
(ר"ע)מרכז השלטון המקומי בישראל 



,  השלטון המקומי הינו מנגנון לביטוי רצונות קולקטיביים בקהילה

.כולל תשתיות ברמה נאותה, וכלי לסיפוק שירותים ציבוריים

אך קיים פיקוח על העלויות וישנם הבדלים בין  , הרשויות נהנות אמנם מחופש פעולה
רמת השירותים והאלמנטים  , איכות הניהול, גודל היישוב: רשויות בפרמטרים כמו

.התרבותיים

העדר קשר ברור  בין  , השפעה חיצונית מהשלטון המרכזי: הסיבות למשברים ברשויות
עם  ,  היותן של הרשויות קבלן ביצוע של הממשלה בכובעים רבים , סמכות לאחריות

.צמצום מתמשך בהשתתפות ותקצוב לא יציב

הקשחת  , ניהול אפקטיבי משתלם יותר', יץ'סוף עידן צ: שינויים שחלו בתפישת הניהול
מינוי וועדה קרואה  , מלווה-חשב , מינוי גובה)התערבות שר הפנים , מגבלת התקציב

(.ועוד

הפעלת מודל של מנהל  , בחינת חלוקת עושר בין רשויות": אופנתיים"רעיונות וכיוונים 
,  איחוד רשויות, הפרדת דרג בירוקראטי מדרג פוליטי, (CITY MANAGER)עיר מקצועי 

.    חוק העיריות החדש

ייעוד ומאפיינים



אנו עדים לירידה מתמשכת בתקציבי  2009החל משנת 
כדי לממן את הפעילות וסל , הממשלה המועברים לרשויות

:השירותים
2018-ב, לכן: רשויות 90ירידת הכנסות שמקורן בממשלה ובהכנסות של . 1

.2017-ב7.5%בהכנסות בתקציב רגיל לעומת 4.3%נרשמה עליה של רק 

ועלייה דומה בשיעור  59%-ל62%-ירידה משקל מימון משרד החינוך מ. 2
.המימון  על ידי הרשות

₪מיליארד 3.3-ל( 2000בשנת )₪מיליארד 4.4-ירידה במענקי האיזון מ. 3
! שנים 5_ב₪מיליון 750וזאת לאחר עלייה של ( 2018בשנת )

שינוי בתמהיל תוכניות ההבראה שהתבטא בהגדלת הלוואות לכיסוי . 4
.מאידך, והקטנת המענקים לכיסוי גירעון, גירעון מחד

מספר רב של רשויות בחר מתווה שמקל על בעלי  : עלייה בהנחות בארנונה. 5
.חודשים3-עסקים ויעניקו פטור מידי ל

חוסר  , (ללא טייס אוטומטי)עדכון התעריף : פלונטרים בתחום הארנונה. 6
. מאות סיווגים למשיכת עסקים, אחידות בחישוב מטרים

₪מיליון 600-ל( 2015)₪מיליון 470-גידול בהוצאות מועצות דתיות מ. 7
.  מהמדינה₪מיליון 240-מרשויות מקומיות ו₪מיליון 360, (2019)

הידרדרות תקציבי הממשלה



המימון הממשלתי מהווה אחד הגורמים המרכזיים בחולשתן של הרשויות  ❖
ושיעור המימון , מנוסחת גדיש20%-מענק האיזון נמוך ב: המקומיות

בממוצע במדינות 49%-בהשוואה ל40%הממשלתי מסך ההוצאה הינו 
OECD(המכון הישראלי לדמוקרטיה.)

