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 איחודי רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד
  *יניב ריינגוורץ

 תקציר

ות מקומיות בישראל, נייר מדיניות זה עוסק במידת הכדאיות של איחודי רשוי

רשויות קטנות עם רשויות הסמוכות להן. לפי  01ומציג הצעה קונקרטית לאיחוד 

 0222בשנת  אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראל

(Reingewertz, 2012,)  ספקת שירותים ציבוריים צפויים אגודל בלהודות ליתרונות

בשנה. נייר המדיניות דן גם שקלים מיליון  525-ון של כאיחודי הרשויות להניב חיסכ

כן מפורטים כמו . אותםבחסרונות הנובעים מאיחודי רשויות ומציע דרכים למזער 

, למשל שרצוי התנאים המקדימים והקריטריונים לביצוע איחודי רשויותבמסמך 

במאפייניה  ןדומה להסמוך לרשות אחרת הלאחד רשויות קטנות השוכנות 

חשוב לשתף את הרשויות המתאחדות בתהליך קבלת  בהקשר זהותיים. התרב

 ההחלטות, ולאפשר להן בחירה של הרשות השותפה לתהליך האיחוד.
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 מבוא

הצעה לתכנית  ציגנייר מדיניות זה עוסק באיחוד רשויות מקומיות בישראל, ומ

 501עיריות,  81 :רשויות מקומיות 018 יש בישראל יוםכעתידית לאיחודי רשויות. 

על ) מועצות תעשייתיות שתיו )להלן: מ"א( מועצות אזוריות 14מועצות מקומיות, 

 אלף 25-כ הוא. מספר התושבים הממוצע ברשות מקומית אתר משרד הפנים(פי 

ם מגילות י במועצה אזוריתתושבים ) 5,522בין  –מאוד משתנה  והמספר בכל רשות

הרשויות המקומיות  סמכויותיהן שלאלף תושבים )ירושלים(.  882-המלח( ל

שירותים ספקת אות אחריות לכולל ןאחרות, והמדינות באלה של דומותבישראל 

 תאורה, חינוך, תחזוקת כבישים ורווחה. וביוב, אשפה  כגון מוניציפליים

בורי מגזר הצימסך התקציב של ההרשויות המקומיות הנתח התקציבי של 

יהן עם זאת, הוצאותמהתקציב הממשלתי. אחוז  51-כ – קטן יחסיתהוא  בישראל

, לפי נתוני שנת שקליםמיליארד  42-כ ות כלל:זניח ןהרשויות המקומיות אינ של

במידה לא מועטה  הרשויות המקומיותתלויות לצורך מימון פעולותיהן . 0252

מהשלטון  העברות תקציביותמממומנות  יהןמהוצאות אחוז 21-כ ון המרכזי:בשלט

 שאר ההוצאות ממומנות מהכנסות עצמיות ומהלוואות.  .המרכזי

, בין השאר כאמצעי משרד הפנים דגל מאז ומתמיד באיחוד רשויות מקומיות

ככל הנראה עקב , . עם זאתסכון תקציבי ולשיפור יכולת הניהול של הרשותילח

באורח מזדמן רשויות  וחדוא 0222קום המדינה ועד שנת אז פוליטיים, מ שיקולים

רשויות בהיקף  יאיחודלת תכנייושמה  0222. בשנת ובהיקף מצומצם יחסיתבלבד 

מספרן  םמצוצ. בעקבות האיחודים איחודים 50, ובמסגרתה הושלמו רחב יחסיתנ

עוד הושלמו בשנים שלאחר מכן . 011-ל 011-הכולל של הרשויות המקומיות מ

שבוצעו במסגרת מהאיחודים  פורקו ארבעהקביל מיחודי רשויות, אך בא שלושה

יא איחוד רשויות הוזמה להי, אחד מהם כעבור חצי שנה בלבד. 0222שנת רפורמת 

איחוד תיר מאמנם מדיניות השלטון המרכזי. משרד הפנים פרי של כמעט תמיד 

לא בפועל (, אך 000225)חוזר מנכ"ל משרד הפנים רשויות ביוזמת השלטון המקומי 

 .כאלהיוזמות עד כה נמצאו 
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 יתרונות וחסרונות באיחודי רשויות: רקע .1

במרוצת במדינות המערב. רווחת מדיניות  אהירשויות מקומיות  יאיחודרפורמת 

רפורמה אחת ברובן המכריע של המדינות המפותחות יושמה העשורים האחרונים 

דיה, דנמרק ווש הבולטות בהקשר זה הן קנדה,מדינות של איחודי רשויות. הלפחות 

מרכזית של רוב איחודי המטרה הלאומי מראה כי -ןסקירת הניסיון הביויפן. 

 ,Fox and Gurley)הנובעים מהאיחוד  גודלליתרונות המצות את ל ארשויות היה

מגוון בספרות ענפה מספקת תימוכין לקיומם של יתרונות לגודל  ,ואכן(. 2006

אשפה, כבאות, כבישים, תחבורה ציבורית  שירותים ציבוריים מקומיים, כגון איסוף

 ,Callan and Thomas, 2001; DeBoer, 2004; Duncombe and Yingerוספריות )

1993; Farsi et al., 2007; Kraus, 1981 .) יתרונות לגודל אולם יש הטוענים כי

 Breunig and) יעלומעבר לו ייתכן שהעלויות לתושב אף ומתמצים לאחר סף מסוים, 

Rocaboy, 2008; Solle-Olle and Bosch, 2005)1.Solle-Olle and Bosch  מצאו כי

 1,222מתמצים בגודל רשות של בספרד היתרונות לגודל ברשויות המקומיות 

 תושבים.

