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 2021-2025נייר מדיניות: חיזוק החוסן הפיננסי והארגוני של הרשויות הערביות בישראל 

 מבוא .1

לרשויות המקומיות השפעה ניכרת הן על חיי היומיום של תושביהן והן על ההתפתחות הכלכלית והחברתית  

כך שרמת השירותים העירוניים שהתושבים מקבלים מושפעת מתפוקות הרשויות המקומיות,    ,שלהם בעתיד

ומשפיעה במידה רבה על רמת ואיכות חייהם  בהווה ובעתיד. העלאת רמת התפוקות של הרשויות המקומיות  

ם  מותנית בשני מרכיבים: העלאת רמת התשומות, דהיינו הגדלת הכנסותיהן העצמיות והתקציבים המועברי 

יעיל של המשאבים   אליהן על ידי משרדי הממשלה השונים, והעלאת רמת התפקוד הארגוני שלהן לניהול 

 העומדים לרשותם. 

ל מתגוררים    מדינת  מאזרחי70% -קרוב  )היתר  ערביות  מקומיות  ברשויות  מתגוררים  הערבים  ישראל 

מעורבים האשכול   ביישובים  אלה.  רשויות  של  הכלכלי  מחוסנן  ישירות  ומושפעים  אזוריות(,  ובמועצות 

יישובים אלה מאופיינים    .  במגזר היהודי  5.6בלבד, לעומת    2.7ביישוב ערבי עומד על   כלכלי הממוצע-החברתי

מהיישובים הערביים   79%הוצאה לנפש על שירותים נמוכים בכל המדדים הרלוונטיים.   י והיקףבחוסן כלכל

 1  .6-4בלבד שייכים לאשכול    %19-, ו  3-1שייכים לאשכול החברתי כלכלי  

הערבים מוגבל על ידי חולשתן של הרשויות המקומיות   כפועל יוצא, פוטנציאל הפיתוח הכלכלי של התושבים 

מכאן נובעת החשיבות הרבה בהקצאה  ם.  שירותים שוני תן לספק היקף מוגבל ורמה נמוכה שלהערביות ויכול

התושבים של  החיים  רמת  לשיפור  הממשלתיים  המשאבים  של  ויעילה  ובפרט   צודקת  חלשות,  ברשויות 

 בהבאת שינוי באיכות השירותים המסופקים לתושבים ביישובים הערבים.  

  2014-2018להתעלם מהשיפור הגדול שחל בתפוקות הרשויות במקומיות בין השנים  יחד עם זאת, לא ניתן  

כפי שיפורט בהמשך, אך אף על פי כן הפערים בין תפוקות רשויות    922בעיקר לאור יישום החלטת ממשלה  

רמת   לשיפור  ההתערבות  אמצעי  הרחבת  המצריך  עצום  עדיין  היהודיות  ברשויות  התפוקות  לבין  אלה 

 יתן על ידן.השירותים הנ

מיליארד ₪   1.4כללה מספר פתרונות לחיזוק הרשויות המקומיות הערביות והקצתה    922החלטת ממשלה   

עולה כי חלק מהתקציבים לא   ,922  סעיפי ההחלטהמהניתוח שאנו מביאים בנייר זה לגבי  אך    2למטרה זו.

צאות לנפש של הרשויות המקומיות  יה בהויעל  ישנהנוצל בשל ריבוי חסמים שלא נלקחו בחשבון. יחד עם זאת  

 
 2017ונים לפי טבלת רשויות מקומיות באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לסוף שנת הנת 1
. ועדת היגוי בין  2020-2016, פיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 922קידום תהליך היישום. החלטת ממשלה מספר   2

 . 29.1.2020מיום  8משרדית מס' 
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,  ההחלטה התעלמה מעיוותים רבים בהקצאת  אך מאידךהערביות הן בתקציב הרגיל והן בתקציב הפיתוח.  

, כולל בנוסחת חלוקת מענקי האיזון ובחלוקת הארנונה הממשלתית,  ערביות  המשאבים לרשויות מקומיות

 .  יהןשהמשיכו לפגוע בהכנסות

זה   היא להציג את האתגרים והחסמים הקשים שאיתם מתמודדות הרשויות הערביות  מטרתו של מסמך 

לאזרחים   מספקות  שהן  המוניציפליים  השירותים  רמת  את  לשפר  שיכולים  פתרונות  והצעת  בישראל, 

 הערבים.

 

 בשנים האחרונותמצבן של הרשויות הערביות  .2

הרשויות   בביצועי  משמעותיים  שינויים  לזהות  ניתן  אחרונות  והן  בשנים  השוטף  בתקציב  הן  המקומיות 

ושיפור במצב   לנפש  בתקציב הפיתוח. התרשימים הבאים מצביעים על עליה משמעותית בהוצאות הרשות  

 תקציב.-יחס החוב

הוצאות חינוך,  )  23%  40%  מעטבכ  2018  –  2014ההוצאה לנפש צמחה בין השנים  הצמיחה בתפוקות:  .א.  2

ו    11% מוניציפליות  רווחה(  6%הוצאות  תלמיד .  הוצאות  פר  בהוצאות  משמעותית  עליה  לזהות  גם    ניתן 

  בחינוך   להשקעה  מיוחס  מהעלייה  חלק  כאשר,  בשנים אלה  65%אשר זינקה ב  ברשויות המקומיות הערביות

בהיקף סבסוד    133%  של  וכן עליה בשיעור   ,של משרד החינוך  "אתגרים"  תוכנית  במסגרת  פורמאלי  הבלתי

- משרות ל  11-משרות  )מ 3.5תושב עלתה בשנים אלו ב   1000-גם שיעור המשרות ל  3מיד.לעלויות החינוך לת

משרות לאלף   2.5( כשגם תחום החינוך הוא התחום המוביל בו נרשמה עליה ב 32%, )עליה של  משרות( 14.5

  ₪1281 לתושב ל    637מ   2018-2014הוצאות הרשויות על פיתוח תשתיות הכפילו את עצמן בין השנים    4אדם.

  .922תקציב הפיתוח בהתאם להחלטת ממשלה    , בעיקר בשל תגבור₪101% לתושב . עליה של  

 1 תרשים

 
 .2018-2014הרשויות המקומיות בישראל. שנים  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. קובץ  3
 .2018-1991הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עובדי הוראה במערכת החינוך. עובדי הוראה ושעות עבודה שבועיות,   4
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 2תרשים 

 

 3תרשים 

 

[AB1] זה שקף חשוב ששווה להסביר אותו,   :הערות  עם
המסביר את העלייה באחוז  או להוסיף משפט למעלה 

המועסקים בגידול האוכלוסייה )הרבה ילדים נולדים( 
ושלמעשה אין גידולב שירות לתושב, אלא רק במשרות  
 במערכת החינוך. 
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תושבים הינו רק בתחום משרות    1000שהגידול היחיד המשמעותי במשרות ל    3כפי שניתן לראות מתרשים     

החינוך, גידול זה ניתן לייחס לשיעורי הלידה הגבוהים יחסית בקרב האוכלוסייה הערבית, מה שמייצר את  

 הצורך במשרות חינוך חדשות בקצב מהיר.  

הרשויות  .ב.  2 בהכנסות  הרשויות  ב  התאפיין  האחרון  החומש:  המקומיותהצמיחה  בהכנסות  צמיחה 

  הצמיחה   כשמרבית  33%בשיעור של    2014-2018לנפש עלו בין השנים    ההכנסותהמקומיות בכל האפיקים.  

.  922  ממשלה  החלטת  עקב  בעיקר  ,הייעודיים  הממשלה  ממשרדי  בהכנסות  46%  בשיעור  בעליה  הייתה

פועל    .24%, ואילו המענקים ממשרד הפנים עלו בשיעור    17%ההכנסות העצמיות לנפש עלו אף הן בשיעור  

  - הכנסות הרשויות המקומיות הוא ירידה תלולה בשיער הגירעון מהתקציב אשר ירד מביוצא של הגידול  

מצד  ו,  ותה שנת בחירותכנראה בשל הי  2018בשנת    9%אך עלה שוב ל    2017בשנת    7%לכדי    2014בשנת    13%

שלהלן,    4-6,כפי שניתן לראות בתרשימים    12%ל    19%שני חלה ירידה בשיעור עומס המלוות מהתקציב מ  

   5מצביע על עליה בכושר ההחזר של הרשויות המקומיות ושיפור ניכר באיתנותן הפיננסית.ש  מה

 4 תרשים

 

 5 תרשים

 
 . 2018-2014הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. קובץ הרשויות המקומיות בישראל לשנים   5
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 6תרשים 

 

 ברשויות המקומיות הערביות שיעור גביית הארנונה 

  ת כאשר בוחנים את  שיעור גביית הארנונה ברשויות הערביות, מגלים מגמה של שיפור לאורך זמן אם כי חלקי 

למרות השיפור בגביית    2019.6עד    2015בלבד בין השנים    7%של    בשיעור  מראה שחל שיפור  7בלבד. תרשים  

 
 . 2019 –  2015של הרשויות המקומיות לפי שנים מאגרי המידע הממשלתיים. דוחות מבוקרים   6

mailto:injaz@injaz.org.il


 

 P.O.Box 50724 Nazareth 16000  •  16000נצרת  50724ת.ד    •  16000الناصرة   50724ص.ب.  

