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  הודעה לציבור על דירוג
  

  העיריית הרצלי
  

Standard & Poor’s Maalot  דירוג מודיעה בזאת על(AA+/Stable) דירוג התחייבויות העירייה . לעיריית הרצליה

התחייבויותיה  ומתייחס ליכולת העירייה לפרוע את General Obligationמסוג ) מנפיק( ISSUER דירוג הינו

  .ועדןהפיננסיות במ

  

יחסי הגומלין בין כלכלת , את מיקומה וחשיבותה בכלכלת מדינת ישראל, בין היתר, דירוגה של עיריית הרצליה משקף

כפי שהדבר בא לידי ביטוי במינוף נמוך , עצמאותה ואיתנותה הפיננסית של הרשות, 1אביב-העיר לכלכלת העיר תל

  .התקציב הרגיליחסית וביכולת הרשות לייצר מקורות פנויים לפיתוח מ

  

  :על מדיניות העירייה בנושאים הבאים, בין היתר, דירוג התחייבות העירייה מסתמך

  . 2008 החל מסוף שנת 3 הרגיל בפועלהתקציבביצוע  מ40% -כ לא יעלה על 2נטו, עומס המלוות  .א

  . החצי שנתי הקרובסך החובשמירה על יתרות מזומן בגובה פירעון הקרן והוצאות המימון של   .ב

  . ב תמצית השיקולים העיקריים לדירוג"מצ

  
  

  

  

מעלות דירוג  S&Pמידע עדכני ניתן למצוא באתר ? מעוניין בדירוגי קרנות ? האם אתה משקיע בקרנות נאמנות "

  www.maalot-funds.co.il"קרנות נאמנות 

  

  

  il.co.maalot.www מעלות P&S רישום למועדון המנויים אפשרי באתר

                                                 
 . תרבותי במדינה-אביב מהווה את העוגן הכלכלי- תל,  מעלותS&Pלהערכת . )AAA/Stable( בדירוג  מעלותS&Pי " יפו מדורגת ע–אביב -עיריית תל 1
בניכוי יתרת המזומן והפקדונות לזמן קצר של חרות הנושאות ריבית ויתרות אזמן קצר ל אשראי ,עומס המלוות נטו הינו אשראי הרשות המקומית לטווח ארוך 2

 .הרשות
 .סך המקורות בתקציב הרגיל בפועל 3
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   :לכבוד

  גזבר , מר גולן זריהן
  עיריית הרצליה

    
  ,שלום רב

  הרצליהעיריית דירוג ל: הנדון 
  

דירוג התחייבויות . הרצליהעיריית  ל(AA+/Stable)דירוג  מעלות קבעה S&Pהריני להודיעכם כי ועדת הדירוג של 

התחייבויותיה  ומתייחס ליכולת העירייה לפרוע את General Obligationמסוג ) מנפיק( ISSUER דירוג העירייה הינו

  .הפיננסיות במועדן

  

  :על מדיניות העירייה בנושאים הבאים, בין היתר, דירוג התחייבות העירייה מסתמך

 . 2008 החל מסוף שנת 5 הרגיל בפועלהתקציבביצוע  מ40% -כ לא יעלה על 4נטו, עומס המלוות  .א

  . החצי שנתי הקרובסך החובומן בגובה פירעון הקרן והוצאות המימון של שמירה על יתרות מז  .ב

  

 מעלות על ידי S&P -מסמכים שונים שנמסרו לעל סמך , בין היתר, ברצוננו להדגיש כי הדירוג נקבע, בהתייחס לזאת

  . העירייה

  

  .ב תמצית השיקולים העיקריים לדירוג"מצ

  

  

  ,רכהבב

  ל "מנכ, דורית סלינגר

  

  

  : העתק 

  .ר"יו, מר עמוס ספיר

  

                                                 
בניכוי יתרת המזומן והפקדונות לזמן קצר של ויתרות אחרות הנושאות ריבית זמן קצר ל אשראי ,עומס המלוות נטו הינו אשראי הרשות המקומית לטווח ארוך 4

 .הרשות
 .ת בתקציב הרגיל בפועלסך המקורו 5
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    לדירוג שיקולים עיקרייםתמצית

  הרצליהעיריית 
  2008 מרץ

  

  

  אלעד זלסקו
  יובל רפואה 

   
  
 דירוג ח"אג

Issuer Rating AA+/Stable  
  
  
 

.  מאמינה כי הנם מהימנים מעלותS&P אשר וממקורות אחרים מהעירייהמבוססים על מידע שנתקבל   מעלותS&Pדירוגי 
S&Pאינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו מעלות .  

  
של איזו מן , במעשה או במחדל, או הנובעים מהפרות/ אינו משקף סיכונים הקשורים ו מעלותS&Pמובהר בזאת כי דירוג 

כונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי הקשורים להנפקת או אי נ/ח ו"ההתחייבויות הכלולות במסמכי האג
,  כתנאי לקבלת הדירוג מעלותS&P- או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל מעלותS&Pדוח , ח נשוא דירוג זה"האג

  .פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין
  

  .או מסיבות אחרות, ות כתוצאה משינויים במידע המתקבלהדירוגים עשויים להשתנ
  .אין לראות בדירוג משום הבעת דעה לגבי מחיר ניירות הערך בשוק הראשוני או המשני

  .מכירה או החזקה בנייר ערך כלשהו, אין לראות בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניה
  

