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 לחוות הדעת הכלכלית רקע

,לחלוקתהכנסותביןהעיריותתלאביביםחוותדעתזונכתבהבעקבותבקשהשלעירייתבת

וחולון לציון ראשון , מהן והן ארנונה מתקבולי שוטפות והכנסות חדפיתוחהיטלימאגרות

באזור שונות תכניות של פיתוח בעקבות שיגבו פעמיים דנה. זו דעת בחוות איחודלאפשרות

.אולחלוקתהכנסותביןהרשויותיםעםעירייתחולון-עירייתבת

:נקודותראותשתילתתייחסחוותהדעת

חברתיתכלכליתומבחינתמבחינהחולוןעירייתמצבההנוכחישל-חולוןהעירמבחינת .0

כמוגםביחסלשכנות,משאביהעירייהנמוךביחסלשכנותיהתלאביביפווראשוןלציון

ת במטרופולין א"נוספות . העיר שחוותה כלכלי שיפור למרות האחרונותחולון בשנים

 המשתנים שבמרבית העובדה וחרף להלן עדישיפורטו במצב באופן)ףהיא לא כי אם

יםעתידיהאוהקיימים,עירייתחולוןגריעהשלחלקממשאבי,בתיםהעירמשל(מהותי

להוביל עלול השירות ברמת חולוןשלירידה עיריית הלתושבימספקת אותהולהציב

 .במיקוםנמוך

-כללהמשקמבחינת .8 לבעיהשל בתים)אחתרשותחלשההפתרון יכוללבואעל( אינו

מביןהרשויותהחזקותאשראיננהרשות,דווקא(חולון)אחרתשכנהשלרשותחשבונה

אביב תל במטרופולין סביבה לערים יחסית , שכן צפוי כזה מהלך כללרק על להכביד

 .ולהיותלעולמשמעותיעלצווארושלאוצרהמדינההמשק

:כמפורטלהלןנתוניםכלכלייםבתחומיםרלוונטייםיסקורהמסמך

o לנתוניםהצגת ביחסלעריםהשכנותבמטרופולין-סוציוהמצב חולון שלתושבי כלכלי

 ;א"ת

o תקציבניתוח שלנתוני השטחיה והיצע חולון עיריית בעירם זולתעסוקה ביחס,

 ;לשכנותיה

o ;לעירתכניתהמתארעירייתחולוןלפינתונישלתקציבהבנייתתחזיתלמבנה 

o  בעירבלתושברמתהשירותהפוטנציאליתניתוחואפיון שנתהיעדחולון ביחסלמצב,

;מטרופוליןבעריםסמוכותהקייםוביחסל

ומפקד8103מקומיותקובץרשויותמ,ס"נלקחומקבציהלמזוהנתוניםהמוצגיםבעבודה

 8112האוכלוסין , לשנת עירייתחולון תכנית.8103ומתקציב נעשהשימושבנתוני כן כמו

.המתארלחולון
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 מצב קיים -רקע סוציו כלכלי

שלהעריםכלכלייםונתוניתקציבושטחיתעסוקה-פרקזהמציגסקירהשלנתונירקעחברתיים

העריםשנלקחולהשוואההםעריםבחלקוהדרומי.בתים-לעריםבסביבתחולוןיםו-חולוןובת

 במטרופולין הראשון המעגל אביבשל תל חלוקתהןש, לשאלת הרלוונטיות הערים גם

.המשאבים

 :1ס"אשכולות כלכליים חברתיים של הלמ

עירוניים • מאפיינים של רב מספר משקלל כלכלי החברתי האשכול הכנסות: צפיפות,

 .ועוד,השכלה,רמתמינוע,תכולתדירה,גודלואיכותהדירה,הדיור

 • הערים וחולון ים בת נמצאות שתיהן -5באשכול הערים מבין הרלוונטיותהנמוך

 2.להשוואה

 • שירותיםוחולון וצורכת נתמכת אוכלוסייה של משמעותי שיעור מכילות ים בת

 .א"במטרופוליןת

 • הערים של איחוד –חולון ים בת רשות להקמת יביא אחת מ)גדולה אלף311-יותר

תושבים ( של משמעותי נתח שירותיםשתכיל וצורכת נתמכת במטרופוליןאוכלוסייה

במטרופוליןצמצםפעריםמולעריםאחרותלעלהרשותהמאוחדתיקשהוהדברא"ת

משאבים רביםשכן לבתים.ולבאוכלוסייהזופלטייופנו הכנסותמחולון העברהשל

שכןמשאביםרביםיופנו,תקשהעלחולוןלצמצםפעריםמולעריםאחרותבמטרופולין

זו באוכלוסייה שיפור,לטיפול יאפשרו לא חולון של המוגבלות ההכנסות ומאידך

 .משמעותילמצבהחברתיכלכלישלבתים






 

 

                                                 

