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בין עיריית ראשון לציון  הכנסות מארנונהחלוקת 

 ים -ועיריית בת

 

בין רשויות חסרונות רבים והיא פוגעת, כפי שנפרט, בהקצאת  הכנסותלחלוקת 

תושבי הרשות פגיעה ברכוש הפרטי של ה מקורות יעילה. מעבר לכך, יש ב

בחלק הראשון של העבודה, נדון בבעיות הכלליות שמעוררת העברת  .החזקה

כספים מרשות חזקה לרשות חלשה. לאחר מכן, נדון בבעיה בהקשר של עיריות 

 לציון.-אשוןרו ים-בת

 

 

 חלשה לרשות חזקה מרשות כספים העברת שמעוררת הבעיות. א

 

חלוקת שמקובל ( Tullock, 1971)מאז המאמר של טאלוק , ראשית .1

הכנסות שבה מועברים כספים מרשות חזקה לחלשה, מהווה תמריץ 

שלילי להתייעלות עבור הרשות החלשה. בהיותה סמוכה על שולחנם של 

העמקת אם בדרך של בין אחרים, אין לה כל תמריץ ולנסות ולהתייעל, 

צמצום בדיקה קפדנית של הנחות בארנונה, הגבייה מהתושבים, 

הוצאות, או לחילופין ניסיון לפתח מקורות הכנסה חדשים. מעבר לכך, 

מחקרים אמפיריים מלמדים שכאשר רשויות יכולות לגייס כסף מרשות 

חיצונית, הן נוטות להגדיל את ההוצאות שלהן באופן משמעותי. במחקר 

העברת כספים מרשויות אחד, למשל, נמצא שהגידול בהוצאות בעקבות 

 עיריותהבהיקף החובות של  20% -של כהביא לגידול לעיריות  חיצוניות

(Pettersson-Lidbom, 2010.) 

 ראשי העריםנובע מכך ש מקבלותהגידול בהוצאות של הרשויות ה

לגייס כסף, ולכן לא רק  םשדווקא חולשה כלכלית מאפשרת לה יםלומד
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כדי  את החובות להגדיל יםנוט םהשאלא מהתייעלות,  םינמנע םשה

שהעברת עוד כספים. התוצאה היא שקיים חשש  קבלתלחץ לייצר ל

גידול בכמות הכספים מרות השלכספים לעירייה חלשה יוביל לכך 

י רק כ מספקת יאשה, תהיה ירידה בשירותים תהחלשה מקבלשהעירייה 

כשהתושבים מקבלים שירותים לא מספקים יש עילה עבור העיריה 

 . (Tullock, 1975) לדרוש תוספת תקציב

 

לוודא שעיריות מנצלות משאבים באופן יעיל, יש לפעול לכך שהן כדי לכן, 

ינצלו את המשאבים העצמיים שלהן באופן יעיל, דבר שלא יכול להתבצע 

ים, -מקבלות סובסידיות ממקור חיצוני. במקרה של עיריית בתהן כל עוד 

 מלונותכן ואזורי מסחר, תעשיה  לפתחבין היתר, לעירייה יש יכולת, 

לצורך הדוגמא, לעיריית אילת, שתושביה, על פי המדד של  .לאורך החוף

אקונומי דומה לזה של -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הם במצב סוציו

