי רוח הל  יש :רמו� מצפה מועצת ראש – מרו� רוני

 עבור, הממשלה של האחרו� כנציג עצמי רואה. רשויות כראשי שורותינו לתו  שיחלחל שאסור

 אחרי וקבוע רצי� מעקב, מסודרת מטה עבודת, עבודה קיצור: מצפה אני פרקטית. הישוב תושב

 דבר כל על לא. גמישות יותר להיות חייבת שובי�יי להחריג היכולת – החרגה. וישומ� החלטות

 מבורכת היוזמה. מצוינת היא לכנס שנכתבה המשותפת החוברת. כלכליות בעיניי� להסתכל צרי 

                                                                            .                                                                                                                            משותפת עשייה להמש  ומאחל

    

 הביצוע

   .ולרשויות למשרדי� משות�ה כנסה נער  ביוני 10 &ב

 38 וכ�, בדרו� אזוריי� וארגוני� מקומיות רשויות 33 מ �נציגי 100 &מ למעלה חלק לקחו באירוע

  . הממשלה משרדי 8 נציגי

 ההחלטות סעיפי אודות הממשלה ממשרדי אחד כל של קצרות TED הרצאות כלל היו�

 כרטיסי להחלפת משרדי� ויריד והדיאלוג ההיכרות להעמקת סדנה, יישומ� ואופ� המרכזיי�

  . ביקור

  . המשרדי� בכירי בקרב וג� מהרשויות המשתתפי� בקרב ג� גדולה הצלחה נחל הכנס

  :ה� הכנס ממשוב שעלו הגדולי� ההישגי�

  

 והחלפת קשר יצירת", "פעולה שתו� באווירת אמצעי הבלתי אישי הבי� המפגש" 

 של הבנה", "ביחד יותר שצרי  וההבנה המאמ+ השיח", "הממשלה משרדי אנשי ע� טלפוני�

 הממשלה משרדי של תכנית הצגת"ו" הרשויות של מבט מנקודת וראיית� הקיימי� החסמי�

� בשלטו� הקשר אנשי ע� והפגשת� אחד למקו� הרלוונטיי� האנשי� והבאת מרוכז באופ

  ". המקומי

 הרשויות ע� המפגש לקראת: ממשלה החלטות למיצוי משותפת חוברתהישגי� ותוצרי�: 

 לדרו� הממשלה החלטות עיקרי את המציגה משותפת בחוברת פרק הכי� משרד כל, המקומיות

. היישו� על י�אהאחר משרד כל נציגי של קשר ופרטי ההחלטות ביצוע אופ�, משרד כל של

 לאחר שהתקבלו ממשובי�. הכנס משתתפי לכל וחולקה בעותקי� והודפסה נערכה החוברת

 ער  עבור� ומייצרת הרשויות בקרב וג� המשרדי� בקרב ג� רב בשימוש נמצאת החוברת, הכנס
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 חלק ע� שיח ומנהלות מפגשי� קובעות קשר יוצרות רשויות כי מעידי� ממשלה משרדי.  רב

 קוב+ נפרד) &(ראה חוברת מצורפתמהמשרדי�.

 שיצר והצפייה והרשויות הממשלה משרדי שבי� המפגש עצ� הוא המשמעותיי� התוצרי� אחד

 המש  על ובקרה מעקב שמחייב מה. אחרת יהיה שהפע� התקווה לצד, יחד העבודה לנמש 

  :מהמשובי� כמה להל�. הצדדי� שני של הפעילות

  ?:מהיו� בעיני הגדול ההישג היה מה

 המפגש, הגורמי� כל של המשותפת וההכרה השונות, אמצעי הבלתי אישי הבי� המפגש" 

 בי� החיבור, Networking ,והרשויות הממשלה משרדי בי� המשות� השיח ,הפקידי� ע� האישי

 היה, טוב ורצו� פעולה שיתו� באווירת והדיאלוג המפגש, הממשלה נציגי ובי� עצמ� לבי� הרשויות

� משרדי של תכנית הצגת, קדימה מוליכי� הצדדי� בשני הטוב הרצו� וגילוי ההתנעה! מצוי

 רלוונטיי� מפורטת בצורה הממשלה החלטות הצגת ה האנשי� והבאת מרוכז באופ� הממשלה

 יותר שצרי  וההבנה המאמ+ השיח, המקומי בשלטו� הקשר אנשי ע� והפגשת� אחד למקו�

  ."הממשלה משרדי אנשי ע� טלפוני� והחלפת קשר יצירת! החוברת. ביחד

  ?:לי חסר היה מה

, חסמי� לפתוח אי  המשרדי� של רעיונות, המוניציפאליות מהרשויות חלק של נוכחות" 

 בעיקר, חשובי� מאוד.. וספורט תרבות(!)  האוצר ,שיכו� ,פני�, תחבורה – היו שלא המשרדי�

 ד"יח היו בחלק� – המצגות תכני* דקות 15 של לדובר שקפי� 4&3 של הגבלה, *הבדואי למגזר

 קצת, סעיפי� של מעמיק יותר ניתוח, המשרד בראי הרשויות על ולא המשרדי� על דברו, למשרד

  ."למופת מאורג�! כלו� חסר היה לא, כעת פועלי� אי  פרקטיקה יותר

  

  הישגים ותוצרים

למיצוי החלטות ממשלה: לקראת המפגש ע� הרשויות המקומיות, כל משרד חוברת משותפת 

 �הכי� פרק בחוברת משותפת המציגה את עיקרי החלטות הממשלה לדרו� של כל משרד, אופ

ביצוע ההחלטות ופרטי קשר של נציגי כל משרד האחראי� על היישו�. החוברת נערכה והודפסה 

י� שהתקבלו לאחר הכנס, החוברת נמצאת בעותקי� וחולקה לכל משתתפי הכנס. ממשוב

בשימוש רב ג� בקרב המשרדי� וג� בקרב הרשויות ומייצרת עבור� ער  רב.  משרדי ממשלה 

 (ראה חוברת שי� ומנהלות שיח ע� חלק מהמשרדי�מעידי� כי רשויות יוצרות קשר קובעות מפג

  .)מצורפת בנפרד

ה שיצר יהממשלה והרשויות והצפי אחד התוצרי� המשמעותיי� הוא עצ� המפגש שבי� משרדי

שהפע� יהיה אחרת. מה שמחייב מעקב ובקרה על המש   ההתקוולנמש  העבודה יחד, לצד 

  .הפעילות של שני הצדדי�. להל� כמה מהמשובי�

מה היה ההישג הגדול בעיני מהיו�?: "המפגש הבי� אישי הבלתי אמצעי, השונות וההכרה 

השיח המשות� בי� משרדי הממשלה  שי ע� הפקידי�,המשותפת של כל הגורמי�, המפגש האי

, החיבור בי� הרשויות לבי� עצמ� ובי� נציגי הממשלה, המפגש והדיאלוג Networkingוהרשויות, 

באווירת שיתו� פעולה ורצו� טוב, היה מצוי�! ההתנעה וגילוי הרצו� הטוב בשני הצדדי� מוליכי� 

קדימה, הצגת תכנית של משרדי הממשלה באופ� מרוכז והבאת האנשי� ה הצגת החלטות 
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מקו� אחד והפגשת� ע� אנשי הקשר בשלטו� המקומי, הממשלה בצורה מפורטת רלוונטיי� ל

השיח המאמ+ וההבנה שצרי  יותר ביחד. החוברת! יצירת קשר והחלפת טלפוני� ע� אנשי 

  משרדי הממשלה".