 .ס"הלמ,8103קובץרשויותמקומיות:מקור1

.יצויןכיחולוןמצויהבמקוםגבוהיותרמזהשלבתיםמבחינתהדירוגהפנימיבאותואשכול,עםזאת2
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 :3יחס תלות

.מספרהתושביםילדיםוקשישיםאלמולמספרתושביםבגילהעבודהמדדזהמציגאת •

 .היחסמספקאינדיקציהלגביהרמההכלכלית

.אחריהממוקמתבתיםוהגבוה ביותרבחולוןיחסהתלותהוא •

 • היא שחולוןהמשמעות של גבוה שיעור והעירייהמכילה עובדת שאינה אוכלוסייה

 .צריכהלספקעבורהשירותיםמוניציפאליים

לעירייהוהיאמקבלתפחותםבאוכלוסייהעובדתטמוןפוטנציאלגדוליותרשלמשאבי •

.ממיסיםוצורכתפחותשירותירווחהוחינוךהנחות/יםפטור








 :4שכר ממוצע

 .שכיריםהםהשכרמעידעלהרמההכלכליתשלתושביהעריםשרובהמועסקיםבהן •

.חולוןנמצאתבדרגהמעליהכאשר,בבתיםהשכרהממוצעלשכירהואהנמוךביותר •

הומוגניתגדולהמאודוכיאיחודביןבתיםלחולוןייצוררשותמקומיתמאוחדת,מכאן •

.ומטהמרוויחיםבסביבותהשכרהממוצעהשכיריםשמרביתתושביהבמובןזה
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 :5ויוןמדד אי שו

 .מדדאישוויוןמקובללהתפלגותהכנסותהתושביםיניהוא'מדדג •

.עולההתאמהביןרמתההכנסהבעריםלביןרמתאיהשוויוןשנבחנומהנתונים •

המהווהעוגןכלכלילעירהיא,במיוחדשיעורנמוךשלאוכלוסיהחזקהחולוןבבתיםוב •

מצומצמת מכאן. , רשותליצירתיובילחולוןעירייתעםיםבתעירייתשלאיחודהכי

.לעירכלכליעוגןהמהווהחזקהאוכלוסייהשלבלבדמצומצםגרעיןשבהמאוחדת
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 מצב קיים -לתקציב העירייהרקע 

 היא זה פרק מטרת הכלכליות המשמעויות הצגת והחברתיות של או רשויות העברתאיחוד

לתושב השירות ורמת חולון עיריית תקציב מבחינת ים לבת חולון מעיריית הכנסות תקציב.

חולון עיריית לתושב, ההוצאה ופוטנציאל העתידית התחזית לרמת, כאינדיקציה נבחנים

עימןהיאמתחרהעלאותופלחשלשחולוןהשירותשתינתןלתושבביחסלרשויותהסמוכותל

.דייריםועסקים

 :6הוצאה ממוצעת לתושב

רמתה • הוצאהלתושב העירייההרגיל רמתהשירותיםבתקציב שמסופקתמלמדתעל

 .לתושביםעלידיהרשות

האתגר • ואת בעיר להתגורר הבית משקי בשיקולי עיקרי גורם מהווה זו שירות רמת

.ושלראשהרשותהמוניציפאליתבפעולתםהעיקרישלהנהלתהעיר

שירותיב,רמתמערכתהחינוךבעירב,השירותבאלידיביטויבטיפוחוניקיוןהרחובות •

 .'קיוםתעסוקהוכוב,התרבותוהרווחה

נתוןזהמציגאתסךהמשאביםשהעירמחלקתביןתושביהללאהתחשבותבמדיניות •

 .העירייהלהקצאתמשאביםלמטרותשונות

שיעורההוצאההממוצעתלתושבמושפעגםממדיניותהעירייהביחסללקיחתהלוואות •

 .למימוןההוצאההשוטפת

 .ביםהעתידייםשוהלוואותלמימוןהפעילותהשוטפתמשמעותההטלתעולעלהת •

.יצויןשלעירייתחולוןאיןחובותותקציבהמאוזןלאורךשנים •

בחולוןהיקף • לתושב ההוצאה , חובותעלהמקפידה וללא מאוזן תקציב ביחס, נמוך

 .לעריםשנלקחולהשוואה

מוציאהאתהסכום • בממוצע)הנמוך ביותרחולון תל( מטרופולין לתושבבדרוםגלעין

.בתיםבלתושבהממוצעתההוצאהמ₪211-מביותרנמוךסכוםזה.אביב

ירידהבהוצאההממוצעת • יםהיא לבת העברתהכנסותמחולון ההשפעההישירהשל

איחודשל.העמקתהפערביןחולוןלעריםאחרותוירידהברמתהשירותלתושב,לתושב

שנלקחומביןהעריםהאחרון במקוםאתהרשותהמאוחדתימקםבתים-חולוןהערים

.שלהוצאהממוצעתלתושבםבמונחילהשוואה
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 :7השתתפת הממשלה בתקציב הרגיל

