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?על מה נדבר

?"משילות"מהי ✓

?  מהם האתגרים הנצבים בפנינו✓

דרכים אפשריות להתמודדות ✓



משילות 

Governance Governability



יכולת לקיים מערכת  
,  שלטונית תקינה

יכולת לממש מדיניות  
,  שלטונית

יכולת למשול



הובלה ריכוזית  -שלטון•
בלעדית של המגזר  

הציבורי ואחריות לעיצוב  
ולקביעת מדיניות ציבורית

Government

ניהול  -משילות•
ממשקים ושותפויות בין 

בין מגזריות , תחומיות
מגזר  : ורב ממדיות

שלישי  , עסקי, ציבורי
והחברה האזרחית

Governance



הגדרת תפקידים  
פנימה  -ביישוב 

והחוצה

:  הגדרת סמכויות
יישוב  -מועצה 

ניהול יישוב  
יישויותבריבוי 

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור  

ושקיפות
אמון ולגיטימציה

ייצוג היישוב  
במליאה

ניהול עצמי  
וחיזוק  

...ועודהקהילתיות

ניהול ממשקי  
עבודה מועילים



בחירות  

לרשימה  

לנציג הישוב  

במליאה 

על פי חוק 1978-החל מ*

(1975)הבחירה הישירה 

:  הגדרת סמכויות
יישוב  -מועצה 



איזון  המבנה הדו רובדי אמור ליצור "

:  בין שני היבטים מרכזיים של השלטון המקומי

(ההיבט התפקודי)מתן שירותים לתושב של ההיבט

=  (פוליטי-ההיבט הייצוגי)ניהול עצמי דמוקרטישל וההיבט

ייצוג האינטרסים של תושבי המקום כלפי חוץ  

"ושיתופם בתהליכי קבלת החלטות כלפי פנים
(2002, אפלבום)

היישוב הכפרי היחיד: הרובד התחתון

השלטון המקומי במרחב הכפרי בישראל מורכב 
:משני רבדים שלטוניים

המועצה האזורית: הרובד העליון

(  2005)תיקון בצו המועצות * 

(2000)אמרניח ועדת "בעקבות דו

:  הגדרת סמכויות
יישוב  -מועצה 



מועצה 

אזורית

הנהלת  

היישוב

מועצה תושב

אזורית  

הנהלת  

היישוב

תושב

:בעבר

:היום

ברור מחודש של  

תושב-יישוב-יחסי מועצה

:  הגדרת סמכויות
יישוב  -מועצה 



וועד מקומי

מודל 
מודל ריכוזי

ביזורי

ציר הסמכות

מודל 
משולב

מועצה אזורית 

ועד מקומי-ציר הסמכות ביחסי גומלין מועצה

(2006)דגני עופרי 

:  הגדרת סמכויות
יישוב  -מועצה 



אספת האגודה  
הקהילתית

ר"יו

הנהלת האגודה  
הקהילתית

מנהל קהילה

פעילות חברתית  
קהילתית-

רכזי פעילות

ועד מקומי

מזכיר

פעילות  
מוניציפאלית

מנהלים מקצועיים

אספת האגודה  
החקלאית  

ר"יו

הנהלת  
ח"האגש

ח"אגשמנהל 

פעילות עסקית  
וערבות הדדית

ריכוז משק וקהילה

זהות ועדים
זהות פרסונלית 

ר"יו

מליאת המועצה  

האזורית

,  ציבורי/סטטוטורי

לתושבי היישוב
הצטרפות / פרטי

וולונטרית לחברים

הצטרפות / גוף פרטי

וולונטרית לתושבי הקבע

ניהול יישוב  
יישויותבריבוי 

ניהול ממשקי עבודה



ראש הוועד  
ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה  "