מה היה חסר לי?: "נוכחות של חלק מהרשויות המוניציפאליות, רעיונות של המשרדי� אי  

�, שיכו�, האוצר (!) תרבות וספורט.. מאוד תחבורה, פני –לפתוח חסמי�, המשרדי� שלא היו 

 –דקות *תכני המצגות  15שקפי� לדובר של  4&3חשובי�, בעיקר למגזר הבדואי, *הגבלה של 

בחלק� היו יח"ד למשרד, דברו על המשרדי� ולא על הרשויות בראי המשרד, ניתוח יותר מעמיק 

  כלו�! מאורג� למופת." של סעיפי�, קצת יותר פרקטיקה אי  פועלי� כעת, לא היה חסר

הנוכחות המסיבית של נציגי הרשויות מכל גווני הפעילות: מנכ"לי�, מנהלי חברות כלכליות, 

, מהנדסי�, מנהלי מחלקות חינו , מנהלי מרכזי צעירי�, ארגוני� בנגב, אשכולות ועוד. גזברי�

גפי� בכירי�, לצד נוכחות מאוד מכובדת של משרדי הממשלה השותפי�, ה� נציגי מטה ראשי א

  וסמנכ"לי�  וה� דרגי ביניי� לצד מנהלי מחוזות של משרדי הממשלה השותפי� ונציגיה�.

               

   רשויות ומשרדי ממשלה – 0.2פילוח המשתתפי� בכנס מעגלי� בנגב  : 6תרשי�               

  

  ההמש� תהליכי גיבוש – 2. מס ממשלה משרדי מפגש:  4 דר� אב�

  המפגש מטרת

  הרשויות למול הכנס מאז המש  פעילות רתיסקו הכנס סיכו� &

  .ההחלטות למיצוי המשותפי� ההמש  צעדי בחינת &
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  מרכזיות דילמות

� לגבי הדעות נחלקו, וממשל למנהיגות המכו� א"ואלכ והגליל הנגב לפיתוח המשרד המארגני� בי

 בתחו� היהעשי עיקר את התהלי  כמוביל רואה והגליל הנגב לפיתוח המשרד. הדר  המש 

 למשרדי משותפי� מהלכי� על אינטנסיבית ועבודה, והמשרדי� הרשויות בי� בממשק הפעילות

 שמטבע, וממשל למנהיגות המכו�. ממוקדי� חסמי� ופתיחת למידה במפגשי ,והרשויות הממשלה

 הממשלה משרדי של השיתו� במהלכי רואה, הממשלה עבודת את לשפר היתר בי� מעוניי� עשייתו

 ולכ�. נוספת למידה כמעטפת ביותר חשוב נדב  מהאחר משרד כל של והלמידה, עצמ� בתו 

�  .מקביל בציר הממשלה למשרדי ג� המשכי עבודה הומתו ליצר מעוניי

� שאינו המשרד של יהיהעש ממסגרת עיקרב נובעת והגליל הנגב לפיתוח המשרד עמדת כי נציי

 מהלכי וטיוב הממשלתית הלמידה על אחריות בעל אינו אבל אזורית ראיה בעל, קט� משרד אלא

 המשרדי� על ידי שיועלו כפי לצרכי� להקשבה עצמו למפגש פתוה נותרה השאלה. ממשל

  .השותפי�

 

  הביצוע

 את הידקו רבות רשויות. המשתתפי� עבור משמעות וייצר רבה הצלחה נחל הכנס :הכנס סיכו�

 האזוריי� לאשכולות משרדי� בי� חיבורי� ונוצרו 'אפ פולו' נעשה, המשרדי� ע� הישיר הקשר

 של כלי� על למדו, מחד לפעילות� חיזוק קיבלו המשרדי� ג�. החלטות ליישו� כפלטפורמה

 למרות. הרשויות ע� להמשיכו שיש חשוב עבודה ציר שיש ההבנה והתחזקה, אחרי� משרדי�

 וכל משרד כל של קונקרטיי� במהלכי� צור  יש. מהסעיפי� בחלק מהמשרדי� לחלק שרלבנטי

  .רשות

  :המשרדי� נציגי של היגדי� מספר להל� ?חסר עוד ומה התאפשר מה", אחרי חודשיי�"

 לפחות לכסות נצליח כ , לקרות צרי  מה על מסודרת רשימה רשות כל עבור לייצר יש"    

   ).מ"רוה משרד( "מההחלטות 80

 חריגי� ועדת, חריגי� לוועדות בקשות בהגשת קושי קיי�. לייש� וקושי תקציב היעדר"

 האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד"(כדחופות מוכחות שאינ� ופעילויות תכניות מאשרת אינה

   ).הסביבה הגנת( "משרדית בי� בעבודה נתק יש עצמ� הרשויות בתו ). "והמי�

 לא היא הדר , החלשות ברשויות בעיקר, פעולה שתו� וחוסר הניהולית החולשה בשל"

 ע� ממוקד יייעוד עבודה מתווה לאמ+ יש, שמביני� הזמ� כל אית� לוודא נדרש אלא" ושכח שגר"

  ). גליל נגב( "עצמו בפני מיצוי כערו+ הבדואיות לרשויות המשרדי�

 תהלי  אית� לייצר יש. יוז� לא המקצועי הדרג, הישרדותי במצב הבדואיות הרשויות"

 ריכוז או מתודה על לדו� יש"." להטמיע זמ� ולוקח מאחר, ייחודי בפורו� מודרכת ללמידה מקביל

 לכלי דוגמא ה� האשכולות. למקומי המרכזי השלטו� בי� וקירוב תקציבי� מיצוי תהליכי וקיצור

  ) .הסביבה הגנת( "כזה
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 המשרדים של ביצוע תכנון או/ו ביצועים

 וביצועי� ליישומי� המשרדי� את מובילות שונות עבודה שיטות כי עולה המשרדי� סקירת מתו 

 נציגי לה� אי� כי היתר בי� הרשויות מול בפעילות שמתקשי� משרדי� יש. הרשויות למול שוני�

  : שעלו דוגמאות מספר. רוחביי� לעיתי� הרלבנטיי� הסעיפי� כי או, בדרו� מחוז

 מי למול לה מגיע מה רשות לכל שיפרט להחלטות ביצוע מסמ  מתכנני� & הממשלה ראש משרד

 מעונייני� & הכלכלה משרד. לרשויות ובקרה עבודה מסמ  זה מסמ  יהווה כ , לדרוש יכולה

. ההחלטות בכל הסעיפי� יישו� לגבי הרלוונטיי� הרשויות ראשי כל ע� דיו� כמשרד ליזו�

, הכספי� ניצול על להסבר ומהנדסי� רשויות ראשי עבור מפגש  ערכו &  הסביבה להגנת המשרד