בתקציבהעירוניבמסגרתתקציביחינוךהיאהמממנתהעיקריתשלהפעילותהממשלה •

 .עלפיחוקורווחה

 • יישובים בין התאמה חינוךקיימת וצורכתשירותי נתמכת אוכלוסיה יותר שבהםיש

לורווחה בין גבוהה ממשלתית ומיעוטיםיישוביאצל51%)השתתפות לעומתחרדים

.(בתלאביב04%

נתוןזה.סביבהמביןעריההגבוהחולוןהואבתקציבעירייתשיעורהשתתפותהמשלה •

 .רווחהחינוךוצורכתשירותיהאוכלוסייהגדולשלמלמדעלשיעור

עלעלוללהקשותהללואואיחודביןהעריםלטובתבתיםגריעתמשאביעירייתחולון •

יותרהייאוכלוסצפוייםלהיותפלחיהנפגעים.נאותהברמהשירותיחינוךורווחהמתן

בחברה רגישים , תלמידיבין זה םאם הבמוסדות חינוך אם מקבליובין אוכלוסיית

 .רווחההשירותי
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 :8הוצאה על רווחה מהתקציב הרגילהשיעור 

 .תואמותאתשיעורהתושביםאליומופניםהשירותיםבדרךכללהוצאותהרווחה •

 • ים בבת במיוחד גבוהות אלה והוצאות בחולון בהן ההוצאות מהממוצע גבוהשיעור

 .האזורי

הרשויות • ובתאיחודבין יביאלכךששיעורההוצאהעלרווחהיהיהבשיעורים-חולון

.בעיראחתהמרוכזיםלמספרנצרכיםגדוליופנהעריהאזוראשריחסלייחודיבגבוהו






 :9הכנסות מארנונה למגורים

 .שיעורהגבייהבפועלבבתעריףהארנונההעירוניוותתלויהכנסותארנונהלמגורים •

ל • יםהתעריף ובת לבחולון למגורים ארנונה והנחותלאחר)אדם פטורים ( הנמוך הוא

.העריםסביבההתושביםמביןביותר

.71%-מתחתל,מבעריםהאחרותנמוךגבייהבפועלהבבתיםשיעור8103נכוןלשנת •

עםשיעוריגבייהנמוכיםאחתליצירתרשותעלוללהביאבתים-חולוןאיחודשלהערים

,למגוריםארנונהמ תהיהשלהרשותהמאוחדתמארנונהלמגוריםהכנסותכיהומכאן

.נותשכםהביחסלערינמוכה



 :10שטחי תעסוקה בערים

 .סךשטחיהתעסוקהלתושבבחולוןדומהלממוצעמביןהעריםבסביבה •

זאת • עם יחד התעסוקה, סוגי לפי בחלוקה שבחולון, הםמעולה השטחים רבית

ףתערי.לתעשייה ךנמולתעשייהארנונה למיותר ארנונה עסקיםתעריף מסחר)שטחי

 (.ומשרדים
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 :11לתעסוקההכנסה מארנונה 

 • חולון לתושב מתעסוקה ארנונה גביית של יםובהשוואה בת  הנמוך במקוםנמצאות

 .להשוואה שנלקחו הערים מבין ביותר

שיעורהמימוש,ונהלתעסוקההואשילובשלהיצעשטחלתעסוקהנהיקףהגבייהמאר •

 .אטרקטיביותשלהעירכלפיעסקיםמידתהבתלויהארנונהתעריףוגובה

וןמיקומ • שלחולון תביחסלשכנותיהןבתיםשלבמיוחד א"במטרופולין מבחינת, הן

מבחינתהכנסה לתושבמארנונההיקףהשטחיםוהן , בעייתיותבאיחודשלהמעידעל

לאיהיהזהסבירלהעביראת,כמוכן.אחתלרשותמאוחדתבתים-חולוןשתיהערים

ביחסליתרעריןמצבלאור,בתיםהיקףההכנסותהנמוךשחולוןגובההיוםלשכנתה

.האזור
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  ערים בין מאיחוד תקורה בעלויות חיסכון