 בתמצית זו ללא הסכמת   להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי,לצלם, אין להעתיק.  מעלותS&P-כל הזכויות שמורות ל© 
S&Pמתן העתק מן הדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת החוב נשוא דוח דירוג זה  למעט,  מעלות

  . לצורך קבלת החלטה בדבר רכישת אגרת החוב האמורה
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  כללי .1

י קבוצת חלוצים "ע) הבאסה(אדמת ביצה  סביבמישוב שהוקם  צמחה ")הרצליה"או /ו" העיר: "להלן (העיר הרצליה

 .  אלף תושבים26 - הכריז משרד הפנים על הרצליה כעיר כשזו מנתה כ1960באפריל . 1924בשנת 

 ) בגודלה בישראל והשנייה בגודלה באזור השרון15 -העיר ה ( אלף תושבים84.2 - מנתה העיר כ2006בסוף שנת 

  ).ראה פירוט בהמשך(אקונומית גבוהה -העיר מאופיינת ברמה סוציו. ף דונם אל26 -ושטחה השתרע על כ

  .א"מ צפונית לת" ק15 -העיר ממוקמת כ

יחסי הגומלין בין ,  בכלכלת מדינת ישראל וחשיבותהמיקומה את ,בין היתר, דירוגה של עיריית הרצליה משקף
כפי שהדבר בא לידי ביטוי ,  של הרשותעצמאותה ואיתנותה הפיננסית, 6אביב-כלכלת העיר לכלכלת העיר תל

היותה זרוע ארוכה , כמו כן .במינוף נמוך יחסית וביכולת הרשות לייצר מקורות פנויים לפיתוח מהתקציב הרגיל
, לחלק מהוצאותיהביחס המובנית חוסר הגמישות  הדירוג מביא בחשבון את מנגד. של המדינה במגוון נושאים

   .ודעכפיפותה לפיקוח משרד הפנים ו
 

  :על מדיניות העירייה בנושאים הבאים, בין היתר, דירוג התחייבות העירייה מסתמך
  . 2008החל מסוף שנת  8 בפועל הרגילהתקציבביצוע  מ40% -כ לא יעלה על 7נטו, עומס המלוות  .א

  .החצי שנתי הקרוב סך החובשל שמירה על יתרות מזומן בגובה פירעון הקרן והוצאות המימון   .ב

יכולת העירייה לפרוע  ומתייחס לGeneral Obligationמסוג ) מנפיק( ISSUER דירוג בויות העירייה הינודירוג התחיי

   .התחייבויותיה הפיננסיות במועדןאת 

  

  : לארבעה סיכונים עיקריים מעלותS&P מתייחסת  GOמנפיק מסוג  דירוג מסגרת ב

 .השלטון המרכזי ורישום חשבונאי וכללי הדיווחי "בקרה ופיקוח ע,  ובכלל זה עצמאות הרשותהסיכון הרגולטורי .1

, תשתיות, הקירבה לערים מרכזיות,  ברשות המקומית תוך התייחסות למצב הכלכלהסיכון הכלכלה המקומית .2

  .דמוגרפיה ופיתוח העיר

קבלני משנה , מערכת הגבייה, ברשות המקומית ובכלל זה התייחסות לאנשי המפתח הסיכון הניהולי והתפעולי .3

 .בדי הרשות המקומיתוכן עו

הרשות המקומית איתנות פיננסית ומידת הנזילות והנגישות של ,  תוך התייחסות לתקציב העירייההסיכון הפיננסי .4

  . ועודנכסים בבעלות העירייה, תאגידים עירוניים, למקורות מימון

                                                 
 . תרבותי במדינה-אביב מהווה את העוגן הכלכלי- תל,  מעלותS&Pלהערכת . )AAA/Stable( בדירוג  מעלותS&Pי " יפו מדורגת ע–אביב -עיריית תל 6
תרת המזומן והפקדונות לזמן קצר של בניכוי יויתרות אחרות הנושאות ריבית זמן קצר ל אשראי ,עומס המלוות נטו הינו אשראי הרשות המקומית לטווח ארוך 7

 .הרשות
 .סך המקורות בתקציב הרגיל בפועל 8
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 פורום המאגד רשויות –"  הערים15פורום " מבוסס בין היתר על השוואה להרצליהניתוח הסיכונים של עיריית 

באר , אשדוד: הערים החברות בפורום הן. עצמאיות בניהולן יחסית לשאר הרשויות ומוגדרות כערים איתנותמקומיות 

רעננה , רמת גן, רחובות, ראשון לציון, פתח תקווה, נתניה, כפר סבא, חיפה, חולון, חדרה, הרצליה, גבעתיים, שבע

  . יפו-ותל אביב

. 2007-2008 לשנים  העירייהותחזיות, 2002-6לשנים  ההעירייעל הדוחות הכספיים של ,  היתרבין, תבססהדירוג מ

וכן על ) כולל( 2006 לשנים שעד ")ס"הלמ"להלן (על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הדירוג מתבסס כמו כן 

  .משרד הפניםי "עכפי שמפורסמים "  הערים15פורום "תמצית הדוחות הכספיים של 
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  9יכון הרגולטוריהס .2
עוצמה המגזר מגלם . השלטון המקומי במדינת ישראל מהווה את אחד המגזרים הציבוריים המרכזיים והחשובים

 על רמת ואיכות חיי האזרחים ועל תחומים חשובים אחרים במישור משפיעהחברתית ופוליטית רבה אשר , כלכלית

  . תרבות ועוד, רווחה, הלאומי ובכלל זה חינוך

שירותים : הנחלקים לשני סוגים עיקריים, א לקיום מערך שירותים ציבורייםי הישירה של השלטון המקומי האחריותו

