קווים מנחים לגיבוש ההמלצות06/2020 -
מטרת המסמך הינה לקדם את מדיניות משרד הפנים וליצור סטנדרט אחיד לעבודת הוועדות בבואן
לבחון את הסוגיות השונות בכתבי המנדט שניתנו להן .המסמך איננו מהווה נוסחה אלא פלטפורמה
להסתכלות רחבה ששומרת על שיקול הדעת ועצמאות יו"ר הוועדות וחבריה.

 נתוני רקע לדיונים:
 .1הסכמים בין רשויות מקומיות
ככלל תפעל הוועדה על מנת להגיע לכדי הסכמות בין הרשויות המקומיות.
א .עידוד הגעה להסכם
 לפני קבלת המנדט :על הרשות המבקשת להראות את המהלכים שקידמה אל מול הרשות השנייהעל מנת להגיע להסכם ,עוד בשלב הגשת הבקשה לכניסה למנדט הוועדה .אלו יוכנסו כחלק
מהשיקולים בתיעדוף המטה בבחינת הבקשה .במידה ולא נעשה תהליך סדור ,המטה יכול להציע

-

-

-

גישור בסיוע ממונה המחוז בין הרשויות עוד לפני הכנסתן למנדט הוועדה ,תהליך המוקצב בזמן
סביר שאינו עולה על חודשיים.
אחרי קבלת המנדט ולפני תחילת הדיונים  -בקשה לדחיית מועדי הדיונים על מנת להגיע
להסכמים פנימיים :במידה וראשי הרשויות מבקשים לדחות את דיוני הוועדה בכדי להגיע
להסכמים ביניהם באופן פרטי ,יפנו ראשי הרשויות במכתב החתום על ידי כל הרשויות הרלוונטיות
ליו"ר הוועדה או למטה משרד הפנים בבקשה לדחיית הדיונים .על המטה והוועדה לעבוד בסנכרון
ולעדכן בבקשות אלו .במידה והתשובה חיובית ,יש לנקוב בפני הרשויות בתאריך בו הדיונים
מתחדשים ולפרסמו באתר הוועדה.
במהלך הדיונים  -בקשה להגיע להסכמה תוך כדי הדיונים :במידה ובמהלך הדיון יו"ר הוועדה
סבור כי יש מקום לשיח פנימי בין הרשויות על מנת להגיע להסכמות ,הוא רשאי להפסיק את
הדיונים לפרק זמן סביר ,תוך עדכון המטה ותוכנית העבודה ,יש לנקוב בתאריך בו הדיונים
מתחדשים ולפרסמו באתר הוועדה .עד אליו צריכים לחזור ראשי הרשויות לוועדה ולהציג את
ההסכמות אליהן הגיעו באופן פרטי.
לאחר סגירת הדוח לפני חתימת השר :לאחר שהרשויות קיבלו לעיון את המלצות הוועדה ולפני
חתימת השר עליהן ,ישנה אפשרות לגישור אחרון ביניהן המוקצב בזמן סביר שאינו עולה על
חודשיים ,אשר נעשה אצל ממונה המחוז .ממונה המחוז ימליץ בתום התהליך על מסקנותיו בעמדתו
לדוח ההמלצות שיוגש למנכ"ל  ,כאשר הנושא לא יישוב לדיון נוסף בוועדה.

ב .בחינת ההסכם
הוועדה תתייחס להסכמים בין הרשויות מהסוגים הבאים:
 .aהסכם המקובל על הרשויות ,בין אם הוא נחתם בעת האחרונה או בעבר ,ואינו מגובה
עדיין בצו  -הוועדה תבחן אותו לעומק בהתייחס להיבטים הבאים:
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● היטלי השבחה וחלף השבחה -במידה ושתי רשויות מקומיות מסכמות ביניהן על העברת שטח
מאחת לאחרת ,יש לבדוק האם הרשות המקבלת התחייבה להעביר אחוז מסוים מהיטלי
ההשבחה .מדיניות המשרד היא כי אין לאשר היטלים אלה ,למעט מקרים חריגים .ראו הרחבה
בפרק "היטלי השבחה" ,וכן בפרק "שייכות על קרקע".
● השפעה מרחבית  -הועדה תבחן את השפעת ההסכם בין הרשויות על רשויות מקומיות אחרות
במרחב ,ובחינת הכנסתן להסכם .במידה ומצאה הועדה כי יש מקום להכליל רשויות נוספות
הרי שתפנה למטה המשרד בבקשה להרחיב מנדט.
● הוגנות ההסכם  -הוועדה תשים דגש על הוגנות ההסכם .במידה ומדובר על אזור תעשייה קיים,
יש לשים דגש על צדק חלוקתי ומתן אפשרות אמיתית לכל הרשויות להתפתח מחד ,ומאידך
להתייחס ליזמות ופיתוח על מנת לעודד רשויות להמשיך לפתח תוך לקיחת אחריות על המרחב
האזורי .הוועדה תבחן מה ההמלצה האידאלית לחלוקה ביחס להסכם קיים והאם ישנו שינוי
משמעותי בין ההסכם להמלצה ה"אידאלית".
● אזורי תעשייה ותעסוקה  -בהסכם העוסק באזורים אלו ,יש להתייחס למנגנון הניהול של
המקום .לתת דגש על התייחסות הרשויות להקמת מינהלת משותפת ולאחוז התקורה לניהול
המקום.
 .bהסכם בו לפחות אחת מן הרשויות אינה עומדת מאחוריו ואינו מגובה בצו -
הוועדה אינה מחויבת לבחון אותו .ניתן לציין את דבר חתימתו בדו"ח ההמלצות ,על הוועדה
להכיר הסכמים אלו אך אין להם תוקף מבחינת משרד הפנים ולכן אינם בעלי משקל בהכרעת
הוועדה.
 .cהסכמים קודמים המאושרים בצו שר הפנים:
במידה וקיים הסכם קודם בין הרשויות החתום על ידי שר הפנים ,אך ניתן לוועדה לבחינה
מחודשת ,חובת הוועדה לבחון אותו בקפידה ,אל מול המציאות בפועל .זאת בדגש על השינויים
משמעותיים מאז ועד היום בשטח או ברשויות עצמן ,ולנמק קבלה או אי קבלה של כל אחד
מסעיפיו.
ככלל אכיפת הסכמים אינה חלק מתפקיד הוועדה.

 .2ועדות גבולות קודמות
 הוועדה תעיין ותבחן המלצות קודמות של ועדות בעבר אשר עסקו בנושאים המשולבים במנדטהוועדה ותציין אותן בפרק ייעודי בדו"ח הוועדה .כמו כן ,תתייחס הועדה להחלטת השר האם
לקבל באופן מלא ,חלקי או לדחות את המלצות הוועדה במקרה ואכן התקבלה החלטה שכזו.
-

הוועדה נדרשת לבחון את הנימוקים שצוינו בהמלצות אלו ,ולפרט את הנסיבות שהשתנו
במרוצת הזמן ולאורן פעלה.

רח' קפלן  ,2ירושלים | משרד הפנים ,מינהל הפיתוח | www.moin.gov.il | 02-6701699
2

-

-

הוועדה תתייחס לפיתוח בפועל של שטח שכבר הועבר בעבר ,בדגש על מיצוי מימוש השטח,
התקדמות הבנייה וראייה עתידית .זאת ,גם במידה והשטח אינו בתוך המנדט הנוכחי אך
הועבר בין לאחת הרשויות שבדיון.
הוועדה תתייחס בעבודתה לחלוקת ההכנסות הקיימת מהסכמים או ועדות קודמות ,והאם
החלוקה מתבצעת בפועל.