 שהרשות נושאת בהןלתושב עלויות הש יתרונות לגודל משמעםבראייה כלכלית, 

מקומית מעסיקה ראש  כך לדוגמה כל רשות. ככל שהרשות גדולה יותר פוחתות

 אלוברשות גדולה עלויות מבקר. ו גזבר, מנכ"ל , כמוכן מגוון בעלי תפקידיםו רשות

מאשר יותר קטנה נושא בה כל תושב שהעלות וכך יותר תושבים, בין חלקות נ

אינן גם בעלויות קבועות, ש בטאיםיתרונות לגודל מתברשות מקומית קטנה. 

תפעול  .חינוךהאספקת שירותי תחום ב ,וגמהדל תלויות בגודל הרשות המקומית,

בית ספר מחייב הקמת מבנה מתאים וכן העסקת מנהל ובעלי תפקידים נוספים. 

אינן תלויות במספר התלמידים. לפיכך, כשבית הספר ועלויות אלו קבועות חלק מ

 . פוחתתתלמיד הממוצעת למכיל יותר תלמידים העלות 

תוכל  הרשות המאוחדת , שכןהתייעלותלתרום לעשוי גודל ליתרונות ה ניצול

 רמתלהציע במקרים אחרים ו, להפחית עלויות בלי לפגוע ברמת השירותים לתושב

, כך לענוסף . על אותה רמת הוצאותתוך שמירה  לתושב יותר גבוההשירותים 

כן רשות , שברשות גדולה יותר תפקודם של עובדי הרשות עשוי להיות מקצועי יותר

כן,  ציע שכר גבוה יותר וכך למשוך עובדים איכותיים יותר. כמוגדולה מסוגלת לה

                                                        
גודל הרשות, וטוענים כי באיחוד היחס ההפוך בין עלות לתושב ל אחרים שוללים את  1

 Bodkin and Conklin, 1971; Derksen, 1988שויות אין כלל יתרונות לגודל )ראו ר
 תחנות משטרה(. לגבי Gyimah-Brempong, 1987-ולגבי כלל שירותי הרשות, 
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על לפקח עובדי משרד הפנים ל אפשרעשויה להרשויות של הכולל  ןבמספר פחתהה

  (.Fox and Gurley, 2006) ביתר יעילות ןהתנהלות

תכנית איחודי הרשויות על איחוד רשויות בישראל מצא כי קודם מחקר 

סך מאחוזים  8–5-סכון תקציבי של כיחעמה יאה הב 0222 בסוף שנתשיושמה 

, 5 תרשים(. Reingewertz, 2012 ;0255 ,הרשויות שאוחדו )ריינגוורץ יהן שלהוצאות

בין ואת ההבדל ברמת ההוצאות בין הרשויות שאוחדו ציג מ ,מחקרמתוך ה הלקוח

אלו עומת של הרשויות שאוחדו ל יהןהוצאותהצטמקו  0224בשנת אלו שלא אוחדו. 

אותן רמת השירותים המסופקים לתושבי בתואמת  ירידה לא נמצאהו ,שלא אוחדו

 לא נמצאה פגיעה בהישגי התלמידים במערכת החינוך.  דוגמה,ל. הרשויות

עד  0222בתקציב בשנים קיצוצים היו בשני סוגי הרשויות כי מלמד  5תרשים 

. החל פהבאותה תקושפקד את המשק , ככל הנראה עקב המיתון הכלכלי 0224

יותר. הפער גבוה שיעור תקציביהן בבהרשויות שהתאחדו קיצצו  0222משנת 

תייצבו, ה יהןמשיך להתקיים גם כשהוצאותהבין שני סוגי הרשויות בהוצאות 

 משום שזו הייתההפער נסגר, ככל הנראה  0225. בשנת 0221–0228לאורך השנים 

 לל התקופה שלאחר האיחודכשל  ממוצעהשוב.  ערהוא נפ 0225-שנת בחירות, אך ב

ביחס רות נמוכות באופן מובהק ותהוצאות הרשויות שאוחדו נמראה כי 

  הוצאותיהן של הרשויות שלא אוחדו.ל

 5תרשים 
 רשויות מקומיות של לנפש שנתית הוצאה

 5555–0225, 0225מחירי רשויות שאוחדו ורשויות שלא אוחדו, ב

  

 (0255)ריינגוורץ  מקור:

רשויות שאוחדו

     

     

     

     

     

                                            

רשויות שלא אוחדו

ב 
ש
תו
 ל
ת
יו
שו
ר
ה
ת 
א
 
הו

 
ש
ב

 
 ח

איחוד הרשויות     איחוד הרשויות     
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סכון ילחתורמים ישראל מראים כי איחודי רשויות ביחס להממצאים  אמנם

