רמת השרון
ברשות איציק רוכברגר

ניתוח הרשות על פי המדד המוניציפלי

תקציר






רמת השרון ,עיר "שינה" לא קלאסית ,נחשבת למוקד משיכה
לאוכלוסיות חזקות ובשנים האחרונות זוכה לגידול באוכלוסיה
הצעירה
הרשות משקיעה בתושביה בהיקפים שמדרגים אותה בין
הראשונות בישראל ובין המובילות באזור מבחינת השקעה
בתלמיד
לעיר קיימת בעיית הכנסות – הכנסותיה אינן צומחות בקצב בו
צומחות הוצאותיה ולכן יש ירידה מסויימת בחוסנה הכלכלי ,אם
כי היא עדיין נחשבת יציבה

סקירה כללית של הרשות




נתונים כלליים על הרשות
מגמות דמוגרפיות בעיר בין 2002-2012
השקעה בתושב



חינוך
רווחה ופעולות

 סקירה של נגישות ושקיפות המידע שמספקת הרשות
 סקירת הרשות בהיבט התכנון העירוני
 נספח ניתוח השקעה בתושב

נתונים כלליים על הרשות בשנת 2012












מספר תושבים 43.1 :אלפים (47,970 ,)2( 46,543 ,)1
מספר משקי בית)2( 15,342 :
אשכול סוציואקונומי9 :
ראש העיר המכהן :איציק רוכברגר משנת  57.3% ,2003מהקולות
בבחירות ( 2013ירידה מ 85.3%-בשנת )2008
מספר חברי מועצה (כולל ראש העיר) 15 :מתוכם  6חברי הנהלה.
 33%מהמועצה הן נשים
הרכב המועצה :עם ( ,)*6אח ( ,)2לב ( ,)2מרץ ( ,)2נץ ( ,)2זך ()1
הרכב גילאים באוכלוסיה %26.48 :מתחת לגיל  %16.56 ,18מעל 65
הרכב מגזרי של האוכלוסיה 98.9% :יהודים
אחוז הזכאות לבגרות בשנת  81.2% – 2012במגמת עליה
אחוז הזכאים שעמדו בדרישות הסף לאוניברסיטאות –  95%במגמת
יציבה

( – )1נתוני הלמ"ס 2012
(( - )2תמצית דוחות כספיים )2012
•  -מפלגת ראש העיר + 5 ,ראש העיר
( – )3נתוני משרד הפנים לגודל אוכלוסיה לקראת בחירות 2013

()3

מגמות בעיר בין 2002-2012


דמוגרפיה







הגירה




לפי נתוני ההלמ"ס גדלה רמת השרון מ 35.6-אלף תושבים ב 2002-ל-
 43.1אלף ב*2012-
שינויי הדמוגרפיה ברמת השרון מאופיינים בכניסה של אוכלוסית הורים
לילדים צעירים ,לצד גידול באוכלוסיית הותיקים מעל  65ועזיבה הדור
בגילאי הסטודנטים .שינויים אלה באים לידי ביטוי בגידול של  4%בחלקם
היחסי באוכלוסיה של בני  0-14ו 3%-של בני .30-45
חל גידול משמעותי במספר המשפחות בנות  3-4ילדים

מאזן ההגירה בעיר חיובי מאז  2005לאחר מספר שנים של הגירה שלילית.
שיא ההגירה נרשם ב( 2009-פער של אלף תושבים בין נכנסים ויוצאים)
כאשר המגמה התמתנה לקראת ( 2012פער של )400

הכנסה ראלית



חל שיפור בהכנסה הראלית של האוכלוסיה ,הן אצל השכירים והעצמאיים
והן אצל הגברים ונשים.
ב 2011-שכיר הרוויח בממוצע כ 7,122-ש"ח יותר משכירה ( !74%יותר).