ים, -ים, יש הכנסות עצמיות לנפש כמעט כפולות מאלו של עיריית בת-בת

וזאת בעיקר בשל ההבדל בניצול השטח העירוני לתיירות ומסחר. נכון 

סרונות ים מבחינת שטח חוף, אבל יש לה ח-יש יתרון על בתאילת של

ש בשטחים למסחר, שירותים שתממבחינת המיקום והיכולת לה

 עילית. -ותעשייה

כדוגמא נוספת, הכנסתה של עיריית חולון מארנונה גבוהה רק במקצת 

ים. סך ההכנסות של עיריית חולון לנפש מארנונה -מזאת של עיריית בת

-ש"ח של עיריית בת 2,200 -ש"ח, לעומת כ 2,600 -היו כ 2014בשנת 

ים. בכל זאת, עיריית חולון היא עירייה בעלת תקציב מאוזן, בעוד 

ים -בתלכן, ייתכן מאד שעיריית  .גרעוניים -יית בתשהתקציב של עיר

תוכל להגיע לתקציב מאוזן אם היא תפעל לאיזון ההוצאות וההכנסות 

שלה. ספק, אבל, אם היא תגיע לאיזון במצב שבו היא מקבלת תוספת 

הכנסה ממקורות אחרים, דבר שנותן תמריץ דווקא להגדלת הגירעון ולא 

 להקטנתו.
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יצירת  חזקות.ת יורשוגם אצל תמריצים שליליים  תחלוקת הכנסות יוצר .2

, אמורים שנוצרים. עודפים ל ניהול יעיל ונכוןעודפים בתקציב מעידה ע

בעתיד. אם קיים חשש שעודפים ופיתוח כלכלי לשמש לפרויקטים גדולים 

חזקה להמשיך אחרות ממילא אין כל תמריץ לרשות אלו ילכו לרשויות 

בניהול היעיל של כספיה. במקרה הטוב היא תוריד את גובה הארנונה כך 

שהתקציב יהיה מאוזן ללא עודפים ובמקרה הגרוע יותר היא תגדיל את 

הוצאותיה בטווח הקצר לפרויקטים שאינם כדאיים בהכרח וכל זאת על 

ר מנת שכספי הארנונה שניגבו מתושבי העיר לא יממנו גירעונות של עי

רשויות ילמדו שמתבצעות העברות שברגע חשש שאפוא קיים אחרת. 

גידול בהוצאות של רשויות  חלשות, יהיהלרשויות חזקות מכספים 

שמתנהלות כיום באופן יעיל, דבר שעלול להוביל, בסופו של תהליך, לכך 

 שעוד רשויות יזדקקו לסיוע.

 

השירותים  אנשים בוחרים במקום מגורים גם על סמך הציפייה לאיכות .3

. משום כך, שווי הנכסים יקבלו במקום המגוריםוגובה התשלומים שהם 

(. Tiebout, 1956נקבע גם על בסיס השירותים שהתושבים מקבלים )

עם זאת, מכיוון שהיכולת של אנשים לעבור דירה היא מוגבלת בשל 

מסי עירייה, ובעיקר מסים על התושבים חייבים לשלם עלויות המעבר, 

רגע שעברו למקום מסוים, ללא קשר לאיכות השירותים שהם נדל"ן, מ

  (.Caplan, 2001, Powell, 2004מקבלים עבורם )

מיסוי כפול על אפוא העברת כספים מרשות חזקה לרשות חלשה מהווה 

הם משלמים שתושבי העיר החזקה. מס אחד נובע מכך שהתשלומים 

משמש למתן שירותים בעיר אחרת. המס השני נובע מכך שברגע 

שאיכות השירותים בעיר שלהם יורדת, השווי של הנדל"ן בעיר יורד. 

שתושבי העיר החזקה שילמו עבור נדל"ן לפי שווי גבוה  התוצאה היא

למכור רק במחיר  כוליםשל שירותים, והם י השנובע מציפיות לרמה גבוה

בתוך בדרך כלל אינם יכולים לעבור מכיוון שתושבים ועסקים  נמוך יותר.

זמן קצר, העברת כספים בין רשויות תאלץ אותם לספוג חלק גדול 
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מהירידה בשווי. במקרה כזה, העברת כספים מרשות חזקה משמעה לא 

רק הטלת מס על ההכנסות של תושבי העיר החזקה, אלא גם בפגיעה 

מתקבלת של הנכסים. לכן, גם אם ברכוש שלהם, דרך הירידה בשווי 

להעביר כספים לטובת רשות חלשה לצורך סיוע לתהליך  החלטה

)ממשלה( ההבראה שלה, יש עדיפות להעביר את הכספים ממקור מרכזי 

ולא מרשות אחרת. זאת מכיוון שכאשר התשלומים מועברים ממקור 

)אם היא  מרכזי, הפגיעה בשירותים בכל האזורים היא דומה ונמוכה

 קיימת( ולכן נמנעת הפגיעה בשווי הנכסים. 

