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  מבוא. 1

  
    רקע כללי1.1

 120,  עיריות77: מתוכן, )רישומי משרד הפנים( רשויות מקומיות 252  נרשמו במדינת ישראל 2009בשנת 

הרשויות המקומיות מנהלות תקציבים .  מועצות תעשייתיות2- מועצות אזוריות ו53, תמועצות מקומיו

בנוסף לעובדי , ומעסיקות במישרין למעלה ממאה אלף עובדים₪  מיליארד 30-בהיקף שנתי של למעלה מ

, הנהגתן של הרשויות המקומיות מקבלת החלטות ברמות שונות. קבלני משנה המועסקים על ידן בעקיפין

רשויות מקומיות רבות מתקשות בניהולן . את גורלם של הישובים ותושביהם) בסופו של דבר(עות הקוב

לכל החלטה  . והחלטותיהן מביאות אותן לגירעונות מצטברים ולקושי להתנהל עצמאית,  העצמי

לפי . הנדרש גם כיסוי תקציבי, אסטרטגית המתקבלת ברשות המקומית יש בסופו של דבר ביטוי כספי

פועלות בגירעון קבוע בתקציבן ) 76% -כ(מרב הרשויות המקומיות ) 2006(נים בתחילת המחקר הנתו

עמד , ידי משרד הפנים- רשויות מקומיות שנבחנו על242הגירעון המצטבר של ). רב שנתי(ובגירעון מצטבר 

ח נתונים דו(₪  מיליארד 14-ועומס המלוות של הרשויות עמד על כ, ₪ מיליארד 5- על כ2007בסוף שנת 

 רשויות מקומיות פעלו בתחילת המחקר בליווי של חשב 52). 2007, כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות

והוא בא לענות , ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר הנובע מניהול כספי וארגוני בעייתי"המתמנה , מלווה

, ב המלווה ברשות המקומיתהמדריך לחש" (על הצורך במנגנון מבוקר ורציונאלי להוצאת כספים ברשות

לפי הנחיות משרד הפנים לקבלת הקלות בחובת הדיווח במסגרת פעילות הרשות המקומית                  ). 2007

עד ( מועצות אזוריות היו זכאיות להקלות בדיווח 24 - מועצות מקומיות ו9;  עיריות14רק , )25.12.2006(

 מכלל הרשויות המקומיות בישראל 25%-רק כ). רשויות מקומיות 64- ל– הסתמן שיפור בעניין זה 2008שנת 

 פנה משרד הפנים לבנקים 2009בשנת . נחשבות כיום על ידי משרד הפנים כחזקות מספיק להתנהל עצמאית

  .  רשויות מקומיות89-להעמיד אשראי לצורך מימון תכנית הבראה ל

  
   הנחת היסוד1.2

 של רשות מקומית היא תוצר של תהליכי קבלת הכישלונשהצלחתה או , הנחת היסוד במחקר זה היא

יציבות כלכלית מצביעה על שיקול דעת איכותי יותר בקבלת ההחלטות ). בהווה או בעבר(החלטות בהנהגתה 

, אולם. תהליכי קבלת החלטות תקינים חשובים להצלחתו של המינהל ולעמידה ביעדיו. ובאיכות הניהול

? בראי הרציונאליות?  האם לעשות זאת בראי התוצאה. ות ולמדוד אותןקשה לאמוד את איכותן של ההחלט

ראה (בספרות התיאורטית נמצא מגוון התייחסויות ל קבלת החלטות ?  בהצלחתן? במבחן תהליך קבלתן

   .אך בכולן נמצא הסכמה בדבר הקשר בין ההחלטות להצלחה או לכישלון בניהול, )פרק תיאורטי

  
  בעיית המחקר 1.3

  37%. ₪כי הגירעון בעיריות בלבד בתקציב השוטף הוא כמיליארד ,   עולה2002ח משרד הפנים לשנת "לפי דו

ממצאי ביקורת רואי חשבון ברשויות ). תקציב בלתי רגיל(ר "מכלל הרשויות המקומיות חרגו ממסגרת התב

: ראה גם, 2005 נובמבר, משרד הפנים(וניתוח ממצאי ביקורת ברשויות המקומיות ) 1.10.2002(המקומיות 

מעלים ממצאים ) 2003אוקטובר , משרד הפנים,  ועדת ביקורת–הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות 

הנובעים בסופו של דבר מהחלטות שהתקבלו בהנהלתן , מרכזיים על תפקוד לקוי של הרשויות המקומיות

אולם גם התערבות , צמןהמדינה נאלצת לשאת במחיר כישלונן של רשויות מקומיות לנהל את ע. ובהנהגתן

  .ממשלתית בסיוע כספי לא תמיד פותרת את הבעיה
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   שאלות המחקר1.4 

שאלת המחקר הראשונה בוחנת האם יש באמת קשר בין קבלת .  מחקר זה דן בשלוש שאלות עיקריות

שאלת המחקר השניה בוחנת מהו ?  של הרשויות המקומיותןההחלטות המקומיות להצלחתן או לכישלונ

שאלת ?  בין תהליכי קבלת החלטות ברשויות מקומיות איתנות ומצליחות לרשויות מקומיות נכשלותהשוני

המחקר השלישית בוחנת כיצד משפיעים המשתנים העיקריים של תהליכי קבלת החלטות על איכות התהליך 

  ? ועל תפקודה של הרשות המקומית

  

   מטרת המחקר1.5

חנה לעומקה סוגיית קבלת החלטות בהנהגתן של הרשויות בחקר השלטון המקומי במדינת ישראל לא נב

-לאומיות ובין, נבחנו תהליכי קבלת החלטות בסוגיות ביטחוניות. כבסיס לאופן תפקודן, המקומיות

. אשר לתוצאותיו השליליות של פעולותיו יש הד ציבורי רחב, אולם לא בתחום השלטון המקומי, לאומיות

מול " איתנות"פיינים של תהליכי קבלת החלטות ברשויות מקומיות מטרתו של מחקר זה לבחון את המא

המטרה היא לבדוק האם קיימים ליקויים בתהליכי קבלת החלטות ברשויות ). יוגדר בהמשך" (חלשות"

במסקנות , המטרה). בניהול התקציב,  בין היתר, המתבטא(מקומיות ומהי השפעתם על תפקודן הכושל 

  .יע דרכים לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות המקומיותהיא להצ, המחקר ובהמלצותיו

  

   תרומת המחקר1.6

המחקר ימפה את המאפיינים של תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות ויבחן את , במישור האמפירי

לרשויות המקומיות יוצעו דרכים לשפר את תהליכי קבלת . מידת השפעתם על תפקודה של הרשות המקומית

למשרד הפנים יוצעו מנגנוני בקרה על קבלת החלטות ואמצעים .  בהנהגתן ובהנהלתן הבכירהההחלטות

המחקר יתרום להבנה של תהליכי קבלת , במישור התיאורטי. לשיפור המנגנונים והתהליכים הקיימים

אשר יכול להוות , המחקר יציע מודל תיאורטי. החלטות ברשויות מקומיות ולהשפעתם על אופי תפקודן

רובו של המודל ישים לניתוח . יס לניתוח תהליכי קבלת החלטות ברשויות מקומיות בארץ ובעולםבס

  .תהליכי קבלת החלטות גם במסגרות שאינן קשורות בשלטון המקומי
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  סקירת ספרות. 2

  

בחינת הספרות התיאורטית תתמקד בהשפעת המאפיינים של השלטון המקומי בעולם על תהליכי קבלת 

סקירת הספרות תבחן את ההשפעות של . ב ובאירופה וכמובן בישראל"בעיקר בארה, לטות המקומיותההח

ראש הרשות , הפיקוח של השלטון המקומי: ההיבטים העיקריים הבאים על קבלת ההחלטות המקומיות

ת יחסי הגומלין בין נבחרי הציבור והפקידו, הפוליטיקה המקומית וחברי המועצה, המקומית ומנהיגותו

בחינת התיאוריה העוסקת . מעורבות ושיתוף התושבים בקבלת ההחלטות והתקשורת עם הציבור, הבכירה

תיאוריות ומודלים , מהות ההחלטה במינהל: בחקר קבלת ההחלטות תתמקד בנושאים העיקריים הבאים

 בקבלת הטיות וקשיים מרכזיים, תהליך קבלת ההחלטות לפי המודל הרציונאלי, עיקריים בקבלת החלטות

ייבחנו ההשפעות של , כן-כמו).  הקבוצה–כולל משתנה מרכזי (משתנים מרכזיים בקבלת החלטות , החלטות

  . הפיקוח והבקרה ושל תרבות הניהול בישראל על קבלת ההחלטות המקומיות

וכך גם לא של , במדעי המדינה אין נוסחה מוסכמת באשר להגדרת אופי הביצוע של הממשלה

, "ייעודיות", השגת המטרות(השגת אפקטיביות : את הביצוע ניתן לבחון בכמה היבטים. השלטון המקומי

מתן , חיסכון כלכלי, ")מועילות("פרודוקטיביות , ) אופי ניצול המשאבים-" נצילות("יעילות , ")תכליתיות"

לקוחות שביעות רצון ה, )לפי הכללים(תהליכי קבלת החלטות ראויים , איכות השירות, השירות המבוקשים

ושמירה על החופש הפוליטי ) היענות לדרישות(תגובה לצרכים , שביעות רצון של גופים ממונים, )התושבים(

מועצת הרשות (קשה להוכיח קשר ישיר בין יעילות מועצת המנהלים בחברה ). Margaryan, 2005: ראה גם(

 ספק  כי מעטים החולקים על אך אין, )הצלחת הרשות המקומית(לבין רווחי החברה ) המקומית במחקר זה

 & Conger, Finegold(כך שתפקוד איכותי של מועצת המנהלים בחברה מביא לביצועים טובים יותר 

Lawler III, 1998  .( ביחס של תשומות –בעוד שבחברות עסקיות ניתן למדוד את הופעתן במונחים כספיים 

השגת תועלת . ת התייחסות למרכיבים נוספיםדורשת המדידה של תפקודן של רשויות מקומיו, מולו תפוקות

. נוכח הקושי להשוות את היחס בין רמת המיסוי לרמת השירות, התושבים וטובת הציבור קשות למדידה

כאשר מעורבים בהן שיקולים ערכיים ופוליטיים ופשרות , קשה גם למדוד קבלת החלטות של חברי מועצה

שחברי מועצה המודעים לביקורת של , מה גם. משמעיים- חדאשר אין לגביהם נתונים, בין סדרי עדיפויות

תהליכי קבלת ההחלטות . )Askim, 2009(עלולים לספק מידע מגמתי המכוון להטעות , הציבור עליהם

איכות השירות ועל שביעות הרצון של גופים ממונים , היעילות, בשלטון המקומי משפיעים על האפקטיביות

  .והתושבים) השלטון המרכזי(

Wפי ל
．

iatr
．．．．

Franek: אצל (
．．．．．．

ארבעה משתנים עיקריים המשפיעים על קבלת ניתן להצביע על , )

  : ההחלטות המקומיות

-המאפיינים של מבנה המערכת הפוליטית  .1

．
  . רמת האוטונומיה של הרשות המקומית

  . של הרשות המקומיתםמאפיינים סוציו אקונומיי .2

  ). ושאלת השתייכותם המפלגתיתרמת מקבלי ההחלטות(המאפיינים של המנהיגות המקומית  .3

)הרמה והאופי של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות  .4
．
Franek
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

, 
．

p
．
. 
．

248
．．．

)
．

 . 
את המנגנונים המסדירים את , למשתנים אלה צריך להוסיף גם את אופי התנהלותם של המועצה ונבחריה

                                   את התנהלותה של המערכת המינהלית המקומית        , פעולתה של המועצה וועדותיה

)Mouritzen & Svara, 2002( , קונפליקט או שיתוף –את יחסי הגומלין בין הנבחרים לפקידות הבכירה 

  . מאפיינים הייחודיים לכל רשות ולכל מדינה וכדומה, )ראה להלן) (Svara ,1990לפי (פעולה 
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יא במידת האוטונומיה המקומית וביזור נקודת המוצא לבחינת קבלת ההחלטות בשלטון המקומי ה

. אוטונומיה היא הזכות לקבל החלטות ולשאת באחריות. הסמכויות מהמדינה לרשויות המקומיות

הסמכות שיש לתושבי המקום : היא) Local Autonomy" (אוטונומיה לוקאלית"משמעותו של המונח 

בחינת דרגת האוטונומיה שיש . יניהןלהציע חלופות ולהכריע ב, לקבוע את המטרות אליהן ירצו לחתור

, צריכה להיעשות על רצף הנע ממצב של תלות מוחלטת בשלטון המרכזי, לרשויות המקומיות לקבל החלטות

מידת האוטונומיה נמדדת לפי מידת הסמכות והאחריות המוענקות . תלות מוחלטת בו-למצב של אי

. ת הכלליות של הנחיות השלטון המרכזיבקבלת החלטות ובמיד, לרשויות המקומיות בגיוס משאביהן

ככל שההנחיות ממוקדות ומכוונות יותר וככל שהזכות להחליט על דרך גיוס המקורות הכספיים ועל , כלומר

  ).  2-1981, גזיאל וברבי(התלות של השלטון המקומי בשלטון המרכזי גדולה יותר , אופן הקצאתם קטנה יותר

, שליטה של הרשות המקומית על המדיניות הציבורית: "ירושופ, ביזור של המדינה, Stephensלפי 

ואספקת תועלת הציבור והשירותים , קביעה והקצאה של המשאבים הנדרשים ליישום המדיניות

). Stephens, 1974, pp.46, 52(כולל אחריות פיננסית לרמת השירותים הניתנים , "המתבקשים לתושבים

א רק חלק מתהליך הדמוקרטיזציה שהתפתח במדינות באירופה ביזור הסמכויות לשלטון המקומי הוא ל

בשנים האחרונות הוא משמש אמצעי מרכזי כדי להתמודד עם הבעיות המקומיות ועם , 90-מאז שנות ה

חל עידוד , במקביל למגמה זו חוזקה האחריות של הממשלה. המורכבות הניהולית במינהל השלטון המקומי

. )Nyiri & Vengroff, 2005(ושופרה איכות המשילות  ר בקבלת החלטותלהשתתפות גדולה יותר של הציבו

לרוב . או בהיחלשותה של המדינה, הביזור יכול לבוא לידי ביטוי בחיזוק הדרג המינהלי בשלטון המקומי

מתבטא הביזור בחיזוק החשיבות של השלטון המקומי במשאביו הכספיים ובמשמעותו לדמוקרטיה 

משלבת שחקנים חברתיים נוספים בתהליכי קבלת ,  רת הביזור השלטוניבמסג, המשילות. במדינה

  . ההחלטות ובישום המדיניות

הדמוקרטיה מתייחסת לקבלת החלטות על חוקים , )Soos & Zentai, 2005: אצל (Beethamלפי 

כשהוא נתון לפיקוח של כל , תהליך קבלת החלטות הוא דמוקרטי. ומדינויות המחייבים את הכלל

, שני העקרונות המרכזיים לדמוקרטיה. ים בו וכשכול השותפים בקבלת ההחלטות נחשבים לשוויםהמשתתפ

 ,Soos & Zentai(ושוויון פוליטי ) ועל מקבלי ההחלטות(פיקוח המוני על קבלת ההחלטות : הם, בהקשר זה

ים של מחייב תהליכ) כממשלה בשלטון המרכזי(שהשלטון המקומי , דמוקרטיה מקומית פירושה. )2005

הבנת הדרישות של החברה המקומית והמרתן לביצוע באופן מבוקר ובתהליכי , הגדרה עצמית קולקטיבית

. המאפשרות לחברות מקומיות להשפיע על  כיוון התפתחותן העתידי, קבלת החלטות המובילים לתפוקות

, הכרחייםשהגדרה עצמית של הצרכים המקומיים וקידום טובת הכלל האורבנית הם , לאור התפישה

המאפשרת לקדם את , מוחלפת יותר ויותר הכפיפות של השלטון המקומי באוטונומיה ועצמאות חוקית

  . )Haus & Sweeting, 2006(טובת הציבור 

משברים חיצוניים ובלתי צפויים בסביבתה החיצונית . הרשות המקומית איננה פועלת בחלל ריק

גם אם היא פועלת כראוי לאורך שנים ,  פיננסייםעשויים להשפיע על מצבה הכספי ולהביאה לקשיים

יכולתן של הרשויות המקומיות להגיב למשברים אלה מושפעת .  והחלטותיה מתקבלות בצורה מקצועית

, אוטונומיה של שלטון מקומי מוגדרת. ממידת האוטונומיה שלהן לקבל החלטות ומיכולתן המעשית לשלוט

יכולת הפוליטית להשפיע על רווחת התושבים " כ)Chapman, 2003: אצל (Wolman  & Goldsmith י "עפ

לחדש ולפתח , עם השנים הורחבה הגדרה זו וכללה את היכולת של הרשות המקומית ליזום". באזור מוגדר

. הרשות המקומית גם איננה פועלת לבדה בסביבתה הגיאוגרפית.  )Chapman, 2003(מדינויות מקומיות 

בלי להתחשב , לו קהילות לקבל החלטות עצמאיות בדבר התפתחותן הכלכליתלפני כמאה שנה יכ, בעיקרון
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על מפעלים , החלטות מקומיות על התפתחות כלכלית, כיום.  פיסיות או פוליטיות–בהשפעות שלהן 

ועל שימושים בקרקע עשויות להשפיע גם על ) הטמנת אשפה וכיוצא בזה, תעשייה, ביוב, כתיעול(ציבוריים 

פיתוח שכונות מגורים ושטחים ירוקים , החלטות על מיקום ורגולציה של תשתיות תחבורה. קהילות אחרות

פיקוח ,  למשל, ב"מצב זה מחייב בארה. אינן יכולות שלא להתחשב בראייה מקומית מרחבית, וכיוצא בזה

יש הכרח גם ליצור , במסגרת המטרה לשמור על הגנת הסביבה ובכלל. פדרלי על ההחלטות המקומיות

הן למקבלי ההחלטות , וכן נגישות מלאה למידע הנדרש לקבלת ההחלטות, כות קבלת החלטות מחייבותמער

המערכות הללו כוללות בתוכן גם זיהוי של ערכים חברתיים . אשר ההחלטות קובעות את עתידו, והן לציבור

ס הערכים בסי-המשלבות בתוכן יכולות ארגוניות לקבל החלטות על, יצירת מערכות החלטה. מרכזיים

המערכות התומכות . אמורה לאפשר לרשויות מקומיות לקבל החלטות מושכלות, הקהילתיים ומידע נדרש

ולכלול כלים ומערכות , אמורות להיות נגישות לכל מי שמעורב בנושאים הנדונים, במקבלי ההחלטות

  . )Ellison, 2001(להערכת ההחלטות ולאישורן 

אולם , טוב יותר לאוכלוסיית המקום" תפורים" צרכים ההביזור מאפשר לשלטון המקומי לספק

הפקידות הביורוקרטית : למשל .הוא גם מצביע לעתים על חסרונות גדולים יותר באספקת שירותים שונים

המקומית עלולה להיות חסרת הדרכה וכישורים מתאימים לספק לאוכלוסייה את השירותים המבוקשים 

אולם הדבר פוגע בתיאום ,  ית המקומית חפצה אמנם בביזור סמכויותהפקידות הביורוקרט. ביעילות ובכלל

או רק ) כולל ההכנסות(באם הביזור כולל את ניהול התקציב : בסוגיה זו ממוקדת השאלה. מערכתי-הבין

הביזור  מדגיש   ארבעה  היבטים  . על קשר חיובי בין שחיתות וביזור, למשל, חוקרים הצביעו. את ההוצאות

הרחבת היכולת לקבל . 3. הבהרת  האחריות   הישירה. 2.   תחרות  בין   תחומים  שלטוניים. 1 :  עיקריים

תחרות בין גופים שלטוניים מאפשרת התערבות . פקידות בירוקרטית תחרותית ואיכותית יותר. 4. החלטות

טלת האחריות הביזור וה.  נמוכה יותר מצד השלטון המרכזי ויכולה לנבא אולי רמת שחיתות נמוכה יותר

משום רצונם של הגופים המבוזרים , לצמצם דווקא את השחיתות, במובן זה, כלכלית עשויים-הפוליטית

הביזור מדגיש וממקד את האחריות האישית של . רצון המביא לשיפור גם אצל הפקידות, להיבחר מחדש

מביא להגדלת מספרן הביזור גם , אולם. הפוליטיקאים ומקרב את קבלת ההחלטות לאלו המושפעים מהן

בריחה מאחריות וקושי למקד את הכישלון ,  דבר העלול ליצור כפילויות,  של הרשויות הממשלתיות

יכול להיות להם אינטרס גדול , כאשר ניהול משאבי הציבור קרוב יותר לתושבים. באשמים בניהול כושל

, כי במדינות כארגנטינה, ר מראהמחק. אולם לא תמיד כך הוא הדבר, יותר לבקר על פעילותם של הפקידים

) 25%-של קרוב ל(חל גם גידול ניכר , 80-בהן חל תהליך ביזור בשנות ה, פנמה וספרד, מקסיקו, ישראל

הביזור במדינות אלו היה קשור בצורה מובהקת , ולדעת חוקרים. בהוצאות הממשלה והשלטון המקומי

ות בקבלת  ההחלטות  בהנהגתן                  בפגיעה בהחלטות על תקציבי הרשויות המקומיות  ולשחית

2002), (Fishman & Gatti .  

אילוצים בהפעלת בפני לפחות שלושה סוגים של , Chapmanלפי , רשויות מקומיות עומדות

העדפות התושבים והערכתם את הפעולות שהרשות המקומית נוקטת בהן בכדי . 1:  שלהןהאוטונומיה

פעולה -בוועד, אשר יכול להוות איום על הנבחרים בהפגנות, ו אילוץ פוליטי זה–. להגשים את שאיפותיהם

- ממגבלות פיסיות–בעיות טכניות הנובעות מהמערכת הפוליטית . 2.  ביום הבחירות–לנושא מסוים וכמובן 

השלטון המקומי נדרש לפעול . חוקיות הקושרות את השלטון המקומי ומקשות עליו לפתור בעיות מקומיות

, אילוצים המגבילים את הפעילות של המינהל המקומי. 3. ה אזורית ולפי הגבלים של השלטון המרכזיבראיי

אלו אילוצים ביורוקרטיים העשויים להיתפש לעתים כחוסר יעילות בקבלת . בניהול ארגונים מורכבים

 ביוזמה :כל האילוצים הללו עשויים לפגום בשני מרכיבים חשובים בניהול השלטון המקומי. ההחלטות

ובמידת , הנדרשות כדי לעמוד בתחומי אחריותה,  בנכונות הרשות המקומית ליזום פעולות-ובחסינות 
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כאשר אין לרשות המקומית .  הכוח לפעול ללא חשש מהממשל המרכזי–חסינותה של הרשות המקומית 

בוהה יותר עשויה להיבחן כל החלטה שלה ויש גם אפשרות שהיא תשונה על ידי רשות ג, חסינות כלל

גם אם ההחלטה התקבלה במסגרת המגבלות החוקיות של הרשות המקומית ליזום בתחום , במדינה

יש סיכוי שיוזמות חדשות של הרשות המקומית , כאשר החברה בקהילה המקומית מסוכסכת. אחריותה

נע מרשויות ימ, שהחשש מהתוצאות הללו של יוזמות חדשות, ועל כן יש גם סיכוי. יגיעו לדיון בבית משפט

  .)Chapman, 2003(מקומיות לבטא את עצמאותן 

  

   שלטון מקומי בעולם ומשמעויות לקבלת ההחלטות המקומיות2.1
  

שינויים , כולל בצפון אמריקה ובמרכז ובמזרח אירופה, בשני העשורים האחרונים עברו מדינות רבות בעולם

יות וסמכות גדולים יותר לשלטון המקומי אשר באו לידי ביטוי במתן תחומי אחר, דמוקרטיים של ביזור

 גרמו הלחצים הגוברים 70-מאז שנות ה. ובהקמה ומיסוד של מוסדות דמוקרטיים בניהול השלטון המקומי

ועקב כך החלו מדינות שונות להסתייג מלקיחת , על תקציבים ממשלתיים לקשיים במימון מנגנוני רווחה

על רקע זה נטו רשויות מקומיות במדינות מערביות . י ומקומיאחריות רחבה לטיפול בבעיות של פיתוח אזור

 מסוף). 2003, רזין(רבות לקבל עליהן מגוון גדל של תפקידים וגילו יוזמה גוברת גם בתחום הפיתוח הכלכלי 

יחד עם ,  הציבוריים במדינות הקפיטליסטיותהסקטורים הביאו הלחצים הפיסקליים על 70-שנות ה

 של המינהל להתפתחותו , בקרב העובדים בסקטור הציבורישביעות הרצון וחוסרה  ההתנגדות למיסוי הגבו

 של הון פרטי לשירותים ציבוריים כניסה, פעולה מכוונת יעילות: מאפייניו העיקריים הם. הציבורי החדש

יה באנגל:  שוניםובזמנים בא לידי ביטוי בצורה שונה במקומות הדבר.  ופתיחות ליוזמות פיננסיות פרטיות

 שנה מאוחר יותר השתנה ועשרים  ,המקומיים הייתה מגמה לפתוח את התחרות בשירותים 80-בשנות ה

 סיפקו אשר, בצרפת התבטא השינוי בקיבוץ רשויות מקומיות למסגרות שונות.  להפרטת השירותיםהכיוון

קומיות  לרשויות המחופשלתת הייתה מגמה  ב"בארה. שירותים מאוחדים באמצעות חוזים פורמליים

  . )Coulson, 2007(  מהגבלות ביורוקרטיות ולבזר להן את סמכויות

, מודל מדינת הרווחה המערבית: ניתן להצביע על כמה מודלים עיקריים במערכות השלטון המקומי

מודל פי -על. ומודל הממשל העצמי האמריקני" מערכות תמיכה אורבניות"מודל , "לקוחות"המודל של 

, חינוך, בריאות(הרשויות המקומיות אחראיות לקשת רחבה של שירותי רווחה , יתמדינת הרווחה המערב

ואת פעולותיהן מממנים בעיקר מענקי השלטון , אולם האוטונומיה שיש להן מוגבלת, )תשתיות ועוד

למודל מדינת . משקל כבד בסך כל ההוצאה הציבורית, פי רוב-על, במודל זה יש לשלטון המקומי. המרכזי

אולם יש לו יתרונות בתחום , לולים להיות חסרונות בתחומי הדמוקרטיה והאוטונומיה המקומיתהרווחה ע

מענקי איזון שנותן השלטון המרכזי מצמצמים פערים בין הרשויות המקומיות ברמת : השוויוניות

ך גם וכ(ומצופה מהן " מדינת רווחה"המדינות הסקנדינביות משויכות למודל של ). 2003, רזין(השירותים  

הרשות המקומית נתפשת ופועלת כספק המרכזי של השירותים . לספק שירות יעיל לתושב) בשלטון המקומי

, "לקוחות"המודל של במדינות בדרום אירופה נמצא את .  כך גם בהולנד ובאנגליה .השונים לתושביה

יות המקומיות הן הרשו. לקוח בין המנהיגות המקומית לתושבים-המאופיין במערכת של יחסי גומלין ספק

בכדי שתוכל להמשיך , לרוב קטנות והמנהיגות הפוליטית מחויבת לספק שירותים מבוקשים לתושבים

. על המנהיגות המקומית לייצג נאמנה את האינטרסים של הקהילה ברמות הממשל הגבוהות. בכהונתה

מערכות תמיכה "מודל ב. במדינות אלה חל בשנים האחרונות מעבר לכיוון של מודל מדינת הרווחה

 הממשלות מציינות ומדגישות את השירותים הנדרשים כדי לספק את צורכי האזרחים "אורבניות

ב מתאימות למודל זה "ערים באוסטרליה ובארה. והן מכוונות למימושם, והתורמים להתפתחותה של העיר
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)Mouritzen & Svara, 2002, pp.77-78(  .ש לרשויות המקומיות י, מודל הממשל העצמי האמריקניפי -על

ולא , ב מוקמות ביוזמה מקומית"רשויות מקומיות חדשות בארה, כך. אוטונומיה פוליטית ותקציבית ניכרת

ופחות , תקצוב הרשויות המקומיות במודל זה מתבסס בעיקר על גובה הכנסותיהן. ידי השלטון המרכזי-על

, ים לרשות המקומית מקורות הכנסהאם חסר. על גובה ההוצאות הנדרשות לאספקת סל שירותים נתון

כגון , העלאת מסים או חיפוש אחר מקורות הכנסה נוספים, הפתרונות האפשריים הם קיצוץ בשירותים

חסרונותיו של מודל הממשל העצמי נעוצים בפגיעה בשוויוניות בין הרשויות . הקמת אזורי תעשייה ומסחר

  ). 2003, רזין) (חזקות מול חלשות(המקומיות 

  

לאור התפתחותה משלוש עשרה גופים , ב יש מסורת ארוכה וחזקה של שלטון מקומי"בארה: ב" ארה2.1.1

שלוש עשר היחידות המאוחדות היו במקור שלוש עשר . אשר התאחדו לאומה אחת, ממשליים עצמאיים

.  )Kolisnichenko et al., 2005(ב של אמריקה "שהיוו את הקולניות הבריטיות והפכו לארה, הממשלות

ב יש שתי תיאוריות בסיסיות המגדירות את ההפרדה בין כוחה של הממשלה המרכזית לכוחן של "בארה

לרשות המקומית יש זכויות . 2. הרשות המקומית היא בן כלאיים של המדינה. 1: הרשויות המקומיות

השניה ו, 1868התיאוריה הראשונה נקבעה בפסיקת בית המשפט העליון במדינת איווה בשנת . טבעיות

אשר קבעו כי הפקידים המקומיים יכולים לנהל בצורה הטובה ביותר את , פרסון'נקבעה בעקרונות של ג

 פסק בית 1871בשנת . וכי יש לתת להם באופן טבעי סמכויות עצמאיות ואוטונומיה, העניינים המקומיים

גם . ה איננה יכולה לקחתכי לרשויות המקומיות יש סמכות בלעדית שהמדינ, המשפט העליון במדינת מישיגן

ב  מחזקים עם השנים את התפישה המכירה בחשיבות השליטה "בתי המשפט העליונים במדינות ארה

האוטונומיה הפיסקלית של השלטון . גם על חשבון צמצום כוחה של המדינה, העצמית של השלטון המקומי

ולספק , ללא השפעה חיצונית, סותהמקומי באה לידי ביטוי ביכולת לקבוע את רמת המיסוי ואת בסיס ההכנ

כך גבוהה יותר מידת , ככל שיכולות אלה חזקות יותר. את הדרישות של התושבים לשירותים מקומיים

לרשויות המקומיות יש גם את הסמכות לקבוע את אופן השימוש בקרקע ואת אופי . האוטונומיה המקומית

כי החלטות על , אוטונומיה הזו וטועניםאם כי ישנם המבקרים את ה(הקצאת הקרקע לפיתוח קהילתי 

אלא לקידום אינטרסים של , השימוש בקרקע אינן מיועדות תמיד לטובת האוכלוסייה המקומית בכללותה

  . )Chapman, 2003() מעמדות חברתיים מסוימים בתחום הרשות המקומית

ר סמכויות של אשר העבי, ב שינוי ברשויות המקומיות בקליפורניה"יזמה ארה, לאור ביקורת זו

השינוי צמצם אמנם את עצמאותן של הרשויות המקומיות . רשויות מקומיות בנושאים מסוימים למחוזות

במחוזות ניתן היה לעשות שימוש טוב . כולל במשאבי האנוש, אך הביא לחסכון תקציבי, בקבלת ההחלטות

האוטונומיה , ב"ורי בארהבמדינת מיז). שם(יותר במשאבים ולבטא רמה גבוהה יותר של שלטון מקומי 

מתוך , חייבה את  מקבלי ההחלטות המקומיים והאזוריים, המקומית בנושא תכנון ושימוש בקרקעות

המבנה . )Ellison, 2001(לשתף פעולה ולחבור לתוכנית הגנה סביבתית כוללת , הדאגה לפיתוח כלכלי

פק את טובת הציבור ואת השירותים הפדרלי האמריקני מאפשר לרשויות מקומיות  דרכים שונות לארגן ולס

באמצעים ציבוריים , האפשרויות של הרשויות המקומיות לארגן את השירותים לתושבים. אותם הוא מבקש

. והן גם נבחנות ומבוקרות, יכולות להיות מוגבלות בהגבלות חוקתיות של הממשל המרכזי, או פרטיים

, שויות מקומיות אחרות במגוון רחב של פעילויותהתקנות מאפשרות לרשויות המקומיות לשתף פעולה עם ר

  .  )Zeemering, 2006(והנבחרים מקומיים ממלאים תפקיד חשוב בהחלטות מדיניות מסוג זה 

לצורת הממשל בשלטון המקומי ולמבנה המוסדי ברשות המקומית יש השפעה על מי שמחזיק בכוח 

,  מעצבים את דרך קבלת ההחלטות המקומיותה, חמישה דגמים עיקריים של שלטון מקומי.  לקבל החלטות

–מועצה , )  מהרשויות המקומיות60%-בכ) (mayor-council(מועצה -ראש עירייה: ב"נפוצים כיום בארה
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נציבות                       : שלושה דגמים נוספים הם).  מהרשויות המקומיות40%-בכ) (council-manager(מנהל 

)commission( , ישיבת עיר)town meeting ( וישיבת נציגות עיר)representative town meeting)  (פחות מ -

הצורות . הדגמים השלטוניים השונים מתרגמים באופן שונה את דעת הקהל וצרכיו למדיניות ציבורית). 5%

מועצה נמצא ראש מינהל -בשיטה של ראש עירייה. הפוליטיות השונות אימצו חלקים שונים האחת מהאחרת

)chief administrative officers  - CAO( ,המועסק על ידי העירייה ופועל בתחומים רבים כמנהל עיר ,

מנהל נמצא  מהלכים שהובילו לחיזוקו של ראש העירייה                                                   -ובשיטה של מועצה

(DeSantis & Renner, 2002) .בכך שבמדינה , הול השלטון המקומי שלה ב היא ייחודית בעולם בני"ארה

, אם כי זה היה נהוג בעבר גם במדינות אחרות, מונהגות שתי צורות עיקריות שונות של שלטון מקומי

  . )Svara, 2006(למשל , כגרמניה

 או מעל 10,000-מתקיים בעיקר בישובים שמספר תושביהם מתחת ל (מועצה-ראש עירייהבדגם של 

עומד בראש הרשות המקומית , הרווח והדומה במידה רבה לזה הקיים בישראל, וותיקשהוא ה, )250,000 -ל

אשר נבחרו באופן אישי או אזורי  , )המועצה(המנהל את הרשות ביחד עם קבוצת נבחרים , ראש עירייה נבחר

.  DeSantis & Renner, 2002); 2008, יחסי הגומלין בין נבחרים ופקידות בכירה ברשויות המקומיות(

המהווה את החוליה המרכזית בממשל , נמצא ראש עירייה נבחר חזק, מועצה-בשיטה של ראש עירייה

 20 עד 10-המועצה מונה כ. ראש העירייה נבחר באופן ישיר ויש לו כוחות נפרדים מאלו של המועצה. המקומי

 – מינויים וכן ,לראש העירייה החזק יש כוח בולט בנושאי תקציב. הנבחרים לפי האזורים בישוב, חברים

ראש העירייה הנבחר מפקח על עבודת המועצה ועל כל . פיקוח וארגון פנימי של המערכת הניהולית

משרת את ראש העירייה ויכול להתמנות לתפקידו או להיות ) CEO(ל  "המנכ. הפונקציות האחרות במערכת

. נבחרים) בתשלום(ס לעזרתו ראש העירייה יכול לגיי. ללא מעורבות פוליטית כלשהי של הנבחרים, מפוטר

ראש העירייה יכול להטיל וטו על פעולות . השלטון העממי והמקצועיות כפופים בחוזקה למנהיגות הפוליטית

לאשר תקציב וברוב , למועצה יש סמכות חוקית להעביר חוקים. המועצה והוא נדרש ליישם את החלטותיה

אולם אין ,  לבקר באופן כללי את המערכת המינהליתהמועצה יכולה. מיוחד גם להטיל וטו על ראש העירייה

  . לה סמכות להתערב בעבודתה

המעלות נושאים לדיון במועצה ומפקחים באופן , ברוב הערים מטיפוס זה יש ועדות מטעם המועצה

, ראש העירייה יכול להתחלק בכוחות שיש לו עם המועצה ויכול. כללי על עבודת המינהל בתחום פעילותן

ראשי הערים הם הדמות הפוליטית המובילה . שר לה להחליט בנושאים של מינוי מנהלי מחלקותלאפ, למשל

. בהן כוח האדם ברשות המקומית נושא בעיקר הפעילות, מלבד בערים קטנות, והם עובדים במשרה מלאה

בנוסף . משפיע על יחסי הגומלין בין ראש העירייה למועצה) ראש המינהל(מעמדו של מנהל העירייה 

כמחצית ממנהלי הערים . לתפקידיו המינהליים משמש מנהל העירייה כיועץ בקידום הצעות של מדיניות

כך .  אחרים מתמנים בהחלטת המועצה38%. מתמנים לתפקידם על ידי ראש העירייה באישור המועצה

. ין זהאם כי לראש העירייה יש מעמד עדיף בעני, מחויב מנהל העירייה בדיווח לראש העירייה והמועצה

בשיטה של ראש . )Mouritzen & Svara, 2002, p. 59(השיטה האמריקנית היא ביטוי לראש עירייה חזק 

הדורשת דיווח קבוע ובוחנת את , עירייה חזק ומועצת עיר יש קונפליקט מתמשך בין ראש העירייה והמועצה

רוניות שלרוב קשה לנהלן העומד מול מחלקות עי, לראש עירייה, העמידה באחריות של המערכת העירונית

שיטה זו חסרה לעתים קרובות מנהל מקצועי חזק בראש . ומנסות להתנהג בצורה אוטונומית למחצה

נוכחותו של ראש מערכת . אשר עובד ביחד עם ראש העירייה ומכוון את הארגון, המערכת המינהלית

מחזק את התמודדותו מול , יהמינהלית חזק בעיר מחפה לרוב על היעדר הניסיון המינהלי של ראש העירי

לקבל החלטות ולספק שירות טוב יותר , אופוזיציה חזקה ומסייע לו לקדם את מדיניותו ואת חזונו
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אבל גם פוגם בתיאום המרכזי בין , קיומם של מספר סגני ראש עירייה מחלק אמנם את העבודה. לתושבים

במובן זה שהשיטה ,  של ראש עירייה חזקבשנים האחרונות יש ביקורת גוברת על השיטה. מקבלי ההחלטות

  .(Svara, 2006) (accountability)מחלישה את יכולת הנשיאה באחריות    

בעיקר בישובים שמספר תושביהם נע , ב"מתקיים בכמחצית מהערים בארה( מנהל-מועצההדגם של 

עשרים ובא כפתרון אשר הופעל לראשונה בראשית המאה ה, הוא פיתוח אמריקאי) 250,000 - ל10,000בין 

בתחילת המאה העשרים הייתה הופעתן . היעילות בשלטון המקומי-להתפשטות השחיתות המקומית ואי

. אופיינו בשחיתות ובחוסר יכולת לתפקד, בעיקר גדולות, ערים רבות. ב חלשה"השלטונית של הערים בארה

המפלגות הפוליטיות היוו . המבנה של ראש עירייה חלש ומועצה חילק את הסמכויות בין גורמים רבים

אולם הן פעלו לקידום אינטרסים צרים ולהשגת תמיכה , מנגנון בלתי פורמלי חשוב בהבהרת הסמכות

מנהל -השיטה של מועצה). שם(חובת הדיווח לא הייתה ברורה והביצועים היו חלשים . בעמדותיהן הצרות

אשר איחדה את , שיטת הנציבות. ציבותהיא צורת שלטון המשלבת צורות קודמות של ראש עירייה חזק ונ

כשלה בכך שחילקה את הפונקציות המינהליות בין , )ממונים על נושאים(הכוחות שהיו בידיהם של נציבים 

כולל , דגם זה מורכב ממועצה של נבחרים שווים. מספר חברים והייתה חסרה למעשה גורם שלטוני אמיתי

והממנה מנהל עירייה מקצועי הכפוף " ראשון בין שווים"המתפקד כ, ראש עירייה הנבחר לתקופה קצובה

אשר מתמנה לתפקידו על ידי ,  מנהל העיר–מוקדי העשייה נמצאים בידיו של איש מינהל מקצועי . למועצה

המועצה . יש לו סמכות מלאה בענייני מדיניות וסמכות מוגבלת בעניינים מינהליים שוטפים. מועצת העיר

הממלא תפקיד טכסי בניהול ישיבותיה                           , אשותו של ראש העירייההיא בדרך כלל גוף קטן בר

)Mouritzen &  Svara, 2002, pp.55-56( .  

. אם לדעתה נכשל בתפקידו, המועצה בוחרת באדם הראוי ביותר לדעתה לנהל והיא יכולה להדיחו

ראש הרשות והמועצה עוסקים ביישום . ועיותהתהליך של בחירת ומינוי המנהל שם דגש על ניסיון ועל מקצ

כך נשמרת הפרדה בין . בעוד המנהל מכוון את המערכת המינהלית, חוקים פוליטיים בשלטון המקומי

מלבד , המועצה נושאת בכל הסמכויות השלטוניות של העיר. המנהיגות הפוליטית לפקידים המקצועיים

הבכיר בין חברי המועצה ונהנה מכוח פורמלי שונה ראש הרשות הוא . הסמכויות המואצלות למנהל העיר

 62% - מהערים נהנה ראש הרשות מכוח וטו במועצה וב13%-ב. משאר הנבחרים") סמכות מחוזקת"מ(

בקבלת ההחלטות המרכזיות , לכך יש משמעות רבה בהנחיית המדיניות. מהערים ראש הרשות נבחר ישירות

, מועצה תוכננה לשפר את יכולת השלטון והביצוע-טה של מנהלהשי. ובביצוע התיאום בין השחקנים השונים

ונועדה לתפקד )  חברים9-5(היא קטנה  ,  כאמור, המועצה. באיחוד הסמכויות בידיה של מועצת העיר

בו המועצה משמשת כמועצת , שיטה זו מזכירה מודל עסקי. כדירקטוריון הפועל בהתייעצות ובשיקול דעת

  . ל"מנחה ומפקחת על המנכ, מקבלת החלטות אסטרטגיות, הקובעת מדיניות, מנהלים

ל ממנה את הפקידות הבכירה באופן עצמאי ומהווה צינור תקשורת בלעדי בינה לבין "המנכ

, להציע תקציב, ל הוא הפקיד הבכיר הנהנה מסמכויות רחבות להנחות את הצוות הניהולי"המנכ. המועצה

מנהל העיר נתון לביקורת של המועצה ונושא . פעולותולאחר אישור המועצה  להשתמש בו ולפקח על ה

המנהל מתמנה על ידי המועצה ללא התערבות של הבוחרים . באחריות לתפקודה של המערכת העירונית

אולם אם , המועצה יכולה להנחות את המנהל לבצע שינויים.  ועליו להשביע את רצון המועצה באופן תפקודו

השיטה מאפשרת למנהל .  את המצב כמות שהוא או לפטר את המנהלהיא איננה מסכימה להם עליה לקבל

.  למלא את החללים הריקים בתפקודו הלקוי–וכשראש העירייה חלש , לפקח טוב יותר על הדרג הניהולי

, בכללן הולנד, הברית והועתק לרשויות מקומיות במדינות אחרות-מודל זה זוכה להצלחה גם מחוץ לארצות

  . זילנד-אוסטרליה וניו, דהקנ, בריטניה, גרמניה
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) accountability(מועצה מובילה ברמת ה הנשיאה באחריות   -במשך שנים נחשבה השיטה של מנהל

במובן פורמלי יש קו ברור של דיווח ובקרה מהצוות הניהולי אל ראש המערכת המינהלית . הגבוהה שלה

המתנגדים לשיטת . במועצה אל התושביםומהנבחרים , וממנו  אל ראש העירייה ומועצת העיר) מנהל העיר(

, )ל"מנכ(שמבנה זה מרכז את האחריות ואת הפיקוח המינהלי  בידיו של יחיד , מנהל טוענים-מועצה

. כשהכוח האמיתי צריך להיות נתון כולו בידיו של גוף שלטוני נבחר המקדם את  הדמוקרטיה  הייצוגית

שהן מחלישות את הפיקוח של ,  לביקורת הטוענתמביאות, מהן נהנה מנהל העיר, הסמכויות וההשפעה

אולם חברי המועצה הם לרוב מתנדבים עם , למנהל יש אמנם אחריות פורמלית כלפי מועצת העיר. הציבור

המנהל פועל כיזם של מדיניות והצעותיו מתקבלות בדרך כלל על ידי . מעט מאוד ניסיון בניהול מוניציפלי

 ובדמוקרטיה (accountability)בעיקרון הנשיאה באחריות , Svara לפי, מצב זה עלול לפגוע. המועצה

  . (Svara, 1990)במדינה נורמלית 

מועצה מאופיינת בהפרדת כוחות ובמערכת של איזונים ובלמים בין ראש -השיטה של ראש עירייה

 ראש להגבלות מינהליות על, להאשמות הדדיות, Svaraלפי , מצב אשר עלול להוביל, העירייה והמועצה

הפרדת הכוחות יכולה להוביל גם להחלטות ולמסרים כפולים מהמועצה ומראש . העירייה ולמבוי סתום

שחקני "כאשר יש מספר . ולהוביל לעימותים מערכתיים, באשר לציפיות ממנו, העירייה אל הצוות המינהלי

וקרטית לפיקוח נתונה המערכת הביור, אשר נדרשת הסכמתם לביצוע שינויים ולקבלת החלטות, "ווטו

שככל שהעיר גדולה , מוסכם גם. הפוליטי שחקן וטו אחד" מגרש"ביחס למצב בו פועל ב, מצומצם יותר

מועצה מתאימה פחות לניהול הקונפליקטים המופיעים ברמה גבוהה וסבוכה -כך  השיטה של מנהל, יותר

ם מועטים להפגין מנהיגות לראש העירייה יש מעט כוח פורמלי ומשאבי. 1: וזאת מהסיבות הבאות, יותר

המועצות מפולגות ואינן יכולות לקבוע  למנהל העירייה כיוון אחיד . 2. אפקטיבית ולקבל החלטות חותכות

כשמנהל העיר עומד מול מועצה מפולגת קשה לו גם להתמודד . 3). החלטות לא עקביות(להתנהלות המערכת 

  . )Svara, 2006(כראוי מול מנהלי המחלקות

אולם מחקרים מראים כי שיטת , משמעית איזו שיטה היא יעילה יותר-ע בצורה חדקשה לקבו

היא פעלה ברמות מיסוי והוצאות נמוכות יותר ויש בה , יעילה יותר" מנהל-מועצה"שלטון מקומי של 

- ראש עירייה"בעוד שבשיטת , התחשבות גדולה יותר בקבלת ההחלטות למאפיינים הדמוגרפיים של המקום

מתקבלות החלטות עם המאפיינים " מנהל-מועצה"בערים המשויכות לדגם . נטייה לבזבז יותריש " מועצה

בעיר פועל ראש מינהל ממונה האחראי , מנהל-בעבודה השוטפת מורגשת הדינמיקה של מועצה: הבאים

לראש העירייה אין זכות וטו במועצה , לקבלת ההחלטות המקצועיות ומשפיע על קבלת ההחלטות במועצה

ראש העירייה נבחר בנפרד ואין לו ,  לו תפקיד פורמלי בהכנת התקציב או במינויים של מנהלי המחלקותואין

; 2008, יחסי הגומלין בין נבחרים ופקידות בכירה ברשויות המקומיות; 1994, פרידברג: ראה(כל כוח מוגדר 

Svara, 1990 ;Svara, 2006 ;(DeSantis & Renner, 2002  .  

במסגרת מגבלות , מחולק הכוח לקבל החלטות בין חברי המועצהמנהל -מועצהבשיטת הממשל של 

, מועצה-ראש עירייהבשיטת . מתפשרת והעונה ללחצים שונים, המונעות מהם להחליט בצורה סתגלנית

מנהלים המשרתים תחת ראש עירייה חזק . המנהיגות בולטת יותר והכוח לקבל החלטות מרוכז במשרד אחד

מנהל                        -מאשר בצורת הממשל של מועצה, ים כחלשים יותר בכוחם לקבל החלטותנתפש, במשרה מלאה

)Feiock et. al, 2001( .ששיטת ההבחנה הקיימת בין סוגי הרשויות המקומיות , ממצאי מחקר מראים

: המחקר פיתח שבע צורות שונות של שלטון מקומי. מורכבת יותר ממה שההבחנה המסורתית מציאה

, מנהל עם ראש עירייה מחוזק-מועצה, מנהל עם ראש עירייה סמלי-מועצה, מנהל במובן הקלאסי-מועצה

- ראש עירייה חלש, מועצה ללא ראש מינהל-ראש עירייה חזק, מועצה עם ראש מינהל-ראש עירייה חזק
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אימו לאף נמצאו גם קהילות שלא הת. מועצה ללא ראש מינהל- ראש עירייה חלש-מועצה עם ראש מינהל ו

  .  )DeSantis & Renner, 2002(אחת מהצורות האלה 

,  מבוססת על חלוקת הכוח בין ראש העירייה והמועצהמועצה-ראש עירייהבעוד שהשיטה של 

כשראש העירייה הוא מעין נשיא וחבר ,  יש איחוד של הסמכות השלטונית במועצהמנהל-מועצהבשיטה של 

אם כי בכמה ערים  קטנות , האחראי מול המועצה, יר הממונההכוח נמצא בידיו של מנהל הע. במועצה

כל אלה משפיעים בצורה מובהקת על מאפייני קבלת . ניתנות סמכויות נוספות לראש העירייה מהמועצה

ב שוקלות לשנות את השיטה מזו של ראש עירייה "מספר ערים בארה. )Svara, 2006(ההחלטות המקומיות 

ובוחנות איך לשנות את מערכת היחסים בין הנבחרים לדרג המינהלי    , הפךמועצה ול-חזק לשיטה של מנהל

)Mouritzen & Svara, 2002(  .  

  

לפי חלוקה בין , באירופה ניתן לעשות הבחנה כללית בין שיטות השלטון המקומי השונות:  אירופה2.1.2

יחסית ובגופים הנסמכים השלטון המקומי מאופיין בתחומי פעולה מעטים , בדרום אירופה. הצפון לדרום

בשיקול דעת מצומצם של המנהיגות המקומית בקבלת ההחלטות ובנגישות , לרשות המקומית בפעולותיה

הפוליטיקאים המקומיים יכולים להיות . גבוהה של הפוליטיקאים המקומיים לשלטון האזורי והממלכתי

השלטון המקומי מאופיין , ן אירופהבצפו. אך הם מציגים חולשה פוליטית מקומית, חזקים במישור המרכזי

בשיקול דעת מקומי גבוה בקבלת ההחלטות ובנגישות מעטה של , בביזור רחב של תחומי האחריות והסמכות

בדרום אירופה התפתח השלטון המקומי מהשיטה . הפוליטיקאים המקומיים למערכות הממשל המרכזיות

. ית אחידה של הממשל המרכזי על המדינה  כולהאשר יצר מערכת מינהלית וסמכות, השלטונית של נפולאון

התפתח השלטון המקומי בהתאם למאפיינים הייחודיים , 20-עם התפתחותה של מדינת הרווחה במאה ה

כאשר המנהיגות המקומית מנסה לבוא לידי ביטוי במשחק הפוליטי של  המדינה בכללותה , בכל אזור

לאומי נועד לקדם את האינטרסים -ור המפלגתיהכוח הפוליטי במיש. ולצבור כוח במישור הלאומי

מרכזית וסמכה על אליטות -המדינה לא התפתחה כמערכת ביורוקרטית, בצפון אירופה. המקומיים

, מקצועית-מקומית-התפתחה ביורוקרטיה). גם בתחום החינוך(מקומיות שיקדמו את המדיניות הלאומית 

אית לפיתוח שירותים מקומיים מתקדמים ברוח אשר השפיעה על קבלת ההחלטות המקומיות והייתה אחר

השלטון המקומי בצפון אירופה התפתח למערכת . התפתחותה של מדינת הרווחה והדרישות של התושבים

. המאופיינת בתהליכי קבלת החלטות מקצועיים יותר, )מערכת פוליטית מיניאטורית(מקצועית ועצמאית 

ונדרשו לספק , על ידי שימוש מושכל במשאבים המקומיים, הפוליטיקאים המקומיים נדרשו להציג תוצאות

  . (Heinelt & Hlepas, 2006) שירות המשביע את רצונה של האוכלוסייה המקומית 

:              כמה מגמות מצטיירות בדמוקרטיה של נציגים בשלטון המקומי במדינות שונות באירופה

מנהיגים פוליטיים ,   עם הבחירות לראש הרשותבהן הבחירות למועצה משולבות, במדינות דרומיות. 1

המשפיע על קבלת ההחלטות , כארגון של אינטרסים והעדפות, יחידים נותנים משקל גדול יותר למפלגה

המערכת הפוליטית המקומית דחפה לכיוון של מערכת פרלמנטרית מלאה , במדינות אחרות. 2.  במועצה

 בא לידי ביטוי בהפרדה בין ראש הרשות לפונקציות שלטוניות הדבר, במדינות כמו אנגליה. בשלטון המקומי

הכיוון התפתח אפילו לצורה קיצונית של ) שוודיה ונורבגיה(כשבמדינות סקנדינביה ). הוועדות(נוספות 

המייצגות יחידות , ביזור הנציגות הפוליטית והקמת מועצות שכונתיות. 3. שלטון על ידי ועדות

בערים אחרות באירופה התפתחה הביזוריות . לות הכוח האמיתי לקבל החלטותטריטוריאליות בעיר והן בע

את שתי המגמות הראשונות ניתן לשייך לכיוון של התמקצעות . לשכונות לכדי דמוקרטיה שיתופית

 מגמה המאפשרת –, )השטח(היא מגמה המחזקת את כוחו של הרחוב , כשהשלישית. הפוליטיקה המקומית

ים פוליטיים ולהיות מעורב בצורה מעשית בקבלת החלטות מקומיות                לציבור להיבחר לתפקיד
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Haus & Sweeting, 2006b, pp.161-162) ;36שבחן ,  מחקר). 25' עמ, 2002, וקסמן ובלאנדר: ראה גם 

שליחסים בין העיר והרמות השונות , מצביע על כך,  ערים באירופה18 - מדינות ו9 -יוזמות מקומיות ב

המדינה  והאיחוד האירופאי יש השפעה על מידת האוטונומיה של השלטון המקומי בקבלת , האזור: ליהמע

מרמת , האוטונומיה האורבנית מושפעת מהמעמד החוקתי של הרמה מעל בממשלה. החלטות מקומיות

ככל שהעיר תלויה יותר במשאבים . העצמאות הכלכלית של העיר וממידת ביזור הסמכויות של המדינה

 .Stewart, et(כך קטנה האפקטיביות והלגיטימיות של השחקנים העירוניים , חיצוניים בכדי לקדם יוזמה

al, 2004, pp.22-23( .  

מתוך הצורך , ברוב מדינות אירופה הייתה בשנים האחרונות דרישה לרפורמות בשלטון המקומי

). 35-31' עמ, 2008, קהת-ומי בראה אמנת אירופה לשלטון המק(לחזק את המינהל והמנהיגות המקומיים 

 -הביקורת שהוטחה באופן קבלת החלטות במסגרת המקומית . 1: היוזמות לרפורמות נבעו משני מניעים

גירעון  "–דבר שבא לידי ביטוי בירידה באחוז הבוחרים , עמידה באחריות הדיווח-בחוסר בשקיפות ובאי

וגלות להתמודד פחות ופחות עם סביבה כלכלית הרשויות המקומיות נתפשו כמס. 2". במימוש הדמוקרטיה

". גירעון בהופעתן התפקודית "-) קושי להתמודד עם קבלת החלטות אסטרטגיות(וחברתית סבוכה וחלשה 

המודל המוניסטי :  בין שני מודלים עיקרייםWollmannבתיאור מבנה השלטון המקומי באירופה מבחין 

ם הוא בהפרדה בין תחומי האחריות בין המועצה המקומית כשהשוני המרכזי ביניה, יוהמודל הדואליסט

כל הכוח ברשות המקומית נמצא במועצה הנבחרת , מודל המוניסטיב. הנבחרת לבין המינהל המקומי

המערכת . כגוף העליון המקבל החלטות והמבקר את המערכת המינהלית על יחידותיה ופקידיה, ובוועדותיה

כל ועדה .  תחת ההנחיות של המועצה ללא כוח עצמאי לקבל החלטותפועלים, כולל ראש הרשות, המנהלית

היא . כולל על הפקידות העוסקת בתחום, אחראית בצורה בלעדית על קבלת ההחלטות בתחום אחריותה

שיטה זו מהווה את הבסיס לשיטת . מנחה ומפקחת על המינהל המקומי במימוש המדיניות ובמתן השירות

גם כאן הכוח , מודל הדואליסטיב). וגם במדינות סקנדינביות נוספות(וודיה השלטון המקומי באנגליה ובש

, )ראש הרשות( גוף חוקי נפרד -אולם בה בעת , העליון של קבלת החלטות ניתן למועצה המקומית הנבחרת

להנחות ולפקח על , י המועצה המקומית לשאת באחריות לבצע את המדיניות של הרשות המקומית"נבחר ע

במסגרת ביזור , הנושאים מובאים להחלטת המועצה הנבחרת, במודל המוניסטי. קומיהמינהל המ

המועצה , במודל הדואליסטי. והרשות המקומית מתפקדת כממשלה מקומית, הסמכויות של הממשלה

אולם מי שנושא באחריות לקבל את ההחלטות השוטפות ובאחריות , ממשיכה לקבל החלטות מהותיות

ראש הרשות המקומית הוא זה שנתפש כבעל סמכויות עצמאיות לקבל . ראש הרשותהניהולית השוטפת הוא 

כשבמודל , ההבחנה בין שני המודלים קשורה ביחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. את ההחלטות

גרמניה (השיטה באירופה המרכזית . המוניסטי יש לשלטון המרכזי מעמד חזק יותר מול השלטון המקומי

כאשר קבלת ההחלטות נחלקת במכוון בין המועצה הנבחרת לראש הרשות , )כפולה (ת דואליסטיהיא) וצרפת

  . )Wollmann, 2004, 2008(הנבחר על ידי המועצה  

לאור המשתנים הרבים המשפיעים , קשה להגיע להסכמה על שיטה אחת מתאימה של שלטון מקומי

מעמדו של ראש הרשות , המינהלית המקומיתשאלת המקצועיות של ההנהגה והמערכת : כגון, בסוגיה זו

ההגדרה וההתייחסות לשאלת הביזור , התפישה של  המושג דמוקרטיה, ומיקומו במערכת השלטון המקומי

 עד כמה ניתן -בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי ושאלת רמת היישום של שינויים ארגוניים בשלטון המקומי 

בין דמוקרטיות במדינות השונות מחייבת התאמה של שיטת השונות . ליישם את המינהל הציבורי החדש

בהבחנה בין השיטות השונות ניתן להתמקד . מתוך השיטות המוכרות בספרות, שלטון מקומי לכל מדינה

.   יחסי הכוחות בין הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי-יחסי כוחות אנכיים . 1: בשני טיפוסים עיקריים

 בין המועצות לראשיהן ובין מנהיגים פוליטיים ומינהליים בתוך הרשות -יחסי כוחות אופקיים . 2
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בו סוכנויות של הממשלה , מבנה כפול. 1: בממד האנכי מבחינים חוקרים בכמה אפשרויות. המקומית

שיטות . 2). כמו באנגליה(אך עם יכולות וסמכויות שונות , המרכזית ושל הרשות המקומית פועלות זו בצד זו

מונחות על ידי הממשל המקומי ועל ידי ) והגופים הנסמכים להן(הן הרשויות המקומיות ב, מעורבות

). דנמרק ושוודיה(שיטות ממשל מקומי המתקיימות עם שתי השיטות הקודמות . 3. הממשלה המרכזית

לאור שינויים בסביבתו של השלטון המקומי , אך גם משתנה בשנים האחרונות, הבחנה זו פשטנית מידי

מינהל ציבורי חדש ואימוץ , העברת תחומי אחריות, ביזור, היווצרותן של ממשלות חדשות:  כגון,בעולם

  ). Heinelt & Hlepas, 2006: ראה(שינויים ארגוניים ואחרים 

מובא להלן תיאור של התנהלות השלטון המקומי במספר מדינות באירופה וההשפעות המרכזיות על 

 משווים את שיטות השלטון המקומי בין ארבע עשר Svara - וMouritzen. אופן קבלת ההחלטות בהן

, פורטוגל, ספרד, נורווגיה, הולנד, דנמרק, בלגיה, ב"ארה, אנגליה, אירלנד, איטליה, אוסטרליה: מדינות

 ראש, ראש עירייה חזק: בספרם הם בוחנים ארבע שיטות עיקריות של שלטון מקומי. צרפת ושוודיה, פינלנד

פורטוגל ואיטליה מאופיינות באופן כללי בשלטון , ספרד, צרפת.  מנהל- ומועצהולקטיביתהק הצורה, ועדה

ראש העירייה הנבחר מהווה את החוליה המרכזית בממשל , בשיטה זו. ראש עירייה חזקמקומי המבוסס על 

השלטון הפוליטי . המקומי והוא מפקח על עבודת המועצה ועל כל הגורמים האחרים ברשות המקומית

המוביל ומנווט את קבלת ההחלטות המרכזיות ברשות , פקידות המקצועית כפופים בחוזקה למנהיג ברורוה

את השיטה של ראש עירייה חזק נמצא בדרך כלל במדינות בהן יש סקטור ציבורי מקומי קטן . המקומית

, ש המועצהמעמדו של ראש הרשות המקומית נובע מהיותו רא, בצרפת). במספר העובדים(וארגונים קטנים 

זהו ביטוי של . ל בפועל" מנכ-ומראש המערכת המינהלית , אשר קובע את סדר היום של המועצה וועדותיה

לאור האצלת סמכויות מהממשלה לראש הרשות , מודל זה אפילו התחזק, בצרפת. המודל הדואליסטי

סוכן של "מעין ואשר הפכו אותו ל, כמרשם אוכלוסין, המקומית לעסוק בנושאים של השלטון המרכזי

 בולטת במאזן הסימטריי-בכמה שיטות של שלטון מקומי בצרפת יש א. במסגרת המקומית" המדינה

, אשר נהנה ממנהיגות מקומית מלאה פוליטית ומינהלית, הכוחות בין המועצה הנבחרת לבין ראש הרשות

ועצה מבין חבריה ראש הרשות נבחר במ, בצרפת. בעוד שהמועצה הנבחרת היא גורם שולי ומתגמד מולו

בסופו , כראש המערכת המינהלית והפוליטית הוא. והוא ממלא תפקיד כפול של ראש המועצה וראש הרשות

ראש . )Wollmann, 2008 -ראה גם ב(חשוב יותר מהמועצה שבחרה בו ובפועל הוא מעליה ,  של דבר

שיטה האלקטורלית וה, העירייה נתפש בצורה מובהקת כדמות הפוליטית המובילה ברשות המקומית

אולם לרוב יש להן , הוק-לעתים המועצה ממנה ועדות אד. מבטיחה רוב במועצה למפלגה או לקואליציה

על ראש העירייה ליישם את . והפיקוח על עבודת העירייה הוא בידיו של ראש העירייה, סמכות מועטה

ת המוניציפלית ועל כוח להגיש תקציב לאישור המועצה ולפקח על המערכת הארגוני, החלטות המועצה

  . כמה סגנים נבחרים על ידי המועצה כדי לסייע לו בעבודתו. האדם

על ראש הרשות למנות ועדת הנהלה והוא ,  תושבים5,000ברשויות מעל .   המצב די דומה– בספרד

אולם לא תהיה , ועדות-ראש הרשות יכול להחליט על הקמת תת. יכול להאציל סמכויות לחברים מהוועדה

ובשני שליש , לראש הרשות יש פיקוח מלא על המועצה. הן כול סמכות לקבל החלטות או כוח ניהולי כלשהול

 – איטליהב". נשיאותי-סמי"זהו מודל שלטון מקומי . מהרשויות הוא מגיע מהמפלגה שנהנית מרוב במועצה

תויות שאפיינו את לאור השחי,  ראשי הרשויות באיטליה נבחרו מקרב חברי המועצה אולם1993עד לשנת 

כיום ראש הרשות נבחר באופן . הונהגה במדינה שיטה חדשה, התנהלות המדינה ואת הפוליטיקה המקומית

אמון -למרות שזו יכולה להצביע בו אי, הוא נהנה בדרך כלל מרוב במועצה. ישיר במועד הבחירות למועצה

.  המינהלית ועל ועדת ההנהלהראש הרשות אחראי על המערכת. ולהביא כתוצאה מכך לבחירות חדשות

אדם אחד מזוהה כמנהיג .  על חלוקת הכוח בין המנהיג הפוליטי לוועדותמבוססת,  ועדהראש של שיטהה
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 .חייבאך לא , הוא יכול לפקח על המועצה. עם או בלי התואר של ראש עירייה,  הרשות המקומיתשלהפוליטי 

 ועדות בראשנבחרים או אנשי מינהל עומדים  ו,המנהיג הפוליטי נושא באחריות לנושאים מסוימים

:  את שיטת ראש הוועדה נמצא בשתי מדינות בהן השלטון המקומי משחק תפקיד חשוב מאוד.ייעודיות

. אולם משרת אוכלוסייה רחבה,  בה השלטון המקומי ממלא תפקיד ביניים-וגם באנגליה , שוודיה ודנמרק

השיטה . Mouritzen & Svara, 2002)(ש ארגון גדול עומד ברא) CEO(מנהל העירייה  , כתוצאה מכך

קבלת ההחלטות היא . ודמוקרטית של שווה בין שווים" משפחתית"הבריטית והסקנדינבית היא 

Wollmann(קולקטיבית ובמסגרת אחידה 
．．．．．．．．

, 
．

2008
．．．．

(.  

הפועלת לביסוס קשר קרוב ,  הסמכות לקביעת המדיניות נמצאת בידיה של המועצהמודל הוועדהב

שיטה זו מדגישה את קביעת המדיניות הקולגיאלית של המועצה וועדותיה ואת הכוח שיש . שביםעם התו

באמצעות גופים , לוועדות יש כוח בפיקוח על יישום החלטות המועצה. לכל חבר מועצה כשחקן בודד

המועצה וועדותיה מקבלות את . לחברי המועצה בשיטה זו יש תחום פעולה רחב ומעמיק. עצמאיים

כשחברי המועצה נושאים באחריות ומהווים שחקנים פעילים בקידום תהליכי קבלת , ות המרכזיותההחלט

ופיקוח , באמצעות נציגיה במועצה, הרעיון במודל זה הוא להבטיח ייצוג מרבי לצורכי הקהילה. ההחלטות

 וראש ,מודל זה לא סיפק מנהיגות חזקה. על קביעת המדיניות של הנציגים במועצה) עד כמה שאפשר(

הוא פועל , משרד ראש העירייה קטן יחסית. העירייה הוא פחות דומיננטי בשיטה זו ביחס לחברי המועצה

, גם מנהל העיר הוא חלש יחסית. לגיוס תמיכה בהחלטות וממלא תפקיד פורמלי בניהול מסמכי הרשות

פוליטיות באות פחות בשיטה כזו המפלגות ה.  לאור הגופים החיצוניים הפועלים מול הוועדות והנבחרים

הגוף . ר"אלא יו, לא נעשה שימוש בשם ראש עירייה, )המשויכת כיום למודל זה(למשל  , לטביהב. לידי ביטוי

–" מועצת השלטון המקומי הטריטוריאלית: "של הנבחרים בלטביה נקרא

．
 שם המשקף זהות בין המועצה 

כשלראש המערכת המינהלית אין , תהמועצה היא המובילה את תהליכי קבלת ההחלטו. לשלטון המקומי

לממשלה המרכזית בלטביה יש סמכויות רבות מול השלטון . אפשרות להעלות הצעות החלטה למועצה

הממשלה ושרים יכולים לקרוא לכינוס מיוחד של המועצה כדי ליזום חקיקה מקומית                    . המקומי

)Sootla 
．．．．．．

& 
．

Grau
．．．．

, 
．

2005
．．．．

( .  

ועדת ההנהלה וועדות , המועצה: פלית הדנית הגופים הפוליטיים הםבשיטה המוניצי: דנמרק

כוחות הניהול . חברי הוועדה נבחרים מקרב חברי המועצה על בסיס יחסי למנדטים.  ייעודיות נוספות

ועדת הכספים . הוועדות אחראיות לנושאים מינהליים שוטפים. מתחלקים בין ראש העירייה למועצה

המועסק , ראש העירייה. ננסיים והמינהליים ומכינה תקציב לאישור המועצהמפקחת על כל הנושאים הפי

קובע את סדר , ראש העירייה מכנס את המועצה. הוא ראש המועצה וראש ועדת הכספים, במשרה מלאה

הוא מפקח על כל . מנהל את הדיון לפי לוח הזמנים ואחראי  על כל המערכת המינהלית המוניציפלית, היום

הוא אחראי ליישום ההחלטות של המועצה וכל .  ויכול לבקש בכל עת כל מידע מכל עובדעבודת המינהל

ראש העירייה איננו יכול להתערב . החלטה אחרת של גוף פוליטי או יחידה ארגונית ברשות המקומית

.  חברים101 עד 31-כ, מועצות העיר בשוודיה הן גדולות: שוודיה. בהחלטות שהתקבלו בוועדות השונות

, ועדת ההנהלה. על בסיס יחסי למנדטים, חברי וועדת ההנהלה נבחרים מקרב חברי המועצה, נמרקכבד

מכינה את התקציב לאישור המועצה ומפקחת על , אחראית על הנושאים הפיננסיים, הנפגשת אחת לחודש

ונחשב לראש העירייה (ראש ועדת ההנהלה מועסק במשרה ובשכר מלאים .  נושאים מינהליים כלליים

והוא נבחר מקרב המפלגה החשובה ביותר , פוליטיקאי נוסף מועסק בשכר מלא). כבשיטה הדנית

מרכז הכוח הפוליטי בשוודיה הוא . ברשויות רבות האחרון גם מחויב לתפקידו במשרה מלאה. באופוזיציה

ושאים גופים אלה מכינים את הנ. הפועלות בשילוב עם הפוליטיקאים המועסקים בשכר, "וועדות עבודה"ב

ועדות העבודה יכולות לטפל בנושאים . וההצעות המובאים לדיון ולהחלטות בוועדות הייעודיות ובמועצה
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סגנון של קונצנזוס , השיטה השוודית מייצגת הגנה על קבוצות מיעוט. שהואצלו להן על ידי ועדת ההנהלה

ת בכלל                                בקבלת החלטות ומעורבות גבוהה של הציבור בעבודת הוועדות והרשות המקומי

(Mouritzen & Svara, 2002) .בשוודיה משנות ההרפורמה בשלטון המקומי -

．
 הותירה את הממשל 80

ר "ר לוועדות ובעיקר את יו"המועצה בוחרת יו. המסורתי בידי ועדות הנושאות באחריות סקטוריאלית

כשחברי המועצה נהנים ממשכורת , "פרלמנטרית"כהשיטה נתפשת בעיקרה . הוועדה המרכזית ברוב קולות

-למרות שהשינוי בשלטון המקומי בשוודיה מאיץ ומקדם אינדיבידואליזם ודה. מלאה

．
קולקטיביזם של 

עדיין לא באות לידי ביטוי מספיק מגמות של היררכיה ומרכוז של , תהליכי קבלת ההחלטות במועצה

-ות הפוליטית במדינה זהו חלק מהתרב. המנהיגות הפוליטית והמינהלית

．
השיטה של .  של רגישות ופשרה

Wollmann" (שחקנים רבים ומעט מנהיגים"השלטון המקומי בשוודיה ממשיכה להיות שיטה של 
．．．．．．．．

, 
．

2008
．．．．

 ;

  ). Montin, 2005ראה גם 

 היא הכלי העיקרי לספק לתושבים את השירותים הציבוריים נורווגיהשיטת השלטון המקומי ב

השלטון המקומי נקבע כנושא באחריות רחבה לרווחתם ". מדינת רווחה"פישה של השונים ולקיים את הת

עובדי השלטון המקומי מהווים כרבע . של התושבים והוא משקיע משאבים רבים בכדי לעמוד באחריותו זו

יחד עם . עצמאותו של השלטון המקומי קבועה בחוק ונתפשת כערך חשוב ביותר. מכלל כוח העבודה במדינה

מדיניות הלאומית מכוונת את פעילותו של השלטון המקומי בנושאים רבים והשלטון המרכזי מפעיל ה, זאת

 מהרשויות המקומיות בנורווגיה עובדות כחלק Stewart, et. al, 2004, p.17( .83%(רגולציה רחבה 

  .M.B.O  (Askim, 2009)"  (ניהול לפי יעדים"ובשיטת ) שירות טוב לתושבים(מהשגרה להשגת תוצאות 

למרות שנפוצות כיום גם , ברוב הרשויות המקומיות מפלגה אחת מחזיקה ברוב אפקטיבי: אנגליה

הכוח . ראש העירייה הוא לרוב דמות סימבולית. הפועלות עם מועצה מאוחדת, רשויות ללא מפלגת רוב

ש ועדת עומד ברא, אדם זה הוא המפקח על המועצה. הפוליטי נמצא אצל ראש המועצה או מנהיג הרוב

ראש המועצה הוא , ברוב המקרים. ועובד בצמוד עם הצמרת הניהולית") ועדת המדיניות"או (ההנהלה 

הוועדות הייעודיות בוחנות את עבודת . בפועל האחראי הפוליטי בעניינים היום יומיים של הרשות המקומית

 יכול ראש המועצה ,כאשר נושא מינהלי מסוים חשוב למדיניותה של מפלגת הרוב. המחלקות השונות

אלא הטבות שונות , ראש המועצה לא מקבל שכר. להתערב בפרטי הנושא ובהיבטים הארגוניים הרלוונטיים

השיטה האנגלית מונהגת . תשלומים שמסתכמים בכמעט משכורת מלאה, ותשלום עבור השתתפות בישיבות

בשנים האחרונות נמצאו קולות . כשלמנהיג הרוב תפקיד מרכזי במשחק הפוליטי, פורמלית על ידי ועדות

אזור לונדון רבתי מיסד לראשונה את שיטת הבחירה הישירה . הקוראים לשינויים בשיטת השלטון המקומי

והחוקרים הבריטיים חוככים בשאלת השיטה הרצויה של שלטון מקומי דמוקרטי והאם , של ראש עירייה

משלה הבריטית אבחנה את השיטה הקיימת המ. כנהוג במדינות אחרות, לאמץ שיטה של ראש רשות ממונה

כולל , והיא דוחפת לבחון שיטות אחרות של ניהול פוליטי של מועצות, של ועדות כשיטה מבלבלת ולא יעילה

בחירה ישירה של ראש עירייה ומנהל במשרה מלאה המתמנה על ידי המועצה                                                 

)Mouritzen & Svara, 2002, p. 4, pp. 57-79( .  

שהשלטון המקומי באנגליה , מצביע על כך , )אנגליה(בין היתר בבריסטול , ממצאי מחקר שנערך

, שגשוגן של יוזמות מקומיות. מושפע מאוד מהדרישות ומהאילוצים  אותם מציבה לו הממשלה המרכזית

שות למודרניזציה  במינהל המקומי יחד עם הדרי, הלחץ לניהול התוכניות ומשקלה של הביורוקרטיה

יכולת הפעולה העצמאית של . מסבכים את התהליכים בשלטון המקומי, ולגיבוש אסטרטגיה לטווח ארוך

יחד עם , ומתפשטת והולכת שותפות בין גורמים פרטיים וציבוריים, המנהיגות המקומית היא מוגבלת

שמוסדו , המחקר מצביע על כך. ת של השלטוןכתנאי לפיתוחן של תוכניו, מתנדבים ומעורבות של הקהילה

. שותפויות אסטרטגיות מקומיות בכדי להביא בעלי עניין למכנה משותף ולגיבושה של אסטרטגיה קהילתית
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התהליכים היוו זירה לפעילות של מנהיגות מקומית והיוו מאידך איום על הדמוקרטיה הייצוגית 

הסביכות של העבודה המשותפת וחוסר , ון המקומיההגבלות על עצמאות הפעולה של השלט. המסורתית

בתחילת . )Stewart, et. al, 2004, p.5(האמון מצד הקהילה הציבו אתגרים קשים בפני המנהיגות המקומית 

 נתפש השלטון המקומי באנגליה כמי שתפקידו לספק שירותים 90-המאה הקודמת ועד סוף שנות ה

מקור . בשנים האחרונות חל שינוי בתפישה זו.  המרכזיתמקומיים וגם זאת בפיקוח צמוד של הממשלה

  . (Leese, 2007) 1987הוא הפסדה של מפלגת הלייבור בבחירות הכלליות בשנת , Leeseלדעתו של  , השינוי

  הביאה לביטול השיטה 2000פעולתה של הממשלה באנגליה לשינוי שיטת השלטון  המקומי בשנת  

 האחראיות לנושאים שונים והעבירה את כל הנושאים לוועדה עליונה  הסקטוריאלית המסורתית של ועדות

בראשה עומד מנהיג הנבחר על ידה ושניתן להחליפו בכל . אשר משמשת גוף אחד של קבלת החלטות, )קבינט(

שיטת הקבינט מתקרבת לצורה . מקומי" ראש ממשלה"זוהי שיטה הקרובה ל. עת על ידי רוב במועצה

השיטה מעצימה עוד .  ראש הרשות הנבחר והקבינט-  2000ים מאז השינוי בשנת בה פועל, תהדואליסטי

משום שלא ניתן להדיחו בהחלטת המועצה והיא מזכירה אפילו ממשל , יותר את מעמדו של ראש הרשות

שיטת הממשל המקומי החדשה חיזקה מצד אחד את הפוליטיקה המקומית . בשלטון המקומי" נשיאותי"

המועצה הרחבה , מצד שני. בזה שהיא מציגה צורה יחידה וחזקה של מנהיגות, הליתואת המנהיגות המינ

, איבדו מהשפעתם וקיבלו תפקיד של בדיקה, )שאינם חברי ההנהלה" (בספסל האחורי"גם אלה ש, וחבריה

במאזן הכוחות של קבלת החלטות על ידי ). גוף מבקר ומאשר את החלטות הקבינט(עיון והצבעה בלבד 

או צורה של שלטון , בקובעה קבינט עם מנהיג, הלכה אנגליה רחוק,  בשלטון המקומיהמנהיגות

שהשיטה החדשה הכבידה על שיווי , ישנם הטוענים. של ראש רשות נבחר" מונוקרטי"אינדיבידואלי ואפילו 

  .  )Wollmann, 2008(המשקל בשלטון המקומי 

 של) ועדת הנהלה(הוועדה העליונה מבוססת על מנהיגות משותפת של חברי  הקולקטיבית הצורה

 עם התושביםרצון לנמצא כאן שילוב של ביטוי . מקבל את ההחלטותהגוף קולקטיבי אחד  כ- המועצה

,  שיטות קולקטיביות מאופיינות בדרך כלל בארגון קטן.מנהיגות פוליטית ועשייה של אנשי המקצוע

 הרשויות המקומיות בבלגיה הוא בוועדת הכוח המרכזי ברוב: בלגיה.   עובדים200 עד 100-המעסיק כ

הנבחרים מקרב ) חברי מועצה ותיקים(המורכבת מראש העירייה ומשניים עד תשעה חברים , ההנהלה

ועדה זו מיישמת את החלטות . מפלגת הרוב או הקואליציה מפקחת על עבודת ועדת ההנהלה. המועצה

בחלק מהמקרים . מינהל ברשות המקומיתיומית של ה-המועצה ואחראית באופן כללי על העבודה היום

חברי הוועדה אחראים באופן אישי על מחלקה או . ועדת ההנהלה פועלת בשם השלטון האזורי או הממשלה

כל ההחלטות צריכות להתקבל , אולם באופן פורמלי. יותר ומתערבים באופן שוטף בעניינים מינהליים

, בהמלצת מועצת העיר, )המלך(שלה המרכזית ראש העירייה מתמנה על ידי הממ. בצורה קולקטיבית

ראש העירייה עומד בראש מועצת . בפועל זהו מנהיג מפלגת הרוב. ומועסק ברוב המקרים במשרה חלקית

הוא המייצג הטכסי של הרשות המקומית ופועל בנושאים מסוימים בשם , העיר ובראש ועדת ההנהלה

מקומיות בהולנד מתמנה על ידי הממשלה המרכזית ראש העירייה ברשויות ה: הולנד.  הממשלה המרכזית

הוא איננו חבר נבחר ממועצת העיר ).  שנים4חברי המועצה נבחרים לתקופה של (לתקופה של שש שנים 

זהו תפקיד של , גם אם מדובר בחבר מפלגה. אלא נבחר מחוץ לרשות המקומית והוא איש מקצוע, )כבבלגיה(

גם אם ראשי ערים אינם יכולים להיות . קידים ברשויות גדולותקריירה המתבטא בניידות ובצמיחה לתפ

. כשהם מגיעים למצב של חוסר אמון מצד המועצה, נוצרות לעתים בעיות פוליטיות, מודחים על ידי המועצה

, מועצת העיר בוחרת בין שניים לששה נציגים ותיקים. במצב כזה הם נאלצים לבסוף לעזוב את תפקידם

, ועדה זו אחראית לענייני המינהל השוטפים. ירייה מרכיבים את ועדת ההנהלהאשר ביחד עם ראש הע

כל נציג בוועדת ההנהלה אחראי מול המועצה . לנושאים פיננסיים ואחראית ליישומן של החלטות המועצה
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המועצה יכולה להביע . אולם הוועדה מקבלת החלטות ופועלת בצורה קולקטיבית, על נושא מדיני מסוים

    . )Mouritzen & Svara, 2002, p. 4, pp. 57-79(בנציג כלשהו ולהביא להדחתו אמון -אי

לפיו הסמכות לקביעת , מודל הקבינט. למודלים המובאים לעיל ניתן להוסיף שני מודלים נוספים

צורה זו מאפשרת מרחב תמרון מצומצם . המדיניות מחולקת בין הרוב בקואליציה והכוח הפוליטי השולט

סמכויות קביעת המדיניות , בשיטה זו. ה בעיצוב המדיניות ובשמירה על קשר עם התושביםלחברי המועצ

כ הוא גם המנהיג של המפלגה הפוליטית "אשר בד, מואצלות בצורה רחבה לראש העירייה הממונה פוליטית

הדומה לקבינט , )ועדת הנהלה(ראש העירייה ממנה גוף מנהל של עמיתים . העיקרית ושל הקואליציה

כל החלטה .  המועצה ממלאת תפקיד מחוקק ופועלת כנציגת התושבים וכמנהלת נכסי הציבור. שלתיממ

בנוסף לקביעת . ברכש ובהתחייבויות כספיות מובאת לשולחן המועצה, הקשורה בנכסים של הקהילה

 הצעות המדיניות העיקריות.  יש לקבינט סמכות לקבל החלטות בכל הקשור לענייני המינהל, המדיניות

ראש העירייה וחברי הקבינט , המשויכת למודל זה, אסטוניהב. באות מהקבינט ומובאות לאישור המועצה

אנשי עסקים וגם , הם יכולים להיות מנהיגים מקומיים. אינם חייבים לבוא מקרב חברי המועצה הנבחרים

יה ומונו על ידי אך הוצעו על ידי הקואליצ, אשר לא נבחרו אמנם כחברי מועצה, משרתי ציבור מובילים

  . המועצה

הסמכות המשמעותית של המועצה מאוזנת עם הסמכות , )למשל, הונגריה (מודל של ראש העירייהב

אם לראש העירייה הנבחר באופן ישיר יש : איזון זה תלוי במידה רבה בשאלה. המינהלית של ראש הרשות

הנובעות , שיטה זו אפשרויות רבותל. השיטה מתקרבת לזו של מודל הוועדה, כשיש לו רוב. רוב במועצה

האם הוא מונה על ידי המועצה והאם , האם ראש העירייה נושא בתפקיד מקצועי לטווח ארוך: מהשאלה

, או שהוא חלש, כשלראש העירייה אין רוב במועצה ולרשות המקומית אין מנהל עיר. הוא נבחר באופן ישיר

ועצה בהתכנסויותיה ולפקח על גופים עצמאיים תפקיד ראש העירייה במקרה כזה מצטמצם לנהל את המ

כאשר ראש העירייה נבחר באופן ישיר והוא נהנה מרוב במועצה . הפועלים בשם הרשות המקומית

ולמועצה אין את הכוח ליזום מהלכים , הוא נעזר במנהל העיר הנתון לחסדיו) באמצעות המפלגה השלטת(

כמי שעומד באופן רשמי , ראש העירייה. ייה ומנהל העירמול כוחם המשותף של ראש העיר, לקביעת מדיניות

יש פיקוח מוחלט על המועצה בכל הקשור לפיתוחה של מדיניות מקומית , בראש המערכת המינהלית

  . )Sootla & Grau, 2005(מועצה -מודל זה קרוב למודל של ראש עירייה. ולקבלת החלטות מדיניות

מולטי "השלטון המקומי בגרמניה מאופיין במודל . 1: משקפת מספר תחומי עניין מרכזייםגרמניה 

השלטון המקומי נושא . המטפל ונושא באחריות במגוון רחב של נושאים ותחומי פעולה, "פונקציונלי

השלטון , כתוצאה מכך. אך גם מטפל במגוון נושאים המואצלים לו מהמדינה, באחריות רחבה משלו

מרוב המדינות , ריה על יותר משימות מינהליות ומדיניותהמקומי בגרמניה היה אחראי לאורך ההיסטו

מנהליים ולבעלי , כך הפך השלטון המקומי בגרמניה מוקד התעניינות למגוון שחקנים פוליטיים. באירופה

 מייצגות  הרשויות המקומיות בגרמניה  גישה אחראית של 90-מתחילת שנות ה. 2. אינטרסים סקטוריאליים

התפתחות זו חייבה רמת תיאום גבוהה יותר ". סורסינג-אאוט"לניהול בשיטת ההמערכת המנהלית ומעבר 

מנהיגות . בקביעת המדיניות המקומית  בין תחומי הפעולה הרבים ומיסוד עבודתה של המנהיגות המקומית

יישומה ואופן קבלת , הערכת המדיניות). ראה להלן(זו עברה גם שינוי של בחירה ישירה של ראש הרשות 

ר המועצה "איחוד התפקידים של יו. )Wollmann, 2004(ת של מנהיגי הרשות המקומית התחזקה ההחלטו

התבססותה של מנהיגות זו . בגרמניה) הפוליטית והמינהלית(עם ראש הרשות חיזק את המנהיגות המקומית 

נים והעובדה שהמדינה מאצילה לה סמכות לנהל עניי, מתוך הבחירה הישירה, על לגיטימיות דמוקרטית

" האיזונים ובלמים"מערכת . מחזקות את כוחו של ראש הרשות המקומית מול המועצה ובכלל, מקומיים

-וכן , פועלת מכוחה של המועצה כגורם פוליטי חזק

．
 מכוח יכולת ההדחה במשאל עם מקומי                          
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(
．
Wollmann
．．．．．．．．

, 
．

2008
．．．．

)
．

מאז שנת . ת תחת ביקורת נוקבתאך היא נמצא, בגרמניה נהוגה השיטה של מנהל עיר. 

מספר רב של רשויות אימצו את השיטה של ראש עירייה חזק הנבחר באופן ישיר                                   , 1990

(
．
Mouritzen 
．．．．．．．．．

& 
．

Svara
．．．．．

, 
．

2002
．．．．

)
．

 .  

היכולת ליזום מהלך של משאל עם , למרות הבחירה הישירה של ראשי הרשויות בדרום גרמניה

אפשרות זו  מהווה סכנה . בידיה של המועצה הנבחרת" דמוקלס"ות נחשבת כחרב להדחת ראש הרש

הדבר מאפשר ביקורת ישירה ואחריות דיווח של ראש הרשות . תמידית להמשך שלטונו של ראש הרשות

מועצה נבחרת , בפוליטיקה המקומית נוצר כך משולש כוחות של ראש רשות. הנבחר לאוכלוסייה המקומית

כוחו האבסולוטי של ראש הרשות נמצא בצורה זו תחת בקרה קבועה ומרסנת על .  מקומיתוהאוכלוסייה ה

אין כל דרישות חוקיות או הגבלות על כישוריו של . זהו מכשיר של דמוקרטיה ישירה. החלטותיו ותפקודו

יד ועובדה זו יצרה תהיות רבות באשר לסיכוי שגורמים בלתי מתאימים יבחרו לתפק, המועמד לראש הרשות

 מהנבחרים בחמישים השנים האחרונות באים מרקע ניהולי ומקצועי מתאים 90%. אולם לא כך הדבר, זה

מהערכתם של התושבים מועמדים בעלי ניסיון מקצועי , קרוב לוודאי, הדבר נובע. בשלטון המקומי ובכלל

ד זה בקרב תגמול הולם של ראשי הרשויות הנבחרים העלה גם את הביקוש לתפקי. ומהצבעתם בהתאם

רובם , לאחר שנבחרו. אנשים ראויים והביאם ללמוד ולשדרג את יכולתם המקצועית לפני שניגשו לבחירות

, על כן הם נזהרים לרוב בהחלטותיהם. מעונינים להיבחר שוב ומתייחסים לתפקיד כקריירה לכל החיים

Wollmann(משתמשים בהדרכה וייעוץ מקצועי קבועים ומרחיבים את השכלתם  
．．．．．．．．

,
．
 2008
．．．．

( .  
אופיינה שיטת , 1989 בשנת מדינות במזרח אירופהעד לרפורמה שנעשתה בשלטון המקומי ב

במסגרתה הנחתה מערכת ארגונית מקצועית של המפלגה את המערכת , השלטון המקומי בשיטה הסובייטית

יכוזית ההחלטות התקבלו בגישה ר, ועדות המפלגה הנחו את המועצות המקומיות. המינהלית במדינה כולה

Franek(וכך גם התקצוב נעשה בהתאם 
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

-1990 בשנים גיאורגיהפעולות חוקתיות שהתרחשו ב. )

．
1991 ,

. לא הצליחו לשפר את דרך ההתנהלות הכושלת של השלטון המקומי במדינה, מ"לאחר התפרקותה של בריה

–המועצות המקומיות לא הצליחו ליישם את תפקידן הייצוגי העיקרי 

．
 של התושבים להחלטות  למסד אישור

-ב. המדינה והרשויות המקומיות המשיכו להתנהל בצורה ריכוזית. של הרשויות המקומיות

．
 לאוקטובר 16

אשר הוכן במטרה להעביר את ,  התקבל בגיאורגיה חוק היסוד לשלטון מקומי ולשלטון עצמי1997

-הסמכויות מהשלטון הריכוזי הפוסט

．
הפרק הראשון . י ממשל עצמיסובייטי לשלטון המקומי ולגופים בעל

 בחוק 8.1סעיף , אולם. בחוק מאפשר לשלטון המקומי את הזכות לקבל החלטות עצמאיות ובאופן חופשי

שבמצב בו יש חלוקת אחריות בין גופי ממשל ורשויות מקומיות בדבר הוצאות הקשורות בשלטון , קובע

, החוק קובע עיקרון מרכזי. בין הצדדיםמ "יתקבלו ההחלטות הפוליטיות בנושאים אלה לאחר מו, המקומי

כי ,  בחוק קובע42.3, סעיף, אולם. לפיו חברי המועצות המקומיות הם חופשיים ועצמאיים לקבל החלטות

Bolashvili(יכולים לבטל את החלטות שלהן , גופי הממשל שהעבירו סמכויות לרשויות המקומיות
．．．．．．．．．．

, 
．

2002
．．．．

( .  
- חל בשנות הארמניהב

．
משנת ( בארמניה החוקה.  סמכויות לשלטון המקומי תהליך של ביזור90

התפתחות נוספת . קובעת את מערכת השלטון המקומי במדינה ואת מגמת הביזור לרשויות המקומיות) 1995

המגדיר את , "חוק האוצר. "1: בביזור הסמכויות לשלטון המקומי באה לידי ביטוי במספר מסמכים

מאציל , )1996 יולי 22" (חוק לשלטון מקומי עצמי. "2. שאביהןסמכותן של הרשויות המקומיות לקבוע את מ

חוק . "3. כולל הזכות לפעול למען האינטרסים של הקהילה, כוחות מסוימים מהמדינה לשלטון המקומי

המגדיר את קביעת תקציב הקהילות על ידי המערכות המינהליות ברשויות , )1997 יולי 21" (התקציב

 נתפש השלטון המקומי כמייצג את הזכות של אוקראינהגם ב. (Margaryan, 2005, pp.27-30)המקומיות 

החלטות אלו . לקבל החלטות עצמאיות בנושאים מקומיים) כפר, עיירה, עיר(הקהילה הטריטוריאלית 

 המועצות –או באמצעות  מוסדות השלטון המקומי , על ידי משאל עם, יכולות להתקבל בצורה ישירה
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מנהיג את הרשות  הנבחר לתקופה של ארבע שנים , ראש העירייה. ת השונותעל הוועדו, המקומיות

מייצג את המועצה , מנהל את הישיבות, קובע את סדר היום, מזמן את הישיבות, המקומית ואת המועצה

ועדת ההנהלה מקבלת את ההחלטות . מול גורמי חוץ וחותם על החלטות המועצה בהופכן לחוקים מקומיים

מייצג את העיר ביחסיה , ראש העירייה מנהל את התקציב. יעצות עם הדרגים המינהלייםבהתי, המהותיות

הוא אחראי לניהול השוטף של העניינים המקומיים ואחראי ליישומן של , עם גורמי ממשל וגורמים אחרים

אשר  משרתות בצורה , הקהילה מצפה מראש העירייה לקבל את ההחלטות  המתאימות. החלטות המועצה

 עמד ראש עיריית קייב בראש מועצת 1999לפני שנת . ה ביותר את האינטרסים של הרשות המקומיתהטוב

מצב זה מנע ממועצת העיר את היכולת לקבל . כשמספר חברי מפלגתו זהה למפלגות האופוזיציה, העיר

ופן דבר ששינה את א, )72%( זכה ראש העירייה ברוב במועצה 1999לאחר הבחירות של . החלטות מהירות

  . )Kolisnichenko et. al, 2005(קבלת ההחלטות במועצה 

סמכויות ההחלטה של . מקומית ואזורית:  נמצא שתי רמותבולגריהבמערכת השלטון המקומי ב

השולטת , המושלים האזוריים מתמנים על ידי מועצת שרים. ראשי הרשויות המקומיות מוגבלות מאוד

שככל ,  מחקר מצביע על כך.את ההחלטות המקומיות המהותיותוהם בעלי הסמכות האמיתית לקבל , באזור

כך גדולה הערכת השפעתו של ראש הרשות על קבלת ההחלטות וכך גם , שהרשות המקומית גדולה יותר

גדולה הערכת השפעתם של הפקידים , ברשויות מקומיות קטנות. הערכת השפעתה של הממשלה המרכזית

, וכך גם הערכת השפעתם של איגודים מקצועיים, שויות הגדולותמאשר בר, על קבלת ההחלטות המקומיות

 Nicolescu(של התקשורת ושל הכנסייה , של קבוצות אינטרס, של ארגונים אזרחיים
．．．．．．．．．

& 
．

Gorcea
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

(.  

  

   פיקוח השלטון המרכזי2.1.3

שבחן , רמחק. הפיקוח והבקרה של השלטון המרכזי על השלטון המקומי הם בעלי אופי שונה במדינות שונות

שבקרות מקיפות ",  ערים גדולות במדינות שונות בעולם קובע13-את מידת הפיקוח של השלטון המרכזי ב

ומפורטות אינן מתלכדות לעוצמה אפקטיבית המשפיעה על ההכוונה המרכזית של המדיניות המקומית ועל 

מרוב עצים לא , ורמהכאשר שלטונות הפיקוח מרבים במתן אישורי פרופ. איכות הפרוייקטים המקומיים

קלכהיים  מביא דוגמאות נוספות לסוגיית הפיקוח של ).  1997, אצל קלכהיים, Walsh" (רואים את היער

שזה יהיה בלתי אפשרי , הטענה היא, בה קיימות עשרות אלפי רשויות מקומיות, ב"ארהב. השלטון המרכזי

גם . אלא פיקוח כללי ביותר, טון המקומילממשלי המדיניות או לממשל הפדרלי לקיים פיקוח הדוק על השל

. המענקים הפדרליים לרשויות המקומיות אינם מסייעים לשלטון המרכזי להדק את יכולת הפיקוח שלו

אולם מחקרים הוכיחו , ב"ביחס לארה, באנגליה נמצא אמנם בקרה הדוקה יותר על השלטון המקומי

גם בצרפת . ל יד רכה מול הרשויות המקומיותושהשלטון המרכזי מפעי, שהערים האנגליות די עצמאיות

למרות המבנה הריכוזי של השלטון במדינה , כי הרשויות המקומיות נהנות מאוטונומיה רבה, הראו מחקרים

מה שמגביל את העיר להשיג אפקטיביות : שלדעת חברי המועצה, ב מגלה"ממצאי מחקר שנערך בארה). שם(

ח הפדרלי של המדינה והקוטביות הקהילתית סביב נושאים שונים ויוצר בעיות להתנהלות העיר הוא הפיקו

  . )Svara, 2003(שעל סדר היום העירוני 

שיש ) בלתי תלויה לחלוטין בשלטון המקומי( מופעלת ביקורת שוטפת אנגליתבשיטה ה, לפי גייסט

שאינה , אישור תקציבה של רשות מקומית-חזקות מאוד ואפשרות להטיל סנקציה של אי" שיניים"לה 

ר 'שהיא יוזמה של מרגרט תאצ, שיטה זו. עומדת בקריטריונים המנחים אותה לפי קביעת השלטון המרכזי

אשר העמידו את השלטון , את הכוח הפוליטי העצמאי של הרשויות המקומיות" לשבור"נועדה ) 1982-ב(

 בשטחים 2(נציות  פרובי26-חולקה המדינה ל, צרפתב. המרכזי בפני עובדות מוגמרות בתחומים שונים

בהן פועלים צוותים מקצועיים המכירים היטב את התנהלותן של הרשויות המקומות , )שמחוץ לצרפת
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פי יוזמה ותיאום עם -על, למבקרים המחוזיים יש סמכות להתערב בנעשה ברשויות המקומיות. בשטחן

טנסיבית של צוות ביקורת  נעשית ביקורת כוללנית ואינאוסטריהב. הנציג הבכיר של הממשל המרכזי באזור

ח לאחר "מגיש דו, השוהה ברשות המבוקרת כשבועיים, הצוות. של השלטון המרכזי ברשויות המקומיות

 שזו ביקורת המאפשרת התערבות מהירה -משמעות הדבר ).  111-122' עמ, 1999, גייסט(ששה שבועות 

  .  ביקורת שלאחר מעשהוהיא מהווה למעשה בקרה בפועל ולא רק, בפעילות מקומית לא רצויה

לעצור ביצוע החלטה ,  מושל המחוז יכול לערער בתוך חודש על החלטה של ראש הרשות,בולגריהב

בתי המשפט בבולגריה אינם נוהגים להתערב . של המועצה ולהעביר את הסוגיה לדיון בבית משפט מחוזי

ליות או גופים של השלטון בשיקול הדעת של הרשויות המקומיות ולערער על החלטות של מערכות מינה

, החלטות של בתי המשפט שלא להתערב. אולם הם כן יכולים לאשר חוקיות של החלטה מקומית, המקומי

 התחזקו בעשרים ברזילגם ב.  )Delcheva, 2005, pp.82-85(נתקלות בהתנגדות חזקה של התושבים  

 ולהתחזקותה של המדינה במקביל לקידומה של הדמוקרטיה, השנים האחרונות הכוחות האזוריים

 מדינות ובמחוזות נוספים יש משמעות וחשיבות גדולה 26-למושלים ב. 1988פי החוקה משנת -על, הפדרלית

ובדרך זו יש להם , הם מפקחים על השלטון המקומי ומקצים לו משאבים. במערכת הפוליטית במדינה

. יצוב המדיניות ברמה הלאומיתאך הם גם משפיעים על ע, השפעה על התנהגותו של השלטון המקומי

להגבלת החובות של המדינות השונות ומפעיל , באמצעות חוקים קשוחים, הממשל המרכזי בברזיל מתערב

 2000בשנת . כולל השלטון המקומי, פיקוח נוקשה גם על פעילותן הפיננסית של יחידות שלטוניות במדינה

המדינה על הוצאות ציבוריות וצמצם את העצמאות אשר ייצב  רגולציה של , הופעל חוק לאחריות פיסקלית

על המדינות וראשי הערים הוטלו הגבלות על אופן השימוש . של מסגרות שלטוניות כרשויות מקומיות

אשר הועבר , יושם ביזור בניהול השירותים החברתיים, יחד עם זאת. במשאבים ועל ההוצאות הכספיות

  . )Cheibud, et. al, 2009(לטיפולו של השלטון המקומי 

מספק מנגנוני הרתעה ובקרה בפני החלטות לא שקולות של ) 1996 (דנמרקחוק השלטון המקומי ב

אולם הוא גם מטיל , החוק הדני מבטיח אמנם אוטונומיה מרבית לשלטון המקומי. נבחרי ציבור מקומיים

 לא חוקיות או מעשים החלטות, מילוי חובה ציבורית-בגין אי, לרבות אחריות על נזקים, אחריות ישירה

אם : "בין היתר,  קובע61סעיף ראשי ). נוסח האחריות האישית והחיוב האישי בישראל(לב -שלא נעשו בתום

עונש על חברי /בסמכות הגוף הממונה להטיל קנס, פי חוק-על, מועצת הרשות נמנעת מלבצע אחד מתפקידיה

בשל (האחראי לנזקים שנגרמו , ר מועצההגוף הממונה רשאי לתבוע חב. הביצוע-המועצה האחראים לאי

חבר מועצה איננו משוחרר מאחריות אישית בשל הימנעות מקבלת החלטות או )... הימנעות מעשיה/עשייתו

  ). 208-209' עמ',  ב1999, אליא-בן" (עשייה מתבקשת

 מחייבת תהליכי קבלת החלטות אזורים אורבנייםההתפתחות בהתנהלותם העצמאית של 

בכדי שיוכלו , נון מעמיק ומתואם בין הרשויות המקומיות באזור ופיקוח הדדי בין הרשויותתכ, משותפים

פתרון משותף של בעיות יכול להביא למתן שירות . להתמודד טוב יותר עם הבעיות באזור פעילותן הגיאוגרפי

ות טוב יותר לתושבים של מספר רשויות מקומיות באותו אזור ולהידוק הבקרה ההדדית של הרשוי

אשר יוכל לבחון טוב יותר החלטות אזוריות ,  להידוק הבקרה של השלטון המרכזי–וכן , המקומיות באזור

במסגרת של ממשל אזורי , בעידן כלכלי גלובלי נדרשת פעילות משותפת של רשויות מקומיות. משותפות

, ב"ה מדינות בארה נעשו ניסיונות כאלה בכמ90-בשנות ה. המרכז מאמץ בקבלת החלטות אסטרטגיות, חזק

, אולם). הדבר דומה במידת מה לאיגודי הערים בישראל(הנמצאות באותו אזור  , על ידי מספר ערים

לאור המרכיבים הרבים הקשורים , במסגרות משותפות כאלה קשה להגיע למדיניות מוסכמת ומקובלת

יות בין התושבים ובעלי ערכים וקוטב, תפישות שונות, טווח רחב של אינטרסים שונים: כגון, בקביעתה
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המורכבות . מצביעים ומעמדות חברתיים וכלכליים שונים, משלמי מסים, קבוצות אינטרס: העניין השונים

  . הזו בכל אזור משפיעה על התנהגותם ובחירתם של מקבלי ההחלטות

ארגונית בין רשויות מקומיות באזור נתון משפיעה על ההתנהגות המקומית במרחב -התנהגות בין

גם , בין מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות ובין בעלי העניין באזור נדרש שיתוף פעולה מקומי. גיאוגרפיה

הגורמים השונים נדרשים ליצור יחסי . בתהליכי קבלת ההחלטות על עתיד האזור ובפתרון בעיות מהותיות

בהחלטותיהם הם נדרשים לשקול . גומלין מתאימים בהתמודדותם עם הצרכים בסביבתם האורבנית

שיקולים של איכות , משאבים טבעיים, טכנולוגיים, היסטוריים,  דמוגרפיים, גיאוגרפיים, היבטים כלכליים

יחסי הגומלין . המשפיעים על היחסים המקומיים באזור, התרבות הפוליטית המקומית וכדומה, הסביבה

ותפים בתהליכי העבודה והתלות ההדדית בין הרשויות המקומיות באזור יוצרים תהליכי בקרה מש

הנובעת ממדיניות , התנהגותו של השלטון המקומי באזור מחייבת קביעת מדיניות אורבנית. ההדדיים

המדיניות האורבנית תהווה קווים מנחים לקבלת החלטות . המדינה ויוצרת את מסגרת הפעולה המקומית

לעיצוב המבנים , בוש הסכמיםלגי, לקידום תהליכים מקומיים, לגיבוש תוכניות פעולה, אסטרטגיות

קווים מנחים כאלה יוצרים ממילא אמצעים לבקרה ולאיתור . ארגונים-הארגוניים ולפיתוח קשרים בין

גורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות שנועדו . סטיות של רשות מקומית החורגת מהמדיניות המוסכמת

יכולות המנהיגות המקומית וסגנון , ערכים קהילתיים: לקדם שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות הם

אופי , רמת התחרות המקומית, התועלות הפוליטיות של השיתוף, התרבות הארגונית בכל רשות, המנהיגות

: ראה גם(היחסים עם השלטון המרכזי ורמת האוטונומיה המבוקשת על ידי מקבלי ההחלטות המקומיות 

(Visser, 2002, pp.41-53 .  

כתנועה אזורית ותכנון , תהליכי קבלת ההחלטות בנושאים אזורייםשותפים ב, למשל, בהולנד

משרד התובע , משטרה, אזרחים, קבוצות אינטרס, הממשלה, רשויות מקומיות: גורמים רבים, התעבורה

אלא שגם נושאים רבים נדונים , לא רק גורמים רבים שותפים בתהליך. שירותי חירום וכך הלאה, הציבורי

הבעיות .  מדיניות האופניים וכדומה, תובלה, תחבורה ציבורית, איכות הסביבה, שותנגי:   בעניינים אלה

התקצוב והידע הארגוני מפוזרים , הסמכויות. המצריכות פתרון הן סבוכות ואין להן פתרונות סטנדרטיים

הרשויות , הממשלה אחראית לחקיקה אזורית ולתקצוב, למשל. בין הגורמים השונים המעורבים בתהליך

המשטרה ומשרד התובע הציבורי צריך , קומיות אחראיות להיות מתואמות עם המדיניות הלאומיתהמ

השחקנים . לשמוע על המדיניות המוסכמת והארגונים המקצועיים השונים צריכים לספק את המומחים

 השונים תלויים על כן האחד בשני וביחד הם יוצרים רשת המקיפה את תהליכי קבלת ההחלטות          

(Bax, 2005) .מוניציפלי כאיגודי ערים ובאזורי תעשייה-בישראל הוקמו מספר מסגרות לשיתוף פעולה בין ,

אולם למרות קרבה גיאוגרפית בין רשויות מקומיות לא התפתחו מספיק קשרי גומלין שקידמו את הפיתוח 

ה של החלטות על מיקום לרציונליזצי"תורם אמנם , מוניציפלי באזורי תעשייה-שיתוף פעולה בין. האזורי

אולם , )2005, אפלבום וחזן" (ומונע את פיצול הפיתוח, המפעלים וליתר שוויוניות בין הרשויות המקומיות

כי בניסיונות , נראה. רשויות מקומיות פוגם לעתים קרובות בהצלחת השיתוף-ניגודי אינטרסים ועוינות בין

לא , היעדים לא הוגדרו באופן ברור, ת הכנה מספקתמוניציפלי לא נעשתה עבוד-לקיים שיתוף פעולה בין

, שם(נעשו תחשיבים ראויים ולא נעשתה הערכה מספקת של נכונותן של הרשויות המקומיות לשתף פעולה 

  .כי משרד הפנים איננו יוזם ומכוון מספיק את המסגרות לקבלת החלטות משותפות, נראה). 66' עמ
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  ית וההשפעה על קבלת ההחלטות המנהיגות המקומ,  ראש הרשות2.1.4

היא , לפי הסוציולוגים. היא הדרך בה בא לידי ביטוי הכוח הפוליטי וההשפעה, לפי מדע המדינה, מנהיגות

אישיים -הפסיכולוגים  מדגישים את הכישורים הבין). עם גורמי חוץ ופנים(משקפת יכולות של תקשורת 

ונות נבחנת המנהיגות גם לפי אופי השפעתן של בשנים האחר. ואת המרכיבים באישיותם של מנהיגים

תהליך בו היחיד "י חוקרים כ"המנהיגות מוגדרת ע. הדרישות המקומיות על עיצוב התנהגותם של המנהיגים

, תפקיד מרכזי של המנהיגות הוא לספק מטרה ".משפיע על קבוצה של יחידים להשיג מטרה משותפת

למניעים ולתפישה האישית של ,  משותף העונה לערכיםבדרך של גיבוש חזון, משמעות והכוון לכלל

- כאשר יש אי. משמעי וצריך לספק כיוון ומטרה-המנהיגות המקומית נדרשת כאשר המצב הוא דו. הבוחרים

כאשר חסרה שגרה או ניסיון קודם כדי להתמודד עם , הסכמה על הכיוון של התפתחות הרשות המקומית

מעבר לגבולות , ובמצבים הדורשים משא ומתן עם גורמי חוץ) טמתח או קונפליק(המציאות הארגונית 

  . )Askim & Baldersheim, 2007 -ראה ב(הארגון 

, שהמנהיגות היא מרכיב מרכזי במשחק המורכב של שלטון מקומי, מחקרים מצביעים על כך

רשויות מקומיות   40-מסקנות מחקר  שנערך ב.  ומנהיגות דינמית  הכרחית  בעיצוב ופיתוח של טובת הציבור

שמנהיג  המבקש לסייע  לקהילה צריך  להיות  נגיש לציבור ועליו לעבוד יחד עם , באנגליה מצביעות על כך

עליו לגלות ראייה רחבה ולא , וגם אם הוא נבחר מטעם מפלגה כלשהי. הקהילה בגיבוש הצעות למדיניות

מנחה רציף וממוקד עבור קבלת ההחלטות מנהיג כזה חייב להציג קו . להיות קשור בראייה פוליטית צרה

במחקר . )Greasley & Stoker, 2008(בכדי שיוכל להגיע למטרותיו בעולם מורכב ולא ודאי , המקומיות

 52.6%כי , נמצא) 2004-2003בשנים ( ראשי רשויות ומנהיגים מקומיים באירופה 2,700 -שנערך בקרב יותר מ

 42.7%-ו, ים איכותיים היא בראש סדר העדיפויות שלהםהם בדעה שהמשימה להבטיח שירותים מקומי

 כחשוב 44.4%(הנושא של גיבוש חזון לעיר נמצא במקום השני . מאמינים שלמשימה זו יש חשיבות גבוהה

  . )Haus & Sweeting, 2006b, p.153()  חשוב מאוד- 41.6%-ביותר ו

 ערים המפגינים מנהיגות ראשי . יש משמעות רבה באופן קבלת ההחלטות המקומיותמנהיגותל

לפי ,  של המנהיגות היאתרומתה. יכולים לשפר את תהליכי העבודה ואת הביצועים של מועצת העיר

Coulson, היכולת להעביר , ייצוג ביחסים עם ארגונים אחרים, הצגת התמונה הכוללת:  ממדיםבשלושה

הניצבת בלחצים של קבוצות , ועיתמקצ, כלכלית,  בסביבה של תחרות פוליטית.)Coulson,  2007( שינוי

אשר תגלה אחריות ותוכל להתמודד עם , יש חשיבות גבוהה למנהיגות מקומית חזקה, אינטרס ובעלי עניין

ראש הרשות הנבחר צריך למלא מקום של מנהיגות פוליטית ומינהלית . הלחצים השונים בקבלת החלטות

, בדרך זו. בים המשרתים את כלל הציבורבהתמודדות עם קשיים תקציביים ובמימושם של יעדים רח

המפתח להצלחתו של ראש הרשות נעוץ . מתחזקת חשיבותו של ראש הרשות כגורם פוליטי מתאם ומאחד

למצוא פתרונות של פשרה , ביכולתו להשיג פתרונות לעימותים,  במנהיגותו הפוליטית והניהולית–באישיותו 

המשאבים העומדים לרשותו במשחק הפוליטי הזה . המקומייםוליצור תיאום פוליטי טוב בין בעלי העניין 

מאחורי ) גם לא פורמלית(מ טובה "הוא צריך להפגין יכולת ניהול מו". רישות"הם אינטראקציה ועבודת 

הגיע , במחקרו בערים גדולות, Svaraגם . דעים סביב דרכי הפעולה הנדרשות-הקלעים ויכולת ליצור תמימות

כה להיות משתפת באופן ניהול המועצה ושראשי הערים צריכים להסתמך פחות על שמנהיגות צרי, למסקנה

  .  (Svara, 1990, p. 221)כוח ועל עימות ולבטא יותר את המנהיגות 
במטרה לקיים ולהבטיח , מערכת השלטון המקומי באירופה עוברת שינויים מבניים בולטים

י ומשברים כלכליים ותקציביים חייבו את השלטון האיחוד האירופ, הגלובליזציה. מנהיגות מקומית יציבה

לקבוע מדיניות , המקומי להציב מנהיגות מקומית שתהיה מסוגלת להתמודד עם האתגרים הקשים
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. אחד האתגרים האלה הוא קביעת מדיניות מתואמת בין סקטורים וקבוצות אינטרסים שונות. וליישמה

ר שינוי של קשרי גומלין הדוקים יותר עם שחקנים השלטון המקומי המסורתי בכל המדינות באירופה עב

מנהיגות בשלטון המקומי מוגדרת ומעוצבת על ידי המקומות בהם היא . )Wollmann, 2004(פרטיים 

סגנון .  סוגים שונים של מנהיגים מקומייםנדרשיםברשויות שונות ובזמנים שונים כי , ומוסכם, מנהיגה

מנהיגות . ה במקום אחד יכולים להיכשל לחלוטין במקום אחרומודל המנהיגות הפועלים בצורה מבריק

אלא גם קובעת ומעצבת את , שלא רק מספקת את השירותים הנדרשים לתושבים, מקומית חזקה היא זו

מנהיגים אלה עושים זאת באמצעות ארגונים יעילים ובמסגרת תרבות . כיוון הפעולה של הרשות המקומית

מנהיגות מקומית מצליחה צריכה לפעול . ליחו ליצור במערכת המינהליתשהצ, וערכים ארגוניים מתאימים

מנהיגות טובה אמורה . כשגם חשוב לקשור היטב בין שלושתם, ניהולי וקהילתי, פוליטי: בשלושה מישורים

ולהפעיל תהליכי ,  כמה מטרות ברורות ואבני דרך להערכת ההתקדמות-ובמסגרתו ,  לקבוע חזון רחב

, מנהיגות ניהולית יציבה חשובה בתהליכים אלה. ח בהם שותפים חברי המועצה והעובדיםתקצוב ארוכי טוו

  . )Kerslake, 2007(במחויבות ובהתמדה שהיא משדרת לנבחרים ולעובדים כאחד 

במיצוי כל , תהליך קבלת ההחלטות מוצלח איננו יכול להתבטא בהחלטה הסופית הקולקטיבית

בתהליך קבלת ההחלטות המקומיות המנהיגים נדרשים . תהליךהרצונות של כל הפרטים המשתתפים ב

ולהתחשב ברוב , כמכוונים את בחירתם, להפעיל את שיקול דעתם הפוליטי ואת ערכיהם הבסיסיים

רק בשביעות הרצון של , תהליך קבלת ההחלטות הפוליטי איננו יכול להימדד בסופו. המתקבל במועצה

 האם הוא יהיה שבע רצון –. א יחסית לפרט ולנקודת המבט שלומכיוון ששביעות רצון זו הי, התושבים

זו איננה מדידת שביעות רצון ? מרמת האבטלה בעיר וכדומה, מהתכנון העירוני, מרווחתו, מרמת השירות

שביעות הרצון יכולה להימדד במידת השיתוף בקבלת ההחלטות . פעמי-של לקוח המקבל מוצר או שרות חד

מיסוד ופיתוח . )Haus & Sweeting, 2006(ם של התושבים בנקודת זמן מסוימת ובמידת סיפוק האינטרסי

, מחייבת מנהיגות משותפת, בניית מטרות משותפות. של מחויבות למטרות דורשים מנהיגות חזקה

  . Svara, 2006): ראה גם(בכללם חברי מועצה ויריבים פוליטיים , המקשרת בין השחקנים העיקריים

בעוד אחרים , המצטרפים לפוליטיקה המקומית מתוך דאגה לנושאים מקומייםישנם פעילי ציבור 

היא לצבור ניסיון והכרה , במקרה האחרון, דאגתם. עושים זאת כנקודת מוצא לקריירה פוליטית בעתיד

מנחים גם את דרך קבלת , במקרה זה, השיקולים המפלגתיים.  כבסיס להתקדם בעתיד בפוליטיקה הארצית

 Chandlerמציע , על השאלה כיצד מנהיגים מקומיים מקבלים החלטות. שאים המקומייםהחלטותיהם בנו

גופים בשלטון המקומי נשלטים : י התיאוריה האליטיסטית"עפ. 1:  שתי אפשרויות)Franek, 2005: אצל(

   . או פקידי ממשל בולטים/הקשורות עם אנשי עסקים ו, על ידי קבוצות קטנות של נציגי מפלגות פוליטיות

האנשים בעלי הסמכות העליונה לקבל החלטות מקומיות מחויבים לקבל : לפי התיאוריה הפלורליסטית. 2

בדרך העונה על הדרישות של קבוצות המייצגות את , אם הם מעונינים  להישאר בתפקידם, החלטות

פי הערכת ישפטו אותם הבוחרים ל, בסופו של דבר. התושבים ומבקשות לקדם את צורכי הקהילות השונות

  . )Franek, 2005(תרומתם לרווחת הישוב 

הקובעת  (מנהיגות פוליטית: כמה סוגי מנהיגות דמוקרטית ישפיעו על תפקודו של השלטון המקומי

מנהיגות , )המנווטת את המינהל להשגתם של יעדים פוליטיים (מינהלית-מנהיגות פוליטית, )ערכים ומדיניות

המתוכננת והמבססת את , המובנת (מנהיגות ניהולית, )דים פוליטייםהמגייסת את הציבור ליע (ציבורית

שדמוקרטיה מקומית היא סבוכה , בכל אלה יש לזכור).  יחסי הגומלין השונים בפעילות המינהלית השוטפת

המצופה , היא חלק ממערכת פוליטית רחבה יותר. משום שהיא איננה מערכת פוליטית אוטונומית, יותר

למלא את , לספק שרות מבוקש לקהילה המקומית, דרים ביעילות ובאחריותלמלא תפקידים מוג
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התפתחותו של השלטון המקומי בשנים האחרונות . האינטרסים המקומיים ולייצגם מול השלטון המרכזי

הרשות המקומית הופיעה יותר . חייבה תיאום טוב בין גופי הממשל השונים המספקים שירות לתושבים

. בתפקיד זה בולטת חשיבותה של המנהיגות המקומית. ן השירותים השוניםויותר כגורם מתאם בי

הבליטו את חשיבותם של מקבלי  ההחלטות  ) accountability(התחזקותה של הבקרה ומערכות הדיווח  

שנהגו לפעול בתהליכי קבלת , מפלגות פוליטיות. המקומיים ואת התשומה שלהם בקבלת החלטות ציבוריות

הן .  התקשו לעשות זאת בסביבות סוערות המחייבות קבלת החלטות רבות ומהירות,החלטות מובנים

והמנהיגות המקומית נדרשה לאמץ , התקשו לספק את מירב האינטרסים בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן

הלחץ הציבורי על המנהיגות המקומית גבר והיא נדרשה . הסדרים מבניים חדשים לתהליכי קבלת ההחלטות

, ושחקנים עצמאיים, כאשר בזירה פועלים יותר שחקנים בכלל, לאור הצרכים המשתנים, ותלהגיב במהיר

  . )Haus & Sweeting, 2006(בפרט 

בשיטות השלטון המקומי השונות שהתפתחו באירופה ניתן להבחין באופן כללי בין המדינות 

בצד , אשי הרשויותבדרום התפתחה שיטה של מנהיגות אישית חזקה של ר. הדרומיות למדינות בצפון

בצפון מאופיינת השיטה ברמה גבוהה יותר של . אוטונומיה חוקית חלשה של הממשל המקומי ושל הנבחרים

בדומיננטיות חזקה יותר של  המפלגות הפוליטיות , במנהיגות מקומית חלשה יחסית, "לגליות מקומית"

 & Haus(הרווחה הממשלתית ובפיקוח חזק יותר של הוועדות השונות האמורות ליישם את מדיניות 

Sweeting, 2006b(.  

  על אופי תפקודם של הארגונים במערכת ,Svara - וMouritzenלפי , שלוש גישות עיקריות משפיעות

התפישה בגישה : שלטון עממי. מנהיגות פוליטית ומקצועיות, )layman rule(שלטון עממי : השלטון המקומי

ליטיות צריכים להיות מעורבים בצורה פעילה ואפקטיבית בקבלת שהתושבים הנבחרים למשרות פו, זו היא

וכתובת לפניות הציבור באשר , הנציגים הנבחרים משמשים חוליה מקשרת בין התושבים לממשל. ההחלטות

על הפוליטיקאי להיות קשוב ולהגיב , כמי שנותן דין וחשבון לבוחריו. לתפקוד המערכת המינהלית

פעילותו ומידת מעורבותו של הפוליטיקאי העממי , לאחר שנבחר. פן מתמידלדרישותיהם של התושבים באו

 היא אירלנד. יכולה להיעצר או להיות מוגברת במסגרת המבנים והכללים שנקבעו לעבודת השלטון המקומי

בשלטון המקומי בה אין ועדת הנהלה וגם . דוגמא קיצונית להיעדר מסגרת מובנית לעבודת הממשל המקומי

אשר עובדת באופן ישיר עם , בה יש מועצה עם ועדת הנהלה, שוודיהבקצה השני עומדת .  ייעודיותלא ועדות 

באופן שוטף ובפעילות , שמעורבות ומחויבות ליישום המדיניות, מנהל העיר ואל מול הוועדות הייעודיות

  . )Mouritzen & Svara, 2002(יומית -יום

 - ראש העירייה (מועצה נקרא גם ראש הרשות למרות שראש ה,  אין ראש רשותשיטה השוודיתב

mayor (ראש המועצה  . והוא נהנה ממשכורת מלאה)ה- mayor ,לא נבחר לתפקידו זה ) פורמלי-הבלתי

הוא למעשה מתאם אסטרטגי בין הדרג הפוליטי לפקידות . י הרוב במועצה"אלא נבחר ע, באופן ישיר

לראש המועצה . הכרחיים לעיצוב המדיניות וליישומהיחסי הגומלין בין שני הדרגים חשובים ו. הבכירה

זוהי אמנות של איזון עדין בדרך . מוביל את תהליכי קבלת ההחלטות במועצה. 1: ארבעה תפקידים מרכזיים

 שההצעות יתקבלו על דעתה של הפקידות במערכת –שתבטיח ייצוג של מפלגתו הפוליטית ומאידך 

בדרך של שליטה על מתחים ועימותים ,  כמערכת פוליטית אחתמוביל את הרשות המקומית. 2. המינהלית

אלא יצירת יחסי אמון עם האופוזיציה הפוליטית , זה לא מחייב רק גישה פוליטית. פוליטיים ואידיאולוגיים

זה כולל . הוא מוביל את ההתפתחות של הסניף הפוליטי של המפלגה. 3". לשחק כעכביש ברשת הפוליטית "-

עליו ליצור הבנה וערכים משותפים . דיאולוגיים הקשורים בעתידה של הרשות המקומיתדיון בנושאים אי

.         זה נעשה לעתים קרובות בהשפעה  כבדה של הפוליטיקה הלאומית. בין הנציגים הנבחרים של מפלגתו
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ת זה כולל תיאום הפעילויות של הרשו. הוא מוביל את הרשות המקומית כשחקן אחד בסביבתה הרחבה. 4

. ל"ייצוג המועצה מול רשויות ממלכתיות וארגונים פוליטיים במדינה וקידום קשרים בינ, עם רשויות שכנות

הכנת דוחות ומסמכים לקביעת : כגון, זה כולל מגוון פעולות. ראש המועצה משרת את המועצה הנבחרת

לספק , ספיים ודמוקרטייםכ, לוודא שהצעות שונות מוכנות כראוי ונותנות מענה להיבטים חוקיים, מדיניות

  . לקבל מידע מגופי מינהל שונים, מידע בנושאים שונים שעל סדר היום

היא הגוף הדומיננטי , ) חברים17- ל11כ בין "בד(המורכבת מלפחות חמישה חברים , ועדת ההנהלה

וב ועדת ההנהלה היא לר. והיא למעשה הממשלה המוניציפלית הבלתי פורמלית, בהנהגת הרשות המקומית

ותפקידה הוא להנחות ולתאם את הפעילויות של , הנבנית מההרכב היחסי של חברי המועצה, הקואליציה

ועדת ההנהלה מביאה את התקציב . השלטון המקומי ולפקח על הוועדות האחרות ועל יוזמות מוניציפליות

בחרים על ידי אשר חבריהן נ, הוועדות האחרות. לאישור מליאת המועצה ומוציאה לפועל את החלטותיה

להבטיח שפעילותן . 1: עוסקות בתחומי מדיניות מוגדרים  ויש להן שתי משימות עיקריות, מליאת המועצה

לקבל החלטות בנושאים שהואצלו . 2. היא ברוח הקווים המנחים והיעדים של המליאה והרשויות הלאומיות

. עם המליאה ועם ועדת ההנהלהביחסיהן , הוועדות הן אוטונומיות במידה רבה. להן על ידי המליאה

אין לוועדת ההנהלה אפשרות ,  אשר הם בסמכות הוועדה המתאימה, בהחלטות בנושאים ממלכתיים

). בדיוק כמו בישראל(ועדת ההנהלה יכולה למנות את עצמה כוועדה מיוחדת לנושא מסוים , אולם. להתערב

דת ההנהלה ברשויות מקומיות רבות              גדל כוחה של וע, לאור הגידול בלחץ הפיננסי בשנים האחרונות

)Montin, 2005(.  

הגישה של .  יש הבחנה בין הגישה של המילטון לזו של  מדיסוןאמריקאיתבמסורת הפוליטית ה

בתחרות בין ערכים , מדיסון מדגישה את החשיבות של טווח רחב של שחקנים בתהליכים הפוליטיים

ה מעצימה את השלטון העממי ונותנת דגש לפלורליזם בתהליכי הממשל הגיש. ובמערכת של איזונים ובלמים

כמי , הגישה של המילטון נותנת דגש למנהיגות מרכזית ולדומיננטיות של המנהיג הפוליטי. ובהחלטותיו

לפוליטיקאים יש  חשיבות גדולה בלהעלות נושאים בוערים : מנהיגות פוליטית. שמוביל את קבלת ההחלטות

להקצות , לקבוע כיווני פעולה, להציע יוזמות לתוכניות ולפרוייקטים, ליזום החלטות, ציבוריעל סדר היום ה

התפישה של המילטון מקדמת את ". לגרום לדברים לזוז "–להשיג פשרה ולגייס את התושבים , משאבים

ת העקרונות האלה של המנהיגות הפוליטית ומעצימה את כוחם של הפוליטיקאים כמקבלי החלטות במערכ

כשברובן הגורם , המנהיגות הפוליטית מאורגנת בצורה אחרת במדינות שונות. ממשל מאורגנת וחזקה

גם אם במדינות מסוימות הוא נושא תפקיד בעל אופי טכסי או משמש , הפוליטי המרכזי הוא ראש העירייה

  . )Mouritzen & Svara, 2002(כראש המועצה בישיבותיה 

הוא איננו יכול להיות .  עם רשימת מועמדים ונהנה מרוב במועצהראש הרשות נבחר יחד, איטליהב

הפוליטיקה של ראש הרשות ושל המפלגה משולבות זו בזו . אלא בבחירות מקומיות חדשות, מודח מתפקידו

 ראש הרשות נבחר בנפרד מהמועצה אנגליה ובגרמניהב. והמפלגה כפופה למדיניותו של ראש הרשות החזק

כאן אנו מוצאים . לראש הרשות הם עצמאיים ואינם מינוי של המפלגות המקומיותוהמועמדים , המקומית

במודל . )Haus & Sweeting, 2006(אשר עומד גם בראש המערכת המינהלית , ראש רשות אוטונומי

עליו לצרף למדיניותו . לראש הרשות תפקיד משמעותי בהיותו גם ראש המועצה וגם ראש ועדות, גרמניה

כשהוא ממשיך להיות משויך , "כיפוף ידיים"בדרך של שיתוף ולעתים גם ב,  פוליטיותקבוצות ומפלגות

בהתמודדות מוצלחת עם . מפלגתי-המשחק הזה מאופיין במכניזם פוליטי. למפלגה פוליטית כראש הרשות

על ראש הרשות לחפש תמיכה פוליטית בדרך של שיתוף , המפלגות הפוליטיות וקבוצות מקומיות במועצה

הוא נגיש , בתפקידו הכפול כראש המועצה וראש הרשות. פוליטי-במקום בסגנון כוחני ותחרותי, חברתי

גם , מה שמאפשר לו לשחק כבעל המקל והגזר בפוליטיקה הפנימית, תקציב וכל השאר, למשאבים של מידע



 

 26

י המועצה " עפועלים לצדו של ראש העירייה סגנים הנבחרים, ברוב הרשויות המקומיות בגרמניה.  מול סגניו

 ,Wollmann( לראש הרשות -אולם הם כפופים ישירות לאדם אחד , וממונים על מחלקות ברשות המקומית

2004( .  

 למנהיגות מסמך הקובע את מדיניותה באשר 1997 פרסמה בשנת בריטניהממשלת הלייבור ב

מדיניות זו  הפכה 1998-ב.  בריטניהשותפות ואיכות עבור התושבים בערים בכל , להביא חזון: המקומית

 כאשר , שמנהיגות יכולה להופיע בצורה האפקטיבית ביותר,המסמך קובע.  בכללותןהמועצותאחריות של ל

 הממשלה מעונינת לכן.  החלטות למי יש את הכוח לקבל) לנבחרים ולשותפים פוטנציאליים( לכל ברור

ים הבאות התגברה המגמה לחזק את בשנ. העירוניתחזק ומנהל את המערכת , במודל של ראש עירייה נבחר

ויש להם גם את האפשרות (מנהיגים טובים יודעים לאן הם הולכים . )Coulson, 2007( המנהיגות המקומית

 ולתפקודה של אנגליה הייתה טובה לשלטון המקומי ב21- שהמאה ה,Leeseטוען , ובמובן זה, )לקבוע זאת

 קביעת -ותפות בקביעת האסטרטגיה המקומית חיזוק המנהיגות המקומית וש. המנהיגות המקומית

הביאו לקביעת מדיניות ויצרו מסגרת עבודה  ,אסטרטגיות לקהילות השונות והסכמים מקומיים אזוריים

הדבר בא לידי ביטוי טוב ברשויות חזקות . שאפשרה לקבץ את השחקנים המרכזיים לעבר חזון משותף

שבניגוד למה שהיה , קובע) 2006לשנת (סטר 'שנתי של מנצח ה"הדו, למשל. וברשויות בעלות מנהיגות חזקה

והיא מאופיינת בנכונות , מוניטין של מתן שירות, יכולות מינהליות, בעלת יציבות פוליטית"העיר היא , בעבר

ברצון לעשות עבודה , בשאפתנות, בנכונות להיכנס לשיתופי פעולה, לקבל החלטות אמיצות לטווח ארוך

  . )Leese, 2007(" רכיבים השונים של המקוםאיכותית  ובהבנת המ

כי  ראשי ערים מייצגים מנהיגות , עולה,  רשויות מקומיות באנגליה40שבחן , מתוצאות מחקר

ראשי ערים מביאים לידי ביטוי בצורה ". קבינט-מנהיג"מאשר ברשויות בשיטה , בולטת יותר מול הקהילה

המועצות אותם הם מנהיגים . ם הקשורים בהנהגתםטובה יותר יחסי שיתוף פעולה עם הגורמים השוני

והם , הדורשים תשומות ממגוון רחב של שותפים, מתמודדות בצורה טובה יותר עם נושאי מדיניות מורכבים

במידה , הצלחתם של ראשי ערים קשורה. כ כבעלי קשרים טובים יותר עם השותפים השונים"נתפשים בד

בצורת המנהיגות של ראש .  הזוטרים בתהליכי קביעת המדיניותבתחושת השייכות של חברי המועצה, רבה

ובעלי " שקופים", "פתוחים"עירייה ניכרת התקדמות גדולה יותר לכיוון של תהליכי קבלת החלטות 

יש יחסי " מצליחים"לראשי ערים ולראשי מועצה . מחויבות גדולה יותר מאשר בצורה של ראש מועצה

אולם הם לא מעודדים בהכרח  גם , )להנהלה(מצטרפים אליהם לקבינט  עבודה תקינים עם חברי המועצה ה

ראשי ערים מוצלחים יותר מאופיינים ביכולת קבלת החלטות . שייכות ומחויבות של חברי המועצה הרחבה

על , הם מצליחים להגיב בהחלטות מהירות. הנובעת ממנגנונים מתאימים הנמצאים בסביבתם, טובה יותר

  . )Greasley & Stoker, 2008(ים להשיג מהציבור מחויבות ואהדה להחלטותיהם ומצליח, פי הצורך

שיכולת שיתוף של הקהילה לטווח ארוך ובאופן יציב  , מראה) אנגליה(מחקר שנערך בבריסטול 

מעורבות הקהילה . יכולה להיבנות בקצב איטי ובהגדרה ברורה של הכללים המכוונים את תהליכי העבודה

מאפשרת חשיפה לשיקולים , פרוייקטים מספקת מנהיגות הנהנית מלגיטימיות דמוקרטיתבתכנון וביצוע 

בניית . מאפשרת שמיעת דעות שונות ויוצרת פורומים אלטרנטיביים לויכוח ולדיונים משותפים, מקומיים

מנהיגים מקומיים יכולים לשחק .  אמון הדדי הכרחית ליצירת מנהיגות מקומית וקהילה מעורבת ותומכת

פקיד מרכזי בהבטחת המשאבים הנדרשים ליישום תוכניות אסטרטגיות ולמימושם של האינטרסים של ת

  . )Stewart, et. al, 2004, p.4(קהילתם 

המוביל את ההחלטות המקומיות ,  ראש העירייה הוא דמות מרכזית,צרפתבפוליטיקה המקומית ב

 לא ברור פינלנדב. ערכת הארגונית המינהליתועל המ) המועצה(והמפקח בצורה אפקטיבית על הגוף הפוליטי 
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בכמה רשויות .  ראש המועצה הוא לרוב הפוליטיקאי הבכיר ולא ראש העירייה. מיהו המנהיג הפוליטי בפועל

ברשויות .  הוא ראש ועדת ההנהלה–באחרות , מקומיות ראש המועצה הוא המנהיג הפוליטי המרכזי

. אולם תושבים רבים מכירים בו כדמות המרכזית, וח העליוןלראש העירייה אין את הכ,  רבותאמריקניות

ר המועצה מאפשרת לו להפעיל את המועצה בצורה מאוחדת ולכוונה כראוי בקבלת "אם אישיותו של יו

הוא יכול לספק מנהיגות אפקטיבית הן לחברי המועצה והן לצוות הניהולי                                  , החלטותיה

)Mouritzen & Svara, 2002(.ראש העירייה הנו כוח חשוב מאוד בייזום מדיניות בערים של , ב"ארה  ב

ככל שהמועצה מעונינת ביותר .  וזה יכול להוביל אותו לעתים לעמדת ריחוק מהמועצה, מועצה-ראש עירייה

עירייה וחוסר כך יכול להיווצר מתח עם ראש ה, מידע על חלופות של מדיניות ועל ביצועי המערכת המינהלית

ב " חברי מועצה בערים גדולות בארה664שנערך בקרב , ממצאי מחקר. הסכמה בדבר המדיניות והיעדים

 מחברי המועצות 57%-מראים שכ, ובחן את הערכת חברי המועצה בנושאים שונים)  תושבים25,000מעל (

,       וד לייזום המדיניותהעריכו את ראש העירייה כחשוב מא, מועצה-בערים הפועלות בשיטת ראש עירייה

 מחברי המועצה העריכו את ראש 40%-כ, מנהל-בערים בשיטה של מועצה.  העריכו אותו  כחשוב33%-ו

מנהל -כי גם ראש העירייה בשיטה של מועצה, ניכר.  כחשוב- 36%-העירייה כחשוב מאוד בייזום מדיניות ו

 כל - ראש העירייה או המנהל –הממונה . יניותיכול לספק מנהיגות משמעותית בעצוב ובהנחיית קביעת המד

לעתים הם יכולים לעשות זאת . אחד מהם תורם תרומה משמעותית בייזום ובעיצוב המדיניות העירונית

הם גם יכולים להתעמת זה בזה ולפעול , מאידך. תוך כדי תמיכה וחיזוק האחד את השני, במאמצים נפרדים

נוכח , נמצא את  התיאום בין השניים, אולם לרוב. ת ההחלטותללא תיאום ובהסתרת מידע בתהליכי קבל

המועצה וראש העירייה בערים של ,  לעומת זאת. האחריות וחובת הדיווח שיש למנהל העיר מול המועצה

אם כי רוב חברי . תוך כדי עימות הדדי, מועצה פועלים לעתים בכוחות נפרדים ובגישות שונות-ראש עירייה

. Svara, 2003, pp.49-52)()  21ראה נספח (הקשרים עם ראש העירייה כחיוביים המועצה מעריכים את 

הוא ריכז . הפגין ראש עיריית קייב גישה ריכוזית בניהול העיר, 1999לאחר הבחירות בשנת , אוקראינהב

בידיו את כל ההתנהלות התקציבית של העירייה ונטל לידיו את כל ההחלטות על ההוצאות הכספיות או על 

אשר באו , שהתנהלות זו של המנהיגות המקומית הביאה דווקא להצלחות, מסתבר. תקשרויות העירוניותהה

 אירלנדב. )Kolisnichenko et. al, 2005(לידי ביטוי בפיתוח מסיבי של העיר במגוון רחב של תחומים 

  . סוימיםבמצבים מ" מבוכה ניהולית"נעדרים ראשי הרשויות כוח עליון ומעמדם אף מוגדר לעתים כ

מנהיגות עממית יכולה להיות אפקטיבית בכך שהיא מייצגת נאמנה את דרישות : מקצועיות

אולם היא יכולה גם להתעלם מהדרישות הללו ולהזניח טיפול בבעיות , התושבים ונענית ללחצים הספציפיים

, פוליטיקאים. ןאשר תושבים לא תמיד מודעים להן או מעדיפים אפילו להתעלם מה, ארוכות טווח של העיר

אשר חסרים מומחיות וידע מקצועי בנושאים ניהוליים , הם לרוב חובבים, כולל ראשי ערים במשרה מלאה

, המערכת המדינית בשלטון המקומי צריכה אמנם את האנרגיות והשאפתנות של הפוליטיקאים. וממשליים

עלאת הצעות לאור ניסיונן של ה, אולם גם דורשת מערכות מקצועיות של ניתוח בעיות וחשיבה אסטרטגית

המשכיות ומחויבות למטרות קודמות ושימוש , שירותים הניתנים בעקביות ובהוגנות, רשויות אחרות ובכלל

השלטון המקומי נדרש אנשי מקצוע המביאים תפישה רחבה , בכדי להשיג יעילות. מושכל במשאבים

 אנשי המקצוע צריכים להגיב לצרכים ,בעוד שהפוליטיקאים נענים לדרישות. ומאוזנת וניסיון קודם

   .)Mouritzen & Svara, 2002, pp.12-13, 51-53(ולהתמקד באמצעים  

. השלטון המקומי ניצב מול דרישות גבוהות ונדרש לספק צרכים מיידיים של התושבים, פוליןב

דום שהפוליטיקאים המקומיים בפולין מגלים אחריות ופועלים לקי, ממצאי מחקר מצביעים על כך

הלחצים והדרישות של גופי שירות , אולם. קהילותיהם ולפיתוח הכלכלי של הערים אותן הם מייצגים

איננו מאפשר , התקצוב הממשלתי המוגבל וחסרונו של סיוע חוץ לפיתוחן של יוזמות מקומיות, מקומיים
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ולין היא של ראש המנהיגות המקומית בפ. השקעה מספיקה של זמן וכסף בתוכניות כוללניות ארוכות טווח

. ראש העירייה נבחר בבחירות אישיות ומעמדו התחזק באופן משמעותי בשנים האחרונות. העירייה או סגנו

מהווים את המקור , ושאינם עומדים לרשותם של אחרים, המשאבים הארגוניים העומדים לראש העירייה

בולטת נוכחותו של ראש , משפיעיםבין כל הגורמים ה. החשוב ביותר של ראש העירייה לייזום פרוייקטים

הבוס " הסגנון של -סגנון המנהיגות הנפוץ הוא סגנון ריכוזי . בקידומם של פרוייקטים) או סגנו(העירייה 

ראש העירייה , בעיר גדולה. השוני בסגנונות המנהיגות הוא גם פונקציה של גודל העיר. בעל החזון" העירוני

ראש העירייה הוא הגורם הדומיננטי , בעוד שבעיר קטנה ובינונית, םחייב לשחק מול שחקנים גדולים נוספי

  .)Stewart, et. al, 2004, p.18(בבמה של הפוליטיקה המקומית 

  

השינוי .  משפיע על מעמדו ועל יכולתו לקבל החלטות וליישמן אופן בחירתו של ראש הרשות המקומית2.1.5

מיקד את ראשי הערים ביישום ,  ראש העירייהשהביא לבחירה ישירה של, אנגליהבשלטון המקומי ב

שהם האחראים לביצוע , הבחירה הישירה שכנעה את ראשי הערים. תוכניות ובביצוע הנדרש לניהול העיר

חיזקה הבחירה הישירה את ראשי , גרמניהגם ב. וכי הזרקורים יופנו בסופו של דבר לעברם, ולכישלון

הם התמקדו בקידום . פלגתית ועסקו בפיתוח חזון מקומיהם התייחסו פחות לאידיאולוגיה המ. הערים

 ,Svaraלפי , היה להם, למרות שראשי הערים התחזקו, אולם. פרוייקטים קטנים ובביצוע שינויים במדיניות
הם כיוונו את מאמציהם להנחיית המערכת המינהלית ולקידום . קשה להשיג תיאום ואחדות במועצה

כשהמכוונות הייתה להפגין לתושבים ביצועים מוכחים , תמיכת המועצהאשר ניתן לבצע גם ללא , תכניות

במקום להתמודד מול מועצה עוינת , ראשי הערים בגרמניה התמקדו בביצוע. של ראש העירייה הנבחר

 1999לאחר הבחירות של שנת , למשל, בעיר היידלברג. )Svara, 2006(ולנסות לקדם בה יוזמות מדיניות 

דבר שהגביל אותה ביכולת לקבל החלטות ודרש , להתמודד עם שבע מפלגות במועצהנאלצה ראש העירייה 

העיר התנהלה ללא קואליציה ברורה . ממנה להשקיע מאמץ בהשגת רוב לפני כל קבלת החלטה במועצה

אשר סייעו להתמודד עם קבלת , הפתרון היה להוביל מספר יוזמות משותפות. וללא תוכנית פוליטית מוגדרת

פעלה , בהתמודדות  עם הבעיה בהרכבת הקואליציה. הבודדות במסגרת חזון ותוכניות משותפיםההחלטות 

הבנה , כשהיא מנסה לבסס תהליכים של דיאלוג, "תקנוני"ו" משימתי"ראש העירייה  בסגנון מנהיגות 

ובעיקר היא הפגינה ניסיון לגשר בין כל השחקנים העיקריים . וקונצנזוס עם הציבור בדרך להשגת מטרותיה

קבלת החלטות . 1: הדבר כלל את הצעדים הבאים.  במועצה–בזירה של קבלת ההחלטות הפוליטיות 

יצמצמו את ההתנגדות של חברי המועצה , אשר תתמקדנה בתכנון וביישום החלטות המועצה, נוהליות

עיצוב . 2). סביב שולחן המועצה(של העיר " גבוהה"כפרטים ויחלישו את הקונפליקטים בפוליטיקה ה

כולל שילוב הקהילה בתהליכים והפניית לחץ האזרחים , וקביעה של כללי עבודה ונהלים ממוסדים לתכנון

.              קביעת מסגרת רחבה לתכנון במסגרת תוכנית מורכבת להתפתחות העיר. 3. אל מול חברי המועצה

–הדגשת האחריות המינהלית . 4

．
וע ושיפור התיאום בין המשרדים  שיפור התקשורת בין ההנהגה לדרגי הביצ

שימוש בתקשורת מתאימה . כדי לגשר בין הגורמים השונים, שימוש בכריזמה אישית. 5. הקשורים בתהליך

  . (Haus & Klausen, 2004) תוך הפעלת סגנון מנהיגות של חזון ושכנוע , הגורמים השונים" תמרון"ו

בדומה לשיטה (י המועצה הנבחרת "חר עראש הרשות המקומית בגרמניה  יכול להתמנות או להיב

הרחבת הבחירה הישירה ). בדומה לשיטה הנשיאותית(י הציבור "או להיבחר ישירות ע, )הפרלמנטרית

חיזוק פוליטי של האזרחים . 1: יצרה שני כוחות בפוליטיקה של השלטון המקומי, 90-בגרמניה משנות  ה

בצד . אך גם חובת הדיווח שלהם לציבור, גות המקומיתחיזוק היכולות של המנהי. 2).  חיזוק הדמוקרטיה(

במיוחד נוכח , עלתה הדרישה להצבת ראש רשות בעל יכולת למשול, הרחבת הבחירה הישירה בגרמניה

המסוגל , הרפורמות נעשו בכיוון של בחירה ישירה של ראש רשות חזק. בעיות הממשל והמשבר התקציבי
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המינהל "במסגרת ההתפתחות של , 90-בהמשך שנות ה. מקומיתלהבטיח שלטון ומינהל תקין של הרשות ה

התגברו הדרישות והכללים לניהול תקין  בהנהגת השלטון המקומית ובאופן קבלת , "הציבורי החדש

נוצר תהליך של חיקוי ולמידה בין הרשויות ). באופן ישיר(במיוחד אצל ראש הרשות הנבחר , החלטותיה

באפקט (אשר שידרג בסופו של דבר ,  )שהונהג בדרום גרמניה, קממודל ראש הרשות החז(המקומיות 

ל בנושא זה ומרפורמה שהונהגה "נלמד גם מהניסיון הבינ. את הניהול בשלטון המקומי במדינה") דומינו"

השינויים יצרו קונפליקט מסוים . במסגרתה נבחר ראש הרשות באופן ישיר, בשלטון המקומי באיטליה

: הקונפליקט התמקד בסוגיה. לבין המועצה הנבחרת) באופן ישיר( הרשות הנבחר בקשרי הגומלין בין ראש

או גם בעלת סמכות לקבל החלטות , האם המועצה היא גורם העוסק רק בקביעת מדיניות בנושאים כלליים

  .  סמכות שראש הרשות נטל לידיו-מהותיות 

שאים שוליים ושוטפים המינהל הציבורי החדש צמצם את סמכויותיה של המועצה להתערב בנו

, למשל) Hessen(באזור הסן  . ומיקד את פעולתה בנושאים עיקריים של בחינת וקביעת מדיניות, במינהל

המועצה המשיכה לתפקד כגוף קולקטיבי .  שנים8- שנים והמועצה ל6-ראש הרשות נבחר באופן ישיר  ל

במקומות אחרים נורדריין . שותאשר ביכולתו לקבל החלטה ברוב קולות על הדחתו של ראש הר, חזק

ניתן ) במזרח גרמניה לשעבר) (Sachsen(ובסשן )  במערב גרמניה לשעבר) (Nordrhein-Westfalen(ווסטפלן 

אשר בא לידי ביטוי ביכולתו לקבל החלטות ולהנחות את הדרג , לראש הרשות הנבחר מעמד חוקי חזק

כשביכולתו להתערב ולקבוע ,  וכראש כל ועדותיהבאותה עת הוא תפקד גם כראש המועצה. הניהולי המקומי

לבחור מתוכה את יושב , במקומות אחרים נשאר הכוח בידיה של המועצה הנבחרת. את סדר היום השוטף

בחירתו של ראש . מצב זה בא לרסן את העלייה בכוחו של ראש הרשות הנבחר באופן ישיר. ראש הרשות

הגבירה את כוחו מול המועצה , ) שנים9- ל6מסוימים בין ובאזורים ( שנים 5הרשות לתקופה העולה על 

ישנם מקומות בהם מתקיימת בחירה ישירה של ) לשעבר(במערב גרמניה . הנבחרת וחיזקה את מנהיגותו

הניסיון בשנים אלה מצביע על יחסי גומלין תקינים ועל יחסים .  שנה50-מזה כ, ראשי הרשויות ואזורים

שהבחירה הישירה תתבטא בסמכויות :  וזאת בניגוד לתחזיות. ר למועצותמאוזנים בין ראש הרשות הנבח

משתנים מוסדיים ותרבותיים שונים התפתחו במועצות . יתר של ראש הרשות ובפגיעה דמוקרטיה המקומית

ר "מעמדו של היו. ר נבחר"במקום גידול מופרז בכוחו של היו, "איזונים ובלמים"אלה והבטיחו מערכת ש 

אין עדיין עובדות אמפיריות מוצקות המוכיחות את ההצלחה . ן בפרופיל מקצועי ולא עממיהנבחר מאופיי

מחקרים (של הבחירה הישירה של ראשי הרשויות בדרום גרמניה על תפקודן הכללי של הרשויות המקומיות 

 על בסיס של ראיונות שבוצעו עם, אולם). שנעשו בראשית שנות האלפיים לא הצליחו להוכיח קשר כזה

שחקנים מקומיים ניתן להצביע על קשר חיובי בין המודל של הבחירה הישירה של ראש הרשות בדרום 

  .  )Wollmann, 2004(גרמניה לבין המשמעת התקציבית של השלטון המקומי 

שהופעתה של המנהיגות העירונית ומעורבותה של הקהילה המקומית , טועןגרמניה מחקר שנערך ב

, מצביעות על שינוי במבנה של תהליכי קבלת ההחלטות האורבניות בגרמניה") וברהנ"ו" היידלברג"בערים (

השינוי הוא בהתנהגותו של השלטון המקומי וביחסי הגומלין בין הפוליטיקה . כפי שהיה נהוג בה בעבר

בחינה מוקדמת של התנהגות השלטון המקומי . הפועלים כעת במשותף בתהליכי קבלת ההחלטות, והמינהל

מנהל עיר מצד אחד מול ראש עירייה מצד :  מצביעה על צורות הנהגה שונות ברשויות המקומיותבגרמניה

ראש (כאשר  המנהיג הפוליטי החזק , בצורות שלטון אלה הייתה הפרדה בין המינהל והפוליטיקה. שני

כריכוזי המינהל  אופיין . פעל בסיוע צוות מקצועי כדי להנחות את המערכת המינהלית בעירייה) העירייה

יחד עם החלופות שכבר נבחנו , כ הצעת החלטה יחידה"כשהמועצה מקבלת מהמינהל בד, מול ראש העירייה

אשר נמצא מחוץ לזירה , יישום ההחלטות נתפש כביצוע מקצועי פשוט. ונדונו קודם לכן בזירה המינהלית

לקבל או לדחות את ההצעות אלא התבקשו , חברי המועצה לא היו שותפים בפועל לדיון בחלופות. הפוליטית
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קיבלו חברי המועצה לפני , ברשויות בהן פעל מנהל עיר. שהוגשו להם על ידי ראש העירייה והצוות המינהלי

מ פוליטי בין ראשי "החלופות נדונו במו. ההחלטה גם רקע על התהליכים שקדמו להחלטה המבוקשת

 העיר הוחלף עם הזמן בראש עירייה מנהל. המפלגות ושחקנים מהמערכת המינהלית ומהסקטור הפרטי

במסגרת של תהליך קבלת , המאפשר כוח והשפעה למפלגות במועצה,  מעבר למבנה דמוקרטי יותר–נבחר 

המעבר לבחירה ישירה של ראש . לקראת סיכומה הפורמלי במליאת המועצה, ההחלטה" בניית"החלטות ו

ת ובתרבות מינהלית חדשה של שיתוף העירייה סימנה גם שינוי במעורבות הקהילה בקבלת ההחלטו

התהליך מבטא השגת לגיטימציה גבוהה יותר . תושבים וגורמים רלוונטיים בתהליך קבלת ההחלטות

  . )Stewart, et. al, 2004, p.7(להחלטות שמתקבלות 

בכוונה ,  אפשרה לרשויות מקומיות לנסות בחירה ישירה של ראש הרשותנורווגיתגם הממשלה ה

-הקושי העיקרי בקבלת החלטות על. )Mouritzen & Svara, 2002(עורבותם של התושבים  להגביר את מ

．

 ראשי 7רק ,  למשלפוליןשב, מחקר מראה. ידי מנהיגות מקומית נובע לעתים קרובות מהעדר רוב במועצה

 ברוב הערים האחרות נאלצו ראשי.  ערים נהנו מרוב ברור במועצה42מתוך )  אלף תושבים100מעל (ערים 

ביניהן בוקרשט (בחמש ערים נוספות במזרח אירופה . הערים להסתמך על קואליציה יציבה פחות או יותר

-וטירנה

．
Swianiewicz(פעלו ראשי ערים מול רוב של האופוזיציה במועצה )  ערי הבירה של רומניה ואלבניה

．．．．．．．．．．．
, 
．

2005
．．．．

, 
．

p
．
.
．
53
．．

 & (
．
Mielczarek
．．．．．．．．．．

  .19: פחראה נס, על שיטת מינוי ראש העירייה לפי מדינות. 

  

כיצד ,  ואחרים בוחןStewartמחקר של :  סגנונות מנהיגות והשפעתם על קבלת ההחלטות המקומיות2.1.6

 9במחקר נבחנו . איחוד של מנהיגות ומעורבות הקהילה יכול להנהיג את העיר לקביעת מדיניות טובה יותר

, יברסיטאות וערים ברחבי אירופההמחקר שילב אונ). פרוייקטים( יוזמות מקומיות 36 - ערים ו18, מדינות

באו לידי ביטוי סגנונות , בפרויקטים השונים שנבחנו. וכלל ערים בגודל שונה בתשע ארצות, זילנד-יחד עם ניו

. קבלת ההחלטות והיישום, פיתוח הנושא, מהייזום וקביעת המדיניות, מנהיגות שונים בשלבים השונים

בתפישתו את החשיבות של הנושאים הפוליטיים , ם של המנהיגהסגנונות השונים תלויים בערכים הפוליטיי

המחקר מצביע על כמה סגנונות . ובהתאם לכוח שיש לו כדי לפעול, או החברתיים לפוליטיקה המקומית

לחבר יחדיו את , המסוגל ליצור קואליציה חזקה ואפקטיבית: המנהיג בעל החזון .1: מנהיגות עיקריים

מנהיג שקובע יעדים ארוכי , ס מדיניות חדשנית וליצור תיאום טוב ביישומההמסוגל לבס, הצדדים השונים

השומר על : מנהיג חלש. 2. ומשלב אלמנטים של מנהיגות חזקה עם יכולת יצירתיות, טווח ואסטרטגיה

שאיננו מסוגל , שאיננו מסוגל לנהל קואליציה מורכבת ומערכת יחסי גומלין נחוצה בשלטון המקומי, השגרה

מנהיג בעל יכולת הסתגלות . 3. קוו- כראוי עם שינויים במדיניות ומעדיף לשמור על הסטטוסלהתמודד

אולם מנהיג כזה נכשל ביכולת . בעל יכולת שכנוע ויכולת להוציא את המיטב מאחרים: ויצירת קונצנזוס

 והוא מונע במדיניותו המקומית מדרישותיהם של, משמעיות-לקבל החלטות אסטרטגיות והחלטות חד

אשר איננו מוכן לאמץ את הגמישות ועבודת : הבוס העירוני החזק. 4. שחקנים מקומיים חזקים ומפלגות

זהו ). של הממשלה(כבסיס להתמודדות עם השינויים המהירים במדיניות , ההכנה עם הגורמים השונים

-ט ואימנהיג אשר סומך פחות על יכולתם של שחקנים מקומיים אחרים ומעדיף לעקוף את הקונפליק

  . בדרך של שכנוע פוליטי במדיניותו, ההסכמה

הנדרשות , כי שילוב הסגנונות השונים הללו מאפשר את תכונות המנהיגות הבאות, המחקר קובע

פתיחות לקבוע מדיניות , גמישות בתגובה לצרכים ייחודיים ולשינוי בנסיבות: כבסיס לקידום פרויקטים

 )accountability(הגברת הנשיאה באחריות , שחקנים מקומייםיכולת להעצים , בצורות שונות של שיתוף

סגנון . 1: ממצאי המחקר העיקריים קובעים כי. וחיבור זירות פעולה ציבוריות עם הדמוקרטיה המקומית

.         משפיע על הצלחה בקביעת המדיניות ויישומה) מנהיגים בעלי חזון ויכולת לבנות קונצנזוס(המנהיגות 
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יחד עם מנהיג בעל חזון ומעודד ) במועצה(היגות המוצלח ביותר הוא שילוב של מנהיג קבוצתי סגנון המנ. 2

מנהיגים משחקים תפקיד חשוב בגישור על הפערים בין יוזמות מדיניות ליישומה בצורה . 3. קונצנזוס

 –הסגנונות השונים יכולים וצריכים להשתנות בשלבים השונים של התפתחות המדיניות . אפקטיבית

תלוי בתנאים , כפי שבא לידי ביטוי בערים השונות, סגנון המנהיגות. מייזומה ועד ליישום התוכניות

המרכיב החשוב ביותר המסביר את סגנון המנהיגות הוא שיטת השלטון . המקומיים בהם פועל המנהיג

 והשיטה ,אשר מגדירה את מעמדו של המנהיג במבנה החוקתי של העיר, המקומי הנהוגה במדינה ובעיר

 2,700-שנערך בקרב יותר מ, Sweeting - וHausמחקר של . )Stewart, et. al, 2004(הפוליטית בכללותה 

, פוליטי: מנתח ארבעה סגנונות מנהיגות, )2004-2003בשנים (ראשי רשויות ומנהיגים מקומיים באירופה  

דואגת , עצמאית ,טקסית: כ, יתוזה משלים טיפולוגיות קודמות של מנהיגות מקומ, סמכותי, משתף, טכסי

  .Haus & Sweeting, 2006b, p. 160):  ראה ריכוז ממצאים(ייזמית , סמכותית, לזולת

, )מחשבים מהירים והאינטרנט, מאגרי מידע(כי מידע  וטכנולוגיה חדשים , ישנם הטוענים

  –ה המקומית מובילים לצורה חדשה של מנהיגות בפוליטיק, המאפשרים נגישות קלה למידע דיגיטלי

, מנהיגות משקפת שואבת את כוחה מהציבור ומהידע שצבר. )(reflexive leadership"מנהיגות משקפת"

מנהיגות כזו יוצרת חזון וקובעת כיווני פעולה באמצעות מידע כולל . והיא הכרחית לעשייה פוליטית בריאה

מנהיגות . ל מנהיגות קוסמופוליטיתומציבה מאפיינים ש מנהיגות משקפת קשורה למנהיגות גמישה. ומגוון

מכוונת למקורות מידע חיצוניים למסגרת המוניציפלית , משקפת מאופיינת בהתנהגות המחפשת מידע

לצורך תהליכי קבלת החלטות ) המגובש בעבורה על ידי המערכת המינהלית המקומית(ומנצלת את המידע 

הצבת , ברמה גבוהה של ייזום מדיניות, םבתהליכי העבודה המקומיי, מנהיגים אלה פועלים. מתאימים

תוך כדי גיבוי במקורות מידע חיצוניים ושילוב נכון של ערכים ואינטרסים , מטרות ותהליכי קבלת החלטות

כאשר יש שינוי מהיר בסביבה , מנהיגות משקפת צצה כאשר מוטל ספק בהופעה המוניציפלית. פוליטיים

כאשר , "?ומית מבצעים את הדרוש לאור השינויים בסביבההאם ברשות המק: "החיצונית ונשאלת השאלה

או כאשר יש משאבים נוספים ונשאלת , "?האם לצמצם בפעולות: "המשאבים מצטמצמים ונשאלת השאלה

לאחר (כאשר אנשים באים לארגון עם רעיונות חדשים , "?מה לעשות עם המשאבים החדשים: "השאלה

, מנהיגות משקפת. מאפשרות לאסוף מידע בצורה קלה יותרוכאשר טכנולוגיות חדשות ) למשל, בחירות

.  )חיפוש(בחיפוש אחר נושאים מתאימים לסדר היום הפוליטי . 1:  יכולה לבוא לידי ביטוי בשלושה שלבים

בהתייחסות למידע . 3. )ייזום(במטרה ליצור חזון וכיוונים לשינוי , בהצבת נושאים על סדר היום המקומי. 2

קביעת מדיניות היא ביטוי לחזון של הפוליטיקאים .  )תמיכה (יוזמות המדיניות החדשותהשוואתי התומך ב

מנהיגות משקפת קובעת את המדיניות . ויש לה מקום מרכזי בתפקידה של המנהיגות המקומית

  . )Askim & Baldersheim, 2007(באוריינטציה חוץ מערכתית

  

   הפוליטיקה המקומית וחברי המועצה 2.1.7

משפיעים גם , המתקיימים ברשויות מקומיות במדינות שונות בעולם, כי קבלת ההחלטותעל תהלי

אופי היחסים עם ראש , אופי התנהלותם, פוליטית/שייכותם המפלגתית, מאפייניהם של חברי המועצה

בהיותם צינור , חברי המועצה הנם גורם מפתח בשלטון המקומי. הרשות ואופי עבודת המועצה וועדותיה

הם הדוברים של הציבור בקביעת המדיניות לקהילה והם אלה , ין התושבים למערכת השלטוניתמקשר ב

הם אלה שמושלים . שצריכים לפקח על יישום  המדיניות בצורה אפקטיבית ובניצול יעיל של המשאבים

אך גם , בעבודתם הם מתמודדים עם בעיות גדולות. אך גם מייצגים את התושבים בקהילותיהם, בעירם

Svara, 2003( .Stoker(בלים ממשאבים מוגבלים בניסיון לעמוד באחריותם סו
．．．．．．

 ,Franek: אצל( 
．

2005
．．．．

( ,

של פקידים בכירים , "אליטה משותפת. "1: המקומי אפשריים לדרך פעולתו של השלטון מביא ששה מודלים
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 של לפי הנחיה, לקבל החלטה משותפת) המועצה(ראשי המפלגה מביאים את הקבוצה : וחברי מועצה

לפיה הפוליטיקאים הם אלה המנחים , באנגליה מסתמנת לפיו לאחרונה מגמה הפוכה. המערכת המינהלית

כאשר הנבחרים , 90-מודל זה מתאים למרכז ולמזרח אירופה בתחילת שנות ה. את הפקידים מה לעשות

:  השלטתשלטון המפלגה. 2. החדשים נשענו בקבלת ההחלטות על הפקידות המקומית הוותיקה והמנוסה

תהליכי . כאשר המפלגה השלטת פועלת ליישום מצעה וקובעת את המדיניות המקומית, מודל זה חשוב

אשר יכולים , קבלת ההחלטות נעשים במסגרת המפלגה הפוליטית ובהנחיתם של חברי מפלגה בכירים

 מחייבות קבלת ההחלטות המפלגתית והמשמעת הסיעתית. להיות מושפעים לעתים על ידי קבוצות אינטרס

חברי המועצה שומרים על : חברי מועצה כנציגי הציבור. 3. את דרך קבלת ההחלטות של חברי המועצה

מקיימים קשר טוב עם הבוחרים ויודעים איך , הם מייצגים נאמנות מקומית. האינטרסים של בוחריהם

קביעת המדיניות ועל נציגים כאלה אינם מעורבים תמיד בתהליכי , יחד עם זאת. לטפל בנושאים המקומיים

במצב כזה יכול הרוב להתעלם בקלות מהצרכים של . אינם משפיעים על קבלת החלטות מהותיות, כן

הפוליטיקה הפנים ארגונית ברשות המקומית והאינטרסים : קונפליקט בין מחלקתי. 4. קבוצות במיעוט

ההשפעה האמיתית על : תייםיחסים בין מחלק.  5. המקצועיים השונים מכוונים את אופן קבלת ההחלטות

חידושים ופתרונות , אלא מעצות, קבלת ההחלטות איננה נובעת מהיררכיה או מסמכויות פורמליות

קבלת החלטות במסגרת הסכמים בין : הסכמים בין מפלגתיים. 6. גם הזוטרה, המובאים על ידי הפקידות

 ,Franek(המפלגות המרכיבות את מועצת הרשות המקומית 
．

2005
．．．．

, 
．

pp
．．

. 
．

252
．．．

-
．
3
．

( .  

כן רבים רואים בשלטון -ועל, בשלטון המקומי באירופה נפוצה השיטה של דמוקרטיה של נציגים

אולם לא תמיד ראשי הרשויות או חברי המועצה הם חברי . המפלגה גורם המבטיח מנהיגות חזקה ויציבה

יה המקומית של בדמוקרט. ורבים מראשי הרשויות גם אינם נתונים למרותו של רוב חברי המועצה, מפלגה

, איננה נתפשת כמייצגת מפלגה פוליטית) ובכללה חברי המועצה(המנהיגות המקומית , השנים האחרונות

 עליה –ובכדי להשיגו , בכדי להצליח בכך עליה לפתח חזון של טובת הכלל. אלא כמקדמת את צרכי הכלל

. Haus & Sweeting, 2006b) :ראה גם) (שאינם תלויים  בפוליטיקה מפלגתית(לקיים תהליכים אמינים 

שרק בשש מהן היה במחצית הערים שלטון של מפלגת ,  מדינות העלה14-מחקר שנערך ברשויות מקומיות ב

כאשר ראש העירייה נבחר ברוב (שהשילוב של בחירות לא ישירות , מסקנת החוקרים היא. רוב במועצה

ין דמות פוליטית מרכזית המפקחת על ודומיננטיות של מפלגה אחת עשוי להוביל למצב בו א) המועצה

  . )Mouritzen & Svara, 2002, p. 54(המועצה 

מועצה שאין בה שליטה של מפלגות , ראש עירייה חזק ובלתי מפלגתי: קשה לקבוע מה עדיף

קיומה של מערכת כי , יש הטוענים. ראש עירייה המיצג מפלגה פוליטית חזקה וכך הלאה: פוליטיות או להפך

גם באנגליה . פלגות פוליטיות מחזק דווקא את הסיכוי לקבלת החלטות מקומיות פלורליסטיותחזקה של מ

ברוב הרשויות , כיום. נעשו מחקרים המחזקים את חשיבותן של המפלגות בקביעת המדיניות המקומית

 חשיבותן של המפלגות בשלטון ).ראה לעיל(מפלגה אחת מחזיקה ברוב אפקטיבי , המקומיות במדינה

 היו בשלטון המקומי 1985בשנת . מי בדרום אירופה חלשה מזו שבמדינות בצפון אירופה ובסקנדינביההמקו

–בנורווגיה ,  מחברי המועצה חברי מפלגה פוליטית99%בשוודיה 

．
–בפינלנד , 95%

．
– ובדנמרק 98% 

．
 90% .

-בצרפת .  מחברי המועצה בפינלנד ובנורבגיה חברים במפלגה פוליטית97% היו 1998בשנת 

．
-  כ

．
בבלגיה , 85% 

–

．
שחשיבותה של המפלגה בפוליטיקה , חוקרים מניחים . מראשי העיריות היו חברי מפלגה פוליטית90% 

המועצה , באסטוניה ובלטביה . איננה גדולה כל כך, כמשפיעה על קבלת ההחלטות המקומיות, המקומית

ה היא על ידי כלל הציבור בעוד שבשאר הארצות במרכז ובמזרח אירופה הבחיר, בוחרת בראש העירייה

בכמחצית מהרשויות המקומיות בהן הונהגה שיטת הבחירה הישירה של ראש , באנגליה. ברשות המקומית

השפעתן של המפלגות על הפוליטיקה המקומית . נבחר ראש עירייה שאיננו שייך למפלגה פוליטית, העירייה
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–) של המועצה(בית חזקה יותר במדינות בהן ההנהגה ברשות המקומית היא קולקטי

．
, אסטוניה,  לטביה

, רומניה, בולגריה, סלובקיה(מאשר במדינות הקרובות לשיטה של ראש עירייה חזק , )2002לפני שנת (פולין 

היו ) פינלנד ושוודיה, דנמרק, גרמניה, אירלנד, אנגליה(במדינות במערב אירופה ). 2002לאחר שנת (פולין 

-1991בשנים 

．
- 97% בין 1998

．
–בהולנד . ברי מועצה שהם גם חברי מפלגה ח90% 

．
במרכז ומזרח אירופה . 75% 

2002/3התמונה בשנת 

．．
–בולגריה :  שונה

．
–אסטוניה , 86.4% 

．
–סלובקיה , 49.4% 

．
–פולין , 44.9% 

．
 34.9% ,

–הונגריה 

．
–בשוודיה : נתונים בולטים על ראשי עירייה במדינות אירופה החברים במפלגה פוליטית. 34.7% 

．
 

–נד הול, 100%

．
–אנגליה , 99% 

．
 96%  )Swianiewicz

．．．．．．．．．．．
, 
．

2005
．．．．

, 
．

p.12-35 & Mielczarek
．．．．．．．．．．

( .  
חברי מועצה שאינם פוליטיקאים נוטים לתת חשיבות גבוהה יותר ליחסים עם גורמי חוץ ולהתקשר 

בעוד אלה הקשורים במפלגות נוטים לדבוק בזירה המסורתית של , יותר עם בעלי אינטרסים חיצוניים

קיומן של הרבה מפלגות בתהליך קבלת ההחלטות במועצה . )Haus & Sweeting, 2006b(המינהל הציבורי 

-כשיותר קולות נשמעים בתהליך . עשוי להפחית את איכות התהליך

．
  ההחלטות וההסכמים איטיים וקשים 

מספר רב של מפלגות בתהליך קבלת ההחלטות יכול להביא גם להתנהגות מונופוליסטית  של . יותר להשגה

)על חשבונם של שחקנים אחרים , ות בתהליךהמפלג
．
Gosselin, 2005

．．．．
, 
．

pp
．．

.
．
133
．．．

-
．
134
．．．

)
．

הבוחן , ממצאי מחקר. 

, הונגריה, אסטוניה, בולגריה: את תפישת ההשפעה של המפלגות על קבלת ההחלטות המקומיות במדינות

 החלטות שלחברי מועצה יש התייחסות רצינית לדעתן של המפלגות כשעליהם לקבל, סלובקיה מראים, פולין

במיוחד אם נבחרו על , ראשי העירייה  מתחשבים גם הם בדעת המפלגה בקבלת החלטות חשובות. חשובות

חשיבותה של המפלגה גדלה עם גודלה של העיר . ידי המועצה ולא בבחירה ישירה על ידי כלל האוכלוסייה

במידה : "ה נשאלו החבריםבולגריה והונגרי,  במחקר שנערך בקרב חברי מועצות באסטוניה ).54' עמ, שם(

, מפלגה(ותצטרך בעתיד לקבל החלטה בה יש קונפליקט בין עמדתך האישית לזו של קבוצה או אנשים 

התוצאות מצביעות ? "האם במקרה כזה תצביע לפי עמדתך או לפי עמדת הקבוצה, להם אתה מחויב) למשל

חברי מועצה . ת אותם הם מייצגיםשחברי המועצה חשים לרוב בלתי תלויים במפלגתם או בקבוצו, על כך

כמעט . משום שלעתים הם נדרשים לתת הסברים למפלגה, בבולגריה נותנים לרוב משקל לדעתה של המפלגה

Franek(כל חברי המפלגה בבולגריה מתמנים לתפקידם על ידי המפלגה הפוליטית   
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

, 
．
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260
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תן של המפלגות הפוליטיות בשלטון כי בשנים האחרונות ניכרת מגמה של צמצום השפע, נראה

 2000בשנת . היא דוגמא לכך,  למשל, אנגליה. המקומי וחיזוק כוחם של הנבחרים המקומיים והמועצה

חוקרות ומנתחות את ,  חייב את המועצות לפעול כבוחנותאשר ,האנגליבנעשה שינוי בשלטון המקומי 

בהן , ת נשלטו בצורה פורמלית על ידי ועדות כל המועצו, השינוי הזהלפני. הנושאים המובאים להצבעה

 התקבלו ההחלטות ,במועצות עם מפלגות חזקות.  ביום כינוסן,לפי הצורך ,שאלו שאלות רק החברים

בציבור התפרש הדבר כישיבות .  ההנהלהועדתלפני כינוס  ,  בישיבות פרטיות של המפלגותהאמיתיות

,  לקבוצותהמועצה החדשה מחלקת את חברי יטההש.  והמועצהמועטות וחסרות משמעות של ההנהלה 

 חברי.  במועצהבדיוניםמעורבים רק מצופה מהם להיות  ש- ואחרים ,בהם כאלה הממונים על נושאים

גם ,  כי הם מנותקים מקבלת ההחלטות,הם חשו. ליישוםלא מאתגרת וקשה שיטה  נוימועצה רבים ראו בשי

הם חשו שהם לא רואים עוד את התמונה . ית בעיקרה סמלהייתהעם בעבר מעורבותם בקבלת ההחלטות 

  . )Coulson, 2007( הנעשה במועצהאלא רק את , הכוללת

לדיון ציבורי שנמשך כארבע , לעומת זאת, סטר' הוביל בעיר מנצ1987ההפסד של הלייבור בשנת 

, ייתההמסקנה המרכזית ה. באשר לצרכים של העיר ולתפקידה של מועצת העיר בכדי להגשימם, שנים

וכי הפתרון המתבקש הוא להביא לעיר מקומות , שהבעיה העיקרית בפניה ניצבת העיר היא העוני והאבטלה

הוויכוח הוביל את חברי המועצה להבין את הצורך במיקוד הפעולה של ). מהסקטור הפרטי(תעסוקה נוספים 

הוקמו ). טיים ומפלגתייםללא שיקולים פולי(המועצה ובשיתוף פעולה של חבריה ואחרים לקידום הנושא 
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אשר , נקבע חזון ארוך טווח לעיר. ועדות להמשך הדיון ולהכנת סדרי עדיפויות וההחלטות הנחוצות-תת

המועצה הובילה תהליכים של בניית חזון . תמצת את המחשבות האסטרטגיות העיקריות של חברי המועצה

האסטרטגיה הקהילתית השניה גובשה . מש רובו של החזון כבר מו2005כשבשנת  , 1994משותף לעיר בשנת 

 זיהתה המועצה מספר יעדים 1996בשנת . ואת החזון היה צריך להעביר ליישום, לעשר השנים הבאות

היעדים היו . אשר הבהירו לעובדים לאן העיר צועדת ומהי התרומה המצופה מהם במהלכים אלה, מרכזיים

, מנהיגות יצירתית. ים לבחון את מידת השגתםנקבעו בקבוצות עבודה והגדירו את האמצע ,משותפים

של (אלא מנהיגות קולקטיבית , לא מנהיג אחד.  אסרטיבית ובטוחה בעצמה עיצבה את התקומה של העיר

. הממוקדת בחזון משותף ארוך טווח והמנחה את ההחלטות של המועצה במסגרת אחידה) חברי המועצה

הגישה בעיר . אשר נקבעו בשכנוע הדדי ובהסכמה, ותהמועצה התנהגה כצוות הפועל לעבר מטרות משותפ

לא לקידום עניינים (שמועצת העיר קיימת עבור העיר ולא ליותר מכך , סטר באה לידי ביטוי בתפישה'מנצ

) Broadmead(פיתוח אזור קניות מרכזי , בין היתר, מחקר שבחן. )Leese, 2007() מפלגתיים צרים-פוליטיים

ששחקנים שונים מהמגזר הפרטי והציבורי עסקו והתווכחו סביב , ע על כךמצבי, )אנגליה(בבריסטול 

פוליטיקאים , לבסוף. דבר שהביא להוצאות ולשינויים גדולים בתוכניות, הפרוייקט במשך מספר שנים

בעלי הקרקע ובעלי עניין , אנשי מקצוע ואנשי עסקים מובילים תרמו כדי להביא את היזמים, מקומיים

מפקחת וכמנהיגות מאזנת בין , המועצה מילאה תפקידים שונים כמתכננת. ותפתשונים לעבודה מש

ובעקבותיה החל גם ראש המועצה לתווך בין היזמים והקהילה בכוונה , הסקטורים הפרטי והציבורי

הפוליטיקאים והמנהיגות המקצועית תמכו בקהילות . להבטיח שתוצאות הפרוייקט יועילו לרווחת הקהילה

  .  )Stewart, et. al, 2004, p.4( ופעלו להעצמתן

, ישנם מקומות בהם מתקיימת בחירה ישירה של ראשי הרשויות ואזורים) לשעבר (גרמניהבמערב 

הניסיון בשנים אלה מצביע על יחסי גומלין תקינים ועל יחסים מאוזנים בין ראש הרשות .  שנה50-מזה כ

רה תתבטא בסמכויות יתר של ראש הרשות שהבחירה הישי:  וזאת בניגוד לתחזיות. הנבחר למועצות

משתנים מוסדיים ותרבותיים שונים התפתחו במועצות אלה והבטיחו . ובפגיעה בדמוקרטיה המקומית

ר הנבחר מאופיין "מעמדו של היו. ר נבחר"במקום גידול מופרז בכוחו של היו, "איזונים ובלמים"מערכת של 

 רק מחצית מראשי הרשויות הנבחרים היו חברים במפלגה .)Wollmann, 2004(בפרופיל מקצועי ולא עממי 

כ "נפרדו בד, י מפלגתם בבחירות לראש הרשות"אשר נתמכו ע, גם חברי המועצה הפוליטיים. פוליטית

לרוב ראשי הרשויות יש איזה שהו . ממחויבותם המפלגתית לאחר שנבחרו וסיגלו פרופיל התנהגות מקצועי

הדבר בא לידי . כולל ניסיון ניהולי קודם ברשות מקומית אחרת, יבורירקע של הכשרה  בסיסית במינהל צ

חוק הבחירות איננו מקנה למפלגות . 1: כדלקמן, ביטוי בהיבטים של חקיקה מקומית ובתרבות הניהולית

כהונת . 2. ומאפשר לכל אחד להתמודד לתפקיד, הפוליטיות זכויות כלשהן בהליכי המינויים לראש הרשות

לעומת כהונתה , ) שנים בקדנציה הראשונה ואפילו יותר בשניה8(א ארוכה בצורה מובהקת ראש הרשות הי

הדבר מהווה זרז חוקתי נוסף להתנתקותו של ראש הרשות הנבחר מהמפלגה ).  שנים5(של המועצה 

לקבוצות עצמאיות ובלתי מפלגתיות , בהיסטוריה ובתרבות הפוליטית של אזורים אלה. 3. הפוליטית

ראשי הרשויות חשים , לאור זאת. יש כוח יחסי גבוה בבחירות לרשות המקומית") של המועצהמפלגות ("

במיוחד כשהן גם מעונינים להיבחר לקדנציה נוספת , לרוב מחויבים לתפקידם ופועלים בנתיב פוליטי מתון

  . ויותר

 את משתדלים  ראשי הרשויות לצמצם ואפילו לחתוך, מהרגע שנבחרו כנציגי מפלגה פוליטית

באמצעות יצירת קואליציות רחבות עם מגוון , קשריהם למפלגה ולהרחיב את התמיכה הציבורית בהם

הדבר בא לידי ביטוי בהליכה בנתיב מתון ובכיוון רחב ומוסכם עם מירב . מפלגות וקבוצות מקומיות

מקומיות המועצות ה, תחת מנהיגות חזקה של ראש אזור חזק בדרום גרמניה. הגורמים ברשות המקומית
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כשהמפלגות הפוליטיות משחקות תפקיד שקט בתוך המועצה , ממשיכות להוות שחקן פוליטי רלוונטי

אשר באה לידי , של הפוליטיקה המקומית" בריאה" על פוליטיקה ,Wollmannלפי , זה מצביע. ומחוצה לה

פר רשויות בדרום שבמס, ראוי לציין). 50%-כ(ביטוי ביציבות יחסית של חברי המועצה וראשי הרשויות 

ניתנה למועצות האפשרות להצביע על , המאופיינות במודל של הבחירה הישירה לראש הרשות, גרמניה

כוח זה משמש אמצעי נוסף . ולעריכת משאל עם מקומי) ברוב של שני שליש(יוזמה להדחת ראש הרשות 

  . )Wollmann, 2004(ביחסי הכוחות בין המועצה לראש הרשות " האיזונים והבלמים"במערכת 

  הוא השפעה פוליטית על המועצות פוליןאחד המאפיינים העיקריים של השלטון המקומי ב

המסגרת החוקית של השלטון המקומי בפולין מאפשרת גמישות והפעלת שיקול דעת הגיוני . המקומיות

צטמצם הפוליטיקאים ברשויות המקומיים נוטים לה, אולם. בקבלת ההחלטות ובמענה לצורכי התושבים

להשתמש בכלים , במקום לפתח את המינהל המקומי, בהחלטותיהם בקידום אינטרסים צרים ושל שולחיהם

לשינויים ולהתפתחות מוסדית וארגונית בשלטון המקומי יש . מתקדמים ולפעול למען הקהילה בכללותה

ולאלה ,  המקומיותאולם שינוים אלה תלויים בהחלטות ובאופי הפעולה של המועצות, בסיס חוקי ודמוקרטי

הן חסרות , הרשויות המקומיות חסרות שקיפות בעבודתן. אין תמיד את היכולת לפעול בצורה מתבקשת

והן נוטות להתמקד בעשייה בטווח הקצר ובפתרונות , אופק תכנוני וראייה ארוכת טווח בקביעת המדיניות

  . )Jefriemenko & Volska, 2005, pp.135-136(קבועים לבעיות מיידיות 

 מעצימות את ראש הרשות המקומית ואת בולגריההתקנות לשלטון מקומי ולמינהל מקומי ב

מועצת הרשות המקומית יכולה לקבל החלטה לבטל . המועצה ליטול תפקיד של פיקוח הדדי האחד על השני

כב יכול ראש הרשות המקומית להטיל וטו על החלטות המועצה או לע, ולחילופין, פעולה של ראש הרשות

ראש . אם הוא או היא חושבים שההחלטה נוגדת את האינטרסים המקומיים או   את החוק, ביצוע החלטה

ישיבות המועצה ברשויות המקומיות בולגריה פתוחות . הרשות יכול להביא את הסוגיה לדיון בבית משפט

התקבלו במועצה כל ההחלטות ש. אולם המועצה יכולה להחליט על קיום ישיבה בדלתיים סגורות, לציבור

החלטות אלה וכן מסמכים מתאימים מפורסמים באמצעי . צריכות להיות מובאות לידיעת התושבים

  . )Delcheva, 2005, pp.81-87(נושאים אלה מעוגנים בחוק לשלטון ולמינהל מקומי . התקשורת המקומיים

יורד , רתיותכגורם הפותר בעיות חב,  במפלגות הפוליטיותשוודיהמידת האמון של הציבור ב

הארגון החזק . אולם כוחה של המפלגה הפוליטית עדיין חשוב במשחק הפוליטי בשלטון המקומי. בהתמדה

ונושאים הקשורים בפוליטיקה המקומית נדונים בה מאחורי הקלעים של , של המפלגה מסייע לנציגיה

אולם . ה וביחסים ביניהןבשוודיה תלוי במספר הוועדות במועצ הארגון הפוליטי המקומי. התהליך הפומבי

.  חברים31מונה לפחות ) המועצה(האסיפה המקומית . המבנה הבסיסי נתון לרגולציה של הוועדות האזוריות

לאחר , החברים נבחרים באופן ישיר על ידי התושבים. מספר החברים מווסת ונקבע ביחס למספר התושבים

המועצה ). במועד הבחירות הכלליות לפרלמנט( שנים 4-בבחירות כלליות אחת ל, שמונו על ידי המפלגה

. אולם מספר זה קטן בפועל נוכח חסרונם של נושאי מדיניות בישיבות,  ישיבות בשנה10- ל9כ בין "נפגשת בד

 השנים 20-וזהו אחד השינויים הבולטים ב, מספר נושאי מדיניות הואצלו לוועדות ולמערכת המינהלית

  . האחרונות

).       נושאי מדיניות(מטרות וקווים מנחים לפעילות . 1: כגון,  מרכזייםהמועצה מחליטה בנושאים

בחירת הוועדות ושיבוץ חבריהן . 4. ארגון ונהלים של הוועדות. 3. מסים ושאלות פיננסיות אחרות, תקציב. 2

הוועדות יכולות להביא ).  ניתן לשבץ גם שאינם חברי מועצה2002מאז שנת . בדרך כלל מחברי המועצה(

הבסיס הפיננסי לפעילותם של הנבחרים . 6. בחירת המבקר. 5. נושאים לדיון ולהחלטה במליאת המועצה

 הוכתב המבנה 1990עד שנת . קיום משאל עם ברשות המקומית. 8. ח השנתי"אישור הדו. 7. המקומיים

נקבעו על ידי הוועדות פעלו לפי נושאים ש. הארגוני והפוליטי של השלטון המקומי על ידי הממשל המרכזי
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לכל . והן היו אחראיות על נושאים מוגדרים) הגנת הסביבה, תכנון ובניה, שירותים חברתיים, חינוך(הממשל 

אשר מארגנת את השירות בתחום הפעולה ותומכת בוועדה בעבודתה , ועדה יש את המערכת המינהלית שלה

הניתן בתחום הרשות , אחריותןהוועדות אחראיות לשירות הפרטי והמוניציפלי בנושאים שב. השוטפת

 הואצלה לרשויות מסוימות האפשרות לקבוע את המבנה הארגוני של 80-מאמצע שנות ה. המקומית

ומליאת , הממשל המרכזי  נתן לרשויות את האפשרות להתארגן באופנים שונים. הוועדות לפי צורכיהן

ות המקומיות ערכו שינויים בהתאם  מהרשוי70%-כ. המועצה היא זו שמחליטה בשינויים הארגוניים האלה

הוועדות . והוועדות המקצועיות רשאיות לקבל יותר החלטות בתחומי אחריותן, לביזור הסמכויות הזה

או למנות עובדים של הרשות המקומית ולהסמיכם לקבל , ועדה בנושאים פרטניים-יכולות למנות תת

:  ולא ניתן לקבל החלטות במקרים הבאים,אולם האצלת הסמכות הזו מוגבלת. החלטות בתחומי אחריותם

, הצעות למליאה ונושאים לסדר היום של המליאה. 2. נושאים הקשורים במטרות ובנושאים ערכיים. 1

בעניינים , נושאים הקשורים בהאצלת סמכות לאנשים פרטיים. 3. הנוגדים את החלטות הוועדה או המליאה

  . )Montin, 2005(עקרוניים 

נציגי התושבים  לא רק נבחרים להנהיג . משקף את הדמוקרטיה האמריקניתב "רהאהשלטון המקומי ב

בלי קשר לשיטת הממשל בעיר . אלא גם מעצבים את איכות התהליכים הדמוקרטיים, בשלטון המקומי

למועצת העיר יש את הסמכות הסופית לאשר החלטות אשר יוצרות , )מנהל-מועצה או מועצה-ראש עירייה(

 להכיר את אלו היושבים ברשות השלטון המקומי  ,Svaraלפי , לכן חשוב.  יבורית בעיראת המדיניות הצ

שיטת הבחירות בערים האמריקאיות נקבעת . ואת אופי פעולתם והתמודדותם עם הבעיות הניצבות בפניהם

.  מהופעתן או העדרן של המפלגות בבחירות–במידה רבה מאופיים של חברי המועצה וקהל הבוחרים וכן 

 בחירת חבר מועצה אחד מכל אזור –או אזוריות ,  לכלל האוכלוסייה בעיר–בחירות יכולות להיות כלליות ה

. במספר ערים נמצא שילוב של שתי השיטות הללו). השיטה הזו נפוצה יותר בערים גדולות(גיאוגרפי בעיר 

  . אופי הארגון של המועצה ותהליכי העבודה שלה תלויים בגודלה של העיר

נבחנו רשויות בגדלים , ב" חברי מועצה בערים גדולות בארה664 בקרב 2001 שנערך  בשנת במחקר

ניכר גידול בהשכלתם : כי, ממצאי המחקר העיקריים קובעים). 22ראה נספח ( תושבים 25,000מעל , שונים

;  יםחברי מועצה דומים בדרך כלל באופיים לאופי הקהילה בה הם פועל; של חברי המועצה לאורך השנים

במספר נציגי מיעוטים ובגיל הממוצע של , במהלך השנים חל גידול יחסי במספר הנשים החברות במועצה

חברי מועצה התלוננו על עלויות גבוהות הקשורות בתפקידם ועל כך שאינם מקבלים תגמול עבור ;  החברים

הרצון ;  ים קודמותחברי המועצה מקדישים זמן רב יותר לפעילותם ביחס לשנ;  המאמץ לו הם נדרשים

והשיקול לקדם , לשרת את הקהילה הוא המרכיב המרכזי בקרב חברי המועצה להתמודד לתפקיד

קבוצות האינטרס המרכזיות ;  אינטרסים אישיים פוליטיים או עסקיים איננו מרכיב מרכזי בשיקוליהם

תר בעיריות של ראש השימוש בוועדות נפוץ יו;  המשפיעות על חברי המועצה בהחלטותיהם הן השכונות

כי הם צריכים ) בעיקר נשים(בערים גדולות חשים חברי המועצה ;  מנהל-מועצה מאשר של מועצה-עירייה

קונפליקט בין חברי המועצה הוא מקור התסכול העיקרי של ;  עוד צוות עובדים שיסייע להם בפעילותם

י המועצה הם רגולציה ממשלתית הנושאים העיקריים העשויים להפריע לתפקודם של חבר;  חברי מועצה

 מחברי המועצה מעריכים את 90% -כ, כאשר נקבעות מטרות פוליטיות ברורות;  ופיקוח תקציבי

חברי המועצה חשים שמועצת העיר היא מקור חשוב מאוד ;  האפקטיביות של המועצה כטובה ומצוינת

  .  )Svara, 2003, pp. 2-51(לייזום מדיניות ולא רק לאישורה  

חברי מועצה העריכו שהעיר . 1: כדלקמן, קנות וההמלצות המרכזיות של המחקר המקיף הןהמס

שנקבעו בתהליכים , השיגה אפקטיביות גבוהה יותר כאשר המערכת העירונית פעלה לעבר מטרות מוגדרות

,  הצבת מטרות: כגון, כן לשפר את אופי פעילותן בנושאי ממשל מרכזיים-מועצות חייבות על. ממוסדים
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מחייבת ) הצבת מטרות ואישור תוכניות(קבלת החלטות בשני הנושאים . בקרה והערכה, אישור תוכניות

הבקרה וההערכה מסייעות לבחון השגה אפקטיבית של יעדים .  הגדרת כוונות ומדיניות של השלטון העירוני

רת כוונות ולהכוונת על חברי המועצה להקדיש יותר זמן להגד. וביצוע מועיל של הארגון במערכת העירונית

על המועצה לקבוע זמן לקבלת דיווח מהמחלקות בדבר ביצועיהן ואופי . המערכת הארגונית להשגת המטרות

חברי מועצה יכולים לצאת נשכרים מהדרכה וסיוע טכני בנושאים בהם הם . 2. השגת המטרות העירוניות

. ובאים לסדר היום של המועצהתפקידם דורש הבנה חזקה יותר בנושאים המ. נדרשים לקבל החלטות

יש לתת את הדעת לתהליכי . המידע הדרוש להם לקבלת החלטות ולפיקוח על עבודת הארגון הוא רב ומורכב

תהליכי , עמידה בלחץ: כגון, באמצעות הדרכות בנושאים, העבודה במועצה וליחסים בין חברי המועצה

חברי מועצה נדרשים . מ וכדומה"ניהול מו, םפתרון קונפליקטי, עבודת צוות, עבודה אפקטיבית בקבוצה

.      כולל יחסי ציבור ועבודה מול אמצעי התקשורת, סיוע לקיום קשרי גומלין נאותים עם הגורמים השונים

בלי לוותר על שיתוף , יש לשפר את יעילותם של תהליכי  העבודה במועצה ושל ניצול זמן חברי המועצה. 3

יש לשפר את יחסי הגומלין בין חברי המועצה לבין . יכותן של ההחלטותהתושבים בקבלת ההחלטות ועל א

מסגרת לניהול עימותים פוליטיים ולנתבם בצורה נכונה לתהליכי -ועל חברי המועצה לקבוע כלי, עצמם

ולנתב נכון , יש לקבוע מסגרת מתאימה ליחסי הגומלין בין ראש הרשות והמועצה. 4. ממשל ראויים

את תחומי , על חברי המועצה להגדיר את אופי העבודה עם ראש הרשות. וותםעימותים  במהלך התה

חברי המועצה , נדרש תיאום טוב בין ראש הרשות. האחריות ואת הציפיות ההדדיות מהעבודה המשותפת

יש לבחון את התגמול הראוי לחברי . 5. באשר לאופן הטיפול בבעיות שעל סדר היום העירוני, והדרג המינהלי

כולל משרד וצוות מקצועי            , בגין המאמץ וההשקעה להם  הם נדרשים כדי לעמוד באחריותםהמועצה 

)Svara, 2003, pp. 56-58( .2009, אריאלי: כיצד תשלום עשוי לעודד מוטיבציה להשתתף בישיבות ראה ב ,

  .86-71' עמ, 4פרק 

כדי שיוכלו להצליח כי ב, Coulsonקובע גם ,  הכשרתם של חברי המועצה- לעיל 2באשר להמלצה 

ראוי ללמדם נושאים . יהםכבסיס לקבלת החלטות,  המועצה ללמוד מה לחקור ולשאולחבריבתפקידם על 

ניהול , הקשבה, תשאול, מ"ניהול מו, דיפלומטיה, השפעה, מנהיגות, ניהול ישיבה: כגון, וכישוריםשונים 

 חברתיים של מנהיגות כישורים. יהול יחסי אנושנ, ניהול קונפליקטים, בנייה וניהול צוות, פרוייקטים

, וליאני'ראה גם ג(. )Coulson, 2007( "קר"ולא רק לימוד של ידע ) של אינטליגנציה רגשית(דיפלומטית  

הבוחן החלטות , מחקר. מקבלי החלטות שהוכשרו לכך יוכלו לבצע את תפקידם טוב יותר. )67-60' עמ, 2005

שלחבר מושבעים , מצביע על כך, עברו הכשרה מול כאלה שלא עברו הכשרהש, של חברי מושבעים באירופה

לחברי מושבעים בעלי מעמד . מאומנים יש השפעה גדולה יותר בהגעה להחלטה מוסכמת יותר בפסק הדין

גם אם תרומתם (נמוך יותר בקבוצה הייתה לעתים מעורבות והשפעה גדולות יותר בתהליך קבלת ההחלטות 

)                                                       וי בתשומות של ידע או בבחינה רציונאלית של החלופותלא באה לידי ביט

)Kaplan & Martin, 1999, pp.359-361( .  

גם חברי מועצה , כי בנוסף לראש הרשות המקומית,  טועניםBaldersheim - וAskimהחוקרים 

ולים להביאה לידי ביטוי בכל שלבי העשייה הפוליטית ותהליכי והם יכ, יכולים ליישם מנהיגות משקפת

, כי נבחרים במועצות מקומיות בנורבגיה עושים שימוש נרחב במידע, מחקרם מראה. קבלת ההחלטות

פועלים , הדואגים לאופן הופעתם המוניציפלי, חברי מועצה.  בהשוואה לעמיתים שלהם במדינות אחרות

 ממצאי –23ראה נספח . ()Askim & Baldersheim, 2007( להצבת מדיניותלהשגת מידע חיצוני ופועלים 

  ). מחקר על איסוף מידע של חברי המועצה לצורך קבלת ההחלטות
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  פקידים וההשפעה על קבלת ההחלטות המקומיות- יחסי גומלין נבחרים2.1.8

 את הפעילות המוניציפלית והוא זה שמכוון, קונפליקטהיא ב, Svaraלפי , תחילתה של הפוליטיקה העירונית

. אולם הפוליטיקה העירונית היא גם ביטוי לאופי שיתוף הפעולה בין השחקנים השונים, )ראה גם להלן(

התהליך השלטוני מאופיין . הקונפליקט מתקיים לרוב בין ראש הרשות למועצה  ובין המועצה לדרג הניהולי

יך זה משפיעות על המאזן ועל יחסי הכוחות בין וההחלטות הנובעות מתהל, מ  בין השחקנים השונים"במו

תחומי , נושאי התפקידים הרשמיים בבניין העירייה מתחרים על משאבים. הגורמים השונים שהשתתפו בו

התחרות על הכוח היא בין . בניסיון לנצל את המשחק השלטוני לטובתם, אחריות וגישות מקצועיות שונות

בין השלטון המקומי , בין נבחרים ופקידים לבין עצמם, הרשותבין הנבחרים לראש , נבחרים לפקידים

הכוח איננו . ב"בין קבוצות תושבים ואזורים גיאוגרפיים ברשות המקומית וכיו, למערכת הממשלתית

, כך יוצא. משמעית בידיו של גורם כלשהו מוגדר-והוא איננו נתון בצורה חד, מחולק בצורה שווה במשחק זה

תושב אינם בהכרח שווים ברמתם ובאיכותם והמשאבים אינם מנוצלים בצורה שהשירותים הניתנים ל

מניפולציות בכוח והיבטים נוספים של קונפליקט , מטרות לא מתאימות, אינטרסים מנוגדים. היעילה ביותר

  . מעצבים את התהליכים בשלטון המקומי

גרתו השחקנים מונעים במס, כתהליך של יחסי גומלין,   Svaraלפי , קונפליקט מוחלט מאופיין

. כן ליצור קואליציה רחבה-ובדפוס הקונפליקטואלי קשה על, ארגוניים- פרטיים ותת–מאינטרסים אישיים 

חברי המועצה יכולים לפעול ביחד כקבוצה לשיפור מעמדם מול ראש הרשות וכן להתעמת מול חברי מועצה 

והמוטו , מכיוון שהמטרות אינן מוגדרות, האמון הוא השולט לרוב בתהליכים השוטפים-אי. אחרים כפרטים

כשכל צד , המאפיין הוא משחק שסכומו אפס". לעשות להם לפני שהם יוכלו לעשות לנו"המרכזי הוא 

 איננו מחייב הסכמה על המטרות ועל הערכים שיתוף פעולההדפוס של . מרוויח מכישלונו של מתחרהו

 תמיכה -מלין בתהליך השלטוני ברשות המקומית אלא מחויבות לתמיכה הדדית ביחסי הגו, הפוליטיים

השאיפה המשותפת היא להגדיר ולקדם את . הדדית בין הנבחרים לבין עצמם ובינם לבין המערכת המינהלית

במצב כזה ישנן מטרות שכל המשתתפים חולקים בהן והן עולות על כל האינטרסים . האינטרסים של הציבור

ם האמצעים בהם נעשה שימוש כדי לפתור קונפליקטים ולהשיג סחר חליפין ופשרה ה, כאן. הנפרדים

,  Svaraלפי , קבלת ההחלטות היא, ברשויות מקומיות בהן התהליכים אינם תוצר של קונפליקט. הסכמה

  . ולא תוצאה של פשרה מאולצת בין גישות מנוגדות, הראוי והנכון ביותר, תוצר של הפתרון הטוב

המדיניות . דיניות להתמודד עם הבעיות ולתכנן תוכניות מתאימותברשויות כאלה יכולים קובעי המ

ולהביא ליישום , יכולה אז להיות מתורגמת בצורה מהימנה לתכניות עבודה מסודרות ולשירותים נאותים

ניתן להניח שלנבחרים ולאנשי המינהל יש , במערכת כזו של שיתוף פעולה. את רצונם של קובעי המדיניות

ההיבטים החשובים ביותר . ף צד לא מנסה לבלום את קידום המטרות של האחרמטרות משותפות וא

מטרות משותפות והתנהגות . Svara :1לפי , ביחסים של שיתוף פעולה בין נבחרים לאנשי המינהל הם

כל . תיאום בעשייה המשותפת. 3 ;בין המשתתפים) פרגון(פרס /חלוקת תגמול. 2 ;מכוונת מטרות

 יעדים משותפים וכולם נהנים לפחות מחלק של התועלות הנובעות מהעשייה המשתתפים פועלים לעבר

והשאלה הנשאלת אצלם היא לא למי יש את , מאפיין זה נדרש גם בקרב דרגי הפקידות השונים. המשותפת

  . )Svara, 1990, pp.27-32()  17ראה נספח (אלא מהו הבסיס לפעולה משותפת , הכוח וכיצד נעשה בו שימוש

מדיניות או , הנבחרים מנחים אותו באמצעות הנחיות, יפותו של מנהל העירייה ברורהכאשר כפ

. וכך הם קובעים באופן ישיר או עקיף את פעולתו של המינהל כולו, חוקים שהם קובעים במועצת העיר

כפיפות לא אומרת בהכרח התערבות של הפוליטיקאים בעשייה המינהלית או השפעה על אנשי המינהל 

:    כמה שאלות, Svara - וMouritzenלפי , בסוגיה זו ראוי לבחון. אינטרסים אישיים של הנבחריםלקידום 

עד כמה ראשי . 2; )מנהיגות ציבורית(? האם ראשי העירייה הם אנשי חזון עם יחסים טובים עם הציבור. 1
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אש העירייה את לאיזו רמה מקדם ר. 3; )מנהיגות מדינית(? העיר מעורבים בקביעת המדיניות ובמינהל

עד כמה ראשי הערים מגיבים לנסיבות או . 4; )מנהיגות מפלגתית(? האינטרסים של מפלגתו הפוליטית

הנבחרים אמורים לקבוע . )Mouritzen & Svara, 2002, p. 26() מנהיגות יוזמת(? מנסים לעצב את העתיד

בכירה צריכה לתרגם את בעוד שהפקידות ה, את המדיניות המקומית ואת הקווים המנחים ליישומה

הדרג המקצועי משפיע על החלטות הדרג הנבחר באמצעות חוות הדעת והמידע שהוא . המדיניות ולממשה

ובשלב הביצוע הוא משפיע בפרשנות שהוא נותן להנחיות , מספק לצורך גיבוש המדיניות וקבלת ההחלטות

,  יישום קרוב ביותר לרוח החלטותיהםנבחרי הציבור מצדם מבקשים להבטיח). שהן לרוב כלליות(מדיניות 

כדי , אלא נוטים להתערב בשלבי הביצוע, ולכן אינם מסתפקים לרוב רק בהתוויית מדיניות בקווים כלליים

  .לוודא יישום של רצונם

  על פי קיומם ,Svaraלפי , היחסים בין נבחרים למנהלים ברשויות המקומיות  יכולים להבחן כאמור

בהן האתגרים העומדים , בחינה זו משמעותית יותר בערים גדולות. ט או שתוף פעולהאו העדרם של קונפליק

קבוצות אינטרס , התעניינות התקשורת. בפני ראשי הרשויות הם גדולים יותר מאשר בערים קטנות

והמשמעויות הפוליטיות של הנושאים השוטפים מהווים פוטנציאל ליצירת קונפליקט בין הגורמים השונים 

הקונפליקט או שיתוף הפעולה עשויים להשפיע על מידת ההצלחה של , לכן.  )Svara, 1999(לה  בערים א

רמת תפקודה של המערכת המינהלית ברשות המקומית ושל נבחרי . הרשות המקומית בהשגת מטרותיה

. הפוליטית-במובן זה שקשה להעריך תפקוד טוב או רע של המערכת העירונית, הציבור קשה למדידה

ומנהלי עיר רואים ,  ם בוחנים את המצב הכלכלי של העיר כביטוי לתפקודה של המערכת המינהליתמחקרי

, ב"מנהלי עיר בארה. את האחריות הכלכלית של המנהלים בסיס לאיתנות כלכלית של העיר ולהתפתחותה

נים שהביאו את עירם לגדול בהכנסותיה ובמצבה הכלכלי צומחים לרוב לתפקידים בכירים יותר בארגו

נוטה המועצה להביע את , בערים שהכנסתם יורדת בטווח הקצר וביצועיהן הכלכליים חלשים. אחרים ולהפך

   .)McCabe, et. al, 2003:  ראה(שביעות רצונה ממנהל העיר ולפעול להדחתו  -אי

דמוקרטיה מתקדמת בשלטון המקומי עושה שימוש בטכניקות ניהוליות של הסקטור הפרטי 

הדבר בא לידי ביטוי בפעילות פוליטית של הצבת ". המינהל הציבורי החדש "–המינהל הציבורי במערכת 

בקביעת סדרי עדיפויות לפעולות הרשות המקומית , בקבלת החלטות פוליטיות מהותיות בלבד, מטרות

גם , בסופו של דבר, התנהגות כזו של הנבחרים משליכה. ובהקצאת משאבים לנושאים המינהליים השוטפים

. אשר מאמצת דפוסי עבודה של המגזר העסקי הפרטי, על אופי תפקודה של הביורוקרטיה המקומית

להציב מנהלים מקצועיים ולסגת מהתערבות שוטפת בעניינים , בדרך זו, מהמנהיגים הפוליטיים מצופה

אבים מהמנהיגים מצופה להיות מעורבים פחות בגיוס מנהלים ובהקצאת מש. יומיים-ביורוקרטיים יום

מצופה מהם להתוות תמונה כללית . ולחזק את תפקידה של ההנהלה המקומית בקבלת ההחלטות, פנימיים

כמגינים על , המנהיגים הפוליטיים המקומיים נתפשים כך כשומרי השער. כיוונים ומדיניות, של מטרות

, למשל, ב"ארהב. ערכים של צדק והוגנות ולא כאלה המנסים לקדם אינטרסים אישיים או סקטוריאליים

, אוסטרליה, זילנד-ניוומגמה זו מתחילה גם ב, מנהל הרשות המקומית נושא בסמכויות לקבל החלטות

  . )Haus & Sweeting, 2006( פינלנד ואירלנד

מציאות . יומית של התנהלות השלטון המקומי-מצב אידיאלי כזה איננו שכיח במציאות היום, אולם

אשר מפריעים , ונפליקטים בין השחקנים השונים ברשויות המקומיותבק, לעתים קרובות, זו מאופיינת

שכאשר , ב מצביע על כך"ומחקר בארה, קונפליקט יכול לנבוע מחוסר תיאום בין הצדדים.  לתפקודן השוטף

והערכת , יש תיאום חלש בין הנבחרים לאנשי המינהל נפגעת יכולתם של הנבחרים לפעול ולקבל החלטות

שהמתח בין ,  ניתן לצפות,Svaraלפי . (Svara, 2003, p. 47)ועצה נמוכה יותר האפקטיביות של המ

כאשר לחברי : יחסים בין הנבחרים לבין עצמם. 1: הנבחרים לצוות הניהולי יהיה קשור למשתנים הבאים
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כך גם היחסים , המועצה יש קשיים ביחסים ביניהם ובין ראש העירייה וכאשר יש קרע פנימי במועצה עצמה

כאשר חברי המועצה נותנים חשיבות : יחסים בין נבחרים למינהל. 2.  המינהל לנבחרים טובים פחותבין

כך , ונעשים מחויבים  לנושאי שירות פרטניים ולנושאי ביצוע שוטפים, נמוכה למדיניות ארוכת טווח

ביצוע : קידםכיצד בעלי התפקידים הרשמיים מבצעים את תפ. 3. היחסים בין המינהל לנבחרים טובים פחות

רמת . 4.  חלש של חברי המועצה והמנהלים את תפקידם תורם  ליחסים פחות טובים בין המינהל לנבחרים

כאשר נמצא מעורבות חלשה של הנבחרים : המעורבות של מועצת העיר בקביעת מדיניות ובפעילות המינהל

כך היחסים בין , ל שוטפיםאך מעורבות גבוהה בענייני מינהל וניהו, בהצבת מטרות ובקביעת מדיניות

ככל שנמצא חוסר עקביות וסתירות פנימיות בין חברי המועצה . המינהל לנבחרים יהיו טובים פחות

  .  כך גדל חוסר שביעות הרצון ביחסי הגומלין בין הנבחרים למנהלים, ומעורבות אישית למען עצמם

כך , ככל שהם פחותים. יםבבחינת יחסי הגומלין האלה יש חשיבות לתדירות הופעתם של המשתנ

שמנהלי העיר יעבדו בצורה הטובה ביותר כאשר המועצה , ישנם כאלה שיניחו.  חשיבות השפעתם קטנה

שכאשר היחסים בתוך המועצה ובין המועצה לראש , מסתבר. מאוחדת וראש העירייה הוא מקצועי ומסייע

שהמאפיינים של , נראה. ים יותרכך היחסים הכוללים בעירייה הם חלש, העירייה הם פחות הרמוניים

היחסים במועצה ומנהיגותו של ראש העירייה הם תנאים ראשוניים ליחסי עבודה תקינים במערכת 

, כאשר מנהל העיר והדרג המינהלי  עובדים עם מועצה מסוכסכת ומחולקת ובעלת מנהיגות חלשה .העירונית

היוצרים , הנושאים החשובים ביותר. ריםקשה להגיע לחלוקת אחריות מבוקשת בין הדרג המינהלי לנבח

, חולשה בהנהגת המועצה: Svaraלפי , השפעה שלילית על יחסי הגומלין בין הנבחרים לדרג המינהלי הם

משום , חברי מועצה מתערבים בתלונות תושבים. מיקוד בנושאים לטווח קצר וחוסר הערכה למנהל העיר

. והתערבות כזו משפיעה על היחסים עם הדרג המינהלי, תשאינם שבעי רצון מהתפוקות של המערכת העירוני

כאשר . מנהלים להערכת התפקוד של מנהל העיר-שיש קשר בין יחסי הגומלין נבחרים, מחקר מצביע על כך

 מחברי המועצה חושבים 74%, תפקודו של מנהל העיר נתפש כטוב מאוד בהשגת המטרות העירוניות

התחומים  החשובים ביותר המשפיעים על יחסי הגומלין .  ם ולהפךשהיחסים בין המועצה להנהלה הם טובי

  . )Svara, 1999(הללו הם הערכת תמיכת המנהלים במועצה והיחסים של המנהלים עם התושבים 

פוליטיים חזקים ברשויות מקומיות עובדים עם מנהלי עירייה ) נבחרים(שמנהיגים , ישנן עדויות לכך

)chief executive officer - CEO  (וכשהמנהיגות חלשה ופועלת בחוסר הרמוניה בתוך הרשות , חזקים

היא גם גורמת לניתוק מסוים בין המנהיגות הפוליטית לדרגים המינהליים הבכירים , המקומית

(Mouritzen & Svara, 2002, p.135) . הכולל בתוכו ,  זהו תפקיד מרכזי בשלטון המקומי-מנהל העירייה

התקשורת והציבור , הצוות הניהולי, ם יחסי גומלין עם פוליטיקאים בכיריםקיו: את התחומים הבאים

 קיום יחסי גומלין עם הרמות –וכן . בעיצוב סדר היום המקומי ובישום המדיניות שאושרה במועצה

בעל תפקיד זה נמצא בקשרי גומלין עם שחקני מפתח . הגבוהות בממשל וברשויות מקומיות שכנות ובכלל

מנהל העירייה מקשר בין הנבחרים לבין הדרג . וביכולתו לבצע התקשרויות עימם, יםעסקיים וציבורי

סמכותו של תפקיד זה נעה בין סמכות כוללת על . אשר ברובו אם לא כולו כפוף לסמכותו הישירה, הניהולי

השפעתו של מנהל העירייה מותנית . לראש הרשות הפוליטי" עוזר"לתפישה של רק , הדרגים הניהוליים

יחסים אלה  תלויים במאפיינים , אמנם. מידה רבה ביחסי הגומלין שלו עם המועצה ועם ראש העירייהב

אך לנושא תפקיד זה יכולה להיות עמדת מנהיגות יוצאת דופן , הקהילתיים ובתרבות הפוליטית במקום

עליהם . למנהלי העירייה חשיבות גבוהה בתהליך השלטוני ברשות המקומית. בניהול הרשות המקומית

ולפעול לאור מטרות ) למשל, של מינהל תקין(להפגין מחויבות גבוהה לעקרונות , להביא ראייה כוללת

בחינת אופי הפעולה של . כל זאת בשונה מהביורוקרטים המועסקים בתפקידי ממשל אחרים. ארוכות טווח

, הולנד, דנמרק,  בלגיה,ב"ארה, אנגליה, אירלנד, איטליה, אוסטרליה(השלטון המקומי בארבע עשר מדינות 
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מצביעה על ארבע עשר מערכות פוליטיות וארגוניות שונות ) צרפת  ושוודיה, פינלנד, פורטוגל, ספרד, נורווגיה

  ). 48' עמ, שם( ) CEO(של פעולת מנהלי העיר 

 המנהל הכללי הוא בחירה של ראש העירייה והוא תורם לעבודת ב"ארה ובכמה ערים בצרפתב

. בכך שהוא מביא רעיונות רלוונטיים לראש העירייה ומבצע משימות שזה הטיל עליו, השלטון המקומי

אשר נבחר על ידי המועצה ואשר הוטלה עליו אחריות רחבה לא , המומחה יכול להיות מנהל עיר, לחילופין

כך בשיטת השלטון . אלא גם להביא הצעות מדיניות לאישור המועצה, רק להנחות את המערכת הארגונית

ראשי הערים הם ). 12-9' עמ, שם  (ב"ארה ובאירלנדב, אוסטרליהב" מנהל-מועצה"ומי של המק

הם נתונים באופן קבוע במאבקי כוחות עם פוליטיקאים אחרים ,  לכן. פוליטיקאים המייצגים מפלגות שונות

) רותפוליטיקאים יריבים או מפלגות מתח(כשכולם מנסים להשיג יתרון על האחר , ועם מפלגות יריבות

במאבק זה אמור מנהל העירייה לעמוד מהצד ולא . והמאבק מחריף ככל שמתקרב מועד הבחירות הבאות

  ). 147-145' עמ, שם(אולם בפועל הוא נאלץ להתערב כיועץ פוליטי או כנותן שירות פוליטי , להתערב

י הערים בחן כיצד ראש, )  תושבים24,500 עד 2,500(ב " ערים קטנות בארה509-שנערך ב, מחקר

כיצד הם , ומנהלי העיר משקיעים את זמנם ותופשים את מעורבותם בהחלטות הקשורות לתהליכי ממשל

מתייעצים בקבלת ההחלטות על השירותים המקומיים ועד כמה הם מתחשבים בהחלטותיהם בקבוצות 

רבים יותר שהמנהלים של הערים משקיעים יותר זמן ותופשים עצמם מעו, המחקר מצביע על כך. אינטרסים

. בהשוואה לראשי הערים, מינהל וניהול בכלל, במדיניות, בקבלת החלטות הקשורות במשימות מקומיות

ראשי ערים ומנהלים פועלים בדפוסים שונים של התייעצות עם גורמי מפתח בקבלת החלטות על שירותים 

אולם הם , יניותמנהלים מחויבים יותר מראשי הערים לפעולות הקשורות במשימות ובמד. מקומיים

במחקר נבחנה הערכת הזמן המוקדש למדיניות . משתמשים יותר בהתייעצות במעורבותם בתהליכים אלה

פיתוח מדיניות וסדר היום של המועצה ויחסים עם , הצעת המדיניות: במדיניות נבחנו הנושאים. מול מינהל

, בנושא הניהול נבחנה. ן המחלקותתקצוב ותיאום בי, ניהול כוח באדם: במינהל נבחנו הנושאים. המועצה

נבחנה רמת ההתייעצות של ראשי . שאלת המעורבות בגיבוש המלצות בתהליכי קבלת החלטות, בין היתר

. הציבור, יועצים פרטיים, ראשי המחלקות, מועצת העיר: הרשויות בקבלת החלטות עם הגורמים הבאים

פינוי , תחבורה ציבורית, ביטחון הציבור, יפיתוח כלכל: נבחנה ההתייעצות בנושאים העיקריים הבאים

נבחנה הערכתם של ראשי הרשויות את רמת ההשפעה של קבוצות , בין היתר. דיור ציבורי, גנים ונוף, אשפה

  . ונבחן גם הזמן שהקדישו ראשי הערים והמנהלים לקביעת מדיניות ולניהול, אינטרס על קבלת ההחלטות

 -י ערים ומנהלים בערים קטנות וגדולות השקיעו רק כשראש, המחקר מצביעים על כך ממצאי 

שרוב ראשי , גם מחקרים אחרים מצביעים על כך.  מזמנם בפעילויות הקשורות במדיניות25%-30%

בעוד שמנהלי , הרשויות המקומיות מקדישים את עיקר זמנם לנושאים ניהוליים במקום לנושאי מדיניות

ל מאפשרת לראש העירייה "העסקתו של מנכ. ראשי הרשויותהערים מקדישים יותר זמן לנושאים אלה מ

בהשוואה לראשי , פחות זמן על פעולות ניהול" לבזבז"בערים קטנות להתמקד יותר בפעולות של מדיניות ו

ראשי המחלקות והציבור לפני , מנהלי ערים מבקשים תשומה רבה יותר מחברי המועצה. ל"עיריות ללא מנכ

מנהלי העיר נוטים להתייעץ יותר מאשר ראשי הערים עם . ושירותים מקומייםקבלת החלטות על תוכניות 

הם גם נוטים להתייעץ . לפני קבלת החלטות המשפיעות על פרוייקטים ועל שירותים מקומיים, בעלי עניין

לפני , אלה המתייעצים יותר עם המועצה והציבור. עם מנהלי המחלקות והציבור בתהליכי קבלת החלטות

שמנהלי , המחקר מצביע על כך. מעריכים את עצמם כמעורבים יותר בתהליכי הממשל, לטותקבלת ההח

ערים קטנות מכירים בערך של שיתוף שחקנים מהממשל ומהקהילה בכדי להגיע להחלטות בנושאים של 

, כאמצעי להכיל, מנהלים נוטים להתייעץ יותר בתהליך קבלת ההחלטות. שירותים מקומיים והכנת תכניות

נוטים פחות לשלב , ראשי העיריות מאידך. ן ולענות על דרישות פוליטיות מקומיות בדרך מקצועיתלאז

אולי מתוך החשש שהדבר יתפרש כמענה ללחצים , שחקנים מהממשל ומהקהילה בתהליכי קבלת ההחלטות
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מנהלי ערים נוטים יותר להרחיב את מעגל הקבוצות איתן הם . וכרצון לקבל החלטות פופוליסטיות

 ,French & Folz)בעוד ראשי הערים נוטים להתייעץ פחות ועם פחות קבוצות , מתייעצים בהחלטותיהם

2004).  