לא סבירה וגורמת לחלק מהרשויות להפסיד את התמיכה  ינג'המאצשיטת ❖
.הממשלה נוהגת להעתיק חלק מגירעונה לרשויות המקומיות. הממשלתית

השפיעו על מאזן הכוחות בין השלטון המרכזי  2004שינויי החקיקה משנת ❖
למקומי והגדילו את כוחה של הממשלה על ידי שליטה במסגרת ההכנסות  

עוסק  אמרנישוקי ' גם מחקרו של דר. כולל פגיעה בייצוגיות, וההוצאות
.בסוגיה זו

זוכה לבולטות  1965מערכת התכנון והבנייה שנסמכת על חוק משנת ❖
החוק מהווה  (. לים"הודחוק )במיוחד בחוק להאצת הבנייה למגורים . גוברת

ביזור סמכויות הינו . הוכחה נוספת לצמצום סמכויות הרשויות המקומיות
.כורח מציאות גם במישור הערכי

תאגידי המים והביוב הפכו לגופים בירוקרטיים שמתייחסים לצרכנים כאל  ❖
נדרשת קבלת  , לכן. כשמרבית העלות נופלת על שכם התושבים, שבויים

החלטות ברמה הארצית אשר תאפשר הוזלת מחירים ופתיחת השור  
.לתחרות במונחי איכות ומחיר



מפעלי , על ידי הקמת שווקים, היא פיתוחו הכלכלי של היישובמ"הרתפקיד ❖
מדינות הרשויות מקדמות  28-באירופה ב. נמלים תחנות רכבת ועוד, מים

.  יצירת מקומות עבודה והשפעה על המצב החברתי, פיתוח כלכלי

מוסדות  , (א"החברה לפיתוח ת1938)בישראל הוקמו חברות לפיתוח העיר ❖
עיריית באר שבע יזמה חברת )חברות הסעה , בתי חולים, להשכלה גבוהה

.  שימוש בכלי התכנון להגדלת הכנסות, כמו כן(. אוטובוסים מקומית

התגברות התחרות בין הערים והמודעות לפוטנציאל הכלכלי התבטאה  ❖
.  מימון הוצאות הפיתוח ועוד, הנחות במסים, במתן תמריצים ליזמים

: שותפויות עם המגזר העסקי למימוש השקעות קבועות או מוגבלות בזמן ❖
פיתוח ובנייה באזורים , ש"מט, מוסד חינוכי: הקמת מתקן על ידי גורם עסקי

.  כאשר העירייה מקבלת תמורת הקרקע או נכסים בפרויקט, פתוחים

באמצעות היעילות והתחרות במטרה להגביר את , במובנים שונים הפרטה ❖
או הפעלת שרות מסוים  ( א"מקרקעין בת, שוק בחיפה)מכירת נכסים 

,  כגון איסוף אשפהOUTSOURCING–באמצעות קבלן במחיר לפי מכרז 
אפשרות נוספת ארגונו של אגף . שירותי בינוי ותיקונים למבנים ציבוריים

והעברתו לארגון עסקי על אחריותו הכספית כפי " משק סגור"ברשות כ
. שקורה במשק המים והביוב



פערים במתן שירותים -7-10לעומת 1-3מ באשכול "שוויון בין ר-קיים אי❖
הוצאות הרשות לחינוך לתלמיד . א: לחינוך ולרווחה בפרמטרים הבאים

הוצאות הרשות לרווחה למטופל מגיעה . ב. 12ותשלומי הורים פער עד פי 
.   4הוצאות הרשות לתושב פער מעל פי . ג. 11לפער עד 

(  38%)מקורן בתקבולי הארנונה ממשקי בית ומעסקים : הכנסות עצמיות❖
ישנה , למרות שליטת הממשלה בנושא(. 27%)והכנסות מאגרות והיטלים 

שונות רבה בין הרשויות המקומיות בהיקף ההכנסות העצמיות לנפש בעיקר 
התפלגות גיאוגרפית , בין ישובים יהודים לערבים עקב הבדלים בשיעורי המס

.  ההכנסה לנפש והניהול, של העסקים

ההכנסות מארנונה עסקית לנפש ביישובים יהודיים גדולה לאין ערוך מזו של  ❖
4,5במיוחד באשכולות , יישובים ערביים בכל האשכולות הסוציואקונומיים

.   יש שונות בהכנסות בין ישובים יהודיים, בנוסף. 10שם הפער הוא פי 

ערים גדולות  : הסיבות לשונות בהכנסות מארנונה עסקית בשני המגזרים❖
הכנסות  , מיקום גיאוגרפי טבעי חוף ומחצבים, נהנות מהכנסות גדולות יותר

