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 תקציר

עבודה זו בחנה את השפעת הפיקוח והמענקים הכספיים של משרד הפנים על ביצועיהן 

המתודולוגיה בה . 6002-ל 6002בין השנים , הפיננסיים של הרשויות המקומיות בישראל

הבוחנת שינויים קצרי , First Difference  -השתמשתי לצורך בדיקה זו היתה שיטת ה

והן בתחום ( מענקי כיסוי גירעון ומענקים אחרים, ןמענק איזו)טווח הן בתחום המענקים 

הוצאות וגירעון , הכנסות עצמיות)הביצועים התקציביים ששימשו כמשתנים מוסברים 

נבחן גם מודל חלקי שהשווה , שבחן את כלל הרשויות המקומיות, לכל מודל מלא(. שוטף

משבר "להגדירו כ שרר בהן מצב שניתן, 6002רק בין רשויות מקומיות שנכון לסוף שנת 

  ".פיננסי

 

 :ממצאי העבודה העיקריים שנתגלו הינם

בתחומי ההכנסות  מובהקת( רשות יהודית או לא יהודית)השפעתו של המגזר האתני  .א

 .אולם אינה רלוונטית לשינויים בגירעון השוטף שלה, של הרשות המקומית וההוצאות

עם הכנסותיה ( ב המקריםגדולה מיחידתי ברו)השפעתם של המענקים מתואמת חיובי  .ב

לא נמצא קשר מובהק בין שינוי במענקים לשינוי בהוצאות . העצמיות של הרשות

, פרט למענקים אחרים שאינם מענק איזון או הבראה)הרשות או בגירעון השוטף שלה 

 (.אשר נמצאו כבעלי מתאם חיובי עם השינוי בגירעון

במודל ₪  612ל הרשות הינה השפעתו של חשב מלווה על השינוי בגירעון השוטף ש .ג

מחישוב גס שבוצע לפי נתונים אלו עולה כי חשב מלווה . במודל החלקי₪  122-המלא ו

 .גירעון השוטף ברשות המקומיתמהח לשנה "מלש 2-מפחית כ
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 1מבוא -1פרק 

 

. על הקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בישראל בפרט ובעולם בכלל נכתברבות 

הן , ת בעולם בהן השלטון המקומי הינו הגורם המשפיע ביותר על חיי האזרחישנן מדינו

מס , בהיבט של אספקת שירותים והן בהיבט של גביית מיסים כגון מס הכנסה מקומי

ישנן לעומת זאת מדינות בהן השלטון המרכזי (. לדוגמא צפון אירופהו ב"ארה)רכוש ועוד 

הרשויות המקומיות עצמן כאשר  ,פיע ביותרוהוא הגורם המש, אינו מבזר את סמכויותיו

אינדונזיה , רוסיה)עד כדי גביית המיסים המקומיים על ידי השלטון המרכזי , חלשות יותר

לכל שיטה יתרונותיה (. 00-ואף חלק ממדינות מערב אירופה עד תחילת שנות ה

ה או אולם ברור כי השלטון המקומי הינו בסופו של דבר זרוע ארוכ, וחסרונותיה שלה

מכאן עולה כי שאלת  .2להפעיל ריבונות זהובלעדיו יתקשה , קצרה של השלטון המרכזי

יציבותו הפיננסית ותפקודו של השלטון המקומי הינה שאלה מכרעת באשר לרמת הרווחה 

 .של תושבי המדינה

 

ביניהם  ,השלטון המרכזי בישראל משמש כרגולטור כלפי השלטון המקומי במספר היבטים

פיקוח על , הסדרת הגבולות המוניציפאליים של הרשות, ציבי על פעולות הרשותפיקוח תק

ייצוג  -פיקוח על תחום המים וככלל, פיקוח על נושא החירום וההצלה, מוסדות התכנון
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אשר סייע בידי , ל משרד הפנים"עוזר מנכ -מר רן איזנברג. ר אנשים שסייעו בידי בהכנת עבודה זוברצוני להודות למספ 

אשר , המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים -אתי הראלי' גב, באיסוף נתונים תקציביים ובידע רב בנוגע לשלטון המקומי

דוקטורנט לכלכלה  -ות ולמר יניב ריינגוורץסייעה בידי באיסוף נתונים על עבודת החשבים המלווים והוועדות הממונ

שימשתי  2002-ו 2002עוד אציין כי בשנים . אשר סייע בידי בהכנת המודל האקונומטרי ובניתוחו, באוניברסיטה העברית

 .ל משרד הפנים"כעוזר מנכ
2

אחת . י והמקומיהמחקר מפרט על סוגי  הקשרים בין השלטון המרכז. Mikessel (2003) : ראה מחקר מקיף בנושא זה 

ולא , היא כי ממשל מקומי ייטיב לגבות מיסים מקומיים מן האוכלוסייה ,הטענות המצדדות בביזור סמכויות העולה ממאמר זה

שכן קל יותר לראות לאן מיועדים כספי המיסים כאשר הגבייה , יגביר את אמון הציבור במערכת הפוליטית, פחות חשוב מכך

מופיעות רפורמות שנעשו ביחסי   Wollman (2004)במחקרו של  .נעשות ברשות המקומיתעצמן הוצאת הכספים ופעולת 

לכיוון של ביזור סמכויות  לצעודעולה כי רוב המדינות ניסו מהמחקר . העשורים האחרונים שלושתמרכזי לאורך -שלטון מקומי

ר לקחת מידי השלטון המקומי את 'בו ניסה שלטונה של תאצ  ,אנגליה מופיעה כמקרה ייחודי יחסית)לשלטון המקומי 

שסקר את הנושא בישראל עולה הטענה כי ישראל  (3002)רזין ממחקרו של (. יות ממשלתיותוסמכויותיו ולחלקן לסוכנ

 ממחקר זה לגבי ישראלאחת הבעיות  שעולות . מבחינת יחסי ביזור אל מול ריכוז מבין מדינות העולם" מרכז המפה"נמצאת ב

סוגייה  .הרי שהאחריות מוטלת על השלטון המרכזי, סמכות נמצא בפועל בידי הרשויות המקומיותהיא שבעוד שחלק מה

היא האם ביזור תפקידי הממשל המרכזי מביא בפועל להקטנת הוצאות  Oates (1985)מעניינת שעולה בהקשר זה אצל 

מסקנתו . בסך הכל להגדלת ההוצאותאו ש"( Leviathan: "הממשל המרכזי המנופח כביכול מכונה בספרות זו בשם)הממשלה 

אם כי מצב זה עשוי להעלות את הרווחה , ולעתים אף להיפך, היא אין קשר בין ביזור סמכויות להקטנת גודלה של הממשלה

שכן הרשות , טוב יותר בהעדפות הצרכנים" לפגוע"זאת משום שחלוקת הכספים על ידי הרשות המקומית אמורה . הכללית

 .הם יותר מהממשל המרכזיהמקומית קרובה אלי
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ואף בפני גופים פרטיים  ,האינטרסים של רשויות מקומיות בפני משרדי ממשלה אחרים

 3.במשק

זרוע ארוכה של הממשלה באספקת שירותים משמשת הרשות המקומית כ, מצד שני

אלא דווקא בעלי אופי , מוניציפאליים באופייםרק מדובר בשירותים שאינם . םלתושבי

עמדה השתתפות  6002בשנת , כך למשל. ('וכו קליטה, רווחה, חינוך) יםהשפעה כלל ארציו

תקציב מ 62%-או כ₪ מיליארד  8..2-משרדי הממשלה בתקציב הרשויות המקומיות על כ

תקציב זה אינו כולל את מענקי משרד הפנים לרשויות )הכנסות הרשויות המקומיות 

   4(.אלא רק השתתפות משרדי ממשלה בתקציב הרשות, המקומיות

 

תמריץ למנהלי השלטון עשוי להיווצר הרי ש ,בו הממשלה מחוייבת לשלטון המקומיבמצב 

הינו בעייתי מכיוון שהוא מהווה  זה מצב. להתייחס לגירעון כאמצעי מימון נוסף, המקומי

מקומית יש הרשות מכאן שמבחינה כלכלית לראש ה. 5"תופעת הטרמפיסט" למעשה את

כי מי שישלמו יהיה כלל הציבור ולא רק משלמי  וביודע, אינטרס ליצור גירעוןלעתים 

 6.בעוד שאת הצריכה הציבורית המקומית רק תושבי הרשות צורכים, המיסים המקומיים

 

התקיים מספר צריכים לבו רשות מקומית הינה גירעונית ל מנת להגיע למצב שכזה ע

בהיבט של הבהרה , מחויבות גבוהה בין השלטון המרכזי למקומיהראשון הינו . תנאים

התנאי השני . לשוק כי השלטון המרכזי ערב בצורה כזו או אחרת לחובות השלטון המקומי

שני  בהתקיים. כספים בצורה פשוטה יחסית הוא שיש לרשות המקומית אפשרות ללוות

על מענקים של הרשות המקומית כולל הסתמכות גדולה יחסית )התנאים הללו 
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הנוגעות לרשויות מקומיות ועשויות להטיל עליהן עלויות , וודאי הצעות חוק פרטיות, כמעט כל הצעת חוק ממשלתית 

כמעט בכל " זוכות( "'איסוף פסולת בניין על ידי הרשות וכו, הוספת פקחים עירוניים למניעת עישון במסעדות)כלכליות נוספות 

במספר מקרים אף נראה כי , בנוסף. דבר שמביא במספר רב של מקרים לדחייתן, של שר הפנים המקרים להתנגדותו

כאשר המשרד על גורמיו השונים , התייחסותן של רשויות מקומיות מסוימות למשרד הפנים הינה התייחסות פטריארכלית

הסכסוך בין מרכז , לדוגמא)פרטיים חלקם ממשלתיים וחלקם , משמש כמעין מגשר או מפשר בין הרשות לבין גורמים שונים

ל משרד הפנים שימש כמפשר בין הצדדים או התערבותו של משרד "אשר מנכ, ור'הטניס בישראל למועצה המקומית סאג

 (.הפנים אל מול משרד הקליטה בבקשה להגדלת תקציב הקליטה המועבר למועצה המקומית מצפה רמון
4

 2002, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים, מיותרשויות מקו -ח נתונים כספיים מבוקרים"דו 
5

, אשר טוענים במחקרם לגבי רשויות מקומיות באיטליה, Levaggi & Zanola (2003)או  Rodden (2003) ראה למשל

לאחר שביצעו קודם כל פריצה של יעד הגירעון והעברת הוצאות ציבוריות , נטו רק בשלב הסופי לשנות את המיסוי, כי אלו

 (. הפרטה)ת לפרטיו
6

היא תיאלץ גם להציג מקורות מימון עצמיים , כי כאשר רשות מקומית נכנסת לתכנית הבראה, יש עם זאת לקחת בחשבון 

המשמעות היא כי גם תושבי הרשות בעתיד יאלצו לכסות לפחות על חלק מן הגירעון הלא מוסדר שיוצר . לכיסוי גירעונות עבר

 .ראש רשות בהווה
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או שתושבי , אחרת. תהיה נטייה של רשויות מקומיות לצבור גירעונות כבדים, (ממשלתיים

 באין)ר בעתיד הרשות יבינו שרמת ההוצאות הגבוהה בהווה תגרום לנטל מיסים כבד יות

משל המרכזי לא יאפשר לרשות המקומית לקבל אשראי מתוך הבנה או שהמ( מי שיכסהו

היבט נוסף שיש לציינו כמשלים הינו יכולתה של . כי הוא זה שיצטרך לשלמו בעתיד

בטרם )ובכך לאפשר את המשך ההוצאה הקודמת , הרשות לקבוע את יעדי המיסוי לעצמה

 7 .ינוי במדיניות המיסויעל ידי ש( קיצוץ מענקים או בטרם הגדלתם

 

השפעת הזעזועים האקסוגניים בתקציבי הרשויות  נבחנו 8(0222) נבוןמחקרו של ב

 1002משתמש בנתוני רשויות מקומיות בין השנים  המחקר. המקומיות על מצבן הפיננסי

. השנים טרם הקיצוץ שביצעה הממשלה במענקי האיזון של הרשויות המקומיות, 6006-ל

הינה כי למרות שמצבה הפיננסי של הרשות מושפע ממספר רב של  המחקר מסקנת

הרי שעדיין השינויים התקציביים צפויים להיות מתואמים עם שינויים ברמת  ,גורמים

. ירידה בהיקף המענקים אמורה להביא גם לעליה בהיקף הגירעון ולהיפך -כלומר. הגירעון

רבות רואות בגירעון תקציבי עולה כי רשויות מקומיות  Razin (1998) ממחקרו של

כאשר , (בייחוד בשנות בחירות)סוג של אמצעי נוסף להגדלת תקציבן ( האסור על פי חוק)

או ( דרך הארנונה המקומית)המשמעות היא כי או שהדורות הבאים ישלמו אותו 

מציינים את רמת הניהול  Carmeli & Cohen (6001) .שהממשלה תשלים את החסר

לא יד , לטענתם. גורם המביא ליצירת גירעונות בהןיות המקומיות כהבעייתית של הרשו

אלא רשלנות וחוסר מקצועיות , מכוונת וזדונית מביאה לעבירה על החוק ויצירת גירעונות

כי לעתים נוטה השלטון המקומי , מציין Rodden (0222) .הן המביאות למצב לא רצוי זה

אלו מנצלות את . רסנטיות ומושחתותלהיות כר נוח להשתלטות של קבוצות לחץ אינט
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 Rodden (2002) .במחקר זה מצויין כי במדינות יוניטריות יש נטייה למחוייבות גבוהה של השלטון המרכזי למקומי ,

מצויין כי עקב קיומם של מענקים , בנוסף. וכפועל יוצא מכך גם נטייה לגירעונות גבוהים יותר מאשר במדינות פדרליות

ההקשר . ברשות לבין אחריותו של ראש הרשות להםנמצא כי בוחרים אינם מצליחים לקשר בין גירעון , ממשלתיים גבוהים

הרי , המעניין לישראל הוא כי למרות שבישראל רשויות מקומיות מחויבות לאישור משרד הפנים על הלוואות שברצונן לקבל

לעתים גם ללא זקיפת )הלוואה מקרנות הפיתוח של הרשות . א: שבפועל הנחייה זו ניתנת לעקיפה על ידי שתי אפשרויות

ובכך בעצם ללוות מהם כספים במקום , יצירת גירעון על ידי אי תשלום לספקים. ב, (ל"ית בספרים לטובת הקרנות הנריב

החל  Razin (1998)על פי . שצעדים אלו אינם חוקיים אולם הם קשים מאד לאכיפה על ידי השלטון המרכזי, כמובן. מהבנקים

והן נאלצות לקבל את אישורו של שר , את תעריפי המיסים שבתחומןבוטלה זכותן של רשויות מקומיות לשנות  6892משנת 

 .גם מאמרו זה מאשר את הטענה כי רשויות רבות ראו בגירעון אמצעי נוסף למימון הוצאות. הפנים ושר האוצר לפעולה שכזו
8

 (3002)נבון  
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כל אלו מהווים  9.חוסר הפיקוח המספק של הממשלה לצורך יצירת גירעונות תקציביים

 .למעשה סיבות ליצירת גירעונות על ידי הרשות המקומית

  