התקציבית לגבי ההשפעה אין תמימות דעים לאומית -ןספרות הביבאולם תקציבי, 

את המצב  איחודי רשויות אינם משפריםכי  גורסים רביםמחקרים . חודהאישל 

 ;Bish, 2001; Dollery, Byrnes, and Crase, 2007) התקציבי של הרשויות שאוחדו

Hanes, 2003; Hinnerich, 2009; Jordahl and Liang, 2009; Luchinger and Stutzer, 

2002; Rouse and Putterill, 2005; Sancton, 1996 .)לו הלמחקרים ה רובאלא ש

לפיכך,  2אינם מלווים בניתוחים אמפיריים.ו מתבססים על סטטיסטיקה תיאורית

חוד השפעת האיכי  המסיקיםיש  ,משמעיות-אינן חדהן מעטות ומכיוון שהעדויות 

  .((Fox and Gurley, 2006; Vojnovic, 2000על המצב התקציבי אינה ברורה 

אפשרות  .יתרונות לגודלשימוש מושכל בלרך היחידה איחודי רשויות אינם הד 

איגוד  .או לחלופין תאגידים עירוניים משותפים ,ערים יאיגוד ת היא הקמתאחר

רשויות.  כמהבמרוכז למסופק שירות מסוים  בהשצורה של שיתוף פעולה  אערים הו

בעיקר בתחומי הביוב, שירותי איכות הסביבה קיימים איגודים כאלה בישראל 

אחד . יסודי-וחינוך על תברואהבאספקת שירותי וטרינריה,  ןכו, כבאותהירותי וש

היתרונות ביצירת איגודי ערים הוא בשימור עצמאותן השלטונית של הרשויות 

איגודי ערים ביתר קלות  תאפשר יצירייתרון זה אמנם היה צפוי שהמקומיות. 

כלל ביחס לקטן מאוד ערים האיגודי בפועל הנתח של  אך, לעומת איחודי רשויות

 (. 0221 ,של השלטון המקומי )אפלבאום וחזן ופעילות

שעתידים לנבוע לכאורה יתרונות לגודל הנתונים מעידים על אכן גם אם לבסוף, 

יתרונות , שכן מימוש הרשויות, האיחוד לא בהכרח יביאם לידי ביטוימאיחוד ה

 מת איחוד אגפים, דוגשיש לשקללם אדמיניסטרטיבייםשינויים  מחייבהללו 

בטווח הקצר, להתעכב ים לולפיטורי עובדים. שינויים אלו אינם קלים לביצוע ועו

ים להקשות לולהסכמי עבודה ע בטווח הארוך. כך לדוגמה ישלהתבצע ואולי אף לא 

יימנע אלו לא יצטמקו וכך עלויות וייתכן כי , על שינויים במצבת כוח האדם

 . המאוחדת ברשות היתרונות לגודלמימושם של 

 

                                                        
, Hinnerich (0225)ושל Jordahl and Liang (0225 ) שני יוצאי דופן הם המחקרים של  2

כי הכרזה על תכנית לאיחוד רשויות מספקת תמריץ לרשויות המתאחדות להגדיל שמצאו 
האיחוד, עקב תופעת "הבריכה  שלפני ההוצאות )ובעקבות זאת להגדיל חובות( בתקופ

תקופת טרום מתמקדים בני המחקרים . ש(common pool problemהמשותפת" )
אינם מדווחים על תוצאות האיחוד ועל מצבן התקציבי של הרשויות בלבד, ו האיחוד

 . השוואה למצב לפני האיחודלאחר האיחוד ב
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 השפעות שליליות של איחודי רשויות

אך הביצועים התקציביים של הרשות,  לשפר אתעשויים איחודי רשויות אמנם 

ה לול, רמת השירותים לאזרח עראשיתות שליליות. פעהשגם ייתכנו בעקבותיהם 

בסט -)בן בין העדפות התושב לפעולות הרשות מתאםה להיפגעעשוי שנית, להיפגע. 

ה להתקשות לספק את לולהיא ע ,גדל תושבים ברשותהואיל ומספר ה. (0225 ,ודהן

 התושביםשל  העדפותין הבאם יש שונות גדולה ייחוד ההעדפות של כולם, ב

בין גודל הרשות לשביעות הרצון שלילי ( מוצאים קשר 0225בסט ודהן )-בן. השונים

בבואם ירה בחיש פחות ים אזרחלשלישית, הסובייקטיבית של תושבי הרשות. 

רביעית, (. Tiebout, 1956להתגורר )ברצונם רשות מקומית בתחומי איזו להחליט 

בהקשר תחרות בין רשויות ה לצמצם אתה לולהפחתת מספר הרשויות המקומיות ע

 Besley) לה השפעות חיוביותעשויות להיות ש תחרות – הבאת תושבים חדשיםשל 

and Case, 1995 .) 

עם  ת מאיחוד רשויות.התועלת המתקבלמלהפחית  הללו עלוליםכל הגורמים 

לידי ביטוי של ממש  צפויות לבואשפורטו אינן השליליות השפעות רוב הזאת, 

 0222ל . ראשית, אין עדויות כי איחודי הרשויות שכאןבתכנית האיחודים המוצעת 

הביאו לירידה ברמת השירותים לאזרח. שנית, איחודי הרשויות המוצעים בנייר זה 

לכן להלן(.  2סעיף  ו)רא רח ניכרלהגדיל את השונות בין התושבים באואמורים  לא

 להיפגע מהותית.אמור  לאבין העדפות התושב לפעולות הרשות  מתאםה

 

 קריטריונים לאיחודי רשויות .2

( הראו כי היתרונות לגודל בניהול 0225 ,ריינגוורץ ;5555 ,מחקרים קודמים )רזין

תושבים, וככל הנראה לא  8,222–52,222ונה הרשות מרשויות מקומיות מתמצים כש

רזין הראה נוסף על כך,  יושג חיסכון כספי משמעותי מאיחוד רשויות גדולות יותר.