*  -קיים פער ממוצע של כ %11-בין גודל האוכלוסיה בנתוני ההלמ"ס וגודל האוכלוסיה בנתוני הרשות ,ראה נספח פערי נתונים

עיקרי ניתוח השקעה בתושב – מבט כללי


השקעה בתושב






ההשקעה בתושב ממקורות עצמיים גבוהה בהרבה מהממוצע של
אשכול  .8בהשוואה ארצית רמת השרון מובילה בהשקעה עצמית
לתושב ,לרוב במקום הראשון ולכל הפחות במקום שלישי
בשנת  2005חלה קפיצה משמעותית בהשקעה בתושב בכל
הסעיפים ,בדגש על סעיף פעולות .מאז  2005תמהיל ההשקעה
השתנה לטובת החינוך ורווחה ללא שינוי משמעותי בהיקף ההשקעה
לתושב
ההשקעה בתושב מהווה בממוצע כ 77%-מההכנסה לתושב ,ערך
המצביע על מנגנון עירוני רזה ביחס לערים באשכול  ,8שם הממוצע
עומד על .68%


אחוז ההשקעה הגבוה ביותר ביחס להכנסה עומד על  85%בממוצע (מודיעין-
מכבים רעות) ,אך זה אינו בהכרח בה לידי ביטוי בגודל ההשקעה בתושב.

עיקרי ניתוח השקעה בתושב – חינוך




רמת ההשקעה העצמית בחינוך ברמת השרון גבוהה מהממוצע
של הערים באשכול  8אך למעט  2010היא אינה המובילה מבין
הערים באשכולות הגבוהים
ההשקעה בתלמיד הכפילה את עצמה בין  2004ל 2010-על
אף גידול של  20%בכמות ילדים בעיר (אוכלוסייה עד גיל )19

עיקרי ניתוח השקעה בתושב – רווחה ופעולות


השקעה ברווחה (הנחות ארנונה ,השקעה באוכלוסיות מוחלשות
ובגיל השלישי)





עיקר ההשקעה ברווחה ברמת השרון בא לידי ביטוי בהנחות
מארנונה (כ ,)55%-אם כי משקל ההנחות מתוך הוצאות הרווחה ירד.
עומס ההשקעה העצמית ברווחה מתוך התקציב העצמי אופייני
לערים באשכולות גבוהים ושומר על יציבות באזור ה10%-

השקעה בפעולות (חזות העיר ואחזקתה ,תרבות וספורט)




ההשקעה בפעולות ברמת השרון גבוהה באופן עקבי מהממוצע
ברשויות באשכול  ,8אך על אף הקפיצה בהשקעה בשנת ,2005
רמת השרון לא "שמרה על ההובלה" ברמת ההשקעה ביחס
למובילות באשכול  8עד לשנת .2010
השקעה בפעולות מושפעת מיעילות תפעולית ולכן אי-הובלה אינה
מעידה שהתושבים "מקבלים פחות" ,אלא אם מדובר על פערים של
מעל  - 10%זה אינו המקרה

נגישות ושקיפות מידע




הרשות אינה מדורגת ע"י עמותת שקיפות בינ"ל ישראל (שבי"ל)
ועל כן בוצעה בדיקת על סמך הקריטריונים של שבי"ל בחודש
נובמבר  .2013הרשות את הציון  55מתוך 120
הפערים המרכזיים על סמך הקריטריונים:







מידע על מענקים ותמיכות ,נתוני כספים
חוזים ומכרזים בנושאי תשתיות וכ"א
מידע בנושאי תכנון ,בנייה ואיכות הסביבה
דוחות הביקורת של מבקר הרשות

מבדיקה עצמאית נמצא כי בניגוד לדרישות חוק חופש המידע
בכל הנוגע לפרסום מידע סביבתי ,רמת השרון אינה מפרסמת
נתונים הרלבנטיים לתושבי הרשות ,בעיקר בנושאים של זיהום
קרקע

תכנון העירוני ושיתוף ציבור


תוכנית מתאר עירונית







במרץ  2014הכריזה הרשות על התחלת תהליך של תכנון תוכנית מתאר
עירונית.
מרבית התוכניות הנוגעות לשטחים שטרם פותחו בעיר כבר אושרו לפני
( 2009מתחמים באזור גלילות ,רצועת הנופש) ובימים אלא מקודמת
תוכנית תע"ש (מ.ש )1.אשר צלחה את שלב ההתנגדויות בועדה המחוזית
וכן תוכנית שלד למערב רמת השרון (באזור מחנות גלילות).
כל המידע על תוכניות מאושרות בעיר מופיע באתר רמ"י או אתר משרד
הפנים .אין מידע המוגש באופן מסודר וברור במסגרת אתר הרשות

