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 תקציר .1

 

 

 -ניתוח תמונת מצב ברשויות

משלוש הרשויות , בכל פרמטר שבחנה הועדה, אביב יפו נמצאת במצב טוב יותר-העיר תל

ובדגש על הכנסותיה . חוזקה של העיר נובע בראש ובראשונה מהכנסותיה העצמיות הגבוהות, האחרות

. מצב זה מביא גם לכך (ממשלתיתמארנונה  ₪מיליון  80-מארנונה שלא למגורים )מתוכן,  למעלה מ

אביב יפו גבוהה בהרבה מזו של שלוש הרשויות האחרות. מדדיהן של -לשרמת ההוצאה לתושב בת

. בכל הנוגע אקונומי-, באותו אשכול סוציוראשון לציון וחולון נראים כסבירים ביחס לרשויות דומות להן

ים -בעייתה של בתותר מאשר חולון. ים מוציאה לתושב י-למדדי הוצאה לתושב נראה כי דווקא בת

בעוד  בהיעדר מקורות למימון הוצאה זו.בעיקר אינה דווקא ברמת ההוצאה לתושב כיום אלא 

ים מממנת -שבתששלוש הרשויות האחרות נמצאות באיזון ואף בעודף תקציבי בשנים האחרונות, הרי 

לאיזון שוטף, צעדים שזכו את השירותים המוניציפאליים שלה באמצעות מכירת נכסים והלוואות 

עתודות קרקע כמו גם  בהיקף מספק . החיסרון בשטחי ארנונה עסקייםלביקורת מצד מבקר המדינה

ים משלוש הרשויות האחרות בכל הנוגע לפוטנציאל התפתחות -הוא הגורם המפריד את בת לפיתוח

ובכך בעצם ניתן לומר עתידית. עם זאת, עדיין נשאלת השאלה האם מצב זה הוא בגדר "גזירת גורל" 

כי אין שום התערבות ניהולית שניתן לעשות בכדי לשנות את המצב, או שמדיניות עירונית נכונה יותר 

אין נכון להיום מידע  .באופן שיאפשר את כיסוי הוצאותיה יכלה גם להגדיל את הכנסותיה של העיר

ניתן  ,זאת םתה תקינה. עיהיוהאם זו בעשור האחרון, ים -של עיריית בתהתנהלותה בנוגע ל מספק

יחייב גם ירידה ברמת השירותים  ,ים-של העיר בת השוטף תקציבהאיזון  לומר בזהירות הנדרשת כי

 .ולא רק צעדי התייעלות, עקב גובה הגרעון השוטף לתושב

 

 

 

 -חלופות האיחוד

ערים באיחודן של מתקשה לקבוע כי קיים יתרון הספרות המקצועית שדנה בנושא זה,  -כללי

אימוץ עיקרון זה נמצאת, ככל תחת עיקרון יתרון הגודל, נקודת האיזון לטובת  כאלהבסדרי גודל ש

איחודים שונים שבוצעו בעולם בשנים האחרונות ויצרו  .הנראה, בערים עם מספר תושבים נמוך יותר

של שלטון מקומי רשויות ענק מטרופוליניות )מונטריאול או טורונטו למשל(, יצרו במקביל גם רובד חדש 

כתב המנוי של הוועדה לא מהממשל המרכזי. ובו לראש הרשות המאוחדת סמכויות חדשות שבוזרו 

 .במקרה דנן מפרט באשר למהות האיחוד המוצע, וניתן להניח לפיכך שהכוונה לאיחוד רשויות "רגיל"
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על הפרק, אינן  ים עם רשויות אחרות העומדות-חלופות האיחוד של העיר בתיש להדגיש עם זאת כי 

ים, אשר אינה -אלא ממצוקת קרקע עסקית מניבה בעיר בת ים,-נובעות מרצון לייצר יתרון לגודל לבת

 מאפשרת לה לממן שירותים לתושבים ועסקים בה.

הרציונאל המרכזי הגלום לאיחוד זה מספר יתרונות ומספר חסרונות.  -ים-אביב יפו ובת-איחוד תל .1

כלכלית במרחב הגיאוגרפי אביב יפו לייצר סינרגיה -עיריית תל של ברעיון זה טמון ביכולתה

ים ללא -לאפשר לה לממן שירותים טובים לתושבי בת, ובכך כתוצאה מהמהלך לה רהחדש שייווצ

היכולת הניהולית של אביב יפו כיום. -פגיעה )מהותית( באיכות השירותים המסופקים לתושבי תל

אורבני מטרופוליני )כפי שהוצג גם על ידי גורמי התכנון במחוז( אביב יפו, יצירתו של רצף -עיריית תל

תמיכתה הפומבית והחיסכון הכספי כתוצאה מאיחוד מנגנונים הם מהיתרונות של מהלך זה. 

יש להדגיש גורם משמעותי שיש לקחת בחשבון. גם כן והאחידה של הנהלת העירייה במהלך, הינה 

)שנשלל  דרה של מערך בקרה רגולטורי למניעת מצבכל החלטה שתתקבל על איחוד תחייב הגכי 

ים בהשוואה לתושבי תל אביב -בו יקופחו תושבי בת אביב יפו בדיוני הועדה(-על ידי נציגי עיריית תל

אביב -ייב את עיריית תלחלאחר האיחוד. לצורך כך, במידה וחלופת האיחוד תתקבל, הרי שהיא ל

  אסטרטגית מקיפה הפורטת את האמצעים ליישומו. יפו, עוד בטרם ביצוע האיחוד להציג תכנית

 

חלופה זו, בניגוד לחלופת האיחוד הקודמת, מציגה נראה כי  -ים-חולון ובת -ראשון לציוןאיחוד  .2

. חסרונה הגדול הוא רק חסרונות והיא נחותה כמעט בכל קנה מידה מכל חלופת איחוד אחרת

הצדקה נראית לעין, שכן חולון רשות מקומית  לאיחוד, ללא כל בכך שהיא מכלילה פנימה את חולון 

עיריית ראשון ים בכל הנוגע להכנסות עצמיות עסקיות. -איתנה, ואינה בעלת אותם מאפיינים של בת

אביב יפו נכון להיום, והיעדר הסכמה של מי משתי -לציון, אינה בעלת חוזק כדוגמת זה של תל

( לקדמו, נראית כמונעת כל דיון מהותי בו נכון הרשויות הגדולות באיחוד זה )ראשון לציון וחולון

יש לציין כי גם דוחות עבר שעסקו במרחב לא המליצו מעולם על חלופת איחוד משולש  להיום.

 שכזה.

 

 חלוקת הכנסות

הסכמה בין הרשויות הינה חלופה חדשה יחסית והניסיון מלמד כי באופן כללי, חלוקת הכנסות בישראל, 

יתה בתחילה די יים ה-. במקרה הנוכחי, פנייתה של עיריית בתלחלוקה מקלה על התהליך הרלוונטיות

פרט לשני האתרים כללית ללא ציון אתרי חלוקה מבוקשים, ורק בהמשך צוינו שישה אתרים, כאשר 

הראשונים בהם מבוקשת חלוקה מפעילות ממשלתית ברובה, הרי שארבעת האחרים הינם מתחמים 

בחלוקת . הועדה בחרה להתמקד אביב יפו פעלה לפתח במשך השנים-ית תלעסקיים, אשר עירי

א בהחלטת , הרי שהיחלוקת הכנסות ההמצדיק עילה מתאם קיישכן  הכנסות מנכסים ממשלתיים,

טיעון זה עלה במרבית דיוני הועדה  ים.-אביב יפו ולא בבת-הממשלה להתמקם ולשלם ארנונה בתל
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בניגוד ליתר ארבעת המתחמים המבוקשים לחלוקה, שלא הועלתה  ים וזאת-על ידי נציגי עיריית בת

 הזיקה לגביהם באופן ברור.

  ש"ח  מיליון 30-סך הסכום העומד לחלוקה משני מתחמים אלו של ארנונה ממשלתית עומד על כ

עם זאת, סביר כי מהלך שכזה של חלוקת הכנסות יחייב במקביל גם דרישה להתייעלות בעיריית  .לשנה

  ₪ מיליון 35-בהיקף של כשנתית התייעלות לעל פי הערכה ראשונית, נראה כי ניתן להגיע  ם.י-בת

ת השירות ים, צעד שתהיה לו מן הסתם גם השפעה מסויימת על רמ-בתפקודה של עיריית בת

מיליון  65-כהכנסה נוספת של שחלוקת הכנסות והתייעלות יביאו למכאן, ים. -המסופקת לתושבי בת

ים. כמו כן, יש עוד לקחת בחשבון כי אישור שר לחלוקה שכזו עשוי -לעיריית בת יותרלכל הבשנה  ₪

אביב לחלוקה ממתחמים אחרים, שכן גם -להביא לדרישה מקבילה מצד עיריית בני ברק הסמוכה לתל

אביב יפו, היכולה להעלות טיעונים מוצדקים -היא רשות חלשה יחסית ומקבלת מענק איזון הצמודה לתל

קצר ובינוני, חלוקת הכנסות תפתור את הבעיה בטווח זמן מעבר לכך, זו או אחרת לחלוקה. במידה כ

יתן מענה בהכרח בעוד מספר שנים גם התקציב המועבר לא  כאשר סביר שבהיעדר פתרון שורש לבעיה

 לבעיה התקציבית של בת ים.
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 מבוא .2

  הועדה להקמת הרקע .2.1

 ים-שהועלתה על ידי עיריית בת הכנסותבקשה לחלוקת  הגורם להקמת הועדה היה

 אביב יפו, ראשון לציון וחולון.-בינה לבין שלוש הרשויות המקומיות הסובבות אותה: תל

כפי שנוסח בהחלטת מועצת , עמד העיקרון, 2013גשה במהלך שנת בבסיס הבקשה שהו

ות על מנת לסלק את הפערים וההפליה בין רשוי: "29/05/2013ים בתאריך -עיריית בת

אך  ,". בפנייתה לשר הפנים ביקשה העירייה חלוקת הכנסות כאמורים-אלה ובין בת

, ים עם ראשון לציון וחולון-איחוד משולש של בתים -עיריית בתכחלופה נוספת הציעה 

כאשר סך המקורות של שלוש הרשויות יאוגמו ובכך ייפתרו בין היתר גם בעיותיה 

ב' לפקודת 9ת חלוקת ההכנסות על פי סעיף ים. בכל הנוגע לבקש-התקציביות של בת

העיריות, לא הוגשה בתחילה בקשה לחלוקה מאזור פרטני כמתחייב בחוק. רק בתאריך 

 6הוגש על ידי משרד עורכי הדין המלווה את העירייה מסמך מפורט המציג  15/08/2013

בלבד, אשר מהם מתבקשת חלוקת ההכנסות. לא הוצגו  יפו-מתחמים בעיר תל אביב

 מתחמים פרטניים בשתי הערים האחרות היכולים לשמש לצורך חלוקת הכנסות.

 

 

 בנושא שעסקו קודמות ועדות .2.2

 שחר ועדת .2.2.1

ים -ועסקה בבקשתה של בת 2003-2005ועדת חקירה לגבולות שפעלה בין שנת 

לחלוקת גבולות עם ראשל"צ )אזור התעשייה ושטחים נוספים מדרום לבית 

-העלמין( ועם חולון )העברת השכונה קריית מיכה ומתחם הספורט מחולון לבת

ים להעברת שטחים מראשון לציון, אך -הועדה דחתה את בקשת בתים(. 

מליצה על העברת השטחים מעיריית חולון, המהווים חלק גיאוגרפי ותפקודי ה

ים -. כמו כן, הומלץ בועדה על בחינת חלופת האיחוד בין בתים-של עיריית בת

לאחת הערים הסמוכות לה ובפרט על חולון. הדוח לא קודם בסופו של דבר עקב 

כפי שהוצגו בפני הועדה, עיריית חולון לאי דיוקים בעמדותיה שהועלו על ידי טענות 

 ולאור פטירתו של יו"ר הועדה לא ניתן היה לבצע השלמה של הנתונים.

 

 רזין ועדת .2.2.2

. בעת 2009והגישה המלצותיה בשנת  2008ועדת חקירה לגבולות שקמה בשנת 

ים -הקמת הועדה, הודגש כי סוגיית הצדק החלוקתי בכל הנוגע לחולשתה של בת

וכי הועדה אינה רק ועדת  ,הינה סוגיה מרכזית אל מול הרשויות הסובבות אותה
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הודגש כי המשך לועדת שחר אלא בסמכותה לבחון את כל הסוגיות מחדש. עוד 

ים לרשות מקומית סמוכה אינה עומדת על הפרק עקב -סוגיית האיחוד בין בת

הועדה המליצה בסופו של דבר כי ראוי לבחון . חוסר המעשיות של חלופה זו

חלוקת ההכנסות על פני חלוקת גבולות בין שתי הערים לבין דווקא את פתרון 

הועדה סברה  -)נושא שלא היה במנדט הוועדה(. בנוגע לסוגיית האיחודים -בת

ים לראשון לציון תהיה מורכבת וקשה -שביצוע מהלך של העברת שטחים בין בת

 המלצות דו"ח זה לא קודמו. יותר מהחלטה על איחוד בין שתי הרשויות.

 

 "מרה משרד (,2003 )מרץ מקומיות רשויות איחוד בנושא דוח .2.2.3

. 2003מסמך זה מפרט את כלל הצעות איחודי הרשויות המקומיות של שנת 

המסמך היווה למעשה את הבסיס להחלטת האיחודים, אשר יצאו לפועל באותה 

ים -לביצוע איחוד משולש בין עיריות חולון, בת המלצה במסמך מופיעהשנה. 

. האיחוד נראה על פי מחברי המסמך כמוצדק עקב מגוון מית אזורמקוהמועצה הו

סיבות, כאשר הטענה היא כי האיחוד יסייע לאזור בהיותה רשות קטנה מבחינת 

ים בעיקר עקב קשיי ניהול. כאשר המלצה זו הגיעה לבדיקת -היקף התושבים ולבת

, וזו ים הושמטה מהצעת האיחוד-עיריית בת 1,ועדת חקירה במהלך אותה שנה

 איחוד "מוקטן" זה לא יצא לפועל.גם נותרה עם חולון ואזור בלבד. בסופו של דבר 

 

בתצורות כאלו או בחלקן ) נידונושלוש החלופות, אשר עומדות בבסיס מנדט הועדה כיום 

ים לראשון לציון -( בעבר. שתי הועדות שעסקו בסוגיות הקשורות ליחסים בין בתאחרות

ים לשתי האחרות בכל הנוגע להכנסות -אי צדק חלוקתי בין בתקיים  ולחולון, סברו כי

שתיהן חשבו כי מהלך של העברת שטחים הינו מאתגר יחסית, והעדיפו משטחים עסקיים. 

למיטב ידיעתנו, כולל  גורםאף עם זאת, חלופות אחרות כגון איחוד או חלוקת הכנסות. 

רשויות מקומיות, לא בבסיס חוק ההסדרים לאיחודי  2003המסמך שהוצג בראשית 

מיותר משתי רשויות מבין הארבע העומדות על על יצירת רשות ענק המורכבת  צוהמלי

 . הפרק

 

 

 

                                            

משרד הפנים הפעיל ועדות חקירה מחוזיות לבחינת המלצות האיחודים, כפי שהוצעו על ידי משרד רה"מ, אשר שימשו  1
 כבסיס להחלטת הממשלה.
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 2מקומיות רשויות לאיחודי הנוגע בכל הניסיון .2.3

 האיחודים מטרות .2.3.1

הפנמת  היאמקומיות  המטרה הראשונית במהלך של איחוד רשויותלרוב, 

 בהקשר זה של יתרונות לגודל: היבטים . יש להדגיש שנילגודלכלכליים יתרונות 

בכל תחום אלא בעיקר בתחומים בעלי עלות קבועה  םקיי ואינ היתרון לגודלא. 

 גבוהה. 

. ככלל, ניתן לסכם בתחומים עתירי עבודה, דווקא רשויות קטנות יעילות יותרב. 

ן ולומר כי על פי התיאוריה הכלכלית של איחודי רשויות מקומיות, רשויות ענק כגו

 , ככל הנראה,ארבע הרשויות העומדות על הפרק כעת, אינן צפויות להרוויח

יתרונות אלו סביר כי כתוצאה ממהלך של איחוד, שכן  משמעותייםיתרונות לגודל 

איחודים שבוצעו בעבר בעולם, נועדו בין היתר גם לצורך השגת יתרונות  מוצו.כבר 

)עם זאת, לרוב באיחודים שכאלה  שאינם כלכליים , בדמות תכנון מרחבי יעיל יותר

יודגש כי בתכנית איחודי בוצע גם מהלך של ביזור סמכויות לרמה המקומית(. 

