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שר הפנים אריה דרעי צילום :מארק ישראל סלם

פוליטי

אולי בזכות הקורונה זה יקרה :דרעי מקדם מהפכה במבנה השלטון בישראל
שר הפנים אימץ המלצה על הקמת רובד שלטון אזורי :ישראל תחולק ל 15-8-אזורים ,ויועברו אליהם סמכויות שלטוניות רבות ,וגם חלק
מסמכויות הרשויות המקומיות ■ דרעי :ביזור סמכויות הממשלה יביא לצמצום פערים ולהגדלת הצמיחה
מירב ארלוזורוב
פורסם ב09.11.20-

עקוב

שר הפנים ,אריה דרעי ,אימץ היום הצעה למהפכה במבנה השלטון בישראל .דרעי אימץ את מסקנות צוות המומחים שהוקם לפני שנה,
בראשות מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ,לבחינת מבנה השלטון המקומי בישראל .המסקנה העיקרית היא הצורך להקים רובד שלטוני
חדש בישראל ,שלטון אזורי ,שיהיה מתחת לממשלה ומעל לרשויות המקומיות .ההצעה ,אם תאומץ ,תשנה את מבנה השלטון בישראל –
תבזר את כוחה המוחלט של הממשלה ושל משרדי הממשלה ,ותעביר חלק גדול מסמכויות הממשלה ל 15-8-אזורים.
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על פי ההמלצה ,ישראל תחולק לאזורים ,שעדיין לא נקבעו בשל רגישות הנושא .ההרכב של כל אזור יהיה הטרוגני ,עם רשויות חזקות
וחלשות ,רשויות ערביות ויהודיות ,עירוניות וחקלאיות יחדיו .בכך הכוונה היא ליצור שיתופי פעולה ,וגם סיוע ניהולי של רשויות חזקות
לרשויות חלשות מהן .הרשויות המקומיות ישמרו על העצמאות שלהן ועל הייחוד התרבותי־חינוכי שלהן ,ועם זאת חלק גדול מהפעילות של
הרשות המקומית ייקבע על ידי הרובד האזורי.
בראש כל אזור תעמוד מועצה נבחרת  -ככל הנראה מהרשויות של אותו אזור .האזור ינהל את מרבית תחומי הפעילות האזרחית :תחבורה,
חינוך ,מים ,תשתיות ועוד .מדובר בסמכויות שמצויות היום בידי משרדי הממשלה ,ויצטרכו לבזר אותן בחוק .בכך ההצעה מערערת את
סמכויות השלטון המרכזי בישראל ,והיא צפויה להיתקל בהתנגדות פוליטית רבה – התמיכה של דרעי במהלך אינה מובנת מאליה.
 -פרסומת -

ההמלצה על הקמת שלטון אזורי בישראל ,מעין משטר פדרטיבי ,היא חדשנית ומהפכנית ,ונובעת מהריכוזיות החריגה של השלטון המרכזי
בישראל .הדו"ח השנתי של  OECDעל ישראל ,שפורסם השנה ,ייחד חלק ניכר לבעיות השלטון המקומי בישראל ,וקבע כי ישראל  -עם
ממשלה ריכוזיות אחת ו 257-רשויות קטנות וחלשות מתחתיה  -היא המדינה הריכוזית ביותר בקרב המדינות המפותחות.
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דו"ח  :OECDהעיריות מעדיפות עשירים  -והמדינה שולחת את העניים לרשויות החלשות
 72שנה הממשלה חונקת את השלטון המקומי ,לא הגיע הזמן לשחרר?
הבלוף נחשף :רשויות מקומיות לא יוכלו להמשיך להתקיים על חשבון העסקים

