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א  ו ב מ

 
 
 
 
 
 

חולשתן התקציבית של רשויות מקומיות ערביות וקיפוחן של הרשויות הערביות בהקצאת 
מענקים ממשלתיים הן סוגיות החוזרות ועולות על הפרק בתכיפות רבה. דומה כי ראשי 
רשויות מקומיות ערביות הם מן המבקרים הקבועים במתחם ההפגנות שמול משרד ראש 
הממשלה בירושלים. ראשי הרשויות הערביות טוענים לקיפוח מתמשך בהקצאת מענקי 
הממשלה ולאי התחשבות מספקת בחולשתם החברתית-כלכלית של תושביהן. מנגד נשמעות 
טענות לפיהן סובלות רשויות מקומיות ערביות מניהול לקוי ומחוסר יעילות בגביית מסים 
מקומיים. גודלה הקטן של האוכלוסייה ברוב הרשויות הערביות ומיעוט פעילות עסקית 
ותעשייתית המשלמת מסים מקומיים גבוהים פוגעים גם הם בחוסנן התקציבי ובסיכוייהן 

להשתחרר מתלות גוברת במענקי המדינה. 

מטרת סקירה זו היא להציג נתונים הממחישים באיזו מידה קיימים פערים בחוסן התקציבי בין 
רשויות מקומיות יהודיות לערביות, עד כמה נובעת חולשת הרשויות הערביות ממיעוט הכנסות 
ממקורות עצמיים או מהקצאה נמוכה של מענקים ממשלתיים, והאם מצטמצם הפער בין 
הרשויות הערביות ליהודיות? תחילה מוצגים ממצאים לכל הרשויות המקומיות הערביות 
בהשוואה לכל העיריות והמועצות המקומיות היהודיות, מתוך ניתוח מקיף שעסק בפערים 
בחוסן התקציבי של רשויות מקומיות בישראל בין השנים 1972 ל-1996 (ראה: רזין, 1998; 
1999). כמו כן מוצגים נתונים מעודכנים לשנת 1998 על הקצאת המענק הכללי לרשויות 
המקומיות, במונחים לנפש. בהמשך מוצגים מדדים כספיים של שש ערים ערביות שמנו בשנת 
1998 בין 20,000 ל-33,000 תושבים ושל מדגם עיריות יהודיות בגודל דומה. מדדים אלה, 
לשנים 1995 ו-1998, באים להראות האם חלו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים במשק 

הכספי של הרשויות הערביות, בהשוואה לרשויות יהודיות. 
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פער גדול בהכנסות העצמיות לנפש 

הנתונים לכלל הרשויות המקומיות הערביות ולרשויות היהודיות העירוניות (לא כולל מועצות אזוריות) לשנת 
1996, הצביעו על פערים משמעותיים בין רשויות ערביות ליהודיות ברוב המדדים הכספיים (לוח 1). 

לוח 1: הרשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל  
לפי מדדים כספיים,  

 1996
(1.00=ממוצע משוקלל של כל הרשויות המקומיות) 

עיריות ומועצות   
מקומיות יהודיות 

עיריות ומועצות  
מקומיות ערביות 

   
23.2 51.3 % הכנסות עצמיות 

0.31 0.99 הכנסות עצמיות לנפש 
2.16 1.96 מענק כללי לנפש 

0.71 1.51 גירעון שנתי לנפש 
0.87 1.37 גירעון מצטבר לנפש 

1.74 1.83 מענק כללי וגירעון שנתי לנפש 
0.77 1.18 הוצאות לנפש בתקציב הרגיל 

0.99 1.48 הוצאות לנפש בתב"ר 
0.82 1.25 הוצאות כוללות לנפש 

0.63 1.18 עומס מלוות לנפש 
השתתפות הממשלה בחינוך לנפש 

 (1994)
 1.03 1.10

השתתפות הממשלה ברווחה לנפש 
 (1994)

 1.07 0.49

72 122 מספר הרשויות המקומיות 

מקור: משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דו"ח נתונים כספיים מבוקרים של רשויות מקומיות  
            לשנת 1996, ירושלים, 1997. 

מקור לנתוני 1994: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
ערכי המדדים לנפש הם יחסיים לממוצע המשוקלל בכל הרשויות המקומיות בישראל. 

הנתונים המוצגים בלוח לכל קטגוריה של רשויות מקומיות הם ממוצעים לא משוקללים בגודל הרשות המקומיות. 
הלוח אינו כולל מועצות אזוריות יהודיות. 

