
  

הדו"ח של מרכז אדוה על אי שוויון במימון ממשלתי של תקציבים מוניציפאליים, שפורסם השבוע, 
עורר דיון ציבורי. בין השאר נשמעה הטענה, כולל ממועצת יש"ע, כי הנתונים עליהם הסתמך הדו"ח 

כי אינם משקפים את משקלם הגדול יחסית של מועצות אזוריות בקרב ההתנחלויות, וזאת כאשר ידוע 
המימון לנפש של מועצות אזוריות גבוה משל יישובים רגילים, בגלל, בין השאר, פיזורם הרב של 

  יישובים הכלולים בהן.

אנו מוצאים לנכון להציג את נתוני המימון הממשלתי של כלל המועצות האזוריות הישראליות, בתוך 
ת אזוריות בהתנחלויות גבוה, הקו הירוק ומעבר לו. כפי שניתן לראות, המימון הממשלתי של מועצו

  בממוצע, מזה של מועצות אזוריות בתוך הקו הירוק. 

מציג נתונים על השתתפות ממשלתית בתקציב הרגיל ("השתתפות מיועדת"), המממן בעיקר  1לוח 
  את תקציב החינוך והרווחה. 

שאבים להבטיח לכל הרשויות המקומיות ממציג את נתונים על מענקי האיזון, שמטרתם  2לוח 
      ליים.אלי של שירותים מוניציפאלאספקת "סל" מינימ

 
 

 ,ההשתתפות הממשלתית המיועדת לנפש בתקציב הרגיל של המועצות האזוריות. 1לוח 
2012  

  בש"ח, במחירים שוטפים, לפי סדר יורד
  

  המועצהשם  
 

השתתפות 
 ממשלתית לנפש

 בש"ח

ממוצע מועצות אזוריות 
  ללא יו"ש וגולן

2,657 

צע מועצות אזוריות ממו
  ביו"ש וגולן

3,220 

  6,362              תמר
  6,164              יו"ש – מגילות ים המלח

  5,885              חבל אילות
  5,551              יו"ש – הר חברון

  5,509              מעלה יוסף
  5,484              יו"ש – ערבות הירדן

  5,074              גבשער הנ
  4,343              עמק המעיינות

  4,311              עמק הירדן
  4,046              בני שמעון

  3,957              ברנר
  3,923              הערבה התיכונה

  3,914              אשכול
  3,815              שפיר
  3,694              יואב

  3,665              שדות נגב
  3,314              יו"ש – גוש עציון
  3,179              מטה אשר
  3,177              נחל שורק

  3,161              בטוף-אל
  3,085              זבולון

  3,081              מרחבים



  3,016              יו"ש – שומרון
  2,972              יו"ש – מטה בנימין
  2,952              באר טוביה

  2,888              משגב
  2,829              לב השרון

  2,811              מגידו
  2,774              חוף אשקלון

  2,764              מבואות החרמון
  2,686              חבל יבנה

  2,613              מנשה
  2,520              גולן - גולן

  2,392              עמק יזרעאל
  2,377              מרום הגליל
  2,359              הגליל העליון

  2,290              עמק חפר
  2,288              דרום השרון
  2,233              רמת נגב

  2,127              לכיש
  2,073              חוף הכרמל

  2,070              הגליל התחתון
  2,012              הגלבוע

  1,971              מטה יהודה
  1,846              עמק לוד

  1,831              חבל מודיעין
  1,739              מרג'-בוסתן אל

  1,644              גדרות
  1,511              גזר

  1,476              אלונה
  1,414              חוף השרון

  1,341              גן רווה
  

  . עיבוד של מרכז אדוה לנתוני הלמ"ס ומשרד הפנים מקור:          
  
  
  
  

  2012 ,המועצות האזוריות בישראלשל נפש לבתקציב הרגיל מענק האיזון . 2לוח 
  בש"ח, במחירים שוטפים, לפי סדר יורד

  המועצהשם  
 

מענק איזון 
 לנפש בש"ח

ממוצע מועצות אזוריות 
  ללא יו"ש וגולן

566 

ממוצע מועצות אזוריות 
  ביו"ש וגולן

1,250 

  3,409            יו"ש – ערבות הירדן

  3,133          יו"ש – הר חברון



  2,988          אלונה

  1,967          מעלה יוסף

  1,966          מבואות החרמון

  1,935          יו"ש – מגילות ים המלח

  1,878          אשכול

  1,870          שדות נגב

  1,749          הערבה התיכונה

  1,646          מרום הגליל

  1,568          גולן - גולן

  1,475          לכיש

  1,413          יו"ש – שומרון

  1,340          שפיר

  1,260          נחל שורק

  1,260          בטוף-אל

  1,117          הגליל העליון

  1,053          מטה אשר

  943             הגליל התחתון

  915             מרג'-בוסתן אל

  899             מרחבים

  876             יו"ש – מטה בנימין

  864             הגלבוע

  816             עמק המעיינות

  741             מנשה

  703             משגב

  699             יו"ש – גוש עציון

  690             שער הנגב

  601             חבל יבנה

  597             חוף אשקלון

  584             מטה יהודה

  516             גדרות



  
  

עיבוד של  מקור:                   
מרכז אדוה לנתוני 
הלמ"ס ומשרד 

  .הפנים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  514             זבולון

  203             עמק לוד

  194             עמק חפר

  181             עמק הירדן

  148             גזר

  145             חבל מודיעין

  118             חוף הכרמל

  112             בני שמעון

  52               יואב

  5                 עמק יזרעאל

    -               באר טוביה

    -               ברנר

    -               גן רווה

    -               דרום השרון

    -               חבל אילות

    -               חוף השרון

    -               לב השרון

    -               מגידו

    -               רמת נגב

    -               תמר


