
 רשויות מקומיות, שלטון מרכזי
 ומה שביניהם: איפה הכסף?

 ערן יוגב
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הקדמה

עם חילופי השלטון בישראל, מגפת הקורונה והמשך מגמת העלייה במחירי 
הדירות, השיח אודות השלטון המקומי עולה חדשות לבקרים על סדר היום 
מקומי  שלטון  ליחסי  הקשור  בכל  שינוי  של  ניצנים  לזהות  וניתן  הציבורי, 
ושלטון מרכזי. קולות מהשטח, הן של ראשי ערים הן של בכירים במשרד 

הפנים, קוראים לביזור סמכויות השלטון המרכזי לשלטון המקומי.

הקשור  בכל  המרכזי  בשלטון  רבה  במידה  תלוי  המקומי  השלטון  כיום, 
ההוצאה  ומבחינת  ההכנסה  מבחינת  הכספיים,  ענייניו  את  לנהל  ליכולתו 
בטווח  ארנונה  לגבות  מחויבת  כאחד. מבחינת ההכנסה, הרשות המקומית 
הרשות  מכך,  יתרה  והאוצר.  הפנים  במשרדי  הנקבע  יחסית,  צר  תעריפים 
המקומית חייבת לתת הנחות בארנונה למגורים לקבוצות אוכלוסייה שונות, 
כגון  ציבור,  למבני  בארנונה  פטורים  וכן  בחוק,  שנקבעו  קריטריונים  פי  על 
וקופות חולים. במקביל, הממשלה מעבירה כספים לחלק  משרדי ממשלה 
מן הרשויות בצורה של מענק איזון ומענק הבירה )המיועד לעיריית ירושלים 

בלבד(, לפי קריטריונים שנקבעו במשרדי הממשלה.

שיטת   - הממשלה  במשרדי  משמעותית  בצורה  מותנה  ההוצאה  צד  גם 
חלוקת  על  מהותית  משפיעה  וברווחה  בחינוך  )מאצ'ינג(  התואם  המימון 
מממנות  הממשלה  שהעברות  כך  המקומיות,  לרשויות  המדינה  משאבי 
העברות  אותן  המקומיות.  הרשויות  של  השוטפות  ההוצאות  מסך  כ-40% 
מותנות בהקצאת משאבים מצד הרשויות המקומיות למטרות שאינן בהכרח 

משקפות את העדפותיהן של הרשויות.

האוכלוסייה  למגזרי  בהתאם  הרשויות  של  התקציביים  הנתונים  בחינת 
בכל  המרכזי  והשלטון  המרכזי  השלטון  ביחסי  שוני  יש  כי  מעלה  השונים 
מגזר. בעוד המגזר היהודי שאינו חרדי )גם בערים מעורבות( מייצר הכנסה 
עצמית גבוהה יותר באמצעות גביית ארנונה ומתן שירותים, רשויות חרדיות 
וערביות מסתמכות על המדינה בצורה נרחבת למדי בכל הקשור להכנסתן 

וליכולתן לספק שירותים לתושביהן.

הקשר בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בישראל מבחינה תקציבית הוא 
נושא סבוך ומעורפל. פרט לתקציבים העוברים ממשרדי הממשלה, הרשות 
הן  להכנסותיה,  הקשור  בכל  המדינה  של  רגולטוריות  מהחלטות  מושפעת 
מבחינת חקיקה הן מבחינות אחרות, כמו למשל תיחום גאוגרפי של אזורי 

תעשייה.

מטרת פרק זה היא לשפוך אור על נושאים אלו, מתוך רצון לקדם מדיניות 
מבוססת נתונים, שקופה ובת קיימא.
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  העברות ממשלה     ארנונה מגורים        ארנונה עסקית     הכנסות עצמיות שונות )חינוך, רווחה, שירותים שונים(

כל הרשויות ב-2019, במיליארדי שקלים וכשיעור מסך ההכנסה
 מקור ההכנסה הגדול 

 ביותר של הרשויות 
 המקומיות הוא 

העברות הממשלה 

פילוח הכנסת הרשויות המקומיות 
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57%

20%

12%

11%

33

  העברות ממשלה     ארנונה מגורים         ארנונה עסקית      הכנסות עצמיות שונות )חינוך, רווחה, שירותים שונים(

* לאור מאפיינים רשויות יהודיות חרדיות
תקציביים ייחודיים, 

ירושלים תוצג בחתך נפרד.

