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 משרד הפני�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

2009נובמבר בחודשי� אפריל
1

 בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הקצאת� 
רזרבת "מענק : 20092007של שלושה סוגי מענקי� לרשויות המקומיות בשני�  

100תקנת ה"המכוני� במשרד הפני� ג� , "מענקי� מיוחדי�"; "השר 
"ח"מלש

2
שיפוי "ת במשרד הפני� מענקי המכונו, ותוספות למענק האיזו"; 

"פעמיי�מענקי� חד"או " קיצו#
3

מענק (סכו� המענקי� שבה� עוסק דוח זה . 
345 כ20092007היה בשני�  ) מענקי� מיוחדי� ותוספות למענק האיזו", שר 

 .בהתאמה, ח" מיליו" ש792ח וכ" מיליו" ש420כ, ח"מיליו" ש

 

 

 מענק שר הפני� ומענקי� מיוחדי� 

 ות המקומיותלרשוי

 תקציר

 רשויות מקומיות המנהלות את תקציביה
 ומממנות את פעילות
 255בישראל יש 
 מהרשויות אינ
 מסוגלות לממ
 את �80%מסיבות שונות כ. ממקורות הכנסה שוני�


והממשלה נותנת לה
 באמצעות משרד הפני� מענקי� והשתתפויות , מלוא הוצאותיה

 הוצאותיה
 להכנסותיה
 ולאפשר לה
 לתת כדי לצמצ� את הפער שבי, כספיות

העקרונות שעליה� מבוססת חלוקת המשאבי� ה� . לתושביה
 שירותי� בסיסיי�
 צרכי� שלעתי� �קיו� הלי! חלוקה שוויוני והעדפת רשויות מקומיות נזקקות 

 . מתנגשי� זה בזה

 �120�140בס! הכול מעביר משרד הפני� לרשויות המקומיות מדי שנה בשנה כ
18בעיקר מסעי% התקציב השוט% (ענקי� והשתתפויות כספיות מ

4
 ומסעי% תקציב 

__________________ 

  .2010חלק מהנתוני	 עודכנו לשנת   1
תקנת המענקי	 . אינו מעיד בהכרח על הסכו	 המתוקצב בתקנה" ח" מלש�100נת התק"הכינוי   2

ובה	 מענקי	 לוועדות ממונות ומענקי	 לרשויות , המיוחדי	 שימשה כאגד לכמה סוגי מענקי	
 . מאוחדות

'  עמ, "המענק לאיזו� תקציבי הרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó50 ·)2000 בעני� זה ראו   3
 . 985�1002'  עמ, "הקצאת מענקי איזו� לרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 ראו ג	 ; 498�518

 4   �סעי' שבו רשומי	 תקציבי המענקי	 השוטפי	 לרשויות המקומיות ובכלל	 המענק הכללי לאיזו
�סעי' זה הוא הסעי' העיקרי המשמש להעברת . מענקי	 מיוחדי	 ועוד, מענקי השר, תקציביה

 .קציבי	 מהממשלה לרשויות המקומיות באמצעות משרד הפני	ת
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57הפיתוח 
5

 �5 הסתכמו בכ2007�2009והסכומי� שהוקצו במסגרת� בשני� , )
המענק העיקרי . ח בהתאמה" מיליארד ש�4.6ח וכ" מיליארד ש�4.9כ, ח"מיליארד ש

 
 �2.5 בכ2007�2009 בשני� והוא הסתכ�, ) מענק האיזו
�להל
 (הוא מענק כללי לאיזו
ח " מיליו
 ש�150מתקציב מענק האיזו
 הופרשה רזרבה בס! כ. ח בשנה"מיליארד ש

המענקי� הגדולי� ביותר לאחר מענק האיזו
 . לשנה המשמשת את השר למת
 מענקי�
השתתפות בתקצוב איגודי ערי� , מענקי� לפיתוח, ה� מענקי� לביצוע תכניות הבראה

ח "והסכו� הכולל של כל אחד מה� הגיע למאות מיליוני ש, הלכבאות ומענק הביר
 נות
 משרד �ח בשנה " מיליו
 ש�700 כ� 18את הסכו� שנותר בסעי% תקציב . בשנה

; הפני� כמענקי� נקודתיי� או השתתפויות לגופי� אחרי� עבור הרשויות המקומיות
 . קנה אחתאוגדו בת" מענקי� מיוחדי�"ח שהוגדרו עבור " מיליו
 ש�100מזה כ

 

 פעולות הביקורת 

2009נובמבר �בחודשי� אפריל
6

 בדק משרד מבקר המדינה את הליכי הקצאת� של 
" רזרבת השר"מענק : 2007�2009שלושה סוגי מענקי� לרשויות המקומיות בשני� 

) 
המכוני� במשרד הפני� , "מענקי� מיוחדי�"; ) מענק השר או רזרבת השר�להל
"ח" מלש�100תקנת ה"ג� 

7
 ) 
תוספות למענק האיזו
 ; ) המענקי� המיוחדי��להל

 �להל
 " (פעמיי��מענקי� חד"או " שיפוי קיצו."המכונות במשרד הפני� מענקי 
)התוספות למענק האיזו
 או התוספות

8
מענק (סכו� המענקי� שבה� עוסק דוח זה . 

יליו
  מ�345 כ2007�2009היה בשני� ) מענקי� מיוחדי� ותוספות למענק האיזו
, שר
 . ח בהתאמה" מיליו
 ש�792ח וכ" מיליו
 ש�420כ, ח"ש

 

 עיקרי הממצאי�

 ייעוד כספי מענק השר 

משרד הפני� אמור לחלק את מענק האיזו
 לרשויות המקומיות לפי נוסחה כללית 
ועדת גדיש, שקבעה ועדה ציבורית

9
ועדת גדיש המליצה להותיר . ואישרה הממשלה, 

אשר תחולק על פי שיקול הדעת ,  ממענק האיזו
5%רזרבה ניהולית ששיעורה עד 
לש� פתרו
 בעיות נקודתיות שלא מצאו את פתרונ
 , המקצועי של משרד הפני�

 היא �משרד הפני� הרחיב את ייעוד הרזרבה האמורה . במסגרת הנוסחה הכללית

__________________ 

במהל( שנות האלפיי	 תקצב משרד . סעי' שבו רשו	 תקציב הפיתוח המיועד לרשויות המקומיות  5 
 הגיע הסכו	 2009ובשנת , )18(האוצר חלק גדל והול( של מענקי הפיתוח בסעי' התקציב השוט' 

 .ח בלבד" מיליו� ש�10ל) 57(המתוקצב בסעי' תקציב הפיתוח 

  .2010חלק מהנתוני	 עודכנו לשנת   6 
תקנת המענקי	 המיוחדי	 . אינו מעיד בהכרח על הסכו	 המתוקצב בתקנה" ח" מלש�100תקנת ה"הכינוי   7 

ראו (ובה	 מענקי	 לוועדות ממונות ומענקי	 לרשויות מאוחדות , שימשה כאגד לכמה סוגי מענקי	
  ).בהמש(

' עמ, "המענק לאיזו� תקציבי הרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó50 ·)2000  בעני� זה ראו  8 
 . 985�1002' עמ, "הקצאת מענקי איזו� לרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 ראו ג	 ; 498�518

 ל שתבח� את אמות המידה להקצאת מענק" מינה שר הפני	 ועדה בראשות מר יעקב גדיש ז2000בשנת   9 
, 2001הוועדה הגישה את המלצותיה לשר הפני	 בשנת . האיזו� לרשויות המקומיות ותמלי) א	 לשפר	

 . 2003וה� אומצו בידי הממשלה בשנת 
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לפי רוח המלצות ועדת ,  ג� לצרכי� שמקור� בנסיבות בלתי צפויות�מענק השר 
 . גדיש

ביקורת נמצא כי שרי הפני� לא קבעו את רשימת הנושאי� שמענק השר יועד לטפל ב
וא% לא סדרי עדיפויות להקצאת מענקי� , א% שהדבר נדרש לפי נוהל מענק השר, בה�

בפועל הוקצה חלקו הניכר של המענק במש! שני� למטרות שאינ
 בגדר . מרזרבה זו
והוא שימש בעיקר , ומשרד הפני�התכלית העיקרית שלשמה ייעדו אותו ועדת גדיש 

כמו כ
 חלק ניכר של המענק נית
 לש� . לסיוע תקציבי כללי לפי שיקול דעת השר
 כגו
 ביצוע �ביצוע פעולות שתקצוב
 אמור להיעשות באמצעות תקציבי� ייעודיי� 

 ולמעשה מת
 המענק אפשר �וצורכי פיתוח , תכנו
 תכניות בניי
 עיר, תכניות הבראה
 .ההליכי� הנדרשי� להקצאת התקציבי� הייעודיי�לעקו% את 

 

 הטיפול בבקשות לקבלת מענק שר

נמצא כי משרד הפני� אישר את בקשותיה
 של הרשויות המקומיות לסיוע ממענק 
השר והקצה לה
 את כספי המענק בלי שהרשויות המציאו לו את המסמכי� הנדרשי� 

 . לביסוס הצהרותיה
 ובקשותיה
 כנדרש בנוהל המשרד

 התקבלה בלא שניתנה חוות 2008ההחלטה על מת
 המענק לחלק מהרשויות בשנת 

חוות הדעת שניתנו על יתר . דעת של הדרג המקצועי של משרד הפני� על תפקוד

 
הרשויות שקיבלו את המענק באותה שנה היו חלקיות ונוסחו באופ
 כללי ביותר שאי
, ר מההקצאות לא נומק כללחלק ניכ. בו די לש� ביסוס החלטה על הקצאת כספי�

 . ויתר ההקצאות נעשו ללא הנמקה מספקת


נועד לאפשר לרשויות שרמת הכנסותיה
 , שמענק השר הוא חלק ממנו, מענק האיזו
על א% זאת בשני� .  מת
 שירותי� ברמה בסיסית לתושבי��אינה מאפשרת זאת 

 זכאיות למענק  נית
 מענק השר ג� לרבות מהרשויות המקומיות שאינ
�2008 ו2007

איזו

10
כמו כ
 נמצא שמשרד הפני� נת
 מענק שר לוועדה המוניציפלית לניהול בתי . 


, המעניקה שירותי� מוניציפליי� לתושבי היישוב היהודי בחברו
, היהודי� בחברו
בלי שפיקח על ניצול תקציבה ועל תפקודה כש� שהוא נוהג כלפי רשויות מקומיות או 

 . י�כלפי גופי� נתמכי� אחר

 תקצב משרד האוצר את תקנת מענק השר בעשרות �2010 ו2009נמצא כי בשני� 
 . ח יותר ממה שסוכ� במסגרת התכנית הכלכלית והחלטת הממשלה"מיליוני ש

 

 ייעוד כספי תקנת המענקי� המיוחדי�

מענקי� "ח בתקנה ששמה " מיליו
 ש55 תקצב משרד האוצר סכו� של 2006בשנת 
 . פעמי לעיריות באר שבע ובת י��נקודתי חדעבור סיוע " מיוחדי�

,  הכפיל משרד האוצר את הסכו� המתוקצב בתקנה זו2007נמצא כי משנת  . 1
 �ומשרד הפני� הקצה את הכספי� לרשויות מקומיות רבות לפתרו
 בעיות נקודתיות 

תקנת המענקי� , כמו כ
. א% שהסיוע מסוג זה היה אמור להינת
 במסגרת מענק השר
א% , י� שימשה מקור למת
 סיוע ביזמתו של המשרד בעיקר לקבוצות מוגדרותהמיוחד

__________________ 

 10  � .משו	 שעל פי נוסחת גדיש הכנסותיה� גדולות מהוצאותיה� או שוות לה
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ונקבעו לגביו הוראות , שג� הסיוע מסוג זה היה אמור להינת
 במסגרת מענק השר
 : להל
 הפירוט. בנוהל מענק השר

ת ו נ ו מ מ ת  ו ד ע ו ו ל ד  ח ו י מ ק  נ ע מ
11

נמצא כי משרד הפני� חילק את המענק : 
גודל האוכלוסייה ומקומ� של תושביה : פקותלפי אמות מידה פשטניות ולא מס

 הדירוג �להל
 (כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה �בדירוג החברתי
)כלכלי�החברתי

12
שנתית לוועדה ממונה הכוללת �הוא לא קבע תכנית שיפור רב. 

) הניהולי ועוד, החברתי, הכלכלי, הפיננסי(הצבת יעדי� לשיפור בתחומי� שוני� 
 . קי�כתנאי למת
 מענ

 �15.5 הקצה משרד הפני� לוועדות ממונות מתקנת המענקי� המיוחדי� כ2008בשנת 
כמו כ
 הקצה לוועדות . ח שלא על פי אמות המידה שנקבעו להקצאת המענק"מיליו
 ש

 ג� � בעקבות עצ� העברת הרשות לניהולה של ועדה ממונה �ממונות מסוימות 
באופ
 , מענק איזו
 ומענק הבראה, שרכגו
 מענק ה, מענקי� ממקורות תקציב אחרי�

 . כזה שהחיל אמות מידה שונות על אוכלוסייה דומה ופגע בעקרו
 השוויו
 והשקיפות

ת ו ד ח ו א מ ת  ו י ו ש ר ל ד  ח ו י מ ק  נ ע  נמצא כי ג� להקצאת מענק מיוחד :מ
 גודל �לרשויות מאוחדות קבע משרד הפני� את אמות המידה הפשטניות האמורות 

 ולא התחשב די באמות מידה אחרות �כלכלי �רוג החברתיהאוכלוסייה ומקומה בדי
כגו
 חוסנה הכלכלי של הרשות, המלמדות על הזדקקותה של רשות מקומית לסיוע

13
 . 

 
נמצא כי משרד הפני� מעניק לרשויות המאוחדות ג� הטבה בהקצאת מענק האיזו
כי עוד נמצא . החורגת ממה שה
 זכאיות לו לפי הנוסחה שנקבעה להקצאת המענק

פרט לתקנת המענקי� (משרד הפני� תומ! ברשויות מאוחדות ממקורות נוספי� 
והוא מעניק לרשויות מאוחדות מתקנה זו א% על פי שיש תקנה ייעודית , )המיוחדי�


 . לתמיכה בה


 ג ת  מ ר ת  י י ר י ע ל ד  ח ו י מ ק  נ ע  למרות חוסנה הכלכלי של עיריית רמת ג
 :מ
ח מתקנת " מיליו
 ש10חד בס!  מענק מיו2008העניק לה משרד הפני� בשנת 

על שצורפו לתחו� שיפוטה שני יישובי� מהמועצה " פיצוי"כ, המענקי� המיוחדי�
 יישובי� משופעי� בקרקע פנויה ויקרה במרכז האר. שתושביה� �האזורית אפעל 

הסכו� האמור הוקצה לעירייה ג� בחריגה גסה מאמות המידה שקבע . מבוססי�
 .  לרשויות מאוחדותמשרד הפני� להקצאת הכספי�

� י ת  ב ת  י י ר י ע ל ד  ח ו י מ ק  נ ע  משרד הפני� הקצה לעיריית בת י� לשני� :מ
ח מתקנת המענקי� המיוחדי� בלי הסבר ראוי " מיליו
 ש�28 בס! הכול כ2007�2008

 .להקצאה

__________________ 

לה קשיי	 חריגי	 באספקת ר רשות מקומית שניהולה כושל במיוחד ויש "שר הפני	 מוסמ( להדיח יו  11 
ר ועדה ממונה שינהלו את "שירותי	 לתושבי	 או לפזר את מועצת הרשות ולמנות ועדה ממונה ויו

משרד הפני	 תומ( תמיכה נרחבת ברשויות שמונו לה� ועדה ממונה או . הרשות כדי להביא להבראתה
 .ר ועדה ממונה"יו

מקומיות לפי פרמטרי	 המשפיעי	 על הרמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות ה  12 
 היא 1הרשויות מדורגות בעשר רמות שבה� רמה . כלכלית של תושביה או מייצגי	 אותה�החברתית

 . הגבוהה ביותר� 10הנמוכה ביותר ורמה 
אול	 שניי	 , כלכלי של תושביה�יודגש כי חוסנה הכלכלי של הרשות אמנ	 מושפע מהדירוג החברתי  13 

ואילו חוסנה הכלכלי של , כלכלי נוגע לחוסנה של האוכלוסייה�הדירוג החברתי. יינו ה(אלה אינ	 ה
מיכולתה לגייס , ממקורות הכנסותיה, )עוד' או גירעו�(הרשות המקומית נובע ממצבה התקציבי 

 .'מאופ� ניהולה וכד, אשראי
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ואילו , יוצא אפוא שרזרבת השר הפכה מקור לסיוע כללי למרבית הרשויות המקומיות
 . שימשה לייעודי� המקוריי� של רזרבת השרתקנת המענקי� המיוחדי� 

שתוקצב , )שלא שימש לייעודי� של רזרבת השר(עוד נמצא כי בחלקה האחר  . 2
שימשה תקנת המענקי� המיוחדי� אכסניה לכספי התוספות , במאות מיליוני שקלי�

 . למענק האיזו
 שנועדה לתמיכה בכלל הרשויות

 

 מקומיותהקצאת התוספות למענק האיזו� לרשויות ה

מענק האיזו
 אמור להיות מחושב מדי שנה בשנה לפי המודל שעליו המליצה ועדת  .1
  .שהמלצותיה אומצו כאמור בהחלטת ממשלה, ) מודל גדיש או המודל�להל
 (גדיש 

 בי
 � שהגיעו ג� לעשרות אחוזי� �ערב קבלת המלצות ועדת גדיש היו פערי� גדולי� 
ות ובי
 הסכו� שהיה מגיע לה על פי מודל גדיש סכו� מענק האיזו
 שקיבלה כל רש

במגבלת התקציב
14

רשויות מסוימות קיבלו סכו� גדול מכפי שהיה מגיע לה
 לפי . 
 . ורשויות אחרות קיבלו סכו� קט
 ממנו, המודל

שבמהלכה ישתמש , לפיכ! המליצה ועדת גדיש לקיי� תקופת מעבר של שש שני�
ה הדרגתית של סכומי המענק המשולמי� משרד הפני� בנוסחת מעבר שתביא להפחת

לרשויות שקוד� אימו. מודל גדיש קיבלו יותר מהמגיע לה
 לפיו ולהוספת סכומי� 
 יקבלו כל 2009בסו% שנת , קרי. אלה לרשויות שקיבלו פחות מהמגיע לה
 לפיו

 . הרשויות המקומיות את המענק המגיע לה
 לפי המודל במגבלת התקציב

 העביר משרד האוצר למשרד הפני� תוספות 2007�2009בכל אחת מהשני�  .2
 . למענק האיזו
 להקצאת
 לרשויות המקומיות לש� איזו
 תקציב
 השוט%


תקצב משרד , נמצא כי א% על פי שהתוספות האלה במהות
 ה
 מענק כללי לאיזו

בתקנות שונות ולא בתקנת מענק , ח"בסכו� של מאות מיליוני ש, האוצר את מרבית


 פעולה זו אפשרה למשרד הפני� לחלק את מרבית הכספי� שלא לפי נוסחת .האיזו
ההקצאה נעשתה באופ
 . והוא הקצה אות� לפי נוסחאות פנימיות שקבע, המעבר

 הפחתת סכו� המענק הנית
 �שסטה מעקרו
 ההקצאה הבסיסי של נוסחת המעבר 
ימוש בסכומי� וש, לרשויות שקיבלו קוד� לכ
 מענק גדול מ
 המגיע לה
 לפי המודל

שהופחתו לטובת רשויות מקומיות שקיבלו סכו� קט
 מ
 המגיע לה
 לפי המודל 
 . במגבלת התקציב

עוד נמצא כי משרד הפני� שינה את אמות המידה להקצאת כספי התוספות משנה 
ולא נמצא כי אמות מידה אלה משכללות את נוסחת גדיש או את נוסחת , לשנה

את החלטת הממשלה בדבר הקצאת מענק האיזו
 וג� בכ! עק% משרד הפני� . המעבר
הקצה המשרד לחלק , בי
 היתר. פגע בזכות הרשויות להלי! הקצאה שוויוני

מהרשויות כמעט את כל הסכו� שהופחת ממענק האיזו
 כתוצאה מחישוב המענק על 

__________________ 

 הסכו	 �להל� (ויות הסכו	 הכולל של המענק הנדרש לאיזו� תקציב� של כל הרש, לפי מודל גדיש  14 
ואול	 סכו	 המענק שמעביר משרד האוצר למשרד . ח בשנה" מיליארד ש�3הוא כ) הכולל הנדרש

המצב הרצוי . לפיכ( אמורה כל רשות לקבל מענק קט� מהמגיע לה לפי המודל. הפני	 קט� מסכו	 זה
 האוצר למשרד א	 לדוגמה העביר משרד: הוא ששיעור המימוש של המענק בקרב הרשויות יהיה אחיד

כלומר שיעור ( מסכו	 מענק המודל הכולל 87%הפני	 לשנה מסוימת תקציב מענק איזו� ששיעורו 
 מסכו	 המענק 87%ראוי שג	 שיעור מענק האיזו� שתקבל כל רשות יהיה , )87%המימוש הכולל הוא 

 .שהייתה מקבלת לפי המודל
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המשרד א% העניק מכספי התוספות לרשויות שאינ
 זכאיות למענק ; פי נוסחת המעבר

לפי הנוסחאות שקבע קיבלו רשויות רבות מענק איזו
 שסכומו גדול א% מהמענק . איזו

הקצאה זו באה על חשבו
 . שהיה מגיע לה
 לפי מודל גדיש שלא במגבלת התקציב
 . המגיע לרשויות מקומיות שחלק
 במענק האיזו
 קופח במש! שני�

ש ושאומ. בשל כל אלה לא השיג משרד הפני� את היעד שהוצב לו בדוח ועדת גדי
 אמנ� הייתה מגמה 2009 עד שנת 2007משנת : בידי הממשלה להקצאת המענק

 עדיי
 היו רשויות שקיבלו מענק 2009אול� בסו% שנת , כללית של צמצו� פערי�
 . הגדול או קט
 מזה שה
 זכאיות לו לפי נוסחת גדיש

 

 פרסו� המידע בדבר חלוקת מענק האיזו
 ותוספותיו לציבור

 על הקצאת 2007�2008משרד הפני� באתר האינטרנט שלו בשני� המידע שפרס� 
, עקב כ!. כיוו
 שהוא לא כלל את התוספות למענק האיזו
, מענק האיזו
 היה חסר

 . שיעורי מימוש מענק מודל גדיש שהוצגו באתר לא היו נכוני�

 

 ניהול מערכת המידע 

ובצי טיוטה וקבצי� אגב בדיקת נתוני מענק האיזו
 נמצא כי משרד הפני� מאחס
 ק
 שממנו נלקחו נתוני� לחישוב �סופיי� יחד בלי לסמ
 את הקוב. העדכני ביותר 

או שפורטו בו אמות המידה הסופיות שלפיה
 נעשתה ההקצאה , הסכומי� הסופיי�
שיטת עבודה זו פוגעת ביכולת� של עובדי המשרד להתמצא בבסיס הנתוני� . בפועל

שיטה זו ג� . שכיות העבודה לאחר חילופי עובדי�לצור! קבלת החלטות ופוגעת בהמ
 . מקשה מאוד לקיי� בקרה וביקורת

 

 סיכו� והמלצות

ואשר נועד , אשר משמש רזרבה למענק האיזו
 המחושב לפי נוסחה, מענק השר
 
למימו
 פתרו
 בעיות נקודתיות שלא מצאו את פתרונ
 במסגרת הנוסחה ולמימו

,  שימש ליעדו ולמעשה שימש מענק כללילא, הטיפול באירועי� בלתי צפויי�
ובפועל נהנו ממנו כמעט כל , שהוקצה בכל השני� לפי שיקול דעתו של שר הפני�

: תהלי! קבלת ההחלטות בנוגע להקצאת מענק השר לוקה בחסר. הרשויות המקומיות
חוות הדעת המקצועיות כלליות וחלקיות ולכ
 אינ
 יכולות לשמש מדרי! למקבל 

אשר לתקנת . צאות א% לא נומקו או נומקו באורח שאינו מספקההק; ההחלטות
מענק " היא שימשה בפועל לייעודי� המקוריי� של תקנת �המענקי� המיוחדי� 

 ". השר

מ
 הראוי כי משרד האוצר יעמיד את התקציב בתקנת , לדעת משרד מבקר המדינה
ענק עליו ג� לפקח על הקצאת המ. מענק השר בהתא� לנקבע בהחלטת הממשלה

במקביל עליו לבטל כליל את תקנת . מתקנה זו ולוודא שהוא ישמש ליעדו כפי שנקבע
על משרד הפני� להקצות את הכספי� מתקנת . המענקי� המיוחדי� שהתייתרה

ולהעביר את הסכו� שיופחת ממנה ומתקציב תקנת , מענק השר לייעודי� שנקבעו לה
.  הכס% בהלי! שוויוני יותרהמענקי� המיוחדי� לתקנת מענק האיזו
 לש� הקצאת
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כמו כ
 רצוי שמשרד האוצר יתקצב את כספי התוספות בתקנה הגדולה של מענק 
 .האיזו
 כדי להבטיח שיוקצו לפי נוסחת גדיש

בכל הנוגע להקצאת כספי התמיכות לרשויות המקומיות נראית בבירור מגמה שלפיה 
גדיש ואומצה בידי יותר ויותר כספי� שיש להקצות� לפי נוסחה שנקבעה בדוח 

הגדלת (מוקצי� לפי נוסחה שקובעי� גורמי� פנימיי� במשרד הפני� , הממשלה
או לפי שיקול דעתו של שר ) חלק� של התוספות למענק האיזו
 והמענקי� המיוחדי�

 .משרד מבקר המדינה רואה מגמה זו בחומרה). הגדלת חלקו של מענק השר(הפני� 

ד הפני� בדבר הצור! והתועלת שבהקצאת חלק נימוקיה� של משרד האוצר ושל משר
ממענק האיזו
 לפי אמות מידה אחרות אינ� משכנעי� ולמעשה הקצאת סכומי� 

משרדית מאפשרת �לפי נוסחה פני�) ח בשנה"מאות מיליוני ש(בהיק% נרחב 
 . לפקידי� ולדרג הפוליטי לצבור כוח רב מול הרשויות המקומיות

בתקציבי� שנותנת המדינה לרשויות לנוכח ההפחתה המתמשכת והעקבית 
על משרד הפני� ומשרד האוצר לפעול לכ! שיגדל חלקו של מענק האיזו
 , המקומיות

 ולהימנע 18המחולק לפי נוסחת גדיש מתו! ההעברות השוטפות בסעי% תקציב 
כדי להבטיח שהתמיכה הממשלתית תיעשה , מהסטת כספי� ממנו למענקי� אחרי�

א% הפיזור העצו� של . יחולו על כל הרשויות המקומיותלפי כללי� שוויוניי� ש
ובמספר גדול של מענקי� והשתתפויות ) 140�120(הכספי� בתקנות תקציביות רבות 

המשולמי� לרשויות המקומיות כשלעצמו מחייב את משרד הפני� ומשרד האוצר 
 .לקיי� בדק בית בכל הקשור לתקצוב ולהקצאה של תקציבי� לרשויות המקומיות

 

♦ 
 

 מבוא

רשות מקומית אחראית לניהול תקציבה ואמורה לדאוג למקורות הכנסה לכיסוי הוצאותיה על  .1
 מהרשויות �80%הוצאותיה� של כ, מסיבות שונות. מת� שירותי� לתושביה ולביצוע יתר תפקידיה

והכנסותיה� העצמיות של מרבית הרשויות אינ� מאפשרות , המקומיות בישראל גדולות מהכנסותיה�
כדי לצמצ� את הפער בי� הוצאות הרשות להכנסותיה . לה� לספק לתושביה� שירותי� ברמה נאותה

מקצה משרד הפני� לרשויות מקומיות , ולאפשר אספקת שירותי� בסיסיי� לתושבי� ותפקוד תקי�
 המענק הגדול ביותר .16 תקנות שקבע משרד האוצר בתכניות התקציב�120�140 מ15מענקי� שוטפי�

ולו נקבעה תקנה , ) מענק האיזו��להל� (מקומיות הוא מענק כללי לאיזו� תקציב� לרשויות ה
לרשויות מקומיות רבות משמש ).  תקנת מענק האיזו� או התקנה הגדולה�להל� (תקציבית מיוחדת 

 . מענק האיזו� מקור ההכנסה העיקרי

בראשות , איזו� מינה שר הפני� דאז ועדה לקביעת אמות מידה לחלוקת מענק ה1992בפברואר 
 החל 1994ובשנת , הממשלה קיבלה את המלצות הוועדה).  ועדת סוארי�להל� (יצחק סוארי ' פרופ

__________________ 

מענקי , בכלל� המענק הכללי לאיזו� תקציב�ו, 18המענקי� השוטפי� מתוקצבי� בסעי	 תקציב ראשי   15 
סעי	 זה הוא הסעי	 העיקרי המשמש להעברת תקציבי� מהממשלה . מענקי� מיוחדי� ועוד, השר

 .לרשויות המקומיות באמצעות משרד הפני�

משרד . תכנית תקציב היא רמת הפירוט העיקרית של סעי	 תקציב והיא נקבעת בחוק התקציב השנתי  16 
הפריטי� שהוא קובע בהוראות ". פירוט נוס	 של תכניות התקציב" "הוראות התקציב"האוצר קובע ב

 ".תקנות"מכוני� 
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 �להל� (משרד הפני� להקצות את מענק האיזו� לרשויות המקומיות על פי נוסחה שהתוותה הוועדה 
 בראשות מר  ועדה נוספת2000 מינה שר הפני� בפברואר 17בשל כמה בעיות שאותרו). נוסחת סוארי
כדי לבחו� שוב את אמות המידה להקצאת מענק האיזו� )  ועדת גדיש�להל� (ל "יעקב גדיש ז

 . לרשויות המקומיות ולהמלי& א� לשפר�

 אימצה הממשלה את המלצות ועדת גדיש ובכלל� את הנוסחה שקבעה להקצאת מענק 2003במרס 
י� בי� סכו� מענק האיזו� שקיבלה כל נוכח העובדה שהיו פערי� גדול. היא נוסחת גדיש, האיזו�

רשות קוד� אימו& המלצות ועדת גדיש ובי� הסכו� שהיה מגיע לה על פי מודל גדיש במגבלת 
על פי נוסחת "  שני�6מימוש ההמלצות ייעשה במהל) של עד "המליצה ועדת גדיש כי , 18התקציב

יות המקומיות את המענק  יקבלו כל הרשו2009בסו* שנת , קרי. 19) נוסחת המעבר�להל� (מעבר 
 .המגיע לה� לפי המודל במגבלת התקציב

הייתה ירידה חדה בתקציב , לאחר שהממשלה אימצה את נוסחת גדיש, 2003יודגש כי באמצע שנת 
שכ� ע� הפעלת , המענקי� השוטפי� לרשויות המקומיות ובראש� תקציב תקנת מענק האיזו�

מטיביות של הרשויות המקומיות המחושב לפי הנוסחה התחוור כי ס) הצרכי� וההוצאות הנור
ולכ� מענק האיזו� הנדרש לפיה , נוסחה זו היה נמו) באופ� משמעותי מזה שחושב לפי נוסחת סוארי

 2004בשנת .  ועד בכלל2002 למשרד הפני� עד שנת 20קט� בהרבה מזה שהעביר משרד האוצר
אשר , מקומיות ובכלל� מענק האיזו�הייתה ירידה חדה נוספת בסכו� המענקי� האמורי� לרשויות ה

ויוטל על הרשויות , שלפיה יופחתו הוצאות הממשלה, נבעה ממדיניות הממשלה ומשרד האוצר
לפיכ) . המקומיות להגביר את גביית ההכנסות בתחו� שיפוט� ולתור אחר מקורות הכנסה נוספי�

 .מרבית הרשויות קיבלו מענק קט� מ� המגיע לה� לפי נוסחת גדיש

 מענק השר �להל� (עדת סוארי וג� ועדת גדיש המליצו להותיר רזרבה ניהולית למענק האיזו� ג� ו
היא תחולק על פי ,  מס) התקציב5%שיעור הרזרבה יהיה עד , לפי דוח ועדת גדיש). או רזרבת השר

ÒÓ· Â¯˙Ù� ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ‚¯˙ שיקול הדעת המקצועי של משרד הפני� ותשמש 
ÏÎ‰ ‰ÁÒÂ�‰˙ÈÏ. 