 האשכולות. ביישו� שלה� התפקיד לתפיסת בנוגע רשות ראש כל ע� אישיות הכנה שיחות כולל

 משרד.  המהל  על וממליצי� הרשויות רוב עבור המשרד של היישו� עבודת את ירכזו האזוריי�

 משרד ע� אית� משות� יו� לבחו� מעונייני�. לתעשייני� הולכי� מהכספי� מחצית & האנרגיה

 חודשי� 3 ל אחת עורכי� & והגליל הנגב לפיתוח המשרד. הכלכלה משרד ע� אפשרי חיבור. נוס�

 תק� והאוצר הפני� משרד ע� יחד ויממנו יזמו. נוספי� משרדי� תו�יבש המטרה ברשויות מפגש

 למידה ימי המטרה לרשויות לקד� מעונייני�. המטרה ברשויות" אסטרטגי מתכלל" של חדש

 הכנס & הבריאות משרד .2025 ו 546 סעיפי בריכוז הרלבנטיי� הממשלה משרדי כלל ע� עודיי�יי

 השטח עבודת את שיתכלל קטוריפרו לקחת שוקלי�. הלילה מוקדי בנושא למשרד נגישות אפשר

/  נציג למשרד שאי� היא החולשה נקודת &  התיירות משרד. חלב טיפות לשיפו+ הכספי� למיצוי

 יצר" בדרו� חופשה" קמפיי�. המודרכי� הסיורי� כספי כל את מיצו. בשטח פיזית כתובת

). וספורט קולינריה( דרו� חוצי באירועי� להתמקד רוצי�. כלכלי, תודעתי משמעותי אימפקט

  .  התיירות רכזי פורו� בחברי ייעזרו &" מחליטני�" ע� לדרו� סיורי� מתכנני�

  

 ותוצרים הישגים

 הבנה, המשתפי� בקרב שנוצרה 'הביחד'ו השותפות תחושת הוא הבולטי� ההישגי� אחד

, רועיהא חשיבות לגבי משתתפי� חוצת הסכמה תהיהי. שנבנה המהל  חשיבות של משותפת

  .המהל  וחשיבות שהוצבו המטרות השגת שנוצר הדיאלוג

 להסתייע ולעיתי�, למצות לרשויות לסייע, השטח מול בעשייה להמשי  שיש היא בולטת הסכמה

, הסביבה להגנת האנרגיה משרד בי� פעולה לשיתו� אופציה. דומה שפועלי� נוספי� במשרדי�

  .ועוד הרשויות ע� להיכרות גליל בנגב הסתייעות

  

 מפגשי אלא, ותכניות כלי� של משותפת ללמידה משרדי� כפורו� להמשי  ההצעה התקבלה לא

  .בלבד לעדכו� הוק אד

  

  להמש� דר� אבני

  : צירי�ארבעה ב מקבילה עבודה המש  על סוכ�
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 רשויות בי� ביצוע מהלכי וייזו� למידה מפגשי &") בנגב מעגלי�(" משותפת פלטפורמה  .א

  . 2025 ו 546 מיצוי בנושאי 546 של המטרה רשויות מוכוו� ממשלה ומשרדי

 ההחלטות סעיפי ליישו� &הרשויות מול ישירות משרד כל של פרטנית עבודה המש   .ב

 .אמו� שעליה�

 . הממשלה ראש משרד על ידי ,לפחות, מההחלטות 80% כ לכיסוי ביצוע נספחי הכנת  .ג

, הממשלה משרדי ע� יחד לעומק למידה – הבדואיות הרשויות ע� עודייי עבודה ציר  .ד

 פלטפורמת ובסיוע החקלאות משרד בהובלת. הממשלה משרדי מול המיצוי תהליכי וליווי

 ".בנגב מעגלי�"

� : יעד משימות הוצבו כ

 בהחלטות הסעיפי� את לבצע היכולה, יעילה, אזורית כפלטפורמה* לאשכולות חיבור  .א

 .אזוריי� היבטי� לה� שיש

 .ההחלטות ליישו� הממשלתית העשייה את ביחד ולתקשר ראותנ לייצר הצור   .ב

 החלטות בדגש ממשלה החלטות להטמעת עבודה ככלי התכנית של הסופי המבנה גובש  .ג

  )....עמוד להל� 7 תרשי�(. תקציב ועתירות מרחביות/אזוריות

, ההחלטות למיצוי והמהל  בנגב מעגלי� התכנית כמוביל והגליל הנגב לפיתוח המשרד  .ד

 ואינ� 2025 בהחלטה הנמנות הדרו� רשויות שאר ע� לעבודה לבחינה יעד לעצמו ש�

  . ל"הנ המוסכמי� במהלכי� מטופלות

  

 ממשלה החלטות להטמעת ככלי – 0.2 בנגב מעגלי�: יכו�ס

 מתו  ,לנגב ממשלה החלטות של מיצויה לטיוב מהל וכ כליכ גובשה בנגב מעגלי� תכנית

  .דל שלה� והמיצוי 2011 מאז הנגב על מושתות ממשלה החלטות ארבע בה ,בנגב כיו� המציאות

 בי� איכותי ממשק גיבוש באמצעות מנסה היא. בלבד ההחלטה יישו� בשלב מתמקדת התכנית

, ההחלטות במיצוי חלק לה� שיש רשויות לבי� ההחלטות יישו� על האחראי� ממשלה משרדי

  .משימת� את לבצע הצדדי� לשני שיסיעו מהלכי� להבנות

 העולי� לצרכי� ומענה גמישות תו  בתוכה והמהלכי� התכנית גובשה הנוכחית השנה במהל 

 מיקודה .גיבוש בשלבי עדיי� התכנית .והרשויות הממשלה משרדי: התהלי  לקוחות צירי משני

 היישו� בכלי נכו� ובשימוש, והרשויות הממשלה משרדי בי� היישו� בממשקי יהיה בהמש 

  . הרשויות על ידי הממשלה משרדי של תקציבי�ה מיצוי תו  הממשלתיי�

  .ממשלה ותההחלט הטמעת של הראשו� השלב את לשמש הכלי יכול ,כיו� כבר ,זאת ע�

 למשרדי כמצע אותה ומביאי�. ממשלה החלטות בהטמעת חשוב כלי כזו בתכנית רואי� אנו

 מבנה את לאמ+ ולקוחות משתתפי� ומרובות תקציב עתירות החלטות המובילי� ממשלה

  .היישו� ולמקסו� ההחלטות להטמעת ראשוני ככלי התכנית
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  ויישומן ממשלה החלטות להטמעת ככלי בנגב מעגלים יתרונות