 מהווה  ומתוקף זאת אינו)ביוב ותכנון עירוני, מים, תברואה(ושירותים מקומיים ) בעיקר חינוך ורווחה(ממלכתיים 

  .בדומה לבחינת גוף עסקי גדולעשה יבחינתה של הרשות ת, עם זאת. אלא יחידת רווחה, יחידת רווח

  :בהתבסס על הנקודות הבאות ,יחסית  הינו נמוךהרצליההסיכון הרגולטורי בעיריית ,  מעלותS&Pלהערכת 

  עצמאות הרשות. א

הכנסות עצמיות  ( ממקורות פנימייםפעילותהעצמאותה של העירייה נעוצה ביכולת הרשות המקומית לנהל את 

בכל יחסי חוסר וודאות קיים יש לציין כי .  ללא תלות בהעברות ממשלתיות) והיטליםאגרות, הכוללות בעיקר ארנונה

  . למועד קבלתםבאשר  ו המגיעים לרשות מהמדינההנוגע להיקף התקציבים

מעבר מהאטה כלכלית בישראל וצמצום מעיקרן נבעו ב חלו מספר תמורות בעיריות בישראל ש2001-5במהלך השנים 

 הרשויות המקומיות בישראל צברו 2003בשנת . יחה מוגברת בכלכלה הישראליתהתקציבים הממשלתיים לצמ

קיצוץ התקציבים מהמדינה חייב את הרשויות . 2001בשנת ₪  מיליארד 1 -לעומת כ, ₪ מיליארד 1.5 -גירעונות של כ

₪  מיליון 400 -לכ עדגירעון המצרפי של הרשויות בישראל  ירידה ב-והתוצאה, תוך קיצוץ בהוצאות,  מותנייםלשנס

  .2005בלבד בשנת 

 77.4% - וזה עלה מ10 גידול ביחס ההכנסות העצמיות לתקציב הרגילעיריית הרצליה הציגה 2002-6במהלך השנים 

אפיינת הצמיחה המקצב מ גבוה במעטשיפור זה , נציין כי. 2007כאשר הצפי הוא להמשך גידול בשנת , 82.3% -לכ

 עמד ממוצע ההכנסות העצמיות של הרשויות משרד הפנים י"ם המפורסמים עיי נתונ"עפ" ( הרשויות15פורום  "את

  ).2002 בשנת 77%לעומת ,  מהתקציב הרגיל80% - על כ2005המקומיות בשנת 

וזו יכולה , ההעירייהיקף ההכנסות העצמיות מסך התקציב מעיד על עצמאות גבוהה מאוד של ,  מעלותS&Pלהערכת 

  .  בהעברות הממשלהלהתנהל גם במצב של ירידה חדה

שהשלטון המרכזי סביר , העברות הממשלתיות לאורך זמןב ה או הקטנהבמצב של הקפא,  מעלותS&Pלהערכת 

  .עצמאותה נוספת בהרחבהון את מקורות הכנסותיה תוך  לרשות לגויאפשר

  

                                                 
המודל המקובל בעולם (בישראל פועל מודל המערכת הפוליטית . בעולם קיימים מספר מודלים לתיאור מערכת יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי   9

יש לציין כי בישראל קיים חוסר סימטריה ביחסי . אלא נקודות מגע וחיכוך וקווי הפרדה, מרכזי לשלטון המקומיולפיו אין יחסי היררכיה בין השלטון ה) המערבי
ומנגד צריכה לעמוד במגבלות , שירותים שעל מדינה להעניק לאזרחיה, הרשות המקומית מחויבת במתן שירותים לתושביה. הרשות המקומית והממשלה
  .להי הממש"רגולטוריות הנכפות עליה ע

התקציב מהווה בסיס חוקי לכל הוצאות הרשות כמסגרת . אומדן ההכנסות וההוצאות לביצוע תפקידי הרשות לתקופה של שנת כספים אחתהתקציב מוגדר כ 10
 .שאין לחרוג ממנה, מקסימאלית
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  פיקוח והסדרת הפעילות. ב
 ומכוח זה מוקנות לו סמכויות פיקוח ואישור ,השלטון המרכזי משמש גוף מפקח על הרשויות המקומיות, כאמור לעיל

שר הפנים הוא הממונה על הרשויות .  עוד בתקופת המנדט הבריטין נקבעאשר מעוגנות בחקיקה שעיקר, נרחבות

לשר הפנים הסמכות לבקר את . המקומיות ומתוקף תפקידו זה נתונות בידיו סמכויות רבות בכל הקשור לתפקודן

מכירת , מתן ערבויות,  זה לאשר או לפסול פעולות הקשורות בתקציב כגון קבלת הלוואותפעילותן של הרשויות ובכלל

בידי שר הפנים נתונה גם הסמכות לאכוף את ביצוע חובותיה של הרשות המקומית וכן לפזר מועצה . מקרקעין ועוד

  .אשר לדעתו אינה ממלאת את תפקידיה ולמנות במקומה ועדה קרואה או מועצה ממונה

עם . הפיקוח על הרשות המקומית מגביל את אפשרות העירייה להגיע לכדי חדלות פירעון,  מעלותS&P להערכת

לדוגמא ביטול ,  מצד השלטון המרכזיחד צדדיותכפופה להוראות עשויה להיות הרשות המקומית יש לציין כי , זאת