 10.בטווח הקצר השפעתן של העברות ממשלתיות על גירעון הרשותמידת כיום  הלא ברור

כל שקל שיועבר מהממשלה לרשות המקומית  -כלומר) השפעה יחידתיתבהאם מדובר 

כל שקל  -כלומר)או האם בהשפעה קטנה מיחידתית , (יצמצם את הגירעון בשקל אחד

אך בפחות משקל אחד שכן חלק מסוים , שיגיע לרשות יקטין אמנם את הגירעון

ם סוגיית הקשר בין הגירעונות לבין המענקים הממשלתיים בהיבטישבעוד  11"(.יתבזבז"

, סוגיית הפעלתם של כלים מפקחים כדוגמת תכנית הבראההרי ש, השונים נבחנה כבר

הסיבה לכך הינה כי עד . חשב מלווה והדחת ראש מועצה טרם נבחנה בישראל באופן ממשי

לא נעשה שימוש בכלים כגון חשב מלווה וודאי שלא שימוש נרחב ולשנים האחרונות כמעט 

 . באפשרות להדחת ראשי רשויות

 

: ניתן לחלק לשני סוגים, את הפיקוח שמפעיל משרד הפנים על הרשויות המקומיות

בסוג זה של פיקוח נכללים . הראשון הינו פיקוח רגולטורי רגיל לכל הרשויות המקומיות

כל האישורים שמחויבים בחקיקה ראשית ובתקנות להינתן לפעילות הרשות המקומית על 

יתן למצוא את הדרישה לאישור תקציב על ידי בין האישורים הללו נ. ידי שר הפנים

 . 'אישורים לשינוי בצו המיסים וכו, אישור התחייבויות לתקציב בלתי רגיל, המשרד

                                                 
9

די שר הפנים בו נרשם כי הרשות את מכתב ההדחה של ראש עיריית טייבה על י,  בנוגע לישראל, ראוי לציין בהקשר זה 

בהליך ההדחה של ראש מועצת ירכא הועלו . יצרה התקשרויות עם ספקים גם כאשר ברור לה כי אין מקורות תשלום לכך

תשלום חשבון החשמל לתושבי הרשות על ידי  -כלומר)כנגדו טענות על חיבור מערכת החשמל של היישוב דרך בניין המועצה 

המשמעות לפעולות שכאלה הן השלכת ההתחייבות של (. תוכל לשלמו והמדינה תיאלץ לעשות זאת אשר בפועל לא, המועצה

מסמכי ההמלצות להדחת ראשי )הרשות המקומית על המדינה שלא מתוך רשלנות אלא מתוך כוונה ברורה ואינטרסנטית 

 (www.moin.gov.il: הרשויות טייבה וירכא מופיעים באתר משרד הפנים
10

, דווקא גירעון גבוה ולא נמוך לעתים מצביעים על כך שבוחרים מעדיפיםRocha & kee  (2004)ם כגון מחקרים שוני 

גירעון זה   .שבינתיים שיפר את מצבה של העיר, כי הממשלה לבסוף תכסה את הגירעון( ריאלית לחלוטין)וזאת מתוך הנחה 

מצביע על כך שהחל משנת , Brender (2003) מחקרו של, עם זאת. גם עשוי לתת יתרון לראש העיר בבחירות הבאות

חות ביקורת על הרשויות המקומיות נראה כי ראשי רשויות שיצרו גירעונות "כאשר משרד הפנים כבר פירסם דו, 6889

בהיעדר יכולת לבחון באופן אמיתי את מצבה הפיננסי של , אכן נראה היה כי הבוחרים 6889עד לשנת  .הוענשו בבחירות

עולה בבירור כי רשויות מקומיות רבות  (8991)רזין ממחקרו של גם ". גירעוניים"ווקא לבחור ראשי ערים נטו ד, הרשות

 . רעונות גבוהים למדייויצרו ג, נהגו בעבר לנצל את חוסר הפיקוח של משרד הפנים בנושא זה
11

אולם , ברשויות המקומיות וןעולה כי צמצום מענקים ממשלתיים משפיע בטווח הקצר על רמת הגירע (3002) נבוןעל פי  

עד חמש שנים לאחר , על פי נבון, השפעת קיצוץ במענקים ממשלתיים משפיעה. בטווח הרחוק הגירעון יתכנס לרמתו המקורית

הכוללים )כאשר תיעשה חלוקה ברורה בין מענקים ממשלתיים כלליים , נושא זה ייבדק גם בעבודה זו. מכן על רכיבי התקציב

הבדל נוסף מעבודתו של נבון יהיה בכך שעבודה זו תבחן גם . ובין מענקים של משרד הפנים( ביצוע פעולותגם מענקים כנגד 

שהיא כבר אחרי הגזירות הכלכליות של שנת , את ההשפעה של מענקים כלליים על הרשויות המקומיות בתקופה הנוכחית

2003. 
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ההיבט הקיצוני ביותר שלו הינו פיזור ". אקטיבי"הסוג השני של הפיקוח הינו פיקוח 

(. מונהועדה מ)נבחרי ציבור ברשות מקומית ומינוי של פקידים ממשלתיים תחתיהם 

אשר חתימתו נדרשת , פעולת פיקוח קיצונית קצת פחות הינה מינוי חשב מלווה ברשות

הינו הפעלת " אקטיבי"הסוג השלישי של פיקוח . להוצאת כל סכום כסף על ידי הרשות

במסגרתה נדרשת הרשות להציג עמידה באבני דרך כנגד קבלת , תכנית הבראה לרשות

אמצעי הפיקוח האקטיביים הינם חדשים , כתב לעילכפי שנ. כספי הבראה ממשרד הפנים

ואין בפועל מחקרים כלשהם בישראל המבהירים את השפעתם על מצבה הפיננסי , יחסית

 .של הרשות המקומית בה הופעלו

 

ת והשינוי בהתנהגות תעסוק בקשר בין העברות ממשלתיות לרשויות המקומיו עבודה זו

לאור אמצעי הפיקוח השונים שמפעיל  ,התקציבית של הרשות כתוצאה מהעברות אלו

 אכן מהווים גורם, השערת המחקר הינה כי אמצעי הפיקוח שהוזכרו לעיל 12 .משרד הפנים

מופעלים בה אמצעי רשות מקומית אשר ש ומכאן ,משפיע על גירעון הרשות המקומית

תקטין את הגירעון השוטף שלה יותר מאשר רשויות בהן לא מופעלים , שכאלופיקוח 

 .צעי פיקוח אלואמ

 

 -כלומר)במובן זה אין מנוס מלקבוע קביעה נורמטיבית ולפיה יצירת גירעון לא מוסדר 

מתחייב לשלמו בעתיד כחלק מתכנית ההבראה של אינו שמשרד הפנים אינו מכיר בו ו

שכן אחרת ניתן יהיה  ,קביעה זו חשובה. מהווה פעולה לא ראויה של הרשות, (13הרשות

ומית שהגדילה גירעון פעלה לטובת תושביה ומכאן שבאופן מיידי חשב לטעון כי רשות מק

מראש יטו יותר לטובת הקטנת גירעון בעוד שראשי רשויות , וודאי שמועצה קרואה, מלווה

טענה מסוג זה אינה , לטעמי. נבחרים ללא חשב מלווה יטו יותר להגדלת הוצאות תמידית

שגירעון בלתי , מכאן. בתקציב מאוזןשכן החקיקה מחייבת את הרשות לעמוד , ראויה

אין הבדל באם קיימת וועדה ממונה ברשות המקומית , ועל כן, מוסדר עומד בניגוד לחוק
                                                 

העיקרון העומד בבסיס תופעה זו הוא חוסר   Flypaper Effect."12: "מדובר בתופעה אשר מכונה בספרות בשם 12

תופעה זו  -במילים אחרות(. חברה או גוף שלטוני, פרט בודד)רציונליות בהתייחסות להכנסות אקסוגניות של גוף כלשהו 

ישמש למטרות ( מענק ממשלתי לרשות מקומית או זכייה בפיס לאדם מן היישוב)מתארת מצב בו כסף המגיע ממקור חיצוני 

 .מאשר כסף הנגבה כתוצאה מפעילות הליבה של הגוף שונות
13

או עם המועצה המקומית מצפה רמון משנת  2002ראה למשל תכניות ההבראה של משרד הפנים עם עיריית אילת משנת  

 .בהן אישר המשרד לרשויות אלו לסיים את השנה בגירעון של עד סכום מסוים 2002
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משימתו של כל ראש רשות הינה להביא לתקציב מאוזן . או אם מופעל בה חשב מלווה

 (.ולא חוקית)כל גירעון הינו תוצאה לא רצויה ובסוף השנה 

 

, מש בה לצורך מחקר זה הינה באמצעות רגרסייה רבת משתניםהמתודולוגיה אשר אשת

וקיומם של  אקונומיים-סוציו, אתניים, ייבחנו השפעתם של משתנים תקציביים כאשר

, הכנסות עצמיות) במצבה הפיננסי של הרשות המקומיתאמצעי פיקוח על השינויים 

 First -בשיטת הבדיקה זו תיעשה . 6002-ו 6002בין השנים  (הוצאות וגירעון שוטף

Difference ,אשר מתאימה לצורך בדיקת השפעה קצרת טווח. 

 

 יםאציג את המודל .בפרק  , אסקור את מצבן הכללי של הרשויות המקומיות כיום 6בפרק 

השלכות , מסקנות 2ובפרק , אציג את תוצאות המחקר 2בפרק , בכוונתי לבחון םאות

 .העבודהסיכום עתידיות ו
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 רשויות המקומיות כיום בישראלפיקוח ומצב פיננסי ב -0פרק 

 

 :מנבחרי ציבור לפקידים ממונים .א

 168, עיריות 81 -המחולקות ל, רשויות מקומיות .62,  6008נכון לשנת , בישראל כיום

 14.מועצות אזוריות .2-מועצות תעשייתיות ו 6, מועצות מקומיות

אשר ראש המועצה וחברי , ועדות ממונות .6ן ישנ, מבין הרשויות המקומיות כיום בישראל

 2ישנן , בנוסף. ולא נבחרים בבחירות דמוקרטיות, המועצה בהן הינם מינוי של שר הפנים

רשויות מקומיות בהן בתפקיד מועצת הרשות משמשים פקידי משרד הפנים או אנשים 

 . כשראש הרשות הינו נבחר ציבור, שמונו על ידי שר הפנים לכך

 

הסיבה הראשונית . ספר סיבות למינויין של ועדות ממונות ברשויות מקומיותקיימות מ

זהו המקרה למשל במועצה האזורית אבו )היא הקמתן של ועדות אלו עם כינונו של היישוב 

. הינה עקב אי אישור תקציב שנתי במועד הנקוב בחוק ,סיבה שנייה(. ה שבנגב"בסמ

אם גם לו חלק , שימוע שנערך לראש הרשות לאחר, יכול שר הפנים להחליט, במקרה שכזה

במידה . בלבדוהאשם נעוץ בחברי המועצה , או שמא נהג כהלכה, באי העברת התקציב

ימנה משרד הפנים חברי , והחליט שר הפנים על פיזור המועצה והשארת ראש הרשות

זהו המצב כיום במועצה המקומית מצפה )מועצה ממונה שיסייעו בידיו בעבודה השוטפת 

ימונו גם ועדה ממונה וגם , במידה והחליט שר הפנים על הדחת ראש הרשות(. רמון למשל

לא יכול להתרחש מצב בו ראש הרשות (. זהו המצב כיום בעיריית ערד למשל)ראש רשות 

 .יודח וחברי המועצה יישארו בתפקידם

 

יפקוד לבחינת ת ח של ועדת חקירה"דו בעקבותהגורם השלישי להקמת ועדה ממונה הינו 

לאחר , הרשותבניהול שונים ועדת חקירה שכזו בודקת היבטים  .שממנה שר הפנים הרשות
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ושר , תושבים 20,000-המונה מעל ל רשות מקומיתעירייה הינה , אופן כלליאך ב, החלוקה ביניהן אינה ברורה בהכרח 

פקוד המועצה על דה זו בודקת מאפיינים מסוימים בתוע. כעירייה לאחר המלצת ועדה חיצונית שממנה המשרד הפנים מאשרה

אין הבדל ממשי , קולי כבודיצויין כי פרט להיבטים טכניים מסוימים ושי. האם אכן היא ראויה להיקרא עירייה ,מנת להחליט

מבקש משרד הפנים , (עבר כבר קריאה ראשונה בכנסת)בחוק העיריות החדש המקודם בימים אלו . בין מועצה מקומית לעירייה

 2ישנן בישראל גם , בנוסף לשלושה סיווגים אלו. יבוטל קרוב לוודאי בעתידזה סיווג כך ש, טל את ההגדרה מועצה מקומיתלב

וראש , במועצות אלו  אין אוכלוסייה אלא רק מפעלים תעשייתיים(. רמת חובב בדרום ומגדל תפן בצפון)ות מועצות תעשייתי

נציגי ממשלה , (נציגים 3)כאשר בהרכב המועצה יושבים נציגי רשויות מקומיות סמוכות , המועצה ממונה על ידי משרד הפנים

 (.נציגים 3)ונציגי מפעלים בשטח המועצה ( נציגים 3)



 60 

. המצריכים בדיקה מעמיקה, לאו דווקא תקציביים, שהחליט שר הפנים כי ישנם ממצאים

רשאי שר הפנים להכריז , ח שכזה ושימוע שנערך לראש הרשות וחברי המועצה"לאחר דו

זהו המקרה )ריז על הדחת ראש הרשות וחברי המועצה כי אלו נכשלו בתפקידם ולהכ

 (.לודעיריית למשל ב

 

 .-ו 6מזה הקבוע בתקנות  הינו גירעון גבוה, הגורם הרביעי לפיזור מועצה וראש רשות

אין לכאורה לשר הפנים שיקול דעת במינוי , במקרים שכאלו. לתקנות הרשויות המקומיות

, ראה למשל ההדחות בכפר כנא)כלכלי בה לצורך שיפור המצב ה, ועדה ממונה לרשות

 (.ירכא וראמה, מגדל

 

המהווה מצד , זהו מספר שיא. ראשי רשויות ממונות בישראל שנים עשרמונו  6008בשנת 

, אך מצד שני, אחד פגיעה בדמוקרטיה ובזכות הניהול העצמי של הרשות על ידי נציגיה

 15.וה גם היא פגיעה בדמוקרטיהאשר התנהלותן הכספית והציבורית מהו, מדובר ברשויות

כאשר ענייני הרשות , הפגיעה הינה גם בהיבט של השירות לציבור התושבים ברשות

חלוקת גם בהיבט של ו, 16מנוהלים באופן לא ראוי על ידי ראש הרשות וחברי המועצה

אשר אמור להיות מכוסה מתקציב המדינה בעתיד על , תקציביגירעון . משאבים לאומית

יוצר הלכה למעשה עיוות ברצון הציבור הרחב כפי , בראה או מענקים אחריםידי כספי ה

 .שמשתקף בתקציב המדינה

שרויות "מציגה את סטאטוס הטיפול ברשויות מקומיות שניתן להגדירן כ 6.1טבלה 

 %.-משמעות ההגדרה הינה רשות מקומית שהגירעון השוטף בה גבוה מ". במשבר פיננסי

 17.מתקציב ההכנסות 18.2%-עון המצטבר שלה מעל למתקציב ההכנסות או שהגיר

 

                                                 
15

המתאר מצב בו נפגעות זכויות יסוד  62.02.02ה למשל מכתב הדחתם של ראש הרשות והמועצה בטייבה מתאריך רא 

. כפי שמתחייב במשטר דמוקרטי, תושבים וככלל התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם שקיפות, דמוקרטיות של עובדי עירייה

www.moin.gov.il 
16

אשר קבע כי למרות שענייניה הכספיים של , 2002אוקטובר , קריית גתח ועדת החקירה לגבי עיריית "ראה למשל דו 

איזונים "וחברי המועצה כשלו בלהוות " מנהיגותית"הרי שראש העירייה כשל , הרשות מנוהלים באופן תקין פחות או יותר

לא מבוצעת בדיקה א, לא הודחו לבסוף בשלב זה, יצויין כי לאחר שימוע שנערך לראש העירייה ולחברי המועצה". ובלמים

 .נוספת להשלמת נתונים
17

, נעשתה לאחר התייעצות עם מספר גורמים באגף התקציבים במינהל השלטון המקומי במשרד הפנים 3%הבחירה במספר  

הנדרש לצורך  יהינו הגירעון המינימאל 62.2%גירעון מצטבר של , לעומת זאת. ואינה מעוגנת בהגדרות כתובות כלשהן

 .מקומית בתכנית הבראההכללתה של רשות 



 66 

 :0.1טבלה מספר 
 

 0222-ו 0222בשנים " משבר פיננסי"טיפול ברשויות שנקלעו ל
 

* 
יש חשב מלווה 

ויש תכנית 
 **הבראה

יש חשב 
מלווה ואין 

 תכנית הבראה

יש תכנית 
הבראה אך אין 

 חשב מלווה

אין כל 
 פיקוח

סך רשויות 
מקומיות שנקלעו 

 "פיננסימשבר "ל

 
שנת 
0222 

 

20 
(.0%) 

2 
(2%) 

26 
(.0%) 

.2 
(62%) 1.. 

