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בי־המקומיותהרשויות""

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$העשורמתחילתהשתפר

בושלמניהולסבלאזהקודם,

הגיר־הרשויותמספרבמיוחד.

עוניות

$TS1$הגירעוניות$TS1$

$DN2$הגירעוניות$DN2$לאחר2011ב-הצטמצם

ואיזנוהתייעלורבותשרשויות

נתוניםמראיםבךתקציבןאת

המר־הלשבהאתמולשפירסמה

כזית

$TS1$המרכזית$TS1$

$DN2$המרכזית$DN2$הלמ״ס(.לסטטיסטיקה(

שלהמצטברהגירעוןזאת,עם

נותר2011ב-המקומיותהרשויות

מיליארדמ-ביותרוהסתכםגרול

המ־מהרשויותמשלישביותרשקל.

קומיות

$TS1$המקומיות$TS1$

$DN2$המקומיות$DN2$88תקציבי,גירעוןנרשם

הגי־2010ב-רשויות103לעומת

רעון

$TS1$הגירעון$TS1$

$DN2$הגירעון$DN2$הסתכםהרשויותכלבתקציב

ריאליתירידהשקל,מיליון132ב-

זאת,למרות2010לעומת%41של

הרשויותהגירעון,אתלהפחיתכרי

בניכויהלוואות.ליטולנוהגות

השנתיהגירעוןהסתכםההלוואות,

שקל.מיליון5.263ב-שלהן

המקומיותהרשויותהוצאות

מיליארד8.54ב-הסתכמו2011ב-

98.0שלריאליתעלייהשקל,

הסתכ־והכנסותיהן2010לעומת

מו

$TS1$הסתכמו$TS1$

$DN2$הסתכמו$DN2$-הכנסותשקל.מיליארד6.54ב

היו2011ב-המקומיותהרשויות

ריאליתעלייהשקל,מיליארד6.54

בין%2כ-שלירידהלאחר%9.0של

הר־ממחציתביותר2010ל-2009

שויות

$TS1$הרשויות$TS1$

$DN2$הרשויות$DN2$102ירידהחלה201מתוך

החדההירידהבהכנסות.ריאלית

הצ־שהכנסותיהבעכו,היתהביותר

טמצמו

$TS1$הצטמצמו$TS1$

$DN2$הצטמצמו$DN2$-יר־נצרתהכנסות2.82׳לב

דו

$TS1$ירדו$TS1$

$DN2$ירדו$DN2$-%9ב-קאסםכפרושל%1.9ב

תלובהןמקומיותרשויות15

חיפהרעננה,הרצליה,אביב־יפו,

״עצמאיות״,מוגדרותשבעובאר

הכנ־עלמבוססתקציבןרובכלומר

סות

$TS1$הכנסות$TS1$

$DN2$הכנסות$DN2$מע־מקבלותאינןוהןעצמיות

נקי

$TS1$מענקי$TS1$

$DN2$מענקי$DN2$לסיועשנועדומהמרינה,איזון

הדרושתקציביאיזוןעלבשמירה

שארלתושבים.שירותיםלסיפוק

במידהתלויותהמקומיותהרשויות

בממשלה.ניכרת

רקהשתתפההממשלהכך,

אביבתלשלמתקציבה%01בכ-

וירו־חיפהשלמתקציביהן%52וב-

שלים.