 .3הרשות היוזמת והמפתחת
באזורים מניבים אשר פותחו על ידי רשויות ספציפיות וביוזמתן ולא התקבלו כ"מתנת טבע" לרשות
עקב מיקומו של הנכס המניב בתחומי הרשות ,תבחן הוועדה את הפרמטרים הבאים.
-

-

-

-

-

-

-

כימות ההשקעה -מהן הפעולות שננקטו על ידי הרשות לקידום ופיתוח האזור המניב ,משאבי
זמן וכסף שהושקעו על ידה .האם הרשות ביצעה צעדים אופרטיביים לעידוד המימוש? הוועדה
תתן ביטוי למידת ההשקעה של הרשות בעת חלוקת ההכנסות /החלטה על העברת האזור.
היחסים בין הרשויות -האם הרשות היוזמת הציעה שיתוף פעולה לרשויות לידה ,האם פעלה
לקידום הסכמות ופיתוח אזורי כולל מעבר לשטחה שלה .במידה ופעלה בהתאם ,הוועדה תתן
לכך משקל בהחלטה.
עוגן עבור הרשות  -עד כמה מהווה המתחם עוגן לפיתוח כולל של הרשות המקומית בתחומה
הוא נמצא כיום? כמו כן עד כמה נהנתה הרשות היוזמת מהכנסות הארנונה ומהיטלי השבחה.
פיתוח השטח והכנסות עתידיות -במידה ומבוקש שטח להעברה בין רשויות הרי שיש לבחון
את כוונות ויכולת הרשות המבקשת לפתח  /לשמר השטח .תבוצע בדיקה של יכולתה בהשוואה
לרשות המפתחת והיוזמת שקידמה את השטח עד כה .הוועדה תבחן תחת איזו רשות השטח
יניב יותר ופוטנציאל חלוקת ההכנסות והפיתוח האזורי יהיה מיטבי יותר.
היתכנות יישומית – למען הסר ספק ,יש לבחון יכולת ביצועית לניהול השטח של כלל הרשויות
הרלוונטיות לתא השטח המדובר – ראה פרק בסיס מוניציפאלי ,סעיף יכולות מימוש ופיתוח.
שלביות  -עקב תהליכי תכנון ארוכים עד למימוש ,רצוי לבחון שלביות בהעברת השטחים
בעזרת שימוש בהתניות /חלוקת הכנסות בכדי לתת לרשות להתאים את הוצאותיה לצפי
ההכנסות.
זיקתה של הרשות  -מה הזיקה של הרשות לשטח ,אלו שירותים היא כיום מספקת הן בשוטף
והן בפיתוח .הוועדה תבחן האם העברת השטח תגרום לירידה ברמת השירותים המסופקים/
פגיעה באכיפה הקיימת? כמו כן מהן העלויות הנובעות מהשירותים המסופקים לעומת
ההכנסות מהמתחם.
ניהול – הוועדה תבחן האם קיימת מינהלת  /חברה עירונית  /גוף מתכנן או מתחזק עבור אזור
התעסוקה ,כמו כן ,ביכולתה של הוועדה להמליץ על תצורה של ניהול מוצעת במידה של חלוקה
הכנסות או העברת האזור המניב.
שיעורי הארנונה -הוועדה תתייחס בהמלצותיה לתעריפי הארנונה במקרים של העברת שטח
בין הרשויות ,והשפעתם על העסקים במקום .בנוסף תבחן הקמת אזור ארנונה או פתרון ייעודי
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אחר לשינויים הצפויים בתשלומי הארנונה של בעלי העסקים בתאום מול משרד הפנים
לסבירות הקידום של בקשה להיתר חריג בארנונה.


בסיס

תכנוני:

 .1נימוקים הנשענים על תכניות
הוועדה תבחן את הבקשה ,בין היתר ,תוך בדיקת מדיניות התכנון המאושרת או בעלת היתכנות
גבוהה לאישור בטוח הקצר על פי חוות דעתה של הוועדה .ברמת תכניות המתאר הארציות,
המחוזיות והמקומיות ,תב"עות ותכניות מיוחדות כגון תכניות מועדפות לדיור (תמ"ל) ותכניות
לתשתיות לאומיות (תת"ל).
הוועדה תתייחס לעקרונות התכנון אך איננה מחויבת אליהם ,יודגש כי הימצאותה של תוכנית
מאושרת איננה מחייבת העברת שטח בין רשויות ,ומהכיוון ההפוך ,ניתן להעביר שטח גם ללא
תוכנית מאושרת או בתהליך.

 .2טופוגרפיה ותוואי שטח
הוועדה הגאוגרפית תתחשב בבחינתה את שינויי הגבולות המבוקשים גם בתוואי השטח הקיים
בתחום הנחקר .הוועדה תוכל לבחון אפשרות להתאמת גבולות השיפוט בהתאם לגבולות טבעיים
ותשתיות כגון :כבישים ,נחלים ,משבצות חקלאיות ,גושים ,חלקות ועוד.
הועדה תשאף לשמור על רצף טריטוריאלי ,תבחן את קירבת השטח לגבולותיה הקיימים של
הרשות ,וזאת אל מול צרכי הפיתוח העתידים שלה ומאפייניה הדמוגרפיים.

 .3תפיסת הקרקע
א .בעלות על קרקע
 ככלל ,הקריטריון של בעלות על הקרקע אינו מהווה שיקול לוועדה הגיאוגרפית בעת בחינה שלתא שטח לחלוקת הכנסות או שינוי גבולות.
 ישנם מקרים חריגים בהם ניתן להתייחס לבעלות על הקרקע: oבמידה ותא השטח המבוקש הינו שטח ללא שיפוט ,שאינו מניב ואין אף שיקול אחר
המנחה או המונע את שיוך הקרקע.
 oבמידה ואין אף שיקול אחר על אותו תא שטח ואין התנגדות מצד הרשות השנייה.
 oבהסבר אחר אשר יתואם עם האגף המקצועי ועם הלשכה המשפטית.
ב .שייכות קודמת (תחום שיפוט קודם)
ככלל מדיניות המשרד היא כי הקרקע אינה שייכת לרשות אלא משאב של מדינת ישראל .לכן,
כאשר מועבר שטח מרשות אחת לאחרת ,אין זה מחייב כי היא "תפוצה" עליו בחלוקת הכנסות או
בהיטלי השבחה .הפיצוי לאנשים המחזיקים בקרקע במידה ויקרה מכח תכניות שונות או הפקעות,
אינו חלק מעבודת הוועדה.
עם זאת ,אין להתעלם מההיסטוריה של הקרקע ועל הוועדה להכיר אותה .יש להתייחס להיסטוריה
של תא השטח ולבחון את יחס הרשות אליו במהלך השנים ,ואת תוכניותיה העתידיות בו.
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במידה והרשות פיתחה את הקרקע והשביחה אותה ,יש לתת על כך את הדעת ולבחון היתכנות
וצורך לחלוקת הכנסות .המשרד מעודד יזמות ופיתוח לצד צמצום פערים ,ועל הוועדה לתת את
הדעת על שני היבטים אלו אשר סותרים לעיתים.

 .4שטחים ללא שיפוט
הוועדות ישאפו לשייך את השטחים חסרי המעמד המוניציפאלי ככל שניתן בשים לב להיבטים
השונים שיפורטו בהמשך ,וזאת על מנת להשלים את הרציפות הטריטוריאלית ברובד השלטון
המקומי ,ובכדי לאפשר לרשויות המקומיות להפעיל את סמכותן החוקית בשטחים אלה.
א.

מנדט הוועדה :יכלול בחינה לכלל הרשויות המקומיות הרלוונטיות בין אם הן ערים ,מועצות
אזוריות או מועצות מקומיות ,תוך דגש על יצירת רצף טריטוריאלי בין תחומה הקיים של הרשות
המקומית לבין השטח נשוא מנדט הוועדה.

ב.

משרדי ממשלה :בניגוד לשטחים הנמצאים בתוך רשות מקומית והיא אחראית עליהם ,על שטח
ללא שיפוט המדינה אחראית ועל כן המלצות הוועדה יגובשו תוך הקפדה יתרה על שמיעת עמדות
משרדי וגופי הממשלה השונים ,אך שמירה על עצמאותה של הוועדה לקבלת החלטות.

ג.

משמעות כלכלית -הוועדה תבחן האם ישנה תועלת כלכלית בתוספת השטחים ללא שיפוט לרשות
המקומית המיועדת לקבל את המתחם ,זאת בהתאם לצו הארנונה או מחלוקת הכנסות .בנוסף,
תבחן הוועדה את העלות המשוערת להחזקת השטח לעומת יכולות הרשות ,ואת יכולתה לבצע
בפועל את הפיקוח הנדרש ברמה המיטבית.

ד.

היתכנות תכנון תכניות חדשות– בהתאם לתכניות הארציות ,המחוזיות והמקומיות ובהתחשב
במקרים ייחודיים ובהחלטות ממשלה.

ה.

שימוש קיים בשטח – במקרה של חקלאות או חריגות בנייה בשטח ללא שיפוט ,על הוועדה לתת
את הדעת למשמעות של שיוך השטח .במידה וישנה בניה או שימוש בשטחים כחקלאיים תפרט
הוועדה נימוקים ייחודים בהתאם ובהתייחס לנסיבות הבנייה שנעשתה.

ו.

מרקם פיזי וטופוגרפי  -צמידות דופן למרקם הקיים ברשויות המקומיות .יש לשייך שטחים ככל
והדבר ייצור רציפות טריטוריאלית ,בדגש על רציפות הנובעת ממאפיינים פיזיים כגון טופוגרפיה
או נחלים וכן מאפיינים אנושיים כגון תשתיות מגורים קיימות.

ז.

זיקה  -הוועדות יפעלו למיפוי מערך הזיקות החלות בין השטחים לבין הרשויות המקומיות הכלולות
בכתב המינוי .כמו כן ,בשים לב לרצונות הרשויות בהקשר לשיוך השטח.