הקונפליקט ברשויות המקומיות מופיע בדרך כלל בשתי סביבות מוניציפליות עיקריות של קבלת 

 –) Savraלפי  " (הפוליטיקה של שיתוף הפעולה: "הראשונה קשורה בתפישת נושא ההחלטה. החלטות

אז עליהם להתמודד עם כל נושא . השחקנים הפוליטיים והמנהל יכולים שלא להסכים על נושאים מדיניים

הסביבה השניה של קבלת החלטה היא קונפליקט . עד להשגת הסכמה ומעבר לטיפול בנושא הבא, בנפרד

, )שוליים(טים אלא בהיב, אשר איננו מתמקד בנושאים מהותיים מולם ניצבת הרשות המקומית, פוליטי

איננו מוצא , במקרה זה, הקונפליקט הפוליטי. כמעורבות האישיות של השחקנים או שייכותם הפוליטית

 נוטה בדרך כלל הקונפליקט בנושא מדיניות. אלא נוטה להתפשט לנושאים אחרים, פתרון בעת ההצבעה

איננו פוגע בדרג הניהולי , ומיתהמוביל בסופו של דבר לקידום ענייניה של הרשות המק, למצוא פתרון מוסכם

עשוי , מאידך, הקונפליקט הפוליטי.  ומוביל את הדרג הניהולי לפעול בכיוון של פתרון בעיות) ל"במנכ(

עד כדי כך שהקונפליקט עצמו עלול , פוליטית חזקה סביב המתח המעורב בין המשתתפים" תבערה"להוביל ל

במסגרת של יחסים רעועים בין חברי ,  באווירה של מתחבמצב כזה פועלים המנהלים. להפוך למטרה ראשית

. במיוחד כשהם גם חוששים לתפקידם, )ולקבל החלטות מועילות(המועצה וביכולת מועטה לקדם נושאים 

יתקשו מקבלי , כשמתח ותסכול מאפיינים את מערכת היחסים בין השחקנים העיקריים ברשות המקומית

  . )Kaatz, et al, 1999(שויים לחפש לעצמם מקום עבודה אחר ההחלטות למלא את תפקידם והמנהלים ע

         

 )(Kaatz, et. al, 1999, p. 164  הקונפליקט במועצה סוגי: 1תרשים               

 פוליטי קונפליקט  מדיניותבנושא קונפליקט 

 אישיות,  פנימיתפוליטיקה )פתרוןהדורשים  (נושאים מתמקד
 כישלון לחלק מול הצלחה  של הקבוצההצלחה תוצאות

 כישלון לכולם, לאחרים
 הקונפליקט,  בעיותפתרון המטרה

 כאמצעי להשיג את טובת הכלל
 הקונפליקט,  בעימותלהמשיך

 כמטרה בעצמו
  

השוני בתפישת חברי המועצה את תפקידם מול תפישתם של הדרגים הניהוליים הוא פוטנציאל 

כאשר הדרגים השונים מתערבים בתחום אחריותו של , וצרהקונפליקט נ. לקונפליקט בעבודתם המשותפת

הבנה -אי. האחר וכאשר מטרות מנוגדות מביאות מספר שותפים לנסות לכפות את העדפותיהם על האחרים

כשהמטרות נוסחו בצורה . הסכמה-הבנה של אופי הוצאתן אל הפועל יכולות ליצור אי-של המטרות או אי

בבחינת ). Svara, 1999: ראה גם(הן פחות משמעותיות לעניין זה , בלתעמומה או שהמחויבות להן היא מוג

את שאלת המעורבות של מנהל העירייה בקביעת , יחסי הגומלין בין הנבחרים והדרג הניהולי יש לבחון מחד

 & Mouritzen( את מידת רצונו לשתף את הנבחרים בקביעת מטרות ארוכות טווח  -ומאידך , מדיניות

Svara, 2002, p. 16( .הקונפליקט בתהליכי הממשל נתפש כשימוש בכוח על ידי פקידים כדי , בהקשר זה

  . )Svara, 1999(בדרך כלל על חשבון אחרים  , לקדם את האינטרסים שלהם

מוגבל ו  טכניבעלי תפקידו ים ניטרלינחשבו בעבר )ב"מנהל בארה-ה מועצבשיטה של( מנהלי עיר

הייתה מינהל ה והפרדה בין הפוליטיקה ה כי , ויותר חוקרים מעריכים יותראולם, מדיניותקביעת תהליך ב

, מהמנהלים מצופה לקחת על עצמם אחריות לבניין העיר. ת יותר מאשר עובדתיתלעתים קרובות סמלי
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הנושאים שמנהלי העיר . הליכים דמוקרטיים בין השלטון המקומי והקהילהלהתפתחותה ולהפעלתם של ת

המידע שהם מציגים בכדי לתמוך בהמלצותיהם והכוונתם את העובדים לממש את , מביאים בפני המועצה

מחקר . לתהליכי קביעת המדיניות, באופן בלתי נמנע,  כל אלה דוחפים את המנהלים–התוכניות העירוניות 

, מצביע על כך) מנהל-ה מועצהמנוהלות בשיטה של (ב " ערים גדולות בארה143 -נהלי העיר בשנערך בקרב מ

כאשר הצעות מדיניות נולדות לעתים , מדיניותה קביעתחלק אינטגרלי של תהליך  הפכוהעיר מנהלי ש

לי של מנהלי העיר מצופים ליטול תפקיד מרכזי בפיתוח הכלכ. קרובות על ידי המנהלים ולא על ידי המועצה

או את האשמה לכישלון של המערכת העירונית , והם אלה שעשויים ליטול את הקרדיט להצלחה, העיר

א י ה להתנהלות העירונית בכלל של מנהלי העירמשמעותם,  קביעת המדיניותתהליךב םבשל תפקיד. כולה

 םמנהלימשום ש, עירהמדיניות להשלכות  רבה ומשמעותיש  עירשגם לתחלופת מנהלי   , ה ונראהחשוב

הפוליטיקאים הם ,  לרוב.(McCabe, et. al, 2003) שונים עבודה  ירקעו  כישורים,  העדפותשונים מביאים

בעוד אנשי המינהל מנסים להביא פתרונות לטווח ארוך , אלה המעונינים לקדם אינטרסים קצרי טווח

  . (Mouritzen & Svara, 2002, p.11)סגרת התחייבויות קודמות ולפעול במ

למנהל .  משחק תפקיד שונה בשתי הצורות העיקריות של הממשל העירוניב"ארהמנהל העירייה ב

בעיר במודל של . העיר יש תפקיד מפתח במשחק גלוי או מאחורי הקלעים כיועץ המועצה לענייני מדיניות

ת שאין ראש מינהל כלל ואם הוא קיים הוא יכול להיתפש חלק ממשרדו של יכול להיו, מועצה-ראש עירייה

מנהל -כמחצית מחברי המועצה בכלל הערים של מועצה. ולא כשחקן נפרד בנושאי מדיניות, ראש העירייה

ומנהל העיר נתפש כבעל , מחשיבים את מנהל העיר כשחקן מפתח בייזום ובקידום המדיניות העירונית

ב בערים גדולות המתנהלות בשיטת "מחקר שנערך בארה. קבלת החלטות מדיניותתרומה משמעותית ל

והנבחרים מעריכים את , שמנהל העיר מעורב ברוב ההחלטות העירוניות, מנהל מצביע על כך-מועצה

בערים הפועלות . מעורבותו של מנהל העיר בקבלת החלטות אסטרטגיות כמשמעותית יותר מזו שלהם

 ,Svara(נתפש ראש המינהל משמעותי פחות בייזום וקידום תהליכי מדיניות   , צהמוע-בשיטת ראש עירייה

2003, p. 51( .  

 השפעה Visserיש לדעתו של , למשל, בקבלת החלטות על שיתוף פעולה אזורי בין רשויות מקומיות

ים ברשויות ליחסי הגומלין בין הדרגים המינהלי). להנהלה הבכירה ולפקידות הזוטרה(גדולה לדרג המינהלי 

שמי שעשוי , יוצא מכך. השונות יש השפעה רבה על מקבלי ההחלטות הנבחרים ועל אופי יישום מדיניותם

לעתים לקבוע את אופיין של ההחלטות המקומיות באזור הוא הדרג המינהלי ולא הנבחרים הפוליטיים        

)Visser, 2002, p. 54( . המלצות מועצת אירופהNo. R 80)(ת לביטוי הכוח של הדרג המינהלי  מתייחסו

, הכוח הניתן לדרג המינהלי להפעיל סמכות בקבלת החלטות: כדלקמן, בשלטון המקומי להפעיל שיקול דעת

צריך להיות מוגבל בצורך לבחור את ההחלטה הראויה ביותר מבין מספר חלופות הגיוניות וחוקיות 

(Rekosh, 2005, p. 22) .לפי , מינהל אחראיMouritzenו - Svara ,אך , מעורב פחות בקביעת המדיניות

כי למנהל עירייה טיפוסי יש השפעה חזקה על ייזום , בפועל נמצא. מעורב מאוד בייעוץ למנהיגים הפוליטיים

 ,Mouritzen & Svara, 2002(מדיניות והוא גם מעוניין לעצב את התהליכים  בהם נקבעת  המדיניות  

p.135( .מנהלים על התנהלותה של הרשות המקומית ועל גיבושה של המדיניות בצד יכולת ההשפעה של ה

כי השלטון המקומי ברוב , יש לזכור,  ובצד סמכויותיה של המועצה להדיח את מנהל העיר, המקומית

יכולת הפיקוח שלהם על . המדינות מאופיין במנהיגות עממית ובשלטון של פוליטיקאים במשרה חלקית

, ידע, ניסיון, זמן: כגון, ת ממידת הזמינות של  המשאבים העומדים לרשותםהמערכת הביורוקרטית נובע

מנהלים , Svaraלפי . משאבים אלה הם מוגבלים לרוב, אולם. התמדה והתנהגות אנשי המקצוע כלפיהם

במקום לסייע לחברי , ואנשי המינהל פועלים לשמר דפוסים מסורתיים של יחסי גומלין עם הנבחרים
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לאנשי המינהל יש גם קושי להגיב על כמה מהדרישות של הנבחרים באשר . ב יותרהמועצה לתפקד טו

והם מגלים התנגדות לפעילויות של המועצה הנוגסות בסמכויותיהם , למדיניות אותה הם מגבשים למועצה

  . )Svara, 1999(המינהליות 

שבכמה , ובדההתנגדותם של אנשי המינהל להתערבותם של הנבחרים באה לידי ביטוי  קיצוני בע

אלא ,  אסור לנבחרים על פי חוק לקיים תקשורת ישירה עם מנהלים ועובדיםב"ארה ובאוסטרליהערים ב

ב אסור כל קשר ישיר "ובכמה ערים בארה. )Mouritzen & Svara, 2002, pp.51-55(באמצעות מנהל העיר  

כשהמטרה היא לבודד את , טימלבד עם המנהל ועם היועץ המשפ, בין חברי המועצה לאנשי הצוות הניהולי

שחברי מועצה מתוסכלים , מחקר מצביע על כך.  )Svara, 1990(הצוות המקצועי מכל מעורבות פוליטית 

המגמה המתפתחת . )Svara, 1999(בדרך כלל מהעובדה שאינם יכולים לכוון ישירות את מנהלי המחלקות 

.  יקאים בצד ניתוקם מהמערכת המינהליתהיא חיזוק הבקרה של הפוליט, בדמוקרטיה של השלטון המקומי

, המדיניות המקומית נתפשת כתוצאה של תחרות ויחסי גומלין בין המערכת המינהלית לארגונים פרטיים

מעורבותם של פוליטיקאים לא מנוסים , על כן. באופן המשרת הכי הטוב את האינטרסים של התושבים

ומסכימים ( מראשי הרשויות מסכימים 71.2%.  זיקבגיבוש המדיניות נתפשת כמיותרת ויכולה אפילו לה

ולעולם לא להתערב בעשייה של , שהפוליטיקאים צריכים להגדיר יעדים ולבקר את התוצאות)  מאוד

מחקר מצביע על  רוב ברור הרואה צורך בהפרדה בין .  לא מסכימים לכך27.4%.  המערכת המינהלית

  . )Haus & Sweeting, 2006b(הפוליטיקאים לפקידות הביורוקרטית 

-שנערך ב, במחקר

．
-ובו השתתפו כ, לטביה והונגריה, אסטוניה רשויות מקומיות ב120

．
:  איש1200

נשאלה השאלה מי משפיע על קבלת , חברי מועצה ולפחות שני פקידים בכירים בכל רשות המקומית

על קבלת מהנתונים בולטת תפישת ההשפעה הגבוהה של ראש הרשות ? ההחלטות ברשות המקומית

בלטביה בולטת הערכת ההשפעה של . בשלוש המדינות ובקרב חברי המועצה והפקידים כאחד, ההחלטות

כך גם הערכה גבוהה , )לאור שיטת הוועדות וחוזקה של המועצה(המועצה וועדותיה על קבלת ההחלטות 

נמוכה , תהממשלה ואנשי העסקים על קבלת ההחלטו, הערכת ההשפעה של התושבים. יחסית בהונגריה

חברי מועצה תופשים את השפעתם על קבלת ההחלטות . יחסית להערכת ההשפעה של ראש הרשות והמועצה

הפקידות הבכירה בהונגריה תופשת את עצמה כבעלת ההשפעה הגדולה . חלשה יותר מזה של ראש הרשות

 Sootla() 24ראה נספח (ביותר על קבלת ההחלטות ברשות המקומית 
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．
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( .  

-שנערך ביותר מ, מחקר

．
, מצביע על כך,  ורומניהפולין, לטביה, הונגריה רשויות מקומיות ב2,000 

אולם , שרמת השכלה גבוהה יותר של עובדי הרשויות המקומיות תשפיעה על הופעה דמוקרטית טובה יותר

, הדבר מוסבר בעובדה. במחקר לא נמצאה השפעה בולטת לכך גם על איכותם של תהליכי קבלת ההחלטות

קביעת , זירוז החלטות על תקציב, שלפקידות המקומית אין השפעה גדולה על נושאים כגיבוש קוורום

). שקביעה זו איננה מתאימה כל כך לשלטון המקומי בישראל, נראה(ישיבות שלא מן המניין וכדומה 

ר עם הקהילה ועם קבוצות כמשפיעה על תהליכי קבלת ההחלטות באמצעות הקש, הפקידות נתפשה במחקר

סביבה פוליטית בולטת ברשות המקומית לא השפיעה לרעה על תהליכי קבלת ההחלטות ועל . שונות

שברשויות מפולגות נצפו דווקא תהליכי קבלת החלטות חלקים , תוצאה מפתיעה במחקר היא. יעילותם

-ההנחה היא שהמתח והמודעות לאיום הפוטנציאלי של אי. ורגועים יותר

．
סכמה מביאים את התושבים הה

 (,Gosselin") איזונים ובלמים"מעין (לקבוע אילוצים ומעצורים הממתנים את תהליכי קבלת ההחלטות 
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 .  

פוליטיקאים ומנהלים מעורבים בו זמנית בתהליכי קבלת החלטות ולא ניתן לקבוע הפרדה ברורה 

די כוח ומעונינים לפעול בלי המסגרות הפוליטיות המגבילות אנשי המינהל שואפים לעתים ליותר מי. ביניהם
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קשה להצביע . שהפקידים צריכים לשחק גם משחק פעיל יותר בתהליך הפוליטי, ויש גם הטוענים. את כוחם

כיצד : נוכל למצוא הסבר Svaraאצל . על הסכמה בין החוקרים ועל התמהיל האופטימלי ביחסי גומלין אלה

נבחרים לפקידים ניתן להשיג איזון מתאים בין הידע והמומחיות של אנשי המקצוע ביחסי הגומלין בין ה

המודל שלו קובע יחסי גומלין בין הנבחרים . מאידך, לבין התגובה של הנבחרים להעדפות פופוליסטיות, מחד

ה בערים בהן פועלת מערכת של ראש עירייה ומועצ. לאנשי המקצוע בעיצוב המדיניות והפעילות המינהלית

מעדיף ראש העירייה להגיע להסכמה ולהרגעת הרוחות , וקיימת חלוקה בכוחות השותפים בתהליך הפוליטי

ראש העירייה יעדיף לשמור את . במסגרת הניסיון להתמודד עם קונפליקטים, בין קבוצות מתחרות בקהילה

  . )Svara 1990, p.213(הקונפליקט תחת השגחתו 

 ,Zeemeringפי -על, יש לבחון,  המדיניות ברשויות המקומיותבכדי להבין את דרך קבלת ההחלטות
הנבחרים נושאים באחריות להתנהלותה של הרשות . את מעורבותם ותרומתם של הנבחרים בתהליכים אלה

. המקומית ויש להם את הסמכות להצביע על אישור או דחייה של נושאים רבים בעלי משמעות תקציבית

, לקובעי מדיניות. דרישות התושבים לשירותים המקומיים הניתנים להםהנבחרים הם חוליה מקשרת בין 

, יש תפקיד חשוב בייצוג עמדותיהם של התושבים ובקבלת החלטות, הנבחרים לתפקידם ברשות המקומית

בכדי . כולל החלטות על עבודה משותפת עם רשויות אחרות, שנועדו לספק את טובת הציבור ואת רצונותיו

נדרשת הפקידות הבכירה , ולה עם רשויות אחרות או לבצע את הפעילות באופן עצמאילהיכנס לשיתוף פע

המרחב "ולנבחרים יש תפקיד מרכזי בהחלטות מדיניות אלה והם מעדיפים להגן על , לקבל החלטות מדיניות

 עולה השיקול) למשל בישראל, תאגידי המים(בקבלת החלטות על שיתופי פעולה . שלהם" השלטוני והפוליטי

נבחרים יכולים להשפיע . לאור העובדה שהרשות המקומית היא גוף כלכלי עצמאי, התקציבי בצורה בולטת

במובן זה יש . בתחבורה וכדומה, בהחלטותיהם על אופי הפתרון של בעיות מקומיות כטיפול העירוני בביוב

אלה בא לידי ביטוי בהחלטות . לנבחרים השפעה מרובה על מערכות המינהל ועל תפקודם של אנשי המקצוע

  . לבין פקידי הממשלה ואנשי המינהל המקומי, הפער בין מקבלי ההחלטות שהם נציגי הציבור

כך יש גם מדיניות מינהלית של , י הנבחרים"שכפי שיש מדיניות מקומית הנקבעת ע, ניתן לטעון

בחרים נתפשים כמי הנ, בעוד הפקידים מוצבים יותר ויותר במרכז פתרון הבעיות המקומי. אנשי המינהל

שצריכים למלא תפקיד מזערי בעבודה המינהלית או בביצוע השוטף  ולהתמקד בקביעת מדיניות ובקבלת 

- יחסי הגומלין מינהל. החלטות הקשורות ביחסי גומלין עם רשויות מקומיות אחרות ועם הממשל המרכזי

העומדים לרשותם ולרשות פוליטיקה מושפעים במידה רבה מאישיותם של הנבחרים  ומרמת המשאבים 

קבלת החלטות על דרך ההשגה הפורמלית של טובת הציבור איננה בהכרח תוצר של . הפקידות המקומית

החלטות מדיניות כאלה הן לרוב תוצר של . או ביטוי אמיתי של המאזן הפוליטי בקהילה, גודל האוכלוסייה

בקביעת טובת הציבור לא . חה אותןאשר לא טובת הציבור המוחלטת היא זו שמנ, אינטרסים והשפעות

אלא קבלת החלטה שתענה על צרכי הציבור המיוצג על , עומד בהכרח על הפרק השיקול של כלל התושבים

קביעת סדר היום הציבורי וקביעת האפשרויות העומדות להחלטה הם צעד ראשוני . ידי מקבל ההחלטה

  . )Zeemering, 2006(וקשת חשוב המשפיע על אופי הבחירה בין החלופות למדיניות המב

 ניסו ,Svaraטוען , בעבר. לפוליטיקאים יש סדרי עדיפויות וערכים שונים מאשר לאנשי המקצוע

חבר המועצה הטיפוסי חש . לכפות את דעתם על אנשי המינהל, שזכו בעמדות מפתח, פוליטיקאים מקומיים

בין הנבחרים לפקידות היה מנהל העיר ביחסי הגומלין . בעבר יותר כמפקח וממונה מאשר מאציל סמכויות

המנהל היה מדווח למועצה על הביצוע של המערכת . מביא למועצה הצעות וזו הייתה מאשרת או דוחה אותן

יחסי . המנהל הנחה את הארגון והמועצה העריכה את תפקודו. והמועצה בחנה את הדיווחים, המינהלית

אולם , ות שונות ומנהל העיר יכול היה להיות מוחלףהגומלין בין הנבחרים לפקידים היו שבירים מסיב

נשמרו כללי משחק מסורתיים ורמת תיאום . הגבולות והחוקים ביחסים אלה נשארו בדרך כלל קבועים
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 ,Svaraלפי ,  השנים האחרונות השתנו20-ב. הסכמה מעטה באשר למי עושה מה-יחד עם אי, מסוימת
ים הממלאים תפקידים בשלטון המקומי הפכו להיות פעילים שנבחר, מחקרו מצביע על כך. מאפיינים אלה

לפתור , הם מנסים להציג תוצאות. ולא נאמנים פוליטיים המנסים לייצג ולדברר את מפלגותיהם, נבחרים

יותר חברי מועצה , כיום. להשיג תמיכה חיצונית ולא למלא רק תפקיד פסיבי בקבלת ההחלטות, בעיות

  . ופחות ניסיון לקדם עמדה שלטונית, בורמשקפים תפקיד המייצג את הצי

השוני ביחסם של חברי המועצה ובהתנהגותם השפיע על היחסים ביניהם ובינם לבין מנהל העיר 

היחסים בין המועצה למנהל העיר הם בדרך כלל אינטראקציה בין מועצה פעילה , כיום. והצוות הניהולי

חברי המועצה . ה להיות ממוקדת יותר ולטווח קצרהמנהיגות המדינית של המועצה הפכ. ומנהל עיר יוזם

אלא מכוונים אסטרטגית של המערכת העירונית ופותרים ,  אינם רוצים להיות מושלים הנבחרים מחדש

, כי התחומים אותם מעריכים חברי המועצה כחשובים ומשמעותיים יותר בעבורם, מסתבר. בעיות מהותיות

אלא בתשומת הלב הניתנת לפתרון , או במדיניות ארוכת טווחאינם אלה הקשורים בהצבת מטרות רחבות 

חברי המועצה תופשים עצמם כמגיבים , בנושאים של הצבת מטרות וקביעת מדיניות. תלונות האזרחים

מאשר , הם מעורבים יותר ביישום תוכניות ומתן שירות). לא כיוזמים(ובוחנים  הצעות של מנהל העיר 

יחסי הגומלין בין הנבחרים לדרג המינהלי משתפרים כאשר גדלה , ולםא. בראייה רחבה ובהפקת לקחים

מדיניות בטווח הביניים ובהערכת , מעורבותם של הנבחרים בקבלת החלטות המגדירות מטרות עירוניות

כך הקשר עם הדרג , ככל שחברי המועצה פעילים יותר בעניינים אלה. רמת השירותים המוניציפליים

כאשר חברי המועצה ,  הדרג המינהלי חש שהיחסים עם הנבחרים חלשים יותר.המינהלי הוא חזק יותר

מעורבות גבוהה של מנהל העיר בהצבת משימות . מעורבים יותר בשינויים ארגוניים ובתהליכי הניהול

מעורבות ניהולית . להפך, ובקביעת מדיניות איננה נתפשת על ידי הנבחרים כגורמת למתח בין הצדדים

אך כאשר המועצה איננה , מחזקת דווקא את הקשר בין הנבחרים למנהלים, אסטרטגייםגבוהה בתחומים 

יש , בקביעת התקציב ובפיתוח פתרונות לבעיות עכשוויות, מעורבת בקביעת ההתפתחות העתידית של העיר

כאשר המתח וחוסר האמון משקפים את היחסים בין הנבחרים . רגיעה ביחסים בהנהלה ובמטה העירוני

  . נוטים חברי המועצה להגיב במעורבות גבוהה יותר בעיצוב המדיניות, למנהלים

שגם המנהלים , אולם בעוד. חברי מועצה מעונינים במעורבות גבוהה יותר בקבלת ההחלטות

הם גם , בקביעת מדיניות ובהפקת לקחים, מעונינים במעורבות גדולה יותר של חברי מועצה בהצבת מטרות

כאשר חברי המועצה חשים בצורה . יותר של הנבחרים בפתרון תלונות תושביםמעונינים במעורבות קטנה 

כך הם מגלים גישה שלילית יותר מול , חזקה שהם אינם תורמים את מה שהם מבקשים במסגרת תפקידם

מנהלי עיר בערים גדולות ציינו את הקושי הגובר ברתימת חברי , לעומת זאת. מנהל העיר והצוות הניהולי

שלאחר השקעה של יומיים , אחד המנהלים בטקסס ציין. יכים של קביעת מטרות עירוניותהמועצה לתהל

עליהם הוסכם עם חברי המועצה בתהליך עבודה , בעבודה על גיבוש סיכום של המטרות והיעדים העירוניים

גם שני ניסיונות . המועצה לא אישרה בסופו של דבר את המסמך שהוכן על ידי הצוות המקצועי, משותף

כי , המנהל ציין. למרות כל ההשקעה בתהליך העבודה, נוספים להגיע לקביעת מטרות עירוניות לא צלחו

מנהל ". בשבוע ואין לנו את הזמן להשקיע בחזון ובמשימות$ 75אנחנו מרוויחים רק : "חברי המועצה טענו

חברי מועצה ". קביעת מטרות הוא דבר שעושים מנהלים: "העיר בקליפורניה ציין שחברי מועצה אמרו

ולא , לאור אסטרטגיות רחבות המוצעות להם על ידי הצוות המקצועי, תופשים עצמם כבוחנים של המציאות

החשש של חברי המועצה מההתעסקות עם עיצוב מטרות .  כמי שמנסחים את האסטרטגיות האלה בעצמם

למרות . כשווייםשהדבר יסיט אותם מההתעסקות עם נושאים ע, לטווח ארוך נובע כנראה מהבנתם

חשובות כל כך ,  קביעה של תוכניות עבודה-וכפועל יוצא , שהשיטות הקיימות לקביעת מטרות משותפות
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נראה שהדבר קשה יותר ופחות אפקטיבי בערים גדולות           , בעשייה העירונית ובמעורבותם של הנבחרים

)Svara, 1999( .  

מעריכים את המועצה כלא יעילה )  תושבים5,000בערים מעל (שמנהלי עיר , מחקר מצביע על כך

 ממנהלי העיר חשים שקביעת החזון העירוני הוא פעילות 85% -ו, מספיק בקביעת מטרות ועקרונות מדיניים

חברי מועצה ואנשי המינהל . )Mouritzen & Svara, 2002, pp.192-193(חשובה מאוד עבור חברי המועצה 

מסכימים שמעורבותם של , מנהל-המנוהלות בשיטה של מועצה, )ים אלף תושב200מעל (בערים גדולות 

הם מעורבים יותר בזיהוי בעיות . הנבחרים בקביעת המדיניות והמטרות לעיר נמוכה מזו של מנהל העיר

מאשר בהצבת מטרות לטווח , במציאת פתרונות לבעיות ובבחינת התקציב, בוערות הדורשות התייחסות

שחברי המועצה צריכים להיות מעורבים יותר , כולם מסכימים. ת לטיפולארוך וקביעת סדרי קדימויו

בקביעת סדרי קדימויות ובהגדרת הבעיות שעל , בקביעת המטרות לטווח ארוך ודרכי הפעולה האסטרטגיות

מבקשים אלה , בעוד שאנשי המינהל מעונינים לקבל הצעות לפתרון בעיות מהנבחרים.  סדר היום הציבורי

  . )Svara, 1999b(ם פעילים בקביעת הפתרונות להיות מעורבי

מנהל משפרת את התיאום ומאפשרת  לטפל  בקונפליקטים  ולצמצמם כשהם -השיטה של מועצה

חזק קיים חוסר אמון ומתח רב יותר בין ) עירייה(שבערים בהן יש ראש מועצה ,מחקרים  הראו.  מתעוררים

חברי המועצה ומנהלי המחלקות תפשו את . מנהל-ועצהמאשר בערים בהן קיים מ, הנבחרים לצוות הניהולי

נראה לחברי המועצה כי לא , במועצות עם ראש עירייה חזק. הקשר בין המועצה לראש העירייה כחיוביים

בקבלת החלטות מדיניות הם נתקלים בקושי להשיג מידע . מוקדש מספיק זמן לטיפול בנושאים חשובים

חשים חברי המועצה כי עליהם להתערב יותר מול , ש עירייה חזקבערים עם רא. הכרחי מהצוות הניהולי

חשים חברי המועצה כי הם , בערים הפועלות בשיטת מנהל מועצה. הצוות הניהולי בכדי להשיג את תגובתם

גם מנהלי . עובדים בצורה אפקטיבית יותר וברמת אמון גבוהה עם הצוות הניהולי והם מעריכים את תפקודו

רוב חברי המועצה בערים עם ראש עירייה חזק חשים כי עבודתם . ה שותפים לדעה זוהמחלקות בערים אל

למרות שרוב . איננה מוערכת כראוי וכי ראש העירייה איננו מספק להם מספיק חלופות בקבלת ההחלטות

בעיריות עם ראש מועצה חזק וחלש (חברי המועצה חושבים כי ראש העירייה קשוב ופתוח לדרישות המועצה 

רוב חברי המועצה בערים עם ראש עירייה חזק חשים שהוא איננו פועל מספיק ברוח הנחיות , )דכאח

בשני סוגי הערים רוב חברי המועצה חשים שראש העירייה אינו מתייעץ מספיק עם המועצה . המועצה

את  מחברי המועצה טוענים שקשה לפקח על ראש העירייה בניצולו 60%. בנושאי מדיניות ובהצעת התקציב

שיחסי הגומלין בין ראש העירייה , התמונה המצטיירת מהמחקר היא. המועצה לקידום החלטות שבעניינו

, היחסים עם הצוות הניהולי הם של חוסר אמון. גלויה" מלחמה"אך לא , למועצה הם של מתח וחששות

חיזקו את הרפורמות שנעשו בשלטון המקומי . בעוד שיחסי הגומלין בין המועצה למנהל הם חיוביים

  . )Svara, 1990, pp.55-57(המערכת הביורוקרטית והחלישו את יכולת הפיקוח של הפוליטיקאים 

היחסים ההדדיים בין הנבחרים והמערכת המינהלית אינם צריכים להתבטא רק בקונפליקט והם 

טרות בקביעת מ, שיתוף הפעולה מתבטא לפיו. שיתוף פעולה גם יחסים של ,Svaraלפי , יכולים להיות

לכל צד , אמנם. משותפות על ידי הנבחרים והפקידים ובחוסר ניסיון לעצור את קידום המטרות של האחרים

אך כל צד מנסה לעמוד באחריותו בשיתוף , ביחסי הגומלין בין הנבחרים למנהלים יש תחומי אחריות שונים

מטרות . 1: תוף פעולה הםהמרכיבים העיקריים ביחסים של שי. או לפחות בלי להכשיל את האחר, פעולה

כל השותפים . תיאום בעשייה. 3. שיתוף במידע והערכה משותפת. 2. משותפות והתנהגות מכוונת מטרה

בערים המאופיינות בשיתוף . פועלים לעבר יעדים משותפים וכולם מונעים מהתועלות של המאמץ המשותף

? אלא מהו הבסיס לפעולה משותפת, שהפרט איננו שואל למי יש את הכוח וכיצד נעשה בו שימו, פעולה

. כך גם גוברת רמת שיתוף הפעולה, התקשורת משתפרת וההסכמה מתחזקת, כאשר המטרות ברורות
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מאפיינים כאלה של עיצוב המטרות ברשות המקומית יכולים לשפר את שיתוף הפעולה בין הדרג המקצועי 

  . לנבחרים ולצמצם את הקונפליקט ביניהם

) י ראש מועצה" אלף תושבים והמנוהלות ע200-המונות כ(ב " ערים בארה31-במחקר שנערך  ב

שיתוף . הצביעו על שיתוף פעולה ויחסי גומלין תקינים ביניהם) נבחרים ומנהלים(שרוב הנשאלים , עולה

אשר תומכת , הפעולה נוצר מעבודה נכונה של הדרג הניהולי ומקביעת מדיניות על ידי המנהיגות העירונית

 מטרות שנקבעו בהסכמה רחבה ככל האפשר ועוצבו בעבודה נכונה של -.  נקבעו על ידי המועצהבמטרות ש

אשר יובאו לשיקול דעתה של , מנהל העיר פונה למועצה בבקשה לקבל הצעות למדיניות. הצוות המינהלי

ת המועצה ממלאת תפקיד פעיל בקבלת החלטו, בדרך זו. או שיוחזרו לבחינה מחדש, המועצה ולאישורה

שיתוף פעולה בין הנבחרים לדרג הניהולי נעוץ ביחסי גומלין חיוביים בין . ניהוליות ויוצרת מחויבות ליישומן

כאשר חברי המועצה . כפי שיקרה כאשר המועצה מאוחדת ויש לה מנהיגות ברורה, הנבחרים עצמם

י העיר בכללותה כאשר הם מאזנים בין צורכ, מתמקדים בנושאים ארוכי טווח, מבטאים מנהיגות חזקה

כאשר הם אינם , )אפקטיביות(כאשר הם מקבלים החלטות ברורות וייעודיות , לאינטרסים הייחודיים שלהם

מתערבים בהיבטים פרטניים בעבודת המינהל ובתלונות תושבים וכאשר הם מגלים הערכה לתפקוד של 

 ,Svara, 1999(הלי טובים מאוד אז יחסי הגומלין בין הנבחרים לדרג המינ, הנהלת העיר והמחלקות השונות

pp.175-176( .  

היא , אשר יכולה להשפיע על שיתוף הפעולה ברשות המקומית, כי ההחלטה החשובה  ביותר, נראה

הדרך בה : כלומר. זו המתקבלת בתחילת הקדנציה וקובעת את אופי התנהלותו של השלטון המקומי בעתיד

בעיצוב המדיניות ובקבלת ,  בעשייה המקומית-בהמשך ו, החברים והמפלגות ישתלבו בקואליציה השלטת

 את דרך העבודה של -החלטה זו מעצבת את פני הסביבה הפוליטית ברשות המקומית וכן . ההחלטות בעתיד

מנהל ).  שנים5 עד 4ברוב המדינות (עד לבחירות הבאות , מנהל העירייה והמערכת המינהלית עם הנבחרים

מכיוון שבהתערבותו יש סיכון רב , אך עליו להיזהר מלהתערב בתהליך, ההעירייה הוא צופה ראשי בהחלט

  . )Mouritzen & Svara, 2002, p.146(לעתיד יחסיו עם השחקנים המעורבים 

 היא דוגמא להתערבות שולית של הפוליטיקאים במערכת המינהלית ולהאצלת סמכויות שוודיה

 מסך 21%(ן איש מועסקים בשלטון המקומי בשוודיה יותר ממיליו. לדרגים המינהליים ברשויות המקומיות

 התחזקה ההנהגה 80-מאז שנות ה. הרשויות המקומיות הן לרוב המעסיק הגדול האזור ).העובדים במדינה

מהמנהלים . והמנהלים נדרשו ליטול החלטות אסטרטגיות יותר, המינהלית ברשויות המקומיות בשוודיה

ברשויות המקומיות יש מנהלים ואחראי התחום .   מקצועיותמאשר, נדרשה יותר מנהיגות אסטרטגית

במסגרת השינויים בשלטון המקומי . כ מסמכות פורמלית כלשהי"אשר לא נהנה בד, )מחזיק התיק(

אימצו , הרשויות המקומיות חיזקו את מעמדו של הדרג המקצועי,  80-שנערכו מאמצע שנות ה, בשוודיה

והחלו לעסוק יותר בנושאים אסטרטגיים מאשר ) .M.B.O(יעדים כניהול לפי , שיטות ניהול מתקדמות

שינויים אלה ניתן להגדיר . הואצלה גם הסמכות לקבל החלטות בדרגים נמוכים. יומית-בפוליטיקה יום

שפיקוח פוליטי הדוק איננו אפשרי במערכת , הממשל הבין.  כהתאמה  הכרחית להתמקצעות הדרג המינהלי

הניהול , אולם. מקצועי וגמיש, אשר צריכה להתאפיין בניהול אסטרטגי, כבתארגונית מוניציפלית מור

לבין , ואנשי המינהל המקצועיים) השכירים( מתח בין הפוליטיקאים -ופירושו , הפוליטי העממי עדיין נפוץ

אולם , מגמת השינויים היא לכיוון של פוליטיקאים מקצועיים. הנציגים הנבחרים שאינם מקבלי שכר

  . בא לידי ביטוי בתחושת תסכול בקרב הנבחריםהשינוי 

שכמחצית מכל הנבחרים בשלטון המקומי , ממחקרים שנערכו בתחילת שנות האלפיים עולה

בשוודיה חשים שכוחו של ראש הרשות חזק מידי ורבים אחרים חשים שאין להם יכולת השפעה ושרמת 

ים הביאו לכך שהנושאים האסטרטגיים הלחצים הכלכליים ודרישות התושב. הפיקוח עליהם גדולה מידי
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. בצד האצלת סמכויות לדרגי המינהל השונים, מחייבים החלטות של אנשי מקצוע פוליטיים ברמה גבוהה

שהפקידות המקצועית היא זו שמייעצת למקבלי ההחלטות הנבחרים על סדרי העדיפויות , המצב שנוצר הוא

נות של אנשי המינהל על התערבות של הפוליטיקאים אולם עדיין נשמעות לעתים קרובות טע. הפוליטיים

ולעתים שוררת בין אנשי המינהל לפוליטיקאים , במיוחד ברשויות מקומיות קטנות, בנושאים מקצועיים

הצורך של הפוליטיקאים לספק את צורכי הציבור שבחר בהם והפגישות שלהם עם . תחושה של חוסר אמון

כשהם מנסים לסייע בדרך הנוגדת את תכניות העבודה והיעדים במיוחד , בוחריהם מוסיפים לתחושה זו

 הפכו הפוליטיקאים למנסחים של  .M.B.O -ברשויות בהן יושמה שיטת ה. י המערכת המינהלית"שהוצבו ע

  .  למטפלים  בנושאים שוליים ובהיענות ללחצים של בוחרים-ופחות , מטרות ולמעריכים תוצאות

נתפשים ,  מתנדבים לדמוקרטיה של השלטון המקומיבצד הקריאות על הצורך בנבחרים

, המבקש לחזק את הדמוקרטיה המקומית, הפרלמנט השוודי. הפוליטיקאים כאיום על המינהל התקין

 חקיקה המגדילה את מספר חברי המועצה ברשויות המקומיות ומחזקת את 2003העביר אמנם באפריל 

בקשים להיות נבחרי ציבור ברשויות המקומיות אולם המגמה הכללית המתפתחת היא שמספר המ, כוחם

". פוליטי-מינהלי" הקשר בעיקרו הוא –ביחסי הגומלין של הפוליטיקאים עם הפקידות הבכירה . קטן

, אולם. המאפשרות מקום לפרשנויות שונות, )עמומות לעתים(הפקידות נדרשת ליישם החלטות פוליטיות 

נושאים אסטרטגיים מטופלים לרוב בלי . טות הפוליטיותהיא גם מייעצת למקבלי ההחלטות בקבלת ההחל

הפקידים הבכירים נתפשים לרוב . מלבד פוליטיקאים בכירים ובודדים, התערבות של הנבחרים המקומיים

מנהלים . והם מובילים אותם בדרך לקבלת ההחלטות הראויות, כמדריכים ומאמנים של הפוליטיקאים

עד כדי , לי השפעה חזקה על הנושאים שעל סדר היום הפוליטיוהם בע" שומרי הסף"בכירים משחקים כ

, אולם נראה שהנבחרים, ל יש השפעה חזקה יותר בתהליכי עיצוב המדיניות"למנכ. עיצוב המדיניות בפועל

, הפקידות הבכירה כפופה בסופו של דבר לפוליטיקאים. לרוב  אינם מוטרדים מכך, מלבד האופוזיציה

מסוף שנות . אזי בדרך כלל  נדרשים הפקידים למצוא לעצמם תפקיד אחר, ם חזקוכשהקונפליקט בין הדרגי

יותר מנהלים עוזבים את תפקידם וזה דורש מהם לקיים איזון אסטרטגי עם הנבחרים בכדי שיוכלו , 90-ה

יכולתו של הדרג המינהלי להפגין יחסי אמון הדדי לפוליטיקאים ולנהוג בגישה דיפלומטית חשובים . לשרוד

. הפקידות הבכירה משתדלת לשמור מרחק מהפוליטיקאים. יצובם של תהליכי קבלת החלטות פוליטיותבע

-אשר עלולים לאיים על עצמאותם ועל אי, המנהלים אינם מעונינים להיות מעורבים בתהליכים פוליטיים

. ל צריך להיות רגיש להגדרתן של החלטות מקצועיות כנושא פוליטי ולהפך"והמנכ, משוא הפנים

הפוליטיקאים והפקידות הבכירה צריכים לשחק בתחום אפור ולהיזהר מלדרוך בתחומים מקצועיים או 

  .)Montin, 2005(ערכיים 

באמצעות שיפור יחסי הגומלין בין ,  יש כמה הצעות לשיפור קבלת ההחלטות המקומיותSvara -ל

שר יזהו ציפיות משותפות בין נבחרי א, )צוותי משימה(פעילות של קבוצות עבודה : הנבחרים לצוות הניהולי

. הטווח-ימסדו חוקים בסיסיים לעבודת המועצה  וגם יעסקו בשיפור קביעת המטרות ארוכות, המועצה

חברי . הצלחתן של קבוצות כאלה תלויה במחויבות לתהליך ובנכונות לבצע שינויים לאור המלצות הקבוצה

חברי . וזה חייב לספק מנהיגות מתבקשת, ל ראש העירהמועצה צריכים להיות מוכנים לקבל את מנהיגותו ש

לזהות ציפיות משותפות ולקבוע כיצד כל צד , המועצה ומנהל העיר צריכים לבחון את יחסי הגומלין ביניהם

.       מנהל העיר צריך לבחון את דרך תפקודו וכיצד הוא תורם ליחסי הגומלין האלה. מסייע לשני להגשימן

Svara קיום דיונים משותפים בין :  צעדים לשיפור קבלת ההחלטות בתגובה לתלונות הציבור גם מציע מספר

מהות ורמת השירותים , הצוות הניהולי ותושבים בנוגע לציפיות התושבים לשביעות רצון, נבחרים

  .)Svara, 1999(המסופקים והתגובה לתלונות 
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   שיתוף תושבים בקבלת ההחלטות2.1.9

היה המוסד , ביוון ולאחר מכן באיטליה במאה החמישית ושלישית לפני הספירהשהתפתחו , המדינה-בערי

השלב הבא בהתפתחות . אשר היו זכאים להשתתף בה,  אסיפה של כל האזרחים-המרכזי בניהול העיר 

מדינה התמהמהו -מספר ערי. המדינה לרמה גבוהה יותר של מדינה לאומית-היה מעבר של ערי, הדמוקרטיה

משום שהאוטונומיה ממנה נהנו בעבר הצטמצמה בכפיפותן החדשה כיחידה , ת הלאומיתבכניסתן למסגר

, המדינה-הדמוקרטיה שוב לא יכלה להתבטא באסיפה כללית של האזרחים בעיר. בתוך המדינה הלאומית

השינוי הצריך הקמה של מוסדות פוליטיים חדשים ויישום . אלא בדמוקרטיה של נציגים במדינה הלאומית

כפי שעלייתה של המדינה הלאומית מפחיתה את , Dahlלפי . ות חדשות לקיומה של הדמוקרטיהשל שיט

כך פעולות , יכולתם של התושבים המקומיים לשלוט על עניינים החיוניים להם באמצעות השלטון המקומי

  . ל מקשות על אזרחי המדינה לשלוט בנושאים החיוניים להם בארצם"והחלטות בינ

קטנות מאפשרות השפעה אפקטיבית יותר של התושבים מאשר ) שלטוניות(רות שמסג, הטענה היא

מאשר , בעוד שלמסגרות פוליטיות גדולות יש אפשרות גדולה יותר להשיג משימות, מסגרות גדולות

לתושבים יש אולי את האפשרות להשתתף בצורה פעילה , במסגרות פוליטיות קטנות מאוד. למסגרות קטנות

אולם הם אינם יכולים להשתתף בצורה בולטת , אשר אינן בעלות משמעות רבה, יותיותר בהחלטות שול

ככל שמסגרות גדולות יותר מסוגלות לשתף פעולה בפתרון בעיות . בקבלת החלטות בעלות משמעות רבה

הקמתו (כך ההזדמנות שתהיה לאזרחים להשתתף ולהשפיע על קבלת ההחלטות קטנה , הנוגעות לאזרחים

בכך שצמצמה את , ירופאי פגעה במובן מסוים במדינות הדמוקרטיות השותפות באיחודשל האיחוד הא

,   יש פגיעה בשוויון ההצבעה-כך גם בשיטה הפדרלית . יכולת קבלת ההחלטות העצמאיות ברמה הלאומית

בשיטה כזו ניתן משקל . בסנאט אינם מייצגים באופן יחסי את כלל האזרחים/משום שהנציגים בפרלמנט

לנבדה . גם אם הם מאוכלסים במספר שונה מאוד של אזרחים, לאזורים, למחוזות, זהה למדינותיחסי 

הדמוקרטיה נתפשת ). למרות ההבדל המהותי במספר תושביהן, למשל, ולקליפורניה יש שני סנטורים

 .או את מה שהוא מאמין שזה הטוב ביותר בעבורו, כאשר העם מקבל את רצונו, "שלטון העם"כמערכת של 

בכדי שהעם ידע מה רצוי , אולם. בה קבוצה שלטת מגדירה מהו הרצוי לעם, וזאת במקום שיטה חלופית

שבעתיד נציגים הם , Dahlלפי , ועל כן נראה, בעבורו הוא חייב להיות בעל השכלה ברמה בסיסית כלשהי

מוסדות צריכים לבסס , בכדי לשמור על העיקרון הדמוקרטי. אלה שיקבלו את ההחלטות עבור העם

. את ההתייעצות אתם ואת שיתופם הבלתי פורמלי, אשר יגבירו את ההבנה של האזרחים, אפקטיביים

רמת השירותים , תכנון העיר, בריאות, כחינוך: המגוון הרחב של ההחלטות הנדרשות בניהול הקהילה

 לחזק את מאפשר דווקא לאזרחים) פארקים וגני משחקים, תאורה, כבישים(המקומיים ואופי אספקתם 

בהחלטות שהן בעלות , Dahlלפי . יום שלהם-הפיקוח שלהם על החלטות בנושאים החשובים בחיי היום

 בקבלתן צריך –בהחלטות החשובות ברמת הקהילה ,  שם יחליטו נציגי העם–השפעה מכרעת ברמה לאומית 

   ).(Dahl,1994, pp.25-33לשתף את התושבים 
נתפש על ידי חוקרים כדבר   ובתהליכי קבלת החלטותשיתופם של התושבים בקביעת מדיניות

(Nicolescu & Gorcea, 2005, pp.220,240)הכרחי ליציבות דמוקרטית 
．

קשה לקבוע ש,    לאור העובדה. 

ושהגדרת הבעיה , )כלקוחות(אילו החלטות אסטרטגיות עונות לרצונם של התושבים ברשות המקומית  

וקשורה בערכים אשר אינם ניתנים ) כבמגזר העסקי( טכנית בקבלת החלטות ברשויות מקומיות איננה

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות ולייצוג של קבוצות אוכלוסין שונות יש ל, )Birks, 1994: ראה גם(לכימות 

שיתוף תושבים בעבודת . חשיבות גבוהה בהערכת שלטון טוב ברמה המקומית, ברמת השלטון המקומי
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, באותה עת. המאפשרת לפרטים לתרום להתפתחותה של חברתם, בההשלטון המקומי הנה זכות חשו

שהמטרות שהרשות המקומית מציבה לעצמה הן גם המטרות של החברה או , השתתפות התושבים מבטיחה

יעילות , שקיפות, המבטיח שלטון חוקי יותר, זהו מרכיב הכרחי להצלחתה של הרשות המקומית. הקהילה

שפירושה מידת הפתיחות והשותפות של התושבים ,  הרשות המקומיתהופעה דמוקרטית של. ודמוקרטיה

מספר הפורומים והדיונים בהם משתתפים . 1: ניתנת למדידה על ידי כמה מדדים, בתהליכי קבלת ההחלטות

הדבר מצביע על רמת הנכונות של ההנהגה המקומית להקשיב לתושבים ולערבם בתהליכי קבלת . התושבים

תדירות . 3.  גונים האזרחיים המעורבים בתהליכי קבלת החלטות בשלטון המקומימספר האר. 2. ההחלטות

נכונותם של התושבים להשתתף . היוזמות של העיתונות לבחון את אופי התנהלותה של הרשות המקומית

נוכחותם של תושבים . בפעילות הציבורית חשובה בכדי שיוכלו להשפיע על התנהלותה של הרשות המקומית

מועצה ומעורבותם בתהליכי קבלת ההחלטות הכרחית בכדי להגן על האינטרסים של הקהילות בישיבות ה

כבסיס לקבלת החלטות , יורק-ראה שמיעת תושבים בעיריית ניו). (Margaryan, 2005, p.32השונות 

 "ראוי לאוזן קשבת... תושב העיר שטרח לבוא לישיבת ההנהלה החודשית: "ולדבריו, וליאני'בכהונתו של ג

  ).  71' עמ, 2005, גוליאני(

התפתחותו של השלטון המקומי בשנים האחרונות הביאה להגברת הציפיות של האזרחים 

השתתפות הציבור גדלה . ודרישה מצדם להשתתף בקבלת ההחלטות הפוליטיות, מהמנהיגות המקומית

רכים והאמצעים התושבים מחליטים בעצמם על הע, בדמוקרטיה משתפת. מחוץ למבנה המפלגתי המסורתי

ההחלטות מתקבלות אמנם באופן ישיר , בדמוקרטיה ישירה כזו. הנדרשים לקהילה הפוליטית בה הם חיים

במהלכו התושבים , אולם זהו תהליך אינטראקטיבי, )באמצעות משאל או התכנסות(על ידי כל התושבים 

אים הרלוונטיים לתהליך כזה נוש. בדרך של דיון והגעה לקונצנזוס, מעלים רעיונות המתגבשים להחלטות

השותפות ).  למשל, א"ראה תהליך התכנון העירוני בעיריית ת(חינוך וכדומה , אכלוס, תכנון אורבני: הם

ביזור בנציגות הפוליטית יכול להתבטא בהקמת ועדות . בקבלת ההחלטות קשורה בקבלת אחריות על יישומן

ועדות כאלה הן בדרך . מהגרים וכדומה, קשישים, צעירים: כגון, ייעודיות המייצגות אוכלוסיות לפי נושאים

הביזור מביא , אולם לעתים. שאינן מייצגות באופן מעשי את החברה המקומית, כלל ועדות מייעצות בלבד

אלא מייצגות אזור שלם בעיר ומקבלות , אשר אינן מייצגות נושאים פרטניים, להקמתן של ועדות שכונתיות

 ,Haus & Sweeting(מודל כזה ניתן למצוא בערים גדולות בסקנדינביה . יתיותאת הכוח לקבל החלטות אמ

אשר מעבירה תקציב , "חלקה"שתושבים מעדיפים רשות מקומית המתפקדת בצורה , ההנחה היא. )2006

שהאינטרסים של , הנחה נוספת היא. אשר מצליחה לקיים קוורום לקבלת ההחלטות וכיוצא בזה, בזמן

מעורבות פעילה של . כשהם מעורבים יותר בתהליך קבלת ההחלטות, החלטות המועצההתושבים ישתקפו ב

אולם היא גם עשויה לעכב את , הציבור בחיים הפוליטיים תשפיעה בצורה חיובית על ההופעה הדמוקרטית

-למאפיינים סוציו. תהליכי קבלת ההחלטות בהוספת דעות וקולות נוספים לתהליך

．
דמוגרפיים של 

אזורים ייחודיים במסגרת המוניציפלית של , דעות פוליטיות, אמונה דתית, רמת הכנסה: ןכגו, התושבים

יש השפעה על דרך , וכדומה) ותיקים מול חדשים(וותק בישוב ) מקור אתני(עדות , )תעשייתי/עירוני(הרשות 

הליך קבלת כך ת, שככל שהאוכלוסייה בישוב הומוגנית יותר, ניתן לצפות. קבלת ההחלטות בשלטון המקומי

–ולהפך , ההחלטות יהיה קל ויעיל יותר

．
ניתן לצפות ששונות מקומית , לעומת זאת.  ברמת פילוג גבוהה

)גבוהה תספק הזדמנות לגרום לתושבים להיות מעורבים יותר בתהליכי קבלת ההחלטות 
．
Gosselin, 2005

．．．．
)
．

  .  

זור דמוקרטי גם התחזקותה של הדמוקרטיה במדינות המתפתחות בשנים האחרונות לוותה בבי

שהביזור יחד עם בנייה של , התפישה הייתה.  Democratic local governance(DLG (-במישור המקומי 

יביאו את הרשויות המקומיות להגיב יותר , השתתפות עממית ונשיאה באחריות אישית בשלטון המקומי

ת עממית של התושבים השתתפו. לשאיפות של התושבים ולפעול בצורה אפקטיבית יותר במתן השירות
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הרעיון המרכזי . הם גורם מפתח בשלטון מקומי דמוקרטי) accountability(ונשיאה באחריות אישית 

הנשיאה . הוא לאפשר לתושבים ליטול חלק משמעותי בקבלת החלטות מקומיות המשפיעות עליהם, בשיתוף

המקומי להחלטות המשפיעות שאנשים יוכלו לקשור את האחריות של השלטון , באחריות אישית פירושה

הדמוקרטיה בשלטון המקומי מאפשרת להגביר את התשומות של האוכלוסייה המקומית בפעילותו . עליהם

 להבטיח את הבקרה על מעשיו של השלטון -ובאמצעות הנשיאה באחריות האישית , של השלטון המקומי

ל לשפר את השירותים המקומיים ואת שהוא יכו,  נטוע בתפישהDLG -הצידוק ל.  המקומי עד כה או בעתיד

נעוצה בהבטחה שיש בה לצרף אנשים מכל , DLG –אחת הסיבות להתפתחותה של ה . רווחת התושבים

מכל (שהממשל יתקרב לאנשים ושיותר תושבים , השאיפה היא. תחומי החיים בקבלת החלטות קהילתיות

ועדי הורים , בעלי עסקים קטנים, מיעוטים, נשים: כולל, ישתתפו בעשייה הפוליטית) גווני הקשת בקהילה

לאפשר לתושבים להשמיע את קולם בקבלת החלטות , הכוונה היא.  חקלאים וכדומה, במוסדות החינוך

  DLGהפעלת היוזמה של . אשר תשפיע על עתידם ותשפר את איכות חייהם, ובקביעת המדיניות הציבורית

פעולת הבחירה כשלעצמה . ציגיו למועצה המקומיתבבחירת נ, מבטיחה רמה מסוימת של שיתוף הציבור

, בפיליפינים, ראה דוגמאות בבוליביה(עשויה לעודד את המעורבות של התושבים בפוליטיקה המקומית 

, )accountability(את הנשיאה באחריות אישית  .)Blair, 2000, pp.21-25() אוקראינה, הונדורס, במאלי

מנגנון המאפשר לתושבים לבחון את "ניתן להגדיר כ, שלטון המקומיבהקשר של שיתוף התושבים בפעילות ה

הנשיאה . Sulukbia, 2005, p.111)("  עמידתה של הרשות המקומית באחריות לפעולותיה ולהחלטותיה

 –ושל הנבחרים ,  לנבחרים–של הפקידות הביורוקרטית : באחריות אישית צריכה להיות בשני מישורים

  . (Blair, 2000, pp.27-28))  המדינות6-יקוח הציבורי בראה דוגמאות לפ(לציבור 

במדינות שונות משתנה מעמדו של האזרח מצרכן שירות בלבד לצרכן המתעניין ומעורב בתהליכי 

 גובשו  כללי מדיניות מועצת אירופהב. הניהול בהנהגת הרשות המנהלת את ענייניו ומשפיעה על עתידו

טויים למדיניות זו הוא הנהגת מנגנונים להעמקת שקיפות השירותים אחד הבי. לנושא השירותים המקומיים

 Charter(' מגילת האזרח'בבריטניה הונהגה . הציבוריים ולאחריות הארגונית על מדידת תוצאותיהם

Citizen's (במסגרת תכנית , ובהמשך הונהגה מדיניות לשקיפות ארגונית באמצעות מדדי ביצועBest Value .

בהפעלתם , ירה בזכותם של צרכני השירות להיות מעורבים בעיצוב השירותיםהתפישה החדשה מכ

מדיניות מוצהרת להעצמה אזרחית מטילה כיום על הרשות המקומית חובת היוועצות , ברוח זו. ובהערכתם

היוועצות בקבלת (רמתם ועלותם  , עם הציבור בנושאים הקשורים למדיניות השירותים הציבוריים

ומות האזרחיות החשובות של הניהול הציבורי החדש היא הדגשת העקרונות של גילוי אחת התר). החלטות

נכונות פנימית , אליא-לפי בן, המגמה המתפתחת היא). accountability(ומתן דין וחשבון ) שקיפות(נאות 

גוברת והולכת להציג בפני הציבור את מרב המידע הרלוונטי לצורך הכרת הנושאים שעל סדר היום של 

הרשות המקומית  דואגת לתת דיווח . ידה ואופן ניצולם-הבנת המשאבים המנוהלים על, רשות המקומיתה

. מתאים לאזרחיה ודואגת להליכי התייעצות והתייחסות של הציבור להחלטות עקרוניות שצריכות להתקבל

 לאפשר כי הנכונות מצד השלטון המקומי, הדפוס של שותפות פעילה בין שלטון מקומי לאזרח מניח

אם גם בתהליכי קבלת החלטות ואף -כי, איננה מוגבלת רק לתהליכי היוועצות, מעורבות פעילה של אזרחים

 מעמד המניח שוויון מוסכם ונכונות –. במעמד של שותף לגיטימי, בליווי ובקרה של פעילויות ותכניות

 גישת –" קצוב ההשתתפותיהת"אחת ההתפתחויות המעניינות בתחום השותפות הפעילה היא . לשכנוע הדדי

תוך דמוקרטיזציה של , תקצוב המשתפת אזרחים באופן פעיל בהכרעות בנושא הקצאת משאבים ציבוריים

  ). ראה להלן שיתוף בתהליך התקצוב בברזיל) (2005, אליא-בן(קביעת עדיפויות 
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עיונות ממשלות נאלצו לאמץ ר.  העלו על סדר היום הציבורי גישות לשיתוף תושבים90-שנות ה

כאמצעי להשפיע על , )איכות הסביבה וכדומה, חינוך(לשיתוף תושבים במשרדיהן ובתחומי פעולה עיקריים 

תוכנית לשיתוף בעלי , במסגרת הבנק העולמי,  יצאה1998בנובמבר . המדיניות ועל התכנון ברמות שונות

ברתיות ותורמים בפעילות קבוצות ח, שיש לקשור את הממשלה, התפתחה הבנה. עניין בפעולות ממשלתיות

-המחזק את המוסדות האזרחיים, שמשילות מחייבת שינוי אסטרטגי רחב, הגישה הייתה. משותפת

תנאי . ולדמוקרטית יותר, פתיחות ושקיפות גבוהות יותר,  פיקוח-כבסיס להפיכת הממשלה לברת, חברתיים

, טורים הציבורי והפרטי חברתיהכרחי לתפישה זו של משילות הוא יחסי גומלין חזקים יותר בין הסק

ליכולת פיקוח , שהדבר יביא להתייעלות של השירותים הציבוריים, הטענה הייתה. במיוחד בשלטון המקומי

השיתוף של תושבים בקבלת .  השתתפות האזרחים-טובה יותר על השלטון המקומי ולהעמקת הדמוקרטיה 

הדבר . ה ומשיתוף חברתי של תושבים למשילותהחלטות נובע ככלל מההתקדמות של המדינה אל עבר אזרחי

השיתוף נקשר באחריות . קהילתית וחברתית, פוליטית: בא לידי ביטוי בשיתוף תושבים ברמות שונות

, כלכליים, ובזכותם של התושבים להיות שותפים בקבלת החלטות בנושאים חברתיים,  אזרחית מחד

שיתוף זה בקבלת ההחלטות יכול להיחשב חלק מזכות . מאידך, תרבותיים ופוליטיים המשפיעים על חייהם

התפתחות השיתוף של התושבים כוללת דרכים ישירות להשפעה ולפיקוח . האדם הבסיסית של האזרחים

 להשתתפות בעיצוב מדיניות ובתהליכי קבלת החלטות בנושאים מרכזיים –של התושבים  על הממשל 

בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות במעבר . )Gaventa & Valderrama, 1999(המשפיעים על חייהם 

מעורבות הציבור מתייחסת למעורבותם של שחקנים שאינם ציבוריים ביוזמות לפתרון ". ממשל למשילות"

שחקנים אלה תופסים מקום חשוב יותר במימושן של משימות , י תיאוריות של משילות"עפ. בעיות אורבניות

מ בין "אלא תהליכים של השפעה ומו, ההפך ממשל) במובנה הפשוט(ה משילות איננ: "ועל כן. ציבוריות

"                                מגוון של סוכנויות בסקטורים הפרטיים והציבוריים בדרך להשגתן של תפוקות רצויות

(Haus & Klausen, 2004).   

 )James & Blamey, 1999:אצל( Slocum & Thomas-Slatyer: על פי, שיתוף הציבור מוגדר
תוכניות ופרוייקטים , בדבר יישומם של תהליכים, מעורבות פעילה של האנשים בקבלת החלטות"כ

שכישלונות בביצוע פרוייקטים הם לעתים קרובות תוצאה של מעורבות , בספרות נמצא ". המשפיעים עליהם

נם חשובים לאוכלוסייה לפרוייקטים ויעדים שאינם מקובלים או אי. לא מספקת של האוכלוסייה המקומית

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בצורך להעצים את הקהילות . יש סיכוי קטן יותר להצליח, המקומית

שיתופו של הציבור בקבלת החלטות הכרחי . ולאפשר להן להשתתף בקבלת החלטות המשפיעות עליהן

ו להצליח פחות אם לא יהיה הפרוייקט עלול להיכשל א. 1: להצלחתם של פרוייקטים משתי סיבות עיקריות

גם לאנשים רגילים יש . לבעלי העניין יש את הזכות להיות מעורבים. 2. שיתוף אפקטיבי של כל בעלי העניין

. על ידי ניתוח התוצאות האפשריות ומתן מידע הכרחי, את היכולת לתרום בתהליכי קבלת ההחלטות

אשר במובנה הפשוט , מוקרטיה השיתופיתהבסיס התיאורטי לשיתוף הציבור בקבלת ההחלטות נעוץ בד

ומשמעותה הוא ביזור קבלת ההחלטות ומעורבות ישירה של חובבנים בתהליכי קבלת , "שלטון העם"היא 

ההבחנה . התפתחות קהילתית היא תוצר ישיר של העצמת הציבור ושיתופו בשלטון הדמוקרטי. ההחלטות

 יש -בפעולה המשותפת . תפת לפעולה עצמיתהמקובלת באשר לדמוקרטיה משתפת היא בין פעולה משו

בפעולה . שיתוף בין תושבים לא מקצועיים ומומחים המתכנסים למסגרת משותפת של קבלת החלטות

לאור הייעוץ , שיתוף הציבור נתפש כהכרחי.  יש אוטונומיה מוחלטת לתושבים לקבל החלטות–העצמית 

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות יכול . דפותיהשהוא מביא למקבלי ההחלטות באשר לצורכי הקהילה והע

, תכנון סביבתי, מתן הערות לתוכניות, קביעת מדיניות וחוקים: כגון, לבוא לידי ביטוי בנושאים שונים
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יכולת לנקוט , יכולת לחייב גופי  ממשל לנקוט פעולה, יכולת להעריך החלטות, קביעת נגישות למידע

  . )James & Blamey, 1999, pp.2-4(כדומה   בתהליכים למניעת פעולות לא רצויות ו

מודל שיתופי של קבלת החלטות מייצג את רצונם של התושבים לקבוע שלטון עצמאי שנועד לשפר 

את החשיבות של שיתוף הציבור בתהליכי ) בתיאוריה הפלורליסטית(וחוקרים מדגישים , את תנאי חייהם

Franek(קבלת ההחלטות 
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

, 
．

pp
．．

.
．
248
．．．

-
．
249
．．．

החל : רות נמצא רמות שונות של שיתוף תושביםבספ. )

) והתחשבות בעמדות התושבים(דרך התייעצות , בה מיידעים את הציבור על החלטות, ממעורבות בסיסית

-12' עמ, 2002, וקסמן ובלאנדר(ועד לקבלת החלטות משותפת של תושבים וקבוצות אינטרס 

．
מספר ). 11

בהשתתפות בפועל של התושבים בפעולות הממשל במדינות שינויים בולטים חלו לאורך השנים בתפישה ו

  :כדלקמן, הדמוקרטיות

  

  :)Gaventa & Valderrama, 1999( השינויים שחלו בהשתתפות התושבים לאורך השנים: 2 תרשים 

  

  מדפוס התנהגות קודם                                                           לדפוס התנהגות מתקדם

  אזרח)                                                                    י המדינה"ע(תמך נ

  השתתפות בפרוייקטים                                                              השתתפות במדיניות

                            קבלת החלטותייעוץ                                                                 

  ביצוע/ הערכה                                                                                        יישום 

  מיקרו                                                                                         מקרו

  

באיזו רמה וכיצד צריך לשתף את האזרחים , מתי: הניצבת בפני מנהלים במינהל הציבורי היאשאלה חשובה 

למרות שבספרות התיאורטית נבחנו ?  בתהליכי קבלת ההחלטות ובתהליכי הניהול–בתהליכי המינהל 

 GCI – Citizen Involvement: (כדי להסביר את רמת מעורבות הציבור בעבודת הממשל, מודלים שונים

Government( ,מחקרים בחנו את . לא נקבע עד כה מודל מוסכם למעורבות הציבור בשלטון המקומי

: אצל (Wang. מעורבות הציבור בתהליכי התקצוב בשלטון המקומי ובצוותי משימה ייעודיים בממשל

Kaifeng, 2005( כתחרות -לחצים חיצוניים . 1: איבחן את מעורבות האזרחים בשני משתנים עיקריים 

דרישות . 2. תקשורת צינית ואנשי עסקים משמעותיים בקהילה, נבחרי ציבור משמעותיים, וליטיתפ

התנהגות אתית של עובדים ועודף , נכונות מנהלים להיות נתונים לביקורת ולדווח לציבור: כגון, פנימיות

  . )Kaifeng, 2005(תקציבי 

  .מובאות להלן תיאוריות עיקריות של שיתוף דמוקרטי
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  )James & Blamey, 1999, p.19(: תיאוריות עיקריות של שיתוף דמוקרטי :3תרשים 
  

              הגישה                                                                                                            חוקר

                         Rosenbaum (1978)                         נוכח   ,  שיתוף הציבור הכרחי לתפקוד של הדמוקרטיה-

  .   חובתה להבטיח שוויון פוליטי וריבונות של העם

   Rousseau (1968).                                    שיתוף הציבור נחוץ כדי להבטיח הבהרה של רצונו-

  Van Valey and Petersen (1987)        שיתוף הציבור נחוץ כדי להבטיח שלכל התושבים יש-

  .   הזדמנות שווה להשפיע על התוצאות

  Rosenbaum (1978) תושבים צריכים להיות שותפים בכדי להגן על                                       -

  .      האינטרסים שלהם

                                                                    Dienel (1989                  (.                שיתוף הציבור נחוץ כדי להגדיר את הרצון הקולקטיבי-

   Daneke, Garcia et al. (1983).                                שיתוף משרת את התפתחותו של הפרט-

   Rosenbaum (1979)                    .                                 שיתוף משרת את התפתחות החברה-

  

ראה , על ההתפתחות של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות הציבוריות ועל מודלים ושיטות שונות בנושא זה

       .Chopyak & Levesque, 2002, pp.158-160 -גם ב

  

  )Gaventa & Valderrama, 1999( גישות לשיתוף תושבים: 4  תרשים 

  

  

  

  

  

  

שבאמצעותו בעלי העניין משפיעים ומתחלקים בפיקוח על התפתחותן של , תהליך" מוגדר כברתישיתוף ח

שהשיתוף בא לידי ביטוי בייעוץ , המשמעות היא".  בהחלטות ובמשאבים המשפיעים עליהן, יוזמות

, שיתוף פוליטי. מהערכת הצרכים ועד להערכת הביצוע, ובהשפעה על קבלת ההחלטות בכל שלבי הפרוייקט

תכנון , השתתפות בתהליך עיצוב: " הוא)Gaventa & Valderrama, 1999: אצל (Mosley & Dayלפי 

בפעילותם של התושבים במטרה להשפיע על , המשמעות של שיתוף זה היא".  ויישום מדינויות ציבוריות

והוא בא , השיתוף הפוליטי איננו שיתוף ישיר. ההחלטות המתקבלות על ידי נציגיהם והפקידות הבכירה

, הוא בא לידי ביטוי בפעולות של פרטים או קבוצות בדרך של הצבעה. לידי ביטוי בדמוקרטיה של נציגים

, כשכל הפעולות הללו מכוונות להשפיע על הנציגים בשלטון, הפגנות וכיוצא בזה, ועד פעולה, מסע בחירות

: ת לשיתוף פוליטי כוללותשיטו: שיטות לשיתוף. במקום להשתתף באופן פעיל בתהליכי הממשל עצמם

פיתוחם , יצירת לובי וקבוצות תמיכה, הגברת המודעות לזכויות ולאחריות של התושבים, חינוך מצביעים

בהיבט החברתי והקהילתי התפתחו כמה שיטות . של תושבים היודעים יותר ויכולים לפקח על נבחריהם

אימון של תושבים ובניית , נים גדוליםהשגחה על פעילותם של ארגו, לשיתוף תושבים בתחומים כתכנון

תהליך זה של שיתוף התושבים לא בא לידי ביטוי רק בפיקוח על . מודעות לאופי פעילותם של גופים שונים

שיתוף תושבים 
 )אזרחות(

  שיתוף פוליטי

  שיטות לשיתוף

  שיתוף חברתי
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השיתוף מתבטא בפיתוח . בקביעת סדרי עדיפויות ובהקמת ארגונים עממיים, אלא גם בפיתוח אישי, אחרים

  . )Gaventa & Valderrama, 1999(הידע ובפעולה ישירה של התושבים 

המודל המוביל הוא . 1: תיאוריות עיקריות להשתתפות פוליטית של הציבור ניתן להצביע על שש

שאצל אנשים עם רמת , הקובע, )SES - Social-Economic Status (–" אקונומי-המעמד הסוציו"מודל 

משום שיש להם יותר משאבים , ריש סיכוי שנמצא רמת השתתפות גבוהה יות, הכנסה וחינוך גבוהות יותר

. הם מקושרים חברתית יותר ונגישים יותר לנתיבים של שיתוף, אישיות טובות יותר-מיומנויות בין, אישיים

קיומם של מוסדות . 3. תוביל לשותפות גדולה יותר, יכולת ואמון; הנובעת ממרץ, אוריינטציה פוליטית. 2

ההיבט . 4. ת את הממשל המקומי והמועצה עם תושביםכפעולות וועדות המשלבו, פוליטיים מקומיים

כי בערים קטנות תהיה , ישנם הטוענים. מרכז מטרופולין וכדומה,  גודל מוניציפלי–המטרופולי של העיר 

יש להם חברים משותפים , משום שהאנשים מכירים את השכנים, נטייה להשתתפות גדולה יותר של תושבים

אחרים רואים בעיר גדולה יותר מקור , לעומת זאת. הפוליטי בקהילהוהם מעורבים בקביעת סדר היום 

, אינטרסים מנוגדים ורבים יותר, לאור מורכבות הנושאים שעל סדר היום, להשתתפות גדולה של התושבים

.       תרבויות המגייסות אוכלוסיות שונות והתעניינות גדולה יותר של התקשורת בפוליטיקה המקומית-תת

 כל –גופים התנדבותיים הפועלים בקהילה , קשרי שכנות, שקשרים חברתיים, ברתי הטועןההיבט הח. 5

תושבים מעודכנים . מרכיב התקשורת ודעת הקהל. 6. אלה יוצרים הרכב אזרחי המעורר השתתפות פוליטית

האמון הפוליטי של התושבים . יותר יטו לעבוד עבור מפלגה פוליטית ולהשתתף בכינוסים קהילתיים

, ונותם להשתתף בפעילות השלטון המקומי תלויים ביחסו של ראש המינהל להשתתפות התושביםונכ

 באופן העדכון וההסברה לתושבים באשר לעבודת המערכת –וכן , כמכניזם מובנה בפעילות המינהלית

שלרשויות מקומיות יש רמת שימוש גבוהה יחסית במנגנונים להשתתפות , מחקרים מוצאים. המוניציפלית

אולם ההשתתפות היא ממוקדת בנושאים ). שימוע ציבורי וקבוצות מיקוד של תושבים(ל תושבים ש

גם לא , וכמעט ולא משתפת בתהליכי קבלת החלטות ובחשיבה אסטרטגית) תכנון אזורי ומקומי(מסוימים 

 כי מנהלים בשלטון המקומי מגלים התנגדות, ישנם הטוענים. בנושאים של ניהול כוח האדם ותקצוב

ככל שלראש המערכת המינהלית יש התייחסות . להשתתפותם של תושבים בתהליכי קבלת ההחלטות

כך נמצא יותר מנגנונים מינהליים ופוליטיים לשיתופם של התושבים , חיובית יותר לשיתופם של התושבים

ת של על ידי שימוש באסטרטגיות הסברה אפקטיביות יכולה הרשות המקומית לצמצם את הביקור. בקהילה

תקשורת טובה עם התושבים מסייעת לפתח אמון הדדי בינם לבין הרשות . התושבים כלפי פעילותה

  . )Kaifeng, 2005(מה שמעודד מנהלים לאמץ אסטרטגיות של שיתוף התושבים , המקומית

. נגישות הציבור למידע היא תנאי לשקיפות ולקיומה של מערכת דמוקרטית כי, חוקרים קובעים

וכך גם התהליכים , ת ההחלטות צריכים להיות קלים לבחינה ומוצגים בצורה בהירה ומובנתתהליכי קבל

 גם -העומדים מאחורי המסמכים הרשמיים והמפורסמים של תהליכי קבלת ההחלטות , וההשפעות השונות

השקיפות והנגישות למידע צריכות להעצים את אנשים ככלל . הם צריכים להיות גלויים ונגישים לציבור

כי , יהיו כאלה שיטענו. (Margaryan, 2005, p.39)וקבוצות אינטרס בפרט לתרום לקבלת ההחלטות 

במיוחד , העצמת התושבים עלולה לעכב את תהליכי קבלת ההחלטות ולצמצם את ייצוגן של מגוון קהילות

תהליכים שרשויות מקומיות גדולות יותר נהנות מ, מחקר מצביע על כך, אולם. כשמדובר בערים גדולות

ונוכחותם של יותר תושבים בתהליכי קבלת ההחלטות ברשות המקומית מאפשרת להם , דמוקרטיים יותר

מידת המעורבות של התושבים , ככל שהרשויות המקומיות גדולות יותר. להשפיע יותר על תהליכים אלה

ילותן השוטפת בהן התושבים מעורבים יותר בפע, ברשויות מקומיות. בקבלת ההחלטות המקומיות גדלה

יהיו פחות עיכובים בתהליכי קבלת , )ב"דרישות להיפגש עם נציגיהם וכיו, הפגנות, בכתיבת עצומות(
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Gosselin, 2005ההחלטות ואלה יהיו ברמה גבוהה יותר 
．．．．

, 
．

pp
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．
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,198
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)
．

, וקסמן ובלאנדר: ראה גם; 

  ).12' עמ, 2002

אין זה יוצא דופן שההחלטות , ותכאשר יש צורך לפתור בעיות מורכב, במדינות דמוקרטיות

, קבלת החלטות בבעיות סבוכות מחייבת איסוף מידע ממקורות  רבים. הפוליטיות יתקבלו בפורום רחב

בגישה אידיאלית לקבלת החלטות לפתרון . כולל התייחסות לערכים של מגוון רחב של בעלי אינטרסים

מדענים (אנשי מקצוע , שותפות נציגי ממשלישולבו בקבוצות מ, )כמו באיכות הסביבה(בעיות מורכבות 

ארגונים לא , כולל אנשי עסקים, שחקנים כלכליים ונציגים של הציבור הרחב, פקידים, )ומומחים בנושא

אחת המגמות הבולטות . )Lybecker & Horan, 2005, p.211(ממשלתיים ודוברים של תנועות חברתיות 

ניות הסביבה בשנים האחרונות היא הגידול במאמצים ב ובדמוקרטיות התעשייתיות בקביעת מדי"בארה

של תושבים ובעלי העניין " סתמי"שיתוף . לשיתוף ולמעורבות של בעלי עניין רבים בקבלת ההחלטות

מהי מידת שיתוף הפעולה והסיוע ההדדי בין : והשאלה היא, בתהליכי קבלת ההחלטות איננו מספיק

ולה בעניין זה מאופיין בבעלי עניין העובדים ביחד בכדי לפתור שיתוף הפע, לפי חוקרים? המעורבים בתהליך

אולם הכנת התוכנית , שיתוף הפעולה מתמקד בעיקרו בתכנון. קונפליקטים ולפתח ולקדם חזון משותף

יש להביט מעבר , בכדי להבין טוב יותר את המשמעות המלאה של תוצאת שיתוף הפעולה. איננה מספקת

משום שטבעו של שיתוף הפעולה הוא לאזן . מה מתרחש לאחר השלמת התוכניתיש לבחון . לתוכניות עצמן

יש לבחון עד כמה המאמצים לשיתוף פעולה בקבלת ההחלטות , בין כוחו של השלטון לזה של התושבים

  . )Koontz, 2005, pp. 459-460(ובהכנת התוכניות משפיעים על המדיניות של הרשות המקומית 

מאשר את ,  ערים באירופה18 - מדינות ו9 - יוזמות מקומיות ב36שבחן , מחקר: מעורבות הקהילה

שהאוכלוסייה , המחקר מצביע על כך. חשיבותה של מעורבות התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות

, ושגם אנשי עסקים, המקומית מאורגנת בשכונות מקומיות ובפעולות של קבוצות אינטרס בנושאים שונים

שיתופם של . ועמותות מעורבים עם החברה המקומית בפעילויות השונות בקהילהסוכנויות , אוניברסיטאות

כל אלה בצורה מאורגנת בתהליכי קבלת ההחלטות מחזקת את הלגיטימיות של הקהילה בפעולות של 

ניתוח האירועים השונים מצביע על תרומתה של מעורבות אפקטיבית של הקהילה בהיבטים . מנהיגיה

.              בעי המדיניות לזהות בצורה קלה יותר צרכים מקומיים ולהשיג קונצנזוסמאפשרת לקו. 1: הבאים

אשר , בדרך המאפשרת לזהות חלופות ואפשרויות לפעולה, תורמת לאיכותם של תהליכי קבלת ההחלטות. 2

מחזקת את מודעות הציבור לנושאי מדיניות . 3. המערכת המינהלית ואנשי המקצוע עשויים להתעלם מהן

.    מבטיחה לגיטימיות  להחלטות ונכונות ללוות את תהליכי יישומן. 4.  ומביאה שקיפות לקבלת ההחלטות

בעוד שבערים השונות . הנחוצים ליישום המדיניות והיעדים) כולל ידע ומחויבות(מגייסת משאבים . 5

הילה בתהליכי לא ניכרה מעורבות בולטת של הק, אובחנה מעורבות חזקה של התושבים בשלבי היישום

ההחלטות אשר חייבות , כי למרות חילוקי הדעות, ניכרה הסכמה של המשתתפים השונים. קבלת ההחלטות

צריכות לשקף את הדעות השונות ולשקול בצורה מאוזנת את אפשרויות הפעולה , להתקבל בסופו של דבר

, הציג את מגוון הדעותיכולת ל, המעורבות של התושבים מאפשרת תקשורת טובה בין הצדדים. המוצעות

יכולת להגיע להבנה הדדית ויכולת להשיג תמיכה בפתרונות , יכולת דיון טובה יותר בבעיות סבוכות

  . )Stewart, et. al, 2004, p.26(שהתקבלו 

כאשר היא מבוססת על תהליך המביא להסכמה הגיונית , ההיוועצות עם התושבים היא דמוקרטית

נדרשת לקבוע בעבודתה ,  לפי הגישה הפלורליסטית,  הרשות המקומית.בין תושבים שווים וחופשיים

שהתושבים , תיאוריות אליטיסטיות טוענות, מנגד. השוטפת מנגנונים לשיתוף תושביה בקבלת ההחלטות

כך שלא ניתן להשיג באמצעותם את טובת , הם חסרי עניין וניתנים לתמרון, הם בעלי אחידות פוליטית

יש להשאיר את ההנהגה השלטונית למנהיגים שנבחרו לשלוט בבחירות ,  זולפי גישה, לכן. הכלל
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שהשיתוף בקבלת החלטות יכול לתרום למוראל גבוה יותר אצל , ניתן להסכים על כך, אולם. הדמוקרטיות

למודעות חברתית גדולה יותר לצורכי , להבנה של תוצאותיהן, ללגיטימיות גדולה יותר להחלטות, התושבים

: כגון, מנגנונים מאורגנים לשיתוף התושבים נוכל להצביע על מספר. להבנה ולהערכה הדדית, יםכלל התושב

כי להשתתפות התושבים , יש לציין") (ייצוגית"גישה (לפי אזורים גיאוגרפים , שיתוף תושבים בצוותי משימה

ים ועצרות כלליות כינוסים ציבורי; )ברמת השכונה יש סכנה שטובת השכונה תעמוד לפני טובת העיר כולה

/ ועדות מייעצות של אזרחים ;  של תושבים" חבר מושבעים"; )אוסף של חתימות(עצומות ; )אסיפות עם(

 ועידות ופורומים של תושבים לדיון - פורומים להתייעצות יזומה / מועצות אזרחיות" / ועדות קונצנזוס"

; אסיפות שכונתיות; )גישה תהליכית (ייםפנלים אזרח/ קבוצות תכנון ; ")דיונית"גישה (ולהשגת הסכמה 

; של ראש הרשות המקומית והאפשרות להגיש הצעות אישיות" הבית הפתוח"; סקר תושבים; משאל עם

  ). 1978,  קפלינגר-ראה גם ב(אובמודסמן  וכדומה ; פגישות של פקידים נבחרים וממונים עם הקהילה

. בים בעולם והיא הופעלה בצורות שונות האזרחי נעשה שימוש במקומות רחבר המושבעיםבשיטת 

הנושא צריך לשרת את האינטרס של כלל . 1: העקרונות העיקריים של שיטת חבר המושבעים האזרחי

.        הנושא הוא ברור וממוקד. 3. לחבר המושבעים ניתן נושא מוגדר לבחינה. 2. הציבור ולא של חלק ממנו

בחירת הצוות היא . 6. בחר בצורה אקראית או לפי מדגם אקראיהצוות נ. 5. תהליך העבודה קצר ומובנה. 4

לחברי הצוות ניתן . 8. חברי הצוות מתוגמלים בשכר. 7. מעמד בנושא הנדון או שניהם, לפי שיקול דמוגרפי

המידע מוצג לחברי הצוות על ידי גורמים מתאימים המציגים מגוון . 9. זמן להתייעצות בנושאים השונים

הצוות נפגש בין . 11. י הצוות יש מספיק זמן להיוועץ ולבחון את כל הממצאים וההמלצותלחבר. 10. דעות

היתרונות של  ". חבר המושבעים"ח הסופי כולל הערכה של התהליך על ידי "הדו. 12. יומיים לארבעה

למשתתפים יש זמן והזדמנות לשקול את , המשתתפים יכולים להשפיע כתושבים על הנושא הנדון: השיטה

, למשתתפים ניתנת נגישות לכל המידע הנדרש להם בכדי לבחון את הנושא, נושא במידה מספקתה

על המנגנון (המשתתפים מתייעצים בקבוצה ומביאים לידי ביטוי תהליך חברתי של למידה וקבלת החלטות 

  . (James & Blamey, 1999))    של הפעלת חבר מושבעים אזרחי ראה שם בהרחבה

. ופי תפקודו של המינהל היא אחד האתגרים הגדולים של המינהל הציבורי בימינומדידת ההופעה וא

במיוחד במדידה סובייקטיבית של הערכת ,  הוא כלי  חשוב למדידת תפקודו של המינהלסקר תושבים

עם התרחבותם של השירותים , 60-כלי זה הפך לפופולרי משנות ה. תוצאות הפעילות המינהלית

סקרים נתפשים ככלים להגברת שיתוף התושבים . ר גם כיום מתכון למינהל איכותיוהוא נות, הממשלתיים

להשגת אפקטיביות , לבחינת הנשיאה באחריות של הממשל לתוצאות, ולקביעת סדרי עדיפויות תקציביים

תפישותיהם והערכתם הסובייקטיבית את , ביישום תוכניות ולקבלת מידע מתושבים לאור ניסיונם

ומחקרים מצביעים על כך שהוא מתבצע בפחות , סקר תושבים איננו נפוץ מספיק. והשירותים שקיבל

. במקרים רבים הסקרים הם אקראיים או לבחינת נושא ספציפי. ב"ממחצית מהערים והמחוזות בארה

הסקר הוא חיישן הכרחי עבור הנבחרים והפקידות המקומית להבנת הצרכים והדרישות של התושבים 

.  להוות תשומה חשובה של מידע בתהליכי קבלת ההחלטות של המנהיגות המקומיתוהוא צריך, בקהילה

ותהליך איסוף , המידע הנרכש לצורך קבלת ההחלטות הוא חלק מהעלויות שיש לשקול בקבלת ההחלטה

מסגרת ההעדפות והמטרות של מקבלי ההחלטות הן בסיס . המידע עשוי לשנות את התגבשות ההחלטה

שהמטרה המרכזית בקבלת החלטות , ניתן אמנם לומר. כולל איסוף המידע,  כולולתהליך קבלת ההחלטות

סקר של , תהליך קבלת החלטות מתבצע בסביבה פוליטית ולכן, אולם. ציבוריות היא מתן שירות לתושבים

מאחר ומטרתה של מפלגה . העדפות התושבים מהווה בסיס חשוב  בקבלת החלטות במערכות דמוקרטיות

עליה לעצב מדיניות אשר תשביע את רצון התושבים ותביא , להיבחר שוב כדי להחזיק בשלטוןפוליטית הוא 

סקרי תושבים הם אחד המקורות להשיג מידע לצורך קבלת החלטות שיענו על הרצונות . אותם לבחור בה

הם באיזו מדיניות (מה הבוחרים רוצים . 1: כגון, ודאות בשאלות-ממשל יכול להיות באי.  של התושבים



 

 59

מהי השפעת התוצאות הללו על הערכת התושבים . 3? מהן תוצאות השגת היעדים של הממשל. 2? )מעונינים

מפלגות פוליטיות ? האם התושבים בכלל מודעים לפעילות הממשלה ולהשפעותיה עליהם. 4-ו? את הממשלה

וגיים וכאשר כאשר התוצאות עשויות להתנגש בשיקולים אידיאול, אינן להוטות לבצע סקרי דעת קהל

  . התחרות הפוליטית גבוהה

לא רק כדי להשיג מידע  לצורך קבלת החלטות רציונאליות , לעתים קרובות, סקרים נערכים

משום שהסקרים הם . אלא כמהלך סמלי וכאמצעי להשיג לגיטימיות למהלכים שנקבעו מראש, ומקצועיות

סקר לא נועד . מימון סקרי תושבים בעריםב ישתתף ב"הוצע על ידי חוקרים שהממשל הפדרלי בארה, יקרים

הוא יכול גם לשמש להשגת מטרות פוליטיות במסווה של , רק כדי לאסוף מידע לקבלת החלטות רציונאליות

, לעתים קרובות, הסקר הוא. המתבססות לכאורה על העדפותיהם של התושבים, החלטות דמוקרטיות

חינוך והכשרה של התושבים והפקידות הבחירה . חריםאמצעי לבחון העדפות פוליטיות ולשפר תמיכה של בו

, מחקר מצביע על כך. בשלטון המקומי הכרחיים לשימוש בסקרים כתשומה לקבלת החלטות מקומיות

שביעות -וממשל הניצב בפני אי, תעלה שכיחותם של סקרי תושבים, שבקהילות מבוססות ובעלות משאבים

במשתנים דמוגרפיים ובגיל , לפי מחקרים, עות רצון זו תלויהשבי. רצון של תושבים יטה יותר לבצע סקרים

שנושאים בעלי סיכוי גבוה יותר לביצוע סקר תושבים הם נושאים , מתוצאות מחקר עולה. האוכלוסין

  . )Dalehite, 2008(של הקהילה ) ארוכות טווח(הקשורים במדיניות ובתוכניות 

אשר פתח והעמיק את האפשרות לשיתוף , 90-הביזור הוא אחד השינויים הבולטים בשנות ה

העברת המשאבים וכוח מהממשל המרכזי לרשויות מקומיות עצמאיות  . תושבים במישור המקומי

  ). להלן5ראה תרשים (ודמוקרטיות התרחש בכמה מדינות בעולם 

  

 ,Gaventa & Valderrama( אשר עודדו את שיתוף התושבים, שינויים חוקיים וארגוניים בעולם: 5תרשים 

1999(  

 שנה השינוי החוקי מדינה
 1991 קוד של השלטון המקומי הפיליפינים

 1993 )73-ה(אמנה חוקתית  הודו
 1990 חוק מוניציפלי הונדורס
 1992 חוק לשיתוף עממי בוליביה
 1992 תקנה לרשויות מקומיות נמיביה
 1997 תקנה לשלטון מקומי  אוגנדה
 1992 חוקים לרשויות המקומיות טנזניה

  

אם הדמוקרטיה מתבססת על ). ראה שם גם דוגמאות לערוצים בתחיקה לשיתוף תושבים במספר מדינות (

ישיר , הרי שהמטרה של הביזור הדמוקרטי היא להבטיח שהשלטון של העם יהיה מיידי יותר, שלטון העם

להביא שיתוף של שיש פער בין המנגנונים החוקיים שנועדו , מחקרים במדינות בעולם מראים. ומועיל

  . אירופה ועוד, באסיה, באפריקה, לבין הנעשה בשטח במדינות בדרום אמריקה, התושבים

 - יחסי הכוחות:  כמה ממצאים כללייםValderrama - וGaventaלפי , מהמחקרים השונים עולים

 יחסי מעצבת את, אשר הופעתו השונה אצל שחקנים חברתיים שונים, שיתוף תושבים הוא עניין של כוח

כולל , הפיקוח על המבנה והתהליכים של שיתוף התושבים. הגומלין בין התושבים והרשויות המקומיות

 כל זה הוא לרוב בידיהם של מוסדות –הנושאים שעל סדר היום והנהלים , השחקנים, הגדרת המרחב

כי ,  נטעןניתאמריקה הלטיב. עובדה שיכולה להוות מכשול למעורבות אפקטיבית של התושבים, ממשלתיים
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רשויות מקומיות ושחקנים , אליטות מקומיות. בהפעלת השיתוף לא ניתנה מספיק תשומת לב בהגדרת הכוח

נטו לשתף קבוצות עממיות בכדי לקדם את , הפועלים בזירה המקומית, )כולל מפלגות פוליטיות(אחרים 

מי , משום שבפועל, ות הוחמץ שיתוף התושבים מן השורה בקבלת ההחלטטנזניהב. האינטרסים שלהם

היו פקידי , בהן היה צריך לקבל החלטות חשובות, שהחליט על אלו שיוזמנו להשתתף בוועדות המשותפות

שהשליטה על  ,  נמצאהודוב. אשר החליטו להזמין רק אנשים בעלי השפעה לישיבות אלה, ממשלה בכירים

.  להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטותנוהלי השיתוף של התושבים השפיעה על ההזדמנות שהייתה לתושבים

המטרה של ישיבות אלה . מועצות מקומיות צריכות לקיים ישיבות פעמיים בשנה בכל כפר, על פי התחיקה

, בפועל. היא לאפשר דיווח של חברי המועצה לתושבים ולזהות סדרי עדיפויות ורצונות של האוכלוסייה

חלק מהישיבות . אחרי השנה הראשונה או השניהחברי המועצה ברוב המקומות זנחו את הישיבות הללו 

הפיקוח של הממשלה והחלטותיה בדבר אופי המנגנון של . נקבעו כשרוב הכפריים היו בעבודה או בשווקים

הגביל את ההשפעה של החלטותיהם של גופים מסורתיים ברמה , שיתוף התושבים ברמה המקומית

ה של מסגרות מסורתיות והועברו לועדות לפיתוח נלקחו סמכויות ההחלט, למשל, זימבבוהב. המקומית

  .  נוצר חיכוך בין מנהיגים מסורתיים למנהיגים נבחרים, כתוצאה מכך. מקומי

, נמצא) וגם במדינות אחרות באמריקה הלטינית (בוליביה ב- רמת ההתארגנות של התושבים

לו התושבים להשפיע יותר יכ, שברשויות מקומיות בהן הייתה מסורת של  איגודים  מקצועיים  חזקים

, בעוד שבאזורים בהם התושבים היו חסרים יכולות ארגוניות, בקבלת ההחלטות על הוצאות כספיות

כולל , קיומה של התארגנות עממית ברמת השלטון המקומי. ההשתתפות הפוליטית הייתה לרוב חלשה

השפעה של התושבים על קבלת היא תנאי הכרחי ל, מפלגות פוליטיות ויחידים המעודדים השתתפות עממית

 מעורבים ושותפים תושבים בוליביהב. (Gaventa & Valderrama, 1999)ההחלטות במישור המקומי 

. כולל מועצות מקומיות, המשגיחות על גופים נבחרים, "ועדות משמר"ב) איכרים וועדי שכונות" (פשוטים"

,  של מיעוטים באזורים גיאוגרפיים רחוקיםכי המעורבות בעשייה הפוליטית,  הובןפיליפיניםבבוליביה וב

בכדי , אנשים צריכים לעבור תהליכי חינוך ולמידה. היא תהליך מתמשך, במטרה לשפר את תנאי חייהם

  . )Blair, 2000, pp.24-26(שיוכלו להשתתף בקבלת החלטות ובעיצוב מדיניות ציבורית מקומית 

, כולל נגישות למידע(גבוהה יותר ההתקדמות לשיתוף תושבים ברמה - כישורי השתתפות

, הפכה את השיתוף למורכב יותר ומחייב מאפיינים שונים של כישורים) קבלת החלטות וניהול, התייעצות

כישורים חלשים ברמות שונות מחלישים את יכולת השיתוף של . מנהיגות ויכולות ניהול, ניסיון, ידע

היו . הנובעות מהשכלה נמוכה,  היו יכולות חלשותנמצא שלחברי מועצה רבים, למשל, טנזניהב. התושבים

 רמת שיתוף התושבים קשורה במידת - רצון פוליטי. להם קשיים בהבנת מצגות טכניות של הצוות המקצועי

הנכונות והנחישות של הממשל המרכזי לאפשר זאת ברמה המקומית וברמת הנכונות הפוליטית של ראשי 

או כאשר המפלגות , בעניין זה נמצא בדמוקרטיות של מפלגה אחתמכשולים . רשויות מקומיות לעשות כן

חיזוק ההשתתפות בשלטון המקומי קשור בחיזוק המעורבות הישירה של התושבים . באופוזיציה חלשות

 מצאו מסגרות באמריקה הלטיניתמחקרים שנערכו . על ידי בודדים או קבוצות, בקבלת החלטות ציבוריות

לרוב המנגנונים היה אופי של ייעוץ ולא של קבלת , ולם ברמה המוניציפליתא, מגוונות לשיתוף תושבים

  . החלטות

 הציעו המחוקקים תהליכים חדשים לשיתוף בוליביה והודוב, פיליפיניםבמיוחד ב, בכמה מדינות

: כגון, נקבעו צעדים שונים. בכדי להשפיע על קביעת סדרי העדיפויות בשלטון המקומי, מתוכנן של התושבים

במטרה , )למשל, באמצעות הרדיו המקומי( חינוך עממי והעברת תקשורת - נוך תושבים ובניית מודעותחי

במספר מדינות הושם דגש על הכשרת . לחזק את המודעות של תושבים מקומיים לזכויותיהם ולאחריותם

טון  נעשה מאמץ להכשרת נשים חברות מועצה ונציגים חדשים בשלהודוב. נבחרים ופקידים מקומיים
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,  נעשה מאמץ לשתף אוכלוסייה ענייה בקביעת סדרי העדיפויות לטיפול בענייםטנזניה ובאוגנדהב. המקומי

תושבים הוכשרו . ולחזק את היכולת של הצוות המינהלי בשלטון המקומי בתכנון שיתופם של התושבים

ל עיצוב המדיניות כבסיס להשפעה ע, לשיפור היכולות בהצגת טיעונים ויצירת בריתות ושיתופי פעולה

פקידי ממשל ובעלי עמדות כוח ציבוריות היו צריכים ללמוד ולרכוש מיומנויות , במקביל. וקבלת החלטות

  . כיצד ליצור מנגנונים  לשיתוף בעלי עניין בתהליכי קבלת ההחלטות

 אחד הניסיונות המוצלחים ביותר בשיתוף תושבים בקבלת החלטות - שיתוף בתהליך התקצוב

 ערים מיסדו מערכות לשיתוף תושבים בתהליך התקצוב 70לפחות , ברזילב.  הוא בנושא התקצובמקומיות

היוזמה החלה בשנת . אשר אפשרו לתושבים להשתתף בקבלת ההחלטות על הקצאת המשאבים, העירוני

בברזיל הקימה מערכת לשיתוף תושבים בקבלת ההחלטות על "  פורטו אלגרה"כאשר מועצת העיר , 1989

המועצה המוניציפלית . "ת המשאבים ונתנה להם את הכוח להשפיע על אופי התפתחותה של העירהקצא

אחראית על תיאום וארגון תהליך בניית תכנית ההשקעות ולבקרה על ביצוע " לתכנון ותקצוב ממשלתי

 אזורים המרכיבים את העיר וכן נציגים 16-במועצה משתתפים תושבים שנבחרו מ. התקצוב המתוכנן

תכנית ההשקעות . בתהליך התכנון שותפים תושבים מכל האזורים בעיר. ללא זכות הצבעה, לתייםממש

התהליך . מוגדרים סדרי עדיפויות ונבחרים חברי מועצת התכנון והתקצוב, מהשנה שעברה נבחנת מחדש

מסתיים באישור התוכנית במועצת התכנון והתקצוב , ממשיך בהתייעצות פתוחה עם האוכלוסייה

מ בנושאים שונים ומתאפשר פיקוח של "במהלך התהליך מתקיים מו. ברתה לאישור חברי מועצת העירובהע

  . )Gaventa & Valderrama, 1999(התושבים על נציגיהם 

השיתוף בא לידי ביטוי גם .  הונהג בברזיל שיתוף תושבים בעבודת השלטון המקומי80-משנות ה

הכוללת שיתוף של תושבים במועצות , עת מדיניות בריאותכמו למשל קבי, בנושאים של קביעת מדיניות

בשיתוף זה הופיעו מעצורים מגורמים בממשל , אולם). האזורית והמקומית, ברמה הלאומית(בריאות 

פקידי ציבור החזיקו בסמכות לקבוע מי . ומגופים בעלי סמכות חוקית לקבוע מדיניות בתחומי הבריאות

מועצות למדיניות לא היו . להפעיל ולבקר את אופי שיתופו של הציבורוכך החזיקו בכוח , יוזמן להשתתף

יוזמה בולטת יותר לשיתוף הציבור . 80-שהחלו לצמוח בברזיל משנות ה, הגופים היחידים לשיתוף הציבור

במסגרתו מתאפשר לתושבים למקם את ,  תהליך של קבלת החלטות–" שיתוף בתקצוב",  כאמור, היא

ההשתתפות בתהליך התקצוב פתוחה , להבדיל מהמועצות למדיניות. רמה המקומיתההשקעות הציבוריות ב

שנקשר בעלייתה של מפלגת , התהליך. לכלל הציבור ולא רק לתושבים בעלי שייכות לארגונים חברתיים

אומץ בפחות ממאתיים , 1988מאז הבחירות בשנת , במספר רשויות מקומיות) PT(הפועלים השמאלית 

התהליך מהווה ציון דרך ונחשב , למרות האחוז הקטן, אולם). 4%-פחות מ(במדינה רשויות מקומיות 

אשר אפיינו את הפוליטיקה , " לקוח-פטרון  "להתקדמות משמעותית בהשוואה ליחסים הדומיננטיים של 

בלו "ו" פורטו אלגרה: "המקרים הבולטים של שיתוף בתהליך התקצוב הם של שתי ערים.  בברזיל

אולם בשתיהן נמצא מאפיינים , כל עיר פיתחה נהלים ייחודיים לה). יותר ממיליון תושבים" (הוריזונטה

כחינוך (נושאים מדיניים . תהליכי קבלת ההחלטות המשותפים נעשים רק בנוגע להשקעה בתשתיות. דומים

שם נדונים סדרי , התהליך מתחיל בעצרת ברמת השכונה, בדרך כלל. אינם חלק מהתהליך) ובריאות

בה מתנהל דיון ומתקבלות ההחלטות על ההשקעות שייעשו , דיפויות ונבחרים נציגים לעצרת האזוריתהע

אחד הנושאים המרכזיים הנלקחים בחשבון בתהליך התקצוב הוא השפעת סדרי העדיפויות על .  באזור

עות תהליך התקצוב  מגביר את היכולת של קבוצות חלשות להשפיע על קבלת ההחלטות על השק. העניים

, העניים ביותר בקרב העניים עדיין אינם שותפים. בקהילה ואת נגישותן לשירותים אורבניים בסיסיים

השתתפותו של מעמד הביניים גוברת . ונשארים מחוץ לתהליכי קבלת ההחלטות בנושאי מדיניות ציבורית

ך ובעלי השכלה אך רוב המשתתפים הם בעלי שכר נמו, והולכת אמנם בתהליכי השיתוף בדיוני התקצוב
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.  רוב המשתתפים מייצגים ארגונים של קבוצות חברתיות, למרות שהדיונים פתוחים לציבור הרחב. בסיסית

בהמשך הכהונה של ראש העירייה מהשמאל , במידה רבה, המשך תהליכי השיתוף של התושבים בברזיל תלוי

מועצת העיר , יך שיתוף התושביםבתהל.  ולא בגלל שמירת הנהלים והתהליכים על ידי המערכת המינהלית

המועצה אפילו אישרה , "בלו הוריזונטה"ובמקרה של , עדיין נושאת באחריות להצבעה על הצעת התקציב

  . )Souza, 2001(עוד לפני שהובא לשולחנה על ידי ראש העירייה , את ההצעה של תהליך התקצוב השיתופי

להלן . יכי קבלת החלטות בנושאי הסביבה קיימות מספר שיטות לשיתוף הציבור בתהלאוסטרליהב

ל "מנכ. 1:  תהליך של שיתוף הציבור בתכנון פארק לאומי באוסטרליה– היוועצות עם התושביםדוגמא ל

.         התוכנית נמסרה להערות הציבור במהלך של חודש ימים. 2. העירייה הודיע על הכנת טיוטת התוכנית

הערות המועצה לטיוטה שולבו בתכנית והועברו על ידי . תייחסותהטיוטה וההערות הועברו למועצה לה.  3

. ל העירייה"השר יכול לאמץ את התוכנית או להחזירה עם הערות למנכ. 4. ל להערות השר הממונה"המנכ

לציבור יש את היכולת להשתתף בתהליך קבלת ההחלטות המקומיות באמצעות הערותיו , בדרך זו

  . )James & Blamey, 1999(ובאמצעות נציגיו במועצה 

). citizen advisory committee) CAC  ועדות מייעצות של אזרחים נעשה שימוש נרחב בוב"ארהב

מחקרים מצביעים על כך שיש להן השפעה על קביעת , גם אם לא תמיד המלצותיהן של ועדות אלה מאומצות

זו של קבוצות רחבות של שיתוף הצורה של וועדות מייעצות מומלצת לעתים יותר מ. המדיניות של הממשל

אנשי , אינטרס-קבוצות, תושבים: כגון, אשר כוללות מגוון רחב של שותפים ומתחומים שונים, פעולה

, נטייתן של הקבוצות הרחבות הללו היא להתעמק בנושאים רחבים, לעתים. תעשייה ופקידי ממשל וכדומה

, בוצות אלה מסתיימת לרוב בהמלצות בלבדעבודתן של ק. ופחות להתמקד בנושא מסוים שעל סדר היום

מחקרים בוחנים את השפעתן של קבוצות שיתוף הפעולה על . בתקווה שהן תאומצנה על ידי קובעי המדיניות

, מידת האינטראקציה בין מגוון רחב של בעלי העניין: לפי מספר משתנים, קביעת המדיניות של הממשל

. מידת הלגיטימציה שיש לה מהקהילה וכדומה, גודל הקבוצה, המענה למגוון האינטרסים הקשורים בנושא

אשר מחליטים בסופו של דבר האם לאמץ , קובעי המדיניות, גורמי המפתח בתהליכים אלה  הם הנבחרים

: מספר משתנים משפיעים על עבודתן של הקבוצות הללו. או לדחות את ההמלצות של קבוצות המשימה

בחירת המדדים , יכולת עיבוד המידע, שתם את העלויות והתועלותתפי, המידע הזמין לרשות המשתתפים

: משתנים נוספים המשפיעים על קביעת המדיניות לאור המלצות קבוצות העבודה .והנגישות למשאבים

, מספר האוכלוסין, רמת הכנסה, חינוך, אקונומי-מצב סוציו(היבטים קהילתיים , היבטים סביבתיים פיסיים

 הצבעת –מבנה הקבוצה והנהלים לקבלת ההחלטות (חוקים , ל הקהילהרמת העניין והדאגה ש

תפוקות , מידת השונות באינטרסים, מעורבות(יחסי הגומלין בין השחקנים העיקריים , )קונצנזוס/רוב

 ,Koontz, 2005()  רמת השינוי המוצע במדיניות, מידת המורכבות והתחכום של התוכנית(הקבוצה 

pp.461-466(  .הבפילדלפיי)  נעשה ניסיון מוצלח של שיתוף תושבים בתהליך , למשל, ) ב" ארה-פנסילבניה

  . )Chopyak & Levesque, 2002, p.160(במטרה להתמודד עם זיהום האוויר , אסטרטגי

מספר . כאמצעי להביא את דעת הציבור לשלטון המקומי, כינוסים ציבורייםמיסדו  מספר מדינות

כינוסים לשמיעת תושבים בעת גיבוש התקציב המקומי ולקידום תוכניות  הפעילו אוקראינהראשי ערים ב

הממשל המרכזי מארגן סדרה של כינוסים , מאליב. פיליפיניםוהדבר נפוץ גם בשלטון המקומי ב, אחרות

.  בכדי ליידע ולערב את הציבור באופן ישיר בארגון השלטון המקומי ובתהליכי עבודתו, מקומיים ואזוריים

אולם במקומות אחרים , שנם אמנם מנהלים שעורכים כינוסים כאלה לצרכים טכסיים בלבד יהונדורסב

 משתמשים פיליפיניםב. משמשים כינוסים מקומיים לערב את התושבים בקבלת החלטות בשלטון המקומי

כאמצעי למדידת שביעות הרצון של התושבים ולבחינת הנשיאה באחריות אישית של , בסקר דעת קהלגם 

  . )Blair, 2000, p.30( נבחריהם
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ועדות "תהליכי עבודה ב. הומחש כיצד דיאלוג עם תושבים הביא לקבלת החלטות טובות יותר, דנמרקב

אשר שימשו את , אפשרו לתושבים לגבש המלצות בנושאי מדיניות להתפתחות טכנולוגית" קונצנזוס

 תושבים ללמוד ולדון 12-15מביא " ועדת הקונצנזוס"תהליך . הפרלמנט הדני בקבלת ההחלטות בנושא

ולבסוף מגבשת הצהרת מדיניות , קבוצת הדיון חוקרת ומתייעצת עם מומחים בנושא הרלוונטי. בנושא סבוך

שיטת עבודה זו נתמכת ומתואמת על ידי מועצת הטכנולוגיה . המוגשת למעצבי המדיניות ולציבור הרחב

באופן ישיר לתהליך קבלת , בדרך זו, ותהמלצות התושבים מוזנ. המדווחת ישירות לפרלמנט, הדנית

אך במידת השפעה פחותה , ב ובקנדה"הופעל גם בארה" פנל אזרחים"ועדת קונצנזוס או . ההחלטות הלאומי

שכאשר לתושבים ניתן מידע מתאים הם , ממחיש באופן עקבי" ועדת הקונצנזוס"תהליך . ביחס לדנמרק

התהליך משפר את . ם מדעיים וטכנולוגיים מורכביםמסוגלים ליצור המלצות ראויות וישימות בנושאי

הופעל " ועדת הקונצנזוס"תהליך . שביעות הרצון של התושבים ומביא נושאים מרכזיים לסדר היום הציבורי

, טלקומוניקציה, בריאות, תעבורה, הנדסת מזון, התמודדות עם זיהום האוויר: כגון, בנושאים שונים

חברתיים , ליך זה אפשרי ליישום גם במגוון נושאים  פוליטייםתה. איכות הסביבה ועוד, תחבורה

 90- בשנות האוסטרליהיושם ב" ועדת הקונצנזוס"תהליך . אם כי תחומים אלה מסובכים יותר, ותרבותיים

  .)Chopyak & Levesque, 2002, pp.160-162(בנושא ביוטכנולוגיה והשפיע על קבלת ההחלטות בממשלה 

, למשל, כי קבלת ההחלטות בנושא התנועה האזורית ובתכנון התעבורהשותפים בתהלי, הולנדב

, משרד התובע הציבורי, משטרה, אזרחים, קבוצות אינטרס, הממשלה, רשויות מקומיות: גורמים רבים

אלא שגם נושאים רבים נדונים בעניינים , לא רק גורמים רבים שותפים בתהליך. שירותי חירום וכך הלאה

הבעיות המצריכות .  מדיניות האופניים וכדומה, תובלה, תחבורה ציבורית, כות הסביבהאי, נגישות:   אלה

התקצוב והידע הארגוני מפוזרים בין הגורמים , הסמכויות. פתרון הן סבוכות ואין להן פתרונות סטנדרטיים

הרשויות המקומיות , הממשלה אחראית לחקיקה אזורית ולתקצוב: למשל. השונים המעורבים בתהליך

המשטרה ומשרד התובע הציבורי צריך לשמוע על , אחראיות להיות מתואמות עם המדיניות הלאומית

השחקנים השונים . המדיניות המוסכמת והארגונים המקצועיים השונים צריכים לספק את המומחים

. (Bax, 2005)תלויים על כן האחד בשני וביחד הם יוצרים רשת המקיפה את תהליכי קבלת ההחלטות 

זכויות לזה של -במסגרתה הוענק להורי התלמידים מעמד  שווה, 1990 הונהגה רפורמה בשנת מרקדנב

בתהליך קבלת החלטות הנוגעות למדיניות ) משרד החינוך, הרשות המקומית(המוסדות הרלוונטיים 

  ).2005, אליא-בן(החינוכית של בית הספר ובתפעול המוסד  

, באמצעות דמוקרטיה ישירה, ושבים בשלטון המקומי קובע את השתתפותם של התבולגריההחוק ב

תושבים מקבלים החלטות ).  אוסף של חתימות(עצרות כלליות ועצומות , משאל עם מקומי: בדרכים הבאות

במשאלי תושבים , אולם. בנושאים ייחודיים שעל סדר היום, תושבים-ישירות באמצעות הצבעה במשאלי

המועצה המקומית בבולגריה . שתתפות דלה מאוד של תושביםשנערכו בשתי רשויות מקומיות נרשמה ה

. בנוסף לחברי המועצה) כולל תושבים(יועצים חיצוניים , באופן קבוע או חד פעמי, יכולה לצרף לועדותיה

. דבר זה יכול להיחשב כמתן הזדמנות לתושבים להשתתף ולייעץ בתהליכי קבלת ההחלטות בעבודת המועצה

המסייעות לחברי המועצה בקבלת ההחלטות , צעות מהאוכלוסייה המקומיתועדות קבועות אוספות ה

 יש מסורת של שיתוף תושבים בתהליכי קבלת הונגריהב. Delcheva, 2005, pp.89-91)(ובפיקוח על ביצוען 

יוזמות של הציבור ומתן אפשרות , משאל עם: שיטות ישירות לשיתוף כזה כוללות. ההחלטות המקומיות

, תושבים יכולים להיות שותפים בתהליכי קבלת החלטות.  את דעתו לפני קבלת החלטותלציבור להשמיע

Franek(בדרך של חברות בועדות הרשות המקומית 
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

, 
．

p
．
.
．
256
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-מחקר שנערך ביותר מ, אולם. )

．
 2,000 

) יריםנבחרים ופקידים בכ(שרוב הנשאלים , מצביע על כך, פולין ורומניה, לטביה, רשויות מקומיות בהונגריה

- הונגריה ורומניהב( חושבים שלתושבים  יש השפעה מועטה על קבלת ההחלטות המקומיות 

．
 פוליןב, 67.1% 
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–

．
כך השפעת התושבים על תהליכי קבלת , ככל שהרשות המקומית קטנה יותר).  26ראה נספח ) (50.9% 

ה מכוונות את רוב מטרות הממשל, למשל, שבהונגריה, והדבר מוסבר גם מהעובדה, ההחלטות קטנה יותר

מעודדת פחות את , תלותן של הרשויות המקומיות בממשלה המרכזית בארצות אלה. ההחלטות המקומיות

מידת ההשפעה של התושבים בעניינים . השתתפותם של התושבים בעשייה המקומית ובקבלת ההחלטות

לאור (רכים מקומיים משום יכולתה המוגבלת של הרשות המקומית להגיב לצ, מקומיים היא מוגבלת מאוד

שהשפעתם של התושבים על קבלת ההחלטות המקומיות , המחקר מצביע על כך). תלותה בשלטון המרכזי

 אובחנה מעורבות  והשתתפות גבוהה של פוליןב. במדינות אלה היא מוגבלת ברשויות מקומיות מכל הגדלים

ביחס להונגריה ורומניה     , ומיתכולל בהשגות על החלטות של הרשות המק, תושבים בפוליטיקה המקומית

(
．
Gosselin, 2005

．．．．
, 
．

pp
．．

.
．
178
．．．

-
．
198
．．．

)
．

 .  

הבוחן את המעורבות הקבועה של הציבור בתהליכי קבלת החלטות בשלטון המקומי , במחקר

 מהתושבים ברשויות 64%כי , הסתבר") ירוון"כולל בעיר הבירה  (ארמניהבמספר רשויות מקומיות ב

שאינם מרגישים כי ", הם השיבו כך מהסיבה. יה של הרשות המקומיתהמקומיות אינם מתעניינים בפעולות

)  באזורים כפריים35% - בערים ו57%" (הם יכולים להשפיע על החלטותיה של הרשות   המקומית

(Margaryan, 2005, p.31) .נועדו ,  לאחר המשטר הסובייטיגיאורגיהשנקבעו ב, חוקי הממשל החדשים

עם חוסר היכולת לקבל החלטות ראויות ועם , וסר המקצועיות המינהליתח, להתמודד עם חוסר היעילות

למרות שקיימת הסביבה החוקית לשיתופם של ). ושלטון מקומי(בעיות אתיות בהתנהגותם של פקידי ממשל 

המנגנונים לקירובם של התושבים למעגל מקבלי ההחלטות השלטוני ולפיקוח , התושבים בקבלת ההחלטות

הניצול לרעה של הכוח של השלטון המקומי , כתוצאה מכך. מיים אינם מופעלים כהלכהעל מנהיגיהם המקו

גופים בשלטון המקומי חסרים את הרצון ואינם מעודדים . כשהתושבים הם אלו הסובלים מכך, הוא רחב

הם חסרים גם את התקצוב המתאים ואת היכולות המקצועיות . שיתוף תושבים בקבלת החלטות מקומיות

תושבים בודדים במדינה פונים לעתים . לכן אין מענה מספק לדרישות הקהילה המקומית, לכךהנדרשות 

ההשתתפות הישירה של התושבים . לרשויות המקומיות בבקשה להשתתף בקבלת החלטות מקומיות

 45%אחוז ההשתתפות של התושבים בבחירות בערים שונות נא בין . בבחירות בגיאורגיה היא גבוהה יחסית

, השתתפותם של התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות היא נמוכה מאוד, אולם). 2002נתונים משנת  (55% -ל

חוסר מודעות של הציבור , העדר מסגרת חוקית ברורה, וזאת בין היתר כתוצאה מהעדר נכונות פוליטית

את מידת המעורבות של התושבים בתהליכי קבלת ההחלטות .  והעדר הזדמנויות חוקתיות לשיתוף

משנת (אולם נתונים  . מקומיות ניתן לבחון על פי מידת השתתפותם בישיבות מועצת הרשות המקומיתה

 מהנחקרים השתתפו 4.5%כי רק , מראים, באשר להשתתפותם של תושבי גיאורגיה בישיבות מועצה, )2001

  . אי פעם בישיבת מועצה ברשות המקומית שלהם

 קבלת ההחלטות בשלטון המקומי הוא נגישות תנאי מרכזי להשתתפותם של התושבים בתהליכי

כי נגישות הציבור , מחקרים שונים שנעשו בגיאורגיה מראים. המסופק על ידי הרשות המקומית, למידע

הן , גם הציפיות של התושבים לקבל את המידע הנחוץ להם. למידע ברמה המקומית היא נמוכה מאוד

 ערים במדינה יחידות מידע 13-ב) יוע תורמיםבס(הוקמו , במטרה להתמודד עם בעיה זו. נמוכות

, יחידות אלה נועדו לעודד מודלים לשיתוף הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות. לאוכלוסייה המקומית

הן מבססות את . אולם הן אינן יוצרות קשר עם התושבים ואינן משמשות  מרכז קבוע למסירת מידע נחוץ

, בניגוד ליחידות המידע הללו. שר על דרישות התושבים למידעמא, פעולתן יותר על צרכי הרשות המקומית

אשר מטרתם , )LIC(במספר ערים מרכזי מידע מקומי ) ל"בשיתוף הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינ(הוקמו 

בהן פועלים , בערים. היא להגביר את המודעות וההשתתפות של הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות
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בהשוואה לערים בהן אין , הדיווח לציבור הוא בבירור מועיל יותר, תהמרכזים האלה בצורה אפקטיבי

  . (Sulukbia, 2005, pp.105-114)מרכזים כאלה 

  

   המנהיגות המקומית ושיתוף התושבים2.1.10

אלה הם התושבים . התושבים הפעילים בישוב מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות, בדמוקרטיה משתפת

בתהליכים אלו ניתן . מהי טובת הציבור) לדעתם(לכוח והמבינים " רעבה"המשוחררים מכבלי המפלגה ומ

המנהיגות לא צריכה . בכדי להבטיח את שמירת המוסדות והמנגנונים הרשמיים, וראוי לשתף אנשי מקצוע

המספקת את החזון לטובת הכלל ואת , אלא כבסיס לפעולה של הרוב, להופיע כפעולה של בודדים

מנהיגים מקומיים עשויים לעתים לבקש את מעורבות הציבור הרחב . ונוהתהליכים ההכרחיים לכיו

פוליטיים (בכדי לגשר על התנגדויות למדיניותם בקרב מוסדות מקומיים , בתהליכי קבלת ההחלטות

נחוצים , המניעים את האזרחים להשמיע את קולם בתהליכי קבלת החלטות, מנהיגים מקומיים). ומינהליים

מנהיגים פוליטיים מקומיים נוטים כיום לפתוח את תהליך קביעת . שות המקומיתבעשייה הפוליטית בר

בעשייה זו עומדות לרשותם אפשרויות . המדיניות בצורות שונות ולמסד אותו בהסדרים מוסדיים ופורמליים

סקר צרכים ורצונות של (אחת מהן היא משאל עם . בכדי לחזק את הלגיטימיות של מדיניותם, שונות

מציין , "דמוקרטיה חזקה"בספרו . אשר לעתים הוא יוזמה מקומית של התושבים בעצמם, )התושבים

Barber) אצל :Haus & Sweeting, 2006(שיקול דעת ובחינה :  שלוש צורות של השתתפות בדמוקרטיה

הכדאיות של השימוש בדמוקרטיה משתפת עבור . עשייה משותפת, קבלת החלטות משותפת, משותפת

הסכמות פוליטיות מצד התושבים -שהיא מאפשרת לגשר על אי, ומיים באה לידי ביטוי בכךהמנהיגים המק

  . וסוללת את הדרך לפתרון קונפליקטים ולפעולה משותפת ברשות המקומית

קביעת תהליכים המאפשרים לקבל החלטות . 1: דמוקרטיה ישירה באה לידי ביטוי בשתי צורות

פעילות כזו . יצירת ועדות המקבלות החלטות. 2. למשל, עם משאל –בנושאים שעל סדר היום המקומי 

והיא נתפשת כמנגנון עוקף הביורוקרטיה המקצועית , מתקשרת לרוב בביזור מבני של הרשות המקומית

שהיא יכולה לצמצם את הפיקוח ואת , התומכים בשיטה של דמוקרטיה ישירה טוענים. המסורתית

ת ההחלטות ולהעצים את התושבים בקביעת עתידם ואיכות המעורבות של האינטרסים המפלגתיים בקבל

הסיכון בשיטה זו הוא בהתעלמות מצרכי המיעוט ובצמצום האפשרויות .  זהו חיזוק הדמוקרטיה–חייהם  

הבעיה היא , במקום בו קבלת ההחלטות ניתנת לוועדות של התושבים. המובאות לבחירה על ידי התושבים

ובקושי למסד מבנה ) בין שכונות(בוע מדיניות מתואמת בתוך הרשות בחוסר יכולתן של ועדות אלה לק

שתי הצורות של .  כדי ליישם את ההחלטות–אשר יתמודד בהצלחה עם ביזור הסמכויות , ביורוקרטי יעיל

הדמוקרטיה הישירה מאפשרות לראשי הרשויות להתמודד עם רוב אופוזיציוני לקבלת החלטות בנושאים 

כמעצבים של התהליכים האלה ומיסודם החוקי בעשייה , קומיים חשובים בעניין זההמנהיגים המ. חשובים

תפקידם לפקח ולמנוע מצב בו קבלת החלטות על ידי תושבים בוועד שכונתי מסוים . של הרשות המקומית

מאחר והכריזמה איננה המקור היחיד ללגיטימציה בשלטון . תהיה בניגוד לטובת הישוב בכללותו

המנהיגים המקומיים לקשור את סדר היום המדיני שלהם עם אחת מהצורות של דמוקרטיה על , הדמוקרטי

בקבלת ההחלטות , בכדי להשיג את מטרותיהם עליהם להשיג שיתוף פעולה  בעיצוב המדיניות. מקומית

  . )Haus & Sweeting, 2006, pp.278-280(ובעשייה המקומית 

לת ההחלטות חיזק את הלגיטימיות של התושבים שיתוף התושבים בתהליכי קביעת המדיניות וקב

התנהגותם של המנהיגים . במנהיגות המקומית ואת הקונצנזוס סביב פעולתו של השלטון המקומי בכלל

אשר תרמו להשגת , הסגנונות. השפיעה על קידומה או כישלונה של השגת לגיטימיות התושבים בצעדיהם

שילוב של שניהם מביא . זון והמנהיג הפועל להשגת הסכמההמנהיג בעל הח: הלגיטימיות מצד התושבים הם
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גמישותם של . דבר שבא לידי ביטוי בקידום המדיניות ובתהליכי קבלת ההחלטות, ללגיטימיות בולטת יותר

ביכולת להעצים את השחקנים השונים , מנהיגים אלה מתבטאת בתגובה מתאימה לסביבה החיצונית

בהקשר של . )Stewart, et. al, 2004( פעולה בין הגורמים השונים ובפתיחותם לצורות שונות של שיתוף

ששיתוף רחב בקבלת ההחלטות מייצר , נשים מאמינות יותר מגבריםראוי לציין כי , המנהיגות המקומית

לא כל המנהיגים , אולם. )Nyiri & Vengroff, 2005, p.105(החלטות קרובות יותר לרצונות של התושבים 

שרוב ראשי הרשויות , מחקר מצביע על כך. ים בשיתוף ישיר של הציבור בקבלת ההחלטותהמקומיים מעונינ

וכרבע לא , )52.2%(המקומיות מאמין שהמפלגות הפוליטיות הן הזירה המתאימה ביותר לשיתוף תושבים 

        והוא נתפש , על פני דמוקרטיה במשאל עם) 60% -יותר מ(גם הביזור מועדף על ידם ). 23.5(מסכים לכך 

לרמה גבוהה יותר של ויכוח ציבורי  , משאל עם מקומי מוביל לדעתם. כאמצעי ראוי יותר למעורבות הציבור

(Haus & Sweeting, 2006b, pp.163-164) ) 25ראה נספח .(  

מבהיר כיצד איחוד ,  זילנד- ערים באירופה וניו18 - מדינות ו9 - יוזמות מקומיות ב36שבחן , מחקר

איכות החיים בערים . ומעורבות הקהילה יכול להנהיג את העיר לקביעת מדיניות טובה יותרשל מנהיגות 

, שקובעי המדיניות, המחקר מגלה. ובעיירות באירופה תלויה במידה רבה באיכות השלטון המקומי ומנהיגיו

ה מבינים כעת את הצורך בפיתוח השלטון המקומי ובשיתוף פעיל של האוכלוסיי, בכל רמות השלטון

מספר ערים באירופה כבר התקדמו למטרה זו והשיגו מדינויות יציבות באמצעות . המקומית לצורך כך

המחקר . שילוב של מנהיגות מקומית חזקה והרחבת המעורבות של התושבים בקבלת החלטות מקומיות

. ת השונותכבסיס לקידומן של היוזמו, זיהה העדפה של סגנון  מנהיגות מסייע ומדיניות שהתגבשה בהסכמה

מהמנהיגים . שהוצג על ידי מנהיג כריזמטי וסמכותי או בעל יכולת רטוריקה פוליטית, הועדף חזון

המקומיים הייתה ציפייה שהם יהיו מונעים על ידי האינטרסים של כל העיר ולא על ידי האינטרסים של 

שהמנהיגות , נמצא. בותגם אם היה להם מנדט ברור ליישם  החלטות חשו, מפלגתם הפוליטית או תומכיהם

מאשר לקידום האינטרסים של , המקומית הייתה מעורבת יותר בנושאים הקשורים לפיתוח אזור הקהילתי

. שתושבים רגילים צריכים להיות מעורבים בתהליך קביעת המדיניות, התחושה הכללית הייתה. הקהילה

נשי העסקים נתפשה ראויה יותר מעורבות א.  הדעות היו חלוקות–באשר למעורבותם של אנשי העסקים 

בד בבד עם הרצון לנצל את המשאבים העסקיים                                      , ביישום המדיניות מאשר בקביעתה

)Stewart, et. al, 2004, pp.22-23( .על , על הסדרים לחיזוק יחסי הגומלין בין המנהיגות המקומית לציבור

 מקומית אפקטיבית לשיתוף התושבים בקבלת החלטות ועל ממצאי מחקרים דוגמאות לקשר בין מנהיגות

, זילנד-ניו, יוון, הולנד, גרמניה: ודוגמאות לקשר בין המנהיגות המקומית לשיתוף תושבים במדינות

  .33פולין ואוקראינה ראה בנספח , נורווגיה

  

ת הטובה ביותר עם התושבים  מראשי הרשויות חושבים שדרך התקשור81.6%:  תקשורת עם הציבור2.1.11

זהו .  אלף200כך גם בערים עם מספר תושבים מעל , היא פגישות אישיות אתם במשרדי הרשות המקומית

אך גם מעלה את , המראה שראשי רשויות נותנים חשיבות גבוהה למגע האישי עם התושבים, ממצא מפתיע

, הרי זמנם של המנהיגים הוא מוגבל? שביםכיצד ניתן לתת בצורה כזו מענה למספר כה גדול של תו: השאלה

לא כל התושבים יכולים לעבור בקלות את , הגישה אליהם מצומצמת ומווסתת בנהלים הביורוקרטיים

 ריכוז הממצאים על דרכי התקשורת -ראה במחקר ( של להיפגש עם ראש הרשות -המחסום הפסיכולוגי 

גם להופעתה של . )Haus & Sweeting, 2006b, pp.169-170() 7 טבלה -המועדפים עם התושבים 

ניתן ", לפי חוקרים. התקשורת המקומית יש השפעה על מעורבותו של הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות

כך גדלה רמת האמון של ... שככול שהעצמאות והפלורליזם של התקשורת גבוהות יותר, להניח באופן כללי

. בנושאים פוליטיים יתרמו יותר ליציבותה של הדמוקרטיהתושבים המעודכנים יותר ". הציבור ומעורבותו
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-שנות ה

．
- מהוות ציון90

．
שינויים אלה . חברתיות ופוליטיות במרכז ומזרח אירופה, דרך ברפורמות כלכליות

אשר חיזקה את השפעתה על הציבור ועל התהליכים הדמוקרטיים , לא פסחו על התקשורת המקומית

ים הדגישו גם את הצורך של התושבים במידע אמין ובנגישות לדיון השינויים החברתי. בשלטון המקומי

במיוחד כשאין לכל לתושב את האפשרות לקבל את כל המידע הנחוץ בכדי , בנושאים של קביעת מדיניות

העמידה באחריות ועל חובת , התקשורת מספקת פיקוח חיצוני על התפקוד. להעריך כל החלטה של נציגיו

-ראה ב(ינהל הציבורי הדיווח של הפקידות במ

．
התקשורת משפיעה על סדר היום ).  2005,  לימור ופרי

התקשורת יכולה להשפיע גם . הציבורי ועל הנושאים המובאים להחלטות הנבחרים ולקביעת המדיניות

והיא משפיעה על קביעת המדיניות גם מעצם , באופן ישיר על הנבחרים ועל הדרך בה הם מקבלים החלטות

)חו בין העיתונאים לקובעי המדיניות היחסים שהתפת
．
Gosselin, 2005

．．．．
, 
．

pp
．．

.
．
129
．．．

-
．
131
．．．

)
．

  .  

-שנערך ביותר מ, מחקר

．
בחן את השפעתה , פולין ורומניה, לטביה,  רשויות מקומיות בהונגריה2,000 

 הונגריהשב, המחקר מצביע על כך. של התקשורת המקומית על קבלת ההחלטות של השלטון המקומי

סיקור של התקשורת המקומית ולהיקף הקהל הנחשף לה השפעה על הופעתן של  יש לאיכות הרומניהוב

, המחקר מראה. משום שיותר ארגונים ותושבים מעורבים בחיים הפוליטיים, הרשויות המקומיות

שלתקשורת המקומית יש השפעה על האופי הדמוקרטי  של מאפייני תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות 

, קשר חיובי חזק בין תפקודה של הרשות המקומית לתקשורת המקומיתהמחקר מצביע על . המקומיות

. ל הרשות תופש את התקשורת כבעלת השפעה רבה על קבלת ההחלטות המקומיות"ברשויות בהן מנכ

לתקשורת תהיה השפעה רבה יותר על ההתנהגות הדמוקרטית ברשויות בהן פועלים ארגונים אזרחיים 

 בהן התושבים מעורבים יותר מול הפקידות המקומית ומתעניינים בקבלת וברשויות, )למשל, עמותות(שונים 

מספר המקרים : כגון, סיקור תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות נבחנו בכמה היבטים. ההחלטות המקומיות

ישיבות , זירוז החלטות על תקציב הרשות המקומית, תדירות דחיית ההחלטות, של היעדר קוורום לישיבות

ככל שהתהליך .  שנערכו במהלך שנת המחקר  ומספר המשתתפים בתהליכי קבלת החלטותשלא מן המניין

כך תפקודה והופעתה של , בולט יותר, המאפיין את קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות, הדמוקרטי

איכות הסיקור התקשורתי וההתעמקות בנושאים . הרשות המקומית בתקשורת המקומית טובות יותר

אולם לא נמצא קשר בהשפעת , מנם על איכות התהליך הדמוקרטי ברשות המקומיתהנדונים משפיעים א

Iהסיקור של התקשורת על תהליכי קבלת ההחלטות עצמם 
．
bid
．．．

, 
．

pp
．．

.
．
134
．．．

-
．
141
．．．

)
．

 .(  

  

   השלטון המקומי בישראל והשפעות על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות2.2

  
וק והנבחר באורח חופשי על ידי המושתת על הח, רשות מקומית מהווה גוף משפטי מוכר ומבוקר

, פלד(כדי לנהל את העניינים המקומיים ולספק לתושבים את השירותים השונים , האוכלוסיה של המקום

הרשות המקומית הוקמה כדי שתוכל להחליט בעצמה על רמת השירות שהיא זקוקה לו או שהיא ). 1987

הבחירה ושיקול . "רשויות מקומיות אחרותוצרכים אלה עשויים להיות שונים בהשוואה ל, מעוניינת בו

הרשות המקומית בוחרת בין ברירות בתוך ... אינם נטולי בעייתיות", לפי קלכהיים, "הדעת המקומיים

ועל רקע הנחיות וכללים המוכתבים על ידי , מסגרת סטטוטורית שהחוקים השונים קבעו את היקפה

רשויות מקומיות הן יציר ). 19' עמ, 1997, הייםקלכ" (המשרדים הממשלתיים בנושאים שבתחום אחריותם

הן רשאיות לפעול רק על פי חוק ואינן יכולות לעשות דבר שהחוק איננו מתיר להן במפורש , כפיו של החוק

6163/92ץ "ולפי בג). 1989, אצל ירדני, שפט(

．．．
כל רשות שלטונית עלולה : "שר הבינוי והשיכון.  אייזנברג נ

זהו כוחה של הדמוקרטיה המכבדת את שלטון "ו"... שתבוטל על ידי בית המשפטלקבל החלטה בלתי סבירה 

  ). 1999, רובין" (אין רשות הרשאית לפעול מתוך חוסר סבירות... החוק
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החוקים השונים מגדירים היטב את סמכויותיה וחובותיה של הרשות המקומית ואת המסגרות בהן 

הרשות ). פקודת העיריות, דיני מועצות מקומיות, דיני רשויות מקומיות(היא יכולה לקבל החלטות 

–שמהותה , "אוטונומיה"המקומית במדינת ישראל נהנית מ

．
 העמדת סמכויות מספיקות מהשלטון המרכזי 

הנבחרים בישוב יכולים להפעיל שיקול דעת עצמאי בקבלת . כדי לקבל החלטות ולבצע את תפקידיה

נתונות למדינה ולמוסדותיה " סופית"ית והסמכות הכשהריבונות השלטונ, החלטות להשגת מטרותיהם

עומדות הרשויות המקומיות בישראל תחת , בצד הסמכויות הרחבות הניתנות להן). 2008, הכט(הנבחרים 

מועצה מקומית לא תהא ", למשל. המציבות גבולות להחלטות שהן יכולות לקבל, הגבלות חוקיות נרחבות

ללוות כסף מכל אדם .... ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו) המחוזעל (אלא באישורו של הממונה , רשאית

ללוות זמנית כל סכום שהוא מהבנק שבו מקיימת המועצה המקומית את ...למטרה שאישר אותה הממונה

המועצה המקומית לא תהא רשאית למכור מקרקעין הרשומים על שמה או כל זכות , כמו כן... החשבון שלה

וכך ) על המחוז" (אלא באישור הממונה..... החליפם או להוציאם מרשותהל, להשכירם, למשכנם, בהם

  ). 'פרק ב, דיני מועצות מקומיות(הלאה 

 רבה במנגנוני קבלת ריכוזיותאחד המאפיינים את הממשל הישראלי מאז הקמת המדינה הוא 

ח האיומים מולם נוכ, בשנים הראשונות לקיומה של המדינה הייתה ריכוזיות זו נחוצה. ההחלטות ויישומן

ההחלטות החשובות התקבלו בקרב חוג מצומצם של פעילי מפלגת העבודה  . ניצבה המדינה המתהווה

-דרי ושורץ, 2001, אלעזר(

．
ביחסי הגומלין בין השלטון המרכזי לשלטון ).   1993, שנהר וירקוני , 2000,מילנר

 החלטות ולפעול לקידום המקומי עולה השאלה באשר למעמדו העצמאי של השלטון המקומי לקבל

סוגיית  . מול הצורך בעיצובה ויישומה של  המדיניות  הציבורית במדינה  בכללותה, האינטרסים המקומיים

Governance" (משילות"ה
．．．．．．．．．．

מסמכויותיה מול שחקנים " התרקנות המדינה"מעלה את השאלה באשר ל) 

 ישנם .) 2005,  אצל נחמיאס ומנחם,מנחם(מרכזיים בתחומה ולצמצום תפקידיה בתחומי מדיניות שונים 

הרואים את מידת האוטונומיה של הרשות המקומית בקבלת החלטות כפונקציה של התלות הכספית של 

ככל שהרשות המקומית תלויה במשאביה הפיסיים בשלטון , כלומר. הרשויות המקומיות בשלטון המרכזי

ית נזקקת למימון שרותיה לכספים ככל שהרשות המקומ. האוטונומיה שלה מצומצמת יותר, המרכזי

–הזורמים מהשלטון המרכזי 

．
-על.  תלותה בו גדולה יותר

．
מידת האוטונומיה היא פונקציה , פי גישה אחרת

-הרמה הסוציו, גודלה ומיקומה: כלומר. של גורמי אופי ומבנה של הרשות עצמה

．
אקונומית של תושביה 

השפעת הקשרים שיש לראשי ,  והמנהיגותית בההיציבות הפוליטית, )למשל, רמת השכלה והכנסה לנפש(

מידת , מעמדו של ראש הרשות במישור הלאומי, הרשויות המקומיות עם מנהיגים פוליטיים בשלטון המרכזי

, למשל(קיומם של מוקדי השפעה ושחקנים מרכזיים בתחומה , מעורבותם הפוליטית והאזרחית של תושביה

-מגורים של תושבים בעלי

．
ריכוז של מפעלים ואזורי , )אומי המתגוררים ברשות המקומיתשם לאומי ובינל

–תעשיה בישוב וכדומה 

．
 כל אלה יקבעו את כושר המיקוח שלה עם השלטון המרכזי ויבטיחו לה מידה גדולה 

-2, גזיאל וברבי, ראה גם(יותר של אוטונומיה בקבלת ההחלטות 

．
1981  .(  

והנו תוצר של חלוקה לא מאוזנת של , ל רעועמעמדו של השלטון המקומי בישראכי , ישנם הטוענים

במדינת ישראל סמכויותיה של כי ,  הטענה היא.תחומי הסמכות והאחריות בינו לבין השלטון המרכזי

 לקדם מדיניות ןדבר המקשה על הרשויות המקומיות ועל העומדים בראש, הרשות המקומית מוגבלות ביותר

העירייה אינה : לדוגמא. החלטות הכרחיות במידת הצורך ולקבל  קדימהרשות אשר תצעיד את ה,מקומית

 כגון הצבת תמרורים ,או לקבל החלטות חיוניות, מוסמכת לקבוע את סוגי המסים המקומיים ושיעוריהם

-דרי ושורץ; 2005, נחמיאס ונבות(  בעיר שהיא מופקדת על ניהולה

．
, פקודת העיריות: ועוד). 2000, מילנר

ומית את האחריות לסלילה ולאחזקה של הדרכים הציבוריות בתחום שיפוטה הטילה על הרשות המק, למשל

-דרי ושורץ(אבל לא הקנתה לה כל סמכות לקבוע הסדרי תנועה , )1, 235סעיף (

．
  ). 2000, מילנר
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-ב

．
 העניק חוק יסודות התקציב לשר הפנים ולשר האוצר סמכויות נוספות לפיקוח שלפני 1985 

סמכות לדרוש פיטורי , הגבלת שכר, אישור הלוואות, גובה ארנונותהתערבות בקביעת : ואחרי מעשה

, להפסיק עבודות שלא אושרו בתקציב ולקצץ חריגות של הרשות בתקציבה, עובדים מעל לשיא כוח אדם

 הקנה לשר הפנים סמכויות חסרות 2004גם חוק ההסדרים בשנת ). שם(מסכומים שמעבירה אליה הממשלה 

ראש (ולפי שלמה בוחבוט ). 2004, ראה גם אצל אפרתי ואחרים(קומיות כושלות תקדים לטיפול ברשויות מ

-עיריית מעלות

．
-יותר מ, תרשיחא

．
ראש עיר בישראל הוא גורם שלטוני ייחודי במבנה השלטון , ) שנה30

רבת הסמכויות בישראל מבחינת " הפונקציה"ראש הרשות המקומית הוא לכאורה , מצד אחד: הישראלי

" פרדוקס"ב. סמכויותיו מוגבלות באשר לחלוקת תקציבים לחינוך ולתוכניות בניית העיר, מאידך. האזרח

הוא רואה את הרשויות המקומיות כבלתי עצמאיות . ראש רשות מקומית בישראל, לפי בוחבוט, זה לכוד

 והתלות של, לדבריו, הריכוזיות של השלטון המרכזי בישראל. כבא כוחה של הממשלה, וכפופות לשר הפנים

ומגבילים את " מצב קשה מאוד"יוצרים , הבריאות ועוד, הפנים, הרווחה, ראשי הרשויות במשרדי החינוך

תושבי העיר מצפים מראש עירם : בתחום החינוך, לדוגמה. יכולת הפעולה האמיתית של ראשי הרשויות"

שראש , אלא.. .למרות שזהו מנדט ברור של משרד החינוך, להצלחה בהישגים של ילדיהם במערכת החינוך

הוא אינו שולט בתכני הלימוד או בצרכים הספציפיים של תושבי . העיר שולט בתקציבים באופן חלקי בלבד

-56' עמ, 2007,  בוחבוט" (המקום

．
55 .(  

-ובעיקר ) משרד הפנים בפרט(הביקורת וההתערבות של משרדי הממשלה  , סמכויות הפיקוח

．
 

כל , ת המקומית ולהדיח מתפקידו את ראש הרשות המקומיתסמכותו של שר הפנים לפזר את מועצת הרשו

מודל זה רואה את השלטון המקומי כשלטון . 'מודל התלות'אלה ואחרים יצרו את התפישה השכיחה של 

החיזוק לתפישה זו הוא השימוש . הנתון כמעט באופן מוחלט למרותו ולחסדיו של השלטון המרכזי, משני

כביטוי למעמדו של השלטון המקומי , )דיניותו של השלטון המרכזיהמבצע את מ" (קבלן משנה"במושג 

למרות הסמכויות המרובות המוקנות לשלטון המרכזי לפקח על פעולותיו , אולם). ' ב1997, ואמרני' רוזביץ(

-שלטון מרכזי : כי מערכת היחסים, טוען רזין, של השלטון המקומי בישראל

．
 שלטון מקומי איננה מידרדרת  

-מכיוון שהיא מסגלת לעצמה דפוסי פעולה לא, רלמשבר חמו

．
בין היתר הם מתבטאים ביישום . פורמליים

למרות קיומה של ריכוזיות גבוהה במבנה ", ולפי קלכהיים).  2003, רזין(חלקי וגמיש של מנגנוני פיקוח 

של ' כתובות'ריבוי , להיפך. לא ניתן להסיק כי האוטונומיה של הרשות המקומית מצומקת... השלטון

-אי, מוסדות ממלכתיים וארציים

．
-היעדר פיקוח מטעמם ואי, התיאום ביניהם

．
שליטתם בפרטי ההתרחשויות 

מרחיבים את אפשרויותיה של הרשות המקומית להשיג את מטרותיה אף מעבר ... המקומיות וכיוצא באלה

  ). 23' עמ, 1997, קלכהיים" (לגבולות פורמליים

יחד עם ממצאי הביקורת בדבר , עו רשויות מקומיות רבותמצבן הכספי והגרעונות אליהם נקל

מצביעים על מערכת היחסים המורכבת הזו בין השלטון המרכזי והשלטון , ליקויים וחריגות בפעולתן

- אי: האחת. שתי מגמות שליליות מבחינת השלטון המקומי, ואמרני' לפי רוזביץ, מציאות זו יצרה. המקומי

．

ואינן מסוגלות (בטענה שהן איננן ממלאות כראוי את תפקידן , מקומיותהאצלה של סמכויות לרשויות ה

מה שהגדיל , בחיזוק מנגנוני הפיקוח והביקורת על הרשויות המקומיות: והשניה, )לקבל החלטות ראויות

  ).   ' ב1997, ואמרני' רוזביץ(את מידת התלות שלהן בשלטון המרכזי ואת מעורבותו בפעילותן 

, ות מקדישות לאחרונה מאמצים רבים לחשיבה מחדש באשר למבנה השלטוןמדינות מפותחות רב

הוא , ש של השלטון המקומיהעיצוב מחד. לחלוקת העבודה בין מדרגי שלטון שונים ולאופני הסנכרון ביניהם

מכנה משותף בולט בניסיונות .  רכיב קבוע ברפורמות לאומיות שונות המיועדות לשדרג את מערכות השלטון

במהלכו מתבצעת העברת סמכויות מהשלטון המרכזי  למדרגי השלטון שמתחתיו ,  מערכתיביזור אלו הוא

העברת הסמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי ). 2005אצל נחמיאס ומנחם , מנחם; 2005, אליא-בן(

 ניסיונות כאלה נעשים.  מאפשרת קבלת החלטות מקומיות בצורה  עצמאית יותר ובשיקול דעת מקומי
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 22  הרחיבה הממשלה את סמכויותיהן של 2000בשנת : כמו למשל.  תכופים בשנים האחרונות גם בישראל

לפשט את תהליכי קבלת ההחלטות "במטרה , "שנת ניסיון"ל" חדש"במסגרת ניסוי , רשויות מקומיות

". יףברשויות ולמנוע את הצורך בבקשות אישור ספציפיות במהלך השנה ממשרד הפנים בכל סעיף וסע

הנחות בארנונה ולקיחת הלוואות : כמו למשל, במסגרת הניסוי קיבלו הרשויות סמכויות נרחבות יותר

להסכים להפעיל מערך בקרה פנימי וגם ", לפי משרד הפנים, ביזור הסמכויות יחייב את הרשויות. מהבנקים

פיתוח שיגישו הרשויות לבדיקת העמידה בתוואי המסגרות ותכניות תקציבי ה, מערך בקרה של משרד הפנים

, המצב יוצר חולשה של השלטון המרכזי, מגמה זו נמשכת גם כיום אולם ). 12.12.2000, מעריב" (המקומיות

בחוסר יכולת להפעיל כהלכה מנגנוני פיקוח ובקרה המופקדים בידי משרדי , המתבטאת במחסור במשאבים

  ). 2003, רזין(הממשלה ובחוסר יכולת לגבש ולהפעיל מדיניות  

, במובן זה, ושלטון מקומי, במדינה דמוקרטית הרשות המקומית היא ביטוי של דמוקרטיה מקומית

" ועדת זנבר "-המלצות הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי .  זהו שלטון של המקום-כשמו כן הוא 

:                ם הבאיםוהחלטותיה כוללות את הסעיפי, מעודדות את ביזור הסמכויות לשלטון המקומי) 1981(

הרשויות  . 2.   השלטון המקומי והשלטון המרכזי מהווים יחד את המערכת  השלטונית  של המדינה. 1

לרשויות המקומיות יהיה מעמד שווה לזה של . 4... המקומיות  הן  ביטויים  המקומי  הנבחר  של   תושביהן

עשו דברים בעניין הנוגע לשלטון המקומי ללא לא יי. 5.. הממשלה בתחומי הפעולה המשותפים לשתיהן

יוגדר תחום רחב של סמכויות  הרשות  המקומית  והיא תהא  . 6. שיתוף או תיאום מוקדם עם נציגיו

בחלוקת התפקידים ותחומי הפעולה בין השלטון . 7. מוסמכת לבצע כל פעולה הנכללת  בתחומים  אלה

ולכן היא ,  משלם המס– הבוחר –ת בתועלת האזרח המקומי והשלטון המרכזי תהיה התחשבות מירבי

תוך דחיפה מתמדת לשיפור השירות מחד גיסא , פי עקרונות המבטיחים את מעורבות הציבור-תיקבע על

.      לרשויות המקומיות יובטחו מקורות מימון הדרושים למילוי תפקידיהן. 8. והפחתת עלותו מאידך גיסא

שבניהול תקין של , הממשלה והרשויות המקומיות צריכים להיות כאלהההסדרים הכספיים שיקבעו בין . 9

יהיה בהם כדי להבטיח שההסתבכויות הכספיות  בעבר  ובהווה  יקבלו פתרון  , הרשויות המקומיות

ניהול הרשויות המקומיות יושתת על העקרון של . 10. ותמנע הסתבכות  נוספת מעכשיו  והלאה, הדרגתי

תוך כדי חיזוק מעמדה של מועצת הרשות , נרחבות לראש הרשות המקומיתהענקת סמכויות ביצוע 

' עמ, 1981, ח זנבר"דו(' ביקורת וכו, חקיקת חוקי עזק, אדם-תקן כח, המקומית בכל הנוגע לקביעת התקציב

14-13 .(  

. כי המלצות ועדת זנבר באו לידי ביטוי  בהאצלת סמכויות לשלטון המקומי הלכה למעשה, נראה

אשר עודד אמנם את הגדלת נפח , לתהליך של ביזור, )1998(אליא -לפי בן, ת השמונים  אנו עדיםמאז שנו

התהליך לא נבע ). בשלטון המקומי(אך ללא התאמה מקבילה של יכולות ומשאבים , הפעילות המוניציפלית

אז שנות ממשלי ברמת השלטון המרכזי מ" וואקום"אלא מ, ממדיניות מוצהרת ומתוכננת) כמקובל בעולם(

ראשי הרשויות המקומיות בישראל ניצלו את הביזור ונרתמו . אשר השלטון המקומי היה נכון למלאו, 80-ה

כי ביזור הסמכויות מפזר את כוחם של מקבלי , מחקר בנושא זה מציין.  לעשייה מקומית ללא גבולות כמעט

המקומי ומהווה סכנה פוגם בתיאום בין גופי הממשל בכל הקשור לשלטון , ההחלטות הממשלתיים

במסגרת המגמה להרחיב את מידת ביזור הסמכויות לשלטון . Fishman & Gatti) ,(2002לשחיתות 

הרשאית לנהל את ענייניה , "יישות משטרית"המליצו חוקרים רבים להפוך את הרשות המקומית ל, המקומי

  ).  2004, נחמיאס(בכפיפות ובפיקוח של השלטון המרכזי 

הגידול הרב . 1: למגמת ביזור הסמכויות, לפי אלעזר, ישור המקומי סייעושתי תופעות במ

התגבשה מנהיגות . 2. באוכלוסייתן של כמה ערים פיתח את יכולתן ליטול אחריות ולקבל החלטות עצמאיות

) 1975(חוק  הבחירה   הישירה ). 2001, אלעזר(מקומית המסוגלת לשאת בנטל המשימות של ניהול המקום 

עירייה : "העיריות מאפשרים  לראש העירייה לנצל את כוחו ולהשתמש בסמכויות שניתנו לו כחוקופקודת 
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חוק הבחירה הישירה השפיע על מעמדו ועל ). א126פקודת העיריות סעיף " (תפעל באמצעות ראש העיריה

הרשות שכן הוא קיבל לידיו סמכויות החלטה וניהול שהיו נתונות למועצת , סמכויותיו של ראש הרשות

הוא משמש . יש בעיה במעמדו של ראש הרשות המקומית הנבחר, אולם). 1997, ואמרני' רוזביץ(המקומית 

האסרטיביות . ביצועי-גם כראש המועצה הנבחרת וגם כמנהל ממונה של הרשות המקומית כגוף מינהלי

כוח ההשפעה וניצול , לעשייה" תאוותם הפוליטית", ציבורית של ראשי הרשויות המקומיות-האישית

אמונה תמימה בדבר שלטון , אליא-לפי בן, החדירו בהם, הפוליטי שהיה להם במרכזי המפלגות הארציות

שכן הם נטלו על עצמם אחריות מקיפה על , "מדינה-מיני"השלטון  המקומי בעיניהם הפך ל. מקומי כל יכול

 המקומיות להמשיך ולהרחיב המחסור במשאבים לא מנע מהרשויות. הפיתוח המקומי ועל רווחת התושבים

בעוד שפירמה עסקית הייתה צריכה להחליט באם להגדיל את מקורותיה או לצמצם את . את נפח פעילותן

מרבית הרשויות אימצו חלופה של הרחבת פעילות על ידי יצירת . לא כך נהגו במגזר המוניציפלי, פעילותה

ת מצד הממשלה ויצרה בקרב ראשי הרשויות מדיניות גירעונית מודעת זו זכתה להסכמה אילמ. גירעון

אשליה זו התאפשרה הודות למדיניות . 'אשליה פיסקלית'המקומיות תופעה המוכרת בתחום הכלכלה כ

הצילו את הרשויות המקומיות ) מגזריים ופרטניים, כלליים(ורק הסדרים שונים , סלחנית של משרד הפנים

  ).  1998, אליא-בן(מקריסה כספית  

ידי ניהול -לשמור על חופש פעולתן על, לפי אלעזר, מקומיות בישראל הצליחו בדרך כללהרשויות ה

נוצר מצב שבו הרשויות המקומיות לוו כספים רבים כדי לספק . אשר הפכו זהים למענקים, גירעונות

 ועל פי דרי). 24' עמ, 2001, אלעזר(ולאחר מכן פנו לממשלה בבקשה לממן את כיסוי ההלוואות , שירותים

ככל שהגרעון גדול ומאיים יותר ".  אסטרטגיית מימון"החריגה התקציבית נהפכה למעשה ל, מילנר-ושוורץ

לפי ראש עיריית . כן גוברים הסיכויים להתערבות מממנת של השלטון המרכזי, על פעילות שוטפת ותקינה

כדי לעמוד מול , ותיעד של מדיני"הגרעון הכלול בהגשת התקציב הוא : בני וקנין, 1993אשקלון בשנת 

לשעבר ראש המועצה , ולפי ברוך אלמקייס..." המוסדות המתקצבים ולהיאבק כדי לקבל תקציב הולם

).  44' עמ , 2000, מילנר-דרי ושורץ" (אתם תכסו כל גרעון שאני אעשה", המקומית ירוחם שהודח מתפקידו

 יהיה אחראי לכך שהצעות המועצה ראש העירייה: "כי,  התנהגות זו  נמשכה בחוסר התאמה לחוק הקובע

 יהיה ראש העירייה אחראי לכך שההחלטה –הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי העירייה . תבוצענה כהלכה

פקודת העיריות " (תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של פקודה זו או של דין אחר

ברי מועצה אינם נושאים אחריות כלשהי על ח, בצד האחריות המוטלת על ראש הרשות, אולם). 140סעיף 

מצב זה מאפשר להם לקבל החלטות המערערות את יציבותה הכספית של . החלטותיהם כנושאי משרה

מערכת : כגון, כמה סיבות לליקויים בפעילותן של הרשויות המקומיות, ולפי אמרני). 1998, אליא-בן( הרשות

אכיפת הוראות החוק על ידי השלטון -אי, ומי לשלטון המרכזייחסי גומלין מיוחדת שנוצרה בין השלטון המק

השינויים שחלו עם הרחבת תחומי , מידה רבה של סלחנות כלפי אלו החורגים מהנורמות המחייבות, המרכזי

מודעות הולכת וגוברת , חוקי הבחירה הישירה, היקפי התקציבים שגדלו, הפעילות של הרשויות המקומיות

  ).38עמוד , 1996, אמרני(הם והתמורות שחלו בתחום הביקורת הפנימית והחיצונית של התושבים לזכויותי

בעוד , המעבר לבחירות ישירות של ראשי הרשויות המקומיות העניק לראשי הרשויות עוצמה רבה

יש בה סיכון ", למרות הצלחתה של הרפורמה הזו. חברי המועצות של הרשויות המקומיות איבדו מכוחם

אם לא לוותה במעורבות עמוקה יותר של האזרחים בממשל , בידי ראש הרשות המקומיתבריכוז עוצמה 

קבוצות אינטרס החולשות על : המקומי או במתן עוצמה רבה יותר לדרג הביורוקרטי ברשות המקומית

בהיעדר בקרה מספקת של , עמדות מפתח ברשות המקומית ישתמשו בעמדות האלה לקידום ענייניהן

העובדה שרוב ההכנסה המקומית באה ממקורות   ).2003, רזין(  "שלטון המרכזיהתושבים או של ה

מחקרים . שהרשות המקומית תהיה בלתי עצמאית בהחלטותיה, לפי קלכהיים, הממשלה אינה מחייבת

גדל מרחב שיקול , שלמרות הסמכויות והמשאבים התקציביים של השלטון המרכזי, בעולם מצביעים על כך
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עובדה זו מאפשרת לראשי ). 32-28' עמ, 1997, קלכהיים(טות של הרשות המקומית הדעת בקבלת ההחל

, עליה הם מופקדים, הרשויות לפעול בצורה עצמאית יחסית בתחומי פעולה מרכזיים ולהביא את הרשות

, תהליכי קבלת החלטות לקויים והממוקדים בפתרון בעיות מיידיות. להתחייבויות ולגירעונות חריגים

  . וברשויות מקומיות קטנות הדבר בולט לעתים יותר, הוביל את הרשות המקומית לכשלוןעלולים ל

,  יומיות  פוגמות-מעורבותם של מנהיגי הרשות בעשייה השוטפת והתמקדותם בפתרון  בעיות  יום

הגירעון המצטבר . (Derely, 2003)ביכולתם   להתפנות  לקבלת  החלטות   אסטרטגיות ,  לעתים  קרובות

כתוצאה ממדיניות ממשלתית לקוייה , אליא-לפי בן, של השלטון המקומי נגרם₪  מיליארד 10- למעלה משל

 –מכשלים בבקרה המרכזית אך גם ) דוגמת ליקויים בתקצוב הממשלתי או במדיניות השכר של הממשלה(

יזור העניק תהליך הב  ).1998, אליא-בן(שקולות ברמה המקומית - כתוצאה מהחלטות בלתי–ואולי בעיקר 

, על פי רזין, אולם הפער בין הבסיס החוקי לבין אופי הפעולה במציאות, לשלטון המקומי אוטונומיה ניכרת

, סמכויות נרחבות למדי, באופן לא פורמלי, יש בידיהם: מעמיד את  ראשי הרשויות המקומיות במצב נוח"

". בעיקר לתוצאות התקציביות, אבל הם אינם נושאים באחריות מלאה לתוצאות הנובעות מהחלטותיהם

ראשי רשויות מקומיות קיבלו החלטות בעלות . תהליך הביזור יוצר בעיות קשות של סמכות  ללא אחריות

בלי פיקוח אמיתי של השלטון המרכזי ובלי לשאת באחריות לתוצאות , משמעויות תקציביות נכבדות

  ).  2003, רזין(מעשיהם 

- בן(ל מנהלי הרשות המקומית פותח פתח לתוצאות שליליות דעת מוטעה או אינטרסנטי ש-שיקול

והגירעונות להם נקלעו הרשויות המקומיות מקשים על תפקודן ומגביל אותן בעמידה בתחומי )  1998, אליא

מתאפיינים בהיעדר , ובעיקר ראשיהן,  הרשויות המקומיות–עקב כך נוצרת בעיה ).  "1999, רזין(אחריותן 

 –והן כלפי מטה ,   לממשלה–מספקת הן כלפי מעלה ) accountability(ובת הדיווח  ח–אחריות דיווחית 

תחושת המחויבות שיש : חובת הדיווח פירושה).  2003, רזין" (למועצת הרשות המקומית ולציבור הבוחרים

גם אחריות , בין היתר, המושג כולל בתוכו. לאדם להראות שהמשימות שהוטלו עליו הושלמו כנדרש

 מקום בכל   צריכה לתפוסאחריות דיווחית). 10' עמ, 1999, נחמיאס ואחרים(דיווחיות ושקיפות , תציבורי
מעריכה את הביצוע ומספקת משוב על התוצאות של , היא אוספת נתונים על הביצוע: המערכת הארגונית

רות צינו, אסטרטגיות, במובן הרחב היא כוללת בחינה של המטרות הארגוניות. הביצוע ומשמעותן

  . )Svara, 2006(הקצאת משאבים וכדומה , התקשורת

עיקרון זה מושתת על כלל . subsidiarity  -אחד היסודות המנחים את תהליך הביזור הוא עקרון ה

  -עקרון ה. נורמטיבי לפיו לא יעסוק רובד שלטוני נתון בפעולה אשר רובד שלטוני נמוך יותר יכול לבצעה

subsidiarityדמוקרטית -מבחינה שלטונית. ניהלית כאחת-ת שלטונית דמוקרטית וכלכלית הוא בעל משמעו

כאשר זו נוגעת ישירות לאוכלוסיה , הוא דוגל בהעברת אחריות הביצוע של משימה ציבורית לשלטון המקומי

, הנחת המוצא היא שלשלטון המקומי יתרון ברור על פני כל מדרג שלטוני אחר. מקומית או למרחב מקומי

ותו הבלתי אמצעית את הצרכים המקומיים ואת הלגיטימיות הייצוגית שלו כגוף הנבחר באופן בשל היכר

, אולם מצב זה מאפשר לראשי הרשויות להחליט ולפעול בצורה עצמאית יחסית).  2005, אליא-בן(דמוקרטי 

גירעונות .  ולהביא את הרשות עליה הם מופקדים להתחייבויות ולגירעונות חריגים, בתחומי פעולה מרכזיים

 לספק –על תפקודן של הרשויות המקומיות ומגביל אותן בעמידה בתחומי אחריותן , כאמור, אלו מקשים

שלא מעט רשויות מקומיות הגיעו במרוצת השנים , העובדה. שירותים הכרחיים וברמה מבוקשת לתושביהן

די שקלים להתמודדות במהלך השנים הקצתה הממשלה מיליאר. חייבה התערבות ממשלתית, למשבר כספי

אולם תוכניות אלה לא , עם המשברים ברשויות המקומיות בקביעת תוכניות הבראה והסדרי פריסת חובות

עקב משבר זה היה .  הגיע המשבר התקציבי ברשויות המקומיות לשיאו2004ובשנת , הביאו לפתרון הבעיה

ים רבים לא שולמו לעובדי הרשויות ובמקר, בחלק מהרשויות קושי במתן שירותים מוניציפליים לתושבים
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כדי ליישב את המשבר ). 2009, ראה גם בן בסט ודהן(המקומיות משכורותיהם במשך תקופות ארוכות 

ח לכיסוי הגירעונות וליישום תוכניות " מיליארד ש2- כ2007–2004ברשויות המקומיות הוקצו בשנים 

אחריותו של משרד הפנים לגירעונות "ש, יאגישה נפוצה ה). 2007, מרכז מחקר ומידע, הכנסת(הבראה 

ברשויות המקומיות משתקפת בעיקר בכשל הפיקוח עליהן ונוכח אזלת היד שהוא מגלה והסחבת שהוא 

  ).73' עמ, 2008, בוסטין" (נוקט בהצעת פתרונות משולבים לחילוץ הרשויות ממצבן

  

גם . משרד הפניםבעיקרו על , וק במדינת ישראל מוטל על פי הח הפיקוח על הרשויות המקומיות2.2.1

נתונים למערכות , המהווים את רוב הוצאות הרשויות המקומיות, הבריאות והדת, שירותי החינוך והרווחה

הנקבעים על ידי , נהלים והוראות, קיימים תקנות, מלבד החוקים עצמם. פיקוח שונות של השלטון המרכזי

לשר הפנים סמכות להתערב ברבים מתחומי . ומיתבכל תחומי פעולתה של הרשות המק, משרדי הממשלה

הרשויות המקומיות מחוייבות לקבל את אישורי השר או המוסמכים . הפעילות של הרשויות המקומיות

בפטורים , בעסקות מקרקעין, במתן ערבויות, בקבלת הלוואות, מטעמו לפעולות הקשורות באישור תקציבן

שר הפנים רשאי ). 1999, ראה גם אמרני(ת חוקי עזר וכדומה בחקיק, בהקמת תאגידים עירוניים, ממכרזים

, )פירוקן ואיחודן(הוא המחליט על הקמת רשויות מקומיות , לתקן תקנות בכל נושא שבפקודת העיריות

השר מוסמך לתבוע מרשות מקומית למלא . קובע את גבולותיהן ומפקח על פעולותיהן לפני ולאחר מעשה

הוא מוסמך לפזר מועצה ולמנות במקומה ועדה קרואה או . קומה אם סירבהחובה שאינה ממלאת ולבצע במ

על סמכויותיו החריגות של שר הפנים מול רשויות מקומיות ). 2000, מילנר-דרי ושורץ(מועצה ממונה 

   .59-53' עמ, 2004, ראה גם אצל אפרתי ואחריםכושלות 

 מופעל הלכה למעשה פיקוח ,לעומת שפע ההוראות שבכתובים, לפי אלעזר וקלכהיים, אולם

האחראים במשרד הפנים על הפיקוח הישיר ברשויות , הממונים על המחוזות. מצומצם ומועט ביותר

מרבית ). 1987, אלעזר וקלכהיים(המקומיות אינם מקדישים לכך די זמן ואינם עומדים באחריות זו כנדרש  

וזות עוסקים רק בחלק מזמנם בענייני קציני המחוז המפעילים את הפיקוח מטעמם של הממונים על המח

, 1999, קלכהיים(ולא תמיד יש בידיהם נתונים עדכניים המצויים ביחידות המשרד הראשי , השלטון המקומי

המועצות האזוריות (העיריות והמועצות המקומיות חייבות על פי החוק לקיים ישיבות אחת לחודש ). 7' עמ

על הרשויות המקומיות להעביר למינהל המחוז את , רד הפניםל מש"לפי חוזר מנכ). אחת לשישה שבועות

זוהי אחת הדרכים המאפשרת לממונה על . הפרוטוקול של ישיבות המועצה בסמוך לאחר קיום הישיבה

לבקר את ההחלטות שמתקבלות בה וליזום פעולות , המחוז לקבל מידע כללי על פעולות הרשות המקומית

הממונים על , קורת העלתה שפרוטוקולים הומצאו באיחור רבבי. התערבות והדרכה בהתאם לצורך

הממונים על המחוזות לא וידאו שהרשויות , המחוזות הגיבו על הפרוטוקולים רק במקרים מועטים

במספר רב של רשויות מקומיות לא , המקומיות בתחומם תיקנו ליקויים שהועלו בדוחות מבקר המדינה

הם גם לא סוקרים , והם אינם עוסקים למעשה בביקורת שוטפתנערכה ביקורת מטעם מינהלי המחוזות 

בשיטתיות את הדוחות הכספיים התקופתיים ואת הפרוטוקולים של ישיבות המועצה של הרשויות ואין 

 על המלצות לחיזוק יכולת הפיקוח של הממונים על ). 72' עמ, 1997, קלכהיים(שימוש שיטתי במימצאיהם 

    .2004, ריםהמחוזות ראה אצל אפרתי ואח

משרד הפנים אינו מקיים פיקוח שיטתי על הרשויות המקומיות באמצעות : "לפי מבקר המדינה

אין התעדכנות שוטפת ... המינהל לכספים ולתקציבים והממונים על המחוזות, המינהל לשלטון מקומי

 בין יחידות אלה לבין וגם לא... העוסקות בפיקוח על הרשויות, ודיווח הדדי בין יחידות המטה במשרד הפנים

הבקרה והאכיפה הנתונות לממשלה בחוקים הקיימים אינן מופעלות לרוב , סמכויות הפיקוח". המחוזות

תקציבי רשויות מקומיות אושרו על "ש, בין היתר, דוחות מבקר המדינה העלו). 12-11' עמ, 1997, קלכהיים(

במקרים רבים התחילה "ו".  ומשכורת העובדיםידי משרד הפנים בלי שנערכה בדיקה עניינית של סעיפי שכר
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שרשויות , לא אחת גם קורה". הרשות המקומית בביצוע עבודות פיתוח ללא קבלת אישור המשרד מראש

והוא נאלץ לאשר את , את משרד הפנים בפני עובדה מוגמרת"מסיימות את עבודות הפיתוח ומעמידות 

הן בקשר לסוג העבירות והן בקשר לסנקציות שיש , קלמרות ההוראות הברורות בחו... התקציבים בדיעבד

בעל הסמכות , משרד הפנים... בפועל הן לא הופעלו, בידי שר הפנים ושר האוצר לנקוט כלפי הרשויות

אינו מקיים פיקוח ובקרה במידה המתחייבת , הסטטוטורית והמינהלית להתערב בחריגות השלטון המקומי

דיו על הנעשה ברשויות המקומיות אינו שיטתי וגם התערבותו המידע הנאסף על י. מסמכויותיו אלה

  ).  71-69' עמ, שם" (בחריגות אינה עקבית ואינה מתנהלת על פי מדדים ידועים ואובייקטיביים

, וככל שפוחתים ממדי הביקורת. גם הביקורת של מבקר המדינה ברשויות המקומיות מצטמצמת

יכולתו ). 83-76' עמ, 1999, 1988, פרידברג(תה והאפקטיביות שלה יעילו, כך פוחתת גם איכותה, לפי פרידברג

לשלטון . של השלטון המרכזי לבקר ולאכוף את יישומן בפועל של שפע ההוראות וההנחיות היא מצומצמת

המרכזי יכולת לקויה לאכוף על הרשויות המקומיות גם תיקון התנהגויות לא תקינות שעלו מדוחות ביקורת 

, המשבר ברשויות המקומיות התפתח). 2005, יקורת ברשויות המקומיות משרד הפניםניתוח ממצאי ב(

משרדי הפנים והאוצר נמנעו במשך שנים מלבלום באופן פעיל "בין היתר מהעובדה ש,  אליא-לדעתו של בן

דוגמת העמדה לדין את , הימנעותם מהפעלת הוראות החוק. והחלטי את ההידרדרות הכספית של הרשויות

" הופכת אותם לנושאי אחריות ישירה למצב שנוצר, הערים והגזברים על הפרת חוק יסודות התקציבראשי 

למשרדי הממשלה ולארגונים המסונפים אליהם יש סדר יום ציבורי ", לפי רזין,  בישראל).   1998, אליא-בן(

  ). 2003, רזין) (םהפיקוח על ההחלטות ותפקודן של הרשויות המקומיות איננו בראש מעייניה" (משל עצמם

כדי . אפקטיביות הפיקוח הממשלתי על השלטון המקומי בישראל מוגבלת ביותר, לפי קלכהיים

כל : לדוגמא. שאינם בנמצא, להפעיל באמת את שפע ההוראות שבחוקים ובתקנות יש צורך באלפי עובדים

 פיקוח רציני על היקף ובפועל אי אפשר לפקח, הלוואה של חברה עירונית דורשת את אישור משרד הפנים

אם כי , איננה ייחודית לישראל, החלשה בהרבה מהבקרה והפיקוח על פי חוק, בקרה בפועל. כזה של פעילות

שליטה על -היעדר פיקוח ואי, חוסר תיאום בין משרדי הממשלה. נראה שהיא בולטת בארץ במיוחד

רד הפנים הוא אמנם המשרד מש. התרחשויות מקומיות הרחיבו עם השנים את האוטונומיה המקומית

אך הרשויות המקומיות כפופות לפיקוחם של משרדי , הממשלתי האחראי למערכת השלטון המקומי

לכל אחד מהם יש סמכויות נרחבות בתחומים שהשלטון המקומי עוסק . כל משרד בתחומו, ממשלה רבים

 הפנים  נידון לכשלון בשל יכולתם הפיקוח של משרד, מילנר-לפי דרי ושוורץ). 1987, אלעזר וקלכהיים(בהם  

המוגבלת של קומץ פקידי השלטון המרכזי לפקח על ההיקף העצום של פעילויות הרשויות המקומיות 

אם יחידה קטנה אחת ", ולפי דרי). 2000, מילנר-דרי ושורץ" (גבולות השליטה הביורוקרטית"ומובחן ב

הסיכוי הוא שמרבית זמנה יוקדש לספיגת , ארץבשלטון המרכזי  אמורה לפקח על עשרות יחידות ברחבי ה

כל מה שאלפי עובדים ברחבי המדינה . מידע המוזרם מלמטה בלי יכולת משמעותית לבדוק את מהימנותו

כמה מאות עובדי ממשלה ' להטריד'הוא , צריכים לעשות כדי למנוע בקרה אפקטיבית של השלטון המרכזי

פגישות , בקשות להבהרה, חות ארוכים"דו, תכתיבים, לונותת. הלב שלהם-באופן שימצה את יכולת תשומת

  ). 1981, דרי" (הלב של השלטון המרכזי-מטילים מעמסה על יכולת תשומת, וישיבות ארוכות

, על פי רזין, אולם נוצרה גם, בשנים האחרונות חל כאמור תהליך פוליטי משמעותי מאוד של ביזור

לבין המציאות של ,  שלטון מקומי–ות רבה ביחסי שלטון מרכזי המשקף ריכוזי, אנומליה בין הבסיס החוקי

שאינו עומד בעומס המוטל עליו בביצוע תפקידים שונים ובפיקוח על הרשויות , שלטון מרכזי מפוצל

משברים כספיים בשלטון ).  2003, רזין(לעומת שלטון מקומי שהתחזק במידה מסויימת , המקומיות

ח מבקר המדינה "אולם לפי דו, משרדי הממשלה להדק את הפיקוח שכשלהמקומי יכולים אמנם להניע את 

משרד הפנים לא הפעיל פיקוח הדוק דיו על הרשויות  "):376-398' עמ, 1992(על הביקורת בשלטון המקומי 

ולא נקט צעדים המוקנים לו בחוק נגד רשויות , המקומיות לאיתור מוקדם של הגורמים להיווצרות גרוענות



 

 75

, של הדרדרות הפיקוח הממשלתי על השלטון המקומי, תופעה זו".  ציבים שהמשרד אישרשחרגו מהתק

ומחקרים בנושא הפיקוח של משרדי הממשלה באנגליה על פעילות , מוכרת גם במדינות אחרות בעולם

והוא מתבטא " פיקוח"שהפיקוח הממשלתי התרוקן למעשה מתוכן ה, הרשויות המקומיות מצביעים על כך

  ). 1999, קלכהיים(עוץ בפועל ביי

המסר .  השתנתה מדיניות הממשלה בטיפול ברשויות המקומיות במשבר1997משנת ,   אליא-לפי בן

משרד הפנים לא מתכוון לחזור ולכסות את : " שהועבר ממשרד הפנים לרשויות המקומיות היה ברור

מוטלת האחריות לתקן את עליו , גירעונותיהן של הרשויות המקומיות ומי שיצר בהחלטותיו את המשבר

, אליא-בן" (נותר נעול' ארנק'השפה הייתה ברורה וה: שתדלנות פוליטית והפגנות נקודתיות לא עזרו. המצב

  באה לידי ביטוי 90-התפתחויות  במדיניות הממשלתית כלפי השלטון המקומי מאז סוף שנות ה).   1998

ידי משרד האוצר ומשרד –י השלטון המקומי עלאימוץ תפישה מצמצמת לגבי תפקיד. 1:  בהיבטים הבאים

.        במקביל לרצון של שאר משרדי הממשלה להעביר משימות ומטלות שונות לרשויות המקומיות. הפנים

הפסקת . 3. מדיניות תקציבית החותרת להקטין את חלקה של הממשלה בתקציבי הרשויות המקומיות. 2

)                             תום עידן כיסוי גירעונות אוטומטי(משבר מדיניות הסיוע לרשויות מקומיות שנקלעו ל

  ). 2005, אליא-בן(

,  הוקם האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים וחל שינוי בדפוסי הביקורת1993בסוף 

וח הרשויות המקומיות נדרשות כיום לדיו. שהפעיל משרד הפנים כלפי הרשויות המקומיות, בעיקר הכספית

ידי הממשלה בזמן משבר -מימון גירעונות כמעט אוטומטי על. כספי עדכני ומשמעותי ממה שנדרשו לו בעבר

ואסטרטגיית מימון של יצירת גירעון נושאת בחובה סיכון גבוה מזה שהשלטון , שוב איננו מובטח בפועל

ציבור מגבירים את הפיקוח משרדי הממשלה וה). 1998, אליא-בן;  2003, רזין(המקומי היה מורגל בו בעבר 

,  לפי רזין, ככל שתוצאות פעולתן משפיעות  עליהם יותר אולם, על תפקודן של הרשויות המקומיות

משרדי הממשלה נדרשים לשאת בתוצאות ). 2003, רזין(התושבים אינם מקדישים מספיק בכיוון זה 

ומיים את תוצאות ההחלטות של י-ההחלטות של שחקני משנה שלטוניים והציבור נדרש לשאת בחייו היום

  . נציגיו בהנהגת הרשות המקומית בשטחה הוא מתגורר

   

', ראה רוזביץ(זוכה לתשומת  לב  מיוחדת    קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות בתקופת בחירות  2.2.2

ים הם נתונים ללחצ. ערב הבחירות נתונים הנבחרים בהתמודדות גוברת על העדפותיהם של הבוחרים). 1986

להיענות , המתורגמים לעתים קרובות ללחצים מצד הנבחרים כלפי הפקידות הבכירה, חזקים מצד תושבים

. ידי שני נבחרים שונים לבצע דברים סותרים-יכול להיות מצב בו פקיד נתבע על. באופן מיידי לתביעות אלה

בין , משרד הפנים" (כולם מכירים את כולם"מתוך התפישה ש, תופעה זו בולטת יותר ברשויות קטנות

) ראשי הרשויות(בתקופת הבחירות מקצים המועמדים ). 2003, נבחרים ופקידות בכירה ברשויות המקומיות

בתקווה שהדבר יסייע להם להשפיע על אופן , כדי לרצות את התושבים, משאבים להגדלת היקף פעילותם

אות סמוך לתקופת הבחירות ראה של ראש הרשות להגדיל את ההוצ" הפיתוי"על . הצבעתם של בוחריהם

  . 73-72'  עמ2009, בבן בסט ודהן

על פני , תופעה זו מבטאת תפישת עולם הנותנת עדיפות לשיקולים אלקטורליים לטווח הקצר

, "כלכלת בחירות"המכונה , תפישה כזו. השיקולים המקצועיים של ניהול הרשות המקומית לטווח הארוך

" שנת בחירות "ונהוג על כן להגדירה במושג, תנהלות הרשות המקומיתיכולה להיות מדיניות מכוונת בה

כלכלת "כי בשלטון המקומי קיימת , מחקרים מראים). 2001, ואמרני' רוזביץ; 1997, ואמרני' רוזביץ(

ביקורות שערכו מבקר המדינה ומשרד . כשם שהתופעה מוכרת גם בפוליטיקה הארצית, מובהקת" בחירות

כי התרבו הליקויים והחריגות בפעילותן של הרשויות , מיות בשנת בחירות מצאוהפנים ברשויות המקו

מחזורי יצירת "שהובחנו כ, )בעיקר בתקציב הבלתי רגיל(המקומיות והיו חריגות במסגרת התקציב 
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, "כלכלת בחירות"מחזורים אלה נוצרים בבירור ב. בשלטון המקומי וכיסויים על ידי הממשלה" גירעונות

ועל השלמתה של הממשלה , מדת על מידת חופש הפעולה והעצמאות של השלטון המקומי מחדוהתופעה מל

  ). שם(מאידך , עם קיומה של התופעה

    

בהתאם , Chapmanלפי , משבר כספי מקומי מוגדר:  התמודדות עם רשויות מקומיות במשבר2.2.3

מקבילה בדרישות לשירותים ללא ירידה , כאשר ההכנסות של הרשות המקומית קטנות: לנסיבות הבאות

. אך לא ניתן להגדיל בהתאם את ההכנסות המקומיות, כאשר גדלה הדרישה לשירותים מקומיים. מקומיים

–

．
 כאשר הרשות המקומית איננה יכולה לתקצב דרישות מקומיות לשירותים הכרחיים ואיננה מסוגלת 

ם ברשויות המקומיות ראה בבן בסט על גורמי משבר אפשריי. )Chapman, 2003(לעמוד במסגרת אחריותה 

כאשר מדובר בתפקודה של רשות מקומית ובהמשך כהונתה "כי , ץ קבע"בג. 2009,  ובריינגוורץ2009, ודהן

מילוי החובות . את נאמנותם של נבחרי הציבור לשליחותם הציבורית, בראש ובראשונה, יש להביא בחשבון

הם , והצורך לספק לתושבים שירותים חיוניים,  הגירעוןצמצום, האחריות לקביעת תקציב, המוניציפאליות

ובשל התלות של השלטון , מטעם זה. מתפקידיהם המובהקים של חברי מועצת הרשות וראש הרשות

 סמכות פיקוח –שר הפנים והממשלה ,  קרי–ניתנה לממשל המרכזי , המקומי בתקציבים שמקורם בממשלה

בסמכותו של שר הפנים להקים ועדת , בין היתר, כך. קומיותנרחבת בכל הנוגע לתפקודן של הרשויות המ

בכך גם בא לידי ביטוי האיזון בין סמכות הנבחרים המקומיים לסמכויות . ועוד, למנות ועדה קרואה, בדיקה

" והכל לשם רווחת התושבים והבטחת השירותים שהם זכאים להם מהרשות המקומית, השלטון המרכזי

  ).  שר הפנים' מרכז השלטון המקומי נ אלמקייס ו10769/05ץ "בג(

על (כדי להתמודד עם רשויות מקומיות במצב משבר , לרשותו של משרד הפנים עומדים מספר כלים

). 2009, סמט-ראה גם בסדן, סנקציות אפשריות הנתונות בידי משרד הפנים בניהולן של רשויות כושלות

פיזור מועצה נבחרת או הדחת ראש . )ועדה קרואה (מינוי ועדה ממונההאמצעי החריף והקיצוני ביותר הוא 

אולם זהו צעד , רשות ומינוי ועדה קרואה תחתיהם מהווים אמנם פגיעה בזכות הדמוקרטית של הבוחרים

לפי דעתו של שר הפנים או , נדרש כאשר המועצה או ראש הרשות המקומית אינם ממלאים עוד את תפקידם

ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית  ועדה קרואה היא .ךועדת חקירה ששר הפנים מינה לצורך כ

או של /והיא מורכבת מאנשי ציבור ומאנשי מקצוע הממלאים את תפקידיהם של מועצת הרשות ו, והמועצה

שר הפנים ממנה ועדות קרואות במקרים חריגים שבהם רשות מקומית אינה . ראש הרשות המקומית

גירעונות , חוסר תפקוד כללי של הרשות המקומית: כגון, ה ניכרתמתנהלת כראוי ותפקודה נפגע במיד

הגשת -אי, היעדר שיתוף פעולה בין ראש הרשות המקומית לבין המועצה ,גדולים ושיעורי גבייה נמוכים

הוועדה . אישור תקציב הרשות המקומית במועד-אי, תוכנית הבראה במועד שנקבע וכישלון ביישומה

מאז קום המדינה  . לפחות שנתיים ימיםו, עד הבחירות לאותה רשות מקומית פי רוב-מכהנת עלהקרואה 

 ועדות 25 פעלו 2007בסוף שנת .  מועצות מקומיות40- עיריות ולכ10-לכ,  פעם60-מונו ועדות קרואות יותר מ

   ).2008, מרכז מחקר ומידע, הכנסת, 2008, המדריך לנבחר החדש(קרואות ברחבי הארץ 

ברוך , המועצה המקומית ירוחםראש של לסיים את כהונתו הפנים ט שר  החלי2005בנובמבר 

ומינה , ) לפקודת העיריות206מכוח הסמכות הנתונה לו בסעיף (אישור תקציב המועצה - בגין אי, אלמקייס

 חרף מרכזיותה של הזכות הדמוקרטית לייצוג"כי , ץ קבע"בג. לנהל את הישוב) קרואה(ועדה ממונה 

שהגשמתם חיונית אף היא , נדרשת התחשבות גם בערכים ואינטרסים ציבוריים אחרים...)בשלטון המקומי(

, צמצום הגירעון, האחריות לקביעת תקציב, מילוי החובות המוניציפאליות. למהלכם התקין של חיי החברה

הם מתפקידיהם המובהקים של חברי מועצת הרשות וראש , והצורך לספק לתושבים שירותים חיוניים

ניתנה לממשל המרכזי , ובשל התלות של השלטון המקומי בתקציבים שמקורם בממשלה, מטעם זה. הרשות
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בכך גם בא לידי ביטוי האיזון בין סמכות . סמכות פיקוח נרחבת בכל הנוגע לתפקודן של הרשויות המקומיות

 שהם והכל לשם רווחת התושבים והבטחת השירותים, הנבחרים המקומיים לסמכויות השלטון המרכזי

קביעת התקציב הנה ההחלטה המשמעותית ביותר המצויה בסמכות . זכאים להם מהרשות המקומית

ניסה לאכוף החלטה בלי שיהיה לו רוב לכך ואף צירף ) אלמקייס(כי ראש המועצה , ץ קבע"בג...". המועצה

 החוק כי לנוכח הוראות, בחוות הדעת נטען. חוות דעת משפטית מטעם היועץ המשפטי של המועצה"

אשר מטרתה , כי התנהלותו של העותר", ץ קבע"בג". יש לראות את תקציב המועצה כמאושר, הרלוונטיות

אינה עולה בקנה אחד עם העקרונות הדמוקרטיים עליהם מושתתת , הייתה להביא לאישור התקציב ויהי מה

גדותם לאישור התנ"כי , חברי האפוזיציה טענו". שיטת המשטר בכלל ושיטת השלטון המקומי בפרט

מפער תקציבי בין הוצאות להכנסות הקיים בהצעת התקציב ומכך שלא הובא , בין היתר, התקציב נבעה

  ). שר הפנים'  אלמקייס ומרכז השלטון המקומי נ10769/05ץ "בג" (בפניהם מכלול הנתונים הרלוונטיים

המופעל בשנים , "והחשב מלו"אחד הכלים הנוספים העומדים לרשותו של משרד הפנים הוא מינוי 

והוא בא לענות על , הנובע מניהול כספי וארגוני בעייתי, האחרונות ברשויות מקומיות הנמצאות במשבר

ב לפקודת העיריות מסמיך את שר 142סעיף . הצורך במנגנון מבוקר ורציונאלי להוצאת כספים ברשות

הסיבות המנויות בחוק למינוי . שותלאחר עריכת שימוע לראש הר, הפנים למנות לרשות מקומית חשב מלווה

תקציב . 2.  או יותר15%של  או יותר ושיעור גירעון מצטבר 10%גירעון שוטף של ר שיעו.1: חשב מלווה

באורח לא תקין או שלא בהתאם , לדעת השר, ה הכספיים האחרים מנוהליםיני או עניהרשות המקומית

למנות חשב מלווה לשם הבטחת , לדעת השר,  דרוששבגינןקיימות נסיבות מיוחדות . 3. להוראות כל דין

מרכז מחקר , הכנסת ( רשויות מקומיות  75- פעלו חשבים מלווים ב2008בתחילת שנת . ניהול כספי תקין

, מינוי חשב מלווה בא לענות על הצורך במנגנון ביקורת על הוצאת הכספים ברשות המקומית). 2008, ומידע

 וסמכויותיו מאפשרות לו לאשר 2004תפקיד זה עוגן ומוסד משנת .  קיןוכן להנחיל בה דפוס התנהלות ת

כל החלטה על התחייבות , החלטה על מתן הנחות ממסים: כגון, ולהתערב בהחלטות של הרשות המקומית

התקשרויות , פיטורי עובדים, החלטה על קבלת עובדים חדשים, )לרבות תנאי העסקה של עובדים(כספית 

המדריך לחשב המלווה ברשות (הטלת מסים וכדומה , קבלת אשראי, ם גורמי חוץבהתחייבות כספית ע

  ). 2007, המקומית

קובע סמכות להטיל ) נוסח חדש( לפקודת העיריות 221סעיף ". החיוב האישי"כלי חשוב אחר הוא 

יה חיוב אישי על נושאי משרה או תפקיד ברשות מקומית בגין הוצאה חוקית מקופת הרשות המקומית לה ה

ייראה כמסכים , כי כל חבר מועצה שהשתתף בישיבה בה אושרה ההוצאה,  לפקודה קובע223סעיף . אחראי

-343סעיפים  (19 פרק .לה כל עוד לא הוכח אחרת

．
–ז "בהצעת חוק העיריות התשס) 336

．
כי נבחר ,  קובע2007 

, או אישר את ההוצאהציבור ונושא משרה בעירייה אשר החליט במסגרת סמכויותיו על הוצאה שלא כדין 

החלת האחריות מוגבלת רק למי שקיבלו את . יהיה חייב להשיב לקופת העירייה את סכום ההוצאה

). למשל, חבר מועצה(אחריות זו תקפה גם לאדם שהיה שותף לקבלת ההחלטה . ההחלטה או אישרו אותה

, ן נבחרים ובין עובדיםבי, לפיה למשרתי הציבור בשלטון המקומי, השהתפיביסוד הסדרים אלה עומדת 

ולצדן גם חובות שמטרתן להבטיח שיפעלו במסגרת תפקידם כנאמני , פי דין סמכויות נרחבות-הוענקו על

לרבות , הפרתה של חובה זו מחייבת נקיטת סנקציה. במחויבות ובאחריות לטובת ציבור שולחיהם, הציבור

, 1065/89ץ "בבג). 26/8/201, קים רובינשטייןנוהל היועץ המשפטי לממשלה אלי (כלפי המפר, סנקציה אישית

כי ,  קבע בית המשפט העליון758) 2(ד מז "פ, שליטא'  טרייסטר נ2937/91ץ "ובבג, 441) 1(מה , שיש' גולני נ

, וראוי כי ייעשה שימוש בסמכויות אלה, ההוראות לעניין חיוב אישי הן מבין החשובות בפקודת העיריות

 ומועילה על הפעולות הכספיות של הרשות המקומית ולמען הקפדה על סדרי למען תקוים ביקורת יעילה

  . מינהל תקינים
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ידי התנועה למען איכות השלטון משנת -על(ץ "בעקבות פסקי הדין ובעקבות עתירות שהוגשו לבג

,  נוהל לחיוב אישי של נושאי משרה ברשות מקומית4/2001ל משרד הפנים "פורסם בחוזר מנכ, )2000

הוועדה רשאית להמליץ לשר הפנים . ורדי זיילר) בדימוס( הוועדה לחיוב אישי בראשותו של השופט והוקמה

ולהמליץ גם על סכום החיוב שלדעתה , י ההחלטה להוציא הוצאה שלא כדין/להטיל חיוב אישי על מקבל

גורמים רבים התחושה של ). 89-88' עמ, 2008, המדריך לנבחר ברשות המקומית , 2008, נתן(ראוי להטיל  

שנוהל החיוב האישי משפר את תפקודם של עובדי הרשויות המקומיות ומקשה על , בשלטון המקומי היא

, פרסום ההוראות להפעלת החיוב האישי הפך. נבחרי הציבור לפעול בחוסר אחריות תקציבית ובניגוד לחוק

כמו גם ויתור על , א תקצובלתרופה המרתיעה  פורעי חוק ומונעת הוצאות חריגות לל"לדעתם של רבים  

בין ,  לחיוב אישי קבעההוועדה). 70' עמ, 2008, בוסטין" (הכנסות הגורמים לגירעונות ברשויות המקומיות

איננה להעניק לרשות פיצוי או ליתן לה שיפוי על נזק כספי "כי תכליתו העיקרית של החיוב האישי , היתר

עה נגד אנשי ציבור המתעלמים מחובתם כנאמני ציבור אלא לאפשר תגובה מהירה ומרתי, ישיר שנגרם לה

-26' עמ, 2008, חזן ורזין" (ועושים בכספי הציבור עשייה שאיננה תומת את החוק

．
25 .(  

היא ביקשה להביא להפעלת , ץ שהגישה התנועה למען איכות השלטון"בארבע העתירות לבג

ב באופן אישי גורמים ברשויות סמכותם של שר הפנים והממונים על המחוזות במשרד הפנים לחיי

התנועה למען . המקומיות אשר גרמו להוצאות כספיות בניגוד לחוק וגרמו בשל כך נזק לקופה הציבורית

למרות .  אשר לא הופעלה עד אז, איכות השלטון ביקשה לקבוע נוהל להפעלת הסמכות של משרד הפנים

האישי זכה לתהודה רבה בשלטון המקומי וככל נושא החיוב , שמספר האנשים שחויבו בחיוב אישי הוא קטן

הפעלת המנגנון לחיוב אישי פוגעת פחות באוטונומיה המקומית . הנראה הייתה לו גם השפעה הרתעתית

מאשר צעדים אחרים בהם רשאי לנקוט משרד הפנים כנגד רשויות מקומיות או נבחרים ומנהלים בהן 

   ). שם(שכשלו 

החלטתה של מועצת העיר יבנה לאשר לתשלום  דן ב441) 1(ה מ, שיש' גולני נ, 1065/89ץ "בג

ראה היבטים מרכזיים      (מתקציביה סכום כסף לכיסוי הוצאות משפטיות בתביעה נגד אחד מחבריה

 אם -כוח וסמכות של אנשי ציבור בשל האמון שניתן בהם "כי , בית המשפט הגבוה לצדק פסק). 4בנספח 

חטא נציג .  מלווים וחייבים להיות מלווים במחויבות ובאחריות-וקק ידי הציבור ואם במצוות המח-על

פי מידת - צפוי הוא לכך שייקרא לסדר על-חרג הוא מהסמכות שניתנה בידיו , הציבור באמון הציבור

הסמכותי ,  הכלי המתאים... אם בערכאות ואם בסנקציות מינהליות-החומרה שבחטא או בחריגה 

ביקורת על הפעולות הכספיות של רשות מקומית וליישום עקרונות המינהל והאפקטיבי למימוש ממצאי ה

; ]נוסח חדש[לפקודת העיריות 221הוא סעיף , בתחום הכספי והתקציבי, התקין על נבחרי הרשות המקומית

 אם מתקיימת ...)ה-ד449(  לצד סמכויות נוספות המופקדות בידי שר הפנים והממונה על המחוז -זאת 

, המצביעה על הוצאה שאין לה כיסוי בפריט חשבון שאושר בתקציב והיא בלתי חוקית, תתשתית עובדתי

שיעשה שימוש בסמכותו ויחייב את האחראים לתשלום הבלתי חוקי להשיב לקופה  1הרי ראוי לו למשיב 

שאישרו את התקציב ושנתנו קולם , חברי מועצת העיר... את הסכום שנגרע ממנה, מכספם, הציבורית

אין הם יכולים . מן הראוי שיפקחו כי אלה יבוצעו וייושמו כדין,  שכרוכה בה הוצאה תקציביתלהחלטה

או אם חטאו , אם בשל החלטה שגויה שלהם נעשה שימוש שלא כדין בכספי המועצה, לרחוץ בניקיון כפיהם

ו סגניו א, ידי ראש העיר-ובהסחת הדעת משימוש לא נאות בכספי הרשות המקומית על בהעלמת עין

  ). 441) 1(מה , שיש' גולני נ, 1065/89ץ "בג" (הפקידות שביצעה הוראותיהם

כי ,  לחוק החברות נקבע54בסעיף . החקיקה הישראלית מכירה בנוהל חיוב אישי גם בדיני החברות

, דהיינו האסיפה הכללית, האחריות בנזיקין של חברה לעוולה שביצע אחד האורגנים של החברה

–וכך לא ניתן לבטח נושאי משרה . היא אחריות אישית ולא שילוחית,  הכלליהדירקטוריון והמנהל

．
 חברי 

–ל והכפופים לו "מנכ, דירקטוריון ויושב הראש

．
 כנגד תביעות על הפרת חובת אמונים שנעשתה שלא בתום 
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ן חז(איגודי הערים וגם על חברות עירוניות , עקרון החיוב האישי חל על כל סוגי הרשויות המקומיות. לב

' עמ, שם(ראה את האפשרות להטיל חיוב אישי גם על נושאי משרה בשלטון המרכזי ). 21' עמ, 2008, ורזין

35-

．
-38' עמ, על השיקולים בעד ונגד החיוב האישי בדיוני הכנסת ראה שם). 30

．
36 .  

מנגנון החיוב האישי איננו מתאים : מתמקדת במספר היבטים מרכזיים, הביקורת על החיוב האישי

-מה הכלללמג

．
בכל , )ובכלל זה אוטונומיה מקומית(עולמית של ביזור סמכויות במדינה הדמוקרטית 

תונצח התלות של השלטון המקומי , המדינות הנאורות בעולם אין ענישה נפרדת של ממלאי משרה ציבורית

ת חרב האחריות לחובות הרשות המקומי"מקבלי ההחלטות המקומיים יתקשו לתפקד כש, בשלטון המרכזי

, )כאילו שחיתות מאפיינת את פעילותו( נזק תדמיתי לשלטון המקומי רעלול להיווצ, "מונפת מעל לראשם

אשר הכינו עבורם את (ראשי הרשויות המקומיות ינסו לברוח מאחריות ולהטילה על הדרגים המקצועיים 

שויות מקומיות ויפנו אנשים בעלי נתונים גבוהים יחששו לעבוד בר, )הנתונים המקצועיים להחלטות שקיבלו

נוכח (תפגע הפעילות הכלכלית של הרשות המקומית , תפגענה היוזמה והעשייה המקומית, למסגרות אחרות

זו אפליה המכוונת רק נגד , )חששם של נושאי משרה וההליכים הביורוקרטיים שיוקפד עליהם בכל עשייה

הפעלת חיוב אישי באמצאות ועדה ולא , השלטון המקומי ואיננה מופעלת בגופים אחרים במגזר הציבורי

אין כללים מוגדרים ונהירים להפעלת החיוב , כבוד האדם וחירותו: בהליך משפטי נוגדת את חוק יסוד

החיוב האישי איננו מתיישב עם החקיקה החדשה בתחום אחריות , )כפי שישנם בהליכים משפטיים(האישי 

ם כן חרגו בצורה חמורה מהתנהגות ראויה לעובד המעניקה להם חסינות אלא א(עובדי ציבור בנזיקין 

אין מענה למצב בו לא הוכח , החקיקה המוצעת מאפשרת הטלת חיוב אישי גם בגין רשלנות פשוטה, )ציבור

  ).2008, שריג(נזק כספי לרשות המקומית 

, בישיבה. ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת הקדישה לנושא החיוב האישי מספר ישיבות

וב האישי כדבר חקיקה הוא לא דבר חדש אלא הוא החי"כי , פתח השופט זיילר וציין, 29.5.2007ך מתארי

השלטון המנדטורי ירש אותו מחקיקה אנגלית . קיים עוד מזמן המנדט וירשנו אותו מהשלטון המנדטורי

הניע את אז מישהו , כעשר שניםפני הזאת שימוש עד ל באופן מעשי לא נעשה בחקיקה. םויהשקיימת עד 

ץ הביע את דעתו שזאת אחת החקיקות החשובות והמבורכות "ץ ובג"ת המשפט העליון בבגביהגלגלים ב

הוא ". ביותר שיכולות להוביל להיטהרות והזדככות ככל שהדברים נדרשים ומחייבים במועצות המקומיות

הוא . ליון לירות שטרלינג מי31בסך , לאחר שאושר בבית הלורדים, כי באנגליה הוטל בעבר חיוב אישי, ציין

ההוצאה (, גם אם ההחלטה. כי המטרה של החיוב האישי היא כזו שהנזק איננו קריטריון, הדגיש בדבריו

שר  אם, בה ההוצאה הזאתו קיימת אפשרות חוקית לחיוב אישי בגןייעד, לא גרמה לנזק) הבלתי חוקית

, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת(טה החיוב לא יוטל על מי שהצביע נגד ההחל. יט על כךחלי הפנים

29.