בפרט בלטו הרשויות הערביות בהכנסות עצמיות נמוכות לנפש ובאחוז הכנסות עצמיות נמוך. חולשתן הרבה 
של הרשויות הערביות בכל הנוגע לגובה ההכנסות העצמיות לנפש בלטה מאוד גם בניתוח רב-משתני, המקזז 

את השפעת מאפיינים כמו גודל היישוב, מיקומו והרמה הכלכלית של תושביו (לוח 2).  
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לוח 2: גורמים המשפיעים על מדדים כספיים של הרשויות המקומיות בישראל:  
ניתוחי רגרסיה רב-משתניים,  

 1996

ם  י ר ב ס ו מ ם  י נ ת ש מ

הכנסות משתנים מסבירים 
עצמיות 

לנפש 

לוג מענק כללי 
לנפש 

הוצאות לנפש 
בתקציב הרגיל 

לוג הוצאות 
לנפש בתב"ר 

* 1.27 * 3.52 * 4.94 * 1.60 קבוע  

0.0-לוג גודל האוכלוסייה 
 9

  -0.37 *** -0.21 ** -0.11 ***

* 0.00  0.00- ** 0.00-  0.00 הכנסה ממוצעת לשכיר 
0.6-רשות ערבית 

 8
 *** -0.23 * -0.68 *** -0.19 *

** 0.30 * 0.58  0.05 ** 0.60 מועצה אזורית יהודית  
0.0-אזור ת"א והמרכז 

 5
  -0.31 * -0.19  -0.10 

0.1-אזור חיפה וירושלים 
 5

  -0.14 * -0.24  -0.17 *

 Adjusted R2 0.13  0.66  0.36  0.28 

מספר הרשויות המקומיות שנכללו בניתוחים = 246. 
ערכי המשתנה רשות ערבית: 1 - רשות מקומית ערבית, 0 - רשות מקומית אחרת. 

ערכי המשתנה מועצה אזורית יהודית: 1 - מועצה אזורית יהודית, 0 - רשות מקומית אחרת. 
ערכי המשתנה אזור ת"א והמרכז: 1 - רשות במחוזות תל אביב והמרכז והעיר אשדוד, 0 - רשות באזור אחר. 

ערכי המשתנה אזורי חיפה וירושלים: 1 - רשות במחוזות חיפה וירושלים ופרברי ירושלים ביו"ש, 0 - רשות באזור אחר. 
הלוח מציג מקדמי רגרסיה לא מתוקנים. 

מובהק ברמה 0.00 - מקדם הסבר חלקי הגבוה ביותר.  ***
מובהק ברמה 0.01 - מקדם הסבר חלקי השני בגודלו.  **

מובהק ברמה 0.01 - מקדם הסבר חלקי שלישי בגודלו.   *
מובהק ברמה 0.05.   *

ההכנסות העצמיות ברשויות מקומיות ערביות הן אפוא נמוכות לא רק בגלל רמת ההכנסה הנמוכה של 
תושביהן, אלא גם כתוצאה מגורמים כמו גביית מסים בלתי-יעילה מהתושבים ומחסור בשימושי קרקע שלא 
למגורים, המניבים מסים מקומיים גבוהים. בהכנסות העצמיות לנפש ברשויות הערביות מסתמן שיפור עקבי, 
אם כי איטי (לוח 3). ההכנסות העצמיות לנפש ברשויות אלו היו בממוצע 20% מהרמה הארצית ב-1972, 

24% ב-1988, 28% ב-1995 ו-31% ב-1996. 
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לוח 3: הרשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל 
לפי הכנסות עצמיות לנפש,  

 1996-1972
(1.00=ממוצע משוקלל של כל הרשויות המקומיות) 

עיריות ומועצות  
מקומיות יהודיות 

עיריות ומועצות 
מקומיות ערביות 

 1972 0.75 0.20
 1982 0.95 0.22
 1988 0.95 0.24
 1993 0.95 0.25
 1995 0.97 0.28
 1996 0.99 0.31

מקור ללוחות 4-3, 8-7: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים, האגף לביקורת  
ברשויות המקומיות. 

הערות ללוחות 4-3, 8-7: הנתונים המוצגים בלוחות לכל קטגוריה של רשויות מקומיות הם 
ממוצעים לא משוקללים בגודל הרשות המקומיות. 

הלוחות אינם כוללים מועצות אזוריות יהודיות. 

פער מצטמצם בהקצאת המענקים הממשלתיים 

הרשויות הערביות סבלו בעבר מקיפוח רב בהקצאת המענק הכללי שמחלק משרד הפנים. אמנם, היו שטענו 

שמצב זה נבע באופן חלקי מיכולת ניהולית וארגונית מוגבלת לפתח תשתיות ולספק סל שירותים דומה לזה 
של רשויות מקומיות יהודיות, אך אין ספק שרשויות יהודיות חלשות קיבלו מענקים גדולים בהרבה, גם כאשר 
יכולתן הניהולית הייתה מוגבלת. הפער בהקצאת מענקי האיזון בין הרשויות הערביות ליהודיות הצטמצם 

בהתמדה - בעיקר כתוצאה מעלייה רצופה בהשתתפות הממשלה בתקציבי הרשויות הערביות (לוח 4).  