  . ועודתאיחוד רשויו, )2004 (3111תיקון , )1993(סמכות הרשות לקבוע שיעורי ארנונה 

. כפר שמריהו ורמת השרון-הרצליה:  פרסם משרד הפנים תוכנית לאיחוד מספר רשויות ביניהן2008בחודש ינואר 

עם שטחים )  אלף תושבים100מעל  (עיר גדולה יחסיתמיזוג הרצליה ורמת השרון צפוי ליצור ,  מעלותS&Pלהערכת 

מימוש למכיוון שלא ניתן לכמת את הסבירות , עם זאת. אקונומית גבוהה-גדולים לפיתוח ואוכלוסייה ברמה סוציו

   . ביטוי לתוכנית האיחודזה ח " בדולא ניתן, זהות השלטון ועוד, קיומם של מענקי עידוד, התוכנית

מצב ,  מעלותS&Pלהערכת . במהלך השנים האחרונות גדל הפער בין הרשויות החזקות בישראל לבין יתרת הרשויות

תוך הגדלת התקציבים ,  חזקותאו הקטנת התמיכה הממשלתית לאותן רשויות/ת משימות וזה מעלה את הסיכון להטל

  ).הרשויות ברכבת הקלה שלדלת חלקן הג: לדוגמה(לרשויות חלשות יותר 

  חשבונאות וכללי דיווח. ג
יווח שיטת הד". שיטת המזומנים המתוקנת"שיטת הדיווח הנהוגה ברשויות מקומיות הינה דיווח נומינלי על בסיס 

 שיטתלמרות היותה של ,  מעלותS&Pלהערכת . נתונה לסמכותו של שר הפנים וזה יכול לקבוע תקנים חשבונאיים

חברה ציבורית הכפופה מ שונהב. אין היא נותנת תמונה מלאה על נכסי והתחייבויות העירייה, דיווח שמרניתה

 ח שנתי"י חוק להגיש דו"עפהעירייה מחויבת , ת וביקורת חיצוניע לעניין מועדי פרסום הדוחות"לתקנות הרשות לני

ביטול שיטת הדיווח הנוכחית ואימוץ ,  מעלותS&Pלהערכת . חצי שנתי סקור ודוח  במאי31 -לא יאוחר מה מבוקר

חות ולהגדיל את יכולת "שיטת הדיווח המצטברת בהתאם למסקנות ועדת ברנע עשויה לשפר את יכולת ניתוח הדו

  .ת המקומיתהביקורת ושקיפות הרשו

                                                 
שלם שכר לעובדיה וזאת ללא יכולת הנושים מטרת התיקון לספק הסדר שיאפשר לרשויות מקומיות בקשיים להמשיך במתן שירותים חיוניים לתושביהן ול 11

  .לשעבד כספים והכל בהתאם להוראות התיקון
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י התזכיר "עפ. ד להחליף את פקודת העיריות הנוכחיתעאשר מיו,  התפרסם תזכיר להצעת חוק העיריות03/2007 -ב

 הפנים והאוצר וזאת מתוך יהנמצאות כיום בידי משרדסמכויות  הרצליהלרשויות מקומיות עצמאיות כגון עיריית יוקנו 

 התזכיר כולל פיתוח מכשירי בקרה ,מאידך. והמנהלימוקרטי הכרה בחשיבותן של הרשויות המקומיות במדרג הד

החל , והתערבות של השלטון המרכזי על מנת למנוע מבעוד מועד קריסתן הכלכלית והארגונית של רשויות מקומיות

מבין המגבלות הרגולטוריות שיוסרו ויועברו לידי הרשות המקומית ניתן לציין את הסמכות . מהשלבים הראשונים

  .  נטילת הלוואות ועוד, קביעת תקציב העירייה, חוקי עזרלהתקנת 

המגבלות הרגולטוריות החלות על עיריית הרצליה הינן מעטות ביחס לרשויות מקומיות ,  מעלותS&Pלהערכת 
מעורבות ,  מעלותS&Pלהערכת .  בינה לבין השלטון המרכזיאחרות ועצמאותה משליכה על מערך יחסים זה

 יפו –עשויה להיות נמוכה מזו הקיימת בעיריית תל אביב , עיריית הרצליהשוטפת של הרגולאטור בפעילותה ה
להתנגד לרגולציה הינו של עיריית הרצליה אך מנגד כוחה , וזאת בשל ההשלכות על כלל המטרופולין והמדינה
  . כגון איחוד הרשויות, צדדים-קטן יותר והיא עשויה להיות מטרה נוחה לצעדים חד

  

  ליהסיכון הכלכ .3
 1960באפריל . 1924י קבוצת חלוצים בשנת "ע) הבאסה(ביצה אדמת  סביבמישוב שהוקם צמחה  הרצליההעיר 

 אלף 84.2 - מנתה העיר כ2006בסוף שנת .  אלף תושבים26 -זו מנתה כשהכריז משרד הפנים על הרצליה כעיר כ

  .א"ת לתמ צפוני" ק15 -העיר ממוקמת כ.  אלף דונם26 -השתרע על כשטחה תושבים ו

  הכלכלה המקומית  .א

איזור מטרופוליני רחב ממדים המשמש כיעד עיקרי  יפו – אביב-העיר תלבמהלך השנים התפתח בהדרגה סביב 

ס משתרע המטרופולין ממכמורת בצפון עד לאשדוד בדרום "לפי הגדרת הלמ.  ומקומות תעסוקהאוכלוסייהלהגירת 

 מאוכלוסיית 43.5% -שהם כ,  מיליון תושבים3 -  כ2004ררו בשנת בגבולות המטרופולין התגו. ועד לקו הירוק במזרח