Tel: 04-6566572  •  Fax: 077-4320886 •  

injaz@injaz.org.il 

www.injaz.org.il 

 
6 

ארנונה, נתון זה נשאר שברירי לאור האיום בגידול מתמיד בממדי העוני בחברה הערבית. לפי נתוני הביטוח  

העניות קפץ מ במיוחד    1993בשנת    35%-הלאומי, שעור המשפחות הערביות  גבוה    53%  על    שעמדלאחוז 

 7  .2015בשנת  

 7 תרשים

 

 

 היהודיותמצבן של הרשויות הערביות לעומת הרשויות 

 תפוקותהפערים ב 

והפער בינן    עדיין קשה  מצבן,  922עקב    ושאנו עדים ל  השיפור במצבן הפיננסי של הרשויות הערביותלמרות  

לשם הבנת  מה שמשפיע לרעה על איכות החיים של התושבים הערביים.    ,נותר עצוםלבין הרשויות היהודיות  

לנפש של הרשויות המקומיות, בהיותו הנתון המגלם את היקף  הפערים בתפוקות נשווה בין ההוצאה הכוללת  

 וטיב השירותים שהתושב מקבל מהרשות בכל התחומים.

 8תרשים 

  2018 –הוצאות הרשויות המקומיות לתושב בניכוי השתתפות ממשלה לתושב, לפי קבוצות סוציו אקונומי 

 )₪( 

 
 . 2019המוסד לביטוח לאומי. חידת העלייה בשיעור העוני של משפחות ערביות. אפריל   7

74.1%

71.3%
72.3%72.6%

69.3%

66.0%
67.0%
68.0%
69.0%
70.0%
71.0%
72.0%
73.0%
74.0%
75.0%

2 0 1 92 0 1 82 0 1 72 0 1 62 0 1 5

גביית ארנונה ברשויות המקומיות הערביות שיעור 
2015-2019בין השנים 
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 2018 -הפנים( מקור: הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות )משרד 

מס'  מ רו  שלעיל  8תרשים  השתתפות  אנו  בניכוי  לתושב  הרשות  של  ההוצאה  בין  משמעותיים  פערים  אים 

הממשלה ברשות היהודיות לבין רשויות ערביות. הרשויות הערביות נותרות מאחור גם בהשוואה עם רשויות  

 (. 5עד   1יהודיות חלשות )מעמד סוציו אקונומי  

ישנם פערים עצומים בהוצאות של הרשות המקומית היהודית והרשות המקומית הערבית על סוגי השירותים  

 השונים שהן מספקות לתושב, כפי שניתן לראות מהגרף שלהלן:  

 

 

   9תרשים 

- סוציוההוצאה לתושב בש"ח על שירותים מקומיים ברשויות הערביות מול הרשויות היהודיות באשכול 

 אלף תושבים(   80-)רשויות מתחת ל  1-5אקונומי 

 

1,660 

2,520 

3,486 

5,947 

רשויות מקומיות  
ערביות

רשויות יהודיות  
1-3

רשויות יהודיות  
1-5

רשויות יהודיות  
6-10
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 דיווחים של הרשויות המקומיות  מקור: 

 

 פערים בתשומות:

ישנו קשר ישיר בין היקף ההוצאה לנפש של הרשות לבין היקף הכנסותיה. הכנסותיה של הרשות המקומית  

   8ותקציבים ממשלתיים.)בעיקר הכנסות מארנונה(  מחולקות לשתי קבוצות: הכנסות עצמיות  

מה    ,באופן ניכרברשויות מקומיות ערביות חלקם של התקציבים הממשלתיים בתקציבה של הרשות הינו גבוה  

 שמצביע על תלותן של רשויות אלה בתקציבים הממשלתיים, כפי שניתן לראות מהגרף שלהלן:  

 

 10תרשים 

 ( 2018התפלגות הכנסות הרשויות לתושב בש"ח ) 

 
 משרד האוצר, תכנית מערכתית לשילוב החברה הערבית, יולי 2016.  8

484.0

165.7159.9
340.7

40.7
182.7

43.233.05.6

336.6

60.1153.3

145.1

4.7

26.9

3.91.81.0

1-5רשויות יהודיות  רשויות מקומיות ערביות
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 2018הדוחות הכספיים של הרשויות המקומיות )משרד הפנים( מקור: 

 

ה של  שחלקה  לראות  ניתן  שלמעלה  ברשויות  המהגרף  יותר  גבוהה  הרשות  בתקציב  הממשלתית  שתתפות 

יהודיות. ברשויות  מאשר  הכנסות    הערביות  על  רבה  במידה  נשענות  הערביות  שהרשויות  כך  על  מעיד  זה 

כמו כן, ניתן לראות שההכנסות העצמיות של הרשויות    מהממשלה והעצמאות הכלכלית שלהן מאוד נמוכה.

 של הרשויות היהודיות.  הערביות נמוכות באופן ניכר מההכנסות העצמיות 

 

בין רשויות   ניכר הבדל משמעותי  גובה,  בפילוח ההכנסות העצמיות של הרשות שמקורם בארנונה שהרשות 

מקומיות יהודיות לבין רשויות מקומיות ערביות: חלקה של הארנונה שלא ממגורים )הארנונה העסקית( מסך  

יה ברשויות  מאשר  ערביות  ברשויות  משמעותי  באופן  נמוך  הרשות  ע"י  הנגבית  שניתן  הארנונה  כפי  ודיות, 

 לראות מהגרף שלהלן:  

 

 

 

ממוצע 

ארצי פר  

 תושב 

הכנסות ממשלתיות  הכנסות עצמאיות 

 ללא משרד החינוך
משרד החינוך )פר  

 תלמיד( 

3,453   ₪ 

 ש"ח

3,002   ₪ 

 ש"ח

11,063    ₪ 

 ש"ח
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   11תרשים 

 התפלגות חיובי הארנונה ממגורים ולא ממגורים באחוזים 

 

 

  2018מקור: עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

ניתן לראות  מהגרף   לעומת .  ממגורים  ארנונה  על  בעיקר  מתבסס  הארנונה  חיוב  הערביות  ברשויותש  שלעיל 

 .  ממגורים   שלא  ארנונה  על  משמעותית  בצורה  מתבסס  הארנונה   חיוב,  הפוך  הוא  היחס  היהודים  ביישובים ,  זאת

העלאת תעריפי המינימום והמקסימום של הארנונה למגורים כפי שבא בטיוטת חוק  ש  זה המקום להדגיש

להעלאת   מסוים  פוטנציאל  בו  שיש  למרות  בקרבן  ההסדרים,  הארנונה  שחיובי  הערביות  הרשויות  הכנסות 

מתבסס בעיקר על ארנונה ממגורים, הוא תהליך בעייתי. הבעייתיות שלו טמונה בכך שגידול הכנסות הרשויות  

ביות יבוא על חשבון האוכלוסיות החלשות ברשויות אלה, שיתקשו לעמוד בתשלומי הארנונה הגבוהים  הער

 וזה עלול להחלישם עוד יותר. 

הערביות   הרשויות  לעומת  עסקית  מארנונה  היהודיות  המקומיות  הרשויות  הכנסות  בין  הקיימים  הפערים 

על   הערבית מצביעות  בחברה  מניבים  בשטחים  שט מחסור  בעיקר  של ,  הגרף  ומסחר.  תעשייה  מראה  חי  הן 

 מחסור זה:  

 

 

 

[GAJ-N2] אולי כאן מתאים להתייחס להצעה   :הערות  עם
 שבחוק ההסדרים 

[lI3R2 ]קיבלתי: הערות עם. 
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 12תרשים 

 אחוז שטחי התעשייה לפי חברה מסך השטחים לתעשייה במדינה 

  

 

 

כפי שניתן לראות ליישובים הערביים עומדים מעט מאוד שטחים המיועדים לתעשייה, מה שמקשה ומונע  

 מהם לפעול לפיתוח פרויקטים מניבים לשם הגדלת ההכנסות העצמאיות.   