בוצעו כתשעה איחודים במגזר היהודי שנותרו על  2013הרשויות הגדולה של שנת 

כנם גם כיום. איחודים אלו היו של מועצות מקומיות לתוך עיריות, ועדים מקומיים 

 כלל איחוד לאאף מקרה ומיות או מועצות מקומיות זו עם זו אך לתוך מועצות מק

בישראל מהלך של איחוד משולש של  צלחשל רשויות ענק זו עם זו. כמו כן, לא 

במידה והמטרה היא יצירתה של רשות מקומית  3ערים או אף מועצות מקומיות.

שהוצגו  בעלת יתרונות בינ"ל )כדוגמת טורונטו או מונטריאול כפי מטרופולינית

בדו"ח המלווה לועדה בעבר(, הרי שמהלך שכזה אינו איחוד רשויות רגיל כדוגמת 

זה העומד על הפרק, אלא דורש מהלכים של ביזור סמכויות ממשלתיות ויצירת 

ולא רק ביטול עצמאות מוניציפאלית.  ברמה מטרופולינית,רובד שלטוני נוסף, 

מהלכים דומים שבוצעו בעולם, נועדו לייצר סביב עיר המטרופולין המרכזית 

ביב יפו(, עיר ענק בעלת כושר א-שהכוונה לתל)ובמקרה זה אין עוררין על כך 

תחרות בינ"ל על עסקים, תושבים ותיירים, ובעלת סמכויות פעולה )ביזור סמכויות 

. במצב שכזה יתאפשר גם ליחידות המוניציפאליות תחתיה ממשלתי( נרחבות

 עצמאות בדרגות שונות.

                                            

שהוכן על ידי סיון להבי וד"ר  כלכלת השלטון המקומי בישראל,סעיף זה לקוח משלושה מקורות מרכזיים: מסמך בנושא  2
", אשר הוכן על ידי חברת איחודי רשויות מקומיות, נייר מדיניות בנושא :"2016גל רומנו ממשרד הפנים במהלך שנת 

ADALYA  ומפורסם באתר משרד הפנים(, והדו"ח המלווה את עבודת  2013וד"ר איתי בארי למשרד הפנים במהלך שנת(
 ומפורסם כמסמך מלווה נפרד לדוח הועדה. 2015מהלך שנת ב ADALYAהועדה, אשר הוכן על ידי חברת 

 .2004שבוטל מספר חודשים לאחר מכן בשנת  2003במגזר הדרוזי )"גאיה"( במהלך שנת  בוצע ניסיון לאיחוד משולש 3
ד של . האיחוד בין מודיעין למכבים רעות היה איחו2009שלא צלח לבסוף ופורק בשנת בוצע ניסיון שכזה, במגזר הערבי גם 

מכבים רעות היתה רשות אחת. בעבר בוצעו מספר איחודים משולשים ואף  1990שתי רשויות בלבד, שכן מאז שנת 
 מרובעים אך הם היו של מועצות אזוריות קטנות ובוודאי שלא רשויות ענק כמו אלו העומדות על הפרק כעת.

http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/LocalGovernmentAdministration/Documents/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf
http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/LocalGovernmentAdministration/Documents/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf
http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalResearch/Documents/RESURTS-UNION-MUNI-2013.pdf
http://www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalResearch/Documents/RESURTS-UNION-MUNI-2013.pdf
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 האיחודים )תכנית 2003 בשנת בישראל שבוצעו האיחודים ממצאי .2.3.2

  (הגדולה

מצביעים על כך , 2003מחקרי עבר על תכנית האיחודים שבוצעה בישראל בשנת 

ובטווח  ם לתושבשבטווח הזמן הקצר והבינוני לא נראתה פגיעה ברמת השירותי

הביא איחוד הרשויות , כאשר אף ניתן לראות התייעלות ארוך-הזמן הבינוני

לכלל הרשויות המאוחדות. זאת, ללא פגיעה מהותית ברמת  להפחתת הוצאות

. יודגש כי מבדיקות בתחומים מסוימים שנבדקוהשירותים כפי שניתן להסיק 

לאמוד רמת  קיים קושי בשלטון המקומי, מחייבבהיעדר הגדרה לסל שירותים 

ברשויות, ולכן כל קביעה בנוגע להשפעה על רמת  נורמטיבית או אופטימליתשירות 

לתחומים אודותיהם קיימים נתונים בלבד  מוגבלת יחסיתהיא השירות לתושב 

. בדיקה משלימה שבוצעה לאחרונה מצאה כי )הגירה, ניהול תקציבי, בגרויות וכו'(

ף על תרומת האיחוד להישגי כלל הרשויות לא ניתן להצביע באופן גור

. בחלק מהמקרים נצפתה ירידה בהישגים ובחלק אחר המקומיות המאוחדות

 שיפור. 

 

 מקומית לרשות אופטימלי גודל .2.3.3

התיאוריה בנוגע לגודל רשות מקומית אופטימלי, נשענת על שני עקרונות: מחד, 

, של התושבים רשות מקומית קטנה )והומוגנית( מצליחה למקסם את תועלתם

עקב העובדה שהעדפות כל פרט מקבלות ביטוי גבוה יותר בהחלטות הרשות 

" עקב "העמסת יותר "זולה"רשות מקומית גדולה מנגד,  4להקצאת משאבים.

העלויות הקבועות על פני תושבים רבים יותר, ולכן הנטל על כל תושב קטן יותר. 

ית אופטימלי, כפי שמראה גודל רשות מקומשני עקרונות אלה מייצרים בהכרח 

 התרשים להלן:

 

 

 

 

 

                                            

שראל, המציגים שביעות רצון גבוהה יותר של תושבים עקרון זה גם נשען אמפירית על ממצאי סקרי שביעות רצון, כולל מי 4
מהרשות המקומית ברשויות קטנות על פני רשויות גדולות. ממצאים אלו מוצגים בהרחבה במסמכים שפורטו בהערת 

 השוליים בראשית הפרק.

רשות גדולה  

עם הוצאות 

קבועות 

 לתושב נמוכות

רשות קטנה 

עם ייצוג גבוה  

להעדפות  

 התושבים

גודל 

רשות 

 אופטימלי
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הכלכלה הקלאסית הייתה מציירת קרוב לוודאי את היתרון לגודל כגרף עולה כך 

שככל שיש יותר תושבים הרשות יעילה יותר בפעולותיה. הנחת מוצא זו אינה 

הספרות המקצועית בנושא. הממצאים מצביעים על כך שבאופן גורף  ל ידיע נתמכת

והעלויות הקבועות בהן  תכלכליותושבים אינן  10,000-רשויות קטנות מדי של עד כ

מחקרים אחרים מרחיבים טווח זה עד  5אינן מאפשרות לרשות לתפקד באופן רצוי.

התייעלות הנובעת לא נצפית זה  למספראשר מעבר כתושבים,  25,000-לכ

טווח נוסף ובו קיים לגודל  יתרוןמעבר לטווח זה של  .מגידול במספר התושבים

גידול בכמות  -נראה כי לא קיים יתרון לגודל אך גם לא חיסרון לגודל, כלומר

לשינוי ביעילות הרשות  צפוי להביאתושבים לא  25,000-ים מעבר להתושב

 נצפה. המספר ה"שלישי" הרלוונטי הוא מספר התושבים, אשר מעבר לו המקומית

בהוצאות לתושב )ללא שיפור  לראות ירידה ביעילות הרשות המקומית ועלייה

הנתון הנראה כקיצוני ביותר מבחינת כמות התושבים, אשר ברמת השירות(. 

 250,000-אין שיפור או הרעה ברמת השירותים לתושב עומד על כ ועד אלי

לא מוכרים מחקרים משמעותיים בספרות המקצועית היכולים להעיד על  תושבים.

ושבים יעילות יותר בהתנהלותן השוטפת ת 250,000-כך שרשויות ענק של מעל ל

 כתוצאה מגידול בכמות התושבים. 

                                            

די משרד הפנים, , אחד הקריטריונים המרכזיים שעמדו בפני ועדות החקירה, שמונו על י2003בתכנית האיחודים של שנת  5
 תושבים כתנאי לבחינת האיחוד. 10,000-היה גודל רשות של פחות מ
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בגרף מורכב יותר, אשר עולה לסיכום, אין מדובר בגרף עולה של יתרון לגודל אלא 

גודל . עד לגודל מסוים, נותר יחסית קבוע בטווח נוסף ומשלב כלשהו הולך ויורד

-תושבים ל 25,000ר בין , כאשתושבים 25,000-רשות מקומית אופטימלי הוא כ

תושבים )לכל היותר( אין שינוי בהתנהלות הרשות כתוצאה מגידול  250,000

רשויות המתמודדות  למצוא יתןנתושבים לרוב  250,000מעל בכמות התושבים. 

חיסרון לגודל וירידה ביעילות הרשות המקומית כתוצאה מגידול בכמות  עם

עם זאת יש להדגיש כי על אף היעדר היתרון לגודל כתוצאה ממהלך  התושבים.

איחוד שכזה, הרי שאין זו בהכרח הסיבה היחידה לאיחוד רשויות בכלל ולבחינה 

 העומדת על הפרק כעת.

 

 6הפרק על העומדות המקומיות הרשויות ארבע תיאור .3

 גיאוגרפיה .3.1

אביב יפו וחולון  -ים, תל-. בתלהאשר שלוש הרשויות האחרות גובלות ים היא היחידה, -בת

( עלתה הצעה 2006הן במחוז תל אביב ואילו ראשון לציון במחוז מרכז. בעבר )שנת 

להעביר את ראשון לציון למחוז תל אביב גם כן, אולם הצעה זו ירדה מהפרק מסיבות 

ים גובלת מצפון בקו -. בתחוף ים בתחום שיפוטןלכל שלוש האחרות  ,שונות. פרט לחולון

אביב יפו ומדרום בזה של ראשון לציון. עורק תחבורה משמעותי החוצה את  -וף של תלהח

אביב יפו בהרצליה ומגיע עד ראשון -, המתחיל עוד מצפון לתל20ארבע הרשויות הוא כביש 

ים המצויה כולה ממערב לכביש זה, כל יתר -. פרט לבת4לציון, שם הוא מתחבר עם כביש 

וממזרח לו )לחולון, שטח קטן ממערב לכביש, אשר עמד  הרשויות בעלות שטחים ממערב

 בעבר בבסיס מריבה בין הרשויות(. 

 דמוגרפיה-סוציו .3.2

 ברשויות התושבים במספר שינוי .3.2.1

מציג את תמונת המצב בכל הנוגע להיקפי האוכלוסייה בכל אחת  1תרשים 

היא השנה האחרונה בה קיים מידע בלמ"ס  2014מהרשויות בעשור האחרון )שנת 

 ודותיהן(.  א

                                            

 כלל הנתונים בסעיף זה לקוחים מהלמ"ס, אלא אם כן נכתב אחרת )כולל מספר תושבים ברשויות המקומיות(. 6
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 1   תרשים   

 

העירייה היחידה מבין  היאמהתרשים עולה כי בכל הנוגע להיקף אוכלוסייה בת ים 

שבה לא נצפה גידול אוכלוסייה בעשור האחרון ארבע הרשויות המקומיות בבחינה זו, 

 10%-של למעלה מ. ביתר העיריות האיתנות סביבה חל גידול 1.5%-ואף ירידה של כ

 14.7%-בראשון לציון וכ 10.7%-בחולון, כ 13%-)גידול של כ 2004-2014בין השנים 

  7בתל אביב יפו(.

 

 אקונומי-סוציו  מצב .3.2.2

סוציו באשכול  מדורגתאביב יפו -העיר תל, אקונומי המעודכן -מדד הסוציוה על פי

אם נסתכל על נתוני . 5ים וחולון באשכול -בת,  6, ראשון לציון באשכול 8אקונומי 

שלוש הרשויות האחרונות של אשכול אחד בכל בירידה  שנראיתהרי  2004שנת 

המשמעות היא כי היחידה שנותרה באותו אשכול.  היאיפו  באבי-אחת מהן. תל

נתוני הלמ"ס מייצגים נאמנה חוסן כלכלי של תושבי העיר הרי שתחת הנחה 

 אביב יפו שומרת על מעמדה. -ים מידרדרות בעוד תל-ראשון לציון, חולון ובתש

 

                                            

 שונה.מסמך זה מתבסס על נתוני למ"ס פומביים. נתוני רשות האוכלוסין עשויים להצביע על תמונה מעט  7
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  8סטטיסטים לאזורים חלוקה .3.2.3

השונים בארבע הרשויות.  האזורים הסטטיסטייםלהלן יוצגו טבלאות מסכמות של 

נתוני המדד הסוציו אקונומי והאוכלוסייה נלקחו מסקר פני החברה של הלמ"ס 

 2008.9לשנת 

 ים-בת

 5 4 3 2 1 סטטיסטיאזור 

 10 8 10 9 9  מדד סוציו אקונומי

 22,650 21,639 27,783 37,411 19,113 אוכלוסייה

 

 אביב יפו-תל

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 אזור סטטיסטי

 10 9 8 15 14 17 15 17 18 מדד סוציו אקונומי

 76,248 27,398 41,521 4,247 38,737 45,196 64,096 47,164 50,766 אוכלוסייה

 

 חולון

 6 5 4 3 2 1 אזור סטטיסטי

 ללא מדד סוציו אקונומי

 תושבים

11 12 12 9 10 

 41,236 21,558 37,637 38,926 35,870 אוכלוסייה

 

 ראשון לציון

 6 5 4 3 2 1 אזור סטטיסטי

 13 12 13 11 12 11 מדד סוציו אקונומי

 30,039 54,578 34,518 19,999 40,866 44,252 אוכלוסייה

 

לאזורים ים, חולון וראשון לציון בחלוקה -יפו, בת -אביב-המפה להלן מציגה את הרשויות תל

 ניתנו בהתאם לאשכולות סוציו דומים, כפי שמצוין במקרא. אזורהצבעים לכל  10.סטטיסטיים

                                            

סביר כי בחישובי הלמ"ס מוצגים רק תושבים אשר רשומים בנתוני העירייה ו/או מרשם האוכלוסין. בסעיף הבא יוצגו  8
 השלכות בכל הנוגע לעובדים הזרים.

כמקובל לגבי רשויות מקומיות. חישובי הלמ"ס  10-1ולא בין  20-1אקונומיים לרובעים הינם בין -סוציוהנתוני האשכולות  9
לאזורים סטטיסטיים בתוך הרובעים. אנו ביצענו עליהם עיבוד )ממוצע משוקלל בכדי לעלות מרמת האזורים לרמת  הינם

 רובע(.
 בהתאם לחלוקת הלמ"ס )בוצע איחוד אזורים סטטיסטיים(. 10
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 חדשים ועולים מגזר מאפייני לפי אוכלוסייה הרכב .3.2.4

-לפי מאפיינים שאינם רק חוזק סוציוהטבלה להלן מתארת את התושבים ברשויות 

 . אקונומי

 שם רשות
+ מסך 1990אחוז עולי 

 2014האוכלוסייה 
 2014תושבים ערבים 

 12.8% יפו-אביב -תל
 אלף 17.9-כ -4.2%

 תושבים

 - 16.8% חולון

 - 18.3% לציון ראשון

 - 33.5% ים בת

 

ים דרמטית גבוה מבכל הרשויות -מהנתונים עולה כי שיעור העולים החדשים בבת

ים -על אף הדמיון המסוים בין הרובעים הצפוניים של בתהאחרות. עוד עולה כי 

אביב יפו כפי שעלה בסעיף הקודם במפה, הרי שמדובר בהרכב -לדרומיים של תל

חדשים ממדינות ברה"מ לרוב עולים הם ים התושבים -בבת תושבים שונה מהותית.

כמו כן, רובעי דרום לשעבר, בעוד שביפו מדובר בתושבים ערבים בחלקם הגדול. 

מורכבים כיום מאוכלוסייה גדולה יחסית של מהגרי עבודה  ,פרט ליפו ,אביב יפו-תל

 ופליטים, אשר אינה באה לידי ביטוי בנתונים המספריים.