א מרוכזות רוב "במטרופולין ת. ג בישראל"אשר מהווים כמחצית המועסקים במשק ומייצרים כמחצית מהתמ, ישראל

  . ן ועוד"משרדי נדל, ביטוח, בנקאות, טק-חברות היי: ההנהלות של החברות הכלכליות והפיננסיות בישראל

לידי ביטוי  אשב, לפעילות הכלכלית של ישראל הלב היא העיר הראשית במטרופולין ומהווה את  יפו–  אביבהעיר תל

 מתוך 17% -ה כהתוצר השנתי של העיר מהוו(פיננסי ובתחום שירותי התרבות והפנאי -מעמדה המרכזי בתחום העסקיב

תוך , הרצליה וחולון, גן- רמת: דים כדוגמתמעמדה של העיר הביא לתנופת פיתוח בישובים צמו). כלל התוצר בישראל

   . אביב- טשטוש מסוים בגבולות העיר תל
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זמן העם . " מסורתיתתעשיה" שהוגדרה כבראשיתו תעשייהש עיר הרצליה אזור תעסוקהב במהלך השנים התפתח

בת במיוחד כאבן שוא, לקלוט משרדים של חברות רבותהחל אזור התעשייה הרצליה פיתוח נסגרו המפעלים ו

       בין החברות היושבות בהרצליה . 12טק המובילים בישראל- כאחד ממרכזי ההיישמיצבו אותוטק -לחברות ההיי

  . ועודMicrosoft ,National Semiconductor,Freescale semiconductor ,Verint, M3לציין את ניתן 

ב מחברות התעשייה המסורתית וזאת  לעוגן תעסוקתי פחות טוכ" בדטק נחשבות-חברות היי,  מעלותS&Pלהערכת 

 הקצר טווחבהמעבר של החברות ,  מעלותS&Pלהערכת .  13בעיקר בשל יכולת הניוד הגבוהה של אותן חברות

 להביא ה של חברות עשויןאך בטווח הארוך עזיבת, עשוי לפגוע באופן מהותי בהכנסות הרשותאזור תעסוקה אינו מ

טק נחשבת לתעשייה נקייה -הייה תתעשיי, אל מול חיסרון זה. תוח הכולללכניסת עסקים חדשים תוך האטת קצב הפי

 התורמת לפיתוח המגורים בעיר, אקנומית גבוהה-עם צרכים תשתיתיים נמוכים ומועסקת בה אוכלוסיה בשכבה סוציו

הביא נציין כי פיתוח אזור התעשייה .  נמוכה יחסיתמיתון מקומישבה החשיפה לית השקעה בינלאוממאופיינת בוכן 

   .פיתוח מסחר ומלונאותל

אביב -נובע ממיקומה של הרצליה ביחס לתל, הביקוש הקיים כיום לשטחי התעסוקה באזור התעשייה של הרצליה

 דונם לתעסוקה 7,000 –עם עתודות קרקע של כ , אביב-בתל ן"הנדלובאפשרותה להיות אלטרנטיבה ראויה לשוק 

  ). למעט רמת החייל(טק מחוץ לתל אביב יש מחסור בשטחים מוכנים לאכלוס -ברוב אזורי ההייציין כי נ. ולמגורים

  כאשר שיעור האיכלוס עמד על $, 14.8 - ר באזור התעשייה בהרצליה עמד על כ" המחיר הממוצע למ2007נכון לקיץ 

יש לציין כי באזור . 89.5% -י תפוסה של כ ושיעור2006ר בקיץ "למ$ 13.2 -ד ממוצע של כ"זאת בהשוואה לשכ, 91.6% -כ

  . 97.7% -ר ושיעורי תפוסה של כ"למ$ 16.0 -ד הממוצע על כ"רמת גן עומד שכ/אביב- תל

  דמוגרפיה  .ב

. 2006 אלף תושבים לסוף שנת 84.2 בגודלה בישראל והשנייה בגודלה באזור השרון עם 15 -הרצליה הינה העיר ה

צפיפות ( נפשות לדונם 3.9 אלף דונם וצפיפות האוכלוסיה בעיר הינה 26 -שטח השיפוט של העיר משתרע על כ

  ).כפר סבא ורעננה, אביב-נמוכה משמעותית מערים מרכזיות באזור המרכז כמו תל

ובמקום ) 10מתוך  (8 14כלכלי- דורגה אוכלוסיית הרצליה באשכול חברתי2006ס בשנת "י הלמ"י מחקר שבוצע ע"עפ

 ותל אביב המדורגת 187 -זאת בהשוואה לרעננה המדורגת במקום ה, )דירוג בסדר יורד( יישובים 198 מתוך 181 -ה

  . 168 -במקום ה

למרות הדירוג הגבוה של העיר קיימים פערים חברתיים כלכליים בין קבוצות אוכלוסייה שונות ,  מעלותS&Pלהערכת 

נושא הנמצא על סדר , )מעמד נמוך(עיר מזרח ה שכונות מסוימות בלבין) מעמד גבוה( אזור מערב העיר  ביןבמיוחד

  . היום ברשות

                                                 
מניתוח . אזור התעשייה ברעננה ובשוליים את אזור התעשייה הנבנה של נתניה מדרום, ל בתל אביב"אזורי התעשייה המתחרים כוללים את אזור רמת החי 12