הגרף שלהלן מסכם את הפערים העצומים הקיימים בין הרשויות היהודיות לבין הרשויות הערביות בתחום  

 והשירותים: התעשייה, המסחר 
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   כיווני פעולה 

ההבדלים העצומים בין רמת השירותים שהתושב היהודי מקבל   את אחרי שסקרנו את המצב הקיים וראינו

תפעל לגבש תוכנית  שירותים שתושב ערבי מקבל אנו רואים שישנו צורך דחוף שהממשלה הלבין רמת 

. על  מתוקצבת לחיזוק הרשויות המקומיות הערביות מבחינת יכולת המשילות, יכולת הניהול ויכולת הביצוע

הממשלה לפעול לגיבוש תוכנית אשר תתגבר את הכנסות הרשויות הערביות הן ממענקים והן מהכנסות  

העצמיות וזאת במטרה להביא לכך שההוצאה על שירותים מוניציפאליים לנפש ברשויות הערביות לא תפחת  

ית ממעמד  במהלך חמשת השנים הבאות מהממוצע הארצי לרשויות שרוב תושביהן מהאוכלוסייה היהוד

כפי שנתב לעיל, כיום  ). 2022-2026. הציפייה היא שצמצום הפערים יהיה לינארי על השנים 4-6כלכלי  -חברתי

₪  ₪3,486 לעומת   1660עומד ממוצע ההוצאה על שירותים מוניציפאליים לנפש ברשויות הערביות על 

 (. 6-10אקונומי -ממעמד סוציוברשויות יהודיות  5,947-ו  1-5אקונומי -ברשויות יהודיות ממעמד סוציו

 לשם עמידה ביעד זה אנו רואים שישנו צורך שהממשלה תיבחן את הצעדים הבאים:

 )נוסחת גדיש(  תיקון נוסחת מענק האיזון הגדלת מענקי האיזון לצד .1

  על  הממשלה מטעם מופקד אשר, הפנים משרד  ידי-על המקומיות לרשויות  מחולקה מענק הינו  האיזון מענק

  פעם ולא  המקומיות  לרשויות הפנים משרד  ידי-על המוקצה  ביותר הגדול במענק מדובר. המקומי השלטון 

  הפנים  משרד החל 2004 משנת) מבחנים לפי ניתן המענק. המדינה  בתקציב רוחביים מקיצוצים מושפע הוא

  הכנסה לבין   לנפש נורמטיבית  הוצאה בין הפער על  המתבססת גדיש נוסחת לפי  האיזון מענק  את  להקצות

  מאפשר זה. הכנסותיה לסך  המקומית הרשות  של ההוצאות  סך בין לאזן נועד   והוא(, לנפש נורמטיבית

  ייעודי אינו  זה תקציב, בנוסף. נאותה  מינימלית ברמה מוניציפליים שירותים לתושביהן לספק לרשויות

  בממוצע מהוות האיזון ממענק  ההכנסות . המקומית  הרשות  של התקציבית הגמישות מידת את מגדיל   והוא

  האיזון מענק הערביות המקומיות ברשויות . המקומיות הרשויות  כלל של ההכנסות  כל מסך בלבד 5%-כ

  9.הכנסתן  כל מסך 18% מהווה

ישנו צורך בהגדלה מיידית של מענקי האיזון הניתנות לרשויות הערביות כדי שיוכלו לצמצם את הפערים  

  מספר ישנםבשירותים שהן נותנות לתושביהן לבין השירותים שרשויות יהודיות מספקות. בנוסף לכך, 

  שאנו המרכזיים  העיוותים להלן , )נוסחת גדיש( האיזון  מענקנוסחת ב השוויון אי על  המשפיעות  בעיות

 : הדעת  את עליהן לתת צריכה שהועדה סבורים

 
 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. קובץ הרשויות המקומיות בישראל. בשנים  2014-2018 9
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 קביעת הכנסת מינימום בנוסחת גדיש   .א

נוסחת גדיש קבעה הכנסה שרירותית כהכנסת מינימום שהיא אף יותר גדולה מסכום המרכיבים שאמורים  

 להרכיב אותה )הכנסות מארנונה נורמטיבית והכנסות ממשרדי הממשלה(.  

  22רשויות בחברה הערבית הדרוזית וכן   18מתוך  16נופלות מתחת להכנסה זו,   67רשויות ערביות מתוך   64

 מיליון נפשות.  -רשויות יהודיות מהפריפריה החברתית בהם מתגוררים כ 

פרמטר זה של הכנסת המינימום מבטל למעשה את הדיפרנציאציה שבנוסחה. היקף הפגיעה מפרמטר זה  

 מיליון ₪ לרשויות הערביות.   560-כן ₪ במענק המודל, מתוכם מיליו  850הינה 

 נירמול הכנסות מארנונה:  .ב

נירמול גדיש הינו  בנוסחת  עיוות  להכנסה    עוד  גדיש מוסיפה הכנסה רעיונית  כך שנוסחת  הכנסות מארנונה 

בכ הגבוהים  תעריפים  קביעת  תוך  אזורית  לנפה  הרשות  השתייכות  בסיס  על  מהתעריפים    50%  -מארנונה 

₪ כשאין לרשויות הערביות    1079הנהוגים. בנוסף לכך, נוסחת גדיש קובעת הכנסה מנמלית בארנונה בסך  

להגיע   מעשית  את אפשרות  למעשה  מבטלת  מנמלית  ארנונה  קביעת  דהיינו  הנרמול.  לאחר  גם  זה  לסכום 

הרציונל מאחורי הנרמול. סה"כ ההכנסה מארנונה שנדרשת מהרשויות הערביות לאחר הנרמול שלעיל הוא  

 מיליארד ₪.  1.1מיליון ₪ בעוד שפוטנציאל ההכנסות שלהן הוא    1.36

 הכנסות ממשלתיות ועצמיות אחרות:  .ג

וות בנוסחת גדיש הינו שהנוסחה קובעת הכנסה נורמטיבית ממשרדי ממשלה ומעצמיות אחרות בסך  עוד עי

לצורך חישוב ההכנסה לנפש המחושבת למענק האיזון. לא ברור איך נקבע סכום    אלף ₪ לתושב באופן גורף  2.1

ממשרד הח בהכנסות  בעיקר  עצמן  לבין  בינן  עצומה  שונות  שישנה  בעוד  הרשויות  לכלל  ועצמיות  אחיד  ינוך 

 אחרות.  

 חלוקה לא שוויונית בשיעור המימוש .ד

אף שמענק המודל של הרשויות הערביות מחושב באופן מעוות, קיימת אפליה ברורה לטובת רשויות יהודיות  

שמקבלות שיעור מימוש גדולים במיוחד ממענק המודל. כך שמענק המודל של הרשויות הערביות עומד על  

הינו    1419 הסופי  המענק  ואך  ערב  1142אלש"ח  ברשויות  הממוצע  המימוש  שיעור  הינו  אלש"ח.    80%יות 

 .83%ושיעור ההקצאה ממענק המודל עומד  

 שיפוי על מלוות .ה
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נוסחת גדיש משפה את הרשויות באופן חלקי עבור פירעון המלוות שאין אבחנה בין סוגי המלוות )כולל מלוות  

ות  לאישור הלוואות איזון והלוואת פיתוח. בעוד ששיעור עומס המלוות ברשוי  יםפיתוח(. אין קריטריונים ברור

 .  23%מהתקציב, ביתר הרשויות שיעור זה עומד    11%ערביות עומד על  

 שיפוי על פנסיה .ו

נוסחת גדיש משפה את הרשויות באופן חלקי על הוצאות לפנסיה, דבר אשר מטיב עם רשויות ותיקות וחזקות.  

רק    1095 מתוכם  פנסיה  על  כשיפוי  חולקו  בפועל  המענק  כשליש  המהווים  ברשוי  150מלש"ח  ות  מלש"ח 

בלבד. קריטריון זה הינו בעייתי במיוחד עקב העובדה שכיום הרשויות המקומיות    13.6%הערביות, המהווים  

 הן אלה האחראיות על אישור יציאת עובדים לפנסיה והן מגדילות את מענקיהן על ידי הפרשות לעובדים.  

 עבור הרשויות הערביותהממשלה תפעל לביטול המענק המותנה  .2

, יועמד חלק ממענק האיזון כמענק מותנה אשר 922והחלטה    2899,  2964להחלטות הממשלה מס'  בהתאם  

שיעור   הגביה הנדרשים בשנה עבורה מוקצה מענק האיזון.  ביעדי  בכפוף לעמידתה  יועבר לרשות המקומית 

יוגדל מ היקף    .2018-2016במהלך השנים    %83  -ל  %80  -הגבייה אליו תידרשנה הרשויות המקומיות להגיע 

המענק המותנה ממענק האיזון יקבע באופן הבדלי בהתאם לשיעור עמידת הרשות המקומית ביעד הגביה של  

כי יש בה ענישה קולקטיבית,    מדובר על שיטה בעייתית בעננו  השנה הקודמת לשנת ההקצאה של מענק האיזון.

