
  
  
  
  

מימו� ממשלתי של 
ההתיישבות הישראלית 

ע ובגול� בשנות "ביש
 : התשעי�
בנייה , רשויות מקומיות

  למגורי� וסלילת כבישי� 
  ר שלמה סבירסקי"ד

  אטיאס�אתי קונור

  אלו� אטקי�

  

27.1.2002  
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הכנסות והוצאות של הרשויות המקומיות בישראל בשנות : 'חלק א
  התשעים 

   מבוא

  הכנסות של הרשויות המקומיות. פרק א

  הוצאות של הרשויות המקומיות. פרק ב

  1999  - 1990, ובנייה למבני ציבורבנייה למגורים : 'חלק ב

  1999  - 1990, ע"סלילת כבישים בישראל וביש: 'חלק ג

  מקורות

  



 עיקרי הדברי�עיקרי הדברי�עיקרי הדברי�עיקרי הדברי�

        מבואמבואמבואמבוא

, ע והגול�"ימו� ממשלתי של ההתיישבות הישראלית בשטחי ישמסמ
 זה עוסק במ
  . הבנייה למגורי� וסלילת הכבישי�, התקציבי� המוניציפליי�: בשלושה תחומי פעילות

הנתוני� מוצגי� כ
 שנית� להשוות בי� רמת המימו� הממשלתי של היישובי� הישראליי� 
. רשויות המקומיות בישראלע ובגול� ובי� הרמה הממוצעת של מימו� ממשלתי של ה"ביש

�הנתוני� מאפשרי� להשוות בי� רמת המימו� הממשלתי של היישובי� הישראליי� , בנוס
שתיי� : ע ובגול� ובי� רמת המימו� הממשלתי של שלוש קבוצות של יישובי�"ביש

 עיירות  �מקבוצות היישובי� הללו מאוכלסות בעיקר על ידי ישראלי� מעוטי משאבי� 
, "עשרה!פורו� החמש"זו של יישובי , ואילו הקבוצה השלישית; י� ערביי�פיתוח ויישוב

אינ� מקבלות מענקי� , שרוב� מבוססות, מצטיינת בכ
 שהרשויות המקומיות החברות בה
  . כספיי� מ� הממשלה

הניתוח מבוסס על שלושה . שנות התשעי�, הניתוח המוצג כא� מתייחס לעשור הקוד�
; נתוני� פיסיי�, רשויות מקומיות: מרכזית לסטטיסטיקהפרסומי� סדירי� של הלשכה ה

סדירות הפרסו� של הנתוני� הללו . הבינוי בישראל; נתוני� כספיי�, רשויות מקומיות
  . שנתי שיטתי!מאפשרת ניתוח רב

יש להדגיש כי המסמ
 אינו מקי� את מכלול המימו� הממשלתי של הפעילות הציבורית 
הסלילה , יטחו� מקדיש סכומי� ניכרי� למימו� הביטחו�משרד הב. ע והגול�"ביישובי יש

משרדי ממשלה . אלא שנתוני משרד הביטחו� אינ� גלויי�, ע ובגול�"והתחבורה ביש
המעניק סיוע , משרד השיכו�, למשל, כ
: אחרי� משתתפי� במימו� פעילויות מגוונות

', ר(פות לאומית תו
 העדפה ליישובי� המוגדרי� כבעלי עדי, ברכישת דירה ובשכר דירה
יישוב וקבוצות נבחרות , מימוש משכנתאות ממשלתיות לפי מחוז, מרכז אדוה, למשל
, ובה�, יישובי� שכאלה זוכי� להטבות ג� ממשרדי� נוספי�; )2001ספטמבר , 2000
: מעמד של עדיפות לאומית בתחו� החינו
, למשל מרכז אדוה' ר(משרד החינו
 , למשל

חטיבת ההתיישבות שבמשרד ). 1999פברואר ,  פיתוח והתנחלויותעיירות, יישובי� ערביי�
 
' ר(ע ובגול� "ח ליישובי� הישראליי� ביש" מיליו� ש150החקלאות מעבירה מדי שנה בער

, הצעת תקציב משרד החקלאות, ומשרד האוצר; 516: ב50ח שנתי "דו, מבקר המדינה
גול� ג� הטבות ברמה האישית ע וה"בנוס� על כ
 ניתנות למתיישבי� ביש). שני� שונות

  . חובה!זיכויי� במס הכנסה ופטור משכר לימוד בגני טרו�,  למשל �והמשפחתית 

   

עוסק בבנייה ' חלק ב; עוסק בתקציבי� מוניציפליי�' חלק א:  חלקי�3במסמ
 זה 
  . עוסק בסלילת כבישי�' למגורי� וחלק ג

            



        תקציבי� מוניציפליי�תקציבי� מוניציפליי�תקציבי� מוניציפליי�תקציבי� מוניציפליי�. . . . חלק אחלק אחלק אחלק א
   

ע ובגול� זכו להעדפה ממשלתית בולטת וחריגה בכל מהל
 "� בישהיישובי� הישראליי
  . העשור האחרו�

זכו היישובי� הישראליי� , בכל פ� ופ� של התקצוב הממשלתי של הרשויות המקומיות
  .ע ובגול� למימו� גבוה מזה שלו זכו היישובי� בישראל גופא"ביש

ד כאשר משווי� בינ� ובי� ע ובגול� בולטת במיוח"ההעדפה של היישובי� הישראליי� ביש
שתי קבוצות של יישובי� הניצבי� בקצה התחתו� של סול� ההכנסות והמשאבי� 

  . עיירות הפיתוח והיישובי� הערביי�: בישראל

ובו , ממשלות ישראל נקטו במהל
 השני� מדיניות של העדפה כלפי עיירות הפיתוח, כידוע
 וזאת למרות שהמעמד החברתי כלכלי ,זמנית מדיניות של הזנחה כלפי היישובי� הערביי�
הנתוני� המוצגי� להל� , ע� זאת. של תושבי שתי קבוצות היישובי� הללו קרוב למדי

ע והגול� הייתה "מעלי� כי מידת ההעדפה הממשלתית את היישובי� הישראליי� ביש
  . גדולה הרבה יותר מ� ההעדפה הממשלתית את עיירות הפיתוח

ע והגול� בולטת ג� כאשר "היישובי� הישראליי� בישואול� ההעדפה הממשלתית את 
לצור
 . בישראל) מבחינה תקציבית(משווי� בינ� ובי� היישובי� העירוניי� המבוססי� 
 רשויות מקומיות !" עשרה!פורו� החמש"ההשוואה בחרנו ביישובי� שהתאגדו לאחרונה ב

  ). 30.3.2001, האר,(, שאינ� מקבלות מענקי איזו�

   



  

 הגדרות: וניציפלייםתקציבים מ

 תקציב רגיל ובלתי רגיל

 .רגיל תקציב רגיל ותקציב בלתי: תקציבי הרשויות המקומיות מתחלקים לשניים

 - מרביתו. המקומיים והממלכתיים ואת מפעלי הרשות את השירותים, מממן את מינהל הרשות המקומית הרגיל התקציב

 .ורך הענקת שירותיםומימון קניות שוטפות לצ תשלום שכר לעובדי הרשות 

קרקע , מכונות, סלילת כבישים ומימון רכישות של ציוד, ציבור כגון בניית מבני, מממן פעולות פיתוח הבלתי רגיל התקציב
 .ב"וכיו

 .והוצאות ישנן הכנסות, הרגיל והבלתי רגיל, בכל אחד משני סוגי התקציב

  

מקומיות בעלות  של מועצות הבלתי רגיל ם על התקציבהמרכזית לסטטיסטיקה לא פירסמה נתונים מלאי הלשכה :הערה
עם המועצות הללו נמנים ). פורסמו במלואם נתוני התקציב הרגיל) 1993  - 1990 נפש ומטה לשנים 5,000אוכלוסייה של 

 ההכנסות ינתונ, כיוון שכך. וחלק מעיירות הפיתוח בהן אנו עוסקים כאן, ובגולן ע"רבים מן היישובים הערביים והיישובים ביש

של התקציב הבלתי רגיל הם  ההוצאות ונתוני ,1998  - 1994של התקציב הבלתי רגיל המוצגים במסמך זה הם עבור השנים 
  .1997  -  1994השנים  עבור

  

 מקורות של ההכנסות המוניציפליות

  .עברים על ידי הממשלהעצמיות ותקציבים המו הכנסות: ההכנסות של הרשויות המקומיות נובעות משני מקורות עיקריים

משכר , אגרות והכנסות מדמי שירות, ארנונה: ובהן ,הן הכנסות שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות הכנסות עצמיות
  .השתתפות בעלים במימון עבודות פיתוח ,מרכוש ומפעלים שבבעלות הרשות, לימוד

המורכבת ממענקים , השתתפות כללית) א) :ותהממשלה משתתפת בתקציבי הרשויות בשתי צור :הכנסות מן הממשלה
הניתנים להקטנת הגירעון , וממענקים מיוחדים) כושר כלכלי של הרשות כגון(המחולקים בין הרשויות לפי מפתח מסוים 

 המשמשת למימון של שירותים ממלכתיים הניתנים באמצעות הרשויות, השתתפות מיועדת) ב) ;המצטבר של הרשות

 .ותי חינוך או שירותי רווחהכגון שיר, המקומיות

  

 2000כל הנתונים במחירי 

 .אחרת אלא אם כן צויין ,2000 כל הנתונים התקציביים המוצגים במסמך זה הם במחירים קבועים לשנת

        



        הכנסות מוניציפליותהכנסות מוניציפליותהכנסות מוניציפליותהכנסות מוניציפליות

        

        הכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל

ה המוניציפלית ע ובגול� נהנו בעשור הקוד� מ� ההכנס"היישובי� הישראליי� ביש
בשעה , זאת; שנתי!בממוצע רב, ח" ש5,428: בחישוב לנפש,  הגבוהה ביותרהרגילבתקציב 

  . ח" ש3,807שהממוצע עבור כלל ישראל עמד על 

  �עבור עיירות הפיתוח ; ח" ש4,112היה " עשרה!פורו� החמש"הנתו� המקביל עבור יישובי 
  . ח" ש2,402  � ח ועבור היישובי� הערביי� " ש4,176

        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , שנתישנתישנתישנתי����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , הכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל
  2000במחירי , ח"בש

  

רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� פיסיי�, רשויות מקומיות בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
יילה '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

  .ס"היינל מהלמ

  

  

        שמקורה בממשלה שמקורה בממשלה שמקורה בממשלה שמקורה בממשלה , , , , בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל, , , , הכנסה מוניציפלית לנפשהכנסה מוניציפלית לנפשהכנסה מוניציפלית לנפשהכנסה מוניציפלית לנפש

הכנסות מ� : י�משני מקורות עיקרי, כאמור, ההכנסות של הרשויות המקומיות נובעות
  . הממשלה והכנסות עצמיות

הגבוהה ) בתקציב הרגיל (מ� הממשלהע והגול� נהנו מ� ההכנסה המוניציפלית "יישובי יש
בשעה שההכנסה המקבילה בכלל ישראל עמדה , זאת; ח" ש3,679: בחישוב לנפש, ביותר

רות הפיתוח בעיי: בשלוש קבוצות היישובי� האחרות היו הנתוני� כדלהל�. ח" ש1,458על 
 895  �" עשרה!פורו� החמש"וביישובי ; ח" ש1,720  �ביישובי� הערביי� ; ח" ש2,308  �

  .ח"ש

   



        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , שנתישנתישנתישנתי����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , ))))בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((הכנסה מוניציפלית לנפש מ� הממשלה הכנסה מוניציפלית לנפש מ� הממשלה הכנסה מוניציפלית לנפש מ� הממשלה הכנסה מוניציפלית לנפש מ� הממשלה 
  2000במחירי , ח"בש

  

רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� פיסיי�, רשויות מקומיות בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
יילה '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

  .ס"היינל מהלמ

   

        ))))בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((לנפש לנפש לנפש לנפש , , , , וניציפלית עצמיתוניציפלית עצמיתוניציפלית עצמיתוניציפלית עצמיתהכנסה מהכנסה מהכנסה מהכנסה מ

, בחישוב לנפש, ע והגול� נהנו מ� ההכנסה המוניציפלית הגבוהה ביותר"בעוד שיישובי יש
) ח" ש1,732(רמת ההכנסה לנפש אצל� , להכנסות עצמיותהרי שבכל הנוגע , מ� הממשלה

תה ההכנסה רק ביישובי� הערביי� היי). ח" ש2,348(הייתה נמוכה מ� הממוצע בישראל 
ואול� בעוד שביישובי� הערביי� נית� לייחס . ח" ש681: העצמית לנפש נמוכה עוד יותר

ולרמת (את הרמה הנמוכה של הכנסות עצמיות למיעוט המשאבי� של האוכלוסייה 
ע ובגול� נית� לייחס את הרמה "הרי שביישובי� הישראליי� ביש, )גבייה נמוכה/מיסוי

המייתרת , לרמה הגבוהה של מימו� ממשלתי, בי� השאר, הנמוכה של הכנסות עצמיות
יש לציי� כי השכר הממוצע . במידת מה את הצור
 להכביד את נטל המיסוי המקומי

מרכז ' ר(ע גבוה באופ� משמעותי מזה של עיירות הפיתוח והיישובי� הערביי� "ביישובי יש
  ). בדפוס, 1999  � 1993, מקו� מגורי� ורמת שכר בישראל, אדוה



        1999199919991999        ����    1990199019901990שנתי שנתי שנתי שנתי ����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , ))))בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((הכנסה מוניציפלית עצמית לנפש הכנסה מוניציפלית עצמית לנפש הכנסה מוניציפלית עצמית לנפש הכנסה מוניציפלית עצמית לנפש 
  2000במחירי , ח"בש

  

רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, �נתוני� פיסיי, רשויות מקומיות בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
יילה '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

  .ס"היינל מהלמ

   

        הכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל

   

מוניציפלית  מ� ההכנסה ה1998  � 1994ע ובגול� נהנו בשני� "היישובי� הישראליי� ביש
, זאת; שנתי!בממוצע רב, ח" ש2,315: בחישוב לנפש,  הגבוהה ביותרהבלתי רגילבתקציב 

  . ח" ש1,228בשעה שהממוצע עבור כלל ישראל עמד על 

  �עבור עיירות הפיתוח ; ח" ש1,131היה " עשרה!פורו� החמש"הנתו� המקביל עבור יישובי 
  . ח" ש1,045  � ח ועבור היישובי� הערביי� " ש1,127

   



  שנתי שנתי שנתי שנתי ����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , הכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהכנסה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל

1994 !!!!     1998   
  2000במחירי , ח"בש

  

רשויות  ,ס"הלמ; שני� שונות, י� פיסיי�נתונ, רשויות מקומיות בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ :מקורותמקורותמקורותמקורות
  . ס"יילה היינל מהלמ'  נמסר על ידי הגב1998הנתו� הכספי לשנת ; שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

   

        מימו� חסרמימו� חסרמימו� חסרמימו� חסר, , , , מימו� יתרמימו� יתרמימו� יתרמימו� יתר

ע והגול� "ביישובי יש) בתקציב הרגיל(כאשר מכפילי� את ההפרש שבי� רמת המימו� לנפש 
יוצא כי הרשויות , ע והגול�"במספר התושבי� ביש, נפש בישראל כולהובי� רמת המימו� ל

בס
 כולל ) בתקציב הרגיל( ממימו� יתר 1999  � 1990ע והגול� נהנו בשני� "המקומיות ביש
 
  . ח" מיליארד ש2.3של בער

ואול� . ח" מיליארד ש6נהנו ממימו� יתר בס
 כולל של " עשרה!פורו� החמש"רשויות 
שכ� , ע והגול�"ממימו� היתר של יישובי יש, באופ� יחסי, למעשה, ט�מימו� יתר זה ק

שנתי !בחישוב רב. גדולה יותר באופ� משמעותי" עשרה!פורו� החמש"אוכלוסיית יישובי 
 ממימו� היתר של יישובי 5.6ע והגול� היה גדול פי "יוצא כי מימו� היתר של יישובי יש

  ". עשרה!פורו� החמש"

סכו� דומה לזה של , לכאורה. ח" מיליארד ש2.3ממימו� יתר בס
 של עיירות הפיתוח נהנו 
שכ� אוכלוסיית עיירות , אול� למעשה מדובר במימו� יתר קט� יותר, ע והגול�"יישובי יש

שנתי יוצא כי מימו� היתר של יישובי !בחישוב רב. הפיתוח גדולה יותר באופ� משמעותי
הקבוצה היחידה שלא נהנתה . 4ות הפיתוח פי ע והגול� היה גדול ממימו� היתר של עייר"יש

הרשויות המקומיות , למעשה. ממימו� יתר כלשהו הייתה זו של היישובי� הערביי�
  .ח" מיליארד ש9.2בס
 של בער
 חסר הערביות סבלו ממימו� 

  .חסר לפי חישוב לנפש/היתר!הלוח שלהל� מציג את הכנסת

   



            1999199919991999        ����    1990199019901990שנתי שנתי שנתי שנתי ����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , גילגילגילגילחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הר////יתריתריתריתר����הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת
  2000במחירי , ח"בש

  

  . 1993  � 1990מפאת העדר נתוני� לשני� , לא חישבנו את הוצאת היתר של התקציב הבלתי רגיל: : : : הערההערההערההערה
רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, רשויות מקומיות בישראל נתוני� כספיי�, ס"דוה מתו
 הלמעיבוד של מרכז א: מקורותמקורותמקורותמקורות

