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 הכל עניין של בניית אמון ושותפות 

שיחה עם השר חילי טרופר על מערכת היחסים שבין השלטון המרכזי 
 למקומי

 
____________________________________________________ 

 מה צריך להיות לדעתך לב הדיון בשאלת היחסים בין שלטון מרכזי לשלטון המקומי?

יש  ל אחד מהצדדים הבנה שלכמתוך הכוחות האלה, שני אמון בין  לב הדיון צריך להיות כיצד בונים

. צריך לצאת מהמשוואה שנמצאת בשורש היחסים בין ולכבד אותם ויש להכיר בהםיתרונות וחסרונות 

והכוחות המקומיים , בשטחאי אפשר לסמוך על מי שש טוענים שבמשרדאלו  – שלטון מרכזי למקומי 

של חוסר אמון ו כאלעל יחסים מי שמשלם את המחיר אנשי המשרד מנותקים מהמציאות. אומרים ש

האזרחים. מרגע שנבנית מערכת של אמון על בסיס הבנת היתרונות והחסרונות של כל צד,  הם

 , וזה חייב להיות לב הדיון.אפשר לבנות פרקטיקה שטובה לכולם

מה אתה, כנציג של הרשות המבצעת, מבקש מהשלטון המקומי כדי שוכל לבצע את התפקיד 

 שלך באופן מיטבי?

כלומר מקור מימון. כמי שהיה פעם בצד של , 'כספומט'רק לא להיות וקר שותפות, מחפש בעיאני 

משאבים לי מגיעה הגישה של "תנו מבין מהיכן הרשות, כמנהל מחלקת החינוך של ירוחם, אני 

. מצד שני ועובדת לעיתים הגישה הזו מוצדקתומספקים ואני כבר אטפל בעצמי בבעיות המקומיות", 

 הצרכים שלההממשלה היא זו שאמורה לקבוע מדיניות, לנהל סדרי עדיפויות, והרשות רואה את 

 סדרי עדיפויותשל רשות תבין גם את האילוצים הכוללים הרוצה ש י. הייתופחות את התמונה הרחבה

 . , ותראה את הממשל לא רק כמקור מימוןהתקציביים

 עמידה בלוחות זמניםיותר על ניהול מקצועי של פרויקטים: יקפידו  רשויותהייתי רוצה שבנוסף 

יש דחיות, כיוון שבסופו של דבר  עם כמה שפחותניהול ללא תירוצים ותוך , בהתחייבויות חוזיותו

אולם השלטון המרכזי, את אמון מבקשות רשויות  לעיתים  . התנהלות כזותושבים שמשלמים על 

מתערבים ולעיתים אפילו  אנחנו דרט או למה שנקבע,הן לא מצליחות לנהל בהתאם לסטנכאשר 

. מנקודת המבט של הרשות זה מטילים קנסותלוקחים בחזרה את ההרשאה שניתנה לרשות לבצע או 

כמי שעובד  ,מהמקום שליאולם  . לתת הארכה ועוד הארכה לפרויקט מדינהלא מובן, כי מה אכפת ל

המשמעות היא , ת והיא לא מנצלת אותו כיאותתקציב לעיר מסויממאושר כאשר עם רשויות רבות, 

את מהרשות לראות את התמונה הרחבה ולא רק  לא קיבלה. זו הכוונה שלי בבקשה אחרת עירש

 .הזווית המקומית

מהצד השני של המטבע, מה אתה והמשרד שאתה מוביל יכולים לעשות אחרת כדי לעבוד טוב 

 יותר עם רשויות מקומיות?