א מביאה בחשבון שרשויות אשר כך שהתושב ששילם ארנונה מוענש על כך ששכנו לא שילם. כמו כן, הנוסחה ל

 מבצעות סקר נכסים נקנסות בשנים הראשונות בגלל הירידה בשיעור הגבייה.  

 הכנסת השינויים הבאים למנגנון המנגנון המותנה:  אנו מציעים

על עמידה בשיעורי גבייה לצד צעדי ענישה כנגד    פרס""מעבר מקנס על אי עמידה בשיעורי גבייה למתן    .א

 רשויות שלא יאכפו גביית הארנונה.  

לקבוע שברשויות שמבצעות סקר נכסים לא יבאו בחשבון התוצאות של הסקר בשלוש השנים הראשונות   .ב

 הזכאות למענק מותנה.  לצורך חישוב  

בפני משרד .ג וועד ראשי הרשויות כפי שהובאה  לאמץ את עמדת  שיעורי מענק    לחילופין,  הפנים הכוללת 

 מותנה דיפרנציאליים ומופחתים.  

הממשלה תפעל לשנות את הקריטריונים לחלוקת הכספים של הקרן לצמצום פערים כך שהם ישקפו  .3

 את פוטנציאל הגבייה של הרשות בפועל
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ביישובים   המטרה המוצהרת של הקמת הקרן הייתה לצמצם פערים שנבעו מהעדר שטחי מחסור ותעשייה 

לצורך גביית ארנונה, אך בפועל מרבית הכספים בקרן מחולקים לפי קריטריונים שאין להם כל קשר לשטחי  

  10אלה והמשקל של כל אחד מהם:  םהטבלה שלהלן מראה קריטריוניחיוב.  

 הכנסה נורמטיבית  

 שיעור גביית ארנונה לנפש  מארנונה

  –חברתי  דירוג  

 כלכלי

 שיעור  

   הגירה

 פריפריאליות   פנימית

22% 20% 13.50% 12% 10% 

 אי צבירת גירעון שוטף  

 היקף שטחי  

 ארנונה עסקית

 שיעור יוצאי  

 אתיופיה

 שיעור  

   יםולע

8% 5% 5% 4.50%   

 

  30%-, מצביעה על כך שמספר הרשויות הערביות מהווה כ2019עד    2017בחינה של הקצאת כספי הקרן בשנים  

מסך    30%-המקבלות כספים מהקרן. בנוסף עלה כי שיעור הקצאת הכספים לרשויות עמד על כמסך הרשויות  

   2019:11עד   2017. הגרף שלהלן מראה חלקת כספי הקרן בין השנים  כספי הקרן

 

 
 .משרד ראש הממשלה. הקמת הקרן לצמצום פערים ברשויות המקומיות. החלטה מספר 1841 10

 עמותת סיכוי ואינג'אז, הצעה לחלוקה מחודשת של כספי הקרן לצמצום פערים, נובמבר 2020.  11
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,  2019עד    2017במטרה ללמוד על התפלגות הכספים בקרן, ניתחנו את ההקצאה לרשויות הערביות בשנים  

כלכלי, רמת הפריפריאליות, הכנסה  -תוך בחינת ההקצאה לכל אחד מתשע הקריטריונים בקרן: דירוג חברתי

את יוצאי  שיעור  שיעור העולים,  עסקית,  שטחי ארנונה  היקף  לנפש מארנונה,  צבירת נורמטיבית  אי  יופיה, 

גירעון שוטף, הגירה פנימית ושיעור גביית ארנונה. מניתוח זה למדנו שישנם ארבעה קריטריונים המדירים  

את מפלים את הרשויות הערביות: שיעור עולים, שיעור יוצאי אתיופיה, מאזן הגירה ואחוזי גביה. בהתאמה,  

- קריטריונים בלבד: מדד סוציו  5-על עמידתן ב  מתקצוב הרשויות הערביות התבסס  87%  2019למדנו כי בשנת  

לנפש, אי צבירת גירעון שוטף, ותקצוב בגין היקף שטחי  א קונומי, מדד הפריפריאליות, הכנסה נורמטיבית 

- קריטריונים אלו הם בסיס לכ  5ארנונה עסקית. נתון זה בולט במיוחד בהשוואה לרשויות היהודיות, אשר  

לפוטנציאל  בלבד מסכום ההקצאה שלהן. ה  46% ישיר  באופן  שאינם קשורים  על סמך קריטריונים  קצאה 

לכן שהקרן מחטיאה את המטרות שלשמה היא הוקמה, קרי צמצום של הרשויות מביא  פערים    ההכנסות 

היא   מהקרן  שיקבלו  הכספים  סכום  על  המפלים  הקריטריונים  ארבעת  השפעת  עצמיות.  בהכנסות 

 12משמעותית:

מ   :הקצאה על בסיס מאזן הגירה זה    6%-הרשויות הערביות קיבלו פחות  מכלל ההקצאה עבור קריטריון 

  ..מהרשויות בקרן  30%- וזאת למרות שהן מהוות כ 2019עד   2017בשנים 

אתיופיה יוצאי  בסיס  על  והקצאה  עולים  שעור  בסיס  על  ריבוי  הקצאה  עם  הרשויות  בין  ישיר  קשר  אין   :

 . הזוכות להקצאה זויוצאי אתיופיה לבין הרשויות  \עולים

לכל רשות מקומית ניתן ניקוד לפי אחוזי גביית הארנונה שלה. ההקצאה על  :  הקצאה לפי שיעור גביית ארנונה

מהווה   ארנונה  גביית  שיעור  לכ  20%בסיס  שכאיות  הערביות  הרשויות  הקרן.  מכלל    20%-מהקצאת  בלבד 

גביית ארנונה מהווה    75%ן. הגדרת הרף של  מהרשויות בקר  30%-ההקצאה לקריטריון זה, על אף שהן מהוות כ

קובע   עוד  מהקרן.  הכספים  לקבלת  הזכאות  את  מרובן  מונעות  ולמעשה  הערביות  הרשויות  עבור  מכשול 

גביה הרשות זכאית למלוא    95%גביה, חלקה של הרשות בהקצאה גדל, ומעל    5%הקריטריון כי בכל גידול של 

ני הרשויות הזכאיות עולה שהרשויות הזכאיות במגזר היהודי  ההקצאה ביחס למספר תושביה. מניתוח מאפיי

בלבד ברשויות הערביות. כאשר בוחנים את    74%מהארנונה לעומת    92%-לגבות בממוצע כ  2019הצליחו בשנת  

)עד   עולה שהרשויות היהודיות המוחלשות  פי עוצמתן הכלכלית של הרשויות,   על  ₪    2500נתוני ההקצאה 

ויות  ש מההקצאה בלבד והשאר הועבר לרשויות חזקות יותר. בנוסף עולה שהר  57%  לתושב מארנונה( קיבלו

 
 שם.  12
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והגדולות קיבלו מעל   ב   80%הבינוניות  יכולה להגדיל את כמות    5%-מההקצאה. הקטנת רף הגביה  הייתה 

 . 40%- הייתה יכולה להגדיל את כמות הרשויות הזכאיות בכ 10%- והקטנת הרף ב 20%-הרשויות הזכאיות בכ

הב בין הרשויות  בשל  לצמצם את הפערים  לא מצליח  יום  של  הנוכחי, שבסופו  החלוקה  מנגנון  של  עייתיות 

יקבע רף עליון של הכנסות לנפש שמעליו אין  קודם כל  החזקות והרשויות החלשות, אנו מציעים מנגנון חלופי:  

ה עסקית וממענקי  לרשות מקומית זכאות לקבל מכספי הקרן. רף ההכנסות יכלול את סכום ההכנסות מארנונ 

הקרן תשלים הכנסות עבור רשויות מקומיות שאינן מצליחות להגיע לרף ההכנסה המינימאלי,  .  איזון לנפש

 .המאפשר להן לספק שירותים איכותיים לתושבים

בתחילה יחושב הסכום שמקבלת כל רשות מארנונה עסקית וממענק האיזון. רשות מקומית שלא תגיע לרף  

 . המינימאלי מכספי הארנונה העסקית וממענק האיזון, תהיה זכאית להשלמה מתוך כספי הקרןההכנסה 

 

