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 9112 יוני, 92 

 

 עם אביב תל – ממשלתית מארנונה הכנסות חלוקת חלופת בחינת

 ים בת עם חולון ים, בת עם לציון ראשון ים, בת

 כללי

 ןשאינ מארנונה בהכנסות בישראל מקומיות רשויות בין ניכרים פערים שיש מראים מחקרים

 למגורים

 בחוסן שוויון אי ביצירת מרכזי גורם הם בהכנסות פערים וכי ,(ועוד תעשייה אזורי ,עסק בתי)

  .בישראל המקומיות הרשויות של התקציבי

 ואל לעומת (מגורים) לתושבים הניתנים השירותים בסוג ופער הארנונה בתעריפי פער בשל

 מבניה המקומית לרשות פחות "רווחית" למגורים בניה בממוצע ,ותעסוקה למסחר הניתנים

 .ותעסוקה למסחר

 על עיקרית השפעה ,מקומיות רשויות בין למגורים שאינם הארנונה בשטחי שלפערים ,מכאן

 גדולים מקומית רשות של למגורים שאינם הארנונה ששטחי ככל .בינם הפיננסי בחוסן הפערים

 .יותר גדולה פיננסית איתנות עם הרשות תהיה כך ,יותר

 אולם ,להן הסמוכות הפיתוח לערי אזוריות מועצות בין לפערים ניתנה רבה ציבורית לב תשומת

 בין הפערים .הארץ במרכז הגדולות בערים נגבית למגורים שאינה הארנונה של רובה כי לציין יש

  .הם אף מהותיים ,ערביות מועצות ובכללן ,המקומיות למועצות אלו ערים

 של מבוקרים כספיים דוחות מתוך )עיבוד ואל פערים המדגישים הארצית ברמה נתונים להלן

 :(9112 הרשמ"ק
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 המשפטי: הבסיס

 לטובת הוא הארנונה וייעוד מאחר .ביניהן מארנונה הכנסות לחלק סמכות אין לרשויות -תכללי .1

  .בלבד הרשות תושבי

 שיפוט שטח העברת על הוחלט בו במקום -(9111-ב נוסף) העיריות לפקודת א2 סעיף ע"פ .9

 .המועבר השטח לגבי הכנסות לחלוקת הסכם ביניהן לכרות לרשויות מותר ,לאחרת אחת מרשות

  .השר באישור מותנה ההסכם של תוקפו

 .רשויות בין תחולק מסוים מאזור ההכנסה כי לקבוע לשר סמכות נותן -(9112-ב נוסף) ב2 סעיף .2

 ,כזה במקרה (.האוצר שר ובהסכמת) הכנסות לחלוקת חקירה וועדת בהקמת מותנית זו סמכות

 .בצו יוכרז החלוקה איזור ,א2 לסעיף ובניגוד

 מקומיות רשויות בין הכנסות בחלוקת יעדים

 .מקומיות רשויות בין הפיננסי בחוסן פערים צמצום .1
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 אזור למקם אחת כל של מרצונה הנובעים ,שכנות מקומיות רשויות בין סכסוכים לפתרון כלי .9

 .בתחומה הכנסה מניב

  .הקרקע משאב ניהול וייעול תעסוקה אזורי פיתוח על מופרזת תחרות מניעת .2

 אזור הקמת )דוגמת מקומיות רשויות בין פעולה שיתוף של בדרך כלכליים פרויקטים קידום .4

