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פיתוח משאבי ההון כמנגנון דיפרנציאלי ופעולה משולבת לצמצום אי  

 ערכת יישום   - כלכלי -השוויון החברתי

 פרופ' אמנון פרנקל ומתכנן עפר לרנר

 

 כללי  .1

צמצום  הייתה סוגית    100יב הטכניוני במסגרת שלב ב' של ישראל  תאחת הסוגיות המרכזיות שזוהו על ידי הנ

נים  דיומההממצאים שעלו  אי השוויון, הפערים החברתיים והעוני בדגש על סגירת פערים בין הפריפריה למרכז.  

כך  על  גיאוגרפית אלא גם פריפריה חברתית המתבטאת בפערים חברתיים  הצביעו  רק  איננה  - שהפריפריה 

, ולכן  1OECD-שוויון בחברה ישראלית, הם מהגבוהים בקרב מדינות ההצות בחברה. מדדי אי  כלכליים בין קבו

לנקוט ; ועל המדינה  מהווה אתגר של ממש בפני המדינהה   ,ש בין היתר על הצורך לטפל בסוגיה זוגהושם ד

 במהלכים שיביאו לצמצומם.  

ה המרכזית לסטטיסטיקה  כאחרונה על ידי הלש הוצגו לשביטוי בפרמטרים שונים  לידי  באים  אי השוויון והפערים  

. הדו"ח הציג שורה של מדדי אי שוויון  2פערים בין מרכז לפריפריה  – בדו"ח אשר סקר את פני החברה בישראל  

טרום הקורונה ולכן יש להתייחס אליהם  הדו"ח סקר נתונים הנכונים לתקופה של  יש לציין כי  .  בתחומים שונים 

ההבדלים בין קבוצות ובהתאם. יחד עם זאת אנחנו מאמינים כי הפערים התרחבו משמעותית בעקבות הקורונה  

צורך אמיתי שזוהה כבר  על כן הצורך בצמצום פערים הוא . מרכז לפריפריה התעצמוההאוכלוסייה השונות ובין 

שם את הדגש על הרשות המקומית מתוך אמונה כי היא הסוכן המרכזי   100של ישראל ' גבשלב הקודם. שלב 

קביעת הצעדים שיש לנקוט על ידי השלטון המקומי לשם  מקום. לשם  ה  החיים של תושביורמת  בקביעת איכות  

נקודת ייחוס  לבין    –בין הרשויות    –הפערים הקיימים  את  יש ראשית לזהות  וצמצום הפערים  אי השוויון  הקטנת  

ערכת (bench markלהשוואה בזאת  מוצעת  כך  לשם  ההון    יישום  (.  משאבי  מודל  על  שפותח המבוססת 

 .   3במעבדה למשאבי הון מרחבי במרכז לחקר העיר והאזור שבטכניון 

 משאבי ההון גישת   .1.1

על  המבוססת  מושכלת  החלטות  קבלת  מחייב  ואוכלוסייתו  היישוב  את  המקדם  מיטבי  עירוני  ופיתוח  תכנון 

ולכימות.   להגדרה  קל  אינו  יחסיים  יתרונות  המושג  אך  ותושביו.  היישוב  של  ואבסולוטיים  יחסיים  יתרונות 

המושג העירוני.  במרחב  ופעילויות  נכסים  של  רחב  ממגוון  לנבוע  יכולים  בספרות    היתרונות  אומץ  אשר 

תחומים:  מגוון  על  להישען  עשויים  היישוב  של  ההון  משאבי  הון".  כ"משאבי  אלו  נכסים  מגדיר  הבינלאומית 

כלכלת היישוב, המשאב האנושי, מאפייני תרבות וקהילה, משאבי טבע ייחודיים, נגישות טובה למרכזי תעסוקה,  

בסוגיות של תכנון ופיתוח עירוני מצריכה התייחסות לת  מושכ ההון הפוליטי המקומי ועוד. כלומר, קבלת החלטות  

משאבים  באילו    ובחירה;  המשקפים את יכולות המקום ותושביו  ,לפרופיל הרלבנטי של משאבי ההון המקומיים

 להשקיע על מנת למנף באופן האופטימאלי את היישוב, התושבים והרשות המקומית.  

 
1 OECD, (2018), "Income inequality" (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 9 October 
2018) (https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart). 

 , ירושלים. 11פערים בין מרכז לפריפריה", דו"ח מס'   –פני החברה בישראל (. "2019הל.מ.ס., )   2
( "פיתוח מודל אינטגרטיבי לתכנון אסטרטגי מקומי מבוסס מדדי הון מרחבי, דו"ח ביניים 2011פרנקל, א. ופורת, ע., )  3

 , חיפה.  : מתודולוגיה למדדי משאבי הון ברשות המקומית. המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון 1מס' 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm#indicator-chart
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יצורם, צבירתם  יאחרונים גישות המייחסות חשיבות רבה למרחבי התגבשו בעשורים ה-בתחום המחקר החברתי

שונים נתפסים כגורמי מפתח בפיתוח יכולות לייצר  ההון  ה  הון שונים. משאבי   משאבידורית של  -והעברתם הבין

גישות אלו הפגיעה ביכולת לצבור אותם,  על פי  רווחה במקום ולהתחרות בהצלחה במקומות אחרים במרחב.  

כפגיעה ביכולתו של המקום לצמוח ולספק רמה גבוהה של תועלת לפרטים החיים בו. לכן שמירת רמת  נתפסת  

בר פיתוח  בכל  חשוב  מרכיב  מהווה  שונים  הון  גורמי  של  גבוהה  הרווחה  -ייצור  והגדלת  קיימא 

 in, 2007; Frenkel and Porat, 2017) (Freidmann, 2002; Kitson et al., 2004; L4המקומית

ההון פותחה בראשיתה על ידי הסוציולוג הצרפתי פייר בורדיה אשר התייחס לסוגים שונים של משאבי  תיאורית  

; ותיאר במחקריו את יכולת ההמרה בין משאבי הון יסימבולמשאבי הון: הון כלכלי, הון חברתי, הון תרבותי והון  

לדוגמא5שונים )משאבים  הון    ,.  כלכלי  הון  ביצירת  לסייע  עשוי  והמשפחתיים(  החברתיים  )הקשרים  חברתי 

חומריים(. משאבי ההון אינם מתחלקים באופן שווה באוכלוסייה. כך לדוגמא ההון נצבר בידי "בעלי ההון" וכמעט  

הון מרוכז  . משאבי ההון אינם מתחלקים באופן שווה גם במרחב. ה6שאינו זולג לשכבות האוכלוסייה האחרות

ולעיירו לפריפריה  זולג  שאינו  וכמעט  הגדולות  ובערים  המטרופולינים   8Weber et al  . 7הקטנות  תבמרכזי 

. העבודה עשתה שימוש בכר נרחב של משאבי  'London Calling'מדגימים את ניתוח משאבי ההון בעבודתם  

הון: אנושי, יצירתי, פוליטי, ארגוני, סביבתי, טבעי, עירוני; בכדי לתאר את משאבי ההון השונים של העיר ולהדגים  

 את יכולת ההמרה בין משאבי הון עירוניים מסוגים שונים.   

אל מעבר להתבוננות על התנהגות הפרט, ועברה אם כן,    ,משמעות ההון התרחבהמשאבי ההון    תעל פי גיש

המרה בין  ללניתוח אוכלוסיות וחברות שונות על פי מאפייניהם החברתיים והכלכליים וכן לפי מיקומם במרחב.   

הפוטנציאל לחיזוק המבנה החברתי, להעצמת משאבי ההון הקיימים, ליצירת משאבי הון את    משאבים אלו יש

 ולהעלאת רמת החיים של האוכלוסייה.חסרים, לפיתוח חוסן כלכלי 

בניית פרופיל משאבי הון יישובי עשוי לשמש מודל דינאמי לקבלת החלטות אסטרטגיות ומחייב עדכון והזנה על  

ציר הזמן על מנת שניתן יהיה באמצעותו לעקוב אחר התוצאות המתהוות כתוצאה מנקיטת אסטרטגיה וצעדים  

בפני הרשויות המקומיות ערכת יישום למיפוי אנו מציעים זו מורכבת   בכדי להתמודד עם מערכתלשינוי המצב. 

מודל משאבי ההון המתייחס לכל מערכת עירונית כמשאב הון נפרד  משאבי ההון של המקום תוך התבססות על  

 ומגדיר את מאפייניו. 

 יישום מודל משאבי ההון  .1.2

משאבי הון מרכזיים שבכוחם  שמונה  מודל משאבי ההון אשר פותח במרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, הגדיר  

כלכלי, הון  -ארגוני  , והם: הון כלכלי, הון אנושי, הון חברתי, הון  מטרותיואת  ג  ילהצביע על יכולות המקום להש 

 
4  Friedmann, M. M., (2002), The Prospect of Cities, Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Lin, T.G., (2007), "Empirical Measurement of Sustainable Welfare from the Perspective of Extended 
Genuine Savings", Sustainable Development, vol. 15, pp. 188-203. 