 הממשלה תפעל להנהגת מצ'ינג דיפרנציאלי בשירותי רווחה וחינוך . 4

פיה המדינה מתחייבת לממן פרויקטים  - מדובר על שיטת תקצוב לרשויות המקומיות ע"י המדינה שעלבמצ'ינג  

כיום משרד הרווחה מממן    ומיות תמורת ההשתתפות במימון מצד הרשות המקומית.ותוכניות ברשויות המק

 .  הנותרים 25%מפעולות רווחה של רשויות, בתנאי שהרשויות מממנות את   75%

  . זו הינה בעייתית מאוד כי היא מחזקת את הרשויות החזקות ומחלישה את הרשויות החלשות ת תקצוב שיט 

הרשויות החלשות לא מצליחות להעמיד את חלקן היחסי בתקצוב פרויקטים, מה שמוביל לכך שהן מוותרות  

. כך,  אז הסכום נשאר בתקציב משרד הרווחה ובסופו של דבר מועבר לרשויות החזקותו  ,  על פרויקטים אלה

שיטת המאצ'ינג  . רשויות חלשות רבות לא מצליחות לממן את הפעילות והכסף בגינן מועבר לרשויות החזקות

  13. פוגעת באופן ניכר ברשויות מקומיות ערביות כי רובן המוחלט של רשויות אלה הן רשויות עניות וחלשות

 

  המערכת הארגונית ברשויות המקומיותכוח אדם וחיזוק הממשלה תפעל לקדם תכנית לחיזוק מערך  .5

ברשויות   הקיים  האנושי  ההון  וברמת  ההתנהלות  באופן  פער  קיים  כי  עולה  הפנים  משרד    הערביות מנתוני 

אי מינוי ועדות    לעומת רשויות מהמגזר היהודי, לרבות ליקויים חוזרים בהתנהלות חלק מהרשויות ובהם:

אתגרים  כיפה לגביית חובות, ביצוע מכרזים באופן לא תקין ועוד.   חובה או כינוס ועדות, אי נקיטת אמצעי א

פרטיים   אינטרסים  בין  הפרדה  אי  חמולתיים,  אינטרסים  מנהלית,  מקצועיות  בהיעדר  מתבטאים  אלה 

.  ועוד  לציבוריים, חוסר בהירות מספקת לגבי הסמכויות ותחומי האחריות בין הדרג המנהלי לדרג הפוליטי

ות יש גם חסרים בחשיבה מערכתית ארוכת טווח וחוסרים באמון של התושבים כלפי  בנוסף, ברשויות ערבי

 
13https://oknesset.org/meetings/2/0/2024560.html   כנסת פתוחה 

[GAJ-N4] אני חושבת שצריך להתייחס   :הערות  עם
האדם..  למחסור בכח אדם ולא רק לליקויים בביצוע של כח 

בצד ההשקעה בהכשרות צריך להשקיע בתגבור כח האדם  
 כי יש מחסור חמור במחלקות ההנדסה , בסביבה ועוד 
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. מאפיינים נוספים הם מחסור כמותי ואיכותי בכוח אדם ויכולות מקצועיות נמוכות. גם  הפקידים הנבחרים

וחוסר   בדרגים הממשלתיים  ועם מקבלי ההחלטות  השלטון המרכזי  עם  ולא אפקטיביים  מוגבלים  קשרים 

לטובת  היכ ממשלתיים  משאבים  לנצל  המקומיות  הרשויות  של  ביכולת  פגעו  ממשלתיות  תוכניות  עם  רות 

תושביהן. ברוב הרשויות הערביות בולטים בהיעדרם הכמעט מוחלט של מחלקות סביבה,  שיפור פני הרשות,  

עובדים תקניים  דוברות, פיתוח כלכלי, כמו גם חברה עירוניות לפיתוח כלכלי. הרשויות דיווחו על מחסור ב 

מהרשויות ציינו כי    %80למעלה מ־   .המחלקות, לרבות במחלקות ההנדסה, הרווחה, החינוך והתברואה  בכל

 14. אין להן תוכנית לפיתוח כלכלי

מכאן נודעת חשיבות רבה למהלך ממשלתי מכוון לשם שיפור רמת ההון האנושי ויכולת הביצוע של הרשויות  

. מהלך זה מקודם היום באמצעות שתי  השדרה הניהולית ויכולת הביצוע של הרשויותהערביות, לרבות חיזוק  

 : תוכניות ששמות דגש על ההון האנושי המקצועי בתוך הרשות

: תכנית "צוערים לשלטון מקומי" הינה יוזמה שצמחה בזכות שיתוף פעולה בין  צוערים בשלטון המקומיא.   

 .אגף תקציבים שבמשרד האוצר, עמותת 'ידידי עתידים' וקרן רוטשילדמשרד הפנים, המרכז לשלטון מקומי, 

נובע   השותפים ביוזמה זיהו את צורך בטיוב ההון האנושי ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה. הצורך 

סוציו  מאפיינים  בעלי  ביישובים  בעיקר  בישראל  המקומיות  הרשויות  מתמודדות  איתן  אתגרים    - ממספר 

 15:אקונומיים נמוכים

 תלות כמעט מוחלטת של רשויות אלו בשלטון המרכזי המשפיעה על כלל תפקודי הרשות - 

והגדלת תחומי האחריות של    -  ידי המדינה מצד אחד  על  קיצוצים בתקציבי  השלטון המקומי המועברים 

 השלטון המקומי מצד שני 

ית ברשויות המקומיות בעיקר באלו     המרוחקות  צורך בקידום והרחבת הפוטנציאל של מנהיגות מקצוע   - 

 מהמרכז 

 העדר משאבי פיתוח חיצוניים - 

 קושי בגיוס כוח אדם איכותי בעל הכרות וידע עם התרבות הפוליטית המקומית  - 

 
מחקר לבדיקת המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית במסגרת עבודת הרשויות המקומיות בחברה   14

2015הערבית. דו"ח סופי. דצמבר  . 
 משרד הפנים. צוערים לשלטון המקומי. כינוס מ יום 2.8.2020 15

[GAJ-N5] מציעה למתן את הביקורת. לא   :הערות  עם
לשכוח שזה מכתב שהוועד הארצי חתום עליו שהוא נציגם  
 של ראשי הרשויות הערביות 
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ב נתוני משרד הפנים, רק  צוערים, סה"כ    21-לפי  עיכוב במילוי    34רשויות מקומיות ערביות מונו  צוערים.  

ר הרשויות הערביות פוגע ביכולת שלהן לקדם פרויקטים, ליזום מהלכים מול השלטון המרכזי,  התקנים בשא

   למצות תקציבים בצורה יעילה.

  תוכנית "מווארד"ב. 

מדובר על תוכנית בהובלת משרד לשוויון חברתי, ובמסגרת מודל ייחודי שגובש על ידי הרשות לפיתוח  

רשויות    44ובשיתוף משרד הפנים, מכון "אלכא ג'וינט", ובשיתוף עם  כלכלי במגזר המיעוטים במשרד,  

מטרת התוכנית היא להעמיד כוח אדם איכותי אשר יסייע לרשות המקומית במיצוי    . מקומיות ערביות

פיתוח   בביצוע  לרשות המקומית  סיוע  היא מתן  נוספת  נוספים. מטרה  ומשאבים  משאבים ממשלתיים 

ה'שחק תכלול  באמצעות  פרטי  כלכלי,  מגזר  הממשלה,  משרדי  ברשות,  תפקידים  בעלי  השונים:  נים' 

וארגונים נוספים. כל זאת במטרה לשפר את רמת השירותים לתושבים, לצמצם פערים ולהביא לצמיחה  

ב משאבים  ממצי  מועסקים  כיום  בכלל.  הערבית  בחברה  הערביותכלכלית  הרשויות  מחצי  וזאת  יותר   ,

 16. וההון האנושי שאמור לנהל את פעילות הרשות בשנים הקרובותתוספת משמעותית למערך הארגוני 

 

לשם חיזוק מערך כוח האדם ברשויות הערביות ושיפור המערכת הארגונית ישנו צורך רב בתגבור כוח אדם  

מקצועי ומוכשר ברשויות הערביות. כמו כן, ישנו צורך בהשקעת כספים בתוכניות שמטרתן שיפור מערך  

בנוסף לכך, ישנו צורך בשיפור  "מווארד" שקיימות היום. - מו תוכניות "הצוערים" וכוח האדם ברשויות כ

תנאי העסקת עובדי הרשויות הערביות כדי שרשויות אלה יוכלו למשוך כוח אדם איכותי ומקצועי. לצד  

זה, הגברת הפיקוח על העסקת עובדים לא מספיק מוכשרים  ברשויות הערביות על סמך קרבה משפחתית  

 ים פוליטיים הינה צעד חשוב שיכול לתרום בשיפור המערכת הארגונית ברשויות אלה.  ושיקול

לצד כל זה ישנו צורך רב בהשקעת כספים לבניית מחלקות הנדסה ומחלקות שפ"ע מתפקדות בכל הרשויות  

 שיתנו מענה מקצועי לתושבים.  