תהליכי שיתוף ציבור





תוכנית המתאר של הרשות מבוצעת תוך שיתוף ציבור ,הן ברמת כלל
התושבים והן ברמת קבוצות מיקוד.
במסגרת פרויקטי פינוי בינוי האוכלוסיה הרלבנטית מעורבת ומעודכנת ע"י
הגוף המלווה מטעם העירייה.
רמת הנגישות למידע תיכנוני באתר העירייה ובאתר מחלקת הנדסה מבוסס
על הממשק הסטנדרטי של הרשויות המקומיות (ומכאן שאינו נוח
למשתמש)

נספח ניתוח השקעה בתושב

שינויי הדמוגרפיה ברמת השרון מאופיינים בכניסה של אוכלוסית הורים
לילדים צעירים ,עזיבה הדור בגילאי הסטודנטים והזדקנות האוכלוסיה
הקיימת ,שמובילה לגידול באוכלוסיית הותיקים מעל .60

בשנת  2005חלה קפיצה משמעותית בהשקעה בתושב בכל הסעיפים בדגש
על סעיף פעולות .מאז  2005תמהיל ההשקעה השתנה לטובת החינוך
ורווחה ללא שינוי משמעותי בהיקף הכולל של ההשקעה בתושב

ההשקעה לתושב ממקורות עצמיים גבוהה בהרבה מהממוצע של
אשכול  .8בהשוואה ארצית רמת השרון מובילה בין הערים
בהשקעה עצמית לתושב ,לרוב במקום הראשון

רמת השרון היא הרשות היחידה במעמד עיר באשכול  ,9למעט בשנים  2008-2010אז נוספו גם גבעתיים וקריית אונו

רמת ההשקעה העצמית בחינוך ברמת השרון* גבוהה מהממוצע של
הערים באשכול  8אך למעט  2010היא אינה המובילה מבין הערים
באשכולות הגבוהים

*  -הערכים בגרף עבור "רמת השרון" מתייחסים למספר התלמידים הכולל לפי ההלמ"ס וכוללים את תלמידי המוסדות בכפר הירוק,
הערכים המתוקנים ("רמת השרון מתוקן") מתייחסים להערכה של מספר התלמידים במוסדות בבעלות הרשות.
רמת השרון היא הרשות היחידה במעמד עיר באשכול  ,9למעט בשנים  2008-2010אז נוספו גם גבעתיים וקריית אונו

עיקר ההשקעה ברווחה ברמת השרון בא לידי ביטוי בהנחות מארנונה.
עומס ההשקעה העצמית ברווחה ,כולל ההנחות ,אופייני לערים באשכולות
גבוהים ושומר על יציבות באזור ה 10%-מהתקציב העצמי

הנתונים המלאים זמינים רק משנת 2004

ההשקעה בפעולות ברמת השרון גבוהה באופן עקבי מהממוצע ברשויות
באשכול  ,8אך על אף הקפיצה בהשקעה בשנת  ,2005רמת השרון לא
"שמרה על ההובלה" ברמת ההשקעה ביחס למובילות באשכול 8

סקירה כלכלית של הרשות






יציבות כלכלית ופערי תכנון וביצוע ברשות
ההכנסות
ארנונה
ההוצאות
נספח ניתוח כלכלי של הרשות

נתונים כלכליים של רמת השרון 2012 -


נתונים עיקריים מתמצית דוח כספי :2012



תקציב שנתי  356,709אש"ח מתוכו  278,920אש"ח ממקורות עצמיים ()78%



גרעון שוטף –  988אש"ח



גרעון מצטבר  988אש"ח משנת ( 2012לאחר שהגרעון נסגר ב)2009-



עומס מלוות  74,193אלפי ש"ח במגמת ירידה 26.6% ,מההכנסות העצמיות


 5%מהתקציב מופנה לתשלום חובות (קרן  +ריבית)



על פי נתוני רבעון  2לשנת  2013עומס המלוות עומד על  68,000אש"ח



תקציב תב"ר  2014מתבסס בחלקו על הלוואות בהיקף  40,000אש"ח



בסוף  2012אין בתב"ר גרעון.