．
5.200

．．．．
7 .(  

הפקידות הבכירה ברשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי מביעים התנגדות נחרצת , הנבחרים

כך , מרכז השלטון המקומי סבור כי יש לשנות את הקריטריונים להפעלת נוהל החיוב האישי.  לחיוב האישי

, בהתאם לתפישה זו.  הוכחת נזק כלכלי לרשות המקומיתוכשקיימתשהוא יופעל במקרים קיצוניים יותר 

לפי , לכן. לעתים קרובות הוצאה כספית שאינה במסגרת הנהלים או הוראות החוק אינה גורמת לנזק כלכלי

והמרכז . אין להטיל חיוב אישי בשל ביצוע הפעולה עצמה אם לא נגרם בגינה כל נזק, המרכז לשלטון מקומי

בארץ נוהל החיוב , כי החיוב האישי אינו קיים במדינות אחרות וכי נוסף על כך, גם טועןלשלטון מקומי 

נוסף על . ואין דין דומה לנבחרי ציבור בשלטון המרכזי, האישי חל על נבחרי ציבור ברשויות המקומיות בלבד

אשר , םמרכז השלטון המקומי מצביע על תיקונים אחדים שהותקנו בפקודת העיריות במהלך השני, כך

לא ניהול  בגין  ולפזר מועצות מקומיותתולהדיח ראש רשות מקומית מכהונהרחיבו את סמכויות שר הפנים 

  בדבר143סעיף  ,מינוי חשב מלווהבדבר ב 142כגון סעיף , תקין או מצב כלכלי חמור ברשות המקומית

.  ואישורוות המקומית הרשהכנת תקציב בדבר 206 וסעיף מועצה מתמעטת או נחשלתבנוגע לסמכות השר 
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הרחבת סמכויות משרד הפנים להטיל סנקציות על רשויות מקומיות מפחיתה את הצורך בשימוש , לדידו

שבדיקות שערך משרד הפנים , וטענה נוספת של המרכז לשלטון מקומי היא. בסנקציה של הטלת חיוב אישי

בדמות תלונות ,  לים לעשות מניפולציהוכי חברי אופוזיציה מקומית עלו, בנושא חיוב אישי דלפו לתקשורת

ראה נימוקים ). 2007, מרכז מחקר ומידע, הכנסת(שווא לצורך הפעלת תהליך בחינה ביחידה לחיוב אישי 

  ).3נספח (עיקריים שהועלו בישיבות ועדת הכנסת נגד החיוב האישי 

  

  ועדותיה ונבחריה,  מועצת הרשות המקומית2.2.4

. ללא הפרדה חדה בין שני התחומים, פוליטית-מידה רבה יחידה מינהליתהרשות המקומית בישראל היא ב

כולל חברי (הנבחרים בשכר או ללא שכר , ראש הרשות: המערכת מורכבת משלושה חלקים עיקריים

בין שלושה רכיבים אלה מתנהלים מאבקי כוח  השונים בהתאם לאופי . והמנגנון העירוני) האופוזיציה

זוהי שאלה מרכזית הנשאלת על ידי מי ? מיהו הקובע בבניין העירייה). 2001, יראובנ(המיוחד של המקום 

האם אלה המנהיגים ). ב"פקידי ממשלה וכיו, חוקרים, אזרחים(שצופה בהתנהלותו של השלטון המקומי  

או שזהו שילוב , )הפועלים מאחורי הקלעים(אנשי המינהל במערכת הארגונית , הנבחרים על ידי התושבים

ביחסי הגומלין בין המנהיגים לדרג הניהולי ניתן להצביע על ? מנהיגים המקומיים והצוות הניהוליבין ה

הנבחרים שולטים . 2 ;כל צד מתמחה במשימותיו ופועל ברמה אחרת. 1: שלושה מצבים אפשריים עיקריים

נחה ופועל מו, המינהל שומר מרחק מהנבחרים. 3 ;ביחסים עם הדרג הניהולי ומתערבים בעבודת המינהל

  . )Mouritzen & Svara, 2002, p. 23(עבודה משותפת של חלוקה ושיתוף במידע ובעשייה . 4. עצמאית

שהדרג המקצועי אינו עצמאי ופעילותו , ניתוח ממצאי ביקורת ברשויות המקומיות בישראל מעלה

הפוגעת , טפותבמערכת המוניציפלית קיימת מעורבות יתר של הדרג הנבחר בקבלת החלטות שו. מוגבלת

התערבות הדרג הנבחר בעבודת הדרג המקצועי באה לידי . ביכולתו של הדרג המקצועי למלא את תפקידו

תוך נטילת סמכויות ביצוע , פיקוח צמוד של הדרג הנבחר על הדרג המקצועי: ביטוי במאפיינים הבאים

, ודה לקויה בין ראש הרשותחלוקת עב. באופן המפחית את יכולת הדרג המקצועי למלא את תפקידו, שונות

מה שמנוצל על ידי נבחרים (ל והגזבר המאפשרת חדירה של בעלי תפקידים אלו אחד לתחום רעהו "המנכ

על קיום בלמים ואיזונים בעבודת הרשות ועל שמירת , תופעה המקשה על חופש הפעולה, )ובעלי אינטרסים

מסיבות פוליטיות או , רג המקצועיראש הרשות אינו מגבה את החלטות הד.  ההיררכיה הארגונית

ומתן  מענה לצרכים  "  כיבוי שריפות"ניהול תקציב בשיטת . קואליציוניות אשר פוגעות בקיום מינהל תקין

הנבחרים והדרג המינהלי פועלים ). 30-29' עמ,  2005, ניתוח  ממצאי ביקורת ברשויות המקומיות(המיידיים  

הדרג המקצועי תופש את . ם תופש את הצד האחר כפולש לתחומוכאשר כל אחד מהצדדי, בנקודות חיכוך

בעוד , )כולל בנושאים הנוגעים למקורבים(הנבחרים כמתערבים בהחלטות מקצועיות ועשויים אף לבטלן 

שהנבחרים רואים את הפקידים כמתערבים בענייני מדיניות ופועלים משיקולים שאינם מקצועיים בלבד 

  ). 29-28' עמ, 2008, חרים ופקידות בכירה ברשויות במקומיותיחסי הגומלין בין נב: ראה(

ובהתאם לערכיו ולתפישותיו  הוא , שבה הוא יוצק תוכן אישי,  מתווה מדיניותהמנהיג המקומי

אם ננסה למקם על ציר בין שני קצוות . את סדר היום ואת האסטרטגיות לפעולה, קובע את החזון המקומי

נוכל למצוא מאפיינים אפשריים של שני הקצוות בציר הזה במחקר שבחן , יםשל סוגי מנהיגות מקומית שונ

של ראש ") מתגמלת"ה(המחקר מתאר את מנהיגותו . את המנהיגות המקומית במועצה המקומית ירוחם

המכוון את (המאופיינת כחסרת חזון ארוך טווח ומחייב , ברוך אלמקייס, המועצה המקומית ירוחם בעבר

ובראיית התוצאות ולא ") קביעת עובדות בשטח"של " (גישה ביצועית"והפועלת ב) רכתקבלת ההחלטות במע

אימץ דפוס התנהגות קיצוני , ומי שמתואר כבעל ידע רב) כלכלן(אקדמאי , אלמקייס. התהליכים

" פוליטיקה ישירה"המאופיינת ב, ניכרת גישה ריכוזית ואימפולסיבית, בתיאור דרך פעולתו. ופרובוקטיבי

במחקר . בהיענות לדרישות התושבים ובקבלת החלטות המספקות פתרונות נקודתיים ומיידיים) עממית(
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, המתעלמת מכללי מינהל תקין, המקבלת החלטות בצורה עצמאית, מתוארת מנהיגות אגוצנטרית וכוחנית

המנסה לעקוף ולכופף את הבירוקרטיה  והמתקשה לעבוד מול ניסיונות הריסון של הפקידות המקומית 

המנסה לקדם החלטות , בין ראש הרשות המקומית" מאבקים מרים"המחקר מצביע על . והלאומית

הייתי עושה : "הגישה המתוארת באה לידי ביטוי בדברים הבאים. לפקידות הבכירה במועצה, עצמאיות

יעה מנהיגותו של אלמקייס מופ). 49-33' עמ, 2009, דהן" (כך כיסוי-ומבקש אחר₪  מיליון 50גירעון של 

פעל לפי חזון , חיזק את הדרג המינהלי, אשר דגל במינהל תקין, כניגוד מובהק למחליפו מוטי אביסרור

בכדי לקדם החלטות בנושא ,  בשיתוף תושבים וגורמים אחרים, )בראשה עמד(והקים ועדת היגוי יישובית 

בחנה , תה בעיות מרכזיותזיה, אספה נתונים, ועדת ההיגוי קיימה דיונים רבים ומעמיקים. החינוך בישוב

שמנהיגותו , מהמחקר עולה. חלופות וקיבלה החלטות אסטרטגיות בצורה מקצועית ורציונאלית

של אביסרור ייצגה שאיפה להשיג מחויבות מלאה של המשתתפים השונים להחלטות ") מעצבת"ה(

 שמיעת מירב לאחר, ניכר שמנהיגותו המעשית והמתונה התאפיינה בשיתוף בקבלת החלטות. שהתקבלו

  ). 78-50' עמ, שם(כולל הפקידות הבכירה  , הגורמים המעורבים

. שמספר חבריה נקבע לפי גודל המועצה וסוגה, מועצת הרשות המקומיתלצד ראש הרשות מכהנת 

מספר חברי המועצה ברשויות ). 6ראה נספח (ל משרד הפנים "פי החוק להחלטת מנכ-קביעה זו נתונה על

 תנושא זה נדון גם בוועד.  מהותי לניהול ישיבת המועצה ולדרך קבלת ההחלטות בההמקומיות הוא נושא

ונבחן בהשוואה למספר , של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת) 2007( חוק העיריות עתהצן משנה לעניי

מקבלת , מתווה מדיניות, מועצת הרשות מחוקקת). 7 ונספח 5ראה נספח (חברי המועצה במדינות בעולם 

היא , הנבחרת אחת לחמש שנים, המועצה. מנחה ומבקרת את הפעילות של המערכת המינהלית, חלטותה

המוסמך לקבל את ההחלטות המרכזיות לגורלם , זהו המוסד העליון של הישוב. המקומי" בית הנבחרים"

  ). 50-47עמודים , 2008, ראה המדריך לנבחר ברשות המקומית(של התושבים המקומיים 

פקודת ..." (המועצה/המועצה תפעל באמצעות ראש העירייה/העירייה: "ק קובע כיהחו, אמנם

המשפיע על , הוא גם הגורם המרכזי במועצה, הנבחר בבחירות ישירות, וראש הרשות) 140',  א126העיריות 

המועצה אמורה לאשר , אולם. על קביעת המדיניות ועל אופי ניהולו של הישוב בכלל, קבלת ההחלטות בה

לאשר את תוכניות העבודה , ליזום נושאים לסדר היום, לחוקק חוקי עזר, ההחלטות המובאות לשולחנהאת 

לאשר , לאשר עסקאות בניהול מקרקעי הרשות המקומית, )רגיל ופיתוח(ואת תקציב הרשות המקומית 

בקר על לפקח ול, )כולל מינויים של עובדים בכירים(לאשר נושאים מינהליים , הקמת תאגידים מקומיים

למועצה גם סמכות להדיח את . עבודתה של הרשות המקומית ולייצג את האינטרסים של התושבים בדיוניה

אינם מקבלים ) שאינם סגני ראש הרשות בשכר(חברי המועצה ). באישור שר הפנים(ראש הרשות המקומית 

שא זה עולה מדי פעם נו. שכר כלשהו עבור פעילותם הציבורית וגם לא עבור השתתפותם בישיבות המועצה

ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת קיימה דיון . בדיון הציבורי על התנהלותה של מועצת הרשות וחבריה

. שבמדינות בעולם נהוג לשלם לחברי המועצה עבור פעילותם, מיוחד בנושא תגמול חברי המועצה בו צוין

חושבים שצריך לתת גמול על השתתפות נחנו א", )שר הפנים בעבר(כ אופיר פינס "ר הוועדהח"ולפי יו

ועדת הפנים " (בישיבות כדי שאנשים שמתמודדים ומתנהלים כחברי מועצה יוכלו למלא את תפקידם כראוי

  ). 8ראה נספח  ()31.3.2008,  והגנת הסביבה בכנסת

כי ראשי רשויות מקומיות עשויים לנסות לצמצם את חלקם של חברי המועצה , הניסיון מלמד

לנסות לשבש , שאינם שותפים בקואליציה,  עלולים חברי המועצה–ומאידך , על קבלת ההחלטותבהשפעה 

בעת משבר תקציבי ). 18עמוד , 2008, הכט: ראה גם(את עבודת המועצה כדי לפגוע בהצלחת ראש הרשות 

 של אחד המאפיינים של רשויות במשבר הוא תפקודה הלקוי.  עלול תפקוד המועצה להיות בעייתי במיוחד

אשר בא לידי ביטוי בהסכמה פעילה או אילמת של הקואליציה למדיניות מזיקה וברתיעה , מועצת הרשות

  ). 2005, אליא-בן(של האופוזיציה מלמלא את תפקידה כהלכה  
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בתוספת השלישית לצווי המועצות , 2008-ח"פעילות המועצה מוסדרת בתקנות העיריות התשס

התקנות מגדירות בצורה מפורטת את אופן ניהול . צות האזוריותהמקומיות ובפרק השביעי לצו המוע

במטרה להבטיח , התקנון מפורט מאוד.  כבסיס להצבעות חבריה ולקבלת ההחלטות בה, ישיבות המועצה

עבודתה של המועצה לפי התקנון . שחברי המועצה יוכלו להשתתף בדיונים ולהשפיע על קבלת ההחלטות

התקנות נועדו לשמור על ניהול תקין . המקומי בכל מצב" בית הנבחרים"של נועדה להבטיח פעילות תקינה 

מן המניין (מועדי הישיבות : והן מגדירות את דרך ההתנהלות בנושאים הבאים, של הדיונים וההצבעות

, פומביות הדיונים, )כולל דרך מסירת ההזמנות והחומר המצורף להן(זימון הישיבות , )ושלא מן המניין

קביעת סדר היום לישיבה וטיפול בהצעות לסדר של חברי , )כולל קוורום(מניין המשתתפים , בהמקום הישי

שאילתות והודעות , )רשות דיבור וזמן דיבור, ר"כולל תפקיד וסמכויות היו(דרך ניהול הישיבות , המועצה

, ה ונעילתהמשך זמן ישיב, קבלת החלטות שלא בישיבת מועצה, נוהל ההצבעה,  אישיות של חברי המועצה

ר מועצה "ניהול דיונים מיוחדים ובחירת יו, )שמירתו והחופש לעיין בו, כולל אישורו(ניהול הפרוטוקול 

לאחר שנדון , יבה של הכנסתסבתקנון ישיבות המועצה אושר בוועדת  הפנים והגנת ה. שאיננו ראש העירייה

הצורך לקבוע זמן רב יותר : ו בדיוניםנושאים מרכזיים  שהועל. במספר דיונים ובצורה מפורטת, באריכות

" מסדרת"הקמת ועדה , )כקביעת מדיניות ותכניות אסטרטגיות" (נושאים גורליים"לדיוני ישיבות המועצה ב

קבלת החלטות דחופות , מתן אפשרות להצבעה חשאית, )אביב-כמו בתל, "ועדת מועצה("לישיבות המועצה 

ועדת הפנים ואיכות הסביבה (שרות לשומען באינטרנט הקלטות ישיבות המועצה ואפ, )כבמצב חירום(

  ). 12.3.2007, בכנסת

העובדה שראש הרשות נבחר בבחירות ישירות על ידי תושבי הישוב ובחירתו אינה תלויה באישור 

העושים ", ברי המועצהחכי , ויש הטוענים. מעניקה לו כוח רב וחופש פעולה רב יחסי, כבעבר, המועצה

שלראשי , הטענה היא". צנינים בעיניי ראשי הרשויות החשים שהם מפריעים להםהם ל, דת קודשבוע

י אמצל את הרשות באופן ע לנהושהם היו מעדיפים. הרשויות נוח שלא יהיו חברי מועצה ושלא יהיו סגנים

).  1.1.2008,  חוק העיריותעתהצן  משנה לענייתועד, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, כ דוד טל"ח(

או , ר סיעתו של ראש הרשות נהנית מרוב המאפשר לה לנהל את הרשות המקומית ללא שותפיםכאש

של ראש הרשות ותאשר כל " חותמת גומי"עלול להיווצר מצב בו המועצה תתפקד כ, בקואליציה רחבה

או תדחה באופן אוטומטי כל יוזמה שאיננה מקובלת על ראש הרשות , החלטה שהוא מביא לשולחנה

לצמצם את הביקורת הפוליטית , מצב זה יכול להזיק לתפקודה התקין של הרשות המקומית. ושותפיו

מועצה "מצב מנוגד  לרוב האוטומטי במועצה הוא . של ראש הרשות והקואליציה" שלטון בלעדי"וליצור 

כאשר רוב חברי המועצה מתייצבים נגד ראש , )מושג שאיננו מופיע בחוק ונטבע במשרד הפנים" (לעומתית

הרשות ומשבשים את יכולת העשייה שלו ואת היכולת לקבל החלטות חיוניות לתפקודה של הרשות 

עלול להתדרדר לחוסר תפקוד , בו לא ניתן לקבל החלטות ולאשר תקציבים ופעולות, מצב כזה. המקומית

' עמ, 2001,  שפט- ו56עמוד , 2008, המדריך לנבחר ברשות המקומית, ראה גם(מוחלט של הרשות המקומית 

2937/91ץ "בבג, בפסק דינה של השופטת שושנה נתניהו). 86-85

．．．
, )9.6.1993מתאריך (שליטא '  טרייסטר נ

עשו הכל כדי "שבהיותם חברים במועצה לעומתית הם , היא מתייחסת לחברי המועצה המקומית מנחמיה

שההכנסה , לת מסיםבין היתר אף בהכשלת קבלת החלטות בדבר הט, להכשיל את המועצה במילוי תפקידיה

  ).  17' עמ, 2008, חזן ורזין" (מהם דרושה לשם מתן שירותים לתושבים

, הוא קובע. לשר הפנים מוקנות סמכויות רבות באשר לתפקודה של מועצת הרשות המקומית

גם את , בין היתר, וסמכותו כוללת) והוא רשאי להגדילו או לצמצמו(את מספרם של חברי המועצה , כאמור

לאשר או ; להורות על הקמת ועדות במסגרת עבודת המועצה ואת מספר החברים בהן: ם הבאיםהנושאי

קצבאות או , ובהם חופשה, לדחות את החלטות מועצת הרשות המקומית בדבר תנאי השירות של פקידיה

; משכונם או השכרתם, החלפתם, לאשר או לדחות את החלטות המועצה בדבר מכירת מקרקעין; מענקים
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; ו לדחות החלטות ראש הרשות המקומית והמועצה בדבר הענקת זיכיונות או מונופולין לפלונילאשר א

, לאשר או לדחות העברת כספים; לאשר או לדחות את הצעת התקציב שאשרה מועצת הרשות המקומית

לדחות או לפסול חוק עזר , לעכב, להתנגד; מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו, במהלך שנת הכספים

לאשר או לדחות את החלטת המועצה בדבר פתיחת חשבון לניהול כספי העירייה ; נה מועצת הרשותשהתקי

סמכויותיו של משרד הפנים יחד עם כוחו של ראש ). 36-33' עמ, 2004, נחמיאס(בבנק פלוני או סניף אלמוני  

ות החדש      בהצעת חוק העירי. מצמצמים בפועל את יכולת השפעתה של מועצת הרשות, הרשות המקומית

מול הסתייגותם של ראשי , ניכרת מגמה של משרד הפנים לחזק את מועצת הרשות המקומית) 2007(

ראה (הדבר בא לידי ביטוי גם בדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת .  הרשויות ומרכז השלטון המקומי

  ). 10נספח 

ת הפוליטיות על הרכב  הצטמצמה השפעתן של המפלגו1998מאז הבחירות המקומיות בשנת 

בבחירות אלה נחלה התערבותם של מרכזי המפלגות כישלון ומועמדי . המועצות הנבחרות ועל החלטותיהן

ניצחו והגיעו להנהיג את הרשות , שייצגו רשימה עצמאית, אופוזיציה ואפילו תושבים מקומיים עצמאיים

ה גוברת של עלייה בנטייה להצביע מאז מסתמנת בבחירות המקומיות מגמ. המקומית ולהשפיע במועצתה

, 2001, ראובני; 26' עמ, 2001, אלעזר(שהן נפרדות מרשימות המפלגות הארציות לכנסת , ברשימות מקומיות

  ). 153' עמ

בפני הציבור והתקשורת , בעוד שמליאת המועצה היא הזירה הפוליטית להתדיינות ציבורית פומבית

אלה הן מסגרות העבודה . ועדות המועצהד עם הדרג הניהולי בונעשית עבודת חברי המועצה יח, המקומית

המשותפות של חברי המועצה הנבחרים עם הדרגים המקצועיים ובהן מתקבלות החלטות בתחומי הפעילות 

שחייבים , ועדות המועצה נחלקות לועדות חובה. והן אינן תקפות בלי אישור מליאת המועצה, השונים

-לנושא חד" הוק-אד"או ועדות , אשר יכולות לפעול לאורך כל הקדנציה, רשותוועדות , פי החוק-להקימן על

). 353-178' עמ, 2008, על הועדות ונוהל תפקודן המפורט ראה המדריך לנבחר ברשות המקומית(פעמי 

עם הזמן עולה ביקורת , אולם. בתחילת הקדנציה ישנם לעתים מאבקים חריפים על הרכב הוועדות השונות

ראה דיון מפורט בנושא זה בוועדת הפנים ואיכות (כינוסן של הוועדות ועל חוסר תפקודן -רבה על אי

  ). 11הסביבה בכנסת נספח 

המופקדת על הסדרת , אחת מוועדות החובה בכל רשות מקומית היא ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

במרחב השיפוט ,  והבנייהבהתאם לחוק התכנון, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, הרישוי, פעולות התכנון

ועדה זו היא אחת החשובות ובעלות ההשפעה הבולטת . או של רשויות מרחביות, של הרשות המקומית

, בתחום השיפוט של הרשות, כמעט כל פעילות הקשורה בבנייה. ביותר מבין הוועדות של הרשות המקומית

להחלטות . ותיקוניו' 1965-ה"תשכ, ייהחוק התכנון והבנ'את סמכויותיה שואבת הוועדה מ. תלויה באישורה

והחלטות אלה , צביונה ומצבה הכלכלי של הרשות המקומית, הוועדה השפעה מובהקת על התפתחותה

. והן עומדות לעתים קרובות גם במבחנם של בתי המשפט, נתונות לביקורת מבקר הרשות ומבקר המדינה

אולם במסגרת השאיפה לקבל החלטות רציונאליות , חברי ועדה זו נדרשים אמנם לעבוד על פי הוראות החוק

לעמוד בלחצים ולהימנע מניגוד עניינים , והוגנות הם נדרשים באופן מיוחד להקפיד על איכות מוסרית גבוהה

החקיקה הישראלית בתחום התכנון והבנייה מחזקת את הרשות המקומית ). 341-286' עמ, ראה שם(

שניסה לצמצם את , וי לרצון למחוק את עקבות השלטון המנדטוריזהו ביט, לפי קלכהיים. במערכת התכנון

בולטת הבעייתיות הנובעת , בצד סמכויות ההחלטה הניתנות לוועדה, אולם. העצמאות היהודית המקומית

נבחרי ). 117'עמ, 1997, קלכהים(ממעורבותם של פוליטיקאים מקומיים בקבלת ההחלטות בתחום זה 

אולם החלטות אלה , נטרס הציבורי בעת קבלת ההחלטות בתחום התכנוןהציבור אמורים לייצג את האי

חותמת "החלטות הוועדה הן לעתים קרובות . אינן מתקבלות בהכרח על שולחן הוועדה לתכנון ולבנייה

כשהתמרון הפוליטי מנצח וכששיקול הדעת ). 160' עמ, שם(בלבד להחלטות שהתקבלו במקום אחר " גומי
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שיש להן תוצאות שליליות לאזור , שהחלטות תכנוניות חשובות, ורה לא אחתק, איננו מעמיק מספיק

גם אם תוצאותיהן הרות גורל לישוב בעתיד , מתקבלות בהליכים חוקיים לחלוטין, המתוכנן ולסביבתו

  . הקרוב והרחוק

כולל קריאת הפרוטוקולים שלהן והשתתפות (הפיקוח של נציגי המחוז על החלטות הוועדות 

 קבלת החלטות בנושא תכנון –ראה גם ניתוח אירוע . 129' עמ, שם(איננו סדיר ולא עונה על הנדרש ) בישיבות

בעיית חוסר הפיקוח והאכיפה , ולפי משרד הפנים).  164-147' עמ,  מתחם עומריה–ובניה בלב ירושלים 

ון ובנייה אשר בו מקבלות לעתים הוועדות המקומיות לתכנ, חמורה במיוחד בתחום התכנון והבנייה"

מכיוון שלמשרד . החלטות שאינן בסמכותן או החלטות המנוגדות להוראות ולהנחיות חוק התכנון והבנייה

הפנים ולוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה אין מנגנון בקרה פנימי או חיצוני בעל יכולת תגובה מיידית על 

נוצרות ברשויות ,  על החלטותיהן בלבדומכיוון שהוועדות רשאיות לבצע פעולות בהסתמך, החלטות הוועדות

ניתוח ממצאי " (המקומיות עובדות מוגמרות של פעילות פיתוח ובנייה המבוססת על החלטות בלתי חוקיות

  ). 28' עמ, 2005, ביקורת ברשויות המקומיות

ועדות התכנון והבנייה קיבלו החלטות במניין : ממצאי הביקורת מעלים גם את הליקויים הבאים

או לא , לא זומנו(נציגים מייעצים מטעם משרדי הממשלה נעדרו מישיבות רבות , י של חבריםלא חוק

טיפול לקוי בהתנגדויות הציבור לנושאי , הועדות קיבלו החלטות ללא נוכחות יועץ משפטי בדיון, )הופיעו

ולים של ישיבות הקפדה על כללי ניהול פרוטוק-אי, הקפדה על קיום הנחיות בנושא ניגוד עניינים-אי, החלטה

ועדת חובה נוספת היא ).  43-40' עמ, שם(חברי ועדת תכנון ובנייה נעדרו בשיטתיות מישיבות רבות , הוועדה

ממצאים שונים מצביעים על תפקוד לקוי של הוועדות לענייני ביקורת במספר רב . הוועדה לענייני ביקורת

חוסר , )40%-כ(וסן של הוועדות בתדירות הנדרשת כינ-אי, הרכב הועדה שאיננו לפי החוק: כולל, של עיריות

). 1996, אמרני(חוסר דיון בדוחות הביקורת של מבקר העירייה וכדומה , רישום והפצה של פרוטוקולים

על ליקויים בניהול מועצת הרשות . ליקויים דומים באים לידי ביטוי גם בהתנהלותן של ועדות אחרות

  . 162-145' עמ, 2004, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי, ינההמקומית וועדותיה ראה גם במבקר המד

  

 של נבחריהם המקומיים ושל המנהלים  מעורבותם של התושבים והשפעתם על קבלת ההחלטות2.2.5 

התושבים אינם ,  אולם. ברשות המקומית ממלאות תפקיד מרכזי  בהתנהלותו של השלטון המקומי

לפי . ריהם וענייניהם נתונים בדרך כלל לסיפוק צרכיהם האישייםמקדישים עניין רב להתנהלותם של נבח

". ביורוקרטי-שמרני"רמה נמוכה של מעורבות תושבים במערכת מבוזרת יוצרת מודל שאפשר לכנותו , רזין

הסיכון במודל כזה הוא שקבוצות אינטרס החולשות על עמדות מפתח ברשות המקומית ישתמשו 

 לחוק   ).2003, רזין(לי בקרה מספקת של התושבים או של השלטון המרכזי בעמדותיהן לקדם את ענייניהן ב

אשר חשו חופשיים , הבחירה הישירה הייתה השפעה חשובה על יחסי הגומלין בין ראש הרשות לתושבים

כיוונו , מאידך, ראשי הרשויות. יותר בקשר בינם לבין ראש הרשות ונהיו כלפיו תובעניים וביקרותיים יותר

  ).1997, ואמרני' רוזביץ(במטרה להיבחר מחדש ,  מדיניותם ופעולותיהם לספק את רצון התושביםיותר את

את כוחם של האזרחים , אליא-לפי בן, אזרח מעצימה-התפתחות  מערכת היחסים שלטון מקומי

, משוא פנים(ואת שכיחותן הגוברת של תגובות התגוננות שונות מצד החברה האזרחית לכשלים שלטוניים 

דעתנות האזרח . ההתפתחות היא של שקיפות ארגונית והכרה בזכות הציבור לדעת). ניהול כושל, יתותשח

כפועל יוצא של העלייה המתמדת ברמת ההשכלה של האוכלוסיה ומחשיפתה למקורות מידע , גדלה והולכת

למקורות התקשורת האלקטרונית והאינטרנט מאפשרים לאזרח להיחשף באופן שוטף , העיתונות. חלופיים

בשנים האחרונות . הדבר מאפשר ודורש מעורבות אזרחית גוברת בהחלטות הרשות המקומית. מידע שונים

אגב חיוב הרשות המקומית להיוועץ , הדרישה למדיניות להעצמה אזרחית", אליא-לדעתו של בן, תגבר
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, אליא-בן" (ן היישוברמתם ועלותם וכן לצביו, בציבור בנושאים הקשורים למדיניות השירותים הציבוריים

2005 .(  

 תופס מקום מרכזי בהתפתחותה של הדמוקרטיה שיתוף הציבור בקבלת ההחלטותהנושא של 

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות נועד לאפשר את מימוש רצונם וצורכיהם של . ובמינהל המודרני

נבחרי . ליכים הקובעים את גורלםתוך כדי ניצול יכולותיהם והתשומות שהם עשויים לתרום לתה, התושבים

הנתפשים על ידם כחסרי ידע מתאים , הציבור והפקידות המקומית עשויים לראות את שיתוף התושבים

. כאיום על מעמדם ועל המנדט שניתן להם לייצג את הציבור ולספק את צרכיו, והמייצגים אינטרסים צרים

משרתי "י להבטיח את מימוש המנדט של שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות הוא דווקא אמצע, מאידך

ראה גם (ואמצעי להעשרת העבודה הפוליטית והמינהלית בתהליכי קבלת ההחלטות " לקוחותיו"ל" הציבור

מבהירות את ,  המעודדות את שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות, השיטות הדמוקרטיות השונות). 2008, דרור

ונותיו ולהגיע לקביעת מדיניות מוסכמת ורחבה ככל חשיבותו של שיתוף הציבור כאמצעי להיענות לרצ

  ). 2002, וקסמן ובלאנדר: ראה גם(האפשר 

 Deliberative:  אחד האמצעים לשיתוף פעיל ואמיתי של הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות הוא

Democracy  - ור שיטות אפשריות לשיתוף הציב. פורה ומפרה, שמשמעותה דיון נוקב, "דיונית" דמוקרטיה

, בה התושבים אינם מוזמנים לתרום לתהליך, נוסח שוויץ(משעל עם , דיונית, תהליכית, שיטה ייצוגית: הן

ועידת האזרחים להשגת ). "דנמרק(ועידת אזרחים , )אלא רק להצביע בעד או נגד נושא שעל הפרק

ותרומתם של  החליט הפרלמנט הדני לבחון את שילובם 1987כאשר בשנת , מקורה בדנמרק, "קונצנזוס

השיטה שיושמה בדנמרק במספר . תושבים שאינם מומחים בתהליכי קבלת ההחלטות בנושאים מורכבים

קנדה וארצות , אוסטרליה, שוויץ, צרפת, בריטניה, הולנד: כגון, נוסתה גם במדינות נוספות, ועידות אזרחים

 19-18' עמ, שם" (חזון ודרכי פעולה –עיר הילדים : " בנושא2005בחולון נערכה ועידת אזרחים בשנת . הברית

שבהן חברים נציגי , גם באמצעות כינון ועדי רובע, בין היתר, שיתוף הציבור יכול להעשות). וראה גם להלן

ביסוד הרעיון של מינהלות רובע מונחת . נציגי הרשות המקומית ונציגים בעלי עניין אחרים, התושבים

  . יתופית באמצעות מעורבות ישירה של התושביםתפישה של קידום ההזדמנויות לדמוקרטיה ש

כבסיס להידוק הקשר , רבעים-חולקה העיר לתשעה רבעים ועשרים ותשעה תת, למשל, אביב-בתל

התפתחות זו . לחלוקת אחריות ולעבודה משותפת, למיסוד מעורבותם, בין התושבים לרשות המקומית

התייחסות לתושבים כאל לקוחות ומקדם את הרואה ב, "הניהול הציבורי החדש"נעשתה במסגרת תפישת 

מחקרים שנערכו בעיר , אולם). 2004, נחמיאס; 1997, ראה נחמיאס(ביזור תהליכי קבלת ההחלטות בארגון 

שאנשי התכנון ומקבלי ההחלטות בעירייה רואים עצמם כמייצגי טובת הציבור , אביב מצביעים על כך-תל

הם תפשו כמייצגי , י לייצג את האינטרסים שלהם בתהליכיםשהתארגנו כד, את התושבים. עירונית-הכלל

מלבד (לא התארגנו בצורה פורמלית כוועד מייצג , מאידך, התושבים.  של קבוצה מסויימת–אינטרס צר 

  ).1997, מן ואלתרמן'רצ'צ(אלא השתתפו כקבוצה קטנה של מתנדבים פעילים לנושא מסויים , )במקרה אחד

בור בקבלת החלטות מקומיות בישראל הוא שיתוף תושבים בתכנון   דוגמא בולטת לשיתוף הצי

: שיתוף הציבור משמעו"כי , ישנם הטוענים). 40-38' עמ, 2002, וקסמן ובלאנדר: ראה גם(המקומי 

הארגונים והקהילות אשר עשויים , האינטרסים, הקבוצות, המעורבות בתהליך התכנון של כל הפרטים

חוק התכנון ).  104' עמ, 2008,  ועדה מקומית לתכנון ולבנייה–רכת נבחרים הד" (להיות מושפעים מתוצאותו

מדריך (והבנייה מקדיש תשומת לב לזכותו של הציבור להיות מעורב בתהליכי התכנון של תוכנית ובשינוייה 

, אנשים פרטיים: כולל, דרושה תמיכה ציבורית, לשם קידום תוכנית מקומית).  299' עמ, 2008, לנבחר החדש

  . 'יזמים ובעלי נכסים וכו, נציגי קהילות וקבוצות שונות, נציגויות דיירים, ועדים שכונתיים
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שרשות מקומית המאפשרת ומעודדת שותפות של תושבים בקבלת ההחלטות , הניסיון מצביע על כך

חושת תהליכים אלה מגבירים את ת. מגיעה לתוצאות טובות יותר ולשביעות רצון גבוהה יותר בקרב תושביה

הצורך בשיתוף הציבור במדינת . המחוייבות והאחריות מצד התושבים ומחזקים את האמון בהנהגתם

 צפיפות האוכלוסין במדינת ישראל יוצרת –מאפיין פיזי . 1: ישראל נובע משלושה מאפיינים עיקריים

על שטחים  מאבקים אידיאולוגיים בין שמירה –וכן , תחרות בין רשויות מקומיות על פיתוח קרקעות

כולל בתכנון , המתערב בכל תחומי החיים,  השלטון הריכוזי במדינה–מאפיין שלטוני . 2.  פתוחים לפיתוח

מחייבת את מעורבותם ושיתופם של , השפעה חזקה זו של השלטון על חיי תושביו. הפיזי של המדינה

 –ית היא הטרוגנית  החברה הישראל–מאפיין דמוגרפי . 3. התושבים בהחלטות המשפיעות על חייהם

ערים מול , חילונים מול דתיים, עולים חדשים, תושבים בקהילות בעלות תרבויות שונות, ערבים, יהודים

מחייבים שיתוף ,  על חלקיה, הקונפליקטים בחברה הישראלית בכלל ובחברה היהודית. ב"קיבוצים וכיו

טים ולמענה על מגוון אינטרסים כבסיס למיתון הקונפליק, רחב של הציבור בקבלת החלטות מקומיות

שיתוף הציבור הוא חלק אינטגראלי ברוב המכריע של המפרטים המתפרסמים על ידי מוסדות . שונים

הדרכת : ראה(האזורית והארצית , התכנון והוא משולב באבני הדרך של תהליכי תכנון ברמה המקומית

  . )108-104' עמ, 2008,  ועדה מקומית לתכנון ולבנייה–נבחרים 

השתתפות הציבור ומעורבותו . 1: המטרות העיקריות של שיתוף הציבור בתהליך התכנון הן

יצירת מסגרות מפגש של . 2. על ידי יידועו ויצירת תהליך מובנה של שיתוף, בשלביו השונים, בתהליך התכנון

ת ופתרונם תוך כדי הבנו-בעיות ואי, איתור קונפליקטים. 3.  הגורמים הרלוונטיים ודיון בסוגיות מרכזיות

בעלי עניין ואנשי , המתכננים, השתתפות בהתלבטויות ובדילמות התכנוניות של ראש הרשות. 4. התהליך

לצמצום התנגדויות ולקיצור הליכים , בניית תהליך המנסה להגיע להסכמות מרביות. 5. מקצוע שונים

 החלטות בתחום התכנון והבנייה ששיתוף הציבור בקבלת, נראה). 138-134' עמ, 2008, הלרמן ושפירא(

שבחן החלטות על כבישים , מחקר). 19ראה נספח (יוצא דופן גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם  , בישראל

) גם של שיתוף בהחלטות(בדרכים לא פורמליות ) כולל עם תושבים(מראה שהסדרת קונפליקטים , ארציים

  ).  1997, מן ואלתרמן'רצ'צ(היא יעילה יותר באופן יחסי 

ח "דו. יפו מהווה מודל בנושא שיתוף תושבים בקבלת החלטות בתכנון האסטרטגי-אביב-עיריית תל

אנשי אקדמיה ונציגי העירייה , בעלי מקצוע, חברי מועצה, בנושא זה  מצביע על דיון משותף של תושבים

, נת תכנית אב לעירהעירייה החליטה לקדם הכ, ח"פי הדו-על".  שיתוף תושבים בקבלת החלטות: "בנושא

: שלושה תוצרים נקבעו לתהליך. המבוססת על שיתוף תושבי העיר ובעלי עניין נוספים הפועלים בתחומה

, החולשות, קבוצות העבודה הגדירו ביחד את החוזקות. חזון העיר ותכנית פעולה, הכנת פרופיל העיר

בין היתר הוגדר . כנון האסטרטגיבהקשר לשיתוף התושבים בתהליך הת, ההזדמנויות והאיומים של העיר

הערכות של -אי, הובהר חוסר האמון של התושבים בעירייה, מהו הציבור ומהם הצרכים הקהילתיים

הועלו רעיונות להגברת , נבחנה התמודדות עם הביורוקרטיה העירונית, העירייה לשיתוף התושבים

, כולל אמנת שיתוף תושבים( השיתוף הדמוקרטיזציה בעיר והוגדרו מנגנונים לשיתוף ולבקרה על תהליך

) שקיפות ואספקת מידע לציבור וייצוג אזורי, תפקוד יעיל של ועדי שכונות, מנגנונים לשיתוף קהלים רחבים

  ). 4.12.2001,  שיתוף תושבים בקבלת החלטות–ח סיכום דיון "דו, יפו-אביב-עיריית תל(

אולם מופיעה ברשויות מקומיות בודדות , התנהלות מסוג זה איננה נפוצה בשלטון המקומי בישראל

מחקר שבחן את שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות . כמרכיב קבוע או כפעילות  לקידום נושא מסויים

התחיל , תרבותית-כעיר הטרוגנית ורב, שהניסיון של שיתוף תושבים באשדוד, בעיר אשדוד מצביע על כך

 -תוך תרבותי בין מרכיבי האוכלוסייה השונים בעיר לכאורה בפעילותה של העירייה ליצור כור הי

אשר אפיינו את התרבות הייחודית לכל , בפועל נוצרו מוקדי פעילות קהילתיים". התבוללות תרבותית"

אלא לפי כוחן , כשתקצוב הקהילות ופעולותיהן לא נעשה באופן יחסי לגודלן באוכלוסיית העיר, קהילה בעיר
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יתוף התושבים בקבלת ההחלטות הנוגעות לענייני העיר הוא נושא הנתמך על כי ש, המחקר מראה. הפוליטי

שיתוף התושבים בתהליך קבלת החלטות בנושא תרבות נתמך בצורה . ידי רוב נבחרי ציבור ומנהלים כאחד

כל הנשאלים .  כנובע מהצורך לענות בצורה מדויקת יותר לטעמן של הקהילות השונות, מובהקת יותר

, אך שהמלצתם לא תחייב, י בקבלת ההחלטה יש לתת משקל  ראוי להצעות התושביםכ, במחקר סברו

ראה מודל המוצע לשיתוף תושבים בקבלת החלטות . למרות הקושי שיהיה לדחות את המלצות הציבור

גיבוש ההמלצות , בחירת המשתתפים והרכבם, עיתוי תחילת התהליך: כגון, הכולל היבטים, בענייני תרבות

  ).2008, דרור(יסוד התהליך מ, ופרסומן
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  המחקר. 3

   השערות המחקר3.1

 –. כך הרשות חזקה יותר, ככל שתפישת בהירותה של המדיניות ברשות המקומית גבוהה יותר .1

  .ת נתפשת ברורה ומכוונת יותר ברשויות מקומיות איתנותהמדיניו

כך תשפיע לחיוב על איכות , ככל שתפישת בהירותה של המדיניות ברשות המקומית גבוהה יותר .2

 . ההחלטות המקומיות יתקבלו ברוח המדיניות המנחה והמכוונת.  קבלת ההחלטותתהליכי

כך ,  ברשות המקומית חזקה יותרככל שתפישת הפיקוח הממשלתי על תהליכי קבלת ההחלטות .3

 .תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות גבוהה יותר

על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות , ככל שתפישת השפעתה של דעת הקהל ומעורבות התושבים .4

 .כך תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות גבוהה יותר, חזקה יותר

 .רשות המקומיתמאפייני הקבוצה ישפיעו על תהליך קבלת ההחלטות ב .5

ככל שתפישת הדומיננטיות של ראש הרשות על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות חזקה  5.1

 .כך תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות גבוהה יותר, יותר

בקרב  מקבלי ההחלטות במועצה גבוה יותר ) נבחרים(ככל ששיעורם של אנשי הציבור  5.2

 .תהליך קבלת ההחלטות נמוכה יותרכך תפישת איכות , )אוריינטציה יותר פוליטית(

כך , ככל שתפישת האקלים הארגוני על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות כפתוח יותר 5.3

 .תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות גבוהה יותר

נמוכים יותר כך תפישת איכות תהליך קבלת ) 1ראה מדדים בנספח (ככל שכישורי מקבלי ההחלטות  .6

 . ההחלטות נמוכה יותר

על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות ) לפי השלבים(ל שתפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות ככ .7

 ).ראה בהשערות משניות(כך הרשות חזקה יותר , חזקה יותר

יש קשר חיובי בין  שיתוף בתהליך קבלת ההחלטות של חברי המועצה והפקידות הבכירה  7.1

 .לתפקודה של הרשות המקומית

, צוע ההחלטות  על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות חזקה יותרככל שתפישת הבקרה על בי 7.2

 .כך  הרשות המקומית חזקה יותר

ככל שתפישת בהירות נוהל קבלת ההחלטות על ידי חברי המועצה והמנהלים ברשות חזקה  7.3

 .כך תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות גבוהה יותר, יותר

, חברי המועצה והמנהלים ברשות חזקה יותרככל שתפישת לחץ הזמן ב קבלת ההחלטות על ידי  7.4

  .כך תפישת איכות תהליך קבלת ההחלטות נמוכה יותר
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  )11תרשים (  מודל המחקר3.2

  
  
  
  

                      משתנה מתווך                            משתנה תלוי       משתנה בלתי תלוי
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בהירותה של 
  המדיניות ברשות

רמת תפקודה של 
  הרשות המקומית

+ 

+ 

איכות תהליך קבלת 
  ההחלטות

  
  התאמה למטרות

  הגדרת הבעיה

  איסוף הנתונים

  ניתוח הנתונים

   החלופותגיבוש

  שקלול החלופות

  אופן ההכרעה

  שיתוף בקבלת ההחלטה

  בקרה על הביצוע

מידת הפיקוח של 
 השלטון המרכזי  

+ 

/ השפעת התושבים 
 מעורבות הציבור  

  השפעת הקבוצה 

, ר"יו, הרכב, גודל
נוהל קבלת 

, האקלים, ההחלטה
  לחץ הזמן

 +- 

כישורים של מקבלי 
   ההחלטות

, ועיניסיון מקצ
  ותק ברשות, השכלה

+ 

+ 

 +- 
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   מתודולוגיה3.3

  
   שיטת המחקר3.3.1

  . ברשויות מקומיות איתנות וחלשותקבלת הההחלטות אשר בחן את תהליכי , מחקר איכותני

  

   אוכלוסיית המחקר ותהליך איסוף הנתונים3.3.2

 –חלשה אחת מועצה מקומית איתנה אחת ומועצה מקומית ,  עיריות חלשות2- עיריות איתנות ו2נבחנו 

 –גברת לילי פיינטוך : בהתייעצות עם אנשי משרד הפניםהרשויות נבחרו (בסדרי גודל דומים במרכז הארץ 

 מנהל האגף –מר דני רייף ,  מנהלת האגף למינהל מוניציפלי–גברת מיכל גולדשטיין , מנהלת אגף התקציבים

אלו  כות נבחרואיתנ רשויות  ).ר מנהל המחלקה למחק–יששכר דור לביקורת ברשויות המקומיות ומר 

רשויות . )25.12.2006, מסמך המינהל לשלטון מקומי(י משרד הפנים " עשזכאיות להקלות בחובת הדיווח

כי רשות חלשה איננה כזו רק ,  ראוי לציין).לפי מסמכים של משרד הפנים( רשויות עם חשב מלווה -חלשות 

למרות שזו , )10-9' עמ, 2005, ה ראה גם בטורגובניקהגדרה נוספת של רשות חלש(בגלל דרך התנהלותה 

,  גודל הישוב: כגון, על מצבה של הרשות המקומית ישפיעו משתנים נוספים. נקודת המוצא במחקר זה

אקונומי של האוכלוסייה ומדדים נוספים שלא נשקלו -מצב סוציו, ההוצאות לנפש, הכנסות עצמיות

 יכול להיות גם פער בין ניהול כספי טוב לניהול כללי כושל ולהפך במובן זה. בקריטריונים של משרד הפנים

  ). 47-43' עמ, 2004, ראה אצל אפרתי ואחרים(

   נתונים כלליים–הרשויות הנחקרות : 12תרשים 

מספר                ותאיתנרשויות 
 תושבים

דירוג 
 סוציואקונומי

מספר                רשויות חלשות
 תושבים

דירוג 
 ונומיסוציואק

 2 158,083  בני ברק 5 201,106 נתניה
 5 34,262 אור יהודה 7 33,953 נס ציונה

 8 25,470 מבשרת ציון 8 18,353 שוהם
   

גם במספר האוכלוסין וגם בדירוג , לא ניתן היה למצוא התאמה מלאה בין הרשויות שנחקרו

וכח חוסר שיתוף פעולה מצד הנהלת נ, ובתחילת המחקר היה צורך להחליף רשות מקומית, הסוציואקונומי

תוצאות הסקר . 2007במהלך המחקר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר חברתי לשנת . הרשות

 מעריכים את 56.7% - מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם ו82.1%, הראו כי בכלל האוכלוסייה בישראל

ערכה יחידת המידע של הלשכה , ב המחקרפי בקשה של כות-על". טוב מאוד"או " טוב"תפקוד העירייה 

  :כדלקמן, המרכזית לסטטיסטיקה עיבוד של נתוני הסקר עבור הרשויות הנחקרות

  2007סקר חברתי :  13                 תרשים 

" מרוצים"אחוז  שם הישוב  
" מרוצים מאוד"או 

מאזור מגוריהם 
 באופן כללי

אחוז המעריכים 
את תפקוד הרשות 

 "טוב"המקומית כ
 "טוב מאוד"או 

 )31%( 76% אור יהודה
 62% 90% בני ברק

רשויות 
  "חלשות"

 )28%( 76% מבשרת ציון
 96% 96% נס ציונה

 66% 80% נתניה
רשויות 

  "איתנות"
 76% אין נתונים שוהם

      רשויות  להשוואה  
  93.6%  93.5%  רעננה) גבוה(  רשות איתנה
  17.3%  47%  לוד) נמוך(  רשות חלשה

  .25-40%טעות דגימה יחסית של   (  )   
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לשביעות הרצון של " חלשה"ו" איתנה"כי יש קשר בין הגדרת משרד הפנים רשות , ממצאי הסקר ניכר

ברשויות האיתנות התושבים מעריכים . התושבים ממקום מגוריהם ולהערכתם את תפקוד הרשות המקומית

התושבים גם , כרשות יוצאת דופן, ברק-בד בניומל. את תפקוד הרשות טוב יותר מאשר ברשויות החלשות

  .מרוצים יותר מאזור מגוריהם באופן כללי

  

   כלי המחקר 3.3.3

ממספר מקורות מידע אסף מידע נ ,  עד לבחירות בנובמבר2008אשר נערך ברובו במהלך שנת , במחקר

  :איסוף המידע נשען על המקורות הבאים. המשלימים זה את זה

מלבד (ראשי הרשויות : עם הגורמים הבאים) כשעה לכל ראיון(ם אישיים ביצוע ראיונות פתוחי  .א

מנהלים , יועצים משפטיים, )כולל באופוזיציה( חברי מועצה 6-כ, גזברים, מזכיר/לים"מנכ, )נתניה

ראיונות עם גורמי . מבקר הרשות ומשתתפים קבועים בישיבות המועצה, בכירים ברשות המקומית

ממונים על אגף , ממונים על המחוזות, לים"מנכ: משרד הפנים: כגון, חוץ לרשות המקומית

מנהלי אגף כספים , )מרכזי הפיתוח וההדרכה(מנהלי מפעמים , הביקורת ברשויות המקומיות

מנהל , מנהלים הקשורים בפיקוח על רשויות מקומיות, )עבר והווה(ותקציבים ברשויות המקומיות 

בפרק ממצאי , בציטוט המרואיינים.  מרואיינים106 –כ "סה: תחום המחקר בשלטון המקומי ועוד

 .כאשר הדוברים ביקשו לשמור על חיסיון" חיצוני"או " מרואיין מקומי"נרשם , המחקר

אשר תוצאותיו , בסוף כל ראיון עם בעלי התפקידים ברשויות המקומיות הועבר שאלון חצי מובנה  .ב

 . נותחו בכלים סטטיסטיים) 34ראה נספח (

הישיבות פתוחות לקהל ונערכות (ת על ישיבות מועצת הרשות המקומית לאורך שנה ביצוע תצפיו  .ג

 .   ישיבות מועצה27- נוכחות ב-כ "סה): אחת לחודש

, דוחות אגף הביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, איסוף חומר מתוך דוחות מבקר המדינה  .ד

פרוטוקולים של דיוני ועדת , )נציהקד  (2008 עד שנת 2003פרוטוקולים של ישיבות המועצות משנת 

, מסמכים ומכתבים פנימיים ברשויות הנחקרות, הפנים של הכנסת בנושאים הרלוונטיים למחקר

 . כתבות בעיתונות המקומית ובכלל
  

   משתני המחקר3.3.4

לפי התבחינים של החלטה ,  תפישת  איכות התהליך נבחנה- איכות תהליך קבלת החלטות: משתנה מתווך

נוכחות בישיבות המועצה ברשויות הנבחנות ובחינת , שאלון חצי מובנה,  באמצעות ראיונות–לית רציונ

  . דוחות ביקורת של משרד הפנים או מבקר המדינה

החלטה טובה מוגדרת .   התיאוריה איננה מספקת תשובה חדה לעניין זה– תוצאות ההחלטות: משתנה תלוי

 האם –אלה רק בדיעבד  ניתן לבחון תוצאות ).ראה לעיל( פה כפעולה המביאה למקסימום את התועלת המצו

 רשות איתנה –לפי משרד הפנים , הצלחה.  הצלחת הרשות או כישלונה–אמנם הביאו לתועלת המצופה 

 מדיניות: משתנים בלתי תלויים. אשר מונה לה חשב מלווה,  רשות חלשה–כישלון . הפטורה מחובת הדיווח

במחקר נבחן האם המדיניות קיימת ומכוונת את  . ת ההחלטות ברמות השונות המדיניות כקו מנחה לקבל–

נבחנה המידה .  המדיניות  צריכה להופיע בספר התקציב ובתוכנית העבודה של הרשות. הרשות המקומית

 – כישורי מקבלי ההחלטות. שבה מנהלי הארגון מעריכים את המדיניות כקיימת וכמנחה את ההחלטות

קבוצת מקבלי .  ההשכלה והוותק של ראשי הרשויות וחברי המועצה בכל רשות, מקצועינבחנו הניסיון ה

נבחנה ). לפי שיעור חברי המועצה שפעילות ציבורית היא אמנותם(הרכבה ,  נבחנו גודל הקבוצה- ההחלטות
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והל נבחן נ. י תפישת הדומיננטיות שלו על ידי חברי המועצה ומנהלים ברשות"ע, ר הקבוצה"השפעתו של יו

נבחן האקלים הארגוני המאפיין את הקבוצה בקבלת . על ידי תפישת בהירותו, קבלת ההחלטות בקבוצה

נבחנה תפישת לחץ הזמן כמרכיב . משולב, סגור,  פתוח–על ידי תפישתה את סוג האקלים , ההחלטות

פעתם של  נבחנה תפישת הש-  השפעת התושבים ומעורבות הציבור.  המשפיע על קבלת ההחלטה בקבוצה 

 .  שיתוף הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות–וכן , התושבים והמעורבות של הציבור בישוב על ההחלטות

  נבחנה מידת הפיקוח של הממונה על המחוז במשרד הפנים וגורמים רלוונטיים במשרד - פיקוח   ובקרה

קרה הפנימית על ביצוע נבחנה תפישת הב. הפנים ובכלל על החלטות הרשויות המקומיות בנושאים מרכזיים

  .כמשפיעה על תפקודה של הרשות המקומית, ההחלטות

  

  ניתוח הנתונים 3.3.5

מדוחות ומחומר כתוב נבחנו המשמעויות , מהתצפיות, מהשאלונים,  מהראיונות–על בסיס הנתונים שנאספו 

דן של וההשפעות של המשתנים העיקריים והוערכו איכות תהליך קבלת ההחלטות וההשפעה על תפקו

  .בניתוח הנתונים נעשה שימוש גם בכלים סטטיסטיים בסיסיים. הרשויות המקומיות

  

  : מגבלות המחקר3.3.6

אם כי , מסתמכת על המלצה והגדרות של משרד הפנים" חלשות"או " איתנות: "הגדרת הרשויות .1

  . ס"קיבלה תימוכין גם בסקר חברתי של הלמ

 .  רשויות מקומיות255ך  רשויות מתו6 –אוכלוסיית המחקר מצומצמת  .2

 .המחקר בוחן רשויות מקומיות במגזר היהודי בלבד .3

 .כל הרשויות הן גם באזור המרכז. טעויות אפשריות בבחינת מדגם הרשויות הנחקרות .4

ממונה על מחוז , ראש עיריית נתניה: כגון, חוסר היענות של גורמי מפתח להתראיין למחקר .5

 .ם ברשויות החלשותוחשבים מלווי,  ירושלים במשרד הפנים

 קושי לעשות –לא התכנסו ישיבות מועצה כמצופה ) במיוחד, ברק-בני(בחלק מהרשויות המקומיות  .6

 . תצפית–שימוש מלא בכלי המחקר 

 ).כותב המחקר(בחלק מישיבות המועצה ניכר היה שההתנהלות מושפעת מנוכחותו של אדם זר  .7

למרות שהם מהווים חתך מייצג בקרב , נעשה ניתוח שאלונים ונתונים של המרואיינים בלבד .8

כל בעלי התפקידים (ובקרב נבחרים ) מחזיקי תיקים וחברי אופוזיציה, סגני ראש רשות(נבחרים 

 ).אשר משתתפים בישיבות המועצה, המרכזיים ברשות המקומית

למרות שבהבאת ממצאי המחקר נעשה , בראיונות הובאו לעתים דברים מתוך יריבויות מקומיות .9

 .ן לצמצם זאתניסיו

  .גם כשהובטח להם שלא יצוין שם המרואיין, חלק מהמרואיינים חשש להתבטא בצורה חופשית .10
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  ממצאי המחקר . 4

  

   קשר בין החלטות לתפקוד הרשויות המקומיות 4.1

כי לדעתם יש קשר ברור וודאי בין אופן קבלת ההחלטות , ציינו) 99%-כ(כמעט כל המרואיינים במחקר 

, של ממונים על המחוז, מובאות להלן התייחסויות מרכזיות בהקשר זה. ה של הרשות המקומיתלתפקוד

, השלטון המקומי עבר שינוים: "שוקי אמרני' לפי דר. קציני מחוזות במשרד הפנים ומרואיינים אחרים

שינויים חלו , כפועל יוצא מכך. גם במרכיבי התפקוד וביחסי הגומלין עם השלטון המרכזי, חלקם דרמטיים

בא לידי ) בין ההחלטות לתפקוד הרשות המקומית(הקשר . גם בתהליכי קבלת החלטות ברשויות מקומיות

במערכת הפוליטית , במעורבות הציבור בקבלת ההחלטות, ביטוי בסוגי ההחלטות שמתקבלות ברשות

 להשפיע על בה אחד מכיר את השני ומנסה, יש הבדל גדול בין רשות קטנה", לדבריו". במקום וכדומה

כך גם בסוגי . בה יש מרחק גדול יותר בין נבחרי הציבור לתושבים, לרשות גדולה, מקבלי ההחלטות

שבה אחת לתקופה ובתדירות נמוכה מתקבלת החלטה בהיקף כספי , בין רשות קטנה. ההחלטות והיקפן

).  שוקי אמרני'דר" (שמקבלת בשגרה החלטות בתקציבי פיתוח בהיקפים גדולים, לרשות גדולה, גדול

). יוסי ברון" (ובהחלטות לא טובות אתה ממשכן את גורל התושבים, החלטות קובעות את גורל העיר לעתיד"

וגם בתכנון , רים וכל האישורים הכספיים"תב, בעיקר בהחלטות בנושאי תקציב"הדבר בא לידי ביטוי 

 כך גם התכנון המקומי יהיה טוב ,ככל שבוועדה לתכנון ולבנייה מתקבלות החלטות יותר טובות. ובנייה

מה שקובע את דמותה של העיר ...  מהתנהלותה של עיר נקבע בהחלטות הוועדה לתכנון ובנייה50%... יותר

  ). גילה אורון" ( זה הכל דרך הוועדה לתכנון ובנייה-ואיך היא תיראה ותתוכנן 

.  בהחלט כן- הרשות יש קשר בין קבלת החלטות לתפקודה של", יהודה-ולפי ראש עיריית אור

: כגון, החלטות מקומיות מתקבלות בנושאים רבים). דוד יוסף" (החלטה משפיעה למשל על פיתוח עיר

- החלטות בנושאי כוח) אזורי תעסוקה ומסחר(פעולות שמניבות בעתיד הכנסת , אספקת שירותים לתושבים

החלטות כאלה משפיעות על עתידה של . תכנון ובניין עיר, תקציב, החלטות פוליטיות, ארגון וניהול, אדם

בין ", אמרני' לפי דר, "בהחלטות שגויות צריך להבחין. "הרשות המקומית ועל רמת השירות הניתן לתושביה

, מחוסר ידיעה והבנה של הוראות החוק, ישנן החלטות שגויות שנעשו בשוגג ובתום לב: מספר אפשרויות

אך בסופו של דבר ,  ישנן החלטות שבדיעבד נחשבו שגויות.וישנן החלטות שהתקבלו במזיד בידיעה ברורה

הן ' נקיות'ברגע שאתה מקבל החלטות : "ציונה-ולפי ראש עיריית נס). שוקי אמרני' דר" (שרתו את הציבור

לא צריך להכניס לשיקולים שלך . 'הפוליטיות הדתיות וכדו, אמורות להתעלם מהדרישות הסקטוריאליות

אבל מי , הצרכים של עיר זה להעלות את הארנונה. 'נקיה'אז ההחלטה לא תהיה , את עניין הגיבוי להחלטה

רצונות הציבור ) ובמובן זה) (משום שזה נוגד את רצון הציבור(ידי הציבור חושש לעשות זאת -שנבחר על

 שינהל את ענייני העיר ולא יענה בהכרח לצורכי, ל מקצועי"למנות מנכ, האידיאל הוא לכן. עולים לציבור

לא כתוב . וכל אחד עושה זאת לפי יכולתו, אין אמות מידה לאיזה שירות צריך לתת כראש רשות. הציבור

, ראשי רשויות נכנסים לגירעונות. צריך לתת ברשות המקומית' כמה שטחים ירוקים וכו, איזו רמת תאורה

 ההחלטות ברשות יש קשר בין דרך קבלת). "יוסי שבו" (כי הם מנסים לתת שירות מעבר ליכולת שלהם

אלא אך ', זה לא מבוסס רק על עושר ועל הכנסות של תעשייה וכדו. ליציבות הפיננסית ולאיזון התקציבי

היכולת לקבל , במצב של מחסור במשאבים). "גיל לבנה" (ורק על ניהול דקדקני ועל אחריות ניהולית

  ). יובל אמיר" (היא מאוד משמעותית, החלטות נכונות על הקצאת המשאבים

ככל שהתהליך . אין ספק כי יש קשר בין דרך קבלת ההחלטות לתפקוד הרשות"ש, התפישה היא

הסמכויות המוקנות לכל אחד . כך היישום של ההחלטה הוא טוב יותר, והחשיבה מסודרים וידועים יותר

כך , תרככל שהתהליך לקוי יו. ואין חזרה לנושאים שכבר טופלו, ברשות המקומית ידועות וברורות יותר

ד מוטי "עו" ('בין הכסאות'האחריות מטושטשת והביצוע נופל , חוזרים על אותו נושא מספר פעמים
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" מתקבלות החלטות בצורה יותר מסודרת, אם יש יותר שיתוף של הצוות הניהולי המקצועי"ו). 'ברקוביץ

מים המקצועיים שמי שמקבל את ההחלטות מתייעץ עם הגור, רשות שמתנהלת טוב פירושו). "יעקב דהן(

אז ההחלטה היא בסדר מבחינת החוק . בצירוף חוות דעת משפטית, ואז מביא את הדבר לאישור המועצה

אז ההחלטות , כשראש רשות עושה מה שהוא רוצה. ואין צורך בביטולה או בהתערבותו של מבקר המדינה

 מאפייני קבלת החלטות יש בהחלט קשר בין). "רוית קלפנר" (מתקבלות בהתאם והרשויות נראות בהתאם

האם ראש הרשות מתייעץ קודם להחלטה עם : "והוא נובע מהשאלה" לאופי התפקוד של הרשות המקומית

ואז נתקל בקושי ליישם את ההחלטה והוא נדרש לשנות , או שמקבל את ההחלטות בעצמו, הגורמים השונים

ההחלטה יכולה להשתנות , יםאם ההחלטה לא מתקבלת בשיקול של כל הפרמטר. או לבטל את ההחלטות

הרשות טובה ) ראש הרשות או המועצה(כשיש מישהו דומיננטי ). "ד הלל קורנפלד"עו" (ולא להתבצע

סמי " (אז גם בדרך כלל אנשי המקצוע טובים, כשראש רשות דומיננטי). ומקבלת החלטות בצורה ראויה(

ר "לא קיים בהכרח יו, אולם בחברה. ברהמועצת העיר זה כמו מועצת מנהלים של ח). "תלאוי  ונשאת כיוף

דבר המשפיע על אופן קבלת , סטטוטוריות-ר פעיל עם סמכויות יוצאות דופן"בעוד שבעירייה יש יו, פעיל

  ). לב-ח גדעון בר"רו" (ההחלטות

המועצה היא , יש קואליציה חזקה וראש העירייה דומיננטי וחזק, כשלראש העירייה"ש, ונטען גם

וחברי המועצה צריכים בעצם להשגיח עליו , ל הם המובילים"ראש העירייה והמנכ. יגומ-בעצם חותמת

גם נבחרי הציבור , אולם). יוסי ברון" (ל"אבל בפועל מי שמוביל הם ראש העירייה והמנכ, כדירקטורים

שרואים בפרוטוקולים שלה שאין הסתייגויות והכל נעשה , ברשות מקומית. "משפיעים על קבלת ההחלטות

ניתן לראות שחברי המועצה אינם פעילים כלל ויש קואליציה מקיר לקיר , כמה ולאורך תקופה מסוימתבהס

המועצה מאפשרת לראש ). סמי תלאוי ונשאת כיוף" (או שהדבר מצריך בדיקה, ושהרשות מתפקדת כראוי

" פעולללא החלטת מועצה לא ניתן ל"ו, למלא את תפקידם) המנהלים(הרשות המקומית ולאנשי הביצוע 

בוועדות לא תמיד נמצאים אנשים . צריך לראות גם מי קיבל את ההחלטות בוועדות"ש, ונאמר). גילה אורון(

אין נוהל , בעוד שלהתנהלות המועצה במישור הפוליטי יש תקנון מסודר", אולם). נשאת כיוף" (מקצועיים

אין חובה , הנוהל איננו תקין). למעט מכרזים והקצאת מקרקעין(מסודר לקבלת החלטות במישור המקצועי 

מקצועית באופן -אין תקנה מחייבת כינוס של ועדה ניהולית, של ראשי הרשות להתייעץ עם מישהו מקצועי

הוראה על מעקב ההחלטות של צוות , אין שום הוראה שמחייבת ישיבה בצוות ניהול, קבוע או לנושא מסוים

  ). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (למשל, כמו עם ועד עובדיםאין נהלים מסודרים למערכת יחסים קבועים , ההנהלה

, אומר מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, באשר לרשויות המקומיות שנבחנו במחקר זה

, ברק-גם בבני. לרשויות' שלי'במובן שהן אינן מושחתות במדד השחיתות , שש הרשויות כולן טובות"כי 

רוב .  רמת השחיתות ברשויות האלה היא לא גבוהה")  חלשות"הרשויות ה(ציון -יהודה ובמבשרת-באור

הסיכויים שראשי הרשויות האלה לא נותנים מכרזים למקורבים ולא מאשרים לעצמם חריגות בנייה 

זה גם (שם הרשות המקומית היא כלי כלכלי לקידום אישי , )בעיקר במגזר הלא יהודי(כברשויות אחרות 

גם אם לא . ל הן אינן רשויות המאופיינות בתרבות של שחיתות"ויות הנשש הרש). קורה ברשויות יהודיות

קשה להגדיר שיש . זה בכל המקוואות וזה לא בא מתוך שחיתות, למשל, ברק-גובים ארנונה ממקוואות בבני

אין החלטות , כיום אפילו פחות, בשש הרשויות האלה. שם קבלת החלטות מתוך אינטרסים אישים צרים

יש , אולם. ציון-אולי זה היה בעבר במבשרת. קדם אינטרסים אישיים של ראש הרשותשמתקבלות כדי ל

אך לא , )להתפתח(יהודה הן רשויות שיש להן את הפוטנציאל -ברק ואור-בני. ברשויות האלה בעיות כלכליות

" גדולכי יש לה אזור תעשייה , אונו-יהודה אין סיבה לא להיות רשות חזקה יותר מקריית-לאור. את היכולת

  . מימושו של הפוטנציאל הזה-הבעיה היא באי). רני פינצי(
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  )14תרשים  ( נתונים כלליים על הרשויות הנחקרות4.2

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  

            הרשות
 נתון

 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור

 18,353-כ 201,106-כ 33,953-כ 25,470-כ 158,083 -כ 34,262 -כ *תושבים' מס
דירוג 

 *סוציואקונומי
5 2 8 7 5 8 

שוטף ) גירעון(עודף 
   **בתקציב הרגיל

11   )27,982(  )6,740(  )2,012(  894  67  

) גירעון(עודף 
מצטבר בתקציב 

 הרגיל

)45,131( )285,573( )40,027( )743( )46,314( 66 

עומס מלוות לשנת 
2006*** 

80,590 189,074 54,911 23,319 359,713 ------- 

עומס מלוות לשנת 
2007 

75,466 152,985 61,765 17,773 387,236 ------- 

 ------- 1.93 0.52 2.43 0.97 2.20 עומס מלוות לתושב
 11 25 15 13 23 15 חברי מועצה' מס

 5  12  7  7  4  10  מספר סיעות
חברים ' מס

  באופוזיציה
 2 5 2 6  אין בפועל  6-5

  
    2007ח נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות "דו, משרד הפנים:    מקור הנתונים*

  ח" באלפי ש**
  .2000 עומס מלוות משנת - 29 ראה נספח **
  

  : אשר מונה להן חשב מלווה,"חלשות"  מאפייני קבלת ההחלטות ברשויות מקומיות 4.3

   אור יהודה 4.3.1

ראש העיר צריך להתמודד בלרצות אוכלוסייה מאוד . כלוסייה מאוד קוטביתיהודה היא עיר עם או-אור"

יש סוג של הזדהות .  כולם מכירים את כולם ויש מחויבות לכולם-יש תחושה של משפחתיות בעיר . מגוונת

, היה ניסיון לעשות שיקום שכונות בתחילת שנות התשעים.  אנשים שגדלו בתקופת המעברה-עם החלשים 

ואז ההחלטות ניסו לגרום לאוכלוסייה , בהמשך נכנסה אוכלוסייה חזקה.  מאוד שכונות חזקותכי היו מעט

 יש נציגות -העיר קוטבית ). "מזל זרחיה" ( לאזן ולסייע לחלשים-ומאידך , חזקה להיכנס ליישוב

ך נתח כך שכל חבר מנסה למשו, סביון-נציגות של שכונת נווה, בני העדה הבוכרית, סקטוריאלית של דתיים

הבוכרים (ראש העירייה מחויב לרצות כמה שיותר סקטורים וקבוצות גדולות . גדול יותר של העוגה לעצמו

בקבלת ההחלטות מנסים לרצות סקטורים . במקום לחשוב על טובת כלל העיר, ) מנדטים3 -בסיעה הגדולה

קוו -וס בנושא של הסטטוסהיא הקונצנז) חברי המועצה(התחושה של כמעט כל החברים ). "ננה חן" (נפרדים

יש די . זה מאפיין כמעט בכל ההחלטות שנוגעות בהקשר זה. כעיר שבבסיסה היא מסורתית, העדתי

 היש סימפאטי.  לגבי הסיוע שחש הציבור ונבחריו לשכונות מצוקה הדורשות שדרוג וסיועהסימפאטי

  ). ד יעקב נחום"עו" (לשכונות חלשות

גירעון מצטבר בסוף ₪  מליון 140. ל בתחילת שנות התשעיםיהודה סוחבת גירעון שהתחי-אור"

בתחילת שנות התשעים התקבלו החלטות שאת פרותיהן . ₪ מליון 40כיום הגירעון הוא , שנות התשעים

בראשות (העירייה אז . שכונת נווה רבין, שכונת נווה סביון, תוכנית בניין ערים נולדה אז: קוצרים כיום

בראייה של ) שהתקבלו אז(צריך להסתכל על ההחלטות .  כסף מאשר היוםיותר' שרפה') תמיר שאבי

בראיית ) ההוצאות הכספיות הגדולות(וצריך לשקול את הדברים , טק למשל- משבר ההי-הסביבה החיצונית 

הייתה גם התייחסות אחרת מצד משרד . המדיניות הייתה להוציא יותר מהאפשר. הנסיבות החיצוניות
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מאפיין של ניהול "יהודה היה במשך שנים -באור). יובל אמיר" (לעשות גירעון' נתנו' הם  –הפנים 

וזהו אחד הגורמים שהביאו , ולא של ניהול תקין) בגביית הארנונה לא הייתה אחידות באכיפה(סקטוריאלי 

יהודה הצליחה בשנים האחרונות להביא אוכלוסייה -אור)... בוכובזה(להתפטרות ראש העירייה הקודם 

 ראש -הדרג הפוליטי , בעבר... אך זו קצת מתבדלת ומתנתקת מן האוכלוסייה הוותיקה,  יותרחזקה

כמשפיע , לאחרונה ניתן יותר כוח לדרג המקצועי. העירייה קיבל את ההחלטות ולא נתן גיבוי לדרג המקצועי

מיני דבר המתבטא בהתחברות של כל , ההחלטות של המועצה הן מאוד פוליטיות. על קבלת ההחלטות

שיש להם השפעה על , יש גורמים לא נורמטיביים. מוסדות תורנים ואחרים לחשמל ולמים של העירייה

כולל ראשי , הפוליטיקאים... ('לגעת בהם' בין שמשפיעים בפועל או שבעירייה חוששים -קבלת ההחלטות 

ס "ש, עיראקים, בוכרים: לעניין העדתי... התייחסו לעירייה כחצר פרטית עם העדפות לא ענייניות) העירייה

  ).גילה אורון" (וכדומה יש השפעה על הפוליטיקה המקומית

קבלת . 1: ידי  מרבית המרואיינים- צוינו עלמאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות בעירמספר 

, האוכלוסייה רגישה וחשדנית. ההחלטות מושפעת מהאוכלוסייה הקוטבית ומהצורך לספק סקטורים שונים

ההחלטות , מאידך. כולל של גורמים אלימים, ת היא פוליטית ומתחשבת בלחצים פוליטייםוקבלת ההחלטו

הגירעון והקשיים הכספיים מגבילים את היכולת לקבל . 2. מענה לצורכי הציבור, במובן מסוים, משקפות

 מכוון את מקבלי ההחלטות ומתמרן לעתים את הדרג,  בעיקר ראש העירייה, הדרג הפוליטי. 3. החלטות

ליועץ . לאחרונה חלה התחזקות מסוימת בהשפעתו של הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות. 4. המקצועי

מלווה -התלות במשרד הפנים וקיומו של חשב. 5. המשפטי של העירייה יש השפעה רבה על מקבלי ההחלטות

ת החלטות אולם גם מרסנים קבל, )במובן הביורוקרטי השלילי(בשנים האחרונות מעכבים קבלת החלטות 

החלטות . 6. ההחלטות מתקבלות ללא שיתוף פעולה מלא בין הגורמים השונים. 6. רציונאליות-לא

הם . חברי המועצה חסרים מידע הכרחי ומלא בקבלת ההחלטות. 8. מתקבלות ללא דיון מעמיק ובלחץ זמן

.          זמים מספיקחברי המועצה אינם יו. 9. אינם מתעניינים ואינם מתעמקים מספיק בנושאים הנדונים

, חברי מועצה לא מגיעים לכל הישיבות בצורה סדירה. 11. הצבעת חברי המועצה היא לרוב אוטומטית. 10

במיוחד , הקואליציה הרחבה מאפשרת קבלת החלטות מהירות. 12. מה שמוביל לעתים לביטולן

החלטות אינן . 14. לטותחסרה עבודת מטה וחשיבה אסטרטגית בקבלת ההח. 13. כשהאופוזיציה מפולגת

כיום (ביצוע ההחלטות היה לקוי . לא כל החלטות שהתקבלו בעבר התבצעו. 15. מתקבלות תמיד לטווח ארוך

  ).חל שיפור בנושא

 בשנים החלטות חשובות שהתקבלו במועצת העירהמרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

 –סביון -ההחלטה על הקמת שכונת נווה. ת ספר יסודיסביון ובי-להקים את פרויקט נווה. 1: האחרונות

שידרגה את העיר ונתנה לה את הקידום הכי משמעותי מאז שנוסדה                 , שינוי ייעוד הקרקע מפרדס לשכונה

, "רבין-נווה"הקמה ומעבר לביצוע של שכונת , על תכנון) בתקופת ראש העירייה תמיר שאבי(ההחלטה . 2

).           מזל זרחיה, ד יעקב נחום"עו(וביצוע פיתוח על ידי חברת ניהול חיצונית , של חמש שניםבפרק זמן קצר 

 זו גם -בליווי קיצוצים כבדים , )בתקופת ראש העירייה בוכובזה(הפעלת תוכנית הבראה יסודית וכואבת . 3

סגירת בית ספר , ונייםיציאה מתלות בגורמים חיצ, סגירת פרויקטים, פיטורי עובדים: ההחלטה הכי קשה

 כל -) החלטה אותה יזמתי והובלתי(הקמת בית המורשת של יהדות לוב . "4). מזל זרחיה, עופר בוזי(תיכון 

אליו מגיעים אנשים , המוזיאון והמרכז לכל יוצאי לוב בארץ(הקשור בהקצאת הקרקע ובהקמת המבנה 

להעביר את . 6). אצל בוכובזה(ח לטובת העיר אישור תקציבי פיתו. 5). ד יעקב נחום"עו)" (ל"מהארץ ומחו

להעביר  "–) עופר בוזי) (1995בשנת (ס   "ס בשבת מהמועצה להנהלת המתנ"זכות ההחלטה על פתיחת המתנ

לנהל מאבק על . 8). 2005בשנת (להקים בית ספר טכנולוגי בעיר . 7.  ס"תחומי פעולות מהעירייה למתנ

). ליאת שוחט" (להקים את אוניברסיטת דרבי בתחומי העיר. 9. ותוכנית של חלוקת שטחים עם בקעת אונ

הבנייה .  זאת החלטה משמעותית בעלת חשיבות עצומה-יהודה -הפסקת בנייה ציבורית לשכירות באור. "10
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, סגירת פרוייקט הזנת ילדים. 11). זה היה עימות מול הממשלה(הציבורית משכה אליה אוכלוסייה חלשה  

הפניית תקציבים של שיקום שכונות . 12.  יצר עימות מול התושבים-ספר יסודי -מחלקת הנוער ובית

).  ד יצחק בוכובזה"עו" (יהודה-לא לקבל ילדים עולים אתיופיים נוספים באור. 13. לתשתיות בלתי נראות

. יהמתוך כוונה לשדרג את האוכלוסי, )  דונם400(יהודה -סיפוח שטחים ללא שיפוט בצומת סביון לאור. "14

' תוקעת דגל'יהודה -מתוך ראייה אסטרטגית שאור, יהודה-פנקס לאור-ההחלטה על ייזום סיפוח רמת. 15

  ).תמיר שאבי" (התקבלו מתוך ראייה אסטרטגית) האלה(ההחלטות . באזור צומת מסובים

לקדם תוכנית בנין עיר : רבין-אזור נווה"על " החלטה אסטרטגית. "1: ההחלטות שהיה קשה לקבל

שהיו , להתמודד עם פינוי אדיר של אוכלוסייה קשה וותיקה במקום). כפר ערבי נטוש(פנות את המקום  ל-

. קביעת אזורי רישום בניגוד לציפיות האוכלוסייה החדשה בנווה סביון. 2. לה ציפיות רבות בתמורה לפינוי

 דירות 1,500 מתוך 400 הקצאת. 3. האוכלוסייה התארגנה נגדי בצורה מאורגנת וניסתה למרר לי את החיים

הייתה ביקורת קשה מצד אלה שלא . בעדיפות לתושבי הישוב, רבין לזוגות צעירים-ראשונות בשכונת נווה

 השכלה לאנשים -' תהילה'לסגור את פרויקט . 4. נכנסו לפרויקט ולא הייתה להם יכולת לקנות במקום

תמיר " (קושי שהתוכנית לא אפקטיביתלמרות ה(הבנתי . היה קשה מול התגובות הציבוריות. מבוגרים

הדחת . 8. ס"קיצוץ בתקציב החינוך והמתנ. 7. פיטורי עובדים. 6. הפעלת תוכנית הבראה מעמיקה. 5).  שאבי

" מילגם"ההחלטה להכניס את חברת הגבייה . 9) עופר בוזי) (1994/5החלטה של תמיר שאבי (סגנים 

החלטות בענייני . 10). ד יעקב נחום"עו") (בר היא כן מתפקדתבסופו של ד("וההתנגדות שהייתה לה , לעירייה

 התנגדות של -החלטה להקים את אוניברסיטת דרבי . 12. החלטות הקצאת קרקע. 11. הנחות במסים(מסים 

לא צפיתי , יהודה-בהחלטה לא לקבל ילדים עולים אתיופיים נוספים באור. "13). ליאת שוחט(בעלי העסקים 

  ).ד יצחק בוכובזה"עו" (עיתונאיםאת ההתנגדות של ה

גביית . "מתמקדות בנושא הנחות מגביית ארנונה, אשר צוינו בניהול העיר, החלטות כושלות

גילה " (והקצאת קרקע שלא לפי דין לעמותות שונות) ראה להלן, "משיח"מקרה ( מחיקת ארנונה -הארנונה

זה לא פשוט להתמודד . תה בעיה לגבות ארנונהוהיי, בעיר השתלטו על קרקעות גם גורמים פליליים). "אורון

לפי משרד הפנים זאת החלטה כושלת שאינה , אם ראש העירייה הגיע אתם להסדר שלא לפי החוק. מולם

 לא עשה -לא עשה מול המשפחות האלה דבר ) כולל מנהל מקרקעי ישראל(אבל אף אחד עד אז , לפי הכללים

  ).יוסי ברון" (? האם זאת הצלחה או כישלון,ואם בוכובזה הגיע עמם להסדר. לפינויים

לחצים רבים מצד .  החוסר בתקציבים-החוסר בכל . "1:  בעירקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות

הצורך למצוא כסף למגוון צרכים ולקבוע בין . בצד הצורך לספק צרכים רבים בזמן קצר, גורמים שונים

זה גזל את זמני . ו קשים כספיים במהלך כל הקדנציההי). "ד יצחק בוכובזה"עו" (סדרי עדיפויות שונים

 –המצב הכספי הלא טוב ). "תמיר שאבי" (והסיח את דעתי ואת האנרגיה שלי מתהליכי הפיתוח העיקריים

כאשר העירייה ). "יובל אמיר" ( המחסור בתקציבים ובמשאבים-בשנים קודמות ). "דוד יוסף" (הגירעון

לחצים של גורמים . "2). ד עוזי אהרון"עו" (ה על קבלת ההחלטותחוסר התקציב מקש, נמצאת בהבראה

לחצים של גורמים . "3). ד יצחק בוכובזה"עו" (כולל איום ברימון רסס שכמעט הביא להתפטרותי, אלימים

חבר מועצה שמחזיק (של חבר מועצה כלשהו ' יבלות'כשדורכים על ... פוליטיים וגורמים אינטרסנטיים

השאלה של הנבחרים : הלחצים הפוליטיים). "יובל אמיר)" (באופן לא חוקי) ילדים-גני( גנים 8 עד 7למשל 

במובן ). סעדון-רמי בן" ( איך תצטייר ההצבעה שלו בעיני הציבור-מהי הנגזרת של ההחלטה בפן הפוליטי 

את כשיש חוסר שוויוניות בהקצ. "4). יובל אמיר" (לשמור על קואליציה"יש קושי לקבל החלטות ו, זה

הפער בין אוכלוסייה . "5). ד עוזי אהרון"עו" ( כשיש חוסר איזון משיקולים פוליטיים ואחרים-משאבים 

. כשהחלשים חושבים שאתה מקפח אותם,  החיכוך שנוצר–.  שכונות ישנות מול חדשות-חזקה לחלשה 

האוכלוסייה  ").ד יצחק בוכובזה"עו" (החלשים לא תמיד מבינים שהאוכלוסייה החזקה מחזקת גם אותם

).  איציק דדוש" (יש חשדנות באוכלוסייה. אולם התושבים הם פסיביים, מאוד רגישה למה שנעשה בעירייה
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זה ). שאני מברך עליה(של חשב מלווה ' המסננת'ו) משרד הפנים(התלות בגורם הכספי ובגורם המאשר . "6

חברי מועצה לא . "8בקבלת ההחלטות חוסר שיתוף . 7). דוד יוסף" ( הקושי של הביורוקרטיה–לוקח זמן 

כפי שמופיע בפקודת , המבנה החוקי של תהליך קבלת החלטות. לוקחים חלק פעיל בקבלת ההחלטות

העובדה שחברי מועצה אינם עובדי המועצה מונעת מהם להתעמק . פוגם בתהליך קבלת ההחלטות, העיריות

 ומי שגורם בעצם לקבל החלטות אופרטיביות .בתחומים השונים ולבצע עבודה יסודית לפני קבלת ההחלטות

ד הלל "עו" (והצוות המקצועי) אם ישנם כאלה(הם או ראש העירייה או חברי קואליציה שמכהנים בשכר 

אפילו לפני ישיבות , בין ראש העירייה לראשי הסיעות, החלטות מתקבלות בחדרי חדרים). "קורנפלד

בכדי , הייתה לגביהם הסכמה קודם לכן ושלא נסגרובישיבות ההנהלה נדונים נושאים שלא . ההנהלה

קשה להציג את : "קבלת החלטות במהירות ובלחץ זמן. 9). ננה חן" (להביאם בצורה מוסכמת למועצה

ישיבות נערכו ). "סעדון-רמי בן" (אין למקבלי ההחלטות את המידע די זמן לפני הדיון. התמונה הכללית

כשלא הבנתי משהו ביקשתי .  ימים לפני ההצבעה10 התקציב מועבר ספר. והסתיימו לעתים בתוך עשר דקות

הסתכלי על הסעיפים הרלוונטיים לתחום אחריותך ואם : "עצות מחברי מועצה אחרים ותשובתם הייתה

₪  מליון 160-נוצר מצב בו אני מצביע על כ). "ננה חן" ( את מצביעה בעד התקציב-קיבלת מה שהובטח לך 

  ).רואיין מקומימ" (מבלי לדעת על מה

  

  : פירוט מאפייני קבלת ההחלטות העירוניות

  

כי קבלת ההחלטות בעירייה מאופיינת בחשיבה ,  נטען מחד– נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.3.1.1

מקיימים דיונים ובודקים נתונים "אנחנו . בעבודה שיטתית ומתוך רצון לענות על צורכי הציבור, לטווח ארוך

יש לעבוד בצורה שיטתית ולהתקדם . 'שיקום שכונות וכדו, בנייה חדשה ואיכותית: כגון, ן כדי לקדם חזו-

את , את המהווים, שמענו את כולם. אלא מה נחוץ, לא חשוב מה כל אחד אומר או רוצה. שלב אחר שלב

רוב " ש,נטען גם). ד יצחק בוכובזה"עו)" (של התושבים(ועשינו את התמהיל הנכון בין הצורך לרצון ' העם'

למעט החלטות שיש בהן גוון , ההחלטות נשקלות מתוך ראייה ציבורית רחבה על ידי כמעט כל חברי המועצה

מענקים : גם אם הן קשורות לאנשים או למוסדות מסוימים ושיש להן שייכות פוליטית כגון. פוליטי כלשהו

ההחלטות טובת הציבור היא ברוב ). לפני החשב המלווה ולפני כשמונה שנים, זה היה בעבר(לעמותות 

  ). עופר בוזי" (אחד או ברוב גדול-ורוב ההחלטות עוברות פה, הבסיס להחלטה

גם אם הן במהותן לטובת , רוב ההחלטות הן החלטות פוליטיות"ש, הדעה הרווחת היא, אולם

. צועייםהן נשענות על מידע שמתקבל על ידי גורמים מק, ההחלטות בוועדות הן יותר מקצועיות. התושבים

גם בהן חלק מההחלטות , בחלק מהוועדות. שם יש יכולת לקבל את מירב המידע בטרם קבלת ההחלטה

-רמי בן" (היא ועדה מקצועית יותר, ועדת תנועה מנגד. למשל,  ועדת שמות-מושפע מן הפוליטיקה הפנימית 

ו הפוליטית או חבר המועצה ממקם את עצמו בקבלת ההחלטות לפי תועלת"ש, הובאה תפישה). סעדון

ההחלטות הן פונקציה של אופוזיציה "וש, )יובל אמיר" (האישית או לפי מקומו בקואליציה או באופוזיציה

  ). ד עוזי אהרון"עו" (מול קואליציה ומי שבקואליציה מחויב לראש העירייה

) שרעשרה חברים מתוך חמישה ע(קואליציה רחבה "יש ) דוד יוסף(שלראש העירייה הנוכחי , הובהר

לא , האופוזיציה לא בולטת...  ההחלטות עוברות בקלות- אין לכן כמעט דיונים סביב נושאים מהותיים -

כיון שכל חבר , ר אופוזיציה"אין יו).  בספק1,  חברים באופוזיציה4(מתנגדת להצעות ולא שואלת שאלות 

יה לא מאפשר לאחרים לייצג ולכן אף חבר אופוזיצ, אופוזיציה מתמודד או מתכוון להתמודד לראשות העיר

 -ניתן היה להציג עמדה מגובשת . ר אופוזיציה אפשר היה להפיל החלטות"אם היה יו. אותם באופוזיציה

). ננה חן" (היום לכל חבר אופוזיציה יש דעה שלו ואין שיתוף פעולה בין החברים. הדיונים היו יותר עניינים

כאן גם באה לידי ביטוי . בים כדי לאשר את ההחלטותבמועצה יוש, ההחלטות מתקבלות בוועדת הנהלה"
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לאחר ששומע , ראש העיר מקבל החלטה. הישיבה היא מסודרת יותר, בוועדת ההנהלה. עמדת האופוזיציה

" והכל מובא לאישור המועצה, אולם כבר כשנה אין ישיבות הנהלה, יש יותר תהליך של שכנוע. את האנשים

 זה פועל יוצא של -בשנה וחצי האחרונות אין ישיבות של ועדת ההנהלה " שכי העובדה, צוין). איציק דדוש(

אבל עדין ראש , אין לכן קואליציה יציבה. שמתחשב פחות בדרג הפוליטי, התנהלות ראש העירייה הנוכחי

 הצורך לשתף פעולה -זה בגלל התקופה של ערב בחירות . העירייה מצליח להעביר את החלטותיו במועצה

  ). עופר בוזי" (ברי המועצהבעתיד עם ח

אם הקואליציה חזקה ומגובשת ומקיימת את : "כינוסן של ישיבות ההנהלה נאמר-בהתייחס לאי

- רמי בן" (אם הקואליציה חלשה יש מקום חשוב לישיבת ההנהלה. אז אין צורך בישיבת הנהלה, ר"רצון היו

כאשר נושאים מסוימים , ת רצויותישיבות הנהלה הן לעתים פחו: "ולדבריו של ראש העירייה). סעדון

לעתים זה אפשרי לצמצם ישיבות הנהלה ) אך(, היו בעבר יותר ישיבות הנהלה. יכולים לדלוף החוצה

לאחר הבחירות ובשינוי . אין הבדל בין ישיבות מועצה לישיבות הנהלה. כמו בחירות, בתקופות מסוימות

. ניתן יהיה לקיים ישיבות הנהלה) תו להחלטהשניתן לסמוך על שיקול דעתו ועל תרומ(ההרכב האנושי 

בהרכב אנושי אחר יהיה יותר קל לשבת בתהליך קבלת החלטות ולעשות סיעור מוחות לא רק עם אנשי 

הוא היה סוגר את הדברים . גם בוכובזה לא קיים הרבה ישיבות הנהלה"ש, ונאמר). דוד יוסף"  (מקצוע

 -  2005-ב,  שתיים- 2004בשנת :  היו תשע ישיבות הנהלה2007 עד 2004מיולי . בישיבות משלו בקואליציה

צריך להביא נושאים . לדעתי ישיבות הנהלה זה מיותר.  שלוש- 2007ובשנת ,  שתיים- 2006-ב, שתיים

דוד " (יסגור את הדברים לפני  עם חברי הקואליציה, אם יש בעיה, וראש העירייה, ישירות להחלטת המועצה

) רק(היו ישיבות הנהלה "ו,  עירייה אחרים לא התקיימו ישיבות הנהלה באופן קבועגם אצל ראשי). חמאני

לעתים יש . כדי שחברי הנהלה שהם רוב הסיעות ידעו את הנושא ולא יתנגדו, בנושאים בעייתיים ומורכבים

  ).תמיר שאבי" (יש לעתים תגובה אוטומטית של התנגדות, כשלא מבינים. ידיעה-התנגדות שנובעת מאי

וחברי הקואליציה נדרשים להצבעה ) מעמיקה(אין חשיבה "שבקבלת ההחלטות , התרשמות היאה

לא מתעניינים ומצביעים אוטומטית בעד או , חברי המועצה לא שואלים. אוטומטית ואינם שואלים שאלות

קיימות אולם הן כן מת, לא כל חברי המועצה מגיעים לישיבות ומספר ישיבות בוטלו בגלל חוסר קוורום. נגד

חברי . ניתן לספור על יד אחת את ההצעות לסדר ושאילתות שחברי המועצה יזמו). לפי החוק(כעבור יומיים 

, הובהר). ליאת שוחט" (כולל אני, המועצה אינם מודעים לכלי הזה שיש בידם וכמעט ולא משתמשים בו

שההחלטות , ושה היאהתח). יובל אמיר" (מעטים מחברי המועצה שואלים שאלות ענייניות בנושא"ש

החלטות מתקבלות די אוטומטית וחברי המועצה לא . לא מבטאות דיונים מעמיקים"המתקבלות בעירייה 

הם מסתמכים בעיניים עצומות על חוות הדעת של היועץ . כך מבינים במה שהם מצביעים עליו-כל

וזה גם הגיע , צים לשמועש ניתנות בצורה שעונה למה שהם רו"ולפעמים חוות הדעת של היועמ... המשפטי

  ). רוית קלפנר" (למבקר המדינה

של ראש העירייה וגם של המערכת ' חותמת גומי'חברי מועצה הרגישו בתקופה ארוכה שהם "ש, צוין

הרגשנו שתוכניות כבר מתחילות לצאת לפועל ורק אחר כך . רים" בעיקר בנושא אישור תב-העירונית

חברי המועצה לא תמיד יודעים על מה הם "ש, אך גם הובהר. )עופר בוזי" (מובאות לאישור המועצה

 אלה אנשים שבוחרים אותם ולא מייעדים אותם לתפקיד בצורה -הם חסרים לעתים ידע  . מחליטים

הם אנשים טובים ) חברי המועצה(האנשים . שעה, הם גם באים לחצי שעה. מקצועית ובהכנה מראש

זה הליבה של כל ארגון ולעתים , למשל, התקציב. מסוימתאבל הם צריכים לעבור הכשרה , ואכפתיים

בעבר . כל אחד רואה רק את הנושאים הרלוונטיים שלו. לא מתעמקים בנושאים. מחליטים עליו בדקות

) על התקציב(כיום הדיון . כינסו את חברי המועצה ליום רצוף לקראת קבלת ההחלטות על התקציב השנתי

וחלקם , רוב חברי המועצה לא יורדים לעומק המשמעויות). "דוד חמאני(" לא נעשה בצורה שיטתית ורצופה

ולא כולם מבינים את הנושאים , לא כולם רואים את התמונה בכללותה. גם לא מסוגלים להבין את הדברים
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רובם לא . אך חלק לא מתעניין בלהיכנס ללמידה של הנושאים', חבר מועצה'מספק אותם התואר . הנדונים

בגלל הקושי של חלק . מר לפני הישיבה ולחלק אין כלים להכיר את הנושאים הנדוניםלומד את החו

לדברי , יחד עם זאת). נורית שולמן" (מי שמנווט את העשייה ואת ההחלטות זה הדרג המקצועי, מהנבחרים

בתהליך קבלת החלטות חברי : "אך לדעתו, "חברי המועצה שואלים שאלות לפני הישיבה: "ראש העירייה

, שכשחברי המועצה מתעמקים בדיון, הובעה ההערכה, אולם). דוד יוסף" (ועצה צריכים להתבטא יותרהמ

הנושא הופך להיות מוצר עם תוספות של שיקולים פוליטיים ואחרים ולא , עם התמשכות התהליך"אז 

  ). סעדון-רמי בן" (החלטה רציונאלית נטו

והם ,  דיון בוועדת התמיכות) יהודה-באור(ם לא נראה שיש ש"ש, על התנהלות ועדות המועצה נאמר

וההחלטה על , יהודה בכלל לא מגיע חומר מהרשות-מאור. בכלל לא מעבירים חומר בנושא פטור מארנונה

). רוית קלפנר)" (5' י(פטורים לעמותות מתקבלות בסופו של דבר רק על ידי משרד הפנים לפי הקריטריונים 

בשנת : הפנים מציינים את הליקויים הבאים בהתנהלות המועצהדוחות הביקורת המפורטים של משרד 

וכך ( לפקודת העיריות 206 מועצת העירייה אישרה את התקציב הרגיל לאחר המועד הקבוע בסעיף – 2003

העירייה ". דבר זה נעשה באופן שיטתי והעירייה עוברת על החוק מידי שנה). "2007 - ו2004גם בשנת 

ח המפורט לא הובאו לדיון בפני "ח הכספי והדו"הדו. א תקציב במסגרת התקציבמעבירה תמיכה לגופים לל

. בתוספת השניה לפקודת העיריות) י (52אין הקפדה על רישום מלא של פרוטוקולים כנדרש בסעיף . המועצה

. ידי מועצת העירייה והממונה על המחוז-ר לפני אישורו על"רים בהם החלו בפעילות בתב"ישנם מספר תב

פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם מונחים על שולחן . כמתחייב בתקנות העיריות,  ועדת קניות בעירייהאין

חובה על העירייה להזמין את , י החוק"עפ. י תקנות הסדרים במשק המדינה"מועצת העירייה כנדרש עפ

היועץ המשפטי . ועדת הנחות וועדת תמיכות, ועדת כספים, ועדת מכרזים, היועץ המשפטי לישיבות המועצה

מועצת העירייה איננה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו . לא השתתף בכל הישיבות כנדרש

ישנן ועדות אשר לא התכנסו בתדירות הנדרשת ). 2007כך גם בשנת (בדוחות הביקורת של מבקר העירייה 

אין . דת הביקורת לא התכנסה כלל וע- 2004בשנת ). 32ראה נספח  (2007, 2006 , 2004וכך גם בשנים (בחוק 

קיומן של -פנתה בכתב לראש העירייה על אי) חן(חברת מועצה ). 2007כך גם בשנת (ועדת קניות בעירייה  

למבקר , למנהל האגף לביקורת במשרד הפנים, בהעתק לממונה על המחוז, ישיבות מועצה על פי החוק

מונה על המחוז על התנהלות לא תקינה בניהול וכן התלוננה למ). 3/9/07מכתב מתאריך (הפנים ועוד 

ובהעדר , חברי המועצה אינם משתתפים באופן סדיר בישיבות המועצה). 5/3/08מכתב מתאריך (הישיבות 

ראש העירייה החליט להדיח חבר מועצה מהקואליציה ). 4/3/08, ישיבת מועצה(קוורום הן גם מתבטלות 

החלטה זו גם זכתה לסיקור . שיבות של הוועדות בהן הוא חברבגלל אי התייצבותו לישיבות העירייה ולי

  ).19/6/08, אונו-ראה גם גל גפן(בעיתונות המקומית 

ממעטים , שחברי המועצה ממעטים לדבר ביניהם כקבוצה, מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם

ות איננו של לימוד שתהליך קבלת ההחלט, ניתן להתרשם. לדון בנושאים לעומק וממעטים לתרום מניסיונם

, הדיון.  לאישור או לדחייה של ההחלטה-אלא לצורך הפרוטוקול , הנושא וליבונו לקראת קבלת החלטה

תוך כדי ניסיון להשיג רוב להחלטות , אלא תהליך של קבלת החלטה פורמלית, איננו של פתרון בעיות, לרוב

ומבקשים להוסיף , ינם ענייניים מספיקחלק מחברי מועצה א. שהוכנו מראש ומובאות רק לאישור המועצה

בלי להתייחס לנושאים הנדונים בצורה ממוקדת , דעות וכדומה, לפרוטוקול דברים הקשורים בברכות

חבר מועצה תיאר , למשל. במהלך הדיונים אובחן עירוב של נושאים אישיים ולא ענייניים. ומהותית

ישיבת ( והודה לנוכחים על ההתעניינות בשלומו בפרוטרוט לפרוטוקול את האירוע הרפואי שעבר לאחרונה

אולם חברי מועצה מסוימים כן מגלים אחריות , לרוב חסר דיון ענייני ומעמיק בכל החלטה).  6/7/08, מועצה

מתן היתר : "בדיון בנושא, למשל. ומבקשים להתעמק לפני קבלת החלטה, וגישה רחבה בחלק מהנושאים

שנהיה חשופים לתביעות ", הביע חשש מיצירת תקדים) גוטמן(ר מועצה חב, "'שיזף'ס "להפעלת צהרון בבי
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אולם , ס אחד והנהגת הורים אחת"אמנם יש כאן החלטה שמדברת על בי. מגורמים שונים המעורבים בנושא

, הוא ביקש לבצע בדיקות של ההשלכות והמשמעויות המשפטיות". יש לקחת בחשבון את ההשלכות שלה

ביקש שנציג החינוך בעירייה ) מוטעי(חבר המועצה , "פתיחת צהרון: "יון בנושאבד. לפני קבלת ההחלטה

חברי , "היטל שמירה: "בדיון בנושא). 19/5/08, ישיבת מועצה(יהיה שותף בוועדה המקצועית של המכרז 

, "הפעלת חברת שמירה בעיר: "ובנושא. ביקשו בחינה מעמיקה של נושא ההחלטה) למשל, שוחט(מועצה 

אלא גם בדאגה לנוער ובייזום , ציינה שהטיפול בפשיעה בעיר צריך להיות לא רק באכיפה) חן(עצה חברת מו

  ). 3/3/08, ישיבת מועצה(פעולות לנוער 

באופן (שחברי מועצה מטילים ספק בחלק מההחלטות והם שואלים את היועץ המשפטי , ניכר

. רי המועצה אינם מפגינים רצינות דומהאולם חלק מחב, האם ההליכים תקינים והאם נעשים כחוק, )קבוע

שצרכים , נראה גם. נרשמים כנוכחים לצורך הפרוטוקול ויוצאים מיד, ישנם כאלה שמגיעים לישיבה באיחור

 דקות המגיעות לה 10-ביקשה לדבר ב) שוחט(כשחברת המועצה . אישיים קודמים לעתים לעבודת המועצה

אני . הישיבות יהיו לאחר תפילת ערבית"ש, ביקש לפרוטוקולו) דדוש(התרעם חבר המועצה , על פי התקנון

הוא ביקש לזרז את ". אנחנו נשב כאן עד תשע בערב, עשר דקות את ועשר דקות אתה. צריך להתפלל

" כי אני צריך להתפלל, אני מבקש שבעתיד הישיבות יהיו בשמונה בערב. תנו לנו להצביע וללכת. "הדוברים

החברים ". הולך להכין קפה: "באחת הישיבות חבר מועצה ביקש להתעכב לרגע). 19/5/08, ישיבת מועצה(

בדיון . חלק מחברי המועצה לא עוקבים מספיק על מהלך הדיונים). 6/7/08, ישיבת מועצה(המתינו לשובו 

שכבר אושר קודם לכן ומשום , ר"נזעק חבר מועצה וביקש להעיר הערה על תב, "רים"אישור תב: "בנושא

וביקש להוסיף , אשר כבר סוכם והוחלט, הוא ביקש לחזור לדיון בסעיף קודם.  שם לב לכךמה הוא לא

חברי מועצה לא מגיעים לעתים לישיבות ). 12/6/08, ישיבת מועצה(ר הקצאת סכום לתיקון מדרכות "לתב

בת ישי(מכיוון שלא היה קוורום , ישיבה מועצה ננעלה בלא שהחלה. וכתוצאה מכך הן מתבטלות, שנקבעו

בישיבת . יש גם חברי מועצה שלא משתתפים באופן פעיל בישיבות המועצה וועדותיה). 4/3/08, מועצה

עקב , אשר איננו משתייך עוד לקואליציה, )אלמליח(ר על הסרת סמכויות של חבר מועצה "מועצה הודיע היו

  ).12/6/08, ישיבת מועצה(התייצבותו לישיבות מועצת העירייה ובוועדות בהן הוא חבר -אי

  

ההחלטות ברשויות המקומיות הן על פי רוב ריכוזיות "ש,  הובאה התפישה-  מנהיגות מקומית 4.3.1.2

יש בדרך כלל תהליכים שמוביל "וש, )ד עוזי אהרון"עו" ( ראש הרשות-ומשקפות את רצונו של איש אחד 

מי שמוביל בעיקר את . לעדיהאו גם ב) ר הסיעות שהן בקואליציה"יו(ראש העירייה יחד עם הנהלת העירייה 

ראש העיר הפך "ש, הובהר גם). עופר בוזי" (שכשרוצה הוא מצליח להעבירן, ההחלטות הוא ראש העירייה

אין בעצם משמעות לסגן ראש . הוא ממנה את הפונקציות העיקריות, יש לו אוטונומיה. כיום ליותר עצמאי

הצעת חוק לא להאציל סמכויות ,  כארבעה חדשיםלפני, אפילו, שר הפנים העלה. עירייה או לחבר מועצה

שראש העירייה הוא המוביל את קבלת , מוסכם). מרואיין מקומי" (ל העירייה"אלא רק למנכ, לסגנים

 התחלפו 1978מאז שנת . זו תלויה בתרומתם של המנהיגים המקומיים" הובלה"אך , ההחלטות העירוניות

. 2. 2007-1998, 1993-1978: בשנים, ד יצחק בוכובזה"עו. 1: כדלקמן, באור יהודה שלושה ראשי עיריות

  ). 2008נבחר שוב בבחירות בשנת  (2008-2007: בשנים, דוד יוסף. 3. 1998-1993: בשנים, תמיר שאבי

כאשר , באה) בניהול העיר ובדרך קבלת ההחלטות(הפריצה קדימה "ש, התפישה היא: בוכובזה ד יצחק"עו

ל "והוא מינה מנכ, כובזה הייתה בקדנציה השנייה שליטה מאוד חזקה במועצהבו) לשעבר(לראש העירייה 

, המטה? השאלה היא רק מה בא קודם. כך שהוא התפנה לממש את חזונו, מקצועי חזק וצוות מקצועי טוב

לבוכובזה היה כשרון לגייס אנשים מקצועיים וטובים ). "יוסי ברון) (ראש העירייה" (?או מי שממנה אותו

בוכובזה נתן לאנשי "ש, בנוגע להתנהלותו מול הדרג המקצועי צוין). תמיר שאבי" (את העבודה שלושיעשו 

ל "כשקיבלנו את חוות הדעת המקצועית של המנכ. המקצוע את הלגיטימציה להגיש הצעות למועצה
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. צמו הוא השיב בע-בוכובזה לא נתן לדרג המקצועי להתבטא בישיבות ) אך... (ההחלטות עברו, והגזברית

בגלל "ש, צוין). ליאת שוחט" (הוא ניווט וקבע לדרג המקצועי ובדק וביקר את הנתונים המקצועיים שקיבל

. הייתה דרך התנהלות קבועה של המשכיות, ) שנים4- קדנציות ברצף ועוד  כ3(רצף הכהונה של בוכובזה 

טרם הכרזתה של אור  (27לפני היבחרו לראשות המועצה בגיל ). מזל זרחיה" (מישהו שמכיר את הנפשות

חל שינוי בהחלטות שקיבל לאורך , לדבריו.  שנים4ד בוכובזה כחבר מועצה במשך "כיהן עו, )יהודה לעיר

. בקדנציה הראשונה האופוזיציה הייתה נוראית... בגיל צעיר ההחלטות הן יותר בנושאים שוליים. "השנים

הייתי צריך להתמודד אתם . ננתי נגדם במשטרההלכתי והתלו. 'ראש בראש'הלכתי אתם . כאן אולי טעיתי

-הבנתי שאי. הניצחון וההישגים אינם מספיקים, הניסיון. בכלים קונבנציונאליים ולא לשבור את הכלים

אנשי '/ ' אנשי צללים'אלא באמצעות , שהוא יריב של האופוזיציה, אפשר לפתור משבר באמצעות איש שלך

, יותר נכונות לדבר, הייתי צריך להפגין יותר מתינות. צעים משפטייםפיזרתי אותם לעתים גם באמ. 'ביניים

למדתי שבתעמולת בחירות אל . למדתי שאני יכול ללמוד מכל אחד. להקדיש יותר זמן ולפעול פחות בלחץ

בתוקף אישיותי , אני יצרתי התנגדויות ואתגר להתנגד לי. קשה לשכנע. אלא יש להעביר מסרים, תשכנע

...  התמודדות עם הבעיות מהמרכז ולא עם כל הבעיות יחד-' הרחבת הנתיב המרכזי '–ה שלי הגיש. הדעתנית

אולם למדתי , בקדנציה השנייה ניסיתי לעזור לכולם. בקדנציה הראשונה כלל לא התעסקתי בבעיות פרט

להגיד אני באופיי אדם שלא יכול ). תושבים עם בעיות פרטיות(להתחמק מהם : למדתי לקח. שזה לא מצליח

  ). ד יצחק בוכובזה"עו"  (לא

הסגנון . בוכובזה היה מעורב בדרך כלל וידע בדיוק מה מתרחש בכל מקום"ש, התפישה הרווחת היא

סגנון . להקל על אוכלוסייה קשה: אך ברוח המדיניות שלו, ההחלטות שלו היו מסודרות. שלו ריכוזי מאוד

' שליפות'אצל בוכובזה היו ). "נורית שולמן" (חלטותהיה נתון ליותר לחצים בקבלת ה. איש מטה, ריכוזי

. היה מביא את הדבר להחלטתה, ואם זה היה מצריך את מועצת העיר, החליט על דבר מסוים. אישיות שלו

לא ביזר סמכויות וקיבל החלטות . בוכובזה הוא סוליסט. לא שיתף תושבים. היה מחליט לבד, אם לא

. וכל נושא שמובא להחלטה מתקבל, רה מסורת שלא מתעמקים בנושאנוצ, כשכינס ישיבות מועצה. בעצמו

" התנהלותו בקדנציה הקודמת הייתה מאוד לקויה בנושא קבלת החלטות. המסורת הזו עברה מדור לדור

נושאים לדיון : למשל. הריכוזיות באה לידי ביטוי בהחלטות שלו. בוכובזה היה מאוד ריכוזי).  "דוד יוסף(

הוכנס סעיף לדיון בוועדה בראשה , למשל. הוכנסו שלא בידיעתי, אשה עמדתי בעברבוועדת התנועה בר

) בוכובזה(ראש העירייה . בלי שראיתי תוכניות בנושא בעבר,  הקמת חניון לאוניברסיטת דרבי-עמדתי 

ל ניהל את הדיון בעצמו ללא "אולם המנכ, פיזרתי את הוועדה. החליט להכניס את הנושא לדיון על דעתו

פסלו בדיעבד את , היועץ המשפטי ומבקר העירייה. ות חוקית והעביר החלטות בידיעת ראש העירייהסמכ

  ). ננה חן" (הדבר מצביע על דרך התנהלותו של בוכובזה. הישיבה ואת החלטותיה

וברמת השליטה פחות מבזר , המרכז אצלו כמעט את כל ההחלטות, בוכובזה איש ריכוזי"

על בסיס הידע האישי , ללא התייעצות עם מספיק גורמים, את ההחלטות בעצמובוכובזה קיבל ... סמכויות

בנושאים סבוכים ההחלטות יכלו . ההחלטות היו לעתים מהירות ובנושאים שולים ולא בעייתיים. שלו

מה שאפיין את בוכובזה , בניהול השוטף... בהחלטות' חתך'היה מהיר ו, הוא שלף לעתים. להתעכב מאוד

את רוב הדברים ידע או חשב . הוא לא התייעץ עם אנשי מקצוע באופן משמעותי. ' הוא שיהיהמה שהיה'הוא 

הוא עבד על .  שנים שראש עירייה23-בסך הכל הוא כיהן כ. שידע ופעל מתוך היכרותו המוניציפלית האישית

ופחות התייעץ , הוא יותר הכתיב מדיניות והחלטות). ד בעיסוקו"עו(בעיקר הידע החוקי , בסיס הידע שיש לו

עם חברי , הוא ידע להסתדר טוב ברמה הפוליטית. גם לא עם הפוליטיקאים, הוא לא התייעץ. ושמע לאחרים

הוא ידע לייצר לעצמו שקט תעשייתי שאפשר לו . הוא ידע לתמרן היטב עם כולם. המועצה ועם הסיעות

מועצה מקומית לעיר /ב של מעברהיהודה ממצ-השאיפה שלו הייתה בסך הכל להביא את אור. לעשות וליצור

הייתה תקופה שמשרד . 'שקט התעשייתי'כדי להשיג את ה, הוא היה נעתר ללחצים פוליטיים. ואם בישראל
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בתקופות אלה הוא העניק הנחות בהיקפים . הפנים שם פחות את ידו על העיריות בנושא גביית חובות

   ).עופר בוזי" (משמעותיים לבעלי עסקים ולאנשים פרטיים

ראש העירייה היה מאוד משמעותי בקבלת . בצורה ריכוזית מאוד, בוכובזה פעל בצורה סוליסטית"

פעל . הוא כפה את רצונותיו על פקידים ועובדים ופיתח גישה משלו למתן הנחות מארנונה. ההחלטות

. רד הפניםל של מש"ץ נגד חוזרי מנכ"הוא תכנן עתירה לבג. תוך התנגשות עם משרד הפנים, עצמאית בנושא

בידיעה ברורה שמשרד הפנים לא יאשר , חילק הנחות לעשרות אנשים בניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים

בשנות השמונים הוא עמד . כך שהיו מתקבלות אוטומטית', מבושלות'בוכובזה היה מביא החלטות ... זאת

ייתה זמנית ובתוך כמה המועצה הלעומתית תמיד ה. בראש מועצה לעומתית והתנהל בתמיכת משרד הפנים

הוא ניצל את יתרון הידע . הוא היה פוליטיקאי חזק ומשופשף מאוד. חודשים הוא הצליח להרכיב קואליציה

בוכובזה ניסה לשכנע בצורה כוחנית את .  היה לו יתרון עצום בכך– 1979כראש מועצה משנת ) המצטבר(שלו 

. הדבר התבטא בעיקר בנושא הארנונה. י עמדתוולהביא החלטות לפ, שהעמדה שלו נכונה, הדרג המקצועי

הוא פעל בצורה מאוד . ד"ידע רב ותעודת עו,  ראש עיר ותיק עם ביטחון עצמי רב-הקושי אצל בוכובזה 

כדי שיוכל , בוכובזה היה נכנע לדרישות של חברי המועצה. דעתנית ולא הסכים לשמוע חוות דעת נוגדות

ד הלל "עו" (יו ורק בהתערבות משרד הפנים נאלץ להתמתןהוא כפה את דרישות... להמשיך לשלוט

הוא נתן תשובות שגם אם לא היו ). ד"עו(בוכובזה היה איש מקצוע ובעל ניסיון "ש, הודגש). קורנפלד

  ). ננה חן)" (ד"כי הוא עו(קשה היה לחלוק עליהן , מדויקות

הוא בדק את הנושאים , הבוכובזה הייתה היערכות מוקדמת לפני ההחלט"שאצל , צוין גם להבדיל

הוא היה מוכן לשנות את עמדותיו הראשוניות גם . אבל גם היה מאוד פתוח לשינויים במהלך הדיון, לפני

הוא היה פתוח , גם אם נראה לפעמים שהוא חסר סבלנות, הוא הקשיב לאנשים. אם צריך, באופן קיצוני

הוא מצא לנכון ליידע ולהסביר לפני , בורכשראה חשש שהחלטה לא תע. הוא היה תכליתי וממוקד. לשינוי

הוא ראה בנו .  הנהלת העיר- המעגל הקרוב -הוא התייעץ באופן קבוע עם הקרובים . קבלת ההחלטה

התייעץ עם אנשי , הוא בחן לעומק. אצל בוכובזה יש חוסר סבלנות לאנשים שלא מגלים הבנה. שליחים שלו

חברי המועצה . 'תסמכו עלי' הגישה הייתה -להציג ולהסביר בשולחן המועצה לא הייתה לו סבלנות . מקצוע

ואז הואשמו לעתים כאומרי הן , כולל בישיבות הנהלה, הקרובים כבר היו בתהליך קבלת החלטות המוקדם

עשיתי זאת בשיתוף . ניתחתי החלטות ככל יכולתי: "ולדבריו). ליאת שוחט" (לרצונו של ראש העירייה

  ).ד יצחק בוכובזה"עו"  ( דבר והצלבנו נתונים בכל תחום בניתוח השוואתיניתחנו כל. אנשים מתאימים

 שנה ומונה לו חשב 28-יצחק בוכובזה כיהן כ. "אך בדרך קבלת ההחלטות שלו היו מספר טעויות

לא קבע מדיניות , הוא התחמק מאחריות.  בעיקר בגביית ארנונה–הוא עשה טעויות בקבלת החלטות . מלווה

 בעלי 300-נמחקו חובות ל, 2007ח מבקר המדינה לשנת "לפי דו.  ובכך נגרם עוול לתושבים,לגביית ארנונה

... הודעתו של ראש העירייה"כי , מבקר המדינה קבע בעניין זה). איציק דדוש" ( תושבים400 -עסקים ול

כרח  הה–ולמעשה היא עוקפת את הדרישה שנקבעה בדין , אינה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין

). 2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת " (לקבל את האישור של משרד הפנים למחיקת החוב

ד "ולטעויות בקבלת ההחלטות שהתקבלו בתקופת כהונתו של עו" כושלות"מספר דוגמאות להחלטות 

לקבל ילדים לא 'בהחלטה : "כולל ראש העירייה לשעבר בעצמו, ידי המרואיינים השונים-צוינו על, בוכובזה

הייתי צריך לארגן לי מראש . לא צפיתי את ההתנגדות של העיתונאים', יהודה-עולים אתיופיים נוספים באור

שהיו מדברים עם , אם היו לי יועצים מתאימים. אבל אני לא בטוח שיכולתי, את התמיכה לדבר הזה

מעולם לא . אך בזה אני חלש. יתכן והדברים היו נראים אחרת, העיתונאים אשר בסופו של דבר היו נגדי

אולם . הייתי צריך למצוא דרך לגייס את העיתונות לטובתי ולהקדיש לדברים יותר זמן... ארגנתי תמיכה

הייתי צריך לגלות יותר סבלנות לתושבים ולעיתונות להשתמש ביועצים . אין מספיק זמן, בעבודה הזו

  ).  בוכובזהד יצחק"עו" (העסקתי יועצים מקצועיים בלבד. לתקשורת
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והוא גם התעלם . בוכובזה קבע הנחה לבעלי עסקים ומחק חוב במחשב ללא אישור משרד הפנים"

 העביר החלטה בוועדה - VOLVOבוכובזה קיבל החלטה לתת קרקע למוסך ). "דוד יוסף" (מהיועץ משפטי

עות צריך להיות למרות שכל נושא על הקצת קרק, בלי להביא את הנושא לישיבת המועצה, לתכנון ולבנייה

 להקים גן ילדים חרדי 2002/3 -בוועדה לתכנון ולבנייה התקבלה החלטה ב. מובא לאישור מליאת המועצה

למרות , ההחלטה התקבלה בלחץ של לב לבייב. יהודה-לילדים שאינם תושבי אור, במקום גן ציבורי

החברים , ר החלטת המועצהאם ההחלטה הייתה מובאת לאישו).  חתימות600-נאספו כ(התנגדות התושבים 

אצל בוכובזה היועץ המשפטי לא היה נוכח בישיבות המועצה והיה לו . היו חושבים פעמים אם לאשרה

אנשי עסקים (' משיח'בהחלטה למחוק חוב ל. אינטרס לא להזמין כלל את הגורמים המקצועיים האלה

. בחיוב אישי₪  מליון 8, כובזה חייב לכןבו. דבר זה היה מכוון. לא היה בדיון יועץ משפטי) מקומיים וחזקים

אולם . הוא הביא את הנושא לדיון בישיבת מועצה ואמר שהנושא לא יבוצע עד לקבלת אישור משרד הפנים

  ). איציק דדוש" (בפועל הוא לא העביר את הנושא לאישור משרד הפנים

ה כבר החלטה היית', משיח'כשהתקבלה ההחלטה של , 2002בשנת "כי , היועץ המשפטי הבהיר

וחשב שיוכל לסגור את הדברים , ד"הנו עו) בוכובזה(אולי כי הוא . אולם לא זומנתי, להזמין יועץ משפטי

נאמר ). ד הלל קורנפלד"עו" ( החוק מחייב להעסיק יועץ משפטי שכיר ובעירייה מונה כזה2001משנת . בעצמו

גזברית העירייה , ראש העירייה, ")משיח("הובאה ההחלטה לתת הנחה בארנונה ולמחוק חוב "שכש, גם

איציק " (לאישור משרד הפנים) את ההחלטה של מועצת העירייה(והממונה על הגבייה לא הביאו את הנושא 

נאמר ") חיוב אישי"ראה גם להלן בסעיף " (משיח"להגנתה של ההחלטה השנויה במחלוקת בפרשת ). דדוש

" מתוך כוונה לשדרג את אזור התעשייה הנחשלההחלטה להקל במס על משפחת משיח הייתה כנראה "ש

הנושא הובא לדיון מתמשך . נמשך כמה שעות באותו סעיף' משיח'הדיון בנושא "וש) ד יעקב נחום"עו(

 רצו לקבל לטובת -חברי המועצה ראו לנגד עיניהם את טובת הציבור). 1993מתגלגל משנת (במספר קדנציות 

ובאשר להיעדר ". היו בו טענות רלוונטיות, ר חוב שגם לחייב עצמוולהסדי₪ העירייה חוב של כמה מיליוני 

ולדבריו של ראש ). עופר בוזי" (לא ניתנה לנושא הזה חשיבות כמו היום"כי  , יועץ משפטי בדיון נאמר

והכל תלוי , התייחסה להקלה בארנונה ומתן הנחה לכמה שנים קדימה' משיח'החלטת : "העירייה דאז

תחליטו מה 'בעניין משיח לא הייתי מגובש מראש ובאתי למועצה עם גישה של . בביקורת משרד הפנים

בפרוטוקול החיוב האישי  מנהלת המחוז ביקשה התייחסות לאחר הוצאת הפרוטוקול . 'שאתם רוצים

תמיר . לאחר תגובתי התנצלה וביקשה התייחסות רק לשתי שאלות. ולאחר שקיבלה פניה בכתב ממתלונן

לא היה צורך לקבל חוות דעת של היועץ . ניסח את נימוקי הבקשה ואת הצעת ההחלטה, כחבר מועצה, שאבי

סמכות זו כפופה לאישור הממונה על המחוז במשרד . אני סבור שהעירייה מוסמכת למחוק חובות. המשפטי

. םללא הצורך לקבל את אישור משרד הפני, יש חופש רב יותר בעניין זה, לעתים, במועצות מקומיות. הפנים

 משרד הפנים לא –. 'טובת הציבור'ממונה על המחוז רשאי לשקול לפי , )9-338סעיף (לפי חוק העיריות 

, מ ראש העירייה בפועל"היועץ המשפטי ידע מראש על ההחלטה והגיב בכתב למ. הגדיר מהי טובת הציבור

כתבו היה העתק למרות שבמ, אולם הוא לא טרח להתריע לפני קבלתה אצל ראש העירייה. לפני קבלתה

  ).ד יצחק בוכובזה"עו"  (לראש הרשות

בוכובזה מאופיין בצורך וברצון לפעול "ש, באשר למנהיגותו והקשר לקידום ענייני העיר נאמר

זה בא לידי ביטוי . בין מצב של תדמית לא קלה לעיר ולהפוך אותה לתדמית חיובית יותר, בשלבי מעבר

אם הייתה . גם על חשבון פגיעה זמנית באזורים ותיקים, ברצון לשדרג את איכות האנשים והסביבה

כדי , היה לחץ של שרים ומוסדות. יהודה-לא פורסם השם אור, סביון-מתפרסמת מודעה לבוא לגור בנווה

כדי שיסיעו בקידום , הפעלה של הגורמים אשר היה לו אתם קשר ישיר, הייתה מצדו. שדברים לא ייתקעו

זה , יתר-בוכובזה פעל בריכוזיות. הואשמו בגישה ריכוזית בקבלת החלטות) יהראשי העירי(כולם . מטרותיו

ושחלק ניכר ) ליאת שוחט" (בוכובזה ראה את טובת העיר"ש, ההערכה היא). ד יעקב נחום"עו" (חלק מאופיו
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: כך גם תחושתו של ראש העירייה לשעבר. מההחלטות שהתקבלו בתקופתו מומש ותרם לקידומה של העיר

  ). ד יצחק בוכובזה"עו" (ההחלטות יושמו והשיגו את יעדיהן בצורה טובה, )כל הביקורת (יחד עם"

לא יכולה להתנהל , דן-כעיר בגוש, הבין שאור יהודה, בוכובזה"ש, במשרד הפנים התחושה היא

הוא קיבל החלטה אמיצה להקים שכונות . הוא ניסה להרים את אור יהודה. בלהסתמך על תמיכות ומענקים

. שיגורו בשכונות ברמה גבוהה) משכילים(יהודה -ת והחליט גם להביא אוכלוסייה חדשה וחזקה לאורחדשו

 אוכלוסייה חזקה ושינה בכך את 30%הזרים אליהן  ', הוא הקים שתי שכונות פלוס תשתיות של חינוך וכד

שהיא לא תמיד , זאת החלטה מאוד אמיצה. מחירי הדירות עלו וזה השליך על השכונות הותיקות. פני העיר

י "חלקן נתפסו ע(היה צריך לפנות קרקעות . שבתחילה אנשים לא רצו להגיע לשם, עובדה. מצליחה

יהודה היה מצב שבוכובזה עסק במדיניות ובמהלכים גדולים -באור. זה היה פרויקט לא קל) עבריינים

, ראש עירייה מאוד מנוסה, יהודה-היה באור"ש, וכן נאמר). יוסי ברון" (ל שלו ניהל את השוטף"והמנכ

, בגלל לחצים שהיו עליו, אני זוכר החלטות על מתן פטור מארנונה בחריגה מסמכות). בוכובזה(ותיק , מוכשר

ניסיתי בתקופתי לספח לעיר אזורים ) ובהמשך ליוזמתו. (אך התרשמתי שהוא מנהל את העיר בצורה סבירה

מזל " (כובזה עמד בדרך כלל בכללי המסגרת התקציביתבו"ש, צוין גם). לב-ח גדעון בר"רו" (עתירי הכנסה

בתקופתי עלה אחוז . 2007כשעזבתי את התפקיד עברנו לעודף בתקציב ברבעון הראשון של שנת ). "זרחיה

  ). ד יצחק בוכובזה"עו"  (הגבייה כמעט פי שניים

ונות הוא בשתי הקדנציות האחר. הוא פגע בבעלי עסקים"ש, ביקורת על תוצאות החלטותיו טוענת

. ן ולחצים פוליטיים של דתיים וחרדים"נדל,  קיבל החלטות בנושא החינוך לפי שיקולי קרקע-פגע בחינוך 

 –. אולם הובלטו הפערים החברתיים בעיר, הובאה אוכלוסייה חזקה) נווה סביון(עם הקמת השכונה החדשה 

  ). ננה חן(אקונומית של כל העיר -לא הועלתה הרמה הסוציו

, ראש העירייה לשעבר מצטייר כמי שהקדיש מאמץ רב לפיתוח העיר ופעל בראייה אסטרטגית: יתמיר שאב

הגירעון "כי , הובהר. בלי להתחשב מספיק במסגרת התקציב, אך גם קיבל החלטות ממוקדות במטרותיו

 מזל" ( בראיית אופק ההכנסות הצפויות-בקבלת החלטות בראיה אופטימית , הכספי החל אצל תמיר שאבי

והוא המכתיב העיקרי , דמותו של ראש העיר היא דומיננטית: "ולדבריו של ראש העירייה לשעבר). זרחיה

מול , אצלי זו הייתה הגזמה לכיוון של פיתוח עתידי וגישה מיידית של ביצוע התכנון. של קבלת ההחלטות

יר קיבלה את ההצעות מועצת הע. שזה טוב לציבור ויוצר אווירה מרגיעה, למשל, השקעה ופיתוח צמחייה

העדפתי לוותר בנושאים . ניסיתי לספק את הצרכים של אלה שיכלו להפריע לי. שלי כמעט כמובן מאליו

לא . כדי שאוכל להמשיך לקדם את פיתוח התוכניות שלי, כנסת-כמו הקמת בתי, חשובים לקבוצות מסוימות

לא . רים אתה מקבל המון דיבידנדיםכשאתה נותן כבוד לאח. האגו לא עניין אותי. חיפשתי את הקרדיט

לא חששתי אפילו לסגור מפעל מזהם . חשתי בלחצים של קבוצות שונות ולא הפריעו לי איומים שונים

חברי מועצה לא הסכימו לדון בנושא ועזבו את הישיבה מתוך חשש לחיי . בבעלות גורם הקשור לעבריינים

מבלי , בתוקף סמכותו,  או להסיר את המפגעשר הפנים אישר את ההחלטה לסגור את המפעל. משפחתם

  ). תמיר שאבי" (לא היו לי הרבה מגבלות בקבלת החלטות. לקבל את אישור מועצת העיר

הוא קיבל החלטות אמיצות ולעתים בלתי . תמיר שאבי הוא אמיץ בלתי מחושב"ש, הובאה התפישה

בלי , בל החלטות על הוצאת כספיםהוא קי. 'התגלח על הזקן של העירייה'אך , הוא אדם חכם. מבוקרות

אפשר לייעץ -כי אי, הוא לא התייעץ. הוא פעל בחוסר זהירות ובביטחון עצמי מופרז. שיהיה לו גיבוי תקציבי

שבאו לידי , הוא ידע ליצור סביבו אחדות והוביל לכיוונים מוטעים, תמיר היה חביב ולא יצר אנטגוניזם. לו

הוא סחף אחריו אנשים ללכת אתו . הוא ייצוגי וכריזמטי, ושר דיבורהיה לו כ. ביטוי בהתמוטטות כלכלית

יהודה -אופי קבלת ההחלטות באור"ש, הטענה היא). ד יצחק בוכובזה"עו"  (ולטעות בהחלטות שקיבל

לא היה לו . זה מה שהכניס את העירייה למצב כספי נוראי, )אצל תמיר שאבי(בתקופה שלפני שתי קדנציות 

הוא היה . בלי לבחון נושאים ובלי להתייעץ, וא היה מקבל החלטות בפתקים ובסיכומיםניסיון ניהולי וה
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. לבד ובמנותק, הוא פעל לפי ההיגיון שלו. גם שלא היה מבין בהם, מתערב ועושה בפועל הרבה מאוד נושאים

 המפולת הגדולה הייתה אצל תמיד וההתאוששות הגדולה. הייתה לו קואליציה רחבה וההחלטות אושרו

ע שיזם " בתב-הוא דאג לטווח הרחוק מאוד . תמיר הגזים בקביעת יעדים רחוקים. הייתה אצל בוכובזה

הוא התעמק כמעט רק בחשיבה לטווח ארוך ולא . קוצרים הצלחה של יוזמות שהוא קיבל בעבר, היום. בעבר

  ). ד הלל קורנפלד"עו) (את השוטף" (יום-ניהל בעצם את היום

היה לו חזון ואמונה עצמית , מכבד את הבריות, לבבי, פתוח, עולם הגדולתמיר שאבי הוא איש ה"

 - לעתים זה סיבך אותו . הוא התייעץ יותר והקשיב. גבוהה מאוד ביכולתו להוציא את הדברים אל הפועל

הוא קיבל החלטות , הוא השקיע יותר מאמץ ומחשבה. התייעץ ועיכב קבלת החלטות, הוא הקשיב מדי

הטבע שלו היה לא .  הוא היה אדם שמקשיב-ר שמזמין יותר לחצים על ידי כל הגורמים בתהליך ארוך יות

. ראש עירייה צריך לקבל החלטות ולפעמים גם לא פופולריות. לקבל החלטה לפני ששמע את כל הצדדים

והביא כמעט לשיתוק של , הוא חשש לפגוע באנשים ובקבוצות אינטרס. תמיר לא עשה את זה מספיק

הוא היה . חלק מן התקופה שלו התאפיין בהרבה שביתות ובמחסור בתקציב השוטף... עירוניתהמערכת ה

הוא היה אופטימי מדי . החליט על הנחות במסים ונתן הבטחות פוליטיות, )יותר מבוכובזה(סחיט ולחיץ 

 את ולא נתן מספיק. הוא לא נתן די את דעתו להכנסות השוטות של העירייה מול ההוצאות. בהחלטותיו

כשישב על כסא ראש העירייה . תמיד נקלע למצב של כיבוי שרפות. דעתו לניהול השוטף של הקופה העירונית

אבל ,  הוא הרגיש שיש לו אפשרות כמעט בלתי מוגבלת לקבל החלטות וליישם אותן-וחש ביכולות שיש לו 

אבי התייעץ עם הסגנים תמיר ש). "עופר בוזי" (פחות לקח בחשבון את המשמעויות התקציביות השוטפות

.  מחיקת חובות וסיוע לתושבים יחידים-רוחב ליבו גרר אותו להחלטות לא נכונות . ופחות עם אנשי המקצוע

הוא הצליח בתור מנהל . הוא קיבל החלטות בראיה ארוכת טווח. כל אחד בעירייה עשה מה שהוא רוצה

ההחלטות הלא טובות שקיבל . מול הציבור' נמס'אולם , הוא ידע לקבוע מדיניות. פרויקט שיקום שכונות

  ). דוד יוסף" (נבעו מלחצים של הציבור והעמיקו את הגירעון

. הוא שחקן בודד, ר המערכת"אבל הוא לא היה יו, שאבי תמיר היה יותר צנטרליסט מבוכובזה"

. לא מממנתחורים בתקציבים שהמדינה ' לסתום'היה המון רצון טוב . בשוטף הוא הגדיל תקציבים לחינוך

אהב , האמין במערכת, הוא היה אופטימי מדי. בלי מקורות מימון, היו רעיונות מצוינים. בסוף הכל קרס

. הוא לא התייעץ עם הגזברית וגם לא עם אחרים. בתחום השוטף זה היה כשל גדול. אותה ורצה את טובתה

זיכרון פנומנלי , ליטה גבוההיש לו ק, מבין נתונים כספיים וסטטיסטיים, הוא איש ברמה גבוהה מאוד

היה לו קסם בכך שזכר פרטים . אפשר לעשות הכל לבד-אולם הוא לא קלט שאי. ויכולת ניתוח גבוהה

בעיר שהייתה , היה לו רצון להדביק פערים באופן מהיר. הוא הצליח לקבל דחיות כל הזמן. והצליח לשכנע

והוא לא היה , ת או בכללי המנהל הציבוריההחלטות לא היו מבחינתו תלויות במשאבי המערכ. מקופחת

המאפיין את קבלת ההחלטות של תמיר ). "מזל זרחיה" (הוא הצליח לשכנע יזמים. תלוי במסגרת התקציבית

אבל חלק , היו החלטות לפי החוק.  זה שהסדר בארגון והתכנון מראש של קבלת ההחלטה לא בלטושאבי

, חזרו על עצמם אותם נושאים. שלחלקן לא כולם הגיעו, לי סוףהיו ישיבות ב', בשלוף'גדול מהנושאים היו 

היה . בלי להפעיל תמיד שיקול דעת, הוא קיבל החלטות פזרניות. נושאים לא נחתכו, לא התקדמו בעשייה

מעט מאוד . מבלי להתייעץ, הוא קיבל החלטות לבד. רצון לקדם רעיונות גדולים ללא יכולת ליישמם

  ). נורית שולמן" (א עבד בצורה מסודרת עם הדרג המקצועי ובלט חוסר התכנוןהוא ל. מסמכים נכתבו אז

אבל היה צריך , הוא באופן טבעי נתן אפשרויות להחליט. 'ריכוזיות בלי כוונה'תמיר שאבי פעל ב"

את ההחלטות , בסך הכל. לא היה מספיק מעקב אחרי הביצוע. להשלים את המבוקש במעקב אחרי הביצוע

הוא גילה ידע , חינוך ותכנון ובנייה: בשני סוגים מרכזיים של החלטות. החליט בעצמוהמרכזיות הוא 

ץ נגד רשות שדות "בג, ספרים בנושאים שונים' בלע'הוא . גם ביחס לאנשי המקצוע, ובקיאות מרובים

ו את עצמ' למכור'הוא היה חסר את המגע עם הציבור ואת היכולת . הוא לא היה פוליטיקאי. למשל, התעופה
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הוא מאופיין בצד ... הוא לא הגיע לאירועים שונים והעדיף את העשייה השוטפת. כדי שיבחרו בו, לציבור

הקופה נפגעה , ולכן כנראה. הייתה נטייה לסייע, אם היו ניגשים אליו אנשים ומבקשים סיוע. טוב הלב: נוסף

אם אתה מצליח : "ה לשעברולדבריו של ראש העיריי). ד יעקב נחום"עו" (לב-מהחלטות שהתקבלו בטוב

ואתה לא חייב אפילו לשתף ,  להתייחס לעובדי מועצה בכבוד–. לכבד אנשים זה שווה הרבה מאוד מנדטים

בגלל הקשר המצוין עם חברי המועצה , זה אפשר לי בסיעה של שלושה מנדטים לנהל את העיר. אותם

כן הצלחתי , יסיתי לעשות עם הציבורמה שלא נ. יכולתי לקיים קואליציה עם מחיר כמעט אפסי. האחרים

  ). תמיר שאבי" ( חברי המועצה-עם הסביבה הקרובה 

:          כדלקמן, הטעויות העיקריות שביצע בקבלת החלטותיו הן, לדבריו של ראש העירייה לשעבר

ים לא הערכתי את לוח הזמנ. היו אצלי משברים כספיים גדולים.  התייחסות לנושא הכספי-הכי כבדה . 1"

הנכון למימושן של תוכניות בניין עיר ולהכנסות הצפויות מהיטלי השבחה ועודף היטלי הפיתוח לכיסוי 

הגישה שלי היא . לכן לא נקטתי בזמן בקיצוץ התקציבי הנדרש בהוצאות העירייה. גירעונות העירייה

דלת בסיס אלא מהג, לא מקיצוץ. אלא עם מה שאתה מביא, שדברים מסתדרים לא עם מה שאתה מקצץ

התפישה הזאת מתאימה . בעיקר תוכניות בניין עיר והגדלת התעסוקה, ההכנסות על ידי תהליכי השבחה

חשבתי שהתהליך יהיה יותר מהיר ולא . אבל לא מתאימה לקדנציה של חמש שנים, )אני(לאופיו של אדם 

תמיד . פטימית שליזה קשור בראייה או. מהערכתי הבסיסית, כמעט, ז יתעכב פי שניים"הערכתי שהלו

אין לי . אני פרוייקטור ולא מנהל. זה תואם את האופי שלי. עשיתי תהליכים של התרחבות ומוקדים חדשים

אך זה לא , אתה מצפה שהדרג המקצועי יעשה את זה. וזה לא נכון, כי זה נראה לי קטנוני, סבלנות לניהול

כנסה השנתית של העירייה ולא נתתי לזה את הגירעון היה במאתיים אחוז מכל הה, כשנכנסתי לתפקיד. כך

לא רק לנסות . לחתוך ולקצץ במחזור ההוצאות, הייתי צריך לנקוט במשטר חירום כלכלי. המשקל הראוי

פחות מהמשקל שנתתי לפיתוח , המשקל שייחסתי לנושא החברתי והקשר לציבור. 2. להגדיל את ההכנסות

) אני חתן פרס קפלן על ניהול פרויקט שיקום שכונות(קטים השקעתי במה שידעתי לעשות כמנהל פרוי. העיר

וכמעט ולא ייחסתי , כפי שאני רואה אותם, התמקדתי בתהליכי העשייה. ולא מספיק במה שחשוב לאנשים

התמקדתי בתהליכי פיתוח . דוד יוסף עושה זאת נכון. חשיבות לספק את הרצונות המיידיים של התושבים

מה שגרם לכך שנוצר משטר ריכוזי של קבלת , נהניתי מאוטוריטה מקצועית חזקה. 3.   עירוני ארוכי טווח

זה הכביד על תהליכי . למרות שהייתי ער לכך, לא הצלחתי להתנתק מזה. החלטות אצלי כראש הרשות

בטווח ארוך . קבלת ההחלטות וזה גרם לדרג המקצועי לסגת מול ראש הרשות ולחשוב שאני מבין יותר מהם

אין לי סבלנות לניהול . אלא של קידום פרויקט, זה לא תהליך של ניהול מערכת גדולה, ך נכוןזה לא תהלי

הוא גימד . אלא מתוך כך שהדרג המקצועי נסוג לצערי, לא מתוך רצון לא לשתף, לא שיתפתי. המערכתי הזה

הרמה של . ליהבינו ששיקול הדעת שלי הוא יותר טוב משלהם וזו הייתה טעות גדולה מאוד ש. עצמו מולי

שבעיר , בתחום הפוליטי לא הבנתי במשך הקדנציה. 4. מאשר הייזום, ניהול שוטף יותר חשובה בניהול עיר

הייתי צריך להתנתק . נוצרה התנגדות כזאת סוחפת כלפי כנציג מפלגת העבודה, כזו ימנית מובהקת

ואליציה והזיק לי בפועל זה יצר אצלי קושי גדול בהרכבת הק. מההקשר הפוליטי שלי למפלגת העבודה

באופן לא פרופורציונאלי , הקדשתי יותר מדי זמן בטיפול באוכלוסיות קשות היום. 5. בציבור-בבחירות

הם התרגלו לכך מאז היותי מנהל . וזה גזל ממני זמן רב, הן פיתחו כלפי תלות וציפיות. לחלקן באוכלוסייה

  ).תמיר שאבי" (פרויקט שיקום שכונות

, כי תקופת כהונתו הקצרה של דוד יוסף מאופיינת בכך, באה ההערכה של חברי מועצההו: דוד יוסף

נראה שההחלטות התקבלו מראש וחלקן . החלטות במועצה נועדו לרצות את החוק ואת הנוהל הפורמאלי"ש

המנהלים . ר"אין לו לעתים סבלנות לאשר תב). רים"תב(כבר לעתים מבוצעות בשטח ומאושרות בדיעבד 

, שיפוץ רחבת העירייה. מתחילים בפרויקט ולאחר מכן מאשרים.  להתעמת אתו ומיישרים אתו קוחוששים

ההחלטות מאופיינות בגישה ביצועית ולא בסוף מעשה . בלי תקציב, נעשה בלי תוכנית עבודה, למשל
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כמו כניסה (הוא מתעלם מחוקים . הוא רואה בביורוקרטיה נטל שמעכב את הביצוע. במחשבה תחילה

הוא מרגיש שהוא צריך . הוא מאוד פופוליסטי.  הכל כדי לרצות את התושב–). רות בתים לצורך גזםלחצ

כי , מפחד להתעמת ולפתח דיון,  הוא מפחד לקבל ביקורת-' דיקטטור'הוא . להוכיח ולהראות עשייה בשטח

יננו משיב הוא מפנה את השאלות לתשובת אנשי המקצוע וא. אין לו תשובות והוא לא מכיר את החומר

. הוא משתיק אנשים ומפגין כלפיהם לעתים זלזול. לא בתוכן הנושא, הוא משיב רק בוויכוח ובקנטור. בעצמו

  ). ליאת שוחט" (הוא כן מצליח לקדם פרוייקטים גם לא מתקציב העירייה

. היום ראש העירייה מתייעץ ולא מתיימר לקבל החלטות על סמך מידע שלו"ש, יחד עם זאת נאמר

או כי . כיום יש מצב שההחלטה מתקבלת ואחר כך משתנה. אפילו חושש במקצת בגלל חוסר ניסיוןהוא 

שמיעת גורמים , או כי לא היה תהליך מספיק של סיעור מוחות, מתגלות עובדות חדשות במהלך הביצוע

יום הן החלטות כ. זה נובע מחוסר ניסיון. או שדברים מסוימים אינם ישימים, איסוף נתונים, מקצועיים

דוד "ש, התפישה המקובלת היא). ד הלל קורנפלד"עו" (דוד יוסף לא למד עדיין לעבוד בצוות. בגישה ביצועית

בדרך כלל הוא . סומך על הפקידות הבכירה ומאוד מעורב בפרויקטים שחשובים לו, המכהן זמן קצר, יוסף

הוא מכוון בצורה . ת מקצועיותהוא לא מתערב בדרך כלל בהחלטו. למי שסומך עליו, נותן לעבוד חופשי

היא לעבוד לפי הספר ושלא יהיו ליקויים , המדיניות שהוא מכתיב. מאוד ברורה למטרה הסופית שלו

כשלחצתי . כן וישר ומאוד אמין, אני אדם אמיתי: "ולדבריו של ראש העירייה). מזל זרחיה" (במינהל תקין

חברי מועצת העיר הבינו שהעירייה מתנהלת על . ת זההוא מקבל א, יד וסיכמתי עם נבחר ציבור איזשהו דבר

מוסכם על ). דוד יוסף" (הם סומכים על השיקולים שלי ועל היושר שלי. פי נוהל תקין ועל פי חוק

חשובה לו מאוד דעת "וש" מתערב בתחום החינוך ושיפור פני העיר"כי ראש העירייה , המרואיינים השונים

ראש : "נאמר, של הדגשת דעת הקהל והרצון לספק את רצון הציבור –בהקשר זה ). מזל זרחיה" (הקהל

קשוב ומושפע יותר , ערני יותר, יחסית, בשעה שראש רשות חדש, רשות ותיק מתחשב פחות בדעת הקהל

  ). ד עוזי אהרון"עו" (מדרישות האוכלוסייה

ה למינהל לא פי החוק ולא עושה שום הנח-פועל על, דוד יוסף מאופיין בעקביות"ש, התחושה היא

. עד לגבול שהוא רואה שהדברים אינם בדיוק לפי תפישתו, הוא מסתמך בהחלטותיו על אנשי המקצוע. תקין

ד יעקב "עו" (כדי העשייה-הוא לומד תוך. לאור ניסיונו הקצר יחסית, הוא מסתמך יותר על אנשי המקצוע

דוד יוסף נותן ). "ד עוזי אהרון"עו" (ביטויונותן לו יותר , דוד יוסף יותר מתייעץ עם הדרג המקצועי). "נחום

. בעבר היו יותר חיכוכים אישיים. המליאה כיום מתנהלת יותר על מי מנוחות. יותר גיבוי לצוות המקצועי

בדרך כלל ההחלטות כבר . הנושאים המובאים לדיון ולהחלטה במליאה הם כאלה שהחוק מחייב לדון בנושא

מביא , דוד יוסף. 'על זה תצביעו'זה היה מביא את ההחלטה שלו ואומר בוכוב). "יובל אמיר" (נסגרו מראש

  ). סעדון-רמי בן" (את ההחלטה לאחר שיתוף הדרגים המקצועיים

הוא מתמקד . ל ולגזברית"ראש העירייה הנוכחי מאציל סמכויות למנכ: "ולהערכת משרד הפנים

בניגוד לראש העירייה הקודם , צועייםיותר בהיבט הפוליטי ומותיר את העשייה המקצועית לגורמים המק

ראש העירייה הנוכחי נותן לדרג המקצועי יותר אפשרות . שנהג לפנות בנושאים מקצועיים ישירות למחוז

יש שוני "כי , ל העירייה מדגיש"מנכ). ח בשארה עבסאוי"רו" (ומשתף פעולה עם החשב המלווה, לעבוד

אך אם הן , השאיפה היא לא לקבל החלטות לבד, וםכי. וכיום) אצל בוכובזה(בקבלת ההחלטות בעבר 

הן ', חלוקת משאבים וכדו, מדיניות: נושאים כגון, )גינה פה או שם(' קטנות'הן החלטות , מתקבלות לבד

). יובל אמיר" (יועץ משפטי, גזברית, ראש הרשות, ל" במשותף על ידי מנכ-החלטות שמתקבלות ביחד 

אני מסתמך על אנשי . ייעץ עם אנשי מקצוע ונותן להם גיבוי מוחלטאני מת", ולדבריו של ראש העירייה

)"  אשר מהווים את הפורום המצומצם וקובעים את סדרי העדיפויות-גזברית ואחד הסגנים , ל"מנכ(מקצוע 

שיקולים ואינטרסים אישיים משפיעים על קבלת ההחלטות בצורה "ש, בהקשר זה גם צוין).  דוד יוסף(

  ). איציק דדוש" (ההחלטות הן יותר ענייניות, אצל דוד יוסף אין מניעים זרים. ה האחרונהאך לא בשנ, בולטת
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מהיום הראשון שלו , זאת תקופת בחירות) "כשנה וחצי(כי תקופת כהונתו של דוד יוסף , הודגש

' אין זמן'אווירת , ביצוע מהיר ומיידי של ההחלטות, קבלת ההחלטות מהירה"היא מתאפיינת ב". בתפקיד

יותר רואה , הוא פחות מתחשב בגורמים פוליטיים ואינטרסנטיים. בכל תהליכי קבלת ההחלטות ויישומן

. הציבור מרוצה.  הגישה היא ביצועית-וזה משתלב טוב בתקופת הבחירות , לנגד עיניו את טובת הציבור

צאות שלהם שהתו, הוא התעסק יותר עם תהליכי קצרי טווח, מכיוון שהוא נבחר לקדנציה מאוד קצרה

 זה השפיע -התקופה שאליה נבחר . לא הוגדרה מדיניות בכתב. נראות לעין ופחות עם תהליכים ארוכי טווח

)  פעמים4(יחד עם יריבות היסטורית עם בוכובזה וניסיונות קודמים להיבחר . על דרך קבלת ההחלטות אצלו

ך את רמת קבלת ההחלטות אצלו ניתן להערי. התקופה הכתיבה במידה רבה את דרך קבלת ההחלטות שלו

הגישה הביצועית באה לידי ביטוי גם בדבריו ). עופר בוזי" (לאור ביצוען המהיר בשטח, יחסית, בצורה טובה

). דוד יוסף" (אני משתדל שדברים לא יקפאו על שמריהם ושהחלטות ימומשו מייד: "של ראש העירייה

ת מונעות מאינטרסים של בעלי עסקים שלוחצים על ההחלטו"שאצל דוד יוסף , בהקשר לביצוע המהיר נאמר

  ).ליאת שוחט" (שלוחץ על הדרג המקצועי, ראש העירייה

  

  )חוזקות(סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות : 15     תרשים 

  

 דוד יוסף תמיר שאבי בוכובזה ד יצחק"עו
  .ניסיון מוניציפלי וידע רב

  ).ד"עו(השכלה משפטית 
  .יכולת לגייס אנשים מתאימים
  .יכולת פוליטית וכושר תמרון
  .עבודת מטה בקבלת החלטות
 –הכנה מוקדמת של ההחלטה 

  .יכולת להשיג הסכמה
קבלת החלטות במסגרת 

  .התקציב
 .תרם לפיתוח העיר

  .לטווח ארוך, חשיבה אסטרטגית
  .אינטליגנציה גבוהה

  .טוב לב וכבוד לזולת, אנושיות
  .ת עם אחריםהקשבה והתייעצו

  .כריזמה ויכולת לסחוף אחרים
  .יכולת ליצור קואליציה

  .יכולת עמידה בלחצים ובאיומים
 .יכולת לקבל החלטות אמיצות

עבודה במסגרת החוק ולפי כללי 
  .מינהל תקין

התייעצות עם אנשי המקצוע 
  .והסתמכות על חוות דעתם

  .גיבוי לדרג המקצועי
  .הצלחה ביישום החלטות ובביצוע

  .ד בסיפוק רצון הציבורמיקו
עמידה בלחצים והימנעות ממניעים 

  .זרים
 .גישה עניינית בקבלת ההחלטות

  

  )חולשות(סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות                   

  

 דוד יוסף תמיר שאבי בוכובזה ד יצחק"עו
  .גישה חזיתית
  .חוסר מתינות
  .עבודה בלחץ

  . וכופהגישה דעתנית
  .ביטחון עצמי רב

  .צדדית-גישה ריכוזית וחד
  .חוסר שיתוף של אנשי מקצוע

. גישה ביצועית והחלטות מהירות
  .חוסר התעמקות בקבלת החלטות

  . היענות ללחצים
 .עמידה באחריות-אי

  .מיקוד במטרות אישיות
חוסר התחשבות וחריגה  

  .בתקציב
  .גישה אופטימית בקבלת החלטות

  .מי וחוסר זהירותעודף ביטחון עצ
  . גישה מיידית בתכנון ובביצוע

  ".כיבוי שריפות"
  .חוסר התייעצות

  .סוליסט, פעולה עצמאית
  .סחבת בקבלת החלטות

  .חוסר סדר בקבלת ההחלטות
 .חוסר בניהול, גישה ביצועית

  .חוסר ניסיון וידע קודם
  .חוסר סבלנות

  .חוסר פתיחות לביקורת
  .חוסר עבודה בצוות

  .מובנה בהחלטותחוסר בתהליך 
קבלת החלטות מהירות ונטייה 

  .לקצר הליכים
  .לא לפי תכנון, גישה ביצועית

  .חשיבה לטווח הקצר
 .שינויים בהחלטות שהתקבלו

  

  

שהניהול העירוני חלש ושהדבר ,  התחושה הכללית היא-  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.3.1.3

שעבודת המטה איננה , בניהול העיר בולטת העובדה, ברק-יכמו בבנ. "משפיע על קבלת ההחלטות בעירייה
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ואז מי שנכנס למקום של הניהול הכללי הוא , ל איננה חזקה"הפונקציה של המנכ. חזקה כברשויות חזקות

אין פורום קבוע לקבלת החלטות "ש, ל העירייה מאשר"מנכ). גילה אורון" (סגני ראשי העיר ופוליטיקאים

.  מוציא לפועל מדיניות–הדרג המקצועי מבצע מדיניות "ש, נטען). יובל אמיר" (עילא בדרג המקצו, בעירייה

ד "עו" (בקבלת ההחלטות' מגמגם'שהוא איננו ברור או , על הדרג המקצועי' תופסים טרמפ'חברי מועצה 

 הם. טבלאות מפורטות, נתונים, לא מעט פעמים אני דורש השלמת מידע בכל הקשור לנספחים). "עוזי אהרון

ח בשארה "רו" (והם נתלים על  מענקים של משרד הפנים, צריכים בהרבה מאוד דברים את הסיוע של המחוז

, )ד הלל קורנפלד"עו" (הדרג המקצועי היה יחסית חלש מול העוצמה של בוכובזה"ש, הובהר). עבסאוי

. מנו את המרבלא נתנו לו את המעמד הנדרש כדי להפיק מ. הדרג המקצועי לא היה מספיק דומיננטי"וש

אם הייתה עבודת צוות . בלי להתחשב מספיק באנשי המקצוע, נדה שלהם'ראשי הערים הלכו לעבר האג

 זה היה תורם לתהליכי קבלת ההחלטות והיה -וקולם היה נשמע , והחלפת דעות של הדרגים המקצועיים

  ). מזל זרחיה" (מביא למעורבות אישית

הדרג המקצועי .  יש בתוכו יריבות ותככים ברמה האישית- הדרג המקצועי לא מגלה אחדות"ש, צוין

ל "גזברית מול מנכ(משתמש בחברי המועצה כדי לנגח האחד את השני ולקדם את ההחלטה שתשרת צד אחד 

. בדרג המקצועי יש מאבקי כוח פנימיים. הדרג המקצועי לא מגיע לישיבות בעמדה אחת, לרוב). למשל ולהפך

בשנים האחרונות חלה מגמה ). ליאת שוחט" (לל שהם בתפקיד סטטוטוריכל אחד מתבצר בעמדתו בג

הפונקציות של הפקידות , עד לפני כשמונה שנים. "לחיזוקו של הדרג המקצועי בתהליכי קבלת ההחלטות

הן הפכו להיות יותר פונקציונאליות בתוקף החוק ולא בגלל מי . הבכירה היו פחות משמעותיות בעירייה

בשנים אלה משרד הפנים העניק סמכויות יותר רחבות והטיל אחריות על . גדרת התפקידשממלא אותן או ה

 בעיקר -אבל בפועל הם החוק , כך שלמעשה הם עובדים במערכת המוניציפאלית, הפקידות הבכירה

. היום התקנות קובעות מה צריך לעשות, מה שהיה נתון בעבר לשיקול דעת של הדרג המקצועי. הגזברית

ל "תפקיד המנכ.  היה פונקציה שיכולה הייתה להוביל מהלכים או לקבוע יעדים עירוניים ברוריםל לא"המנכ

 פחות עם -וליצור קשר בין ראש העירייה והעובדים , הוא יותר כדי לעשות סדר בין העובדים ובמערכת

עה על לים לא הייתה השפ"למנכ. ל אחראי על תפקוד ועדות החובה של המועצה"המנכ. מנהלי המחלקות

לים גם לא זכו למספיק גיבוי מראשי "בשנים אלה המנכ.  השנים האחרונות15 -תהליכי קבלת החלטות ב

  ). עופר בוזי"(העירייה 

הדרג "וכי ) יובל אמיר" (משמעות גבוהה מאוד לדרג המקצועי בקבלת החלטות"כי יש , מאידך נטען

ות נעשים בשיתוף של הדרג המקצועי וראש תהליכי קבלת ההחלט. המקצועי הוא דומיננטי בקבלת ההחלטה

ל מקבל את עיקר "המנכ). "נורית שולמן" (ל או הגזברית"כשיוזם ההחלטות הוא בדרך כלל המנכ, הרשות

זה תלוי במידת המעורבות של . ל"ובראשו עומד המנכ, את עיקר ההחלטות מקבל הדרג המקצועי. ההחלטות

ולכן עיקר ההחלטות , כיום אני הוותיק. העיר היה הותיקכשהגעתי הייתי הטירון וראש . הפוליטיקאים

). יובל אמיר" (ל לא היה הולך אתו"זה משהו שהמנכ, כשראש העירייה מחליט לבד. ל"מתקבלות אצל המנכ

ריכוזיות של "הוא , אחד המאפיינים את קבלת ההחלטות העירוניות לאחרונה, ולהערכת משרד הפנים

ל קובעים "ראש העירייה והמנכ. ל תפקיד בכיר מרכז אצלו לא מעט דבריםכל בע. הגזברית ושל ראש הרשות

ח "רו" (ל והגזברית"נראה שיש קשר טוב בין המנכ. אך הם תלויים בתקציב של הגזברית, את הפרויקטים

אזי לפני הבאת הנושא , כשקובעים מדיניות או רשימת פרויקטים: "ולפי ראש העירייה). בשארה עבסאוי

הם יכולים גם לתת תשובות במליאה והם צריכים . ם את המשמעויות עם הדרג המקצועילמועצה בודקי

במיוחד , הדרג המקצועי כן בא לידי ביטוי בהחלטות", ובמובן זה). דוד יוסף" (לתת הסברים במליאה

את ' תופר'הדרג המקצועי ). "ד יעקב נחום"עו" (כשלפוליטיקאים יש חוסר ידע וניסיון בנושאים השונים

הדברים זורמים , כשהדרג המקצועי שם את ידו על נושא מסוים.  הוא עומד מאחורי הקלעים-החלטה ה

  ). ד עוזי אהרון"עו) (מצד הדרג המקצועי" (ומתקבלת בעצם הגושפנקא להחלטה, יותר מהר
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ל העירייה תופש את ישיבות "שהדברים האמורים לעיל מקבלים ביטוי בצורה בה מנכ, נראה

ישיבות הנהלה ומועצה הן טקס שמתחייב על פי , בקבלת החלטות: "מדם של חברי המועצההמועצה ואת מע

בתשע שנים לא זוכר החלטה שרציתי . ועיקר ההחלטות מתקבלות בדרג המקצועי ועם ראש הרשות, חוק

ועם , רק החלטות ספורות התקבלו ביוזמת חברי המועצה במליאה. להוציא אל הפועל והמועצה לא אישרה

 הושכר לשלוש -אנטנות סלולריות על מגדל המים . ינן החלטות הכרחיות הן בפועל גם אינן מתבצעותאלה א

, הובהר, ככלל). יובל אמיר" (ובסוף הן נשארו במקום, חברי המועצה החליטו להוציאן. חברות סלולריות

,  להרגיש ממודריםחברי האופוזיציה יכולים. אין תחושה של קונפליקט בין חברי המועצה לדרג המקצועי"ש

ואז הדרג המקצועי ממדר ומסנן . לאור התחושה של הדרג המקצועי שהוא צריך להיות נאמן לראש העירייה

אך התשובות יכולות להיות , באור יהודה חברי מועצה פונים ישירות למנהלי מחלקות. את חברי האופוזיציה

  ).עופר בוזי" (כלליות ורק כדי לצאת ידי חובה

אך נראה שלפקידות , שהתקיימה התייעצות עם הדרג המקצועית,  קודמים ציינוראשי עיריות

הקרדינאלי התייעצתי והם ) המקצועי(בדרג . "העירונית לא היה משקל בולט על מקבלי ההחלטות הנבחרים

). על בסיס ניתוח סטטיסטי של הנתונים(אך בסוף אני החלטתי , )אני חסיד הנתונים(סיפקו לי מידע ונתונים 

אולם בישיבה משותפת עם . לאור המלצת הדרג המקצועי, ס"רציתי לפזר את מועצת המנהלים במתנ: למשל

הבנתי שההחלטה אינה . ס שוכנעתי ולבסוף נסוגתי מההחלטה"הדרג המקצועי והדרג המנהל של המתנ

חק ד יצ"עו" (אפשרתי לעתים לדרג המקצועי לעשות את עבודתו ולא התערבתי בעבודתם. נחוצה עוד

היה לדרג המקצועי ', בניה וכו, הנדסה, בניין עיר, תחומי פיתוח: בתחומים בהם התמצאתי). "בוכובזה

 היה להם תפקיד בעיצוב ההיבטים -ולא בגיבוש ההחלטה , תפקיד מסייע למימוש ההחלטות ובייעוץ כללי

יותר גדול בגיבוש היה לדרג המקצועי משקל , בתחומים שפחות ראיתי עצמי מומחה. הטכניים ובמימושם

  ). תמיר שאבי" (ההחלטה

חלק מקבלת ההחלטות מושפע "ש, בנוגע למערכת היחסים בין הנבחרים והדרג המקצועי צוין

כדי , המבקר מוצא עצמו מעיר במהלך הישיבה. יועץ משפטי ומבקר הפנים: מהיכולת של שני שומרי הסף

בהחלטה של . 1: למשל. פי חוק- נעשה עללהפנות תשומת לב לעמידת ההחלטה במסגרת החוק ושהתהליך

התבקש המבקר להתייחס לנושא בטרם קבלת , מליאת המועצה על התקנת מעליות בבתים פרטיים

המבקר העיר בנושא סמכות העירייה להחליט . הנושא הביא לויכוחים עם ראש העירייה הקודם. ההחלטה

תקינותו של - העיר במהלך הישיבה על איהמבקר, בוועדת מכרזים. 2. על התקנת מעליות בבתים פרטיים

מישהו מהחברים ניסה . והעיר את הערותיו, דעת של יועץ משפטי- התעלמות מחוות-התהליך שבוצע בוועדה 

, דעתו של יועץ משפטי הנה מחייבת-למרות שהחוק אומר שחוות, לבטל את חוות הדעת של היועץ המשפטי

על הפגם בהיעדרותו של יועץ ) (סעדון-רמי בן" ( מהמגישיםעמידה בתנאי סף של חלק-הוועדה התעלמה מאי

). 161' עמ, 2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת , משפטי מדיונים הכרחיים ראה במבקר המדינה

והנבחרים רצו , הדרג המקצועי היה נגד הקמת תאגיד המים"ד בוכבזה "שבתקופת כהונתו של עו, צוין למשל

הדרג המקצועי התנגד לכך וניסה לגייס את היועץ המשפטי . רד הפנים יכפה את הדברלהקים זאת לפני שמש

אלא מנסה , שהדרג המקצועי איננו בהכרח זה הקובע, ניכר). ליאת שוחט" (נגד ההחלטה להקים את התאגיד

רג ידי הד-כי ביצוע ההחלטות על, נטען גם. למנוע מהנבחרים לקבל החלטות לא תקינות) לא תמיד בהצלחה(

ובשטח , למשל, לשיפוץ שכונה₪  אלף 600 -רים"התקבלו החלטות לאשר תב"המקצועי היה לקוי וכי בעבר 

היום .  רואים בעיניים את יישומו בשטח-ר שמאושר"כל תב, החל מלפני כשנה, אולם. לא נעשה כל שיפוץ

החלטות שהתקבלו "ש, צוין גם). איציק דדוש" (ניכר שההחלטות לא רק מתקבלות אלא גם מיושמות בשטח

  ). רוית קלפנר" (לא תמיד מבוצעות ויש עיכובים בעשייה, למשל, ברישוי עסקים

, גזברית, ל"שבישיבות נוכחים מהדרג המקצועי רק מנכ, מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם

ות בשנה האחרונה  היועץ המשפטי  ומבקר העירייה נוכחים בישיב"ש, הובהר. מבקר פנים, יועץ משפטי
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התנהלותו של ראש העירייה לשעבר בפרשת : ראה לעיל(ונראה שלא כך היה בעבר , )איציק דדוש" (המועצה

הוא איננו מעורב בניהול הישיבות ולא , ל יושב בישיבות המועצה הרחק מראש העירייה"המנכ"). משיח"

. נהיגות הפוליטיתאו שיש שיתוף פעולה בולט בינו לבין המ, נראה שהוא שותף מלא בנושאים הנדונים

ל מקבל טלפונים במהלך הדיונים ויוצא "המנכ. והגזברית מוסיפה דברים, לעתים הוא מציג נושאים הנדונים

אך יצא ונכנס מהחדר , ר אחד"ל הבהיר תב"המנכ" רים"אישור תב: "בדיון בנושא. בעטיים מאולם הישיבות

, התחושה הכללית היא של חוסר רצינות). ךר קרא לו בעת הצור"היו(במהלך הדיון ולא נכח ברוב הדיון 

וניכר שהדברים לא נדונו מראש ולא נעשתה הכנה מסודרת לקראת , כשהדיון בנושאים מסוימים ארוך מידי

, למשל(אם היה נערך דיון מקדים בדרג המקצועי , כי ניתן היה לחסוך זמן בדיוני המועצה, נראה. הישיבה

הגזברית . ספר-מנהל החינוך לא השתתף בדיון בנושא הקשור לבית, תבישיבה אחר).  5/8/08, ישיבת מועצה

, ישיבת מועצה(לצורך הבעת דעתה המקצועית בנושא פתיחת צהרון  ,  דקות10הייתה נוכחת בישיבה רק 

: בדיון בנושא, למשל. היועץ המשפטי של העירייה לא נוכח תמיד לאורך כל ישיבות המועצה). 19/5/08

 מי שאמור -חסר יועץ משפטי : "התרעמה) שוחט(חברת מועצה , "יחת סניף בעירא לפת"הסכם עם מד"

אני יכולה לקבל ? מדוע היועץ משפטי איננו נוכח) "חן(חברת מועצה " . להיות פה ולתת לנו תשובות

  ).6/7/08, ישיבת מועצה(לא ניתנה תשובה לכך " ?תשובה

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים20% - מהנבחרים ו55.56% - מעורבות התושבים 4.3.1.4

 37.78%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ

מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות ,   מהמנהלים60% - מהנבחרים ו33.33%"). נמוכה"

, התחושה הכללית היא"). בינונית "46.67%איינים הוא הממוצע בקרב כלל המרו" (בינונית"המקומיות כ

באור יהודה הציבור פונה לנציגיו "ש, צוין. שהציבור איננו מגלה מעורבות בקבלת ההחלטות העירוניות

התושבים "ש, והובאה ההערכה, )יוסי ברון" במועצה ובאמצעותם למשרד הפנים ולפעמים גם אלינו ישירות

לתושבים אין מנהיגות והם נואשו . עמדותיהם מול מליאת המועצהלא מביעים בצורה ברורה את 

לא ) תושבים(ובדרך כלל . הציבור לא מעורב בכלל"ש, הובהר). איציק דדוש" (מההתנהלות של העירייה

והציבור )... במועצה(בדרך כלל נוכחים מעט תושבים בדיון ). "ליאת שוחט" (מופיעים לישיבות המועצה

 היה 2007 עד שנת 2003מסוף . קומונים ומהאינטרנט על הנעשה בישיבות המועצהיהודה יודע מהמ-באור

לאחר הפסקה של כשנה חודש אתר ) (דוד חמאני" (אתר באינטרנט של המועצה והיו בו את כל הפרוטוקולים

בחלק מהנושאים מעורבות הציבור גבוהה ). "הכולל פרוטוקולים של ישיבות המועצה, האינטרנט  העירוני

הציבור מגיע לישיבות כשהוא מקבל "ש, ונטען). סעדון-רמי בן" (ים יש אפילו התפרצויות של הקהלולעת

  ). ד יעקב נחום"עו" (מסרים מחברי מועצה בנושאים בולטים שעל סדר היום

, תלויה בשכונות"יהודה מושפעת מהשונות הסקטוריאלית בעיר והיא -מעורבות הציבור באור

מעולם לא ). "יובל אמיר" (החלטות שהציבור יוזם, המועצה מקבלת לעתים. במסורת ובאינטרסים השונים

 נמוך יאקונומ-הציבור לרוב פסיבי והדבר נובע בין היתר ממצב סוציו. הייתה הפגנה של הציבור באור יהודה

יש קיצוניות ). "דוד יוסף" (התושבים מעורבים יותר, בנווה סביון.  אנשים טרודים בבעיות היומיום-

 - לאלה שבשכונות הוותיקות ,  מעורבות גבוהה-בין אלה שבשכונות החדשות : ורבותם של התושביםבמע

). 4-2 בין –בישיבות בודדות (כ תושבים בקהל "בישיבות מועצה לא נצפו בד). תמיר שאבי" (מעורבות נמוכה

, העירייה מדברראש : "אשר התפרצו במהלך הדיון באומרם,  תושבים4באחת מישיבות המועצה נצפו בקהל 

שהתושבים שצפו , ניכר היה". ענתיקות, לא איכותיים) חברי מועצה(אנשים ". "אף אחד לא מבין שום דבר

התקשורת המקומית מתייחסת להחלטות ). 5/8/08, ישיבת מועצה(בהתנהלות המועצה לא היו שבעי רצון 

, וריהם של חברי האופוזיציההיא בחנה את מקום מג, בהחלטה לבנות מתחם עסקים ותחנת דלק. המועצה
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כמו כן דווח על אימוץ החלטות ועדת השמות ועל החלטה . שהתנגדו להחלטה כדי לא לפגוע בשכונה ותיקה

  ). 4/2/2008, חדשות אור יהודה(להסיר אנטנה סלולרית 

  

  ברק-בני  4.3.2

תית גבוהה ובעלת המאופיינת במעורבות קהיל, )2דירוג (אקונומי חלש -ברק היא עיר במצב סוציו-בני

, ל משרד הפנים בעבר"כי לפי מנכ, ראוי לציין. מנהיגות מקומית המייצגת את הקהילה במשחק הפוליטי

ח "רו" (כפי שהגיעו אליי מרשויות אחרות, ברק-לא הגיעו לשולחני החלטות לא נכונות שהתקבלו בבני"

ח "רו"  ( לצורך השוואה בין רשויותזה מקום מאוד קיצוני"ברק -שבני, וצריך גם להדגיש, )לב-גדעון בר

 -בעיקר כתוצאה מהרכב האוכלוסין , רשות בעייתית ממדרגה ראשונה"ברק היא -בני).  בשארה עבסאוי

המשפחות מרובות הילדים פטורות מתשלום ... אקונומי הנמוך ביותר- המצב הסוציו- 2אקונומי -מצב סוציו

' מכה'הרשות המקומית מקבלת לכן ). למשל, ינוך ורווחהבנושאי ח(בעוד ההוצאות שלהן אדירות , ארנונה

) של החצרות השונות(אך הכוחות הפנימיים בעיר , בתקופתי ניסו להקים בעיר אזורים עתירי הכנסה. כפולה

 אלף 160-בה כ, ברק-בבני: ועוד). לב-ח גדעון בר"רו" (כמעט ולא מאפשרים לנהל את העיר בצורה יעילה

הנחשב לגבוה מאוד , )64-80של " יחס תלות"זהו  (0-18סייה הם ילדים בגילאי שליש מהאוכלו, תושבים

" ₪ מליון 300 -גירעון מצטבר של כ' סוחבת'העיר ", בדרך זו). רחל שרמר(ומכביד על ההתנהלות העירונית 

,  משפיע על כל קבלת ההחלטות ומביא לכך, דבר המגביל את העשייה השוטפת, )ח בשארה עבסאוי"רו(

אחד הקשיים הבולטים ). יששכר פרנקנטל" ('תחזוקה שוטפת'חלטות מתקבלות בצורה של שמירה על הה"ש

התקציב לא יכול לספק את כל הצרכים . הצרכים גדולים מהיכולת"ש, בקבלת ההחלטות בעיר הוא

  ). הרב אלי דדון" (ומכאן נובע הקושי לקבוע סדרי עדיפויות ולקבל החלטות, הדחופים

 -החינוך . 1:  יש שני נושאים גדולים שלא מתוקצבים מספיק-ברק בזבוז -אין בבני"י כ, נטען, אולם

שירותי דת יקרים . 2. 'תברואה וכדו, בנייה למוסדות חינוך, הוצאות גבוהות לניקיון, יש מספר רב של ילדים

, ירייהידי הע-שירותי הדת ניתנים ברובם על. צריכים לתת מענה לצרכים רבים שלא מתוקצבים, יותר

מקוואות והוצאות כוח האדם , כנסת-השקעה בבתי: בהשקעה גדולה יותר מאשר במקומות אחרים

אולם ). יעקב סולר" (אפשר לקשור בין ההחלטות שהתקבלו לגירעון-אי, בבני ברק, לכן. הקשורות בזה

הייתה בעיה . 2. ייהעיר ענ. 1: "מכמה סיבות, לפי גזבר העירייה, הסיבות לגירעון הן מורכבות יותר ונובעות

, אולם. הגבייה לא הייתה אמיתית: גבייה לא נכונה. 3.  הניהול לא היה ניהול מודרני-) בעבר(ניהולית 

 80 היה גירעון על סך 2004בשנת . ₪ מיליון 235-ל₪  מיליון 170-הגבייה בחמש השנים האחרונות עלתה מ

ובשנת , ₪ מיליון 18הגירעון עומד על סך ) 2008 (השנה. ומאז אנו עדים לירידה קבועה בגירעון, ₪מיליון 

הגירעון ) 2003ראש העירייה עד (מאז שהגיע קרליץ ). "אהרון אדלר" ( יהיה תקציב מאוזן לחלוטין2009

 כל סקטור ניסה לקדם את –בעבר היו החלטות פוליטיות . היום הניהול הוא נכון יותר. בעירייה הצטמצם

לא הייתה ראייה כוללת של כלל . פוליטיקה המקומית הייתה מעורבת יותרה. הצרכים שלו והתחשב בעצמו

כי בשנים האחרונות חל שינוי בניהול המקומי והעירייה עומדת , מוסכם). בינסקי'יעקב וירז" (צרכי העיר

התחושה בקרב המנהלים . דבר שהוא משמעותי לקבלת ההחלטות העירוניות, לקראת איזון תקציבי

  ).אהרון אדלר" (שנים האחרונות מנהלים את העירייה בשקיפות מודרניתב"ש, הבכירים היא

עיר חרדית . 1: ידי  מרבית המרואיינים- צוינו עלמאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות בעירמספר 

ולא בהכרח שיקולים (השיקולים הדתיים מכוונים את מקבלי ההחלטות . עם מאפיינים תרבותיים מיוחדים

מנחים את מקבלי ) ראשי החצרות(הרבנים , יעצות עם רבנים בכל קבלת החלטההתי. 2. רציונאליים

מועצת העיר חסרת כוח ומהווה . 3). אך לא מתערבים בהחלטות תפעוליות(ההחלטות בקווי המדיניות 

 –הרבנים קובעים מי יהיו מקבלי ההחלטות בעיר , להחלטות שהתקבלו בהנחיית הרבנים" גומי-חותמת"

).     רוטציה בין חסידים לליטאים(ברי המועצה ומסכימים ביניהם על ראש העירייה הבא הם קובעים את ח
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ואין (ל "העירייה מתנהלת ללא מנכ. 5. ראש העירייה מנהיג את המערכת העירונית ואת קבלת ההחלטות. 4

-כיבוי"החלטות מתקבלות בצורה אקראית וב. 6). מי שמרכז את עבודת המטה ואת הכנת ההחלטות

האופוזיציה בטלה ולא מתייחסים . 8"). מקיר לקיר("במועצה מגיעים תמיד לקואליציה רחבה . 7". פותשרי

לפני הבאת . 9). זה היה משפיע והחלטות היו מתקבלות בדרך אחרת, אם הייתה אופוזיציה חזקה(אליה 

לטות ההח. החלטה לאישור המועצה תתקבל הסכמה מלאה בין כל הגורמים ונציגי הזרמים השונים

בקבלת ההחלטות יש התחשבות באינטרסים של הזולת . 10. מתקבלות לכן בצורה שגרתית ואוטומטית

קבלת ההחלטות היא תוצר הלחצים של הסיעות לחלוקה של תקציבים . 11). כולל יריבים פוליטיים(

 הבוחרים שלו כל אחד מנסה לדאוג לציבור). מתוך רצון לנסות להשיג שוויון בין הסיעות השונות(והקצאות 

ישיבות המועצה מתקיימות בתדירות . 13. האווירה בתהליך קבלת ההחלטות טובה מאוד. 12.  לקהל שלו-

כיום חל שיפור (החלטות התקבלו בעבר בלי להתחשב במגבלות התקציב . 14). ולא לפי הקבוע בחוק(נמוכה 

ם לקראת קבלת ההחלטות ואינם חברי המועצה אינם מתעמקים מספיק בחומר המובא לשולחנ. 15). בנושא

חברי המועצה מנסים להראות את תרומתם האישית להחלטה . 16. מתעמקים מספיק בדיון עצמו

  .יש מספר החלטות שהתקבלו ולא בוצעו. 17. שהתקבלה והם דואגים שזה יצא לתקשורת המקומית

בשנים צת העיר החלטות חשובות שהתקבלו במועהמרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

 קבלת ההחלטה -החלטה לסגור רחוב בעיר בשבת . 2). כולל פיטורי עובדים(תוכנית הבראה . 1: האחרונות

). גם אישור תקציב נטול גירעון(אישורי תקציב . 3). אברהם טננבוים(ץ "נמשכה כל הלילה והגיעה לבג

, ישור התקציבים זו החלטה חשובהא). אהרון אדלר (2009-ההחלטה הכי חשובה תהיה על תקציב מאוזן ב

.              רים"כולל אישור תב, שיפור פני העיר ושיקום העיר. 4).  הרב מרדכי טרוייבע(כי אז החושים מתחדדים 

).                 ואילך1990בשנת (פיתוח אזור הצפון . 6. בתנאי שלא תפעל בשבת, ברק-להעביר רכבת קלה בבני. 5

מיסוד הקשר בין העירייה למועצה . 8). 1997(למוסדות בעיר ) פוליטיות-כספיות (להפסיק הקצאות. 7

: שיפור פני העיר. 10). ₪ מיליון 600של (להוציא את העיר מגירעון . 9). יעקב סולר)  ( שנה30-לפני כ(הדתית 

 לקרב את –. כמו רווחה ומשטרה, להכניס לעיר גורמים שלא היו בה בעבר. 11. תשתיות, ניקיון, גינון

  ).יששכר פרנקנטל(ברק לקהילה החיצונית -הקהילה הסגורה בבני

לסגור בית . 2). ד בצלאל נתן"עו(ילדים לישיבה -הקצאת מבנה מגן. 1: החלטות שהיה קשה לקבל  

לאומי לעזוב את -ההחלטה דחפה חילוניים וציבור דתי. כחלק מיציאת החילוניים מהעיר) רמז(ספר ממלכתי 

כי המקורות הם דלים וזו הייתה , את ההחלטה על שיפור בני העיר היה קשה להעביר. 3). לריעקב סו(העיר 

  ).יששכר פרנקנטל( להשקיע תמיד בחינוך -החלטה בניגוד לדעה המקובלת 

הקושי .  הוא הקושי העיקרי-התקציבי/הבסיס הכלכלי."1:  בעירקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות  

הגירעון המצטבר דורש הישרדות ).  "הרב פנחס צברי" (הקשיים הכלכלייםלזהות את הצורך האמיתי לאור 

לטווח ) ולקבל החלטות(הגירעון מקשה לקדם מטרות . ומקשה לפעול תמיד בצורה מקצועית ומסודרת

ראש העירייה הנוכחי שם , למשל. סדרי העדיפויות של ראשי העיר והסגנים. "2). יעקב אשר" (ארוך

.       ראש עירייה אחר יכול להדגיש את נושא החינוך. יפות את התשתיות והפיתוחבקדנציה הזו בראש העד

הקושי הוא לא רק . "4). הרב פנחס צברי" (לבנות את ההסכמה בין כל הסיעות והגורמים, הקושי ליצור. 3

הישיבות מתנהלות בצורה מאוד אינטליגנטית וחברי המועצה . בקבלת ההחלטות אלא ביישום שלהן

 היכולות של מנהלי -השאלה היא היישום . לאחר שלקחנו בחשבון את כל הבעיות,  החלטות נכונותמקבלים

האם הם מסוגלים לקבל החלטות תפעוליות , האגפים להוציא אל הפועל את ההחלטות שהתקבלו במועצה

  ).יעקב אשר(' וכדו" ?האם יש מעקב על ביצוע החלטות, בצורה נכונה

  

  

  : לטות העירוניותפירוט מאפייני קבלת ההח
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והדבר בא ,  שזאת עיר חרדית-ברק - המאפיין הייחודי של בני- נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.3.2.1

ההיבט ההלכתי מכוון את ההתנהלות העירונית ואת . לידי ביטוי בשיקולים שנשקלים בקבלת ההחלטות

וליהודי אסור , ום לא לשלם ריביתבתורה רש: "למשל, "סמנטיקה הלכתית"דוגמא ל. ההחלטות המרכזיות

כך שהריבית משולמת כשותף ולא , לבנקים יש היתר עסקה מטעם הרבנות, לכן. לקחת מיהודי ריבית

ברק רשום רק -בבני. צריך שתהיה ריבית והצמדה, כשיש בעירייה יתרת ארנונה לא משולמת. כמלווה

לכבס "לא , למשל, לק מהתרבות החרדית הואח). שושנה גולדפינגר" (למרות שבפועל זה אותו סכום, הצמדה

פנייה , למשל, כך לא תיעשה. היא לא להלשין" המוסר"תרבות . חוץ-שהם גורמי, ליד אחרים" כביסה

שעם כל הלחצים והעימותים בתוך המערכת בין הקבוצות , התחושה היא. לערכאות שאינן בית דין רבני

הכביסה " שלא לכבס את -התנהגותית הלכתית מתוך תרבות , לא יהיה לזה ביטוי בחוץ, השונות

וזה , באה מהמבנה של הקהילה הגלותית" מוסר"משמעות ה.  התנהגות של קהילה-בחוץ " המלוכלכת

הרבנים . "התרבות היא של להתייעץ עם הרב בכל נושא. מתורגם להתנהגות הקהילה בקבלת ההחלטות

לבנות בעיר ,  למשל, הרבנים לא מאפשרים(ים מנחים את מקבלי ההחלטות בעירייה בקווי מדיניות דתי

אין נציג רבנים . והם לא מתערבים בהחלטות פרטניות, )ההסכמה על מעלית שבת-בגלל אי, בניינים גבוהים

" קווי מדיניות שונים לגמרי, במובן זה, ברק יהיו-לרבנים בירושלים ובבני. בפורומים של מקבלי ההחלטות

ברק נגזרת מיחסי הגומלין במה שנעשה בערים חרדיות -קה החרדית בבניהפוליטי). "שושנה גולדפינגר(

, ברק-בני, ירושלים(הפוליטיקה הפנימית בעיר קשורה בין עיר חרדית אחת לשנייה , בציבור החרדי. אחרות

  ). ד בצלאל נתן"עו)" (אלעד, ר עלית"בית

ת ההחלטות יש משקל לשיקולים הדתיים בין המגזרים השונים בעיר ולהשפעת החצרות על קבל  

זהו שיקול . אפשר לבנות יותר מחמש קומות בגלל התנגדות של הרבנים למעלית-אי, בבני ברק", למשל. כבד

). גילה אורון" (אבל זה רצוי לתושבים הדתיים, לא רציונלי מבחינה כלכלית ומבחינת תפקוד של עיר צפופה

יש לרבנים השפעה רבה מאוד על קבלת , המדינהשכחברה חרדית יוצאת דופן במרקם המוניציפלי של , נראה

משתדלים לא לקבל החלטות בנושאים שיכולה .  יש לזה השפעה-יש קרבה לרבנים . "ההחלטות העירוניות

ואז יש מאמץ או להתחמק מההחלטה או להתייעץ , דתיים-להיות להם השלכה מהותית בנושאים רוחניים

, מקוואות(ברק יש חוסר במבני ציבור -בבני. עלת מעליות שבתברק על הפ-הרבנים אוסרים בבני. עם הרבנים

 המקסימום שהרבנים מאפשרים זה שש -קשה לבנות כאן לגובה . ובשטחים ירוקים) 'מבני מדרש וכדו

כדי לפתור את ,  לכן יש צורך בחיפוש מתמיד של רעיונות יצירתיים–. בגלל העניין של מעלית שבת, קומות

לכן יש התחשבות בדעת הרבנים בתהליכי קבלת . מתייעצים עם הרב, למשל, ח פרטיגם בניתו. בעיות הדיור

 גדולי התורה -נמצאים גדולי הדור, ברק-בבני). "יעקב אשר)" (אפילו החלטות פרטיות ויומיומיות(החלטות 

בחמש השנים . וברוח זו אנחנו מקבלים את ההנחיות,  הם בדרך כלל רואים עין בעין את צרכי העיר-

הרב אלי " (חרונות לא היו צריכים גדולי התורה להתכנס בכדי לפתור מחלוקת פנימית בניהול העירייההא

שחלקה הגדול לא , אוכלוסייה... יוצא של ההרכב הדמוגרפי בעיר-החלטות הן פועל", ברק-בבני). דדון

ר וכולם " אדמובכל חצר עומד. רובה חרדים מחצרות ומחסידויות שונות... עובדים ותורתם היא אמונתם

בהחלטות ). "יוסי ברון" (ההחלטות מתקבלות ביחד ומונחתות על ראש העיר. מאוגדים במועצת חכמים

לראש . ברק-ס יש מועצת חכמים בבני"גם לש. חשוב מה אומרים הרבנים בנושא, ברק-שמקבלים בבני

כך גם . ובא להחלטההנושא לא י, אם רב אומר שהוא מתנגד. ר מגור וכך הלאה"העירייה יש את האדמו

בגלל התנגדותו של אחד (פתיחת מרכז מסחרי ברחוב רבי עקיבא , למשל, בוועדה לתכנון ולבנייה לא אושרה

הם הפוסקים האחרונים ) הרבי שטיינמן ורבנים מטעמם, הרבי מגור(הרבנים ). "ד בצלאל נתן"עו)" (הרבנים

מלכה )" (' וכדו23:00-סגירת חנויות מ, המיםתאגיד , מי יהיה ראש העיר הבא: כגון(בהחלטות מהותיות 

ידי המערכת המנהלית כקובעים -חוקי המדינה מוכרים על, למרות השפעת הרבנים"כי , אך גם הובהר).  לב
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הרב )" (כי בעירייה לא יכירו בסמכותו בנושאים עירוניים, העירייה לא תענה לפנייה לבית דין רבני, למשל(

  ). פנחס צברי

... היא חותמת גומי, ומועצת העירייה... בלת ההחלטות נעשית בתיאום עם הרבניםק"כי , מוסכם  

 מעניין אותם -) הסיעות(נציגי החצרות ... כולם נציגים של הרבנים וראש העיר מנסה להוביל את המהלכים

אין בעיר ). לאור הילודה הגבוהה(פתיחת עוד כיתות לימוד , ס" תקציב לבתיה-לקבל את חלקם בעוגה 

וזה , לקידום בוחריו, כל אחד מנסה למקסם את תועלתו במועצה. עילות יוצרת ויזומה של חברי המועצהפ

ד "עו" (לקהל שלו, כל אחד מנסה לדאוג לציבור הבוחרים שלו). "יוסי ברון" (דבר המתאפיין בכל המועצות

). לב-ח גדעון בר"רו ("מושכים לכיוונים שונים ולא מאפשרים לנהל, הגושים השונים בעיר). "בצלאל נתן

הלחצים הם במערכת . למשל, הלחצים הפוליטיים משפיעים על קבלת ההחלטות בהקצאת משאבים לחינוך"

אלו לחצים שנועדו להשוות הקצאת משאבים בין קבוצות . גם אם הם לא מופיעים בעיתונות, סגורה

לחצים של הסיעות לחלוקה של "בקבלת ההחלטות באים לידי ביטוי ה). מרואיין מקומי" (וקהילות שונות

  ). ד בצלאל נתן"עו" ( לנסות להשיג שוויון בין הסיעות השונות-תקציבים והקצאות 

כי , בעירייה פטרו אותם מתשלומי ארנונה. רים וחצרות"לא גבו ארנונה מראשי אדמו, ברק-בבני"  

 עד שמשרד הפנים לקח כשש שנים). גם אם הם עשירים מאוד(רשום בתלמוד שהעם צריך לממן אותם 

' נפל האסימון'כנראה . נראה שם שיפור לאורך הזמן, בשורה התחתונה. הצליח לאכוף עליהם את הנושא

). רק כיום נושא התברואה הוא בתהליך הפרטה. (שצריך להתחשב במגבלות התקציביות בקבלת החלטות

' כשבהם מס, רמים השוניםס לפי הז"יש המון בתי, למשל, בחינוך. בעירייה היה מנגנון מאוד מנופח

וכתוצאה , בלחץ משרד הפנים, בשנה האחרונה נעשה סקר נכסים). "גילה אורון" (תלמידים קטן  מהכללים

היא תהפוך להיות , ברק את ההכנסות העצמיות מארנונה-אם נכפיל בבני. ר"מהסקר הזה הוכפל החיוב למ

 החלטות -) בית כנסת של חסידים(' שטיבל'העירייה התנהלה בעבר כמו ). "רני פינצי" (רשות מסודרת

שהמדינה , מתוך תפישה שרווחה בכל הרשויות המקומיות כמעט, התקבלו בלי להתחשב בתקציב המאוזן

אלא , גיוס כוח אדם היה לא לפי כישורים אמיתיים. 'יהיה בסדר'תפישה של . תממן את ההשקעה בתושבים

" צורה לא נכונה ביחס להיקף ההכנסות של העירייההיו פה החלטות על תמיכות ב. לפי מפתח מפלגתי

וזה , אנשים רצו שוויון ביחס לאחרים, )זרם(' חדר'ברק לא כולם מאותו -מכיוון שבבני). "מרואיין מקומי(

ההחלטות לא התקבלו לכן . אנשים רצו לקבל כמו אחרים. 'הקצאות וכדו, תמיכות, גרם להגדלת כוח אדם

לאורך שנים לא "ברק -שבבני, הובהר גם). מרואיין מקומי" (צורה אינטרסנטיתאלא ב, תמיד בצורה עניינית

" אחד- מתוך הרצון שההחלטות תתקבלנה פה-' נותנים לה כסף והיא שותקת'. הייתה אופוזיציה מתפקדת

כשצריך : "שלאחרונה חל שינוי במגמה לקבל החלטות במענה ללחצים השונים, צוין). מרואיין מקומי(

העשייה מורכבת מצורך לספק הרבה מאוד צרכים וקבוצות .  זה עולה כסף-ל הגורמים השונים לרצות את כ

מה שהוביל , ויתכן שהחלטות הביאו לזרימה חופשית של כספים, בהחלטות בעבר ניסו לרצות אנשים. שונות

ומשרד הפנים , ןלפי מדיניות ראש העירייה לסגור את הגירעו, היום היד קפוצה ואפילו סגורה. לגירעון הגדול

את המיקום של העיר , למשל, כיום ההחלטות הן יותר כלכליות ומנצלות). "מלכה לב" (משבח אותו על כך

במגמה ליצור פיתוח כלכלי בעיר התקבלו החלטות לבנות . דן-הנמצאת במקום אסטרטגי בגוש, בני ברק

  ). ייבעהרב מרדכי טרו" (דבר שיעלה את ההכנסות העירוניות, מגדלים למשרדים

. אלא רק החשש מעוד ועדה קרואה, כי את רבני העיר לא מעניין תקציב מאוזן, לעומת זאת נטען  

לאור הבחירה הישירה של , היום). "מרואיין מקומי(חשש זה ממתן את הלחצים להוצאות מעבר לתקציב 

החצרות . כן יש אופוזיציה מגובשת ולוחמת-אלא אם, אין למועצת הרבנים סמכויות, ראש העיר

ובמשך שנים הדבר בא לידי ביטוי ... 'חשמל וכו, במים) מהעירייה(מצפות לתמיכות ) והחסידויות(

גם כשהעירייה ,  מתן תמיכות באופן קבוע- הנושא של תמיכה בעמותות שונות -) בהחלטות העירוניות(

שלא , לב הקמת העירהתקבלה החלטה די חשובה כבר בש,  שם האוכלוסייה די דומה-באלעד. (בגירעון גדול
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אשר גם שם רוב , ודבר דומה קיים במודיעין עילית. בעיקר כשהתמיכות ממומנות במענקים, יהיו תמיכות

לא רק בגלל תרבות , הדרישה לתמיכות היא דבר טבעי). יוסי ברון)" (ההחלטות מוכתבות על ידי רב העיר

וזאת (הדורשת תקציבי רווחה , לשהברק מורכבת מאוכלוסייה ח-בני"ש, אלא לאור העובדה, "שנור"ה

  ). רני פינצי)" (למרות שיש לה פוטנציאל רב

: אשר באה לידי ביטוי  כדלקמן, במגזר החרדי ובין נציגי הזרמים השונים בעיר נמצא שונות  

אשר לא מדברים אפילו ,  שני חברים-ל "במפד. בכל סיעה כל אחד בא ממקום אחר: במועצה ארבע סיעות"

ולכל אחד יש את ) תימנים, תוניסאים, מרוקאים(ס יש חמישה חברים "בש. י ולא פועלים יחדהאחד עם השנ

 חברים המייצגים חמש 7 -חסידים .  חסידים וליטאים-יהדות התורה . הרבנים שלו והוא מגיע עם הגב שלו

 7 -דגל התורה ). חיפה-ניץ' ויז1,  נתניה-  צאנז1,  נדבורנה1, ניץ' חסידי ויז2,  חסידי גור2(חסידויות שונות 

הטענה ). הרב נתן צבי הכהן)" ( לכולם הסמכות של הרב שטיינמן-  צעירי אגודת ישראל 6,   בלז1(חברים 

והם מנסים בעת הצורך , אבל יש פיצול בין חסידים וליטאים, אין בעיה לקבל החלטות לפי הרוב"ש, היא

הפיצול והדרישות , למרות הפלגים השונים, לםאו). ד בצלאל נתן"עו" (ס כלשון מאזניים"להתקשר עם ש

שלוש סיעות דומיננטיות "בעיר יש . נשמרת האחדות בקרב נציגי הציבור ונבחריו, השונות של כל קהילה

אולם יש שיתוף פעולה טוב בין שלושת , גוש ספרדי, גוש חסידי, גוש ליטאי: במערכת קבלת ההחלטות

ההסתכלות של כולם איננה . הצרכים של כל התושביםכולם רואים עין בעין את . הגופים האלה

טבעי שכל ... ואם יש צורך נעשית גם אפליה מתקנת,  נשמר האיזון והרצון לספק את הצרכים-סקטוריאלית 

, אך למרות הצורך לעשות לעתים העדפה מתקנת לציבור הספרדי, אחד רואה את המגזר שבו הוא נמצא

אך , העיר ברוכת ילדים ומוסדות ציבור). "הרב אלי דדון" (י והחסידימתקבל לכך גיבוי גם מהגושים הליטא

אך לבסוף , כל אחד מפעיל כוחות כדי לקדם את הצרכים שלו. כל העת חסרים מבנים לצרכים השונים

  ). בינסקי'יעקב וירז" (בתהליך של משא ומתן והבנה הדדית בין הצדדים מגיעים לפשרה

שלא בהכרח , כמו חברי מועצה, צריך לרצות אחרים"רייה ראש העי, בתהליכי קבלת ההחלטות  

כל חבר מועצה מייצג כחמישה עד שישה . אלא האם זה משרת את הצרכים שלהם, מעניין אותם מה נעשה

' ללכת בין הטיפות', 'לוליין'ראש העירייה צריך להיות .  חצרות120 -בצורה זו צריך לספק כ). חצרות(זרמים 

מטרתם ). "יששכר פרנקנטל" ('לא לדרוך על יבלות'ניסיתי . ם כדי לשמור על הקיים לנסות לרצות את כול–

הרב -שיפור המקוואות(ואת זה הם מנסים לעשות בצורה נחושה . של חברי המועצה היא לייצג את שולחיהם

  ).מלכה לב" (אבל לא תמיד הם מצליחים בכך, )למשל, אלמליח

 לתת -רצון לענות על צרכים כלליים של כלל העיר "א האחד המאפיינים של קבלת החלטות בעיר הו  

 הצורך לייצג את הסקטור ממנו מגיע חבר המועצה -מצד שני . לא לנסות לספק סקטור מסוים. מענה לכולם

אין מקובעות ועיוורון בראיה . בהחלטות יש רצון ומגמה לצמצם פערים בין התושבים. ואת מפלגת האם

במסגרת ). הרב פנחס צברי" (לשמים ולכולם יהיה קשה להתמודד עם זה דבר כזה יזעק -סקטוריאלית 

רק . בשלושים וארבע השנים האחרונות תמיד הייתה בעיר קואליציה מקיר אל קיר", שיתוף הפעולה הזה

)  חברי מועצה23מתוך ( חברים  21.  מחברי המועצה הם חרדים95%. אופוזיציה' כאילו'ד היא "סיעת ק

 ליכוד 2,  מפלגת העבודה3, ל" מפד5,  חרדים5:  חברי מועצה15 שנים היו 34לפני . דיותמייצגים סיעות חר

הן בדרך כלל נינוחות ונסובות סביב ) בפורומים השונים(הישיבות ... וגם אז הייתה קואליציה מקיר אל קיר

 אינטרסים גם חברי מועצה בעלי. 'מסים וכדו, ארנונה: נושאים שכבר סוכמו מראש ונושאים שהם בשגרה

 מטרתה לתת –ישיבת מועצה . שונים יקבלו בסופו של דבר את העמדה המקצועית של הפקידות העירונית

. בקואליציה מקיר אל קיר אין כמעט את הצורך הזה, אולם. לחברי המועצה להתבטא ולבטא את דעתם

בהתאם , ת לפי הנושאהישיבות מתכנסו. הדברים נסגרים ומגיעים להסכמה עם ראש העירייה בארבע עיניים

+  אלה עיקרי הסעיפים -רים "אישור תב, אישור ארנונה עד נובמבר, אישור תקציב(לחוק ובמועד הקבוע 

התקציב מועבר בהסכמה . אז אין בה צורך, אם הדברים עוברים גם בלי ישיבת מועצה). תיקון חוקי עזר
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ואז , רים"ים יהיה ודאי צורך באישור תבלקראת פתיחת שנת הלימוד. כללית ואז אין צורך בכינוס המליאה

, )ליטאים(לדגל התורה ) חסידים(כתוצאה מהרוטציה בין אגודת ישראל ... מן הסתם תתקיים ישיבת מועצה

ואין רצון לקדם צד פוליטי בצורה שתפגע בצד , כל צד מתחשב בשני. 'איזונים ובלמים'נוצרה מערכת של 

אם ידעו . לאחר השגת הסכמה מלאה ככל האפשר,  למליאהבסך הכל משתדלים שהחלטה תבוא... השני

  ). אברהם טננבוים" (היא לא תובא למליאה, מראש שאין סיכוי שהחלטה תתקבל

הרוב שותק כי לראש העירייה יש רוב "ש, שהרוב המוחלט במועצה נובע גם מכך, מאידך ראוי לציין  

. ראש העירייה יסגור את הדברים כרצונואז ממילא הרוב של , ס תזמן ישיבה"גם אם סיעת ש. במועצה

זה היה משפיע והחלטות היו , אם הייתה אופוזיציה חזקה. האופוזיציה בטלה ולא מתייחסים אליה

תמיד הייתה . אף פעם לא הייתה בעיר אופוזיציה"ש, הובהר). ד בצלאל נתן"עו" (מתקבלות בדרך אחרת

יעקב " ( הדבר היה כך גם כשהיו חילוניים במועצה.מתוך הרצון לספק את כולם, קואליציה מקיר אל קיר

מעולם לא . "בהעדר אופוזיציה גם לא מגיעות תלונות על התנהלות המועצה לידיעת משרד הפנים). סולר

  ). גילה אורון" (בניגוד לכל הרשויות האחרות, ברק-הגיעה תלונה מהאופוזיציה בבני

המועצה מאשרת החלטות .  חשובותבמועצה לא התקבלו החלטות"ש, התפישה הרווחת היא  

לפני זה יש את כל . ההחלטה במועצה היא קו הסיום). "שושנה גולדפינגר" (שהתקבלו בפורומים אחרים

החלטות ). הרב פנחס צברי" (היטב לפני הישיבה' מבושלות'ההחלטות .  הדיונים עם כל גורם וגורם-המארג 

אז מביאים תוצאה מוסכמת ). הרבנים(עם שולחיהם שאם צריך הם מתייעצים , מתבשלות עם חברי מועצה

ההחלטות הן בדרך כלל ). "רחל שרמר(אחד -לאישור פורמאלי של המועצה וההצבעות הן בדרך כלל פה

בדרך כלל . יש התייעצות של הסיעות. אז מבשלים את הדברים מקודם, כשיש החלטת מועצה. פורמאליות

כשמגיעים לישיבה הכל ). "הרב מרדכי טרוייבע)" (הציבור(קהל כי יש כאן , קודם' בושלה'אין הצבעה שלא 

, לכן. אחד-משתדלים שהחלטות יתקבלו פה"ו) אברהם טננבוים" (והחלטה סגורה' מבושל'כבר בדרך כלל 

.  שם לובנו הדברים והגיעו להסכמה-תמיד היו ישיבות הנהלה . לפני קבלת ההחלטה יש ישיבות מקדימות

 הנושאים -אחד - ההחלטות התקבלו פה95% -לפחות ב. ו לקבלת החלטה מוסכמתבמועצת העיר כבר הגיע

  ). הרב אלי דדון" (כבר לובנו והובאו למועצה לאחר שהגיעו להסכמות

והדיון , הסיעות סוגרות את הדילים לפני הישיבה. לפני ישיבת המועצה, ההחלטות נסגרות מראש"  

אותן מראש בתהליך ' מבשלים'. ההחלטות מוכנות מראש). "ד בצלאל נתן"עו" (במועצה הוא ברובו פורמאלי

הרצון הוא . ידי הנבחרים-ההחלטות הן פורמאליות והן עברו אישור מוקדם על. 'מקח וממכר'פוליטי של 

הנושאים נסגרים . יש רגישות גבוהה לצרכים הפרטניים של כל סקטור. את כל האינטרסים, לספק את כולם

וצריך , רבנים/ידי רב-חרדי נתמך על-כל סקטור פוליטי. ידי ראשי הסיעות-לבפועל אצל ראש העירייה ע

ראש העירייה יושב עם ראשי הסיעות ומגיע ). "יעקב סולר" (להביא בהחלטה לידי  ביטוי את צרכי הקהילה

" הישיבות הן בדרך כלל בקונצנזוס עם ראשי הסיעות שמייצגים את הציבור. לקבלת החלטות בהסכמה

את החברים על ' מחתימים'המאופיינות בכך ש, במועצה מתקבלות החלטות פוליטיות). "לראהרון אד(

ועדות כספים ) כך. (גומי-וחברי המועצה הם למעשה חותמת' מבושלות'ההחלטות הן בדרך כלל . ההחלטות

ם אלא הרבה קוד, ההחלטות לא מתקבלות במועצה", במובן זה). מרואיין מקומי" (פי חוק-מכונסות רק על

ההחלטות לא ). "מלכה לב" (בפורומים של ראש העירייה עם חברי הסיעה שקשורה בנושא, לפני הישיבות

" אחד-כל ההחלטות מתקבלות פה, לכן. לפני המועצה, מתקבלות במליאת המועצה כי אם במקום אחר

  ). יששכר פרנקנטל(

- חלטות מתקבלות פהשההצבעות נעשות כלאחר יד ושהה, מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם  

ההחלטה . אחד-אושרו פה, ₪ מיליון 57-בסך כ, רים"כל התב,  "רים"אישור תב: "בדיון בנושא. אחד

ר נוסף "הגזבר ביקש לאשר תב, )לפי הרשימה(רים "לאחר אישור התב. התקבלה בפחות מדקה ללא כל דיון

" הכל תפור מראש: " ציין בשקטעיתונאי שישב בקהל. אחד-ההחלטה אושרה מיידית ופה. ₪ מיליון 3בסך 
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". אלא בישיבת הנהלה לא פורמאלית, ההחלטות לא מתקבלות במועצה"ש, הובהר). 7/8/08, ישיבת מועצה(

). ועדת הנהלה(בקדנציה הקודמת הייתה הנהלה פורמאלית מצומצמת המשקפת את כל הסיעות "ש, צוין

בדיונים אין משמעות . ונו בסיעות השונותלאחר שהנושאים כבר נד, רים הוחלטו בין ארבעה אנשים"התב

". ההחלטות מתקבלות מראש. אין כאן התנגדויות בדרך כלל, אין נאומים של חברי מועצה. לנוהל ולחוקים

 מיליון 48) + משרד הפנים ומשרד החינוך(₪  מיליון 57חילקו ) בישיבת המועצה(בהחלטה היום "ש, הובהר

בנושא היו . וכל מפלגה ידעה על ההחלטה מראש, לטו בכובד ראש הדברים כבר הוח–. מתקציב עירוני₪ 

לכן ההחלטה שהתקבלה . בפורומים שונים עם ראש העירייה ובתוך המפלגות, חודשיים-דיונים במשך חודש

רוב הכסף . איננה משקפת קלות דעת, על סכומים כה גבוהים, בזמן קצר מאוד) היום(בישיבת המועצה 

אלא , בפורום המועצה לא מתקבלות בעצם החלטות. 'תלמודי תורה וכדו: יניהםמיועד למוסדות ציבור למ

כך אין כמעט צורך בישיבות מועצה ). הרב נתן צבי הכהן" (אישור של החלטות שכבר התקבלו קודם לכן

הרב ) (עשר לפחות בשנה, 50במקום " ( ישיבות בחמש שנים33 רק  -המועצה לא התכנסה הרבה פעמים "ו

  ). יבעמרדכי טרוי

. בניגוד לחוק העיריות, במהלך ביצוע המחקר התברר שהמועצה לא התכנסה במשך כתשעה חודשים  

די מפתיע אותי שלא הייתה שם . ברק זה מקרה יוצא דופן-בני: "לפי הממונה על המחוז במשרד הפנים

ם וכנראה ההחלטות מתקבלות שם כנראה במקומות אחרי. 2008 לאוגוסט 2007ישיבת מועצה בין דצמבר 

). יוסי ברון" (?בשביל מה). כנדרש(תמיד לא היו ישיבות מועצה ). "גילה אורון" (שאין צורך בישיבות מועצה

ד בצלאל "עו" (ולכן גם לא התכנסו הרבה, ישיבות המועצה התכנסו רק לפי הזמנת ראש העירייה"ש, הובהר

רים "תב). ורת עדיין לא עברו אישור מועצהשני דוחות ביק(ישיבות מועצה לא מתקיימות באופן סדיר ). "נתן

ובעיקרון , רוב ההחלטות לא נדרשות אישור המועצה. כי לא עברו אישור מועצה, לא מאושרים ותקועים

תקציב ואישור , אפשר לעשות ישיבה פעם בשנה לאישור צו ארנונה. העירייה יכולה לפעול גם בלי מועצה

אשר הנושאים שיידונו בהן לא נסגרו , יש ישיבות.  פורמאליתנראה שההחלטות לא מתקבלות בצורה. דוחות

קיומן של ישיבות מועצה בתדירות -אי). מרואיין מקומי" (והיה בהן מתח במהלך הדיון, לפניהן באופן סופי

כן -על, אין הרבה ישיבות מועצה במהלך השנה. "הנדרשת משפיע גם על אופי הישיבות כשהן מתקיימות

  ). בינסקי'יעקב וירז"  (יבה  אחת הרבה נושאיםמביאים ודוחסים ליש

). ד יצחק בוכובזה"עו" (כי אין שם אופוזיציה, ברק ישיבות מועצה-אין היום בבני"ש, הובאה הדעה  

בעבר היה גם פורום נשיאות של . כיום לא מתכנסת ישיבת ההנהלה. "שגם ועדת הנהלת לא מתכנסת, הובהר

כי ההחלטות כבר , אין דיון מעמיק במועצה ואין ישיבות.  החלטותשל קבלת) לא פורמאלי(ראשי הסיעות 

התחזקות מעמדו של ראש . אנשים התדיינו יותר בנושאים השונים. בעבר היו דיונים מעמיקים יותר. נסגרו

כינוסה של -באשר לאי). יעקב סולר" (על חשבון מעמדה של המועצה, ריכזה את ההחלטות אצלו, העירייה

ראש העירייה מעדיף . לאשרור המועצה) שלה(צריך להביא את ההחלטות "שממילא , מרועדת ההנהלה נא

ואם הוא רואה  שיש סיכוי שהנושא יעבור בצורה . לשבת עם כל הסיעות בנפרד כדי להגיע להסכמה) לכן(

  ). הרב מרדכי טרוייבע" (אז הוא מביא זאת להחלטת מועצה, חלקה

תכנון , מכרזים, ביקורת: עדות המועצה מתכנסות באופן שוטףו"כי , ידי מזכיר העירייה-צוין על   

מתכנסות באופן שוטף ואולי , אותן צריך לתפעול השוטף של העירייה, הוועדות). מתכנסת כל שבוע(ובניה 

ממלא מקום ראש ). אברהם טננבוים" (ר הוועדות יוזמים את כינוסן"יו. אפילו בתדירות גבוהה מן המקובל

) בראשותי(הוועדה לתכנון ולבנייה "ש, ציין) 2008ראש העירייה מאז (דת תכנון ובנייה ר וע"העירייה ויו

ועדות "ש, אולם הוא גם הבהיר".  תיקים בדיון25 עד 20-כ.  פעם150התכנסה בחמש השנים האחרונות 

עדת ו"ש, ר ועדת הקצאות וועדת מכרזים ציין"יו). הרב יעקב אשר" (אחרות כמעט ולא התכנסו באופן סדיר

הרב מרדכי " ( פעמים בשנתיים וחצי האחרונות25ועדת מכרזים התכנסה "וש, "הקצאות קרקע לא התכנסה

אולם בפועל הן לא , על מינוי חברי הוועדות' מלחמות עולם'יש "שבתחילת קדנציה , נאמר). טרוייבע
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ברי ועדה אין שיניים כשלח"ש, והובעה ההערכה). שושנה גולדפינגר" (מתכנסות וחברים לא מגיעים לישיבות

  ). מלכה לב" (זו אחת הסיבות שהוועדות לא מתכנסות, ואין יכולת לבצע

המטרה של חבר מועצה היא לייצג את הקבוצה : "חברי מועצה תופשים את תפקידם  בצורה שונה  

חבר ). "יעקב סולר" (למרות הצמצום בכוחה של המועצה, אפשר לתרום. אנשים רוצים לתרום. ממנה נשלח

.  הרצון לתרום לציבור–זוהי תחושת שליחות אישית ). המנהיג הרוחני(מועצה זוהי שליחות מטעם הרב 

התפקיד ). בינסקי'יעקב וירז" (הדבר נובע מחינוך לנתינה והצורך לעשות הרבה ובהתנדבות למען הקהילה

אני . ביממה לאזרחים שעות 24הטלפון צריך להיות פתוח . בלי קשר לעדה או לרקע, לשרת את האזרח"נועד 

יש חברי מועצה שמתייחסים לבעיות .  מהיום שלי בעירייה כדי לעזור לאזרחים50% -מסתובב כ

צוינו מספר ). הרב נתן צבי הכהן" (ואחרים באים רק לישיבות מועצה, סקטוריאליות ולחוג שבחר בהם

זור יותר לציבור מעמדת חבר יכולת לע, יחס טוב יותר מהפקידות"קבלת : סיבות לרצון להיות חבר מועצה

קרוב  '-יכול לדאוג יותר לציבור שאתה נציגו , לקבל סיפוק נפשי ורוחני,  למלא שליחות של חסד-מועצה 

ר "יו). ד בצלאל נתן"עו" (ולפעול לחלוקה טובה יותר של העוגה התקציבית לציבור אותו אתה מייצג', לצלחת

עוסק באיתורים ובריכוז הבקשות לקראת "פקידו הוא שבמסגרת ת, ועדת הקצאות וועדת מכרזים ציין

עד לישיבות בהן תתקבלנה ההחלטות על , וזו העבודה הקשה. כדי להגיע להסכמה בין כולם, הקדנציה הבאה

שאלתי פעם למה יש חברי ועדת : "הוא הוסיף, ובאשר לנחיצות התפקיד של נבחר ציבור". ההקצאות

האם אנחנו כנבחרים רק . המובאים שם לדיון הם מקצועייםכשהנושאים , מכרזים שהם פוליטיקאים

שזכות הציבור לדעת ושהנוכחות של הנבחרים היא חלק משקיפות : הפירוש שלי היה? חותמת גומי

  ). הרב מרדכי טרוייבע"  (מההפריה ההדדית-ממגוון הדעות יצא בסוף הצדק. הציבורית

ברק אין כמעט -בבני"יק בעבודת המועצה וששחברי המועצה לא מעורבים מספ, יחד עם זאת הובהר  

דוחות הביקורת המפורטים של משרד הפנים מציינים את הליקויים הבאים ). יעקב סולר" (הצעות לסדר

בחלק . 2004אלא באפריל , )2003מאז נובמבר ( לא נבחרו בעירייה ועדות 2003בשנת  : בהתנהלות המועצה

על כינוס ועדות המועצה ראה נספח  (2003 התכנסה מחודש מרץ ועדת הביקורת לא. ר"מהוועדות נבחר רק יו

המועצה איננה מאשרת את התקציב . ידי מועצת העירייה-הדוחות הכספיים אינם מאושרים במועד על). 32

דוחות מבקר העירייה אושרו במועצת . אין מעקב ופיקוח על ההחלטות לפטורים ממכרזים. הרגיל במועד

 – 2007בשנת . לפקודת העיריות'  ד149פי סעיף -ת הנחות ממסים איננו עלהרכב ועד. הרשות באיחור

מועצת העיר וועדות החובה אינן מתכנסות . "הדוחות הרבעוניים לא מוצגים ולא נדונים במועצת העירייה

  ).7-2003דוחות ביקורת מפורטים , משרד הפנים" (בתדירות הנדרשת בחוק

ד "עו" (מתקבלות בצורה שגרתית ואוטומטית) עצה ובכללבמו(ההחלטות "ש, ההערכה הכללית היא  

. לא בדרך ממוסדת ומסודרת עם כל השלבים המוכרים, ההחלטות מתקבלות בצורה אקראית). "בצלאל נתן

. לפי לחצים, וההחלטות משתנות בהתאם לנסיבות', שרפות-כיבוי'ההחלטות מתקבלות בשיטה של 

" יימים לרוב תהליכים אסטרטגיים שמכוונים את ההחלטותמתק) למשל, אגף הרווחה(במקומות בודדים 

הדבר משפיע גם על התנהגותם של , שבגלל שהאוכלוסייה בעיר פחות מקצועית, נטען).  מרואיין מקומי(

- הנבחרים בבני... ('ח וכדו"רו, יש באוכלוסייה יותר עורכי דין, ש למשל"בקרית אונו ורמה. "חברי המועצה

כשרוצים למחזר , למשל, בקרית אונו. השאלות המקצועיות בישיבות המועצהפחות שואלים את ) ברק

. לפני מועד הישיבה) טבלאות ונתונים שונים(מבקשים חברי המועצה לראות חומר הקשור בנושא , הלוואה

אין ניתוח של הנושא ). "ח בשארה עבסאוי"רו(ברק -לא כך בבני, "'הם שואלים איזו ריבית מקבלים וכדו

אבל את החברים זה לא תמיד מעניין והם , אני רוצה לעתים לקיים דיון מעמיק בנושא. חלטותהמובא לה

מנסים להראות את תרומתם האישית להחלטה ) גם(החברים ... 'לגמור עניין'מעונינים לקבל החלטה ו

  ). ד בצלאל נתן"עו" (והם דואגים שזה יצא לתקשורת המקומית, שהתקבלה
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אך זו לא הצליחה להוציא את העירייה מהגירעון , ברק ועדה קרואה-בבני פעלה 1995 -1998בשנים   

גם אם , דרך קבלת ההחלטות בתקופת הוועדה הקרואה הייתה שונה. להפך, הכספי ולהעמידה על דרך המלך

, היו אנשים מאוד מקצועיים: "מאפיינים של קבלת החלטות בוועדה הקרואה. היא לא הצליחה במשימתה

אולם , ההתחלה אמנם הייתה טובה. הם היו מגיעים לישיבות פעם בשבוע.  זמן לעירייהאבל לא היה להם

שש שנים ). "אברהם טננבוים" (בסך הכל הוועדה הקרואה יצרה גירעון גדול מן הסכום שקיבלה כשהתמנתה

היה מופיע , חיים- עמוס מר-אולם ראש העירייה , אשר עשתה אמנם סדר, ברק ועדה קרואה-הייתה בבני

גם חברי הוועדה הקרואה חבשו מספר . וניהל הרבה נושאים אחרים במקביל) שעתיים בשבוע(מעט זמן 

לא ) ראש העירייה(ר הועדה הממונה "כי יו, הוועדה הקרואה נכשלה בזמנה). "שושנה גולדפינגר" (כובעים

, צוין). יצונימרואיין ח" (הביאו כחברי ועדה אנשים שלא באו עם רקע מוניציפאלי. עבד שם כל הזמן

הניהול בתקופתם היה . הוועדה הקרואה שמרה על הקיים ולא קיבלה החלטות חדשות או יוצאות דופן"ש

הוועדה הקרואה רצתה למצוא חן ). "יעקב סולר" (תוך זהירות מצדם לא לגעת בנושאי דת וחינוך, מקצועי

מי , לעומת זאת).  מרדכי טרוייבעהרב" (אבל הם לא קיבלו החלטות נכונות, הכסף זרם אליה. בעיני כולם

הוועדה הקרואה הסירה את הדרישות "ש,  טוען1995 עד 1998: שהיה סגן ראש הועדה הקרואה בשנים

החלטות המועצה היו . עירוניות לא היו עוד גורם בקבלת ההחלטות-הדרישות החוץ. הרבניות מהפרק

שינינו את התרבות העירונית ויצרנו , רייהבמוגבלויות של זמן נוכחות בעי. החלטות ענייניות ומדיניות

התקבלו בתקופתנו החלטות להגברת .  של התנהלות עירונית התואמת את המצב הכספי-תשתית אחרת 

 המערכת לקבל : 1נספח הבאנו . הידוק הפיקוח והאכיפה על הבנייה, ביטול ההנחות ממסים, הגבייה

  .2ראה גם נספח , התנהלותה של הוועדה הקרואהעל ). ד יצחק בוכובזה"עו" (החלטות יותר ענייניות

  

. הוא בעצם שליחם של הרבנים ולא יכול להיבחר ללא הסכמתם" ראש העירייה -  מנהיגות מקומית 4.3.2.2

גם רשימות המועמדים ). "יוסי ברון" (אחרת לא ייבחר שוב, חייב לתפקד לפי רצונם ואישורם, הוא לכן

 המועמד -כמועמד מוסכם ,  כך ידוע כבר מי יהיה ראש העירייה הבא.למועצה מורכבות ביחד עם הרבנים

הרבנים קובעים מי יהיה ). "שושנה גולדפינגר" (שקיבל את הסכמת הרבנים הליטאים ואת אישור החסידים

כך במגזר הערבי , ברק יש את הרבנים-כמו שבבני).  "יעקב סולר" (והכל סגור מראש, ראש העירייה והסגנים

ברק לא צריך לכן אפילו -בבני... וקשה לו לקבל החלטות ענייניות,  במשפחה–ה תלוי בחמולות ראש העיריי

ברק יש ראש -בבני... אלא ראש העירייה הוא בא כוחם של הרבנים, ברק אין חשיבה יוצרת-בבני... ל"מנכ

ראשי העיר , )2003ראש העירייה עד שנת (לפני  קרליץ . אין בעצם מישהו שיוזם, עירייה ופקידות מקצועית

כיום יש ). "יוסי ברון" (העיר נראית ונראתה אותו הדבר) בהיבטים רבים. (היו ממש שליחים של הרבנים

המופיעים כסיעה אחת , בין נציגי אגודת ישראל לדגל התורה, חלוקה ברורה ותחלופה קבועה בין קדנציות

-2003בין . ראש העירייה) יהדות התורהבתוך סיעת ( היה נציג דגל התורה 1998-2003בין . במועצת העיר

 יהיה שוב ראש 2008ומשנת , )בתוך סיעת יהדות התורה( ראש העירייה הוא נציג אגודת ישראל 2008

אין מצב שראש ). "אברהם טננבוים" (כשממלא המקום הוא נציג הסיעה השניה, העירייה נציג דגל התורה

זה גם יוצר מצב שאין צורך . ה בין החסידים והליטאיםיש כרגע הסכם רוטצי. עירייה יכהן בשתי קדנציות

  ). שושנה גולדפינגר" (המועמדויות נסגרות בדילים. בחוץ את המועמדים' ללכלך'

אחד המאפיינים את קבלת . אולם כהונת ראש עירייה במשך קדנציה שלמה לא הייתה גם בעבר  

בר רוטציה של שנתיים וחצי בין ראשי בעיר הייתה בע"ש,  שנים הוא11-ברק עד לפני כ-ההחלטות בבני

כשכל ראש עיר ניסה , פוליטית' מלחמה'הדבר הזה הביא ל. ואז הגיע ועדה קרואה, הערים המכהנים

יש קשר בין קבלת ההחלטות בעבר ). "יעקב אשר" (להראות שקודמו לא יודע לעבוד וניסה להפריע למחליפו

למרות , על לקיחת הלוואות גדולות,  בהחלטותיהםאת העיר' משכנו'ראשי עיר בעבר . למצבה של העיר

במיוחד עם מדובר רק בחצי , הם קיבלו החלטות בראיה של קדנציה. שידעו כי לא יוכלו להחזירן בעתיד



 

 180

בעיקר כשראשי העיר מגיעים . את ראש העיר הבא' לסדר'הייתה מעין מגמה . 'אחרי המבול '–. קדנציה

כי בבחינת המנהיגות , הובהר). יששכר פרנקנטל" (דתיות, ערכיות, אישיות, פוליטיות: ביריבויות שונות

איך ראש העירייה מצליח לבנות את המארג ולהגיע להחלטה עם : "ברק עולה השאלה-המקומית בבני

הדגשים שראש העירייה נותן בחזון ובתוכניות שלו הם . לפני ישיבת המועצה' אנשי המקצוע וכדו, הנבחרים

 השפעתם -בנושאים מהותיים . ההשפעה של הרבנים היא נמוכה, בשוטף"כי , הודגש. "בעלי משמעות גדולה

  ). הרב פנחס צברי"(ראש העירייה לא יכול שלא להישמע להם. מוחלטת

שושנה " (ראש העירייה מנהל את העיר פורמאלית ובסגנון הניהול המאפיין אותו"ש, צוין  

אבל אין לו כלים ואין לו מערכת ניהולית ,  הקרדיטיש לראש העירייה את כל"ש, והובהר). גולדפינגר

מאפייני קבלת ההחלטה תלויים גם בראש ). "רחל שרמר" (להוביל פה תהליכים, כן-על, קשה. מתאימה

במובן , בקבלת ההחלטות בעיר(המאפיין הבולט : "ולדבריו של ראש העירייה, )בינסקי'יעקב וירז" (העירייה

כל ... הוא לא תמיד מתייעץ. ראש העירייה הוא המנווט ומקבל את ההחלטות –. 'המשטר המלוכני'הוא ) זה

סרים למרותם של שניים עד ארבעה הרבנים המובילים ביהדות החרדית , בסופו של דבר, חברי המועצה

חברי המועצה יודעים שהבחירה של ראש העיר הייתה על דעתם של הרבנים . בעולם ולא רק בארץ

אש העירייה מעמד ונקודת פתיחה טובה לקבל החלטות ולאכוף החלטות גם אם מה שנותן לר, המובילים

בישיבות , לגבות ארנונה מאולמות שמחה שבמוסדות חינוך: החלטות לא פופולריות למשל. אינן פופולריות

החלטות כאלה עברו בגלל הגיבוי . הכפופים לחצרות, מעולם לא נגבתה ארנונה  במקומות כאלה. 'וכדו

 11-ברק ב-שני ראשי עירייה כיהנו בבני). יששכר פרנקנטל" (מאותם הרבנים) יה לראש העירייהשה(הכללי 

  . 2008-2003: בשנים, ויששכר פרנקנטל, 2003-1997: בשנים, מרדכי קרליץ. השנים האחרונות

דע אדם שקול היו, יש לו שיקול דעת רציונאלי. קרליץ הוערך מאוד"ש, התחושה הכללית היא: מרדכי קרליץ

 ההערכה –היה כאן היזון חוזר . ידי ראשי המשק-על, הוא הוערך מאוד גם מחוץ לעירייה. לקבל החלטות

הייתה לו . הוא העביר מהלכים וידע להסביר את עצמו. מבחוץ השליכה על הערכת המערכת הפנימית כלפיו

מרדכי ). "בינסקי'יעקב וירז" (יש לו כישורים אישיים טובים וזיכרון טוב. נחישות והוא ידע למה הוא חותר

היה "והוא , )הרב נתן צבי הכהן" (פיקח ובעל קשרים מצוינים עם משרדי הממשלה,  אדם שקט–קרליץ 

שושנה " (בתקופתו נושא החינוך היה בראש סדרי הקדימויות והוא קידם זאת... מעורב בכל עניין

. הוא היה יותר חזק ודומיננטי.  המנהלים נפגש אישית עם כל-) קרליץ(ראש העירייה הקודם ). "גולדפינגר

מרדכי קרליץ היה שש ). "מרואיין מקומי" (גישתו הייתה ריכוזית. הוא היה מקצועי והתעמק בכל נושא

קיווה לעשות שתי .  קיבל החלטות טובות למערכת–בארבע השנים היה מנהיג גדול ). 2008עד (שנים בתפקיד 

כשהגיע "ש, צוין). הרב יעקב אשר" (ר נחמד ופחות קשוח במערכתובשנתיים האחרונות היה יות, קדנציות

 70 עד 60 -בעיקר כשהעירייה הייתה בגירעון של כ. עלה ביטול נושא התמיכות, קרליץ לראשות העירייה

זה בעצם לסמן להם , וכשמודיעים על כך לרבנים. מבחינה פוליטית זאת הייתה בעצם התאבדות. ₪מליון 

 הוא ניהל -בתקופתו של קרליץ. ועשוי לא להיות מועמד לתפקיד בקדנציה הבאהשאתה כבר לא שליחם 

