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' אלול תשע"וגה, "ב  

  2016ספטמבר  06

 
 

חלוקת הכנסות בין עירית לניתוח ההצעה ו התייחסות לחוות דעתו של אלכס אלטר

 תל אביב יפו לבין עירית בת ים

 

 

 :מבוא .א

 –מוגשת לוועדה לבחינת איחוד תל אביב יפו  חוות דעת זובעקבות חוות דעתו של אלכס אלטר, 

יה תל אביב יפו תעביר חלק מהכנסות עירית לפיהבת ים בהתייחס לסוגיית חלוקת ההכנסות, 

 . רעועהוצאותיה של עירית בת ים, שמצבה הכלכלי  את לכסותלעירית בת ים על מנת 

 

 נדבכים עיקריים: 2-חוות הדעת מורכבת מ

  מחקרית ניתוח ההשלכות אשר עלולות לנבוע מביצוע חלוקת הכנסות, כולל סקירה

 :חלקים 4 -ל הניתוח את ממאמרים תומכים )אשר חלקם נכתבו ע"י הח"מ(. אחלק

  .היעילות באופן כללי על וסבסוד מיסוי השפעת. א

 .ים בת עירית על סובסידיות קבלתבעקבות  שייווצרוהשליליים  בתמריצים. דיון ב

 .יפו אביב תל עירית על בהשפעה דיון. ג

 על ערים שכנות. ד. יצירת תמריצים שליליים

 

 מורכבת ממספר נדבכים המביאים חוו"ד אלטר  –"ד דעת אלטר חוול תפרטני התייחסות

אותו למסקנה כי חלוקת הכנסות הינה חלופה לגיטימית וקלה ליישום. במסמך זה 

ראה כיצד הטיעונים המוצגים לא רק שאינם אתייחס לנדבכים השונים בחוו"ד וא

מובילים למסקנה לביצוע חלוקת הכנסות אלא אף מחזקים את הכדאיות בדבר איחוד 

 רשויות.  
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 :מנהלים תמצית .ב

 

עירית לא יוביל להתייעלות ושיפור מצבה של של חלוקת הכנסות מחקרים מוכיחים כי מהלך  .1

 היעילות אי את ינציח זה מצב.  להלן שיפורט כפיבת ים, אלא יכניס אותה למלכודת משאבים 

 רחבה להשענות ויגרום( אחרות ערים על ישפיע)ואף  ים בת בעירית השילטונית המערכת של

בנוסף לכך, יהיה תמריץ )שלילי(   .יפו אביב תל מעירית הכנסותיה על ים בת עירית של יותר

לעירית תל אביב יפו להרע את מצבה הכלכלי על מנת שלא תצטרך להעביר משאבים לעירית 

  בת ים.

. כולה המוניציפאלית המערכת את שתזעזע כלכליתרוחביות  השלכה צפויה זה למהלך

ומאוזנות שיהפכו לגירעוניות( יעדיפו לפנות למשרד הפנים לקבלת  ,)גרעוניות רבות רשויות

תוספת תקציב על חשבון רשויות אחרות כך שמשרד הפנים יאלץ לטפל בהרבה יותר רשויות 

 מאשר כיום. 

 
למסקנה כי חלוקת הכנסות אותו  יםהמוביל םישנם מספר ליקויים מתודולוגיאלטר בחוו"ד  .2

 :הינה חלופה קלה ונכונה ליישום

שהם האמורים לגשר על הפער שבין הכנסות להוצאות ממענקי האיזון, התעלמות   .2.1

 הרשויות המקומיות ובכללן עיריית בת ים. 

אי ניתוח מצבה הפיננסי של בת ים והאפשרויות לפתרון מצבה הפיננסי באמצעות שינויים  .2.2

 התנהלותה.אופן ב

הפערים לכאורה את  להציגבין רשויות במטרה הצגת מגוון רחב של נתונים השוואתיים  .2.3

בין עיריית בת ים לעיר תל אביב, תוך התעלמות מעשרות רשויות אשר בעלות נתונים 

עיר מטרופולינית לעיר בין  השוואהדומים לנתוני העיר בת ים והעיוותים הנובעים מה

  ין.ילוו

קביעת העיר תל אביב כמקור העיקרי להעברת הכספים לבת ים וזאת ללא ניתוח מצבה  .2.4

ניתוח שגוי והסתמכות על  הכספיםפיננסי של העיר תל אביב יפו והצגת המקור להעברת ה

 של תוכנית המתאר של עיריית תל אביב יפו

 

 אחת שעירייה הקובעתהכנסות  חלוקתשל  מדיניותכי מראה דעת  חוות :תחתונה שורה .3

 המקבל בצד והן נותןהן בצד ה לפגיעה תביא, האחרת לעירייה מהכנסותיה חלק מעבירה

 לוועדהולכן לא נכון יהיה  הערים תושבי השירותים מקבלי בציבור מתמשכת לפגיעה תגרוםו

 לקבל המלצה שכזו. 
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 חלוקת ההכנסותשל סקירה מחקרית לחסרונות  .ג
 

 :וסובסידיות יומיס של היעילות אי .1

 הציג 80-בשנות ה Williamson  . הכלכלית בספרות חדש אינו םיכלכלי ואירגונים ערים איחוד נושא

 Tadelis, & Williamson, 2012לדוגמא)ראה  איחוד של העסקה יותובעל והחסרונות היתרונות את

 של היתרונות בצד(. Eberts, & McMillen 1999 ובהתבסס ממשל מקומי  Williamson, 1991 וכן

 הסיבסוד הינו לחסרונות דוגמא.  חסרונות גם ישנם התייעלותו לגודל יתרונות כגון, רשויות איחוד

 .אחר אוכלוסיה לפלח העלתואוכלוסיה מסויים על חשבון  לפלחהשירותים  מחיר הוזלת – הצולב

 שמוצע כפימדובר בחלוקת הכנסות ללא איחוד רשויות  כאשרכמה  פיחסרונות אלה מתחזקים 

 והן יפו אביב תל יתיבער הן םיכלכלי לעיוותים לגרום עלולהההכנסות   חלוקת.  אלטר בחוו"ד

 בת ים.  יתיבעיר
 

 ביחס החלטות לקבל ההחלטות למקבלי גורמים הם. במשק עיוותים יוצרים ומיסים סובסידיות

או כל גורם כלכלי מקבל החלטות עליו  כשפרטמבחינת המשק.  אליותיר שאינן והוצאות להכנסות

 משלם או סובסידיה מקבל הפרט אם. ריאליים ותועלת עלות שיקולילקבל את ההחלטות על פי 

 לטובת אינןשהוא מקבל  ההחלטות לכןו מעוותים םינה מתייחס הוא אליהם והתמורה המחיר, מס

סובסידיה נקראת "נטל /מיסוימכתוצאה  חברתיתההכלכלית, הפגיעה ברווחה  בספרותהמשק. 

ם סובסידיה/מיסוי מול המצב ללא קיו מהטלתעודף". הנטל העודף הינו הפגיעה במשק כתוצאה 

 .(Atkinson and Stiglitz 2015של  ספרםב הניתוח את)ראה לדוגמא אותם סובסידיות או מיסים. 