.   מעשירונים עליונים יורדות כדי למנוע זיהום ממפעלי תעשייה

נובעים מפערים בשיעורי  , חלק מהפערים בארנונה מעסקים בכל החתכים❖
. לגורמי היסודאך תרומת השונות הזו נמוכה ביחס , הגבייה



הכפר הגלובלי ומלחמת , השפעות הגלובליזציה על הפעילות הכלכלית❖
(. פיסבוק)מול דיקטטורת המידע ( סין למשל)הדיקטטורה הפוליטית 

.קץ הסוציאליזם–הפרטה ברמה הארצית ובשלטון המקומי וצמצום קצבאות ❖

.    לטובת השקעה בסקטור היצרני הפרטי" השמן"צמצום הסקטור הציבורי ❖

ושילוב HIGH TECH-ל( SIMPLE ECONOMY)המעבר מכלכלה מסורתית ❖
(.  ארגון צופן כקטליזטור)האוכלוסייה הערבית באופן הדרגתי 

(  יני'גמדד )היווצרות פערים חברתיים וכלכליים בתוך החברה הישראלית ❖
. 2011בשנת ' ומחאת הדיור והקוטג

,  תרבותי-החברה הערבית עוברת תהליך מודרניזציה המלווה במשבר ערכי❖
עוני ואבטלה  ,(שוק אפור)אלימות גואה בחלקה הגדול עקב מניעים כלכליים 

. 18-24בייחוד בקרב נשים וצעירים בני 

כלכלת שלום כאופציה להשתלבות בכלכלת המדינות השכנות ומדינות  ❖
.ויצירת שיתוף פעולה עם יזמים מהחברה הערבית, המפרץ



לא עוד  , חלו שינויים מרחיקי לכת בתפקיד הרשות המקומית בתחום הכלכלי❖
.  אלא הרשות כיזם כלכלי וסוכן שינוי, ה של קבוצות חברתיות 'פרסטיז

סוף עידן  , השפעת המדיניות הממשלתית על תפקוד הרשויות המקומיות❖
יחד עם חשש מסנקציות  , מחויבות לניהול מקצועי ותקציב מאוזן', יץ'צ

.  הפוגעות בייצוגיות, ממשלתיות

עלייה במודעות מקבלי החלטות בשלטון המקומי לגבי יזום ויצירת מסגרות  ❖
אזורי תעשייה משותפים בין  : לפיתוח כלכלי והגדלת ההכנסות העצמיות

חברות , הקמת אשכולות של רשויות לשיתוף פעולה פונקציונלי, רשויות
.    רישום והפעלת עמותות לתיירות ומסחר ועוד, עירוניות וחברות כלכליות

אינטל  , איקאה)עידוד עסקים מקומיים ומשיכת יזמים וחברות גלובליות ❖
כמו כן שיתוף פעולה עם  (. טכנולוגיה, מזון)או חברות מקומיות ( כמשל

.  ף ועמותות לקידום תעסוקה"מרכזי מעו, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים

.  התמודדות עם מצוקת הקרקעות והדיור ודרישות להרחבת שטחי שיפוט❖
לכן הוקמה ועדה בין משרדית  , אלף יחידות דיור בשנה12-13הצרכים הם 

משרד הבינוי והשיכון מקדם  . 922במסגרת תכנית ₪מיליארד 1.2שהקצתה 
. 2017מאז 56מתוך 13בוצעו , בנייה רוויה ופרויקטים לזוגות צעירים

מענה לקולות קוראים , אזור עדיפות לאומית: הצורך בהשגת משאבים ❖
.  כלכלי וטכנולוגיוהכנת תכניות המשך לפיתוח 



היחסים בין השלטון המרכזי לבין השלטון המקומי נעים בין יחסי תלות  ❖
,  בישראל זה נמצא במקום כלשהו באמצע. מוחלטת לעצמאות מוחלטת

שלטון מרכזי כיוזם מדיניות ומנהל משאבים ושלטו מקומי כסוכן שמטרתו  
.  לספק שירותים ממלכתיים