בשנים  2003-2012חל גידול של  84אלפי מ"ר בשטחי התעסוקה בעיר ומנגד
גידול של  581.5אלפי מ"ר בשטחי מגורים ,יחס של  ,6.9:1יותר מכפול מיחס
ההכנסות הממוצע למ"ר ( - )1:3.3יחס זה מעיד על גידול לא מאוזן בשטחי
הארנונה ואף על ירידה בחוסנה הכלכלי של העיר

עיקרי ניתוח כלכלי של הרשות







מבנה ההכנסות של הרשות מקשה לתמוך ברמות הגבוהות
של ההשקעה בתושב ועל אף רצף של שנים טובות בין
 ,2003-2009רמת השרון נקלעה לבעיית הכנסות
יוקר הארנונה ברמת השרון אינו גבוה בממוצע אך המדרגות
שלו רגרסיביות ולכן מפלה לטובה אוכלוסיות חזקות
ההוצאות של רמת השרון ממוקדות בתושבים והוצאות
הרשות אינן מכבידות על התקציב .למרות זאת ,לאור בעיית
ההכנסות משמעות הדבר היא שההשקעה בתושבים תיפגע
ראשונה מקיצוצים ,במידה ואלה יקרו.
למרות הממצאים המעידים על קשיים ,רמת השרון עדיין
נחשבת רשות עצמאית ויציבה כלכלית

חוסן כלכלי – דירוג על פי מדרגות המדד המוניציפלי





רמת השרון מוגדרת כרשות עצמאית (אינה מקבלת מענקי
איזון) ,יציבה כבר שנים רבות ופועלת ללא גרעון משמעותי
עקב יתרת אשראי גדולה מ 15%-מההכנסות השוטפות ,לא
נחשבה לרשות איתנה ב 2006-2008-ולכן ,על אף נתונים
חיוביים אחרים ,לא נחשבה "משגשגת"
את מעמדה כרשות משגשגת איבדה ב 2011-עקב גרעון קטן
בתקציב הרגיל .מכיוון שקיים גם גרעון ב ,2012-רמת השרון
לא תוכל לקבל מעמד "רשות איתנה" עד שנת .2015

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

רשות
משגשגת

רשות
משגשגת

רשות
עצמאית
יציבה

רשות
עצמאית
יציבה

רשות
עצמאית
יציבה

רשות
משגשגת

רשות
משגשגת

רשות
עצמאית
יציבה

רשות
עצמאית
יציבה

עיקרי ניתוח ההכנסות







ההכנסות העצמיות של הרשות גדלו באופן משמעותי עד  2008ומאז
קצב הצמיחה דעך .במקביל ,חזר החוב לגדול לאחר שכבר צומצם
בשליש
רמת השרון שומרת על מאזן "חיובי" – ההכנסה הממוצעת ממ"ר
תעסוקה גבוהה מההוצאה הממוצעת על מגורים ותעסוקה
למרות זאת חלוקת ההכנסות מארנונה מציגה תמונת מצב לא בריאה –
עיקר ההכנסות מארנונה מגיעות ממגורים וכמעט אין שינוי בחלוקה זו
פערי תכנון וביצוע ברשות מראים על ניהול תקציבי שמרני עד שנת
.2009





רמת השרון "נהנתה" מהכנסות גבוהות מהצפוי בין השנים
 ,2004-2009בין אם ממקורות עצמאיים ובין ממקורות ממשלתיים
על אף הגידול בהכנסות התכנון לא לקח בחשבון שמדובר על הכנסה קבועה

בין  2010-2012הכנסות הרשות אינן צומחות כפי שצמחו בשנים
הקודמות והרשות צוברת גרעון