 

 המקומיות הרשויות ארבע התנהלות .3.3

 התנהלותה לפי תהרשו סיווג .3.3.1

-תלהרשויות הללו בכל הנוגע להתנהלות שוטפת.  4ניתן באופן בולט להפריד בין 

על כל  אביב יפו, ראשון לציון וחולון מוגדרות על פי חוק כרשויות איתנות

ים לעומת זאת אינה מוגדרת אפילו ברשימת הרשויות היציבות -המשתמע מכך. בת

 .2015פי שהגדיר משרד הפנים בשנת כ

 הרשות של פוליטי ניהול .3.3.2

בכל הרשויות נבחר בבחירות האחרונות אותו ראש עירייה. בחולון ראש העירייה 

אביב יפו מצוי ראש  -)מוטי ששון( מצוי במהלך הקדנציה החמישית שלו, בתל

ראש העירייה )דב  העירייה )רון חולדאי( במהלך הקדנציה הרביעית ובראשון לציון

השנייה שלו. יציבות פוליטית זו הינה מאפיין יחסי של צור( נמצא במהלך הקדנציה 

ים יחסית נהנתה -גם בת .במערכות הבחירות האחרונות מרבית הרשויות הגדולות

לקדנציה  2013מיציבות, כאשר ראש העירייה הקודם )שלמה לחיאני( נבחר בשנת 
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בפועל הוא אינו מכהן כראש עירייה.  2013השלישית שלו. עם זאת, מאז שנת 

, לו זו מר יוסי בכרזכה  2015בחודש ינואר בחירות לראשות העירייה שנתקיימו ב

, בית המשפט המחוזי 2016בחודש אפריל . נבחר הקדנציה הראשונה כראש רשות

ונקבע כי על משרד הפנים לקבוע מועד אביב ביטל את תוצאות הבחירות -בתל

 חדש לבחירות. 

 

  תקציבית התנהלות .3.3.3

פער בין ההוצאות להכנסות הרשות המקומית בשנת ה הואשוטף תקציבי  גירעון

מתאר את תמונת המצב בארבע הרשויות בין השנים  2פעילות מסוימת. תרשים 

2009-2014 . 

  2   תרשים   

 

באיזון תקציבי ואף כל הרשויות המקומיות הללו נמצאות י מהתרשים עולה כ

גירעון ים כפי שיוצג מיד(. -בעודף )כמובן שהתמונה אינה כה ורודה בנוגע לבת

 שוטף מתאר רק חלק מהתמונה בכל הנוגע להתנהלות כלכלית ברשות. 

של הרשות הגרעונות השוטפים שני מרכיבים נוספים הינם הגירעון המצטבר )סך 

מוסדות לרשות לבנקים והות בנקודת זמן מסוימת( ועומס המלוות )סך חוב

להלן מתאר את שני הנתונים הללו בארבע הרשויות  3פיננסיים אחרים(. תרשים 

 .2009-2014בין השנים 
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 3   תרשים

 

, ניכרת מגמת (למעט בראשון לציוןבשלוש מתוך הארבע ) עולה כימהתרשים 

לאורך השנים. נתון  ר עומס המלוותירידה הן בשיעור הגרעון המצטבר והן בשיעו

שכן הרשויות למעשה מקטינות את התחייבויותיהן  במידה מסוימת זה הינו חיובי

  ומבחינה פיננסית הן מצויות במצב טוב בהרבה מזה שהיו בו בעבר.

 

עקב בעיקר ים התאזנה בשנים האחרונות -על אף הנתונים לעיל, עיריית בת

אף ביקשה ממשרד הפנים  2016ובשנת  ,שותהמכירת נכסים ציבוריים שהיו בר

. זו גם הסיבה לבקשת העירייה לחלוקת ₪מיליון  80-אישור להלוואה בשווי כ

הכנסות משלוש הרשויות הגובלות בה, שכן לטענתה היא מצויה ב"גירעון מובנה", 

גם  .לשמור על רמת השירותים בהתאם לאילוצי התקציבדהיינו, חוסר יכולת 

 11מבקר המדינה התייחס בדוח שלו לנושא זה כפי שכתב:

לדעת משרד מבקר המדינה, פעולותיה של עירית בת ים לאיזון תקציבה השוטף "

בשנים האחרונות באמצעות השימוש השיטתי במכירת מקרקעין והמלווה לאיזון 

כתחליף למכירת המקרקעין כאמור, אינם פתרון אמתי  ₪ליוני ימ 69בסכום של 

למצב בו תחויב  ההידרדרותארוך טווח לבעיות התזרים שלה והם לא ימנעו את ו

 .בתכנית הבראה או התייעלות"

ים משלוש הרשויות האחרות בכל הנוגע -נתונים אלה בעצם מפרידים את בת

רמת השירותים המקומיים אותה היא , שכן בפועל למצב תקציבי שוטף

יבי, אשר כיום פשוט אינו נגלה באמצעות יצירת גירעון תקצ מספקת ממומנת 

נועד בכדי לייצר  לא. מכיוון שהגירעון שנוצר בנתונים התקציביים השוטפים לעין

הכנסות עתידיות )הקמת אזור תעשייה, פיתוח מע"ר וכו'(, הרי שבעתיד תידרש 

בין אם לבדה )העלאת ארנונה או הקטנת רמת שירותים(,  ,ים להתמודד איתו-בת

ובין אם  ויות המקומיות השכנות )חלוקת הכנסות או איחוד(בין אם בסיוע הרש

יש להדגיש כי  .בסיוע ממשלתי כחלק מתכנית הבראה, על כל המשתמע מכך

                                            

 .2013, "דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2013מבקר המדינה,  11
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רמת שירותים זו אינה על פי דרישות רגולטוריות כלשהן אלא החלטה של עיריית 

 ים.-בת

 

  הוצאות .3.3.4

שייבחן בתרשים  בסעיף זה נבחן את הוצאות הרשויות המקומיות. ההיבט הראשון

   12יהיה הוצאות הרשות המקומית. הנתון ינורמל כהוצאה לתושב. 4

 4   תרשים

 

מהתרשים עולה כי במהלך התקופה שנבחנה, למעט תל אביב יפו שבה גדלה 

משמעותי מהיתר(, באופן  )אך עומדת על סכום גבוה 1%-ההוצאה לתושב רק ב

עדיין, . 22%ובבת ים קצת פחות,  25% -ל בחולון וראשון לציון חל גידול של מעל

באופן לא מפתיע ההוצאה לתושב הולכת וקטנה ככל שהאשכול הסוציו אקונומי 

 של מזו 4%-בכ נמוכה לתושב הוצאה בעלת חולון דווקאיורד, אך באופן מפתיע 

ים הוצא בפועל -ניכר של ההוצאה לתושב בבת, חלק כמו כן יש לציין כי .ים-בת

מעבר לכך,  שמימן אותו, והוא למעשה גירעון. בר קיימאללא מקור תקציבי שוטף 

ים כיום מוציאה מעבר לסכום שהוגדר במענק האיזון כהוצאה נורמטיבית -בת

 13ים נמצאת מעליו.-עיריית בת ,שהוגדר ה"תקן"עבורה, כך שגם מבחינת 

א להלן יציג את תמונת המצב החציונית ברשויות 4תרשים , לצורך השוואה

 ( לארבע הרשויות הללו. 8-ו 6, 5 -אקונומית )סוציו-מקומיות דומות מבחינה סוציו

                                            

ון מציג תמונת מצב שונה מזה שהוצג בדוח שהוגש על ידי אלכס אלטר במהלך חודש מנתון זה נוכו הנחות בארנונה. הנת 12
לועדה. הסיבה לכך היא השימוש שבוצע בנתוני האוכלוסייה לפי הדוחות המבוקרים )נתוני רשות האוכלוסין( ולא  2016יוני 

 לפי נתוני הלמ"ס אשר שהועדה בחרה להשתמש בהם. 
ה ביצירת גירעון תקציבי גדול המכוסה באמצעות הלוואות או מכירת נכסים. יש עם זאת אם כי הגעה אליו כרוכה מדי שנ 13

 ים תהיה מעל לתקן ההוצאה שנקבע במענק האיזון.-לציין כי גם בהפחתת סכום הגירעון עיריית בת

1% 28% 26% 22% 
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 א4תרשים 

 

אף ביחס  משמעותית ההוצאה לנפש בתל אביב יפו גבוהה מתרשים זה עולה כי

אשר בהן  האחרות,שלוש הרשויות לרשויות באותו דירוג הסוציואקונומי, לעומת 

ההוצאה לתושב נמוכה באופן יחסי לחציון ההוצאה לתושב ברשויות באותו דירוג 

 (. 5ים בדירוג סוציואקונומי -ואילו חולון ובת 6סוציו אקונומי )ראשון לציון בדירוג 

 

: שירות עיקריים הוצאות הרשות המקומית ניתנות לחלוקה גסה לשלושה תחומי

( ומוניציפאליות ווחה )שתיהן הוצאות ממלכתיותהוצאה לחינוך, הוצאה לר

ג' מבוצע פילוח של 5-א'5והוצאות מוניציפאליות )כל יתר ההוצאות(. בתרשימים 

בשני התחומים ולנפש כל הוצאה שכזו )מנורמלת לתלמיד בהקשר לחינוך 

 האחרים(.

 'א5   תרשים
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 'ב 5  תרשים

 

 'ג 5 תרשים

 

 

 2009-2014ההוצאה על רווחה לתושב גדלה בין השנים מהתרשימים עולה כי 

בשיעור הגבוה ביותר בבת ים, אך שיעור ההוצאה המוניציפאלית לתושב לעומת 

ההוצאה על חינוך לתלמיד גדלה בשיעור  ים.-זאת גדל בשיעור הנמוך ביותר בבת

הגבוהה ביותר, ובת ים כיום היא יפו, שבה ההוצאה -הנמוך ביותר בתל אביב

לעומתה )למרות הגידול שחל( עדיין עומדת על ההוצאה הנמוכה ביותר לחינוך 

הפער המשמעותי ביותר מבחינה תקציבית בין ארבע הרשויות הוא לתלמיד. 

העולה על אביב זוכה לסכום -בהוצאה המוניציפאלית לתושב בה תושב בתל

   14ים וחולון.-ומת תושבי בתומעלה לע 2.5וכפי לעומת ראשון לציון  2פי 

 

ההיבט האחרון שייבחן בסעיף ההוצאות הוא הוצאות לפעולות לתושב אל מול  

-,א6הוצאות לשכר בפילוח לפי חינוך, רווחה והוצאות לפעולות אחרות תרשימים 

 לפי שלושת התחומים הללו.לנפש   ₪-מציגים את ההוצאות ב ,ג

                                            

ת, אשר העיריה אביב יפו בנוגע להוצאות מטרופוליניו-יש לציין כי בדיוני הועדה הוצגה לא אחת עמדתה של עיריית תל 14
נושאת בחובה, ושאינן בגדר "רמת שירותים" לתושביה או לעסקים בה, אלא לכלל תושבי המטרופולין הנהנים משירותים 

 אלו.
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 'א 6 תרשים

 

אביב יפו ובראשון לציון חל גידול יחסית -עולה כי בעוד בתל 'א6מתרשים 

הרי שבחולון דווקא היה בהתאמה(  50%-ו 40%-)במשמעותי בשכר החינוך 

ים נראה כי לא היה -. בבת(80%-)של למעלה מ גידול משמעותי בפעולות החינוך

 גידול משמעותי במי מהתחומים. 

 'ב 6 תרשים

 

בבת ים חל גידול בשיעור הנמוך מבין כל ארבע יה תרשים זה מציג תמונת מצב לפ

( בעוד הוצאות פעולות הרווחה 22%-הרשויות בהוצאות שכר רווחה לתושב )של כ

נתון זה מדגיש את ההיבט שהוצג לעיל,  (.49%-גדלו בשיעור הגבוה ביותר )בכ

ים מספקת שירותי רווחה )הוצאות על רווחה כאומד לשירותים( גבוהים -ולפיו בת

-ים וחולון באותו אשכול סוציו-, על אף העובדה שבתסית ליתר הרשויותיח

 .אקונומי
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 'ג 6 תרשים

 

ים גבוהות -בכל הנוגע להוצאות על פעולות כלליות, נראה כי הוצאות השכר בבת

יחסית לאלו של חולון ודומות לאלו של ראשון לציון. מהדוח שהוגש על ידי אלכס 

-ב ההוצאות בגין פנסיה המשמעותי בעיריית בתאלטר לועדה ניתן ללמוד כי מרכי

 15.ים לראשון לציון ולחולון-ים, מהווה הסבר סביר לפערים הללו בין בת

בת ים כמדיניות מוצהרת )כפי שבא לידי ביטוי באמירותיו של ראש העירייה ושל 

מנכ"ל העירייה( מקדמת תכניות פינוי בינוי על מנת לחדש את בתיה של תושביה. 

המתאר של בת ים המופקדת מדבר על גידול משמעותי של מספר  גם תכנית

. מדיניות של התחדשות עירונית מובנת מתוך ראיה של 2030משקי הבית לשנת 

התושבים, דהיינו החלפה של מבנים ישנים במנים חדשים. יחד עם זאת לאור 

או  1-4ערכי הקרקע של בת ים היחס בין יחידות דיור ישנות לחדשות עומד על 

פר תושבי בת ים משמעותית בשנים הקרובות ולכן ס. יחס זה יקפיץ את מ1-5

הגירעון הכלכלי רק יגדל בהנחה שהתנהלות העירייה תמשיך כך. מדיניות עירייה 

מוצהרת זו רק עלולה להעמיק את הגרעון של בת ים ואת העדר יכולתה לספק 

  נאותה תחת תקציב מאוזן.שירותים ברמה 

  

 הכנסות .3.3.5

 של רשות מקומית ניתנים להצגה על פי החלוקה הבאה: ההכנסהמקורות 

 

 

                                            

 הוצאות הפנסיה הן קשיחות, ובכל פעולה של התייעלות עתידית לא ניתן יהיה לצמצם בהן. 15
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ההפרדה הראשונית תהיה כאמור בין רשויות המקיימות עצמן בעיקר מהכנסות 

מציג את  8לעומת רשויות הנסמכות על תקצוב ממשלתי. תרשים   16עצמיות

 .2009-2014תמונת המצב בארבע הרשויות בין השנים 

 8   תרשים

 

                                            

ך ורווחה כמו גם תקצוב נוסף לפרויקטים משותפים לממשלה כל רשות מקומית זכאית לתקצוב ממשלתי בגין תשלומי חינו 16
 עם הרשות בתחומים אחרים.

סך מקורות  
ההכנסה 

בתקציב שוטף

הכנסה עצמית

ארנונה

ארנונה למגורים
ארנונה שלא 

למגורים

עסקים ממשלה

אחר

ממשלה

תקצוב מענקים
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מסך  עולה כי בכל העיריות חלה ירידה בשיעור ההכנסות העצמיות 8מתרשים 

נקודות  3-יפו )ירידה של כב אבי-. שיעור הירידה הנמוך מכולם היה בתלהתקציב

( שבה שיעור ההכנסות העצמיות עדיין עומד על השיעור הגבוה ביותר באופן אחוז

הגדולה ביותר  ( והירידה7%-יחסי, אחריה חולון וראשון לציון )עם ירידה של כ

שבה שיעור ההכנסות העצמיות הוא השיעור  ,(%9-חלה בבת ים )ירידה של כ

. רק חלק  בירותמסהכנסות עצמיות עם זאת,   17הנמוך ביותר באופן יחסי

 ארנונה ההכנסות תמהיל , מ"תמונת העצמאות הכלכלית" של רשות מקומית

, משמעותי יותרהסיפור ה אוה ארנונה למגורים מול ארנונה שלא למגורים -

 כפי שיוצג מיד.

 

 הכנסות הארנונה משקללות בתוכן שלושה פרמטרים:

 

 

 

מציגים את שלושת הפרמטרים הללו בארבע הרשויות נכון לשנת  'ג-'א9תרשימים 

2014.  

                                            

יש לציין כי ירידה בשיעור ההכנסות העצמיות מסך התקציב נובעת לאו דווקא מבעיות בהכנסות אלא לעתים עקב הגדלת  17

שסביר כי אלו היו הגורמים  תקצוב ממשלתי. בשנים אלו החלו רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה במערכת החינוך, כך
  לשינוי.

 

הכנסות  
ארנונה

שטח

שיעור  
גבייה

תעריף
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 א' 9 תרשים

 

 

 %9018-ת גבוה מבכל הרשויומהשוטף מהתרשים עולה כי שיעור הגבייה 

 יחסית.וההבדלים ביניהן הם מינוריים 

 1ב' 9 תרשים

 

 2ב' 9 תרשים

 

                                            

 וגבוהים מאחוז הגבייה הנורמטיבי הקבוע בנוסחת מענק האיזון לכל רשות מקומית.  18
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השטחים מצביעים על פערים מהותיים בכל הנוגע לשטחי ארנונה עסקית  נתוני

בנקים ועסקים גבוהים בהרבה מאלו  ינהנית משטח יפו-ל אביבתבין הרשויות. 