עולה כי מכאן כי הרשויות המקומיות הקטנות סובלות מחולשה תקציבית. ( 5555)

וסין בהתחשב בגידול האוכל .גודל הרשות אהקריטריון הראשון לאיחוד רשויות הו

ביצוע בעיכובים אפשריים , וכן בהתחשב ב(תיבממוצע שנ אחוזים 5.8-בישראל )כ

המאפשר להיצמד  – תושבים 1,222-כ –ע רף נמוך יותר וקבלאפשר  הרפורמה,

תושבים היתרונות לגודל  1,222-מהמונות יותר להנחות עבודה שמרניות. ברשויות 

ש השפעות שליליות לאיחוד הן יאם כך ולפיעשויים להיות קרובים לידי מיצוי, 

  היתרונות הנובעים מהמהלך.יקזזו את 
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 תמעשימבחינה כן ש, קרבה גיאוגרפית אהקריטריון השני לאיחוד רשויות הו

תורמת למימוש קרבה גיאוגרפית  3הגובלות זו בזו. ניתן לאחד רק רשויות סמוכות

יקרה יותר שאספקת שירותים ציבוריים  ר מכיווןשא, בין ההיתרונות לגודל

 נמוכה.בהן הצפיפות ש"פרבריות" ברשויות 

של  יםאקונומי-סוציוהו יםתרבותיהמאפיינים דמיון ב אהקריטריון האחרון הו

רקע תרבותי ן בעלי רשויות מקומיות שתושביהבין היישובים המתאחדים. איחוד 

את הפיצול ואף להעמיק  או דתי שונה עלול ליצור מתחים בתוך הרשות המקומית

, על כך נוסף (.0225 ,שלילית )ריינגוורץבמועצת הרשות, שהשפעתו וליטי פה

 ,תרבותי בין שהפער הוא –העדפותיהם של התושבים וני גדול בין שבמצבים של 

, רחב יותרשירותים מגוון יהיה על הרשות לספק  – או דתי אקונומי-סוציו

יינים מאפהת הגדר .יקטן בהתאם למימוש היתרונות לגודלהפוטנציאל ו

לפיכך, מה. -עשויה להיות שרירותית במידת יםאקונומי-סוציוהאו  יםתרבותיה

הקבוצות תמקד באיחודים שככל הידוע אינם שנויים במחלוקת. מ המחקר

רשויות יהודיות שאינן חרדיות, רשויות יהודיות  ששימשו לחלוקה הןהתרבותיות 

  4וזיות.חרדיות, רשויות מוסלמיות, רשויות נוצריות ורשויות דר

-אקונומי. המדד החברתי-הסוציו רובדהבדל נוסף בין רשויות שונות נעוץ ב

 עשרהמחלק את הרשויות המקומיות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כלכלי של ה

ם כי אשכולות. רוב האיחודים המוצעים בנייר זה הם של יישובים באותו אשכול, א

ל הרשויות המתאחדות. חברתי ש-יש הבדלים בסיווג הכלכליאחדים מקרים ב

שרשות אחת מסווגת יותר משני אשכולות  , כלומרההבדלים גדוליםשבמקרים 

  לאחד רשויות. לא הומלץ ,מתחת לרשות אחרת

שלושת עולים בקנה אחד עם  לאיחוד רשויות מקומיותהללו הקריטריונים 

 :02225בשנת  יושמהשהוגדרו בתכנית איחודי הרשויות שהמרכזיים הקריטריונים 

 תושבים מועמדת לאיחוד. 1,222-פחות מהמונה רשות  גודל הרשות. .א

 .רשויות הגובלות עמהרשות תאוחד עם  אוגרפי.יג רצף .ב

                                                        
בישראל מועצות אזוריות , ואכן יש לאחד גם רשויות שאינן סמוכותאפשר  תתיאורטי  3

 אינה ברורה.  כאלוהתועלת מאיחוד רשויות  אולם גיאוגרפי, ףמאופיינות בחוסר רצה
רשויות. הגדרת המאפיינים התרבותיים הנוסף על השונות בין רשויות יש גם שונות בתוך   4

 מושתתת על מאפייניהם של רוב תושבי הרשות.
תושבים, ואילו כאן נקבע  52,222נקבע סף של  0222-בבתכנית איחודי הרשויות אם כי   5

 תושבים. 1,222ף של ס
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יש לאחד בין רשויות שתושביהן דומים ככל האפשר  התאמה חברתית ותרבותית. ג.

ברקע שונות מהותית האין לאחד רשויות  ם החברתיים והתרבותיים.הבמאפייני

 כלכלית.-החברתית תםברמתרבותי של תושביהן או -יהחברת

 איחוד עם מועצות אזוריות 

מועצות חלקות למועצות אזוריות, המועמדות לאיחוד נהרשויות המקומיות 

המועמדת לאיחוד, רצוי לאחדה עם היא מועצה מקומית כש 6.ריםוע מקומיות

היישוב ולאפשר לשמר את המבנה העירוני של כדי  מועצה מקומית אחרת או עם עיר

תושבים  2,222-ממונים פחות  יםיישובכש עם זאת, יתרונות לגודל.של מיטבי ניצול 

קבע אף משרד הפנים  בהקשר זה. עם מועצה אזורית סמוכה םרצוי לשקול לאחד

 ב'(.5555 ,תושבים להקמת רשות מקומית חדשה )רזין 2,222בעבר סף מינימלי של 

 תושבים 2,222-ממונים יותר י מעמד מוניציפלי ושאינם בעליישובים רבים  כמו כן,

 תושבים 1,422-מונה כה חפר-היישוב בתלמועצות אזוריות, למשל כיום משתייכים 

של איחוד מועצה מקומית עם מועצה פתרון אזורית עמק חפר. המועצה ל משויךו

המועצה המקומית אינה סמוכה למועצה מקומית שמומלץ בעיקר במקרים  אזורית

 אחרת. 