 

בעיה נוספת בהעברת הכנסות מעיריות חזקות לחלשות היא המקור  .4

לכספים הללו. מקור הכנסה עיקרי עבור רשויות חזקות הוא ארנונה 

בעוד שתשלומי ממבנים שלא למגורים: תעשייה, מסחר ושירותים. 

למ"ר, תשלומי  ש"ח 116 -ל 33ארנונה למגורים הם בסכומים שבין 

ש"ח למ"ר של בנקים  1,330 -הארנונה לעסקים יכולים להגיע עד לכ

ת הוא לכן, המקור הכספי העיקרי של רשויות חזקו 1וחברות ביטוח.

בעשירון העליון של העיריות מבחינת  הכנסות מארנונה לא למגורים:

 , בממוצע,מהכנסות הארנונה מתקבלות 65% ,תקבולי הארנונה לנפש

 למגורים. אינה מארנונה ש

התשלום הגבוה שמשלמים עסקים לעיריות נועד כדי לפצות את 

התושבים על המפגעים הכרוכים בנוכחות של שטחי מסחר ותעשייה: 

עומסי תחבורה, עלייה בזיהום האוויר, רעש, וכדומה. העברת הכספים 

הללו לעיריות חלשות שאין בהן עסקים, משמעו השארת התושבים 

ים החזקים עם המפגעים הכרוכים במסחר אך ללא הפיצוי הכספי, בישוב

בזמן שתושבי הערים החלשות נהנים מתוספת הכנסה מבלי המפגעים 

רק ים, -במקרה של עיריות ראשון לציון ובתשכרוכים ביצירת ההכנסה. 

ים הן מארנונה שלא -מהכנסות הארנונה של עיריית בת 36% -כ

                                                 
1
אתר משרד הפנים:   

www.moin.gov.il/Subjects/MunicipalRate/Pages/default.aspx#5;#Subjects/MunicipalRate/Pages/minm

ax.aspx 
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העברת כספים מעיריית  .ית ראשון לציוןעיריב 52% -לעומת כ, מגוריםמ

לציון יוותרו עם -ים משמעה שתושבי ראשון-ראשון לציון לעיריית בת

 העלויות של נוכחות שטחי המסחר והתעשייה אבל ללא פיצוי הולם.

 

החלטה להעביר כספים בין עיריות, אם תתקבל משמעות כלל ארצית:  .5

עיריות חלשות כזאת, תעביר מסר לראשי ערים בכל הארץ שלפיה 

יכולות לדרוש העברת כספים מעיריות סמוכות. זה יעודד ראשי ערים 

רעונות ימאשר בערים סמוכות לצור גיותר שרמת השירותים בהן נמוכה 

כדי לנסות לזכות בהעברות כספים. כך שההשפעה של העברת כספים 

בין שתי רשויות עלולה להוביל לתהליך כלל ארצי שבו ראשי ערים, 

להתמקד בסגירת גירעונות ואספקת שירותים נאותים לתושבים, במקום 

באופן מכוון כדי מצד אחד למשוך אליהן תושבים  תגירעונויבחרו ליצור 

ומהצד השני לצור לחץ להעביר אליהן תקציבים נוספים. זהו תהליך 

שעלול להזיק למהלך שמטרתו להביא את כלל הרשויות בישראל 

 לעצמאות תקציבית.

 

 מעיריית תקציבית העברה בעקבות להתעורר שעשויות הבעיות. ב

 ים-בת לעירייתלציון -ראשון

 

לציון, הגם שהיא עירייה בעלת תקציב מאוזן, אינה -ראשון עיריית .1

 מבין 22 -ה במקום רק מדורגת לציון ראשוןמהעיריות העשירות בארץ. 