שנת 
0222 

68 
(62%) 

12 
(12%) 

62 
(62%) 

.1 
(.0%) 106 

 .לקוח מתוך נתוני המינהל לשלטון מקומי ועיבודים שלי      
 .השנהעל פי נתוני סוף " משבר פיננסי"האחוזים בסוגרים הם מתוך סך הרשויות באותה שנה שנקלעו ל*       

 .כיסוי גירעון ממשרד הפניםלההגדרה לרשות בתכנית הבראה הינה קבלת כספים המיועדים **     
 

 1.-ב נהקט" משבר פיננסי"עולה כי כמות הרשויות שסיימו את השנה ב 6.1מטבלה 

עוד עולה מהטבלה כי ירד בחצי מספר הרשויות . 6002-ל 6002רשויות מקומיות בין שנת 

זוהי . ראה ממשרד הפנים אך אינן פועלות תחת פיקוח של חשב מלווההמקבלות מענקי הב

ולפיה רשות , (6008-שהמשיכה גם ב) 6002תוצאה ישירה של  מדיניות משרד הפנים בשנת 

מקומית המעוניינת לקבל מענקי כיסוי גירעון ממשרד הפנים תידרש לפיקוח של חשב 

בגינם יכול משרד הפנים למנות  יודגש כי ישנם מספר תנאים אשר .מלווה מטעם המשרד

אלא נוגעים גם לאופן ניהול תקין של הרשות , שאינם בהכרח כלכליים גרידא, חשב מלווה

אם כי לרוב ימנע החשב המלווה מלגעת בנושאים שאינם קשורים לתקציב , המקומית

 18.ההוצאה בלבד

 :המצב הפיננסי ברשויות המקומיות בישראל .ב

עם   19.מורות על פי תקנות העיריות לנהל תקציב מאוזןא, המקומיות בישראלהרשויות 

20מתאר את התפתחות הגירעון השוטף והמצטבר 1גרף מספר . בפועל אין המצב כך, זאת
 

 .6000-עד שנות ה 00-החל מאמצע שנות ה

                                                 
18

 .מינהל השלטון המקומי -משרד הפנים, 2002ינואר , המדריך לחשב המלווה ברשות המקומית: ראה גם 
19

  209על פי סעיף , התקנות הותקנו על ידי שר הפנים. 4סעיף , 6826 -א"תשל( הכנת תקציבים)תקנות הרשויות המקומיות  

 .המקומיות לפקודת המועצות 32לפקודת העיריות וסעיף 
20

 .ח הכספי האחרון"עודף הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף כפי שהופיעו בדו: גירעון שוטף 

על מנת לחשב את הגירעון המצטבר ברשות מקומית יש לחבר את הגירעון המצטבר של השנה הקודמת עם : גירעון מצטבר  

רשויות המצויות , עם זאת. הרשות לצורך כיסוי גירעון בניכוי מענקים והלוואות שקיבלה, הגירעון השוטף של השנה הנוכחית

ועל כן נוסחא זו לא תהיה , בתכנית הבראה מחויבות להפריש לעתים לכיסוי גירעון עבר סכומים נוספים מגביית חובות עבר
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 ועיבודים שלי 1992-0222חות המבוקרים של הרשויות המקומיות "נתונים מהדו: מקור

 

לערך החלה עלייה משמעותית בגירעון השוטף והמצטבר של  6000י משנת ניתן לראות כ

כאשר בשנת , החלה ירידה בגירעון השוטף 6002החל משנת , עם זאת. הרשויות המקומיות

. 00-ונמוך מזה שהיה ברוב שנות ה, 6000הגיע זה לאותה רמה לערך שהיה בשנת  6002

כאשר בשנת , 6002לגדול עד לשנות הגירעון המצטבר של הרשויות המשיך , לעומת זאת

ל בין הגירעון השוטף למצטבר "הסבר אפשרי לאי המתאם הנ)ניכרת ירידה קלה  6002

כספים מהמערכת  ללוותהרשויות הגירעוניות נאלצות לרוב  כי, יובהר עוד(. .מופיע בפרק 

ות מצב של חדלולמנוע  (במסגרת תכניות הבראה)כיסוי גירעונות עבר הבנקאית לצורך 

הדבר מוביל . בכך למעשה משעבדות את הכנסות המחר לטובת הוצאות היוםפירעון ו

להגדלת פירעון המלוות השנתי של הרשות ולהקטנה נוספת של היקף התקציב המופנה 

נלקחו  6002בשנת , כך לדוגמא. בפועל לטובת אספקת שירותים מוניציפאליים לתושבים

כאשר הוצאות , ברשויות המקומיות( בלבדרגיל התקציב ב)ח בהלוואות "מלש 121-כ

הלוואות . ח בשנה"מלש 22.2.לרמה של  6002לעומת שנת  2.2%המימון גדלו בשיעור של 

פרט להחזר הוצאות )אלו אינן משתקפות בהיקף הגירעון המצטבר או השוטף של הרשות 

 (.המימון

                                                                                                                                            
קרא עומס אלו נכללים בסעיף נפרד הנ. הגירעון המצטבר אינו כולל בחובו את חובות הרשות לבנקים(. בהכרח תקפה לגביהן

 .מלוות

 

 1גרף מספר 
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של רשות  מהם הגורמים לביצועים כספיים רעים או טובים נההשאלה המעניינת הי

תפקיד  21(.100)ח ועדת סוארי "על פי דו. מהי השפעת הממשלה על אלוו, מקומית

באמצעות מענקי )הממשלה הינו להעמיד מסגרות פיננסיות לפעילות תקינה של הרשות 

כאשר במקביל תוטל על הרשות אחריות פיננסית , (איזון על פי נוסחת הקצאה שקופה

היתה הבעיה , ח"לטענת הדו, בעיית האחריות. ותפעולית לאספקת שירותים לתושביה

ישנן עדויות (.  00-ותחילת שנות ה 20-שנות ה)הגדולה של השלטון המקומי בשנים אלו 

דרך העברות כספים ומשאבים לרשויות המקומיות , רבות לכך שביכולתה של ממשלה

ם אלו ככל שמענקי, עם זאת. לשנות את מצבן הפיננסי ובכך לשפר את רווחת האזרחים

יהיו גדולים יותר עשויה להתפתח תופעת חוסר אחריות של קברניטי הרשויות המקומיות 

 22.למצבה הפיננסי של הרשות

 

שבתקופה זו עדיין חולק )ל "הקיצוץ במענק האיזון הנ, .600ח בנק ישראל לשנת "על פי דו

גיעה היה הגורם העיקרי לפ( כיום המופעלתשונה מנוסחת גדיש ה מעברעל פי נוסחת 

ח קובע כי עיקר "הדו. באפשרותן של רשויות רבות לספק שירותים הולמים לתושבים

ח קובע עוד כי ישנה סבירות שתכניות "הדו. הפגיעה היתה ברשויות החלשות יחסית

כנגד הקיצוץ במענק האיזון יביאו , ההבראה שמשרד האוצר החל לתקצב בצורה גוברת

י שיש שיטענו שאכן ניתן להסיק זאת מגרף מספר כפ)ל "להתייעלות בפעילות הרשויות הנ

, 6002לעומת שנת  6002נתוני הגירעון השוטף של שנת , כך או אחרת 23(.שהוצג לעיל 1

 ..1-מ)מראים כי אכן הגירעון השוטף של הרשויות המקומיות ירד בכחמישים אחוזים 

ין מדובר בגירעון עדי, עם זאת(. 6002ח בשנת "מיליון ש 802 -ל 6002ח בשנת "מיליארד ש

אחוזים מהגירעון השוטף המתוכנן ומאושר על פי יעדי משרד הפנים  20.-הגבוה ב

 (. ח גירעון מתוכנן"מלש 100-כ)והתקציב שאושר לרשויות המקומיות על ידי המשרד 

                                                 
21

 6883אוגוסט , (ועדת סוארי)המלצות הועדה לקביעת קריטריונים להקצאת מענק איזון לרשויות המקומיות  
22

הם , כאשר ככל שמענקים אלו יותר גדולים, מענקי איזון אינם המצאה ישראלית אלא נהוגים במספר רב של מדינות בעולם 

 (3008) ספיבק ויוסטמןבמאמרם של  .של נבחרי הציבור לכךאחריותם ל המצב הפיננסי ברשותמצמצמים את הקשר בין 

המחקר גם , עם זאת. נטען כי אכן ביכולתה של הממשלה להשפיע באמצעות מענקים על מצבה הפיננסי של הרשות המקומית

, ל של מענקים אלוועל ניצול לא יעי, נוגע בנושא אחריותם של ראשי הרשויות המקומיות בישראל למצבה הפיננסי של הרשות

 (.הגדלת הוצאות הנהלה וכלליות למשל כנגד גידול במענק האיזון בקרב רשויות חלשות)בעיקר בקרב הרשויות החלשות יותר 

. עד כמה שקופה נוסחת המענק עצמה -כלומר, מענקי האיזוןבמספר מאמרים מובאת עוד נקודה חשובה והיא דרך הקצאת 

 Theler  (1995)& Hines,(8991 )Razin ,  (3002)נבון :  ן ראה למשללהרחבה בנושא זה של מענקי איזו
23

 .2003ח בנק ישראל לשנת "דו 
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גירעון מצטבר )בניסיון לבחון מה קרה לסך החוב של הרשויות המקומיות בין השנים הללו 

מיליארד  ..61-ניתן לומר כי סך החוב לא השתנה כמעט כלל ונותר על  כ( ועומס המלוות

 2%.-הגירעון המצטבר היווה כ 6002כאשר בשנת , הרכב החוב השתנה , עם זאת. ח"ש

, המשמעות הינה העברה. מסך החוב 2%.-היווה זה רק כ 6002בעוד שבשנת , מסך החוב

 24.מוסדרות של החוב מגירעון מצטבר להלוואות ,גם אם הדרגתית

 

על הקשר בין השינוי בהוצאות המדינה לשינוי בהוצאות הרשויות המקומיות בישראל ניתן 

וזאת בניגוד למתרחש , חל גידול בהוצאות הרשויות המקומיות 20-כי החל משנות ה, לומר

גם ההעברות  Strawczynsky & Zeira (2002)על פי , יתרה מכך. בתקציב המדינה

 6.2%-ג ל"מהתל 1.8%מיחס של ) 00-המקומיות עלו בשנות ההממשלתיות לרשויות 

הסברים אפשריים לנתונים אלו הינם עצמאות היתר של ראשי הרשויות (. ג"מהתל

על פי . המקומיות ובמקביל ביזור סמכויות לרשויות המקומיות מהשלטון המרכזי

בעולם  ניםוגם על פי מחקרים שו"( Leviathan"תיאורית ה 1שכונתה בפרק )התיאוריה 

 25כי אין בהכרח קשר בין ביזור סמכויות לבין הקטנת גודלה של הממשלה ניתן לומר

 . כפי שקרה בישראל גם להיפך, ולעתים

 

 :26פילוח רשויות מקומיות לפי מוצא אתני .ג

יכול אדם שאינו מכיר את השלטון המקומי בישראל לתמוה על הכללת סעיף , לכאורה

ולכנות את " פוליטיקלי קורקט"יתן היה לנהוג בצורה יותר נ. ייחודי לרשויות לא יהודיות

שהן במתאם גבוה מאד עם שם הסעיף , "הרשויות החלשות בישראל"כותרת הסעיף בשם 

 .כל שם שייבחר לא ישנה את המציאות, בסופו של דבר 27.הנוכחי

                                                 
24

 .ועיבודים שלי,  2002ח נתונים מבוקרים ברשויות המקומיות לשנת "כלל הנתונים הכספיים מקורם בדו 
25

 Oates (2005) ,Carmeli & Cohen (2001) : ראה למשל 
26

 .2002הינם לשנת ', אחרת הרי שהנתונים המופיעים בסעיף זה ובסעיף ד במידה ולא נכתב במפורש 
27

אחוזי גביית מיסים מוניציפאליים ואפילו מדדי , ס"מדד סוציואקונומי על פי הלמ: רשויות חלשות על פי מספר הגדרות כגון 

 ((3002) ברנדר: ראה לנושא זה)אמון בקרב תושבים 
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ינו מספר זה א(. בדואיות ודרוזיות, ערביות)רשויות לא יהודיות  20כיום בישראל ישנן 

מראה את מצבן  6.6טבלה מספר . כולל רשויות מעורבות בהן מתגוררים יהודים וערבים

 :הסוציואקונומי של הרשויות הלא יהודיות

 
 :0.0טבלה מספר 

 
 אקונומיים ליישובים לא יהודיים-אשכולות סוציו

 
 

 אשכול סוציו
 אקונומי

 

1 0 2 4 2 2 

 
מספר רשויות 

 לא יהודיות
 

10 62 .0 16 6 1 

 
אחוז מתוך סך 

 הרשויות
 

2.% 22% 22% .6% 2% .% 

 .נתוני המינהל לשלטון מקומי ועיבודים שלי,  0222, ח נתונים מבוקרים ברשויות המקומיות"לקוח מתוך דו

 

ניתן לראות כי אחוז מכריע מתוך הרשויות הערביות מצוי בשלושת העשירונים 

בעשירונים אלו מתוך סך את מרבית הרשויות הממוקמות  תמהוו והן, התחתונים

 .הרשויות המקומיות בישראל

 

אקונומי של רשות מקומית אינו אמור בהכרח להשליך גם על ביצועיה -המצב הסוציו

הן של , מענקי הפיתוח ומענקים נוספים, מתוך הנחה כי מענקי האיזון, זאת. הכספיים

הללו בין אמורים לכסות על הפערים , משרד הפנים והן מצד יתר משרדי הממשלה

מראה  ..6טבלה מספר . כי לא כך קורה בפועל נראהאולם , הרשויות החלשות והחזקות

 :את מצבן הפיננסי של הרשויות בישראל על פי חיתוך אתני
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 :0.2טבלה מספר 
 