 

מחייבים לפעילות הוועדות הגיאוגרפיות וועדות  הממשלה תפעל לקבוע קריטריונים ברורים ולוחות זמנים    .6

 חלוקת הכנסות 

.  1ועדות גיאוגרפיות, אשר בסמכותן לבצע שתי פעולות עיקריות:    6הקים משרד הפנים    2016-2017  ין השניםב

לחלק מחדש הכנסות מארנונה מאזורים מניבים )כמו   .  2לשנות גבולות שיפוט בין רשויות מקומיות שכנות,  

 
המשרד לשוויון חברתי. בהובלת המשרד לשוויון חברתי ימונו מנהלי ורכזי פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ב-44   16

 רשויות מקומיות ערביות 

mailto:injaz@injaz.org.il
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רי תעשייה, מסחר, שירותים, מחצבות ועוד( בין רשויות סמוכות . על אף שהמנגנון, על כל שלביו,  לדוגמא אזו

אינו חף מהיבטים פוליטיים, אנו מאמינים שהמנגנון הנ"ל יכול להוות הזדמנות לחיזוק הרשויות המקומיות  

יהודיות חזקות לבין רשויות  תכנוני ולצמצם פערים בין רשויות  -הערביות הן במישור הכלכלי והן במישור הפיזי 

  17. ערביות מוחלשות

שהינם:    הגיאוגרפיות  הוועדות  עבודת  שבמנגנון  המרכזיים  בחסמים  לטפל  צורך  מנגנון  1ישנו  על  מדובר   .

. רמת השקיפות של  2אימון בתהליך.  -פוליטי במהותו, כך שהדרישה של חתימת השר בסיום התהליך יותר אי

טרם הגשת הבקשות אינם גלויים לרשויות לצד לוחות    החומרים והמידעכך  אוד,  עבודת הוועדות הינה נמוכה מ

ידועים.   לא  אלה.  3זמנים  בוועדות  ערבים  של  הולם  ייצוג  הייעדר  אי4.  הגשת  -.  דרך  לגבי  המידע  הנגשת 

  18הבקשות. 

. ביטול כתב המינוי, כך ההליך  1עבודת הוועדות הגיאוגרפיות:  צעדים אלה לדעתנו הינם הכרחיים לשם שיפור  

להי בהליך.  יפסיק  האימון  ויוגבר  פוליטי  המידע  2ות  ושיתוף  השקיפות  עיקרון  חיזוק  הרשויות  3.  ליווי   .

. קיצור  5. ייצוג הולם של ערבים בוועדות אלה.  4המקומיות ע"י משרד הפנים בהליך ההגשה של הבקשות  

  19תהליכים וקיצורי לוחות זמניים. 

 

    

מתאר    .7 תוכניות  ולממן  לקדם  תפעל  הערבייםהממשלה  היישובים    בכל 

החברה הערבית סובלת מהעדר תכנון עירוני כך שיישובים ערביים רבים אין להם תוכניות מתאר עדכניות  

שעונות על הצרכים המתפתחים של האוכלוסייה. העדר תכנון זה גורם, בין היתר, למחסור באזורי תעשייה,  

תח במסגרת  מניבים  בנכסים  למחסור  כלומר  ומסחר,  גורם  תעסוקה  זה  מחסור  הרשות.  של  השיפוט  ומי 

  20למחסור בהכנסה לנפש ברשויות הערביות, מה שפוגע ברמת השירותים שהתושבים הערביים מקבלים. 

כדי להבין את ההשלכות הרחבות של המחסור באזורי תעשייה ומסחר והשפעתן על ההכנסות העצמיות של  

פיע במחקר שפרסם מכון המחקר של הכנסת באפריל  הרשויות הערביות, נשתמש במודל 'מעגל הקסמים' המו 

 :  , ובחן את ההשפעה של מיעוט שטחים מניבים על כלכלת הרשות המקומית2020

 

 
 משרד הפנים. ועדות גאוגרפיות קבועות. שינוי מפת השלטון המקומי. 2016 17

 סיכוי,   נייר מדיניות 18
 שם 19

-https://www.sikkuy.org.il/wp עמותת סיכוי, חסמים והמלצות לפתרון מצוקת הדיור  בחברה הערבית, 20
content/uploads/2020/02/The-housing-shortage-in-arab-towns.pdf     

mailto:injaz@injaz.org.il
https://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2020/02/The-housing-shortage-in-arab-towns.pdf
https://www.sikkuy.org.il/wp-content/uploads/2020/02/The-housing-shortage-in-arab-towns.pdf
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מהמודל שלעיל, עולה  כי המחסור בשטחי תעסוקה ומסחר בשטחי הרשות מוביל למחסור במקורות הכנסה  

עצמיים, מה שמוביל לפערים באיכות השירותים שהתושבים ברשות מקבלים )במגוון תחומים כמו לדוגמא:  

של אוכלוסייה חזקה.    תשתיות, חינוך, תרבות, אספקת שירותים עירוניים ועוד(.  דבר זה גורם להגירה שלילית 

במקביל, מצב זה מייצר תלות של הרשות המקומית במענקי איזון ובתכוניות הבראה ומייצר ירידה נוספת  

מכאן נובעת חשיבות ההשקעה בתכנון המתארי של היישובים כי תכנון זה מהווה  בהכנסות מארנונה עסקית. 

 .  אבן יסוד בחיזוק מצבן הפיננסי של רשויות מקומיות ערביות

 

 . הממשלה תפעל לבצע רפורמה מקיפה במנהל התכנון ובוועדות התכנון:  8

פרק הזמן הכולל ממועד הגשתה של תוכנית למוסד התכנון    1956-לפי הוראות חוק התכנון והבנייה התשכ"ה 

מתכננים למען    -חודשים. מבדיקה שערך במקום  26עד    21ועד ההחלטה אם לאשרה או לדחותה הוא לפחות  

משך הזמן הכולל שנדרש למוסדות התכנון בכל  תכנון עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי עולה כי    זכויות 

המקומיות המעודכנות ארוך בהרבה מהקבוע בחוק. בממוצע של    כניות המתארו המחוזות לצורך הטיפול בת

  70קרוב לשש שנים )כניות מתאר ביישובים הערביים היה  ושקיבלו תוקף, משך הזמן להכנת ת  כניותוכל הת

  21. חודשים( לפי הוראות החוק 26יותר משנתיים )  חודשים( לעומת קצת 

 
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ועמותת במקום, התכנון המתארי ביישובים הערביים בישראל  –  תמונת מצב, 2012  21

http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-
%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-

%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-
%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-

%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-
%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf  

mailto:injaz@injaz.org.il
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%9F.pdf
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להמשכיות הליכי תכנון השפעה ישירה על יכולתו של היישוב הערבי להתפתח. תכנית מתאר ראויה אשר עונה  

תשתיו ולקדם  תעשייה  אזורי  להקים  לתפקד,  הכרחי  בסיס  הינו  היישוב  של  הייחודיים  צרכיו  ברמה  על  ת 

גבוהה. כאשר אישורה של תוכנית מתאר לוקח שנים, היישוב לא יוכל להתפתח. מכאן החשיבות של הכנסת  

 רפורמה שתקצר באופן משמעותי את שלבי ההכנה והאישור של תוכניות מפורטות.  

 ייצוג של ערבים בוועדות ולשכות התכנון: -התתנקודה חשובה אחרת שיש לתן הינה 

ייצוג של האזרחים הערבים במוסדות התכנון יש השלכות מרחקות לכת: הוא גורם לחוסר אימון   אי התת 

וניכור שלהם במוסדות אלה. תת ייצוג זה של האזרחים הערבים בקבלת החלטות במוסדות התכנון מהווה  

התושבים הערבים בישראל, וזאת על רקע כך שמוסדות התכנון מהווים כלי  דוגמא לאפליה שממנה סובלים  

   22ם במדינה. חשוב ומשמעותי להשפעה  על החברה ועל חלוקת המשאבים הציבוריי

ייצוג הערבים במוסדות התכנון עולה תמונה    2015מסקר שערך עו"ד קייס נאסר בשנת   אשר בחן את מצב 

מהנדסי ועדות    37מבין    13דות מקומיות לתכנון ובנייה הינם ערבים, רק  יושבי ראש וע  126  מתוך  10קשה: רק  

מקומיות השרתים ציבור ערבי הם ערבים, ורק תשעה יועצים משפטיים הם ערבים. כמו כן, עלה מהסקר שלא  

עובדי    77ואין כיום בהווה מתכנן מחוז ערבי או יועץ משפטי ערבי לוועדה מחוזית. כמו כן, מתוך    רהיה בעב

הם    5כות התכנון של מחוז חיפה, מחוז הצפון ומחוז ירושלים, המחוזות עם ריכוז גבוה של ערבים, רק  לש

   23ערבים. בנוסף לכך, לא היה בעבר ואין היום יושב ראש וועדת עררים ערבי. 