...את אחד מחבריו לראש הוועד

ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר  

(צו המועצות.... )בקשר לביצוע תפקידו

פורמלי-תפקיד סטטוטורי

נבחר הציבור  
נציג היישוב כלפי 

פנים וכלפי חוץ  

האסטרטג 
מוביל ומתווה מדיניות  

ותהליכי פיתוח

הנהלת היישוב/ ר הועד"יו
, אחראי לניהול ישיבות הוועד

הכנתן וסיכומן

מתכלל
,  אחראי על הראיה הכוללת

על ניהול הממשקים 

מפקח
אחראי למעקב ובקרה על  

יישום החלטות האספה  

וההנהלה

הגדרת תפקידים  
פנימה -ביישוב 

והחוצה



-מוביל מדיניות 

מבצע מדיניות  

-מנהיג נבחר 

מנהל מקצועי

תושב  : לעיתים

מנהל  -היישוב 

חיצוני

פיתוח טווח ארוך  

ניהול שוטף -

תכלול וניהול  

ניהול -ממשקים 

בתחומי אחריותו

חלוקת עבודה ברורה  

, קשר רציף, ומתואמת

,  תאום ציפיות

התייעצות שוטפת 

הגדרת תפקידים  
פנימה -ביישוב 

והחוצה



עבד כי ימלוך
ראש גדול 

...או

אני ואפסי עוד

ראש קטן פראייר

אני ועוד

ת 
כו

מ
ס

אחריות
2014, ר שי בן יוסף"ד; 2000, ר עמיר לוי"ד

הגדרת תפקידים  
פנימה -ביישוב 

והחוצה



חברי  
מליאה

נבחרים ברשימה  
במקביל לבחירות 
לראשות המועצה

הנציגות  
המוכרת של  

הציבור בתחום  
המועצה

" /  אזור"נציגי 
יישוב

מספר נציגי  
יישוב נקבע לפי  

מדד 

המליאה תהא רשאית לאצול מתפקידיה  "

"  וסמכויותיה לוועד מקומי

ייצוג היישוב  
במליאה



ייצוג גילאי ייצוג מגדרי
,  ממונים

מוכרזים או  
נבחרים

ייצוג היישוב
-קשר נבחרים

בוחרים
ייצוג  

סטאטוסים

את בוחריו ולאפשר  לייצג שלטון מקומי נועד בראש וראשונה 
(.  Phillip, 1996)לתושבים להשפיע על איכות חייהם 

גם בעניינים יום יומיים ולהתנסות  לציבור להכריע יש לאפשר 
(Thompson, 1976" )דמוקרטיה מקומית"ב

ייצוג היישוב  
במליאה



הוועדה לניגוד עניינים במשרד 'מחוות הדעת של 
קיים ניגוד עניינים בין כהונה  עולה כי ' המשפטים

במועצה  , כחבר ועד מקומי לבין כהונה כחבר מליאה
למליאת המועצה  , שכן. שאותו יישוב משתייך אליה

סמכויות ההכרעה והפיקוח בכל הנוגע לענייני הוועדים  
(.  גביית מסים ועוד, תקצוב, אצילת סמכויות)המקומיים 

חבר ועד הנהלה של  הגדרת ניגוד העניינים חלה גם על 
ביישובים בהם  אגודה שיתופית שהינו חבר ועד מקומי 

.  'זהות ועדים'מתקיימת 

ייצוג היישוב  
במליאה



-בעיית גרעון בדמוקרטיה 

פגיעה בייצוגיות  

1950-2013

דמוקרטיה מקומית בישראל( 2015)ורזיןבארי 

-שבתון -2018-ב

59.54%

ייצוג היישוב  
במליאה



7.11.2018

נתונים לא סופיים  , אתר התנועה הקיבוצית, בן צביהילית

ייצוג היישוב  
במליאה



?למה

במועצה ייצוג היישוב להבטיח את •

את הנהגת היישוב בסוגיות הנדונות במועצה  לעדכן•

?מה

,  יכולה לסייע או לתמוךסדר היום של היישוב שהמועצה נושאים על •
שמשפיעים על סדר יומה של המועצה, שמעניינים את כלל היישובים