יילה '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�
  . ס"היינל מהלמ

            

        הוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליות
        הוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל

  ע והגול� מרמת ההוצאה המוניציפלית לנפש"נהנו יישובי יש, 1997  � �1990 בשני

הנתו� המקביל ; בממוצע רב שנתי, ח" ש5,619:  הגבוהה ביותר בישראלהרגילבתקציב 
  . ח" ש4,003עבור כלל ישראל עמד על 

  �" עשרה!פורו� החמש"ביישובי : בשאר שלושת קבוצות היישובי� הנתוני� היו כדלהל�
  . ח" ש2,414  � וביישובי� הערביי� ; ח" ש4,448  �בעיירות הפיתוח ; ח" ש4,378

   



            1997199719971997        ����    1990199019901990, , , , שנתישנתישנתישנתי����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , הוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל
  2000במחירי , ח"בש

  

רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, רשויות מקומיות בישראל נתוני� כספיי�, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

   

        הוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי הרגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי הרגיל

  ע והגול� מרמת ההוצאה המוניציפלית לנפש"נהנו יישובי יש, 1997  � 1994בשני� 

הנתו� ; בממוצע רב שנתי, ח" ש2,350:  הגבוהה ביותר בישראלהבלתי רגילציב בתק
  . ח" ש1,267המקביל עבור כלל ישראל עמד על 

  �" עשרה!פורו� החמש"ביישובי : בשאר שלושת קבוצות היישובי� הנתוני� היו כדלהל�
  . ח" ש1,069  � וביישובי� הערביי� ; ח" ש1,114  �בעיירות הפיתוח ; ח" ש1,195

   



            1997199719971997        ����    1994199419941994, , , , שנתישנתישנתישנתי����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , הוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגילהוצאה מוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל
  2000במחירי , ח"בש

   

רשויות , ס"הלמ; שני� שונות, ספיי�רשויות מקומיות בישראל נתוני� כ, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  .שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

   

        הוצאות חסרהוצאות חסרהוצאות חסרהוצאות חסר, , , , הוצאות יתרהוצאות יתרהוצאות יתרהוצאות יתר

ע והגול� ובי� רמת "כאשר מכפילי� את ההפרש שבי� רמת ההוצאה לנפש ביישובי יש
יוצא כי הרשויות , ע והגול�"במספר התושבי� ביש, ההוצאה לנפש בישראל כולה

 מהוצאת יתר מוניציפלית בס
 של בער
 1997  � 1990והגול� נהנו בשני� ע "המקומיות ביש
  . ח בתקציב הרגיל" מיליארד ש1.6

 8 מוניציפלית בס
 של בער
 חסרסבלו מהוצאת , לעומת זאת, היישובי� הערביי�
  .ח בתקציב הרגיל"מיליארד ש

 
ח בתקציב " ש מיליארד1.8עיירות הפיתוח נהנו מהוצאת יתר מוניציפלית בס
 של בער
  . הרגיל

�נרשמה הוצאת יתר מוניציפלית בס
 " עשרה!פורו� החמש"ביישובי� הנמני� ע� , לבסו
 
  . ח בתקציב הרגיל" מיליארד ש6של בער

   

  .חסר לפי חישוב לנפש/היתר!הלוח שלהל� מציג את הוצאת

   



            1997     !!!! 1990שנתי שנתי שנתי שנתי ����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב, , , , חסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרגילחסר מוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל////יתריתריתריתר����הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת
  2000במחירי , ח"בש

  

      .1993  � 1990מפאת העדר נתוני� לשני� , לא חישבנו את הוצאת היתר של התקציב הבלתי רגיל: : : : הערההערההערההערה
רשויות , ס"הלמ; שני� שונות,  בישראל נתוני� כספיי�רשויות מקומיות, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות

  . שני� שונות, מקומיות בישראל נתוני� כספיי�

         



        בנייה למגורי�בנייה למגורי�בנייה למגורי�בנייה למגורי�. . . . חלק בחלק בחלק בחלק ב
מגמות הבינוי בישראל בכללותה היו קשורות באופ� הדוק לקליטת , בשנות התשעי�

ורות מגמות הבינוי היו קש, ע"אבל ביש, ובמידה פחותה ג� למצבו של המשק, העלייה
בפרסומי הלשכה המרכזית . (באופ� ישיר למדיניות המפלגה שעמדה בראש הממשלה

בדר
 שאינה מאפשרת את , הגול� נכלל במחוז הצפו�, לסטטיסטיקה על בינוי וסלילה
ע "הנתוני� המוצגי� להל� מתייחסי� ליישובי� הישראליי� ביש, כיוו� שכ
. בידודו
  ). בלבד

 4נרשמה קפיצה של יותר מפי , ופת ממשלת שמירבתק, 1991 לשנת 1990בי� שנת 
הבנייה האינטנסיבית נמשכה ג� בשנת ). 1,870 לעומת 7,750(ע "בהתחלות הבנייה ביש

1992 .  

  : ע� התחלפות ממשלת שמיר בממשלת רבי� חלה ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה

 חלה ירידה של 1994 ובשנת 1992 בהשוואה לשנת 65% נרשמה ירידה של בער
 1993בשנת 
וזאת ,  נרש� גידול בהתחלות הבנייה בשטחי�1995בשנת . 1993 בהשוואה לשנת 40%

ואול� גידול זה לא היה ; במקביל לגידול בס
 התחלות הבנייה בישראל באותה שנה
  .1992 ובשנת 1991בממדי� דומי� לאלה של הגידול שנרש� בשנת 

חלה ) בתקופת ממשלת נתניהו (1997 בשנת ואול�.  נמש
 גידול מתו� בבנייה1997עד לשנת 
 
, זאת; 85% קפיצה נוספת בס
  � 1998 בהתחלות בנייה ובשנת 35%קפיצה של בער

  .בניגוד למגמת הירידה בבנייה שנרשמה באות� שני� בישראל גופא

בהשקעה כוללת בס
 של ,  דירות למגורי�32,560ע בבניית� של "במהל
 העשור הוחל ביש
 
 מס
 65%הקופה הציבורית הייתה אחראית לשיעור של בער
 . ח"יארד ש מיל11.5בער

 
בשעה , זאת.  מההשקעה הכוללת בבינוי לדיור50%התחלות הבנייה ולשיעור של בער
 
  . בהתאמה, 25% ובער
 38%שבישראל גופא היו הנתוני� המקבילי� בער

. מאשר בישראל גופאע בנייה ביוזמה ציבורית בהיק� גבוה "לאור
 כל העשור נרשמה ביש
, בממוצע שנתי, 63%ע היה גבוה בשיעור של בער
 "משקל הבנייה הציבוריות ביש

  . מהשיעור המקביל לו בשאר חלקי ישראל

   



ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל בהשוואה ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל בהשוואה ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל בהשוואה ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל בהשוואה """"חלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות ביש
        1999199919991999        ����    1111990990990990, , , , ע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראל""""לחלקה של אוכלוסיית ישלחלקה של אוכלוסיית ישלחלקה של אוכלוסיית ישלחלקה של אוכלוסיית יש

        

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ :מקורותמקורותמקורותמקורות
  .שונות

   

        בנייה של מבני ציבורבנייה של מבני ציבורבנייה של מבני ציבורבנייה של מבני ציבור

. 3.8% עמד על 1999  ! 1992ה של מבני ציבור בישראל בשני� ע בכלל הבניי"חלקה של יש
) מבני ציבור נבני� ביוזמה ציבורית וביוזמה פרטית(ואול� משקלה של היוזמה הציבורית 

 מכלל היוזמה הציבורית לבניית מבני הציבור בישראל הייתה 4.3%: היה גבוה יותר
 מס
 שטח הבנייה 8% ע לשיעור של בער
" הגיע חלקה של יש1998בשנת . ע"ביש

  .הציבורית של מבני ציבור בישראל

. מאוכלוסיית ישראל, בממוצע,  בלבד2.5%ע היוותה בשני� אלה "אוכלוסיית יש, כזכור

ע "מלמדי� נתוני� אלה על המגמה של ממשלות ישראל לסייע לאוכלוסיית יש, כיוו� שכ

תר מזה הנהוג בשאר בי� השאר באמצעות אספקת שירותי� ציבוריי� בשיעור גבוה יו
  .ישראל

   



        סלילת כבישי�סלילת כבישי�סלילת כבישי�סלילת כבישי�. . . . חלק גחלק גחלק גחלק ג
ע גבוהה בהרבה מאשר בכל מחוז אחר " הייתה הסלילה לנפש ביש90בשנות התשעי� 

  .בישראל

המגמות בשטחי� היו שונות , כמו בתחו� הבנייה למגורי� כ
 ג� בתחו� סלילת הכבישי�
תחלות הסלילה בדר
 כלל בעוד שבישראל גופא הושפעו ה: מאוד מ� המגמות בישראל גופא

ע ה� הושפעו מנסיבות פוליטיות "הרי שבשטחי יש, מ� המדיניות הכלכלית של הממשלות
  .משתנות ומהבדלי תפיסה מדינית בי� הממשלות השונות

בשנה זו הוחל בסלילת� של . 1995ע היא "השנה הבולטת ביותר בהתחלות הסלילה ביש
 מס
 21.3%באותה שנה נסללו בשטחי� . וכתוצאה מהסכמי אוסל, כבישי� עוקפי� רבי�

  .כביש שנסללו בישראל!הקילומטר

 1992שני� נוספות שבלטו בשיעורי� גבוהי� במיוחד של סלילה בשטחי� היו שנת 
) ממשלת נתניהו (1999 ושנת 1998שנת , ) מכלל הסלילה בישראל10%) (ממשלת שמיר(
  ).  בהתאמה9.9% ושיעור של 17.3%שיעור של (

בשעה שהממוצע , ר כביש לנפש" מ17.2ע בסלילה של בער
 "עשור הוחל בישבמהל
 ה
 
  . ר לנפש" מ5.3  !הכלל ארצי עמד על פחות משליש מכ

        1999199919991999    ����    1990199019901990, , , , שטח התחלות סלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות סלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות סלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות סלילה לנפש לפי מחוז
  ר"במ

  

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: קורותקורותקורותקורותממממ
  .שונות

  

   



 ::::''''חלק אחלק אחלק אחלק א

הכנסות והוצאות של 

הרשויות המקומיות בישראל 

  בשנות התשעים
   

        מבואמבואמבואמבוא
   

        תקציבי הרשויות המקומיותתקציבי הרשויות המקומיותתקציבי הרשויות המקומיותתקציבי הרשויות המקומיות

, כולל ניקיו�(תברואה : ווני�הרשויות המקומיות מספקות לתושביה� שירותי� רבי� ומג
גני� , כבישי� ותאורה(נכסי� ציבוריי� , תכנו� ובניי� עיר, )ביוב, איסו� וסילוק אשפה

). פרט לחקלאות(כיבוי אש ואספקת מי� , וכ� ענייני ביטחו� מקומיי�, )'ציבוריי� וכו

 בריאות המשפחה, הרשויות המקומיות מפעילות ג� שירותי� ממלכתיי� ובה� חינו

  ).15  � 14: 1997, הכט") (לשכה סוציאלית("ושירותי� חברתיי� ") טיפות חלב(

סמוכות , למרות שה� גובות מסי� ותשלומי� שוני� מתושביה�, הרשויות המקומיות
כל מקורות ההכנסה של הרשויות , יתרה מזאת. למעשה על שולח� אוצר המדינה

� ישיר וא� בדר
 של חקיקה א� בדר
 של מימו, המקומיות תלויי� בשלטו� המרכזי
הצירו� של פיקוח על הרשויות המקומיות ). 11: ש�(בכנסת ופיקוח של משרד הפני� 

וקביעה ממשלתית של היק� המשאבי� העומדי� לרשות� יוצר מצב של אחריות כוללת של 
  ). ש�: ש�(השלטו� המרכזי על השלטו� המקומי 

תו
 השוואה , יות המקומיות בישראלהדיו� בהכנסות ובהוצאות של הרשו, מבחינה זאת
הוא למעשה דיו� במרכיב מרכזי של המדיניות הציבורית , בי� רשויות מקומיות שונות

  . בישראל

, בשנות התשעי�: על מרכזיותו של הנושא נית� ללמוד ג� מהיק� הסכומי� שבה� מדובר
 
 15% עד 13%ג ובער
 " מהתל9% עד 8%הוצאות הרשויות המקומיות היוו בער

  ).וחישוב של מרכז אדוה; 14 עמוד 1לוח : ש�(מהוצאות הממשלה 

    



    

 אודות הנתונים

השנתי של הלשכה המרכזית  הפרסום: הנתונים על תקציב הרשויות המקומיות לקוחים משני מקורות
 .נתונים כספיים, מקומיות ורשויות; רשויות מקומיות נתונים פיסיים ,לסטטיסטיקה

העדפנו להשתמש בבסיס אחיד  ,ה בין קבוצות יישובים בעלות מספר תושבים שונהמכיוון שהמסמך משוו
הוצאה לנפש התקבל על ידי חלוקה של /ההכנסה שיעור .לנפש הוצאה/הלא הוא שיעור ההכנסה, להשוואה

הוצאה של עיירות /סך ההכנסה, למשל(היישובים הרלוונטית  הוצאה בקבוצת/סך כל תקציבי ההכנסה
  .(כלל תושבי עיירות הפיתוח(התושבים באותה קבוצת יישובים   הכולל שלבמספר) הפיתוח

 :קבוצות היישובים הנדונות במסמך זה הן כלהלן

, חצור הגלילית, שאן בית": יישובי פיתוח "25הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מונה   - עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח
קריית , צפת, עפולה, עכו, יליתע נצרת, תרשיחא-מעלות, מגדל העמק, כרמיאל, יקנעם עילית, טבריה
, קריית גת, ערד, נתיבות, מצפה רמון, ירוחם ,יבנה, דימונה, בית שמש, אילת, אופקים, שלומי, שמונה

  .(37' עמ ,1998אדם  סקר כוח ,ס"הלמ(שדרות , קריית מלאכי

 והמועצה העיר קצרין(חבל עזה ורמת הגולן , שומרון, ביהודה היישובים הישראליים  - ע והגול�ע והגול�ע והגול�ע והגול�""""ישישישיש
 .(הדרוזים בגולן לא נכללו יישובי; האזורית גולן

לא כולל יישובים (מקומיות ומועצות אזוריות שתושביהן ערבים  מועצות, עיריות  - יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�
; במהלך העשור פורקו חלק מן המועצות האזוריות הערביות). יהודית וערבית ,בעלי אוכלוסייה מעורבת

 לא כללנו את. ישובינו ליישובים שהיו כלולים במועצה האזורית המקוריתהתייחסנו בח במקרים אלו

  .יישובי הבדווים הבלתי מוכרים

כספיים מן  מאגד רשויות מקומיות שאינן מקבלות מענקים"  הערים15פורום "  - עשרהעשרהעשרהעשרה����פורו� החמשפורו� החמשפורו� החמשפורו� החמש
כפר , חיפה, ןחולו ,חדרה, הרצליה, גבעתיים, באר שבע, אשדוד: הערים החברות בפורום הן. המדינה
  .(30.3.2001 ,הארץ) יפו  - אביב תל, רעננה, רמת גן, רחובות, ראשון לציון, פתח תקוה, נתניה, סבא

מקומיות ומועצות  מועצות, עיריות; סך האוכלוסייה ברשויות המקומיות בישראל  - כלל האוכלוסייהכלל האוכלוסייהכלל האוכלוסייהכלל האוכלוסייה
  .הנתונים אינם מתייחסים ליישובים ללא מעמד מוניציפאלי. אזוריות

  

: היישובים נובעים מכמה מקורות השינויים משנה לשנה בגודל האוכלוסייה של כל אחת מארבע קבוצות
ואולם ייתכן גם שחלק מן היישובים . חדשים הקמת יישובים; הגירה פנימית וקליטת עלייה; גידול טבעי

 אך ורק עבור הנתונים המוצגים כאן הם. נתונים לא שלמים עקב, לא נכלל בחישוב בשנה זו או אחרת
  .מלאים יישובים שהנתונים שלהם היו

  הערההערההערההערה

על מנת . ומועצות אזוריות מועצות מקומיות, עיריות: בישראל יש שלושה סוגים של רשויות מקומיות
 .להתייחס אל כל השלושה יחד כדי" מוניציפלי"השתמשנו במונח , להקל על הצגת הדברים

   



הכנסות של הרשויות . פרק א

  המקומיות
   

  . פרק זה ד� בהכנסות של הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל

את השירותי� המקומיי� ,  מממ� את מינהל הרשות המקומיתהרגילהתקציב 
 תשלו� שכר לעובדי הרשות ומימו� קניות  - מרביתו . והממלכתיי� ואת מפעלי הרשות
  .שוטפות לצור
 הענקת שירותי�

סלילת כבישי� ומימו� , כגו� בניית מבני ציבור, מממ� פעולות פיתוח הבלתי רגילהתקציב 
, 1997הרשויות המקומיות בישראל , ס"הלמ(ב "קרקע וכיו, מכונות, רכישות של ציוד
  ).21  -  18' עמ, 1126. פרסו� מס, נתוני� כספיי�

   