ים הנמצאת במחסור משמעותי לעומת יתר -של יתר הרשויות ובדגש על בת

 הרשויות בכל הנוגע לשטחים שכאלו.

 ג' 9 תרשים

 

 

יחסית עם תעריפים מנסה לפצות על היעדר שטחים עסקיים ים -נראה שבת

העובדה כי תעריפי הארנונה של יתר הרשויות במרבית הסיווגים. גבוהים משל 

אקונומי נמוך -ים גבוהים משל יתר הרשויות על אף שהיא באשכול סוציו-בת

על היעדרם של שטחים עסקיים, במידה מסוימת  מאפשרת לה מצד אחד לחפות 

אך מנגד עשויה להיות גם גורם המונע מעסקים להעדיף אותה על פני אחת 

  19משלוש הערים האחרות.

 

הארנונה כפי שהוצג לעיל, היחס בין הכנסות מארנונה למגורים בתוך תחום 

, על פי כלומר, ההוצאה לתושב -)הנחשבות כ"לא רווחיות" עבור רשות מקומית

תשלומי הארנונה( לבין הכנסות מארנונה לתושב מתהיה גבוהה מההכנסה  ,רוב

שלא למגורים משמעותי מאד. רשות מקומית חזקה תהיה כזו המסתמכת על 

להלן מציג את היחס בין הכנסות  10ונה שלא למגורים בהיקף גבוה. תרשים ארנ

הארנונה ממגורים לעומת הכנסות הארנונה שלא למגורים בארבע הרשויות 

 .2009-2014המקומיות בין השנים 

                                            

אם כי לרוב שיקול הארנונה לעסק הוא משני לעומת שיקולים אחרים ובדגש על קיומם של "מקבצי עסקים" )ובעיקר בכל  19
ים פנתה בשנים האחרונות למשרד הפנים לצורך אישור הפחתת -עיריית בתיש לציין כי האמור בתעשיות מתקדמות(. 

 תעריף ארנונה בכדי למשוך עסקים לתוכה.
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 10   תרשים

  

. ים-בת של בעיותיה את ביותר הטובה בצורה מתאר אולי זה תרשים

ים חלה עלייה בשיעור ההכנסות מארנונה שלא -שבבתמהתרשים עולה כי למרות 

היא למגורים בשיעור גידול הגבוה מכולם )ובתל אביב יפו אף חלה ירידה קלה(, 

עדיין עם שיעור ההכנסות מארנונה שלא למגורים הנמוך ביותר בפער 

עיריית חולון ועיריית  20.אביב יפו-משלוש האחרות ובוודאי שאל מול תל משמעותי

 יון דומות בהיבט זה.ראשון לצ

 

. סוגיה נושא הארנונה הממשלתיתההיבט האחרון שייבחן בסעיף ההכנסות הוא 

תה צריכה להיכנס בחישוב פרטני, שכן בסופו של דבר אין מדובר יזו לכאורה לא הי

חשוב בתקצוב ממשלתי אלא ברכישת שירותים עירוניים ככל עסק אחר. עם זאת, 

ים -היווה פן מרכזי בפנייתה של עיריית בת תתינושא הארנונה הממשללציין כי 

בוחן את היקף  11תרשים  אביב.-בכל הנוגע לחלוקת הכנסות אל מול עיריית תל

 21תשלומי הארנונה הממשלתית בארבע הרשויות:

                                            

ים לעומת הצמיחה ביתר שלוש הרשויות יכולה להסביר את הנתון -סביר להניח כי היעדר צמיחה בכמות התושבים בבת 20
 הזה.

יש לזכור כי תשלומי ארנונה ממשלתית אינם זהים לתשלומי ארנונה עסקית אחרת. רשויות מקומיות שהן ערי עולים  21
מהתשלום על פי התעריף הנהוג ברשות. במקרה הנוכחי מתוך ארבע הרשויות אף אחת אינה עיר  100%זכאיות לקבל 

כאשר הרשות המקומית, אשר בה מרבית הארנונה '(, 65עולים )למרות שחולון ובת ים הוגדרו כערי עולים עד שנת 
 אביב יפו. -הממשלתית הינה תל
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 11 תרשים

  

 (לנפש)מנורמלות  מהתרשים עולה כי לתל אביב יפו הכנסות ארנונה ממשלתית

ים עם ההכנסות -ביחס ליתר הרשויות המושוות ואילו בתגבוהות באופן משמעותי 

ועדה, דיוני הונושא זה עלה ודובר רבות בהנמוכות ביותר מארנונה ממשלתית. 

אביב יפו היו כי מעבר לפער -ים מהמדינה בהקשר לתל-כאשר טענותיה של בת

פיתוח אזורי מסוים מביאה לבהכנסות באופן ישיר, הרי שארנונה ממשלתית גם 

טענת עיריית ותני שירותים נוספים. נתון זה לא מכומת במסמך זה, אולם של נ

 .כסבירהים נראית -בת

 

 הרשות מפעילות רצון שביעות .3.4

נשתמש בהיעדרו של סל שירותים מוגדר או מדידת שירותים על ידי משרד הפנים, 

מבוססים על סקרי שביעות רצון שמקיים הלמ"ס מעת לעת הבנתונים חלקיים בלבד, 

 22ברשויות הגדולות בישראל.

 הוא נתוני שביעות רצון מרמת הניקיון ברשות: 12הנתון הראשון שמופיע בתרשים 

 

                                            

 .2013הוא לשנת  העדכניהנתון  22

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Indicators-life%2csustainability/Documents/Madadim_3_Sviva.pdf
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 12 תרשים

 

ים, לעומת ארבע הרשויות בהשוואה, רמת שביעות הרצון -מהתרשים עולה כי בבת

מהניקיון בסביבת המגורים הינה בשיעור הנמוך ביותר מבין הארבע. שיעור זה נמוך 

ים אינה הרשות הנמוכה ביותר במדד זה -מהממוצע הארצי באופן משמעותי, אך בת

וה ובני ברק נתון דומה לשלה(. פתח תקבעוד של)ירושלים נמוכה משמעותית ממנה, 

בראשון לציון שביעות הרצון מרמת הניקיון היא הגבוהה ביותר בישראל ואף גבוהה 

משמעותית משיעור הממוצע הארצי, ואילו בתל אביב יפו וחולון רמת שביעות הרצון 

 (. 50%מניקיון באזור המגורים נעה סביב הממוצע הארצי )מעל 

 

 :שביעות רצון מהפארקים והשטחים הירוקים ברשותמציג  13בתרשים  נתון נוסף המופיע

 13 תרשים

 

מהתרשים עולה כי בכל ארבע הרשויות שביעות הרצון מהפארקים והשטחים הירוקים 

באזור המגורים גבוהה מהממוצע הארצי, אך בדומה לרמת הניקיון גם כאן ראשון לציון 

ים -משמעותי מהממוצע הארצי( ובת ביותר )וגבוה באופן עם שיעור שביעות הרצון הגבוה

אופן יחסי )אך בניגוד לנושא התברואה, במקום גבוה יחסית עם השיעור הנמוך ביותר ב

 ומקדימה לא מעט רשויות מקומיות גדולות(.
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 23 :תרשים מסכם המציג את שביעות הרצון הכללית מאזור המגוריםהינו  14תרשים 

 

מהתרשים עולה כי בת ים היא הרשות היחידה מבין הארבע המוצגות בהשוואה שבה 

שביעות הרצון מאזור המגורים נמוכה מהממוצע הארצי. בראשון לציון שביעות הרצון 

עם זאת, יש לציין כי פרט  אחריה.נקודת אחוז הגבוהה ביותר ותל אביב יפו בהפרש של 

, כל הרשויות הגדולות 93%ורמת גן על  71%לירושלים הממוקמת בתחתית הרשימה עם 

אחוזי שביעות רצון. פערים שכאלו אינם יכולים להעיד על  80-89מרוכזות בטווח שבין 

בכל הנוגע  2012שוני מהותי ביניהן. עוד יש לציין כי בסקר קודם שערכה הלמ"ס בשנת 

ים הינם הכי פחות מרוצים -עות רצון כללית מפעילות העירייה, עלה כי תושבי בתלשבי

( בעוד שתושבי ראשון לציון הינם הכי מרוצים מבין תושבי הערים הגדולות בישראל 72%)

(93%.) 

)וגם מיתר  נפרדת משלוש הרשויות האחרות אביב יפו-כמעט בכל היבט שהוצג לעיל, תל

נראית כרשות שונה , כאשר במרבית ההיבטים גם ראשון לציון (8נומי הרשויות באשכול סוציו אקו

ים נפרדת מחולון הוא ההכנסות העסקיות, כאשר -. הפן המשמעותי ביותר בו בתים וחולון-מבת

ים וחולון -ים נמוכה באופן משמעותי מיתר שלוש הרשויות. בכל הנוגע להוצאה לתושב, בת-בת

ים עושה -נת באופן עצמאי את ההוצאה לתושב שלה, הרי שבתדומות זו לזו, אך בעוד חולון מממ

זאת באמצעות גירעון תקציבי. גירעון זה ממומן ממכירת קרקעות עירוניות ומהלוואות לאיזון, שני 

בכל הנוגע לשביעות רצון תושבים נראה ח מבקר המדינה. "צעדים, אשר בוקרו בחריפות בדו

ם הינם המרוצים ביותר מפעילות העירייה, כאשר כי דווקא תושבי ראשון לציון ברוב המקרי

 ים הכי פחות מרוצים מבין הארבע.-כמעט באופן גורף נראה כי תושבי בת

אביב יפו הינה מהרשויות החזקות ביותר בישראל בעוד ראשון לציון -לסיכום, נראה כי תל

ע להוצאות ים, נכון להיום בכל הנוג-וחולון הן רשויות חזקות המתנהלות באופן תקין. בת

   פעולות אלו ממומנות מיצירת גירעון.כאמור, לתושב נראית במצב טוב, אך 

  

                                            

 )מקור שונה משני הסקרים האחרים( 2013נתוני שנת  23

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SustainDevelopment/Indicators-life%2csustainability/Documents/Madadim_3_Diyur.pdf
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 ים-בת של איחודה חלופות 2 תיאור .4

 כללי .4.1

 באיחוד הרציונאל .4.1.1

בסעיפים הבאים. כפי  איחוד, שתתוארנהעל הפרק עומדות כיום שתי חלופות 

בסדר גודל בפרק המבוא, איחוד רשויות מקומיות, לרשויות מקומיות שהוצג 

טיעון היעילות הכלכלית שתיווצר כתוצאה רק על להישען  אינו יכול ,שכזה

היבטים אחרים. ניתן להצדיק איחוד שכזה במטרה  עליו להישען גם על -מהאיחוד 

ים -או במקרה הפרטני של בת  24,לייצר מטרופולין בעל יכולת תחרות בינ"ל

תחרות על משאבים  בהיעדרם של שטחים עסקיים, המונעים מהעיר יכולת

לאיחוד או שיתוף פעולה כמו כן,  .ומחסור בעתודות קרקע לפיתוח כלכליים

שיפור היכולת לקידום פרויקטים  ובדגש על יתרונות תכנוניים,  מוניציפאלי קיימים

  לאומיים במטרופולין )תחבורה ציבורית משופרת, התחדשות עירונית וכיוצ"ב(.

 

 עירוני רובע .4.1.2

חלופת האיחוד אינה בהכרח מבטלת את הנציגות המקומית של גם יש לציין כי 

בהתאם  ".עירוני רובעהרשות המאוחדת. זאת עקב קיומו של מונח הנקרא "

השר להכריז על אזור בתחום  )פרק שלישי: רובע עירוני( רשאי פקודת העיריותל

העירייה כרובע עירוני ולו ועד משלו. הוצאות מיוחדות לצרכי הרובע כפופות 

לאישור הממונה והמלצת המועצה אליה משתייך הרובע. כיסוי ההוצאות הנוספות 

. של הרובע יגיע ע"י גבייה מתושביו באמצעות העלאה של שיעור בארנונה הכללית

תאפשר  הביניים ובתחילת שנות העיר המאוחדת, , לפחות בשלבאפשרות זו

ים לבצע פעולות לשימור מאפייניה הייחודיים כאזור בתוך העיר המאוחדת. -לבת

ים כרובע בעיר המאוחדת והקמת -החיסרון שיכול להיות טמון בהכרזה על בת

ועד, הוא בעלויות נלוות והעמסת מורכבות על התנהלות פחות ריכוזית. ועד שכזה 

ים -כל מקרה לשמש לצורך שמירה על מידת עצמאות מסוימת של בתיוכל ב

  25.ומניעת אובדן הקהילתיות של תושבי הרשות, ככל שמתקיימת כיום

                                            

אודות שני האיחודים בקנדה בעשורים  ADALYAכפי שמתואר בהרחבה בדוח המלווה לעבודת הועדה של חברת   24
טורונטו ומונטריאול. מטרת איחודים אלו היתה לייצר ערים בעלות יכולת תחרות  -ונים סביב שתי ערי מחוז מרכזיותהאחר

בינ"ל אל מול מטרופולינים אחרים בצפון אמריקה. עם זאת, פן הכרחי באיחוד שכזה הוא ביזור סמכויות מהממשלה 
 למטרופולין שהוקם, צעד שבישראל מחייב תיקון חקיקה.

 רעות במהלך האיחוד עם מודיעין ונוה מונוסון במהלך האיחוד עם יהוד.-מכבים -בר הוכרזו בשתי ערים ועדים מקומייםבע 25
בתקנות המגדירות את פעילותו של הרובע מפורטים ההיבטים השונים של פעולתו לרבות הסמכות לגבות מיסים עירוניים, 

ון להיום, בשני המקרים הללו בפועל הרובע העירוני אינו מצליח ליישם נכיש להדגיש כי עם זאת, אופן התנהלות הועד וכו'. 
אין לחברי הרובע העירוני "שריון" למועצת הרשות את התקנות מסיבות שונות ואין הליכים של גביית מיסים למשל. כמו כן, 

 המקומית עצמה. 
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 מקורות המימון לאיחוד .4.1.3

ניתן באופן גס להגדיר שמונה מקורות מימון לאיחוד רשויות מקומיות, אשר עיריית 

ות לשמש כרשויות קולטות אביב יפו או עיריית ראשון לציון )שתי החלופ-תל

התרשים להלן באיחודים( יכולות לפעול בהם בכדי לממן את הסכום שהוצג לעיל: 

 אר את מקורות המימון הפוטנציאליים:מת

 

 

הכוונה לכך שעל מנת להעלות  -הרשות הקולטתהפחתת רמת ההוצאה על תושבי  +

ייה הקולטת את רמת ההוצאה על תושבי הרשות או הרשויות הנקלטות תפחית העיר

את רמת ההוצאה על תושביה. תחת מקור זה סך רמת ההוצאה העירונית למעשה 

ן כי פעולה שכזו )הפחתת הוצאה של תושבי הרשות משתנה. עם זאת, יש לציילא 

  26הקולטת והתכנסות לרמת הוצאה נמוכה יותר( לרוב לא צפוי שתתרחש.

 

הכוונה לכך שמקור המימון לתהליך האיחוד יהיה מקופת המדינה.  -תקציב המדינה +

אגף  אביב והן נציג-ים, הן עיריית תל-אביב יפו לבת-בדיונים שעסקו באיחוד בין תל

כי מקור זה ישמש כחלק מהוצאות האיחוד אולם התקציבים במשרד האוצר אישרו, 

א הוצגו שימושים לכספים נתן המימון ולימשך הזמן בו ילא הוגדר לא הוצגו סכומים, 

 אלו )למימון ה"שוטף" או למימון הוצאות חד פעמיות(. 