הסכומי� שהוקצו במסגרת המענקי� וההשתתפויות הכספיות לרשויות המקומיות בשני�  .2
 �5 הסתכמו בכ5722 ובסעי* תקציב הפיתוח 1821 בעיקר בסעי* התקציב השוט* 2007�2009

המענק העיקרי הוא כאמור . ח בהתאמה" מיליארד ש�4.6ח וכ" מיליארד ש�4.9כ, ח"מיליארד ש

__________________ 

' עמ, "המענק לאיזו� תקציבי הרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó50 ·)2000 בעני� זה ראו   17 
 . 985%1002' עמ, "הקצאת מענקי איזו� לרשויות המקומיות", )È˙�˘ ÁÂ„58 ·)2008 ראו ג� ; 498%518

 הסכו� %להל� (הסכו� הכולל של המענק הנדרש לאיזו� תקציב� של כל הרשויות , לפי מודל גדיש  18 
ואול� סכו� המענק שמעביר משרד האוצר למשרד . ח בשנה" מיליארד ש%3הוא כ) הכולל הנדרש

 %87% עד כ%81%כבשני� שנבדקו היה שיעורו : קט� מסכו� זה)  הסכו� הכולל בפועל%להל� (הפני� 
לפיכ/ אמורה כל רשות לקבל מענק ששיעורו מהמענק המגיע לה לפי המודל . מהסכו� הכולל הנדרש
זהה לשיעורו של הסכו� הכולל בפועל מ� הסכו� ) ראו הערת שוליי� הבאה(או לפי נוסחת המעבר 

� הכולל  מהסכו%87%שבה היה שיעור הסכו� הכולל בפועל כ, 2008בשנת , למשל. הכולל הנדרש
 מסכו� המענק המגיע לה לפי נוסחת %87%הייתה כל רשות אמורה לקבל מענק ששיעורו כ, הנדרש
הכוונה , בכל מקו� שידובר להל� על הסכו� המגיע לרשות לפי המודל או לפי נוסחת המעבר. המעבר

 .לסכו� המגיע לה במגבלת התקציב
שבשנה הראשונה (ועל בשנה קודמת בנוסחת המעבר משקלל משרד הפני� את סכו� המענק בפ  19 

 .במשקלות שוני�, ואת סכו� המענק על פי נוסחת גדיש) לתקופת המעבר חושב לפי נוסחת סוארי

המענקי� השוטפי� לרשויות המקומיות ה� סעי	 . משרד האוצר מסדיר את התקציב ואת מימונו  20 
 .הממומ� בהכנסות ממסי� ומתקבולי� אחרי�, בתקציב המדינה

 .קציב העיקרי המיועד לרשויות המקומיות בתקציב משרד הפני� נמצא בסעי	 זההת  21 

במהל/ שנות האלפיי� משרד האוצר . סעי	 שבו רשו� תקציב הפיתוח המיועד לרשויות המקומיות  22 
 הגיעו כספי הפיתוח 2009ובשנת , )18(מתקצב חלק גדל והול/ של מענקי הפיתוח בסעי	 תקציב שוט	 

 . ח בלבד" מיליו� ש%10ל) 57(ציב הפיתוח המתוקצבי� בתק
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לצד מענק האיזו� . ח בשנה" מיליארד ש�2.5 היה כ2007�2009סכומו בשני� ו, מענק כללי לאיזו�
המענקי� הגדולי� ביותר . ח לשנה" מיליו� ש�150תוקצבה בתקנה נפרדת רזרבת השר בסכו� של כ

השתתפות בתקצוב איגודי , מענקי� לפיתוח, לאחר מענק האיזו� ה� מענקי� לביצוע תכניות הבראה
את הסכו� שנותר . ח בשנה"וכל אחד מה� מסתכ� במאות מיליוני ש, הערי� לכבאות ומענק הביר

 מעביר משרד הפני� כמענקי� נקודתיי� או �ח בשנה " מיליו� ש�700 כ� 18מסעי* תקציב 
ח אוגדו בתקנה אחת " מיליו� ש�100מזה כ, השתתפויות לגופי� אחרי� עבור הרשויות המקומיות

 ). גר* התפלגות התקציב להל�ראו ג� את " (מענקי� מיוחדי�"ושימשו 

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ההקצאה של שלושה 200923נובמבר �בחודשי� אפריל
המכונות במשרד הפני� ג� , ותוספות למענק האיזו�; מענקי� מיוחדי�; מענק השר: סוגי מענקי�

הביקורת ). זו� התוספות למענק האי�להל� " (פעמיי��מענקי� חד" או 24"שיפוי קיצו&"מענקי 
מר מאיר שטרית ומר אלי , או��שבה� כיהנו כשרי הפני� מר רוני בר, 2007�2009עוסקת בשני� 

 .25ישי

 18להל� גר* המציג את התפלגות סכומי המענקי� שתוקצבו לרשויות המקומיות מסעי* תקציב 
 ):  גר* ההתפלגות�להל� ) (התקציב על שינוייו(

 

¯Â˜Ó‰:ועובדו במשרד מבקר המדינה%17.6.10מעודכני� ל, 26ה" מרכב הנתוני� נלקחו ממערכת . 

__________________ 

 . 2010חלק מהנתוני� עודכנו לשנת   23 
מענקי� שנועדו למת� את הקיצו� במענקי האיזו� המשולמי� לרשויות שמענק האיזו� שלה� הופחת   24 

 .בעקבות המעבר לחישוב לפי נוסחת ועדת גדיש
2009 עד מרס 2007מר מאיר שטרית מיולי , 2007 עד יולי 2006או� כיה� כשר הפני� ממאי %מר רוני בר  25 

, 2009 עד מאי 2007ל אריה בר כיה� מיולי "המנכ. 2009ומר אלי ישי החל לכה� כשר הפני� במרס , 
 .2011 עד פברואר 2009ל גבריאל מימו� כיה� ממאי "והמנכ

 הרכש ,כוח האד�, מערכת מחשוב אחידה במשרדי הממשלה לניהול משאבי� בתחומי הכספי�  26 
 .והנכסי� ולביצוע פעולות נוספות



 ב"התשע, 2011קוב� דוחות ביקורת לשנת  132

 2007�2009 בשני� 18ב תפלגות המענקי� לרשויות המקומיות מסעי� תקציה

2009 2008 2007  

ÌÈÊÂÁ‡ ˘ ÈÙÏ‡"Á ÌÈÊÂÁ‡ ˘ ÈÙÏ‡"Á ÌÈÊÂÁ‡ ˘ ÈÙÏ‡"Á  

44.1 2,019,015 51.2 2,521,846 52.2 2,615,279  ברמענק האיזו� לפי נוסחת המע

 תוספת למענק האיזו� לפי נוסחת המעבר     175,000 3.8

תוספות למענק האיזו� לפי נוסחאות אחרות 96,721 1.9 150,000 3.0 329,427 7.2

 מענק השר 144,647 2.9 151,386 3.1 186,415 4.1

 "מענקי� מיוחדי�" 103,279 2.1 118,286 2.4 101,187 2.2

38.7 1,771,749 40.2 1,980,508 40.9 2,045,835  מענקי� אחרי�

100.0 4,582,793 100.0 4,922,026 100.0 5,005,761 ‰Ò"Î

 

כי ישנה ירידה הדרגתית א) עקבית בחלקו היחסי של מענק האיזו� שהוקצה לפי , מתו) הגר* עולה
 היה 2007בשנת : 18מס) התקציב הכולל שבסעי* תקציב ) כולל התוספת למענק(נוסחת המעבר 

 2008בשנת .  מכלל המענקי� השוטפי�52.2%ו של מענק האיזו� שהוקצה לפי נוסחת המעבר חלק
 .47.9%27 � 2009 ובשנת 51.2% �

ח " מיליו� ש�420כ, ח" מיליו� ש�345 היה סכו� המענקי� שבה� עוסק דוח זה כ2007�2009בשני� 
 . ח בהתאמה" מיליו� ש�792וכ

 

 

 מענק השר

 השר ונוהלי חלוקת�קביעת הייעוד של כספי מענק 

ג� ועדת סוארי וג� ועדת גדיש המליצו להותיר רזרבה ניהולית למענק האיזו� , כאמור .1
אשר תחולק על פי שיקול הדעת המקצועי של משרד הפני� ,  ממענק האיזו�5%ששיעורה עד 

ג� לדברי משרד הפני� . ותשמש לפתרו� בעיות נקודתיות שלא נפתרו במסגרת הנוסחה הכללית
שאינה מאפשרת להביא בחשבו� , נק השר נועד לפתור בעיות הצצות בשל נוקשותה של הנוסחהמע

משרד הפני� הגדיר מטרה נוספת למענק השר . את מאפייניה� המיוחדי� של רשויות מקומיות שונות
משרד , בעקבות המלצת ועדת סוארי וועדת גדיש. 28והיא מימו� מילוי� של צרכי� בלתי צפויי�

 . ומחלק אותה שלא לפי נוסחה, ר זה שני� חלק מתקציב מענק האיזו� כרזרבת שרהפני� מותי

 למשרד מבקר המדינה כי ייעודה המרכזי של רזרבת השר 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
משרד האוצר מסר בתשובתו . הוא תיקו� עיוותי� שמקור� בהפעלת נוסחת ההקצאה למענק האיזו�

__________________ 

התקנה :  מענק האיזו� המחולק לפי נוסחת המעבר תוקצב לראשונה בשתי תקנות שונות2009בשנת   27 
 ). להרחבה ראו בהמש/(הגדולה ותקנה נוספת 

לגבי החלטת בית  (%27.6.02מובא מתגובת משרד הפני� על עתירת התנועה למע� איכות השלטו� מ  28 
4951/02� "בג:  העליו� בעניי� עתירה זו ראוהמשפט ,� ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ�˙‰ ' ÈÏ‡ ÌÈ�Ù‰ ¯˘
Á‡Â È˘È' ,תקדי� .( 
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נועדה לתת מענה לצרכי� בלתי צפויי� "ר המדינה כי רזרבת שר הפני�  למשרד מבק2010מפברואר 
 ".להתמודד ע� נוקשותה של נוסחת ההקצאה, כמו ג�, של רשויות

 רשויות �200 נית� מענק השר לכ2007�2009בכל אחת מהשני� , ה"לפי נתוני מערכת מרכב
 . ח" מיליו� ש�4ח ל" ש100,000סכו� כל הקצאה היה בי� . מקומיות

הענקת מענקי השר למילוי הצרכי� השוני� צריכה להיעשות על פי כללי� המעוגני� בנהלי�  .2
 הכי� משרד הפני� את הנוהל הראשו� בנושא מענק השר ובו נקבעו כללי� 2000בשנת . כתובי�

 הגישה התנועה למע� איכות 2002בשנת . לטיפול בבקשות הרשויות המקומיות לקבלת המענק
בקשה להשיב מדוע לא , בי� היתר, שעניינה, & נגד שר הפני� ומשרד הפני�"השלטו� עתירה לבג

וכ� מדוע לא ייקבע נוהל המחייב , ייקבעו אמות מידה לחלוקת מענקי השר לרשויות המקומיות
הלי) איסו* נתוני� או התייעצות ע� גורמי הביקורת על הרשויות המקומיות במשרד הפני� לבירור 

 ).  העתירה�להל� (מת� המענק העובדות לאשור� קוד� ל

 הנוהל �להל� ( את נוהל מענק השר 2005בעוד העתירה תלויה ועומדת פרס� משרד הפני� באפריל 
הנוהל קובע כי מענק השר הוא כלי ניהולי המאפשר למשרד הפני� ).  או הנוהל2005מאפריל 

נ� באי� לידי ביטוי הנדרשת לש� מילוי צרכי� שאי, גמישות בהקצאת כספי� לרשויות המקומיות
כמו כ� נקבע בנוהל כי שר . בנוסחה להקצאת מענק האיזו� וצרכי� שמקור� בנסיבות בלתי צפויות

הפני� יגבש ויפרס� בתחילת כל שנה את רשימת הנושאי� והצרכי� שבדעתו להדגיש במסגרת 
, שר דגשבנוהל נכתב כי ברשימה יצוינו הנושאי� שעליה� ישי� ה. הקצאת המשאבי� ממענק השר

אול� אי� בה כדי למנוע הגשת בקשות ומת� מענקי� למילוי מכלול הצרכי� האחרי� שמענק השר 
 . נועד לטפל בה�

סכומי� , ממענק השר,  בנוהל מאפשר למשרד הפני� להקצות ביזמתו לרשויות מקומיות11סעי* 
ד הפני� לקבוע במסגרת הדיוני� בעתירה היה על משר. למטרות החורגות מאלה שנקבעו בנוהל זה

בדיקת� בידי הגורמי� , לרבות הוראות בדבר הגשת הבקשות, נהלי� לחלוקת הכס* למטרות אלה
 שהצדדי� ינסו 2006& בנובמבר "במסגרת העתירה קבע בג. המקצועיי� ואמות המידה לחלוקה
& אישר היוע& המשפטי של "בעקבות החלטת בג. 29 לנוהל11להגיע להסדר מוסכ� בעניי� סעי* 

 ולפיו יפרס� משרד הפני� ג� את הכללי� לחלוקת 11 את התיקו� לסעי* 2007רד הפני� בינואר מש
במאי . 2007ל בפברואר "התיקו� פורס� בחוזר מנכ.  ואמות המידה לחלוקה11הסכומי� לפי סעי* 

ובו נקבעו ) 2007ל ממאי " חוזר המנכ�להל�  (4/2007ל המשרד דאז את חוזר " פרס� מנכ2007
 . כללי� אלה יוסיפו להיות תקפי� כל עוד לא ישונו. 2007 ג� לשנת 2005קצאה משנת כללי הה

 

 

 סכו� תקציב מענק השר 

 ): ח"במיליוני ש (2007�2010להל� פירוט השינויי� בתקציב מענק השר בשני�  .1

2010 2009 2008 2007 ¯˘‰ ˜�ÚÓ 

 התקציב המקורי 147 115 92 62

 שינוייוהתקציב על  145 151 186 102

 

__________________ 

 .  כבר התקבלו הסדרי� הנוגעי� לנושאי העתירה האחרי�2006בשנת   29 
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במסגרת התכנית הכלכלית לשני� " כי 2010משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר 
החליטה הממשלה על הפחתת רזרבת השר לשנת , 2009י הממשלה במאי " שאושרה ע2009�2010
 �37 ב2010 ועל הפחתת רזרבת השר לשנת 2008ח ביחס לתקציב המקורי לשנת " מלש�23 ב2009
 ".2009לתקציב המקורי לשנת ח ביחס "מלש

פרס השר על ניהול תקי�  (–הפחתות בתקציב משרד הפני� " החליטה הממשלה בנושא 2009במאי 
 :  באופ� הבא2010ח מבסיס תקציב משרד הפני� לשנת " מיליו� ש55להפחית ) ומענקי השר

 לצמצ�.  2.  התא�ח מבסיס התקציב ב" מיליו� ש25ולהפחית , לבטל את פרס השר על ניהול תקי�.  1
 ".ח מבסיס התקציב בהתא�" מיליו� ש30ולהפחית , את היק* מענקי השר

נמצא כי על א* שמשרד האוצר הקטי� את התקציב המקורי של מענק השר לפי הסיכומי� שנקבעו 
 גדל ביותר ממאה 2009תקציב . הרי התקציב על שינוייו גדל והל), בתכנית הכלכלית האמורה

ח על התקציב המקורי לשנת " מיליו� ש71ונוספו לו , קציב המקורי של אותה שנהאחוזי� לעומת הת
 �65% גדל בכ2010ותקציב ; ח כפי שהחליטה הממשלה" מיליו� ש�23 במקו� שהוא יופחת ב2008

 . ח" מיליו� ש40 בסכו� של �ביחס לתקציב המקורי של אותה שנה 

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÓÂÎÈÒ· ˜Â·„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ 
È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‡ÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·˜˙‰˘ . 

 כי החלטת הממשלה התייחסה 2010בתשובתו מדצמבר , משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה
ו מכא� שכל הגדלה של מענקי השר בתקציב על שינויי"ו, לבסיס התקציב ולא לתקציב על שינוייו

 ". אינה סותרת את החלטת הממשלה2009�2010בשני� 

 ‰˙ÁÙ‰‰ ˙¯ËÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÒÂ ÈÙÏ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡È‰ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ··"¯˘‰ È˜ÚÓ Û˜È‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ." ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÂÎ˘ È¯·˘ Ô‡ÎÓ

‰˘‰ ÛÂÒÏ „Ú ¯˘‰ ˜ÚÓ· ‰˙ÁÙ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡È‰ ‰˙ËÏÁ‰· , ÏÚ ·Èˆ˜˙· Ì‚ È¯˜
È˘ÂÈÈÂ .‰¯˜Ó ÏÎ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓÏ ¯ÂÊÁÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰

ÍÎÏ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ÌÈÈÂÈ˘‰ ÚÂˆÈ· Ì¯Ë. 

 למשרד מבקר המדינה כי הערתו בעניי� הצור) בהפחתת 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
דיש שאומצו על ידי על פי המלצות ועדת סוארי וג"וכי , מענק השר אינה מקובלת עליו כלל

 ".]30[ ממענק המודל5%הממשלה סוכ� כי מענק רזרבת השר תעמוד על 

השארת המצב בו יש לשר " מסר משרד הפני� למשרד מבקר המדינה כי 2011בתשובתו מינואר 
 מסכו� מענק האיזו� לרשויות המקומיות �5%הפני� מידה מסוימת של גמישות באשר לחלוקת כ

מהווה מרכיב חיוני ביותר ביכולת של המשרד לתת מענה , )ת מקצועיתשנעשית על פי חוות דע(
 ".לעיתי� באופ� דחו* לבעיות נקודתיות של רשויות מקומיות המצויות במצוקה תקציבית

 ¯˘‰ ˜ÚÓ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙˘ „Ú2010 . ‰Ú·˜˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Ó‡Â˙ ÂÊ ‰ËÏÁ‰˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· , ‰ÈÙÏÂ

 ‰·¯Ê¯‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰È„Ú 5%ÏÚÂÙ· ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓÓ  , ·˘ÂÁÓ‰ ˜ÚÓ‰ ÌÂÎÒÓ ‡ÏÂ
˘È„‚ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ Ï„ÂÓ‰ ÈÙÏ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Ï·‚Ó· ·˘Á˙Ó ÂÈ‡˘. 

__________________ 

 . סכו� מענק האיזו� הכולל שנקבע לפי נוסחת גדיש%מענק המודל   30 
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לחוק יסודות ) ד(12לפי סעי* . משרד האוצר קבע שמענק השר יתוקצב בתקנת תקציב .2
בהודעה לוועדת הכספי� לקבוע את , י הצעת השר הנוגע בדברעל פ, רשאי שר האוצר, התקציב

המטרות אשר לה� יוצאו הסכומי� בתכנית שנקבע לגביה בחוק התקציב כי תשמש רזרבה או 
 15%ח ועל " ש480,000ובלבד שהוא לא יגדיל בדר) זו תכנית בסכו� העולה על , כעתודה

ת אלה אינ� חלות על הסכומי� הוראו. אלא באישורה המוקד� של ועדת הכספי�, מהתכנית
 .בה� מבצע משרד האוצר שינויי� ללא מעורבות וועדת הכספי�, המתוקצבי� בתקנות תקציב

¯˘‰ ˜ÚÓ ÈÓÂÎÒ· Â˘Ú˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÁÎÂÏ , ÈÂ‡¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ¯˘‰ ˜ÚÓ ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ÏÂ˜˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘)ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓÏ ‰·¯Ê¯Î ˘Ó˘Ó‰ ( ˙ÈÎ˙·

Èˆ˜˙· , ÛÈÚÒ ÏÂÁÈ ‰ÈÏÚ˘12)„ (·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ . 

 

 

 ייעוד� של כספי מענק השר בפועל

 מימו� �משרד מבקר המדינה בדק א� משרד הפני� הקצה את כספי מענק השר לייעוד� המקורי 
פתרו� בעיות נקודתיות שלא מצאו את פתרונ� בנוסחת ההקצאה של מענקי האיזו� ומימו� הטיפול 

 .  לנוהל11כמו כ� נבדקה ההקצאה של כספי� לפי סעי* . צפויי�באירועי� בלתי 

נמצא כי בפועל הוקצה מענק השר במש) שני� למטרות שאינ� בגדר התכלית העיקרית שלשמה 
משרד הפני� לא הקצה את מרבית . ועדת גדיש ומשרד הפני� את כספי הרזרבה, ייעדו ועדת סוארי

כמו כ� המענק נית� .  את פתרונ� במסגרת נוסחת גדישהכספי� לפתרו� בעיות נקודתיות שלא מצאו
) 06שמספרו (ג� עבור משימות שכבר מתוקצבות בתכניות תקציב אחרות ובסעי* תקציב אחר 

 .ושנקבעו לתקצוב� נוהלי עבודה נפרדי� כמפורט בהמש)

 

 קביעת הנושאי� שלשמ� יש להקצות את מענק השר

פני� לגבש ולפרס� בתחילת כל שנה את רשימת  אמור שר ה2005לפי הנוהל מאפריל , כאמור
 .הנושאי� והצרכי� שעליה� ישי� דגש במסגרת הקצאת המשאבי� ממענק השר

עקב כ) כמעט . נמצא כי שרי הפני� בתקופת הביקורת לא גיבשו ולא פרסמו את הרשימה האמורה
שות בחלק מבק;  הרשויות המקומיות פעלה בכל שנה לקבלת כספי המענק�250כל אחת מכ

" עיוות"בדבר , הרשויות הועלו טענות בדבר קיפוח ובדבר הצור) לקבל פיצוי על אבד� הכנסות
בדבר קיצוצי� ושינויי� במסגרת מענק האיזו� , בקביעת אמות המידה להקצאות אחרות ובחישוב�

 . ריבוי הבקשות חייב הקצאת משאבי� רבי� לטיפול בה�. ועוד

שר הפני� החליט שלא להגביל " למשרד מבקר המדינה כי 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
את הרשויות המקומיות בנושאי� אות� ה� מבקשות לקד� ולהעמיד התקציב ככל שיוחלט להקצאה 

 ".בהתא� לסדרי העדיפויות שיקבעו לה�
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 ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò "Ï Û„¯ Ì˘ Ì‰" ˙ÓÈ˘¯
˘ ÌÈÎ¯ˆ‰Â ÌÈ‡˘Â‰˘‚„ ¯˘‰ ÌÈ˘È Ì‰ÈÏÚ "...Ï‰Â‰ ·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ , Ì‡ Í‰ ÂÈÈ‰ ÔÎÏ

˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ Â‡ ÌÈ‡˘Â‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ¯˘‰ ÌÒ¯ÙÈ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÏÈ¯Ù‡Ó Ï‰Â‰2005 
‚·Ï ‰¯È˙Ú‰ ˙Â·˜Ú· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÓÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó· ˘·Â‚" ÍÏ‰Ó·Â Â„‚ ‰˘‚Â‰˘ ı

‰· ÌÈÂÈ„‰ ,‰ÈÈÚ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ï ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰¯˘‰ ˜ÚÓ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ .È‡-
 Ï˘ Ì‚ ‡Ï‡ „·Ï· Ï‰Â‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‰È‡ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò Â‡ ÌÈ‡˘Â‰ ˙ÓÈ˘¯ ÌÂÒ¯Ù

‰¯È˙Ú‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÓÎÒ‰‰ . 

נוכח הערות משרד מבקר "  מסר משרד הפני� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 2011בינואר 
ימחק מהנוהל את הדרישה לגיבוש , רכלומ, "המדינה בנושא זה הוא יפעל לתיקו� הנוהל בהתא�

 . ופרסו� רשימת נושאי�

 

 מת� מענק השר לפתרו� בעיה נקודתית ולמימו� הטיפול באירוע בלתי צפוי 

נועד לפתרו� בעיות נקודתיות שלא מצאו ) שהופרש ממענק האיזו� כרזרבה לו(מענק השר , כאמור
כלומר הוא מיועד למימו� בעיה ,  צפויי�את פתרונ� בנוסחת מענק האיזו� או למימו� אירועי� בלתי

 יועדו לפתרו� בעיה 2008 ממענקי השר לשנת �15%נמצא כי רק כ. מסוימת או לש� מטרה מסוימת
 ההקצאות הנותרות לא יועדו למטרה מסוימת ולמעשה שימשו תוספת כללית �85%וכ, נקודתית

במסגרת ("רשויות המקומיות כתוספת לתקציב השוט* של ה, רובו ככולו, המענק הועבר. לאיזו�
 "). לכיסוי גירעו�"או " מימו� שוט*

אי� , מהביקורת עלה כי במרבית המקרי� שבה� נית� מענק השר לטיפול בבעיה מסוימת, יתרה מזו
 2008בשנת , כ) לדוגמה .מדובר בבעיה שנובעת מאופ� הקצאת מענק האיזו� או מאירוע בלתי צפוי

לכיסוי הגירעו� המצטבר של הרשות " ירכא 31 לוועדה הממונהח" ש500,000נית� מענק שר בס) 
 הוקצה מענק שר לסיוע למוזיאו� קסטל בעיר מעלה 2007�2009בשני� ; )"לתשלו� חוב המי�(

 . אדומי�

] חוב המי� של ירכא[ כי האירוע הנקודתי שנזכר לעיל 2010משרד הפני� ציי� בתשובתו ממרס 
 ". פויאירוע לא צ"עומד לדעתו בהגדרה של 

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„Á‡ ÌÂÈ· ¯·ˆ ‡Ï ‡Î¯È Ï˘ ÌÈÓ‰ ·ÂÁ , ‰È‰ ÂÓÂÈ˜ ¯·„Â
˘‡¯Ó ÚÂ„È ,ÈÂÙˆ È˙Ï· ÚÂ¯È‡ ÂÓÂÏ˘˙· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ . 

 ˜¯ ‡Ï ÈÏÏÎ ˜ÚÓÎ ¯˘‰ ˜ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‚¯ÂÁ ,ÓÂ ˙ÂÈÈ„Ó‰ÓÍÎÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÌÈÏ‰‰ , Ì‚ ‡Â‰ ‡Ï‡

 ‰ÁÒÂ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ Â˙‡ˆ˜‰Â ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓ ˙‡ˆ˜‰Ï Ú·˜˘ ÍÈÏ‰‰ ˙ÙÈ˜Ú ¯˘Ù‡Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡˘ . 

‰  Â Î È ˙ ‰  ‰ · ¯ Ú ‰  ˙ È ¯ Â Ê ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó Ï  ¯ ˘ ‰  ˜  Ú Ó: ציי� משרד 2009 בשנת 
עסקת ח למימו� ה" ש70,000הפני� כי הקצה למועצה האזורית הערבה התיכונה מענק שר בס) 

 2010המועצה האזורית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר . מזכיר באחד היישובי�

__________________ 

ר רשות מקומית הסובלת מניהול כושל במיוחד ומקשיי� חריגי� באספקת "שר הפני� מוסמ/ להדיח יו  31 
ר ועדה ממונה שינהלו את "שירותי� לתושבי� או לפזר את מועצת הרשות ולמנות וועדה ממונה ויו

משרד הפני� תומ/ תמיכה נרחבת ברשויות לה� מונתה וועדה ממונה או . הרשות כדי להביא להבראתה
 .ר וועדה ממונה"יו
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א) בעיקר היא זקוקה , כי לא קיבלה את המענק האמור והיא עדיי� זקוקה למימו� העסקת המזכיר
 . לתמיכה כספית בשל כמה סיבות שאינ� קשורות להעסקתו

  2008ח בשנת " ש500,000קיבלה מענקי שר בס) נמצא כי המועצה האזורית הערבה התיכונה 

 . ולמרות זאת לא נפתרה בעיית העסקתו של המזכיר, 2009ח בשנת " ש�300,000ו

 למשרד מבקר המדינה כי הוא מניח לרשות המקומית לקבוע את 2010משרד הפני� השיב במרס 
 ידרוש מהרשויות מסר המשרד כי, ע� זאת. ואי� בכ) כל פסול, סדר העדיפויות לשימוש בכס*

 . לשימוש בכס*" לדרג בעת הגשת הבקשות את סדרי העדיפויות"המקומיות 

 ¯˘‰ ˜ÚÓ ˙Â‰Ó ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ Â˙·Â˘˙ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯Â˜Ó‰ Â„ÂÚÈÈÂ .˙ÓÈÂÒÓ ‰ÈÚ· Ï˘ ‰Ï˜‰Ï ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ˜ÚÓ‰ ÈÙÒÎ , ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ

‡ ÚÈ˜˘‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‡Ï ‰ÈÚ·‰ ‰˙Â‡ ˙‡ ¯È‡˘‰ÏÂ ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ˜ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ˙
˙ÏÙÂËÓ .‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˜Â„·È ÌÈÙ‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˜Ó ˘È

ÂÏ ¯˘Â‡˘ „ÚÈÏ ˘ÓÈ˘ ˜ÚÓ‰˘ ‡„ÂÂÈÂ ˜ÚÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ . 