 שונות ברמות ולשותפי� ההחלטה ללקוחות – ההחלטות של והבנה למידה ,היכרות  .א

 משרדי בתו  לקוחות, ההחלטה מופנית אליה� מוסדות, בשטח גופי�, רשויות :ליישומה

 .וכדומה מחוזות כמו ממשלה

 הדיאלוג – ההחלטה לקוחות לבי� בהחלטה המשתתפי� הממשלה משרדי בי� דיאלוג  .ב

, הדדית הקשבה, המשרדיי� היישו� דרכי ע� היכרות, המשרדי� שיקולי הבנתל נועד

� . האפשר במידת השטח לצרכי ממשלה כלי והתאמת עדכו

 במשרדי ההחלטה מיישמי לבי� התהלי  לקוחות בי� האישי והקשר הממשק חיזוק  .ג

 .הממשלה

 .ממשלה משרדי בי� תיאו�ו הדדית למידה  .ד

 יש בה� במקרי�  &ההחלטה למיצוי ההחלטה לקוחות של משותפי� מהלכי� גיבוש   .ה

 עילותפ  לשקול מקו� יש ביניה� מבוצעת התקציבי� והחלוקה להחלטה לקוחות מספר

 אשכולות כמו &היישו� של מבצע או מתכלל כגו� לקוחות מספר עבור אחד גו� של

 . אזוריי�

 .ההחלטה ולקוחות ממשלה משרדי & היישו� תהליכי של משותפת בקרה  .ו

 .חסמי� להסרת והמשרדי� הלקוחות של משות� מנגנו� לגיבוש פוטנציאל  .ז

  

 למול כבודד אחד כל המשרדי� עבודת את מיתר אינו ,מהל כו ככלי בנגב מעגלי� כי יודגש

 גו� ללא תתאפשר לא בנגב מעגלי� תכנית הפעלת כי נדגיש עוד. ההחלטה ליישו� לקוחותיו

 מוטמע אשר מקצועי גו�. א"באלכ ולממשל למדיניות המכו� כמו ומייש� מלווה, מפתח מקצועי

 לצד, והארגוניות הפוליטיות הסוגיות את מקרוב ומכיר ממשלה משרדי ע� ג� שוטפת בעבודה

 להיות ויודע ויכולות חסמי� מקרוב מכיר, שירותי� לה� ומספק לרשויות מחובר שמאוד גו� זאת

   .במינו יחיד מקצועי ויוע+ מפתח גו�

  

  ככלי להטמעת החלטות ממשלה -מבנה סופי של תכנית מעגלי� בנגב : 7תרשי� 
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מנינו את החסמי� במיצוי   'כלי� להתמודדות ע� חסמי� במיצוי החלטות ממשלה'בפרק 

 �החלטות הממשלה המאפייני� את תהליכי הגיבוש והיישו� של ההחלטות ה� בהיבט הרשויות וה

את המשתני� בשלב היישו� לה� תכנית מעגלי� בנגב  מרכז 9תרשי� היבט משרדי הממשלה. ב

   .נותנת מענה

  

  ' כמענה לחסמי הביצוע במיצוי החלטות ממשלה 0.2'מעגלים בנגב  : 3טבלה 

 לחסמי� המעני�  ההחלטה יישו�  

 מעגלי� באמצעות

  בנגב

  והארות הערות

     ההחלטה ליישו� ההתארגנות יכולת  
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 חסמי�

וגורמי� 

מעכבי�  של 

השלטו� 

  המרכזי 

 תרגו�: המשרדי� של הביצוע ויכולות

, אד� כח סוגיות, לכלי� הסעיפי�

  ממשלה משרדי של פנימית ביורוקרטיה

  

                &  

 בי� השילובית העבודה ואיכות המידה

  בהחלטה השותפי� המשרדי�

    

 +  

, משרדי� בי� לוביותשי ליצר יכולה מעגלי�

  המתכלל רצו� תלוי

:  הממשלתיי� בכלי� גמישות העדר

, השטח לצרכי והקשבה גמישות העדר

 בתוו  הנופלי� שטח לצרכי מענה העדר

�  משרדי� בי

  

  

  +  

 ולקשיי� לצרכי� הקשבה מעגלי� בבסיס

 משרדי� בי� ותיאו� מהלכי�, כלי� והתאמת

  ולקוחות

� הממשלתי הדרג של המסויג האמו

  המקומי השלטו� דרג של ביכולות

          

         

  

               +  

 והמשרדי� הרשויות בי� והמפגשי� הדיאלוג

 מיצרי�/או ו, אמו�,  עמוקה היכרות בוני�

  יישו� לקראת בוני� תהליכי�

 ומנגנוני מתהליכי� הנובעי� חסמי�

 החלטות יישו� על והבקרה המעקב

  הממשלה

      

+  

בעצמה מהלכי בקרה  מייצרת מעגלי�

חוזקות ג� לצד הלקוחות וג� לצד  המעניקי�

  משרדי הממשלה

  

  

  

  

  

  

 חסמי�

 וגורמי�

 של  מעכבי�

 השלטו�

  המקומי

 המוניציפאלי הדרג של ושליטה היכרות

  סעיפיה� על הממשלה החלטות ע�

  

+  

הראשו� של  תכנית מעגלי� בנגב  השלב

מוקדש לחלק ההיכרות והלמידה של הרשויות 

  ההחלטות את

, המוניציפאלי האנושי ההו� יכולות

  המקומית הרשות של הניהול וכושר

  

               &  

  

 הזמינות ומידת לביצוע הבשלות מידת

  ברשות פרויקטי� של לביצוע

  

 +  

 לסייע יכולה בנגב מעגלי� באמצעות העבודה

 תקציבי� לדחות/או ו לבצוע הרשות לבשלות

  מיצוי יכולת ובעלת בשלה תהיה בה� לשלבי�

 על היישו� ועומסי הביצוע עומסי

  המקומית הרשות

/+&  

  

 ע� מפגשי� במסגרת העומסי� תמונת העלאת

 התקציבי� פריסת  להשפיע יכולה הממשלה

  הרשויות בעומסי שיקלו כ  והתכניות

 רשותי/מתכלל  אינטגרטור העדר

  וממשלתי

 &  � העדר על להתגבר בנגב מעגלי� בתכנית אי

 של משותפי� בקרה תהליכי זאת ע�, מתכלל

 יכולי�,  מייצרת שהתכנית ומשרדי� רשויות

  חלקי מענה לתת

 היישו� לכלי להיענות הרשות  יכולות

  הממשלתיי�

 שהתכנית המרכזיי� המשתני� אחד זהו  +

 הרשויות של הלמידה בדר  א�, בה� מטפלת

 ויכולת המשרדי� של ההקשבה בדר  וא�

 ליכולות הכלי� את ולהתאי� להתגמש

  בשטח המיצוי

  

  והמלצות דיון

  :היו זו עבודה במסגרת שעמדו המרכזיי� האתגרי�
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 ? ממוצות אינ� הנגב על האחרונות בשני� המושתות ממשלה החלטות דועמ  .א