לוח 4: הרשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל 
 לפי מענק כללי לנפש, 

   1996-1972 
(1.00=ממוצע משוקלל של כל הרשויות המקומיות) 
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עיריות ומועצות  
מקומיות יהודיות 

עיריות ומועצות 
מקומיות ערביות 

 1972 1.81 0.21
 1982 2.34 0.49
 1988 3.63 1.17
 1993 3.00 2.18
 1995 2.31 2.07
 1996 1.96 2.16

 
 
 
 

ב-1972 היה המענק לנפש שקיבלה רשות מקומית עירונית יהודית גבוה פי תשע מזה שקיבלה רשות ערבית. 
אולם, ב-1996 היה המענק הכללי הממוצע לנפש ברשויות ערביות לראשונה גבוה מאשר המענק הממוצע 
שקיבלו רשויות יהודיות עירוניות (ראה לוח 1). מפרספקטיבה רב-משתנית עדיין היה המענק שקיבלו 
הרשויות הערביות נמוך, בהתחשב בגודלן וברמה הכלכלית-חברתית של תושביהן (ראה לוח 2), אך גם 

מפרספקטיבה זו הצטמצמה האפליה כלפיהם מאוד. 

המגמה בכל הנוגע להשתתפויות הממשלה המיועדות לחינוך ולרווחה הייתה ככלל דומה, אך השתתפות 
הממשלה בתקציבי הרווחה של הרשויות הערביות הייתה זעומה ביחס לתקציבים שהועברו לרשויות יהודיות, 

גם בשנות התשעים (ראה לוח 1). 

הנתונים המוצגים בלוחות 6-5 מציגים תמונה מעודכנת לשנת 1998 של הקצאת המענק הכללי על ידי משרד 
הפנים. נתונים אלה כוללים את ההקצאה הכוללת לרשויות מקומיות יהודיות וערביות מסדרי גודל שונים, 
במונחים לנפש, בניגוד ללוחות האחרים בסקירה זו, המציגים ממוצעים לרשויות המקומיות, שאינם 

משוקללים בגודל האוכלוסייה. 

לוח 5: סך כל המענק הכללי לנפש ברשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל  
לפי גודל אוכלוסייה,  

 1 1998

מספר עיריות   
ומועצות מקומיות 

מענק כללי לנפש  
(באלפי ש"ח) 

רשות מקומית  
יהודית 

רשות מקומית 
ערבית 

רשות מקומית 
יהודית 

רשות מקומית 
ערבית 

1.09 0.31 81 128 כל הרשויות המקומיות2 
2.08 2.06 12 23 עד 3000 תושבים 

1.39 1.41 46 34 10,000-3001 תושבים 
 20,000-10,001

תושבים 
 18 16 1.09 0.97

 30,000-20,001 12 5 0.70 0.76
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תושבים 
 50,000-30,001

תושבים 
0.63 0.45 1 (אום אל פחם) 19 

 80,000-50,001
תושבים 

0.45 0.19 1 (נצרת) 5 

מקור: עבוד נתונים מתוך משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דו"ח נתונים כספיים מבוקרים רשויות מקומיות 
1998, ירושלים, 1999. 

1. הלוח אינו כולל מועצות אזוריות. 
2. עיריות יהודיות המונות למעלה מ-80,000 תושבים נכללות בנתונים לכל הרשויות המקומיות, אך אינן מפורטות  

    כקבוצת גודל נפרדת מכיוון שאין עיריות ערביות בגודל זה. 

מנתוני לוח 5 מסתבר שתושב רשות מקומית ערבית זוכה כיום בממוצע למענק כללי שהוא גבוה פי שלוש 
וחצי מזה שזוכה לו תושב רשות מקומית יהודית (לא כולל המועצות האזוריות). מכאן משתמע לכאורה שלא 
רק שהאפליה בהקצאת מענק זה נסגרה כליל, אלא שתושבי הרשויות המקומיות הערביות נהנים מאפליה 
מתקנת בשיעור גבוה. אולם, מסקנה זו מתעלמת משני מאפיינים מרכזיים המשפיעים על גובהו של המענק 

הכללי: גודל אוכלוסיית הרשות המקומית והרמה החברתית-כלכלית של תושביה. 

כאשר משווים את המענק לנפש ברשויות מקומיות יהודיות וערביות מאותו סדר גודל (ראה לוח 5) מסתבר 
שהמענק הניתן לרשויות המקומיות הערביות זהה בקירוב לזה הניתן לרשויות המקומיות היהודיות מאותה 
קבוצת גודל. שתי הערים הערביות הגדולות ביותר � אום אל פחם ונצרת אף זוכות למענק לנפש שהוא גבוה 
מזה הניתן לערים יהודיות באותו גודל. המענק הנמוך לנפש שמקבל תושב יהודי, בממוצע, נובע אפוא מכך 
שרוב האוכלוסייה היהודית מתגוררת בערים גדולות, שהמענקים שהן מקבלות הם נמוכים אם בכלל, בעוד 

שהערבים מרוכזים ברשויות מקומיות קטנות הרבה יותר. 

כאשר בוחנים אך ורק את הרשויות המקומיות שאוכלוסייתן חלשה (לוח 6) מסתבר שתושב ערבי עדיין מקבל 
מענק לנפש שהוא גבוה מזה שמקבל תושב יהודי.  