ח.

תחזוקה ושירותים  -ככל ומתקיים שימוש בשטח באופן המצריך מתן שירותים מוניציפליים תפעל
הוועדה לשיוכו לרשות המקומית בהתחשב בזיקה ,ברצון וביכולת שלה לתת שירות.

 4.1שטחים ללא שיפוט במעמד חריג
ישנם מקרים בהם קיימת הצדקה להותרת שטחים מחוץ לתחום שיפוטן של הרשויות המקומיות .עם
זאת ,יש לוודא את תיחום השטח אותו רוצים להשאיר לא משויך ,להגדיר את השטח הרגיש ואת שאר
השטחים לשייך.
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מתקן בעל חשיבות לאומית – בחינת השלכות השייכות בהיבטים תכנוניים ,כלכליים,
ביטחוניים ומוניציפאליים.



שמורות טבע – בחינת שיוך בכפוף להצדקה תכנונית ובהינתן יכולתה של הרשות המקומית
לשמור על המרחב השמור ,בתיאום עם רשות הטבע והגנים.



מרחב ימי.



שטחי הפזורה הבדואית בדרום.



שטחים במערך ההסכמות שבין המדינה לבין גופים המחזיקים בשטח.



שטחי פארק לאומיים  -עלות תחזוקת שטחים אלה ברמה שתאפשר המשך קיומם ברמה זהה
להווה ,ומשכך בהיעדר תקציב ייעודי שיינתן לרשויות המקומיות שיקבלו שטחים אלה לתחום
שיפוטן ,לעתיים מוטב להותירם חסר מעמד מוניציפאלי.

 .5התייחסות למיצוי שטחים קיימים
-

שטחים בקו הכחול -הוועדה תבדוק האם קיימים שטחים פנויים בשטח הרשות הנוכחי.
במידה וכן ,תבחן את הסטטוס התכנוני שלהם ,ואם הרשות מקדמת מימוש שטחים אלו ,ומהם
הצעדים בהם נקטה לצורך כך.

-

שטחים פרטיים -הוועדה תבחן מהו הפוטנציאל או ההתכנות למימושם ,וכמו כן תפרט את
הצעדים שהרשות עשתה לפיתוח שטחים אלו.

-

שטחים שהועברו בעבר -הוועדה תבחן את מיצוי השטחים שהועברו בעבר על ידי ועדות
גאוגרפיות קודמות ,תוך שימת דגש ופירוט סיבות לאי מימוש השטחים למגורים ולתעסוקה,
הוועדה תנמק מדוע בהמלצתה יש צורך בשטח נוסף.

-

התחדשות עירונית -הוועדה תבחן מה מידת הפוטנציאל וההתכנות של התחדשות עירונית הן
למגורים והן לתעסוקה בתוך הקו הכחול הקיים ,ביחס למאפייני היישוב ומיקומו.

 ממשלה וגופים אחרים:
 .1תוכניות והחלטות ממשלה
 .aהחלטות ממשלה
הוועדה תבחן את כלל החלטות הממשלה החלות במרחב הנדון ,תוך התחשבות בהן ובתעדוף דיוניה.
במידה והוועדה פועלת מתוקף החלטת ממשלה עלייה לפעול לאורה ,תוך תיאור כללי של עקרונותיה
כולל המשאבים הכספיים מתוקף החלטה זו אך שמירת האינטרס של משרד הפנים ביישומה.
 .bהסכמי ממשלה עם גופים פרטיים
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הוועדה תכיר את הסכמיה ההיסטוריים של מדינת ישראל עם גופים פרטיים לעניין שינוי גבולות.
במידה ותחליט בהמלצותיה לסתור מי מהם עליה לנמק זאת באופן משכנע.
 .cאזורי עדיפות בחלוקת הכנסות
במקרים של חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה יש לבחון האם העברת שטח לרשות מסוימת יגרור
שינוי בעדיפות הלאומית ,ויביא להגדלת העוגה או הקטנתה בהתייחס להטבות ליזמים ,מימון
מנהלות וכו' .
 .2הסכמי גג  +תמ"ל
הסכם גג הוא הסכם פיתוח שנחתם בין ממשלת ישראל (באמצעות משרד האוצר וכן רמ"י או משרד
הבינוי והשיכון) לבין רשות מקומית ,כאשר במסגרת ההסכם מתחייבת הרשות המקומית להנפיק
היתרי בנייה של יחידות דיור בקצב מוגבר בהתאם לתוכניות מאושרות ובתמורה היא מקבלת מהמדינה
מענקים מסוגים שונים .מטרת הסכמי הגג היא להסיר חסמים ולעודד בניית יחידות דיור למגורים.


במידה ואחת או יותר מהרשויות בכתב המינוי חתומה על הסכם גג ,הוועדה הגיאוגרפית
תחקור זאת בעבודתה מתוך נקודת מבטו של משרד הפנים ,אשר מטרתו הוא קידום הרשות
ופיתוח החוסן שלה.



יש לשים לב להשפעה של מימוש ההסכם על החוסן הכלכלי של הרשות בדגש על איזון ארנונה
למגורים ונכסים מניבים ,הן בשנת היעד למימוש ההסכם והן בתקופת הביניים עד למימוש
ההסכם.



בנוסף ,יש לקחת בחשבון את קצב מימוש ההסכם – בבניית יחידות דיור למגורים ,במימוש
שטחי מסחר ותעסוקה ובביצוע התשתיות הכלולות בהסכם .כמו כן ,לא כל הסכם אכן ימומש
במלואו שכן יש פערים בין מה שהרשות מתחייבת לו בהסכם לבין הביקושים שיכתיבו בפועל
את קצב ושיעור היתרי הבניה שיונפקו .ניתן להעזר במימושים בפועל בעבר ,בהיתרים שניתנו
או בשיווקים שבוצעו באזור הנבחן.



הועדה תבחן ,בסיוע גורמי המקצוע הרלוונטים את המבנה הארגוני הקיים /זה שנקבע בהסכם
הגג ,והאם הוא מספק בכדי לתמוך את גדילת הרשות באופן משמעותית ויכולתה לספק שירות
לתושביה בכל תקופות הזמן עד למימוש מלא של ההסכם.



הוועדה תפעל במתח שבין שמירה על מידת איתנותה הכלכלית של הרשות המקומית
והתושבים הקיימים ובין העובדה כי בניית יחידות דיור מוגדרת כיום כיעד ממשלתי כפי שבא
לידי ביטוי בתוכנית האסטרטגית לדיור  2040שהתקבלה כהחלטת ממשלה.

 .3ייצוג ושמיעת העמדות השונות
א .זימונים לוועדה – חובה על הוועדה לזמן את כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים ,יחידות
הסמך והגופים הסטטוטוריים זאת בהתאם לצ'ק ליסט המופיע בנספח ד' ,על מנת להציג
את עמדתם .יש לפעול ליצירת הזדמנות לגיבוש עמדה לכלל הנוגעים בדבר.
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ב .ביטול או דחיית דיונים – נציגי ממשלה אינם יכולים לדחות או לבטל דיון ,גם אם הדיון
מתבסס על תוכנית אותה מקדם משרדם.

 .4ניתוח עמדות ועצמאות הוועדה
א .נקיטת עמדה -יו"ר וחברי הוועדה ,כמו גם עובדיה ויועציה יפעלו שלא להביע את עמדתם
במדיומים השונים בפומבי עד להגשת המלצות הוועדה ,בדגש על נושאים בתהליכי חקר.
ב .בחינת העמדות  -הוועדה תבחן ותנתח את כלל העמדות טרם תציג את המלצתה למנכ"ל
משרד הפנים ,כמו כן תתייחס בדוח לעמדות ותציג טיעונם לקבלתן או לדחייתן.
ג .עצמאות הוועדה -הוועדה תפעל באופן נקי ושקוף ללא משוא פנים ותגבש את המלצתה
באופן עצמאי ,בלוחות הזמנים שנקבעו בתוכנית העבודה שהוגשה למטה ,ללא שיקולים
זרים.