 .גת( בקרית בתחומו אינטל מפעל והקמת י.ש.גת משותף תעשייה

 כגון אחרים בנושאים פעולה לשיתוף אפשרויות אתו המביא כלכלי פעולה פישיתו קידום .5

 '.וכו אקולוגיה ,סביבתיות השפעות

 :יישום קשיי

 כמה .בקשיים  שנים לאורך נתקל ילהמוניציפ העושר לחלוקת כאמצעי ההכנסות חלוקת יישום

  :בפרט בכפייה ההכנסות חלוקת ואת בכלל ההכנסות חלוקת יישום את מגבילים אשר גורמים

 זה ובמקרה מאדם ליטול אין שלפיה ,הקניין זכות של המערבית התפיסה הערכית ברמה .1

  .בדיעבד ,בבעלותו אשר נכס מקומית מרשות

 חלוקת של שונים להסדרים המוניציפלית המערכת של התנגדות האופרטיבית ברמה .9

 להפוך יכולה אחת ברשות ההכנסה צד הקטנתש הוא זו להתנגדות הנימוקים אחד .הכנסות

 ההכנסות את שקיבלה שברשות בעוד מענק מקבלת לרשות (מענק נטולת) עצמאית רשות

 שהועברו מסחר שטחי או ההכנסות ליחס בהתאם האיזון במענק הקטנה תהיה הנוספות

 .בפועל אליה

 לאחת ובניגוד ,מקומיות רשויות בין סכסוכים ליצור שויהע בהסכמה שאינה הכנסות חלוקת .2

 .האזורי הפעולה בשיתוף לפגוע עלולה היא המרכזיות ממטרותיה

 מראש בחלוקה מדובר כאשר נכון אמצעי היא הכנסות חלוקתש היא זה בעניין מקלה עמדה .4

 .עתידי מפיתוח הכנסות של
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 עדין שאין ככל .הכנסות לחלוקת קריטריונים קביעת על המשפטית המערכת ששמה הדגש .5

   .היישום על הוא גם מקשה הדבר הכנסות לחלוקת ואחידים ברורים קריטריונים

 תקבולים העברת אי ועם מסוימת מקומית רשות מצד הסכם הפרת עם להתמודד ישוק .2

 .כנדרש אחרות לרשויות

 פגיעה במחיר אך ,זה ממקור בהכנסות הגלום השוויון אי את לבטל יכולה זו חלופה" .7

 השלטון ביוזמת אפשרית פגיעה כולל ,המקומי השלטון של באוטונומיה משמעותית

 ".המקומי השלטון בהכנסות ושחיקה הכלכלי הפיתוח בתחום המקומי

 לציון ראשון אביב, תל לערים ים בת העיר בין הפיננסי בחוסן פערים

 תושבים אלף 111 מעל עיריות לממוצע והשוואה וחולון

 :על העיר בת ים נתונים כלליים

  תושבים. 157,251 -( 1109114אוכלוסייה )מנהל אוכלוסין 

  1% –שנים  11 –צמיחת אוכלוסייה ב. 

  דונם. 1,127 –שטח שיפוט 

  5 –סוציואקונומי מדד. 

  2 –מדד פריפריאליות. 

  2 –מדד קונפקטיות. 

 9114 מבוקר – כספיים נתונים: 

 מההכנסה 12% – ח"אלש 21,529:   21.19.9114 – ל מצטבר גרעון. 

 ח"אלש 229,245:  הכנסות היקף. 

 ח"אלש 27,425:  איזון מענק. 

 ממכירת הכנסות באמצעות הרגיל בתקציב מאוזנת ים בת 9112 – ו 9114 בשנים: שוטף גרעון 

 .אלה בשנים בהתאמה ₪ מיליון 54 – ו 22 בסך מקרקעין

 מההכנסה 92% – ח"אלש 111,915:  מלוות עומס. 
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 ההשוואה: ממצאי ריכוז

 מענק ומקבלות הזכאיות תושבים אלף 111 מעל עיריות 12 מתוך היחידות הערים בין היא ים בת

 .האיזון מענק נוסחת פ"ע איזון

 לערים בהשוואה נמוכים תעסוקה ושטחי עצמיות הכנסות שיעורי בשל נמוך כלכלי חוסן ים לבת