 החלטות במיצוי מאיד  בנגב וגופי� רשויות,  מחד הממשלה של הקשיי� מה  .ב

 הממשלה

  .הממשלה החלטות מיצוי את למקס� שיכולי� נוספי� כלי� יש הא�  .ג

 העובדה לאור, בנפרד החלטה כל של הספציפיי� הקשיי� לניתוח נכנסה לא העבודה זאת ע�

. ואזוריות שותפי� רבות, תקציב עתירות ממשלה להחלטות גנריי� אתגר� לנתח היה שבכוונתה

 מקסו� שיבטיחו כלי�, הללו המהלכי� של  stake holders ל להציע לנסות ,זה ניתוח לאור

  .דומות ממשלה החלטות לשיפור כלי� הממשלה בידי לתת בכ . באפיו� לה� ודומות אלה החלטות

. היישו� ובשלבי הממשלה החלטות גיבוש בשלבי העיקריי� החסמי� נסקרו העבודה במהל 

 שלב על משפיע ההחלטה גיבוש שלב כמה עד מדגיש הניתוח במסגרת שבלט משמעותי ממצא

 נמצא. ההחלטה גיבוש בשלב כבר נקבע ההחלטה יישו� יכולת של D.N.A ה כמה ועד, היישו�

  :ה� היישומיות מידת את וקובעי� המשפיעי� הגורמי� כי

 הממשלה גורמי ע� ההחלטה גיבוש בשלב ההחלטה נוגעת בה� הרשויות של הקשר מידת  .א

 .ההחלטה מובילי

 ההחלטה גיבוש בשלב שנוצר ההזדמנויות חלו� את לנצל הרשות של היכולת מידת  .ב

 .ויתוקצבו, בהחלטה שיכללו ובשלי� זמיני� פרויקטי� לממשלה ולהעמיד

. בשטח לצרכי� ממשלתיי� כלי�, משרדיות תכניות, ההחלטה סעיפי של ההתאמה מידת  .ג

 הממשלה של גנריי� ותוכניות כלי� הדרו� כמו בפריפריה כשמדובר בעיקר כי מצאנו

 .כלל בדר  השטח הכנת של מקדי� שלב דורשי�

 היישו� על עיתוי משפיעי�, אסטרטגית תכנית או/ו נתוני� מסד על ההחלטה השענות  .ד

 יכולת יותר מבוסס ההחלטה בשלב הנתוני� שמסד ככל. המשאבי� מיצוי מידת ועל

 . יותר מהירה תהיה, ונתוני� קריטריוני� מבוססי היישו� כלי הפעלת

 העבודה סגנו�, התקציבי� על החלוטי� הסיכומי� השותפי� המשרדי� בי� הקשר  .ה

 היכולת מידת את ה� א� יקבעו ,פעולה לשת� שנדרשי� משרדי� של בעבודה והיכרות

  . ההחלטה את מהר לייש�

 שה� & ההחלטה מגבשי שבי� מהקשר למעשה מושפעי� ל"הנ הראשוני� המשתני� שלשת

 בי� שההיכרות ככל. בשטח וגופי� רשויות &ההחלטה לקוחות לבי�, במטה הממשלתית הפקידות

 יהיו המרכזי השלטו� ופקידי, ההחלטה על השפעה מידת לשטח תהיה יותר עמוקה הגורמי�

 בכל זאת ע� .יכולותיה את מכירי� בקשר נמצאי� ה� עמה המוניציפאלית לפקידות קשובי�

 הועלתה המקומי השלטו� במרכז וגורמי� ברשויות גורמי�, ממשלה גורמי ע� לנו שהיו השיחות

 כי נמצא .ממשלה החלטות במיצוי קריטי כמרכיב המקומי בשלטו� הסגל של המקצועית חולשתו

 חלו� את למצות מתקשות ג� ולפיכ  זמיני� ופרויקטי� תכניות העדרב לוקות בפריפריה רשויות

  .ההחלטה גיבוש בשלב ההזדמנויות

 "� אד� כח ואיכות משאבי� דלות הרשויות כי בעיקר, זמינות מגרה תכניות לה� אי

 כאלה כשיש. עתידיי� ופרויקטי� עתידיות בתכניות ופחות בשוט� עסוקה בעיקר היא .נמוכה

 שיהיה ככל ממשלה בהחלטת שלה� תקצוב שכל כ , בשל ממש לאש רעיו� ברמת ה� בדר  כלל
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 תקציב לפוג עלול כבר היישו� שלב ועד, לתכנו� יוקדשו הראשונות השני� כי ימוצה לא גבוה

  ) לשעבר אזורית מועצה מזכיר &הממשלה ראש משרד יוע+(!" ההחלטה

 אמו� ליצר שיכול הממשלתית הפקידות ע� שלו הדל והקשר ברשויות המוניציפאלי הסגל חולשת

 רשויות ראשי בה, בישראל הממשל שיטת בשל פע� לא נגרמי�,  ההחלטה גיבוש בשלב ודיאלוג

 מבלי כ , משאבי� להביא יצליחו הפוליטיי� בקשריה� כי הסומכי�, השלטו� מפלגת נציגי ה�

� בשלטו� לפקידות המרכזי השלטו� בי� להתפתח שיכול הממשק את מנווני� למעשה ה� להתכוו

  .הזה הדיאלוג העדר. המקומי

, ברשויות &המקומי בשלטו� המקצוע לגורמי ממשלה משרדי בי� האמו�  מידת כי מאלה עולה

   .המשאבי� מיצוי מקסו� ועל, הצדדי� משני היישו� יכולת על תשפיע

 ה�. ההחלטה של הגיבוש בשלב  הממשלה של העבודה למהלכי נוגעי� הנוספי� המשתני� שני

 ההחלטה שבאה הבעיות את הממשלה של המקדימה הלמידה ומידת,  הנתוני� למסד ג� נוגעי�

 על וישפיעו, יותר מדויקי� יהיו הממשלה של ההפעלה כלי ויסודיי� עמוקי� שאלה ככל. לפתור

. הממשלה בעבודת משמעותי שיפור מחייב זה נושא. משרדי� ובי� משרד בתו . ליישו� הזמינות

 יחידות מתפתחות האחרונות בשני� רק, ונתוני� מידע מחלקות נעדרי רוב פי על משרדי� למעשה

  . מהמשרדי� במיעוט עדיי� אלה אבל, מתפקיד� חלק שזה במשרדי� אסטרטגיות

 פער נובע ממה. יישו� של ניצני� יש עכשיו ורק טרכטנברג דוח אחרי שני� ארבע" 

�,  תחושות בסיס על מתקבלות החלטות הרבה. נתוני� בלאסו� עסוקי� היינו הזה הזמ� רב?:הזמ

 לקבל כדי נתוני� איסו� דורש היישו�. נתוני� בסיס על ולא מהשטח שמציפי� ומגמות הדי�

 משרד( "נתוני� איסו� של תרבות אצלנו אי�. וחלוקה להפעלה קריטריוני�, יישומיות החלטות