יל של מועצות התקציב הבלתי רג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פירסמה נתונים מלאים על :הערה
המועצות הללו נמנים רבים  עם .1993  - 1990 נפש ומטה לשנים 5,000מקומיות בעלות אוכלוסייה של 

לעומת . הפיתוח בהן אנו עוסקים כאן וחלק מעיירות, ע ובגולן"מן היישובים הערביים והיישובים ביש
  .פורסמו במלואם הנתונים אודות התקציב הרגיל של יישובים אלה, זאת

המקומיות ממשרד הפנים ומן  לשכה המרכזית לסטטיסטיקה מקבלת את נתוני התקציב של הרשויותה
המרכזית לסטטיסטיקה היפנו אותנו אל  מן הלשכה. מ"החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע

 .ל"תמורת הנתונים החסרים הנ ח" ש36,000שם ביקשו סכום של ; החברה לאוטומציה

            

            

  ים של אוכלוסייה והכנסות מוניציפליותנתונים כללי

נתחיל בהצגת נתוני� כלליי� על האוכלוסייה ועל ההכנסה המוניציפלית בישראל כולה 
  . 1999 עד 1990בכל אחת מ� השני� , ובארבע קבוצות הרשויות המקומיות

ע "קבוצת היישובי� הישראליי� ביש, נית� לראות כי הקבוצה בה מתמקד הדיו� שלנו
קבוצת היישובי� בעלת האוכלוסייה . היא הקטנה מבי� ארבע קבוצות היישובי�, ובגול�

הקבוצה השנייה בגודלה היא זו ; "עשרה!פורו� החמש"הגדולה ביותר היא זו המאוגדת ב
  . השלישית בגודלה היא קבוצת יישובי הפיתוח; של היישובי� הערביי�

ה� בתקציב הרגיל , לה ביותרקבוצת היישובי� בעלת ההכנסה המוניציפלית הכוללת הגדו
הקבוצה בעלת ; "עשרה!פורו� החמש"היא כמוב� זו של יישובי , וה� בתקציב הבלתי רגיל
בעוד שקבוצת , היא זו של עיירות הפיתוח, בתקציב הרגיל, ההכנסה השנייה בגודלה

היא בעלת ההכנסה , שהיא בעלת האוכלוסייה השנייה בגודלה, היישובי� הערביי�
  ).א
 השנייה בגודלה בתקציב הבלתי רגיל(ודלה בתקציב הרגיל השלישית בג

 אול�  - קבוצת היישובי� בעלת ההכנסה הכוללת הקטנה ביותר היא זו של ההתנחלויות 
, מצד אחד, נית� להבחי� ג� בלא חישוב מדויק כי הפער בהכנסה הכוללת בי� ההתנחלויות



יותר מ� הפער בגודל האוכלוסייה בי� קט� הרבה , ובי� היישובי� הערביי� ועיירות הפיתוח
  .קבוצות יישובי� אלה

  

  1999  - 1990, סך ההכנסות וגודל האוכלוסייה של הרשויות המקומיות. 1לוח 
  2000במחירי , ח"ההכנסות במיליוני ש; האוכלוסייה באלפים

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

 ישראל

 6,176 6,009 5,869 5,710 5,571 5,424 5,281 5,148 4,990 4,752 אוכלוסייה

  הכנסות

בתקציב 

 הרגיל

15,397 16,901 17,399 18,184 20,365 22,267 23,281 24,524 25,463 27,030 

הכנסות 
בתקציב 

 הבלתי רגיל

 .נ.א 7,143 6,937 7,220 7,110 6,669 6,665 5,369 5,331 4,351

 "עשרה- פורום החמש"

 2,195 2,147 2,111 2,083 2,049 2,014 1,981 1,790 1,919 1,802 האוכלוסיי

  הכנסות

בתקציב 
 הרגיל

6,362 7,125 6,678 7,468 7,942 8,674 8,986 9,645 9,924 10,303 

הכנסות 

בתקציב 

 הבלתי רגיל

 .נ.א 2,310 2,212 2,389 2,658 2,189 2,238 1,992 2,129 1,330

 יישובים ערביים

 787 762 736 671 684 661 638 593 570 548 אוכלוסייה

  הכנסות

בתקציב 

 הרגיל

829 987 1,082 1,227 1,565 1,811 1,947 2,146 2,272 2,523 

הכנסות 

בתקציב 

 הבלתי רגיל

 .נ.א 886 800 680 691 626 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א



 עיירות פיתוח

 643 622 608 604 585 560 479 437 421 387 אוכלוסייה

  הכנסות

בתקציב 

 הרגיל

1,456 1,633 1,622 1,771 2,352 2,588 2,682 2,754 2,791 2,984 

הכנסות 

בתקציב 

 הבלתי רגיל

 .נ.א 670 684 742 563 671 581 387 263 334

 ע וגולן"יש

 199 178 169 160 151 141 129 118 106 92 אוכלוסייה

  הכנסות

בתקציב 

 הרגיל

497 553 633 647 730 804 860 944 1,021 1,214 

הכנסות 

בתקציב 

 הבלתי רגיל

 .נ.א 364 368 333 382 386 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

        
   ::::הערותהערותהערותהערות

  . תורגמו למונחי שנה שלמה באופ� לינארי1991נתוני שנת . 1
שי� יש ל. שני� שונות, נתוני� פיסיי�: הרשויות המקומיות בישראל, ס"נתוני האוכלוסייה בלוח זה לקוחי� מתו
 הלמ

  . שני� שונות, שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"נתוני האוכלוסייה לקוחי� מתו
 הלמ, לב לכ
 שבפרק על בינוי
  . את חולו�1992 את חדרה ובשנת 1990לא כולל בשנת " עשרה!פורו� החמש. "2
בשנת ; בית אריה ללא 1997בשנת ;  ללא מודיעי� עילית1996בשנת ;  את בית אריה1995ע וגול� לא כוללי� בשנת "יש. 3

  .  ללא המועצה האזורית גול�1998

 עיירות 25אי� נתוני תקציב לכל .  יישובי�18 מחושבי� על סמ
 1993  -  1990נתוני התקציב של עיירות הפיתוח בשני� . 4
  . הפיתוח
, ס"למה; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות

יילה '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� לשנת . שני� שונות, נתוני� פיסיי�, רשויות המקומיות בישראלה
  . ס"היינל מ� הלמ

   

   בתקציב הרגיל והבלתי רגיל -ח "בש, הכנסות מוניציפליות לנפש

 ההשוואה בי� רמת ההכנסות של קבוצות היישובי� השונות הופכת משמעותית כאשר
כאשר בוחני� את רמת , ובמלי� אחרות, מחלקי� את ס
 ההכנסות בס
 האוכלוסייה

  . לנפשההכנסות 

 בתקציב הרגיל ובתקציב לנפשהלוח שלהל� מציג את ההכנסה המוניציפלית הכוללת 
  . הבלתי רגיל ברשויות המקומיות בישראל

ה� , ה ביותרההכנסה המוניציפלית לנפש הגבוה, 1999  -  1990הלוח מעלה כי בשני� 
ע "הייתה ברשויות המקומיות הישראליות ביש, בתקציב הרגיל וה� בתקציב הבלתי רגיל

, ח" ש5,428על ) 1999  -  1990בשני� (ההכנסה המוניציפלית עמדה , בתקציב הרגיל: ובגול�
, זאת. 2,315היא עמדה על ) 1998  -  1994בשני� (ובתקציב הבלתי רגיל , בממוצע רב שנתי



 ועל 3,807שנתיי� של כלל הרשויות המקומיות בישראל עמדו על !מוצעי� הרבבשעה שהמ
  . בהתאמה, ח" ש1,228

ההכנסה לנפש בתקציב הרגיל הייתה מעט גבוהה יותר מ� הממוצע , בעיירות הפיתוח
 1,127  -  מעט נמוכה מ� הממוצע בישראל  - ובתקציב הבלתי רגיל , ח" ש4,176  !בישראל 

  .ח"ש

ההכנסה המוניציפלית לנפש בתקציב הרגיל הייתה גבוהה , "עשרה!� החמשפורו"ביישובי 
ואילו ההכנסה בתקציב הבלתי רגיל הייתה מעט נמוכה מ� , 4,112: מ� הממוצע בישראל

  . ח" ש1,131  - הממוצע בישראל 

, ח" ש2,402, בתקציב הרגיל: ביישובי� הערביי� נרשמו ההכנסות הנמוכות ביותר
  . ח" ש1,045  - ובתקציב הבלתי רגיל

ע ובגול� יש יכולת גדולה יותר לממ� "פירוש הנתוני� הוא שלרשויות המקומיות ביש
ה� בהשוואה לישראל בכללותה וה� בהשוואה , שירותי� ולפתח תשתיות בעבור תושביה�
  . לקבוצות היישובי� האחרות אות� בחנו

  

קציב הרגיל והבלתי הכנסות מוניציפלית לנפש ברשויות מקומיות בישראל בת. 2לוח 

  1999  - 1990, רגיל
   1998  -  1994, בתקציב הבלתי רגיל; 1999  - 1990, שנתי בתקציב הרגיל!ממוצע רב

  2000במחירי , ח"בש

ממוצע  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  

 -רב

 שנתי

 ישראל

תקציב 

 רגיל
3,239 3,386 3,380 3,443 3,755 3,997 4,077 4,179 4,238 4,377 3,807 

תקציב 

בלתי 
 רגיל

 1,228 .נ.א 1,188 1,182 1,264 1,276 1,230 1,262 1,044 1,069 915

 "עשרה-פורום החמש"

תקציב 

 רגיל
3,530 3,712 3,731 3,770 3,943 4,234 4,314 4,570 4,622 4,694 4,112 

תקציב 
בלתי 

 רגיל

 1,131 .נ.א 1,076 1,047 1,147 1,298 1,086 1,130 1,113 1,108 738

 יישובים ערביים

תקציב 

 רגיל
1,514 1,729 1,826 1,923 2,370 2,649 2,901 2,915 2,983 3,205 2,402 



תקציב 

בלתי 

 רגיל

 1,045 .נ.א 1,164 1,088 1,013 1,010 948 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

 עיירות פיתוח

תקציב 
 רגיל

3,760 3,877 3,708 3,701 4,200 4,422 4,441 4,526 4,484 4,639 4,176 

תקציב 

בלתי 

 רגיל

 1,127 .נ.א 1,124 1,124 1,228 962 1,198 1,215 885 623 862

 ע וגולן"יש

תקציב 
 רגיל

5,377 5,211 5,381 5,013 5,171 5,329 5,391 5,578 5,735 6,094 5,428 

תקציב 

בלתי 

 רגיל

 2,315 .נ.א 2,045 2,177 2,088 2,531 2,735 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

        
  : הערותהערותהערותהערות

  . תורגמו למונחי שנה שלמה באופ� ליניארי1991נתוני שנת . 1

.  יישובי�18 חושבו על סמ
 1993  -  1990נתוני ההכנסות של התקציב הרגיל והבלתי רגיל של עיירות הפיתוח בשני� . 2
  .  עיירות הפיתוח25אי� נתוני תקציב לכל 

  ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
רשויות ה, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" מתו
 הלמעיבוד של מרכז אדוה
יילה היינל מ� '  נמסרו על ידי הגב1999 ולשנת 1998הנתוני� לשנת . שני� שונות, נתוני� פיסיי�, המקומיות בישראל

  . ס"הלמ

   

  מדדים: בתקציב הרגיל והבלתי רגיל, הכנסות מוניציפליות לנפש

 שלהל� מציג את נתוני ההכנסות לנפש של הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל הלוח
בכל אחת , כאשר ההכנסה המוניציפלית הממוצעת בישראל, והבלתי רגיל באופ� ממודד

  . 100 !מוגדרת כ, משנות העשור

ה� , ע והגול� נהנו מ� ההכנסה המוניציפלית לנפש הגבוהה ביותר"נית� לראות כי יישובי יש
ההכנסה , במחצית הראשונה של העשור הקוד�. ב הרגיל וה� בתקציב הבלתי רגילבתקצי

 
במחצית .  מ� הממוצע בישראל50%לנפש בתקציב הרגיל הייתה גבוהה בשיעור של בער
, לער
, השנייה של העשור הייתה ההכנסה לנפש בתקציב הרגיל גבוהה מ� הממוצע בשליש

  . 72% עד 65% של גבוהה ממנו בשיעור, ובתקציב הבלתי רגיל

ה� בתקציב הרגיל וה� בתקציב הבלתי , ההכנסה המוניציפלית לנפש, ביישובי� הערביי�
בתחילת העשור הייתה ההכנסה בתקציב הרגיל ; הייתה נמוכה מ� הממוצע בישראל, רגיל

ואילו במחצית השנייה של העשור היא הייתה נמוכה ממנו , נמוכה מ� הממוצע בכמחצית
לקראת סו� , היא הלכה והתקרבה, באשר להכנסה בתקציב הבלתי רגיל. לער
, בשליש
  . לממוצע, העשור

  ההכנסה לנפש בתקציב הרגיל הייתה גבוהה מ� הממוצע בישראל , בעיירות הפיתוח

 
ואילו ההכנסה בתקציב הבלתי רגיל הייתה , לאור
 כל העשור, 10%בשיעור של בער
  . ברוב השני�, נמוכה מ� הממוצע בישראל באחוזי� ספורי�



במחצית הראשונה של העשור הייתה ההכנסה לנפש , "עשרה!פורו� החמש"ביישובי 
ואול� במחצית השנייה של העשור , בתקציב הרגיל לנפש נמוכה מזו שבעיירות הפיתוח

עד אשר בשלוש השני� האחרונות עלתה , הצטמצ� הפער בי� שתי קבוצות היישובי�
. עשרה במעט על זו שבעיירות הפיתוח!ובי פורו� החמשההכנסה המוניציפלית לנפש בייש

ההכנסה המוניציפלית לנפש בתקציב הבלתי רגיל הייתה נמוכה במעט מ� הממוצע 
  .במהל
 רוב שנות העשור, בישראל

   

  הכנסות מוניציפליות לנפש בתקציב הרגיל והבלתי רגיל . 3לוח 
   1999  -  1990, ברשויות מקומיות בישראל

  100 =ישראל ; מדד

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

  ישראל

תקציב 

 רגיל
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

תקציב 

בלתי 

 רגיל

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 "עשרה-פורום החמש"

תקציב 

 רגיל
109 110 110 109 105 106 106 109 109 107 

תקציב 

 בלתי

 רגיל

 .נ.א 91 89 91 102 88 90 107 104 81

 יישובים ערביים

תקציב 
 רגיל

47 51 54 56 63 66 71 70 70 73 

תקציב 

בלתי 

 רגיל

 .נ.א 98 92 80 79 77 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

 עיירות פיתוח

תקציב 
 רגיל

116 115 110 107 112 111 109 108 106 106 

תקציב 

בלתי 

 רגיל

 .נ.א 95 95 97 75 97 96 85 58 94



 ע וגולן"יש

תקציב 

 רגיל
166 154 159 146 138 133 132 134 135 139 

תקציב 

בלתי 
 רגיל

 .נ.א 172 184 165 198 222 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

        
, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות

  . שני� שונות, נתוני� פיסיי�, ת בישראלהרשויות המקומיו

        

        ::::הכנסות מוניציפליות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות בתקציב הרגיל

        הכנסות עצמיות והכנסות מהממשלההכנסות עצמיות והכנסות מהממשלההכנסות עצמיות והכנסות מהממשלההכנסות עצמיות והכנסות מהממשלה

   

הכנסות עצמיות : ההכנסות של הרשויות המקומיות נובעות משני מקורות עיקריי�
  . ותקציבי� המועברי� על ידי הממשלה

בהכנסות המוניציפליות פרק זה יעסוק בהכנסות המוניציפליות מ� הממשלה ו!תת
הנתוני� מעלי� בבירור את מידת ההעדפה הממשלתית . בתקציב הרגיל בלבד !העצמיות 

  .ע והגול�"של היישובי� הישראליי� בשטחי יש

   

 הגדרות

ותקציבים , שהרשויות גובות מסים ואגרות: ההכנסות המוניציפליות בתקציב הרגיל מורכבות משניים
  :כלהלן, משלההמועברים אליהן על ידי המ

אגרות והכנסות , ארנונה: ובהן, שהרשויות עצמן גובות מפרטים וממוסדות הכנסות :הכנסות עצמיותהכנסות עצמיותהכנסות עצמיותהכנסות עצמיות
 .פיתוח השתתפות בעלים במימון עבודות, מרכוש ומפעלים שבבעלות הרשות, משכר לימוד ,מדמי שירות

 : צורותמשתתפת בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בשתי הממשלה :השתתפות הממשלההשתתפות הממשלההשתתפות הממשלההשתתפות הממשלה

כגון כושר כלכלי של (מענקים המחולקים בין הרשויות לפי מפתח מסוים  :השתתפות כלליתהשתתפות כלליתהשתתפות כלליתהשתתפות כללית .א
 .הניתנים להקטנת הגירעון המצטבר של הרשות, מיוחדים מענקי; )הרשות

השתתפות של הממשלה במימון שירותים מסוימים הניתנים על ידי הרשויות  :השתתפות מיועדתהשתתפות מיועדתהשתתפות מיועדתהשתתפות מיועדת .ב
 .רווחה  חינוך או שירותיכגון שירותי ,המקומיות

            



        משקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מ� הממשלה בתקציב הרגילמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מ� הממשלה בתקציב הרגילמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מ� הממשלה בתקציב הרגילמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מ� הממשלה בתקציב הרגיל