** סוג היישוב נקבע על 
פי דת רוב התושבים, 

ויישובים חרדים מוגדרים 
לפי אחוז הצבעה 

למפלגות חרדיות. רשות 
מעורבת היא רשות 
יהודית שבה שיעור 

התושבים שאינם יהודים 
עולה על 10%.

ירושלים

32% 39%

14%15%

רשויות לא יהודיותרשויות מעורבות

76%

12%4%

8%

רשויות יהודיות לא חרדיות

פילוח הכנסת הרשויות המקומיות 

21%

22%
38%

19%



רשויות מקומיות, שלטון מרכזי ומה שביניהם: איפה הכסף
2

4

//2
חינוך ורווחה תחילה

משרד החינוך ומשרד הרווחה אחראים לכ-81% 
מהעברות הממשלה לרשות המקומית, ומענקים 

שונים מהווים את יתרת הסכום.

משרד החינוך ומשרד הרווחה עובדים בשיטת 
המימון התואם )מאצ'ינג(. עבור כל שקל שהרשות 

המקומית מתקצבת בתחומים הללו, המדינה 
תתקצב בערך שלושה שקלים.

חשוב לציין כי בתחום החינוך שיטת המימון 
 התואם מתייחסת להוצאות מוניציפליות, 

כדוגמת הוצאות אבטחה והיסעים, ולא לשעות 
 ההוראה עצמן, שאינן מהוות חלק מתקציב 

הרשות המקומית.

פילוח העברות הממשלה לרשויות המקומיות, 2019

 מענקים לכיסוי 
 גירעון מצטבר

0.5%
 מענק מיוחד

5%

 משרד החינוך
59% 

 משרד הרווחה
22% 

 מענק כללי 
 )מענק איזון(

14%
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//3
 יישובים חזקים גובים 
יותר ארנונה למגורים

גביית הארנונה למגורים לנפש מושפעת במידה 
רבה מערך המדד החברתי-כלכלי שמאפיין את 

היישוב, והיא אינה מושפעת בצורה משמעותית 
מגודל היישוב והמגזר אליו משתייכים תושביו.

 טיב הקשר בין המשתנים נבדק ברגרסיה, 
והתוצאות מעידות על כך שערך המדד 

 החברתי-כלכלי הוא משתנה מובהק, בעוד 
 שאר המשתנים שנבדקו )כגון מגזר וגודל 

רשות( אינם מובהקים סטטיסטית.

 על ציר ה-X מופיע ערך המדד החברתי-
כלכלי, שמודדת הלמ"ס תוך התחשבות במאפיינים 

האלה: הרכב דמוגרפי )לפי דת(, השכלה וחינוך, 
רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. ערך המדד הוא 
רציף, והחלוקה לאשכולות חברתיים–כלכליים 

מתבצעת על בסיס ניתוח אשכולות, כשערך מדד 
גבוה יותר משמעו אשכול גבוה יותר ויישוב "חזק" 

יותר )אתר הלמ"ס(.

הכנסות הרשות מארנונה למגורים לנפש לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2018

* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות.

** קווי המגמה הצבעוניים 
מייצגים את המגמה לכל מגזר, 

בעוד הקו האפור המקווקו 
מייצג את המגמה בכלל 

הרשויות המקומיות.

 *** רשויות יהודיות 
 לא-חרדיות כוללות 

רשויות מעורבות.

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי
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//4
 יישובים חלשים נוטים 

 להעניק יותר הנחות 
 בארנונה לעומת 

יישובים חזקים

מתוקף חוק, הרשות מחויבת להעניק הנחות 
מסוימות לתושבים העומדים בקריטריונים 

 שהחוק קובע, כמו למשל לנכי צה"ל 
ולמשפחות שכולות. 