שתי של ד וחיאגם ן ייתכאיחוד של מועצה מקומית עם מועצה אזורית, מלבד 

רצוי שמועצות אזוריות  תשע בהמשך מפורטות 2בסעיף מועצות אזוריות זו עם זו. 

 בנייר עמדה זהנקבע ש תושבים 1,222של גודל הסף לאחד עם מועצה אזורית שכנה. 

מצאו  אחריםפיינרמן ו –ריות בכל הנוגע למועצות אזומהווה הנחת עבודה שמרנית 

 Feinerman et) תושבים אלף 02-כהוא של מועצה אזורית בישראל מיטבי כי הגודל ה

al. 2011) ;מכך משמעותית,  מספר התושבים קטןבישראל אזוריות המועצות רוב הב

 . איחודים נוספים ביניהןניתן לשקול שבעתיד  כך

 נות באחד משני חסרונותמאופיי 2המועצות האזוריות המפורטות בסעיף 

כמו מועצה  –מועצות אזוריות קטנות באופן חריג  עמןנמנות : ראשית, מנהליים

ואין  מועצות אזוריות ששטחן קטן ישתושבים. שנית,  0,222 , המונהאזורית אלונה

 ת גדרות וחבל יבנה. ואזוריה ותמועצה, הלדוגמ בהן רצף טריטוריאלי,

 

                                                        
 י היתרונות לגודלתושבים, צפוי כ 52,222-מכיוון שערים הן רשויות מקומיות הגדולות מ  6

 הגלומים במהלך של איחוד יהיו קטנים יחסית.
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 אילו רשויות יש לאחד. 3

 01רשימה של  מוצגת 5לוח ב ,0בסעיף הסתמכות על הקריטריונים שהוגדרו  תוךמ

גובלות ו מתאימות לכל תנאי האיחוד: הן קטנותבהיותן  מועמדות לאיחודהרשויות 

מוצגת )בנספח(  5 'לוח נב. במאפייניה החברתייםלהן  הדומהאחרת ברשות מקומית 

, אך תושבים 1,222-ת מפחובהן מתגוררים שהרשויות המקומיות  10רשימה של 

או שאינם סמוכים לרשויות הדומות להן במאפייניהן  רבות מהן מבודדות

והיא אחרת, מצפה רמון אינה גובלת באף מועצה מקומית  דוגמההחברתיים. כך ל

נוספת היא המועצה  דוגמהעשויה להיות גדולה מכדי להתאחד עם מועצה אזורית. 

 רשות מקומית אחרת בעלת צביון חרדי. המקומית עמנואל, שאינה שוכנת בקרבת

שעשוית להתאחד רשימה של רשויות מוצגת בלוח מועמדת לאיחוד הכל רשות  לצד

או עם  גליל עליוןהמועצה האזורית לאחד עם  ניתן, את יסוד המעלה לדוגמה. עמה

  מבואות החרמון.המועצה האזורית 

 

 לאיחוד מתאימות. רשויות 1לוח 

  לקליטהרשויות פוטנציאליות  לאיחוד המתאימההרשות 

  מעלה אפרים
 

 מ"א שומרון, מ"א ערבות הירדן

 יסוד המעלה
 

 מ"א גליל עליון, מ"א מבואות החרמון, ראש פינה

 מגדל
 

 טבריה, מ"א עמק הירדן, מ"א גליל תחתון

 מטולה
 

 מ"א מבואות החרמון, מ"א גליל עליון

 כפר שמריהו
 

 הרצליה, מ"א חוף השרון

 ן קינייהעי
 

 מסעדה, מג'דל שמס

 ראש פינה
 

 יסוד המעלה, מ"א גליל עליון, מ"א מבואות החרמון

 היג'א-כאוכב אבו אל
 

 כפר מנדא

 אמעילי
 

 מ"א מעלה יוסף 
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 מתאימות לאיחוד . רשויות )המשך( 1לוח 

  קליטהרשויות פוטנציאליות ל הרשות המתאימה לאיחוד
 פסוטה

 
 מ"א מרום הגליל

 ר בראכפ
 

 כפר קאסם, מועצה אזורית דרום השרון

 אליכין
 

 מ"א עמק חפר, חדרה

 סביון
 

 גני תקווה

 מסעדה
 

 עין קינייה, מג'דל שמס

 סאג'ור
 

 ראמה, מ"א מרום הגליל

 כעביה
 

 בסמת טבעון

 פרדסיה
 

 כפר יונה

 מ"א מגילות ים המלח
 

 מ"א ערבות הירדן

 מ"א תמר
 

 מ"א הערבה התיכונה

 מ"א אלונה
 

 מ"א מגידו, מ"א מנשה

 מ"א הערבה התיכונה
 

 מ"א תמר

 מ"א ערבות הירדן
 

 מ"א מגילות ים המלח

 מ"א גדרות
 

 מ"א חבל יבנה, מ"א ברנר, מ"א גן רווה

 מ"א גן רווה
 

 מ"א גדרות, מ"א ברנר, מ"א חבל יבנה

 מ"א חבל יבנה
 

 מ"א גדרות, מ"א ברנר, מ"א גן רווה
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 צד יש לבצע את איחודי הרשויותכי. 4

חשיבות רבה לשיתוף הפעולה של הרשויות  רשויות מקומיות יש איחודב

רפורמת איחודי הרשויות ב , כפי שהודגם למשלהמתאחדות עם תכנית האיחוד

הרשויות  זו. ברפורמה (Blom-Hansen, 2009) בדנמרק 0228שבוצעה בשנת 

. גם הניסיון הישראלי עמה להתאחדברצונן ש רשותה אתהמקומיות יכלו לבחור 

צלח. שלושה מאיחודי הרשויות שבוצעו לא יהאיחוד  ,שיתוף פעולהעיד כי אם אין מ

הן של התושבים ו הן של ,תיועקב התנגדו 0225–0252פורקו בשנים  0222בשנת 

 הדרג הפוליטי המקומי. 

