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פרק ו' :הגבלות על לקיחת אשראי בידי רשויות מקומיות וגופים נתמכים
 .44בפרק זה -
"אשראי"  -לרבות הלוואה מכל סוג שהוא ,פקדון כספי ,משיכת יתר ,ערבות ,קיבול שטרות
או ניכיון שטרות ,מימון באמצעות השכרת נכסים והתחייבות לשלם כסף על חשבון הזולת;
"גוף נתמך"  -כהגדרתו בסעיף ;32
"גירעון מצטבר"  -עודף התחייבויות על נכסים כפי שמופיע בדוח השנתי המבוקר האחרון של
הרשות המקומית;
"גירעון מצטבר מיוחד"  -הגירעון המצטבר בניכוי הקרנות לעבודות פיתוח כי שמופיעות בדוח
השנתי המבוקר האחרון של הרשות המקומית;
"גירעון שוטף"  -עודף הוצאות על הכנסות בתקציב השוטף ,כפי שהופיע בדוח השנתי המבוקר
האחרון של הרשות המקומית;
"הדוח המבוקר"  -הדוח המבוקר שהוגש לממונה על החשבונות לפי הוראות סעיף (216א)
לפקודת העיריות וסעיף  34לפקודת המועצות המקומיות ,לפי הענין;
"הכנסות עצמיות"  -כל הכנסה שהיא של הרשות המקומית ,למעט הקצבות;
"הלוואת שעה"  -הלוואת שעה כמשמעותה בסעיף  202לפקודת העיריות והלוואה זמנית
כמשמעותה בסעיף  )2(13לפקודת המועצות המקומיות;
"חברה מוגבלת בערבות"  -חברה מוגבלת בערבות אשר שר או ראש רשות מקומית ממנה לה
חבר ,ושר האוצר קבע לגביה בהודעה ברשומות כי הוראות פרק זה יחולו עליה;
"לווה"  -גוף נתמך ,חברה מוגבלת בערבות ותאגיד נשלט בידי גוף נתמך;
"קרן לעבודות פיתוח"  -כספים שהרשות המקומית גובה על פי דין לביצוע עבודות פיתוח
וטרם יועדו לכיסוי הוצאה מסוימת ,לרבות התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של הרשות
המקומית כפי שמופיע בדוח השנתי המבוקר האחרון של הרשות המקומית;
"שיעור גירעון מצטבר"  -היחס שבין הגירעון המצטבר לבין הכנסות הרשות המקומית
בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר השנתי האחרון של הרשות המקומית ,למעט
הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;
"שיעור גירעון מצטבר מיוחד"  -היחס שבין הגירעון המצטבר המיוחד לבין הכנסות הרשות
המקומית בתקציב השוטף המפורטות בדוח המבוקר השנתי האחרון של הרשות המקומית,
למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר;
"שיעור גירעון שוטף"  -היחס שבין הגירעון השוטף לבין הכנסות הרשות המקומית בתקציב
השוטף המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון של הרשות המקומית למעט הכנסות כאמור
לכיסוי הגירעון המצטבר והכנסות שנרשמו בשל הנחות מארנונה;