 משך זמן-
 .1קבלת החלטות
ככלל הו עדה תשתדל ככל שניתן לקבל החלטות לטווח של כעשור ,זאת לשם הענקת יציבות לרשויות,
לשמירה על יציבות שלטונית ומנהל תקין .בעת בחינת סוגיית שינוי גבולות תבחן הוועדה תוכניות
הצפויות להתאשר /מאושרות בפרק זמן זה ,ובעת החלטותיה על חלוקת משאבים תסתמך על נתונים
מותאמים לפרק זמן זה .במקרים בהם יש צפי לשינוי נסיבות משמעותי על הועדה להגדיר בהמלצתה
האם ומתי יש מקום לפתוח מחדש את הנושא לכתב מנדט עתידי ,ומה אמור לפי חוות דעתה לקרות
ממועד ההמלצה ,ועד לקבלת המלצותיה של הועדה החדשה ועיגונן בצו שר.
 .aחלוקת הכנסות
 .iשלביות -על הועדה לבחון האם נדרש להמליץ על חלוקת הכנסות תוך שימוש
באבני דרך עד להתכנסות למתווה הסופי המוצע .מהלך שכזה יתרחש כאשר אין
מדובר בתקבולים חדשים ,אלא בפגיעה מהותית בהכנסותיה של הרשות המחלקת
או לחלופין בחלוקה מוגבלת לתקופה.
 .iiתשלומים חד פעמים -על הועדה לשקול במקרים מסוימים ,האם נדרש ,מעבר
לאחוזי החלוקה המוצעים על ידה ,גם חלוקת הכנסות חד פעמיות המקזזות
תקבולי עבר ובאיזה היקף תוך פירוט העילה למהלך יחסית חריג זה המוצע על
ידה.
 .iiiנוסחת חלוקה -במקרים קיצוניים בהם קיים חוסר וודאות לגביי אחד מהנתונים
כגון צפי איכלוס ,או מועד תחילת חלוקת הכנסות ,ניתן להציע נוסחה אשר תוכל
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להתעדכן באופן עתידי ולא להסתמך על חלוקה על פי אחוזים קבועים .עדכון
הנוסחא יהיה באחריות הוועדות הגאוגרפיות תוך פיקוח של האגף המקצועי.
 .bשינוי גבולות
 .iקבלת החלטות חלקית -הועדה יכולה להכריע במספר סוגיות בכתב המנדט
ולהותיר פתוחות מספר סוגיות אחרות ובכך כביכול לייצר לעצמה שלביות .על
הועדה לשקול את המשמעויות באי מתן המלצה בשלב זה על העברת שטחים.
 .iiמילוי תנאים -המשמעות כי במקרים מסוימים ,בהם נדרש לדעת הועדה קיומם
של תנאים מסוימים בטרם ביצוע העברת שטח או איחוד רשויות ,הרי שעליה
להציג תנאים נדרשים אלו ,כך שהשר יוכל לדרוש מילויים ,בטרם יאשר את מהלך
העברת השטח או איחוד הרשויות.
 .iiiשטחים חקלאיים -הוועדה תבחן את הצורך הממשי של הרשות בקרקע לעומת
פגיעה בשטחים חקלאיים במידה ואלו קיימים ,הן מבחינת תחילת עבודות שלא
לצורך והן בבחינת תשלומי ארנונה מוגדלים .הוועדה בתאום עם מינהל שלטון
מקומי תוכל במקרים מסוימים להמליץ על תמיכה בבקשת הרשות המקבלת את
השטחים לקבל היתר חריג בארנונה לאזור ארנונה מיוחד לשטחים אלו עם
תעריפים זהים לאלו שהיו נהוגים ברשות המעבירה את השטחים .יש לוודא כי
החקלאים יוכלו לעבד את אדמתם גם כשהשטח עובר ,עד לשלב בו יש פיתוח על
הקרקע.
 .ivשלביות  -בהעברת השטחים ניתן לבחון שלביות בהתאם להתקדמות התכנון
ויישום התכניות שבגינן התבקשה העברת השטחים ממועצה לרשות מקומית .כך
שתתקבל החלטה על העברת חלק מהשטחים הנידונים בהתאם לטווח זמן קצר-
בינוני ,כעשור ליישומם.

 .2בחינה עתידית של מצב הרשויות
ככלל ,הוועדה תבחן את מצב הרשויות כפי שהן היום תוך שימת דגש על הטווח הקצר -בינוני עד כ7 -
שנים .הוועדה תיתן לנתונים הקיימים בזמן בו בחנה את הנושא משקל גבוה בקבלת ההחלטה ונתינת
משקל מועט לצפי העתידי.
במידה ומדובר בנושא עתידי הוועדה רשאית להסתייע במודל צופה פני עתיד ,החוזה את מצבן העתידי
של הרשויות בכתב המנדט .המודל יהווה כלי בידי הוועדה לבחון ,באופן המשקלל מידע רב ככל האפשר
תחת הנחות סבירות ,את הצרכים הכלכליים שייווצרו לרשות המבקשת ולרשות המחלקת בעתיד ואת
הפער שיהיה להן אל מול מצבן בהווה ואל מול רשויות השוואה ,אליהן יש לשאוף כסטנדרט סביר.
פירוט מצורף בנספח א' -מודל צופה פני עתיד.
 .3הרחבות מנדט
במידה וכתב המינוי שניתן לוועדה אינו מאפשר לה להשלים את עבודת החקר באופן מיטבי כך
שהמלצותיה יתנו מענה לטווח ארוך ,הוועדה רשאית לבקש ממנכ"ל המשרד להרחיב את המנדט שניתן
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לה במסגרת כתב המינוי בהינתן נימוקים מפורטים ,המסבירים את הצורך בכך .הנימוק מחייב ניתוח
כלכלי ,תכנוני ומוניציפאלי.

 בסיס מוניציפאלי
.1

יכולות תכנון ואישור בנייה בעבר
על הוועדה לבחון מספר פרמטרים ,המבהירים האם הרשות יכולה להתמודד עם אתגרי
בינוי עתידיים ,יודגש כי לא בהכרח יש הלימה בין מה שבוצע בעבר לבין אתגרים עתידיים,
אולם פערים קיצוניים מדי עשויים להצביע על הערכות מופרזות של הרשות או לחילופין
להערכות ממעיטות בכל הנוגע לבנייה שלא למגורים.
.i

נתונים כלליים-

הכוונה לנתונים המעידים על מידת "עצמאותה" התכנונית של הרשות המקומית .בין
היתר ,אלו יכללו מידע האם הרשות בעלת ועדה מקומית לתכנון ובנייה או האם היא חברה
בוועדה מרחבית ,האם הועדה המקומית שלה מוסמכת לדון בתכניות מפורטות ,סטאטוס
תכנית המתאר של הרשות ועוד.
היתרי בנייה והתחלות בנייה למגורים-
.ii
בחינת היקף היתרי הבנייה למגורים בעבר בכדי להבין האם הערכות הרשות לעתיד הן
סבירות .פער מהותי בין ההיתרים שניתנו ב 5-השנים האחרונות לבין הערכות הרשות
לעתיד ,ללא נימוק משכנע יצביע על אי סבירות בהערכות הרשות .נתון התחלות הבנייה
בפועל משלים את היתרי הבנייה ,ולוקח בתוכו גם פרמטר של כמה השוק בונה בפועל.

 .2מידע סוציו-דמוגרפי על הרשות
הוועדה תתייחס בבחינתה למאפיינים הייחודים של כל יישוב ,כמו כן לצרכים הנלווים להם.
הוועדה טרם החלטה על המלצותיה תיקח בחשבון התאמה בין תוכניות עתידות לאופי יישוב
קיים ויכולתו להתמודד עם מאפייני התוכניות ,כמו כן את אופייה ומידת ההשפעה של
אוכלוסייה חדשה שמצטרפת לאוכלוסייה נוכחית .במשקל של האוכלוסייה העתידית משתנה
בין המקרים השונים ,ונתון לשיקול הדעת של הוועדה .הוועדה תבחן את הרשות גם על בסיס
מאפיינה הסוציו דמוגרפיים כפי שמופרטים בנספח ג' .במידה והמידע העולה משמעותי
להחלטה הוועדה תרחיב בנושא בדוח.

 .3המצב הכלכלי של הרשות
פרמטרים שונים המתארים את יכולותיה הכלכליות של הרשות:
א.

הוצאה לתושב -מידע זה מרמז על רמת ההשקעה לה זוכה כל תושב ברשות ,בין אם מהכנסותיה
העצמיות של הרשות ובין אם ממקורות סיוע ממשלתיים.
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ב.

שיעור הכנסות עצמיות מסך ההכנסות -מידע על מידת עצמאותה של הרשות המקומית ,וחשיפתה
לשינויי מדיניות ממשלתית ,העשוייה להתבטא בהפחתת תקציב.

ג.

מ"ר ארנונה שלא למגורים ברשות לאורך השנים -מדד זה יציג את התפתחות שומת הארנונה שלא
למגורים ברשות לאורך מספר שנים ,כשהמטרה לזהות האם חל שינוי מהותי בבסיס החיוב .מוצע
לבחון את הסיווגים המרכזיים שהם משרדים ,שירותים ומסחר; תעשיה ,מלאכה ,מלונאות
ובנקים.

ד.

הנחות ארנונה לתושב -נתון זה מלמד על הפסד הכנסה פוטנציאלי של הרשות .יש לבצע השוואה
שלו אל מול רשויות מקומיות באשכול חברתי כלכלי דומה.

ה.