ראש העירייה ). יוסי ברון" (כך שילם בכך שלא נבחר שוב-ועל,  היו פחות הנחתות מהרבנים-עצמאית 

  . הקודם התחיל ביישום המדיניות לצמצום הגירעון העירוני

ראש העירייה הנוכחי ממשיך לבצע "ש,  המכהן צויןבהערכת מנהיגותו של ראש העירייה: יששכר פרנקנטל

הוא השפיע בגישה ... יש לו ראש כלכלי וראייה נכונה, כגזבר בעבר). חיסול הגירעון(את המדיניות של קודמו 

להגביר את הגבייה ואת ההכנסות של , הוא ניסה לחסוך בהוצאות. שלו על הוצאת העירייה מהגירעון

ראש העירייה לא . אך ימים יגידו, ה נראה לפי הנתונים שהגזבר מביא כרגעככה ז. הרשות וגם הצליח בכך

הוא רואה יותר את . הוא מועיל לעיר ואין לו אופוזיציה. אבל עושה מעשים בשטח, כדומיננטי, נתפש אמנם

, הוא יותר שקט) המכהן(ראש העירייה ). "ד בצלאל נתן"עו" (טובת הכלל ופחות את טובת החצר או שולחיו

מאפיינת אותו חשיבה כלכלית בכל ההחלטות . אבל הריץ מדיניות יפה מאוד', מנפנף'פחות , ות מכריזפח
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הוא האציל , )אשר. י(לסגן . ראש העירייה הנוכחי האציל סמכויות לגזבר ולאחרים). הוא היה בעבר גזבר(

ראש העירייה ). "לבמלכה " ( את האחריות על כוח אדם-לרב משה פרידמן . את כל נושא ההנדסה והתכנון

הוא פותר , גישתו היא ביזורית. הנוכחי מוביל אסטרטגיה ולא מעורב בקבלת החלטות בכל נושא ובכל רמה

. תברואה וחזות העיר, ראש העירייה הנוכחי מקדם את נושא הניקיון... בעיות ומוביל נושאים ברמה הגבוהה

  ).  גולדפינגרשושנה" (כל ראש עירייה רוצה להשאיר את המזכרת מתקופתו

שהתערבו בעבודה השוטפת וקבעו והתערבו בהחלטות , בניגוד לראשי ערים קודמים"כי , הובהר  

הוא לא . ראש העירייה הנוכחי נתן יד חופשית לאנשי המקצוע', גביית כספים וכדו, כמו על פיטורי עובדים

חי מטרתו הייתה לאזן את ראש העירייה הנוכ). "מרואיין מקומי" (אלא התווה מדיניות, ניהל מקרוב

הוא פחות מתערב בענייני עבודה שוטפים ומתמקד יותר ...  העירייה והוא פעל בנחישות רבה בנושא

טיפוח הגינות . 3. שדרוג הניקיון בעיר. 2. עירייה מאוזנת. 1: הוא קבע מספר כללים. בהתוויית מדיניות

הוא נותן למנהלים יד ). ניסה לתחרות כוכב היופיכ(שיפור חזות העיר באופן כללי . 4. והקמת גינות חדשות

 -פרנקנטל היה מרחק בין הרצון שלו לבין הביצוע "שאצל , יחד עם זאת צוין). אהרון אדלר" (חופשית לעבוד

כיום הרצון הוא להגיע לפשרה מוסכמת ככל האפשר בחלק "וש). מרואיין מקומי" (לא היה חרוץ מספיק

אבל , הוא אדם נוח ונעים. סר החלטיות של ראש הרשות בקבלת ההחלטותזה מביא לעתים לחו. מהנושאים

ל העירייה "קרליץ  היה ראש העירייה וגם מנכ, למשל. בעבר היו ראשי ערים נחושים יותר. לא החלטי

  ).מרואיין מקומי" (בפועל

  

  לטותסיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההח :16תרשים                       

  

 יששכר פרנקנטל מרדכי קרליץ
  .כישורים אישיים גבוהים

  .גישה מקצועית והתעמקות
שיקול דעת וגישה רציונאלית בקבלת 

  .ההחלטות
  .יכולת ביטוי ושכנוע

הערכה חיצונית ופנימית גבוהה 
  .אפשרה קידום פעולות

  .נחישות ומעורבות גבוהה
  .דומיננטיות בניהול

דה פעילות לצמצום הגירעון ועמי
 . בתקציב

ממשיך במדיניות לצמצום הגירעון 
  .ועמידה בתקציב

  .חשיבה כלכלית, ניסיון מקצועי
מיישם , מפגין עשייה, ביצועיסט

  .ומוביל מדיניות טובה
ופחות ,  חשיבה אסטרטגית

  .החלטיות ומעורבות בשוטף
  .לא נתפש כדומיננטי, נעים, שקט

פועל למען כלל הציבור ולא בצורה 
  .סקטוריאלית

 .מאציל סמכויות
  

אנשי המקצוע בתפקידים הבכירים הם נגזרת "ש,  מחד נטען–  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.3.2.3

באופן כללי אין מעורבות של רבנים בהחלטות "ש, ומאידך נטען). יעקב סולר" (של קביעות פוליטיות

כמו שחבר (ח לרב שאליו הוא מקורב ברור שכל חבר סיעה ידוו. דופן-אלא רק בנושאים יוצאי, העירייה

הרבנים מתערבים רק . התייעצות עם הרבנים היא לא בנושאים שוטפים). במפלגת העבודה ידווח לשולחיו

" אספקת מים בשבת באמצעות גנרטורים ולא באמצעות חברת החשמל: כמו למשל, בנושאים מהותיים

 זאת הייתה דרישה של - 23:00בעיר בשעה החליטו על סגירת חנויות ", למשל, אם). אברהם טננבוים(

. עזר-ולצורך כך חוקקו חוקי, ברק-כדי שלא יבואו אנשים מבחוץ ובכדי לשמור על צביונה של בני, הרבנים

 סגירת פעילות -של העיר ) החרדי(שלא יהיה תכנון עירוני שלא לפי הצביון , בוועדת התכנון והבניה ניתן דגש

ובסוף כולם מתיישרים לפי ) יש חלק חסידי וליטאי(באה דרישה מצד רבנים כמובן ש. למשל, ברחוב הראשי

" והרבנים לא מתערבים בהחלטות השוטפות, נבחרי הציבור ממושמעים כל אחד לרב שלו. הקו של הרבנים

התרשמתי שהפקידות הבכירה "כי , מי שכיהן כסגן ראש הוועדה הקרואה בעיר טוען). הרב מרדכי טרוייבע(

לא . יש רק את המגבלות והכפיפויות לרבנים. שיודעים לעבוד בצורה טובה, נשים אינטליגנטייםמורכבת מא
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שהתעלמה , ברק התנהלו בעבר בצורה פוליטית-התרשמתי שבבני. היינו צריכים ללמד אותם מהו ניהול נכון

). ובזהד יצחק בוכ"עו" (הם קיבלו החלטות בצורה שניסתה לאנוס את המציאות. מהמציאות התקציבית

רחוב (למשל ,  פתיחת כביש-הייתה מעורבות של הרבנים גם בהחלטות מקצועיות ,  שנה11-לפני כ, בעבר"

, הרבנים מעורבים בבחירת מקבלי ההחלטות). "מרואיין מקומי(אך כיום חל בעניין זה שינוי , )"הרב לנדאו

, רבים בהחלטות האסטרטגיותהם מעו. הם מעורבים בבחירת הצוות המקצועי הבכיר ובנושאי חינוך ודת

מוסדות חרדיים מסוימים (למשל ,  בגני ילדים-לא להכניס בנות שירות לאומי בחינוך המיוחד : כמו למשל

רכישת גנרטור שבת לבארות ). והמשמעות היא תוספת תקציבית לעירייה, כן מחזיקים בנות שירות לאומי

 הקצאת קרקעות למבני דת במקום לשטחי ציבור .₪ הוצאות שבסך הכל יכולות להסתכם במיליוני -המים 

  ). רחל שרמר)" (בעיר חסרות קרקעות לשטחי ציבור(

. בהקשר זה ראוי להתייחס להשפעתם ולמעורבותם של הרבנים על קבלת ההחלטות בתחום החינוך

אשר ,  המורכבת מרבנים בעלי שם-יש ועדה רוחנית : יש דפוס מסוים, בקבלת החלטות בחינוך החרדי"

 -מובאים להחלטת הוועדה הרוחנית , נושאים עקרוניים שיש בהם רגישות גבוהה. קובעת אלו נושאים ללמד

אין התערבות של חברי מועצה , אולם. לימוד מחשבים בגני ילדים לפי מדיניות משרד החינוך, למשל

.  אגף החינוךומתחתיו נמצא מנהל, מחזיקי תיקים נקראים ראש האגף. ומחזיקי תיק בהחלטות מקצועיות

ראש אגף החינוך , לאורך השנים). הנבחר(בניהולו של ראש האגף , מתנהלות ישיבות צוות באגף החינוך

מחזיק התיק , אולם הרב. הוא מעורב מאוד ומתערב בהחלטות. מעורב בניהול השוטף של האגף) הנבחר(

היה פעם מחזיק . היעזר בוהוא אדם מנוסה משכמו ומעלה שאפשר להתייעץ אתו ול, )שאיננו מקבל שכר(

  ). גבי כהן" (תיק אשר התערב אפילו במיון העובדים ובגיוסם

. לכן השקעתם מוגבלת, חברי מועצה הם מתנדבים ולא מקבלים תמורה עבור ההשקעה"ש, צוין

. וכיום יש גם באגף הרווחה התעניינות מצד הפוליטיקאים, מחזיקי התיקים נלחמים לקבל את אגף החינוך

, )תכנון ובניה, רווחה, חינוך( באגפים אלה -) הוא ברשות ממלא מקום ראש העירייה(תכנון והבניה נושא ה

היו מקרים בהם מחזיקי התיקים ניהלו בפועל . אך זה תלוי באדם ובמוטיבציה שלו לכוח, יש רצון להתערב

מ ראש " מ-קב אשריע( הם הובילו וקיבלו את ההחלטות הגדולות -) תכנון ובניה, אגף הנדסה(את האגף 

המערכת מרגישה את מחזיקי התיקים והם מתערבים בקבלת "כי , הובהר). רחל שרמר)" (למשל, העירייה

כי , נטען גם). מלכה לב" (מחזיקי התיקים הם המחליטים האחרונים מעל מנהלי התחומים. ההחלטות

ה אוהבים לקבל מידע והם חברי המועצ. אך אין מעורבות שלהם בקבלת ההחלטות, לנבחרים ניתנת מצגת"

רחל " (למשל,  כמו חינוך–בנושאים בולטים ואצל מחזיקי התיקים ) רק(אך התערבותם היא , מתעניינים

. כי חלקם של מקבלי ההחלטות הפוליטיים הם גם בעלי ניסיון עירוני, במובן זה ראוי לציין).  שרמר

סגן ראש העירייה ( גם יעקב אשר -לשעברהאנשים שהם דומיננטיים בקבלת ההחלטות הם עובדי עירייה "

כולם משתפים פעולה כמעט בכל הנושאים וכך מקבלים . היה עובד עירייה, ) ראש העירייה2008-ומ

  ). הרב אלי דדון" (החלטות

כי לא מצליחים להגיע להסכמה פוליטית מאיזה צד הוא , ל"אין בעיר מנכ"כי , בנוסף יש להדגיש

). גילה אורון" (שעבודת המטה איננה חזקה כברשויות חזקות, ת העובדהובניהול העיר בולט... יהיה

, ל צריך להיות בהסכמה בין חסידים לליטאים"מנכ. ל יכולה לפגוע באיזון בין הזרמים"העובדה שאין מנכ"

בגלל צורת ). "הרב מרדכי טרוייבע" (קשה למצוא הסכמה בעניין זה. וזה מופיע בהסכמים הקואליציוניים

ראש העיר הוא מתווה ומבצע . ל לעירייה" אין מנכ-עץ המבנה הוא שונה מן המקובל , ברק-בבניהניהול 

ששימש בעצם , ל"בתקופת הוועדה הקרואה היה מנכ", אמנם). יעקב אשר" (ועל פיו יישק כל דבר, המדיניות

צם עבודה של הגזבר עושה בע. ל"אינני יודע עד כמה צריך מנכ, אך כשיש ראש עיר דומיננטי, כראש עיר

" והם עושים את עבודת המטה, ל העירייה"ראש העירייה והגזבר הם בעצם מנכ). "הרב אלי דדון" (ל"מנכ

ראש העיר אשר "ש, ל בא לידי ביטוי בכך"חסרונו של מנכ, 2008לדבריו של ראש העירייה משנת ). מלכה לב(
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אשר ,  זה יוצר עומס על ראש העירייה-גיוס כספים לפעולות ולמשכורות , טקסים, עסוק בנושאים ציבוריים

ל "מנכ, על ראש העירייה יש לחצים פוליטיים. ל הוא הכוח המשמר והמניע"המנכ. צריך תחתיו איש ביצוע

  ). יעקב אשר"  (יכול לתרום לקבלת ההחלטות בנטרול מסוים של הלחצים האלו

אבל , ל"נורמלי צריך מנכבניהול  . "ל בעירייה יוצר קושי בניהול השוטף"המצב של היעדר מנכ

בתחילת הקדנציה . ל"הגזבר כיום מנהל בעצם את העירייה כמנכ. ל"העירייה פועלת ומשתפרת גם בלי מנכ

ל הוא ימשוך בדרך כלל לפעילות "כשיש מנכ. הנהלת העירייה הכפיפה לגזבר את נושא כוח האדם והמחשוב

 בלי -אני מקבל החלטות בשני כובעים . ' עצמימריבה עם'אני נמצא לעתים ב.  להפך–והגזבר , בלי תקצוב

חלק מהביקורת .. ומגיעים להחלטה מוסכמת) ל וגזבר"מנכ(ששני אנשים עושים סיעור מוחות במצב נורמלי 

ההחלטות שלי משקפות לעתים . הייתי נלחם בהן' פרופר'שאם הייתי גזבר , כלפי הוא שאני מקבל החלטות

ל לא נפגעת רק "בהעדר מנכ). אהרון אדלר" (מית היא של גזברבעוד הכותרת הרש, ל"תפישה של מנכ

גם . יש מספר החלטות שהתקבלו ולא בוצעו"ש, צוין. אלא גם היכולת ליישמן, היכולת לקבל החלטות

ד "עו" (ההחלטה לקבוע חדר ישיבות נורמלי במקום התחליף של חדר ישיבות המועצה הנוכחי לא בוצעה

  ).בצלאל נתן

. יש עומס על גורמים שמובילים נושאים וצריכים לקבל החלטות לבד"ר עבודת מטה כי בהיעד, צוין

.  אין מדדי ביצוע לבחינת הביצוע שלהם-אין בארגון משמעת ואין קריטריונים לגבי תוצאות של מנהלים 

). לפי האינטרסים שלהם(יתר -או שלא מגלים מעורבות או מגלים מעורבות/אנשים לא מבצעים החלטות ו

יש . הקשורים בקבלת ההחלטות, חסר ידע מקצועי בנושאים כמו תקציב.  מנגנון מוסדר לקבלת החלטותאין

מרואיין " (אין אוטוריטה ניהולית בארגון. ניסיון לעקוף תהליכים ביורוקרטיים  ועושים קיצורי דרך

מתקבלות החלטות ו, הישיבות הן לגופו של עניין. כארבע שנים אין ישיבות קבועות של מנהלים). "מקומי

" את הישיבות בנושאים השונים מנהל הגורם המקצועי האחראי לאותו עניין. כהצעה לאישור ראש העירייה

שיח בין -המפגשים הם בדרך כלל של דו. אין פורום הנהלה שבנוי מפקידים בכירים"ש, צוין גם). מלכה לב(

 בפורומים כאלה מתקבלות החלטות .לפי הצורך ולגופו של עניין, שלושה גורמים רלוונטיים-שניים

בקבלת ההחלטה על . לא משתפים מספיק מנהלים בפורום רחב בתהליכי קבלת החלטות, אולם... מקצועיות

מרואיין " (כן הובאו מומחים חיצוניים כדי להבהיר את הנושא בפורום המועצה, למשל, תאגיד המים

  ). מקומי

, "אין כינוסים קבועים שלהם"אם כי הודגש ש,  בעירייהפורומים של קבלת החלטותצוינו מספר 

. 2. שהחלטותיו לא בהכרח נובעות משיקולים מקצועיים, המועצה היא גוף פוליטי. המועצה. 1: "כדלקמן

. 3. כבר שנתיים לא התכנסה). של חמש שנים( ישבו רק כחמש עד עשר פעמים בקדנציה -פורום הנהלה 

בעצם זהו פורום של , בו מתקבלות ההחלטות ונקבעת המדיניות. ר ראש עירייה וגזב-פורום ניהול בפועל 

 פעמים בחמש 10-5,  התכנס מעט מאוד-פורום מנהלי אגפים . 4). ל"בהיעדר מנכ(ל וגזבר "מנכ, ראש העיר

). כבר שנה לא התכנס(לא התקבלו בו החלטות אופרטיביות . והתכנס באופן ייצוגי בלבד, השנים האחרונות

, חבר מועצת העירייה האחראי על תיק התשתיות, ראש העירייה ועוזריו): לא פורמאלי(ות פורום תשתי. 5

, הפורום מתכנס בערך אחת לחודש. מנהל אגף תשתיות וכן זימון של גורמים מקצועיים לפי הצורך, גזבר

. 6 .כולל מעקב על ביצוע ההחלטות, קובע מדיניות תשתיות בעיר ומקבל את כל ההחלטות בצורה מסודרת

מנהל , מחזיקי תיק החינוך, ממלא מקום, כולל ראש העירייה: מתכנס כאחת לרבעון: פורום בנושאי חינוך

והחל מאפריל עד , הפורום קובע את מדיניות החינוך. גורמים מקצועיים לפי הצורך+ אגף החינוך ומשנהו 

ר "באחריות יו:  הנדסהפורום. 7. לקראת פתיחת שנת הלימודים, ספטמבר מתכנס בתדירות גבוהה יותר

ביקורת , כספים: ועדות המועצה. 8.  מתכנס אחת לחודש-יועץ משפטי , גזבר, מהנס, הועדה לתכנון ולבנייה

 כשלוש עד -ועדת ביקורת, ועדת כספים התכנסה כפעמיים בשנה). מתכנסת לפחות פעם בחודש(ומכרזים 

  ). אהרון אדלר" (ארבע פעמים בשנה
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משקל חזק לדרג "ושאים מקצועיים להחלטה ולאישור המועצה וכיום יש הדרג המקצועי מעלה נ"

הרב " (ולרוב מקבלים את המלצותיהם, חברי המועצה קשובים לדרג המקצועי. המקצועי בקבלת ההחלטות

ויכול להיות שגם לכך הייתה השפעה על צמצום , בשנים האחרונות הדרג המקצועי התחלף). "נתן צבי הכהן

 מתחשבים מאוד בדעתו -לדרג המקצועי יש לו משמעות גבוהה מאוד ). "בינסקי'וירזיעקב " (הגירעון

הרב " (משתפים אותו באופן קבוע וברצון. הוא מאוד דומיננטי ובא לידי ביטוי בקבלת ההחלטות. ובניסיונו

מה בדרך כלל יינתן משקל מרכזי ל. יש לדרג המקצועי משקל חזק מאוד' בישול ההחלטות'ב). "פנחס צברי

כנגד עמדת , לא יובא נושא בכפייה. שיגידו במחלקה המשפטית ולמה שיגידו בגזברות העירייה וכך הלאה

בנושא ... הדרג הפוליטי מקשיב ובדרך כלל מקבל את ההמלצות של הדרג המקצועי... למשל, הגזברות

 המקצועית של גם חברי מועצה בעלי אינטרסים שונים יקבלו בסופו של דבר את העמדה, למשל, ארנונה

הגזבר נמצא בתפקידו ( את עמדת המחלקה המשפטית וכך הלאה -ובנושאי חוקי העזר, גזברות העירייה

ברק  אנשי המקצוע די -בבני"ש, הובאה ההערכה). אברהם טננבוים)" ( שנים7 -יועץ משפטי, שלוש שנים

הם די משתפים פעולה עם . רלמרות שיש מה לשפ, וכך גם ראש העירייה) לשמור על מינהל תקין(משתדלים 

הבינו שהנושא הוא של פיקוח ) של הרבנים(משום שהחצרות , למשל, משרד הפנים בנושא רישוי עסקים

" הם מעבירים גם חומר מסודר בנושא פטור מארנונה ויש דיון בוועדת תמיכות. חיים ומנסים לשתף פעולה

  ).רוית קלפנר(

.  ברק מצוין-הדרג המקצועי בבני"ש, חרים נאמרבהתייחס להשפעתו של הדרג המקצועי על הנב

לא מתמצאים ולא מבינים בנושאים , מקבלי ההחלטות במועצה לא מעורים בנושאים המובאים לדיון

בנושאים ). "גבי כהן" (הן ולא כאלה שחושבים-מצפים מהם להיות אומרי. המקצועיים והתקציביים

בהחלטה . קובעים אנשי המקצוע-בנושאים מקצועיים. יעפוליטיים אנשי המקצוע לא יעזרו ולא יוכלו להשפ

כי לא נסגר ,   הנושא הורד מסדר יום-' הפרטת תאגיד המים': בנושא) 30/12/07-נדחה ל (26/11/07מתאריך 

" לפי בקשת הרב נתן צבי, כי חברי המועצה בקשו ללמוד אותו יותר, הנושא נדחה. מראש בדרג הפוליטי

. זה לא כמו ששר קובע. הדרג המקצועי מנווט את חברי המועצה בהחלטות"ש, התחושה היא). מלכה לב(

גם משרד השיכון . למחזיקי תיק ולחברי מועצה אין כמעט משמעות בהחלטות. 'בוסים'מנהלי אגפים הם ה

ד בצלאל "עו" (ר הוועדות השונים"קובעים החלטות בלי להתייעץ עם חברי המועצה או יו, ומשרדים אחרים

הנבחרים בדרך כלל סומכים על הדרג . קלו של הדרג המקצועי תלוי במנהלים השונים ובכוחםמש). "נתן

מנהלים מקצועיים מנסים לרוב לכוון . הרבה מנהלים מזוהים פוליטית וקשה להגדירם מקצועית. המקצועי

שקל לדרג המקצועי יש מ, לרוב בהחלטות שוטפות. 'שער-שומרי'את הנבחרים בקבלת החלטות מקצועיות כ

. בגזברות יש למשל צוות שדן ומקבל החלטות במשותף. אך זה תלוי בתחומי הפעולה השונים, רב בקבלתן

האינטרס של האגפים הוא לפעול . יש החלטות שהן רק מקצועיות ושהפוליטיקאים אינם מתערבים בהם

מטית בקשות של מאשרים כמעט אוטו) חברי המועצה(ברק -בבני"ש, צוין). רחל שרמר" (בצורה אוטונומית

לי חשוב "כי , מ ראש העירייה"ציין מ, באשר להשפעתו של הדרג המקצועי). ח בשארה עבסאוי"רו" (הגזבר

חשיבותו של הדרג המקצועי . אבל אני אקבל את ההחלטה בסופו של דבר, סיעור המוחות עם הדרג המקצועי

אך , ראו באנשי המקצוע חסמיםיש חברי מועצה שאולי י. משתנה גם בהתאם לגישתו של ראש העירייה

  ).יעקב אשר" (חברי מועצה לא מעורבים מספיק בתהליכי קבלת החלטות, לרוב

באה לידי ביטוי בדברים , ברק בין הפקידות הבכירה לנבחרים-מערכת היחסים המיוחדת שיש בבני

החלטות בנושאי בעוד הדרג הפוליטי יוזם , הדרג המקצועי יוזם החלטות בנושאי פיתוח ותשתיות: "הבאים

בתחום הביצוע הדרג . בתחום החינוך יש לנבחרים השפעה רבה על קביעת יעדים לטווח הארוך... חינוך ודת

 - לדרג המקצועי יש חשיבות מאוד גדולה בתהליכי קבלת החלטות ).  "יעקב סולר" (המקצועי משפיע יותר

ברק -בני( אלף נפש 45-כ-ם משפחותאגף הרווחה מטפל בקרוב לעשרת אלפי: למשל. בכל האגפים בעירייה

ר "הרבנים מאוד מעורבים ומזמנים את יו, למשל, בבעיות זוגיות). היא העיר המדורגת כעניה ביותר בארץ
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,  מתחשבים בדעתם- מנהלי המחלקות הרלוונטיים -הדרג המקצועי . אגף הרווחה לישיבות בנושאים כאלה

יחד . חברי מועצה מקשיבים לדרג המקצועי). קי התיקיםשל מחזי(גם הרבנים מקבלים בדרך כלל את דעתם 

... כשאנחנו מקבלים החלטה מסוימת לא תמיד עומדים בפנינו כל הצרכים בצורה מגובשת וברורה, עם זאת

 להכיר את -והציבור ) הרבני(ר הרווחה הוא לנסות לגשר בין הצוות המקצועי לרוחני "התפקיד של יו

). הרב אלי דדון" (הדרג הנבחר הוא גורם מסייע לדרג המקצועי. בור החרדיהמנטליות ואורח החיים של הצי

ההשפעה על . "הממונים גם על דרג המקצועי, "ר האגף" יו-מחזיק תיק : "בעירייה נקבעו נבחרים לתפקיד

הוא יכול להיות מעורב  . עד כמה הוא רוצה להיות דומיננטי. קבלת ההחלטות תלויה במחזיק התיק עצמו

אני כמחזיק תיק יושב פעם בשבוע באופן . אפילו בצורה יומיומית, י קבלת ההחלטות השוטפיםבתהליכ

תקציבים , בעיות שוטפות, בישיבות עבודה מקצועיות עם מנהל האגף ומנהלי המחלקות על תוכניות, קבוע

בעירייה הוא יכול ליצור קשרים והוא מקורב לדרגים בכירים . מחזיק התיק מלווה ומסייע לאגף. 'וכדו

כך הוא יכול לסייע למקבלי ההחלטות . כים וגורמים פוליטיים אחרים"ח,  משרדי ממשלה-ולגורמי חוץ 

  ). הרב פנחס צברי" (המקצועיים בגיוס תמיכה חיצונית ומשאבים

קובע סדרי קדימויות ומבקש חלופות ,  מטיל על הדרג המקצועי לבדוק דברים-) נבחר(ראש אגף "

רג המקצועי מכיר במעמדם של ראשי האגפים ומבקש את עזרתם מול ראש העירייה הד. מהדרג המקצועי

אני לא זוכר ,  השנים האחרונות10-ב. יש אינטרס משותף בין הדרג הנבחר לדרג המקצועי. ומול גורמי חוץ

 יחסים אלה בין נבחרים לפקידות). בינסקי'יעקב וירז)" (נבחר(עימות כלשהו בין מנהל מקצועי לראש אגף 

. אך הם מקובלים ונתפשים כדבר טבעי בהתנהלות המקומית, הבכירה ברשות המקומית נראים יוצאי דופן

: בדיון בנושא. במהלך ישיבות המועצה, שהדרג המקצועי מסייע לפתור בעיות בקרב חברי המועצה, נראה

ר העירייה התערב מזכי, כאשר החל להסתמן קרע כלשהו בין חברי המועצה, "הורדת מחיר המקוואות"

ח ביקורת מפורט "לפי דו). 7/8/08, ישיבת מועצה(והציע ניסוח שהרגיע את הרוחות והיה מקובל על כולם 

אך בפועל היא , בכל שנה מגישה העירייה תקציב מאוזן"ש, בגלל העובדה: 2007של משרד הפנים לשנת 

, לדעת הביקורת, ל העירייהחורגת ממנו ונוצר גירעון שוטף בסכום מהותי המתווסף לגירעון המצטבר ש

העירייה צריכה לשתף יותר את מנהלי האגפים בעת עריכת התקציב ולקבוע במשותף ובאופן מחייב את 

  ". תקציבו של כל אגף

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים50% - מהנבחרים ו66.67% - מעורבות התושבים 4.3.2.4

 58.33%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"קומיות כמעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המ

מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות ,   מהמנהלים33.33% - מהנבחרים ו22.22%"). נמוכה"

מעורבותם של התושבים "). בינונית "27.78%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינונית"המקומיות כ

באמצעות , אלא באמצעות נציגיהם במועצת העיר,  איננה נעשית באופן ישירבקבלת ההחלטות העירוניות

" משחק הפוליטי"עמותות ולחצים של נציגי ציבור אחרים המקורבים ל, )החסידויות(החצרות , הרבנים

על אופי , כאמור, משפיעים) אקונומיים-דמוגראפיים וסוציו(ההיבט ההלכתי ומאפייני המגזר . המקומי

 -לציבור יש את נציגיו .  בבני ברק לא רואים דבר-מעורבות הציבור ). "ראה לעיל( בעיר קבלת ההחלטות

,  נמוכה-מעורבותו של הציבור באופן ישיר ). "יוסי ברון" (לראש הרשות) מה לעשות(רים שמורים "האדמו

תירים ומו, התושבים הם פסיביים יחסית). "שושנה גולדפינגר" ( המעורבות גבוהה-באמצעות הרבנים 

לנציגי הציבור יש ). "אהרון אדלר" (לראשי הסיעות לפנות ולייצג את האינטרסים שלהם בקבלת ההחלטות

המגמה ). "אברהם טננבוים" (דלת פתוחה אצל ראש העירייה ויש באפשרותם להשפיע על קבלת ההחלטות

 קיצור -' קומבינה 'העירייה תלך לקראת התושב באיזו). למשל, הרחבת דירה(היא ללכת לקראת התושבים 

  ). מרואיין מקומי" (הליכים ביורוקרטיים
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הוא מתעניין אבל , הציבור מגיע באמצעות הטלפון או פיזית ללשכת ראש העירייה"ש, ההערכה היא

חברי המועצה מביאים את רצונות הציבור לידי החלטות עם ראש העירייה והמנהלים . לא משפיע

כמעט ואין תושבים ... בסך הכל יש אדישות של הציבור. טת המועצהולבסוף הנושא מובא להחל, המתאימים

אך גם כשהייתה . אולי בגלל שאין אופוזיציה, נוכחות של הציבור היא כמעט אפס. בישיבות מועצה

- שבדרך, התחושה היא). מלכה לב" (אלא בנושאים מסוימים בודדים, לא בלטה נוכחות הציבור, אופוזיציה

) לרוב(אבל , הייתה הפגנה בנושא חינוך מיוחד, למשל,  שנים9-לפני כ.  בהחלטותהציבור לא משפיע"כלל 

). יעקב סולר" (הציבור לא מגיע לדיונים או פועל במטרה להשפיע בצורה מעמיקה על קבלת ההחלטות

. אנחנו קרובים מאוד בקבלת ההחלטות לדעת הקהל"ש, התחושה של מי שמכהן כיום כראש העירייה היא

ובשבת , אלו שלוש תפילות ארוכות. כנסת-שלוש פעמים ביום אני מתפלל בבית. מעים פה בציבוראנחנו מוט

שראש , מכאן.   חתונות10 -כבר הייתי בלילה אחד ב. כל יום אני בחתונות. שלוש-זאת תפילה של שעתיים

. וכה מאוד נמ-בעיר , אולם,  מעורבות גבוהה מאוד-בשכונה : דעת הקהל... העירייה חי בקרב התושבים

  ). יעקב אשר" (אפאתי, אדיש, הציבור מאוד קל

כל בוקר : "הוא היה רגיש לצורכי הציבור והדבר השפיע על החלטותיו, ולדברי ראש העירייה היוצא

הייתה מגמה אצלי לספק . הבטתי במחשב על סוג הפניות של התושבים וזה השפיע על קבלת ההחלטות שלי

מעורבות הציבור באה לידי ביטוי שולי גם באמצעות ). יששכר פרנקנטל(" את שביעות הרצון של התושבים

 דבר המשפיע על קבלת -גם העיתונות המקומית מעלה דרישות לביצוע ולשיפור : "התקשורת המקומית

). יששכר פרנקנטל" (העיתונות המקומית משפיעה מאוד על קבלת ההחלטות). "אברהם טננבוים" (ההחלטות

חלקו של הציבור קורא את . שפעת התקשורת על מקבלי ההחלטות היא בשולייםה"כי , מאידך נטען

העיתונאים מדווחים רק על . אך התקשורת לא מובילה את מקבלי ההחלטות או את דעת הקהל, המקומונים

בהן , בניגוד לערים חילוניות"ש, והובהר). בינסקי'יעקב וירז" (הישיבות ועל ההחלטות שהתקבלו בהן

ברק הדברים לא יצאו -בבני, יוצאת בהאשמות בעיתונות המקומית כנגד הנהלת העירהאופוזיציה 

  ).שושנה גולדפינגר" (לעיתונות

כדוגמא לדרך קבלת ההחלטות , )במוסדות חינוך(מובא להלן תהליך קבלת החלטות על שיפוצי קיץ 

אשר מזמנים , גניםאגף החינוך מביא לראש העירייה את הנושאים וזה מביא לעיונם של הס: "בעירייה

יושבים עם ראש , מכן-לאחר. מתבצעים שינויים כנדרש. במידת הצורך, להבהרות את מנהל אגף החינוך

, סגנים, ממלא מקום, מתכנס פורום מצומצם של ראש העירייה.  בעבר היו בדרך כלל ישיבות הנהלה-העיר 

לפני שהחומר מובא . יבת המועצהאז מגובשת ההחלטה אשר מוגשת ליש. מנהלי האגף הרלוונטיים וגזבר

נעשית ישיבת מקדימה באגף החינוך עם מנהלי המחלקות באגף וגורמים , למשל, ידי מנהל אגף החינוך-על

יושב בישיבת היערכות ומסכם ) הנבחר(ראש אגף החינוך ). 'מנהל אגף התשתיות וכדו, גזבר(נוספים בעירייה 

  ).הרב אלי דדון" (כמה לפרום המצומצםאת הדברים עם מנהל האגף לפני שמביא את ההס

  ):מסיכום הראיונות, כללי (תהליך קבלת ההחלטות בעירייה

  ). בקשות של המוסדות השונים/ ביוזמתו או מלחצים (ראש הרשות מבקש לקדם נושא  .1

 . בדיקת הצרכים על ידי ראש הסיעה והרבנים .2

 . דיון בין חברי המועצה המייצגים את הרבנים והקהילות .3

 .ומנהל האגף) הפוליטיקאי( ראש האגף – פנימית בנושא באגף ישיבה .4

 .בדרך כלל יחד עם הצוות המקצועי, דיון אצל ראש העירייה, לאחר גיבוש הנושא באגף .5

 .גזבר וכל סיעה בנפרד, סגנו, ישיבה מצומצמת של ראש העירייה או ממלא מקומו .6

  ). י במליאת המועצהאישור אוטומט(הוא מובא לאישור המועצה , לאחר סיכום הנושא .7
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ברק מהיכולת להפעיל לחצים פוליטיים במישור -נהנים המנהיגים בבני, שכעיר חרדית, יש לציין

היא יכולה להשיג כספים . העיר מקושרת מבחינה פוליטית. "כשהממשלה תלויה במפלגות החרדיות, הארצי

ונה קשה יותר לאור הפיקוח אולם הדבר נעשה לאחר, מ הפוליטי במישור הארצי"בוועדת הכספים ובמו

ישנם מהלכים ). למשל, עמידה בתוכנית ההבראה-אי(הממלכתי והצטמצמות המקורות התקציביים במדינה 

יש להם ). כמו חשב מלווה(פוליטיים במישור הממלכתי שמונעים שימוש באמצעים חריפים בניהול הרשות 

פונים בעקיפין לפוליטיקאים במישור : יינתאפשרות להפעיל לחצים פוליטיים בצורה שהיא דרך פעולה מאפ

במקום חשב ', בודק-מלווה'וכפשרה הוסכם על , מסרבים לקבל חשב מלווה"בעירייה ). גילה אורון" (הארצי

כי כאשר מקבלי החלטות , במובן זה ניתן לטעון). ח בשארה עבסאוי"רו" (אשר איננו מורשה חתימה, מלווה

או , הם עלולים לגלות פזיזות מסוימת בקבלת החלטות, פוליטיים" חבלי הצלה"מקומיים מסתמכים על 

  .לקבל החלטות בלי להתחשב מספיק במוגבלויות תקציביות

  

  ציון-מבשרת 4.3.3

התושבים בחלקם . (מלבד מגורים) עצמיות(מבשרת ציון היא רשות מקומית קטנה מדי ואין לה הכנסות "

 שם התושבים -בניגוד לשוהם ) והם זקוקים לסיוע, םאקונומי נמוך יחסית לתושבים אחרי-במצב סוציו

כולל קליטת עלייה , במבשרת ציון יש צורכי רווחה גדולים. אינם זקוקים לסיוע ברווחה מהרשות המקומית

משפיעה , המצוקה הכלכלית של מבשרת ציון). "רני פינצי" (מיעוט הכנסות) וזה בולט נוכח(, גדולה

ואחד המאפיינים את קבלת ההחלטות בישוב ציון לאורך , )ירית שורקע" (את קבלת ההחלטות' מסרסת'ו

ישוב כמו מבשרת . "גם כשהתקציב חסר, התעלמות ממגבלות התקציב והדגשת נושא החינוך, השנים הוא

אתה בונה . לא יכול להישען רק על ארנונה ומענקי איזון של משרד הפנים, שאין לו יכולת כלכלית, ציון

, גביית הארנונה קטנה יותר: התחזיות לא מתממשות, ולעתים,  הכנסות ומענקים–תקציב של תחזיות 

 להוציא מעבר לתקציב ולא להגיע -בעבר הייתה שיטה של מדיניות גירעונית . 'מענקים הצטמצמו וכדו

. ברוב המקרים התחשבו בממשלה בגירעון של המועצה.  שהמדינה תשלים את החסר-לתקציב מאוזן 

אם . אם לא נעשו ברשות המקומית תכניות הראה וקיצוצים,  לא העניקו מענקי איזון2000 -מתחילת שנות ה

והיא גבוהה ,  מההכנסות90% -הארנונה היא כ. לא יתקבלו תקציבי איזון, לא עומדים היום בתכנית הבראה

החלופה . יבההוצאה לחינוך גבוהה ואין לזה מספיק תקצ. לישוב אין עוד הכנסות. אבל זה לא מספיק, אמנם

חברי המועצה לא נותנים יד לקיצוץ . העדיפה במבשרת היא להשקיע בחינוך גם במחיר של גירעון בתקציב

  ). אלי מויאל" (ראש המועצה מבין שבחינוך לא מקצצים. בחינוך

ותושבים , תושבים ותיקים יוצאי מרוקו(מבשרת ירושלים : מבשרת ציון מורכבת משני ישובים

).  תושבים ותיקים יוצאי קורדיסטן-" קסטל"ה(וממעוז ציון )  בעלי מעמד ואמצעים-תר שהצטרפו מאוחר יו

השיקולים של "ש, כי אחד המאפיינים הבולטים בקבלת ההחלטות בישוב הוא, על רוב המרואיינים מוסכם

יש גישה סקטוריאלית וטריטוריאלית , במבשרת. חברי המועצה בקבלת ההחלטות אינם תמיד מקצועיים

יוצאי כורדיסטאן מול יוצאי , )קסטל( מבשרת ירושלים מול מעוז ציון –פיעה על קבלת ההחלטות שמש

 השנים האחרונות מספר ועדות 30-במבשרת ציון מונו בכ). שוקי קלפוס)" (פחות דתיים מול חילוניים(מרוקו 

ייתה מועצה מבשרת ציון ה. "והרשות המקומית נחשבה לרשות המתקשה להתנהל בכוחות עצמה, קרואות

השירות , עד אז היה גירעון. 2000השינוי מתחיל משנת .  כספית וניהולית–לא טובה מבחינה תקציבית 

אשר נכנס לתוכנית ,  דני עזריאל-הגיע ראש רשות .  החל השינוי2000משנת . לתושב לא היה טוב וכך הלאה

הוחלף ציוד , ותר של תוכנית הבראההתחלנו להרגיש יישום רציני י. הבראה ויישם חלק ממנה באופן רציני

במשך כשנתיים התחלפו ). כולל מינוי גזבר חדש(מעט שינויים מבניים ובהנהלה הבכירה , )למשל,מחשבים(

ובתקופה זו המועצה , 2006הגזבר שנפטר לאחרונה נשאר בתפקידו עד  .  גזברים5- כ2000)  עד1998משנת (

  ). יעקב דהן" (החלה להיכנס ליציבות



 

 188

חסרים . 1: ידי  מרבית המרואיינים- צוינו עלמאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות במועצהמספר 

המערכת המינהלית . 2. וחסרים תהליכים רציונאליים בקבלת ההחלטות, נוהלי קבלת החלטות מסודרים

שיקולים ולחצים פוליטיים מנחים את מקבלי . 3. איננה בולטת מספיק בתמיכתה במקבלי ההחלטות

מעורבות . 5. מכוונים ומשפיעים על מקבלי ההחלטות) עדות ושכונות(שיקולים סקטוריאליים . 4. ההחלטות

חברי . 7. לא עדכני ולא זמין נמסר למקבלי ההחלטות, מידע חסר. 6. משפחתית משפיעה על קבלת ההחלטות

חלקם ידע חברי מועצה חסרים ב. המועצה אינם יוזמים ואינם מגלים מספיק מעורבות בקבלת ההחלטות

מול אופוזיציה ) לא גדולה(יחסי קואליציה . 8. וכישורים מתאימים ואינם יודעים תמיד על מה הם מחליטים

חוסר שיתוף פעולה , ")עדר"של (צדדית בין המחנות -גישה חד. מכוונים את מקבלי ההחלטות) לוחמנית(

הציבור . 9. ח בקבלת ההחלטותוניגוח משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות במועצה ויוצרים אווירת מת

הרכב המועצה הוא . 10. ודעת הקהל מכוונים את מקבלי ההחלטות ומשנים החלטות בזמן קבלתן במועצה

 ההחלטות אינן משקפות בהכרח את רצונם של רוב –. מסורתי ואיננו משקף את הרכב האוכלוסייה

החלטות עשויות להשתנות לאחר . 12. להחלטות ועדת ההנהלה" חותמת גומי"המועצה היא . 11. התושבים

החלטות התקבלו . 14. חוסר שקיפות בקבלת ההחלטות. 13.  חוסר מחויבות להחלטות שהתקבלו–קבלתן 

תוך התעלמות מראייה , החלטות התקבלו לטווח קצר. 15. במהלך השנים בפזיזות ולא בשיקול דעת מתבקש

  . ביצוע ההחלטותחסר מעקב על. 17. החלטות לא מיושמות. 16. אסטרטגית

בשנים החלטות חשובות שהתקבלו במועצה המרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

ספר תיכון -לבנות בית. 2. החלטה לא להסתפח לירושלים ולשמור על מבשרת עצמאית. "1: האחרונות

 תכנית – ציון כולל הרחבת גבולות מבשרת, להקפיא תכנית מתאר לישוב. 3.  השאלה היכן להקים–בישוב 

לפתוח את האפשרות ללמוד בבית ספר . "4). חביב לוי" (ידי כל משרדי הממשלה-שהתקבלה ואושרה על

החינוך '( כתות מתקדמות וחינוך מיוחד -ר"ספר כתות מב-להקים בבית. לכל תלמידי מבשרת) בישוב(תיכון 

חיבור שני חלקי מבשרת . 5). ' גירעוןובזה עשיתי גירעון וזה לא עניין אותי שעשיתי,  זה מה שעניין אותי

התהליכים הועברו עד . ומנהל מקרקעי ישראל מימן את המתכננים,  ההחלטה התקבלה במועצה–במנהרה 

ידי כרמי גילון לבנות קאונטרי -החלטה שהתקבלה על). כרמי גילון" (לקדם את הקאונטרי קלאב. 6. לתכנון

 שילוב –פריסה של מוסדות החינוך בישוב . 8. ספר תיכון-הקמת בית. "7). יורם שמעון) (05/9/06 -ב(

" שדרג את הישוב,  השפיע על המרקם של הישוב–הקמת שתי שכונות חדשות . 9. אינטגרציה ופיתוח החינוך

  שיחזיר את השטח -) 'הרצל כהן'(ידי המועצה מכתב לפולש לשטח ציבורי -להוציא על. "10). איקי יעקב(

ולא , בישוב' שבת תרבות'לקיים . 11). 05/9/06 -ב) ( דונם10שטח של  (1995ת לפי הסכם משנ, למועצה

  ).יורם שמעון)" (ההחלטה  של כרמי גילון לא יושמה(להפסיק הפעלת הפעילות 

התמקדו בהתייעלות המועצה " "קשות"כמעט כל ההחלטות ה. 1: ההחלטות שהיה קשה לקבל

 משרדי המועצה היו -החלטה על ביטול שכירת מבנים . 2. כולל פיטורי כרבע מהעובדים, ובתכנית ההבראה

מימון של המועצה שירותים שאינם מתפקידה -בחינוך התקבלה החלטה על אי. 3. מפוזרים בכמה מקומות

זה היה קשה .  הקאונטרי קלאב-החלטה קשה מבחינה פוליטית . "4). ד דני עזריאל"עו" (של המועצה לממן

הכנסתי לתכנון המקורי . הייתה התנגדות של השכונות בסביבה.  במועצהלקבל החלטה בנושא ולהעבירה

, הנושא המסחרי יצר התנגדויות קשות. בתמורה שהיזמים יבנו פארק לטובת תושבי מבשרת, מרכז מסחרי

ביום ההחלטה התקיימו . לקסטל' שבת תרבות'להעביר את אירועי . 5. וההחלטה עברה על חודו של קול

אני הייתי צריך להחליט עם כל הרעש של . ועצה בין תושבים חילוניים לתושבים הדתייםהפגנות בכניסה למ

ולפי הנהלת ). כרמי גילון" (בית-שלום"הוחלט לבסוף לבטל את ההחלטה לצורך ". הרמקולים והצעקות

העלאת תעריפי הארנונה . "6: החלטות בולטות שהיה קשה לקבל במבשרת ציון הן, המחוז במשרד הפנים

ההחלטה יצרה הרבה רעש והרבה .  הגברת האכיפה-אצל שמם . "7 -ו".  שלושה ראשי הרשויותאצל

  ).יעקב דהן"  (כולל מכתבים למחוז משרד הפנים, התנגדויות אצל התושבים
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 הסדרת -אחת ההחלטות הקשות למבשרת ציון . 1: צוינו שתי החלטות כושלות בניהול הישוב

זו הייתה ). בזמנו של אלי מויאל(שות וחלשות ופינוי מטרדים הקצאת קרקעות לשיקום אוכלוסיות ק

הפכו , ר" מ15-בכ,  קיוסקים במבשרת10-המטרדים שהיו אמורים להיות כ"ש, החלטה כושלת במובן זה

המאופיינים בחריגות בנייה וללא רישוי ,  מרכזים מסחריים בני עשרות עד מאות מטרים רבועים10להיות 

שמונעים את ההתפתחות ' פצעים מכוערים'מטרדים אלה הפכו להיות . טחי ציבורתוך השתלטות על ש, עסק

עד היום קיבלנו גם החלטות לא . "2). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (האורבנית ואת השיקום של השכונות החלשות

. ₪ מיליון 39אך העבודות היו בסך של , ₪ מיליון 24משרד החינוך נתן . כמו בניית בית הספר הראל, נבונות

. והתקציב נלקח מהיטלי השבחה בבניית שכונות חדשות למשל, מחלקת החינוך ביקשה להשקיע את החסר

 צריך היה להשתמש בכסף לצרכים המיוחדים של –. יכול להיות שההחלטה לא הייתה נכונה, בדיעבד

  ).אלי מויאל" ( מתקציב החינוך מכספי המועצה30% -היו שנים שהשלמנו כ. מבשרת ציון

שהקשיים המרכזיים בקבלת ההחלטות מתמקדים בהתנהלות לא נכונה של המערכת , נראה

בקבלת ) מקומיים(ובעירובם של שיקולים פוליטיים , האמורה לתמוך במקבלי ההחלטות, המינהלית

אין , אין מסורת של קבלת החלטות. 1:  במועצהקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות. ההחלטות השוטפות

כולל ,  תהליך רציונאלי מובנה של קבלת החלטות-אין מערכת מסודרת . 2.  וידע מהעברהצטברות של ניסיון

יש תחלופה של . 3. חסרה חשיבה שיטתית ומובנית בקבלת החלטות. הסתמכות על ניסיון עבר ותיעוד מסודר

איננו חלק מהפקידות הבכירה ).  'ד מוטי ברקוביץ"עו(הכשרון של חלק מהצוות הקיים הוא מוגבל , אנשים

). עירית שורק(כולל מנהלי המחלקות , מי שמנהל את המועצה הם אינם מקצועיים מספיק. מקצועי מספיק

 המנהלים -אין מערכות תומכות החלטה ואין ניסיון חשיבה שיציג את מגוון דרכי הפעולה האפשריות . 4

חשיבה פוליטית . 5.  חלופותהמיידי והקל בעבורם ולא שוקלים מספר, הנוח, מציגים לרוב את הפתרון הזמין

מחויבויות לא ענייניות מובילות את מקבלי ). 'ד מוטי ברקוביץ"עו(במליאה משתלבת בשיקולים ענייניים 

מעורבות משפחתית . 6). מקומי( הצורך לספק אינטרסים שונים ומבסיס כוח שהוא פוליטי –. ההחלטות

, ופה של אלי מויאל וגם בתקופות אחרותבתק. אפשר לפטר אנשים משמעותיים- אי–בקבלת ההחלטות 

, חסר, המידע הנמסר למקבלי ההחלטות איננו עדכני. 7. הייתה לממד המשפחתי משמעות בקבלת ההחלטות

חברי מועצה לא מגלים . "8).  עירית שורק(איננו מגיע בזמן וחברי המועצה גם אינם דורשים אותו בכלל 

לחברי מועצה אין לפעמים מושג על מה מדברים ומקבלים ). "יורם שמעון" (עניין ומגלים חוסר אכפתיות

גיבוש מראש של הקואליציה . אינטריגות וקליקות בין קואליציה ואופוזיציה. 9). עירית שורק" (החלטות

לכן גם לא מכנסים , אין קואליציה. 10. כדי לסכל הצעת נוגדות לתפישת ראש הרשות, וחברים נוספים

היוצרת חזית אחידה נגד ראש המועצה , זיציה לוחמנית וחזקה ומאורגנת היטבאופו. 11. ישיבות מועצה

ובאין קוורום , הגעה של חברים לישיבות המועצה- אי-) במסגרת הדמוקרטיה(ניצול החוק ). "יורם שמעון(

התנהלות כזו . וביודעין אינם נכנסים לישיבה, חברי מועצה נמצאים בבניין. הנושאים נדחים ואין החלטות

ולאחר , לקבוע ישיבה נוספת, לאחר שלושה ימים, במסגרת הכללים ניתן. וגעת בישוב ובתפקוד המועצהפ

הקושי להגיע לפעמים : "לחץ הציבור וקבוצות לחץ. 12"  שלושה ימים נדרש מינימום של שליש חברי מועצה

ברים מתמקדים אך הח, אמורים לקבל החלטות לטובת הציבור. למרות ההסכמה שהתגבשה, לניסוח מסוים

הצורך של "אחד הקשיים המרכזיים נובע מ. 13).  אריה שמם" (בניסוח ההחלטה כדי לרצות את הציבור

חברי המועצה לקדם את אינטרס הציבור מול היכולת של המערכת המקומית לענות בתקציבים על הצרכים 

דוד " (א בגלל המערכת המקצועיתוזה ל, זה הביא לגירעונות, במהלך השנים.  הפער בין רצוי למצוי–השונים 

 העובדים הם גם –על קבלת ההחלטות , מערכת היחסים עם ועד העובדים מקשה לעתים. "14). שרביט

  ). ניר גולן" (תושבים

  

  :פירוט מאפייני קבלת ההחלטות המקומיות
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עצה שונים שכיום מאפייני תהליכי קבלת ההחלטות במו,  נטען– נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.3.3.1

" בתהליך קבלת ההחלטות יש שקלול של צרכי המערכת מול האמצעים שעומדים ברשותה", מבעבר ושכיום

שקבלת , התפישה היא. אולם התנהלות זו איננה מאפיינת את דרך קבלת ההחלטות במועצה בעבר). ניר גולן(

המשפחות והסקטורים , תההחלטות בישוב מושפעת לאורך השנים מהאינטרסים ומיחסי הכוחות בין העדו

שמינו , על כל תושב יוצא כורדיסטאן, בזמנו... במועצה יש עובדים שהם קרובי משפחה: "למשל. השונים

קבלת ההחלטות במועצה נעשית ). כרמי גילון" (היה צריך למנות תושב יוצא מרוקו ולהפך, לתפקיד במועצה

לעתים "ש, והיא באה לידי ביטוי בכך, במסגרת הגישה הסקטוריאלית והטריטוריאלית של הנבחרים

מגרשי ) החלטה על הקמת: (למשל. סקטור מסוים/אשר פוגעות באזור, מתקבלות או לא מתקבלות החלטות

 לא לפי סקר –וכך התקבלה החלטה שלא לפי הצורך , משך לשכונה בה הוא חי, כל חבר מועצה. משחקים

את צריכה להיות החלטה של גוף מקצועי ולא של החלטה כז. אמיתי וצרכים אמיתיים של הילדים בשכונה

הטענה ). שוקי קלפוס" (גם אם הצרכים אינם מחייבים החלטה, נבחרי ציבור המנסים לרצות את שולחיהם

אותן ,  שיקולי האינטרסים של הקבוצות-גישה פוליטית "שקבלת ההחלטות בישוב מאופיינת ב, היא

 בתנאי לאישור הפעלת -אישור לבית הכנסת הרפורמי : וגמאלד. ולא טובת הישוב, מייצגים חברי המועצה

 250במקום , ר" מ600-800(אישרו חברי המועצה הפעלה של שני בתי כנסת חדשים גדולים , בית הרפורמי

" אולם בדקה האחרונה ההחלטה לא עברה', רב העיר '–חברי המועצה ניסו לאשר רב בשכר בישוב ). ר"מ

  ). זהבית אורלב(

שאיננו משקף את המצב , הרכב מועצה מסורתי"לטות במבשרת ציון יש משמעות לבקבלת ההח

אני נחשב תושב , )החלק הוותיק של מבשרת ציון( שנה ובקסטל 30 -כ) ירושלים(אני גר במבשרת . הדמוגרפי

מספר הוותיקים בקרב חברי . שסע חברתי בין הוותיקים לאלה שהגיעו בהמשך, יש היעדר אינטגרציה. חדש

 7000 - אלף תושבים חדשים וכ18 -יש כ. בעוד הרבע הנותרים מייצגים את הרוב בישוב, 3/4 -עצה הוא כהמו

-המצב הסוציו, בישוב שוהם... יוצר מתח מתמיד, מצב זה. הייצוג הפוליטי הוא הפוך. תושבים ותיקים

הממוצע הוא עם , ירוגגם אם זהו הד, במבשרת. משקף ממוצע נכון של התושבים, מצב זה) . 8(אקונומי הוא 

אקונומי הרבה יותר נמוך מזה שבמבשרת - הוותיק במבשרת הוא במצב סוציו1/3 -ה. סטיית תקן גדולה

, ובמובן זה). כרמי גילון" (הדירוג איננו משקף את השונות הגדולה באוכלוסייה המקומית. החדשה

לכן הם לא ). עיר שינה(בלבד רואה במקום מגורים , ציון רוב האוכלוסייה הצעירה והחזקה-במבשרת"

  .והדבר בא לידי ביטוי גם בבחירות למועצה) יורם שמעון" (מוכנים להשקיע למען הישוב

 הן מונחות משיקולים של -ההחלטות פשוטות יותר , במגזר העסקי", לפי ראש המועצה המכהן

 - קהילות חלשות , יישובית-ראייה כלל, רווחה: במגזר הציבורי הנושאים הם עם השלכות אחרות. כסף

החלטות שמביא ראש המועצה . 1: בין שני סוגי החלטות"לדעתו יש להבחין ". שאלות לא כלכליות

נושאים . 2. חינוך, פיתוח, תקציב: כגון, כלל הנושאים המשמעותיים- אלה בדרך–) קואליציה/הנהלה(

ידי -ופוזיציה נדחה על מההצעות של הא99%, כלל-בדרך. ידי האופוזיציה בהצעות לסדר-המועלים על

... חברי מועצה מצביעים אוטומטית לפי רצון ראש הרשות"כי , בהקשר זה נטען). אריה שמם" (הקואליציה

במליאה מתקבל "כי , יחד עם זאת צריך לזכור). יורם שמעון" (ויש אצלם חשש להתעמת עם ראש המועצה

 החברים לקראת קבלת ההחלטות בישיבות ההנהלה מתואמים. מוצר מוגמר לקבלת החלטה מההנהלה

כולל ההצעות לסדר של חברי , סדר היום בישיבת ההנהלה תואם את זה של המליאה. במליאת המועצה

בהכנת סדר היום של .  בערב ישיבת המועצה-ואחת , ישיבות הנהלה מתקיימות פעמיים בחודש. האופוזיציה

 להחלטות שתתקבלנה במליאה יוצא שהגיבוי. המליאה יודעים כבר מהן ההחלטות שתתקבלנה

ההצעה , אם לא התגבשה הסכמה בהנהלה. ובהתייחסות להצעות לסדר נעשה כבר בישיבת ועדת ההנהלה

רוב גדול הופך את הדיונים בהנהלת המועצה : "ולדבריו של ראש המועצה). דוד שרביט" (יורדת מסדר היום
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" ז גם ניהול הישיבות במליאה הוא קל יותרוא, ההתנהלות היא שונה. ושם גם אין קהל, לענייניים יותר

זה מתקבל , )כמו קבלת מענקים(שאינן מפריעות לאף אחד , כשיש החלטות מינוריות"ש, וצוין). אריה שמם(

  ).איקי יעקב" (בקלות

התהליך הוא סמוי ולא מתנהל בכלל . קח ותן"שתהליך קבלת ההחלטות מאופיין ב, ההערכה היא

ההחלטות בישיבת המועצה הן . בבית, בלבד ובנפרד) הגברים( חברי מועצה אלא עם, על שולחן המועצה

ההחלטות כבר נסגרות , לפני שההנהלה נפגשת. בקואליציה/ההחלטות מתגבשות בהנהלה. פורמליות

אני מרגישה שאני מוכנסת לתמונה , הוא סביב כוח, המשא ומתן. ובמבשרת המשחק הוא בין גברים בלבד

אין לי את הזמן להתעסק , בגלל העיסוקים הרבים. ולה להזיק להחלטה שהתגבשהכשלא יכ, בשלב מאוחר

בכל הקדנציות לא הייתה שקיפות בקבלת ). כסף ושווה כסף, אנרגיה, שדורש המון זמן(במשחק הפוליטי 

יש חברים שעושים עבודה מקצועית מול חברי מועצה אחרים שלא "ש, צוין). עירית שורק" (ההחלטות

הקואליציה סוגרת . קואליציה/ אופוזיציה–' עדר'קבלת ההחלטה היא של . מבינים במה מדובריודעים ולא 

כשני חברי מועצה , באופוזיציה. הנושא כבר נדוש בהנהלה. את ההחלטה למליאה כבר בישיבת הנהלה

חבר קואליציה חייב להצביע עם . האחרים לא, על הנושאים המובאים להחלטה' שיעורי בית'עושים 

אך ברוב . גם אם הן ענייניות ומועילות בגלל האופוזיציה, יש קושי להעביר החלטות, לעתים. ליציההקוא

  ). שוקי קלפוס" (האופוזיציה היא עניינית, ההחלטות שהן לטובת היישוב

אני משתף את חברי : "לדבריו. גם ראש המועצה מפגין הערכה לחשיבותה של האופוזיציה ולחבריה

אריה " (בהתייעצויות מקדימות לפני הישיבות במליאה, יים והקשובים לצורכי הציבורהעניינ, האופוזיציה

 כל דבר שראש -אופוזיציה /החלטות מתקבלות לעתים משיקולי קואליציה"כי , לעומת זאת נטען). שמם

לבסוף רוב ", למרות האינטרסים השונים. ולהפך) אלי מויאל" (האופוזיציה תתנגד, המועצה מביא

 אנשים 3 -האופוזיציה איננה מגובשת מספיק והיא מורכבת מ).  אריה שמם" (אחד-עברו פהההחלטות 

אולם כוחה של האופוזיציה איננו חסר ). דוד שרביט( אנשים בסיעה נוספת 3 -ומ) סיעות יחיד(נפרדים 

, נטען. כשחברי מועצה רבים לא נכחו במליאה, הוא בא למשל לידי ביטוי בכינוס של ישיבת מועצה. משמעות

שעמדו בכניסה , חברי האופוזיציה.  שחברי מועצה הפעילו לחץ על חברי מועצה אחרים שלא להשתתף בדיון

  ). 14/4/08, ישיבת מועצה(דבר שגרם לביטול הישיבה , נמנעו מלעלות לחדר הישיבות, לבניין המועצה

שאין לכך השפעה אך נראה , חלקם הקטן של חברי המועצה נחשבים לפעילים במפלגות פוליטיות

, בהתייחס להשפעת הפוליטיקה הארצית והמפלגות על התנהלות המועצה נאמר. במישור המקומי

שישנם מספר חברי מועצה , צוין).  עירית שורק" (ההיבט המפלגתי איננו משמעותי, ברשויות קטנות"ש

,  ברוב המקרים–כי בנושאים ענייניים , לזכותם של חברי המועצה יש לומר"וש, פעילים וענייניים

קואליציה והחלטות מתקבלות לטובת /יש התעלמות מאופוזיציה. ההתייחסות שלהם עניינית ולא פוליטית

כמו תכנית , אבל בנושאים עקרוניים. כל אחד עומד בדעתו, בנושאים שיש בהם חילוקי דעות. הישוב

מתעניינים בנושאים ) מועצה חברי 3-4 (25% -כ. ההחלטות הן ענייניות ומתקבלות ברוב גדול, ההבראה

  ). ניר גולן" (מדווחים למועצה ומשפיעים על האחרים, השונים לפני קבלת ההחלטות

שאחד המאפיינים את קבלת ההחלטות בישוב הוא חולשתם היחסית , התפישה הרווחת היא, אולם

לא כולם . יםלתפקיד חבר מועצה לא מגיעים תמיד האנשים הכי מוצלח"ש, צוין. של חלק מחברי המועצה

סף וקריטריונים -אין כיום דרישות. היו מתקבלים להיות חברי דירקטוריון בחברה ציבורית או עסקית

לא , שקיבל החלטות כמחזיק תיק, היה בעבר סגן ראש מועצה עם עבר פלילי. להיבחר לחברות במועצה

בצד המקצועי של "ש, כהוכן הובעה ההער). מרואיין מקומי" למשל,  סלילת כביש–משיקולים מקצועיים 

הרוב לא קרא כלל את , בהצעת תקציב.  לא מבינים במה מדובר–כשליש מהם חלש , חלק מחברי המועצה

. אין לכל חברי המועצה כלים לקרוא תקציב. חברי מועצה קוראים רק קטעים רלוונטיים. כל התקציב

' שנצטרך לחרוג ממנו'יב שידוע משום שזהו תקצ, מראש לא מציאותית, החלטה לאישור תקציב היא לעתים
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חלק מחברי המועצה , בהחלטות חשובות כמו תקציב המועצה). "שוקי קלפוס" (וזהו ביטוי להחלטה כושלת

אם אינם , חברי מועצה). "יורם שמעון" (אפילו לא קורא את החומר ולא לומד את החומר כראוי או בכלל

הם לא לומדים מספיק את הנושאים . גנון המקצועימנותקים ולא מכירים את המנ, סגנים ובעלי תפקידים

את , זה נוגד לעתים, ולכן כשהם מקבלים החלטה, קשה להם להבין את דרך הפעולה של המערכת. השונים

  ). דוד שרביט" (למשל,  הסעות תלמידים–תקציבית של המערכת /היכולת המקצועית

לא מקבלים את כל המידע ולא , ודשכמתנדבים המגיעים לישיבות פעם או יותר בח, חברי מועצה"

ישנם חברי מועצה שמגיעים לא מוכנים . זה משפיע לרעה על קבלת ההחלטות. נכנסים לנושאים לעומק

,  לקרוא את ספר התקציב–לחברים אין את הזמן להיכנס לעומק . לישיבה ולא קראו כלל את החומר לדיון

ראיתי שעם מנדט אחד קשה להשפיע על . ות פנסיונרהוא צריך להי, אם חבר מועצה איננו מקבל שכר. למשל

איקי " (התפקיד הוא תובעני ודורש הרבה זמן. קבלת ההחלטות ולקדם אידיאולוגיה שאתה מאמין בה

הם לא קוראים לעתים את . חברי מועצה לא קוראים לעתים את הנושאים עליהם הם מחליטים). "יעקב

ואז , יש עוד תהליכים נוספים שדורשים זמן, שרה חוק עזרגם אם המועצה אי. ידם-חוק העזר המאושר על

ככל )... שנתיים-לעתים אחרי שנה(חברי מועצה יכולים לסגת מהחלטתם , לאחר שהוכנסו תיקונים

חברי המועצה שואלים שאלות יותר . כך הדיונים יותר קשים, שהמועצה בנויה יותר מאנשים מקצועיים

חברי המועצה נעשו מקצועיים , עם השנים.  המקצועית גבוהה יותרבגלל שרמתם, ענייניות ומקשים יותר

  ). אלי מויאל" (יותר

חוסר הרצון לקדם נושאים למען . הפסיביות של חברי המועצה"מאפיין בולט בהקשר זה הוא גם 

יורם " ( הצעות4חברי מועצה לא מגישים בשנה .  הצעות לסדר היום4אני מגיש ברוב הישיבות . הציבור

חברי . חבר מועצה בהתנדבות יש לי פחות מוטיבציה להתאמץ יותר מדי, כשאני: "ובהקשר זה נאמר. )שמעון

חבר מועצה צריך להיות זמין לכל . מועצה לא באים מוכנים מספיק ולא יודעים תמיד לתת תשובות נכונות

, ו לתרום בכל עתמצפים ממנ. וזה לעתים בהתראה קצרה של יום אחד. על חשבון זמנו היקר, ישיבה בכל עת

, חברי המועצה אינם זמינים מספיק: "לדבריו של ראש המועצה). חביב לוי" (בשעה שיש לו עיסוקים אחרים

מדי ' מתכופפים'לפעמים הם , הם לא תמיד חושבים על טובת כלל הציבור. יש להם חוסר מוטיבציה ליזום

 הייתי מציב קריטריונים לבחירת חברי לא"כי , מוסיף ראש המועצה, באשר לרמתם האישית". מול הציבור

וכאלה , ישנם חברי מועצה ללא השכלה שפעילים ומעורבים. משום שיש בכך הגבלת הדמוקרטיה, מועצה

הפתרונות שמעלים לעתים חסרי השכלה . שהם בעלי השכלה אך לא תורמים לרשות המקומית ולא מעורבים

  ). אריה שמם" (טובים מאלו של בעלי ההשכלה

שהוועדות השונות לא מתכנסות , כי חוסר המוטיבציה אצל חברי המועצה בא לידי ביטוי בכך, נטען

לא היו ישיבות מן המניין "ש, וכן נטען). עירית שורק" ( הן לא עובדות כמעט בכלל–הוועדות : "באופן שוטף

עצה מתבטלות ישיבות מו). יורם שמעון" ( לא עומדים בדרישות החוק בעניין זה– בשנה 7 עד 6 -יותר מ

הנושא גם זוכה להתייחסות בעיתונות ). 14/4/08,  ישיבת מועצה–במהלך המחקר (בהעדר קוורום 

זמן ) (8כשהמינימום הוא ( חברי מועצה לישיבה 5כאשר דווח למשל על התייצבותם של רק , המקומית

משום , 2008בשנת אושרו רק , 2004-2005דוחות ביקורת לשנים "ש, כן צוין-כמו). 9/11/2006, מבשרת

יחד ). שוקי קלפוס" (לא מגיע באופן קבוע) כהן(כי חבר ועדה , אין קוורום. שוועדת הביקורת איננה מתכנסת

לא הייתה כמעט ישיבת מועצה שלא הייתה לפניה ישיבת . וועדת הנהלה התכנסה הרבה"ש, עם זאת צוין

ועדות החובה .  מתכנסת כוועדת חובה,ועדת הרכש... כדי לגבש את ההחלטה למועצה, הנהלה או שתיים

, 2003ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת "לפי דו). 32ראה נספח ) (ניר גולן" (מתכנסות) באופן כללי(

מליאת … רים וקבלת אישור משרד הפנים על כך"הרשות אינה מקבלת החלטות במליאה על סגירת תב"

  ". את תקן כוח אדם שלה לאותה שנה2003רגיל לשנת המועצה לא אישרה במסגרת הדיון ואישור תקציבה ה
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העניינית והמקצועית של מספר , מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם דווקא מהגישה הרצינית

נוכח , "התקציב רע מאוד"ש) איקי יעקב(טען חבר המועצה , "אישור התקציב: "בדיון בנושא. חברים

הוא הפנה שאלות ענייניות . ד את התקציב ומכיר את סעיפיוניכר היה שהוא למ. הקיצוץ ברווחה החינוכית

לאור הקיצוץ המוצע , ")טובה"שנחשבת לדבריו ל(והביע חשש מהפגיעה במערכת החינוך , ומקצועיות

 2.5הוא העלה גם שאלות בסוגיות הקשורות במדיניות וביקש חשיבה נוספת בנושא של קיצוץ של . בתקציב

, התייחס למספר נושאים בתקציב, )ר האופוזיציה" יו-יורם שמעון (ר המועצה חב. בתקציב החינוך₪ מיליון 

מים -והתייחס בפרוטרוט לנושאים כמדי, הוא הביא הערות והצעות ענייניות. כולל שכירת משאית אשפה

ניכרה מצדו הבנת הנושא ולימוד מוקדם . לפי הופעתם העמודים המתאימים בספר התקציב, ופחי אשפה

וביקשו להרחיב תשובה על , ביקש מהגזבר תשובות לשאלותיו, )שמעון(חבר המועצה . חומרומעמיק של ה

, הוא ציין. שבפעם הראשונה מוגש תקציב ריאלי, כך-פרגן על) הרב יגאל ברזאני(חבר המועצה . כתות לימוד

רות ניכרה התייחסות עניינית לשאלות באשר להוצאות שעוב. שהמועצה שמרה השנה על מסגרת ההוצאות

דרש הקצאה לכתות לילדים ,  בתקציב1התייחס לסעיף ) אלי מויאל(חבר המועצה . לתקציב השנה הבאה

  ).28/2/08, ישיבת מועצה(ספר תיכון וביקש לא לסגור כתות לימוד  -נזקקים בבית

קשה להצביע על מאפיינים ברורים של ). ממונות( ועדות קרואות 4לאורך השנים פעלו במבשרת ציון 

אשר כיהן כמזכיר המועצה במסגרת של , כותב העבודה. ההחלטות במועצות של כל הוועדות הללוקבלת 

סיכום כללי וממצה של דרך . ימנע מניתוח קבלת ההחלטות בתקופה זו, )1990-1987בשנים (ועדה קרואה 

ובד אשר ע, קבלת ההחלטות בוועדות הממונות מובא להלן בזווית הראיה של היועץ המשפטי של המועצה

ועדה קרואה מנוטרלת מבעיות פוליטיות ומבעיות ציבוריות פנימיות . " השנים האחרונות27-עם המועצה ב

כלל -בדרך. בתחומים האפורים' להסתובב'בלי , יכולה לפעול ולקבל החלטות לפי החוק והנהלים, בישוב

,  בגופים ציבורייםאנשים מנוסים בעלי ניסיון קודם בקבלת החלטות והתנהלות, מתמנים כחברי ועדה

אצלם מובנה הניסיון והמקצועיות בדרך קבלת . היודעים לעבוד טוב יותר מנבחרי ציבור ברשויות קטנות

כמו , בעוד שבמועצה נבחרת יש יכולת להשפיע על קבלת ההחלטות ועל התנהלות המועצה. ההחלטות

נושאים האלה הם בשליטתו הרי שבוועדה ממונה כל ה', העדפות תקציביות וכדו, שינויים תקציביים

אלא , וחברי הוועדה אינם ממלאים תפקידים שוטפים בקבלת ההחלטות, ר הוועדה"המוחלטת של יו

. השיקולים אינם במקרה זה סדרי עדיפויות והעדפות של צרכי הישוב. בפיקוח על חוקיותן של ההחלטות

לא נבחנים בוועדה ממונה . חלטותהתשומות של חברי הוועדה הן באשר לחוקיות ועמידה בנוהלי קבלת הה

. ר בקבלת ההחלטות"חברי הוועדה סומכים על שיקול הדעת הניהולי של היו, שיקולים של סדרי עדיפויות

ר דירקטוריון פעיל המתייעץ עם חברי ההנהלה "ההחלטות בוועדה ממונה מאופיינות כשל החלטות של יו

וככל , ר הוועדה הממונה דומיננטית"ישיותו של יוככל שא. במסגרת הנוהל והחוק, ומביא להחלטה סופית

ל "כך הוא גם מופיע בניהול השוטף כמנכ. כך השפעתו על קבלת ההחלטות גדולה יותר, שהוא מצוי בחומר

 התוצאה –או שהוא חסר כישורים מתאימים , ר ועדה ממונה איננה דומיננטית"וכשאישיותו של יו. בפועל

משום שהוא , ידי נבחר מקצועי לא מוצלח-ילו גרועה יותר מניהול עלשל תהליכי קבלת ההחלטות היא אפ

המסורת , קשרי הגומלין, את המנהיגות המקומית, את חתכי האוכלוסייה, לא מכיר את הצרכים של הישוב

  ).'ד מוטי ברקוביץ"עו" ('וכו

  

  

    מנהיגות מקומית 4.3.3.2

במערכת מוניציפאלית הסמכויות "ש, מרבהתייחס להשפעת המנהיגות המקומית על קבלת ההחלטות נא

זה הסמכויות ,  הבחירה הישירה-1975והצלחה של התיקון בחוק משנת . בידי ראש הרשות הן עצומות

אישיותו של ראש הרשות והתנהלותו האישית , כתוצאה מכך. שהוקנו לראש הרשות לקבל החלטות ולבצע
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אופן קבלת ההחלטות ). "'ד מוטי ברקוביץ"עו(" קובעים באופן דרמטי גם את התנהלותה של הרשות כולה

ההחלטות מתקבלות .  מהדומיננטיות שלו ומיכולת השפעתו על מקבלי ההחלטות-מושפע מראש הרשות 

 כך –. לקואליציה מתיישרים לפי רצונו של ראש המועצה, חבריו לסיעה. פי רצונו של ראש הרשות-בעיקר על

" בות על קבלת ההחלטות בהיותו האיש הדומיננטי כנותן ומקבלראש המועצה השפיע ר. היה בכל הקדנציות

: בשנים, אלי מויאל: כדלקמן, במבשרת ציון כיהנו בשנים האחרונות מספר ראשי מועצה). איקי יעקב(

: בשנים,   ודוד שמם2/2007-2003: בשנים, כרמי גילון; 2003-1999: בשנים, ד דני עזריאל"עו; 1999-1992

לראשי המועצה השונים הייתה השפעתה שונה על קבלת ההחלטות המקומיות ).  מחדשנבחר (2008-2/2007

  . ועל תוצאותיהן

ואז ,  חברים15 –בנה קואליציה מלאה , בא עם הרבה ניסיון פוליטי"כי אלי מויאל , צוין: אלי מויאל

הוא הרבה "ש, הובהר). דוד שרביט" (היישוב צמח אז בצורה משמעותית. התקבלו ההחלטות הכי טובות

מסתמך על החן האישי ועל , יותר בקלות את ההחלטות) פוליטית(מסוגל להעביר , פוליטית' משופשף'יותר 

הוא פחות מסודר בקבלת ההחלטות . כלל עמומות יותר-היכולת האישית שלו להעביר החלטות שהן בדרך

הוא . צליח לעמוד בלחציםהוא לא ה... הוא יותר פוליטי בהתנהלותו בקבלת ההחלטות, עם הדרג המקצועי

הסדרת הקצאת קרקעות : שהשפיעו על קבלת ההחלטות בנושא, נכנע ללחצים של גורמים אינטרסנטיים

אלי "ש, ההערכה היא). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (למשל, לשיקום אוכלוסיות קשות וחלשות ופינוי מטרדים

. כי הכל כבר נסגר מראש, אחד-ו פהההחלטות אצלו התנהלו מאחורי הקלעים והתקבל. מויאל לא אומר לא

המעורבות . קיבל מה שרצה, היה זמין לכל אחד וכל אחד כמעט. ידי חבורה של אנשים-הוא תומרן ונוהל על

 אישיותו הפוליטית והחיבורים הפוליטיים באו לידי ביטוי –המשפחתית אפיינה את קבלת ההחלטות 

. ר מראשי רשות אחרים וזה מה שאפיין את החלטותיוהוא נכנע ללחצים יות). "עירית שורק" (בהחלטותיו

יחד עם . (וזאת כדי שלא יגיעו אנשים ללחוץ עליו, כדי להימנע מלחצים הוא לא היה כמעט מגיע ללשכה

, קניון:  נושאים של פיתוח הישוב-הוא הביא הרבה נושאים להחלטות במליאה . הוא איש של עשייה) זאת

התחושה היא שתהליך קבלת ההחלטות . נוספים ובניית שכונות חדשותספר יסודיים -בתי, תיכון הראל

  ). איקי יעקב" (כשהוא מסתמך על אנשי מקצוע, אצלו נעשה באופן סביר

ההחלטות לא התקבלו . אלי מויאל דאג יותר למקורבים מאשר לקופה הציבורית"כי , מאידך נטען

במועצה מצאתי חשיבה לא .  שנים11 עסק כבר אני הגעתי למועצה לאחר שניהלתי. בתקופתו בגישה כלכלית

כשהרבה אנשים מזלזלים בכספי , ללא שיקול דעת, התקבלו החלטות חפוזות על הוצאת כספים. כלכלית

וזאת למרות שבתקופתו . כדי לרצות מקורבים, הוא יצר מפגעים. הדבר אפיין את התקופה כולה. הציבור

-הוא קיבל החלטות כלאחר. י במועצה ונתן לאנשים לעבודהוא היה פחות מד. המועצה התפתחה הכי הרבה

היו .  וזה היה מעין תכנית–אושר תקציב כחוק וכמה נגזרות מהתקציב . בלי שתהיה תכנית פעולה כוללת, יד

חן - למצוא–הבולט אצלו היה התחשבות בדעת הקהל ). וזה היה בכל התקופות(החלטות שחרגו מהתקציב 

הוא נכנע ללחצים של תושבים והחליט . למרות שזה לא תמיד מסתדר,  בזההוא היה אשף. בעיני כולם

ראה ) (חביב לוי" (דבר שגרם נזק מצטבר לכל הדורות במבשרת ציון, להקפיא את תכנית המתאר לישוב

  ").מעורבות הציבור"להלן ב, התייחסותו של אלי מויאל להתמודדות עם לחצים

הוא הביא . בזמן תכנית הבראה, בתקופה לא קלה) לתפקיד (ד דני עזריאל בא"עו": ד דני עזריאל"עו

בגלל שלא הייתה , נבחר לראשות המועצה בלי סיעה"אך הוא , )אלי מויאל" (לתפקיד את הרקע המשפטי

במשך עשרות (היו שביתות ,  לא הצלחנו לקדם תכנית הבראה–מועצה לעומתית ) לכן(הייתה . קואליציה

כתוצאה מכך ,  הייתה בעיה קשה במישור הפוליטי-דני עזריאל"ל). וד שרביטד" (תשלום שכר-בגין אי) ימים

. עד בלתי אפשרית, התנהלותו הפוליטית הייתה קשה. שנבחר לראשות המועצה ללא סיעה וחברי מועצה

גרמו לכך שגורם כמו דני עזריאל נבחר כשהוא גורם חוץ למועצה , הבחירות המיוחדות שנפתחו לכל דיכפין

המאמץ לקבוע את מעמדו ולשרוד הצריכו ממנו השקעה , לכן. העשייה הפוליטית במועצהולא חלק מ
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. וכל זאת בנוסף למצב הכלכלי הקשה של הרשות המקומית, חשבון הניהול השוטף של המועצה-על, עצומה

 דבר שמנע ממנו בעצם, עסקה בעיקרה בהישרדות כלכלית ופוליטית,  שנים3.5לכן כהונתו של עזריאל במשך 

הוא פעל . לא הייתה לו יכולת למצות את יכולתו האישית. למרות יכולתו האישית, להצליח בניהול המועצה

דני עזריאל אופיין בחוסר אמינות ובחוסר "כי , נטען). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (במועצה לעומתית כשנה

לקניון נוסף ולהוספת הוסתרו העובדות מחברי המועצה באשר לתכניות , בהחלטה להקים קאונטרי. שקיפות

ח מבקר מציין שהוסתר מידע בקשריו "דו. הוצגו נתונים לא נכונים בישיבות מועצה. יחידות דיור בתכנית

היה יותר סוליסט  ועסק במידה רבה , הוא פחות הסתמך על אנשי מקצוע). סגן ראש המועצה אז(כהן . עם ה

, לכן. מקצועית ואידיאולוגית:  להתמודד אתהשהיה לו קשה, הייתה לו אופוזיציה קשה. בכיבוי שריפות

בעבר וראש , גזבר עיריית צפת(הדר .  צ–היה לו באופוזיציה איש מקצוע מנוסה . ניסה להסתיר מידע, אולי

  ). איקי יעקב)" (גוש-מועצה ממונה באבו

אך ניקה את המעורבות , לא אמין, לא ישר, מתוחכם, דני עזריאל הוא חכם"ש, הובעה גם הדעה

 הביא מומחים –דני עזריאל ניסה לעבוד יותר לפי תכנית עבודה ). "מרואיין מקומי" (משפחתית במועצהה

. זאת הייתה אחת התקופות הקשות במבשרת, שהטילו ספק באמינותו, אבל בגלל האישיות שלו, ויועצים

ות המקומית הוא הצליח לעורר נגדו הרבה קבוצות וגם העיתונ, בחלק מתקופתו הייתה מועצה לעומתית

כולל שר , התעמת עם אנשים, הוא פעל בצורה ריכוזית. הוא לא שיתף אנשים. הייתה נגדו בצורה נחרצת

לסגנים , כן-בלי להציג אותה לפני, הוא הביא תכנית הבראה למועצה כעבור חודשים ספורים בתפקיד. הפנים

ד "לדבריו של עו). חביב לוי" ('ריםשרף את הגש'כמעט בכל מקום . הוא לקח קרדיט לעצמו. ולחברי המועצה

- בתי, התייחסות לספקים, קבלת עובדים, מדיניים, מינהליים: קיבל החלטות בכמה תחומים"הוא , עזריאל

כי רוב , במבשרת לא היה קל לקבל ההחלטות", אך לדבריו, "למצות ולברר, נהגתי לבחון, בכל תחום. ספר

למרות המועצה , לטות שהבאתי התקבלו במועצהרוב ההח, אולם. הזמן הייתי במועצה לעומתית

ולמרות , נבחנו יכולות הביצוע. מקצועיים ופוליטיים: היה בירור מוקדם עם מירב הגורמים. הלעומתית

בקבלת .  עובדים120 -בתקופתי פוטרו כ. ההתנגדויות הצלחנו לשכנע את החברים לקבל את ההחלטות

אצלי גם הקפדתי על ניסוח ההחלטות בצורה . אותנו' יתקילו'ההחלטות נבחנו מירב ההיבטים ודאגנו שלא 

כמעט ולא קרה שלא היה צריך לנסח , כיום וגם בעבר. כך שלכולם יהיה ברור נוסח ההחלטה, בהירה

, חלק מתהליך קבלת החלטה זה ניסוח נכון של ההחלטה. במהלך הדיון במועצה) גם רציניות(החלטות 

ד דני "עו" (כך קיים-זה לא כל, כיום.  בדיקת הבציעות של ההחלטה–רים ושתנאי הביצוע יהיו נכונים וברו

כולל , שבעבר אולי לא העזו, דני עזריאל עשה שינויים: "ולפי תפישת הנהלת המחוז במשרד הפנים). עזריאל

אך יישום תוכנית ההבראה לא . בנושא חינוך וגם בשירות לתושב, שינויים בתחום הכספי, פיטורי עובדים

יעקב "  (כמו שמשרד הפנים ציפה, לא התקבלו החלטות נחושות מספיק. במלואו לפי משרד הפניםצלח 

  ).דהן

כך שהמערכות השונות , הוא הגיע עם רקורד. היה רוב בקואליציה"כי לכרמי גילון , צוין: כרמי גילון

מנהיגותו נבעה ...  אפשרו לו לגייס תקציבים–וארגונים חיצוניים שיתפו פעולה ונתנו אמון במועצה 

הקשרים . הניסיון שלו בא לידי ביטוי בהיכרות עם מערכות ציבוריות). "דוד שרביט" (מהרקורד שלו

האישיות שלו .  הייתה לכך השפעה מאוד חיובית–בכל מקום היו מאוד משמעותיים ) שהיו לו(האישיים 

אך ). ניר גולן" (בכל מקוםוכדמות ציבורית מוכרת הוא זכה ליחס של הערכה וכבוד , כריזמטית סוחפת

כרמי גילון  ). "זהבית אורלב" (של כרמי גילון לא באו לידי ביטוי בשטח, הכישורים לכאורה"ש, התפישה היא

הוא הצליח להביא הרבה כסף לישוב . אך דווקא הוא לא שינה הרבה בהנהלה, המשיך את הקו של קודמו

אך גם אצלו לא , גם הוא היה בתוכנית הבראה). 'ות וכותרב, חינוך, גינון(ושיפר בהרבה את השירות לתושב 

בכל הקשור ליישום תוכנית הבראה והקיצוצים , לפי משרד הפנים, התקבלו החלטות נחושות מספיק

כרמי גילון ).  קיצוצים בנושא שעות כוח אדם בחינוך והסעות-חינוך , בעיקר בנושא כוח אדם(הנדרשים 
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)"  תושבי מבשרת כנראה מפונקים(ניתנו הסעות מבלי ששילמו עליהן  לתושבים -אמנם שיפר את החינוך 

  ). יעקב דהן(

,  חשב שאם הוא מקבל את ההחלטות–כ "כרמי גילון קיבל החלטות כמו בשב"ש, הובאה ההערכה

. לא היה לו מושג למה הוא מגיע,  הוא לא ידע למה הוא מגיע–' מפונק'הוא בא . זה גם יתבצע אוטומטית

הוא ניסה להפעיל ... עם התחכום ועם הצורך במניפולציות, יח להתמודד עם העשייה הפוליטיתהוא לא הצל

לא הייתה .  הוא איננו פוליטיקאי-הוא לקח דברים מאוד אישית . בתקופתו מערכת מעקב על ביצוע החלטות

וזה תפקד , תאפל כעוזר אישי לראש הרשו. הוא צרף את א. ידי הגזבר-אצלו חשיבה כלכלית והוא תומרן על

כבסיס , היה אוסף את הנתונים ומעבדם והיה מקשר בין ראש הרשות לחברי המועצה, אפל. ל"בפועל כמנכ

, הן הושפעו מאנשי המקצוע. לא מניפולטיביות', נקיות'/ההחלטות בתקופתו היו ישרות. לקבלת ההחלטות

. את מה שהם מגישים להחלטהיבינו את אנשי המקצוע ו) גם כרמי גילון(לעתים בלי שמקבלי ההחלטות 

שבנו תכנית כלכלית והשקיעו בהתנדבות בתכנון תכנית , לכרמי הצטרפו אנשי כלכלה וניהול בולטים במשק

 - מחוץ למערכת הארגונית , ההחלטות נשענו על קבוצת תמיכה חיצונית. הם עבדו מול הבנקים. הבראה

  ). עירית שורק" (אנשי מקצוע בלתי תלויים

ל שהפכו אותו למפקד "רמטכ'זו הייתה גישה של . כרמי גילון מראש נועד לכישלון"ש, ההערכה היא

חמתו , כל פעם שלא קיבלו את דעתו. אבל בסופו של דבר עשה מה שהוא רצה, התייעץ, הוא שיתף. 'כתה

הוא איים כמה פעמים בעזיבה במהלך . הוא ציפה לנאמנות טוטאלית. כאילו לא נותנים בו אמון, נשפכה

ולמועדון ' מועדון כלכלי'הוא הקים . מחוץ למועצה' לחשנים' היו לו כמה יועצים ו–הוא התייעץ ... ידותפק

עבד המועדון . בתקופתו רוב ועדות המועצה לא עבדו. שכביכול החליפו את ועדות המועצה, הקימו ועדות

הוא לא ירד לפרטים . ההוא בעצם נטרל את חברי המועצ). 'כספים וכו, ועדת תרבות(הכלכלי על ועדותיו 

. אולם יתכן והוא לא הבין בנושא ולא קלט את הפרטים הקטנים, יידע את כרמי, כנראה, הגזבר. הקטנים

בלבלה את 'היא פעלה חודשים רבים ו, הוא הקים ועדה לתכנון אסטרטגי. הוא דיבר הרבה לטווח הארוך

גם , ולכן כנראה, לא הסתכל לטווח הארוךהוא . ובסוף לא יצא ממנה כלום, לכל הפונקציות בישוב' המוח

  ). חביב לוי" (לא סיים את הקדנציה

, בעל ידע והבנה בניתוח המובא לפניו, בעל ידע והבנה בקבלת החלטות"שגילון הוא , הובהר אמנם

מקובלת יותר על , דרך קבלת ההחלטות מובנית יותר, כן-ועל. בהצגת מגוון האפשרויות ודרכי הפעולה

כי היא גם , פי ההחלטות בהסכמה וברצון ואיננה פוחדת ליישם אותן בשטח-היא פועלת על, והמערכת תחתי

הייתה לו סמכותיות שהקרינה כלפי , הייתה אצלו עבודת מטה הרבה יותר מסודרת. מקבלת גיבוי לכך

. ומינתן גיבוי ואפשר לפעול בשיקול דעת מק, הוא היה מסוגל לעמוד בלחצים בצורה טובה וטבעית... מטה

. אקונומיות-הוא לא ידע לקבל החלטות בהקשר של יישוב עם מגבלות תקציביות ועם מגבלות סוציו) אולם(

לפני הישיבה . היה מגיע לישיבה עם הכנה מוקדמת, היה אצלו נוהל מסודר של מעקב על ביצוע החלטות

ולמליאה עם ידיעה מה היה ניתוח הבעיה והנושא הובא להחלטת הנהלה . ידעתי מראש לאן ההחלטה תוביל

ברגע . מראש עם בעלי המקצוע והפוליטיקאים הנבחרים ומחזיקי התיקים' בושלה'ההחלטה . יוחלט

מה שהביא , הנושא הביא לפריצת תקציב החינוך ולגירעונות העיקריים, שהחליט לשים דגש על החינוך

ההחלטה לקיים : כגון, חינוךהייתה אצלו העדפת החינוך והעברת תקציבים גדולים יותר ל. לחשב מלווה

חשבון תקציב -להוסיף העסקה בפעילויות חינוך על, חלק מהסעות תלמידים על חשבון תקציב המועצה

" כל ההחלטות הללו דורשות מימון וזה גרם לגירעון בתקציב. להקדים ביצוע עבודות במבני חינוך, המועצה

  ). 'ד מוטי ברקוביץ"עו(

והבין מראש שהתקצוב איננו ריאלי והוא עובר , גיש חינוך ורווחהכרמי גילון הד"ש, ההערכה היא

כרמי גילון קיבל ). "שוקי קלפוס" (בלי יכולת לבצע  באמת את הנושאים עליהם הוחלט, במליאת המועצה

בלי לבחון , ספר תיכון-הוא הוסיף כספים לבית. מבלי לבדוק את ההשלכות שלהן, החלטות מתוך תחושה
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, להערכתי). "ד דני עזריאל"עו" (טחון הוא קיבל החלטה להקים תחנת משטרה בישובבבי. את המשמעויות

לא התעמקו , לא הייתה עבודת מטה מסודרת. לא הייתה אצלו גישה מעמיקה יותר ועבודת מטה מסודרת

 חברי מועצה היה לו 13מתוך . היה זה די שלטון יחיד.  הוא רצה שיסמכו עליו–לא בחנו מסקנות , בנתונים

 זה מוכיח את -העובדה שהצמידו לו חשב מלווה . ההחלטות התקבלו לפי התחושה של כרמי גילון. 8וב של ר

והוא גם , והציגו לו נתונים שהוא אהב לשמוע', מבקר וכדו, גזבר: כולם פחדו ממנו. חוסר עבודת המטה שלו

. ולא עם אנשי המקצועהוא לא עשה עבודת מטה מקצועית עם חברי מועצה . הנחה להציג את הדברים כך

בקבלת ההחלטה לא . דבר שהוסיף לגירעון, במחשוב המועצה₪  מיליון 3 -להשקיע כ, למשל, הוא החליט

איקי " (גם הוא נכנע ללחצים של בעלי עניין ועבריינים בטיפול בפלישה לשטחי ציבור... היה דיון מקצועי

  ). יעקב

האילוץ שהגענו אליו היה שאין כסף . לכליתסף קריסה כ-המועצה עמדה על", בתקופתו של גילון

 שנים לפני 3(כפי שהיה בעבר , הלחץ של תזרים המזומנים השלילי הקפיא את היכולת לקבל החלטות. לשלם

זה כבר היה מצב שלא משלמים משכורות ולא עומדים בהתחייבויות ובתשלומים ). שהגעתי לתפקיד

ואז נבנתה תכנית . רק המינימום לקיים פעילות שוטפתנעשה . היה מין קיפאון בקבלת החלטות. לספקים

, שמשמעותו הורדת רמת השירות לתושב, לכרמי היה קשה להשלים עם קיצוץ כה חד בהוצאות. הבראה

).  מגדילים ארנונה ומורידים רמת שירות–לתושב זו בעיה . (מאידך, ועם הצורך בהגדלת הארנונה,  מחד

בתקופתו "ש, הובעה הדעה). ניר גולן" ( להעמיד חשב מלווה ברשותכי משרד הפנים החליט, כרמי התפטר

השם עזר לו . אך בלי שום ניסיון ציבורי, הוא בא עם שם. התקבלו ההחלטות שקיצצו והביאו להתייעלות

  ). אלי מויאל" (מה שאני לא הייתי מקבל לעולם, לקבל יותר תקציבים מהמדינה

עזרנו להם הרבה . הרבה עם כרמי גילון, בזמנו, ישבתי: "ל משרד הפנים בשעתו"ולדבריו של מנכ

תמכנו מאוד בצורת . הוא הציג תוכנית הבראה והביא צוות טוב. כי חשבנו שהם הולכים בדרך הנכונה, אז

אני חושב שהוא ). למרות הגירעון שנוצר בתקופתו(לא מיניתי לו חשב מלווה , ומתוך אמון בו, העבודה שלו

, כ"זה מראה שלא כל מי שהיה אלוף בצבא או ראש שב. אך אולי היה תמים, טובותהיה עם רצון וכוונות 

. בלי שריון פיננסי, בהוצאות' להתפרע'אתה לא יכול , כראש רשות. יכול להיות מנהל בסקטור המוניציפאלי

ן כרמי גילו. ללא שיהיו לכך מקורות תקציביים מתאימים, אי אפשר לבצע דברים טובים עם כוונות טובות

הוא . הוא גם קיבל ירושה לא טובה. אך  רץ קדימה לפני ששריין לעצמו את המקורות, הוא איש עם תקוות

כרמי : "ולפי תפישת הנהלת המחוז במשרד הפנים). לב-ח גדעון בר"רו" (הלך קדימה בלי לדאוג ללוגיסטיקה

 להיזכר כראש רשות שנותן וכנראה רצה, הוא נתן הרבה שירותים. גמר בגירעון גדול שאילץ אותו להתפטר

, ההתרשמות של משרד הפנים היא... הוא כנראה קיבל החלטות שלא בהתאם לתקציב. שירותים לתושב

. הוא נלחץ בקלות מהרשויות הממלכתיות שלחצו עליו. שהיה חסר לכרמי הניסיון בניהול  רשות מקומית

הצליח לעשות שינויים עם הצוות . ייםהיו לו יחסי אנוש טובים עם עובדים וניסה לשמור על ניקיון כפ

בהחלטות . הצוות הקיים עובד במקום כבר כעשרים שנה וכרמי הצליח לעבוד עם אותו צוות תיק. הקיים

הוא נעזר הרבה ). משרדי ממשלה(נראה שניסה לזמן את כולם ולפתור בעיות בשיתוף עם גורמים חיצוניים 

הוא . אך אותן צריך מתישהו לשלם, א השיג הרבה הלוואותהו. ואולי זה היה לו לרועץ, בקשריו האישיים

גם כרמי ודני "ש, והובהר". היה אופטימי בקבלת החלטות ולא הכיר מספיק את ניהול הרשויות המקומיות

כמעט ולא התקבלו החלטות בולטות שהיו בניגוד ... לא פעלו מספיק בתחום האכיפה והגבייה) עזריאל(

 להיות נחמדים –' ללכת בין הטיפות'אשר ניסו ,  הבעיה אצל כרמי ועזריאלוזו אולי הייתה, לדעת הקהל

  ).יעקב דהן"  (לכולם 

. א(כרמי גילון הבין שעשה טעות מהיום הראשון שהגיע למועצה והתנהל באמצעות עוזרו "כי , צוין

.  הייתה טעות חייזו. הייתי בשוק כשהגעתי לתפקידי במועצה: "ולדבריו של גילון עצמו). יורם שמעון)" (אפל

אני . זה הסתיים בהתקף לב. זו הייתה שגיאה חמורה להיכנס לפוליטיקה בכלל ולפוליטיקה המקומית בפרט
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 שזה פוליטיקה -בכל רשות מקומית שתלויה בממשלה . לא ממליץ לאנשים יקרים לי להיכנס לתחום

,  מהאוכלוסייה1/3מהזמן ב  90%צריך גם להשקיע . אני לא ממליץ לחברי להיכנס, ודרישות מהממשלה

ובחברת חשמל , הודיעו לי בחברת מקורות שינתקו את המים, ביום שהגעתי. 'מגיע לי'שהתרבות שלה זה 

הבנתי שצריך . ואז הבנתי שפה יוקרה ומעמד לא יועילו. כך התחלתי את התפקיד. ניתקו את החשמל

המחזיק , טענו שאני דיקטטור. יניתי סגניםל ולא פוליטיקאי ולא מ"הודעתי שאני מנכ. ל טוב"למערכת מנכ

. לא היה תזרים כספי במועצה. גררתי את הגירעון... אבל זה מה שמבשרת ציון צריכה, את כל התיקים אצלי

לקחתי צוות של מתנדבים . הייתי צריך ללכת מבנק לבנק כדי להסיר עיקולים. כל כסף שנכנס עוקל מיד

המועדון '. ה גבוהה מאוד מטובי המשק והם עשו לי תכנית הבראה אנשים ברמ–שעשו איתי תכנית הבראה 

ובזכותי השר פורז , הייתה מועמדת לפירוק לפני שהגעתי, מבשרת ציון... הזה הוא עוקף ממסד' הכלכלי

 - אני צריך לשבת עם אנשים ולעדכן אותם , ולחשוב שבנוסף לזה, עבדתי מחמש בבוקר עד חצות... ביטל זאת

 האישורים –הקפדתי על כל ההליכים הפורמליים ... היום בדיעבד, זה לא נכון.  מדילכך הייתי עייף

. ועדת ביקורת ומכרזים התכנסו כל הזמן. אותה' ספרתי'אך לא , הקמתי ועדת כספים. המתבקשים

בתקציב החינוך הגדלתי . אלא התבססו על נתונים שהתקבלו מהגזבר, פי תחושה-ההחלטות לא התקבלו על

הגירעון שיצרתי בגלל ההשקעה . אבל ישבתי עם כולם והצלחתי לשכנע. רות שביקשו שאקטיןלמ, אותו

כרמי " (נלחמתי על כל ילד, בנושא החינוך ניהלתי מאבק אידיאולוגי. לא מתיישב עם מינהל תקין, בחינוך

. 1:  יהםדרך העבודה זהה אצל שנ. כרמי גילון ואריה שמם לא מיישמים החלטות"ש, הובעה הדעה). גילון

יישום -אי. 2. כדי לא להציף הצעות ונושאים של חברי מועצה, שניהם השתדלו למזער את מספר הישיבות

גיוס תושבים ותומכים מטעם . 5. גיבוש החלטות לפני שהן מובאות לדיון. 4. 'כיבוי שריפות'. 3. החלטות

  ).יורם שמעון" (כדי להוות איום על חברי המועצה, ראש המועצה

אלא הנסיבות של , הוא לא תכנן זאת. אריה שמם הגיע להיות ראש מועצה במקרה"כי ,  צוין:מםאריה ש

אך אין אצלו תהליך , יש לו קואליציה. רמת הציפיות ממנו הייתה נמוכה. התפטרות כרמי גילון הביאו לכך

הקים שוק ל, הוא החליט למשל. לפי תפישתו', מהרגע להרגע'ההחלטות מתקבלות . קבלת החלטות מסודר

ההחלטה התקבלה . 'בטיחות וכדו, תחבורה, צופים, בלי לקחת בחשבון תלמידים, לוד ליד המועצה-רמלה

 גם הנושא הזה נעצר –ההחלטה להפוך מקווה ליחידת דיור . בצורה חפוזה ומבלי לבדוק את הנושא לעומק

, צוין). איקי יעקב" ( נעצרוגם זה, לאפשר להקים מכולת במסתור אשפה, הוא החליט למשל. בסופו של דבר

, נושאים שכבר התקבלו בהם החלטות עלו לדיון מחדש, שבתחילת כהונתו של ראש המועצה הנוכחי

נוהל קבלת ההחלטות היה פחות ) שמם(עם הגעתו של ראש המועצה .  "בתהליכים מיותרים וחסרי משמעות

נים הקודמים הפכו למיותרים וחסרי וכל הדיו, נדונו מחדש) קלאב-כמו הקאונטרי(וכך נושאים , מסודר

והדינמיקה שנוצרה , שכבר התקבלו בו החלטות,  היו עשרות דיונים סביב הנושא2007מספטמבר . תכלית

  ). מרואיין מקומי" ('לטחון מים'היא 

מתייעצת עם כל הגורמים בפורום , שיטת הניהול שלו משתפת"ש, הובעה ההערכה, יחד עם זאת

והוא , הוא מקיים הרבה ישיבות התייעצות עם גורמים מקצועיים ועם תושבים. מצומצם ובפורום רחב

עם מחויבות מאוד גבוהה לעמידה ביעדי , כלכלית-הראיה שלו היא עסקית. מקבל החלטות לאחר התייעצות

תוך דרישה מהמערכת המקצועית לייצר פתרונות יצירתיים במצב שנדרש לעשות פעולה כלשהי , התקציב

משתף , הוא מקשיב, הוא איננו ריכוזי. אבל בלי לפרוץ את מסגרת התקציב, עיה לעשותהולכאורה יש ב

בא לידי ביטוי בקבלת , )כולל בהבראת חברות כושלות(הניסיון העסקי הרב שלו . ולומד את הדברים לעומק

,  צויןוגם). ניר גולן" (יש לו מחויבות לעמידה ביעדים. מרגישים את ההבנה שלו. ההחלטות שלו במועצה

אדם כמו אריה "ש, הובהר). דוד שרביט" (ראש המועצה הנוכחי מאפשר לנציגי תושבים להביע את דעתם"ש

יש לו , אריה שמם הוא איש מקצוע). "זהבית אורלב" (הוא איש ביצוע, שהוא רק עם תעודת בגרות, שמם

הוא חסר ) אך. ( על הקופה שמירה-הדבר בא לידי ביטוי בקבלת ההחלטות . 'מנהל מכולת '–חשיבה כלכלית 
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אריה שמם בא אמנם מהתחום ). "עירית שורק" (ראייה אסטרטגית וחשיבה מרחבית בקבלת ההחלטות

היום האופוזיציה איננה חזקה וראש ). 'מתכופף'(חסר את המנהיגות . אך חסר ניסיון ציבורי, העסקי

  ). אלי מויאל" (המועצה מנצל זאת

) ובגלל(תפקיד בגלל שאין לו אלטרנטיבה לתעסוקה אחרת אריה שמם בא ל"ש, הובאה התפישה

שקבלת , וגם נאמר). יורם שמעון" (התפרקה אצלו הקואליציה, תוך חצי שנה. שכשל בעסקיו הפרטיים

ההחלטות הן מזדמנות לפי , אין ניתוח של מצבים. אין כל דרך קבלת החלטות"החלטותיו מאופיינת בכך ש

, ידי הפקידות בשטח-קבלת החלטות על- אי–. וזה מקרין כלפי מטה) תלא בצורה מתוכננ(הצורך שנוצר 

מתוך חשש שהנושאים , כל זה. ביצוע של החלטות בשטח-דחיית נושאים כדי להימנע מקבלת החלטות ואי

אריה שמם כאילו ). "מרואיין מקומי" (זה מביא לסטגנציה מוחלטת בכל תחומי הפעולה. יובאו לדיון חוזר

הוא לא מגבש . הוא לפעמים מבטיח הבטחות ואז מביא את הנושא באקראי למועצה. סקהוא לא שייך לע

וזה ,  שיש לזה משמעות של שכר לכל החיים–החלטה למנות רב לישוב , הייתה למשל. את הנושאים לעומק

לא מגלה דעה מגובשת בהחלטות ולא רואה את הדברים . הוא לא החלטי.  רבנים שיש כבר בישוב6מתוך 

שראש המועצה מביא החלטות בזוית ראייה עניינית ולא מתוך , מוסכם אבל). חביב לוי" (ה כוללתבראיי

ההתרשמות ). אריה שמם" (אני לא מביא אינטרסים צרים לישיבת המועצה: "גם לדבריו. אינטרסים זרים

וי בקבלת שינ) במשרד הפנים(רואים . ששמם הוא יותר נחוש ביישום תכנית ההבראה"ש, במשרד הפנים היא

ואולי אם לא היו בחירות . המשך צמצום כוח אדם,  בהגברת האכיפה והגבייה-ההחלטות מבחינת הנחישות 

ברוב הסעיפים תוכנית ההבראה כן ). הוא נבחר לפני שנה וחצי לקראת הבחירות(הוא היה יותר נחוש 

 -) אולי יותר מקודמיו(ליח ודווקא איש שאיננו בעל השכלה פורמלית ומוניטין מצ, רואים שינוי. מתקדמת

  ).יעקב דהן)"  (גילון. כ( והשני עם השם וההשכלה ורקורד ציבורי ) עזריאל. ד(ד ידוע ואיש פוליטי "האחד עו

  

  )חוזקות(סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות : 17     תרשים 

  

  אריה שמם כרמי גילון ד דני עזריאל"עו אלי מויאל
  .ון מוניציפלי רבניסי

  .ניסיון ויכולת פוליטית
קסם אישי ויכולת לרתום 

  . אחרים
  .בניית הסכמה להחלטות

  .תרם לפיתוח הישוב
  .קידם הרבה החלטות

  
  
  
  
 

  . רקע משפטי
, יכולת אישית

  .אינטליגנציה גבוהה
  .התמודד עם לחצים

, קיבל החלטות אמיצות
  .כולל פיטורי עובדים

  
  
  
  
  
  
 

  .רקורד אישי גבוה
ניסיון והיכרות עם 

  .מערכות השלטון
  .קשרים אישיים והערכה

  .כריזמה גבוהה
התייעצות עם אנשי מקצוע 

  .בלתי תלויים
עמידה בלחצים והימנעות 
ממשוא פנים וממניעים 

  .זרים
עבודת מטה מסודרת 

  .בהכנת ההחלטות
  .גיבוי לדרג המבצע

 .יכולת להשיג הסכמה

הקשבה ושיתוף , התייעצות
  .ותבקבלת ההחלט

  .כלכלית-חשיבה עסקית
החלטות במסגרת 

  .התקציב
מאפשר לציבור להשמיע 

  .את דעתו
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  )חולשות(סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות      

  

  אריה שמם כרמי גילון ד דני עזריאל"עו אלי מויאל
פחות סדר בקבלת 

  .החלטות
כניעה ללחצים 

  .ולאינטרסים זרים
ות יתרה בדעת התחשב
  ").למצוא חן("הקהל 

קבלת החלטות שלא 
  .במסגרת התקציב
  .חשיבה לא כלכלית

החלטות בגישה ביצועית 
וללא שיקול דעת 

  .מספיק
  
 

  ".משחק הפוליטי"קושי ב
  .צורך בהישרדות אישית
ספק באמינות וחוסר 

  .שקיפות
  ".כיבוי שריפות"

חוסר התייעצות עם אנשי 
  .מקצוע

ר פעולה עצמאית וחוס
  .שיתוף אחרים

  . סוליסט וריכוזי
 .עימות עם רבים

  .חוסר ניסיון פוליטי
  .איומים בפרישה

  .חסרה חשיבה כלכלית
ולא , חשיבה לטווח ארוך

  .מספיק במציאות
חסרה התחשבות בנבחרים 

  .ובמועצה
תוך , העדפת החינוך

התעלמות מכלל הצרכים 
  .וממסגרת התקציב

בחינת השלכות -אי
  .ההחלטות

 ".ידשלטון יח"

  .חוסר ניסיון ציבורי
  .כניעה ללחצים

תהליך קבלת החלטות לא 
 -חסרה עבודת, מסודר

  .מטה והתעמקות
  .דחיית החלטות

  .החלטות לא מתוכננות
קבלת , גישה ביצועית

  .החלטות בחיפזון
  .חסרה ראייה אסטרטגית

  

  

ט ברורה בין הדרג יש התאמה כמע" הובאה התפישה ש–  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.3.3.3

כך ניתן , ובעל אישיות דומיננטית יותר, ככל שראש הרשות חזק יותר. המקצועי לדרך קבלת ההחלטות

 מקבלים מאותם העובדים תפוקות –תפוקות גדולות יותר ) שאיננה מתחלפת(להוציא מאותה רמת פקידות 

רב ומאציל מסמכויותיו לדרג פחות מעו, כשראש הרשות חלש. גדולות יותר כשאתה ראש רשות דומיננטי

ובלבד שבדרג המקצועי , התנהלות הדרג המקצועי והשפעתו על מקבלי ההחלטות היא חזקה יותר, המקצועי

הדרג המקצועי במבשרת ציון "ש, הובאה ההערכה). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (נמצאים אנשים בעלי יכולת

, אך גם נטען). יעקב דהן"  (ובכוח אדם) בעבר(בחינוך , משפיע חזק על קבלת החלטות בעיקר בגזברות

, רק מבקר. אין עבודת מטה מסודרת במועצה. ל" אין מנכ–אין דרג ניהולי מקצועי טוב "שבמבשרת ציון 

דגים ', ' מנים-יס', 'שום כלום' השפעתו –הדרג מקצועי . יועץ משפטי משתתפים בישיבות, מהנדס, גזבר

אין בדרג המקצועי מישהו . ומטית את  ראש המועצה לפי רצונויש יועץ משפטי המגבה אוט. 'באקווריום

לא חולקים , הם משיבים רק לפי רוח השאלה. שחולק על ראש המועצה והם גם לא מדברים מיוזמתם

במטרה , הדרג המקצועי חלש ומתבטל מול ראש המועצה. בתשובתם על ראש המועצה ומספקים את רצונו

  ). שמעוןיורם "  (לשמור על תפקידו וכיסאו

מתכנס פורום מנהלי מחלקות אצל מזכיר . אין ממש פורום מנהלים של קבלת החלטות"ש, צוין  

ובכל , יש פרוטוקול ומעקב על סיכום הדברים. אך פחות מתעסקים בהחלטות, המועצה אחת לשבועיים

מועצה עם יש פגישות עבודה שוטפות של ראש ה. ישיבה נבחן הפרוטוקול הקודם ונמסר מה בוצע ומה לא

הפועל , שהדרג המקצועי, נטען). ניר גולן" (לפני קבלת ההחלטות, לפי הנושא, גורמים מקצועיים אחרים

. מציב לעתים את הנבחרים בפני צורך מיידי לקבל החלטות, ")מדיניות"ראה להלן בסעיף " (שלוף"בשיטת ה

ההחלטה .  יועץ משפטי וכדומה,ידי גזבר-על, בלחץ זמן, 90 -בדקה ה, חלק מההחלטות מובאות לעתים"

הנושא הובא לדיון ) באפריל(בנושא תאגיד המים הייתה צריכה להתקבל עד סוף מאי ורק לפני חודשיים 

יש חשיבות לסיוע של יועצים , ולדבריו של ראש המועצה לשעבר". בוועדת הנהלה ולא במליאה עדיין

להעביר בוועדת הנהלה החלטה , לדוגמאגזבר המועצה ניסה : "מקצועיים בקבלת ההחלטות של המועצה

כשהוזמן האיש המקצועי ... כרמי גילון לקח יועץ בנושא. שמש-האם להתחבר לתאגיד מים ירושלים או בית

 אנשים ידעו -בזכות היועץ המקצועי הדיון היה מקצועי וענייני יותר... לישיבת ההנהלה נפקחו העיניים

  ).אלי מויאל" ( המקצוע להסביר זה מתקבל אחרתכשאתה נותן לאנשי. בדיוק על מה מחליטים
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הפער בין ההחלטות שמתקבלות במועצה "הוא , בקבלת ההחלטות" הקושי העיקרי"מאפיין נוסף ו

, מנקודת ראות מקצועית, הנושאים מובאים לדיון לאחר גיבוש של אנשי המקצוע. ליכולת היישום שלהן

ברגע . ות ההחלטות ביוזמה של המערכת המקצועיתמתקבל, כלל-בדרך, כך. מבוססת על תקציב וישימה

 אז מתקבלות –ל "שחברי המועצה מעלים נושאים לדיון ומעלים הצעות שלא מתיישבות עם התהליך הנ

שהחלטות שהתקבלו במועצה אינן מיושמות במועד או , ובנוסף נטען). דוד שרביט" (רציונאליות-החלטות לא

).  אלי מויאל" (ההחלטות אינן מבוצעות תמיד כראוי, ע החלטותאחד הדברים החשובים הוא ביצו. "בכלל

הדרך היחידה לבקר ביצוע החלטות . ואין מעקב ובקרה על קבלת החלטות,  לא כולן מיושמות-החלטות "

כ הייתי מקבל "בשב). "יורם שמעון) (במשרד הפנים" (הוא באמצעות פנייה למנהלת המחוז, יישומן-ואי

 90% -במבשרת ציון .  אינן מבוצעות5% - חוזרות לדיון נוסף ו5%, היו מבוצעות מהן 90% -כש, החלטות

  ). כרמי גילון" ( מבוצע5%- חוזר לדיון נוסף ו5%, מההחלטות איננו מבוצע

) 5/9/06 -מישיבת מועצה (מובאות להלן שתי דוגמאות המשקפות את דרך קבלת ההחלטות 

 קדמו להחלטה דיונים רבים בדרגים מקצועיים -אונטרי תכנית הבינוי של הק"החלטה על . 1: ויישומן

במסמך היו . יחידות דיור+ הייתה לו אפשרות לבנות קאונטרי , פי המסמך שניתן ליזם-על. בשיתוף תושבים

המסמך הוגש לחברי . אולם ההחלטה ניתנה בניגוד לחוות דעת משפטית שצריך לקיים מכרז,  נקודות9

 לא בוצעו עד 9-מרבית הנקודות מתוך ה.  היה קושי להשיג רוב נגד ההחלטה. דקות לפני הישיבה5המועצה 

לפי הצעה לסדר . 2. ניסה להשיג להחלטה תמיכה מהתושבים) כרמי גילון(שראש הרשות ) למרות(, היום

,   שיחזיר את השטח למועצה-) כהן. ה(התקבלה החלטה להוציא מכתב לפולש לשטח ציבורי , שאני הובלתי

כל המסדרונות במועצה היו .   איש70הבאתי לאולם הישיבות ).  דונם10שטח של  (1995משנת לפי הסכם 

" לא יישם את ההחלטה ולא הוציא מכתב לפולש, כרמי גילון, ראש המועצה. ההחלטה לא יושמה. מלאים

  ). יורם שמעון(

ערכה שהם ממקצועיותו של הגזבר והיועץ המשפטי ומהה, מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם

התרעם חבר , "אישור התקציב: "בדיון בנושא). האקלים במועצה: ראה להלן בסעיף(נהנים מחברי המועצה 

 הצעות להחלפת 3על שכרו הגבוה של היועץ המשפטי  וניסה להעביר החלטה על קבלת , )שמעון(המועצה 

- ה והגנו בצורה חדאולם המשתתפים התרעמו על העלאת הנושא בדיון ז. היועץ המשפטי של המועצה

ביקש להימנע מהערות פוגעות בעובדים מקצועיים של , )לוי(חבר המועצה . משמעית על היועץ המשפטי

, שניתן לקיים דיון נפרד בנושא היועץ המשפטי, ציין) ברזאני(וחבר המועצה , )היועץ המשפטי(המועצה 

לאור מקצועיותו והוותק הרב שלו , צהכי יש לשקול את תרומתו של היועץ המשפטי הנוכחי למוע, אולם טען

  ).28/2/08, ישיבת מועצה) ( שנה27(

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו75% – מעורבות התושבים 4.3.3.4

 87.5%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ

". בינונית" מהנבחרים מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ12.5%"). גבוהה"

והדבר בא לידי ביטוי , במבשרת ציון בולטת מאוד מעורבותם של התושבים בקבלת ההחלטות המקומיות

כותב עבודה זו כיהן (גם בתקופת כהונתן של ועדות ממונות , כמעט בכל שנות קיומה של המועצה המקומית

, נראה). 1990-1987בשנים ) ממונה(במסגרת ועדה קרואה , יר המועצה המקומית מבשרת ציוןכמזכ

במבחן . יש ערנות גבוהה של הציבור לנעשה במועצה והוא מרגיש שיש לו יכולת להשפיע"שבמבשרת ציון 

, בורלשמוע את הצי, אמנם, צריך"ש, מוסכם גם". וזהו דבר חריג למקומות אחרים, התוצאה הוא גם צודק

אבל הן נכונות , לא מסכים איתן, לכאורה, יש לקבל החלטות שהציבור, לעתים. אבל צריך גם להנהיג אותו

אולם במציאות המאפיינת את ". צריך גם לדעת להפריד בין קבוצות לחץ קטנות לרוב הדומם. לטובת הישוב
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ת הקבוצה ולא לטובת לעתים החלטות מתקבלות לטוב"נראה ש, התנהלותו של הישוב בשנים האחרונות

  ). ניר גולן" (וזה יוצר עיוותים, הרוב

למרות שכמעט לא מקבלים , מעורבות הציבור במבשרת ציון משפיעה מאוד"ש, ההערכה היא

חשש , למשל בהחלטות על הסעות לחנוך במבשרת. אך על המועצה יש לציבור השפעה רבה. מהציבור תלונות

, יחד עם זאת). יעקב דהן"  (ההשפעה שלו על חברי מועצה רלוונטיים לכל ציבור יש -'מהעלאת ארנונה וכדו

אולם תושבים מסוימים מפגינים , כי כלל הציבור איננו מגלה התעניינות בהחלטות שהמועצה מקבלת, נראה

הציבור . "ועושים זאת בצורה בולטת ולעתים מתלהמת, התעניינות ומעורבות בהחלטות המקומיות

לתושבים יש . אלא בנושאים מסוימים שכן מעניינים אותו, בלת ההחלטות בישובבמבשרת לא מתעניין בק

הציבור הקטן שמעורב "ש, ונראה). זהבית אורלב" (בדרך כלל חוסר אכפתיות מההחלטות המתקבלות בישוב

יש שני אתרי ). "חביב לוי" (אך רוב הציבור אינו מעורב בקבלת ההחלטות, משפיע מאוד על קבלת ההחלטות

אלי " (ומעורבות הציבור תלויה בנושא הנדון, רנט המדווחים במהלך היום על מה שקורה בישובאינט

כך לציבור , כשהנגישות לקודקוד נמוכה יותר,  אלף תושבים200 -בעירייה של כ"ש, הובאה התפישה). מויאל

הנגישות , ןככל שהישוב קט. "אולם ברשות מקומית קטנה התמונה שונה). ניר גולן" (תהיה פחות השפעה

  ). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (לראש המועצה ומעורבות התושבים גדולות יותר

, התושבים מפעילים לחצים ישירים על נבחרי הציבור לפני קבלת החלטות במועצה ובמהלכן

ידי תושבים על חברי מועצה באים לידי -לחצים שמופעלים על. במיוחד בנושאים הנוגעים להם באופן אישי

חבר מועצה רוצה להיות פופוליסט ונכנע . לפני קבלת ההחלטות ובכלל, צים בטלפון והביתהלח"ביטוי ב

, בדרך זו).  איקי יעקב" (הדבר נכון במיוחד ברשות קטנה. ללחצים כשהוא חושב שיש מאחוריהם קולות

  כניעה ללחצי תושבים–. חן בעיני דעת הקהל-נושא אחד עובר כחוט השני בכל המועצות הוא למצוא"

חן גם בעיני סקטורים -ניסיון למצוא. גם כשההחלטה היא לרעת הציבור והקופה הציבורית, ועיתונות

, גם זוטר, וכשיש נציג עיתונות.  לפי קובעי דעת הקהל–ההחלטות הן לפי הציבור שלוחץ הכי הרבה . קטנים

נציגי ציבור להגיע חברי מועצה מזמינים וקוראים ל). חביב לוי" (זה משפיע על חברי המועצה וראשיה

כי חברי המועצה מנסים לרצות את , נגזרות החלטות אחרות ממה שתוכנן, כשהציבור מגיע. לישיבות מליאה

). עירית שורק" (האופוזיציה מזמינה את הציבור לדיונים כדי להשפיע במועצה). "שוקי קלפוס" (הציבור

יציה הייתי מזמין קהל בנושאים שרציתי כחבר מועצה באופוז. כשמגיע קהל זה משפיע על חברי המועצה"

בנושאים שבין דתיים . קורא ומזמין את הציבור) כחבר אופוזיציה(, כיום, יורם שמעון. שיעברו בהחלטה

 –לדעתי זה לא תקין .וזה משפיע על חברי המועצה) חילוני או שניהם/דתי(לחילוניים מגיע בדרך כלל קהל 

הם צריכים להחליט לפי נתונים שיש להם והמצע . לחצים כלשהםחברי המועצה צריכים להיות חופשיים מ

אשר , משפיעה לרעה על הצבעת הנבחרים) בקבלת ההחלטות(נוכחות התושבים ). "איקי יעקב" (שאתו הגיעו

  ). אלי מויאל" (מצביעים לא לפי מצפונם ולא לפי הצורך

 וי מערך התחבורה ציבוריתשינאתר האינטרנט המקומי קרא לתושבים לבוא לישיבת מועצה בנושא 

ראשי . הציבור הוא ברקע ומפריע לתהליך קבלת ההחלטות"ש, התחושה היא ).19/6/08, אתר מבשרת ציון(

לחברי מועצה יש ... המועצה חוששים להתמודד עם הציבור ומאפשרים לציבור לדבר במהלך הישיבות

יש מעורבות גבוהה של . ד התושביםולא להיתפש כמי שפועלים נג, אינטרס להשתלב עם עמדות התושבים

). דוד שרביט" (היישוב הוא קוטבי והטרוגני. תושבים בהתנדבות ויש עניין של הציבור בנעשה במועצה

לחץ ציבורי ותקשורתי על חברי המועצה לקדם נושאים המציקים "מאפיין בולט בקבלת ההחלטות הוא 

זה מרסן את ראש . תמיכה ותקשורת מקומית, בורהשאלה היא עד כמה יש לך יכולת לאגד סביבך צי... להם

, בנושאים המעניינים קהילות מסוימות). "יורם שמעון" ( שאלת הכוח הציבורי שיש לחבר מועצה–המועצה 

הוצאו . ודעת חברי המועצה מוסחת על ידי הקהל, שמגיעה לדיון מפעילה לחץ) קבוצת לחץ(אותה קהילה 

לעתים לנציג או שניים מהקהל לומר , מאפשרים, מת חברי המועצהבהסכ. בעבר מן הקהל אנשים שהפריעו
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תושבים ותיקים , גמלאים, צעירים: כגון, קבוצות לחץ שדואגות לייצוג אינטרסים סקטוריאליים. את דברם

יש קושי להגיע לניסוח כזה . שכונות לפי אזור גיאוגרפי, שיוך פוליטי, דתיים מול חילונים, מול חדשים

יש רגישות גבוהה מאוד אצל ). "אריה שמם" ( הסכמה100%וקשה להשיג , ימום הדעותשירצה את מקס

יש לחץ תושבים ברמה האישית . לחץ הציבור משפיע על מקבלי ההחלטות. מקבלי ההחלטות לדעת הציבור

קיים . אשר משפיעים בישיבות המועצה ובפגישות אישיות עם חברי מועצה, )מגזרים/שכונות(ובקבוצות 

 האזרחים –יתכן וזו הדמוקרטיה בהתגלמותה . מה אינטנסיבית של מקבלי ההחלטות עם התושביםקשר בר

ולא רק מי שמדבר ולוחץ , השאלה היא האם זה נעשה לפי כללים. משפיעים על המדיניות וההחלטות

  ). ניר גולן" (משפיע

גישות הר"ש, ההערכה היא. לחץ הציבור בא לידי ביטוי גם באמצעות התקשורת המקומית

הדבר נובע . ואתרי האינטרנט המקומיים רבה ביותר) העיתון המקומי(' זמן מבשרת '–לתקשורת המקומית 

.. משתמש בתקשורת להבעת עמדותיו, באמצעות נבחריו, הציבור.... מהקשר בין התקשורת לפוליטיקאים

אשר ,  לחץ פוליטילחץ משנות החלטות באמצעות-לפעמים קבוצות... ואלו משפיעות ביותר על התקשורת

המייצגים את העמדות האלה בישיבות מליאת , מתחיל באמצעי התקשורת ועובר ללחץ על נבחרי ציבור

עיתון מקומי פרסם : הערכה זו מקבלת ביטוי בדברים הבאים). ניר גולן" (המועצה בהשתתפות הציבור

בעקבות פניות של " כי ,בכותרת נכתב. כתבה נרחבת בדבר קבלת החלטות בנושא הקנטרי קלאב בישוב

עירית סורק לראש המועצה וביקשה ' פנתה חברת המועצה גב, תושבים אל חברי מועצה ואל זמן מבשרת

זמן ..." (שיתקיים דיון מרוכז בו ישותפו תושבים שלהם הסגות על הבניה ועל תהליך קבלת ההחלטות עצמו

 הנושאים לידיעת הציבור והיא מביאה התקשורת המקומית מביאה את"כי , הובהר). 20/12/2007, מבשרת

הובאו גם מספר דוגמאות לשינוי החלטות שכבר ". עד כדי שינוי סדרי עדיפויות, למיקוד עבודת המועצה

על ) על ההחלטה( יצאה הודעה לקבלן הגינון  –למשל : "כתוצאה מהתערבות התקשורת המקומית, התקבלו

.  העיתון פרסם את הנושא והתחיל לשאול שאלות).המקום(הקבלן הוא תושב . סיום ההתקשרות אתו

כדי לקבל הצעות , נערכו שלוש ישיבות במועצה ועם הקבלן. כתוצאה מכך נוצר לחץ ציבורי כלפי המועצה

... לחץ התקשורת מנע את ביטול פעולות הגינון והביא לחידושן בצורה שונה וזולה יותר. מחיר חדשות

. בעיתונות המקומית יצר תהודה תקשורתית,  בסמוך לבתי מגוריםשהוקמו, פרסום על אנטנות סלולאריות

למרות ששיקול , המועצה נאלצה כתוצאה מכך לקיים דיון בנושא והחלטותיה הוטו לסיפוק רצון הציבור

גם ועדי הורים פונים למועצה ומפעילים את התקשורת . הדעת המקצועי עמד בניגוד לרצון התושבים

כשהנושא עלה בתקשורת המקומית הוא הופך לנושא ציבורי . על המועצהכדי להפעיל לחץ , המקומית

לחץ של הציבור והתושבים מביא לכך ... ומשפיע על סדרי בעדיפויות של המועצה ועל תכנון התקציב

קבלת ההחלטות במועצה ). דוד שרביט" (משתנות אצל מספר חברי קואליציה, שהחלטות שהתקבלו בהנהלה

: תחת הכותרת, עיתון מקומי הקדיש לנושא כתבה על פני עמוד שלם. ונות המקומיתזוכה להתעניינות בעית

וכן הוקדשה כתבה נרחבת ). 3/1/2008, זמן מבשרת" (?2007מה החליטה המועצה ביום האחרון של "

כולל החשש של חברי המועצה , ומפורטת לישיבת מועצה לאישור התקציב ולעמדות השונות שהוצגו בה

  ). 19/2/2009, מן מבשרתז(מחיוב אישי 

אשר השפיעו על חוסר היציבות בקבלת ההחלטות של חברי , מובאות להלן מספר דוגמאות ללחצים

השנה יש כוונה של : "דתי-ספר ממלכתי-סגירת בית. 1: והביאו לביטול ולשינוי החלטות, המועצה ומנהיגיה

קבוצת הורים לחצה שלא .  נרשמיםשהיו בו מספר קטן של, דתי-ספר ממלכתי-משרד החינוך לסגור בית

בסופו של דבר נענתה המועצה ללחץ התושבים ואפשרה . בניגוד לעמדת משרד החינוך, הספר-לסגור את בית

. בתמיכה תקציבית של המועצה, אבל באותו מבנה ובמסגרת אחרת, ספר במתכונת שונה-הפעלת בית

במבשרת ציון אין בריכת . 2. הספר-יתהשיקול המקצועי של מערכת החינוך היה להקפיא את הפעלת ב

.  שנים5 -הנושא נדרש כבר יותר מ. שחייה ציבורית ותושבים רבים נאלצים ללכת לקאונטרי אחרים בסביבה
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, בפועל. הנושא מתעכב שנים רבות בגלל לחץ של תושבים, אולם, יזם זכה בקרקע לבניית קאונטרי בישוב

בתקופת (קלאב -הקמת הקאונטרי). "ניר גולן" (של התושביםאבל לאט יותר בגלל הלחצים , הנושא מתקדם

, נוספו לשטח יחידות דיור' ן"כרישי נדל'אך לאחר לחצים של , השטח היה מיועד לנושא הזה): דני עזריאל

בגלל , חברי המועצה נכנעו ללחצים והצביעו בניגוד למצעם המוצהר, בנושא זה. נוסף גם קניון, ולאחר מכן

הסעות 'נושא . "3). איקי יעקב)" (אך יש בעיה להוציא את הקהל(ליאת המועצה הלחץ של הקהל במ

 התקבלה החלטה ליישם 2007באוקטובר . בלחץ התושבים התקבלה החלטה להסיע תלמידים: 'תלמידים

, הלחץ של התושבים גרם לחברי מועצה לדרוש דיון חוזר. תכנית הבראה ולצמצם גם בהסעות התלמידים

ולכן האמון במערכת המינהלית באשר ,  החלטה נוספת להגדיל את ההוצאה להסעותוהתקבלה במליאה

בתחילת שנת : "נושא הגברת האכיפה בישוב. 4). דוד שרביט" (ליכולתה ליישם את תכנית ההבראה קטן

ד "כשעו. בניסיון להגביר את האכיפה על תשלום החובות למועצה, ד חיצוני"התקשרה המועצה עם עו, 2007

באולם הצפוף והצר . הובא הנושא לדיון במליאת המועצה, המשפט-באמצעות בית, יל הליכי אכיפהזה הפע

, התושבים קיבלו זכות דיבור. אשר התגודדו ממש סביב שולחן המועצה, )כעשרות(נכחו תושבים רבים 

בע הייתה החלטה להקפיא את הליכי הגבייה ולהקים ועדה שתק) בעקבות הלחץ המסיבי מצדם(והתוצאה 

הוועדה . בוועדה נקבעו חברי מועצה ביחד עם הגזבר והיועץ המשפטי. את הנהלים והכללים להמשך האכיפה

נקבעו כללים ולאחר מספר חודשים הופשרה ההחלטה לעצור את הליכי הגבייה והמשיכו בביצוע , התכנסה

:            ם ומוסיפיםגם ראשי מועצה לשעבר מחזקי). מרואיין מקומי" (פי ההחלטה המקורית-ההליכים על

. תושבים התנגדו.  שנים החלטתי על תכנית מתאר חדשה למבשרת ציון9-לפני כ: "תכנית מתאר לישוב. 5

אבל , ואמרתי שבניגוד לדעתכם אני חושב שצריך לקבל את התכנית) במעלה חמישה(באתי באחד השלבים 

בדיעבד אני מצטער שלא יישמתי , והיום, הקפאתי אז את התכנית. אם התושבים יתנגדו אני אקפיא אותה

. כי היום הישוב נבנה טלאי על טלאי, עשיתי טעות שלא הלכתי נגד התושבים בגלל שיקולי בחירות. אותה

 3,000להחלטה שקיבלתי להקים קניון במבשרת היו ... לעתים צריך לקבל החלטות ולעמוד מאחריהן

לא כל דבר שהתושבים . הם אלה שהתנגדו לה בעבר, הנהנים הראשונים כיום מההחלטה ההיא. מתנגדים

מנהיגות נכונה זה גם ללכת לעתים נגד דעתם של התושבים . מתנגדים לו זה מה שצריך לכוון את ההחלטה

ביום : לקסטל' תרבות-שבת'בהחלטה להעביר את אירועי ": "תרבות-שבת"אירועי . 6). אלי מויאל(

אני הייתי צריך . ין תושבים חילוניים לתושבים הדתייםההחלטה התקיימו הפגנות בכניסה למועצה ב

. 'בית-שלום'לצורך " שבת תרבות"אז החלטתי שלא נקיים . להחליט עם כל הרעש של הרמקולים והצעקות

אך העדפתי את הפשרה כדי לא לפגוע . הרבה אנשים שתמכו בי בבחירות נטשו אותי בגלל ההחלטה הזאת

  ).כרמי גילון" (ברגשות של אף אחד

, כי נוכחותם של התושבים בולטת במהלך הישיבות, מצפייה במספר ישיבות מועצה ניתן להתרשם

בעלי "הם לא תמיד מפגינים כבוד לנבחריהם ומשרים תחושה שהם מרגישים כ, הם מתערבים במהלך הדיון

ספר להלן תיאור התנהלותם של תושבים במ). שהוא גם לשכתו של ראש המועצה(באולם המליאה " הבית

בצורה , עוד לפני תחילת הישיבה התושבים צובאים על דלת הכניסה לחדר הישיבות. ישיבות מועצה

שיח -שדו, נראה. עוד לפני פתיחת הדיון, מדברים ומעירים לחברי המועצה, אנשים בקהל קולניים. מתלהמת

 הישיבה ובפתיחתה פוגם ברשמיות, לפני גיבוש הפורום בפתיחת הדיון, של אחד התושבים עם ראש המועצה

תושבים נכנסים . התושבים בקהל משוחחים עם חברי המועצה, עם פתיחת הדיון ובמהלכו. הטקסית

אף אחד לא משתיק . הצופים תושבים עונים לטלפון ומנהלים שיחות פרטיות-ובקהל, ויוצאים במהלך הדיון

ים ומדברים עם חברי תושבים מתפרצ. והתחושה היא של אווירת כאוס ומהומה, את הקהל בדיבורו

התושבים העומדים בחדר , במהלך הדיון. והאווירה עוינת וטעונה, המועצה סביב השולחן במהלך הדיון

מתערבים , ותושבים אחרים העומדים בדלת הכניסה וצופים בדיון, מוסרים לחברי המועצה פתקים

תוך כדי התנהלות , התושבים מתפרצים ומדברים כל העת עם חברי המועצ. ומדברים במהלך הישיבה
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התחושה היא של קהל מתלהם . הקהל מחזק מהצד את דברי המתנגדים או מתנגד להם לסירוגין.  הישיבה

 –המעודד את הגלדיאטורים בהתגוששותם ולעתים קובע את גורלם , ")טריבונה"ב(באמפיתיאטרון רומי 

  ). 31/12/07, ישיבת מועצה(לחיים או למוות 

 תושבים בצורה 10 -במהלך הישיבה נכנסו כ. הל שני עיתונאים מקומייםנכחו בק, בישיבה אחרת

אולם , "בואו תיכנסו, )לתושבים המלווים אותו(אשפה של הישוב : "כשאחד מהם צועק, בולטת ומתלהמת

והדיון התנהל בצורה מכובדת , הכל נשמר מצד התושבים השקט-התנהגות זו לא הצביעה על הבאות ובסך

. צעק והתלהם בצורה המונית על הפגיעה בחלשים, אשר נכנס ויצא במהלך הדיון,  בקהלתושב בודד. יחסית

לא קרא אותו לסדר ולא הוציא , לא היסה את המפריע, או מי מחברי המועצה או הצוות המקצועי, ר"היו

שיח עם -צעק וניהל דו, הרעיש, תושב שעמד בכניסה). ר ניסה לרסן את הקהל"היו, בהמשך(אותו מהחדר 

אשר עמדה לדון , בישיבה מועצה אחרת). 28/2/08, ישיבת מועצה(תוך כדי התנהלות הדיון , חברי המועצה

 14 -כ(אובחנה נוכחות גדולה בקהל , "כנסת רפורמי-אישור הרחבת מרתף להפעלת בית: "בנושא מהותי

,  לא התקיים לבסוףהדיון. היה מאופק, אשר ייצג אוכלוסייה רפורמית, הקהל). עיתונות מקומית+ נוכחים 

הוא . כי לא ניתן לפתוח ישיבה בלי קוורום של שבעה חברי מועצה לפחות, וראש המועצה מוסר הודעה לקהל

והוא ציין כי הופעלו עליהם , עקב נסיבות אישיות, כי שני חברי מועצה הודיעו אמש שלא יוכלו להגיע, ציין

כי , צוין). 14/4/08, ישיבת מועצה(וד שלושה ימים  נקבעה ישיבה לע. לחצים שלא להגיע ולא לפתוח בישיבה

כשהוא , תושב נעמד בחדר והתחיל לנסח החלטה למועצה, במהלך הדיון באחת מישיבות המועצה הקודמות

  ). דוד שרביט(מתווכח עם ראש המועצה ומנסה להכתיב לו את ההחלטה 

בסמוך ללשכתו של .  המועצהנראה שינוי מהותי באולם ישיבות, 2009בביקור במועצה במהלך שנת 

והכולל , מחשב ואמצעים הכרחיים אחרים, אשר מותקן בו ברקו(ראש המועצה נבנה אולם ישיבות ייעודי 

החדר . ונבנה חדר נפרד עם מחיצת זכוכית עבור הקהל) מקומות ישיבה עבור הפקידות הבכירה ומוזמנים

ומאפשר לנהל את , במהלך הישיבות) ליםהשומע את הדיונים באמצעות רמקו(מונע את התערבות הקהל 

השינוי השפיע לטובה על התנהלות , לדבריהם של גורמים בכירים במועצה. הישיבה בצורה מסודרת

  . הישיבות

כי בשנים האחרונות חל שיפור מסוים במעורבותו של , היועץ המשפטי הוותיק של המועצה ציין

מה שהשתפר . בנושא זה בשלטון המקומי בכללכחלק משינויים , הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות

חוק חופש המידע . 1: "קשור בהיבטים הבאים, בנוגע למעורבות הציבור בתהליך קבלת ההחלטות, לדבריו

אלה הביאו לבקרה ציבורית גדולה . החשיפה במערכות האינטרנט. 2. עשה טוב לתהליך קבלת ההחלטות

זה מחייב זהירות וחשיבה רבה יותר של . בלת ההחלטותיותר ולצורך בשקיפות גדולה יותר בתהליכי ק

וכתוצאה מכך הבקרה , שותפות הציבור ונגישותו למערכות המידע היא קלה יותר. הפוליטיקאים והפקידים

 הדבר –. החוק החדש מחייב הקלטת ישיבות ועדות בניין ערים. שלו על קבלת ההחלטות היא טובה יותר

והנוהל של קבלת , ההחצנה של שיקולים פוליטיים ולא עניינייםצמצם במידה רבה את ההתבטאות ו

  ).'ד מוטי ברקוביץ"עו" (ההחלטות נראה יותר ענייני

  

  :"איתנות"מאפייני קבלת ההחלטות ברשויות מקומיות   4.4

  ציונה-נס 4.4.1

לפי " (יתחיוב"אשר השפעתו ניכרת בצורה ,  השנים האחרונות ראש עירייה דומיננטי15-ציונה עומד ב-בנס

והייתי נותן , ציונה היא רשות איתנה-נס. "בתפקודה של העירייה ובקבלת ההחלטות בה) כל המרואיינים

הוא הביא לשיפור המעמד של הרשות . יש שם ראש רשות שמנהל טוב ומבין את המערכות. 9להם ציון 

 זהו ראש -בלת החלטות ציונה יש איש אחד שמציג את הנושאים לק-בנס). "לב-ח גדעון בר"רו" (המקומית
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פחות רואים את מעורבות אנשי . ההחלטות מתקבלות בהסכמה). באופוזיציה(ויש מתנגד אחד , העירייה

  ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (אלא רק ראש העיר מול חבר או שניים, המקצוע בקבלת ההחלטות

השיפור . 1: ייניםידי  מרבית המרוא- צוינו עלמאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות בעירמספר 

ראש העירייה החזק והדרג המקצועי הכפוף לו . 2. במצב הכלכלי של העירייה מאפשר לקבל החלטות ולבצען

קבלת ההחלטות נעשית לאור חזון . 3. מובילים את קבלת ההחלטות בעירייה) שלעתים נתפש כעושה דברו(

ההחלטות מתקבלות לרוב בצורה . 4. ולפי תכניות העבודה ומסגרת התקציב) שנקבע לפי סקר תושבים(

תוך בחינה , קבלת ההחלטות נעשית בעבודת מטה מסודרת. 5. עניינית ולא במענה מיידי ללחצים של הציבור

השירות לציבור וטובת הציבור הרחב והעיר מכוונים את . 6. של חלופות ובחינה מעמיקה של רוב הנושאים

פי נהלים ולאור הקוד האתי -בלת ההחלטות מונחית עלק. 7. מקבלי ההחלטות הנבחרים והפקידים כאחד

מתקיים מעקב קבוע על ביצוע . 9. קבלת החלטות מלווה בקביעת אחראי ביצוע לנושא. 8. שאומץ בעירייה

יש . 10. ל מפקחים באופן אישי על ביצוען של החלטות"וראש העירייה והמנכ, ההחלטות ברמות השונות

הקואליציה הרחבה והחזקה מאפשרת קבלת החלטות מהירה . 11. טותמגמה לשיתוף הציבור בקבלת ההחל

המועצה היא (ההחלטות התקבלו כבר בישיבת ההנהלה ומובאות רק לאשרור במועצה . 12. ומחייבת

האופוזיציה היא לרוב אחראית ואיננה מתנגדת בצורה אוטומטית להחלטות המובאות . 13). 'חותמת גומי'

הם חסרים ידע מקצועי ומסתמכים , אינם מתעמקים מספיק בנושאים הנדוניםחברי המועצה . 14.  למועצה

  .על חוות הדעת של הפקידות הבכירה

 בשנים החלטות חשובות שהתקבלו במועצת העירהמרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

דות דיור בגבעת ביטול בניית אלפי יחי.  שמירת ערכי הטבע–ביטול בנייה על נכס נופי . "1: האחרונות

). ד שאול רומנו"עו" (הכרזה על גן לאומי בגבעת הכורכר). "יוסי שבו" (למרות ההפסד הכספי, הכורכר

, החלטה אמיצה. לשמור על גבעות הכורכר). "יצחק הפנר" (לטפח ולהפוך את גבעת הכורכר לשמורת טבע"

רחובות (עיר תהיה שונה משכנותיה שה: החלטת מדיניות. "2). חיה יהל" (כי עמדו מולה הרבה אינטרסים

שטחים ירוקים , צפיפות הדיור, תכנית בניין עיר. שמרכז העיר לא ישתנה מאופיו של מושבה-) צ"וראשל

, קבוצות ספורט(למרות הלחצים הסקטוריאליים והפוליטיים , החלטה שאין חריגה בתקציב. 3. 'וכו

לא לקבל . 5. ת הניהול בצוות מקצועי ולא פוליטילהחליף את צוו: החלטה מדינית. 4). 'מוסדות דת וכדו

בשנת . "6). יוסי שבו" ( זה לא היה קל–שנייה ושלישית , לעבודה בעירייה קרובי משפחה מדרגה ראשונה

הטלת אגרת שמירה והפעלת שיטור ). "גידי טביב)" (חוק עזר(המשטרה +  הקמת שיטור משולב - 2001

" הקמת מוקד עירוני. 8).  שנים קדימה25 -לכ (1999בשנת ' 2000נס  'תכנית המתאר לעיר. 7. קהילתי בעיר

- ויש לכך תתי, רים" ההחלטה השליכה על תב–שיפור פני העיר ושיפור רמת החינוך . "9). ד שאול רומנו"עו(

אימוץ החלטות על . 10). 'ספר וגני ילדים וכדו-בתי(השבחת מערכות חינוך , ספר-הקמת בתי: כגון, החלטות

לא . "11). שלמה אליהו" (וע דוחות הביקורת של מבקר הרשות ודוחות מבקר המדינה ומשרד הפניםביצ

" הקמת הקרן לשיפוץ חזיתות בתים. "12). דליה אלירז" (לפי רצונו של משרד הפנים, להתאחד עם רחובות

.       לדור העתיד לדאוג–העברת תקציבים לנוער . 14. שיפוץ מרכז העיר. "13). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו(

 לדאוג לדיור לדור -הקצאת קרקע לדיור לזוגות צעירים . "16). שחר רובין" (בנייה באזורים מסוימים. 15

נוכח העלויות הנוספות ,  לשמור על איזון תקציבי–לקצץ בתקציבים להקמת תאגיד המים . 17. ההמשך

סמדר )" ( חודשים4 -התקבלה לפני כ(רייה  זה מצביע על ניהל נכון ואחראי של ראש העי–. להקמת התאגיד

גם אם הם (תושבי העיר לעבודה בעירייה , הכנסת אנשים"ואישור ) שינוי החלטה קודמת. (18). אהרוני

לבצע . "21).  יעקב חורש"  (הקמת מקווה חדש. 20. 'מליבו'כנסת בשכונת -בניית בית. 19). קרובי משפחה

  ).יצחק הפנר" (ביקורת במועצה הדתית

במקום . האגרה לא הייתה חוקית. ביטול אגרת כלי עצירה לאשפה. "1: ההחלטות שהיה קשה לקבל

לא לקבל לעבודה בעירייה . 2). בעקבות פנייה למשרד הפנים ולמבקר המדינה(זה העליתי את הארנונה 
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 שינוי היטלי .4. ניתוקי מים בעקבות חובות. "3). יוסי שבו" (שנייה ושלישית, קרובי משפחה מדרגה ראשונה

כיצד להגיב על החלטת בית המשפט לדחות את טענות . "5). ד שאול רומנו"עו" (חיוב כביש ומדרכה

להתנגד לבנייה בגבעת ). "גידי טביב" (בגבעות הכורכר" אירוס"לגבי הישוב , בהן תמכה העירייה, הירוקים

לקצץ בתקציב . 6". וויח כספים הדילמה של שמירת הסביבה מול הרצון של בעלי הקרקע להר–. האירוסים

אישור בנייה לגובה או . "7). סמדר אהרוני" ( ביטול חוג ריקוד לנכים על כסאות גלגלים–בתחום הרווחה 

" לבטל משלחת נוער לעיר התאומה בגלל מלחמת לבנון. "8). שחר רובין" ( שימור צביון העיר–בנייה נמוכה 

כי הדברים נסגרים בהנהלה ולזה אין , לא היו החלטות קשות "כי, וראוי להדגיש גם שנאמר). דליה אלירז(

  ).יצחק הפנר" (וכך אף אחד לא יודע, פומביות

המרואיינים המקומיים לא ציינו קשיים המכבידים על :  במועצהקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות

נה בקואליציה  זה מות–לקבל גיבוי של המועצה . 2. מיעוט משאבים. "1: מלבד שניים, קבלת ההחלטות

  ).יוסי שבו"(ובשכנוע שעשית

  

  : פירוט מאפייני קבלת ההחלטות המקומיות

  

המאפשר , קבלת ההחלטות במועצה מאופיינת ברוב הקואליציוני: נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.4.1.1

י ארגנתי ל. "להעביר החלטות בקלות ולפי הסיכומים שהתקבלו בין חברי הקואליציה בוועדת ההנהלה

מתוך , 12קואליציה של ( וזה אחד הדברים החשובים –שיכלתי איתן לקבל תמיכה להחלטות , קואליציות

 -על קואליציה משלם הציבור . כך שלא הייתה לי בעיה לקבל החלטות, הצלחתי לארגן רוב).  חברי מועצה15

 וצרכים של על סגנים. כך המחיר שהציבור משלם מצטמצם, כמה שמספר חברי הקואליציה מצטמצם

רוב ההחלטות מתקבלות ). "יוסי שבו" (אבל כשיש קואליציה יש גיבוי להחלטות, הציבור משלם, קואליציה

בה , לפני ישיבת מועצה יש ישיבת הנהלת העיר). "גידי טביב)" (15 חברים מתוך 13קואליציה של . (אחד-פה

הקואליציה . ות ולקיים דיון אמיתיבישיבה זו ניתן לשאול שאל. משתתפים כל השותפים הקואליציוניים

יש מעט מאוד התנגדויות וקל יחסית להעביר , גם חלק מהאופוזיציה משתף פעולה.  רוב גדול-חזקה 

). לקראת קבלת ההחלטות(יש עבודת הכנה ... אם כי קורה שלעתים גם חבר קואליציה מצביע נגד. החלטות

בהכנת ההחלטות משתתפת הפקידות . יש לו סבלנותהוא משכנע מסביר ו, ראש העירייה משקיע זמן להכנה

פי -על(ר משאיר את הנושא להחלטת המועצה "במעט החלטות היו. ואנשי המקצוע נותנים תשובות, הבכירה

  ). רינה קטיף" (הנושאים כבר נסגרו מראש, 99% -ברוב ההחלטות). רצון החברים

יתכן והנושא . דיון איננה פומביתההתעמקות ב. ומוכנות' מבושלות'ההחלטות במועצה הן כבר "

 ההחלטות האמיתיות מתקבלות בפורומים -מרבית ההחלטות ). "שלמה אליהו" (נדון לעומק בפורום אחר

מועצת העיר היא פורום . מועצת העיר מאשרת את ההחלטות שהתקבלו בהנהלה. של הנהלת העירייה

פי -על. הדיון הוא ענייני, בפורום ההנהלה.. .על כל ההחלטות שהתקבלו בהנהלה' הן'אומר , שבסופו של דבר

הדיון בוועדת הנהלה ). "דליה אלירז" (אנשי הקואליציה מצביעים בעד ההחלטות שנועדו לטובת העיר, רוב

ראש העירייה מעודד את החברים להשמיע את .  הוא יותר מעמיק וניתן להעלות בו כל נושא שרוצים

בישיבות הנהלה , קואליציה לא משתתפים הפקידים והדרג המקצועיבישיבות ה. והדיון הוא חופשי, דבריהם

" פתוחים וענייניים) בקואליציה(הדיונים בוועדת הנהלה "ש, מוסכם). יעקב חורש" (הם כן משתתפים 

בעת קבלת ההחלטות בהנהלה הדיון יותר פתוח וההחלטות המתוכננות ", ולפי ראש העירייה). עמיקם נגר(

. הדיון הוא ענייני והחלטות משתנות לפי הצורך. יון בהנהלה אתה שומע ומתייחסבד. לא מחייבות בעצם

מליאת המועצה היא מקום רצוי . ההחלטות כבר נקבעו בהנהלה, במועצה אין כמעט התייחסות לאופוזיציה

ההבדל בין מועצת עיר . זה משנה החלטות הנהלה, ולפעמים אם הן ענייניות, להעלאת טענות של האופוזיציה
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.  טובת החברה ולמקסם את הרווח העסקי של החברה-לדירקטוריון יש מטרה : לדירקטוריון חברה

. רוצים לעתים את כישלונה  כדי לקדם את עצמם באופן אישי, גם אלה שבקואליציה, רוב המועצה, במועצה

  ). יוסי שבו" (האינטרס האישי קודם לזה של העיר

לפיתוח וכן , אישור תקציבים לפרויקטים: רך עבודהמועצת עיר זה כלי לצו"ש, הובאה התפישה

. מועצת העיר היא לא גוף יוזם. זהו חלק טכני בעיקרו,  לאשר תכניות זה החלק החשוב במועצת עיר. הלאה

, על ראש הרשות' כלבי שמירה'חברי מועצה הם קצת . או מהצוות הניהולי, היוזמות מגיעות מראש העירייה

חלקם . חברי מועצה יש משמעות נמוכה בתהליכי קבלת ההחלטות"של, נאמרו). רינה קטיף" (וזה טוב

מידת היכולת . וללמוד את החומר) 'מכרזים וכו, כספים, בנושאי תמיכות(מבקשים לקבל נתונים לפני הדיון 

רמת ההשפעה שלהם איננה . היא שולית ביותר, לאחר שהנושאים כבר נדונו, שלהם לשנות את ההחלטה

כלל -לתם של חברי המועצה לבקר ולבחון לעומק את ההמלצות של הדרג המקצועי היא בדרךיכו... גדולה

ד "עו" (את הידע המקצועי שנובע לרוב רק מעבודתם כחברי מועצה, כלל-בדרך, חסר להם. מצומצמת

הצלחתי להעביר החלטות על הנחות .  יש לו השפעה-חבר מועצה "ש, מאידך נאמר). כהן-שלומית מנדלמן

 לדון –יום מקובל על ראש העירייה -ישיבת הנחות ממסים משום שהגזבר קבע סדר, למשל, ביטלתי. ממסים

אני . 2008ביטלתי את הישיבה וזימנתי ישיבה חדשה שתדון גם בבקשות לשנת .  בלבד2007בבקשות לשנת 

עוזרות  לגייס -הצלחתי להביא להחלטה בישיבה האחרונה : למשל. מצליח להשפיע גם בישיבת המועצה

יעקב " (רק חברי מועצה בודדים יכולים להשפיע, אולם. שהן קרובות משפחה של עובדים בעירייה, לגננות

, השפעתי שלא לסגור את המקווה, למשל. הצלחתי לשנות החלטות מועצה: "וחברת מועצה הוסיפה). חורש

  ).סמדר אהרוני" (למרות שאני חברת מפלגת מרץ ואינני דתייה

הוא . יש לו קואליציה רחבה. הוא מעביר, מה שרוצה ראש העירייה להעביר" ש,מוסכם על הכל

כולם , אף אחד לא שואל שאלות. אין ויכוחים, קלות-ההחלטות מתקבלות בקלי. מקבל את ההחלטות

). יעקב חורש) (לא ליד השולחן" (עושים את עצמם כיודעים וכחכמים  אך בפועל אינם מבינים ושואלים בצד

פי חוקי משחק אחרים מאשר ברשויות בהן מעמדו של -וההתנהלות היא על,  היא מאוד חזקההקואליציה"

המועצה מאשרת את . ההחלטות המשמעותיות כבר התקבלו בהנהלת העירייה. ראש העירייה מוטל בספק

והם , הם רוצים להיות בקיאים בפרטים, לחברי המועצה חשוב להיות מעורבים. ההחלטות שכבר התקבלו

קבלת ההחלטות מאופיינת ). יהודה-דורית בן" (חשוב להם שתהיה להם במה.  להיות משמעותייםרוצים

. חדרים-דברים בחדרי' לסגור'הקואליציה רחבה וצריך .  ראש עירייה חזק–שליטה של ראש עירייה טוב "ב

 המועצה ...בגלל גודלו של הישוב כל החלטה משפיעה מיידית בשטח, קבלת ההחלטות צריכה להיות מהירה

של החלטות שנסגרו בוועדת ' חותמת גומי'המועצה היא ). "שחר רובין" (של ההנהלה' חותמת גומי'היא 

" והם לא מוכנים להתווכח ולהתבטא מול ראש העירייה' חוט שדרה'לחלק מחברי המועצה אין . ההנהלה

  ). יצחק הפנר(

צמצם את הדיון החופשי ואת אשר מ, להוות לעתים מכשול,  במובן זה, קואליציה רחבה עשויה

...  הקואליציה היא רחבה–הרכב חברי המועצה מהווה בעיה מסוימת . "ההתעמקות בקבלת ההחלטות

השאילתות באות לנגח את ראש העירייה ולא . והאופוזיציה לא באה מוכנה מספיק ולא מתעמקת מספיק

" ולא באים מספיק מוכנים לנושא, םהם מנסים לרדוף אחר כותרות בעיתוני. בהכרח כדי לתרום למען העיר

הרבה פעמים ההתעסקות היא , כלל יש מעט שאלות של חברי המועצה-בדרך"ש, הובהר). שלמה אליהו(

למרות שהם לא , יש נטייה לאשר דברים שיכולים להיות פופוליסטיים בציבור. דווקא בשוליים של הנושא

כלל חברי -בדרך. ף להחלטות הנוחות לציבורהנטייה באופוזיציה להצטר. מובאים למליאה מהטעם הזה

בהחלטה /כדי להראות אם יש להם או אין להם חלק במהלך, תמיכה-המועצה מנסים להשמיע תמיכה או אי

מנסים למצוא דופי בהחלטות , מנימוקים שונים, חברי האופוזיציה). "כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (הנדונה

כמו , מצרכים שונים, פוזיציה משמיעים דעות מנוגדות להחלטותחברי האו... שראש העירייה מביא למועצה
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אשר , יש לנו אופוזיציה עניינית"ש, יחד עם זאת צוין). דליה אלירז" (רצון להתפרסם או ממניעים אחרים

  ).  עמיקם נגר" (יכולה לתרום

כה בתמי, התנהלות חברי המועצה בקבלת ההחלטות מאופיינת בהסתכלות על טובת הציבור והעיר

רוב חברי המועצה . "בהסתמכות על הדרג המקצועי ובחוסר התעמקות בנושאים הנדונים, בראש העירייה

טובת הציבור עומדת מול עיניהם של מקבלי .  אוהבים את העיר–אינם עסקנים ורואים את טובת העיר 

פעות הן הישוב הוא קטן וההש. ידי הציבור בהתנהגותם כמקבלי החלטות-והם נשפטים על, ההחלטות

. חברי המועצה מפגינים גם התנהגות אתית בקבלת ההחלטות). שחר רובין" ( המידע זורם מיד–מיידיות 

.  שני חברי מועצה יצאו מהדיון בכדי למנוע ניגוד עניינים-" מענקי הישגים בספורט: "בדיון בנושא, למשל

ישיבת (ה שיצאו מהדיון  ר קרא בחזרה לחברי המועצ"ולאחר ההצבעה היו, ל הציג את הנושא"המנכ

בקשה : נושא שלא הופיע בסדר היום) חורש(באחת הישיבות העלה חבר מועצה , וכן). 11/6/08, מליאה

וזאת בניגוד להחלטה קודמת נגד , שהם קרובי משפחה של עובדים בעירייה, להביא עובדי מועצה בצהרונים

ראש העירייה היה מוכן לאשר מקרה חריג ,  עובדי צהרונים–בנושא זה . העסקת קרובי משפחה בעירייה

השוללת העסקת קרובי משפחה בארגון , במהלך הדיון ניכרה התנהלות של מינהל תקין. והביאו להצבעה

  ). 30/7/08, ישיבת מועצה(

לא מספיק יסודיים ולא מספיק לומדים את הנושא , )חברי המועצה(אנחנו "ש, יחד עם זאת נטען

לחלק . ל אורח חיים שברובו אתה עובד ואין תמיד את הזמן להתעמק בנושאוזה קשה כשאתה מנה. לעומק

רוב ... חברי המועצה סומכים על כל מה שראש העירייה אומר... מחברי המועצה אין גם את היכולת האישית

חברי המועצה גם אינם מתעמתים עם ראש . חברי המועצה איננו בא מוכן לדיון ואיננו יורד לעומק הדברים

. וגם אין להם את הכלים לבדוק את הנושא, הם באים לישיבות פעם בחודש. יה וסומכים על דבריוהעירי

החלטה (שקבע שאסור להטיל אגרת אשפה , ח מבקר המדינה"לפי דו, החלטה על ביטול אגרת אשפה, למשל

. וברראש העירייה הציג מצג שווא כלשהו וחברי המועצה לא הבינו במה מד). קודמת של ראש העירייה

ראה ) (סמדר אהרוני" (התקבלה אז החלטה שגויה והיועצת המשפטית לא התריעה שההחלטה לא חוקית

בקבלת ההחלטות אין  מספיק "ש, הובעה ההערכה). איסוף הנתונים, שלבים בקבלת ההחלטות: להלן בפרק

. ברי המועצהחסרה גישה מקצועית מספקת של ח. ראייה כוללת ונכונה של חברי מועצה בנושאים השונים

כשהם , חלקם מאוד ענייני וחלק אחר מקבל את ההחלטות. הם לא מספיק לומדים את החומר לעומק

חברי "ש, הובהר). שלמה אליהו" (סומכים על החומר שמוגש להם ועל שיקול הדעת של הדרג המקצועי

של הפוליטיקאים ומעורבותם , לפני קבלת ההחלטות)  עם הפקידים הבכירים(מועצה לא מגיעים להתייעץ 

  ). מרואיין מקומי" (ל העירייה"הפוליטיקאים כולם מופנים למנכ. נמוכה

 12 -רוב הוועדות לא מתכנסות ב"ש, באשר לפעילותם של חברי המועצה בוועדות השונות צוין

, ח"מל, ועדת מכרזים: הוועדות היחידות שמתכנסות הן אלה שיש להן חיות משל עצמן. השנים האחרונות

שהיא ועדה מאוד , ועדת תעשיינים, למשל. ועדות רשות לא מתכנסות.  ועדות החובה–חינוך , רכש, ןביטחו

עמיקם " (כלל לישיבות הוועדות-חברי מועצה לא מגיעים בדרך. כי אין לה חיות משלה, לא מתכנסת, חשובה

נעשו ניסיונות : "יולדבר. שראש העירייה מנע את כינוסה של ועדה בראשותו, ר האופוזיציה טען"יו). נגר

אולם ראש העירייה טרפד את הכינוסים מאחר שאנוכי ראש , לכנס את הוועדה לאיכות הסביבה

 80 עד 70 -כשהיה צפוי שכינוס של כ, ראש העירייה לא אישר הקצאת אולם לכינוס הוועדה. האופוזיציה

" כסף לפעולות הוועדההוא הקצה לנושא חדר צר ולא הקצה . איש בנושא האנטנות הסלולאריות בעיר

אין , למשל, בישיבת ועדת כספים"וש"  פעמים בשנה3 עד 2 -ועדת כספים מתכנסת כ"ש, צוין). יצחק הפנר(

שיקול ) לכן. (הכל משפטי, בוועדת מכרזים.  חברי המועצה מקבלים ספר תקציב מוסבר ומפורט–ויכוחים 

ועדת הרווחה "ש, כן צוין). גידי טביב(" כי רוב הנושאים משפטיים, הדעת של חברי המועצה מצומצם

" ר הוועדה"כינוס הוועדות תלוי בדומיננטיות של ראש הרשות ויו).  שנים5 -ב(התכנסה פעם אחת בקדנציה 
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ר הוועדה הוא מהאופוזיציה ויש אתו "יו.  פעמים בשנה5 עד 4 -ועדת הביקורת מתכנסת כ"וש). חיה יהל(

ועדת ). "שלמה אליהו" (יונים בצירוף הגזבר והיועצת המשפטיתגם אישיות וגם ד, הרבה ישיבות עבודה

 3התכנסה ) ועדת חובה(ועדת איכות הסביבה ). "יעקב חורש" ( פעמים השנה6הנחות ממסים התכנסה 

, ועדת בניין עיר מתכנסת אחת לחודש באופן שוטף, ועדת תמיכות מתכנסת בשוטף, פעמים בכל הקדנציה

ועדת , התכנסה פעמיים בכל הקדנציה, ועדת סמים,  אחת בכל הקדנציהועדה למען הילד התכנסה פעם

ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת "לפי דו). יצחק הפנר" (חוץ התכנסה פעם אחת בכל הקדנציה-קשרי

  ).32על כינוס הוועדות ראה נספח (ועדת הביקורת התכנסה פעם אחת בלבד , 2003

. מגיבים לדברים ושואלים שאלות,  שחברי המועצה ערנייםמצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם

שאל , )הפנר(חבר המועצה מהאופוזיציה , "2008אישור תקציב רגיל ופיתוח לשנת : "בישיבה בנושא, למשל

ישיבת (ניכרה התעמקות מצדו בהתמודדות עם הנושא . שאלות מפורטות בסעיפי תקציב התרבות

בחנו היבטים שונים , התעניינו, חברי המועצה שאלו)" ויצמן(וץ רחוב שיפ: "בדיון בנושא). 9/12/07,מועצה

בדבר ניגוד עניינים של חבר מועצה , חבר מועצה הביע ספק והעלה טעם לפגם. וגילו עניין רב במהלך הדיון

בתגובה לכך הוצע שאדם אחר יעמוד בראש הקרן  ולא חבר המועצה . אשר בנו שוכר באזור חנות, אחר

חברי המועצה שאלו שאלות ענייניות , "מחשב נייד לכל מורה: "בדיון בנושא). 11/6/08, הישיבת מועצ(

גם (חברי המועצה , "הקמת תאגיד מים: "בדיון בנושא. בכל ההיבטים הקשורים לנושא, ולגופו של עניין

, שאלת הבקרה על תפקוד התאגיד: כגון, העלו הערות  ענייניות ולתועלת העירייה) מהאופוזיציה

  ).30/7/08, ישיבת מועצה(ההתייחסות לתאגיד כגוף עירוני וכדומה 

  

 המאפיין המרכזי והבולט הוא השינוי שחל בתהליכי קבלת ההחלטות בעירייה - מנהיגות מקומית 4.4.1.2

ראש העירייה הנוכחי הוא בעל ניסיון .  תקופת הכהונה של ראש העירייה המכהן– השנים האחרונות 15-ב

לאור מטרות ותוכניות עבודה ובמכוונות , הוא דומיננטי מאוד ופועל במסגרת התקציב, יפיקודי וניהול

ניהלתי .  שנים8 -אני בא עם ניסיון של ראש המינהל האזרחי בעזה כ. "גבוהה לספק שירות טוב לתושבים

 היה  שנים15לפני ... 'שקלול חלופות וכדו, הערכות מצב, מערכות שקיבלו החלטות לאור ניתוח נתונים

בגביית , והיה צורך במינהל תקין, העירייה התנהלה כחנות מכולת.  בתקציב השוטף40%בעירייה גירעון של 

. יותר היסוס בקבלת ההחלטות, היה אולי. חלק מההחלטות לא היו מגובות במשאבים, בתחילה... מסים

. ות ופחות הרפתקניותאת המשאבים לקבל החלטות בטוח' ביד'כי יש , ההחלטות הן יותר בטוחות, היום

הנחייה ) גם(יש ... בגלל שהמצב הפיננסי של העירייה חזק יותר, קבלת ההחלטות היא יותר בטוחה, היום

דבר כזה ממקסם את הגבייה ואת ). 'בית כנסת וכדו, לבניית גן(שלי שאסור לקחת תרומות מקבלנים 

ראש העירייה הנוכחי . בדים לא קיבלו שכר העירייה הייתה בגירעון כשהעו1993 -ב). "יוסי שבו" (ההכנסות

" הוא החליף את הצמרת המקצועית והביא את הרשות המקומית לאיזון, הוא מאוד דומיננטי) יוסי שבו(

, לאורך שנים רבות, ציונה-התוצאות הכספיות והטובות המוכחות של נס"ש, צוין). סמי תלאוי  ונשאת כיוף(

  ). יבגידי טב" (משליכות על מקבלי ההחלטות

כשהשירות לציבור מנחה את , קבלת ההחלטות בעירייה נעשית בעבודת מטה שיטתית ועניינית

לפי , אני משתדל לעמוד בתכנית העבודה, ציונה-בנס. "מקבלי ההחלטות בכל הפורומים העירוניים

ות ההחלטות פח. ההחלטות הן לפי תקציב ותכנית העבודה. גם אם סקטור מסוים כועס, המשאבים שיש לי

בחירה -של אי' איום'כך ב-אני לא מתחשב כל. והמטרה היא לראות את טובת כל העיר, מושפעות מלחצים

 וזה מנחה אותנו לפי תכנית עבודה –אצלנו המטרה היא לתת שירות . של סקטורים מסוימים) עתידית בי(

התחזקה " ניסיון ובמהלך תקופת כהונתו הוא גם צבר, ולדבריו של ראש העירייה". שנתית ותקציב שנתי

 אם אתה מתעקש לבצע תכנית -למדתי את אחד הדברים החשובים . אצלי החשיבות שלא להיכנע ללחצים

עם הזמן אתה לומד שצריך . אולי אתה נכנע יותר לחצים, בתחילה. בסופו של דבר היא תתבצע, מסוימת
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הוא . ושאפשר יהיה לעבוד' ישקט תעשיית'לראש העירייה חשוב שיהיה לו ). "יוסי שבו" (המון סבלנות

הוא מוביל את המועצה לקבלת . אין סעיף תקציבי שעולה לדיון והוא לא הסכים לו. מעורב בפרטי פרטים

ל "מנכ'הוא מעורב ברמת הביצוע והוא בעצם , הוא מקצועי מאוד, הוא ריכוזי מאוד. ההחלטות המבוקשות

זה אמנם יתרון . ך שהוא יותר חופשי ולא חייב לאף אחדכ, הוא איננו נתון ללחצים ולעירייה יש כסף. 'בפועל

 הוא לא מבקש טובות מאף אחד ושומר על הקופה –אך זה גם קשור באישיותו , גדול בעיר מבוססת

ולכן יש לו כסף והוא יכול לפתח את , )רווחית(הוא מנהל את העיר בראייה של חברה כלכלית . הציבורית

  ). רינה קטיף" (העיר

יש גם החלטות עם . "אבל לא תמיד, "ההחלטות מתקבלות בהיגיון"שה הרווחת היא שהתפי, אמנם

יתכן מתוך רצון של , רעיון לסגור את המקווה העירוני, היה למשל. פן פוליטי ועם אינטרסים צרים של אגו

 לעתים החלטות מתקבלות מסיבות). "סמדר אהרוני" (מול התושבים הדתיים" שריר"ראש העירייה להפעיל 

בהתכוונו לאזורים בעיר ולקביעת , "הם לא בוחרים שלי: "ראש העירייה אומר לא אחת בישיבה. פוליטיות

ראש העירייה מנווט את "ש, כ מוסכם על הכל"בסה). יצחק הפנר)" (מסיבות פוליטיות(סדרי העדיפויות 

  ). סמדר אהרוני" (הצוות המקצועי ואת חברי המועצה

אין . ידו בכל. ריכוזי"ותו של ראש העירייה מתאפיינת בכך שהוא שמנהיג, התפישה המקובלת היא

הוא קבע כללים ונוהלי . הוא אדמיניסטרטור טוב. הוא שואל שאלות. משהו שהוא לא מעורב ולא יודע

גם אם הוא , כל המנהלים והעובדים יודעים שראש העירייה יודע ומבקר על ביצוע ההחלטות. עבודה טובים

יודע לסנן , הוא שומע, הוא יורד לשורשם של עניינים. כה רבה לעשייה ולהצלחה שלויש הער. מפרגן מעט

. אנשים מעריכים את האינטואיציה שלו ואת העשייה שבאה לידי ביטוי בשטח. ולהביא להכרעה ולהחלטה

החשיבה שלו היא . הוא פתוח לרעיונות. הוא איש ניהול נכון בתחום הכספים, יש לו יכולת כלכלית טובה

לא . ?'מהי התועלת הפוליטית?', 'מה יוצא לי מזה': אך בכל החלטה נשאלת ודאי השאלה, לגופו של עניין

 השדרוג של הערך המוסף הפוליטי –אלא על התועלת הפוליטית , מדובר בחשיבה על התועלת האישית

לעשייה של תוצאותיה יראו בעוד כחמש שנים ויוכלו להיזקף , למשל, השקעה בחינוך. כתוצאה מהחלטה

הוא מקדם נושאים מול גורמים , הוא יכול לקצר מהלכים נוכח עיכובים ביורוקרטיים קשים. ראש העירייה

. לזירוז קבלת ההחלטות) ימים ושעות(הוא מכתיב לוחות זמנים . דוחף לזירוז הליכים, מקומיים וחיצוניים

  ). ד שאול רומנו"עו" ('פושר'הוא 

הוא . יש לו משקל רב בקבלת החלטות, מאוד בקבלת ההחלטותלראש העירייה משמעותו חזקה "

הוא נותן את . כי הוא מנחה את המערכת לבצע ולהגיע למטרות, הוא משפיע. מנחה את המטרות והיעדים

יש לו יכולת אישית לרתום . אישיותו מאוד דומיננטית). והחלטות מתקבלות בהתאם(הכיוון של העירייה 

היכולת שלו מאפשרת למבצעי המדיניות . יכולת להסביר למה הוא מתכווןיש לו . את האנשים למטרות

אלא במטרות , הוא לא מתעסק הרבה בתהליך. הוא מעורב מאוד בקבלת ההחלטות. להבין למה הוא חותר

ראש העירייה הולך לפי המדיניות שלו ומוביל ). "עמיקם נגר" (שהציב ולהישגים שהוא רוצה להגיע אליהם

הוא עובד יום ולילה ונותן דוגמא . כמעט מוחלט לדרג המקצועי, הוא נותן גיבוי רב. עיאת הדרג המקצו

יורד (לאחר איסוף נתונים מדויקים , ראש העירייה מקבל את ההחלטות בעצמו... אישית למוסר עבודה

יורד , ראש העירייה מתעמק"ש, התחושה הכללית היא). גידי טביב" (מהדרג המקצועי) לפרטי פרטים

יש ישיבות מסודרות אצלו ונדרשת הכנה רבה . מתייחס למערכת כמערכת ניהולית ולא כמשרת כבוד, יםפרט

ההחלטות מבוססות על . הוא קובע לעובדים סטנדרט גבוה ודורש מהם הרבה ובלוח זמנים קצר. לקראתן

ת באה לידי שהדומיננטיות של ראש הרשו, בין היתר צוין). שלמה אליהו" (ידי הפקידים-מידע שהוכן על

 זאת רוח –) למשל מרים פיירברג ויוסי שבו(גם בגיבוי של ראש הרשות בזירה הפוליטית הארצית "ביטוי 

  ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (גבית מאוד חזקה בעשייה המוניציפלית
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בישיבה . מעורערת של ראש העירייה-ניתן להתרשם מסמכותו הבלתי, מצפייה בישיבות המועצה

ההצבעה הייתה קצרה וניכר היה שסמכותו של ראש העירייה מובילה לקבלת , "ר התקציבאישו: "בנושא

טענה ) קשלס מאור, ד"עו(חברת מועצה , במהלך ההצבעה. אפילו לפני שסיים את כל תשובותיו, החלטות

לאור . למרות היותה חברה בקואליציה, שלא קיבלה תשובות לחלק משאלותיה  והצביעה נגד התקציב

ר הפגין את סמכותו וויתר בצורה "היו.  החליט ראש העירייה על הדחתה מחברותה בקואליציה,הצבעתה

  ).9/12/07, ישיבת מועצה(מהירה ומיידית על חברת הקואליציה 

  

  סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות

פועל בעבודת , פי כללי מינהל תקיןאדמיניסטרטור טוב ועבודה ל, מקצועי מאוד, בעל ניסיון פיקודי וניהולי

, המטרה היא לתת שירות, גישה עניינית, עובד לפי תוכניות עבודה, עובד לאור מטרות ויעדים, מטה שיטתית

, מתעמק,  מעורב בפרטי פרטים, דומיננטי,  מפגין יכולת עמידה בלחצים, מפגין עבודה במסגרת התקציב

מנווט את הצוות המקצועי ואת חברי , ראייה של חברה כלכליתמנהל את העיר ב, "ל בפועל"מנכ", ריכוזי 

, פתוח לרעיונות, שומע ומקשיב, זוכה לגיבוי פוליטי במישור הארצי, מוערך מאוד, מפרגן מעט, המועצה

מגבה , בעל יכולת להסביר, בעל יכולת אישית לרתום את האנשים, "בולדוזר", "פושר", דוחף לזירוז הליכים

  .מבקר על ביצוע ההחלטות, מציב סטנדרט גבוה, את הדרג המקצועי

  

 אחד המאפיינים הבולטים את היחסים בין הנבחרים –  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.4.1.3

חברי מועצה . "התערבותם של הפוליטיקאים המקומיים בהתנהלות המקצועית-לפקידות הבכירה הוא אי

אבל לא יכולים לתת הוראה , הם יכולים לבקש נתונים. קצועילא יכולים להשפיע ולהפריע לעבודת הדרג המ

מחזיקי תיקים וראשי . ובוהו-היה תוהו, )לפני ראש העירייה הנוכחי( שנה 15 -לפני כ. לדרגים המקצועיים

מעורבותם של הנבחרים בעבודת העירייה ). "ד שאול רומנו"עו" (ועדות התערבו בעבודת הדרג המינהלי

והכל נעשה בגיבוי של ראש העירייה , הגבולות ליחסי הגומלין עם הנבחרים נבנו. זמןהלכה והתפוגגה עם ה

אנחנו מחסידי . אצלנו יש הבחנה ברורה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי). "יהודה-דורית בן" (ל"והמנכ

 המדיניות .כך ברור שיש קו מפריד-זה לא כל, ברמת חברי המועצה, )לשעבר, יורק-ראש עיריית ניו(וליאני 'ג

אני נגד .  נמנעת מעורבות חברי המועצה בניהול השוטף–שאצלנו יש בנושא הזה הבחנה ברורה , שלנו קובעת

קבוצת התומכים של . אסור לעשות את זה ברמת מעורבות פוליטית. החזקת תיקים של חברי מועצה

היחסים בין ... חלטות דבר המשפיע על קבלת הה–באה מאיזה סקטור , במיוחד בעיר קטנה, פוליטיקאים

אלא רק , אני לא מעוניין שהדרג הפוליטי יתחכך בדרג המקצועי. הדרג המקצועי לנבחרים הם קורקטיים

. ל"כל פנייה של הדרג הפוליטי לדרג המקצועי עוברת דרך המנכ. ר ועדה"אם מדובר בתפקיד שנקבע כמו יו

ר ועדה ממונה יכול לקבל "יו. רג המקצועיהתושב לא זקוק לדרג הפוליטי וצריך לקבל את הפתרונות מהד

  ). עמיקם נגר" (אין אצלנו מחזיקי תיקים. בכל פעם מידע מבוקש מהמנהל המתאים בתחום אחריותו

הדרג המקצועי קיבל . התחושה היא שיש מידור של האופוזיציה ושל הנבחרים", לפי חברי מועצה

דרג המקצועי לא מזמן את חברי האופוזיציה ה. הוראה מראש העירייה לא לשתף פעולה עם האופוזיציה

הוזמנו לאירוע רק חברי , כאשר שר התרבות והספורט הגיע לביקור בעיר. לישיבות לא מפיץ מידע מבוקש

יצחק " (חברי אופוזיציה גם לא מוזמנים לאירוע הרמת כוסית עם עובדי העירייה. מועצה מהקואליציה

אולי בשל כך לא מתמודדת בבחירות (פקיד לא ממש משמעותי חבר מועצה זהו ת"ש, והתחושה היא). הפנר

זה . אני עושה את כל העבודה, ל"בקשרי חו. הייתי בטוחה שזהו תפקיד הרבה יותר משמעותי). הקרבות

מי שעושה בפועל את העבודה היא , ר ועדת החינוך"עיר וגם כיו-בתור חברת מועצת. תחום שנתון בניהולי

לחברי .  זהו ראש העירייה והמנהלים–יש כבר מישהו שמושך במושכות , ציונה-בנס. מנהלת מחלקת החינוך
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מתכנסים . המועצה מביאים החלטות שכבר עברו את כל התהליכים האמיתיים ואנחנו רק צריכים לאשרן

  ).דליה אלירז" (משקל-אחת לחודש ומצביעים בנושאים כבדי

פי הצורך -ידי הדרג המקצועי ומובאות על-ההחלטות המהותיות מתקבלות על", ציונה-נראה כי בנס

יחד , הוא סוג של צינור התקשורת. ל מייצג את הדרג המקצועי מול הנבחרים ולהפך"המנכ. לאישור המועצה

בתחום . השיקולים בקבלת ההחלטות הם מקצועיים", בדרך זו). יהודה-דורית בן" (עם ראש העירייה

אין התערבות פוליטית בקבלת . זה לא קיים אצלנו, ם רוציםא, שיש בו מקום לפוליטיזציה, למשל, הרווחה

חברי מועצה מתאפיינים בעיקר בגיבוי ההחלטות של הדרג ... השיקולים הם מקצועיים, ההחלטות

והם יכולים להציג את עמדתם לפני , יכול להיות שחלק מההצעות מגובש אתם ועם ראש העירייה. המקצועי

היא הצליחה לגייס את ראש . 'עיר בריאה'צה ניסתה לקדם את הנושא חברת מוע, לדוגמא. קבלת ההחלטה

המאפיינת את עבודת (עבודה לפי הנהלים "ש, יחד עם זאת הובהר". העירייה והנושא מופעל כיום בעיר

  ).חיה יהל" (מבטלת את ההשפעות או הלחצים של חברי המועצה) העירייה

) סמדר אהרוני" (ומיננטיות של ראש העירייהאנשי המקצוע נאלמים דום מול הד, לעתים"ש, צוין

שהגזבר הוא היחיד שמסוגל ומצליח לעתים , נטען. הדרג המקצועי מבצע את דברו של ראש העירייה"וש

, כן נטען-כמו). יצחק הפנר" (בהתאם לחוק ולאחריותו האישית, ליישר את ראש העירייה בכיוון אחר

מתוך כך שהם רואים באנשי , מסגרת ההתנגדות הפוליטיתהאופוזיציה נוטה לתקוף את אנשי המקצוע ב"ש

אולם חברי המועצה מעריכים ומגבים את , )כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (המקצוע אנשים של ראש העירייה

, )"ויצמן(שיפוץ רחוב : "אשר הובאה בדיון בנושא, עמדתה של היועצת המשפטית: למשל. הדרג המקצועי

חברי מועצה . והוא אף ביטא זאת בצורה חריפה, )יהב(ה מהאופוזיציה לא הייתה מקובלת על חבר מועצ

התעורר ". לא נותן כבוד ליועצת המשפטית"על שאיננו מקבל חוות דעת מקצועית ו, אחרים הביעו כעס עליו

ר ביקשו "חברי מועצה והיו. והאווירה בישיבה התלהטה סביב יחסו של חבר המועצה לאנשי המקצוע, ויכוח

חברי ". קשקשני", "אתה חוצפן): "יהב(וראש העירייה אף נזף בחבר המועצה , רשמו בפרוטוקולשהדברים י

  ).11/6/08, ישיבת מליאה(שחבר המועצה יהב איננו נותן כבוד לעובדי המועצה , מועצה ציינו במורת רוח

קבלת החלטות נעשית בצורה "ש, שחברי המועצה סומכים על הדרג המקצועי ומוסכם, נראה

תוך שמירה על נהלים והטלת  אחריות על כל גורם מתאים לביצוע , נית ולטובת הציבור הרחבעניי

השיקולים הם שיקולים מקצועיים ובראייה של . כלל מנחה את ההחלטות הפן המקצועי-בדרך... ההחלטה

בהשקעת משאבים , בפיתוח העיר: וההתנהלות וההחלטות הן בהתאם, יש לראש הרשות חזון. טובת העיר

אשר משפיע , בעירייה אומץ קוד אתי).  חיה יהל" (יש הקפדה על טוהר המידות ועל התנהלות אתית. 'וכדו

, מקצוענות ומצוינות, כבוד הדדי, יושרה(הקוד האתי . "גם על דרך קבלת ההחלטות בפורומים השונים

טות בעירייה מחלחל גם בקבלת ההחל, 2007אשר פורסם בשנת , )אחריות ומחויבות, שקיפות, שותפות

יש קביעת סדרי . הקוד האתי מבטא במידה רבה את מאפייני ההתנהלות של העירייה). "גידי טביב" (כולה

הקוד האתי מחלחל . הקפדה על בחירת כוח אדם איכותי וגיוס מנהלים ועובדים לטובת המטרה, עדיפויות

הדרג (אך היינו ,  מאוד גבוהנקבע רף. ויש הטמעה של הקוד האתי גם בקבלת ההחלטות, בעשייה השוטפת

לא מורגש שהקוד האתי "ש, בנושא זה ראוי לציין כי הובעה גם הדעה). חיה יהל" (בשלים לנושא) המקצועי

יש מעורבות מאוד גבוהה ומעקב ופיקוח של ראש "כי , הובהר). מרואיין מקומי" (מונחל בעבודה השוטפת

 עד 85%יש יישום של "ש, ובהקשר זה גם צוין).  יהלחיה" (ל ומנהלים על העשייה השוטפת"מנכ, העירייה

הדרג "ש, ראש העירייה הבהיר). שלמה אליהו" ( מהמלצות הביקורת בעבודה השוטפת בעירייה90%

  ).יוסי שבו" (המקצועי מבצע את המדיניות באופן מקצועי

מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם ממעורבותם המלאה של הפקידים הבכירים במהלך 

מבהירים ועונים לשאלות ומשלימים דברים של ראש , הם מציגים את הנושאים המקצועיים. דיוניםה

יועצת , גזבר, ל"מנכ(הדבר בא לידי ביטוי בכל התחומים ואצל כל הפקידים הבכירים . העירייה בעת הצורך
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חברי . יון מהד70% - הדרג המקצועי דיבר כ-" הקמת תאגיד מים: "בדיון בנושא). משפטית וכך הלאה

ישיבת (המועצה הקשיבו לפקידים המקצועיים וניכר מצדם כבוד הדדי כלפיהם וקבלת הדעה המקצועית 

ראש העירייה הפנה את הצגת , לקראת הבחירות" ישיבת הזדהות הסיעות: "בדיון בנושא). 30/7/08, מועצה

, פי הצורך- והעיר עלל סייע"המנכ. אשר הציגה את החוק ואת משמעויותיו, הנושא ליועצת המשפטית

הבהיר והסביר לחברי המועצה את , הוא ניהל בפועל את הדיון. והבהיר משמעויות והיבטים רלוונטיים

היועצת . וניכר שהוא מכיר את הנושא היטב ומשיב לעניין, הוא הפגין גישה מקצועית. ההיבטים השונים

וניכר ,  את כללי העבודה לפי החוקיםל וראש העירייה הבהירו"המנכ. המשפטית סייעה לקלדנית בניסוח

  ).27/8/08, ישיבת מועצה(שיתוף פעולה מלא ביניהם 

צוינו מספר פורומים של קבלת החלטות . העירייה מנהלת תהליכי קבלת החלטות ברמות שונות

בין ,  שנים15 -במועד קבוע מזה כ'  אחת לשבוע בכל יום א- פורום ראש העירייה: "כדלקמן, בעירייה

יושבים , ע מנהלת גבייה"שפ, רווחה, מנהלת חינוך, ל"מנכ, מ"מ, ראש העירייה. 18:00 עד 17:00: השעות

כל המסובים לשולחן שומעים את . כולם בלשכת ראש העירייה ועונים לשאלות של תושבים בטלפון ללשכה

קובע . וימיםפורום ראש העירייה קובע מדיניות ויורד לפרטים רק בנושאים מס. השאלות ועונים מיידית

. מתקיים פורום של מנהלי אגפים אצל ראש העירייה' בכל יום א). "ד שאול רומנו"עו" ( מה לבצע–החלטות 

זהו פורום בו ראש העירייה מעדכן במטרותיו ומקבל . דנים בעיקר בהנחיות בנושאים שעולים על הפרק

החלטות ,  מתקבלות בפורום זה.זהו פורום להטלת משימות ולמעקב על הביצוע. פידבק באשר להתקדמות

 דרך – מקבל החלטות ביצועיות ופרטניות -ל "פורום מנכ). "עמיקם נגר" (לביצוע ונעשה מעקב על הביצוע

עולות אצלי . ההחלטות אצלי הן למימוש המדיניות של ראש העירייה).  "ד שאול רומנו"עו" (הביצוע

 יש בה - ועדת הנהלה). "עמיקם נגר" (יצועיותההחלטות הן יותר ב. הסוגיות והתקלות ביישום המטרות

לקראת קבלת ההחלטה לאישור , חופש דיבור מוחלט לחברים להביע דעה ולקיים דיון חופשי ומעמיק

). ד שאול רומנו"עו" (ההחלטות מתקבלות בעצם בוועדת ההנהלה ומאושרות פורמאלית במועצה. המועצה

שבה אנחנו בוחנים מה , יבת מנהלי אגפים וגורמים מקצועייםיש אצלי יש' כל יום א"שב, ראש העירייה ציין

, החלטות מתקבלות בצורה מיידית לפי הצורך השוטף. לפי תכנית העבודה, היה בשבוע קודם ולשבוע השוטף

  ).יוסי שבו" (לפי בעיות בלתי צפויות

  

מעריכים , במחקר זהאשר רואיינו ,  מהמנהלים28.57% - מהנבחרים ו57.14% – מעורבות התושבים 4.4.1.4

 42.86%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ

מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות ,  מהנבחרים ומהמנהלים14.29%"). נמוכה"

רבות הציבור בקבלת ההחלטות מעריכים את מעו,  מהמנהלים57.14% - מהנבחרים ו28.57%".  בינונית"כ

, התחושה היא מחד"). גבוהה "42.86%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"המקומיות כ

). חיה יהל" (יש תודעת שירות גבוהה ביותר.  במובן החיובי-לתושבים יש משקל רב בקבלת ההחלטות "ש

הם , ספר חברים בוועד ההורים היישובימ). גם במובן ההפוך(השפעת הציבור יש משמעות "של, מאידך צוין

דורית " (לכן הוועד איננו מעורב באופן שוטף בתהליכי קבלת ההחלטות. פוליטיים ופועלים נגד ראש העירייה

סמדר " (החלטות מתקבלות כדי לרצות את הציבור"ציונה ה-שבנס, התחושה הכללית היא). יהודה-בן

, לאיתור רצונותיו, העירייה הוציאה משאל לציבור. לטותהציבור משפיע מאוד על קבלת ההח"וש) אהרוני

גם סדרי העדיפויות נקבעו לפי צרכי הציבור והתלונות . ולפי זה העירייה הוציאה תכנית עבודה שנתית

והדבר משפיע , יש רגישות גבוהה לצורכי הציבור ולנושאים אותם הוא מעלה. שמתקבלות במוקד העירוני

  ). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (ועד לפרטים הקטנים, ות ורחבותהחל בתכניות עבודה כוללני

ולפי התוצאות התחייב , הוא עשה משאל לתושבים. לראש העירייה יש אוריינטציה גבוהה לתושב"

מליאת המועצה קיבלה את . גובש חזון עירוני לפי התוצאות, בפועל. לקבוע את סדרי העדיפויות של הישוב
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וכיום זאת בעצם . כפי שעולה מהתוצאות, ה לאמץ את רצון התושביםתוצאות הסקר וקיבלה החלט

שבעבר נעשה סקר משאל העיר , נטען אמנם). גידי טביב" (המדיניות של המועצה והרשות המקומית

המעטפות לא נשלחו באופן ", לטענתו של חבר מועצה, אולם. ושבמסגרת הסקר נעשתה גם תכנית העבודה

יכול להיות כאן . המעטפות היו חופשיות. אלא הופצו בנקודות הפצה, ושב בוגראב או לכל ת-מבוקר לכל בית

  ).  יצחק הפנר" (כדי לשרת מטרות ואינטרסים לא אובייקטיביים, מצב שהסקר נעשה בצורה מגמתית

נעשה סקר משאל . 1: "כי מעורבות הציבור באה לידי ביטוי בהיבטים הבאים, ל העירייה ציין"מנכ

.                  תושבים לא מגיעים הרבה לישיבות המועצה. 2.  שנים5 -קבעה תכנית העבודה לתושבים ולפיו נ

אני נכנס . הדרישות של התושבים במוקד העירוני באות לידי ביטוי בקביעת המדיניות ובקבלת ההחלטות. 3

. רייה לביצוע הפניותיש מדדי זמן לגורמים השונים בעי. כל יום למחשב כדי לקרוא דוחות על פניות תושבים

כשיש דוחות חריגים על . מצלצלים לתושב לבחון את מידת שביעות רצונו מדרך הטיפול, בכל נושא שטופל

ראש העירייה פונה . 4. ל"אז הנושא מובא להחלטת המנכ, פניות שלא טופלו לשביעות רצונו של התושב

פן הטיפול בפנייתו והצעות לשיפור באופן ומבקש התייחסות לאו, אשר פנה למוקד העירוני, בכתב לכל תושב

עמיקם " (הם הבסיס לקבלת ההחלטות בהמשך) רחוב לא מואר מספיק/כמו אזור(הרעיונות וההצעות . כללי

כך נמנעת סחבת , בעיר אני שומר על קשר ישיר ואישי עם תושבים: "ולדבריו של ראש העירייה). נגר

הציבור לא מתעניין "ש, חברי מועצה ציינו). יוסי שבו(" התושבים מיידעים אותי אישית. ביורוקרטית

יעקב " ( שומעים את זה ברחוב–אבל הוא כן מתעניין בדיעבד בהחלטות שהתקבלו , בישיבות המועצה

הסקר של . אפילו לא מכירים את חברי המועצה) תושבים(, הציבור לא מעורב כלל ולא משפיע"וש, )חורש

ניתן , כי השירות הטוב לתושב, לידי ביטוי בעבודה של הרשות, ררצון התושבים לא בא בסופו של דב

  ).שחר רובין" (מלכתחילה

לתקשורת המקומית ", מ ראש העירייה"לדברי מ: מעורבות הציבור באמצעות העיתונות המקומית

שהיו בעבר ,  הוא גם ציין". יש אצלה רגישות יתרה בשנת הבחירות"ו) על מקבלי ההחלטות" (יש השפעה

אולם בגלל חוסר התעניינות של הציבור בנעשה בעיר ,  עיתונאים מקומיים והייתה ביניהם תחרותמספר

יש . מתייחסת לישיבות מועצה להחלטותיה) כן(העיתונות . נשארו רק מספר מקומונים בולטים, בכלל

" ולהיש לו אמינות והוא בתפוצה גד, שהוא קריא, מודעות של הנבחרים למה שנאמר במקומון אחד בולט

שההתרשמות של , בישיבה הראשונה בה נכח כותב העבודה ניכר היה: הערה) (ד שאול רומנו"עו) (בכל בית(

כאילו יש , נראה היה. חברי המועצה כי מדובר בעיתונאי השפיעה על התנהגותם ועל ההתלהמות ביניהם

) וכי. (לטות הוא חלשמשקל התקשורת על קבלת ההח"כי , נטען). זר" עיתונאי"מול עיניים של " משחק"

יש לעתים ביקורת . העירייה לא מתייחסת כמעט לביקורת בעיתונות. העיתונות כמעט ולא קיימת

 יחסים בין חברי -כלל הביקורת היא בנושאים פוליטיים -בדרך. במקומונים של העיתונים הארציים

" 'שירות וכדו, חינוך: יםאין כמעט ביקורת בנושאים מקצועי. 'מינויים של חברי מועצה וכדו, המועצה

  ). עמיקם נגר(

הובאה בנוגע לתלותו של , באשר למעורבות התקשורת המקומית בקבלת ההחלטות, טענה מרכזית

כי העובדה שהעירייה מפרסמת מודעות בתשלום בעיתון , נטען. העיתון המקומי בפרסומים של העירייה בו

לכתוב כתבות אוהדות ולשביעות ) ק שירות לעירייהבכדי שיוכל להמשיך ולספ(מחייבת את בעליו , המקומי

חברי . העיתון לא מבקר את פעולות העירייה. בעיר יש רק עיתון מקומי אחד. "רצונו של ראש העירייה

יש ביטוי בעיתון רק לאנשי . כי הן לא משקפות את המציאות, מועצת העיר לא מרוצים מהכתבות בעיתון

שהעירייה רוכשת בו מודעות , בעיר יש עיתון מקומי אחד). "יעקב חורש" (העירייה ולא לחברי מועצת העיר

לא ייכתב שם דבר שנוגד את . אין בו ביקורת על ראש העירייה ועל תפקוד העירייה. של העירייה' שופר'והוא 

הוא שופר תעמולה ', ציונה-קול נס '–התקשורת המקומית ). "סמדר אהרוני" (מדיניותו של ראש העירייה



 

 216

זה נותן לראש . העירייה מפרסמת בעיתון המקומי בהיקפים גדולים ללא מכרז. של ראש העירייה' הפרבד'

  ).יצחק הפנר" (תוך כדי הסתרת חלק מהאמיתות, העירייה את הכוח לדרוש כתבות אוהדות כלפיו

אך , )2-1(ביניהם עיתונאים ,  איש בקהל15-מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם מנוכחות של כ

אשר המתינו ,  תושבים15 -בישיבה אחרת נראו כ). 9/12/07, ישיבת מועצה(בם אנשי מקצוע בעירייה רו

מפגין , שהקהל שותק, במהלך הישיבות ניתן להתרשם). 30/7/08, ישיבת מועצה(בכניסה לאולם המליאה 

  .ך הדיוןמכיר בלגיטימציה שיש לו לצפות בלבד ואיננו מתערב במהל, כבוד לנבחרי הציבור ולישיבה

  

  נתניה  4.4.2

ל "אולם מדבריו של מנכ, נתניה נחשבת כיום לרשות איתנה ומודל לשיפור משמעותי באופן התנהלותה

והיא , 2005עד שנת ) במשרד הפנים(נתניה הייתה סמוכה על שולחננו "ש, משרד הפנים בעבר ניתן ללמוד

וכאלה פרוייקטים יכלו , כמו אצטדיון, היא השקיעה סכומי עתק בנושאים שונים. קיבצה מקורות כספיים

). לב-ח גדעון בר"רו" (הניהול היה מאוד פוליטי וההחלטות אז היו גרנדיוזיות. למשוך את העיר לקרקעית

אך הן אושרו לבסוף לאחר הסברים , "פוליטיות"ידי משרד הפנים כ-שנתפשו על, בנתניה התקבלו החלטות

סברנו ). לבינוי ולא שוטף(מיכות לעמותות מקרנות הרשות ת: "למשל, ושכנוע של הפקידות העירונית

. ש של משרד הפנים"לפי היועמ, אולם בעירייה התעקשו והסתבר שזה אפשרי, שזה בלתי אפשרי) במחוז(

נשאת " ( יש בעירייה אנשי מקצוע טובים–נתניה הייתה היחידה שהתעקשה . נוצר כך תקדים בכל הארץ

פי -על(זכותו של חבר מועצה : "ה וחבריה ניתן ללמוד מהדברים הבאיםעל התנהלותה של המועצ). כיוף

פונה למחוז כשאינו מקבל מסמכים והמחוז מתערב ) ר האופוזיציה"יו(הרצל קרן . לעיין במסמכים) החוק

מרמת , אין כמעט סעיף שלא מתווכחים עליו ואנחנו לומדים הרבה מהפרוטוקולים... אז מול העירייה

האם עשו ) בהקשר זה(השאלה . לא הקואליציה, מי שמתווכח זה האופוזיציה. יגויותהדיונים ומההסתי

 90-ההחלטה בנתניה להקים אצטדיון ב: החלטות כושלות"דוגמא ל). שם) (לקראת הישיבות" (ישיבות הכנה

וכיום העלות הצפויה , ₪ מליון 130במכרז הסתבר שהעלות היא ). ת"החלטה דומה התקבלה גם בפ(₪ מליון 

חוסר מקצועיות וחוסר התעמקות בקבלת ההחלטות ובתכנון , ןאולי חוסר ניסיו. ₪ מליון 200 -היא כבר כ

סמי " (ובעלויות אחרות, 300% -של  כ, לא ניתן לצפות למשל עליה במחירי הברזל, מאידך. הביאו לטעויות

כי זהו שיעבוד , טדיוןלצורך האצ₪  מיליון 100סך -לא אישרתי להם הלוואה על). "תלאוי  ונשאת כיוף

  ). לב-ח גדעון בר"רו" (העתיד למען ההווה

, שבתקופת כהונתה של ראש העירייה הנוכחית, התפישה הרווחת בקרב המרואיינים השונים היא

העיר עברה . בפיתוח העיר ובתחזוקתה השוטפת, חלו שינויים בדפוסי העבודה העירוניים, 1998מאז שנת 

-מכ: 100%-עומס המלוות של העירייה גדל בצורה מתמדת בכ, יחד עם זאת. טףמגירעון לעודף בתקציב השו

העירייה כולה הוסמכה לתקן ). 30ראה נספח     (2007בשנת ₪  מיליון 400- כ-ל, 2000בשנת ₪  מיליון 220

ISOבצד ההתנהלות התקינה ותהליכי קבלת ההחלטות .  ובשנים האחרונות זכתה במספר פרסים לאומיים

אשר עלותן , על קבלת החלטות לפיתוח העיר) לב-ח בר"נוסח זו של רו(עלתה ביקורת , םהמסודרי

בדיון , הדבר גם עלה בישיבת מועצה. את עתיד העיר תמורת הישגים נראים ובולטים בהווה" משעבדת"

, ביקר את ההלוואות שהעירייה נוטלת) אורנשטיין(חבר המועצה ". אישור החלטות ועדת כספים: "בנושא

 התחייבויות כספיות של העירייה בהווה -ריבית והצמדה לשנים הבאות ₪  מיליון 24-תשלם עליהן כו

ראש . אולם משעבדות את העיר ותושביה לשנים הבאות, יכולות אמנם להביא להישגים בטווח הקצר

ישיבת מועצה (שהעירייה מאוזנת בתקציבה ונחשבת לעירייה חזקה , העירייה השיבה בצורה סתמית

16/4/08.(  

ראש עירייה . 1: ידי  מרבית המרואיינים- צוינו עלמאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות בעירמספר 

בין הגורמים השונים לפני " מכנה משותף"המכוונת את קבלת ההחלטות בעיר ומצליחה ליצור , דומיננטית
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, )ובעבודת מטה פנימיתעם ראש העירייה (העובד בתיאום , מקצועי, דרג מקצועי חזק. 2. קבלת ההחלטות

של " הכתבה"ואפילו ב, קבלת החלטות בצורה מקצועית. המכין את ההחלטות ומשפיע על דרך קבלתן

המנחה בהמשך את קבלת (דרג מקצועי המשפיע גם על קביעת המדיניות העירונית . 3. הפקידות הבכירה

ומנסים לקדם החלטות המפעילים לחצים , מספר רב של סיעות וסקטורים מפולגים. 4). ההחלטות

מתוך שאיפה , הפגנת רגישות גבוהה בקבלת החלטות בנושאי דת. 5). בעלות משמעות כספית(אינטרסנטיות 

בקבלת ההחלטות בא לידי ביטוי רוב של . 6. ואחדות מרבית בין דתיים לחילוניים" קוו-סטטוס"לשמור על 

קואליציה רחבה . 7. וסייה המקומיתאשר איננו משקף את יחסי הכוחות באוכל, חברי מועצה דתיים

חברי מועצה החסרים יוזמה והשפעה . 8. המצליחה לנטרל את השפעת האופוזיציה על קבלת ההחלטות

המועצה  . 9. אינם מתעמקים בדיונים ובחומר הנמסר להם ונוטים להיעדר מישיבות, בקבלת ההחלטות

.             קבלת ההחלטות נעשית בשקיפות. 10". חותמת גומי"מאשרת את ההחלטות המובאות לשולחנה כ

  . ISOהכנת ההחלטות מסודרת ומתבצעת לפי תקן . 11

 בשנים החלטות חשובות שהתקבלו במועצת העירהמרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

 זה -לאחד . לפי נקודת הראות של המתבונן"זה , מ ראש העירייה"לדעתו של מ, "חשוב: "האחרונות

אולם החלטה ". כדי להעלות את אחוז הזכאים לבגרות,  להוסיף תקציב למערכת החינוך–לאחר , צטדיוןהא

" בין דתיים וחילוניים,  חלוקה שווה של תקציב הרשות המקומית מארנונה-שוויון בחינוך . "1חשובה היא 

הורות לראש מינהל ל). "צביקה רק" (שינוי סדר עדיפות תקציבית לטובת החינוך. "2). הרב שמעון שר(

ד "עו" (מנת להעלות את אחוז הבגרויות בנתניה-על, כולל מטרות ויעדים, החינוך להגיש תכנית מקיפה

.  'נתיבי השרון': בת עירונית- הקמת חברת–שיפור הנגישות בתחבורה בנתניה ואליה . "3).  שלמה רוזנווסר

החלטה . "5). צביקה רק" (במליאת המועצהההחלטות התקבלו . שיפור האכיפה בעיר והביטחון המקומי. 4

בהמשך לדרישתה להציב שלט גדול על כביש ', איקאה' להביא לעיר את -חשובה שלא במליאת המועצה 

שבכל קרקעות המינהל , י"אושרה החלטה על חוזה עם ממ,  לערך1994-ב. 6. ראשי ולאפשר חנייה בשפע

פיתוח אזורי . "7). ד נילי ארז"עו" (לפיתוח נתניהידי החברה -שייעשה על, בנתניה יהיה פיתוח משותף

החלטה על שדרוג . "9). עדנה קייקוב, עירית אביבי" (ידי מנוף של קבלת אשראי-פיתוח העיר על. 8. תעשייה

, מבני חינוך,  שדרוג שכונות–. מערכתית של כל המרחב העירוני- חשיבה רב– 2003 עד 2002עירוני בשנת 

החלטה על המערך הלוגיסטי לביצוע תוכנית + לטה על תוכנית חומש בשלבים  הח–. תשתיות ותחבורה

מה שמוכיח על חוסן (₪ ברמה של מאות מיליוני ,  ההחלטה לאשר הלוואות בשלבים–. התקצוב+ החומש 

החלטה מדינית של ). "הרצל קרן" (לא לבנות דירות קטנות בעיר נתניה. "10). פול ויטל)" (כלכלי של העיר

הדבר הביא , )לובי מפואר,  יחידות שירותים בדירה3(רייה לבנות דירות גדולות וברמה גבוהה ראש העי

שופרה ,  הארנונה משולמת באחוזים גדולים יותר–. אוכלוסייה חזקה לעיר והיום רואים את התוצאה

         .לנסות להפסיק קליטת אוכלוסיות חלשות. "11). רפי קדוש" (התדמית של העיר ורמת החינוך עלתה

.       להקים ועדה שתבדוק סיווג אזורי הארנונה. "13). הרצל קרן" (להעלות את אזורי המיסוי בנתניה. 12

).        ד שלמה רוזנווסר"עו" (תגבור השיטור העירוני למניעת ונדליזם ולהגברת הביטחון של התושבים. 14

היא בסיס למדיניות העירייה וזה . ה אחת ההחלטות החשובות המתקבלת אחת לשנ-אישור תקציב. "15

יום במסגרת -החלטה שלא יהיה שיקום אסירים ואנשים קשי. 16. קובע איך תיראה העיר בשנה הקרובה

העשייה היא יותר , זה מונע לחצים מצד אנשים פוליטיים ואחרים. אלא רק במישור הארצי, העירייה

לא מתווספים לעיר אנשים חלשים , ניות בנושאשביעות הרצון מפעולות עירו-יש צמצום של אי, מקצועית

פיתוח חופי הים . 18). בתקופת פולג(החלטה על פרויקט ניקוז המים בעיר . "17). רפי קדוש" (מבחוץ

). אלרואי+בתקופת ראשי הערים פולג (הכנת תשתיות מראש באזור התעשייה ובעיר . 19). בתקופת פיירברג(

החלטה . 21". הקמת האצטדיון ומיתוג נתניה כעיר ספורט). "ר סרוסיויקטו" (הקמת אצטדיון הכדורגל. 20

להקים מנהלת תעשיות ולפתח תעשיה בעיר . "22). הרב משה לחובר"  (מכירת חזיר-על חוק עזר עירוני על אי
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הקמת הרשות למחמה . 23). 'קיצור הליכים ביורוקרטיים וכו, פטור שנתי מארנונה( עם כל הנגזרות מזה –

הקמת מתקן מחזור מאשפה . "25). נו'ד יורם ז"עו)" (מזרח נתניה, רצועת החוף(פיתוח העיר . 24. בסמים

 להעלות לאתר –) בהצעה שלי(החלטה . 26. התקבל באגוד הערים כהחלטה המחייבת את העירייה. לחשמל

  ).ד אבי ללום"עו" (האינטרנט העירוני את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה

-החלטות שקשורות בין חילוניים לדתיים בסדר עדיפויות של בתי. "1: ה לקבלההחלטות שהיה קש

).     נו'ד יורם ז"עו)" (מכירת חזיר, פתיחת קולנוע(בנושאי דת ). " צביקה רק" (חוק החזיר, מקוואות, כנסת

כי אין בה עוד מקומות , זוהי החלטה מהותית לעיר). החלטה קשה(לסגור את היכל התרבות בשבת . "2

.              ציון-כנסת בשכונת בני-יהודה ועוד בית-כנסת ברחוב בן-להקים בית. "3). ד אבי ללום"עו" (תרבות

.  זאת ההחלטה הכי מאכזבת-) בזמנו של ראש העירייה יואל אלרואי. (החלטה לפתוח את הקניון בשבת. 4

 הייתה הבטחה שהקניון לא .אני הייתי מהיוזמים להקמתו של הקניון לטובת העיר והרצתי את ההקמה

בתקופת (ההחלטה להביא את מכללת נתניה לעיר . 5. קיבל את ההחלטה לפתחו, אך אלרואי, ייפתח בשבת

 כתות 300 - להקים כ– התקבלה החלטה לעשות שינוי במוסדות החינוך 80-בשנות ה. 6).  יואל אלרואי

אלא רק מה שמחייב אותה , שקיע בחינוךהחלטה של ראש העירייה שלא לה. "7). הרב שמעון שר" (לימוד

).    פול ויטל" (מימון ותקצוב האצטדיון העירוני, בנייה. החלטות על הקצאת נכסים. "8). הרצל קרן" (החוק

) על פי החוק( חודשים 3וכעבור ,  פעם ראשונה ההחלטה לא התקבלה-בדיקת שינוי סיווג אזורי ארנונה . "9

מתוך , ההחלטה הייתה קשה.  חודשים10 -יכבה את יישום ההחלטה בכראש העירייה ע. ההחלטה התקבלה

  ).ד שלמה רוזנווסר"עו" (שכל הצעה של האופוזיציה צריך לדחות, ההנחה במועצה

מחלוקות ). "עדנה קייקוב, עירית אביבי" (לחצים פוליטיים. "1:  במועצהקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות

פגיעה פוטנציאלית בגופים שעומדים מאחורי נציגי ',  חשבונותסגירת, 'אינטרסים מוגדים, פוליטיות

השפיעו על קבלת ' עולם תחתון'אני לא חשה שלחצים של . לחצים פוליטיים ולא ענייניים). "דב כץ" (הציבור

 12 -כך הרבה סיעות -התפלגות לכל. "2). ד נילי ארז"עו" (החלטות בעירייה ובהחלטות שהובאו למועצה

אין , כך הרבה סיעות-בגלל כל. בעיקר בין דתיים, לחצים ויריבויות בין הסיעות. ברי מועצה ח25 -סיעות מ

ונושאים , אם יש פרויקטים שאין להם מוביל ראשי. "3). מירה אסף"( חברי אופוזיציה5-6. ועדת הנהלה

 לקדם את ל מתקשה אז"המנכ, נופלים בין הכיסאות ובין נושאי אחריות בגופים השונים במהותם בעירייה

).               חברה לפיתוח נתניה(' ת"חל'-ו' נתניה-מי': במיוחד בנושאים שבהם מעורבים התאגידים. הנושא

אז . כדי ליצור תהודה תקשורתית, יש הגזמה וניפוח שלהם, כאשר מביאים נושאים ושאילתות, לעתים. 4

יש הצבעה המסירה את הנושאים , יצונייםבנושאים קנטרניים ופוליטיים ק. עולים היצרים והאווירה סוערת

אך לעתים זה , כי יש שקיפות, נוכחות של עיתונאים וציבור בישיבות המועצה היא חיובית. 5.  מסדר היום

עוצר אנשים מלהגיד דברים שהיו אומרים בחדר סגור ולעתים גם אומרים דברים בגלל נוכחות הציבור 

  ).פול ויטל)" (הכל זהו דבר חיובי-בסך(

  

  :פירוט מאפייני קבלת ההחלטות המקומיות

  

 אחד המאפיינים את עבודת המועצה והחלטותיה הוא יחסי – נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.4.2.1

חרדיים /בעוד שמשקל הדתיים,  מחברי המועצה הם דתיים או חרדיים52%.  הכוחות בין חילוניים לדתיים

ובקבלת , המעורבות של חברי המועצה היא מגזרית", ונת בעיריחד עם האוכלוסייה המגו. 30%בעיר הוא רק 

זהו תהליך . 'שמור לי ואשמור לך': במה שלא מעניין אותם זה. החלטות הם אינטרסנטים למגזר שלהם

כלל -חברי המועצה מייצגים בדרך). "צביקה רק" (כל אחד מעניין אותו המגזר שלו. 'תן וקח'פוליטי של 

הם מנסים להגיע להחלטות שיקדמו את האינטרסים ). 'יהדות חרדית וכדו, ל"פדמ, מגזר רוסי(אינטרסים 
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נוצר "בתהליכי קבלת ההחלטות הפוליטיים ). ד שלמה רוזנווסר"עו" (אך הן עולות לקופת העירייה, שלהם

ן הניסיו", לפי הרב שר, במובן זה בולט). נו'ד יורם ז"עו" (קוו בנושאי דת שכולם חיים אתו-איזשהו סטטוס

ואז הנושא איננו כזה  שמביא כל , הגישור יוצר אוטומטית החלטות מקצועיות. לגשר בין חילוניים לדתיים

לכן גם לא התנגדתי לאצטדיון , שוויון בין דתיים וחילוניים בכל התחומים) יש. (צד להתבצר בעמדתו

אפיינים את קבלת אחד המ". לכן גם לא מוכנס חמץ בנתניה', חיים ביחד'הגישה היא של . הכדורגל

הבסיס לניהול נכון . יש כבוד הדדי והבנה הדדית. "הוא ההתחשבות בזולת, לפי הרב שר, ההחלטות בעיר

הבנה שהחלטות ) יש(… אתה מפרגן לאנשים ומאציל סמכויות' פסיכולוג טוב'כ. הוא פסיכולוגיה טובה

הכיוון הוא לשלב . יאות בעינייםאני גם יוצא לשטח ורוצה לראות את המצ. שמקבלים משפיעות על אנשים

המון החלטות הן "ש, אולם תפישות אחרות טוענות). הרב שמעון שר" (רגשות של אנשים ולא להיסחף אתם

שנותן לחרדים ולדתיים משקל עודף , וזה נובע מהרכב המועצה. בעיקר בנושאי החרדים, סקטוריאליות

הציבור ). "הרצל קרן" (חילוני שלא בא להצביעוזה בגלל אדישות הציבור ה, ביחס למספרם באוכלוסייה

ד אבי "עו" (בקבלת החלטות) האמיתי(החורגת מכוחם , השפעה במועצה) לכן(כשלחרדים יש , החילוני רדום

  ). ללום

רוב ,  בישיבות המועצה–. 'תיאטרון בובות של מריונטות'מועצת העיר היא די "ש, הובאה התחושה

