ירושלים,תל אביב
וזבים את
ורעננה
עובריםלפתח תקוה
ולמודיעיז
בהשקעה ממשלתית ב2012 -

שהובילו
עולה כי בין עשרת היישובים
לסטטיסטיקה
מדו״ח שפירסמה הלשכה המרכזית
007,8
ירושלים נמשכת ,עם מאזן הגירהשלילי של
הנטישה של
איש ב 2012 -הגירעון
דרוזי ויישובערבי
ליאור דטל

במעלה

אפרים ,שבה
001,1

אלף שקל

7.22

המצטבר

התנחלויות ,וגם יישוב
חמש

של הרשויות  8.3מיליארד שקל

שמסתמכת בעיקר על הכנסות מא־
$TS1$מאזורי$TS1$

תושבים

$DN2$מאזורי $DN2$מסחר ,תעשייה ופנאי ,ופחות
זורי
בשנה לתושב.

על הכנסות מארנונה מהתושבים.
הרחק אחריהם במקום השני .תושבי
בהתכח־
$TS1$בהתכח<"$TS1$
תושב
כל
^£
<"
בפתח תקוה השקיעה הממשלה
עמנואל ,שבכל
אפרים זכה ההתנחלות החרדית
 $DN2$לות מעלה
שקל,
164,1
ב 2012 -בכל תושב כ-
6.2
אחד מהם השקיעה הממשלה כ-
ממשרדי הממשלה לתקציב גבוה
שקל.
651,1
כ-
אלף שקל בשנה .עוד בצמרת הדי־
$TS1$הדירוג$TS1$
תושב
מהתקציב שקיבל
פי 16
ובגבעתיים
היישוב שתושביוקיבלו את ההש־
$TS1$ההשקעה$TS1$
רוג
בךעולה מהדו״ה
בתל אביב
000.01
$DN2$הדירוג$DN2$ההתנחלות קדומים)כ-
$DN2$ההשקעה $DN2$הנמוכה ביותר מהממשלה הוא
006,8
המקומיות
הרשויות
קעה
שקללתושב) ,קרית ארבע
השכתי על
סביון עם  997שקללתושב.
004,8
לתושב) וקרני שומרון
שקל
שפירסמה אתמול הל־
$TS1$הלשכה$TS1$
בישראל,
שאן
בבית
שקל
לסטטיסטיקה
המרכזית
שכה
כה$DN2$
לתושב).
העבירו
רוב
שקל
003,8
משרדי הממשלה כ-
משרד הפכים.
בשיתון?
הרשויות
לתושב ב201 -
הנתונים מרגישים שוב את הפ־
$TS1$הפעדים$TS1$
בגירעון

ם $DN2$העצומים והאי-שוויון ביש־
$TS1$בישראל$TS1$,
עדים

ראל,
$DN2$
תחום.

שבאיםלירי ביטוי

מהנתוניםעולה

כמעט בכל

כי הרשויות

רק

שני

המובילה
והדרוזי:

יישובים בעשירייה
מהמגזר

הם

מצבןהכלכלי של הרשויות המ־
$TS1$המקומיות$TS1$

הערבי

$DN2$המקומיות $DN2$אמנם
קומיות
היישוב הדרוזי סאג׳ור,

השתפר בעשור האח־
$TS1$האחרון$TS1$,

$DN2$האחרון $DN2$,אך רחוקמלהיותמושלם.
רון,
שב 2012 -תוקצב על ירי משרדי
המקומיות שתושביהם זוכים לתק-
$TS1$לתושב $TS1$הכל ,כל הרשויות
אלף שקללתו־
2.11
הממשלה בכ-
ציבים גבוהים במיוחד ,ביחס למספר
$TS1$חדפעמי $TS1$גירעון מצטבר של 8.3מיליארד
ככל הנראה עקב מענק חד־
שב
$DN2$לתושב$DN2$
התושבים ,הן
התנחלויות לעומת
שקל בסוף  2012על פי נתוני
5.7מיליוןשקל ,והיישוב
$DN2$חדפעמי $DN2$של
התקציב הממשלתי הנמוך ביותר
פעמי
לתושב שניתןלרשויותהגדולות
לעומת זאת ,התושבים הלמ״ס .כמעט לכל עיר ומועצה
הערבי שעב.
מקומית במדינה ישגירעון מצטבר,
ברוב היישובים הערביים ובפרי־
$TS1$ובפריפריה$TS1$
וליישובים מבוססים במיוחד,
במרכז
שנגרם עקב חובות עבר ,פרט ל40 -
$DN2$ובפריפריה $DN2$שבתוך הקו הירוק זכו לתק־
$TS1$לתקציבים$TS1$
פריה
ן׳'
מה־
$TS1$מהרשויות$TS1$
%04
רשויות מבוססות .בנוסף,
$DN2$לתקציבים $DN2$נמוכים יותר .בטירה,למשל,
ציבים
בשטחים
$DN2$מהרשויות $DN2$המקומיות סיימו את 2012
רשויות
489,2
תקצבה המדינה כל תושב ב-
מקבלים יותר
שקל; וב־
$TS1$ובדימונה$TS1$
766,3
בכ-
שקל;בלוד
כשתקציבן אינו מאוזן ,עםגירעון
$DN2$בדימונה $DN2$נרשם ב2012 -גירעון של כ10 -
נה
מיליון מיליון שקל בסוף  2012בקופותיהן
בתקציב השנתי בסך
שקל .בשדרות
689,4
בכ-
דימונה
$DN2$ובדימונה$DN2$
איךחילקה הממשלה את הכסף
ביישובים חלשים
9.051
ארנונה
הלוואות
שקל .אם מביאים בחשבון
הושקע בכל תושב סכום גבוה יח־
$TS1$יחסית$TS1$
לא גובים
בין הרשויות המקומיות ב2012 -
שלעיריות אשדוד ורמת גן הצטבר מיליוןשקל ,ובקרית שמונהגירעון
2.7מיליוןשקל.
של כ-
מיליוןשקל.
עודף של יותר מ25 -
שקיבלו הרשויות כדי לכסות את
שקל.
027,7
של כ-
סית
$DN2$יחסית$DN2$
מהדו״חעולה כי משרדי הממשלה
אילו רשויות השקיעו יותר
לפיהלמ״ס 101 ,רשויות מקו־
$TS1$מקומיות$TS1$
בבדיקת המאזן השנתי של הר־
$TS1$הרשויות$TS1$
עם היישובים שזכולתקציבים הגירעון ,הן סיימו את  2012עם חו־
$TS1$חובות$TS1$
 5.71מיליארד
העבירו בסך הכל כ-
בתושבים שלהן? בסך הכל ,תק־
$TS1$תקציב$TS1$
$DN2$מקומיות $DN2$סיימו את 2012בגירעון תק־
$TS1$תקציבי$TS1$.
מיות
$DN2$הרשויות $DN2$המקומיות ,רמת גן סיימה את
שויות
מיליוןשקל.
$DN2$חובות $DN2$של כ307 -
בות
הנמוכים ביותר נמנית תל אביב ,עם
שקללרשויות גידול משמעותי
הסתכם
$DN2$תקציב $DN2$הרשויות המקומיות
ציב
$DN2$תקציבי $DN2$.נתון זה מבטא הרעה במצבן
ציבי.
 8.12מיליון
 2012בעודף שנתי של
גירעון מצט־
$TS1$מצטבר$TS1$
לעיריית תל אביב
שקללתושב .עם זאת ,תל
כ-
 %5.9לעומת  2011בבדיקה
של כ-
373,1
 8.84מיליארד שקל
ב 2012 -ב-
מיליון
שקל,לוד בעודף של 20
מיליוןשקל,
$DN2$מצטבר $DN2$היסטורי של כ470 -
בר
אביב היאהעירייה שההשקעות הכ־
$TS1$הכספיות$TS1$
שכללה את הכנסות הרשויות המ־
$TS1$המקומיות$TS1$
של  13רשויות ,מכיוון שב2011 -
בהשוואה
%1.5
נרשמוגירעונות שנתיים רק ב 88 -עלייהריאלית של
אך היא סיימה את  2012עם עודף שקל,והרצליה בעודף שנתי של
$DN2$הכספיות $DN2$מתקציבה הן הגבוהות ביותר
ספיות
מיות $DN2$מכל משרדיהממשלה,כולל
קומיות
$TS1$מהרשויות) $TS1$.ל 2011 -מבין העריםהגדולות,
רשויות מקומיות (כ-׳ל  35מהר־
 1.51מיליון שקל.לעומת זאת 7.61 ,מיליוןשקל.לעומת זאת ,בד־
$TS1$בדלית$TS1$
של
הגדולות .כמו יישובים
מהלוואות ,ממענקים חד-
הכנסות
בקרב הערים
שקל לכל
656,9
תל אביב הוציאה
$DN2$מהרשויות)$DN2$.הגירעון השנתיהכולל של
מבוססים נוספים שזכולתקציבים להרצליה היה עודף תקציבי גבוה לית
פעמייםלכיסויגירעונות ומתק-
$DN2$בדלית $DN2$אל כרמל נרשםגירעון שנתי שויות).
שקל
033,8
תושב ,וחיפה הוציאה
הסתכם
המקומיות
כל הרשויות
 8.81מיליוןשקל ,ובשדרות גי־
$TS1$גירעון$TS1$
של
מיליון שקל,ול־
$TS1$ולראשון$TS1$
נמוכים ביחס למספר התושבים ,תל
ציבי הפיתוח,עלה כי הסכום הגבוה
במיוחד של 52
ובראשון
תקוה
בפתח
לתושב.
מיליון שקל ב201 -
ב151 -
 2.82מיליון שקל .בדימו־
$TS1$בדימונה$TS1$
$DN2$גירעון $DN2$של
5.05
לציון עודף מצטבר של
ראשון
$DN2$ולראשון$DN2$
ביותר ניתןעל ידי משרדי הממשלה
רעון
אביב נהנית מהיותה עיר עצמאית
בסך

המקומיות גררו

007,8
ב-

תוטבים עזבו

את עיר

 2012ואילו לפתח

000,3

של

איש

הרטויות

מיליארד

הבירה

תקווה היגרו

הגירעון

המצטבר

8.3
המקומיות:

שקל ליאור דטל