הוצאה בפועל של הרשות אל מול ההוצאה הנורמטיבית -בחינה ראשונית האם הרשות מוציאה
יותר או פחות מכפי שהייתה אמורה להוציא על בסיס נוסחת מענק האיזון .זאת כאומדן לרמת
השירות לה זוכים תושבי הרשות ,והאם זו מעל או מתחת לסטנדרט שהוגדר על ידי נוסחת מענק
האיזון.

 .4התנהלותה של הרשות המקומית לאורך השנים
א.

סיווגה של הרשות מבחינת התנהלות -על בסיס הגדרות משרד הפנים לסוגי הרשויות השונים
(איתנה ,יציבה ,בהמראה ,ביניים ,בהבראה /התייעלות ,אחר) .מדד זה מהווה אומדן
להתנהלות כלכלית בלבד של הרשות.

ב.

קיומו של חשב מלווה/ועדה ממונה ברשות -לכל רשות יוצגו נתונים אלו כולל בדיקה של מספר
שנים אחורה ,בכדי לקבל תובנה אודות התנהלותה לאורך השנים שהצדיקה מהלך רגולטורי
שכזה .ניתן להעזר בדוחות המבוקרים של הרשות.

ג.

אחוז גבייה מהשוטף -מדד פרטני המהווה לרוב בוועדות פרמטר בסיסי בנוסחאות חלוקת
ההכנסות לאורך השנים .זאת מתוך הנחת מוצא כי רשות שאינה גובה ארנונה באופן סביר
מתושביה ועסקיה ,ראוי כי לא תוכל לקבל את מלוא ההכנסות מרשויות אחרות .ההצגה תהיה
הן אל מול כל רשויות המנדט ,אך גם אל מול שיעורי הגבייה הנורמטיביים שנקבעו בנוסחת
מענק האיזון .הוועדה תוכל להתנות את חלוקת ההכנסות בעליית אחוזי החלוקה של רשות
מסיימת אשר אינה גובה את כלל הפוטנציאל שלה.

ד.

חובות הרשות -בדיקה של גירעון שוטף ,מצטבר ועומס המלוות של הרשות לאורך השנים
כאחוז מהכנסותיה.

ה.

תעריפי הארנונה של הרשות -הצגה משווה של תעריפי הארנונה של הרשויות בסיווגים:
מגורים; משרדים ,שירותים ומסחר; תעשיה ומלאכה ואל מול התעריפים הנורמטיביים,

שנקבעו בנוסחת מענק האיזון.
ראוי כי הועדה תבחן את הפרמטרים שהוצגו לעיל אל מול סטנדרט כלל ארצי שהוא הרשויות היציבות
לפי סוג הרשות (מועצות אזוריות בכתב המנדט לעומת המועצה האזורית היציבה החציונית ומועצות
מקומיות ועיריות בכתב המנדט לעומת המועצה המקומית/העיריה היציבה החציונית) .כמו כן ,בחלק
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מהפרמטרים ,יש מקום לפי שיקול דעת הועדה לבחון גם בדיקה על פני שנים אחורה על מנת לנטרל
אירועים חד פעמיים.
 .5מידע משלים על הרשות
א.

שייכות לאשכול -האם הרשות משתייכת לאשכול רשויות ,מה תהייה השפעת הוועדה על חוזקו
של האשכול?

ב.

הסכמי חלוקת הכנסות/צווי חלוקת הכנסות -האם קיימים ברשות הסכמי חלוקת הכנסות (העברה
או קבלת הכנסות) עם רשויות אחרות ,בין אם מיושמים ובין אם לאו ,או האם קיימים צווי חלוקת
הכנסות שיש להציגם.

ג.

ביטול מעמד עיר עולים -האם הרשות הוגדרה כעיר עולים ,ואם כן ,כמה כסף היא צפויה להפסיד
בעתיד בביטול מוחלט של השיפוי בשנת ( 2025או מוקדם יותר) .כמו כן ,כמה כסף משיפוי בגין
ביטול מעמד עיר עולים היא מקבלת כיום.

ד.

מענקים מיוחדים -התייחסות למענקים מיוחדים שיש לרשות ובדגש על הקרן לצמצום פערים,
אבל גם מענקים מיוחדים אחרים אם קיימים.

 בסיס כלכלי
 .1מדד האיתנות הפיננסית


מדד האיתנות הפיננסית נועד משקף את מידת העצמאות הכלכלית של הרשות המקומיות,
ומסוגלותה לפתח פרויקטים מניבים בתחום שיפוטה .המודל יעניק ציון הנע בין  0ועד ל-
 100אשר משקף את איתנות הפיננסית של הרשות ביחס ליתר הרשויות ,ובהתאם לציון
ידורגו הרשויות המקומיות מ 1ועד  ,255כאשר הרשות המדורגת במקום ה 1-הינה הרשות
החלשה ביותר ורשות המדורגת במקום ה 255-הינה רשות החסונה ביותר.



המדד מורכב משישה פרמטרים כלכלים :מענק איזון ,חיוב ארנונה שלא למגורים ,חיוב
ארנונה למגורים ,יתר עצמיות ,הוצאות פנסיה ,והיטלי השבחה.



בבואן לקבל החלטות בנודע לרשויות יסתמכו הרשויות על המדד בהערכתן את מצבה של
הרשות המקומית.

 .2מודל לחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות
בבחינת בקשות לחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות ,הוועדות הגאוגרפיות משתמשות במודל
חלוקת הכנסות שבאמצעותו נקבעים שיעורי החלוקה בין רשויות .במרבית המקרים הוועדות
הגאוגרפיות משתמשות בפרמטרים דומים :גודל אוכלוסייה ,הכנסות עצמיות של הרשות בכלל
והכנסות מארנונה לא למגורים בפרט ,ממוצע שיעור גביית ארנונה בשלוש השנים האחרונות ,ומדד
חברתי כלכלי.
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מוצע לבחון חלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות בהתאם למתווה מודל קבוע ואחיד בין רשויות
מקומיות וזאת במטרה לפעול על בסיס קווים מנחים אחידים עם גמישות של כל וועדה להתאים
את המודל ע"פ הצורך .המודל המוצע מורכב משישה פרמטרים ,כאשר ארבעה קבועים ועד שניים
נוספים משתנים בהתאם לשיקול דעתה של כל וועדה:
-

גודל אוכלוסייה :ייעשה שימוש בנתונים העדכניים של מספר התושבים בכל רשות על פי נתוני
רשות האוכלוסין .יצוין כי במקרים בהם קיימת שונות קיצונית בין הרשויות ,ניתן יהיה לנרמל
את האוכלוסייה על ידי שורש או על ידי שימוש בנתון דירוג אוכלוסייה .זאת כדי למנוע מצב
בו האוכלוסייה של העיר הגדולה תקבל את מירב הניקוד בפרמטר זה.

-

מדד חברתי-כלכלי :דירוג הרשויות המקומיות יתבצע מ 1-ועד ל -1( 255-הרשות החלשה
ביותר ו  -255הרשות החזקה ביותר)

-

מדד האיתנות הפיננסית :מדד זה יחליף את השימוש בפרמטרים של הכנסות עצמיות
והכנסות מארנונה ,אשר משוקללים במדד ,יחד עם פרמטרים נוספים המעידים על חוסנה של
הרשות המקומית .מוצע לעשות שימוש בדירוג של הרשויות בין  -1( 1-2551הרשות החלשה
ביותר ו  -255הרשות החזקה ביותר).

-

מדד התנהלות רשות מקומיות : 2עד לשימוש במדד ההתנהלות של הרשות המקומית ,ככל
שיאושר ,ייעשה שימוש בפרמטר שיעור גביית ארנונה ממגורים בממוצע שלוש השנים
האחרונות .המטרה בשימוש בפרמטר זה הינה לעודד שיעור גבוה של גביית ארנונה ,ולא לתגמל
רשויות שגובות שיעורי גבייה נמוכים ,נטו ,לאחר הנחות.

-

פרמטרים נוספים :פרמטרים נוספים ייבחרו על ידי הוועדה הגאוגרפית לפי שיקול דעתה,
במידה ותסבור כי אלו נדרשים במקרה הפרטני העומד לפניה.

קביעת המשקולות :3קביעת המשקולות מתבצעת ע"י כל אחת מהוועדות לפי שיקול דעתה.

 .3היטלי השבחה
ככל אין לחלק הכנסות מהיטלי השבחה אשר מקורן מפיתוח שכונות מגורים ,אלא רק מפיתוח
שטחים לתעסוקה .טיפול בבקשות לחלוקת הכנסות מארנונה שלא למגורים ומהיטלי השבחה שלא
למגורים ייעשה כמכלול אחד.
חלוקת הכנסות מהיטלי השבחה איננה תנאי להעברת שטחים בין רשויות ,במקרים שבו נחתם
הסכם בין רשויות על חלוקת היטלי השבחה תבחן אותו הוועדה בראי הנ"ל.
ככלל בקשה חדשה לחלוקת הכנסות מהיטלי השבחה תיבחן אם וכאשר הרשות המקומית ממנה
מבוקשת החלוקה נמצאת באשכול  7ומעלה במדד החברתי כלכלי ובאשכול  6ומעלה במדד
הפריפריאלי.