$TS1$.וירושלים$TS1$

$DN2$.וירושלים$DN2$%04שלמקורםזאת,לעומת

אריאל,רימונה,שלמהכנסותיהן

וכךהממשלה,היוברקובנישררות

ואלעד.טירהמהכנסות%54גם

מבוססותהעצמיותההכנסות

אלהותשלומים.אגרותארנונה,על

)לאהרגילמהתקציב%1.56היו

הרשויותשלפיתוח(תקציבכולל

%6.56מ-במעטנמוךהמקומיות,

שיעורשבהןהרשויות2010ב-

הר־מהתקציבהעצמיותההכנסות

גיל

$TS1$הרגיל$TS1$

$DN2$הרגיל$DN2$רשויותהןביותרהגבוההוא

קיימתשבהןאלהאומבוססות,

תעשייהואזורימסחריתפעילות

אביב־יפו,בתלמבוקשים.ומסחר

היוהעצמיותההכנסותלמשל,

%2.68ביהודההכנסות,מסך%8.78

שב־בעור%9.58ביאליקובקריית

רהט

$TS1$שברהט$TS1$

$DN2$שברהט$DN2$אל־פחםובאום%4.22היוהן

העירייה.מהכנסות93.03

המקו־הרשויותשלההכנסות

מיות

$TS1$המקומיות$TS1$

$DN2$המקומיות$DN2$הכ־מסך%56כ-היומארנונה

נסות

$TS1$הכנסות$TS1$

$DN2$הכנסות$DN2$2011ב-המקומיותהרשויות

נמוכההיתהלמגוריםהארנונהאבל

למגוריםהארנונההכנסותבהרבה.

מההכנסות,%41היואביב־יפובתל

%51ובחיפה%61בירושלים

באזורהגדולותהרשויותרוב

עו־עם2011אתסיימוהמרכז

רף

$TS1$עורף$TS1$

$DN2$עורף$DN2$.היתהאביב־יפותלתקציבי

שקל,מיליון14כ-שלעורףעם

ובארשקלמיליוןעםירושלים

מיליון7.1שלעורףעםשבע

2011אתסיימהגםגןרמתשקל.

