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מוניטור מקומי – ריכוז מקורות מידע
במסגרת המעקב אחר יישום מדיניות ברמת השלטון המקומי ,תוכלו למצוא מידע באתרים הבאים
אודות פעילות שנעשית ברשויות המקומיות:


אתר משרד הפנים .מידע אודות מכרזים ,חוזרי מנכ"ל ,חקיקה והודעות לעיתונות שמוציא המשרד
האחראי על הרשויות המקומיות .בתוך משרד הפנים ,הגורם המקצועי הממונה על הרשויות
המקומיות הוא המינהל לשלטון מקומי ,העוסק במגוון נושאים .כמו כן ,למשרד הפנים ישנו אתר
בשם תכנון זמין בו ניתן למצוא מידע ספציפי לגבי תוכניות וישויות תכנוניות ואתר בשם שער
המידע לרישוי ובניה של מנהל התכנון.



באתר הרשות המקומית הרלוונטית .ישנם אתרים הכוללים מידע רב אודות פעילות הרשות ,בין אם
בהודעות ממחלקת הדוברות ,ניוזלטר חודשי או פרוטוקולים של ישיבות מועצה.



אתרים של חברות עירוניות ,המוציאות לפועל את מדיניות הרשות המקומית.



מרכז השלטון המקומי .גוף המאגד את הרשויות המקומיות בישראל ופועל על מנת לקדמן ולייצגן
מול הכנסת והממשלה .ניתן למצוא פעילויות במגוון נושאים :סביבה ,דיור ,חינוך ,ביטחון ועוד.



מרכז המועצות האזוריות .עמותה ארצית של המועצות האזוריות בארץ .פועל במגוון תחומי החיים,
ומתמקד בנושאים של קיימות ,חקלאות וקהילה.



המכון לשלטון מקומי ביה"ס למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב .מגוון פרסומים ומחקרים
בנושא השלטון המקומי בישראל.



המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית ,מרכז פרסומים ומחקרים גם כן.



מרכז אינג'אז .עמותה הפועלת לקידום הרשויות הערביות בישראל .ניתן למצוא מידע אודות
פרויקטים ברשויות ספציפיות ופרסומים ומאמרים .האתר פועל בעברית וערבית.



פורום ה .15-פורום המאגד את  15הערים הגדולות בארץ :אשדוד ,ב"ש ,גבעתיים ,הרצליה ,חדרה,
חולון ,חיפה ,כ"ס ,נתניה ,פתח-תקווה ,ראשל"צ ,ר"ג ,רחובות ,רעננה ,ת"א-יפו .הפורום עוסק רבות
בנושאים של קיימות ,אך גם בחינוך ,תשתיות עירוניות ותכנון ובניה.



רשויות .הפורטל הישראלי לרשויות מקומיות .פורטל המשלב מידע חדש ועדכני לתפעול מערך
השלטון המקומי.



התקציב המקומי הפתוח אתר המפרט את תקציבן של רשויות מקומיות בישראל .נכון להיום כולל
האתר רק חמש רשויות :חורה ,גוש עציון ,כפר שמריהו ,תל אביב-יפו .בעתיד יצורפו רשויות
נוספות .האתר כולל דברי הסבר על קריאת תקציב של רשות מקומית.



האגודה לצדק חלוקתי מרכזת מידע תיאורטי ומשפטי בנושא שטחי שיפוט.



באתר רשות מקרקעי ישראל ניתן למצוא פרסומים של החלטות מועצה ,במקרים רבים הן נוגעות
לרשויות המקומיות.

המרכז הישראלי להעצמת האזרח (ע"ר)
רח' גורג' וייז  ,40ת.ד.39080 .
תל-אביב  61390ישראל.
טלפון 03-6438979 :פקס03-6439438 :
C E C I
www.ceci.org.il/heb


CITIZENS’ EMPOWERMENT CENTER IN ISRAEL

40 George Wise St. P.O. Box 39080.
Tel Aviv 61390. Israel.
Tel: 972-3-6438979 Fax: 972-3-6439438

www.ceci.org.il

מדל"ן  .אתר המרכז מידע רב וספציפי לגבי רשויות מקומיות ואף שכונות בתוך ערים ברחבי הארץ.
האתר מרכז מידע של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,וועדת הבחירות המרכזית ,חוות
דעת של גולשים ,נתוני נדל"ן ,תוצאות מיצ"ב ועוד .ניתן למצוא בו מידע על נושאים שקושרים לדיור
וחינוך.



סביבתי .אתר המרכז מידע ממספר אירגוני סביבה ,בו ניתן למצוא מידע על גבי מפת מדינת ישראל
על  70שכבות מידע סביבתי ,החל ממיקומי אנטנות ,דרך אתר מחזור וכלה בגינות קהילתיות.



שקיפות בינ"ל-ישראל  -מדד השקיפות ברשויות המקומיות .מדד הבוחן את מידת השקיפות
ברשויות המקומיות בארץ.



מכון שחרית .עמותה הפועלת לקידום הפוליטיקה המקומית בישראל .המכון משלב בין פיתוח ידע
בנושא הקהילות השונות בישראל לבין עבודת שטח ,מול תושבים ברשויות מקומיות.



מפעם (משרד הפנים)  -מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי :הרשויות המקומיות ,בעלי
תפקידים ,עבודת הוועדות ועוד.



הלמ"ס .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .מידע סטטיסטי אמין על הרשויות המקומיות.



פורטל חדשות מקומית .ניתן לבצע חיפוש על פי אזורים בארץ.



דין מקומי .אתר המרכז מידע אודות רשויות מקומיות .בעל אופי משפטי .ניתן למצוא בו חקיקה
רלוונטית בתחום ,הסבר על מושגי יסוד מהעולם המוניציפאלי ,הנחיות של היועמ"ש ועוד.



אנו .האתר מהווה תשתית למגוון של מאבקים חברתיים ,ביניהם גם מאבקים בספרה
המוניציפאלית.



איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות .מרכז מידע כלכלי ומשפטי על תאגידים עירוניים.



תב"ע פתוחה מבית הסדנא לידע ציבורי .מאפשר גישה קלה לנתוני תוכניות בנין עיר של רשויות
עירוניות שונות