  .אחרות

 .אחרות לערים בהשוואה נמוכה שירותים ברמת ביטוי לידי בא הנמוך הכלכלי החוסן

 הכנסות לייעד במקום ,השוטף לתקציב קרקע ממכירת הכנסות העברת באמצעות תקציבי איזון

 .אחרות לערים בהשוואה בפיתוח נמוכים השקעה להיקפי מביא ,לפיתוח אלה

 פוטנציאל ,הגבוהים הגביה ואחוזי הגבוהים הארנונה תעריפי ,הנמוכה השירותים רמת לנוכח

 .נמוך ,ים בת בעיר ההתייעלות

 העיר של חולשתה את שמנציח דבר האחרונות השנים 11 – ב צמחה לא ים בת אוכלוסיית

 .אחרות לערים בהשוואה

 .העיר של הצמיחה יכולת את שמצמצם דבר אחרות לערים בהשוואה נמוך שיפוט שטח ים לבת

 טובה שירותים רמת ולספק שוטף לאיזון להגיע מנת על ים בת לעיר הדרושים המקורות תוספת

 בעיר הקיימת ההוצאה בין הפער חישוב על מבוסס האומדן .מלש"ח 111 – ב נאמדת לתושבים

 בתוספת וכן ,דומות בערים ההוצאה לממוצע בהשוואה וממלכתיים מקומיים לשירותים ים בתי

 . השוטף לתקציב קרקע ממכירת ההכנסות העברת סכום
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 וחולון לציון ראשון אביב, תל הערים עם ים בת לעיר הכנסות חלוקת בחינת

 פוטנציאל על מראה וחולון לציון ראשון ,אביב לתל ים בת הערים בין הכנסות חלוקת של בחינה

 .ים לבת אביב תל מהעיר בעיקר הכנסות העברת של

 ומוגדרות מענק נטולות הינן הסמוכות הערים 2 ,איזון מענק בעלת היא ים בת שהעיר בעוד

 ".עצמאיות" כערים

 אלה בערים משמעותית גבוה למגורים שלא מארנונה הכנסות ואחוז העצמיות ההכנסות היקף

 .ים בת העיר לעומת

 יש ,וחולון לציון ראשון בערים לאלה אביב תל של העצמיות ההכנסות בין הגדול הפער בשל

  .ים ובת אביב תל בין בעיקר הכנסות לחלוקת העדפה

 לציון ראשון אביב, תל הרשויות בין ,פיננסי חוסן המשקפים ,לעיל( )כמוצג המדדים נתוני השוואת

 ים. בת לעיר בינה הכנסות חלוקת לביצוע אחרונה בעדיפות היא חולון העיר כי מראה וחולון,

 חיוב שטח למגורים, שלא ארנונה חיוב אחוז לנפש, ארנונה הכנסות  לנפש, העצמיות ההכנסות

 לציון. וראשון אביב לת לערים בהשוואה נמוכים חולון בעיר לנפש למגורים שלא ארנונה

 נמוך) אפשריים תרחישים 2 מציג1909112 – מ ים בת עירית של המתאר בתוכנית הכלכלי הפרק

 עתידי יהיאוכלוס לגודל מתייחסים התרחישים .9125 שנת עד העיר של לפיתוחה (גבוה ,בינוי ,

 .בעתיד התעסוקה שטחי ולהיקפי

 .השוטף בתקציב גירעונית תישאר ים בת העיר התרחישים בכל

 הכלכלי החוסן חיזוק של פוטנציאל על מראות לציון וראשון אביב תל הערים של המתאר תכניות

 חלוקת של הביצוע ייתכנות את המחזק דבר .היום הקיים הכלכלי לחוסן מעבר ,אלה ערים של

 טווח. ארוכת בהסתכלות גם הכנסות
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 כאלטרנטיבה אותה מעמיד לציון ראשון העיר של העתידי הכלכלי בחוסן השיפור פוטנציאל

 עתידיות. מהכנסות הכנסות חלוקת בעיקר ים בת העיר עם הכנסות לחלוקת בעתיד אפשרית
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 ממשלתית מארנונה הכנסות לחלוקת אזורים של החלופ בחינת

  :קיים מצב – ממשלה ממשרדי ארנונה הכנסות חלוקתל חלופה .א

 :וחולון לציון ראשון ,אביב תל ,ים בת :עריםב ממשלתית מארנונה הכנסות נתוני להלן

 

 

 הכנסה ממשרד  שם הרשות

ביטחון 2013

 הכנסה מבתי חולים 

ממשלתיים 2013

 סה"כ הכנסות 

ממשלתיות אחרות 

2013

 סה"כ ארנונה 

ממשלתית 2013 

נוכחי

                    4,139                        1,590                      2,202                347בת ים

                       768                           750                          -                  18חולון

                 16,042                        6,392                          -            9,651ראשון לציון

                 80,429                     46,940                           27          33,462תל אביב - יפו
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 לציון: וראשון חולון אביב, תל בערים שאותרו הממשלה משרדי מתחמי שטחי נתוני להלן

