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  לתושבהגדרת סל שירותי�  .6

, שה� באחריות� שירותי� ממלכתיי�נחלקי� לשניי�:  �שירותי הרשויות המקומיות לתושבי

ממשלה א� הרשויות המקומיות מספקות אות�, כגו� שירותי חינו� ורווחה; הובפיקוח� של משרדי 

� לה� בדי�, כגוקבעו מספקות לפי החובות והסמכויות שנרשויות המקומיות שה ,שירותי� מוניציפליי�ו

.�  שירותי ניקיו

בתחו� השירות הנית�. באמצעות  העוסקי�ממשלה השירותי� הממלכתיי� זיקה ישירה למשרדי ל

מערכי שירות שוני� ברמה המקומית ובאמצעות הרשות המקומית. ה�  מפעילי� תקציב� משרדי� אלה

ות ורמתו, משתתפי� במימו� השירות שבתחו� אחריות�, ויש לה� חלק מרכזי בקביעת מאפייני השיר

 כ�ה� באמצעות הנחיות וה� באמצעות רגולציה ופיקוח. אופ� המימו� של חלק מהשירותי� הממלכתיי�, ו

לספק לתושבי�, יוצרי� הבדלי� מהותיי� בי� הרשויות  שישהיעדר הגדרה ברורה של סל שירותי� 

   79וברמת�. ניתני�ההמקומיות במגוו� השירותי� 

שעסקו ביחסי השלטו� המקומי והשלטו� המרכזי ובי� היתר ועדות ציבוריות  המכלאור� השני� הוקמו 

בראשות עדה הממלכתית לשלטו� המקומי (והו, �הראשונה שבה. לתושב הגדרת סל שירותי� של בנושא

 ועדה זו קבעה. 273מס' ממשלה ההחלטת  פי*על 1976דצמבר ב 30* הוקמה ב), ז"ל מר משה זנבר

הפרט החשוב להבטחת עצמאות השלטו� המקומי הוא כי "בי� היתר  1981 ניביו שפורסמו ,במסקנותיה

דבר זה מחייב קביעת סל שירותי� תקני, שאת מימונו תבטיח הממשלה והוא יכלול הצד הכספי. 

שיתו- פעולה ע� השלטו� בהקביעה הסופית תהיה בידי הממשלה שירותי חובה ושירותי רשות. 

של אספקת נטיי� ווהרלסל השירותי� ייקבע לא רק לפי גודל היישוב אלא לפי הצרכי�  המקומי.

סוארי ועדת רלוונטיות לעניי� סל השירותי� המוניציפלי ה� שהיו ועדות ציבוריות נוספות  80".השירותי�

 יכדלרשויות המקומיות עסקו באופ� הקצאת מענקי האיזו� תי הוועדות ש .)2000) וועדת גדיש (1993(

מונתה ועדה ציבורית לבחינת סל  2005מינימלית. ביולי  הרמתת לתושביה� שירותי� ביוכלו לש

של היתכנות ה� את הייתה לבחו זו מטרת ועדה. בראשות גד יעקבי ז"ל, השירותי� ברשויות המקומיות

שירותי� בסיסיי� שווי� לכל  תתקביעת סל שירותי� בסיסי וחיוני ברשויות המקומיות שיאפשר ל

� חיוני, את "מינו�" תושבי המדינה. בכתב המינוי התבקשה הוועדה להציע את מרכיביו של סל שירותי

�. בדוח של כל רשותרות מימונו ואת הדר� שבה יותא� למצב את תקציב הסל ומקו ,השירותי� הנכו

יי� מצב המחייב תיקו� והסדרה: מתברר כי קעדה כשנה לאחר מכ�, צוי� ש"ושהגישה הו ,הביניי�

 המליצה הוועדה ".יי� לתושבי� במדינת ישראל ה� ניכרי�מוניציפלההבדלי� ברמת השירותי� ה

ועוד, וכ� מת� כל שירות כללו בו, את תדירות יאת היק- השירותי� שיוכ� � מזערי, לקבוע סל שירותי

  81יי�.משרשות מקומית רשאית לספק ממקורותיה העצ ,לקבוע סל "מורחב"

, זה דוחסוגיית סל השירותי� ברשויות המקומיות. לפי נבחנה  2011*2012 שני�למבקר המדינה  דוחב

קביעת סל שירותי� מוניציפליי� שעל הרשות המקומית להעניק לתושביה, יש בה כדי להגדיר את "