 28מצב פיננסי של הרשויות הלא יהודיות לעומת הרשויות היהודיות בישראל
 

 סך החוב לתושב גירעון שוטף לתושב סך מענקים לתושב 

 
 רשויות לא יהודיות

 

1,602 ₪ .10 ₪ 6,222 ₪ 

 רשויות יהודיות
210 ₪ .0 ₪ 6,820 ₪ 

 .נתוני המינהל לשלטון מקומי ועיבודים שלי,  0222, ח נתונים מבוקרים ברשויות המקומיות"לקוח מתוך דו    
 

לערך  2שוטף של פי על גירעון  מצביעיםלתושב השוטף נתוני הגירעון  עולה כי ..6מטבלה 

זהו אולי הנתון המסביר . בין תושב ממוצע ברשות ערבית לתושב ממוצע ברשות יהודית

. (6.2כפי שיופיע בטבלה ) את הסיבה למינויים של חשבים מלווים רבים ברשויות ערביות

, שכן מצד אחד עולה מהטבלה כי אכן, הינו מבלבל במקצת, הנתון לגבי סך המענקים

, ת זוכות למענקים מוגדלים לעומת רשויות שאינן ערביות מצד משרד הפניםרשויות ערביו

אקונומי החלש -מצבן הסוציוקר עקב אלא בעי, אך מצד שני אין זה עקב היותן ערביות

הרי שבמבט כולל על , ולמרות כל האמור לעיל באשר למצבן של הרשויות הערביות .יחסית

בית עדיין טוב מזה של תושב ברשות מצבו של תושב ברשות ער, סך החובות לתושב

 -של תושב ברשות ערבית נמוך בכ( גירעון מצטבר ועומס מלוות לבנקים)סך החוב  . יהודית

גם נתון זה ראוי , כפי שנאמר לעיל לגבי המענקים. מזה של תושב ברשות יהודית₪  .10

יכולתה של הוא מעיד גם על .  שכן חוב של רשות אינו בהכרח דבר רע, להיבחן בחשדנות

 29.דבר שאינו מובן מאליו כלל וכלל, הרשות ללוות כספים מבנקים מסחריים

 

מתארת את התפלגותם של חשבים מלווים בשנים האחרונות על פי חלוקה  6.2טבלה 

 :סוציו אקונומית וגודל הרשות, אתנית

 

                                                 
28

להסבר . הרשויות שלא נלקחו בחשבון לצורך תצפיות 66הינם ללא , היבטים כספייםהמתייחסים גם ל, הנתונים לטבלה זו 

 .2מפורט ראה נספח מספר 
29

אשר , כלל הרשויות הללו הינן רשויות ערביות. רשויות מקומיות מסורבות אשראי 20-ישנן כ 2002נכון לחודש דצמבר  

 .שוק לגבי אי אמון מצד המערכת הבנקאית ברשויות הערביות עובדה זו מהווה מעין איתות. חלקן אף מאוזנות בתקציבן השוטף
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 :0.4טבלה מספר 
 

 0222-ו 0222פעילות חשבים מלווים בשנים 
 

* 

סך 
הכל 

חשבים 
 ויםמלו

רשויות 
לא 

 יהודיות

רשויות 
 יהודיות

רשויות 
-מסוציו

אקונומי 
 **נמוך

רשויות 
–מסוציו 

אקונומי 
 גבוה

רשויות 
 ***קטנות

רשויות 
 גדולות

 
שנת 
0222 

 

22 .2 
(82%) 

16 
(62%) 

28 
(02%) 

1 
(6%) 

66 
(22%) 

62 
(22%) 

שנת 
0222 2. 21 

(88%) 
16 

(6.%) 
26 

(02%) 
1 

(6%) 
62 

(28%) 
62 

(2.%) 

 .לקוח מתוך נתוני המינהל לשלטון מקומי ועיבודים שלי
 האחוזים בסוגרים הם מתוך סך הרשויות באותה שנה בהן הופעל חשב מלווה* 

 .ומטה 2סוציו אקונומי נמוך הוגדר כאשכול ** 
 תושבים 12,222-רשות קטנה הוגדרה כרשות עם פחות מ***

מהחשבים המלווים הינם ברשויות  82% 6002נכון לשנת  עולה כי 6.2בלה מהנתונים בט

-מהפילוח הסוציו(. המהוות פחות משליש מסך הרשויות המקומיות בישראל)ערביות 

מהחשבים המלווים מופעלים ברשויות מאשכולות ( 02%)קונומי עולה כי רוב מוחלט א

עדיין עולה כי  ,גם אם ננטרל את הרשויות הערביות מבדיקה זו. אקונומיים נמוכים-סוציו

 30.רשויות חלשותהן וב המוחלט של הרשויות היהודיות בהן מופעל חשב מלווה הר

תוך הנחה כי חשב מלווה אכן מופעל ברשות מקומית בעייתית )מניתוח זה המסקנה 

ן רשות חלשה לבין תפקודה הפיננסי הינה כי קיים קשר הדוק בי( מבחינה ניהולית פיננסית

של הינו כתוצאה מפעילות ממשלתית לא אם כי לא ברור האם התפקוד הפיננסי הכו)

ההיבט האחרון העולה מן הטבלה הוא . (מספקת או מניהול רשלני ברשות המקומית עצמה

 בין מינוי חשב מלווה ברשות גדולהכי אין הבדל בין מינוי חשב מלווה ברשות קטנה ל

יכוייה גודל הרשות אינו מהווה בהיבט זה אינדיקטור לס -כלומר. והמספרים כמעט שווים

 .להיקלע למשבר שידרוש מינויו של חשב מלווה

 

 :פילוח רשויות מקומיות לפי סוג הרשות .ד

מועצות אזוריות ומועצות , עיריות: בישראל ישנם שלושה סוגים של רשויות מקומיות

העיקרון שעמד בעבר מאחורי חלוקה זו היה כי מועצות אזוריות ייטיבו לטפל . מקומיות

                                                 
30

אקונומי של יהוד שופר באופן -בפועל מצבה הסוציו. היחידה בה מופעל חשב מלווה הינה יהוד" חזקה"הרשות היהודית ה 

 .ללא איחוד זה סביר להניח שגם יהוד היתה מוגדרת כרשות חלשה. מלאכותי מאז אוחדה עם נוה מונוסון
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שונים מאלו של , ר השירותים המוניציפאליים להם הם נדרשיםאש, ביישובים חקלאיים

. מועצות מקומיות ועיריות כיום הינן בעצם ישויות די דומות  31.יישובים שאינם חקלאיים

ייטיבו לטפל ביישובים בעלי אופי , עדיין ניתן לטעון כי מועצות מקומיות קטנות, עם זאת

אמורה , החדש המקודם בימים אלו בכנסתבחוק העיריות . כפרי ובעלי מספר תושבים קטן

מצבן הכספי של ". יהיעיר"להתבטל ההבחנה בין הרשויות השונות כאשר כולן יכונו 

 :6.2מובא בטבלה  מוניציפאלית חלוקההרשויות המקומיות לפי 

 :0.2טבלה מספר 
 מצב פיננסי של הרשויות המקומיות על פי חלוקה מוניציפאלית

 

* 
מספר 
 תושבים

 (באלפים)

גירעון 
  שוטף
 לתושב

חוב 
 **לתושב

הכנסות 
עצמיות 
 לתושב

הכנסות 
ממשלתיות 

 ***לתושב

פעולות 
 לתושב

 
 עיריות

 

2,822 
(6%)+ 

22 ₪ 
(26%-) 

6,862 ₪ 
(6%-) 

.,662 ₪ 
(2%)+ 

1,.20 ₪ 
(1%)+ 

1,022 ₪ 
(2%)+ 

מועצות 
 מקומיות

1,110 
(6%)+ 

682 ₪ 
(.2%-) 

6,02. ₪ 
(1%-) 

6,002 ₪ 
(2%)+ 

6,.62 ₪ 
(2%)+ 

1,622 ₪ 
(.%)+ 

מועצות 
 אזוריות

2.2 
(2%)+ 

62 ₪ 
(21%-) 

.,281 ₪ 
(2%-) 

.,26. ₪ 
(1%)+ 

.,126 ₪ 
(1%)+ 

6,600 ₪ 
(.%)+ 

 ועיבודים שלי, 0222, ח נתונים מבוקרים ברשויות המקומיות"לקוח מתוך דו    
 .6002הנתונים בסוגריים הם השינוי באחוזים משנת *    
 .יבור של הגירעון המצטבר ושל עומס המלוותהחוב הינו ח**     
 .ההכנסות הממשלתיות חושבו כסך הכנסות הרשות פחות ההכנסות העצמיות ***    

 

שלושת הסוגים השונים של רשויות , עולה כי עדיין 6.2מניתוח הנתונים בטבלה מספר 

לי והיחסי אך כולם הקטינו את הגירעון השוטף הנומינ, רעונייםיג םמקומיות בישראל הינ

את עיקר השיפור בהקטנת הגירעון השוטף ביצעו המועצות . 6002לתושב לעומת שנת 

 22-כ) 6002לעומת שנת  20%-כאשר הקטינו את הגירעון לתושב ביותר מ, האזוריות

הגדלת ההכנסות : שיפור זה הושג תודות לשני גורמים עיקריים(. הפחתה ח"מלש

, (6002דול בהכנסות העצמיות לתושב לעומת שנת גי 1%-ח שהם כ"מלש 160-בכ)העצמיות 

                                                 
31

או סיוע באישורי בנייה לחוות מבודדות כפי , כפי שקורה במועצה האזורית ערבה תיכונה, ל סיוע בהבאת עובדים זריםלמש 

יש ידע ויכולת , ובדגש על ראשי המועצות הללו, אלו הן פעילויות אשר למועצות אזוריות. שקורה במועצה האזורית רמת נגב

 .לבצען יותר מאשר לרשות אחרת
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, בסעיף הפעולות לתושב 32(.6002לעומת שנת  2%גידול של )וגידול במספר התושבים 

למרות שעבודה זו לא מנתחת בעיקרון את נושא שימושי . 6002נראית עלייה לעומת שנת 

של תושבי כל סעיף זה מלמד כי קיים שיפור באיכות החיים שהרי , התקציב של הרשויות

 2%-עיקר השינוי בתחום זה היה בעיריות אשר הגדילו בכ. שלושת הסוגים המוניציפאליים

כאשר במקביל גם היתה ירידה בחוב לתושב , 6002את ההוצאות לתושב לעומת שנת 

שכן תלותן בהכנסות , מצבן של המועצות המקומיות נדמה כבעייתי למדי. בכולן

יש להיזהר כאשר מדברים על המונח , עם זאת. רתהממשלתיות נראית כהולכת וגוב

אקונומית בהן גדולה מזו בין עיריות -שכן השונות הסוציו, מועצות מקומיות כישות אחת

 (.הינן מועצות מקומיות, מרבית הרשויות המקומיות הערביות)או בין מועצות אזוריות 

 

המראה כי חל , ון דמוגרפיהנתון המעניין הינו דווקא לא תקציבי אלא נת, בסיכומו של דבר

לעומת גידול של כשני אחוזים , במספר התושבים במועצות האזוריות 2%-גידול של כ

קצב , נתון זה הינו חשוב שכן. בלבד במספר התושבים במועצות המקומיות ובעיריות

הריבוי הטבעי של תושבים בעיריות ובמועצות המקומיות אמור להיות גבוה יותר 

הנתונים העולים . ערבים וחרדים: עקב שתי קבוצות עיקריות, תמבמועצות האזוריו

. שקיימת הגירה של תושבים ישראליים למועצות האזוריות, מהטבלה מרמזים על כך

כי , הרי שכמעט בהכרח נובע מכך, בהגירה של ערבים או חרדיםלרוב מכיוון שאין מדובר 

במעבר למגורים , חייםהמנסה לשפר את איכות ה, מדובר באוכלוסיה מבוססת ברובה

כך שמצבן , והיטלים בצורה שוטפת ארנונהאוכלוסייה זו הינה ברובה משלמת  33.כפריים

 . להשתפר בשנים הקרובותושל המועצות האזוריות צפוי להמשיך 

 

בין מועצה אזורית למקומית או , המלאכותית בחלקה, באם אכן תתבטל בעתיד ההבחנה

וי בחלוקת התקציבים הממשלתיים בין הסוגים אזי עשוי גם להיות שינ, יהילעיר

משלתי מהעל כך שבמועצות אזוריות התקציב  הטבלה מצביעה. המוניציפאליים השונים

                                                 
32

לתקופה של כשלוש ₪ מיליארד  6.2במסגרתה הוקצו , 6422עברה החלטת ממשלה  2004שנת , י בפברוארבנוסף יוזכר כ 

 .לצורך תכניות הבראה ברשויות גירעוניות, שנים
33

עולה כי עיקר ההגירה ליישובים קטנים בפריפריה הינה מערים ( (3002" )צנובר יועצים")ממחקר שביצע משרד השיכון  

התושבים החזקים מעדיפים לגור קרוב , על פי תיאוריהם של מספר ראשי ערים. ולא ממרכז הארץ גדולות בפריפריה עצמה

 .ולא כחלק מהעיר הגדולה במחוז, לעיר הגדולה אך ביישוב קטן יותר במועצה אזורית
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זאת למרות שההכנסות העצמיות של מועצה , ח לעומת עירייה"ש 1,200-לתושב גבוה בכ

 34.ח"ש 00.-אזורית לתושב גדולות בכ

 

ה לבחון בשנים הקרובות כיצד ניתן להשוות על משרד הפנים ויתר משרדי הממשלה יהי

כל תושב יקבל את על מנת להביא לכך ש, ניציפאליות השונותאת מצבן של הרשויות המו

ביטול ההבחנה . השירותים הזהים בכל אחת מן הישויות המוניציפאליות השונות

צעד  הינו, (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, עיריות)המלאכותית בחלקה בין רשויות 

נוסחת מענק האיזון מפלה  כיל משרד הפנים "מנכ טעןלאחרונה . ראשון לפתרון בעיה זו

המהווה את , אין ספק כי מענק האיזון 35.לטובה מועצות אזוריות לעומת גופים אחרים

 8..ח מתוך סך של "מיליארד ש 6.2-כ)עיקר מענקי משרד הפנים לרשויות המקומיות 

עשוי להביא להסטת , במידה ואופן חלוקתו ישונה, (פניםמענקי משרד המח  "מיליארד ש

 .לרשויות אחרות, פיננסי יחסית טובבמצב משאבים ממועצות אזוריות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34

. או עירייההגבוהות מאלו של מועצה מקומית , ניתן משקל יתר גם להוצאות של מועצה אזורית, במודל שנוסח בועדת גדיש 

 .מכאן שגם תיקצוב המענקים לתושב של מועצה אזורית גבוה מזה של עירייה או מועצה מקומית
35

ל משרד הפנים ובהשתתפות "בראשות מנכ, טענה זו הושמעה בדיוני הצוות לבחינת הכנסות הרשויות המקומיות הערביות 

מ ונציג המינהל לשלטון מקומי במשרד "יג משרד רהנצ, נציג אגף התקציבים באוצר, ר ועדת המעקב של ערביי ישראל"יו

 .הפנים



 26 

 36המודלתיאור  -2פרק 
 
 

 :"First Difference " -שיטת ה .א

 מיתעל השינוי בגירעון הרשות המקועבודה זו בודקת את השפעת ההעברות הממשלתיות 

. תחת אמצעי פיקוח שונים (עודף תקציבי, כלומר, כאשר גירעון יכול גם להיות שלילי)

-ו 6002 -שתי שנים עוקבות בין ביצועי הרשותהשפעה קצרת טווח על  לגביהבדיקה הינה 

6002. 