 

 

 

 

שטח המתחם, מ"ררשות מוניציפאליתשם האזור

                    5,759תל אביב - יפומשרד החינוך, משרד המשפטים

                    6,603תל אביב - יפוהיכל המשפט - ת,א

                    2,924תל אביב - יפומוסד לביטוח לאומי

                    1,512תל אביב - יפומשרד האוצר ת"א

                    1,374תל אביב - יפומנהל מקרקעי ישראל

                       812תל אביב - יפובית דין שרעי

                    2,516תל אביב - יפומשרד הרישוי

                       382תל אביב - יפומשרד הבריאות ת"א יפו

                    1,018תל אביב - יפומשרד העבודה מרכז טכני

                       215תל אביב - יפומשרד הבריאות ת"א

                       962תל אביב - יפומס הכנסה

                       271תל אביב - יפוהוצאה לפועל

                       999תל אביב - יפובית דין רבני

                    3,552תל אביב - יפובית הדר דפנה - משרד המשפטים

                    1,461תל אביב - יפובית משפט לנוער, שלום

                       596תל אביב - יפוהמשרד לקליטת עלייה

                       236תל אביב - יפוהמוסד לביטוח לאומי

                       348תל אביב - יפוהמשרד למסחר ולתעשיה

                       634תל אביב - יפותחנת משטרה

                       383תל אביב - יפומשרד האוצר אגף מס הכנסה

                    4,226תל אביב - יפותחנת משטרה - מטה ארצי

                    1,310תל אביב - יפולשכת בריאות מחוזית

                  62,346תל אביב - יפומערך המבצעים המיוחדים

                    1,855תל אביב - יפוקרית הממשלה

                       928תל אביב - יפוגלי צה"ל

                    1,570תל אביב - יפושירותי כבאות והצלה

                       464תל אביב - יפוחלמיש - משהב"ש - סיוע בדיור

                193,638תל אביב - יפומתקני משרד הביטחון - קרית המ

                    3,070תל אביב - יפומגדל אישפוז ע"ש תד א

             1,526,377ראשון לציוןמכון וולקני

                  25,809חולוןהמרכז הרפואי וולפסון
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 הכנסות לחלוקת כאזורים א"בת ממשלה משרדי בשימוש (העיר ברחבי מפוזרים) אזורים קביעת

 הארנונה הכנסות וחולון לציון ראשון בערים .₪ מיליון 11 עד של הכנסות לפוטנציאל מביא

 בעיר) מהן הכנסות לחלוקת מומלצות פחות ומכאן יחסית באופן נמוכות הממשלה ממשרדי

 .בלבד( ₪ אלפי 711 – כ חולון ובעיר ₪ מיליון 12 – כ של הכנסה לציון ראשון

 ההכנסות ולכן עולים ערי אינן וחולון לציון ראשון אביב, תל ים, בת – הערים כל להיום נכון כי נציין

 חולים בתי ,21% הביטחון ממשרד הבאים: יםשיעורה לפי) חלקית היא ממשלתית מארנונה

 (.55% אחרים ממשלה ומשרד 45% ממשלתיים

 

 להקטין עשוי הכנסות לחלוקת כאזור הממשלה ומשרדי (הביטחון משרד) הקריה אזור רק קביעת

 .₪ מיליון 21 – לכ ממשלתית מארנונה הכנסות לחלוקת המקורות את

 להגיע ים בת לעיר החסרים הכספיים המקורות להיקף מענה תיתן לא לבדה זו חלופה כי נראה

 חלוקת הליך על להקשות עשוי הממשלתית הארנונה אזורי של הרב פיזורה כן, כמו כספי, לאיזון

  .הכנסות

 

 בשיעור ממשלתית ארנונה חיוב של חלופה – ממשלה ממשרדי ארנונה הכנסות חלוקת .ב

011%:  

 חיוב בשיעור ההפרדה תבוטלו במידה ממשלתית מארנונה העיריות הכנסות פוטנציאל להלן

 אחיד יהיה החיוב ושיעור עולים ערי שאינן ערים לבין עולים ערי בין ממשלה למשרדי הארנונה

 .111% בשיעור
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 הכנסה   הרשות שם 