השפעה על היישוב/שיש להם השלכותסדר יומה של המועצה נושאים על •

?איך

יוזמן לישיבות הוועד המקומי  נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית •
(.  'ג104צו המועצות סעיף )של אותו יישוב 

תקשורת רציפה והעברת מידע דו צדדי  הבניית דפוסי •

ייצוג היישוב  
במליאה



 של החלטותיהם  הלגיטימציהמוסדות השלטון שואבים את

.  י ערכים דמוקרטיים"מהציבור ונבחנים ע

 של השלטון להוביל ולהנהיגערעור הלגיטימציה = העדר אמון .

Vigoda-Gadot, 2008

מנהלים

נבחרים

תושבים-אזרחים

עובדים

לקוחות

אמון ולגיטימציה



?  איך בונים אמון
אמון  

ולגיטימציה



אמון  
ולגיטימציה



Competence =  מסוגלות

האמונה שהארגון מסוגל לבצע את מה שהבטיח

= Dependability  מהימנות

האמונה שהארגון יבצע את מה שהוא אומר שיעשה

Integrity =יושרה

האמונה שהארגון הוגן וצודק

Grunig & Hon, 1999

אמון  
ולגיטימציה



06/08/2018|מלכאאלעד 

אמון  
ולגיטימציה

https://mida.org.il/author/eladmalka/
https://mida.org.il/2018/08/06/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9e%d7%92%d7%9c%d7%94-64-%d7%9e%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%93%d7%95-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95/


(4.9ממוצע )10–0-בסולם מ
אמון  

ולגיטימציה



משבר

תפיסת התנהלות לא תקינה

נפילתם של דמויות  
מפתח

השפעה של 
"תפוח רקוב"

חוסר הזדהות של הציבור 
עם מטרות ההנהגה

תקשורת צינית  

וביקורתית

ריחוק וניכור בין ההנהגה  

לציבור

אמון  
ולגיטימציה



זהות בערכים ובאינטרסים= הדדיות

אלא כיצד אנחנו  " ?מי שולט"לא = יחסי עוצמה מאוזנים 

הימנעות מהפעלת כוח שמחליש את האחר  " ?...יכולים יחד"

=  פיתוח מנגנוני שמירה על אמון הציבור
שמירה על שקיפות והוגנות המעידים על קיום הבטחות  

אמון  
ולגיטימציה



שיתוף בקבלת החלטות, גיבוש מטרות ויעדים משותפים

תקשורת אפקטיבית בעת  , שקיפות ושיתוף במידע
משבר/שינוי

הוקעת מקרים חריגים והכרה  , גבולות ברורים ומוגדרים
והוקרה של עשייה חיובית

להבטיח  )פעולה -הסכם-התחייבות-הצהרה: מיסוד תהליך
(ולקיים או לא להבטיח

נורמות  , מבנה ארגוני יעיל-ברורה, יציבה, מסגרת קבועה
ידועות ומקובלות  

Modeling, תכנון מצבי הצלחה

אמון  
ולגיטימציה



?מהי

הצגת מידע ארגוני באופן פתוח  , Transparency–שקיפות •
לציבורוהנגשתו

לאתר חופש המידע הממשלתי( 1998-ח"התשנ)חוק חופש המידע •

?למה

להעלאת האחריותיות  , מניעת שחיתות": כי זה טוב לדמוקרטיה"•
(accountability) ,בסיס לביטוי חופשי ולהשתתפות   , להגברת אמון
(? למה שקיפות)

?איך

לציבורוהנגשתומידע פירסום•

שימוש מושכל באמצעי התקשורת להעברת מידע לציבור•

המידע לציבורלהנגשתשימוש בזמינות של המדיה הדיגיטאלית •

https://foi.gov.il/
http://webness.co.il/opengov/#/transparent1


כלל הציבור

בעלי  
תפקידים  
ובעלי עניין

ועדות

ההנהלה

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



אזרחים•

מביעי אמון•

שותפים•

בעלי / חברים•
מניות  

לקוחות •

צרכנים•

תושבים•

/  בוחרים•
מצביעים

ממשל  
-מקומי

פוליטי 
(נבחרים)

