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חוות דעת :מתן תגמול לחברי מועצות ברשויות מקומיות

אריאלפינקלשטיין,אביטלפרידמןוד"ראסףשפירא 
המכוןהישראלילדמוקרטיה,יוני 2020

חולשתםשלחברימועצותברשויותמקומיות היאאחתמהבעיותהבולטותשלהשלטון
המקומי בישראל 1.חולשה זו נובעת ,בין היתר ,מכך שהם אינם זכאים לתנאים
בסיסיים .הכוונה היא הן למשאבים הנדרשים לצורך עבודתם :משאבים משרדיים,
ייעוץמשפטי,משאביםהמיועדיםלחיזוקהקשרעםהבוחר,תמיכהמחקריתועוד;והן
לתשלום עבור פעילותם במועצה .בחוות דעת זו נתמקד במתן תגמולים שונים לחברי
מועצות,בדגשעלמודליםשוניםשלתגמולוהשלכותיהםעלהשלטוןהמקומי 2.
עיקרי ההמלצות הן :


לגבשולאמץמודללהענקתתגמוללחברימועצותברשויותמקומיותבישראל.



רובהתגמולהכספייתבססעלתשלוםגלובלי ,ללאקשרלנוכחותבישיבות,אך
חלקקטן-יחסיתממנויינתןעבורנוכחותבישיבותמועצתהרשות.



גובההתגמולישתנהביןרשויותשונות,וייגזרממספרחבריהמועצהלתושב.



לאיינתןתגמולגבוהיותרליושביראשועדות.



יינתןתגמולגבוהיותר,ובאופןמשמעותי,לראשהאופוזיציהבמועצה.



התגמולישלבביןתגמולכספימוגבללהטבותשוות-כסף.



בשנים הראשונות ,משרד הפנים הוא שיתקצב את התגמול; אך תיקבע בחוק
תכניתלהרחבההדרגתיתשלהשתתפותהרשויותעצמןבמימון,ובסופושלדבר
הןאלושיממנואתהתגמול(למעטבמקריםחריגים).

 1להרחבהעלמעמדםשלחבריהמועצות,ר'למשל:ברסלרגונן,רותם,.2010"'ביתהנבחריםהמקומי':
מאזן הכוחות בין ראש רשות ,חברי מועצה והפקידות המקומית לאור הבחירה הישירה והצעת חוק
העיריות החדש" ,בתוך :אברהם בריכטה ,ערן ויגודה-גדות וגיא ופדה (עורכים) ,עיר ומדינה בישראל:
שלטון מקומי ביובל ה ,60-חיפה :כרמל ,עמ'  ;;503-476שריג , אתי , .2015"יחסי הכוחות ברשות
המקומית" .בתוך :איתי בארי וערן רזין (עורכים) ,דמוקרטיה מקומית בישראל :ביזור ,מקומיות,
השתתפות ופוליטיקה מקומית  ,ירושלים :מחקרי פלורסהיימר ,המכון ללימודים עירוניים ואזוריים,
האוניברסיטההעבריתבירושלים,עמ'.224-207
2 ראוילצייןשהמסמךכולומתייחסלעיריותורשויותמקומיות,אךמבחינהעקרוניתהצידוקיםלהענקת
תגמוללחברימועצותחליםגםלגבימועצותאזוריות.



אםייקבעשרשויותיוכלולהעניקתגמולגבוהיותרמאשרהמינימוםשתקבע
המדינה ,תוספות אלה צריכות לעמוד בתנאים הבאים :התוספות יינתנו
באמצעות הטבות שוות-כסף ולא באמצעות הגדלת התגמול הכספי הישיר;
יישמרשוויוןמוחלטביןחבריהמועצהבכלהנוגעלמתןההטבות;ייקבעזמן
מוגדר לאחר הבחירות שבו יהיה על המועצה להחליט בעניין ההטבות;
ותצומצםמעורבותמשרדהפניםבאישורההטבות– הואיתערברקאםיופרו
הכללים.

ישלהדגיששמתןתגמוללחברימועצותהואצעדבעלחשיבותאדירהלחיזוקמעמדןשל
המועצות ויכולתן לפקח על ראש הרשות ,לתפקוד הרשויות המקומיות ולדמוקרטיה
המקומית,והואגםמוצדקמבחינההשוואתית.לכן,אנחנו סבורים כי יש לקדם מודל
למתן תגמול לחברי מועצות בכל מקרה ,אף אם הוא חורג מההמלצות המופיעות בחוות
דעת זו.