לוישלשקולאי,עםזאת.בהגדרהקיימיםיתרונותלגודלבניהולמערכתמוניציפאלית •

 .רשויותמאחדיםעלמנתלמצותאתהיתרונותלגודלבאשרהם

נתוניםחברתייםכלכלייםבחינ • ת התקציב, גםבחינתנתוני כמו העריםחולון, של הן

אביב-ובת תל במטרופולין העריםסביבן של והן ים מבחינתרמתהוצאה, כי העלתה

ומבחינת לתושב וצורכתשירותיםגודלממוצעת נתמכת חולון,אוכלוסייה מצבהשל

 .בןבמטרופוליןתלאביביםויתרהעריםסבי-בתאינועולהעלמצבהשל

34.5עמדועל8105עלויותהשכרלמשרותמנהלכלליומנהלכספיבעירייתחלוןלשנת •

 ₪מיליון . של וחיסכון ניכרת להתייעלות יביא הרשויות של שאיחוד 31%בהנחה

שגםהואיבואלידי,₪מיליון01מדוברעלחיסכוןשנתישלמנהלהבעלויותשכרעובדי

ל שניםביטוי מספר להיערך שצפוי ואיחוד הבראה תהליך אחר הצעד. המשמעותשל

 חולון לתושב חיסכון תושבים811-כ)במונחי אלף ב( בשנהבתקציב₪51-מסתכם

במטרופוליןסמוכותזאתבזמןשהפערהקייםבהוצאהלתושבבינהלביןערים.השוטף

 (.אביברמתגןותל,צ"ראשל)₪3,911-ל211ביןהוא

אחוזהוצאהעל,אקונומי-כגוןסיווגלאשכולסוציו,עודעלהכימבחינותרבותאחרות •

רווחהמהתקציבהרגיל וכולי, לעיר כלכלי אוכלוסייהחזקההמהווהעוגן אחוז שתי,

 .במטרופוליןתלאביביחסיתאינןנמנותעלהרשויותהחזקות,ים-חולוןובת,הערים

בנסיבותאלה • המוצע בין שתי רשויות אלה לא יביא לידי ביטוי מהותי את  האיחוד,

היתרונות לגודל מצומצם. תקציב ובעלת מאוד גדולה תהיה המאוחדת הרשות

אביבבהשוואה תל במטרופולין הערים ליתר כספיים. מקורות כל לה יתווספו לא

רשות הקמת שיםכך-המובנהשלבתחדשיםכדילהתמודדעםהקשייםהרביםוהגרעון

לסגור את הפערים בינה לבין יתר ערי המאוחדת מאוחדת כזו לא תאפשר לרשות 

באוצר האמורה ותביא ליצירת תלות גדולה מאוד של הרשות המאוחדת המטרופולין

. המדינה



 ותקציב העירייה רקע סוציו כלכלי סיכום

הנתוניםבכל • כלכליים שנסקרוהחברתיים משמעותיתנמוךבמקוםחולוןמוקמהלעיל

 .א"תבמטרופוליןלההסמוכותלעריםביחס

לכך • אי , לייצראיחוד זהסביר בתים)שלרשותחלשהאחתאין אחרתשכנהעםרשות(

רשותשאיננהמביןהרשויותהחזקותיחסיתלעריםסביבהבמטרופוליןתל,דווקא(חולון)

אביב הסיכויים קטנים בכך שכן המאוחדת הרשות לעריםשל ביחס הפערים את לסגור

,כמוכן.רנטלעודףעלהממשלהשתיאלץלתמוךבהויצהרשותהמאוחדתתשאחרותוסביר

רשותשאיננה,דווקא(חולון)אחרתרשותשכנהמאחתרשותלאיןזהסבירלהעבירהכנסות
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אביב תל במטרופולין סביבה לערים יחסית החזקות הרשויות הרשויותשבעוד,מבין

.יותרהרבהגבוהטוסחברתיכלכליאבסטמצויותלהןסמוכותה

מיצבהאתלהןשלעירייתחולוןאלמולבתיםוהעריםהסמוכותבחינה של נתוני תקציב •

מדדההוצאההממוצעת.מביןהעריםשנלקחולהשוואהביותר הנמוךהעירחולוןבמיקום

רמת לספק חולון של שהיכולת כך על מעיד חולון עיריית של הרגיל מהתקציב לתושב

 טובה שירותים לתושבים הוא שלה ההכנסות והיקף למספרביותרהנמוךמוגבלת ביחס

התושבים כן. ,כמו הכנסה חולון ביחסיחסיתנמוכהלעיר תעסוקה לשכנותיהמשטחי

 (.למעטבתים)

אתחולוןולאיסייעתחלישהעברתהכנסותמחולוןלבתיםשנתוניםאלהמצביעיםעלכך •

רבותלבתיםוזאתמשוםששתיהעריםהללוגםכךנמצאותבמיקוםנמוךמשמעותיתאל

הרשותהמאוחדתאתימצבאיחודהעריםחולוןובתים.א"מולעריםאחרותבמטרופוליןת

.א"אלמולעריםאחרותבמטרופוליןתבמיקוםנמוךמשמעותית

יםלפי • בת עיריית , חולון בעיר תושב פר ההשקעה רמת רמה המינימאלית "מהווה

השאלה.12"לשירותים ראויים שנדרשת עיר לספק לתושביה נשאלת רמת:כאן אם

והנתוניםשלעילאףמעידיםשרמתהשקעתהשלחולוןהיא)תושבבעירחולון-ההוצאהפר

שלבתים נמוכהמזו אף בת( ים-היאהמינימוםהנדרשמבחינתהשל איחודהערים, אזי

ומיצוערמתההוצאהלתושבביניהן עירייתבת, אתהיעדהזהשל לאישיגו ים-ודאי רק.