מנהל  
-מקומי
כלכלי

ספקי / יצרנים)
(שירותים

מנהיגות  
אזרחית

,  מובילי דרך)
(  העצמה

הנהלה 
/ חברתית

דרקטוריון

(מייצגים)

(Vigoda-Gadot et al.,2008; Lowndes &   Sullivan, 2008)

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



:  שיתוף הציבור

כאמצעי או  ✓

?  מטרה

כמהלך טקטי או  ✓

?אסטרטגי

-כאורח חיים ✓

דיאלוג מתמשך  

או מהלך חד  

?  פעמי

שיתוף  
ציבור

תהליך  
-חברתי

קהילתי

תהליך  
קבלת  
החלטות

תהליך שינוי  
או שיפור  

תהליך  
בניית  /גישור

הסכמות

תהליך  
תכנון  

פיזי/ ארגוני

תהליך  
אסטרטגי

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



אשליה של 

השתתפות 

שיתוף   

חוסר 

השתתפות

דרגות שיתוף 

סמלי 

דרגות עוצמה

השתתפות 

אמיתית 
שליטת הציבור

העברת כוח

שותפות

מיקום מחדש

התייעצות  

יידוע

תרפיה

מניפולציה

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



:  מבטיחים שהמידע העובר לציבור•

ממקור אמין✓

מבוסס על מידע עדכני  ✓

,  הקפידו על כתיבה על דף לוגו•

,  טלפון)חתימה שמית וכתובת לפניה 

(  ל"כתובת דוא

רכזו את  , הימנעו מלהציף במידע•

"  רב סרן שמועתי"דו שבועי  / המידע בדף שבועי

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



העברת מידע ליזום ✓

תקופתי לציבור  

תהליכים ליזום✓

משתפים

מעורבות  לעודד✓

תושבים בתהליכים 

קהילתיים ותהליכי  

פיתוח  

לרחשי להיות רגיש ✓

הלב של הציבור 

שיח פתוחלהזמין ו

ולנהל" להגיב"מלהימנע✓

"  פונג-פינג"שיח של 

.  ברשת

בערוצי תקשורת  לכתוב ✓

הפורמליים של היישוב  

ולהזין מידע אמין ומהימן

במקרה של אירוע  ✓

ערוצי  לפתוחתקשורתי 

תקשורת להדברות

את האירוע לנהל✓

ולא להתנהל  התקשורתי 

בתוכו

:  ממשל פתוח
שיתוף הציבור 

ושקיפות



גורמים מקדמיםבולמים/גורמים מעכבים

לוועד ביזור ואצילת סמכויות מהמועצה סמכות נמוכה -רחבה אחריות

חלוקת ,היישוב ומהוועד למנהלים

(  ביישוב ועם המועצה)תפקידים ברורה 

מקצועיות, יכולות ניהול, ידע, חזוןוסטטוטוריקהרגולציה , "בירוקרטיה"

, בניית ממשקים, הבנות, הסכמותריבוי ישויות ביישוב

משותפיםצוותים, דיאלוג שוטף

הפרדת  = עניינים חשש מניגוד

(ביישוב ובמועצה)תפקידים 

הבנה כי  , בנית מנגנוני תאום ושיתוף

ביישוב קטן כולם בעלי עניין

מנגנוני  שימור)שיתוף ועידוד השתתפות (פנימה והחוצה)בעיית ייצוג ואמון 

(דמוקרטיה משתתפת ודיונית

שיח ציבורי, יישוב סכסוכים, מנהיגותאי הסכמות, קונפליקטים,סכסוכים



קישור לסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=xdjB0Kk9V28


!  תודה על ההקשבה



?שאלות

...תובנות

...הארות/ הערות