 מ� ההכנסות של כלל 40% עד 35%בעשור הקוד� עמד משקל ההשתתפות הממשלתית על 
  . הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל

 ע ובגול� וביישובי� הערביי� עמדה ההשתתפות הממשלתית"ביישובי� הישראליי� ביש
ואול� הדמיו� . על שני שלישי� עד שלושה רבעי� מ� ההכנסה המוניציפלית בתקציב הרגיל

בי� שתי קבוצות היישובי� מסתיר הבדלי� גדולי� בכל הנוגע לגורמי� לרמת ההשתתפות 
משקלה הגבוה של ההשתתפות הממשלתית , ביישובי� הערביי�: הממשלתית הגבוהה

בי� השאר עקב מעמד� הכלכלי החלש של , העצמיותנובע ממיעוט ההכנסות המוניציפליות 
ע "ואילו ביישובי יש; התושבי� ועקב הרמה הנמוכה של הפעילות הכלכלית המקומית

רמת ההשתתפות הממשלתית הגבוהה מלמדת על גודל ההעדפה מצד ממשלות , והגול�
יתוח ע גבוה באופ� משמעותי מזה של עיירות הפ"שכ� השכר היישובי הממוצע ביש, ישראל

, 1999  ! 1993, מקו� מגורי� ורמת שכר בישראל, מרכז אדוה' ר(והיישובי� הערביי� 
  ).בדפוס

משקל ההכנסות העצמיות היה כמעט שווה לזה של ההכנסות מ� , בעיירות הפיתוח
שה� הרשויות המבוססות ביותר , "עשרה!פורו� החמש"ברשויות הנמנות ע� . הממשלה

 77%כנסות העצמיות עמד במהל
 רוב שנות העשור על משקל� של הה, מבחינה כלכלית
   .ומעלה

   



        משקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מהממשלהמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מהממשלהמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מהממשלהמשקל ההכנסות העצמיות וההכנסות מהממשלה. . . . 4444לוח לוח לוח לוח 
        ����    1990199019901990לנפש של הרשויות המקומיות בישראל לנפש של הרשויות המקומיות בישראל לנפש של הרשויות המקומיות בישראל לנפש של הרשויות המקומיות בישראל ) ) ) ) בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((בהכנסות המוניציפליות בהכנסות המוניציפליות בהכנסות המוניציפליות בהכנסות המוניציפליות 

1999199919991999        
  באחוזי�

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ת ת ת ת הכנסוהכנסוהכנסוהכנסו
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

  ישראלישראלישראלישראל 60% 60% 62% 60% 60% 61% 63% 63% 65% 65%

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
 הממשלההממשלההממשלההממשלה

35% 35% 37% 37% 39% 40% 40% 38% 40% 40% 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

פורו� פורו� פורו� פורו� " 77% 78% 78% 77% 76% 77% 79% 80% 80% 81%
����החמשהחמשהחמשהחמש

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות  "עשרהעשרהעשרהעשרה
 הממשלההממשלההממשלההממשלה

19% 20% 20% 21% 23% 24% 23% 22% 22% 23% 

ות ות ות ות הכנסהכנסהכנסהכנס
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

יישובי� יישובי� יישובי� יישובי�  26% 26% 28% 26% 27% 29% 28% 32% 34% 35%
 ערביי�ערביי�ערביי�ערביי�

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
 הממשלההממשלההממשלההממשלה

65% 66% 68% 72% 71% 73% 74% 72% 74% 74% 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

עיירות עיירות עיירות עיירות  48% 46% 47% 45% 46% 46% 45% 44% 44% 43%
 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
 הממשלההממשלההממשלההממשלה

56% 56% 56% 55% 54% 54% 55% 53% 54% 52% 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 תתתתעצמיועצמיועצמיועצמיו

ע ע ע ע """"ישישישיש 30% 31% 36% 33% 32% 33% 32% 31% 33% 29%
 וגול�וגול�וגול�וגול�

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 
 הממשלההממשלההממשלההממשלה

71% 67% 69% 68% 67% 68% 67% 64% 69% 70% 

  

, ס"הלמ; שני� שונות, רשויות המקומיות בישראל נתוני� פיסיי�ה, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
 נמסרו על ידי 1999 ולשנת 1998 הכספיי� לשנת הנתוני�; שני� שונות, רשויות המקומיות בישראל נתוני� כספיי�ה

  . ס"יילה היינל מ� הלמ' הגב

   

        הכנסות מוניציפליות עצמיות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות עצמיות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות עצמיות בתקציב הרגילהכנסות מוניציפליות עצמיות בתקציב הרגיל

, ובה� ארנונה, ההכנסות העצמיות ה� הכנסות שהרשויות עצמ� גובות מפרטי� וממוסדות
תתפות הש, מרכוש ומפעלי� שבבעלות הרשות, משכר לימוד, הכנסות מדמי שירות, אגרות

שני הלוחות שלהל� מציגי� את נתוני ההכנסות . בעלי� במימו� עבודות פיתוח
  . ח ובאופ� ממודד"בש: לנפש בשני אופני�) בתקציב הרגיל(המוניציפליות העצמיות 

ההכנסות העצמיות לנפש בתקציב , "עשרה!פורו� החמש"הלוחות מעלי� כי ברשויות 
בשאר קבוצות היישובי� בה� אנו , ומת זאתלע. הרגיל היו גבוהות מ� הממוצע בישראל

  . ההכנסות העצמיות לנפש בתקציב הרגיל היו נמוכות מ� הממוצע בישראל, דני�

ההכנסות העצמיות משקפות בראש ובראשונה את מעמד� הכלכלי של תושבי היישוב ואת 
ל ברמה הגבוהה מאוד ש, מצד אחד, הדבר בא לידי ביטוי: רמת הפעילות הכלכלית ביישוב
ברמה הנמוכה מאוד של , ומצד שני, "עשרה!פורו� החמש"הכנסות עצמיות לנפש ברשויות 

שבה� תחולת העוני גבוהה ואי� כמעט פעילות , הכנסות עצמיות לנפש ביישובי� הערביי�



המעמד הכלכלי של התושבי� ורמת , בעיירות הפיתוח. כלכלית מקומית משמעותית
רמת ההכנסות , ובכל זאת, הממוצע בישראלהפעילות הכלכלית נמוכי� ג� ה� מ� 

במחצית הראשונה של : העצמיות לנפש בעיירות הפיתוח גבוהה מזו שביישובי� הערביי�
אחת הסיבות לכ
 היא . 2.5יותר מפי , ובמחצית השנייה של העשור, 3יותר מפי , העשור

  ). 14: 1999, רזי�" (חולשה בגביית מסי� ברשויות מקומיות ערביות"

רמת ההכנסות המוניציפליות העצמיות לנפש , ע ובגול�"בי� הישראליי� בישביישו
ייתכנו שני . א� כי מעט נמוכה ממנה, בתקציב הרגיל קרובה מאוד לזו של עיירות הפיתוח

אוכלוסיית המתנחלי� כוללת לא רק תושבי� , מצד אחד: הסברי� לרמה נמוכה זאת
אלא ג� תושבי� , כדוגמת אלקנה, וההנמני� ע� המעמד הבינוני וא� ע� הבינוני גב


מצד . עמנואל ומודיעי� עלית, כמו ביתר עלית, הנמני� ע� המעמד הבינוני הנמו
 והנמו
ייתכ� שהרמה הנמוכה של הכנסות עצמיות לנפש נובעת ג� מ� הרמה הגבוהה של , שני

ל אשר אולי מייתרת במידה רבה את הטלת הנטל ע, )שבה נדו� להל�(השתתפות הממשלה 
בעוד שבישראל בכללותה רמת ההכנסות : ובמלי� אחרות. האוכלוסייה המקומית

, העצמיות של הרשויות המקומיות משקפת את מעמדה הכלכלי של האוכלוסייה המקומית
ע ובגול� היא משקפת ג� את ההעדפה הממשלתית "ייתכ� וביישובי� הישראליי� ביש
  . במימו� ההכנסות המוניציפליות

   

. . . . לנפש ברשויות מקומיות בישראללנפש ברשויות מקומיות בישראללנפש ברשויות מקומיות בישראללנפש ברשויות מקומיות בישראל) ) ) ) בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((ות מוניציפליות עצמיות ות מוניציפליות עצמיות ות מוניציפליות עצמיות ות מוניציפליות עצמיות הכנסהכנסהכנסהכנס. . . . 5555לוח לוח לוח לוח 
            1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , שנתי בתקציב הרגילשנתי בתקציב הרגילשנתי בתקציב הרגילשנתי בתקציב הרגיל����ממוצע רבממוצע רבממוצע רבממוצע רב

  2000במחירי , ח"בש

ממוצע  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  

 -רב

 שנתי

 2,348 2,622 2,560 2,575 2,446 2,405 2,283 2,157 2,138 2,187 2,107  ישראל

 פורום"

- החמש

 "עשרה

2,859 2,982 2,928 2,971 3,039 3,231 3,319 3,576 3,597 3,607 3,211 

יישובים 

 ערביים

533 594 584 532 694 703 759 803 777 836 681 

עיירות 

 פיתוח

1,729 1,744 1,697 1,697 1,928 2,024 2,006 2,124 2,079 2,220 1,925 

ע "יש

 וגולן

1,576 1,694 1,651 1,603 1,691 1,709 1,739 2,009 1,793 1,854 1,732 

, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
די  נמסרו על י1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, נתוני� פיסיי�, הרשויות המקומיות בישראל

  . ס"יילה היינל מ� הלמ' הגב

   



לנפש ברשויות מקומיות בישראל לנפש ברשויות מקומיות בישראל לנפש ברשויות מקומיות בישראל לנפש ברשויות מקומיות בישראל ) ) ) ) בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((הכנסות מוניציפליות עצמיות הכנסות מוניציפליות עצמיות הכנסות מוניציפליות עצמיות הכנסות מוניציפליות עצמיות . . . . 6666לוח לוח לוח לוח 
1990199019901990    ����        1999199919991999        

  100= ישראל ; מדד

  199

0 

199

1 

199

2 

199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  ישראל

 פורום"

החמש

-

עשרה

" 

136 136 137 138 133 134 136 139 141 138 

יישובי

ם 

 ערביים

25 27 27 25 30 29 31 31 30 32 

עיירות 

 פיתוח

82 80 79 79 84 84 82 82 81 85 

ע "יש

 וגולן

75 77 77 74 74 71 71 78 70 71 

  

, ס"הלמ; ני� שונותש, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, נתוני� פיסיי�, הרשויות המקומיות בישראל

   

        הכנסות מוניציפליות בתקציב הרגיל מ� הממשלההכנסות מוניציפליות בתקציב הרגיל מ� הממשלההכנסות מוניציפליות בתקציב הרגיל מ� הממשלההכנסות מוניציפליות בתקציב הרגיל מ� הממשלה

שעיקרה , השתתפות כללית) א: (הממשלה משתתפת בתקציבי הרשויות בשתי צורות
) ותכגו� כושר כלכלי של הרש( כאלה המחולקי� בי� הרשויות לפי מפתח מסוי� !מענקי� 

  המשמשת , השתתפות מיועדת) ב(; וכאלה הניתני� להקטנת הגירעו� המצטבר של הרשות

כגו� שירותי חינו
 או , למימו� שירותי� מסוימי� הניתני� על ידי הרשויות המקומיות
א
 לא נית� , ההשתתפות המיועדת כוללת השתתפות של הסוכנות היהודית(שירותי רווחה 

יצוי� כי . ועל כ� ה� כלולי� ג� בניתוח שלהל�, פי הממשלהלבודד את כספי הסוכנות מכס
ועל כ� ה� מגדילי� את הפער בי� , כספי הסוכנות מיועדי� א
 ורק ליישובי� יהודיי�

  ). יישובי� יהודיי� וערביי�

ח "בש: שני הלוחות שלהל� מציגי� את נתוני השתתפות הממשלה לנפש בשני אופני�
  . ובאופ� ממודד

ע ובגול� נהנו מרמת ההשתתפות "כי היישובי� הישראליי� בישהלוחות מעלי� 
  .  מ� הממוצע בישראל2.4 עד פי 3.4בי� פי : הממשלתית הגבוהה ביותר

ההשתתפות הממשלתית לנפש הייתה בתחילת העשור מעט נמוכה מ� , ביישובי� הערביי�
שתתפות הה, בעיירות הפיתוח. 35%גבוהה ממנו בשיעור של , ובסופו, הממוצע הארצי

, כמעט פי שניי� מ� הממוצע הארצי, בתחילת העשור, הממשלתית לנפש הייתה גבוהה
  . 38% גבוהה ממנו בשיעור של  �ובסופו 



פורו� "ברשויות הנמנות ע� , כצפוי, ההשתתפות הממשלתית לנפש הנמוכה ביותר נרשמה
  .  מ� הממוצע בישראל60%בער
 ": עשרה!החמש

ברמת ההשתתפות הממשלתית בי� היישובי� השוני� התמתנו נית� לראות עוד כי הפערי� 
בעיקר כתוצאה מהגדלת רמת ההשתתפות הממשלתית לנפש ביישובי� , לאור
 העשור

. הערביי� ומירידה ברמת ההשתתפות הממשלתית לנפש בעיירות הפיתוח ובהתנחלויות
 מ� 2פי רמת ההשתתפות הממשלתית לנפש בהתנחלויות גבוהה עדיי� ביותר מ, ע� זאת

  . הרמה הממוצעת בישראל

ע ובגול� "השתתפות בסדר גודל שכזה משקפת החלטה ממשלתית להעניק ליישובי� ביש
  .שירותי� ותשתיות ברמה גבוהה מזו הניתנת באורח שגרתי ביישובי� שבישראל גופא

   

לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות ממוצע לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות ממוצע לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות ממוצע לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות ממוצע ) ) ) ) בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית . . . . 7777לוח לוח לוח לוח 
            1999199919991999        ����    1990199019901990תי בתקציב הרגיל תי בתקציב הרגיל תי בתקציב הרגיל תי בתקציב הרגיל שנשנשנשנ����רברברברב

  2000במחירי , ח"בש

ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע  1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  
    ����רברברברב

 שנתישנתישנתישנתי

 1,458 1,756 1,678 1,605 1,631 1,592 1,471 1,282 1,238 1,198 1,130  ישראל

 פורום"

- החמש

 "עשרה

664 730 747 797 905 1,003 995 994 1,024 1,088 895 

יישובים 

 ערביים

979 1,140 1,240 1,389 1,676 1,944 2,142 2,112 2,207 2,369 1,720 

עיירות 

 פיתוח

2,245 2,240 2,166 2,103 2,272 2,397 2,435 2,403 2,405 2,418 2,308 

 3,679 4,240 3,942 3,568 3,489 3,615 3,480 3,410 3,729 3,518 3,803 ע וגולן"יש

  

, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס"של מרכז אדוה מתו
 הלמ עיבוד ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
 נמסרו על ידי 1999 ולשנת 1998הנתוני� הכספיי� לשנת ; שני� שונות, נתוני� פיסיי�, הרשויות המקומיות בישראל

  . ס"יילה היינל מ� הלמ' הגב

   



, , , ,  לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות בישראל לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות בישראל לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות בישראל לנפש בהכנסות הרשויות המקומיות בישראל))))בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל((((השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית השתתפות ממשלתית . . . . 8888לוח לוח לוח לוח 
1990199019901990    ����        1999199919991999        

  100= ישראל ; מדד

  199

0 

199

1 

199

2 

199

3 

199

4 

199

5 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  ישראל

 פורום"

החמש

-

עשרה

" 

59 61 60 62 62 63 61 62 61 62 

יישובי

ם 

 ערביים

87 95 100 108 114 122 131 132 132 135 

עיירות 

 פיתוח

199 187 175 164 154 151 149 150 143 138 

ע "יש

 וגולן

337 294 301 266 237 227 214 222 235 241 

  

, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, סיי�נתוני� פי, הרשויות המקומיות בישראל

   

         בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל����החסר החסר החסר החסר ////הער- הכספי של מימו� היתרהער- הכספי של מימו� היתרהער- הכספי של מימו� היתרהער- הכספי של מימו� היתר

  .החסר של הרשויות המקומיות/להל� ננסה לאמוד את הער
 הכספי הכולל של מימו� היתר

שכ� בכל הנוגע לתקציב הבלתי רגיל , אומד� זה יתייחס א
 ורק להכנסות בתקציב הרגיל
כי התקציב , ע� זאת, נזכיר. 1993  � 1990ני� לש, חסרי� נתוני� עבור חלק מ� היישובי�

  . ומכא� המשמעות של הנתוני� שיוצגו להל�, הרגיל הוא התקציב העיקרי והגדול ביותר

גבוהה מ� הממוצע , כפי שראינו, רמת ההכנסות המוניציפליות לנפש הייתה, ע והגול�"ביש
לנפש בישראל ובי� א� נכפיל את ההפרש שבי� ההכנסה המוניציפלית הממוצעת ; הארצי

במספר התושבי� ביישובי� , ע והגול�"ההכנסה המוניציפלית הממוצעת לנפש ביישובי יש
ע והגול� נהנו "נמצא כי יישובי יש, 1999 לשנת 1990וזאת על פני כל השני� שבי� שנת , אלה

 
מימו� יתר זה נבע בעיקרו מ� . ח" מיליארד ש2.3בתקופה זאת ממימו� יתר בס
 של בער
שכ� בכל הנוגע להכנסות , מה הגבוהה מהממוצע של הכנסות מוניציפליות מ� הממשלההר