מיליון4.23שלתקציביעורףעם

מיליון3.32עםלציוןראשוןשקל,

מי־17שלבעורףוהרצליהשקל

ליון

$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.גםנותרלציוןלראשוןשקל

שקלמיליון6.08שלמצטברעודף

60כ-שלמצטברעורףולהרצליה

שקל.מיליון

2011אתסיימהרימונהמנגד,

שקלמיליון14כ-שלבגירעון

מצטברוגירעוןהלוואות()בניכוי

בגי־שדרותשקל,מיליון7.82של

רעון

$TS1$בגירעון$TS1$

$DN2$בגירעון$DN2$וגירעוןשקלמיליון5.13של

ואילושקל,מיליון68כ-שלמצטבר

גירעוןעם2011אתסיימהחררה

מצט־וגירעוןשקלמיליון10של

בר

$TS1$מצטבר$TS1$

$DN2$מצטבר$DN2$יםבתגםשקל.מיליון2.39של

20115.86בסוףבגירעוןהיתה

שלמצטברוגירעוןשקלמיליון

גירעוןלאילתשקל.מיליון1.49

וגירעוןשקלמיליון1.31שלשנתי

שקל.מיליון2.07שלמצטבר

מצט־גירעוןאביב־יפולתל

בר

$TS1$מצטבר$TS1$

$DN2$מצטבר$DN2$נכוןשקל,מיליון9.515של

מצטברגירעוןולירושלים201ל-

תקוהלפתחשקל.מיליון5.372של

מיליון5.771שלמצטברגירעון

מצטברגירעוןשבעולבארשקל

שקל.מיליון157של

ההוצאהשיעורהלמ״ם,לפי

המקומיותברשויותביותרהגבוה

בתחומיםהעבודהלעלותמופנה

מההוצאות.%83שהיווהשונים,

חינוךהואבגורלוהבאהסעיף

%6כ-(.%21רווחהכךואחר%03

מופ־המקומיותהרשויותמתקציבי

נים

$TS1$מופנים$TS1$

$DN2$מופנים$DN2$הלוואות.לפירעון

מא־מראההנתוניםניתוח

פיינים

$TS1$מאפיינים$TS1$

$DN2$מאפיינים$DN2$התושביםעלנוספים

למשל,כךהמקומיות.ברשויות

כלייותרהמבוססותברשויות

יותר,חרשיםהתושביםשלהרכב

וצו־זבליותרהרבהמייצריםהם

רכים

$TS1$וצורכים$TS1$

$DN2$וצורכים$DN2$ברשויותמאשרמיםיותר

מבוססות.הלא

ביותרהגבוהההפסולתכמות

לנפשק״ג3.3באילתנרשמה

אביב־ובתלהשרוןברמתביום(,

יפו

$TS1$אביביפו$TS1$

$DN2$אביביפו$DN2$7.2,)ובטבריה4.2בהרצליה

רעננהחררה,לציון,בראשון(.2.2

פחותקצתהתושביםסילקווחולון

ביום.פסולתק״גמ-

ביותרהנמוכההפסולתכמות

ובאלערעיליתבביתרנרשמה

במו־באריאל,קאםם,בכפר(,0.1

דיעין

$TS1$במודיעין$TS1$

$DN2$במודיעין$DN2$,ובקלנם־בכרמיאלעילית

ווה

$TS1$ובקלנםווה$TS1$

$DN2$ובקלנםווה$DN2$2.1בלמ״םאחת(.בכלק״ג

לנפשהפסולתכמותכימסבירים

אביבובתלבאילתבמיוחדגבוהה

ועסקים.תיירותמרכזישהןמפני

רכבכלישלהממוצעגילו

הואבאילתביתמשקבבעלות

ובטירהגושובאבושנים,6.8

זאת,לעומתשנים.מ-יותר

בתלממוצערכבכלישלגילו

ובבנישנים,8.4הואאביב־יפו

שנים.2.2ברק

%12כ-הלשכה,נתונילפי

הילדיםקצבאותמקבלימהילדים

ילדיםחמישהשבהןבמשפחותהיו

מאפיינותאלהמשפחותיותר.או

ור־החרדייםהישוביםאתבעיקר

שויות

$TS1$ורשויות$TS1$

$DN2$ורשויות$DN2$בדווית.אוכלוסייהשבהן

משפחותשלגבוהשיעורכך,

מתגו־ילדיםמחמישהיותרעם

רר

$TS1$מתגורר$TS1$

$DN2$מתגורר$DN2$במודיעין(,%66עליתבביתר

ובבני%6.75ברהט(,%36עלית

(.%5.35ברק

מראיםביישוביםהשכרנתוני

לגב־הממוצעהחודשיהשכרכי

רים

$TS1$לגברים$TS1$

$DN2$לגברים$DN2$9.51היה2010ב-במודיעין

שקל.432,8נשיםושלשקל,אלף

הש־רמותובהרצליהברעננהגם

כר

$TS1$השכר$TS1$

$DN2$השכר$DN2$אלף7.41במיוחד;גבוהות

008,7ו-ברעננהלגבריםשקל

ובהרצליהלנשים,בממוצעשקל

008,7ו-לגבריםשקלאלף9.21

בחררההשכררמתלנשים.שקל

לגבריםשקל005,8היתה2010ב-

לנשים.שקל002,5ו-

והח־הערבייםביישוביםהשכר

רדיים

$TS1$והחרדיים$TS1$

$DN2$והחרדיים$DN2$הש־באלעדבמיוחד.נמוך

תכרו

$TS1$השתכרו$TS1$

$DN2$השתכרו$DN2$שקל2010005,6ב-גברים

לעומתבממוצע,)ברוטו(בחורש

גב־גושבאבולנשים.שקל000,4

רים

$TS1$גברים$TS1$

$DN2$גברים$DN2$בחורש,שקל006,5השתכרו

%04כ-לנשים.שקל007,3לעומת

משתכריםבישראלמהמועוםקים

המינימום.לשכרמתחת

המקומיהשלטוןמרכזיו״ר

תרשיחא,מעלותעירייתוראש



עלהתגובהאמרבוחבוט,שלמה

שה־בבירור״נראהכיהנתונים

שלטון

$TS1$שהשלטון$TS1$

$DN2$שהשלטון$DN2$משפרמתייעל,המקומי

תקציביואתמנהלתיפקורו,את

הנתוניםראש.ובכובדבחוכמה

ניתןזאת.מוכיחיםהמספריים

השלטוןכיעורריןללאלהגיר

האפקטיבי,הגוףהואהמקומי

לאזרחיביותרוהנגישהיעיל

הואהמקומיהשלטוןישראל.