 . עתידים לזה בהרצליה פיתוח/ל"ד ברמת החי"בין שכ קיים מתאם גבוה 2001-7בשנים ,   מעלותS&Pשערכה 
מעבר העסקים נובע .  ועוד)אביב- מעבר מרמת גן לתל(ק פוינט 'צ, )מעבר מהרצליה לנתניה(סלקום : בין הדוגמאות הבולטות למעבר עסקים בשנים האחרונות 13

 . שה תחברותית ועודגי, איחוד אתרי פעילות לקומפלקס אחד, הוזלת שכר הדירה: מאלמנטים רבים הכולל
ציוד , )צפיפות ואיכות(תחום דיור , מקורות כספיים של התושבים: כלכלית של תושבי רשות מקומית וכוללים- לול ההיבטים המרכיבים את הרמה החברתיתקש 14

  .תעסוקה ואבטלה ועוד, חינוך והשכלה, רמת מינוע, הדירה
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 הקרקע 2000כאשר בשנת , ) תושבים בלבד1,200 -כ( לא חל גידול באוכלוסיית העיר 1995-2005במהלך השנים 

. י הרשות המקומית"וזאת על רקע אי קידום תוכניות למגורים ע, ד בלבד" יח430 -הזמינה למגורים עמדה על כ

התורמים כיום , תוח ומיעוט השטחים הזמינים באזור הביקוש הביאו לעליית מחירים בהרצליהבדיעבד עצירת הפי

  . אקונומית גבוהה-למיצוב העיר ולשיווק קרקעות לפלחי אוכלוסייה ברמה סוציו

 תושבים 12,000 -תוספת של כ ושמשמעותד " יח3,200 -המלאי התכנוני לבנייה עמד על כ, 2006נכון לסוף שנת 

  . ד בשנה" יח500 -תוכניות הבנייה של הרשות תומכות בתוספת של כ, להערכת העירייה. בינוני-קצרבטווח ה

, ש המפונים"קיבוץ גליל ים ומפעלי תעלמגורים על חלק משטחי   תוכניות בניהכמו כן נמצאות בהליכי תכנון שונים

  .ד" יח30,000 -אשר עשויות להוסיף בטווח הארוך כ

  :Q1/07 - ו2000-6ירות חדשות בבנייה פרטית ברשויות מקומיות בשרון בין השנים מכירת ד תהשוואלהלן  
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הרצליה כפר סבא רמת השרון רעננה

  
 
  תוכניות פיתוח  .ג

  : סוגים עיקריים2 - לחלוקה לןפיתוח הרשות המקומית נית

  בתחומי התעסוקה והמגוריםעות "ותבקידום תוכניות מתאר ) 1(

לסדר עדיפות נמוך יחסית וכתוצאה לא זכה  תעסוקה ומגורים  תחום1997-2002במהלך התקופה , כאמור לעיל

 2003החל משנת . בנייה הן בתחום המגורים והן בתחום התעשייה היו נמוכיםהאושרו תוכניות מתאר ומספר אישורי 

ד ושטחי "קידום מספר רב של תוכניות מתאר אשר יאפשרו צמיחה מואצת בהקמתם של יח לעשוקדת העירייה 

  . תעשייה

  כניות פיתוחהשקעה של הרשות בתו) 2(

 סכומים ניכרים בפיתוח של תשתיות עירוניות חיוניות  הרשותבמהלך השנים האחרונות השקיעה, בניגוד לאמור לעיל

עם . סלילת כבישים ועוד, מכון לטיהור שפכים שדרוג והרחבת,  פארק הבאסה, ופיתוח העירתשתיות על לניקוז: ובהן

 פונה הרשות לשיפור רווחת התושבים ,נה הפיננסי של הרשותסיומם של פרויקטים חיוניים אלו ועל רקע חוס

הקמת פארק , ₪מיליון  41 -בהשקעה של כ") המרכז החדש("חידוש מרכז העיר : באמצעות מספר פרויקטי דגל

  . תכנון מחלף הרב מכר ועוד ,")פארק הבאסה("₪ מיליון  60 - דונם בעלות של כ120 -כ על שטח של ' בשלב א
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בית , הסינמטק, בית האזרח,  היכל אמנויות הבמה:כדוגמתוחינוך מרכזי תרבות העירייה בפיתוח בנוסף משקיעה 

   . ועודמרכז המדעים והמכללה הבינתחומית, הספר להנדסאים

משאב  אל מול  ועתודות הקרקע הזמינות לפיתוחפיתוח העירלהיקף המשאבים המופנים ,  מעלותS&Pלהערכת 
 מעניק יתרון להרצליה בחיזוק האטרקטיביות שלה תוך שיפור מעמדה בתחום המקרקעין המוגבל במרכז הארץ

 כך המשך אקונומית גבוהה ובעקבות-עדפת לאוכלוסייה ברמה סוציוואלטרנטיבה ממיצובה כ, תרבותי- הכלכלי
 . תעסוקהפיתוח ה

על רקע היכולת אופיין של תוכניות הפיתוח של העיר מעניק סוג של כרית ביטחון וזאת ,  מעלותS&Pלהערכת 
  .   ללא פגיעה ממשית בהתנהלות העיר וברווחת התושבים, במצב של לחץ פיננסין מהלדחות חלק
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  הסיכון הניהולי והתפעולי .4
  : בעיריית הרצליה נמוך מאוד ונובע מהסיכון הניהולי,  מעלותS&Pלהערכת 

  מועצת העיר וההנהלה הבכירה, ראש העיר. א

ה הפיננסי של חוסנובכלל זה ,  על הרשות המקומיתמהותיתר קיימת השפעה לראש העי,  מעלותS&Pלהערכת 