:הסוגיות העיקריות המאפיינות את יחסי הגומלין ❖

.   כולל קביעת מדיניות והקצאת משאבים, מבנה ריכוזי של השלטון בישראל. 1

.   אתנוגרפיה ועוד, פריפריה-מרכז, גודל: שונות בין הרשויות המקומיות. 2

כל משרד מנהל      , העדר ראייה מערכתית בייצוגיות של הרשויות המקומיות. 3
.  יחסי גומלין בנפרד

.  העדר חקיקה עדכנית ומודרנית לביסוס מעמדו של השלטון המקומי. 4

התמודדות עם משברים בשלטון המקומי עקב מדיניות לא עקבית של . 5
.  תקצוב והקצאת משאבים, הממשלה בנושא תכנון

השחיקה בתקציבי האיזון והמענקים הנגזרים מכך וקיום תהליך תקצוב . 6
.  בעייתי

לעומת מטלה מקומית , הטלת אחריות לאומית בתחומי הרווחה והחינוך. 7
.  ואחיד וכן תקצוב מסודרסל שירותים מוגדר , בהעדר חקיקה



מהנדסים  1,300, חברות 40מעל : הייטק בנצרת ורטהיימרסטףגן תעשיות ❖
(.המודל של צופן)מהנדסים יהודים 10%-מתוכם כ

הייטק נוספים בשתי ערים  פארקיפיתוח : 3780, 2292החלטות הממשלה ❖
.  אלפחםואום ( QASIM HUB) בדרך כפר קאסם . ערביות נוספות

כראש מועצת דלית . ערבים–אזורי תעשייה משותפים בין יישובים יהודים 6❖
".  מבוא כרמל"אל כרמל חתמתי על שיתוף פעולה באזור 

".  כפר ביקרתם", צימרים: פרויקטים של משרד התיירות ❖

BOT ‘ PFI.: פרויקטים בשיתוף עם המגזר הפרטי ❖

:פרויקטים של משרד הכלכלה ❖

פיתוח קרקע פרטית במטרה להקים מבני תעשייה ומסחר למשיכת יזמים  . 1
,  מסלולי תעסוקה', היזמים נהנים מאזור עדיפות לאומית א. ליישובים ערבים

.  הטבות מס והנחות בארנונה, הטבות לייצוא

שנים הבאות היא בקרקע 10-העתודה לפיתוח ב, בהעדר קרקע מדינה. 2
.  הרשות המקומית ובעלי הקרקע, תוך שיתוף המשרד, פרטית

, שפרעם , כאבול, אלרינה, משהד, עראבה: מועצות שהן פוטנציאל לפיתוח . 3
(.  דונם פותחו על ידי המשרד80)ערערה , אלכרוםד 'מג, וליס'ג



:השלטון המקומי הערבי ❖
ממוסד  , אי השוויון המהותי והפרוצדוראלי בין האזרחים הערבים ליהודים1.

השוויון קשה להשגה כל  . בקרב האוכלוסייה הערביתאת המחסור ומנציח 
קצב ההתפתחות וזמינות המשאבים שמקצה השלטון  , עוד נקודת הזינוק

(.2012, מאיסי'ח. ר)נוטים לרעת רשויות ערביות , המרכזי

:   משמעויות לגבי כלכלת הרשויות הערביות-922החלטת הממשלה 2.

. לצירוף ישראל תוך סגירת פעריםOECDהטריגר ליוזמה דרישת ארגון . א

₪מיליארד 9-מהם נוצל עד כה כ₪מיליארד 15-היקף התכנית הסתכם ב. ב
.  ביטחון ודיור, אזורי תעשייה, תשתיות, בתחומי חינוך ותרבות

תעסוקה בין ישובים  /פיתוח אזורי תעשייה: תרומת התכנית לכלכלת רשויות. ג
.  יהודיים לערביים אך קיים מחסור בפיתוח אזורים כאלה ביישובים ערביים

( צד ההיצע)התכנית כללה הקמת מעונות יום ותכניות הכשרה מקצועית . ד
אך לא כללה יצירת מקומות עבודה ביישובים  , באמצעות מרכזי הכוון תעסוקתי

. במיוחד עקב החולשה הכלכלית של הרשויות הערביות( צד הביקוש)עצמם 

אתגרים בפני הרשויות הערביות