 0.9, כפי שנית� לראות, ע והגול� בשני� אלה"גייסו יישובי יש, מוניציפליות עצמיות
ח פחות משהיו מגייסי� אילו ההכנסה המוניציפלית העצמית הממוצעת לנפש "מיליארד ש

  . כלל הרשויות המקומיות בישראלבה� הייתה בגובה הרמה הממוצעת של

; רמת ההכנסות המוניציפליות לנפש הייתה נמוכה מ� הממוצע הארצי, ביישובי� הערביי�
א� נכפיל את ההפרש שבי� ההכנסה המוניציפלית הממוצעת לנפש בישראל ובי� זו 

נמצא כי הרשויות המקומיות הערביות סבלו בתקופה זאת ממימו� , שביישובי� הערביי�
מימו� חסר זה נבע בעיקרו מ� הרמה הנמוכה . ח" מיליארד ש9.2בס
 של בער
 חסר 

ע והגול� הפכה "בעוד שביישובי יש, ואול�. מהממוצע של הכנסות מוניציפליות עצמיות



ההשתתפות הממשלתית את הגירעו� בהכנסות המוניציפליות העצמיות לעוד� משמעותי 
א� שההשתתפות הממשלתית ,  הערביי�הרי שביישובי�, בהכנסה המוניציפלית הכוללת

ע והגול� או "היא לא הייתה גבוהה כמו של יישובי יש, הייתה גבוהה מ� הממוצע הארצי
מימו� חסר זה פירושו רמת . ועל כ� היא רק הצליחה לקזז את ההפסד, עיירות הפיתוח

  .בהשוואה ליישובי� האחרי�, שירותי� נמוכה יותר ותשתיות פיסיות נחותות

הודות לרמת ההשתתפות : ע והגול�"התמונה דומה לזו שביישובי יש, ות הפיתוחבעייר
ח בהכנסות " מיליארד ש2.4מימו� חסר בס
 של בער
 , הגבוהה של הממשלה

ח בהכנסה המוניציפלית " מיליארד ש2.3המוניציפליות העצמיות הפ
 למימו� יתר של 
ע "ממימו� היתר של יישובי יש, באופ� יחסי, למעשה, ואול� מימו� יתר זה קט�. הכוללת
ע "שכ� אוכלוסיית עיירות הפיתוח גדולה באופ� משמעותי מזו של יישובי יש, והגול�
אוכלוסיית עיירות , לפי נתוני האוכלוסייה אשר שימשו את החישובי� שלנו: והגול�

וד כי בע, א� כ�, יוצא. 3 עד פי 5פי , ע והגול�"הפיתוח הייתה גדולה מזו של יישובי יש
 2.3בער
 (שמימו� היתר הכולל בכל אחת משתי קבוצות היישובי� הללו היה דומה למדי 

ע והגול� נוצר על ידי אוכלוסייה שהייתה "הרי שמימו� היתר של יישובי יש) ח"מיליארד ש
ע "ולפיכ
 יוצא כי מימו� היתר של יישובי יש,  מזו של עיירות הפיתוח3 עד פי 5קטנה פי 

  . שנתי!בממוצע רב,  ממימו� היתר של עיירות הפיתוח4פי והגול� היה גדול 

נהנו בעשור הקוד� ממימו� יתר כולל בס
 " עשרה!פורו� החמש"היישובי� המאוגדי� ב
מימו� יתר זה נבע בראש ובראשונה מ� הרמה הגבוהה של הכנסות . ח" מיליארד ש6של 

  �ל הכנסות מ� הממשלה לעומת רמה נמוכה יחסית ש, זאת; ח" מיליארד ש17.6  �עצמיות 
ממימו� היתר של , באופ� יחסי, למעשה, ואול� מימו� יתר זה קט�. ח"מיליארד ש) ! (11.5

גדולה יותר באופ� " עשרה!פורו� החמש"שכ� אוכלוסיית יישובי , ע והגול�"יישובי יש
אוכלוסיית יישובי , לפי נתוני האוכלוסייה אשר שימשו את החישובי� שלנו: משמעותי

בחישוב . 11 עד פי 20ע והגול� פי "הייתה גדולה מזו של יישובי יש" עשרה!רו� החמשפו"
בעיקר הודות , כזכור, שנוצר(ע והגול� "מימו� היתר לנפש של יישובי יש, שנתי!רב

!פורו� החמש" ממימו� היתר של יישובי 5.6היה גדול פי ) להשתתפות ממשלתית גבוהה
  ). להכנסות עצמיות גבוהותבעיקר הודות, כזכור, שנוצר" (עשרה

   



        1999199919991999    ����    1990199019901990, , , , החסר בתקציב הרגילהחסר בתקציב הרגילהחסר בתקציב הרגילהחסר בתקציב הרגיל////הער- הכספי הכולל של מימו� היתרהער- הכספי הכולל של מימו� היתרהער- הכספי הכולל של מימו� היתרהער- הכספי הכולל של מימו� היתר. . . . 9999לוח לוח לוח לוח 
  2000במחירי , ח"במיליוני ש

 6,076  חסרחסרחסרחסר////ס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתר

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיות

17,608 

����פורו� החמשפורו� החמשפורו� החמשפורו� החמש"

 "עשרהעשרהעשרהעשרה

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלה

11,510 - 

 2,317  חסרחסרחסרחסר////כל מימו� יתרכל מימו� יתרכל מימו� יתרכל מימו� יתרס- הס- הס- הס- ה

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיות

2,372 -  

 עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלה

4,682 

 2,268  חסרחסרחסרחסר////ס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתר

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיות

923 - 

 ע והגול�ע והגול�ע והגול�ע והגול�""""ישישישיש

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלה

3,192 

  - 9,216  חסרחסרחסרחסר////ס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתרס- הכל מימו� יתר

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיותבהכנסות עצמיות

11,143 - 

 יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�

  חסרחסרחסרחסר////יתריתריתריתר

 בהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלהבהשתתפות הממשלה

1,932 

  

, ס"הלמ; שני� שונות, נתוני� כספיי�, הרשויות המקומיות בישראל, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ::::מקורותמקורותמקורותמקורות
'  הגב נמסרו על ידי1999 ! ו1998הנתוני� הכספיי� לשני� . שני� שונות, נתוני� פיסיי�, הרשויות המקומיות בישראל

  . ס"יילה היינל מ� הלמ



   

 מגמות שינוי בשנות התשעים

המקומיות בישראל בשיעור של  במהלך שנות התשעים גדלה ההכנסה הריאלית לנפש של כלל הרשויות
בעוד שהגידול , 55%שגדל בשיעור של  ,ההכנסה גדלה בעיקר הודות להרחבת המימון הממשלתי. 35%

  .(17  - 16: 1999, אליא-בן 'ע לגידול רלרק (24%בהכנסות העצמיות עמד על 

הגבוהה ביותר , כפי שראינו ,ההכנסה המוניציפלית לנפש הייתה, ע ובגולן"ביישובים הישראליים ביש
ביישובי . הגידול ברשויות שבישראל גופא אך קצב הגידול שלה במהלך העשור היה מתון מקצב, בישראל

להיות גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לקבוצות  כהרמת ההשתתפות הממשלתית ממשי, ע והגולן"יש
  .היישובים האחרות

גידול זה הספיק רק כדי להעמיד   ואולם - 112%  - ביישובים הערביים נרשם הגידול המשמעותי ביותר 
  .1990בשנת   על הרמה הממוצעת בישראל1999את ההכנסה לנפש בשנת 

 מן הממוצע 2גבוהה פי  1990 שהייתה בשנת ,רמת ההשתתפות הממשלתית לנפש, בעיירות הפיתוח
 מן הממוצע 1.38גדולה רק פי  1999 הייתה בשנת, ) מן הממוצע בהתנחלויות1.7אך קטנה פי (בישראל 
  .( מן הממוצע בהתנחלויות1.75וקטנה פי (בישראל 

דלה ואולם היא ג, ביותר ההשתתפות הממשלתית הייתה עדיין הנמוכה, "עשרה-פורום החמש"ביישובי 
). 55%שעמד על (בישראל   שיעור מעט גבוה מהגידול הממוצע -  63%במשך העשור בשיעור של 

  .המשיכו לגדול גם הן , היו גבוהות מן הממוצע בישראל1990שבשנת , ההכנסות העצמיות

   

        לנפשלנפשלנפשלנפש, , , , הכנסה עצמית והכנסה מהממשלההכנסה עצמית והכנסה מהממשלההכנסה עצמית והכנסה מהממשלההכנסה עצמית והכנסה מהממשלה, , , , הכנסה מוניציפלית כוללתהכנסה מוניציפלית כוללתהכנסה מוניציפלית כוללתהכנסה מוניציפלית כוללת. . . . 10101010לוח לוח לוח לוח 

        1111999999999999        ����    1990199019901990מדדי שינוי בשני� מדדי שינוי בשני� מדדי שינוי בשני� מדדי שינוי בשני� 
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הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 סופיותסופיותסופיותסופיות

100 105 104 106 116 123 126 129 131 135 

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

100 104 101 102 108 114 116 122 121 124 

  ישראלישראלישראלישראל

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
מהממשלמהממשלמהממשלמהממשל
 הההה

100 106 110 113 130 141 144 142 149 155 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 סופיותסופיותסופיותסופיות

פורו� פורו� פורו� פורו� " 145 143 141 133 131 122 116 113 115 109
החמש החמש החמש החמש 

����    

 "עשרהעשרהעשרהעשרה
 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

136 142 139 141 144 153 158 170 171 171 



 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
מהממשלמהממשלמהממשלמהממשל
 הההה

59 65 66 71 80 89 88 88 91 96 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 סופיותסופיותסופיותסופיות

47 53 56 59 73 82 90 90 92 99 

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

25 28 28 25 33 33 36 38 37 40 

יישובייישובייישובייישובי
 � � � �

 ערביי�ערביי�ערביי�ערביי�

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
מהממשלמהממשלמהממשלמהממשל
 הההה

87 101 110 123 148 172 190 187 195 210 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 סופיותסופיותסופיותסופיות

123 123 119 117 130 137 137 140 138 143 

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

82 83 81 81 91 96 95 101 99 105 

עיירות עיירות עיירות עיירות 
 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
מהממשלמהממשלמהממשלמהממשל
 הההה

199 198 192 186 201 212 216 213 213 214 

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 סופיותסופיותסופיותסופיות

166 161 166 155 160 164 161 172 177 188 

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
 עצמיותעצמיותעצמיותעצמיות

75 80 78 76 80 81 83 95 85 88 

ע ע ע ע """"ישישישיש
 וגול�וגול�וגול�וגול�

 :מזהמזהמזהמזה

הכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
מהממשלמהממשלמהממשלמהממשל
 הההה

337 311 330 302 308 320 309 316 349 375 

  

הרשויות , ס"הלמ; שנים שונות, נתונים כספיים, ישראלהרשויות המקומיות ב, ס" עיבוד של מרכז אדוה מתוך הלמ:מקורות

  . שנים שונות, נתונים פיסיים, המקומיות בישראל

   

   



  

  :הכנסות של הרשויות המקומיות בתקציב הרגיל

 השתתפות מיועדת של הממשלה

מענקים המחולקים בין  שעיקרה, השתתפות כללית: הממשלה משתתפת בתקציבי הרשויות בשתי צורות
שנועדה לממן שירותים , מיועדת והשתתפות; )כגון כושר כלכלי של הרשות(ות לפי מפתח מסוים הרשוי

תכנון ובניין , תברואה(בעיקר בשירותים מקומיים  המדובר. מסוימים הניתנים על ידי הרשויות המקומיות
ובשירותים ) כיבוי אש ואספקת מים, וכן ענייני ביטחון מקומיים גנים ציבוריים, כבישים ותאורה, עיר

 .ושירותים חברתיים") טיפות חלב("בריאות המשפחה  ,ממלכתיים ובהם חינוך

הגבוהה ביותר נרשמה  רמת ההשתתפות המיועדת של הממשלה, כפי שניתן לראות בלוחות שלהלן
 ממנה 1.4לפי , בתחילת העשור מן הרמה הממוצעת בישראל, לערך, 2בין פי : ע והגולן"ביישובי יש
פורום "יישובי . המיועדת השנייה בגובהה עיירות הפיתוח נהנו מן ההשתתפות הממשלתית. בסוף העשור

.  מן הרמה הממוצעת בישראל90%בשיעור של בערך  זכו להשתתפות ממשלתית מיועדת" עשרה- החמש
ברמה הנמוכה , בתחילת העשור הקודם, המיועדת הייתה ההשתתפות הממשלתית, ביישובים הערביים

 .בישראל אולם לקראת סוף העשור הם התקרבו לממוצע , מן הממוצע בישראל74%  -ביותר 

            

  לפי קבוצת אוכלוסייה , לנפש, השתתפות מיועדת של הממשלה בתקציב הרגיל. 11לוח 

1990  -  1997  

  2000במחירי , ח"בש

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 1,034 1,022 989 922 854 782 785 724  ישראל

-פורום החמש"

 "עשרה
658 719 705 761 840 922 951 960 

 1,006 1,002 932 810 703 584 567 535 יישובים ערביים

 1,355 1,339 1,250 1,177 1,172 1,113 1,173 1,027 עיירות פיתוח

 1,470 1,407 1,473 1,454 1,465 1,400 1,412 1,414 ע וגולן"יש

  

, ס"הלמ; שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� כספיי�, ס" מתו
 הלמעיבוד של מרכז אדוה: מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� פיסיי�

   



  לפי קבוצת אוכלוסייה , לנפש, השתתפות מיועדת של הממשלה בתקציב הרגיל. 12לוח 

1990  -  1997  

  100= ישראל ; מדד

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 100 100 100 100 100 100 100 100 ישראל

פורום 

 עשרה-החמש
91 92 90 89 91 93 93 93 

יישובים 

 ערבים
74 72 75 82 88 94 98 97 

 131 131 126 128 137 142 149 142 עיירות פיתוח

 142 138 149 158 172 179 180 195 ע וגולן"יש

  

, ס"הלמ; שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� כספיי�, ס"ו
 הלמעיבוד של מרכז אדוה מת: מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� פיסיי�

  הוצאות של הרשויות המקומיות. פרק ב 

        תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל תקציב רגיל ותקציב בלתי רגיל : : : : הוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליותהוצאות מוניציפליות    

  . פרק זה ד� בהוצאות של הרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות מתחלקות להוצאות בתקציב הרגיל ולהוצאות בתקציב ההוצאות של 
  . הבלתי רגיל

את השירותי� המקומיי� ,  מממ� את מינהל הרשות המקומיתהרגילהתקציב 
 תשלו� שכר לעובדי הרשות ומימו� קניות  �מרביתו . והממלכתיי� ואת מפעלי הרשות
  .שוטפות לצור
 הענקת שירותי�

סלילת כבישי� ומימו� , כגו� בניית מבני ציבור,  מממ� פעולות פיתוחלהבלתי רגיהתקציב 
, 1997הרשויות המקומיות בישראל , ס"הלמ(ב "קרקע וכיו, מכונות, רכישות של ציוד
  ).21  �  18' עמ, 1126. פרסו� מס, נתוני� כספיי�

   

מועצות מקומיות  רגיל שלהתקציב הבלתי  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא פירסמה נתונים מלאים על :הערה
עם המועצות הללו נמנים רבים מן היישובים  .1993  - 1990  נפש ומטה לשנים5,000בעלות אוכלוסייה של 

 הנתונים אודות התקציב, לעומת זאת. וחלק מעיירות הפיתוח בהן אנו עוסקים כאן, ובגולן ע"הערביים והיישובים ביש

  .הרגיל של יישובים אלה פורסמו במלואם

   

        נתוני� כלליי� על אוכלוסייה והוצאות מוניציפליותנתוני� כלליי� על אוכלוסייה והוצאות מוניציפליותנתוני� כלליי� על אוכלוסייה והוצאות מוניציפליותנתוני� כלליי� על אוכלוסייה והוצאות מוניציפליות

ברשויות ) ולא ההוצאה לנפש(נתחיל בהצגת האוכלוסייה הכוללת וההוצאה הכוללת 
  . 1997 עד 1990בכל אחת מ� השני� , המקומיות השונות



!פורו� החמש"קבוצת היישובי� בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר היא זו המאוגדת ב
השלישית בגודלה היא ;  השנייה בגודלה היא זו של היישובי� הערביי�הקבוצה; "עשרה

ע "והרביעית בגודלה היא קבוצת היישובי� הישראליי� ביש; קבוצת היישובי� הערביי�
  .ובגול�

פורו� "קבוצת היישובי� בעלת ההוצאה הכוללת הגדולה ביותר היא כמוב� זו של יישובי 
ללת השנייה בגודלה היא זו של עיירות הקבוצה בעלת ההוצאה הכו; "עשרה!החמש

, שהיא בעלת האוכלוסייה השנייה בגודלה, בעוד שקבוצת היישובי� הערביי�, הפיתוח
קבוצת היישובי� בעלת ההוצאה הכוללת ; היא בעלת ההוצאה הכוללת השלישית בגודלה

מדויק כי  אול� נית� להבחי� ג� בלא חישוב  �ע והגול� "הקטנה ביותר היא זו של יישובי יש
קט� , לדוגמא, ע והגול� ובי� היישובי� הערביי�"הפער בהוצאה הכוללת בי� יישובי יש