Kitson, M., Martin, R., and Tyler, P., (2004), "Regional Competitiveness: An Elusive yet Key 
Concept?", Regional Studies, vol.38(9), pp. 991-999. 

Frenkel, A., & Porat, I., (2017). An integrative spatial capital-based model for strategic local planning–
An Israeli case. Planning Practice & Research, 32(2), 171-196. 

5 Bourdieu P., (2001), "The Forms of Capital"in Sociology of Economic Life", Boulder CO, pp. 96-111. 

6  Klein, N., and Smith, N., (2008). The shock doctrine: a discussion. Environment and Planning D: Society 
and Space, 26(4), 582-595.  

7  Friedmann M. M., (2002), "The prospect of cities", Minneapolis: University of Minnesota Press. 

8  Weber, P., Champion D., and Hardwick M., (2006), 'London calling'- A spatial decision support system 
for inward investors", 9th AGILE Conference on Geographic Information Science, Visegard Hungary. 
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כוללת עשרות מדדים  ההשונים זוהתה סדרה   , הון תכנוני. עבור משאבי ההוןפוליטי, הון סביבתי, הון תחבורתי

השוואתי בתבחין  המקומית  הרשות  של  היחסי  מיקומה  מדידת  את  נבחרות   המאפשרים   לרשויות 

(benchmark)על מנת לשפר את מצבה  בהם  לנקוט  שראוי  לרשות המקומית לקבוע צעדים    . זיהוי שכזה יאפשר

רצויה ייחוס  נקודת  המשמשות  לרשויות  השוויון.  ביחס  והגדלת  הפערים  לצמצום  להביא  כך  ידי  ועל   עבורה 

והמקורות להשגתת  הערכה את השיטה לקביעת    גםכמו    ם,ציג בפני הרשות המקומית את סדרת המדדים 

כתשתית    ,אחרותבין הרשות המקומית לרשויות    פערי האי שוויון הקיימיםואת אופן מדידת  התבחין ההשוואתי  

  יפול באי השוויון.בסיסית לקבלת החלטות לט

 יישום מודל משאבי ההון התועלות שב. 1.3

בהשוואה  לאתר את אותם תחומים בהם יש לה יתרון יחסי  יישום מודל משאבי ההון מאפשר לרשות המקומית  

לחזק את אותם תחומים בהם היא    ; כמו גםאלה  תרונותפתח אסטרטגיות פיתוח המנצלים יול  אחרותלרשויות  

מבוססות משאבים.  יאפשר לרשות לפתח אסטרטגיות פיתוח מיפוי זה .  אחרותסובלת ממחסור ביחס לרשויות 

רשויות   רבים  במקרים  אחרות,  עוגנים  מקומיות  במילים  על  נשענות  אינן  אשר  פיתוח,  מקדמות אסטרטגיות 

לאור זאת, הרשות    יובילו לתוצאות הרצויות מוטלת בספק.  הסיכויים שתהליכים אלהקיימים במקום. לאור זאת,  

וכל להעריך האם עומדים לרשותה צבר של משאבי הון המאפשרים פיתוח אסטרטגיות אפקטיביות תהמקומית  

 אילו משאבי הון עליה לפתח על מנת לקדם אסטרטגיות נוספות. ו

  

 מדידת פערים –ערכת היישום  .2

זיהוי הפערים הקיימים במשאבי ההון של הרשות הנבחנת לסרגל ייחוס אשר יאפשר מדידה של הפערים  :  מטרה

 על ציר הזמן. לשם קביעת סדרי קדימויות בעבודתה של הרשות המקומית במטרה להביא לצמצום הפערים 

 קבוצת הייחוס  בחירתשלב א':  .2.1

לצמצום    אפשר יישום מדיניותעל מנת לרשות המקומית הנבחנת לרשויות מקומיות אחרות  המדידת הפערים בין  

הרשויות המקומיות אליהן תעשה ההשוואה ואשר מביניהם תיקבע נקודת לגביי  פערים, מחייבת קבלת החלטה  

צריכה להיעשות טרם המדידה ( Brmchmark) הייחוס   איסוף    ,. קביעת קבוצת הייחוס  שכן היא מחייבת את 

נתונים ויצירת מסד נתונים של מדדי משאבי ההון בכל הרשויות המרכיבות את קבוצת התבחין. ניתן לבחור בין 

 :לבחירת קבוצת הייחוס שתי שיטות אפשריות

ראוי להשוות את מצב של הרשות המקומית הנבחנת .1 להן    . בחירה שרירותית של רשויות מקומיות 

ראוי    הבחיר עגול  זו  שולחן  קיום  במסגרת  הנבחנת,  שתעשה  המקומית  הרשות  נציגי  ישתתפו  בו 

  10-ע כי קבוצת הייחוס תכלול כצמומחים בעלי ידע בתחום משאבי ההון ואנשי השלטון המקומי. מו

מקומיות של    רשויות  בהיבטים  הנבחנת  לרשות  דומים  מאפיינים  הכלכליתידבעלות  הרמה  - רוג 

    גיאוגרפי, אופי יישוב וכיו"ב., מיקום חברתית של הל.מ.ס 

  , הרשויות המקומיות מייצגות שונות גדולהמאחר וחלוקת הרשויות המקומית לקבוצות על בסיס גודלן.   .2

מדוד באמצעות זאת את  לאליה יש להשוות אותן ו ( (Benchmarkלקבוע אמת מידה אחת  אפשרי לא  

לשש  במדינה  כלל הרשויות המקומיות  מוצע לחלק את הפערים הקיימים במשאבי ההון השונים. לכן  

-אלף, מתחת ל  10-20אלף,    20-50אלף,    50-100אלף ומעלה,    100קבוצות לפי גודל האוכלוסייה:  

אזוריות.    10 ומועצות  זו קשור מצד אאלף  נכון  חההיגיון בחלוקה    Benchmarkלקבוע  ת בכך שלא 

הנגזר מרשות מקומית גדולה עבור רשות קטנה או בינונית )לדוגמה תל אביב לא יכולה לשמש נקודת 

וכו'(  עקיבא  אור  כמו  מקומית  רשות  עבור  להשוואה  הוא תבחין  גודל  לקבוצות  החלוקה  שני  מצד   .
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רבה  במידה  פריפריהשכן    ,נטראלי  מול  )מרכז  גיאוגרפי  בסיס  על  איננה  )רשויות    , ( החלוקה  אתני 

רשויות מקומיות חילוניות לעומת רשויות מקומיות רמת דתיות ) מקומיות ערביות לעומת יהודיות( או  

בסדרי  חברתית  -משקפת בכל קבוצה מגוון רחב של רשויות מקומיות מבחינה כלכלית. היא  ( חרדיות

   בזה ייתרונה של שיטה זו.ו הגודל של הרשות המקומית הנבחנת

המדדים   עבור  הנתונים  כקבוצת איסוף  ייקבעו  אשר  המקומיות  הרשויות  בקבוצת  יתבצע  ההון  משאבי  של 

בכל אחד ממשאבי ההון והפער בין    Benchmark-התבחין עבור הרשות המקומית הנבחנת. בהתאם ייקבע ה

    , כפי שיוצג בהמשך.Benchmark-הרשות המקומית הנבחנת לבין  מדד ה

 

 Benchmarkמתודולוגיית השוואה לקבוצת הייחוס שלב ב':  .2.2

 על היררכיית משתנים בת שלוש שכבות:   יתבססרשותית, -התבחין להשוואה בין קבוצתניתוח 

איסוף הנתונים המהווים  השכבה הראשונה   .1 בסיס שהם הפרמטרים אשר  תכלול את  זוהו ימשתני 

 אבי ההון השונים שיוחלט להתייחס אליהם.   שבמכאינדיקטורים למדידת רמת ההון 

 על.  -משתני הבסיס למספר מצומצם של מדדיתקבץ את השכבה השנייה  .2

ה .3 לקביעת  תשמש  השלישית  הרשות   benchmark-השכבה  של  הפערים  ימדדו  אליו  ביחס  אשר 

 המקומית בכל מדד של משאב ההון הנבחן.  

