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לכבוד
מר מרדכי כהן
מנכ"ל
משרד הפנים
א.נ,.
הנדון :תכנית הממשל האזורי
בפרסום ב TheMarker -מצאת החג ,הבעת תמיכתך ,הבלתי מסוייגת ,בחלוקת
המדינה ל" 20 -אזורים שלטוניים" .מהלך אשר הבאת לפתחם של ראשי הרשויות
בישיבת הנהלה משותפת ,לפני יותר משלשה חודשים ,והתקבל בהתנגדות מוחלטת
ופסילה על הסף ,מקצה לקצה ,מצד ראשי הרשויות.
המשך השיח על המהלך ,במיוחד בתקופה בה השלטון המקומי נושא בנטל העיקרי,
ללא כל סיוע משרדי הממשלה ,הינו מנותק מהמציאות ,בזבזני וחסר תכלית.
נבקש לפנות אליך פעם נוספת על מנת לבטא מקצת מהתנגדותנו הנחרצת למהלך
פסול זה ,שכל תכליתו לייצר בירוקרטיה נוספת ובזבוז משאבים ,תוך שהוא טומן
בחובו ניתוק טוטאלי של השלטון המרכזי מהעשייה הבלתי מתפשרת של השלטון
המקומי וללא כל סיוע משמעותי.
גם בימים אלו ,בתקופת משבר הקורונה ,ניתן להבחין בקלות ,כי הגופים העיקריים
המשפיעים על איכות חיי הת ושבים וסיפוק מהיר של צרכיהם – הם הרשויות
המקומיות!
רק הרשויות המקומיות מסוגלות לבצע את כל פעולות הרווחה ,החברה ,דאגה
לבריאות התושבים ,המשך ניהול התשתיות ודאגה לביטחון האישי ובטיחות כל
מגוון התושבים – חלשים ,כחזקים!
אנו סבורים כי במקום לחפש את הפתרון בצורת ממשל אזורי ,שכבר נכשל בעבר
(תפקוד מחוזות המשרדים) ,מן ראוי ,סוף סוף ,להגשים את תכנית ביזור הסמכויות
לרשויות המקומיות!
העברת סמכויות ביצוע ממשרדי הממשלה ,לרבות ,ממשרד הפנים ,לרשויות
המקומיות הינו צורך השעה ,ולא עיכוב העשייה ,בבירוקרטיות חסרות הגיון ,תוך
אי מתן אמון בסיסי בראשי הרשויות ובשלטון המקומי ,עליו הוא אמון.

רק שחרור סמכויות וצמצום הבירוקרטיה יאפשרו להמשיך ,ואף לשפר ,את השרות
לתושבים שנותנות הרשויות ,ולא שום המצאות של ישויות ערטילאיות ,בשמות
כאלו ואחרים ,כגון ,״הממשל האזורי״ .השלטון המקומי מתנגד ויתנגד ,באופן
מוחלט ,לשתף פעולה עם מהלך בזבזני ולא אחראי.
בכבוד רב,

שי חג'ג'

רון חולדאי

חיים ביבס

ראש מועצה אזורית מרחבים
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

ראש עיריית ת"א-יפו
ויו"ר פורום ה15 -

ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

בני ביטון

ג'בר חמוד

מודר יונס

ראש מועצת סאג'ור
ראש מועצה מקומית ערערה
ראש עיריית דימונה
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר וועד ראשי הרשויות הערביות
סגן יו"ר מש"מ
ויו"ר פורום רשויות דרוזיות וצ'רקסיות
ויו"ר פורום ערי פיתוח

אלי ברדה
ראש עיריית מגדל העמק
ויו"ר האסיפה הכללית

יאיר רביבו
ראש עיריית לוד
סגן יו"ר מש"מ

ויו"ר ועדת פנים

העתק:
חה"כ אריה מכלוף דרעי -שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל
ראשי הרשויות המקומיות
מר שלמה דולברג – מנכ"ל ,מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל ,מרכז המועצות האזוריות
עו"ד איתן אטיה – מנכ"ל ,פורום ה15 -

