הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקדמה
פרסום זה משותף ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד הפנים .בפרסום מובאים
נתונים פיזיים )אוכלוסייה ,חינוך ורווחה ,תשתיות וכו'( ונתונים כספיים )ביצוע תקציב( על
הרשויות המקומיות בישראל ,לשנת .2005
המידע הכלול בפרסום נועד לסייע לרשויות המקומיות ,לאנשי המינהל והתכנון המקומי
והמרכזי וכן לאנשי מחקר ,בעבודתם בנושאי השלטון המקומי בישראל.
נתוני הרשות המקומית בכל התחומים מוצגים במרוכז כך שמתקבלת תמונה תמציתית
של פרופיל הרשות המקומית .בנוסף ,מוצגים בפרסום נתונים השוואתיים בין רשויות
מקומיות.
הפרסום הוכן בתחום לבינוי ורשויות מקומיות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
בהתייעצות עם המחלקה למחקר מוניציפלי במשרד הפנים ובסיועה.
תודתנו נתונה לעובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לעובדי משרד הפנים ולכל עובדי
המוסדות האחרים שסייעו בידינו.
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משרד הפנים
הקדמה
פרסום "הרשויות המקומיות בישראל  "2005הוא חלק מסדרת פרסומים שנתיים בנושא,
בשיתוף משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמימונו של משרד הפנים.
בהתאם ליזמת משרד הפנים לצמצום פערי הזמנים בין מועד פרסום הנתונים לבין
התקופה שאליה מתייחסים הנתונים )מבלי לפגוע משמעותית בהיקף הנתונים שפורסמו(
יוצא לאור עתה הפרסום עבור שנת  2005ובסוף אוקטובר  2007מתוכנן לצאת לאור
הפרסום עבור שנת .2006
הפרסום מהווה מאגר מידע ובסיס נתונים על השלטון המקומי ,ובכך מסייע לקהלי היעד
השונים בתהליכי גיבוש מדיניות וקבלת החלטות.
קהל היעד של פרסום זה בשלטון המרכזי ,כולל בראש ובראשונה את הפקידות הבכירה
ואת מעצבי המדיניות ביחידות השונות של משרד הפנים .בנוסף ,משתמשים במידע גם
משרדי ממשלה אחרים ,כגון :משרד הבינוי והשיכון ומשרד החינוך.
בשלטון המקומי מופנה הפרסום לנבחרים ולדרג המקצועי והמינהלי ,כבסיס נתונים רב-
שנתי חשוב לתכנון ולקבלת החלטות ברשות המקומית.
כמו כן הנתונים משמשים גופים ציבוריים ופרטיים שונים וכן את המערכת האקדמית
ומכוני מחקר העוסקים בתחום.
הנתונים יתפרסמו באתרי האינטרנט של משרד הפנים ושל הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ויאפשרו ביצוע עיבודים סטטיסטיים השוואתיים בין הרשויות השונות
וחקירה לעומק של כל רשות נדרשת.
ברצוני להביע את הערכתי על שיתוף הפעולה בין תחום בינוי ורשויות מקומיות בלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,לבין המחלקה למחקר במשרד הפנים וכן להודות לכל השותפים
האחרים שעמלו על איסוף ועיבוד הנתונים.
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