   :להלן פירוט אופן בנייתה של כל שכבה

נקבעה  הרשויות המקומיות שבכל אחת מברשות הנבחנת והמצב הקיים    ימיפוי  :)שכבה ראשונה(   איסוף נתונים 

אשר יתייחס למדדים המהווים אינדיקטורים לרמת צבר    כוללנימחייב בנייתו של מסד נתונים  כקבוצת הייחוס  

צגו  וואשר י  הוגדרו שורה של מדדים אמפיריים, הניתנים למדידהלצורך כך  .  נבחנתמשאבי ההון של הרשות ה

ם שישקפו  המדדים כוללים משתנים חד שנתיים שלא מצריכים מיצוע, לעומת משתנים רב שנתיי.  בפרק הבא

 ממוצע עבור השנים הנבדקות.  יחושב נתונים על ציר זמן. עבור כל משתנה עתי סדרה עיתית המציגה 

, הנתונים אשר ישמשו לבניית המשתנים למדידת צבר ההון  ערכת היישוםעל מנת לאפשר יישום מהיר של  

הייתרון בחילוץ נתונים  במשאבי ההון השונים אינם מושתתים על ביצוע סקרים בקבוצת התבחין. מצד אחד  

ות המשתנים באופן מעמיק יותר ורחב. מצד  דאפשרות להשגת נתונים או בקיומה של  באמצעות סקרים הוא  

עתירת משאבים. כמו כן התבססות על סקרים  הנה  והמתמשכת על פני זמן רב  ביצוע סקרים היא עבודה    ,שני

ערכת    ,לכןמן.  ז על מנת לבחון שינויים שחלו במהלך ה  חוזריםסקרים  לבצע  לא מאפשרת מעקב לאורך זמן מבלי  

קיימים נתונים  מסדי  מתוך  נתונים  איסוף  על  מבוססת  אלו  זאת,    .היישום  במסדים  שקיים  החיסרון  למרות 

בשיטה  קרי  ייתרון הע היחד עם זאת,  מש כמדדים למדידת צבר משאבי ההון.  מבחינת מגוון הנתונים היכולים לש

אלו  זמינות    הואזו,   ניכר של הנתונים במסדים  ציר הזמן כאשר חלק  על  ויכולת ביצוע מעקב  מסדי הנתונים 

 מתעדכנים על בסיס שנתי.  

המתפרסמים  )למ"ס(  סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מסדי הנתונים אשר ישמשו לאיסוף הנתונים יהיו  

 של הרשויות המקומיות המתבצעים על ידי משרד הפנים.  הביקורת חות "הדוכמו גם ברמת הרשות המקומית,  

)יפורט בהמשך תחת השכבה    עלה-מדדיללצורך ההקבצה  מדדים האמפיריים  על מנת לאפשר את השימוש ב 

טכניקה זו תיקרא להלן ִתקנון )נרמול( ציונים, והיא כוללת    .טנדרטיזציהסהשנייה( יש צורך לבצע עבורם תיקנון ו

   שהם חד שנתיים.את תקנונן של הסדרות העיתיות ואת אותם משתנים 
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נה חד שנתי או סדרה עיתית בה יחושב ערך ממוצע רב שנתי  תעבור של מש  כדלהלן:ן הנתונים יחושב  קנויִת 

מספרית בין מקסימום בעל  מטרי בעל משרעת   םולסשל המשתנה אשר יתקבל ממסד הנתונים הארצי, ייבנה  

במדד הערך הגבוה/הטוב ביותר  מראה את  אשר    ןלרשות המקומית בקבוצת התבחי  ןציון שיינת  10.0  ערך צבירה

כל אחת מהרשויות המקומיות האחרות שבקבוצה של  ביחס ליתר הרשויות המקומיות שבקבוצה. הציון  המסוים  

 המקומית המובילה. יקבע יחסית לרשות 

מדדי  למספר מצומצם של  )שכבה שנייה(:- קיבוץ משתני הבסיס  לכל אחת מהרשויות    זהבשלב    על  יחושב 

הציון הסופי    .ממוצע אריתמטי של הציונים המנורמלים של המדדים הנכללים במדד העל  ,המקומיות שבקבוצה

שבקבוצה   המקומיות  מהרשויות  אחת  כל  של  ההון  ההיבמשאב  ממוצע  היחסיים יה  הציונים  של  אריטמטי 

   שהתקבלו במדדי העל.

בהשוואה  על  מדד  בכל  המקומית  הרשות  שהשיגה  הציונים  ממוצע  בין  השוואה  לערוך  יהיה  ניתן  זה  באופן 

את   ולצייר  העל  במדד  זו  לקבוצה  שמשתייכת  מקומית  רשות  ידי  על  שהושג  ביותר  הגבוה  הציונים  לממצוע 

הרשות   של  המקומיות  הפרופיל  הרשויות  של  ההון  משאב  של  המיטבית  לצללית  ביחס  הנבחנת  המקומית 

( הצללית לא בהכרח משקפת מצב של רשות הדגל שכן בכל מדד על ייתכן מצב בו  1שבקבוצה זו. )ראו איור  

היא   הנבחנת  המקומית  הרשות  פרופיל  השוואת  לכן  ביותר.  הגבוה  הציון  את  מציגה  בקבוצה  אחרת  רשות 

יאורטית המתקבלת מהציון המיטבי שהושג בכל מדד על בקבוצת הרשויות המקומיות. ציון זה משקף  לצללית ת

ן המצב  יאת המיטב אליו תרצה הרשות המקומית הנבחנת לשאוף ולהגיע על מנת לצמצם את הפער שבינה לב

 האידיאלי המאפיין את קבוצת התבחין.  

ל הרשות המקומית בכל מדד של משאב ההון הנבחן  אשר ביחס אליו ימדדו הפערים ש   benchmark- קביעת ה 

ניתן לחשב בכל מדד על את הפער באחוזים בין הרשות המקומית הנבחנת לבין הציון המיטבי   )שכבה שלישית(: 

על מנת לזהות באיזה ממשאבי ההון החשובים לרשות המקומית נמצאים פערים גדולים    Benchmarkהמהווה  

מהווים את נתוני הבסיס, ניתן יהיה  ה וצעים של מדדים  מהמתוקננים נבנים ממ שראוי לצמצמם. מאחר והציונים  

 כדי להבין היכן יש להשקיע משאבים שיביאו לצמום הפער.בלזהות באיזה מדד הפער הוא הגבוה ביותר 

מציג דוגמה היפוטטית של פרופיל רשות מקומית היפוטתית ביחס לצללית המיטבית של קבוצת התבחין    1איור  

יכולותמבמשאב ההון האנושי שנבנה   על:  על מד ה, הגירה,  ארבע מדדי  )הסברים  ותפוקות  יי העל דשקעות 

    .( והמשתנים המרכיבים אותם יובאו בהמשך

 הרשות המקומית ביחס לצללית מיטבית במשאב ההון האנושי : דוגמה לבניית פרופיל  1איור  
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 מדדי משאבי ההון .3

אחד    בכל  לצללית המיטבית  ביחס  פרופיל הרשות המקומית  לבניית  ישמשו  יוצגו המשתנים אשר  זה  בפרק 

 ממשאבי ההון. משאבי ההון מתחלקים לשלוש קבוצות:  

 . משאב הון אנושי, משאב הון כלכלי ומשאב הון חברתי –  כלכליים-חברתייםמשאבי הון 

 .כלכלי, משאב הון פוליטי-ון ארגונימשאב ה –של הרשות המקומית ארגוניים משאבי הון 

 תשתיתי, משאב הון סביבתי ומשאב הון תכנוני.משאב הון  – משאבי הון של המקום 

 

 כלכליים-משאבי הון חברתיים  .3.1

להלן יוצגו   .משאבי הון אשר נצברים על ידי משקי הבית המתגוררים ברשות המקומיתמשאבי הון אלה, הנם  

 המדדים המוצעים בכל אחד משלושת משאבי ההון שבקבוצה זו. 

 הון אנושי  

המקומית   של הרשות  האנושי  ההון  פרופיל  במדדי  מדדימקובצים  'השקעות'    :על-ארבעה  'הגירה',  'יכולות', 

ו'תפוקות'. שני מדדי העל הראשונים מייצגים את רמת ההון האנושי הקיים ואילו השנים האחרים את רמת ההון 

 האנושי הפוטנציאלי. 

הידע, האוריינות,  רמת  ,  המקומית  רמת ההשכלה'יכולותיה' של רשות מקומית משקפות את    –   " יכולות " מדד על  

 בה. המדדים שבקבוצה זו הם: המיומנות התעסוקתיות, ואיכות כוח האדם 

 .ברשות המקומית 55-35מתוך אוכלוסיית בני אקדמיים אחוז בעלי תארים  •

 .ברשות המקומית  ב"שנים בקרב תלמידי י 8אחוז הנכנסים להשכלה גבוהה בתוך  •

   .ברשות המקומית 25-20אחוז סטודנטים מתוך אוכלוסיית בני  •

  .ברשות המקומית אחוז סטודנטים מתוך כלל האוכלוסייה •

 נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה.   2018מקור הנתונים לכל ארבעת המדדים הוא קובץ הרשויות המקומיות  

על   מאחר    –  " הגירה " מדד  המקומית.  הרשות  של  ההגירה  מאזן  והוא  בלבד  אחד  מדד  כולל  זה  על  מדד 

כלל בגילים צעירים ובעלי רמת השכלה גבוהה יותר מהממוצע של תושבי   ך והאוכלוסייה המהגרת מאופיינת בדר

    איכות כוח האדם הנמשך אל המקום.הרשות המקומית, מאזן הגירה חיובי נותן אינדיקציה ל

ההגירה פנימית. מדד זה מושפע מתנודתיות לכן יש לחשב אותו רב שנתית. יש לחלק את מאזן    מאזן  – המדד   •

על מנת לבטא את משקלו של מאזן ההגירה ביחס לגודל אוכלוסיית   ההגירה הרב שנתי בגודל האוכלוסייה

בכדי    . את החישוב הרב שנתי מומלץ לעשות על שלוש השנים האחרונות לגביהן התפרסמו הנתונים.הרשות

יש להסיט    ,הוא שלילי בהם  שערך מאזן ההגירה  מקומיות בקבוצת התבחין  לנרמל מצבים בהם יש רשויות  

על ידי הוספת הערך   0את המדד כך שהרשות בעלת מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר תקבל את הערך  

הערכים לכלל  הנמוך  הגודל  השלילי  שבקבוצת  מהרשויות  אחת  הנתונים .  בכל  הרשויות    : מקור  קבצי 

 לחומש האחרון.    נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה   המקומיות 

מייצג את מדיניות ההשקעות של הרשות המקומית בתחום החינוך דהיינו החשיבות    –  " השקעות " מדד על  

רמת חינוך גבוהה ושירותי  מדד על זה נסמך על כך ששהיא מייחסת להצמחת הון אנושי פוטנציאלי במקום.  