צפוי להגדיל את כוחם את נושאי המשרה ברשות , כניסתו של חוק העיריות החדש,  מעלותS&Pלהערכת . הרשות

  . ולהקטין במידת מה חשיפה זו

ניהלה , כחברת מועצת העיר וזאת לאחר ששימשה '98 כראש הרצליה משנת תמשמש, גברת יעל גרמן, ראש העיר

 56% -לאחר זכייה בכ שניהגרמן לקדנציה '  נבחרת גב2003 -ב. מפעל אלקטרוניקה ועסקה רבות בתחום החינוך

 נסובה סביב פיתוח האחרונהמערכת הבחירות . מושבים 19 מתוך  מושבים במועצה6 -בי העיר ובתושקולות מ

בחירות הקרובות גרמן להתמודד ב' בכוונת גב. בהתפתחות העירתוך שהושמעה ביקורת על עיכובים , ן בעיר"הנדל

  .ות יסובו הפעם על זהות העירהבחיר, לאחר פיתוח העיר בשנים האחרונות,  כיות הןהערכה. 2008שנת ב

הניהול בעיריית הרצליה מבוצע באופן המאזן בין מרכזי הכוח בעירייה ושומר על יציבות , מעלות S&P להערכת

  .הרשות

  רטגיהאסט. ב
הקטנת הפערים להקצאת משאבים במרכז ) א: ( מספר רבדיםתהתוכנית האסטרטגית של עיריית הרצליה כולל

      ,פיתוח תשתיות) ג (,)כדוגמת פארק הבאסה(הקצאת שטחים לפרויקטים מקדמי רווחה ) ב(, אקונומיים-הסוציו

  . והשכלה תרבותי מרכז פיתוח)ד(

  : בעיריית הרצליה הינו נמוך ונובע מהגורמים הבאיםליהסיכון התפעו,  מעלותS&Pלהערכת 
מזה שיעור נמוך במעט , 84% -כ  בשנים האחרונות עלועמדו סבירים שיעורי הגבייה של ארנונה ומים – גבייה 

ומאפייני האוכלוסייה )  מגורים40% - עסקים ו60%(וזאת למרות תמהיל הארנונה , " הרשויות15פורום "הקיים ב

שיפור מערך הגבייה בעיר והעלאת ,  מעלותS&Pלהערכת . שאינם נופלים מהרשויות שכנות, והעסקים בעיר

 עשויים להגדיל באופן מהותי את מקורות , במיוחד חובות פיגורים שנוצרו בשנים האחרונות,אחוזי הגבייה

 . העירייה

ק לעירייה גמישות דבר המעני,  העירייה מתבססת על קבלני משנה במגוון רחב של נושאים– קבלני משנה 

 . ניהולית ותקציבית ומפחית את הסיכונים לשביתות הפוגעות בחיי העיר

תהליך שבסופו צפוי ,  במהלך השנה האחרונה קידמה הרשות את נושא מערכות המידע בארגון– מערכות מידע 

 . חיסכון בעלויות וחיזוק הבקרות ונהלי העבודה, ייעול בעבודת אגפי העירייה

 סעיף הוצאות השכר ברשויות המקומיות הינו אחד הסעיפים הדומיננטיים ביותר בתקציב השוטף - שכר ועובדים 

הנובעת מהיות הרשות המקומית זרוע ארוכה של הממשלה בתחום החינוך והרווחה וכפיפות , עם גמישות נמוכה

נחשב לנמוך מרכיב השכר בתקציב הרשות ,  מעלותS&Pלהערכת . יחסי העבודה והשכר להסכמים קיבוציים

 וזאת למרות 35.5% - לכ מהתקציב הרגיל43% - מכ2001-6מאוד ביחס לרשויות אחרות וזה ירד בין השנים 

 ".  הרשויות15פורום "עלויות שכר הגבוהות במעט ביחס לשכר הממוצע ב
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ת עליית השכר במגזר הציבורי אינה צפויה לפגוע באופן מהותי בתקציב העירייה וזא,  מעלותS&Pלהערכת 
  .  על רקע כניסתו לתוקף של מנגנון עדכון הארנונה הכולל הצמדה חלקית לעליית השכר במגזר הציבורי

 

  הסיכון הפיננסי .5
  :בהתבסס על הגורמים הבאים, נמוך מאודהסיכון הפיננסי של עיריית הרצליה ,  מעלותS&Pלהערכת 

  תקציב העירייה. א

 מיליון 581 - בכ2006 והסתכם בשנת 19.7% -ירייה בכ גדל תקציב הע2001-6 במהלך השנים –תקציב רגיל  

 שלבים במחזור הכלכלה 2התקופה שנבחנה כוללת . ההמדד וגידול האוכלוסיי תעלייגידול ריאלי מעבר לקצב , ₪

 2001-3תקופה הבמהלך כאשר , 2001טק בשנת - ונפילת היי2000תחילתה בכניסה למיתון בשנת  :הישראלית

החל משנת . גירעון זה אינו משמעותי,  מעלותS&Pלהערכת .  מהתקציב2.5% -ון של כדיווחה הרשות על גירע

 מהתקציב הרגיל 8.0% - חל מהפך בהתנהלותה הפיננסית של הרשות וזו עברה להציג עודפים בסך כ2004

  . 2007 עם תחזית דומה לשנת 2005-6בשנים 

 בהיקף ההכנסות מארנונה תוך שמירה על רמת השיפור בתוצאות הכספיות של העירייה נובע בין היתר מגידול

  . ברמה קבועה, ובהן על הוצאות שכר, הוצאות

 S&Pלהערכת .  מהתקציב הרגיל3.7% -כ, ₪ מיליון 22 - בגירעון מצטבר של כ2006הרשות סיימה את שנת 

 מיליון 72 - עברה הרשות מגירעון של כבהן 2002-6גירעון זה מתגמד לאור השיפור החד שחל בשנים , מעלות

מהתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח ₪  מיליון 56 -וזאת לאחר העברת כ₪  מיליון 22 -לגירעון כאמור של כ₪ 

  ). פעולה חריגה ברשויות מקומיות(

S&Pרואה חשיבות רבה במדיניות העירייה לשמירה על איזון תקציבי שוטף מעלות .  