רשותמקומיתשההוצאההממוצעתשלהלתושבגבוההמשמעותיתיםעם-איחודהשלבת

יםעל-מזושלחולוןתוכלבנסיבותמסוימותלהעמידאתההוצאההממוצעתלתושבבבת

בת העיר שראש לו-המינימום מייחל ים למשל. , לשנת שנכון אביב תל עם 8103איחוד

 )!(.₪9,850תעלעומד(לאכוללפירעוןמלוות)ההוצאההממוצעתשלהלתושב

להורידאתרמתההשקעההמינימאליתצפויהחולוןלבתיםהעברתמקורותמהעיר,כמוכן •

ביןבמקרהשלחלוקתהכנסותתושביהעירחולוןרווחתבמהשעתידלפגועבחולוןלתושב

.תוצאהשכזואינהמתקבלתעלהדעת.העריםחולוןובתים

 

 מצב צפוי לפי תכניות המתאר

עלרקעתחזיתהצמיחהשל שלחולון חלקזהשלחוותהדעתבאלהעריךאתמצבההעתידי

ושלהפרוגרמההמתגבשתתעסוקהבהתחשבבהיצעהמוצעשלתכניתהמתארלעירהתושביםוה

.511/בתכניתח

:13חולוןשלתכניתהמתארדושטחיםלתעסוקהבמצבהקייםוקיבולתלפי"להלןנתונייח

                                                 

 .01.9.8104למכתבושלראשהעירבתיםלועדתהחקירהמיום03סעיף:מקור12

 .8105,תקנוןתכניתהמתארחולון,טבלתשטחיםונתוניםכמותייםעיקרייםבתוכנית13
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 מוצע בתכנית המתארמצב  מצב מאושר (ממומש)מצב קיים  סוג נתון

ד"יח29,251ד"יח29,81124,921 מגורים

ר"מ5,751,111ר"מ4,182,1110,321,111 תעסוקה



 בינוי לתעסוקה  תחזית

לעומת.8131שלאכלהשטחיםלתעסוקהימומשועדשנתהיעדוקובעתתכניתהמתארמסייגת

.בהתאםלשיעוריהמימושהיום,זאתקייםסיכויסבירששטחיהמגוריםימומשובמלואם

עלמנתלהעריךמהוהיקףשטחיהתעסוקההממומשים.8131שנתהיעדשלתכניתהמתארהיא

התח של טווח ארוכות עבר מגמות על הסתמכנו זו בעירלשנה לתעסוקה בנייה פי.לות על

ממוצעיםדומים.רלתעסוקה"מ82,511-נבנובחולוןבממוצעשנתיכ0995החלמשנת,הנתונים

.גםבחלוקהלשניהעשוריםשנבחנונמצאו

:14ןולהלןנתוניהתחלותהבנייהלתעסוקהבחול



היקפיהמימושביטאואתהביקושומחסורבהיצעשלשטחיתעסוקההבמהלךתקופהזולאהי

רמתשירותותעריפי,נגישותבהתחשבבאטרקטיביותאזוריהתעסוקהמבחינתבעירלתעסוקה

.ארנונה

,בשניםהקרובותרלתעסוקהבשנה"אלףמ35-כופהביקוששלצעירייתחולוןבמינהלההנדסה

 ותהשנההאחרונ81מעטיותרממגמותהעברארוכותהטווחבעירשל עםזאת. סבירלהניח,

                                                 

 .8105,ס"הלמ,מחולללוחותהבינוי14
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חש תכנית 511/פיתוח יביא לעיר עסקים של יותר גדולה ומשיכה מגמה חולוןלשינוי מינהל.