ביעילות הכלכלית הינו במוצרים  יםפוגע אינם מיסויאו  יהדובסיס שבו היחידי שהמקום אציין

לקנות או  מוכן יהיה הציבור , כלומר  - לחלוטין קשיח הינו המוצר של היצעהשבהם הביקוש או 

 כלומר, יותרקשיח  ביקוש או היצע  בעלי הינםלמכור את המוצרים בכל מחיר. ככל שהמוצרים 

 נהקט - הנטל העודף –,  הפגיעה החברתית ימכרו או שיקנו הכמות על כמעט משפיע לא המחיר שינוי

 למוצרים מסוג זה הם: תרופות, אלכוהול, סיגריות ודלק למכוניות.  ותיותר. דוגמא
 

 אביב תל.   ים בת יתילעיר יפו אביב תל רייתימע תוהעבר כוללת כנסותהה חלוקת, הנידון במקרה

 אלהבת ים תתייחס לתקבולים  רייתיוע, עליה המוטל כמס ים לבת התקציבים להעברת תתייחס

על התנהגות שני הצדדים ויגרמו לעיוותים  וישפיע מיסויהו הסובסידיהכסובסידיה.   כאל

 .   הכוללת ברווחה לפגיעה שיביאו בהתנהגותם
 

שני הצדדים.   שלמוטיבציה /התמריצים על גם פועלתמזו,  ההשפעה של מיסוי וסובסידיה  יתרה

את התמריץ להתייעל או להגדיל רווחים.  נהמקטיכנגד,  תמורהבנתינת  צורךקבלת סובסידיה ללא 

עובד לא לעבוד  רציםמדוגמא לכך הינה דמי אבטלה מול מס הכנסה שלילי.  בעוד דמי האבטלה מת

יותר  הגבוה תמורה יקבל יותר שיעבוד שככל כך העובד את לתמרץ מאפשר שלילי הכנסה מסש הרי

 לעבודתו.  
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 :ים בת עיריתעל  השפעה .2

תקציב רשות מקומית צריך להיעשות במסגרת מענקי האיזון, על פי הנוסחה שנקבעה במנגנון  איזון

 בגרעון נמצאתהיא נוסחת האיזון. אולם, למרות מענקי האיזון אותם מקבלת עיריית בת ים 

 עליהאת הגרעון שלה  קטיןלהמנת  עלו  ותבעוד שהוצאותיה גבוה ותנמוכ הכנסותיה. מתמשך

 להגדיל את הכנסותיה.   ו/תיה אולהקטין את הוצאו

שירותים  הספקת את הוצאותיה הינה ע"י התייעלות: להקטין הנכונה הדרך  :הוצאות הקטנת

 .השירותים ברמת פגיעה ללאבצורה יעילה וחכמה 

 בניה לעומתהמקומית  לרשות)ואף גרעונית(  פחותלמגורים "רווחית"  בניה :הכנסות הגדלת

 בו הכלכלי למשבר בהתייחס, תנקוט ים בת עירית כי מצופה בה המדיניות, לכןלמסחר ותעסוקה. 

, ופיתוח אפיקי הכנסה נוספים ומסחר תעסוקה שטחי בפיתוח מאמץ ריכוז היא, נתונה היא

 )שילוט/חניה/שכירות וכיוצ"ב(

 

 או התייעלות כאן אין.  שלה הגרעון את לכסות מנת על נכסים במכירת ים בת עירית עסקה כה עד

 רחבי שטחים של לבניה רבים משאבים ים בת עירית מקצה, כיום. ארוך לטווח הכנסות הגדלת

 של השירותים עלות את לשאת שיוכל ומסחר תעסוקה שטחי להיקף לדאוג מבלי, למגורים היקף

 אך, גדול ביקוש קיים אמנם למגורים לבניה. החדשות הדיור ביחידות שיתגוררו התושבים

 מובנה איזון מחוסר סובלת כיום שכבר, ים בתעירית  של מצבה את תחמיר רק, גרעונית בהיותה

 ים בת על היה הכנסותיה את להגדיל מנת על. בתחומה מניבים לשטחים המגורים שטחי בין

 ברכוש שימוש, בהמשך שיתואר כפי .ומסחר תעסוקה שטחי בפיתוח מאמציה מירב את להשקיע

 בצמיחה פוגעתשוטפת  צריכה מימון לצורך ושימושם טבע במשאבי לשימוש דומה קבוע

 ,Sturzenegger - בעתיד גרעוני יותר הרבה למצב העיר את תביא ואף הכלכלית ובהתפתחות

2010)). 

 

 יפו אביב תל יתימעיר הכנסות

 יעלותיבהת להשקיע התמריץאביב )סובסידיה(  תל מעיריתהכנסות  תקבל ים בת עיריתו במידה

 לכך  תביאאו הגדלת הכנסות,  יעלותילהת תנאי םוש לצידה שאין כסובסידיה הכנסות קבלת !יקטן

קבלת  ,זה באופן. ולא להשקעות עתידיות הגרעון לכיסוי אוהשוטפת  לפעילותיופנה  הכסףש

 חברתיתהבמקורות ופגיעה ברווחה  של העיר ותיצור עיוות הגרעוני מצבה את תנציחהסובסידיה 

 ומשפיע כראוי נאמד לא הסובסידיה של הערך.  סובסידיה של העיוותים אחד זהו  .בטווח הארוך

 .האחרות ההחלטות קבלת על

 The natural resourcesאו   resource curse The)משאבי הטבע  מלכודתזה זהה למקרה של  מצב

trap עשירות מכונה  נותילמדלמדינות עניות )בד"כ באפריקה(  ו– Dutch disease   ,א מראה לדוג

Sturzenegger, 2010 .)בו מדינה מגלה משאבי טבע, משתמשת  מצב הינה הטבעמשאבי  מלכודת

במקורות שמקבלת ממשאב הטבע ובמקביל לא משקיעה באלטרנטיבות לתקופה בה יגמרו משאבי 

 הטבע משאבי את ניצלו המדינותהטבע.  במספר מדינות לא קטן שהתגלו אצלם משאבי הטבע, 
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נותרו עניות הרבה יותר  המדינות, אזלוהטבע  יאבשמכש ,אך לא להשקעה. בסופו של דבר תצרוכתל

 ממה שהיו לפני שגילו את משאב הטבע.  

 

ניתן בת ים, עירית תל אביב יפו לעירית הכנסות בין  חלוקת באמצעותהעברת משאבים ל בהקשר

העברות של  הבצורמתקבלות  הטבע ממשאב ההכנסות, כאשר .בעלת משאב טבעכלראות את בת ים 

 Chisik, and) את התמריץ לתחרות ולהתיעלות.יקטינו . העברות אלה יפו תל אביבמעירית 

Behzadan (2016) השפעות  ןאות תבעלכאת הסובסדיה, העברות חד צדדיות,  במאמרם מציגים

 Duarte, da Silva, Andrade, andכמו במלכודת משאבי טבע. כמו כן, במאמר מסכם מציגים 

 ת משאבי טבע(.דורמים למלכוגאת הסובסדיה, העברות חד צדדיות, כאחד ה  (2016)

  

במקורות  ולהשקיע להתייעלהתמריץ  את תקטיןאך מנגד  ,תקטין את הגרעוןאולי הסובסדיה 

 ויותר  ,הכנסותיה לא יגדלו , לא תגדל של העירייה עלותיההתי רמתלכן  .שיגדילו את ההכנסות

יכולים להגדיל את  אשר תעסוקהלו למסחר בניהבמזה, מצבה הכלכלי אף יורע. העיריה לא תשקיע 

" הטבע"משאב  בו ליום תערך ולאאלה תגדיל את רמת ההוצאות השוטפות  דיותיהעת העיר הכנסות

 .ייגמר

  

 מהלבניה למגורים  רותוהמק את ולהפנות התושביםהקל והפשוט הינו להמשיך לשרת את  הפתרון

להגדיל את הכנסותיה ולהקטין את  תמריץ איןאת הגרעונות ואף יגדיל אותם.  לעיריה  שינציח

הגרעון שהרי עם הגדלת הכנסותיה, רוב הסיכוי שיקטנו הסובסדיות ועל כן אין כאן תמריץ להקטנת 

בספרות הכלכלית הנושא נקרא "מלכודת עוני" או  .הגדלתולואף תמריץ לשמירתו  אלאהגרעון, 

 ,Epstein and Gang (2009aונכתבו על הנושא מאמרים רבים לדוגמא: povery trapבאנגלית 

2009b) . 