. המדדים שבקבוצה  חינוך טובים מהווים את אחד מהשיקולים המרכזיים בבחירת מקום המגורים של משק הבית

 זו הם: 
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סה"כ ההוצאה של הרשות המקומית על חינוך בתקציב הרגיל   –השקעות הרשות המקומית בחינוך לתלמיד   •

ובגנים הספר  בתי  התלמידים  במספר  מקבלים  .  מחולק  שבפועל  מה  את  ביישובים התלמידים מבטאת   .

על מקבלי החלטות במרכז  ללחוץ  כוחה של הרשות המקומית  מקור  .  חלשים היא משקפת גם את מידת 

 קציב עבור ההוצאה בפועל, נתונים פיסיים עבור מספר תלמידים. קובץ הרשויות המקומיות נתוני ת   : הנתונים 

. השנתי  בתקציב  ההוצאות  מסך(  הממשלתי  לתקצוב  מעבר)   חינוך  על  המקומית  הרשות  של  התוספתאחוז   •

על המוכנות של הרשות להשקיע ביצירת הון אנושי כמדיניות עצמאית שלה מעבר למה שהיא מקבלת    מלמד

אוטומטית ממשרדי הממשלה. זהו אינדיקטור לחשיבות שהרשות המקומית מייחסת להצמחת הון אנושי.  

י י סה"כ ההוצאה על ח   – קובץ הרשויות המקומיות נתוני תקציב    : מקור הנתונים  חסית  נוך בתקציב הרגיל 

 להכנסות הרשות המקומית על חינוך מהמדינה )שירותים ממלכתיים(.  

פר    השנתי  בתקציב  ההוצאות   מסך (  הממשלתי  לתקצוב  מעבר )   חינוך  על   המקומית   הרשות  של  התוספת •

 . תלמיד. הנתון הקודם מחולק במספר התלמידים

פרמטרים המשקפים את יעילותה של מדיניות הרשות המקומית בתחום החינוך והתרבות,    -   " תפוקות " מדד על  

כפי שבאים לידי ביטוי באיכות ביצועיו של דור ההמשך בתחום האורייני של הסמכות ותעודות אקדמיות. ההנחה  

 ו הם: המדדים שבקבוצה זכאן היא שאלו עשויות לפתוח בפניו את הדלתות לרכישת משלח יד בחברת הידע. 

 . המתגוררים ביישוב אחוז זכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב •

המתגוררים    אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין תלמידי כיתות יב •

 . ביישוב

 אוכלוסייה נתונים פיסיים ונתוני    2018קובץ הרשויות המקומיות  מקור הנתונים לשני המדדים הנ"ל הוא  

 המועסקים לדוגמה: אחוזלא רק להשכלתם.  ו הון אנושי אמור להתייחס לתכונותיהם של עובדיםהערה: 

 ושירותים השכרה  פעילות, ן"נדל  +אחרים   פיננסים ומוסדות ביטוח, בנקאות)  הפיננסיים התעסוקה בענפי

 מקצועות בעלי, אקדמי יד משלח בעלי)  חופשי  ובמקצוע  ניהולי, אקדמי יד  במשלח המועסקים ואחוז ( עסקיים

. הבעיה שהנתונים הזמינים עבור מדדים אלה הם ממפקד האוכלוסין והדיור ( והמנהלים וטכניים חופשיים

אך נדחה עקב   2020שנת , מתוכנן ל ועל כן הם מיושנים. כאשר ייערך מפקד האוכלוסין והדיור שהיה 2008

 ניתן יהיה להוסיף גם מתנים אלו לפרופיל.   ,הקורונה

 הון חברתי  

ל וקבוצות בחברה ומבטא את החוזק של הרשת    מכלולהון חברתי מתייחס  הקשרים החברתיים של פרטים 

נובעת מהערך   הלגישור בין שונים. חשיבותו  , ככלי ללכידות חברתית בין דומים המקומית  ברשות  החברתית  

קבלת והעברת מידע/ידע/אפשרויות,   –  ת ולהיכרות בין אנשים בכל תחומי החייםוחברתי  ות העצום שיש לרשת

קרי ביכולת המדידה הוא באי זמינותם של מדדי ההון החברתי  י. הקושי הע השפעה/העצמה, סולידריות/תמיכה

שיש בו נתונים מהם ניתן היה לחלץ    החברתיסקר  ב   טלמע   ,שלא קיימים במסדי נתונים זמינים של הל.מ.ס.

ץ נותנים  ייאולם הסקר מתבצע במדגם יחסית לא גדול שלא מאפשר לח. משתנים רבים למדידת ההון החברתי

 . לכן מוצע לנקוט ברזולוציה שונה באשר למדדי ההון החברתי כדלהלן:ברזולוציה של רשות מקומית

משתנים אשר יכולים לתת קירוב של רמת ההון בקבוצת רשויות הקרובה בסקר החברתי ניתן לבצע חיתוך לפי 

המ לרשות  שניתן  לחיתוך  משתנים  ה שלושת  הנבחנת.  קומית  ככל  הון  הרלבנטים  של  מדדים  חילוץ  לצורך 

;  99,999-50,000;  49,999-2,000תושבים: גודל הם: נפה, צורת יישוב )חלוקה ליישובים לפי קבוצת החברתי 

 ודים ואחרים וערבים.  הוקבוצת אוכלוסייה המחולקת לי תושבים(  200,000; ומעל  199,999-100,000

שיטת העבודה המוצעת תעשה שימוש בשלושת המשתנים על מנת לייצר קבוצות של רשויות מקומיות שיש 

מיון במשתני הסיווג של הסקר החברתי. מאחר והחלוקה לפי גודל האוכלוסייה היא ממילא קטגוריה ידביניהן  

הרשויות   של  בחלוקה  תבחיןהראשונית  לקבוצות  סעיף    מקומיות  אוטומטית    ,דלעיל(   2.1)ראו  תתאים  היא 
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ההתייחסות היא לקבוצה זו. בתוך    49,000-2,000לבדיקה. לדוגמה אם הרשות הנבחנת היא בקבוצת גודל של  

הגיאוג השתייכותן  לפי  שבקבוצה  המקומיות  הרשויות  חלוקת  את  נבחן  זו  גודל  לקבוצת  הנפות   17-רפית 

לשתי תת קבוצות חלק  נבישראל. בכל אחת מהנפות שיש בהן ייצוג של הרשויות המקומיות שבקבוצת התבחין,  

ואחרים ורשויות מקומיות ערביות. משל  של אוכלוסייה: רשויות מקומיות עם רוב    ההוןי  דדאוכלוסייה יהודית 

יחולצ ייחתלכל אחת מתת הקבוצות ש  והחברתי  וס לקבוצה אליה משתייכת הרשות המקומית הווה קבוצת 

 הנבחנת.  

   : קשרים, ביטחון והתנדבות. על-מדדישלושה מדדי הון החברתי מקובצים ב

מדד ה'קשרים' מייצג את דפוס הרשתות החברתיות שקיימות בקהילה. הוא לוקח בחשבון    - " קשרים " מדד על 

קשרים ראשוניים בין בני משפחה, שכנים, חברים, כמו גם יכולתו של הצבא לתרום להעצמת קשריו של הפרט 

שונה. ואתני  מעמדי  פוליטי,  גיאוגרפי,  מרקע  אנשים  לבין  בינו  ולקשר  בו,  שירותו  תום  לאחר  המדדים    גם 

 שבקבוצה זו הם: 

האם אתה    על השאלה:  ,אחוז המשיבים שהם מאוד מרוצים + מרוצים  –שביעות רצון מהקשר המשפחתי   •

 מרוצה מהקשר שלך עם בני משפחתך? 

האם אתה מרוצה    על השאלה:  ,אחוז המשיבים שהם מאוד מרוצים + מרוצים   –שביעות רצון מהשכנים   •

 מהיחסים עם שכניך? 

אחוז המשיבים שענו בחיוב על השאלה: האם שרתת בצה"ל? )לא כולל מוסלמים או נוצרים  שירות צבאי   •

 .דוברי ערבית( 

 . אחוז המשיבים בחיוב על השאלה: האם עשית שירות לאומי? )נשאל מי שלא שירת בצה"ל(   –שירות לאומי   •

 

הסובייקטיבית של הפרט ביחס לביטחונו על המתייחס לתחושה -'תחושת ביטחון' הוא מדד -   "ביטחון " מדד על  

האישי, כפי שהוא חש במרחב המחייה שלו. המדד מבוסס על משתנה הלוקח בחשבון את שיעור התושבים 

 המדדים שבקבוצה זו הם:  במקום מגוריו. מאוד במקום שדיווח כי הוא חש בטוח 

במשבר או במצוקה, האם ישנם אנשים  אילו היית  אחוז המשיבים בחיוב על השאלה:    –יש על מי לסמוך   •

 שעל עזרתם אתה יכול לסמוך? 