.8185בשנתשהשטחיםהראשוניםלתעסוקהבתכניתישווקוההנדסהבעירצופה

:8131בחולוןעדלשנתתמימושגבוהלשטחיהתעסוקהותחזיעבורהבחינההכלכליתנבנושתי

 .0 מגמות מתבססת-קיימותתחזית זו וצופתחזית בעיר ההנדסה מינהל הערכת העל

עםתחילתשיווקהשטחים.שניםהקרובות01-רתעסוקהבעירב"מ35,111-ביקושל

 .בהיקףהשיווקיםהשנתי51%הונחהעלייהשל511-בתכניתח

חולוןבעירוקההיקףהתחלותהבנייהלתעס,תחזיתזולפי-גבוההתיאורטיתתחזית .8

43העשוריםהאחרוניםויעמודעלבשנימאשר51%-גבוהביהיה(8131)שנתהיעדעד

"מאלף שנתבשנהבממוצער מ24-וכ8185עד משנת"אלף זו.8185רהחל תחזית

ל נועדה במיוחד גבוהים לביקושים תזכה שחולון תיאורטית אפשרות מנתעבחון ל

 .עלרמתהשירותיםלתושבבעירלהביןמהההשפעההצפויה

:והיקפיהמימושעדלשנתהיעדבנייהלתעסוקההתותחזילהלן

 תחזית גבוהה תחזית מגמות קיימות 

 שנה
בנייה 

 לתעסוקה

כ שטחי תעסוקה "הס

 בחולון

בנייה 

 לתעסוקה

כ שטחי תעסוקה "הס

 בחולון

2014 35,000 1,375,000 42,800 1,375,000 

2015 35,000 1,410,000 42,800 1,417,800 

2016 35,000 1,445,000 42,800 1,460,600 

2017 35,000 1,480,000 42,800 1,503,400 

2018 35,000 1,515,000 42,800 1,546,200 

2019 35,000 1,550,000 42,800 1,589,000 

2020 35,000 1,585,000 42,800 1,631,800 

2021 35,000 1,620,000 42,800 1,674,600 

2022 35,000 1,655,000 42,800 1,717,400 

2023 35,000 1,690,000 42,800 1,760,200 

2024 35,000 1,725,000 42,800 1,803,000 

2025 35,000 1,760,000 42,800 1,845,800 

2026 52,500 1,795,000 64,200 1,888,600 

2027 52,500 1,847,500 64,200 1,952,800 

2028 52,500 1,900,000 64,200 2,017,000 

2029 52,500 1,952,500 64,200 2,081,200 

2030 52,500 2,005,000 64,200 2,145,400 



:שיעורימימושבמצבהקייםובשנתהיעדשלתכניתהמתאר
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 שיעור מימוש היצע לתעסוקה שטח בנוי וממומש

 34% 4,025,000 1,375,000 מצב קיים

 32% 5,748,000 2,000,000 מגמות עבר לשנת היעדתחזית 

 37%  5,748,000  2,145,000 תחזית גבוהה לשנת היעד



תקציב נלקח הבא הרגילבשלב ה של חולון עיריית מרכיבים8103לשנת למספר חולק והוא

 :סעיפיםעיקרייםארבעהלמקורותההכנסהשלהעירייהמחולקים.עיקריים

השתתפותהממשלהבתקציבהעירייהמתוקףהיותהמממנתעלפיחוקשלשירותיםחברתיים .0

היקףהתקציבהממשלתימכללההוצאותהשוטפותשל8100בתקציבלשנת.כגוןחינוךורווחה

הינושונהביןרשותמקומיתאחתלשנייהותלויבמצבשיעורזה.38%-עמדעלכחולוןעיריית

 .שלתושביהרשותכלכלי-החברתי

ההכנסההינה–מסחרושימושיםאחריםשאינםלמגורים,תעשייה,הכנסותמארנונהלתעסוקה .8

פועליוצאשלהיקףהשטחהבנוילשימושיםאלו הנמצאבתחרותעםרשויות)היתעריףהגבי,

היקףיצויןכיהעירייהמוגבלתביכולתהלהגדילאתהארנונהואת.היומידתעומקהגבי(אחרות

 :השטחמשניטעמים

 .לרבותאישורתכניתהמתאר,צורךבקבלתאישורים–מגבלותרגולטוריות .8.0

 .8.8 השוק במרחב-מגבלות אחרות ערים עם תחרותי להיות הארנונה גובה על בכדי, זאת

 .לחולוןלמשוךיזמיםומשקיעיםפוטנציאליים

 .3 למגורים מארנונה הבנ–הכנסות בהיקף וימותנה למגורים התושביםיה ממספר יוצא ,פועל

הגבי ויכולת הארנונה הסוציוימגובה מהמצב המושפעת הרשותאקונומי-ה תושבי של ככל.

סוציו ברמה הפטורים-שהאוכלוסייה מספר כך יותר נמוכה /אקונומית מתשלוםההנחות

 .גדל,החלקיתאומלאהעלפיחוקארנונ

אחרות .4 -הכנסות עירייה הכנסות כולל זה חניסעיף כגון מספקת שהיא שונים ,הימשירותים

בנוסףסעיףזהכוללארנונהשלאלמגוריםולאלתעסוקהכמו.מידעתכנוניועוד,פיקוח,חינוך

.ושטחלמבניציבור,שטחיםלאתפוסים

 

ושביםמשיבהאתההוצאההממוצעתתרהפוקהשלהםבמסלסכימהשלכלהכנסותהעירייהוח

.בתקציבהרגיללתושב

:15במצב הקייםעירייתחולוןלהלןהצגהשלתקציב







                                                 

 .ס"הלמ,8103קובץרשויותמקומיות:מקור15
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 הכנסה 
 הוצאה 