 

 :הגרעון את להקטין ים בת עירית אפשרויות

 צו זה האם או הגרעון את להקטיןאפשרות  ישים  בת עירית, האם להיא כך אם הבסיסית השאלה

 כזה.    שמצבה הגורל

למסחר ותעסוקה?  יםאפשרויות להגדיל את השטח ים בת לעיריית יש האםיש לשאול,  ראשית

תוכניות למסחר ותעסוקה,  בקידוםמירב מאמציה  אתלהשקיע  במקום!  כיום שכן היאהתשובה 

 ים.למגור חדשות תוכניות לצד עירונית להתחדשות תוכניות ומעודדתהעירייה מקורות  משקיעה

תוספת המגורים בתכניות אלה )הנאמדת בעשרות אלפי יחידות דיור בהערכה צנועה(, תחייב 

את המצוקה הכלכלית של  יגביר אשר אספקת שירותים לתושבים החדשים שיתווספו לעיר, דבר

תכניות הכוללות שטחי מגורים  בימים אלה מקדמת העירייה, מכך חמור ארוך.בטווח ה בת ים

במגדלי תעסוקה הנמצאים באזור התעסוקה היחיד הקיים בעיר או בסמוך אליו. משמעותיים 

לטובת דיור מוגן או מלונאות, המניבים  תעסוקה שטחי במסגרת תכניות אלה אף מתאפשרת המרת

 :לדוגמא כך .ארנונה נמוכה משמעותית מזו שניתן היה לקבל משימושי תעסוקה
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עירוב שימושים באזור התעסוקה של בת ים, מוצעת הקמתו של מגדל ב - 537בתכנית בי/  .א

משטחו מיועד לתעסוקה. יתרה מכך, ביחס לשטחי התעסוקה קיימת  60%אשר רק 

שטחי תעסוקה  40% -מהם לדיור מוגן, כך שבמגדל יוותרו כ  35% -אפשרות המרה של כ 

 בלבד.

עסוקה מוצעת הקמתו של מגדל בעירוב שימושים בסמוך לאזור הת - 1 /664בתכנית בי/  .ב

משטחו מיועד לתעסוקה, וגם את מחציתם ניתן להמיר  21% -של בת ים, אשר רק כ 

 למלונאות. 

התנגדות לוועדה המחוזית, כאשר טענתה  יפו -שתי תכניות אלה הגישה עיריית תל אביב  על

המרכזית היא כי בת ים אינה עושה כל שביכולתה על מנת לחולל הכנסות שייסייעו לקידום פתרון, 

 ו חלקי, למשבר הכלכלי שבו היא נתונה.ול

 

 עירית ביןלהסתכל על ההשוואה  גם חשובללמוד על אפשרויות ההשקעה במסחר ותעסוקה,  כדי

 ים לעיר דומה במרכז הארץ בגוש דן.   בת

.  מתוך 2014 -ל 2004 ביןש שניםהברק בעשר  בני עירית לביןבת ים  עיריתכך ניתן להשוות בין  לשם

 השוואה זו )ראו טבלה בנספח( ניתן להסיק את המסקנות הבאות: 

 שנים.  10התושבים בעיר בת ים לא עלה במהלך  מספר .א

התושבים בבני ברק גבוהה מצפיפות התושבים בבת ים והפרופיל הסוציואקונומי  צפיפות .ב

 של התושבים נמוך יותר. 

היה  2004 -בברק  בניל: שלה את הגדילה ים שבת בעוד שלה הגרעון את הקטינה ברק בני .ג

 הממומןמלש"ח   ) 12 -גירעון בהיקף של כ 2014 -ובמלש"ח  78 -שוטף בהיקף של כ גירעון

 הגירעון  2014 -וב 2004 במלש"ח  23גרעון של  היה  ים בת עירייתלבאמצעות קבלת מלוות(. 

שאמורים היו לשרת את  אותו מאזנת העירייה באמצעות מכירת נכסים, ,"חמלש 65 -גדל ל

 הדורות הבאים. 

 הואתקציב פיתוח מתחמים ותשתיות  .300% של בשיעור גדלבבני ברק  : הפיתוח תקציב .ד

 .מארנונה העירייה בהכנסות הבאות בשנים יראו פירותיהמניבה אשר את  השקעה

בלבד. כאשר תעריפי  38%הארנונה לאורך השנים עלו בעיריית בת ים בשיעור של  הכנסות .ה

, גידול ריאלי נמוך משמעותית מאשר 24% -הארנונה לבדם עלו בשיעור של למעלה מ

 בעיריית בני ברק. 

 בבני ברק.  תושבל היחסיתדומה להשקעה  בהיקף הינהבבת ים  תושבל היחסית ההשקעה .ו

 עובדהבהיקף גביית הארנונה.  5.5% עומד על  השל לצמיחה צפיוהברק עלה , דירוגה של בני בנוסף

השירותים הניתנת לתושבים תוך  רמת אתלהרחיב את פעילותה ו ברק בני לעיריית תאפשר זו

   צמצום הגירעון הנצבר. 
 

יפו  אביב תל עיריית. עמוק כלכלי במשברשנה  15 -כ לפני בעצמה הייתהעיריית תל אביב יפו  גם

. העובדים שכר בתשלום קשיים כדי עד ₪ מיליוני עשרות של בהיקפים שוטפים מגירעונות סבלה
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מלש"ח. במצבה הקשה  880 -מ ללמעלה (2002)בשנת  בשיאו הגיע העירייה של המצטבר הגירעון

לקבלת סיוע כספי מהערים השכנות, אלא ביצעה מהלכי התייעלות  יפו לא פנתה עיריית תל אביב

להלן השוואת נתוני עיריית תיות אשר מינפו את העיר והפכו אותה לעיר שהיא כיום. והשקעה בתש

 :2015 -ו 2001תל אביב יפו בין השנים 

 

 2001 2015 

תקציב 
 רגיל

 4,383,609 2,784,451 הכנסות

 4,375,186 2,876,783 הוצאות

 0.2% 8,423 3.3%- 92,332- עודף )גירעון( שוטף

 7.9% 348,000 30.7% *856,000 גירעון נצבר

 22.9% 1,002,000 67.1% 1,868,000 עומס מילוות
 

 

זו מראה שבת ים יכלה לצמוח בצורה דומה לבני ברק בעוד שבחרה לא לעשות זאת.   השוואה

 .ים בת של הכלכלית חהיהצמ והיעדר היעילות חוסרחלוקת הכנסות רק תנציח את 

 

 יפו אביב תל עירית מיסוי .3

את התמריץ של  מקטיןתל אביב יפו. המיסוי  עירית עבורמיסוי  למעשה מהווהההכנסות  חלוקת

 מכיוון  .זו בדרך לפעול שלאאת התמריץ  ומגדילהכנסות,  ולחולל לילהתעי להמשיך יפותל אביב 

 הלמסות יותר קל יהיה, ותגביר את מגוון ההכנסות העצמיות שלה יעילה יותר תהיה הערייהש ככלש

תל אביב  שעיריית ברגע כי ספק אין .ים בת עירית כדוגמת אחרות לערים תקציבים ולהעביר בהמשך

יפו תצטרך להעביר מהכנסותיה לעיריית בת ים היא תבצע שינוי בסידרי העדיפויות לחלוקת 

מזו, העברות הכנסות מעירית תל אביב לעירית בת ים יכולה אף להגיע למצב בו  יתרההתקציבים. 

מתקציבה(  0.3%"ח )מלש 10-20 בסביבות נע כיוםכיום  אשר ,השנתי ףמהעוד תעבור העירייה

 .תקציבה לאיזון סיוע קשתהמב לעירייה היאגם  תהפוך בכךו איתנה עירייה להיות תפסיק, לגירעון
 

 אחרותעל ערים  השפעות .4

 מקורותה והעברת אחד גורם עלמיסוי  הטלתכבפועל  מתפרשתהכנסות  חלוקתשהוסבר לעיל,  כפי

 ומאוזנות יעילות שהינן אחרות עריםעל עירית תל אביב יפו,  מסכסובסדיה לאחר.  ברגע שיוטל 

 שלהן מקורותה את להעביר במטרהשלא ימסו אותם  כדימאוזנות  להיות שלא ישאפו, קציביתת

 מצבן םאש כיווןמלהתיעל  מוטיבציה חסרות יהיו,  גרעוניות שהינןאחרות.  מנגד, עיריות  לעיריות

 .מאוזנות שהינןמתקציבים של עיריות אחרות  סובסדיהסיכוי שיקבלו  יש - גרעוני –כפי הוא  ישאר

 

 

 

 



 PERFECTOR                  פרופ' גיל אפשטיין        

 74202, א', נס ציונה28רח' סחלב ייעוץ כלכלי ואסטרטגי                                                                

 052-8550407טל: 

 GilEpstein@TestPerfector.comתובת דוא"ל:  כ

                      

 

9 

 

 התייחסות פרטנית לחוו"ד אלטר .ד

טרם נתייחס לאמור בחוו"ד אלטר, נציג את הנושאים אשר באופן תמוה לא הוזכרו בחו"ד אלטר 

 והם: מענקי האיזון וניתוח מצבה של עיריית בת ים.

