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כבר
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וזים
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לא

צריכות

״אח גדול״
משרדי הממשלה בטי־
$TS1$בטיפולן$TS1$

$DN2$מתקיימת $DN2$כל אבחנהבעניין מצרהשלטון המרכזי.
קיימת
בקריאה
הבכסת
אישרה
באחרונה
הפרוצדורלי על
העומס
£+
$TS1$להתמקד$TS1$
לה־
ולהפנות זמן ומשאבים כדי
$DN2$בטיפולן $DN2$ברשויות,
בארה״במקבלות רשויות איתנות סמכויות פולן
"" שכייה ושלישית תיקוןלפקודת העי־
$TS1$העיריות$TS1$,
לסיוע .כדי לאפשר
$DN2$להתמקד $DN2$ברשויות הזקוקות
תמקד
$Dהעיריות $DN2$,המבוכה חוק עיריות איתכות .ההצעה ניהול נרחבות המכונות
ריות,
self-Government
בלומברג ,ראשעירייתניו יורק גרילה ,העצמה והתפתחותלרשויותמוחלשות,
$TS1$העצמיcities $TS1$מייקל
מבקשתלהרחיב את סמכויותהכיהול הע־
צריךלמצוא פתרון מיידי
המתמקדות ברמה לשעבר ,הוא דוגמה מובהקת למי שניצל את
$DNהעצמי $DN2$של רשויות מקומיות
צמי
לגירעונות העמוקים
שבהן נמצאות הרשויות .הממשלה תוכל לה־
$TS1$להתמקד$TS1$
גבוהה ומאוםייכות באיתכותבלבליתומיכהל
סמכויותיו כראש עיר כדי להפוך את העיר
$DN2$להתמקד $DN2$בהגדלת מענקי האיזוןלרשויות שאינן
תמקד
על פניה .הענקת סמכויות נרחבות נהוגה גם
קריטריונים ברורים ומחייבים.
תקין ,על
יוכלולב־
$TS1$לבחון$TS1$
ובמקביל רשויות איתנות
אירו־
$TS1$אירופי$TS1$,
האיחוד
כמו
אחרות,
מפותחות
במדינות
בקריט־
$TS1$בקריטריונים$TS1$
פי
עצמאיות,
על
ההצעה ,עיריות שיעמדו
$DN2$לבחון $DN2$את הכנסותיהןולהפריש שיעור מסוים מסך
חון
$DN2$אירופי $DN2$,יפן קנדה,אוסטרליה ומדינות סקנדינוויה
פי,
בקריטריונים $DN2$מחמירים יוכרזוכ״עיריות איתנות״,
ריונים
הכנסותיהםמנדל״ןלרשויות הנמצאות בגי־
$TS1$בגירעונות$TS1$.
בפורמטים דומים לארה״ב ומכוח הצטרפותן
ובכך יהיו פטורות מפיקוח של משרר הפנים
$DN2$בגירעונות $DN2$.מן הראוי יהיה להקים לשם כך צוות
בשורה שלעניינים שכיום נררש בהם אישור לאמנה
הבינלאומית של האו״םלשלטון מקומי רעונות.
עצמאי מ1996 -
של השר ,כמו פטור מצורך באישור
משותף לשלטון המקומי ולממשלה שיעסוק
לביצוע
במציאת הפתרונות
הפופוליסטי בגנות רשויות
בניגוד לשיח
עסקות מקרקעין ,פטור מצורך באישורי תק-
לעניין.
רשות מקומית עצמאית ואיתנה היא איפוא
ציב ופטור מצורך באישור למחיקת חובות והעומדים בראשן ,יש רשויותשניהול תקציבן
שאיפתה של כל מערכת שלטון תקנית .חוק
לרשות המקומית.
עודיילמד במשרדי האוצר ומיומנויותהביצוע
לעיריות שיש בכוחן
מאפשר
עיריות איתנות
שלהן עוד ידוברו במסדרונות משרד הפנים.
לפני יותר מ 70 -שנה נחקק בישראל חוק
עירייה חזקה ויציבה בעלת מינהל תקין לצמוח ומהווה תמריץ
העיריות המנדטורי ,המעגן את כינונה של
לרשויות שאינן עצמאיות
$TS1$המרכזי $TS1$.לפעולולהשיג עמידה בקריטריונים הנדרשים
אינה זקוקה לאחהגדול בדמותהשלטון המר־
פעילותה וסמכויותיה.
העירייה ומסדיר את
להכרה בהן כרשויות איתנות .כך ,הרשויות
$DN2$המרכזי$DN2$.להפך ,יחסים מסוג זה יוצרים יחסי תלות
המנדט הבריטי סיים אתפועלו בנובמבר כזי.
שאינם בריאים בין הרשות המקומיתלממשלה,
 1947אבל הותיר את המדינה שרויה בנבכי
יהפכו במרוצת הזמןלמנגנון תקין עצמאי
המהווה אתהזרועהביצועית של הממשלה ומ־
$TS1$ומשמש$TS1$
ומותירים רשויות מקומיות רבות ללא הסמ־
$TS1$הסמכויות$TS1$
הביורוקרטיה הישנה .בין הרשויות המקומיות
לפניות עבור כל תושב.
שמש
$DN2$הסמכויות $DN2$ומרחבהניהול הנדרש כדילדאוג לר־
$TS1$לרווחת$TS1$
כויות
המתבטאת בשלל הת־
$TS1$התחומים$TS1$
בישראל ניכרת שונות
$DN2$ומשמש $DN2$מענה
הכותב הוא יו״ר מרכז השלטון המקומי
$DN2$לרווחת $DN2$תושביהן.
ווחת
המוניציפליים שעמם נדרשת כל רשות
חומים
$DNהתחומים$DN2$
מאפשר להקל את
חוק העיריות האיתנות
ורשותלהתמודד ,אך על אף השוני לא מת־
$TS1$מתקיימת$TS1$
וראשעירייתמודיעין מבבימ רעות