  ) הממשלה ראש

 ואוהבי� נוהגי� משרדי�. ביישו� מעכב גור� היא משרדית הבי� הממשלה עבודת זאת ע� יחד

 לא א  תקציבי� איגו� של מסיבות רבות פעמי� נובעי� פעולה שיתופי .כמובילי� תכניות להפעיל

 לשפר לממשלה לה נכו�. היישו� בשלב רק יתגלעו ואלה לחיכוכי� יביאו העבודה שיטות פע�

  . הסוגיה על האמו� ממשלתי גור� היו� שאי� בידיעה הצור  על מצביעי� אנו. כאלה עבודה מהלכי

 זמ� שבדקנו ההחלטות בכל.  התקציב לפריסת נוגעות המחקר שמעלה נוספות תובנות מספר

 הראוי מ�. ההחלטה תקציב בפריסת בחשבו� נלקח אינו זה משתנה .זמ� אור  ליישו� ההתארגנות

  :ב להתחשב ההחלטות למגבשי

 סו� או לאמצע ונושק במידה .התקציבית הפריסה על ישפיע – ההחלטה קבלת עיתוי  .א

 התקציב עיקר. התארגנות זמ� ולאפשר קט� להיות חייב הראשונה השנה תקציב השנה

 .ואיל  היהשני לשנה מוכוו� להיות חייב

  שזמ� ההבנה מתו  בשני� שווה תהיה לא התקציב שפריסת הראוי מ� – תקציב פריסת  .ב

 הראשונה ההפעלה שנת,  תקציב דורש אינו הראשונות וחצי שנה בשנה ההתארגנות

 בשני� יהיה התקציב ועיקר, נמו  יהיה שיופעל  התקציב בה שנה היא ההתארגנות לאחר

 .ואיל  2.5

  התקציבית בפריסה גמישות על האוצר למשרד המשרד בי� מוסכמת סמכות לאפשר נכו�  .ג

  .להחליט המשרד וסמכות
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 פני� עבודה תהליכי שעיקר� ,מעכבי� גורמי� מצטרפי� היישו� לשלב הממשלה בהתארגנות

 אד� כח סוגיות, תקציבית זמינות של סוגיות אלה לצד. משרדי� בי� ובהסכמות משרדיי�

 נכנסת שאליו ההפעלה שלב. " הממשלה מצד ההחלטה יישו� מהירות על ישפיעו להפעלה

 חברה להקי� החלטה. שבדר  הקשיי� צומחי� ג� ואז, לפרטי� מקדימה חשיבה פורט הממשלה

 לא עדיי� כי היו� עד יושמה לא 2010 מ הימי המצוק על הממשלה בהחלטת כמו ממשלתית

 חברה בהקמת מדובר כשאי� ג� אבל. המפעיל הגו� להיות שצריכה הממשלתית החברה הוקמה

 עד. שנה בממוצע המהל  אור  .מכרז דורשי� ממשלהב גיוס מהלכי, עודייי אד� חוכ גיוס אלא

 אינהרנטי חלק זה .חודשי� כמה יעברו הנדרש  את להפעיל מסוגל ויהיה לתפקידו אד� שיכנס

  ) הממשלה ראש משרד" ( היישומיי� מהתהליכי�

 משרדי� ריבוי ובעלות תקציב עתירות בהחלטות המוביל שהמשרד נכו� , כי למדנו העבודה לאור 

,  התקצוב משרד כל לגבי :ההחלטות את המרכז ביצועי בנספח ההחלטה נוסח את ילווה שותפי�

 הביצוע גורמי ומי ההחלטה במסגרת ליהנות יכולה היא ממה לרשות לשק� ודרכו היישו� כלי

 להביא יכול,  הרשויות מבט ונקודת המשרד מבט מנקודת כזה כלי, הרלבנטיי� המשרדיי�

  .היישו� פוטנציאל את ולהגדיל היישו� בתהליכי להאצה

 לעיל שנמנו קודמי� ממהלכי� מושפעת היא. התקציב מיצוי על השפעה של מרובה מידה לרשויות

 הרשויות  של ההיכרות. היישו� לשלב ייחודיי� פרמטרי� ג� יש א , ההחלטה גיבוש בשלב

  .המיצוי יכולת על ישיר באופ� משפיעה, ההחלטה ע� ההחלטה ולקוחות

, ברור ולא משפטי באופ� מנוסחות ג� חלק�, ההחלטות את מכירי� לא אנחנו" 

. התקציבי� את מושכי� ואי  יחול מתי, היישו� על במשרד אחראי מי מפרטות לא ההחלטות

 לא ובמחוז, כלל בדר  קיי� לא המשרדי� במטה הפקידות ע� הקשר,  לנו רחוקה ירושלי�

 לנו ברור. התקציבי� שיגיעו המתנה עמדת מעי�ב אנחנו אז. ההחלטות את רוב פי על מכירי�

 מתהליכי� כחלק אצלנו מתפרש זה למעשה אבל. יקר זמ� וג� משאבי� ג� מפסידי� שאנחנו

  )מקומית מועצה ל"מנכ( "הממשלה של וחולשתה ביורוקרטיי�

 ויכול, ורשויות ממשלה בי� לממשק עבודה ככלי שמוצע' בנגב מעגלי�' את השנה תחנויפ זה בדגש

, ההחלטות ע� היכרותו מודרכת למידה של מובני� מהלכי� לאור מיצוי של רבה מידה להבטיח

 .הצדדי� בי� יוצרת שהיא קשרו ממשקי�וה הזמינות, לרשויות הממשלה בי� מובנה דיאלוג

 יישומיות דר  אבני ארבע כרגע מציעה היא א . וביצוע פיתוח המש  בשלבי עדיי� התוכנית

 הטמעה לעבודת המוכ� מ� כלי להוות יכולי� אשר,  '0.2 המפרט את 'מעגלי� בנגב בפרק שפורטו

  .דומות ממשלה החלטות של

 אות� כאשר. היישו� יכולת מבחינת כחלק בחשבו� לקחילה חייבי� הרשויות על הביצוע עומסי

 עומסי, גדולות החלטות יישו� על לשוט� מעבר אמוני� להיות אמורי� ברשויות תפקידי� נושאי

 כמו לסיוע הולמי� פתרונות ללא ולכ�. משמעותי  מעכב גור� מהווי�ו איטי קצב גוררי� הביצוע

 ו, יותר קטנה תהיה התקציבי המיצוי מידת,  הממשלה מצד וא� הרשויות מצד א� מתכלל גור�

  .היישו� מש  על תשפיע או/

 בי� ה� סעיפי� למצות מנת על לממשלה במקביל תקציבית התאמה להעמיד הרשויות יכולת

 מה. שלה התקצוב משיטות כאחת ינג'במצ להשתמש נוטה הממשלה. המרכזיי� הביצוע חסמי

 בהחלטה פעמי�. שווה תקציב, חסרי� או דלי� שה� ממקורותיה להביא הרשות את שמצרי 
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 משמעותי צמצו� לבחו� הראוי מ�. שוני� סעיפי� ליישו� ינג'מצ משרדי� מספר דורשי� אחת