  186,400               אלפיםבתושבים    321,558,000     ₪  הכנסות מהממשלה

הוצאה לתושב   ארנונה לעסקים 
16
 ₪  ₪5,467  

      194                 ₪  ר"גבייה  בפועל למ

      591,300           ר"שטח עסקים במ

      114,712,200     ₪  גבייה בפועל של ארנונה לעסקים

       ארנונה לתעשייה 

      116.00             ₪  ר"גבייה בפועל למ

     783,500          ר"שטח תעשייה במ

      90,886,000      ₪  גבייה בפועל של ארנונה לתעשייה

      225,378,000     ₪  גביית ארנונה ממגורים 

      1,209              ₪  תשלום ארנונה לנפש מצב קיים 

      430,976,200     ₪  כ ארנונה ממגורים ותעסוקה"סה

      266,449,800     ₪  הכנסות אחרות 

  1,019,000,000 ₪  כ "סה  1,019,000,000 ₪  כ "סה



בשנתהיעדשלתכניתהמתארעירייתחולוןכבסיסלחישובתקציבנלקחוהנתוניםבמצבהקיים

:ואלוהןבנוסףלמספרהנחות(8131)

 .שיעורהשתתפותהממשלהבתקציבהעירייהבעתידלאישתנה •

 .תעסוקהלאישתנולתעריפיהארנונהלמגוריםו •

 (.תעשייהלמארנונהגבוהףתערילהן)כלתוספתשטחיהתעסוקהתהיהשלשטחיעסקים •

 .ימושמלאשלקיבולתהמגוריםבעירבשנתהיעדצפוימ •

 .יגדלובשיעורזההלקצבגידולהאוכלוסייההכנסותארנונהממגוריםוהכנסותאחרות •

 לשנת לתושב והוצאה העירייה לתקציב צפוי מצב תעסוקה8131להלן מימוש תחזית לפי

:בהתאםלמגמותעבר

 

  

 הכנסה 
 הוצאה 

  242,320               תושבים  אלפים  430,000,000     ₪  הכנסות מהממשלה

 ,9435 ₪    ₪הוצאה לתושב    ארנונה לעסקים 

    194                 ₪  ר"גבייה  בפועל למ

      1,222,000  שטח עסקים

                                                 

 (.2בעמודבשונהמהנתוןהמוצג)נתוןזהכוללהוצאותעבורפירעוןמלוות16
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      237,000,000     ₪  סך גביית ארנונה לעסקים

       של ארנונה לעסקים גבייה בפועל

      116                 ₪  ארנונה לתעשייה 

      783,000  ר"גבייה בפועל למ

      91,000,000      ₪  סך גביית ארנונה לתעשייה

       גבייה בפועל של ארנונה לתעשייה

      גביית ארנונה ממגורים 

      1,209              ₪  תשלום ארנונה לנפש מצב קיים 

      292,991,400     ₪  כ ארנונה ממגורים ותעסוקה"סה

      346,384,740     ₪  הכנסות אחרות 

  1,440,000,000  ₪  כ "סה  1,440,000,000  ₪  כ "סה

(8131)תקציבעירייתחולוןבשנתהיעד,תחזיתהמימושלתעסוקהבהתאםלמגמותעברעלפי

ביותרהנמוךזומשאירהאתחולוןבמיקוםתחזית.₪5,943יאפשרהוצאהממוצעתלתושבשל

.גבעתייםמלבד,מביןהעריםהסמוכותלה

עלפיתחזיתזוסךהכנסותהעירייה.מודלזהחושבגםעבורתחזיתהמימושהגבוהלתעסוקה

ףאל041-עסוקהיהיהגבוהבכלפיתחזיתזוהיקףהמימושלת.₪מיליארד0.42-מסתכמותבכ

.ר"מ 87רשטחזהמייצרהכנסהנוספתשל"למ₪094שללשטחיעסקיםונהנארתעריףלפי

.₪מיליון

-גבוהבמעלל.₪2,185-יתחזיתהמימושהגבוההההוצאהממוצעתלתושבבחולוןמגיעהלכפל

.גבעתייםמלמעט,סמוכותםהעריהממשמעותיתנמוךמהמצבהקייםאךעדיין₪511

:17ארלעילובהשוואהלעריםסמוכותהשוואהשלהוצאהלתושבלפיהמתולהלן





                                                 

 .ס"הלמ,8103קובץרשויותמקומיות:מקור17
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 המצב לעומת היעד בשנת חולון את מציגה שההשוואה לזכור בסביבההקייםיש בערים בין.