לוח 6: סך כל המענק הכללי לנפש ברשויות המקומיות היהודיות והערביות שאוכלוסייתן חלשה  
(מדד חברתי-כלכלי 1 עד 4)  לפי גודל אוכלוסייה, 

 1 1998

 

 
מספר עיריות  

ומועצות מקומיות 
מענק כללי לנפש  

(באלפי ש"ח) 

רשות  
מקומית 
יהודית 

רשות מקומית 
ערבית 

רשות מקומית 
יהודית 

רשות מקומית 
ערבית 

1.08 0.93 78 29 כל הרשויות המקומיות2 
1.44 2.13 55 10 עד 10,000 תושבים 

 20,000-10,001
תושבים 

 7 16 1.34 0.97

 30,000-20,001
תושבים 

 5 5 1.15 0.76

0.63 0.73 1 (אום אל 4 50,000-30,001 
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פחם) תושבים 
 80,000-50,001

תושבים 
0.45 0.50 1 (נצרת) 2 

מקור: עבוד נתונים מתוך משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דו"ח נתונים כספיים מבוקרים רשויות מקומיות 
1998, ירושלים, 1999. 

1. מדד חברתי-כלכלי לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1999. 
    הלוח אינו כולל מועצות אזוריות. 

2. עיריית בני ברק שהיא הרשות המקומית היחידה המונה למעלה מ-80,000 תושבים, שאוכלוסייתה חלשה, נכללת 
    בנתונים לכל הרשויות המקומיות, אך אינה מפורטת כקבוצת גודל נפרדת מכיוון שאין עיריות ערביות בגודל זה. 

אולם כאשר בוחנים כל קבוצת גודל בנפרד, נהנות הרשויות המקומיות היהודיות מיתרון משמעותי בגובה 
המענק הכללי לנפש. כלומר, השוואת רשויות מקומיות דומות בגודל אוכלוסייתן וברמה הכלכלית-חברתית 
של תושביהן מצביעה על כך שקיימת עדיין אפליה מסוימת בהקצאת המענק הכללי לרשויות המקומיות 
הערביות, בהתחשב בגודלן המצומצם ובחולשה הכלכלית היחסית של אוכלוסייתן. אולם באופן אבסולוטי 

נהנה כיום המגזר הערבי ממענקים גבוהים לנפש וזאת בזכות הפיצול המוניציפלי הרב במגזר זה. 

גירעונות קטנים 

הגירעונות לנפש ברשויות ערביות קטנים במידה ניכרת מאשר ברשויות יהודיות (ראה לוח 1). סביר להניח 
שהדבר נובע יותר מקושי לגייס משאבים ולצבור גירעונות גבוהים, מאשר ממינהל תקין. לצד החיוב שבאי 
צבירת נטל כבד מאוד של חובות מן הראוי לציין שגירעונות נמוכים ברשויות חלשות מצמצמים עוד יותר את 
היקף המשאבים הזמינים לרשות המקומית. ברשויות יהודיות מסוימות שהמענק הכללי שהן מקבלות הוא נמוך 
משמשת צבירת גירעונות בתקציב הרגיל כאמצעי נוסף למימון פעילויות, כאשר בשלב זה או אחר נעשים 
מאמצים להטיל את נטל הגירעונות לפתחה של הממשלה. אם נצרף את הגירעון השנתי למענק הכללי (ראה 
לוח 1), בהנחה היפותטית (ומוגזמת ביותר) שכל נטל הגירעונות נופל בסופו של דבר על המדינה, יראה מצבן 

של הרשויות הערביות גרוע יותר בכל הנוגע להקצאת משאבים מהקופה הציבורית. 

אחוז נמוך של הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל 

המגמות שתוארו לעיל משתקפות באחוז ההכנסות העצמיות מסך כל ההכנסות בתקציב הרגיל, שהוא מדד בעל 
חשיבות רבה לבחינת חוסנן התקציבי של רשויות מקומיות. בשנת 1972 היה אחוז ההכנסות העצמיות גבוה 

ביותר דווקא בקרב רשויות מקומיות ערביות ונמוך בקרב רשויות עירוניות יהודיות (לוח 7).  

לוח 7: הרשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל 
לפי אחוז הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל, 

 1996-1972

עיריות ומועצות  
מקומיות יהודיות 

עיריות ומועצות 
מקומיות ערביות 

 1972 35 49
 1982 28 23
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 1988 51 36
 1993 51 25
 1995 50 23
 1996 51 23

מצב זה לא שיקף חוסן תקציבי איתן של הרשויות הערביות, אלא נבע מהשתתפות נמוכה ביותר של הממשלה 
בתקציביהן בתקופה זו. במהלך שנות השבעים והשמונים התהפך הגלגל, ובשנות התשעים היה אחוז ההכנסות 
העצמיות הממוצע ברשויות העירוניות היהודיות גבוה יותר מפי שנים מאשר ברשויות ערביות. לשינוי זה שני 
הסברים עיקריים: (1) הגידול הניכר בהשתתפות הממשלה בתקציבי הרשויות הערביות, שלא לווה בגידול 
מהיר בהכנסות העצמיות; (2) עליית משקלה של הארנונה בכלל והארנונה לעסקים בפרט בתקציבי הרשויות 

המקומיות, מאז שנות השמונים, חיזקה בעיקר רשויות מקומיות יהודיות רבות. 