"תאגיד בנקאי"  -כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א;1981-
"תאגיד נשלט בידי גוף נתמך"  -תאגיד שגוף נתמך מחזיק במחצית או יותר מכוח ההצבעה
או בזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים שלו ובתאגיד שאיננו חברה – בזכות
למנות מחצית או יותר ממספר מנהליו או בכוח לכוון את פעילותו בדרך כלשהיא;
"תאגיד נשלט בידי רשות מקומית"  -תאגיד שרשות מקומית מחזיקה במחצית או יותר מכוח
ההצבעה או בזכות למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים שלו ובתאגיד שאיננו חברה
 בזכות למנות מחצית או יותר ממספר מנהליו או בכוח לכוון את פעילותו בדרך כלשהי.( .45א) גוף נתמך ,מועצה דתית ,חברה מוגבלת בערבות ותאגיד נשלט בידי גוף נתמך ,לא יקבלו
אשראי במישרין או בעקיפין מתאגיד בנקאי או מאדם אחר שעיסוקו ,כולו או מקצתו,
במתן אשראי ,אלא על פי היתר לפי סעיף .46
(ב) תאגיד בנקאי או אדם אחר שעיסוקו ,כולו או מקצתו ,במתן אשראי ,לא יתנו אשראי
ללווה ,אלא אם כן הלווה קיבל היתר לפי סעיף .46
45א .רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות מקומית ,לא יתקשרו עם מי שאינו גוף מתוקצב או
גוף נתמך ,בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע מיזם ,אלא על פי היתר של שר הפנים ושר האוצר;
לענין זה -
"גוף מתוקצב"  -כהגדרתו בסעיף ;21
"התקשרות"  -לרבות התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה;
"התקשרות ארוכת טווח"  -התקשרות אשר פרק הזמן לביצוע ההתחייבויות על פיה הוא 3
שנים או יותר.
45ב( .א) רשות מקומית שמתקיים לגביה תנאי מהתנאים המפורטים להלן ,וכן תאגיד נשלט בידי
רשות מקומית שמתקיים לגבי הרשות המקומית שהוא נשלט בידיה תנאי מהתנאים
כאמור ,לא יקבלו אשראי ,במישרין או בעקיפין ,מתאגיד בנקאי או מאדם אחר
שעיסוקו ,כולו או מקצתו ,במתן אשראי (בסעיף זה – נותן אשראי) ,אלא על פי היתר לפי
סעיף (46ב):
( )1שיעור הגירעון השוטף של הרשות המקומית ,עולה על חמישה אחוזים;
( )2שיעור הגירעון המצטבר של הרשות המקומית ,עולה על שנים עשר אחוזים וחצי;
( )3אושרה לרשות המקומית תכנית הבראה לפי סעיף 140ד לפקודת העיריות או לפי
סעיף 35ד לפקודת המועצות המקומיות ,לפי הענין – כל עוד תכנית ההבראה
עומדת בתוקפה;
( )4יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ,כפי שהופיעה בדוח השנתי המבוקר
האחרון של הרשות המקומית ,עולה על חמישים אחוזים משיעור הכנסות הרשות
המקומית בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח למעט הכנסות כאמור לכיסוי
הגירעון המצטבר של הרשות המקומית;
( )5יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ,למעט הלוואת שעה ,שמועד פירעונה

חל בתוך תקופה שאינה עולה על שנה ,כפי שהופיעה בדוח השנתי המבוקר האחרון
של הרשות המקומית ,עולה על שמונה אחוזים משיעור הכנסות הרשות המקומית
בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון
המצטבר של הרשות המקומית;
( )6תנאים נוספים שיקבעו שר האוצר ושר הפנים ,באישור ועדת הכספים של הכנסת,
דרך כלל או לסוגים של רשויות מקומיות או של תאגידים נשלטים בידי רשויות
מקומיות.
(ב) בסעיף קטן (ג) -
"רשות מקומית"  -רשות מקומית שלא מתקיים לגביה אחד או יותר מהתנאים
המפורטים בסעיף קטן (א) בפסקאות ( )3( ,)1או (;)6
"תאגיד נשלט בידי רשות מקומית"  -תאגיד נשלט בידי רשות מקומית שלא מתקיים
לגבי הרשות המקומית שהוא נשלט בידיה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף
קטן (א) פסקאות ( )3( ,)1או (.)6
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על רשות מקומית שמתקיימים לגביה כל התנאים
המפורטים להלן וכן על תאגיד נשלט בידי רשות מקומית שמתקיימים לגבי הרשות
המקומית שהוא נשלט בידיה כל התנאים המפורטים להלן:
( )1שיעור הגירעון המצטבר המיוחד של הרשות המקומית אינו עולה על חמישה עשר
אחוזים;
( )2היחס שבין ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית לבין כלל הכנסותיה
המפורטות בדוח השנתי המבוקר האחרון למעט הכנסות כאמור לכיסוי הגירעון
המצטבר עולה על שישים וחמישה אחוזים;
( )3יתרת האשראי שקיבלה הרשות המקומית ,כפי שהופיעה בדוח השנתי המבוקר
האחרון של הרשות המקומית ,אינה עולה על שישים וחמישה אחוזים מסכום
הכנסות הרשות המקומית בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח למעט הכנסות
כאמור לכיסוי הגירעון המצטבר של הרשות המקומית;
( )4יתרת האשראי ,שקיבלה הרשות המקומית ,למעט הלוואת שעה ,שמועד פירעונו
חל בתוך תקופה שאינה עולה על שנה ,כפי שהופיעה בדוח השנתי המבוקר האחרון
של הרשות המקומית ,אינה עולה על חמישה עשר אחוזים משיעור הכנסות
הרשות המקומית בתקציב השוטף המפורטות באותו דוח למעט הכנסות כאמור
לכיסוי הגירעון המצטבר של הרשות המקומית.
(ד) רשות מקומית שלא מתקיים לגביה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות ()1
עד ( )6בסעיף קטן (א) ותאגיד נשלט בידי רשות מקומית שלא מתקיים לגביו אחד או
יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )6בסעיף קטן (א) ,וכן רשות מקומית
שמתקיים בה האמור בסעיף קטן (ג) ותאגיד נשלט בידי רשות מקומית שמתקיים לגביה
האמור בסעיף קטן (ג) ,לא יקבלו ,במישרין או בעקיפין ,מנותן אשראי ,אשראי שאינו