 

  לנוהל 11מת� מענק השר ביזמת המשרד לפי סעי� 

 מאפשר למשרד הפני� להקצות ביזמתו 2007וממאי  2005 בנהלי� מאפריל 11סעי* , כאמור
, ממענק השר) להבדיל מהקצאת כספי� ביזמת הרשויות המקומיות לאחר שהגישו בקשה להקצאה(

להבדיל ממענקי� לפתרו� בעיה נקודתית שלא (סכומי� שיוקצו לרשויות למטרות מסוימות שיקבע 
אול� עליו לקבוע נהלי� ; )ע לא צפוימצאה את פתרונה במסגרת נוסחת ההקצאה או לטיפול באירו

בדיקתה ואישורה ואמות המידה , לרבות דר) הגשת הבקשה לקבלת המענק, לחלוקת סכומי� אלה
לכל הפחות על ידי פרסו� באתר , כ� עליו להביא לידיעת הרשויות המקומיות; לחלוקת הסכומי�

 . את כל המידע האמור, האינטרנט שלו

ח הקצה שר " מיליו� ש�120מזה כ. ח" מיליו� ש186 היה 2009 ס) ההקצאות ממענק השר בשנת
ניהול הרשות ; הרשות נמצאת בתהלי) הבראה: מהסיבות שלהל�, הפני� כתוספות כלליות לאיזו�

ואת , ורשות שעברה תהלי) איחוד ע� רשות אחרת; בראש הרשות עומדת ועדה ממונה; תקי�
ח למימו� " מיליו� ש�35כ:  למטרות שהגדיר לנוהל11היתרה חילק ביזמתו כפי שמאפשר סעי* 

ח לכיסוי הוצאות שנוצרו בעקבות " מיליו� ש�24כ, הנחות בארנונה ליישובי� באזור עוט* עזה
לקיזוז חובות של כמה , וכ� סכומי� לטיפול במחסני� לשעת חירו�, ביקור האפיפיור בישראל

� הנחות בארנונה לעסקי� בענ* למימו, למשרד הדתות) בה� רשויות איתנות(רשויות מקומיות 
 .התיירות ועוד

 ולא פרס� את אמות המידה 2009נמצא כי שר הפני� לא קבע נהלי� לחלוקת הסכומי� בשנת 
ובכ) ג� לא ייש� את ההסדר שהתקבל , 2007 לנוהל ממאי 11בניגוד לאמור בסעי* , לחלוקת�

 . & בנושא זה"במהל) הדיוני� בעתירה לבג

 למשרד מבקר המדינה כי אי� בהוראות הנוהל כדי למנוע ממנו 2010רס משרד הפני� השיב במ
עוד מסר . להקצות לרשויות המקומיות ביזמתו סכומי� מרזרבת השר לש� טיפול בנושאי� מסוימי�

 .  לנוהל מת� היתר לשר הפני� להקצות את המענק לכל מטרה11כי הוא רואה בסעי* 

 ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙ÓÊÈ· ¯˘‰ ˜ÚÓÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙Âˆ˜‰Ï ¯˙È‰‰
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï11 È‡ÓÓ Ï‰ÂÏ 2007 ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ‰·ÂÁ Ì‚ ÂÈÏÚ ÏÈËÓ 

ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ,Ì˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙Â·¯Ï , ˙ÂÓ‡ ˙‡ Ô‰Â ÌÈÏ‰‰ ˙‡ Ô‰ ÌÒ¯ÙÏÂ
‰„ÈÓ‰ . 
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בשל העיכוב , 2009ת בשנ" למשרד מבקר המדינה כי 2010עוד מסר משרד הפני� בתשובתו ממרס 
מתו) תקנת רזרבת השר מענקי� מיועדי� , בתאו� ע� משרד האוצר, שולמו, באישור תקציב המדינה

ביקור , הנחות ארנונה לעוט* עזה, ארנונה לתיירות: אשר לאחר אישור התקציב הוחזרו לתקנה
 ". האפיפיור ועוד

 לא הועברו 2010 אפריל מבדיקה במערכת התקציב הממוחשבת של משרד הפני� עולה כי עד
לדעת משרד מבקר , ומכל מקו�, 2009 עבור שנת 32כספי� מתקנת מענק השר לתקנה ייעודית

העברה לתקנה ייעודית אינה פוטרת את משרד הפני� מחובתו לפרט את הנהלי� ואמות , המדינה
 . המידה לחלוקת הכספי� ואת הסכומי� שתוקצבו מראש לכל יעד

 �להל�  (2011מסר בפגישתו ע� מבקר המדינה שהתקיימה בינואר , כ אלי ישי"ח, שר הפני�
כי למשרד הפני� אי� יכולת לתת מענה למצוקת הרשויות המקומיות ומענק השר משלי� , )הפגישה

 .את החסר

 

 הקצאת מענק השר למילוי משימות המתוקצבות בתקציב נפרד 

 על פי אמות מידה ברורות משרד הפני� אמור להקצות משאבי� כספיי� לרשויות המקומיות
המשרד אמור לפעול , כמו כ�. ואחידות ולהקפיד על הפעלת שיקול דעת מקצועי בקבלת ההחלטות

באופ� זה אמור . ולפיו על כל הרשויות המקומיות חלי� אות� כללי�, בהתא� לעקרו� השוויו�
אה לרשויות כגו� מענקי הבר, המשרד לקבל החלטות הנוגעות ג� להקצאת תקציבי� ייעודיי�

כדי לקבל . מקומיות ותקציבי� לתכנו� לרשויות שלא הוכנו לה� תכניות מתאר מקומיות כוללות
מענק בנושאי� אלה על הרשות לעמוד באמות מידה ובתנאי� שמעמידי� לה הגורמי� המקצועיי� 

 ומינהל התכנו� 33אג* התקציבי� במינהל השלטו� המקומי לגבי רשות בהבראה: במשרד הפני�
 . בי סיוע בהכנת תכניות מתארלג

בביקורת נמצא כי במקרי� רבי� החליט שר הפני� להקצות לרשויות מקומיות כספי� מתקציב מענק 
 בלא שבדק א� אות� רשויות �לביצוע תכניות הבראה או לתכנו� תכניות בניי� עיר ,  למשל�השר 

תו) עקיפת תהלי) הקצאת עומדות באמות המידה ובתנאי� הנדרשי� במשרד הפני� שנקבעו לכ) ו
 . התקציב הייעודי למטרות אלה

 

ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÓÈ˘Ó È ÂÏ ÈÓÏ ‰‡ˆ˜‰ 

מענק איזו� רגיל , )שהוא העיקרי שבה�(האחד : משרד הפני� מקצה שני סוגי� של מענק איזו�
המיועד , מענק לפיתוח, והשני; למילוי צורכי הרשויות המקומיות המתוקצב בתקציב השוט* הרגיל

, )ר" תב�להל� (טי� ופעולות בתחו� פיתוח התשתיות המתוקצב בתקציב הבלתי רגיל למימו� פרויק
ר לש� ביצוע עבודות פיתוח והלי) אישורו מפורטי� "התנאי� לאישור תב. הוא תקציב הפיתוח

מתקציב מענק , כאמור, שהופרש, מהאמור לעיל עולה כי מענק השר. ל משרד הפני�"בחוזרי מנכ
 .יועד לפעולות המתוקצבות בתקציב הפיתוחאינו מ, האיזו� הרגיל

: בביקורת נמצאו שני מקרי� שבה� הקצה משרד הפני� כספי� ממענק השר למימו� עבודות פיתוח
 שנית� 2008מענק לשנת ;  שנית� למועצה המקומית גבעת זאב יועד לפיתוח כללי2008מענק לשנת 

הקצאת מענקי� אלה , זאת ועוד.  ספרלמועצה האזורית אלונה הוקצה לצור) פיתוח סביבתי של בית
 . ל משרד הפני�"לא נבחנה לפי אמות המידה שנקבעו בחוזרי מנכ

__________________ 

 . תקנה תקציבית שנועדה לסייע בפתרו� בעיה מוגדרת%קנה ייעודית ת  32 

„�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÏÚ ˙ÂÁÂ‰על ההליכי� הנדרשי� למת� סיוע לרשויות הנמצאות בתהלי/ הבראה ראו   33 
 ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰)2008(,3%66'  עמ . 
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: עוד נמצאו מקרי� שבה� הקצה משרד הפני� כספי� ממענק השר למימו� רכישת ציוד פיתוח
 לרכישת 2009ובשנת ;  לאיגוד ערי� לכבאות באזור ראשו� לציו� לרכישת רכב כיבוי2007בשנת 

 . לאיגוד ערי� לכבאות אשקלו�ציוד 

מענק השר [אי� בהוראות נוהל " כי 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
בכדי למנוע ממשרד הפני� להקצות סכומי� מיוזמתו מתו) רזרבת השר לצור) ] 2005מאפריל 

אי� בהנחיה זו כדי מוב� ש. הקצאת� לרשויות המקומיות לנושאי� מסוימי� ובכלל� לנושאי פיתוח
ר כנדרש לצור) ניצול הכספי� ולביצוע� "לייתר את חובתה של הרשות המקומית להגיש תב

 ".במסגרת תקציב הפיתוח השנתי של הרשות המקומית

 ‡È‰ ÁÂ˙ÈÙ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˘‰ ˜ÚÓ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÚÓ ˙Ï·˜Ï ÌÈÏ‰· ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÙÈ˜Ú ‰˘ÚÓÏÁÂ˙ÈÙ  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰È„Ó‰ ,‰¯˘‡Ï ÔÂÎÏ ‡ˆÓÂ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˜„· Ì‡ , ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
¯˘‰ ˜ÚÓÓ ‡ÏÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙Ó ÛÒÎ‰ , ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ È˜ÚÓ· ‡Â‰ Â¯Â˜Ó˘

ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ .
·Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆ˜‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ˜˙ ¯ÒÂÁ ÏÚ „ÓÚ ¯ , „¯˘ÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó‰

 ÌÈÙ‰" ˜ÚÓ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙Ï „Â‚È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ È·Èˆ˜˙ ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ
¯˘‰"34. 

 

Ô Â Î˙ ˙ÂÓÈ˘Ó È ÂÏ ÈÓÏ ‰‡ˆ˜‰ 

ל משרד הפני� דאז "ר הוועדה הממונה דאז של עיר כרמל למנכ" ששלח יו2009במזכר מאפריל 
ל המשרד השיב "מנכ. ח לצור) ביצוע הליכי תכנו� מפורט" ש400,000להקצות לרשות הוא ביקש 

 . 2009לו עוד באותו היו� כי סכו� זה יינת� במסגרת מענק השר לשנת 

˙ÂÈÎ˙ ÔÂÎ˙Ï È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ Ì‚ ÏÏÎ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .
ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ‰ÈÁ·Ï ÛÂÙÎ·Â ˙Â¯„‚ÂÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ 

ÌÈÙ‰ „¯˘Ó·˘ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó . ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ÂÊ ‰¯ËÓÏ ˙Âˆ˜‰Ï ‰ËÏÁ‰‰
 È„ÂÚÈÈ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˘˜·‰ Ï˘ ‰ÈÁ· ‡ÏÏ ¯˘‰ ˜ÚÓ

ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ,ÈÂ˘¯‰ ÏÎ ÏÚ ÏÂÁÈ ‰‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰ Â˙Â‡ ÂÈÙÏ˘ ˙Â
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ . 

 

‰‡¯·‰ Ì˘Ï ‰‡ˆ˜‰ 

 2.2 למשרד הפני� לקבלת מענק בס) 2008המועצה המקומית עמנואל פנתה בסו* שנת  . 1
משרד האוצר התנגד למת� המענק כיוו� שהרשות המקומית לא עמדה . ח לכיסוי גירעו�"מיליו� ש

ח "ועצה מיליו� ש הקצה משרד הפני� למ2009נמצא כי בסו* אפריל . ביעדי תכנית ההבראה שלה
 . ממענק השר לאותה שנה

 ÍÂ˙Ó ÔÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎ Í¯ÂˆÏ ÛÒÂ ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ‰˘·Â‚˘ ‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ¯„‚· ‡È‰ ¯˘‰ ˜ÚÓ . 

__________________ 

 . 96' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56 ·)2006 , מבקר המדינה  34 
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ד המסמ) היחי. ח" ש400,000 קיבלה המועצה האזורית אלבטו* מענק שר בס) 2008בשנת  . 2
שממנו נית� ללמוד על שיקול דעת שקד� להקצאת המענק הוא חוות דעתו של הדרג המקצועי 

". עומדת באופ� חלקי ביעדי�, הרשות מתקדמת בתכנית ההבראה: "שבה נכתב, במשרד הפני�
 . בחוות הדעת לא פורט מהי עמידה חלקית ביעדי� ומדוע היא מזכה במענק שר

ÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ó Ï ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰‡¯·‰‰ È˜ÚÓ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘
„¯Ù È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙Ó ˙È˘Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , Ï·˜˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ Ì˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎÂ

‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ„ÚÈ· ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙„ÈÓÚÏ Ì‡˙‰· , ˙¯·Ú‰ È„ÚÂÓÏ
˙ÈÎ˙· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÓÂÎÒÏÂ ÌÈÙÒÎ‰ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , Ï˘· ¯˘‰ ˜ÚÓÓ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰

ÈÓÚ È„ÂÚÈÈ‰ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ Ô‰ ‰ÙÈ˜Ú ˙ÈÁ·· ‡È‰ ‰‡¯·‰ ˙ÈÎ˙ È„ÚÈ· ˙È˜ÏÁ ‰„ÈÓÚ Â‡ ‰„
‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ Ï˘ Ô‰Â .ÂÊÓ ‰¯˙È ,ÂÊ ‰‡ˆ˜‰ Í¯„ ,

‰‡¯·‰ ÍÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÏÚ ˜¯ ‰ÏÁ‰ , ÔÂÈÂÂ˘· ˙Ú‚ÂÙ
 „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰‰Ê ·Èˆ˜˙ ÏÚ . 

, כי יש רשויות,  למשרד מבקר המדינה2010המועצה המקומית עמנואל מסרה בתשובתה ממרס 
שקיי� פער קיצוני בי� סכו� מענק האיזו� שה� מקבלות ובי� הסכו� הנדרש למילוי , ועמנואל ביניה�

 למצוא וכי תפקידו של משרד הפני�, צורכיה� המזעריי� ולמת� שירות בסיסי וסביר לתושביה�
 . מקורות כספיי� לרשויות אלה ודרכי� לעזור לה� לשרוד

 למשרד מבקר המדינה כי מענק השר 2010המועצה האזורית אלבטו* מסרה בתשובתה מפברואר 
 . וכי המענק נדרש לה ג� בשל צרכי� מיוחדי�, שקיבלה נועד לפצותה על הקיצוצי� במענק האיזו�

�משרד מבקר המדינה כי הדיווחי� בעניי� עמידה או אי ל2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
עמידה בתכנית הבראה ה� חלק בלתי נפרד מסקירת מצב� הכללי של הרשויות המקומיות בידי הדרג 

לעתי� הרשות . וכי אי� בסקירה זו כדי למנוע מהשר להקצות את רזרבת השר, המקצועי בפני השר
קיצו& , כגו� חוסר יכולת לגייס אשראי, ויות בהאינה עומדת בתכנית ההבראה מסיבות שאינ� תל

 . מענקי האיזו� וסירובה של הסתדרות העובדי� להלי) הפיטורי�

 כי חלק מהרשויות המקומיות שנקבעה לה� תכנית הבראה לא 2011שר הפני� אמר בפגישה מינואר 
בראה בלי כאשר ראשי רשויות משקיעי� מאמ& ניכר בהשגת יעדי תכנית הה. מצליחות לעמוד בה

 .הוא מעוניי� לתמו) בה� באמצעות מת� מענק מתקנת רזרבת השר, הצלחה

ÎÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÎ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Âˆ˜‰Ï ¯˘‰ ˙ËÏÁ‰Â Ï
È‡· Â‡ ‰„ÈÓÚ· ‰¯˜ÈÚ· ˙˜ÒÂÚ‰ ‰¯È˜Ò ÏÚ ÒÒ·˙‰· ¯˘‰ ˜ÚÓÓ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ-

‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙· ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡ Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ,‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÂ‰Ó ÏÎ ÏÚ ÏÁ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ 
‰‡¯·‰ ÍÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ

 ˙È„ÂÚÈÈ‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰‡¯·‰‰ ÈÙÒÎ ÏÎ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈÙ‰
‡˘ÂÏ . 

 

✯ 
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 ˘ÓÈ˘ ‡Ï ¯˘‰ ˙·¯Ê¯Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÈÏ‰Ï ÂÚ·˜˘ ÌÈ„ÂÚÈ .ÍÎÈÙÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜Ï Ì‡˙‰· ¯˘‰ ˜ÚÓ ˙˜˙Ï ‰ˆ˜ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ „ÈÓÚÈ . Ì‚ ÂÈÏÚ
Ú·˜˘ ÈÙÎ Â„ÚÈÏ ˘Ó˘È ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÂÊ ‰˜˙Ó ˜ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ Á˜ÙÏ . ÌÂÎÒ‰ ˙‡

 ·Èˆ˜˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯È·ÚÈ ÂÊ ‰˜˙Ó ˙ÁÙÂÈ˘ ‰ÁÒÂ‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡ˆ˜‰Ï ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯Â˜Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙ÈÂÈÂÂ˘ ‰˜ÂÏÁ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· Â˙‡ˆ˜‰Ï ‰Ú·˜˘ . 

‰ÁÒÂ‰ Ï˘ ‰˙Â˘˜ÂÓ Â˙ÚËÏ ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈ˙ÂÂÈÚ‰ ˙‡ Ô˙È‰ ÏÎÎ ˙Â‰ÊÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,
¯Á‡ Â‡ ‰Ê ˙ÂÂÈÚ Ï˘· ˙ÂÚ‚Ù ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚÂ .Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÈÂ‡¯ ‰

¯˘ ˜ÚÓ ‰ˆ˜ÂÈ˘ .˙ÂÂÈÚ‰ ÔÂ˜È˙ È·‚Ï Â˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ ˙¯‚ÒÓ· , ‡„ÂÂÏ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÂÏ˘˙ ÏÙÎ ÚÂÓÏ È„Î ‰ÈÚ·‰ ‰˙Â‡· ÏÂÙÈËÏ ¯Á‡ È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï˘ , ÏÎÏÂ

ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ·˜· ÔÂ·˘Á· ‡·ÂÈ ¯Á‡‰ È·Èˆ˜˙‰ ¯Â˜Ó‰˘ È„Î ˙ÂÁÙ‰ . 

˘ÓÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂ¯˙ÙÏ ÔÂÓÈÓ ˘¯„ Ì‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯
 Â‡ È„ÂÚÈÈ‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ÔÂ¯˙Ù ˙‡ ÔÓÓÏ ˘È ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÙÒÎ Âˆ˜Â‰ Ô‡˘ÂÏ˘ ˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÈÚ·

È„ÂÚÈÈ‰ ·Èˆ˜˙Ï ‰·¯Ê¯Ó ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÚ· È·‚Ï ÍÎ , ˙‡¯·‰Â ¯‡˙Ó ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰
˙ÂÈÂ˘¯ .ÌÈÙ ÏÎ ÏÚ ,¯˘‰ ˜ÚÓ ,ÂÏÁÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓ· ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÂÎÒ‰Ó ¯Ê‚˘ ÈÙÏ ‰˜
‰ÁÒÂ ,„·Ï· ÔÂÊÈ‡‰ ˜ÚÓ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡Ó ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‰·¯Ê¯ ˘Ó˘Ï „ÚÂ . 

 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÈÎ˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚÂ .ÂÈÈ‰„ , ¯˘‰ ˜ÚÓ ·Èˆ˜˙ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ÂÈÏÚ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· .Ê¯‰ ÌÂÎÒ‰˙ÁÙ‰‰ ¯Á‡Ï ‰·¯ , ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ‰ˆ˜ÂÈ˘
ÈÚÂˆ˜Ó , ‰ÁÒÂ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ¯˙Ù ˙‡ Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„Â˜ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ˜ÈÙÒÈ

ÌÈÈÂÙˆ È˙Ï· ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ ,˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÂ¯·. 

 ÌÓÂÈ˜· ‰˜˙‰ ·Âˆ˜˙ ˙‡ ˙Â˙‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÈÏ‰ Ï˘ ÌÚÂˆÈ··Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÙÒÂ˙ ˘Ó˘È ‡Ï ¯˘‰ ˜ÚÓ˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÂÏÁÏ Ì

ÈÂ‡¯ ˜ÂÓÈ ‡ÏÏ Ô˙ÈÈ ‡ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Ù˜ÂÚ‰ . 

 

 הליכי הטיפול בבקשות לקבלת מענק השר 

על פי .  קיבל משרד הפני� מאות פניות של רשויות מקומיות לקבלת מענק השר2007�2009בשני� 
הטיפול בפניות אלה מחייב את משרד הפני� לקיי� הליכי� של איסו* , 2007ל ממאי "כחוזר המנ

 . בדיקה והתייעצות לצור) קבלת ההחלטות בנושא, מידע

 

 מסמכי הבקשות 

 נקבע כי רשות מקומית המבקשת שיוקצה לה מענק השר תגיש את 2007ל ממאי "בחוזר המנכ
לבקשה יצור* ג� . סי� את הצהרותיה בבקשתהבקשתה בכתב בצירו* דברי הסבר ומסמכי� המבס

אישור גזבר הרשות המקומית בנוגע לפרטי ההוצאות שהוציאה הרשות או בנוגע לאומד� הוצאתה 
 2007ל נקבעה ג� מתכונתו של טופס הבקשה לקבלת מענק השר לשנת "בחוזר המנכ. העתידית

בטופס נדרשה . הטופס במלואווכ� נקבע בו כי רשויות המגישות בקשה נדרשות למלא את , ואיל)
וכ� לציי� , הרשות המקומית לרכז נתוני� ולצר* מסמכי� לגבי מכלול של פרמטרי� תקציביי�

�לרמה החברתית, למספר התושבי� בתחו� שיפוטה, פרטי� הנוגעי� לחובותיה� של נבחרי הרשות
� בדבר ייעוד כלכלית של אוכלוסייתה ולמידת התקדמות היישו� של תכנית ההבראה שלה ופרטי

 . הסכו� המבוקש
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ורוב הרשויות , נמצא כי עשרות רשויות מקומיות לא הגישו את בקשותיה� באמצעות הטופס שנקבע
עוד נמצא כי משרד הפני� לא דרש . לא צירפו לבקשותיה� מסמכי� המבססי� את הצהרותיה�

, מכי� הנדרשי�מרשויות אלה להמציא לו את המידע הנדרש לפי האמור בטופס הבקשה ואת המס
ומשרד הפני� , המידע שרוכז בבקשות לא היה אחיד, בפועל. א* שהדבר מתחייב מנוהל מענק השר

אישר את רוב הבקשות בלי שבח� את מכלול הנתוני� והמסמכי� שההחלטה הייתה אמורה להתבסס 
 . עליה�

ÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÙÈË‰ ˙‡ ÊÎÈ¯˘ Ì¯Â‚‰ Â˙ÂÈ‰· ÈÎ ¯·Ú˘Ï „¯˘Ó‰ Ï ÏÂ
 ÌÈ˘· Â˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ¯˘‰ ˜ÚÓÓ ˙Â‡ˆ˜‰·2007-2008 , ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘ ‡Â‰
ÂÚ·˜˘ ÌÈÏ‰‰ ÈÙÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ˜¯ ÂÏÙÂËÈ˘ .È‡ ·˜Ú- ÌÂÈ˜ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙„Ù˜‰

 ÍÈÏ‰· ‰„ÈÓÚ‰ ˙Â˘È¯„Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘‰ Ú‚Ù ‡˘Â· ÂÈÏ‰
‰‡ˆ˜‰‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‡ ¯ÒÁ Ú„ÈÓ· ˘È È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ „ÈÁ‡ ‡Ï Ú„ÈÓ· Â

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ‰‡ˆ˜‰‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈÂÈÂÂ˘· Ì‚ ÚÂ‚ÙÏÂ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï , ˙‚ˆ‰ ÔÎ˘
Â¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜ ÏÚÂ ˜ÚÓ ˙˙Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈÙÒÂ ÌÈÂ˙ ; ¯„ÚÈ‰·

ÌÈ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜ Ì‚ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÂ˙ . 

 

 ת ואישור�הליכי בדיקת הבקשו

הדרג המקצועי . ל משרד הפני� ירכז את הבקשות לקבלת המענק" נקבע כי מנכ2005בנוהל מאפריל 
ל חוות דעת בעניי� תפקודה של כל רשות " יגיש למנכ� המינהל לשלטו� מקומי �במשרד הפני� 
 לשר  ואחר כ) ימלי&35ל יקיי� דיוני� רבעוניי� בעניי� ע� הדרג המקצועי"והמנכ, המבקשת מענק

על סמ) כל המידע הזה יקבל שר הפני� את החלטתו בדבר הקצאות . למי לתת מענק ובאיזה סכו�
 . ממענק השר

 כי בעת קבלת ההחלטה בנושא הקצאת תקציב לרשות המקומית 2005עוד נקבע בנוהל מאפריל 
 מידת ההתקדמות, אופ� תפקודה, ממענק השר יובאו בחשבו� בי� השאר מצבה הכספי של הרשות

מאפייני� מיוחדי� של הרשות או נסיבות מיוחדות שהיא נדרשת , ביישו� תכנית ההבראה שלה
והמידה שבה התקציב המבוקש נחו& לה כדי , המטלות שהוטלו עליה באותה שנה, להתמודד את�

 .שתוכל להמשי) למלא את תפקידיה וחובותיה

1. „ ¯ ˘ Ó ·  È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰  ‚ ¯ „ ‰  Ï ˘  ˙ Ú „ ‰  ˙ Â Â Á:בשנת ,  לפי נתוני משרד הפני�
 מה� נית� מענק בסכו� �202ול,  רשויות מקומיות�222 התקבלו בקשות לקבלת מענק השר מ2008

 . כלשהו

.  מהרשויות שקיבלו את המענק91נמצא כי הדרג המקצועי לא הגיש חוות דעת על אופ� תפקוד� של 
לש� ביסוס חו4ת הדעת לגבי יתר הרשויות היו חלקיות ונוסחו באופ� כללי ביותר שאי� די בו 

; "מועצה ממונה, מתנהלת באופ� מאוז�] הרשות"[כ) לדוגמה נאמר כי . החלטה להקצות כספי�
 ". מתנהלת באופ� מאוז� ותקי�] הרשות"[; "הרשות בתכנית הבראה ועומדת בה באופ� חלקי"

המטלות , עוד נמצא כי בחלק ניכר מחוות הדעת לא צוינו נסיבות מיוחדות שהרשות מתמודדת את�
הוטלו עליה באותה שנה והמידה שבה התקציב נחו& לה כדי שתוכל להמשי) ולמלא כנדרש את ש

 . א* שהדבר נדרש בנוהל מענק השר, תפקידיה וחובותיה

רק במקצת חוות , למשל. כמו כ� מחוות הדעת עולה שהרשויות לא נבחנו לפי אמות מידה אחידות
העמידה של הרשויות במלוא יעדי ; האיחודהדעת שעסקו ברשויות מאוחדות הובא בחשבו� עניי� 

__________________ 

 .  נקבע כי יתקיימו דיוני� פעמיי� בשנה2008ל במרס "ו� שהתקיי� בלשכת המנכיצוי� שבסיכו� די  35 
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וג� המענק ; תכנית ההבראה או בחלק� הייתה שיקול שהובא בחשבו� רק לגבי מקצת� של הרשויות
 . נית� לחלק מהרשויות המקומיות בנימוק שתפקדו באופ� תקי� בלי קביעה של אמות מידה לכ)

ÌÈÙ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ÏÚ ÈÎ˙Ë¯ÂÙÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙˙Ï ,
¯˘‰ ˜ÚÓ Ô˙Ó ¯·„· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ· ˙ÈÂÈÁ ‡È‰˘ ,ÎÓ ÏÚÂ" Ï

ÂÊÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰˙È˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó‰ . ÈÙÎ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
Í¯Ú ˙Â¯ÒÁ Ô‰ Â˙È˘ , Ô˙Ó ¯·„· ˙ÂÈÂÈÂÂ˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÒÒ·Ï Ô˙È ‡Ï˘ ¯Á‡Ó

ÌÈ˜ÚÓ . 

2. ˜ Ó  ‰Î  Ó  Ï ˘  Â È ˙ Â ˆ Ï Ó ‰  ˙"„ ¯ ˘ Ó ‰  Ï:יש לנמק כל ,  לפי כללי מינהל תקי�
קל וחומר החלטות בדבר הקצאות כספיות בהיק* כולל . החלטה מינהלית ולתעד את אופ� קבלתה

 . ח"של עשרות מיליוני ש

 ניתנו בלי שנית� לגביה� נימוק או 2008 מההקצאות ממענק השר לשנת �32%בביקורת נמצא כי כ
ל להקצות לרשויות מסוימות מענק "הנימוקי� להמלצותיו של המנכ, לגבי יתר ההקצאות. חוות דעת

תמרי& לרשות עקב התנהלות : "הנימוקי� השכיחי� שצוינו בהמלצותיו היו. היו כלליי� ביותר
בנימוקי� אלה לא היה כדי ). 15%" (אי תשלו� משכורות", )15%" (ועדה ממונה", )24%" (תקינה

 . י להקצות את המענקי� לרשויות אלה דווקא ולא לרשויות אחרות שמצב� דומהלהבהיר מדוע ראו

ÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ËÂ¯ÈÙ·Â ¯Â¯È·· ˜ÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ê‡„ ÌÈÙ‰ „¯˘Ó Ï
ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ï·È˜ ¯˘‰Â ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·È‚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ , ˙ÂˆÏÓ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â˘È‚‰˘ ˙Â˘˜· ˙ÈÈÁ„Ï . 

 למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את הערתו בדבר 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
 . ינמק את ההחלטה בכתב, וכ� במקרי� דחופי� או חריגי�, הצור) בנימוק המלצותיו לדחיית בקשות

ÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˜ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ¯˘ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï‰ËÏÁ‰ ÏÎ ‰‡ˆ˜‰ ÏÚ 
‰ÒÈÒ··˘ ¯˘‰ ˜ÚÓÓËÂ¯ÈÙ·Â ¯Â¯È·· ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ÈË¯Ù ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ . 