נוסף להנחות המחייבות, החוק כולל קריטריונים 
נוספים להנחות בארנונה למגורים, שאותם 

הרשות המקומית יכולה לממש לפי ראות עיניה, 
כמו למשל הנחה בהתאם למבחני הכנסה. 

הרשות לא יכולה לקבוע לעצמה קריטריונים 
נוספים להנחות בארנונה פרט למצוין בחוק.

גם לאחר בקרה על משתנים נוספים, כמו מגזר 
ומספר תושבים, ערך המדד החברתי-כלכלי 

הוא בעל קשר משמעותי לסך ההנחות מארנונה 
ברשות המקומית.

הנחות בארנונה למגורים לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2018
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* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות.

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי
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* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות.

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי

//5
 רשויות יהודיות שאינן 
חרדיות מכניסות יותר 

מארנונה עסקית לעומת 
 רשויות חרדיות ורשויות 

לא יהודיות

הארנונה העסקית מהווה כ-35% מההכנסות 
 העצמיות של הרשויות המקומיות. נוכח 

 העובדה שהשירותים שהרשות מעניקה לעסקים 
 מצומצמים למדי, מדובר בהכנסה משמעותית 

 ללא הוצאות נלוות לצידה, היכולה לשמש 
למימון הוצאות אחרות של הרשות. 

לגודל האוכלוסייה ולערך המדד החברתי-כלכלי 
 קשר חזק לסך הארנונה העסקית שהרשות 
 מכניסה לנפש, כך שרשויות גדולות וחזקות 

 מכניסות יותר ארנונה עסקית מרשויות 
קטנות וחלשות.

גביית ארנונה עסקית לנפש לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2018
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 היישובים החזקים 

 מעניקים לתושביהם 
יותר שירותים מקומיים

השירותים המקומיים שאותם מספקת הרשות 
המקומית לתושביה כוללים שירותי תברואה, 

תכנון ובנייה, אבטחה וכיוצא באלה. מהשירותים 
 המקומיים נהנים כל תושבי הרשות, ולא 

 אוכלוסיית מטרה ספציפית )כגון מטופלי 
רווחה או תלמידים(.

 את השירותים המקומיים מממנת הרשות, 
ובמידה מסוימת הממשלה מסייעת למימון 

 ההוצאה בחלק מהיישובים באמצעות 
מענקי האיזון.

 מלבד המדד החברתי-כלכלי, מגזר הרשות 
 משפיע על הוצאת הרשות על שירותים 

 מקומיים, כשרשויות יהודיות שאינן 
 חרדיות מספקות יותר שירותים 

מרשויות שאינן יהודיות.

הוצאה על שירותים מקומיים לנפש לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2018

* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות.
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//7
יישובים קטנים ויישובים 

בהם גביית הארנונה גבוהה 
נוטים להוצאה גבוהה יותר 

לנפש, מגזר יהודי מוציא 
יותר ממגזר שאינו יהודי

סך ההוצאה לנפש כולל הוצאה על שירותים 
 ממלכתיים בתוספת ההוצאה על שירותים 

 מקומיים. את השירותים הממלכתיים, הכוללים 
את תחומי החינוך, התרבות והרווחה, מספקת 

הרשות המקומית, והם ממומנים על ידי הרשות 
המקומית והמדינה.

להכנסות הרשות המקומית מארנונה עסקית 
 ומארנונה למגורים השפעה גדולה על ההוצאה 

 לנפש. הרשות נוטה להוציא סכום גבוה יותר 
 עבור השירותים לתושב מהסכום אותו היא 

גובה בארנונה.

ברשויות גדולות וברשויות המשתייכות למגזר 
החרדי והערבי סך ההוצאה נמוך יותר לעומת 
 רשויות קטנות ורשויות יהודיות לא חרדיות. 
 כמו כן, רשויות עם ערך מדד חברתי-כלכלי 

גבוה נוטות להוצאה נמוכה יותר לנפש.

סך ההוצאה לנפש לפי גודל האוכלוסייה, 2018

* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות.

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי
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 הן המדינה הן הרשות 

המקומית מוציאות יותר 
 לתלמיד ברשות חזקה 
לעומת ברשות חלשה

להבדיל משירותים מקומיים, להוצאות החינוך 
אוכלוסיית יעד ברורה — תלמידים. 