מדיניותשללפועלהמוציא

הלכהאותהומיישםהממשלה

ההשקעהלתושבים.למעשה

המקומיותהרשויותשלהרבה

שלנכוןבניצולבהתייעלות,

ני-הגבייהובשיפורהתקציבים

נהניםוהתושביםבשטח,כרת

יותר״.טוביםמשירותים

חו־ותי־סוברסלימוניציפליאי־שוויון

גירעוןאיןתעשייהאחררש

זוכ־העריםשבראשיהוותיקים

רים

$TS1$זוכרים$TS1$

$DN2$זוכרים$DN2$להטשלמהשלאמירתואתהיטב

שלאת״א,העירראשלשעבר)צ׳יץ׳),

״עירייהתקציבי.בגירעוןרעמההבין

הוא״גירעוןלומר,כהגהברה״,לאזו

שח־היהירהיהלאלהטמהחיים״.חלק

שב

$TS1$שחשב$TS1$

$DN2$שחשב$DN2$.ראשיהיורבותשכיםבמשךככה

סיכויבללהםשאיןבטוחיםיישובים

גירעון.ללארשותלכהליכולתאו

שה־הלמ״סנתונימשמחיםזו,מסיבה

תפרסמו

$TS1$שהתפרסמו$TS1$

$DN2$שהתפרסמו$DN2$201ל-נכוןכיוקובעיםאתמול

בגירעון%41שלריאליתירידהנרשמה

המקומיות.הרשויות256שלהתקציבי

לעומתמגירעון,סובלותרשויות88״רק״

2010ב-103

שלתקצובעודףבגללקרהזההאם

כמובןלהתאזן?לרשויותשסייעהממשלה

הרשויותראשיהאחרונותבשניםשלא.

יותרויעילנכוןבאופןלהשתמשלומדים

תמידשלאאלאלרשותם,העומדיםבכלים

ממשרדשמגיעיםהאיזוןמענקיפשוט.זה

העירייה.מתקציבקטןחלקרקהםהפנים

אתמלכסותרחוק)שעדייןיותרגדולחלק

משקישלהארנונהתשלומיהםההוצאות(

תשלומיהסתכמוהלמ״ס,פיעלהבית.

לנפששקל067,2ב-בעיריותהארנונה

שקל255,2ב-אזוריותבמועצותלשנה,

שקל.332,1ב-מקומיותובמועצות

שתושבהיטביודערשותראשכל

עשרהפיולעתיםחמישה,פילו״״עולה

הפער?אתמכסיםאיךהנגבה.מהסכום

וכאןותעשייה.מסחרשטחיבעזרתבעיקר

שנה-ביישוביםהאמיתית:הבעיהטמונה

מאזוריוכמובןגדולים,מסחרמשטחינים

מסח־ארנונהתשלומישמניביםתעשייה,

רית,

$TS1$,מסחרית$TS1$

$DN2$,מסחרית$DN2$העצמיותההכנסותכילראותניתן

למ-אביב-יפו,בתלגבוהות.הרשותשל

העירייה,מהכנסות078.78מהוותהןשל,

99.58ביאליקובקריית%2.68ביהוד

חשוביםשטחיםאותםשבהםבמקומות

צונחים.המספריםזאת,לעומתחסרים,

עשורכברשמחכהלמשל,פאחם,אלבאום

מה-%03רקתעשייה,אזורשללאישורו

המצבוברהטעצמיות,הכנסותהןתקציב

אזורשללשגשוגומייחליםשםיותר.גרוע

עםאלהבימיםשנבנההמשותףהתעשייה

מקומיתומועצהשמעוןבניאזוריתמועצה

ברורהחלוקהנראיתלחינםלאלהבים.

הכנסהמקבליםשלאענייםיישוביםבין

שכןליישוביםפורחים,תעשייהמאזורי

ראשינלחמיםהאחרונותבשניםמקבלים.

יותר.הוגנתלחלוקהבצדקיישובים

עלשהוקםהמשגשגהתעשייהאזור

הואלמשל,קיסריה,לפיתוחהחברהידי

עקיבאואורחנהפרדסוגםמריבהשטה

מהכנסותיו.ליהנותמבקשותהסמוכות

מהשטחיםההכנסותשלמחודשתחלוקה

המרכזייםהפתרונותאחדהיאהנחשקים

גםעכשיויישובים.ביןפעריםלסגירת

זאת.מוכיחיםהלמ״סנתוני