במדד ביזור סמכויות לרשויות מקומיות של הבנק העולמי ,ישראל מדורגת במקום ה 94-מבין  182מדינות ,וכמובן אחרונה בקרב המדינות
המפותחות .במדד העצמאות הפיננסית של  ,OECDישראל היא הריכוזית בעולם ,באורח קיצוני  95% -מהכנסות המס של השלטון המקומי
)ארנונה( נקבעות בידי הממשלה המרכזית ,לעומת  7.8%בלבד במדינות המפותחות .נתח התקציב של השלטון המקומי בישראל הוא
 5.5%מהתוצר בלבד ,לעומת  14.5%-11%בקרב המדינות המפותחות .נתח ההוצאה של השלטון המקומי מתוך סך ההוצאה הציבורית
הוא  ,14%לעומת  32%-24%ב .OECD-במדדים של ביזור סמכויות תקציביות או ניהוליות )ניהול כוח אדם( ,ישראל דורגה על ידי הבנק
העולמי במקום ה .109-לפי  OECDישראל היא גם המדינה הגרועה ביותר בקרב המדינות המפותחות במדד הפערים בין רשויות מקומיות.
לא רק ,אלא שהפערים ממשיכים להתרחב בקצב של  5%בשנה ,המהיר ביותר בקרב המדינות המפותחות.
חוסר האיזון הקיצוני בין השלטון המרכזי והמקומי בישראל והנזק העצום שהוא גורם התברר לאשורו בכאוס ,באובדן השליטה ובחידלון
הניהולי של הממשלה בניהול משבר הקורונה ,ולעומת זאת בלט התפקוד הטוב בהרבה של השלטון המקומי .כך ,כאשר משרד החינוך טען
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שאין יכולת לפתוח את הלימודים בכיתות א-ב' בלי תוספת תקציב אדירה והיערכות של יותר מחודש ,הרשויות המקומיות פתחו את הלימודים
בתוך אותו שבוע וללא תוספת תקציב .דוגמה נוספת היא תוכנית הרמזור של פרויקטור הקורונה ,רוני גמזו .תוכנית זו התבססה כולה על
יכולת הניהול והשליטה של השלטון המקומי ,שהיא טובה בהרבה מזו של הממשלה המרכזית בירושלים.
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הריכוזיות המוחלטת של הממשלה בישראל היא ירושה מהמנדט הבריטי .עד היום הרשויות בישראל מתנהלות על פי פקודת העיריות
המנדטורית ,שמטרתה היתה לרכז כמה שיותר סמכויות בידיו כאמצעי שליטה על היישוב היהודי בארץ ישראל .רק שלאחר סיום המנדט,
הממשלה ,שנכנסה לנעליו ,המשיכה לנהל את השלטון המקומי באופן ריכוזי ודורסני .התוצאה היא חוסר אפקטיביות נורא ,בשל מוטת
השליטה המופרכת באורכה של משרדי הממשלה בירושלים ,פגיעה בדמוקרטיה בשל ריחוק של השלטון המרכזי מהמצביעים ,פגיעה קשה
באיתנות של הרשויות המקומיות מכיוון שמרביתן קטנות וחלשות ,תלות מוחלטת של הרשויות המקומיות במענקי האיזון של הממשלה ,וגם
פערים עצומים בין הרשויות בישראל .על כך צריך להוסיף את הקיטוב – רשויות יהודיות וערביות ,או חילוניות וחרדיות ,שנמצאות באותו
מרחב אבל אין כל מגע או קשר ביניהן.
בעשור האחרון החל משרד הפנים במאמצים להגדיל את שיתוף הפעולה האזורי ,כדי לנצל יתרונות לגודל ולסייע כך לרשויות קטנות
וחלשות ניהולית .בעקבות זאת הוקמו האשכולות האזוריים ,התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות לצורכי שיתוף פעולה בתחומי פינוי
אשפה ,חינוך מיוחד ועוד .עתה מבקש משרד הפנים להרחיב את המהלך ,ולהפוך אותו לסטטוטורי – לאגד את כל הרשויות בישראל תחת
שליטה אזורית ,שיהיו לה סמכויות בחוק.

מאז פורסמה טיוטת ההמלצות לפני כשנה ,ועוד יותר בעקבות משבר הקורונה ,ההצעה קנתה לה תמיכה של כמעט כל הגופים
המקצועיים ,לרבות  .OECDעם זאת ,היא עדיין נחשבת לבעלת היתכנות פוליטית קטנה מאוד ,בשל התנגדות צפויה של ראשי רשויות
וסירוב לוותר על סמכויות ,ובעיקר סירוב צפוי של שרי הממשלה לבזר את הסמכויות שלהם .לפיכך ,האימוץ של דרעי את ההצעה נחשב
כמהלך פוליטי מסוכן עבורו.
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תגיות :משרד הפנים רשויות מקומיות אריה דרעי

פרסומת :מפרץ ההזדמנויות :מהי הדרך הקצרה לבניית שותפיות באיחוד האמירויות?

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker
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