 -ב לנפש עצמית הכנסה עם, לנפש עצמית הכנסה מבחינת העיריות

אפילו בין הערים שתושביהן במעמד סוציו ש"ח.  4550-של כ 2014

 חציוןראשון לציון נמצאת מתחת ל אקונומי דומה לתושבי ראשון לציון,

 העצמיות.הכנסות השל 

ראשון לציון שומרת על תקציב מאוזן מכיוון שגם מבחינת ההוצאות, היא 

ראשון לנפש בשומרת על רמה נמוכה יחסית של הוצאות לנפש. ההוצאה 

בעוד שההוצאה החציונית לנפש  ,ש"ח 5,650 -כ ההיית 2014 -לציון ב
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 ש"ח. 6,400 -תה כיבערים שתושביהן במעמד סוציו אקונומי דומה הי

ממחיש את היחס בין ההכנסה העצמית וההוצאה לנפש  1תרשים 

בראשון לציון לערים במעמד סוציו אקונומי דומה. החלק האפור מייצג 

הפרש בין הסכומים שעיריית ראשון לציון מכניסה/מוציאה לבין את ה

החציון של ערים במצב סוציו אקונומי דומה. ניתן לראות שבעוד 

חציון, בצד ההוצאות ל קרובותעיריית ראשון לציון לנפש של ההכנסות ש

  היא נמצאת באופן משמעותי מתחת לחציון. 

 

והוצאה לנפש בראשון לציון לעומת חציון ערים  :  הכנסה 1 תרשים

 (2014)נתוני  במעמד סוציו אקוונומי דומה

 

 

 

 

עם זאת, עיריית ראשון לציון מצליחה לספק לתושביה שירותים ברמה 

גבוהה. בסקר ארצי שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ל הערים , ראשון לציון דורגה במקום השני מבין כל2014)למ"ס( בשנת 

מבחינת שביעות תושבים  100,000 -מ של יותר האוכלוסייעם בישראל 

(. העיר היחידה שקיבלה דירוג גבוה יותר 2הרצון של התושבים )תרשים 
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 יפו.-אביב-תל ההיית

 

2014 -ב : שביעות רצון כללית של התושבים מאזור המגורים2 תרשים 
2

 

 

 

 

עיריית ראשון לציון מצליחה בעזרת משאבים שאינם גבוהים , כלומר

במיוחד לשמור גם על תקציב מאוזן וגם על שביעות רצון גבוהה יחסית 

הכנסות מעיריית ראשון לציון על בסיס  ויילקחאם . של התושבים

הרי שתהיה בכך , ים-העובדה כי היא עירייה מאוזנת ויועברו לעיריית בת

של  כל ירידה בתקציב שכןת בתושבי ראשון לציון פגיעה משמעותי

של תחייב ירידה משמעותית באיכות החיים  עיריית ראשון לציון

ון לעודד עיריות להגיע סייתהיה בכך גם פגיעה משמעותית בנ. התושבים

לאיזון תקציבי כיוון שיובהר שעיריות שפועלות באופן יעיל עשויות 

מהן התמריץ  חיילק בכךו, אחרותדרש להעביר תקציבים לעיריות ילה

 .להתייעל

 

                                                 
2
 www.cbs.gov.il/publications16/local_authorities14_1642/pdf/t04.pdf מקור: הסקר החברתי של הלמ"ס.  
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ים נמוכות מאלו של ראשון -של עיריית בת העצמיות לנפש הכנסותה .2

כלכלי נמוך מאלו של -ים נמצאים בדירוג סוציו-אבל תושבי בת, לציון

ים תהיה נמוכה -ם ההכנסה לנפש בבתגולכן ניתן לצפות ש, ראשון לציון

ים -ההכנסה לנפש בבת, 3כפי שניתן לראות בתרשים , עם זאת. יותר

שתושביה נמצאים במעמד סוציו אקונומי דומה , כמעט זהה לזאת בחולון

 . ים-בתלתושבי 

 

 (2014ים וחולון )-: הכנסות עצמיות לנפש בבת3 תרשים 

 

 

 

כפי שניתן , ים גבוהות מאלו של חולון-ההוצאות לנפש בבת, עם זאת

ים הן גבוהות גם ביחס -ההוצאות של בת, כלומר.  4לראות בתרשים 

 . לעיר קרובה שנמצאת במצב דומה לה מבחינת הכנסות לנפש
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 (2014ים וחולון )-: הוצאות לנפש בעיריות בת4 תרשים 