העריםבאזורקיימתתחרותעלתושביםויזמיםפוטנציאליםולכןהןשואפותתמידלהעלותאת

והמשמעות היא 8131עדלשנתיעלהסבירשנתוןזהרמתהשירותוההוצאההממוצעתלתושבו

בהליכים .הגדלת הפער בין חולון לערים סמוכות תכניות קיימות לחולון סמוכות בערים

 .בראשוןלציון0111-דוגמתמתחםה,להגדלהמשמעותיתשלהיצעהתעסוקהמתקדמים

 רמת שירות צפויה לעתידסיכום 

לעירנלקחונתוניתכניתהמתאר,עלמנתלהעריךאתרמתהשירותהצפויהבחולוןבעתיד •

 .תעסוקהונבנותחזיותמימושלשטחי

במספר • משמעותי גידול מאפשרת אמנם חולון של המתאר תכנית כי הציגו אלה תחזיות

התושבים , התעסוקה לשטחי אופטימית מימוש תחזית גם מהמגמה)אולם כפול בקצב

.אינהמאפשרתלעירייתחולוןלסגוראתהפערביחסלעריםהשכנות(בעשוריםהאחרונים

ב • חולון מציגהאת שההשוואה הקייישלזכור לעומתהמצב היעד .םבעריםבסביבהשנת

  שנת עד וישתפר ישתנה אחרות ערים הקיים המצב שנתון היא8131סביר והמשמעות

.פוטנציאללהגדלתהפערביןחולוןלעריםסמוכותלרעתחולון



   חוות הדעת סיכום

ב דנה זו דעת חוות בתלאפשרות עיריית חולון-איחוד עיריית עם ים חלוקתלובאפשרות

ים לבת חולון בין ההכנסות סגרתבמ. הדעת באיחודחוות הקושי את שחשפו נתונים נסקרו

הןמנקודתראותהעירעםהעירבתיםהכנסותשלהעירחולוןבחלוקתאובתים-חולוןהערים

.והןמנקודתראותכללהמשקחולון

:להלןהמסקנותהעיקריותשעלובמסגרתחוותהדעת

ועריםסמוכותבמטרופוליןיםשלחולוןאלמולבתכלכליים -נתונים חברתייםבחינה של  •

א"ת כי חשף של מצבההנוכחי המדדיםחולון נשבכל בחנו שללעיל מצבן עולהעל איננו

 .בפרמטריםמסוימיםיםעצמה-מצבהשלבתעללרבות,שכנותיהבמטרופוליןתלאביב

לכך אי , לייצראיחוד זהסביר בתים)שלרשותחלשהאחתאין אחרתשכנהעםרשות(

רשותשאיננהמביןהרשויותהחזקותיחסיתלעריםסביבהבמטרופוליןתל,דווקא(חולון)

,אביב קטניםהסיכויים בכך שכן המאוחדת הרשות לעריםשל ביחס הפערים את לסגור

,כמוכן.מוךבהרנטלעודףעלהממשלהשתיאלץלתויצהרשותהמאוחדתתאחרותוסבירש

רשותשאיננה,דווקא(חולון)אחרתשכנהמרשותאחתלרשותאיןזהסבירלהעבירהכנסות

אביב תל במטרופולין סביבה לערים יחסית החזקות הרשויות הרשויותשבעוד,מבין

.יותרהרבהגבוהטוסחברתיכלכליאבסטלהןמצויותסמוכותה

אלמולבתיםחולוןעירייתחולוןוהיקףשטחיהתעסוקהבעירשלבחינה של נתוני תקציב •

סמוכותהעריםהו מיצבהלהן העריםשנלקחוביותר הנמוךבמיקוםאתהעירחולון מבין

להשוואה . מעידעלכךעירייתחולוןמדדההוצאההממוצעתלתושבמהתקציבהרגילשל
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םמוגבלתוהיקףההכנסותשלההוארמתשירותיםטובהלשירותילספקשהיכולתשלחולון

התושביםביותרהנמוך למספר .ביחס לעיר כן כמו חולון משטחייחסיתנמוכההכנסה

 .(יםלמעטבת)תעסוקהביחסלשכנותיה

אוהעברתהכנסותמחולוןבתים-חולוןגםנתוניםאלהמצביעיםעלכךשאיחודשלהערים •

 ים לבת ימצבו המאוחדתאת יבמ הרשות משמעותית נמוך קום מול אל אחרותרשויות

אויחלישואתחולוןולאיסייעורבותלבתיםלאורמצבהשלחולוןביחסא"תבמטרופולין

 .א"לשכנותיההאחרותבמטרופוליןת

 • לפי הנושא את לבחון מנת תחזית עתידיתעל ונבנו, לחולון המתאר תכנית נתוני נלקחו

שלחולוןתחזיותאלההציגושתכניתהמתאר.חולוןעירתעסוקהביתחזיותמימושלשטח

 לשטחיאמנם אופטימית מימוש תחזית וגם התושבים במספר משמעותי גידול מאפשרת

אתלסגורלאמאפשרתלהאך(העשוריםהאחרוניםבשנימאשר51%-גבוהב)התעסוקה

 .שכנותביחסלעריםההפער

מיום,יועץכלכלימוניציפאלימטעםועדתהחקירה,אלטרכיגםחוותדעתושלמראלכס,יצוין

אףהיאבעדיפותאחרונהויהותנמצאתבמקוםנמוךלעומתשכנמראהכיהעירחולון89.2.8102

לשיטתו ים, בת לעיר בינה הכנסות חלוקת לביצוע ד. חוות זו איןעת לפיה בעמדתנו תומכת

.ןהעיריותחולוןלבתיםתקציבילחלוקתהכנסותבי-כלכלי-צידוקחברתי

 

 רןחקלאי