לשתף את הדרג חשוב להשיג שיתוף פעולה בביצוע תכנית לאיחוד רשויות כדי 

דאוג רצוי לכן  כמובשלטון המקומי בתהליך קבלת ההחלטות. הפוליטי והניהולי 

פעמיות -מענה לעלויות חד ספקלכדי מענקי הסתגלות לרשויות המתאחדות ל

הקמת מבני ציבור משותפים לרשויות או  םפיצויי פיטורי, כגון איחודההנובעות מ

ת המענקים נקטהבאמצעות  ק האיזוןהמתאחדות. לבסוף, יש לשנות את מבנה מענ

רשות קטנה  במבנה זהתמרץ אותן לפנות להליך של איחוד. לכדי  ,לרשויות קטנות

והסבסוד שהיא  ,בנטל תקציבי גבוה יותר תישא בוחרת שלא להתאחדהומבוססת 

 פחת.ימהמדינה  זכה לות

 הרווחים הצפויים מהאיחוד. 5

. מחקר שבדק את סכון בתקציביחל צפוי להביאאיחוד רשויות מקומיות כאמור, 

על תקציבי הרשויות המתאחדות  0222השפעת איחודי הרשויות בישראל בשנת 

מהוצאות הרשות אחוזים  8–5-סכון של כיחלתרמו מצא כי איחודי הרשויות 

החיסכון הכספי  יזוילח ישמשאומדן זה . 7(Reingewertz, 2012; 0255 ,ריינגוורץ)

 .4בסעיף  המפורטותהמקומיות שיתקבל מאיחוד הרשויות 

ת לתועל 0222התועלות מתכנית איחודי הרשויות שבוצעה בשנת  כשמשווים את

הבדל בגודלן של יש להביא בחשבון את ההתכנית המוצעת בנייר זה, שתניב 

תושבים,  1,222-לאחד רק רשויות הקטנות מ . ההמלצה במסמך זה היאהרשויות

יש השפעה בשני גדולות הרבה יותר. להבדל זה  רשויותאוחדו גם  0222בשנת ואילו 

                                                        
הרשויות המתאחדות התקבל בשיטת "הפרש שבעה אחוזי חיסכון בהוצאות האומדן של   7

רשויות ההשוואה בין השינוי בהוצאות ומר מ(, כלDifference in Differences)ההפרשים" 
יהן בין השינוי בהוצאותתקופה שלפני האיחוד( ו)לאחר האיחוד בהשוואה להמתאחדות 

 הרשויות שלא אוחדו.  של
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יותר ניכר סכון כספי ילהגיע לח אפשרשלהניח סביר  מצד אחד, .כיוונים מנוגדים

יתרונות לגודל פוחת ככל שהרשות גדלה. המיצוי , שכן בתכנית המוצעת בנייר זה

אומדן אמור להיות קטן מה 0222שנת מאומדן התועלות של האיחוד  ,לפיכך

כאן מוצעות המצד אחר, מכיוון שהרשויות . כאןמתכנית האיחוד המוצעת יתקבל ש

כך ולפיסך ההוצאות שלהן קטן יותר,  בערכים מוחלטיםקטנות יותר הרי ש

  יותר. ניםקטבסכומים  התועלות הגלומות באיחוד צפויות להיות

סכון הכספי נקוב יהח 0222-באיחוד הרשויות תכנית התועלות מ אומדןב

אין רשויות מתאחדות השלאחר מכיוון ש ך הוצאות הרשויות שאוחדו,וזים מסבאח

 אמדנגם בנייר זה בעקבות זאת, סכון. ימקור המדויק של החמה הלדעת דרך 

כך יש לקבוע  שםמתאחדות. להמסך ההוצאות של הרשויות שיעור סכון הצפוי כיהח

לצורך אליה מתאחדת כל רשות קטנה. שהפוטנציאליות היא זו ת יוהרשואיזו מ

אחת מהרשויות  תשרירותי הנבחרמהאיחוד החזויות קביעת התועלות 

, רשימת איחודי הרשויות המתוארת כלומר. (5)ראו לוח  הפוטנציאליות לאיחוד

 רכי אומדן התועלות הצפויות בלבד. ומשמשת לצ 0בסעיף זה ובלוח 

העמודה מאיחודי הרשויות. הצפוי החיסכון הכספי אומדן מתאר את  0לוח 

עבור כל קבוצת רשויות  0252בשנת מציגה את ההוצאות  הוצאות() הימנית

, סך ההוצאות של מעלה אפרים, מועצה אזורית ערבות המתאחדות. כך לדוגמ

. שקליםמיליון  55.5על  0252הירדן ומועצה אזורית מגילות ים המלח עמד בשנת 

של כל ה את ההוצאות מציג (חזויות לאחר האיחודהוצאות ) ה האמצעיתעמודה

 שבעה אחוזיםסכון של ילחתורם קבוצת רשויות לאחר האיחוד, בהנחה שהאיחוד 

, עבור מעלה אפרים, ערבות הירדן ומגילות הבהוצאות הרשויות המתאחדות. לדוגמ

חיסכון העמודה השמאלית ). שקליםמיליון  81.4ן צפויות ההההוצאות ים המלח 

לסך ההוצאות החזויות  0252הפרש בין סך ההוצאות בשנת המציגה את  (פויצ נתיש

ערבות הירדן ומגילות ים המלח צפוי חיסכון , עבור מעלה אפרים לאחר האיחוד.