חברי . 'חסרי חוט שדרה'חברי המועצה . ם אם יש להם ביקורת רבהג, חברי המועצה תומכים בהחלטות

התחושה היא שחברי המועצה לא יכולים . אך רובן לא עוברות, המועצה משקיעים זמן רב בהצעות לסדר

. כמעט ולא קובעים כלום, חברי המועצה היום). "ד אבי ללום"עו" (אין גם פרגון בין חברי המועצה. להשפיע

חברי ", לכן). ויקטור סרוסי" (כולל סגני ראש עיר, דים יכולים לשנות ולהזיז דבריםחברי מועצה בוד

אינטריגות "ומ, )מרואיין מקומי" (המועצה היום מונעים בחלקם לתפקיד מתוך אינטרס פרטי ולא ציבורי

ודף בישיבות המועצה יש ע...  הצבעה בעד או נגד משיקולים שהדבר יועיל לחבר מועצה בבחירות-אישיות 

חברי מועצה ... והחברים מצביעים אוטומטית לפי הודעה של ראש העירייה או ראש הסיעה' פטפטת'

הם , אם הם לא יצביעו. גם אם זה נגד מצפונם, מצביעים לפי הוראת ראש העירייה והמשמעת הקואליציונית

  ). ד שלמה רוזנווסר"עו" (לא יקבלו תקציבים נדרשים לייצוג האינטרסים שלהם

במקרה של . הוא כפוף למדיניות ראש העירייה. 'שיניים'לחבר מועצה אין הרבה "ש, שה היאהתחו

חברי מועצה . זה גם מובן לראש העירייה. מפזרים את המועצה ולא את ראש העירייה, מועצה לעומתית

 דבר היוצר פתח גדול יותר, עמדת כוח, כן-ומחפשים על) ללא שכר(' עושים טובה'מרגישים כיום שהם 

אנשים לא הולכים להצביע . יש היום זילות של חברי מועצה"ש, התחושה היא). מרואיין מקומי" (לשחיתות

ויכולתם להשקיע ממיטב זמנם ,  ראייתם סקטוריאלית וצרה-חברי מועצה נבחרים . בבחירות למועצה

ואם יש , סויםחבר מועצה מוצלח יכול להיות ממונה על נושא מ. הם לא מקבלים שכר והוצאות. מצומצמת

, אין היום לחבר המועצה). בעבר( אני למשל כראש מנהלת תעשיות –לו יכולת אישית הוא גם יכול להשפיע 

זולת אם יש ראש , אין לו שום כוח. שום משמעות, במיוחד כשכל הסמכויות מרוכזות אצל ראש העירייה

 ראש העירייה –הרב שר , למשל. עירייה שמזהה חברי מועצה עם יכולת ליטול אחריות על תחום מסוים

, אצל ראש עירייה ריכוזי שאינו סומך על איש. סומכת על שיקול דעתו והוא אחראי על תחום תכנון ובנייה

חברי מועצה ציינו עמדות דומות באשר לחוסר ). נו'ד יורם ז"עו" (אז לחברי מועצה אין כל משמעות

 על נוכחותם הדלה בישיבות המועצה וועדותיה בתגובה לביקורת בעיתונות המקומית, המוטיבציה שלהם

  ). 21/4/06, אמצע נתניה(

כחבר מועצה אני : "למשל, יחד עם זאת הובאו תפישות המבהירות את ההשפעה שיש לחבר מועצה

מתנדבת 'נתניה מותגה באמצעותי כעיר , למשל.  בתחום הנוער–יכול להשפיע מאוד בתחום עליו אני ממונה 

ההתערבות העירונית . נוער בעיר-אני מוביל את מדיניות המאבק באלימות. אני קבעתי מדיניות ש-' נוער
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גיבשתי בפורום נוער את כל הגורמים במקצועיים שמשתפים . כמעט ולא קיימת, בקביעת המדיניות שלי

  ).הרב משה לחובר" (פעולה בנושא

 קובע את סדר היום גם ראש המועצה לא. המועצה לא קובעת את מדיניות העירייה"כי , מוסכם

ד "עו" (המועצה היא בעצם חותמת גומי. הצעות לסדר מעטות מקבלות בכלל רוב לדיון במועצה, במועצה

, למטה' יורדות'משם ההחלטות .  זה לשכת ראש העירייה–קבלת ההחלטות במקום האמיתי ). "נו'יורם ז

ההצבעות ). "הרב משה לחובר(" 'חותמת גומי'המועצה היא .  קבלת החלטות אוטומטית במועצה-קרי 

קודם ' בושלו'בקדנציה הנוכחית ההחלטות כבר ...  אישור ההחלטות הוא כחותמת גומי–במועצה הן טכניות 

, אין דיון מעמיק במועצה... וההחלטה היא רק על אישור החלטה שמובאת מוכנה כבר, לישיבות המועצה

ידי הציבור לא משקפת -מועצה שנבחרה על"שה, במובן זה צוין). מירה אסף" (אלא במקרים בודדים

  ). ד אבי ללום"עו" (גם בוועדות השונות, ההחלטות מתקבלות בטרם הישיבה. בהחלטותיה את רצון הציבור

מראש והושגה להן הסכמה לפני קבלת ' בושלו'"שההחלטות המובאות למועצה , נראה בבירור

 מההצעות 90% -כ). "הרב שמעון שר" ( במועצה מההחלטות עברו90%מעל ). "רפי קדוש" (ההחלטה במועצה

מעט מאוד הצעות נדונו במועצה . אופוזיציה-אלא בגלל יחסי קואליציה, לא בגלל שאינן ראויות, לסדר נפלו

ראש רשות משתדל כשהוא נבחר ). "נו'ד יורם ז"עו" (ידי מגישן משקיבלו תשובה-ומעט הצעות הוסרו על

, בקדנציה הזאת.  לצרף כמה שיותר חברי מועצה לקואליציה–. לטלהקים קואליציה שתתן לו רוב מוח

, ראש רשות חזק. פרש) אורנשטיין(כולם היו בהתחלה בקואליציה ובהמשך חבר אחד ,  חברים4למעט 

חברי אופוזיציה הם היחידים שמתנגדים ). "נו'ד יורם ז"עו" (מסוגל להעביר במועצה כל דבר שהוא רוצה

ובהקשר זה גם ). הרצל קרן" ( חברים25הייתי חבר אופוזיציה בודד מבין , תבמועצה הקודמ. להחלטות

אלא , אני לא בהכרח מצביע נגדו, כשיש נושא שאני לא מסכים אתו): "בקואליציה(ידי חבר מועצה -נאמר על

ר "לראש העירייה יש גם יו"ש, כי מוסכם על רוב המרואיינים, ראוי לציין). מרואיין מקומי" (יוצא מהמליאה

משמעות , ראה להלן) (עדנה קייקוב, עירית אביבי" (אשר עוזר גם הוא לקדם את ההחלטות, מועצה מצוין

, הרוב הקואליציוני ומעמדה של ראש העירייה מאפשרים להביא החלטות לאישור מליאת המועצה). ר"היו

לפני ישיבת ,  לעתים.אין כיום ועדת הנהלה, בעיריית נתניה. "מבלי שיידונו קודם לכן בוועדת ההנהלה

אצל . אין ישיבות של ועדת הנהלה, בקדנציה הזאת). "ד נילי ארז"עו" (מתנהלת ישיבת קואליציה, המועצה

בישיבות , משום שלא נדונו קודם לכן, היו בקשות להוריד נושאים מסדר היום במועצה, ראשי ערים קודמים

  ).מירה אסף" (אין הנהלה, כיום. הנהלה

המועצה הנוכחית . "אין לאופוזיציה השפעה בולטת על קבלת ההחלטות במועצה, בדרך התנהלות זו

. 'אנטי'הייתה אווירה של , בקדנציה קודמת היו יותר התנגדויות. היא יותר קלה ויש בה פחות התנגדויות

). ויקטור סרוסי" (התנגדתי לראש העירייה ונלחמתי בה, אני אישית, האופוזיציה הייתה יותר מתלהמת

יכולתם להשפיע על .  חמישה מתוך עשרים וחמישה-הוא נמוך , פר חברי האופוזיציה  במועצהמס"

. והדבר מחליש את משמעותה של האופוזיציה, הקואליציה גדולה יחסית). "דב כץ" (ההחלטות היא שולית

 -ה בהקואליציה מביסה את האופוזיצי. אך אין לה משמעות ברמת קבלת  ההחלטות, האופוזיציה לוחמנית

עירית " (אבל לא מצליחה לשנות החלטות, האופוזיציה קולנית).  "הרב משה לחובר" ( מן המקרים99%

' הטרדה'ההשפעות שלה הן ב.  חברים והיא עושה את עבודתה נאמנה5באופוזיציה ). "עדנה קייקוב, אביבי

טגיה ועל תוכנית הם אינם משפיעים על האסטר. של הצפת שאילתות למועצת העיר בעניינים ספציפיים

 בוועדה המקומית –הם כן באים לידי ביטוי ומיצוי בנושא של ועדות התכנון של העיר . העבודה של העירייה

שואלים את הדרג המקצועי שאלות , לרוב, אנשי קואליציה"ש, נאמר גם). צביקה רק" (לתכנון ולבנייה

עשויים לשאול , מאידך, שי אופוזיציהאנ. ענייניות ויבררו מהם השיקולים המובילים את קבלת ההחלטה

אופוזיציה איננה "שה, הובהר).  דב כץ" ( הם יתפסו סעיף בודד ויתמקדו בו–שאלות של מיקרו ולא מאקרו 

אני . ומפריעה להתנהלות השוטפת' עוקצת'אלא היא באה לידי ביטוי בדרך ש, לוחמת ברעש בעיתונות
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כי היה צריך , זה למעשה שיתק את המערכת. נפרד שלםכשהייתי באופוזיציה הגשתי ספר תקציב , למשל

" השגתי את מטרתי באופוזיציה, בעבודה קשה. קיום של ישיבה נוספת+  שעות 6הכל -לדון בתקציב שלי סך

  ). הרב שמעון שר(

, )של האופוזיציה(כלל להעביר הצעות לסדר -ראש העירייה לא נותנת בדרך"ש, הדעה הרווחת היא

לקדם דיור לזוגות צעירים תושבי נתניה ,  הובאה הצעה לסדר למועצת העיר2008בינואר . תגם אם הן ענייניו

אך כיום בכוונת ראש העירייה להביא את הנושא הזה , ההצעה נדחתה אז. ולקדם התחדשות עירונית

וכעבור כשלושה חודשים היא , היא דחתה את ההצעה' עיר ללא אלימות'גם את נושא . כהחלטה מיוזמתה

כל ארבע הצעות ). "ד אבי ללום"עו" (היא לוקחת את הקרדיט לעצמה. אה את הנושא כהחלטה מיוזמתההבי

שאילתות יכול להגיש כל .  את אלה מגישים חברי האופוזיציה–שניתן להגיש בישיבת מועצה אחת , לסדר

עות טובות הצ. כלל נדחות בגלל רוב קואליציוני אוטומטי-ההצעות לסדר בדרך. חבר מועצה ללא הגבלה

הצעתי פעם להקים עמותה אחת שתאגד את כל פעילויות . מיושמות כעבור זמן במערכת המינהלית, שהעלינו

 ההצעה נדחתה ברוב קואליציוני וכעבור שנתיים הוקמה בהחלטת מועצה החברה למען -הספורט בעירייה 

כי ,  האופוזיציה יש לצייןבהערכת פעילותם הנמרצת של חברי). ד שלמה רוזנווסר"עו" (הספורט בנתניה

בעשר השנים האחרונות יש כמעט בכל ישיבת מועצה כארבע הצעות לסדר היום ולא פחות משלוש הצעות "

, בהעלאת נושאים על סדר היום"ש, הובהר).  מוניק בניסטי" (וכשלוש עד ארבע שאילתות בישיבה, לישיבה

גם אם לא , יחה לעתים להעלות נושא לדיוןהאופוזיציה מצל. יש לאופוזיציה השפעה מועטה על ההחלטה

יטופל במערכת , אבל ההד התקשורתי והציבורי מביא לכך שהנושא יידון שוב בעתיד. מתקבלת בו החלטה

כלל מעבירה לעיתונות -בדרך, האופוזיציה... ידי ראש העירייה כנושא שכבר טופל-ואז מדווח על, העירונית

, ככל שבעיר יש אופוזיציה חזקה"ש, הובעה ההערכה). מירה אסף("  ידה במועצה-את הנושאים שיועלו על

שכל , זה גורם למערכת לתפקד טוב יותר בזכות זה. כך העירייה מתפקדת טוב יותר, דומיננטית ונחושה יותר

המערכת זהירה יותר ועושה . משפט-צעד של המערכת נבדק לעומק ובנושאים מסוימים יש עתירות בבית

הנושא נשקל ,  שכל החלטה משמעותית שמתקבלת היום-שג הכי גדול של האופוזיציה ההי...פחות טעויות

  ). הרצל קרן" (מה תגיד ותעשה האופוזיציה: בעיניים

לא מתייחסים , לא קוראים חומר"הם , "חוסר רצינות"שחברי המועצה מפגינים לעתים , נטען

 לא כולם מספיק -יד מבינים את החומר וחברי מועצה גם לא תמ, לחומר מקדים שהם מקבלים לפני הישיבה

והם , שום תעודה או קריטריונים, מספיק שתהיה לך תעודת לידה, כדי להיות חבר מועצה. אינטליגנטיים

חברי מועצה פחות "ש, נטען גם). ד שלמה רוזנווסר"עו" (אלו המשפיעים על איכות החיים של תושבי המדינה

אך  , "בין היתר משום שהתפקיד הוא ללא שכר, שפעתם נמוכהוה) המועצה וועדותיה(משתתפים בישיבות 

כך גם ועדת , ועדת כספים מתכנסת באופן אינטנסיבי: כל הוועדות של המועצה מתכנסות"ש, גם צוין

" מתכנסות באופן קבוע ומתפקדות טוב מאוד) בחינוך פחות(כל ועדות החובה . ביקורת וועדת מכרזים

 פעמים בלבד 3- התכנסה כ–מלבד ועדת חינוך , נסות באופן תדירכלל הוועדות מתכ). "הרצל קרן(

ועדת שמות ,  חודשים בקדנציה4 עד 3- התכנסה אחת ל–ועדת הנחות מאגרות ומארנונה ). בקדנציה(

  ). 32ראה נספח ) (ד שלמה רוזנווסר"עו" ( פעמים בקדנציה3-4 התכנסה -לרחובות 

כמעט לכל חברי המועצה יש , )כולל במחקר זה(חרות כי בהשוואה לרשויות מקומיות א, ראוי לציין

שחברי מועצה מתייחסים בכובד ראש , מצפייה בישיבות מועצה ניכר. משרד בעירייה ולחלקם גם מזכירה

ר ועדת התנועה "יו, " טון בעיר10תוכנית למנוע חניית משאיות מעל : "בדיון בנושא, למשל. לנושאים

כך גם סגן . כאילו היה פקיד בכיר האחראי על התחום, ומשכנעים בנושאהציג הסברים מקצועיים ) פרידריך(

ניכר שילוב של סגני ראש העיר .  ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך ענה תשובה מקצועית להצעה לסדר

החלטות מתקבלות , יחד עם זאת). 4/5/08ישיבת מועצה (כגורמים מקצועיים לכל דבר  , במתן התשובות
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אישור מכירת זכויות : "החלטות בנושא, למשל. ק בנושאים המובאים לאישור המועצהלעתים בלי להתעמ

  ).16/4/08ישיבת מועצה (בלי לבחון בכלל במה מדובר , אחד-אושרו פה, "על דירה ועל מקרקעין

  

בהתייחס לכוחו , בין היתר,  הערכת מנהיגותה של ראש העירייה הובאה– מנהיגות מקומית 4.4.2.2

הוא חזק מאוד והוא צריך את ) במדינת ישראל(ראש העירייה . "ל ראש עירייה באופן כלליולהתנהגותו ש

ראש ממשלה צריך אפילו קואליציה . אישור תקציב ואישור ארנונה: המועצה רק לשני דברים בעצם

ולכן ', העירייה תפעל באמצעות ראש העירייה'החוק קובע ש). "ד שלמה רוזנווסר"עו" (אמון-להצבעות אי

מבצעת אותה וחברי המועצה הם , ראש העירייה קובעת מדיניות, כיום. מועצה יש השפעה יחסית שוליתל

אחרי כשנה בתפקיד , ראשי ערים... מלבד חברי האופוזיציה, שלא מעזים להתנגד ולמחות', חותמת גומי'

בגלל הכוח , רךאבל אחרי כשנה בע, בשנה הראשונה הם מתייעצים. 'הסגן של אלוהים'מפתחים תסמונת של 

הם מרגישים את הכוח וכל המערכת מתחנפת אליהם והם מרגישים שהם , הרב שניתן לראש העירייה

והם מפסיקים להתייעץ ומקבלים החלטות לפי ', אני ואפסי'ואז מתחיל סימפטום של . 'מורמים מעם'

 ראשי ערים מפסיקים –' סימפטום הקדנציה השניה'. עוד יותר, המצב מחמיר לרוב, בקדנציה השניה. דעתם

צוין הגיבוי הפוליטי שיש ). הרצל קרן" (להחזיר טלפונים לחברים ומקבלים החלטות שגויות וראוותניות

  ). ציונה-ראה התייחסות במנהיגות בנס(לראש העירייה בזירה הפוליטית הארצית 

מעמדה הוא , ידי כול המרואיינים-המודגש על, המאפיין הבולט בקבלת ההחלטות העירוניות

מול מועצה וחבריה , כרצונה, הדומיננטי של ראש העירייה ויכולתה להעביר החלטות במועצת העיר ובכלל

מרים ). "אישיים או סקטוריאליים(בהתאם לסיפוק האינטרסים שלהם , עם ראש העירייה" מיישרים קו"ה

. י ובקרב חברי המועצהפיירברג היא מאוד דומיננטית והיא מוצאת את הדרך ליישום רצונה בדרג המקצוע

ראש "בנתניה יש ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" ( בעירייה מרגישים שיש בוס שמקבל החלטות-זהו מצב טוב 

היא חששה קצת ,  שנים10-לפני כ, בתחילת הכהונה שלה. שהיא אישה חזקה ויודעת מה היא רוצה, עירייה

היא . ה את עצמה באנשי מקצוע טובים מאודמהר מאוד היא למדה והקיפ. 'גמדים'ובתחילה הקיפה עצמה ב

, היא שומעת את כולם בקשב רב. אבל ההחלטות בסוף הן שלה, שומעת דעות, היא מתייעצת. קובעת הכל

היא מחוברת לציבור . ההחלטה מתקבלת, ואם אנשי המקצוע אומרים שהמטרה נכונה, מסמנת מטרה

ויש לה ידע רב על ... היא תכליתית. גם לבדהמסתובבת ברחובות , מאוד קשובה לאזרחים, ברמה אישית

והדרג המקצועי , היא מנחה את הדרג המקצועי. השפעתה מקסימלית). "נו'ד יורם ז"עו" (הנעשה בעיר

היא דוחפת ולא מוותרת גם במשרדי הממשלה ). "הרב משה לחובר" (מתאים את דרישותיה לשפת המעשה

  ). ויקטור סרוסי" ('בולדוזר'היא . השונים

היא יודעת להפריד . 1: "וינו כמה היבטים מאפיינים את מנהיגותה המוצלחת של ראש העירייהצ

גם ,  שנים10 לעוד –בנושאים אסטרטגיים לטווח ארוך , עוסקת בפיתוח. 3. יש לה חזון. 2.  בין עיקר לטפל

בונה אצטדיון ראש העירייה . העיר נמדדת בהיבטים פיסיים ולא ברוחניות. אם לא תכהן בעתיד בתפקידה

).               כעיר ספורט(ראש העירייה ממתגת את העיר . 4. 'טיילת ייחודית וכדו, שמאפיין את העיר, ייחודי

יחד עם ). הרב שמעון שר" (אנשים מעריכים אותה ועובדים אתה ביחד. מצליחה להעביר החלטות במועצה. 5

דומיננטית מאוד , ראש העירייה היא חזקה: "לההועלתה ביקורת על כוחה הרב ועל הדומיננטיות ש, זאת

שמי שמעביר ביקורת ומתנגד , בגלל הבוטות שלה ותפישתה, חברי מועצה נרתעים מלהעביר ביקורת. ובוטה

זאת תוצאה של הכוח העצום שנתן המחוקק לראש העירייה . לה היא באה אתו בחשבון אישי וסקטוריאלי

שהקואליציה , יש ראש עירייה חזקה מאוד.  של ראש העירייה-' אחד-פה'החלטה היא )... כמעט דיקטטור(

כל אחד מחברי הקואליציה מנסה לקדם אינטרסים אישיים או . 'חבובות'אחד ברמת -מתיישרת לפיה פה

חברי מועצה התחברו לראש העירייה ). "הרצל קרן" (לפיה, כן-סקטוריאליים והם מתיישרים על

ההחלטות . לפי רצון ראש העירייה, יש כיום הצבעה אוטומטית. בעיקר הדתיים, מאינטרסים שונים
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ויקטור " (מתקבל רוב אוטומטי משיקולים אינטרסנטיים. ידי ראש העירייה ומקורביה-מוכתבות מראש על

כחלק , כלפי חוץ משתפת תושבים. לא מתייעצת כמעט"שראש העירייה , והביקורת גם ציינה). סרוסי

החליטה שלא "ש, בעיתון מקומי הובאה גם ביקורת על ראש העירייה). ימרואיין מקומ" (משיווק אישי

והעבירה " כשהיא עוקפת את המועצה, לחכות להחלטת חברי מועצת העירייה וביצעה תרגיל משפטי מבריק

  ).9/6/06, זמן נתניה(לקבוצת מכבי נתניה ₪  מיליון 2.5

 ראש העירייה -קול הפנימי שלה ראש העירייה הולכת עם ה"כי בתהליכי קבלת ההחלטות , צוין

ראש העירייה מצליחה ליצור ... היא מצליחה להעביר את החלטותיה. מחליטה והחברים מצביעים

, עירית אביבי" (עורכת ישיבות לפני ההחלטה ומצליחה ליצור מכנה משותף לפני קבלת ההחלטה, קואליציה

מצליחה להניע ולשחרר את ', מת את הסוסיםרות, 'באמצעות הכריזמה שלה, ראש העירייה). "עדנה קייקוב

בלי , למשל, ראש העירייה מצליחה להעביר החלטות בתחום התכנון והבנייה). "פול ויטל" (המעצורים

ראש העירייה יודעת לטפל ולטפח באופן . שתהיה נוכחת ותנהל בפועל את הישיבות בוועדה לתכנון ולבנייה

' נוגעת, 'ראש העירייה). "ד אבי ללום"עו" (כה להשגת מטרותיהנקודתי חברי מועצה ולצרף אותם אליה בדר

ראש . היא מכירה ולומדת את העיר לעומק, )גם בשוליים(בכל מקום בעיר ושומעת את כל מגוון האוכלוסייה 

בקבלת ההחלטות העירוניות ). רפי קדוש" (ויש לה קואליציה מאוד רחבה, העירייה פתוחה לקבל הצעות

ראש העירייה . למרות ההתנגדויות והפוליטיקה המקומית הערנית, זק של ראש העירייההחוסן והחו"בולט 

והיא מצליחה לעשות זאת באמצעים , על הצד הטוב ביותר, מצליחה תמיד להעביר את ההחלטות החשובות

 .   ללא שום גישה פוליטית,  פקידות בכירה ויועצים–בחירת אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר . 1: הבאים

כך ההחלטות עוברות . הכנה מראש של ההחלטות עם גורמי הקואליציה. 3. כריזמה ורטוריקה טובים. 2

, ידי ראש העירייה-ההחלטות מובאות לדרג המקצועי על). "פול ויטל" (רובן ככולן ללא תקלות מיוחדות

עירייה מתווה את ראש ה). "ד נילי ארז"עו" (והדרג המקצועי מנווט את ההחלטות ליישום בצורה מקצועית

ההחלטות בסופו של דבר . וברוב המקרים מקשיבים לו, ויש לו מה לומר, הדרג המקצועי מיישם, המדיניות

 שנה 30היא . היא במובן מסוים חלק מהדרג המקצועי, אפשר לומר שגם ראש העירייה. הן מקצועיות

היא ניהלה את אגף הרווחה ומינהל , ולפני שנבחרה לראשות העירייה, בתפקידים ניהוליים בכירים, בעירייה

  ). עדנה קייקוב, עירית אביבי" (החינוך

גם בקרב (מעט מאוד אנשים , הדומיננטיות שלה והבוטות שלה, בגלל אופייה"ש, מאידך נאמר

בתקופתה הייתה , לכן. לחלוק עליה או להתעמת אתה, מעזים להתמודד מולה) הפקידות ומועצת העירייה

כל ). ל האחרון"כשלקראת סיום כתיבת המחקר התחלף גם המנכ, לים" מנכ5(לים "נכתחלופה גדולה של מ

, כשמבקרים אותה. אחד-היא מנסה להעביר החלטות פה, אין מצדה ניסיון לשכנע. ל"שנתיים התחלף מנכ

היא תחפש קודם את , כל ביקורת שהיא תקבל. היא מנסה להוכיח שהמבקר אידיוט ותתקוף אותו אישית

 כשהיא איננה מוכנה לשמוע דעה אחרת ולא -היא באה לתפקיד כשהיא מנהלת את העניינים ... פוהאדם לגו

  ).הרצל קרן" (מוכנה להתייעץ

  

  סיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבלת ההחלטות

, מעמדה דומיננטי, מכירה ולומדת לעומק, ראש העירייה נתפשת כאישה חזקה שיודעת מה היא רוצה

מכינה מראש של , בעלת כריזמה וכושר ביטוי, קובעת בכל, מקסימלית על קבלת ההחלטותהשפעה 

מצליחה ליצור קואליציה ומכנה , בעלת יכולת לרתום ולהניע, בעלת יכולת להעביר החלטות, ההחלטות

, מנחה את הדרג המקצועי, גייסה אנשי מקצוע טובים מאוד וסומכת עליהם, משותף לפני קבלת ההחלטה

, בעלת ידע רב על הנעשה בעיר, קשובה לאזרחים וקרובה לציבור,  שומעת ומחליטה בסוף כרצונה, עצתמתיי

פתוחה לקבל , יודעת להפריד בין עיקר לטפל, תכליתית, "בולדוזר", דוחפת ולא מוותרת גם מחוץ לעיר

, טי במישור הארציבעלת גיבוי פולי, זוכה להערכה, עוסקת בפיתוח, עובדת לפי חזון ולטווח ארוך, הצעות
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פועלת לשיווק , לא מתייעצת כמעט, סוגרת חשבון עם מבקרים, חסרה פתיחות לביקורת, גישה בוטה לעתים

  .  אישי

  

כי ,  בהתייחס ליחסים בין הדרג המקצועי לנבחרים הובהר–  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.4.2.3

כך שהרשות -שיישמרו על, )יועץ משפטי, גזבר, ל"מנכ(' שומרי סף'יש , )105סעיף (בחוק העיריות החדש "

חברי ) הקצאות קרקע ועוד, מכרזים(בכל הוועדות החשובות העירייה . המקומית לא תהיה מקום מושחת

', ספרדי', 'גרוזיני'לבית כנסת , למשל, בהקצאת קרקע. אלא שומרי הסף, הוועדה אינם פוליטיקאים

צריכים להחליט בצורה מקדימה על הנושא ולהביא , היועץ המשפטי וגזבר, 'וכדו' בוכרי', 'אשכנזי', 'אתיופי'

והנושא לא צריך להיות בתחום אחריותם של , יש בהחלטה כזו שיקול פוליטי. המלצה לאישור המועצה

עובד כבר , תהליך זה. (לפני הבאת הנושא להחלטה במועצה מפעילים את הלחצים השונים. חברי המועצה

חשוב שהפקידות המקצועית תהיה מלוכדת ולא נתונה ) כן-על)... (והל משרד הפניםלפי נ, כמה שנים

ריבוי הוועדות המקצועיות בכל נושא מהווה "ש, התפישה היא). ד נילי ארז"עו" ('הפרד ומשול'לדינמיקה של 

את מעבר ההחלטות ליישום בקלות רבה )  גם(הדבר מאפשר . מול הדרישות הפוליטיות השונות' פילטר'

שזה חלק מהחלטות של משרד הפנים להחליש את כוחם של חברי , הובאה התפישה). פול ויטל" (יותר

  -הוצאו מסמכותם של חברי המועצה והועברו למנהלים , הוועדה להקצאת קרקע וועדת תמיכות "–המועצה 

  ). הרב משה לחובר" (לדרגים מקצועיים

רג המקצועי הוא דומיננטי מאוד ופועל במסגרת בנתניה הד, בלי קשר למדיניותו זו של משרד הפנים

. אשר יושמו בכל היחידות העירוניות, ISOבשיתוף פעולה מלא ולפי כללי , של עבודת מטה מתקדמת

ומשקיעים הרבה ' ראש גדול'האנשים אינטליגנטיים עם . הפקידות היא ברמה גבוהה מאוד ומוצלחת"

המנהלים . זה משליך על שאר העובדים.  לעבודתםהאנשים מחוברים היטב ביניהם ומסורים. בעבודה

ראש . הפקידות הבכירה היא ברמה גבוהה עם אוריינטציה לשירות הציבור. הבכירים זמינים בכל עת

ד "עו" (במסגרת של מערכת יחסים טובה) הנהלת העירייה(העירייה מודעת למצב ונעזרת בפקידות הבכירה 

 -למועצה יש סמכות שיורית . ות חשובות לא מתקבלות במועצההחלט"ש, הטענה המרכזית היא). נילי ארז

 ראש –ידי הנהלת הרשות -ההחלטות מתקבלות על, בשנים האחרונות. דנה רק במה שהחוק מתיר לה

למועצה יש משקל בקבלת . אלא היא גוף מאשר בלבד, מליאת המועצה לא דנה בהחלטות. העירייה וצוותה

מליאת המועצה היא מעין אסיפה .  אחרת היא גוף מאשר בלבד,החלטות רק כשהיא מועצה לעומתית

דברים מהותיים , המועצה לא שינתה עד כה. כשהנהלת העיר היא הדירקטוריון, שהיא גוף מבקר, כללית

אשר הועברו , נושאים מסדר היום, משיקולים פוליטיים, אלא הורידה אולי, בהחלטות שהובאו לאישורה

סדר ) המתקיימות אחת לחודש(בישיבות המועצה ). "ד נילי ארז"עו" ( הבאהבסופו של דבר לדיון בישיבה

בהשוואה (גם כאן ההכנות והתשובות המקצועיות . ידי ראש העיר-מוכתבים על', השאילתות וכדו, היום

ל מאשר כל נושא ואת "המנכ. הן קפדניות ועוברות את הסינון של הגורמים המקצועיים) למקומות אחרים

וישנם מקרים בודדים שבתשובות נעשה . הכל נבחן מראש לפני הישיבות.  הבאתו למועצת העירלפני, הכנתו

ראש העירייה סומכת על הדרג המקצועי ומנחה את ). "צביקה רק" (ל לראש העירייה"תיאום בין המנכ

 את חוות הדעת המקצועית של הפקידות, כלל-מקבל בדרך, הדרג הפוליטי. ל המיישם את המדיניות"המנכ

ניסו בעבר להביא חוות דעת עצמית הנוגדת לחוות הדעת המקצועית שלי , חברי האופוזיציה. הבכירה ככלל

, )לחובר. מ, רוזנווסר. ש, וייס. מ(חברי מועצה דתיים וחרדיים : למשל. אך ללא הצלחה) כיועצת משפטית(

הנושא הובא כהצעת . יהלמעט באזור התעשי, עזר לאיסור מכירת חזיר בנתניה-ביקשו להעביר הצעת חוק

ההצעה הועברה במליאה ללא . כולל ראש העירייה, מחצית חברי המועצה הם דתיים. החלטה למועצה

המלצתי . ומשרד הפנים החזיר את ההצעה בגלל היעדר הסכמה של היועץ המשפטי, אישור היועץ המשפטי

  ). י ארזד ניל"עו" (ייעשה סקר תושבים, שלפני קבלת ההחלטה בעניין זה, הייתה
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החלטות שגרתיות מתקבלות "וגם " ההחלטות הן מקצועיות"ש, מוסכם על כול המרואיינים

של הייעוץ ' השתלטות'ניכרת "ש, אולם גם הובאה הטענה, )ד שלמה רוזנווסר"עו" (בשיקולים מקצועיים

,  לעתיםיש חשש, לכן). זה מאפיין את המדינה כולה, באופן כללי(המשפטי על תהליכי קבלת ההחלטות 

ישנם מקומות בהם הדרג "כי , מ ראש העירייה מוסיף ואומר"ומ". מקבלת ההחלטה והעדפה שלא להחליט

ישנם מקומות שבהם ראש העירייה אומר לדרג . כך שראשי העיר פוחדים להחליט, המקצועי חזק מאוד

).  הרב שמעון שר" ('לא'לא צריך להגיד תמיד ) יועץ משפטי(הדרג המקצועי . 'אתה יועץ בלבד': המקצועי

ראש העירייה עוסקת . "בלי התערבותם של נבחרים, הדרג המקצועי מכין היטב את ההחלטות העירוניות

היא מכתיבה מדיניות יפה מאוד ואיננה . ל ולדרג המקצועי לנהל"חוץ ומאצילה סמכויות למנכ-בתפקידי

השפיעו על ... אני לא חשה שלחצים). "בעדנה קייקו, עירית אביבי" (מתערבת בדרך כלל בהחלטות מקצועיות

העובדת ,  זה נובע ממערכת מינהלית חזקה ומאוחדת-קבלת החלטות בעירייה ובהחלטות שהובאו למועצה 

שמפרגנת , וזה במידה רבה תשומה של ראש העירייה. בשקיפות הדדית ובנאמנות הדדית, בשיתוף פעולה

וזה , ד אוהבת את ההחלטות של הפקידות הבכירהגם אם היא לא תמי, ומגנה על הפקידות המקצועית

" ראש העירייה העבירה יותר את השליטה לעובדי העירייה). "ד נילי ארז"עו" (משקף ומשליך על המועצה

  ). ויקטור סרוסי(

מי שמביא את . ידי הפקידות בעירייה-אלא על, ידי חברי מועצה-סדר היום לא נקבע על"גם 

. כשחברי המועצה באים לידי ביטוי או בהצעות לסדר או בשאילתות, שותהנושאים לדיון זו ההנהלה בר

יש הכתבה של "ש, התחושה היא). נו'ד יורם ז"עו" (ידי אנשי המקצוע-לשאילתות ניתנות תשובות על

- הובלה של הדרג הפוליטי על) ואפילו(, המערכת המקצועית של העיר למערכת הפוליטית בקבלת החלטות

ידי -העיר מנוהלת על"ש, הדבר אף מודגש בטענה). הרב משה לחובר" (קבלת החלטותידי הדרג המקצועי ב

והצוות המקצועי , אך ראש העירייה קובעת מדיניות, צריך אמנם להאציל סמכויות. הפקידות העירונית

. שהדרג המקצועי קובע כיום גם מדיניות, ההרגשה היא. על קביעת המדיניות) גם(משפיע כיום ) שהוא טוב(

בשנים ). ד אבי ללום"עו" (מלבד בתחום התכנון, ראה כי הדרג המקצועי מקבל בעצם את ההחלטותנ

החוק קובע את . לדרג המקצועי יש משמעות חזקה ביותר. "האחרונות התחזק מעמדו של הדרג המקצועי

מחליט היום הדרג המקצועי . חברי מועצה היו מחליטים בנושא הנחות מארנונה והקצאות קרקע, בעבר. זה

משום שפסלו מראש את השיקולים הפוליטיים בעניינים , היום זו פגיעה במערכת הפוליטית. בנושאים אלה

מה שהם ). בקבלת ההחלטות העירוניות(לדרג המקצועי יש משמעות טוטלית ). "הרב שמעון שר" (אלה

רג המקצועי צריך במערכת היחסים בין ראש העירייה לד.  בהנחיית ראש העירייה–רוצים זה מה שיהיה 

אבל אין ספק שהם משפיעים על ראש העירייה ועל , את ההשפעה של הדרג המקצועי) לעומק(לבדוק 

  ). נו'ד יורם ז"עו" (ההחלטות

בשיחות לא פורמליות ולמרות בקשת ראש העירייה , הגורמים המקצועיים בעירייה"ש, הובהר גם

ניכר שהדרג המקצועי מאוד ). ר"תב(כמו לאשר (ממליצים לא לפעול בכיוון החלטה מסוימת , והמועצה

נשאת " (רים שיש להם כיסוי"הם מגישים תב. דומיננטי בקבלת ההחלטות והמנהלים מאוד מקצועיים

ניתן למצוא גם ) שלא מקובלות כנראה על הדרג המקצועי(ביקורת על עיכובים ביישום החלטות ). כיוף

ההערכה הכללית ). 11/4/07, קול השרון(להקל בארנונה יישום החלטה -אי: בנושא, בעיתונות המקומית

ידי ראש העירייה -אלא על, המנהיגות נקבעת לא במועצה. איננו דרך מועצת העירייה"שהניהול בנתניה , היא

לאחר שהתקבלו בהנהלת , במועצה מתקבלות החלטות לאישור. יועץ משפטי, גזבר, ל"מנכ: ופורום בכיר

כמעט , בקבלת החלטות במועצה", אולם). עדנה קייקוב, עירית אביבי" (נהליםראשי מי+ ל "מנכ: העירייה

לפני , ולא מובא לידיעת חברי המועצה תהליך קבלת ההחלטות המוקדם שנעשה בדרגים מקצועיים ואחרים

ולא על הדרך בה נבנתה , ראש העירייה מדווחת על פעולות שוטפות ועל ביצוע... הבאת ההחלטה למליאה

  ). מירה אסף" (חלטהוגובשה הה
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השפעתו של הדרג המקצועי על ההתנהלות העירונית ועל קבלת ההחלטות באה לידי ביטוי גם 

תקציב העירייה הוא הכלי הכי משמעותי . "המשמש מסגרת לקבלת ההחלטות, בהכנת התקציב העירוני

 הנחיות ברורות עם, הכנת התקציב מתחילה בתחילת ספטמבר…ומשפיע על סדרי עדיפויות וקבלת החלטות

. ים"התבר+ זה מובא לוועדת הכספים . כולם שותפים בהכנת התוכנית והתקציב. לכל המינהלים והאגפים

השינויים שחברי ועדת , ובדרך כלל. ועדת הכספים מקבלת עבודה רצינית עם כל הנתונים וההסברים

, בישיבות תקציב). " רקצביקה" (הכספים ומועצת העיר משפיעים על התקציב הם בנושא תמיכות בלבד

יש התחייבות לתיקונים . גם כשהכל נראה כבר סגור לגמרי, בין חברי הסיעות' מכר-סחר'רואים את ה

כי מרגע שסוכמה המסגרת , אולם נדמה). מירה אסף" (כתנאי להחלטה על אישורו, בתקציב לפני ההצבעה

נטען . החלטות החורגות מהמוסכםהתקציבית היא מחייבת את מקבלי ההחלטות ומצמצמת לחצים לקבלת 

. כי כל אחד רוצה לקבל לעצמו עמדות בקרב חברי המועצה, הדרג המקצועי מתחבר לפוליטיקאים"ש, גם

של הדרג המקצועי עם ' קומבינות'יש אז פחות , כשחברי מועצה מכבדים ומעריכים האחד את השני

  ).הרב שמעון שר" (הפוליטיקאים

 -העבודה היא לפי החוק ולפי ה. 2. שקיפות. 1: "טות העירוניות הןמאפיינים נוספים לקבלת ההחל

ISO .  על יישום  ) אחת לשנה(יש בקרה של מכון התקניםISO ,הכנת . 3. גם בנושא הכנת ישיבות המועצה

"  שעות לפני הישיבה48ושליחתם לחברי המועצה לפחות , כולל כל הנספחים, חומר מפורט ומסודר ביותר

ל והפקידים "מצפייה בישיבות המועצה ניכרת הגישה המקצועית של המנכ). ראה להלן) (מוניק בניסטי(

וניכר , ניתן להתרשם שהדיונים הם לרוב מקצועיים ומעמיקים, הבכירים במענה לשאלות חברי המועצה

ניכר ניסיון להגיע להחלטות . שילוב טוב של התייחסות גורמי הניהול המקצועיים בדבריהם של הנבחרים

במהלך הישיבות . תוך כדי גישור בין הרצונות של חברי המועצה וההתייחסות המקצועית, הסכמה מרביתב

אישור החלטות ועדות הביקורת על : "בדיון בנושא, למשל. ניכר גם פרגון של חברי המועצה לדרג המקצועי

התנהלות מינהל אשר ביקר מחד את , ר האופוזיציה"הובאה התייחסות של יו, "ח מבקר משרד הפנים"דו

למרכזת הישיבות ולצוות המקצועי על ההתייחסות , ל העירייה"אך גם פרגן למנכ, הכספים בהכנת התקציב

). 4/5/08ישיבת מועצה (למסקנות ולהמלצות ועדת הביקורת ולתיקון הליקויים , הרצינית מאוד לביקורת

צעק למבקר העירייה , )קרן(ורת ר ועדת הביק"התפרץ יו" ח מבקר העירייה"דו"בישיבה בנושא , מאידך

הוא השפיע על חברים אחרים לצאת את האולם . וניסה למנוע את הדיון" אין לי אמון בך: "בצאתו מהאולם

  ).7/9/08ישיבת מועצה (ולמנוע את המשך הישיבה בנושא 

מתכנס כל . ראשי מינהלים+ ל " מנכ– 'סגל א: "צוינו מספר פורומים לקבלת החלטות בעירייה

 ועדת היגוי האצטדיון. מתכנס אחת לשבועיים. מנהלי אגפים+  ראשי מינהלים – פורום פיתוח העיר. עשבו

  ).עדנה קייקוב, עירית אביבי" (אחת לחודש לפחות,  מתכנס באופן קבוע–

  

מעריכים , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים28.57% - מהנבחרים ו37.5% – מעורבות התושבים  4.4.2.4

 26.79%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"ות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כאת מעורב

מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות ,  מהמנהלים28.57% - מהנבחרים ו37.5%"). נמוכה"

 14.29% - מהנבחרים ו50%").  נמוכה "33.04%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינונית"המקומיות כ

הממוצע בקרב כלל " (גבוהה"מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ, מהמנהלים

אתר העירייה . השפעת הציבור גדולה מאוד"שבנתניה , התחושה היא"). גבוהה "32.14%המרואיינים הוא 

" ם מסוימיםמתארגנות קבוצות תמיכה בנושאי, הציבור מופיע לעתים בישיבות עם שלטים, פתוח לציבור

ראש העירייה . האופי של ראש העירייה מכוון לכך שהציבור משפיע על קבלת ההחלטות"כי , צוין). דב כץ(

אשר יושבים עם ועדי שכונות ומביאים את הצרכים הקהילתיים , )עובדי עירייה(מינתה ראשי רבעים  
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, ל" הציבור כפופים ישירות למנכהמוקד העירוני ופניות. יש רגישות ואכפתיות לדרישות התושבים. ל"למנכ

  ). עדנה קייקוב, עירית אביבי" (כך שדרישות התושבים מגיעות לראש הפירמידה

מעורבות גבוהה של התושבים בשכונות "יש . גם בנתניה מעורבותם של התושבים היא לפי שכונות

וכך גם ,  יותרתושבים חדשים מתעניינים: תלויה באזורים"מעורבות הציבור ). צביקה רק" (החדשות

עושים לובי מראש ומצליחים לשנות ) קריית השרון(תושבים חדשים ). "הרב שמעון שר" (תושבים צעירים

הם . הם מצליחים לשנות החלטות של מהנדס העיר והחלטות בכל מיני פרויקטים. את מדיניות העירייה

ויקטור " (ישיבות מועצההם מתערבים מאוד ונוכחים ב. מעורבים ודעתנים יותר ומתמצאים בנושאים

 קריית -ואזורים בהם היא גבוהה ,  דרום ומרכז העיר–יש אזורים בהם ההשפעה היא אפסית ).  "סרוסי

הציבור היום נבון יותר והוא מפעיל שיקול דעת מתקדם יותר בבחירת "כי , נטען). ד אבי ללום"עו" (השרון

רפי " (ציבור פחות מפלגתית ויותר ביקורתיתוהגישה של ה,  התפישה של הציבור השתנתה. חברי מועצה

  ).קדוש

על קבלת ההחלטות משפיעות גם . "לעיתונות המקומית השפעה על מקבלי ההחלטות העירוניים

" הציבור משפיע על קבלת ההחלטות באמצעות התקשורת). "עדנה קייקוב, עירית אביבי" (כתבות בעיתונות

אשר עלו , בעצם העלאת נושאים לדיון במועצה, העירלתקשורת יש השפעה על מועצת ). "רפי קדוש(

מהתקשורת שבחוף הים רוצים לפתוח עוד תחנת הצלה בין ) ידיעה(קיבל , למשל, הרצל קרן. בתקשורת

הופכים ) חברי מועצה. (לאחר שראה את הכתבה הוא העלה את ההצעה לסדר היום.  בבוקר08:00 - ל06:00

חברי מועצת העיר מעלים נושאים . ם על סדר היום במועצת העיראת הנושאים המועלים בתקשורת לנושאי

עיתון מקומי ). צביקה רק" (ובמקביל מעלים את ההצעה על סדר היום במועצת העיר, כשאילתא בעיתון

: תחת הכותרת, התייחס בכתבה מקיפה לנוכחותם הדלה של חברי המועצה בישיבות המועצה ובוועדותיה

בצירוף תמונותיהם ובהקשר , ון פירט את נוכחותם של חברי המועצה השוניםהעית". בלתי מספיק: הציון"

ניתן להתרשם מהשפעה שיש לכתבה כזו  בעירייה ובקרב ). 21/4/06, אמצע נתניה(לכל ועדה בה הם חברים 

שראש העירייה מאיימת , עיתון אחר התייחס לנושא השתתפות חברי המועצה בוועדות ופרסם. נבחריה

הורתה לבכיריה לנהל רישום מדויק על השתתפות חברי המועצה בוועדות "ושהיא " מועצהלהעיף חברי "

  ).14/2/07, קול השרון(כי הוא כבר סיקר את הנושא בהרחבה חצי שנה קודם לכן , העיתון ציין". השונות

 –ראה גם להלן (ניכרת נוכחות תושבים והתעניינות מצדם בנושאים שונים , מצפייה בישיבות מועצה

). 6/1/08ישיבת מועצה (כולל התפרצויות והפרעה מהקהל לדברי ראש העירייה , ")שיתוף בקבלת החלטות"

או בטכסים הפותחים את , אלא רק בנושאים המעניינים אותם, ברוב הישיבות לא נכחו תושבים רבים

הל ליווה את רעש בק. בשתי ישיבות נרשמה נוכחות שוטרים ופקחים של העירייה בכניסה לאולם. הישיבות

ראש העירייה הורתה לסגור את הדלת ולא . ותושב חילק חומר כתוב למשתתפים, פתיחת אחת הישיבות

במיוחד כשהדיון , האווירה הייתה מתוחה. מאחר ואין עוד מקומות פנויים, לאפשר כניסת אנשים נוספים

קש מחברי המועצה לקום כשראש העירייה בי. הכיסאות לא הספיקו לכל הקהל. לווה בצילום לטלוויזיה

הייתה בקהל התפרצות לדברי ראש , והדגישה את חשיבות החג הכשר, לצורך הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

למרות הניסיונות של ראש העירייה , ההתלהמות נמשכה". אנחנו רוצים חג נקי ובלי רעלים: "העירייה

ורוב הקהל עזב לאחר , יע את הרוחותשני שוטרים ניסו להרג+ שישה פקחים . להשיב להתפרצות הקולנית

ר המועצה שלט "כי יו, ראוי לציין). 16/4/08ישיבת מועצה (תשובת ראש העירייה בנושא שעניין את הציבור 

: אשר התיישב ליד שולחן המועצה, באחת הישיבות הוא העיר באסרטיביות לתושב. היטב בקהל וידע לרסנו

התנהלות כזו הוסיפה לצביון המכובד ). 4/5/08ישיבת מועצה (" לא יושבים ליד שולחן המועצה... בחור"

  . יחסית של התנהלות הציבור מול נבחריו

  שוהם  4.4.3
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שוהם "ב). לב-ח גדעון בר"רו" (זו רשות חדשה שהתפתחה יפה ושהתנהלה בסדר... שוהם היא רשות איתנה"

' חיים קלים'לא עושים שם . צועייםדיונים מק) ביניהם(בדרך כלל מתקיימים . רוב חברי המועצה משכילים

מעורבות . ויש ביקורת של התושבים על ההחלטות, ההחלטות מופיעות באתר באינטרנט. לראש המועצה

המערכת . חברי המועצה שומרים על מסגרת התקציב בקבלת ההחלטות על הוצאות. הציבור שם גבוהה

הייתה תקופה בה האופוזיציה . ההוצאותיש מעט עובדים במערכת ושמירה מינהלית על , המינהלית חזקה

סמי " (בנושא חינוך למשל, את המחוז בבקשות שראש המועצה יקיים ישיבות שלא מן המניין' הפציצה'

  ).דגנית שטייניג(בפרס שר הפנים לניהול כספי ) בעשר השנים האחרונות(שוהם זוכה בכל שנה ). תלאוי

:                   ידי  מרבית המרואיינים- צוינו על מאפיינים בולטים בקבלת ההחלטות במועצהמספר 

החלטות מתקבלות לאור . 2. בשיקול כלכלי ובמסגרת התקציב, ההחלטות מתקבלות לגופו של עניין. 1

הפקידות הבכירה . 4. החלטות מתקבלות במסגרת החוק ולפי כללי מינהל תקין. 3. מדיניות ויעדים שנתיים

הביקורת של הציבור וערנותו הגבוהה . 5. כינה היטב את ההחלטות לדיוןמבצעת עבודת מטה מסודרת ומ

יש שיתוף של הציבור . 7. תודעת השרות מכוונת את קבלת ההחלטות. 6. מכוונם את מקבלי ההחלטות

האווירה ודרך ההתנהלות של המועצה ונבחריה מזכירות התנהלות של מועצת מנהלים . 8. בקבלת ההחלטות

השכלתם , הוא רמתם האישית של נבחרי הציבור, מרכיב חשוב התורם לכך(ה עסקית ודירקטוריון בחבר

. ההחלטות מתקבלות בפועל בדיונים מעמיקים בהנהלת המועצה ומובאות רק לאישור במליאה. 9). וניסיונם

מושקע מאמץ לשתף את כל חברי המועצה . 11. הרוב הקואליציוני מאפשר אישור מוחלט של ההחלטות. 10

ראש המועצה מצליח לשכנע ולגבש . 12. לעתים בצורה מוגזמת, )כולל האופוזיציה(ת ההחלטות בקבל

. מעמיק ומסודר מאוד, החומר המוגש למקבלי ההחלטות לפני ההחלטה הוא מקיף. 13. הסכמה להחלטותיו

ע של יש ביצו. 16. יש מעקב על ביצוע ההחלטות. 15. יש שקיפות מלאה בכל הקשור לקבלת ההחלטות. 14

  . רוב ההחלטות

 בשנים החלטות חשובות שהתקבלו במועצההמרואיינים השונים ציינו את ההחלטות הבאות כ

התכנית שינתה תכניות בינוי קודמות בכניסה . תכנית הבינוי ביישוב בשנים הקרובות. "1: האחרונות

). 'גלעד רבינוביץ" (יעיןמוד-ניהול משותף בחטיבת הביניים עם מועצה אזורית חבל. 2. הדרומית של הישוב

).           מתניהו אנגלמן" (מודיעין- חבלועצה אזוריתב נחשון מול מ" חט-הסכם בעניין איגוד ערים לחינוך "

מתניהו " (מינהל מקרקעי ישראלי " צפוני ויציאה לשיווק עאזור תעשייה לפתח לחברה כלכליתאישור . "3

). יצא כבר פרסום  (2006 בשנת -פיתוח אזור תעסוקה ). " כהןדפנה רענן" (הקמת אזור התעסוקה). "אנגלמן

בניית מבנה לטעוני טיפוח . 4. שלמעט ארנונה ומסחר אין לה הכנסות, הדבר יביא להכנסות עתידיות לשוהם

). צביקה הוכמן" (החלטה על אישור הסכם המובלעת עם מועצה אזורית מודיעין. 5). החלטה קשה(במובלעת 

ץ "לא לפנות לבג. "6). מתניהו אנגלמן" ( חבל מודיעיןועצה אזוריתבנושא המובלעת מול מהסכם עקרונות "

. בעקבות החלטה של שר הפנים שלא לשנות גבולות מובלעת ולספח את השטח מחבל מודיעין לשוהם

עמידה באיזון . "7). 'דפנה רבינוביץ" (התקבלה ערב עזיבתו את התפקיד, פורז, ההחלטה של שר הפנים

לעבוד . 8). מתקיימת עד היום( לא להיות בגירעון –החלטה מדינית ). "מתניהו אנגלמן" (יבי מידי שנהתקצ

לא לגדול מעל , להכין תכנית אסטרטגית לישוב. 9.   מיושם עד היום–לפי תכניות עבודה מקושרות תקציב 

אישור . 10. יישומהשנתית והמעקב אחר -אישור תוכנית פיתוח תלת). "ישראל בוכריץ" ( משפחות6,500

הקמת . "12). מתניהו אנגלמן" (ביטול משרות סגנים בשכר. 11. נושא מרכזי בתוכנית העבודה מידי שנה

אישור תכנית שכונת . 15. אישור תכנית מרכז עסקים שוהם. 14.  הקמת גן החבל. 13.  מרכז אומנויות הבמה

  ).ליבנה גיל" (א" תכנית שכונה כביטול. 17. שובייהקמת מועדון נוער מרכזי י. 16. סחלבים

עדכון מערך הסעות חינוך : כגון, החלטות הקשורות בציבור. "1: ההחלטות שהיה קשה לקבל

הליכי היתרי . 3.  תכניות מרכז העסקים שוהם וגן החבל). "מתניהו אנגלמן" ('גן החבל'תוכנית . 2. מיוחד

" ואף גררו אותנו להליכים משפטיים, י מועצההבניה בשכונת סחלבים אשר לוו בהתנגדויות תושבים וחבר
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מתן היתר להקלות . 4. 'סחלבים'בניית שכונה חדשה . כנגד התנגדות תושבים' גן החבל'פיתוח ). "ליבנה גיל(

,  הוחלט להקים–יסודי בישוב -האם להקים חינוך על. "5). 'גלעד רבינוביץ)" (הגדלת אחוזי בנייה(שבח 

האם .  האם לצאת למאבק עם חבל מודיעין על סיפוח מובלעת–הגבולות ועדת . 6. ההחלטה לא יושמה

בניית . "7). ישראל בוכריץ" (ההחלטה הייתה לא להיאבק בשר הפנים. להיאבק החלטת שר הפנים לא לספח

מתקציב , ן"אישור הקצאת שעות לאמבולנס לנט. "8). צביקה הוכמן" (מבנה לטעוני טיפוח במובלעת

  ). כהןדפנה רענן" (המועצה

הקשיים בקבלת ההחלטות נובעים , לפי ראש המועצה:  במועצהקשיים מרכזיים בקבלת ההחלטות

ישנם , היא פתוחה לקהל. 'הצגה'ישיבת מועצה היא . "מעצם העובדה שישיבות המועצה הן פומביות

פרמטרים אחד ה. מליאת המועצה היא יותר לצורכי חוץ. ציבור והישיבה היא לצורך הפרוטוקול, עיתונאים

והרבה . נלקח השיקול של איך הנושא ייתפש בדעת הקהל. לקבלת ההחלטות זה הציבוריות של הנושא

אין דיון מהותי ). "גיל לבנה" (אלא דרך הצגתה, פעמים המשמעות היא לא בהכרח עצם קבלת ההחלטה

איך הציבור : יאהשאלה ה... כשהוא פתוח לציבור ויש חשש מלומר דבר מה מיותר, אמיתי במליאת המועצה

במובן , הקושי). 'דפנה רבינוביץ" (וההחלטות מתקבלות מתוך רצון לספק את הציבור? תופש את ההחלטות

'  להתנפל'המנסים )  איש לפעמים70-כ(כשהאופוזיציה מביאה לדיון במועצה תושבים "בא לידי ביטוי , זה

, הביקורת של הקהל ושל העיתונות"כי , עוןבהקשר זה ניתן גם לט, אולם). דגנית שטייניג" (ולהפריע לדיון

יש , התהליך הוא יותר ענייני,  זה דבר שרק תורם לתהליך קבלת החלטות-בנוכחותם בישיבות המליאה 

  ). תמיר פוגל" (שקיפות בתהליך וחברי המועצה צריכים לדבר לעניין

ן לספק את מרב והרצו, לחצים פוליטיים ומקומיים. 1: הועלו הקשיים הבאים בקבלת ההחלטות

מישהו שאל אותי מה מבחינתי ייחשב כשלמות , כשהתחלתי את התפקיד. קושי בדילמות: "האינטרסים

כשגורמים מסוימים , הקושי הוא.  'לקבל כמה שפחות החלטות שאני לא שלם איתן': ואני השבתי, והצלחה

ואז אתה מובל לא , םמתעלים אותך לקבל החלטה שהיא מוכתבת משיקולים פוליטיים ופחות ענייניי

, עדכון מחירי בריכה(כל החלטה שנוגעת לייקור מחירים של שירותים שהמועצה מספקת . להחלטה הראויה

בדיון של ,  שנים3לפני . במיוחד כשהבריכה מסיימת שנה בגירעון, ציבורי/המחיר הוא פוליטי) 'חוגים וכדו

יבה הוחלט לא לעדכן לאור הדיון בין הנציגים אך בסוף היש, הייתה הצעה לעדכן מחירים, החברה הכלכלית

, כי הקושי ברצון לספק את הציבור בא לידי ביטוי, ובהקשר זה גם צוין). גיל לבנה" (של הדיון השונות

היו מצבים , וכשיש רצון לספק את כולם, היה ציבור מתנגדים. 'גן החבל'רצו להקים גן ציבורי "כש, למשל

זה טוב .  ההנהגה מתוך רצונה להתפשר ולהגיע לשביעות רצון מלאהשאולי ניתן להתרשם כחולשה של

הם הנו יישוב וש). "מרואיין מקומי" (ידי הציבור כחולשה או כהססנות-אך יכול להתפרש על, בעיקרון

קבלת החלטות הנוגעת לחלק .  עם מערבות קהילתית רחבה ביותר וצרכים עולים וגדלים,בצמיחה

 :למשל, )לקבלה ( נתקלת בהתנגדות משמעותית והנה קשה יחסית,וימתכוללת פגיעה מסהמהתושבים ו

המקומונים גם משפיעים : "השפעתה של העיתונות המקומית. 2). מתניהו אנגלמן" (סוגיות של תכנון ובניהב

אופי ההצגה בעיתון המקומי משנה לעתים את המציאות הנכונה של . בלחציהם על מקבלי ההחלטות

כשלמרבית , פוליטי/הפורום הוא ציבורי. וצגים הדברים משפיע על קבלת ההחלטותהאופן שבו מ. ההחלטה

, העיתונות. להקטין מספר תלמידים בכתה, כמו למשל, החברים אין אחריות אישית להחלטה שמתקבלת

".           זה משפיע על חברי המועצה–) ביקורת ושלילה(כנראה מתוך תפישה של מה שמעניין את הקוראים 

 כשיש –בנושאים לא מתוכננים ובלתי צפויים : "במענה לצרכים מידיים, בלת החלטות לא מתוכננותק. 3

".   מתקבלות החלטות לפי הצורך המיידי ולא בהכרח לפי המדיניות המוצהרת-לעדכן , לשנות, צורך להגיב

, י מליאת המועצהמתוך הרצון לשתף ולעדכן את חבר: "זמן בישיבות המועצה" ניצול-אי"עודף נושאים ו. 4

כנושאים באחריותה של " היבש"בישיבות המליאה גם נושאים שאינם מוגדרים בתחום , מועלים לעתים

בקבלת . 5).  בזבוז זמן במצגות של אגף החינוך בישיבת מועצה: ראה להלן)  (גיל לבנה" (מליאת המועצה
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המאבק בין מינהל מקרקעי ישראל : "  לחצים של מינהל מקרקעי ישראל-החלטות בתחום התכנון והבנייה 

 ששואפת לשמור על הצביון הכפרי –לבין המועצה , המינהל שואף לשווק את היישוב וזכויות בנייה: למועצה

. אך גם לרשות המקומית יש עניין לפתח את הישוב, יש לחץ ממינהל מקרקעי ישראל מצד אחד. של הישוב 

  ).צביקה הוכמן" (ישוב כישוב כפרי שמירת צביון ה–יש כאן סוגייה ערכית , מאידך

  

  : פירוט מאפייני קבלת ההחלטות המקומיות

  

ההחלטות מתקבלות לגופו של ... ישוב קטן" למרות שמדובר ב- נבחריה והוועדות, מועצת הרשות 4.4.3.1

 תוך ,הן ענייניות, כלל-בדרך, הסטיות הפוליטיות הן בשוליים וההחלטות. תוך בחינת עלות מול תועלת, עניין

היה ברוב , דבר זה. כולם מרגישים בנוח שההחלטות הן ענייניות ואינן ממניעים אישיים. 'כפיים-ניקיון'כדי 

אבל , לעתים יש לחצים מהשכונות ויש גם מי שמתקפל. ההחלטות מתקבלות לטובת הישוב. הקדנציות

... לעשות מחטפיםיש עבודת מטה טובה ולא מנסים . המועצה מתנהלת באופן מאוד מקצועי ומסודר

, בנושאים מסוימים. ולא במועצה עצמה) והיא יציבה(ההחלטות העקרוניות מתקבלות בהנהלת המועצה 

אין , אולם הויכוחים מאוד ענייניים, ישנם חברים שמרשים לעצמם להתנגד, כמו בוועדה לתכנון ולבנייה

כדי לספק אינטרסים , קבלת החלטותאין משא ומתן קואליציוני ב). "ישראל בוכריץ" (יותר מדי פוליטיקה

ישראל " (וכל התכניות מקושרות תקציב', תג מחיר'כל החלטה מתקבלת לפי ). "מתניהו אנגלמן" (צרים

בחינה עניינית ומקצועית של הסוגיות וההחלטות השונות "קבלת ההחלטות מתאפיינת ב). שטרסברג

בהשוואה לרשויות (בקבלת ההחלטות '  וכדומשפחתיים, לא נכנסים שיקולים פוליטיים. שצריכות להתקבל

בכל ) 'יבש'(מקצועי , יותר מדי ענייני, אני חווה ביקורת שאני והמועצה לא מספיק פוליטי). אחרות

מליאת המועצה היא איכותית בקבלת ההחלטות ובהבנת ... מקביעת מדיניות ועד לקבלת עובדים, התחומים

  ). גיל לבנה" (החומר אצל חברי המועצה

ההתנהלות היא . והדבר משפיע על קבלת ההחלטות, נבחרי הציבור מרשימים"ש, סכם על כולםמו

האינטרס של הציבור וטובת , )חברי המועצה(מניע אותם . סגנון הדיבור אחר והאנשים מעורבים, אחרת

ניין  מע- מהנבחרים 90%את . ניכר מה באמת אכפת להם. חינוך, איכות חיים, העשייה למען הישוב, הישוב

, מתנהלים דיונים ענייניים. ורק השאר מונעים מאינטרס פוליטי, אותם לקבל החלטות לגופו של עניין

, זה ניכר בעומק הדיון. ניכר כי הם מונעים מחזון של עשייה. כשחברי המועצה מעורבים ואכפתיים

 ניתן להתרשם .זה תענוג לשמוע אנשים איכותיים וברמה גבוהה. בתרבות השיחה, בשיקולים שנדונים

לחברי המועצה פחות חשוב .  זה ניכר בוועדת מכרזים ובוועדה לתכנון ולבנייה-' נקייה'שהרשות מאוד 

הרמה של נבחרי . לא יצא לי להיתקל בשיקולים זרים בקבלת ההחלטות.  לעזור למאן דהו-ההיבט האישי 

בוהה למען הישוב ולקידום האינטרס הם בעלי כישורים גבוהים ובעלי מוטיבציה ג, הציבור היא מאוד גבוהה

): בוכריץ(ציין חבר מועצה , במהלך דיון). ד לירון רז"עו" (הם מעמיקים וענייניים, הדיונים ככלל. הציבורי

שרואים לנגד עיניהם את טובת הישוב והדבר בא , הם אנשים ישרי דרך) חברי המועצה(רוב האנשים כאן "

לרוב המכריע של חברי "ש, התחושה היא). 16/9/08, ת מועצהישיב" (לידי ביטוי גם בקבלת ההחלטות

הסקטוריאליות איננה , בשוהם). "דגנית שטייניג" (המועצה יש כישורים וניסיון מקצועי לקבל החלטות

לחברי המועצה יש ... הדיונים הם ענייניים ופחות משקפים אינטרסים צרים. בולטת בקבלת ההחלטות

יש ", כחבר מועצה). מתניהו אנגלמן" (ר שמנחה אותם בקבלת ההחלטותדב, תודעת שירות מאוד גבוהה

אך אם המניע הוא קרש קפיצה , וזה בסדר' יכולת השפעה וכדו,  כבוד–רווחים לגיטימיים מהתפקיד ) אמנם(

. לא מאפיינים את הנעשה ברשויות אחרות) בשוהם(רוב חברי המועצה . אז זה פסול, להשגת דברים נוספים

גם לא חברי , ואינם עוסקים בפוליטיקה קטנה, הם אנשים עם השכלה וניסיון ניהולי, צה בשוהםחברי המוע
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 זה -חברי המועצה אינם נמצאים בפוליטיקה כדי להשיג טובת הנאה לעצמם או למקורביהם . האופוזיציה

חרונות חדירה כי ניתן אולי להרגיש בבחירות הא-אם, יש אידיאולוגיה) לחברי המועצה. (מאפשר לעבוד נכון

  ). דפנה רענן כהן" (של ניסיון להרוויח רווחים אישיים

"  מהישיבות80% -נוכחות די גבוהה בכ"שניתן לראות אצל חברי המועצה מוטיבציה ו, צוין גם

ר "כיו: "צוין למשל. חברי מועצה העלו את הקושי הכרוך בדרישות התפקיד, יחד עם זאת). מתניהו אנגלמן(

זו אחת הסיבות שאינני . צריך להקדיש פה הרבה שעות.  דיונים בחודש7 עד 5 - מקיים כאני, ועדת מכרזים

ועדת , ועדת משנה לתכנון ולבניה, ישיבת מועצה, יש את ישיבת ההנהלה. מתכוון לרוץ שוב באחת הרשימות

ת בחודש  שעו40 - סך הכל כ–)  פעמים בשנה5 -כ(ועדת חינוך , דירקטוריון של החברה העירונית, מכרזים

יותר קשה לכנס "וכן הובעה התחושה ש). צביקה הוכמן" (פעם עוד שילמו על ישיבות. ללא שום תמורה

מאוד , לכן. אין שכר על הנוכחות בישיבות ואנשים עובדים במקומות אחרים. ישיבות של ועדות המועצה

של , פחות או יותר, ר איש משתתפים באותו מספ11 -במועצה קטנה. קשה לתאם ולקיים ישיבות של ועדות

  ).  ישראל בוכריץ" (הוא יותר גדול) על חבר מועצה(העומס . ועדות כמו בעירייה גדולה

שלא מדובר בישיבה של נבחרי ציבור בכלל , ההתרשמות של הצופה מהצד בישיבות המועצה היא

קלים א"ב, ראה גם להלן(אלא בישיבה של מועצת מנהלים בחברה עסקית , ובשלטון המקומי בפרט

חברי המועצה משפיעים ... לא הכתבה של החלטות, דיון מעמיק וענייני, יש כאן דירקטוריון"). "במועצה

זה בא לידי ביטוי מובהק . הם נותנים פידבקים חשובים. הם מבינים בכספים ובנושאי מינהל. מאוד

מסחר , חסרה תעשייה(זוהי רשות שאיננה חזקה במשאבים .. בישיבות הנהלה ובדיונים ענייניים בוועדות

 חברי המועצה מתעניינים -לא קל להיות כאן איש מקצוע . אבל היא חזקה בתוצאות, )והכנסות עצמיות

"  ההחלטות מתקבלות לגופו של עניין–'  נקיה'הרשות כאן . ומעורבים וצריך לתת תשובות מתאימות

  ). ישראל שטרסברג(

מנהלי (ישיבת סגל . 3. הנהלה. 2.  מליאה.1: תהליך קבלת ההחלטות מתבצע בשלושה מדרגים"

 לעתים קרובות –התהליך במליאת המועצה נעשה בצורה מדויקת . מנהלי אגפים באופן שוטף. 4). אגפים

, בגלל שזו זירה פוליטית, בהליך הדיון. 'יועץ משפטי וכדו, ידי הסגל הבכיר-הצעת ההחלטה נוסחה מראש על

. כדי להמעיט בהישגי המועצה, לעתים יש התנגדויות ליוזמה. גוברכאן יש לעתים מצב שהשיקול הפוליטי 

ישיבות . התנגחויות והתנגדויות לא ענייניות: כי אין את ההיבט הפוליטי, בהנהלה התהליך הוא יותר טוב

. גם ישיבות הסגל מאוד מקצועיות ונעשות בצורה טובה מאוד. ועדת ההנהלה מנוטרלות מההיבט הפוליטי

יש טבלת ריכוז החלטות ומעקב על : תורגמות החלטות המליאה להחלטות אופרטיביותבישיבות אלה מ

ישראל " (ח ביצוע החלטות"ל מביא לישיבות ההנהלה דו"המנכ). "מרואיין מקומי" (ביצוע החלטות

  ). שטרסברג

ההחלטות מתקבלות קודם לכן בוועדת , מליאת המועצה היא יותר אקט סמלי"כי , מוסכם על כולם

במליאה יש מעט . ובמליאה הדיון הוא קצר יותר, דיוני העומק נעשים בהנהלה). "דפנה רענן כהן" (הנהלה

כשבוע קודם לישיבות , ההחלטות מתקבלות בישיבת ההנהלה). "ד לירון רז"עו" (בגלל הקהל, יותר משחק

 העמדות של שומעים בצורה כנה את. כי יש רוב במועצה, מה שאושר בהנהלה יאושר גם במליאה. המועצה

ישיבות . והתהליך הוא רציונלי, ר מאפשר לכל דובר לחרוג מהזמן המוקצב לו לדבר"היו. המתנגדים

, ולכן.  הדיונים שם הרבה יותר רציניים ומעמיקים-כלל ארוכות יותר מישיבות המועצה -ההנהלה בדרך

, כלל-בדרך). "דגנית שטייניג" ('נסגרו'לאור העובדה שהדברים כבר , יתכן שבמליאה התהליך הוא קצר יותר

וכך לא ניתן לבחון ולדון , ישיבות הנהלה מתקיימות כשעתיים לפני ישיבות המועצה, ברשויות אחרות

והיא ,  מתקיימת ביום נפרד–ישיבת ההנהלה היא נפרדת מישיבות המועצה , בשוהם. בנושאים לעומק

כי בהנהלה הדיון פחות פוליטי , רה ענייניתזה מאפשר לדון בנושאים לעומק ובצו.  שעות4-נמשכת לעתים כ

יש הסכמה רחבה של הנהלת , לרוב"ו, )צביקה הוכמן" (הדיון בהנהלה הוא לטובת הנושא). אין אופוזיציה(
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בישיבות הנהלה . הדיונים האמיתיים אינם נעשים במליאת המועצה"ש, הובהר). 'גלעד רבינוביץ" (המועצה

... הדיונים סגורים לציבור', חופשי'ניתן לדבר יותר , ם מעמיקים יותרהדיוני, )הייתי שותפה בקואליציה(

  ). 'דפנה רבינוביץ" (הנושאים המהותיים לא מגיעים לישיבות המועצה

. וזה נדיר בשלטון המקומי, 11 מתוך 9: זה רוב קואליציוני מוחץ) את קבלת ההחלטות(המאפיין "

קיבלתי יד , כמחזיקת תיק. מוע ומאפשר ליזום ולהובילאשר פתוח לש, זה בזכות ראש המועצה, במידה רבה

אני דוגל . בקודמת היו ארבעה, בין חברי המועצה יש שניים באופוזיציה, היום). "דפנה רענן כהן" (חופשית

 - משום שזה גוזל יותר זמן באופן אישי , כך-למרות שלא פעם אני מצטער על, בשיתוף בקבלת ההחלטות

שכשאתה עומד בראש מערכת לא , זה יוצר הרגשה לא נוחה ולעתים אתה מוצא. יותר מפגשים, יותר שעות

הפתיחות זה דבר .  לפעמים הפתיחות והשיתוף מנוצלים לרעה–פוליטית /אלא גם ציבורית, רק מקצועית

הצליחו לגבש רוב , במועצות בשוהם, כלל-בדרך). "גיל לבנה)" (ניסיון חיים, חינוך(שנובע מתכונה אישיותית 

האופוזיציה מתנגדת . הן יותר ענייניות, כן-על, ההחלטות.  הם חברי הנהלה11 מתוך 9, כיום. אליציוניקו

אבל הרוב .  ההתנגדות היא טוטאלית בכל נושא–כלל בצורה לא עניינית -ובדרך, כמעט לכל החלטה

לא ניתן היה , שללמ, בלוד. הקואליציוני מאפשר את פיתוח הישוב וגישה עניינית בניהול ובקבלת ההחלטות

. זה מקרין על כל מנהלי האגפים, לא עניינית' מלחמת עולם'כשיש במועצה . לגבש רוב כזה ולקבל החלטות

  ). צביקה הוכמן" (גם האגפים מתנהלים בצורה עניינית ומיישרים קו, כשיש שקט תעשייתי במועצה

אין כמעט בעיות כמו . 'תרצו'כן -ההחלטות על.  רק שניים באופוזיציה–יש רוב מוחץ "במועצה 

אך היא , יש אופוזיציה צעקנית. בה יש מועצה לעומתית ולא ניתן לקבל שם החלטות, למשל, אונו-בקרית

במועצה נגררים לפעמים לויכוח מיותר עם . למרות שלפעמים ניתן לה יותר מדי מקום לביטוי, קטנה

האופוזיציה  לא "ש, הובהר). ד לירון רז"עו" (ואז יש לה ביטוי רב יותר ממקומה האמיתי, האופוזיציה

בצד ). ישראל שטרסברג" (אין פערים חברתיים. כך מגוונת-כי גם האוכלוסייה לא כל, משפיעה הרבה

יש גם , "ולעתים טיעונים לא ענייניים,  התנגדות אוטומטית-קבוע של האופוזיציה ' אנטי'"שיש , העובדה

גלעד " (פוזיציה בנתונים ובשקיפות בתהליך קבלת ההחלטותשיתוף של הנהלת המועצה עם כל גורמי האו"

הנבחרים שותפים בהכנת תכנית העבודה ואינם . שיתוף הנבחרים בתהליכי קבלת ההחלטות"יש ). 'רבינוביץ

  ). מתניהו אנגלמן" (על מוצר מוגמר' חותמת גומי'

שיש , יציה היאהטענה של האופוז, אולם למרות שיתופם של הנבחרים בתהליכי קבלת ההחלטות

לא , לדעתי. ללא קשר לחשיבה מושכלת לגבי הנושא עצמו, דפוס של הצבעה קואליציונית באשר היא"

 מהמקרים מצביעה לפי 70% -בעוד האופוזיציה בכ, התקבלה אפילו פעם אחת הצעה של האופוזיציה

ולקבוע את סדר היום החשיבות של האופוזיציה היא בלהביא למליאה נושאים השנויים במחלוקת ... הנושא

כל הנושאים לסדר היום של חברי האופוזיציה והשאילתות . גם אם בסוף הנושא יורד מסדר היום, הציבורי

ידי ראש -בדיעבד הן מיושמות בפועל על. גם אם הן ראויות ליישוב, ידי הקואליציה-נדחות אוטומטית על

אולם לא הצלחנו לקבל עד כה החלטה , ן פתוחאמנם דיו, מתקיים"ש, ונטען גם). 'דפנה רבינוביץ" (הרשות

ויש בכך , הוא הצליח להעביר את כל ההחלטות במועצה בכל הקדנציה. בניגוד לדעתו של ראש המועצה

הקדנציה התאפיינה בחוזקה של הקואליציה . זה מצביע על עבודה טובה שהוא עושה ברקע. היבט של תסכול

אין הרבה . פיינים את תפישת עולמו של ראש המועצהתהליכי קבלת ההחלטות מא. מול האופוזיציה

, לעומת זאת נטען). קובי בנדלק" (והדעה של חברי האופוזיציה לא באה לידי ביטוי בהחלטות, ביקורת

אף פעם לא התקבלה "ש, והובהר) ישראל בוכריץ" (האופוזיציה מחפשת במה כדי להשמיע התנגדות"ש

  ).'גלעד רבינוביץ" (קנטרניותכי הן , הצעה לסדר של חברי אופוזיציה

מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם בקלות מגישה ערנית מצד חברי המועצה במהלך כל    

: בדיון בנושא, למשל. מזיכרון של דיונים והחלטות שהתקבלו בעבר ומהתנהלותם המקצועית, הדיונים

ייניות על מהות ההוצאות בנושאים בירר בשאלות ענ, )בנדלק(חבר מועצה מהאופוזיציה , "רים"אישור תב"
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 דונם עם מועצה אזורית 180החלפת קרקע בסדר גודל של : "בדיון בנושא). 26/2/08, ישיבת מועצה(השונים 

מעמיק , הדיון כולו היה מקצועי. מקצועיות ומפורטות מצד האופוזיציה, הועלו שאלות נוקבות, "שכנה

ר הסביר את הנושאים לחבר "היו,  "רים"אישור תב: "שאבדיון בנו). 20/5/08, ישיבת מועצה(וענייני 

, בהמשך. כך גם השאלות היו ענייניות ולגופו של כל נושא. שיח ביניהם היה ענייני ומקצועי-והדו, אופוזיציה

שיח ובשאלות ענייניות של חברי -העדכון נעשה בדו. ר ביקש מהגזבר לדווח למועצה בנושאים שונים"היו

  ).16/9/08, צהישיבת מוע(המועצה 

  

שראש מועצה ברשות מקומית הוא הגורם המשפיע ביותר על קבלת ,  הובהר– מנהיגות מקומית 4.4.3.2

, מרבית ההחלטות שמגיעות להנהלת המועצה, בסופו של דבר. "ההחלטות והוא זה שקובע את אופי קבלתן

 הוא יכול –הוא ראש מועצה המנהל עם הכי הרבה כוח . אם בכלל, עוברות עם שינויים מינוריים ביותר

).  'גלעד רבינוביץ" (ראש המועצה הוא זה שמקבל את ההחלטות בפועל. להשפיע הכי הרבה על גורל התושבים

לראש המועצה "ש, ובמובן זה הובהר". פי העומד בראשו-האקלים של הארגון נקבע על"ש, ונאמר גם

לקוחות וניסיון להגיע -שירות: ר לעובדיםזהו גם המס. יש פתיחות לתושבים והוא מקשיב להם) המכהן(

בקשרים מול המועצה , למשל(בהסכמה ובזהירות מהכרזות , אלא בהבנה, למטרות לא בדרך מיליטנטית

במיוחד , ציבורית זה נתפש לא ככוחניות. הוא בקצב יותר איטי, המחיר של זה). האזורית המקיפה אותנו

  ). דפנה רענן כהן" (ת ערך משמעותיבה אנשים רואים בכוחניו, במדינה כמו ישראל

. במשחק הזה' כינור ראשי'הוא . מוביל את התנהלות הישוב בראייה שלו ובהשפעתו"ראש המועצה 

. יש לו השפעה על חברי הקואליציה. אבל יש לו אחוזים גבוהים בהובלת הנושאים, לא כל רעיון שלו מתממש

, הדרך שלו היא... ההובלה שלו בסדר גמור. ט במלואםידי המועצה בראשותו מולאו כמע-היעדים שהוצגו על

. המתפקדת לאורך כל הדרך עד לבחירות הבאות) בתחילת הקדנציה(לגבש הנהלה מורחבת , בשלב הראשון

אך הוא עמד . למרות שזה יכול היה לפגוע בו, שלא יהיו סגנים בשכר, עוד לפני הבחירות, הוא קיבל החלטה

ידי חלק -הדבר יכול להיחשב על. 'דיקטטור'מיש יותר ואיננו מתפקד כראש המועצה הוא ג. בזה יפה

). צביקה הוכמן" (אלא להפך, אולם זו לא חולשה, בכך שנותן גמישות רעיונית, מהאנשים כחולשה מסוימת

אך אלה , אנשים מפרשים זאת לפעמים כחולשה. הוא מסביר הרבה וחשוב לו להגיע לריצוי כל הגורמים"

  ).  'גלעד רבינוביץ" (מיד בניהול ובעשייהאינם מבינים ת

כל ראשי הרשויות הם יחסית פחות "ש, ציינו במשרד הפנים, בהתייחס למנהיגות המקומית בשוהם   

אחד המאפיינים את ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (כשהמועצה היא מאוד חזקה ומאוד מעורבת, דומיננטים

.  מנהיגותו המשתפת והמתייעצת של ראש המועצההיא) בקדנציה האחרונה(קבלת ההחלטות במועצה 

ההחלטות יוצאות . אך היא משפיעה לטובה על קבלת ההחלטות, לעתים מדי, המנהיגות היא משתפת"

יש מעט מאוד ,  ייעוץ מקצועי–מרבים להתייעץ : "לדבריו של ראש המועצה). ד לירון רז"עו" (מהסכמה

אנחנו , יש מספר מסגרות ופורומים לקבלת החלטות. אותיכולל , החלטות שמתקבלות בין אדם לבין עצמו

, כי זה יכול להתפרש לפעמים כקושי לקבל החלטות-אם, מדגישים את נושא ההתייעצות בקבלת ההחלטות

זו . 'חותך, 'סוליסט', שריף': זה יכול להתפרש כפגיעה במעמדו של ראש הרשות. כי כל התייעצות לוקחת זמן

מיפוי בגני ילדים בהיערכות לקראת שנת הלימודים : למשל.  הרשות בהקשר זהביקורת שנאמרת כלפי ראש

למרות , יש מדיניות של המועצה ליצור כתות קטנות.  הצורך לסגור גנים לאור התמעטות הילדים-הבאה 

ויכול היה להיווצר הרושם , קיימתי הרבה דיונים. וגם השנה הדילמה הזו עומדת על הפרק. הנטל התקציבי

ולא מהרצון לקבל את ההחלטות הנכונות בזמן , שכות בזמן קבלת ההחלטה נובעת מחוסר החלטיותשההתמ

שהעובדה : נשמעו דעות. וכל תכנון יכול להזמין דעות שונות, הוכנה תכנית לתכנון הגן המרכזי בישוב. הנכון

את טובת הכלל הרואה , שניסיתי לנהל משא ומתן עם השכנים המתנגדים לנושא ולהגיע לתכנית מוסכמת
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על חוסר החלטיות ועל , מצביעה על גישה שמנסה לגשר, ושומרת גם על האינטרסים הפרטיים של המתנגדים

  ). גיל לבנה" (חוסר הכתבת מרות

, "נטייה של ראש המועצה לתת הסברים ארוכים מדי"כי ישנם כאלה העשויים לפרש את ה, מוסכם

אך מובהר , ..."אשר לא כופה מספיק את דעתו, החלטותראש מועצה פחות דומיננטי בתהליכי קבלת ה"כ

מסתמך על מערך הפקידים של המועצה ועל חברי מועצה , ראש המועצה דוגל בהרבה התייעצויות"ש

  . ומשפיע לחיוב על קבלת ההחלטות המקומיות) 'גלעד רבינוביץ) " (אנשי מפתח(מסוימים 

ום לדרך התנהלותה של המנהיגות המקומית כי קיים שוני בהתנהלותו של ראש המועצה כי, הובהר

ראש המועצה הקודם היה אדם הרבה יותר חזק בדרך ", ר האופוזיציה"לדעתה של יו. בקדנציה הקודמת

וזה היה בסופו של , אלא רק טובת היישוב והארגון, פופוליזם ציבורי לא עמד לנגד עיניו. קבלת ההחלטות

בקדנציה הקודמת הקשיבו פחות והיו ", של ראש המועצה המכהןלדבריו ). 'דפנה רבינוביץ" (דבר בעוכריו

ההחלטות היו יותר ברמה של הכתבות מלמעלה ולא כתהליך שצומח . פתוחים פחות לשיתוף תושבים

). גיל לבנה" (וזו גם נראית לי תחושתם של מנהלי האגפים המקצועיים, מלמטה ותוך התייעצות רחבה יותר

ואז הוא הואשם בחוסר שיתוף פעולה ובחוסר , תה בעיה להתנגחלא היי, לראש המועצה הקודם"

הוא . אך ההתפשרות יכולה לעתים גם לפגוע בישוב. ראש המועצה הנוכחי הוא מתפשר מדי... התחשבות

הגישה . פני טובת הכלל-גם כאלה שרואים את צורכיהם האישיים על, מתחשב יותר מדי בדעת התושבים

מול ' מתקפל'הוא . דרישות שונות ולקבלת החלטות בניגוד לטובת הכלללכניסה ל, הזאת מביאה לעתים

אך , ראש המועצה הקודם היה כוחני מאוד). "ישראל בוכריץ" (רוצה להיות בסדר, מתנצל, מרצה, הציבור

. וזאת למרות שלמועצה הקודמת היו הצלחות, לא שמע לתושבים, הוא יצר אנטגוניזם. בגלל זה הוא התחלף

והחדשנות , הוא איננו חושש להיות חלוץ וחדשני. פתוח לרעיונות ואיננו נבהל מהם) הנוכחי(ראש המועצה 

יש מין עקיפה של . יש לו קצב תגובה מהיר לדברים. אלא כדבר ראוי, איננה נתפשת אצלו כאיום

  ). דפנה רענן כהן" ( קיצור הליכים–ביורוקרטיה 

  

  ת ההחלטותסיכום מרכיב המנהיגות המקומית והשפעתה על קבל

, מסביר ומשכנע, פועל בהבנה ובהסכמה, מגלה פתיחות לתושבים, לתת שירות לתושב: פועל לאור מטרה

, גמיש ואיננו שליט יחיד, מנהיג ומוביל את המערכת, מיישם יעדים, בעל יכולת השפעה על חברי הקואליציה

, )נבחרים ואנשי מקצוע(פתח מתייעץ עם אנשי מ, מקרין מנהיגות משתפת ומתייעצת, לא כופה את דעתו

פתוח , מפעיל מספר פורומים לקבלת החלטות, מנסה להגיע לפשרה, מנסה לרצות את מרב הגורמים

  .חוסר נחישות בפני הציבור, חוסר החלטיות, תגובה מהירה בביצוע, לרעיונות ולחידושים

  

 המאפיינת את המועצה היא של כי התרבות הניהולית,  צוין–  דרג מקצועי–יחסי הגומלין נבחרים  4.4.3.3

לא כדבר מנגח אלא כביקורת , לוקחים את הביקורת ברצינות. שמירה על החוק ושמירה על מינהל תקין"

לאור ). ישראל בוכריץ" ( ושקיפות מלאהISOבמערכת הניהולית יש . העבודה היא לפי קריטריונים. בונה

 והשפעתו של הדרג המקצועי על תהליכי קבלת מאפיין בולט בקבלת ההחלטות בשוהם הוא מרכזיותו, זאת

ל המקצועי "גם המנכ. יותר שותף ופחות מקבל תכתיבים, הסגל המקצועי כיום. "ההחלטות בכל הרמות

וזה מוביל גם , ל טוב מאוד"מנכ). מהדרג המקצועי(אני מתרשמת לטובה ). "גיל לבנה" (הנוכחי יותר משתף

יש לו , ביצועיסט, ל הוא חזק ומוכשר"המנכ... החלטותכולל קבלת ה, את תהליכי הניהול ברשות

יש לו את הכוח . אינטראקציה טובה עם ראש המועצה והוא מסייע בגיבוש המדיניות ובקבלת ההחלטות

איש אמונו של ראש המועצה והוא מסייע בניהול , ל דומיננטי ומוכשר"המנכ. להשפיע על קבלת ההחלטות

הוא משפיע על ההחלטות תוך שמירה , א גורם מרסן בקבלת ההחלטותהגזבר הו. הרשות ובקבלת ההחלטות

שמפגינים , האחריות האישית של נבחרי הציבור+ וזה שילוב טוב של הדרג המקצועי . על הקופה הציבורית
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 ראש -) בקבלת ההחלטות(לדרג המקצועי יש משקל מהותי ). "ד לירון רז"עו" (אותה גם בקבלת ההחלטות

יש גזבר .  מה לא בתחום המקצועי שלו ומחכה לשמוע מהדרג המקצועי מה צריך לעשותהמועצה מבין מאוד

העשייה היא . לא בכוח ומבלי להפגין שרירים, ל חכם שמוביל תהליכים לא באנטגוניזם"מנכ. חזק שמוביל

) יותמדינ(בגזברות יש שמירה חזקה על הקופה הציבורית ו). "דפנה רענן כהן"  (בנחישות וברגישות, בנועם

, הקו המנחה הוא שלא יהיו פרויקטים גדולים מדי. ששוהם תישאר באיזון תקציבי ולא תכנס לגירעונות

פי -ל מיישם תכניות עבודה על"המנכ). B.O.Tכמו (כולל שימוש בפתרונות יצירתיים להשקעות גדולות 

  ). דפנה רענן כהן" (מדדים

המנהלים שותפים בגיבוש "ש, ו בכךמעמדו של הדרג המקצועי במועצה בא לידי ביטוי אפיל

הכנת ). "צביקה הוכמן" (גם במועצה הקודמת בולט הפן המקצועי במועצה). "מתניהו אנגלמן" (המדיניות

הם מתייחסים לנושאים . והתייחסות חברי המועצה עניינית, )ראה להלן(היא טובה ) לדיונים(החומר 

זמן להיות שותפים מלאים ולהשקיע יותר ) אמנם (לחברי המועצה אין. השונים ותורמים בקבלת ההחלטות

אך לאור , היא דומיננטית, למשל, ר ועדת הכספים"מעורבותו של יו. זמן בגיבוש מוקדם של ההחלטה

) אולם. (עיסוקיו האחרים הוא לא יכול תמיד להשקיע את כל הזמן הנדרש להתעמקות בנושאים השונים

" מהפרשנות של התנהגותם של חברי המועצה', נראות'ת מהכי מושפע-אם, הגישה הכללית היא עניינית

לדרג המקצועי יש , לחבר מועצה אין משאבים לרדת לעומקם של הדברים ולכן, לרוב).  "ישראל שטרסברג(

הדרג המקצועי הוא בהחלט כלי מאוד חזק בידיו . לחבר מועצה אין מטה משלו. יכולת לשלוט על סדר היום

  ).קובי בנדלק" (מקצוע טובים ולרוב משכנעיםהם אנשי , של ראש המועצה

הדרג המקצועי איננו מוביל "ש, למרות השפעתו הרבה של הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות נטען

הוא . אבל כן נותן תשובות, הוא לא מנווט וקובע מדיניות. אלא בנושא המקצועי, בהחלטות אסטרטגיות

כך גם נשמר . תקציב+  קביעת יעדים –דרת אחת לשנה מיישם היטב נוהלי עבודה ועושה עבודת מטה מסו

במיוחד כשליישוב אין מקורות הכנסה והדבר מצריך חשיבה יותר מדויקת של הדרג , איזון תקציבי

הדרג . אבל הוא מבצע החלטות, הדרג המקצועי עובד מצוין"גם ש, נטען). צביקה הוכמן" (המקצועי

הוא מציג את הנושאים המקצועיים לפי . החלטות במועצההמקצועי לא בא מספיק לידי ביטוי בקבלת ה

נדה 'אותו דרג מקצועי משרת ראשי מועצה עם אג. ואיננו מציג את דעתו המקצועית, הנחיות ראש המועצה

  ).'דפנה רבינוביץ" (הדרג המקצועי לא יעז להציג עמדה הסותרת של ראש המועצה) ולכן(, שונה לחלוטין

הקפדה . 1: "ינים את התנהלותו של הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות מספר היבטים בולטים מאפי

 –הקפדה על לוחות זמנים . 2.  לנובמבר במליאת המועצה30התקציב מאושר עד . פי דרישות החוק-לעבוד על

 הישיבה –הכנה לפתיחת שת הלימודים , כמו למשל, הישיבות הן קבועות. על כינוס הישיבה ודרך ניהולה

החלטות מתקבלות במסגרת . 3. 'הדיונים על דוחות ביקורת נעשים במועד קבוע וכדו. תתקיים ביוני

נבחנים כל שנה יעדים מרכזיים להתנהלות . 4. 'דקלרטיביות'אין החלטות . המדיניות ויש להן ביטוי תקציבי

, עדיםהעבודה היא לפי י. כדי שכל המערכת תיערך בהתאם, וזה נקבע כבר באוגוסט שנה קודם לכן, המועצה

למליאת המועצה מובאים גם נושאים : יש שקיפות מלאה. 5. כולל עמידה בתפוקות, הנמדדים כל רבעון

פרוטוקולים של מליאת המועצה ופרוטוקולים של . פי חוק-שאינם מחויבים להיות מובאים למליאה על

, מתקבלות כראויההחלטות לא רק ). מתניהו אנגלמן" (ישיבות סגל בכיר מועברים לכל העובדים במועצה

כך -זה לא מאפיין כל.  מהן מומשו90% -למעלה מ,  שתוקצבו2008כל ההחלטות משנת . "אלא גם מבוצעות

  ).צביקה הוכמן" ( מההחלטות לא מבוצעות70% -שקרוב ל, את המציאות הישראלית

  

 מעריכים ,אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים80% - מהנבחרים ו42.86% – מעורבות התושבים 4.4.3.4

 61.43%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ

". בינונית" מהנבחרים מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות כ42.86%"). גבוהה"
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 המקומיות  מהמנהלים מעריכים את מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות20% - מהנבחרים ו14.29%

מאפיין בולט בקבלת ההחלטות בשוהם "). נמוכה "17.14%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"כ

 לאנשים יש גישה –בגלל שהיישוב קטן ופועל כמקום קטן . "הוא מעורבות תושבים והתייעצות עם נציגיהם

אנשים מרגישים שהם יכולים . כולל בנושאים כמו עץ שנטעו לתושב ליד הבית, ישירה למקבלי ההחלטות

" אך יוצר גם בסיס ללחצים, זה אמנם טוב מצד אחד. כולל ראש המועצה, ליצור קשר עם כל גורם במועצה

סמי " (התושבים הם ערניים ומתערבים. בשוהם האוכלוסייה חזקה ומעורבת בכל החלטה). "דפנה רענן כהן(

יותר , בישוב חדש יש ערנות יותר גדולה של התושביםש, נראה לי: "ולפי ראש המועצה). תלאוי  ונשאת כיוף

להציג את עצמם ולהשפיע על ,  זו הדרך של התושבים החדשים לקנות לעצמם מקום בחברה החדשה–יצרים 

במועצות . (שבמועצות אזוריות לא רואים רמה גבוהה של ציבוריות ועניין, נראה לי. עיצוב עתידם הנבנה

 יותר רגועים באשר לתהליכים שיכולים להשפיע על -צורה קלה יותר הם מקבלים דברים ב) האזוריות

  ). גיל לבנה" (גורלם

יש השתתפות גבוהה של תושבים בוועדות . הציבור משפיע מאוד על ההחלטות"ש, ההערכה היא

חלק לא קטן מרעיונות והצעות של .  איש ויותר הופיעו בוועדה לאיכות הסביבה שהובלתי30 -כ. השונות

וחברי המועצה , תושבים מציעים רעיונות ממקום של רצון לשפר ולחדש כל הזמן. בישוב נענהאנשים 

" אבל הדבר נראה לי לגיטימי, בצורה שלא קל לעמוד בה, הציבור לוחץ לעתים. פתוחים לרעיונות הללו

, ת גבוההבתחילת הקדנציה יש מעורבו. הציבור מופיע ושותף לפעילות בוועדות השונות). "דפנה רענן כהן(

הציבור מאוד . אך ניכרת ירידה של השתתפות התושבים במהלך הקדנציה והישארות של גרעין פעיל בלבד

הציבור נוהג . מעבר למה שהם באמת וליכולות שלהם, יש רובד של אנשים שמחזיקים מעצמם הרבה. דעתן

בשוהם יש ). "'גלעד רבינוביץ" (זה בולט יותר בגלל הישוב הקטן, בשוהם. כשבפועל הוא ציבור רעשן, כדעתן

שם יש לעתים התנגדות לא תמיד , רואים את זה בנושאי תכנון ובנייה, מעורבות די גבוהה של תושבים

  ). צביקה הוכמן" (הגולשת לעתים מכל פרופורציות, עניינית של תושבים בנושאים שוליים

אך גם קבע ". וגעות להםמעורבות גבוהה של הקהילה בהחלטות הנ"שניכרת , ל המועצה ציין"מנכ

מערכת . יש לראות בחיוב רב את המעורבות החברתית ואת המאבקים למען נושאים ציבורייםש", עם זאת

הבחירות הוכיחה את הבגרות של תושבי היישוב ואת הערכתם לתודעת השרות הגבוהה שמוביל ראש 

רבה סבלנות ובדרך של גיבוש תה לאורך כל הקדנציה עם היהתמודדות ראש המועצה והמועצה הי. המועצה

מרגישים שהאוכלוסייה "ש, הובעה ההערכה). מתניהו אנגלמן" (פשרות שתהיינה מקובלות על כל הצדדים

. כחלק מתודעת שירות ולא מתוך חולשה, ושההחלטות מתקבלות בהתאם לצורכי האוכלוסייה' בוס'היא ה

ד לירון "עו" (נמצאים ברקע) העיתונות(מונים המקו. האוכלוסייה עצמה תובענית עם ציפיות גבוהות לשירות

נציגי הציבור מעורבים בוועדות ", וכי" מעורבות הציבור בדרך כלל נמוכה"כי , לעומת זאת צוין). רז

היו ישיבות בהן הגיעו למעלה "כי , באשר לנוכחות תושבים בישיבות המועצה צוין). דגנית שטייניג" (השונות

הצעקות והדיון הסוער היו תמיד , אולם.  הרבה מקרים של דיונים סועריםוהיו...  תושבים כקהל100 -מ

אך לא בשנתיים , כי הוזמנו בעבר מאבטחים בנושאים רגישים-אם, מעולם לא הוזמנה משטרה. תחת שליטה

המקומונים "ש, נאמר, בהתייחס להשפעתה של העיתונות המקומית). ישראל שטרסברג" (האחרונות

אופי ההצגה בעיתון המקומי משנה לעתים את המציאות הנכונה . מקבלי ההחלטותמשפיעים בלחציהם על 

, פוליטי/הפורום הוא ציבורי. והאופן שבו מוצגים הדברים משפיע על קבלת ההחלטות, של ההחלטה

. להקטין מספר תלמידים בכתה: כמו למשל, כשלמרבית החברים אין אחריות אישית להחלטה שמתקבלת

 זה משפיע על חברי –) ביקורת ושלילה(תוך תפישה של מה שמעניין את הקוראים כנראה מ, העיתונות

  ).גיל לבנה" (המועצה

מהאווירה , מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם מההתעניינות של הציבור בהחלטות המועצה

ראש המועצה אפילו מזמין את ) ובכלל(באחת הישיבות . השקטה בקהל ומההקשבה במהלך כל הדיון
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בישיבת ). 26/2/08, ישיבת מועצה(להתכבד מן הכיבוד שעל השולחן המרכזי  )  תושבים6(כחים בקהל הנו

אפשר : "תושב שאל בנימוס. אשר שמרו על שקט וכבוד במהלך הדיון,  תושבים בקהל23 -מועצה נרשמו      כ

במיוחד , ובהערותניכר שנוכחות הקהל משפיעה על התייחסות חברי האופוזיציה בשאלות " ?הערות מהקהל

 דונם עם 180החלפת קרקע בסדר גודל של : "בדיון בנושא. ר"בגישה קנטרנית של חברי האופוזיציה מול היו

אל תצביע על מה : "תושב צעק. אובחנה לקראת ההצבעה התלהמות חריגה בקהל, "מועצה אזורית שכנה

 10 -צא מהאולם ונותרו רק כחלק ניכר מהתושבים י, בתום ההצבעה בנושא המהותי". שאתה לא יודע

ישיבת ) (שניים פרשו כעבור כשעה(בישיבה אחרת נרשמו ארבעה תושבים ). 20/5/08, ישיבת מועצה(תושבים 

  ). 15/7/08,  מועצה

מספר רב . אשר דנה בנושא החינוך בישוב אובחנה מעורבות והתערבות יוצרות דופן, בישיבת מועצה

בקרב . לאחר שתסתיים ישיבת הוועדה לתכנון ולבנייה, פתיחת הישיבהחיכה במסדרון ל) 20 -כ(של תושבים 

,  רישום לגני ילדים–רובם הגיעו בגלל נושא החינוך . נחת מהשעה המאוחרת-רוח ואי-התושבים ניכר קוצר

בקרב התושבים . כי קרא את סדר היום באתר המועצה באינטרנט, חלק מהתושבים אמר. שעל סדר היום

ישיבה נשמעו שיחות על הבחירות ועל חוסר שביעות הרצון מתפקוד המועצה בנושאים שהמתינו לפתיחת ה

שהקהל מקשיב בכובד ראש , ניכר היה.  תושבים בקהל שאלו שאלות ענייניות15 -כ, במהלך הדיון. שונים

הקהל התפרץ ושאל שאלות , היערכות לפתיחת שנת הלימודים: בדיון בנושא. ושהאווירה מכובדת ועניינית

סגן ראש המועצה . שזה לא המקום לשאול ולהפריע לדיון, ר הבהיר בצורה אדיבה"היו. צורה מתקוממתב

כאילו יש תאום עמדות בין חברת האופוזיציה שדיברה , נראה היה. ר וניסה למתן את הרוחות"סייע ליו

ממקום שחלקם המשיך להפריע , מנהלת אגף החינוך ענתה לשאלות התושבים. להפרעות בקהל, בדיון

חבר . ראש המועצה  וסגנו ביקשו מהם באדיבות להימנע מלהפריע לדיון ולאפשר את הצגת המצגות. מושבו

אולם ביקש לתת לנציגי , שהמצגות אומנם מסייעות להבנת הדברים, ציין) אופוזיציה, בנדלק(מועצה 

ביקשה רשות , ודם לכןאשר התפרצה ק, תושבת בקהל". כי באמצעותם הנושא ברור לו יותר", הציבור לדבר

בהשוואה . משתתפים בין חברי המועצה והתושבים בקהל-התפתח דיון ענייני רב. ר אפשר לה"לדבר והיו

הדיון היה ענייני מאוד ונעשה בו ניסיון לשכנע ולהסביר בסבלנות ולכל המשתתפים את , לרשויות אחרות

ר ביקש "היו. ההסכמה-ונים הגבוהים ואילמרות הט, הגישה לא הייתה כוחנית ומתלהמת. הנושאים השונים

. בכדי לפתור את הסוגיות שהועלו, ממנהלת אגף החינוך לקבוע פגישה אישית למחרת עם האמהות בקהל

,  הוא יעשה זאת גם בפורום זה, שלמי שיש בישוב רצון להציג את עמדותיו, שחשוב לו ככלל, חבר מועצה ציין

שלא זה הפורום להצגת עמדות התושבים  , הנוכחים הבהירו לו. וןולא חשוב לו דווקא הנושא הספציפי הנד

יחד עם כבוד הדדי בין , מהתיאור עולה מעורבות והתעניינות בולטות של התושבים). 5/8/08, ישיבת מועצה(

  . כל הצדדים

  

  

  

  

  

  

הנבחרים נתונים על  (בכל הרשויות) של המרואיינים(סיכום נתונים כלליים על הדרג המקצועי : 18תרשים 

  : )במשתנה הקבוצה, ראה להלן

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  
 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור                   הרשות
 15 15 20 15 17.5 11.83  ניסיון מקצועי
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 )בשנים(
  השכלה

 )1ביחס לתואר (
0.78 0.83 1.25 1.43 0.63 1.4 

  רשותותק ב
 )בשנים(

5.53 9.17 7.5 7.29 7.5 8 

  

  

את מעורבות התושבים בקבלת ההחלטות  בכל ) בשאלונים(סיכום הערכת המרואיינים : 19תרשים 

  ): ממוצע כללי      (הרשויות

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  

       הרשות
 הערכה

 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור

 17.14% 33.04% 42.86% 6.25% 58.33% 37.78% נמוכה
 21.43% 32.14% 14.29% 6.25% 27.78% 46.67% בינונית
 61.43% 34.82% 42.86% 87.5% 13.89% 15.56% גבוהה

  
  

  : סיכום הערכת מעורבות התושבים בקבלת ההחלטות  בכל הרשויות: 20תרשים 

 ת איתנותרשויו )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  

       הרשות
 

 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור

הערכת 
מעורבות 

הציבור בקבלת 
 ההחלטות

תלויה , נמוכה
בוותק של 

שכונות 
 ותושבים 

נמוכה באופן 
גבוהה , ישיר

באמצעות 
 הרבנים

, גבוהה מאוד
, כוחנית

לוחצת 
 ומתלהמת

בינונית עד 
 גבוהה

, גבוהה מאוד
תלויה 

 כונותבש

, גבוהה מאוד
עניינית 
 ומכובדת

  

כי , ראוי לציין. בכל הרשויות הנחקרות לא אובחן שידור ישיבות המועצה בטלביזיה הקהילתית: הערה

 הוכנסה מערכת לשידור חי של ישיבות המועצה 2000בשנת . יאיר-ניסיון כזה נעשה בארץ בישוב כוכב

הם , ות גדולה יותר של התושבים בהחלטות המועצההדבר גרם למעורב. בטלביזיה הקהילתית של הישוב

תושבים נהגו להגיע לישיבות . הגיבו מהר יותר מול חברי המועצה והגיעו יותר לישיבות המועצה, ידעו יותר

חברי המועצה התנהגו : לפי מזכיר המועצה דאז. לאור מה שראו בשידור הישיר, המועצה במהלך הדיון

אך גם , הם היו אמנם מנומסים ומאופקים יותר. ך שהם נצפים בטלביזיהכי היו מודעים לכ, בצורה שונה

שידור הישיבות השפיע על קבלת ההחלטות . בעלי תעוזה ובוטים יותר בהתאם לנושאים הנדונים

לדרג .  בכך שיצר לחץ וגרם אולי לחברי המועצה להצביע שונה ממה שהתכוונו מלכתחילה, המקומיות

מכיוון שהיה צריך להתעמק יותר בהכנת הישיבות ולהראות טוב ,  היה נוחהמקצועי שידור הישיבות לא

כי לשידור ישיבות המועצה הייתה השפעה על , צוין). 'קובי ילוביץ(יותר גם בלבושו ובהופעתו המקצועית 

, הועברו יותר הצעות לסדר ושאילתות, חברי מועצה ביקשו יותר זמן לשאת דברים: כדלקמן, חברי המועצה

התושבים טלפנו . הייתה הקפדה על לבוש אך לא על תרבות הדיבור, זיציה הייתה מתלהמת יותרהאופו

  ).נילי מפן(לחברי מועצה במהלך הישיבה ונהגו לשוחח על הישיבות במפגשים משותפים 

  מאפייני תהליך קבלת ההחלטות 4.5

  

   המדיניות והשפעתה על קבלת ההחלטות המקומיות4.5.1
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  :אשר מונה להן חשב מלווה, "חלשות"קומיות מדיניות ברשויות מ

   אור יהודה 4.5.1.1

ונראה שהדבר מאפיין את ההתנהלות , יהודה מתנהלת ללא מדיניות המנחה את החלטותיה-עיריית אור

אשר רואיינו ,   מהמנהלים60% - מהנבחרים ו77.8%. העירונית אצל כמה מראשי העירייה בשנים האחרונות

הממוצע בקרב " (לא ברורה"ת המדיניות האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות כמעריכים א, במחקר זה

" בינונית"כ" קו מנחה להחלטות" מהמנהלים מעריכים את המדיניות כ40%). 68.89%כלל המרואיינים הוא 

כי , מהראיונות השונים עולה בבירור". ברורה מאוד" מהנבחרים מעריכים את המדיניות כ22.22%-ו

אני לא מכיר את : "כדלקמן, המסרים העיקריים בעניין זה הם. לת ללא מדיניות כתובההעירייה מתנה

 שנה 20-לא הייתה ואין כבר כ). "סעדון-רמי בן" (לא ראיתי כזה מסמך של מטרות ויעדים. המדיניות

אם הייתה . ההחלטות משתנות בהתאם לצרכים) לכן. (למשל, כך גם בתחום החינוך, מדיניות מכוונת

. בכל הקדנציות כמעט ולא הייתה מדיניות ארוכת טווח). "איציק דדוש" (ות היה מושקע יותר בחינוךמדיני

' לקונה'ב. כן הייתה מדיניות בנושא תכנון ובנייה) שאבי(אצל תמיר .  תחום החינוך-במיוחד בנושא חשוב 

ווחים הקצרים בט, המנהלים יוצקים את התוכן שלהם בחלל שנוצר, שנוצרה כתוצאה מחוסר מדיניות

לאחר , אצל בוכובזה נקבעה המדיניות בסוף הקדנציה. וקובעים בעצם את המדיניות הרלוונטית, והבינוניים

  ). ד יעקב נחום"עו" ( שנים28

ניסיתי פעם לעניין את המועצה . אין החלטות של מדיניות במועצה"ש, ראש העירייה לשעבר הבהיר

כי , קשה לקבוע מדיניות"ש, כמו כן נאמר). ד יצחק בוכובזה"עו" (ןאבל את אף אחד הדבר לא עניי, במדיניות

המדיניות ממשיכה את זו שנקבעה ", וכי) ד הלל קורנפלד"עו" (התקציב בקושי עונה על הדרישות השוטפות

" בתקופתו של תמיר שאבי לא הוגדרה מדיניות בכתב"שגם , צוין). יובל אמיר" (אך היא אינה כתובה, בעבר

במועצת ). "ד עוזי אהרון"עו" (היום זה בתחילת הדרך, המדיניות בעבר הייתה מאוד לא ברורה). "יעופר בוז(

הדבר זכור לי כסגן ראש . כן הייתה ישיבה כזאת בדרג המקצועי, העיר לא הייתה ישיבה בנושא מדיניות

"  קבע למנהלים)בוכובזה(פי מדיניות ומטרות שראש העירייה -על, אז נקבעו יעדים לכל מחלקה, עירייה

 הייתה תחושה שהמערכת הולכת -בוכובזה לדעתי הגיע עם חזון בשתי הקדנציות הראשונות ). "ליאת שוחט(

להקמת שכונה , להרחבת דירות, הביא לשדרוג דירות מגורים, יהודה לעיר-הוא הפך את אור. לכיוון כלשהו

דרך ). "ננה חן" ( וחוסר מחויבות לחזוןאולם עם הזמן חלה התדרדרות. חדשה והביא אוכלוסייה חזקה לעיר

הוא רואה את האופק וחותר אליו בקבלת . קבלת ההחלטות אצל בוכובזה הייתה מונעת מתוך חזון

היה . האורבני הנוכחי-ההחלטות היו קשורות בפיתוח העיר ובהתרחבותה באזור הגיאוגרפי. ההחלטות

ת וגם את ההתנהלות בכל הרמות של העיר מתוך זה הוא גזר את ההחלטו. חשוב לו לספח עוד שטחים

, הוגדרה אצלו מדיניות בכתב)... לגבי שטח מריבה קטן יחסית' יהוד'ו' נווה מונוסון'מאבק איתנים מול (

בתחילת הקדנציה הוא .  של מטרות ויעדים שהעירייה מציבה לעצמה-לפחות ברמה של תחילת שנת עבודה 

.  בתקציב התקבלו החלטות שנבעו מבסיס התקציב בשנה קודמת...הוציא אפילו חוברת של מטרות ויעדים

" הוא היה שגרתי, התקציב היה מכוח האנרציה. לא היו שינויים בולטים בתקציב בהתאם למדיניות חדשה

  ). עופר בוזי(

. שהוצב על כל דלת של העובדים והוצג בתחילת הקדנציה, לבוכובזה היה חזון העיר"ש, צוין

אך התהליך לא התקדם כי , בוכובזה ניסה להעביר ניהול לפי יעדים. ה מאוד ברורההמדיניות אצלו היית

ד הלל "עו"  (בקדנציה הקצרה עדיין קשה לקבוע מדיניות ויעדים, כיום... החיים היו חזקים יותר מכל תכנון

בים תוש: "כגון(ניתן להתרשם מסיסמאות כלליות והצהרתיות , 2006משנת , מעיון בחזון זה). קורנפלד

ומחוסר ) וכדומה" חלוקה צודקת של משאבי העירייה לטובת כלל הציפיות והמאוויים", "מרוצים וגאים

 טיפול -' כיבוי אש'כראש עירייה חדש עבדתי ב:  "לדבריו של ראש העירייה המכהן, כיום. בקווים מנחים

לא היה הזמן . ' המדינה וכדמבקר, ה הסתובב בעירייה"יאח, גירעון גדול, בעירייה היה חשב מלווה. במיידי
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 זה מה -חינוך ופיתוח העיר : אצלי החלטות נעות בשני כיוונים. והמקום לעיצוב מדיניות בצורה מסודרת

בתקופת הבחירות ראש העירייה פועל , ולהערכתם של המרואיינים השונים). דוד יוסף" (שהציבור דורש

  . ליישם את המדיניות הזו במשנה מרץ

' יהודה לרעננה-להפוך את אור': יש לו חזון. לדוד יוסף אין מדיניות מנחה"יום שכ, התפישה היא

ראש העיר החליט להקים , לפני מספר חודשים): בקבלת ההחלטות ובביצוע(אין חשיבה מערכתית )... העיר(

הוא השקיע הרבה כסף . כשהמקום היה מיועד בעתיד להיות בית ספר תיכון, סוללה עם גינה מול העירייה

דוד יוסף ). "ננה חן" (כנראה כבר יוחל בהקמת בית ספר, כשבעוד שנה) תשתית מים, צמחייה, ספסלים(

ליאת " ( מטרות יומיות–אלא מטרות לטווח קצר , הוא לא קובע מדיניות. קובע מטרות והמנהלים מיישמים

ת ולפעול בחשיבה שהו לקבוע מדיניו-שבתקופתו של ראש העירייה הקודם נעשה ניסיון כל, נראה). שוחט

בתוך חודשיים הכנו תוכנית אב עירונית : "בתחילת הקדנציה נעשו מספר צעדים בעניין זה. אסטרטגית

בעת ביצוע המחקר לא ). תמיר שאבי" (מעולם לא היה כזה דבר קודם לכן. שייצגה את המדיניות שלי

  .ם השוניםאובחנה מדיניות המנחה את הפעילות העירונית ואת מקבלי ההחלטות בדרגי

  

  ברק-בני 4.5.1.2

ונראה שהדבר מאפיין את ההתנהלות , ברק מתנהלת ללא מדיניות המנחה את החלטותיה-עיריית בני

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים50% - מהנבחרים ו55.6%. העירונית בשנים האחרונות

ממוצע בקרב כלל המרואיינים  הוא ה" (לא ברורה"המדיניות האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות כ

" קו מנחה להחלטות" מהמנהלים מעריכים את המדיניות כ16.67% - מהנבחרים ו22.56%). 52.78%

ובעבר ראש העירייה כיהן , כי מאחר ואין מצב שראש עירייה יכהן בשתי קדנציות רצופות, נראה". בינונית"כ

לא ניתן לקבוע מדיניות לטווח ,  )סידים והליטאיםפי הסכם רוטציה בין הח-על( אפילו רק חצי קדנציה 

ניסו לקבוע מדיניות וניסו לקשור בין התקציב "בעבר . ארוך ולפעול בגישה של קבלת החלטות אסטרטגיות

כך לתכנן תוכניות כשאתה צריך להילחם בגירעון -אולם בעיר שהייתה עם גירעון קבוע לא ניתן כל, לתוכניות

מעולם לא הוצגה , פעם נקבעה מדיניות בעירייה-לא נראה כי אי). בינסקי'רזיעקב וי" (השוטף ולשרוד

 כל מחלקה –אין מדיניות מותווית . כמעט ולא היו דיונים בנושאי מדיניות"מדיניות בפני מועצת העיר ו

, )יעקב סולר" (אב-אצל קרליץ היה תיאום ציפיות והכנת מצגות ותוכניות. 'בחלקת אלוהים שלה'עובדת 

  . שנתית- לא נקבעה מדיניות מנחה ורבאולם

לא ", )יעקב אשר" (לא נקבעה מדיניות מנחה בצורה מסודרת"כי , מוסכם על כמעט כל המרואיינים

לא הוגדרה מדיניות מנחה בתחומים "ו) גבי כהן" (נקבעה מדיניות ארוכת טווח כמנחה את ההחלטות

אין ). "רחל שרמר" (מטרות ויעדים, כניות עבודהאין גם עבודה לפי תו. ודאי שלא בדרג הפוליטי, השונים

). הרב אלי דדון" (רוב ההחלטות הן החלטות מקצועיות, למשל, ברווחה. מדיניות כתובה בתחומים השונים

דובר על דגשים ) 2003שנת (בתחילת הקדנציה  ) אך(, אין מדיניות"שאמנם , הערכת המרואיינים היא

כי אמנם , ההערכה היא). הרב נתן צבי הכהן" (חזות העיר-ה החיצוניגינון ושיפור המרא, בנושאי תברואה

המדיניות לא "וש) שושנה גולדפינגר" (לא נקבעה מדיניות מוצהרת בתחילת הקדנציה על ידי ראש העירייה"

אשר הצהיר עליהם בתחילת הקדנציה , יודעים את הדגשים של ראש העירייה) כולם(אבל , נקבעה בכתב

ולדבריו של ראש ). אברהם טננבוים" (שיפור תברואה. 3ריבוד כבישים . 2גינון . 1 :ולכל אורך הדרך

כדי להגדיר להם את , בחודשיים הראשונים עשיתי ישיבה עם כל מנהלי המחלקות מדי יום: "העירייה

לשים את הדגש שהיא , לכן, צריך. ברק היא עיר מרובת ילדים-בני). "יששכר פרנקנטל" (הכיוון והתפישה

והדבר משקף , כמעין החלטות של מדיניות, הדברים גם נקבעו בהחלטות מועצה. יה עיר נקייה עם גינותתה

 -המדיניות הוגדרה במצע של ראש העירייה ). "הרב מרדכי טרוייבע" (את דעתם של מספר חברים במועצה

הוגדרה . יצונייםנסגרו התמיכות השונות לגופים ח", וברוח זו, "לספק את טובת הציבור ואת טובת העיר
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בסוף הקדנציה היא . המדיניות לא הוגדרה בכתב.  ולא לספק רצון של סקטורים בודדים-טובת הציבור 

  ). מלכה לב" (כך ברורה-כשבארבע השנים הראשונות היא לא הייתה כל, יותר ברורה

, יניותמדיניות הובאה לדיון ולהחלטות בתחילת הקדנציה והתקבלו החלטות בנושאי מד"כי , נטען

ד בצלאל "עו" (הציבור לא קיבל בסופו של דבר את מה שצריך. אך ההחלטות לא בוצעו לפי רוח הדברים

, ראש העירייה לא הגדיר בתחילת הדרך מהן המטרות ומה הוא רוצה להשיג"ש, הובעה גם ההערכה). נתן

בספר ). יין מקומימרוא" ( מה קורה פה-משום שלא הבינו לאן הוא מוביל , והדבר היה חסר למנהלים

כי במהלך שנת , ראוי לציין.  לא מופיעה מדיניות ומטרות מרכזיות של העירייה2008התקציב לשנת הכספים 

בשנה "ש,  עברה הנהלת העירייה הנחייה מקצועית בנושא הכנת תוכניות עבודה ותקציב ונראה2008

הרב " ( ניסיון לגבש מדיניות מסוימתובתוך זה נעשה, האחרונה יש ניסיון ללמד את נושא תוכניות העבודה

  ).אלי דדון

  

   מבשרת ציון 4.5.1.3

ונראה שהדבר מאפיין את , המועצה המקומית מבשרת ציון מתנהלת ללא מדיניות המנחה את החלטותיה

, אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים50% - מהנבחרים ו75%. ההתנהלות המקומית בשנים האחרונות

הממוצע בקרב כלל " (לא ברורה"ת האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות כמעריכים את המדיניו

קו מנחה " מהמנהלים מעריכים את המדיניות כ50% - מהנבחרים ו25%). 62.50%המרואיינים הוא 

כלל -בדרך"ש, ושהדבר נובע מהעובדה" אין מדיניות במועצה"ש, התחושה היא". בינונית"כ" להחלטות

המדינה . ואין ראייה לטווח הארוך) מתוך הכוונה להיבחר(יא לטווח קצר ברשויות מקומיות הראייה ה

. מתוך ראייה פוליטית, ההחלטות הן לטווח קצר, כן-על. מקצה מעט משאבים לחשיבה לטווח ארוך

אין מספיק השקעה בתכניות . המטרות הן לטווח של סיום הקדנציה ולהשארת חותם של ראש הרשות

 מערכת -אין תכנון ברמה של תחזוקה , אין השקעה לטווח ארוך בחינוך, תידשיתכננו את העיר לע, מתאר

, שבא לבחון ריבוד כבישים לפי תכנית ארוכת טווח, אני לא מכיר מכרז ברשויות קטנות. למשל, הביוב

החלק הפוליטי בא לידי ביטוי בשיקול ). "'ד מוטי ברקוביץ"עו" ('שימוש במבני חינוך בשכונות מזדקנות וכדו

  ). ד דני עזריאל"עו" (דעת ובקביעת המדיניותה

לא הוגדרה , לא נקבע חזון, לא נעשה" זהו דבר ש–שקביעת מדיניות במועצה , הגישה הרווחת היא

אף פעם לא . אלא עם אופק של קדנציה ובחירות, ההחלטות אינן אסטרטגיות). "כרמי גילון" (מדיניות בכתב

" לא זכור לי שקבעו יעדים, אין דיווח על עמידה ביעדים, ות מנחהאין מדיני. כתבו חזון בהנחיה ניהולית

המצב הכספי לא משאיר מקום לתכנון להכנת . כבר למעלה משלוש שנים אין מדיניות). "עירית שורק(

התקציב לא מוכן . אין דיונים בנושא, אין תהליך של הכנת תכניות עבודה. והתקציב מיועד לשוטף, תכניות

לא נקבעו יעדים לשנה הקרובה והדרג המקצועי איננו ... אין תכניות לטווח הארוך והקצרבצורה מקצועית ו

ספר התקציב לא מציב מדיניות שממנה ניתן לגזור ). "אלי מויאל" (משותף בקביעת המדיניות של המועצה

בהקדמה לספר התקציב יש התייחסות לתכנית ההבראה . יעדים ולבחון האם ההחלטות מתקבלות בהתאם

הדרגים ). "ניר גולן" (עבודה לפי יעדים ומדיניות-אין תכנית.  הצורך בהגדלת הכנסות וצמצום הוצאות–

בלי צורך להתחשב , שיש בה מדיניות המנחה את פעילותם, המקצועיים פועלים לפי תכנית פיתוח קיימת

, תכניתהדרגים המקצועיים מדווחים על ההתקדמות בביצוע ה. בהחלטות חברי המועצה בכל נושא

" היום המדיניות היא לעמוד בתכניות ההבראה. כשהמליאה מינתה מתוכה ועדה לפיתוח ומנוף מבשרת

  ). שוקי קלפוס(

היה דיון בנושא ויצא ", ד עזריאל נעשה ניסיון כלשהו לקבוע מדיניות"שבתקופת כהונתו של עו, צוין

והתקציב , התקציב כונסו כל המחלקותלקראת גיבוש . נייר מסודר כהנחיה להתנהלות הפנימית של המועצה

לפני לא . שהראתה איך המדיניות קובעת תקציב, הועברה סדנא למנהלים. היה ביטוי לקביעת המדיניות
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. ניסיון דומה היה גם בתקופת כהונתו של כרמי גילון). ד דני עזריאל"עו" (הייתה מדיניות למועצה

, אחרי חצי שנה של כהונתו של כרמי גילון. ה שנתיתהמדיניות נקבעת במסגרת תכנית חומש ותכנית עבוד"

. אולם לא נקבעה מדיניות למועצה, על תכנית בנייה אסטרטגית למועצה) במועצה(הובאה הצעה לסדר 

כרמי גילון ניסה לבצע הליך של ). "יורם שמעון" ('לכבות שריפה', 'השלוף'בשיטת ) לכן(החלטות מתקבלות 

לא שיתפו בתהליך את . לקבוצות ונרשם חזון) התושבים(התחלקנו . םתהליך אסטרטגי בשיתוף התושבי

אך לא עשו , שעלה גם כסף, גובש חזון). המקצועית(' השפה' הם לא הבינו את –האוכלוסייה הוותיקה בישוב 

לפני : " נעשה ניסיון לקבוע מדיניות2006גם בשנת ). זהבית אורלב" (אין כיום מדיניות מכוונת. אתו דבר

התכנית . אב במספר תחומים בוועדות שונות-ם התנהלה מערכת של דיונים אסטרטגיים ותוכניותכשנתיי

, החומר מהדיונים כתוב. תרבות, פיתוח, תחבורה, חינוך: כגון,  השנים הבאות בנושאים50 -נועדה ל

  ). אריה שמם"(שמירה על צביון כפרי מקומי: והמדיניות היא

, ברורה, קבלת החלטות ומתנהלת לאור מדיניות מנחהלא נראה שהמועצה המקומית מ, אולם

מתאר את קבלת , ידי מספר מרואיינים-מאפיין מרכזי אשר הועלה על, לכן כנראה. מוסכמת ומכוונת

', השלוף'החלטות מתקבלות בשיטת ). "זהבית אורלב" (שום דבר לא מתוכנן. 'שליפות'של "החלטות בדרך 

'? איך יראו את ההחלטה מחר': תוך כדי שאלה, לטות הן לטווח קצרההח). "יורם שמעון" ('לכבות שריפה'

למרות שכשהייתי אחראי על הפיתוח יזמתי תכנית מתאר וניסיתי לתת פתרונות גם , אין תכנון לטווח ארוך

בעוד שצריך לדעת , שכשהיה שפע החליטו בפזיזות מסוימת, ישנן מועצות). "חביב לוי" (לאזורים נידחים

, החלטות התקבלו בלי להסתכל לטווח ארוך. לעצור ולהשאיר יתרות לתקופה שאין)  שפעגם בשנת(מתי 

חלק ... השקעה לטווח קצר היא לדעתי טעות.  מלחצים פוליטיים וציבוריים–בראיית הטווח הקצר 

. מתקבלות לעתים בפזיזות ולא משיקולים מקצועיים) למשל, תאגיד ביוב ומים(מההחלטות שהן גורליות 

 עובדים 400 -והשתתפות המועצה בהוצאות פנסיה של כ,  לקופת המועצה30% - בהפסד צפוי של כמדובר

היום אני חושב שיש מדיניות ": לפי סגן הממונה על המחוז במשרד הפנים). אלי מויאל" (בעיריית ירושלים

  ).יעקב דהן"  (זה התחיל אצל כרמי גילון בעיקר בנושא חינוך. כלשהי במבשרת ציון

 החלה המועצה המקומית מבשרת ציון בתהליך של הכנת 2009במהלך חודש ספטמבר : הערה

במהלך ראשוני ). בליווי מקצועי של כותב עבודה זו (2010תוכניות עבודה מקושרות תקציב  לשנת העבודה 

התהליך החל בהשתתפותם של . של התהליך גובשה מדיניות ראש המועצה וקווים מנחים למנהלי המחלקות

בכל תחום פעולה ,  ועדת הכספים במועצה והסתיים  בקביעת יעדים ותוכניות עבודה מתוקצבותחברי

תוכנית העבודה . ידי המנהלים בפורום שכלל נבחרי ציבור-התוכנית הוצגה על. ברשות המקומית

  .לאחר אישורה במליאת המועצה, המתוקצבת צפויה להוות בסיס לקבלת ההחלטות בשנת העבודה הבאה

  

 בקרב המנהלים 53.33% - בקרב הנבחרים ו69.44%:  כללי של הערכת המדיניות ברשויות החלשותסיכום

 בקרב הנבחרים        14.81%בעוד שרק , "לא ברורה"תופשים את המדיניות המנחה את קבלת ההחלטות כ

  ". ברורה מאוד" בקרב המנהלים מעריכים את המדיניות כ11.11% -ו

  

  

  ":איתנות"ת מדיניות ברשויות מקומיו

הקצאת , מסמכי מדיניות  בנושא תכנון) המקומית(כשיש לרשות : "לפי מנהלת מחוז במשרד הפנים

כך גם כשיש היסטוריה ורציפות של מדיניות . זה בא לידי ביטוי בהחלטות טובות יותר', מקרקעין וכדו

כשלהחלטות (ברוח המדיניות החלטות , בעיריות חזקות יש מדיניות... יחד עם מינהל תקין, שנבחנה ועובדת

. תוכניות עבודה ברוח המדיניות ותוכניות חומש, )הנוגדות את המדיניות ישנם הסברים לגופו של עניין
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ולפי פקידים ). גילה אורון" ( כולם יודעים שיש כללי משחק-מדיניות מאוד עוזרת למקבלי ההחלטות 

ברשות . של הרשות להחלטות שמתקבלות בהבמחוז מרגישים שיש קשר בין המדיניות : "בכירים אחרים

סמי " (יש מדיניות שמנחה את ההחלטות וזה בא לידי ביטוי בתוכניות עבודה מקושרות תקציב, איתנה

ספר התקציב הוא קו , כרשות חזקה, באשדוד): "לשעבר(ל עיריית אשדוד "לפי מנכ). תלאוי  ונשאת כיוף

בעיריית אשדוד . חודשים צריכה לאשר שינוי בתקציבועדת הכספים בכל שלושה . מנחה לקבלת החלטות

  ).יגאל צדוק' דר" (המדיניות כקו מנחה להחלטה היא מאוד ברורה

  

  ציונה-נס 4.5.1.4

אך לא , לפי תוכניות עבודה ותוכניות חומש, ציונה מתנהלת לאור קווים מנחים של ראש העירייה-עיריית נס

, אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים85.71% -חרים ו מהנב100%. ניתן היה לראות מדיניות כתובה

הממוצע בקרב כלל " (מאוד ברורה"מעריכים את המדיניות האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות כ

". בינונית"כ" קו מנחה להחלטות" מהמנהלים מעריכים את המדיניות כ14.29%). 92.86%המרואיינים הוא 

המדיניות מנחה את מקבלי ההחלטות והיא התקבלה גם "ש, הבקרב חלק מהמרואיינים השונים יש תחוש

: ציונה המדיניות היא-נס"ב). שלמה אליהו" ('עם הפנים לתושב': הדגש המרכזי הוא. בישיבות מועצה

בתחילת קדנציה "ש, צוין). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (כדי למשוך אוכלוסייה חזקה, פיתוח והשקעה בחינוך

במועצה התקבלה גם החלטה על ... ות וחברי מועצה מצליחים להשפיע בנושא זהיש דיונים בנושאי מדיני

כל שנה ). "ד שאול רומנו"עו" (העבודה בעירייה היא לפי תכנית חומש"ונראה ש, )יעקב חורש" (תכנית חומש

יש ספר . יש גם נושאים שמתווספים לתכנית העבודה, לפי הצורך.  שנים ולשנה5 -נעשית תכנית עבודה ל

וממנה , התקציב הוא תכנית העבודה ברמה האסטרטגית של המועצה. ניות עבודה ובו מופיעה המדיניותתכ

המדיניות הועברה לידיעת .  תרגום המספרים לשפת המלים–נגזרת תכנית העבודה של הדרג ביצועי 

 5 - למה ששימש בסיס לתכניות, לאור משאל העם שנעשה באשר למה התושבים רוצים בכל נושא, התושבים

- האישור של תכניות העבודה השנתית והרב). "עמיקם נגר" (ח ביצוע"לתושבים יוצא גם בכל שנה דו. שנים

העירייה ... משמשים כמסגרת לקבלת ההחלטות ולהתנהלות בעתיד, יחד עם אישור התקציב, שנתית

  ). יהודה-דורית בן" (שנתיות-מתנהלת לפי תכניות עבודה שנתיות ורב

אין קביעת יעדים  והמדיניות מובנית "ש, ועצה לא קיימה דיון בנושא מדיניות ונטעןיחד עם זאת המ

, כתוצאה מסקר התושבים. שהובא לאישור המועצה, מדיניות לא נכתבה כמסמך מחייב. מהביצוע בשטח

. אך התוכניות לא הובאו לאישור המועצה ולא נקבעו לוחות זמנים, המנהלים התבקשו להכין תכניות חומש

יש נושאים ). "רינה קטיף" (פה והמנהלים מכירים אותה-אך נאמרת בעל, דיניות אמנם איננה כתובההמ

ובהתאם , אם ראוי שהעירייה תאמץ רעיון כזה או אחר, שראש העירייה מבקש את חברי המועצה לשקול

ד שלומית "עו(" אני לא זוכרת דיון ספציפי בנושא מדיניות מלבד הדיון בתקציב) אולם. (לכך הנושא מתקדם

המדיניות . מעולם לא היה דיון בנושא מדיניות ולא התקבלה החלטה בנושא מדיניות). "כהן-מנדלמן

-מדיניות שנס, יש למשל. לא זוכרת דיון בנושא מדיניות). "סמדר אהרוני) (ידי ראש העירייה-על" (הוכתבה

יש . לא זוכרת דיון בנושא מדיניות ").יהודה-דורית בן" (והנושא גם נדון במועצה, ציונה היא עיר ירוקה

ורווחת ' עם הפנים לתושב'העירייה היא : כמו למשל, נושאים שיכולים להיות כלולים בנושאי מדיניות

 כמעט כל יוזמה או פרויקט בנושא החינוך זוכים לתמיכה -חינוך .  זה מרחף מעל כל ההחלטות–התושב 

.  המצוינות היא דבר מובנה בכל המהלכים של העירייה-ר החשיבות לשמה הטוב של העי. בסדר עדיפות גבוה

דיונים , יש בקרה בכל נושא, יש רמה גבוהה בעשייה השוטפת. המצוינות היא נורמה בהתנהלות העירייה

מעולם ). "דליה אלירז" (אך לא היה דיון בנושא מדיניות, )המינהל הוא מאוד נכון(מעמיקים והפקת לקחים 

לא היה דיון "ש, ונטען גם). יצחק הפנר" (כמו שיכון זוגות צעירים וכדומה,  מדיניותלא התקיים דיון בנושא

, מחזיק התיק צריך לכוון את המדיניות שלו בתחום עליו הוא אחראי. ולא צריך להיות) מדיניות(בנושא 
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ן מעיון בחוברת תוכניות עבודה של העירייה נית). שחר רובין" (לאחר שקבל סמכויות מראש העירייה

אולם היעדים בכל , ל מפרט מטרות מרכזיות לעבודת העירייה בתחומים השונים"כי המנכ, להתרשם

  . התחומים הם כלליים מאוד ואינם מדידים

  

  נתניה 4.5.1.5

ולפי תוכניות עבודה מקושרות , עיריית נתניה מתנהלת לאור מדיניות וקווים מנחים של ראש העירייה

אשר רואיינו ,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו75%. לטות העירוניותהמהוות בסיס לקבלת ההח, תקציב

הממוצע בקרב " (מאוד ברורה"מעריכים את המדיניות האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות כ, במחקר זה

". בינונית"כ" קו מנחה להחלטות" מהנבחרים מעריכים את המדיניות כ25%). 87.5%כלל המרואיינים הוא 

 בגיבוש מדיניות וקווים מנחים של ראש 2003-2002בשנים ) כיועץ פרטי( לעירייה כותב מחקר זה סייע

כבסיס להכנת תוכניות עבודה מקושרות , העירייה ובהצבת מטרות ויעדים עירוניים במינהלים השונים

העירייה פועלת עד היום לאור . אב עירונית בתחומים העיקריים-כבר אז הייתה בעירייה תכנית. תקציב

הם תלויים על , המופיעים בפתח ספר תוכניות העבודה והתקציב, ות וקווים מנחים של ראש העירייהמדיני

בכל תחומי הפעולה נקבעו יעדים . הקיר במשרדי העירייה והם מנחים את מקבלי ההחלטות ברמות השונות

ת העירייה מבקר המדינה משבח א. כבסיס לקבלת ההחלטות התפעוליות ולהכנת תוכניות העבודה, מדידים

דוחות על הביקורת בשלטון (על גיבוש מדיניות כוללת והכנת תוכניות אסטרטגיות בתחומי תכנון רבים 

גם אם היא לא הובאה , )דב כץ" (המדיניות מנחה את הפקידות הבכירה"כי , מוסכם). 2008המקומי לשנת 

דיניות והשפעתה על קבלת הנחיית המאת . אלא במקרים ספורים בלבד, לדיון או לאישור במועצת העיר

  ):21תרשים ( ניתן לתאר בתרשים הבא    ההחלטות

  

  

  

ונראה שחברי המועצה אינם נחשבים , למדיניות העירונית יש משמעות רבה בקרב הפקידות הבכירה

המדיניות היא החסם העיקרי לכל מיני דרישות "ש, התפישה היא. לגורם האמור לדון בה או לאשרה

ולא לדיון בין , המדיניות מובאת רק כדיווח לקבלת הסכמה במועצה. דתיות בסוגיות שונותפוליטיות נקו

מעולם לא היה דיון בנושא מדיניות ולא נעשה ניסיון לגבש מדיניות עם חברי ). "פול ויטל" (חברי המועצה

אה לדיון לא הוב). "ד שלמה רוזנווסר"עו" (חברי המועצה לא שותפים בקבלת החלטות מדיניות. המועצה

 שמאשר -כמו החלטה על תקציב . אלא רק באופן עקיף, שום החלטה על מדיניות, באופן ישיר, בעירייה

" חברי המועצה לא מרגישים שותפים בקביעת מדיניות ברמת המועצה). "הרצל קרן" (בעקיפין את המדיניות

הם רואים את .  פסיביתבצורה) קביעת המדיניות(חברי המועצה שותפים לעניין ). "הרב משה לחובר(

לא היו דיונים ). "צביקה רק" ( הם שואלים שאלות על התקציב שפתאום קיבל תזזית-המוגמר דרך התקציב 

בגלל ,דיון בנושא מדיניות איננו דבר רצוי ואיננו תכליתי"ש, והטענה היא אפילו, "במועצה בנושאי מדיניות

ד "עו" (מדיניות מעולם לא אושרה פורמאלית במועצה. ותישיבות מועצה  צריכות להיות ענייני. מגוון הדעות

. אב לחינוך-תוכנית', עיר ללא אלימות': "דוגמאות לנושאי מדיניות שהובאו לאישור המועצה). נו'יורם ז

כך גם ). דב כץ" (אלא רק אישרה את ההצעה של מינהל החינוך, אולם המועצה לא דנה בפועל בנושאים הללו

המיתוג הוא ). אמנם החזון לא שונה(לאחרונה נעשה ניסיון למתג את העיר מחדש   "".מיתוג העיר"בנושא 

אנחנו . זה משפיע על התכנון והביצוע בסדרי העדיפויות והאסטרטגיה של העיר. בדגש על ספורט ועל תיירות

  . בכדורגל חופים₪  מיליון 3.5משקיעים כל שנה 

הנחיית הפקידות 
  ירההבכ

מדיניות ראש 
  העירייה

הכנת החלטות 
  לאישור המועצה
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לא היה דיון ) ובפועל(, א לאישור התקציבאל, לאסטרטגיה, חברי המועצה לא שותפים למיתוג

שראש העירייה קובע את המדיניות ואיננו צריך , היא, במובן זה, הגישה". במועצה על המיתוג של העיר

" יש לו יכולת יותר משר במדינת ישראל. ראש העיר נבחר ועושה מה שהוא רוצה. "להביאה לדיון במועצה

ניתן למצוא ,  של חברי המועצה להשפיע על קביעת המדיניותביטוי לתחושת חוסר היכולת). צביקה רק(

מינוי ממונה קבוע להיכל : "בדיון בישיבת מועצת העיר בהצעה לסדר של חבר המועצה אבי ללום בנושא

לא יכול להיות שאנחנו כחברי מועצה קובעים מדיניות ולא דואגים ליישם : "לדבריו של ללום". התרבות

ישיבת מועצה " (אנחנו כחברי מועצה לא קובעים מדיניות: "הוסיף, סרוסי, צהחבר המוע". אותה בהחלטות

" ידי המועצה-המדיניות שהובלה ונקבעה הייתה על, למשל, בחוק החזיר"ש, יחד עם זאת נטען). 7/9/08

הדרך . "על ראש העירייה קביעת מדיניות" לכפות"שהמועצה הצליחה , כן צוין-כמו). הרב משה לחובר(

בהיעדרה (אחד במועצה -העברתי החלטה פה. כמו למשל בחינוך, שנות מדיניות היא הצעות לסדרהנוספת ל

. מטרות לשדרוג החינוך בעיר, תקציבים, ז"שהעירייה חייבת להגיש למועצה תכנית עם לו) של ראש העירייה

גרות בשנה  על העלאת מספר הזכאים לתעודת ב–ראש העירייה נאלצה להגיש תכנית מפורטת עם יעד ברור 

זו פעם ראשונה שמועצת העירייה הכתיבה לראש . המשמעות הכספית לכך היא מרחיקת לכת. 2%-ב

  ). הרצל קרן" (יום אחר-העירייה סדר

פיתוח הים , )לא עיר הפשע(המלחמה על התדמית "המדיניות בנתניה היא , לפי אנשי משרד הפנים

שסירבה להתראיין למחקר (ראש העירייה ). ונשאת כיוףסמי תלאוי  " (ודרום נתניה ולקבל אוכלוסייה חזקה

כבסיס כלכלי (פיתוח התעשייה בעיר : מדיניות בשני נושאים עקרוניים, כבר בתחילת כהונתה, הובילה) זה

לאור מדינויות אלו התקבלו . ועידוד אוכלוסייה מבוססת להתגורר בעיר) לפיתוח בעתיד של החינוך בעיר

הקל על הליכים ביורוקרטיים בטיפול ביזמים המתכוונים לפתח תעשייה בעיר ל: כגון, החלטות מתאימות

המדיניות להביא ). "בהן שני חדרי שירותים(ובניית דירות גדולות ) כולל להקים מחלקה שתטפל בנושא(

כאופוזיציה תמכתי בקדנציה הראשונה . הייתה צודקת, על חשבון ההשקעה בחינוך, תעשייה וכסף לעיר

כך גם בהחלטה לבנות . ואז ניתן יהיה להשקיע גם בחינוך, כדי שיהיה כסף, שייה ותשתיותלהשקיע בתע

שלאחר שהעיר תגיע לאיזון , לאחר שראש העיר התחייבה, אולם. דירות גדולות ולהביא אוכלוסיות חזקות

 –'  וכדוטיילת, היא גם טענה שהצלחות פיסיות כגינון. היא לא עשתה זאת, אז היא תשקיע בחינוך, כלכלי

,  שהיא לא עמדה בהבטחות שלה והתחושה היא-הבעיה ). ולא החינוך(זה מה שיביא בהמשך קולות 

  ).הרצל קרן" (שהחינוך בעיר לא מצליח

  

  שוהם 4.5.1.6

המנחה את , ברורה ומוסכמת, מגובשת, טווח-פי מדיניות ארוכת-המועצה המקומית שוהם מתנהלת על

  100% - מהנבחרים ו100%. את ההתנהלות המקומית מאז הקמתהונראה שהדבר מאפיין , החלטותיה

מעריכים את המדיניות האמורה להנחות את מקבלי ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה, מהמנהלים

סמי תלאוי  " (בשוהם יש מדיניות של מצוינות ואיכות חיים", לפי אנשי משרד הפנים". ברורה מאוד"כ

אנחנו לא מקבלים החלטות פופוליסטיות בלי חשיבה לטווח "ש, ועצה היאוהגישה של ראש המ). ונשאת כיוף

זה קורה ,  זהו אחד המשתנים שגורם לאיזון תקציבי–. יש מדיניות לא להכניס את המועצה להלוואות. ארוך

במדיניות . 'לא משעבדים את העתיד למען ההווה': המדיניות היא. כבר כמה קדנציות וזה לא שאין צרכים

" יש עקרונות המנחים את העבודה בתחומים שונים וקובעים סדרי עדיפויות בצורה ברורה מאודהמועצה 

). ישראל שטרסברג" (התנהלות המועצה היא לפי המדיניות והיעדים המרכזיים שנקבעו). "גיל לבנה(

  ). תמיר פוגל" (המדיניות מופיעה בספר התקציב ומנחה את התנהלות המועצה"

אלה אינן .  פועלים במאקרו ומתוך המאקרו נגזרות ההחלטות–. יש חזון, אב-יש תכנית"במועצה 

הכל נעשה , באישור תכניות בנייה והתנהלות מול קבלנים. יש כיוון וההחלטות מובנות. הוק-החלטות אד
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איכות : היו הרבה דיונים בנושאי מדיניות). "ד לירון רז"עו" (בהתאמה לצביון היישובי ולתכנית האב

"  לאן ואיך הולכים–היו דיונים אסטרטגיים במועצה . ספורט ועוד, תחבורה, תרבות, חינוך, ינויב, הסביבה

מעיון במסמכים פנימיים של המועצה ניתן להתרשם מתהליך הכנת תוכניות עבודה ). 'גלעד רבינוביץ(

 בישיבת ממשיך בהגדרת יעדים,  בהגדרת יעדים ומטרות לשנה הקרובה-המתחיל בישיבת הנהלה , ותקציב

, 2007ז להכנת תוכניות עבודה לשנת "לו(מועצה ומסתיים באישור תוכניות העבודה והתקציב המועצה 

תכנית : " בנושא25/12/07דוגמא לדיון אסטרטגי ניתן לראות בישיבת מועצה מתאריך ). ל המועצה"מנכ

 הכנת תכנית –הדנה בהיערכות המועצה לשילוב הגיל השלישי בקהילה , "אסטרטגית לגיל השלישי

 - יש כ, כעיר צעירה, בשוהם(אסטרטגית לאוכלוסייה מבוגרת והיערכות המועצה לשילוב קשישים בקהילה 

בדיון בנושא זה ניכרת היערכות מוקדמת של המועצה לטווח הארוך  –).  בארץ12% - קשישים ביחס לכ3%

, ישיבת מועצה(וסייה  למרות חוסר הדחיפות בו והאחוז הנמוך של הקשישים בקרב האוכל, )מאוד(

25/12/07 .(  

ההחלטות ", )קובי בנדלק" (אב למועצה במספר נושאים-היה דיון על תכנית"ש, הגישה הרווחת היא

המנהלים שותפים בגיבוש . מתקבלות במסגרת היעדים שנקבעו והן נגזרות מהיעדים ומתכניות העבודה

, הובהר). מתניהו אנגלמן" (הספר-ה ולמנהלי בתיוספר תכניות עבודה מועבר לכל העובדים במועצ, המדיניות

 לא השתתפו 4,  חברי מועצה11מתוך "ש, וצוין, שגם חברי המועצה שותפים מלאים בגיבוש המדיניות

בישיבת מועצה מיוחדת הביא ראש ). 'גלעד רבינוביץ" (מרצונם באף חלק מהעשייה של קביעת מדיניות

ל המועצה סקר את היעדים "מנכ. פיתוח ועצמאות כלכלית, נוךחי, קהילה: המועצה את מדיניותו בתחומים

והמנהלים השונים סקרו את היעדים ותוכניות העבודה בתחומי הפעולה העיקריים , המרכזיים של המועצה

  ).28/11/06פרוטוקול ישיבת מועצה (

.  שנים ואפילו ליותר10 -אב ל- תכנית–יש מסמכים של מדיניות "ש, התפישה המקובלת היא

, אולם גם משרדי ממשלה לא מובילים מדיניות או משנים אותה. 'באיכות הסביבה וכדו, בחינוך, בהנדסה

" ההחלטות הן ברוח המדיניות ויש לכך קונצנזוס מלא. וזה מחייב לשנות גם במועצה תכניות ארוכות טווח

כין תכנית עבודה מפורטת בו הסגל המקצועי של המועצה יושב לה, יש תהליך מובנה שנתי). "דפנה רענן כהן(

-שחלקם רב, שבהן אנחנו מגדירים את המטרות והיעדים, ישנן שתי ישיבות הנהלה ומליאה. לשנה הבאה

מטרה מרכזית של שנת , למשל,  השנים האחרונות מוצבת4 -ב. ולפיהם מתבצע התכנון המפורט, שנתיים

בסך הכל ההחלטות מתקבלות ). ' וכדוההנדסה, אגף החינוך(וכל התחומים שמועצה פעלו להשגתה , הנוער

כבניית : בקדנציה הראשונה התקבלו החלטות אסטרטגיות"כבר ). גיל לבנה" (ברוח המדיניות שנקבעה

הקו המנחה הוא של . המהוות בסיס לתכנית האסטרטגית', הגבלת גודל הישוב וכדו, דירות יוקרה בישוב

  תוספת -" פרשובסקי"בלה החלטת בינוי בפרויקט התק) 2008מרץ (לאחרונה . דירות גדולות ויוקרתיות

כסגן ראש המועצה התנגדתי והצבעתי , אני. תוספת הדירות תקטין את גודלן. בניגוד למדיניות, יחידות דיור

אולם בכל שנה נבחר , בקדנציה הזו לא התקבלו החלטות של מדיניות. נגד ההחלטה יחד עם האופוזיציה

" לא היה דיון אסטרטגי בקדנציה הזו. 'תרבות וכדו, ספורט: כגון,  הציבורינושא מודגש שהוא על סדר היום

  ). ישראל בוכריץ(

אך בקדנציה הזו לא הוכנה , אב-בעבר הייתה תכנית. אין מדיניות כיום"כי , ר האופוזיציה טענה"יו

נית העבודה נגזרת מתוצאת הביצוע בשנה שעברה ואיננה מנחה את תכ, המדיניות לעתים. אב ליישוב-תכנית

ובתכנית העבודה לשנה הבאה נקבע שהשנה תהיה , היכל התרבות עומד בהליכי סיום: למשל(לשנה הבאה 

היעדים  . אולם חסרות מדיניות ואסטרטגיה ארוכות טווח, יש תכנית עבודה מסודרת). שנת אומנויות

הם דקלרטיביים ,  מדידיםאינם יעדים, ) לפחות2008לשנת (והיעדים , כלליים וחוזרים על עצמם בכל שנה

בגלל שהתושבים הם חזקים ומשלמים בלי בעיה מסים . וחלקם כבר היו לקראת סיום, ולא מכוונים

ויתכן , חסרה חשיבה אסטרטגית, אולם. אז לכן הם מקבלים שירות טוב, ותשלומים בנושאים אחרים
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אולם זה לא , ייתה טובההתשתית הבסיסית בישוב ה. שלטווח הארוך המצב לא יישאר כפי שהוא כיום

שיביא הכנסות , יש צורך לקבל החלטות לטווח ארוך ולפעול להקמת אזור תעשייה. יישאר כך לאורך זמן

כי ,  ניתן להתרשם2008מעיון בספר תוכניות עבודה ותקציב של המועצה לשנת ). 'דפנה רבינוביץ" (למועצה

היעדים אינם . נושאי מדיניות ומטרות מרכזיותמופיעים " יעדים מרכזיים לתוכנית העבודה"תחת הכותרת 

  . מדידים וכך הם חסרים למעשה בכל תחומי הפעילות השונים

  

 בקרב המנהלים תופשים 95.24% - בקרב הנבחרים ו91.674%: סיכום הערכת המדיניות ברשויות האיתנות

 בקרב 4.76% -ו בקרב הנבחרים 8.33%רק ". ברורה מאוד"את המדיניות המנחה את קבלת ההחלטות כ

  ".בינונית"המנהלים מעריכים את המדיניות המנחה את קבלת ההחלטות כ

  

    איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות4.5.2

  

אשר מונה להן , "חלשות"איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות ברשויות מקומיות 

  :חשב מלווה

  

   אור יהודה 4.5.2.1

מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים80% -הנבחרים ו מ66.67%

 33.33%"). נמוכה" ברמה 73.33%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"ההחלטות ברמה 

למרות ". בינוניים"  מהמנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  כ20% -מהנבחרים ו

הדרג "נטען ש, את הכנת החומר למקבלי ההחלטות" רמה נמוכה"צע הגבוה יחסית בנוגע להערכה בהממו

כולל חלופות ובליווי של היועץ , הוא מכין את כל הנדרש. המקצועי משפיע על קבלת ההחלטות במליאה

ועצה בנושאים כספיים מועבר החומר לחברי המ... הנושא מובא לאישור המליאה, ורק לאחר מכן, משפטי

כדי שיוכלו , החומר מועבר לחברי המועצה לקראת הדיון, בנושאים אחרים. לפחות עשרה ימים לפני הישיבה

החומר לא מחולק . לא היו תלונות עד כה על החומר שחולק. להתכונן ולשאול על פי הצורך לפני הישיבה

  ). דוד חמאני" (אלא מיד ולפי ההתקדמות בהכנת החומרים הנחוצים לישיבה, בצורה מרוכזת

המידע . "אולם רוב המרואיינים הצביעו באופן כללי על חולשתו של הדרג המקצועי בעניין זה

הדרג המקצועי בוחן את תהליך קבלת ). "ד יעקב נחום"עו" (המובא היום הוא ברמה בסיסית ולא מספקת

, יע עם תקציר מנהליםהחומר לא מג, לא מספיק ברור, אולם החומר לרוב הוא לאקוני. ההחלטות לפי החוק

כל אחד נותן את התשומות שלו ומייצג את . אין בהכרח עבודת מטה מסודרת. עם משמעויות, עם דגשים

אין סנכרון בין כל הדרגים המקצועיים ). 'ל וכו"מנכ, גזבר(המשמעויות המקצועיות שלו בקבלת ההחלטות 

יש לדרג המקצועי את , בטרם הישיבה). "זיעופר בו" (ל לא מקיים ישיבות מטה"המנכ. לפני קבלת ההחלטות

במהלך הישיבה לא נשמע מספיק הדרג . אך במהלך הישיבה היכולת הזו היא נמוכה, היכולת להשפיע

ומעט ישיבות התנהלו כשגורם מקצועי הניח את הפן המקצועי בפני חברי המועצה בטרם קבלת , המקצועי

הכנת החומר למקבלי ההחלטות על ידי הדרג המקצועי אך , ההכנה צריכה להיעשות לפני הישיבה. ההחלטה

כי היושבים , בוועדת הקצאות תהליך הכנת החומר נעשה בצורה הרבה יותר מעמיקה. איננה בולטת מספיק

סמוך מידי (חלק מן הנושאים מובא לחברי המועצה ביום הדיון או יומיים קודם . בה הם אנשי מקצוע

הגזברית .  יותר בהכנת החומר ופחות בדיון עצמו-רי המועצה הדרג המקצועי חזק מול חב). לישיבה

  ). סעדון-רמי בן" (שניהם בולטים בחוזקם ובדומיננטיות שלהם, ל"והמנכ
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, עשרה ימים קודם לישיבות: כי החומר עבור ישיבות המועצה נשלח לחברי המועצה כחוק, נטען

מונח תיק מוכן עם חומר מסודר לכל חבר ועל שולחן המועצה לא , אולם חלקם לא מגיע עם החומר שנשלח

כיום לא סומכים כל כך "ש, התחושה של חברי מועצה היא).  וישיבות אחרות6/7/08, ישיבת מועצה(מועצה 

אין דיון . כי אני יודעת איזו מערכת לחצים מופעלת כדי לקבל את ההחלטות, במועצה על הדרג המקצועי

לא מצורף כל , חסר, ר שמחולק לפני הישיבות איננו מספקהחומ. מעמיק בנושאים לפני קבלת ההחלטות

הם כיום "המנהלים בדרג המקצועי  )..." חוזים למשל(חלק מהחומר נשלח באנגלית , החומר הנדרש

כולל , הדרג המקצועי חלש מאוד. מלבד החשב המלווה, לא שהם מצליחים. המעצורים של ראש העירייה

אם ההחלטה , הדרג המקצועי חלש גם ביישום ההחלטות. הגזברותמלבד , בהכנת החומר לישיבות המועצה

מלבד , אנשי המקצוע לא מופיעים בישיבות מועצה. ל והדרג המקצועי בכלל"נוגדת את רצונו של המנכ

על קשיים בנגישות למידע של ). ליאת שוחט" (המהנדסת כמעט ולא מופיעה לישיבות המועצה. הגזברית

על כך שנמנע ממנה לעיין במסמכי העירייה , )חן(מי תלונה של חברת מועצה חברי מועצה פרסם עיתון מקו

  ).29/2/08, חדשות אונו(

דיון . הכנה מושלמת של הנושאים המובאים לדיון-מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם מאי

חברת . "אני פעם ראשונה דן בנושא"ל מביא את דעתו המקצועית ומציין כי "המנכ". פתיחת צהרון: "בנושא

" ?אני צריך להביא כזה נושא גם לידיעת אב הבית: "ר למשתתפים"היו. כך-מועצה מביעה תמיהה על

, ניכר כי הנושא הובא לדיון ללא עבודת מטה מסודרת של העירייה!" ?אני אב הבית, מה: "ל בתגובה"המנכ

 הסדרת חבויות - עיריות אישור הסכם בין: "דיון בנושא).  19/5/08, ישיבת מועצה(ל "בראשותו של המנכ

אולם הוא לא , ל התבקש להציג את הנושא"המנכ". אונו-והתחייבויות הוועדה המרחבית לתכנון ולבנייה

לא הוצג הסבר בכתב ונמסר . כן ליועץ משפטי-הצגת הנושא הועברה על. היה מוכן ולא היה מסוגל לכך

.  אונו–הועברו לוועדה החדשה ) הקודמת (אפעל-כי הזכויות והחובות של הוועדה לתכנון ולבנייה, פ"בע

: בדיון בנושא). 12/6/08, ישיבת מועצה(היועץ המשפטי ציין באופן כללי את היתרונות של ההסכם החדש 

י חבר "הועלו ע, "בשכונת נווה רבין לפי צרכי הציבור) בית כנסת וגני משחקים(חלוקת מגרשים ציבוריים "

ר קטע "היו. והמלצה לבנות חניה)  הקיימים4-נוסף ל(ורך בעוד בכנסת הסגות על הצ, תושב השכונה, מועצה

. ושהנושא אושר בוועדת הקצאות, שהוא הנחה לתת דוחות חנייה לאלה שאינם חונים כחוק, את דבריו וציין

ל ויבחן את "וציין שהוא יגיע למקום עם המנכ, שתיבחן האפשרות לבנות חניה זמנית, לבסוף הוא קבע

התייחסות , )לפני שהובא לקבלת החלטה( לאורך הדיון ניכרה הכנה לא מעמיקה של הנושא .הנושא בשטח

הגישה הכללית לא הייתה יסודית ולא מעמיקה . חוסר שיטתיות וחוסר ידע והבנה, לא מקצועית

, ונראה היה שראש העירייה ניסה למצוא פתרון להסגות שהועלו תוך כדי הדיון, בהתייחסות לנושא הנדון

  ). 5/8/08, ישיבת מועצה(ם לקבוע דיון מקצועי בנושא זה במועד אחר במקו

סדר היום לישיבות המועצה איננו : כדלקמן, ניתן להתרשם, מבחינת החומר המוגש לחברי המועצה

המרכזת את כל החומר , החומר איננו מוגש בחוברת מאורגנת. עם לוגו העירייה, מובא בצורה רשמית

החומר שהוגש . החומר שטחי ואיננו מעמיק. בהתאם לנושא הנדון, ים בודדיםאלא בדפ, המיועד לישיבה

מקורות המימון וכדומה , מהותם, הצורך: כגון, רים"לא כלל פירוט של התב,  למשל, רים"לאישור תב

החומר נשלח אמנם לחברי המועצה עשרה ימים , "רים"אישור תב", בדיון בנושא). 5/8/2008, ישיבת מועצה(

. ר את מקורות המימון"לקבל לכל תב) שוחט(אך במהלך הישיבה ביקשה חברת מועצה , יבהלפני היש

מועצת עיריית "כי , מבקר המדינה קבע). 12/6/08, ישיבת מועצה(הרשימה נמסרה לה במהלך הדיון בלבד 

אף על פי שחסר לה המידע הדרוש כדי להחליט החלטה   "2002חובות בשנת " אור יהודה אישרה למחוק

מידע ; שיעור החוב האמור להימחק מתוך החוב הכולל; מועד היווצרותם; מקור החובות: ושכלת בנושאמ

מידע בדבר הפעולות שנקטה העירייה כדי ; על נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שהיו בבעלות החייבים

 חובות גם לא לבקשות למחיקת". מידע בנוגע להליכי הגבייה שננקטו בעניין החייבים;  לאתר את החייבים
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דוחות על הביקורת (ולא צורף העתק המלצת ועדת הנחות למחיקתם , צורפו פסקי דין או ראיות אחרות

לא נמצא בהחלטות אחרות שהובאו לישיבות , כאמור לעיל, מידע מפורט). 2007בשלטון המקומי לשנת 

  .המועצה במהלך המחקר

  

  ברק-בני  4.5.2.2

 מהנבחרים  22.22%, "בינוניים"ונים המובאים למקבלי ההחלטות  כ מהנבחרים מעריכים את הנת55.56%

הממוצע בקרב " (נמוכה" מהמנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 66.67% -ו

 מהמנהלים מעריכים את 33.33% - מהנבחרים ו22.22%"). נמוכה" ברמה 44.44%: כלל המרואיינים הוא

 ברמה 27.78%: הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא" (רמה גבוהה" ההחלטות בהנתונים המובאים למקבלי

  ").גבוהה"

שבשנים האחרונות  התחזקה משמעותו של הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות והוא נתפש כיום , נראה

אבל , חברי המועצה שואלים שאלות ומקשים קושיות. הוא נותן נתונים ועונה על השאלות. חשוב מאוד"כ

הפקידות הבכירה ). "מלכה לב" (אחוז מהמקרים יש השפעה לדרג המקצועי על קבלת ההחלטה 70-בכ

). שושנה גולדפינגר" (אשר מתחשבים בדעתה ובנתונים שהיא מספקת להם, משפיעה על מקבלי ההחלטות

בדרך כלל יינתן משקל מרכזי למה שיגידו . ההחלטות יש לדרג המקצועי משקל חזק מאוד' לבישו'ב"

, כנגד עמדת הגזברות, לא יובא נושא בכפייה. ה המשפטית ולמה שיגידו בגזברות העירייה וכך הלאהבמחלק

. ספר התקציב מובא במספרים.  מביאים את הדברים ככתבם-הגזברות ). "אברהם טננבוים" (למשל

ה חברי המועצ. חברי המועצה לא יודעים ולא תמיד מבינים את החומר ואת השלכותיו. ההסברים קלים

). ד בצלאל נתן"עו" ( פועל לפי החוק-והיועץ המשפטי , הם מקבלים את הדבר מוכן, שותקים בדרך כלל

קשה בדרך כלל להתמודד עם מי שמציג . בדרך כלל הם משכנעים את חברי המועצה"הפקידים המקצועיים 

את , 7-8בציון להערכתי , חברי המועצה מעריכים). "הרב מרדכי טרוייבע" (את הדברים בצורה מקצועית

ביקשתי נתונים והסברים מהגזברות כמצגת "ש, אולם גם נטען). יעקב סולר" (מקצועיותו של הדרג המקצועי

הוצגה פעם מצגת עם . חסר ניתוח ברור ובשפה פשוטה. הדברים לא ניתנו, אולם.  הסברים לעומק-במועצה 

  ). בצלאל נתןד "עו" (אשר לא הובנה על ידי כל חברי המועצה, נתונים כספיים

. מאחר ואין דרישה לנתונים מצד חברי המועצה, איסוף נתונים נעשה ברמה נמוכה יחסית"ש, נטען

). אהרון אדלר" (הם לא קוראים את הנושאים לעומק ולא מתעמקים בנושאים בהם הם מקבלים החלטות

ידי חבר -צוין על). ין מקומימרואי" (שואף לאפס,   נמוך-איסוף הנתונים על ידי הדרג המקצועי "ש, וכן נטען

אולם , רצון מהחומר-בדרך כלל אני שבע. חומר רקע מגיע הביתה מראש לקראת ישיבת המועצה"ש, מועצה

 שעות 72ישיבת המועצה נקבעת רק .  הוא מגיע קרוב מדי לישיבת המועצה–לא מרוצה ממועד קבלתו 

, א תמיד מתקבלות התשובות מראש הרשותכיום ל. וזה לא מספיק כדי להתארגן לה, )פי החוק-על(מראש 

יש חוסר מקצועיות של מנהלים , לעתים). "בינסקי'יעקב וירז" (אלא מאנשי המקצוע המשתתפים בישיבות

, אשר מיצתה את הכל, יכולה להיות ישיבה נהדרת. בדרג המקצועי ויש חוסר בבקרה על ביצוע ההחלטות

מעיון בחומר ). יעקב אשר" (ו שלא הועבר למחלקות לביצועא, או שלא יצא נכון, אבל אז לא יצא פרוטוקול

אשר , רים הובא בטבלה מפורטת"אישור תב. כי הוא מאורגן ומפורט, שחולק לחברי המועצה ניתן להתרשם

, ההזמנה לישיבה כללה חומר רקע מפורט. פירוט הפעולות ומקורות המימון, כללה את מהות הפרוייקט

  ).7/8/08, ישיבת מועצה(יים לדיון כולל מכתבים והסכמים רלוונט

כולל , בחצי הראשון של הקדנציה היו ישיבות מנהלים. אין כיום פורום מנהלים"שבעירייה , הובהר

היום מתקיימות ישיבות לפי הנושאים העולים על סדר היום ומתקבלות בהן החלטות . פרוטוקול והחלטות

היוזמה לדיונים בנושאים . ובעצם אין מטה, מטהבעירייה אין עבודת ). "אברהם טננבוים" (המתבקשות

, תשתיות, בתחומי הרווחה. מטה מקצועי הוא חשוב מאוד). "רחל שרמר" (הדורשים החלטות היא אקראית
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אנחנו משתמשים . הדרג המקצועי משפיע כמעט בכל התחומים על ההחלטות המתקבלות, חינוך וכך הלאה

אשר מביאה לידי ביטוי תאום מושלם בין , יה חסרה עבודת מטהבעירי. הרבה פעמים גם ביועצים חיצוניים

זה , ל מסיבה פוליטית"אין מנכ, אין מטה מרכז). "בינסקי'יעקב וירז)" (למשל, תשתיות להנדסה(המחלקות 

כל אחד בדרג ...  זה נוח לאנשי המקצוע ולחברי המועצה–. ל בפני עצמו"כל אחד מנכ. נוח להרבה אנשים

" ולכן לא נעשית מספיק עבודת הכנה לקראת הישיבות וקבלת ההחלטות, ל"הוא גם מנכהמקצועי מרגיש ש

על קבלת החלטות העירוניות ועל , מפעיל ומפקח על עבודת המטה, ל המתאם"היעדרו של מנכ). יעקב סולר(

בין המחלקות אין עבודת . אין זרימת מידע ואיגום מידע. "הכנת ההחלטות לאישור המועצה בולט היטב

  ). מרואיין מקומי" (לעבודת מטה' צמאים'ואנשים , טה ותיאוםמ

, גזבר, מזכיר העירייה: בישיבת מועצה נוכחים אמנם מהדרג המקצועי בעלי התפקידים הבאים

, מנהל אגף תשתיות, תובע עירונית, יועצת ראש העירייה למעמד האישה, מבקרת הפנים, מנהלת הרווחה

ישיבת (ולא תמיד יש מקום לחברי המועצה שמגיעים לישיבה , שולחןכולם ישובים סביב ה. יועץ משפטי

:    העדרה של עבודת מטה בהכנת ישיבת המועצה בא לידי ביטוי בדוגמאות הבאות, אולם). 7/8/08, מועצה

מזכיר העירייה הבהיר את הנושא ". הקצאת סכום לבחירות המקומיות "–הוספת סעיף חדש לסדר היום . 1

כי לפני כחמש , הוא ציין". ושכרגע אין תקציב לבחירות, ח בתקציב להכניס את הנושא הזהנשכ"כי , וציין

הוא ביקש . אולם בחמש השנים שעברו חל גידול במספר הקלפיות, ₪ אלף 300שנים התקציב עמד על סך 

 .₪ אלף 600וכי צריך סך של , חברים במועצה ציינו שסכום זה לא יספיק. ₪ אלף 450לכן תקציב בסך 

הסך , מתקציב העירייה₪  אלף 400 -בנוסף ל, כן-ועל, ₪ אלף 200 -שמשרד הפנים משתתף ב, הגזבר ציין

. ידו בעת הצורך-הנושא יהיה בעיה שלו ויטופל על, שאם יהיה חסר כסף, הגזבר ציין. הכל עונה על הדרישה

מזכיר העיר לגזבר במהלך הדיון בין . ניתן לאשר אותו בישיבה הבאה, שאם יחסר כסף, חברי מועצה טענו

ניכר חוסר תכנון . ישיבת המועצה ומול חברי המועצה הצביע על חוסר בעבודת מטה ובהכנה לפני הישיבה

במהלך . חוסר תחשיב מוקדם וחוסר עבודת צוות והכנה מוקדמת של הנושא בין הגזבר והמזכיר, ההחלטה

 450הועלתה הצעה לאשר . פו את הפורום הרחבאנשים התדיינו איש עם רעהו ולא שית) סביב השולחן(הדיון 

כי בסופו של , ראוי להעיר(כדי למנוע בזבוז , "צפוף"הגזבר ציין שהוא מעדיף תקציב . ₪ אלף 475או ₪ אלף 

הצטרפות . "2). נוכח הסכם פנימי בין הסיעות השונות, ברק-דבר הבחירות המקומיות לא התקיימו בבני

הופתעה ואמרה שכלל לא ידעה כי הנושא נדון היום , אשר נכחה בדיון, ה מנהלת הרווח-" 'בטרם'לתוכנית 

מנהלת הרווחה הציגה , לבסוף". לא אמרו לי להציג את זה...הגעתי במקרה: "לדבריה. ושהיא צריכה להציגו

  ).7/8/08, ישיבת מועצה(למרות שלא התבקשה להתכונן לכך מראש , את הנושא בצורה מקצועית

  

   יוןמבשרת צ  4.5.2.3

, "נמוכה" מהמנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 75% - מהנבחרים ו75%

". בינונית" מהמנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 25% - מהנבחרים  ו25%

א מגיע נטול הו. התרומה של הדרג המקצועי לקבלת ההחלטות מכרעת"כי , ידי ראש המועצה-מחד נטען על

). אריה שמם" (כלל ההצגה שלהם מקצועית והפן הפוליטי מתפזר-כל דעות קדומות או אינטריגות ובדרך

ככל שהחלטות יותר . תלוי ברמה של ההחלטות"שמשקלו של הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות , ונטען

, יניות התקציבמד, בהחלטות בנושאי תקציב. כך המשקל של הדרג המקצועי יורד, מהותיות לציבור

 הדעה של הדרג המקצועי –בנושאים הקשורים לציבור .  יש משקל רב לדרג המקצועי–בתקציבי פיתוח 

מזכיר המועצה מבצע את החלטות המועצה "ש, נטען). ניר גולן"('פוליטיות'אך ההחלטות הן יותר , נשמעת

חסרה , וסק בעניינים מינורייםהע, ל ובפעולה של מזכיר"בהיעדר מנכ. ואיננו משפיע על קבלת ההחלטות

אינם משפיעים כיום על , יועץ משפטי, גזבר, גם מהנדס. השפעה של הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות
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הדרג המקצועי חושש מראש הרשות ומבקש ממנו רשות כדי להשיב לפניות חברי . תהליכי קבלת ההחלטות

  ). איקי יעקב" (חסרה שקיפות במערכת המינהלית. המועצה

הוא לא משפיע על החלטות . הדרג המקצועי מאוד חלש לאורך כל השנים"ש, ובאה הערכהה

) העוזר של כרמי גילון( בזכות אריה אפל –רק בתקופה אחת . אלא רק בהחלטות ביצועיות, אסטרטגיות

היה גם תיעוד . היו פגישות אישיות והיו ישיבות של מנהלי המחלקות. הייתה עבודת מטה מסודרת

. בתקופה שהייתי ממונה על הפיתוח קיימתי ישיבות קבועות. לא כך היו הדברים, כלל-אבל בדרך. במסמכים

 –לא היו ממונים על תיקים או סגנים והוא נתן יותר משקל להחלטות הדרג המקצועי , בתקופה של כרמי

א קורא כיום אני כבר ל.  החומר מספק ברמה שלו–מסמכים להחלטות /הכנת הנתונים. מנהלי המחלקות

, גזבר, מהנדס. לדרג המקצועי משקל נמוך בקבלת ההחלטות"כי , נטען). חביב לוי" (את המסמכים לעומק

. גם בהיותם תפקיד סטטוטורי עם הדרישות והסמכויות הקבועות בכללים, משפיעים מאוד, יועץ משפטי

לא מביאים אתם בגלל שהם , מנהלי המחלקות ומזכיר המועצה פחות חשובים לתהליך קבלת ההחלטות

העוזר . אין להם מספיק הדרכה והכשרה. הם חסרים תרבות שלטונית והם בעלי מוטיבציה... רקורד מקצועי

כ והבאתי אותו "הוא היה בעצם היועץ האסטרטגי בשב. נועד להנהיג עבודת מטה במערכת) אפל(שהבאתי 

"  גם הוא קיבל אותו ולמד ממנו,בסופו של דבר, מזכיר המועצה. כדי לנהל את עבודת המטה, למטרה זו

  ). כרמי גילון(

, נטען). ל"ז(בתקופת כהונתו של גילון התקבלו החלטות על בסיס נתונים שסיפק הגזבר דאז 

. שהנתונים לא היו מדויקים והשפיעו על ראש הרשות לקבל החלטות אשר העמיקו את הגירעון התקציבי

לא היה נכון , שהיה לכאורה בעבר, ה שהאיזון התקציביהגזבר החדש גיל: "לדבריו של ראש המועצה לשעבר

למרות בקרה של רואה חשבון חיצוני ובקרה של , הוגשו דוחות לא נכונים. בדוחות הכספיים הקודמים

. מגיע גזבר חדש ומגלה את הגירעון, ופתאום. גם קיבלנו פעמיים מענק על איזון תקציבי. משרד הפנים

שעבד , )ל"ז(אני סמכתי על הגזבר . במצטבר₪  מיליון 51 -בשוטף ו₪ ליון  מי17קודמי גמר עם גירעון של 

אלא התבססו על נתונים שהתקבלו , פי תחושה-ההחלטות לא התקבלו על. לגמרי כבעל מקצוע, איתי בזמנו

גזבר המועצה ). כרמי גילון" (₪ מיליון 17ולא ₪  מיליון 31סך -ופתאום התגלה שהגירעון הוא על. מהגזבר

 2006בשנת .  לא היו מדויקים2006בדיעבד התברר שהדוחות הכספיים שהיו עד שנת "ש,  מבהירכיום

התחזית שעמדה . שלא נרשמו בדוחות קודמים,  הוצאות משנים קודמות-₪  מיליון6 -נרשמה הוצאה של כ

 18 - הגיע לבפועל הוא. ₪ מיליון 4 - הייתה צפי לגירעון שוטף של כ2006לנגד עיניו של כרמי גילון בשנת 

). חובות שלא היו רשומים(בגין שנים קודמות ₪  מיליון 6 -כ + 4לעומת תחזית של ₪  מיליון 12. ₪מיליון 

ניר " (הוא מהוצאות הריבית על חובות רשומים בשנים קודמות₪  מיליון 3.3 -חלק עיקרי מחובות של כ

הוצאות . ל לא דווח עליהן למשרד הפניםשכל, ₪שלושה מיליון -התגלו חשבוניות בכ"ש, מאידך נטען). גולן

הרושם של משרד הפנים הוא שהנתונים הכספיים שהועברו למקבלי . שלא דווחו והתגלו כעבור שנה

ראש הרשות הוא האחראי על פי , בכל מקרה. היו נכונים ואמינים) ראש הרשות(ההחלטות בהנהלת הרשות 

  ). יעקב דהן" (משרד הפנים להתנהלותה של הרשות

שיא כוח "נתונים על " לחברי מועצת הרשות במעמד אישור התקציב"הוצגו , י מבקר המדינהלפ

מכאן שלא הוצג ...  כמקשה אחת ללא אבחנה בין משרות ייעודיות למשרות מוניציפליות2003האדם לשנת 

דוחות הביקורת " למקבלי ההחלטות מידע חשוב שיאפשר להם לעמוד על משמעותו הכספית של כוח האדם

 אושרו ללא 2002 - ו2001כי תקציבי השכר לשנים , והביקורת גם מצאה). 97' עמ, 2004, בשלטון המקומי

, וכן נמצא". 1971-א"התשל) הכנת תקציבים(כנדרש בתקנות הרשויות המקומיות ", טבלאות וסיכומים

פירוט והוצגו  לוקים בחוסר 2002כי דברי ההסבר לתקציב , שחלק מחברי המועצה טענו בישיבת המועצה"

  ).100' עמ, שם" (בהם נתונים שלא אפשרו קבלת החלטה
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הדרג "וש, )שוקי קלפוס" (החומר המקצועי המוגש לחברי המועצה מוכן כראוי"ש, הובאה הערכה

אך הוא גמיש לשינוים בהתאם לרצונות של הדרג , המקצועי מביא נתונים מקצועיים למקבלי ההחלטות

במערכת המינהלית יש מעט מאוד אנשי .  מוביל ויותר נגרר בקבלת ההחלטותהדרג המקצועי פחות. הפוליטי

פי -כן על-והחלטות מוטות על,  לא אוסף מספיק נתונים–חלק מהפקידות הבכירה ... מקצוע מוערכים

הדרג המקצועי צריך להכין את החומר ולבחון את הנתונים לקראת ). "עירית שורק" (שיקולים לא ענייניים

). ד דני עזריאל"עו" (אולם הוא מושפע בכך מרצונות פוליטיים, ה וצריך לבצע את ההחלטותקבלת ההחלט

, מוגש ברמה מקצועית נמוכה, החומר המוגש לחברי המועצה לקראת קבלת ההחלטות"ש, מאידך נטען

 כי זה מוגש ביום –ואז לא ניתן להגיש הצעות לסדר , )לפי החוק( ימים מראש 3ירודה ולא ראויה ורק 

אין מצגות של הדרג המקצועי לקראת קבלת ... וכך לא ניתן להגיש הצעה לסדר עד יום ראשון, חמישי

כולל מנהלים שיסבירו את , לא רואים בישיבות מועצה מנהלי מחלקות רלוונטיים לנושאים השונים. החלטה

וגש לפי החומר המובא לחברי המועצה לא מ, בהצבעה על תקציב המועצה. התקציב של המחלקה שלהם

הם לא יודעים לענות על שאלות , הדרג המקצועי לא מכין שיעורי בית. הדרישה של חברי המועצה

בדרג המקצועי ). "יורם שמעון" (אפילו הגהה, החומר המועבר לקראת ההחלטה לא עובר לעתים. רלוונטיות

 מקצוענים ושבעצם לעומת עובדים אחרים שאינם,  אנשי מקצוע שידעו להכין חומר לקראת ההחלטות3יש 

  ). כרמי גילון" (מעבירים אליך את הצורך לקבל החלטה

שבזימון לישיבות לא ,  ניתן להתרשם2003-2008מעיון בפרוטוקולים של ישיבות המועצה בשנים  

אלא , וכי בהזמנות לישיבות לא נשלח תמיד סדר היום, כולל להצעות לסדר היום, מופיע מספיק חומר הסבר

מעיון בחומר שהוגש לחברי המועצה לקראת הישיבות בזמן , יחד עם זאת. ב מאוחר יותרהוא מועבר בשל

על . בהתאם לנושאים שעל סדר היום, ניתן להתרשם כי הוא מאורגן ומפורט בקלסר, ביצוע המחקר

: מצפייה בישיבה בנושא, למשל, התנהלות טובה של הדרג המקצועי בהכנת ישיבות מועצה ניתן ללמוד

שהנתונים בנושא נמסרו לחברי המועצה , י ראש המועצה והגזבר"בתחילת הדיון נאמר ע". קציבאישור הת"

הגזבר הבהיר שהדיון הנוכחי הוא לאחר אישור ועדת הנהלה וועדת ). ממועד הישיבה( ימים 10-לפני כ

 ,הבהיר את תהליך התקצוב שנעשה עם מנהלי המחלקות, הוא הפנה לפרוטוקול ועדת הכספים. הכספים

ישיבת (הבהיר בקצרה את מבנה התקציב והתייחס בצורה מקצועית להערות ולשאלות של חברי המועצה 

  ).28/2/08, מועצה

  

  

ברשויות מקומיות  בהכנות לקבלת ההחלטות סיכום הערכת איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי

  :אשר מונה להן חשב מלווה, "חלשות"

המנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  בקרב 73.89% - בקרב הנבחרים ו54.63%

 בקרב המנהלים מעריכים את הנתונים 11.11% - בקרב הנבחרים ו7.41%בעוד שרק , "רמה נמוכה"ב

  ". גבוהה"המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 

  

  

  

  

  

  :"איתנות"איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות ברשויות מקומיות 

  

  ציונה-נס  4.5.2.4
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 מהמנהלים  מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  ברמה 85.71% - מהנבחרים ו28.57%

 14.29% - מהנבחרים ו57.14%"). גבוהה" ברמה 57.14%: הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא" (גבוהה"

וצע בקרב כלל הממ" (בינונית"מהמנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 

 מהנבחרים מעריכים את הנתונים המובאים 14.29%רק "). בינונית" ברמה 35.71%: המרואיינים הוא

  ". נמוכה"למקבלי ההחלטות ברמה 

השפעתו של הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות ניכרת הן בהכנת החומר להחלטות המועצה והן 

 ששום גורם -משמעית שלי -יש הוראה חד. "הבמעורבותם של הפקידים הבכירים במהלך הדיונים במועצ

לאחר , חוות הדעת המקצועית שלהם מובאת למועצה. פוליטי לא יכול להתערב בהחלטות מקצועיות

הדברים כבר . אינני מביא למועצה החלטה שהדרג המקצועי מתנגד לנושא. שהמליצו והנושא נדון מקודם

בארנונה יש חישובים . למשל,  כמו בגביית שומות,אסור להתערב בשיקולי הדרג המקצועי. הוכנו מראש

ופה הדרג המקצועי צריך להיות , מדויק-בהיטלי השבחה זה מדע לא. אפשר להתערב בהם-אי, ברורים

הרבה החלטות . הדרג המקצועי מאד חשוב"ש, מוסכם). יוסי שבו" (מקצועי וללא מעורבות פוליטית

חברי המועצה מקשיבים לאנשי . 'רווחה וכדו,  הסביבהאיכות, חינוך: סמך הידע המקצועי-מתבססות על

בעיקר (חברי המועצה אולי לא תמיד מרוצים מהנתונים שהם מקבלים . המקצוע כבסיס לקבלת ההחלטות

הדרג המקצועי ). על קבלת ההחלטות(לדרג המקצועי השפעה מכרעת ). "ד שאול רומנו"עו)" (באופוזיציה

" וחברי המועצה מקבלים את חוות הדעת של הדרג המקצועי, הלאומיתנחשב מאוד מקצועי ומוכר גם ברמה 

  ). גידי טביב(

ברוב הנושאים מתקבלות . לדרג המקצועי יש משמעות גבוהה בקבלת ההחלטות"ש, מוסכם

הדרג ). "שחר רובין" (יש להם תדמית טובה. המלצותיו של הדרג המקצועי כבסיס לקבלת ההחלטה

לדרג המקצועי ). "יצחק הפנר" (התחושה שהם מקצועיים. שאינן פוליטיותהמקצועי משפיע בכל ההחלטות 

שיקול הדעת . בהכנת החומר המקצועי והנתונים ברמה איכותית, השפעה גבוהה מאוד על קבלת ההחלטות

. מקצועית ועניינית, מערכת היחסים בקרב הפקידות הבכירה היא מאוד טובה. של הדרג המקצועי הוא טוב

חברי המועצה . את זה מבינים חברי המועצה וזה משפיע על קבלת ההחלטות. ותייםהאנשים הם איכ

). שלמה אליהו" (כי אין מספיק ישיבות בין חברי המועצה לפקידות הבכירה-אם, סומכים על הדרג המקצועי

ההצעות והעמדות של הדרג . כלל משקל די גדול בתהליך קבלת ההחלטות-לדרג המקצועי יש בדרך"

לא תתקבל החלטה . חברי המועצה מקבלים את סמכותם של אנשי המקצוע. ן בעלות משקלהמקצועי ה

 12 -ב(אני זוכר רק מקרה אחד כזה .  מהמקרים99.9% -וזה ב, במועצה בניגוד לעמדתם של אנשי המקצוע

ל לא אישרה לאדם לעבוד מעבר לשעות "ועדה מקצועית לניגוד עניינים בראשות המנכ): השנים האחרונות

המועצה החליטה לאשר לו עבודה נוספת בעיסוק מסוים , ולמרות עמדתנו המקצועית, עבודה הרשמיותה

). עמיקם נגר" (גם ראש העירייה היה בעמדת מיעוט ותמך בדרג המקצועי). שיש בו ניגוד עניינים(ספציפי 

, יך לשכנעאם צר. אשר עולות בדיון, הדרג המקצועי צריך לספק הסברים לשאלות של חברי המועצה"

יש . יום-כי חלק מההחלטות מגיע מהשטח ומהטיפול המקצועי ביום, הפקידות הבכירה יודעת לעשות זאת

ראש העירייה מוביל את , לרוב. אצל חברי המועצה הקשבה לאנשי המקצוע והם סומכים ובוטחים בהם

רינה " (אנשי המקצועהתוכן הוא של , היוזמה היא של ראש העירייה. ההחלטה ונותן הסברים לפי הצורך

של חברי , בצדק, יש הסתמכות. סבירה ומניחה את הדעת, לפני קבלת ההחלטה, רמת ההסבר). "קטיף

  ). גידי טביב" (על יושרם ומקצועיותם, המועצה על המנהלים בעירייה

). חיה יהל" (הדרג המקצועי מכין את ההחלטה מראש ובצורה בדוקה ומתואמת היטב"ש, הובהר

ד שאול "עו" (כולל בדיקת העלויות והשוואה לרשויות אחרות,  ההחלטות נעשתה עבודת הכנהלפני קבלת"

מקבלים . ל מנהל האגף או בעל העניין"מנכ, ידי ראש העירייה-לפני קבלת ההחלטה הנושא מוצג על). "רומנו

העירייה ידי ראש -החלופות נבחנות ואז מתקבלת החלטה על. את ההיזון מאנשי המטה ומתקבלות חלופות
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ואם יש תקלות במהלך הביצוע אפשר לפתוח את , יש מעקב על הביצוע. ל וההחלטה עוברת ליישום"או המנכ

לדרג המקצועי יש ). "עמיקם נגר" ('סוף מעשה במחשבה תחילה'אנחנו חסידי הגישה של . הנושא לדיון נוסף

הדרג המקצועי מציג את . הידי ראש העיריי-לאחר שהמדיניות נקבעת על, משקל ניכר בקבלת ההחלטות

כשיש בעיות מקצועיות ויש צורך בשיקול . את המטרה שהעירייה רוצה להגיע אליה, העמדה של העירייה

לרוב חברי המועצה יש אמון ... זה מוצג בדרך כלל לראש העירייה כהמלצות וכדרך מומלצת, מקצועי

הדרג המקצועי "ש, שה הרווחת היאהתפי). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (באנשים המקצועיים בעירייה

חברי המועצה סומכים על מה שהם מביאים לפני קבלת ההחלטה אבל זה . עושים מה שראש העיר רוצה

ראש 'אך היה בצבא עם ראש העירייה והם עובדים ב, ל הוא איש מקצוע"המנכ. בהרשאתו של ראש העירייה

יש בו , חומר אותו אני מקבל לקראת ההחלטותאני מרוצה מה. ציונה-הדרג המקצועי עובד טוב בנס. 'אחד

) לפי הנושא(לגזבר , לראש העירייה, ל"לפני ואחרי הישיבה אני הולך למנכ. הסברים והוא משביע את רצוני

  ). יעקב חורש" (כדי לקבל הסברים

אך , "הדרג המקצועי מייעץ לראש העירייה ומסייע לו לגבש את ההחלטות האסטרטגיות"ש, נטען

 –החלטה בנושא תמיכה לקבוצת הכדורגל , למשל. הדרג המקצועי לא מסייע לחברי המועצה" ש,גם נטען

מסמך ההחלטה הגיע לחתימת חברי מועצה בלי חוות דעת . ערבות העירייה לקבלת הלוואה מבנק פרטי

  שעות לפני הישיבה ולא36חומר להחלטות מגיע . קפה כשהחומר הגיע לידי-הייתי בבית. משפטית מצורפת

, נטען אמנם). סמדר אהרוני" (כלל מעמיק-למרות שהחומר בדרך, מאפשר מספיק זמן לקרוא ולהתעמק בו

הם לא . את העבודה ומגבש את ההחלטות, הוא עושה בעצם.  משמעותו קרדינלית-הדרג המקצועי "ש

גישים שהם מר. לדברי הדרג המקצועי ניתן משקל רב. מקצועי וחכם, הגזבר נתפש איש אמין. מדברים הרבה

אז אנו מניחים , וכשהם מציגים לנו נושאים לקבלת החלטה, הם בקיאים בחומר. עושים עבודה מקצועית

אך , העיר מקבלים אמנם  חומר לפני ההצבעה-חברי מועצת"ש, אך גם צוין". שעבודתם נעשתה כראוי

השיקולים המובילים כך ברור מהן הנסיבות ומהם -שלא כל, זהו חומר מוכן. החומר חסר שיקולים ורקע

חברי המועצה אינם בקיאים . מתוודעים אליהם רק בישיבת המועצה, אלה פרטים שלעתים. להחלטה

  ). דליה אלירז" (כלל הוא שטחי-והמידע בדרך.. מספיק בחומר הנדרש לקבלת ההחלטות

 רק איננו מעמיק מספיק ומובא הרבה פעמים. החומר המוגש לחברי המועצה הוא מינימלי"ש, נטען

התשובה של , כך שהחומר איננו מספיק ושאין שקיפות-כשיש תלונה של חברי מועצה על. ככותרת להחלטה

חוות ... 'אתה לא יודע לקרוא את ספר התקציב'...'משפט-לך למבקר המדינה או לבית': ראש העירייה היא

, העירייה קיבלה. ייהכדי לנהוג לפי מדיניותו של ראש העיר, דעת משפטיות הולכות לעתים בין הטיפות

, ולמשל). יצחק הפנר" (אולם בפועל לא ניתן להגיע למידע נדרש, )מעמותה פרטית(פרס על שקיפות , אמנם

אם היינו מקבלים את החומר : " חברת מועצה טענה-" מחשב נייד לכל מורה: "בדיון בישיבת מועצה בנושא

ובדיון ). 30/7/08, ישיבת מליאה(ל "ת החומר למנכופנתה בהערה על הכנ, "היינו יודעים למה להתכונן, קודם

". צריך להיות פרופסור כדי להבין את ספר התקציב", )יהב(ר האופוזיציה "בנושא התקציב התרעם יו

  ). 9/12/07, ישיבת מועצה(מהדיון ניכר שחברי המועצה לא שותפו בהכנת התקציב 

ראש . משפט-ועצה עלתה בדיון בביתהסוגיה של מסירת פרטים לא מלאים ולא נכונים לחברי המ

בישיבה "בכך שפרסם בעיתון המקומי כי , על הוצאת לשון הרע) יהב(ר האופוזיציה "העירייה תבע את יו

הציגו ראש העירייה ומנהלת מחלקת הגבייה את הדרישה להעלאת הארנונה ולהוריד ) בה(בנושא צו המסים 

רייה לא דיבר אמת במוסרו פרטים לא נכונים והטעה ראש העי, את אגרת הגבייה עבור החלפת פחי אשפה

: השופטת שושנה אלמגור קבעה כי". דבר שגרם להם להצביע עבור צו הארנונה, את חברי מועצת העירייה

שאינו מתאר נכונה את המציאות ויש בו כדי להטעות את חברי "מנהלת מחלקת הגבייה מסרה מידע 

לא זו בלבד שאינו ... ת המועצה בקשר לשינוי בצו הארנונהאין ספק כי ההסבר שניתן בישיב. המועצה

.." גביה בלתי חוקית' להכשיר'המוצעת נועדה ' ההחלפה'אלא יש בו כדי להסתיר מחברי המועצה כי , מספק
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ההסבר שניתן לחברי ... מידע" או מי מטעמו לא הביאו לידיעת החברים בישיבת המועצה"ראש העירייה 

גם ..."  ומטעה– בלשון המעטה –הוצג כשינוי טכני והוא לוקה בחסר , היה לקוניהמועצה בישיבת המועצה 

ההסברים שנתנו על ידי מר שבו ... נתנו לחברי ההנהלה הסברים חלקיים ובלתי ממצים"בישיבת ההנהלה 

במיוחד את , לא חד משמעיים באופן שעלול להטעות את חברי ההנהלה, והיועץ המשפטי היו מעורפלים מעט

  ).20/7/2006, 030117/04א : ד"פס, שבו נגד יהב" (שזו להם ישיבת הנהלה ראשונה, י ההנהלה החדשיםחבר

כל . משקלו והשפעתו של הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות בא לידי ביטוי בישיבות המועצה

שיבות בי. הפקידות הבכירה נוכחת בישיבות המועצה ורובם יושבים סביב השולחן כשווים בין חברי המועצה

מנהלת אגף , מנהלת הגבייה, מהנדסת העירייה, גזבר, ל"מנכ: המועצה נרשמה נוכחות של הגורמים הבאים

הגורמים המקצועיים מתערבים בצורה . יועצת משפטית וגורמים מקצועיים נוספים, מבקר העירייה, החינוך

א מוסבר בצורה משכנעת כל נוש. וניכרת שליטה מקצועית שלהם במהלך הישיבות, חופשית במהלך הדיון

ל יושב ליד ראש "המנכ. אחד-כך ההחלטות מועברות כמעט פה. ובכל נושא מובאים מירב הנתונים, ולעומק

. מסייע לו בעת הצורך במהלך הישיבות ועוקב אחר התנהלות הדיון ועל ההתקדמות לפי סדר היום, העירייה

. משיב לשאלות ושולט בהתנהלות הישיבות, םמציג את הנושאי, ל עובר על הנושאים לפי סדר היום"המנכ

אם למישהו יש הערות על : "למשל, ר מפנה את חברי המועצה אל הדרגים המקצועיים"במהלך הדיונים היו

ניכר גיבוי מלא של . פתיחות ונינוחות, ניכרת גישה של שקיפות מידע". בבקשה תשאלו את הגזבר, הרבעון

לאחר שהציג , ר מעביר את הדיבור למנהלים"השונים במועצה היובדיונים . ראש העירייה לדרג המקצועי

  . את הנושא

 -" הקצאת מבנה למועדון נוער לתנועת בני עקיבא: "דיון בנושא: דוגמאות ממספר ישיבות מועצה

הוצג חוזה השכירות והובהר . היועצת המשפטית הציגה את הנושא ואת המלצת ועדת ההקצאות בעניין זה

שיפוץ רחוב : "נושא.  ונה לאורך כל הדרך הייתה לשמור על האינטרסים של העירייהלמשתתפים כי הכו

ניכרת . בצורה מעמיקה וברורה) תקנון הקרן( היועצת המשפטית הציגה את הנושאים להחלטה -)" ויצמן(

 הגזבר הציג את הנושא בצורה ברורה -" רים"אישור תב: "דיון בנושא. השקעה בהכנת החומר לישיבה

. כל גורם מקצועי הציג בתחומו את הנושאים להחלטה. עית והגורמים המקצועיים הוסיפו לפי הצורךומקצו

ר התערב אמנם מדי פעם במהלך הדברים "היו. עובדה זו תורמת לגישה עניינית ומקצועית במהלך הישיבות

נים לא היו רים השו"התב, יחד עם זאת. אך ניכר כי הוא מגבה את הדרג המקצועי, והוסיף דברי הסבר

 - )בינוי-פינוי(התחדשות עירונית : "גם בדיון בנושא). 30/7/08, ישיבת מועצה(רשומים במפורט בסדר היום 

בדיון ). 24/9/08, ישיבת מועצה(בלי דברי רקע ונתונים , חולק הסכם עם משרד השיכון, "הארכת תוקף

ר הציג "היו. ספר יסודיים-למורי בתי מחשבים 157הועלתה הצעה לרכישת ". מחשב נייד לכל מורה: "בנושא

ניכרה ). 30/7/08, ישיבת מועצה(פי הצורך -סייעו על, ל וסגן ראש העירייה"המנכ, מנהלת החינוך, את הנושא

אם כי בסופו של דבר הסתבר שלא ניתן ליישם את , עבודת הכנה מוקדמת לפני הבאת הנושא לדיון במליאה

: בדיון בנושא). לפני הבאתו לאישור המועצה, ר בבחינת הנושאויתכן וניתן היה להתעמק יות(ההחלטה 

, ישיבת מועצה(יסודית ומעמיקה בכל הנושאים , ניכרה עבודת הכנה מקצועית, "הקמת תאגיד מים"

30/7/08 .(  

  

  

  נתניה 4.5.2.5

" גבוהה" מהמנהלים  מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  ברמה 100% - מהנבחרים ו75%

 מהנבחרים מעריכים את הנתונים 25%"). גבוהה" ברמה 87.5%: הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא(

  ".בינונית"המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 
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יש התייחסות רצינית מצד ראש המועצה וחברי המועצה . "לדרג המקצועי יש משקל רב בקבלת ההחלטות

 - לדרג המקצועי ). "מירה אסף" (קבלת ההחלטותוהם משפיעים על , יועצת משפטית, מהנדס, לגזברית

הגשתו למועצה והנימוקים , בדרך הכנת החומר:  יש משקל גבוה בקבלת ההחלטות, הפקידות הבכירה

לא זכור לי מקרה שהחלטה , ברגע שהתקבלה החלטה בוועדה,  בנושא מכרזים. שמלווים כל קבלת החלטה

, בנושא הכספי(ברגע שנשאלת שאלה . מפורטים ומשכנעיםמשום שהנימוקים היו מאוד , לא אושרה במועצה

השיקול . יש לכולם הקשבה. כך גם בדרגים המקצועיים האחרים.  מקשיבים לה-והגזברית משיבה ) למשל

הדרג המקצועי עושה בעצם את כל ). "דב כץ" (המקצועי משפיע על קבלת ההחלטות של הפוליטיקאים

הדרג .  כל נושא ומביא את הדברים מוכנים להחלטות המועצההוא מכין את כל התשתיות של. העבודה

הדרג המקצועי משפיע על קבלת . המקצועי הוא חזק מאוד והנושאים גם מוגשים בצורה ברורה וטובה

  ). ויקטור סרוסי" ( בהכנת החומר המקצועי–ההחלטות יותר בוועדות השונות 

ת מקצועי מצוין ומאוד אכפתי לרווחת יש צוו... ההחלטות מתקבלות בדרג המקצועי"כי , מוסכם

ידי הדרג -בערעור על נתונים או חומר שמוגש להחלטות המועצה על, לא נתקלנו עד כה. תושבי העיר

יש מטה מקצועי טוב , בהשוואה למקומות אחרים, בעיריית נתניה). "עדנה קייקוב, עירית אביבי" (המקצועי

יש אמון . מכאן שההשפעה שלו גבוהה. ת ודמוקרטית ביותרשמביא ומזין נתונים בצורה אובייקטיבי, מאוד

 יש הערכה לתפקוד –בוועדות , רואים את זה בישיבות. של מירב חברי המועצה במטה המקצועי של העירייה

נתן מחמאות לדרך הביצוע של המלצות , ר ועדת הביקורת"כיו, ר האופוזיציה"אפילו יו. הצוות המקצועי

ובהיבט התכנוני , ל העירייה"נעשית עבודת מטה בראשות מנכ). "צביקה רק" (טהידי המ-מבקר העירייה על

באופן שמסייע לקבל , ראש העירייה מקבלת דיווחים ותכנון בדוק ומקצועי מראש..."עם מהנדס העירייה

חברי . לדרג המקצועי יש חשיבות רבה על מקבלי ההחלטות). "פול ויטל" (החלטה מצדה בצורה יעילה ביותר

כל נושא שמועלה . עצה מתחשבים ונותנים משקלם בהחלטותיהם להסברים של הדרג המקצועיהמו

" והפקידות הבכירה משתתפת בישיבות המועצה, מועלה מטעם אגף או מינהל מסוים, בישיבות המועצה

  ). מוניק בניסטי(

, צהנוכחים בצורה בולטת בישיבות המוע, בהתאם לצורך, המנהלים הבכירים ומנהלים נוספים

מנהל , מנהלת מינהל החינוך, יועצת משפטית, גזברית, )ומנהלים הכפופים לו(מהנדס העיר , ל"מנכ: ביניהם

, דובר העירייה, מנהלת הנכסים, מנהל איכות הסביבה, מנהל המוקד העירוני, ע"מנהל שפ, אגף הפיקוח

.  מנהלים נוספים6- ועוד כמנהל הגבייה, מבקר העירייה, מנהלי אגפים במינהל ההנדסה, מנהלת הארכיון

ומענה שוטף מצד המנהלים לשאלות החברים , ניכרת השתתפות פעילה של הדרג המקצועי בדיוני המועצה

גם המנהלים האחרים . ומגלה בקיאות בנושאים השונים, פי הצורך-ל עונה ומבהיר על"המנכ. במהלך הדיון

- מגיבים ומבהירים על, )נוסף לראש העירייהב(משיבים לשאלות חברי מועצה  , מתייחסים במהלך הישיבה

. ניכר שחברי המועצה מקבלים את דבריהם של הפקידים המקצועיים. פי הצורך בצורה מקצועית וממצה

שלטעמו , כי הוא מבקש תשובות לשאלות בשאילתא, )קרן(באחת הישיבות ציין חבר המועצה , יחד עם זאת

כי לא כל עובדי העירייה , שלא ניתן להשיב לכל שאלה, עןר המועצה ט"יו. לא קיבל עליהן תשובות בכתב

שזה המעמד והמקום לנוכחותם המקצועית של , טען) קרן(חבר המועצה . הרלוונטיים נמצאים באולם

  ).6/1/08ישיבת מועצה (הגורמים המתאימים וביקש תשובות בתוך שבעה ימים 

מתנהלות . ה על קבלת ההחלטותלדרג המקצועי יש השפעה מאוד גבוה"ש, התחושה הכללית היא

יש לעצות של . המשפיע על קבלת ההחלטה הסופית, ישיבות של נבחרים וראש העירייה עם הדרג המקצועי

אבל חברי המועצה הם עצמאיים לעתים ומקבלים החלטה גם בלי , הדרג המקצועי משקל רב במועצה

ישנם . כזי בתהליכי קבלת ההחלטותלדרג המקצועי יש חלק מר). "רפי קדוש" (להתחשב בדעה המקצועית

 מחברי המועצה מושפע 40%. על הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות' על עיוור'חברי מועצה שמסתמכים 

זה לא אומר שלא , גם אם  אני לא מקבל את הדעה של הדרג המקצועי. מהדרג המקצועי והשאר לא



 

 257

) של אנשי המקצוע(חוות דעתם . עיתאבל זכותי הפוליטית לשנות את הצעת ההחלטה המקצו. הקשבתי להם

כלל את -האופוזיציה מקבלת בדרך. כשאני מקבל את חוות הדעת אני יכול להתעמק בה. 'תורה מסיני'איננה 

אלא משום שנוח להם מבחינה פוליטית , ולא בהכרח כי מסכימים לה, חוות הדעת של הדרג המקצועי

כי מבקר המדינה העיר לוועדה , הקשר זה ראו לצייןב). הרב שמעון שר" (להיתלות בחוות הדעת המקצועית

מהמלצות "כי קיבלה החלטה תוך התעלמות ) מ ראש העירייה"בראשותו של מ(המקומית לתכנון ולבניה 

דוחות על הביקורת בשלטון המקומי " (וזאת ללא הנמקה, שהתבססו על קריטריונים שקבע, הדרג המקצועי

  ). 2008לשנת 

כשמביאה החלטות , גזברית העירייה: למשל. י הכתבה של הדרג המקצועייש ד"ש, הובעה התחושה

הרב משה " (כך גם במליאת המועצה. על ההחלטות' על עיוור'אנשים מצביעים כמעט , לוועדת הכספים

 - תכנון ובנייה (ההשפעה של הדרג המקצועי בהחלטות הגדולות "ש, הובאה התפישה, יחד עם זאת). לחובר

. כי ראש העירייה לא מתערבת,  השפעתם גדולה מאוד-בדברים הקטנים . יא שולית ביותרה) לגובה או פחות

.  את סדרי העדיפויות התקציביים ראש העירייה קובעת-בחינוך ראש העירייה מחליטה על התקציבים 

אבל בסופו של דבר , )לפקידים(אני מעריך שראש העירייה מקשיבה להם . הפקידות היא מקצועית וטובה

. ידי חברי המועצה-על' עליון') אמנם(הדרג המקצועי נחשב "כי , נטען). הרצל קרן" (לטה היא שלהההח

) אולם. ( מחברי המועצה90%בעיני ' ראה וקדש'זה נחשב , מהנדס אומרים משהו, גזבר, כאשר יועץ משפטי

אחרת תפקידם , רק מעט מבינים שהדרג המקצועי מכוון פוליטית וצריך לספק את רצונה של ראש העירייה

, אני מתייעץ למשל. בודק את ההחלטות באמצעות יועצים נוספים,  חברי מועצה2 -כ(אותו מיעוט . בסכנה

מתקבלת דעתו של הדרג , כאשר יש התלבטות בישיבות המועצה. עם רואה חשבון בהחלטות כלכליות

יק נתונים מדויקים מהדרג חברי המועצה לא מקבלים מספ"ש, נטען גם). ד שלמה רוזנווסר"עו" (המקצועי

" התשובות של הדרג המקצועי אינן קשורות תמיד לשאלה ואינן מדויקות מספיק. המקצועי לשאילתות

  ).ד אבי ללום"עו(

, כי החומר המקצועי מוכן על השולחן לכל חבר מועצה, מתצפיות בישיבות המועצה ניתן להתרשם

, מסודרת מאוד, י החומר מוגש אמנם בצורה מקצועיתכ, ניכר. ליד שמו של החבר המוצב על שולחן המועצה

החומר שהוכן וחולק לחברי המועצה ולמשתתפים : למשל. אולם הוא גם נראה מוגזם בהיקפו, ומעמיקה

  230 -רוכז בחוברת בת כ, 7.9.08לקראת ישיבה בתאריך ) כולל לעיתונאים וגורמים נוספים(האחרים 

, פירוט אישורי המלצות ועדת הכספים, הצעות לסדר, ילתותשא, החומר כולל את סדר היום. עמודים

, טפסים, חוות דעת משפטיות, תנאי מכרזים, אישורי חוזים והסכמים, פרוטוקולים של ועדות מועצה

בכל הקשור , כי החומר מוגש אמנם בצורה מקצועית, ניתן להתרשם. קורות חיים וכיוצא בזה, תכתובות

איננו מתוקצר ולא נראה שחברי , אולם הוא עמוס מידי,  המועצהידי חברי-להחלטות המתבקשות על

בנוסף ,  זהו היקף גדול מאוד של נייר– עותקים 50 - עמודים בכ230. המועצה יעיינו בכל הנספחים השונים

המחולק גם , כ ניכרת שקיפות בחומר"בסה). כולל תשובות לשאילתות(לחומר שחולק במהלך הדיון עצמו 

  .לקהל ללא הגבלה

  

  

  

  שוהם 4.5.2.6

 מהמנהלים  מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  ברמה 100% - מהנבחרים ו85.71%

 מהנבחרים מעריכים את 14.29%"). גבוהה" ברמה 92.86%: הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא" (גבוהה"

  ".בינונית"הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות ברמה 
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הוא אוסף נתונים ונותן ). בהכנת ההחלטות(לדרג המקצועי יש משמעות מכרעת "ש, ההערכה הכללית היא

הוא משפיע על ראש הרשות ועל . הוא מסוגל להפיל החלטה בקלות יחסית. המלצות למקבלי ההחלטות

האופוזיציה נשלחת אליו לדון אתו . הוא מהווה את הבלם מול האופוזיציה. הנבחרים בקבלת ההחלטות

כן צריך לתת -ועל, חברי מועצה גם לא מבינים בכל פרט מקצועי. ים לפני ואחרי ההחלטותמראש ולקבל פרט

אבל , שואלים ומבררים, אמנם, חברי המועצה). שגיבש את ההחלטה לאישור(את הקרדיט לדרג המקצועי 

שכבר הוכנה " (תוספת המידע לא תורמת הרבה לקבלת ההחלטה הסופית, בסופו של דבר, הרבה פעמים

הדרג המקצועי מביא את ההחלטות בצורה מאוד מסודרת "ש, הגישה הרווחת היא). 'גלעד רבינוביץ) (מראש

  בעובדות ובנתונים שהוא -יש אמון בדרג המקצועי ). "צביקה הוכמן" (הדברים מאוד ברורים. ושקופה

עים להעביר אנשי המקצוע הם דעתנים ויוד). גם אם הוא מוטה לעתים לראש המועצה(מביא וביושרה שלו 

אם , הם יציגו שיקול דעת הנוגד את ראש המועצה. גם אם הוא נוגד את דעתו של ראש המועצה, את המסר

יש להם משמעות בהכנת . פי החוק-אנשי המקצוע לא יביאו להחלטה נושא שאיננו על. כך הוא הדבר

, ההחלטות להצבעההם מצליחים להכין את . והם מציגים בהנהלה את היתרונות והחסרונות, ההחלטות

 בשיקול הדעת בקבלת 50%יש להם .  זה הדרג המקצועי– מהכנת ההחלטה 80%. ורוב ההחלטות עוברות

  ). ישראל בוכריץ" (נעשית עבודת מטה טובה בהחלטות חשובות. ההחלטה הסופית

עושים פה הרבה ). "קובי בנדלק" ( משמעותו רבה בהכנת החומר-הדרג המקצועי "כי , מוסכם

התייחסות של היועץ "יש גם ). תמיר פוגל" ('שליפות'לא מתקבלות פה החלטות בהפתעה ולא ב.  הכנהעבודת

משקל הדרג ). "מתניהו אנגלמן" (לכל אישורי הסכמים המובאים למליאת המועצה, המשפטי בכתב

 בישיבת מועצה מתקבל תיק מסודר עם פירוט מדויק של כל. הוא משמעותי) בקבלת ההחלטות(המקצועי 

בהשוואה לחומר . הדבר מקל על קבלת ההחלטות. 'לוח זמנים וכדו, כולל תקציב, ההיבטים הקשורים בדיון

שקיפות ופירוט , עריכה, מבחינת תכנים.  זהו הבדל של יום ולילה-בישיבות מועצה בלוד  , שהוגש למשל

.  על מרבית השאלותשעונה למעשה, מתקבלת חוברת מסודרת בתחילת הישיבה. ברור של הנושאים הנדונים

, תקציב, רים"החלטות בנושאים כמו תב... קשה לקבל החלטות כשאתה לא מודע לנושא ולמשמעויותיו

הדרג המקצועי משפיע על ). "צביקה הוכמן" (ידי הדרג הניהולי-מוכנות על', מדיניות פיתוח וכדו, חינוך

 ההתנהלות המקצועית של תהליכי את, במידה רבה, הוא מכוון. פי החוק-הכנת החומר ועל העבודה על

החומר המוגש למקבלי ההחלטות מוגש ברמה ... לצד ההכוונה ומודעות של ראש הרשות, קבלת ההחלטות

  ).  מתניהו אנגלמן" ( בסטנדרט עסקי-גבוהה 

חושב כמקבל החלטה ומביא נתונים ) ל"המנכ(יש לעתים תחושה קטנה שהדרג המקצועי "ש, הובהר

הראייה של . ומוביל למסקנות, ונותנת המלצות להחלטה המתבקשת' מכוונת'ורה שבצ, למקבלי ההחלטה

זה גורם . נחושה ומובילה,  בצורה עניינית–' טק-היי' הוא פועל כמו ב–ל היא מאוד רחבה ומעמיקה "המנכ

). מנים-יס(' הן-אומרי'ולמקבלי ההחלטות לפעול בצורה מסודרת ולא כ', לזרום'לתהליך קבלת ההחלטות 

ד "עו" (ברי המועצה בודקים את החומר המובא להם ובוחנים אותו בצורה מעמיקה לפני קבלת ההחלטהח

מאחר וחלק גדול מחברי המועצה איננו מהתחום , בחלק גדול מההחלטות שצריכים לקבל). "לירון רז

ב ברו... הסקירה שמביא הדרג המקצועי יכולה להכווין את המועצה בקבלת החלטה, המקצועי הנדון

המקרים אני מרוצה מהחומר המתקבל מהדרג המקצועי ומהפתיחות הגבוהה לשאול שאלות ולבקש חוות 

יש פנייה מוקדמת למחזיק "לפני הבאת החלטות מסוימות למליאת המועצה ). דפנה רענן כהן" (דעת נוספת

הם . יוזמתםלפני אישור התקציב יושב הגזבר עם חברי המועצה לפי . ר הועדה"התיק הרלוונטי או ליו

מהו : כולל, ידי הגזבר-ר מצורפים באופן קבוע  דברי הסבר בכתב על"לכל תב. שואלים שאלות ענייניות

וחברי המועצה באים  בדרישות להסברים כגון . הוצאות עיקריות וכך הלאה, מטרות, מי מממן, הפרויקט

  ). ישראל שטרסברג" (אלו
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המועצה לקראת כל ישיבה בחוברת מסודרת שהחומר מוגש לחברי , ההתרשמות במחקר זה היא

מפורטות , מסודרות, ניכר כי הן מאורגנות, מעיון בחוברות. ממצה וכוללת, )כרוכה עם חוצצים(מאוד 

כי ארגון כזה של החומר , ניכר. 'תכתובות רלוונטיות וכדו, הסכמים, הסברים, לוחות זמנים, וכוללות תקציב

החומר וההכנה לקבלת , לרוב"ש, מוסכם. על מקבלי ההחלטותלקראת הישיבה יכול להקל על הדיון ו

אנשי המקצוע מציגים בישיבות ). "קובי בנדלק)" (ידי הדרג המקצועי-על(ההחלטות הם ברמה מאוד גבוהה 

לא מביאים מספיק חומר ) הדרג המקצועי(לעתים רחוקות ). "צביקה הוכמן" (המועצה שקפים וטבלאות

תמיר " (ם רחוקות חסרים אנשי המקצוע הרלוונטיים לנושא הנדון בישיבהולעתי, מפורט לחברי המועצה

, במקרים מסוימים ראש הרשות איננו דורש להכין חומר מסודר ומעמיק יותר"ש, יחד עם זאת נטען). פוגל

לעתים הוא מעדיף שהחומר לא יוצג בצורה , להפך. להחלטות המועצה, כולל מודלים כלכליים נדרשים

ביקורת על הנתונים שהובאו לחברי המועצה ). 'דפנה רבינוביץ" ( להחלטה השונה מדעתושעלולה להוביל