מצב זה של תת ייצוג של ערבים במוסדות התכנון משמעו שהאינטרסים של הרשויות המקומיות הערביות לא  

שלהן   והיכולת  הערביים  היישובים  של  מצבן  על  ניכרת  השפעה  בעלי  מוסדות  התכנון,  במוסדות  נשמעים 

כנון השונות כך  להתפתח, לכן ישנו צורך רב להבטיח ייצוג הולם של החברה הערבית בוועדות ובלשכות הת

 תוך חמש שנים.   20%- שחלקם של האזרחים הערביים מקרב כלל המועסקים בוועדות אלה לא יפחת מ

 

קידום    :בחברה הערבית  אישור תוכניות לתעסוקה ותעשייה.הממשלה תרחיב את סמכויות הותמ"ל בעניין  9

וזית הסמכות להתנגד יכול  תוכניות לתעסוקה ותעשייה במסגרת הותמ"ל מבלי שתהיה לוועדת התכנון המח 

כלכלי   מנוף  להוות  שיכול  מה  הערבית,  בחברה  ותעשייה  לתעסוקה  תוכניות  בקידום  ניכר  באופן  לתרום 

 ליישובים הערביים ולשפר את מצבן הכלכלי.  

מיום   לענייני חקיקה  השרים  וועדת  בהחלטת  תמיכה  להביע  לאשר את הצעת החוק    19.7.2021זה המקום 

    בארבע שנים נוספות תוך מיקוד של פעילות הוועדה ביישובי החברה הערבית והחרדית.   להארכת חוק הותמ"ל

 
ראסם ח'מאיסי, תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל    22

https://www.idi.org.il/media/13054/khamaisinew_e.pdf     
23https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2644544    :חלק מתוצאות הסקר פורם בעיתון הארץ 

mailto:injaz@injaz.org.il
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  בחברה הערבית ההממשלה תשקיע בשיפור הדיגיטצי. 10

ל הערבית  החברה  בין  מאד  גדול  פער  ושימוש    חברהקיים  לאינטרנט  בנגישות  שקשור  מה  בכל  היהודית 

ושימוש   לנגישות  שקשור  מה  בכל  ליהודית  הערבית  החברה  בין  הפער  את  שבדקו  נתונים  לפי  בטכנולוגיה. 

  53%לעומת    20%עמד אחוז המשתמשים באינטרנט בקרב החברה הערבית על    2005באינטרנט העלה כי בשנת  

לקים בחברה הערבית את היתרונות שהאינטרנט מאפשר לשם צמיחה  פער זה מונע מח  24. בחברה היהודית

כלכליים  ביחס לחברה היהודית.  אף  -משמר ואף מרחיב את הפערים החברתיים  -כלכלית וחברתית, ובפועל  

חברתיים האחרים בין  -שהפער הדיגיטלי בין החברה הערבית לבין החברה היהודית מצטרף לפערים הכלכליים 

על ומבוסס  עשויים  החברות  בו  הפונקציונאלי  והשימוש  לאינטרנט  בנגישות  השקעה  דווקא  כי  נראה  יהם, 

חברתי מהיר של החברה הערבית בישראל, ולתרום לצמצום הפערים    -לשמש מנוף רב עוצמה לקידום כלכלי 

תועלת שלו תהיה גבוהה, והחזר ההשקעה למשק הישראלי בכלל, ולחברה  -בכלל התחומים, כך שיחס העלות

ת בפרט, יהיה מהיר יחסית. קיימים כמה אתגרים בנושא הדיגיטציה במרחב הציבורי שיש להתייחס  הערבי

 :אליהם בתוכנית החומש החדשה

ללא תשתית מתקדמת ויציבה, לא ניתן יהיה לקדם דיגיטציה ולייצר אימון בתהליך מול   תשתיות אינטרנט:

ט והסלולר בישובים הערביים והצבתם בקו  המשתמשים. נדרשת רגולציה שתוביל לשיפור תשתיות האינטרנ

הודיים. אחד עם התשתיות בישובים הי   

הפיכת המרחב הווירטואלי  ישנו צורך רב ב  דיגיטציה של שירותי הממשלה והממשל המקומי הערבי:

לנגיש ומזמין לחברה הערבית בשלב הראשון, ובשלב שני העברת מרכז הכובד של פעילות הרשויות מול  

וירטואלי, כך שרוב מוחלט של השירותים והמידע  -אנלוגי לממד הדיגיטלי-בים מהממד הפיסיהאזרחים הער

יתקיימו במרחב הדיגיטלי, צפויה לעודד את השימושיות ברשת בחברה הערבית, ואף להאיץ אותה. לפי  

, לא חלה שום התקדמות בנושא זה ברשויות המקומיות הערביות. 922תוכנית   

 המלצות מדיניות  

 2020  תקציב .א

עבור כלל הרשויות הערביות,   וחד פעמי מיליון ₪ בצורת מענק מיוחד 385הזרמה מיידית של סכום   .1

 .  922כחלק מהחלטת ממשלה    2016מיליון ₪ שניתן בשנת    200בדומה למענק החד פעמי בסך  

 
 .איגוד האינטרנט הישראלי. האינטרנט בחברה הערבית בישראל, תמונת מצב ראשונית והמלצות למדיניות. 2018 24

[GAJ-N6] האם אנחנו מדברים על תקציב   :הערות  עם
? 2021או   2020  
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הקמת וועדת מעקב מקצועית של הוועד הארצי ואשר תפקידה מעקב חודשי אחרי מיצוי התקציבים   .2

 .  923בתוכנית, ליווי מקצועי לרשויות למיצוי מקסימלי של תוכנית  

המ .3 בשנת  ביטול  המותנה  המקומיות  2020ענק  ברשויות  קשות  היכה  הקורונה  משבר  כי  ברור   :

ובעיקר באלה שעיקר הכנסותיהן מארנונה למגורים, ובמקביל חלה אצלן עליה משמעותית בשיעור האבטלה,  

, ויש לבטל    922על כן זה לא ראלי לדרוש מרשויות אלה לעמוד ביעדים הגבוהים שנקבעו בהחלטת ממשלה  

 במלואה.  2020תניית המענק בשנת את ה

 

   2021-2025  תוכנית חומש .ב

לשנים ▪ חדשה  חומש  לתוכנית  תקציבית  ב  2026-2022   הקצאה  שהומלץ  אסטרטגי  -כפי  "מתווה 

 25.תמ"גהמ  3.3%" של המשרד לשווין חברתי, ואשר מסתכמת בסך  2020

)לעומת    923מהתקציבים המיועדים לרשויות המקומיות במסגרת תוכנית    65%לקבוע יעד מיצוי של   ▪

 (.922בתוכנית    34.2%מיצוי של  

 קביעת יעד התכנסות לטווח ארוך כדלקמן: ▪

▪  

▪  

 

 מיליון תושבים  1.2מספר התושבים ביישובים הערביים: 

  2.16מיליארד ₪, ביישום מלא. את הסכום הזה של    2.16לפי כך, תוספת תקציב שנתית נדרשת הינה  

 .הינו הפער לסגירהמיליארד ₪ 

 מענקי איזון .ג

 
 לפיתוח כלכלי של אוכלוסיית המעיוטים.   2020המשרד לשוויון חברתי. מתווה אסטרטגי  25
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  מיליארד ש"ח 1.6הסכום של ההגדלה הינו   -הגדלת מענק האיזון   .1

 .2020 עדכון נוסחת גדיש כך שתתאים לשנת .2

 .העברת מענק האיזון לבסיס התקציב כך שהמענק לא יפגע מקיצוצים רוחביים .3

הורדת עמידה ביעדי גבייה שנתיים ומציאת דרך חיובית לתמרץ את הרשויות המקומיות הערביות להגדיל   .4

 .הגבייהאת יעדי  

 .התאמת הארנונה הנורמטיבית למציאות ברשויות המקומיות הערביות .5

 .הגדלת שיעור מקדמי ההעדפה בנוסחת גדיש .6

מנכ .7 ורזרבת  רזרבת שר הפנים  האיזון. ל משרד הפנים"הקטנת  למענק  גם  , בנוסף  מחלק  משרד הפנים 