ההוצאות המשיכו לגדול ביחס לתכנון בעוד שההכנסות לא צמחו כמו בשנים
הקודמות

יוקר הארנונה



רמת השרון מדורגת בעשיריה השניה במדד יוקר הארנונה
הארצי ומדורגת בין הערים הזולות במחוז ת"א
מבנה הארנונה ברמת השרון רגרסיבי – בהשוואה לערים
במחוז בעלי נכסים יקרים משלמים תעריף נמוך ואוכלוסיות
מוחלשות משלמות יותר





דיירי הבניינים המשותפים במרכז העיר משלמים בממוצע למ"ר
פחות ביחס לערים בהשוואה עד למדרגת הארנונה של  125מ"ר
דיירי הבתים הפרטיים והדירות הפנטהאוזים ברחבי העיר
משלמים בממוצע למ"ר פחות באופן משמעותי ביחס לערים
בהשוואה
דיירי השכונות החלשות בעיר משלמים בממוצע למ"ר יותר (ואף
משמעותית יותר) ביחס לערים בהשוואה ,למעט גבעתיים

עיקרי ניתוח ההוצאות









עד שנת  2010השינויים במאזן הכספי של הרשות היו מרוסנים
על אף שהיו שליליים .בשנים  2011-2012יש הרעה משמעותית
במאזן הכספי
הגרעון ליח' דיור ברמת השרון יציב אך הגידול במס' יח' הדיור
בעיר מגדיל את הצורך במקורות הכנסה שאינם ממגורים
רמת השרון מוציאה באופן עקבי את עיקר הוצאותיה על התושבים
 כ 77%-בממוצעהמנגנון המוניציפלי ברמת השרון אינו מכביד על הוצאות הרשות
בהשוואה לערים מהאשכולות הסמוכים (עלות לתושב)
השכר הממוצע ברמת השרון גדל לכל העובדים כמו גם כ"א
במרבית המחלקות .הגידול בשכר של הנבחרים והפנסיונרים חריג
ביחס לשאר המחלקות
השקעות תב"ר בין  2004-2012התחילו "להחזיר את עצמן" רק
לקראת  .2011כ 83%-מפירות ההשקעה הופנו לטובת התושבים.
חובות הרשות כמעט ולא השתנו אך ההחזר השנתי גדל

נספח ניתוח כלכלי של הרשות

ההכנסות העצמיות של הרשות גדלו באופן משמעותי עד  2008ומאז קצב
הצמיחה דעך .במקביל ,חזר החוב לגדול לאחר שכבר צומצם בשליש

רמת השרון שומרת על מאזן "חיובי" – ההכנסה הממוצעת
ממ"ר תעסוקה גבוהה מההוצאה הממוצעת על מגורים ותעסוקה

חלוקת ההכנסות מארנונה מציגה תמונת מצב לא בריאה – עיקר
ההכנסות מארנונה מגיעות ממגורים וכמעט אין שינוי בחלוקה זו

פערי תכנון וביצוע ברשות מראים על ניהול תקציבי שמרני עד שנת
 .2009בין  2010-2012הכנסות הרשות אינן צומחות כפי שצמחו
בשנים הקודמות והרשות צוברת גרעון
שמרנות יתר

רמת השרון מדורגת בעשיריה השניה במדד יוקר
הארנונה הארצי ומדורגת בין הערים הזולות במחוז ת"א
מדד יוקר הארנונה
דירוג במחוז
לשנת 2012
11

דירוג ארצי
ממוצע

2012

2011

2010

מחוז תל אביב

27

28

28

26

אור יהודה

10

33

27

27

25

אזור

3

4

5

5

3

בני ברק

4

4

6

4

4

בת ים

1

6

3

3

6

גבעתיים

7

14

13

13

13

הרצלייה

5

8

8

8

8

חולון

12

176

188

182

179

כפר שמריהו

6

10

10

10

10

קריית אונו

2

6

4

6

7

רמת גן

8

15

16

18

15

רמת השרון

9

16

17

17

16

תל אביב -יפו

מבנה הארנונה ברמת השרון רגרסיבי – בהשוואה לערים במחוז בעלי
נכסים יקרים משלמים תעריף נמוך ואוכלוסיות מוחלשות משלמות יותר