לקבל בעתיד ) פריד(ביקש חבר מועצה " רים"אישור תב: "בדיון בנושא, למשל. הובעה גם בישיבות מועצה

ובדיון ). 5/8/08, ישיבת מועצה(ולא לדון בנושא בצורה כללית , כבסיס לדיון, תכנון ופרוגרמה בשלוש חלופות

הוזמן אמנם יועץ מקצועי , " דונם עם מועצה אזורית שכנה180החלפת קרקע בסדר גודל של : "בנושא

אולם בדיון הובעה התמרמרות של חברת האופוזיציה , כדי להציג את הנושא המהותי ולהסבירו) חיצוני(

זה חמור שהחומרים . "יםכולל תחשיבים כלכלי, על כך שלא הוגשו מספיק נתונים למליאה, )'רבינוביץ(

נושא כה חשוב בשלושה דפים זה לא , אין מצגת, אין אמדן כלכלי, אין מפות", אינם מלאים"....שהוכנו לנו

  ).20/5/08, ישיבת מועצה..." (שקיפות ונראה שיש כאן יותר מה להסתיר

,  החינוךמנהלת, יועצת משפטית, גזבר, ל"מנכ(בישיבות המועצה נוכחים אנשי המקצוע הבכירים 

, נהיר, למשתתפים מוגש חומר מסודר. וניכרת הכנה מוקפדת של החומר לקראת הדיון, )דוברת ואחרים

.  לפי הנושאים השונים שעל סדר היום, )המוכנות להצגה על המסך(כולל הצגה במצגות ייעודיות , מפורט

, ר בעת הצורך"בה את היוהוא מג. ל מעורב היטב בארגון הישיבה ובהבאת החומר הרלוונטי לדיון"המנכ

ל עונה לשאלות חברי המועצה בנושאים "המנכ. כנדרש, מסייע ומוסיף דברים בנושאים מקצועיים

ומהווה , הוא מגלה מעורבות בכל נושא. הוא יושב ליד ראש המועצה ומחזק ותומך בעת הצורך, מקצועיים

גם הגזבר מסביר ועונה בצורה .  מקצועיוניכר שהוא נתפש כגורם, הוא תורם ומסייע. חלק אינטגרלי מהדיון

שנכחו , ל"לגזבר ולעוזרת המנכ, ל"למנכ"ר הודה "היו, בישיבת מועצה אחרונה בקדנציה. מקצועית לשאלות

בלעדיהם ישיבות המועצה היו "ש: וציין, " של הישיבות והכינו את החומר לישיבות בצורה מעמיקה99% -בכ

תכנית "דיון ב: כדלקמן, מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם. )16/9/08, ישיבת מועצה" (נראות אחרת

 - שזומנו כדי להציג את הנושא , נבחן והתנהל בליווי מצגת ואנשי מקצוע, "אסטרטגית לגיל השלישי

הוצגה מערכת , בתחום ההנדסי). 25/12/07, ישיבת מועצה(היערכות המועצה לשילוב הגיל השלישי בקהילה 

ניכרה נגישות . כחלק מכוונת מחלקת ההנדסה לשפר את השירות לתושב, מצגתגבי -מידע הנדסי על

סקירת סיום פרויקטים : "גם בנושא). 20/5/08, ישיבת מועצה(ושקיפות לכל מידע במחלקת ההנדסה 

ישיבת (ברורה ומשכנעת , מקצועית,  הגזבר הציג את הנושא באמצעות מצגת מוכנה-" בתכנית הפיתוח

אשר סקרה את פעילות ,   הובאה מצגת מפורטת-" הטמנת פסולת בניין: "בדיון בנושא). 16/9/08, מועצה

אשר צריכה להתמקד , המצגת נראתה מיותרת לישיבת מליאת המועצה. המטה לבטיחות בדרכים בישוב

. מאבדת מהאפקטיביות שלה,  דקות15 -במשך כ, 22:10הצגת המצגת בשעה . בקבלת החלטות עקרוניות

את מוזמנת לראות את הנושא : "ר היסה את חברת המועצה מהאופוזיציה"היו,  והסגותכשהחלו שאלות

  ). 20/5/08, ישיבת מועצה"  (מנהלת היחידה המתאימה תיקח אותך לסיור במקום, בשטח

: ברשויות האיתנות  בהכנות לקבלת ההחלטות סיכום הערכת איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי

 בקרב המנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי ההחלטות  95.24% - בקרב הנבחרים ו63.10%
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 בקרב המנהלים מעריכים את הנתונים המובאים למקבלי 4.76% - בקרב הנבחרים ו32.14%. גבוהה"ברמה 

  ". בינונית"ההחלטות  ברמה 

  

    שקלול החלופות4.5.3

 נעשה שקלול חלופות בתהליך קבלת שבכל הרשויות לא, ממצאי המחקר מצביעים בצורה מובהקת על כך

סמי תלאוי  " (שקלול חלופות בטבלה נעשה רק בוועדת מכרזים"כי , צוין. ודאי שלא במועצה, ההחלטות

יגאל ' דר" (זה בלתי אפשרי,  בגלל הפורום הרחב של חברי המועצה-גיבוש ושקלול חלופות "וכי ) ונשאת כיוף

ך קבלת ההחלטות איננו מוטמע גם בפעילות השוטפת של ששקלול חלופות בתהלי, ההערכה היא). צדוק

  .וכי הדבר נכון ברוב המקרים גם ברשויות האיתנות, עבודת המטה בדרגים המקצועיים

  

  :אשר מונה להן חשב מלווה, "חלשות"שקלול חלופות ברשויות מקומיות  4.5.3.1

  

   אור יהודה

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , ר זהאשר רואיינו במחק,   מהמנהלים80% - מהנבחרים ו88.89%

 11.11%"). נמוכה" ברמה 84.44%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

הממוצע בקרב כלל " (בינונית" מהמנהלים מעריכים את שקלול החלופות ברמה 20%-מהנבחרים ו

  ").בינונית" ברמה 15.56%המרואיינים הוא 

דוד (לפני הבאת ההחלטה לאישור המליאה , המקצועי מכין בקבלת ההחלטות גם חלופותנטען שהדרג 

ראש עירייה לשעבר גם ). איציק דדוש" (שקלול חלופות בא יותר לידי ביטוי בישיבות הנהלה"וכי , )חמאני

י קבלת אך מוסכם כי בתהליכ, )תמיר שאבי" (ואני מאמין בזה, הייתי רגיש מאוד לנושא החלופות"כי , ציין

  ).עופר בוזי" (וכי ההחלטות הן בעיקר כן או לא) ליאת שוחט" (בכלל אין שקלול חלופות"ההחלטות בעירייה 

  

  ברק-בני

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%

יעקב (ש חלופות מהדרג המקצועי מבק) נבחר(שראש אגף , צוין אמנם". נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

  .הן אינן מנותחות ואינן מוגשות בצורה מקצועית, אך אם הן מגובשות, )בינסקי'וירז

  

   מבשרת ציון

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%

המיידי והקל , הנוח, רוב את הפתרון הזמיןהמנהלים מציגים ל"ש, צוין". נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

הובאה להחלטת מועצה טבלת "כי , נטען). 'ד מוטי ברקוביץ"עו"  (בעבורם ולא שוקלים מספר חלופות

גם בתכנית ) וכי... (מסחר ותעשייה, ידי הגדלת אזורי תעסוקה-שקלול חלופות בתכנית הגדלת הכנסות על

ולא נמצאה טבלת שקלול , נראה שזוהי התנהלות נדירה,  אולם,)ניר גולן" (ההבראה נבחנו מספר חלופות

  .חלופות בנושאים אלו

  

 בקרב המנהלים מעריכים את 93.33% - בקרב הנבחרים ו96.30%: סיכום שקלול חלופות ברשויות החלשות

  ". נמוכה"שקלול החלופות בתהליך קבלת ההחלטות ברמה 

  

  :"ותאיתנ"שקלול חלופות ברשויות מקומיות  4.5.3.2
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  ציונה-נס

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%

  ".נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

החלופות והבעייתיות באפשרויות מוצגות . "כי חלופות נבחנות ברמת המנהלים ובמסגרת עבודת המטה, צוין

, הובהר). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (באת ההחלטה למועצהלפני ה, לראש העירייה כחלק מהדיונים

חברי המועצה הם "ש, נטען גם בהקשר זה). עמיקם נגר" (במועצה לא ניתנה מעולם טבלת שקלול חלופות"ש

' אנטי'במיוחד כשהגישה של האופוזיציה היא , אין אווירה כזו לדון.  לא לדון-באים להצביע ', רובוטים'

  ).יוסי שבו" (והם לא רוצים ללמוד) ם אם הוא חסרג(הידע שלהם מספיק 

  

  נתניה

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו75%

  ".בינונית" מהנבחרים מעריכים את שקלול החלופות ברמה 25%". נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

  ).ד נילי ארז"עו" (שקלול חלופותבישיבת הנהלה מקצועית נעשה "כי , צוין

  

  שוהם

מעריכים את שקלול החלופות בתהליך , אשר רואיינו במחקר זה,   מהמנהלים60% - מהנבחרים ו71.43%

 14.29%"). נמוכה" ברמה 65.71%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"קבלת ההחלטות ברמה 

  ".גבוהה"וכך גם ברמה "  בינונית"ופות ברמה  מהמנהלים מעריכים את שקלול החל20%-מהנבחרים ו

רק לעתים רחוקות "אך , ולראש המועצה) לישיבת הקואליציה(כי מובאות חלופות להנהלת המועצה , צוין

בדרג המקצועי יש כנראה שקלול "ש, ידי ראש המועצה-וכן נאמר על). מתניהו אנגלמן" (יש שקלול חלופות

אם יהיה שקלול חלופות מובנה לפני קבלת , זה יכול לסייע"ים שהוא מסכ". אך זה לא מובהק, חלופות

: בדיון בנושא, בישיבת מועצה). גיל לבנה" (גם לא בהנהלה, לא מוצגות חלופות"אך הבהיר ש, "ההחלטות

חברי המועצה התייחסו לנושא הצגת , " דונם עם מועצה אזורית שכנה180החלפת קרקע בסדר גודל של "

, ישיבת מועצה(ידי היועץ -לופות המתאימות להחלטה ומהי החלופה המומלצת עלחלופות ושאלו מהן הח

כבסיס , ביקש לקבל בעתיד) פריד(חבר מועצה , "רים"אישור תב: "בדיון בנושא, ובישיבת מועצה). 20/5/08

  ).5/8/08, ישיבת מועצה(תכנון ופרוגרמה בשלוש חלופות ולא לדון בנושא בצורה כללית , לדיון

  

 בקרב המנהלים מעריכים את 86.67% - בקרב הנבחרים ו82.14%: קלול חלופות ברשויות האיתנותסיכום ש

 בקרב 6.67% - בקרב הנבחרים ו13.10%". נמוכה"שקלול החלופות בתהליך קבלת ההחלטות ברמה 

 בקרב הנבחרים  4.76%רק ". בינונית"המנהלים מעריכים את שקלול החלופות בתהליך קבלת ההחלטות כ

  ".גבוהה" בקרב המנהלים מעריכים את שקלול החלופות ברמה 6.67% -ו

  

  

    שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות4.5.4

  

  :אשר מונה להן חשב מלווה, "חלשות"שיתוף בקבלת ההחלטות ברשויות מקומיות  4.5.4.1

  

  אור יהודה
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התחושה הכללית . יהודה לא נמצא שיתוף ממוסד ומובנה של תושבים בקבלת ההחלטות העירוניות-באור

יכול . החלטות במועצה לא עלו מצרכי התושבים. הציבור לא משפיע ולא שותף בקבלת החלטות"ש, היא

אך לא בנושאי החלטות מדיניות והחלטות , להיות ששיתוף תושבים מתקיים בהחלטות ביצועיות בלבד

ערך מפגשים ) שאבי(תמיר . "ראשי עיריות שונים התייחסו לנושא בצורה אחרת). ליאת שוחט" (אסטרטגיות

 מקשיב ומשתף את הציבור -שטח מטבעו - יותר איש-דוד יוסף . ואסיפות עם הציבור בהחלטות כבדות

לא היה שיתוף "כי , ראש עירייה בעבר טוען). עופר בוזי" (בוכובזה לא שיתף את הציבור. בהחלטות שוטפות

במובן של , בים יכול לאיים על חברי המועצהיותר מדי שיתוף של תוש. ממוסד של תושבים בקבלת החלטות

אצל . אין שיתוף בקבלת החלטות"כי , צוין). תמיר שאבי" (עקיפת הנציגות של הסקטורים השונים במועצה

כי שיתוף תושבים בקבלת , ראש העירייה טוען). ננה חן" (הדבר בולט יותר) ראש העירייה המכהן(דוד יוסף 

אני אומר לתושבים את תפישתי ואני שואל אותם מה הם . י חוגי ביתהקמת. זו המדיניות שלי"החלטות 

כי , צוין גם). דוד יוסף" (תגידו אתם מה אתם רוצים לאכול, אני השף שלכם: אני אומר לתושבים. רוצים

השיתוף של תושבים בקבלת החלטות הוא ) וכי(, שיתוף בקבלת החלטות לא היה קיים כפי שקיים כיום"

הוא אוסף . סגנון הניהול של דוד יוסף שונה והדגשים שלו שונים. שבה הוא נעשה כיוםיוצא דופן בדרך 

הוא נותן אמון רב יותר בגרסאות של התושבים ומנסה . נתונים וצרכים מהשטח לצורך קבלת החלטות

החלטות נובעות מצרכים של "כ "שבסה, הובאה התחושה). נורית שולמן" (םשההחלטות יענו לצורכיה

  ). ד עוזי אהרון"עו" (אך בעבר פחות התחשבו באוכלוסייה, זה המצב כיום. יההאוכלוסי

לפי שכונות (ניכר שראש העירייה מזמין תושבים , מעיון במכתבים של ראש העירייה לתושבים

,  24/6/07, 30/5/07: מכתבים מתאריכים(להיפגש אתו בשכונה ולהשמיע את צרכי המקום ) ואזורים

ביטוי . אולם לא ניכר שיתוף ממוסד של התושבים בקבלת ההחלטות, )6/11/07, 2/8/07, 19/7/07, 29/6/07

מתן היתר : "לצורה לא ממוסדת של ניסיון לשתף תושבים בהחלטות העירייה נמצא בישיבת מועצה בנושא

ראה ) דדוש(חבר מועצה . ס”לדיון הוזמנו שני נציגי ועד ההורים של ביה". 'שיזף'ס "להפעלת צהרון בבי

ראש העירייה ראה . ס והציע לקבל בנושא זה החלטה כלל עירונית"בחיוב את מעורבות ההורים בפיתוח ביה

התושבים  . בכדי לגרום לרצינות מצד ההורים, למרות ההסכמה העקרונית, צורך לדון כל פעם בהצעה נפרדת

הם . א להחלטה בישיבה זואשר הוב, )לבחינת הפעלת הצהרון(סיפרו על ביצוע התהליך ) נציגי ועד ההורים(

, ס בתהליך"והם דיווחו על שיתוף כל הורי ביה) גני תקווה ועוד, ת"פ(הבהירו כי הנושא נבדק בערים אחרות 

היועץ , על בדיקת קריטריונים רבים באשר להפעלת צהרון בבתי ספר ועל עבודתם בשיתוף עם ראש העירייה

הנציגים הוזמנו . לא של נציגי ההורים בקבלת ההחלטהניכר שיתוף מ. משפטי וגורמים מקצועיים בעירייה

ניכר כי . ובמהלך הדיון בנושא נחשבו לשווים עם חברי המועצה סביב השולחן, לשבת ליד שולחן המועצה

חבר המועצה . ידי התושבים בצורה יסודית ומעמיקה-תהליך הבאת ההחלטה למליאת המועצה נוהל על

חברי המועצה בירכו על יוזמת . ס בתהליך" היה לשתף גם את המתנשראוי, ציין )גוטמן(ס "ר המתנ"ויו

היועץ . שההחלטה במכרז על הספק שיפעיל את הצהרון תהיה בשיתוף ועד ההורים, ההורים בתהליך וביקשו

שבסוף התהליך , ראש העירייה ציין. שזה אפשרי שוועד ההורים יהיה שותף בוועדה המקצועית, משפטי ציין

). כולל שאלת עלויות המים והחשמל(יובא הנושא לאישור העירייה , )המפעיל(ל הספק וקבלת ההחלטה ע

ונראה שהיה ראוי להעביר את הנושא לבחינה , דיון בפרטי הנושא של הצהרון בישיבת מועצה נראה מיותר

. אשר תבחן את כל ההיבטים השונים ותביא המלצה סופית להחלטת המועצה, בוועדה מקצועית ומיוחדת

ל או גורם "במיוחד כשהנושא ראוי לדיון מקצועי בניהולו של מנכ, ון במליאת המועצה היה פרטני מידיהדי

, לפני הבאתו למליאה, שראוי היה לדון בנושא כזה בפורום מיוחד, ההתרשמות הייתה. מקצועי אחר

  ).   19/5/08, ישיבת מועצה(פעמי -נקודתי וחד, וששיתוף התושבים בהחלטה היה אקראי

  

  ברק-ניב
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הוא באמצעות ,  אם קיים, השיתוף. ברק אין שיתוף מובנה או בכלל של תושבים בהחלטות העירייה-בבני

שבעת טובי ':  ל יש מושג"לפי חז. שיתוף הציבור זהו אינטרס הציבור"ש, צוין.  הרבנים–נציגי הציבור 

נציגי הציבור במועצה . לאור רקורד והכרת התנהגותם בעבר, המקובלים על הציבור: שפירושו', העיר

תושבים מוזמנים להביא את .  להנהלה ולנבחרים–דרישות הציבור מגיעות לאגף . פועלים ברוח זו

פורסמו מודעות בעיר . הגיעו נציגיי השכונות, למשל, בתכנון כבישים. התייחסותם בנושאים השונים

לשבת בדיון משותף עם הדרג התושבים הוזמנו . ובעיתונות המקומית עם התוכניות של אגף התשתיות

ובהתאם , נשמעו התנגדויות והסברים. המקצועי לצורך דיון בהחלטות המקצועיות שכבר הוחלט עליהן

בגלל הקשר הטוב שלו עם , הציבור איננו מגיע לישיבות מועצה. גם שונו ההחלטות, להתייחסות התושבים

שגם הציבור , מכאן. ומכים לרוב על נציגיהםהרבנים ממנים וס. כמעט לכל מגזר יש נציג במועצה. נציגיו

הציבור לא משותף בקבלת "ש, אולם לרוב נראה). בינסקי'יעקב וירז" (מקבל את החלטות הנציגים במועצה

שיתוף הציבור בצורה המינימלית ביותר מתבטא בנגישות למידע והעברתו לאזרחים ). מלכה לב" (החלטות

בניגוד לחוק חופש , קרים בהם סירבו בעירייה למסור מידע לציבורמבקר המדינה מצביע על מ. בצורה יזומה

המלצתו של המבקר היא לפרסם את ". לעיריית בני ברק אין בכלל אתר אינטרנט"ש, והוא גם מציין, המידע

  ).2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת (הפרוטוקולים של ישיבות המועצה באתר אינטרנט 

  

  מבשרת ציון

אולם אין מסגרת מובנית , )שוקי קלפוס" (הלחץ של האוכלוסייה על מקבלי ההחלטות חזק"ציון במבשרת 

עם ועדי , מזמינים תושבים להחלטות חשובות"כי , צוין. וממוסדת של שיתוף תושבים בהחלטות המועצה

זה קורה ) וכי(, )אריה שמם(אצל ראש המועצה הזה ). ספרי-ועד הורים יישובי ובית(הורים בנושאי חינוך 

מתקיימות . תושבים יוזמים בעצמם פגישות אצל ראש המועצה בנושאים שעולים על הפרק. בתדירות גבוהה

ראש ). ניר גולן" (ישיבות בשיתוף הגורמים המקצועיים ומתגבשות החלטות לפורום המקצועי או למועצה

 בבעיות באמצעות המנהיגות טיפלתי. "המועצה בעבר ציין כי פעל לשיתוף תושבים ותיקים בקבלת החלטות

-קבלת החלטה על קאונטרי"כי , צוין). כרמי גילון" (שיתפתי אותם בדרך שירגיעו את הקהל. של הוותיקים

ההחלטה הייתה . במועצה ובהנהלה, התקבלה  בעקבות דיונים עם תושבים).. בזמנו של כרמי גילון(קלאב 

: המועצה קיימה ישיבה בלתי פורמלית בנושא). 'ביץד מוטי ברקו"עו" (מוסכמת והלכו אתה לאורך כל הדרך

אתר (כשהתושבים הוזמנו להביע את דעתם ולהשתתף באופן פעיל בדיון , שינוי מערך התחבורה הציבורית

  ). 19/6/08, מבשרת ציון

אשר , כותב עבודה זו. כי בעבר הונהג מנגנון מאורגן לשיתוף תושבים בהחלטות המועצה, יש לציין

 מנגנון 1988קידם בשנת , )1990 עד סוף שנת 1987מדצמבר (ר המועצה במסגרת ועדה קרואה כיהן כמזכי

אחד הצעדים הראשונים בתפקידו החדש היה להוציא . מובנה לשיתוף תושבים בהחלטות הרשות המקומית

 צוות היגוי לשיפור"בו הם מוזמנים להשתתף יחד עם נציגי המועצה ב, מכתב אישי לכל התושבים בישוב

: כגון, ליד צוות ההיגוי יוקמו צוותי משנה בהתאם לנושאים שונים"כי , במכתב צוין". השירות לתושב

התוכנית ). 1.1.1988, מכתב של מזכיר המועצה לתושבים" (שיפור פני הישוב וכך הלאה, חינוך, חברה

בהמשך הצטרפו . שופגישה ראשונה של צוות ההיגוי עם התושבים נערכה כעבור כחוד, פורסמה גם במקומון

אך עם הזמן נחלשה , התהליך התנהל כשנה. לקידום הנושא גם פרוייקט שיקום שכונות וחברת יעוץ חיצונית

  ).33: ראה מודל לשיתוף התושבים בנספח(עד להפסקתו , והלכה השתתפותם של התושבים

  

  :"איתנות"שיתוף בקבלת ההחלטות ברשויות מקומיות   4.5.4.2

  

  ציונה-נס
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. אני רגיל לשתף תושבים. הקו המנחה הוא שיתוף תושבים בקבלת ההחלטות"כי , ירייה הבהירראש הע

 זה דבר לא –שהמים במזרקות שבפארק , קיבלתי תלונות מתושבים. בשכונה מסוימת נבנה פארק, למשל

 בשאלה האם לבטל את,  תושבים800 -ערכתי משאל בשאלון ל, למרות בדיקות מקצועיות שנעשו. בטיחותי

 ההחלטה -היינו צריכים להקים גן ליד שכונה . ההחלטה התקבלה בהתאם לרצון התושבים. המזרקות

, התפישה של המנהיגות המקומית היא). יוסי שבו" (בנושא התקבלה לפי דרישת התושבים ורצונותיהם

. ן מצדםיוצר מעורבות ושביעות רצו, למשל, שיתוף הורים. חשוב להשיג רמת שביעות רצון של תושבים"ש

ככל שיש מעורבות יותר גדולה של הציבור ויש . 'וכדו, למשל, ועדת תושבים להצבת עמודי תאורה ברחוב

ספר בתחום -יש שיתוף פעולה בין ועדי הורים של בתי... כך חיים טובים יותר-כך יש אחר, יותר שקיפות

כן מתקבלות "ש,  החינוך הובהרבתחום). ד שאול רומנו"עו" (והכוונה היא ליצור מפגשים קבועים, החינוך

- פרויקט בטיחות בדרכים בבתי: למשל. הספר-החלטות בהתאם ליוזמות מקומיות של ועדי הורים בבתי

במסגרתו כל יושב הראש של ועדי ההורים במוסדות החינוך , יש מנגנון קבוע של כאחת לחודש וחצי. הספר

התחושה ). יהודה-דורית בן" (לפי הצורךושם גם מתקבלות החלטות , נפגשים עם מנהלת אגף החינוך

מ ראש העירייה הוסיף דוגמאות "מ). חיה יהל" (יש שיתוף של הציבור בקבלת ההחלטות"ש, הכללית היא

נלקחו נציגי בעלי חנויות בדמי , התקבלו הצעות ממשרדי אדריכלים, למשל, בשיפוץ רחוב ויצמן"ש, וציין

לוועדה . סקטורים שונים וכולם ישבו בוועדה עם אנשי המקצוענציגי , בעלי קרקעות, בעלי חנויות, מפתח

, בהחלפת עמודי תאורה. בחרה באדריכל) אנשי המקצוע+ התושבים (הוצגו ההצעות לתכנון העיר והוועדה 

  ). ד שאול רומנו"עו" (הובאו דוגמאות לתושבים כדי שיחליטו איזה סוג עמוד הם מעדיפים, למשל

שמתקבלות בו פניות עם , ישנו מוקד עירוני"וכי " מוסד לשיתוף הציבוראין הליך מ"כי , מחד צוין

תושב ביקש : למשל. ל"מחייב אישור של המנכ, וכל נושא שלא טופל לשביעות רצון התושב, בקשות למיניהן

אין מכניזם יזום של שיתוף תושבים "ש, צוין". ל"הנושא מובא לשולחן המנכ', לא'המהנדסת אמרה , גינה

שיתוף תושבים "כי , אך מאידך הובהר). רינה קטיף" (אלא רק לפי פנייה של ועד שכונה,  אתםוהידברות

-פינוי, שיקום שכונה חדשה, )תכנית בניין עיר חדשה(ע "תב: כגון, בצורה ממוסדת נעשה בנושאים שונים

ואז , תושביםהשיתוף הוא לאור מכתב של ה. ' כולל מתקנים בגן וכדו-חזות של גן , שיפוץ מבנים, בינוי

עמיקם " ( במקום המבוקש-במקום ציבורי או בשטח , מתקיים מפגש של ראש העירייה עם התושבים בבית

כפי שהתבטא בסקר , היא לפי תכנית החומש ולפי רצון התושבים) בעירייה(העבודה "כי , הובהר גם). נגר

 40%שהשתתפו בו כמעט , )סקר(היה משאל עיר ). "שלמה אליהו" (וזה משפיע על קבלת ההחלטות. חיצוני

האגפים המקצועיים וכולם בעצם התייחסו לתוצאות הסקר והתבססו עליו בבניית . מהאוכלוסייה הבוגרת

בהחלטה להפוך את גבעת הכורכר "כי , בין היתר צוין). יהודה-דורית בן" (תכניות העבודה ותכניות החומש

  ). גידי טביב" (והכל נעשה בשקיפות מלאה, עצהניתנה האפשרות לקהל לדבר בישיבות המו, לשמורת טבע

הובא בצורה ) ובשיתוף המפעם' מאגר מוחות'ידי מכון -אשר נערך על(נושא משאל התושבים 

מעיון בשאלון שהופץ ). 7/6/2006, ישיבת מועצה(לפני ביצועו , מפורטת לידיעת המועצה ונדון בה בהרחבה

ניתן להתרשם מהשאלות המפורטות בנוגע לסדרי , 2006בנובמבר , "משאל העיר"במסגרת , לתושבים

חניה , ניקיון וחזות העיר, חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי: כגון, העדיפויות של התושבים בתחומים שונים

: כמו, וכן נשאלו שאלות פתוחות. רווחה ודת, ביטחון אישי בעיר, מסחר ותעשייה, תשתיות, ותחבורה בעיר

וניתן מקום להמלצות ? ת/מה הדבר הראשון שהיית מבצע, ציונה- עיריית נסת לראשות/אילו היית נבחר

יצחק כץ הבהיר ' ופרופ, תוצאות המשאל הוצגו למועצה במצגת מפורטת). 11/2006, "משאל העיר("כלליות 

בישיבת מועצה ). 28/2/2007, ישיבת מועצה(כראשון מסוגו בארץ , ציונה-את הייחודיות של המשאל בנס

  ).  30/4/2007, ישיבת מועצה) (677מתוך ( תלמידים 410שנערך בקרב , "משאל הנוער"קרו ממצאי נפרדת נס

ציין ראש ": 'אליעזר בן יהודה '–קריאת שם חדש לחטיבת ביניים : "בישיבת מועצה בנושא

, ההערכה הכללית היא). 11/6/08, ישיבת מועצה(שהשם נבחר בשיתוף בית הספר והתלמידים , העירייה
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ציונה יש שיתוף תושבים בהחלטות ושהמנהיגות המקומית והמקצועית מדגישות את הדבר ופועלות -סשבנ

שאין מנגנונים קבועים , אולם ניתן לקבוע. לשיתופם של תושבים בקבלת ההחלטות בנושאים השונים

  ).32ראה נספח (נוסח המודל שנוסה בעבר במבשרת ציון , לשיתוף תושבים בהחלטות העירוניות

  

  ניהנת

אם מדברים לפני קבלת . "המנהיגות המקומית רואה חשיבות בשיתופם של התושבים בקבלת ההחלטות

גם בנושאים טעונים הקשורים בהיבטים (, ההחלטה יותר קלה, ההחלטה עם התושבים ומשכנעים אותם

, ם היאאולם תחושה של חלק מהמרואייני). הרב שמעון שר)" (למשל, כנסת-ההחלטה על הקמת בתי, דתיים

התושבים לא מספיק נשמעים בקביעת "כ "בסה, שגם אם מתקיים שיתוף תושבים בנושאים כלליים

אשר דוגל ופועל לשיתוף בקבלת החלטות , מהנדס העירייה). הרב משה לחובר" (המדיניות העירונית

יה היא אחת נתנ"ציין ש,  )למשל, ספר-כולל שיתוף מורים ומנהלים בתכנון בית(בנושאים ובדרגים שונים 

- יש צוות מקצועי המשתף את הציבור ויוצר דו. 1):  שיתוף התושבים בהחלטות(הערים המובילות בתחום 

הדבר ). בלי פוליטיקאים(באמצעות ועדי השכונות , שיח בין הציבור לדרג המקצועי של העירייה-שיח או רב

תכנון : כגון, פות מלאה בנושאיםיש שיתוף פעולה של תושבים ושקי. מוכיח את עצמו בעיקר במזרח העיר

יש גם אתר אינטרנט בשכונה ואתר אינטרנט . תחבורה מחוץ ובתוך השכונות, איכות סביבה, חינוך, העירוני

אם התקבלו החלטות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והתיקים . שיח פתוח עם העירייה-פתוח לדו

ידי גישור בין התושבים -נעשה פתרון מיידי לדבר על, בצירוף התנגדויות רבות, מועברים לוועדה המחוזית

, כך גם בין תושבים ליזמים. נציגי העירייה ותושבים מנסים להגיע ביניהם לפתרון מוסכם. לדרג המקצועי

המגשרים עצמאיים בהחלטתם על תוצאת הגישור . נעשות לעתים פעולות גישור בליווי מגשרים מקצועיים

דבר זה הוריד ומיגר את כל .  כולם חתומים עליה–) מגושרת(טה מוסכמת ומביאים למוסדות התכנון החל

. ראש מינהלת ונציגים של השכונות:  זהו גוף עירוני-מינהלת השכונות . 2. הפוליטיקה האזורית בתחום זה

: שם מתקבלות החלטות משותפות בנושאים כגון,  השכונות בעיר18באמצעות המינהלת יש מפגשים בכל 

, בקשות בנושאים שונים/התושבים באים עם דרישות. איכות הסביבה, חינוך, ע"שפ, נישדרוג עירו

  ). פול ויטל" (והתשומות האלה נכנסות בצורה מקצועית לשיקולים בקבלת ההחלטות בעירייה

, )בשיתוף חברת ייעוץ חיצונית(דבריו של מהנדס העירייה מקבלים חיזוק במסמך עירוני פנימי 

ציבור בעיריית נתניה לצורך הגשת מועמדות לקבלת פרס למצוינות בשירות הציבורי הסוקר את שיתוף  ה

 שמטרתם ,ומקיימת מספר תהליכים של שיתוף ציבור עיריית נתניה יוזמת"ש, המסמך מציין. 2009לשנת 

במהלך  .עירהפיתוח וניהול על או בעלי העניין בעיר בעת קבלת החלטות /התייעצות עם ציבור התושבים ו

דרך הפקידות העירונית אל הציבור  ליכי שיתוף הציבור נוצר תהליך של העברת מידע החל מהנהגת העירתה

  ."ותהליך חוזר של העברת המידע מהציבור דרך הפקידות אל מקבלי ההחלטות בהנהגה, הרחב

  :כדלקמן, תהליכים הנהוגים בעירהמסמך סוקר את שיתוף הציבור ב

או תושבי /מפגשים עם נציגות השכונה וקיום : "פרוייקט ששת"יצוע תהליכי שיתוף ציבור לקראת ב. 1

מנהלי השכונות מעבירים . האזור כדי לתכנן אתם את הפרוייקטים ולקבוע סדרי עדיפויות פנים שכונתיים

תהליך שיתוף הציבור . 2. בוחנת וקובעת סדרי עדיפויות של תקציבים ושכונותה ,הנהגת העירלאת המידע 

יה והתושבים יטווח המייצר דיון מתמשך בין העיר-ארוךותהליך מעמיק : ית השרוןים בקריו-בחיי היום

 התשומות המגיעות מהדיונים אתם חשובות בעת תהליך קבלת כאשר, בסוגיות נבחרות של קידום השכונה

לאחר שהוסכמו הנושאים החשובים והרלוונטיים מטעם הציבור הוצגה התוכנית בפני פורום . ההחלטות

 ואושרה תוכנית העבודה, יהי שכלל את כל מנהלי המחלקות ובעלי התפקידים הבכירים בעיר,ל"כהמנ

בשלב : נה לחידוש וחיזוק מרכז העירכשיתוף הציבור כה. 3. )מפורטת השפעת הציבור בנושאי תחבורה(

ת לאור מסקנו.  נערך שלב ראשון של הידברות עם הסוחרים באזור2006-2007ההערכות שנערך בשנים 
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 2008בשנת . והוקם צוות הכולל גם מספר משרדי ממשלה, השלב הזה הוחלט על הרחבת מטרות הפעלות

, תושבי העיר, נערך יום של התייעצות עם נציגות רחבה מאד של בעלי אינטרסים הכוללת תושבי האזור

יה יעובדי עירלצדם נאספו אנשי מקצוע בתחומים השונים ו. ותושבי העיר לשעבר, סוחרים, עובדים באזור

וגיות נבחרות סנות בעבחלוקה לצוותי עבודה נערך תהליך של החלפת מידע ודיונים שליבנו תוב. רלוונטיים

בשל הסמיכות  (ל"יה עד למנכיבתהליך זה השתתפו מנהלי האגפים והמחלקות בעיר. לגבי מרכז העיר

ית נתניה החליטה להפעיל תהליך יעיר: גישור בסוגיות שבמחלוקת .4 .)לבחירות לא השתתפו נבחרי ציבור

ידוק הקשרים בין הכאסטרטגיה עירונית ל :מינהלת השכונות. 5. ית השרוןיקר בשכונת גישור ייחודי בארץ

פגשים נמנהלי השכונות . ת/ ולכל שכונה מונה מנהל,השכונות התושבים והמערכת העירונית הוקמה מינהלת

שיתוף . 6.  את המערכת העירונית לגבי צרכים בשכונותמטפלים בבקשות ובתלונות ומיידעים, תושביםעם 

ואופי מוסדות החינוך ) פיזי(תושבים לגבי מבנה מתקיימים דיונים עם : נוךיבפיתוח מערכת החהציבור 

 בשיתוף הציבור וכן את תכנון בית "רועי קליין"אגף החינוך קידם את אפיון בית ספר  .העתידיים בסביבתם

  .)2009, האגף לאיכות ולתכנון (ן בשיתוף התושביםית השרויהספר בדרום קר

בישיבת מועצה בדיון , למשל, דוגמא לשיתוף לא מושלם של הציבור בקבלת החלטות ניתן לראות

בקהל ישבו תושבים אשר ביקשו להתייחס לנושא ". 'רבי מלובביץ'ל' מקס נורדאו'שינוי שם רחוב  : "בנושא

תוך כדי , ביקשה ראש העירייה להקדים את הדיון בנושא, ")ללמרות שלא מקוב("לאור בקשתם . הנדון

היא הוזמנה לשבת . להציג את עמדת התושבים) באופן ספונטני(נציגת התושבים הוזמנה . שינוי סדר היום

הם התבקשו לאפשר לנציגת , למרות קריאות מצד חברי מועצה דתיים. אל שולחן המועצה ולדבר למיקרופון

גם . והתחושה הייתה שלתושבים כן ניתנה ההזדמנות להעלות את טענותיהם, בריההתושבים להשלים את ד

שמכתיבים להם את השם "היא הציגה תחושה של תושבים . לתושבת נוספת ניתנה אפשרות לשאת דברים

,  נציגת התושבים ציינה.וניתן היה להתרשם מחוסר שיתוף מוקדם של התושבים בקבלת ההחלטה, "החדש

ביקשה , לאחר שחברי המועצה התייחסו לנושא. ברחוב מבקשים לשמור על השם הקייםשרוב התושבים 

לחלק את הרחוב לשני חלקים בשני שמות ולהחזיר את הדיון לוועדת : ראש העירייה לבדוק הצעה מקורית

). 1/6/08, ישיבת מועצה(כי נציגי התושבים יוזמנו לישיבה הבאה של ועדת השמות , היא ציינה. השמות

למרות שבתחילת הדברים הובהר שהתושבים זומנו , שיתופם של התושבים בהחלטה-ון הצביע על איהדי

ביקורת מסוימת על  התעלמות מהציבור ניתן למצוא אצל מבקר המדינה . והשתתפו בדיון מוקדם בנושא

ך לא בפני א, כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אימצה והציגה את מדיניותה לפני מוסדות התכנון, שקובע

דוחות על הביקורת בשלטון .." (על כן לציבור לא ניתנה האפשרות לכלכל צעדיו לפיה. "הציבור הרחב

  ).2008המקומי לשנת 

  

  

  שוהם

כולל , שבתפישת עולמו יש מקום חשוב להתייעצות ולשיתוף עם מרב הגורמים, ראש המועצה הדגיש

יש שיתוף תושבים בקבלת "ש, כללית היאהתחושה ה"). מנהיגות מקומית "-ראה לעיל  (תושבים 

התקבלה החלטה על תלבושת אחידה , למשל, בוועדת החינוך: "והובאו הדוגמאות הבאות, "ההחלטות

אב -בתהליך כתיבת תכנית. אשר הוזמנו להשתתף בקבלת ההחלטה, נוער-בשיתוף הורים ובני, הספר-בבתי

, שולבו בכתיבת התכנית עסקים, )רות הבאיםתוך התחשבות בדו, ניצול נכון של משאבים(' קיימות'ל

. הוקמו קבוצות עבודה לצורך קבלת ההחלטות בנושא. ביחד עם יועצים מקצועיים, עובדי המועצה, תושבים

ולאחר הדיונים המשותפים אתם הובאה התכנית להחלטת , שותפו תושבים', גיל הזהב'אב ל-בבניית תכנית

ולפי , ה של פרויקטים מתוכננים לביצוע בתחומי הספורט והפנאי נשלחה לתושבים רשימ2004בשנת . מועצה

דגנית " (נדה של ראש המועצה'שיתוף התושבים זה באג. נבחרו גם הפרויקטים, בחירתם של התושבים
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 ועדות –התקיימו די הרבה ועדות ציבוריות עם תושבים ,  בזמנו-שיתוף תושבים "שבנושא , צוין). שטייניג

הדיון היה פתוח והתושבים . חלק מהדיונים נעשו יחד עם התושבים). "ביקה הוכמןצ" (רשות של המועצה

תכנית אב לספורט נבנתה בשלב , למשל. אלא גם להשתתף ולהשמיע את דעתם, הוזמנו לא רק כדי לשמוע

.. ולבסוף הועברה והתקבלה במליאת המועצה, )תושבים(הראשון בוועדת החינוך וגורמים נוספים בישוב 

זה היה . זה קרה כמעט בכל הנושאים המהותיים. שבאה לידי מימוש, היא הפכה לתכנית עבודה, כןלאחר מ

, כמו בנושאים אורבניים, הובאו יועצים רלוונטיים לישיבת המועצה. בתחילת הקדנציה ולאורך השנים

  ). 'גלעד רבינוביץ" (קשישים, תחבורה, ספרי-אקלים בית

דיווח חצי " שלחה המועצה לתושבים 2005כי בשנת ,  נראהמעיון במסמכים של המועצה המקומית

. פרוייקטים חדשים ותחומי פעילות בנושאים העיקריים, אשר כלל את היעדים המרכזיים, "שנתי לתושב

.  תושבים מתנדבים200- ועדות ציבוריות עם כ35כי בתהליכי שיתוף תושבים מונו מעל , בסעיף כללי צוין

להערכת שביעות הרצון מהעשייה בתחום החינוך ולקבלת הערות והצעות בדיווח לתושב הובא טופס 

תכנית : "להשתתף בכנס בנושא) בפניה נפרדת(התושבים גם הוזמנו . בתחומי הפעילות השונים בחינוך

, בניגוד לכך הובאה התפישה". היום ובעתיד"ולהשפיע על אופיו של הישוב " אסטרטגית לפיתוח הישוב

השיתוף היה . אני לא רואה את הציבור שותף בלבטים של המועצה. ה מועטה ביותרהציבור שותף במיד"ש

כמה כבר אפשר . זה לא בהכרח דבר רע. אך זה הופסק כבר מהשנה הראשונה לקדנציה, בתחילת הקדנציה

כי שיתוף , ר האופוזיציה טענה"ויו). קובי בנדלק" (אתה צריך להנהיג, בסופו של דבר? להקשיב לציבור

. החשש של ראש המועצה כיצד יראה בציבור ורצונו לספק את הציבור"ר בקבלת ההחלטות נובע מהציבו

אך הציבור איננו , משתפים את הציבור ועונים בהחלטות לדרישותיו, שאין עליהם ויכוח, בדברים נקודתיים

 לתושבים חסר ידע מוניציפאלי באשר לצרכים אסטרטגיים של. שותף בקבלת החלטות אסטרטגיות

  ). 'דפנה רבינוביץ" (היישוב

שלמנהיגות המקומית יש מודעות וחשיבות לשיתוף הציבור בקבלת , כ ההערכה הכללית היא"בסה

החלפת קרקע בסדר גודל של : "בדיון בנושא, הדבר בא לידי ביטוי גם באחת מישיבות המועצה. ההחלטות

יש להביא , שאנחנו מגיעים להחלטה כזולפני : " לדברי חברת מועצה–"  דונם עם מועצה אזורית שכנה180

ישיבת " (זה נושא עקרוני שבו יש לשתף את הציבור... 'עיתונות וכו, פורום יישובי, את הנושא לידיעת הציבור

, לא נמצאו מנגנונים ממוסדים לשיתוף הציבור בקבלת ההחלטות המקומיות, אולם). 20/5/08, מועצה

  .שנוסה בעבר במבשרת ציוןבדומה לנעשה בעיריית נתניה או למודל 

  

  

  

  : סיכום הערכת שיתוף התושבים בקבלת ההחלטות  בכל הרשויות:  22תרשים 

  

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  

       הרשות
 

 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור

הערכת 
שיתוף 

התושבים 
בקבלת 

 ההחלטות

בעבר חוסר 
 כיום. שיתוף

מודעות של 
המנהיגות 
המקומית 
לשיתוף 

אך , תושבים
השיתוף 

חוסר שיתוף 
אך , תושבים

גישה אוהדת 
שיתוף . לציבור

באמצעות 
 .הרבנים

מודעות נמוכה 
של המנהיגות 

המקומית 
לשיתוף 

חוסר . תושבים
שיתוף 

תושבים 
בקבלת 

מודעות גבוהה 
של המנהיגות 

המקומית 
לשיתוף 
תושבים 

בהחלטות 
. עירוניות
שיתוף 

מודעות גבוהה 
של המנהיגות 

המקומית 
לשיתוף 
הציבור 

 בהחלטות
. עירוניות

שיתוף ממוסד 

מודעות גבוהה 
מאוד של 
המנהיגות 
המקומית 
לשיתוף 
הציבור 
. בהחלטות
שיתוף 
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מצומצם ולא 
 . ממוסד

. ההחלטות
בעבר נוסה 

מודל לשיתוף 
אך , ממוסד

לא התושבים 
התמידו 
 .בתהליך

תושבים פעיל 
בקבלת 

החלטות 
במגוון 

ביצוע . נושאים
, סקר תושבים

כבסיס לקבלת 
החלטות 

אין . במועצה
שיתוף ממוסד 

 .של התושבים

של תושבים 
במגוון 
 .נושאים

תושבים פעיל 
בקבלת 

החלטות 
במגוון 

אין . נושאים
שיתוף ממוסד 

 .של התושבים

  

כות תהליך קבלת איאת ) ממוצע משוקלל של נבחרים ומנהלים( המרואיינים הערכתסיכום : 23תרשים 

  ):10-1ממוצע כללי בין (בכל הרשויות ,  בפורומים השוניםההחלטות

  

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  

       הרשות
 הפורום

 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-אור

 8.36 7.26 7.43 5.44 5.5 6.49 מועצה
 2.71 0 4.93 2 2.17 1.56 ועדת הנהלה

 4.5 6.96 6.43 4.31 4.5 2.82 פורום מנהלים
  

  

  :משתנים מרכזיים בתהליך קבלת ההחלטות  4.6

משתנה : כדלקמן, ייבחנו להלן המשתנים המרכזיים המשפעים על קבלת ההחלטות ברשויות הנחקרות

קבוצה ר ה"יו, המאפיין אותה) האווירה(האקלים הארגוני , אופן התנהלותה, הרכבה, גודלה: הקבוצה

כולל , הפיקוח של משרד הפנים.  על ביצוע ההחלטותהבקרה הפנימית. וסגנון ההחלטה המאפיין אותו

ואירועים אחרים על ,  שנת הבחירות-השפעת העיתוי  . על קבלת ההחלטות" החיוב האישי"משמעותו של 

  .מקבלי ההחלטות

  

  

  

    מרכיב הקבוצה והשפעתו על קבלת ההחלטות4.6.1

  

  :אשר מונה להן חשב מלווה, "חלשות"בקבלת החלטות ברשויות מקומיות ) המועצה(ה מרכיב הקבוצ

  

  אור יהודה  4.6.1.1

   נתונים כלליים-יהודה -אור, מועצה: 24תרשים 

חברי ' מס
 מועצה

15  
 נשים 2 (

 )באופוזיציה

חברים ' מס  10  מספר סיעות
  באופוזיציה

6-5   
  )40% -כ(

  

מעריכים את גודל המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים60% -ו מהנבחרים 66.67% : גודל הקבוצה

 מהנבחרים מעריכים את גודל 11.11%"). בינוני "63.33%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"כ
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הממוצע " (גדול"מעריכים את גודל המועצה כ,   מהמנהלים40% - מהנבחרים ו22.22%".  קטן"המועצה כ

תופשים את ) נבחרים ומנהלים כאחד(שרוב המרואיינים , ניכר"). גדול "31.11%איינים הוא בקרב כלל המרו

"  פחות ייצוג-פחות אנשים . סביר"שגודל המועצה הוא , הדעה המקובלת היא. מספר חברי המועצה כסביר

יצוג לכל כדי שיהיה י, צריך להגדיל את מספר חברי המועצה"ש, ברוח זו נטען מחד). ד הלל קורנפלד"עו(

 יש ייצוג - חברים והדיון הוא לכן מעמיק יותר 30ס יש "בהנהלת המתנ.  חברי מועצה20-להגיע ל. השכונות

שצריך לצמצם את מספר חברי , מאידך נטען). איציק דדוש" (גדול יותר למגוון דעות ולצרכים שונים

  ).דוד חמאני" ( עניינייםכדי לקבל החלטות מהר יותר ולצמצם מניעים לא",  חברים11-9 -המועצה ל

  

משקף את "ו) יובל אמיר" ( משקף את הצורך של העיר-הרכב המועצה"ש, הובעה הערכה: הרכב הקבוצה

יש גם חברי מועצה . המועצה מיוצגת בעיקר לפי עדות. ההרכב מייצג). "מזל זרחיה" (האוכלוסייה

הרכב "כי , מאידך צוין).  קורנפלדד הלל"עו" ( שנה כולם כמעט היו פוליטיקאים15-לפני כ. מפלגתיים

, באוכלוסייה החילונית ואצל הצעירים אחוזי ההצבעה נמוכים. המועצה לא משקף את אוכלוסיית העיר

ליאת " (דתיים, ס"ש, יש יותר ייצוג לסקטורים ולמגזרים כמו בוכרים. כן יש להם פחות ייצוג במועצה-ועל

איציק )" (שישה מתוך חמישה עשר חברי מועצה הם חרדים(כיום הייצוג הוא לבוכרים ולחרדים ). "שוחט

). סעדון-רמי בן" (מחפשים את טובתם האישית) מחברי המועצה (20%-כ"שרק , הובעה הערכה). דדוש

היה חסר במגוון ) המועצה(הרכב "ש, ראש עירייה לשעבר ציין). ננה חן" ( הם פוליטיקאים80% -מעל ל"וש

תמיר " ( לא קיבלתי מספיק פידבקים בנושאים שהייתי צריך–. הלאהמקצועיות וכך , השכלה: האנושי

ואופוזיציה רחבה מקשים על התנהלות המועצה ועל  )  חברי מועצה15 מתוך 10(מספר הסיעות הרב ). שאבי

  .קבלת ההחלטות

  )מהמרואיינים (נתונים כלליים על נבחרי הציבור: 25תרשים 

  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 16.44
  )1ר ביחס לתוא

  ותק ברשות  1
  )בשנים(

7.78  

  

 מחברי 14%והמנהלים העריכו כך ,  מחברי המועצה אינם מתאימים לתפקידם32.22%כי , הנבחרים העריכו

חברי המועצה באופן "וש, )מזל זרחיה" (משקף את האוכלוסייה: כישורי חברי המועצה"כי , צוין. המועצה

חלק הגיעו ). שניים בטוח(ם אפילו קרוא וכתוב בעברית יושבים חברים שלא יודעי. כללי אינם מקצועיים

לכן קשה , חברי המועצה אינם מעורבים לחלוטין במה שקורה באמת"ש, צוין). ננה חן" (מאינטרסים פרטיים

, מי שרוצה להיבחר למועצה. היא גבוהה) במניפולציה(אותם ' טפלל'והיכולת ל, להם לקבל החלטה מושכלת

 מחברי 7 עד 6-כ.  וזה מותיר את השדה לכאלה שאין להם משהו אחר לעשות,זה לא בהכרח אדם עסוק

חברי מועצה . אין להם עיסוק מרכזי. המועצה הנוכחיים מחפשים את פרנסתם בלהיבחר למועצה

). יובל אמיר" (יותר הם אלה שעסוקים רוב היום ונדרשים לקבל החלטות במליאה בעת הצורך' איכותיים'

לפעמים אנשים עם . זה לא רק השכלה.  מחברי המועצה אינם מתאימים לתפקיד60% -כ"ש, הובעה דעה

מחברי  (10% -כ"שרק  , צוין). מרואיין מקומי" (כי חסרות להם תכונות אישיות, השכלה לא מתאימים

לא ) מחברי המועצה (30% -כ"ש, וכן). תמיר שאבי" (כתוצאה משיקול דעת זר, לא מתאימים) המועצה

יחד עם זאת הובעה ). ד יצחק בוכובזה"עו" לא תרמו ולא הרגשת את תרומתם) כי. (דמתאימים לתפקי

פוליטיקאי . השכלה זה דבר המוסיף כלים וראייה נוספת. פוליטיקאי לא צריך השכלה מסוימת"ש, הדעה

 לא, כשיש דרג מקצועי איכותי. הייתי חבר מועצה גם בלי תואר והשכלה כלשהי. לא צריך כישורים מיוחדים

  ). ד עוזי אהרון"עו" (צריך שלפוליטיקאי תהיה השכלה

 של חברי 50%-מעריכים כי אצל יותר מ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים40% - מהנבחרים ו66.67%

). 53.33%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(המועצה פעילותם הציבורית 
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 של חברי המועצה 20%מעריכים כי רק עד , אשר רואיינו במחקר זה, ים מהמנהל60% - מהנבחרים ו22.22%

  ).41.11%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(פעילותם הציבורית 

  

מעריכים , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים20% - מהנבחרים ו77.78%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

"). לא ברור "48.89%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (לא ברור"ועצה כאת נוהל קבלת ההחלטות במ

הממוצע " (בינוני" מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות במועצה כ40% - מהנבחרים ו22.22%

 מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות במועצה 40%"). בינוני "31.11%בקרב כלל המרואיינים הוא 

  . "ברור מאוד"כ

אין צוות , אין שיתוף, אין חשיבה מערכתית"ש, בהתייחס להערכת נוהל קבלת ההחלטות נאמר

החלטות מתקבלות בגישה מיידית ולא כחלק . שבודק את כל ההיבטים של ההחלטות או את השלכותיהן

המועצה "ש, באשר לתהליך זימון ישיבות המועצה נאמר). ננה חן" (ממדיניות או תוכנית אב מסודרת

. הנושאים מועברים אלי וראש העירייה קובע את סדר היום. תכנסת אחת לחודש לפי פקודת העיריותמ

החוק מחייב את ראש הראשות "ש, צוין). דוד חמאני" (בנושאים דחופים מכנסים ישיבה שלא מן המניין

היו ישיבות מן יהודה כמעט ולא -באור) אך. (ביום קבוע, לקיים עשר ישיבות מן המניין לפחות במהלך השנה

במופע ) דוד יוסף(ביום שהייתה אמורה להתקיים ישיבת מועצה מן המניין הופיע ראש המועצה . המניין

  ). ננה חן" (והישיבה לא זומנה) באירוע חיצוני(' אפ-סטנד'

אך יישומם איננו תמיד , מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם שיש ניסיון להקפיד על הנהלים

מרכז ישיבות 'להוסיף לתפקיד מזכיר העירייה את התואר : "ועצה הובא לאישור הנושאבישיבת מ. מלא

לחברי המועצה , אולם). 2008תקנות העיריות (כחלק מעדכוני החקיקה בעניין חשיבות המועצה , "'המועצה

, ןמרכז ישיבות המועצה טע). 5/8/08, ישיבת מועצה(לא הובהרה מטרת השינוי ולא הוצג להם החוק החדש 

, 18.12נפתחה בשעה , 18:30ישיבת מועצה שתוכננה לשעה . שהוא לא מכיר את פקודת העיריות החדשה

עד להגעתו של , הופסק" 'שיזף'ס "מתן היתר להפעלת צהרון בבי: "הדיון בנושא. בתום ישיבת ועדת כספים

) שוחט(ברת המועצה ח, "הוספת סוג חדש בצו ארנונה: "בנושא). 19/5/08, ישיבת מועצה(היועץ המשפטי 

לפני סיום כל ההליכים הנדרשים עד להבאת ההחלטה , התקוממה על המהירות בה הנושא הובא להחלטה

החלטה שתזכה את ,  היועץ משפטי הבהיר את היתרונות שיש להחלטה זו לעירייה, יחד עם זאת. למועצה

ופים עסקיים יוכלו לתכנן את בכך שג, הוא הבהיר את הדחיפות בהחלטה. העירייה בהכנסה שוטפת נוספת

לחברי המועצה ניתנה האפשרות . יהודה-צעדיהם לעתיד לפי רוח ההחלטה היום ולהחליט אם להיכנס לאור

שהתקיים בישיבת , "היטל שמירה: "בדיון בנושא). 12/6/08, ישיבת מועצה(לדבר באופן חופשי ובלי הגבלה  

. ראויים לדיון בישיבה מן המניין) כהיטל שמירה(שנושאים , ציינה) חן(חברת מועצה , מועצה שלא מן המניין

היא ביקשה מהיועץ המשפטי . וטענה שישיבה זו צריכה להיפסל, היא הגישה מכתב אשר צורף לפרוטוקול

  ). 3/3/08, ישיבת מועצה(לנמק מדוע לא יובאו הנושאים לישיבה מן המניין המתוכננת למחר 

  

אך , )יובל אמיר" (האקלים לא משפיע על קבלת החלטות"ש, דעההובעה : במועצה) האווירה(האקלים 

מהראיונות . שהאווירה השוררת בישיבות המועצה משפיעה על אופן קבלת ההחלטות, ההתרשמות היא

בתקופתו של ראש העירייה . שהאקלים בישיבות המועצה השתנה בהתאם לשינויים בראשות העירייה, עולה

נוכחתי כמה מעט . היה כבוד הדדי: "גם לדבריו. רה הייתה טובה יותרההערכה היא שהאווי, תמיר שאבי

התחושה היא שהאווירה בניהול ישיבות , אולם לפניו ולאחריו). תמיר שאבי" (צריך כדי להשיג שקט יחסי

אצל דוד יוסף אקלים , אצל בוכובזה הייתה אווירה יותר פתוחה"ש, הובאה ההערכה. המועצה העכירה

גם אצל בוכובזה וגם אצל יוסף . האווירה אינה טובה"ש, אולם התפישה הרווחת היא, )ושאיציק דד" (סגור

ננה )" (עד כדי הגשת תלונה במשטרה כנגד ראש הרשות(ירידה לפסים אישיים , איומים, יש העלבות הדדיות
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אקלים היה "שה, מוסכם). סעדון-רמי בן" ( משולב-היום , האקלים אצל בוכובזה היה סגור"כי  , צוין). חן

זה השפיע על קבלת . בוכובזה לא אפשר לדבר וקטע את החברים"וש, )דוד חמאני" (יותר סגור בעבר

בישיבת "ש, וגם נאמר). ד הלל קורנפלד"עו" (סתמו להם את הפה, אנשים חששו להתעמת אתו. ההחלטות

  ). חןננה" (מועצה הייתה גם פעם אלימות פיזית בין חבר מועצה וראש העירייה בוכובזה

חדר . קשה שלא להתרשם מהאווירה העוינת המאפיינת את רוב הדיונים, מצפייה בישיבות המועצה

אין בו מספיק מקום לקהל , הוא צפוף) על האווירה, בין היתר, המשפיעה" הסביבה האקולוגית("הישיבות 

המועצה חסרים גם לחברי . ואנשים הצופים בישיבה נאלצים לעתים לעמוד במהלכה) רק ארבעה מושבים(

תחושת (האווירה דחוסה .  על שולחן המועצה לא ניצבים שלטים עם שמות חברי המועצה. לעתים כסאות

אולם באף ישיבה לא נעשה בו , שעון מוצב מול הנוכחים וברקו למצגות מקובע על התקרה). מחנק בחדר

ר קורא לעתים לנהוג "והיו, ינתהאווירה במהלך רוב הדיונים עו). מיועדת גם לקהל(פינת קפה בצד . שימוש

דבר המפריע , בכל הישיבות מתנהלות שיחות אישיות בין הנוכחים ויש מענה לטלפונים אישיים. באיפוק

במהלך הדיון נמשכות שיחות אישיות . הדיבור בטלפונים הוא שוטף ומתבצע בכל הישיבות. לדיון השוטף

כך שלא שומעים את דבריהם של , " שיח של חרשיםדו"התחושה היא של . בקול רם בין חברי מועצה אחרים

  ". לא שומעים: "חברי המועצה מתלוננים. הדוברים

במיוחד כשיש התנגחויות בין חברי האופוזיציה , שהאקלים ברוב הישיבות סגור, התחושה היא

שיבת י(בהיעדרם האווירה הייתה נינוחה יותר . באחת הישיבות חברי האופוזיציה לא נכחו בדיון. ר"ליו

בשלב בו הופיעו , ובאחת מישיבות המועצה, לקראת סיום הקדנציה חל שיפור באווירה). 5/8/08, מועצה

בתום ". ה אנחנו שומרים פה על תרבות דיבור'חבר: "ר וביקש"התערב היו, ניצנים של הפרעה במהלך הדיון

, באופן כללי). 12/6/08, צהישיבת מוע(ר גם הודה לחברי המועצה על האווירה הטובה בדיון "היו, הישיבה

והמבטים של , הטון והקצב של הנאמר מיועד לקלדנית: ניכר שכל הדיונים הם לצורך הפרוטוקול בלבד

. תקתוק המקלדת בחדר הדחוס מפריע למהלך הדיון. הנוכחים באולם מופנים למחשב ובוחנים את ההקלדה

 בדבריהם ומכתיבים אותם לאט ובטון החברים מאריכים. לצורך הפרוטוקול, כל הדיבור נעשה למחשב

האווירה היא של חוסר כבוד הדדי . הדיון הוא פורמאלי ולא ענייני, בדרך זו. פי קצב ההקלדה-על, מלאכותי

  . בין חברי המועצה והמשתתפים בדיון

, ההתעכבות בדיון. נוכח הרצון לרשום כל מילה, שיטת ההקלדה מעכבת ועוצרת את הדיבור השוטף

, רגע: "אשר מהסה בתקיפות את הדוברים, יוצרת תלות בקלדנית, ך לשמור על רצף ההקלדהבגלל הצור

כשיש רעש והיא מתקשה לעמוד , במיוחד(ההקראה . נראה שהקלדנית היא זו ששולטת בקצב הדיון...". רגע

יבות החברים נותנים חש. רעש ההקלדה מפריע לאווירת הדיון. עוצרת ומעכבת את רצף הדיון השוטף) בקצב

. היעדר הקלטה פוגם ברצף הדיון. מהמודעות לכך שכל מילה נרשמת בפרוטוקול, לכל מילה שהם אומרים

ר מהסה את "היו". יותר לאט"כשהיא מבקשת , הקלדנית איננה מספיקה להקליד והדיון נעצר מדי פעם

משפיעה על אווירה הדינמיקה של הדיון איננה טבעית ו". לכתוב) הקלדנית(דברו בקצב שתוכל : "הדוברים

בקלדנית " ההתחשבות"רישום הדברים ו, מאידך.  רשמיות לצורך הפרוטוקול-מנוכרת ועניינית , קרה

כמעט בלי קריאות ביניים , מאפשרים דיון שקט יחסית, ובחברי המועצה המנסים להתנסח לפרוטוקול

מרכז הישיבה יושב . דעתומתנסחים בקפידה ובשיקול , המשתתפים חושבים ושוקלים כל מילה. והפרעות

הדוברים חוזרים על . הוא מתקן ומסייע לפי הצורך. ליד הקלדנית ועוקב אחר ההקלדה ורישום כל הנאמר

עד שנת "ש, הנוחות הנובעת מההקלדה נאמר-בהתייחס לאי. מילים ומתקנים שגיאות כתיב על פי הצורך

וק ניתן לרשום בפרוטוקול את תמצית הדיון לפי הח. הפרוטוקולים נרשמו בכתב יד,  לא הייתה קלדנית2003

,  ניתן גם להקליד את כל הדיון. אך אז נשמעים קולות רקע, ניתן גם להקליט את כל הדיון. ואת ההחלטות

" לכן לפעמים נרשמים דברים שלא לעניין. חשוב שהדברים יירשמו בפרוטוקול) הפוליטיקאים(אך לאנשים 

  ).דוד חמאני(
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מעריכים את האקלים בישיבות המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים20% - מהנבחרים ו44.44% 

 22.22%"). סגור "32.22%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא ) (סוערת, אווירה קרה (–" סגור"כ

 מהנבחרים    33.33%".  משולב" מהמנהלים מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ20% -מהנבחרים ו

הממוצע בקרב כלל ) (אווירה חמה" (פתוח"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ, לים  מהמנה60% -ו

  ").פתוח "46.67%המרואיינים הוא 

  

מעריכים , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים20% - מהנבחרים ו55.56%: לחץ הזמן בקבלת ההחלטות

"). נמוך "37.78%ואיינים הוא הממוצע בקרב כלל המר" (נמוך"את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

" בינוני" מהמנהלים מעריכים את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ40% - מהנבחרים ו22.22%

 מהמנהלים מעריכים 40% - מהנבחרים ו22.22%"). בינוני "31.11%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (

  ").גבוה "31.11%לל המרואיינים הוא הממוצע בקרב כ" (גבוה"את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

הדינמיקה של הדיון ). על התנהלות ישיבות המועצה(לחץ הזמן משפיע לעתים "ש, ההערכה היא

בלי שחברי , לעתים יש לחץ זמן כדי להספיק לקבל החלטות). "סעדון-רמי בן" (מובילה ללחץ זמן

אצל ). "דוד חמאני" (עבר גלשו יותר בזמןב"ש, צוין). מרואיין מקומי" (האופוזיציה יהיו נוכחים בדיון

" הדבר בולט פחות, כיום.  הסגנים היו מדרבנים אותו לסיים את הישיבה-בוכובזה היה לחץ זמן גבוה 

ד "עו"  (נתתי לכל אחד לדבר: "הוא טען,  בהתייחסותו של ראש העירייה לשעבר לסוגיה זו). איציק דדוש(

. שחלק מהדיונים מתנהלים בלחץ לסיימם מהר, היה להתרשםבישיבות מועצה ניתן ). יצחק בוכובזה

התבקש חבר מועצה לא להמשיך , מתוך רצון לקצר בזמן הדיון: כדלקמן, דוגמאות ניתן למצוא בהתנהלות

חברי מועצה זרזו את . לצורך הכנסתם לפרוטוקול בעתיד, בדבריו ולהעביר לאחר הדיון את דבריו הכתובים

ג בעומר אובחן "בישיבה שהתנהלה בל). 12/6/08, ישיבת מועצה"  ( דקות4התפלל עוד רוצים ל: "הדיון וציינו

, ישיבת מועצה" (קדימה למדורות: "כשחברי מועצה זרזו את הדיון וקראו, לחץ זמן לסיימה מוקדם

19/5/08   .(  

  

ישיותו המרכיב המרכזי בתהליך קבלת ההחלטות זה א"ש, הובאה התפישה: ר הקבוצה וסגנון ההחלטה"יו

גם אם . בעל חזון ואופי מימוש החזון, נחרץ, בולדוזר, האם הוא פושר. כך המועצה-לא כל. של ראש העירייה

- בת(לחיאני ; )חולון(ששון ; )אור יהודה(בוכובזה ; )ג"ר(צבי בר ; )הרצליה(לפעמים ראשי ערים כאלי לנדאו 

הנחרצות והדבקות ; החזון, שו קיצורי דרךלא פעלו לפי כללי המינהל התקינים וההוראות וע, וכדומה) ים

ובפעולתם הם מקדימים את ההחלטות במועצה ואת הכללים , במטרה הביאו אותם לדלג על נהלים

ר המועצה "כיו, מובאת להלן הערכת התנהלותם של ראשי העיריות האחרונים). יוסי ברון" (והנהלים

  .סות לסגנונות ההחלטה השונים של כל אחדתוך כדי התייח, וכמשפיעים על קבלת ההחלטות העירוניות
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הוא . על סמך המידע שהיה אצלו, בוכובזה היה מקבל החלטות בעצמו ובלי להתייעץ: "ד יצחק בוכובזה"עו

. בוכובזה הפגין גישה צנטרליסטית).  "יובל אמיר(ולא כינס אפילו את ועדת ההנהלה " היה דומיננטי

הוא אוסף מהמנהלים את החומר ואז מחליט בעצמו בלי .  מינוריאלא כלי עזר, המנהלים פחות משמעותיים

קיבל החלטה לאחר . אבל בסוף כפה את דעתו, בוכובזה שמע את כל הצדדים). "מזל זרחיה" (דיון מוקדם

ושם היו מתבצעים , כל החלטה הייתה מובאת תחילה לישיבת הנהלה... שלמד את הנושא בצורה יסודית

הנושא היה מובא , לאחר ההחלטה בהנהלה. רים והיו נכנסים לפרטי פרטיםהוויכוחים הגדולים וההסב

והמועצה , האופוזיציה במליאה לא הכירה את החומר. שם הדיון היה יותר תמציתי, לדיון בישיבת המליאה

בוכובזה ניהל דיונים יותר ). "ד הלל קורנפלד"עו" (הייתה מחליטה לאשר את ההחלטות שהובאו לה

  ). ננה חן" (ההחלטות כבר נסגרו לפני הישיבה. זה לא השפיע על קבלת ההחלטהאולם , רציניים

דובר אחד שמביא החלטות וכמעט שאינו "ד בוכובזה זה "המאפיין את קבלת ההחלטות בתקופת עו

" הישיבות היו סוערות. האופוזיציה הייתה רעשנית והיה קשה לקבל החלטה. נותן לחברי המועצה לדבר

בישיבות שלא מן המניין מתקבלות החלטות מהותיות : " ולדבריו של ראש העירייה לשעבר).סעדון-רמי בן(

לא היה לי , כינסתי ישיבות הנהלה בהיבט פורמאלי.  המרוקנות מסעיפיה-יותר מאשר בישיבות מן המניין 

י סימנתי מטרה וניסית) כ"בסה... (ישבתי מדי פעם על כוס קפה עם השותפים. קשר אישי עם השותפים

הייתה לי אינטואיציה מהירה . חלק מההחלטות קיבלתי די לבד. הלכתי בדרך. יריתי וסגרתי עניין. להשיגה

הייתי כבר מגובש בהחלטה שכבר , כשבאתי למועצה. תוך ניסיון לנצל הזדמנויות, וקיבלתי החלטות מהר

בוכובזה שיתף את מקבלי "כי , מאידך צוין). ד יצחק בוכובזה"עו"  (ולא באתי להתדיין, נבחנה ונשקלה

בוכובזה היה משופשף וידע לתמרן עם שבעה . אצלו היינו יודעים על הנושאים לפני הדיון במועצה. החלטות

ואז זה היה , אצל בוכובזה היה תהליך של הגעה לפשרה לפני ישיבת המועצה... חברי מועצה פוליטיקאים

  ).איציק דדוש" (מגיע כהחלטה מוסכמת לאישור המועצה

ששמר על ) קשר(, יצרתי קשר טוב עם חברי המועצה: "לדבריו של ראש העירייה לשעבר: מיר שאבית

ישיבות מועצת העיר בתקופתי אופיינו בצורה . שיח של כבוד-שיח עם יריבים היה דו-הדו. הקואליציה

). יר שאביתמ" (עם מינימום של עלבונות הדדיים ואלימות מילולית, מאופקת ומכובדת, תרבותית, עניינית

אפילו (ניסה לשכנע , הוא היה מאוד משתף. תמיר שאבי ניסה להגיע להסכמה מלאה וכמה שיותר רחבה"

והכל בא על חשבון הניהול השוטף של , הייתה לו סבלנות. חבר אופוזיציה על חשיבות הנושא הנדון) שעה

.  ההחלטות בזמן קצובהוא לא היה מודע מספיק לניהול הזמן של עצמו ושל הישיבות ולקבלת. העיר

ישיבות ). "עופר בוזי" (בתהליך קבלת ההחלטות אצל תמיר הייתה יכולת גדולה יותר לבטא את עצמך

כמעט ולא . ד. באווירה הכי נינוחה. ג. ברמה הגבוהה ביותר. ב. הארוכות ביותר. א: המועצה בכהונתו היו

 שבאו להתנגד להחלטה הייתה לו סבלנות גם מול אלה. הייתה אופוזיציה בסופו של תהליך קבלת ההחלטה

כמעט ולא הסתיימה . כשהכל מתבסס על טיעונים מבוססים ועל עובדות, בשכנוע אמיתי. לשכנעם עד הסוף

הוא נתן את ההזדמנות לכולם ) כפי שקיים ברוב ההחלטות(החלטה אחת ברוב אוטומטי של הקואליציה 

הוא עשה לימוד עצמי ולמד את החומר גם .  המקצועהוא הסתמך על אנשי. ה. לטעון ולהשמיע את דעתם

  ).ד יעקב נחום"עו" (במערכת וגם מחוצה לה

):         נראה שדוד יוסף למד מקודמו(התנהלות די דומה בישיבות בין דוד יוסף ובוכובזה "כי , צוין: דוד יוסף

, גזברית, ל"מנכ(שי מקצוע הוא לא מאפשר לאנ. 2. אם זה מפריע לו, הוא לא מאפשר לחברי מועצה לדבר. 1

 -העלבות אישיות , התבטאות מעליבה שלו כלפי חברי מועצה. אם הנושא לא נוח לו, לדבר) יועץ משפטי

ראש העירייה . בישיבת התקציב האחרונה נשאלו שאלות לגזברית ולחשב המלווה... התנהלות לא מכובדת

דוד יוסף "כי , צוין). ננה חן" (ות מחצי שעהלא היה מוכן לאפשר להם לענות וסגר את ישיבת התקציב בפח

עושים .  גישה ביצועית-פתרון בעיות מידי . ההחלטות כיום יותר מיידיות. מנהל את המועצה ביד רמה

הוא . הוא פחות נכנע לחברי המועצה. הוא יותר דומיננטי כלפי חברי המועצה מבוכובזה. דברים הכרחיים
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היום דוד יוסף מקבל החלטות ). "ד הלל קורנפלד"עו" (ל הישיבותלא מכיר מספיק את החוק החדש לניהו

זה מצביע על אופי . זה לא תקין. הוא מביא סעיפים להצבעה בלי ליידע מראש את חברי המועצה. בלי לשתף

שאצל דוד יוסף , יחד עם זאת הובאה התחושה).  איציק דדוש" (מקבל לעתים החלטות נמהרות. של סוליסט

האופוזיציה פחות רעשנית היום ויותר קל להעביר . ניתנת אפשרות לחברים לדבר. רגועיםהדיונים יותר "

נורית " (איש שטח וביזורי"סגנון של דוד יוסף  הוא ). סעדון-רמי בן" (היום הישיבות נינוחות יותר. החלטה

  . ישיבות המועצה מתנהלות כיום בצורה דומה לדרך התנהלותן בעבר, כאמור). שולמן

ר מנהל "היו:  כדלקמן, )המכהן כשנה(ר "ניתן להתרשם מניהולו של היו,  בישיבות מועצהמצפייה

הוא מכתיב . בניהול הישיבה" רץ"שולט בו ו, הוא מנווט את הדיון, את הדיון ביד רמה ובקצב מהיר מאוד

ולא הוא קורא מהמסך של המחשב . וקורא מהכתב את ההחלטות, לכתבנית שלידו את הדיון ואת ההחלטות

לא מאפשר להם למסור , נראה שהוא מפגין עוינות כלפי חברי מועצה. מדבר אל הפורום ואל הנוכחים בדיון

באחת הישיבות . דוחה הודעות להמשך הדיון ומונע התייחסות של חברי המועצה לנושאים השונים, הודעות

את ההימנעות שלה כשהיא מבקשת לנמק ,  הדקות המגיעות לה10ר מנע מחברת מועצה לדבר את "היו

ישיבת " (אתה לא נותן לי לדבר: "טון הדיבור סביב השולחן היה גבוה וחברת המועצה התרעמה. בהצבעה

  ). 6/7/08, מועצה

הוא לא מתייחס . לא עונה לשאלות חברי המועצה ומתעלם מהן, בדבריו" נעול"ר "שהיו, לרוב נראה

. רי המשתתפים ומונע מחברי מועצה לדבר ברצףמקצר ודוחק בדב, לעתים קרובות להערות מהאופוזיציה

ולא ) לצורך הפרוטוקול" (מי נגד"הוא שואל .  לצורך הפרוטוקול-אלא למחשב , ר אינו מדבר לנוכחים"היו

לא מאפשר גם התייחסות של היועץ משפטי ומונע ממנו , "?מי נגד"הוא רץ בשאלות . מאפשר דיון בהצעות

והדיון בניהולו עושה רושם של , מתעלם מצעקות סביב שולחן המועצההוא .  לענות לשאלות חברי מועצה

לפי (הוא מגלה לעתים ציניות ולעתים נראה יושב עם ידיים על העורף ונשען לאחור ". שיח של חרשים-דו"

, של חוסר רצון להתעמת עם המתנגדים, התחושה היא). הדבר משדר זלזול בשותפים לדיון, כללי שפת הגוף

  . לפי הנדרש בחוק,  את הדיון בהשגת רוב להחלטותורצון לסיים

ציינה את הצורך להביא את הפרוטוקול של ) חן(חברת מועצה , "מתן שמות לרחובות: "בדיון בנושא

שבהחלטה על מתן שמות לרחובות , ציינה) שוחט(וחברת מועצה , ועדת שמות לידי חברי המועצה לפני הדיון

ר לא אפשר התייחסות של היועץ המשפטי לנושא והפגין חיפזון "היו. ןצריכים נציגי המשפחה להופיע בדיו

הוא מיהר בהקראת ". אני מנהל את הדיון", "אושר פה אחד", "?מי נגד: "בניסיון להתקדם עם הדיון

בעצת אחד מחברי . במקום להביא לאישור המועצה את הפרוטוקול של ועדת השמות, השמות לרחובות

ר "היו, באחד הנושאים לדיון.  לאישור את הפרוטוקול כולו ולא כל שם בנפרדהוא הביא לבסוף, המועצה

לצורך רכישת ריהוט , על ידי העירייה" מקרן העזבונות, השלמת תרומה לבית כנסת"ביקש אישור לבחון 

ר ביקש הסכמה לכך בשיחת "היו. למרות שאיננו על סדר היום של הישיבה, הנושא הובא לאישור. וספרים

שאין , אולם חברי המועצה ציינו. לאור דחיפות הנושא, )יצא במהלכה(ם חבר שאיננו נוכח בישיבה טלפון ע

על חוסר , בהקשרים אלה ובכלל, ניהול הישיבה העיד. צורך באישור מועצה לבקש סיוע מקרן העזבונות

כדי לנסח את לבסוף הוא ביקש סיוע מהיועץ משפטי . הכרת נוהל ישיבת המועצה-ר ועל אי"ניסיון של היו

- פה"כי ההחלטה התקבלה , ר ציין"היו, "א"אישור התקציב להפעלת מד: "בדיון בנושא. הצעת ההחלטה

מהיכן בא ? למה אתה רץ ככה, רגע, רגע: "התקוממה) שוחט(חברת המועצה . לפני הצבעה כדין, "אחד

  ). 3/3/08, ישיבת מועצה" (?התקציב הזה

"... ₪עשיתי לך כיכר בחצי מליון ": ר אל חברי מועצה"היופנה , "רים"אישור תב: "בדיון בנושא

ניכרת גישה ). 19/5/08, ישיבת מועצה...." (דבר איתי במהלך השבוע ואסדר" ...."₪עשיתי לך בשני מליון "

: גם בנושא, בישיבה אחרת. של חברי המועצה כלפיו" חובותיהם"ורצון להדגיש את " מנהיגות מתגמלת"של 

הוא דיבר בקצב מהיר . רים וביקש ממי שמתנגד שיגיד"ר הקריא את רשימת התב" היו,"רים"אישור תב"
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תשובותיו לשאלות היו מהירות . לא ניתן היה לעקוב אחר דבריו בצורה רגועה ולהבינם לאשורם, מאוד

  ).5/8/08, ישיבת מועצה(וניכר שהוא איננו מעוניין בדיון מעמיק בנושאים השונים , וכלליות

  

מעריכים את מנהיגותו של ראש העירייה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% -נבחרים ו מה44.44%

"). גבוהה "72.22%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"כ) דוד יוסף(ר המועצה הנוכחי "ויו

רכת הע". בינונית"ר המועצה הנוכחי כ" מהנבחרים מעריכים את מנהיגותו של ראש העירייה ויו33.33%

ולתמיר , הייתה גבוהה הרבה יותר, ד בוכובזה" עו-שניתנה לראש העירייה לשעבר , ר"הדומיננטיות של היו

  . נמוכה יותר–שאבי 

  

  ר המועצה על קבלת ההחלטות"סיכום השפעת יו: 26תרשים 

 דוד יוסף תמיר שאבי בוכובזה ד יצחק"עו
הסתמכות על ידע אישי 

  .ואינטואיציה
  .ושאיםלימוד מוקדם של הנ

  .גישה ריכוזית וחוסר התייעצות
הכנה מוקדמת של ההחלטה 

  .והשגת הסכמה רחבה
  .אווירה סוערת בישיבות

  
  
  
 1-2ריכוזי : סגנון החלטה

  .שיח עם מקבלי ההחלטות-דו
  .כבוד והקשבה לזולת

, ניהול ישיבות בצורה מאופקת
  .סובלנית ומכובדת

  .שיתוף ושכנוע בקבלת ההחלטות
 ישיבות –ול זמן הקפדה על ניה-אי

  .ארוכות ולא מספיק תכליתיות
לימוד מוקדם של הנושאים 
  .והסתמכות על אנשי המקצוע

  
 ריכוזי-מתייעץ: סגנון החלטה

  .ניהול ישיבה ביד רמה
חוסר ניסיון והיכרות עם נוהלי 

  .קבלת ההחלטות
  .חוסר הקשבה לחברי מועצה
  .גישה כוחנית מול שותפים

  .חוסר שיתוף בקבלת ההחלטות
, גישה ריכוזית מול נבחרים
  .ביזורית מול אנשי המקצוע

  
  

 ריכוזי-מתייעץ: סגנון החלטה
  

  ברק-בני  4.6.1.2

   נתונים כלליים-ברק -בני, מועצה: 27תרשים 

חברי ' מס
 מועצה

23  
במועצה אין (

 )נשים

חברים ' מס  4  מספר סיעות
  באופוזיציה

  אין בפועל

  

מעריכים את גודל המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים50% - מהנבחרים ו66.67%: גודל הקבוצה

,   מהמנהלים50% - מהנבחרים ו33.33%"). בינוני "58.33%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"כ

, ניכר"). גדול "41.67%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גדול"מעריכים את גודל המועצה כ

אם כי (אין דעה חותכת באשר לשינוי מספר חברי המועצה ) נבחרים ומנהלים כאחד(שלמרואיינים השונים 

, ונאמר, )אהרון אדלר" (גודל המועצה הוא סביר אבל מיותר"ש, הובעה ההערכה). ניכרת נטייה לצמצום

ברק ניתן להקטין את -בבני). "הרב אלי דדון" (אז לגודל אין כל משמעות, אחד-כשהחלטות מתקבלות פה"ש

אתה יכול לא לתת ייצוג , אם תקטין את מספר חברי המועצה, במקום אחר. ר חברי המועצהמספ

 חברים זה הרבה 23 -גודל המועצה "ש, אולם הובעה גם ההערכה). יעקב אשר" (לאוכלוסייה קטנה ביישוב

  ). שושנה גולדפינגר" (20-15 -ראוי לצמצם   ל, מדי

  

מפלגת . ונשים מעולם לא כיהנו במועצה, ה הם גבריםבמועצת העיר כל חברי המועצ: הרכב הקבוצה

להציב אישה במקום השני ברשימה   ) שלא התקיימו בבני ברק(העבודה התכוונה בבחירות האחרונות 

אך לא בהכרח , הרכב המועצה משקף את האוכלוסייה"ש, מחד הובעה ההערכה). 28/8/08, ידיעות רמת גן(

מאידך ). רחל שרמר" ( האליטה היא זו המיוצגת במועצה–. את האינטרסים של האוכלוסיות החלשות

). יעקב סולר" (בגלל אחוז הצבעה גבוה בסקטור החרדי, הרכב המועצה לא משקף את האוכלוסייה"ש, נאמר

יש אחוז גבוה של מצביעים במגזר . משמעית את הרכב האוכלוסייה-הרכב המועצה איננו משקף בצורה חד"
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בעיר יש . 37%-אחוז ההצבעה הוא כ) כץ-פרדס(שמגזר הספרדי בשכונות החילוניות בעוד , )77%-כ(החסידי   

מספר הסיעות המצומצם ). הרב פנחס צברי" ( חברי מועצה ספרדים25%אולם במועצה רק ,  ספרדים46%-כ

  .והעדר אופוזיציה מקלים על התנהלות המועצה ועל קבלת ההחלטות)  חברי מועצה23 מתוך 4(

  

  )מהמרואיינים (נים כלליים על נבחרי הציבורנתו: 28תרשים 

  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 16.67
  )1ביחס לתואר (

  ותק ברשות  0.67
  )בשנים(

8.33  

  

 26.67%והמנהלים העריכו כך ,  מחברי המועצה אינם מתאימים לתפקידם12.78%כי , הנבחרים העריכו

בשנים . ים שלא התאימו לתפקידםהיו חברי מועצה בולט,  שנה15-לפני כ"ש, צוין. מחברי המועצה

רוב חברי המועצה הם "ש, ונאמר). הרב אלי דדון" (האחרונות המצב השתפר ונכנסים אנשים ראויים יותר

חלק מחברי המועצה יכולים אולי לא להיות מתאימים "ש, הובעה ההערכה). בינסקי'יעקב וירז" (ותיקים

בהיותם נציגי הציבור הם . עו יותר זמן בישיבותאך הם יכולים להתאים לתפקידם אם ישקי, בכישוריהם

אם הנציג ממלא "ש, נאמר). יעקב אשר" (ומכאן שכולם מתאימים לתפקיד, מייצגים ומשקפים את הציבור

כי המועצה בעצם לא , כל חברי המועצה מתאימים" ש-וכן , )יעקב סולר" ( הוא מתאים-את רצון שולחיו 

רוב חברי המועצה הם אנשי ... יס לייצוג אינטרסים לקבוצות שונותאלא היא בס, מקבלת החלטות מהותיות

  ).שושנה גולדפינגר" (שמונו על ידי הרבנים על בסיס ניסיונם, עשייה עם ניסיון קודם

 של חברי 50%-מעריכים כי אצל יותר מ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים66.67% - מהנבחרים ו22.22%

). 44.44%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) פוליטיתה(המועצה פעילותם הציבורית 

 של חברי המועצה פעילותם הציבורית 20% מהמנהלים מעריכים כי רק עד 33.33% - מהנבחרים ו33.33%

 של חברי המועצה פעילותם 50% - ל21% מהנבחרים מעריכים כי בין 44.44%.  היא אומנותם) הפוליטית(

  .  היא אומנותם) יתהפוליט(הציבורית 

  

, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים83.33% - מהנבחרים ו77.78%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

לא  "80.56%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (לא ברור"מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות במועצה כ

" בינוני"ת ההחלטות במועצה כ מהמנהלים מעריכים את נוהל קבל16.67% - מהנבחרים ו22.22%"). ברור

 מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת 40%"). בינוני "19.44%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (

  ".ברור מאוד"ההחלטות במועצה כ

לא הועברו לידיעת חברי ) ראה להלן בנתניה(למרות שהתקנות החדשות לניהול ישיבות המועצה 

תהליך כינוס המועצה נעשה : "לדברי מזכיר העירייה. מר לרובנראה שנוהל קבלת ההחלטות נש, המועצה

היוזמה באה ממחלקת . 'אישור חוק עזר וכדו, רים" כאישור תב-בהתאם לנושאים הנדרשים לפי הצורך 

בישיבה משותפת של מזכיר העירייה וראש העירייה . הפונים ללשכת ראש העירייה, הפיקוח והיועץ המשפטי

לאחר : כדלקמן, בישיבת מועצה ניתן היה לחוש בשמירה על הנוהל).  טננבויםאברהם" (נקבע סדר היום

ביקש חבר מועצה לחזור ולהמשיך ולדון ,  שדיון בנושא המקוואות הסתיים והחל כבר דיון בנושא אחר

ר התעלם והמשיך לדון בנושא הבא "אך היו". אתם מפחדים לדבר בנושא: "כשלדבריו, בנושא הקודם

  ).7/8/08  , ישיבת מועצה(

  

האווירה היא . ברק היא יוצאת דופן-כי האווירה בישיבות המועצה בבני, נראה: במועצה) האווירה(האקלים 

, מוסכם על כולם). הרב מרדכי טרוייבע" (אין מריבות. כולם ידידים של כולם, יש אחדות טובה"טובה מאוד 

שהאווירה הטובה המאפיינת , יתכן).  ראהרון אדל" (רק פעם אחת הייתה ישיבה קשה"וש" אקלים נוח"שה
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במידה רבה אופי קבלת ההחלטות נובע גם מהחינוך "ש, את קבלת ההחלטות במועצה נובעת בין היתר מכך

 משפיע על דרך קבלת –' ואהבת לרעך כמוך'. כבוד אדם לחברו,  יש חשיבות למידות טובות–הדתי 

, לרוב.  הדבר משפיע על תרבות הדיבור–' עבודה זרהכל הכועס כאילו עובד ': ל"לפי חז. ההחלטות במועצה

זה לא כמו בתהליכי קבלת החלטות בפוליטיקה . ואם מתפרצים אז מבקשים סליחה, בדיונים לא מתפרצים

קבלת ההחלטות נעשית . לנציגי הציבור יש תחושת אחריות באשר לסקטור אותו הם מייצגים. הרגילה

אך גם ". שיח-התחשבות בזולת ובתרבות משא ומתן ודו, הדדיבכבוד , בהבנה הדדית, בהסכמה, בפשרה

  ).בינסקי'יעקב וירז" (מאפייני קבלת ההחלטה תלויים גם בראש העירייה"ש, נאמר

האולם בו מתקיימות ישיבות המועצה הוא זמני : מצפייה בישיבות מועצה עולים הרשמים הבאים

כי באולם , צוין על ידי מספר גורמים. בלבדומשמש לישיבות מועצת העיר כשנה ) שייך לאגף ההנדסה(

באולם היו . האווירה הייתה יותר פורמאלית) המשמש כיום מחלקות שחדריהן נפגעו בשריפה(הקודם 

אין כסאות . כי בעבר גם לא היה כיבוד חם, צוין. ולכן האווירה הייתה שונה לחלוטין, מיקרופונים ורמקולים

כולל , סדר בכמות הכיסאות שהוקצו לנוכחים-וניכר חוסר, )תהוכנסו כסאות במהלך ההתכנסו(לקהל 

, הכיבוד עשיר על השולחן. שעון ניצב על הקיר, האולם מסודר. ברקו ומסך נמצאים באולם. לחברי המועצה

האווירה בין חברי המועצה היא . המוגש למשתתפים לפני הישיבה, )'קוגל וכדו, ולנט'צ(כולל כיבוד חם 

האקלים פתוח והדיון מלווה בחיוכים . חברית ומבודחת, טובה מאוד, ה ולבביתנעימ, חמה, מכובדת

  . ובבדיחות הדעת

 דקות לאחר פתיחת 10. הנוכחים מנהלים שיחות אישיות ומתעלמים מתחילת הישיבה הפורמלית

הצבעות הן . אך אין הקשבה מלאה במהלך הישיבה, מתחיל להישמר שקט יחסי, רים"הישיבה ואישור התב

 מבקשים 18:15אך כבר בשעה , 18.00הישיבה נקבעה לשעה . ומטיות ולא תמיד ברור על מה מצביעיםאוט

כשמבקרת העירייה הציגה . הוא ביקש להתחיל את הישיבה בכל זאת. מראש העירייה מניין לתפילת מנחה

ר לא " היוגם. אין הקשבה לדבריה והדיבורים בקהל ובין חברי המועצה נשמעים ברקע, ח הביקורת"את דו

חבר אחד . שהמבקרת מציגה את הדברים לעצמה, התחושה היא. ידו-מגלה הקשבה ומדבר עם היושבים על

כאשר חברי המועצה . ההקשבה לדברים-נוכח אי, התחושה איננה נעימה. או שניים הקשיבו לסקירה

 הקשבה בולט בסך הכל ההתרשמות במהלך הישיבה היא של חוסר. לדברים, יש הקשבה יחסית, מתייחסים

מדי פעם דופקים על השולחן . נשמעים הרבה מלמולים בין הנוכחים בעת שחבריהם מדברים. לדברי הזולת

. גם היא לא נראית מקשיבה, כשמתייחסים לדברי המבקרת ומביעים הערכה לפועלה. לשמירת השקט

  . בהתאם לעניין של הנוכחים בנושאים, בהמשך הדיון גוברת ההקשבה

ההתרשמות החיצונית היא של חוסר סדר . ה יש מענה קבוע לטלפונים האישייםבמהלך הישיב

חברים ספורים שואלים שאלות . וחוסר דיון מעמיק בנושאים" שיח של חרשים-דו", מוחלט במהלך הדיון

ואין הקשבה לנושאים הנדונים ולהערות , חברים משוחחים האחד עם השני במהלך הדיון הרשמי. ענייניות

גם בקרב הנוכחים , שיח בין גורמים שונים סביב השולחן-ברוב הדיון נראה דו. של חברי המועצהענייניות 

ונקישות על השולחן ..." שששש: "מספר רב של פעמים במהלך הדיון נשמע בין הנוכחים. המקצועיים

יש א). בניגוד לחוק(אדם בקהל עישן בחדר . בנושאים מסוימים כן מורגשת הקשבה מלאה. בבקשה לשקט

בלט הכבוד ההדדי בין המשתתפים , הסכמה בין החברים בנושאים שונים-גם באין. לא העיר לו על כך

המשתתפים עזבו להתפלל משעה . כי מתקיימת תפילת מנחה, באמצע הדיון קראו מהקהל. במהלך כל הדיון

,  הנוכחיםנצפתה התלהטות מסוימת של" הורדת מחירים במקוואות: "בדיון בנושא. 19:45 ועד 19:20

אולם זו הייתה קריאה חריגה וחסרת משמעות ". למקוואות אין כסף ולגינות יש: "כשאחד החברים קרא

  ).7/8/08, ישיבת מועצה(כמעט 
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מעריכים את האקלים בישיבות המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים83.33% - מהנבחרים ו100%

 מהמנהלים 16.67%"). פתוח "91.67%ואיינים הוא הממוצע בקרב כלל המר) (אווירה חמה" (פתוח"כ

  ".  משולב"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ

  

מעריכים , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים83.33% - מהנבחרים ו77.78%: לחץ הזמן בקבלת ההחלטות

"). נמוך "80.56%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוך"את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

 - מהנבחרים ו11.11%". בינוני" מהנבחרים מעריכים את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ11.11%

הממוצע בקרב כלל " (גבוה" מהמנהלים מעריכים את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ16.67%

אך ניתן היה , ןמצפייה בישיבות מועצה לא ניתן להתרשם מלחץ זמ"). גבוה "13.89%המרואיינים הוא 

הקצאת סכום לבחירות : "בדיון בנושא. להתרשם מחלוקת זמן לא פרופורציונאלית לנושאים השונים

רים "בעוד שהחלטה על אישור תב, ₪ אלף 75-50על סכום של  ,  דקות10-התנהל דיון של כ, "המקומיות

  ).7/8/08, ישיבת מועצה( שניות 4ארכה , ₪בעשרות מיליוני 

  

  :וסגנון ההחלטהר הקבוצה "יו

  . שני ראשי עירייה שונים מאוד זה מזה ניהלו את קבלת ההחלטות העירוניות ובמועצה

. קרליץ היו החלטות יותר מקצועיות) אצל(בקדנציה הקודמת "ש, התחושה הכללית היא: מרדכי קרליץ

א הייתה אך בישיבות המועצה ל, התשובות לחברי המועצה היו מקצועיות יותר מכל הגורמים במערכת

ההחלטות בתקופתו נסגרו זמן רב לפני הבאתן ). "מרואיין מקומי" (בהכרח שליטה מלאה של ראש הרשות

, הוא ידע לסגור את הקצוות לפני קבלת ההחלטה. לאישור המועצה והן התקבלו בצורה מעמיקה ורצינית

 קיבל - היה סוליסט קרליץ). "הרב נתן צבי הכהן" (בצורה מוסכמת וסופית, כן-וההחלטות התקבלו על

  ).רחל שרמר" (החלטות לבד

 בא כבר עם ההחלטות והדעות שלו לפני -) פרנקנטל(ראש העירייה "ש, ההערכה היא: יששכר פרנקנטל

הוא מעכב , ואם הוא רואה שאין לו רוב, הוא בודק טרם לכן את הדברים עם נציגי הסיעות. קבלת ההחלטה

קשה היה . פחות דיבורים יותר מעשים. רבה אבל עושה הרבההוא לא מדבר ה. את ההחלטה למועד אחר

לא יודע אם הוא משתף , הוא ריכוזי וקובע. קשה להיפגש אתו לישיבות עבודה. להיפגש אתו ולראות אותו

אין שוויון בקבלת , הנושאים נמשכים ואין התחייבות בכתב. הוא סוגר את הדילים עם ראשי הסיעה. מספיק

שליטה חלשה , פרנקנטל יש הסתמכות רבה יותר על הדרג המקצועי"אצל ). ל נתןד בצלא"עו" (ההחלטות

מאשר על אלו של ראש , סמכו יותר על דברי הדרג המקצועי, חברי המועצה בתקופתו. ויכולת ביטוי חלשה

  ). מרואיין מקומי"  (הרשות

ברוגע ,  בנועםר מדבר"היו: כדלקמן, ר"ניתן להתרשם מניהולו של היו, מצפייה בישיבות מועצה

מוסיף לדברי אנשי המקצוע , ר מציג את חלקם"היו, בדיון בנושאים השונים. ומשדר אווירה נעימה

וחוסר , ר"בדיון בנושאים מסוימים ניכר חוסר הקשבה מצד המשתפים לדברי היו. פי הצורך-ומבהירם על

רי המועצה מדברים ביניהם חב. אנשים נכנסים ומביאים כסאות לאחר פתיחת הישיבה. שליטה מצדו בדיון

ישיבת ). (למשל, מבקרת העירייה(ר איננו מגלה הקשבה לדברי הדוברים "והיו, ר במהלך הדיון"ועם היו

אך קולו שקט , ראש העירייה הציג את הדברים, "בחירת ועדת הבחירות: "בדיון בנושא). 7/8/08,  מועצה

  ).4/9/08, ישיבת מועצה( איננה בולטת בדיון מנהיגותו. ונבלע בדברי הנוכחים וברעשים סביב השולחן

מעריכים את מנהיגותו של ראש העירייה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים וכך גם מהמנהלים66.67%

 מהנבחרים וכך גם מהמנהלים מעריכים את מנהיגותו של ראש 33.33%". חלשה"ר המועצה המכהן כ"ויו

 - שניתנה לראש העירייה לשעבר , ר"הערכת הדומיננטיות של היו". בינונית"ר המועצה הנוכחי כ"העירייה ויו

  .הייתה גבוהה הרבה יותר, מרדכי קרליץ
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  ר המועצה על קבלת ההחלטות"סיכום השפעת יו: 29תרשים 

 יששכר פרנקנטל מרדכי קרליץ
  .גישה מקצועית
  .גישה ריכוזית

הכנה מוקדמת של ההחלטה והשגת 
  .הסכמה רחבה

  
  
 2ריכוזי : סגנון החלטה

לימוד מוקדם של הנושאים 
  .והסתמכות על אנשי המקצוע
הכנה מוקדמת של ההחלטה 

  .והשגת הסכמה רחבה
  .לא כוחנית, אישיות נוחה

  
 ריכוזי-מתייעץ: סגנון החלטה

  

  מבשרת ציון  4.6.1.3

   נתונים כלליים-מבשרת ציון , מועצה: 30תרשים 

חברי ' מס
 מועצה

13  
 3במועצה (

 1, נשים
 )זיציהבאופו

חברים ' מס  7  מספר סיעות
  באופוזיציה

6   
  )50% -כ(

  

 25%". בינוני"מעריכים את גודל המועצה כ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים75%: גודל הקבוצה

הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גדול"מעריכים את גודל המועצה כ,   מהמנהלים100% -מהנבחרים ו

כשהובעה אפילו תפישה , שיש לצמצם את מספר חברי המועצה, הכללית היאהתפישה "). גדול "62.50%

מספר רב של חברי מועצה יכול . חברי מועצה מצביעים רק על תקציב. אין צורך בחברי מועצה"ש, האומרת

צריך להגביל את "ש, ראש המועצה ציין). ניר גולן" ( ראה מועצה לעומתית–לתקוע את תפקוד המערכת 

קשה לנהל ישיבה . עצה וכל ראשי הערים תומכים בהצעה להגדיל את אחוז החסימהמספר חברי המו

 3-כשהסיעה הכי גדולה מונה כ,  חברי מועצה35בירושלים יש . כך הרבה סיעות-ולהקים קואליציה עם כל

 חברי 7יש .  חברים למועצה3הכניס רק , ברוב עצום) בירושלים(כשנבחר לראשות העירייה , אולמרט. חברים

במבשרת ( חברי מועצה זה מספר שיכול לענות ולשקף את צרכי המציאות 6-7. ועצה שהם סיעות יחידמ

 חברי 30כשיש ': אמר פעם, )חולון(מוטי ששון . הדיונים יהיו יותר ענייניים, עם פחות חברי מועצה). ציון

ת מספר חברי המועצה הוצע לצמצם א). אריה שמם" (?'איך אני יכול לדבר,  דקות10מועצה וכל אחד מדבר 

  .9כשמספר חברי המועצה המומלץ ביותר הוא , )13-7(בסדרי גודל שונים 

  

 פוליטיקאים חברי מועצה 4. הרכב המועצה מאפיין את רובדי האוכלוסייה"ש, צוין: הרכב הקבוצה

, אך גם נאמר). שוקי קלפוס" (מבינים יותר בחומר ומסייעים בקבלת ההחלטות המקצועיות, מסייעים

.  באזור הישן1/3 - תושבים בחלק החדש ו2/3בישוב יש ). את האוכלוסייה(הרכב המועצה לא משקף "ש

זהבית " (13 חברים מתוך 6לישוב הישן יש ייצוג של ). "ניר גולן" (במועצה הרכב החברים הוא בדיוק הפוך

בעוד , קים הם מהתושבים הותי13- חברים מתוך ה8. הרכב המועצה לא משקף את הישוב). "אורלב

אין באוכלוסייה החדשה הרבה נציגים שרוצים להשתתף במשחק , אולם. 70%שהאוכלוסייה החדשה מונה 

כך שיהיה בו ייצוג , יש לשנות את ההרכב: "ולדברי ראש המועצה). יורם שמעון" (גם אין להם זמן, הפוליטי

התמסמס הייצוג "ש, הוא צייןו".  קהלים ושכונות- שילוב בין קבוצות אוטנטיות –רב יותר לקהילות 

ואופוזיציה )  חברי מועצה13 מתוך 7(מספר הסיעות הרב ). אריה שמם" (הפוליטי הארצי בהרכב המועצה

  .רחבה מקשים על התנהלות המועצה ועל קבלת ההחלטות

  

  )מהמרואיינים (נתונים כלליים על נבחרי הציבור: 31תרשים 
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  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 17.5
  )1ביחס לתואר (

  ותק ברשות  1
  )בשנים(

7.5  

  
 מחברי 20%והמנהלים העריכו כך ,  מחברי המועצה אינם מתאימים לתפקידם40%כי , הנבחרים העריכו

מחפשים תואר במקום , חסרי יכולת, חסרי ידע, לא מוכשרים, חברים שהם אפורים"ש, נאמר. המועצה

חברת מועצה שהיא לא מגיעה לישיבה , פעםאמרה . על מה מדברים בישיבה, לעתים, הם לא יודעים. לעבוד

היום ) מחברי המועצה (50%: "לדבריו של ראש מועצה לשעבר). זהבית אורלב" ('לא מבינה בנושא'כי היא 

 הם היו חברי מועצה –יועץ כלכלי ,  רופאים2, ד" עו4אצלי היו . לא מתאימים והם לא תרמו מהיום שנבחרו

 מחברי המועצה 20%. כן טוב יותר-והחלטות התקבלו על, נייניותהם שאלו שאלות יותר ע, ברמה גבוהה

לא ) מחברי המועצה (20% -כ"שגם אם , נאמר). אלי מויאל" (מחפשים להשיג טובה עצמית) כיום(

חביב " (יכול לתרום הרבה, גם חבר מועצה לא משכיל. "למשל, אין הדבר נובע מחוסר השכלה, "מתאימים

מאוד , אך גם חברי מועצה חדשים יחסית ובלי ניסיון, ימים להיות חברי מועצהכשליש לא מתא"ש, וכן). לוי

אולם הכלי האקדמי איננו מועיל ,  מתאימים2/3 -כ"ש, הובעה ההערכה). אריה שמם" (מתאימים לתפקיד

יכול להיות אחד שאיננו מבין בנושאים מוניציפאליים , למשל, דוקטור. בהכרח לקבלת החלטות רציונאליות

, יכול להיות עבריין. כולם מתאימים"ש, והובאה גם תפישה מקורית). שוקי קלפוס" (תק מהמציאותומנו

גם מי שלא מבין הרבה בנתונים ויש לו אכפתיות לצורכי הציבור והוא מייצג . אבל הוא מבין ובקיא בנושאים

  ).ניר גולן" (מתאים לתפקיד, את הציבור

 של חברי 50%-מעריכים כי אצל יותר מ, יינו במחקר זהאשר רוא,  מהמנהלים75% - מהנבחרים ו50%

). 62.5%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(המועצה פעילותם הציבורית 

 של חברי המועצה פעילותם הציבורית 50%- ל21% מהמנהלים מעריכים כי בין 25% - מהנבחרים ו37.5%

 מהנבחרים מעריכים 12.5%רק ). 31.25%קרב כלל המרואיינים הוא הממוצע ב(היא אומנותם ) הפוליטית(

  . היא אומנותם) הפוליטית( של חברי המועצה פעילותם הציבורית 20%כי עד 

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים50% - מהנבחרים ו50%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

  מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת 25% -מהנבחרים ו 25%". לא ברור"נוהל קבלת ההחלטות במועצה כ

  ".ברור מאוד" כ-ובאותו יחס , "בינוני"ההחלטות במועצה כ

). יורם שמעון" (אין נוהל: "נאמר, על השאלה כיצד בא לידי ביטוי נוהל קבלת החלטות בישיבות המועצה

, יחד עם זאת צוין). דוד שרביט" (לא נעשה מספיק שימוש בדיני הרשויות המקומיות"והובא אישור לכך  ש

, )שוקי קלפוס" (חברי המועצה קיבלו את ספר המדריך לנבחר החדש וקיבלו הסבר עם היכנסם לתפקיד"ש

והם אינם מכירים את הנוהל , לעתים חברי מועצה מחליטים בלי להבין על מה הצביעו"ש, אך גם הובהר

ר " החלטותיה בפרוטוקולים התלונן יועל התנהלות המועצה בדבר רישום). אלי מויאל" (המתאים

בוצעו שינויים מהותיים בנוסח , לטענתו. אצל הממונה על המחוז במשרד הפנים) שמעון(האופוזיציה 

שכל הישיבות , לשכת ראש המועצה הגיבה על כך בטענה. כולל הוספת סעיפים, החלטות של המועצה

  ). 26/1/2006, זמן מבשרת(מוקלטות ומתומללות 

הובעה , בהערכת האקלים המאפיין את ניהול ישיבות המועצה במבשרת ציון: במועצה) האווירה(האקלים 

, וכך היה לאורך כל השנים, ככל שהישוב קטן יותר כך האקלים בין חברי המועצה סגור יותר"ש, התפישה

טובה מאשר האווירה בישיבות המועצה כיום יותר "ש, צוין). 'ד מוטי ברקוביץ"עו" (מלבד בוועדה הממונה

כלל בתחילת הישיבה -האווירה מתחילה בדרך"ש, ונאמר). ניר גולן" (אז היה מתח בישיבות, אצל כרמי

  ).אריה שמם) (ונעשית עניינית יותר" (ועם התמשכות הדיון היא נפתחת,  במתח
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, הישיבות מתקיימות בחדר ראש המועצה: מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם כדלקמן

בבחינת סידור . דלת החדר פתוחה ורעש מחוץ לחדר פוגם במהלך הדיון. דר ישיבות המועצההמשמש גם כח

באחת הישיבות ). מים בלבד(שאין כיתוב של שמות חברי המועצה על השולחן ואין כיבוד , המקום ניכר

 ).28/2/08, ישיבת מועצה(התייחסו לכיבוד הדל ) המגיעים בהתנדבות ולאחר שעות העבודה(המשתתפים 

וכלל כיבוד על השולחן , סידור חדר הישיבות נראה מכבד את יושביו, בישיבה שהתקיימה לפני חג הפסח

במהלך הישיבות אנשי מפתח ). המפריעה למהלך הדיון(הישיבה מוקלטת ואין הקלדה . להרמת כוסית

  . לצורך שיחות טלפון, נכנסים ויוצאים מהחדר מספר פעמים

שיחות אישיות מתנהלות בין חברי . בין חברי המועצה"  חרשיםשיח של-דו"בחלק מהדיון ניכר 

פתיחת . וחברי מועצה משוחחים בטלפון באופן קבוע במהלך הדיון, מועצה במהלך התנהלות הישיבה

, ניכרת עוינות בין המשתתפים. כשדלת הכניסה לחדר הישיבות פתוחה, הישיבות מלווה ברעשים מחוץ לחדר

אישור : "בדיון בנושא. והתייחסות המשתתפים היא לגופו של עניין, ינייםהכל עני-אולם הדיונים בסך

וביקשה , ביקשה לפרגן על השיפור בתקציב בהשוואה לשנה קודמת, )סטין'ג(חברת המועצה , "התקציב

  ).28/2/08, ישיבת מועצה(גם חברי מועצה נוספים פרגנו בנושא זה . לשמוע מהמשתתפים גם מלים טובות

מעריכים את האקלים בישיבות המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים25% - ו מהנבחרים50%

 מהנבחרים 12.5%"). סגור "37.5%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא ) (סוערת, אווירה קרה (–" סגור"כ

הממוצע בקרב כלל המרואיינים " (משולב" מהמנהלים מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ50% -ו

מעריכים את האקלים בישיבות המועצה ,   מהמנהלים25% - מהנבחרים ו37.5%"). משולב "31.25%הוא 

  ").פתוח "31.25%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא ) (אווירה חמה" (פתוח"כ

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים50% - מהנבחרים ו50%: לחץ הזמן בקבלת ההחלטות

 מהמנהלים מעריכים את לחץ 25% - מהנבחרים ו12.5%". נמוך"חלטות במועצה כלחץ הזמן בקבלת הה

 37.5%"). בינוני "18.75%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

הממוצע בקרב " (גבוה" מהמנהלים מעריכים את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ25% -מהנבחרים ו

  "). גבוה "31.25%יינים הוא כלל המרוא

אין ניצול נכון של הזמן "ש, אך גם צוין). שוקי קלפוס" (אין תחושה של לחץ זמן"ש, הובעה ההערכה

רים "שתב, למשל, מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם). חביב לוי" (ואין ניהול נכון של הישיבה

"... אנחנו ממהרים מדי): "איקי יעקב(צה חבר מוע. בלי להתעמק בנושאים, אחד-לפרויקטים מאושרים פה

נערך לאחר ההצבעה וקבלת ההחלטה ,  "מחיקת חובות: "דיון בנושא" ?מהנדס?, מישהו בדק את זה"

ורובם המשיכו להישאר בחדר ולהתדיין לאחר קבלת , חברי מועצה המשיכו בדיון לאחר שהסתיים. בנושא

). 31/12/07, ישיבת מועצה(חיפזון בקבלת ההחלטות  התחושה היא של אווירה . ההחלטות ונעילת הישיבה

באשר ללחץ ). 28/2/08, ישיבת מועצה(ר זרז את הגזבר בתשובותיו "היו, "אישור התקציב: "בישיבה בנושא

כל חברי המועצה שרוצים ללכת הביתה מדברים הרבה בתחילת הדיון בנושא "ש, הזמן טען ראש המועצה

. הנושאים המשמעותיים עוברים מהר בקבלת ההחלטה, ובסוף. שלעתים איננו מהותי כלל, כלשהו

בתחילת ' להתקוטט': זאת טקטיקה. אחד-מתקבלות לרוב ללא דיון ממשי ועוברות פה, ההחלטות בסוף

  ).אריה שמם" (בסוף ההחלטות מתקבלות בקלות ומהר. וחלק מהחברים אפילו עוזבים במהלך הדיון, הדיון

  :ר הקבוצה וסגנון ההחלטה"יו

הייתה הכי ) בניהול ישיבות המועצה(הדומיננטיות של אלי מויאל "ש, הובאה הערכה: אלי מויאל

. אין מצב שהיה מגיע להחלטה אם נושא פתוח. בכל הקשור לעבודת ההכנה לקראת הישיבות, משמעותית

טות החל' לבשל'ניסה "הוא ). דוד שרביט" (הייתה לו היכולת להביא להסכמה היכן שיש חילוקי דעות

  ).חביב לוי" (שמע אחרים והתחשב בדעתם, היה אנושי ומשתף, מראש
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משום שניהל מלחמה עם כולם ולא הצליח ,  מההחלטות שיזם50%לא הצליח להעביר ": ד דני עזריאל"עו

, )בניהול ישיבות המועצה(דני עזריאל לא בא לידי ביטוי ). "אלי מויאל" (לחבר בין קואליציה ואופוזיציה

). דוד שרביט" (נוכח העובדה שלא הייתה לו קואליציה, הצליח לבטא את הכשרון שיש לובגלל שלא 

. כי הוא לא נעזר באנשי מקצוע-אם, ההתרשמות היא שההחלטות אצלו התקבלו בצורה יותר מקצועית"

  ).עירית שורק" (ההחלטות התקבלו בגישה ריכוזית יותר עם הרבה מניפולציות', נקי'הוא היה יותר 

הוא היה יותר טכנוקרט ופחות איש ציבורי ופוליטי . נכשל בפן הפוליטי"שגילון , ההערכה היא: גילוןכרמי 

היה דורש . לא הייתה לו מספיק רגישות למשחק הפוליטי). "'ד מוטי ברקוביץ"עו" (בקבלת ההחלטות

 יתחרטו עד שהחברים, הוא היה נעלב ועוזב, ואם היא לא הייתה מתקבלת בסיעה או בהנהלה, החלטה

אני אעשה מה , תרצו תאשרו': כרמי היה די חסר סבלנות למי שהתנגדו לו). "עירית שורק)" ('שיכאב להם'(

, האזין, כרמי הקשיב. "הוא אסף מידע והתייעץ לפני שקיבל החלטות, יחד עם זאת).  ניר גולן" ('שאני רוצה

זה לא היה בישיבה של צוות או . םאחרי שהקשיב לאנשי) לבד(שמע אנשים והיה מחליט בסופו של דבר 

הוא לא שיתף אנשים במידע . ממדר, היה לו סגנון ריכוזי. אלא בישיבה בפורומים קטנים, בסיעור מוחות

-קואליציה(הצליח לגשר בין כולם , ניסה לעבוד עם כולם"הוא ). ניר גולן" (שיש לו בקבלת ההחלטות

הוא . הוא לא היה נמהר, כרמי לא קיבל החלטות מהירות. וכך העביר החלטות בקלות רבה יותר) אופוזיציה

  ). אלי מויאל" (לפני קבלת ההחלטות' מטבחון'של התייעצות לפני ישיבת ההנהלה וניסה לעשות ' קבינט'יצר 

לא הייתה אצלו שקיפות . האישיות שלו השפיעה והפעילה אחרים בקבלת ההחלטות"ש, נטען

הוא השפיע על , אם רצה לקבל החלטה.  חברים5 סיעה של –בהנהלה היה לו רוב . לא הכל היה גלוי. מלאה

לא הייתה משמעות , כשהיה לו רוב... חבריו לסיעה וההחלטה התקבלה בהנהלה ומשם הנושא הובא למועצה

אבל לא ידע לנהל ישיבות , ידע לקבל החלטות, הוא הצליח להתחבב על אנשים). "איקי יעקב" (לאופוזיציה

אף אחד מחברי . יתכן שיטענו שאין לי רגישות פוליטית: "ולדבריו של גילון) חביב לוי ()"ישיבות' מרח'(

אין החלטה שלא .  חברי מועצה13 מתוך 9ולמרות זה היה לי רוב של , המועצה לא קיבל ממני הטבה כלשהי

ו נגדי טענ.  נוספים4+  חברים מסיעתי 5בקואליציה היו . נכון שבדרך הפעלתי לחצים. העברתי במועצה

, ובדיעבד אני חושב שזו הייתה טעות, לא הרגשתי צורך בשיתוף. וזה היה נכון, שאני לא מעדכן ולא משתף

ועדות המועצה ... ובדיעבד זו הייתה טעות, אני סוליסט. כי הניסיון של הוותיקים בפוליטיקה הוא בשיתוף

הוועדות אחת לחודש ולעדכן את הייתי צריך לכנס את ... וזו הייתה טעות שלי, לא תפקדו, בתקופתי

היה . ישיבות המועצה היו הצגה אחת גדולה: "בהתייחסו לניהול הישיבות אמר). כרמי גילון" (המועצה

הבאתי . 'שוק פרסי'הדבר דומה ל. יש תושבים שמגיעים לישיבות והם משועממים. חשוב לי שיהיה רוב

חבר מועצה יכול . אפשר להוציא חבר מועצה- איאך, במועצה היו שניים שהפריעו. משטרה פעמיים וסדרנים

 ישיבות בשנה ולא 8הייתי חייב לקיים . חסר אונים מול חברי המועצה, לעתים, אתה עומד. ישיבה' לגמור'

  ).כרמי גילון" (קיימתי יותר

והתחושה של המשתתפים היא שהתייעצו , מצליח לגבש החלטות מראש"ששמם , ההערכה היא: אריה שמם

הוא מוכן גם לעכב את ההחלטה עד לקבלת . ונם בא לידי ביטוי באיזושהי צורה בהחלטה הסופיתעמם ושרצ

אך תוך כדי הדיון , גם אם החליט כבר בהנהלה ויש רוב להחלטה במועצה... הסכמה רחבה ככל האפשר

מעריכים  אנשים –יש לזה יתרונות . הוא ינסה להגיע לפשרה ולהחלטה נוספת תוך כדי הדיון, מסתמן שינוי

הוא נסוג מהחלטות מקוריות בהתאם ללחצים ). "ניר גולן" (כי אחרים רואים בכך חולשה-אם, את זה

הוא לא מכין כלל שיעורי בית לפני קבלת . ומשתכנע לפי העניין ובהתאם לעצות חברי המועצה, ולדעת הרוב

אין לו קוורום (לו תרגילים עושים ,  עושים ממנו צחוק-אריה שמם "כי , נטען). עירית שורק" (ההחלטות

ידו בצורה ריכוזית והוא מביא -ההחלטות מתקבלות על"ש, מאידך נאמר). זהבית אורלב)" (לישיבות מועצה

אישור חוזים , קבלת מענקים, תקציב: למליאה ולהנהלה רק החלטות שמחייבות את הפרוטוקול לפי החוק

  ).איקי יעקב" (לטות בעצמובשאר הנושאים הוא מקבל הח.  נושאים פורמליים–' וכדו
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, ר התחיל בדיון"היו: כדלקמן, )שמם. א(ר "ניתן להתרשם מניהולו של היו, מצפייה בישיבות מועצה

והביא לאישור את , לפי הערת אחד החברים, הוא תיקן את התנהלותו. לפני אישור פרוטוקול קודם

הישיבות . ועי המובא לדיוןר לא שולט בכל החומר המקצ"שהיו, התחושה היא. הפרוטוקול הקודם

ר איננו דומיננטי ואיננו משתיק את הרעשים ואת "היו. מתנהלות בצורה לא מסודרת וחסרה שליטה בדיון

. במקביל לרעשים ולהפרעות סביב לשולחן ובקרב הקהל הצופה בדיון, הוא ממשיך בסדר היום. המפריעים

ר "כי היו, לקראת סיום ישיבה הסתבר. לחןבמקביל לדיבורים סביב השו, ר קורא נושאים להחלטה"היו

אישור טבלת : "לפני נעילת הישיבה הזכירו לו להעלות את הנושא. שכח סעיף שנוסף לסדר היום בדיעבד

אישור תקציב : "בדיון בנושא). 31/12/07, ישיבת מועצה" (₪ מיליון 4.3 -סך כ-ריכוז חובות למחיקה על

הוא קרא את . סגרת תכנית הבראה ונועד לצמצם את הגירעוןר הבהיר שהתקציב הוא במ"היו, "המועצה

הוא קרא מכתב שכבר נמסר לחברי המועצה יחד עם ספר . הדברים מהכתב והתחושה היא של מלאכותיות

ר ניסה לענות "היו. כולל ועד העובדים והתושבים, הוא הודה למי ששיתף פעולה בהכנת התקציב. התקציב

על מה " נעול"ניכר שהוא .  ממוקד ולא אפשר לבחון את הסוגיות לעומקאולם הוא לא נראה, על השאלות

, ר עוקב אחר ההערות של חברי המועצה"היו. בכדי לקבל החלטה על המוגמר, שהוכן ומנסה לזרז את הדיון

בישיבה שהתכנסה בלי שיהיו מספיק חברי ). 28/2/08, ישיבת מועצה(אולם מדרבן אותם לסיים את דבריהם 

לעלות , שנמצאו בפתח בנין המועצה, לשכנע חברי מועצה) ללא הצלחה(ר ניסה "היו, רש בחוקמועצה כנד

  ).14/4/08, ישיבת מועצה(ההתנהלות לא הצביעה על דומיננטיות מצדו . לישיבה לצורך גיבוש קוורום

  

מועצה מעריכים את מנהיגותו של ראש ה, אשר רואיינו במחקר זה,  גם מהמנהלים50% - מהנבחרים ו62.5%

 גם מהמנהלים 50% - מהנבחרים ו37.5%). 56.25%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (חלשה"המכהן כ

הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא        " (בינונית"מעריכים את מנהיגותו של ראש המועצה הנוכחי כ

הייתה גבוהה ,  ועזריאל מויאל–שניתנה לראשי המועצה לשעבר , ר"הערכת הדומיננטיות של היו). 43.75%

  . הרבה יותר–אצל גילון , יותר

  ר המועצה על קבלת ההחלטות"סיכום השפעת יו: 32תרשים 

  אריה שמם כרמי גילון ד דני עזריאל"עו אלי מויאל
עבודת הכנה של 

  . ההחלטות
יכולת לבניות הסכמה 

  .החלטות" לבשל"ו
  .משתף, מקשיב, אנושי

  
  
  
  
  
  
  
  

 .קבוצתי-מתייעץ: סגנון

עימות חזיתי עם שחקנים 
  .מרכזיים

 –" משחק הפוליטי"קושי ב
  .קושי לגבש קואליציה
  .קושי ליישם החלטות

פעולה עצמאית וחוסר 
  .שיתוף אחרים

  . סוליסט וריכוזי
  .ניסיון לתמרן אחרים

  
  
  

  ריכוזי: סגנון
 

חסר רגישות , טכנוקרט
  .וכישורים פוליטיים

אך , הקשבה לאחרים
  .קבלת החלטה לבד

ר שיתוף במידע ומידור חוס
  .אחרים

  .חוסר שיתוף אחרים
. יכולת לגשר ולגבש אחרים

  .יכולת ליצור קואליציה
קבלת החלטות בצורה 

  .מסודרת
  

  2ריכוזי : סגנון
 

הקשבה ושיתוף , התייעצות
  .בקבלת ההחלטות

יכולת לגבש הסכמה רחבה 
  . בפשרה–

-אי, נסיגה מהחלטות
  .עמידה בלחצים

  .חוסר הכנה של החלטות
  
  
  
  
  

  ריכוזי-מתייעץ: סגנון

  

  "איתנות"בקבלת החלטות ברשויות מקומיות ) המועצה(מרכיב הקבוצה 

  

  ציונה-נס  4.6.1.4 

   נתונים כלליים-ציונה -נס, מועצה: 33תרשים 

חברי ' מס
 מועצה

15  
 5במועצה (

חברים ' מס  7  מספר סיעות
  באופוזיציה

2  
  )13% -כ(
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 2, נשים
 )באופוזיציה

  

מעריכים את גודל , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים42.86% - מהנבחרים ו85.71%: צהגודל הקבו

  57.14% - מהנבחרים ו14.29%"). בינוני "64.29%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"המועצה כ

  ").לגדו "35.71%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גדול"מעריכים את גודל המועצה כ, מהמנהלים

והם ממש מעורבים בפעולות ,  חברי מועצת עיר30 -יש יותר מ, בעיר התאומה שלנו, בצרפת"כי , צוין

תלויה בדומיננטיות של ראש העירייה "שהשפעת גודל הקבוצה , והובעה התפישה, )דליה אלירז" (העירייה

ר חברי המועצה בסדרי הוצע לצמצם את מספ, יחד עם זאת). ד שאול רומנו"עו" (ובמספר המנדטים שיש לו

  . 10כשמספר חברי המועצה המומלץ ביותר הוא , )12-9(גודל שונים 

  

בגלל ,  המגזר הדתי-) את האוכלוסייה(הרכב המועצה לא משקף "ש, הובעה ההערכה: הרכב הקבוצה

 ).עמיקם נגר" (באוכלוסייה משקלם גדול יותר. לא בא לידי ביטוי הולם במועצה, הפיצול הפנימי בתוכו

אם הדתיים . חילוניים-דתיים, ראש העירייה הוא חזק בהשוואה ליחס המנדטים. הרכב הקבוצה לא משקף"

את (הרכב המועצה לא מייצג "ש, וכן נאמר). שחר רובין" (יהיו להם יותר מנדטים במועצה, יתאחדו

 הממוצעת ציונה יש רמה אנושית גבוהה יותר באופן יחסי לרמה-כי בציבור בנס, )האוכלוסייה בעיר

 יש בעיר אחוז משכילים גבוה –הרכב המועצה לא משקף מבחינת ההשכלה ). "יהודה-דורית בן" (במועצה

יוסי " ( מהסיעות רואים את טובת העיר10%רק "ש, וגם הובאה תפישה). דליה אלירז" (יותר מאשר במועצה

 התנהלות המועצה ועל קבלת והקואליציה הרחבה מקלים על)  חברי מועצה15 מתוך 7(מספר הסיעות ). שבו

  .ר אופוזיציה דומיננטי ומתלהם מקשה לעתים על התנהלות המועצה"יו, אולם. ההחלטות

  

  )מהמרואיינים (נתונים כלליים על נבחרי הציבור: 34תרשים 

  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 14.29
  )1ביחס לתואר (

  ותק ברשות  0.86
  )בשנים(

7.14  

  

 51.43%והמנהלים העריכו כך , ברי המועצה אינם מתאימים לתפקידם מח32.86%כי , הנבחרים העריכו

 הם 15 - חברי מועצה מתוך ה9. "שרוב חברי המועצה חסרים ניסיון בתפקידם, צוין. מחברי המועצה

היה מעין תהליך של למידה והבהרת הנושאים השונים , הישיבות בשנה הראשונה היו ארוכות יותר. חדשים

. גם למי שמכיר תקציב בעסקים פרטיים, יר תקציב ברשות מקומית זהו דבר שונהלהעב. לחברים החדשים

. חברי המועצה שואלים פחות והדיונים יותר מהירים, אחרי כשנתיים. הכללים במערכת עירונית הם שונים

 לא רק בגלל – לא מתאימים 30% -כ"ש, הובעה ההערכה). ד שאול רומנו"עו" (השאלות הן יותר ספציפיות

" חלק מחברי המועצה לא משתתף בדיונים. אלא בגלל חוסר עניין וחוסר עשייה, ן להם נתונים אישייםשאי

  ).יצחק הפנר(

 של חברי 50%-מעריכים כי אצל יותר מ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים42.86% - מהנבחרים ו71.43%

). 57.14%ל המרואיינים הוא הממוצע בקרב כל(היא אומנותם ) הפוליטית(המועצה פעילותם הציבורית 

 של חברי המועצה פעילותם 50%- ל21% מהמנהלים מעריכים כי בין 28.57% - מהנבחרים ו14.29%

  ). 21.43%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(הציבורית 

  

 את נוהל קבלת מעריכים, אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים28.57%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

 מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות 28.57% - מהנבחרים ו42.86%". לא ברור"ההחלטות כ

 - מהנבחרים ו28.57%"). בינוני "35.71%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינונית"כברור בצורה 
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קרב כלל המרואיינים הממוצע ב" (מאוד ברור" מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות כ71.43%

  ").מאוד ברור "50%הוא 

למרות .  פי הנהלים-שהן מתנהלות בצורה מוקפדת ועל, מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם

כפי שנעשה , לא הובאו לאישור המועצה, לפי תקנות העיריות, עדכוני החקיקה בעניין ישיבות מועצה, זאת

לקבל החלטה שלא לנתק מים מחייבים ) חורש( המועצה באחת הישיבות ביקש חבר). ראה להלן(בנתניה 

, זו דוגמא להקפדה על הנוהל). 9/12/07, ישיבת מועצה(ר הפנה את הנושא לדיון בישיבה רגילה "היו. נזקקים

  . בלי להיסחף לדיון בנושא פופוליסטי

  

התחושה . יניתכ את ניהול המועצה היא טובה ועני"האווירה המאפיינת בד: במועצה) האווירה(האקלים 

הוא גם גורם לאווירה , כשהוא ישנו, ואחד. האווירה טובה מאוד, כשאחד מחברי המועצה איננו"ש, היא

  ).יוסי שבו" (העכורה

אך , חדר הישיבות הוא ייעודי  ומסודר היטב: כדלקמן, מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם

עבור הקהל , ד הוכן על שולחן המועצה וגם בצדכיבו, שמות המשתתפים ניצבים סביב השולחן. צפוף יחסית

פוגם , רעש ההקלדה של הקלדנית מפריע ברקע. עבור הקהל)  כסאות15 -כ(שורת כסאות אחת . הנוכח בחדר

ניכרת אווירה טובה בין חברי המועצה סביב , כ"בסה. האווירה" התחממות"במהלך הדיון השוטף ומוסיף ל

; רוגע; ואווירה של שקט,  ניכרת הקשבה של הנוכחים לדברים. אווירה מכובדת ועניינית-השולחן 

  . מלווה בציניות, במהלך הדיונים ניכר גם הומור. התעניינות וערנות

אווירה  (–" סגור"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים14.29%

 מהנבחרים 57.14%".  משולב"שיבות המועצה כ מהנבחרים מעריכים את האקלים בי28.57%). סוערת, קרה

הממוצע בקרב כלל ) (אווירה חמה" (פתוח"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ,   מהמנהלים100% -ו

  ").פתוח "78.57%המרואיינים הוא 

  

מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%: לחץ הזמן בקבלת ההחלטות

  ".נמוך"זמן בקבלת ההחלטות במועצה כלחץ ה

כל אחד יכול לדבר כאן , מה: "ניסה לקצר בדברי הנוכחים, )כהן(לחץ זמן ניכר למשל כאשר חבר המועצה 

לחבר , )מזרחי(חבר מועצה ".  זה ביחד שמונה שעות–כל אחד ידבר שעה . דבר עם הגזבר, אתה רוצה... ?שעה

, ובישיבה אחרת). 9/12/07, ישיבת מועצה" (שאלות משנה שעברהאלה אותן ): "יהב(מועצה מהאופוזיציה 

שכל , פי חוק-הוא המועד האחרון על) מחר (31/7 -כי  ה, ר ציין"היו". הקמת תאגיד מים: "בדיון בנושא

 כל רשות שלא הקימה תאגיד מים נחשבת 1/8 -כי החל מה, הוא ציין. רשות חייבת להקים תאגיד מים

הדיון עצמו היה מעמיק , יחד עם זאת.  ניכר הצורך בקבלת החלטה בלחץ זמן.כרשות שעברה על החוק

  ).30/7/08, ישיבת מועצה(בלי תחושה של לחץ זמן עד להצבעה , וממצה

  

  

מתאים לו להיות ראש . ראש העירייה הוא טוב"ש, ההערכה הכללית היא: ר הקבוצה וסגנון ההחלטה"יו

הוא יודע להסתדר יפה עם כולם בגיבוש . החלטי, דברים' חותך, 'מרהוא מעיין בחו, הוא בעל ניסיון. עירייה

גם ההחלטות מתקבלות , כשראש העירייה טוב. מוקדם של ההחלטה וכולם מרוצים גם אחרי ההחלטה

. הוא יכול להחליט בעצם לבדו.  באופוזיציה2 רק –לראש העירייה יש היום רוב מוחלט ). "יעקב חורש" (נכון

אך לא נראה שמשתף את , הוא משתף את הסגנים.  לשכנע שההחלטות הן לטובת העירהוא מסביר ומצליח

. ולעתים גם מצביעה בעד ההחלטות המובאות למועצה, האופוזיציה לא לוחמת. חברי המועצה האחרים

חברי המועצה . והביא אותה להיות עיר משגשגת, ראש העירייה קיבל עיר עם חובות ועיר לא מפותחת
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ראש העירייה מאוד ). "שחר רובין" (הוא נחשב למשקיע וקשוח בקבלת ההחלטות. כך- עלמוקירים אותו

נעשית עבודת בית לפני קבלת . בגיוס חברי המועצה ובהעברת ההחלטה, דומיננטי בהכנת ההחלטות

  ). חיה יהל" (וההחלטות מובאות בהיגיון ובצורה מקצועית עם נתונים ורקע, ההחלטות

הוא מאוד , משמעותו של  ראש העירייה חזקה ביותר בקבלת ההחלטות"ש, הגישה הרווחת היא

הוא מנהל את הישיבות . כך גם כובד משקלו בקבלת ההחלטות, בפן המקצועי' בולדוזר'כמו שהוא . דומיננטי

. הוא לא מביע חולשה. הוא מגדיר באופן מדויק את ההחלטות ומנתב לכיוון ההחלטה המבוקשת. ביד רמה

לראש העירייה יש ). "גידי טביב" (עקשן וקשוח, מתערב בפרטים, בקיא בפרטי הפרטים, זיהוא מאוד ריכו

אין התנגדות . הוא יעביר כל החלטה שהוא רוצה בדרכו שלו. השפעה מאוד דומיננטית על קבלת ההחלטות

. ר הוא דומיננטי מאוד"היו). "סמדר אהרוני" (ההסברים שלו מובילים ומאוד משכנעים. להחלטות שלו

כלל הוא מעביר את ההחלטות בצורה מהירה ומצליח לקבוע את מהלך הדיון ומשכו בכל הקשור -בדרך

. הוא יכול ויודע לענות על השאלות. הוא מוביל את ההחלטה ובקיא בנושאים ומציג את הפרטים. להחלטה

 מבהיר את הוא, בנושאים בהם נדרש שיקול דעת. כלל את הפירוט הדרוש לפני ההצבעה-הוא נותן בדרך

  ). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (ומנחה לעברה, המדיניות שהעירייה רוצה להשיג

הוא יודע לנווט את . היא מצוינת, דרך ניהול הישיבות שלו. דמות מאוד דומיננטית"ר מוערך כ"היו

יש לו תשובות לכל השאלות והוא בקיא בכל . הקבוצה היושבת מולו אל עבר ההחלטות בהן הוא מעונין

הוא יכול להרשות . הוא יכול לשכנע את האנשים בנחיצות של ההחלטות שמתקבלות. הסוגיות הנדונות

לענות להם תשובות ענייניות ולאפשר להם להציג את , לעצמו להתנהג ביתר סבלנות לטענות האופוזיציה

כך שהוא יכול , כך בקיא ושולט בכל נושא-הוא כל. כי יש לו תשובות לנושאים השונים, דעתם ועמדותיהם

יש לו את היכולת . שהן שקולות והגיוניות ומקדמות לעבר המטרה שהציב לעצמו, לנווט את ההחלטות

. הוא יודע הכל. ובסוף לצאת מזה טוב, הענייני וטובת עצמו, לחשוב בעת ובעונה אחת גם על הצד הפוליטי

משפיע באופן מוחלט על "ר " שהיו,ונאמר גם). דליה אלירז" (ראש העירייה יודע איזו אבן התהפכה בעיר

יש חברת מועצה אחת . אף אחד לא מעיז לדבר נגדו. כולם פוחדים ממנו. 'דיקטטור'הוא . קבלת ההחלטות

או אפילו דעה , לא תתקבל החלטה). אהרוני. ס(יחידה בקואליציה שהעיזה לשאול ולהתנגד לראש העירייה 

לפני קבלת ההחלטות , לכן. דתו של ראש העירייהאם הוא יחשוב שהדבר סותר את עמ, של חבר מועצה

  ). יצחק הפנר" (יבררו את עמדת ראש העירייה

ראש העירייה מסוגל לקבל הצעת החלטה "הודגש כי , ר"בצד הדומיננטיות והריכוזיות של היו

הוא מגלה פתיחות . ולשנות את ההחלטה במועצה בהתאם, השונה מעמדתו הראשונית, מחבר אופוזיציה

. הוא מוכן לשנות את הצעת ההחלטה המקורית. גם אם הוא חשב אחרת בתחילת הדיון, נות חדשיםלרעיו

ראש העירייה , כלל-בדרך)... שהביא(הוא פועל בצורה עניינית ולגופו של עניין ואיננו נעול על הצעת ההחלטה 

הוא .  דעות מוטותושיהיו, הוא לא רוצה להשפיע בתחילת הדיון. מעלה בדיון רעיון ולא אומר את דעתו

הוא חותר להסכמה רחבה ככל האפשר והוא לא אוהב לקבל החלטה . מנסה להגיע להסכמה במהלך הדיון

הכוחניות שלו באה לידי ביטוי ברצונו . למרות שהוא נחשב לאיש כוחני, הוא מאוד פתוח. במיעוט קולות

  ).עמיקם נגר" (לממש את מטרותיו

מנהיגותו בולטת וברורה : כדלקמן, ר"שם מניהולו של היוניתן להתר, מצפייה בישיבות מועצה

כשהוא מדבר לא מתפרצים . אסרטיבי ומפגין שליטה מלאה וטובה בניהול הדיון, הוא סמכותי, מאוד

 מרגיע את -הוא מתערב בעימותים במהלך הישיבות ומנסה להרגיעם .  נשמר השקט סביב השולחן-לדבריו 

ר עונה "היו. מבקש לרשום את השאלות ולענות בסוף דבריו, לך הישיבותהוא מקפיד על הסדר במה. הרוחות

 - יש לך הסגות ,אני מנהל את העירייה: "פי הצורך-על, בצורה יסודית ויודע לרסן את המתלהמים, בסבלנות

מסביר ומפגין , מבהיר נושאים, הוא מתערב בהערות מקצועיות במהלך הדיון". נגמר הדיון. תציג מועמדות

ר "היו. ניכר קשר טוב ושיתוף פעולה בולט בין ראש העירייה לבין סגנו.  ובקיאות בחומר הנדוןידע רב
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שראש העירייה מאפשר לשאול שאלות , לעתים ניתן להתרשם. מאפשר לסגנו להשיב בשמו בעת הצורך

זכור לא רושם כל שאלה וטוען שי, הוא איננו מתייחס לכל שאלה. מתוך כוונה להתעלם מהן בהמשך, רבות

לעתים הוא ". יש זמן עד הבוקר, כולם ישאלו", לעתים מאובחנת התייחסות קצת צינית מצדו. אותן

אנחנו , מה. "מתמודד עם שאלות בצורה שמנסה להימנע מעימות ומהתמודדות ישירה עם חלק מהנושאים

 מועצה הוא מהסה חברי". יש לנו זמן עד הבוקר, תרשום "-לסגנו , "?מנהלים את העירייה עכשיו

זה "ובסוף הדיון הוא עונה על השאלות ומבהיר כי , "אל תענו לו: "המנסים לענות בשמו) מהקואליציה(

  ". תפקידם לשאול

. גם אם הן מובאות בצורה קנטרנית ובוטה, ר מאפשר לחברי מועצה להציג שאלות"שהיו, ניכר

טה מלאה בדיון והפנה את חברי הפגין שלי, ר אפשר שאלות"היו, "אישור תקציב פיתוח: "בדיון בנושא

המשיך , )יהב(חבר מועצה מהאופוזיציה . המועצה לשאול רק בנושא תקציב הפיתוח הנמצא על סדר היום

ר הנחה את החברים "היו. ר הפנה אותו לדון בנושא בוועדת תנועה"היו. בשאלות בנושא בטיחות בכבישים

. ע להעלות נושאים שאינם קשורים לתקציב הפיתוחומנ, פי הסעיפים הכתובים  שהוגשו לדיון-לדבר רק על

). 9/12/07, ישיבת מועצה) (רומנו(ר הודה בסוף הדיון לגזברות ולוועדת הכספים בראשותו של סגנו "היו

 ר"היו. פי סדר היום-הפותח ומציג את הנושאים על, ל"ר מעביר את זכות הדיבור למנכ"היו, בישיבות מועצה

, הוא מוסיף. בקיאות וידע בכל נושא, ר מפגין ערנות"היו. ל לקבלת ההחלטותמתערב במהלך הדיון ומובי

אך , הוא מנסה להשיג הסכמה מלאה ואיננו מתעלם משאלות והערות. מסביר ומבהיר בנועם לפני כל הצבעה

 ,)חורש(ר הוועדה "ר פרגן ליו"היו, "אישור ועדת תמיכות: "בדיון בנושא. גם יודע להשיב בחדות בעת הצורך

ואז הוסיף , "אתם עושים עבודה טובה. "כך שהוועדה בראשותו מתכנסת באופן קבוע ופועלת מצוין-על

  ). 11/6/08, ישיבת מועצה" (כל מי שאתה נותן לו הנחה בוחר בשבילך: "בציניות

ר מצליח להשיג הסכמה רחבה ככל האפשר בין חברי המועצה ולהשיג רוב כמעט מוחלט "היו, ככלל

ר "היו, "הקמת תאגיד מים: "בדיון בנושא.  בנושאים שנדונו בצורה נוקבת ובחוסר הסכמהגם, בכל נושא

מינוי הדירקטורים , אישורים של גורמי חוץ, כולל צירוף רשויות מקומיות(ענה למגוון רחב של שאלות 

ה של הבנ-ניכר היה שהוא בקיא היטב בכל הנושאים והוא פתר כל אי. בצורה מקצועית ומשכנעת, )ב"וכיו

והפנה אותם , לפני ההצבעה הוא ביקש בצורה נינוחה לשמוע אם יש הערות של חברי המועצה. חברי המועצה

, באחת הישיבות). 30/7/08, ישיבת מועצה(לקבל פרטים נוספים על המועמדים אצל היועצת המשפטית 

הוא ). סדר היוםלמרות שהנושא לא הופיע ב(ר אפשר לוועד למען חוף פלמחים להציג את עמדתם "היו

, ישיבת מועצה(וביקש מסמך לדון בו לאחר הבחירות , על תמיכת המועצה במאבק, אחד-העביר החלטה פה

27/8/08 .(  

ראש , בישיבה שהתנהלה בסמוך לבחירות המקומיות, בעימות אישי שהתפתח בין שני חברי מועצה

" שלום בית"ל סמכות וביקש ליצור הוא הפעי. העירייה הרגיע את הרוחות והשתמש גם בהומור לצורך כך

הוא הצליח ליצור שקט . סמכותיות ושליטה במצב, הוא הפגין מנהיגות. ולא לרשום את הדברים בפרוטוקול

פנתה , אם כי בשלב בו העימות החל לגלוש. סמכותו ושימוש בהומור, ורגיעה של הרוחות בתוקף אישיותו

). 24/9/08, ישיבת מועצה" (קח מנהיגות וסכם את הישיבהר הישיבה "כיו: "ר בדברים"חברת מועצה אל היו

בהנהגתה ובהובלתה אל ההחלטות , ר המועצה בניהולה"בכל הישיבות ניכרת מנהיגות בולטת של יו, כ"בסה

מעריכים את מנהיגותו של , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%. המבוקשות

  ".גבוהה"ראש העירייה כ

  ר המועצה על קבלת ההחלטות" השפעת יוסיכום

ההחלטות , דומיננטי בהכנת ההחלטות, זוכה להערכה מצד חברי המועצה, בעל ניסיון ובקיא בפרטים

יודע להסתדר עם , ענייני, החלטי, מסביר ומצליח לשכנע, מובאות בהיגיון ובצורה מקצועית עם נתונים ורקע

מנהל את הישיבות ביד , המועצה ובגיבוש מוקדם של ההחלטהמצליח בגיוס חברי , משתף את הסגנים, כולם
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ריכוזי אך מגלה פתיחות לרעיונות חדשים , יודע לנווט את הקבוצה ולנתב לכיוון ההחלטה המבוקשת, רמה

  .מתייעץ-ריכוזי: סגנון. ומוכן לשנות את הצעת ההחלטה המקורית

  

  נתניה 4.6.1.5

  

   נתונים כלליים-נתניה , מועצה: 35תרשים 

חברי ' מס
 מועצה

25  
אין נשים חברות (

מלבד ראש , מועצה
 )העירייה

חברים ' מס  12  מספר סיעות
  באופוזיציה

5  
)20%(  

  

מעריכים את גודל , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים57.14% - מהנבחרים ו62.50%: גודל הקבוצה

  42.86% - מהנבחרים ו37.50%). "בינוני "59.82%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"המועצה כ

  ").גדול "40.18%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גדול"מעריכים את גודל המועצה כ, מהמנהלים

 - צריך ייצוג להרבה סקטורים ולישיבות מגיעים רק כ. גודל הקבוצה הוא סביר"ש, הובעה ההערכה, מחד

אשר ,  ייצוג של מפלגות מקומיות– סיעות 12"במועצה יש ). "הרצל קרן" ( מחברי המועצה60% - 50%

צמצום מספר חברי המועצה ייתן פחות הזדמנות לייצג הולם של כלל . מגיעה להן הזכות להישמע במועצה

יש לצמצם את מספר .  חברי מועצה זה הרבה25- סיעות ל12"כי , מאידך צוין). ד נילי ארז"עו" (התושבים

 חברים עם סמכויות זה מצב 11.  חברים זה מוגזם25"וש, )דב כץ" (ה חברי מועצ25 - ל7 עד 6 -הסיעות ל

וניכר שאין תפישה ) 20-12(הוצע לצמצם את מספר חברי המועצה בסדרי גודל שונים ). נו'ד יורם ז"עו" (רצוי

  .משמעית בעניין זה-חד

  

יש להבחין בין נציג "וכי , "במועצה ניתן ביטוי לכל סוגי ורובדי האוכלוסייה"ש, מחד נאמר: הרכב הקבוצה

יש כלפיו הרבה . הוא מבוקר יותר ויש ממנו צפיות. הנציג הדתי מתייחס לתפקידו כשליחות. חרדי לחילוני

הרכב המועצה לא מייצג את "ש, הדעה הרווחת היא). הרב שמעון שר" (יותר פניות מהציבור אותו הוא מייצג

 - יוצאי אתיופיה 10% -כ.  חברים במועצה3 -וסיה יוצאי ר) באוכלוסיית העיר (25% -כ. כלל האוכלוסייה

החילוניים לא מצביעים באחוזים גבוהים בבחירות ולכן הייצוג במועצה אינו . אין להם אף נציג במועצה

 אחוז הדתיים במועצה –הרכב המועצה לא מייצג ). "מירה אסף" (משקף את משקלם באוכלוסיית העיר

הציבור החילוני לא . לא משקף את צרכי העיר"הרכב המועצה ). קצביקה ר" (גבוה מהאחוז באוכלוסייה

עדנה , עירית אביבי" (ולכן משקל הנציגים הדתיים הוא גבוה ביחס לגודלו בעיר, הגיע ברובו לבחירות

 התחושה בציבור החילוני –בגלל אחוז הצבעה נמוך של החילוניים , לא מייצג"ההרכב ). קייקוב

 האוכלוסייה החילונית לא באה –לא משקף "הרכב המועצה ). הרצל קרן ("שהפוליטיקאים הם מושחתים

רחוק , הרכב הקבוצה לא משקף). "ד שלמה רוזנווסר"עו" ( הם חברי מועצה דתיים25 מתוך 13. להצביע

ד אבי "עו" (מסורתי ולא חרדי/בעיר שבה הרוב הוא חילוני, דתיים/ חברים חרדיים13 עד 12 -כ. מלשקף

במועצה יש רוב . יש שכונות שאין להן ייצוג הולם במועצה. הרכב המועצה לא משקף" כי ,הודגש). ללום

אין נציגות אמיתית של . לא משקף"הרכב הקבוצה ). ויקטור סרוסי" (לדתיים וזה לא משקף את המצב בעיר

 גם והועלתה. (יחסית מעט חילוניים במועצה. שכונות ואין נציגות אמיתית של אנשים שמבינים בתרבות

, לא משקף"הרכב המועצה ). הרב משה לחובר)" (שאלת הרמה האישית של חברי המועצה ביחס לאוכלוסייה

 25 סיעות מתוך 12 –מספר הסיעות הרב במועצה ). נו'ד יורם ז"עו" (בגלל מיעוט ההצבעה בקרב התושבים

בה צוין שנתניה , רציתנושא זה גם זכה להתייחסות בעיתונות הא. משפיע על קבלת ההחלטות, חברי מועצה

והובאה הערכתם של גורמים ". שיאנית הארץ במספר הרשימות שמתמודדות על מקום במועצה"היא 
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אולם רוב , האופוזיציה איננה גדולה אמנם). 2/11/08, מעריב" (בצורה כזו אי אפשר לנהל עיר"ש, בעירייה

, כדי להעלות הצעות לסדר ושאילתותמקצועיים ויודעים לנצל את כישוריהם , חברי האופוזיציה מנוסים

  . ולהשפיע על החלטות המועצה ועל ההתנהלות העירונית בכלל

  

  )מהמרואיינים (נתונים כלליים על נבחרי הציבור: 36תרשים 

  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 15
  )1ביחס לתואר (

  ותק ברשות  0.63
  )בשנים(

7.5  

  

 מחברי 52.86%והמנהלים העריכו כך , ם לתפקידם מחברי המועצה אינם מתאימי50%כי , הנבחרים העריכו

  .המועצה

 של חברי 50%-מעריכים כי אצל יותר מ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים57.14% - מהנבחרים ו87.5%

). 72.32%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(המועצה פעילותם הציבורית 

 של חברי המועצה פעילותם הציבורית 50%- ל21%המנהלים מעריכים כי בין  מ42.86% - מהנבחרים ו12.5%

  ).27.68%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(

  

מעריכים את נוהל קבלת , אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים12.5%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

 מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות 28.57% - מהנבחרים ו25%". לא ברור"ההחלטות במועצה כ

 71.43% - מהנבחרים ו62.5%"). בינוני "26.79%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"במועצה כ

הממוצע בקרב כלל המרואיינים " (ברור מאוד"מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות במועצה כ

  ").ברור מאוד "66.96%הוא 

לחברי המועצה . כולל בעבודת המועצה,  ניכרת הקפדה על הנהליםISOה המוסמכת בתקן כעיריי

 - לאור תקנות העיריות שאושרו ב,  עדכוני חקיקה בעניין ישיבות המועצה1/5/2008נשלחו בתאריך 

) בחודש יוני(שישיבת המועצה , במכתב של היועצת המשפטית הובהרו עיקר השינויים וצוין. 30/3/2008

יצאו תקנות חדשות על נוהל ניהול : "ולדבריה של היועצת המשפטית.  בהתאם לתקנות החדשותתנוהל

ד נילי "עו" (כי זה צריך להיות מעניינם, מצאתי לנכון להעביר את הנושא לידיעת חברי המועצה. המועצה

, עם זאתיחד . כנדרש בתקנות החדשות, בישיבת המועצה בחודש מאי מונתה מרכזת ישיבות המועצה). ארז

חברי מועצה שואלים לעתים : "נאמר, בהתייחס להיכרותם של חברי המועצה את נוהל קבלת החלטות

שלא כל חברי , נראה). הרב משה לחובר" (שאלות שהיו צריכים לדעת את התשובות להן לפי הכתוב בנהלים

, ובעה ההערכהוה, גם אם הם הועברו לידיהם, המועצה מכירים את הנהלים הקשורים בעבודת המועצה

  ).  ד שלמה רוזנווסר"עו" (חברי מועצה לא מכירים את הזכויות והחובות שלהם"ש

אך נמסר על דחיות קבועות בפתיחת , כי במהלך הקדנציה לא בוטלה אף ישיבת מועצה, הובהר

 חבר מועצה. מצפייה בישיבות ניתן לומר שהישיבות מתחילות באופן קבוע באיחור של כחצי שעה. הישיבות

 חברי 14עד לסיום ההצבעות בנושאים הדורשים נוכחות של לפחות , התבקש לדחות הצעה לסדר היום

 שמירה על צנעת הפרט –הקהל התבקש לצאת את האולם , באישור פרוטוקול ועדת הנחות ממסים. מועצה

נשים משום שהוא מכיר את הא, ר המועצה ביקש שלא להצביע"בישיבה אחרת יו). 1/6/08ישיבת מועצה (

במהלך הישיבות ניכרת הקפדה ). 7/9/08ישיבת מועצה ) (ניגוד עניינים-ניסיון לשמור על אי(הנוגעים בדבר 

וניכרת הקפדה של מנהלת הארכיון על תיעוד מוחלט של , מלאה על שמירת הנהלים במהלך הדיון וההצבעות

כשהיה צריך ,  נדחתה הצבעהבישיבת מועצה. הדברים ורישום מדוקדק של אופן ההצבעה של חברי המועצה

ישיבת מועצה (אך בדיון נמצאו רק תשעה חברים ,  חברים14להצביע על סעיפים בהם נדרש אישור ברוב של 

הידיים אינן מורמות . לא תמיד ברור מי בעד ומי נגד,  בעד ונגד הצעות לסדר-בספירת הקולות ). 6/1/08
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: בנושא, כמו למשל(בהצבעות בנושאים משמעותיים . ולכן לא ברורה תוצאת ההחלטה, משמעית-בצורה חד

 –נצפתה ספירה מדוקדקת של המצביעים וציון בקול רם מי בעד ומי נגד ") ד"כנסת של חב-חכירה לבית"

. בנחת ובצורה מסודרת, שההצבעות מנוהלות ברוגע, לרוב ניכר). 7/9/08ישיבת מועצה (להסרת כל ספק 

חבר מועצה הבהיר שקיבל הזמנה לחנוכת , "ס נורדאו לרבי מלובביץ מק–שינוי שם רחוב : "בדיון בנושא

נראה היה שיש לכאורה יישום של (לפני שאושר במליאת המועצה , אשר אושר בוועדת השמות, שם רחוב

-וראש העירייה העירה על אי, הובהר כי מדובר בטעות). טרם הוחלט עליו באופן רשמי במועצה, נושא

  ).1/6/08ישיבת מועצה (השמות דיוקים בפרוטוקול ועדת 

  

ניכרת גישה . האווירה הכללית בניהול ישיבות המועצה היא של כבוד הדדי: במועצה) האווירה(האקלים 

מצפייה . קידום טובת הציבור: וניכר שלחברי המועצה השונים יש מטרה משותפת, עניינית ומקצועית

, מיקרופונים פזורים סביב השולחן, מרווחשחדר הישיבות הוא גדול ו, בישיבות מועצה ניתן להתרשם

הישיבה . שלט אלקטרוני ניצב בכניסה לאולם. כסאות רבים מיועדים גם לקהל וכיבוד קל ניצב על השולחן

, חסר שעון קיר. הישיבה מוקלטת על ידי אנשי מקצוע. דבר המוסיף למעמד החגיגי, נפתחת בשירת התקווה

ניהול הישיבה נעשה באמצעות . קחים נמצאים באולם ובדלת הכניסה אנשי ביטחון ופ4. לצורך ניהול הזמן

 הדבר מוסיף למעמד –) כולל ראש העירייה, כך גם דוברים אחרים(ר הישיבה עומד "כשיו, מיקרופון

הישיבות מתחילות בחלוקת תעודות (ההיבט הטקסי בתחילת ישיבות המועצה הוא דומיננטי . המכובד

חברי המועצה יוצאים ובאים . את האווירה" מפשירה"ת בפרגון ובברכות פתיחת ישיבו). ב"הוקרה וכיו

 הקוורום –נותרו תשעה חברים . כחמישה חברי מועצה יצאו מהאולם, במהלך אחת הישיבות. במהלך הדיון

כעבור כשעתיים . לשמירת הקוורום, חברי מועצה מהקואליציה עמדו והתדיינו בפתח האולם. הנדרש

אנשים יצאו ונכנסו במהלך הדיון . ר היה חוסר הקשבה בולט בקרב המשתתפיםניכ, מפתיחת הישיבה

  ).6/1/08ישיבת מועצה (

ניתן להתרשם . בכל הישיבות, שצלצול טלפונים ניידים נשמע ברקע, מצפייה בישיבות ניתן להתרשם

 במהלך ראש העירייה משוחחת גם היא בטלפון. משיחות רבות בטלפון ומדיבורים בקהל במהלך הדיונים

טלפונים מצלצלים במהלך . חברי מועצה ואחרים נכנסים ויוצאים תכופות לצורך מענה לטלפון. הישיבות

דלת האולם נסגרת כל העת ). כולל הדרג המקצועי(אנשים עונים לטלפון גם סביב לשולחן . הדיון ללא תגובה

כשחברי מועצה מדברים , ולעתים, חשי-חברי מועצה מנהלים ביניהם דו). 6/1/08ישיבת מועצה (ידי פקח  -על

בהצעת לסדר של חבר : למשל. דבריהם אינם נשמעים ואין תמיד הקשבה סביב השולחן, ר"ופונים ליו

עד שחבר מועצה . ניכר חוסר הקשבה לדבריו, "בנייה לצעירי העיר: "בנושא)  ד אבי ללום"עו(מועצה 

גם בהצעה לסדר של חבר מועצה ). 6/1/08מועצה ישיבת " (אתה מדבר לאוויר, אבי: "התערב ואמר) סרוסי(

בהיעדר . הוא התקשה להשמיע את דבריו, "מינוי ממונה קבוע להיכל התרבות: "בנושא)  ד אבי ללום"עו(

החבר ללום התקשה כך להעביר את המסר . קולם לא נשמע כראוי בכל האולם, מיקרופון לכל חברי המועצה

. במהלך הדיונים נשמר הסדר ויש הקשבה לזולת, הכל-בסך, אולם). 7/9/08ישיבת מועצה (המבוקש 

יש הקשבה וכבוד הדדי בין . האווירה עניינית ומשדרת כבוד הדדי וגישה מקצועית מצד מרב הגורמים

ניכרת התייחסות עניינית ומקצועית של המשתתפים . חילוניים לדתיים ובין חברי קואליציה לאופוזיציה

יחד . וגם השאלות הן לרוב ענייניות ומקצועיות, בות הדיבור במהלך הדיוניםנשמרת תר.  בנושאים השונים

דתיים מסיעות (כולל התנגחויות אישיות בין חברי מועצה , לעתים הדיון לוהט והאווירה מתלהמת, עם זאת

  .ובין ראש העירייה לחברי מועצה בודדים) שונות ובכלל

מעריכים את האקלים בישיבות המועצה ,  במחקר זהאשר רואיינו,  מהמנהלים71.43% - מהנבחרים ו25%

 מהמנהלים 28.57% - מהנבחרים ו75%"). משולב "48.21%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (משולב"כ
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הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא ) (אווירה חמה" (פתוח"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ

  ").פתוח "51.79%

  

מעריכים , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים57.14% - מהנבחרים ו62.5%: טותלחץ הזמן בקבלת ההחל

").  נמוך "59.82%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוך"את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

" בינוני" מהמנהלים מעריכים את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ14.29% - מהנבחרים ו12.5%

 מהמנהלים מעריכים 28.57% - מהנבחרים ו25%"). בינוני "13.39%ב כלל המרואיינים הוא הממוצע בקר(

  ").גבוה "26.79%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוה"את לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

 הישיבות נמשכות זמן –להפך , לא נראה שלחץ זמן מאפיין את התנהלותן של ישיבות המועצה, מחד

) קרן(חבר המועצה , "ר"דוחות חניה וחוזה עם חברת מגע: "בהצעה לסדר בנושא). כשעתיים עד שלוש(רב 

ישיבת (כעשרים דקות ") הצעה לסדר"הכתוב ממילא ב(הוא דיבר על הנושא . בלי הגבלת זמן, האריך בדבריו

לנושא הוקדש זמן . םשנפטר ביום קוד, ל"בישיבת מועצה הובאו דברי פרידה מטומי לפיד ז). 6/1/08מועצה 

הנושא עורר מחלוקת והביא לבזבוז זמן . הסכמה מצד חברים חרדים-הייתה אי, כשלצד דברי השבח, רב

כשיש משחקים של "כי לחץ זמן בניהול ישיבות המועצה קיים , מאידך צוין). 1/6/08ישיבת מועצה (מיותר 

לפני , יוצר לחץ לסיים מוקדם' צה בימי אהעיתוי של ישיבות המוע"ו, )נו'ד יורם ז"עו" (ר ירושלים"בית

  ). ד אבי ללום"עו" (הדבר גם מופיע בפרוטוקולים. פתיחת משחקי כדורגל

סל -שביום בו נערך גמר גביע אירופה בכדור, למשל, מצפייה בישיבות המועצה ניתן היה להתרשם

וסימן בתנועת יד " אלותהיום אין ש: "ר אמר לאחד המשתתפים לפני התחלת הדיון"היו, )מכבי תל אביב(

במהלך ". כי אני רוצה להגיע לגמר, ר"בכוונה אני מדבר מהר אדוני היו: "אחד החברים ציין. לזירוז הדברים

 רמז למשחק בעוד כשעה –..." אשמח אם תימנעו מהערות כי: "ר לחברי המועצה בבקשה"פנה  היו, הדיון

...". קצר ולעניין"דבר , ..."נו, די. די: "ה את הדיוןר היס"מדי פעם היו. דבר שגרם לצחקוקים בקהל, וחצי

הוא רוצה : "נשמע בין המשתתפים, כשאחד מחברי המועצה דיבר בצורה מעמיקה ועניינית בנושא כלשהו

מכבי תל ... אתה תמשיך ככה: "ר פנה אז לחבר המועצה"היו...". סל-לא בוער לו הכדור. לקיים דיון

ישיבת (כשהמשחק הצפוי עומד כל העת ברקע , ניכרה השפעת לחץ הזמן במהלך הדיון כולו –..." אביב

: ניתן ללמוד מהדברים הבאים, כתוצאה משעה מאוחרת ולאחר דיון ארוך, על לחץ זמן). 4/5/08מועצה 

להישאר עוד חצי ) 21:30בשעה (התבקשו חברי המועצה , אשר נמשכה כשלוש שעות, בישיבת מועצה אחרונה

 נושא האמור להיות מרכזי בהתנהלות -" ח מבקר העירייה"דו: "בנושא, שלא מן המנייןשעה לכינוס ישיבה 

נוכח ". ח המבקר בכזאת קלות ראש"לא מקובל שידונו בדו: "חבר ועדת הביקורת קרא בקול רם. העירייה

נצפתה התרוצצות בחיפוש אחר חברי , יציאתם מהאולם ובהיעדר קוורום, חוסר הסבלנות של חברי מועצה

. כשמרכזת המועצה ממש משכה חברי מועצה בידיים להיכנס פנימה, ועצה והזמנתם לחזור לאולםמ

מבקר העירייה ). כנדרש, לא כעבור חצי שעה(כישיבה שלא מן המניין , 21:37הישיבה החדשה נפתחה בשעה 

ישיבת  (21:38אחד והישיבה ננעלה בשעה -ח אושר פה"הדו(!)  שניות30ובתוך , ח במהירות"הציג את הדו

  ).7/9/08מועצה 

  

) נו'ד יורם ז"עו(ראש העירייה האצילה מסמכותה לאחד מחברי המועצה : ר הקבוצה וסגנון ההחלטה"יו

המתנהלים יחדיו בצורה , יש בפועל שני יושבי ראש למועצת העיר, במובן זה. לנהל את ישיבות מועצת העיר

ר המועצה מוביל את "יו. פולג, העירייה הקודם זהו דבר שהחל כבר אצל ראש - ר המועצה"יו. "מרשימה

ר המועצה הוא "יו). "מירה אסף" (בנועם ומקדיש את עצמו לישיבה ולא לנושאים אחרים, הדיונים בניחותא

כשנדרשת , אבל לעתים', סדרן'כלל כ-הוא משמש בדרך. שכל וניסיון, מוערך כאדם עם היגיון, בעל ניסיון רב

האינטראקציה עם ראש העירייה היא טובה והיא . הדרך להחלטה מפשרתהוא מוצא את , הכרעה מפשרת
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של הקואליציה (ר "היו). ד שלמה רוזנווסר"עו" (כלל-מכירה בכך שהוא מביע את דעתו בצורה עצמאית בדרך

כלל -בדרך, אולם. מכנס ישיבת קואליציה ומספר לחברים על סדר היום, מקבל את סדר היום) והמועצה

  . רים מהתכנוןנדונו נושאים אח

לאפשר לחברי האופוזיציה להעלות את ההצעות : "תרומתו לישיבות היא, ר המועצה"לדבריו של יו

ללכת בין 'לנסות ; לשמור על תרבות הויכוח והדיון במועצה; לסדר ואת השאילתות ולקבל הצעות ראויות

מתוך תפישה שכולם ,  העירשתפקידה להטיל ביקורת בהנהלת, ולמצוא את הגישור עם האופוזיציה' הטיפות

כלל לכך שהנהלת העיר תקבל את ההצעה ואז המגיש מסיר את -בהצעות ראויות אני גורם בדרך. רוצים טוב

יש כאן שילוב טוב של ראש העירייה . ל העירייה או ראש העירייה שהנושא יטופל"הצעתו בכפוף להודעת מנכ

  ).נו'ד יורם ז"עו" ( ופחות בנושאים אישיים זה ממקד את הדיון בנושאים ענייניים–וראש המועצה 

שראש העירייה היא ,  על קבלת ההחלטות במועצה נאמרראש העירייהבהערכת השפעתה של 

', מתנדנדים'חברי מועצה ש. ההתבטאויות במועצה הן שונות כשהיא נמצאת או איננה. דומיננטית ביותר"

, כלל בתחילת הישיבה-היא נמצאת בדרך. יבהמתיישרים מיד לפי עמדת ראש העירייה כשהיא נוכחת ביש

 כנראה כדי לא לשמוע ביקורת בהצעות לסדר –ובמהלך הישיבה היא עוזבת , בקטעים הטקסיים

ישנה הסתודדות שלה עם גורמים בולטים וכולם מתיישרים , את ההחלטות' מבשלת'היא . ובשאילתות

ד שלמה "עו" (עירייה לחברי האופוזיציהכלל בין ראש ה-שיח בישיבות המועצה נעשה בדרך-הדו. לפיה

היא . ראש העירייה היא דומיננטית ומביאה הסברים משל עצמה בנושאים המקצועיים השונים). "רוזנווסר

. והמתנגדים הם בודדים' בידיים שלה'כל המועצה ). "מוניק בניסטי" (שולטת על כל מה שקורה בישיבות

היא מכנסת את . מצליחה להשיג רוב להחלטותיה מראשהיא . יש לה רוב מוחלט במועצה, כלל-בדרך

  ). ויקטור סרוסי" (זו מנהיגות הנובעת מכוח ומשילוב אינטרסים. הקואליציה ומצליחה להשיג הסכמה

היא לא . כלל לגבש הסכמה-ראש העירייה מושפעת מהדרג המקצועי ומצליחה בדרך"ש, נאמר גם

כדי לשמוע עוד טיעונים , ב החלטות גם אם יש לה רובומוכנה לעכ, תעביר החלטה אם אין הסכמה מלאה

בתיאור התנהלותה של מועצת העיר בתקופות של ראשי ערים שונים ובהשוואה ). רפי קדוש" (הסכמה-ואי

שהיה אדם עם , אצל יואל אלרואי. הייתי תחת ארבעה ראשי ערים: "נאמר, לראש העירייה הנוכחית

שניהל בעצמו את ישיבות המועצה ביד רמה וכמעט ולא , מתנשאאבל הוא היה גם איש יהיר ו, איכויות

 הוא הקפיד –ניהל את אותם נושאים , הקואליציה ובמועצה, בישיבת הסיעה. אפשר לחברי מועצה לדבר

. גם לא לחברי הקואליציה, הוא לא נתן אפשרות לדיבור ולביטוי. על הסדר ועל הטקסיות, מאוד על הנוהל

מה שהוביל בסופו , שנתן את מקסימום אפשרות הביטוי לכל חברי המועצה, רואיצבי פולג היה ההפך מאל

אצל . לא היה סדר והישיבות התארכו. של דבר לחוסר שיטתיות ולאנרכיה מסוימת בניהול ישיבות המועצה

,  ניהלה את הישיבות בקוצניות–ר המועצה בקדנציה הקודמת "יו. היו שני ראשי מועצה, מרים פיירברג

 היא לא מסוגלת להבין שתפקיד –גם מרים היא כזו . 'לעגל פינות'בלי לתת אפשרות ביטוי ובלי , בצעקות

 היא משקיעה –וזה למרות שהיא ראש העירייה הכי טובה שהייתה במדינת ישראל . האופוזיציה הוא לבקר

היא בין . תמרים פחות מתערב. יש לה אוזן גדולה מדי והיא לא מפעילה מספיק את המסננת. מעל ומעבר

ד "עו" (לחוסר הסדר אצל פולג, שרק הוא מדבר, הקפדנות של אלרואי להפוך את ישיבת המועצה לטקס

  ).נו'יורם ז

 ר המועצה"יו: כדלקמן, ר וראש העירייה"ניתן להתרשם מניהולו של היו, מצפייה בישיבות מועצה

. כשראש העירייה ישובה לצדו, בצמוד לסדר היום הכתוב, עומד ומנהל את הדיון ביעילות ובסמכותיות

עובד לפי , הוא מנהל את הדיונים ביד רמה. ר מפגין מנהיגות וכריזמה ומשתמש לעתים גם בהומור"היו

. הוא מהסה אותם, כשחברי המועצה מתפרצים ומפריעים. הכללים ומנסה לשמור על שקט במהלך הישיבות

בניהול . קולו נשמע היטב והוא חד בדיבור. ל הדיוניםר מפגין גישה רצינית ועניינית ושליטה טובה בניהו"היו

ניכר שילוב מצוין "). עזר כנגדה("ר המועצה ושל ראש העירייה "הישיבות בולטת שליטה כפולה בדיון של יו
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. ר המועצה משליט סדר ומגלה ערנות גבוהה לכל פרט"יו. ר המועצה בניהול הישיבה"של ראש העירייה ויו

ר מפגין "היו. והדיון מתנהל כראוי גם בהיעדרו, ידי חבר מועצה אחר-ת עלבצאתו הוא מוחלף זמני

וכל שאלה נוספת הוא מפנה " כאן זה לא חקירה נגדית"ש, למשל, אסרטיביות ושליטה בדיונים ומבהיר

הוא מפנה לדיון , אשר עלה במהלך ישיבה, נושא של סכסוך שכנים(להעלות לסדר היום בישיבה הבאה 

ר "היו, "התיישנות על דוחות חניה: "בנושא) קרן(ר האופוזיציה "בהצעה של יו). ולבנייהבוועדה לתכנון 

  . הציג את עמדת העירייה בנושא ואת העמדה המשפטית

; ידע; אלא גם בעל יוזמה, לצורך ניהול הפרוטוקול" טכני"ר "ר המועצה איננו רק יו"כי יו, ניכר

מזרז (הוא גם מפגין ניהול זמן תקין ). 6/1/08ישיבת מועצה (הבנה ויכולת לפתור סוגיות הנדונות בישיבה  

הוא דופק על השולחן בעת ). ומפנה חברי מועצה להיפגש עמו להסברים נוספים, למשל את המהנדס בדבריו

זה לא ראוי שתמשיך בדבריך כשלא : "ר מרים את קולו כשצריך"היו. דואג לשקט ועושה זאת בנועם, הצורך

לומר את הדברים מכיסאה של ראש , הזמין דובר שלא הצליח להשלים את דבריוהוא ". מקשיבים לך

הוא מנסה לשכך . הדברים נשמעים טוב יותר וכך גם התייחסות החברים. העירייה ומול המיקרופון

: הוא פנה אליה ואמר, בעת שגזברית ניסתה להשיב באיזשהו נושא. התלהטות בנושאים רגישים בדיון

בדיון סוער מידי ניתן היה להתרשם ). 4/5/08ישיבת מועצה " (לים ממני רשות דיבורבישיבות אצלי מקב"

") ?אתה מוכן להתבגר("...מהסה חבר מועצה הפונה בבוטות אל ראש העירייה , ר המועצה משתלט"שיו

  ).1/6/08ישיבת מועצה (ומשתיק את הסערה באולם 

.  יותר מחצי שעה לאחר פתיחת הישיבהלעתים של,  מגיעה באיחורראש העירייהבחלק מהישיבות    

הגיעה ראש , )19.05 -החלה בפועל ב (18.30 -אשר תוכננה להתחיל ב, 4.5.08בישיבת מועצה מתאריך 

כתוצאה מאיחורים אלה מתבקש לעתים ). היא חיכתה במשרדה להיווצרות קוורום (19.24העירייה בשעה  

בנסיבות בהן הישיבות ).  16/4/08ישיבת מועצה (עד להצטרפותה של ראש העירייה , שינוי בסדר היום

לעתים היא נראית כאילו . ראש העירייה איננה מתערבת בכל הדיונים, ר המועצה"ידי יו-מתנהלות על

אולם . מנותקת בחלק מהנושאים ואולי לא תמיד נראה שהיא עוקבת אחר ההתייחסויות השונות בישיבה

היא יודעת להעיר באסרטיביות לחברי . פי הצורך-מתערבת עלראש העירייה ערנית במהלך הדיון ו, לרוב

היא מפגינה שליטה טובה מאוד . ותשובותיה לחברי המועצה ענייניות ומיידיות, מועצה המפריעים לה

היא מנהלת לעתים , ר"בניהולו של היו, במהלך הדיונים. בנתונים ומגלה ידע רב בכל נושא העולה לדיון

. לרוב היא קשובה ומתערבת במהלך הדיון השוטף, אולם. עצה ומשוחחת בטלפוןשיחות אישיות עם חברי מו

ואין , היא משכנעת בדבריה. ומשיבה תשובות מקצועיות וענייניות, פי הצורך-על, היא נוטלת את המיקרופון

  . כשהיא מדברת נשמר השקט. עוררין על סמכותה

מגלה בקיאות במגוון , ת ומעמיקהראש העירייה עונה להשגות של חברי המועצה בצורה מקצועי

ומצליחה להשיג הסכמה של החברים ולקבל החלטה בנושא הנדון , מנסה לשכנע ולהסביר, הנושאים

, בגישתה היא מנסה להשיג. היא עניינית ומשכנעת, היא לא מנסה להתחמק, תשובותיה אישיות. כרצונה

בלי לפגוע באלו , אסרטיבית ונחושההיא מתערבת ומנהלת את הדיון בצורה . קונצנזוס, ככל האפשר

היא מציגה עמדה . מבקשת שקט ומפגינה שליטה מלאה בדיון, היא מהסה רעשים בעת הצורך. המעירים

היא העבירה את , "גביית חובות מדוחות חניה ישנים: "בדיון בנושא. ומנהיגותה בולטת, שקולה ומקצועית

ל משרד הפנים כדי לערוך מבצע על כיסוי "ישית למנככי תפנה א, הנושא לבחינת היועצת המשפטית וציינה

. כנסת-כמו בנושא בית, ראש העירייה עונה לשאילתות גם באופן אישי). 6/1/08ישיבת מועצה (חובות העבר  

, פה-היא מגלה בקיאות בתשובתה בעל. תשובתה הייתה ארוכה ומפרטת את הישגיה בתחומים שונים

היא , בתגובה להערות עוקצניות מצד החברים. כנסת-אי בניית ביתומודיעה שהעירייה תממן באופן עצמ

ישיבת " (מי שעושה את העבודה זה אנחנו. אתם יושבים כאן פעם בחודש וזה נפלא: "עונה באסרטיביות

  ). 16/4/08מועצה 
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) הגדולה(השוואת בין ההשקעה הכספית בנושאים דתיים להשקעה הכספית : "במהלך דיון בנושא

היא . הרגיעה את הרוחות וציינה את ההשקעה יוצאת הדופן בנושא, ש העירייה התערבהרא, "בספורט

, ענתה בנועם, היא הפגינה גישה לאומית וממלכתית. לדת) תחביב(שאין השוואה בין ספורט , הסבירה

היא . ידע ומקצועיות בדבריה, ראש העירייה הפגינה שליטה. חדה ועניינית, בצורה ברורה, באסרטיביות

ישיבת (והובילה בדבריה לאחדות בין כל הנוכחים בדיון , ליחה לאזן ולגשר בין אינטרס הדת לספורטהצ

, )אורנשטיין(כאשר באחת הישיבות הובאה התייחסות לא עניינית וקולנית של חבר המועצה ). 4/5/08מועצה 

.  ועל טון דיבור שקולאך שמרה על איפוק, )לאור גישתו הבוטה(ראש העירייה התייחסה לדבריו בצורה חדה 

אשר יוצא ונכנס , במהלך דבריה היא העירה לקהל. עניינית ואדיבה, היא הפגינה התייחסות מקצועית

והפגינה , כשהיא דיברה,  היא הקפידה על שקט בין הנוכחים. וביקשה מהפקחים למנוע זאת, במהלך הדיון

,  "קיצוץ שעות בבתי ספר תיכוניים): "רןק(כמו למשל של חבר מועצה , במענה לשאילתות. מנהיגות בולטת

ל התייחסות מקצועית להשלמת "והפנתה למנכ, ראש העירייה שלטה היטב בנתונים מקצועיים וכספיים

, יחד עם זאת. המנסה להבהיר את הסוגייה הנדונה, היא הפגינה גישה סבלנית ומקצועית. דבריה

מעלה את שאלת ניצול הזמן , ) דקות15-כ(ל לשאילתא "ההתייחסות הארוכה של ראש העירייה והמנכ

  ). 1/6/08ישיבת מועצה (

ראש העירייה השיבה בצורה , "תאום עם המשטרה: "בנושא) ללום(לשאילתא של חבר מועצה 

, התשובות ניתנות בעמידה. וגילתה בקיאות בהיבטים המקצועיים, מקצועית ועניינית, מפורטת, רהוטה

ישיבת מועצה (ניכר כי הדוברים מכבדים את המעמד . מדבר למיקרופוןר עומד במהלך הישיבה ו"כשגם היו

, הציג את דבריו בצורה נעימה, )קרן(ר האופוזיציה "יו, "חוף סירונית: "בהצעה לסדר בנושא). 7/9/08

נשמרה אווירה עניינית . ברוגע ובשיקול דעת: ראש העירייה ענתה לו בהתאם. עניינית ומובנית, משכנעת

, "אישור החלטות ועדת השמות: "בדיון בנושא). ר האופוזיציה"ראש העירייה מול יו(דוברים וטובה בין ה

ראש העירייה . שלמה קרליבך) המזמר(כי בוועדה הוחלט לאשר רחוב על שם הרב , ר ועדת השמות ציין"יו

, רליבךלא לקרוא את הרחוב על שמו של הרב ק, כי לאור טענות שהועלו בנדון, התפרצה לדברים וביקשה

ניכר שחברי המועצה חוששים להתעמת אתה . ר"היא התערבה בהחלטת הוועדה והיו. והציעה שם אחר

גישתה ההחלטית ). 7/9/08ישיבת מועצה (אחד -אושר פה, ידי ראש העירייה-השם השני שהוצע על. בנושא

 שמדיניותה היא לא ,היא הבהירה מיד. באה לידי ביטוי גם כשעלה נושא מקומות הבילוי של הצעירים בעיר

  ).6/1/08ישיבת מועצה (ובכך הסתיים הדיון בנושא , בעיר) בילוי(לפתוח מועדונים 

  

מעריכים את מנהיגותה של ראש העירייה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100% 

  .ר המועצה"והערכה  דומה ניתנה למנהיגותו של יו" גבוהה"כ

  

  המועצה על קבלת ההחלטותר "סיכום השפעת יו

נתפש , ערני, ענייני, רהוט, כריזמטי, סמכותי, משליט סדר, בקיא בנהלים,  בעל ניסיון רב:ר המועצה"יו

גומלין -עובד ביחסי, אסרטיבי, מגשר, מפשר, עצמאי, זוכה להערכה מצד חברי המועצה, כחכם והגיוני

מראש את ") מבשלת("מכינה , ת היטב במועצהשולט,  דומיננטית:ראש העירייה. טובים עם ראש העירייה

מצליחה בגיוס חברי , אסרטיבית, משכנעת, עניינית, חדה, ברורה, מסבירה ושולטת בנתונים, ההחלטות

מוכנה לעכב  , מושפעת מהדרג המקצועי, המועצה ובגיבוש הסכמה מוקדמת להחלטות ובמהלך הדיון

  .מתייעץ-ריכוזי:  סגנון. מתערבת בהחלטות של ועדות, החלטות עד לבירורן

  

  שוהם  4.6.1.6

   נתונים כלליים-שוהם , מועצה: 37תרשים 
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חברי ' מס
 מועצה

11  
 3במועצה 

 1, נשים
 )באופוזיציה

חברים ' מס  5  מספר סיעות
  באופוזיציה

2  
  )20% -כ(

  

ועצה מעריכים את גודל המ, אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים80% - מהנבחרים ו100%: גודל הקבוצה

מעריכים את גודל ,   מהמנהלים20%"). בינוני "90%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינוני"כ

אין דעה חותכת באשר לשינוי ) נבחרים ומנהלים כאחד(שלמרואיינים השונים , ניכר". גדול"המועצה כ

י ביטוי בישיבת אולם ההתייחסות לגודלה של המועצה באה ליד). הגדלה או צמצום(מספר חברי המועצה 

בהיעדר קוורום . של מספר חברים מינימלי" קוורום"מועצה בה לא ניתן היה להתחיל בדיון עד ליצירת 

להגיע באמצעות " שוכנעו"ש, בזמן ההמתנה להגעתם של חברים(הציע חבר מועצה , לפתיחת ישיבת מועצה

האילוץ של קוורום . 11עצה במקום  חברי מו6 -כדי לצמצם את גודל המועצה ל, לפנות לשר הפנים) הטלפון

עמד ליד הדלת , שחבר מועצה אשר היה לחוץ בזמן, בא לידי ביטוי בכך) המעכב את פתיחת הישיבה(

הוא עזב , ברגע שחברת המועצה הגיעה והישיבה נפתחה באופן רשמי. בהמתנה להגעת חברת מועצה חסרה

  ).15/7/08, ישיבת מועצה(לדרכו  

  

". הם פוליטיקאים) מחברי המועצה (10%"הובעה הערכה שרק , הרכב המועצהבאשר ל: הרכב הקבוצה

יש . הקואליציה רחבה"כי , צוין). גיל לבנה" (בנושאים ובוותק היישוב, ההרכב מייצג בפיזור הגיאוגרפי"וש

, הובהר). מתניהו אנגלמן)" (עדות, נשים/גברים, דתיים(חשיבות לייצוג הולם של סקטורים שונים בישוב 

הייצוג משקף ). "צביקה הוכמן)" ('שמאל וכו/ימין, אזורית, דתית(משקף את האוכלוסייה "הרכב המועצה ש

מספר הסיעות ). ד לירון רז"עו" (ההרכב משקף את היישוב. שכונות וכך הלאה, דתיים: את כל הצדדים

. לת ההחלטותוקואליציה רחבה מקלים על התנהלות המועצה ועל קב)  חברי מועצה11 מתוך 5(הממוצע 

  .ומשפיעה על התנהלות המועצה, ר האופוזיציה היא מקצועית ובעלת ניסיון וידע בתחום המוניציפלי"יו

  

  )מהמרואיינים (נתונים כלליים על נבחרי הציבור: 38תרשים 

  ניסיון
 )בשנים(

  השכלה 17.14
  )1ביחס לתואר (

  ותק ברשות  1.43
  )בשנים(

5.71  

  

 מחברי 4%והמנהלים העריכו כך , מחברי המועצה אינם מתאימים לתפקידם 14.29%כי , הנבחרים העריכו

הרמה הגבוהה מאוד של נבחרי הציבור במליאה "בהתייחס לכישוריהם של חברי המועצה הודגשה . המועצה

רמתו , הרקע של הנבחרים משפיע במידה ניכרת על איכות הדיון"כי , וצוין) גיל לבנה" (ובוועדות הציבוריות

גם . זה מחייב את הדרג המקצועי להיערך ולהביא לקבלת ההחלטות חומר ברמה גבוהה.  לפרטיםוהירידה

  ). מתניהו אנגלמן" (הם מכירים את החוק ואת הכללים, התייחסות האופוזיציה היא ברמה גבוהה

 של חברי 20%מעריכים כי רק עד , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו71.43%

). 85.71%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (היא אומנותם ) הפוליטית(ה פעילותם הציבורית המועצ

היא ) הפוליטית( של חברי המועצה פעילותם הציבורית 50%- ל21% מהנבחרים מעריכים כי בין 14.29%

  .אומנותם
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 נוהל קבלת מעריכים את, אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים14.29%: נוהל קבלת ההחלטות בקבוצה

 מהמנהלים מעריכים את נוהל קבלת ההחלטות 100% מהנבחרים 85.71%". לא ברור"ההחלטות במועצה כ

  "). ברור מאוד "92.86%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (ברור מאוד"במועצה כ

אך גם מטעויות ומחוסר ידע של , מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם מהקפדה על הנהלים

הפנתה היועצת המשפטית את , לאחר שכבר נפתחה'  דק20, באחת הישיבות: כדלקמן, המועצהחברי 

ר וחברי מועצה ניסו לטלפן לחברים "היו. שאין קוורום כנדרש בחוק ושלא ניתן להמשיך בדיון, תשומת הלב

הודיעה אחת מחברות המועצה . רק כדי שניתן יהיה לפתוח בדיון, חסרים ולבקשם להגיע לזמן קצר אפילו

שלא לפי , ר עדכן עדכונים כלליים"היו. הפורום המשיך בדיון ללא הצבעות.  דקות20-בטלפון שתגיע בעוד כ

, לאור היעדר הקוורום. זמן עד להבאת הנושאים המחייבים אישור בקוורום מלא" למשוך"כדי , סדר היום

ואת מספר ההתכנסויות של שמבקר המועצה יבחן את השתתפות חברי המועצה בדיונים , המליצו חברים

האם זאת תקנה : "בירר עם היועצת המשפטית באשר לחובת הקוורום, סגן ראש המועצה. ועדות המועצה

הובהר לו כי מדובר בפקודת המועצות המקומיות ושלא ניתן לפתוח בדיון ללא פורום מינימלי של ? "פנימית

הקפדה וחוסר -י המועצה הצביעו על איההתנהלות ושאלות חבר). 15/7/08, ישיבת מועצה(המשתתפים 

חברת מועצה שאלה איך נערכת , "מינוי ועדת השקעות: "בדיון בנושא. היכרות עם הנהלים המתאימים

  ).5/8/08, ישיבת מועצה(בפועל לא הייתה שאלה ברורה בסוף כל נושא מי בעד ומי נגד . ההצבעה

  

ם הארגוני בישיבות הנהלת המועצה פתוח הרבה האקלי"ש, ראש המועצה ציין: במועצה) האווירה(האקלים 

מכיוון שהיא סגורה לקהל והחברים מרגישים חופשיים לדון בנושאים , )מאשר במליאת המועצה(יותר 

אך גם ). גיל לבנה" (האווירה היא עניינית ותורמת לקבלת ההחלטות. 'טהורה'מקצועית ו, בצורה עניינית

באווירה המזכירה דיון של הנהלה בחברה ,  בצורה יוצאת דופןהישיבות במליאת המועצה בשוהם מתנהלות

מרווח , חדר הישיבות הוא ייעודי: כדלקמן, מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם. עסקית מתקדמת

כשהמצגות , ברקו קבוע מותקן בחדר הישיבות. שמות חברי המועצה וכיבוד מוצבים על השולחן, ומסודר

הישיבות מוקלטות בליווי גיבוי . אולם מכבד את יושביו ויש מקום רב לציבורה. כבר מוכנות להצגה במחשב

, ידי תלמיד בישוב- בנגינה של מוזיקה קלאסית על-הישיבות נפתחות בהיבט בלתי פורמלי . בקצרנות

ר "הישיבות נפתחות במילות תודה של היו. דבר התורם לאווירה מכובדת, ב"בחלוקת תעודות הוקרה וכיו

ולראש המועצה הראשון של הישוב , .)ל.י.מתנדב בש, ספר-מנהלות בתי(לתורמים לקהילה : למשל. ובפרגון

  ).25/12/07, ישיבת מועצה(כיקיר העיר 

ניכרת . שאלות חברי המועצה הן ענייניות ומקצועיות. במהלך הדיונים אין כמעט מענה לטלפונים

המתנהלת , ת מטה יעילה ומאורגנתהתחושה היא של ישיבה הנהלה מקצועית ועבוד. הקשבה לזולת

ניכרת . ולא במסגרת של פוליטיקה מקומית) טק-בחברת היי(בדירקטוריון מקצועי של חברה עסקית 

עניינית , במהלך הישיבות האווירה נינוחה. נכונותם של חברי המועצה להשתתף ולתרום בדיונים השונים

שיח -ניכר דו. פגינים תרבות דיון  וכבוד הדדיחברי המועצה מ. כבר מתחילת הישיבה ובהתכנסות, וחברית

ענייניים ועוסקים , הדיונים נינוחים, הכל-בסך.  הדיון הוא בין שווים–ר "חברי בין חבר האופוזיציה ליו

ושהדיון לא נועד , כ הדיונים נטולים שיקולים פוליטיים בנושאים הנדונים"ניכר שבד. בנושאים מהותיים

האווירה נעימה מאוד ולעתים גם . ן בצורה מעמיקה ומועילה בנושאים השוניםאלא לדו, "לצאת ידי חובה"

  .מבודחת

) אווירה חמה" (פתוח"מעריכים את האקלים בישיבות המועצה כ,   מהמנהלים100% - מהנבחרים ו85.71%

, אשר רואיינו במחקר זה,  מהנבחרים14.29%"). פתוח "92.86%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא (

  ).סוערת, אווירה קרה (–" סגור"כים את האקלים בישיבות המועצה כמערי
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מעריכים את , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו100%: לחץ הזמן בקבלת ההחלטות

  ". נמוך"לחץ הזמן בקבלת ההחלטות במועצה כ

שיבת מועצה נפתחה  י: כדלקמן, ניצול מלא של הזמן-מצפייה בישיבות המועצה ניתן להתרשם מאי

ונראה שראוי , הנושא לא הופיע על סדר היום. במסגרת שנת האומנויות,  פרויקט של בני נוער-בהצגת סרט 

). 15/7/08, ישיבת מועצה( דקות 20כשלנושא הוקדשו , לבחון את ניצול זמן הישיבה וזמן חברי המועצה

 החינוך הציגה את הנושא בעזרת מצגת מנהלת אגף, "היערכות לפתיחת שנת הלימודים: "בדיון בנושא

וניכר היה שניתן למקד את המצגת בהחלטות העקרוניות , היה זה פירוט יתר. מפורטת וברורה

שהגיעה , בישיבת מועצה). 5/8/08, ישיבת מועצה(בעלות המשמעות לפורום מליאת המועצה , והאופרטיביות

השעה המאוחרת השפיעה על . רצון לסיים במהירותניכר לקראת הסוף דיון מהיר ו,  22:30לסיום רק בשעה 

  ).5/8/08, ישיבת מועצה(תחושת לחץ הזמן 

  

מנהל את ישיבות ) ר המועצה ובכלל"כיו(שראש המועצה , התחושה היא: ר הקבוצה וסגנון ההחלטה"יו

את מביע , נותן לכל אחד זכות דיבור, מתערב בהחלטות"הוא . מקצועית ועניינית, המועצה בצורה טובה

יש לו . מומחים ומנהלים מקצועיים שידחפו את הנושאים קדימה, הוא מביא נתונים. דעתו ומנסה לשכנע

הם . ההחלטה' בישול'ראשי המועצה היו טובים בניהול הישיבה וב, כיום ובעבר. יכולת טובה לנהל ישיבה

.  המכוונת את ההחלטותר איננו המכתיב והרוח"היו). "תמיר פוגל" (יודעים לגרום לכך שהחלטות יתקבלו

השילוב הוא המנצח יחד עם ראש . המובילה נובעת מהאיכות הכוללת של הנבחרים והדרג המקצועי' הרוח'

). ד לירון רז"עו" (ר הוא איננו היחיד שעליו נשען כל תהליך קבלת ההחלטות"אבל היו, הרשות התורם

 לשמוע –בגלל הסגנון שלו .  של האחריםחשוב לו לשמוע ולהתחשב בדעות. ר לא בא עם דעה מוכתבת"היו"

ישראל " (נמשכות לעתים הישיבות מעבר למתוכנן, את האחרים ולהגיע להסכמה רחבה ככל האפשר

  ). שטרסברג

קבלת ההחלטות שלו איננה . קשוב ולרוב אינו מתלהם, אדם נעים"ר הוא "שהיו, ההערכה היא

והובעה ".  מקצועית ופוליטית– בסביבתו הקרובה אלא בהנהלת המועצה או, נעשית לרוב בישיבות המועצה

אך הוא הצליח להנהיג את , אולי הוא לא היה בטוח מספיק לקבל את עמדת האופוזיציה"ש, התפישה

הוא מדבר עם . 'לפצח מוקשים'ראש המועצה הנוכחי יודע ). "קובי בנדלק" (המועצה בצורה מאוד מקצועית

. אין אצלו ניסיון של כפייה והנחתות. אה שתהיה בהם בעיהאנשים ומנסה להגיע לפשרה במקומות שרו

יש בזה לעתים בעיה של . זה לא מעצים מחלוקות. זה במידה מסוימת טוב. הסגנון הניהולי שלו הוא משתף

את ההחלטות מראש ' סוגר, 'ראש המועצה הנוכחי... 'על בטוח'הוא משתדל ללכת ... חוסר חידוד הנושאים

וזה לעתים על חשבון , בקבלת ההחלטה' שקט תעשייתי'הוא מעדיף . י המועצהבארבע עיניים עם חבר

מאפשר , )לפעמים יתר על המידה(מאוד סבלני , איש ששומע"הוא ). ישראל בוכריץ" (ההתעמקות בנושא

האיש איננו מתרתח ולא . לעתים מאפשר זאת אולי יותר מדי, איננו מגביל את זמן הדיבור, דיונים חופשיים

הוא מתייעץ ומקיים הרבה דיונים . הדיונים מתנהלים ברוח טובה וזה הרבה מאוד בזכותו. יכוחיםמנהל ו

הוא מקדיש זמן ויש . חשובה לו ההסכמה והקונצנזוס. ובהתייעצויות אישיות, גם לא פורמאליים, מקדימים

כמו שעושים , להוא לא משדר שהוא יודע הכ. יש לו נכונות להיעזר באחרים ולשמוע. לו נכונות להקשיב

דגנית " (ולהתבטא' להוציא קיטור'מאפשר לאנשים "הוא ). צביקה הוכמן" (לפעמים ראשי רשויות אחרים

  ). שטייניג

הוא מנחה . לפחות בישיבות ההנהלה, מנסה להגיע להחלטה שתהיה מקובלת על כולם"ר "היו

הוא מאפשר גם . מאזינה, היש לו אישיות מקשיב. פי התנאים בחוק וברמה מקצועית גבוהה-לעבוד על

הדיון הוא לגופו , גם בנושאים שמעלים חברי אופוזיציה. לציבור לדבר ולהציג את דעתו בנושאים מהותיים

גם אם בהתחלה לא היו , מלבן נושאים, מתחשב בדעת האחרים, שומע לזולת, הוא מגלה אמפטיה. של עניין
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, התחושה היא, ך בצד הנכונות לשמוע ולהתייעץא).  מתניהו אנגלמן" (ומנסה להגיע לפשרה, מקובלים

. שסופן ידוע, הוא נגרר לעתים להתנצחויות. ולא עוצר מספיק דיונים מיותרים' חותך'לא "שראש המועצה 

גלעד " (ואז המועצה אפילו לא ידעה על חלק מההחלטות שהוחל בביצוען', שריף'ראש המועצה הקודם היה 

ראש המועצה לא מביא למליאת המועצה החלטות בנושאים ", פוזיציהר האו"ולדעתה של יו). 'רבינוביץ

דפנה " (טקסיים ובנושאים אשר חובה עליו להביאם למועצה לפי חוק/אלא רק בנושאים סמליים, מהותיים

  ).'רבינוביץ

, חד, ראש המועצה ענייני: כדלקמן, ר"ניתן להתרשם מניהולו של היו, מצפייה בישיבות מועצה

הוא מביא . מנהל את הדיון לפי סדר היום ומשרה אווירה רגועה ועניינית, ם חוש הומורע, אדיב, ברור

ניכרת . ולאורך כל הישיבות הוא שולט בנתונים ומוביל ומנווט את הדיון, סקירה שוטפת בנושאים השונים

ענה בצורה חברית ולא במ, ר פונה לכל חבר מועצה בשמו"היו. ל"ר למנכ"דינמיקה טובה מאוד בין היו

שאלות של חברי . הוא מפרגן לחברי המועצה ומאפשר להם להביע את דעתם וגם להוביל בדיון. לביקורת

 26/2/08ישיבות מועצה (ידו ברוגע ובגישה מקצועית ועניינית -מתקבלות על) גם עוקצניות(מועצה 

ר השיב "היו, וציאהבדבר מידעון שהמועצה ה, )'רבינוביץ(בהצעה לסדר של חברת האופוזיציה ). 25/12/07,

ראש המועצה יודע לפרגן למרב ). 20/5/08, ישיבת מועצה(למרות הגישה העוקצנית , בצורה עניינית ובנועם

בישיבת מועצה הוא פתח בברכות ובמחמאות לאגף לאיכות הסביבה על עבודתם ביום העצמאות . הגורמים

  . וכן החמיא לוועדת התרבות היישובית, ובכלל

כלא בבית -הקמת בית: "בדיון בנושא. גין סבלנות ואיפוק בצורה יוצאת דופןר המועצה מפ"יו

למרות דבריה , אולם. הביעה לדבר התנגדות נחרצת) 'רבינוביץ(חברת האופוזיציה , "נבאללה הסמוך לישוב

 והסביר, בקול רגוע ובצורה עניינית, הוא השיב בנועם. ר שמר על שלווה ורוגע"היו, החדים והגישה התוקפת

אל : "הוא גילה אסרטיביות וביקש מחברת המועצה לא להפריע לו באמצע הדברים. את השתלשלות הנושא

ר מביא תשובות "היו. שקולה ורגועה, הכל נעשה בגישה עניינית". נסביר... נגיע לשלב השאלות, תפריעי לי

הוא . יק בנושאים הנדוניםהוא מפגין בקיאות וידע רב ומעמ. ונעזר בחומר כתוב מראש, ענייניות ומקצועיות

נציג את התכנית ואם : "בסבלנות רבה ואיננו מנסה לכפות את דעתו, מסביר ומשכנע בצורה ברורה ורהוטה

, ישיבת מועצה(הוא פתוח להערות תושבים ולהערות האופוזיציה בעת הצורך ". בבקשה, תרצו להעיר הערות

ר גילה בקיאות והוסיף לדבריה של "היו, "דיםהיערכות לפתיחת שנת הלימו: "בדיון בנושא). 20/5/08

ר "היו, התווכחה לשווא עם מנהלת אגף החינוך) 'רבינוביץ(כשחברת אופוזיציה . מנהלת החינוך בעת הצורך

הוא שמר על איפוק וענה . ניסה למתן את הדברים והפנה אותן לשיחה נפרדת בכדי להבהיר את הנושא

  . מקצועית ואדיבה, בצורה עניינית

ר הוסיף דברים ופירט "היו, ל הציג את הנושאים"לאחר שהמנכ, "רים"אישור תב: "יון בנושאבד

בתחילת הישיבה האחרונה ). 5/8/08, ישיבת מועצה(ניכר שהוא בקיא ושולט בנושאים השונים . לפי הצורך

פה ר ביקש להודות לחברי המועצה והביע הערכה על ההשתתפות הרצו"היו, של המועצה לפני הבחירות

שחשובות להנהגת הישוב ,  בהחלטות הרגישות מבחינה ציבורית–והסיוע בקבלת ההחלטות הנכונות 

וציין שלא הופיעו חברי , שלאורך כל הדרך השקיעו ותרמו, הוא פרגן לחברי הנהלת המועצה.  קדימה

עדרות שלאור הי, חברי מועצה הציעו). חסרים בדיון חברי האופוזיציה(כך השקיעו -המועצה שלא כל

, ר הקפיד על הנוהל וציין"אולם היו. ניתן לאשר את הפרוטוקול שכבר אושר בוועדת ההנהלה, האופוזיציה

ר "היו". רים"אך למען הסדר הטוב נדון באישור התב. בעיקרון הנושאים נדונו בישיבת הנהלת המועצה"ש

חמה , אנושית, שיות רגישההוא יודע לפרגן ומפגין אי. הודה לכל חברי המועצה ולכל אחד באופן אישי

הוא אפשר לחברי המועצה לומר דברי פרידה בישיבה האחרונה . הוא מפגין ראייה רחבה וכוללת. וחברית

  ).16/9/08, ישיבת מועצה(
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מעריכים את מנהיגותו של ראש המועצה , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו28.57%

 מהנבחרים מעריכים את 57.14%). 64.29%כלל המרואיינים הוא הממוצע בקרב " (גבוהה"המכהן כ

  ".בינונית"מנהיגותו של ראש המועצה הנוכחי כ

  

  ר המועצה על קבלת ההחלטות"סיכום השפעת יו

מקפיד על כללים , ענייני, מנהיג את המועצה בצורה מקצועית, מנווט את הדיון, יכולת טובה לנהל ישיבה

סבלני , מפרגן, אנושי, אדיב, נעים, מתייעץ, בקיא מאוד בנושאים הנדונים, עמסתמך על אנשי המקצו, וחוק

מאפשר דיון , משתף, מתחשב בדעות אחרים, לא מכתיב ולא כופה, מנסה לשכנע, קשוב, אמפטי, רגוע, מאוד

חשובה לו הסכמה , מפשר, הסכמה-פותר אי, משפיע על האווירה הטובה, מאפשר לציבור לדבר, חופשי

  . לא החלטי מספיק, מקדיש זמן לדיון אך חסרה הקפדה על ניהול זמן, החלטות מראש" מבשל", סוקונצנזו

  .מתייעץ-קבוצתי: סגנון

  

  :בכל הרשויות) של המרואיינים(סיכום נתונים כלליים על נבחרי הציבור : 39      תרשים 

 רשויות איתנות )חלשות(רשויות עם חשב מלווה  
 שוהם נתניה ציונה-נס ציון-מבשרת ברק-בני יהודה-ורא                 הרשות
  ניסיון מקצועי

 )בשנים(
16.44 16.67 17.5 14.29 15 17.14 

  השכלה
 )1ביחס לתואר (

1 0.67 1 0.86 0.63 1.43 

  ותק ברשות
 )בשנים(

7.78 8.33 7.5 7.14 7.5 5.71 

  

  

  

  

  

  

  

  

   על קבלת ההחלטות) פנימית(  בקרה 4.6.2

  :"חלשות"ברשויות מקומיות בקרה  6.6.2.1

  

   אור יהודה

). ד הלל קורנפלד"עו" (כי היו יעדים ברורים,  בעבר הייתה בולטת יותר-בקרה על הביצוע "ש, מחד נאמר

, )בקרה(היום יש .  אצל בוכובזה לא היתה כלל-בקרה על ביצוע ההחלטות "ש, מאידך הובאה ההערכה

במסגרת מחקר זה לא אובחן מנגנון ). איציק דדוש" (ודרכחלק מהצורך להיבחר הוא עושה זאת יותר מס

  .בקרה על ביצוע החלטות בעירייה

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים80% - מהנבחרים ו77.78%

  20% - מהנבחרים ו22.22%"). נמוכה "78.89%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"כ

הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (בינונית"מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות כ, יםמהמנהל

  ").בינונית "21.11%
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  ברק-בני

, מאידך הובהר). אברהם טננבוים" (מתקיים מעקב על קבלת החלטות של מליאת המועצה"ש, מחד צוין

. מכוח זכות החתימה, זברותיש בקרה אקראית של גורמים בג. אין בקרה שיטתית על קבלת ההחלטות"ש

לפי ). הרב נתן צבי הכהן" (אין דיווח על ביצוע החלטות). "רחל שרמר" (ל לגזברות"סמכויות של מנכ' נכסנו'

לא קיים מעקב מסודר אחר ביצוע החלטות מועצת ", 2007ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת "דו

רה על התקציב ואת המשמעת התקציבית במהלך השנה יש לחזק את הבק... העיר וועדת הביקורת

  . במסגרת מחקר זה לא אובחן מנגנון בקרה על ביצוע החלטות בעירייה". בעירייה

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים83.33% - מהנבחרים ו100%

מעריכים את ,   מהמנהלים16.67%"). נמוכה "91.67%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"כ

  ".בינונית"הבקרה על קבלת ההחלטות כ

  

  מבשרת ציון

לא נעשית מספיק בקרה "כי , הובהר. במסגרת מחקר זה לא אובחן מנגנון בקרה על ביצוע החלטות במועצה

 ,וצוין). שוקי קלפוס" (ח רבעוני על ביצוע החלטות"הייתי מצפה מחברי מועצה לבקש דו. על ביצוע החלטות

  ). ניר גולן" (אני לא מכיר מנגנון של מעקב על החלטות המועצה"ש

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים50% - מהנבחרים ו100%

מעריכים את הבקרה על ,   מהמנהלים50%"). נמוכה "75%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (נמוכה"כ

  ".ניתבינו"קבלת ההחלטות כ

  

  :"איתנות"בקרה ברשויות מקומיות  4.6.2.2

  

  ציונה-נס

כולל מעקב בעיניים על ביצוע , יש ריכוז החלטות ומעקב על ביצוע החלטות"ש, י ראש העירייה"הובהר ע

ח מעקב על ביצוע "חברי מועצה לא מקבלים דו"ש, אך גם צוין). יוסי שבו" (כולל ביקורים בשטח, החלטות

כי העירייה מקיימת מעקב החלטות , מבחינה של מסמכים עירוניים עולה בבירור). טיףרינה ק" (ההחלטות

לפי גורמים , נעשה מעקב סטטיסטי ומפורט על ביצוע החלטות המועצה. בצורה מעמיקה ושיטתית, ממוחשב

, משאבי אנוש, ל העירייה"מנכ, מבקר העירייה, יועצת משפטית, גזבר העירייה: כגון, אחראיים לביצוע

ועל יישום החלטות תפעוליות , כן אובחן מעקב על ביצוע החלטות בדרגים המקצועיים-כמו. הנדסה ונכסים

  .לאור פניות במוקד העירוני ובכלל

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו57.14%

מעריכים את ,   מהנבחרים28.57%"). גבוהה "78.57%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"כ

  ".נמוכה" מהם מעריכים אותה כ14.29% -ו" בינונית"הבקרה על קבלת ההחלטות כ

  

  נתניה

והיא , ידי גורם מקצועי כלשהו בעירייה-כל החלטה שהתקבלה במועצה צריכה להתבצע על"ש, הובהר

לאחר החוק , כיום.  מתחילים ביישום ההחלטה,מהרגע שהפרוטוקול חתום... מועברת לאותו גורם לביצוע

העליתי הצעה "ש, חבר מועצה ציין). מוניק בניסטי" ( יום ממועד הישיבה14הפרוטוקול חתום כעבור , החדש

חברי המועצה לא מקבלים דיווח על ביצוע החלטות של "וש, "לסדר שתבחן יישום החלטות המועצה

שהמנהלים המקצועיים מבקרים את ביצוע ההחלטות ,  ציינוגורמים בעירייה). ד אבי ללום"עו" (המועצה
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במסגרת מחקר זה לא אובחן מנגנון בקרה מוסדר על ביצוע החלטות בעירייה . שהביאו למועצה בעצמם

בהצעה לסדר של , נושא המעקב על החלטות המועצה עלה בישיבת מועצה). במועצה או במערכת המינהלית(

ראש "כי , בעוקה  140 סעיף ,)נוסח חדש(פקודת העיריות  ציין את בהצעתו הוא). ללום(חבר המועצה 

ד ללום להטיל על בעל "ברוח זו הציע עו".  יבוצעו כהלכה,העירייה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה

לנהל מעקב שוטף אחרי ביצוע החלטה ", תפקיד בעירייה את האחריות על ביצוע ויישום החלטות המועצה

הצעתו ...". להכין תוכנית מעקב אחר החלטות מועצת העיר וועדותיה"ו, "חידות אחרותהמועברת לטיפול לי

  ). 7/5/06, פרוטוקול ישיבת מועצה(התקבלה פה אחד 

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו62.5%

מעריכים את ,   מהנבחרים37.5%"). גבוהה "81.85%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"כ

  ".נמוכה"הבקרה על קבלת ההחלטות כ

  

  שוהם

יש מעקב על "ש, הובהר). גיל לבנה" (מעקב על קבלת החלטות יש כל רבעון"כי , ידי ראש המועצה-הובהר על

בר לחברי לא מוע"ש, אך גם צוין). מתניהו אנגלמן" (חודשים וכל ההחלטות מתבצעות3ביצוע החלטות כל  

  ). 'דפנה רבינוביץ" (מועצה דיווח שיטתי על ביצוע החלטות

מעריכים את הבקרה על קבלת ההחלטות , אשר רואיינו במחקר זה,  מהמנהלים100% - מהנבחרים ו71.43%

מעריכים את ,   מהנבחרים28.57%"). גבוהה "85.71%הממוצע בקרב כלל המרואיינים הוא " (גבוהה"כ

  ".בינונית"לטות כהבקרה על קבלת ההח

  

    פיקוח  וביקורת של משרד הפנים על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות 4.6.3

  

הרשויות המקומיות והשלטון המקומי זה הסקטור הציבורי המבוקר ביותר במדינת "ש, הובאה ההערכה

 המקיים משרד הפנים, מבקר המדינה, ש"יועמ, ועדת ביקורת, )מבקר הרשות(ביקורות פנימיות . ישראל

ולפי ). שוקי אמרני' דר" (ח בלתי תלויים ודוחות הביקורת מפורסמים לציבור"י רו"ביקורות מדי שנה ע

בבקרה על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות שותפים מספר , מנהל המנהל לשלטון מקומי במשרד הפנים

גזבר מבקר הרשות , ש"היועמ. 1: המבקר הראשון של החלטות הרשות: "בנוסף למשרד הפנים, גורמים

,  יש להם כגופים סטטוטוריים את הגיבוי ממשרד הפנים וגם אם פיטורי גזבר קיבלו רוב במועצה-המקומית 

משרד . 3קציני המחוז . 2. 'וועדה לבחינת תפקוד גזבר'הדבר יכול להיות מובא להחלטת משרד הפנים ב

,  עבירות שכר-הממונה על השכר , ישיועדה לחיוב א, ממונה על הביקורת ברשויות המקומיות: הפנים

לכך ). רני פינצי" (חשב מלווה. 5אופוזיציה ותקשורת . 4.  עבירות תקציב-בבדיקת הממונה על התקציבים 

:  ועדה של משרד המשפטים-הוועדה לניגוד עניינים של חברי המועצה . "7. הציבור. "6: גם ניתן להוסיף

 –יועץ משפטי לרשות , מבקר עירייה, ראש העירייה, רד הפניםנציגי מש, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

עוסק בפניות של אזרחים וחברי אופוזיציה על פעילויות של חברי מועצה בניגוד עניינים והחלטות שהתקבלו 

  ).ד נילי ארז"עו)" (נפגשים לפחות אחת לחודשיים(במועצה בניגוד עניינים 

רמת , חל שינוי משמעותי בכל מה שקשור להיקף, ורתעם הקמת האגף לביק, 1993משנת "כי , צוין

שלראשונה משרד הפנים ערך ביקורת בכל , גם מכוח העובדה. ואיכות הביקורת ברשויות המקומיות

כתוצאה . הביקורות פורסמו בציבור. שערכו ביקורת) 300-כ(של רואי חשבון ' צי'הרשויות באמצעות 

נבחרי הציבור הפכו להיות , לביקורת ציבורית ויפורסמושההחלטות יעמדו , מהאפשרות היותר מוחשית

) 1991בשנת (ל ערך "פרידברג ז' פרופ"ש, הובהר גם". יותר זהירים או יותר מתוחכמים בקבלת החלטות
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הוא ציין שמבקר המדינה . שהביקורת הייתה מזערית ביותר, בדיקה על הביקורת ברשויות המקומיות וציין

הוא הצביע . רות ברשויות מקומיות ומשרד הפנים כלל לא ערך ביקורתערך בממוצע בשנה עשר ביקו

ח "דו. שברשויות מסוימות לא נערכה ביקורת במשך שנים רבות לפעמים בהפרש של עשרים וארבע שנים

תוקף באופן חמור יותר את התנהלות , בדבר הפיקוח וביקורת של משרד הפנים, 1992מבקר המדינה לשנת 

 נקראה יחידת –) כולל מזכירה( שלושה אנשים -הייתה יחידה קטנה ) בעבר. (זהמשרד הפנים בנושא ה

  ). שוקי אמרני' דר" (בפועל הם עסקו בפניות הציבור. פיקוח וביקורת ברשויות המקומיות

כללי רגולציה חמורים ורסן משוחרר מול : המדיניות הנוכחית במשרד הפנים היא"ש, הובהר

משרד הפנים לא בא לנהל את הרשות המקומית והוא "וש) 1ראה   נספח (, )ירני פינצ" (הרשויות המקומיות

הנטייה של משרד הפנים היא להתנתק מהרשויות המקומיות ולא להיות . לא בא במקום הרשות המקומית

הנטייה מדי שנה היא להוריד רשויות טובות מהפיקוח השוטף ולהתמקד ברשויות הבעייתיות . שלהן' הגננת'

יעקב "  (אלא בעיקר צמצום הגירעון, כך משנה למשרד הפנים איך התקבלו ההחלטות-ולא כל). תהגירעוניו(

כמה משרד הפנים ) היא(השאלה "כי , בהתייחס לבקרה של משרד הפנים על קבלת ההחלטות הובהר). דהן

  ).רני פינצי" (?רוצה ויכול להתערב ברשות המקומית

: כדלקמן, בניהול השלטון המקומי באה לידי ביטוישאלת יישום המדיניות הזו של משרד הפנים 

 ועדות 10, )אשר חרגו מהתקציב ואחוזי גבייה נמוכים( רשויות 87 חשבים מלווים מתוך 52"במחוז הצפון יש 

זו שליטת יתר שפוגעת . ר הן מינוים של משרד הפנים" שהיו- ועדות מרחביות לתכנון ובנייה 12, ממונות

המשרד לא הגדיר "כי , הובהר). יוסי ברון" (ביטוי לכישלון בתהליך הדמוקרטיאך הם , בעצם בדמוקרטיה

ממונה על המחוז היה אחראי גם על סנכרון של כל . היו מחוזות, לפני עשרים שנה. לעצמו איך הוא עובד

באיזשהו שלב חל פיחות במעמדו של הממונה על ). מינויו היה באישור הממשלה(משרדי הממשלה במחוז 

בשמונה השנים האחרונות יש . 'סורסו' מטה המשרד הפך להיות ריכוזי יותר והמחוזות כמעט .המחוז

לא יוצבו עדיין הסמכויות ותחומי האחריות של המטה . מטוטלת בהגדרת הסמכויות בין המטה למחוזות

  ". מול המחוזות

 המצב כיום ולפי, תפקיד המחוז תלוי במידה רבה גם באישיותו של הממונה על המחוז"ש, הובהר

בצד ביזור הסמכויות אין את התקציב לתת למחוזות כוח אדם הנדרש . צריך להחזיר את הכוח למטה

מי שמבקר כיום את . צריך גם לבצע תיאום הדוק בין המחוזות. יש כיום בעיית משאבים. לביצוע עבודתו

. ית והיבטים ארגונייםשבוחן את ההתנהלות הכספ, הרשויות המקומיות הוא האגף לביקורת במשרד הפנים

לכל קצין מחוז יש כשש עד כשמונה רשויות . מי שאמור להיות מעורב יותר בנעשה ברשויות הם קציני המחוז

 האם הם עובדים מול הרשויות -היום בעצם לא הוגדר בצורה אחידה תפקידם של קציני המחוז . מקומיות