 

 

הקצאת מענק השר לרשויות שאינ� זכאיות למענק איזו�
36

  

רשויות שאינ� זכאיות , מאחר שמענק השר תוקצב כרזרבה למענק האיזו� לרשויות המקומיות
יות ג� למענק אינ� זכא") רשויות נטולות מענק מודל"המכונות ג� (למענק איזו� על פי נוסחת גדיש 

 . 37 רשויות מקומיות שלא היו זכאיות למענק איזו�50 היו 2008בשנת . השר

__________________ 

ועל כ� ה� אינ� זכאיות למענק , רשויות שלפי נוסחת גדיש הכנסותיה� גדולות מהוצאותיה� או שוות לה�  36 
הקצאת התוספות למענק האיזו� לרשויות שאינ� זכאיות למענק "פירוט בנושא ראו להל� בפרק . איזו�

 1%משרד הפני� מחשיב כרשויות שתקציב� מאוז� ג� רשויות שיש לה� גירעו� של עד ". יזו�א
 .מתקציב�

 ). ראו להל�(במש/ השני� הקצה משרד הפני� מענק איזו� ג� לחלק מהרשויות שאינ� זכאיות לו   37 
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 נית� מענק שר לחלק מהרשויות שלא היו זכאיות �2008 ו2007בביקורת נמצא כי בשני�  .1
 ): ח"הסכומי� באלפי ש(להל� דוגמאות . למענק איזו�

ÔÂÊÈ‡‰ ˜	ÚÓ ¯˘‰ ˜	ÚÓ 

2008 2007 2008 2007 

‚Â¯È„· ‰‚¯„‰
È˙¯·Á‰-ÈÏÎÏÎ 

Ì˘ ˙Â˘¯‰ 
˙ÈÓÂ˜Ó‰ 

 כפר סבא 8 % 900 % %

 גבעתיי� 8 250 100 % %

 תל אביב 8 500 % % %

 חולו� 7 400 % % %

 *עומר 10 150 200 100 108

 *מיתר 9 300 500 358 255

 *דרו� השרו� 8 1,000 1,005 3,069 2,915

מיתר ודרו� השרו� מענק איזו� א	 , קיבלו הרשויות עומר %2008 ו2007בשני� , לפי נתוני משרד הפני� * 
 . שלא היו זכאיות לכ/

 È„Î ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙Ó ˘¯ÙÂ‰ ¯˘‰ ˜�ÚÓ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Â˙ÙÏ ,ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˜ÂÏÁ ˙ÂÚˆÓ‡· , Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈÚ·

ÂÊ ‰ÁÒÂ� ˙¯‚ÒÓ· Ô�Â¯˙Ù ˙‡ .ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯˘‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰Ï ‰˜„ˆ‰ 
ÔÂÊÈ‡ ˜�ÚÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô�È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó. 

ל המשרד להקצאת המענק לחלק ניכר מהרשויות האיתנות "התברר כי אחד הנימוקי� של מנכ . 2
 ".תמרי& לרשות עקב התנהלות תקינה"היה 

נה ייעודית ללא קשר למענק השר ובמסגרת תק, יצוי� כי במש) שני� נהג משרד הפני� להעניק
פרסי� כספיי� לרשויות מקומיות מטעמי ניהול ארגוני תקי� ומת� שירותי� יעיל לפי אמות , נפרדת

: מדדי יעילות; גירעו� שוט* וגירעו� מצטבר: כגו� מדדי ביצוע, מידה תקציביות וארגוניות שקבע
ריכת המי� שיעור הארנונה והתשלומי� עבור צ, הוצאות שכר, הוצאות הנהלה והוצאות כלליות

מחיקת , מת� תמיכות, פעולה לפי כללי מינהל תקי� בנוגע לקביעת הנחות בארנונה; שגבתה הרשות
 .חובות ופרסו� מכרזי�

ואת תקציב , לבטל את הענקת פרסי השר, מר מאיר שטרית,  החליט שר הפני� דאז2008בשנת 
עיר למנהל המינהל רכז באג* התקציבי� במשרד האוצר ה. הפרסי� העביר לתקציב מענק השר

כי יש להעביר את הסכו� המיועד לפרס השר , 2008בפברואר , לשלטו� המקומי במשרד הפני�
ולא לתקנת , כדי שיחולק בי� הרשויות המקומיות על פי הנוסחה שנקבעה, לתקנת מענקי האיזו�

ו� לא יצוי� כי הסכ. שהכספי� המוקצי� במסגרתה מחולקי� לפי שיקול דעתו של השר, מענק השר
 הוקצה לרשויות בגי� 2008וכי חלק לא מבוטל ממענק השר לשנת , הועבר לתקנת מענקי האיזו�

 . ניהול תקי�

 למשרד מבקר המדינה כי העברת 2010כ מאיר שטרית מסר בתשובתו ממרס "השר לשעבר ח
שהרי , הכספי� מתקנת פרס השר לתקנת מענק השר נעשתה על דעת אג* התקציבי� במשרד האוצר

אילו העביר את כספי פרס , כ שטרית"לדעת ח. לא הסכמת� לא נית� לבצע טכנית את ההעברהל
שאי� בה כדי לסייע לא , היה מדובר בתוספת מזערית בלבד לכל רשות, השר לתקציב מענק האיזו�

העברת הכספי� לתקציב מענק השר , לעומת זאת. לרשויות איתנות ולא לרשויות הנתונות בקשיי�
כ שטרית כי ביטל "כמו כ� כתב ח. כגו� ועדות ממונות,  הפני� לסייע לרשויות נזקקותמאפשרת לשר
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ובעיקר לא היה נאה לחלק פרסי� בשנת ",  כיוו� שהייתה זו שנת בחירות2008את פרס השר בשנת 
 ".יש בזה לדעתי טע� לפג�. בחירות

רשויות איתנות  למשרד מבקר המדינה כי יש לעודד 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
וכי במניעת מענק השר מה� יש , להמשי) ולתפקד באופ� תקי� ואיכותי מהבחינה הכספית והארגונית

 . משו� הענשה של רשויות אלה ותמרי& שלילי

 ˙„¯Ù� ˙È„ÂÚÈÈ ‰�˜˙Ó Ô˙È� ¯˘‰ Ò¯Ù ˜�ÚÓ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ „Â„ÈÚ ˜�ÚÓÎ ˙Â¯„‚ÂÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â Ï‰Â� ÈÙÏÔÈ˜˙ ÏÂ‰È� ÏÚ Ò¯Ù Â . ÔÂÎ�Ï ¯˘‰ ‡ˆÓ Ì‡

 ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙Ó ¯˘‰ Ò¯Ù ÈÙÒÎ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ ˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰�˜˙‰ ˙‡ ÏË·Ï
 „Ú Ô‰ÈÙÏ ÏÚÙ „¯˘Ó‰˘Â „¯˘Ó· ˙ÂÚÂ·˜ ÂÈ‰˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï

˙Â˘„Á ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Â‡ ‰Ú˘ ‰˙Â‡ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰�È˜˙ ‰�È‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯·Ú‰ , ÔÎ˘
 ‰¯ËÓ ‰˙Â‡Ï ÌÈˆ˜ÂÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ˙ÓÈÂÒÓ ‰¯ËÓÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÙÒÎ˘ ‡È‰ ‰˙‡ˆÂ˙

ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂˆ‰Â ¯˘‰ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‡Ï˘ , ˙Ú�ÂÓ ‡È‰ ÍÎ·Â
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ È�ÂÈÂÂ˘Â ¯Â„Ò ‰˜ÂÏÁ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ . 

 

 

 � בחברו�תשלו� מענק השר לוועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודי

הוועדה המוניציפלית לניהול בתי היהודי� , לפי נתוני המינהל האזרחי של אזור יהודה ושומרו�
פועלת כוועד של אוכלוסייה שמנתה באמצע שנות התשעי� )  הוועדה המוניציפלית�להל� (בחברו� 

, 198338לפי החלטת ממשלה מאוקטובר .  אברכי�230מה� ,  נפשות�600של המאה העשרי� כ
מועצה "ועדה המוניציפלית מונתה בידי משרד הפני� בתיאו� ע� משרד הביטחו� לשמש הו

 ". והיא הגו* האחראי למת� שירותי� אלו... האחראית לנושאי� המוניציפאליי� של התושבי�

‰ „ Ú Â Â ‰  · Â ˆ ˜ מעיו� בדוח הכספי של הוועדה המוניציפלית אפשר ללמוד כי כמעט כל  :˙
הוועדה מסיימת בכל שנה את . ה ואי� לה מקורות הכנסה עצמיי�תקציבה נסמ) על מענקי הממשל

 .שנת התקציב בגירעו�

ובשנת , ח מתקציב מענק השר" ש520,000 הקצה משרד הפני� לוועדה המוניציפלית 2007בשנת 
המשרד מקצה לוועדה כספי� ג� מתקציב של מענקי� . ח מתקציב זה" ש500,000 הקצה לה 2008

העברה לרשויות מקומיות ביהודה ושומרו� "תקנה ייעודית נפרדת ששמה ובראש� מענק מ, אחרי�
כמו כ� מקצה המשרד לוועדה כספי� מתקנת ).  התקנה הייעודית�להל� " (בהתא� להחלטת ממשלה

 מוסדות �מענק התיישבות צעירה "ו" תוספת למענק האיזו� בגי� הסכ� אוסלו, מענקי� מיוחדי�"
 �1.4 ב2007�2009 של כל המענקי� לוועדה זו הסתכ� בשני� סכומ� הכולל. 39"ש"ברשויות ביו

 . בהתאמה, ח" מיליו� ש�4.7ח וב" מיליו� ש�2.6בכ, ח"מיליו� ש

__________________ 

שותפת המסמ/ הראשוני שנמצא בעניי� הוועדה המוניציפלית הוא החלטת הוועדה להתיישבות המ  38 
 . בנושא היישוב היהודי בחברו�%5.10.83 מ85/הת' לממשלה ולהסתדרות הציונית העולמית מס

מיועד ליישובי� קטני� " ש"מענק התיישבות צעירה ביו"מתכתובות שנמצאו במשרד הפני� עולה כי   39 
מענק וכי ה,  ושנמצאי� מחו� לגבולות הקו הירוק%3,500במועצות אזוריות שמספר תושביה� קט� מ

ואול� אינ� מקבלי� סיוע זה עקב , נועד לפצות ישובי� שאמורי� היו לקבל סיוע מהסוכנות היהודית"
· ˘ ÁÂ„·50	È˙ נית� לקרוא " ש"מענק להתיישבות צעירה ביו"עוד על ". הימצאות� מעבר לקו הירוק

 ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2000(,514%516'  עמ. 
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לא תקצב משרד האוצר את התקנה , 2010לפי מכתב ששלח שר הפני� אל שר האוצר באוקטובר 
 ". ו קבילחשש כי תקצוב הוועדה המוניציפאלית אינ" מתו) 2011�2012הייעודית לשני� 

 חוות דעת בעניי� סמכותו של 2010לבקשת שר הפני� הוציא היוע& המשפטי של המשרד באוגוסט 
נקבע , בהתא� לחוק התקציב"בחוות הדעת נאמר כי . המשרד לתקצב את הוועדה המוניציפאלית

ת לצור) מת� סיוע לוועד המתיישבי� בחברו� וזאת במסגר] התקנה הייעודית[סעי* תקציבי ייעודי 
עדיי� נשאלת שאלת הסמכות למת� סיוע תקציבי מסעיפי תקציב , ע� זאת... תקציב משרד הפני�

 ".אחרי� העומדי� לצור) סיוע לרשויות המקומיות

 Ô˙Ó· ˙˜ÒÂÚ ˙ÈÏ‡ÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈÏ‡ÙÈˆÈ�ÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ,˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ˙¯„‚ÂÓ ‰�È‡ ‡È‰ .ÍÎÈÙÏ , ·ˆ˜˙È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‡

˙È„ÂÚÈÈ‰ ‰�˜˙‰ ˙‡ , ˙È„ÂÚÈÈ ‰�˜˙ ÍÂ˙Ó ˜¯Â Í‡ È·Èˆ˜˙ ÚÂÈÒ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙Ó ‰„ÚÂÂÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ˙Á‡ , Ì‰·

¯˘‰ ˜�ÚÓ . 

‰ „ Ú Â Â ‰  · È ˆ ˜ ˙  Ï Â ˆ È �  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù  נמצא כי משרד האוצר מתקצב את הוועדה :‰
לית ומשרד הפני� מקצה לה תקציבי� מדי שנה בשנה בלי שיפקחו על ניצול תקציב המוניציפ

 .הוועדה ועל תפקודה

ר הוועדה המוניציפלית מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ביקורת הכספי� של הוועדה "יו
 .נעשית כמקובל ברשויות מקומיות

 ממנה את רואה החשבו� המבקר שמשרד הפני�, הביקורת העלתה כי שלא כרשויות המקומיות, בר�
ממילא . הוועדה המוניציפלית היא שממנה את רואה החשבו� המבקר שלה, את דוחותיה� הכספיי�

הוא אינו נכלל במער) רואי החשבו� המבקרי� שבאג* לביקורת הרשויות המקומיות במשרד הפני� 
העיר בעבר למשרד הפני� יצוי� כי משרד מבקר המדינה כבר . ואינו כפו* להנחיות המחייבות אות�

 . 40בעניי� היעדר הפיקוח על ניצול התקציבי� בידי הוועדה המוניציפלית

 ¯˘‡ ˙ÈÏ‡ÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ‡‰È ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰È ,ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ‡Â‰˘ ÛÂ‚ ÏÎÏ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰ ¯˘Ù‡Ï Ô˙È� ‡Ï , ÂÈÏÚ ÔÎ ÏÚÂ

˜˙‰ ÏÂˆÈ� ÏÚ Á˜ÙÏ‰„ÚÂÂÏ ¯·ÚÂÓ‰ ·Èˆ . 

יצוי� כי היוע& המשפטי של משרד הפני� לא התייחס בחוות דעתו לשאלת הפיקוח על ניצול 
 . משרד הפני� לא התייחס לשאלה זו ג� בתשובותיו למשרד מבקר המדינה, התקציב

 כי משרד הפני� הוא האחראי 2010משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 
 . קציבי� לרשויות המקומיות ולוועדה המוניציפלית וכ� על הפיקוח על ניצול�להעברת ת

ÛÂ‚ Â˙ÂÈ‰· ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‰ÏÈÚÈ ‰¯„Ò‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ·˘ ÏÚ
‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ , È·‚Ï ˙Â·Â˘˙ Â�ÓÓ ˘Â¯„ÏÂ ˙ÂÏ‡˘ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÏ ‚Èˆ‰Ï Â˙·ÂÁÓ

·ˆ˜˙Ó ‡Â‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ „ÂÚÈÈ ,˙ÂÏÂÚÙ È·‚ÏÂÏÈÚÈ‰ ÌÏÂˆÈ� ˙˜È„· Ì˘Ï ˙Â˘Ú�‰  . ÌÈ�ÂÎ�
 Ú„ÈÓ ÂÏ ÔÈ‡˘Î ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ·ˆ˜˙Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÛÂ‚· ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ· ÌÈ¯·„‰

ÛÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ÈÒÈÒ· . 

__________________ 

 .513%514' מע, )˘ ÁÂ„50 ·)2000	È˙ , מבקר המדינה  40 
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˙ È „ Â Ú È È ‰  ‰ � ˜ ˙ עוד נמצא כי א* שמלוא התקציב המאושר בתקנה הייעודית מיועד  :‰
ש� התקנה מייעד את התקציב למטרה ;  התקנהלא בא הדבר לידי ביטוי בשמה של, ליישוב אחד

אול� המשרד לא קבע אמות מידה לחלוקת התקציב מתקנה זו והעביר את כולו לוועדה , כללית
 . המוניציפלית

 למשרד מבקר המדינה כי הוועדה המוניציפלית אינה 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
התקנה (ולכ� היא מתוקצבת בתקנה נפרדת , בעיקר משיקולי� פוליטיי�, מוגדרת רשות מקומית

 ). הייעודית

 למשרד מבקר המדינה כי משרד הפני� מבצע את 2010משרד האוצר מסר בתשובתו מפברואר 
אנו נפעל : "המשרד הוסי*. ההקצאה מהתקנה הייעודית על פי אמות מידה פנימיות והוראות הדי�

 ". אמות ככל שיידרשמול משרד הפני� לצור) הבהרת ייעוד התקנה וביצוע הת

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰�˜˙‰ „ÂÚÈÈ ˙¯‰·‰ ¯Á‡Ï ÈÎ
‰˙Â‰ÓÏ ‰�˜˙‰ Ï˘ ‰Ó˘ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘ Ì˘ÏÂ . 

 

✯ 

 

 Â„ÂÚÈÈÏ ˘Ó˘Ó Â�È‡ ¯˘‰ ˜�ÚÓÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ- ˙‡ Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ 
Ó ˙‡ˆ˜‰Ï ‰ÁÒÂ�‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô�Â¯˙ÙÌÈÈÂÙˆ È˙Ï· ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰ ÔÂÓÈÓÏÂ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�Ú .

ÛËÂ˘‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙ÙÒÂ˙ÎÂ ÈÏÏÎ ˜�ÚÓÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰�˘· ‰�˘ È„Ó Ô˙È� ˜�ÚÓ‰ ,
‰ÈÂ‡¯ ‰˜Ó�‰ ‡Ï· ‰ˆ˜ÂÓ ‡Â‰Â . 

 ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�Ï Ì‡˙‰· ¯˘‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙ ˙‡ „ÈÓÚÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ .Ó ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‚ ÂÈÏÚ ÈÙÎ Â„ÚÈÏ ˘Ó˘È ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÂÊ ‰�˜˙

Ú·˜�˘ .˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ‰˜ÂÏÁÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙Ï ¯·ÚÂÈ ˙ÁÙÂÈ˘ ÌÂÎÒ‰ . 

 ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ¯˘‡- ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· ‰ËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ 
Â˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ÈÚÂˆ˜Ó ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘Â ‰�ÈÁ· Ï˘ . ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê

‰˘ÚÈ˙ ÚÂ�ÓÏÂ „·Ï· ÌÈÈ�ÈÈ�ÚÂ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘ ÒÈÒ· ÏÚ ‰ÈÏÙ‡ ‡Ï·Â ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘· 
ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘· ˙Â·˘Á˙‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ; ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· ; ˙Â¯˘Ú ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â¯·Ú‰ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï È„ÎÂ
˘ È�ÂÈÏÈÓ"Á . 

 

 

 "מענקי� מיוחדי�"

 רקע

ל משרדו עשויי� ליזו� יצירת תקנות תקציביות חדשות או "ד בראש משרד ממשלתי ומנכהשר העומ
, משרד האוצר בודק א� פעולות אלה נחוצות ואפשריות. ביטול� של תקנות בהתא� לצורכי המשרד
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א� ראה , משרד האוצר עשוי ליזו� א* הוא יצירה או ביטול של תקנה תקציבית. מאשר� ומבצע�
וזאת במגבלת התקציב , אוצר מתקצב תקנות אלה בסכו� המתאי� לייעוד�משרד ה. צור) בכ)

 .הכולל

 החליטו משרד האוצר ומשרד הפני� כי עיריות באר שבע ובת י� יקבלו סיוע חריג 2005בשנת 
לש� כ) נקבעה בתקציב משרד הפני� . במסגרת תכנית ההבראה שלה� בשל מצב� התקציבי הקשה

 �100משרד הפני� פעל להגדלת תקציב התקנה ל".  מיוחדי�מענקי� "�תקנה תקציבית חדשה 
והמשרד החיל , 41"ח" מלש�100תקנת ה"ומשו� כ) כונתה התקנה מאותה עת ג� , ח"מיליו� ש

 אישרו משרד האוצר ומשרד הפני� 2007משנת .  על כלל הרשויות המקומיות2007אותה משנת 
סכו� זה " (מענקי� מיוחדי�"ח ל"יו� ש מיל�100בכל שנה כחלק משגרת הכנת התקציב סכו� של כ

להל� תקציב המענקי� המיוחדי� ). אינו כולל תוספות למענק איזו� שתוקצבו ג� ה� בתקנה זו
 ):ח"באלפי ש (2006�2009לשני� 

2009 2008 2007 2006  

 סכו� המענקי� המיוחדי� 55,000 100,799 118,286 101,187

שמקורה בהקצאה נקודתית שאושרה לשתי רשויות , ומהאמור לעיל עולה כי תקנה תקציבית ז
עקב נסיבות תקציביות מסוימות הוחלה משנת ) 2006עבור שנת התקציב  (2005מקומיות בשנת 

 . על כלל הרשויות2007

 È˙„Â˜�‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ· ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�˘· ÌÈ ˙·Â Ú·˘ ¯‡· ˙ÂÈ¯ÈÚ ˙‡¯·‰·2006‰  ÍÈ˘Ó‰Ï ‡ÏÂ ‰�˜˙‰ ˙‡ ÏË·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÓÂÎÒ ‰�ÓÓ ˙Âˆ˜‰ÏÂ . ˙ÓÈÈ˜ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Ì˘Ï ÈÎ ˘‚„ÂÈ

¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙ . 

 למשרד מבקר המדינה כי המענק לעיריות באר שבע ובת 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
 . י� נועד לצור) טיפול נקודתי ולא לתכניות הבראה

לי משרד הפני� ומשרד " למשרד מבקר המדינה כי מנכ2010 האוצר מסר בתשובתו מפברואר משרד
 יוקצו מענקי� לבת 2005התוספת למענקי האיזו� לשנת ] מת�[במסגרת "האוצר הסכימו ביניה� כי 

מאחר שמדובר ". באר שבע ובני ברק לש� איזו� תקציב� השוט* ועמידת� ביעדי תכנית ההבראה, י�
שנועדו , לא נית� להקצות� בתקנה ייעודית של מענקי הבראה, נועדו לתקציב השוט*במענקי� ש

 . לכיסוי גירעו� מצטבר בלבד

 . יוער כי על א* ההסכמה המוזכרת בתשובת משרד האוצר לא תוקצבה עיריית בני ברק מתקנה זו

ÔÓ Ì‰È˙Â·Â˘˙· ÂÓÏÚ˙‰ Ì‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Âˆ˜‰ÏÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙�˜˙ ˙‡ ·ˆ˜˙Ï ÂÎÈ˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰

È˙„Â˜�‰ ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÂÊ ‰�˜˙Ó ÌÈÙÒÎ . 

 

 

__________________ 

שכ� משרד האוצר , אינו מעיד בהכרח על הסכו� המתוקצב בתקנה" ח" מלש%100תקנת ה"הכינוי   41 
 ).ראו בהמש/(תקצב בתקנה זו ג� תוספות למענק האיזו� 



 149 משרד הפני�

 ייעוד� של המענקי� המיוחדי� וסדרי הקצאת�

 הקצה משרד הפני� מתקנת המענקי� המיוחדי� כספי� לרשויות �2008 ו2007בשני�  .1
) במקו� ראש הרשות(ר ממונה "או יו) במקו� מועצת הרשות(מקומיות שמונו לה� ועדה ממונה 

למועצות אזוריות שבתחו� שיפוט� יש יישוב גדול , לרשויות מאוחדות, ) ועדות ממונות�להל� (
 רשויות �להל� (ולרשויות שסכו� הכנסותיה� מארנונה לנפש קט� מהסכו� המזערי שנקבע 

שי רשויות וכ� מענקי� לפתרו� בעיות פרטניות כספי� לאבטחת רא, )שהכנסותיה� מארנונה נמוכות
 . של רשויות

ל משרד הפני� כי תקציב המענקי� " המלי& מנהל המינהל לשלטו� מקומי למנכ2007בספטמבר 
ח לרשויות " מיליו� ש8; ח יוקצו לרשויות מאוחדות" מיליו� ש30: המיוחדי� יחולק כלהל�

ח עבור יישובי� " מיליו� ש4.5; ועדות ממונותח לו" מיליו� ש30; שהכנסותיה� מארנונה נמוכות
 כדי 2007ח תועבר למענק האיזו� לשנת " מיליו� ש27.5והיתרה בס) ; גדולי� במועצות אזוריות

דחה את המלצת הדרג , מר מאיר שטרית, שר הפני� דאז. לצמצ� את שיעור הקיצו& שנעשה בו
 והעביר 2007למענק האיזו� לשנת , ח" מיליו� ש27.5המקצועי להעביר את יתרת התקציב בס) 

 . יתרה זו לתקציב מענק השר

Ô‰Ï „ÚÂ� ¯˘‰ ˜�ÚÓ˘ ˙Â¯ËÓÏ ‰ˆ˜Â‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,
ÍÎ Ì˘Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰�˜˙· Í¯Âˆ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ . ¯˘‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙ ÔÓÈÓ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·

˙Â¯ËÓ Ô˙Â‡ ˙‡ ÏÚÂÙ· :˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ˜�ÚÓ ,Ó ˙Â„ÚÂÂÏ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ ˙Â�ÂÓ
 ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·Â˘ÈÈ ÔÓÂÁ˙·˘-‰ÎÈÓ˙ ÏÙÎÏ ˘˘Á ÌÈÈ˜Â  , ˙�˜˙ÓÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙�˜˙Ó

¯˘‰ ˜�ÚÓ . 

עמדת משרד האוצר בנוגע לניצול כספי המענקי� המיוחדי� הייתה שמשרד הפני� השתמש בכספי 
 כתב רכז 2008מבר בדצ". רזרבת שר שנייה"ולמעשה היא שימשה , התקנה שלא למטרת� המקורית

ל משרד הפני� כי בכוונת משרד האוצר "תחו� פני� לשעבר באג* התקציבי� במשרד האוצר למנכ
 את תקנת המענקי� המיוחדי� ולהעביר את הסכו� המתוקצב בתקנה זו לתקנת 2009לבטל בשנת 
. הצפויוכי על משרד הפני� להיער) לכ) ולהודיע לרשויות המקומיות על השינוי , מענקי האיזו�
 החליט משרד האוצר שלא להעביר את הסכו� המתוקצב בתקנת המענקי� 2009אול� בשנת 

ובמקו� זאת פיצל את התקנה האמורה לארבע תקנות חדשות שלכל אחת , המיוחדי� למענקי האיזו�
מועצות אזוריות שבתחו� שיפוט� יש יישובי� , רשויות מאוחדות, ועדות ממונות: מה� ייעוד מוגדר

 . � ורשויות שהכנסותיה� מארנונה נמוכותגדולי

לא ביטל משרד האוצר את תקנת המענקי� , נמצא כי למרות קביעת� של ארבע התקנות הייעודיות
מענק תמיכה לרשויות : ח למענקי� שוני�" מיליו� ש�14 הוקצו ממנה כ2009ובשנת , המיוחדי�

מענק ; 42"ק גידול אוכלוסייהמענ"מענק חדש שנקרא ; "עופרת יצוקה"שנפגעו כתוצאה ממבצע 
וזאת נוס* על , 2008לרשות אחת לשנת " שיפוי קיצו&"מענק הבראה ומענק ;  לרשויות43מיוחד

 .ארבעת סוגי המענקי� הייחודיי� שפורטו לעיל

__________________ 

 2009ובשנת , מענק זה נית� לרשויות שקצב גידול האוכלוסייה שלה� מוא�, לפי הסברי משרד הפני�  42 
 . ביתר עילית ומודיעי� עילית, אלונה, שומרו�,  גדרהקיבלו אותו הרשויות

 .פעמי בגי� נסיבות מיוחדות%סיוע נקודתי חד  43 
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 מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי מקורו של מרבית הסכו� 2010בתשובתו מפברואר 
 שהועברו לביצוע בשנת 2008 משנת 44 הוא בעודפי� מחויבי�)ח" מיליו� ש�14כ(הנזכר למעלה 

 . והוא השתמש בתקנת המענקי� המיוחדי� ככלי טכני לביצוע התשלו�, 2009

 ÈÏÎÎ ¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á‡ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏÂ ˙Ó„Â˜ ‰�˘Ó ÌÈ·ÈÂÁÓ‰ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯·Ú‰Ï È�ÎË˙Â¯ . ‰ÓÂÈ˜

 ˙¯·Ú‰Ï ÛÒÂ� ·È˙� ˘Ó˘Ó ¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙ Ï˘ ‰„ˆÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙�˜˙ Ï˘
‰‰Ê ‰¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ ,ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ·˜ÚÓ‰ ˙‡ ‰˘˜Ó ‡Â‰Â . 

... מטבע� של מענקי� מיוחדי�" כי 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
התנגד למהל) החד צדדי שנעשה ערב תקציב המדינה "הוסי* כי הוא ". הוא לפתור בעיות ייחודיות

המשרד גרס . ח לארבע תקנות בלבד" מיליו� ש100 בו חולקו המענקי� המיוחדי� בס) 2009לשנת 
ח שייועד " מיליו� ש�20וטע� בדיוני� ע� אג* התקציבי� באוצר כי יש צור) להותיר סכו� של כ

 ". ותלטיפול פרטני בבעיות של רשויות מסוימ

כדי לאפשר למשרד הפני� " מסר משרד הפני� למשרד מבקר המדינה כי 2011בתשובתו מינואר 
יז� , שנוסחאות ההקצאה אינ� נותנות לה� מענה, לסייע לרשויות מקומיות בעלות צרכי� מיוחדי�

המשרד בתיאו� ע� משרד האוצר תקנות תקציב מיוחדות שנועדו להבטיח שהסיוע הכספי יינת� על 
 ".כללי� ואמות מידהפי 

 ¯˘‰ ˜�ÚÓ „ÚÂ� ˜ÂÈ„· ÍÎÏ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ- ˙‡ˆ˜‰Ï ‰ÁÒÂ�‰ ˙¯‚ÒÓ· Â¯˙Ù� ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ 

ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ .ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙�˜˙ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ¯˙ÈÈÓ ¯˘‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ , „¯˘Ó ÏÚÂ
Ë·Ï ¯ˆÂ‡‰ÂÊ ‰�˜˙ Ï . 

עוד נמצא כי משרד הפני� אמנ� קבע אמות מידה לחלוקת כספי המענקי� המיוחדי� לוועדות 
אול� , לרשויות מאוחדות ולמועצות אזוריות שבתחו� שיפוט� שוכני� יישובי� גדולי�, ממונות

 . הוא לא פרס� אמות מידה אלה

ÂÓ‡ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙
 ˙Â˘¯ ÏÎ˘ È„Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ÔÎÂ ÂÚ·˜�˘ ˙Â˘„Á‰ ˙Â�˜˙· Ì‚ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ

ÂÏ ˙È‡ÎÊ ‡È‰˘ ÌÂÎÒ‰ ‰ÓÂ Ô‰· ˙„ÓÂÚ ‡È‰ Ì‡ ‰ÓˆÚ· ˜Â„·Ï ÏÎÂ˙ . 