הארנונה של רמת השרון ,המחושבת בשיטת ברוטו (כולל קירות חיצוניים),
מבוססת על מדרגות לפי שטח הנכס בלבד וחלה באופן אחיד על כל העיר
מבנה הארנונה הזה ,בשילוב עם תעריפים נמוכים במדרגות "היקרות",
מייצרים מצב בו בעלי צמודי קרקע ופנטהאוזים משלמים ברמת השרון פחות*
ארנונה בעוד שאכלוסיות מוחלשות (למעט הזכאים להנחות) משלמות יותר*.
כל בעלי הנכסים בשטח הקטן מ 126-מ"ר** משלמים פחות ביחס לערים
שנבדקו .החל מ 126-מ"ר דיירי בניינים משותפים משלמים יותר ביחס לערים
בהשוואה
מבנה הארנונה אינו לינארי – נכסים בעלי שטח "בתחילת" המדרגה (,76
 )126משלמים על המ"ר הנוסף סכום משמעותי
רמת השרון 2012
עד  75מ"ר
 76-90מ"ר
 91-105מ"ר
 106-125מ"ר
 126-150מ"ר
 151מ"ר

*  -ביחס לאוכלוסיות דומות בערי המחוז שנבדקו
**  -שטח הנכס הממוצע ברמת השרון גדול מ 140-מ"ר

 ₪לכל מ"ר לשנה
35.65
47.45
48.34
49.67
60.2
61.33

דיירי הבניינים המשותפים במרכז העיר משלמים בממוצע למ"ר
פחות ביחס לערים בהשוואה עד למדרגת הארנונה של  125מ"ר

דיירי הבתים הפרטיים והדירות הפנטהאוזים ברחבי העיר משלמים
בממוצע למ"ר פחות באופן משמעותי ביחס לערים בהשוואה

דיירי השכונות החלשות בעיר משלמים בממוצע למ"ר יותר (ואף
משמעותית יותר) ביחס לערים בהשוואה ,למעט גבעתיים

נתוני הגביה השנתיים של רמת השרון מצויינים ומשקל ההנחות
בארנונה אינו חריג .ב 2012-חלה ירידה בגבית חובות ,הן חובות ב-
 2012והן חובות עבר ,שפגעה בנתוני הגביה הכוללת

עד שנת  2010השינויים במאזן הכספי של הרשות היו מרוסנים על אף
שהיו שליליים .בשנים  2011-2012יש הרעה משמעותית במאזן הכספי.

ניתוח זה אינו מאפשר לדעת מהי נקודת המוצע של המאזן הכספי ,רק את השינויים שלו

הגרעון במאזן ההכנסות העצמיות ליח' דיור משקף את היקף התלות של הרשות
במקורות הכנסה שאינן מארנונה למגורים .הגרעון ליח' דיור ברמת השרון יציב אך
הגידול במס' יח' הדיור בעיר מגדיל את הצורך במקורות הכנסה שאינם ממגורים

רמת השרון מוציאה באופן עקבי את עיקר הוצאותיה על
התושבים  -כ 77%-בממוצע

המנגנון המוניציפלי ברמת השרון אינו מכביד על הוצאות הרשות בהשוואה
לערים מהאשכולות הסמוכים והוא לרוב עולה כמחצית מהרשות הבזבזנית
ביותר – ת"א-יפו

השכר הממוצע ברמת השרון גדל לכל העובדים כמו גם כ"א במרבית
המחלקות .הגידול בשכר של הנבחרים והפנסיונרים חריג ביחס לשאר
המחלקות

מחלקה
חינוך
רווחה
מוניציפלי
זוטרים
מוניציפלי
בכירים (מ)2008-
נבחרים
פנסיונרים

סה"כ גידול
בכ"א ממוצע
134%
122%

סה"כ גידול
בשכר ממוצע
116%
115%

96%

108%

155%
70%
109%

98%
130%
139%

השקעות תב"ר בין  2004-2012התחילו "להחזיר את עצמן" רק לקראת
 .2011כ 83%-מפירות ההשקעה הופנו לטובת התושבים .חובות הרשות
כמעט ולא השתנו אך ההחזר השנתי גדל