שיטת המימון התואם הקיימת בחינוך עלולה 
 ליצור "מלכודת עוני" לרשויות חלשות, מפני 

 שהן מתקשות לממן את חלקן במאצ'ינג. 
 בכך נוצר מצב שברשות חלשה גם ההוצאה 

 של הרשות וגם ההוצאה של המדינה על 
חינוך נמוכות.

חרף העובדה שהעברות המדינה לנפש גבוהות 
 יותר לרשויות חלשות, ניתן לראות כי עבור 

העברות לתלמיד הקשר הוא הפוך.

הוצאות מוניציפליות לחינוך לתלמיד לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2019

* ירושלים מיוצגת בתור 
משולש גדול יותר משאר 

הנקודות.

** משרד החינוך לא מחזיק 
בנתונים על אודות הסכום 
העובר במסגרת המאצ'ינג 

מהמדינה לרשות המקומית. 
הנתונים בתרשים מציגים את 

סך הסכום העובר מהמשרד 
לרשות המקומית.

*** הגדרנו תלמיד כתושב 
מתחת לגיל 18, המשתייך 
למוסד חינוכי ברשות, הן 

בבתי הספר הן בגני הילדים, 
בהתאם לדוח הרשויות 
המקומיות של הלמ"ס.
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הוצאת הממשלה על חינוך

הוצאת הרשות על חינוך

סך ההוצאה על חינוך
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* ירושלים מיוצגת בתור 
משולש גדול יותר משאר 

הנקודות.

** משרד הרווחה לא 
מחזיק בנתונים על אודות 

הסכום העובר במסגרת 
המימון התואם מהמדינה 

לרשות המקומית. הנתונים 
בתרשים מציגים את סך 
הסכום העובר מהמשרד 

לרשות המקומית.

*** מטופל רווחה מוגדר 
כבעל תיק מוכר ברשות 

המקומית.

הוצאת רווחה למטופל לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2019
//9

 הן המדינה הן הרשות 
המקומית מוציאות יותר 

למטופל רווחה ברשות 
חזקה לעומת רשות חלשה

בתחום הרווחה קיים מימון תואם, כשעבור כל 
שקל שהרשות מוציאה הממשלה תוציא כשלושה 
שקלים. הוצאת הרשויות החלשות למטופל רווחה 

נמוכה, דבר המרמז על חוסר יכולתן לממן את 
חלקן במאצ'ינג.

אם כן, אף על פי שהמדינה מעבירה יותר עבור 
אזרח ברשות חלשה, ניכר כי עבור מטופלי רווחה 

הקשר הוא הפוך.

הוצאת הממשלה על רווחה
הוצאת הרשות על רווחה
סך ההוצאה על רווחה

הוצאת הממשלה על רווחה
הוצאת הרשות על רווחה
סך ההוצאה על רווחה



רשויות מקומיות, שלטון מרכזי ומה שביניהם: איפה הכסף
12

//10
 רשויות חלשות 

 מקבלות מענק איזון 
 גבוה יותר לנפש 

לעומת רשויות חזקות

תפקידו של מענק האיזון, כפי שנקבע בוועדת 
גדיש, הוא להשלים את ההכנסה העצמית 

של הרשות, וזאת כדי לאפשר עצמאות במתן 
שירותים מקומיים לתושבים.

מענק האיזון מחושב לפי נוסחה המביאה לידי 
ביטוי מאפיינים שונים של הרשות, כגון אשכול 

 חברתי-כלכלי, כמות תושבים, מידת גביית 
הארנונה ברשות וכדומה. חשוב לציין כי המענק 

המופיע בתרשים הוא המענק אותו מקבלת 
הרשות בפועל. מענק המודל, כפי שמחושב 

במשרד הפנים, גבוה יותר.

 עם זאת, השאלה אם מענק האיזון אכן מממש 
את ייעודו ומשלים את הכנסתן העצמית של 

 הרשות עודנה פתוחה ותלויה במידה רבה 
באופן ניסוח השאלה.