 1אופן ניתוח הנתונים ייבחן על ידי צוות היועצים ,ככל ויוחלט על שיטה אחרת ,תוטמע בנוהל לאחר אישורה הסופי.
 2נכון להיום ,מתקיימים דיונים פנימיים בכל הנוגע לפיתוחו של מדד התנהלות .עד לאישורו הרשמי אין מקום לבצע בו שימוש.
 3בעת הזו ,מתקיימים דיונים פנימיים בכל הנוגע לאופן קביעת המשקולות .ככל ותתקבל החלטה בנושא ,יוטמעו בנוהל לאחר אישורן הסופי.
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רשות אשר מפתחת שטח מניב בעל אופי ייחודי ,או בנסיבות ייחודיות תיבחן האפשרות לחלק ממנה
היטלי השבחה לרשויות נוספות .וזאת ,ללא קשר למאפייני הרשות .כמו כן במידה ותמצא הוועדה
צידוקים ספציפיים לחלוקת היטלי השבחה במקרה מסוים היא תפרט זאת באופן מקיף בדוח
ההמלצות.

 כללי
 .1הרשויות הבדואיות בדרום ספירה ופזורה
א .מספר התושבים
למעלה משליש מהתושבים הבדואים אינם משויכים לאף יישוב .צוות מיוחד במשרד הפנים הכין דוח
שבו שויכו השבטים הבדואים בנגב ,שאינם מתגוררים בתחומי רשות כלשהי לרשות הרלוונטית להם
לקבלת שירותים מוניציפאליים .נתון זה חשוב וניתן לציינו בדוח ובדיוני הוועדה אך אינו הנתון הרשמי.
רק הנתונים הרשמיים יכולים להיכנס כמשקולת במודל.
ב.

נתוני גבייה

נתוני הגבייה כפי שמדווחים ע"י הרשויות בדוחות הכספיים המבוקרים מהווים אומדן ליעילות הרשות
ויכולים להעיד על התנהלות הרשות .באל קסום ונווה מדבר טרם יצאו שומות ארנונה ,אולם יש לזכור
כי עד לשנת  2016משרד הפנים היה הגורם המנהל את הרשויות ,ורק מתאריך זה והלאה יש ראש רשות
נבחר בהן .הוועדה תוכל להמליץ על התניה של חלוקת הכנסות כנגד עלייה ביחס הגבייה.
ג.

אופי היישובים הבדואים

יש לקחת בחשבון את אופיים השונה של היישובים הבדואים בנגב מיישובים עירוניים אחרים .על אף
שכביכול ישנן שבע רשויות עירוניות ,הרי שבפועל יש בהן מרכיב חקלאי של חיות משק ובדגש על כבשים
ועיזים .סוגיה זו רלוונטית בכל הנוגע לבקשות להרחבות שטחים .בנוסף ,שתי המועצות האזוריות
הבדואיות -אל קסום ונווה מדבר ,שונות מהותית ממועצה אזורית רגילה בכך שהן למעשה "איים" של
יישו בים כשכל השטח בין היישובים אינו משויך להן .היעדר הרצף פוגע בקושי בפיתוח כלכלי או אפילו
בהצבת מבני ציבור בשטחים שאינם בשטחי המועצה .במקביל קיימות בהן הוצאות גדולות עקב פריסת
היישובים.

 .2רשות הלוקחת חלק במנדטים רבים
הוועדה הגיאוגרפית הדנה במספר בקשות לחלוקת הכנסות ושינוי תחומי שיפוט של אותה רשות
מקומית תשאף לבחון את במבט כולל את כלל הבקשות בגינן קיבלה כתב מינוי כמקשה אחת  ,ותשתדל
להימנע ככל הניתן מבחינה אינקרמנטלית של כל מנדט לגופו.
במידת הצורך ועל פי שיקול דעת הוועדה ,ניתן לקיים דיון פומבי אליו יוזמנו כלל הרשויות החברות
במנדטים עם הרשות  ,בדיון יסקרו מנקודת מבט רחבה כלל המנדטים בהם לוקחת חלק הרשות שחברה
בכמה מנדטים בו זמנית.
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 .3חקלאות – הגבלות וראייה עתידית
על הועדה לנתח את מצבו התכנוני של הישוב הכפרי ואת תפקודו החקלאי בפועל ,על מנת להעריך את
משמעות העברת שטחים חקלאיים ממנו לרשות סמוכה ,ואת מידת הפגיעה בו במצב הנוכחי ובתוכניות
העתידיות .
 oככל הניתן יש להותיר לישובים הכפריים שטחים לפעילות חקלאית ,ולא להפוך אותם בעל
כורחם לישובים "פרבריים" נטולי שטחים חקלאיים .בשל שמירה על שטחים ירוקים
ופתוחים בעיקר במרכז הארץ.
 oיש להעדיף שהשטח החקלאי של הישוב יישאר ברצף לשטחו הבנוי ,ולא ינותק ממנו.
 oראוי לשקול הותרת חלק מן השטח בשולי הפיתוח העירוני בתחום הישוב החקלאי
כחגורת ירק לעיר ,בתנאי שתהיה הסכמה על מיתון ההדברה ועל פיתוח ממשק טיילות
ותיירות חקלאית.
 oבמקרים בהם כל הקרקע החקלאית של הישוב תיועד לפיתוח ,יש לבחון את הצורך
בהותרת חייץ פתוח סביב הישוב הכפרי ,או לחילופין את הטמעתו המוחלטת בישוב
העירוני.
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 נספחים
 נספח א' -תחזית כלכלית עתידית לרשויות מקומיות
על מנת לאפשר לוועדה לבחון את מצבן העתידי של הרשויות המקומיות מוצע לעשות שימוש בכלי
שיפורט להלן .מטרתו של פרק זה להציג את הפעולות שיש לבצע בכדי לחזות ברמת הוודאות
המקסימלית את מצבן של הרשויות המקומיות בכתב המנדט (תחת מגבלות מובנות בכל הנוגע
לחיזוי עתידי בפעילות כלכלית ברשות מקומית) ,בכדי לשפר את יכולת קבלת ההחלטות של הועדה
בנוגע לסוגיה העומדת על הפרק .יש לשים לב כי המודל איננו ודאי ,וכי עדיין נעשים מהלכים
לתיקופו.
א .טווח הזמן
יש לשאוף כי העתידי שהועדה עוסקת בו לגבי כל הרשויות יהיה מצד אחד מספיק רחוק בכדי
לכלול שינויים מהותיים מרכזיים ,אם צפויים לחול (לרוב ,סיום בנייה) ומנגד לא רחוק מדי ,מתוך
הנחה כי ככל שמשך הזמן עליו מבוצעת התחזית גדול יותר הרי שהיכולת להציג תחזית קטנה .טווח
זמן של כ 5-10-שנים נראה כסביר (וזאת גם בין היתר עקב העובדה כי כספי השיפוי בגין ביטול
מעמד עיר עולים מסתיימים לחלוטין בשנת  ,2025ויש לקחת נושא זה בחשבון ברשויות
הרלוונטיות) .אלו הפרמטרים הרלוונטיים שיש לקחת בחשבון כאשר בוחנים את מצבה העתידי של
הרשות המקומית:
ב .נתוני תכנון עתידיים
נתוני תכנון בנייה ברשות עשויים ללמד אותנו על התמונה הכלכלית העתידית של הרשות .תוספת
יחידות דיור יתרמו אומנם בצד ההכנסות של הרשות ,אך יוסיפו לרשות עוד תושבים שיצרכו
שירותים מהרשות .לעומת זאת ,תוספת של מ"ר תעסוקה יוסיף הכנסות לרשות אך העלות
שהרשות תקדיש להם לרוב פחותה פר מ"ר מזו שבהגדלת היקף יחידות הדיור.
-