סות הרשות להמשיך ולעלות באופן חד יחסית לאור במהלך השנים הקרובות צפויות הכנ,  מעלותS&Pלהערכת 

. עדכון שוטף של הארנונה וכן שיפור בתהליכי הגבייה בעיר, ד והמשרדים"מימוש היתרי בנייה ואיכלוס יח

השיפור בהכנסות הארנונה עשוי לחזק את עצמאותה של הרשות זאת ביחס לממוצע ,  מעלותS&Pלהערכת 

  ".  הרשויות15פורום "ב

מון יכאשר היקף המ, ר המצטבר" הציגה הרשות עודף בתב2003-6 במהלך השנים –) ר"תב(י רגיל תקציב בלת 

 ).  בלבד1/3 -כ(קבל לצורך מימון הפרויקטים הינו נמוך יחסית תשנ

האישור שקיבלה הרשות לאשר את תקציב הפיתוח מול משרד הפנים בשיטת הביזור ,  מעלותS&Pלהערכת 

 . האמון מצד השלטון המרכזי ביכולת הרשות לפעול באופן עצמאיעל קומיות ומעיד הינו חריג בנוף הרשויות המ
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  איתנות פיננסית. ב

דומה , 2006 בסוף שנת 38% -שעמד על כ, לתקציב הרגיל) ברוטו(שיעור עומס המלוות ,  מעלותS&Pלהערכת 

בניטרול , עם זאת.  בלבד39.1% -  על כ2005שעמד בסוף "  הרשויות15פורום "לעומס המלוות הממוצע הקיים ב

  .  בלבד25% -הינו נמוך מאוד מהממוצע ועומד על כ) נטו(התיק הנזיל העומד לרשות הרשות עומס המלוות 

 חלה זהכתוצאה מ, למימון חלק מתוכנית הפיתוח₪  מיליון 50 - לקחה הרשות הלוואה בסך כ2007במהלך שנת 

  . 30/09/07 -נכון ל) נטו( 29.1% -ו) ברוטו (43.2% -עלייה במנוף הפיננסי של הרשות לכ

 2006שנת ב 6.9%  - ו6.3% - בכ2005שיעור הוצאות המימון ופירעון המלוות של עיריית הרצליה הסתכם בשנת 

 7.6%העומד על "  הרשויות15פורום "שיעור זה הינו דומה לממוצע הקיים ב,  מעלותS&Pלהערכת . מסך התקציב

,  מעלותS&Pלהערכת . י ועדת סוארי"י המסקנות שנקבעו ע"ירעון אלו נתמכים ע פינציין כי שיעור. 2005בשנת 

עשוי להקטין את שיעור הוצאות המימון ופירעון המלוות לתקציב , 2007-2013יציבות קצב פירעון ההלוואות בשנים 

  .  בלבדעדכון שוטף של הארנונהשל בשנים הבאות אף בתחזית שמרנית 

 הרגיל  מהתקציב40% -כלא יעלה על נטו ש, היא צפויה לשמור על עומס מלוותבהתאם להתחייבות העירייה 
הדגל  הוצאה אל הפועל של פרויקטירקע יחס זה הינו סביר על ,  מעלותS&Pלהערכת . 2008החל מסוף שנת 

  .   לעיל ברשות וזאת ללא צורך להמתין לגביית היטלי פיתוחשפורטו
  
  נזילות ונגישות למקורות מימון. ג

כפי שבאים לידי ביטוי ביתרת , הנזילות והנגישות של עיריית הרצליה גבוהים מהממוצע,  מעלותS&Pערכת לה

  . מ ארוך יחסית עם שיעורי ריבית נוחים"לעירייה  נגישות טובה למקורות מימון ואלו מאופיינים במח. תיק נזיל גבוהה

   .  כנגד הכנסות העתידיות של העירייהבנקיםטובת  מוטל שעבוד ל31/12/2006 - נכון ליום ה– שעבודים 

עם זאת  . נציין כי לא נתקבלו נתונים על היקף ההתחייבויות הפנסיוניות של הרשות– התחייבויות פנסיוניות 

עולה כי החשיפה אינה צפויה לפגוע ,  יחד עם הרשות מעלותS&P שערכה יניתוח היקף החשיפה המקסימאל

 . באופן מהותי בתקציב הרשות

הנוגעות לביטולי חיובי , ₪ מיליון 320 - עמדו כנגד הרשות תביעות בסך כ31/12/06 - נכון ליום ה– תביעות 

במסגרת הדוחות הכספיים הרשות אינה מבצעת . ירידת ערך מקרקעין ופיצויים בגין נזקים, ארנונה ואגרות

משפטיות וייעוץ משפטי נכללו בתקציב הרשות הוצאות  2004-2006שנים הבמהלך .  כנגד תביעות אלוהפרשות

  .₪ מיליון 11.3 -כשל בסך 

  