  שיש   או  האנשים  במרבית  לבטוח  ניתן  האם  כללי,   באופן  לשאלה:   בחיוב  המשיבים  אחוז   –ביטחון באנשים   •

 מהם?  להיזהר

גבוהה   הההנחה היא כי השתתפות ערה של חברים בעשייה הציבורית, מעידה על רמ  –  "התנדבות " מדד על  

  הן תושבים ליטול חלק בפעילויות התנדבותיות ממוסדות, הנכונות את של הון חברתי. עשייה ציבורית משקפת 

רצוי    יחד עם זאת,שירות לאומי.  בצה"ל ושרת בהתנדבות להבמסגרת    הןבמסגרות ארגונים מן המגזר השלישי ו

יש    ,היה לבחון את היקפי ההתנדבות בקרב בעלי משפחות, שהן מסגרות שלכאורה עלולות לדכא נכונות זו. לכן

ם בעלי משפחות  נ אחוז המתנדבים שהלחישוב  ה לבדוק אם הנתונים בקבוצות התבחין מאפשרים לצמצם את  

גם על חשבון תועלות פרטיות כלומר מוכנים להשתלב במסגרתן של פעילויות התנדבותיות שונות,    ;צעירות

בגילאי   ילדים  בעלי  שהם  המתנדבים  שיעור  דהיינו  נתון(.  פרט  של  ילדיו  עם  איכות  זמן  מסך    6-17)למשל, 

 .  האוכלוסייה במקום שהיא גם בעלת ילדים בגילאים אלו

ציבורית • לשאלה:    –  מעורבות  משיבים  בחיים -בשניםאחוז  מעורב  היית  האם  האחרונים,  החודשים  עשר 

 וליטיים, ברמה המקומית או הארצית? ציבוריים או הפה
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אזרחית   • בשנים  – מעורבות  לשאלה:  בחיוב  המשיבים    השתתפת   האם   האחרונים,   החודשים  עשר-אחוז 

 .( ציבורית מעורב שהיה למי)  בית?  בחוג או פוליטי בכנס באסיפה,

לשאלה:    –התנדבות   • בחיוב  המשיבים  חודשים  -בשניםאחוז  בפעילות עשר  עסקת  האם  אחרונים, 

 ?התנדבותית

 הון כלכלי  

לשאר משאבים ונכסים פיננסיים. כסף במובן  גם  מתייחס באופן מסורתי להכנסה מוניטארית, כמו  הון כלכלי  

זה הופך להון )שבאמצעותו ניתן לשעתק יתרונות חברתיים(, רק כאשר הוא נצבר. הון כלכלי הינו מרכזי בפיתוח  

ל  המקוםכלכלת   עוצמתי.  והן מענה כלכלי  רווחה הון כלכליבאופן המאפשר הן מענה חברתי רחב  , כמייצג 

  המעצימים כך למשל, הון כלכלי חומרי מאפשר רכישתם של עזרים יות רבות. חומרית, מיוחסות תועלות חברת

. יותר מכך, צבר הון כלכלי ברמת הפרט עשוי להפחית הרשמה לחוג יצירה למוזיאון או    מנויכמו  ,  הון תרבותי

הון החברתי  ה. מדדי התנהגות עבריינית, בעוד שמחסור בנכסים כלכליים מגביר את ההסתברות להתנהגות זו

   . עבודה ושכר וזמינות טובין: על-מדדיני מקובצים בש

נתונים  ה מקור  מייצג את ההכנסה המוניטארית שעומדת לרשות הפרט ובני ביתו.     –   " עבודה ושכר " מדד על  

זו  בקבוצה  המוסד   : למדדים  בדו"ח  המתפרסמים  הלאומי  הביטוח  יישוב    : נתוני  לפי  מעבודה  והכנסות  שכר 

 שבקבוצה זו הם: האפשריים המדדים  (. 309)מס'   2017ומשתנים כלכליים שונים  

 . בדו"ח 8לוח  –מהשכר הממוצע    2המשתכרים פי  השכיריםאחוז  •

 . בדו"ח 8לוח  –מהשכר הממוצע    4המשתכרים פי  השכיריםאחוז  •

 . בדו"ח 21לוח    –מהשכר הממוצע   2אחוז העצמאים המשתכרים פי   •

 . בדו"ח 21לוח    –מהשכר הממוצע   4אחוז העצמאים המשתכרים פי   •

 . בדו"ח  8לוח    –אחוז השכירים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע  •

 . בדו"ח 21לוח    –אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע  •

 אוכלוסייה + ) 65  ובני  0-19  בני   בין  באוכלוסייה  היחס  את  מבטא  –  )לאלף תושבים בלתי תלויים( יחס תלות   •

יחס התלות הגבוה מצביע על המעמסה    תלויה/תומכת(.  בלתי  אוכלוסייה)   64- 20  בני  לבין  תלויה/נתמכת( 

נתונים פיסיים ונתוני    קובץ הרשויות המקומיות  : נתונים ה מקור  העובדים.    התושביםהכלכלית הגבוהה על  

 . 2018  אוכלוסייה 

ולכן  כמדד הופכילכן יש להתייחס אליהם  רע יותר. מצב כלכלי האחרונים, ערך גבוה משקף המדדים לושת שב

 חלקי הערך )ערך הופכי(.    1  -להפוך לאת הערך יש  

העל 'זמינות טובין' מייצגים את אחזקתם של שורת  -משתני הבסיס המרכיבים את מדד  –  " זמינות טובין " מדד על  

. שני מדדים בקבוצה זו המתייחסים לבעלות על  קיימא כמו גם נכסים חומריים בידי אדם או משק בית -מוצרי ברי

 וגילו:רכב 

   .תושבים ברשות המקומית  1000- כמות כלי רכב פרטיים ל •

. גיל ממוצע גבוה יותר משקף מצב כלכלי פחות טוב לכן יש להתייחס למדד  )שנים(   ממוצע של רכב פרטיגיל   •

 חלקי הערך )ערך הופכי(.   1 -לזה כמדד הופכי ואת הערך יש להפוך 

 .  2018נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה  קובץ הרשויות המקומיות    : מקור הנתונים 
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 של הרשות המקומית  ארגוניים משאבי הון    . 3.2

משאבי  תקציבי ופוליטי.    ,אלו משאבי הון אשר משקפים יכולות של הרשות המקומית בהיבט של חוסן ארגוני

של    משפיעים רבות על יכולתההון אלו מעידים על חוסנה הכלכלי של הרשות וכושר הניהול שלה. גורמים אלו  

להלן יוצגו   במטרה להביא לצמיחה של המקום.  ברשות,  למשוך יזמים ולתמוך בפעילות התעסוקתית  הרשות

 המדדים המוצעים בכל אחד משלושת משאבי ההון שבקבוצה זו. 

 כלכלי  - הון ארגוני 

היכולת   פוטנציאל  ואת  הפיננסי  מצבה  את  הארגונית,  היכולת  את  המקומית. משקף  הרשות  של  הכלכלית 

הערכת ההון הכלכלי כוללת בחינה של החוסן הפיננסי של הרשות ושל יכולתה לגייס את המשאבים הדרושים  

 וחוזק ההון לצורך ניהולה השוטף ופיתוחה העתידי. ההון הארגוני מבוסס על מדדי נזילות, ביצוע, יעילות, מבנה

מסייעות להגדלת תזרים המזומנים ותקציב הרשות    ,תחומי החיים   מבני. כלל פעילויות אלו הנוגעות למרבית

, אפקטיביומסייעות במימון פעולות הרשות לטובת התושבים. ההון הכלכלי תלוי במידה רבה בהתמחות  ניהול 

שיתופי פעולה של המגזר העסקי במתן העדפה ומדיניות הנחות, אלו תורמים לצמיחה כלכלית ולשיפור בהון  

 וחוזק מבני. יעילות הון,ה: מבנה על-מדדי שלושהבגוני כלכלי מקובצים רמדדי ההון הא  לי.כלכ -הארגוני

מבטא מדדים המתארים את מבנה ההתחייבויות לטווח ארוך של הרשות המקומית.    –   " מבנה ההון " מדד על  

 : מדד על זה כולל שני מדדים

מציג את רמת יכולתה של הרשות    –מסה"כ הכנסות הרשות המקומית  פירעון מלוות  ההוצאות על  אחוז   •

להחזיר את חובותיה, ולפיכך ככל שערך המדד גבוה יותר, הוא מלמד על כושר טוב יותר בהחזר החובות 

  אחרונות   שנים  שלוש)   שנתי  רב  כממוצע   המדדלחשב את    ישותרומתו למבנה ההון של הרשות גדולה יותר.  