דירות למגורים:
 oהיקף דירות תוספתי -יש לבחון על בסיס תכניות בנייה ,ובעדיפות לתכניות מאושרות,
את היקף יחידות הדיור למגורים המתוכננות להיבנות ברשות בטווח הזמן האמור,
כולל תחזית לנושאי הגדלת מספר יחידות הדיור (שבס) ולשיעור מימוש סביר (כמה
מתוך מה שמתוכנן סביר שייבנה).
 oהפרדה בין בנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע -יש להפריד בתחזית בין היקף יחידות
הדיור משני הסוגים וזאת עקב שתי סיבות :הראשונה -בנייה צמודת קרקע לרוב
בסיכויי מימוש גבוהים יותר ,והשנייה -גודל יחידת הדיור שונה בין שני הסוגים ויש
לקחת זאת בחשבון כאשר מבצעים הערכה של היקף ההכנסות שינבעו מיחידות הדיור
העתידיות.
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 oשיעור מימוש לפי סוגי תכניות -יש לבצע הערכה שונה לפי סוגי התכניות .כך למשל,
תכנית מתארית מאושרת ,סביר כי שיעור המימוש שיילקח לגביה יהיה נמוך משיעור
המימוש בנוגע לתמ"ל או לעומת הסכם גג.
 oשיעור מימוש לפי מיקום הרשות -ככל שהרשות ממוקמת באזור ביקוש גבוה יותר,
הרי שגם סביר כי יגדל הסיכוי לממש אחוז גבוה יותר מהתכניות המאושרות לבינוי.
 oשיעור מימוש לפי בנייה בעבר -רצוי לבחון את הסבירות למימוש יחידות הדיור גם
אל מול הבנייה שהתרחשה בפועל בשנים האחרונות ברשות.
 oשיעורי מימוש לאור בנייה במרחב -ריבוי של תכניות בינוי באזור מסוים עשויים
להקשות על מימוש גבוה של בניית כלל יחידות הדיור המתוכננות.
 oעמדות משרדי הממשלה לגביי מימוש השטח
-

האוכלוסייה הצפויה לעבור לרשות:
 oאופי האוכלוסייה  -יש לבחון האם צפוי שינוי קיצוני באוכלוסייה העתידה לעבור
ליחידות הדיור החדשות .האם מדובר באוכלוסייה בעלת מאפיינים חריגים ,אשר יהוו
סטייה מהותית למעלה או למטה מהמצב הנוכחי ברשות ,ולכך עשויה להיות השפעה
על פרמטרים שונים בהכנסת הרשות (הנחות ארנונה למשל במידה ומדובר
באוכלוסייה חלשה או חזקה משמעותית מזו הקיימת ברשות).
 oמספר תושבים ליח"ד/מ"ר מגורים -שכונות או יישובים המיועדים לקלוט
אוכלוסיות ייחודיות השונות מהתמהיל הרגיל של הרשות ,עשויות לשנות את המאזן
הכלכלי גם ויש לתת לכך ביטוי .הכוונה למשל ליח"ד עתידיות המיועדות לחרדים,
במידה ומדובר ביישוב שאינו חרדי ברובו ,או בנייה רוויה ברשות מקומית שברובה
היא צמודת קרקע.

-

בנייה שאינה למגורים:
 oהיקף מ"ר צפוי -הבדיקה של היקף המ"ר שאינו למגורים הצפוי להתאכלס ברשות
מורכבת ,שכן היכולת לחזות מימוש מ"ר שלא למגורים מוגבלת יותר מזו של יח"ד.
יש לתת מקדמי מימוש שונים 4על בסיס היתרים שניתנו לבנייה ,תכניות מאושרות
בשטחים שיש בהם כבר פעילות עסקית ושטחים חדשים בתוליים לחלוטין .בבדיקה
זו יש להתבסס במידת האפשר על שיחות עם נציגי הרשות ,משרד הכלכלה ועל סיור
בשטח בכדי להבין האם אכן יש כבר פעילות לעבודות שטח לאחר היתרים.
 oפילוח הבנייה שאינה למגורים לפי סיווגי ארנונה -במידה ואפשר לפלח את נתוני
הבנייה לפי סיווגי ארנונה ראשיים ,הרי שיש לבצע זאת .לרוב ניתן לבצע פילוח על

 4מקדמי מימוש בבנייה שאינה למגורים מתבססים גם על בנייה בפועל (כלומר -האם השיווקים יצלחו והאם
הבנייה תתבצע בפועל לאחר קבלת היתר בטווח הזמן עליו הניתוח מתבסס) וגם על היקף ניצול הקרקע בבנייה
(כלומר -כמה מ"ר מתוך המקסימום המותר ייבנה בפועל .רלוונטי בעיקר לתעשייה).
רח' קפלן  ,2ירושלים | משרד הפנים ,מינהל הפיתוח | www.moin.gov.il | 02-6701699
17

בסיס תכניות מאושרות בין תעשייה ומלאכה; משרדים ,שירותים ומסחר ובנקים;
מלונאות.
 oהסתכלות על המרחב -בחינת סך הביקושים וסך ההיצע באזור המקיף את הרשות,
ומתוך כך להסיק מסקנות על הסיכוי למימוש השטח הפוטנציאלי בתוך הרשות .

ג .הכנסות תוספתיות
הכוונה להכנסות כספיות ממקורות שונים ,שאינן מבוטאות במטראז' ארנונה ,אלא ביתר הכנסות
עצמיות או במענקים ממשלתיים.
 הכנסות מרשויות אחרות או חלוקת הכנסות לרשויות אחרות:במידה וידוע על בסיס צו חלוקה קיים (או הסכם בתוקף מלפני שנת  ,)2006ניתן להכניס לתוך
התחשיב בכדי להבין כמה ההשפעה שתהיה על הרשות המקומית בשנת היעד.
-

-

הכנסות מהקרן לצמצום פערים והפסד הכנסות מסיום הקצאת כספי השיפוי בגין ביטול
מעמד עיר עולים:
יש לחשב את ההקצאה מהקרן לצמצום פערים על בסיס ההקצאה האחרונה הידועה לרשות,
ולבצע הגדלה שלה על בסיס אותו אחוז חלוקה של הקרן לרשות המקומית בשנה האחרונה
הידועה ,לפי גודלה הצפוי של הקרן בשנת היעד למודל (אם הבחינה היא לשנה מאוחרת משנת
 2025הרי שהקרן תהיה בגודלה המקסימלי ,שהוא  500מיליון  ₪כפול שיעורי עדכון הארנונה
על בסיס נוסחת הקרן כפי שאושרה בחקיקה)5.
מענק האיזון -ככלל ,ניסיון לחזות קדימה את ההכנסות המדויקות ממענק האיזון כתוצאה
משינויים ברשות ,נראה על פניו כבעייתי ומאתגר .הפרמטרים הרבים בנוסחת המענק מקשים
על חיזוי שכזה ,אולם עדיין יש צורך להתייחס לנוסחה במספר היבטים:
 oהאם הרשות צפויה לעבור מדרגה בכל הנוגע לכמות התושבים -נוסחת המענק
מגדירה שתי מדרגות גודל בכל הנוגע לסכום לתושב בעיריות ומועצות מקומיות ( 20ו-
 70אלף תושבים) .במידה והרשות הנידונה עומדת לעבור את אחת המדרגות גודל יש
לתת את הדעת על כך.
 oשינוי מהותי בהכנסות הארנונה -האם הרשות צפויה להפחית או להוסיף מהותית
סכומי כסף בארנונה ובעיקר האם היא עומדת לעבור או לרדת מרף ההכנסה מארנונה
המינימלי (נכון לשנת  2020עומד על כ ₪ 1,067-לתושב).
 oשינוי מהותי באשכול החברתי כלכלי -האם הרשות עומדת לרדת או לעלות באופן
מהותי באשכול החברתי כלכלי שלה ,וזאת על בסיס ניתוח של אופי התושבים

 5לדוגמא -אם רשות  Xקיבלה סכום של 1מיליון  ₪בשנת  2020בה הסכום הכולל של הקרן היה שווה נניח ל-
 250מיליון  ,₪ובשנת  2025הקרן תעמוד על  500מיליון  ,₪הרי שבסך הכל הסכום שיש להציג עבור הרשות
לשנת  2025יעמוד על  2מיליון .₪
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החדשים בה  6.ככלל" ,לשחק" עם מענק האיזון בצפי עתידי עקב שינוי בתמהיל
-

התושבים אינה פעולה מומלצת אלא רק במקרים ייחודיים.
יש לקחת בחשבון התייעלות כללית בהוצאות הרשות פר תושב ,בהתאם לגידול צפוי ,ובדגש
על מינהל כללי וכספי ,פירעון מלוות ושכר פנסיונרים.

בסופו של דבר ,מטרת הבחינה העתידית היא לחזות שינויים מרכזיים בתקציב השוטף של הרשות,
העשויים להיות בעלי השפעה על צרכים שלה העומדים כיום על הפרק (שינוי גבולות ,חלוקת הכנסות
ועוד).