רקע 
בישראל,נכוןלסוף,2018פועלים 3,662חברימועצהב 257-רשויותשונות .בעוד ראשי
הרשויות וחלק מסגניהם זכאים לשכר,שאר חבריהמועצהפועלים על בסיס התנדבותי
לחלוטין,וזכאים ל"סל שירותים"(למשלשירותימשרד)בסיסיבלבד.מצב עניינים זה
גורםלנזקיםשונים :
 .1פגיעה אישית בחברי המועצה – החברים נאלצים לממן חלק ניכר מההוצאות
הישירות הנובעותמפעילותםבמועצה מכיסםהפרטי,החל מבייביסיטר לזמןהישיבות
וכלה בהוצאות נסיעה .כמו כן ,יכולת ההשתכרות שלהם עלולה להיפגע אם הם
מצמצמיםאתהיקףעבודתםבשכרכדילפנותזמןלמילויתפקידםבמועצה .
 .2פגיעה ביכולתם של חברי המועצה למלא את תפקידיהם – חברי מועצה נאלצים,
ברוב המקרים ,לעבוד במקביל בעבודה בשכר .בשל כך ,אין להם די זמן כדי להתכונן
כראוילישיבותהמועצהוועדותיהוללמוד לעומק את הנושאים שעל סדר היום.כחלק
מכך ,נפגעת גם יכולתם לפקח על ראש הרשות (מתפקידיהם החשובים ביותר) ,אשר
בניגוד להם נהנה ממשאבים כמו שכר וצוות מקצועי המסייעים לו בעבודתו,
ומצטמצמת יכולתם לחשוף ליקויים ואף שחיתויות .גם האפשרות שלהם לשוחח
ולהיפגשעם התושבים כדי ללמודטוביותראתצרכיהם ולייצגאותםבצורהטובה –
מוגבלת.
 .3חסם כלכלי בפני מועמדים–הצורךשלחברימועצהלהשקיעזמןומשאבים כספיים
במילוי תפקידם יוצר חסם כלכלי בפני מועמדים למועצה .כלומר :תושבים שאינם
יכולים לספוג את העלויות הכלכליות הנובעות ממילוי תפקיד של חבר מועצה ,יימנעו
מלכתחילה מלהעמיד את עצמם לבחירה .אפשר לראות בכך פגיעה בפועל בזכות
להיבחר ,שהיא מעקרונות היסוד של משטר דמוקרטי .כפועל יוצא נפגעת גם רמת

הייצוגיותשלהמועצה,שכןהחסםהכלכליצפוילהרתיעבעיקרמועמדיםפוטנציאליים
מרקעחברתי-כלכלינמוך,ולפגועבייצוגאוכלוסיותאלהבמועצה .
מועצת אירופה מכירה אף היא בחשיבות מתן תגמול כלכלי לחברי מועצה .סעיף 7.2
באמנההאירופאיתלשלטוןעצמימקומימ 1985-( The European Charter of Local
)Self Governmentקובעכיישלספקלנבחריציבורברמההמקומיתהקצבתשכראו
פיצוימספקעלמנתלאפשרלהםלבצעאתתפקידם.ואכן,מסקירההשוואתיתשל37
דמוקרטיותאחרות(ר'נספח)עולהכיבכולןחבריהמועצהבשלטוןבמקומיזכאיםלסוג
כלשהושלתגמול. 
גםבישראל נעשו מאמצים להעניקתגמוללחברימועצות .ב 1995-התקבל בכנסת חוק
הקובע כי חברי מועצה יקבלו תגמול על עבודתם (חוק הרשויות המקומיות (גמול
השתתפותבישיבותלחברימועצה),תשנ"ה .)1995-אך החלטה זו נבלמהבמסגרתחוק
ההסדרים,לאיושמהבפועלובוטלהסופיתב .1998-לאורך השניםהועלוהצעותדומות
בכנסת,בעיקרכהצעותחוקפרטיות,אךגםהןלאהגיעולידימימוש .
אנו סבורים כי מתן תגמול לחברי מועצות ברשויות מקומיות הוא הכרחי על מנת לשפר
את תפקודם של חברי המועצה ואת הדמוקרטיה המקומית .כדי לגבש מודל ספציפי
לתגמולחברימועצהישלהכריעבכמהדילמותעיקריות.לכלהכרעהכזויהיו השלכות
נרחבותעל מאזן הכוחות ברשות ועלאופן התנהלותם של חברי המועצה.להלן נתייחס
לכמהדילמותעיקריותכאלה,ונציעכיווניפעולהרצוייםלדעתנו .