התפלגות מענק האיזון לנפש לפי ערך מדד חברתי-כלכלי, 2019

* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות, שכן היא זכאית 
למענק בירה ולא למענק איזון.
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עירייה
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* ירושלים מוצגת כנקודה 
שחורה, הגדולה יותר משאר 

הנקודות, שכן היא זכאית 
למענק בירה ולא למענק איזון.

** הרגרסיה כוללת גם את 
הרשויות שלא מקבלות מענק 

איזון ואת ירושלים שזכאית 
למענק הבירה. גם במדגם 

מצומצם יותר, הכולל רק את 
הרשויות הזכאיות למענק 

איזון, התוצאות דומות.

התפלגות מענק האיזון לנפש לפי ערך מדד חברתי-כלכלי בחתך למגזרים, 2019
//11

 גודל הרשות ומגזרה 
משפיעים בצורה חזקה על 

סך מענק האיזון לנפש

גובה מענק האיזון מושפע באופן משמעותי מערך 
המדד החברתי-כלכלי, ממספר התושבים ברשות 

ומהשתייכות למגזר החרדי. ככל שערך המדד 
החברתי-כלכלי ומספר התושבים ברשות נמוכים 

יותר, ואם היישוב משתייך למגזר החרדי, מענק 
האיזון לנפש יהיה גבוה יותר.

לאחר בקרה על מספר תושבים ועל ערך המדד 
 החברתי-כלכלי, לא נמצאה השפעה מובהקת 

של רשויות לא יהודיות לעומת רשויות יהודיות 
לא-חרדיות. כמו כן, לסוג הרשות )עירייה, מועצה 
מקומית או מועצה אזורית( אין השפעה מובהקת 

על סכום המענק אותו היא תקבל.

כשמוסיפים לבקרה את ירושלים ואת מענק 
הבירה שהיא מקבלת, מקבלים שתוספת המענק 

של ירושלים היא מובהקת. 

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי
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 רשויות קטנות מקבלות מענק איזון גבוה יותר מרשויות גדולות, 12//
גם בקרב מגזרים שונים

* ירושלים מוצגת כנקודה שחורה, הגדולה יותר משאר הנקודות, שכן היא זכאית למענק בירה ולא למענק איזון.

התפלגות מענק האיזון לנפש לפי אוכלוסייה בחתך לסוג הרשות המקומית, 2019
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התפלגות מענק האיזון לנפש לפי אוכלוסייה בחתך למגזרים, 2019
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מועצה מקומית
עירייה
מועצה אזורית

יהודי לא-חרדי
יהודי חרדי
לא יהודי
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2.74 2.99 2.97
2.70

3.05
3.36

3.08 3.24

סך ההנחות מארנונה ומענק האיזון במיליארדי שקלים, ללא ירושלים
//13

סדרי הגודל של מענקי 
 האיזון ומענק הבירה 

 בשנים האחרונות 
 גדולים מסך ההנחות 

והפטורים מארנונה

מענק האיזון ומענק הבירה מפצים בשנים 
האחרונות על הפסדי ההכנסה מארנונה של 

הרשויות )בהסתכלות כוללת על כלל הרשויות 
המקומיות(. עם זאת, סך ההנחות בארנונה כולל 
הנחות גם לרשויות שאינן זכאיות למענק האיזון, 
והממשלה אינה מפצה אותן על אובדן ההכנסה, 

שחלקו כפוי מתוקף החוק.

עם זאת, מענק האיזון נועד להשלים את הכנסתה 
העצמית של הרשות, אך נוסחת המענק אינה 

מפרטת את ההרכב של אותה הכנסה. כיוון 
שסכום ההנחות בארנונה הוא נתון זמין, קונקרטי 

וניתן למדידה, המתאר אובדן הכנסה בפועל, 
בחרנו להשתמש בסכום זה כאומדן לסכום 
השוחק את הכנסתה העצמית של הרשות 

וכנקודת ייחוס לבחינת מענק האיזון.

הנחות מארנונה בירושלים ומענק הבירה במיליארדי שקלים

0.37

0.51 0.46

0.60

0.41

0.72

0.44

0.77

   סך מענק איזון     סך ההנחות בארנונה למגורים

   מענק הבירה     סך ההנחות בארנונה למגורים 

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019