 אחריות מלאה על -או לפי אזורים ) ' תקציב וכדו,ארנונה, משפטים: לפי תחומי אחריות(בחתך פונקציונאלי 

 -קצין המחוז אחראי על כל מה שנעשה ברשויות : יש שני מחוזות שעובדים בראייה כוללת.  הרשויות

רני " ( קציני המחוז פועלים בראייה פונקציונאלית-בשלושה מחוזות . 'רישוי עסקים וכו, פיתוח, תקציב רגיל

לבחון את יחסי הגומלין בין המחוזות ובין מטה "שעל משרד הפנים , בעגם מבקר המדינה קו). פינצי

'  ב54דוח שנתי , ראה גם מבקר המדינה, 74עמוד , 2006דוח מבקר המדינה בשלטון המקומי לשנת " (המשרד

  ). 41-26' עמ, 2002לשנת 

מונה כמ', הרצל גדז"ש, בהתייחס לחוסר האחידות בהתנהלותם של המחוזות במשרד הפנים צוין

אני וממונה .  במקום קצין מחוז ממונה על רשויות, הוביל בעבודת המחוז חלוקה גיאוגרפית, מחוז הצפון

 התמקצעות של קציני המחוז בנושאים -מתנגדים ומעדיפים חלוקה לפי נושאים ) דודו כהן(מחוז הדרום 

)" 'תקשורת וכדו, חופי רחצה, ח וחירום"פס, חוקי עזר, ארנונה, רישוי עסקים, מקרקעין, כספים(מקצועיים 

מינה את קצין המחוז כאחראי גלובלי על כל , )ממונה על מחוז הצפון לשעבר(' הרצל גדז). "גילה אורון(

. והוא דרש שכל קצין מחוז יהיה נוכח אחת לשבועיים בכל רשות. 'כוח אדם וכדו, תקציב, תכנון: הרשות
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' רים וכדו"תב, אלא עוסקים בתחום תכנון', עד ת' א- מקציני מחוז במחוזות אחרים לא מכירים את הרשות

הצמדנו לכל . כדי לשפר את הבקרה יש להקים בכל מחוז יחידת בקרה משופרת ומתקדמת. בכמה רשויות

צריך לחלק את הרשויות המקומיות לקבוצות ולכל קבוצה יהיה קצין מחוז . מחוז רואה חשבון ויועץ משפטי

- ח גדעון בר"רו" ( ילווה את הרשות ויהיה מודע למה שקורה בה בצורה כוללתהוא. 'עד ת' א-שיבקר אותן מ

א ועבר לנהל את "ידי מי שכיהן בעבר כסגן הממונה במחוז ת-נאמר על, בהתייחס להפעלת קציני המחוז). לב

ח צריך לטפל "רו/קצין מחוז כלכלן. בעבר חשבתי שצריך ללכת לפי התמחות מקצועית"כי , מחוז הצפון

זה נכון . 'חוזים וכדו: משפטים צריכים לטפל בנושאים אחרים/ציבורי-ואנשי מינהל, ים האלהבנושא

 רשויות כמו 100-זה איננו אפשרי בטיפול מול כ. כשמוטת השליטה שלך היא על מספר קטן של רשויות

כמה במסה כזו של רשויות צריך שכל קצין מחוז יטפל ב. לסידור אחר, צריך להגיע לכן. במחוז הצפון

טכנית לא ניתן לתת ,  ישובים וועדים מקומיים520 -כ, )חלקן מועצות אזוריות( רשויות 100-כשיש כ. רשויות

 רשויות עצמאיות 11 -א "בת. תלוי גם מי הן הרשויות שאתה עובד מולן. פיקוח צמוד ולבקר את ההחלטות

הן .  רוב הרשויות במצב אחר-פון בצ.   עליהן ניתן רק לפקח ולבקר באופן כללי-נטולות מענק ומבוססות 

יוסי " אך מצב כוח האדם אינו מאפשר זאת,  הפיקוח צריך להיות יותר צמוד-חלשות וברובן יש חשב מלווה 

ומאידך , )ח בשארה עבסאוי"רו" ('עד ת' א-א אין עדיין ממונה רשות מ"במחוז ת"ש, מחד הובהר). ברון

  ). 'עד ת' א-מ( רשויות 30אחראי על הממונה על רשויות מקומיות , במחוז ירושלים

כיום מספר קציני . בקרה וביקורת, לחזק את יכולת המחוז בכל הנוגע לפיקוח"הובא לכן הצורך 

כיום .  רשויות8 -קצין מחוז צריך לטפל בכ, כדי להבטיח רמה טובה וסבירה של בקרה. המחוז מצומצם

במחוז המרכז . היקף הפעילות הוא מאוד גדול.. .רמת הפיקוח כיום לא הדוקה מספיק. 20 -חלקם מטפל בכ

מאתיים ושניים , יש כשלושים חברות כלכליות,  רשויות ושמונה עשר איגודי ערים לנושאים שונים52יש 

אחת הבעיות כיום היא שמתקבלות . ר ועדה מחוזית וועדות נוספות"וגם יו) ועדים מקומיים(יישובים 

שאינן מקבלות ביטוי ברשומת ובספרי הנהלת חשבונות ,  כספיותכולל כאלה שגורמות להוצאות, החלטות

, כשראש רשות וגזבר מאשרים שפלוני ביצע עבודה כלשהי לרשות). במיוחד במגזר הערבי(ברשות המקומית 

י ראש "על סמך הפתק החתום ע, ל בא בדרישת תשלום"וכעבור כמה שנים הנ, שכיום אין אפשרות לשלם לו

כי , צוין). שוקי אמרני' דר" (בתי המשפט נוהגים לקבל את הטיעון ולחייב את המדינה ואז ב-הרשות וגזבר 

 52ארבעה ממוני רשויות על ... במתכונת כוח האדם הנוכחית קשה ובלתי אפשרי לבדוק כל החלטה לעומק"

וח לאורך השנים הצטמצם כ"ש, והובהר גם). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" ( זה לא מספיק-רשויות מקומיות 

שבמחוזות אין ריכוז של , במחקר התברר גם). גילה אורון" (האדם משלושה עשר קציני מחוז לשלושה

, תחומים אלה פזורים בחוקים ובתקנות השונות. התחומים המבוקרים בסמכותו של הממונה על המחוז

 של רשויות בקרה וביקורת"במחוז המרכז נכתב נוהל פנימי של . ואינם מרוכזים בצורה מאורגנת ואחידה

  ).9/6/2005, ר שוקי אמרני"ד(אשר הועבר לידיעת מנהלי המחוזות האחרים במשרד הפנים , "מקומיות

 ביוזמה מקומית של מחוז המרכז נעשה גם ריכוז של כל הנושאים המבוקרים בטיפולו של המחוז 

, יקת מצב כספיבד, תקציב בלתי רגיל, תקציב רגיל: והם, )מתוך החוקים והפקודות(בשלטון המקומי 

השתתפות , תקציבי פיתוח, תקציבי איגודי ערים למיניהם, תקציבי ועדות מרחביות, הלוואות, משיכות יתר

פטור מארנונה , אדם ושכר ברשויות המקומיות-כוח, תקציבי מים וביוב, הרשויות בתקציבי איגודי הערים

מכרזים , חוזים, שירותי חירום, חצהאתרי ר, רישוי עסקים, מחיקת חובות, ארנונה, למוסדות מתנדבים

, פניות הציבור, נוהל וסמכויות, החזר הוצאות משפטיות לנבחרי ציבור, רשיונות לעיתונים, והתקשרויות

מעקב אחר פרוטוקולים של מליאת , תחומי שיפוט, תיקון ליקויים שהועלו בדוחות הביקורת השונים

ומשרדי הממשלה ) ואזוריות(ם בין רשויות מקומיות בוררויות ויישוב  סכסוכי, המועצה וקבלת החלטות

חברות כלכליות , ועדות חקירה למיניהן, פניות ודרישות לרשויות מקומיות לביצוע חובות, ואיגודי ערים

, מבקר המדינה קובע). 3/11/2003, משרד הפנים מחוז המרכז(ועדים מקומיים במועצות אזוריות , ועירוניות



 

 304

על הרשויות " אינם מפקחים פיקוח אחיד"ו" נים אינם מטפלים טיפול אחידהמחוזות של משרד הפ"כי 

  ).2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ) (למשל, בתחום מחיקת חובות(המקומיות 
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ענה הממונה על הביקורת במשרד ? )בשלטון המקומי(מה מבקרים במשרד הפנים : על השאלה  

עומס מלוות , אחוזי גבייה, גירעון, עודף( למקבלי ההחלטות מידע כספי הנמסר. 1: "כדלקמן, הפנים

מינהל ציבורי תקין . 2. 'שכר וכדו, תקציב פיתוח, באשר להחלטות על תקציב רגיל)  וליקויים מהותיים

: לא בודקים לעומק נושאים כגון. מתן הנחות בארנונה לפי דין, פי דין-עשיית מכרז על:  בקבלת החלטות

' ב' כמו בחיל האוויר יש דרג א.  זה שיבקר הממונה על המחוז–' כינוס ועדות וכדו, נכוןהאם הקוורום הוא 

 זה –פרוטוקולים ועדות . כך אנחנו מבקרים את ההתנהלות הכספית וליקויים במינהל תקין', וכו' ד' ג

ת ביקורו. 3. נושא הפרוטוקולים וקבלת ההחלטות זה נושא שאינו מבוקר לעומק. המחוז צריך לבקר

הביקורות שלנו הן כלי לקבלת החלטות של הנהלת משרד הפנים בנוגע .  חיוב אישי למשל-מיוחדות 

. וזה אני לא יודע אם נעשה, את תהליך קבלת ההחלטות ברשויות יכול לבדוק רק המחוז. לרשויות מקומיות

מיוחדת נעשתה ביקורת . באגף הביקורת לא נעשית ביקורת על תהליך קבלת החלטות ברשויות המקומיות

הקצאת קרקע , תמיכה באצטדיון כדורגל: כמו למשל, פעם אחת בכל הרשויות בה נבחנו החלטות עקרוניות

ח הרבעוני של הרשות צריך לשמש את "הדו. הבקרה צריכה להיעשות על ידי הרשות המקומית... 'וכדו

 גם מבקר הפנים אינו אך. יש מבקר פנים ברשות שצריך לעשות בקרה. מקבלי ההחלטות במשרד הפנים

שראש הרשות ידאג לבקרה על תהליך . אני כלי של הנהלת המשרד... בודק את תהליכי קבלת ההחלטות

  ). דני רייף" (קבלת ההחלטות

של האגף " נופל בין הכיסאות"שנושא תהליך קבלת ההחלטות איננו מבוקר ו, ניכר בדברים  

באמצעות אגף (כי משרד הפנים , מובהר. ות עצמןהמחוזות והרשויות המקומי, לביקורת במשרד הפנים

לא ערכו מעולם ) ונראה שגם מבקר המדינה(וגם מבקרי הפנים ברשויות המקומיות הנחקרות ) הביקורת

לא נבדק תהליך קבלת "ש, הובהר. ביקורת כלשהי על תהליך קבלת החלטה במועצת הרשויות המקומיות

אנחנו כן מבקרים הסברים בהחלטות . 'גיבוש חלופות וכדו, איסוף נתונים?  האם נעשה כראוי–החלטות 

ביחס לרשות (רים גדולים "בתב. פרויקטים מסוכנים שיכולים לערער את האיתנות של הרשות/גדולות

כדי . 'ז וכדו"לו, פירוט מימון מפורט, אנחנו מזמינים את הדרג המקצועי למחוז כדי שיספק הסברים) וגודלה

  ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (על כל רשות במחוזצריך ממונה , לבקר היטב

לרוב יודעים על . אלא רק אם ההתנהלות חוקית או לא, לא מבקרים קבלת החלטות"במשרד הפנים   

בהחלט לא מבקרים באופן שיטתי את ... אופוזיציה, תושבים, החלטות לא תקינות מתלונות של חברי מועצה

מה שמעניין , )במעקב צמוד של משרד הפנים( שבתכנית הבראה אפילו רשות. וזה בכל המחוזות, ההחלטות

שמשרד הפנים כלל , לעתים יכולות להתקבל החלטות ברשויות מקומיות. את משרד הפנים זה המצב הכספי

מתן הנחות בארנונה , החלטות בסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה(לא יכול לדעת עליהן והן מהותיות 

הבעיה היא שמשרד הפנים .  חייבות לבוא לבסוף לאישור משרד הפנים–קצאת קרקע החלטות על ה). 'וכדו

 -יכול להיות שרשות מקומית תתנהל טוב מבחינה כספית ... כשכבר נגרם הנזק, מגלה את הליקויים מאוחר

יות גם יכול לה). 'ניהול כוח אדם וכדו, בתכנון ובנייה(ואילו הניהול השוטף יהיה גרוע , לא יהיה לה גירעון

ל משרד "ומנכ). יעקב דהן" (שהתוצאות השליליות של ההחלטות והניהול הכושל ייראו רק בטווח הרחוק

,  זה צריך להיות עניין פנימי של הרשות-לא צריך לבקר תהליכי קבלת החלטות "כי , הפנים לשעבר טוען

רטית של קברניטי קבלת ההחלטות ברשות היא זכות דמוק. כולל מבקר פנימי ברשות ועדת הביקורת

ועל זה , זכותם להחליט היכן הם רוצים לשים את מרכז הכובד.  איך הם רואים את העיר קדימה–היישוב 

צריך . של הרשות' לעצמות'אפשר להיכנס יותר מדי -אי. הם צריכים לתת את הדין ביום הבחירות הבא

  ). לב-ח גדעון בר"רו" (להיכנס רק כשרואים סימנים לקטסטרופה

 - באותם מקומות בהם מחויב האישור של מועצת העיר "כי ניתן לבקר , הלת המחוזות נאמרבהנ  

קליטת עובדים , תקציבי פיתוח למשל: כשתהליך קבלת ההחלטות כולל בתוכו את נבחרי הציבור

 יש שם התייחסות -ח "בדוחות הביקורת המינהליים ושל רו. מכרזים בעלי משמעות מיוחדת, סטטוטוריים



 

 306

רגיל (תקציבים "שמבקרים , הובהר). שוקי אמרני' דר" (שלא התקבלו במועצה) רים למשל"תב (להחלטות

חוזים עם מקרקעין , כל נושא התכנון והבנייה, פטור מארנונה, מענקים, הלוואות(מקורות למימון , )ופיתוח

החלטת ל צריכה הרשות לקבל אישור משרד הפנים לאחר "לכל פעולה מהנ). השכרה, מכירה, הקצאה(

כשיש לקוי . יש בקרה שהחלטה מתקבלת לפי הקריטריונים, ל"לכל אחת מההחלטות הנ. המועצה

,  מהבקרה של משרד הפנים50% -ש", הודגש". במשרד הפנים, הוא קרוב לוודאי ייעצר אצלנו, בהחלטות

ההחלטה אנחנו בוחנים אם ... זה מחייב את הרשויות להסתכל בראייה רחבה יותר. הוא בנושא התכנון

נבחנת גם יכולת היישום של ההחלטה על , בתכנון ובנייה. עברה את התהליך התקין ואם היא לפי החוק

אנו בוחנים במחוז את ההחלטות . 'הלוואות וכדו, רים"אישור תב"נבחן ). גילה אורון"  (היבטיה הכלכליים

אם העמותה "ור מארנונה נבדק בפט). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (כדי לראות אם אושר במועצה, בפרוטוקול

  ). רוית קלפנר(" אין כאן מקום לשיקול דעת.  הקריטריונים והאם היא זכאית לתמיכה14-עומדת ב

, במשרד הפנים יש כיום את המחלקה לביקורת"כי , ביישום הפיקוח של משרד הפנים הובהר  

יש . רת ותיקון הליקוייםתפקיד המחוז הוא לבדוק את מסקנות הביקו. שמורכבת ברובה מרואי חשבון

כך שקראו את -קציני המחוז צריכים לחתום על. עוברים על החלטות המועצה. בקרה שוטפת של המחוז

אפשר להוציא ) שבה לא מיישמים את הפקודה(ברק -בבני.  ישיבות בשנה10י הפקודה צריך "עפ. הפרוטוקול

, הודגש). יוסי ברון" (שרד הפנים וכדומהל מ"יוזמים פגישה עם מנכ, מכתב לזמן את ראש העירייה למחוז

היינו צריכים שיהיה מעקב על קיום . על הרשות המקומית לקיים מינימום של עשר ישיבות מועצה בשנה"ש

קצין מחוז צריך "ש, וכן הובהר).  גילה אורון" (כ דברים כאלה מגיעים אלינו מהאופוזיציה"בד. הישיבות

כולל השתתפות , במחוז הצפון יש דיווח על פעולות המחוז. צהלהשתתף לפחות פעם בשנה בישיבות מוע

. זה מונתה ועדת חקירה-היה מצב שלא התקיימו ישיבות מועצה במשך שנה ועל, בשדרות. בישיבות מועצה

ישיבות המועצה ) יחד עם זאת. (הנוכחות של אנשי המחוז בישיבות מועצה יכולה להיות זרז לפרובוקציה

בוועדה לתכנון ולבנייה יש נציג "כי , צוין). רני פינצי" ( מתקבלות ההחלטות הקובעותאינן בהכרח הפורום בו

  ).גילה אורון" (או מביא את המידע למחוז, של המחוז שמשתתף בכל הישיבות ומעיר לפי הצורך במקום

מקבלים פרוטוקולים של הישיבות "שממונים על המחוז , באשר לעמידה בדרישות הללו נאמר

אולם . קורא את הפרוטוקולים ואמור לעלות על בעיות) קצין המחוז( הרשות המקומית במחוז והממונה על

. אנו יודעים על החלטות בנושאים חשובים. ברמה העקרונית זה כן נעשה. הוא לא עושה זאת באופן שוטף

קראים די הפרוטוקולים נ"כי , צוין). שוקי אמרני' דר" (ר את הפרוטוקול"צריכים לצרף לתב. ר חשוב"תב

: כדלקמן, קציני מחוז הבהירו בנושא זה). גילה אורון" ( הבדיקה כבר יותר דקדקנית-באישורם . ברפרוף

אני בוחן יותר את הנושאים בהיבט , ) זה עודף מלל והשמצות70%(אני לא קורא מספיק את הפרוטוקולים "

רוית " (טות בפרוטוקוליםאף אחד לא מבקר ובודק את כל ההחל). "ח בשארה עבסאוי"רו ("התקציבי

, אולי זה כתוב באיזה חוק, היום הרוב כבר לא שולחים פרוטוקולים... לא בודקים פרוטוקולים). "קלפנר

. רים למשל"מהמועצה שולחים פרוטוקולים עם החלטות על תב... אבל גם בעבר זה ודאי נשלח לגניזה

יעקב " (אלא בצורה אקראית בלבד, עמיקאבל זה לא נעשה באופן שיטתי או מ, לפעמים אני קורא אותם

קצין מחוז " (אלא רק בנושאי מקרקעין, אין לי זמן לקרוא את הפרוטוקולים שלהם"ש, וכן נאמר). דהן

הפרוטוקולים מגיעים למחוז ומועברים לממונים על : "הובהר הקושי בטיפול בפרוטוקולים). במשרד הפנים

, ת"ברשויות כמו פ.  הפרוטוקולים הם מצומצמיםברשויות קטנות. הרשות ואשר קוראים בתמצית

 מהרשויות 80% -כ.  קשה לקרוא את הפירוט וזה דורש זמן-נשלחת סטנוגרמה , רחובות, נתניה, צ"ראשל

,  מה מעניין את הרשות-אפשר ללמוד הרבה מהפרוטוקול "ש, הודגש גם" שולחות תמצית החלטות

לפי (לא אפשרו לאשר תקציב כחוק , למשל, עצה בטירהחברי מו... 'סדרי העדיפויות וכדו, הויכוחים

ל משרד הפנים "מנכ, לאור זאת. וראש העירייה הציג את התקציב וניסה להעבירו כחוק) הפרוטוקולים

  ). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (החליט לפזר את המועצה והשאיר את ראש העירייה בתפקידו
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הביקורת היא רק . אינה מספיקה) הפניםשל שמשרד (הביקורת החיצונית "ש, הובעה ההערכה

התהליך הוא . אז הממונה על המחוז בודק, ורק אם יש למישהו טענות, הפרוטוקולים נשלחים למחוז. טכנית

 250-לאור העובדה שיש כ, לא ניתן לבצע את הדבר.  נבדק רק הפרוטוקול ולא תהליך קבלת ההחלטות-טכני 

נכנסים לעובי הקורה רק אם יש בעיות פיננסיות או .  את כולןרשויות מקומיות ואין את האמצעים לבקר

 רשויות 150 - פרץ המשבר הפיננסי הגדול והיינו צריכים להיכנס ל2003בשנת . מתקבלות טענות כלשהן

 זה לא מאפשר בדיקה – רשויות 250 פרוטוקולים ברשות במהלך שנה כפול 12-כ. מקומיות שהגיעו למשבר

המחוז הוא לא חזק ואין לו מספיק כוחות . 'וי' במחוז מסמנים – בדוחות הכספיים כך גם נעשה. של המחוז

  ). לב-ח גדעון בר"רו" (לפעול בנושא

הפעילות החשובה של : "כדלקמן, שמשרד הפנים מפעיל פיקוח על הרשויות המקומיות, הובהר

ל רואה חשבון ומנהלים אנחנו מקבלים את דוחות הביקורת ש. הרשות המקומית נמצאת תחת עיננו הפקוחה

יש מגוון רחב של . ישנה ועדה לענייני ביקורת. פניות חברי מועצה, מקבלים פניות ציבור, מעקב עליהם

אנחנו מקיימים בנוסף ישיבות עבודה עם הגורמים . מקורות מידע שמאפשרים לנו לדעת מה קורה ברשות

תובים ונהלים את אופי הבקרה של לצמצם את מרכיב הפרשנות ולהבהיר בכ) אמנם(צריך . ברשויות

שגוזלים הרבה , היכולת לבדוק את קיום ישיבות המועצה מחייבת בקרה ומעקב. המחוזות על הרשויות

וזה בא גם , הנושאים נבדקים על ידי רואי החשבון. מאוד משאבים ושבאים על חשבון פעולות אחרות

הדבר לא נבחן . ואז אנחנו מתערבים בנושא, בהקיום ישי-לידיעתנו באמצעות חברי מועצה שמתלוננים על אי

כשמגלים שרשות לא מקיימת ישיבות בתדירות .  אם רשות קיימה חמש או שש ישיבות בשנה-בשגרה 

ח " קבלת דו-בקרה על הוצאות והכנסות נעשית באופן שוטף . מזמנים את ראש הרשות לבירור, הנדרשת

, למשל, במגזר הערבי"ש, צוין). שוקי אמרני' דר" (ותרבעוני ויש ישיבות שוטפות עם הרשויות המקומי

ההתערבות היא רק באם ההחלטה אינה חוקית או . התערבנו כאשר אישרו מבצע הנחות ממסים שלא כחוק

החלטה להתקשר , קבלת עובדים שלא לפי אישור משרד הפנים: כגון) משרד הפנים(ל "שלא לפי הנחיות מנכ

  ).סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (' לעמותות וכדוהקצאות קרקע, עם קבלן ללא מכרז

הרשויות המקומיות . 1948נציב העליון במדינת ישראל לא עזב בשנת "שה, מחד הובעה ההערכה

האחריות ). החינוך והרווחה, משרד הפנים(ידי הממשלה על משרדיה -עדיין מנוהלות כמו בזמן המנדט על

, האיזונים והבלמים על מדיניות העירייה... יםמוטלת על הרשות המקומית והסמכות נמצאת בירושל

היועץ המשפטי לממשלה והגורמים המקצועיים , היא באמצעות משרד הפנים', ניהול וכדו, תקציב

שנמצא , חוק הרשויות המקומיות החדש)... מהנדס העיר, גזבר, יועץ משפטי, מבקר העירייה(העירוניים 

אך גם הוסכם ). צביקה רק" (ת שמתנהלת כראוי והיא עצמאיתיכול להיות שיתן מענה לרשו, בהתהוות כרגע

או , משרד הפנים לא בודק כראוי. בקרה של משרד הפנים היא בקרה לא יעילה"שה, על רוב המרואיינים

משרד הפנים לא מבקר את ההחלטות . הבקרה של משרד הפנים חלשה מאוד). "חביב לוי" ('שיניים'שאין לו 

איציק " (לא מבקר כלל את החלטות המועצה"והוא , )ד עוזי אהרון"עו" (המתקבלות ברשות המקומית

, משרד הפנים  לא מתעמקים בבקרה"ב). עופר בוזי" (הבקרה של משרד הפנים שטחית ולא מעמיקה). "דדוש

משרד הפנים מבקר . בקרת משרד הפנים היא אפס"ש, התפישה היא). יצחק הפנר" ('אימפוטנטים'הם 

בקרה של משרד הפנים ). "אלי מויאל" (קורת השנתית של רואי החשבון החיצונייםהחלטות בעיקר בבי

כשגורם מקצועי או פוליטי (קיימת מעט ורק באותן נקודות כשהרשות מציפה את הנושא למשרד הפנים 

משרד הפנים אינו בוחן בפועל את קיומן של הישיבות . הבקרה של משרד הפנים חלשה). פונה למשרד הפנים

משרד הפנים מתערב רק אם יש פנייה מתוך . עשה בהן ולא בוחן את ההחלטות שהתקבלו בישיבותואת הנ

  ). סעדון-רמי בן" (המערכת

ד יצחק "עו"  (כמו מעלית לבית פרטי, משרד הפנים נתפס לעתים בדברים קטנים"ש, נאמר גם

למחוז במשרד הפנים . "םברשויות המקומיות מרגישים ביכולת הפיקוח המוגבלת של משרד הפני). בוכובזה
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אני לא חש שמשרד הפנים ביקר ). "אברהם טננבוים" (אין קצין מחוז. אין סמכויות מהמטה של המשרד

 –ח הכללי המפורט של משרד הפנים "הדו. ח ביקורת כזה של משרד הפנים"לא זוכר דו. החלטה כלשהי

ולכן נשלחים , לשעה הוא נמוךהתעריף . דבר שלא מאפשר לבצע בדיקה מעמיקה, מוקצה לו מעט שעות

חלקם הגדול חסר כל ניסיון ולומד במסגרת עבודתם על ). של משרד הפנים(עובדים זוטרים לבצע ביקורת 

מבצעי הביקורת לא מבינים תמיד את הנושאים אותם הם מבקרים ושאלותיהם לא . חוקים ונהלים

.  הוא מתנהג בצורה מבישה, ג כרגולטורמשרד הפנים לא מתנה). "דב כץ" (מותאמות תמיד לרשות המבוקרת

משום שהוא לא מעוניין ,  משרד הפנים מקבל את תגובת העירייה99.9% -ב. לפעמים גם לא משיב לפניות

שלו ' במגדל השן'התחושה היא שהמשרד יושב "כי , נאמר). הרצל קרן" (כנראה לריב עם ראשי העיריות

מקצועי את החובה להתמודד לבד עם הלחצים הפוליטיים הוא מטיל על הדרג ה. ועושה לעצמו עבודה קלה

" בלי להיכנס ולהתערב במקרה הצורך ולהיות עזר ליועץ המשפטי בזמן אמת, ועם החלטות סקטוריאליות

אולם זה גם גורם ,  למנוע פרצות-הכוונה טובה . משרד הפנים מציב הרבה מחסומים). "ד נילי ארז"עו(

בשביל מה בעצם צריך . מפריעים לקבלת החלטות) הביורוקרטיה(ור העיכובים עד לאיש... לעיכובים

  ). דוד חמאני" ( כדי לקבל החלטות ולבצען–? מנהלים

קיים פער , למרות שפע ההוראות וההנחיות החלות על הרשויות המקומיות: "לפי משרד הפנים

חוסר ... ל הוראות אלומהותי בין מספרן לבין יכולת השלטון המרכזי לבקר ולאכוף את יישומן בפועל ש

החלטות בלתי חוקיות אינן ניתנות לביטול : סיבה לליקוי הבא, בין היתר, הפיקוח והאכיפה מהווה

ליקוי זה ניכר בתחומים בהם החלטות בלתי חוקיות של הרשויות גורמות לשינויים בלתי הפיכים . במהירות

ניתוח ממצאי ביקורת " (צב לקדמותוובהיעדר בקרה צמודה מקוונת לא ניתן עוד להשיב את המ, בשטח

משרד הפנים אינו מקיים פיקוח "ש, גם מבקר המדינה מצביע על כך). 27' עמ, 2005, ברשויות המקומיות

והממונים , המינהל לכספים ולתקציבים, שיטתי על הרשויות המקומיות באמצעות המינהל לשלטון מקומי

העוסקות בפיקוח על , בין יחידות המטה במשרד הפניםאין התעדכנות שוטפת ודיווח הדדי .. על המחוזות

אין במשרד הפנים דרכי פעולה מגובשות לתגובה ולטיפול . וגם לא בין יחידות אלה לבין המחוזות... הרשויות

, במחוזות עוסקים בביקורת יזומה לעתים רחוקות... כל אימת שמתגלות חריגות ברשויות המקומיות

הפרוטוקולים מישיבות המועצה אינם נסקרים במחוז בשיטתיות ואין ... ותומטפלים בעיקר בתלונות שוטפ

המינהל לשלטון ולמינהל מקומי אינו מבצע פעולות פיקוח ובקרה כדי לעמוד על ... שימוש שיטתי בממצאים

דוח על הביקורת בשלטון (למעט פיקוח ובקרה בנושא שיא כוח אדם , קיומו של מינהל תקין ברשויות

  ). 440-427' עמ, 1995, המקומי

מעורב במידה מועטה בביקורת ברשויות ) במשרד הפנים(שהמחוז ", מבקר המדינה גם קובע

 54דוח שנתי , מבקר המדינה" ( בהכנת תכנית הביקורת השנתית ובמעקב אחר תיקון הליקויים–המקומיות 

 הפיקוח שלו גם בנושאים משרד הפנים לא מפעיל את סמכויות, לפי מבקר המדינה). 31' עמ, 2002לשנת ' ב

-ובאור) 2005, דוח על הביקורת בשלטון המקומי(למשל , הפעלת עמותות עירוניות וגביית אגרות, אחרים

" היה לקוי) 2002ההחלטה למחוק חובות בשנת (הפיקוח של משרד הפנים על הטיפול בחובות  "–יהודה 

למשרד הפנים "כי , ה מציין בהקשר אחרמבקר המדינ). 2007דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת (

ח שמסרו הרשויות לא נעשו על פי דרישות "מקצת אישורי הרו"וכי " אין כלים לקיים מערך בקרה מסודר"

דוח שנתי , מבקר המדינה" (ואינם מאפשרים בקרה נאותה על הוצאות, הדיווח הנהוגות במשרדי הממשלה

  ).2000לשנת '  ב50

לאור השינוי ... בקרה של משרד הפנים מתחזקת עם השנים"שה, יחד עם זאת הובעה ההערכה

יש הרבה פחות מעורבות של . במדיניות משרדי הפנים והאוצר יש הקפדה יותר מחמירה ביחס לראשי ערים

ראש . ברשות שחורגת ממנים חשב מלווה. יש מענק שנקבע מראש. שר הפנים בתקציב הרגיל של רשויות

אזי בקבלת , שילווה אותו' צל'בלי שיהיה , בקבלת החלטות' סוברני'היות העיר מבין שאם הוא רוצה ל
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האווירה הכללית . זה ריסן את קבלת ההחלטות. החלטות צריך לעבוד בתנאי תקציב מאוזן ולא לחרוג

זה מהווה לחץ על העובדים . שההתנהלות תהיה תקינה ושאין שביתות, ברשויות וגם הדרישה של הציבור

. תשלום שכר בזמן-לאורך השנים משרד הפנים לא נקט עמדה נחרצת באשר לאי... רשרוצים לקבל שכ

הם יצרו כללי . הכריז שחייבים לשלם בזמן והופעל גם החיוב האישי) רם בלניקוב(ל משרד הפנים "מנכ

כיום משרד הפנים שולט ומבקר יותר ). "מזל זרחיה" (אין כבר דלת פתוחה אצל שר הפנים. התנהגות חדשים

כי משרד הפנים איננו יכול לקיים פיקוח מלא ושניתן לעקוף את , צוין). ד הלל קורנפלד"עו" ( ההחלטותאת

בלי שמשרד הפנים אפילו , יש החלטות חשובות שניתן להעביר במועצת העיר: "הפיקוח של משרד הפנים

. 5. י עדיפויות תקציביותסדר. 4. מיתוג העיר. 3. סיווג הארנונה וחלוקתו בעיר. 2. חוקי עזר. 1: יחוש בהן

  ).צביקה רק" (הפרטת פעולות עירוניות. 6). 'השקיה וכדו, על המשמעויות של תקציב(עיר ירוקה 

החשב המלווה  הוא המבקר "ש, באשר לפיקוח של משרד הפנים באמצעות החשב המלווה הובהר

ב להשתתף בכל ישיבת יש הנחייה שלי שהוא חיי"ש, והודגש" בפועל של משרד הפנים ברשויות החלשות

החשב המלווה ברוב ", לפי הממונה על מחוז המרכז.  הנחיה זו לא מתקיימת–בפועל ). רני פינצי" (מועצה

 שבאותם מקרים שההתנהלות -אני סבור שיש מקום לחשוב על כיוון אחר . המקרים מוכיח את עצמו

במקרים . יוכפף למשרד הפניםראוי אז לשקול שגזבר הרשות , הכספית של הרשות המקומית לא תקינה

: הערה) (שוקי אמרני' דר" ( הדבר מחייב שינוי בחקיקה-אחרים ניתן למנות אדם כמפקח עוזר לגזברות 

  ).החשבים המלווים ברשויות הנחקרות מיאנו להתראיין למחקר זה

עבד כי הפיקוח של משרד הפנים איננו צריך להיבחן רק בשאלת הבקרה או הביקורת בדי, ראו לציין

אלא גם בשאלת הנחייתו ומעורבותו בשיתוף פעולה בין רשויות , על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות

בסוגייה זו מתברר כי אין מסגרת קבועה לקבלת החלטות . מקומיות לקבלת החלטות בנושאים משותפים

עקרון -קריית(כבאות וכדומה , מלבד באיגודי ערים לאיכות סביבה, משותפות לרשויות מקומיות שכנות

מ "ראשי רשויות מנהלים ביניהם לעתים מו). קיבלו החלטה על חלוקה בפינוי האשפה, למשל, ומזכרת בתיה

ומשרד הפנים יזם מינהלות לאזורי תעשיה משותפים , על חלוקה בהכנסות מארנונה מאזורי תעשיה

חד חסרה מסגרת שתקשר אולם לראשי רשויות באזור גיאוגרפי א,  חלוקה בהכנסות מארנונה–לרשויות 

כדי שתהיה מעין גורם , הם פונים לעתים באופן יזום למנהלת מפעם. ותחבר ביניהם במוקדי קבלת החלטות

בין ראשי רשויות מקומיות שכנות יש לעתים . ביוב וכדומה, בנושאים כמו רמזור משותף, מגשר ביניהם

אין "לרוב ).  יאירה דונסקוי(צמם הצלחות תוך ניסיון לנכס לע, קרובות תחרות וראייה כוחנית ועצמאית

שמתכוננים לבנות באותו אזור קרוב עם אותה אוכלוסייה שני מוקדי תעשיה , תיאום בין ראשי רשויות

אזורי שיפוט של רשויות ). שם" (למשל, גדרה ובני עייש: ושעשויים להתחרות ביניהם בעתיד, דומים

רחובות החליטה ). "למשל, גן-אביב ורמת-תל, ציונה-נסרחובות ו(מקומיות נושקים ומתחברים זה בזה 

 –אביב -וכך גם בתל) ציונה-כי היה בשטח השיפוט של נס(ציונה -להקים אזור תעשיה שהועבר לבסוף לנס

  ).שם" (גן-השטח הבנוי הועבר לרמת

כי , מעיון בדוחות הביקורת המפורטים של משרד הפנים על הרשויות המקומיות ניתן להתרשם

היא בוחנת . י הביקורת הם משרדי רואי חשבון ושהביקורת מתמקדת בעיקר בביקורת חשבונאיתמבצע

וכלל לא ) ניהוליים-ארגוניים(איננה מתייחסת כמעט להיבטים מינהליים , כספיים-היבטים תקציביים

ם בדוחות מסוימי. בבחינת הדוחות ניתן להתרשם מהיעדר אחידות ביניהם. בוחנת תהליכי קבלת החלטות

בחלק . אלא רק ציון הוועדות הקיימות, אין דיווח על מספר הישיבות של המועצה וועדותיה) למשל, שוהם(

) ארעית, רשות, חובה(בלי להבדיל ביניהן , מהדוחות נמצא אמנם פירוט הוועדות הפועלות ברשות המקומית

זאת למרות ). 32, 31 ראה נספחים(ובלי לפרט את מספר הישיבות של הוועדות או את אופי התנהלותן 

מופיעה , "ביקורת ברשויות המקומיות "–שבהנחיות המקצועיות של משרד הפנים לרואי החשבון , העובדה

). 4-'נתונים כלליים על הרשות המקומית כ', פרק א, חשבון-הנחיות מקצועיות לרואי: ראה(הנחיה כזו 
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וכי ועדות  , כנדרש בחוק, קמו ועדות חובהכי בחלק ניכר מהרשויות הנחקרות לא הו, מהדוחות ניתן להסיק

שמשרד הפנים איננו מנחה את הרשויות כנדרש ,  נראה–. החובה אינן מתכנסות בתדירות הנדרשת בחוק

גם בהתנהלותו מול הדוחות המפורטים של משרדי רואי החשבון לא . ואיננו אוכף את סמכותו בעניין זה

  .ניכרת אחידות והתעמקות

  

 מכלל המרואיינים ברשויות האיתנות מעריכים את 92.86% -ואיינים ברשויות החלשות ו מכלל המר82.22%

  ).הערכה זו גבוהה במעט בקרב הנבחרים" (חלש"הפיקוח של משרד הפנים על קבלת ההחלטות המקומיות כ

  

  "חלשות"פיקוח משרד הפנים ברשויות  4.6.3.1

  

   אור יהודה

הם בוחנים הכנסות . וזה טוב, רים"שרד הפנים בבדיקת התביש מעורבות גבוהה של מ"ש, הובאה ההערכה

פרוטוקולים נשלחים למשרד "ש, הובהר). דוד יוסף"  (יתר מצדם-ובזה יש מעורבות, מול כיסוי גירעונות

בקרה של משרד הפנים "ש, וצוין). דוד חמאני" (הבקרה שלהם היא בקרה שנתית. הפנים ולמבקר המדינה

  ).יובל אמיר" (זמה של חבר מועצהבדרך כלל באה כתוצאה מיו

החשב המלווה הוא כלי המאפשר לראש הרשות "ש, בהתייחס לפיקוח באמצעות החשב המלווה צוין

ץ של ראש רשות שלא מעז להתמודד מול גורמים אינטרסנטיים ומול "הוא מהווה מעין שכפ. לתפקד כראוי

בהגדלת גביית הארנונה , ל העירייהיהודה הביא לשיפור במצב הכספי ש-החשב המלווה באור. לחצים

הוא עזר הרבה . החשב המלווה  הוא דבר מאוד מהותי) "רני פינצי" (וצמצום ההוצאות בצורה קיצונית

זה צריך להיות פתרון קבוע בכל . וזה סייע גם לקבלת החלטות במועצה, לצוות המקצועי לקבל החלטות

הגזבר מקבל כיום עוצמה חזקה בזכות קיומו . יותחשב שאינו עובד הרשות ומאשר החלטות כספ-הרשויות 

חשב מלווה ). "ד הלל קורנפלד"עו" (ענייניים ומקצועיים, השיקולים הם רציונאליים. של החשב המלווה

היא שיבחה את שיקול . שיפרה את תהליך קבלת ההחלטה, יכולת הסינון שלו. השפיע על קבלת ההחלטות

אך הבונוס , החשב המלווה הוא אמצעי טוב). "סעדון-רמי בן" (תהדעת בקבלת ההלטות על הוצאות כספיו

כיום ראש העירייה כבול באישורי ההנחות וביכולת שלו לקבוע ממי לגבות . היחיד ממנו הוא הגברת הגבייה

אישורי הנחות על . ראש העירייה הקודם היה יותר נוח בגבייה). לפי מקורבים ומפעלי לחץ(יותר או פחות 

  ). יובל אמיר" (רייה התקבלו רק על ידוידי ראש העי

כדי , 2007ערב הבחירות במאי ,  על ידי משרד הפנים2007החשב המלווה מונה בפברואר "ש, הובהר

אבל לא משפיע , החשב המלווה מאט את הקצב: "ולפי ראש העירייה, )מזל זרחיה" (למנוע כלכלת בחירות

זה הסתדר יותר אצל דוד יוסף מאשר "ם החשב המלווה שבעבודה ע, צוין). דוד יוסף" (על קבלת ההחלטות

זה מתאים לצורת התנהלותו , חשב מלווה בתקופתו. בגלל אופיו של האחרון, עם ראשי עיר קודמים

ראש , " אישור זכות חתימה-החלפת חשב מלווה : "בדיון בנושא). ד יעקב נחום"עו" (כראש עירייה) התקינה(

ציין את ההתנהלות התקינה של העירייה בנושא ניהול התקציב , אהעירייה פרגן לחשב המלווה היוצ

  ). 12/6/08, ישיבת מועצה(שהחשב המלווה החדש יקבל את מלוא הסיוע המתבקש , והבהיר

  

  ברק-בני

, הובהר). אהרון אדלר" (ברק-יש שם סטיגמה כלפי בני, עדיין יש חשדנות אדירה במשרד הפנים"כי , צוין

רים שלא "משרד הפנים עיכב תב. ם בחצי השנה האחרונה היא חזקה מאודבקרה של משרד הפני"שה

בגלל הלחץ הפוליטי , )החשב המלווה(מלווה תוכניות הבראה , הוא מבקר קבלת הלוואות. מוצאים חן בעיניו

בוחן אם עומדים בהחלטות . הוא בוחן פעילויות של אגפים שלמים. בוחן החלטות והוצאות מתוכננות
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הלוואות ₪   מיליון 90משרד הפנים לא שחרר , בגלל שלא הסכמנו לחשב מלווה. סקר נכסיםכמו , שהתקבלו

אהרון " (בסך הכל הבקרה של משרד הפנים על קבלת ההחלטות איננה מעמיקה. מענקים₪  מיליון 30-ו

 עם יחד). הרב אלי דדון" (גבוהה יותר) של משרד הפנים(הבקרה , במהלך תוכנית ההבראה"ש, וצוין). אדלר

משתדלים לתאם מראש את ההחלטות עם משרד .  לא מרגישים שהוא מבקר-משרד הפנים "ש, זאת צוין

ד בצלאל "עו" (כדי שהמשרד לא יבקר את ההחלטות בהמשך,  בעבודה של הגזבר והדרג המקצועי-הפנים 

 מכתבי יצאו. למשל, על קיום מספר הישיבות) של משרד הפנים(פעם הייתה בקרה חזקה יותר ). "נתן

 -בבני ברק"כי , צוין). יעקב סולר" (כיום אין את זה. קיום ישיבות במועדן-התראה ממשרד הפנים על אי

  ). רוית קלפנר" (משרד הפנים שינה מספר החלטות של ועדת התמיכות כי לא עמדו בקריטריונים

יקורת קבועה שהעירייה נתונה לב, ציין ראש העירייה, "הורדת מחירים במקוואות: "בדיון בנושא

בביקורת מיוחדת של משרד ). 7/8/08, ישיבת מועצה(של משרד הפנים ולדרישה להעלות דווקא את המחיר  

היעדר פיקוח , היעדר מעקב שוטף: כגון, הועלו לקויים, הפנים בוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

דוח (החוק ועל מינהל תקין ועוד היעדר הקפדה על מילוי הוראות , מתן היתר בניגוד לתנאים, ואכיפה

  ).2006מאי , ביקורת מסכם בוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק

  

  מבשרת ציון

בהנהלת המחוז ). שוקי קלפוס" (אין תחושה של בקרה ממשרד הפנים על קבלת ההחלטות"ש, הובהר

לפני כשנה במועצה , לעומת זאת. איזו החלטה במבשרת ציון) במחוז(לא עצרנו "ש, במשרד הפנים צוין

עצר את ) אני(והמחוז . אזורית מטה יהודה הוחלט לתת פטור מארנונה לאזור תעשייה חדש שלא לפי החוק

). יעקב דהן)"  (בבית שמש(שההנחה תפגע בהם , )עירייה שכנה(הובא לידיעתי מעיריית בית שמש . ההחלטה

המלווה עצר את החלטת המועצה על הסעת החשב . 'אות קין'חשב מלווה  למועצה הוא "ש, כמו כן נאמר

 קיבלה המועצה החלטה 2009בחודש אוקטובר ). אלי מויאל" (תלמידים והנחה את אגד לא לעשות הסעות

. לאור דרישה של החשב המלווה, לצמצם את השתתפותה הגבוהה במימון בהסעות תלמידים מהישוב

כי ראש המועצה , נראה. ון משמעותי בתקציבאך גם יצרה חיסכ, ההחלטה גררה אמנם התנגדות של תושבים

, נמצא. כן בחיוב את התערבותו של החשב המלווה ואת הנחייתו לקבלת ההחלטה-והדרג המקצועי ראו על

הוחלט לאשר חריגה ) בתקופת כהונתו של כרמי גילון (11/7/06כי בישיבת מליאת המועצה בתאריך 

ל משרד הפנים הודיע כי "מנכ. ם סרב לקבל את ההחלטהאולם משרד הפני, 2006בארנונה לשנת ) מצומצמת(

משום שרשות מקומית המצויה במסגרת תוכנית הבראה איננה זכאית , הוא דוחה את בקשת המועצה

  ).14/9/2006, זמן מבשרת(להפחתה כזו 

  

  "איתנות"פיקוח משרד הפנים ברשויות  4.6.3.2

  

  ציונה-נס

. מערכת קבלת ההחלטות שלו לא נכונה לדעתי.  גוף ביקורתמשרד הפנים הפך להיות: "לפי ראש העירייה

כל ההחלטות של משרד הפנים מתייחסות לרשויות . הם לא בוחנים את הרשויות לאור הישגים וביצועים

: התערבות של משרד הפנים באה לידי ביטוי כך. הרשויות המוצלחות משלמות יותר. נכשלות ולא מצליחות

 15 -לא היה לי פעם אחת ב. בהצעת חוקי עזר. 2. יורוקרטיה שם מתערבת המון הב–בתכניות בניין עיר . 1

לא  "-בקרה של משרד הפנים ). יוסי שבו" (שהם העירו על איזו החלטה מהפרוטוקול, השנים שאני בתפקיד

עמיקם " (והבקרה מתבצעת רק אם יש תלונה או פנייה של חבר מועצה, אין בקרה יזומה. מרגישים אותה

). סמדר אהרוני" (הוא איננו מבצע את תפקידו ולפעמים מזיק. בקרה של משרד הפנים נמוכה מאוד"). נגר

ברצון לקבל אישור ממשרד , בקרה של משרד הפנים נובעת לעתים מיוזמה מקומית של העירייה"ש, צוין
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: גבוההבקרה של משרד הפנים היא "ש, והובאה גם ההערכה). גידי טביב" (הפנים בתחומי פעולה שונים

 הם לא יכולים לבוא -ביקורת משרד הפנים "ש, הובהר). רינה קטיף" (ביקורות שנתיות ולאור פניות תושבים

בביקורת הפנים בוחנים גם . העומק בביקורת הפנים הוא רב יותר. במקום מבקר הפנים ברשות המקומית

מבקרים גם ). תן ההנחותבוחנים קריטריונים למ(כמו מתן הנחות לעובד הרשות , החלטות של המועצה

בגלל שהפקידות , ביקורת המשרד גבוהה יחסית.  התחלת עבודה לפני אישור משרד הפנים–רים "תב

מייחסים חשיבות גבוהה למשרד הפנים ומשתפים אותו בצורה יזומה ) כמדיניות(הבכירה וראש העירייה 

  ). שלמה אליהו" (בהחלטות

ראש העירייה מינה יועץ אישי בלי מכרז )  לערך2006ת בשנ(, ציונה-בנס: "לפי אנשי משרד הפנים

ראינו את זה בפרוטוקול והנושא . הפנה בכתב את תשומת הלב של המחוז) ראש האופוזיציה(ורמי יהב 

סמי תלאוי  ונשאת " (ראש העירייה תיקן את החלטתו, כתוצאה מכך. י המחוז לוועדה לחיוב אישי"הועבר ע

  ").יחיוב איש"ראה להלן ב) (כיוף

  

  נתניה

למרות . שלושה-בשיחות טלפון ובפגישות פעם בחודשיים. רים"משרד הפנים שואל שאלות על תב"כי , צוין

לבניית (נאלצנו להסביר את תהליך קבלת האשראי , שהעירייה איתנה והבנקים ששים לתת לה אשראי

למליאת ) ₪ מיליון 100 על סך(לפני הבאת האישור , למחוז ולנציגי משרד הפנים בירושלים) האצטדיון

הביורוקרטיה של . לא ניתן לקבל אשראי כלשהו מבנק לפני קבלת אישור משרד הפנים והאוצר. המועצה

אולם זה לא מצביע על עומק על , היא מכבידה ומיותרת. משרד הפנים מאוד דומיננטית בגיבוש החלטות

עירית " ( יש ביורוקרטיה–ין בקרה א. התחושה שלא חשים בבקרה הדוקה על החלטות של המועצה. הבקרה

. את חוק מכירת החזיר, למשל,  זה עצר-השאלות והבירורים של משרד הפנים ). "עדנה קייקוב, אביבי

והמשרד בירושלים , לא מרגישים את הפיקוח של הממונה על המחוז על החלטות המועצה, בפועל) אולם(

). ד נילי ארז"עו" (עים מאוד לאט ומעכבים הליכיםהאישורים הנדרשים ממשרד הפנים מגי. מגיב מאוד לאט

אדם חייב להיות מוגש למשרד -אדם ושיא כוח-כל תקן כוח. ר חייב לעבור אישור משרד הפנים"כל תב"

" גם הדין וחשבון השנתי בביקורת משרד הפנים. כולל הממונה על השכר באוצר, הפנים בכל תחילת שנה

העירייה החלה בביצוע ", 2007ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת ח "לפי דו, יחד עם זאת). צביקה רק(

לא מרגישים את "ש, לעומת זאת צוין". ח לפני קבלת אישור משרד הפנים"ש) אלף (2,344רים בסך "שני תב

הוא כן מבקר בצורה שאני צריך את .  הוא לא מבקר את ההחלטות של המועצה–הבקרה של משרד הפנים 

יכולות להיות החלטות קרדינליות ליישוב שהתקבלו במועצת העיר ולא יזכו . אשר מר"אישורו לכל תב

אישור משרד הפנים הוא להחלטות . רק משום שאין בהן היבט תקציבי, להתייחסות של משרד הפנים

בהתנהלותה של העירייה מול ). צביקה רק" (שינוי יעוד, הקצאות קרקע, תקציב רגיש, ר"תב: בנושאים

  ).מוניק בניסטי" (הפרוטוקולים של ישיבות המועצה מופצים לממונה על המחוז",ין שמשרד הפנים צו

, הובעה ההערכה, באשר לפיקוח של משרד הפנים על החלטות כספיות המחייבות את העירייה

אל תעשה לי עבודה ואל תבלבל לי את 'רק , משרד הפנים מוכן לאשר כל הלוואה שהרשות תבקש"ש

השיפור התקציבי . ₪ מיליון 480 -ל₪  מיליון 200 - הגדילה את החובות העירוניים מראש העירייה... 'המוח

משרד הפנים . אך משרד הפנים לא מתערב כלל בנושא, החזר ההלוואות הוא מאוד גבוה. הוא לטווח הקצר

נהל לדברי מנהל המי). ד שלמה רוזנווסר"עו" ( נותן לרשויות לקחת הלוואות בלי פיקוח–' בורח מאחריות'

הוא מאשר . משרד הפנים מאשר כל הלוואה שהרשות המקומית נוטלת: "לשלטון מקומי במשרד הפנים

, כל עוד העירייה עומדת בכך.  מהתקציב8%ופרעון מלוות בגובה של ,  מהתקציב70%לקיחת הלוואה בגובה 

  ). רני פינצי" (למשרד הפנים אין בעיה עם הנושא
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  שוהם

. אין להם לדעתי את המשאבים והיכולת לבחון את הנושא. ר את ההחלטותמשרד הפנים לא מבק"ש, צוין

). גיל לבנה" (הבקרה שלהם בוחנת עבודה לפי תהליך וחוק. זה לא נכון שתהיה להם את יכולת הבקרה

... פי תלונה של חברת האופוזיציה-אלא בצורה זניחה ועל, משרד הפנים לא מפעיל בקרה על החלטות"

שוהם נחשבת רשות . כי הם יודעים שלא צריך לעשות זאת בשוהם, דקים את ההחלטותבמשרד הפנים לא בו

משרד ). "צביקה הוכמן" למעט בקרה פורמאלית רגילה, ולכן אולי מרגישים שאין צורך בבקרה, חזקה

לממונה על המחוז נשלחים "ש, הובהר). ישראל בוכריץ" (הביקורת שלו לא מעמיקה. הפנים די סומך עלינו

) לא בשכר(פעם אחת הוא התערב בהחלטה על מינוי סגן . קולים של ישיבות המועצה באופן קבועפרוטו

כי אנחנו ,  הבקרה שלו חלשה-משרד הפנים "ש, והובאה התפישה). מתניהו אנגלמן" (וביקש לקבל תשובה

ת רואי חשבון דוח ביקור, יחד עם זאת). דפנה רענן כהן" (עושים דברים בקצב מהיר מדי בשביל שיוכלו לבקר

המועצה "וש" המועצה החלה בביצוע שישה תקציבים בלתי רגילים לפני אישור משרד הפנים"ש, קובע

מקרן עבודות פיתוח לכיסוי גירעונות בתקציבים בלתי רגילים סופיים ללא ₪  אלפי 1,936העבירה סך של 

חברות שבשליטת המועצה לא  של 2004דוחות כספיים לשנת  "–וכן ". אישור משרד הפנים ומליאת המועצה

  ). 313עמוד , 2005דוח ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות לשנת " (הובאו לדיון במליאת המועצה

  

  החיוב האישי והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות  4.6.3.3

ן משמעית על מקבלי ההחלטות בשלטו-החיוב האישי השפיע בצורה חד, לפי מנהלים בכירים במשרד הפנים

זה הדבר שהכי מציק לראשי הרשויות . אנשים קצת יותר נזהרים, חיוב אישי מפחיד מאוד. "המקומי

הם נזהרים ). קים'וזה שלא יחתמו על צ(זה מה שהפריע לראשי הרשויות בחוק העיריות החדש . המקומיות

, ר נזהרים לנפשםהגזברים יות", לאור החיוב האישי). רני פינצי" (היום לגרום להוצאות מיותרות ברשות

הם יותר ערניים להשלכות של .  גם על הפוליטיקאים-וכשהם חוששים יותר זה משליך על המערכת כולה 

זה . חיוב אישי מלחיץ את כולם). "גילה אורון" (ההחלטות ויותר זהירים מקבלת החלטות ללא ייעוץ משפטי

כי אסור להשתמש בו -אם,  כלי מאוד חשובחיוב אישי זהו). "דני רייף"  (כרטיס אדום שהגזבר יכול להניף

ראשי העיר יותר ויותר מפחדים לקבל . ניתן רק לאיים בו. אלא במקרים מאוד מיוחדים, באופן קל ושוטף

יותר גזברים מתייעצים אתנו יותר ומגבים את ההחלטות . החלטות שעלולות להביא אותם לחיוב אישי

כולם . החיוב האישי השפיע). "יוסי ברון" ה יותר קלהכשפעלו אז בצור, יותר מבעבר. בייעוץ משפטי

אנשים מחפשים בסיס חוקי וחוות דעת משפטית . אבל הדבר הכניס את כל הרשויות לפחד, מקטרים על זה

משרד הפנים מחזיר . לעתים מעכבים החלטות ומבקשים חוות דעת של משרד הפנים. לפני קבלת ההחלטה

וכך , הם יותר שקולים בקבלת ההחלטות. ראשי רשויות מפחדים. את הנושא לחוות דעת משפטית ברשות

י חוק ומבקשים "הם צריכים לעבוד עפ, מחד. אשר נמצאים בין הפטיש לסדן, גם הגורמים המקצועיים

אחרי שהתקבלה , לעתים. ומאידך הם צריכים לספק את ראש הרשות, לעתים גם מכתב גיבוי ממשרד הפנים

את ). "רוית קלפנר" ( המקצוע בעקיפין למחוז כדי שיעצור ויבטל את ההחלטהפונים אנשי, החלטה במועצה

הרגישות של . בהן יש יותר עורכי דין ואנשים מלומדים, החיוב האישי אני מרגיש יותר ברשויות החזקות

בעיקר , אנשי המקצוע חוששים יותר ומתייעצים עם המחוז טרם קבלת החלטות. האוכלוסייה יותר גבוהה

  ). ח בשארה עבסאוי"רו ("גזברים

כמעט (ועדות הנחות הפסיקו להתכנס בכמה רשויות "בגלל החיוב האישי , לפי אנשי משרד הפנים

גזברים מתייעצים יותר עם המחוז במהלכים שהם מתכננים . בשלוש השנים האחרונות) בכל המגזר הערבי

₪  אלף 17שילם , למשל, ת"יית פראש עיר(ברשויות נזהרים יותר בקבלת עובדים ובחריגות שכר . לעשות

 55 -חויב ב, למשל, הגזבר באלעד. הם בחזית. הדרג המקצועי חושש מהנושא יותר). מכספו על קבלת עובדים
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כי לאור , צוין). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (שלא באמצעות מכרז, י ראש המועצה"על קבלת עובד ע₪ אלף 

כי זה נמשך זמן רב , התהליך אינו אפקטיבי היום) אך. (ראנשים התחילו לפחד ולחשוש יות"החיוב האישי 

את היחידה לחיוב אישי : "לשעבר, לפי מנהל האגף לביקורת). לב-ח גדעון בר"רו" (ל במשרד מתחלף"והמנכ

והיא מביאה להטלת , היא מטפלת באותם מקרים בהם מסתבר שהייתה הוצאה שלא כדין. 2002-הקמתי ב

זה ) במובן זה(מרכיב נוסף שמשפיע . שהחליטו להוציא כספים שלא כדיןחיוב אישי על אותם האנשים 

  ). שוקי אמרני' דר" (הפיקוח והשקיפות הציבורית

החיוב האישי של חברי המועצה העלה את כוחו של ", להערכתם של בכירים ברשויות המקומיות

הוא בודק . של חיוב אישי' תהמסננ'ראש העירייה לא מבצע שום צעד מבלי לעבור את , כיום. הדרג המקצועי

ראשי רשויות . מה שהכניס את המהפכה בל הרשויות זה החיוב האישי. ובוחן כל פעולה שהוא נדרש לה

). ד הלל קורנפלד"עו" (התחילו להיות זהירים ולהקשיב לחוות הדעת של הגורמים המקצועיים בעיריות

זה עזר לפקידות .  חברי המועצה-ליטיקאים חיוב אישי עזר לפקידים הבכירים ומיתן את הלחצים של הפו"

 זהו דבר טוב לראש -חיוב אישי כן השפיע ). "שושנה גולדפינגר" (הבכירה לעמוד בלחצים של הפוליטיקאים

חיוב ). "הרב יעקב אשר" (אשר מפנים את תשומת ליבו של ראש העיר בעת הצורך, העיר ולאנשי המקצוע

' להשתולל' הוא יוצר מסגרת כדי לא -יקציה בקבלת ההחלטות בכך שהוא נותן עוד אינד, אישי השפיע

למרות , זהו כלי טוב, החיוב האישי נותן כיוון למקבלי ההחלטות. בקבלת ההחלטות ובהתחייבויות כספיות

נתן . החיוב האישי הגדיל את גורם הפחד). "הרב פנחס צברי" (שחברי המועצה לא מדברים על זה הרבה

ונותן להם אפשרות קלה יותר מבעבר לתת תשובות , רמים בפקידות הבכירהמעטה ביטחון למספר גו

הדברים נבדקים היום יותר . הוא הגביר את המודעות לעמידה בחוק. לבקשות שונות ולהחלטות מתבקשות

זה שיפר את קבלת , מחד. אנשים פוחדים מהנושא. רמת ההקפדה עלתה. מבעבר ונבחנים יותר לעומק

החיוב האישי  קיים "ש, צוין גם). דב כץ" (ההחלטות הן יותר זהירות. יכב את קבלתןאולם גם ע, ההחלטות

ואם ההחלטה הייתה . כי אם החלטה מתקבלת בצורה פסולה יש חוק המטפל בנושא, אוטומטית בעצם

  ).דוד חמאני" (אז החברים לא אשמים, )בתנאי שמשרד הפנים יאשר(מוטעית בתמימות 

כולם תופסים . החיוב האישי גורם נזק קשה: "כגון, מתמקדת בכמה היבטים הביקורת על החיוב האישי

ד יצחק "עו" (זה יצר שיתוק במובן מסוים. חברי מועצה יותר הססניים בקבלת החלטות. 'רגליים קרות'

שקבע מעצורים והפך אנשים למאוד הססניים בקבלת ההחלטות , החיוב האישי השפיע בכך). "בוכובזה

המטרה הייתה שכל גורם . בצורה פיראטית ולא נאותה, יוב אישי עובדת בחוסר שקיפותהיחידה לח. שלהם

מן הראוי שהעקרונות של . רלוונטי יקבל החלטות נכונות ויעבוד ללא שחיתות ובלי שייצאו כספים שלא כדין

ם על שומרי איננו מגן ג: נוהל חיוב אישי). "ד נילי ארז"עו" (הוועדה לחיוב אישי והחלטותיה יהיו שקופים

ד "עו" (להתריע על חיוב אישי גם אצל יועצים משפטיים, החליטה לאחרונה, ועדת זיילר לחיוב אישי. הסף

המערכת של . מרגישים שהחשש מחיוב אישי משבש שיקול דעת נכוון. חיוב אישי השפיעה לרעה). "נילי ארז

היא גם לא מתחשבת .  כוללתהיא לא מבחינה שיש בהחלטה מקצועית ראייה. חיוב אישי היא עיוורת

הפקידות הבכירה עובדת בצורה עניינית . התחושה היא שצריכים להצטדק. בהיקפי העבודה ברשות

אני לא מאחלת לשום . יכולה להוביל לחיוב אישי, ולכן יש חשש שגם טעות שנעשתה בתום לב, ומקצועית

היו גזברים . עיון היה מערכת של הפחדהכל יום ה, בכנס גזברים בנושא הזה). את הנושא הזה(עובד ציבור 

פי חוק -זה ודאי חיובי ברשויות שלא  מתנהלות על. זה כובל ידיים, קשה לעבוד. 'בואו נתפטר'שקמו ואמרו 

. ידי משרד הפנים-זה לא רלוונטי ברשויות שמתנהלות בצורה תקינה ומוגדרות ככאלה על. פי הנוהל-ועל

היועצת . אדם בניקיון-עצת המשפטית להאריך חוזה עם עובדי כוחהתקבלה חוות דעת של היו תקווה-בפתח

במערכת של חיוב אישי לא ניתנת התראה להקפיד יותר . המשפטית זומנה לשימוע בוועדה לחיוב אישי

באשר להתנהגות טובה , אין בחינה בוועדה. אלא מתקבלות החלטות להפעלת החיוב האישי או לא, בעתיד

בעצם כינוס הוועדה יש כאילו . ההתנהלות שם היא לא דיסקרטית. דה בעברשל הגורמים הנבחנים על י
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של חיוב אישי מונף על ' שוט'שחברי מועצה אינם מוטרדים אם ה, התחושה היא. הטלת אשמה מלכתחילה

מונף בראש ובראשונה על הדרג ' השוט'בעיר גדולה . מהנדס או יועץ משפטי, גזבר, ראשם של ראש העירייה

של ' כלבי שמירה'ידי היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים ל-גזברי העירייה הפכו על. כירהמקצועי הב

  ).עדנה קייקוב, עירית אביבי) (ושל תהליכי קבלת ההחלטות" (הנהלים

  

  והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות" חלשות"חיוב אישי ברשויות   4.6.3.3.1

  

   אור יהודה

₪  מליון 8 -כובזה ועל חברי המועצה יש המלצה לחיוב אישי על סך כבו) ראש העירייה הקודם(על "ש, נמסר

ניתן ... בגין החלטה שהתקבלה בקדנציה קודמת, ₪ אלף 250עד ₪  אלף 40 -ועל חברי המועצה כ, )לבוכובזה(

' קינגסטון'מ עם משרד הפנים למחוק חוב ארנונה לחמש שנים לאולמי "ייפוי כוח לראש העירייה לנהל מו

ההחלטה התקבלה בלי נוכחות יועץ ... למשפחת משיח) כ"סה₪  מלון 17-כ(מיליוני שקלים בסך כמה 

יהודה -את ישיבות המועצה וההחלטות של מועצת העיר אור"ש, הובעה ההערכה). ננה חן" (משפטי בדיון

חרי וא) 2002(' וכדו' משיח, ' ההחלטות סביב עמותות-עד לפרשת החיוב האישי : אפשר לחלק לשתי תקופות

דווקא ברמה -חברי המועצה הפכו להיות מחושבים הרבה יותר לאו, לאחר החיוב האישי. החיוב האישי

יש לי ביקורת גדולה מאוד כלפי . אלא ברמה המשפטית וברמת האחריות שלהם לכל החלטה, העניינית

מועצה דנים חברי ה. הוא מסרס את עבודת מועצת העיר ואת החלטותיה. משרד הפנים בנושא החיוב האישי

 80%? האם ההחלטה יכולה לגרור אחריה חיוב אישי או לא: והדיון העיקרי הוא, דיון מאוד צר בהחלטות

וכיום חברי המועצה ? האם ההחלטה גוררת חיוב אישי: מהשאלות של חברי המועצה סובבות סביב הנושא

  ). עופר בוזי" (דורשים את נוכחותו של היועץ המשפטי בישיבות

' טראומת'מאז ). על קבלת ההחלטות בעירייה(משמעי -חיוב האישי השפיע באופן חד"שה, הובהר

זו פעם ראשונה שחברי מועצה ובעלי תפקידים אחרים חשו , )ח זיילר"ודו' משיח'החלטת (החיוב האישי 

, הם נאלצו להתמודד עם משהו שאולי לא חשבו בעבר. שהחלטות שלהם יכולות להוביל לסנקציות כלפיהם

החברים , כמעט ובכל החלטה בישיבת מועצת עיר. כים לבוא ולטעון טענות על דרך קבלת ההחלטותשצרי

הכל רק לאחר . כך המשיכו בדיון השוטף-ורק אחר, קפצו ושאלו את היועץ המשפטי אם יש סכנת חיוב אישי

שנעשית סברנו שכל החלטה .  החיוב האישי-עד היום זה נמצא ברקע . שעברו את משוכת החיוב האישי

לא מצופה מחבר מועצה לשקול , ובמיוחד אם ההחלטות מותנות באישורים של גורמים מוסמכים, בתום לב

הם הסתמכו על . הכניס פן חדש בחשיבה של חברי המועצה) 'משיח'החלטת (ח זיילר "דו. שיקולים נוספים

או , משפטי אומר את דברוהייתה מחליטה אחרת אם היה היועץ ה'ועדת זיילר : לפיה, ח זיילר"האמרה בדו

" דבר שבפועל לא התקיים בישיבה ההיא ובהרבה ישיבות אחרות. 'אפילו מספיק אם היה נוכח בישיבה

  ). ד יעקב נחום"עו(

החיוב האישי . "יהודה השפיע מאוד על מקבלי ההחלטות-שהחיוב האישי באור, הדעה הרווחת היא

. אנשים יותר פוחדים היום. 'מקדם היסטריה'מהווה זה ,  גרם להם לרתיעה-שינה אצל מקבלי ההחלטות 

נבחרי ציבור מבקשים התייחסות של היועץ משפטי לפני קבלת ההחלטה ובוחנים אם זה יכול לגרור אותם 

הם , אם יש בנושא מסוים חשש בקרב מקבלי החלטות על מימוש חיוב אישי). "דוד יוסף"  (לחיוב אישי

כל עוד יש מקום שהחיוב האישי יופנה . י השפיע על קבלת ההחלטותהחיוב האיש. נזהרים והססנים יותר

חיוב אישי ). "סעדון-רמי בן" (זה משפיע ועומד ברקע הדיון ותהליך קבלת ההחלטות, כלפי מקבל ההחלטה

. בכל נושא שקשור בהנחות ממסים היועץ המשפטי נשאל שאלות ומבקשים ממנו הבהרות. השפיע מאוד

אבל ברגע שהיועץ המשפטי תומך .  טורח להזכיר בכל נושא אם יש חשש לחיוב אישיראש העירייה, מצד שני

  ).ליאת שוחט" ( מועבר עליו נטל האחריות-אז סומכים עליו , ומאשר
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התקופה ההיא הייתה יותר . משרד הפנים הלך מקיצוניות לקיצוניות"ש,  הובאה התפישה

זה מפריע . עכשיו יש עודף רגולציה. ות מוגזמתאולם כיום את החיוב האישי לקחו לקיצוני', מופקרת'

כדי להסביר למשרד הפנים מדוע לא מתחייב מכרז בנושא ₪  אלף 20הוצאתי לאחרונה  . לקבלת ההחלטות

כשמישהו נבחר לעבודה צריך . משרד הפנים מקשה בלי טעם על מקבלי ההחלטות). ד"עלות העו(מסוים 

מתן היתר להפעלת צהרון : "בדיון בנושא). יובל אמיר" (משרד הפנים לאפשר לו לעבוד בתוך המסגרת

, מה שמעניין אותנו זה ההיבט המשפטי: "הבהיר ראש העירייה  להורים שנכחו בישיבה, "'שיזף'ס "בבי

  ).   19/5/08, ישיבת מועצה" (אנחנו כבר נכוונו בחיובים אישיים

  

  ברק-בני

אברהם " (אופן קבוע עם יועץ משפטי בכל החלטהראש העירייה עובד ב"שבעקבות החיוב האישי , הובהר

כיום בוחנים כל דבר לפני קבלת . הוא יותר זהיר, לאור החיוב האישי, תהליך קבלת ההחלטות). "טננבוים

זה תירוץ שניתן להשתמש בו מול . כנגד לחצים פוליטיים, משתמש בזה ככלי ניהולי, אני כגזבר. ההחלטה

ראש העירייה מאוד מפחד . לא מודעים כמעט לנושא,  חברי המועצה-הפוליטיקאים . לחצים פוליטיים

חיוב אישי ). "אהרון אדלר" (אשר מאוד מודע לנושא, של ראש העירייה' כלב השמירה'אני בעצם . מהנושא

אנחנו רואים את צרכי התושבים ואנחנו צריכים למצוא את . אני חבר בוועדה לתכנון ולבניה. כן השפיע

לבין החוק שלא ,  הרצון לעזור למשפחות להרחיב את הדיור- משפחות ברוכות ילדים האיזון בין צרכי

אני מסתכל על הדברים לפי . אבל לא מכתיב את ההחלטות שלנו, החיוב האישי נמצא באוויר. מאפשר זאת

  ). הרב אלי דדון" (החוק

ים על הדרג סומכ', לפי הספר'מנסים לעבוד . מדברים מעט"שעל החיוב האישי , מאידך צוין

). בינסקי'יעקב וירז" (ואנשים מבינים את חשיבות הדבר, המקצועי ויש רצון אצל כולם להבריא את העיר

הדרג הפוליטי מנסה לקבל כיסוי מקצועי . הנבחרים אינם מודעים לנושא. חיוב אישי לא השפיע מספיק"

החיוב האישי לא השפיע ). ררחל שרמ)" (מחיוב אישי-בריחה מאחריות אישית(להחלטות שקשורות בכסף 

חברי מועצה לא הושפעו מהחיוב האישי ואין לכך מודעות ). "הרב נתן צבי הכהן" (לא נמצא בחלל האוויר"ו

משרד הפנים צריך לשלוח לכל . לא מרגישים בזה, חיוב אישי לא השפיע). "יעקב סולר" (אצל חברי המועצה

  ).ד בצלאל נתן"עו" (למען יראו וייראו, י מועצהחברי המועצה נתונים על הפעלת חיוב אישי של חבר

  

  מבשרת ציון

לעומת זאת הובאה ). חביב לוי" (לא מרגיש בהשפעה. אישי לא השפיע על חברי המועצה-חיוב"ש, מחד נאמר

הגזבר וראש , כל החלטה שמתקבלת.  נראה לי שכן השפיע על קבלת החלטות-חיוב אישי "ש, ההערכה

למרות שלאחרונה כל , ל"הדבר הובהר גם בחוזר מנכ. תחשבים כיום בחיוב האישימ) במבשרת ציון(המועצה 

הדבר בא לידי ביטוי בהרבה שאלות המופנות על ידי . חבר מועצה יכול להיות מחויב גם הוא בחיוב אישי

חברי המועצה יותר . בעיקר בשאלות האם מותר או לא מותר לקבל את ההחלטה, חברי מועצה לגזברים

כי , החיוב האישי במבשרת ציון השפיע מעט מאוד"ש, הובהר). יעקב דהן"  (ם בהתבטאויות שלהםזהירים ג

והיום יש הקפדה שלי , פי נהלים של משרד הפנים-היום העבודה היא על. בשנתיים האחרונות יש חשב מלווה

, הקפדנייםקבלת ההחלטות הכספיות נעשית כיום במסגרת הנהלים . כגזבר והקפדת יתר של החשב המלווה

  ).ניר גולן" (חברי המועצה כמעט ולא מודעים לחיוב האישי. מה שמצמצם את הסיכוי להפעיל חיוב אישי

  

  חיוב אישי ברשויות איתנות והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות  4.6.3.3.2

  

  ציונה-נס



 

 317

"  לא שמעתי על זה- חיוב אישי. "על השפעת החיוב האישי היו חברי מועצה שבתחילה לא זכרו אפילו מה זה

כך מודעים -ציונה לא כל-חברי מועצה בנס. זה לא הודגש בפנינו. אני לא מרגישה את זה). "יעקב חורש(

" שמעתי כמה חברי מועצה שקצת יראים מהעניין). "דליה אלירז" (רק מזכירים את זה מדי פעם, לנושא

העיר מתנהלת .  אם יש לזה השפעה ישירה לא יודעת-החיוב האישי "ש, והובאה גם הערכה). סמדר אהרוני(

אך יחד עם זאת הבהירו במנהיגות ). חיה יהל" (אולי ברקע הכללי. אז זה פחות נמצא ברקע, בצורה מאוזנת

אני לא זז בלי היועצת המשפטית ואני מרגיש שגם חברי המועצה .  ברור שמשפיע-חיוב אישי "ש, המקומית

לעתים אתה נמנע מלקבל . משפיע על קבלת ההחלטות"יוב האישי הח). שחר רובין" (האחרים מרגישים כך

  ). יוסי שבו" (בגלל החשש מחיוב אישי, גם אם זו החלטה טובה, החלטה

אנשים שומרים על הכללים וחוששים להיות מבוקרים כמי "ש, השפעת החיוב האישי היא בכך

חברי מועצה לא . מסגרת הכלליםאנשים מעדיפים להיות ב. מעבר לחשש מתשלום אישי, שעבר על הכללים

ד שאול "עו" (זה אמצעי הרתעה טוב מאוד. כאשר הנושא עולה', פיק ברכים'אבל מקבלים , כך מודעים-כל

זהו . 'התחלקויות'זה בלם הרבה . זה מחייב לחשוב פעמיים. אני חסיד הגישה של החיוב האישי). "רומנו

שי המקצוע חוששים לקבל החלטות מוטעות ובוחנים כל חברי המועצה ואנ, ראש העירייה. פטנט פשוט ויעיל

שיקול הדעת וההתמודדות עם הנושאים הם ', עלה על השולחן'ברגע שהחיוב האישי . נושא כמה פעמים

ראש העירייה תמיד .  זה מהווה דבר חיובי-חיוב אישי "ש, הובעה התפישה). עמיקם נגר" (מעמיקים יותר

יש תחושה שהחיוב האישי קיים ). "שלמה אליהו" (ספר פעמים בעירייהאך הדבר הוזכר מ, פועל לפי החוק

). יהודה-דורית בן" (כי המערכת צריכה לעבוד בצורה מסודרת, וזה לדעתי טוב, ברקע של קבלת ההחלטות

, כאן לא מרגישים את זה אצל חברי המועצה. חיוב אישי גורם למידת זהירות נוספת של מקבלי ההחלטות"

  ). רינה קטיף" (הנושא לא עלה בישיבות מועצה.  אצל ראש העירייה ואצל הפקידים הבכיריםאך כן מרגישים

כי -אם. חרב החיוב האישי הצליחה לחלחל בקרב מקבלי ההחלטות ומהווה גורם הרתעה"ש, הובהר

. משום שלקחו את הנושא קצת רחוק מדי,  יש בזה אפקט מטוטלת–הדרך בה הנוהל הזה גובש ומומש 

גם אם לא תמיד זו , רק כדי לא להיות חשופים לחיוב אישי, צעו נוהל פורמאלי בקבלת ההחלטותלעתים יב

כל הגורמים בשרשרת של מקבלי ההחלטות מעדיפים לעתים להצדיק את הנוהל ולא את . הדרך המיטבית

נגד אולי כי יש פחות תיקים . אולם חברי המועצה פחות מושפעים מכך, המערכת היא נוקשה מדי. המהות

כי הם מתרשמים שהחיוב האישי נועד יותר כדי לשרת , נראה). מלבד ראש העירייה וסגנו(חברי המועצה 

ואנחנו מסבירים לחברי המועצה שקבלת החלטה לא , הנושא הזה עולה מדי פעם. התקפות על ראש העירייה

, ר על הדרג הניהוליחברי המועצה יכולים להיות נסמכים יות. חוקית חושפת אותם להליך של חיוב אישי

, כן-אנחנו דואגים על. שמביא את הדברים מוכנים להחלטה ולוקח על עצמו את האחריות המקצועית

וכשזה מגיע לחברי המועצה הנושא כבר נבחן וחוות , שההחלטות שלנו יהיו מעוגנות היטב בהוראות הדין

מקצועי הוא מספיק אחראי חברי המועצה מודעים ומורגלים שאצלנו הדרג ה. הדעת תומכות בהחלטה

וברור שההחלטה לא יכולה , הבעייתיות בהחלטות מוצגת לחברי המועצה טרם קבלתן. בגיבוש ההחלטה

והחלטות נסמכות על ההמלצות , כל ההמלצות שלי מאושרות בסופו של דבר במליאה. חוקית-להיות בלתי

  ). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (שלי כיועצת משפטית

על כל שטות אתה יכול להיכנס . החיוב האישי הופך להיות יותר ויותר מעיק"ש, צייןגזבר העירייה 

נראה כאילו שהממשלה עושה הכל . ולכן האטרקטיביות של להיות בכיר בעירייה קטנה, לסחרור משפטי

.  השפיע מאוד-חיוב אישי "ציונה -בנס, לפי משרד הפנים). גידי טביב" (לבריחת עובדים טובים מהמערכת

אנשים נרתעים . ראש העירייה תיקן ופרסם מכרז לתפקיד יועץ אישי, ציונה למשל-בנס. גורם הזה מרתיעה

ציונה בנושא -כי הוועדה לחיוב אישי דנה בעניינה של נס, ראוי לציין). סמי תלאוי  ונשאת כיוף" (מחיוב אישי

ת הדעת המשפטית שראש שבהסתמך על חוו, הוועדה טענה. קיום מכרז לתפקיד עוזר ראש העירייה-אי

יש לתת משקל רב לעובדה ", גם אם לא תאמה את חוות הדעת של משרד הפנים, פיה-העירייה קיבל ופעל על
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בשל העובדה שהוועדה ראתה את המעוות כניתן ". פי חוות דעת משפטית-שראש העירייה פעל במקרה זה על

ראה החלטות הוועדה לחיוב אישי (גר התיק נס, לתיקון והעירייה החליטה בסופו של דבר לצאת למכרז

  ).14-6עמודים , 7/2007ל משרד הפנים "בחוזר מנכ

   

  נתניה

במיוחד . החיוב האישי יצר שיתוק מסוים ודאגה עמוקה של הדרג המקצועי בכל הרמות"ש, הובאה התפישה

מת  להגדיל את ר–אם פעם התחושה הייתה לייעץ ולקצר הליכים ). הסטטוטוריים(בנושאי המשרה 

ההחלטות , מקדם הסיכון גדל. כדי לצמצם טעויות עד לאפס, היום כל החלטה מקבלת חסמים, העשייה

זה נוגד את הרצון לתת יותר . 'שיתוק ומחנק'לפעמים יש תחושת . מתקבלות לאט יותר ובזהירות רבה יותר

, אים לא חוקייםלא מדובר בנוש. עצמאות לרשויות המקומיות והסלחנות והסבלנות מצד הממשלה פוחתות

בגלל ריבוי הביורוקרטיה והטלת , פרויקטים מורכבים ומיוחדים נתקעים לעתים... אלא רק בנוהליים

הגופים הסטטוטוריים נמצאים תחת זכוכית מגדלת של "כי , צוין). פול ויטל" (האחריות על נושא המשרה

אבל זה חלק חשוב באיזונים , יםזה מטרפד לעת. כולל לראש העירייה, וזאת בעיה לא פשוטה, חיוב אישי

כי אני לא מושחת ואני , חיוב אישי לא מעניין אותי"ש, מ ראש העירייה טען"מ). צביקה רק" (ובבלמים

מנהלים לא ייקחו החלטה . הדבר השפיע בכך שאנשים מחפשים יותר כיסויים. מפעיל שיקול דעת מקצועי

חברי המועצה . מחליט לבד, היועץ המשפטי, ד שנימצ. 'מהנדס וכיוב, ל"אלא יחפשו כיסוי של מנכ, לבד

). הרב שמעון שר" (ולאט לאט זה מתחיל לחלחל, חוששים להחליט ולהצביע מאז שנכנס החיוב האישי

החיוב ). "ד אבי ללום"עו" (אבל לא השפיע על חברי המועצה באופן עקרוני, החיוב האישי קיים ברקע"

" ידי הדרג המקצועי והם אלה שמוטרדים מהנושא-ובשות עלכי ההחלטות במועצה מג, האישי לא מורגש

מי שיתן את הדין זה , מתוך הנחה שאם זה יבוא לידי ביטוי, החיוב האישי משפיע מעט). "נו'ד יורם ז"עו(

  ). הרב משה לחובר" (הדרג המקצועי

ם זה גור. החיוב האישי משפיע יותר על הדרג המקצועי"ש, הדעה הרווחת בקרב הנבחרים היא

אנשי המקצוע פוחדים לקבל החלטות ומנסים להעביר את ההחלטה לגורם . לבעיה רצינית בקבלת ההחלטות

ההחלטות מגיעות לעתים לשולחן . הדבר משפיע גם על חברי מועצה.  לקולגות ולפוליטיקאים–אחר 

 כך לעתים .כשחברים שואלים על החיוב האישי אשר יכול להיות מופעל כלפיהם בעקבות ההחלטה, המועצה

שוקלים היום "בגלל החיוב האישי ). רפי קדוש" (כך שהן גם נדחות לגמרי-עד כדי, מתעכבות החלטות

לא כל אחד מחליט לעשות מה , זה טוב. על חברי המועצה' שוט'זה מין . פעמיים לפני שעושים איזשהו צעד

" את מי שהולך ביושר' סירס 'החיוב האישי לא. זה מרתיע אנשים ומחייב אותם לחשוב בהיגיון. שטוב לו

אני מרגיש שזה .  פעמים בוועדה לחיוב אישי4אני כבר התלוננתי . חיוב אישי זה דבר מצוין). "ויקטור סרוסי(

גם איום בפנייה לוועדה לחיוב . אני מרגיש את זה טוב גם בנתניה. מרסן ומאוד מפחיד את ראשי הערים

חברי . החיוב האישי השפיע בוודאי). "הרצל קרן)" (פעולות, יםמינוי, מכרזים(שינה החלטות בנתניה , אישי

חברי המועצה לא מדברים . אם כי החיוב האישי הוא יותר על נושאי משרה, מועצה נזהרים יותר בהחלטות

ואנשים פתאום נמנעים או יוצאים באמצע , מזכיר את הנושא בישיבה, פעם-אני מדי. על החיוב האישי

  ).ד שלמה רוזנווסר"עו" (הוועדה לחיוב אישי פועלת מאוד לאט, אולם). חלטהלפני קבלת הה(הישיבה 

  

  שוהם

בגלל שהעבודה המקצועית היא מאוד מסודרת וההחלטות , אישי לא עומד על הפרק-חיוב"ש, הובהר

ההחלטה המובנית . לא מרגישים את זה). "'גלעד רבינוביץ" (דין של המועצה-מובאות באישור ובגיבוי עורך

כי יש הקפדה על קבלת החלטות לפי , לא מדברים על החיוב האישי.  זה מה שמשפיע–חרוג מתקציבים לא ל

חיוב ). "ישראל בוכריץ" (זה דבר משמעותי למקבלי ההחלטות. סומכים על הגזבר ועל הדרג המקצועי. חוק
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, י בזה אישיתלא חשת. זה עלה כמה פעמים בהחלטות הקשורות בבנייה, אך.  לא מכירה את המושג-אישי 

במובן זה שאתה , יש לזה כוח. היינו תמיד ברוב. 2. כי ההתנהלות של חברי המועצה טובה. 1: משתי סיבות

ואני חלק מהקבוצה שיש בה אנשים שמבינים והם , אומר לעצמך שעוד עיניים רואות ובודקות את הנושא

בשוהם אפשר . ומי נמצא תחתיה' ריהמט'כאן המקום להבין מי מחזיק את ה). 'אפקט המטריה'(בעלי יושרה 

החיוב האישי יושב היום בראש של כל "ש, לעומת זאת צוין). דפנה רענן כהן" (לסמוך על חלק גדול מהאנשים

גם בדרג , זה נמצא היום בשיקולים ללא ספק. היו בנושא הזה כבר הרבה מימושים. אחד שממלא תפקיד

אני מרגיש שזה מחייב ). "צביקה הוכמן" קול דעת נוסףוזה גורם לשי, יש את המחשבה בנושא. המקצועי

גילוי נאות . צריך להתייחס לזה ברצינות... אותי לשיקול דעת ולאחריות בכל מה שקשור בהכנה לישיבה

אפשר להסתמך על הדרג המקצועי ... לא קיבלנו הדרכה בנושא"...  אם יש לי קשר כלשהו להחלטה–למשל 

  ). י בנדלקקוב" (גם בנושא החיוב האישי

  

  

  

  

  

  

  עיתוי הבחירות והשפעתו על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות 4.6.4

  

 האצת הפעילות -גידול בהוצאות . 1: "כדלקמן, עיתוי כלכלת הבחירות בא לידי ביטוי, אמרני' לפי דר

קי שו' דר" (תהליך קבלת החלטות מכוון למטרה של כלכלת בחירות. צמצום הכנסות עצמיות. 2הכלכלית 

" קבלת עובדים, רים"בשנת בחירות ההחלטות הן כמעט פי שתיים בנושאי אישור תב"כי , וצוין). אמרני

, א שהיא עיר חזקה"גם בת. משפיעה בוודאי "-שתקופת הבחירות , הובהר גם). סמי תלאוי  ונשאת כיוף(

עירייה מעכבים החלטות ב. בגלל התנגדויות תושבים, לדוגמא, החלטות נעצרות, מקצועית ובעלת מנהל תקין

שאין , אך הובעה התפישה). גילה אורון" (ואפילו משנים אותן בגלל התנגדויות התושבים) בתקופת הבחירות(

ושבחינת קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות , השפעה אחידה של הבחירות על ההתנהלות המקומית

חון האם ראש העירייה המכהן רץ חשוב בכל עיר לב: "בתקופת הבחירות צריכה להתחשב בתנאים הבאים

בעיר בה ראש העיר . 2.  אז הדבר לא משפיע על קבלת ההחלטות בתקופה זו-אם לא . 1: לבחירות הבאות

הוא חזק ,  אז הרצון שלו להשפיע ולהראות–) 50%-50%(המכהן החליט לרוץ הלאה ולא בטוח שייקח 

שיש ', בהליכה'שלוקח את הבחירות , מכהןראש עיר . 3. הוא יעשה כל מאמץ להוכיח את מעשיו. מאוד

, צוין). צביקה רק" (העשייה היא מוכחת והלחץ הוא יותר מינורי,  כמו בנתניה–כלפיו הערכה והערצה רבה 

ריבוד כבישים , ניקיון, גינון: ההחלטות בתקופת הבחירות יבואו לידי ביטוי בדברים שקשורים בנראות"כי 

אלא בהחלטות אופרטיביות בדרגים . (קבלת החלטות במליאת המועצהוזה לא בא לידי ביטוי ב. 'וכדו

.  מועד הבחירות בנובמבר מאפשר למועצה הנבחרת בעתיד להשפיע על תקציב השנה הבאה). המקצועיים

בדברים הקטנים . וראש העיר שרוצה להיבחר ייזהר לכן ללכת לבחירות עם גירעון שעשה לקראת הבחירות

בבחינה של קבלת ). צביקה רק" ( כל אלה לא דורשים אישור מליאת המועצה–...) יםאירוע, ניקיון, גינון(

  .לא אובחן קשר ברור בין עיתוי הבחירות לקבלת ההחלטות, ההחלטות המקומיות ברשויות הנחקרות

  

  :והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות" חלשות"עיתוי הבחירות ברשויות מקומיות   4.6.4.1
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   אור יהודה

מזל " (השפעת דעת הקהל גבוהה מאוד בשנת בחירות"אך , "אין כלכלת בחירות: "גזברית העירייהלפי 

יש יותר לחצים מצד . בתקופת בחירות כל אחד מושך לכיוון שלו: "לדבריו של ראש העירייה). זרחיה

ת העמק, צווי סגירה לעסקים ללא התר, המדיניות הקשוחה שלי של מתן דוחות, למרות זאת. הציבור

לפני מערכת הבחירות אני משקיע בחינוך ובפיתוח העיר ... מיושמת גם בתקופת הבחירות', הגבייה וכדו

עיתוי הבחירות משפיע על האופן שבו המחליט תופש את התייחסות "ש, צוין). דוד יוסף" (ביתר שאת

הצבעה מקבלי ההחלטות חשבו איך ה, בקבלת ההחלטה על האנטנות הסלולריות. הבוחרים להחלטות

כמעט כל ההחלטות שקשורות בכלכלת בחירות "ש, הובהר גם). סעדון-רמי בן" (תיחשב על ידי התושבים

ודווקא החלטות אלה כמעט ולא באות לידי ביטוי בישיבות .  הן של עשייה בשטח-במובן הישיר והמוחשי 

ראש . לדרג המקצועי) ראש העירייה(אלא קשורות יותר בחלוקת עוגת התקציב מהדרג הפוליטי , המועצה

עיתוי הבחירות . העירייה מנחה את מחזיקי התיקים לפנות לדרג המקצועי לבצע נושאים כאלה או אחרים

ישיבת התקציב מאשרת את מסגרת התקציב ובהמשך . לא בא לידי ביטוי במובן הישיר בהחלטות המועצה

  ). ד יעקב נחום"עו" (םבעיקר בין ראש הרשות לגורמים המקצועיי, יש גמישות בניצול התקציב

. שלתקופת הבחירות יש השפעה מובהקת על קבלת ההחלטות בעירייה, מאידך הובאה התפישה  

הנושאים שמובאים לישיבת המועצה מובאים . כבר שנה וחצי!!! ברור, בחירות משפיעות על ההחלטות"

ספר בהפעלת צהרון -רי ביתשיתוף הו, נושאים פופוליסטיים, רים בלי סוף" אישור תב-להצבעה ולא לדיון 

קורא ומזמין ) ראש העירייה(הוא . זילות בקריאת שמות של רחובות ואזורים ציבוריים וכן הלאה, )למשל(

, ואז לחברי המועצה לא נעים להצביע נגד, )בנושא קריאת שמות(את המשפחות לישיבות מועצת עיר 

 החלטותיו -דוד יוסף נבחר לשנת בחירות "ש, וכן צוין). ליאת שוחט)" (הכואבים(בנוכחות בני המשפחה 

רים והחלטות שוטפות בנושאים "ההחלטות במליאת המועצה קשורות בתב. מאפיינות כלכלת בחירות

זו גישה ביצועית . אבל המטרה היא להראות כיום שהוא עושה. 'שיפור חזות העיר וכדו, גינון: 'קוסמטיים'

המערכת המקצועית . אפשר להתעלם מזה- הוא מבצע ואי.בלי חשיבה לטווח ארוך, )בעיתוי הבחירות(

העובדה שהעירייה הגיעה לגירעון ולמצב של חשב מלווה היא תוצר ... מקבלת הנחיות מראש העיר ומבצעת

כשראש העירייה נמצא בגירעון כזה גדול ועושה כלכלת בחירות שמביאה . של אופן קבלת ההחלטות

תקציבים שנכנסו לעירייה ממכירת קרקעות . ת החלטות לקויה זה מצביע על קבל-לגירעונות נוספים 

במקום לכסות גירעונות ולפתח נושאים ) עונתיים-פרחים חד(מועברים לפיתוח מיידי וחזותי ) היטלים(

רשויות חוששות לקבל החלטות ודוחות את ההחלטה לאחר "ש, במשרד הפנים צוין). ננה חן" (לטווח ארוך

מנהלי . לא פועלים נגד עבריינים ברישוי עסקים. ים מסוימים ויש האטהיש רגיעה בתחומ. הבחירות

  ).רוית קלפנר" (יהודה-זה בולט באור. מחלקות מורידים פרופיל

בדיון . ככל שמועד הבחירות מתקרב, עיתוי הבחירות מרחף בחלל של ישיבות המועצה ובולט יותר

ובמהלך , א" פירט את ההבדל בהסכם עם מדראש העירייה, "א לפתיחת סניף בעיר"הסכם עם מד: "בנושא

מינוי רב שכונתי : "בדיון בנושא). 6/7/08, ישיבת מועצה" (הקלפי ידבר: "הוא ציין, ההתנגדויות לדבריו

חברת מועצה . חברי מועצה ביקשו שלא לדון בנושא זה בשנת בחירות ולהורידו מסדר היום, "לעדה הבוכרית

להביא המלצה למינוי רב זהו : טה לקבלת ההחלטה היא קלוקלתשהשי, הביעה תרעומת וטענה) שוחט(

, שבשנת הבחירות, טענה גם) חן(חברת המועצה . שסוכם במסגרת הסכמים קואליציוניים, "אתנן פוליטי"

במהלך הצגת , בישיבת מועצה). 3/3/08, ישיבת מועצה(ראש העירייה מפיץ בעיר פרסומים עם תמונתו 

בית כנסת וגני (חלוקת מגרשים ציבוריים "ו)" מתרומת קרן היסוד(י משחקים אישור התקנת גנ: "הנושאים

שלא (נושא הבחירות הקרב עלה על ידי חברי המועצה בשיחות סביב השולחן ,  "בשכונת נווה רבין) משחקים
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שמדובר בהיבט טכני , ל ענה"המנכ? האם זה לא קשור לבחירות הקרבות: נשאלה גם השאלה). לפרוטוקול

  ).5/8/08,  מועצהישיבת(

  

  ברק-בני

כפי (במקום הרצון לקבל עוד קולות , בשנת בחירות מורגש רצון להשאיר חותם אישי להיסטוריה"כי , צוין

והנבחר המיועד איננו , אולי דווקא בגלל שיש שנת בחירות). "אברהם טננבוים)" (שמופיע ברשויות אחרות

יש ביצוע של .  ארוכי טווח ובקבלת החלטותיש האטה בהתחלה של פרויקטים, ראש הרשות הנוכחי

יש תחושה שלאחר . אשר ניתן לקשור את ההצלחה שלהם לראש העירייה היוצא, פרויקטים קצרי טווח

אז יהיה ודאי לחץ על הפקידות . הבחירות בנובמבר תהיה תנופת עשייה בפרויקטים גדולים ארוכי טווח

לתקופת הבחירות אין ). "שושנה גולדפינגר" (עירהבכירה שתביא נתונים לקבלת ההחלטות לפיתוח ה

רים כלליים ובתוכם ניתן למצוא אולי "הוצאו תב. כי תוצאות הבחירות ידועות לשנים הבאות, השפעה

  ). יעקב סולר)" (הקשורות לסוף קדנציה(תקצוב לפעולות שוטפות 

ם רוטציה קבוע כי יש הסכ, )על קבלת ההחלטות(תקופת הבחירות לא השפיעה בכלל "ש, הובהר

שתקופת , מאידך צוין). בינסקי'יעקב וירז" (אין צורך לשכנע את הציבור והציבור גם לא מטומטם. מראש

בגלל שראש , בודק-מאיצים יותר צעדי התייעלות בליווי מלווה"ש, הבחירות בבני ברק באה לידי ביטוי בכך

 הוא מעדיף לקדם החלטות כואבות לפני .הרשות היוצא לא ייבחר והסגן רוצה לקדם כיום מהלכים כואבים

תקופת הבחירות משפיעה לא רק על קבלת ). ח בשארה עבסאוי"רו ("שהוא בעצמו יהיה ראש הרשות הבא

כי בתקופת בחירות משרד , הובהר" הורדת מחירים במקוואות: "בדיון בנושא. אלא גם על דחייתן, החלטות

למרות , פנים ביקש להמתין עם הנושא עד לאחר הבחירותשמשרד ה, ר ציין"היו. הפנים מעכב החלטה כזאת

  ).7/8/08, ישיבת מועצה(השיקול שמחיר זול יותר דווקא יעודד את הציבור להיכנס למקוואות 

  

  מבשרת ציון

. במיוחד בתקופת בחירות, חשיבה פוליטית במליאה משתלבת בשיקולים ענייניים"ש, הובאה התפישה

שתקופת הבחירות , וצוין גם". תתקבל אחרת בסופה, תחילת קדנציההחלטה שתתקבל בצורה מסוימת ב

מספר השאילתות . 2. בתקופת הבחירות יש היעדר קוורום לישיבות. 1: "באה לידי ביטוי במאפיינים הבאים

 בפרוטוקולים ערב בחירות יש –.  זה פוגע ביכולת לדון בנושאים מהותיים-) בתקופת בחירות(יותר גדול 

אשר יש שאלה באשר לסבירות  הבחירה , צמצום בכוח של  ראש רשות. 3. של חברי המליאהיותר יוזמות 

עיתוי הבחירות משפיע בכך שמעדיפים לא להביא להחלטות נושאים ). "'ד מוטי ברקוביץ"עו" (שלו מחדש

 עירית" ( מעדיפים לא לקבל החלטות עד לבחירות-העדפה לא לעשות דבר שעלול לקומם . קונפליקטואלים

 4 -כ) בגלל הבחירות. (התחייבויות, הבטחות', יד קלה על ההדק'יש "שבתקופת הבחירות , וכן צוין). שורק

אריה שמם מהרגע שנבחר התחיל לחשוב על . ולכן גם לא מתקבלות החלטות, חודשים אין ישיבות מועצה

אולי . משנים קודמותואני לא רואה שינוי לטובה , הנושא של הבחירות לא מקבל ביטוי מובהק. הבחירות

  ). חביב לוי" (מאחורי הקלעים ולא במועצה) לוד-וכן מתקבלות כמו שוק רמלה(מתקבלות החלטות 

 חודשים 10 -ב. אין קשר! להפך: "נאמר, ובהערכת השפעת עיתוי הבחירות על קבלת ההחלטות

 6: הכל- סך-לוי  חברי סיעה וחביב + נותר ראש המועצה . האחרונים פרשו כמעט כל חברי הקואליציה

הוא לא יכול , מאחר ואין לו יכולת להעביר כיום החלטות לפי רצונו. גם לא היה לו קוורום לישיבה. חברים

האופוזיציה מסכלת כיום כל החלטה שיכולה להיות . לכן הוא גם לא מקיים ישיבות מועצה. לקבל החלטות

ביקר את ההתייעלות שנעשתה ואת ) שמעון (ר האופוזיציה"יו", בישיבת מועצה). יורם שמעון" (לטובתו

הוא התפרץ לדברי . להחמיא למועצה על צמצום הגירעון) לוי(ביקש חבר המועצה , בתגובה. הקיצוץ בשכר
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ישיבת "(ל היא לאור שנת הבחירות "בטענה שהתייחסותו של הנ, ותקף אותו) שמעון(ר האופוזיציה  "יו

  ).28/2/08, מועצה

  

  :והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות" איתנות"רות ברשויות מקומיות עיתוי הבחי  4.6.4.2

  

  ציונה-נס

: בגלל הסיבות הבאות, שנת הבחירות איננה משפיעה על קבלת ההחלטות בעירייה"ש, ראש העירייה הדגיש

משמעית על ניתוק -הנחייה חד. 2. שבשנת בחירות לא מקבלים עובדים חדשים, הנחייה לדרג המקצועי. 1

בשנת בחירות "כי , צוין). יוסי שבו" (ביצוע תכנית עבודה כלשונה. 3.  של הדרג המקצועי עם חברי מועצהמגע

יתר של גורמים -לקראת הבחירות יש מעורבות. חלק גדול מהאנשים מונעים משיקולים פחות ענייניים

. שנתיים-י שנהקבלת ההחלטות בחצי השנה האחרונה שונה מדרך קבלת ההחלטות מלפנ. שונים והתלהמות

מה ' זה נעשה בזווית ראיה של –וכל מה שהם אומרים בישיבת המועצה , לחברי המועצה יש עניין רב יותר

כך כלכלת בחירות כי -אין כל. ההתייחסות מקבלת גוון אחר. 'יגיד הציבור ואיך הדברים יופיעו בעיתונות

אפשר להיבחר -אי. י בראשי רשויות שוניםזה גם תלו. התושבים מבינים את המצב. 'חכם יותר'נהיה ' העם'

  ). עמיקם נגר" (גם התושבים מבינים יותר, וככל שהרשות חזקה יותר.  שנים לא עבדת כראוי4אם , שוב

אין השפעה ). "שלמה אליהו!" (ממש לא, אין קשר בין הבחירות לקבלת ההחלטות"כי , הודגש

" השיקולים המקצועיים מנחים בקבלת ההחלטותכי גם בתקופת הבחירות , לתקופת הבחירות על ההחלטות

יש כרגע מועמד יחיד . זה היה גם בקדנציה הקודמת. ציונה לבחירות-אין כל השפעה בנס). "חיה יהל(

אין על ). בין תקופת הבחירות לקבלת ההחלטות(לא מרגישים את הקשר ). "גידי טביב" (לראשות העירייה

, בכוונה ובמודע, אולם.  מהקולות בבחירות הקודמות80% -ה בהוא מועמד יחיד וזכ, ראש העירייה איום

" כדי לא לתת פתח לפוליטיזציה של ההחלטות, נושאים מסוימים הדורשים החלטה נדחים לאחר הבחירות

אבל זה . יש לחברי המועצה רצון להתבלט ולהביע עמדות נוקשות"שבתקופת הבחירות , צוין). רינה קטיף(

יכול להיות שבגלל הבחירות ההחלטות לא מובאות לדיון ונדחות . מתקבלותלא משפיע על ההחלטות ש

בשל ההתדרדרות ברשויות המקומיות לאורך , יש היום יותר מודעות לתקינות המערכת. למועד מאוחר יותר

כן יותר לקבל -מקבלי ההחלטות מודעים על.  תיקים פליליים שנפתחו בעבר וגם החיוב האישי–השנים 

). כהן-ד שלומית מנדלמן"עו" (התקינות נשמרת לאורך כל הדרך, ציונה-בנס.  תקין וכדיןהחלטות באופן

אלא , אבל זה לא בא לידי ביטוי בהחלטות המועצה, משקיעים יותר תקציבים"שבתקופת הבחירות , צוין

. הזה כן הי, בעבר, השפעת הבחירות כיום איננה בולטת בקבלת ההחלטות. בהחלטות שוטפות בביצוע בשטח

לראש העירייה יש גם אהדה רבה . לכן אין צורך בכלכלת בחירות, השיפור בעיר הוא קבוע ונראה בשטח

בכל חמש השנים . אני לא רואה איזושהי תאוצה מיוחדת לקראת הבחירות). "יעקב חורש" (בציבור

  ).דליה אלירז" (האחרונות נעשו עבודות ופעולות יזומות של העירייה באופן שגרתי

וראש העירייה עושה , לאורך כל הקדנציה ההחלטות מכוונות בשביל להיבחר"ש, ההערכההובעה 

ציונה -בנס"ש, וכן נאמר). יצחק הפנר" (הוא נעזר בכל האמצעים העומדים לרשותו בצורה נכונה. את זה טוב

 קשר צוין גם". כל ההחלטות מתחילת הקדנציה הן החלטות של בחירות ויש בנושא הזה שטיפת מוח לציבור

, הוחלט על ביצעו סקר שביעות רצון של תושבים לפני כשנה. 1: "כדלקמן, בין תקופת הבחירות להחלטות

ומטרתו הייתה , הסקר היה מיותר. זו הייתה הוצאה גדולה והנתונים לא הובילו לשום דבר. בסוף הקדנציה

הוחלט לא לשלוח . 2. נטו-טיתזו החלטה פולי. להצביע על שביעות רצון של תושבים מהשירות לפני הבחירות

..." ל" שנציגיו נוסעים לחו–כי זה נראה לא טוב בעיני הציבור , ל בתקופה שלפני הבחירות"משלחות לחו

. כדי שלא ייראה כאילו יש שוחד בחירות, בתקופת הבחירות ועדות לא מתכנסות"כי , נמסר). סמדר אהרוני(

נראה . אז לכן אולי לא מגיעים לישיבות, בבחירות הבאותיש הרבה חברי מועצה שידוע שלא יהיו מועמדים 
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כי כולם , אין החלטות לא תקינות בתקופה זו. כאילו אפשר לדחות נושאים לא דחופים לאחר הבחירות

  ). שחר רובין" (העיר היא קטנה. מכירים את כולם והדברים יתבררו מיד

) יהב(ר האופוזיציה "יו, )העירייהל במימון "נסיעת מתנדב לחו" (ערים תאומות: "בדיון בנושא

.  למלחמה בסמים-ל "שניתן להפנות את הכסף במקום לנסיעה לחו, התנגד להחלטה בצורה קולנית וציין

). לבחירות" ( חודשים4נשארו לנו עוד : "ר ציין"היו. לאור התנגדות של חברי האופוזיציה, הדיון התלהט

 הדיון חברי המועצה דיברו על הבחירות בהומור ובציניות שלאורך כל, נושא הבחירות בא לידי ביטוי בכך

חבר מועצה : כמו למשל, עיתוי הבחירות השפיע על האווירה בישיבות המועצה). 11/6/08, ישיבת מועצה(

הדיון היה סוער באופן . התלונן על חבר מועצה אחר בגין הורדת תמונות שלו אשר היו תלויות בעיר, )חורש(

  ).24/9/08, ישיבת מועצה(ם בהגשת תביעה משפטית תוך כדי איו, חריג

  

  נתניה

אין צורך . העשייה מורגשת בשטח בכל מהלך הקדנציה. בנתניה לא מרגישים את תקופת הבחירות"הובהר ש

נראה שמשהו השתנה בנושא "ש, והובאה ההערכה". הדברים נעשים לפי התכנון המוקדם, בכלכלת בחירות

 2008לא רואה שוני בקבלת ההחלטות בשנת "שהוא , מבקר העירייה ציין). רפי קדוש" (בכל הרשויות, זה

יתכן וזה בגלל שראש העירייה חזקה ואיננה צריכה להעביר החלטות פופוליסטיות . לעומת שנים קודמות

 מסמכויות ההחלטה 90% - הממשלה לקחה כ–היום גם הצטמצמו גבולות ההחלטה . שישרתו שנת בחירות

כך גם . משרד הפנים חייב לאשר החלטות על הורדה בארנונה. מיות לתת הנחות בארנונהשל הרשויות המקו

שהשפעת הציבור גדולה מאוד במיוחד , הדבר הבולט הוא... ר דורשת אישור משרד הפנים"החלטה על תב

אולי בגלל החיוב האישי , לבחירות השפעה פחות בולטת"ש, הובהר). דב כץ" (ובצורה בולטת בשנת בחירות

החלטות של בחירות היו .  חברי המועצה מבינים יותר–שהיא טובה יותר , והביקורת של חברי המועצה

בקבלת (אין השנה כל השפעה "כי לתקופת הבחירות , הודגש). ד אבי ללום"עו" (בולטות אם היו מתקבלות

, ת בזמן הבחירותאין סיבה לקבל החלטות שונו) פיירברג(למרים . וזה משקף גם בחירות קודמות) ההחלטות

, לא מרגישים"את שנת הבחירות ). נו'ד יורם ז"עו" (כי היא עובדת כל השנה והסיכוי שלה להיבחר הוא ודאי

  ). ויקטור סרוסי" (כי בנתניה יודעים מראש מי תיבחר

נתניה היא עיר : סלילת כבישים"ב, שתקופת הבחירות באה לידי ביטוי למשל, יחד עם זאת צוין

והיום , במסגרת העבודות' רץ' ריץ'הכבישים היו . קעו עד לפני כשנה הרבה משאבים בעירהוש, שמתפתחת

והובאה גם ). הרב משה לחובר" (במועצה לא מרגישים את תקופת הבחירות. הכל סגור בגלל הבחירות

חלק גדול מההחלטות בתכנון ובנייה מתקבלות בהשפעת . יש קשר הדוק בין ההחלטות לבחירות"ש, הדעה

 ראש העירייה הגדילה -בשנה , החלטה להקדים את חגיגות השמונים לנתניה. לנים התורמים לבחירותהקב

שתקופת הבחירות , וכן נאמר). הרצל קרן" (שנה לפני הבחירות, את תקציב החגיגות מתוך שיקול פוליטי

פותחים יותר , לפסלים סביבתיים, פתאום בשנה האחרונה החלו להקציב כספים לגינון. משפיעה בוודאי"

אבל , למועצה,  אלה החלטות שלא באו אמנם–ספר קיבל טיפול בשנה האחרונה -שדרוג בית, גנים ציבוריים

שאת , צוין גם). ד שלמה רוזנווסר"עו" (אבל לא מאוד, זה בולט. זה חלק ממשחק פנימי בתקציב העירוני

הרב " (נגדויות במליאת המועצהמגבירה בתקופה זו את ההת) רק(האופוזיציה , לא מרגישים"הבחירות 

  ).שמעון שר

לקראת הבחירות חלה עלייה בטון הדיבור בין : מצפייה בישיבות מועצה ניתן להתרשם כדלקמן

באחת הישיבות התפתח דיון סוער בין חברי ). 1/6/08 -כבר בישיבת מועצה ב(הדוברים במליאת המועצה 

ישיבת ( כלפי חבר מועצה בצורה יוצאת דופן כשגם ראש העירייה התפרצה, מועצה בנושא הקשור לדת

כך -חודשיים לפני הבחירות כולם כאן כל: "באותה ישיבה התבטאה ראש העירייה בלגלוג). 7/9/08מועצה 

לדחות את ) המועמד בבחירות לראשות העירייה(ר המועצה לגלג וביקש מאחד הדוברים "גם יו". יצירתיים
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כי הצעה של חבר , ר המועצה ציין"יו". כשתהיה ראש העיר)..."ותלאחר הבחיר(הנושא לעוד שלושה חדשים 

בהצעה לסדר של חבר מועצה . לאחר הבחירות, אך הציע להביאה שוב לדיון, מועצה היא באמת רצינית

אתה מבין שהצעות לסדר בתקופת בחירות : "ר פנה לחבר המועצה ואמר"היו, "חוף סירונית: "בנושא) קרן(

כולל , הייתה הקשבה לדבריו, הציג את ההצעה) קרן(כשחבר המועצה , יחד עם זאת ("זה לא מצרך פופולרי

  ). עקבה והעירה בצורה עניינית, ראש העירייה שהקשיבה

פנה , "הדגשת החינוך בסדר היום הציבורי: "בנושא) אורנשטיין(בדיון בהצעה לסדר של חבר מועצה 

אין מישהו , כולל בקהל, אינני חושב שחוץ ממך. מושתאני חושב שאתה מבזבז תח, עופר: "ר ואמר"אליו היו

הדיון הביא לוויכוח סוער בין ראש העירייה לחבר ". הרי כולנו יודעים שזה נושא של הבחירות. שמצביע אתך

לפני תחילת הדיון . כשבדבריו של חבר המועצה הייתה תחושה של תעמולת בחירות, המועצה אורנשטיין

כשהוא טוען כי לנושא זה היה , )רוזנווסר(א מהאולם בהפגנתיות חבר המועצה יצ, "הקצאות קרקע: "בנושא

). לפני הבחירות(כך הרבה הצעות להקצאות קרקע בישיבה זו -והוא איננו מבין מדוע הובאו כל, את כל השנה

) רולניק'צ(, חבר המועצה). כולל מקוואות(סמוך לבחירות ניכרת הקצאות קרקע רבות לארגונים דתיים 

ל "המנכ. אלא בעיקר לנושאים דתיים, שבאישור ועדת התמיכות לא הובאו תמיכות לעולים,  רעם על כךהת

חברי מועצה שאלו מדוע . בחודש אוקטובר, שהנושא יובא לדיון בישיבה האחרונה בקדנציה זו, הבהיר

חבר , "'ניהנת-מי'אישור מינוי דירקטורים בתאגיד : "בנושא). סוף הקדנציה(הנושא מובא בעיתוי זה 

ישיבת מועצה  (התנגד וביקש להביא כזה נושא לדיון במועצה לאחר הבחירות  ) אורנשטיין(האופוזיציה 

7/9/08.(  

  

  שוהם

). 'גלעד רבינוביץ" (בפועל לא מרגישים בזה, עיתוי הבחירות אולי מורגש באופן מינורי"כי בשוהם , צוין

יש . ואין החלטות גורליות,  התקציב לפי שנה שעברהשומרים על. אין החלטות גדולות"בתקופת הבחירות 

המסגרת . בישוב כמו שוהם אין צורך בהחלטות יוצאות דופן בתקופת בחירות. לחצים לסיים פרויקטים

גם , העיתוי של חודש נובמבר. מנחה את ההחלטות גם בתקופת הבחירות, המתוכננת והשקופה, התקציבית

יכול להיות שיש . אין מענה ללחצים. ר הוכן וזה מקל על ההחלטות התקציב כב–הוא משפיע על הבחירות 

הפורום , בחודשים האחרונים"כי , הובהר). ישראל בוכריץ" (השפעה בהחלטות שוליות בביצוע השוטף

בגלל הקואליציה , אני לא רואה קשר בין ההחלטות לתקופת הבחירות. בישיבות המועצה לא תמיד מלא

עיתוי ). "צביקה הוכמן" אני לא רואה החלטות בעיתוי שלפני הבחירות. שרההרחבה ותכנית העבודה שאו

לפני מספר חודשים היו הרבה נושאים עם . יש רגיעה יחסית, הבחירות משפיע הפוך על מעורבות הציבור

  ). ישראל שטרסברג" (מעורבות גבוהה של תושבים

כבר , הכל רדום, שים רדומיםאנ: "אמרו חברי המועצה באחת הישיבות, בהקשר הבחירות הקרבות

אולי זירוז ביצוע . לעיתוי הבחירות השפעה שולית"ש, מוסכם). 15/7/08, ישיבת מועצה" (שנים לא היה ככה

, עיתוי בחירות כן בא לידי ביטוי בהשקעות בתשתיות). "דפנה רענן כהן" (של פרויקטים המתוכננים ממילא

הייתה התעקשות לחנוך את הקריה הלוגיסטית .  הנוערבית, בית הגמלאי, מרכז אומנויות הבמה: למשל

הכל הן רציונאליות ואינני חושב שמשהו לא היה תקין בגלל תקופת -אבל ההחלטות בסך. דווקא עכשיו

  ).קובי בנדלק" (הבחירות

על מידעון שהוציאה המועצה , )'רבינוביץ(לקראת הבחירות הובאה הצעה לסדר של חברת מועצה 

). 20/5/08, ישיבת מועצה(כחלק מתעמולת בחירות לטענתה , בישוב עם שם ראש המועצהועל שלטים שנתלו 

חוגי בית : "ר ביקשם בעדינות"והיו, במהלך ישיבת מועצה חברי מועצה דיברו ביניהם על הצלחות אישיות

  דונם עם180גודל של -החלפת קרקע בסדר: "בדיון בנושא).  5/8/08, ישיבת מועצה" (תעשו במקום אחר

אפשר להתעלם מהמועד שזה מובא -אי: "ואמרה) 'רבינוביץ(התרעמה חברת מועצה , "מועצה אזורית שכנה
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שעצם הבאת הנושא לפני הבחירות יש בו טעם , והוסיפה". זה לא ראוי.  חצי שנה לפני הבחירות-לאישור 

,  שיבת מועצהי(הוא יהיה מוגבל לאור ההתחייבות העקרונית , כי אם ייבחר ראש מועצה אחר, לפגם

20/5/08 .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דיון וניתוח הממצאים. 5

  

כי יש קשר ברור בין דרך קבלת ההחלטות , מעריכים) מחוץ לרשויות המקומיות ובקרבן(מרב המרואיינים 

ממצאי המחקר מצביעים על קשר מובהק בין המאפיינים של קבלת . ברשויות המקומיות לתפקודן

במובן זה שארגונים , "חלשה"או " איתנה"רשות : ת להערכת תפקודןההחלטות ברשויות המקומיו

; Rogers & Blenko, 2006(המפגינים ביצועים טובים הם בעלי יכולת לקבל החלטות בצורה ראויה 

Forman & Selly, 2002 ;2005 et. al,,Leonard .(כי תהליכי קבלת החלטות טובים משפיעים על , מוסכם

 & Conger, Finegold (כמו גם במגזר העסקי , (Anderson, 2002)ועי הארגון תוצאות ההחלטה ועל ביצ

Lawler III, 1998.(  נמצא גם קשר )בין הערכת משרד הפנים את הרשויות המקומיות ) מלבד בבני ברק– 

ס באשר להערכת תפקודן של הרשויות על ידי תושביהן ושביעות הרצון "לממצאי הלמ, איתנות או חלשות

, מלבד שוהם(ברשויות איתנות התושבים שבעי רצון יותר ממקום מגוריהם . בים מאזור מגוריהםשל התוש

בהשוואה לרשויות , והם מעריכים בצורה גבוהה יותר את תפקוד הרשות המקומית) בה לא נחקר הנושא

  . מהרכב האוכלוסייה וממאפייניה התרבותיים,  ככל הנראה, השונות בבני ברק נובעת. החלשות

כי כל הרשויות שנחקרו , י לציין את תפישתו של מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפניםראו

כי בבחינת איתנות או חולשה של , וראוי להוסיף". אינן מושחתות"וכי הן " טובות"במחקר זה הן רשויות 

כב מהר; אקונומיים-ממאפיינים סוציו; מוותק האוכלוסין; רשות מקומית אין להתעלם אמנם מגודלה

כמקומות תעסוקה בישוב ומקורות הכנסה : ממשתנים כלכליים חשובים; )בשכונות ואזורים(האוכלוסייה 

אולם לאור ממצאי המחקר ניתן לקבוע . מהמיקום הגיאוגרפי וכיוצא בזה; )ארנונה של עסקים(עצמאיים 

וכי , ויות חלשותכי קיים הבדל ברור בין דרך קבלת ההחלטות ברשויות איתנות לרש, משמעית-בצורה חד

  . הדבר משקף התנהלות לאורך שנים

, המאפיינים של קבלת ההחלטות ברשויות איתנות מצביעים יותר על קבלת החלטות רציונאליות

אשר סיגלו לעצמן דפוסי קבלת החלטות אינדיבידואליסטית , רשויות מקומיות. בהשוואה לרשויות החלשות

)Erez, 1994 ;Husted, 2001 (גישה ; "צודקת"גישה ; "יהיה בסדר"; "סמוך"; "קומבינה"; ושל אילתור
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חוסר אחריות ; העדפת האינטרס הצר; חוסר בראייה כוללת; חשיבה לטווח קצר; ריכוזית וחוסר שיתוף

; Bar-Tal,1998 ;Vigoda & Yuval, 2001(ודפוסים דומים המאפיינים התנהלות בתרבות הניהול בישראל 

Sharkansky & Zalmanovitch, 2000 ,Erez, 2000 ;אשר , הגיעו לחולשה תפקודית) 1993, עציון וניב

במצב זה נדרשה התערבותו של  .)Chapman, 2003(באה לידי ביטוי בגירעונות ובקושי לממש את אחריותן 

  ). ממונה(בדרך של מינוי חשב מלווה או במינוי ועדה קרואה , משרד הפנים

- בני, יהודה-אור: קבלת ההחלטות ברשויות המקומיותשדפוסי , ממצאי המחקר מצביעים על כך

ראה להלן בהתייחסות (ברק ומבשרת ציון באו לידי ביטוי בתקופות שונות בהתאם למאפיינים אלה 

דפוסים כאלה של קבלת החלטות עומדים בניגוד  לקבלת החלטות הנהוגה במדינות ). למשתנים העיקריים

 ,Husted(קבלת החלטות בצורה קולקטיבית . י גם בישראלאחרות ובמסגרות מתקדמות של שלטון מקומ

 ,Pollitt, 2006 ;Askim(בשאיפה להשיג קונצנזוס ; בדיונים משותפים ובשמירה על אקלים נוח; )2001

אובחנה בצורה זו או דומה , כנהוג בתרבויות אחרות, בצורה שיטתית ורציונאלית; בגישה מקצועית; )2009

  .  שוהם, נתניה, ציונה-נס": יתנותא"גם ברשויות המקומיות ה

מספר הטיות וקשיים אפשריים , )אך בעיקר בחלשות(בכל הרשויות הנחקרות , במחקר אובחנו

 & Messick; 1987, בן מאיר(בהתאם למוזכר בספרות , בקבלת ההחלטות המקומיות

Bazerman,1996;Eisenhardt, 1989 ;Sharkansky & Zalmanovitch, 2000 ;Forman & Selly, 2002 ;

Goertz, 2004  ;Stewart, 2004 ;2006, מינצברג ואחרים ;Goodwin, 2009( , לחצים של קבוצות אינטרס

 ,Das & Teng ;1999,שפירא(הטיות קוגניטיביות , )Mintz, 2004( ;Kennedy, et. al, 2005ושחקני וטו 

, )(Forman & Selly, 2002בה חוסר כישורים של המנהיגות המקומית לקבל החלטות בצורה טו, )1999

קשיים אלה . (Schermerhorn, et. al, 2003)ודאות בסביבתה החיצונית של הרשות המקומית -סיכונים ואי

מביאים לידי ביטוי קבלת החלטות , כולל מגבלות אישיות של חברי המועצה, ומגבלות אפשריות אחרות

  .  בעיקר ברשויות החלשות, )Daft, 2001(" תרציונאליות מוגבל"וב" תניח את הדעת"מקומיות בצורה ש

בניתוח הממצאים קשה לדרג את השפעתם של המשתנים הנחקרים על קבלת ההחלטות   

יהיה יומרני ולא , ניסיון להצביע על חשיבותם של המשתנים השונים לפי סרגל מדידה מוסכם. המקומיות

נים השונים על קבלת ההחלטות ניתוח הממצאים המובא להלן מביא לכן את השפעת המשת. מדויק

התנהלות המועצה ויחסי , הפיקוח של משרד הפנים והחיוב האישי. בלי להצביע על דירוג כלשהו, המקומיות

מאפייני תהליך , מעורבות ושיתוף הציבור, המנהיגות המקומית, הגומלין בין הנבחרים והדרג המינהלי

,  שיתוף חברי המועצה בקבלת ההחלטות, חלופותשקלול ה, איסוף הנתונים, המדיניות, קבלת ההחלטות

גם אם לא ,  כולם חשובים והשפעתם על קבלת ההחלטות המקומיות ברורה ובולטת–השפעת הקבוצה ועוד 

  .במידה שווה וגם אם לחלקם השפעה בולטת יותר

  

ופים שינויים תכ, מחסור בתקציבים:  הטיות וקשיים עיקריים האפשריים בקבלת ההחלטות מקומיות5.1

חוסר בנהלים והתנהלות לא שיטתית , חוסר בראייה לטווח ארוך, )מדיניות לא עקבית(בסדרי עדיפויות 

לחצים של , דרג מקצועי חלש המתקשה לסייע ולתמוך במקבלי ההחלטות, בתהליך קבלת ההחלטות

רגישות גבוהה , לחצים של גורמי חוץ, )בעיקר בנושאים הקשורים באמונה דתית(קבוצות וגורמים מקומיים 

כולל שיקולים (שיקולים לא ענייניים ומניעים זרים , של תושבים וחוסר שוויון בין קהילות ושכונות

התערבות בוטה של תושבים ונכונות , נוכחות של הציבור ואמצעי התקשורת בישיבות המועצה, )משפחתיים

ים והתערבות של גופים לחצ, של המנהיגות המקומית להשביע את רצון הציבור והתקשורת המקומית
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קושי ליצור , צפויים-ודאות וצורך בקבלת החלטות בנושאים בלתי-אי, ביורוקרטיה ממשלתית, ממשלתיים

מחנות לא ענייניים בין קואליציה , חוסר שיתוף בקבלת החלטות, הסכמה בין מרב השותפים ובעלי העניין

 רב במועצה וקושי ליצור קואליציה ורוב מספר סיעות, אופוזיציה לוחמנית ולא עניינית, ואופוזיציה

ראשי רשות (חוסר כישורים של מקבלי ההחלטות , חוסר התעניינות ופסיביות של חברי מועצה, להחלטות

ניצול הזמן וחוסר תכליתיות בניהול -אי, חוסר זמן וחוסר התעמקות בקבלת ההחלטות, )וחברי מועצה

קושי של הדרג המקצועי , חסר או לא זמין ולא אמין-מידעחוסר שקיפות ו, בחינה של חלופות-אי, הישיבות

רוב הקשיים המכבידים על קבלת . ועד עובדים המקשה על קבלת החלטות ועל יישומן, ליישם החלטות

, ברשויות האיתנות הצביעו המרואיינים על פחות קשיים. ההחלטות צוינו ואובחנו בעיקר ברשויות החלשות

  . חמישה: בנתניה ובשוהם,  שנייםרק: ציונה-בנס. בצורה בולטת

 באופי –מספר ממצאים בולטים במחקר מתמקדים ביחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי 

במנהיגות , ביחסים בין הנבחרים לדרגים המקצועיים, הפיקוח של משרד הפנים על הרשויות המקומיות

 של שלבי תהליך קבלת ההחלטות במאפיינים, במעורבות הציבור ושיתופו בקבלת ההחלטות, המקומית

  .ובמשתנים המרכזיים של קבלת ההחלטות

  

נראה , בצד הסמכויות הרחבות שיש למשרד הפנים מול הרשויות המקומיות:  הפיקוח של משרד הפנים5.2

אוטונומיה זו . שהרשויות המקומיות נהנות מאוטונומיה רחבה בקבלת ההחלטות ובעיצוב התפתחותן

חלטות שיצרו גירעונות גדולים בתקציביהן ופגעו ביכולתן לעמוד באחריות המוטלת אפשרה לחלקן לקבל ה

הצמצום של פגיעה אפשרית כזו באזרחי המדינה הוא באחריותו של . עליהן ובחובתן לספק שרות לתושביהן

, המחקר מצביע על כך. אשר אמור להנחות את השלטון המקומי ולפקח על החלטותיו, משרד הפנים

איננו , איננו מופעל בצורה שיטתית, ל משרד הפנים על קבלת ההחלטות המקומיות הוא מצומצםשהפיקוח ש

איננו מתואם בין מטה המשרד והמחוזות ואיננו מופעל בצורה , לא נעשה מספיק בעיתוי המתבקש, עקבי

 שמשרד, ממצאי המחקר מחזקים את הגישות הקובעות). 12: נספח, ראה דיון בכנסת(אחידה במחוזות 

, קלכהיים; 1987, אלעזר וקלכהיים(הפנים מתקשה להפעיל את הפיקוח הנדרש ממנו על השלטון המקומי 

; 2003, רזין; 2000, מילנר-דרי ושורץ; 1981, דרי; 1999, 1988, פרידברג; 1998, אליא-בן; 1999, 1997

מהראיונות עם , )בשאלונים( של המרואיינים 90% -ממצאים אלה מקבלים תימוכין מכ). 2008, בוסטין

  . המנהלים במשרד הפנים ומדוחות מבקר המדינה

אדם וצמצום -גם מהסיבה של חוסר בכוח, משרד הפנים מתקשה אמנם להפעיל פיקוח נאות

, אולם נראה כי מקור הבעיה הוא בגורמים הקשורים בהתנהלותו של משרד הפנים עצמו, בתקציבים

מדיניותו הנוכחית של . הנחייתו את הרשויות המקומיותבתפישתו את תפקידו בפיקוח ובבקרה ובאופי 

לחזק ולהרחיב את הסמכויות של המחוזות , משרד הפנים היא לחזק את מעמדן של הרשויות המקומיות

משרד הפנים איננו מפעיל תיאום , אולם לעת עתה). 1: נספח(ולהגביר את הפיקוח על הרשויות המקומיות 

הם , המחוזות אינם מפעילים בקרה אחידה. מי בין המטה והמחוזותבסוגיית הפיקוח על השלטון המקו

וגם קציני המחוז אינם פועלים בצורה אחידה מול , מאמצים דפוסי פיקוח בהתאם לתפישתם ולצורכיהם

או על אוטונומיה גדולה מידי , ניתן להצביע אמנם על פיקוח לקוי של הממשל המרכזי. הרשויות המקומיות

מול מדינות בהן דווקא , )Svara, 2003; 1997, קלכהיים(גם במדינות אחרות בעולם בהתנהלות המקומית 

).  Delcheva, 2005;Cheibud, et. al, 2009'; ב1999, אליא-בן ;1999, גייסט(מופעל פיקוח הדוק יותר 

יכולים אלה לפעול , כי בהיעדר פיקוח נאות ובקרה על מקבלי ההחלטות המקומיות, אולם יש להבהיר

עמידה -בחוסר אחריות ובאי; בנטילת סיכון; ממניעים זרים; בפזיזות ובקלות דעת; לב-חות תשומתבפ

; accountability() Das &  Teng, 2001 ;Lerner & Tetlock, 2003(באחריות הציבורית ובחובת הדיווח 
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Comman & Nadler, 1976;Selart, 2005 ; 2002, Fishman & Gatti; Simons, 1990 ;1990, רזוןגלוב ;

  ). 2005, כהנמן

לגירעונות , ההחלטות המתקבלות ברשויות המקומיות הן לעתים קרובות הבסיס לכשלים בתפקודן

כאשר הפרוטוקולים של ישיבות המועצה , החלטות אלה ניתן לבקר מיד עם קבלתן. שצברו ולחולשתן בעתיד

.  לשולחנם של קציני המחוז במשרד הפניםמגיעים) בהן יש לאשר בצורה פורמלית פעולות והוצאות בולטות(

הפרוטוקולים אינם נרשמים בצורה . אם בכלל, פרוטוקולים אלה אינם נקראים כהלכה, לפי המחקר, אולם

חלק ). 2006, שלום: ראה(אחידה וההחלטות המובאות בהם אינן מרוכזות בטבלת ריכוז החלטות 

בדרך זו הופכת בדיקתם . כהחלטות כלליותחלקם תקציר וחלקם מובאים , מהפרוטוקולים הם תמליל

אך הוא גם איננו , כך מתקשה אמנם משרד הפנים לבקר את ההחלטות. מייגעת וכמעט בלתי אפשרית, קשה

  . מנחה כראוי את הרשויות המקומיות באופן כתיבתן

כי ההחלטות המתקבלות ברשויות המקומיות אינן מעניינות את משרד הפנים כחלק משגרת , נראה

הפיקוח של משרד הפנים על קבלת .  ודתו וכחלק קבוע מהפיקוח שלו על התנהלותו של השלטון המקומיעב

לאור פניות אקראיות של גורמים באופוזיציה ושל הציבור או , ההחלטות ברשויות המקומיות נעשה בדרך זו

החלטות אשר מתמקדת בהיבטים כספיים ולא בוחנת , של רואי החשבון) בדיעבד(בביקורת שנתית 

אשר אמורים להוות חלק , גם המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות. שהתקבלו או את דרך קבלתן

אינם מבקרים קבלת החלטות מקומיות ומונעים ממשרד הפנים הצפת , בשלטון המקומי" שומרי הסף"מ

, יוצא מכך. לצורך מימוש חובת הפיקוח שלו  ולהתערבותו המיידית בעת הצורך, מידע הכרחי בנושא זה

על קבלת ההחלטות המקומיות פוגם במשילותו ומאפשר לעתים " רגולטור"שהפיקוח החסר והלקוי של ה

 ,Haus & Sweeting(אשר לא מקדמת את טובת הציבור המקומי , התנהלות מקומית אוטונומית מידי

 נדרש לשאת  ואשר בתוצאותיה השליליותFishman & Gatti) ,(2002העלולה להתבטא בשחיתות , )2006

שמשרד הפנים איננו מעורב מספיק בהנחיה ובהכוונה של קבלת החלטות משותפות , נראה גם. כלל הציבור

ב על קבלת החלטות "נוסח הפיקוח הפדרלי בארה, )2005, אפלבום וחזן(בין רשויות מקומיות שכנות  

  ).  Ellison, 2001);Visser, 2002מקומיות 

למשרד הפנים תפקיד חשוב , הלקוי על קבלת ההחלטות המקומיותכי בצד הפיקוח , ראוי להדגיש

כולל לניהול ישיבות ולדרך קבלת (בהנחיות ובתקנות שהוא מוציא , בהתנהלותו של השלטון המקומי

בהגנה על אנשי , )למשל, הקמת איצטדיון(במעורבות ובאישור קבלת החלטות אסטרטגיות , )ההחלטות

בהדרכות קבועות של נבחרים , עים מאינטרסים זרים של נבחרי הציבורמקצוע מפיטורים שרירותיים הנוב

  . בפיתוחן של רשויות מקומיות וכיוצא בזה, ודרגים מקצועיים

שהביאו להוצאות כספיות , התעלמותו של משרד הפנים לאורך שנים מקבלת החלטות מקומיות

כחלק מהאילוצים , ץ"ו של בגהגיעה לבסוף להכרעת, שלא כדין ולפעולות לא אחראיות ובלתי חוקיות

ץ למשרד הפנים "בפסקי דין מהותיים הורה בג. )Chapman, 2003(המגבילים אוטונומיה מקומית מוחלטת 

אשר גרמו בהחלטותיהם נזק לקופה , להפעיל את החיוב האישי כלפי נושאי משרה בשלטון המקומי

, המחקר מצביע על כך). 3: ראה נספח(סת הנושא גם נדון בוועדת הפנים של הכנ). 4: ראה נספח(הציבורית 

אלה שוקלים כיום יותר . ץ יש אפקט הרתעה משמעותי על מקבלי ההחלטות המקומיים"שלקביעתו של בג

הם נשענים יותר על אנשי המקצוע  והם בוחנים את קבלת ההחלטות לאור החיוב האישי , את החלטותיהם

אלא כלי , החיוב האישי איננו כלי פיקוח או בקרה). 2008, יןחזן ורז; 2008, בוסטין(העומד כחרב על צווארם 

בדבר הקשר בין תפישת הפיקוח הממשלתי , 3השערה ). 2005, כהנמן(הרתעה הממתן קבלת החלטות פזיזות 

) איתנות וחלשות(בכל הרשויות . על תהליכי קבלת ההחלטות לאיכות תהליך קבלת ההחלטות לא אוששה

אם נתייחס לחיוב האישי כאפקט הרתעתי של פיקוח , אולם. פש חלש מאודהפיקוח של משרד הפנים נת
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אזי ניתן להתייחס , גם אם איננו חלק מפיקוח שגרתי ובקרה שיטתית, )לפי התיאוריות השונות(ובקרה 

  .להשערה זו כאפשרית וכבאה לידי ביטוי גם בתוצאות של מחקר זה

  

השינויים שנעשו בשלטון המקומי בשנים : צועי התנהלות המועצה ויחסי הגומלין עם הדרג המק5.3

חיזקו את המערכת הביורוקרטית , "שומרי הסף"האחרונות העבירו סמכויות רבות לדרג המקצועי  כ

.  Svara, 1990);(Montin, 2005כפי שקורה גם במקומות אחרים בעולם , והחלישו את כוחם של הנבחרים

כולל הכשרתם בצורה , ק לחיזוקם של נבחרי הציבורלא נעשה מספי, בצד חיזוקו של הדרג המקצועי

  Elbing, 1970)  ;Lerner & Tetlock, 2003 ;Coulson, 2007 ;(Svara, 2003מעמיקה לקבל החלטות

, שבכל הרשויות הנחקרות, ההתרשמות היא. וללמוד את מכלול הנושאים הקשורים בתפקידם הציבורי

לתקן הטיות בשיקול ; ופחות לדון בקבוצה, לטות מוכנותישיבות המועצה נועדו לאשר הח, מלבד בשוהם

  . )Wright, et. al, 1990(הדעת ולנסות לשכנע באמצעות הויכוח כדי להגיע להחלטות הנכונות 

ידי ראש הרשות -חברי המועצה מתכנסים לרוב לאשר החלטות שכבר סוכמו בוועדת ההנהלה או על

מקשים עליהם את היכולת , כפי שעלו במחקר,  הציבורחוסר הידע וההבנה של נבחרי. והדרג המקצועי

לצמצם קבלת החלטות הנובעת , לשאול שאלות מתאימות את אנשי המקצוע, להתעמק בנושאים נדונים

שכמעט כל נבחרי הציבור , נראה. מאינטרסים של הפקידים ולשפר את איכות החלטותיהם במועצה ובכלל

לאור יכולת , ר המאמץ הנדרש מהם בתפקידם הוולנטריברשויות המקומיות חשים גם מתוסכלים לאו

כולל נגישות למידע וסיוע (נוכח חוסר באמצעים , השפעה מוגבלת על קבלת ההחלטות המקומיות

הנחוצים לביצוע תפקידם ולאור העובדה שהם אינם זכאים לתגמול כלשהו עבור ) אדמיניסטרטיבי

כפי (ב "שירותי משרד וכיו, דואר, אחרות כטלפוןהשתתפות בישיבות מועצה וועדותיה ועבור הוצאות 

ראה תרומת ). 22ראה נספח  (Svara, 2003): ב" ובארהMontin, 2005: שנמצא במחקר שנערך בשוודיה

Wollmann)השינוי שנעשה בעניין זה בגרמניה ושיפר את קבלת ההחלטות המקומיות  
．．．．．．．．

, 
．

2008
．．．．

)
．

ראה גם  (

, סיבה לפעילות דלה של חלק מוועדות המועצה ברשויות המקומיותלא ברור אם זו ה). 8: נספח, דיון בכנסת

  ). 11: ראה נספח(והנושא גם נדון בוועדת הפנים של הכנסת 

" חותמת גומי"ציונה ונתניה חשים חברי המועצה שהם -נס, ברק-בני, יהודה-אור: בעיריות

ל חברי מועצה בערים בדומה לתחושת התסכול ש, ידי ראש העירייה-להחלטות שכבר הוחלט עליהן על

, ציונה ונתניה  ההחלטות הוכנו בשיתוף הדרג המקצועי ואפילו ביוזמתו-בנס). Svara, 1990(אחרות בעולם 

כשאנשי המינהל מפעילים את כוחם הביורוקרטי בדרכים שונות בניסיון לאכוף את רצונם על נבחרי הציבור 

)Svara, 1999(  . במועצות המקומיות)ציון ושוהם יש לנבחרים יכולת -מבשרת) ושביםהקטנות במספר הת

ציון האופוזיציה החזקה ונבחרים אחרים מצליחים -במבשרת. השפעה גדולה יותר על קבלת ההחלטות

 Swianiewicz: כמו במדינות אחרות(ליזום ולהשפיע על קבלת החלטות מקומיות ולעכב החלטות 
．．．．．．．．．．．

& 
．

Mielczarek
．．．．．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

  ;Kolisnichenko et. al, 2005( , כשבשוהם הנבחרים מעורבים ושותפים מלאים

  . בתהליך קבלת ההחלטות מתחילתו

כולל , כי ברשויות האיתנות אופי התנהלותם של המועצה ונבחריה, ניתן להתרשם ממצאי המחקר

מאורגן ומוקפד יותר מאשר ; שיטתי; הוא מקצועי, המנגנונים המסדירים את פעולתה של המועצה וועדותיה

; מנוסה; התנהלותה התקינה של המערכת המינהלית המקומית והערכתה כמקצועית. ותברשויות החלש

אובחנה בצורה מובהקת ברשויות האיתנות בהשוואה , )Svara, 1999(מובילה ומכוונת את הנבחרים 

 )Mouritzen & Svara, 2002("   ?מיהו הקובע בבניין העירייה: "על שאלתם של חוקרים. לרשויות החלשות

כי ברשויות האיתנות יש לדרג המקצועי משקל חזק יותר ביחסי הגומלין מול , השיב במחקר זהניתן ל
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וכי לעובדה זו יש השפעה רבה על חברי המועצה בקבלם החלטות , בהשוואה לרשויות החלשות, הנבחרים

ה להלן רא(שראש הרשות איננו המנחה והקובע , אין זה אומר. )Visser, 2002(ועל אופי יישום מדיניותם 

מכוון ; ציונה ושוהם ניתן להתרשם שהדרג המקצועי מוביל-נס; אולם בנתניה, )בהתייחסות למנהיגות

-ברק ומבשרת-בני; יהודה-וזאת בהשוואה לאור, כולל ראש הרשות המקומית, ומשפיע על מקבלי ההחלטות

המקומית למעמדו לא נתגלה קשר בין גודלה של הרשות . בהן הדרג המקצועי מוערך כחלש יותר, ציון

 Nicolescu(כפי שנמצא למשל במחקר שנערך בבולגריה , ולהשפעתו של  הדרג המקצועי על קבלת ההחלטות
．．．．．．．．．

& 
．

Gorcea
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

( .  

כפי שאובחן , במחקר לא אובחן קונפליקט מובהק ברשויות השונות בין הנבחרים לדרג המקצועי

כן לבחון את היחסים הללו על ציר בין -תן עלולא ני, )2009, דהן(במחקר שנערך ברשות מקומית בישראל 

אולם ניתן להצביע על מספר דפוסי , )Svara, 1990(כפי שמוצע בספרות , "קונפליקט"ל" שיתוף פעולה"

 אובחנה הפרדה מסוימת בין יהודה-אורב. עבודה שונים בין הפוליטיקאים לאנשי המקצוע בכל רשות

הוא מאופיין במאבקים פנימיים ונחשב חלש , מטה מסודרת-תכשהדרג המקצועי איננו פועל בעבוד, הצדדים

אשר , מלבד ראשי העירייה בתקופות שונות, גם הנבחרים אינם דומיננטיים, יחד עם זאת. ופחות דומיננטי

מעמדו של הדרג המקצועי ). ראה להלן בחלק המנהיגות(בהתאם לאופיים , התערבו והשפיעו בצורה שונה

בדרך שהפכה את היועץ המשפטי ,  האישי כלפי ראש עירייה קודם ונבחריםהתחזק לאחר הפעלת החיוב

  . בקבלת ההחלטות" שומרי הסף"והגזברית ל

למרות חשיבותו הגדולה של תפקיד ,  ל"  הדרג המקצועי ככלל נחשב  חלש  בהיעדר  מנכברק-בניב

ובהיעדר , Mouritzen & Svara, 2002) ;(French & Folz, 2004זה בהתנהלותה של המערכת העירונית 

, הארגון לא אימץ דפוסי עבודה מתקדמים, במערכת המינהלית חסרים נוהלי עבודה. עבודת מטה בעירייה

בעירייה אובחנה מערכת יחסים יוצאת דופן בין . והמערכת מתקשה בניהול השוטף ובביצוע החלטות

הם , ם בפועל על המנהליםוהם ממוני" ראש אגף"מחזיקי התיקים נקראים . הנבחרים לאנשי המקצוע

הם מנהלים את ישיבות העבודה באגף והם מעורבים בעבודת , )לעתים תפעוליות(מתערבים בקבלת החלטות 

שאנשי המקצוע מקבלים את המצב הזה בהבנה ואפילו נעזרים בממונים , נראה. האגפים ובניהול השוטף

כולל בקביעת נבחרי , בקבלת ההחלטותיתכן כחלק מהתרבות המקומית של מעורבות הרבנים (הפוליטיים 

שחלקם של מחזיקי התיקים נחשבים לאנשי מקצוע והם בעלי ניסיון , ראוי לציין). הציבור ומחזיקי התיקים

, נראה. להפך, לנבחרים מן השורה אין מעמד דומיננטי מול אנשי המקצוע, יחד עם זאת. עירוני קודם

 אשר סומכים על אנשי המקצוע ומקבלים כמעט באופן ,שהמנהלים הבכירים מנווטים את חברי המועצה

בעוד שהנבחרים יוזמים , הדרג המקצועי יוזם החלטות בתחומים תפעוליים וכספיים. אוטומטי את דעתם

  . החינוך והרווחה; החלטות מדיניות בתחומי הדת

ת שהמערכ, אולם ההערכה היא,  ישנם מספר מנהלים בכירים מקצועיים ומנוסיםציון-מבשרתב

חלק ניכר מנבחרי הציבור . המינהלית בכללותה חסרה עבודת מטה מסודרת ומתקשה בביצוע ההחלטות

,  בקרב חברי המועצה יושבים שני ראשי מועצה לשעבר-מקצועי ובעל השפעה על ההתנהלות המקומית 

רסים שונים               הנבחרים מייצגים סקטורים ואינט, אולם. ואנשים בעלי רקע וניסיון עשיר) בשכר(סגנים בעבר 

)Zeemering, 2006( , ומנסים)ללחוץ ולהשפיע על המערכת המינהלית כדי לקדם צרכים ) לא תמיד בהצלחה

  . סקטוריאליים

מעורבותם של . דומיננטי ובעל השפעה ניכרת על הנבחרים,  הדרג המקצועי הוא חזקציונה-נסב

ועל הפוליטיקאים המקומיים נאסר להתערב , תהנבחרים בעבודת העירייה הצטמצמה בשנים האחרונו

וכל פניה שלהם לדרג המקצועי נעשית באמצעות , לנבחרים הוצבו גבולות ברורים. בהתנהלות המקצועית

כשהמטרה היא לבודד את , )Mouritzen & Svara, 2002(ב ובאוסטרליה "כמו בכמה ערים בארה, ל"המנכ
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 & Haus(צורך זה מופיע במחקרים אחרים בעולם . )Svara, 1990(הצוות המקצועי מכל מעורבות פוליטית 

Sweeting, 2006b( .ל מקפידים על נתק כמעט מוחלט בין נבחרים למנהלים "ראש העירייה והמנכ

יכולת מעורבות והשפעה מוגבלת בתחומים עליהם ) אין מחזיקי תיקים(וגם לממונים על ועדות , ולעובדים

 נוכח חוסר ,)Svara, 1990, 1999(ם לכן חסרי משמעות ומתוסכלים חברי המועצה מרגישי. הם ממונים

סומכים עליהם , חברי המועצה מעריכים את אנשי המקצוע, יחד עם זאת. יכולתם להשפיע ולקדם נושאים

  . גם כשהם טוענים שהדרג המקצועי הוא עושה דברו של ראש העירייה, ומקבלים את חוות דעתם

אולם הם חשים , ועצה משרדים ולעתים גם מזכירות לצורך עבודתם הוקצו אמנם לחברי המנתניהב

במיוחד , מחזיקי התיקים מעורבים יותר ובעלי יכולת השפעה. חסרי כוח ומשמעות בהתנהלות העירונית

ראש העירייה הדומיננטית ודרג , הרוב הקואליציוני. מ וסגני ראש העירייה בשכר"כשהם גם מכהנים כמ

הדרג המקצועי . מצמים את יכולת הביטוי וההשפעה של נבחרי הציבור במועצהמקצועי חזק ומגובש מצ

המנהלים . בכל תחומי הפעולה העירוניים, ISOכולל עבודה לפי תקן , בעירייה מפגין עבודת מטה מתקדמת

ברמה מקצועית גבוהה  ותוך הקפדה על כללי , בתיאום ובשיתוף פעולה, הבכירים עובדים באווירה נוחה

מנחה את נבחרי ; שולט בהתנהלות השוטפת; מוביל; שהדרג המקצועי מנהל, התחושה היא. קיןמינהל ת

הדרג המקצועי משפיע גם על ראש . הציבור ומכין את ההחלטות לאישורם הפורמלי במליאת המועצה

גם (ויש גם תחושה שהדרג המקצועי אפילו מקבל את ההחלטות , שבעבר הייתה חלק ממנו, העירייה

ואפילו הציעו להגביל את סמכותו של , במספר מקרים הביעו חברי מועצה תרעומת על כך). ותהאסטרטגי

  . (Rekosh, 2005)ראה התייחסות דומה בהמלצות מועצת אירופה (הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות 

, עניינית, מסודרת,  התנהלות המועצה הנבחרת והמערכת המינהלית היא מקצועיתשוהםב

כי , ככל הנראה(עסקית נטולה מניעים פוליטיים או סקטוריאליים - בחשיבה כלכליתמתקדמת ומאופיינת

התנהלות המועצה ). מדובר בישוב חדש יחסית ללא הבדלים מהותיים בהרכב האוכלוסייה ובשכונות

והקרובה למודל עסקי של , ב"המתקיים בכמחצית מהערים בארה, מנהל-מזכירה את המודל של מועצה

בעלי , חברי המועצה הם ברמה גבוהה מאוד. Svara, 1990) ;(Mouritzen &  Svara, 2002מועצת מנהלים 

. בעלי רקע ניהולי ומוניציפלי מגוון ובעלי אוריינטציה ותודעת שרות בולטות, כישורים וניסיון עשיר, השכלה

רבה על השפעה , ISOבשקיפות מלאה ולפי כללי ; הפועל בעבודת מטה שיטתית ומתואמת, לדרג המקצועי

מעריכים את עבודתם ואינם מנסים ; הנבחרים סומכים על המנהלים. גיבוש ההחלטות ועל תהליך קבלתן

הדרג המקצועי מכין היטב את ההחלטות . אך הם כן מעורבים בקבלת ההחלטות, להתערב בעשייה השוטפת

ויחסי ,  המועצההמנהיגות החזקה שמבטאים חברי. האסטרטגיות ומביאן בצורה מסודרת לשולחן המועצה

  .   )Svara, 1999(הגומלין הטובים עם הדרג המינהלי תורמים לקבלת ההחלטות האפקטיביות 

לאור הממצאים השונים ניתן להציג את יחסי הגומלין בין הנבחרים לדרג המקצועי ברשויות 

עי חזק דרג מקצו: נתניה). מועצה חזקה(דרג מקצועי חזק ונבחרים חזקים : שוהם: כדלקמן, השונות

, ככלל(דרג מקצועי : ציון-מבשרת. דרג מקצועי חזק ומועצה חלשה: ציונה-נס. חלשה-ומועצה בינונית

חלש -בינוני) כמטה, ככלל(דרג מקצועי : יהודה-אור). מועצה חזקה(חלש ונבחרים חזקים -בינוני) כמטה

אך , יקי תיקים דומיננטייםחלש ונבחרים מחז) כמטה, ככלל(דרג מקצועי : ברק-בני. חלשה-ומועצה בינונית

  .מועצה חלשה

או " חזקים"בהתייחס לחוזק או לחולשת המועצה יש לבחון לא רק את הערכת נבחרי הציבור כ

וכן את , )2008, הכט; 2005, אליא-בן(אלא גם את הופעתם כקואליציה מול אופוזיציה במועצה , "חלשים"

Gosselin, 2005מספר הסיעות במועצה 
．．．．

)
．

, מספר הסיעות גדול מאוד) ברק-מלבד בבני(ת  בכל הרשויו).

בשוהם הקואליציה חזקה והאופוזיציה הקטנה . וכשהקואליציה חלשה יש לכן גם קושי לקבל החלטות
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פעילה , מנוסה, אך האופוזיציה מקצועית, הקואליציה רחבה, בנתניה. אך מגלה בדרך כלל אחריות, קולנית

ציונה האופוזיציה חלשה -בנס. פי החוק-ום האפשרי עלומעלה הצעות לסדר ושאילתות כמעט במקסימ

היוצרת לעתים קרובות הסתייגויות גם אצל חברי (כשנציג אחד הוא קולני ופעיל בצורה מוגזמת , ומפולגת

ולעתים מנסה להכשיל , פעילה ודומיננטית, מעורבת, ציון האופוזיציה חזקה-במבשרת). אופוזיציה אחרים

אך היא , יהודה האופוזיציה גדולה-באור. ולמנוע את כינוסה) 2008, חזן ורזין(ה את המועצה במילוי תפקידי

ברק אין למעשה אופוזיציה כלל וחברי המועצה -בבני. לא פעילה בצורה בולטת ולא דומיננטית, מפולגת

  . אחד-מצביעים כמעט פה

  

  

  

  

  

  ):ממוצע כללי ( הרשויותבכל) של המרואיינים(סיכום נתונים כלליים על הדרג המקצועי : 40תרשים 

 רשויות איתנות רשויות חלשות 
  ניסיון מקצועי

 )בשנים(
14.78 18.33 

  השכלה
 )1ביחס לתואר (

0.95 1.37 

  ותק ברשות
 )בשנים(

7.4 8.67 

  

כי ההבדלים , ברשויות המקומיות ניתן לראות) המרואיינים(מסיכום הנתונים על המנהלים הבכירים 

מחקרים מצביעים על השפעה . השכלה וותק, ות למנהלים יש יותר ניסיון מקצועיברשויות האיתנ. בולטים

Gosselin, 2005 (על קבלת ההחלטות המקומיות, חיובית של רמת השכלה גבוהה יותר של עובדי הרשויות
．．．．

.(  

ומעמדו של הדרג המקצועי ומידת השפעתו על קבלת , יחסי הגומלין בין נבחרי הציבור והדרג המקצועי

אולם במהלך המחקר הסתבר כי יש צורך להתייחס , לא מופיעים בהשערות המחקר, ות המקומיותההחלט

לאור ממצאי המחקר ניתן להצביע  על קשר ברור בין דרג . לנושאים אלה בצורה המעמיקה לה הם זכו

 ניתן להצביע. ולהפך ברשויות החלשות, מקצועי וחזק לאיכות תהליך קבלת ההחלטות ברשויות האיתנות

כפי שבאים לידי ביטוי בתהליכי קבלת , גם על קשר ברור בין כישוריהם ותפקודם של נבחרי הציבור

ברשויות האיתנות אין התערבות . לאיכות ההחלטות ולתפקודה של הרשות המקומית,  ההחלטות במועצה

-ובבני, של נבחרי הציבור בהתנהלות המקומית

．
וי באחריות ברק התערבות כזו נתפשת טבעית ובאה לידי ביט

ככל : ניתן לכן להעלות השערה למחקרים נוספים. מלאה על תחומי הפעולה בעירייה ועל הדרג המקצועי

וכן ראוי . כך גם תהליך קבלת ההחלטות בקרב נבחרי הציבור יהיה נכון יותר, שהדרג המקצועי חזק יותר

את הקשר וההשפעה על קבלת לבחון את מידת המעורבות של נבחרי הציבור בהתנהלות המקומית השוטפת ו

  .ההחלטות ועל תפקודן של הרשויות המקומיות

  

הנבחר באופן ישיר כמו , כי ראש הרשות המקומית, בכל הרשויות הנחקרות נראה:  המנהיגות המקומית5.4

הוא הגורם ,  והאחראי לעבודתה של הרשות המקומית כולה)Svara, 2006(למשל באנגליה וגרמניה 

הוא מנחה את הדרג המקצועי בגיבושן , הוא זה שלרוב יוזם אותן. ההחלטות המקומיותהדומיננטי בקבלת 

מעמדו בקבלת ההחלטות המקומיות . והוא מוביל את ההחלטות עד להשגת הרוב הנחוץ לאישורן במועצה

; DeSantis & Renner, 2002(ב ובמדינות אחרות "מועצה הפועל בארה-דומה למודל של ראש עירייה
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Mouritzen & Svara, 2002( , הוא חזק מזה של ראש רשות מקומית בשיטות הנהוגות במדינות שונות

ומעמדו האוטונומי של ראש הרשות המקומית דומה לזה )  ואחרים(Wollmann, 2004, 2008 באירופה 

הדומיננטיות של ראש הרשות בקבלת ההחלטות . )Haus & Sweeting, 2006(שבגרמניה ובאנגליה 

כשהיא תלויה במאפיינים שונים הנובעים בעיקר , ה לידי ביטוי בכל הרשויות הנחקרותהמקומיות בא

במחקר ). קטנה או גדולה, "חלשה"או " איתנה("ולא מההבדל ברשות המקומית , מאופיו של ראש הרשות

אלא מנהיגות , )Haus & Sweeting, 2006(לפי , לא אובחנה מנהיגות פוליטית או מנהיגות ציבורית

מנהיגות פוליטית , וכן אובחן בין המנהיגים המקומיים השונים שילוב של שלטון עממי. מינהלית-יתפוליט

  . )Mouritzen & Svara, 2002(ומקצועיות 

 ראשי העירייה הם - )Kerslake, 2007(ציונה המנהיגות היא יציבה -נתניה ונס: ברשויות האיתנות

ברשויות ). נבחר שוב( ראש המועצה כיהן קדנציה אחת בשוהם, )2008-ונבחרו שוב ב,  שנה15-כ(ותיקים 

. כשראשי הרשויות מתחלפים אפילו במהלך קדנציה, המקומיות החלשות המנהיגות המקומית איננה יציבה

מאופיינים בתודעת ) אך לא בצורה גורפת, בהווה ובעבר, וגם בחלק מהחלשות(כל ראשי הרשויות האיתנות 

 )(Haus & Sweeting, 2006ף את התושבים בקבלת ההחלטות המקומיות ברצון לשת, שירות גבוהה מאוד

הם גם מצליחים לרוב להשיג מחויבות ואהדה של הציבור . )Franek, 2005(וברצון לתרום לרווחת הישוב 

ראשי הרשויות . )Greasley & Stoker, 2008(ומסתמכים על מנגנונים מתאימים לקבלת ההחלטות 

  ,Coulsonחיובית על תהליכי העבודה ועל הביצועים של המועצה האיתנות משפיעים בצורה 

2007);(Svara, 1990נראה.  וניכרים גם קשרי גומלין הדוקים בין ראשי הרשויות לדרג המקצועי ,

כשאנשי המקצוע מגיבים בהתאם , שהמנהיגים המקומיים מקבלים החלטות במענה לדרישות הציבור

   .(Mouritzen & Svara, 2002)ן ומתמקדים באמצעים הנדרשים למימוש
אם כי בנתניה עומס המלוות (המנהיגים ברשויות האיתנות מגלים לרוב אחריות בקבלת ההחלטות 

. )Stewart, et. al, 2004(והם מצליחים להבטיח את המשאבים הנדרשים למימושן ) גדל בצורה משמעותית

וגם מנהיגות , (Haus & Klausen, 2004) "תקנוני"ו" משימתי"מנהיגים אלה מפגינים סגנון מנהיגות 

ציונה  - סגנון המנהיגות של שני ראשי העירייה בנתניה ובנס. (Askim & Baldersheim, 2007)" משקפת"

כי , ראוי לציין. בעל החזון" הבוס העירוני"ומאפיין את ,  ריכוזי- )Haus & Sweeting, 2006b(הוא סמכותי 

ולכן אולי היא מאמינה יותר בשיתוף תושבים כבסיס לקבלת , העירייהבנתניה מכהנת אישה בתפקיד ראש 

 בשוהם סגנון המנהיגות של ראש המועצה הוא מנהיג . )Nyiri & Vengroff, 2005(החלטות טובות יותר 

 מנהיגות משתפת –וכן , )Stewart, et. al, 2004(בעל חזון ומנהיג בעל יכולת הסתגלות ויצירת קונצנזוס 

Haus & Sweeting, 2006b) ;Svara, 1990; Svara, 2006 .(  

ונראה שלפוליטיקה , מפלגתית בקבלת ההחלטות המקומיות-במחקר לא אובחנה מעורבות פוליטית

; Haus & Sweeting, 2006b; 2001, ראובני; 2001, אלעזר(הארצית אין השפעה על ההתנהלות המקומית 

Coulson, 2007 ;Leese, 2007;Wollmann, 2004 ;Montin, 2005(  וזאת בהשוואה למדינות אחרות

Franek(בעולם 
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

 ;Swianiewicz 
．．．．．．．．．．．

& 
．

Mielczarek
．．．．．．．．．．

, 
．

2005 ;Jefriemenko & Volska, 2005 .( ראש

כי שייכותו הפוליטית למפלגת העבודה הקשתה והזיקה לו , עירייה לשעבר באור יהודה ציין אפילו

  . בהתנהלות המקומית

: כדלקמן, אפיינים משותפים למנהיגות המקומית ברשויות האיתנותמסיכום הממצאים מצביע על 

שמירה על , גיבוי הדרגים המקצועיים, הסתמכות על הדרג המקצועי ועל עבודת מטה, ניסיון ניהולי קודם
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תודעת , גישה עניינית, עסקית-ראייה כלכלית, עבודה במסגרת התקציב, מינהל תקין ועבודה בסטנדרט גבוה

, עבודה לפי חזון ותוכניות עבודה, עמידה בלחצים, בישוב/מעורבות גבוהה בנעשה בעיר, שירות גבוהה

יכולת אישית לרתום , ניווט של הצוות המקצועי וחברי המועצה בקבלת ההחלטות, מעורבות בפרטי פרטים

, יכולת ליצור קואליציה רחבה ומכנה משותף לפני קבלת ההחלטה, אנשים ולהשיג הסכמה להחלטות

ציונה ובנתניה ראשי העירייה נהנים גם מגיבוי -בנס. פתיחות לרעיונות חדשים, צות והקשבה לזולתהתייע

מנסה להגיע לפשרה , הוא משתף ומתייעץ יותר, בשוהם ראש הרשות גמיש יותר. פוליטי במישור הארצי

לקבלת , כי תפישתו משקפת את חשיבותה של המנהיגות המקומית, נראה. ונתפש לכן לעתים כנחוש פחות

ואני ? מישהו שאל אותי מה מבחינתי ייחשב כשלמות והצלחה, כשהתחלתי את התפקיד: "ההחלטות

  ).  גיל לבנה" ('לקבל כמה שפחות החלטות שאני לא שלם איתן': השבתי

.  השנים האחרונות15-שהתחלפו ב,  נבחנו מספר מנהיגים מקומייםברשויות המקומיות החלשות

קשה .  ארבעה ראשי מועצה–ציון - שניים ובמבשרת–ברק -בבני,  ראשי עירייהיהודה נבחנו שלושה-באור

בעלי , )למשל, ד"עו(חלקם בעלי השכלה גבוהה . למצוא מכנה משותף בין כולם וסגנון מנהיגות אופייני אחד

 בעלי תודעת שירות גבוהה, בעלי הערכה רבה במישור הארצי, )כ לשעבר"כולל ראש שב(רקע ניהולי ופיקודי 

הסתמכו לעתים מנהיגים מקומיים ) ציון-יהודה ומבשרת-אור(כי ברשויות החלשות , נראה. וכך הלאה

בדרך שיצרה קונפליקט עם תהליך , בקבלת החלטות מדיניות ואסטרטגיות על ההיגיון ועל האינטואיציה

 ,Goodwin, 2009) ;Forman & Sellyשיטתי של קבלת החלטות וקביעה רציונאלית של סדרי עדיפויות 

2002;Anderson, 2002;Daft, 2001  ;Grunig & Kuhn, 2005( . לעתים הם הסתמכו אמנם על תהליך

אך היו חסרים כישורים פוליטיים ויכולת תמרון בין נבחרי הציבור וגורמים , שיטתי של קבלת החלטות

להתערבות של , ביקורתדרך פעולה זו של המנהיגים המקומיים זכתה ל). למשל, ציון-גילון במבשרת(אחרים 

, נראה. משרד הפנים ולהבנה בדיעבד של מקבלי ההחלטות עצמם בטעויות שעשו בתהליכי קבלת ההחלטות

אך גם ממאפיינים הקשורים , כי התנהגות זו נבעה במידה רבה מחוסר היכולת להסתמך על הדרג המקצועי

  . בסגנון מנהיגות ריכוזי

אשר על , עויות בהתנהלותם של המנהיגים המקומייםקשיים וטמניתוח הממצאים עולים מספר 

 התמקדות בביצוע במקום –עבודה שלא לפי חזון וחוסר בראייה אסטרטגית : חלקם הם מעידים גם בעצמם

חוסר התחשבות בעתיד והתעלמות מהשלכות של החלטות , )Svara, 2006(בקידום יוזמות מדיניות 

כניעה , וסר סדר בקבלת ההחלטות וחוסר בעבודת מטהח, )Messick & Bazerman, 1996(אסטרטגיות 

קבלת החלטות , ")למצוא חן("התחשבות יתרה בדעת הקהל , )Mintz, 2004(ללחצים ולאינטרסים זרים 

 & Messick(איסוף לקוי של מידע והתעלמות ממידע הכרחי , שלא במסגרת התקציב ולא בחשיבה כלכלית

Bazerman, 1996( , קבלת החלטות בגישה ביצועית וללא , זהירות בקבלת החלטותחוסר אחריות וחוסר

חוסר ניסיון , )ובקיצור הליכים(קבלת החלטות במהירות ובחיפזון , ")כיבוי שריפות("שיקול דעת מספיק 

, צורך בהישרדות אישית,  החלטות מוטעות בתחילת הקדנציה, "משחק הפוליטי"פוליטי וציבורי וקושי ב

עודף ביטחון עצמי  , שיתופם בקבלת ההחלטות-יעצות עם אנשי מקצוע ואיחוסר התי, חוסר שקיפות

פעולה עצמאית וחוסר ,  )Das & Teng, 1999(אופטימיות באשר ליכולת השליטה בעתיד , )1999, שפירא(

חוסר , ניסיון לכפות דעה וחוסר מתינות, "שלטון יחיד"גישה ריכוזית ו, ")סוליסט"גישה של (שיתוף אחרים 

עימות עם גורמים רבים ברשות המקומית ובחוץ , חוסר בעבודת צוות, ת בנבחרי ציבור ובמועצההתחשבו

חשיבה לטווח ארוך , )Stewart, 2004()  יזמים, משרדי ממשלה, תושבים, דרג מקצועי, חברי מועצה(

דחיית החלטות וסחבת , חוסר בדיקה של השלכות ההחלטות, והתעלמות מהמציאות בטווח המיידי

  ).  2006, מינצברג ואחרים(חוסר החלטיות ונסיגה או שינוי החלטות שהתקבלו , תןבקבל
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  )ממוצע כללי (סיכום הערכת המנהיגות והשפעתה על קבלת ההחלטות בכל הרשויות: 41תרשים 

 רשויות איתנות רשויות חלשות הערכת המנהיגות 
 2.38% 44.68% חלשה
 9.52% 31.25% בינונית
.88  24.07%  גבוהה

．
1%  

  

נתפשת דומיננטית יותר ) ראש הרשות(שברשויות האיתנות המנהיגות המקומית , הממצאים מצביעים על כך

אם כי ברשויות החלשות נתפשו מנהיגים מקומיים בתקופות , בצורה מובהקת בהשוואה לרשויות החלשות

  . אוששה בצורה ברורה5.1השערה . כהונה קודמות כדומיננטיים יותר

בין המנהיגות המקומית והדרג המקצועי הם בעלי משמעות קרדינלית לקבלת יחסי הגומלין 

דרג מקצועי : כדלקמן, אנסה לבחון יחסים אלה. ההחלטות המקומיות ולהתנהלותה של הרשות המקומית

תכנון , מדיניות, קבלת החלטות לאור חזון.  רשות מקומית איתנה עד מצטיינת- חזק וראש רשות חזק

ואת " מנצח"את ראש הרשות ל, "תזמורת"אם נמשיל את הדרג המקצועי ל. קיתעס-ובצורה כלכלית

המנצח "נוכל לנסות לתאר את הרשויות האיתנות במחקר כמודל , "קונצרט"ההופעה המקומית ל

" קונצרט"משקל רב ב" תזמורת"בנתניה ל, "קונצרט"משקל מהותי ב" מנצח"ציונה ל-כשבנס, "והתזמורת

דרג מקצועי . איכותי" קונצרט"ברשויות האיתנות כולם תורמים ל".  והמנצחהתזמורת" מודל –ובשוהם 

יכול לחפות על קבלת ההחלטות של ,   הדרג המקצועי הופך להיות דומיננטי ומוביל- חזק וראש רשות חלש

כל עוד ראש הרשות איננו מתערב או מנסה לכפות החלטות לא , הרשות יכולה לתפקד כראוי. ראש הרשות

אך היא נעשית ללא חזון , במובן הטכני של תהליך עשייתן, קבלת ההחלטות היא מקצועית. ענייניות

ללחצים חיצוניים , )מצד ראש הרשות או הדרג המקצועי(לעיכובים , היא נתונה לשינויים, ומדיניות

ך בדר, תתכן שליטה של הביורוקרטים על קבלת ההחלטות, לחילופין. ולשיקולים פוליטיים של ראש הרשות

הדרג המקצועי ,   בטווח הקצר- דרג מקצועי חלש ומנהיגות חזקה. שעשויה לפגוע בדמוקרטיה המקומית

המנהיגות עשויה להצליח  , לאורך זמן. יכול להכשיל את המנהיגות הנבחרת ולהקשות על מימוש יעדיה

ב זה מאפיין את מצ. והרשות המקומית יכולה לתפקד,  להוציא יותר תפוקות מהדרג המקצועי או להחליפו

 -  דרג מקצועי חלש ומנהיגות חלשה. ברק ומבשרת ציון בתקופות של ראשי רשויות בעבר-בני, יהודה-אור

משרד הפנים נאלץ אז להתערב בדרך של חשב מלווה עד . הרשות חלשה עד לכישלון בעמידה באחריותה

  .כי הרשויות החלשות היו במצב זה בעת ביצוע המחקר, נראה. ועדה ממונה

  

  יחסי גומלין בין המנהיגות לדרג המקצועי והשפעתם על תפקודה של הרשות המקומית:  42תרשים 

                                                                                                                                                                   

  

  

  

                                                                                                                           

  

  

  

  דרג מקצועי חזק וטוב                                   דרג מקצועי חזק וטוב 
                                                                        מנהיגות חלשה                            מנהיגות חזקה

  
               רשות איתנה רשות מצטיינת  
   

  
  

                                                     
  

  רשות נכשלת                                          רשות חלשה
)                                                       ועדה ממונה  ()     חשב מלווה                                   (

                                         
                             

            
  מנהיגות חזקה                                                     מנהיגות חלשה                            

   דרג מקצועי חלש                                                 דרג מקצועי חלש
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  :   מעורבות הציבור ושיתופו בקבלת ההחלטות5.5

מלבד , כי ברשויות החלשות מעורבות הציבור קטנה במעט מאשר ברשויות האיתנות, במחקר נמצא

של תושבים בקבלת ההחלטות של ) ולעתים מתלהמת(בה אובחנו ערנות ומעורבות בולטת , ציון-שרתבמב

, לא רק לפני קבלת ההחלטות, ציון-ניתן להצביע על התערבות קיצונית של התושבים במבשרת. המועצה

הקהל הצופה בישיבות המועצה משפיע על מקבלי ההחלטות . אלא גם במהלך קבלתן בישיבות המועצה

בקבלת " הטריבונה"התערבות כזו אנסה לתאר כמודל ). 2004, ברון ואחרים(ומפריע להתנהלותם התקינה 

בו התושבים קובעים בלחציהם את עתידם של הפעילים בזירה ואת גורל ההתגוששות , ההחלטות המקומיות

באה לידי ביטוי ) בקבוצות לחץ ולא כלל האוכלוסייה בישו(ציון -מעורבות זו של התושבים במבשרת. ביניהם

והיא מכוונת ברוב , )Kaifeng, 2005(נציגיהם במועצה והתקשורת המקומית , בלחצים חזקים של תושבים

והם , הנבחרים מנסים לספק את רצון התושבים. המקרים לקדם אינטרסים של קבוצות גיאוגרפיות ואחרות

יתכן וזו הדמוקרטיה . בורבהתאם לעוצמת הלחצים של הצי, משנים לעתים החלטות שכבר התקבלו

 ,Dahl, 1994); Nicolescu & Gorceaכאשר התושבים משפיעים על ההחלטות של נבחריהם , בהתגלמותה

נקראים להופיע , ברק-מלבד בבני, בכל הרשויות) בעיקר מהאופוזיציה(כי חברי המועצה , נראה. )2005

כי למעורבות נמוכה של , מוסכם. וןבישיבות המועצה ולהפעיל לחצים על מקבלי ההחלטות במהלך הדי

אך כך גם למעורבות גבוהה מידי , )2003, רזין(תושבים בהתנהלות המקומית יכולה להיות השפעה שלילית  

  ). 1997, ואמרני' רוזביץ(

:  חדשות או ותיקות-גם אם זה כך רק בשכונות מסוימות (שברשויות בהן האוכלוסייה חזקה , נראה

Gosselin, 2005; 2005, אליא-בן(מעורבות התושבים גדולה יותר ) ציון-שרתיהודה ומב-אור, נתניה
．．．．

ככלל ). 

הערנות והמעורבות של התושבים בהחלטות המקומיות ) שוהם(כי בשכונות חדשות ובישוב חדש , נראה

-מלבד התושבים הוותיקים במבשרת, גדולה יותר

．
-בבני. ציון

．
מעורבות ישירה של הציבור בקבלת , ברק

אשר פועלים בהתאם , והציבור מתנהל בעיניים עצומות אחרי נציגיו במועצה, לא מורגשת כללההחלטות 

-בנס. להנחיות הרבנים השונים

．
אולם , הציבור לא מגלה עניין רב בקבלת ההחלטות העירוניות, ציונה

ים מעורבותו באה לידי ביטוי במודעות הגבוהה של ראש העירייה והדרג המקצועי לספק את צורכי התושב

ראה (מעורבות התושבים בהחלטות המדיניות נעשתה באמצעות סקר משאל העיר . ולספק את רצון הציבור

, בנתניה. ובהחלטות השוטפות היא  נעשית דרך הפניות למוקד העירוני  ופניות לראש העירייה, )להלן

 ואכפתיות כחלק מהתנהלותה של ראש העירייה המגלה רגישות גבוהה, מעורבות התושבים היא גבוהה

נוכח , כי ברשויות הקטנות מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות היא גבוהה יותר, נראה. לדרישות התושבים

-ובמובן זה התחושה במבשרת, הנגישות הישירה לראשי המועצה ולעובדיה

．
ציון ובשוהם היא שהתושבים הם 

אך עוצמתו ואופן הפעלתו , הלחץ של התושבים על מקבלי ההחלטות מורגש יותר,  בישוב קטן". בוס"ה

  . תלויים במאפיינים תרבותיים של האוכלוסייה ובאופי התגובה של מקבלי ההחלטות ללחצים השונים

כי יש שוני ופער בין מעורבותו של הציבור בקבלת ההחלטות לשיתופו , לאור המחקר ניתן לקבוע

למרות החשיבות שיש . מקומיותמעורבות הציבור לא עולה בקנה אחד עם שיתופו בקבלת ההחלטות ה. בהן

, נחמיאס; 1997, נחמיאס; 2008, דרור; 2002, וקסמן ובלאנדר(לשיתוף הציבור בהחלטות המקומיות 

2004;Gaventa & Valderrama, 1999 ;James & Blamey, 1999;Blair, 2000  ;Stewart, et. al, 2004 ;

Franek
．．．．．．

, 
．

2005
．．．．

 ;Haus & Sweeting, 2006b (קבועים וכלליים של שיתוף , ונים ממוסדיםלא נמצאו מנגנ

כולל סמכות של ועדות משותפות עם , תושבים בקבלת ההחלטות המקומיות בכל הרשויות הנחקרות

מלבד במספר , Stewart, et. al, 2004) ;(Haus & Klausen, 2004תושבים לקבל החלטות מחייבות 
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) Margaryan, 2005(חלטות לפי מספר מדדים ניתן לבחון את שיתוף התושבים בקבלת הה. תחומים בנתניה

, כי  ברשויות האיתנות ניתן למצוא פורומים בודדים בהם משתתפים התושבים בקבלת ההחלטות, ונראה

  . )Kaifeng,  2005(" אקונומי-המעמד הסוציו"אולי בהתאמה למודל 

ם בספרות מאלו המוכרי, אופן שיתוף התושבים ברשויות הנחקרות מצומצם למודלים ספורים

בה , בנתניה).  James & Blamey, 1999;Gaventa & Valderrama, 1999; 2008, דרור; 1978,   קפלינגר(

 & Chopyak(" פנל אזרחים"נוסח , פועלות מסגרות קבועות לשיתוף תושבים במספר צורות ותחומים

Levesque, 2002( ,ת חלקית ויוצאת בולט שיתוף התושבים בקבלת ההחלטות המקומיות בצורה ממוסד

באמצעות ועדי השכונה , )עובדי העירייה(ראשי רבעים בשכונות . בהשוואה לכל הרשויות האחרות, דופן

, מביאים את הצרכים של התושבים כבסיס לקבלת החלטות מקומיות, )הנפגשים יחדיו במינהלת השכונה(

אך לא (ים פורומים משותפים בשוהם מתקיימ. )Koontz, 2005(ב  "בדומה אולי לוועדות מייעצות בארה

ציונה נעשה סקר תושבים -ובנס, אב-כולל בהכנת תוכניות, לקבלת החלטות עם תושבים) בצורה ממוסדת

; (Dalehite, 2008אשר בחן את העדפותיהם כבסיס לקביעת המדיניות ולקבלת ההחלטות , )ייחודי בארץ(

Haus & Sweeting, 2006 ;Delcheva, 2005 .(ציונה שותפים גם בהחלטות שוטפות-התושבים בנס ,

  . באמצעות שאלונים

, )ודאי לא מאורגן(בהן לא אובחן שיתוף של תושבים , התנהלות כזו ניצבת בניגוד לרשויות החלשות

ומזמינים לעתים , מודעים לחשיבות שיש לשיתוף התושבים) בקדנציות השונות(למרות שראשי הרשויות 

יהודה -באור). יהודה-אור, מבשרת ציון(קבלת ההחלטות במועצה תושבים כדי להביע את דעתם לפני 

ניתן להצביע על ניסיונות של ראש . בלתי מתוכנן ולא שיטתי, אובחנו ניסיונות בודדים של שיתוף אקראי

אך לא על שיתוף , )במיוחד לפני הבחירות(העירייה להתחשב ברצונותיהם של התושבים בקבלת החלטותיו 

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות נעשה , ברק-בבני. קבלת ההחלטות המקומיותממוסד של תושבים ב

גם אם קבלת החלטות . באמצעות הרבנים ומנהיגי החצרות השונות, באמצעות נציגיו במועצת העיר

קשה להצביע , )1997, מן ואלתרמן'רצ'צ(אפילו כשהשיתוף איננו תהליך ממוסד ופורמאלי , משותפת עדיפה

. כפי שנמצא בצורות שונות ברשויות האיתנות, על שיתוף אמיתי בקבלת ההחלטותברשויות החלשות 

ברשויות האיתנות לא אובחן תהליך מובנה של הדרכה ופיתוח כישורי השתתפות של התושבים במסגרות 

לפי הממצאים במחקר . )Blair, 2000) ;Gaventa & Valderrama, 1999המשותפות לקבלת ההחלטות 

כפי שמציעים , שלגודלה של הרשות המקומית יש השפעה על שיתוף הציבור, א נראהל) למשל, בשוהם(

Gosselin, 2005(מחקרים אחרים 
．．．．

  ). 2002, וקסמן ובלאנדר ;

אשר נחשבת אמצעי לשיתוף התושבים , שהתקשורת המקומית, ממצאי המחקר מצביעים על כך

-מלבד אולי בנס(משפיעה בכל הרשויות , בהתנהלות המקומית

．
בה המקומון נמנע מלבקר את , הציונ

)באופן ישיר על נבחרי הציבור ועל מקבלי ההחלטות ) ההתנהלות העירונית
．
Gosselin, 2005

．．．．
)
．

של המדד . 

,  המקומיות במליאת המועצה ובכללתדירות היוזמות של העיתונות המקומית לבחון את קבלת ההחלטות

, אולם ניתן לקבוע.  מגמות ברורות בעניין זהלא נבחן בצורה שיטתית במחקר ועל כן לא ניתן להצביע על

נתניה ואור יהודה העיתונות המקומית ערנית ומדווחת על התנהלות המועצה , שוהם, ציון-שבמבשרת

  . ברק הדבר בולט פחות-כשבבני, וועדותיה ועל קבלת החלטות מקומיות

ולטות יותר ברשויות ב, )Margaryan, 2005(כמדד לשיתוף הציבור , גם השקיפות והנגישות למידע

בנתניה ובשוהם הציבור נגיש למידע רב באמצעות אתר האינטרנט של הרשות . ציונה-מלבד בנס, האיתנות

בנתניה הוצגו בעבר גם פירוט תוכניות . אשר מציג גם את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה, המקומית

-לא כך הדבר בנס. ספקים מידע לציבורובעיר פועלים אתרי שכונות המ, העבודה והתקציב של כל המינהלים
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ציון לא היה אתר אינטרנט של -ברק ובמבשרת-בבני, יהודה-באור. בה האתר העירוני דל בתכניו, ציונה

וניתן למצוא בו גם , 2008יהודה הוקם אתר כזה לקראת סוף -באור. הרשות המקומית בעת ביצוע המחקר

לא נראה שכזה אתר רלוונטי עבור רוב , כרשות חרדית, ברק-בבני. את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה

פרסום החלטות המועצה . ומבקר המדינה מעיר גם על חוסר שקיפות המידע בנושאים אחרים, האוכלוסייה

, בולגריה(כשבמדינות אחרות , )9: ראה נספח(במסגרת הצעת חוק העיריות , באינטרנט נדון גם בכנסת

  .)Delcheva, 2005(שם הנושא כבר מעוגן בחוק ומיו) למשל

ברשויות האיתנות מעורבות הציבור נתפשת . ציון-מלבד במקרה של מבשרת,  אוששה4השערה    

הצורך . בהשערה זו לא נעשתה הבחנה בין מעורבות לשיתוף הציבור. כחזקה יותר מאשר ברשויות החלשות

  . בהבחנה כזו עלה במהלך המחקר והוא ראוי לבחינה מעמיקה יותר בעתיד

  

  :כדלקמן,  אנסה לתארהדינמיקה בין מעורבות התושבים ושיתופם בהחלטות המקומיותאת 

והרשות המקומית מפעילה מנגנונים , התושבים ערניים להחלטות המקומיות: מעורבות גבוהה ושיתוף גבוה

). שוהם, נתניה, ציונה-נס( דמוקרטיה במיטבה –לשיתופם גם בהחלטות אסטרטגיות ) מסוגים שונים(

היוזמת שיתוף תושבים בהתאם , מנהיגות אחראית ורגישה לצורכי הציבור: ורבות נמוכה ושיתוף גבוהמע

שיתוף תושבים בנושאים : מעורבות נמוכה ושיתוף בינוני.  התנהלות משתפת–) גם בנושאי מדיניות(לנסיבות 

תושבים :  מצומצםמעורבות גבוהה ושיתוף). יהודה-אור(ובצורה אקראית ) בהחלטות תפעוליות(שוליים 

מפגינים חוסר שביעות רצון ומבטאים לעתים את תסכולם בעוצמה , לוחצים על מקבלי ההחלטות

מעורבות ). מבשרת ציון" (מודל הטריבונה "–מנסים להשפיע בכל מחיר על מקבלי ההחלטות . ובהתלהמות

 –יגיו להחליט בעבורו ציבור שאיננו מתעניין בהחלטות המקומיות ומותיר לנצ: נמוכה ושיתוף מצומצם

  ).ברק-בני(ציבור פסיבי 

  

  

  דינמיקה של מעורבות ושיתוף תושבים בהחלטות המקומיות: 43                תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  השלבים העיקריים בקבלת ההחלטות וביטוים ברשויות האיתנות מול החלשות5.6

על קבלת החלטות במועצת הרשות וגם בחינת תהליך קבלת ההחלטות בכל הרשויות הנחקרות מלמדת 

שלא לפי כל השלבים ההכרחיים בתהליך קבלת , כמו ועדת ההנהלה ופורומים מקצועיים, במסגרות אחרות

בהתאם למודל הרציונאלי ובהתאם לצעדים הראויים והנדרשים בקבלת  החלטות  אסטרטגיות      , החלטות

                    שיתוף גבוהשיתוף גבוה                                           
                               מעורבות נמוכה                                                                         מעורבות חזקה

  
דמוקרטיה במיטבה                     התנהלות משתפת             

ישות ואחריות לצורכי הציבור                התושבים מעורבים ומשפיעים       רג
על קבלת ההחלטות המקומיות         שיתוף נציגי ציבור בקבלת            

                                                                 ההחלטות המקומיות
  
  

                                                     
  ציבור פסיבי"                             בונהמודל הטרי"

המנהיגות המקומית והדרג                                                                             לחצים של הציבור על מקבלי 
  המקצועי  מקבלים את החלטות,       תסכול, התלהמות. ההחלטות

          ומנהלים את התושבים             עוצמה שלילית של תושבים
                       

            
 מעורבות גבוהה                                                     מעורבות נמוכה                                                                                 

   שיתוף מצומצם                                                     שיתוף מצומצם
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Das & Teng, 1999) ;Pomerol & Adam, 2002;Forman & Selly, 2002  ;Forgionne, 2002 

; Feigenbaum & Feldman, 1967 ;Grunig & Kuhn, 2005"  (יוריסטית"וגם לא לפי הגישה ה, )ואחרים

Anderson, 2002 .(לא לדיון אלא , שלמקבלי ההחלטות מובאות לרוב החלטות מוכנות מראש, נראה

  . (Goodwin, 2009)ג המקצועי לאישור פורמלי של רצונם של ראשי הרשויות או של הדר

גם אם חלקם של חברי , שמקבלי ההחלטות פועלים בקיצורי דרך, ממצאי המחקר מצביעים על כך

 ובהתנהלות Sharkansky, 2002);Mintz, 2004  ;(Etzioni, 1988המועצה מעונינים להתעמק יותר 

ות הנחקרות אין לרוב הגדרת בתהליכי קבלת ההחלטות בכל הרשוי. פורמלית ושגרתית באישור ההחלטות

 Hammond, Keeney, Raiffa, 1999; 2005 ;1999, פולק ;2005, כהנמן(בעיה מפורטת או בכלל 

,Beauvais &  Scholl, Leonard;Grunig & Kuhn, 2005 ;(Goodwin, 2009  , הגדרת הבעיה גם אם

שורה לרוב בערכים שאינם וק) כבמגזר העסקי(בקבלת החלטות ברשויות מקומיות איננה תמיד טכנית 

  ).  Birks, 1994( ניתנים לכימות 

בכל הרשויות כמעט לא נמצא בתהליך קבלת ההחלטות ביטוי מובהק לבחינה מעמיקה של חלופות 

שזה ,  ההתרשמות היא. )Stewart, et. al, 2004(כפי שמראים מחקרים במקומות אחרים בעולם , ולשקלולן

את למרות החשיבות הרבה שיש לבחינת החלופות בתהליך קבלת ההחלטות וז, לרוב כך גם בוועדת ההנהלה

; Hammond, Keeney & Raiffa, 1999;Steinbrunner, 1974  ;Elbing, 1970; 1986, ניס ומאן'ג(

Newman, 1971  ;Etzioni, 1988 ;Rinaldi 
．．．．．．

& 
．

Bain
．．．．

, 
．

2002
．．．．

;Moshkovich, et. al, 2002              ;

(Grunig & Kuhn, 2005 .מתוך רצון לצמצם את הקונפליקט ,  יתכן ושלב זה איננו בא לידי ביטוי מובהק

או , )Shafir & Taversky, 1995) ;Narayanan, 1983 & Faheyולזרז את קבלת ההחלטות הפוליטיות 

לא נמצא גם שימוש בכלים אחרים לקבלת . (Askim, 2009)מהחשש להתמודד עם חלופות חדשות 

) מנהלים ונבחרים( מכל המרואיינים בכל הרשויות 90%-כ.  (Goodwin, 2009)" טהעצי החל"כ, החלטות

הערכה היא גבוהה ) בשוהם במיוחד(אם כי ברשויות האיתנות , מעריכים את שקלול החלופות ברמה נמוכה

הוא , ודאות ובכלל-התפקיד המרכזי של מקבל החלטות רציונאלי בתנאי אי). ראה בטבלה להלן(במעט יותר 

ששיקול דעת כזה נעשה ברשויות האיתנות בשילוב עם , נראה. קול את התועלות מול העלויות הצפויותלש

בישיבות המועצה הדבר לא ). הסגורות לקהל(ובמידה זו או אחרת בישיבות ועדת ההנהלה , הדרג המקצועי

  . מלבד בשוהם, בא לידי ביטוי

  

  )ממוצע כללי ( קבלת ההחלטות בכל הרשויותסיכום הערכת שקלול החלופות בתהליך: 44תרשים       

 רשויות איתנות רשויות חלשות רמה 
 84.40% 94.81%       כהנמו

 9.88% 5.19% בינונית
 בחינה ושקלול חלופות

 5.71% 0.00% גבוהה
  

 קבלת ההחלטות ברשויות הנחקרות מלמד על כמה הבדלים בולטים בין הרשויות האיתנות ניתוח תהליך

, באיסוף הנתונים, )כמנחה את ההחלטות(במדיניות : במיוחד במרכיבים הבאים,  החלשותלרשויות

  .ביישום ההחלטות ובבקרה על ביצוען, בשיתופם של מקבלי ההחלטה בהכרעה הסופית

  

 ;1978, דרור(ממנו יוצאות ההחלטות " גזע"אשר יכולה להיחשב ,  הנובעות ממנההמדיניות והמטרות  5.6.1

 & Brybrooke &  Lindblom, 1970;Sharkansky, 2002  ;Forman; 1993,  אודל;1993, לוק ולתם
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Selly, 2002;Derely, 2003 ;Seijts, et. al, 2004 ;Bax, 2005 ;Chun & Rainey, 2005 ;Grunig & 

Kuhn, 2005 ;Leese, 2007( ,כפי שמנהיגים טובים יודעים לאן הם . הכרחית בתהליך קבלת החלטות

כך רשות מקומית איתנה יודעת לאילו מטרות מכווונות ההחלטות שהיא , יע ולאן הם הולכיםרוצים להג

ברשויות האיתנות המדיניות היא ברורה ומכוונת את קבלת ההחלטות ש, המחקר מצביע על כך. מקבלת

  . Greasley & Stoker, 2008); (Svara, 2003ביחס לרשויות החלשות , המקומיות באופן מובהק

, המכוונת את החלטותיהן (Bax, 2005) מתנהלות ללא מדיניות החלטית  החלשותהרשויות

רוב ראשי הרשויות בהן הקדישו את עיקר זמנם , ברשויות אלו לא היו כמעט דיונים בנושא מדיניות

 ונבחרים ומנהלים אינם מכירים (French & Folz, 2004)לנושאים ניהוליים במקום לנושאי מדיניות 

לניצול , לחוסר עקביות בהחלטות, מצב זה מביא לשינוי בהחלטות. ת המקומית לאורך שניםמדיניות ברשו

, (Chun & Rainey, 2005)) כולל הדרג המקצועי הפועל עצמאית(ידי גורמים שונים -היעדר המדיניות על

לגישה תוספתית בקבלת ההחלטות בכלל ובקבלת , "כיבוי שריפות"לגישה ביצועית בקבלת ההחלטות ו

רצון בקבלת ההחלטות                -לניסיון להשביע, )Sharkansky, 2002b(החלטות בנושאי  תקציב  בפרט ה

)Schermerhorn, et. al, 2003( ,תניח את הדעת"לקבלת החלטות פוליטיות בדרך ש "Daft, 2001) ;

(Grunig & Kuhn, 2005כוחני - וגם לקבלת החלטות לפי המודל הפוליטי)1978, אליסון ;Das & Teng, 

הבא לידי ביטוי ברשויות המקומיות החלשות כאשר חברי מועצה נאבקים ביניהם לקבל החלטות , )1999

) & Narayanan, 1983 Fahey(בלי שתהיה לנגד עיניהם מדיניות ומטרות מנחות  , סביב אינטרסים מנוגדים

מלבד , במקרים מסוימים גם באיתנות (ראשי הרשויות, מאידך. )Erez, 2005(ובלי שיהיו שותפים בקביעתן 

 ,Etzioni("   מנהרת החזון"רצים ב, "צודקת"פועלים בתהליך קבלת ההחלטות כנעולים בדרכם ה) בשוהם

   . ונמנעים מלשקול רעיונות אחרים)1988

נקבעות מטרות לטווח ארוך , מתקיימים ברוב המקרים דיונים בנושאי מדיניותרשויות האיתנות ב

, מדיניות. המנחה את קבלת ההחלטות בדרגים השונים, )משולבת בתקציב(ת עבודה שנתית ונערכת תכני

מלבד . עשויה להוות גם גורם מרסן בפני דרישות ולחצים, כשהיא מוסכמת ומאושרת במליאת המועצה

מינהל הציבורי "כפי שמתבקש במינהל מתקדם וב, חברי המועצה לא שותפים בקביעת המדיניות, בשוהם

לא ) גם אם נקבעה( והמדיניות ,Sharkansky, 2002b);  Svara, 1990) ;Peters & Wright, 1998" החדש

בשיתוף עם , ידי ראש הרשות-המדיניות בתחומים השונים נקבעת על. מובאית לאישור במליאת המועצה

לא ) וחלקם הקטן גם באיתנות(ונראה שחלק מחברי מועצה ברשויות החלשות , הדרג המקצועי בלבד

אלא בנושאים מיידיים הקשורים בפתרון בעיות בוערות ובמענה לתלונות , מתעניינים כלל בקביעת מדיניות

ל משרד הפנים " ראה התייחסות מנכ)Svara, 1999, 1999b(כפי שנמצא במחקרים  אחרים , תושבים

  . 16: נספח, לנושא

  

  )ממוצע כללי (הערכת המדיניות בכל הרשויות: 45תרשים    

 רשויות איתנות ויות חלשותרש רמה 
 0.00% 61.39% לא ברורה

 6.55% 25.65% בינונית
מדיניות כקו מנחה 

 ותלהחלט
 93.45% 12.96% מאוד ברורה
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ולהפך ברשויות , כי המדיניות ברשויות האיתנות נתפשת כמאוד ברורה, מהנתונים ניכר בצורה מובהקת

  .יתמשמע- אוששו בצורה חד2 - ו1השערות . החלשות

  

, ממצאי המחקר מצביעים על כך: איסוף המידע ומשמעותו של הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות 5.6.2

שאיסוף המידע ומשמעותו של הדרג המקצועי בקבלת ההחלטות שונים בצורה מהותית בין הרשויות 

 הדרג לצורך קבלת ההחלטות ומשמעותו של, ברשויות החלשות מוערכים איסוף המידע.  האיתנות לחלשות

). ראה טבלה להלן(ברמה נמוכה בהשוואה לרמה הגבוהה ברשויות האיתנות , המקצועי בהכנת ההחלטות

 ,Paul, et. al ;2005, כהנמן; 1986, ניס ומאן'ג(למרות חשיבותו של איסוף המידע בתהליך קבלת ההחלטות 

2005; 2005Bax,  (חלטה                                   ועל אף הצורך של בני האדם לקבל מידע רב לפני גיבוש הה

(Chinander & Schweitzer, 2003) , איסוף המידע לצורך קבלת ההחלטות איננו זוכה לתשומת לב

לא , שהמידע שמובא להם הוא חסר, וחברי מועצה ברשויות אלה מלינים על כך, מתבקשת ברשויות החלשות

הוא לא מגיע בזמן , )ראה המקרה במבשרת ציון(י לעתים מגמת, לא ברור) חסר שקיפות(זמין לעתים 

כי הדבר בולט יותר , נראה. )Bazerman & Chugh, 2006(ומקשה עליהם להתכונן ולקבל החלטות ראויות 

אולי גם בעלי השכלה גבוהה (אצל חברי המועצה מהאופוזיציה ובקרב אלו המעורבים ומגלים עניין רב יותר 

  . Askim & Baldersheim, 2007); (Askim, 2009) לפי מחקרים, יותר

כי חלקם של חברי המועצה עושים שימוש מוגבל במידע המוגש להם לקראת קבלת ,  נראהברשויות החלשות

; (Askim, 2009 הם לא מתעניינים ואפילו מתעלמים  או לא קוראים בחומר שהוכן בעבורם , ההחלטה

(Bazerman & Chugh, 2006  .בנקודת , כבר מראשית התהליך, לת ההחלטותבדרך זו הם ניגשים לקב

פי הסגנון -כי איסוף המידע נעשה על, ברק נראה-בבני.  (Anderson, 2002)מוצא חסרה ובלתי רציונאלית 

 Beauvais &  Scholl ,2005(רגשית בקרב חברי המועצה -מאופיין בהתנהגות חברתיתה" הבעתי"ה

,Leonard( ,ברשויות החלשות בכלל ו)לא אובחן דיון פורה של החלפת מידע ודעות בין ) בפרט, היהוד-באור

ונראה היה שברשויות אלה לא הייתה פתיחות לרעיונות חיצוניים של חברי האופוזיציה , חברי המועצה

" פרקליטו של השטן"לא מונה  בקבלת ההחלטות ) גם האיתנות( הנחקרות בכל הרשויות). 2005, כהנמן(

Anderson, 2002) ;Bazerman & Chugh, 2006 (ולא אובחן שימוש באמצעי זה .  

במיוחד ( אובחנה פתיחות מסויימת לדעות אחרות או נוגדות מהאופוזיציה ברשויות האיתנות

Powerלא נמצא גם שימוש כלשהו במערכות תומכות החלטה ברשויות הנחקרות  ).בשוהם
．．．．．

, 
．

2002
．．．．

)
．

 ;

Forgionne, 2002 ;Pomerol 
．．．．．．．

& 
．

Adam
．．．．

, 
．

2002
．．．．

כי ברשויות האיתנות איסוף המידע הוא ,  ניתן להתרשם).

כשבנתניה הוא גם נראה לעתים מוגזם בהיקפו ובאופן הכנתו                           , מעמיק ומקצועי יותר, שיטתי

)Newman, 1971; (Brybrooke & Lindblom, 1970 ניתן להתרשם כך לעתים גם מאופן הצגתו – ובשוהם 

   .במועצה

  

       איסוף המידע ומשמעות הדרג המקצועי בהכנות לקבלת ההחלטות בכל הרשויות הערכת: 46תרשים 

  )ממוצע כללי                   (

  

 רשויות איתנות רשויות חלשות רמה 
 2.38% 64.26% כהנמו

 18.45% 26.48% בינונית
איסוף המידע והכנת 

י הדרג "ההחלטה ע
 79.17% 9.26% גבוהה המקצועי
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 בחלק מהרשויות הנחקרות לא נתגלה שיתוף של כל :וף חברי המועצה בתהליכי קבלת ההחלטותשית 5.6.3

למרות ששיתוף בקבלת , כולל בשלב ההכרעה ואישור ההחלטות, חברי המועצה בתהליכי קבלת ההחלטות

; 1993, אודל; 1983, י'אוצ(ההחלטות מביא לקבלת החלטות טובות יותר ולמחוייבות גבוהה יותר ליישומן  

 ,Erez, 1994    ;Bax, 2005;Das & Teng, 2001  ; Youngjin, 2006 ;Grunig & Kuhn;1995, שלום

2005 ;Rogers & Blenko, 2006.(נדרשים להצביע כי חברי המועצה בכל הרשויות כמעט ,  נראה

הם נדרשים ולעתים , גם אם הנושא לא מוכר או ברור להם, ולצורך הפרוטוקול") חותמת גומי"כ(אוטומטית 

בהן מתקיים דיון מוקדם בוועדת , ברשויות איתנות וחלשות. להצביע ולקבל החלטות שכבר הוחל בביצוען

, הנהלה לפני ישיבות המועצה ובהן מצליח ראש הרשות לגייס את חברי המועצה להחלטות שברצונו להעביר

בדל מובהק בין רשויות חלשות קשה להצביע על ה, במובן זה. הדיון במליאת המועצה הוא קל ומהיר יותר

ברשויות בהן הקואליציה נהנית מרוב מוחלט . בהקשר של שיתוף חברי המועצה בקבלת החלטות, לאיתנות

תחושתם של חברי ,  וראש הרשות איננו טורח לשתף את חברי המועצה בהחלטות המבוקשות לפני קבלתן

  ). ברשויות איתנותגם (המועצה נוחה פחות והם מבטאים אותה גם במהלך הישיבה 

ברק אובחנה התנהלות יוצאת דופן וראויה לציון בכל הקשור לשיתוף נציגי הקבוצות -בבני

הרגישות לצרכים של כל , המאפיינים הבולטים של קואליציה מלאה. העיקריות בתהליך קבלת ההחלטות

ימנעות מלהביא הה, ההתחשבות של כל צד באחר, הרצון לספק את כולם ולשמור על שלום בית, קהילה

חדרים ולא -הליבון של ההחלטות בחדרי, )Das & Teng, 1999(נושא שלא סוכם לאישור המועצה 

 כל אלה מביאים -המוקדם והמלא של כל החלטה לפני הבאתה לאישור במועצה " בישול"ה, בפרהסיה

, "ולנט'צ"ל הברק כמוד-כי ניתן לתאר את מודל קבלת ההחלטות בבני, נראה". אחד-פה"לקבלת החלטות 

- הסכמה כללית אמיתית על"הדוגלת ב, המזכיר במידה מסוימת את הגישה היפנית, "תבשיל המושלם"או ה

ברק ניתן -ובבני) שוהם בצורה מובהקת(ברשויות האיתנות ). 1983, י'אוצ("  פני קבלת החלטות אישיות

מוקדם של ההחלטות לפני " בישול"להצביע על שיתוף בולט יותר של חברי המועצה בקבלת ההחלטות ו

. אך קשה לקבוע זאת בצורה חד משמעית, ציון-יהודה ולמבשרת-בהשוואה לאור, הבאתן לאישור המועצה

 לא אוששה בצורה 7.1השערה . כחלק מטעויות שאובחנו במהלך ביצוע המחקר, הנושא גם לא נשאל בשאלון

  .ברורה

  

והתחושה היא ,  יותר מאשר ברשויות החלשות ברשויות האיתנות נראה אפקטיבי ויעיליישום ההחלטות

או שהביצוע הוא , שברשויות החלשות הדרג המקצועי לא מיישם תמיד ההחלטות שהתקבלו בניגוד לדעתו

  . לקוי ואיטי

  

ממצאי המחקר מצביעים על הבדל מהותי בהפעלת הבקרה על ביצוע : בקרה על ביצוע ההחלטות 5.6.4

על קבלת ) ממוחשבת(ברשויות האיתנות מופעלת בקרה פנימית . לשותההחלטות בין הרשויות האיתנות לח

בעוד שברשויות החלשות לא מופעלת בקרה פנימית כלשהי על , )מלבד בנתניה(ההחלטות בפורומים השונים 

בכל הרשויות ). ראה בטבלה להלן(הדבר בא לידי ביטוי בולט בהערכת המרואינים . ביצוע ההחלטות

למרות חיוניותה כגורם , רה פנימית על תהליך קבלת ההחלטות בפורומים השוניםהנחקרות לא אובחנה בק

 & Comman & Nadler,1976  ;Simons, 1990;Das;1990, גלוברזון (מרסן ומשפר את איכות ההחלטות 

Teng, 2001;Selart, 2005 ( ואת חובת הדיווח והנשיאה באחריות)1987, פרידברג;(Lerner & Tetlock, 

2003 .  
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  ):ממוצע כללי (בכל הרשויות, על ביצוע ההחלטות) הפנימית( הבקרה הערכתסיכום : 47תרשים 
הערכת הבקרה על 

 ביצוע ההחלטות
 רשויות איתנות רשויות חלשות

 8.63% 81.85% נמוכה
 9.52% 18.15% בינונית
   81.85%  0  גבוהה

  ) בקרב המנהלים100%(
  

 החלשות הבקרה על ביצוע ההחלטות נתפשת נמוכה בצורה כי ברשויות, מסיכום הנתונים ניתן לראות

  .משמעית- אוששה בצורה חד7.2השערה .  בדיוק כפי שברשויות האיתנות היא נתפשת כגבוהה, מובהקת

  

       של כל המרואיינים בכל ,  איכות תהליך קבלת ההחלטות בפורומים השוניםהערכתסיכום : 48תרשים 

  ):10-1ממוצע כללי בין (  הרשויות                   

הערכת תהליך 
 קבלת ההחלטות

 רשויות איתנות רשויות חלשות

 7.68 5.81 מועצה
 2.55 1.91  הנהלהועדת
   5.96  3.88   מנהליםפורום

  

. מהנתונים בולטת הערכה גבוהה יותר של איכות תהליך קבלת ההחלטות בכל הפורומים ברשויות האיתנות

הערכת תהליך קבלת ההחלטות בוועדת ההנהלה נמוכה בצורה משמעותית .  אוששה בצורה ברורה7השערה 

איכות תהליך קבלת ההחלטות במועצה מוערכת בכל הרשויות . בהשוואה לפורומים האחרים בכל הרשויות

עובדה זו עומדת בניגוד בולט ומפתיע להערכתם של המרואיינים את . יותר מאשר בפורומים האחרים

ולהערכתם הנמוכה של , ידי ראש הרשות-להחלטות המובאות לה על" תמת גומיחו"מעמדה של המועצה כ

כפי שבא לידי ביטוי בראיונות , חברי המועצה את מעמדם ואת יכולתם להשפיע על קבלת ההחלטות

כי המועצה היא עודנה הזירה העקרונית והמוערכת ביותר לקבלת , לפי ממצאים אלה נראה. השונים

  .ות הספקות שהועלו באשר לכוחה וליכולת השפעתהלמר, ההחלטות המקומיות

  

  : משתנים מרכזיים בתהליך קבלת ההחלטות  5.7

  

   הקבוצה5.7.1

- ברשויות החלשות וכ50%-כ(אולם חלק ניכר , רוב המרואיינים במחקר העריכו את גודל המועצה כסביר

 יקל לדעתם על הדיונים ועל דבר אשר, היו מעדיפים לצמצם את גודלה של המועצה)  ברשויות האיתנות30%

מצמצמת את יכולתם של השותפים ,  חברי מועצה בנתניה25 עד –הקבוצה הגדולה . קבלת ההחלטות

היו גם דיעות שהציעו ). 2004, ברון ואחרים; (Wright, et. al, 1990להתבטא בצורה חופשית ולתרום לדיון 

. ההחלטות למירב השכונות והקהליות השונותכדי שיינתן ייצוג בקבלת , להגדיל את מספר חברי המועצה

שם הובהרה תפישת שר הפנים ואחרים בצורך לצמצם את מספר חברי המועצה , הנושא נדון גם בכנסת

כולל שאלת הדמיון (השונות בין חבריה , הרכב  המועצה). 5: נספח(מול דעות אחרות , ומספר הסיעות

קף את האוכלוסייה ביישוב משפיעים גם הם על התנהלות והמידה בה הוא מש) גיל ומעמד חברתי, הדמוגרפי
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;  Jackson, et. al, 1995;  2004, ברון ואחרים;   1978, דרור(המועצה ועל דרך קבלת ההחלטות בה 

Knight, et. al, 1999 ;Somech,  2003  ;2005, Beauvais &  Scholl, Leonard.(   

קשה על יצירת הקואליציה ומחייב התייחסות מ ,ביחס למספר חברי המועצה, מספר הסיעות הרב

בלי הבדל בין חלשות (במספר רשויות  .למגוון רחב של צרכים ואינטרסים שונים בקבלת ההחלטות

וכי לדתיים יש יותר נציגים , שהרכב המועצה איננו מייצג את הרכב האוכלוסייה, הובאו דעות) לאיתנות

 ייצוג יחסי גדול יותר –ברק -בבני.  להפך–ציונה -בנסו, למשל, נתניה(במועצה ביחס למספרם ביישוב 

ציון מספר חברי המועצה מהישוב הוותיק גדול יותר במועצה ביחס -במבשרת). לחרדים ביחס לדתיים

, שם הרכב המועצה נתפש כמייצג את כלל האוכלוסייה, כנראה שבשוהם. לאוכלוסייה החדשה יחסית

  .  מוסכמת ומחייבת יותרההחלטות בצורה) היתר-בין(מתקבלות לכן 

אובחנה שונות רבה יותר בין חברי המועצה , ברק ושוהם-מלבד בני, ברוב הרשויות הנחקרות

ראה ממצאים עיקריים (ניסיון מקצועי וכדומה , אוריינטציה פוליטית, רקע חברתי, גיל, בהיבטים כהשכלה

)  סיעות שונות בלבד4המייצגים (כל חברי המועצה הם גברים ודתיים חרדים , ברק-בבני). בטבלה להלן

דבר המאפשר כנראה להשיג הסכמה , בעלי ניסיון מקצועי ומחתך חברתי דומה, ובשוהם כולם משכילים

. Jackson, et. al, 1995) ;(Forman & Selly, 2002בקבלת ההחלטות בקלות יחסית הבולטת יותר 

פוליטי הוא אמצעי -אלה שעיסוקם הציבוריכ, בהערכת חברי המועצה כבעלי אוריינטציה פוליטית בעיסוקם

יש שוני , ולא למען האוכלוסיה כולה) או אישיים(לקידומם וכאלה המנסים לפעול למען אינטרסים צרים 

אם כי , לא נמצא בנושא זה הבדל מהותי). ראה בטבלה להלן(קטן בלבד בין הרשויות האיתנות לחלשות 

דבר הנתפש כמתבטא  גם בקבלת , י ציבור פוליטייםברשויות החלשות נתפשים חברי המועצה כפעיל

פוליטית של חברי המועצה כנמוכה ביותר בצורה -בשוהם נתפשה פעילותם הציבורית. ההחלטות

התאמתם של חברי -לא נמצא הבדל בולט בהערכת אי. בהשוואה לכל הרשויות האחרות, משמעותית

לא מתאים "והממוצע של הערכת , )ט יותרברשויות האיתנות הערכה זו גבוהה במע(המועצה לתפקידם 

  ). ראה בטבלה להלן (30%-הוא כ" לתפקיד

  ):ממוצע כללי (בכל הרשויות,  גודל הקבוצה כמשפיע על קבלת ההחלטותהערכתסיכום : 49תרשים 
הערכת גודל הקבוצה 

 )המועצה(
 רשויות איתנות רשויות חלשות

 0.00% 1.85% קטן
 71.37% 53.06% בינוני
  28.63%  45.09%  גדול

  

  :)ממוצע כללי (בכל הרשויות) של המרואיינים(סיכום נתונים כלליים על נבחרי הציבור : 50תרשים 

   

 רשויות איתנות רשויות חלשות 
  ניסיון מקצועי

 )בשנים(
16.87 15.48 

  השכלה
 )1ביחס לתואר (

0.89 0.97 

  ותק ברשות
 )בשנים(

7.87 6.79 

  

כי ההבדלים אינם , ברשויות המקומיות ניתן לראות) המרואיינים(הציבור מסיכום הנתונים על נבחרי 

כשברשויות האיתנות לנבחרים יש מעט , ברשויות החלשות לנבחרים יש יותר ניסיון מקצועי וותק. מהותיים

  . לא אוששה בצורה מובהקת6השערה .  יותר השכלה
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     בכל הרשויות, )פוליטית(ילות ציבורית כעוסקים בעיקר בפע, סיכום הערכת נבחרי הציבור: 51תרשים 

  ):ממוצע כללי                    (

   

 רשויות איתנות רשויות חלשות  
 35.71% 26.9% 20%עד 
50% - 21% 19.68% 18.75% 

 הפעילות הערכת
) הפוליטית(הציבורית 

של הנבחרים 

   כאומנותם
+ 50% 53.43% 45.54% 

  

שויות החלשות הערכת שיעור חברי המועצה שעיסוקם הוא בעל אוריינטציה כי בר, מסיכום הנתונים נראה

  . אוששה במידה מסוימת5.2השערה . אך לא בצורה מובהקת, פוליטית גבוה יותר מאשר ברשויות החלשות

  

-סיכום הערכת אי: 52תרשים 

．
  ):ממוצע כללי (בכל הרשויות, התאמתם של נבחרי הציבור לתפקידם

   

 יות איתנותרשו רשויות חלשות 
 32.38% 28.33% הערכת הנבחרים
 36.1% 20.22% הערכת המנהלים

  

השערה . ניתוח ממצאי המחקר מצביע על קשר בין משתני הקבוצה העיקריים לבין תהליך קבלת ההחלטות

אולם לא ניתן להצביע על מאפייני המועצה והרכבה כמשפיעים על איכות תהליך קבלת ההחלטות ,  אוששה5

  . מלבד בצורה מובהקת בשוהם, י תפקודה של הרשות המקומיתועל אופ

לנהלים המכוונים את עבודתה של הקבוצה יש השפעה על הדרך בה היא מקבלת : נוהל קבלת ההחלטות

 Newman, 1971;Luthans, 1989(החלטות ועל תוצאותיו של תהליך קבלת ההחלטות אותו היא מבצעת 

;Knight, et. al, 1999;Forgionne, 2002 ;Grunig & Kuhn, 2005 ;Goodwin, 2009  ;ברון ואחרים   ,

שברשויות האיתנות נוהל קבלת ההחלטות ברור , ממצאי המחקר מצביעים בצורה מובהקת על כך). 2004

).  ראה ריכוז ממצאים בטבלה להלן(בעוד שברשויות החלשות הנוהל לא ברור , מאוד לחברי המועצה ובכלל

כשבנתניה הוא , פי נוהל ולפי התקנות-ויות האיתנות ניכרת הקפדה על עבודה  עלבהתנהלות המועצה ברש

  .  ידי משרד הפנים-גם עודכן מיד עם פרסום התקנות להתנהלות ישיבות המועצה על

אולם הוא לא מוקפד ולא מיושם , פי הנוהל-ברשויות החלשות נעשה אולי ניסיון לעבוד על

בחוסר עדכון של הנוהל , ידי חברי המועצה-הכרת הנוהל על-יטוי באיהדבר בא לידי ב. כברשויות האיתנות

בדיון בישיבות , פי הנדרש-כינוסן של ישיבות מועצה מן המניין על-באי, בהתאם לעדכונים של משרד הפנים

גם (בפתיחת הישיבות באיחור , מועצה שלא מן המניין בנושאים אשר צריכים לדון בישיבות מן המניין

בדרך העברת החומר לקראת , בהעדרם של בעלי תפקידים הכרחיים בדיון, )ות לעתיםברשויות איתנ

באופן ספירת הקולות , במהלך הישיבה ובקבלת ההחלטות" קיצורי דרך"ב, בשינויים בסדר היום, הישיבה

  . בהצבעה ובאופן רישום הפרוטוקולים
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  ):ממוצע כללי (ויותבכל הרש,  נוהל קבלת ההחלטות במועצההערכתסיכום : 53תרשים 

הערכת נוהל קבלת 
 ההחלטות

 רשויות איתנות רשויות חלשות

 9.23% 59.81% לא ברור
 20.83% 25.19% בינוני

  69.94%  15%  מאוד ברור
  

כי נוהל קבלת ההחלטות נתפש ברור הרבה יותר ברשויות האיתנות , מסיכום הנתונים עולה בבירור

  .משמעית- אוששה בצורה חד7.3ערה הש. ולהפך, בהשוואה לרשויות החלשות

  

והאווירה בישיבות המועצה , בין חברי המועצה) ועוצמתם(אופי הקונפליקטים : האווירה והאקלים בקבוצה

אווירה זו .  Etzioni, 1988);Svara, 1999 ;(Passos & Caetano, 2005משפיעים על קבלת החלטותיה 

" צפיפות"ה). 2004, ברון ואחרים(יים של מקום הישיבה גם מהצפיפות ומהתנאים הפיז, בין היתר, מושפעת

, ותנאים נוחים ומכובדים פחות להתנהלות ישיבות המועצה אובחנו בצורה מובהקת בכל הרשויות החלשות

, באולם המועצה בכל הרשויות החלשות השפיעה על מהלך הדיונים" דחוסה"האווירה ה. בהשוואה לאיתנות

השונה של המועצות השונות במחקר זה " תרכובת"ה. בתחושת עוינותיהודה היא גם לוותה -כשבאור

 באו לידי ביטוי באווירה שונה בדרך Beauvais &  Scholl, (Leonard ,2005(והסגנון הקוגניטיבי שלהן 

ציונה במידה -בנתניה ובנס, ברק ושוהם במיוחד-בבני(בחלק מהמועצות . התנהלותן וקבלת ההחלטות

נכונות לוותר ולשתף פעולה בקבלת ההחלטות , כבוד הדדי, ורת פתוחה יותראובחנה תקש) מסויימת

Jackson, et. al, 1995) ;Selart, 2005 ; Youngjin, 2006( , בעוד שבמועצות אחרות)אובחנו )  גם איתנות

אשר הקשו על , אופוזיציה-קונפליקטים אישיים וקונפליקטים פוליטיים הנובעים מיחסי קואליציה

וזאת , )Kaatz, et. al, 1999) ;Forman & Selly, 2002דיון ועל השגת הסכמה בין המשתתפים התנהלות ה

, ברשויות האיתנות הדבר בלט אמנם פחות. גם אם ההחלטה התקבלה לבסוף ברוב של חברי הקואליציה

" בילהמק"בשוהם התקשורת בין חברי המועצה היא . לעתים אפילו בצורה בוטה, אולם בא לידי ביטוי גם כן

Youngjin, 2006) ( כברשויות אחרות " רציפה"ולא)דבר שכנראה סייע להערכת ההחלטות , )כולל האיתנות

ברק אובחנה -בבני).  בכל הרשויות האיתנות7.68מול ממוצע של , 10 מתוך 8.36(שם ברמה הגבוהה ביותר   

ראה בגלל הדמיון הדמוגרפי כנ, )במיוחד החלשות(אווירה יוצאת דופן בהשוואה לכל הרשויות הנחקרות 

 ושקלול תוצאות הערכת ,Knight, et. al, 1999) ;)(Somech, 2003והערכים המשותפים של חברי המועצה 

בשוהם (ברשויות האיתנות . בה השפיע על ממוצע הערכת האווירה ברשויות החלשות) הפתוחה(האווירה 

כשברשויות החלשות האווירה ,  החלשותהוערכה האווירה פתוחה יותר מאשר ברשויות) בצורה מובהקת

אך צויין שהיא הייתה שונה אצל ראשי רשויות , הסגורה הוערכה גבוהה יותר מאשר ברשויות האיתנות

  ). ראה ריכוז ממצאים להלן(שונים 

  

  ):ממוצע כללי (בכל הרשויות,  האווירה בקבוצה כמשפיעה על קבלת ההחלטותהערכתסיכום : 54תרשים  
ה הערכת האוויר

בקבוצה ) האקלים(
 )במועצה(

 רשויות איתנות רשויות חלשות

 4.76% 23.24% סגור
 20.83% 20.23% משולב
  74.40%  56.53%  פתוח
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בתהליכי קבלת ההחלטות במועצה נתפש ) האווירה(כי האקלים הארגוני , מסיכום הנתונים עולה בבירור

  .משמעית- אוששה בצורה חד5.3השערה . להפךו, פתוח יותר ברשויות האיתנות בהשוואה לרשויות החלשות

  

); (Knight, et. al, 1999כאילוצים אחרים  ,לחץ הזמן
．
Lerner & Tetlock, 2003 , משפיע על אופי הדיונים

) גם ברשויות האיתנות(בחלק מתהליכי קבלת ההחלטות . ועל קבלת ההחלטות במועצות הרשויות הנחקרות

וכי לא היה רצון להציג את כל המידע או , לצורך אישור ההחלטות, ניתן היה לחוש  בקצב מהיר של דיון

שהשקעת זמן בניתוח המידע , וזאת למרות התפישה האומרת, לספק תשובות לשאלות של חברי המועצה

אם . )Paul, et. al, 2005(יכולה לשפר את איכות ההחלטה ) כולל החלפת דעות וידע בין מקבלי ההחלטות(

המהירות בקבלת ההחלטות עדיפה לעתים מקבלת החלטות באיטיות ובסחבת   ש, ענותכי יש גם גישות הטו

(
．
Eisenhardt, 1989) -ברוב המקרים. כפי שנצפה למשל בשוהם ובנתניה,  מהתארכות הדיון והישיבות ,

שכבר נקבעו בוועדת , נצפו לעתים ניסיונות לזרז את הדיון ואת קבלת ההחלטות, ברק-מלבד בשוהם ובבני

גם ברשויות איתנות נצפו מאמצים להסות חברי מועצה שניסו להרחיב ולנמק לפני . לה או במקום אחרההנה

וזאת למרות העובדה שלדיון קבוצתי יכולה להיות השפעה מתקנת של הטיות בשיקול דעת , קבלת החלטה

  . )Wright, et. al, 1990(ולשפר את קבלת ההחלטות 

דיון בנושא שהמועד האחרון : כגון, ניתן למצוא בדוגמאותנימוקים ללחץ זמן ולזירוז הדיונים 

ר להימנע מעימותים עם "רצון של היו, כאשר הישיבה נמשכה זמן רב עד לשעה מאוחרת, לאישורו עומד לפוג

רצון לצאת כדי , רצון להימנע מלהתעמק בנושא כדי לא לפגוע בקבלת ההחלטה המוכנה, חברי מועצה

, הממצאים מצביעים על כך. עי חג  ובמועדים של משחקי כדורגל או כדורסלרצון להשתתף באירו, להתפלל

  .שברשויות החלשות תחושת לחץ הזמן גבוהה מזו שברשויות האיתנות

  

  

  ):ממוצע כללי (בכל הרשויות,  לחץ הזמן בקבלת ההחלטותהערכתסיכום : 55תרשים 
הערכת לחץ הזמן 
 בקבלת ההחלטות

 רשויות איתנות רשויות חלשות

 86.61% 56.11% נמוך
 4.46% 18.47% בינוני
  8.93%  25.42%  גבוה

  

כי הערכת לחץ הזמן בקבלת ההחלטות ברשויות האיתנות היא נמוכה , מסיכום הנתונים עולה בבירור

  .משמעית- אוששה בצורה חד7.4השערה . ולהפך, בהרבה בהשוואה לרשויות החלשות

  

ר המועצה ולמנהיגותו יש השפעה מכרעת "שליו, יעים על כךממצאי המחקר מצב: ר המועצה ומנהיגותו"יו

 Easton, 1969);Simon, 1987 ;Derely, 2003 ;Vanעל התנהלות המועצה ועל קבלת ההחלטות בה 

Wart, 2003 ;2005, Beauvais &  Scholl, Leonard ;Youngjin, 2006;(Salter & Highhouse, 2009  .