מודל לתגמול חברי מועצות ברשויות מקומיות – דילמות עיקריות 
 .1תגמולגלובליאותגמולעלבסיסנוכחותבישיבה? 
אנו סבורים כי ככלל ,התגמול הגלובלי הולם יותר את מעמדם של חברי המועצה
במשטר דמוקרטי.זאת,מכמהסיבות. 
ראשית ,הסקירה ההשוואתית מלמדת שאין אחידות בין המדינות ,וחלק ניכר
מהמדינות והרשויות משלב תגמול גלובלי לתגמול המבוסס על נוכחות בישיבות .עם
זאת ,בעוד שיש מדינות לא-מעטות שבהן התגמול הוא גלובלי בלבד ,הרי שתגמול
שמתבצעאךורקעלבסיסנוכחותהואנדיר(לפיסקירתנוהדברקייםרקבאיטליה). 
שנית ,חברי מועצה הם נבחרי ציבור ,ומשכך הם נדרשים לפעול כפי שהם סבורים
שציבור הבוחרים רואה לנכון .השתתפות בישיבות המועצה וועדותיה היא חלק
משמעותימתפקידושלחברהמועצה,אךבוודאילאהיחיד– תפקידוכוללגם,למשל,
מענהלפניותציבור,מפגשיםעםתושבים,דיווחלציבורעלפעילות,וכן פיקוחובקרה
ופעילות ציבורית אחרת שאינה נעשית באופן פורמלי במסגרת ישיבות המועצה
והוועדות.כלסיעהאוחברמועצהצריכיםלאזןביןכלהפעולותהאלה,ביןהיתרלפי
האופן שבו לדעתם הציבור מצפה מהם לפעול וכן לפי כישוריהם האישיים והתנאים
המוסדיים(למשל:עדכמה,ברשותמסוימת,ישיבותהמועצהוהוועדותהןמשמעותיות

בתהליכיקבלתההחלטות?).יתרעלכן,אפשרלשערשככלשחברימועצהיתוגמלויותר
על בסיס נוכחות בישיבות ,הם יתפסו את תפקידם בהתאם – כתפקיד המתמצה
בנוכחות בישיבות – וקיימת סכנה שיזניחו את הפעילויות החשובות האחרות שהם
אמוריםלמלא. 
שלישית ,תגמול לפי נוכחות מעורר גם בעיות הנוגעות ליחסי הכוחות ברשות .ראש
הרשות והקואליציה הם השולטים בקביעת מועדי ישיבות המועצה (תאריך ושעה).
משיחות עם חברי מועצה עולה שחלקם מלינים על כך שלעיתים הישיבות נקבעות
בזמניםשאינםנוחיםלהם(למשלבשעותהעבודה),ולטענתםהדברנעשהלעתיםבאופן
מכוון ,על מנת למנוע את השתתפותם .כמו כן ,קיים חשש שהליך רישום הנוכחות
בישיבות יהפוך לזירת מאבק בין חברי מועצה (למשל ,במקרה של איחור משמעותי
לישיבה). 
במבט רחב יותר – גם שכרם של נבחרי ציבור אחרים ,כמו ראשי הרשויות והסגנים
בשכראוחבריהכנסת,אינומותנהבנוכחותבישיבותהמועצה/מליאתהכנסתאוועדות
המועצה/הכנסת .
עם זאת ,קשה להתעלם מכך שכיום קיימת בעיה משמעותית של היעדרות חברי
מועצה מישיבות המועצה והוועדות ,אף אם מדובר בנוכחות המוגדרת כחובה חוקית
מתוקף תפקידם 3.הדבר פוגע בעבודת המועצה ובדימוי חברי המועצה .אם אכן יוענק
לחברי מועצות תגמול ,תהיה הצדקה לתמרץ אותם ואף לדרוש מהם להשתתף באופן
מלאיותרבישיבותהמועצהוהוועדות.ברורגםשדימויהשלטוןהמקומיעלוללהיפגע
באופן משמעותי אם יתברר שחברי מועצה מקבלים תגמול אך אינם ממלאים את
תפקידםכראויבהיבטזה .
לאור זאת ,אנו סבורים שהמצב הרצוי הוא שרוב התגמול הכספי לחברי המועצה
יתבסס על תשלום גלובלי ,ללא קשר לנוכחות בישיבות ,אך חלק ממנו – לכל היותר
שליש – יינתן עבור נוכחות בישיבות מועצת הרשות .עם זאת ,כתנאי להענקת תגמול
בגין נוכחות בישיבות המועצה ,יש לקבוע ולאכוף כללים ברורים לגבי הישיבות ,כך
שראש הרשות לא יוכל "לשחק" עם מועדי הישיבות באופן שיקשה על חברי המועצה
להשתתף בהן .אם לא ייקבעו כללים כאלה או שאי-אפשר יהיה לאכוף אותם ,עדיף
לאמץ מודל המבוסס אך ורק על תגמול גלובלי.