 . שקליםמיליון  1.8שנתי של כספי 

מיליון  525-כהיא  0בלוח  יםמוצגההאיחודים  55-החיסכון הכספי מתחזית 

מכמה וזאת  ,לחיסכון הצפוי ראומדן חסא בבחינת יההתחזית לשנה.  שקלים

 –הרשויות  סכון בהוצאותיהנמוך לח ןאומדסיבות. ראשית, במסמך זה נבחר ה

. שנית, נתוני ההוצאות שבעה לתשעה אחוזיםאומדן נע בין האף ש – שבעה אחוזים

זמינים במועד כתיבת המחקר(.  לא היויותר עדכניים )נתונים  0252שנת מעודכנים ל

עולות בממוצע לאורך זמן, הרי שהוצאות  שויות המקומיותמכיוון שהוצאות הר

החיסכון שגם צפוי , ובהתאם 0252צפויות להיות גבוהות מאלו של שנת  0252שנת 

אומדן החיסכון  כלומריותר. שינוי קטן בהנחות שמרניות אלו,  דולגיהיה המתקבל 
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הוצאות ב אחוז אחדבשיעור עלייה צפי לו בתשעה אחוזים במקום בשבעה אחוזים

 .שקליםליון ימ 584של לסכום את אומדן החיסכון יביאו  ,הרשויות בשנה
 

  מאיחוד רשויותהשנתי הצפוי כספי הסכון יחה .2לוח 
 0252, לפי נתוני שקלים ניליוימב 

הוצאות חזויות  הוצאות האיחוד
 לאחר האיחוד

חיסכון 
 שנתי צפוי

מ"א –מ"א ערבות הירדן–מעלה אפרים
 מגילות ים המלח

55.5 81.4 1.8 

 55.1 511.2 511.1 מ"א גליל עליון–ראש פינה–יסוד המעלה

 5.8 551.5 502.5 מ"א עמק הירדן–מגדל

 4.2 18.2 15.2 מ"א מבואות החרמון–מטולה

 8.8 520.4 552.5 מ"א חוף השרון–כפר שמריהו

 0.0 05.5 20.2 מסעדה–עין קינייה

 1.8 81.1 55.2 כפר מנדא–אבו אל היג'א–כאוכב

 1.5 50.2 55.0 מ"א מעלה יוסף–אמעילי

 1.8 55.1 51.0 מ"א מרום הגליל–פסוטה

 1.5 55.2 58.5 כפר קאסם–כפר ברא

 58.8 021.2 012.8 מ"א עמק חפר–אליכין

 8.4 55.4 521.5 גני תקווה–סביון

 2.8 45.8 12.4 ראמה–סאג'ור

 2.5 42.5 44.2 טבעוןבסמת –חג'אג'רה–טבאש–כעביה

 8.2 58.2 524.1 כפר יונה–פרדסיה

 5.5 551.5 501.8 מ"א הערבה התיכונה–מ"א תמר

 1.4 85.5 81.1 מ"א מגידו–מ"א אלונה

–מ"א גדרות–מ"א ברנר–מ"א גן רווה
 מ"א חבל יבנה

518.5 511.4 55.8 

  131.4 18741 1,,18 סה"כ

 סיכום ומסקנות. 6
 , מרכז טאובאיחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד(, 0252יניב ריינגוורץ ) מקור:

 משרד הפנים, האגף לביקורת השלטון המקומי נתונים:
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 . סיכום ומסקנות 6

י רשויות מקומיות בישראל, והציג הצעה נייר מדיניות זה דן בכדאיות של איחוד

רשויות קטנות עם רשויות הסמוכות להן. אספקת  01של  ןקונקרטית לאיחוד

לפחות כל עוד הרשות , שירותים ציבוריים מאופיינת ברוב המקרים ביתרונות לגודל

. מכיוון שחלק מהרשויות המקומיות בישראל תושבים( 8,222-פחות מקטנה יחסית )

. בתקציבסכון יצפוי ח ותת סמוכיועם רשו ןאיחודבעקבות , הרי שהזקטנות מסף 

עומדת מתואר במסמך זה כביצוע איחוד הרשויות בעקבות תחזית החיסכון הכספי 

 בשנה.  שקלים מיליון 525-כעל 

את ספק להרשות המאוחדת יכולתה של נובע מה ,בפועלתקציבי החיסכון ה

להיטיב בראש ובראשונה עם תושבי ור אמ ,ת נמוכה יותרעלואותה רמת שירותים ב

 או לחלופין ,הקטנת מסי הארנונהשתקף בלהעשוי חיסכון ההרשויות המתאחדות. 

 תקציביים לשירותים ציבוריים נוספים לתושבי הרשותהפניית מקורות לאפשר 

, החיסכון מעבר לשיפור מצבם של תושבי הרשויות המתאחדות. המאוחדת

כמקור תקציבי לשלטון המרכזי, דרך לשמש  שמתקבל מאיחודי רשויות יכול

 ,בתקציב המדינהניכר קיצוץ  שלכיום, בעידן הקטנת מענקי האיזון לרשויות אלו. 