 

 

ים מדורגת מתחת -בת, לעיל 2כפי שניתן לראות בתרשים , זאת אףל ע

כלומר למרות . לחולון בשביעות הרצון של התושבים מסביבת המגורים

ים גבוהות יחסית לעיר דומה מבחינת אופי -שההוצאות של עיריית בת

חלק מזה ניתן להסביר בכך . התושבים שלה מרוצים פחות, התושבים

 ס לעריםביחגבוהות גם ים על תשלומי רווחה -שההוצאות של עיריית בת

הוצאות , 5כפי שניתן לראות בתרשים . אקונומי דומה-במצב סוציו

הרווחה של עיריית בת ים גבוהות באופן משמעותי מהחציון ההוצאות על 

 .רווחה בערים במצב סוציו אקונומי דומה
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ים לעומת חציון ערים במצב -עיריית בת: הוצאות רווחה של 5 תרשים 

 (2014) אקונומי דומה-סוציו

 

 

 

. ים הן יחסית גבוהות-גם הוצאות השכר הכלליות של עיריית בת

ים הוא יחסית -בעוד ששיעור גביית הארנונה של עיריית בת, במקביל

 בהשוואה גבוההוא ים -שניתנות בבתמארנונה גם אחוז ההנחות , גבוה

 . לערים אחרות במצב סוציו אקונומי דומה

                                       והיא דורשת תוספת , ים איננה מאוזנת תקציבית-עיריית בת, נכון להיום

קיים ספק האם היא , במידה ודרישתה תתקבל, ם זאתע. כדי לאזן אותה

 . תוכל לאזן את תקציבה גם בעתיד

ת להתחדשות עירונית שמיועדות ומקדמת תוכניים -כבר כיום עיריית בת

, במקביל. 2030להגדיל את מספר התושבים באופן משמעותי עד 

ים אינה מקדמת תוכניות להרחבת אזורי המסחר או העסקים -עיריית בת

גבוהה )ים גובה ארנונה גבוהה יחסית מעסקים -עיריית בת, להפך. שלה

התמקם בערים דיף להעדבר שגורם לעסקים ל(, אביב-יותר מתלאף 

 . סמוכות
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על מחסור בשטחי מסחר ושירותים ממחיש את ההשפעה של  6תרשים 

-כלכלי דומה לבת-ההכנסות של ערים במעמד שתושביהם במצב סוציו

כאשר הארנונה בכל , התרשים מראה את ההכנסות לתושב מארנונה. ים

 . לקת לחלק שמגיע מארנונה למגורים ושלא למגוריםועיר מח

החלק העיקרי  ,ככל שההכנסה מארנונה גדלה מהתרשים ניתן לראות כי

-הפעולות של עיריית בת לכן. ממגוריםשלא מארנונה  מגיע של הארנונה

ללא גידול מספיק בארנונה שלא  ,שיובילו לגידול במספר התושבים ים

מכיוון שהגירעון הזה לא . יובילו לגידול בגירעון של העירייה ,ממגורים

ים תאלץ לפנות ולדרוש -בת, ים-יות מכוסה על ידי עיריית בתיוכל לה

כלומר העברת תקציבים כיום מעיריית ראשון . תוספת תקציבית נוספת

היא תביא לכך , ים לאיזון-ים לא רק שלא תביא את עיריית בת-לציון לבת

 .ים תאלץ לדרוש תוספת תקציבית נוספת בעתיד-שעיריית בת

 

של רשויות  ממגורים-נונה ממגורים ולאארההכנסות מ: 6 תרשים 

 ים-אקונומי דומה לבת-בעמד סוציו
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ים לתוספת תקציב מעיריית ראשון לציון בטענה -דרישה של עיריית בת .3