הוצאות לנפש נמוכות 

ההוצאות לנפש ברשויות המקומיות הערביות היו נמוכות יחסית, בעיקר כתוצאה מהכנסותיהן הנמוכות 
ומהקושי לצבור גירעונות. עם זאת, בלטה מגמת עלייה בהוצאותיהן של הרשויות הערביות. ההוצאה 
הממוצעת לנפש בתקציב הרגיל של רשות מקומית ערבית עלתה מ-17% מהרמה הארצית ב-1972 ל-66% 

ב-1993 ול-77% ב-1996 (לוח 8).  

 

 
לוח 8: הרשויות המקומיות היהודיות והערביות בישראל  

לפי הוצאות לנפש בתקציב הרגיל,  
   1996-1972

(1.00=ממוצע משוקלל של כל הרשויות המקומיות) 

עיריות ומועצות  
מקומיות יהודיות 

עיריות ומועצות 
מקומיות ערביות 

 1972 1.11 0.17

 1982 1.33 0.33
 1988 1.42 0.46
 1993 1.27 0.66
 1995 1.21 0.72
 1996 1.18 0.77

צמצום זה בפער בין רשויות מקומיות ערביות ליהודיות לא נבע כאמור מעלייה משמעותית במשקל ההכנסות 
העצמיות ברשויות ערביות, אלא בעיקר מגידול בהשתתפות הממשלה בתקציבי הרשויות המקומיות הערביות. 
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הפערים בהוצאות הפיתוח לנפש (הוצאות בתקציב הבלתי רגיל - תב"ר) היו דומים לאלו שבהוצאות בתקציב הרגיל 
(ראה לוחות 2-1). הרשויות הערביות היו תלויות יותר בהשתתפות הממשלה למימון הפיתוח ונטו לממן חלק קטן יחסית 

מהתקציב הבלתי רגיל באמצעות מלוות מבנקים וממוסדות. 

ת  ו י ד ו ה י ל ת  ו י ב ר ע ם  י ר ע ן  י ב ת  ט ר ו פ מ ה  א ו ו ש ה

ההבדלים בחוסן התקציבי בין ערים ערביות ליהודיות מומחשים בלוח 9, המשווה שש ערים ערביות עם 
שמונה ערים יהודיות מאותו סדר גודל של מספר תושבים. לוח זה כולל נתונים עדכניים הממחישים גם האם 
חלו שינויים מהותיים במשק הכספי של הרשויות המקומיות בשנים האחרונות.  הבחירה בערים בגודל דומה 
נעשתה מכיוון שמספר התושבים ברשות המקומית הוא מאפיין מרכזי המשפיע על חוסנה התקציבי � רשויות 
מקומיות קטנות הן ככלל חלשות יותר ומתאפיינות בהוצאות גבוהות יותר לנפש ובמענקים ממשלתיים גבוהים 
יותר לנפש. הערים הערביות שנכללו בהשוואה (ראה לוח 9) מתאפיינות כולן ברמה חברתית-כלכלית נמוכה 
יחסית (אשכולות 1 עד 3 לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). הערים היהודיות שנבחרו הן ברמה 
חברתית-כלכלית בינונית ונמוכה. דימונה היא החלשה ביותר (אשכול 3) והיא היחידה שהרמה 

החברתית-כלכלית של תושביה דומה לזו שבערים ערביות, לפי דירוג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

ככלל, השוואת הערים הערביות והיהודיות מצביעה על כך שבשנים האחרונות לא חלו שינויים גדולים 
בפערים התקציביים ביניהן. לכל היותר נמשך צמצום איטי של הפערים בין העיריות היהודיות לערביות, 

בעיקר בהקצאת מענקים ופחות בהכנסות ממקורות עצמיים. 

 

 
 

 
לוח 9: עיריות יהודיות וערביות נבחרות לפי מדדים כספיים,  

 1998-1995

מס'  
תושבי

ם 

מדד 
חברתי-
ככלכלי 
(אשכול

 (

אחוז 
הכנסו

ת 
עצמי

ות 

הכנסו
ת 

עצמי
ות 

לנפש 

מענק 
כללי 

לנפש 

השתתפו
ת מש' 
חינוך 

ורווחה 
לנפש 

גירעו
ן 

שנתי 
לנפש 

הוצאו
ת 

לנפש 
בתקצ

יב 
הרגיל 

הוצאו
ת 

לנפש 
בתב"