 מענקי האיזון  .1

מענקי האיזון נוסדו ע"י משרד הפנים מתוך הכרה שקיימים פערים בין רשויות וקיים צורך 

במענק אשר יגשר בין הוצאותיהן להכנסותיהן של הרשויות המקומיות ויבטיח לכאורה מתן 

חולקו מענקי האיזון ללא מנגנון מוגדר, בין השנים  1993סל שירותים בסיסי לתושב. עד שנת 

חולקו מענקי האיזון ע"פ המלצת וועדת סוארי על בסיס תבחינים והחל משנת  1994-2003

 מחולקים מענקי האיזון ע"פ המלצות וועדת גדיש.   2004
 

וועדת גדיש הוקמה במטרה לתקן את העיוותים שנוצרו מחלוקת מענקי האיזון ע" המלצות 

, כך שסכום המענק הושפע מהיקף גירעון הרשות דבר שתמרץ רשויות וועדת סוארי

מקומיות לפעול להגדלת היקף הגירעון.  וועדת גדיש חישבה את נוסחת מענקי האיזון על 

הפער בין ההוצאה הנורמטיבית להכנסה הפוטנציאלית. ההוצאה הנורמטיבית בסיס 

מתבססת על תוצאות רגרסיה שבוצעה על נתוני הוצאות התקציב הרגיל של רשויות 

למול מספר התושבים. למול ההוצאה הבסיסית חושבו מקדמי העדפה  2002מקומיות בשנת 

פה בהוצאות חינוך )על בסיס יחס לאשכול הכלכלי חברתי, מקדם שונות המדד, מקדם העד

+(, 65מספר ילדים לאוכלוסייה(, מקדם הוצאות רווחה )על בסיס יחס אוכלוסייה בגילאי 

מקדמי הוצאה לאזורי עדיפות לאומית, קווי עימות ויש"ע והוצאות קליטה )ע"פ שיעור 

 עומדת ההוצאה הנורמטיבית לתושב 2016השנים האחרונות(. נכון לשנת  7 -עולים ב

 ₪.  5,520בסך של  5-10ברשויות בדירוג סוציואקונמי 
 

כל עוד לא תוקנו מענקי האיזון הרי שנוסחת מענקי האיזון היא זאת שאמורה להביא לאיזון 

חלוקת הכנסות מהווה למעשה שבירה של העיקרון על פיו תקציבה של הרשות המקומיות. 

תביא לבעיית התמריצים כפי מחולקים מענקי האיזון. וחמור אף מכך, חלוקת הכנסות 

תעודד רשויות מקומיות לפעול  –שהיו בחלוקת ההכנסות ע"פ המלצות וועדת סוארי 

בתמיכה לחלוקת הכנסות   להגדלת הגירעון לצורך קבלת כספים נוספים למענקי האיזון.

היה על אלטר להוכיח בחוו"ד מדוע מענקי האיזון מהווים פתרון לעשרות רשויות מקומיות 

ווקא אינם מהווים פתרון לעיריית בת ים. היעדר הוכחה כאמור פועלת כנגד ההצדקה אך ד

בדבר חלוקת הכנסות. איחוד רשויות יוכל דווקא להביא בטווח הארוך לחיסכון ולצמצום 

 מענקי האיזון הניתנים כיום לבת ים.

 

 

 

 

 



 PERFECTOR                  פרופ' גיל אפשטיין        

 74202, א', נס ציונה28רח' סחלב ייעוץ כלכלי ואסטרטגי                                                                

 052-8550407טל: 

 GilEpstein@TestPerfector.comתובת דוא"ל:  כ

                      

 

10 

 

 ניתוח מצבה של עיריית בת ים .2

יבי הקיים בעיריית בת ים, לא קיימת חוו"ד אלטר לוקחת כאקסיומה את המחסור התקצ

בחוו"ד כל התייחסות לאופן התנהלותה של עיריית בת ים לאורך השנים. עיריית בת ים 

שוכנת במרכז הארץ לחוף הים, לו הייתה מתנהלת לאורך השנים כמו שכנותיה, יכלה 

עיריית בת ים להיות היום עירייה איתנה. אולם, לאורך שנים לא דאגה העירייה 

תפתחות מאוזנת, פיתוח מתחמי תעסוקה והשאת ערכי הנכסים שלה לצורך שמירה על לה

, מכרה נכסים בצורה אחרתמקורות הכנסה עתידיים. במקום זאת, פעלה עיריית בת ים 

מניבים מתחת לערכם, ציפפה מתחמי מגורים ללא פיתוח מקביל של מתחמי תעסוקה, 

 המשפט ודוחות ביקורת( ועוד. פעלה במנהל לא תקין )כפי שעולה מפסקי בית 
 

גם במצבה הנוכחי עיריית בת ים מלינה על מיעוט העסקים שבה אך אינה מבצעת דבר 

לשינוי המצב. במקום להשקיע משאבים בתיקון דרכיה: פיתוח מתחמים מניבים, התנהלות 

על פי כללי מנהל תקין והתייעלות, משקיעה העירייה את משאביה במאבקים ברשויות 

רך השנים. עיריית בת ים אינה מכירה השכנות שהשכילו לכלכל את צעדיהן לאו

בהתנהלותה הלא תקינה אלא מעוניינת בקבלת כספים מהרשויות השכנות כך שתוכל 

לשמר את "מעגל העוני" בו היא נמצאת. למרות זאת, מעולם לא מונה חשב מלווה לעיריית 

 בת ים, לא מונתה וועדה קרואה ולא נערכה תוכנית הבראה. 

 

 זכרים בחוות הדעת:התייחסות לנושאים המו

 לחוו"ד אלטר( 4-1הפתיח והבסיס המשפטי )עמ'  .3

 בניה מאשר המקומית לרשות פחותבניה למגורים "רווחית"  -שבממוצע  מצויןהדעת  בחוות

הניתנים  בשירותים ופערים הארנונה בתעריפי פערים הינה לכך הסיבהותעסוקה.  למסחר

של בת ים בבניה  ההשקעה סוגייתה את זו אכן נכונה ומדגיש טענהלתושבים )מגורים(. 

 ועל ים בת של כליישירות על חוסנה הכל משפיעהזו  עובדה. בתעסוקה ומסחרלמגורים ולא 

, שדואגת להשקיע הן בבניה אביב יפו תלעירית  משכנתה טוב פחות הרבה במצב שהיא כך

 ותעסוקה.  למסחר בבניהלמגורים והן 

 

הסכם לחלוקת הכנסות. הסכם  ביניהן לכרות לרשויות אפשרות יש, המשפטי הבסיס פי על

 שנכפהמאשר הסכם  לשתיהן יותר יעיל תמיד הינוומתן  במשא ביניהןבין הרשויות שנקבע 

 תעסוקה מתחם או משותףבמקרה של פיתוח של פרויקט  להתבצעיכול  הסכםהצדדים.  על

ללא כל זיקה  אחרת לרשות כספים להעביר אחת רשות על נכפה בו במקרה לא אך משותף

 פעילות משותפת.