  .הרבה יותר מ� הפער בגודל האוכלוסייה בי� שתי קבוצות יישובי� אלה

   

; גידול טבעי: היישובים נובעים מכמה מקורות השינויים משנה לשנה בגודל האוכלוסייה של כל אחת מארבע קבוצות
ואולם ייתכן גם שחלק מן היישובים לא נכלל בחישוב בשנה זו . חדשים הקמת יישובים;  פנימית וקליטת עלייההגירה

  .הנתונים המוצגים כאן הם אך ורק עבור יישובים שהנתונים שלהם היו מלאים. לא שלמים או אחרת עקב נתונים

   

ות המקומיות בישראל ות המקומיות בישראל ות המקומיות בישראל ות המקומיות בישראל ברשויברשויברשויברשוי) ) ) ) בתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגיל((((אוכלוסייה והוצאות אוכלוסייה והוצאות אוכלוסייה והוצאות אוכלוסייה והוצאות . . . . 13131313לוח לוח לוח לוח 
1990199019901990    ����        1997199719971997            

  2000במחירי , ח"ההוצאות במיליוני ש; האוכלוסייה באלפי�

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 ישראלישראלישראלישראל

 5,869 5,710 5,571 5,424 5,281 5,148 4,990 4,752 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

16,550 18,200 18,949 20,630 22,333 24,262 25,228 25,928 

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
הבלתי הבלתי הבלתי הבלתי 

 רגילרגילרגילרגיל

4,467 5,235 5,410 4,874 6,663 7,257 7,336 7,366 

 "עשרהעשרהעשרהעשרה����החמשהחמשהחמשהחמש פורו�פורו�פורו�פורו�"

 2,111 2,079 2,049 2,014 1,981 1,953 1,919 1,802 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

7,034 7,788 7,900 8,525 9,088 9,649 9,979 10,113 

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 

י י י י הבלתהבלתהבלתהבלת
 רגילרגילרגילרגיל

1,417 2,019 2,064 2,190 2,143 2,672 2,584 2,466 



 יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�

 731 668 684 661 638 593 570 548 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

916 1,071 1,147 1,465 1,649 1,935 2,078 2,263 

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
הבלתי הבלתי הבלתי הבלתי 

 רגילרגילרגילרגיל

 866 697 719 656 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

 עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח

 608 604 585 560 479 437 421 387 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

1,576 1,759 1,795 2,060 2,535 2,767 2,893 2,971 

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
הבלתי הבלתי הבלתי הבלתי 

 רגילרגילרגילרגיל

321 297 378 577 641 622 715 648 

 ע וגול�ע וגול�ע וגול�ע וגול�""""ישישישיש

 169 156 148 141 129 118 106 92 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייה

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

519 583 688 734 774 820 873 961 

הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות 
בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב 
הבלתי הבלתי הבלתי הבלתי 

 רגילרגילרגילרגיל

 353 318 368 395 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

  

לשני� , ס לא פירסמה נתוני הוצאות בתקציב הבלתי רגיל עבור חלק מעיירות הפיתוח"הלמ: עיירות פיתוח. . . . 1: : : : הערותהערותהערותהערות
ברוב השני� לא נכללו .  העיירות25 מתו
 18 עד 17הנתוני� עבור שני� אלה מתייחסי� למספר של , על כ�. 1993  ! 1990

  . מצפה רמו� ושלומי, שדרות, נתיבות, תרשיחא!מעלות, ירוח�, יקנע�, חצור הגלילית: היישובי� הבאי�

  .  ללא חדרה1990 בשנת !" עשרה!פורו� החמש. 2

 ללא בית 1997בשנת ; לית ללא מודיעי� ע1996בשנת ; ערבות הירד�. א. ללא בית אריה ומ1995 בשנת  !ע וגול� "יש. 3
  . אריה

        .  תורגמו למונחי שנה שלמה באופ� ליניארי1991נתוני שנת  .4
, ס"הלמ; שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� פיסיי�, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות

  . שני� שונות, הרשויות המקומיות בישראל נתוני� פיסיי�

        רגיל והבלתי רגילרגיל והבלתי רגילרגיל והבלתי רגילרגיל והבלתי רגילהוצאות לנפש בתקציב ההוצאות לנפש בתקציב ההוצאות לנפש בתקציב ההוצאות לנפש בתקציב ה

  . הלוח שלהל� מציג את ההוצאה לנפש בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ברשויות המקומיות

ה� בתקציב , ההוצאה התקציבית לנפש הגבוהה ביותר, 1997  � 1990הלוח מעלה כי בשני� 
, בתקציב הרגיל: ע ובגול�"הרגיל וה� בתקציב הבלתי רגיל נרשמה ברשויות המקומיות ביש

, שנתי!ח בממוצע רב" ש5,619על ) 1997  � 1990בשני� (המוניציפאלית עמדה ההוצאה 
בשעה , זאת. ח" ש2,350היא עמדה על ) 1997  � 1994בשני� (ובתקציב הבלתי רגיל 



, ח" ש1,267 ועל 4,003שהממוצעי� של כלל הרשויות במקומיות בישראל עמדו על 
  . בהתאמה

ח בתקציב " ש2,414: שמה ביישובי� הערביי�ההוצאה התקציבית לנפש הנמוכה ביותר נר
א
 ג� אז היא הייתה עדיי� נמוכה באופ� , הוצאה זאת עלתה אמנ� עד לסו� העשור, הרגיל

  �ח " ש1,069ההוצאה לנפש בתקציב הבלתי רגיל עמדה על . משמעותי מ� הממוצע בישראל
  . מעט נמוכה מ� הממוצע בישראל

לנפש בתקציב הרגיל הייתה מעט גבוהה יותר מ� ההוצאה התקציבית , בעיירות הפיתוח
 מעט נמוכה מ�  �ובתקציב הבלתי רגיל , בממוצע רב שנתי, ח" ש4,448  �הממוצע בישראל 
  . ח" ש1,114  �הממוצע בישראל 

ההוצאה המוניציפאלית לנפש בתקציב הרגיל עמדה על " עשרה!פורו� החמש"ביישובי 
 1,195הוצאה לנפש בתקציב הבלתי רגיל עמדה על ואילו ה, בממוצע רב שנתי, ח" ש4,378

  . ח"ש

ע ובגול� מממנות שירותי� ומפתחות "פירוש הנתוני� הוא שהרשויות המקומיות ביש
  . בהיק� גדול מזה של קבוצות היישובי� האחרות אות� בחנו, תשתיות בעבור תושביה�

        בלתי רגילבלתי רגילבלתי רגילבלתי רגילבתקציב הרגיל והבתקציב הרגיל והבתקציב הרגיל והבתקציב הרגיל וה, , , , הוצאות לנפש ברשויות המקומיות בישראלהוצאות לנפש ברשויות המקומיות בישראלהוצאות לנפש ברשויות המקומיות בישראלהוצאות לנפש ברשויות המקומיות בישראל. . . . 14141414לוח לוח לוח לוח 

1990 -  1997  
   1997  �  1994, תקציב בלתי רגיל; 1997  � 1990, שנתי תקציב רגיל!ממוצע רב

  2000במחירי , ח"בש

 ממוצעממוצעממוצעממוצע 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  

 שנתישנתישנתישנתי����רברברברב

 ישראלישראלישראלישראל

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

3,483 3,647 3,680 3,906 4,118 4,355 4,418 4,419 4,003 

בתקציב בתקציב בתקציב בתקציב הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

941 1,050 1,051 924 1,228 1,302 1,285 1,255 1,267 

 "עשרהעשרהעשרהעשרה����החמשהחמשהחמשהחמש פורו�פורו�פורו�פורו�"

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

3,807 4,057 4,044 4,303 4,512 4,710 4,800 4,791 4,378 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

767 1,052 1,057 1,105 1,064 1,305 1,243 1,169 1,195 

 יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�

וצאה בתקציב וצאה בתקציב וצאה בתקציב וצאה בתקציב הההה
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

1,672 1,878 1,936 2,294 2,494 2,830 3,112 3,095 2,414 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

 1,069 1,185 1,044 1,052 993 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

 עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח



הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

4,070 4,174 4,106 4,303 4,527 4,728 4,791 4,884 4,448 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 ללללהבלתי רגיהבלתי רגיהבלתי רגיהבלתי רגי

829 707 865 1,204 1,144 1,063 1,184 1,065 1,114 

 ע וגול�ע וגול�ע וגול�ע וגול�""""ישישישיש

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

5,616 5,498 5,848 5,684 5,485 5,551 5,586 5,680 5,619 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

 2,350 2,084 2,034 2,487 2,797 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

  
        .  באופ� ליניארי תורגמו למונחי שנה שלמה1991נתוני שנת : הערההערההערההערה

רשויות מקומיות , ס"הלמ; שני� שונות, רשויות מקומיות נתוני� כספיי�, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, נתוני� פיסיי�

   

         מדדי� מדדי� מדדי� מדדי�����הוצאות מוניציפליות לנפש הוצאות מוניציפליות לנפש הוצאות מוניציפליות לנפש הוצאות מוניציפליות לנפש 

        שנה אחר שנהשנה אחר שנהשנה אחר שנהשנה אחר שנה, , , , השוואה בי� קבוצות היישובי� השונותהשוואה בי� קבוצות היישובי� השונותהשוואה בי� קבוצות היישובי� השונותהשוואה בי� קבוצות היישובי� השונות. . . . אאאא

כאשר ,  ההוצאות של הרשויות המקומיות באופ� ממודדהלוח שלהל� מציג את נתוני
בכל , בתקציב הרגיל והבלתי רגיל, ההוצאה הממוצעת של הרשויות המקומיות בישראל

  .100 !אחת משנות העשור מוגדרת כ

בתקציב הרגיל : ע והגול� הייתה הגבוהה ביותר"נית� לראות כי ההוצאה לנפש ביישובי יש
 עד 2 בי� למעלה מפי  �ובתקציב הבלתי רגיל , 30% עד 60%היא הייתה גבוהה בשיעור של 

  . 1.6פי 

ההוצאה לנפש בתקציב הרגיל נעה ממחצית ועד כשני , לעומת זאת, ביישובי� הערביי�
 מהממוצע 20% נמו
 בשיעור של  �ובבלתי רגיל , שלישי� מ� ההוצאה הארצית הממוצעת

  ). 1997מלבד בשנת (הארצי 

        

        

        ברשויות המקומיות בישראלברשויות המקומיות בישראלברשויות המקומיות בישראלברשויות המקומיות בישראל, , , , בתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגילבתקציב הרגיל והבלתי רגיל, , , , ששששהוצאות לנפהוצאות לנפהוצאות לנפהוצאות לנפ. . . . 15151515לוח לוח לוח לוח 

1990 -  1997  
  100= ישראל ; מדד

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 ישראלישראלישראלישראל

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

100 100 100 100 100 100 100 100 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

100 100 100 100 100 100 100 100 



 "רהרהרהרהעשעשעשעש����החמשהחמשהחמשהחמש פורו�פורו�פורו�פורו�"

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

109 111 110 110 110 108 109 108 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

81 100 101 120 87 100 97 93 

 יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�יישובי� ערביי�

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

48 51 53 59 61 65 70 70 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

 94 81 81 81 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

 עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 גילגילגילגילהרהרהרהר

117 114 112 110 110 109 108 111 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

88 67 82 130 93 82 92 85 

 ע וגול�ע וגול�ע וגול�ע וגול�""""ישישישיש

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הרגילהרגילהרגילהרגיל

161 151 159 146 133 127 126 129 

הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב הוצאה בתקציב 
 הבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגילהבלתי רגיל

 166 158 191 228 .נ.א .נ.א .נ.א .נ.א

  

רשויות מקומיות , ס"הלמ; שני� שונות, ות מקומיות נתוני� כספיי�רשוי, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  . שני� שונות, נתוני� פיסיי�

         בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל בתקציב הרגיל    ����חסר חסר חסר חסר ////הער- הכספי הכולל של הוצאת היתרהער- הכספי הכולל של הוצאת היתרהער- הכספי הכולל של הוצאת היתרהער- הכספי הכולל של הוצאת היתר

להל� ננסה לאמוד את הער
 הכספי הכולל של אי השוויו� בהוצאה לנפש בתקציב הרגיל 
  .בי� הרשויות המקומיות

הייתה גבוהה מ� , בתקציב הרגיל, וצאה המוניציפלית לנפשרמת הה, ע והגול�"ביש
א� נכפיל את ההפרש שבי� רמת ההוצאה המוניציפלית לנפש בישראל ; הממוצע הארצי

וזאת על פני כל השני� , במספר התושבי� ביישובי� אלה, ע והגול�"ובי� הרמה ביישובי יש
נהנו בתקופה זאת מהוצאת יתר ע והגול� "נמצא כי יישובי יש, 1997 לשנת 1990שבי� שנת 

 
  . ח בתקציב הרגיל" מיליארד ש1.6בס
 של בער

. ח" מיליארד ש1.8עיירות הפיתוח נהנו מהוצאת יתר בתקציב הרגיל בס
 כולל של 
ולאור ההבדלי� בגודל האוכלוסייה בי� , ע ובגול�"בהשוואה ליישובי� הישראליי� ביש

 3.6ע והגול� היו גדולות פי "תר ביישובי ישיוצא כי הוצאות הי, שתי קבוצות היישובי�
  .שנתי! בחישוב רב �מהוצאות היתר בעיירות הפיתוח 

 מיליארד 6נרשמה הוצאת יתר בס
 של בער
 " עשרה!פורו� החמש"ביישובי� הנמני� ע� 
ולאור ההבדלי� בגודל האוכלוסייה , ע ובגול�"בהשוואה ליישובי� הישראליי� ביש. ח"ש

 4.3ע והגול� היו גדולות פי "יוצא כי הוצאות היתר ביישובי יש, יישובי�בי� שתי קבוצות ה
  .שנתי! בחישוב רב �" עשרה!פורו� החמש"מהוצאות היתר ביישובי 

� 8היישובי� הערביי� סבלו מהוצאת חסר בתקציב הרגיל בס
 כולל של בער
 , לבסו
  .ח"מיליארד ש



        החסר החסר החסר החסר ////היתרהיתרהיתרהיתר����הער- הכספי הכולל של הוצאתהער- הכספי הכולל של הוצאתהער- הכספי הכולל של הוצאתהער- הכספי הכולל של הוצאת. . . . 16161616לוח לוח לוח לוח 
            1997199719971997        ����    1990199019901990, , , , בתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגילבתקציב הרגיל, , , , רשויות המקומיות בישראלרשויות המקומיות בישראלרשויות המקומיות בישראלרשויות המקומיות בישראלבבבב

  2000במחירי , ח"במיליוני ש

פורו� פורו� פורו� פורו� "
����החמשהחמשהחמשהחמש

 "עשרהעשרהעשרהעשרה

הוצאה מוניציפלית בתקציב 
  הרגיל

5,972 

הוצאה מוניציפלית בתקציב  עיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוחעיירות פיתוח
  הרגיל

1,781 

הוצאה מוניציפלית בתקציב  ע וגול�ע וגול�ע וגול�ע וגול�""""ישישישיש
  הרגיל

1,644 

יישובי� יישובי� יישובי� יישובי� 
 ערביי�ערביי�ערביי�ערביי�

וניציפלית בתקציב הוצאה מ
  הרגיל

-8,018 

  
רשויות מקומיות , ס"הלמ; שני� שונות, רשויות מקומיות נתוני� כספיי�, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות

  . שני� שונות, נתוני� פיסיי�

   



        : : : : ''''חלק בחלק בחלק בחלק ב

בנייה למגורי� ובנייה למבני בנייה למגורי� ובנייה למבני בנייה למגורי� ובנייה למבני בנייה למגורי� ובנייה למבני 
        , , , , עעעע""""בישראל ובישבישראל ובישבישראל ובישבישראל וביש, , , , ציבורציבורציבורציבור

1990199019901990    ����        1999199919991999        
   

        מבואמבואמבואמבוא

שומרו� , ו בוחני� את הבנייה למגורי� ביישובי� הישראליי� בשטחי יהודהבפרק זה אנ
  . תו
 השוואתה לבנייה למגורי� בישראל גופא, )ע"להל� יש(וחבל עזה 

שכ� בכל הנוגע לנתוני , הנתוני� בפרק זה אינ� כוללי� את היישובי� הישראליי� בגול�
בדר
 שאינה , חוז הצפו�הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללת את הגול� במ, בינוי

  . מאפשרת הפרדה

הניתוח מתבסס על נתוני� שנתיי� המתפרסמי� על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
נתוני� אלה מבחיני� בי� בנייה פרטית ובנייה ). שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"הלמ(

יצוי� כי (דבר שיאפשר לנו לבחו� את היק� ההשקעה הציבורית בבנייה בשטחי� , ציבורית
וזאת כיוו� שחלק , ג� הבנייה הפרטית זוכה לתמיכה תקציבית ממשלתית, ע"ביש

  ). מהיישובי� מוגדר כאזורי עדיפות לאומית

 :הגדרות

 .התחלת חפירת היסודות :התחלת בנייה

ם מייצגת את התוספת ברוטו לערך מלאי המבני ההשקעה המקומית הגולמית בבינוי :השקעה מקומית גולמית בבינוי
 .(בייעור ובהקמת חממות, במטעים לא כולל השקעות(ועבודות בינוי אחרות 