 

-ים, הצהיר גזבר עיריית תל-אביב יפו ובת-בכל הנוגע לתל -העלאת תעריפי ארנונה +

ים יזכו להפחתה בתעריפי הארנונה שלהם, בעקבות המעבר -תושבי בתאביב יפו כי 

העלאת תעריפים לכלל תושבי ועסקי מנגד, פעולה של אביב יפו. -לצו המיסים של תל

פעולה אשר יכולה לממן חלק ניכר מעלויות האיחוד. לאור אחוזי  אהעיר המאוחדת, הי

                                            

 "ממצאים מאיחוד הרשויות הגדוללמשל מחקרו של גיא נבון מבנק ישראל: " 26

http://boi.org.il/press/heb/080205/080205h.pdf
http://boi.org.il/press/heb/080205/080205h.pdf
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אביב יפו ולאור העובדה כי בחלק ניכר מהתעריפים העיר -הגבייה הגבוהים של תל

ופה נמצאת מתחת לתעריף של רשויות דומות, חלופה זו אינה בלתי סבירה. החל

 הפנים והאוצר. כמובן דורשת את אישור משרדי

 

על אף  -אי השוואת רמת השירותים לתושבי הרשות או הרשויות הנקלטות +

הבעייתיות המוסרית בפעולה שכזו, הרי שהשארת פערים מסוימים ברמת השירות 

)על אף שהוצהר במפורש על  הרשות הקולטתיכולה להיות צעד כלכלי שבו תנקוט 

יכולתו של משרד הפנים לפקח על עירייה בפני הועדה שלא כך יקרה(. ידי נציגי ה

. יש להדגיש עם זאת, כי מהלך שכזה מנוגד אפסית למעשההיא נושא זה נכון להיום 

אביב -לתפיסת עולמה של הועדה כמו גם של משרד הפנים, וסביר כי אם עיריית תל

ור שלילי. כמו כן, תמיכה יפו תצהיר עליו, הרי שהנושא יעמיד את חלופת האיחוד בא

  .של הועדה בהמלצה לאיחוד תחייב גם הקמת מערך לפיקוח על סוגייה זו

 

המקור אולי המסוכן ביותר, שכן  -העלאת רמת החוב העירונית למימון תקציב שוטף +

על מנת לממן תקציב לפעולות שוטפות בהווה העירייה "מחייבת" את הדורות הבאים 

)כולל פוטנציאל גם לחיוב ממשלתי( של תושביה ועסקיה בתשלום חובות, על פני 

 אספקת שירותים. 

 

ייעלות העיריה הקולטת יכולה כצעד מדיניות להגדיר תכנית להת -התייעלות עירונית +

תקציבית בהתנהלות העירייה, כמקור פיננסי לאיחוד. להערכתנו צעד זה אינו סביר 

אביב יפו או ראשון לציון היו מודעות ל"איים" של חוסר יעילות -שכן אם עיריות תל

בתקציביהן הרי שסביר שהיו מנסות לפעול כבר כיום לתיקונם בכדי לפנות מקורות 

ים. עם זאת, יכול להיות שדווקא פעולת האיחוד תציף מימון נוספים לפרויקטים עירוני

או בהתייעלות של המנגנון העירוני בעיר  על פני השטח את הצורך בהתייעלות שכזו

 .בת ים –הנקלטת 

 

-כפי שהוצג בפני הועדה, הן על ידי עיריית תל אביב -הפקת רווחים משימושי קרקע +

כננת המחוז, ניתן להניח כי בטווח אביב ובדגש על מת-יפו והן על ידי נציגי מחוז תל

יותר יעילים אביב יפו לייצר שימושי קרקע -הזמן הרחוק יחסית, תוכל עיריית תל

, שקיים קושי לייצרם כיום שעה שכל מרחב מצוי במרחב המשותףכלכלית מבחינה 

. הנחה נוספת היא כי חלק משימושי הקרקע היעילים הללו ברשות מקומית נפרדת

כלכלית עודפת לעירייה המאוחדת. עם זאת, אין בנמצא מידע נכון  ייצרו גם הכנסה
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, שימושי קרקע שניתן לייעלם, כמו גם ההכנסות שניתן להפיק מהםמעודכן בנוגע 

וההתפלגות בהכנסות בין התקציב השוטף לתב"ר. דיון שכזה בנוגע טווחי הזמן שלהם 

שון לציון למהלך האיחוד לראשון לציון לא התקיים בועדה וסביר כי התנגדותה של רא

המדיניות המוצהרת של עיריית בת ים לקדם תכניות  מונע גם דיון אפקטיבי שכזה.

פינוי בינוי, על מנת לחדש מבנים ישנים היא מדיניות שבסופו של דבר תעמיק את 

פתרונות. מדיניות מתכללת של עיריית תל אביב או של ראשון לייצר הגירעון מבלי 

א מצד אחד לשינוי המדיניות החד משמעית של עיריית בת ים וליצור לציון יכולה להבי

סדרי עדיפויות/ תכניות של אזורים על מנת לדאוג לפן הכלכלי במקביל לפן של 

 התושבים.השירות 

 

אביב, כמו כל רשות מקומית בישראל, -עיריית תל -אישורים חריגים לבנייה עסקית +

בה, שכן אלו מהווים מקור מימון עיקרי שואפת להגדלת השטחים העסקיים המניבים ש

לפעולותיה. תפקידו של הרגולטור הינו לייצר מערכת שימושי קרקע יעילה והוגנת, כך 

שרשות מקומית מסוימת לא תייצר לעצמה הכנסות קיצוניות לעומת רשות אחרת ובכך 

תפגום ביכולותיה של השנייה לייצר מקורות מימון ולספק שירותים לתושביה. כך 

אביב יפו כיום מתחרה למעשה על משאבים עסקיים אל מול רשויות -דוגמא, תלל

סמוכות לה, מתוך הנחה כי סך הביקוש לשטחים עסקיים במרחב הינו מוגבל, ולכן 

סביר כי בשלב הראשוני, עיריית  27במובנים מסוימים מדובר בתחרות "סכום אפס".

נית המתאר שלה, אולם אביב יפו לא תקבל הקלות בבנייה עסקית מעבר לתכ-תל

במידה ותהליך האיחוד יהיה יקר מהמתוכנן, הרי שעשויה לעלות על הפרק דרישה 

אביב יפו, עיריית ראשון לציון -בניגוד לעיריית תלאביב יפו. -שכזו מצד עיריית תל

נמצאת כיום בתנופת פיתוח עסקי גדולה )אולי הגדולה ביותר באזור המרכז(. לכן לא 

ים כיום, בכדי למקסם רווחים -תוכל להקצות לנושא זה בבת ברור כמה משאבים

 משימושי קרקע שכיום אינם מיועדים לעסקים.

 

 

 ים-לבת יפו אביב-תל בין האיחוד חלופת הצגת .4.2

 איחודה של כלכליות משמעויותל אומדנים .4.2.1

הכלכליות העשויות להתרחש כתוצאה מאיחוד  אומדנים למשמעויותסעיף זה יציג 

של תכנית עסקית לאיחוד בין שתי הרשויות, אינה  היעדרה הרשויות. יודגש כי

                                            

 מ"ר עסקי שמאויש בת"א לא יאויש בבני ברק לצורך הדוגמא. -כלומר 27
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 עלויותלהבין את המשמעות הכלכלית הנגזרת כתוצאה מהאיחוד ) עדהולומאפשרת 

 (., ולהשוות פתרון זה, בהיבט הכלכלי, למול החלופות האחרות(פעמיות וחדשוטפות 

. תכנית זו תיארה יפו אביב -לתהועדה הוצגה תכנית עסקית ראשונית ע"י עיריית בפני 

של עיריית תל  פעולתהשל האיחוד ואת  בקווים כלליים בלבד את המשמעויות הכלכליות

להביא לאיזון תקציבי ושיפור ברמת  אביב באמצעים של תוספת הכנסות וצמצום הוצאות

לטווח הארוך הנדרשים בין  ממשלתיים ים )ובשילוב בתקציבים-השירותים לתושבי בת

 . (היתר מהמדינה

 

 הסעיפים הראשונים יציגו את העלויות המשוערות כתוצאה מהאיחוד והאחרים את

 ההכנסות.

 

 המציג את רמת  בהיעדרו של סל שירותים מוגדר -פערים ברמת השירותיםהקטנת  +

 בכל רשות מקומית )ברמת תוצאה או תפוקה(, היכולת לבחון את רמת השירותים 

 השירות בכל רשות היא יחסית מוגבלת. בכל הנוגע לתשומות, כפי שהוצג בסעיפים 

 ים פר תושב באופן -אביב יפו מוציאה יותר מעיריית בת-הקודמים, עיריית תל

 כמות התושבים בעיר המאוחדת ישפיע הגידול הצפוי במשמעותי. אין סיבה להניח כי 

 לצורך השוואת רמת ליניארית על הגידול בהוצאה התקציבית. עם זאת, ברור כי 

 כתנאי הכרחי  עשויה להגדירהשירותים בין שתי הרשויות, צעד שהועדה 

 אביב יפו להשקיע מתקציבה ולהסתייע בתקציב -תידרש עיריית תל 28לאיחוד,

 ים ממומנת בחלקה -יש לזכור כי רמת ההוצאה הנוכחית של בת לצורך כך.מדינה 

 ( על ידי גירעון תקציבי. העירייה המאוחדת תידרש לנושא זה בשנה ₪מיליון  100-)כ

 29גם כן.

 

אביב יפו על -תחת הנחה של החלת צו הארנונה של עיריית תל -האחדת צו הארנונה +

הרי  אביב יפו בדיוני הועדה(-יריית תל)כפי שהצהיר גזבר ע ים-תושבי ועסקי בת

  30.₪ן מיליו 47-שהפער הכלכלי בהכנסות הרשויות יעמוד על כ

 

                                            

 אביב בדיוני הועדה כמטרה מוצהרת גם שלהם.-ושבעבר גם הוצג על ידי נציגי עיריית תל 28
 ים עשוי גם בהם להתגלות גירעון.-העירוניים של בתושוב יש להזכיר כי בהיעדר מידע בנוגע לתאגידים  29
 אביב יפו.-ים לתעריף הממוצע הנהוג בעיר תל-על פי הנחה של הגעת תושבי ועסקי בת 30
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רשות מקומית ישנם אזורי ארנונה שונים. לכן, אביב יפו, כבכל -עם זאת, בעיריית תל

ים, יוכל להתבצע תוך הגדרת מספר אזורים -גם החלה של צו הארנונה שלה על בת

 שהעלות תוכל לעמוד על סכום שונה מזה שהוצג לעיל.ים, כך -בבת

 

קיימות הוצאות שונות  -ים-אביב יפו לתושבי בת-מימון הטבות כלכליות בין תושבי תל +

ים. ואינן בצורה של שירותים עירוניים -שצפויות לעלות כתוצאה מקליטת תושבי בת

שבעתיד יינתנו אביב יפו כיום ו-אלא כהטבות כלכליות, אשר ניתנות רק לתושבי תל

ים בתחום העיר כיום -כמובן שגם להפך )הטבות לתושבי בת 31ים.-גם לתושבי בת

אשר בעתיד יינתנו גם לתושבי העיר המאוחדת( עשוי להתרחש אם כי במשמעות 

 כלכלית נמוכה יותר.

 

 40-של כההערכה בדוח המלווה הינה חיסכון  -הפחתת משרות ותקציבים כפולים +

כתוצאה ממהלך האיחוד. הערכה זו מתבססת  בתקציב השוטף מדי שנה ₪מיליון 

ברור על מספר רב של הנחות מוצא, וסביר כי המספר בפועל יהיה שונה. עם זאת, 

כתוצאה מביטול תקציבים כפולים ללא פגיעה ברמת מסוים כי ייווצר חיסכון כלכלי 

 השירותים לתושבי הרשות המאוחדת.

 

אביב יפו תוכל -עיריית תלמבחינה כלכלית,  -כתוצאה מהאיחוד יתכלכל סינרגיה +

להפיק תועלת כלכלית מתוספת השטח שתקבל לידיה, כאשר תייצר תהליכי תכנון 

-. הערכה זו הושמעה גם על ידי נציגי עיריית תלבהיבט הכלכלי מרחבי יעילים יותר

 יצר עודף הכנסות עלאביב יפו בדיונים וגם על ידי נציגי הממשלה. תכנון מתארי שי

אביב יפו -מקור מרכזי של עיריית תללשמש כ עשוי ים-פני אלו שיוצרת ממנו כיום בת

 מימון הוצאות האיחוד.ל

 

                                            

אביב יפו מאפשרת לתושביה חנייה חינם ברחבי העיר במהלך שעות היום וחניה מוזלת בחניונים. -עיריית תל -רק כדוגמא 31
 אביב יפו.-ית את הכנסות העירייה שכן הם יקבלו תנאים זהים לאלו של תושבי תלים תפח-קליטתם של תושבי בת



37 

גם סעיף של חלוקת הכנסות.  ,כאמור ,מנדט הועדה כולל -אי תשלום חלוקת הכנסות +

לכן אין זה נכון להסתכל על סוגיית האיחוד במובנים של איחוד או לא איחוד. לאור 

על  אי החלטה על איחוד עשויה לגרור המלצה ים-לי העגום של בתמצבה הכלכ

. לכן, בצד ההכנסות הכלכליות לאיחוד יש ים-אביב יפו לבת-חלוקת הכנסות מתל

ים )אשר היה מביא לפגיעה ברמת -אביב יפו לבת-קציב מתללכלול גם אי העברת ת

 אביב יפו לתושביה כתוצאה מהפחתת משאבים כלכליים(.-השירות של עיריית תל

 

סדר גודל שכזה, יחייב את הממשלה איחוד במהלך של ברור לכל ש -ממשלתיתקציב  +

 ₪יליון מ 40-לתקצב סכום כספי משמעותי. יש לזכור כי כבר כיום המדינה מממנת בכ

)על פי נוסחת מענק האיזון(, אם להשתנות ים, אשר צפוי -לשנה מענק איזון לבת

תקציב ממשלתי יהיה הכרחי הן בהיבט החד וכאשר יתרחש האיחוד. אין ספק כי 

, כפי פעמי של עלויות איחוד והן בהיבטים של תקצוב שוטף לפרק זמן מסוים

 שהתרחש באיחודים שבוצעו בעבר.

 

 

המאוחדת תידרש לצורך השוואת רמת השירותים והאחדת צווי הארנונה הרשות 

אביב יפו -)או להפחתת רמת השירות לתושבי תל בין הרשויות למקורות כלכליים

כנגד ים. -בכדי למממן את העלאתה לתושבי העיר המאוחדת המתגוררים בבת

. רוכות טווחתוספת עלויות זו, סביר כי לאיחוד יהיו גם תועלות כלכליות קצרות וא

המשמעותית מביניהן תהיה הסינרגיה הכלכלית כתוצאה מתכנון מתארי חדש לרשות 

 .נראה כי לפחות בטווח הקצר העלויות יהיו גבוהות מהתועלות המאוחדת.

 

 

 באיחוד פוטנציאליים יתרונות .4.2.2

קיים הגיון ברור ביצירת רצף עירוני אחד בכל הנוגע לתכנון  -ן אחיד לרצועת החוףתכנו +

החוף. מתכננת מחוז ת"א, אדר' נעמי אנג'ל הדגישה זאת כשכתבה בנייר עמדה  קו

במידה ויקודם תכנון אחוד לכל רצועת החוף, ניתן יהיה לפתח ביתר " 32לועדה:

קו חוף, במובן  "., ממנו יהנו כל תושבי המדינהקלות פארק מטרופוליני איכותי ומזמין

מבצעת בו תכנון ככל תכנון עירוני אחר, זה, אינו צריך להיות נכס של רשות מקומית ה

                                            

 כלל הציטוטים המופיעים לעיל, הינם חלק מהנושאים שעלו בפני הועדה ומצויים כנספחים פומביים לדוח זה. 32



38 

 33אלא נדרש להיות חלק מתפיסה רחבה יותר כדוגמת זו של תשתית לאומית.

העובדה כי במישור החוף המרכזי והדרומי קו החוף הינו באחריות מוניציפאלית של 

מאפשרת להן להשקיע ולפתח אותו.   34,רשויות מקומיות עצמאיות וחזקות לרוב

ים עשוי למנוע ממנה פיתוח כלכלי של קו החוף ובוודאי -ל בתהיעדר המשאבים ש

 שבהשוואה לזה של יתר הרשויות המתחרות עימה על משאב זה.