 .2תגמוללפיגודלהרשות? 
במרבית המדינות שנבחנו במסגרת מסמך זה ,מקובל שגובה התגמול המוענק לחברי
המועצה נגזר מגודל הרשות המקומית;  וברשויות שיש בהן מספר תושבים גדול
במיוחד,ישאףנטייהלהתקרבלשכרממשי.הרציונללכךהואשעומסעבודתםשלחברי

3ר'מבקרהמדינה,.2004דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ,ירושלים:משרדמבקרהמדינה,עמ'162-
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המועצהגדלככלשהרשותשבההםפועליםגדולהיותר4.למעשה,גםבישראלשכרםשל
ראשי הרשויות והסגנים בשכר (וגם מספר הסגנים בשכר) נגזר באופן ישיר ממספר
התושבים ברשות המקומית ,כך שלכאורה אך טבעי שהדבר ייעשה גם בנוגע לתגמול
לחברימועצה .
לפיכך אנו סבורים שהתגמול שיינתן לחברי המועצה צריך להתחשב במספר התושבים.
אך אנו מציעים שהפרמטר לקביעת גובה התגמול יהיה מספר חברי המועצה לתושב,
ולא מספר התושבים הכולל .למשל ,על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בעירייתירושליםיש 31חברימועצהו 919,438-תושבים,כךשהיחסהואחברמועצה
אחדעלכלבערך 30אלףתושבים;במועצההמקומיתמעלהאפריםיש 7חברימועצה
על 1,241תושבים – חברמועצהעלכל 177תושבים.לפיכךברורכיהתגמולשלחבר
מועצה בירושלים צריך להיות גבוה באופן משמעותי מזה של חבר מועצה במעלה
אפרים .מנגנון כזה משקף בצורה מדויקת יותר את העומס המוטל על חבר מועצה
לעומת מנגנון הבודק אך ורק את מספר התושבים (אם כי ברור מאליו שגם המנגנון
המוצעלאמשקללאתכלהפרמטריםהמשפיעיםעלהעומס). 
באופן ספציפי מוצע לשקול שבכפוף להיתכנות תקציבית ,בערים גדולות ,למשל ערים
המונות מעל מאה או מאתיים אלף תושבים ,חברי המועצה יקבלו תגמול משמעותי
המתקרב לשכר ממשי .בערים אלו עלות תגמול חברי המועצה זניחה יחסית אל מול
התקציבהגבוהשלהמועצה,ומנגדמספרהתושביםלחברמועצההינוגבוהבמיוחד,כך
שהעומסהמוטלעלחבריהמועצההואגדול .

 .3תגמולגבוהיותרליושביראשועדות? 
אפשר להעניק תגמול גבוה יותר לחברי מועצה הנושאים בתפקידים שונים במועצה,
מתוך רציונל שלפיו הם נושאים באחריות גדולה יותר ו/או נדרשים להשקיע זמן רב
יותרבעבודתהמועצה.בהקשרהישראליאפשרלהציעלהעניקתגמולגבוהיותרליושבי
ראששלועדות,כפישנהוגלמשלבאירלנדובעריםרבותבאנגליה. 
אנו מביעים התנגדות למתן תגמול גבוה יותר ליושבי ראש ועדות,מהסיבותהבאות :
א .תפקיד הוועדות ויושבי הראש שלהן – במצב הנוכחינדרשות לפעול  21ועדותחובה
בכלעירייהו19-בכלמועצהמקומית5,וזאתמלבדועדותרשותשמקימהמועצתהרשות
עלפיהחלטתה.רוב ועדותהחובה,וקלוחומרועדות הרשות,הן ועדות מייעצות לראש
הרשותולמועצהוחסרותיכולתהשפעהממשית.אמנםלוועדההמקומיתלתכנוןובנייה
ולוועדת הכספים יש סמכות פורמלית משמעותית ,אך לא כך הדבר בנוגע למרבית
הוועדות .הוועדות גם מתקשות לבצע תפקידי פיקוח ובקרה ,בין היתר לאור השליטה
החזקה של ראש הרשות בפקידות המקומית .בשל כל זאת ,כפי שמצא בעבר מבקר
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המדינה,ברשויותרבותחבריהמועצהמפגיניםנוכחותמעטהבוועדות 6.בהתאםלכך,
ברובהוועדותלאנדרשתמיושבהראשהשקעהמשמעותית נוספת,וגם מידת האחריות
שלומוגבלת .
ב .חיזוק ראש המועצה – מתן תגמול גבוה יותר ליושבי ראש של ועדות יביא באופן
אבסורדילחיזוקמעמדושלראשהרשותאלמולמועצתהעיר.לראשהרשותישהשפעה
מכרעת על בחירת יושבי ראש הוועדות ,ובאופן טבעי חלוקת תפקידים אלה היא חלק
מהמשחק הפוליטי ומתהליך הרכבת הקואליציה .לאור זאת ,אם יושבי ראש ועדות
יקבלו תגמול גבוה יותר מיתר חברי המועצה ,הדבר יעניק לראש הרשות "מנוף" או
משאב משמעותי בהליך הרכבת קואליציה – הוא יוכל לגייס סיעות וחברי מועצה
לקואליציהולהבטיחאתנאמנותםבזכותהענקתתפקידמשתלםשליו"רועדה.לאור
המצב הנוכחי בישראל ,שבו ראשי הרשויות מחזיקים בסמכויות משמעותיות אל מול
חברי המועצה,והאופוזיציהבמועצהבדרךכללקטנהוחלשה(ר'בהמשך) 7,מוצעשלא
להעציםעודיותראתראשיהרשויותבאמצעותמתןכלינוסףזה .
ג.תגמולבמשאבים – בכנסת,שכרםשליושביראשהוועדותאינוגבוהיותרמשכרםשל
חברי כנסת מן המניין .עם זאת ,הם זכאים למשאבים נוספים המסייעים להם
בתפקידם :עוזר פרלמנטרי נוסף ,יועצים מקצועיים לוועדה ,עדיפות בטיפול בבקשות
המוגשות למרכז המחקר והמידע של הכנסת ועוד.חלק מהמשאבים הללו הם למעשה
משאבים של הוועדה ולא של ראש הוועדה בלבד .בדומה ,נראה כי במידת האפשר,
מומלץ לסייע ליושבי ראש ועדות (או לחלקם) באמצעות הקצאת משאבים כמו יועצים
ועוזרים ולא באמצעות תגמול גבוה יותר.