בהשוואה לרשויות , )90%-כ(ברשויות האיתנות כגבוהה בצורה מובהקת ר המועצה מוערכת "מנהיגותו של יו

לפי . ר הוא הגורם המרכזי המשפיע על  קבלת ההחלטות במועצה"היו). ראה בטבלה מסכמת להלן(החלשות 

שמנהיגים כריזמטיים ברשויות האיתנות הצליחו לרתום את חברי המועצה , ממצאי המחקר ניתן לקבוע

ר המועצה "כיו, המנהיגים ברשויות האיתנות הצליחו. )Erez, 1994(לטות המבוקשות בקלות רבה יותר להח

גם אלו , לתת הרגשה של שיתוף מרב החברים בקבלת ההחלטות, )ר המועצה הייעודי"ובנתניה גם יו(
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דבר שהביא לתחושת שביעות רצון גבוהה יותר של המשתתפים , )Paul & Ebadi, 1989(שבאופוזיציה 

  . (Somech, 2003)בות   במהלך הישי

התקבלו החלטות ברוב האוטומטי ) ברק-מלבד בבני(ברשויות החלשות , בניגוד לרשויות האיתנות

, בלי להסביר תמיד ובלי לנסות לשכנע ולהשיג הסכמה רחבה סביב שולחן המועצה, של חברי הקואליציה

השפעתם של ראשי ). וחדיהודה במי-באור(דבר שיצר תחושת תסכול ותרעומת בקרב חברי המועצה 

על קבלת ההחלטות נבחנה לפי מודל המתבסס על אבחון סגנונות החלטה ) ר המועצה בנתניה"ויו(הרשויות 

 ברשויות החלשות נבחנו .  Luthans, 1989) ;Paul & Ebadi, 1989;(Van Wart, 2003" ורום וייטון"של 

 12(כי רובם של ראשי הרשויות , נראה. ונותנוכח התחלופה הגבוהה בהן בשנים האחר, מספר ראשי רשויות

אך אובחן גם אצל שניים , ריכוזי-מתאימים לסגנון הריכוזי או למתייעץ) ראשי רשויות באיתנות ובחלשות

  .קבוצתי-סגנון מתייעץ) אחד בעבר ואחד מכהן(

  

 במהלך הפגנת ידע מקצועי : כדלקמן,  בניהול הישיבות ובקבלת ההחלטות אובחנהמנהיגות אפקטיבית

לימוד מוקדם של הנושאים והסתמכות על אנשי , הקפדה על הנוהל ועל הסדר במהלך הישיבות, הדיונים

נכונות לפשרה והשגת , קיום דיונים מוקדמים עם חברי מועצה והכנה מוקדמת של ההחלטות, המקצוע

ערנות ורגישות גישה הגיונית וגילוי , הסכמה רחבה ככל האפשר לפני הישיבות ובמהלך קבלת ההחלטות

מתינות , עיכוב החלטות קונפליקטואליות עד להשגת הסכמה, גישה עניינית לנושא הנדון, במהלך הישיבות

גישה , יכולת תמרון גבוהה של חברי המועצה להחלטות המבוקשות, וזהירות מקבלת החלטות נמהרות

הפגנת גישה אנושית והקשבה , שליטה בישיבה ובניהול הזמן, החלטיות ומיקוד במטרות ברורות, אסרטיבית

שמירה על , ניהול הישיבות בצורה סובלנית ומכובדת, הפגנת כבוד לזולת במהלך הישיבות, לחברי המועצה

פתיחות לרעיונות המנוגדים  לדעתו של , שיתוף ושכנוע בקבלת ההחלטות, אווירה נוחה במהלך הישיבות

  . תבטא בנושאי החלטה עקרונייםמתן אפשרות לציבור לה, ר ושינוי החלטות בהתאם"היו

הסתמכות על ידע : כדלקמן,  בהפעלת המנהיגות בניהול המועצה ובקבלת ההחלטות אובחנוכשלים נפוצים

, וחוסר היכרות עם נוהלי קבלת ההחלטות) כולל בניהול ישיבות(חוסר ניסיון ניהולי , אישי ועל אינטואיציה

חוסר הקשבה לחברי , מידור של אחרים,  התייעצותחוסר, חוסר הכנה מוקדמת של הישיבה וההחלטות

ניהול מאבקים , פגיעה והעלבת חברי מועצה בפרהסיה, חוסר רגישות, מועצה ומניעה מהם להביע את דעתם

, חוסר כישורים פוליטיים, חוסר יכולת ליצור קואליציה רחבה, חוסר סבלנות, אישיים עם חברי מועצה

, ריכוזית בניהול הישיבות-גישה כוחנית, חוסר שיתוף בקבלת ההחלטות, חוסר אמינות, מניפולציה שלילית

, הקפדה על ניהול זמן  בישיבות וחוסר תכליתיות-אי, התעלמות ולעתים גם אחריות לאווירה סוערת בישיבה

נסיגה מהחלטות לאור לחצים במהלך ,  יכולת ביטוי חלשה, שליטה חלשה וחוסר מיקוד במהלך הישיבות

  ). 2009, דהן-ראה גם ב(מות מציבור המפריע להתנהלות הישיבה ולקבלת החלטות התעל, הישיבה

  

על תהליך קבלת ההחלטות יש : עיתוי הבחירות והשפעתו על קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות 5.7.2

כשהבחירות לרשויות , 2008 ובמהלך שנת 2007המחקר נערך מסוף שנת .  השפעה לעיתוי בו הוא מתקיים

כי לתקופה זו יש השפעה על קבלת , למרות גישות ומחקרים הקובעים. 2008 נערכו בנובמבר המקומיות

" כלכלת בחירות"ואת ההתנהלות המקומית כ" שנת בחירות"ההחלטות המקומיות וכי ניתן לכנותה בשם 

תיות על לא נמצאו במחקר זה השפעות מהו, )2001, ואמרני' רוזביץ; 1997, ואמרני' רוזביץ; 1986', רוזביץ(

לא ניתן ) איתנות וחלשות(בכל הרשויות המקומיות . הנובעות משנת הבחירות, קבלת ההחלטות המקומיות

ניתן להצביע על רגישות גבוהה . שהגיעו לשולחן המועצה, להצביע על התנהלות חריגה בקבלת ההחלטות

הצבת (רגישות גבוהה יותר של מקבלי ההחלטות המקומיים לדעת הקהל ולתגובת הציבור בנושאים בעלי 
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ובמתח גובר בין חברי המועצה לקראת , )הקצאות קרקע ותמיכות בעמותות למשל, אנטנות סלולריות

שהיו כרוכות בתקציב מיוחד ושנעשו מתוך כוונה , אולם לא על קבלת החלטות יוצאות דופן, הבחירות

  . להשפיע  על תוצאות הבחירות

" נראים"הקשורות בנושאים מיידיים ו, עוליותבישיבות המועצה התקבלו אמנם החלטות תפ

, זירוז השקעות בתשתית, )לא מהותיות(הקצאות קרקע , )שהיו מתוכננים ממילא(ר "כהאצת אישורי תב

לאור דרישות (קביעת שמות לרחובות , פיסול סביבתי, התקנת גני משחקים, שיפור חזות העיר, פעולות גינון

אולם הדעה הרווחת בכל . מינוי רב שכונתי וכדומה, ס"הורים בביהיענות לדרישות , )של קהילה כלשהי

. שבשנת הבחירות יש אפילו האטה מסוימת ודחייה של החלטות בולטות לאחר הבחירות, הרשויות היא

, ברק-מלבד בני(בהיעדר קוורום , כי ברשויות החלשות היה קושי לכנס ישיבות מועצה מתוכננות, אובחן

ברשויות האיתנות . ולכן גם היה קושי לקבל החלטות, )ל ישיבות המועצה כחוקשבה ממילא אין כינוס ש

ולכן , ציונה ובנתניה הייתה ודאות באשר להיבחרם של ראשי העירייה המכהנים-כשבנס, הדבר בלט פחות

ערנות הציבור והאופוזיציה בתקופת . גם לא היה צורך בקבלת החלטות  שנועדו להשפיע על הבחירות

שברשויות האיתנות ההחלטות , ההערכה היא.  מצמת גם היא קבלת החלטות לא ענייניותהבחירות מצ

ולכן אין צורך לנסות להשפיע על הציבור , התפעוליות מתקבלות ממילא לאור תוכנית העבודה השנתית

  . בפעולות מכוונות לקראת הבחירות

אולם עיתוי , ות המחקרעיתוי הבחירות והשפעתו על קבלת ההחלטות המקומיות לא מופיע בהשער

. ולכן היה צריך להתייחס במחקר גם לנושא זה ולבחון את השפעותיו, המחקר השתלב בתקופת הבחירות

כי ראוי לבחון את השפעת עיתוי הבחירות על קבלת ההחלטות המקומיות , לאור ממצאי המחקר נראה

יות המקומיות בשנת בחירות ולבדוק האם אמנם חל שינוי בדרך קבלת ההחלטות ברשו, בבחירות הבאות

  .כפי שהיה מקובל עד כה, בהתנהלות המקומית" כלכלת בחירות"והאם ניתן להפסיק ולהתייחס למונח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :סיכום ומסקנות. 6

כי יש שוני בין קבלת ההחלטות המקומיות ברשויות האיתנות לרשויות , לאור ממצאי המחקר ניתן לקבוע

: כדלקמן,  להצביע על מספר משתנים המשפיעים על קבלת ההחלטות המקומיותניתן". חלשות"המוגדרות כ

יחסי , רמתו ומשמעותו של הדרג המקצועי, אופי התנהלות המועצה, אופי ההנחיה והפיקוח של משרד הפנים
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משמעותה של המנהיגות המקומית וסגנון המנהיגות של ראשי , הגומלין בין הנבחרים והפקידות הבכירה

על קבלת ההחלטות משפיעה . מעורבותם של התושבים ומידת השתתפותם בקבלת ההחלטות, הרשויות

בחינת חלופות , איסוף הנתונים, הגדרת הבעיה: כדלקמן, ההתנהלות המקומית לפי שלבי קבלת ההחלטות

משתנה מרכזי המשפיע על קבלת ההחלטות המקומיות . אופי ההכרעה והשיתוף בקבלת ההחלטה, ושקלולן

ומידת שיתופם של חברי המועצה ,  קיומה ומשמעותה של המדיניות כמנחה את מקבלי ההחלטותהוא עצם

גם הבקרה והמעקב על ביצוע ההחלטות הוא משתנה מרכזי המשפיע בהערכת תפקודן . בקביעת המדיניות

לאופייה ולהרכבה של המועצה יש השפעה מרכזית על הדרך בה מתקבלות . של הרשויות המקומיות

הנהלים המכוונים את , אופי ההרכב של חבריה, גודל המועצה: כגון,  המקומיות במשתניםההחלטות

העיתוי בו , הזמן המוקדש לקבלת ההחלטות, המאפיינת את תפקודה") אקלים"ה(האווירה , עבודתה

את התנהלות המועצה בקבלת . המנהל את דיוניה) ראש הרשות לרוב(ר המועצה "ויו, מתקבלות ההחלטות

  : ניתן להציג בתרשים הבא, לאור המשתנים השונים, החלטות

   מודל מסכם–קבלת החלטות מקומיות : 56                                                תרשים 

    

...רשויות שכנות, פיקוח משרד הפנים, חוקים, תקשורת מקומית, תושבים, כלכלה: סביבה חיצוניתסביבה חיצונית

....תיאום, יחסי גומלין עם נבחרים, סמכות, עבודת המטה: הדרג המקצועיהדרג המקצועי

אפשרויות 
פעולה 

)אלטרנטיבות(

שקלול וצמצום 
)השלכות, חסרונות, יתרונות(

, שיתוף
מחוייבות

הכרעה
ובחירה

החלטהניסוח
לביצוע

)אסמכתה(

מנהיגות ונבחריםמנהיגות ונבחרים: : פרטפרט
, םיאישיכישורים 
, ותק, ניסיון, מוטיבציה

גישה ביצועית

מצבמצב
, לחץ זמן, אי ודאות

אופי הנושא, עיתוי

ארגון ותהליךארגון ותהליך
, אקלים, ביורוקרטיה

, נהלים, מסורת, עוצמה
הצגת חלופות, תקדימים

רקע
רישותד

לחצים
מצב
עיתוי
הערכה

תכנון 
)תרגום אופרטיבי(

בקרהביצוע

תהליך קבלת החלטותתהליך קבלת החלטות
נבחרי הציבור

המועצה
ר”יו

?מי 

הגדרת יעדים וסדרי 
קדימויות

הגדרת הבעיה

איסוף נתונים

עיבוד הנתונים לעובדות

?מה 

השפעות

מדיניות

הערכה
  

  

כפי שההחלטות מעצבות את ההיסטוריה האנושית וכפי שהמדינה היא תוצר של החלטות 

החלטותיה של ההנהגה . תוצר של החלטות הנהגתה, במידה רבה, ך הרשות המקומית היאכ, ממשלתה

במיוחד כשהן , החלטות כושלות. המקומית מעצבות את עתידה של הרשות המקומית ואת רווחת תושביה

 מתן שירות –עלולות להביא את הרשות המקומית לכישלון במילוי חובותיה , מתקבלות לאורך תקופה
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כל . תחבורה וכך הלאה, תרבות, איכות הסביבה, ניקיון, יום בחינוך-אגה לרווחתם בחיי היוםלתושבים וד

רצף . הוודאות הגוברת של ימינו-במיוחד במציאות של אי, כשגויה) בדיעבד(החלטה עשויה להתברר בעתיד 

לעתים מקורו של כשל כזה הוא . על  כשל בתהליכי קבלתן, קרוב לוודאי, של החלטות כושלות מצביע

קרובות במנגנונים לקויים ובמערכת מינהלית המתקשה להכין את ההחלטות ולתמוך בצורה מקצועית 

הוא אחראי . הדרג הניהולי ברשויות המקומיות ובכלל אחראי להכנת ההחלטות לקראת קבלתן.  במקבליהן

ציאן אל הפועל  להו–ומשנתקבלו , )נבחרי הציבור או אחרים(לגיבושן לפני הבאתן לדרגים המתאימים 

 כפי שעשויה להתברר –במובן זה לא די בקבלתה של החלטה נכונה ומוצלחת . בצורה אפקטיבית ויעילה

  . אפקטיבי ויעיל–אלא גם נדרש ביצוע מוצלח , בעתיד

, גם אם הוא תופש את החלטתו צודקת ונכונה. מקבל החלטות נדרש לפעול בתהליך מובנה ומסודר

בכדי שיוכל בבוא היום לעמוד זקוף בפני מבקריו , פי הנוהל המצופה ממנו-עליו להקפיד על עבודה על

הרי , גם אם העתיד יראה כי הוא טעה בשיקול דעתו. ולהצביע על ניקיון כפיים בדרך קבלת ההחלטה

משום שהחלטה היא תמיד , שעבודתו לפי הנוהל ושלבי קבלת ההחלטות הנדרשים תחסום את מקטרגיו

עבודה בתהליך מוסדר עשויה לצמצם את .  ההחלטה איננו חסין מהימור מוטעהומקבל" הימור עמום"

בעת קבלת החלטה נכונה צריך . ההימור ולהכשיר את דרכו של מקבל ההחלטה כשיצטרך להסביר את צעדיו

אלא גם להתחשב בצורך להשיג מחויבות קולקטיבית של מרב , כלכליים-לחשוב לא רק במונחים רציונאליים

ורק אז תוכל גם , חברתית-כן כלכלית-ההחלטה צריכה להיות על. שותפים להחלטה שתתקבלהגורמים ה

צריך לכן לשלב , המשפיעות על הקהילה המקומית, בקבלת החלטות מקומיות. להיחשב להחלטה רציונאלית

וש  תהליך גיב-כ" החלטה"לאור זאת אנסה להגדיר את המושג . פוליטיים וחברתיים; בין שיקולים כלכליים

תהליך זה צריך להיות מכוון לאור מדיניות מנחה . מחויבות לפעולה התועלתית ביותר מבין מספר חלופות

ועל הדרג " לאן היא רוצה ללכת"על המנהיגות המקומית לדעת . ומכוונת ולהשגת מטרה או מטרות מוגדרות

" לאן"רחב הזה שבין הבמ. וכיצד עליו לפעול כדי להשיג זאת" לאן הוא צריך להגיע"המקצועי להבין 

 הוא הבסיס לקבלת –המטרות ; המדיניות; שהוא החזון, "לאן"ה. מתקבלות ההחלטות המקומיות" כיצד"ל

  .ומשמעותו מרכזית בצורה מובהקת בהתנהלות המקומית כולה, ההחלטות המקומיות

במדינה דמוקרטית . לראש הרשות המקומית השפעה מכרעת על קבלת ההחלטות המקומיות

לקבל החלטות אסטרטגיות עבור הישוב ולהנחות את מקבלי , יגות המקומית נבחרה לנווט את המקוםהמנה

, ד"עו(גם אם הוא בעל השכלה רלוונטית , ראש רשות מקומית, אולם.  ההחלטות ברמות הביצוע השונות

החלטות עלול לקבל , )למשל, כ לשעבר"ראש שב(וגם אם הוא בעל ניסיון פיקודי וניהולי עשיר ) למשל

המערכת המינהלית המקצועית ברשות המקומית נועדה לסייע . מוטעות ומזיקות בטווח הקצר והארוך

הדרג . שהסיבות להן מגוונות, למנהיגות הנבחרת בקבלת ההחלטות ולצמצם את הטעויות האפשריות

ות  זהו תפקידה של המנהיג–המקצועי איננו אמור לקבל את ההחלטות המדיניות ברשות המקומית 

להתריע , על הדרג המקצועי להכין היטב את ההחלטות. ראש הרשות המקומית וחברי המועצה: הנבחרת

ראש הרשות המקומית והמועצה . ולעצור החלטות פזיזות ולוודא ביצוע החלטות בצורה אפקטיבית ויעילה

ידי נבחרי -עלהכיוון ולפעמים גם הקצב נקבעים , "נסיעה"מטרות ה". קרונות"המוביל את ה" קטר"הם ה

המבוקשות בצורה בטוחה " תחנות"ותפקידה להוביל ל, הם המערכת המינהלית" פסי הרכבת. "הציבור

כך החלטה מוצלחת , "נחיתה מוצלחת היא תוצר של הגעה נכונה למסלול"ש, כפי שטייס אמר פעם. ונכונה

קביעת הנתיב הזה ושימורו . במינהל הציבורי יכולה להיות תוצר של התקדמות נכונה בנתיב מובנה ומאורגן

תפישה זו משלימה את .  זהו התפקיד המרכזי של המערכת המינהלית בקבלת ההחלטות המקומיות–

. הרשות המקומית איננה אוטונומית לחלוטין. לקבל החלטות: שניהול פירושו,  קביעתו של הרברט סיימון

יות המקומיות אחראיות למתן בה הרשו,  אזרחי המדינה היא של המדינה-האחריות על התושבים 

כנציג המדינה איננו אמור לבקר בקבלת ההחלטות המקומיות , משרד הפנים. השירותים המקומיים בלבד
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 עליו לפקח שהתנהלותם בתהליך –הפוליטיים והמקומיים של נבחרי הציבור , את השיקולים הערכיים

הפיקוח על קבלת .  צריך להשלים ולעדכןשהוא עצמו קבע ועוד, קבלת ההחלטות  תהיה נכונה ולפי הכללים

אשר ניתן , אלא שותפים בו מגוון גורמים, ההחלטות המקומיות איננו נתון רק לאחריותו של משרד הפנים

  :            להציגם בתרשים הבא

  פיקוח על קבלת ההחלטות המקומיות: 57                              תרשים 

קבלת החלטות קבלת החלטות 

מקומיותמקומיות

משרד הפנים

הנחיה

פיקוח וביקורת
הנהלת המשרדב

משרדי ממשלה

תושבים

בתי משפטתקשורת מקומית

מבקר המדינה

בקרה פנימית

המנהיגות המקומית

חברי מועצה

דרג מקצועי
מחוזות

  

איננו אחיד באופי הפעלתו במחוזות ואיננו ממוקד בדרך , הפיקוח של משרד הפנים איננו שיטתי

תושבים אינם מגלים מספיק עניין בהחלטות המקומיות ואין מספיק מנגנונים . קבלת ההחלטות המקומיות

תדירות . גם המידע העומד לרשותם איננו תמיד נגיש מספיק. מוסדרים לשיתופם בקבלת ההחלטות

איננה יכולה להקיף מספר כה גדול של רשויות , הביקורת של מבקר המדינה ברשויות המקומיות נמוכה

גם הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות . והיא איננה מתמקדת מספיק בקבלת ההחלטות המקומיות

גם הבקרה וכך ,  אותם תהליכים הקובעים את עתידו של הישוב–איננה בוחנת תהליכי קבלת החלטות 

  . הפנימית על ביצוע ההחלטות איננה בולטת מספיק ולא מופעלת בצורה אחידה

המחקר מצביע בצורה כוללת ואינטגרטיבית על מגוון המשתנים ועל ההשפעות המרכזיות בקבלת ההחלטות 

תרומתו איננה רק בכך שהוא בוחן את הנושא התיאורטי של . המקומיות ברשויות מקומיות במדינת ישראל

יחודיותו נובעת גם בכך שלא נמצאו מחקרים דומים שבחנו . קבלת ההחלטות בשלטון המקומי בגישה מקפת

  .את קבלת ההחלטות בשלטון המקומי במדינות אחרות בעולם

  ,  ידי מרואיינים-המספרים בסוגריים מתייחסים להמלצות שהובאו בצורה זו או דומה גם על (:המלצות. 7 

  )     לפי מספרם ברשימת המקורות                     

את ) שלושה הניתנים כיום-מעבר ליומיים, בקורס מובנה(להעמיק ולתגבר בצורה משמעותית  .1

כדי לשפר את , בכניסתם לתפקיד ובכלל) ראשי רשויות במיוחד(הדרכתם של חברי המועצה 
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מהות (ים ידע מקצועי בתחומי העיסוק העיקרי: בנושאים כגון, כישוריהם כמקבלי החלטות

תכנון ; דיני רשויות מקומיות ונוהל ניהול ישיבות וקבלת החלטות; ניתוח דוחות כספיים; תקציב

הכנת ; קביעת מדיניות וחשיבותה בהתנהלות המקומית, )חיוב אישי ועוד; אחריות משפטית; ובניה

; יהול זמןנ; ניהול ישיבות; )כולל שקלול חלופות(תהליך קבלת החלטות ; תוכניות עבודה ותקציב

אתיקה מקצועית ; עבודת צוות; אישית-אסרטיביות ותקשורת בין, ניהול קונפליקטים; מ"ניהול מו

ולהקים במשרד הפנים מערכות מידע ייעודיות , ללמד את נבחרי הציבור כיצד לאתר מידע. ועוד

משרד על בסיס המידע הקיים בשפע ובצורה ראויה לשבח באתר של , לחברי המועצה" ידידותיות"ו

, 4, 1(לחזק את הקשר האישי בין חברי המועצה ולשפר את האווירה ביניהם בגיבוש חברתי . הפנים

7 ,14 ,24 ,26 ,39 ,48 ,49 ,61 ,65 ,66 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,79 ,82 ,101 .(  

באמצעות תגמול עבור , לחזק את נבחרי הציבור ואת נכונותם ויכולתם למלא את תפקידם .2

אפילו משותף לכמה חברי (חדר עבודה : כגון,  והקצאת סיוע מינהלי קבועהשתתפות בישיבות

להתייחס לחברי . נגישות לחומר נחוץ וכדומה; ייעוץ מקצועי; שירותי משרד בסיסיים; )מועצה

,  77, 70, 69, 66, 59, 58, 57, 54, 53 ,52, 47, 43, 41, 37, 33, 24, 17, 1(המועצה כחברי דירקטוריון 

לאפשר לחברי מועצה להעזר במטה מקצועי ). 1(כולל אחריות של דירקטורים ). 99, 84 ,82, 81, 79

כאמצעי להתכונן לקראת , ל ולראש הרשות"שאיננו קשור למטה הכפוף למנכ, )אפילו מתנדבים(

 ).98(ישיבות המועצה ולשפור את קבלת ההחלטות 

 ).96, 82, 80, 79, 70(לחזק את אחריותם וסמכותם של מחזיקי התיקים בקבלת ההחלטות  .3

לפני קבלת החלטות , לקבוע תקנה המחייבת את הדרג המקצועי לקיים תדריכים לחברי המועצה .4

החלטות בעלות , החלטות מדיניות על צביון הישוב, החלטות בתכנון ובניה(חשובות וגורליות 

 את לחייב מטה מקצועי שיגבש. לפי מדדים שיקבעו, )משמעות תקציבית משמעותית וכדומה

 ).99, 67, 53, 52, 47, 42, 26, 19, 17, 10(ההחלטות 

לפני ,  ישיבה של דיון עם אנשי מקצוע וליבון הנושאים השונים–לקיים ישיבה מוקדמת של המועצה  .5

 ).99, 72, 70, 61, 57, 39(קבלת החלטות רשמיות בלחץ הזמן 

 ).85(לחייב יותר ישיבות מועצה בחודש  .6

" לשבור את הקרח"כדי )  דקות10-כ(בשיחה לא פורמאלית להתחיל את ישיבות המועצה  .7

 ).65(והמחסומים בין המשתתפים 

 ).68, 39(לקבוע את ישיבות המועצה במועד קבוע ולהודיע על מועד ישיבה לפחות שבועיים מראש  .8

 ).26(כולל מנהלי חינוך ורווחה , לחייב השתתפות של הדרג המקצועי הבכיר בישיבות מועצה .9

 ).58(מועצה להגיע לוועדות השונות ולהתכונן לישיבות המועצה לחייב חברי  .10

אז הערה כזו , שאם תעלה בישיבת מועצה הערה על ידי מספר מסוים של חברי מועצה, לקבוע תקנה .11

 ).23(תקבע את דחיית ההחלטה עד להשלמת החומר המבוקש 

ו בתהליך מוגדר  לחייב אות-להפחית מכוחו של ראש הרשות המקומית לקבל החלטות עצמאיות  .12

 ).26(שיבהירו את השיקולים בקבלת ההחלטות , של קבלת החלטות לפי שלבים מובנים

, )ולקבל החלטות(סף להגשת מועמדות להיבחר לראש רשות או לחבר מועצה -לבחון קביעת דרישות .13

 ).101, 73,  65, 64, 61, 59, 54, 27, 15(בכפוף למגבלות של שמירה על הדמוקרטיה המקומית 

כך שלא יהיה מצב של ריבוי סיעות , צמצם את מספר חברי המועצה ולהעלות את אחוז החסימהל .14

,  64, 58, 33, 26, 1(הדבר יצמצם את הקשיים לקבל החלטות במענה למגוון רחב של לחצים . יחיד

72 ,77 ,79 ,80 ,85.( 
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 ).82(חלטות שירכז את תגובת חברי המועצה מהאופוזיציה בקבלת הה, ר אופוזיציה"למנות יו .15

קביעת זמן מרבי ; שעת פתיחת ונעילת ישיבות המועצה: כגון, לקבוע ולהקפיד על תקנות וכללים .16

הגבלת זמן הדיבור של ; נוכחות של הפקידות הבכירה בישיבות המועצה; )41(לקיום ישיבת מועצה 

רצוי (יונים הקלדה או הקלטת הד; סידור אולם  ייעודי  לישיבות המועצה; חברי המועצה בכל נושא

לתקן ההגדרה ). 66(כשמקביל ירשם ריכוז החלטות , )הקלטה והעברתה למדיה דיגיטלית

אלא רק ,  לקוורום–שהשתתפות חברי מועצה בישיבה לא תיחשב רק בהופעתם בתחילת הישיבה 

ידי -שהחלטות המתקבלות בסוף הישיבה לא יתקבלו רק על. אם חבר המועצה השתתף עד סופה

 ).19, 10(לציין בפרוטוקול כמה התנגדו להחלטה ). 51(פים עם ראש הרשות קומץ של משתת

 .מזכיר הרשות המקומית/ל"ידי מנכ-של ישיבות המועצה על) במובן הטכני(לבחון ניהול מקצועי  .17

ולהבהיר את סמכויותיו ואת משמעויותיו , ל ברשות המקומית בחוק"להגדיר את תפקיד המנכ .18

 ).71, 49, 43, 37, 27(בקבלת ההחלטות המקומיות 

 את -לחזק את הדרג המקצועי ולתת משקל משמעותי יותר לצוות המקצועי בקבלת ההחלטות  .19

; לבחון מינוי של פקידים בכירים כגזבר. אלא ברוב מיוחד, לא ניתן יהיה לפטר, למשל, הגזבר

 דבר שיצמצם את תלותם בראשי הרשויות וישפר את את, מהנדס על ידי משרד הפנים; מבקר

-מבקר העירייה ימונה על). 92, 79, 87, 65, 52, 31, 14(השקיפות והמינהל התקין בקבלת החלטות 

 ).84(ידי מבקר המדינה 

, ועדת הקצאות, ועדת מכרזים(להוציא נושאי החלטה מסמכות המועצה ולהעבירם לדרג המקצועי  .20

 ).76, 75, 71, 29, 27, 26, 1) (ועד רכש

: כגון, גש לחברי המועצה לפני קבלת ההחלטות בנושאים השוניםלקבוע כללים באשר לחומר המו .21

מועד מסירתו לחברי המועצה לפני ; רמת הפירוט; אופן הצגתו; סוג המידע הנדרש להחלטות

 ). 99, 85, 68, 66, 42, 41, 23(הכנת טבלאות שקלול חלופות וכדומה ; הישיבה

אות לשקלול חלופות בהחלטות על משרד הפנים להנחות את הרשויות המקומיות להכין טבל .22

 .ולפקח על יישום הנחיה זו, פי קריטריונים אחידים-על, אסטרטגיות

מנגנון מוסדר שימלא את תפקיד ) לפי קריטריונים שיקבעו(אסטרטגיות -להפעיל בקבלת החלטות .23

פי כללים -על, ולהפעיל ברשויות המקומיות מערכות תומכות החלטות, "פרקליטו של השטן"

 .ל משרד הפניםובהכוון ש

אשר תעסוק בתיאום , ל"ליד המנכ, יחידה אסטרטגית קטנה ומקצועיתלהקים בעיריות גדולות  .24

לקביעת , ברשויות קטנות לקבוע אחראי לתכנון האסטרטגי). 89(ובקרה בקבלת החלטות וביצוען 

 גורם שיסייע בקבלת החלטות אסטרטגיות וינתח ביצועים -המדיניות ולקבלת ההחלטות 

 ).95(עויות ומשמ

 לשתף את חברי המועצה בקבלת ההחלטות ולקיים -" חותמת גומי"לצמצם את תפישת המועצה כ .25

 יראו את התמונה הכוללת וירגישו חלק מהתהליך     כך ש, דיון משותף אתם לפני אישור ההחלטות

)36 ,65.( 

נוסח , ומיותלהקים ולמסד מנגנונים מוסדרים ושיטתיים לשיתוף תושבים בקבלת ההחלטות המק .26

כדי שיוכלו להשתלב , הכשרה והקנייה של כישורי השתתפות לנציגי התושבים. 32הדוגמא בנספח 

 ).93, 57, 19, 10(ולתרום במנגנונים אלו 

לתוכניות ; כולל לפרוטוקולים של ישיבות מועצה(לשפר את השקיפות ונגישות הציבור למידע  .27

 על משרד הפנים לקבוע –. צעות האינטרנטבאמ) לדוחות ביקורת וכדומה; העבודה והתקציב
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תכניו ואופי , הנחיות וכללים ברורים באשר לאופיו של אתר האינטרנט של הרשות המקומית

-גם ברשויות חרדיות כמו בני, על משרד הפנים לחייב את הרשויות המקומיות בעניין זה. פעולתו

בתיבות , ות שהתקבלו במועצהלפרסם לציבור בכל רבעון את ריכוז ההחלט. ברק ובמגזר הערבי

, 10) (אשר לא כולם נגישים לו(או בעיתונות המקומית ולא רק באינטרנט ) בישובים קטנים(הדואר 

19 ,52 ,57 ,66.( 

ובהתאם למסקנות מהניסוי לבחון , לבחון שידור ישיר של ישיבות המועצה במספר רשויות מקומיות .28

 .יבות המועצה בטלביזיה הקהילתיתהאם לחייב את  הרשויות המקומיות לשדר את יש

 .כפי שקיים בכנסת, לבחון שינוי חקיקה שתאפשר הוצאת חברי מועצה המפריעים למהלך הדיון .29

 .לקבוע בתקנה על איסור מענה לטלפונים במהלך ישיבות המועצה ולפקח על כך .30

טומה נוסח המחיצה מזכוכית א, לקבוע כללים להתמודד עם הפרעות של תושבים בישיבות מועצה .31

 ).61, 58(ציון -שהוקמה במבשרת

מטרות ויעדים בתחילת כל ; קווים מנחים; לקבוע תקנה המחייבת את הרשויות לקבוע מדיניות .32

וכמסגרת לקבלת ההחלטות , כמסגרת להכנת תוכניות העבודה והתקציב, קדנציה ולכל שנה

 מדיניות נראית על הממונים במחוזות של משרד הפנים לבקר זאת ולהתערב כאשר. התפעוליות

להתחיל כל ישיבת מועצה ). 96, 60, 58, 55, 19, 10(בלתי אחראית או בעלת סיכון לעתידו של הישוב 

 ).89(ברענון החזון והמדיניות בנושאים הנדונים 

לשתף את חברי המועצה בקביעת המדיניות ולהביא אותה לאישור המועצה בתחילת קדנציה  .33

לשנות חוק הרשויות ולקבוע שהמדיניות העירונית צריכה להיקבע ). 89, 80, 76(ובתחילת כל  שנה 

). 84( מועצת העיר תשמש מפקחת על יישום המדיניות -ידי ראש העירייה -במועצת העיר ולא על

ולא ) קביעת מדיניות וקבלת החלטות מדיניות(להסמיך את המועצות להתעסק רק בנושאי מדיניות 

טובין , יקולים אינטרסנטיים כאישור של נושאים ארגונייםלהתעסק בהחלטות תפעוליות ובעלות ש

 ).15(ומקרקעין 

כולל הסדרת אחריות ואחידות , לשפר את הבקרה של משרד הפנים על קבלת ההחלטות המקומיות .34

, לקבוע קצין מחוז האחראי על הבקרה ברשות המקומית בכל נושאי הפעילות. הפיקוח במחוזות

להקפיד על קריאת פרוטוקולים של , רד הפנים בניהול הישיבותלהקפיד על יישום התקנות של מש

 ).5, 1(ישיבות מועצה ולהקפיד על נוכחות של קציני המחוז בישיבות מועצה ברשויות המקומיות  

יש לקבוע נוהל אחיד לרישום הפרוטוקולים של ישיבות , 34בכדי לאפשר את יישומה של המלצה  .35

 ).19,  10( דבר שיקל על המחוזות להפעיל את הפיקוח ,המועצה ולרישום טבלת ריכוז החלטות

לקבוע תקנה המחייבת את הרשויות המקומיות להעביר לממונה על המחוז הזמנה וסדר יום  .36

הוא או קצין מחוז (מנת שיוכל להחליט לפי שיקול דעתו באם להשתתף -על, לקראת ישיבות מועצה

 . מהותייםבישיבות בהן מתוכננת קבלת החלטות בנושאים) מטעמו

 .לחייב את החשבים המלווים להשתתף בישיבות המועצה ולהיות נוכחים בקבלת החלטות מרכזיות .37

ידי -ידי משרד הפנים וגם על-גם על(לקיים ביקורת על תהליכי קבלת ההחלטות ברשויות המקומיות  .38

ים ניהולית של משרד הפנ-ולהעמיק את הביקורת הארגונית) המבקרים הפנימיים ברשויות עצמן

יישום . בנוסף לביקורת הכספית של רואי החשבון הבאה לידי ביטוי כיום, ברשויות המקומיות

 ).26(המלצה זו מחייב לשנות את התפישה הנוכחית של משרד הפנים בעניין זה 

). 72( האם ההחלטות השיגו את ייעודן –. לאחר שהתקבלו ויושמו,  לבצע הערכה על טיב ההחלטות .39

 ).18(לבדיקת אחוז המימוש של החלטות לקבוע מדדי ביצוע 
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 ).59(להפעיל אחריות אישית על קבלת החלטות בדרגים המקצועיים  .40

על משרד הפנים לקבוע נהלים . לקבוע מנגנוני בקרה אחידים על ביצוע ההחלטות המקומיות .41

 ,)ורצוי גם בפורומים אחרים(והנחיות להפעלת בקרה פנימית ממוחשבת על ביצוע החלטות המועצה 

ולחייב דיווח על ביצוע , לקבוע נהלים למעקב ודיווח על  ביצוע ההחלטות לנבחרים ולציבור בכלל

 ).82, 81, 60, 57, 55, 45, 44, 43, 42, 26, 21, 15(ההחלטות גם למחוזות 

לבצע מעקב . לשפר את הבקרה של המועצה על החלטות הוועדות השונות ועל עבודתן בכלל .42

 ).82, 72(אחת לשנה או בכל רבעון , ועדות במליאת המועצהודיווחים של יושבי ראש ה

לקבלת החלטות משותפות בין רשויות מקומיות , בהכוון של משרד הפנים, לעודד מסגרות מאורגנות .43

 ).63(כבסיס לשיפור התיאום המקומי ורמת קבלת ההחלטות , שכנות

ר "כמו אישור תב, מהותייםאלא רק בנושאים ,  חודשים לפני הבחירות3לא לקיים ישיבות מועצה  .44

תקציבי פיתוח יאושרו .  הצורך לנצל תקציב לפני סוף שנה–ידי משרד הפנים כבר מזמן -שאושר על

 ).60(ממקורות חיצוניים ולא ממקורות של הרשות 

, עמותות(לבטל את סמכויות החלטה של הרשויות המקומיות על מתן תמיכות בגורמים שונים  .45

  ).64(היכולת להעניק תמיכות היא מקור ללחצים ). 'וקבוצות ספורט וכ, מוסדות

  

  : המלצות למחקרי המשך.  8

להרחיב את המחקר גם למגזר הלא יהודי ולערוך השוואה במאפיינים של קבלת ההחלטות  .1

  ). ברק-בנוסף לבני(כולל רשויות מקומיות במגזר החרדי , המקומיות בין מגזרים

את הקשר בין שביעות הרצון של ) ס"תי של הלמבהמשך לסקר החבר(לבחון בצורה מעמיקה  .2

 ).איתנה או חלשה(התושבים בנושאים שיוגדרו למצבה של הרשות 

 .או חלשה) חזקה(יש לבחון הגדרה מקובלת באשר לרשות איתנה , לאור ממצאים אלה ובמקביל .3

שהיה כפי (אך יש בהן מועצה לעומתית , לבחון את דרך קבלת ההחלטות ברשויות הנחשבות איתנות .4

 ).למשל, בחולון וראש העין

הקבוצה ומאפייני ; הכנת המידע; מדיניות(לבחון משתנים בולטים המשפיעים על קבלת ההחלטות  .5

בקרה על ביצוע ; )מינהליים ואחרים, משפטיים, כולל רקע והבנה בנושאים כלכליים(חברי המועצה 

 .ת מקומיותבהיקף רחב יותר של רשויו, כפי שעלו במחקר זה, )ההחלטות ועוד

, תקציב ובנושאים מהותיים אחרים/כלכליות: לחקור את אופן קבלת ההחלטות האסטרטגיות .6

 .והקשר לתפקודה של הרשות המקומית

ניסיון ; השכלה; ותק: בהיבטים כגון, לחקור את הקשר בין מנהיגותו של ראש הרשות המקומית .7

. איתנה או חלשה: ל הרשות לקבלת ההחלטות המקומיות ולמצבה ש-קודם וסגנון המנהיגות 

 .להתמקד במחקר בסגנונות החלטה של ראשי רשויות והקשר לתפקודה של הרשות המקומית

לפי רשויות , לבחון את השפעתה של התקשורת המקומית על קבלת ההחלטות המקומיות .8

כולל תדירות ההתייחסות להחלטות , אקונומי-לפי מגזרים ולפי דירוג סוציו, חלשות/איתנות

 ).מועצה, ועדות, הנהלה(מיות בפורומים השונים המקו

לבחון את השפעת המפלגות ואת ההשפעה שיש למספר הסיעות במועצה על קבלת ההחלטות  .9

 .המקומיות
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ביחס למשתנים אחרים , לבחון קבלת החלטות בהשפעת יחסי הכוחות בין קואליציה לאופוזיציה .10

  .כרשות איתנה או חלשה ורמת הדרג המקצועי
האם (על קבלת ההחלטות המקומיות , ת השפעת הרכב המועצה ביחס להרכב האוכלוסייהלחקור א .11

 ).תהליך קבלת ההחלטות רציונאלי יותר, כאשר הייצוג במועצה משקף יותר את הרכב האוכלוסייה

כך גם , ככל שהדרג המקצועי חזק יותרש:  את ההשערהבהיקף רחב של רשויות מקומיותלבחון  .12

לבחון את הקשר בין המינהל . בקרב נבחרי הציבור יהיה נכון יותרתהליך קבלת ההחלטות 

 .לפוליטיקה ואת הקונפליקט בין הנבחרים לדרג המקצועי כמשפיעים על קבלת ההחלטות

ואת השפעתם ) איתנות או חלשות(לבחון את יחסי הגומלין עם ועד העובדים ברשויות המקומיות  .13

 .על קבלת ההחלטות

 של נבחרי הציבור בהתנהלות המקומית השוטפת ואת הקשר וההשפעה לבחון את מידת המעורבות .14

–. על קבלת ההחלטות ועל תפקודן של הרשויות המקומיות

．
,  השפעתם של מחזיקי התיקים וסגנים

 .על קבלת ההחלטות המקומיות, כולל יחסי הגומלין שלהם עם מנהלי האגפים

 . לבחון השתתפות של תושבים בקבלת החלטות לפי גודל העיר .15

לפי , לחקור את הקשר בין מעורבות של תושבים להשתתפותם בקבלת ההחלטות המקומיות .16

 .איתנות מול חלשות: רשויות

קונפליקט (לבחון את סוגי הקונפליקטים במועצות ואת השפעתם על תהליכי קבלת ההחלטות  .17

-ביחסים הבין, תהליכי, נושאי

．
 ).אישיים וכדומה

כוועדה , )ברשויות האיתנות והחלשות(עדות לתכנון ולבנייה לבחון את השוני בקבלת ההחלטות בוו .18

 .בעלת השפעה מכרעת על עתיד היישוב

על הפקידות הבחירה ועל קבלת ההחלטות , לבחון את השפעתו של החיוב האיש על נבחרי הציבור .19

 .כגורם ממתן ומעכב כאחד, המקומיות

 .ות המקומיותלבחון את מעורבותו והשפעתו של החשב המלווה על קבלת ההחלט .20

של משרדי ממשלה וגופים ) מלבד משרד הפנים(לבחון את השפעתו של הפיקוח הממשלתי  .21

 .כולל התיאום ביניהם, ממשלתיים על קבלת ההחלטות המקומיות

-לבחון בצורה מעמיקה את השפעת המעורבות של בתי .22

．
על קבלת , המשפט בנושאים מקומיים

 .ההחלטות המקומיות

ת ברשויות המקומיות יש אמנם השפעה פחותה מבעבר על קבלת לבחון האם לשנת הבחירו .23

 .ההחלטות

בהשוואה ) קרואות(לבחון בצורה מעמיקה את מאפיינים של קבלת החלטות בוועדות ממונות  .24

 . למועצות ברשויות איתנות וחלשות
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  .עם עובד

  המבקר , "1996 תמונת מצב –הביקורת הפנימית במערכת השלטון המקומי בישראל ", )1996. (ש, אמרני
  .1996יוני , 89חוברת , ימיים בישראלבטאון לשכת המבקרים הנ, הפנימי

  , בתוך, "מאפיינים ומגמות, סמכויות: פיקוח וביקורת משרד הפנים ברשויות מקומיות", )1999. (ש, אמרני
  .משרד הפנים, הביקורת ברשויות המקומיות בישראל, )עורך. (א, פרידברג

  מכון פלורסהיימר,  לקחים לישראל–נות שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות קט, )2005. (א, וחזן. ל, אפלבום
  .ירושלים,  למחקרי מדיניות

  המכון, ירושלים, ביזור לראויים ואבזור לחלשים: רפורמה בשלטון המקומי, )2004(ואחרים . י, אפרתי
  . הישראלי לדמוקרטיה

  .מטר, א"ת, לא רציונלי ולא הגיוני, )2009. (ד, אריאלי
  . הוצאה לאור–כותרות , רלהיות ראש עי, )2007. (ש, בוחבוט
  ,)עורכים(חזן ורזין , בתוך, "חשיבותו של נוהל החיוב האישי בשלטון המקומי בישראל", )2008. (ד, בוסטין

  ).77-69' עמ(ירושלים , האוניברסיטה העברית, מחקרי פלורסהיימר, חיוב אישי בשלטון המקומי 
  , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, בשלטון המקומילקראת מדיניות ביזור דיפרציאלי , )1995. (נ, אליא-בן

  .ירושלים
  .ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מעבר לניהול אסטרטגי בשלטון המקומי, )1996. (נ, בן אליא

  . ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, אוטונומיה מקומית ללא עלות ,)1996. (ש, כנעני, .נ, אליא-בן
  .ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, משבר הרשויות המקומיות בישראל, )1998. (נ, אליאבן 
  ,מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, לאיחוד רשויות" תחליף"רשויות מקומיות כ ,)1999. (נ, אליא-בן

  .  ירושלים
  , בתוך, "הבקרה הציבוריתהאתגר הניהולי ואתגר : השלטון המקומי בישראל", )' ב1999. (נ, אליא-בן

  .משרד הפנים, הביקורת ברשויות המקומיות בישראל, )עורך. (א, פרידברג
  מכון פלורסהיימר , המימון הממשלתי והמשבר הכספי ברשויות המקומיות בישראל, )' ג1999. (נ, אליא-בן

    .ירושלים, למחקרי מדיניות
      .ירושלים, מכון פלוסהיימר למחקרי מדיניות, ש לישראלשלטון מקומי חד: הדור הרביעי, )2004. (נ, בן אליא

  , מכון פלוסהיימר למחקרי מדיניות, אופציות לעיצוב שלטון מקומי חדש: רשות נתונה, )2005. (נ, אליא-בן
   .ירושלים

  בן בסט ודהן, בתוך, "יעיליות מול ייצוגיות: המשבר ברשויות המקומיות", )2009. (מ, ודהן. א, בן בסט
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות, )עורכים (

  .א"אוניברסיטת ת, קבלת החלטות בסוגיות הביטחון הלאומי, )1987. (י, בן מאיר
  , קרית ביאליק, פעולה קבוצתית, החלטה קבוצתית, תהליך קבוצתי, )2004. (נ, ומילר. נ. ל, קר, .ר. ס, ברון

     .אח
  .מטר, א"ת, מנהיגות, )2005. (ר, וליאני'ג

  נתיבי ,  "אוטונומיה בקבלת החלטות ציבוריות ברשויות המקומיות בישראל", )2-1981. (מ, וברבי. ח, גזיאל
  .ארגון ומינהל

  .דקל, א"ת, יסודות במינהל הציבורי, )1982. (ח, גזיאל
  , בתוך, "נה ברשויות המקומיות בישראללסוגיית האפקטיביות של ביקורת המדי", )1999. (ב, גייסט

  .משרד הפנים, הביקורת ברשויות המקומיות בישראל, )עורך. (א, פרידברג
  .א"ת' אונ, רמות, בקרה והערכה בארגונים, )1990. (ש, וגלוברזון. א, גלוברזון

  .משרד הביטחון, א"ת, תהליך קבלת החלטות, )1986. (ל, מאן. א, ניס'ג
  .עם עובד, א"ת, יחסים בינלאומיים, גלבוע איתן: בתוך, "עיוותי תפישה ",)1978. (ר, רביס'ג

  , מחקרי פלורסהיימר , 2006-1983: ירוחם.  מכניזם של שינוי עומק בפריפריה- מנהיג מקומי, )2009. (י, דהן
  .ירושלים, האוניברסיטה העברית
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  . כיוונים,א" ת,להחליט ולבצע, )1986. ( ג,דורון
  .28פרק , יחדיו, א"ת, ניהול הלכה למעשה, )1966. (פ, דרוקר

  .ספרית המינהל, א"ת, קביעת מדיניות, )1978. (י, דרור
  , )המקרה של אשדוד (שיתוף הציבור בנושאי תרבות מנקודת הראות של מקבלי ההחלטות, )2008. (מ, דרור

  .ירושלים, האוניברסיטה העברית, מחקרי פלורסהיימר
  .נתיבי ארגון ומינהל, " הבקרה של שלטון מרכזי על שלטון מקומיגבולות", )2-1981. (ד, דרי
  הקיבוץ , א"ת, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מי שולט בשלטון המקומי, )2000. (ב, מילנר-ושוורץ. ד, דרי

  .המאוחד
  עבודה  , פעולתה בסוגיית יחסי השלטון המרכזי והמקומי–דרכי עבודת הכנסת בישראל , )1990. (א, הכט

  .אוניברסיטת בר אילן, אר שלישילתו
  , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, שידוד מערכות המימון ברשויות המקומיות בישראל, )1997. (א, הכט

  .ירושלים
  , )עורך(אשר , פרידברג, בתוך, "בקרה ופיקוח בניהול המשק הכספי של הרשות המקומית", )1999. (א, הכט

  .משרד הפנים, אלהביקורת ברשויות המקומיות בישר
  , הנהגת הקהילה לחיים של איכות, בתוך קהת דב, "רקע כללי'? רשות מקומית'מהי  ", )2008. (א, הכט

  .מ"חלופה קהת בע
  חלופה , הנהגת הקהילה לחיים של איכות, בתוך קהת דב, "המועצה של הרשות המקומית", )2008. (א, הכט

  .מ"קהת בע
  הנהגת הקהילה, בתוך קהת דב, "יבטים תכנוניים בניהול מוניציפאליה", )2008. (ח, ושפירא. י, הלרמן

  .מ"חלופה קהת בע,  לחיים של איכות
  המכון , ירושלים, דגמים של שיתוף אזרחים, )2002) (אשר אריאן' בהנחיית פרופ. (ובלאנדר ד. א, וקסמן

  .הישראלי לדמוקרטיה
  האוניברסיטה , מחקרי פלורסהיימר, טון המקומיחיוב אישי בשל, )2008(, )עורכים. (ע, ורזין. א, חזן

  .ירושלים, העברית
  , א"אוניברסיטת ת, 1-ספר ועידת השלטון המקומי ה, "יחסי ממשלה ושלטון מקומי", )2005. (א, טורגובניק

  .'כרך א
  . משרד הפנים, מדריך לנבחר החדש, )1989. (צ, ירדני

  .כתר, אוניברסיטת חיפה, )בחר מאמריםמ(אושר , הוגנות, רציונליות, )2005. (ד, כהנמן
  .ריקובר'צ, א"ת,  הלכה ומעשה–ניהול ארגונים , )1998. (א, כפיר

  , 1-ספר ועידת השלטון המקומי ה, "פיתוח כלכלי של רשויות מקומיות בישראל", )2005. (א, כרמלי
  .'כרך ב, א"אוניברסיטת ת

  .כרטא, נההאמנות והמדע של ההחלטה הנכו, )2000 (.וו.  ה,לואיס
  . גומא,א" ת,הצבת מטרות, )1984 (. גרי פ,לתם, . א אדווין,לוק

  ספר ועידת השלטון , "?יריבים טורפים או זוג לטנגו: המקומון והרשות המקומית", )2005. (י, ופרי. י, לימור
  .'כרך ג, א"אוניברסיטת ת, 1-המקומי ה

  ,ההחלטות הלאומי בישראל במצבי מלחמה ומשברח מינץ לשיפור מערך קבלת "דו, )2006(ואחרים . א, מינץ
    .2006נובמבר , תחומי הרצליה- המרכז הבין

  .פקר, א"ת, ספארי אסטרטגיות, )2006. (ג, ולאמפל. ב, אלסטראנד, .ה, מינצברג
  , )עורכים(גילה , דוד ומנחם, נחמיאס, בתוך, "רפורמה מוניציפלית במינהל העירוני", )1997. (ד, נחמיאס

  .'כרך ב, תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית, יפו-א"תמחקרי 
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים,  הימים הראשונים100, )1999(ואחרים . ד, נחמיאס
  . המרכז הבינתחומי, מפעלות, הרצליה, משילות השלטון המקומי בישראל, )2004. (ד, נחמיאס

  הנהגת הקהילה לחיים של , בתוך קהת דב, "ות המקומיותאחריות אישית של ראשי הרשוי", )2008. (מ, נתן
  .מ"חלופה קהת בע, איכות

  ,)עורכים(בן בסט ודהן , בתוך, "תהליך התקצוב ברשויות המקומיות להלכה ולמעשה", )2009. (ע, סמט-סדן
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות 

  תרבות הניהול, שנהר וירקוני: אצל, "מלכודת הקוסם בתרבות הניהול בישראל", )1993. (א, וניב. ד, עציון
  .ריקובר'צ, גומא, א"ת,  בישראל

  
  השלטון המקומי , )עורכים(בתוך אלעזר וקלכהיים , " מבנה משפטי–הרשות המקומית ", )1987. (י, פלד

  .המרכז הירושלמי לענייני ציבור המדינה, בישראל
  .א"אוניברסיטת ת, משחק הגדרת בעיות, )1999. (ב,פולק 
  .סער, א"ת, נפילים או נפלים, )2008. (א, פוקס

  .18' מס, עיר ואזור, "ביקורת ציבורית ופנימית ברשויות המקומיות בישראל", )1987. (א, פרידברג
  ,רת המדינהעיונים בביקו, "ביקורת פנימית במגזר השלטון המקומי בארצות הברית", )1994. (א, פרידברג

  .51'  מס
  , בתוך, "יפו-אביב-התמודדות עם קונפליקטים בתכנון עירוני בתל", )1997. (ר, ואלתרמן. א, מן'רצ'צ

  .'כרך ב, תהליכים חברתיים ומדיניות ציבורית, יפו-א"מחקרי ת, )עורכים. (ג, ומנחם. ד, נחמיאס
  ,תרבות הניהול בישראל, שנהר וירקוני: אצל, "התפתחות תרבות השלטון בישראל", )1993. (ח, קוברסקי
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  .ריקובר'צ, גומא, א" ת
  , המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, שלטון מקומי במרקם המדינה הדמוקרטית, )1997. (ח, קלכהיים

  .ירושלים
  , )עורך. (א, פרידברג, בתוך, " היבטי פיקוח וביקורת–יחסי שלטון מקומי ומרכזי ", )1999. (ח, קלכהיים

  .משרד הפנים, הביקורת ברשויות המקומיות בישראל
  .1982פברואר , הרשות המקומית, "מעורבות הציבור בשלטון המקומי באירופה", )1978(' ל. 'ג, קפלינגר

  , א"ת, תרבות הניהול בישראל, שנהר וירקוני: אצל, "ערכים של מנהלי ארגונים בישראל", )1993. (א, קראו
  .ריקובר'צ, גומא

  השלטון המקומי , )עורכים(אלעזר ודניאל , בתוך, "סוגיות מינהליות בשלטון המקומי", )2001. ( י,ראובני
  .המרכז הירושלמי לענייני ציבור המדינה, בישראל

  , )עורך. (א, פרידברג, בתוך, "התשתית החוקית לפעולתה של הרשות המקומית בישראל, )1999. (ש, רובין
  .משרד הפנים, אלהביקורת ברשויות המקומיות בישר

  .אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, המקומי כלכלת בחירות בשלטון, )1986. (ש', רוזביץ
  עיונים בביקורת , "כלכלת בחירות במערכת השלטון המקומי בישראל", )1997. (ש, ואמרני. ש', רוזביץ

  .57חוברת , המדינה
  מתלות לעצמאות: 2000-קומי בישראל לקראת שנות ההשלטון המ", )' ב1997. (ש, ואמרני. ש', רוזביץ

  .3' חוברת מס, ו"כרך מ, )בטאון לשכת רואי חשבון בישראל (רואה החשבון, " שלטונית וכלכלית
  ,בתוך, "1998 -היבטים תקציביים במערכת הבחירות לשלטון המקומי ", )2001. (ש, ואמרני. ש', רוזביץ

 המשכיות או – 1998בחירות לרשויות המקומיות בישראל ה, )עורכים. (ע, ופדהצור. א, בריכטה
  .א" אוניברסיטת ת–רמות , ?שינוי

  .ירושלים, מכון פלוסהיימר, פערים תקציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות בישראל, )1999. (ע, רזין
  ,רתיות למודרניותבין מסו, בין ריכוז לביזור: רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל, )2003. (ע, רזין

  .ירושליים,  מכון פלוסהיימר
  .ספרית המינהל, א"ת, הנעה סיכון ערכים, )1974. (ה, וזיידנרוס. מ, ארז, .י, רים

  בן בסט ודהן , בתוך, "2006-1997, הפוליטיקה של המשבר ברשויות המקומיות", )2009. (י, ריינגוורץ
  .המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים, הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות, )עורכים(

  .ספרית המינהל ,א"ת, ל"ש בצה"הקמת מפח, איך עושים חידוש ארגוני, )1995. (ד, שלום
  .2000אוגוסט   , משאבי אנוש, "עוד אמצעים להשגת מטרות בניהול, תכנון ותכנון מתאם", )2000. (ד, שלום
  ,"שיתוף בתהליך קבלת החלטות? צם את ההתנגדויות איך ניתן היה לצמ–ח דברת "דו", )2005. (ד, שלום

  .2005פברואר , משאבי אנוש 
  .2006דצמבר , נובמבר, אוגוסט, נושמשאבי א, "הנעה ארגונית ופיתוח הרשות המקומית", )2006. (ד, שלום
  .ריקובר'צ, גומא, א"ת, תרבות הניהול בישראל, )1993. (ע, וירקוני. א, שנהר
  , )עורכים(אלעזר ודניאל , בתוך, "המסגרת המשפטית של השלטון המקומי", )2001(ל .ש, ושפט. א, שפט

  .המרכז הירושלמי לענייני ציבור המדינה, השלטון המקומי בישראל
  .ריקובר'צ, א"ת, נטילת סיכון מהיבט ניהולי, )2000. ( צ,שפירא

  חיוב אישי , )עורכים( חזן ורזין ,בתוך, "חיוב אישי של נושאי משרות ברשויות המקומיות", )2008. (א, שריג
  ).68-45' עמ(ירושלים , האוניברסיטה העברית, מחקרי פלורסהיימר, בשלטון המקומי

  
  :מקורות כלליים

  
  .המדריך לגזבר ברשויות מקומיות, )1997(איגוד הגזברים 

  .שיש' גולני נ, 1065/89ץ "בג
  .םשר הפני' אלמקייס ומרכז השלטון המקומי נ ,10769/05ץ "בג

  ועדת(דין וחשבון הועדה הציבורית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה 
  .1989, דפוס הממשלה, ) קוברסקי

  .1981, השלטון המקומי בישראל, )ועדת זנבר(הוועדה הממלכתית לענייני השלטון המקומי 
  .23.5.2005,  היבת ועדת הפנים ואיכות הסביביש, 427 'וקול מס פרוט,הכנסת
  .5.11.2005,  יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 526 'וקול מס פרוט,הכנסת
  .12.3.2007,  יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 129 'וקול מס פרוט,הכנסת
  .29.5.2007,  יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 159 'וקול מס פרוט,הכנסת
  .24.10.2007,  בהית הפנים ואיכות הסביבת ועדיש, 234 'וקול מס פרוט,הכנסת
  , חוק העיריותעתהצן  משנה לענייתועד,יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 4 'וקול מס פרוט,הכנסת

  1.1.2008.  
  .21.1.2008,  חוק העיריותעתהצן לעניי, יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 5 'וקול מס פרוט,הכנסת
  , חוק העיריותעתהצן  משנה לענייתועד, ועדת הפנים ואיכות הסביבהיבת יש, 6 'וקול מס פרוט,הכנסת

  26.2.2008.  
  , חוק העיריותעתהצן  משנה לענייתועד, יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 7 'וקול מס פרוט,הכנסת

  31.3.2008.  
  ,העיריות חוק עתהצן  משנה לענייתועד, יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 8 'וקול מס פרוט,הכנסת
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  22.6.2008.  
  .22.7.2008 ,בהייבת ועדת הפנים ואיכות הסביש, 415 'וקול מס פרוט,הכנסת
  .3.9.2008 ,יבת ועדת הפנים ואיכות הסביבהיש, 9 'וקול מס פרוט,הכנסת
   –בן וסמכויותיהן של ועדות תכנון ובנייה מקומיות כרה ,)יהודית גלילי(, )2003(מרכז מחקר ומידע , הכנסת

  ה השוואתיתסקיר
  ניתוח תקציב ומדיניות משרד הפנים לשנת הכספים , )אליעזר שוורץ(, )2007(מרכז מחקר ומידע , הכנסת

2008.  
  חיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות , )אורי טל(, )2007(מרכז מחקר ומידע , הכנסת
  ד הפנים תיקוני חקיקה לשם חשב מלווה מטעם משר, )אורי טל(, )2008(מרכז מחקר ומידע , הכנסת

  .הסדרת מינויו של חשב מלווה בתאגיד עירוני
  .)ועדות קרואות(ועדות ממונות , )אורי טל(, )2008(מרכז מחקר ומידע , הכנסת

  נוהל חיוב אישי של נושא משרה ברשות , ) 2001 באוגוסט 26(היועץ המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין 
  .מקומית

  .2007 – ז"התשסהצעת חוק העיריות 
  .נתונים כספיים, הרשויות המקומיות בישראל, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים

  .2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 1995 לשנים דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ,מבקר המדינה
  .2002לשנת '  ב54, 2000לשנת ',  ב50 דוח שנתי, מבקר המדינה

  סקר , יחסי גומלין בין משרדי הממשלה לבין הרשויות המקומיות , )1977(ראל מרכז השלטון המקומי ביש
  .על ההיבט הכספי מינהלי

  .2006מאי , דוח ביקורת מסכם בוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, משרד הפנים
  , ותברשויות המקומי,   ממצאים עיקריים–דוחות ביקורת רואי חשבון  ברשויות המקומיות , משרד הפנים

  .2007-2003שנים 
  -אור(ברשויות המקומיות ,   דוח מפורט–דוחות ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות , משרד הפנים

  .2007-2003שנים , )שוהם, נתניה, ציונה-נס, ציון-מבשרת, ברק-בני, יהודה
  .2007-2003שנים , דוח נתונים כספיים מבוקרים רשויות מקומיות, משרד הפנים

  .דיני רשויות מקומיות, ניםמשרד הפ
  .דיני מועצות מקומיות, משרד הפנים
  .2007, המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית, משרד הפנים
  .2008, המדריך לנבחר ברשות המקומית, משרד הפנים
  ביקורת חשבונות ברשויות, הנחיות מקצועיות לרואה החשבון, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

  .2007ת  המקומיות לשנ
  .דיני עיריות, משרד הפנים
   . ועדת ביקורת–הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות , )2003(משרד הפנים 
  . ועדה מקומית לתכנון ולבנייה–הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות , )2003(משרד הפנים 
  ויות  בין נבחרים ופקידות בכירה ברש–הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות , )2003(משרד הפנים 

   .המקומיות
  3/11/2003 נושאים בטיפול המחוז בשלטון המקומי, )3/11/2003(משרד הפנים מחוז המרכז 

  .ניתוח ממצאי ביקורת ברשויות המקומיות, )2005(משרד הפנים 
  .המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית, )2007(משרד הפנים 
  יחסי הגומלין בין נבחרים ופקידות בכירה –הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות , )2008(משרד הפנים 

  . ברשויות המקומיות
   הקלות בחובת דיווח למשרד- 2008רשויות איתנות לשנת  , )8.2.2009(המינהל לשלטון מקומי , משרד הפנים

   . הפנים
  .2007ח נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות "דו, )2008דצמבר (משרד הפנים 
  .20094/ל "וזר מנכח, )2009(משרד הפנים 
  ממצאי ביקורת עיקריים לשנת(ח ביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות "דו, )2009פברואר (משרד הפנים 

 2007.(  
  .2006/720/, יפו-בית משפט השלום תל אביב,  04030117/א " שבו נגד יהב"פסק דין 

  .2008-2004, ברשויות הנחקרות, פרוטוקולים של ישיבות מועצה
  .  שיתוף תושבים בקבלת החלטות–סיכום דיון , ח מסכם"דו, )4.12.2001(יפו -אביב- תלעיריית
  .2006נובמבר , ציונה-נס, "משאל העיר"שאלון 

  , 6659קובץ התקנות . 2008-ח"התשס, )שינוי הוראות התקנון שבתוספת השניה לפקודה (תקנות העיריות
30.3.2008.  

  
  

  ראיונות 
  

  ): בהווה ובעבר (יםבכירים במשרד הפנים ואחר
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  21/9/08, א" ממונה על מחוז ת–גילה אורון . 1
  –בעבר (ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה " ממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים ויו–שוקי אמרני ' דר. 2

  2/7/08, )מנהל האגף לביקורת ברשויות המקומיות
  24/4/2006, ון מקומיל משרד הפנים ומנהל מינהל לשלט" משנה למנכ–איציק בלק . 3
  29/10/08, )מונה על מחוז הצפוןכיום מ(א " מחוז ת- סגן ממונה על המחוז –יוסי ברון . 4
  25/12/08, ל משרד הפנים לשעבר" מנכ–לב -ח גדעון בר"רו. 5
  14/5/2007, 5/10/2006,  מנהלת האגף להדרכה ולמינהל מוניציפלי במשרד הפנים–מיכל גולדשטיין . 6
  15/9/08, ם- ממונה על רשויות מקומיות במחוז י–הן יעקב ד. 7
  5/10/2006,  מנהל המחלקה למחקר במשרד הפנים–יששכר דור . 8
  13/7/09, 4/10/2006,  מנהלת מפעם מישור יהודה–יאירה דונסקוי . 9

  14/9/08, מחוז המרכז במשרד הפנים,  ממונה על רשויות המקומיות–נשאת כיוף . 10
  מזכיר המועצה וסגן ראש המועצה המקומית כוכב , לשעבר(ל עיריית גבעתיים " מנכ– 'קובי ילוביץ. 11

    2/12/08, )יאיר
     20/5/09, ל מועצה מקומית כוכב יאיר"מנכ.  ע–נילי מפן . 12
  21/9/08, א"מחוז ת) קצין מחוז( ממונה רשויות מקומיות –בשארה עבסאוי ח "רו. 13
  23/10/08, לטון מקומי במשרד הפנים  מנהל המנהל לש–רני פינצי . 14
  19/5/08, ל עיריית אשדוד" מנכ–יגאל צדוק ' דר. 15
  27/4/2006, ל מרכז השלטון המקומי לשעבר"ל משרד הפנים ומנכ" מנכ–דב קהת . 16
  21/9/08, א"מחוז ת) קצין מחוז( ממונה רשויות –רוית קלפנר. 17
  14/5/2007, 15/9/08, ומיות ממונה על הביקורת ברשויות המק–דני רייף . 18
  14/9/08,  סגן ממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים–סמי תלאוי . 19
  

  יהודה-עיריית אור
  

  29/6/08,  ראש העירייה-דוד יוסף . 20
  22/6/08,  סגן ראש העירייה-ד עוזי אהרון"עו. 21
  22/6/08,  סגן ראש העירייה-איציק דדוש . 22
  6/7/08, אש העירייה סגן ר-ד יעקב נחום "עו. 23
  2/10/08, )ממלא מקום ראש העירייה לשעבר( חבר המועצה -עופר בוזי . 24
  11/6/08,  חברת מועצה-ננה חן . 25
  17/9/08, )סגן ראש עירייה לשעבר( חברת מועצה -ליאת שוחט . 26
  29/6/08, ל העירייה"מנכ, יובל אמיר. 27
  6/7/08,  גזברית העירייה–מזל זרחיה . 28
  22/6/08, )חבר מועצה לשעבר( מרכז וועדות המועצה -דוד חמאני . 29
  29/6/08,  מבקר העירייה-סעדון -רמי בן. 30
  22/6/08,  יועץ משפטי-ד הלל קורנפלד "עו. 31
  29/6/08,  ראש לשכת ראש העירייה-נורית שולמן . 32
  21/7/08, )1998-2007( ראש עירייה -ד יצחק בוכובזה "עו. 33
  21/7/08, )1998-1993( ראש עירייה - שאבי תמיר. 34
  

  ברק-עיריית בני
  

  5/5/09, )היוצא( ראש העירייה -יששכר פרנקנטל . 35
  6/11/08, )ראש העירייה כיום( ממלא מקום ראש העירייה -הרב יעקב אשר. 36
  6/11/08,  סגן ראש העירייה-הרב אלי דדון . 37
  7/8/08,  חבר מועצה-הרב נתן צבי הכהן . 38
  20/11/08,  חבר מועצה-בינסקי'יעקב וירז. 39
  4/9/08,  חבר מועצה-הרב מרדכי טרוייבע . 40
  4/9/08,  חבר מועצה-ד בצלאל נתן "עו. 41
  5/10/08, )סגן ראש עירייה לשעבר( חבר מועצה -יעקב סולר . 42
  6/11/08, )סגן ראש עירייה לשעבר( חבר מועצה -הרב פנחס צברי . 43
   4/9/08,  גזבר העירייה-רון אדלר ח אה"רו. 44
  20/7/08,  מבקרת העירייה-ח שושנה גולדפינגר "רו. 45
  20/7/08, 15/6/08,  מזכיר העירייה-הרב אברהם טננבוים . 46
  6/11/08,  מנהל מחלקת גני ילדים-גבי כהן . 47
  4/9/08,  יועצת ראש העירייה למעמד האישה וממונה על חופש המידע-מלכה לב . 48
  6/11/08,  מנהלת אגף תקציבים-רחל שרמר. 49
  21/7/08,  סגן ראש הוועדה הקרואה-ד יצחק בוכובזה"עו. 50
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  מבשרת ציון
  

  4/6/08, )2007מפברואר ( ראש המועצה -אריה שמם . 51
  30/6/08,  חבר מועצה-איקי יעקב . 52
  11/8/08, )סגן ראש מועצה לשעבר( חבר מועצה -חביב לוי . 53
  4/6/08, )1998-1999, 1992-1998, 1979-1984ראש מועצה לשעבר ( חבר מועצה -מויאל אלי . 54
  30/6/08, )1999-2003ראש המועצה לשעבר ( חבר מועצה -ד דני עזריאל "עו. 55
  30/6/08,  חברת מועצה-עירית שורק . 56
  11/8/08,  חבר מועצה-יורם שמעון . 57
  4/6/08,  מזכיר המועצה-דוד שרביט . 58
  30/6/08,  יועץ משפטי של המועצה-' ד מוטי ברקוביץ"עו. 59
  15/9/08, גזבר המועצה–ניר גולן . 60
  4/6/08,  מבקר המועצה-שוקי קלפוס . 61
  4/6/08,  עורכת עיתון מקומי באינטרנט-זהבית אורלב . 62
  )11/2003-2/2007( ראש מועצה לשעבר -כרמי גילון . 63
  

  ציונה-נס
  

  9/7/08, )1993-2008(ראש העירייה  -יוסי שבו . 64
  23/12/08, מ וסגן ראש העירייה" מ-ד שאול רומנו "עו. 65
  27/8/08,  חברת מועצה-סמדר אהרוני . 66
  16/9/08,  חברת מועצה-דליה אלירז . 67
   16/9/08,  חבר מועצה-יצחק הפנר . 68
  24/9/08,  חבר מועצה-יעקב חורש . 69
  16/9/08, עירייה סגן ראש ה-שחר רובין . 70
  9/7/08, ל העירייה" מנכ-עמיקם נגר . 71
  20/8/08,  מבקר העירייה-שלמה אליהו. 72
  16/9/08,  מנהלת אגף החינוך-יהודה -דורית בן. 73
  20/8/08,  גזבר העירייה-ח גידי טביב "רו. 74
  20/8/08,  מנהלת הרווחה-חיה יהל. 75
  16/9/08, ית של העירייה יועצת משפט-כהן -ד שלומית מנדלמן"עו. 76
  20/8/08,  מהנדסת העירייה-רינה קטיף . 77
  

  נתניה
  

  6/8/08,  ממלא מקום ראש העירייה-הרב שמעון שר. 78
  6/8/08,  סגן ראש העירייה-רפי קדוש . 79
  27/8/08, ר המועצה" יו-נו  'ד יורם ז"עו. 80
  27/8/08,  חבר מועצה-הרב משה לחובר. 81
  6/8/08,  חבר מועצה- ד אבי ללום"עו. 82
  6/8/08,  חבר מועצה-ויקטור סרוסי . 83
  27/8/08, )ר האופוזיציה"יו( חבר המועצה -הרצל קרן  . 84
  28/8/08,  חבר מועצה-ד שלמה רוזנווסר "עו. 85
  24/7/08, ל העירייה" מנכ-צביקה רק . 86
  23/7/08,  גזברית העירייה-עירית אביבי . 87
  23/7/08, )ד ברשויות המקומיות"ר איחוד עו"יו(יועצת משפטית של העירייה  -ד נילי ארז "עו. 88
  24/7/08, )ר איגוד מהנדסי ערים בישראל"יו( מהנדס העיר -פול ויטל . 89
  23/7/08,  מבקר העירייה-דב כץ . 90
  24/7/08,  מנהלת האגף לאיכות ולתכנון–אילנה לונגו . 91
  23/7/08, גזבר. מ. מ-עדנה קייקוב . 92
  24/7/08,  מנהלת ארכיון העיר-מירה אסף . 93
  24/7/08, ל ומרכזת ישיבות המועצה" עוזרת בכירה למנכ-מוניק בניסטי. 94
  

  שוהם
  

  15/6/08,  ראש המועצה-גיל לבנה . 95
  24/8/08,  סגן ראש מועצה-ישראל בוכריץ . 96
  16/9/08,  סגן ראש המועצה-' גלעד רבינוביץ. 97
  16/9/08,  חבר מועצה-קובי בנדלק. 98
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  12/8/08,  חבר מועצה-צביקה הוכמן . 99
  15/7/08,  חברת מועצה-' דפנה רבינוביץ. 100
  3/11/08,  חברת מועצה-דפנה רענן כהן . 101
  20/5/08, ל המועצה" מנכ-מתניהו אנגלמן . 102
  15/6/08,  מבקר המועצה-תמיר פוגל . 103
  25/6/08,  יועצת משפטית-ד לירון רז"עו. 104
  20/5/08, 16/9/08,  גזבר המועצה-ישראל שטרסברג. 105
  15/6/08,  דוברת המועצה-דגנית שטייניג . 106

  
  תצפית בישיבת מועצה

  
  5/8/08, 6/7/08, 12/6/08, 19/5/08, 4/3/08, 3/3/08: אור יהודה

  4/9/08, 7/8/08:  ברק-בני
  14/4/08, 28/2/08, 31/12/07:  מבשרת ציון

  24/9/08, 27/8/08, 30/7/08, 11/6/08, 9/12/07 : ציונה-נס
  7/9/08, 1/6/08, 4/5/08, 16/4/08, 6/1/08: נתניה
  16/9/08, 5/8/08, 15/7/08, 20/5/08, 26/2/08, 25/12/07: שוהם

  
  עיתונות ואינטרנט

  
  21/4/06, אמצע נתניה

  19/6/08, אונו-גל גפן
  19/6/08, 19/208, 19/3/07,אתר מבשרת ציון

  26/1/2006, בשרתזמן מ
  14/9/2006, זמן מבשרת
  9/11/2006, זמן מבשרת
  20/12/2007, זמן מבשרת
  3/1/2008, זמן מבשרת
  19/2/2009, זמן מבשרת

  9/6/06, זמן נתניה
  29/2/08, חדשות אונו

  4/2/2008, חדשות אור יהודה
  9.9.2005, )סבר פלוצקר(ידיעות אחרונות 

   28/8/08, ידיעות רמת גן
  12.12.2000, מעריב
  2/11/08, מעריב

  14/2/07, קול השרון
  11/4/07, קול השרון

  
  נספחים. 10

   בפרט2008מדיניות משרד הפנים לשנים הקרובות בכלל ולשנת : 1נספח 
  
ניתוח תקציב ומדיניות משרד הפנים לשנת , )אליעזר שוורץ(, )2007(מרכז מחקר ומידע , הכנסת: מתוך(

  )2008הכספים 
  

מדיוני , העולים מהצעת התקציב,  ולשנים הקרובות2008יות משרד הפנים לשנת הכספים עיקרי מדינ
  . ומהצהרות שר הפנים בנושא2008הממשלה לגיבוש המדיניות הכלכלית לשנת 

  
  :המשך ייעול השלטון המקומי והגברת האכיפה של משרד הפנים על השלטון המקומי

  

 הפיכת תפקיד , מדו וסמכויותיו של ראש הרשותחיזוק מע: חיזוק מעמדן של הרשויות המקומיות
חבר מועצה מקומית למשמעותי יותר וצמצום מספר החברים במועצות המקומיות כדי לאפשר 

  .הקמת קואליציות יציבות שיאפשרו ניהול יעיל של הרשויות

 צמצום מספר התקנים לסגני ראש רשות מקומית בשכר : צמצום מספר הסגנים ברשויות מקומיות
 .פי מספר התושבים-מספר הסגנים בכל רשות ייקבע על. 124- ל220-מ
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 במסגרת זו מוצע להרחיב את סמכויות מנהלי : חיזוק והרחבת הסמכויות של מחוזות משרד הפנים
אישור תקציב הרשויות ייעשה בידי מנהלי המחוזות במקום , לדוגמה(המחוזות של משרד הפנים 

תייעלות השלטון המקומי ולצמצום יחסי התלות בין מתוך רצון להביא לה, )במטה משרד הפנים
  .שבמקרים רבים מביאים עמם תלות פוליטית, ראשי הרשויות ובין שר הפנים

 במסגרת זו הכוונה היא לייעל את עבודת : הגברת הפיקוח של משרד הפנים על הרשויות המקומיות
ל סובל כיום ממחסור המינה. המפקח על התנהלות הרשויות המקומיות, מינהל השלטון המקומי

. נוסף על כך נשקלת האפשרות לשנות את שיטת הביקורת ברשויות המקומיות. אדם מקצועי-בכוח
ויש כוונה לבחון את , ובחלק מהמקרים גם חשבים מלווים, כיום פועלים ברשויות מבקרי פנים

  . ותהאפשרות לבטל את התפקידים האלה ולהקים צוות פיקוח ארצי שיערוך ביקורות ברשוי

 הכוונה היא להסמיך במסגרת זו :  סמכויות שר הפנים לטפל ברשויות מקומיות כושלותתהרחב
אינה אם היא (שר הפנים להורות לרשות מקומית לחדול ממילוי תפקיד מתפקידיה בחוק את 

 ,לפזר מועצות איגודי ערים; ולהטיל את ביצועו על רשות מקומית אחרת) ממלאת תפקיד זה כראוי
תפקידי   ולמנות ועדה שתמלא אתו ממלא את תפקידואינאם תפקידו ראש איגוד ערים להעביר מ

אות ברשויות מקומיות לכל תקופת כהונתה של מועצת הרשות וועדות קרולמנות מועצת האיגוד 
  .המקומית

 בדבר המשך 2006בהתאם להחלטת הממשלה מספטמבר : המשך המהלך לאיחוד רשויות מקומיות 
מיות הקים שר הפנים ועדת חקירה שאמורה להגיש את מסקנותיה בשנת איחוד רשויות מקו

המשך איחודן של רשויות מקומיות ייעשה בד בבד עם בחינת הצלחתם של איחודים . 2008הכספים 
ולא רק לצמצום , מתוך רצון שהאיחוד יביא לייעול ניהולי וכלכלי בשלטון המקומי, שכבר נעשו

 שלעתים אינו מביא לחיסכון תקציבי וכשמדובר באיחוד רשויות ,טכני של מספר הרשויות הקיימות
  .כושלות הוא אף כרוך בעלות תקציבית

  

  מידע ובחינת הצלחתן של כמה ועדות קרואות, נתונים: 2נספח 

  )ועדות קרואות(ועדות ממונות , )אורי טל(, )2008(מרכז מחקר ומידע , הכנסת: מתוך

  ברק-בני      

ברק קיבלה -הוועדה הקרואה בבני. ברק והודח ראש העירייה-ה מועצת עיריית בני פוזר1995 ביוני 26-ב
, למיטב זיכרונו של ראש היחידה הכלכלית לשעבר במרכז השלטון המקומי; מענקים גדולים מאוד מהמדינה

דה וועהפעילותה של  בתום ,כן-פי-על-אף. ח"שיון לי מ120-כבסך מענקים ברק קיבלה באותה התקופה -בני
גורם שהיה פעיל בעבר בוועדות שמינה משרד הפנים ציין . גדלאף  ואולי ,רעון המצטבר לא קטןירואה הגהק

ניסיונם בעבודה ברשויות מקומיות לא היה , ברק לא עבדו במשרה מלאה-כי עובדי הוועדה הקרואה בבני
אולם התרומה של , ברק-ניאכן נעשה שיפור במנגנון עיריית ב, לדבריו". ובים'סידור ג"מספיק ומינוים נראה 

פי -על-אף, גם לפי משרד הפנים. הוועדה הקרואה לא הייתה שוות ערך לכסף שהיא קיבלה מהמדינה
כפי שעולה , היא לא הצליחה לייצב את הרשות מבחינה כספית, שהוועדה הקרואה קיבלה מענקים גדולים

של חברי הוועדה הקרואה והעובדה ייתכן כי הסיבה לכך היא חוסר ניסיון מקצועי . מהדוחות הכספיים
  .שעבודתם לא הייתה במשרה מלאה

והגירעונות , ברק לטווח ארוך-מהנתונים שלהלן אפשר לראות כי הוועדה הקרואה לא ייצבה את עיריית בני

  :2006-2000להלן נתונים עיקריים לשנים . הולכים ומצטברים

  

  שיעור גביית מים  שיעור גביית ארנונה  )ח"באלפי ש(גירעון מצטבר   )ח"באלפי ש(גירעון שוטף   שנה

2000  22,272  99,089  45%  55%  

2001  51,025  121,114  42%  50%  

2002  48,353  140,967  39%  44%  

2003 74,298  191,265  37%  46%  
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  שיעור גביית מים  שיעור גביית ארנונה  )ח"באלפי ש(גירעון מצטבר   )ח"באלפי ש(גירעון שוטף   שנה

2004 78,370  253,435  34%  44%  

2005 50,137  266,976  36%/33%  44%/42%  

2006  32,520  260,280  39%  47%  

  

, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, 526 'וקול מספרוט נושאים מרכזיים מ– חיוב אישי: 3נספח 
5.11.2005   

 ...אי אפשר אחריות בלי סמכויות: " יממקוון הר מרכז השלט"יו מ" עיריית בית שמש ומש רא– וקנין דני
ת חשודים או בחזקת אם אנחנו בחזק ה...יהבמלזהוא התקבל , 1860 -ה חוק שהוציאו אותו מהמגרות בז

כמעט אין ...  מבקרים5ר ממנים בח עיר חדש נששרא כ...אנשים שבאים ומקיימים את המדינה ואת החברה
אש עיר ר: "ל בנלולודניאכ "ח". ראש רשות שבקדנציה שנייה הוא לא זקוק לתעודת הכשר מחוסר אשמה

 מתחילה לבדוק איך מפילים את ראש כברה וכשהוא מגיע לכיסאו האופוזיצי, ידי מרבית התושבים-נבחר על
, לא רק ראש העיר ויושב ראש בניין ערים, אם אני נותן בוועדת בניין ערים אישור לבנייה לא חוקית... העיר

). שם." (לכן אי אפשר להפיל את כל האשמה רק על ראש העיר. גם המהנדס. אלא כל אחד מהחברים אשם
אסור לראש רשות ': ומיותמק בתקנות הרשויות ה18סעיף  "לפי: ל משרד הפנים"כמנ – ראזק- ר אבואוסק

גם על כל נושא משרה וגם על חבר , י הוא גם על ראש הרשותשחיוב האיה...'לחרוג ממסגרת התקציב
, על כל נושא משרה וגם על כל חבר במועצה, על ראש הרשותא האחריות הי. זה לא רק ראש רשות. במועצה

ל משרד ממשלתי הוא שאני לא "הבדל ביניכם לבין מנכ ה... ובאחריות שלול אחד בתנאים מסוימיםכ, ןכמוב
ב האישי הוא לא דבר יוהח... אני לא יכול לקבל הלוואה מהבנק, ל ללכת לשוק האפור ולקבל הלוואהכוי

אנחנו נמצאים בתוכניות ...כך סופרים-יורים ואחר  לא–ראיות , בדיקה, הוא מחייב חקירה, אוטומטי
זה אומר שאותם ראשי רשויות או גזבריהם או ?  בתוכנית הבראהתוש רה זהמ.  רשויות150 -הבראה ב

 מבהיר ל משרד הפנים"מנכו". אפשר להמשיך לנהל את הרשות-פקידיהם יצרו כאלה גירעונות שבגללם אי
 תחנות 8יע להחלטה על חיוב אישי עוברים דרך ג להכדי: " גם את התהליך הנדרש לביצוע החיוב האישי

 3 -המידע הזה עובר סינון מוועדה שמורכבת מ; קודם כל מגיע מידע או מרואה חשבון או מאדם אחר. ינוןס
, מקבלים את תגובתו של אותו אדם שחרג, כך אוספים ראיות-אחר, הוועדה מבקשת את הראיות. אנשים

, ושים שימועלאחר מכן ע. אלא מאנשי מקצוע, מחזירים את זה לאותה ועדה שלא מורכבת מפוליטיקאים
שמירה על הכללים כדי שלא : חיוב האישי יש מטרה אחתל... ל ובסוף זה עובר לשר"כך זה מגיע למנכ-אחר

 3 עד היום היו רק 2001אם משנת , לעניות דעתי...אין שום כוונה ושום מטרה אחרת. ייווצר נזק בעתיד
. 1948ריך היה לעשות חיוב אישי בשנת צ...צריך להבין שזה מופעל בזהירות הראויה ביותר, חיובים אישיים

לא היינו  ' 48 -אם היו עושים ב. ץ הכריח אותו לעשות"הטעות של משרד הפנים היא שהוא המתין עד שבג
מחייב הפעלת חיוב אישי גם על השלטון ,  עיריית חולוןש רא–י ששון מוט". קריסהב תיו רשו150מוצאים 
אבל היגיינה , אני בעד היגיינה ציבורית. האישיב נושא של החיוכך מפחד מה-ני לא כלא: "לדבריו. המרכזי
לא מופלים  אתם.  אחד שווה לכולםן די–חרגתם , אדוני השר, ל"אדוני המנכ;  מלמעלההליתחת שמציבורי

כשהוא צריך להעביר לרשות . שהוא ייתן את הדין על זה, לשר יש שיקולים פוליטיים. לטובה מבחינת החוק
ותו א ךריוא צוהוא מעביר את זה לעיר אחרת כי שם יושב מישהו שה, ין דפי-על, ה כסףמסוימת שמגיע ל

לים אני מוכן לשים את "ל מנכעעל כל חוק שאתם תביאו שחל על שרים ו. א ישלם מכיסוו שה–לבחירות 
טובר אני מתכנן תקציב באוק. ןני כל שנה מאוזא...וכל ראשי הערים יסכימו לדבר הזה, שתי ידיי אוטומטית

ביוני מודיעים לי שרטרואקטיבית ביטלו לי . והממשלה לא מעבירה אותו אף על פי שהתחייבה, 2006לשנת 
צריכים אתם ...י עוברנא ובסוף השנה, אני עושה שמיניות באוויר.  צריכים לשלם מינוארהםאת כל מה ש

והם ,  על ידי התושביםהם נבחרו. ידי הפקידות-ידי הממשלה ולא על-ראשי ערים נבחרו לא על: להבין
אין פה חוכמות בדברים , הביתהך לה– שסרחמי . לא לכם, ים לתת את הדין וחשבון הציבורי לתושביםיכצר

אם מישהו חורג . בו כללים ונהלים ברורים תכת.ילך הביתה, גוןהלמי שיש תדמית שהוא לא ישר ולא . האלה
 עיריית נצרת ש רא– ם אריאבמנח". בו אותםאבל תכת, מהנהלים שלכם ומההוראות שלכם זה סיפור אחר

.  ילדים 8הוא לן בפתח העירייה עם , י אין מה לאכולם דתלאד: עשרות מקרים שמגיעים אליייש : "עילית
. אנחנו מדברים על דברים חיים.  שילםאבגלל זה אסור לי לעזור לו כי הוא ל. הייתה לו חברה שהתפרקה

 מיליון שקל 100י יהיה אחראי על  מ. מיליון שקל יותר100וזה עלה , עשו רכבת לירושלים: דוגמה נוספת
אם ראש הרשות רצה לתת הסעה לילד נכה או רצה : " מועצה מקומית פרדיסש רא–מואסי  עבד". ?האלה

ן ויב אותו במיליי לח–לפתור בעיה של ניקוז ביישוב , לעשות משהו אחר בגלל לחץ פנימי שיש בתוך היישוב
למה אתם חושבים שנורמה ? ו ואת האישה שלושללמה צריך להעניש את הילדים ?  מזההוא נהנה? שקל

ל נורמה כ...זאת נורמה גרועה שצריך לבטל אותה? ין ראש רשות היא נורמה טובהבל שרבין כזאת שמפלה 
אי אפשר לחייב בן , וזאת נורמה שאי אפשר לעמוד בה. ומבוטלת הלבטהיא שהציבור אינו יכול לעמוד בה 
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אבל הוא לא . בבקשה תעשו את זה, אם הוא לקח כסף לכיס שלו.  אלף שקל מהכיס שלו450אדם לשלם 
 2003 -ב: " מועצת אלפי מנשהש רא–עזר חיסדאי אלי ".הוא הוציא את זה על הציבור, יס שלו כלוםכלקח ל

שהם בתוכנית  ממענקי האיזון כ70% - למעלה מ7-10הורידו לרשויות באשכולות , יעה הקיצוץ הגדולהג
, לימדו אותו ללכת, קביים 2 ול נתנו; אפשר להמשיל את זה לנכה שלא מסוגל ללכת, זאת אומרת. אהרהב

נצליח , ני ועוד כמה ראשי רשויותא... חד וחלק.  שנים העיפו לו את הקביים והחזירו אותו לזחילה5ואחרי 
ואם , גם השנה אני אגמור בגירעון. שיצרנוגירעונות  האת  כדי להחזיר בחיוב אישי600אולי לחיות עד גיל 

כי אני לא מתכוון לפגוע כהוא זה בשירותים שאני . שתסלקו אותי  עד–גם בשנה הבאה , לוםכ הנ ישתלא
  על–צריך לחייב את האוצר ואת הפקידים במשרד הפנים , אם צריך לחייב אישית מישהו. נותן לציבור

 עיריית עיר ש  רא– חסון םאכר".  את החרפה הזאת לרשויותשהם הביאוך  כלע, למשל, אוזלת היד שלהם
שבוע שעבר הייתה לנו ישיבה במרכז השלטון המקומי והוחלט שאנחנו ב: " )כרמל-דלית אל(כרמל 
אנחנו לא נהיה שק חבטות ולא השעיר לעזאזל . יוב האישיח אלה שבאים לבדוק את נושא הלכ תים אמחרימ

אף ראש רשות לא יהיה , ד הבכירים לא משלמים ולא נשפטים על כךכל עו. של הממסד במדינת ישראל
, כל ראשי המועצות רוצים להתיישר ולהתקדם. ה או של אף שרינהשעיר לעזאזל של אף פקיד בכיר במד

פקיד שומה או רכז חולייה שמוריד , לדוגמה. ק הזה ומשלם אותו דברואבל בתנאי שכל עם ישראל עומד בח
ראש עיר שרואה אדם שאין לו לחם ונותן לו פטור ,  שקל והתושב משלם2000 -ל ל אלף שק100 -שומה מ

ואין צורך להפיל אותו ,  אלף דולר100כשטייס מפיל פגז בעלות של ; זה ההבדל, מהארנונה משלם מהכיס
כשנהג אוטובוס עושה תאונה שבה הוא פוגע ברכוש וגורם להוצאות של מאות ; הוא לא משלם שקל אחד

כי שלושה ,  השיבל משרד הפנים"מנכ ".אף ראש רשות לא ישלם מהכיס, לים ולא משלם מהכיסאלפי שק
טייה מהתקציב שיש לה סו... מפקחים במס הכנסה שנכנסו לכלא וגם שילמו פיצוי על הדברים שנאמרו

 מיכל ד"עוולדבריה של . לא ייעשה בגללה חיוב אישי, נימוקים מצוינים שעומדים בכל אמות מידה ציבוריות
הל קובע מפורשות שבמקרה שראש הרשות מסתמך על הנו: "ידה לחיוב אישי במשרד הפניםח הי– רוזנבוים

לכן ראשי הרשויות מוזמנים . ת דעת בכתב של היועץ המשפטי המקרה לא יידון בפני הוועדה לחיוב אישיוחו
יש להם ש הרובמק, עם רואי החשבון שלהם ועם היועצים המשפטיים, להתייעץ עם המבקרים שלהם

". שייהגושפנקה החוקית מכל אותם פקידים מקצועיים שהם ממנים הם לא יבואו בפני הוועדה לחיוב א
וב הביקורות ר: "כדלקמן,  הציע למנוע את המצב בו רשות מקומית מגיעה לחיוב אישיד יריבאלעח "רוא

ו בהתאם לחוק ובהתאם האם ראש הרשות והעובדים האחרים ברשות פעל: בוחנות את מה שהיה בעבר
צע ברשויות המקומיות כמו בתאגידים יעילים בלויות ת האפשראאני ממליץ לבחון . לתקנות ולהוראות

סקרי סיכונים כדי לבדוק את התהליכים שמתרחשים ברשויות ולמנוע את אותן פרצות שעלולות , אחרים
ק איך למנוע דברים דו לנסות לב,זאת אומרת. כך אנשים לחיוב אישי-להיות מנוצלות כך שיובילו אחר

 ת להיוום צריךדקו האה: "אלמאלכ דהאמשהעבד כ "ח".  במה שקרה בעברקשיקרו בעתיד ולא להתמקד ר
צריך לעשות את החיוב האישי , שוחד או טובת הנאה אישית; אם ראש המועצה עשה דברים לטובתו: כך

  גם–יין הפנימי ולא יכול להתקיים בלי זה אבל אם הוא חרג מהחוק לטובת המועצה והענ. ועוד יותר מזה
. שרות לנהל את זהפאן לך ואי, צהעכי אחרת אין לך מו, חייב ללכת  זה–ץ המשפטי ועכאשר זה בניגוד לי

  ".להעניש אותו, אם זה לטובת הנאה אישית או שוחד וכיוצא בזה: פשוט להפריד בין שני התחומים

 חיוב אישי לא קיים בשום מדינה קוח: כנסת נגד החיוב האישינימוקים עיקריים שהועלו בישיבות ועדת ה
א חוק הזה הוה";   מזמן הורידו את החוק הזה ולא משתמשים בוראפילו באנגליה כב. זולת מדינת ישראל

 לשלא מקב, כולל השרים וחברי הכנסת, באולם הזהב ין אחד שיושאלמעשה . טי דמוקרטי ביסודואנ
אני מדבר על טעות . חנו גם בני אדם וטבעם של בני האדם הוא גם לטעותהחלטות כמה פעמים ביום ואנ

 שעושה זאת בזדון שבמקרה הזה אני מעדיף להביא אותו עשושלא נעשתה בזדון ואני לא מדבר על פ
 נוכל אל אנחנוו, דין מכל הצדדים-ראשי הערים ישבו עם עורכי, יקשור את הידיים שלנו"החוק "...למשטרה

, אני ראש עיר. ישראלת וראויים לא ירצו להיות ראשי ערים במדינבים אנשים טו... חלטותלעבוד ולקבל ה
אנגלים ייזמו את ה; "מסכן את השכר הלא גדול שאני מביא הביתה, יה שליסבחיוב אישי מסכן את הפנ

ר מרכז "יו, עדי אלדר) (במסגרת המנדט(לטו בה שהחיוב האישי כדי להדק את שליטתם במדינה שהם 
ם לא ילכו לכהן כראשי יאנשים ישר; )29.5.2007, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, לטון המקומיהש

ברגע שמתחילה ברשות ; "מי שידע לעשות קומבינות ולעבוד על משרד הפנים ועל האנשים" אלא רק , ערים
". ם העריםולא רוצים לקבל החלטות וראש העיר תקוע בפיתוח וקידום אנשים נבהלי", הרמקומית חקי

לא ניתן להטיל על ראשי הרשויות והדרג ; ומונע עשייה מראשי הערים" אזיקים"החיוב האישי יוצר 
ממילא יש מספר ; החוק מטיל חשד מובנה בנבחרי הציבור בשלטון המקומי; המינהלי אחריות בלי סמכות

 הרשויות אפשר להאשים רק את ראשי-אי; רב של מבקרים על תפקודו של ראש הרשות המקומית
לא נקבע חיוב אישי על החלטות מוטעות של שרים ; המחליטים על סמך מידע שנמסר להם מהדרג המקצועי

און -שר הפנים רוני בר(יש להטיל חיוב אישי על כל המגזר הציבורי . ופקידות בכירה במשרדי הממשלה
ים שיצמצמו את ההחלטות צריך להגדיר נהלים ברור; )הסכים להטיל חיוב אישי גם על שרים וחברי כנסת

שלא במסגרת (יומית ישנם מקרים דחופים המחייבים קבלת החלטות מיידיות -בעבודה היום; המוטעות
החלטות שבגינן יוטל חיוב אישי מתקבלות לרוב למען ; זהו נוהל שלא ניתן לעמוד בו; ) ההליכים המקובלים

בין החלטה שהיא לטובת הנאה אישית  יש להפריד –הציבור ולא לצרכים פרטיים של ראשי הרשויות 
הגירעון ברשויות מקומיות נובע מקיצוץ של משרד האוצר ומאוזלת ידם של ; להחלטה שהיא לטובת הציבור

שעיר לעזאזל של הממסד במדינת "החיוב האישי הופך את השלטון המקומי ל; פקידים במשרד הפנים
על טעויות של פקידי ממשל ;  השלטון המקומיאת) עם החיוב האישי" (משפיל"השלטון המרכזי ; "ישראל

ל המשרד ונציגיו הציגו בוועדה "מנכ, שר הפנים. או על נהג אוטובוס שעשה תאונה לא מטילים חיוב אישי
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חקירות  200-ב"כי , ציין, און-רוני בר, שר הפנים דאז:  בנוגע לחיוב האישי כדלקמן, את עמדת משרד הפנים
 15 רשויות ננקטו הליכים כאלה כנגד 11-אבל רק ב, שרים נקיטת חיוב אישיים מהותיים המאפיקוינמצאו ל

לראש רשות אסור לחרוג ; בשנים האחרונות היו מספר מקרים בודדים של חיוב אישי". נושאי משרה
ל המקרים כ; על כל נושא משרה וגם על חבר במועצה, י הוא על ראש הרשותשחיוב האיהממסגרת התקציב ו

. כשלון השלטון המרכזי בבקרה; מי שעבר את העבירהל העשו כאשר הייתה מודעות מלאשל חיוב אישי נ
מבקר פנים עם תקציב קטן (הצורך בחיוב אישי נובע מכך שמנגנוני הבקרה בשלטון המקומי חלשים יותר 

המקרים שמגיעים לוועדה לחיוב אישי הם מקרים מהותיים ; )וגזבר התלוי בראש הרשות וחושש מפיטורים
 רשויות 150 -כ; ראיות לפני הפעלתו, בדיקה, הוא מחייב חקירה, ב האישי איננו דבר אוטומטייוהח; בדבל

ל "מנכ; גזבריהם או פקידיהם, מקומיות נמצאות בתוכניות הבראה בגלל גירעונות שיצרו ראשי רשויות
ל חיוב אישי צריך יע להחלטה עג להכדי; ל לקבל הלוואה מהבנק או מהשוק האפורכומשרד ממשלתי איננו י

אך אם , את משרד הפנים להפעיל חיוב אישי" הכריח"ץ אמנם "בג; )של שמונה תחנות(לעבור תהליך ארוך 
הל קובע הנו; הדבר היה מופעל מקום המדינה לא היה נוצר המצב הגרעוני הנוכחי ברשויות המקומיות

שפטי המקרה לא יידון בפני ת דעת בכתב של היועץ המומפורשות שבמקרה שראש הרשות מסתמך על חו
הוצע למנוע את המצב בו רשות מקומית מגיעה לחיוב אישי על ידי סקר סיכונים ; הוועדה לחיוב אישי

 בחינת העתיד ולא העבר  -ומניעה של פרצות העלולות להיות מנוצלות בדרך שתוביל בהמשך לחוב אישי 
  ).29.5.2007, ים ואיכות הסביבה בכנסתועדת הפנ, 5.11.2005, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת(

  . עיקר הדברים– 441) 1(מה , שיש' גולני נ, 891065/ץ "בג: 4נספח 

ראש העיר והממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים  -המשיבים היו ,  חברי מועצת העיר יבנהוהעותרים הי
ה על מחוז המרכז במשרד הובא לידיעת הממונ  פרוטוקול הדיון מישיבת מליאת המועצה.  מועצתהיוחבר

לפקודת העיריות  190נוכח הוראות סעיף  לראש עיריית יבנה להימנע מביצוע ההחלטה וסגנו הורה הפנים
יה שום תשלום אלא אם הורשה על ידי התקציב השוטף ילא ישולם מקופת העיר... 'הקובע כי , ]נוסח חדש[

מרות הוראה זו הוציאה העירייה את הכספים ל. 'ידי המועצה באישורו של הממונה-או הורשה במיוחד על
היה על הממונה על המחוז במשרד הפנים לעשות שימוש ,  של העותריםלטענתם. בהתאם להחלטתה

שאישרו את , ולחייב את חברי המועצה] נוסח חדש[לפקודת העיריות  221בסמכות המוקנית לו בסעיף 
כי נמנע משימוש , מחוז במשרד הפנים טעןהממונה על ה. לשלמו מכיסם הפרטי, התשלום הבלתי חוקי

מעולם לא נעשה שימוש  וכי היועץ המשפטי לעירייהפי המלצת -בסמכותו משום שראש העירייה פעל על
ידי תושבי הרשות -נבחרו על, ועל אחת כמה וכמה ראש העיר, חברי מועצת העיר"כי , ץ קבע"בג. בסמכות זו

הם לא נושאים במשרה של . ת ענייני העיר ביושר ובאחריותהמקומית משום שנתנו בהם אמון כי ישרתו א
שהוענקו ,  נאמני הציבור הם-אלא משנבחרו , כבוד ושל יוקרה שאין מאחוריהם כל מחויבות וכל אחריות

שמכוחן יוכלו לקדם את ענייני הרשות המקומית לטובת כלל , פי דין סמכויות נרחבות וחשובות-להם על
שהמחוקק רואה בו את הסמכות המפקחת האובייקטיבית , ץ"לפי בג, וזהממונה על המח". התושבים

  . שלטון החוק ותקינות המינהלמופקד על בקרת , והאחראית

 וניסיון החיים מוכיח כי חשש זה מבוסס -קיים חשש ..."כי , ץ ציטט מפסק דין של השופט ברק"ובג
 מכאן הצורך לגבש מערכת דינים שיהא בה .הפיתוי לכך הוא רב.  כי מי שבידו כוח ינצל אותו לרעה-הוא 

על המנהל חובת זהירות שעה ", פי דיני נזיקין-ועל". 'כוח ללא אחריות משול להפקרות'שכן , לרסן את הכוח
במקרה של כישלון , שהשלכותיה, מנהל נושא באחריות כלפי החברה"ה". שהוא עוסק בענייניה של החברה

כי המודעות של המנהל לכך שבשל פעילותו , מובן. סו הפרטיתתבטאנה גם בפגיעה בכי, והפרת החובה
יש בה כדי להביא לכלל הקפדה על ניהול תקין , הכושלת בחברה הוא עלול לשאת בתוצאות באופן פרטי

נוסח [לפקודת הנזיקין ) א(7סעיף ולפי ". וזהיר ודבקות במשימה לשרת את החברה באחריות ובנאמנות
בלי לגרוע , אולם; ייתבע אישית, ואם ייתבע לדין על כך, כל עוולה שעשהעובד ציבורי אחראי ל", ]חדש

אם המעשה היה בתחום , תהא לעובד הגנה בכל תובענה שאינה על רשלנות 8 -ו 6מכוחן של הוראות סעיפים 
כי גם לפי המשפט , ץ קבע"בג...". סמכותו כדין או שעשהו בתום לב כסבור שהוא פועל בתחום סמכותו כדין

בולטת המגמה לאפשר לרדת לנכסיהם הפרטיים של עובדי הציבור כל אימת שהללו ירדו שלא כדין ", ליהאנג
אינה , כאמור, רשות מקומית"כי , ץ"ועל כן קבע בג". לנכסיה של הקופה הציבורית עליה היו מופקדים

ב המועצה שאין לו סעיף תקציבי מתאים בתקצי, רשאית להוציא הוצאה כספית שאין לה כיסוי תקציבי
ונושאים באחריות לתוצאותיו של תשלום כזה ראש , תשלום שנעשה בניגוד לכך אינו חוקי. שאושר כדין

, ובעקיפין אחראים לכך חברי המועצה, ]נוסח חדש[של פקודת העיריות  140לפי סעיף , ובהיעדרו סגניו, העיר
רת כספים מסעיף הוצאה אחד כשם שטעונה אישורם כל העב, שכן תקציב הרשות המקומית טעון אישורם

  ...". )ל"לפקודה הנ 211 -ו 206סעיפים (למשנהו 

  
של ) 2007( חוק העיריות עתהצן  משנה לענייתמספר חברי המועצה ברשויות המקומיות נדון בוועד: 5נספח 

מאיר שטרית ציין את הסתייגותו ממספר החברים , שר הפנים דאז. ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
במשך השנים קרה תהליך של רגרסיה ", לדבריו". בצורה דרסטית"רובה במועצה והציע להקטינו המ

 31ו  א21בעיריות שבהן יש ... מבחינת היכולת של השלטון המקומי לנהל את ענייניו, בשלטון המקומי
ת ענייני ראש עיר לא יכול לנהל א, במצב כזה.  או שנייםחדסיעות של אדם א 16 ואעות י ס15ש י, ריםחב

,  חברים2-3כשלפעמים לו בעצמו יש רק ,  סיעות15 ראש עיר צריך להקים קואליציה עם ראשכ. העירייה
 להקים י כדררים ביותם יק שלו לשלוט בענייני העירייה שואפת לאפס והוא משלם מחירים ציבורייתהיכול
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מטרה  ה...לנהל את ענייני העירהיא צריכה , מועצה זה הנהלה וממשלה. עצה זה לא פרלמנט מו...ליציהאוק
ר מרכז השלטון "גם יו".  סיעות5 עד 3אלא , עותיס 20שלי היא ליצור אפשרות שבמועצה לא תהיינה 

שי הערים רא", לדבריו. הביע בצורה חדה את הצורך בצמצום מספר חברי המועצה, עדי אלדר, המקומי דאז
מקשה עלינו ליצור ,  מאוד את ניהול העירחושבים שריבוי יתר של חברי מועצות ערים מקשה עלינו

כפי שקיים , נותטחסמצב של  היהילכך שלא ביא צמצום המספר י. ר בלי קואליציהיבעצם אין ע. קואליציות
זה נגמר בזה . אני מזכיר את מקרה חדרה. לצערי כמה ראשי ערים הסתבכו בגלל הסחטנות הזאת. וםהי

ל "ולדבריו של מנכ". ליצור קואליציה ולא מועצה לעומתיתבגלל רצונו , שראש העיר ישב בבית הסוהר
תגביר את היעילות של תפקוד הרשויות "הקטנת מספר חברי המועצה , משרד הפנים בעבר וראש עיריית ערד

כי "... ודמאזו בעיה קשה . הגדלת אחוז החסימה את בד צריך לקדםבאך בד ... ותפקוד ישיבות המועצה
וגורם למצב של מועצות , דבר שלא מאפשר לנהל את העיר, תוך מועצת העיריש רסיסי רשימות ב"כיום 

כי בפניקס , הביע תמיכה בצמצום מספר חברי המועצה וציין, ראש עיריית רמת גן, גם צבי בר ".לעומתיות
וכי  הדבר יביא לכך שהאחריות תהיה יותר , הצ מועיחבר 5יש רק , שהיא עיר תאומה לרמת גן, אריזונה
לס היא עירייה 'יריית לוס אנגע", )ר הוועדה"יו(כ אופיר פינס "ולפי ח. ל חברי המועצה המצומצמתגדולה ע

 כירדמלעומתם טען ".  חברי מועצה15 יםלס מכהנ' מיליון תושבים בעיריית לוס אנג4-ירותים לש תשנותנ
מספר חברי , ל אביבשהן בסדר גודל דומה לת, כי בערים גדולות בעולם, י מועצותברום חר פו–וירשובסקי 

כי , הוא ציין).   חברים31בה יש (המועצה בהן עולה לאין ערוך על מספר  חברי  המועצה בעירית  תל אביב  
כל אחרים ציינו את הצורך בייצוג של .  חברי מועצה47ויש שם  365,000בפירנצה מספר התושבים הוא 

ש קבוצות ורבדים שונים שהוזנחו ואין להם כונות בהן י ששישנן, בטענה,  קבוצות ברשויות המקומיותה
  . סיכוי גדול לקבל שני מנדטים או יותר

כך יהיה , ככל שיהיו יותר חברי מועצה.  היא גוף המייצג את תושבי העירריעעצת הומ"כי , נטען
כ משה גפני אל ראשי הרשויות "ולטענתו של ח". ייצוג גדול יותר לתושבים ומשקף יותר את המציאות

 רק שהיו לכם פחות חברי מועצה אלא גם אתם הייתם לא"צמצום חברי המועצה יביא לכך ש, ותהמקומי
המגמה היא לא רק בצמצום חברי המועצה אלא . הופכים להיות מריונטות אצל הפקידים ששולטים במדינה

ם א ...היה השלטון המרכזיות ימי שישלטו בעירי, בסופו של דבר .מגמה בצמצום כוחם של ראשי הערים
ית תל ריעועצת מה בילא יה. המועצוק הזה יהדות התורה לא תיכנס לחאז בעקבות ה, קח את תל אביבינ

בדיונים הועלתה הצעה להעלות את ". או שלציבור הערבי ביפו לא יהיה ייצוג,  הדות התורה יאביב נציג של
החסימה קודם כל ניפטר עלה את אחוז נאם ", כ אופיר פינס"לדעתו של ח. 1.25- ל0.75-אחוז החסימה מ

אי אפשר לנהל מועצה ברצינות כשכל . מאחת הרעות החולות של השלטון המקומי שזה סיעות היחיד
, ברגע שנעלה את אחוז החסימה. זה בלתי אפשרי, ה בלתי נסבלז. אחד, אחד, אחד, המועצה מורכבת מאחד

אני לא . טון המקומי מפלגות גדולותאשית אין היום בשל ר...קודם כל אנחנו יוצרים סיעות יותר גדולות
סיעות שהן , ממש אפשר לספור על כף יד אחת, חוץ מאשר בירושלים ובבאר שבע שיש סיעה אחת, מכיר

הכל זה , ו סיעות גדולותא תלגות גדולופאין היום באמת בשלטון המקומי מ.  חברי מועצות5, 4-מעבר ל
מה כל הרשימות העצמאיות תצטרכנה לתאם את  נעלה את אחוז החסיאם. סיעות קטנות וקטנות מאוד

המפלות כולן בלי יוצא מהכלל כמעט מאבדות את משמעותן . פעילותן ולהיכנס לתוך הסיעות המפלגתיות
, 1.1.2008,  חוק העיריותעתהצן  משנה לענייתוועד, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת" (בשלטון המקומי

31.3.2008.(  
  

)                               4/2009(ל משרד הפנים "חוזר מנכ: לפי , ביעת מספר חברי המועצה ברשויות המקומיותמפתח לק: 6נספח 

 עיריות מועצות מקומיות

 מספר חברי המועצה מספר התושבים מספר חברי המועצה מספר התושבים

 9 15,000עד  5 1,000עד 

 11 25,000 עד 15,001 7 3,000 עד 1,001

 15 60,000 עד 25,001 9 15,000 עד 3,001

 17 100,000 עד  60,001 11 25,000 עד 15,001

 21 200,000 עד 100,001 15  ומעלה25,001

 23 300,000 עד 200,001  

 25  ומעלה300,001  
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 הכנסת
  מרכז המחקר והמידע

  
   2007  באוקטובר 21 -ח " התשסבחשוון'                                                          י

                                         
  400,000-מספר חברי מועצות עיר בערים אירופיות שאוכלוסייתן כ: 7נספח 

  
  

מספר חברי   אוכלוסייה  עיר  מדינה
  מועצת העיר

  46  373,020  בולוניה  איטליה
  47  365,966  פירנצה  "

  50  506,211  דבלין  אירלנד
  55  461,496  אנטוורפן  הבלגי

  58  438,900  אדינבורו  בריטניה
  70  440,100  בריסטול  "
  92  477,600  ליברפול  "
  99  448,000  לידס  "
  84  446,300  שפילד  "

  76  385,626  בוכום  גרמניה
  67  546,852  ברמן  "
  70  495,181  דרזדן  "
  38  515,729  הנובר  "

  45  584,058  רוטרדאם  הולנד
  59  548,617  סלואו  נורווגיה

  29  354,147  בילבאו  ספרד
  31  560,631  מאלגה  "

  54  564,657  ליסבון  פורטוגל
  85  564,521  הלסינקי  פינלנד

  55  366,680  ברנו  כיה'צ
  72  435,000  טולוז  צרפת

  73  466,400  לאיון  "
  69  347,900  ניצה  "

  81  489.757  גותנבורג  שבדיה
  125  347,517  ציריך  שווייץ

  
ין הצעת חוק יבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לענייש. תגמול חברי המועצה: 8ח נספ

  )23.5.2005(העיריות 

בגרמניה : הובאו הדוגמאות הבאות. שבמדינות בעולם נהוג לשלם לחברי המועצה עבור פעילותם, בדיון צוין
, ו ממונה על יחידה ברשות המקומיתשאיננ, א מהאופוזיציהוה אפילו אם, מיתר ציבור ברשות מקוח נב-

ארצות , אנגליה, אוסטרליה: ת במועצות ערים במדינות הבאו.מקבל הוצאות דואר בסכום קבוע כל חודש
או לכל הפחות לתשלום ,  זילנד וקנדה זכאים חברי מועצה למשכורת חודשית או שנתית-ניו, גרמניה, הברית

ובאחרות זכאים החברים לקיים , יש לכל חבר חדר קבועק מהמועצות בחל. עבור נוכחות בישיבות מועצה
כי חברי מועצה בעולם זכאים להטבות , צוין. ישיבות במשרדי המועצה או לקבל שירותי משרד בבתיהם

ביטוח מפני , ביטוח אחריות מקצועית, יטוח אחריות ציבוריתב: כגון, יטוח בתשלומי: מהסוגים הבאים
אם  בסכום קבוע ואם עבור הוצאות , החזר הוצאות נסיעה; שר עבודהו כפני אובדןוח מתאונות עבודה וביט

חות בטלפון שיהחזר הוצאות סבירות עבור ; מענק טיפול בילדים ובתלויים; ל"הוצאות אש; שהוצאו בפועל
ו מעניקה לחבריה מענק עזיבה טנו העיר טורועצתמ; נייד או החזר עבור שיחות מקו הטלפון הפרטי שבביתם

מועצת העיר סידני מפצה את חבריה בהוצאות משפטיות בהליכים המתנהלים בקשר למילוי ; שהודמי פרי
י המועצה מקבלים רבהולנד חב; שר נקבע בהם כי החבר לא הפר את חובת האמוןא, תפקידו של החבר

תשלומי . )הבעיר קטנ,  יורו לחודש במועצה קטנה800 -כ(החזרי הוצאות בהתאם לגודל הרשות המקומית 
  .אות ממונים מתקציב המועצה צוה והחזרי הורותמשכה

  ) 1.1.2008(בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת 

לשלם שכר לחברי המועצה עבור השתתפותם בישיבות "בל את ההצעה קיכי , שר הפנים מאיר שיטרית קבע
ת לעבודת ועשה ש הרבימקדשזה יחזק את מעמדו של חבר המועצה . ירקטוריםדבדיוק כמו ל,  המועצה
מתוך רצון לתת תגמול מסוים , וונה היא לשלם עבור ישיבות המליאה הקבועות של המועצההכ. המועצה

הביע דווקא את התנגדותו לתשלום שכר , עדי אלדר, ר מרכז השלטון המקומי דאז"יו". לחברי המועצה
 העוש ,עצת עיר למושב שמי שרץאני חו. ניין של שכרע לא סוד שהתנגדנו לזה: " לדבריו.   לחברי המועצה
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אם הולכים על שכר . אני גם חושש שזה יגלוש לנושא של ועדות. נסהפרר ההתנדבותי ולא לושיזאת במ
חברי המועצה עסוקים בהרבה ועדות . שמדובר רק על ישיבות המליאה, צריכים לתחם בצורה הכי ברורה

טען כי חבר מועצה זהו תפקיד , פו יר מועצת העיר תל אביב"כיו המשמש ,שומר ריהאגם ". אחרות
 זכות אלא גם חובה רקאת לא  ז.עים שעותיקשאנחנו מ עצהוחברי מכ", לדבריו. התנדבותי ממדרגה ראשונה

אני לא רוצה לקחת דוגמאות . השכר הוא לא שכר שאנחנו רוצים לקבל אותו. התנדבותית ממדרגה ראשונה
יש .  בצהרים4-עוזב ב,  בבוקר8-אתה בא לשם ב. דת בניין עריםי יושב בוועאנ. אנחנו נציגי הציבור. מהעולם

לכן אני חושב שזאת זכות .  מיליארד שקל4.7של ב ר על אחריות לתקציבדלשלא , ות גדולה ביותראחרילך 
תגמול חברי המועצה כאינטרס : בישיבה הועלו גם הטיעונים הבאים". להיות חבר מועצה ולא לקבל שכר

זמנם לא  מברי מועצה מקדישיםח. שנועד לגרום להם לבוא ולעשות את עבודתם, הציבורי ראשון מהמעל
 –הצורך להגביל את התגמול למספר ישיבות מרבי . המקבלים שכר מלא עבור עבודתם, פחות מחברי הכנסת

ן  משנה לענייתוועד, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת( ישיבות בשנה ולקבוע החזר הוצאות מרבי  15עד 
  ).1.1.2008,  חוק העיריותעתהצ

  
ין הצעת יבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לענייש ."פרסום פרוטוקולים באינטרנט": 9נספח 

  )31.3.2008(חוק העיריות  

כ יואל חסון הבהיר "ח, יוזם החוק". פרסום פרוטוקולים באינטרנט" חוק הצעתהוועדה קיימה דיון מיוחד ב
עצה מונטרנט יינתן פומבי לישיבות ה האיולהגיע למצב שבאתרי... מציאות של שקיפותורציל"את הכוונה 

לציבור יש אינטרס ... בה  הכל פתוח ושקוף.. כפי  שקיים כבר בכנסת... ולישיבות המועצה לתכנון ובניה
 צריכים לכן הפרוטוקולים... ובישיבות המועצהתוימיידי ויום יומי לדעת מה קורה בדיונים בוועדות המקומ

, וציין" מסיבות כלכליות"נציג מרכז השלטון המקומי התנגד להצעה ". חים לציבורולהיות פת
לבסוף קיבלה הוועדה את  ההחלטות  . שהפרוטוקולים זמינים לחברי המליאה ושהישיבות פתוחות לקהל

הקלטת . 2. יתל  באתר  אינטרנט  של  רשות  מקומישראלחייב  את כל  השלטון המקומי  ב. 1: הבאות
ועדת (גם הפרוטוקול המאושר יפורסם באתר       . בלי הוצאה, בלי עריכה, ישיבות המועצה תפורסם באתר

  ). 24.10.2007, הפנים ואיכות הסביבה בכנסת

  
) לפי הצעת החוק (ר המועצה על ידי המועצה עצמה"בחירתו של יובישיבת הוועדה נבחנה שאלת : 10נספח 
לשעבר ראש (מאיר שטרית ) דאז(ים פנ השר). לפי עמדתם של ראשי העיריות(יה ידי ראש העירי-או על

ור שלי לא הייתי שחי הכאני בחלום ,  עיר לשעברשכרא: " כדלקמן, הביע את דעתו הנחרצת) עיריית יבנה
את ישיבות המועצה יכול לקבוע במידה רבה  לההרי מי שמנ. מסכים שמישהו ינהל את ישיבות המועצה שלי

יעלה על הדעת לא ", דראלי עדולפי ". 'את לוח הזמנים וכו, מתי מועצה תתכנס, תנהלות הדבריםאת ה
אם אתם תשמטו . ת של ניהול עיר"ף בי"אל ה ז...שראש רשות שנבחר על ידי תושביו לא ינהל ישיבת מועצה

לדעתו ". ותבם ראתם תיצרו מצב של אי סדר ובלגן בישיבות מועצת העיר במשך שני, את זה מידי ראש העיר
". מהותה של כל הצעת החוק הזאת"נושא זה הוא , )ר הוועדה ושר הפנים בעבר"יו(כ אופיר פינס "של ח

 את מערכת היחסים בינו לבין השלטון המקומי ולצאת מהרבה ותלשנ"רצונו של משרד הפנים , לדבריו
. פנימי בתוך הרשות עצמהשבמקום משרד הפנים יהיה שינוי "מחייב , "מקומות בהם הוא מפקח ומבקר

" ירייה היא גם כנסת וגם ממשלהעה... ומצד שני חיזוק מועצת העיר, מצד אחד חיזוק של פקידות מסוימת
שראש העיר מנהל אותה ומביא את סדר , פורום אחד של הנהלת העירייה: לייצר שני פורומים" ולכן צריך

שאותה לא ראש העיר , כמו פרלמנט,  כמו כנסתשתתפקד יותר, רום שני יהיה מועצת העיר פו...ם שלהוהי
, ראש עיריית רחובות, שוקי פורר". ירר מועצת הע"אלא יו, כמו שראש הממשלה לא מנהל את הכנסת, מנהל

זו צורת , אלה גופים אחרים לחלוטין. זה ניסיון לא נכון, ממשלה ועירייה,  בין כנסתלהקבהה"כי , טען מנגד
יש ... שהרשות המבצעת היא ראש העירייה, איל פקודת העיריות היום התפישת העולם ש. שלטון אחרת

, ראש עיריית חולון, שון שטימוולפי "  סמכויות כדי לפקח ולהגביל את ראש העירייהקלמועצת העיר מספי
יש להתייחס אליה כמו אל מועצת ... וזו ההקבלה היחידה לכנסת, המועצה מחוקקת ומתקינה חוקי עזר"

"  ולא המועצה, ראש עיר נבחר לנהל את העירייה. שיבותהית  אנהלים הוא זה שמנהלמ מועצת ר"יו. מנהלים
  ). 21.1.2008, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת(

  
 –יהודה זמרת ד "וע.  בוועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסתכינוסן של הוועדות-דיון בנושא אי: 11נספח 

ישנן ועדות ... עלופבשאינן מתפקדות ,  ועדות12-15-ום יש קרוב ליה"כי , משפטי למשרד הפנים טען ץעוי
לכן משרד הפנים ".  לכאורה הרשויות עוברות על החוקאזכי החברים לא מגיעים ו, שלא מתפקדות כלל

ולהוריד את כל שאר הוועדות , לצמצם את מספר הוועדות למספר ועדות חובה"מבקש בחוק העיריות החדש 
י  ליש: "דבריו של מוטי ששון ממחישים היטב את הבעיה". ל דעת הרשות המקומיתולהשאיר אותן לשיקו

כאשר אני . ר ועדת כספים"אני יו. לא באים אנשים. א מתכנסות בכללל מהוועדות 90%כאשר , ועדות 27
 ,דרכיםחות היטשלום הילד וב: כמה ועדות חשובותבקדו מתת, לכן. לא באים לישיבות, מכנס את הוועדה

 חברים שלי 10היו ישיבות בהן הייתי יושב לבד עם . ו לכך שחברי המועצה כן יבואו לישיבותרמתגו
כינוסן -הבהיר היטב את דעתו לאי, מאיר שטרית, שר הפנים".   ר אפילו על ועדת חינוךבאני מד. מהפקידות

זה , ה שקובעמ. גורם לכך שהוועדה הזו תפעל אלזה ,  אם אתה מקים ועדת חובהגם. "של ועדות המועצה
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בדיון הועלתה סוגיית תפישת הוועדות כמייעצות לראש ". ים האלה פועלאהאם הגוף שמפעיל את הנוש
בקביעת . ועדות המועצה אינן צריכות להתפש כמייעצות בלבד, כ דב חנין"לדעתו של ח. הרשות המקומית

אם כל הוועדות .  החלטותצת העיר את היכולת שלהם לקבלועאנחנו שוללים מחברי מ"הוועדות כמייעצות 
צריכים לקבוע ... ינה בכלל ועדות חובהישתה חבל. בוודאי כדאי לבטל את כל המועצות, הן ועדות מייעצות

 משמעות יהכך תה. אלא עוסקות בנושאים מסוימים ומסוגלות לקבל החלטות, שהוועדות אינן מייעצות
הן יעשו , תן להן סמכויותנים  א...נחליש אותהכך נחזק את הדמוקרטיה ולא , תדוועלובואו כך י, תולוועד

שהן מסייעות לשיתופם של חברי מועצה וגורמים , בדיון הובהרה חשיבותן של הוועדות בכך". את עבודתן
ל הוועדות יובאו לאישור  שהובהר גם הצורך שכל הפרוטוקולים. אחרים בקבלת ההחלטות המקומיות

שצריך לתת לוועדות סמכות להציע הצעות ,  הובהר .שויותדבר שלא מתבצע כיום בכל הר, מועצת העיר
הדבר יחזק את סמכותן של . יובאו לאישור מליאת המועצה) הפרוטוקולים(אופרטיביות ושהצעות אלה 

 להביא את כל החלטות הונכו האם: "לטענתו של מוטי ששון הדבר לא יהיה אפשרי, אולם. הוועדות השונות
ואני אכנס את המועצה ,  ועדות25אם יש לי . זה טרוף. שיבה של מועצת עיר שעות י8-זה כרוך ב, הוועדה

ועדות חובה (בדיון הועלו הצעות להוסיף לוועדות הקיימות ".  שעות8לאשר את כל ההחלטות זה ייקח 
, ועדת נזקקים, ועדה לענייני הקשיש, ענייני מעמד הילד ולדת חובה לענייני מעמד האישהוע: כגון, נוספות

  ).21.1.2008, ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת( למלחמה בסמים ואלכוהול ועוד ועדה
  

 דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של – על הרשויות המקומיות הפיקוח של משרד הפנים: 12נספח 
לדברי שר ). 21.1.2008(חוק העיריות  תעצה ןועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניי, הכנסת

הפיקוח של משרד הפנים על הרשויות המקומיות , לצערי הרב. דקבצו, ברי מועצה מודאגים יש ח: "םהפני
י נא"כי , הוא ציין, בהתייחסו לפיקוח הלקוי של משרד הפנים על התנהלותם של ראשי הרשויות". התרופף

 את ראשי המועצה מצפצפים עליהם ולא מעבירים להםש, בל הרבה מאוד תלונות מחברי מועצהקמ
שעכשיו מינינו לה ועדת חקירה על כך שראש העיר , וימתמסאני גם הייתי ברשות . המסמכים על פי החוק

בלי , כל זאת". אא בללשלוש הוא ,  שהוא כינסיבותרבע יש אוךמת. לא כינס ישיבות מועצה שנה שלמה
 את המצב הזה לאכיפה לשנותכדי ", לדבריו. שמשרד הפנים והממונה על המחוז יפעלו כראוי כמתחייב מהם

החל מהראשון לינואר .  הרבה מאוד סמכויות למחוזות2008העברנו החל מהראשון בינואר ,  יותר הדוקה
ות ק עסםהם מאשרי, תקציבי פיתוחרים ם מאשה, ותוימנהלי המחוזות הם אלה שמאשרים תקציבי רש

ב ושח המל. הועברו למחוזות, מטהות האלה שהיו בידי היכל הסמכו. 'הם מטפלים בכוח אדם וכו, ןיעקרקמ
ועצה לא מ תבישישכאשר , אני מצפה ממנהלי מחוזות. המחוז יותר קרוב לשטח? שהסמכות תהיה במחוז

". בעצמם את הישיבה תוך הזמן הנקוב על פי החוק ולא יחכו לכל מיני סידוריםכנס הם ידאגו ל, מתכנסת
אנחנו נהדק את .  את זהיםוש ע לאםה",  הפניםלפי שר, לממונים על המחוזות יש את הסמכות לכך אבל

כאשר . ועצהבמי טוחברי מועצה שאין להם בי צריך כתובת לאותם: "והוא הוסיף ואמר". םההפיקוח עלי
  ).הממונה על המחוז" (יש כתובת שיש לה סמכות, כנס את הישיבהמלא ואותם ה ראש המועצה דוח

אנחנו רוצים להחזיר לממונים . קוצצו הכנפיים) ל המחוזע (יםלממונ: "ל משרד הפנים אריה בר"ולפי מנכ
ויש מחוז שכפי שהיה פעם , היום כולם עולים לירושלים. הוא יאשר או לא יאשר את התקציב. את הסמכות

היו ? ך משרד הפנים עבד קודם אי...זה הממונה על המחוז', בקרה'ם שכתוב  מקובכל... תויש ממונה וסמכ
המגמה ". אסור שזה יקרה. ו את הכול והעבירו לירושליםח לק–הייתה כתובת , הםהיו פונים אלי, ממונים

עד כדי פיטוריו של , ל משרד הפנים היא אפילו להרחיב את סמכויותיו של הממונה על המחוז"שביטא מנכ
  . )3.9.2008, ועדת הפנים והגנת הסביבה(לאחר שימוע  , ראש רשות

  
  ).1.1.2008(חוק העיריות  תעצה ןיבה לענייועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסב

 של תיום העברתי לממונים על המחוזות הרבה מאוד מהסמכויומהל הח: "לפי שר הפנים מאיר שטרית
, הוא נמצא בשטח. אני מאמין שמנהל המחוז צריך להיות בעל הסמכויות... משרד הפנים ושל המטה הראשי

 יפקחו וגם שיהיו להם סמכויות כדי שהפיקוח שלהם יהיה אני רוצה שהם. קידו לפקחפת. הוא קרוב לשטח
  ". אפקטיבי

  )24.10.2007(ועדת הפנים והגנת הסביבה  
 שמכיר איך עובדים מי: "הביקורת על התנהלותם של הממונים על המחוז באה לידי ביטוי בדברים הבאים

ז כשהייתי חבר מועצת מונה על המחום המ של התכתבויות עלם יש לי קלסר ש-ל המחוזות עהממונים 
מבין את ) שר הפנים לשעבר(כ אופיר פינס "ח).  כ דוד אזולאי"ח"  (תייחסותהו לנמעולם לא זכי. העיר

כי , הממונה על המחוז איננו יכול להתייחס לכל הפניות של חברי המועצה. מצוקתם של המונים על המחוז
? אתה לא מבין מה עושים לממונים. בר מועצהכי יש לו קלסר על כל ח.. הוא לא יכול להתייחס: "לדבריו

  ".יםנחברי המועצה משגעים את הממו
, מסתבר שגם לפי משרד הפנים אין כיום כללים ברורים לדרך קבלת ההחלטות על תקציב הרשות המקומית

בענו איך מתנהלת ישיבת תקציב במועצת ק", עץ המשפטי במשרד הפניםיוה, ד יהודה זימרת"עולפי . למשל
נים המקצועיים ואיך הדיואיך מתנהלים , להגיש אותהך א איך צריל,  רק ברמה הפרוצדורליתאבל. .עיר

... ערכי בקרה והתערבות מ. "ברורים"  כללים אין"בנושא זה "... מתנהל תקציב הרשות באופן שקוף ונכון
עד ,  את זהשפיםועד שהדוחות ח, חר מאוד מאוDelay-פי הניסיון שלנו ההתערבות נעשית תמיד ב-על

פרט מאשר לנסות , באותו רגע אנחנו כבר לא יכולים לעשות הרבה. והחורבן כבר קיים, שהכול נעשה
שמערכי הבקרה הפנימיים יחשפו את זה כבר בשעה שזה , ותעיריהרעיון הגדול בחוק ה. נוצר שלהיחלץ ממה

  .)2008 ביולי 22, בת עדת הפנים והגנת הסביבהייש" (נוצר ולא להסתמך על המשבר הקיים
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  הדרכת חברי מועצה: 13נספח 

  ).1.1.2008(חוק העיריות  תעצה ןועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניי
 ... מאוד לגורלו של הישובה חבר מועצה והוא צריך לקבל החלטה שהיא חשובבא: "וירשובסקיי דכמרלפי 

אני יכול לתת דוגמאות ? עושה את הדבר, צהכחבר מוע, איך אני. י רוצה לקבל הדרכה והכוונהתייי האנ
אני רוצה לדעת האם תכנית מסוימת תסרבל את התחבורה ותחנוק את העיר או .  גדולות או קטנותיםמער

   ".רכבת תחתית, ל למש?נה טובה או לא טובהו נכאהאם איזושהי תכנית גדולה הי? יא נכונההש
  

-ז"התשס, לפי הצעת חוק העיריות, החלטות המועצהתפקידים ואחריות הדרג המינהלי בקבלת : 14נספח 
2007  

  
  ין הצעת חוק העיריותיבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לענייש. ל העירייה"תפקיד מנכ

) 26.2.2008 ,3.9.2008(  
ע שראש העיר יאציל את כל וקבידי משרד הפנים שלל את הסמכויות גם מראש עיר -וק המקורי שהוכן עלהח

ל נההמ – עירייהללי לכ הות המנהלריחא" – 96ף ילפי סע. והוא ינהל את העיר, ל העירייה"ויותיו למנכסמכ
ולביצוע תפקיד העירייה , הכללי לעירייה יהיה אחראי כלפי ראש העירייה והמועצה לביצוע החלטותיהם

ולישיבה של כל ועדה , מנהל הכללי יוזמן לישיבות המועצהה "– 98ף ילפי סע". במסגרת סמכויותיו ותפקידו
או , פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה של המועצה-את דעתו בעלמיע ותינתן לו הזדמנות להש, מוועדותיה

הל הכללי לעירייה יכין בכל שנה הצעה לתכנית עבודה שנתית לעירייה לשנת נמה "– 154ולפי סעיף ". הוועדה
תכניות העבודה יכללו ;  ויגישה לראש העירייה,הכספים הבאה והצעה לתכנית פיתוח לחמש שנות כספים

ובכלל זה הפעולות המתוכננות , ננות של העירייה לפי נושאים ותחומי פעולהכותעיקרי הפעולות המ את
שנתית ותכנית הפיתוח טעונות אישור ראש העירייה הת העבודה  תכני"...לפיתוחה הכלכלי של העירייה

  .וחוות דעת גזבר העירייה
ין הצעת חוק יבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לעני יש וגזבר ויועץ משפטיתפקיד מהנדס

  )3.9.2009, 22.6.2008(העיריות  
דס ומבקר העירייה יוזמנו לישיבות המועצה ולכל ועדה מהנ,  גזבר165- ו137, 122, 112פים סעילפי 

, בכתב או בעל פה, עתםדשמיע את ותינתן להם הזדמנות לה, אים שבאחריותםבנושמוועדותיה העוסקת 
היו נוכחים בישיבות המועצה שבהן נדונים נושאים יהם  ...קידםתפלפני קבלת החלטה בכל עניין בתחום 

או שהחליטה .. טה המועצה לאשר תקציב בשינויים מבלי שהגזבר חיווה דעתוהחלי. "שבתחום אחריותם
יראו את המועצה כאילו לא אישרה , זן ובר ביצועלאשר תקציב שהגזבר חיווה דעתו לגביו שהוא אינו מאו

  ".את התקציב
  
  
  

  תפקיד יועץ משפטי
ל ע מדיםעץ המשפטי לעירייה יגיש למועצה לפני כל ישיבה התייחסות בכתב לנושאים העוהיו,  117ף סעילפי 

 גם היועץ המשפטי יוזמן לישיבות. היבטים משפטיים, לדעתו, סדר היום באותה ישיבה אשר יש בהם
טי  משפבכל עניין, בעל פה או בכתב, ותינתן לו ההזדמנות להשמיע את דעתו, המועצה ולכל ועדה מוועדותיה

תאשר המועצה עסקה במקרקעין או לא ,  119ף סעיולפי .  לפני קבלת כל החלטה של המועצה או הוועדה
יועץ המשפטי לעירייה אלא אם כן הוגשה לה חוות דעת בכתב של ה,  על הטלת ארנונהיטלא תחלוחוק עזר 
על הכוח שניתן לדרג המקצועי ביכולת ההשפעה על קבלת החלטות במועצה נמתחה .  חוקיותםתא המאשרת

- על רצאי אפשר בכל דבר להיע: "כ משה גפני"לדבריו של ח. ביקורת בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
ראש עיריית , ולפי שוקי פורר". שר לעבודא מאפלייעוץ המשפטי הפך להיות גורם ש ה...ידי הייעוץ המשפטי

זה מופיע כאן גם באותה . ידי שימוש ביועצים המשפטיים-ברי אופוזיציה מפריעים לעבודה עלח: "רחובות
לעכב , יועץ המשפטי לעירייה לעכב דיוןהידי בקשת חוות דעת מ-אם יכולים על). א(116הערה של סעיף 

, ראש העירייה: ציע למחוק את המיליםמ"והוא ". נחנו נשותקלעכב ביצוע של נושא מסוים אז א, החלטה
". יבלו את חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייהקטי אלא לאחר שפשמסגנו וחבר המועצה לא יפעלו בעניין 

חוק הזה נועד להעביר סמכויות ה: "הציג את עמדת משרד הפנים בנושא) שר הפנים בעבר(כ אופיר פינס "ח
 שומצד שני לייצר איזונים ובלמים פנימיים של רא, נים לשלטון המקומי מצד אחדויכולות ממשרד הפ

הכוונה של , בין היתר, זאת הייתה. מול שלושת בעלי התפקידים המרכזיים בעירייה ומול המועצהייה העיר
פי רצונו -על, כן מטבע הדברים כשמשרד הפנים יוצא מהתמונה בשורה ארוכה של נושאיםל. חוק העיריות

חייב מועצה חזקה מזה , משום שאתם טוענים שאתם צריכים כל הזמן לעלות לירושלים, פי בחירתו-לעו
  ". זה היה בסיס החוק. יותר ושלושת בעלי התפקידים המרכזיים נושאי המשרה חזקים יותר

  
  ".עיריות איתנותחוק " בנושא )2008  ביולי22(בת עדת הפנים והגנת הסביבה ייש: 15נספח 

  
ך יצעת החוק הזאת באה לעולם משום שאני סבור שלעיריות איתנות  צרה: יוזם החוק,  דוד טלכ"לפי ח

להסמיך אותן לקבוע כל מיני דברים מבלי לחייבן לקבל את , שית חופשר להתנהל בצורה קצת יותראפל
, םרי"הממונה על המחוז צריך לאשר הרבה מאוד תב, אישור הממונה על המחוז כי אז העניינים נתקעים
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הכוונה בחוק היא לאפשר לרשויות מקומיות איתנות לתפקד ". רים"בכל עירייה במחוז שלו מאשרים תב
אשר , בלי להתעכב בגלל אישורים של הביורוקרטיה של משרדי הממשלה, באופן עצמאי ומהיר יותר

שהיא , נהה איתיירחד הקריטריונים של עיא", כ אופיר פינס"לפי ח. תוצאותיה הן סבל לציבור המקומי
עירייה . "איננה ברורה מספיק' עירייה איתנה'גדרת ה, ד יהודה זימרת"לפי עו, אולם". משלמת שכר במועד

, מ" מיליון שקל בפק10כבר זכיתי לראות רשות מקומית עם . איתנה היא לא רק עירייה שיש לה כסף בקופה
 שום התייחסות  אין...הוציא כסףסר יכולתה לוח, ולם הביוב זרם ברחובות בשל חוסר מעש של המועצהא

 אבל כסף, ללי המינהל התקין כניתן להתנהל מחוץ לכל. ולנושאים אחרים תילניהול תקין של רשות מקומ
. ואתה עירייה איתנה, מתנהל באופן לא תקין הכול, חתמת על הסכמים לא חוקיים, גבית. ה לך בקופהיהי

  ".לכליאני לא רואה את הדברים אך ורק ברמת האיזון הכ
  

הקלות  - 2008 רשויות איתנות לשנת –המינהל לשלטון מקומי , מסמך של משרד הפנים: ' א15נספח 
כרשויות שלא נמצאו בהן מהליקויים ,  מגדיר רשויות איתנות8.2.2009, בחובת דיווח למשרד הפנים

  :הבאים
ההנחות מהסמכות או תוך חריגת ועדת , פי הקבוע בתקנות-הרשות העניקה הנחות ארנונה שלא על .1

  .המוקנית לה בחוק
  .הרשות העניקה תמיכות ללא הפעלת קריטריונים לתמיכות .2
 .הרשות מחקה חובות ללא אישור ממועצת הרשות .3
בחוות דעתו על הדוחות , רואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים צירף הסתייגות או נמנע .4

 .הכספיים המבוקרים של הרשות
או פרסום ) רכישת ציוד וקבלת שירותים, כולל עבודות(פומבי מסירת עבודות ללא פרסום מכרז  .5

  .מכרז זוטא
  :רשויות העומדות באחד מהתנאים הבאים, וכן

  .שאינן בהבראה או בהתייעלות)  גירעון שוטף מהתקציב1%עד  (מאוזנותרשויות נטולות מענק  .1
 ).לפי פירוט(רשויות העומדות בכל הפרמטרים של ניהול כספי תקין  .2

  
ין יבת ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לעני יש- קביעת מדיניות ברשות המקומית: 16נספח 

בהכנת תקציב בראש ובראשונה , תיעדל: " בראריה, ל משרד הפנים"מנכ,  )3.9.2009(הצעת חוק העיריות  
 את מדיניות זה למעשה קובע? "אני מאמין"מה זה . ... של הנהלת העירייה" אני מאמין"צריך להכין את ה

לכן בפתח הכנת התקציב ראש . ל" תוכנית העבודה מכין המנכ את... הפעילות והתקציב שלהלגביהעירייה 
הלת העירייה כדי שמהמדיניות הזאת תיגזר ם הניחד ע' אני מאמין שלו'העיר צריך להגיד בכתב מהו ה

  ". התוכנית
  

  )Svara, 1990, p. 31() תמצית (דפוסי יחסי גומלין ברשות המקומית: 17נספח 

                               קונפליקט גבוה                                                                 שיתוף פעולה נמוך         

                     

,                                                                                                                                                  קיפאון,                                          קוטביות,                                                       התנגדות פסיבית ,עמידה במקום

                     עימותים, חתרנות                                                                                                      כפירה בסמכויות 

  

  חילוקי                                                                                                  קידום מטרות עצמיות, חוסר אמון ,חוסר הבנה

  תי תפישה                                                                                                                     על ידי חסימת מטרות           דעות ועיוו

                                                   של אחרים                                                                                                     

  

                                            קונצנזוס על מטרות                                                                                     ערכים משותפים ואמון הדדי

                                                                                                                              וחופש דעה                             

  

    קונפליקט נמוך                                                                                  שיתוף פעולה גבוה
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  )Mouritzen & Svara, 2002, p.49(: שיטת מינוי ראש העירייה לפי מדינות: 18 נספח

  אוסטרליה     מגוון שיטות

  איטליה          בחירה ישירה

  אירלנד           מגוון שיטות

  )במועצה(אנגליה           מנהיג של רוב 

  ב           מגוון שיטות"ארה

  בלגיה             מינוי ממשלתי

  ק           בחירה לא ישירהדנמר

  הולנד             מינוי ממשלתי

  נורווגיה         בחירה לא ישירה

  ספרד             בחירה לא ישירה

  פורטוגל         בחירה לא ישירה

  פינלנד            בחירה לא ישירה

  צרפת             בחירה לא ישירה

  שוודיה          בחירה לא ישירה

  

  

מרכז מחקר , הכנסת, תמצית ממצאים ועדות התכנון והבנייה המקומיות במדינות שונות בעולם: 19נספח 

   סקירה השוואתית-בן וסמכויותיהן של ועדות תכנון ובנייה מקומיות כרה, )יהודית גלילי(, )2003(ומידע   

  

: ב"הרא  רקמנד  רבגיהונ  יהשבד  
, קליבלנד

  אוהיו

: הינבריט
מחוז 

  דיילרלא

 :יטניהרב
מחוז 

  ורדפדב

: טניהירב
  ליברפול

ב כרה

  הוועדה

רי נבח
ציבור 
  בלבד

חרי ציבור בנ
  בלבד

קת לחמ
תכנון 

המורכבת 
שי נאמ

 מקצוע
צרת את וי

  . התוכניות
עצה ומה

, המקומית
מאשרת 

  .אותן

ה עבש
: חברים
שישה 

מינויים של 
ראש העיר 

אנשי (
) מקצוע

ומינוי אחד 
עצת ומ של

נבחר (העיר 
  )ציבור

רי נבח
 ציבור
  :בלבד

רי בח   20
המועצה 

המקומית 
  ) 56מתוך (

רי נבח
ציבור 
  :בלבד

ברי ח 13
המועצה 

  המקומית 

רי חבנ  
ציבור 
  :בלבד

רי בח
מועצת 

  העיר

ויות כמס

  הוועדה

ון נכת
שימוש ה

בקרקע 
; ובמים

פיקוח על 
פעולות 
; הבנייה

מתן 
היתרים 

ון תקופתי יד
בתוכניות 

; פיתוח
הערות 

והצעות 
מוגשות 

עצות ומל
, המקומיות
שהן הגוף 

ענייני כל 
, הפיתוח
התכנון 
, והבנייה

כללם בו
היבטים 

, סביבתיים
 בתחום

יפוטה ש

בית רמב
הנושאים 
- שעל סדר
יומה של 

, הוועדה
ההחלטות 

המתקבלות 
הן בגדר 

צה למה

שום יי
סמכויות 

וחובות 
המועצה 

המקומית 
בענייני 

תכנון 
. ובנייה
 תוהמלצ

לת הפע
סמכויות 
המועצה 

המקומית 
בענייני 

, תכנון
ובכללן 

צות למה
 למועצה

 לכ
ת סמכויו
מועצת 

העיר 
בענייני 

תכנון 
הואצלו 
לוועדת 
  .התכנון
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: ב"הרא  רקמנד  רבגיהונ  יהשבד  
, קליבלנד

  אוהיו

: הינבריט
מחוז 

  דיילרלא

 :יטניהרב
מחוז 

  ורדפדב

: טניהירב
  ליברפול

; זמניים
קוח על  יפ

פעולות 
, בנייה

 הריסה
; עודו

פיקוח על 
מתן 

אישורים ה
של 

המועצה 
  .המקומית

טות לחה
התכנון 

מחייבות 
אישור 

  . המועצה

המאשר את 
  . התוכניות

של הרשות 
  .המקומית

לטה חהה
האישור ו

בידי 
המועצה 

  . המקומית

לקראת 
הצבעה 

במועצה 
: המקומית

, תוחיפ
מכירת 

  . 'קרקע וכו
ועדה ול

סמכות 
לאשר או 

לדחות 
ות יתוכנ

לפעולות 
המוגדרות 

  .משניות

הוועדה 
אות בומ

לאישור 
המועצה 

  . קומיתהמ

שר אב
לתוכניות 

פיתוח 
, מקומיות

ענייני 
איכות 

, הסביבה
שימור 

מבנים בעלי 
חשיבות 

  .ועוד
לטות חהה

והאישורים 
מתקבלים 

במועצה 
  . המקומית

לטות חה
הוועדה  

אינן 
מחייבות 

אישור נוסף 
של  
  . הצעהמו

פות יקש

  הדיונים

בות ישי
, סגורות

אולם כל 
גורם 

המצהיר 
שיש לו 

עניין 
בתוכניות 

רשאי 
להשתתף 

  . בתהליך

ני הוועדה דיו
הם  

  .פומביים

ני דיו
הרשות 

המקומית 
הם 

  . בייםמופ

ני ויד
הוועדה הם 

  . פומביים

וני יד
הוועדה הם 

  .פומביים

וני יד
הוועדה הם 

  .פומביים

ני ויד
הוועדה הם 

  .פומביים

  

  *   מודלים של שלטון מקומי לפי מדינות :20נספח 

 המדינה מודל השלטון המקומי
  ספרד ראש עירייה חזק

  צרפת
  איטליה
  פורטוגל
  קפריסין
 הונגריה

  לגיהב מודל המנהיגות המשותפת
  הולנד

  לוקסמבורג
 כיה'צ

  דנמרק מודל המנהיגות לפי ועדה
  שוודיה
 לטביה

  פינלנד  מנהל-מודל מועצה 
 אירלנד

  אנגליה מודלים אחרים
 מלטה

    
17 Local Governments and Public City Managers in , )2004. (Bertrana X& . Magre J* 

.2004.923, Brussels, esPlenary Assis, UDITE, European Countries    
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 ראש עירייה או מנהל העיר –את הופעתו של הממונה ) טובה מאוד וטובה( הערכת חברי המועצה :21נספח 

  :(Svara, 2003, p. 51)) בהתאם לשיטת הממשל(
  

 ר בינונית                  עיר גדולהעיר קטנה                    עיכ                   "                                         סה
         השיטה

  
 הנושא

-מועצה
 מנהל

ראש 
-עירייה
 מועצה

-מועצה
 מנהל

ראש 
-עירייה
 מועצה

-מועצה
 מנהל

ראש 
-עירייה
 מועצה

-מועצה
 מנהל

ראש 
-עירייה
 מועצה

 מספק למועצה 
חלופות מספקות 
לקבלת החלטות 

 מדיניות

75% 41% 75% 40% 76% 46% 70% 41% 

ג את משי
המטרות שנקבעו 

 י המועצה"ע

80% 42% 79% 42% 84% 42% 70% 45% 

מספק למועצה 
מידע להערכת 

אפקטיביות 
התכניות 

 והשירות לתושב

74% 41% 76% 44% 73% 30% 65% 45% 

דואג שהממשל 
העירוני יהיה 

פתוח להשתתפות   
כל הקבוצות 

 בקהילה

76% 64% 76% 66% 76% 62% 80% 55% 

  
  )pp, 2003, Svara .51-2(   ב" חברי מועצה בארה664 בקרב 2001צאי מחקר שנערך  בשנת ממ: 22נספח 

  
נבחנו , ) תושבים25,000מעל (ב " חברי מועצה בערים גדולות בארה664 בקרב 2001במחקר שנערך  שנת 
 200,000, )תבינוניו( תושבים 199,999 עד 70,000, )קטנות( תושבים 69,999 עד 25,000: רשויות בגדלים שונים

 בצורה של 38%, מנהל- מתנהלות בשיטה של מועצה58% –מכל הרשויות שנבחנו  . גדולות–תושבים ומעלה 
 1979תוצאות המחקר הושוו לתוצאות קודמות שהתקבלו בשנים .  בצורה אחרת- 4%, מועצה-ראש עירייה

  :המחקר מביא את הממצאים הבאים. 1989 -ו
 מחברי המועצה הם 75%-כ. השכלתם של חברי המועצה לאורך השנים ניכר גידול ב :השכלה ותעסוקה

 הם 20%-מעט יותר מ). בעיקר במינהל עסקים( יש השכלה מקצועית 40%-כ-משכילים בעלי תואר אקדמי ול
).   2001, 1989, 1979שני נתונים אלה לא השתנו בצורה בולטת בשנים ( הם גמלאים 20%-בעלי עסקים וכ

  . ננו משפיע בצורה בולטת על רמת השכלתם של חברי המועצהגודלה של הרשות אי
מאידך הם , חברי מועצה דומים בדרך כלל באופיים לאופי הקהילה בה הם פועלים: מאפיינים דמוגרפיים

בכך שהם מגלים רמת התעניינות גבוהה יותר בחיי הקהילה והם מוכנים להשקיע מזמנם , שונים מהתושבים
שינוי דמוגרפי . הם לרוב ברמה חברתית גבוהה יותר וותיקים יותר בעיר מגוריהםהמנהיגים . למען הקהילה

גידול בקרב , בקרב חברי המועצה במהלך השנים מצביע על גידול יחסי במספר הנשים החברות במועצה
: כגון, הדבר נתון לשינוי בהתאם למשתנים. אמריקניים ומיעוטים אחרים וגיל ממוצע גבוה יותר-האפרו

לפי המיקום , בהתאם לייצוג לפי אזורי בחירה, )מועצה-מנהל או ראש עירייה-מועצה(ממשל שיטת ה
  .וכדומה) דרום/ב או צפון"מערב ארה/מזרח(גיאוגרפי במדינה 

מספר חברי המועצה .  שנה30- חברי המועצה חיים בעיר בממוצע כ:ותק מגורים בעיר וניסיון במועצה
) בערים בכל הגדלים(וקטן מספר חברי המועצה , ויותר גדל בממוצע שנים 10- שנים ו3המכהנים  שנה עד 

יש ניסיון של פחות ,  לרבע מחברי המועצה-בערים קטנות ובינוניות .  שנות כהונה3-10בעלי ותק של  
  .משנתיים

 חברי מועצה התלוננו על עלויות גבוהות הקשורות בתפקידם והנדרשות לשירותים :תגמול חברי המועצה
הם התלוננו על הזמן אותו הם מפסידים בעיסוקם על חשבון .  זקקים בעבודתם ולמסעי הבחירותלהם הם נ

חברי מועצה מתלוננים שאינם מקבלים תגמול עבור . הזמן אותו יכלו להקדיש למשפחה ולעבודות אחרות
אינם אשר , מספר חברי מועצה בערים קטנות.  היו מעונינים בתגמול כזה60%-ו, המאמץ לו הם נדרשים

 -  ל12% - ירד מ–בערים בינוניות . 13%- ל16%-ירד מ $ 1000מקבלים כל שכר או מקבלים תגמול של עד  
 ערים קטנות שילמו 30% -יותר מ). 1989 בשנת 4% -ירידה מ( ובערים גדולות לא שולם כזה סכום נמוך 8%

 30%רק . מהסכום הזה שולם רק מחצית 2001כשבשנת , 1989בשנת  $ 6,000 -לחברי המועצה יותר מ
בהשוואה למחצית הסכום בשנת  , 1989-לחברי המועצה ב $ 10,000-מהערים בגודל בינוני שילמו מעל ל

התשלום בערים הפועלות בשיטה של . 73% - ל45% -עלה מ $ 20,000בערים הגדולות התשלום בסך . 2001
  .מועצה-ת בשיטת ראש עירייהמערים הפועלו)  10,000$עד לשכר של (מנהל גבוה מעט יותר -מועצה
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לפי (המוקדש לעבודתו של חבר המועצה בשבוע ) בשעות( הזמן הממוצע :זמן המוקדש לעבודת חבר המועצה
חברי המועצה מקדישים זמן רב . 42 –גדולות , 25 –בינוניות , 20 –ערים  קטנות : כדלקמן, הוא) גודל העיר

הנבחרים . לתושבים" נציב תלונות"כ, רו לשירות לציבורהזמן מוקדש בעיק. 1989יותר לפעילותם מאז שנת 
חברי מועצה בחצי . יצירת קשרים, טיפול בתלונות, מתן מידע: מבצעים למען הציבור את הפעולות הבאות

 33%-כ. משרה או ללא תפקיד מעשי בעירייה הקדישו יותר זמן למען הציבור מאלו העובדים במשרה מלאה
  .מזמנם של חברי המועצה מוקדש לטיפול בקהל הבוחרים) רים גדולותבע (42%ועד ) בערים קטנות(

 50% - כ-לשרת את השכונה . 81% -הרצון לשרת את העיר : הסיבות של חברי המועצה להתמודד לתפקיד
 כשליש –קידום נושאים מיוחדים . וכשני שליש בערים גדולות, מחברי המועצה בערים קטנות ובינוניות

- בערים קטנות ו20% - כ–לספק מנהיגות לקהל בוחרים מסוים . וז גדל עם גודל העירוהאח, מחברי המועצה
היענות .  כרבע מחברי המועצה–הנאה מהפוליטיקה ומהמעורבות בתהליך הפוליטי .  בערים גדולות37%

 בערים קטנות 1-3% - כ–אפשרות להתקדם לתפקיד בכיר יותר .  4% רק –לרוץ למען מפלגה פוליטית 
  .  בערים גדולות10% -יות וובינונ

הקבוצה המרכזית בהתייחסותם של חברי המועצה בהחלטותיהם הן : היחס לקבוצות אינטרס בעיר
 –מיעוטים אתניים , 37%- כ–אוכלוסייה מבוגרת .  בערים גדולות77% - בערים קטנות וכ63% - כ–השכונות 

איגודים , 17%–סיקים מקומיים מע, 20.5% –עסקים , 21% –קבוצות אתניות , 24% –נשים , 26%
  .ככל שהעיר גדולה יותר כך גדלים האחוזים. 4%- כ–מפלגות פוליטיות , 7% - כ–יזמים , 8% –מקצועיים 

 –גדולות , 58% –בינוניות , 51% – ערים קטנות – השכונות: הערכת השפעת הקבוצות על קבלת ההחלטות
ערים : אוכלוסייה מבוגרת. 37% –גדולות , 31% –ניות בינו, 26% – ערים קטנות - אינטרסים עסקיים. 60%

  –גדולות , 19% –בינוניות , 13% –ערים קטנות : יזמים. 16% –גדולות , 21% –בינוניות , 26% –קטנות 

  .1989לחצן של הקבוצות השונות על קבלת ההחלטות של חברי המועצה התמתן מאז שנת . 29%
  
  
  
  

  :  לדיון בשאלות מדיניותתהשימוש של חברי המועצה בוועדו
  

 2001    1989 1979 גודל העיר
 71% 72% 55% קטנה

 76% 81% 61% בינונית
 91% 92% 83% גדולה

       

  .מנהל-מועצה מאשר של מועצה-השימוש בוועדות נפוץ יותר בעיריות של ראש עירייה
מועצה נמצא הקצאה -ירייהבערים גדולות והפועלות בשיטת ראש ע: הקצאת צוות לסייע לחברי המועצה

בערים בהן לא מוקצה צוות עובדים לחברי . גדולה יותר של צוות עובדים עבור פעילותם של חברי המועצה
  . שהקצאה כזו של עובדים היא מיותרת,  תחושתם של חברי המועצה היא לרוב, מועצה

 נענית לדרישות  מחברי המועצה בכלל הערים חשים שהעירייה55%-כ: היענות לדרישות התושבים
 מחברי המועצה 44%-כ. מנהל- בערים המנוהלות בשיטת מועצה20%-התוצאה גדולה יותר בכ. התושבים

יש קשר ישיר בין יחסי . בכלל הערים מעריכים במידה רבה את שותפות התושבים בחיים הציבוריים בעיר
  .  בעירהציבור של העירייה לתושביה לבין השתתפותם ומעורבותם בחיים הציבוריים

לחצים של , 32% –כיסוי תקשורתי , 43% – קונפליקט בין חברי המועצה :מקורות התסכול של חברי מועצה
. 22% –הקדשת זמן רב לפעילות , 27% –זמן הרחק מהמשפחה ושכר נמוך , 31% –קבוצות אינטרס 

בהתייחס .  עבודתםונראה כי חברי המועצה מתוסכלים פחות מ, 1989מספרים אלה יורדים בהשוואה לשנת  
 21%, חשים תסכול משכרם הנמוך $, 2,000-המתוגמלים בפחות מ,  מחברי המועצה30% -להוצאותיהם 

  . מתוסכלים מההוצאות למסע הבחירות23%-מתוסכלים מאובדן שכר כתוצאה מפעילותם ו
. ל המועצהככל שהעיר קטנה יותר כך חברי המועצה מעריכים יותר את תפקודה ש: הערכת תפקוד המועצה

  . 51.9% – וטוב 22.2% -מצוין  : בעיר גדולה, 53.1% – וטוב 29.2% -מצוין  : בעיר קטנה
מענה לדרישות "למעט (הערכה לכל הנושאים : הערכת אפקטיביות המועצה בטיפול בנושאים מרכזיים

ענה לדרישות מ: לפי הנושאים המרכזיים, ממוצע כללי.  בערים קטנות15%-היא גבוהה יותר בכ") הציבור
מיקוד בבעיות העיקריות של , 76% –טיפול ופתרון תלונות , 80% –הערכה ואישור התקציב , 83% –הציבור 

, 62%–גיבוש מטרות ארוכות טווח , 64% –גיבוש חזון , 66%–קביעת סדרי קדימויות ויעדים , 67% –העיר 
כ בערים "ערכות אלה הן נמוכות בדה.  54% –הערכת אפקטיביות תכניות , 57% –הערכת תפקוד המינהל 

  . מנהל-מועצה מאשר בערים של מועצה-של ראש עירייה
 מחברי המועצה בכלל הערים מעריכים את 57%-כ. הערכת אפקטיביות המועצה כגוף קובע מדיניות

 ובערים 61.1% –מנהל -בערים של מועצה.  1989עבודתם בקביעת מדיניות אפקטיבית יותר בהשוואה לשנת 
  .48.4% –מועצה -אש עירייהשל ר

 –פיקוח תקציבי , 45.5% –רגולציה ממשלתית : נושאים העשויים להפריע לתפקודם של חברי המועצה
 –דרישות של תושבים , 37.5% –קיצוצים בתקציב , 39.7% –קוטביות סביב נושאים שעל סדר היום , 44.4%
העדרן של , 31% –מיסוי -שלה ואנטיממ-תחושות אנטי, 31.5% –לחצים של קבוצות אינטרס , 33.8%

פער בין , 27.1% –בעיות פיננסיות בעיר , 27.3% –שינויים דמוגרפיים , 27.3% –מטרות פוליטיות ברורות 
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בעיות , 22.7% –שינויים ביחסי הכוחות במועצה , 22.9% –הפוליטיקה למינהל באשר לחלוקת כוח האדם 
, 20.1% –קונפליקטים גזעיים ואתניים , 20.2% –קונפליקטים בין מחלקות , 21.3% –חברתיות 

 מחברי המועצה מעריכים את 90%כאשר נקבעות מטרות פוליטיות ברורות . 15.1% –קונפליקטים במפלגה 
  .האפקטיביות של המועצה כטובה ומצוינת

 יותר ממחצית מחברי המועצה חשים שמועצת העיר) שיטה וגודל(בכל הערים : תהליכי קביעת המדיניות
מתקבלת " מקור חשוב"ובשילוב עם התשובה . היא מקור חשוב מאוד לייזום מדיניות ולא רק לאישורה

  .90%-תוצאה של כ
  

  

 750- ממצאי מחקר שנערך בקרב כ- י חברי מועצה לצורך קבלת ההחלטות"איסוף מידע  ע :23נספח 
  )Askim & Baldersheim, 2007( 2005נבחרים ברשויות מקומיות בנורווגיה בסוף שנת 

  
חברי מועצה משתמשים לרוב יותר במידע פנימי ומפלגתי לצורך קבלת החלטות וקביעת מדיניות 

וכחמישית מתייעץ . כשליש משתמש בקביעות במאגרי מידע לאומיים. מוניציפלית מאשר במידע חיצוני
 בהתייעצות נראה שחברי מועצה שהשקיעו זמן. במאגרי מידע ובדוחות ממשלתיים, באופן קבוע בגופים

נראה שאלה המחפשים . ואיסוף מידע ממקורות חיצוניים השתמשו בזה כמכשיר לקבלת החלטות מקומיות
חברי מועצה אשר . בדרך כלל מידע לצורך קבלת החלטות נוטים לראות את המידע החיצוני כמועיל יותר

עושים מאמץ גדול יותר , מתייעצים ומחפשים באופן אקטיבי מידע לפני קבלת החלטות פוליטיות חשובות
חברי מועצה הפעילים בחיפוש . להשפיע על סדר היום הפוליטי מאלה שמשקיעים פחות מאמץ בחיפוש מידע

חברי מועצה בעלי  .מידע תופשים את הויכוח במועצה כצורך יותר רציונאלי ופחות תעמולתי ואידיאולוגי
חשופים יותר לנושאים מהותיים ) דומהר ועדות וכ"יו, ראש רשות(תפקידים ותחומי אחריות רשמיים 

לכן הם מחויבים יותר לחפש מידע ופתרונות . בקבלת ההחלטות ומצופה מהם לספק כיווני פעולה לארגון
לצורך חיפוש המידע נדרשים . כפי שמצופה מחברי מועצה רגילים, אפשריים הרחק מהמישור המקומי הצר

מאפיינים חיצוניים .  ניסיון ומיומנויות טכניות,מחברי המועצה כישורים בסיסיים כהכשרה בסיסית
המרכיב . גודלה וכדומה משפיעים על יכולת חיפוש המידע של הנבחרים ועל אופי פעולתם, כיציבות הקהילה

האחריות מניעה את המנהיגות המשקפת ואת החיפוש . החשוב ביותר הוא מידת האחריות של המנהיגות
השכלה ). ר ועדה וכך הלאה"יו, סגן, ראש הרשות(ת יותר לפי המעמד אחר מידע חיצוני והתנהגות זו בולט

ניסיון פוליטי רב יותר איננו קשור בהכרח להתנהגות של . גבוהה יותר מאפשרת מציאת מידע חיצוני רלוונטי
חברי מועצה , אולם. חברי מועצה ותיקים נוטים יותר לחפש מידע חיצוני מחברים חדשים. מנהיגות משקפת

נשים . נוטים להשתמש במידע פנימי וחיצוני באותה מידה) ראש רשות וסגנים(רה בכירה יותר בעלי מש
  .חברות מועצה נמצאו מתעניינות יותר מגברים וצעירים יותר ממבוגרים

  

  (Sootla & Grau, 2005) הגורם המשפיע על קבלת ההחלטות ברשות המקומית :24נספח 

 
  

הגורם המשפיע על קבלת 

   המקומיתההחלטות ברשות

 אסטוניה הונגריה לטביה    

פקידים  

 בכירים
פקידים 

 בכירים
חברי 

 מועצה
פקידים 

 בכירים
חברי 

 מועצה
 5.41 5.67 5.82 5.37 5.43  ראש הרשות/ראש העירייה
--- ראש המועצה

．．．
 ---

．．．
 ---

．．．
 5.32 5.10 

--- 5.31 6.74 המועצה

．．．
 ---

．．．
 ---

．．．
 

 3.65 3.24 4.42 5.30 5.33 חברי המועצה
 4.72 4.93 4.86 5.51 6.09  ת המועצהועדו

 3.87 4.01 3.67 5.90 5.18 )המינהל(משרדי ראש הרשות 
 3.51 3.39 3.28 3.65 4.91 תושבים בעלי אינטרס

 4.23 2.86 4.72 4.03 3.80 הממשלה המרכזית
 3.98 3.41 3.42 3.57 3.69 אנשי עסקים
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  בים בתהליכי קבלת ההחלטותדעתם של ראשי הרשויות בנושא שיתוף התוש :25נספח 
(Haus & Sweeting, 2006b,p.163)  

  
  

מסכים 
 %מאוד 

  %מסכים 
  

אין דעה 
%  

לא 
 %מסכים 

מאוד לא 
 %מסכים 

  הצהרה

המפלגות הפוליטיות הן  4 19.5 24.3 41.8 10.4
הזירה המתאימה ביותר 

 .לשיתוף תושבים
הביזור בשלטון המקומי  2.3 13.7 20.9 41.6 21.5

עורבותם של הכרחי למ
 .התושבים בענייני הציבור

משאל עם מקומי מוביל  6 25.8 34.3 28.8 5.1
לרמה גבוהה יותר של 

 .ויכוח ציבורי
  

)הערכת השפעת התושבים על קבלת ההחלטות המקומיות  :26נספח 
．
Gosselin, 2005

．．．．
, 
．

p
．
.
．
192
．．．

)
．

                                   

 רומניה פולין הונגריה 

 )76%  (67.1% )65.9%  (50.9% )*77.6%  (67.1% טנההשפעה ק

 )8.1%  (14.2% )11%   (20.9% )11.4%  (15.1% השפעה גדולה

  

–בסוגריים * (

．
  ) תושבים5,000עד ,  רשויות קטנות

  

  (Passos & Caetano, 2005, p.236) הקונפליקט בקבוצה והשפעתו על קבלת ההחלטות  :27נספח 

  )יםמקווקווהשפעה שלילית בחצים ה(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 קונפליקט נושאי

 קונפליקט ביחסים הבין אישיים

 קונפליקט תהליכי

 תפקוד הקבוצה בעבר

אפקטיביות קבלת 
 ההחלטות בקבוצה

שביעות רצון 
 החברים מהקבוצה

 תפקוד הקבוצה 
+ 

+ 

+ 

+ 
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  ) משתנים המשפיעים על הצלחת המנהיג (התפתחות תפישת המנהיגות בארגונים :28נספח 

(Van Wart, 2003, p.216)  

   

                                                 

  

  

  

  

  

   2000-2007עומס מלוות ברשויות המקומיות  :29נספח 

  ) תמצית נתוני הדוחות הכספיים-משרד הפנים : מתוך. ₪פי באל(

       שנה 
 רשות

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

-אור
 יהודה

75,466 80,590 80,399 81,735 94,528 97,733 99,605 96,021 

 276,199 269,631 277,464 259,349 220,760 207,178 189,074 152,985 ברק-בני
-מבשרת

 ציון
61,765 54,911 45,437 38,410 38,288 40,371 39,960 40,147 

 59,953 57,982 53,465 44,989 37,048 29,738 23,319 17,773 ציונה-נס
 219,177 197,548 194,732 213,980 199,531 314,409 359,713 387,236 נתניה
 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  שוהם

  
  

  . בדוחות בשוהם לא הובאו נתונים– )רשויות איתנות( התכנסות הוועדות ברשויות המקומיות :30נספח 
  )לפי שנים והנתונים שנמצאו,   דוחות הביקורת המפורטים-משרד הפנים : מתוך(

  
  

נס  
 ציונה

 נתניה

         שנה    
 הוועדה

2007 05 06 07 

 31 30 26 10 מכרזים
 9 7 10 2 כספים

 3 6 2 3 ח"מל
 3 6 1 -- בטחון

 5 5 -- 4 ביקורת
בטיחות 
 בדרכים

2 4 4 4 

 2 2 2  ח"פס
  --  -- -- 6 תמיכות
הנחות 
  בארנונה

--  8 9 7 

 2 2 -- --  חינוך
נוער 

  וספורט
-- -- -- 2 

 -- -- -- 5  הנהלה

, הערכת המנהיג את  הארגון
 הסביבה ואילוצי מנהיגות

קביעת מטרות 
  אישיות וארגוניות

  

, שימוש בתכונות
בכישורים ובסגנון 

  מתאים

פעולת המנהיג בשלושה 
, משימות: מישורים

 אנשים וארגון

הערכת המנהיג את 
האפקטיביות של 
  העובדים והארגון
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איכות 
  הסביבה

    4 3 

 --  --  --  15  הקצאות
/ רכש

  קניות 
--  5  5  5  

יוע ס
במימון 
שיפוץ 

חזיתות 
  בתים

2  --  --  --  

שיכון  
  ובניה

13  --  --  --  

בחינה 
להעברת 
  עובדים

5  --  --  --  

בחינה 
להעסקת 

  עובדים

--  --  10  15  

  
  )רשויות עם חשב מלווה( התכנסות הוועדות ברשויות המקומיות :31נספח 

  )ים שנמצאולפי שנים והנתונ,   דוחות הביקורת המפורטים-משרד הפנים : מתוך(
  

 *מבשרת ציון  *בני ברק  אור יהודה 
        שנה    

 הוועדה
03 04       05 06 07 05 06 07 03 05 06 

 6 6 11 11 5 10 16 4 15       12 9 מכרזים
 0 2 -- 1 2 1 10 12 18         9 4 כספים

 7 3 4 -- -- -- 0 0 0          0 0 ח"מל
 2 3 2 -- 3 2 0 2 1          2 1 בטחון

 1 2 1 3 2 3 4 7 8          0 4 ביקורת
קליטת 

 עליה
3 0          0 3 0 -- -- -- -- -- -- 

בטיחות 
 בדרכים

2 4          4 2 3 1 -- -- -- -- -- 

קידום 
מעמד 
 הילד

0 --        -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 -- 2 --  --  -- -- 2 1 2          0 1 תמיכות
רר ע

 ארנונה
1 0          5 0 0 -- -- -- 1 0 -- 

הנחות 
  בארנונה

--  12       14  11 10 5 -- -- 7 7 9 

תכנון 
 ובניה

-- 9         9 8 9 -- 31 29 -- -- -- 

 0 3 9 -- -- 0  --  --  -- --  חינוך
 0 2  -- 3 1  --  --  -- --  תחבורה
 18 17 4 -- -- 0  --  --  -- --  הנהלה
 -- 0  -- --  0  --  --  --  --  שמות
 -- 0 1 1 1  1  --  --  --  --  רווחה

 -- -- -- -- --  1  --  --  --  --  ע"שפ
הנחות 
ממסים 
  למגורים

--  --  --  --  --  8 7 -- -- -- 

הנחות 
ממסים 
  לעסקים

--  --  --  --  --  5 6 -- -- -- 
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רישוי 
עסקים 
  ושילוט

--  --  --  --  --  1  -- -- 0 -- 

 1 1 -- --  1  --  --  --  --  --  הקצאות
 -- 2 1  --  --  --  --  --  --  --  תרבות
איכות 
  הסביבה

--  --  --  --  --  --  --  1 2 -- 

 -- 0 2  --  --  --  --  --  --  --  פיתוח
רכש 
  וקניות

--  --  --  --  --  --  --  9 6 28 

 -- 6 --  --  --  --  --  --  --  --  ספורט
 --  1 --  --  --  --  --  --  --  --  קהילה

  

, וחות הביקורת של משרד הפנים אינם תואמים את הנתונים על כינוסי ועדות המועצההנתונים בד: הערה* 
  ). בני ברק(ומזכיר העירייה ) מבשרת ציון(כפי שמופיעים אצל מבקר המועצה 

  

  )1988( מועצה מקומית מבשרת ציון ,בהחלטות המועצה) שילוב קהילתי(מודל לשיתוף תושבים  :32נספח 

  

  שביםנציגי תו

  

  

  

  

  ועדות מייעצות
  )   מנהלי המחלקה+ נציגי תושבים (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נציגי 
  שכונות

נציגי ועדי 
  הורים

פעילי 
  ציבור

תושבים 
  מומחים

   תושביםנציגות

חינוך 
בלתי 
  פורמלי

  ,ביטחון  פיתוח  רווחה
  ח"מל

שירותים 
  טכניים

  גביה

נושאים 
  שונים

  צוות היגוי יישובי
  ראש המועצה

  עצה         נציגי תושביםמזכיר המו
  ר ועדות"יו(גזבר                          

  מהנדס                        המשנה     
) מנהלי מחלקות           ואחרים

  )לפי הנושא הנדון(
  

דיון בהמלצות הוועדות (
המייעצות ובהתייחסותו של הדרג 

גיבוש הצעות החלטה . המקצועי
  )למליאת המועצה

  

ום מנהלי פור
  מחלקות

המלצות הדרג (
 )המקצועי

  מליאת המועצה
קבלת החלטות (

בהתאם להמלצות 
 )צוות ההיגוי

  חינוך 
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   הקשר בין המנהיגות המקומית ושיתוף תושבים בקבלת החלטות בעולם: 33נספח 

שלגיטימיות מצד הקהילות ופעילות אפקטיבית של מנהיגות מקומית מושגות כאשר , מחקר מצביע על כך
  : כדלקמןהמנהיגים פועלים

 התייחסות רצינית לצרכים ולדרישות של הקהילה  

 הזמנת הציבור לקביעת המדיניות ושקיפות בתהליך  

  הבטחת הנכונות של הקהילה לקבל את ההחלטות של המנהיגות  

 גיוס משאבים רלוונטיים להגדרת וליישום המדיניות והיעדים  

 אינטרס מתנגדותבמיוחד עם קבוצות, יצירת שיתוף פעולה רחב   

 גיוס והפעלה של מנהיגים קהילתיים. 
אלה . חברי המועצה הנבחרים מהווים גורם חשוב בשמירת הקשר בין המנהיגות המקומית והקהילה

המערכת השלטונית המסורתית . מייצגים את האינטרסים של הקהילות בתהליכי הממשל הפורמליים
המוסדות והמנגנונים . בר להחליש את הדמוקרטיהעשויה לפגום בשיתופם של הנבחרים ובסופו של ד

חשובים להשגת מעורבות אפקטיבית של התושבים בתהליכי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות וליצירת 
ארגונים אזרחיים מעורבים יותר בתהליכים אלה מאזרחים . יחסי הגומלין בין המנהיגות המקומית לקהילה

המנסים לקדם , כהתנגדות לאנשי עסקים(אים חברתיים כ מעורבות בנוש"אשר מגלים בד, פרטיים
לרוב חסרות פורמליות וגישה ממוסדת בתהליכי שיתוף ). אינטרסים עסקיים הנתפשים כאיום לקהילה

מצב זה בא . וגם המידע הנגיש לציבור הוא מוגבל, התושבים בתהליכי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות
הסדרים מוסדיים הנדרשים לחיזוק יחסי .  ונות שהשתתפו במחקרלידי ביטוי שונה במדינות ובערים הש

  :הגומלין בין המנהיגות המקומית והקהילה

 במיוחד בתנאים הנתונים לשינוי, הסדרים מוסדיים ברי קיימה  

 מיסוד צורות עבודה לדיונים משותפים ולפתרון בעיות  

 כולל , ן של הקהילותכללים ברורים להתנהלות יחסי הגומלין עם קבוצות אינטרס ולשילוב
  ב"זמן וכיו, הגדרת המשאבים הנחוצים כמומחים

 במיוחד אלה שיוזמת המדיניות מכוונת כלפיהם, הסכמה למעורבות קהילתית  

 מנגנונים המעודדים למידה של המדיניות ופיתוח הבנה הדדית של הבעיות ודרכים לפתרונן  

 היתרונות והתועלות ההדדיות והבהרת , פיתוח אמון ויחסי אנוש בין השחקנים המעורבים
  של שיתוף הפעולה

 שקיפות , פרסום היתרונות והחסרונות של האפשרויות העומדות להחלטות ציבוריות
 מצד נושאי האחריות (accountability)ההחלטות וגילוי אחריות ונשיאה באחריות 

 .(Stewart, et. al, 2004, pp.27-29)השונים 
  

שכשני , מצביעים על כך,  ראשי רשויות ומנהיגים מקומיים באירופה2700שנערך בקרב  , ממצאי מחקר
מול , שליש מראשי הרשויות הנבחרים באופן ישיר חושבים שדעת הרוב צריכה להנחות את מדיניות המועצה

ראשי רשויות שאינם נבחרים באופן ישיר תומכים . י המועצה שחושבים בצורה דומה"כמחצית הנבחרים ע
בעוד שמנהיגים הנבחרים באופן ישיר תומכים בהצעות המצמצמות , קות את המועצהיותר בהצעות המחז

כי מנהיגים הנבחרים באופן ישיר קרובים ורגישים יותר , נראה. את מרחב התמרון של ההחלטות במועצה
בעוד שמנהיגים שאינם נבחרים באופן ישיר מושפעים יותר משחקנים אחרים , לדעתם של התושבים

שראשי רשויות שאינם משויכים למפלגה , ניתן לומר. ועדות וכדומה, ת המקומית כמפלגותהפועלים ברשו
.  כבסיס מרכזי לקבלת ההחלטות, ודעת רוב התושבים) חברי המועצה(תומכים יותר בקשר בין הנבחרים 

כבסיס , ראשי רשויות מטעם מפלגה נוטים להעדיף קשר בין הנבחרים ותוצאות הבחירות, לעומת זאת
המשמעות היא שמנהיגים פוליטיים נוטים לתת משמעות גבוהה  יותר בקבלת .  בע את ההחלטותהקו

, לעומת מנהיגים לא מפלגתיים, ההחלטות לתוצאות הבחירות וליחסי הכוחות הפוליטיים במועצה
התופשים בעמדות מנהיגות . המעדיפים לקבל החלטות בתשובה לדעתם של התושבים ולנציגיהם במועצה

במטרה לגשר על התנגדויות ,  להיות מעונינים  במעורבות רחבה של האוכלוסייה המקומיתצריכים
. התנגדויות שיכולות לבוא לידי ביטוי בגיוס הפוליטיקה המקומית והמערכות המינהליות. למדיניותם
מול המערכת הביורוקרטית המנסה , בין המנהיגות המקומית לאוכלוסייה" קונצנזוס נסתר"לעתים יש 

המאפיינות את , המחקר מצביע על כמה תפישות של מנהיגים מקומיים. דם את האינטרסים שלהלק
 לקבל החלטות נכונות -נציגים פוליטיים צריכים לבצע את מה שהם חושבים . 1: הדמוקרטיה המקומית

התוצאות של הבחירות המקומיות צריכות להשתקף . 2).  44.8%(ועצמאיות למען האוכלוסייה המקומית 
לתושבים צריכה להיות האפשרות להשמיע את דעתם לפני . 3). 65.4%(בקביעת המדיניות המוניציפלית 

החלטות המועצה צריכות לשקף את הרוב בקרב . 4).  67.1%(שנושאים חשובים מובאים להחלטה במועצה 
טות חשובות תושבים צריכים להיות שותפים באופן פעיל וישיר בגיבושן של החל. 5). 59.4%(התושבים   

מנהיגים מקומיים צריכים לכוון לקונצנזוס ולקדם ערכים משותפים באוכלוסייה . 6). 53.5%(במועצה  
  .)Haus & Sweeting, 2006b, p. 157() הצהרה כללית שלא נבחנה בנתונים(
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 לאחר השינוי לבחירה ישירה של ראשי הרשויות המקומיות :גרמניהיחסי ראש הרשות והתושבים ב
"). לנדרט ("Landratומוסדה אחריות דיווח בין הבוחרים לראש הרשות , נוצר קשר פוליטי ישיר, הבגרמני

ראשי הרשויות  הפכו להיות . אחריות זו התחזקה לאחר הנהגת האפשרות להדיח את ראש הרשות במועצה
ראשי ש, יש עדויות לכך. אחראיים יותר ורגישים יותר לצרכים ולשאיפות של האוכלוסייה המקומית
, ובהחלטות לא פופולריות, הרשויות הפכו להיות הססנים יותר ופחות מסתכנים בקבלת החלטות בכלל

היוזמה להדחת ראש הרשות ולקיומו של משאל עם מקומי נתונה בידי , במקומות מסוימים. במיוחד
ים את היו מקרים בהם ראשי רשויות לא הצליחו להשל,  מהרשויות המקומיות10%-בכ. התושבים עצמם

כי שיתוף תושבים , בגרמניה מסתבר. )Wollmann, 2004(כהונתם כתוצאה מתהליך הדחה של התושבים  
לשימוש נכון באמצעים ובמשאבים , בתהליכי קבלת החלטות הביא להצלחה בזיהוי בעיות מקומיות

גומלין להצלחה בגיוס המעורבות של קבוצות מקומיות ולבניית קשרי , מתאימים בכדי להתמודד איתן
קבוצות בקהילה לא , אולם. מוצלחים בין השחקנים המרכזיים בקרב מקבלי ההחלטות המוניציפליים

אלא הוצבו בתהליכים כיועצים חיצוניים , שולבו תמיד במנגנונים המשותפים עם כוח אמיתי לקבל החלטות

  . (Haus & Klausen, 2004)חסרי השפעה אמיתית 

   
, זילנד- ערים באירופה וניו18 - מדינות ו9 - יוזמות מקומיות ב36שבחן , רמובאים להלן עיקר ממצאי המחק

אשר הטמיעה במינהל המקומי תפישת ,  בוצעה רפורמהגרמניהבשלטון המקומי ב. לפי המדינות השונות
בכדי לדון בבעיות כלכליות , נוצרו מגוון פורומים בהם השתתפו שחקנים מקומיים. שרות ממוקדת לקוח

מטרת המפגשים המשותפים נועדה ליצור .  פתרונות שיביאו להתפתחותה הכלכלית של העירולמצוא להן
אמון בין הצדדים השונים וליצור תנאים מוקדמים לפעולה משותפת של הקהילה בכל הקשור להתפתחותה 

 יצרה מנגנון) גברת(בה ראש העירייה , Heidelbergהמחקר בחן את השינוי הזה בעיר . הכלכלית של העיר
מתוך כוונה לחזק בניהול העיר את הביזור ואת , קהילות וארגונים בתכנון העירוני, של שיתוף תושבים

המטרה הייתה לחזק את התגובה העירונית לצרכים האזוריים של התושבים ולחזק כך את .  הדמוקרטיה
לפי האזורים  (התהליכים החלו בזיהוי הצרכים של התושבים. הזדהותם ואחריותם של התושבים בעיר כולה

, פעולת המערכת המינהלית בהתאם וקביעתם של יעדים לביצוע, וקבלת התייחסותם לתכנון העירוני) בעיר
שולבו חברות מקומיות מובילות בתהליך של פיתוח "  הנובר"ב.  אישור התוכניות במועצת העיר–ולבסוף 

. 2013מות עבודה חדשים עד שנת  אלף מקו40המטרה העיקרית של היוזמה הייתה ליצור .  העסקים בעיר
יזמים . הכוונה הייתה לקשור את המשאבים הנדרשים לפיתוח העסקי של העיר עם הכלכלה המקומית

יחד עם .  כשותפים שווים למוקדי הכוח הרשמיים, עסקיים שותפו בתהליכי התכנון ובקבלת ההחלטות
 אשר יתנו מענה גם לצרכים חברתיים ,התושבים והמערכת המינהלית נעשה מאמץ למצוא פתרונות עסקיים

לאור המדיניות ובאינטגרציה של , המנהיגות המקומית נדרשה בכדי להרים את הפרוייקט כולו. של העיר
המוצעת , שותפה הקהילה המקומית בגיבוש החלופה הסופית" היידלברג"ב. מירב השחקנים והאינטרסים

וף בין המינהל והתושבים יכול להתקיים במועצה אם המודל של שית, המחקר מעלה ספק. לאישור המועצה
אשר איננו מחייב שילובם של שותפים נוספים , בה הקואליציה חזקה ויכולה להגיע להחלטות ברוב גדול

ראש עירייה הנבחר באופן ישיר יכול לספק את המנהיגות הנדרשת לחיבור בין . בתהליך קבלת ההחלטה
 נבחנה יוזמה בהולנד. ) Stewart, et. al, 2004, pp.6-7(ילההקואליציה של המפלגות עם מעורבות הקה

בשיטת הממשל בעיר יש מנהיג .   לטיפול ארוך טווח בבעיית האבטלה באזור,"רוארמונד"ברשות המקומית 
תוך כדי ניצול קשריו , המנהיג המקומי יצר לעצמו עמדה חזקה. אשר נהנה מאפשרויות פעולה נרחבות, אחד

מנהיגותו . הפועלים מחוץ לרשות המקומית, ויצירת בריתות עם שחקנים בעלי משאביםהבלתי פורמליים  
באה לידי ביטוי בסגנון המשלב רמה גבוהה של חזון אישי יחד עם רמה גבוהה של יכולת להשיג הסכמה 

הודגשה החשיבות של שילוב היכולת , שקידם את היוזמה, בסגנון המנהיגות. רחבה בין הגורמים השונים
. יחד עם היכולת לשכנע שחקנים אחרים בנחיצות החזון האישי, שיב לאחרים ולהביאם למכנה משותףלהק

ובבואו לידי ביטוי בקידום היוזמה ענה על הציפיות של השחקנים , סגנון זה מתאים לתרבות הפוליטית בעיר
, מירב הגורמיםהדבר סייע לגבש שיתוף פעולה והסכמה רחבה בין . התושבים ואנשי העסקים: העיקריים

מילאה את מקומם של , במקרה זה, המנהיגות.  אשר היו חשובים  לגיוס המשאבים וליישום המדיניות
נתפש על , אשר היה שותף בתהליך, האיגוד המקצועי. אשר לא השתתפו בתהליך בצורה מובהקת, התושבים

הדבר . הייתה סמלית בלבדבנושא הכלכלי נעדרה למעשה מעורבות התושבים והיא . ידי התושבים כנציגם
במיוחד בשלבי , הביא לקונפליקט גלוי עם כמה מהשותפים המרכזיים וללגיטימיות נמוכה מצד הקהילה

המנהיגות המקומית מילאה את החסר בחוסר מעורבותם של התושבים בקידום היוזמה                 . היישום
Ibid, pp.12-13)( .יחד עם התלות של הרשויות ,  אינדיבידואליסטיתהתפתחותה של תרבות פוליטית, יווןב

הובילו לעתים קרובות את הרשויות המקומיות לחוסר הערכה בצורך במעורבותה של , המקומיות במדינה
לכוח חזק ולשליטה מוגזמת , לשיתוף מוגבל של בעלי האינטרסים השונים בפוליטיקה המקומית, הקהילה

תוך כדי התעלמות מהצרכים , שגים ותוצאות אפקטיביותשל ראש העירייה ולמתן עדיפות להשיג הי
, יחד עם זאת. הדמוקרטיים של התושבים ומהדרישה הציבורית להיות שותפים בתהליכים הדמוקרטיים

פרטית בין הרשות המקומית והסקטור הפרטי - פיתח ארגון נשים מודל חדשני של שותפות ציבוריתבאתונה
הרשות המקומית מילאה .  של נשים בכלכלה המקומית באתונהבמטרה להגביר את היזמות, )המקומי(

כשחברי המועצה ואנשי מינהל מקצים משאבים לתהליכי קבלת ההחלטות , תפקיד חשוב בקידום הנושא
תכנית : "הכינו יוזמה חדשה" וויטאקר" ו" 'רץ'קריסצ" בערים –זילנד -ניו.  (Ibid, pp.8-9(המשותפים 
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אשר יסייע , שתי הערים ראו ביוזמה החדשה הזו גורם מרכזי". הקהילהארוכת טווח של המועצה עבור 
אשר נתפשה כמסוכנת על ידי , היוזמה. לתחרותיות הכלכלית של שתי הרשויות המקומיות ולקהילה בכלל

, דרשה מהמועצה להפעיל תהליך של זיהוי התוצאות הצפויות של היוזמה בקהילה, המערכת הניהולית
, בתהליך. סביבתי ותרבותי, כלכלי, מה נתפש בעיניה כחשוב לעתידה החברתיכאשר הקהילה מגדירה 

שולבו מספר רב ומגוון של גורמים המעורבים בנושא ומופו הצרכים , 2003-2002שנמשך בין השנים 
בתהליך שותפו . דבר שהרחיב את הלגיטימיות ליוזמה, החברתיים של הקהילה ושל הגורמים המעורבים

 אימצה מועצת 2003במרץ . דבר שיצר הסכמה רחבה באשר לעיצוב החזון לעיר, ין רביםתושבים ובעלי עני
, התקבלו כאלפיים הערות. העיר את התוכנית לטווח ארוך עבור הקהילה והעבירה אותה להערות התושבים

, בשתי הערים הבינו אנשי המטה וחברי המועצה. אשר בעליהן הורשו להציגן באופן מילולי בפני המועצה
נעשה מאמץ להשיג . שתהליך מוצלח ותוצאות רצויות מחייבים  מעורבות של סקטורים שונים בקהילה

קבוצות חברתיות וקהילות , אנשי עסקים, צעירים, כולל קבוצות אתניות, מחויבות של הקבוצות השונות
מועצה וכיוון את שיתוף מירב הגורמים היווה ציון דרך ביוזמת ה). בעיר עצמה ובאיים סמוכים(גיאוגרפיות 

מתוך כוונה , המועצה אימצה סגנון מתייעץ של  קבלת החלטות. תהליכי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות
, שני ראשי הערים הכירו מנהיגים מקומיים. להשיג מחויבות ולגיטימיות גדולה יותר לתהליך ולתוצאותיו

כי ראש העירייה   , המחקר מציין.  ביםגייסו שותפים ויצרו יחסי גומלין טובים עם בעלי עניין והתוש
הפגין כישורים בולטים של תקשורת והתאמץ להשיג  מעורבות של התושבים והקהילות " וויטאקר"ב

, המועצה הקשיבה והגיבה לתשומות התושבים בתהליך גיבוש המדיניות וקבלת ההחלטות. השונות
 טובים עם מגוון רחב של בעלי עניין והצליחו שני ראשי העיר בנו יחסים. וכתוצאה מכך הושג אמון רב מצדם

.  מרכיב חשוב בהתפתחות עקבית של התהליך–סביבתיים ותרבותיים , כלכליים, לאזן בין היבטים חברתיים
בתהליך בלטה יכולתם של שני ראש הערים לפתח יחסים של שיתוף פעולה עם מנהלי העיר ועם אנשי מטה 

 ראשי הערים כמספקים כיוון ברור של מדיניות ותמיכה בצוות בשתי הערים נתפשו. מרכזיים בעירייה
 תוכנית הפיתוח האזורי של העיר אוסלו -נורווגיה . ) Ibid, pp.14-15(הניהולי ביישום הכיוון הפוליטי 

הייתה יוזמה רשמית של הפרלמנט הנורווגי והייתה תוצר של מאמץ משותף , ) שנים10-ל" (אקרשוס"ואזור 
הגורמים השונים שותפו . מעסיקים ואיגודים מקצועיים, מוסדות ממשלתיים שונים, רהאזו, בין העיר

בעיר .  שמטרתה היא פיתוח אורבני ושיפור תנאי החיים של התושבים, ביישום ובמימון התוכנית, בתכנון
מגוון רחב  של משתתפים מהסקטור התרבותי . קודמה יוזמה לפיתוח תוכנית אסטרטגית לתרבות" ברגן"

אשר דנו בהיבטים , עסקי הוזמנו לתרום לתהליך בניית התוכנית האסטרטגית ולהשתתף בקבוצות עבודהוה
טכנולוגיות , ריקוד ומוזיקה, תיאטרון, ילדים: כגון, של פיתוח התרבות בעיר ובמשמעותם לסקטורים שונים

השיתוף של . סקיםפסטיבל עירוני ויחסי הגומלין בין התרבות וע, מוזיאונים ומוסדות תרבות, חדשות
הגורמים השונים בקבוצות העבודה סיפק למחלקות העירוניות המתאימות את התשומה  להגיש טיוטת 

" ברגן"ב.  והוחל ביישומה2002אשר עברה בהצבעת מועצת העיר בשנת , הצעה לתוכנית האסטרטגית
קדם את הנושא התבססה הכנת התכנית האסטרטגית לתרבות על ההכרה במשאבים המוגבלים של העיר ל

אשר שותפו בתהליך היוו פורום מייעץ לפיתוח , הגורמים השונים). מינהליים וכלכליים, משאבים פוליטיים(
באוסלו שימשה הקהילה המקומית כלי להבנת הבעיות . חזון פוליטי במענה לצרכים התרבותיים של החברה

 נבחן הטיפול בנטישת תושבים את –ין פולב. ) Ibid, pp.16-17(האזוריות ולהעלאת הצעות מתאימות להן 
הרשות המקומית הסכימה לתאם ולממן את התכנון ולהוציא לפועל את חידוש מרכז ". פוזנן"מרכז העיר 

בעלי בתים ואנשי עסקים מקומיים נדרשו להשקיע בחידושם של המבנים הקיימים ובבנייה של מבנים . העיר
כי למינהל העירוני , המחקר מצא. 2004ל בביצועו בקיץ  והוח2003על הפרוייקט הוחלט בדצמבר . חדשים

. אין את המשאבים הנדרשים להשקיע במנגנונים של שיתוף מירב הגורמים הנדרשים לקידום פרוייקטים
מאשר יחסים , יחסי הגומלין של המערכת העירונית מול הגורמים השונים הם יותר של מתן שירות ללקוחות

ים הם חלשים מידי בכדי לתרום תרומה חיובית ומשמעותית בקידום השותפים החברתי. בין שותפים
הסיבות . יש גם הסכמה ציבורית חלשה לשיתופם של שותפים ולהשפעתם על קידום הפרוייקט. הפרוייקט

חולשתו של . 2 ;גישה לא ליברלית לקונפליקט ולקבוצות אינטרס בעיצוב המדיניות האורבנית. 1: לכך הן
בצד (ניסה ראש עירית קייב , 1999לאחר הבחירות של , אוקראינהב. (Ibid, pp.18-19(הקפיטליזם הפולני  

לקיים דיאלוג קבוע עם התושבים ולהתחשב בהצעותיהם בנושאים השונים של ) גישתו הניהולית הריכוזית
,  ואחריםStewartמסקנות המחקר של . )Kolisnichenko et. al, 2005(לפני קבלת ההחלטות , ניהול העיר

כאשר מנהיגות חזקה מפצה על מעורבות , שמנהיגות ומעורבות הקהילה יכולים לעבוד ביחד, מצביעות על כך
אולם שילוב של . מעורבות קהילתית חזקה מפצה על מנהיגות חלשה, או לחילופין. חלשה של הקהילה

. לגיטימירציף ו, מנהיגות חזקה עם מעורבות אפקטיבית של הקהילה יוצר שלטון מקומי אפקטיבי
והיא , הלגיטימיות נחשבת על ידי רוב בעלי העניין המקומיים כגורם הכרחי בהתנהגות הרשות המקומית

מעורבות קהילתית .   ושקיפות של התהליכים קבלת החלטות הוגנות, עקביות בנהלים, נובעת מחופש המידע
 לגיטימיות לקבלת כאשר הייתה, חזקה בקביעת המדיניות ובשלבי היישום התגלתה ברוב המקרים

  :המסקנות המרכזיות של המחקר הרחב הן.  ההחלטות

  שלטון מקומי מוצלח תלוי במחויבות קולקטיבית של מירב אינטרסים מקומיים
  .ובמעורבותם בשלבים מוקדמים בתהליכי קבלת ההחלטות בדבר המדיניות והתוכניות

  של המנהיגים להגיב מעורבות הקהילה תורמת לשיפור איכות קבלת ההחלטות וליכולת
  .לדרישות ולצרכים המקומיים
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  מעורבות אפקטיבית של הקהילה תורמת להשגת לגיטימיות ולהכרה בסמכותן של החלטות
 .המנהיגות המקומית

  יכול ליצור תנאים ראויים למעורבות – היוצר כללים ונהלים ברורים –עיצוב מוסדי מוצלח 
  . קהילתית מוצלחת

 גם נוכח , לתית תלויה ביצירתם של מבנים מוסדיים  יציביםהמשכיות של מעורבות קהי
  .שינויים פוליטיים וכלכליים

  מקורות חיצוניים או ( כאשר המנהיגים מתרכזים בגיוס משאבים ליוזמות עיקריות
  . המעורבות הקהילתית היא בדרך כלל חלשה או חסרה, )ממשקיעים פרטיים

 אשר משלב מנהיגים שכונתיים , ג מאצילביוזמות מסוימות יש חשיבות לסגנון של מנהי
  .בתהליכי היישום

 מאמץ ומשאבים, יצירה ושמירה של קבוצות עבודה משותפות מחייבות השקעה של זמן. 
 ניסיון ומשאבים בין רשויות מקומיות במדינה מספקת תמריץ למנהיגים , החלפת דעות

  .ויכולה לתת להם לגיטימיות ליצירת שינויים מקומיים

 ציבה ומבוססת של הקהילה תומכת ליציבותה של מדיניות עירונית בנושאים מעורבות י
גם במקרה של שינוי , השונים ויכולה לסייע במניעתם של שינויים רדיקליים במדיניות

  .)Stewart, et. al, 2004, pp.30-32(במנהיגות המקומית
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   וז הנתונים ריכ–ממצאי המחקר : 34נספח 
 

 ממוצעים ברשויות איתנות
 נתניה  ציונה-נס  שוהם

 ממוצע רשות ממוצע רשות ממוצע רשות 
 0.00% 0.00% 0.00% לא ברור

מדיניות כקו  12.50% 7.14% 0.00% בינוני
 מנחה להחלטה

 87.50% 92.86% 100.00% מאוד ברור
 17.50 17.14 16.07 נסיון

 0.96 1.14 1.41  השכלה
 9.11 7.21 6.86  ותק ברשות

כישורי הפרט 
מקבלי (

  )ההחלטות
 
 51.43% 42.14% 9.14% אחוז לא מתאים 

 0.00% 0.00% 0.00% קטן
  גודל: קבוצה 59.82% 64.29% 90.00%  בינוני

 40.18% 35.71% 10.00% גדול
 0.00% 21.43% 85.71% 20%עד 

21%-50% 7.14% 21.43% 27.68% 
הנבחרים פעילות 

ציבור היא ב
 72.32% 57.14% 7.14% + 50% מנתםוא

 0.00% 0.00% 7.14% חלש
-מנהיגות היושב 0.00% 0.00% 28.57% בינוני

 ראש
 100.00% 100.00% 64.29% גבוה

 6.25% 14.29% 7.14% לא ברור
נוהל קבלת  26.79% 35.71% 0.00% בינוני

 החלטות
 66.96% 50.00% 92.86% מאוד ברור

 0.00% 7.14% 7.14% סגור
האווירה /אקליםה 48.21% 14.29% 0.00% משולב

 בקבלת ההחלטות
 51.79% 78.57% 92.86% פתוח
 59.82% 100.00% 100.00% נמוך
 בקבלת לחץ זמן 13.39% 0.00% 0.00% בינוני

 ההחלטות
 26.79% 0.00% 0.00% גבוה
 33.04% 42.86% 17.14% נמוך
 הציבור מעורבות 32.14% 14.29% 21.43% בינוני

 בקבלת ההחלטות
 34.82% 42.86% 61.43% גבוה
 0.00% 7.14% 0.00% נמוך
 12.50% 35.71% 7.14% בינוני

 איסוף הנתונים
ידי הדרג -על

 87.50% 57.14% 92.86% גבוה המקצועי
 87.50% 100.00% 65.71% נמוך
 שקלול חלופות 12.50% 0.00% 17.14% בינוני
 0.00% 0.00% 17.14% גבוה
 92.86% 85.71% 100.00% נמוך
 7.14% 7.14% 0.00% בינוני

פיקוח משרד 
 קבלת הפנים על

 0.00% 7.14% 0.00% גבוה החלטותה
 18.75% 7.14% 0.00% נמוך
 בקרה על ביצוע 0.00% 14.29% 14.29% בינוני

 ההחלטות
 81.25% 78.57% 85.71% גבוה

 7.26 7.43 8.36 מועצה
 0.00 4.93 2.71 הנהלה

  תהליךהערכת 
קבלת ההחלטות 

  )ממוצע(
 6.96 6.43 4.50 מנהלים 
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 ממוצעים ברשויות חלשות
  יהודה-אור   ברק-בני   ציון-מבשרת 

 ממוצע רשות ממוצע רשות ממוצע רשות 
 68.89% 52.78% 62.50% לא ברור

מדיניות כקו  20.00% 19.44% 37.50% בינוני
 מנחה להחלטה

 11.11% 27.78% 0.00% מאוד ברור
 14.14 17.08 16.25 נסיון

 0.89 0.75 1.13  השכלה
 6.65 8.75 7.50  ותק ברשות

כישורי הפרט 
מקבלי (

  )ההחלטות
 
 23.11% 19.72% 30.00% אחוז לא מתאים 

 5.56% 0.00% 0.00% קטן
  גודל: קבוצה 63.33% 58.33% 37.50%  בינוני

 31.11% 41.67% 62.50% גדול
 41.11% 33.33% 6.25% 20%עד 

21%-50% 31.25% 22.22% 5.56% 
הנבחרים פעילות 

ציבור היא ב
 53.33% 44.44% 62.50% + 50% מנתםוא

 11.11% 66.67% 56.25% חלש
-מנהיגות היושב 16.67% 33.33% 43.75% בינוני

 ראש
 72.22% 0.00% 0.00% גבוה

 48.89% 80.56% 50.00% לא ברור
קבלת נוהל  31.11% 19.44% 25.00% בינוני

 החלטות
 20.00% 0.00% 25.00% מאוד ברור

 32.22% 0.00% 37.50% סגור
האווירה /אקליםה 21.11% 8.33% 31.25% משולב

 בקבלת ההחלטות
 46.67% 91.67% 31.25% פתוח
 37.78% 80.56% 50.00% נמוך
 בקבלת לחץ זמן 31.11% 5.56% 18.75% בינוני

 ההחלטות
 31.11% 13.89% 31.25% גבוה
 37.78% 58.33% 6.25% נמוך
 הציבור מעורבות 46.67% 27.78% 6.25% בינוני

 בקבלת ההחלטות
 15.56% 13.89% 87.50% גבוה
 73.33% 44.44% 75.00% נמוך
 26.67% 27.78% 25.00% בינוני

 איסוף הנתונים
ידי הדרג -על

 0.00% 27.78% 0.00% גבוה המקצועי
 84.44% 100.00% 100.00% נמוך
 שקלול חלופות 15.56% 0.00% 0.00% בינוני
 0.00% 0.00% 0.00% גבוה
 80.00% 66.67% 100.00% נמוך
 20.00% 27.78% 0.00% בינוני

פיקוח משרד 
 קבלת הפנים על

 0.00% 5.56% 0.00% גבוה החלטותה
 78.89% 91.67% 75.00% נמוך
 ביצועבקרה על  21.11% 8.33% 25.00% בינוני

 ההחלטות
 0.00% 0.00% 0.00% גבוה

 6.49 5.50 5.44 מועצה
 1.56 2.17 2.00 הנהלה

 תהליך הערכת 
קבלת ההחלטות 

  )ממוצע(
 2.82 4.50 4.31 מנהלים 
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יות חלשות מול איתנותממוצעים ברשו    

 רשויות חלשות רשויות איתנות 
 61.39% 0.00% לא ברור

מדיניות כקו  25.65% 6.55% בינוני
 מנחה להחלטה

 12.96% 93.45% מאוד ברור
 15.82 16.90 סיוןינ

 0.92 1.17  השכלה
 7.63 7.73  ותק ברשות

כישורי הפרט 
מקבלי (

  )ההחלטות
 
 24.28% 34.24% אחוז לא מתאים 

 1.85% 0.00% קטן
  גודל: קבוצה 53.06% 71.37%  בינוני

 45.09% 28.63% גדול
 26.90% 35.71% 20%עד 

21%-50%  18.75% 19.68% 
הנבחרים פעילות 

ציבור היא ב
 53.43% 45.54% + 50% מנתםוא

 44.68% 2.38% חלש
-מנהיגות היושב 31.25% 9.52% בינוני

 ראש
 24.07% 88.10% גבוה

 59.81% 9.23% לא ברור
נוהל קבלת  25.19% 20.83% בינוני

 החלטות
 15.00% 69.94% מאוד ברור

 23.24% 4.76% סגור
האווירה /אקליםה 20.23% 20.83% משולב

 בקבלת ההחלטות
 56.53% 74.40% פתוח
 56.11% 86.61% נמוך
 בקבלת לחץ זמן 18.47% 4.46% בינוני

 ההחלטות
 25.42% 8.93% גבוה
 34.12% 31.01% נמוך
 הציבור מעורבות 26.90% 22.62% בינוני

 בקבלת ההחלטות
 38.98% 46.37% גבוה
 64.26% 2.38% נמוך
 26.48% 18.45% בינוני

 איסוף הנתונים
ידי הדרג -על

 9.26% 79.17% גבוה המקצועי
 94.81% 84.40% נמוך
 שקלול חלופות 5.19% 9.88% בינוני
 0.00% 5.71% גבוה
 82.22% 92.86% נמוך
 15.93% 4.76% בינוני

פיקוח משרד 
 קבלת הפנים על

 1.85% 2.38% גבוה החלטותה
 81.85% 8.63% נמוך
 בקרה על ביצוע 18.15% 9.52% בינוני

 ההחלטות
 0.00% 81.85% גבוה

 5.81 7.68 מועצה
 1.91 2.55 ההנהל

 תהליך הערכת 
קבלת ההחלטות 

  )ממוצע(
 

 3.88 5.96 מנהלים