כל המספרים הם באלפי ₪

נספח פערי נתונים
והערות אחרות

פערים בגודל אוכלוסיה







נתוני ההלמ"ס לגודל אוכלוסיית התושבים בסוף שנה מבוססים
על נתוני רשם האוכלוסין של משרד הפנים
הרשות מדווחת למשרד הפנים על גודל האוכלוסיה במסגרת
הדוח הכספי המבוקר ,נתוניה מבוססים על מאגרי המידע של
הרשות כגון נתוני ארנונה ,בקשות תווי חניה וכו'
קיים פער בין מקורות הנתונים כאשר סביר כי נתוני הרשות
מדויקים יותר ,אם זאת ,בסיס הנתונים הקיים לא מכיל את נתוני
גודל האוכלוסיה מנתוני הרשויות ולכן ,על מנת לשמור על
אחידות החישובים ,נלקחים נתוני ההלמ"ס כפרמטר לנרמול
ברמת השרון קיים פער עקבי של  13%-8%בין נתוני ההלמ"ס
ונתוני הרשות (נתוני הרשות גדולים יותר) .בממוצע הפער הוא
.11%


לצורך השוואה ,בת"א הפער עומד על  20%בממוצע

פערים בנתוני משרד החינוך


נתוני ההלמ"ס של מערכת החינוך ברשות מתייחסים לכל
מוסדות החינוך בתוך תחומי הרשות
נתוני ההלמ"ס של תקציבי החינוך ברשות מתייחסים רק
להוצאות הרשות על המוסדות בבעלותה



מכיוון שחישוב ההשקעה בתלמיד מבוסס על מספר התלמידים
בנתוני ההלמ"ס ,נוצר עיוות בהשקעה בתלמיד (מתקבל מספר קטן
יותר)
על מנת לתקן את מספר התלמידים נעשה שימוש בנתונים ממשרד
החינוך







ברמת השרון בוצעה השוואה ונדרש לבצע תיקון כלפי מעלה של -15%
.20%



בגרף מוצג תיקון לפי 20%

פערים בנתוני הוצאות הרשות – סעיף פעולות




סכימה של סך ההוצאות של הרשות על סעיפי חינוך ,רווחה,
פעולות ,שכר מוניציפלי ,חובות וריבית נותן לרוב תוצאה שאינה
שווה לסך כל הוצאות הרשות (לרוב קטן מסך ההוצאות)
על מנת להגיע לתוצאה שווה מבוצע תיקון להוצאות בסעיף
ההוצאות כאשר ההנחה היא שהפער שנמצא מופנה לכיוון
התושבים




בדיקה מדוקדקת של הדוחות המבוקרים של מספר רשויות מראה כי
הפערים נובעים מהשקעה של הרשות בגופים נתמכים אשר משרתים
את התושבים כגון שירותי כבאות ,עמותות עירוניות ,הנחות ארנונה
מבוצע חישוב על סמך נתוני הוצאות אחרים (תמיכות ,העברות וכו')
כאשר תוצאת החישוב היא סעיף "פעולות מתוקן" וממנו מחושבת
ההשקעה בתושב בתחום פעולות

פערים בנתוני הוצאות הרשות – השקעה בתושב





על מנת לקבל את היקף ההשקעה "האמיתי" בתושב נדרש
לבצע את החישוב על נתוני התקציב המפורט
עקב היעדר זמינות מבוצע החישוב על סמך נתוני ההלמ"ס
ונתוני משרד הפנים ולכן עלול החישוב עלול לכלול בתוכו
מרכיבים שאינם "השקעה בתושב" באופן מובהק.
בניתוח שמבוסס במדד המוניציפלי ההנחה היא שכל כסף שאינו
מופנה לשכר מוניציפלי וחובות הינו כסף שמופנה לישירות
לטובת התושב .הפערים במקרה זה תלויים בנתוני השנה
והרשות עליה בוצע הניתוח ולכן לא ניתן להעריך את חוסר
הדיוק