 

 המקומיות"  הרשויות בין הכנסות בחלוקת "יעדים הסעיף המוגדר בדו"ח  לגבי

 בדו"ח( 3 ')עמ

 



 PERFECTOR                  פרופ' גיל אפשטיין        

 74202, א', נס ציונה28רח' סחלב ייעוץ כלכלי ואסטרטגי                                                                

 052-8550407טל: 

 GilEpstein@TestPerfector.comתובת דוא"ל:  כ

                      

 

11 

 

 :  המקומיותהפיננסי בין הרשויות  בחוסן פערים צמצום  -

העברת  – סבסוד.  דאוג לחוסן ראלי לאורך זמן,  יש למקומית רשות לחזק מנת על :תגובה

 את מוריד הוא, הארוך בטווח חוסנה את מעלה אינו -יהאחת לשני מעיריהמקורות 

 .הארוך בטווח הפיננסי החוסן נפגעובכך  ולהתייעלות להשקעה התמריץ

 :מופרזת תחרות מניעת -

להגיע להסכמים בין שתי הרשויות כאשר אחת יכולה  אפשרתחרות  מניעת לשם: תגובה

 שאחת.  אין כל סיבה להגיע להסכמים ברגע להתחרות לא כדי לשנייהלהציע תשלום 

 . יהאת השני מסבסדתהערים 

 :משותפים פרויקטים קידום -

 .האחר את יסבסד אחד אם ולא משותפת מטרה להם תהיהיעבוד רק אם  :תגובה

 

 לחוו"ד אלטר( 10-5השוואות בין רשויות )עמ'  .4

אלטר מוצגות השוואות רבות בין עיריית בת ים לעיריית תל אביב יפו, עיריית ראשון  בחוו"ד

אלף תושבים. ההשוואה נועדה להמחיש את  100לציון, עיריית חולון וממוצע עיריות מעל 

חולשתה לכאורה של עיריית בת ים ביחס ליתר הרשויות )למרות שבחלק ניכר מהפרמטרים 

ולהמחיש את איתנותה לכאורה של עיריית  \נתוני העיר חולון ים באופן יחסי לנתוניה דומ

 תל אביב יפו. 
 

למעשה לא קיימת משמעות לממוצע המוצג. כטבעו של ממוצע הוא מורכב ממקרים 

הגבוהים ממנו ומקרים הנמוכים ממנו. העובדה כי נתוני ההשוואה מציגים את עיריית בת 

ים כנמוכה מהממוצע אין בהם דבר וחצי דבר בכדי להצדיק את הטענה בדבר הצורך ביצוע 

מקומיות בעלות מאפיינים דומים רשויות נן עשרות ישחלוקת הכנסות עם עיריית בת ים.  

קריית מוצקין, או נחותים מבת ים. רשויות אלו לא הגישו בג"צ עבור חלוקת הכנסות: 

קריית ים, אופקים, מודיעין עלית, אום אל פאחם, כפר קאסם, נצרת, פרדס חנה ועוד ועוד. 

)ראה טבלאות  הרשויות לפיכך לא קיים קשר בין החלופה לחלוקת הכנסות לבין השוואת

 .בנספח(

 

אינה מבחינה בין סוג הרשות המקומיות: רשות זאת ועוד, ההשוואה מול תל אביב יפו 

עיריית ת"א מעניקה שירותים לא רק לתושביה אלה לכמיליון  מטרופולינית או עיר לווין.

ד. יוממים הבאים בשעריה מדי יום בתחומי התרבות, החינוך, השירותים המקומיים ועו

החיים בתחומה.  כך שכל  אלף מהגרים 50 -לכבנוסף, עיריית תל אביב מעניקה שירותים 

 השוואה המבוצעת ללא נטרול כל רכיבים אלו אינה נכונה.
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 לחוו"ד אלטר( 16-10בחינת חלוקת הכנסות )עמ'   .5

לאחר ההשוואות בין הרשויות מוצגת בחו"ד אלטר בחינה למקור הכספים להעברה 

ים, וזאת ללא בחינת הצורך בהעברת כספים לעיריית בת ים והחלופות  לעיריית בת

האחרות לפתרון )איחוד רשויות(.  בחוות דעת אלטר קיים אזכור קל ולא מספק לחוסר 

היעילות שיביא מהלך של חלוקת הכנסות. חלוקת הכנסות תפגע הן בתמריצים של עיריית 

של תל אביב יפו  נסות תפגע בתמריץתל אביב יפו והן בשל עיריית בת ים. חלוקת ההכ

 ולהשקיעבת ים להתייעל ובתמריץ של עיריית להמשיך להתייעל ולהשקיע בהגדלת הכנסות 

ואף עיריית בת ים תפעל לשימור הגירעון . יהלהגדלת הכנסות ותעסוקה מסחר באזורי

תפעל לצורך קבלת חלוקת ההכנסות מעיריית תל אביב יפו ועיריית תל אביב יפו להגדלתו 

 גם היא ליצירת גירעון לצורך הימנעות מהעברת כספים לעיריית בת ים.
 

באופן פשטני לחלוטין וללא כל התייחסות לשוני בין הרשויות, כאמור לעיל, נאמר בחוו"ד 

בשל הפער הגדול בין ההכנסות העצמיות של תל אביב לאלה בערים ראשון לציון אלטר כי "

. מכיוון שהעודף (11)עמ'  "ת בעיקר בין תל אביב ובת יםוחולון, יש העדפה לחלוקת הכנסו

מלש"ח, בלבד על אלטר להציג  8 -עומד על כ 2015התקציבי של עיריית תל אביב יפו לשנת 

האם בצמצום פעילות הרווחה לדוגמא: מהו המקור שהוא רואה לנכון להעברה לבת ים. 

תי הספר או קיום אירועי לנזקקים, או צמצום סל טיפול בקשישים או שעות לימוד בב

 תרבות או  צמצום התמיכה במוסדות התרבות. 

 תשפיעההכנסות לא  שחלוקתאומר  לאפיננסי,  חוסן קייםתל אביב יפו  שלעיריית העובדה

הטלת מיסים נוספים על לפגיעה ברווחה הכוללת פחות מאשר בערים אחרות. ותביא עליה 

התושבים על מנת להעבירם לעירית בת ים יוצר מצב של מיסוי רגרסיבי. בו מטילים מיסים 

נוספים על התושבים )שחלקם מצבם רע משל תושבי בת ים( על מנת להטיב עם תושבי עירית 

אין הדבר דומה לחלוקת הכנסות בין שני ערים כאשר מקור ההכנסות של העיר בת ים. 

צב ספציפי זה מותנת אינה ממיסוי אזרחיה,  אלא אם היא מתקבלת ממשאב טבע. רק בהנ

 חלוקת הכנסות לא תפגע כלכלית בעיר שנותנת את המשאבים. 

 

תכניות המתאר של הערים תל אביב וראשון לציון מראות על כי: " אלטר מצויין "דבחוו

ן הכלכלי הקיים היום. דבר פוטנציאל של חיזוק החוסן הכלכלי של ערים אלה, מעבר לחוס

(. 11)עמ'  "המחזק את ייתכנות הביצוע של חלוקת הכנסות גם בהסתכלות ארוכת טווח

לפיהם צפי של תל אביב יפו, בגרף נתונים שגויים ביחס לתכנית המתאר  מציג אלטרבהמשך 

אלף תושבים. זאת בעוד שבמסגרת עדכון התכנית  450האוכלוסייה בתכנית המתאר הוא 

לקראת מתן תוקף, נוספו לה שטחי מגורים כך שהקיבולת הריאלית של סה"כ יח"ד בעיר 

אלף תושבים. מנתונים אלה  700 -יח"ד, שמשמעותן מאגר יח"ד המספיק ל  280,000היא 

ברור כי מאזן השטחים המניבים מול אלה שאינם מניבים שונה בתכלית מזה שהוצג ע"י 

לערר בת ים ולעתירה המנהלית  הבתגובתתל אביב יפו  שהציגה עירייתנתונים ע"פ ר. טאל

 -עולה כי במסגרת תכנית המתאר מהווים שטחי התעסוקה כ  ,שהגישה על תכנית המתאר
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 -כ  נםמ"ר שטחים קיימים ועתידיים לתעסוקה, יש 100משטחי המגורים. משמע כל  51%

ים את ההבנה באשר מ"ר שטחים קיימים ועתידיים למגורים. נתונים אלה וודאי משנ 194

 למידת חוסנה הכלכלי של העיר.