 

 

 מענק מיוחד לוועדות ממונות

ת שר הפני� מוסמ) לנקוט צעדי� נגד גופי� ונבחרי ציבור הממלאי� תפקידי� ברשויות המקומיו
הצעד החרי* ביותר שבסמכותו לנקוט הוא . אשר אינ� ממלאי� כראוי את המוטל עליה� על פי די�

__________________ 

) רשות מקומית רואי� כספק(עודפי� מחויבי� ה� החלק מתו/ התקציב שיש התחייבות לשלמו לספק   44 
תחייבות לשלמו עודפי� בלתי מחויבי� ה� חלק מהתקציב שעדיי� לא נוצרה ה. אול� עדיי� לא שולמו

 . לספק כיוו� שעדיי� לא עמד בתנאי� המזכי� בתשלו�
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החלפת המועצה המקומית של הרשות המקומית בוועדה ממונה שחבריה ה� פקידי� מטע� 
 פעלו ברשויות 2008בשנת . או הדחת ראש הרשות המכה� ומינוי פקיד במקומו, השלטו� המרכזי

 .ות ממונות ועד25המקומיות 

 מסר 2007בספטמבר . משרד הפני� תומ) תמיכה רחבה ברשויות שהתמנו לה� ועדות ממונות
רואה חשיבות רבה לחיזוק אות� רשויות מקומיות על מנת לשפר את "למשרד מבקר המדינה כי הוא 

איכות השירותי� המוענקי� לתושבי� באות� רשויות מקומיות זאת באמצעות מענק חד פעמי מיוחד 
שיאפשר לראש הרשות הממונה להניע את גלגלי הרשות במיוחד לאחר תקופה בה סבלה הרשות 

 ועדות ממונות תקציבי� 15 קיבלו 2007בשנת ". מניהול כושל שהביא להדחת ראש הרשות הנבחר
 .  ועדות ממונות22 � 2009 ובשנת 45 ועדות ממונות13 � 2008בשנת , מתקנת מענקי� מיוחדי�

אמות , 2007ל משרד הפני� מספטמבר "ל מנהל המינהל לשלטו� מקומי למנכלפי מכתבו ש .1
אמת מידה (המידה להקצאת כספי המענקי� המיוחדי� לוועדות ממונות ה� גודל האוכלוסייה 

 החיל משרד הפני� את 2008באפריל ). 30%(כלכלי �ומקומה בדירוג החברתי) 70%שמשקלה 
 . 2008ת אמות המידה הללו על הקצאת המענקי� לשנ

שלפיה� הקצה משרד הפני� עשרות מיליוני , לדעת משרד מבקר המדינה אמות המידה האמורות
ויש אמות מידה , אינ� ממצות את מורכבות מצב� של הוועדות הממונות, ח לוועדות ממונות"ש

, שיעור הקטנת הגירעו�: כגו� תפקוד הוועדה והישגיה, רלוונטיות אחרות שלא הובאו בחשבו�
 . 'שיפור הישגי החינו) ביישוב וכד, הפחתת ההוצאות,  מקורות ההכנסההגדלת

Î�ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˜Â„·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï
ÚÂÈÒ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ¯˙ÂÈ ˙ÂˆÓÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÛÈÒÂ‰Ï , ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ ÍÎ

È·˘Â˙Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ıÈ¯Ó˙Î Ì‚ ‡Ï‡ ÚÂÈÒÏ ˜¯ ‡Ï ‰„ÚÂ È„È· ÌÈÏ‰Â�Ó‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ 
‰�ÂÓÓ . 

 למשרד מבקר המדינה כי לא נית� לדעת מה יהיו הישגיה 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
 . של הוועדה הממונה בטר� החלה את עבודתה

 ÍÈÏ‰˙· ˙‡ˆÓ�‰ ˙Â˘¯Ï Ú·Â˜ ‡Â‰˘ Ì˘Î ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�˘ ‰ÓÎÏ ‰‡¯·‰ ˙È�Î˙ ‰‡¯·‰, ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÂ „Á‡ „ˆÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ„ÚÈ ˙·ˆ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ 

 È�˘ „ˆÓ-·¯ ¯ÂÙÈ˘ ˙È�Î˙ ‰�ÂÓÓ ‰„ÚÂÂÏ Ú·˜È ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ - ÌÈ„ÚÈ ‰Ï ·Èˆ˙˘ ˙È˙�˘
 ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂÁ˙·)Ï˘ÓÏ ,ÈÒ��ÈÙ‰ ,ÈÏÎÏÎ‰ ,È˙¯·Á‰ ,„ÂÚÂ ÈÏÂ‰È�‰( , ‰Ï ¯·ÚÂÈ ÚÂÈÒ‰ ÈÎÂ

‰˙ÂÓ„˜˙‰ ·ˆ˜ ÈÙÏ . 

 36 לוועדות הממונות מכספי המענקי� המיוחדי�  הקצה משרד הפני�2007�2009בשני�  . 2
 מיליו� �75נמצא כי סכו� הסיוע הוגדל ל. ח בהתאמה" מיליו� ש�75ח ו" מיליו� ש46, ח"מיליו� ש

 . שמספר הוועדות הממונות לא השתנה  א* על פי2009ח בשנת "ש

 ˙Â�ÂÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ˙ÏÙÎ‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡È·‰Ï ÈÂÙˆ ‡Â‰ ‰·˘ Í¯„‰Â ÌÂÎÒ‰ ˙ÂˆÈÁ� È·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯·Ò‰ Ô˙Ó ˙·ÈÈÁÓ

˙Â�ÂÓÓ ˙Â„ÚÂ Ô‰Ï Â�Ó˙‰˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡¯·‰· ˘ÓÓ Ï˘ ¯ÂÙÈ˘Ï . 

__________________ 

%גודל האוכלוסייה ומקומה בדירוג החברתי(ועדות שקיבלו תקציב לפי אמות המידה שנקבעו לכ/   45 
 ). ראו בהמש/, כלכלי
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ח " מיליו� ש100הסכו� בס) " כי 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
לארבעת היעדי� שהופיעו ג� בתקציב כלל בתוכו מעבר , 2008שהוקצה לרשויות המקומיות בשנת 

ג� טיפול נקודתי ברשויות בה� נתגלו בעיות מקומיות ייחודיות שמענק האיזו� לא נת� לה� ... 2009
מאחר שמשרד האוצר החליט באופ� חד צדדי ומבלי להתייע& ע� גורמי המקצוע במשרד . מענה

,  לארבעה שימושי� בלבד2009ח בשנת " מיליו� ש100להקצות התקציב המיוחד בס) , הפני�
על הגדלת התקציב המיועד לוועדות הממונות שכ� , החליט משרד הפני� בשי� לב להיק* הצרכי�

 . ש� נדרש הסיוע הרב ביותר לרשויות

 ÈÓÂÎÒ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È�ÙÏ Ë¯ÈÙ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÒÎ‰ ˙‡ ‰ˆ˜‰Â ˙Â�ÂÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÚÂÈÒ‰ ‰ÓÂ˜ÓÂ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï„Â‚ ÈÙÏ ˜¯ Ì

È˙¯·Á‰ ‚Â¯È„·-ÈÏÎÏÎ . „ÚÈÈÓ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÏÂ„‚‰ ÌÂÎÒ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·¯ ¯ÂÙÈ˘ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï Í¯ÂˆÏ Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˜È�ÚÓ ˙Â�ÂÓÓ ˙Â„ÚÂÂÏ ÚÂÈÒÏ- ÔÂÁ·ÏÂ ˙È˙�˘

ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰· Ï˜˘Ó ˙ÏÚ· ‰„ÈÓ ˙Ó‡Î ‰È‚˘È‰Â ‰�ÂÓÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ . 

המענק יוקצה רק לרשויות שלא ,  אמות המידה להקצאת המענק המיוחד לוועדות ממונותלפי . 3
 �13 מ11 לפחות 2008ואול� הביקורת העלתה כי בשנת . נית� לה� תגבור תקציבי ממקורות אחרי�

 גודל האוכלוסייה �לפי אמות המידה שנקבעו לכ) (הרשויות המקומיות שקיבלו מענק מיוחד 
 . קיבלו תגבור תקציבי ג� מתקנת מענק השר, )כלכלי�רתיומקומה בדירוג החב

הביקורת העלתה כי לא כל כספי המענקי� ששולמו לוועדות ממונות מתקנת מענקי� מיוחדי�  .4
). גודל האוכלוסייה ומקומה בדירוג החברתי כלכלי(נקבעו על פי אמות המידה שנקבעו לכ) 

 הוועדות האמורות �13ח שהוקצה ל"מיליו� ש 31נוס* על סכו� כולל של , 2008בשנת , לדוגמה
,  הוועדות מאותה תקנה בגי� היות� ועדות ממונות�13קיבלו חמש מ, בהתא� לאמות המידה שנקבעו

נוס* על (שלוש ועדות ממונות אחרות . ח שלא על פי אמות המידה" מיליו� ש�7.5סכו� נוס* של כ
 2 אמות המידה האמורות בסכומי� של קיבלו מענק מיוחד כוועדות ממונות שלא על פי) �13ה

ח הועברו " מיליו� ש�15.5בס) הכול כ. ח מאותה תקנה"ח ומיליו� ש" מיליו� ש5, ח"מיליו� ש
 . לוועדות ממונות מתקנת מענקי� מיוחדי� שלא על פי אמות המידה שנקבעו לקבוצה זו

עיריית : ונה בלוד ההקצאה לוועדה הממ�להל� דוגמה להקצאה חריגה של מענקי� מיוחדי�  .5
בשנה זו התחייב משרד . ח" מענק מיוחד כוועדה ממונה בס) מיליו� ש2008לוד קיבלה בשנת 

מנתוני . ח מתקנת מענקי� מיוחדי�" מיליו� ש10הפני� להעביר לה בגי� היותה ועדה ממונה עוד 
מתוק*  קיבלה עיריית לוד 2009המערכת התקציבית הממוחשבת של משרד הפני� עולה כי בשנת 

ח על חשבו� " מיליו� ש2כולל (ח בשני תשלומי� " מיליו� ש�11היותה ועדה ממונה מענק של כ
 . ח" מיליו� ש19 קיבלה סכו� של 2008�2009כלומר בשני� , )2008שנת 

 10 כי תוספת המענק המיוחד בס) 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
והמשרד , ר הוועדה הממונה"י� אג* התקציבי� במשרד האוצר ובי� יוח סוכמה ישירות ב"מיליו� ש
כמו כ� מסר משרד . ר הוועדה להציג לו תכנית פעולה מפורטת לשימוש בתקציב ייחודי זה"דרש מיו

 מיליו� 7.5הפני� כי הרשות המקומית טוענת שבסיכו� ע� אג* התקציבי� הובטח לה שתקבל עוד 
ר הוועדה הממונה "יו. 2011ח בשנת " מיליו� ש�2.5 ו2010 בשנת ח" מיליו� ש5, 2009ח לשנת "ש

 .2011בלוד אישר זאת בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

 עולה כי משרד 2011ר הוועדה הממונה בלוד למשרד מבקר המדינה מינואר "מתשובתו של יו
כמו כ� . דעה על כ)א� כי הוא קיבל הו, הפני� לא היה מעורב בקביעת סכו� הסיוע שהובטח ללוד

 . ר הוועדה הממונה"משרד הפני� טר� אישר את יעדי השימוש בתקציב שהגיש לו יו
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 ·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÒÂ˙ ¯˘‡ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ‡ÏÓ ÌÂ‡È˙ ÈÏ· ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï , ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰˘

˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô·ˆÓ· È˜·‰ÚÂÈÒÏ Ô˙Â˜˜„Ê‰ ˙„ÈÓ·Â ˙ÂÈÓÂ. 

 ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ËÂ¯ÈÙ· ˜Ù˙Ò‰Ï ¯Á· ‡Â‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
·¯ ¯ÂÙÈ˘ ˙È�Î˙ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó· ¯ÂÓ‡‰ ˜�ÚÓÏ- ‰�ÂÓÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙È˙�˘

ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó· Ï˜˘Ó ˙ÏÚ· ‰„ÈÓ ˙Ó‡Î ‰È‚˘È‰Â . 

 ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â�˜˙Ó ˙Â�ÂÓÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÚÂÈÒ Ô˙Ó
‰�È„Ó‰ È„È· ˙ÂÎÈÓ˙ ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚ÂÙ ˙Â�Â˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚÂ ˙Â�Â˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ,

¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚÂ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˘Ï Ì‚
˙ÂÙÈ˜˘‰ , Ì„ÂÚÈÈ˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙‡ ‰ˆ˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˙Â�ÂÓÓ ˙Â„ÚÂ "˜ÓÓ ¯Â

˙Â„ÈÁ‡Â ˙Â¯˘Â‡Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ „Á‡ È·Èˆ˜˙ . 

 

 

 מענק מיוחד לרשויות מאוחדות

יעילות , הינה לקד� איחוד רשויות מטעמי חיסכו�, 46לפי מסמכיו, מדיניות משרד הפני� .1
תומ) ומלווה את הרשויות שהתאחדו בשני� האחרונות וזאת לאור ההכרה בהוצאות "הוא . וניהול

הסדרה ואיחוד של תעריפי ארנונה , איחוד מנגנוני�(המתפרסות על פני השני� הנובעות מהאיחוד 
וכ� כצור) לחזק את ) 'ופיצויי פיטורי� וכו] שכר עבודה[ע "שכ, עלויות בגי� תביעות, וחוקי עזר

 ". האיחודי� שנעשו

נמצא כי משרד הפני� לא הגדיר את פרק הזמ� שבו ייחשבו רשויות הנמצאות בתהלי) איחוד 
 . שויות מקומיות מאוחדות לעניי� הזכאות לתמיכהכר

 30, ח" מיליו� ש25 איחודי� סכו� כולל של �13 הקצה משרד הפני� ל2006�2008בשני�  .2
 5.5 הקצה 2009בשנת . ח בהתאמה מתקציב המענקי� המיוחדי�" מיליו� ש�16.2ח ו"מיליו� ש
 .  איחודי��11ח ל"מיליו� ש

נקי� המיוחדי� יוקצו לרשויות מאוחדות לפי אמות המידה שנקבעו משרד הפני� קבע כי כספי המע
 ). 30% �כלכלית �הרמה החברתית; 70% �גודל האוכלוסייה (לחלוקת המענקי� לוועדות ממונות 

 ˙Â�ÂÓÓ ˙Â„ÚÂÂÏ ˜�ÚÓ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï Á¯Î‰· ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô�È‡ . ˙‡Ê ˙ÂÎÈÈ˙˘Ó Ô˙¯„‚‰· ˙Â�ÂÓÓ ˙Â„ÚÂÂ˘ ÌÂ˘Ó

ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ÌÂ˜È˘ ˙È�Î˙ ˙Â�·Ï Ô‰ÈÏÚÂ ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ˆÂ·˜Ï .Ô˙ÓÂÚÏ , Â�Î˙ÈÈ
È˙Ï˘ÓÓ ıÈ¯Ó˙Ï Â‡ ÚÂÈÒÏ ˙Â˜˜Ê� Ô�È‡˘ ˙Â˜ÊÁ ˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

„ÁÂ‡Ó ˙Â˘¯Î ˙Â˘¯ ˙·˘Á� Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ¯È„‚È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ˙
˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È ÔÎÂ , ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Â‡È·Ó‰

Ô‰È�È· È�Â˘‰ ˙‡Â ‚ÂÊÈÓÏ ˙ÂÙ˙Â˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÔÒÂÁ‰47 . 

__________________ 

 .2008מאי , מכתב מנהלת אג	 התקציבי� במשרד הפני� למנהל המינהל לשלטו� מקומי  46 
אול� שני אלה אינ� , כלכלי שלה%כי חוסנה הכלכלי של הרשות אמנ� מושפע מהדירוג החברתייודגש   47 

ואילו חוסנה הכלכלי של הרשות , כלכלי מלמד על חוסנה של האוכלוסייה%הדירוג החברתי. היינו ה/
, מיכולתה לגייס אשראי, ממקורות הכנסותיה, )עוד	 או גירעו�(המקומית נובע ממצבה התקציבי 

 .'ת הניהול וכדמאיכו



 ב"התשע, 2011קוב� דוחות ביקורת לשנת  154

 כי מצב� של הרשויות המאוחדות 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
כלכלי גבוה �נת� סיוע לרשויות שדירוג� החברתיוהוא לא , נלקח בחשבו� בעת הקצאת המשאבי�

 . 8מרמה 

È˙¯·Á‰ ‚Â¯È„‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÏÚ Á¯Î‰· „ÈÚÓ Â�È‡ ÈÏÎÏÎ
˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÒÂÁ .È˙¯·Á ‚Â¯È„ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÂ˘¯ Ô�˘È ÍÎ- ÈÏÎÏÎ8 ˙Â„ÓÂÚ‰ ‰ËÓÂ 

ÒÂÁ ˙ÂÏÚ· Ô‰ ÌÏÂ‡ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÚÂÈÒÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡·ÈÏÎÏÎ Ô . 

את רוב הכספי� הניתני� כתמרי& לרשויות מאוחדות מקצה משרד הפני� מתקציב שבתקנה  .3
ג� מתקנת , כאמור, נוס* על כ) קיבלו רשויות מקומיות כתמרי& במסגרת האיחוד מענקי�. ייעודית

סכומי המענקי� שקיבלה המועצה המקומית , לפי מסמכי המשרד, זאת ועוד. המענקי� המיוחדי�
מהתקנה הייעודית ומתקציב הפיתוח בשל היותה ,  ממענק השר2007צור� לשנת �מאוחדת קדימהה

 . רשות מאוחדת היו גדולי� מאלה שהייתה זכאית לקבל

והכספי� הניתני� מכלל , יוצא אפוא כי יש כמה מקורות מימו� לתמיכה ברשויות מאוחדות
 . ות המאוחדותהמקורות אינ� מחולקי� בהכרח באופ� שוויוני בי� הרשוי

שאינה , יצוי� כי בהקצאת מענק האיזו� מעניק משרד הפני� לרשויות המאוחדות הטבה נוספת
 . 48וזאת על חשבו� כלל האוכלוסייה, כלולה בנוסחת ההקצאה

 כי התוספת שהקציב לרשויות 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
נועדה לתת ביד� משאבי� לשיפור השירותי� לתושבי� מאוחדות על ידי הגדלת מענק האיזו� 

 .שנפגעו לכאורה מהלי) האיחוד

 ולאור חלו* 2010החל משנת "מסר משרד הפני� למשרד מבקר המדינה כי , 2011בתשובתו מינואר 
הפסיק משרד הפני� הקצאת מענקי� מיוחדי� לרשויות , הזמ� ממועד ביצוע איחודי הרשויות

 ".מאוחדות

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÏÈÚÏ Â˙·Â˘˙ ÁÎÂ�Â , Ì‚ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˙‡ˆ˜‰· ˙ÏÏÎ�‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰·Ë‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙÈ .˙‡Ê ÌÚ , ‰È‰È „È˙Ú· Ì‡

·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ ˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Âˆ˜‰Ï ˘È˘ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ¯Â·Ò , ˙‡ ÊÎ¯Ï ÂÈÏÚ
˙Á‡ ˙È„ÂÚÈÈ ˙È·Èˆ˜˙ ‰�˜˙· Ô‰Ï ÌÈ�˙È�‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ,Î Û˜È‰ ¯·„· ˙ÂÙÈ˜˘ ‰È‰˙˘ È„

‰‡ˆ˜‰ ÏÙÎ Ú�ÓÈ˙Â ‡˘Â�Ï ˘„˜ÂÓ‰ È¯Â·Èˆ‰ ·Èˆ˜˙‰ . ˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎÓ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰
¯Â·Èˆ È·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ˙Ó¯Â‚‰ ¯˙È ˙‡ˆ˜‰Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ‰¯ËÓ ‰˙Â‡Ï ‰ÎÈÓ˙ , Â‡

ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ ˙˜˜Ê� ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ‰ ¯ÒÁ ˙‡ˆ˜‰ . 

 כי מבחינת כללי התקצוב אי� 2010מבקר המדינה בתשובתו ממרס משרד האוצר מסר למשרד 
 . מניעה שגור� כלשהו ובכלל זה רשות מקומית יתוקצב מכמה מקורות הקצאה

__________________ 

לרשות ) ללא תוספות( צוי� כי מענק האיזו� 2008%2007בדברי ההסבר להקצאת מענקי האיזו� לשני�   48 
 לא % 2006לגבי שנת .  מסכו� המענק שנית� לה בשנה קודמת%5%מקומית מאוחדת לא יפחת ביותר מ

 . %10%יפחת ביותר מ



 155 משרד הפני�

 ‡„ÂÂÏ È„Î ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˘È ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÂ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‰˘ÚÈ˙ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰ ‰Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰˘ ‡ÏÂ ˙ÂÈ�ÂÈ

‰ÎÈÓ˙‰ ˙Â¯Â˜Ó ÈÂ·È¯ Ï˘· ÌÈÂÒÓ ÛÂ‚Ï ¯˙È ÔÂÓÈÓ ‰È‰È , ÌÈ˜�ÚÓ· ¯·Â„Ó Ì‡ „ÂÁÈÈ·
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰˙Â‡ÏÂ ‰¯ËÓ ‰˙Â‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ . 

 

 מענק מיוחד לעיריית רמת ג� 

אלישע אפרת לבדיקת המבנה '  בראשותו של פרופ49 מינה שר הפני� ועדת חקירה2000בשנת 
לפי חוות הדעת שהגיש ).  ועדת אפרת�להל�  (50עצה האזורית אפעלהמוניציפלי הרצוי באזור המו

 קריית �שלוש רשויות מקומיות שכנות ,  לשר הפני� דאז בעניי�2007ל משרד הפני� בפברואר "מנכ
 הביעו את רצונ� לספח אליה� שטחי� מהמועצה האזורית אפעל �אור יהודה ודרו� השרו� , אונו

יש לציי� כי חברי המועצה ותושבי היישוב רמת אפעל . טח�כמנו* לפיתוח כלכלי ואורבני בש
שכ� עיריית רמת ג� לדעת� יציבה וחזקה יותר ותוכל , העדיפו להסתפח לרמת ג� ולא לקריית אונו

 . להעניק לה� שירותי� מוניציפליי� טובי� יותר

 ועדת  לקראת הכרעה בדבר המלצות2004בשימוע שקיי� שר הפני� לראש עיריית רמת ג� בשנת 
אפרת העלה ראש העירייה טיעוני� בדבר הכדאיות שבצירו* שטחי המועצה האזורית אפעל לרמת 

גבולה המשות* ע� רמת ; החוס� הכלכלי של עיריית רמת ג� שיסייע לה לפתח את האזור: ג� ובה�
כ� נטע� כי סיפוח . שירותי החינו) שמקבלי� ברמת ג� רוב תלמידי המועצה; ר"אפעל וכפר אז

. י� אלה יביא לידי פיתוח מהיר ומוצלח של אזורי תעסוקה ומסחר חדשי� לטובת האזור כולושטח
תוכל לצר* לתחו� שיפוטה את רמת אפעל ואת "לפי חוות הדעת האמורה טענה עיריית רמת ג� כי 

ג� המועצה האזורית דרו� השרו� ביקשה ". ר ולספק לה� שירותי� ללא תוספת כוח אד�"כפר אז
בסופו של דבר הכריע שר הפני� . ר ואדמותיו ללא תוספת כוח אד�"את כפר אזלספח אליה 

ולפיה היישובי� רמת אפעל , ל משרדו בסיומה של חוות דעת זו" לפי המלצת מנכ2007בפברואר 
והמרכז הסמינריוני " נווה אפעל"בית האבות ; ר ושטחיה� יצורפו לעיריית רמת ג�"וכפר אז

 .ושטחי� אחרי� יצורפו לקריית אונו, יצורפו לאור יהודהוהיישוב רמת פנקס , "אפעל"

ח מתקנת מענקי� " מיליו� ש10 מענק מיוחד בס) 2008נמצא כי עיריית רמת ג� קיבלה בשנת 
בלי שנעשו בדיקות , ר ורמת אפעל לתחו� שיפוטה"מיוחדי� בעקבות צירו* היישובי� כפר אז

 9רו* שני יישובי� חזקי� המדורגי� ברמה מדובר בצי. כלכליות שהצדיקו את הזדקקותה למענק
לרשות , ואשר משופעי� בקרקע פנויה במקו� מרכזי במחוז תל אביב, כלכלי�בדירוג החברתי

 .  ואינה נזקקת למענק איזו�8כלכלית �מקומית חזקה המדורגת ברמה חברתית

ח " מיליו� ש10 הודיע שר הפני� דאז לראש עיריית רמת ג� כי הוא מעניק לעירייה 2008באוגוסט 
בהודעה נכתב כי המענק . כפי שסוכ� בישיבה בינו ובי� שר האוצר דאז, "בגי� איחוד רמת אפעל"

נית� א* על פי שאנשי משרד האוצר מסרו כי ראש עיריית רמת ג� התחייב בעבר לפני שר האוצר 
 . יבשיקבל עליו את כל המחויבויות והחובות בגי� האיחוד וא* יחזיר לאוצר המדינה תקצ

__________________ 

רשאי השר , ומי הדורשת את הכרעת שר הפני�כשמתעוררת שאלה או סוגיה בקשר ע� השלטו� המק  49 
כ/ עשוי השר למנות . למנות ועדה שתלמד את הנושא ותגיש לו את המלצותיה לפני שיקבל החלטה

ועדת חקירה לחלוקה מחדש של הכנסות בי� רשויות , ועדה לחקירת גבולות בי� הרשויות המקומיות
 . 'מקומיות וכד

: וכ� שני מוסדות, ר ורמת פנקס"כפר אז, רמת אפעל:  יישובי�המועצה האזורית אפעל כללה שלושה  50 
 ". אפעל"והמרכז הסמינריוני " נווה אפעל"בית האבות 



 ב"התשע, 2011קוב� דוחות ביקורת לשנת  156

 ‰‚È¯Á ˘È Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ÌÂÎÒ· ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ó Ì‚ ‰Ò‚ . Â�È‡ ‰‡ˆ˜‰‰ ÌÂÎÒ

 ‰�ÈÁ· ÏÎ ÈÙÏ ¯È·Ò)Ó ¯˙ÂÈ Â¯ÂÚÈ˘-60%Ï ‰�˘ ‰˙Â‡· „ÚÂÈ˘ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰Ó -13 
ÌÈ„ÂÁÈ‡( ,‰ÒÒ·˙‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ ‰‡¯�Â Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÚ‚Â� Ì�È‡˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÏÚ 

Ê‡ ¯ÙÎ Ï˘ ÌÙÂ¯Èˆ ·˜Ú Â¯ˆÂ�˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰"‰ËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙Ï ÏÚÙ‡ ˙Ó¯Â ¯ . 

 כי עצ� איחוד הרשויות מטיל על 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממרס 
העסקת� של בשל המחויבות הפנסיונית לעובדי� שיפרשו ועלות , עיריית רמת ג� עומס תקציבי

 . עובדי� שהשתייכו למועצה האזורית אפעל

 כי הופיע כמה פעמי� 2010ראש עיריית רמת ג� מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מפברואר 
אי� הוא לוטש עיניי� לצירו* מועצה "לפני הוועדה לפירוקה של המועצה האזורית אפעל והצהיר כי 

לצירו* היישובי� לעירו כפי , לדעתו, היתרונות שישהוא חזר ומנה את , ע� זאת". אזורית לרמת ג�
 . שהציג� בשימוע לפני שר הפני�

עוד מסר ראש עיריית רמת ג� למשרד מבקר המדינה כי העירייה שיפרה ללא הכר את השירותי� 
הנחת תשתית ביוב חדשה ,  שיקו� צנרת המי��ובכלל� , המוניציפליי� הניתני� לתושבי� החדשי�

ח שנזקפו לחובתה של " מיליו� ש�19כמו כ� ספגה העירייה גירעו� של כ. חינו)ושיפו& מוסדות 
מגבייה של כספי� מבעלי , לדבריו, המימו� של הוצאות אלה הגיע. המועצה האזורית אפעל

 . הקרקעות בשטחי� המסופחי� על חשבו� הבנייה העתידית

 ˙ÂÏÚÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰ Ì˙˜ÒÚ‰
„ÂÁÈ‡‰ Ì„Â˜ , ÁÂÙÈÒÓ „¯Ù� È˙Ï· ˜ÏÁÎ ÌÈ„·ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â

ÌÈÁË˘‰ . ÁË˘Ï ˙Â¯˜È‰ Ì‰È˙ÂÓ„‡Â ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÛÂ¯Èˆ ÏÚ Â¯Á˙‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ú·¯‡
ÔËÂÙÈ˘ ,ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙ ıÈ¯ÓÈ ‰Ï‡ ˙ÂÓ„‡ ÁÂÙÈÒ ÔÎ˘ , ‰˜ÂÒÚ˙ È¯ÂÊ‡ ˙Ó˜‰ ¯˘Ù‡È
¯ÁÒÓÂ ,Â˜Ó ˙‡ ÏÈ„‚ÈÌ˙Â‡ ÁÙÒÈ˘ ·Â˘ÈÈÏ È˙¯·ÁÂ ÈÏÎÏÎ ÛÂ�Ó ˘Ó˘ÈÂ ‰Ò�Î‰‰ ˙Â¯ . 

 Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ÌÚ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÂÙÂÒ·
˙ÈÙÒÎ ‰�ÈÁ·Ó ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰„Â„ÈÚ·Â ‰˙ÓÎÒ‰· .˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ· ,

 ÏÈ„‚‰Ï ‡Ï· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ Ï·˜˙ ÈÎ ·˙Î· ‰·ÈÈÁ˙‰ Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙‡
‰Ï˘ .‰�ÓÈÓ Û‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ È¯·„ ÈÙÏ , ÌÈÏËÈ‰Ó ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰�ÂÚ¯È‚ ˙‡

˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î Ú˜¯˜· ÔÈÈ�Ú‰ ÈÏÚ·Ó ‰˙·‚˘. 

‰Â·‚ „ÂÁÈ‡‰ ÔÓ ÁÂÂ¯‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,‰·¯‰· ‰Â·‚ ÈÏÂ‡Â , ˙‚ÈÙÒ· ÍÂ¯Î‰ ÈÏÎÏÎ‰ ÏË�‰Ó
‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ, È„Î ‰�È„Ó‰ ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï Í¯Âˆ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ 

‰Ï‡ ÌÈÁË˘ ÁÂÙÈÒÏ ÌÈÎÒ‰Ï Ô‚ ˙Ó¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙‡ ı¯Ó˙Ï . 

 ÈÏ· ‰¯˘Â‡ ÂÊ ‰‚È¯Á ‰‡ˆ˜‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‡ÂÙ‡ ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯Â˘È‡Ï ÌÈÓÚË‰ ·˙Î· ÂË¯ÂÙÂ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙Â˜È„·‰ Â˘Ú�˘ . ÔÈ‡˘ ¯¯·˙Ó

„ˆ‰˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÓÈ�Î Ô‚ ˙Ó¯Ï ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ Â˜È"ÈÂˆÈÙ " ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ÏÚ
ÌÈ˜È˙ÂÂ ,Î�Ó ÏÚ ÔÎÏÂ"ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ˘Â¯„Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï . 