 .4תגמולגבוהיותרלראשהאופוזיציה? 
אנו תומכים במתן תגמול גבוה יותר לראש האופוזיציה ברשות המקומית.באופןעקרוני
אנואףתומכיםבמתןשכרשלממשלראשהאופוזיציהולארקתגמולכספי .
כאמור,האופוזיציותברשויותמקומיותנוטותלהיותקטנותוחלשות.ישנטייהברורה
להקמת קואליציות רחבות .במחקר בנושא זה נמצא כי  31מתוך  34הקואליציות
שכיהנו ב 17-הרשויות הגדולות לאחר הבחירות המקומיות ב 2008-ו 2013-היו
"קואליציות עודפות" (קואליציות הכוללות יותר סיעות מהמספר המתחייב לצורך
השגתרוב),ושלושמהןהיואףקואליציותמקירלקיר,ללאאופוזיציהכלל .החוקרים
טענו,עלבסיסראיונותעומקשביצעו,כיסיבהמרכזיתלכךהיאחוסרהיכולתשלחברי
האופוזיציה להשפיע על התנהלות הרשות או לפקח על ראש הרשות ,בין היתר בשל

6מבקרהמדינה,דוחות על הביקורת,ר'הערה3לעיל. 
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מחסורבמשאבים(במיוחדלעומתראשהרשות,הנהנהמסיועמקצועיומינהלי),שליטת
ראשהרשותבדרגהמקצועיוהיעדרכליפיקוחאפקטיבייםשלחבריהמועצהעליו 8.
מצב זה בעייתי במיוחד לאור חשיבותה של האופוזיציה לכל משטר דמוקרטי.
לאופוזיציה,לרבותברשויותמקומיות,תפקיד משמעותיבפיקוחוביקורת על השלטון
המכהן (למשל בוועדת ביקורת) ,בהצבת אלטרנטיבה עקרונית בפני הציבור הרחב
בחשיפתמקריםשלמנהללאתקיןושחיתותבעבודתהשלטון 9.
לאורזאת,ישצורךממשיבחיזוקהאופוזיציותברשויותמקומיות.יצירתמעמדרשמי
חדש של "ראש אופוזיציה" ,שיקבל תגמול משמעותי ואף שכר ,תסייע בכך .ראשית,
הדברייצורתמריץמוסדימשמעותילסיעותוחברימועצהלהישארבאופוזיציה.שנית,
מתן תגמול משמעותי לראש האופוזיציה יאפשר לו להקדיש יותר זמן לצורך פיקוח
ובקרה על פעילות הרשות .באופן כללי יותר ,בפני תושבי הרשות תעמוד אלטרנטיבה
מוגדרתלראשהרשות .
ראוילצייןשגםשכרושלראשהאופוזיציהבכנסתגבוהמזהשליתרחבריהכנסת:חוק
הכנסת(סעיף(16א))קובעכיועדתהכנסתתקבעאתשכרושלראשהאופוזיציהובלבד
ששכרולאיפחתמשכרושלשרבממשלה .
לכן,אנו מציעים ליצור תפקיד רשמי של "ראש אופוזיציה" במועצת הרשות ולהעניק
לו תגמול משמעותי ,גבוה יותר מאשר התגמול שיינתן לשאר חברי המועצה .במידת
האפשר ,אנחנו סבורים שיש להעניק לראש האופוזיציה שכר הזהה לשכרם של סגני
ראשרשות.כדילחסוךבעלויות,אפשרלדעתנובמקביללקצץבשכרםשלהסגניםבשכר
(שהואכיוםגבוהלמדי)אולחלופין,בחלקמהרשויות,לבטלאתאחדמהתקניםלסגן
בשכר.כך,ברשויותשבהןמכהניםשניסגניראשרשותומעלה,אפשריהיהלתקצבאת
שכרושלראשהאופוזיציהמבלישהדבריביאלעלויותמשמעותיותנוספות .
אשרלקביעתזהותראשהאופוזיציה–אנומציעיםלחייבבחוקשבכלרשותייבחרראש
אופוזיציה ,שיהיה (בדומה לתפקיד זה בכנסת) נציג הסיעה הגדולה ביותר ,אלא אם
למעלהמ50%-מחבריהאופוזיציהבחרוראשאופוזיציהאחר .