 

ייצוג פוליטי ברשות המקומית הינו מרכיב הכרחי, שאינו  אין חולק -חיסכון בעלויות +

יכול להימדד רק בעלויות כלכליות. עם זאת, כפי שגם הוצג בסעיף המבוא, עלויות 

קבועות עשויות להכביד על קופתה של רשות מקומית, ובוודאי כזו ללא עודף הכנסות 

וח המלווה ים, ולהביא לפגיעה ברמת השירותים המקומית. הד-עצמיות כגון בת

מצא כי )על בסיס נתוני כח אדם ושכר  ADALYAלעבודת הועדה שהוכן על ידי חברת 

בעיריית מביטולן של משרות  ₪מיליון  40-ניתן להגיע לחיסכון של כ( 2013לשנת 

ים )ביטולן של משרות ניהוליות ללא ביטולן של משרות שירות פרונטאלי -בת

ובדגש על מיחשוב, והפסקת השתתפות לתושבים(, ביטול פעולות שונות ברשות 

ים( בעלויות המועצה הדתית ובתאגידים העירוניים השונים, -הרשות המקומית )בת

 35אביב יפו.-שכן אלו יאוחדו עם אלו של תל

 

בפני הועדה, הן על ידי נציגי עיריית שהועלתה  תטענה משמעותי 36-קרקעערך עליית  +

ומחוז  האוצר שונים )אגף התקציבים במשרדנציגי ממשלה אביב יפו והן על ידי -תל

, אשר עברה מאז תחילת עבודת הועדה ת"א של משרד הפנים, כולל מתכננת המחוז

( היא כי תתקיים סינרגיה בכל הנוגע לתכנון המתארי בין לעבוד תחת משרד האוצר

שתי הרשויות. היטיב לתאר זאת האגף לתכנון אסטרטגי במינהל ההנדסה בעיריית 

תכנון מערך שימושי הקרקע יערך : "2014יפו במכתב לועדה מנובמבר  אביב-תל

מתוך ראיה כוללת ומושכלת של מרחב תכנון אחוד, שצריך לספק היצע מגוון. התכנון 

                                            

אחידה ומשותפת.  יש להדגיש כי תכנון רצועת החוף מוחסדרת בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות מתוך ראייה תכנונית 33
ניתן לטעון לכן כי ההשפעה של הרשות המקומית היא קצב הפיתוח בפועל של תכניות אלו וזאת בהתאם לחוזקה של 

 הרשות.
ים הינה העיר היחידה -אביב, מרכז ודרום, אשר קו חוף נמצא תחת אחריותן, בת-למעשה, מבין הערים במחוזות תל 34

 בעלת מענק איזון. 
לחישובים מופיע בדוח המלווה. החישוב אינו לוקח בחשבון מצד אחד היבטים של סינרגיה בפעילות שתי פירוט מלא  35

הרשויות )אשר יגדילו את היקף החיסכון(, אך מצד שני אינו לוקח בחשבון עלויות נוספות, שמקורן בשיפור סטנדרט השירות 
 אופן משמעותי.אביב יפו, הגבוה ב-ים והבאתו לזה של עיריית תל-של עיריית בת

כותרת סעיף זה עשויה ברוח הימים הנוכחיים של מחיר נדל"ן גואה להיראות כשלילית. יש להבהיר כי עליית מחירי נדל"ן  36
)מעבר לשיעור העלייה הכלל ארצי, עשויה לרמז גם על עודפי ביקוש למגורים במרחב מסוים, אשר יכולים לנבוע בין היתר 

ואכן, בספרות המקצועית, עליית מחירי נדל"ן מתואמת עם שביעות רצון מפעילות הרשות גם מפעילות הרשות המקומית. 
 המקומית בעיני התושבים. ראה למשל:

Epple, D., & Zelenitz, A. (1981). The implications of competition among jurisdictions: does Tiebout need 
politics?. The Journal of Political Economy, 1197-1217. 
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יפו בתחומי: המלונאות והתיירות; -יציע לפתח בבת ים היצע משלים להיצע בת"א

האיחוד עשוי  -חוז ת"אמתכננת מגם  כפי שמציינת .תעסוקה; דיור בר השגה ועוד"

 .פרוייקטי פינוי בינוישל ים, ובכך יקל על קיומם -לעליית מחירי הקרקע בבתלהביא 

מעבר להיבט של עליית ערך קרקע עקב תכנון ריכוזי יעיל יותר, יש לציין כי המוניטין 

ים ואולי -אביב יפו עשוי להביא גם הוא לשיפור מעמדם של תושבי בת-של העיר תל

 לעליית ערך מחירי הקרקע בעיר המאוחדת.בכך גם 

 

במרכז הארץ, גדולה בסופו של דבר, מדובר בתושבים של עיר  -ים"-"אופק כלכלי לבת +

בין אם  .ברמה תואמת לרשויות הסמוכות אליה במרחביכולה לספק שירותים שאינה 

נציגי  ים, כפי שטוענעקב היעדרם של שטחים עסקיים מסיבות אובייקטיביותזאת 

ים כמו גם הממונה על המחוז, ובין אם כתוצאה מהחלטות ניהוליות לא -יית בתעיר

בשנות "ים )כפי שלמשל טוען ראש עיריית ראשון לציון באומרו: -נכונות של עיריית בת

ראשון נעתרה לתת שטחים לבת ים כדי שיהיה לבת ים אזור תעסוקה והם  70-ה

חולק על כך כי אם קיימת רשות אין  "(.יחידות דיור 7000השתמשו בשטח לבניית 

אביב -מקומית בישראל, אשר יכולה לבצע מהלך שכזה של איחוד הרי היא עיריית תל

ים -יפו. היכולת להעביר הכנסות פנים רשותית ולהשביח את מצבם של תושבי בת

 אביב יפו תיקח על עצמה משימה זו.-תהיה כנראה גבוהה יחסית במידה ועיריית תל

 

בעיה באיחודי רשויות הינה לרוב היעדר אינטרס משותף של מי ה -איחוד מרצון +

מהרשויות. הרשות המוגדרת כ"נקלטת" באופן מובנה אינה תומכת באיחוד שכן זה 

מכרזים שתי הרשויות )הנהלת  לשדרג הפוליטי וה לש לתום כהונתובפועל מביא 

לרוב אינו מחודשים לתפקידים ברשות המאוחדת(, הדרג הפוליטי ברשות ה"קולטת" 

במקרה  37רואה אינטרס בקליטת תושבים חדשים שאינם בסיס ההצבעה הטבעי שלו.

אביב -. עיריית תלהנוכחי קיימת תמיכה גורפת באיחוד מצד הרשות ה"קולטת"

ים, רואה במהלך זה כפי -יפו, המודעת לכל בעיותיה וגרעונותיה של עיריית בת

וליטיים ומוניציפאליים". העובדה כי שהגדיר ראש העירייה "התעלות מעל לעניינים פ

בתל אביב הנהלת העירייה תומכת בפומבי במהלך, תקשה בעתיד על מועצת העירייה 

למהלך,  מתנגדתים -לשנות את מדיניותה התומכת באיחוד. העובדה כי עיריית בת יפו

                                            

חריג למצב זה יהיה אם הרשות הנקלטת מביאה עמה נכסים כלכליים כלשהם כדוגמת תושבים מרקע סוציו אקונומי חזק  37
 .)למשל האיחוד בין יהוד לנווה מונוסון( או נכסים כלכליים בדמות הכנסות ארנונה
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כפי שצוין לעיל, היא מובנת, אך על פניו נראית כפחות משמעותית לעומת התמיכה 

  38.יפו-אביב תלשל 

 

 איחודל חסרונות .4.2.3

כפי שהוצג  ,בהכרח, כמו גם הניסיון הבינ"ל, אינם תומכים התיאוריה -עברניסיון  +

לא צפוי להתקיים יתרון  ההערכה היא כי. לכן לכן ב"איחודי ענק" שכאלו ,קודם

הצעות לאיחודים גדולים )ועדיין קטנים מהמדובר במקרה . לגודל באיחוד זה משמעותי

כאשר גם האיחודים שבוצעו בעבר בישראל היו קטנים  ,צלחו בסופו של דבר זה(, לא

 הרבה יותר.

 

צעד שכזה של איחוד רשויות, מחייב צבר של פעולות טכניות, אשר  -מורכבות טכנית +

העובדה כי מדובר בהיעדר שיתוף פעולה מלא בין שני הצדדים הופך למורכב ביותר. 

תים גם בזמן תהליך האיחוד(, מייצר בשתי ערי ענק )המחויבות לספק שירו

 מורכבות, אשר להערכתנו טרם חוותה רשות מקומית בישראל.

 

-כפי שהוצג בפני הועדה לא אחת, עיריית תל -אביב יפו-סיכון חוסנה של העיר תל +

אביב יפו כיום נמצאת במצב כלכלי וניהולי מצוין, אך בעבר לא היה המצב כך. ראש 

אביב יפו הגיעה לאיזון תקציבי -עיריית תלהעירייה מר רון חולדאי אמר בעצמו כי: "

 בעקבות מאמץ גדול ומתמשך, שכלל גם קיצוצים בשירותים הניתנים לתושבים.

למעשה עד היום עיריית ת"א מתמודדת עם חובות עבר עצומים ונדרשת לבצע צעדי 

אין יכולת להבטיח כי  התייעלות ולקצץ בתקציב העירייה השוטף על מנת לאזנו".

אביב יפו לא תחווה תקופות כלכליות פחות טובות, ובמצב שכזה, -בעתיד עיריית תל

אביב יפו עשויה להיות מאד -ם על תלי-ים ותושבי העיר בת-הישענותה של עיריית בת

אביב יפו יכולה לדאוג לכל בעיותיה -הנחת המוצא כאילו עיריית תלבעייתית. 

ים, ובראשן היעדרם של שטחים עסקיים, באמצעות יצירת -האובייקטיביות של בת

והיא מחייבת הצגת "יש מאין" של הכנסות כלכליות חדשות אינה ברורה מאליו 

סיכון גדול העומד למעשה בפני משרד הפנים אביב יפו. -עיריית תלתכניות עסקיות של 

 .אביב יפו-בתהליך זה, הוא סיכון בפגיעה בחוסן הכלכלי של עיריית תל

 

                                            

כיום, מר יוסי בכר, את נכונותו לקבל את הצעת  ים המכהן-אישר ראש עיריית בת 30/06/2016בדיון הועדה בתאריך  38
אביב יפו למודל האיחוד. אישור זה להבנתנו מהווה -אביב יפו ולשבת במשותף לבחון את הצעת עיריית תל-מנכ"ל עיריית תל

 ים. יש עוד לציין את תמיכתו של ראש העירייה הקודם של העיר )אשר כזכור גם נבחר-שינוי עמדה מסוים של עיריית בת
 ( מר שלמה לחיאני באיחוד זה.2013בבחירות בשנת 
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בוד ים הוא אי-תושבי בתהסיכון הגדול העומד בפני  -היעדר רגולציה על רמת שירותים +

ויין כי בפני הועדה עם זאת יצתחושת הקהילתיות והזהות העירונית הייחודית שלהם. 

הופיעו גם תושבים אשר הביעו את רצונם להיות מאוחדים עם תל אביב, כך שתחושת 

עם תחושה אחידה של כל התושבים. בהכרח הקהילתיות והזהות העירונית אינה 

זאת, סביר כי קיים איזון מסוים בין אובדן זה לאיכות שירותים עדיפה, אשר הם 

החשש ים הסמוכות אליהם מקבלים כפי שהוצג לעיל(. מעוניינים לקבל )ותושבי הער

ים לאחר האיחוד לא יזכו לקבל את -העומד בפני הועדה הוא למצב בו תושבי בת

ובכך יהפכו ל"חצר האחורית של  אביב יפו-רמת השירותים לה זוכים תושבי תל

משרד הפנים נכון להיום אינו מייצר השוואה ממלכתית של רמת . תל אביב" לדבריהם

השירותים המוניציפאליים בין הרשויות המקומיות. לכן, יקשה על המשרד לייצר 

 מערכת שתשווה את רמת השירותים בין שתי הערים אחרי האיחוד.

 

לגודל. עם זאת,  משמעותייתרון  לייצר , בהכרח, צפויאיחוד רשויות ענק אינו  כאמור

ובהיעדר פוטנציאל  ים בהיעדרן של הכנסות עסקיות-מצבה הייחודי של עיריית בת

, , מחייב חשיבה על פתרון זה של איחודנראה לעין להקמת מתחמים עסקיים מניבים

אם קיימת עיר כי  . נראהלגודל משמעותיגם בהיעדר הרציונאל של השגת יתרון 

הרי היא  של איחוד שתי רשויות ענק ר שכזהאתג התמודד עםבישראל היכולה ל

בשני  ות, אשר הושגוה הפיננסייתווזאת בעיקר עקב יכול ,אביב יפו-תלעיריית 

תומכת במהלך באופן גורף,  יפו אביב-. העובדה כי עיריית תלהעשורים האחרונים

הינה הגורם המאפשר למהלך שכזה להיבחן באופן רציני. יתרון משמעותי למהלך 

אביב יפו להפיק רווחים כלכליים -סינרגיה כלכלית אשר תאפשר לעיריית תלביצירת 

 מקורהיקף ו נכון להיום,ים. -כתוצאה מניצול אופטימלי של שטחים עסקיים בבת

יודגש  .הועדה בפני הוצג ולא ברור אינו יפואביב -תל עיריית מצד זה לתהליך המימון

על אופן ביצוע התהליך ומעקב במקביל בקרה מתמדת כי בחירה בחלופה זו תחייב 

 ים כחלק מהעיר המאוחדת.-אחר רמת השירותים המסופקת במהלכו לתושבי בת

יש לציין כי ככל שתמליץ הוועדה על חלופה זו יהיה עליה  להידרש למועד האופטימלי 

, וכן להתייחס לסוגיית וזאת מבלי להתעלם במועדי הבחירות של  הרשויות לאיחוד

 .ים בתקופת הביניים-עיריית בתמצבה הפיננסי של 
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 ים-בתו חולון לציון, ראשון בין ה"משולש" האיחוד חלופת הצגת .4.3

 -כללי .4.3.1

ים. חלופות -כפי שהוצג לעיל, היו ועדות בעבר, אשר דנו במצבה של עיריית בת

ים, חולון ואזור )הצעת משרד רה"מ -שונות הועלו, כולל חלופות של איחוד בין בת

חלופה של איחוד (, חלוקת הכנסות )ועדת רזין( ועוד. עם זאת, 2003בשנת 

הגורם התומך בהצעה זו ושהעלה אותה על  משולש מעולם לא עלתה על הפרק.

 כחלופה לחלוקת הכנסות. ים, -הפרק היתה עיריית בת

 

 39זה איחודל הצעהל שוניםה גורמיםה עמדות .4.3.2

שהוצג בדוח הייעוץ לועדת החקירה לבחינת האיחוד בין  כפי -גורמים ממשלתיים +

וחסרונות.  ים עם רשויות אחרות קיימים יתרונות-ים, לאיחודה של בת-אביב לבת-תל

ים מציגה כלפי חוץ תפקוד תקין יחסית בתחומים שונים -מחד, נראה כי כיום עיריית בת

ובדגש על חינוך )בה התוצאות טובות בעיני גורמי המקצוע ממשרד החינוך( ורווחה. 

ים ייחודיות שעלולה להעלם במידה וזו -בנוסף, משיחות שקיימנו קיים החשש כי לבת

זאת, הועלו בחלק מהמקרים )חינוך ותחבורה למשל( תבלע ברשות אחרת. עם 

יפו עשוי לשפר את יציבותה של המערכת  -ים לתל אביב-עמדות כי איחוד בין בת

. בפגישות אלו ים בתוכה-את בתתכיל יפו  -כאשר יכולתה הטובה יחסית של תל אביב

אינן חלופות שונות לאיחוד עם ראשון לציון או חולון הובהר כי אלו  הוצגוכאשר 

 ים.-מסוגלות כיום להערכת גורמי המקצוע לקלוט בצורה טובה את בת

-ים ותל-עיריית ראשון לציון לא התנגדה לאיחודה של בת -ים-העיריות הגובלות בבת +

התנגדה באופן נחרץ לנושא חלוקת ההכנסות. , אך אביב בכתב התשובה שלה לועדה

מדה שונה במקצת בנוגע עיריית חולון עם זאת, הציגה במסמך הפנייה לועדה ע

אם תיבחן, על אף התנגדות עיריית חולון, לסוגיית האיחוד, כאשר טענה כי: "

ים, אזי לשיטת עיריית חולון, יש לבחון אגב -האפשרות לחלוקת הכנסות בין חולון לבת

ים בין כמה רשויות גובלות -כך גם את האפשרות לחלק את כל שטחה של עיריית בת

כלומר, עיריית חולון סבורה כי  אביב(".-ים לתל-רק איחוד בין בתוחולון בכללן )ולא 

ים בין הרשויות הגובלות בה הינה חלופה שיש לבחון -חלופת פירוקה של עיריית בת

גם עיריית חולון סבורה כי , כמו כןאותה לפחות על פני חלופת חלוקת הכנסות. 