ים ותושבי -שוויון חלוקתי שמוביל לפערים בין תושבי בת-כי קיים אי

להוביל לטענה כללית של רשויות שידרשו חלוקת  היכול, הערים סביבה

הכנסות כדי להביא אותן לרמת הכנסות והוצאות דומה לרשויות 

בעיריית בני ברק שגם היא נמצאת בגוש דן קודם כל מדובר . שבסביבתן

ושההכנסות וההוצאות שלה נמוכות באופן משמעותי מאלו של העיריות 

של עיריית חולון נמוכות  גם ההכנסות וההוצאות.  סביבתההאחרות ב

, ולכן( יפו-אביב-ותל)לציון -באופן משמעותי מאלו של עיריית ראשון

 .גם היא יכולה לבוא בטענה דומה, עקרונית

 

 יםובנימוק ם רשויות אחרות יכולות לבוא בטענות דומותג, מעבר לכך

שכן הן יכולות לטעון שהסיבה לכך שהן נמצאות במצב כלכלי , דומים

 חוסר היכולת שלהן למשוך, ת לערי המרכז היא המיקום שלהןנחות יחסי

כדי להבהיר את המשמעות . וכדומה חברות תעשייה ומסחר אליהן

-נתייחס רק לעיריות שתושביהן נמצאים במצב סוציו, מבחינה תקציבית

הפער הממוצע לתושב בהכנסות בעיריות . ים-אקונומי דומה לבת

הוא לציון מית לבין ההכנסה בראשון אקונו-ים מבחינה סוציו-הדומות לבת

. אלף תושבים 68 -ובכל אחת מהן כ, ערים כאלו 18יש . ח"ש 700 -כ

לכן לצורך העלאה של ההכנסה בכל העיריות הללו לרמה הדומה 

 6.5 -יש צורך בתוספת הכנסה של למעלה מ, להכנסות בראשון לציון

ההכנסה  המשמעות התקציבית של העלאת, כלומר. ח לשנה"מיליארד ש

של עיריות שלא על בסיס ההכנסות העצמיות שלהן אלא על בסיס שוויון 

 .היא בעלת משמעות תקציבית משמעותית
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 סיכום

 

העברת תקציבים מעירייה חזקה לעירייה חלשה מעוררת מספר בעיות 

  :משמעותיות. הבעיות העיקריות הן

 להגדיל את התמריץ השלילי שניתן לעיריות חלשות לנסות , ראשית

  .הגרעון כדי לקבל תוספת תקציבית

 התמריץ השלילי שניתן לעיריות חזקות להתפתח ולהגדיל את , שנית

חלק מהגדלת ההכנסות ש מחשש ,ההכנסות העצמיות שלהן באופן יעיל

 . ילך לעיריות אחרות

 ברמת השירותים  הןהפגיעה בתושבי הערים החזקות שהיא , שלישית

 .במחירי הנכסים הןו

 

שמשלמים בגין ארנונה התשלום הגבוה , מעבר לכל הסיבות הללו

הבעלים והשוכרים של מבני מסחר ותעשייה מהווה פיצוי על המפגעים 

זיהום אוויר , עומס בכבישים: שכרוכים בנוכחות של מבנים כאלו

משמעה  ,עיר אחת לאחרתמאלו הדרישה להעביר תשלומים . וכדומה

העיר ה הנפגעת אל ימהאוכלוסי, יםמפגעים שונעבור  פיצויהעברת ה

 .שתושביה אינם נפגעים כלל

-ים וראשון לציון מעלה כי עיריית בת-בדיקה של הנתונים לגבי עיריות בת

רעונות שלה. יים אינה פועלת כנראה באופן היעיל ביותר לצמצום הג

ים תוביל לפגיעה באיכות השירותים -העברת תקציבים מראשון לציון לבת
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ון לציון נותנת לתושבים שלה, אבל ספק אם היא תוכל שעיריית ראש

ים, צרכים שעתידים לגדול באופן -לפתור לאורך זמן את הצרכים של בת

סיון לדרוש שוויון בין ערים, עשוי ימשמעותי בשנים הקרובות. מעבר לכך, נ

נוספות, וההשלכות התקציביות של  דומות מצד ערים להוביל לדרישות

 .ביותר דרישות נוספות שכאלו הן משמעותיות
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