 .5תגמולכספיאושווה-כסף? 
מקובללהבחיןבין:א .תגמוליםכספיים ישירים– שכרמלאאוחלקי,הקצבה,פיצוי
כספי על נוכחות בישיבות המועצה וכדומה; ב.תגמוליםהמבוססיםעל הטבותשוות-
כסף – הוצאות הקשורות לעבודה (הוצאות טלפוניות ,הוצאות נסיעה לכנסים
והשתלמויות וכו') והטבות רווחה למיניהן (הכוללות תשלומי פנסיה ,הטבות לחגים
ועוד).מבחינהעקרונית,רצוי שהתגמול שיוענק לחברי המועצה ישלב בין תגמול כספי
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מוגבל לבין הטבות שוות-כסף .עמדה זו מתבססת הן על תובנות מתחום הכלכלה
ההתנהגותיתוהןעלמבטהשוואתי .
ההשוואה הבין-לאומית מלמדת כי כמעט בכל המדינות התגמול הניתן לחברי מועצה
מורכבמשילובשלשניהסוגיםהללו–כךב32-מתוך37המדינותשבדקנו.תגמולכספי
נפוץ במיוחד :זהו סוג התגמול שאליו מתייחס סעיף  7.2באמנה האירופאית לשלטון
עצמימקומי,ורקשתייםמתוך 47המדינותהחתומותעלאמנהזולאמספקותתגמול
מסוגזה(מונטנגרווקפריסין) .
מעבר לכך ,מחקרים מתחום הכלכלה ההתנהגותית מצאו כי סוגי תגמול שונים
משפיעיםבאופןשונהעלהמוטיבציהוההשקעהבביצועעבודות.ככלל,תגמולבאמצעות
הטבותשוות-כסףיוצרמוטיבציהאלטרואיסטיתיותר,כךשהמוטיבציהאינהקשורה
בהכרח לשווי ההטבות; לעומת זאת ,כאשר התגמול הוא כספי ,המוטיבציה של מי
שמקבל את התגמול מותאמת לנורמות של שוק העבודה ,ומשתנה בהתאם לגובה
התשלום10.בהתאםלכך,אפשרלהסיקשמתןתגמוליםכספייםעלוללשנותאתמסגרת
הפעולהשלחבריהמועצהולחזקאתהתפיסהשמדוברבמסגרתתעסוקתית-תועלתנית.
לפיכך ,בהנחה שהתגמול שיינתן לחברי המועצה לא יהיה גבוה ביחס לשכר המקובל
במשק– הדברעלוללפגועבמוטיבציהשלהםולהוביללירידהבהיקףואיכותעבודתם.
מצד שני ,תפקידם של חברי המועצה גם אינו בגדר התנדבות טהורה או חד-פעמית
(שהיאזוהנבחנתבמחקריםבכלכלההתנהגותית),משוםשהםנדרשיםלהשקיעמזמנם
ולעתיםאףמכיסםהפרטי למשךתקופהארוכה.לכן ,ישיסודלהניחשהסתפקותאך
ורקבהטבותשוות-כסףלאתעודדמוטיבציהאלטרואיסטיתאלאדווקאתוביללתסכול
בקרבחבריהמועצהותפגעבמוטיבציהשלהם.כךגםעלהמשיחותשקיימנועםחברי
מועצה .
בהתאםלכך,אנוסבוריםשנכוןלהימנעממודלהמבוססאךורקעלתגמולכספי(אלא
אםמדוברבתגמולכספיגבוה,כמוזההמקבליםחבריכנסת– ולכךאיןהיתכנות)או
ממודל המבוסס אך ורק על הטבות שוות-כסף .נראה שהמודל הרצוי יעניק לחברי
המועצה :א .תגמול כספי מוגבל – רצוי שהתגמול לא יוגדר כשכר אלא כפיצוי על הזמן
שחברי מועצה מקדישים למילוי תפקידם ,כדי להימנע מתפיסה תעסוקתית-
תועלתנית בקרב חברי המועצה; ב .הטבות שוות-כסף – אנו ממליצים לבצע סקר-
מקדים בקרב חברי מועצה כדי לברר מהם ההטבות שהם זקוקים להן .משיחותשאנו
קיימנו עם חברי מועצה עולה שחברי מועצה נזקקים להטבות שוות-כסף כמו החזרי
נסיעות,החזרעבורשימושבטלפוןוהוצאותבגיןטיפולבמשפחה(בעיקרבייביסיטר) 11.