ר 

שיעו
ר 

גביית 
ארנונ

ה 

  1 9 9 5
אחוזים אלפי ש"ח אחוזים    
 

עיריות ערביות 
         

אום אל 
פחם 

 
29,01

 0

 
 3

 
 24

 
 0.48

 
 0.57

 
 0.89

 
 0.22

 
 2.27

 
 0.97

 
 36

23,97טייבה 
 6

 4 34 0.66 0.71 0.54 0.10 2.01 0.33 74
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19,12טמרה 
 1

 2 28 0.49 0.49 0.77 0.08 1.83 0.50 56

18,36סכנין 
 5

 2 20 0.38 0.65 0.88 0.38 2.29 0.57 105

22,45רהט 
 6

 1 31 0.56 0.64 0.60 0.07 1.87 1.26 94

24,22שפרעם 
 3

 3 32 0.53 0.49 0.59 0.15 1.76 0.52 42

 
עיריות יהודיות 

        

23,13אור יהודה 
 2

 4 46 1.88 0.91 0.66 0.51 4.58 1.63 80

24,17בית שמש 
 9

 4 43 1.35 0.71 1.06 0.48 3.60 0.60 76

30,86דימונה 
 9

 3 31 1.06 1.24 0.90 0.24 3.58 0.52 80

33,14כרמיאל 
 5

 5 55 1.36 0.57 0.56 -0.00 2.48 0.82 88

מגדל 
העמק 

21,77
 8

 3 39 1.28 1.19 0.83 0.03 3.33 0.54 87

38,31קריית ים 
 1

 4 40 1.05 0.60 0.95 0.16 2.76 0.36 97

קריית 
שמונה 

19,28
 0

 4 28 1.19 1.30 1.65 0.20 4.48 0.72 85

29,48ראש העין 
 9

 6 40 1.22 0.67 0.62 0.54 3.60 0.55 91

           
  1 9 9 8
 

עיריות ערביות 
         

אום אל 
פחם 

 
33,20

 0

 
 3

 
 21

 
 0.51

 
 0.65

 
 1.17

 
 0.10

 
 2.50

 
 0.78

 
 34

27,00טייבה 
 0

 3 27 0.58 0.85 0.70 0.80 2.93 0.19 52

21,30טמרה 
 0

 2 28 0.69 0.72 1.08 0.25 2.73 1.17 78

20,40סכנין 
 0

 2 31 0.86 0.85 1.01 0.44 3.24 0.52 61

27,50רהט 
 0

 1 26 0.67 0.80 1.07 -0.00 2.54 1.71 76

26,80שפרעם 
 0

 3 41 1.04 0.64 0.86 -0.00 2.54 0.83 42

 
עיריות יהודיות 

         

25,90אור יהודה 
 0

 4 60 2.30 0.79 0.73 1.89 5.71 0.61 67
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32,10בית שמש 
 0

 5 53 1.84 0.60 1.04 0.57 4.06 1.76 82

33,40דימונה 
 0

 3 35 1.40 1.35 1.22 0.35 4.32 0.77 80

37,60כרמיאל 
 0

 6 63 2.20 0.69 0.60 -0.00 3.49 1.65 102

מגדל 
העמק 

23,20
 0

 4 41 1.53 1.19 1.03 0.44 4.18 0.88 92

38,80קריית ים 
 0

 5 39 1.31 0.79 1.24 0.45 3.85 0.97 90

קריית 
שמונה 

20,60
 0

 5 27 1.36 1.56 1.90 0.36 5.50 1.58 82

32,70ראש העין 
 0

 7 56 2.02 0.58 0.93 0.50 4.11 0.82 90

מקור: משרד הפנים, האגף לביקורת ברשויות המקומיות, דו"ח נתונים כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות לשנת 
1995, ירושלים, 1997; דו"ח נתונים כספיים מבוקרים רשויות מקומיות 1998, ירושלים, 1999. 

מדד חברתי-כלכלי: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של 
האוכלוסייה ב-1995, ירושלים; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה 

חברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב-1999, ירושלים. 
 

הכנסות לנפש נמוכות בערים הערביות 

כצפוי, ההכנסות העצמיות לנפש גבוהות בהרבה בערים היהודיות מאשר בערביות. בקרב שש הערים 
הערביות נעו ההכנסות העצמיות לנפש בשנת 1998 בין 510 ש"ח ל-1040 ש"ח ובקרב שמונה הערים 
היהודיות בין 1400-1310 ש"ח בקריית ים, קריית שמונה ודימונה (הערים היהודיות החלשות ביותר) 
ל-2300 ש"ח באור יהודה. לשימושי קרקע עסקיים תרומה נכבדה להכנסות העצמיות בכמה ערים יהודיות, 
אם כי תרומה זו בולטת במיוחד בערים חזקות במרכז הארץ, שאינן כלולות בלוח. רבות מהערים היהודיות 
החלשות נהנות ממעמד עיר עולים, המאפשר להם לגבות ארנונה מלאה ממתקנים ממשלתיים (ערים ערביות 
אינן נהנות ממעמד זה ובכל מקרה בתחום השיפוט שלהן גם לא נמצאים בדרך כלל מתקנים ממשלתיים בהיקף 
משמעותי). אוכלוסייתן האמידה יותר של רוב הערים היהודית תורמת גם היא לבסיס המס שלהן. אולם, 
מעבר לכל אלה, מצביעים הפערים בהכנסות העצמיות לנפש גם על חולשה בגביית מסים ברשויות מקומיות 
ערביות. לרשויות היהודיות יש יתרון ניכר בשיעורי גביית הארנונה ובשנת 1998, שהייתה שנת בחירות 
לרשויות המקומיות, בלטה ירידה בשיעורי הגבייה בעיקר ברשויות הערביות (ראה לוח 9). ככלל מתקבל 
הרושם שהפערים בהכנסות העצמיות לנפש בין העיריות הערביות ליהודיות לא קטנו בין 1995 ל-1998 