 כי כללי ההקצאה במסגרת 2010משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מפברואר 
לפיכ) א� הקצה משרד . �התקציב המאושר נקבעי� על ידי משרדי הממשלה ובכלל� משרד הפני

 . נית� לדרוש ממנו את השבתו, הפני� סכו� שלא על פי הכללי� שקבע

 



 157 משרד הפני�

 

 מענק מיוחד למועצות אזוריות בגי� יישובי� גדולי� שבתחו� שיפוט�

בשני� האחרונות הקצה משרד הפני� מענק מיוחד למועצות אזוריות שבתחו� השיפוט שלה�  .1
 קבע המשרד כי יישוב גדול לעניי� זה הוא יישוב 2007�2008לשני� . 51נמצאי� יישובי� גדולי�

 . �3,000 יישוב שמספר תושביו גדול מ� 2009ולשנת , �2,500שמספר תושביו גדול מ

בשנת .  מועצות אזוריות11, ח" מיליו� ש4.5שסכומו הכולל הוא ,  קיבלו את המענק2007בשנת 
 תקצב משרד האוצר תקנה ייעודית 2009בשנת .  לא הקצה משרד הפני� תקציב למטרה זו2008

 .  מועצות אזוריות�14ואלה הוקצו ל, ח" מיליו� ש�1.39ב" יישובי� גדולי�"ששמה 

בביקורת לא נמצא כי החלטתו של משרד הפני� להקצות מענקי� מיוחדי� עבור יישובי� גדולי� 
ועל , קיפוח בתקצובבמועצות אזוריות התבססה על בחינה כלכלית שבה נמצא שהדבר נדרש לתיקו� 

 . כ� לא הוכח עצ� הצור) במענק זה

 ומפברואר 2010משרד הפני� ומשרד האוצר מסרו למשרד מבקר המדינה בתשובותיה� ממרס 
 בהתאמה כי המענק עבור יישובי� גדולי� נית� כדי לצמצ� את המוטיבציה של היישובי� 2010

לפגוע ביתרו� לגודל שיש לרשות הללו לפעול להכרזת� כרשות מקומית עצמאית קטנה ובכ) 
 . מקומית גדולה

 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó1 ˙„Â˜Ù· 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ , È„È ÏÚ ÂÏ‰�˙È ÌÈ¯ÙÎ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ Â‡ ¯ÙÎ ÈÎ ÊÈ¯Î‰Ï È‡˘¯ ÌÈ�Ù‰ ¯˘

 ‡Â‰ ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ Ì‡ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ10,000‰ÏÚÓÂ ˘È‡  ,ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ�·Â È‡˘¯ ˙Â„
 ÏÚ ‰ÏÂÚ ÌÈ·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ Ì‡ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÊÈ¯Î‰Ï ¯˘‰5,000ÌÈ·˘Â˙  . ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙È·¯Ó·

Ó ˙ÂÁÙ ˘È ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ˜�ÚÓ‰Ó ÌÈ�‰�‰-5,000ÌÈ·˘Â˙  , ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ Û‡ Ì‰ ÔÎÏÂ
˙ÂÈ‡ÓˆÚ ˙ÂÈÂ˘¯Î Ì˙Ê¯Î‰Ï ÏÂÚÙÏ . 

Î�ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï ,‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ÒÒ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÏÚ ˜�ÚÓ
˘¯„�‰ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒÏÂ ÍÎ· Í¯Âˆ‰ ÌˆÚÏ Ú‚Â�· ˙ÈÏÎÏÎ ‰�ÈÁ· . 

 :להל� שלוש דוגמאות. בביקורת נמצא כי מתקיי� חוסר שוויו� בהלי) הקצאת המענק .2

 לא העביר משרד הפני� את המענק לשתי מועצות אזוריות בגי� שלושה 2007 בשנת  )א(
מדובר ביישובי� כפר . ידה שקבע המשרדיישובי� גדולי� בתחו� שיפוט� שעמדו באמות המ

שבתחו� שיפוטה של המועצה האזורית )  תושבי�2,710(ועלי ) 2,726שמספר תושביו (אדומי� 
 . 52שבתחו� שיפוטה של המועצה האזורית זבולו�)  תושבי�2,624(וביישוב נופית ; מטה בנימי�

נגרע בשנת , * הכרמלהשוכ� בתחו� שיפוטה של המועצה האזורית חו,  היישוב עתלית )ב(
הנימוק לגריעתו . א* שהוא עומד באמות המידה לקבלתו,  מרשימת היישובי� הזכאי� למענק2007

 . היה שהמועצה האזורית חו* הכרמל כבר מקבלת פיצוי עבור עתלית באמצעות מענק האיזו�

ה כי הוא מקצ,  הודיע שר הפני� דאז לראש המועצה האזורית עמק חפר2008 בדצמבר  )ג(
שמספר תושביו באותה עת , ח בעבור היישוב בת חפר" ש150,000 סכו� של 2008למועצה לשנת 

 . בגי� היותו יישוב גדול,  נפש5,582היה 

__________________ 

 .340%342' עמ, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2009, ראו בעניי� זה מבקר המדינה  51 
 . 2008לפי נתוני מינהל האוכלוסי� המעודכני� לחודש אוגוסט   52 
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ולכ� ,  לא הכי� משרד הפני� רשימת יישובי� זכאי� ולא הקצה מענקי� עבור�2008נמצא כי בשנת 
שלא ניתנה למועצות אזוריות , זולא היה מקו� לתת למועצה האזורית עמק חפר הטבה כספית 

 . אחרות באותה שנה

 ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂÈ˙ÂÓÎ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜˘ Ú‚¯Ó ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜�ÚÓ‰ ÈÙÒÎ , Ô˙Â‡· „ÓÂÚ‰ ·Â˘ÈÈ ÏÎ ¯Â·Ú ˜�ÚÓ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ È�ÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ . 

 

 

 מענק מיוחד לעיריית בת י� 

ח לעיריית בת י� משו� שנקלעה לקשיי� " מיליו� ש�20שרד הפני� להקצות כ החליט מ2006בשנת 
 . כספיי�

 לרכז תחו� הפני� דאז באג* התקציבי� שבמשרד 2007ל משרד הפני� דאז דיווח בדצמבר "מנכ
ח לעיריית " מיליו� ש15האוצר כי הוא הציע להקצות מיתרת התקציב בתקנת המענקי� המיוחדי� 

 . 2006דובר בסכו� דומה לזה שקיבלה הרשות בשנת והסביר כי מ, בת י�

ל המשרד ולשר האוצר כי הוא מסרב לאשר את "כעבור כמה ימי� כתב חשב משרד הפני� למנכ
ואול� היוע& המשפטי למשרד . מת� המענק ללא קבלת אישור מהיוע& המשפטי למשרד הפני�

  .בנימוק שאי� זה מתפקידו לאשרה, הפני� סירב לאשר את ההעברה

ל משרד הפני� להקצות את הכספי� לעיריית בת י� התנה רכז תחו� הפני� "בתגובה על דרישת מנכ
 את ההקצאה בכ) שראש עיריית בת י� יתחייב בכתב 2007באג* התקציבי� במכתבו מדצמבר 

הרכז הודיע כי א� לא ימלא ראש העירייה את התחייבותו עד . 1.2.08להקי� תאגיד מי� וביוב עד 
בסופו של דבר התקדמה . 2008 יקוזז מלוא סכו� המענק ממענקי האיזו� לשנת �אמור המועד ה

ח " מיליו� ש�19 כ2007ומשרד הפני� העביר לה בשנת , עיריית בת י� בתהלי) הקמת התאגיד
 .53מתקנת מענקי� מיוחדי�

 מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי הקצאת תוספת תקציב בס) 2010בתשובתו מפברואר 
והיא ,  מבוססת על שיקוליו המקצועיי� של משרד הפני�2007ח לעיריית בת י� בשנת " מיליו� ש15

 .אושרה על פי בקשתו

מעיו� . ח מתקנת המענקי� המיוחדי�" מיליו� ש8.6 העביר משרד הפני� לעיריית בת י� 2008בשנת 
,  במשרד האוצרבהשתתפות הממונה על אג* התקציבי�, 2008בסיכו� דיו� שהתקיי� באוגוסט 

כיוו� , עולה כי משרד האוצר התנגד להקצאת המענק מתקנת מענקי� מיוחדי�, שהכי� משרד הפני�
 . בנושא" לא נקבעו קריטריוני� מוגדרי� ומתאימי�"שלטענתו 

__________________ 

חלקו , ח" מיליו� ש19בפועל הועבר סכו� של . ח" מיליו� ש15 הוא 2007� המיועד עבור שנת הסכו  53 
 . 2008ככל הנראה על חשבו� שנת , 2007בדצמבר 
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 ÌÈÓÚË Â‚Èˆ‰ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
�ÚÓ ÈÙÒÎÓ „·Î� ÌÂÎÒ ˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈÈ�ÈÈ�ÚÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ . ‚Èˆ‰˘ ¯·Ò‰‰

Î�Ó" ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ˙È˙�˘‰ ‰‡ˆ˜‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï- ÌÂÎÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ 
 ˙�˘· ˙Â˘¯‰ ‰Ï·È˜˘ ‰ÓÂ„2006 -ÈË�ÂÂÏ¯ Â�È‡  , ‰˙˘Ú� ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÎ ˘˘Á ˘ÈÂ

ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘Ó .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·Ò‰ Ô˙ÓÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· ‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚ ÂÏÚ‰˘ ˙Â˜ÙÒ‰ ÁÎÂ� Ë¯ÂÙÓÂ ·Â˙Î ,„¯˘Ó‰ ·˘Á ÌÏÏÎ·Â ,

 ˙�˘Ï ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó È·‚Ï2007 ˙�˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â„‚�˙‰ ÁÎÂ�Â 2008 . 

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÙÒÂ˙ ˘‡¯Ó ·ˆ˜˙Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï Ú‚Â�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÓ Ú�Î˘ÓÂ Ë¯ÂÙÓ ¯·Ò‰ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ‰‡ˆ˜‰‰ Ï˘ ˙ÂˆÈÁ�‰ ˙„ÈÓ

˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯‡˘ Ï˘ Ô‰È˙Â˘˜· ˙ÓÂÚÏ ‰˘˜··˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙„ÈÓÂ . 

ÌÈ ˙· ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ , Ì‰˘ ¯Á‡Ó
 È�ÂÈÏÈÓ Ï˘ ˙È˙�˘ ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ ÌÂÏ˘˙ Â˜È„ˆÈ˘ ÌÈ�ÈÈ�ÚÂ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÓÚË Â‚Èˆ‰ ‡Ï

˘"ÂÊ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Á . 

 

 

 נק האיזו� התוספות למע

 חישוב מענק האיזו� בלא התוספות

Â ˘ Â Ó È Ó Â  Ï „ Â Ó ‰  ˜ � Ú Ó: ועדת גדיש המליצה על עקרונות ואמות מידה להקצאת , כאמור
שיעורי המסי� , גודל האוכלוסייה, כלכלית�כגו� הרמה החברתית, מענק האיזו� לרשויות המקומיות

תקציב� של הרשויות המקומיות הסכו� הכולל של המענק הנדרש לאיזו� . הנגבי� ופירעו� מלוות
עשוי להשתנות משנה לשנה בהתא� )  מענק המודל הכולל�להל� (לפי המודל שקבעה הוועדה 

ח " מיליארד ש2.8�3 נע סכו� זה בי� 2003�2010ובשני� , לנתוני� העדכניי� על כל רשות ורשות
 .לשנה

הקט� מסכו� מענק בשל מגבלות התקציב מעביר משרד האוצר למשרד הפני� בכל שנה סכו� 
 . �100%לכ� שיעור המימוש הכולל של מענק המודל קט� מ, המודל הכולל

ושיעור� ממענק ) ח"באלפי ש (2007�2009להל� סכומי המענק שהועברו למשרד הפני� לשני� 
 : המודל הכולל

 ¯·ÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘
ÏÏÂÎ‰ Ï„ÂÓ‰ ˜�ÚÓÓ 

 ¯È·Ú‰˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙
 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó)ÙÒÂ˙ ÏÏÂÎ˙Â*( ÏÏÂÎ‰ Ï„ÂÓ‰ ˜�ÚÓ  

86.86% 2,514,300 2,894,496 2007 

86.41% 2,629,196 3,042,469 2008 

80.64% 2,411,000 2,989,664 2009 

¯Â˜Ó‰:�תקציב מענק האיזו� שהעביר משרד האוצר"ונתוני ,  נתוני מענק המודל הכולל נלקחו ממשרד הפני "
הנתוני� עובדו במשרד . 9.5.10מעודכ� ליו� , רד האוצרמש, "תקציב המדינה וביצועו"נלקחו ממערכת 

 .המבקר

 . בניכוי עודפי� מחויבי� ולא מחויבי� מהשנה הקודמת *
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אמורה כל רשות לקבל מענק קט� , מאחר שתקציב מענק האיזו� קט� מסכו� מענק המודל הכולל
: יות יהיה אחידהמצב הרצוי הוא ששיעור המימוש של המענק בקרב הרשו. מהמגיע לה לפי המודל

 87%א� לדוגמה העביר משרד האוצר למשרד הפני� לשנה מסוימת תקציב מענק איזו� ששיעורו 
ראוי שג� שיעור מענק , )87%כלומר שיעור המימוש הכולל הוא (מסכו� מענק המודל הכולל 
 שיעור מימוש אחיד.  מסכו� המענק שהייתה מקבלת לפי המודל87%האיזו� שתקבל כל רשות יהיה 

משמעותו החלת אמות מידה שוות על כל הרשויות המקומיות בהקצאת המענק השנתי העיקרי 
 . הנית� לה�

¯ · Ú Ó ‰  ˙ Á Ò Â  שהגיעו לעשרות �ערב קבלת המלצות ועדת גדיש היו פערי� גדולי� , כאמור :�
 בי� סכו� מענק האיזו� שקיבלה כל רשות ובי� הסכו� שהיה מגיע לה על פי המודל �אחוזי� 
ורשויות אחרות קיבלו פחות מהמגיע , רשויות מסוימות קיבלו יותר מהמגיע לה�. ת התקציבבמגבלו

 . לה�

נוכח זאת קבעה ועדת גדיש תקופת מעבר של שש שני� שתאפשר שינוי הדרגתי בהקצאת המענקי� 
עד יישו� , קרי חישוב המענק על פי נוסחת סוארי,  מהמצב בפועל ערב קבלת המלצות הוועדה�

. 2004משרד הפני� החל לייש� את המלצות ועדת גדיש בשנת . המודל במגבלות התקציבמלא של 
 שיעור המימוש של מענק המודל אמור 2010ומשנת , 2009מכא� שתקופת המעבר הסתיימה בשנת 

וכל רשות אמורה לקבל את הסכו� שהיא זכאית לו במגבלות התקציב לפי נוסחת , להיות אחיד
 . גדיש

היה על משרד הפני� , ה את הפערי� בי� הרשויות המקומיות בתקופת המעברכדי לצמצ� בהדרג
להגדיל את המענק המשול� לרשויות שנקבע לה� בשנה הקודמת מענק איזו� קט� מזה שהיו זכאיות 

 �להל� (ולהקטי� את המענק המשול� לרשויות שנקבע לה� מענק גדול מזה שהיו זכאיות לו , לו
רד הפני� נוסחת מעבר המשקללת את סכו� מענק המודל לשנת לש� כ) פיתח מש). ההתאמות

 �להל� (במשקלות שוני� , ההקצאה ואת סכו� מענק האיזו� ששול� לרשות בפועל בשנה הקודמת
 ). נוסחת המעבר

"Ï Ú Â Ù ·  ˜ � Ú Ó ‰ " Ì È � Ù ‰  „ ¯ ˘ Ó  È · Â ˘ È Á  È Ù Ï) ˙ Ù Ò Â ˙ ·  ˜ � Ú Ó ‰
˙ Â · Ë לק לפי נוסחה סכו� כס*  משרד הפני� מנכה מתקציב מענק האיזו� האמור להיות מחו:)‰

תוספת : ומשתמש בו למת� הטבות לקבוצות מוגדרות ובכ) מגדיל את מענק האיזו� המשול� לה�
או למועצות אזוריות שבתחו� " עוט* עזה"תוספת לרשויות באזור , מענק לרשויות מאוחדות

טבות נוספות מענק לרשויות שאינ� זכאיות למענק לפי המודל וה; שיפוט� שוכני� יישובי� גדולי�
יובהר כי הטבות אלה ניתנות נוס* על המענקי� שניתנו לקבוצות אלה ממענק . 54לרשויות מסוימות

 התוספות למענק ‡Ô�Èוכי הטבות אלה , מתקנת המענקי� המיוחדי� או מתקנות ייעודיות, השר
 המעבר הסכו� המתקבל לפי נוסחת. שבה� נדו� בהמש)") פעמי�מענק חד"ו" שיפוי קיצו&("האיזו� 

לפי מסמכי . כפי שהגדירו משרד הפני�, "מענק האיזו� בפועל"בתוספת ההטבות הוא סכו� 
לשיעור מימוש אחיד של המענק , בתו� תקופת המעבר, חישוב המענק היה אמור להביא, המשרד

 . בכל הרשויות

קטנת ולכ� הקצאתו הביאה לה, סכו� הכס* שהוקצה עבור הטבות אלה נוכה מתקציב מענק האיזו�
ובכ) הפלה אות� לרעה בחישוב מענק , מענק האיזו� ששול� לרשויות שאינ� שייכות לאות� קבוצות

 . האמור להיעשות על פי אמות מידה שוויוניות, האיזו�

__________________ 

את הסכו� הזה מקצה המשרד לקבוצות מוגדרות שקבע ובכ/ מגדיל את מענק האיזו� המשול�   54 
ניכוי סכו� זה בא על חשבו� . על פי הנוסחהמעבר למה שמגיע לה� , לרשויות הנמנות על קבוצות אלה

משרד הפני� עשוי לשנות משנה לשנה את . חלק� של יתר הרשויות המקומיות המקבלות מענק איזו�
 . סוג הקבוצות הנהנות מהטבות עודפות אלה במסגרת חישוב מענק האיזו�
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˙Â·Ë‰ ÔÓÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÁÒÂ�· ˙ÂÏÂÏÎ Ô�È‡˘
¯·ÚÓ‰ ,ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ·Èˆ˜˙Ó .ÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜ ˘È Ì‡ ÌÈ˘¯„� ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ� ·˜Ú˘ ‰ÈÈÒÂÏ

ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·Èˆ˜˙ Ô‰Ï , ¯Á‡ ¯Â˜Ó ˙ÂÚˆÓ‡· È·Èˆ˜˙ ÔÂ¯˙Ù Ô‰Ï ‡ÂˆÓÏ ˘È) ˜�ÚÓ ¯˙È‰ ÔÈ·Â
¯˘‰( ,ÍÎÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�˜˙· ÂÓÒ¯ÂÙÈ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ . 

 ‰ÓÂ„ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ÔÈÂˆÈ- ‰·Ë‰ ˙ÙÒÂ‰ 
˘˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ˘ÈÂ ˙ÂÓÈÚ‰ Â˜ È·Â˘ÈÈÏ ÌÏÂ" Ú-˘ ÍÎÏ ÛÂ‡˘Ï ˘È ÈÎ ÔÈÈˆÂ " ÌÈÎ¯ˆ

ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ÏÂÓÈ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ"55 . 

 

 

 חלוקת התוספות למענקי האיזו� 

משרד האוצר מכי� את הצעת תקציב המדינה לשנה או לשנתיי� העוקבות ומגישה לפני סו*  .1
לעיתי� לאחר ביצוע (ההצעה המאושרת בכנסת . השנה כהצעת חוק התקציב לכנסת לקבלת אישורה

במהל) השנה ייתכנו העברה או הגדלה של . היא התקציב המקורי) שינויי� בהצעה שהוגשה
. והתקציב על שינוייו המתקבל בסו* השנה הוא התקציב הסופי, סכומי� בסעיפי התקציב המקורי

 ועדת �להל� (י� של הכנסת לצור) ביצוע השינויי� בתקציב מגיש משרד האוצר לוועדת הכספ
 . בקשות לאישור שינויי� אלה) הכספי�

קובע הוראות , ) חוק יסודות התקציב�להל�  (�1985ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב11סעי* 
וכדי , חוק זה כמעט אינו עוסק בהעברה מסעי* תקציב אחד למשנהו. לביצוע השינויי� בתקציב

.  משרד האוצר בסעי* הרזרבה הכללית כסעי* מעברלהעביר סכומי כס* מסעי* לסעי* משתמש
העברת סכומי� מהרזרבה הכללית לתכנית בסעי* תקציב טעונה הודעה של שר האוצר לוועדת 

 לחוק יסודות 12אול� כל העברה שמעל שיעור וסכו� קטני� יחסית שנקבעו בסעי* , הכספי�
י� מסעי* הרזרבה הכללית כ) העברת כספ. התקציב טעונה אישורה המוקד� של ועדת הכספי�

לפי הסכומי� והשיעורי� ,  מחייבת קבלת אישור ועדת הכספי�18בתקציב המדינה אל סעי* תקציב 
הפעולות התקציביות מרמה של סעי* תקציב עד רמה .  לחוק יסודות התקציב12המפורטי� בסעי* 

נה אחר על סעי* של תכנית תקציב ייעשו בידי שר האוצר על פי הצעת השר הנוגע בדבר או ממו
שינויי� אלה בתקציב המדינה אמורי� לבוא לדיו� ולאישור של ועדת הכספי� של הכנסת או . תקציב

 .כיוו� שביצוע� הוא בגדר שינוי סדר העדיפויות בתקציב המדינה, מחייבי� מת� הודעה לה

ת את העברת סכומי� מתקנה תקציבית אחת לרעותה בתו) תכנית תקציב אינה דורש, לעומת זאת
לעתי� השר העומד בראש משרד . וא* לא נדרש להביא פעולה זו לידיעתה, אישור ועדת הכספי�

ל משרדו יוזמי� אצל אג* התקציבי� במשרד האוצר יצירת תקנות תקציביות חדשות "ממשלתי ומנכ
משרד האוצר . לצור) מת� מענקי� חדשי� או ביטול� של תקנות ישנות בהתא� לצורכי המשרד

א* הוא . וא� הוא מאשר� הוא מבצע אות�, פעולות תקציביות אלה נחוצות ואפשריותבודק א� 
משרד האוצר מתקצב . א� ראה צור) בכ), עשוי ליזו� בעצמו יצירה או ביטול של תקנה תקציבית

 .וזאת במגבלת תקציב המדינה, תקנות אלה כ) בסכו� המתאי� לייעוד�

ובכלל זה נקבעות , הותיי� באופ� הקצאת התקציבלעתי� נעשי� לאחר אישור התקציב שינויי� מ
באופ� , אמות מידה חדשות לחלוקת כספי� בהיק* גדול או נעשי� שינויי� באמות מידה כאלה

 . המביא למעשה להנהגת סוג חדש של מענק

__________________ 

 . 503' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 50·) 2000, מבקר המדינה  55 
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. ח" מיליו� ש97 תקצב משרד האוצר בתקציב המקורי תוספת למענק האיזו� בס) 2007בשנת  .2
 מיליו� �80ח ועוד כ" מיליו� ש�220בתקציב המקורי תוספת למענק האיזו� בס) כ תקצב 2008בשנת 

ובס) הכול , ח אושרו לאחר אישור התקציב כתוספת לתקציב מענק האיזו� בידי ועדת הכספי�"ש
 תקצב משרד האוצר בתקציב 2009בשנת . ח" מיליו� ש�300היה סכו� התוספת למענק האיזו� כ

 413ח וקיבל את אישורה של ועדת הכספי� לעוד תוספת של "ליו� ש מי�90המקורי תוספת של כ
הסכו� הכולל של . ח" מיליו� ש�500ובס) הכול היה סכו� התוספת למענק האיזו� כ, ח"מיליו� ש

משרד האוצר תקצב את כל התוספות ברמת . ח" מיליו� ש900 היה 2007�2009התוספות לשני� 
בתקנות שונות וא* שחלק� תוקצבו בתקציב המקורי א* שתוספות אלה תוקצבו . תקנות תקציב

 . במהות� ה� חלק ממענק כללי לאיזו�, וחלק� בשינויי התקציב

שיפוי "המכונה במשרד , התוספת האחת: בהקצאת התוספות הבחי� משרד הפני� בי� שני סוגי�
התאמות רשויות מקומיות שמענק האיזו� שלה� הוקט� במסגרת ה" לפצות"נועדה לדבריו , "קיצו&

�מענק חד"המכונה לעתי� , את התוספת השנייה. כדי להגיע לשיעור מימוש אחיד של מענק המודל
 . כלכלי�חילק משרד הפני� לרשויות המדורגות במקו� נמו) בדירוג החברתי, "פעמי

 טבלת סכומי �להל� ) (ח"באלפי ש (2007�2009להל� ריכוז הנתוני� על סכומי התוספות לשני� 
 ): התוספות

 ‰�˜˙
˙È·Èˆ˜˙ 

 ÍÒ
 ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ÂÙÒÂ˙Ï ‰Ê ÁÂ„· ÈÂ�ÈÎ‰ ‰�˘‰ 

 2007 ")שיפוי קיצו�"לפי נוסחת (תוספת  97,000 18010172

העלאת הס	 המזערי של שיעור המימוש של " (תוספת א" 150,000 18010101
 )%74.5%הרשויות ל

 ")שיפוי קיצו�"לפי נוסחת " (תוספת ב" 149,000 18010172

2008 

 )*לפי נוסחת המעבר" (תוספת ג" 175,000 18010143

 ") מענק חד פעמי"ו" שיפוי קיצו�"לפי נוסחאות " (תוספת ד" 329,000 18010172

2009 

¯Â˜Ó‰:6.1.10, ה" מערכת המרכב . 

כספי� המוקצי� לאותה המטרה ולפי אות� הקריטריוני� אמורי� להיות , לפי הסברי משרד האוצר *
שהוקצתה לפי (משרד האוצר לא תקצב את תוספת ג , למרות זאת.  תקציביתמתוקצבי� באותה תקנה

משרד הפני� . אלא בתקנה נפרדת) תקנת מענק האיזו�(בתקנה הגדולה ) נוסחת המעבר למענק האיזו�
נשע� על הפרדה תקציבית זו כשלא החשיב את כספי תוספת ג כחלק ממענק האיזו� לצור/ החישוב של 

שיעור המימוש שמציג משרד הפני� , כלומר. דל בקרב הרשויות המקומיותשיעור מימוש מענק המו
 . נמו/ ממה שהוא באמת

 הוקצו בהתא� להמלצות 2007�2009משרד מבקר המדינה בדק א� התוספות למענק האיזו� בשני� 
 . ועדת גדיש

רי� ח האמו" מיליו� ש900ח מתו) " מיליו� ש575 הקצה משרד הפני� 2007�2009נמצא כי בשני� 
לעיל שלא לפי נוסחת המעבר אלא לפי נוסחאות פנימיות שקבע ולמעשה לא פעל לפי המלצות 

 . שאומצו בידי הממשלה, ועדת גדיש

שכ� אג* , כי ההקצאה בדר) זו נעשתה על דעתו של אג* התקציבי� שבמשרד האוצר, עוד נמצא
, )התקנה הגדולה(� התקציבי� תקצב בדר) כלל את מענק האיזו� המקורי בתקנת מענק האיזו

ואילו את התוספות תקצב בדר) כלל בתקנות אחרות להקצאה לפי , להקצאה לפי נוסחת המעבר
 : כמפורט להל�, נוסחאות אחרות
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 תקצב משרד האוצר את התוספות למענק האיזו� שבתקציב המקורי בתקנת 2007�2009בשני� 
ומשרד הפני� , � לייעוד הכספי�א* על פי שכאמור ייעוד התקנה לא התאי, המענקי� המיוחדי�

 . חילק את הכספי� לפי נוסחה השונה מנוסחת המעבר

לעומת . שינויי� בתכנית תקציב טעוני� אישורה של ועדת הכספי� או מת� הודעה לה, כאמור לעיל
 . שינויי� בתקנת תקציב אינ� מחייבי� א* מת� הודעה לוועדה, זאת

ישורה של ועדת הכספי� להעביר סכומי� מסעי*  קיבל משרד האוצר את א2008�2009בשני� 
לש� הוספת הסכומי� למענק האיזו� , 18הרזרבה הכללית בתקציב המדינה לתכנית בסעי* התקציב 

לאחר שקיבל משרד האוצר את אישור ועדת הכספי� להעברת הכספי� לסעי* . לרשויות המקומיות
לתקנה תקציבית שונה מהתקנה הוא העביר את הכספי� , האמור לש� הקצאת� למענק האיזו�

לא היה עליו להביא שינויי� אלה לאישור ועדת , ומאחר שמדובר בהעברה מתקנה לתקנה, הגדולה
 . הכספי� או לידיעתה

דבר זה אפשר למשרד האוצר ולמשרד הפני� לשנות את אופ� הקצאת כספי מענק האיזו� ולא 
שרד הפני� ולהציג שינוי זה כפעולה להקצות� לפי המלצות ועדת גדיש אלא לפי כללי� שקבע מ

 . תקינה

 ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ¯È„‚È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÈÂ�È˘˘ È„Î ‰�˜˙ Ï˘ ‰Ó¯· ‡ÏÂ ·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰Ó¯· ‰ÏÂ„‚‰ ‰�˜˙· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰

‰˙ÚÈ„È· Â‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡· ÂÈ‰È Ì‰· .ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÒÎ ÏÎ ÈÙÒÎÂ 
 „Á‡ „ÂÚÈÈ ÈÏÚ· Ì‰ ˙È˙Â‰Ó ‰ÏÂ„‚‰ ‰�˜˙·˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ- Ï˘ ÛËÂ˘Â ÈÏÏÎ ÔÂÊÈ‡ 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ,·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙ ‰˙Â‡· ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ·ˆ˜˙Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ . Ï˘· Ì‚
·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰Ó¯· Â¯„‚ÂÈ˘ ÈÂ‡¯ ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙Â ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÌÂÎÒ‰ : ˙‡·‰

‚ ÌÈÓÂÎÒ· ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰�ÂÈÚÏ ÌÈÏÂ„- ‰ÚÈ„ÈÏ Ì‡Â ÔÂÈ„Ï Ì‡ - ‡È‰ 
 ¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙˜˜ÂÁÓ‰ ˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙È�ÂÈÁ

‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ . 

התוספת למענקי " כי 2010משרד האוצר הדגיש לפני משרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 
ת מענקי האיזו� שכ� באותה העת טר� הועברה ממשרד הפני� האיזו� הועברה בשלב ראשו� לתקנ

רק לאחר קבלה ובחינה של הצעת משרד הפני� לחלוקה האחרת הועברה . בקשה לחלוקה אחרת
 ". התוספת לתקנה שונה

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÙÒÎ
˘È„‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ Â˜ÏÂÁÈ ,È¯˜¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ� Â‡ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ�  . Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒÓ ÔÈ‡

 ÌÈÙÒÎ ÂËÈÒÈ˘ ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ ˙Â˘ÚÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó
˙¯Á‡ ‰ÁÒÂ�Ï ˘È„‚ ÁÂ„· ‰Ú·˜�˘ ‰ÁÒÂ�‰ ÈÙ ÏÚ ‰‡ˆ˜‰Ó , ‰�È‡ ‰˘„Á‰ ‰ÁÒÂ�‰ Ì‡ Ì‚

˙È˙Â¯È¯˘ . 