                                                 
79 �מכו� פלורסהיימר  ,הפני� משרד של המיניסטריאלית האחריות הרחבת: ליבה לשירותי שירותי� מסלאליא, * נחו� ב

 .2006 לחקרי מדיניות, ירושלי�

 28), מימוש דוח הוועדה הממלכתית לשלטו� המקומי (דוח זנבר הסביבה בנושא איכותמסקנות ועדת הפני� ו דברי הכנסת, 80
 .2015באפריל  30, כניסה אחרונה: 1984במרס 

 ,14*13עמ' , 2201*1201דוחות על הביקורת בשלטו� המקומי לשני� משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתו�:  81
  2015בפברואר  17כניסה אחרונה: 
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ע� זאת, בדי� הקיי� לא נקבע סל שירותי� מפורט שהרשות  השירותי� הנדרשי� ואת רמת�.

 ,בכל תחו� ותחו� לתתא נקבעה רמת השירותי� המזערית שהיא ל, ו�לתושבי תתל מחויבת המקומית

 ועדות ציבוריות בנושא". המכוא- הוקמו  ,יותר מארבעה עשורי�נושא כבר שמשרד הפני� עוסק ב א-

יות מקומיות רבות סובלות מהידרדרות חדה ומתמשכת רשו"כי  דוחב המדינה עוד קובע מבקר

ובשל היעדר הגדרה מפורטת של שירותי� מזעריי� וקביעת במשאבי� העומדי� לרשות�. בשל כ�, 

מדדי� להערכת השירותי� ברשויות המקומיות, מתושבי� רבי� במדינה נמנעי� שירותי�, חלק� 

  82".ביותרחיוניי�, ואלה הניתני� לה� ה� לעתי� ברמה ירודה 

יניות בנושא סל שירותי� מחייב מד מסמ�ע של משרד הפני� מידהמחקר והפרס� אג-  2013בשנת 

, למדידת שירותי� ברשויות המקומיות יש שלוש מטרות המסמ� מחברי פי*עלבשלטו� המקומי. 

בכספי השימוש  עלה�: שיפור תהליכי עבודה ברשות המקומית; שקיפות מידע לציבור אלה ו ,עיקריות

הגדרת  המעכבי�חסמי�  נסקרי� האמור במסמ�פעולות השלטו� המקומי. ל ש� שלו; רגולציה מסיה

היעדר מידע, היעדר פיקוח אפקטיבי, פערי� בי� חקיקה ואכיפה, היעדר תמריצי�, בעיות � בהסל כזה, ו

� מינימלי הגדרת סל שירותי, מסמ�תקציביות ואיכות ניהול ירודה מצד הרשויות המקומיות. לפי ה

אשר יחייב את הרשויות המקומיות עשויה לחשו� חוליי� חברתיי� כגו� חוסר שוויו�, חוסר 

פריפריה המרכז וההזדמנויות, רמת חיי� ירודה ושסעי� מתרחבי� בי� בני מעמדות שוני�, בי� תושבי 

שירותי� מינימלי . במילי� אחרות, הגדרת סל ולסייע בהתמודדות עמ� –ות ובי� בני דתות ועדות שונ

שירותי� הת רמלבהשוואה בהתמודדות ע� רמת שירותי� נמוכה מדי  משמעותי כלי עזר ותילה העשוי

  83.בחלק מ� הרשויות המקומיות מקבלי� תושבי�ש

  ) למימו� שירותי� ממלכתיי� בשלטו� המקומיmatchingמנגנו� המימו� התוא� (  6.1

. נותנות רשויות הרווחה המקומיותשבמימו� שירותי רווחה אישיי�  מאודנפו0  מצ'ינגככלל, מנגנו� ה

 והשירותי� החברתיי� ידי משרד הרווחה*, בגי� כל הוצאה על כל אחד מהשירותי� המוכרי� עלכיו�

המדינה סכו� מפי כללי תקנו� העבודה הסוציאלית (תע"ס) יוחזר לרשות המקומית * ומאושרי� על

מההוצאה. חשוב לציי� כי א- שרוב  25%*ת המקומית נושאת ב. מכא� שהרשוממנה 75%בשיעור 

ידי המדינה, ספק א� כל הרשויות המקומיות מסוגלות לממ� רבע מעלות שירותי *התקציב ממומ� על