ואולי אפילו להפך. 

מענקים גדלים וגירעונות נמוכים בערים הערביות 

המענקים הכלליים לנפש בערים הערביות נמוכים מאשר בערי פיתוח יהודיות מרוחקות, כמו קריית שמונה 
ודימונה. אולם המענקים דומים לאלה שמקבלות ערים כמו אור יהודה, בית שמש, קריית ים, ראש העין 
וכרמיאל, וגבוהים מהמענקים שמקבלות ערים יהודיות אמידות (שלא פורטו בלוח). בתחום המענקים 
הכלליים נראה שהפערים ממשיכים להסגר. המענקים לכל העיריות הערביות גדלו (לפחות נומינלית) בין 
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1995 ל-1998 בעוד שבעיריות יהודיות רבות הצטמצמו המענקים. גירעונותיהן של ערים ערביות המשיכו 
להיות נמוכים יחסית, אם כי בתחום זה קיימים הבדלים גדולים בין רשות לרשות וההכללות אפוא אינן חד 

משמעיות. 

פער גדול באחוז ההכנסות העצמיות ובהוצאות לנפש 

לאור המגמות שתוארו גדל אפילו במידת מה הפער בין הערים היהודיות לערביות באחוז ההכנסות העצמיות 
ובשלוש מתוך שש העיריות הערביות ירד אחוז ההכנסות העצמיות בין 1995 ל-1998. פערים גדולים וחד 
משמעיים נותרו בין ערים ערביות ליהודיות בגובה ההוצאות לנפש. ההוצאות לנפש בתקציב הרגיל נעו בערים 
ערביות בין 2500 ש"ח לנפש באום אל פחם ל-3240 ש"ח בסכנין, ובערים יהודיות בין 3490 ש"ח בכרמיאל 
ל-5710 ש"ח באור יהודה (ראה לוח 9). גם בתחום ההוצאות לנפש לא חלו שינויים מהותיים בשנים 

האחרונות. 

 

 
ר  ג ס נ ם  ר ט ך  א  , ם צ מ ט צ מ ר  ע פ ה  : ם ו כ י ס

הרשויות המקומיות הערביות אכן סובלות מחולשה תקציבית. חולשה זו נובעת הן מאפליה ממשלתית והן 
מחולשה פנימית המתבטאת בגביית מסים נמוכה (גם כאשר לוקחים בחשבון את הרמה החברתית-כלכלית 
הנמוכה יחסית ברשויות הערביות). כתוצאה מכך מפגרות הרשויות המקומיות הערביות אחרי הרשויות 
היהודיות ברמת השירותים והתשתיות שהן מסוגלות לספק לתושביהן. האפליה בהקצאת המענקים 
הממשלתיים מצטמצמת והולכת בהדרגה מזה עשרות שנים. במונחים לנפש נסגרה אפליה זו כליל בשנים 
האחרונות (אלא אם ההשוואה היא ביחס לערי פיתוח חלשות בנגב ובגליל), אך כאשר נלקח בחשבון המעמד 
החברתי-כלכלי הנמוך של תושבי הרשויות המקומיות הערביות עדין קיימת אפליה. מנגד, השיפור ביכולתן 

של הרשויות המקומיות הערביות להגדיל את הכנסותיהן העצמיות היה צנוע יותר. 

המלצות 

 ! יש לבטל לחלוטין את הפערים בהקצאת המענקים הממשלתיים וליישם קריטריונים 
אחידים לרשויות ערביות ויהודית. 

אין ספק שהגיע הזמן לסגור כליל את האפליה בתקצוב הרשויות המקומיות הערביות על ידי המדינה. 
קשה לעתים לבטל באחת אפליה בהקצאת תקציבים, כאשר היא גדולה מאוד, מכיוון שלצעד כזה 
משמעויות מרחיקות לכת לתקציבו של השלטון המרכזי ומכיוון שרשויות מקומיות שהורגלו לרמה נמוכה 
מאוד של הכנסות עלולות שלא לנצל בצורה ראויה את שפע המשאבים שהוזרמו אליהן לפתע. אולם, 
לאחר עשרות שנים של צמצום הדרגתי בפערים הגיעה העת ליישום קריטריונים אחידים לחלוטין 

בהקצאת המענק הכללי וההשתתפויות המיועדות לרשויות ערביות ויהודיות. 