 2010 שעולה מתשובתו ממרס כפי, משרד הפני� אינו מחשיב את התוספות כחלק ממענק האיזו�
מבחי� בי� התוספות החד פעמיות השונות שניתנו לרשויות "שלפיה הוא , למשרד מבקר המדינה

 ".כללי ההקצאה לכל תקנה שוני�. המקומיות לבי� מענק האיזו�
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 ˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÏ ¯È·ÚÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�˘ ÏÎ· ÔÂÊÈ‡‰ ,˙˘ Ô‡ÎÓÂ„Á Ô�È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÙÒÂ-¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ˙ÂÈÓÚÙ . ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ˜�ÚÓ Ì‰ ÂÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰Â ,Í‰ Â�ÈÈ‰ Ì‰ Ì˙Â‰Ó·Â . „¯˘Ó ‰˘ÂÚ˘ ‰„¯Ù‰‰ ˙ÏÂÚÙ
ÌÈ�Ù ıÂˆÈ˜ Â‡ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ÌÈÈ�˘‰ ÔÈ· ÌÈ�Ù‰- È„¯˘Ó

‰Ó ·Î¯ÂÓ‰ ˘„Á ˜�ÚÓ ˙¯ÈˆÈÂ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ·˘ÂÁÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ· ˙ÁÙÂ‰˘ ÌÂÎÒ
)˙ÂÙÒÂ˙‰ .( Ì˙‡ˆ˜‰Â ˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ ÌÂÎÒ‰Ó ‰�˘ È„Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ˙ËÒ‰

 ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÁÒÂ� ÈÙÏ- ˙ÂÓ‡ ÈÂ�È˘ Â‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ˙Â˘„Á ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ 
 ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰-‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ  . 

 

 השגת שיעור מימוש אחיד בתו� תקופת המעבר�אי

בדברי ההסבר . 2009תקופת המעבר ליישו� מלא של נוסחת גדיש הסתיימה בסו* שנת , כאמור
שהתפרסמו באמצע נובמבר אותה שנה באתר , 2009להקצאת מענק האיזו� והתוספת למענק לשנת 

 השלי� משרד הפני� את התאמת שיעורי מימוש 2009בשנת "צוי� כי , האינטרנט של משרד הפני�
 ". במעבר מהקצאה על פי נוסחת סוארי להקצאה על פי נוסחת גדיש, צאההמענק ביחס למודל ההק

�2007לצור) בדיקת מגמת הצמצו� של ההבדלי� בשיעורי המימוש בי� הרשויות המקומיות בשני� 
 :  ביצע משרד מבקר המדינה שתי בדיקות2009

,  המעברבדיקה של מידת ההצלחה בהשגת שיעור מימוש אחיד של מענק המודל בתו� תקופת .1
וככל , סטיית תק� אפס תעיד על מימוש אחיד. על ידי חישוב סטיית התק� של שיעורי המימוש

 . השוויו��שסטיית התק� גדולה יותר כ) גדל אי

 היו 2007�2009הועלה כי שיעורי סטיית התק� בהקצאת מענק האיזו� הכולל את התוספות לשני� 
 : כמתואר להל�

 

¯Â˜Ó‰ :ד הפני� ועובדו במשרד מבקר המדינההנתוני� נלקחו ממשר. 
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,  היא א* גדלה2008ובשנת , נמצא כי בשני� האמורות לא הייתה יציבות בצמצו� סטיית התק�
אמנ� ניכרת מגמה כללית של צמצו� . ומכא� שבאותה שנה גדלו הפערי� בי� שיעורי המימוש

א את משרד הפני� אול� אופ� הקצאת כספי התוספות לא הבי, 2009 לשנת 2007פערי� משנת 
 2009ובתו� שנת , להשגת שוויו� בי� הרשויות המקומיות בהקצאת המשאבי� על פי מענק המודל

שמשמעה פערי� לא קטני� בי� הרשויות המקומיות בשיעורי , עדיי� הייתה סטיית תק� בשיעור ניכר
 . מימוש מענק המודל

תוספות למענק האיזו� על עוד בדק משרד מבקר המדינה את ההשפעה של אופ� הקצאת ה .2
לש� כ) חישב משרד מבקר המדינה את . השגת השוויו� בהחלת כללי ההקצאה לרשויות המקומיות

, ס) הערכי� המוחלטי� של מרחקי השיעורי� של מענקי האיזו� בפועל משיעור המימוש הכולל
שוויו� בהחלת כ) ה, ככל שס) המרחקי� קט� יותר. ללא התוספות וע� התוספות: וזאת בשני מצבי�

א) בעיקר , יוער כי אמנ� יש משמעות לער) המוחלט של המרחקי�. כללי ההקצאה גדול יותר
 .ולשינוי משנה לשנה, להבדל בי� התוצאות בשני המצבי� בכל שנה

 :להל� הצגה גראפית של תוצאות החישוב

 

¯Â˜Ó‰ :הנתוני� נלקחו ממשרד הפני� ועובדו במשרד מבקר המדינה. 

2007השוויו� בכל אחת מהשני� �ביעי� על כ) שהקצאת כספי התוספות הגדילה את איהנתוני� מצ
 עדיי� היו רשויות שקיבלו 2009בסו* שנת . 2008ובייחוד בשנת , לאחר הכללת התוספות, �2009

יותר מהסכו� המגיע לה� על פי שיעור המימוש של מענק המודל ורשויות שקיבלו פחות מהמגיע 
 . לה� על פיו

בהתא� להקצאת מענק האיזו� " למשרד מבקר המדינה כי 2010הפני� מסר בתשובתו ממרס משרד 
ח נמצא " מיליארד ש�2 בס) של כ2009מתקנת מענק האיזו� לרשויות המקומיות שנסתכמה בשנת 

כי שיעורי המימוש של הרשויות המקומיות זהי� ודומי� וכי הושל� ההלי) של התאמת שיעורי 
 ".המימוש

 הסתכ� מענק האיזו� על 2009בשנת ,  חישובי משרד מבקר המדינה ומשרד האוצריצוי� שלפי
 הוא סכו� התקציב המקורי שתוקצב �ח " מיליארד ש�2ולא כ, ח" מיליארד ש�2.5תוספותיו בכ

 . בתקנת מענק האיזו� ואינו כולל את כספי המענק שנוספו במהל) השנה ותוקצבו בתקנות אחרות
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 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÌÎ˙ÒÓ Â�È‡ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ
 ÍÏ‰Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÂÊÈ‡Ï ÈÏÏÎ ˜�ÚÓÎ ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ Ì‚ ÏÏÂÎ ‡Ï‡

‰�˘‰ ,ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÓ ˜ÏÁ ÏÚ ˘ÂÓÈÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ÈÎÂ . ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÙÒÎ ˙‡ ˜ÏÁÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ Ô

˘È„‚ . 

 

 אמות המידה לחלוקת התוספות והשפעת� על שיעורי המימוש של מענק המודל 

 ˙ � ˘2 0 0 הרשות זכאית )  א:   ( היו2007 אמות המידה שנקבעו להקצאת התוספת בשנת :7
 ; כלכלי� ומטה בדירוג החברתי6הרשות מדורגת ברמה )  ב(;   למענק בהתא� לנוסחת גדיש

 ; 2006 מהמענק שקיבלה בשנת �1% קט� ביותר מ2007 האיזו� שקיבלה הרשות בשנת מענק)  ג(

לאחר )  ה(;   �100% לפני קבלת התוספת קט� מ2007שיעור המימוש של מענק המודל בשנת )  ד(
 . �1%קבלת התוספת לא יפחת שיעור הקיצו& מ

 סכו� המענק שקיבלו סכו� המענק שנקבע לרשויות שעומדות באמות מידה אלה הוא ההפרש בי�
 . �2007 מסכו� המענק שקיבלו ב99% ובי� 2006בשנת 

˙È˙¯·Á ‰Ó¯· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÊÁ‰ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó- ˙ÈÏÎÏÎ6 
˘È„‚ ÁÂ„ ÈÙÏ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰Ï˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÓ ıˆÂ˜˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ËÚÓÎ ‰ËÓÂ .

¯ÓÂÏÎ ,˙Á‡ „È· Á˜Ï˘ ‰Ó ,‰ÈÈ�˘‰ „È· ¯ÈÊÁ‰ . 

 העניק משרד הפני� תוספת למענק האיזו� ג� לרשויות מקומיות ששיעור 2007יודגש כי בשנת 
אור , אופקי�( הוא שיעור המימוש הכולל לשנה זו � �86.9%מימוש מענק המודל שלה� היה גדול מ

את התוספת כינה המשרד ). קצרי� ועוד, עמנואל, נתיבות, ירוח�, חצור, בת י�, בית דג�, יהודה
�בעקבות התוספת האמורה היה שיעור המימוש של הרשויות האמורות גדול מ". שיפוי קיצו&"

והדבר האט במידה ניכרת את ההתקרבות אל השגת ,  מסכו� מענק המודל�110% וא* מ100%
  .שוויו� בשיעור המימוש בכלל הרשויות המקומיות בתו� תקופת המעבר

ˆ˜‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜�ÚÓ ÌÂÎÒÓ ÏÂ„‚‰ ÔÂÊÈ‡ ˜�ÚÓ ˙‡
 Û‡ ÂÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó ÔË˜ ˜�ÚÓ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ˜‰·ÂÓ· ˙Ú‚ÂÙ Ï„ÂÓ‰

·Èˆ˜˙‰ ˙Ï·‚Ó· ·˘Á˙‰· .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ È·‚Ï
"ıÂˆÈ˜ ÈÂÙÈ˘ " ˙�˘· ÂÏ·È˜˘ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ‰È‰2007ÌÂÎÒ‰ ÔÈ·Â ˙ÙÒÂ˙‰ ÏÏÂÎ  

 ˙�˘· ÂÏ·È˜˘2006 ˙ÈÒÁÈ ÌˆÓÂˆÓ )Î-1.3%( , ‚¯ÂÁ‰ ˜�ÚÓ Ô‰Ï ˙˙Ï ‰˜„ˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ
Ï„ÂÓ‰ ÈÙÏ ÂÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó Û‡ . 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÂ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÏÁ‰Ï „ÚÂÓ· ÚÈ‚‰Ï È„Î , „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
 ˙�˘· ¯·Î ÌÈ�Ù‰2007¯ÂÚÈ˘˘ ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡ ÏÎÏ Ô˙È�‰ ˜�ÚÓ‰ ıÂˆÈ˜ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï  ˘ÂÓÈÓ 

Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ¯Á‡Ï Ô‰Ï˘ Ï„ÂÓ‰-100% . 

 ˙ � ˘2 0 0  משרד הפני� חילק את תוספת א לרשויות מקומיות כ) שיגיעו לשיעור המימוש :8
. כדי להתקרב לשיעור מימוש אחיד) לפני הקצאת תוספת ב(של מענק המודל ) 74.5%(המזערי 

שיעור המימוש של מענק ,  כאמור.תוספת זו נוספה למענק האיזו� שחושב לפי נוסחת המעבר
 . 86.4% היה 2008המודל הכולל לשנת 
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ח " מיליו� ש149 2008משרד הפני� הקצה לרשויות המקומיות בשנת , ה"לפי נתוני מערכת מרכב
אלה הכללי� שנקבעו להקצאת ). תוספת ב" (שיפוי קיצו&"מתקנת המענקי� המיוחדי� והגדיר� 

קט� , כולל תוספת א, 2008רשויות שמענק האיזו� שלה� לשנת זכאיות לתוספת )  א:   (תוספת ב
 בדירוג 1�3רשויות מקומיות המדורגות ברמה )  ב(;    כולל התוספת2007ממענק האיזו� לשנת 

 ובי� המענק שה� זכאיות לו 2007כלכלי יקבלו את מלוא ההפרש בי� המענק שקיבלו לשנת �החברתי
למעט עיריות ( מההפרש האמור 90% ומעלה יקבלו 4ברמה רשויות המדורגות )  ג(;   2008לשנת 

הסכו� שייוותר לאחר )  ד(;   ) בלבד מההפרש50%באר שבע ובת י� שיקבלו מענק ששיעורו 
 . ג לעיל� בי� כלל הרשויות המקומיות מסעיפי� ב ו56הקצאה זו יחולק באופ� יחסי

 ˙�˘· Ì‚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2008ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ¯ÈÊÁ‰  ˙‡ ËÚÓÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙
˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰È˜�ÚÓÓ ˙ÁÙÂ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÎ .ÏÚÂÙ· , ÂÏ„‚ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ¯ÚÙ‰

 · ˙ÙÒÂ˙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï) Û¯‚ Â‡¯3ÏÈÚÏ  .( 

נמצא כי משרד הפני� הקצה תוספות למענק האיזו� באופ� שגר� לסטיות של עשרות אחוזי� 
ת אחוזי� בי� הרשויות המקומיות משיעור המימוש הכולל של מענק המודל ולפערי� של עשרו

 . מבחינת שיעור המימוש

להל� כמה דוגמאות לרשויות מקומיות ששיעור המימוש שלה� היה רחוק במידה ניכרת משיעור 
 ):ח"הסכומי� באלפי ש (2008בשנת " שיפוי קיצו&"המימוש הכולל לאחר הקצאת תוספת ה

__________________ 

 . ג לעיל%המענק שחושב לפי סעיפי� ב ו מ4.8%בשיעור של   56 
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Î�ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Â˙� ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÏÚÂÙ· ‰‡ˆ˜‰‰ È�
 ÌÈ�˘Ï2007-2008 Ô‰Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ 

 ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‚˘‰ Í¯ÂˆÏ È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ‰˙˘Ú� ‡Ï ÏÏÂÎ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ÔË˜ ‰È‰
„ÈÁ‡ ˘ÂÓÈÓ . ¯ÂÚÈ˘Ï ˙ÂÚÈ‚Ó ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ˘È Â·˘ ·ˆÓ

‰· ‰Â·‚ ˘ÂÓÈÓÏÏÂÎ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ‰·¯ , ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˙Â¯‡˘� ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Ú· ‰·Â
ÏÏÂÎ‰ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ÍÂÓ� ˘ÂÓÈÓ ¯ÂÚÈ˘ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ˙‰ , È˙Ï· ‰‡ˆ˜‰ ‰˘ÚÓÏ ‡Ë·Ó

˙È�ÂÈÂÂ˘ . 

 ˙‡ˆ˜‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ˘‡¯Ó ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ .ÚÈ˘˘ ÂÏ ¯¯·˙‰˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ˆ˜Ó Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ È¯Â

ÈÏÏÎ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ‰·¯‰· ÌÈ‰Â·‚ , ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡Ï ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
ÍÂÓ� Ô‰Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ˙Âˆ˜‰ÏÂ , ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï Â·¯˜Ï È„Î

ÏÏÂÎ‰ . ÍÎÓ ÒÂ�Ó ÔÈ‡ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ‰‡ˆ˜‰Ï È¯‡ÂÒ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ‰‡ˆ˜‰Ó ¯·ÚÓ·
 ˙ÂÈÂ˘¯˘ È·Èˆ˜˙ ıÂˆÈ˜ Â‚ÙÒÈ Ô‰Ï ÚÈ‚Ó‰Ó ÏÂ„‚‰ ÌÂÎÒ· ÔÂÊÈ‡ ˜�ÚÓ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó

¯˙ÂÈ È˙ÂÚÓ˘Ó . 

 ˙ � ˘2 0 0  עולה כי משרד הפני� 2009מעיו� במסמ) הכללי� להקצאת התוספות לשנת : 9
המענק יוקצה רק לרשויות הזכאיות )  א:   (ח לפי הכללי� שלהל�" מיליו� ש165החליט להקצות 
ממשקל של : כלכלי�יינת� משקל לכל נפש לפי הדירוג החברתי)  ב(;   נוסחת גדישלמענק איזו� לפי 

יינת� משקל לכל )  ג   (10 ברשות המדורגת ברמה 0%ועד , 1 ברשות מקומית המדורגת ברמה 100%
 לנפש ברשות המדורגת ברמה 100%ממשקל של : 57נפש לפי מקומה של הרשות במדד הפריפריאליות

 לשיעורי יינת� משקל מדורג)  ד.   ( במדד זה10 לנפש ברשות המדורגת ברמה 7.5% במדד זה ועד 1
 ג לרשות הגובה יותר � מהמענק המחושב לפי סעיפי� א100%משיעור של : הארנונה הנגבית

 מהמענק המחושב לפי סעיפי� אלה לרשות שאינה גובה 25% מהארנונה ועד שיעור של �50%מ
 . 2009כולל התוספת למענק לא יעלה על מענק המודל לשנת מענק האיזו� )  ה.   (ארנונה כלל

מזה הקצה משרד , ח" מיליו� ש343בפועל תקצב משרד האוצר את תקנת המענקי� המיוחדי� בס) 
מתו) הקצאה זו הגדיר ): תוספת ד(ח על פי הכללי� האמורי� " מיליו� ש329הפני� סכו� של 

נותר ". פעמי�מענק חד "�ח " מיליו� ש�219וכ" שיפוי קיצו&"ח " מיליו� ש�107משרד הפני� כ
כל הסכומי� הוקצו לפי נוסחאות שונות שקבע משרד הפני� ולא . ח" מיליו� ש�3עוד* של יותר מ

 . לפי נוסחת המעבר

 ‰‡ˆ˜‰Ï ÌÈÏÏÎ˘ ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ·Á¯� Û˜È‰· ÌÈÓÂÎÒ Ï˘)˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú" Á‰ÏÚÓÂ ‰�˘· ( ÈÏ· ‰�˘Ï ‰�˘Ó Â�˙˘È

 „ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈÈÂ�È˘‰ Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙ Ï˘ ‰�ÈÁ·- ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙ÏÁ‰· ÔÂÈÂÂ˘ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡Â ˘È„‚ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ . 

 ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ� ÈÙ ÏÚ ‰˜ÂÏÁÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙Ï  , ‰¯·ÂÁÂ ˙È�ÂÈÂÂ˘ ‡È‰˘

‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· ‰¯˘Â‡Â ÔÈ„Î ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ . 

__________________ 

מדד שפותח בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונות� ביטוי למרחק הפיזי של הרשות המקומית   57 
ולמידת הנגישות הפוטנציאלית למחוז , הנחשב מוקד הפעילות הכלכלית במדינה, מגבול מחוז תל אביב

ומקומה של הרשות המקומית ) ת הכנסותיהרמ(פרמטרי� אלו עשויי� להשפיע על מצבה הכספי . זה
" הלב"המדד מסייע למשרדי הממשלה בהקצאת משאבי� לאזורי� מרוחקי� מ. כלכלי%בדירוג החברתי

 . הכלכלי של המדינה
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סוכ� בי� משרד האוצר "כי ,  למשרד מבקר המדינה2010משרד האוצר מסר בתשובתו מפברואר 
ח בהתא� להחלטת שר האוצר "� ש מיליו413ובי� משרד הפני� כי ברירת המחדל להקצאת תוספות 

במידה שמשרד הפני� יציע חלופת הקצאה שתצמצ� "אול� ". תהיה על פי נוסחת מענק האיזו�
בעקבות תקצוב מענקי האיזו� בסכו� הנמו) מסכו� מודל גדיש וכ� (פגיעה ברשויות חלשות 

ט לתקנות תוספת התקציב תוס, ומשרד האוצר יאשרה) התאמות במעבר בי� מודל סוארי לגדיש
 ".ייעודיות שתאפשרנה הקצאה בהתא� לחלופה זו

ואילו סכו� , ח מתוספת ד הוקצו כמפורט לעיל" מיליו� ש165משרד האוצר מסר עוד בתשובתו כי 
הרשויות : ח נוספי� הוקצו לפי נוסחה המתבססת על אמות המידה האלה" מיליו� ש164של 

 וגובות לפחות 1�3כלכלית �גות ברמה חברתיתהזכאיות למענק איזו� מסכו� זה ה� רשויות המדור
, מתו) קבוצה זו.  מהארנונה55% וגובות לפחות 4�6ורשויות המדורגות ברמה ,  מהארנונה40%

 מההפרש בי� מענק האיזו� שקיבלו בשנה הקודמת למענק 70% יקבלו תוספת של 1�3רשויות ברמה 
לעומת .  מהפרש זה40%קבלו תוספת של  י4�6ואילו רשויות ברמה , שה� זכאיות לו בשנה הנוכחית

 . מההפרש האמור60% ונמצאות בפריפריה יקבלו תוספת של 4�6רשויות המדורגות ברמה , זאת

במטרה לצמצ� ככל הנית� את מידת הפגיעה ברשויות "עוד מסר משרד האוצר בתשובתו כי 
תקנה שונה מתקנת הוחלט לתקצב את שיפוי הקיצו& ב, החלשות ומתו) רצו� לתמר& גבית ארנונה

פגיעה בחלופת הקצאת התוספת בהתא� ... מענקי האיזו� ולהקצותו בהתא� לנוסחאות מיוחדות
הייתה מביאה לפגיעה ברשויות , )בניגוד להמלצת גורמי המקצוע במשרד הפני�(לנוסחת האיזו� 

 ".הגדולה יותר על מענק האיזו�) התקציבית(החלשות יותר נוכח הסתמכות� 

, בשל מיעוט המשאבי� מחד" למשרד מבקר המדינה כי 2010מסר בתשובתו ממרס משרד הפני� 
שיפר משרד הפני� מדי שנה את נוסחת ההקצאה , מאיד), ובחינת תוצאות ההקצאה בשנה קודמת

 לצרכיה� המרובי� של � במסגרת המשאבי� המוגבלי� �ושכלל אותה וזאת במטרה לית� מענה 
 ".ה לספק השירותי� לתושביה�הרשויות המקומיות על מנת שתוכלנ

 ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙Â‡ÁÒÂ�· , Ï˘ ÌÂÎÒ‰ È·‚Ï Ô‰165˘ ÔÂÈÏÈÓ " Ï˘ ÌÂÎÒ‰ È·‚Ï Ô‰Â Á

164˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ�·Â ˘È„‚ ˙ÁÒÂ�· ˙ÂÓÈÈ˜ ¯·Î .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ˘È„‚ ˙ÁÒÂ�
ÈÂ˘¯ ‰ÙÈ„ÚÓÈ˙¯·Á ·ˆÓ· ˙Â-Ô˙Â‡ ˙ˆ¯Ó˙Ó ÍÎ·Â ‰�Â�¯‡ ˙Â·Â‚‰ ˙ÂÈÂ˘¯Â ÍÂÓ� ÈÏÎÏÎ . 

כי , 2011שהתקיימה בינואר , שר הפני� מסר בפגישה ע� מבקר המדינה וע� נציגי שני המשרדי�
ומשתמש בה� כמענקי� לרשויות חלשות כדי שיסייעו לה� " השיפוי"משרד הפני� זקוק לכספי 

 .זאת כיוו� שהנוסחה לא נותנת לה� מענה,  נותנתמעבר למה שנוסחת מענק האיזו�

 ˙Â‡Ó Ï˘ ˜˙Ú ÈÓÂÎÒ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ È�ÂÈÏÈÓ" ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ ˙Â˘ÏÁ Ô˙ÂÈ‰ ÔÈ‚· ˜¯Â Í‡ „·Ï· ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰�˘· Á

˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰Ó ÈÏÏÎ ˜�ÚÓ ˙¯·Ú‰ ‰ÈÙÏ˘ ÈÂˆ¯ ÌÈ˜˜Ê�Ï 
˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ÏÈ·˜Ó· ‰˘ÚÈ˙˘ . ¯·Î ‰ÈÈ·‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙Ï„‚‰· ˜�ÚÓ‰ ˙ÈÈ�˙‰

˘È„‚ ˙ÁÒÂ�· ˙‡ˆÓ� . 

 ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ ¯ˆÂÈ ÌÈ�Â˘ ÌÈÏ‰˜ÏÂ ‰�Â˘ Í¯„· ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ ‰ÓÎÏ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÏÂˆÈÙ
‰‡ˆ˜‰· ,˙Â˘¯ ÏÎÏ Ô˙È�‰ ÚÂÈÒ‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÂ„‚ È˘Â˜ ˘È ÔÎ˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰Ó 

Ô‰È�ÈÈÙ‡Ó ¯‡˘·Â Ô‰ÈÎ¯Âˆ· ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂÈÒ‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙�Ï Ì˙ÂÂ˘‰ÏÂ ÌÈ�Â˘‰ . 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂÎÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ Âˆ˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ� ÈÙ ÏÚ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ , ˙ÁÒÂ� Ï˘ ‰‡ÏÓÂ ‰¯È‰Ó ‰ÏÁ‰Ï ÌÈÙ‡Â˘ Ì‰˘ ÍÂ˙

˘È„‚ .· ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ÏÚ È�ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÁÂÓ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ�
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘Â ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ Ú�Ó˙ Ô‰ÈÙÏ ‰‡ˆ˜‰‰Â

˙ÂÏÂ„‚ ÌÈÙÒÎ ˙Â‡ˆ˜‰· .È˙„Â˜� ÏÂÙÈËÏ ˙Â˜˜Ê�‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˘È ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ¯Â·Ò Ì‡ ,
˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ˙ÏÚÙ‰ Ï˘· ˙ÂÁÙÂ˜Ó ˙Â‡ˆÂÈ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Â‡ ,‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· ÚÂÈÒ ˙ÙÒÂ˙ Ô‰Ï ˜È�Ú

ÍÎ Ì˘Ï Ú·˜�˘ ¯˘‰ ˜�ÚÓÓ ,‰ÁÒÂ�‰ È„È ÏÚ Ì¯‚�‰ ˙ÂÂÈÚ‰ Â‰Ó ÔÈÈˆÓ ‡Â‰˘Î , Â‡
„ÚÂÈÓ ˜�ÚÓ ˙¯‚ÒÓ· ÚÂÈÒ ˜È�Ú‰Ï ,‰ÈÂ‡¯ ‰˜Ó�‰ ÍÂ˙ ÏÂÎ‰ . 

ונמצא כי , בסופה של השנה לא הגיע משרד הפני� לשיעור מימוש אחיד של מענק המודל, כאמור
 . ת הפערי� בי� הרשויות המקומיות במימוש מענק המודלתוספת ד למענק האיזו� הגדילה א

 

  בתקנה נפרדת מהתקנה הגדולה2009הקצאת חלק ממענק האיזו� לשנת 

 ולא �ח בתקנה נפרדת " מיליו� ש175 תקצב משרד האוצר תוספת למענק האיזו� בס) 2009בשנת 
 הקצה משרד 2009עד סו* דצמבר ). תוספת ג (58"לפי נוסחת גדיש" לחלוקה �בתקנה הגדולה 
 . ח" מיליו� ש171הפני� מסכו� זה 

 ËÈ¯Ù· ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÙÒÎ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „Á‡ È„ÂÚÈÈ- ·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙· ÈÂˆ¯ ‰˘ÚÓÏÂ -Â�ÓÓ ˜¯ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰ÏÂ  , Ì‡ „ÂÁÈÈ·Â

ÔÂ¯˜ÈÚ Â˙Â‡ Â‡ ‰ÁÒÂ� ‰˙Â‡ ÈÙÏ Âˆ˜Â‰ Ì‰ .˙· ÌÈÙÒÎ‰ ¯ÂÊÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜Ó ˙Â„¯Ù� ˙Â�˜
˙Â˘¯Â ˙Â˘¯ ÏÎÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· . 

התקצוב הנפרד נעשה " למשרד מבקר המדינה כי 2010משרד האוצר מסר בתשובתו מפברואר 
לבקשת משרד הפני� וזאת במטרה להגביר את השקיפות בתקציב ולאפשר הבחנה בי� מענקי האיזו� 

 ".חד פעמית, ב לבי� מענקי האיזו� שניתנו כתוספתהמתוקצבי� בבסיס התקצי

 ÌÈÈÂ�È˘‰ ÔÈ·Â È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ· ‰�Á·‰‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Î¯ÚÓ Ô‰·Â ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ‰ÚÈÙÂÓ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÌÏÏÎ·Â Â·" ·Èˆ˜˙

ÂÚÂˆÈ·Â ‰�È„Ó‰ ."˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,È·Â ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÔÈ· ˙È·Èˆ˜˙ ‰„¯Ù‰ ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙ Ô- „ÂÁÈÈ·Â 
 ÍÎÏ ‰Ú·˜�˘ ‰ÁÒÂ�‰ ÈÙÏ ˙Èˆ˜ÂÓ‰ ˙ÙÒÂ˙‰- ‡Ï‡ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ‰¯È·‚Ó ‰�È‡ 

˙Â˘¯ ÏÎÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ ÏÏÂÎ‰ È˙�˘‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ˙˘Ë˘ËÓ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‰�˘· ‰�˘ È„Ó ˙ÂÙÒÂ˙ ¯È·ÚÓ ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ,„Á ˙ÙÒÂ˙· ¯·Â„Ó ÔÈ‡Â-

˙ÈÓÚÙ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ , ˙ÈË�ÂÂÏ¯ ‰�È‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ˙È˙�˘‰ ˙Â¯È„Ò‰ ˙Ï‡˘
Ô˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡Ï. 

 

__________________ 

וכ/ ג� התוספת ,  לפי נוסחת המעבר ולא לפי נוסחת גדיש2009יוער כי מענק האיזו� חולק ג� בשנת   58 
 .ח" מיליו� ש175של 
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"המענק המותנה "� 2009שינויי� בהקצאת חלק ממענק האיזו� לשנת 
59

 

 :כמפורט להל�, התברר כי משרד האוצר ומשרד הפני� עשו שינויי� נוספי� באופ� חלוקת הכספי�

כי , ל משרד הפני�"בי� במשרד האוצר למנכ הודיע המשנה לממונה על התקצי2009בנובמבר 
הוא , ולאחר קיו� דיו� בהשתתפות שר האוצר ושר הפני�, ל משרד הפני�"בהתא� לבקשתו של מנכ

מתקנת מענק האיזו� , "מענק מותנה"ח שהוגדרו " מיליו� ש�50מאשר למשרד הפני� להעביר כ
 הכספי� לפי נוסחה המבוססת אל תקנה שממנה מוקצי�,  המחולק לפי נוסחת ההקצאה2009לשנת 

 ). שנקבעו במשרד הפני� לתוספת ד(על אמות מידה שהוצגו למשרד האוצר 

 הפחית המשנה לממונה על התקציבי� במשרד האוצר 2009נמצא כי בשבועיי� האחרוני� של שנת 
, העביר� אל תקנת המענקי� המיוחדי�, ח" מיליו� ש�44 ב2009את תקציב מענק האיזו� לשנת 

בכ) המשיכו שני המשרדי� לצמצ� את . ד הפני� חילק� לפי אמות המידה שנקבעו לתוספת דומשר
 . סכו� המענק הכללי לאיזו� המחולק לפי נוסחת המעבר

כמידי שנה הקצה משרד הפני� " למשרד מבקר המדינה כי 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
 בגי� אי עמידת� ביעדי גביית הארנונה את יתרות המענק המותנה שלא הועבר לרשויות המקומיות

 ". שהוגדרו לה� בהחלטת הממשלה והקצה אות� לרשויות המקומיות האחרות

 כי המענק המותנה נכלל בתקנת 2010משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מפברואר 
ה ביעדי ע� קבלת הנתוני� על מידת העמיד, אול� אפשר לשלמו רק בשנה העוקבת, מענקי האיזו�

רשות שעמדה ביעדי הגבייה תקבל את . חלק התקציב שאינו מנוצל מכונה עוד*. הגבייה השנתיי�
יתר כספי המענק ). מחויב בשל העמידה ביעדי הגבייה(ההקצאה שנקבעה לה מהעוד* המחויב 

 . ושר האוצר רשאי להקצותו מחדש, המותנה מוגדרי� עוד* בלתי מחויב

ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜�ÚÓÓ ÌÈÙÒÎ ÌÈ�Ù˙Ó Ì‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘
ÔÂÊÈ‡Ï ÈÏÏÎ ˜�ÚÓÎ Ì˙Âˆ˜‰Ï ËÏÁÂ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÂÊÈ‡‰ , Ì˙Âˆ˜‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‰

˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ . 