 .6מימוןמוגדרמראשאוגמיש? 
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דילמהנוספתנוגעתלשאלהמיהגורםהאחראיעלקביעתגובההתגמולואםישלאפשר
למועצתהרשותהמקומיתגמישותמסוימתבנושאזה .
במרביתהמדינותהחקיקההראשיתמסדירהאתהתגמולהכספילחבריהמועצהבאופן
בסיסי למדי ,והרשויות המקומיות הן אלו שקובעות את גובה התגמול המדויק (או
השכר) .יש מדינות שבהן העצמאות הפיננסית הכללית של הרשויות המקומיות גבוהה
מאוד ,וכחלק מכך יש לרשויות המקומיות גם עצמאות רבה בקביעת גובה התגמול
(בריטניה ,פינלנד) .יש מדינות שבהן החוק קובע סכום מינימלי ו/או סכום מירבי,
והמועצה בכל רשות מקומית קובעת לעצמה את גובה התגמול בהתאם למגבלות אלה
(הולנד ,אוסטריה ,ליטא ,בלגיה ,לטביה) .ישנן מדינות שבהן התגמול שקובעת הרשות
המקומיתכפוףלאישורהדרגהאזורי(אוסטריה,שוויץ) 12.ישגםמדינותשבהןלרשות
המקומית אין עצמאות בקביעת התגמול ,והוא נקבע ברמת החקיקה הארצית בלבד
(צ'כיה ,דנמרק ,אירלנד) .בישראל ,לא רק שאין כיום חובה חוקית לתגמל את חברי
המועצה,אלאשחוזרהמנכ"לשלמשרדהפניםאוסרבמפורשעלהרשויותהמקומיות
להעניקמיוזמתןלחבריהמועצהתגמולכלשהו .
בשלהעצמאותהפיננסיתהנמוכהשלהרשויותהמקומיותבישראל,וכןהתנגדותםשל
ראשירשויותרביםלעצםמתןהמימון(ר'לעיל),משרד הפנים חייב לכל הפחות לקבוע
תגמול מינימלי(לפיהצעתנו,גובההתגמולהכספיהישיריושפעגםמהפרמטרשלמספר
חבריהמועצהלתושב).השאלההיאאפואאםלאפשרלרשויותמקומיותלהעניקתגמול
נוסףמעברלמינימוםזה .
לגמישותכזוישיתרונותוחסרונות.מחד,בהנחהשהתגמולהמוצעעלידיהמשרדנמוך
למדי ,הרי שהגדלת התגמול על ידי חלק מהרשויות היא צעד מבורך .בנוסף ,הגדלת
התגמול תהיה בגדר  הצהרה משמעותית מצד הרשות לגבי חשיבות מעמד חברי
המועצה,והדברעשוילחזקאתמעמדםבתוךהרשות,למשלמולהפקידותהמקצועית.
מנקודתמבטרחבהיותר,גמישותכזומהווההכרהשלהמדינהבכךשהרשותהמקומית
היא גוף דמוקרטי עצמאי ,ואף עשויה לסייע בעתיד להגברת הגמישות הפיננסית של
הרשויות המקומיות ,אשר היא כאמור נמוכה מאוד ביחס למדינות מפותחות אחרות.
מנגד ,ישנו חשש שהשארת ההכרעה על גובה התגמול המדויק בידי מועצת הרשות
תהפוךאתהתגמוללחלקמהסחר-מכרהפוליטיבבנייתקואליציהבאופןשיביאלבזבוז
כספיציבורולדימוישלילישלהתגמולושלחבריהמועצהבעיניהתושבים.ראשהרשות
גם יוכל להשתמש בתגמול כ"מנוף" לשכנוע חברי מועצה להצטרך לקואליציה שלו
(למשל,להסכים להגדיל אתהתגמולרקאםכל חברי המועצהיצטרפו לקואליציה)–
והדבריחלישאתהאופוזיציה,אשרכברהיוםנוטהכאמורלהיותקטנהוחלשה.חשש
נוסף הוא מיצירת תחושת תסכול בקרב חברי אותן המועצות שיזכו לתגמול נמוך-
יחסית .לפי מחקרים מתחום הכלכלה ההתנהגותית ,תחושת תסכול כזו עלולה לעודד

 12להרחבה :בןיהודה ,צח, .2014 תנאי שכר ,החזרי הוצאות ושירותים נוספים שחברי מועצה ברשויות
מקומיות זכאים להם – סקירה משווה,ירושלים:הכנסת–מרכזהמחקרוהמידע,עמ';5 Congress of
Local and Regional Authorities, 2019. Financial Compensation of Local and Regional
 .Elected Representatives in the Exercise of their Office, 2019, p. 11-12

שחיתות ,משום שחברי המועצה המתוסכלים יצדיקו בפני עצמם ביתר-קלות את
ההתנהגותהמושחתתבכךשהם"מופליםלרעה"13. 
לאור מורכבות זאת ,אנו נמנעים מהבעת עמדה עקרונית בשאלה אם יש לאפשר
לרשויות גמישות בהרחבת התגמול מעבר למינימום שייקבע.עלכלפנים,אםתתאפשר
גמישותכזו,עליהלעמודבתנאיםהבאים: 


ההטבות שיינתנו יהיו שוות-כסף בלבד,ולאבאמצעותהגדלתהתגמולהכספי
הישיר.