 על מהרשויות ינג'מצ ידרשו סעיפי� כמה לבחו� החלטה ובכל, החלטות ביישו� ינג'המצ בשיטת

  .הפוטנציאלית המיצוי מידת את מראש להבי� מנת

 מיצוי של מקסו� ולהבטיח  לסייע שיכולי� הפוטנציאלי�  הכלי� את סקרנו העבודה מהל ב

 יכולי� שה� והמעני� זו בעבודה שנסקרו הכלי� כלל מרוכזי� שלהל� בטבלה. הממשלה החלטת

  .ביישומ� אופרטיביות המלצות לצד, כא� שנמנו החסמי� למכלול לתת

 שסקרנו כפי. הממשלה החלטות למיצוי ממש של פתרו� לתת שיכול יחיד אחד כלי אי�, ככלל

, מקצות אלה שהחלטות המשאבי�  ומיצוי ההחלטות ביישו� מעכבי� וגורמי� חסמי�, בעבודה

 כמוב� יש. מקומיות רשויותוב הממשלה משרדי ב ג� קשורי�, )'אזוריות' בהחלטות כשמדובר(

, המשרד באופי הקשורי�, שוני� משרדי� בי� החלטות יישו� ותהליכי העבודה בשיטות שונות

 גבוהה לשונות עדי� אנו המקומיות הרשויות בהיבט. בה� מורגל שהמשרד וכלי� עבודה נורמות

 מובילות שה� פרויקטי� ושל שלה� בבשלות ,ממשלה משרדי ע� לעבוד הרשויות של ביכולות

  .תקציבי� למצות היכולת על רותייש המשפיעי�

  

  ביחס לחסמי� קיימי�, מיפוי  פוטנציאל כלי� למצוי החלטות ממשלה: 4טבלה  

  
  

  הכלי המוצע
  

  
  שלב גיבוש ההחלטה

  

  
  שלב יישו� ההחלטה

  
שלטו� 

מרכזי/יוז� 
  ההחלטה

שלטו� 
מקומי/לקוחות 

  ההחלטה

 שלטו�
 יוז�/מרכזי

  ההחלטה

 שלטו�
 לקוחות/מקומי

  ההחלטה
  מעגלי� בנגב

  
      

            +  
  

           +  
מער� מסייע צוערי� לשלטו� 

  מקומי
      

  
              

  
           +  

    הקמת יחידות אסטרטגיות 
           +  

  
           +  

  
            +  

  
           +  

        כלי איכו� לתמיכות 
             

  
           +  

    הקמת מו"פ ממשלתי 
           +  

  
           +  

  
            +  

  
           +  

מדרי� ממשלתי לגיבוש 
  ויישו� החלטות ממשלה

  
  

           +  

  
  

           +  

  
  

            +  

  
  

           +  
  מתכלל ההחלטה

  
      

            +  
  

           +  
ביצוע להחלטות נספחי    + + 

יישו� באמצעות אשכולות 
  אזוריי�

                +             +  

  מוניטור החלטות ממשלה
  

                +             +  

  

 אנו .לרשויות וחלק� לממשלה מופנה חלק�. כלי� של מער  שלעיל 11בטבלה  לראות נכו� לפיכ 

 שותפי� רבות, תקציב עתירות &ההחלטות מובילי על ההחלטה מגיבוש שכחלק מאמיני�

 נוסח בתו  מהכלי� חלק לשלב, יישו� להבטיח יכול הזה הכלי� ממער  מה לבחו�, ואזוריות
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 ההחלטה את שהול� למה בהתא� כלי� מספר של שילוב כי מעריכי� אנו. ולתקצב� ההחלטה

  .ההחלטה מטרות את יממש ובעיקר ,וצמיחה מיצוי שיבטיח שווה מחיר הוא
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  סיכום 
 המעכבי� והגורמי� החסמי� את מקרוב בחנתי, לרשותי שהועמדה המחקר שנת במסגרת

  .ממשלה החלטות שבמיצוי

 יכולת זאת ע�. משילות יכולת מבטא ממשלתית מדיניות ליישו� כלי ה� ממשלה החלטות

 ומידת יישומ� באופ� בעיקר אלא הממשלה ותוכניות הממשלה בהחלטות רק לא נבחנת משילות

 ונחמיאס 2015 דרור(לקחי� לאור הביצוע המש  את ולעצב להערי  ביכולת ג� כמו שלה� הביצוע

, המקומי טו�להש לגורמי. המרכזי בשלטו� רק תלויה אינה היישו� יכולת זאת ע� יחד). 2004

 החלטות יישו� ובהצלחת המשילות ביכולת נכבד נתח המרכזי השלטו� לבי� שבינ� ולקשר

 הביזור. המקומי לשלטו� המרכזי מהשלטו� סמכויות של הדרגתי ביזור חל השני� לאור . ממשלה

 שירותי� של  למתכלל ממשלתי משנה מקבל� לעבור היתר בי� המקומיות הרשויות את מחייב

 משאבי� להביא שיודעות חזקות רשויות בי� היתר בי� מבחינות אלה יכולות. לתושבי� איכותיי�

, ממשלה בתקציבי התלויות יותר חלשות רשויות לעומת, ופרויקטי� השירותי� מער  את ולחזק

 להרחיב מחויבות א , ומצטמצמי� הולכי� איזו� בתקציבי נתמכות, בפריפריה שוכנות רב� אשר

 מתפקידיה כחלק המדינה. ולהתפתח לפתח כדי שלה� השירותי� ואת שלה� היכולות את ולטייב

 בלתי מתקציבי� ליהנות כאלה לרשויות המאפשרות ותכניות החלטות מובילה המשילותיי�

 של מלא מיצוי מאפשרת אינה הללו הרשויות חולשת א . מדרגה ולקפו+), ר"תב( רגילי�

  .הפוטנציאליי� המשאבי�

 האחרונות השני� ובארבע, השני� אור  לכל ישראל לממשלות חשוב פיתוח אזור מהווה הנגב

. רבי� ממשלה משרדי שותפי� לה� תקציב עתירות ממשלה החלטות ארבע המשלה הובילה

 2017, ל"צה יחידות למעבר להיערכות 546, הבדואי הקהילה לצמיחת 3708: אלה החלטות

 שקלי� מיליארד מארבעה למעלה מאגמות הדרו� לפיתוח 2025 ו עזה ועוט� שדרות לצמיחת

 המקומי השלטו� של וה� המרכזי השלטו� של ה� השעה מבח�. הנגב לפיתוח זמיני� כשמשאבי�

 פיתוח לטובת ההחלטות התקציבי את למצות כול� של היכולת מידת, הוא בנגב והארגוני�

  . הנגב וצמיחת

 החלטות ויישו� גיבוש פעילות את חיצונית בזווית לחקור ההזדמנות לי נתנה השנה במהל 

 אג� ראש בתפקיד שנמצאת כמי ל"הנ הממשלה החלטות מיצוי במקסו� לעסוק בחרתי. הממשלה

 משאבי שמא אמתית דאגה ומתו , אזורית בראייה המתאפיי� והגליל הנגב לפיתוח במשרד בכיר

 בשלטו� ממשלה החלטות ובמיצוי בגיבוש העוסקי� גורמי� עשרות ראיינתי. ימוצו לא הממשלה

 א� אפשריי� לפתרונות רעיונות של שורה ובחנתי חסמי� אית� מיפיתי, והמקומי המרכזי

בניתוח החסמי� במיצוי החלטות העוסקי�  בפרקי� נסקרו אלה כל. מגווני� ככלי� או הלכי�כמ