�ה ת. א� הרשות המקומית אינה ממציאה את חלקה, המדינה פטורה מחובנותנות הרווחה האישיי� שה

שזקוקות  יההאוכלוסיקבוצות הנפגעות העיקריות ה� דווקא  כ�כאמור, ו 75%לממ� את יתר הסכו�, 

בסט ומומי דה� הציגו בספר� *אבי ב� 84נמו�. חברתי כלכלילשירותי רווחה אישיי� ביישובי� מאשכול 

ההוצאה בפועל למטופל של משרד  על) נתוני� 2009"הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות" (

ככל מקומיות. הממצאי� הראו כי הרשויות הכלכלי של *רתידירוג החבהלפי  2005הרווחה בשנת 

                                                 
  �.ש 82
 17, כניסה אחרונה: סל שירותי� מחייב ברשויות המקומיותשלטו� מקומי, אג- מחקר ומידע, ל המינהל – הפני� משרד 83

  .2015בפברואר 
 21, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הרווחה האישיי� בישראלזכויות חברתיות ושירותי , שירי ספקטור ב� ארימתו�:  84

 . 2010באוקטובר 
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ה דולגכלכלית של הרשות המקומית גבוהה יותר, כ# ההוצאה הממוצעת למטופל "רמה החברתיתהש

בי� שיעור והמליצו לצמצ� את ההתניה בי� ההקצאה הממשלתית לרווחה הספר מחברי  85יותר.

ההשתתפות של היישוב יהיה דיפרנציאלי (כלומר ההשתתפות של הרשות המקומית, ולקבוע כי שיעור 

 תוא�ר מדרג בשיעורי המימו� הומלצה ליצהה 86כלכלית גבוהה יותר).*ככל שרמתו החברתיתגדל י

לחמה בעוני בישראל למ הוועדה דוחג� ב באה לידי ביטויהנדרש מרשויות בהתא� למעמד� הכלכלי 

   2014.87יוני ב שפורס� אלאלו-)(ועדת 

*ת� צו עליי לבג"0 כי פורו� מנהלי מחלקות לשירותי� חברתיי� באוכלוסייה הערבית עתר 2012בשנת 

משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� לנמק "מדוע לא תשונה שיטת לתנאי המורה למשרד האוצר ו

המימו� התוא� של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות בישראל... [ו]ייקבע הסדר תקצוב אשר יתווה 

מדדי� של חוס�  פי*עלות של הרשויות המקומיות במימו� שירותי הרווחה שבתחומ� מדרג השתתפ

 נמצאת כלכלי שבו הרשות* תשובת המדינה הייתה שאי� מתא� בי� האשכול החברתי 88כלכלי".*חברתי

אקונומי נמו� מנצלות באופ� מלא או *סוציו עמדוכי רשויות במ ,בי� שיעורי ניצול תקציבי הרווחה שלהו

ת המימו� טכי "ישנ� שירותי רווחה שבה� שי א את תקציב�. עוד צוי� בהתייחסות המדינהכמעט מל

"שיטת מימו� שירותי הרווחה ברשויות המקומיות היא  ,שונה", אול� לפי תשובת פרקליטות המדינה

שיטה של מימו� תוא� אחיד היא החלטה סבירה ועניינית,  פי*עלעניי� שבמדיניות וההחלטה לפעול 

 תו�" נמחקה העתירה 89,מתערב במדיניותאינו כי הוא  משהעיר בג"0 לעותרי�פוגעת בשוויו�". שאינה 

  90."המשפט א� יתבררו עובדות חדשות*לחזור ולפנות לבית ...שמירת זכות� של העותרי�

   

                                                 
, ירושלי�: המכו� הישראלי לדמוקרטיה, הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיותדה� (עורכי�), מומי ב� בסט ואבי  85

2009. 

 .%25המחברי� ממליצי� ג� על שיעור השתתפות מרבי שלא יעלה על  .ש� 86

 .2015בפברואר  17כניסה אחרונה:  ,2014, יוני למלחמה בעוני בישראל הוועדה דוח 87
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  ומדינה נגד משרד האוצר ומשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�.הרפורמי לדת 

 .2015בפברואר  24עו"ד רותי כרמי, ב"כ העותרי�, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, שיחה טלפונית,  89

 .2015באפריל  30, כניסה אחרונה: 2013בדצמבר  11 די�,*, תיק פסק6853/12בג"0  המשפט העליו�,*בית 90