 

יפו  אביב תל עירייתשל  ההכנסותלהגדלת היא בחוו"ד אלטר הצעה נוספת המוצגת 

תוספת ההכנסות לעיריית  אתאביב יפו תעביר  תל עיריית מארנונת משרדי ממשלה ובמקביל

אביב. לא ברור ההיגיון בשימוש בעיריית לעניין זה על פניו, אין פגיעה בעיריית תל ים .  בת

 שישמשרד הפנים  שסבור ככל ים.-תל אביב כצינור להעברת כספים מהמדינה לעיריית בת

 ישירותעביר את הכסף להמשרד הפנים האת מענק האיזון של עיריית בת ים יוכל   להגדיל

בכך להימנע מחוסר לבת ים. בין באמצעות מענקי איזון, ובין בכל דרך אחרת שיימצא לנכון ו

 היעילות הנובעת מהתהליך המוצע.

 

 

 לחוו"ד אלטר( 17-16מסקנות חו"ד אלטר )עמ'  .6

בדומה לתוכן חוות דעת אלטר כך גם במסקנות חוו"ד מופיעה כאקסיומה הצורך של עיריית 

בת ים בקבלת תוספת תקציב ללא בחינת האפשרות של עיריית בת ים להתייעל בתוך עצמה. 

חלוקת ההכנסות מופיע כמסקנה אך ללא בחינת החלופות וציון היתרונות כך גם נושא 

 והחסרונות לחלופה.

 

 :חוו"ד אלטר לסיכום בנוגע

זה מדבר על חוסנה הכלכלי של עריית תל אביב יפו ולכן נאמר שתל אביב  סעיף :1 לסעיף

 העובדהטענה זו נכונה חלקית.   –יפו היא זו עם העדיפות לביצוע חלוקת ההכנסות.  

עליה  שפיעתההכנסות לא  חלוקתשאומר  לאפיננסי,  חוסן קייםתל אביב יפו  תעיריילש

 , יתכן וזה יהיה ההפך.  אחרות מערים פחותאו יותר 
 

אך תביא לקשיים  ,בטווח הקצר ומהירה קלה לכאורהחלוקת הכנסות אכן  חלופת :2 לסעיף

 הפתרון הקל אינו בהכרח הפתרון הנכון. .רבים בטווח הארוך
 

מארנונת יפו  באבי תל עירייתשל  ההכנסותהחלופה להגדלת  מוצעתע"פ ההצעה,  :3 לסעיף

ים.   בתתוספת ההכנסות לעיריית  אתאביב יפו תעביר  תל עיריית ובמקבילמשרדי ממשלה 

לת"א המוטיבציה להמשיך  שתשארלעניין זה על פניו, אין פגיעה בעיריית ת"א, כך 

שאר עם אותה בעיה של קבלת סובסידיה ללא כל יים ת-ולהתייעל כלכלית, אולם, עדיין בת

צורך או תמריץ להתייעלות. לא ברור לח"מ ההגיון בשימוש בעיריית ת"א כצינור להעברת 

את מענק האיזון  להגדיל שישמשרד הפנים  שסבור ככל ים.-כספים מהמדינה לעיריית בת

לבת ים. בין באמצעות  ישירותעביר את הכסף להמשרד הפנים הל עיריית בת ים יוכל  ש

מענקי איזון, ובין בכל דרך אחרת שיימצא לנכון ובכך להימנע מחוסר היעילות הנובעת 

 מהתהליך המוצע.
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 אומצלו עיקלהש להמשיךיפו  אביב  תלההכנסות תגרום לעיריית  שחלוקת נטען :4 לסעיף

 תל עירית זאת שתעשה מדוע להגדלת הכנסותיה כדי לממן את חלוקת ההכנסות.  מקורות

 ההכנסות את ולהגדיל להתייעל התמריץ את תקטין ההכנסות חלוקת!  פךילה?  יפו אביב

 .באמירה זו"ח שתומך בדו ממצאשום  אין. פסקית ההכנסות שחלוקת כדי

 

נמצאת  תל אביב יפו  שהעיר בהינתן נמוכים למגורים הארנונה שתעריפי מציין אלטר, בנוסף

אלטר מתעלם מכך שהעיר תל אביב יפו מורכבת משכונות רבות  . 8 סוציואקנומיבמצב 

ועל אלה   (.5לעומת  3 -ו  2שבהן המדד הסוציו אקונומי נמוך משמעותית מזה של בת ים )

 נפש.  50,000 -יש להוסיף את אוכלוסיית המהגרים הבלתי חוקיים העומדת על כ 

 
 

ים תביא לכך שהתמורה -שתוספת ההכנסות לעיריית בת נטעןבחוו"ד אלטר  :5 לסעיף

 .בעיר פיתוח עבודות ביצועממכירת הנכסים בעיר תופנה לביצוע השקעות ול
 

 פיתוח עבודות ביצוע לטובת נכסים מכירת של המקורות את תפנה ים בת שעירית מדוע

שלה לאחר קבלת  הנכסים את ולמכור להמשיך ים בת ריתילע אופטימאלי מדוע? בעיר

ים -מהמחקרים עולה כי לא צפוי שינוי בהתנהגותה של עיריית בת מקורות מתל אביב יפו? 

 נוספים. לאור קבלת סובסידיה אשר אינה מותנית בהתייעלות וביצירת מקורות הכנסה

ולכן להפך, יתכן מאוד שתגרום למצבה להיות פחות טוב על מנת לקבל מקורות נוספים. 

 המלצה זו סותרת את המחקרים כפי שהוצגו בעבודתי זו.

 הכנסות ייצור,  אלייר יצור על מבוססת להיות צריכהשביעות הרצון של התושבים  העלאת

 אליותיר הכנסות שיניבו מתאימים ותעסוקהשל השקעה במרכזי מסחר  אלייםיר ממקורות

ומהוות פגיעה בייצור  מכירת נכסים על המתבססות  להכנסות. זאת בניגוד ארוך לטווח

 . הריאלי

אלה  מקורות, תמוגבל העיריה של הנכסים שמכירת לזכור יש. שהוצגה לטענה בסיס כל אין

 כלמשימוש במקורות אלה,  כתוצאהעם העלייה ברמת השירותים  וביחד, ואוזלים הולכים

הפתרון המוצע כאן הינו  ,כלומר.  בעבר משהיה יותר גדול לגרעון העיריה את יכניסואלה 

 .העיר של עוןרוהג יתיותיפתרון לטווח קצר, בעוד שבטווח הארוך הדבר רק יגביר את הבע

 

.  בדו"ח ושהוצגוהנתונים  האמירותכל  ןימב והמבוססהחשוב  והינ זה  סעיף  :6 לסעיף

 ......אחרות לבעיות פתרון בה ואין בלבד הפיננסי בהיבט פתרון מהווה הכנסות"חלוקת 

 פיתוח תוכניות לקידום לרשות שלילי תמריץ מהווה הכנסות חלוקת על הישענות, בנוסף

  המצב גםשבעתיד יגרום לכך הפיננסי  הפתרוןאם זאת, יש לסייג שגם   ."כלכלית ויוזמות

 .להחמיר צפויהפיננסי 
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 :סיכום .7

לא יוביל להתייעלות ושיפור מצבה של בת של חלוקת הכנסות המחקרים מוכיחים כי מהלך 

מצב זה ינציח את אי היעילות ים, אלא יכניס אותה למלכודת המשאבים שהוזכרה לעיל. 

של המערכת השילטונית בעירית בת ים )ואף ישפיע על ערים אחרות( ויגרום להשענות רחבה 

בנוסף לכך, יתכן ויהיה תמריץ   של עירית בת ים על הכנסותיה מעירית תל אביב יפו.יותר 

)שלילי( לעירית תל אביב יפו להרע את מצבה הכלכלי על מנת שלא תצטרך להעביר משאבים 

 לעירית בת ים. 