רה חלופת האיחוד יפו כנראה עדיפה, כאשר בכל מק-יחוד עם תל אביבחלופת הא

  .המשולש לא עמדה על הפרק מבחינת הרשות

                                            

ים. עם זאת, בחלק מהמקרים עלו לדיון סוגיות של -אביב יפו לבת-הגורמים הממשלתיים התייחסו ברובם לאיחוד בין תל 39
 ים עם ראשון לציון או חולון )אך לא ביחד(.-איחוד של בת
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לא בדוחות של ועדות עבר,  ,חלופת האיחוד המשולש לא עלתה על הפרק באופן קונקרטי

לא בדיונים עם משרדי ממשלה כרגע, ונראה כי היא נתפסת בעיני גורמי המקצוע כחלופה 

 ניתנת ליישום.לא רלוונטית, בעלת סיכויים נמוכים להצלחה אשר איננה 

 

 

 האיחוד לתוצאות מוערכים חישובים .4.3.3

המונח "התייעלות" גוזר בתוכו מספר רב של היבטים, אשר נותחו  -התייעלות +

ים שהוגש לועדה במהלך שנת -אביב יפו לבת-בהרחבה בדוח המלווה לאיחוד בין תל

. בקצרה, הכוונה להפחתת הוצאות בגין שכר לבכירים מרמת מנהלי אגפים 2015

לה, אשר תקניהם צפויים להתבטל כתוצאה מהאיחוד ומהפתחה מסוימת ומע

עם זאת, משום שמדובר בעיריות יחסית גדולות, הרי בהוצאות הקבועות של הרשות. 

 שכאחוז מהתקציב נראה כי אין מדובר בהיקף משמעותי.

 

שהוצג גם לגבי החלופה הקודמת, קיימים כפי  -לתושבמחושבות הכנסה והוצאה  +

מת ההוצאה לתושב בין ראשון לציון לשתי הרשויות האחרות, אשר יצטרכו פערים בר

תכנית אסטרטגית פרטנית לאיחוד מצד  בהיעדרה של להיות מכוסים ממקור כלשהו. 

חיוביות או  כלכליות, אין בפועל ביכולתנו כיום להעריך משמעויות 40הרשות הקולטת

 המשולש. שליליות, כתוצאה מהאיחוד

יון כרשות הקולטת, תידרש להשקיע מתקציבה סכומים גבוהים יחסית עיריית ראשון לצ

 תקציב. ולהימנע מגירעון בכדי להביא לרמת שירותים זהה לכל תושבי הרשות המאוחדת

 בדמות ממשלתי תקצוב וביניהם, כפי שהוצגו לעיל מקורות ממספר מכוסה להיות יכול זה

ובעתיד אולי גם מיצירת סינרגיה כלכלית מתכנון  ארנונה תעריפי הגדלת, מוגדל איזון מענק

היעדר רצון ראשוני של עיריית ראשון לציון להיכנס למהלך זה, מעיבה מרחבי יעיל יותר. 

 על יכולתו לקרום עור וגידים.

 

 המשולש לאיחוד יתרונות .4.3.4

-נכון להיום, ראשון לציון מהווה מדרום לתל -אביב יפו-יצירת מטרופולין משני לתל +

אביב יפו את המטרופולין הגדול בישראל בכל הנוגע לכח קנייה של תושבים, מרכזים 

מסחריים וכמות תושבים. תכניות הבנייה העתידיות שלה בחלקה המערבי אמורות 

                                            

ציון אינה מציעה את האיחוד מרצונה ועל כן סביר שלא תנקוט ובניגוד למצב מול עיריית תל אביב, במקרה זה ראשון ל 40
 מיוזמתה במהלך שכזה של הצגת תכנית אסטרטגית לאיחוד המשולש.
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 ים וחולון לעיר ייצרו את הרשות השנייה-אף לקדם את מצבה בעתיד. הוספתן של בת

מטרופולין מתחרה לזה בפועל  יקימובגודלה בישראל מבחינת כמות תושבים, ובכך 

ככל תחרות  ,אביב יפו עשויה-"תחרות" מטרופולינית שכזו לתל אביב יפו.-של תל

לחייב את שתי הערים להשתפר באופן מתמיד בכדי להתחרות על תושבים  ,שהיא

 ועסקים.

 

 

 המשולש לאיחוד חסרונות .4.3.5

כפי שהוצג לעיל, איחוד רשויות ככלל הוא פעולה, אשר  -טלת בספקיכולת הצלחה מו +

יעילותה באופן גורף מוטלת בספק. איחוד בין שתי רשויות ענק נחשב בספרות 

איחוד של שלוש רשויות ענק, אשר אף כלכלית.  מוצדקהמקצועית כצעד לא בהכרח 

לכל אביב יפו -אחת מהן אינה עיר המטרופולין הראשית במרחב )שהיא תל

ת(, נראית כצעד מורכב מאין כמוהו, וזאת מעבר להיעדר ההצדקה בגין הדעו

 השגת יתרון לגודל.

 

שיתוף פעולה מלא מצד כל הרשויות הינו גורם מרכזי  -היעדר שיתוף פעולה לתהליך +

בתהליך של איחוד מוצלח. עם זאת, לרוב לרשות הנקלטת אין אינטרס לבצע מהלך 

ית טובת התושבים כמו לרוב בגלל היבטים פוליטיים שכזה, לאו דווקא בגלל ראי

פרסונליים של פרנסי הרשות. במקרה הנוכחי, אנו חוזים ב"מודל הפוך" למעשה, בו 

ים תומכת בבחינת התהליך ואילו עיריית ראשון לציון )הרשות הקולטת -עיריית בת

ים על מהלך . מצב זה יערים קשיים אדירהמרכזית( ועיריית חולון אינן מעוניינות בו

 האיחוד.

 

ראשון לציון וחולון הן רשויות חזקות ונטולות מענק איזון. עם זאת, אנו חוזים  -מימון +

אקונומי של הלמ"ס ובאתגרים כלכליים הצפויים להן -דווקא בירידתן באשכול הסוציו

. ושל מתחם צריפין בשנים הקרובות ובדגש על תנופת הפיתוח של מערב ראשון לציון

אביב יפו, לשתי הרשויות אין יכולת מעשית לממן השוואה של -יריית תלבניגוד לע

 ים לזו של ראשון לציון או אף של חולון.-רמת השירותים של בת

 

אין למעשה, בסדרי גודל אלו של רשויות ענק יתרון  -הכללה מיותרת של חולון בתהליך +

ה העומדת בהכללתה של רשות מקומית נוספת בתהליך. כפי שהוצג בהרחבה, הסיב

ים, אינה מהרצון להביא ליתרון לגודל בהתנהלות העיר -על הפרק לאיחודה של בת
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אלא כתוצאה מהיעדר נכסים עסקיים קיימים ופוטנציאל עתידי, אשר יוכלו להביא 

ים עם אחת -למקור מימון לפעולות הרשות. סביר, לאור זאת, לבחון איחוד של בת

הכללתה של ות שונות של פירוק העיר. משלוש הרשויות הסובבות אותה או חלופ

, ופוליטית חולון בתהליך האיחוד עם ראשון לציון נראית כחסרת סבירות מקצועית

 וכמערימה קשיים על התהליך ללא תרומה כלשהי להצלחת האיחוד.

 

ים עם כל רשות מקומית אחרת -איחוד של רשות גדולה המאכלסת מספר תושבים רב כמו בת

ים, כמו גם -. גודלה של בתולא נתמך להבנתנו בתיאוריות ובמחקרים אמפירייםאינו טריוויאלי 

בעיותיה הכלכליות, אשר חייבו אותה בשנים האחרונות ליטול הלוואות ולחלופין למכור נכסים 

חלופת האיחוד ציבוריים, מהווה תמרור אזהרה בנוגע לאיחודה עם רשות מקומית אחרת. נראה כי 

הכללתה של רשות  פרמטר כמעט מחלופת האיחוד של שתי רשויות בלבד.המשולש נחותה בכל 

. למורכב יותר אותוהופכת שלישית )חולון או ראשון לציון( אינה נראית כתורמת לאיחוד אלא רק 

אביב יפו, -יתרה מכך, כל איחוד בין מי משתי הרשויות הללו נראה כחלופה נחותה מאיחוד עם תל

אביב יפו תומכת במהלך איחוד בינה ובין -כשנראה כי עיריית תל ובוודאי עוד תחת המצב בשטח

 ים, בניגוד לראשון לציון וחולון שמתנגדות. -בת

 

 

 האיחוד חלופות שתי סיכום .4.4

ככלל, איחוד רשויות ענק כדוגמת ארבע הרשויות העומדות על הפרק אינו צעד האמור להביא 

ים אינו -סיבה להצעת האיחוד של בתהלגודל.  משמעותיליעילות כלכלית עקב יתרון  בהכרח

ים בכדי לספק שירותים -נובע מרצון ליתרון לגודל אלא מהיעדר מקורות מימון לעיריית בת

הסובבות עם הרשויות ים "תתחלק" בהכנסות -. לכן, הצפי הוא שבתלתושביהברמה המצופה 

  41אותה כחלק מהאיחוד.

 

אביב -ים, איחוד עם תל-לאיחודה של בת מבין האפשרויותמהניתוחים שהוצגו לעיל, נראה כי 

העירייה  בתקציב סכומים ניכרים תהסט. חלופה זו תצריך יפו הינה החלופה הסבירה יותר

 אביב יפו תומכת במהלך-העובדה כי עיריית תלוככלל, נראה כי מדובר במהלך מאתגר. עם זאת, 

ים -של בתאיחוד משולש   יחד עם חוסנה הפיננסי הנוכחי, מייצרים היתכנות למהלך האיחוד.

)כל חלופת  עם ראשון לציון וחולון נראה כנחות לעומת כל אחת מהחלופות האחרות לאיחוד

                                            

אביב(, אך -ים מעוניינת באיחוד רשויות )בהקשר לתל-ים כי גם בת-יש לציין כי בישיבת הועדה הבהיר מנכ"ל עיריית בת 41
. במובן זה, איחוד רשויות מקומיות לצורך חלוקה תקציבית הוא מהלך קיצוני יחסית במובן של "איחוד בכיס" ולא איחוד כולל

 על הרצף שלחלוקת משאבים בין רשויות כאשר בקצהו השני נמצאת חלוקת הכנסות )אשר תוצג בהמשך הסקירה(. 
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אשר  וזאת בעיקר עקב הכללתה של רשות שלישית בתהליך )חולון(, איחוד אחרת למעשה(

 למהלך האיחוד ולא תורמת לו.  כלא רלוונטיתעל פניו נראית 

 

 )כולל כאלו שאינן חלק ממנדט הועדה( ים-כולות להיות רלוונטיות לבתמבין כל חלופות האיחוד הי

אביב יפו -האיחוד עם תל חלופתנראה כי באופן גורף חלופת האיחוד המשולש נחותה מכולן. 

ללא  נכון להיום לועדה שאינו ידוע ,מסויםאך נושאת בחובה "תג מחיר"  ,כראויה לבחינהנראית 

הועדה מידע כיצד והאם  לא הוצג בפני. הרלוונטיות והממשלהעבודה מעמיקה בשיתוף הרשויות 

ים, אך ברור כי -דף השירותים הנדרש לתושבי בתאביב יפו תפעל בכדי לממן את עו-עיריית תל

איחוד, במידה ויוחלט ים לאחר ה-יש להתנות ולייצר מערך בקרה שיבחן את מצבם של תושבי בת

 ים בתקופה עד לביצוע האיחוד.-יריית בתעל חלופה זו, כמו גם על מימון ביניים לע

 

 

 

 ים-לבת יפו אביב-תל בין הכנסות חלוקת .5

 כללי .5.1

על פי סעיף זה יבחן את חלופת חלוקת ההכנסות בין שתי הרשויות.  -העילה החוקית +

"השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר :)ב((ב9)סעיף פקודת העיריות 

ועדת החקירה לחלוקת הכנסות(,  –זה )בסעיף זה של ועדת חקירה שמינה השר לענין 

להכריז בצו, כי אזור המצוי בתחום רשות מקומית, אחת או יותר, שלא נכלל בו שטח 

המיועד בתכנית למגורים בלבד ואשר תחומו יוגדר בצו, יהיה אזור שבו ההכנסות 

או מארנונה כללית, או ההכנסות מארנונה כללית יחד עם ההכנסות מהיטלי השבחה 

מאחד או יותר מתשלומי החובה, יחולקו בין הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו 

אזור לבין רשות מקומית, אחת או יותר, הסמוכה לרשות המקומית האמורה או 

  ".אזור חלוקת הכנסות(, הכל כפי שנקבע בצו –הגובלת בה )בסעיף זה 

 

 6ים כוללת -יית בתבקשתה של עירשהוצג קודם לכן, כפי  -ים-בת עיריית בקשת +

. שניים מהמתחמים הינם אביב מהם מבוקשת חלוקת ההכנסות-מתחמים בתל

 והיתרמתחמי ארנונה ממשלתית )קרית הממשלה ומתקני משרד הביטחון בקריה( 

מרחב בצדק חלוקתי דרישה ל בבסיס הבקשהמתחמי ארנונה עסקית רגילים. 

)כפי שעולה ממכתבו של עו"ד סומך למשרד הפנים בתאריך  של גוש דן נימטרופוליה

15/08/2013.)  
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כי בניגוד להיקף  ,יש להדגיש -ת העירייהמיקוד בשני המתחמים הראשונים בבקש +

אביב יפו, הידוע לועדה ברמת דיוק יחסית -ההכנסות ממתחמי ארנונה ממשלתית בתל

ר ארבעת המתחמים. מעבר סבירה, הרי שאין נכון להיום מידע אודות ארנונה מית

ים התמקדה בדיוני הועדה בנושא חלוקת ההכנסות -עיריית בתלכך, נראה כי 

הטיעון היה שפעילות הממשלה . ממתחמים ממשלתיים ולא מהמתחמים העסקיים

אביב יפו מייצרת כמעט הכפלה של פעילות עסקית סביבה במונחי מטראז' -בתל

זיקה עקרונית להכנסות ממשלתיות שהיו ים ל-טענה עיריית בת במובן זה, 42עסקי.

להיות משולמות לה אילו היו בוחרים משרדי הממשלה מיקום אחר למשרדיהם.  יכולות

אביב נובעת לטענת מנכ"ל -החלטת המיקום של משרדי הממשלה דווקא במרכז תל

אביב יפו מכך שהעיר הינה מרכז של מטרופולין וככזו נבנו בה גם משרדי -עיריית תל

, קרית הביטחון וכל מערכות התחבורה מובילות אליה ומרכזי התעסוקה הממשלה

ים, מבקשת למעשה חלוקת הכנסות מהמתחמים -עיריית בתממוקמים בה. 

אביב יפו עקב בחירתה של הממשלה להתמקם בה ולא -הממשלתיים במרכז תל

 ים.-בבת

 

חלוקת  בכל מקרה, במידה וההחלטה תהיה על -התייעלות במקביל לחלוקת הכנסות +

-תהליך התייעלות או הבראה בעיריית בתבמקביל הכנסות הרי שיהיה צורך לבצע 

על מספר מסמכים  יתבסס לכן שני היבטים אלו יוצגו יחדיו בסעיף זה, אשר 43ים.

והדוח שהוגש על  ADALYAוביניהם הדוח המלווה של חברת  ,שהוגשו בעבר לועדה

 .29/06/2016-לועדה ב רטידי אלכס אל

 

 הכנסות לחלוקת הרציונאל .5.2

בעבר, קרו מקרים שהועדות המליצו על חלוקת הכנסות ואף השרים אישרו את המלצות הועדה, 

אולם בפועל לא נחתמו הצווים והחלוקה לא יצאה לדרך. הבהרה זו חשובה שכן היא מרמזת עד 

על  כמה קשה תהליך של חלוקת הכנסות, אם אינו מלווה בהסכמה בין הרשויות המקומיות

אפשר לפעול היא: " 44החלוקה )וגם אז התהליך אינו פשוט(. הסיבה להצדקת חלוקת הכנסות

                                            

 טענה שלא נבדקה כמובן ואין ביכולתה של הועדה להעריך את נכונותה. 42
מבסיסי צבא שבוצעה בשנים האחרונות בדרום, הרי שבמקרה זה מדובר במצב שונה. עיריית  בניגוד לחלוקת הכנסות 43

אביב יפו מהווה נטל עירוני ולא נכס. בניגוד לבסיסים -אביב טוענת לא אחת, כולל בפני הועדה, כי בסיס הקריה במרכז תל-תל
שהעירייה יכלה לגבות בגינה במרכז העיר, היו במועצות אזוריות פריפריאליות, אין חולק על כך ששווי הקרקע והארנונה 

 מייצרים הכנסות גבוהות יותר מאשר במצב הנוכחי.  
הסדרים מוניציפליים: כיוונים לרפורמה  במסגרות שלטון וממשל מקומי בישראל, מכון , 2012רזין ע. וחזן א. ע"פ   44

 פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 
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לתיקון עיוותים מקומיים וראוי לקדם צדק חלוקתי במובן זה של חלוקה הוגנת יותר של תקבולי 

 ..." הארנונה ממתקנים ממשלתיים ותשתיתיים גדולים

עשויה להיות סבירה בהתאם  העברת הכנסות ממתקנים ממשלתייםבמילים אחרות: 

בהקשר לנושא העומד על הפרק, נראה כי בעוד שעל מרכיב ההכנסות  לעקרונות צדק חלוקתי.