הרשויות המקומיות והחברות שבשליטתן המלאה של  ,המוסדות הלאומיים, הבנייה ביוזמת הממשלה :בנייה ציבורית
 .המוסדות האלה

 . הסקטור ההסתדרותיגם את הבנייה של בנייה פרטית כוללת. כל הבנייה פרט לבנייה ציבורית :בנייה פרטית

 .25-24 'עמ ,1998הבינוי בישראל  ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  



            1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , הבנייה למגורי� בישראלהבנייה למגורי� בישראלהבנייה למגורי� בישראלהבנייה למגורי� בישראל

   

בי� .  הצטיי� בתנופה גדולה של בנייה למגורי� בכל רחבי ישראל1999  ! 1990העשור 
ור שקד� לו נבנו בעוד שבעש, בממוצע,  דירות בשנה46,090 נבנו 1998 לשנת 1990השני� 
  . בממוצע,  דירות בשנה26,385

בשנת . הגור� העיקרי לתנופת הבנייה הייתה ההגירה ההמונית ממדינות חבר העמי�
, שנה לאחר מכ�;  דירות42,380הוחל בבניית , השנה הראשונה לעלייה ההמונית, 1990

מספר התחלות  חזר 1994  ! 1992בשני� .  דירות83,510הוכפל המספר לכדי , 1991בשנת 
 68,900למספר של ,  חלה קפיצה נוספת1995 ובשנת 1990הבנייה לרמה דומה לזו של 

נרשמה מגמת ירידה , 1999  ! 1996בשני� , בחלקו האחרו� של העשור. התחלות בנייה
שהחלה , מגמה זו הייתה שלובה ע� מגמת העצירה בצמיחה הכלכלית; בהיק� הבנייה

  .1997בשנת 

   

        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , ות בניית דירות למגורי� בישראלות בניית דירות למגורי� בישראלות בניית דירות למגורי� בישראלות בניית דירות למגורי� בישראלהתחלהתחלהתחלהתחל. . . . 1111תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 
  יחידות דיור

  

  .שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור 

            

        יוזמה פרטית מול יוזמה ציבוריתיוזמה פרטית מול יוזמה ציבוריתיוזמה פרטית מול יוזמה ציבוריתיוזמה פרטית מול יוזמה ציבורית

החלק , אמנ�. ה תפקיד מכריע בתנופת הבנייה למגורי� בשנות התשעי�הממשלה מילא
אול� היוזמה הממשלתית , הארי של הבנייה במרבית שנות העשור נעשה ביוזמה פרטית

הקפיצה , כפי שנית� לראות בתרשי� שלהל�. היא שעמדה מאחורי התנודות העיקריות
 בשנה זו היוו התחלות הבנייה : נבעה כולה מגידול בבנייה הציבורית1991שנרשמה בשנת 

 
, 1995שהתרחשה בשנת , ג� בקפיצה השנייה.  מס
 התחלות הבנייה74%הציבוריות בער
הבנייה הציבורית תרמה כשני שלישי� של הגידול בהתחלות : היה לממשלה חלק מרכזי

  . הבנייה ואילו השליש הנותר נבע מפעילות המגזר הפרטי



כאשר , 1997  ! 1995ת כי זו הייתה גדולה במיוחד בשני� נית� לראו, באשר לבנייה הפרטית
לאחר מכ� ניכרת מגמת ירידה שהתמשכה עד לסו� ; 1995 נרש� בשנת 41,440השיא של 

  . העשור

   

   

        1990199019901990        ����    1999199919991999התחלות בנייה פרטיות וציבוריות בבנייה למגורי� התחלות בנייה פרטיות וציבוריות בבנייה למגורי� התחלות בנייה פרטיות וציבוריות בבנייה למגורי� התחלות בנייה פרטיות וציבוריות בבנייה למגורי� . . . . 2222תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 
  יחידות דיור

   

  .שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור

   

        1990199019901990        ����    1999199919991999, , , , עעעע""""הבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� ביש

, מגמות הבינוי היו קשורותבאופ� הדוק לקליטת העלייה, בעוד שבישראל בכללותה
מגמות הבינוי היו קשורות באופ� ישיר , ע"הרי שביש, ובמידה פחותה ג� למצבו של המשק

  . למדיניות המפלגה שעמדה בראש הממשלה

 4נרשמה קפיצה של יותר מפי , בתקופת ממשלת שמיר, 1991 לשנת 1990בי� שנת 
הבנייה האינטנסיבית נמשכה ג� בשנת ). 7,750 לעומת 1,870(ע "בהתחלות הבנייה ביש

1992 .  

: בממשלת רבי� חלה ירידה משמעותית בהתחלות הבנייהע� התחלפות ממשלת שמיר 
 נרשמה ירידה 1994בשנת . 1992 בהשוואה לשנת 65% נרשמה ירידה של בער
 1993בשנת 

וזאת ,  נרש� גידול בהתחלות הבנייה בשטחי�1995בשנת . 1993 בהשוואה לשנת 40%של 
ול זה לא היה ואול� גיד; במקביל לגידול בס
 התחלות הבנייה בישראל באותה שנה

  .1992 ובשנת 1991בממדי� דומי� לאלה של הגידול שנרש� בשנת 

חלה ) בתקופת ממשלת נתניהו (1997ואול� בשנת .  נמש
 גידול מתו� בבנייה1997עד לשנת 
 
, זאת; 85% קפיצה נוספת בס
  � 1998 בהתחלות בנייה ובשנת 35%קפיצה של בער

  .ות� שני� בישראל גופאבניגוד למגמת הירידה בבנייה שנרשמה בא



ההשקעה בבנייה , בתקופת ממשלת שמיר. המגמות שלעיל ניכרות ג� במונחי� כספיי�
: 1992 לשנת 1991ושבה והוכפלה בי� שנת , 1991 ושנת 1990בשטחי� הוכפלה בי� שנת 

ח במחירי " מיליארד ש2.4 קרוב לסכו� של  ! קבעה שיא לכל העשור 1992ההשקעה בשנת 
2000 .  

וירידה נוספת בשיעור , ירדה ההשקעה במחצית, בתקופת ממשלת רבי�, לאחר מכ�שנה 
בתקופת , 1998בשנת ;  החלה מגמה של עלייה בהשקעות1997בשנת . 1994דומה בשנת 

 1999ע ובשנת " בהשקעה בבינוי ביש50%נרש� גידול של יותר מאשר , ממשלת נתניהו
  . ח" מיליארד ש1.5לסכו� של  הגיעה ההשקעה 1999בשנת . נמשכה מגמת הגידול

   

        עעעע""""התחלות בנייה למגורי� והשקעה גולמית בבנייה למגורי� בישהתחלות בנייה למגורי� והשקעה גולמית בבנייה למגורי� בישהתחלות בנייה למגורי� והשקעה גולמית בבנייה למגורי� בישהתחלות בנייה למגורי� והשקעה גולמית בבנייה למגורי� ביש. . . . 3333תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 
  2000במחירי , ח"ההשקעה במיליוני ש

  לפי מדד מחירי תשומות בנייה למגורי�

  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 ככככ""""סהסהסהסה  

התחלות התחלות התחלות התחלות 
 בנייהבנייהבנייהבנייה

32,560 2,510 4,210 2,280 1,680 2,520 1,320 2,240 6,180 7,750 1,870 

השקעה השקעה השקעה השקעה 
 גולמיתגולמיתגולמיתגולמית

11,504 1,479 1,299 853 793 815 733 1,304 2,391 1,245 593 

  
  .שני� שונות, ראלהבינוי ביש, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור

        

         משקלה של היוזמה הציבורית משקלה של היוזמה הציבורית משקלה של היוזמה הציבורית משקלה של היוזמה הציבורית    ����ע ע ע ע """"הבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� בישהבנייה למגורי� ביש

במהל
 רוב , הממשלה היא שעמדה מאחורי החלק הארי של הבנייה וההשקעה, ע"ביש
  . שנות התשעי�

בהשקעה כוללת בס
 של ,  דירות למגורי�32,560ע בבניית� של "במהל
 העשור הוחל ביש
 
 מס
 התחלות 65%הציבורית הייתה אחראית לבער
 הקופה . ח" מיליארד ש11.5בער

 
בשעה שבישראל גופא היו , זאת.  מההשקעה הכוללת בבינוי לדיור50%הבנייה ולבער
 
  . בהתאמה, 25% ובער
 38%הנתוני� המקבילי� בער



נרש� קיצו, משמעותי בס
 התחלות הבנייה , כפי שראינו, שבה, 1993פרט לשנת 
 מס
 45% השני� היוו התחלות הבנייה הציבוריות לפחות בכל שאר, ע"הציבוריות ביש
הגיע חלקה של הבנייה ) 1992, 1991(בכל אחת משנות ממשלת שמיר . התחלות הבנייה

  .ע" מכלל התחלות הבנייה ביש80%הציבורית ללמעלה משיעור של 

 לשיעור של 19%ע היוו התחלות הבנייה הציבוריות בי� שיעור של "בשטחי ישראל ללא יש
שבה� שיעור הבנייה , פרט לשנות התשעי� הראשונות,  מכלל התחלות הבנייה40%

אלא שג� אז היה ; עקב בניית הדירות לעולי� החדשי� הרבי�, הציבורית היה גבוה יותר
  . ע"שיעור� נמו
 באופ� משמעותי בהשוואה ליש

ר בישראל ע בנייה ציבורית בהיק� גבוה מאש"נית� לומר כי לאור
 כל העשור נרשמה ביש
, בממוצע שנתי, 63%ע היה גבוה בשיעור של בער
 "משקל הבנייה הציבוריות ביש. גופא

  . מהשיעור המקביל לו בשאר חלקי ישראל

ע היה כפול "חלקה של ההשקעה הציבורית בכלל ההשקעה בבנייה ביש, באשר להשקעה
השקעה משקלה של ה, 1992 ובשנת 1991בשנת ). בממוצע שנתי(מחלקה בשאר ישראל 
,  מכלל ההשקעה75% ועל שיעור של 59%ע עמד על שיעור של "הציבורית בבנייה ביש

 !בשאר האר, היה חלקה של ההשקעה הציבורית גבוה ג� הוא בשנתיי� אלה . בהתאמה
  .50%א
 לא עבר את השיעור של 

 מ� 50% לשיעור של 29%בשאר שנות העשור היוותה ההשקעה הציבורית בי� שיעור של 
 14%בעוד שבישראל גופא היא היוותה בי� שיעור של , ע"ה הכוללת בבנייה בישההשקע

  . מ� ההשקעה הכוללת25%לשיעור של 

   

        התחלות בנייה ציבוריות כחלק מכלל הבנייההתחלות בנייה ציבוריות כחלק מכלל הבנייההתחלות בנייה ציבוריות כחלק מכלל הבנייההתחלות בנייה ציבוריות כחלק מכלל הבנייה. . . . 4444תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 
            1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , עעעע""""ע וישראל ללא ישע וישראל ללא ישע וישראל ללא ישע וישראל ללא יש""""ישישישיש

  באחוזי�

  

  .שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור

   



        ההשקעה הציבורית בבנייה לדיור כחלק מההשקעה הכוללת בבנייה לדיור ההשקעה הציבורית בבנייה לדיור כחלק מההשקעה הכוללת בבנייה לדיור ההשקעה הציבורית בבנייה לדיור כחלק מההשקעה הכוללת בבנייה לדיור ההשקעה הציבורית בבנייה לדיור כחלק מההשקעה הכוללת בבנייה לדיור . . . . 5555תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 
        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , עעעע""""ע וישראל ללא ישע וישראל ללא ישע וישראל ללא ישע וישראל ללא יש""""ישישישיש

  באחוזי�

  

  .שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור

   

         לנפש לנפש לנפש לנפש    ����ע ע ע ע """"השקעה ציבורית בבנייה בישהשקעה ציבורית בבנייה בישהשקעה ציבורית בבנייה בישהשקעה ציבורית בבנייה ביש

ע מתאפשרת כאשר בוחני� "פרספקטיבה נוספת על ממדי המימו� הציבורי של הבנייה ביש
כאשר מעמידי� את גודל המימו� מול גודל , ותובמלי� אחר, לנפשאת גודל המימו� 

  . האוכלוסייה שבה מדובר

 מכלל 1.7%משיעור של , ע"בשנות התשעי� גדלה אוכלוסיית הישראלי� בשטחי יש
השנתו� , ס"למ) (1999בשנת ( ממנה 3.0%לשיעור של ) 1990בשנת (אוכלוסיית ישראל 

 היוו התחלות הבנייה הציבורית באותו עשור). שני� שונות, 2.7לוח , הסטטיסטי לישראל
משקל , כלומר;  מכלל הבנייה בישראל22% לשיעור של 4.7%ע בי� שיעור של "לדיור ביש

ע "ע היה גבוה באופ� משמעותי ממשקל האוכלוסייה היהודית ביש" בישהבנייה הציבורית
ת בלוח שלהל� נית� לראות כי ההפרש הגבוה ביותר נרש� בתקופ. בכלל אוכלוסיית ישראל

  !השיא ). 1999  ! 1998(ובתקופת ממשלת נתניהו ) 1992 ושנת 1991שנת (ממשלת שמיר 
, 2.1 פי  !ההפרש הנמו
 ביותר ; )1992(נרש� בתקופת ממשלת שמיר , 10.9הפרש של פי 

  ). 1996(פרס /נרש� בתקופת ממשלת רבי�

בכלל ע היהודית חלק גדול יותר מחלקה "נטלה אוכלוסיית יש    ההשקעהג� בתחו� 
ע מתו
 כלל המימו� הציבורי "חלקו של המימו� הציבורי לדיור ביש. אוכלוסיית ישראל

השני� שבלטו . 18% לשיעור של 6%לדיור בישראל נע במהל
 העשור בי� שיעור של 
  . 1998!1999 והשני� 1992!1993בשיעור גבוה במיוחד היו השני� 

ע ואת גודל "ה הציבוריות בישהלוח שלהל� מתאר את גודל ההעדפה של התחלות הבניי
 מעיד 1הער
 . בחישוב לנפש, ע בהשוואה לישראל"ההעדפה של ההשקעה הציבורית ביש

  .ע לעומת ישראל"השקעה כפולה ביש/ מעיד על בנייה2הער
 ; השקעה שווה/על בנייה

   



        עעעע""""היחס בי� משקל הבנייה הציבוריות וההשקעה הציבורית בישהיחס בי� משקל הבנייה הציבוריות וההשקעה הציבורית בישהיחס בי� משקל הבנייה הציבוריות וההשקעה הציבורית בישהיחס בי� משקל הבנייה הציבוריות וההשקעה הציבורית ביש. . . . 17171717לוח לוח לוח לוח 

        ע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראל""""סיית ישסיית ישסיית ישסיית ישובי� חלקה של אוכלוובי� חלקה של אוכלוובי� חלקה של אוכלוובי� חלקה של אוכלו

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

התחלות התחלות התחלות התחלות 
בנייה בנייה בנייה בנייה 
 ציבוריותציבוריותציבוריותציבוריות

2.7 5.8 10.9 3.0 2.3 2.8 2.1 2.6 6.9 5.7 

השקעה השקעה השקעה השקעה 
 ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית

3.5 3.6 7.3 5.8 2.6 3.1 2.8 2.2 4.3 6.2 

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות,  בישראלהבינוי, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  .שונות

נתוני� אלה מעידי� על מידת התמיכה של כל הממשלות בהרחבת האוכלוסייה היהודית 
 שכ� בכל שנות העשור היה פער משמעותי !ע באמצעות מימו� ציבורי של בנייה לדיור "ביש

) היהודית(ע "וכלוסיית ישבי� משקל ההשקעות הממשלתיות ובי� המשקל של א
: נית� להבחי� בהבדלי� בי� מדיניות הממשלות השונות, ע� זאת. באוכלוסיית ישראל

  . התמיכה של ממשלות שמיר ונתניהו הייתה גדולה יותר מזו של ממשלת רבי�

ג� על מדיניות , בי� היתר,  מעידי�1992 ושנת 1991יצוי� עוד כי הנתוני� לגבי שנת 
, כוונה זו לא התממשה; ע"נות עולי� חדשי� רבי� להתיישבות בישממשלת שמיר להפ

יש לציי� ג� כי בנייה נרחבת . ע"עקב חוסר נכונות של העולי� לגור ביש, בסופו של דבר
שלפיה , )31א "תמ(ע עמדה בניגוד לתכנית המתאר הארצית "באזורי השוליי� ובה� יש

במקומות של היצע מקורות , ר,היו העולי� אמורי� להתרכז בשלב הראשו� במרכז הא
  ). 286!287: 1998, חסו�(דיור ושירותי� , תעסוקה

        

        ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל ע בכלל התחלות הבנייה הציבורית בישראל """"חלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות בישחלקה של הבנייה הציבוריות ביש. . . . 6666תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 

        1990199019901990        ����    1999199919991999, , , , ע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראלע היהודית בכלל אוכלוסיית ישראל""""בהשוואה לחלקה של אוכלוסיית ישבהשוואה לחלקה של אוכלוסיית ישבהשוואה לחלקה של אוכלוסיית ישבהשוואה לחלקה של אוכלוסיית יש

  

        

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  .שונות



ע נית� לאמוד באמצעות השוואתה "את גודלה של ההעדפה הממשלתית לבנייה ביש
מחוז שג� הוא אמור להיות ממוק� גבוה , ייה במחוז הדרו�לתמיכה הציבורית בבנ