   הנתונים(.  לפרסום

עומס מלוות גבוה עלול לפגוע בנזילות הרשות המקומית ובעצמאותה    –מהכנסות    לפירעוןאחוז עומס מלוות   •

  כממוצע   המדד לחשב את    ישלבחור את תחומי ההשקעה הנחוצים לה. לפיכך המדד מחושב כמדד הופכי.  

יש לקחת את הממוצע הרב שנתי עבור כל רשות ולהפוך (.  הנתונים  לפרסום  אחרונות  שנים  שלוש)   שנתי  רב

 חלקי הערך )ערך הופכי(.    1 -ל

 . קבצי הרשויות המקומיות נתוני תקציב   : מקור הנתונים לשני המדדים 

  על 'יעילות' מתאר את המאמץ המוניציפאלי לנהל את משאבי המקום בצורה יעילה.-מדד  –  " יעילות " מדד על  

 מדד על זה כולל שני מדדים:

המדד מצביע על היחס בין גבית ארנונה בפועל לבין חיוב הארנונה. המדד    –אחוז גביית ארנונה מהשוטף   •

מבטא על כן את יכולת הרשות המקומית לגבות את הארנונה ומשקף את יעילות מערכת הגבייה הרשותית.  

לחישוב המדד   ידי  באחוזים    מוגדר הנתון  חיובחלוקת  על  ככל  .  לארנונה  סה"כ הכנסות מארנונה בסה"כ 

שהיחס בין הגביה בפועל לזו המתוכננת גבוה יותר, כך הציון למדד גבוה והתרומה של המדד ליעילות של  

 הרשות גדלה. 

היחס בין ההוצאות על פעולות לכלל הוצאות    –אחוז ההוצאות על פעולות מסך הוצאות הרשות המקומית   •

הרשות. הוצאות על פעולות הינן הוצאות יזומות של הרשות לפעילות בתחומי החינוך, הרווחה והכללי. סך  

הוצאות שכר, פ גם  על הפעולות,  בנוסף  מכילות,  הינן יההוצאות  ומימון. ההוצאות האחרונות  מלוות  רעון 

. לפיכך, כאשר אחוז ההוצאות  ותומשתנ  ותאחרות הן תחום הוצאות גמישבעלות אופי קבוע ואילו הפעולות ה

יעילות הרשות להציון לרשות במדד זה גבוה והתרומה  ועל פעולות גבוה, הדבר מעיד על גמישות תקציבית,  

 עולה.  

 מקור הנתונים לשני המדדים: קבצי הרשויות המקומיות נתוני תקציב. 
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החוזק המבני מורכב ממדדים המתארים את העוצמה והעצמאות הכלכלית של  פרמטר    –  " חוזק מבני " מדד על  

 מדדים:  ארבעה מדד על זה כולל  היישוב.

ההכנסות   • מסך  עצמיות  הכנסות  הרגיל  אחוז  הרשות    – בתקציב  של  העצמאות  מידת  על  מצביע  המדד 

 המקומית וחוסר התלות שלה בתשלומי העברה ומענקים של משרד הפנים.  

ככל שאחוז חיובי הארנונה שלא למגורים    – אחוז חיוב ארנונה משימושים שלא למגורים מסך חיובי הארנונה   •

 מסך הארנונה גבוה יותר, כך התרומה לחוזק המבני של הרשות עולה.  

המקורות העצמיים בתב"רים מעידים על עצמאות הרשות במימון   –אחוז מקורות עצמיים בתקבולי תב"רים  •

כאחוז( בין מקורות עצמיים אחרים  ) תה לחוזק המבני של הרשות. המדד חושב על פי היחס  פיתוח ותרומ

 הבלתי רגיל.   בתקציבמהשתתפות בעלי נכסים, מלוות והכנסות אחרות( לבין סה"כ תקבולים ) 

שיעור הנחות גבוה מעיד על חולשה מבנית ולכן המדד מחושב כמדד הופכי. מדד    –שיעור הנחות בארנונה   •

 .חושב כאחוז שמהווה סה"כ הפטורים, שחרורים והנחות לחיוב בשנת החשבון מחיובי הארנונהמזה 

 . נתוני התקציב   2018קובץ הרשויות המקומיות    : מקור הנתונים 

 הון פוליטי 

הון זה מגלם את התנהלות הרשויות כלפי פנים וכלפי חוץ. התנהלות פנימית מורכבת מיכולת הרשות להפעיל   

חוץ מורכבת מיכולת הרשות לרקום יחסיי גומלין עם כלפי  את מערכי השליטה, הניהול והביצוע שלה. התנהלות  

כל את יחסיה עם השלטון המרכזי רשויות שכנות, לגייס תרומות ופעולות עם המגזר השלישי ולנהל באופן מוש

השקעות. משאב הון זה מבוסס על היכולת הפוליטית והארגונית של הרשות   משיכתעדיפויות וגיבוש סדרי  ב

יישוביות   מטרות  הגשמת  לטובת  פוליטי  לחץ  ולארגן  קשרים  לקשור  הרשויות  ראשי  וביכולת  אלו  בתחומים 

נמצ משמעותי  פוליטי  ארגוני  להון  המפתח  להימנע  אזוריות.  וביכולת  ברשות  השלטונית  ביציבות  בעיקר  א 

מקונפליקטים פנימיים ושיתוק. בנוסף, ההון פוליטי הינו בעל משמעות רבה ככלי ליצירת קונצנזוס פנימי וחיצוני 

 על: תקבולים ויציבות פוליטית. -מדדי ההון הפוליטי מקובצים בשני מדדיולקידום כלל מטרות הרשות. 

מדד זה מכוון החוצה ובוחן את אופן ההתנהלות של המערכת השלטונית המקומית כלפי    –  " תקבולים " מדד על  

מדד על זה כולל שני   משרדי הממשלה. תקציבי ממשלה הם בעלי חשיבות רבה לתפקוד והתפתחות העיר.

 מדדים: 

להבלתי    תקבולי הממשלה בתקציב • )תב"ר(  לתקציבי הפיתוח של–נפש    1000-רגיל  הרשות   מתייחסים 

  ממשלתיים   תקציבים  להשיג  המקומית  הרשות  יכולת  על  מהממשלה מעידה   אלוהמקומית. השגת תקציבים  

 היישוב. פיתוח לטובת

ועמידה ביעדי תכנון.   –  בפועל  הביצוע   לבין  בתקציב  התקבולים  תכנון  בין  היחס • מעיד על יעילות, בציעות 

יכולת הרשות המקומית לבצע את מירב המשימות שלקחה על עצמה ולנצל באופן מיטבי את תקציבה מעידה 

 על הון מבני ברמה גבוהה

נתוני התקציב. מאחר שתקציב הפיתוח יכולים להיות נתונים    2018קובץ הרשויות המקומיות    : מקור הנתונים 

 . רב שנתי בממוצע  ת מוצע לחשב את המדד  לתנודו 

מדד החוזק המבני בודק את יכולת הביצוע של הרשות המקומית. פיתוח    –  " יכולת ביצוע   : חוזק מבני " מדד על  

שלה ביישוב. הקמת חברות עירוניות, האחיזה  יכולות ביצוע מגוונות מרחיבה את היכולות התפקודיות שלה ואת  

יכולת   את  ולשקף  לחוסן הפוליטי של הרשות המקומית  אינדיקציה  יכולה לשמש  ומתנ"סים  ועדות  עמותות, 

 מדדים:  שלושהמדד על זה כולל הביצוע. 
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  – אתר הרשות המקומית וכן אתר משרד הפנים  : מקור הנתונים .  מספר תאגידים עירוניים, חברות ועמותות •

ללחוץ על דוחות שנתיים חיוב אישי ולבחור את הרשות    : דוחות ביקורת לשנה   – מידע על רשויות מקומיות  

   תמיכות והשתתפויות. יש פירוט על  ולפתוח את דו"ח הביקורת. בסוף הדו"ח  

איוש התקנים במחלקות השונות והבאת אנשי מקצוע בעלי  – איוש משרות מרכזיות ברשות המקומיתאחוז  •

מקור  כישורים ורזומה מוכח מהווים נדבך מרכזי ביכולת המבנית של היישוב לספק את צרכיו ולהתפתח.  

חלק א': תקן כוח אדם רשותי לעומת    2לטופס    4הנתונים נמצאים בדו"ח בנספח    . זהה לקודם   : הנתונים 

 מצבת משרות כוח אדם ממוצעת. 

קיום יחידה לתכנון אסטרטגי ברשות המקומית מצביע על    – יום יחידה לתכנון אסטרטגי ברשות המקומית  ק •

  : מקור הנתונים   התפישה הניהולית של הרשות ומייצג יכולת חשיבה לטווח ארוך ותכנון באוריינטציה יישומית.

 אתר הרשות המקומית. 

