
 מ'הכל או לא כלום' לדינמיקה של שותפות 
שנת עד סוף  רשויות מקומיות 70הודיע שר הפנים מאיר שטרית כי בכוונת הממשלה לאחד  2008בראשית ינואר 

. תוכנית זו גובשה לאחר עבודת מטה ממושכת, הכנה סטטוטורית וכינון ועדת חקירה לאיחוד רשויות 2008
פרויקט איחוד הרשויות הגדול ביותר במדובר היה יעקב אפרתי.  ,מקרקעי ישראלמקומיות בראשות מנהל מינהל 

 שנעשה מאז קום המדינה, הכולל לראשונה גם איחודים של עיריות גדולות כרמת גן וגבעתיים, חולון ובת ים ועוד. 

רב ראשי רשויות תסיסה בקיתה ההסיבה לביטול התוכנית. ל וביטעל שר הפנים הודיע אולם, חודש וחצי לאחר מכן 
על לכן הוא הצטער ובקרב פוליטיקאים בשלטון המקומי. לדברי שטרית, יתרונות התוכנית עדיין עומדים בעינם, ו

 גורמים שתרמו לטרפוד המהלך ממניעים זרים ופוליטיים. 

ממשלתי ביצע ההמשרד  ת נשיאה ירודה של השלטון המרכזי בישראל.יכולשל מופע נוסף הוא ביטול התוכנית 
 החלטה. הלא הצליח ליישם את המשרד אך  ,עבודת הכנה מקיפה שהובילה להחלטה של השר הממונה

הרשויות של  ןכוחמדובר בעליית א סימן למגמה חשובה נוספת במרחב הציבורי הישראלי. וביטול התוכנית ה
תפקוד שלטון המרכזי. הי על ידי עמדות מנהיגות וסמכות בתחומים שבעבר נשלטו באופן בלעד ותתופסשהמקומיות 
של השוטף אך ניתן למצוא מופעים שלה בסיקור  ,נקודת שיא של מגמה זוסימל מלחמת לבנון השנייה בהעיר חיפה 
 המרכזי.ראוהצליחו להכשיל רפורמה מקיפה שהוביל השלטון הרשויות המקומיות המדובר, במקרה  התקשורת.

שמידת היישום של החלטה הגורסת התפיסה נראה כי כיצד בכל זאת ניתן ליישם מדיניות של משרד ממשלתי? 
על רקע חולשת השלטון  מאבדת מהרלוונטיות שלה. ,ההחלטהובנחיצות של מקבל ההחלטות שותו בנחיתלויה רק 
 ישום מדיניות. של רשויות מקומיות, יש צורך לחפש מנגנון חדש ליכוחן עליית לנוכח המרכזי ו

העוסק ' שהינו גוף תכנון ממשלתי חברתי-הכלכלי מוח המרכזי'נוגע לבעבודה שנעשתה במכון ראּות גובשה תפיסה ב
. הערך המוסף של המוח המרכזי הוא היכולת שלו לקדם שותפות בין מגזרי המשק כאשר בעיצוב ותכנון מדיניות

שותפות זו מבוססת על אמון בין המשתתפים איננה רק משאלת לב אלא אמצעי שמקדם משילות. זו שותפות 
וכך  עצב מדיניות עם בעלי הענייןבניית מסגרת קבועה של שותפות מאפשרת לממשלה לוהסכמה על חזון משותף. 

 לזהות את הקשיים הצפויים ולהתמודד עמם בטרם מיושמת המדיניות.

בין נציגי השלטון המקומי. שיח זה יגרום בין הממשלה למקדים לאפשר שיח יוכל שותפות מיסוד מנגנון שמקדם 
לכך שבסיס ההסכמה למדיניות הממשלה יהיה רחב יותר וכי השיקולים שיישקלו בתהליך יבטאו גם את 

 .ם של הרשויות המקומיותהאינטרסי
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