 

זעזע את המערכת ל שעלולהכלכלית רוחביות בנוסף, למהלך זה צפויה השלכה 

שויות רבות )גרעוניות ומאוזנות שיהפכו לגירעוניות( יעדיפו לפנות המוניציפאלית כולה. ר

למשרד הפנים לקבלת תוספת תקציב על חשבון רשויות אחרות כך שמשרד הפנים יאלץ 

 לטפל בהרבה יותר רשויות מאשר כיום.
 

דווקא איחוד רשויות יביא להגדלת התקציבים הניתנים לתושבי עיריית בת ים ללא חוסר 

כאשר ההשקעה וחלוקת המשאבים תעשה  הקיים בהליך חלוקת ההכנסותהיעילות 

 שתי הרשויות יחדיו.לבצורה אופטימלית 

 

 

 בברכה,

  

 

 גיל אפשטיין

 לכלכלה פרופ'
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 :ספחיםנ

 

 : 2014 -ו 2004השוואת נתונים בין הרשויות בני ברק ובת ים בשנים  .1

 
 

 בני ברק בת ים

 שינוי 2014 2004 שינוי 2014 2004 

נתונים 
 פיזיים

  3 2  5 6 דירוג סוציואקונומי

 25.3% 178,300 142,300 1.2%- 128,900 130,400 מספר תושבים

 25.9% 24,391 19,379 2.5%- 15,568 15,967 צפיפות תושבים

נתונים 
 פיננסיים

 62.1%- 96,134 253,435 45.9%- 91,562 169,323 גירעון נצבר

 83.7%- 12,799- 78,370- 186.0% 64,910- 22,696- גירעון שוטף*

 70.4% 304,876 178,951 38.0% 285,656 207,060 חיוב ארנונה

 55.5% 1,014,233* 696,326 34.7% 756,177 561,391 תקציב )הוצאות(
תקציב פיתוח 

 311.9% 179,621 43,607 104.9% 71,074 34,695 )הוצאות(

 66.5% 123,625 74,246 72.9% 84,159 48,679 הנחות מתוקצבות

 24.1% 5,688 4,893 49.2% 5,866 3,932 הוצאה לתושב**
 *בנטרול הכנסות ממכירת מקרקעין ומלוות לאיזון תקציב רגיל.

 "ח מחזור מלוות.מלש 68.4*בנטרול 

מתוך נתוני משרד הפנים והדוחות הכספיים המבוקרים לשנים  אביב תל ריתיע עיבוד: מקור
 2014 –ו  2004
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 הדומים לבת יםרשויות מקומיות העלות מאפיינים  .2

 . 60%ומשקל מגורים <=   6רשויות בדירוג סוציואקנומי>= -

 

יחס חיוב  שם  הרשות
מגורים / 

סך 
 ארנונה

סך כולל  סוציו
הכנסות של 

הרשות )אלפי 
 2014ש"ח( 

מענק כללי 
לאיזון )אלפי 

 2014ש"ח( 

עודף / גירעון 
בתקציב 

)אלפי  הרגיל
 2014ש"ח( 

עודף/גירעון 
מצטבר בסוף 

)אלפי שנה 
 2014ש"ח( 

ארנונה  תושבים
 "לתושב"

-טבאש-כעביה
 חג'אג'רה

99% 3.0 26,159 7,309 -5,564 -10,530 4.8 716.7 

 729.3 8.5 442- 271 9,281 47,578 2.0 97% מכסור-ביר אל

-כאוכב אבו אל
 היג'א

97% 2.0 32,334 5,873 -1,083 -2,965 3.2 739.1 

 939.6 5.6 3,757- 115- 8,933 31,438 2.0 96% גנם-אום אל -שבלי 

 641.8 13.7 36,151- 9,830- 12,843 79,997 1.0 96% זרקא-ג'סר א

 1,926.5 3.4 558- 141- 7,338 26,665 5.0 95% אליכין

 1,152.9 3.8 2,803- 2,077- 7,632 37,937 3.0 95% קריית יערים

 331.8 11.2 11,066- 1,343 12,058 61,621 1.0 93% לקיה

 1,078.7 6.9 2,097- 106 9,013 34,758 5.0 92% בני עי"ש

 1,121.3 6.0 1,879- 399- 10,086 64,053 5.0 92% בית אל

 1,072.5 8.0 1,996- 1,056- 9,690 47,184 2.0 92% סמיע-כסרא

 824.7 7.3 7,362 235- 8,170 43,417 2.0 92% בסמת טבעון

 835.1 8.7 3,857- 240- 8,432 37,143 2.0 92% בסמ"ה

 921.5 13.9 9,140- 4,470- 9,955 63,694 2.0 91% מעלה עירון

 938.7 8.9 5,558 2,136 8,694 57,574 2.0 91% נוג'ידאת-בועיינה

 1,291.8 3.3 1,397- 802- 6,921 22,688 3.0 91% כפר ברא

 2,301.3 5.4 - - 5,653 47,960 6.0 90% פרדסייה

 1,157.0 4.0 8,399- 1,120- 6,630 26,344 3.0 90% סאג'ור

 1,218.0 3.0 2,737- 38 7,193 19,140 4.0 90% פסוטה

 885.2 7.7 31,673- 1,193- 8,909 38,414 2.0 90% משהד

 552.9 15.3 2,681- 262- 11,915 68,162 2.0 90% בנגב-ערערה

 1,040.2 6.2 4,539- 2,258- 9,620 46,882 3.0 89% ג'ת-יאנוח

 1,040.3 19.7 991- 523 13,940 89,273 2.0 89% מכר-ג'דיידה

 608.5 63.2 3,064 1,938- 32,628 295,642 1.0 88% מודיעין עילית

 978.3 13.0 2,655- 3,087 11,579 74,392 2.0 88% כאבול

 1,460.5 4.2 355 164 - 48,536 5.0 88% קדומים

 759.7 11.5 10,453- 141 9,909 61,260 2.0 88% אסד-דייר אל

 674.6 10.3 6,976- 2,109- 13,983 50,606 2.0 88% רכסים

 1,133.5 9.6 9,077- 695- 10,925 46,705 3.0 87% דייר חנא

 262.2 18.6 3,133- 33 11,529 75,395 2.0 86% כסיפה

 709.3 9.2 4,218- 648- 8,289 45,200 2.0 86% ג'לג'וליה

 991.1 7.2 1,227 1,292 7,585 35,650 2.0 86% זרזיר

 1,009.7 9.7 4,733- 629- 10,461 47,637 2.0 86% דבורייה

 1,141.1 1.9 3- 3- 4,386 21,409 2.0 86% עין קנייא

 461.8 18.8 6,262- 1,353- 10,790 139,690 2.0 86% חורה

 1,438.8 6.8 343- 181 8,050 48,123 2.0 86% אבו גוש
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יחס חיוב  שם  הרשות
מגורים / 

סך 
 ארנונה

סך כולל  סוציו
הכנסות של 

הרשות )אלפי 
 2014ש"ח( 

מענק כללי 
לאיזון )אלפי 

 2014ש"ח( 

עודף / גירעון 
בתקציב 

)אלפי  הרגיל
 2014ש"ח( 

עודף/גירעון 
מצטבר בסוף 

)אלפי שנה 
 2014ש"ח( 

ארנונה  תושבים
 "לתושב"

