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 –תאגידים עירוניים 

 ?האם עדיין כלי שימושי
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 ח"רו, סרוסי-אורלי גרטי' גב
 יועצת לעיריות ותאגידים עירוניים
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 ח"רו, סרוסי-אורלי גרטי

(ISR.)SEROUSSI, CPA -ORLI GRTI 

 

מאוניברסיטת  ( MBA)בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במינהל עסקים •

 .ב"בארה הארוורדמאוניברסיטת ( MPA)אביב וכן בעלת תואר שני במינהל ציבורי -תל

 

לפני  . בעלת ניסיון בשוק ההון בתפקידה כסגנית מנהל המחלקה לפיקוח על השוק המשני•

 .ח במחלקה החשבונאית ברשות ניירות ערך"כן שימשה כרו

 

 .יפו-מנהלת את לשכת התאגידים העירוניים בעיריית תל אביב - 2011ועד , 2001משנת •

 

 

 

 

 

 

 2503488-057: או בנייד              orligs@gmail.com: פרטים להתקשרות•

mailto:orligs@gmail.com
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 ....בראשית
 חתם הנציב העליון על אישור הקמתה של , 1931ביולי  21ביום

, שדרות רוטשילד -הנמצא בכתובת " המוזיאון תל אביב"חברת 
 .ארץ ישראל, בית דיזנגוף

ליסד ולהחזיק בתל אביב או : המטרות לשמן נוסדה החברה
ספריות וארכיונים ולאסוף  , י בתי נכאת"במקומות אחרים בא

ולשמור יצירות ודברי אמנות וביחוד דברי אמנות של אמנים 
 .או דברי אמנות הקשורים בעם ישראל או בארץ ישראל, יהודים

 שושנה פרסיץ,מאיר דיזנגוף, חיים נחמן ביאליק -על החתום  ,
 .ישראל רוקח ועוד
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 (....המשך)בראשית 
 קרן היסוד  , החליטו עיריית תל אביב, 1936, בנובמבר 27ביום

 –מ "פלשתינה להקים את חברת אוצר מפעלי ים בע-ובנק אנגלו
ישראל -המתאימות לצרכי דרום ארץ, להשיג נוחיות של נמל"

להוציא  , להקים"ו." אביב ומחוזה בפרט-בכלל ולצרכי העיר תל
-לפקח בארץ, לנהל, לפתח, להשביח, להכשיר, לצייד, לבצע, לפועל

עבודות ציבוריות ומפעלים בעלי ערך ציבורי  , ישראל ומחוצה לה
 ..."מכל המינים

 

 החליטה עיריית תל אביב  1936שנת , לחודש דצמבר 29ביום
בין מטרות . מ"לשיכון בע' חב –להקים את חברת עזרה וביצרון 

להתקין עבור השכבות העניות של : "החברה שלשמה נוסדה היו
יפות לבריאות  , דירות מרווחות, ישראל-היישוב היהודי בארץ

 "וזולות ולהספיק להן דירות בנות גודל מכסימלי במחיר מינימלי
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  העיקרון שהוביל את תפישת העולם בייסוד
  –תאגידים היה 

 חשיבה כלכלית

 איכות החיים

 .  בנייתו וחיזוקו של היישוב היהודי

 ובקיצור-   

 האם אפשר לתת יותר שירות בפחות עלות"

 "?וביותר יעילות  
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נוסדו תאגידים עירוניים בכל  , אך בעיקר בעשור האחרון, במהלך השנים
הארץ מתוך הבנה שהתאגידים העירוניים הינם כלי מצוין ויוצא דופן  

לביצוע פרויקטים ולפיתוח מואץ של העיר בתחומים שונים החל  
 .  מתשתיות וכלה בתרבות וחינוך

  המטרה להתאים את פעילות התאגידים למגמות החדשות ולצרכי
 :העירייה

 שיפור השירות לאזרח   -    
איחוד  , תוך בחינת הפרטה חלקית של שירותים, ייעול המערכת -    

 מנגנונים
 .  והוזלת תקורות       

  על מנת להבטיח שימוש נכון ויעיל להשגת מטרות העירייה באמצעות
 .  על העירייה להיות מעורבת באופן שוטף בפעולות החברה, תאגיד עירוני

ואף אסורמעורבות העירייה בפעילות התאגיד לא יכולה , מאידך  
שתקטין את אחריותו ועצמאותו של הדירקטוריון וההנהלה בניהול  

 .  החברה
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מערכת יחסי הגומלין בין התאגידים לעירייה היא •
חשובה ועל כל רשות לבצע פעולות לחיזוק הקשר תוך 

 .(monitoring)בקרה -בניית מערכת יחסי הנחייה

 .על מערכת יחסי גומלין זו להיבחן באופן שוטף•

,  במשימה ובהיעדר חקיקה מתאימה, בכדי להצליח•
באופן מחוייבת עירייה על עצמה את המחויבות להסדיר 

 .את מסגרת העבודה של התאגידים וולונטרי
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לדוגמא: 