מסוימים.  בתנאים  תשתיות  בפיתוח  מתקנת  לאפליה  מקום  יש   !  
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סביר שיש מקום לאפליה מתקנת בפיתוח תשתיות מסוימות ואולם יש לבחון בקפידה כל צעד כזה 
ולהתנותו בניהול כספי נאות של הרשות המקומית. 

מבפנים.  גם  לבוא  חייב  הפיתוח  הישועה:  תבוא  בלבד  ממענקים  לא   ! 

פיתוחן של הרשויות המקומיות הערביות מותנה לא רק בהזרמת משאבים מבחוץ אלא גם בפיתוח מקביל 
שיבוא מבפנים, ולראייה ערי פיתוח יהודיות מסוימות מקבלות מזה שנים רבות מענקים גבוהים ביותר 
ולמרות זאת אינן מצליחות להיחלץ ממצוקותיהן. על הרשויות המקומיות הערביות לחתור למינהל תקין 
ולשיפור יכולותיהן הניהוליות, כדי להבטיח ניצול יעיל של ההכנסות הגדלות, וכמו כן לפעול להעמקת 
הגבייה, על מנת להגיע לרמת הוצאות ושירותים דומה לזו הניתנת ברשויות יהודיות ולהפחית את תלותן 
בממשלה. קריאה זו צריכה להיות מופנית לא רק לראשי השלטון המקומי הערבי אלא גם לציבור 
הבוחרים שמינהל תקין ויעיל אמור להיות שיקול מרכזי המנחה אותו ביום הבחירות, ובהפעלת השפעתו 

על קברניטי הרשות בתקופה שבין בחירות לבחירות. 
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המקומיות.  ברשויות  עסקיים  קרקע  שימושי  לפיתוח  לפעול  יש   !  

יש לעודד פיתוח שימושי קרקע עסקיים ברשויות הערביות. מיעוט שימושי קרקע כאלה הוא מן הגורמים 
לבסיס המס המצומצם ברשויות מקומיות ערביות. 

הערביות  המקומיות  הרשויות  של  התקציבית  חולשתן  לבעיית  נות  פתרו למצוא  יש   !  

הקטנות. 

הרשויות המקומיות הערביות הן קטנות יחסית, כתוצאה מהשורשים ההיסטוריים של רובן ככפרים 
שצמחו בהדרגה, ומהמבנה החברתי שמשתקף בסירובם של כפרים להתמזג לרשות מקומית אחת או 
אפילו לשתף פעולה במתן שירותים שונים. ראיית הרשות המקומית כמוקד כוח חשוב לחלוקת מקומות 
עבודה ומשאבים לקרובים ומקורבים מסכלת גם היא איחוד רשויות מקומיות או הגברת שיתוף פעולה 
ביניהן. כיום נהנות רשויות מקומיות קטנות מעדיפות בהקצאת המענקים הממשלתיים, במונחים לנפש, 
והכללים שחלים על רשויות מקומיות יהודיות צריכים כמובן לחול גם על רשויות מקומיות ערביות. עם 
זאת, אין להעניק לרשויות המקומיות הקטנות כל פיצוי מיוחד מעבר לזה הניתן לרשויות היהודיות. ככלל 
על הרשויות המקומיות הקטנות להתמודד בכוחות עצמן עם הנטל הנוסף הנובע מהיעדר יתרונות לגודל 
בביצוע תפקודים מסוימים, באמצעות שיתוף פעולה עם רשויות אחרות, קניית שירותים מרשויות אחרות, 
הפרטת שירותים, ניהול חסכוני במיוחד או איחוד עם רשויות שכנות. מן הראוי לשקול את ביטול 
ההתחשבות בגודל הרשות המקומית בקביעת מענק האיזון ומתן משקל רב יותר לרמה החברתית-כלכלית 
בהקצאת המענק. משמעותו של צעד כזה חורגת בהרבה מסוגיית הדיון בפערים שבין רשויות מקומיות 
יהודיות לערביות ויש להעריך אותה אפוא בהקשר הרחב יותר של המשק הכספי של הרשויות המקומיות 

בישראל. 
 

 

ת  ו ר ו ק מ
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על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

בשנים האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבותו של מחקר המכוון לסוגיות של מדיניות. ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר יזם את 
ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות-מדיניות ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את 
קובעי המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של 
מדיניות ואסטרטגיה. תחומי המחקר המתנהל במכון הם: יחסי דת, חברה ומדינה בישראל; ממשל ופיתוח מקומי בישראל; תכנון 

מרחבי בישראל. 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד בן-פורת (סגן יו"ר), מר דוד ברודט, לשעבר 
מנכ"ל משרד האוצר, ומר הירש גודמן, העורך-מייסד של ה'ג'רוסלם ריפורט' וסגן נשיא של ה'ג'רוסלם פוסט'. ראש המכון הוא 
פרופ' עמירם גונן, מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. משנה לראש המכון הוא פרופ' שלמה חסון מן 

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