 690.9 18.1 5,470- 5 13,465 67,581 1.0 85% תל שבע

 1,345.8 3.1 858- 1,015- 5,889 21,959 4.0 85% כפר כמא

 1,119.4 13.2 636 370 13,584 75,490 3.0 85% אבו סנאן

 694.3 46.9 31,943- 939- 29,673 241,520 1.0 85% ביתר עילית

 822.3 11.9 3,262- 3,335- 12,097 76,502 2.0 85% נחף

 814.3 21.0 28,338- 20 13,425 86,463 2.0 85% קלנסווה

 1,203.8 16.6 98,168- 18,489- 11,033 93,772 3.0 84% כרמל-דאלית אל

 1,049.2 6.2 187 12 8,780 55,987 2.0 84% בוקעאתא

 1,033.0 3.0 219- 93- 6,187 20,815 5.0 84% ג'ש )גוש חלב(

 1,137.8 7.4 16,839- 2,575- 8,864 48,860 2.0 83% עילוט

 1,770.6 38.9 25,908- 8,040- 31,376 283,172 5.0 83% קריית ים

 926.6 6.5 4,135- 5,266- 9,571 39,221 2.0 83% שעב

 1,148.2 17.9 3,310- 1,721- 13,340 89,376 3.0 82% יפיע

 1,024.6 23.6 6,030 2,443 13,290 104,540 2.0 82% ערערה

 945.1 13.4 326- 774 11,750 63,388 2.0 82% אכסאל

 2,323.7 39.6 28,992- 3,838- 20,730 277,517 6.0 82% קריית מוצקין

 1,025.3 17.4 10,198- 185- 12,832 89,296 4.0 82% כפר קרע

 968.9 14.5 48,799- 325 14,997 95,506 2.0 81% כרום-מג'ד אל

 875.2 18.1 14 14 14,610 104,863 2.0 81% כפר מנדא

 1,610.5 15.1 4,383- 31 17,175 101,337 5.0 81% גבעת זאב

 1,208.3 5.4 2,980- 1,359- 6,428 31,665 4.0 81% עיילבון

 911.1 51.4 42,510- 9,251- 18,979 280,445 2.0 81% פחם-אום אל

 1,087.1 23.5 14,451- 77 19,950 141,060 2.0 80% עראבה

 1,403.8 6.0 657 62 10,289 40,786 3.0 80% חורפיש

 1,244.9 7.3 16,755- 278 8,533 62,643 4.0 79% ראמה

 1,711.4 25.8 28,579- 551 12,811 166,457 6.0 79% גדרה

 916.0 10.5 13,880- 5,744- 11,026 70,693 2.0 79% מג'דל שמס

 1,244.5 6.4 8,077- 2,223- 6,591 30,211 3.0 79% זמר

 1,250.8 31.7 20,357- 5,206 20,409 193,746 3.0 78% טמרה

 1,454.3 10.9 9,178- 534 10,655 79,141 3.0 78% ג'ת

 825.2 11.3 19,310- 70 13,063 85,963 2.0 77% בית ג'ן

 1,887.8 4.1 43 134 8,169 29,156 4.0 76% יבנאל

 1,426.4 27.5 10,377- 386 14,950 161,422 3.0 75% גרביה-באקה אל

 989.3 18.2 42,746- 1,468 11,133 86,782 3.0 75% ריינה

 1,308.5 11.7 43,378- 7,780- 8,697 68,295 4.0 75% עספיא

 1,435.2 5.6 191 9 9,055 37,489 4.0 75% פקיעין )בוקייעה(

 1,376.7 20.8 14,530 2,711 17,543 108,934 2.0 74% כפר כנא

 1,623.7 9.4 3,146- 70 10,598 53,894 4.0 73% כפר יאסיף

 1,526.6 3.2 2,156- 175 6,497 20,907 5.0 73% מעיליא

 1,558.5 6.7 5,901- 2,458- 9,431 78,996 6.0 73% קרני שומרון

 1,212.7 39.2 22,328- 2,125- 22,410 169,002 3.0 73% שפרעם
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יחס חיוב  שם  הרשות
מגורים / 

סך 
 ארנונה

סך כולל  סוציו
הכנסות של 

הרשות )אלפי 
 2014ש"ח( 

מענק כללי 
לאיזון )אלפי 

 2014ש"ח( 

עודף / גירעון 
בתקציב 

)אלפי  הרגיל
 2014ש"ח( 

עודף/גירעון 
מצטבר בסוף 

)אלפי שנה 
 2014ש"ח( 

ארנונה  תושבים
 "לתושב"

 1,192.3 7.8 7,470- 78 8,469 34,565 2.0 73% בענה

 1,283.2 3.4 4,368 76 5,883 33,368 2.0 73% מסעדה

 1,532.7 24.4 13,883- 191 15,142 105,730 3.0 72% טירה

 1,037.6 21.3 19,001- 9,585- 15,716 115,234 2.0 72% מגאר

 1,066.5 43.6 8,817- 10 26,265 199,818 2.0 72% אלעד

 1,340.8 13.0 5,907 4,391 14,345 77,665 3.0 72% טורעאן

 1,717.3 21.8 5,851- 48 11,796 102,352 6.0 71% גן יבנה

 3,057.8 1.8 3,276- 120 2,867 18,824 5.0 71% מגדל

 רהט
 מזרעה

70% 
69% 

2.0 
2.0 

260,749 
19,660 

25,360 
6,169 

7,243 
-492 

-1,357 
-1,350 

60.4 
3.6 

744.4 
1,165.8 

 1,711.4 21.4 25,203- 1,149- 16,581 118,161 3.0 66% כפר קאסם

 2,301.6 36.7 3,896- 165 11,774 239,837 6.0 65% כרכור-פרדס חנה

 2,661.3 128.5 91,562- 1,090 37,435 833,486 5.0 64% בת ים

 1,283.4 12.5 6,185 1,162- 13,979 52,069 3.0 64% אעבלין

 1,578.8 25.3 14,196- 2,842- 34,521 164,465 3.0 64% אופקים

 2,304.4 24.2 14,767- 844- 24,658 168,683 5.0 62% ערד

 1,336.7 7.0 4,760- 127 11,492 76,625 4.0 61% קריית ארבע

 1,560.8 74.6 65,933- 12,993- 29,074 320,127 3.0 60% נצרת
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  עם השקעה לתושב נמוכה מההשקה בבת יםרשויות  -

 

השקעה  תושבים 1שם  הרשות
 בתושב

 6,438 128.5 בת ים

 6,431 6.1 זנגרייה-טובא

 6,346 11.7 עספיא

 6,241 3.2 מעיליא

 6,181 72.2 לוד

 6,109 8 סמיע-כסרא

 6,102 24.3 מבשרת ציון

 6,098 36.7 כרכור-פרדס חנה

 6,055 7.3 בסמת טבעון

 5,967 23.5 עראבה

 5,963 7.5 רמת ישי

 5,952 5.6 גנם-אום אל -שבלי 

 5,880 21.3 מגאר

 5,849 27.5 גרביה-באקה אל

 5,841 5.4 עיילבון

 5,809 31.7 טמרה

 5,792 13.2 אבו סנאן

 5,788 18.1 כפר מנדא

 5,702 13 כאבול

 5,633 9.4 כפר יאסיף

 5,628 51.4 פחם-אום אל

 5,604 21.4 כפר קאסם

 5,574 13 טורעאן

 5,545 3.6 מזרעה

 5,499 8.5 מכסור-ביר אל

 5,432 46.9 ביתר עילית

 5,391 20.8 כפר כנא

 5,367 11.5 אסד-דייר אל

 5,343 7.1 בית דגן

 5,229 11.2 לקיה

 5,219 9.7 דבורייה

 5,115 6.9 בני עי"ש

 5,111 17.9 יפיע

 5,081 6.4 זמר

 5,058 7.7 משהד

 5,016 9.2 ג'לג'וליה

 4,999 21.8 גן יבנה

 4,988 63.2 מודיעין עילית

 4,981 13.9 מעלה עירון
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השקעה  תושבים 1שם  הרשות
 בתושב

 4,979 17.4 כפר קרע

 4,964 16 ירכא

 4,917 10.3 רכסים

 4,889 9.6 דייר חנא

 4,756 13.4 אכסאל

 4,672 43.6 אלעד

 4,590 7.2 זרזיר

 4,583 7.8 בענה

 4,519 18.2 ריינה

 4,483 15.3 בנגב-ערערה

 4,452 74.6 נצרת

 4,437 8.7 בסמ"ה

 4,415 19.7 מכר-ג'דיידה

 4,365 23.6 ערערה

 4,347 39.2 שפרעם

 4,326 12.5 אעבלין

 4,320 98.1 בית שמש

 4,259 24.4 טירה

 4,176 60.4 רהט

 4,176 18.6 כסיפה

 3,918 21 קלנסווה

 3,695 18.1 תל שבע
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