יכולה לבוא במקום חלק מהקיצוצים המתוכננים בתקציבי המענקים הקטנת 

 הרווחה, החינוך, הבריאות ועוד.

 אפשרית פגיעה ובהם איחודי רשויות,הנובעים מגם בחסרונות  נייר המדיניות דן

. כי הפגיעה בשירות לאזרח קטנה יחסיתהעריכו מחקרים קודמים בשירות לאזרח. 

כוללת רק , והיא ככל האפשרזאת , הרפורמה המוצעת מנסה למזער פגיעה זאת ועוד

מימוש  להטמון באיחודן ניכר בהקשר שפוטנציאל שהרשויות קטנות מאוד, 

ויות המוצעת כוללת רק רשויות הגובלות רשימת הרשכמו כן, יתרונות לגודל. 

יסודות דומים ש במאפייניה לרשות המועמדת לאיחוד, מכיוון ברשות אחרת הדומה

 הבהפחתת הפגיעה באזרח ובהבטחת תפקודמרכזי רכיב הם רשויות מתאחדות ב

 התקין של המערכת הפוליטית המקומית. 

 השותףר את סוגיית יות, אך מןרצוי לאחדשאת הרשויות  מסמך מצייןהלבסוף, 

את לבחור רשויות המתאחדות ללאפשר יש  , מפני שלדעת המחברלאיחוד פתוחה

שלטון המקומי לשיתוף פעולה בין השלטון המרכזי  .עמה להתאחדברצונן שרשות ה

א רכיב מרכזי ופי שהרפורמה של איחודי רשויות, כהרכיב מרכזי בהצלחת  אהו

 מדינת ישראל.בניהול השוטף של ענייני הפנים בכלל ה
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 נספח 

 תושבים  68111-.  רשימת הרשויות המקומיות המונות פחות מ1לוח נ'
 0255לפי נתוני 

מספר  שם הרשות 
 תושבים

מספר  שם הרשות 
 תושבים

  מועצות מקומיות

 2,524 קדומים 08 5,558 מעלה אפרים 5

 4,218 בית אריה 05 5,102 יסוד המעלה 0

 4,185 חג'אג'רה-טבאש-כעביה 05 5,115 מגדל 2

 4,551 מצפה רמון 22 5,115 מטולה 4

 1,222 עילבון 25 5,815 כפר שמריהו 1

 1,011 שיבלי 20 5,521 עין קינייה 1

 1,410 פקיעין 22 0,011 ע'ג'ר 8

 1,412 פרדסיה 24 0,155 ראש פינה 5

 1,121 כפר ורדים 21 0,551 פסוטה 5

 1,152 חורפיש 21 0,520 אמעילי 52

 1,525 בית אל 28 0,510 עמנואל 55

 1,515 ג'ולס 25 0,514 ג'ש )גוש חלב( 50

 1,585 טובא זנגריה 25 0,551 אבו אל היג'א -כאוכב  52

 1,585 ג'ת-ינוח 42 2,221 כפר כמא 54

 1,552 זמר 45 2,221 כפר תבור 51

 1,555 בוקעתא 40 2,250 כפר ברא 51

 יותמועצות אזור  2,525 אליכין 58

 5,522 מגילות ים המלח 42 2,504 סביון 55

 5,222 תמר 44 2,515 קריית יערים 55

 0,222 אלונה 41 2,012 מסעדה 02

 0,522 הערבה התיכונה 41 2,222 חריש-קציר 05

 2,122 אילות 48 2,454 מזרעה 00

 2,122 ערבות הירדן 45 2,100 הר אדר 02

 4,522 גדרות 45 2,151 אליבנ 04

 1,522 רמת נגב 12 2,841 אלקנה 01

 1,022 גן רווה 15 2,540 סאג'ור 01

 1,822 חבל יבנה 10   

 

 מרכז טאוב ,8 איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד(0252יניב ריינגוורץ )מקור: 
 0255ות המקומיות בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרשוינתונים: 
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 מקורות

בין רשויות קטנות: לקחים  שיתוף פעולה(, 0221ואנה חזן ) , לביאהאפלבאום
 רסהיימר למחקרי מדיניות., מכון פלומישראל

יעילות מול  –ת המשבר ברשויות המקומיו(, "0225)ומומי דהן  בסט, אבי-בן
הכלכלה הפוליטית של  )עורכים(,ומומי דהן  בסט-בן צוגיות", בתוך אבייי

 המכון הישראלי לדמוקרטיה., הרשויות המקומיות

–1172פערים בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל: 8(5555) רןע ,רזין
 מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. ,1115

 ,ציביים בין רשויות מקומיות קטנות לגדולות בישראלפערים תק ,(5555)רזין, ערן 
 .למחקרי מדיניות מכון פלורסהיימר

מכון פלורסהיימר , צריך לאחד רשויות מקומיות קטנות?האם ב'(, 5555)רזין, ערן 
 למחקרי מדיניות.

, מכון פלורסהיימר יצד להבטיח איחוד רשויות מקומיותכ(, 0222)רזין, ערן 
 שלים.למחקרי מדיניות, ירו

 ",5558-0221הפוליטיקה של המשבר ברשויות המקומיות, " ,(0225)ניב י ,ריינגוורץ
הכלכלה הפוליטית של הרשויות )עורכים(, ומומי דהן  בסט-בן בתוך אבי
 , המכון הישראלי לדמוקרטיה.המקומיות

ויות עד –איחודי רשויות מקומיות והשפעתם התקציבית (, 0255) יניב ,ריינגוורץ
 .מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2113הרשויות של שנת  מאיחוד
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