כאשר אין רצון למדוד את  ,יתרונה". First Difference" :קרויהשיטה זו בה אשתמש 

דיקות והיא יעילה בעיקר בב, בין שתי תקופותת השינוי שלו המשתנה עצמו אלא א

, ראשית. משתי סיבות נובעהיתרון לבדיקת טווח קצר במקרה זה   37.שינויים בטווח קצר

אשר באופן טבעי מעוותת , מדובר בתקופה נטולת מערכות בחירות לרשויות המקומיות

הרשויות  שלתי עלבפיקוח הממחל שינוי  6002החל משנת , שנית 38.את הממצאים

הפעלת תכניות ו, פיזור מועצות קורסות, השינוי כלל הפעלת חשבים מלווים. המקומיות

 .נפוץ פחותיודגש כי כלי פיקוח אלו היו קיימים גם קודם אבל השימוש בהם היה  .הבראה

 

. 6002למשתנה בשנת  6002הינו ההפרש בין המשתנה בשנת  "First Difference" האומד 

וגם בשלושת ( בכל המודלים, Yמשתנה )יופיע בעבודתי גם בצד המוסבר אומד זה 

 (.בכל המודלים,  Xמשתני )המשתנים התקציביים המסבירים 

 

 חשבונאות מקומית .ב

צטבר מהמופרד הגירעון , על פי כללי החשבונאות הנהוגים ברשויות המקומיות בישראל

ת מבטאים א ,39מס המלוותהנקראים עו, חובות הרשות לבנקים. החוב לבנקים ברשותמ

                                                 
36

 .מפרט על אופן הרכבת המודלים השונים שמתוארים בפרק זה 2נספח מספר  
37

 Aldo & Modigliani (1963), Layson & seaks (1984)ראה למשל  
38

חות "עולה מהנתונים בדוכפי ש)גם בהיבט של מערכת בחירות בה הגירעון ברשות נוטה לגדול . העיוות הינו כפול 

וגם במובן שיש שונות בין ראשי רשויות בהיבט הניהול התקציבי של ( 2004-ל 6882המבוקרים של משרד הפנים בין השנים 

 .עשוי גם להשתנות מצבה הפיננסי, כך שכאשר ראש רשות מתחלף, הרשות
39

סך הגירעון . מסך הכנסות הרשות 32%ד על עמ 2002נכון לרבעון השני לשנת , עומס המלוות הממוצע ברשויות בישראל 

, ח מדדים פיננסיים"ראה דו)מסך הכנסות הרשות  28%המצטבר הממוצע בכלל הרשויות בישראל עמד נכון לאותה תקופה על 

 2002, משרד הפנים -מינהל השלטון המקומי
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בסעיף נפרד בהתחייבויות  ותמופיעהלוואות אלו . סך ההלוואות המוסדרות של הרשות

הגירעון המצטבר של הרשות הוא ההפרש בין כלל . בחישובי הגירעון ואינן נכללות, הרשות

חוב , זהו שילוב של אשראי ספקים. הכנסותיה לאורך תקופת החיים שלה ובין הוצאותיה

סך החוב של הרשות הינו הגירעון המצטבר  -כלומר. 'החזרי תשלומים שונים וכו, למתגלג

 התפקודבחינת הגירעון השוטף של הרשות הינו מדד ל. שלה בתוספת עומס המלוות שלה

  .הכנסות הרשות פחות הוצאות הרשותוהוא מחושב כהשוטף של הרשות 

 

והעברות  לפני הנחות בארנונההכנסות  :רשות לכשעצמן נמדדות בשני אופניםהכנסות ה

. והעברות לכיסוי גירעון מצטבר ות אחרי הנחות בארנונהכנסוה ,לכיסוי גירעון מצטבר

, וכיסוי גירעון מצטבר הנתון בו אשתמש יהיה הכנסות לפני הנחות בארנונה ,בעבודה זו

פי האחת היא סיבה מהותית ולפיה אין להניח שכל ההנחות הן רק על  :משתי סיבות וזאת

הרשויות המקומיות יכולות באמצעות ועדת הנחות להעניק פטורים . חקיקה ראשית

ראוי , על כן. או לחילופין להעניק הנחות גם באופן שאינו חוקי, חלקיים מתשלומי ארנונה

למרות שבהנחות )לטעמי להתייחס להנחות הארנונה כהחלטה ניהולית של הרשות 

ולפיה , הסיבה השנייה היא סיבה חשבונאית (.אין לרשות כל עמדה כמובן, החוקיות

המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים מגדיר את עומס המלוות מהכנסות הרשות לפני 

 .40ד נוסף"כנתון הקובע לצורך קביעת זכאות להיתר לקיחת חח, הנחות בארנונה

ודגש בנוסף כי הכנסות והוצאות הרשות המקומית בעבודה זו הינם אך ורק בתקציב י

 41. יל ולא בתקציב הבלתי רגילהרג

 

 המשתנים המסבירים .ג

במודל יהיה משתנה דמי שיבחן את ההגדרה האתנית של הרשות  הראשוןהמשתנה 

(REL .) 0ורשות שאינה יהודית תקבל את הערך  1רשות יהודית תקבל את הערך .

כאשר , (SOC)אקונומי ברשות -יהיה משתנה דמי שיבחן את המצב הסוציו השניהמשתנה 

                                                 
40

אישור המשרד עד לשלב בו אלו דים ללא "יכולה רשות מקומית ללוות חח, ל משרד הפנים"על פי הנחיית עבר של מנכ 

 .כאשר אלו כוללים את ההנחות שניתנו בארנונה, מהכנסותיה 2%מהווים 
41

חלק מההכנסות בתקציב זה מקורן . ברשות מקומית משמש בעיקר לצרכי תשתיות ובינוי( ר"תב)התקציב הבלתי רגיל  

ון והבנייה באמצעות חוקי עזר שמחוקקת וחלק אחר מאגרות והיטלים הנגבים על פי חוק התכנ, במשרדי ממשלה שונים

 .הרשות
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ורשות שמסווגת , 1תקבל את הערך  2-10ס באשכולות "רשות שמסווגת על ידי הלמ

יהיה משתנה דמי שיבדוק האם פועל  השלישיהמשתנה . 0תקבל את הערך  1-2באשכולות 

בה פעל חשב מלווה בשתי רשות מקומית  (.CON) 6002-ו 6002חשב מלווה ברשות בשנים 

 .  0תקבל הערך והיכן שלא י 1השנים הללו תקבל את הערך 

 . "First Difference"הם משתנים תקציביים בשיטת  החמישי והשישי ,הרביעיהמשתנים  

. (EG) 6002-ל 6002ן בין השנים במענק האיזולנפש הינו ההפרש הריאלי הרביעי המשתנה 

במענקים לכיסוי גירעון ברשות בין השנים לנפש הינו ההפרש הריאלי  החמישיהמשתנה 

ביתר המענקים שקיבלה לנפש הינו ההפרש הריאלי  השישיהמשתנה . (OG) 6002-ל 6002

הינו משתנה אינטראקציה בין  השביעיהמשתנה . (DG) 6002-ל 6002רשות בין השנים ה

משתנה אינטראקציה נוסף בין האשכול  עיופי .במודל  .(REL*CON) דת לחשב מלווה

 (.REL)*SOCאקונומי והדת -הסוציו

 

 המודלים שייבחנו .ד

, י בהוצאותהשינו, השינוי בהכנסות העצמיות: מודלים שונים שלושהזו ייבדקו בעבודה 

, שיבחן את כלל הרשויות המקומיות, לכל מודל שכזה, בנוסף .והשינוי בגירעון השוטף

שרר מצב שניתן לכנותו כמשבר  6002שיבחן רק תצפיות בהן בשנת , ייבחן גם מודל משני

משני זה הינה להשוות בין רשויות מקומיות הדומות זו לזו מטרת מודל  42.פיננסי ברשות

ואת השפעת ההתערבות , בהיבט של המשבר הפיננסי ששרר בהן בשנה החולפת

 .הממשלתית עליהן

 

 6002-ל 6002השינוי בהכנסות העצמיות של הרשות בין השנים : 1מודל מספר 

ליות לנפש של הרשות ההפרש בהכנסות העצמיות הריא: במודל זה ייבחן המשתנה התלוי

ההכנסות העצמיות של הרשות מהוות את האינדיקטור הטוב . 6002-ל 6002בין השנים 

מקור העלייה יכול . ביותר אולי לשיפור אמיתי במצבה הפיננסי של הרשות המקומית

                                                 
42

ומעלה מן ההכנסות או לחילופין מעל  3%בעבודה זו יוגדר כמשבר פיננסי מצב בו ברשות שורר גירעון שוטף בשיעור של  

 .גירעון מצטבר מההכנסות 62.2%
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קיטון , מבחינה טכנית  43.או בהעלאת בסיס הגבייה, להיות טמון בעלייה באחוז הגבייה

 .שלילית של הרשות בין השנים יופיע כבהכנסות העצמיו

 :המודל יראה כך

ΔI  = α +β1REL + β2SOC + β3CON + β4ΔEG + β5ΔOG + β6ΔDG +β7CON*REL 

  

שכן ניתן להניח , צפויה להיות מתואמת חיובי עם הגידול בהכנסה RELהשפעת המשתנה 

רשויות  באופן בולט יותר מאשר 6002שרשויות יהודיות נהנו מהגידול בתוצר בשנת 

וזאת , צפויה להיות מתואמת חיובי עם גידול בהכנסות SOCהמשתנה השפעת . תערביו

וכי רשויות , לא היה אחיד בכל רחבי הארץ 6002עקב ההנחה כי הגידול בתוצר בשנת 

באופן שגרם לעליית הכנסות בהן בשיעור חד יותר מרשויות , חזקות נהנו ממנו יותר

על הכנסות הרשות הינה  CONהמשתנה השפעתו של (. לופריפריאליות בדרך כל)חלשות 

חשב מלווה אמור שלא להיות מעורב כלל בנושא הכנסות הרשות , מצד אחד. דו מימדית

חשב מלווה , מצד שני(. פרט למקרים ייחודיים בהם הוא משמש גם כגובה ממונה)

וא מחייב את קברניטי הרשות המקומית למצ, המצמצם את פעילות ההוצאות ברשות

ומכאן שעשויה להיות לו השפעה חיובית , מקורות הכנסה על מנת לממן הוצאות נוספות

משפיע בשני אופנים על  EGהמשתנה  .על הכנסות הרשות ובכל מקרה לא השפעה שלילית

מצד אחד נצפה כי ככל שההכנסה ממקורות ממשלתיים . הכנסותיה העצמיות של הרשות

מענק , מצד שני 44.ל את הכנסותיה העצמיותתפחת נטייתה של הרשות להגדי, תעלה

ומחלק הנקרא מענק ( 22%)האיזון בישראל מורכב מחלק המועבר לרשות באופן אוטומטי 

. אשר הרשות המקומית מקבלת רק כאשר גביית הארנונה שלה עוברת רף מסוים, מותנה

הרי שהעלות האלטרנטיבית של הרשות שלא , גבוה יותר EGשככל שהמשתנה , מכאן

. לא ברור איזו מבין ההשפעות גדולה יותר, כןעל . הגדיל את הכנסותיה עולה גם היאל

(. 22ראה הערת שוליים )אמור להיות מתואם שלילי עם שינוי בהכנסות  OGהמשתנה 

שכן , צפוי להיות בעל השפעה חיובית על ההכנסות העצמיות של הרשות DGהמשתנה 
                                                 

43
ה הוא מגידול במענקים שכן בחלק מן הרשויות עיקר הגידול בהכנס, במודל זה לא נבדקת סך ההכנסה של הרשות 

 .2הסבר מפורט מופיע בנספח מספר . הושמטו שתי תצפיות עקב גידול חד פעמי בהכנסות העצמיות, בנוסף. הממשלתיים
44

 .שהוזכרה בפרק המבוא" FLY PAPER"כפי שעולה מתיאורית ה 
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אמורה במקביל גם להעלות את הכנסותיה  ,רשות מקומית המקבלת כספי כיסוי גירעון

משתנה השפעתו של . וזאת כאבן דרך בתכנית ההבראה עליה היא חתומה, העצמיות

שכן אין סיבה נראית לעין כי חשב מלווה  0אמורה להיות  REL*CONהאינטראקציה 

 .ברשות יהודית ישפיע באופן שונה מחשב מלווה ברשות ערבית

 :1עות לגבי מודל כך אמורה להיראות טבלת ההשפ

 2.1טבלה 

 השפעות צפויות של המשתנים המסבירים על הכנסות עצמיות של הרשות

המשתנה 
השפעה /המסביר

 צפויה

REL SOC CON EG OG DG CON*REL 

 + + /+0 ?  -+ 0 

 

 

 6002-ל 6002השינוי בהוצאות הרשות בין השנים : 6מודל מספר 

צאות הריאליות לנפש של הרשות בין השנים ההפרש בהו: במודל זה ייבחן המשתנה התלוי

עם עלייה בצורה כזו או אחרת הוצאות הרשות המקומית לרוב מתואמות   6002.45-ל 6002

ם להוצאת כספים נדרשת הרשות ג, שכן כנגד העלייה בהכנסות, בהכנסות הרשות

 אין סיבה כי רשות מקומית תפעל לפי יחס של הוצאת שקל, עם זאת. לשירותים נוספים

עוד יובהר כי הקטנת הוצאות אינה בהכרח . שולי כנגד כל שקל שולי נוסף של הכנסה

שכן המשמעות יכולה להיות הקטנת , מעשה פיננסי חיובי של רשות בראייה לטווח ארוך

הקטנת הוצאות הינה פעולה פיננסית קלה יותר עבור ראש , עם זאת. השירותים לתושבים

, מבחינה טכנית .על פני הגדלת הכנסות עצמיות, ירשות הנאלץ לשפר את מצבו הפיננס

 .קיטון בהוצאות בין השנים יופיע כשלילי

 :המודל יראה כך

ΔE=α +δ1REL + δ 2SOC + δ 3CON + δ 4ΔEG + δ 5ΔOG + δ 6ΔDG + δ7CON*REL 

 

                                                 
45

 .הוצאות הרשות הן לפני הוצאות לכיסוי גירעון מצטבר 
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אם נטען בסעיף הקודם שרשות יהודית שכן , חיוביתצפויה להיות  RELהשפעת המשתנה 

הרי שגם , ת הכנסותיה לנפש בימי שגשוג כלכלי יותר מאשר רשות ערביתצפויה להגדיל א

התמונה  SOCגם לגבי המשתנה . הוצאות הרשות צפויות לעלות יחד עם העלייה בהכנסות

אמור להופיע עם מקדם שלילי  CONהמשתנה . זהה ונצפה להשפעה חיובית מאותן סיבות

ן הינה בעיקר דרך צמצום הוצאות שכן יכולתו של חשב מלווה להשפיע על רמת הגירעו

המהווה )צפויים להיות מתואמים חיובי שכן גידול במענקים  OG-ו EGהמשתנים  .הרשות

חד אינה  DGהשפעת המשתנה . צפוי גם להוביל לגידול בהוצאות( גידול בהכנסות

, (אמנם הכנסות לכיסוי גירעון)שכן מצד אחד מדובר בגידול בהכנסות הרשות , משמעית

אבני דרך על מנת לקבל מענקי הבראה כאשר  צד שני הרשות נאלצת לעמוד במילויאך מ

כפי . 0נצפה כי השפעתו תהיה שלילית או , על כך. דורשים הפחתה בהוצאות הרשות אלו

 .0השפעת משתנה האינטראקציה צפויה להיות , 1נחנו במודל הש

 :6כך אמורה להיראות טבלת ההשפעות לגבי מודל 

 