אביב יפו יש הצדקה, הרי שבכל הנוגע ליתר -ים מעיריית תל-הממשלתיות של עיריית בת

 ובראשם זכותה שלהמתחמים, הטיעון של צדק חלוקתי לא בהכרח גובר על טיעונים אחרים 

משמעות  אביב יפו ליהנות מפיתוח כלכלי, אשר היא עמלה עליו כהשקעה ארוכת טווח.-עיריית תל

היעדר תמריצים נוספת הנגזרת מחלוקת הכנסות בכפייה עשויה להיות במישור הכלכלי של 

עקב החשש כי רשות סמוכה תתבע בעתיד הכנסות  ,לפיתוח כלכלי של רשויות מקומיות

שות מקומית מייצרת גירעון תקציבי, ולאחר מכן באה לרשות מקומית מצב בו ר ממתחמים אלו.

סמוכה )או לממשלה( בדרישה להעלות את רמת ההכנסות שלה עקב הצורך במימון אותה רמת 

שירותים עודפת )ונטולת תקציב( אינו מצב ראוי, ויש להישמר מלייצר לו תמריצים כדוגמת חלוקת 

 הכנסות.

אביב יפו -ים ותל-וד שקיימות בישראל דוגמאות קיצוניות יותר מבתעם זאת, ראוי להדגיש כי בע

אביב היא הרשות בעלת מענק האיזון השלילי -שתלהרי  45להפרשים בהכנסות העסקיות לתושב,

אביב יפו -על פי נוסחת מענק האיזון עיריית תל -הגבוה ביותר בישראל )בערך מוחלט(. כלומר

אביב יפו( זו לצד זו -ים ותל-תקיומן של שתי הרשויות )בהינה מהחזקות ביותר בישראל. לכן, 

כאשר אחת מהן עם הכנסות עסקיות גבוהות והשנייה עם הכנסות נמוכות מהווה עילה סבירה 

  46לדרישה לחלוקת הכנסות, ולו בגין מתקני הארנונה הממשלתיים.

ם, הרי י-הבעיה במהלך זה היא שאם המטרה המרכזית היא לשפר את מצבם של תושבי בת

שחלוקת הכנסות בהיקף סביר בין שתי הרשויות, לא צפויה להביא לשיפור במצבם של 

. זאת משום, שרמת השירותים כיום ממומנת בחלקה על ידי ים לעומת מצבם כיום-תושבי בת

לכל  ,גירעון )הממומן באמצעות מכירת נכסים או לקיחת הלוואות(. לכן, חלוקת הכנסות תביא

ים, ובוודאי שלא לשיפור במצב -וים של רמת ההוצאה של עיריית בתלשימור מס ,היותר

ים לערים הסובבות אותה ואף לערים בסוציו -התושבים. הפערים הקיימים כבר כיום בין בת

, כפי שהוצג בסעיפים הקודמים, לא צפויים לקטון כתוצאה מהמהלך. הצדדים 5אקונומי 

שתי הרשויות )ובחלופות לשיתוף פעולה עתידי  השליליים למהלך יהיו פגיעה ביחסי השכנות בין

יש לציין כי מבין משרדי ביניהן(, ובתמריצים עתידיים לרשויות מקומיות בכל הנוגע לפיתוח כלכלי. 

                                            

אביב יפו אל מול המועצות -ים ותל-הערביות יכולות להציג פערים גבוהים מאלו של בתכמעט כל הרשויות המקומיות  45
 האזוריות הסמוכות להם.

 %45, %30אביב יפו אינה עיר עולים. לכן, הממשלה משלמת לעירייה סכום מופחת )-יש בהקשר זה לזכור כי עיריית תל 46
אביב יפו -כבר מראש תקבולי הארנונה הממשלתית בתל( מתעריף הארנונה על פי סוג הנכס הממשלתי. מכאן, ש55%-ו

נמוכים יחסית והם אמורים לשקף גם עלויות מסוימות שיש לעירייה בגין הנכסים הללו. כנגד טיעון זה יש להדגיש כי לקריות 
אביב -אביב יפו יש קרוב לוודאי "מכפילי עסקים", אשר בוחרים להיות במרחב מרכז תל-הממשלה ולקריה הביטחונית בתל

 יפו בין היתר גם בגלל קיומם של עסקים ממשלתיים אלו. 
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הממשלה השונים, משרד הכלכלה היה היחיד שלמעשה עסק והביע את עמדתו בסוגיית חלוקת 

שרד תומך בחלוקת מבהיר כי המ 2016ר ההכנסות. מכתבו של עמית לנג, מנכ"ל המשרד,  מינוא

ים. יש לציין כי -לשנה משלוש הרשויות הסובבות אותה לבת ₪מיליון  250-כ הכנסות בהיקף של

ים לא עלה במסמך כחלופה. כמו כן, הסכום -סוגיית איחוד הרשויות כפתרון חלופי לגירעון של בת

ים גבוה באופן משמעותי -יה בבתשהוצג במסמך, הנדרש בכדי לייצר יכולת אספקת שירותים ראו

 אפילו מהסכומים שהנהלת העירייה הציגה בדיוני הועדה. 

"צדק  טענה ליצירתחלוקת הכנסות ב המתאים להמלצה עלמקרה  הןים -אביב יפו ובת-תל

. סביר כי במידה ויוחלט ל חלוקת הכנסות ממתקנים ממשלתיים", ובדגש עוצמצום פערים חלוקתי

ים. יש -ב במקביל להתקבל גם החלטה על התייעלות מצד עיריית בתעל צעד שכזה, תתחיי

מעותי ולכל ים באופן מש-בתתושבי של  םמהלך שכזה, לא בהכרח ישפר את מצב להדגיש כי

היותר ישאיר את העיר ברמת הכנסות דומה לזו שבה היא נמצא כיום )ותוך כדי התייעלות, אשר 

פתרון חלוקת , כלומר, בטווח ארוך(. תפחית ברמה מסוימת את רמת השירות הניתנת

ההכנסות )תחת הנחה של חלוקה תקציבית סבירה( לא יוכל לבדו להביא לפתרון בעיית 

  ים.-היעדר השטחים העסקיים בבת

 

 הכנסותה חלוקת מודל .5.3

 כללי .5.3.1

ים לא הציגה -ים, אולם בת-מנדט הועדה כלל חלוקת הכנסות משלוש הרשויות לבת

הבדיקה שבוצעה ומוצגת . פרטניים בראשון לציון ובחולוןדרישה לחלוקה ממתחמים 

בחנה את האפשרות של העברת כספים  ADALYAהמלווה של חברת  בהרחבה בדוח

תל אביב, ראשון לציון וחולון. לפי הפרמטרים של  -ים-בין רשויות הסמוכות לעיר בת

כלומר,  אביב יפו נמצאה מתאימה להיות רשות "מחלקת",-רק תל 47הרשויות שנבדקו,

אביב יפו נמצאה כרשות החזקה היחידה שביכולתה להעביר כספים לתמיכה -תל

יש לציין כי תמונת מצב זו הינה נכון להיום ופיתוח עתידי של ראשון  48.ים-בעיריית בת

 לציון וחולון לא נלקח בחשבון.

 מקדימות עבודה הנחות .5.3.2

                                            

בין היתר נבדקו פרמטרים כגון היותה של הרשות מקבלת או לא מקבלת מענק איזון, היקף שטחים עסקיים ברשות, פערי  47
 ארנונה עסקית בין הרשויות ועוד. 

 ראשון לציון גבולית נכון להיום בכל הנוגע לחלוקת הכנסות. 48
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 -מהכנסת עיריית תלעל מנת לאמוד את היקף ההעברה, הנחנו כי החלוקה תתבצע  +

יש לזכור ש"ח בשנה.  49מיליון 80-מעל לאביב יפו מהארנונה הממשלתית הנאמדת ב

אביב יפו אינה מוגדרת כ"עיר -עקב העובדה כי תל בתעריףכי סכום זה כולל הנחה 

-עולים". המשמעות היא כי שומת הארנונה למשרדי הממשלה עמדה בבסיס על כ

אביב יפו גם הוצאות -ר הנחה. אין ספק כי לעיריית תלוסכום זה הוא לאח ₪מיליון  200

מסוימות )תברואה, פיתוח ועוד( בגין אזורים עסקיים אלו, כך שמראש לא ניתן לטעון 

התייחסות  כי עירייה אחרת יכולה לקבל את כל הסכום ללא השתתפות בהוצאות בגינו.

מצם את היקף ים נראה כמצ-פרטנית רק לשני המתחמים שצוינו בבקשת עיריית בת

בלבד, כפי שעולה מהדוח שהוגש לועדה  ₪מיליון  30-ההכנסות העומדות על הפרק ל

  על ידי אלכס אלטר.

 

הגבלה בנוגע לסכום החלוקה הוא גובה סכום שעתיד לגרום לשינוי במענק המודל של  +

אביב  -הרשות המחלקת )מעבר מנטולת מענק למקבלת מענק(. מבחינת עיריית תל

, כך שבוודאי אינו מהווה מגבלה ₪מיליארד  2 -ה נאמד במעל לם זיפו, סכו

 אפקטיבית.

 

גם תחת אישור כמעט מלא של הסכום לחלוקה משני המתחמים העומדים על הפרק 

אביב יפו לשני המתחמים( -כעלות אספקת שירותים מוערכת של תל 10%)ובניכוי של 

יש להזכיר כי על פי החישוב שביצע  ,שובים. -מיליון ש"ח יועברו לבת 27-כנראה כי 

מסך הארנונה של  90%-אלכס אלטר עבור הועדה, עולה כי הסכום המוצג לעיל מהווה כ

אביב יפו -עיריית תלבפועל של , וזאת ללא התחשבות בהוצאות שני המתחמים הללו

 .משני מתחמים אלו הינם החסם העליון לחלוקה ₪מיליון  27במובן זה, נראה כי  עליהם.

 

 -הסתייגויות .5.3.3

יצירת  תמייצר החלוקת הכנסות אינה מייצרת תשתית לפיתוח כלכלי עתידי ואינ +

 הכנסות חדשות )מלבד ההכנסה של חלוקת ההכנסות(. 

ת בתנאי במרחב שעומד לפחות רשות מקומית אחת חלשהים ישנן עוד -מלבד בת +

ים עשויה -תלברק בני ברק. חלוקת הכנסה  והיא אביב יפו-מתל המודל לקבלת הכנסה

 להיות בעייתית.

                                            

אביב יפו בגין הפעלת נכסים ממשלתיים בתחומי העיר. -ארנונה ממשלתית היא סך הסכום שהמדינה מעבירה לעיריית תל 49
בין היתר מדובר על הקריה בתל אביב )משרד הביטחון כגורם משלם(, קריית הממשלה ברחוב דרך בגין )כל משרד ממשלתי 

 משלם עבור חלקו( ועוד.
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מהלך זה עשוי להצריך תיקון חקיקה שכן צו חלוקת הכנסות כיום הינו מאזור עסקי  +

  פרטני, ולא מסוג הכנסות מסוים )הכנסות ממשרדי ממשלה כפי שמוצע במודל זה(.

 

 הכנסות לחלוקת משלים" כ"מוצר התייעלות .5.4

 כללי .5.4.1

אביב יפו מעבירה כספים -עיריית תל הנחת המוצא היא כי מהלך של חלוקת הכנסות בו

ים הוא מהלך מאד מורכב פוליטית. לצורך -מתקציבה השוטף מדי שנה לתקציב עיריית בת

מצומצם ככל האפשר, וכי  ,ים-כך, יהיה הכרח בסיסי להבהיר כי תקציבה של עיריית בת

סס סעיף זה מתבהעירייה פועלת בצורה תקינה מעבר לסטנדרט לרשות מקומית בישראל. 

של חברת כפי שהוצג בדוח המלווה  2014ים לשנת -ח תקציבה של עיריית בתועל נית

ADALYA .יש להדגיש כי הועדה אינה משמשת כגורם המציג תכנית  לעבודת הועדה

הבראה לרשות המקומית, שכן זוהי אחריות הרשות ומשרד הפנים. לכן, התחשיבים 

רק בכדי לספק טווח  ובד, ונועדשמוצגים להלן הינם בגדר הערכה גסה וכללית בל

 כספי סביר לחיסכון פוטנציאלי ברשות.

 תקציב סעיפי לפי חיסכון .5.4.2

 ₪ מיליון 16.5 -כ על עומד זה מסעיף הפוטנציאלי החיסכון -הכלליות בהוצאות חיסכון +

 רמת בגין הינן מההפחתות חלק העירוניות. ההוצאות מסך 19%-כ המהווים לשנה,

 להפחית כוונה היתה לא אך למשל(, הרכב בתקציב )הפחתה הרשות עובדי של "רווחה"

 לא בעיר נוי גינות אחזקת תקציב למשל, כך האפשר. )במידת לתושבים שירות רמת

 יחסית(. גבוה בתקצוב נראה שהוא אף על הופחת,

 

 ₪ מיליון 3.6-כ על עומד החינוך בתקציב הפוטנציאלי החיסכון -חינוך בתקציב חיסכון +

 כאשר לחינוך, נוספות בשעות קיצץ בעיקר התקציב לחינוך. מההוצאה 2%-כ המהווים

 המחויבים בהיבטים לא אך השירות, ברמת מסוימת לפגיעה יוביל הדבר הסתם מן

 החינוך. משרד ידי על שממומנים או בחוק

 

 מיליון 6.3-כ על עומד התרבות בתקציב הפוטנציאלי החיסכון -תתרבו בתקציב חיסכון +

 התורנית התרבות בתקציב היא הפגיעה עיקר העירוני. מהתקציב 14%-כ המהווים ₪

 אך השירות, ברמת בפגיעה מדובר כי ספק אין שוב, וספורט. נוער קהילה ובתקציב

 הסביר. במידת
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 מיליון 2.1-כ על עומד הרווחה בתקציב הפוטנציאלי החיסכון -רווחה בתקציב חיסכון +

 ההוצאה הרווחה בתחום דווקא כי לזכור יש העירוני. מהתקציב 1.5%-כ המהווים ₪

 חולון. למשל כמו דומות, רשויות של מזו גבוהה ים-בבת לתושב

 

 לשנה ₪ מיליון 5.7-כ על עומד הפוטנציאלי החיסכון -ושכר אדם כח בהוצאות חיסכון +

 נובע החיסכון ברשות. בכירים תפקידים לבעלי השכר הוצאות מסך 20%-כ המהווה

  .ברשות שנותרו לבכירים שכר ומהפחתות בכירות משרות מספר של מביטולן

 

 סיכום .5.4.3

פעולות ההתייעלות הללו עומד ים כתוצאה מ-ההערכה לפוטנציאל חיסכון בעיריית בת

ים נמצאת ברמת הוצאה לתושב נמוכה -יש לזכור כי כבר כיום בת .₪מיליון  34-על כ

אביב יפו הסמוכה אליה. כלומר, על אף -יחסית לרשויות אחרות, ובוודאי שאל מול תל

 שסביר כי התייעלות תקציבית הינה אפשרית, הרי שהיא בוודאי לא תהיה מהלך פשוט.

 

מקסימליים  מקורות כספייםלית ניתן לייצר ההערכה היא כי כתוצאה מחלוקת הכנסות ומהתייעלות כלכ

מראש, הסכום לחלוקה בכל הנוגע למתחמי הארנונה הממשלתית . ים-לעיריית בת ₪מיליון  65-של כ

יש לזכור כי סכום זה כולל הפחתה מסוימת ברמת ים נראה כמוגבל יחסית. -שציינה עיריית בת

-למערך היחסים אל מול עיריית תלומשמעויות בכל הנוגע המאוחדת? השירותים לתושבי העיר 

בנוסף, טרם התקבלה בישראל, על פי הידוע לועדה, החלטה על חלוקת הכנסות בין רשויות  אביב יפו.

)טכנית. לא פשטות פוליטית בהעברת  עם זאת, מבחינה מינהליתשלא ברמה כזו או אחרת של הסכמה. 

ייעלות פשוטה יותר מאשר מהלך של אין ספק כי פעולה זו של חלוקת הכנסות והת החלטת חלוקה(

 איחוד.