יישמר שוויון מוחלט בין חברי המועצה–כולםיקבלואותןהטבות.



ייקבע זמן מוגדר להחלטה – ייקבעזמןמוגדרלאחרהבחירותשרקבמסגרתו
מועצת העיר רשאית לקבוע הטבות שוות-כסף נוספות .מודל מעין זה נהוג
בצרפת (ברשויות המונות מעל  100,000תושבים ,מועצת העיר נדרשת לקבוע
בטווחשלשלושהחודשיםמיוםכינונהאתגובההתגמול).מגבלהזותמנעאת
הפיכתןשלההטבות לחלק קבועמהמקחוהממכר הפוליטיים,הנמשךלאורך
כלהקדנציה.



צמצום מעורבות משרד הפנים – איננו רואים צורך בהכפפת אישור המועצה
לשרהפנים.ניסיוןהעברמלמדשבהחלטותמסוגזהמעורבותשלהשרוהמשרד
עלולה לערב גם שיקולים פוליטיים או לעורר טענות לשיקולים פוליטיים ,וכן
היא יכולה להביא לעיכובים בירוקרטיים בשל העומס שבו מצויים עובדי
המשרד.במקוםזאת,ישלקבועבחקיקהאובתקנותקריטריוניםאחידים(כמו
כאמורשוויוןמוחלטבמתןההטבות).עםזאת,חריגהשלהרשותמקריטריונים
אלהתוכללהביאלהתערבותמשרדהפנים.


 .7מימוןמטעםהמדינהאומטעםהרשויות? 
ברובן המוחלט של המדינות ,הרשויות המקומיות מממנות את התגמול הכספי לחברי
המועצהמתקציבן.עםזאת,מוצע שבשנים הראשונות משרד הפנים הוא שיתקצב את
התגמול  .הסיבות הן שבישראל לא נהוג כיום תגמול כספי כלשהו לחברי מועצה ,ויש
להניחשרשויותמקומיותרבותיתקשואולאיסכימולממןהוצאהזובעצמן.נוסףעל
הנטלהכלכלי,נראהשראשירשויותרביםמתנגדיםלתגמולחברימועצות בשלהחשש
שהדבריעציםאתכוחהשלהמועצהויגביראתיכולתהלפקחעליהם–וגםבשלכך,אם
המימוןיהיהתלוירקאובעיקרברשויותעצמןייתכןשרבותמהןינסולהתחמקממנו.
מנקודתמבטהשוואתית,חשובלזכורשהאוטונומיההפיננסיתשלהרשויותהמקומיות
בישראלנמוכהמאודביחסלמקובלבמדינותמפותחות14–ואפשרלטעוןשגםמסיבהזו
מוצדקשהמדינה(ולאהרשויותהמקומיות)תהיהאחראיתלמימון 

13לתובנותמתחוםהכלכלהההתנהגותיתעלהגורמיםלשחיתות,ר' Feldman, Yuval, 2018. The Law
of Good people: Challenging States' Ability to Regulate Human Behavior, Cambridge:
Cambridge University Press .
14 ר'למשלהמחקרההשוואתיהבאשלהבנקהעולמי,שבונמצאשישראלהיאהמדינהשהכי-פחות
מבזרתסמכויותלשלטוןהמקומימביןמדינותה:OECD- Ivanyna, Maksym and Anwar Shah,

לטווחהארוך,חשובלעגןאתחובתןשלהרשויותהמקומיותלממןאתהתגמוללחברי
המועצות ,כחלק מתפיסה שהתגמול הנו מהותי לעבודת הרשות המקומית ולכן הוא
אינטרסשלהרשותעצמה.לפיכךיש לקבוע במסגרת החוק תכנית רב-שנתית למעבר
הדרגתי למימון על ידי הרשויות המקומיות .עם זאת ,אם התגמול יגיע לכדי שיעור לא
מבוטל (שאותו יש לקבוע) מתקציב הרשות ,ובפרט מתקציבה שאינו "צבוע"
לפעילויות מוגדרות ,יש לבחון המשך השתתפות של המדינה,במיוחדכלעודהעצמאות
הפיננסיתשלהרשויותהמקומיותנמוכה. 
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