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 תקציר

זאת , לרשויות המקומיות בישראלבשנים האחרונות אנו עדים לניסיונות ביזור סמכויות תכנון 

יחד עם זאת . ממשלתית של ביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומיבהמשך למדיניות 

נראה , התכנון והבניה אשר מייצגות מגמות ביזור אלו ולמרות העברתן של מספר רפורמות בתחום

כי הליכי התכנון בישראל עדיין ריכוזיים מאוד בהשוואה עולמית וכי יש קושי רב בביזור סמכויות 

 . התכנון

האם חוסר ההצלחה נובע מבעיות מבניות  .אינם ממומשים ומחקר זה בוחן מדוע הליכי ביזור אל

ם הקיימים או אולי בשל חסמי? בתפישת השלטון המרכזי את השלטון המקומי? בהליך הביזור

, או לפחות לסייע, התנאים שיכולים לאפשרהמחקר בוחן מהם , בנוסף ?ברשויות המקומיות

 .  סמכויות תכנון לרשויות מקומיות של להצלחת  הליכי ביזור בעתיד

במבט המחקר בוחן את יישומן של שתי רפורמת בחוק התכנון והבניה הקשורות להליכי ביזור 

של כל אחד השלטון המקומי תוך ניתוח עמדות ופעולות במבט שני על על השלטון המרכזי ואחד 

על ניתוח טקסטים הקשורים לתהליך הביזור שנלקחו  ההמחקר התבסס תמתודולוגי .מהצדדים

 .ניתוח מקרי בוחן ועוד, ראיונות, סיכומי דיונים, חוות דעת, מפרוטוקולים

, ראשית: בשל מספר סיבותביזור את כישלונם של הליכי ה יםמסקנות המחקר מסבירממצאי ו

יוצר סתירה תפקודית , הליכי ביזוראת גם לבצע  תנדרשש תטורירגול רשותכפל התפקידים של 

הסמכות והאחריות הנובעת  את לקבל ששותאינן מקומיות הרשויות חלק מה, שנית .אינהרנטית

חוסר ובשל אפשריים לסיכונים חשיפה החשש מ בשל, רפורמת הביזור והליכי ההסמכהמ

מצב של חוסר אמון של השלטון מציאות זו מובילה לעיתים ל. ח אדם מתאיםותשתיות ובכב

המרכזי בוועדות המקומיות וביכולתן להתמודד מבחינה מקצועית וניהולית עם הסמכויות אשר 

מאזן הכוחות שבין הדרג הפוליטי לדרג נמצא כי  כמו כן  .יוענקו להן במסגרת הליכי הביזור

וקרטי ברשויות המקומיות הינו גורם בעל השפעה רבה על שיתוף הפעולה עם מהלכי ביזור הביור

הליכי ביזור של פעולות אשר עשויים לסייע ליישומם  סדרת מציע המחקר , לבסוף. סמכויות

כפי שבא ליידי ביטוי ברפורמה להליכי התכנון אשר מקודמת בימים אלו על ידי , סמכויות תכנון

 .ממשלת ישראל
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