  ככלי  0.2ממשלה, בכלי� האפשריי� להתמודדות ע� החסמי� ובפרק העוסק ב 'מעגלי� בנגב 

 במסגרת וג� נגב אג�ב השוטפת יעבודת במסגרת  פיתוח זמ�לו  והוקדש המחקר מתוק� שהונע

 ממשלה החלטות להטמעת ממשלתי ככלי לשמש בהמש  תוכל' 0.2 בנגב מעגלי� תכנית. 'המחקר

  . אזוריות וה�  ממשלה משרדי מספר המשתפות תקציב עתירות

 בתהלי  משלבי� מורכבת היא. היישו� סיכויי על המשפיעה כוחות מטריצת יש כי ,מצאתי

 המרכזי לשלטו� ה� מכריע תפקיד יש כזה שלב כל ובתו , ממשלה החלטת של והיישו� הגיבוש
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� ובתהליכי ביכולות הטמונות סיבות של רחב ממגוו� מושפעי� החסמי�.  המקומי לשלטו� וה

, המקומי השלטו� של היכולות רמת: כמו. המקומי השלטו� ושל המרכזי השלטו� של העבודה

 הפוליטיזציה ממידת, המקומי השלטו� את המרכזי השלטו� של ההחלטה בגיבוש שיתו� מרמת

 ביישו� הממשלה משרדי בתו  פנימית ביורוקרטיה לצד ההחלטה גיבוש למהלכי שחודרת

 ומקצועיות ידע להעדר בבד בד, השטח לצרכי וגמישי� רגישי� שאינ� בכלי� בשימוש, ההחלטה

 כאלה,  ליישו� בהתארגנות בעיקר משלו קשיי� המרכזי לשלטו� ג�. המוניציפאלית הפקידות של

 בי� הסכמות אי, תקציבית זמינות. לו ומחוצה המשרד בתו  ותיאומי� בביורוקרטיה הנעוצי�

 על משפיעי� אלה כל, הפעלה גופי הקמת או להפעלה אד� חוכ בגיוס הקשורי� מהלכי�, משרדי�

 יישו� על הבקרה שתהליכי ג� מצאנו. ההחלטות של המיצוי מידת על ג� ומאיד  היישו�

 של סדור מהל  אי� עדיי� ממשלהל. שונות בגישות נקטו שונות החלטות, חלוטי� �אינ ההחלטות

  .החלטותיה על יישומית בקרה

 מיצוי שיבטיח, הממשלתי היישו� בקרת בסל כללילה שיכולי� שוני� כלי� בחנו השנה במהל 

 תרונותי אחד שלכל כלי� של מכלול יש אלא, כזה אחד כלי שאי� דומה. ממשלה החלטות

 מתו . הממשלה החלטת של היישו� או העיצוב בתהלי  חלק או שלב משרת אחד וכל וחסרונות

 משרדי של משות� מהל  אלא שאינו בכלי בחרתי, העבודה במהל  שזיהיתי הכלי� מכלול

 תקציב עתירות ממשלה החלטות למיצוי ויעיל זמי�, איכותי מענה להוות שיכול, ורשויות ממשלה

 השיח את שמגביר ככלי מפותחת ועדיי� פותחה 0.2 בנגב מעגלי� תכנית. רבי� שותפי� ובעלות

 המשרדי� הזמנת לצד, הרשויות צד הממשלתיי� היישו� כלי ושל ההחלטות של ההיכרות ואת

 מיצוי שיבטיחו כ  היישו� כלי את ולהתאי� הרשויות של והמגבלות היכולות את ללמוד

  .המשאבי�

 שהיו,  דר  אבני ארבע כה עד בה יושמו. בפיתוח שעדיי� ומהל  תכנית היא'  0.2 בנגב מעגלי�'

 עד, ארוכה היישו� דר  כמה עד להבי� הממשלה למשרדי וג� לרשויות ג� וגרמו משמעותיי�

 וחייב חשוב משרדית עשייה המש  לצד, ממשלה החלטת ליישו� מרוכז ממשלתי מהל  כמה

 של יייעוד לכנס שנבנו ייעודיי� כלי� באמצעות הדר  בתחילת כבר זכו ה�, רשויות מצד. להמש 

 שאלה מבחיני� אנו בשטח כבר. הממשלה משרדי ע� איכותי לקשר, והמשרדי� הרשויות

  .המשאבי� את יותר טוב למצות יזכו למנפו שיודעי�

 החלטות ביישו� הממשלה את לשמש התכנית יכולה כיו� כבר א , כולה התכנית גובשה טר� עוד

 המחקר שנת לולא א  למחקר מעבר ג� תמשי  הפיתוח משימת. תקציב עתירות חדשות ממשלה

 כ  החסמי� בכל נגיעה ושל, ורשויות משרדי� שיתו� של, מהל  של כזה לזיכו  מגיעי� היינו לא

� בתהלי  תמשי  התכנית. התכנית ויישו� פיתוח של ההמש  במהלכי בה� לטפל יהיה שנית

  .מומחה עוצייי כגו� ישראל וינט'ג &א"באלכ ומנהיגות לממשל המכו� ע� יחד פיתוח

 המכו� של הפיתוח צוות, והגליל הנגב לפיתוח במשרד נגב אג�: לדר  לשותפי להודות מבקשת אני

ראשי רשויות וגורמי שלטו� מקומי ברשויות , הממשלה במשרדי חברי, א"אלכ &ומנהיגות לממשל

הודות  .ויישומה התכנית לפיתוח נפלאי� שותפי� מהווי�ה ,בנגב, לצד ארגוני� הפועלי� בנגב

 �לעבודה המקצועית, הנאמנות של כל אחד לתפקיד והדבקות במשימת פיתוח הנגב, הצלחנו בזמ

קצר יחסית להעמיד כלי יישומי ואיכותי למקסו� החלטות ממשלה. ע� זאת כאמור דר  ארוכה 

  עוד לפנינו.
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 זמינה, ומנחה דר  מורת השהיית על גולדמ� ר�ק של מחקר לעמיתי התכנית מנהלת עשת לאביטל

  .עזרה להושיט ש� יתהיה שתמיד רחמנוב וללימור. עת בכל

,  בעבודה היומיומית העשייה על מבחו+ שקי�לה דופ� יוצא הזדמנות תהיהילסיכו�, שנת המחקר 

  .ממשלתיי� משילות כלי ביישו� והכלי� המהלכי� את ולטייב לחקורלהתבונ� עמוקות, 
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