ביקורת פנימית וחיצונית של פעילות הרשות המקומית הינה .    –   " ביקורת ובקרה ברשות המקומית " מדד על  

חלק מתרבות הניהול הכללי של הרשות המקומית. מינוי וועדות הביקורת ומבקרי הפנים, פרסום ודיון בדוחות  

ומעידים  ביקורת ומעקב אחר תיקון הליקויים הם חלק מההליכים הסטטוטוריים המוטלים על כל רשות מקומית

 מדדים:  שנימדד על זה כולל  . ת הניהול של הרשות המקומיתוויכול אופן התפקודעל 

רשות מקומית המקיימת מנגנוני בקרה פנימית ומאיישת את ועדות וגופי    –מנגנוני בקרה פנימית וביקורת   •

החובה,   וועדות  של  כינוסן  וכד'(,  פנים  מבקר  ביקורת,  )ועדת  סטטוטוריות  פונקציות  של  קיומן  הבקרה, 

ליקויים בתחומים אלו. מעורבות היוע  ומידת הישנותם של  דיון בדוחות  דוחות,    ץ המשפטי, תדירות הגשת 

דוחות ביקורת לשנה ללחוץ    – מידע על רשויות מקומיות    – מקור הנתונים אתר משרד הפנים  מקור הנתונים:  

 . הליקויים שנרשמו   היקף   ולהעריך את   ממצאי ביקורת עיקריים ולפתוח את הדו"ח על  

רשות מקומית שמקיימת הליך בקרה פנימית ועוקבת אחר    –מעקב אחר תיקון ליקויים של ביקורות קודמות   •

אתר    : מקור הנתונים פוליטי גבוה יותר.  -תיקון ליקויים שנתגלו גם בביקורות חיצוניות, מבטאת חוסן ארגוני

שיטת המדידה תעשה שימוש בסולם דירוגי  . ליקויים אשר מבצע מעקב על תיקון  כמו בקודם משרד הפנים  

של ציונים שישקף את קיומם של ליקויים וחומרתם בתפקוד הרשות המקומית וכן על המידה בה הרשות  

 . המקומית פעלה לתיקון ליקויים אלו

)איגודי ערים, קיום שיתופי פעולה במרחב    –  "התארגנות מרחבית/שת"פ מרחבי על בסיס מבני וכלכלי " מדד על  

יחידות סביבתיות, ערים ויישובים(, מצביע על יכולתה של הרשות המקומית לפתח במשותף נושאים חברתיים  

מדד על    וכלכליים עם שחקנים נוספים לקבל החלטות ולהתנהל נכון באופן הממקסם את היתרונות המרחביים.

 זה כולל שני מדדים: 

ה  • הרשות  )המשחברות  ערים  באיגודי  רשויות(  מקומית  למספר  רב.   –ותפים  מבני  הון  על  מקור    מצביעה 

דוחות ביקורת לשנה    – מידע על רשויות מקומיות    – אתר הרשות המקומית וכן אתר משרד הפנים    : הנתונים 

בדו"ח   הדו"ח  בסוף  דו"ח הביקורת.  את  ולפתוח  ולבחור את הרשות  אישי  חיוב  דוחות שנתיים  על  ללחוץ 

 מספר איגודי הערים בהם חברה הרשות המקומית.  ספירה של    תמיכות והשתתפויות. 

של   • משותפות  מינהלות  להן  שיש  מקומיות  )חבררשויות  עירוניים  ותאגידים  תעשייה  ועמותות(  אזורי  ות 

ספירה של מספר    .אתר הרשות המקומית   : מקור הנתונים   משותפים. ריבוי שותפויות מצביע על הון מבני.

 המנהלות בהם שותפה הרשות המקומית. 

על   פוליטית " מדד  בפעילות  תושבים  פעילות   –  "מעורבות  לטובת  מזמנם  להקדיש  המוכנים  תושבים 

חברתית/פוליטית ביישוב מהווים לעיתים קרובות את הכוח המניע לשינוי. זהו כוח פוליטי מקומי בעל השפעה  
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ביצוע סקרים ממוקדים. ומצריכה  גלויים  מידע  אינה מפורסמת בבסיסי  זו  לפיכך שני המדדים    רבה. פעילות 

 הזמינים הם: 

 . ההשתתפות בבחירות המוניציפאליות לראש הרשותאחוז  •

 . אחוז ההשתפות בבחירות לכנסת •

 נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה.   2018קובץ הרשויות המקומיות    : מקור הנתונים 

 של המקוםמשאבי הון  .3.3

השימור  מגלמים את היכולת של הרשויות להשתמש בפוטנציאל הגלום בקרקע לטובת של המקום משאבי הון 

משאבי של  יצירתם  שטחן.  של  הסביבתיים -והפיתוח  במאפיינים  גם  רבות  תלויה  כלכליים  החברתיים  ההון 

 (Amenitiesשל המקום, וברמות האינטראקציות החברתיות בו )  שסביבות חייו של הפרט . זאת מתוך ההנחה

להלן יוצגו המדדים המוצעים  תית.  הוא תוצר סינרגטי שבין סביבה בנויה, שלטון מקומי, וביוגרפיה אישית ומשפח

 בכל אחד משלושת משאבי ההון שבקבוצה זו. 

 ותחבורה   הון תשתיות 

מבטא את ההשקעה בתשתית העירונית, הכוללת את מתקני וציוד התחבורה, האנרגיה,  ותחבורה  הון תשתיות  

ם לפיתוח כלכלי, איכות חיים  מיהתור  יםציבורי  ים מוצר  אלה   . ביוב, מתקני פסולתואספקת המים, מכוני טיהור  

הכלכלה.   וסביבה, בטיחות, בריאות, חיסכון בזמן ורמת הנגישות של המקום למוקדי פעילות במרחב ואל מרכזי

 כבישים ונגישות ועל: תשתיות -מדדי הון התשתיות מקובצים בשני מדדי

מבטא את רמת פיתוח תשתיות כבישים וצנרת מים וביוב בתחומי הרשות וכולל    –  וכבישים"   תשתיות " מדד על  

   : מדדים 5

 .  תושבים  1000- נמדד באורך קמ' ל .גמר סלילת כבישים חדשים, הרחבה ושיקום של כבישים •

 . תושבים  1000-נמדד בשטח כבישים אלפי קמ' ל  .גמר סלילת כבישים חדשים, הרחבה ושיקום של כבישים  •

 . תושבים  1000- ל )ק"מ( צנרת מים גמר הנחת   •

 . תושבים  1000- ל )ק"מ( צנרת ביוב גמר הנחת   •

 . תושבים  1000-ל  )ק"מ( צנרת תיעול גמר הנחת   •

קבצי הרשויות    : הנתונים   מקור   כממוצע רב שנתי.בשל תנודתיות על פני ציר הזמן מוצע למדוד את המדדים  

 המקומיות נתונים פיסיים.  

משקף את רמת הנגישות של המקום למוקדי פעילות ושירותים במרחב ואל מרכז הארץ.    –  "נגישות " מדד על  

המקום אל מרכזי תעסוקה, מוסדות ושירותים הנדרשים לאוכלוסייה באזור  נגישות מעל רמת ה  ןהון זה נשע   מדד

כמו גם    היציאה לעבודהזו יכולה להיות השפעה רבה על יכולת  נגישות  מרכזים עירוניים גדולים אחרים. לאל  ו

שירותים חיוניים )שירותי השכלה ובריאות( ולכן יהווה גורם בקבלת ההחלטות של משקי   לקבלאפשרות  על ה

 מדדים: שלושה מדד העל כולל  עסק.המיקום עסקים בבואם להחליט על הבית בבחירת מקום מגוריהם, ועל 

בוקר )בית חולים, מרכז תעסוקה אזורי, מוקד  זמן נסיעה ברכב פרטי בשעת בוקר בממוצע למוקדי שירותים   •

 השכלה גבוהה( הקרובים ביותר לרשות המקומית הנבחנת.  

זמן נסיעה בתחבורה ציבורית בשעת בוקר בממוצע למוקדי שירותים בוקר )בית חולים, מרכז תעסוקה אזורי,   •

 מוקד השכלה גבוהה( הקרובים ביותר לרשות המקומית הנבחנת.  