גורס כי יש להקצות " למשרד מבקר המדינה כי ג� הוא 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
נוסחת גדיש וכי לרשויות בעלות מאפייני� מיוחדי� יש לרשויות המקומיות את תקציב� בהתא� ל

 �65%בשני� בה� מענקי האיזו� מגיעי� לשיעורי� נמוכי� לכ, יחד ע� זאת. להקצות סכומי� נוספי�
מהסכומי� הנקובי� במודל גדיש חובה על משרד הפני� לסייע באמצעות הסכומי� הניתני� לו 

 ".ובי� ביותרכמענקי� מיוחדי� לרשויות בעלות הצרכי� המר

__________________ 

 קיבלה הממשלה החלטה שעניינה תמרו� ועידוד של הרשויות המקומיות להגדיל את 2005לי ביו  59 
החלטה . וקבעה בה כי קבלת חלק ממענק האיזו� תותנה בהגדלת ההכנסות העצמיות שלה�, הכנסותיה�

בשלוש החלטות אלה ג� קבעה הממשלה כי . 6.1.08 ומיו� 23.9.07זו עודכנה בהחלטות ממשלה מיו� 
פני� יעקוב אחר מאמציה של הרשות המקומית למצות את פוטנציאל חיוב ההכנסה ואת משרד ה

ויעביר את המענק המותנה לרשות לאחר שווידא כי היא עמדה ביעדי החיוב , שיעורי הגבייה בפועל
 מיליו� %300 כ2009היה בשנת " מותנה"ס/ המענק המוגדר . ובשיעורי הגבייה המפורטי� בהחלטות

 .ח"ש
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 ˙�˘Ï ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
2009ÎÏ ÚÈ‚‰ -2˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,Î Ì‰˘-64%ÏÏÂÎ‰ Ï„ÂÓ‰ ˜�ÚÓÓ  . ‰�˘ ‰˙Â‡· ÌÏÂ‡

 Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙Ò�Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡413˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ Á , ‰ÏÚ‰ ¯·„‰Â
ÎÏ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡-84% .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÎ�Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ‡ˆÓ Ì‡

ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈÈÒÏ , ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰ ˙‡ Ì„Â˜ ¯È„‚‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
ÏÏÎ‰ ÍÂ˙Ó ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÈ�ÈÁ·Ó ÔÎ‡ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ . ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰„ÈÓ‰ ˙Ó‡

Á‰ ·ˆÓ‰ ‡È‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ‰ˆ˜Ó ‰ÈÙÏ˘È˙¯·-ÈÏÎÏÎ .
 ‰�Ë˜ ‰ˆÂ·˜ Â‡ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÈÂ˘¯ ‰�ÈÁ·Ó ‰�È‡Â È„ÂÁÈÈ ÔÈÈÙ‡Ó ¯„‚· ‰�È‡ ÂÊ ‰„ÈÓ ˙Ó‡

ÏÏÎ‰ ÍÂ˙Ó . ÌÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂÈÒ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ È·Èˆ˜˙‰ ¯Â˜Ó‰
¯˘‰ ˙·¯Ê¯ Â‡ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ˜�ÚÓ ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰ . 

ÔÂÈÂÂ˘ ˙‚˘‰ ÈÎ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· 
 ÌÈ�˘· ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï Â‡Â·· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó È�Ù· ÏÂ˜È˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ

2007-2009 .‰Ï‡ ˙ÂÙÒÂ˙Ó ÌÈ˜�ÚÓ ˙‡ˆ˜‰Ï ¯˘˜· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰ , ÈÎ ‰È‰ ¯Â¯·
Ú·˜�˘ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰ Ì„˜Ï È„Î Ô‰· ÔÈ‡ . 

˘ ÔÙÂ‡‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙¯È‚ÒÏ ÏÚÙ Â·
ÈÂ˜Ï ‰È‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ . ÍÎ ¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ� ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‡Â‰

‰ÓÂ˘ÈÈ· ˜Â·„ÏÂ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈ�˘‰ ˘˘ ÌÂ˙· ‰‚¯„‰· ÏÈ·Â˙˘ . ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰�˘ ÏÎ·
 ·Â˘ÈÁÂ ¯·ÚÓ‰ ˙ÁÒÂ� Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡Â „ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙‡¯˜Ï Â˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ „Â„ÓÏ

‡‰ ˜�ÚÓÏÚÂÙ· ÔÂÊÈ . 

 ˙ÂÙÒÂ˙‰ È·Èˆ˜˙ ÏÎ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙ ÏÚ Ì˙Âˆ˜‰ÏÂ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙ Ï‡ , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Â„ÓÂÚ ‰„ÂÒÈ· ¯˘‡

˙ÂÈ˙¯·Á ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÔÏÏÎ·Â ¯˙ÂÈ ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘-˙ÂÈÏÎÏÎ . 

באשר להקצאת מענקי האיזו� : "המדינה למשרד מבקר 2010משרד הפני� מסר בתשובתו ממרס 
 שני� להתאמת שיעורי המימוש 6נתנו למשרד , והמעבר מהקצאה על פי נוסחת סוארי לנוסחת גדיש

, המשרד לא היה סבור כי התאמה זו צריכה להיעשות באופ� ליניארי. החדשי� לרשויות המקומיות
ל הרשויות המקומיות ומתו) לכ� ביצע את ההתאמה ברגישות יתר ובשי� לב למצב� הכלכלי ש

 ".דאגה ליכולת� לית� שירותי� מספקי� לתושביה�

 ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ È˙‚¯„‰ ¯·ÚÓ Â˙¯„‚‰ ÌˆÚÓ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯‡�ÈÏ . ¯·ÚÓÏ Ï‚˙Ò‰Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÂ�È˘

˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰Ï .„¯˘Ó ˙ÂÈ�È„Ó „ÚÈ‰ Ï‡ Â˙Â‡ ‰ÏÈ·Â‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ 
Ú·˜�˘ . Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ˘ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ� ‡Ï‡ ‡„È¯‚ È�ÎË „ÚÈ Â�È‡ ‰Ê „ÚÈ

ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÓ Ô‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÎÊÈ ,‰ÚÂ·˜ ‰ÁÒÂ� ÈÙ ÏÚ , ˙ÂÈÂ˘¯ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏÂ
˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂ·˘Á ÏÚ Ô‰Ï ˘Â¯„‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ Û‡Â Ô‰Ï ÚÈ‚Ó‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏ·˜Ó ˙ÂÓÈÂÒÓ˙Â¯Á‡  . 

גורס כי ] משרד הפני�[, יתר על כ�: "עוד מסר משרד הפני� בתשובתו למשרד מבקר המדינה
הקצאת מענקי האיזו� מתו) כלל מענקי המשרד היא זו שתביא ליכולת המתמשכת של הרשויות 

 מענקי �המשרד מבחי� בי� הקצאות המצויות בבסיס התקציב , אשר על כ�. לספק שירותי� אלו
להקצאות חד פעמיות כדוגמת מענקי שיפוי קיצו& שנועדו למת� את הקיצו& הגובר והול) , האיזו�

לאור מדיניות זו הקצה המשרד את מענקי שיפוי . במענקי משרד הפני� ומטבע� הינ� חד פעמיי�
קיצו& בהתא� לקריטריוני� חברתיי� וכלכליי� ובשי� לב למצב� של קבוצות רשויות בעלי 
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לא הקיצוצי� החדי� במענקי האיזו� בשני� האחרונות היה המשרד משיג יעדי� לו. מאפייני� דומי�
 ". השני� שנעשתה בהקצאת מענקי האיזו�6אלו באותה התאמה בת 

 ˙ÁÒÂ� Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ÈÈÏ ·ÈÂÁÓ ÂÓˆÚ ‰‡Â¯ Â�È‡ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙Ó
·Èˆ˜˙ ˙Ï·‚Ó ˙ÓÈÈ˜ „ÂÚ ÏÎ ˘È„‚ .¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÎ ÂÓÎ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „

È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ,Â·Èˆ˜˙· ÌÈˆÂˆÈ˜ ‚ÙÒ ‡Â‰ Ì‚ , Â˙ÂÈ¯Á‡Ó Â˙Â‡ ÌÈ¯ËÂÙ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÏÂ‡
·Èˆ˜˙‰ ˙Ï·‚Ó· ·˘Á˙‰· ˘È„‚ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰· ‰Ó‡˙‰ Úˆ·Ï . 

‰�˘Ï ‰�˘Ó ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙‡ˆ˜‰Ï ‰ÁÒÂ�‰ ˙‡ ‰�È˘ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ; ÏÚ ¯˙È ˘‚„ Ì˘ „¯˘Ó‰
‰ ˜�ÚÓ· ‰ÏÂ„‚ ‰˙ÁÙ‰ ˙ÚÈ�Ó ‰�˘Ó ˙Ó„Â˜ ‰�˘· ‰Ï·È˜˘ ˜�ÚÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â˘¯Ï ÌÏÂ˘Ó

„ÈÁ‡ ˘ÂÓÈÓ ¯ÂÚÈ˘Ï È˙‚¯„‰ ¯·ÚÓ· Í¯ÂˆÏ ÂÈ„ ÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ‰�˘Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÙÒÎ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ·ˆ˜˙È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ÏÂ„‚‰ ‰�˜˙·˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ,ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˜ÏÂÁÓ˘ ÈÙÎ Ì˜ÏÁÈ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ È„Î ,È¯˜ 

˘È„‚ ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ . 

 

 הקצאת מענק האיזו� והתוספות לרשויות שאינ� זכאיות למענק איזו�

על מנת שתוכל לספק , מענק האיזו� נועד לצמצ� את ההפרש בי� הוצאות הרשות להכנסותיה
רשויות שהכנסותיה� גדולות מהוצאותיה� אינ� , מטבע הדברי�. לתושבי� שירותי� ברמה בסיסית

  .זכאיות למענק זה

בשעה שמשרד הפני� קבע את סכו� מענק האיזו� המגיע לכל רשות מקומית לפי נוסחת , כאמור
על פי דברי , בי� היתר קבע. הוא הוסי* כמה אמות מידה על אלה שקבעה ועדת גדיש, המעבר

כי רשויות שאינ� זכאיות למענק על פי המודל יקבלו , 2008ההסבר להקצאת מענק האיזו� לשנת 
 . ח" ש100,000בס) מענק איזו� 

להגדלת מענק האיזו� " שיפוי קיצו&" השתמש משרד הפני� בכספי תוספת 2008נמצא כי בשנת 
 ). ח" ש�100,000נוס* על ה(שנת� לרשויות מקומיות שאינ� זכאיות למענק 

 עולה כי מנהל המינהל לשלטו� מקומי במשרד הפני� 2007�2009מנתוני משרד הפני� לשני� 
,  רשויות מקומיות שלא היו זכאיות לו לפי נוסחת גדיש�49 מ�29 מענק איזו� ל2007העניק בשנת 

הסכומי� באלפי (להל� כמה דוגמאות .  הרשויות שלא היו זכאיות לו�50 מ�29 ל� 2008ובשנת 
 ): ח"ש

· ÌÏÂ˘˘ ˜�ÚÓ‰-2008 
 ˙ÂÙÒÂ˙ ÏÏÂÎ 

")ıÂˆÈ˜ ÈÂÙÈ˘(" 

· ÌÏÂ˘˘ ˜�ÚÓ‰-2008
)˙ÂÙÒÂ˙ ‡ÏÏ( 

· ÌÏÂ˘˘ ˜�ÚÓ‰-2007
)˙ÂÙÒÂ˙ ‡ÏÏ( ˙Â˘¯‰ Ì˘ 

 גזר 0 2,500 5,063

 דרו� השרו� 3,069 2,915 3,060

 יבנה 2,941 100 2,781

 נווה אפרי�%יהוד 1,864 1,771 1,859

 נתניה 1,778 100 1,684

 ראש העי� 2,342 100 2,216
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 �21איזו� ל הוא נת� מענק 2008לפי סקירה על התפתחות מענק האיזו� שכתב משרד הפני� בשנת 
רשויות מקומיות שאינ� זכאיות לכ) כדי שיעמדו באמות המידה לקבלת מענק ממשרדי ממשלה 

 . ובעיקר ממשרד החינו), אחרי�

 ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÓ ÌÈ˜�ÚÓ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˙‡ˆ˜‰· ÏÂ˜È˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÌÈ¯Á‡ .‰Â ÔÂÊÈ‡ ˜�ÚÓ ˙‡ˆ˜‰ ÂÏ ˙ÂÙÒÂ˙

 ·Èˆ˜˙Ó ˜¯ ‡Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˙˙ÂÂÚÓ ‰Ê ˜�ÚÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô�È‡˘ ˙Â˜ÊÁ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
 ˙Â˜Â˜Ê‰ ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ˙Ú‚ÂÙ ‡È‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó È·Èˆ˜˙Ó Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó

‰�È„Ó‰ ˙ÎÈÓ˙Ï È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· . 

 Û˜È‰Ï Ú‚Â�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÌÚ ÂÈ�ÂÈ„· ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‰ Ô�È‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙Â ÔÂÊÈ‡ ˜�ÚÓ ÂÓÏÂ˘È ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ·Âˆ˜˙‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ·Èˆ˜

ÂÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ . 

 למשרד מבקר המדינה כי משרד הפני� הוא שמבצע 2010משרד האוצר מסר בתשובתו מפברואר 
 .ולכ� יש להפנות ביקורת זו כלפיו בלבד, בפועל את ההקצאה של מענקי האיזו�

ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ·¯Ú˙Ó ‡Â‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯
˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈ‡�˙‰Â ‰„ÈÓ‰ ,‰‡ˆ˜‰ ÚÂ�ÓÏ Û‡ ÂÁÂÎ·Â . „¯˘Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙

¯ˆÂ‡‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈ˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ Á˜ÙÏ ‡Â‰
ÂÚ·˜�˘ ‰„ÈÓ‰ ;˘¯Ï ÌÈ·‡˘Ó ‰ˆ˜È ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ˙Ú„‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï ÔÈ‡ Ô�È‡˘ ˙ÂÈÂ

¯·„‰Ó ÌÏÚ˙È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ . 

שאינ� זכאיות למענק השיבו למשרד מבקר המדינה כי מתקיימות בשטח� נסיבות , רשויות מקומיות
ולפיכ) מוצדק להקצות לה� כספי� שלא , המעידות על עיוותי� בהקצאת הכספי� לפי נוסחת גדיש

ריבוי אוכלוסייה צעירה ; )נתניה וטירת כרמל(עלייה קליטת : ואלה הנסיבות שהציגו. לפי נוסחה זו
כלכלית של �קיפוח בייחוס משקלות לפרמטרי� להקצאה לרשויות שהרמה החברתית; )שוה�(

כפר ורדי� והר , שוה�(אוכלוסיית� בינונית וגבוהה וה� מעוטות מקורות הכנסה שלא ממגורי� 
דרו� (קרבה לקו התפר ; )טירת כרמל (כלכלי�והסתייגויות מקביעת הרמה בדירוג החברתי; )אדר

תמרי& שלילי לרשות המגדילה את מקורות הכנסתה ; )אילת(רשויות פריפריאליות ; )השרו�
 ). אשקלו�(

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â˜È„ˆÓ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â·ÈÒ�‰˘ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ Ï·Â˜Ó Ì‡
ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó ,˜�ÚÓ ÌÂÏ˘˙Ï ‰„ÈÓ ˙Ó‡Î Ô˙Â‡ ÚÂ·˜Ï È‡˘¯ ‡Â‰ ,Á˙˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ÏÚ ÏÂ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ˜�ÚÓ ˙�˜˙Ó ˜�ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â˙ÙÏ ˘È˘ ˙È˙„Â˜� ‰ÈÚ·Î Ô¯È„‚‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ
˙È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ˙�˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ¯˘‰ . 

 ‡Â‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰�È‡ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ�˘ ¯Â·Ò ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ì‡
ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ�Â˜È˙ ‰· Úˆ·Ï ÔÈÈ�ÂÚÓ ,˜˜ÂÁÓ‰ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ Â‡ ˙

ÍÎ Ì˘Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ ‰�ÂÓ˙ Â‡ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰¯·„ ˙‡ ¯Ó‡˙Â . ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î ˙‡Ê
‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È ÌÈÈ�ÈÈ�Ú ‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘˘ . „¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÓ¯Â‚˘ ‰„·ÂÚ‰

˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó ˙˜ÂÏÁÏ ‰ÁÒÂ�‰ ˙‡Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰ Ì‰ ÌÈ�Ù‰"Á , ˙Ú· ‰·Â
‰ÏÚÂÙ· ÛÒÎ‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ Ì‚ Ì , ÔÈ·Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ

‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . 
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 פרסו� המידע בדבר חלוקת מענק האיזו� ותוספותיו 

על כ� מחובתו לפרס� . מחזיק את המידע שבידו עבור הציבור, שהוא רשות ציבורית, משרד הפני�
לא כל שכ� לאור העניי� הרב שמעורר מענק האיזו� , בדבר חלוקת מענק האיזו� ותוספותיומידע 

. בהיותו המענק השנתי העיקרי המוקצה לרשויות המקומיות, בציבור ולא רק בקרב ראשי הרשויות
לשקיפות בהקצאת התקציבי� , פרסו� המידע יש בו ג� כדי להביא לקבלת החלטות מושכלות

 . ויונית ויעילהולעידוד הקצאה שו

עליה� ג� , וא� מדובר בנתוני� השוואתיי� לאור) שני�, על המידע המתפרס� להיות מלא וברור
 . אחרת יש לציי� במפורש אילו נתוני� מכיל המידע, להכיל פרמטרי� זהי�

 מפרס� משרד הפני� באתר האינטרנט שלו את סכו� מענק המודל שכל רשות 2005החל משנת 
 בלבד פרס� המשרד ג� את שיעור 2007בשנת . כו� מענק האיזו� ששול� לה בפועלזכאית לו ואת ס

כמו . ואת המענק ששול� בשנה הקודמת, המחושב לפי הנתוני� שפרס�, המימוש של מענק המודל
 .כ� מפרס� המשרד את רשימת הרשויות שאינ� זכאיות למענק איזו�

כיוו� שהוא לא כלל את , היה חסר המידע שפרס� משרד הפני� 2007�2008נמצא כי בשני� 
שיעורי מימוש מענק המודל שהציג המשרד באתר האינטרנט , עקב כ). התוספות למענק האיזו�

המשרד פרס� רשימה חלקית בלבד של הרשויות שאינ� , נוס* על כ).  לא היו נכוני�2007לשנת 
 .זכאיות למענק

Ì‚ ÌÒ¯ÙÏ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·ÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰Ï‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡  : ·Èˆ˜˙
˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ,ÏÚÂÙ· ÌÂÏ˘˙‰ ˜¯ ‡ÏÂ ; ˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰

ÔÂÊÈ‡‰ ;Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙ÂÙÒÂ˙‰ È�ÙÏ Ï„ÂÓ‰ ˜�ÚÓ ˘ÂÓÈÓ È¯ÂÚÈ˘Â . ÌÒ¯ÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ
ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ¯ËÓ¯Ù ÈÙÏ ÌÈ�Â˙� ,ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰ È�· ÂÈ‰È˘ È„Î .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÏÚ

ÌÒ¯ÙÏ „¯˘Ó‰˜�ÚÓÏ ˙ÂÈ‡ÎÊ Ô�È‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˘¯ . 

ובנתוני� , שינה משרד הפני� את דר) פעולתו, 2009באמצע נובמבר , בשלבי הסיו� של הכנת הדוח
 נכללו נתוני� על התשלומי� ששולמו בפועל לרשויות 2009שפרס� באתר האינטרנט שלו לשנת 

א� כי מדובר (פרס� את סכומי התוספות נמצא כי משרד הפני� אמנ� . באותה שנה כולל התוספות
אול� לא פרס� את שיעורי מימוש , 2009לשנת ) בסכומי התשלומי� בפועל ולא בסכומי ההקצאה

ובכ) הקשה מאוד על הציבור להבי� מה שיעור הסכו� שמקבלת כל רשות מתו) סכו� , מענק המודל
 . מענק המודל

 

✯ 

 

ÙÂ‡ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂÊÈ‡‰ È˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ Ô
 ÏÏÎÏ Ï„ÂÓ‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙„Á‡‰ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· Ú�Ó

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . ˙Â„‚Â�Ó ˙ÂÏÂÚÙ È˙˘ Ë˜� ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê-˙Á‡‰  , ‰ÚÈ¯‚
˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈÙÒÎ Ï˘ ;

Â‰ÈÈ�˘‰ ,ÔÂÊÈ‡‰ È˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ Í¯„· ÂÚ¯‚�˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯ÊÁ‰ . 
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 ˜�ÚÓÓ ˜ÏÁ ˙‡ˆ˜‰·˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â Í¯Âˆ‰ ¯·„· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˜ÂÓÈ�
 ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÓÂÎÒ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓÂ ÌÈÚ�Î˘Ó Ì�È‡ ˙Â¯Á‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ÔÂÊÈ‡‰

)˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó"‰�˘· Á (È�Ù ‰ÁÒÂ� ÈÙÏÌ- ÈËÈÏÂÙ‰ ‚¯„ÏÂ ÌÈ„È˜ÙÏ ˙¯˘Ù‡Ó ˙È„¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÂÓ ·¯ ÁÂÎ ¯Â·ˆÏ . 

 ÌÈ˜�ÚÓ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙·ÂÁÂ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï È„Î ‰Ï‡ ÌÈ¯·„· ÔÈ‡
 ÌÈÈ„ÂÚÈÈ)ÏÚÂÙ· ÌÈˆ˜ÂÓ ÔÎ‡˘ (Ô˜ÊÁÏÂ Ô‰· ÍÂÓ˙Ï ˘È ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰ ¯˘‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï , ÔÂ‚Î

˙Â„ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ,ÛËÂÚ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÈÂ˘¯‰‡¯·‰ ÍÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ�‰ ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯Â ‰ÊÚ  .
ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ÈÙÒÎ· ÍÎ Ì˘Ï ˘Ó˙˘‰ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÌÏÂ‡ , ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ Â„ÚÂ� ‡Ï˘

ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ,‰ÎÈÓ˙ ÏÙÎÓ Ú�ÓÈ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚÂ , ‰ÈÈ�˘ ÌÚÙÂ È„ÂÚÈÈ ˜�ÚÓ· ˙Á‡ ÌÚÙ
ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ·Â˘ÈÁ· . 

‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ˙È· ˜„· ÌÈÈ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ·Âˆ˜˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· . ‰�Ë˜‰ ˘È „Á‡ „ˆÓ

 ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ˆ˜ÂÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ Ï˘ ˜ÏÁ‰ Ï˘ ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ˙È˙ËÈ˘
˘È„‚ ˙ÁÒÂ� , Ì˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡˘ ÌÈ˜�ÚÓ Ï˘ ˜ÏÁ· ˙È·˜Ú ‰ÈÈÏÚ ˘È È�˘ „ˆÓÂ

Ó‰ ÍÂ˙· ˙ÂÚ·˜�„¯˘ ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙Â‡·ÂÓ Ô�È‡Â ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Â�˙˘Ó , ˙ÂÈ�Î˙ ËÂÚÈÓ ÔÎÂ
 ˙Â·¯ ·Èˆ˜˙ ˙Â�˜˙· ÌÈÙÒÎ‰ Ï˘ ÌÂˆÚ ¯ÂÊÈÙÂ ·Èˆ˜˙)120-140 ( Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ·Â

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÙ˙˙˘‰Â ÌÈ˜�ÚÓ . „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÈÂ�È˘ Â· ÂÏÏÂÁÈÂ ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ‰¯ÈˆÚÏ Â‡È·È ÌÈ�Ù‰ .Ú‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯·ÚÓ‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ‰„·Â

¯ÂÓ‡‰ „ÚÈ‰ ‚˘Â‰˘ ÈÏ· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˘È„‚ ˙ÁÒÂ� , ‰˘„Á ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ‡È‰ Û‡ ˙·ÈÈÁÓ
‰Ê ‡˘Â�·. 

 

 ניהול מערכת המידע

משרד הפני� מנהל את תקציבי המענקי� לרשויות המקומיות במערכת מורכבת ומסועפת של מספר 
ובצי טיוטה המכילי� נתוני� שאינ� חלק מהקבצי� ה� ק. רב של קובצי מחשב ובה� אלפי נתוני�

ואילו החלק האחר של הקבצי� מכיל נתוני� סופיי� על , סופיי� או מציגי� סימולציות של מצבי�
 . אמות המידה שנקבעו בסופו של דבר ועל הקצאות שנעשו בפועל

יטת ש. נמצא כי קובצי הטיוטה והקבצי� הסופיי� מתויקי� יחד בלי סימו� או הסבר המבדיל ביניה�
עבודה זו פוגעת ביכולת של עובדי משרד הפני� עצמו להתמצא בבסיס הנתוני� לצור) קבלת 

שיטה זו מקשה מאוד לקיי� , כמו כ�. החלטות ופוגעת בהמשכיות העבודה לאחר חילופי עובדי�
  .בקרה וביקורת

Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ,· ˙˜ÒÂÚ‰ ·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È� ˙Î¯ÚÓ „ÂÁÈÈ·Â-250˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯  ,È‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙Â
„ÁÂ ‰¯Â¯·-‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÎÏ ˙ÈÚÓ˘Ó , ‰¯˜· ÌÂÈ˜Â ‰�È˜˙ ‰‡ˆ˜‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î

˙Â˙Â‡� ˙¯Â˜È·Â .Î�Ó ÏÚ"È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ˙Î¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ Ï . ÔÓÒÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÈÙÂÒ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈ�Â˙� ÌÈÏÈÎÓ‰ ÌÈˆ·˜‰ ˙‡ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· . 
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 סיכו�

¯˘‰ ˜�ÚÓ ,·˘ÂÁÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ ‰·¯Ê¯ ˘Ó˘Ó ¯˘‡‰ÁÒÂ� ÈÙÏ  , ÔÂÓÈÓÏ „ÚÂ� ¯˘‡Â
ÌÈÈÂÙˆ È˙Ï· ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰ ÔÂÓÈÓÏÂ ˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù , ‰˘ÚÓÏÂ Â„ÚÈÏ ˘ÓÈ˘ ‡Ï

ÈÏÏÎ ˜�ÚÓ ˘ÓÈ˘ ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÌÈ�˘‰ ÏÎ· ‰ˆ˜Â‰˘ , Â�‰� ÏÚÂÙ·Â
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ËÚÓÎ Â�ÓÓ . ¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙

˜ÂÏ¯ÒÁ· ‰ : ÍÈ¯„Ó ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô�È‡ ÔÎÏÂ ˙ÂÈ˜ÏÁÂ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
˙ÂËÏÁ‰‰ Ï·˜ÓÏ ;˜ÙÒÓ Â�È‡˘ Á¯Â‡· Â˜ÓÂ� Â‡ Â˜ÓÂ� ‡Ï Û‡ ˙Â‡ˆ˜‰‰ . ˙�˜˙Ï ¯˘‡

"ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ "- ˙�˜˙ Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ÏÚÂÙ· ‰˘ÓÈ˘ ‡È‰ "¯˘‰ ˜�ÚÓ ." 

ÚÓ ˙�˜˙· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�Ï Ì‡˙‰· ¯˘‰ ˜�
‰Ï˘ÓÓ‰ . ÈÙÎ Â„ÚÈÏ ˘Ó˘È ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÂÊ ‰�˜˙Ó ˜�ÚÓ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‚ ÂÈÏÚ

Ú·˜�˘ . ˙�˜˙ ˙‡ ÏÈÏÎ ÏË·Ï ÂÈÏÚ ÏÈ·˜Ó·"ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ "‰¯˙ÈÈ˙‰˘ . „¯˘Ó ÏÚ
‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÂÚÈÈÏ ¯˘‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙Ó ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈ�Ù‰ , ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ

‰�ÓÓ ˙ÁÙÂÈ˘ ÛÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ Ì˘Ï ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ ˙�˜˙Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ ˙�˜˙ ·Èˆ˜˙ÓÂ 
¯˙ÂÈ È�ÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰·. 

 ˙˙ÁÙ‰ Ï˘ ‰Ó‚Ó ¯Â¯È·· ˙È‡¯� ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ·
 ˙Ï„‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· ‰ˆÓÂ‡Â ˘È„‚ ÁÂ„· ‰Ú·˜�˘ ‰ÁÒÂ� ÈÙÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰

Ú·Â˜˘ ‰ÁÒÂ� ÈÙÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ) Ï˘ Ì˜ÏÁ ˙Ï„‚‰
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰Â ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓÏ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ( ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ Â‡) ˙Ï„‚‰

¯˘‰ ˜�ÚÓ Ï˘ Â˜ÏÁ .(‰¯ÓÂÁ· ÂÊ ‰Ó‚Ó ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 

 ˜ÏÁ ˙‡ˆ˜‰·˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â Í¯Âˆ‰ ¯·„· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˜ÂÓÈ�
‡‰ ˜�ÚÓÓ Û˜È‰· ÌÈÓÂÎÒ ˙‡ˆ˜‰ ‰˘ÚÓÏÂ ÌÈÚ�Î˘Ó Ì�È‡ ˙Â¯Á‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ÔÂÊÈ

 ·Á¯�)˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó"‰�˘· Á (ÌÈ�Ù ‰ÁÒÂ� ÈÙÏ- ‚¯„ÏÂ ÌÈ„È˜ÙÏ ˙¯˘Ù‡Ó ˙È„¯˘Ó
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÂÓ ·¯ ÁÂÎ ¯Â·ˆÏ ÈËÈÏÂÙ‰ . 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰�È„Ó‰ ˙�˙Â�˘ ÌÈ·Èˆ˜˙· ˙È·˜Ú‰Â ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰˙ÁÙ‰‰ ÁÎÂ�Ï , ÏÚ
¯˘Ó ˙ÁÒÂ� ÈÙÏ ˜ÏÂÁÓ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˜�ÚÓ Ï˘ Â˜ÏÁ Ï„‚È˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „

 ·Èˆ˜˙ ÛÈÚÒ· ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â¯·Ú‰‰ ÍÂ˙Ó ˘È„‚18 ÌÈ˜�ÚÓÏ Â�ÓÓ ÌÈÙÒÎ ˙ËÒ‰Ó Ú�ÓÈ‰ÏÂ 
ÌÈ¯Á‡ , ÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ‰˘ÚÈ˙ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰ÎÈÓ˙‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .˘ ÌÂˆÚ‰ ¯ÂÊÈÙ‰ Û‡ ˙Â·¯ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â�˜˙· ÌÈÙÒÎ‰ Ï)120-140 (
 ·ÈÈÁÓ ÂÓˆÚÏ˘Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÙ˙˙˘‰Â ÌÈ˜�ÚÓ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ·Â
 Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ·Âˆ˜˙Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙È· ˜„· ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙‡

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ·Èˆ˜˙. 

 