ולאפשר קצת לשחרר , להתרחק

שאולי בניגוד לדעה  .יותר אוטונומיה

רוב מוחלט של ראשי  – רווחת

הרשויות הם אנשים הגונים וישרים 

את צרכי הקהילה  מצויןשמכירים 

ובכלל את זה מחייב אותי  .שלהם

לקצת יותר צניעות השלטון המרכזי 

קרדיט. אני מצפה מעצמי מתן ו

 .לשחרר ולסמוך על ראש הרשות

–ת ברורה בתוך מסגרת חוקי

סמוך יותר, י שיאורהשלטון המרכזי 

 .עבורנואתגר בהחלט זה ו
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לדעתך המדינה צריכה להתערב יותר  היכןהיתה במערכות חינוכיות.  ומרבית הקריירה שלכמי ש

 ?ברשויות פחות, באיזון שבין המטה או משרד החינוך לבין אגפי החינוך היכןו

מנהלי בתי , אוטונומיה לרשויותגברת הראשון, הזה. האותנו בהקשר ה שני עקרונות צריכים להנחות

להחליט ולפעול בשטח צריך לתת לו כמה שיותר קרדיט טוב יש מנהל  כלומר אם. הספר ומורים

 -מהשונות הסוציו . אסור לנו להתעלםלהעמיק יותר את התקצוב הדיפרנציאלי . השני, אוטונומית

זאת כמו לא ידעו לבצע  ןהבחינוך אקונומית בין הרשויות. יש רשויות שאם תיתן להם אוטונומיה 

זה לא אומר שרשות חלשה כלכלית לא יכולה להיות חזקה חינוכית וערכית . שצריך ללא תמיכה

ולהיפך, אולם יש צורך בתקצוב דיפרנציאלי במידה ורוצים לסייע לרשות חלשה כלכלית לממש את 

 נציאל המלא שלה כאשר נותנים לה יותר חופש לפעול. הפוט

גורמים עד תום ולהוסיף תקציבי הורים ו מצות אותהאוטונומיה משרתת בעיקר את החזקים שיודעים ל

הענקת אוטונומיה צריכה לבוא יחד עם הענקת תקצוב  –עסקת חבילה ב אני טוען שמדובר. נוספים

  ילד. לכל ו יותר כסף מהמדינה רשויות מוחלשות יותר יקבל –דיפרנציאלי 

מדינת ישראל צריכה להחליט מה המינימום הנדרש , בהקשר הזה תכנית הלימודיםמבחינת 

. אולם על חורבן המקדשאו העליות,  לא ללמוד על השואה,שלא ניתן יהיה לדוגמא  –מבחינתה 

דגוגיה לתכניות בהכנסת נושאים ופלבחירה של בית הספר או הרשות  גדול מרחב להשאירהמדינה 

 הלימודים.

במהלך מסלול קריירה ממנהל בית  כיצד השתנה אופי המנהיגות שלךסיכום, שאלה אישית. 

ספרית, -אתה רואה את ההבדל בין מנהיגות  ברמה הבית היכן? ספר, לראש מחלקת חינוך ולשר

 המקומית והארצית?

לא משנה ו ,ובד בבד הזכות להוביל אחריותהכובד שהוא  –בסיס המנהיגות . יש דברים שלא השתנו

 אלו נמצאים שם בכל תפקיד.  – באיזה תפקיד אני נמצא

 מנהל בית ספר מכיר את צבע העיניים של התלמידים .מפנים ושמות יםמתרחקככל שעולים בסולם 

על חיי  שניהם משפיעים מאוד ,התפקידיםסוגי אהבתי את שני . , שר רואה בעיקר סטטיסטיקותשלו

ביום . מזכיר לעצמי כשגם שאני מתעסק במדיניות, מאחורי כל מספר יש פנים ושמותואני  אזרחים,

  .לחזור אחורה כנראה ני צריךבין שאשאפסיק לראות אנשים, א

לבעלי תפקידים המגיעים לכנס 'משלטון מרכזי לאחריות מקומית' שיתקיים ב  כמה מילים שלך

 במכללת אורנים? 24.11

ובין ממשלה לרשות הן ר ציבורי לעסקי, שלישי לראשון, דיכוטומיות בין מגזבעולם החדש החלוקות ה

כל צד מביא  רחבה יותר. לגמישות מחשבתיתלשיתופי פעולה,  . אני קוראמיושנות והן אמורפיות

, וטוב שכך. משהו שלאחרים אין. לכל צד יש לשולחן יתרון מסוים וחסרון מסוים וצריך להכיר בהם

 קורים דברים טובים. ממילא  –ואת האגו ונשארים עם העניין עצמו  החלוקותברגע שמזיזים את 

 