בוצת התבחין ומדידת זמן הנסיעה  ק ל אחת מהרשויות שב כ הנתונים: איתור מוקדי השירותים הקורבים ל מקור 

 או גוגל מפות.    Wazeבשעת בוקר באמצעות  
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פריפריאליות   • ידי    – מדד  על  שפותח  המשקלל  המדד  הרשויות ל.מ.ס  לכל  המקומית  הרשות  קרבת  בין 

לגבול מחוז תל אביב, המדגישה את הקרבה של הרשות  קרבה  ו  המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן

 .המקומית למרכז הכלכלי והעסקי של ישראל

 . נתונים פיסיים   2018קובץ הרשויות המקומיות    : מקור הנתונים 

 הון סביבתי 

ההון הסביבתי מורכב מחד מאיכויות הסביבה בתחומי הטבע והנוף התורמים לעליה באיכות החיים ולפוטנציאל  

הפוגמים באיכות החיים. הון סביבתי עשוי  תיירותי )אך לעיתים גם כחסם פיתוח(; ומאידך במפגעים סביבתיים

לשמש גורם חיוני בבריאות האדם או לתפקודן היעיל של מערכות תומכות חיים. הוא משקף קרבה וסמיכות 

דרך   בחינת  על  נשענת  זה  הון  הערכת  החיים.  לאיכות  תרומתם  ואת  טבע  של  למשאבי  ותחזוקתם  ניהולם 

המשאבים הטבעיים, מרכיבים המשפיעים על איכות החיים ברשות מבחינת הערכים המוספים שהם תורמים:  

נוף מיידי ונצפה, נגישות לשטחים פתוחים, בריאות הציבור. ההון הסביבתי משפיע על פוטנציאל לפיתוח יישובי 

העל: 'טבע  -מדדי  שניבסיס  נבנה על   זה  הון  תית במקום.  התפתחות של תשתית תיירועל  )סוגי מגורים וכד'(, וכן  

 .'ניהול סביבתי'-ו ונוף'

מייצג את הדפוס הטבעי וההיסטורי במקום, המיוצג על ידי חטיבות הנוף ורגישותן, לצד    –  "טבע ונוף " מדד על  

 .  לל שלושה מדדים ווכ משאבי טבע מושכי תיירות הנמצאים בו

 הרשות המקומית.   מספר חטיבות הקרקע באזורה של  •

 . ממוצע רגישות של חטיבות הקרקע הללו •

הנתונים   מפה  מקור  המציע  הסביבה,  להגנת  המשרד  של  האינטרנט  מאתר  לקוחים  הקרקע  חטיבות  על 

בן   על סולם  רגישותן  ומידת  ועד    1אינטראקטיבית ביחס לחטיבות קרקע במדינת ישראל  נמוכה(    6)רגישות 

 )רגישות קיצונית(. 

אתר    : מקור הנתונים .  מספר הגנים הלאומיים אשר בתחומי הרשות המקומית ומספר שמורות הטבע בה  •

 האינטרנט של רשות הטבע והגנים. 

נעשה באופן מתכלל  הוא  מתייחס לאופן ניהול המשאבים הסביבתיים של מקום, כך ש  –  "ניהול סביבתי " מדד על  

 מדדים: כולל שלושה . ואינטגרטיבי

 מקומית  לרשות  ביותר  הגבוה  הערך  כי  הוגדר  בו  פונקציונאלי-ערכי  מדרג  באמצעות  נמדד  –תכנון סביבתי   •

שהשכילה לגבש תוכנית אב לניהול משאביה הסביבתיים של המקום. ערך נמוך יותר ניתן עבור   לרשותנתן  יי

אתר    : מקור הנתונים מי שאימצה תוכנית חלקית, וערך נמוך ביותר לרשות שאין לה אפילו תוכנית חלקית.  

 . רשות המקומית ה 

 . רשות המקומית ה אתר    : מקור הנתונים קיומה של יחידה לאיכות הסביבה ברשות המקומית.    –ניהול סביבתי   •

מידע על רשויות מקומיות    – אתר משרד הפנים    : מקור הנתונים   –לתושב  בפועל על איכות הסביבה    ההוצאה •

.  כספי מבוקר דוחות ביקורת לשנה ללחוץ על דוחות שנתיים חיוב אישי ולבחור את הרשות ולפתוח את דו"ח    – 

  2018ביצוע תחת שירותים ממלכתיים. מספר תושבים בקובץ הרשויות המקומית    2הנתון מוצג בטופס מס'  

 . מדד זה יש לחשב בממוצע רב שנתי. נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה 
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 ון ופיתוח הון תכנ 

את יכולתה לפתח חשיבה ארוכת טווח את יכולת    ,מבטא את ארגון הרשות בתחום התכנון  ופיתוח  יןהון תכנו

  היקף את  ובכלל זה    את רמת הפיתוח העירוניתולבסוף,    ומוכנות הרשות המקומית בתחום התכנון הסטטוטורי

 ופיתוח.  ןמדדי על: תכנומשאב הון זה מורכב משני  . הבינוי למגורים לתעסוקה ולמסחר

  ארבעה כולל    מבטא את יכולתה של הרשות המקומית לנהל ולשלוט בפיתוח אשר בתחומה. –  " תכנון " מדד על  

 : מדדים

מצביע על מצב תכנוני מוסדר המבטא רצון והשקעת משאבים    –כוללת לרשות המקומית    מתאר  תקיום תכני •

בנושאי הסדרה ותכנון ארוך טווח של מערכות הדרכים, טיפול בפסולת ושפכים, הסדרת שטחים לשימושים  

יינתן לרשות שאין לה תוכנית מתאר    0כאשר    10-0ציבוריים, תעסוקה ועוד. הציון יינתן על משרעת שבין  

 : האחרונות השנים  בשלוש מתאר  תוכנית אושרה בה  ותשלר 10-מאושרת ו

o  קיימת תוכנית מתאר כוללת שאושרה בשלוש השנים האחרונות . 

o  תוכנית מתאר מופקדת.   

o בהכנה לפני הפקדה חדשה מתאר  תכנית . 

o שנים 15- אין תוכנית מתאר או תוכנית קיימת שאושרה לפני מעל ל . 

  10וענק הציון  יבו לקיום יחידה או תוכנית  הציון יהיה דיכוטומי    –  אסטרטגילתכנון  קיום תוכנית אב ויחידה   •

 . 0הציון  קיוענולהיעדרם 

 . אתר הרשות המקומית   : מקור הנתונים למדדים הנ"ל 

  – אתר משרד הפנים    : מקור הנתונים נפש(.    1000-ביחס לתושבים )עובדים לבתכנון ובנייה  מספר העובדים   •

דוחות ביקורת לשנה ללחוץ על דוחות שנתיים חיוב אישי ולבחור את הרשות    – מידע על רשויות מקומיות  

חלק ב'. מספר תושבים    2לטופס    4ולפתוח את דו"ח כספי שנתי מבוקר. הנתונים נמצאים בדו"ח בנספח  

 . נתוני אוכלוסייה   2018בקובץ הרשויות המקומיות  

ביצוע    2הנתון מוצג בטופס מס'  .  כמו בקודם   : מקור הנתונים   –לתושב  תכנון ובניין עיר  בפועל על    ההוצאה •

נתונים פיסיים ונתוני אוכלוסייה.    2018תחת שירותים מקומיים. מספר תושבים בקובץ הרשויות המקומית  

 מדד זה יש לחס בממוצע רב שנתי. 

כולל    לתעסוקה ולמסחר.  ,הבינוי למגורים  באמצעות היקףמודד את רמת הפיתוח העירונית    –  " פיתוח " מדד על  

 מדדים. את המדדים יש לחשב בממוצע רב שנתי בשל התנודתיות בשוק. 3

הפיתוח הכוללת    רמתעל    מצביע   –תושבים    1000- התחלות בנייה לכלל השימושים בשטח באלפי מ"ר ל •

 ביישוב 

בנייה של דירות מגורים ביחס לכמות התושבים ברשות.    להתחלות  המתייחס  מדד  –  למגורים  בניה  התחלות •

הון  על  למגורים מצביע  ליישוב. פיתוח רב  אוכלוסייה  ומשיכת  למגורים  על רמות הביקוש  זה מצביע  מדד 

 פיתוח רב. 

 . קבצי הרשויות המקומיות נתונים פיסיים   : מקורות הנתונים לשני המדדים הנ"ל 

לנפש   • רגיל  בלתי  אינדיקציה    –תקציב  מהווה  לנפש  רגיל  הבלתי  התקציב  היישוב.  פיתוח  לצרכי  משמש 

  : הנתונים   מקור הוא סה"כ ההוצאות בתקציב הבלתי רגיל.    המדדפיתוח.  ב  להשקיע ליכולתה של הרשות  

 קבצי הרשויות המקומיות נתוני תקציב.  
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 תוצרי התהליךייצוג אופן הליווי ו .4

 אופני הליווי . 4.1

 ילווה את הבוחרים בערכת יישום זו באמצעות הפעילויות הבאות: הנתיב הטכניוני 

אשר תוצע לנציגים של הרשויות המקומיות אשר יבחרו להשתמש בערכה זו, או למי  נחייה  סדנת ה .1

מודל   יישום  אופן  לגבי  על המיפוי. הסדנה תכשיר את המשתתפים בה  יהיה אחראי  מטעמם אשר 

 משאבי ההון והדרך להפעלתו. 

 ליווי התהליך באמצעות משוב על איסוף הנתונים, עיבודם ואופן הצגתם.  .2

     סיוע בהסקת מסקנות העולות מיישום ערכת היישום. .3

 . ייצוג תוצרי התהליך והתוצאות 4.2

, שיתכלל  והשני, חיצוני  ; בתוך הרשות  ,הראשון, פנימי  –ייצוג תוצרי התהליך יתבצע באמצעות שני מאמצים  

בעלי תפקידים  את יישום הערכה ברשויות השונות. הייצוג הפנימי יתבצע על ידי הצגת התהליך בתוך הרשות ל 

ידי תכלול כלל  תומקבלי החלטות בתוך הרשות כצעד תומך קבלת החלטו על  יתבצע  תוצרי  . הייצוג החיצוני 

   . 100המשך קידומו של תהליך ישראל   ערכות היישום ברשויות השונות והסקת מסקנות לטובת

 

 

 )מוצגת באתר(  אינפוגרפיקה

 

 