 6למשל ,רשות מקומית המצויה כיום באשכול  Xאבל בדירוג הרציף היא ממש על התפר של אשכול נמוך יותר,
ומתאכלסת בקרוב שכונה חדשה בה עם אוכלוסייה חרדית ,הרי שסביר כי הרשות בעלת פוטנציאל לרדת
אשכול במדידה העתידית.
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 נספח ב' -מאפיינים סוציו דמוגרפיים
מידע אודות היבטים אובייקטיביים ,המשפיעים על הסביבה בה פועלת הרשות ובין היתר:
מעמד מוניציפאלי -מהו סוג הרשות (עירייה ,מועצה אזורית ,מועצה מקומית או תעשייתית) ,האם היא
עברה שינוי מעמד או הוגשה בקשה לכך בעבר ומתי ,ובמידה ומדובר במועצה אזורית ,מהו מספר
היישובים שלה.
מגזר -האם על פי הגדרות הלמ"ס מדובר ברשות יהודית/ערבית/דרוזית .יש לבצע פילוח נוסף של רשות
חרדית 7,ורשות בדואית בדרום.
התפלגות לפי דת -הצגת התפלגות התושבים ברשות לפי דת (יהודי ,מוסלמי ,נוצרי ,דרוזי ,אחר) .נושא
זה רלוונטי בעיקר בכל הנוגע לאיחודי רשויות או שינויי גבולות במידה ויש צפי לשינוי בהרכב דמוגרפי.
מספר תושבים -כמה תושבים מתגוררים ברשות ,על בסיס המידע העדכני האחרון הקיים במרשם
האוכלוסין .במידה ויש תחשיב מהותי שראוי להתייחס אליו בכל הנוגע לתושבים ,השונה מזה של
מרשם אוכלוסין יש להציגו גם כן (כדוגמת הרשויות הבדואיות בדרום ,אשר צוות המענקים מטעם
משרד הפנים שייך להן תושבי כפרים בלתי מוכרים).
התפלגות גילאי תושבים -הצגת התפלגות גילאי תושבי הרשות של אוכלוסיה שאינה בגיל העבודה (עד
גיל  19ומגיל  65והלאה) ,כולל בשינוי מגמות לאורך השנים .זאת בכדי להבין מה היקף האוכלוסיה
הנתמכת ברשות.
אשכול חברתי-כלכלי -הצגת האשכול והדירוג הרציף של הרשות ,הן העדכני והן זה שהיה לה לפחות
מאז שנת  )2008,2013,2015( 2008בכדי שניתן יהיה להבין האם חלו שינויים מהותיים בדירוגה של
הרשות ,ובכך גם בחוזקם של תושביה.
אשכול פריפריאליות -זאת ,על מנת להבין את מידת ריחוקה של הרשות בכתב המנדט אל מול רשויות
אחרות (לעתים בכתבי מנדט גדולים ,יש פערים באשכולות הפריפריאליות בין הרשויות).

 7מקובל להגדיר את הרשויות הבאות כחרדיות :בני ברק ,מודיעין עילית ,ביתר עילית ,אלעד ,עמנואל ,רכסים
וקרית יערים (ראה גם על בסיס דוח המכון הישראלי לדמוקרטיה).
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 נספח ג -מדד האיתנות הפיננסית
 מדד איתנות פיננסית -הצגת דירוג הרשות על בסיס מדד בין  8,1-255כאשר  1היא הרשות החלשה
ביותר ו 255-החזקה ביותר .מדד זה מתבסס על הפרמטרים הבאים ,אשר ראוי לפרטם עבור כל
רשות ,בפרק הכלכלי המוצג על ידי הועדה:
 .1מענק מודל לתושב -הצגת הסכום לתושב אותו מקבלת הרשות במודל מענק האיזון ,את
דירוגה אל מול כלל הרשויות .המשקל של פרמטר זה במדד האיתנות הפיננסית הוא .30%
פרמטר זה הוא הופכי ,כלומר -ככל שהרשות בעלת מענק מודל גבוה יותר הרי שהיא חלשה
יותר ,ולכן בחישוב למדד האיתנות הפיננסית יש לבצע היפוך של הנתונים.
 .2חיוב הכנסות מארנונה שלא למגורים (ארנונה אחרת) לתושב -סך ההכנסות שיש לרשות
המקומית מארנונה שאינה למגורים (מנוכה הנחות) לתושב .המשקל של פרמטר זה במדד
האיתנות הפיננסית הוא  .30%פרמטר זה הוא ישיר ,כלומר -ככל שהרשות בעלת הכנסות
מארנונה שלא למגורים גבוהות יותר הרי שהיא חזקה יותר.
 .3חיוב הכנסות מארנונה ממגורים לתושב -סך ההכנסות שיש לרשות המקומית מארנונה
למגורים (מנוכה הנחות) לתושב .המשקל של פרמטר זה במודל האיתנות הפיננסית הוא
 .20%פרמטר זה הוא ישיר ,כלומר -ככל שהרשות בעלת הכנסות מארנונה למגורים גבוהות
יותר הרי שהיא חזקה יותר .המשקל של פרמטר זה במדד האיתנות הפיננסית הוא .20%
פרמטר זה הוא ישיר ,כלומר -ככל שהרשות בעלת הכנסות ארנונה ממגורים לתושב גבוהות
יותר הרי שהיא חזקה יותר.
 .4הכנסות מהיטלי השבחה לתושב -סך ההכנסות שיש לרשות המקומית בתקציב הבלתי
רגיל מהיטלי השבחה או חלף היטלי השבחה (ממוצע של  3השנים האחרונות) לתושב.
המשקל של פרמטר זה במדד האיתנות הפיננסית הוא  .10%פרמטר זה הוא ישיר ,כלומר-
ככל שהרשות בעלת ממוצע היטלי השבחה לתושב גבוה יותר הרי שהיא חזקה יותר.
.5

הכנסות יתר עצמיות לתושב -סך ההכנסות שיש לרשות המקומית בסעיף יתר עצמיות
(ללא הכנסו ת יתר עצמיות חינוך) לתושב .סעיף זה משלים בעצם את ההכנסות העצמיות
של הרשות ,שמקורן אינו בתקצוב ממשלתי (אגרות וגבייה אחרת מתושבים ועסקים).
המשקל של פרמטר זה במודל האיתנות הפיננסית הוא  .5%פרמטר זה הוא ישיר ,כלומר-
ככל שהרשות בעלת הכנסות יתר עצמיות גבוהות יותר הרי שהיא חזקה יותר.

 .6הוצאות פנסיה לתושב -סך ההוצאות שיש ברשות על הוצאות פנסיה לעובדיה מחולק
במספר התושבים ברשות .המשקל של פרמטר זה במודל האיתנות הפיננסית הוא .5%
פרמטר זה הוא הופכי ,כלומר -ככל שהרשות בעלת הוצאות פנסיה לתושב גבוהות יותר
הרי שהיא חלשה יותר.
 8הדירוג בוצע בשיטה הבאה :בשלב הראשון ,כל פרמטר נורמל לסקאלה אחידה של  0עד ( 100על בסיס
מרחק הנתון של הרשות מהממוצע הכלל ארצי -המרחק נמדד בסטיות תקן -התפלגות נורמאלית) .רשות
שהנתון שלה מעיד על חוזק בפרמטר הנידון קיבלה ציון גבוה בפרמטר זה (לשני נתונים :מענק מודל לתושב
ופנסיה לתושב) כפי שיוצג בהמשך בוצע "היפוך" של הניקוד .לאחר מכן ניתן ,הניקוד המנורמל הוכפל במשקל
שניתן לפרמטר
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 נספח ד -צ'ק ליסט לזימונים לישיבות
שלטון מקומי
o
o
o
o
o
o
o
o
o

הרשויות המקומיות בכתב מינוי
רשויות מקומיות נוספות שעשויות להיות רלוונטיות
ועדים מקומיים באזור הבקשה
יישובים חקלאיים שמשבצות הקרקע שלהן באזור הבקשה
מרכז השלטון המקומי
מרכז המועצות האזוריות
איגודי ערים לאיכות הסביבה
תאגידי מים
אשכול

משרדי ממשלה
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

נציגי המחוז
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות והאנרגיה
לשכת התכנון
מנהל התכנון
רמ"י
משרד הכלכלה
המשרד להגנת הסביבה
משרד הביטחון
הרשות להסדרת הבדואים
משרד החקלאות
משרד התחבורה
רט"ג
החטיבה להתיישבות

גופים ציבוריים נוספים
o
o
o
o
o
o

ארגוני חברה אזרחית רלוונטיים (שתיל ,במקום ,סיכוי ,אור ,החל"ט ,המרכז
הערבי לתכנון אלטרנטיבי ,וכו')
קק"ל
חברת הימנותא (חברת בת של קק"ל)
התאחדות התעשיינים
המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב
המחלקה לג"ג באוניברסיטה

גופים פרטיים נוספים
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o
o
o
o

חברה המנהלת את אזור התעשייה
חברות כורות – למחצבות
בעלי עסקים בשטחים מסחריים המיועדים לחלוקת הכנסות
בעלים של שטחים פרטיים בתחום הבקשה
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