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 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 לשכת המנהל הכללי

 פ"אתשתמוז ב ב"י
 2021ביוני  22

 לכבוד

 רו"ח תומר ביטון, גזבר עיריית באר שבע

 ר איגוד הגזברים ברשויות המקומיותיו"
 

 שלום רב,
 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה ויו"ר הוועדה סיום תפקידי כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר  :הנדון
 לתשתיות לאומיות

 

יה ויו"ר הוועדה לקראת סיום תפקידי כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובני

, עם כניסתה לתפקיד, על כך לשרת הפנים הנכנסת איילת שקד לאחר שהודעתיו לתשתיות לאומיות

שו, על עשייתכם המקצועית ות המקומיות ולך, העומד בראאבקש להודות לאיגוד הגזברים ברשוי

אחראי של תקציבי הרשויות המקומיות ואספקת שירותים מוניציפאליים שקוף ו והחשובה בניהול

 המהותית כל כך לחיי התושבים. איכותיים,

 י כמנכ"ל משרד הפנים, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה ויו"ר הוועדהפקידבקרוב אסיים את ת

מלאות  וחצי שנים 4 לתשתיות לאומיות, לאחר שמוניתי בידי השר לשעבר אריה מכלוף דרעי. בתום

, אני מביט לאחור שנים כמנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד 5בעשייה כמנכ"ל המשרד ולאחר 

 וגאה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי למלא תפקידים אלו.

האזוריים, הועדות הגאוגרפיות לשינוי גבולות את הקמת האשכולות  מנו, קידיבמהלך עבודת

בראשות  עמדתי וחלוקת הכנסות, את הרפורמה ברישוי עסקים ותוכנית הצוערים לשלטון מקומי וכן

אני סבור שפעלתי הצוות לקידום רעיון האזוריות והעברת סמכויות מהממשלה לשלטון המקומי. 

מענקי המשרד לשלטון להרחיב ולהגדיל את  בשיתוף עם ראשי הרשויות ככל שביכולתנו בכדי

  .כלל הרשויות המקומיות בישראל הניתנים לתושבי המוניציפאליים המקומי לצורך טיוב השירותים

לי אני מסיים את תפקידי בסיפוק רב לאחר שנים רבות בהן פעלתי לחיזוק השלטון המקומי. אין 

סייעות כבר כיום להרחבת השירותים משקידמנו בשיתוף עם ראשי הרשויות, ספק כי הרפורמות 

לתושבי ישראל. צמצמנו פערים בין פריפריה למרכז והרחבנו את חלוקת המשאבים הצודקת בין 

 הרשויות השונות.

בתום כמעט עשור במשרד הפנים, ברצוני להודות לכם על עבודתכם המסורה, על תמיכתכם 

ברשויות המקומיות, שקודמו במשרד המקצועית והירתמותכם ליישום רפורמות ופרויקטים שונים 

  בשנים האחרונות, למען השלטון המקומי בישראל.

 בברכה,

 י כהןמרדכ

 המנהל הכללי
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 ים:העתק

 מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי 

 האזוריותמר איציק אשכנזי, מנכ"ל מרכז המועצות 

 מר איתי חוטר, סמנכ"ל כלכלה במרכז השלטון המקומי

 

 