 2.0טבלה 

 פעות צפויות של המשתנים המסבירים על הכנסות עצמיות של הרשותהש

המשתנה 
השפעה /המסביר

 צפויה

REL SOC CON EG OG DG CON*REL 

 + +  -+ + -/0 0 

 

 

 6002-ל 6002השינוי בגירעון השוטף של הרשות בין השנים : .מודל מספר 

הרשות בין השנים לנפש של  בגירעון השוטףההפרש : במודל זה ייבחן המשתנה התלוי

גירעון שוטף  46.הגירעון השוטף מוגדר כפער בין הכנסות להוצאות הרשות .6002-ל 6002

עבירה על  שהינו גם)היעיל ביותר למצב בעייתי של רשות מקומית  האומדןהינו לרוב 

                                                 
46

הרי שבסעיף זה של הגירעון , היתה על הכנסות עצמיות בלבד -הכנסות הרשות -6מודל יובהר כי בעוד הבדיקה לגבי  

 .מופיעים תקבולים של הרשות ממשרד הפנים
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במודל זה ייבחן בנוסף   47(.תקנות הרשויות המקומיות המחייבות שמירה על תקציב מאוזן

שמטרתו לבחון  SOC*RELופיעו במודלים הקודמים משתנה נוסף בשם למשתנים שה

קיטון , טכנית מבחינה. אקונומית של הרשות-אינטראקציה בין מגזר לבין הרמה הסוציו

 .ופיע כחיוביבגירעון בין השנים י

 :המודל יראה כך

ΔDEF =α +λ1REL + λ 2SOC + λ 3CON + λ 4ΔEG + λ 5ΔOG + λ 6ΔDG + 

λ7CON*REL+ λ8SOC*REL 

 

שלילית לאור הנתונים שהוצגו לגבי רשויות מקומיות צפויה להיות  RELהשפעת המשתנה 

אקונומי לבין -עקב המתאם בין האשכול הסוציו, SOCלגבי המשתנה  .6ערביות בפרק 

אמור להופיע עם מקדם  CONהמשתנה . המגזר הערבי הרי שנצפה גם כן להשפעה שלילית

 OG-ו EGהמשתנים . לווה הינה בהגדרה הפחתת גירעוןמטרתו של חשב משכן  חיובי

צפוי גם ( המהווה גידול בהכנסות)צפויים להיות מתואמים חיובי שכן גידול במענקים 

להיות חיובית צפויה   DGהשפעת המשתנה . לקיטון בגירעון, גם אם רק בחלקו, להוביל

ולשפר את  ללהתייע שכן רשות מקומית הנכנסת למשטר של תכנית הבראה צפוייה

ים כפי שהנחנו במודל. חיוביתנצפה כי השפעתו תהיה , ןעל כ. הגירעון השוטף בה

השפעת משתנה  .0צפויה להיות  CON*REL השפעת משתנה האינטראקציה, הקודמים

החלשות )צפויה לנטרל את השפעתן של הרשויות הערביות  REL*SOCהאינטראקציה 

אקונומי -בהיר מהי השפעת האשכול הסוציוולה, מן המודל( אקונומית-מבחינה סוציו

השערתי הינה כי אין קשר בין האשכול בו  .כאשר סוג הרשות אינו מהווה גורם השפעה

 .0כלומר , לבין הגירעון השוטף( היהודית)ממוקמת הרשות 

 

 

 

                                                 
47

  209על פי סעיף , התקנות הותקנו על ידי שר הפנים. 4סעיף , 6826 -א"תשל( הכנת תקציבים)תקנות הרשויות המקומיות  

 .צות המקומיותלפקודת המוע 32לפקודת העיריות וסעיף 
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 :.כך אמורה להיראות טבלת ההשפעות לגבי מודל 

 

 2.2טבלה 

 רשותב הגירעון השוטף השפעות צפויות של המשתנים המסבירים על

המשתנה 
השפעה /המסביר

 צפויה

REL SOC CON EG OG DG CON*REL REL*SOC 

  - -+ + + /+0 0 0 
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 תוצאות המחקר -4פרק 
 

 1מודל . א
 

של הרשות הריאליות לנפש מודל זה בוחן השפעות אפשריות על השינוי בהכנסות העצמיות 

 :2.1בטבלה  ותהמודל מובאתוצאות  . 6002לשנת  6002ומית בין שנת המק

 

 4.1טבלה 

רגרסייה לבחינת השפעות על ההכנסות העצמיות הריאליות לנפש ברשות המקומית בין 
 0222-ל 0222השנים 

 

המשתנה /המשתנה המסביר
 המוסבר

ΔI ( כלל הרשויות
 (המקומיות

ΔI ( רק רשויות עם בעיה
 (6002 תפיננסית בסוף שנ

α 
26.28 

(0.82) 
12..02 

(1.26) 

REL 
688.82** 

(6.02) 
162.00 

(0.22) 

SOC 
2.21 

(0.02) 
21.10 

(0.22) 

CON 
2..26 -

(0.22-) 
182.62 -

(1.62-) 

ΔEG 
0.22** 

(0.82) 
0.82** 

(6.06) 

ΔOG 
1.22** 

(0.22) 
1.82** 

(10.18) 

ΔDG 
1.08** 

(2.22) 
1.12** 

(2.22) 

CON*REL 
1..10 -

(0.02-) 
120..2 

(0.20) 

R^ 0.22 0.20 

 1.6 620 מספר תצפיות

 10%מובהק ברמה של *
 2%מובהק ברמה של **

 
 

רשות יהודית . פינו בעל השפעה חיובית על הכנסות עצמיותיהינו כפי שצ RELהמשתנה 

לתושב יותר מאשר ₪  688-ב 6002-ל 6002העלתה את הכנסותיה העצמיות בין השנים 

נתון זה מובהק אך ורק לגבי המודל הכולל ולא לגבי המודל המשני . הודיתרשות שאינה י

שלושת המשתנים התקציביים . היו נתונות במצב פיננסי בעייתי 6002של רשויות שבשנת 

השפעתו של . פינויולא בהכרח כפי שצ, לגבי שני המודלים, ובהקים גם הםחיוביים ומ
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כלומר על כל גידול של , במודל המלא 0.22 -במודל החלקי ל 0.82מענק האיזון הינה בין 

שקל במענק האיזון מגדילה הרשות המקומית את הכנסותיה העצמיות בין השנים הללו 

. לגבי יתר המענקים ההגדלה היא בשיעור הגבוה מיחידתי ומובהק. בפחות משקל אחד

 .אינם מובהקיםבמודל זה  יתר המשתנים 

 

 0מודל . ב
 

שריות על השינוי בהוצאות הריאליות לנפש של רשות מקומית מודל זה בוחן השפעות אפ

 :2.6המודל מובא בטבלה .  6002לשנת  6002בין שנת 

 4.0טבלה 

רגרסייה לבחינת השפעות על ההוצאות הריאליות לנפש ברשות המקומית בין השנים 
 0222-ל 0222

 

המשתנה /המשתנה המסביר
 המוסבר

ΔE ( כלל הרשויות
 (המקומיות

ΔE ( רשויות עם בעיה רק
 (6002פיננסית בסוף שנת 

α 
8..82 

(0.28) 
12..81 

(1.66) 

REL 
622.01* 

(1.22) 
11..00 

(0.28) 

SOC 
1.21 

(0.01) 
21.62 

(0.62) 

CON 
688.22-* 

(1.82-) 
..0.22-** 

(6.08-) 

ΔEG 
0.02 -

(0.22-) 
0..2 -

(0.82-) 

ΔOG 
0.16 

(0.86) 
0.12 

(0.20) 

ΔDG 
0.02 -

(0.62-) 
0.06 

(0.02) 

CON*REL 
.6.16 

(0.16) 
120.20 

(0.22) 

R^ 0.02 0.10 

 1.6 620 מספר תצפיות

 10%מובהק ברמה של *
 2%מובהק ברמה של **
 

וסימנם , במודל המורחב של כלל הרשויות ישנם שני משתנים בלבד המופיעים כמובהקים

בין השנים  רשות מקומית יהודית הגדילה את הוצאותיה. תואם להשערות ההתחלתיות
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₪  .11-המשתנה זה נחתך ביותר מחצי ל. יותר מאשר רשות ערבית₪  622-הנבדקות ב

הן במודל המורחב , משתנה המופיע כמובהק .אולם הוא אינו כמובהק, במודל המצומצם

 688.22במודל המורחב חשב מלווה מפחית  (. CON)והן בזה המצומצם הינו חשב מלווה 

השפעתו של חשב מלווה הינה  החלקיבמודל . הוא פועל מהוצאות רשות מקומית בה₪ 

 .המשתנים התקציביים אינם מופיעים כמובהקים. ₪ 0.22..גדולה עוד יותר ועומדת על 

 

 2מודל . ב
 

מודל זה בוחן השפעות אפשריות על השינוי בגירעון השוטף לנפש של רשות מקומית בין 

 :..2המודל מובא בטבלה .  6002לשנת  6002שנת 

 4.2בלה ט

רגרסייה לבחינת השפעות על הגירעון השוטף הריאלי לנפש ברשות מקומית בין השנים 
 0222-ל 0222

 

המשתנה /המשתנה המסביר
 המוסבר

ΔDEF ( כלל הרשויות
 (המקומיות

ΔDEF ( רק רשויות עם בעיה
 (6002פיננסית בסוף שנת 

α 
...02 -

(0.2.-) 
.2.01 -

(0.21-) 

REL 
12..0 

(0.66) 
22.80 

(0.26) 

SOC 
122.26 -

(0.28-) 
182.82 -

(0.20-) 

CON 
612..2** 

(6.22) 
122.22 

(1.2.*) 

ΔEG 
0.06 -

(0..8-) 
0.18 

(0.22) 

ΔOG 
0.22** 

(2.22) 
0.22** 

(..22) 

ΔDG 
0.16 

(1.11) 
0.12 

(0.28) 

CON*REL 
6..06 -

(0.12-) 
62.16 -

(0.12-) 

SOC*REL 
100.81 

(0.22) 
100.80 

(0.22) 

R^ 0.18 0.12 

 ..1 626 מספר תצפיות
 10%מובהק ברמה של *

 2%מובהק ברמה של **
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שכן הוא בוחן את כלל השינוי  הינו אולי המשמעותי ביותר מבין כלל המודלים, ..2מודל 

רשות מקומית יכולה להעלות את הוצאותיה רק בתנאי שהיא יש לזכור כי . שחל ברשות

 . ולהיפך( 2.1העצמיות שהוצגו במודל  לא רק את)גם מגדילה את סך הכנסותיה 

חשב מלווה אכן מתגלה . עולה כי ישנם שני משתנים המופיעים כמובהקים ..2מטבלה 

ההפחתה הינה . כמשתנה המפחית באופן מובהק את הגירעון השוטף לנפש ברשות מקומית

שרר  במודל הכולל רק את הרשויות בהן₪  122 -במודל הכולל את כל הרשויות וכ₪  612-כ

 OGהמשתנה השני שמופיע כמובהק הינו דווקא המשתנה  .6002מצב פיננסי בעייתי בשנת 

 0.22השפעתו על הגירעון הינה (. מענקי משרד הפנים שאינם מענק איזון או מענקי הבראה)

ניתן אולי להסביר זאת בכך שרשות מקומית . במודל החלקי₪  0.22-במודל המלא ו₪ 

וכבר , את הסכומים שתקבל במסגרת מענק האיזון( ות גבוההאו מעריכה בסביר)יודעת 

הינם , המענקים האחרים, לעומת זאת. רואה בהם חלק אינטגרלי מתקציב ההוצאות

 . שכחצי מהם מיועד לחיסכון ולא להוצאות, כמעין מתנה חיצונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 מסקנות והשלכות עתידיות, סיכום -2פרק 

 

 סיכום ממצאי המחקר. א

ודה זו בחנה את השפעת הפיקוח והמענקים הכספיים של משרד הפנים על ביצועיהן עב

המתודולוגיה בה . 6002-ל 6002בין השנים , הפיננסיים של הרשויות המקומיות בישראל

הבוחנת שינויים קצרי , First Difference  -השתמשתי לצורך בדיקה זו היתה שיטת ה

והן בתחום ( מענקי כיסוי גירעון ומענקים אחרים ,מענק איזון)טווח הן בתחום המענקים 

הוצאות וגירעון , הכנסות עצמיות) ששימשו כמשתנים מוסברים הביצועים התקציביים

נבחן גם מודל חלקי שהשווה , שבחן את כלל הרשויות המקומיות, לכל מודל מלא (.שוטף

משבר "הגדירו כשרר בהן מצב שניתן ל, 6002רק בין רשויות מקומיות שנכון לסוף שנת 

 ".פיננסי

 

גילה , המודל הראשון לגבי הגורמים המשפיעים על הכנסותיה העצמיות של רשות מקומית

רשות מקומית יהודית הגדילה את הכנסותיה בין השנים , כי בדומה להשערת המחקר

נתגלה כי גידול במענקים מוביל דווקא , בנוסף. יותר מאשר רשות מקומית ערבית, הללו

  DG -ו( מענקים אחרים) OGהגידול במשתנים . הכנסות העצמיות של הרשותלגידול ב

. הן במודל החלקי והן במודל המלא, היה אף גדול מיחידתי( מענקי כיסוי גירעון)

מגדילה הרשות , המשמעות הינה כי על כל שקל שמועבר מהממשלה במסגרת מענקים אלו

שר החיובי בין מענק האיזון אפשרות לק. את הכנסותיה העצמיות ביותר משקל אחד

ועל כן אינה מהווה , .ומענקי כיסוי גירעון לגידול בהכנסות העצמיות הוסברה בפרק 

שהינם הלכה למעשה כסף שהרשות לא ) OG הקשר החיובי בין מענקים אחרים. הפתעה

 . אינו תואם להשערת המחקר, לגידול בהכנסות העצמיות( ציפתה לו בתחילת השנה

 

