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 הלוואות בנקאיות לרשויות המקומיות הערביות –שאלון בנושא 

 רקע

יום, לקידום    60משרד הפנים ומשרד האוצר יפעלו, בתוך    , 550ח' להחלטת ממשלה מספר    23בהתאם לסעיף  

מסלול מהיר לקבלת אישור לנטילת הלוואות בנקאיות בידי רשויות התוכנית המורחבת לצורכי כיסוי גירעון  

הרשות   של  הכספי  מצבה  את  בחשבון  המביאים  ופרמטרים  תבחינים  לקביעת  בכפוף  פיתוח,  ולצורכי 

הנצבר, הגירעון  היקף  לאישור    המקומית,  גם  התייחסות  תינתן  זאת,  במסגרת  פיתוח.  פרויקטי  זמינות 

לנטילת הלוואות לכיסוי גירעון תחת תנאים מסוימים. משרד הפנים יפעל בהמשך לכך, לפרסום חוזר מנכ"ל  

 .יום 60-על המסלול האמור ותנאיו בתום ה

  האמור ומועד פרסום חוזר המנכ"ל במסגרת זו, ועד ראשי הרשויות הערביות פנה למשרד הפנים למעקב אחר  

לפעילות זו בטענה שלרשויות אין בעיה בקבלת הלוואות  משרד הפנים אינו רואה צורך  לטענת    כפי שהתחייב.

בנקאיות. לצורך כך, פעלנו במרכז אינג'אז ביחד עם עד ראשי הרשויות בעריכה והפצה של שאלון המופנה  

 קאיות. לגזברי הרשויות, לבירור נושא ההלוואות הבנ

  הרשות המקומית למשרד הפנים בקשה לקבלת הלוואה בנקאית?הגישה בתשובה לשאלה האם  .1

 מהרשויות ענו בחיוב לשאלה זו.   95.7%

 באיזה שנה הוגשה הבקשה? .2
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 האם אושרה הבקשה להלוואה?  .3

 מהבקשות נדחו  31.8%מהבקשות אושרו, בעוד   68.2%

 

  לבקשת ההלוואה? כמה זמן קיבלתם תשובה בנוגע אחרי  .4

בתוך חודשיים עד   23.5%בתוך חודש ימים,  מהרשויות קיבלו תשובה  47.1%התשובות היו כי  

 מעל לשישה חודשים.  11.8%בין שלושה עד שישה חודשים,  17.6%שלושה, 

 

 במידה ולא הוגשה בקשה להלוואה, מה היו הסיבות לאי ההגשה?   .5
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ענו שעקב מדיניות פיננסית/כלכלית פנימית לרשות    25%ענו שאין גירעון ואין צורך להלוואה,    50%

לא    12.5%המקומית,   וההלוואה  עברו,  בשנים  להלוואה  בקשה  הגישה  המקומית  שהרשות  ענו 

 אובדן כושר החזר.  12.5%אושרה, 

 

 האם אתם נתקלים בקשיים באישור בקשות ההלוואות?  .6

 ענו בשלילה   45.5%ענו בחיוב,   54.5%

 

 

 

 

 

 מה היו המטרות של בקשות ההלוואה?  .7
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בנייה,    45.5% של  פרויקטים  המקומית,    22.7%למימון  הרשות  גירעון  למימון    22.7%לסגירת 

 אחר  4.55%התרבות, למימון פרויקטים בתחום  4.55%פרויקטים של תשתות, 
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