לכבוד :ראשי הרשויות המקומיות הערביות ,מהנדסי וגזברי הרשויות

מנגנון הוועדות הגיאוגרפיות

הרשויות המקומיות הערביות סובלות מאפליה חמורה וארוכת שנים בתחום הקרקעות וחלוקת ההכנסות .לפני
כשלוש שנים החל משרד הפנים בתהליך הקמה של שבע וועדות גיאוגרפיות ,אשר דנות בהרחבת גבולות
שיפוט ובחלוקת הכנסות משטחים מניבים .אנו מאמינים כי חוברות אלו ,הסוקרות את תהליך הגשת הבקשה
למשרד הפנים ,יהוו כלי עזר עבורכם ויאפשרו לכם להגיש בקשות טובות יותר עם סיכויי הצלחה גבוהים יותר.
לאורך השנים סבלו הרשויות המקומיות הערביות מחוסר שוויון בחלוקת הקרקעות ובחלוקת המשאבים .כך
בעוד שהאוכלוסייה הערבית המתגוררת בישובים הערביים מהווה כ 15%-מאוכלוסיית המדינה ,שטח השיפוט
של רשויות אלו מהווה  3.4%בלבד משטח המדינה .מצב זה הותיר את הרשויות הערביות להתמודד עם אתגרים
רבים כמו לדוגמא :מחסור בפתרונות דיור לזוגות צעירים ,מחסור במוסדות ציבור ובשטחים ציבוריים פתוחים,
מחסור במוקדי תעסוקה ועוד.
בשנים האחרונות הוקם מנגנון שמהווה פתח לתיקון חלקי של אפליה זו .בעקבות המלצות צוות  120הימים לפתרון
מצוקת הדיור ביישובים הערביים ,הקים משרד הפנים שבע ועדות גיאוגרפיות .מטרתן של ועדות אלו היא לבחון את
המרחב המוניציפאלי עליהן הן מופקדות ולדון במגוון נושאים כמו שינוי תחומי שיפוט של יישובים וחלוקת הכנסות
משטחים מניבי הכנסות .הוועדות ,הכוללות אנשי מקצוע ,מתכנסות באופן שבועי כדי לדון בנושאים אלו .בסיום
עבודתן מגישות הוועדות את המלצותיהן לשר הפנים המקבל את ההחלטה הסופית.
על אף שחלק מההחלטות המתקבלות במסגרת עבודת הוועדות מוכיחות שהוועדות אינן חפות מהיבטים פוליטיים,
אנו מאמינים כי קיומו של מנגנון זה מייצר הזדמנויות עבור הרשויות המקומיות הערביות .מניסיוננו ,ככל שהבקשה
המוגשת למשרד הפנים ולוועדות הגיאוגרפיות טובה ומקצועית יותר ,כך סיכויי ההצלחה של הרשות המגישה את
הבקשה גבוהים יותר.
בחוברות אלו ,המתבססות על ניתוח של עשרות בקשות שהוגשו לוועדות הגיאוגרפיות ועל התייעצות עם מומחים ,סקרנו
את תהליך הגשת הבקשה בהרחבה ופירטנו מה התכנים שחשוב שיכללו בבקשה .אנו מעריכים ששימוש בכלים אלו יעלו
באופן משמעותי את סיכויי ההצלחה שלכם .על מנת למקסם את יעילות החוברות ,אנו ממליצים לשלוח אותן ליועצים
שיעבדו עבורכם על הגשת הבקשה.
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