לגבי גורמים המשפיעים על השינוי בהוצאה של רשות מקומית בין השנים המודל השני 

המשמעות היא . יש השפעה חיובית כפי שציפינו על ההוצאה, גילה כי למשתנה הדת, הללו

כי רשות יהודית אכן הגדילה את הוצאותיה בין השנים הללו יותר מאשר רשות שאינה 



 34 

צמיחה במשק שהיתה מוטה לרשויות השערתי היתה כי הקשר החיובי מקורו ב. יהודית

צמיחה לא מאוזנת זו הגדילה את הכנסותיהן של רשויות יהודיות ומכאן שגם . יהודיות

₪  620-גידול זה בסך של כ. את הוצאותיהן באופן מוגבר לעומת רשויות שאינן יהודיות

עשוי להיות משמעותי מאד בהיבט של  (במודל החלקי -לא מובהק-₪  .11או ) לתושב

הימצאותו של חשב מלווה  48.ווחת התושבים וכל השלכה עתידית אפשרית הנובעת מכךר

₪  0.. -לתושב במודל המלא וב₪  682-את הוצאותיה ב ,שיערתיכפי ש ,ברשות הקטינה

כי חשב מלווה נוהג לרוב לחתוך קודם כל בהוצאות , יש לזכור עם זאת. במודל החלקי

, המשמעות היא כי לרוב. ת חוזיות ארוכות טווחאו התחייבויו, שאינן קשיחות כגון שכר

צעד שעשוי להביא לירידה , תרד רמת השירותים לתושב ברשות בה פועל חשב מלווה

המשתנים התקציביים לא הופיעו כמובהקים  .נוספת ברמת האמון בין התושב לרשות

ות לבין בה נתגלה קשר חיובי בין העברות תקציבי (0222)נבון וזאת בניגוד לעבודתו של 

 . הוצאות הרשותגידול ב

 

מצא שני , המודל השלישי שבחן גורמים המשפיעים על הגירעון השוטף ברשות המקומית

כפי שציפינו מפחיתה את הגירעון , הימצאותו של חשב מלווה. משתנים שנתגלו כמובהקים

אם . במודל המלא₪  612 -במודל החלקי ל₪  122ברשות בסכום של בין לתושב השוטף 

הרי שנמצא כי חשב מלווה מפחית בממוצע , בצע חישוב גס של סך תועלתו של חשב מלווהנ

. 49ח במודל החלקי"מלש 2.1-ח במודל המלא ובכ"מלש 2.8 -את הגירעון השוטף ברשות בכ

במודל המלא ₪  0.22כאשר השפעתו עומדת על , OGהמשתנה השני שנמצא כמובהק הינו 

נה שכמחצית מכל שקל שניתן לרשות שלא במסגרת המסקנה הי. במודל החלקי₪  0.22-ו

לא  RELהעובדה כי המשתנה (. הקטנת גירעון)חיסכון טובת המענקים הרגילים הועבר ל

מעידה על כך שלמגזר האתני יש חשיבות בעיקר בגידול , הופיע כמובהק דווקא במודל זה

                                                 
48

וכתוצאה , ההכנסות העצמיות נמוכות יותר מאלו היהודיות, ברשויות לא יהודיות". ביצה והתרנגולת"זוהי בעצם בעיית ה 

ועל כן אינם , אשר מצידם אינם רואים כי יש תמורה לכספם, הן יכולות להוציא פחות כספים על שירותים לתושבים, מכך

ובכך , שאלה היא האם על הממשלה לדרוש בתוקף תשלום מיסים עירוניים ברשויות אלוה. משלמים את מיסיהם העירוניים

לגרום , עליה להעביר כספים לרשות, או לחילופין, לטפל בצד ההכנסה הנמוכה של הרשות שתביא לשיפור ברווחת התושבים

ברנדר . את מיסיהם העירוניים לה להעלות את ההוצאה הציבורית ובכך להגביר את אמון הפרטים ולגרום להם לשלם בעתיד

טוען כי חלופה של הכנסת גובה ממונה לרשויות מקומיות ערביות יכולה לשבור את מעגל הקסמים הזה של חוסר  (3002)

 . האמון
49

רשויות  633ובמודל החלקי על , תושבים 30,232ממוצע התושבים לרשות הינו , רשויות מקומיות 242במודל המלא על  

 .החישוב בוצע כהכפלה בין מספר התושבים למקדם שנמצא ברגרסייה. תושבים לרשות 33,020הינו  מקומיות הממוצע
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אולם , ת לנפשגידול זה יתבטא בעלייה בהוצאו. בהכנסות העצמיות בשנות שגשוג במשק

, יש שיגידו בעקבות נתון זה כי זוהי הוכחה לכך. אין השפעה על השינוי בגירעון השוטף

אלא , אינו תלוי ביצועים פיננסיים אקסוגניים, שהשינוי בגירעון השוטף ברשות מקומית

 .תלוי החלטה ניהולית פנימית ברשות המקומית

 

אקונומי למי מן -תנה הסוציובאף אחד מן המודלים לא נמצא קשר מובהק בין המש

המשמעות הינה אישוש מסוים לטענה המושמעת תדיר במסדרונות . המשתנים המוסברים

יציבות פיננסית ברשות אקונומי לבין -משרד הפנים ולפיה אין קשר בין אשכול סוציו

 .  מקומית

  

ת הרי כי באם המטרה הינה הפחתת הגירעון ברשויות המקומיו ,משמעות נתונים אלו הינה

שלא נבחנו )וקרוב לוודאי גם ועדות ממונות המשיך במינויים של חשבים מלווים שיש ל

טרם בוצע מחקר מעמיק על השפעתם של אמצעי פיקוח אלו בהיבט , עם זאת(. בעבודה זו

עומדת בין אם , מאחורי הפעלת אמצעי פיקוח אלו. של פגיעה בדמוקרטיה ובשוויוניות

ן גלוי תפיסת עולם לפיה החשוב מכל הוא שמירה על תקציב באופן מוסתר ובין אם באופ

החשוב מכל הוא שמירה , זאת בניגוד לתפיסת עולם הפוכה ולפיה. מאוזן ברשות מקומית

תושב ברשות סוציו אקונומית וללא הבדל בין , רמת שירותים לתושב באיכות מסוימתעל 

 .ערבית או יהודית וגדולה או קטנה, חלשהחזקה ל

 

 

 תייגויות מתוצאות המחקרהס. ב 

יתרונה הגדול הוא בחשיפת . אין ספק כי בדיקה קצרת טווח מגלה רק טפח מן האמת

אין אפשרות בבדיקה . אולם חסרונותיה הינם ברורים, שינוי קצר טווח ברשות המקומית

או , קצרת טווח שכזו לבדוק כיצד הרשות מתאימה עצמה לשינויים פרמננטיים במענקים

, השינויים שהנחיל משרד הפנים בשנה וחצי האחרונות, בנוסף. טל עליהבפיקוח המו

ומינויי חשבים , לפיהם ממונה ועדה בראשות פקיד ממשלתי לניהול רשות שאינה מתפקדת

עשויים להילקח בחשבון על ידי ראשי רשויות בשנים , מלווים לרשויות בתכניות הבראה
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הינם קבועים ולא אופנה , ולם הממשלתיתמשיובהר כי שינויים אלו בתפיסת הע, הקרובות

, חשב מלווהממינוי אין ספק כי ראש רשות מקומית אשר יחשוש משוט ההדחה או . חולפת

, זמן חאולם שינוי זה ייק, ישנה את דפוס התנהגות הרשות בתחומים שנבדקו בעבודה זו

 .ואין זה סביר כי בטווח זמן של שנה וחצי הוא יקרה

 

עבודה זו בחנה . תוצאות המחקר הינה בהיבט של חלוקת התקציבההסתייגות השנייה מ

ח ההכנסות וההוצאות "ולא ירדה לפרטי דו, (הכנסות והוצאות)רק את מסגרות התקציב 

אין , המשמעות היא שכאשר הוצגו מסקנות לגבי שינויים בתקציב הרשות. של הרשות

ם אכן יש התייעלות ולהבין הא, באפשרות עבודה זו לנתחן לסעיפי התקציב השונים

או לחילופין פשוט העדיף ראש הרשות להוציא , בעבודת רשות מקומית שהוצאותיה ירדו

לטעמי , עם זאת. להשאיר את רמת השכר ברשות על כנהפחות על פעולות לתושב ו

הפרטים והנתונים המופיעים בעבודה זו חושפים תמונה מספקת לגבי מצב הרשות 

 . י התקציבהמקומית גם ללא ירידה לפרט

 

נתוני ההכנסות וההוצאות בתקציב ". שלמות התמונה"ההסתייגות השלישית הינה מ

אולם אם , נראים כנותנים תמונה מלאה לגבי מצב הרשות המקומית, הרגיל של הרשות

חות "ללא כלל הדו, החברה האםהרי שמדובר כאן רק לגבי , נקביל זאת לתאגיד עסקי

אשר אינם , קרה דנן מדובר בתאגידים העירונייםבמ. המאוחדים של החברות הבנות

חות "נכון להיום לא קיימים דו. חות הכספיים של הרשויות המקומיות"נכללים בדו

ם לגבי מצבם של מפעם לפעם נחשפים נתוני. כספיים מפורטים לגבי מצב תאגידים אלו

. בהםד הפנים בטיפול אשר רק מבהירים את אוזלת ידו של משר ,תאגידים עירוניים

בהקשר של , רואות בתאגיד עירוני דרך לעקוף את הנחיות משרד הפנים רשויות רבות

בכוונת משרד הפנים להקים , 6002החל משנת . גיוס עובדים וכדומה, תנאי שכר, מכרזים

רשות , וזאת על מנת לשנות את המצב לפיו, אגף מיוחד לטיפול בתאגידים העירוניים

 . חוקים ונהלים" עקיפת"לצורך מקומית יכולה להשתמש בתאגיד 

למרות (. ר"תב)הינם נתוני התקציב הבלתי רגיל " שלמות התמונה"היבט נוסף הקשור ל

אין , הרי שבפועל, שלניהול תקציב שכזה ישנם חוקים נוקשים יותר מאלו של תקציב רגיל
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 על פי נתונים חלקיים, יתרה מזאת. רים מתבצע כהלכה"זה ברור מאליו כי ניהול התב

נראה כי קיימת במספר רשויות בעיה בניהול קרנות , 6008-שהגיעו לידי המשרד ב

ללא מעקב או , עד למצב בו הרשות המקומית נטלה הלוואות מקרנות אלו, רים"התב

  .כך שבפועל מצבת החובות של הרשות גבוהה מזו הרשמית, אישור של משרד הפנים

 

 המשך מחקר בתחום. ג

ממונות  ועדותם בשל הזמן לעשותו הינו בתרומתן של שטר, המחקר החשוב ביותר

תכנית  לפני, אין ספק כי בהיררכיית הפיקוח. לשמירה על איזון תקציבי ברשות מקומית

מצוי השוט המכאיב מכולם לראש הרשות והוא מינוי ועדה ממונה , הבראה וחשב מלווה

פקים על תפקודן של יצטברו נתונים מס, לערך 6002החל משנת . לניהול הרשות המקומית

בטיפול אשר יבהיר כיצד מסייעות ועדות ממונות , יידרש מחקר משלים, על כן. ועדות אלו

ואף , גם בהיבטים פנים תקציביים של שיפור הפעולות לתושב ברשות, רשות המקומיתב

 .בהיבטים תדמיתיים כפי שיעלו בסקרי דעת קהל הנערכים מעת לעת

 

, על תקציבי הרשויות המקומיות 6002-ת שנת הבחירות במחקר נוסף יידרש באשר להשפע

וזאת לאור היערכות משרד הפנים עם מינויי חשבים , לעומת מערכות בחירות קודמות

את הגידול בגירעון השוטף  תכניות הבראה וועדות ממונות בכדי לנסות ולהפחית, יםמלוו

 .  1ברשויות מקומיות בשנות הבחירות כפי שהוצג בגרף 
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גיוס משאבים מקומיים : הנעה עצמית או ניכור כתגובה לקיפוח ,. ברנדר ע .18

המכון למחקר , לשיפור השירותים הציבוריים במגזר הערבי בישראל כמבחן

 .6002' אוג, .02.0מאמר לדיון מספר , כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק

 

רבעון  ,ות מקומיותכלכלית של רשוי-דינמיקה סוציו,.ספיבק א, .יוסטמן מ .19

 .1600 דצמבר ,לכלכלה

 

 .6002, 80 סקר בנק ישראל ,הדינמיקה התקציבית ברשויות המקומיות, .נבון ג .02
 
 

 

בין ריכוז לביזור בין : רפורמה בארגון השלטון המקומי בישראל, .רזין ע .01

 ..600, ירושלים, מכון פלורסהיימר לחקר מדיניות. מסורתיות למודרניות

 

בחינת כלים . כלים לעידוד התיישבות באזורי עדיפות לאומית, "םצנובר יועצי"  .00

 .6002דצמבר , (מוגש למשרד השיכון והבינוי), קיימים והצעת כלים חדשים

 

משרד , 1002-6002חות נתונים כספיים מבוקרים ברשויות המקומיות "דו .02

 .אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות, המינהל לשלטון מקומי, הפנים

 

המינהל לשלטון  -משרד הפנים, ך לחשב המלווה ברשויות המקומיותהמדרי .04

 .6008, מקומי

 

 .6002, מחלקת המחקר, .600ח בנק ישראל לשנת "דו  .02
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המלצות הועדה לקביעת קריטריונים להקצאת מענק איזון לרשויות המקומיות   .02

 6001ספטמבר , (גדישועדת )

 

יזון לרשויות המקומיות המלצות הועדה לקביעת קריטריונים להקצאת מענק א .02

 .100אוגוסט , (ועדת סוארי)

 

 .תקנות הרשויות המקומיות, ודת המועצות המקומיותקפ, פקודת העיריות .08

 

 .המינהל לשלטון מקומי -משרד הפנים, 6008ח מדדים פיננסיים לשנת "דו .09
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 סוגי המענקים שמועברים על ידי משרד הפנים לרשויות המקומיות -1נספח מספר 

 

 סך המענקים .א

בשנת . ח"מיליארד ש 2-סך של כ 6002משרד הפנים העביר לרשויות המקומיות בשנת 

מענקי משרד הפנים . ח"מיליארד ש 8..-חולק לרשויות המקומיות סכום של כ 6002

כגון )שכן הם אינם כנגד פעולות שמבצעת הרשות , מיתר המענקיםדה זו בעבומופרדים 

משרדי עבור  ספק שירותיםכאשר הרשות היא במובן זה מעין , בתחום החינוך או הרווחה

  50.אלא הינם לתיפעול שוטף של הרשות, (הממשלה השונים

נקים ניתן חלק מן המע. המענקים מחולקים ברובם על פי קריטריונים שקובע משרד הפנים

מענק שיפוי בגין אזרחים ותיקים )לרשות כנגד ביצוע פעולות ספציפיות לרווחת התושבים 

וחלק מן המענקים הינו לחלוטין בלתי מותנה בהוצאות  כגון מענק האיזון או , (לדוגמא

 51.רזרבת השר

 

 מענק האיזון .ב

אחידה על ידי להביא לרמת שירותים , כפי שנכתב בגוף העבודה, מטרתו של מענק האיזון

מענק האיזון הינו המענק הגדול ביותר שמחלק . הרשות המקומית בין כלל אזרחי המדינה

 . משרד הפנים לרשויות המקומיות

ר הועדה הציבורית "על שם יו" גדיש"מענק זה מחולק על פי נוסחה המכונה נוסחת 

וצאות בנוסחא נקבעות ההכנסות הנורמטיביות של הרשות והה. שחיברה את הנוסחה

מענק האיזון המתוקצב גבוה מזה  52.וההפרש הינו בעצם מענק האיזון, הנורמטיביות שלה

מנוצל , הסיבה היא שסעיף מענק האיזון המתוקצב על ידי משרד האוצר. המחולק בפועל

                                                 
50

הסבר לגבי מענק ההבראה . שני המענקים היחידים הסוטים במעט מהגדרה רחבה זו הינם מענקי ההבראה ומענקי הפיתוח 

תקציב בלתי  -כלומר)רק להוצאות פיתוח מכיוון שמענק הפיתוח אינו מיועד לתקציב השוטף אלא . יופיע בהמשך הנספח