חברות עירוניות 30-יפו יש כיום כ-אביב-לעיר תל  .
  1.6-החברות מנהלות תקציב שנתי כולל של כ

ממנו מגיע ממקורות  75%-אשר למעלה מ ₪מיליארד 
 .  חיצוניים לעירייה

 התאגידים מאפשרים הגדלת עוגת התקציב העירוני
, הכולל והגדלת ההשקעה בפעילויות כמו תרבות

 .וכן מינוף ופיתוח נכסים עירוניים, תיירות, ספורט

  יש לראות בתאגידים פוטנציאל לגיוס כספים
 .  לפרויקטים ולפעולות מגופים חיצוניים
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 31.12.2010 -תמונת מצב 

 ח"מליוני ש 1,490 –כ הכנסות "סה•

  -כ הכנסות ללא תמיכות עירייה "סה•
 (90%)ח "מליוני ש 1,350

    -כ רווח תפעולי ללא פחת "סה•
 (8.7%)₪ מליוני  131

 ח  "מליוני ש 87 -כ רווח נקי "סה•

 ח"מיליארד ש 3.6 –( נכסים)כ מאזן "סה•
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שיטות עבודה  

מגוונות וגמישות  

 בהעסקת כח אדם

גמישות בהרחבה  

וצמצום פעולות  

 החברה וביצוע

 שיתופי פעולה   

ביצוע עסקאות  

מורכבות ומינוף  

 נכסים עירוניים

גמישות בביצוע  

עבודות וקיצור  

 לוח זמנים

 יתרונות בעבודה עם  

 תאגידים עירוניים

פעילות מתוך 

ראיה כלכלית  

ואמצעי להרחבת 

 מקורות המימון
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 ...?האם אכן כך
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 בעיות וקשיים

היעדר תמיכה של   -השלטון המרכזי •

משרדי הממשלה בחשיבה כלכלית  

 חוק העיריות החדש - ברשות המקומית

מפלים לרעה  -שלטונות המס •

תאגידים  עירוניים לעומת תאגידים  

 בסקטור הפרטי
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  –מדיניות משרד הפנים 
 2/2011ל "נוהל אסדרה וחוזר מנכ

הפעולות הבאות דורשות את אישורו של שר הפנים ועל כן פנייה  

 :לאגף לתאגידים עירוניים

 תאגיד בת או סניף לתאגיד עירוני, ייסוד תאגיד עירוני .  1

 לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר .  2

 שינוי בתקנון של תאגיד עירוני .  3

 קבלת אשראי או מלווה על ידי תאגיד עירוני   .  4

 הגדלת הון המניות הרשום של התאגיד .  5

 העברת מניות .  6

תשלום שכר או כל תמורה אחרת לנציגי המועצה בדירקטוריון   .  7

 או בוועד המנהל של התאגיד

הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות המקומית על ידי   .  8

  התאגיד העירוני  
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חברה עירונית שפרסם משרד הפנים נכללו בין   אסדרתבנוהל 

 :היתר ההוראות הבאות

לצורך קבלת   שינוי תקנון החברה על פי הנחיות משרד הפנים•

 .'אישור לביצוע פעולות כגון קבלת שראי וכד

הוראות בדבר  חובת מכרזים על פי דיני העיריות  התקנון יכלול •

 .י המחוקק"למרות שאלו לא הוחלו ע

 .כללי קליטת עובדים והצמדת שכרם לשכר ברשות המקומית•

בחברה שיחתום על כל  חיוב מינוי מורשה חתימה עובד עירייה •

 .₪ 30,000התחייבות מעל 

לכל בקשה יש להוסיף מידע לגבי כל התאגידים העירוניים של  •

 .הרשות המקומית

גם אם  , ש העירייה לפעולה המבוקשת"חוות הדעת של יועמ•

 .אושרה במועצת הרשות
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 סיכום

פיתוח כלים פיננסיים והרחבת מקורות המימון  •

העירוניים יאפשר הקטנת היקף החוב שהרשות  

נדרשת לו על חשבון הדורות הבאים ולעיתים אף  

 .את עלויותיה השוטפות

 
הרשויות המקומיות נדרשות למצוא את  •

הדרכים האפקטיביות ביותר להמשיך ולשרוד  

 .במציאות הקשה בה הן פועלות
  
  

קיום של תאגידים עירוניים הינו חיוני לפיתוח      •

לתאגידים יתרונות ניהוליים   . האורבאני

 .       וכלכליים
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 סיכום
פעילות באמצעות תאגידים  , במצב הנוכחי•

 WIN-WIN עירוניים יכולה להביא למצב של

בראשם הרשות  , לכל הגורמים המעורבים

ולגורמים נוספים המעורבים  , המקומית והציבור

ולהשאיר את השליטה על איכות  , בתהליכים

 .השירות לציבור בידי הרשות המקומית

 

משרד הפנים הוא שחקן מפתח בקביעת עתידו  •

של מכשיר כלכלי זה ועליו מוטלת האחריות  

 .לשמרו ולפתחו
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