 ממשרד

 ביטחון

9112  

 מבתי הכנסה 

 חולים

 ממשלתיים

9112  

 הכנסות כ"סה 

 ממשלתיות

  9112 אחרות

 ארנונה כ"סה 

 ממשלתית

  נוכחי 9112

 ארנונה כ"סה 

 ממשלתית

  מעודכן

פער    

  4,801   8,940   4,139   1,590   2,202   347   ים בת 

  656   1,425   768   750     -   18   חולון 

  27,748   43,790   16,042   6,392     -   9,651   לציון ראשון 

  116,517   196,946   80,429   46,940   27   33,462   יפו - אביב תל 

 

 מארנונה אביב תל העיר הכנסות עולות. ממשלתית מארנונה העיריות הכנסות זו בחלופה

 51 – לכ יעלו ממשלתית מארנונה ההכנסות לציון בראשון ₪, מיליון 911 – לכ תגיע ממשלתית

 ₪. מיליון

 בת העיר עם אביב תל בעיר ממשלתית מארנונה הכנסות חלוקת תעשה שבה זו חלופה כי נראה

 החוסר למימון ים בת לעיר הנדרשים בהיקפים כספיים מקורות להעביר פוטנציאל בה יש ים,

 השוטף. בתקציבה הקיים

 

 סכום:

 וחולון לציון ראשון לערים בהשוואה גם במיוחד גבוה אביב תל העיר של הפיננסי החוסן .1

 אביב. תל לעיר ים בת העיר בין הכנסות חלוקת לביצוע יותר גבוהה עדיפות ונותנים

 שבוחנת אחרות לחלופות בהשוואה ביישום יותר ומהירה קלה היא הכנסות חלוקת חלופת .9

 הוועדה.

 בה יש ים לבת אביב תל הערים בין ב'( )בחלופה ממשלתית מארנונה הכנסות חלוקת חלופת .2

 ים. בת לעיר היום הקיים המקורות חוסר למימון הנדרש בהיקף תקציבי פתרון למצוא בכדי
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 שחלוקת כך ₪, מיליון 191 – כ של אביב תל לעיר מארנונה הכנסה פתתוס יש זו בחלופה

 אביב. תל לעיר הכנסה הפחתת ללא להתבצע יכולה ים בת העיר עם הכנסות

 ללא ים בת העיר עם הכנסות חלוקת אותה למימון מקורות למציאת חלופות יש אביב תל לעיר .4

 תל מהעיר ההכנסות רתהעב )היקף נותנת שהיא השירותים היקף את להקטין שתידרש

 הארנונה תעריפי את נציין זה בכלל .העירייה( מתקציב 1.5% – כ מהווה ים לבתת אביב

 שטחי תוספת פוטנציאל גם .1 בסוציואקונומי נמצאת שהעיר בהינתן למגורים הנמוכים

 נח מקור להוות עשויים המתאר( תוכנית לפי )גם הקרובות בשנים למגורים שלא הארנונה

 חלוקה. אותה למימון

 אותם יפנה נכסים, מכירת ע"י היום הממומן ים, בת לעיר המקורות לחוסר מימון מקור מציאת .5

 פיתוח עבודות ביצוע לטובת השוטף, התקציב לאיזון היום המשמשים נכסים מכירת כספי

 עבודות להיקף בהשוואה משמעותית נמוכים היום, עד השנתי שהיקפם עבודות בעיר.

 העיר. תושבי של הרצון שביעות רמת בהעלאת לסייע יכול זה שינוי חרות.א בערים הפיתוח

 כלליים, מהיבטים הכנסות חלוקת של היישום לקשיי מעבר -הכנסות לחלוקת התנגדותה בצד .2

 פתרון בה ואין בלבד הפיננסי בטיבה פתרון מהווה הכנסות חלוקת לעיל, 4 בעמ' כמפורט

 ניהול, בעיות ארגוניות, בעיות כגון) הרשות של מצבה על הן גם שמשפיעות אחרות לבעיות

 לרשות שלילי תמריץ מהווה הכנסות חלוקת על הישענות בנוסף,  .(וכו' התנהלות בעיות

 כלכלית. ויזמות פיתוח תוכניות לקידום

          

 __________ _______________ 

   אלטר אלכס                                                                                                                                      