 .הרי שמענק זה לא ייכלל בתוך המענקים המופיעים במודל בעבודה זו, (רגיל
51

מענקי ". הצגת קבלות"ההבדל בין מענק מותנה בפעולות כפי שכיניתי זאת לבין מענק שאינו מותנה הינו בהיבט הדומה  

ובכך תקבל החזרים , ומית תציג הוצאות בתחום הרלוונטישל משרדי ממשלה מותנים בכך שהרשות המק MATCHINGה

מחייב את הרשות רק לעמוד בקריטריונים הנדרשים לקבלת , גם במענקים התלויים בהוצאות, משרד הפנים. בשיעור מסוים

הרי שהרשות נדרשת , אם ניקח לדוגמא את מענק השיפוי בגין אזרחים ותיקים. ולא להציג הוצאה כספית שלה, המענק

 .אך לא להציג אלו הוצאות יש לה בפועל בגללם, הראות נתונים לגבי מספר האזרחים הותיקים בתחומהל

, גם מענק האיזון שלה בשנה הבאה ירד, כאשר רשות מקומית מצליחה להגדיל את הכנסותיה מארנונה למשל, כך למעשה 52

כך היא גם פחות , פחות למענקים ממשלתיים ככל שרשות נזקקת, מצד שני .בשיעור כמעט זהה לעלייה בהכנסות העצמיות

 .או חילופי שרים למשל, רגישה לזעזועים חיצוניים כגון קיצוצים
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תיקונים למענק האיזון , על ידי משרד הפנים למספר תיקצובי משנה נוספים כגון פרס שר

שלא תמיד מצליח המשרד לחלקה עד , רבה על ידי משרד הפניםבנוסף נשמרת רז. 'וכו

בשנת . רוב רובו של המענק אכן מחולק על פי נוסחת האיזון של גדיש, עם זאת. לסוף השנה

זאת . ח"מיליארד ש 6.22 -חילק משרד הפנים במסגרת מענק האיזון סכום של כ 6002

עומד שיעור  6008ן לשנת נכו. ח מענקים לרשויות"מיליארד ש 00.. -מתוך סך של כ

מענק האיזון כולל בתוכו גם אחוז מסוים המוגדר  .אחוזים 21-המימוש מנוסחת גדיש על כ

אשר אינה מצליחה להגיע לסף גבייה , רשות מקומית. כמענק מותנה בגביית ארנונה

אינה , (אקונומי-כאשר נלקחת בחשבון גם השפעת האשכול הסוציו)מסוים שהוגדר עבורה 

 . את כל מענק האיזון שהוקצה להמקבלת 

 

 רזרבת שר .ג

למענק זה אין . רזרבת השר הינו מענק המחולק אחת לרבעון לרשויות המקומיות

של שר הפנים לחלקו על פי  ובסמכותו, קריטריונים הרשומים בחוק או בתקנות כלשהן

ד נוהל חלוקת רזרבת השר הוא בדיונים פנימיים של הדרג המקצועי במשר. ראות עיניו

על מנת . כאשר לבסוף ההחלטה הסופית בדבר גובה המענק הינה החלטת השר, הפנים

לזכות במענק זה על הרשות המקומית להגיש בקשה על פי נהלי המשרד המופיעים בחוזרי 

אולם , על הרשות המקומית לפרט בגין אילו סיבות היא מבקשת את רזרבת השר. ל"מנכ

שר הפנים יכול עם זאת . ופן הוצאת הכספים הללואין הלכה למעשה פיקוח או בקרה על א

תיועד לכיסוי גירעון מצטבר ולא לצורך הגדלת , להחליט כי רזרבת השר לרשות מסויימת

אינן זוכות , רשויות שאינן זכאיות על פי נוסחת גדיש למענק איזון, כ"בד. הוצאות שוטפות

אולם מדובר , ח"מלש 60. -עמד גובה מענק רזרבת השר על כ 6002בשנת . גם לרזרבת שר

אשר בחלקן הועברו לרשויות בצפון באמצעות , עקב הוצאות המלחמה, בשנה חריגה

 .ח"מלש 6.0-עמד המענק על כ 6002בשנת . רזרבת השר

 

 מענקים המיועדים לרשויות פרטניות. ד

כ מיועדים "מענקים אלו בד. ישנם מספר מענקים אשר בגינם נפתחו תקנות מיוחדות 

בין היתר מענקים אלו . עיוות או לשיפור מצב ייחודי לרשויות מקומיות מסוימותן לתיקו
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, מענק מיוחד לעיריית ערד, כוללים את מענק הבירה המחולק מדי שנה לעיריית ירושלים

כפיצוי בגין אי חתימה על הסכם עם המועצה האזורית , דימונה והמועצה האזורית ערבה

הסיבה כי יש לפתוח תקנה לכל . 'שור רותם וכותמר על ההכנסות מאזור התעשייה מי

פרט כאמור )שר הפנים לא יכול . לחלוקת כספים בקריטריוניםמענק ומענק היא הצורך 

לתקן עיוות כלשהו הקיים לטעמו בהכנסות רשות מקומית מסוימת ( בתקנת רזרבת השר

 .ללא פתיחת תקנה נפרדת לצורך כך

 

 (מענקי כיסוי גירעון)מענקי הבראה . ה

אבני )"מענק זה ניתן לרשות מקומית המצויה בתכנית הבראה ועומדת ביעדי התכנית 

כוללת בתוכה גם מענקים שמעביר , תכנית הבראה הנחתמת עם רשות מקומית"(. דרך

, כל זאת. משרד הפנים באמצעות תקנה זו לרשויות המקומיות וגם אישורים להלוואות

הן בצד ההוצאות והן , הן בצד ההכנסות, הכאמור בהתאם לעמידה ביעדי תכנית ההברא

ביצוע סקר נכסים או התקדמות בהקמת )בהיבטים אחרים שאינם בהכרח חשבונאיים 

, ח הבודק את תכנית ההבראה של הרשות"רק לאחר אישור של רו(. תאגיד מים למשל

 עמדה תקנה זו של מענקי כיסוי גירעון על 6002בשנת . מועבר הכסף על ידי משרד הפנים

 53.ח"מלש ..2 -כ

 

 מענקים אחרים. ו

. ישנם מספר מענקים נוספים אותם מחלק משרד הפנים לרשויות על פי קריטריונים שונים

שיפוי בגין הוצאות על , כגון פרס שר לרשויות מצטיינות, מדובר במענקים יחסית קטנים

הוא סכום  יודגש כי מענק הפיתוח המהווה גם. 'שיפוי בגין אזרחים ותיקים וכו, פנסיה

שכן , אינו נכלל במענקים הללו( 6008ח בשנת "מלש 00.-כ)ניכר ממענקי משרד הפנים 

הסברים מפורטים יותר לגבי מענקים אלו ניתן . יעודו רק לביצועי תקציב בלתי רגיל

 . WWW.MOIN.GOV.ILלמצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים 

 

                                                 
53

אולם יש לזכור כי עקב המלחמה החליטה הממשלה , 2002ח מהסכום שהוקצה בתקנה זו בשנת "מלש 30-סכום זה נמוך בכ 

ניכר מהקצאה זו יועדה על ידי משרד הפנים לתכניות  חלק. ח בחלוקה על פני שנים לשיקום הצפון"מלש 420על הקצאת 

 .הבראה בשנים הקרובות

http://www.moin.gov.il/
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 אופן הרכבת המשתנים במודל -0פח מספר נס

 

 :המשתנים המסבירים .א

או , כאשר הרשות הינה יהודית, 1משתנה דמי שמקבל את הערך  -הרכב אתני ברשות

 .כאשר הרשות הינה לא יהודית 0 -מעורבת אך עם רוב יהודי וראש עירייה נבחר יהודי ו

 

הרשויות . ית לסטטיסטיקהמשתנה זה מוגדר על ידי הלשכה המרכז -מדד סוציואקונומי

, התפלגות גיל)על פי מספר פרמטרים של תושבי הרשות , מחולקות לעשרה אשכולות

ככל שהרשות ממוקמת באשכול גבוה יותר מצבה הסוציואקונומי נחשב (. 'השכלה וכו

, 1תקבל את הערך  1-2בעבודה זו רשות מקומית הממוקמת באשכול בין .כטוב יותר

 .1תקבל את הערך  2-10ורשות המדורגת בין 

 

שב במידה וברשות פעל ח, 1משתנה זה הינו משתנה דמי המקבל את הערך  -חשב מלווה

ושנה מלאה בשנת  6002חודשי פעילות בשנת  2מעל ) 6002-ו 6002מלווה בשתי השנים 

 . במידה ולא 0-ו( יוגדר כפעילות במשך שנתיים 6002

 

בכלל ( 1לגבי המענקים ראה נספח מספר להסבר ) -מענקי משרד הפנים לרשות המקומית

מענק הבראה ויתר , מענק האיזון. המודלים קיימת הפרדה לשלוש קבוצות מענקים

 :למשתנים המסבירים התקציביים נראה כך  First Differenceאומד ה. המענקים

(Grants 2006/Inflation 2006/Population 2006)-(Grants 2005 /Population 2005)  

( 6002לחודש דצמבר  6002רמת אינפלציה בין חודש דצמבר ) 0.00אינפלציה הינה רמת ה

 .וזאת על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 :משתנים תלויים. ב

 6002לשנת  6002בהכנסות העצמיות הריאליות לנפש של הרשות בין שנת  הפרש -1מודל 

הכנסה  .6002הרשות בשנת  שלהריאלית לנפש במשתנה זה חושבה ההכנסה העצמית 

כך שאין סיבה להניח מתאם בין מענקי משרד , עצמית משמעותה ללא מענקי משרד הפנים

וכך , 6002מנתון זה הוחסר הנתון המקביל לשנת  .הפנים להכנסת הרשות המקומית

 -אומד ה. 6002-ל 6002נתקבל ההפרש בין ההכנסה העצמית של הרשות לנפש בין השנים 

First Difference יראה כך: 

{(Income 2006-Grants 2006)/Inflation 2006/Population 2006} - {(Income 2005-

Grants 2005)/ Population 2005} 

 

 6002-ל 6002לנפש של הרשות בין השנים הריאליות הפרש בהוצאות העצמיות   -6מודל 

הוחסר  תון זהמנ. 6002של הרשות לשנת הריאלית לנפש  במשתנה זה חושבה ההוצאה 

הוצאות הרשות . כך נתקבל ההפרש בהוצאות בין השנים הללו. 6002הנתון המקביל לשנת 

 :יראה כך First Difference -אומד ה .הן ללא הוצאות לכיסוי גירעון מצטבר

(Expenses 2006/Inflation 2006/Population 2006)-(Expenses 2005/Population 

2005) 

 

 6002 -ל 6002לנפש של הרשות בין השנים הריאלי עון השוטף הפרש בגיר - .מודל 

מנתון . 6002פחות הוצאות הרשות לשנת  6002משתנה זה הורכב כהכנסות הרשות לשנת 

המשמעות , באם המשתנה מופיע כחיובי, כלומר.  6002זה הוחסר הנתון המקביל לשנת 

 First -אומד ה .6002לעומת שנת  6002בשנת  פחות גירעוניתהיא כי הרשות הינה 

Difference יראה כך: 

{(Income 2006-Expenses 2006)/Inflation 2006/Population 2006}-{(Income 2005-

Expenses 2005)/ Population 2005} 
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 מספר התצפיות .ג

שלוש .  רשויות מקומיות .62רשויות מקומיות בעוד שבישראל כיום ישנן  626הקובץ כולל 

רשויות שלא נכנסו לקובץ : לת רשויות מקומיות בתצפיות הנבדקותסיבות היו לאי הכל

ועדיין צפוי כי זה ישפיע על , עקב איחוד שבוצע בשנות הבדיקה או בשנה הקודמת לכך

אל , חוף הכרמל, צורן -הרשויות המתאחדות הן קדימה )נתוניה הכספיים של הרשות 

גבעת עדה  -בנימינה , נוה אפרים -יהוד , רעות  -מכבים  –מודיעין , עיר הכרמל, שאגור

, ומהוות מעין יצור כלאיים, אשר הינן נטולות תושבים, מועצות תעשייתיות, (ת'ובאקה ג

ה "והמועצה האזורית אבו בסמ, (מגדל תפן ורמת חובב)בין רשות מקומית לגוף מנהל 

אשר מספקת שירותים לכלל תושבי הפזורה הבדואית בכפרים הבלתי מוכרים , שבדרום

שכן בפועל הרשות מספקת , תקציב מענק האיזון של המועצה מחולק ללא נוסחא. בדרום

 6-ו 1במודלים מספר . שירותים למספר רב הרבה יותר של תושבים מזה הרשום אצלה

אשר חלו בהן שינויים חשבונאיים ( אילת וברנר)הופחתו עוד שתי רשויות מקומיות 

את הבדיקה  יםאשר היו מעוות, 6002 -ו 6002טכניים בלבד בהכנסות ובהוצאות בשנים 

 .שתי הרשויות הללו מופיעות .מספר במודל . משמעותי ברשות אירועללא שהתרחש 

רשויות על  לבדיקה המלאה על כלל הרשויות המקומיות בוצעה גם בדיקה משניתבנוסף 

ן גירעו: ענו על אחד משני התנאים הבאים לפחות 6002אשר נכון לסוף שנת , מקומיות

 ..1-נמצאו כ .אחוזים .-אחוזים או גירעון שוטף של מעל ל 18.2-מצטבר של למעלה מ

 .רשויות מקומיות אשר ענו על אחד משני התנאים הללו

 .עקב הסיבה שהוזכרה לעיל, בשני המודלים הראשונים הושמטה התצפית של העיר אילת

 .המועצה ברנר לא הופיעה בין הרשויות ברשימה זו

 

 ליותהערות כל. ד
 

אין מחלוקת על כך . בעבודה זו לא נכלל נושא השינוי בתוצר לצורך הרכבת המשתנים

רשות ( היו ללא ספק שנות גאות במשק הישראלי 6002-ו 6002והשנים )שבשנות גאות  

משיחות שקיימתי עם אנשי כספים , עם זאת. מקומית יכולה ביתר קלות לגייס הכנסות

עלתה הטענה כי עקב העובדה שהצמיחה במשק לעולם , ברשויות מקומיות ובמשרד הפנים
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משום שללא נתוני צמיחה עירוניים או  ,זאת. הרי שנתון זה הינו בעייתי, אינה מאוזנת

, כלומר. מרווח הטעות לחישוב הצמיחה ברשות מקומית הינו גבוה מאד, לפחות אזוריים

הכללת נתון זה ברשות  וכך, אחוז במשק אינה מתפלגת באופן זהה בכל הארץ 2צמיחה של 

ובאותה מידה גם ברשות הממוקמת במרכז הארץ ונהנית ללא ספק מקומית בפריפריה 

אינה נכונה ועשויה להזיק לתוצאות המחקר יותר  ,באופן מוגבר מהשגשוג הכלכלי

 . משתועיל

 

מאגר המידע כולל נתונים תקציביים . הערה נוספת נוגעת למקור הנתונים התקציביים

נתונים שלא בוקרו על  -כלומר)קרים של מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים בלתי מבו

. נכון לעת כתיבת העבודה 6002וזאת עקב היעדר נתונים מבוקרים לשנת , (ידי רואי חשבון

 . וזאת על מנת ליצור אחידות 6002הנתונים הבלתי מבוקרים הם גם לשנת 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