הלוח שלהל� מעלה כי . בסול� העדיפויות הלאומי ואשר ג� אליו הופנו עולי� חדשי� רבי�
בכלל הבנייה וההשקעה (היחס בי� משקל התחלות הבנייה וההשקעה הציבורית בדרו� 

הוא )  אוכלוסיית ישראלבכלל(ובי� משקל אוכלוסיית מחוז הדרו� ) הציבורית בישראל
 1.5ובי� פי ) בהתחלות בנייה (3.7 לפי 1.5הנתוני� נעי� בי� פי : ע"מאוז� יותר מאשר ביש

  ). בהשקעה (3.6לפי 

בתקופת , התמיכה הציבורית בבנייה הייתה גבוהה בעיקר בתחילת העשור, במחוז הדרו�
שנודעה לה� , ותחילופי הממשל. ולאחר מכ� ירד משקלה, השיא של העלייה ההמונית

לא השפיעו במיוחד , ע"השפעה כה רבה על גובה התמיכה הממשלתית בבנייה למגורי� ביש
  .במחוז הדרו�

ע ואת גודל "הלוח שלהל� מתאר את גודל ההעדפה של התחלות הבנייה הציבוריות ביש
 מעיד 1הער
 . בחישוב לנפש, ע בהשוואה לישראל"ההעדפה של ההשקעה הציבורית ביש

  .ע לעומת ישראל"השקעה כפולה ביש/ מעיד על בנייה2הער
 ; השקעה שווה/יהעל בני

   

היחס בי� משקל התחלות הבנייה הציבוריות ומשקל ההשקעה הציבורית במחוז היחס בי� משקל התחלות הבנייה הציבוריות ומשקל ההשקעה הציבורית במחוז היחס בי� משקל התחלות הבנייה הציבוריות ומשקל ההשקעה הציבורית במחוז היחס בי� משקל התחלות הבנייה הציבוריות ומשקל ההשקעה הציבורית במחוז . . . . 18181818לוח לוח לוח לוח 
            1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , ובי� חלקה של אוכלוסיית מחוז הדרו� בכלל אוכלוסיית ישראלובי� חלקה של אוכלוסיית מחוז הדרו� בכלל אוכלוסיית ישראלובי� חלקה של אוכלוסיית מחוז הדרו� בכלל אוכלוסיית ישראלובי� חלקה של אוכלוסיית מחוז הדרו� בכלל אוכלוסיית ישראל, , , , הדרו�הדרו�הדרו�הדרו�
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התחלות התחלות התחלות התחלות 
בנייה בנייה בנייה בנייה 
ציבוריוציבוריוציבוריוציבוריו

 תתתת

3.7 3.5 2.5 1.5 2.2 1.5 2.3 2.5 2.5 2.2 

השקעה השקעה השקעה השקעה 
 ציבוריתציבוריתציבוריתציבורית

3.1 3.6 3.2 2.5 1.5 2.0 1.9 2.1 2.3 2.5 

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ. שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורותמקורותמקורותמקורות
  .שונות

   

        עעעע""""בישבישבישבישגודל הדירות גודל הדירות גודל הדירות גודל הדירות 

הדבר משק� את .  חדרי� גבוה מאשר בשאר ישראל4חלק� של דירות בגודל של עד , ע"ביש
המתאפיינת בדירות קטנות מ� המקובל בבנייה , משקלה הגבוה של הבנייה הציבורית

ע היו בגודל של עד " מהדירות שהותחל בבניית� ביש75%בער
 , בשנות התשעי�. הפרטית
  . �63% היה בער
 הנתו, בישראל כולה;  חדרי�4

מתו
 . ע הייתה גבוהה בלא קשר לגודל� של הדירות"ואול� התמיכה הציבורית לדיור ביש
הבנייה הציבורית , ע במהל
 העשור" חדרי� שהותחל בבניית� ביש4כל הדירות של עד 

 
 בעוד שבישראל כולה היא הייתה אחראית לשיעור 77%הייתה אחראית לשיעור של בער
 
ע "מתו
 כל הדירות של חמישה חדרי� ומעלה שהותחל בבניית� ביש. בד בל53%של בער

 בעוד שבישראל 28%הבנייה הציבורית הייתה אחראית לשיעור של בער
 , בתקופה זאת
 
  . 18%כולה היא הייתה אחראית לשיעור של בער

   



            1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , עעעע""""הבנייה של מבני ציבור בישהבנייה של מבני ציבור בישהבנייה של מבני ציבור בישהבנייה של מבני ציבור ביש

ה לא רק במבני� למגורי� אלא ג� במבני ע התמקד"התמיכה הממשלתית בבנייה ביש
  .ציבור

בבנייה של מבני ציבור בשטח כולל של ) ע"כולל יש( הוחל בישראל 1999  � 1992בשני� 
 אלפי 2,779ר נבנו בבנייה ציבורית ומספר של " אלפי מ1,978, מתוכ�. ר" אלפי מ4,757

  . ר נבנו בבנייה פרטית"מ

, מתוכ�. ר" אל� מ181בני ציבור בשטח כולל של ע בבנייה של מ"באותה תקופה הוחל ביש
  . ר בבנייה פרטית" אל� מ95ר נבנו בבנייה ציבורית ומספר של " אל� מ86

. 3.8% עמד על 1999  ! 1992ע בכלל הבנייה של מבני ציבור בישראל בשני� "חלקה של יש
ית  מכלל היוזמה הציבור4.3%: ואול� משקלה של היוזמה הציבורית היה גבוה יותר

ע לשיעור של " הגיע חלקה של יש1998בשנת . ע"לבניית מבני הציבור בישראל הייתה ביש
 
  . מס
 שטח הבנייה הציבורית של מבני ציבור בישראל8%בער

. מאוכלוסיית ישראל, בממוצע,  בלבד2.5%ע היוותה בשני� אלה "אוכלוסיית יש, כזכור

ע "ת ישראל לסייע לאוכלוסיית ישמלמדי� נתוני� אלה על המגמה של ממשלו, כיוו� שכ

בי� השאר באמצעות אספקת שירותי� ציבוריי� בשיעור גבוה יותר מזה הנהוג בשאר 
  .ישראל

   

        ייעוד� של מבני הציבורייעוד� של מבני הציבורייעוד� של מבני הציבורייעוד� של מבני הציבור

 נועד לשירותי חינו
 ותרבות ולשירותי  ! 70% בער
  �ע "רוב� הגדול של מבני הציבור ביש
  . בכלל ישראל41%בהשוואה לשיעור של , זאת. דת

; ע נועדה למוסדות חינו
 ותרבות"למעלה ממחצית שטח הבנייה של מבני הציבור ביש
בולטת במיוחד הבנייה של גני ילדי� ובתי . בהשוואה לפחות משליש בישראל כולה, זאת

השיעור המקביל בבתי .  מכלל המוסדות הללו שנבנו באות� שני� בישראל9.0%  �תינוקות 
ואול� הישיבות נבנו בבנייה פרטית ; 8%  !ובישיבות , 10%ספר תיכוניי� ומקצועיי� היה 

  . ולא ציבורית

מ� הראוי לציי� עוד כי ג� בתחו� ההשכלה הגבוהה נרש� בעשור הקוד� שיעור גבוה של 
  . מכלל שטח הבנייה הציבורית של מוסדות להשכלה גבוהה19.4%  !ע "בנייה ציבורית ביש
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        ) ) ) ) ממוצעממוצעממוצעממוצע((((ע באוכלוסיית ישראל ע באוכלוסיית ישראל ע באוכלוסיית ישראל ע באוכלוסיית ישראל """"וחלקה של אוכלוסייה ישוחלקה של אוכלוסייה ישוחלקה של אוכלוסייה ישוחלקה של אוכלוסייה יש, , , , לפי קטגוריהלפי קטגוריהלפי קטגוריהלפי קטגוריה

1992  -  1999  

!שגיאה

  

  .1992!1999שיעור האוכלוסייה הממוצע הוא לשני� : הערההערההערההערה

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ. שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: קורותקורותקורותקורותממממ
  .שונות

   

  

  

   

  
  
  
  
   



        : : : : ''''חלק גחלק גחלק גחלק ג

סלילת כבישי� בישראל סלילת כבישי� בישראל סלילת כבישי� בישראל סלילת כבישי� בישראל 
        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , עעעע""""ובישובישובישוביש

   

        מבואמבואמבואמבוא

ג� בתחו� הסלילה של כבישי� נרשמה בשנות התשעי� , כמו בתחו� הבנייה למגורי�
  . מ" ק3,380במהל
 העשור הוחל בישראל בסלילת כבישי� באור
 כולל של : דולהתנופה ג

שנות ממשלת , 1995  ! 1993שיא התנופה נרש� בשני� , כפי שנית� לראות בתרשי� שלהל�
שיא . בתחילת העשור ובסופו היו התחלות הסלילה מועטות באופ� יחסי, לעומת זאת; רבי�

רק מעט , מ כביש בלבד" ק177.5התחלות סלילה של ע� , 1999שלילי לעשור נרש� בשנת 

 1993יותר משליש מהתחלות הסלילה שנרשמו בשנת השיא 
1

הירידה שנרשמה בהתחלות . 
בנייה הסלילה במחצית השנייה של שנות התשעי� התרחשה במקביל לירידה בהתחלות 

את מגמת המיתו� במשק ואת השחיקה בתקציבי� , בי� השאר, והיא שיקפה, באות� שני�
  .הממשלתיי� שנרשמה החל מאמצע שנות התשעי�

   

   

        1999199919991999        ����    1990199019901990, , , , התחלות סלילת כבישי� בישראלהתחלות סלילת כבישי� בישראלהתחלות סלילת כבישי� בישראלהתחלות סלילת כבישי� בישראל. . . . 8888תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 

  מ כביש"ק

  

  . שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור



        עעעע""""התחלות הסלילה בישהתחלות הסלילה בישהתחלות הסלילה בישהתחלות הסלילה ביש

 7.4%כלומר , מ" ק251ע הוחל בשנות התשעי� בסלילת כבישי� באור
 כולל של "ביש
נתוני� . מאורכ� הכולל של הכבישי� החדשי� שבסלילת� הותחל בישראל במהל
 העשור

הבינוי , ס"הלמ(ל "� כוללי� כבישי� שנסללו על ידי משרד הביטחו� או צהאלה אינ
  ). 25' עמ: 1999בישראל 

המגמות בשטחי� היו שונות , כמו בתחו� הבנייה למגורי� כ
 ג� בתחו� סלילת הכבישי�
בעוד שבישראל גופא הושפעו התחלות הסלילה בדר
 כלל : מאוד מ� המגמות בישראל גופא

ע ה� הושפעו מנסיבות פוליטיות "הרי שבשטחי יש, כלית של הממשלותמ� המדיניות הכל
  .משתנות ומהבדלי תפיסה מדינית בי� הממשלות השונות

בשנה זו הוחל בסלילת� של . 1995ע היא "השנה הבולטת ביותר בהתחלות הסלילה ביש
! מס
 הקילומטר21.3%, באותה שנה. כתוצאה מהסכמי אוסלו, כבישי� עוקפי� רבי�

  .ע"היו בשטחי יש,  שהוחל בסלילת� בישראלכביש

ממשלת  (1992שני� נוספות שבלטו בשיעורי� גבוהי� במיוחד של סלילה בשטחי� היו 
 17.3%שיעור של ) (ממשלת נתניהו (1999 ושנת 1998, ) מכלל הסלילה בישראל10%) (שמיר

  ).  בהתאמה9.9%ושיעור של 

 הייתה 1993). 0.4% (1996ושנת ) 0.5% (1993השני� שבה� השיעור היה נמו
 במיוחד היו 
 הייתה השנה האחרונה של תקציב 1996ושנת , השנה הראשונה של תקציב ממשלת רבי�

  . ממשלת רבי�

   

        ע וחלק� בכלל הסלילה בישראל ע וחלק� בכלל הסלילה בישראל ע וחלק� בכלל הסלילה בישראל ע וחלק� בכלל הסלילה בישראל """"כביש בישכביש בישכביש בישכביש ביש����ממממ""""התחלות סלילה של קהתחלות סלילה של קהתחלות סלילה של קהתחלות סלילה של ק. . . . 9999תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 

1990 -  1999  
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3,380 178 204 348 355 478 450 510 357 291 209 

 9.9 10.2 35.7 2.4 15.7 101.9 1.5 20.6 35.2 17.5 250.6 עעעע""""ישישישיש

 4.7% 3.5% 10.0% 0.5% 3.5% 21.3% 0.4% 5.9% 17.3% 9.9% 7.4% שיעורשיעורשיעורשיעור

  

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: : : : מקורמקורמקורמקור
  . שונות

   

   

        שטח סלילת כבישי�שטח סלילת כבישי�שטח סלילת כבישי�שטח סלילת כבישי�

עולה כי , המתקבל מהכפלת אור
 הכבישי� ברוחב�, בחישוב של שטח הכבישי� הנסלל
  �ע "וביש, ר" אלפי מ29,159לה בסלילת� של  הוחל בישראל כו1999  � 1990בשני� 

 מהשטח הכולל של התחלות סלילת 7.8%, כלומר; ר" אלפי מ2,269בסלילת� של 
  . ע"הכבישי� בישראל היה ביש

השיעור . 1998!1999 והשני� 1995, 1992השני� שבלטו בשיעור גבוה של שטח סלילה היו 
 משטח התחלות הסלילה בישראל היו 23.7% שיעור של  ! 1998הגבוה ביותר נרש� בשנת 

  . ע"ביש

וה� בלטו , הכבישי� שנסללו בשטחי� היו צרי�, 1996!1997ולאחר מכ� בשני� , 1993עד 
רוחב� הממוצע של הכבישי� שנסללו בשטחי� , בשאר העשור. בכ
 ביחס לשאר ישראל

כבישי� ה, לקראת סו� העשור. היה דומה לרוחב הסלילה הממוצע בישראל וא� גבוה ממנו
 1998בשנת , למשל, כ
. שנסללו בשטחי� היו רחבי� ויקרי� יותר מאשר בשני� הקודמות

 40%ע גבוה בשיעור של בער
 "היה הרוחב הממוצע של הכבישי� שהוחל בסלילת� ביש
  . מהממוצע של רוחב הכבישי� שהוחל בסלילת� בשנה זו בישראל

   

   

        שטח התחלות הסלילה לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לפי מחוז

יוצא כי בשנות התשעי� עמד מחוז , התחלות שטח הסלילה לפי מחוזכאשר בוחני� את 
ע עמד על קרוב "שטח הסלילה ביש. מעל למחוזות חיפה ותל אביב, ע במקו� החמישי"יש

  . לחצי משטח הסלילה במחוז הצפו� ועל כשליש משטח הסלילה במחוז הדרו�
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שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; שני� שונות, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור
  .שונות

   

        שטח התחלות הסלילה לנפששטח התחלות הסלילה לנפששטח התחלות הסלילה לנפששטח התחלות הסלילה לנפש

ע מתאפשרת כאשר בוחני� את היק� הסלילה "י הסלילה בישפרספקטיבה נוספת על ממד
כאשר מעמידי� את היק� הסלילה מול גודל האוכלוסייה שבה , ובמלי� אחרות, לנפש

ע� הסלילה לנפש ) אוכלוסייה יהודית בלבד(ע "א� נשווה את הסלילה לנפש ביש. מדובר
ע גבוהה "לנפש בישנעלה כי בשנות התשעי� הייתה הסלילה , במחוזות אחרי� של ישראל

  .בהרבה מאשר בכל מחוז אחר בישראל

בשעה שהממוצע הכלל , ר כביש לנפש" מ17.2ע בסלילה של בער
 "בעשור זה הוחל ביש

  . ר לנפש" מ5.3  !ארצי עמד על פחות משליש מכ

 משטח הסלילה הממוצע 65%ע היה גבוה בשיעור של "שטח הסלילה הממוצע לנפש ביש
  . משטח הסלילה הממוצע במחוז הצפו�3.5י במחוז הדרו� ובער
 פ

   

   



        1990199019901990        ����    1999199919991999, , , , שטח התחלות הסלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לנפש לפי מחוזשטח התחלות הסלילה לנפש לפי מחוז. . . . 11111111תרשי� תרשי� תרשי� תרשי� 

  ר"במ

  

שני� , שנתו� סטטיסטי לישראל, ס"הלמ; ותשני� שונ, הבינוי בישראל, ס"עיבוד של מרכז אדוה מתו
 הלמ: מקורמקורמקורמקור
  .שונות

   

  }הערות{      
  }חזור{  . הוא נתו� ארעי על פי הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1999הנתו� לשנת . 1

  

   

  
  
  
  



        מקורותמקורותמקורותמקורות

   

מרכז : תל אביב. 1999  � 1993, מקו� מגורי� ורמת שכר בישראל. 2002. אלו�, אטקי�* 
  .אדוה

. המימו� הממשלתי והמשבר הכספי ברשויות המקומיות בישראל. 1999. נחו�, אליא!ב�* 
  .מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלי�

: ירושלי�. שידוד מערכות המימו� ברשויות המקומיות בישראל. 1997. אריה, הכט* 
  .� פלורסהיימר למחקרי מדיניותמכו

  . שני� שונות.הבינוי בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה* 

  .שני� שונות. שנתו� סטטיסטי לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה* 

  .שני� שונות. נתוני� פיסיי�, רשויות מקומיות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה* 
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