מיועד למטרה מהמטרות המפורטות להלן ,אלא על פי היתר לפי סעיף (46ב):
( )1תכנון ,הקמה ,רכישה ,שיפוץ או הרחבה של תשתית מבנה ציבור ושטחים
ציבוריים או רכישה והצטיידות של מערכות מחשוב לצורכי גביה ,תכנון ,פיקוח
ובקרה;
( )2כיסוי או צמצום הגירעון המצטבר של הרשות המקומית;
( )3מטרות נוספות שיקבעו שר האוצר ושר הפנים ,דרך כלל או לסוגים של רשויות
מקומיות או של תאגידים נשלטים בידי רשויות מקומיות.
(ה) נותן אשראי לא ייתן אשראי לרשות מקומית שמתקיים לגביה תנאי מהתנאים
המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )6של סעיף קטן (א) ולא מתקיים בה האמור בסעיף קטן
(ג) או לתאגיד נשלט בידי רשות מקומית שמתקיים לגבי הרשות המקומית שהוא נשלט
בידיה תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )6של סעיף קטן (א) ,ולא מתקיים
בה האמור בסעיף קטן (ג) ,וכן לא ייתן לרשות מקומית או לתאגיד נשלט בידי רשות
מקומית אשראי המיועד למטרה שאינה מהמטרות המפורטות בסעיף קטן (ד) ,אלא אם
כן ניתן לרשות המקומית או לתאגיד הנשלט בידי הרשות המקומית ,לפי הענין ,היתר
לפי סעיף (46ב).
( .46א) שר האוצר ,או מי שהוא הסמיך לכך ,רשאי לתת היתר לקבלת אשראי לגוף נתמך,
למועצה דתית ,לחברה מוגבלת בערבות או לתאגיד הנשלט בידי גוף נתמך.
(ב) מי ששר הפנים ושר האוצר הסמיכו לכך ,רשאי לתת היתר לקבלת אשראי לרשות
מקומית או לתאגיד הנשלט בידי רשות מקומית.
(ג) היתר יכול שיהיה כללי ,לסוג אשראי ,לסוג של לווים ,של רשויות מקומיות או של
תאגידים נשלטים בידי רשויות מקומיות או ללווה מסויים ,לרשות מקומית מסוימת או
תאגיד מסוים הנשלט בידי רשות מקומית; בהיתר ייקבע סכום האשראי המרבי וניתן
להתנותו בתנאים.
46א( .א) גוף נתמך ,חברה מוגבלת בערבות ותאגיד הנשלט בידי גוף נתמך ,לא ינפיקו איגרות חוב
אלא על פי היתר של שר האוצר.
(ב) רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות מקומית לא ינפיקו איגרות חוב אלא על פי
היתר של שר הפנים ושר האוצר.
46ב .הודעה לועדת הכספים של הכנסת תינתן אחת לשלושה חדשים -
()1

מאת שר האוצר – על היתרים שניתנו לפי סעיפים (46א) או 46א(א);

()2

מאת שר הפנים – על היתרים שניתנו לפי סעיפים (46ב) או 46א(ב).