מדובר בתקציבים הנתונים לשיקול דעתם של שר . ל"שר ורזרבת מנכ( מענק) תקציבים הנקראים רזרבת

מנכ ושל  הפנים"הפנים  משרד  על. ל  מחולקים  אינם  אלה  תקציבים  שקופים  -כיום  קריטריונים  פי 

ל ולהעביר את התקציב  "אנו מציעים להקטין בצורה משמעותית את רזרבות השר והמנכ, על כן. ושוויוניים

ניתן לקבוע קריטריונים מקצועיים ושוויוניים לחלוקת  , ןלחילופי. פי הנוסחה-למענק האיזון ולחלקו על

 26.ל משרד הפנים"רזרבות שר ומנכ

הפסקת הנוהג של העברת תקציבים לא מנוצלים מרשויות מוחלשות לרשויות חזקות לקראת סוף שנת   .8

 . התקציב

מענק מותנה דיפרנציאליים לרשויות בהתחשב במעמד הסוציו אקונומי: הרי לא ניתן    יקביעת שיעור ▪

 .   7-10להגיע לשיעורי גבייה כמו ברשויות עם סוציו    1-3סוציואקונומי    באשכוללצפות מרשות מקומית  

קביעת שיעור מענק מותנה דיפרנציאלי להרכב חיוב הארנונה: רשויות שעיקר הכנסותיהן ממגורים,   ▪

הכנסותיהם  ובמי העיקר  הרשויות  מגיעים  אליהם  גבייה  שיעורי  לאותם  להגיע  יתקשו  חלשות,  רשויות  וחד 

לעיל להלן הצעתנו לשיעור מענק מותנה דיפרנציאלי ושיעור    3ו    2בהתחשב באמור בסעיפים    מארנונה לעסקים.

 יעד גביה דיפרנציאלי :

 

 

 סוציו 

שיעור  
המענק  
 המותנה 

לעסקים מכלל החיוב שעיור הארנונה    

עד 
20% 

21%-
40% 

41%-
60% 

61%-
80% 

81%-
100% 

 יעד הגבייה הנדרש

1-2 6% 75% 77% 79% 81% 83% 

 
באמצעות תיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה  : תכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית, משרד ראש הממשלה ואחרים 26

 .  18' עמ, 2016, הממשלתיים

[GAJ-N7] השנה?  :הערות  עם 
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3-4 8% 77% 79% 81% 83% 85% 

5-6 10% 79% 81% 83% 85% 87% 

7-8 12% 81% 83% 85% 87% 89% 

9-10 15% 83% 85% 87% 89% 91% 

 

כיום רק   ▪ לשוטף:  פיגורים  בין  .   40%ההפרדה  בנוסחת הזכאות  בחשבון  נלקחת  הפיגורים  מגביית 

זו   ש  זונחות  לכך שרשויות    גורמת  עובדה  בגביה השוטפת, דבר  ישנים ולהתרכז  בחובות  ביא  מאת הטיפול 

והפיכתם לחובות אבודים. ברשויות החלשות מרבית הגבייה לא   מתבצעת  להתיישנות חלק גדול  מהחובות 

בהוראת קבע, אלא באמצעות פריסת החיוב לתשלומים, כך שתושב ומגיע להסדיר את חובו באמצע השנה,  

חלק מהתשלומים שהוא משלם ייכנסו לשנת התקציבים הבאה  ולא יילקחו בחשבון בנוסחת הזכאות. אנו  

במחיר גם  ושטוף  פיגורים  מארנונה  את מלוא ההכנסות  הזכאות  בנוסחת  לכלול  יעדי    מציעים  את  להעלות 

 הגבייה הנדרשים.

התחשבות בסקר נכסים: בחלק גדול מהרשויות מתבצע סקר נכסים אשר מגדיל את החיוב באופן   ▪

תוצאות   מלהטמיע  נמנעות  רבות  שרשויות  לכך  גורמת  זו  עובדה  הגבייה.  בשיעורי  לירידה  וגורם  משמעותי 

 הסקר בגלל החשש מאי עמידה ביעדי המותנה.

מבחינה  משפטית תהליך חיוב התושבים בשומות חדשות כתוצאה מהסקר לא יכול להתבצע מבלי  יצוין כי  

יש   על אף שלתושב  ימים להשיג ואף להגיש ערר דבר    90לבצע את החיוב הלכה למעשה במערכת הגבייה 

 שלוקח הרבה מאוד זמן מאז הוצאת השומה עד לגבייתה בפועל.

נמשך מעבר לשנת תקציב אחת כך שתופעה זו תיגרר למספר שנים רצופות  כמו כן ברוב המקרים הסקר עצמו  

 אי לכך, אנו מציעים לתקן את נוסחת הזכאות באופן הבא:  בהן תפסיד את הרשות את המענקים המותנים.

לכל רשות תיקבע שנת בסיס ערב הטמעת הסקר, כך שהחיוב הראשוני בשנת הבסיס בצירוף שיעור   ▪

 הבסיס לחישוב הזכאות בשנים שלאחר מכן. ההתייקרות הארצי יהווה  

מהסקר   ▪ כתוצאה  החיוב  תוספת  הבסיס  לחיוב  תתווסף  הבסיס  שנת  שלאחר  מהשנים  אחת  בכל 

, החל מהשנה הרביעית  75%, בשנה השלישית  50%,  בשנה השנייה  25%בשנה הראשונה    בשיעורים  הבאים:

 להלן דוגמא לחישוב מכנה נוסחת הזכאות:    .100%
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שיעור  

 התוספת  

שיעור  

 עדכון  

שיעור  

עדכון  

 מצטבר

חיוב  

 ראשני   

תוספת  

לחיוב  

הבסיס בגין  

 עדכון טבעי 

תוספת  

לחיוב  

 מהסקר 

חיוב  

למכנה  

 הנוסחה 

שנת  

 50,000     50,000   0 0 2019 בסיס 

1שנה    2020 25% 2% 2% 70,000 1,000 4,750 55,750 

2שנה   2021 50% 3% 5.06% 75,000 2,530 11,235 63,765 

3שנה   2022 75% 2% 7.16% 80,000 3,581 19,815 73,395 

 

)השנה שבה תוקנה    2015יודגש כי השינויים הנדרשים עבור סעיף זה יחולו באופן רטרואקטיבי  החל משנת  

, ומן   נכסים  יישום סקר  בגלל  המותנים  רשויות שהפסידו חלקת מהמענקים  וישנן  היות  נוסחת המותנה( 

 .  הצדק כי יוחזרו להן המענקים

קביעת מועד ב לשחרור מענקים : על מנת לעודד רשויות לעמוד ביעדי הגבייה אנו מציעים מודל אשר  ▪

 יאפשר לשחרר את המענק המתנה לאחר תום שנת התקציב כלהלן:

המענק   ▪ איבוד  שנת  שלאחר  הראשונה  בשנה  הגבייה  ביעד  לרשות    –עמידה    50%ישוחרר 

 מיתרת המענק המתונה שלא שוחררה  . 

המענק   ▪ איבוד  שנת  שלאחר  השנייה  בשנה  הגבייה  ביעד  לרשות    –עמידה    50%ישוחרר 

 מיתרת המענק המותנה שלא שוחררה. 

 

 הקרן לצמצום פערים .ד

 הרשויות היהודיות החלשות  ללא השפעה על –עדיפות ראשונה  

ל ▪ גביה  אחוזי  קריטריון  לפי  ההקצאה  סף  את  לשנות  לדרוש  מדרגות    65%-מומלץ  את  ולשנות 

 ההקצאה בהתאם

 –מומלץ להחמיר את סף קבלת המענק כך שרשויות ללא מענק איזון לא יהיו זכאיות למענק הקרן   ▪

 למעט אילת.

 מש"ח לרשויות היהודיות חלשות 11-הערביות ומש"ח לרשויות    9.4תוספת של  –השפעה 
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 השפעה ניטרלית על הרשויות היהודיות החלשות –עדיפות שניה  

מבוסס   ▪ לקריטריון  הכספים  והעברת  עולים  מבוססי  הקריטריונים  של  ההקצאות  ביטול/צמצום 

 אשכול כלכלי חברתי

 יהודיות חלשות מש"ח לרשויות ה  10.5-מש"ח לרשויות הערביות ו 20.5תוספת של  –השפעה 

 וועדות גאוגרפיות .ה

מיליון ₪ מחלוקת ההכנסות לרשויות הערביות במהלך החמש שנים. בנוסף   450נדרשת תוספת הכנסה של  

    על עוד מספר שינויים:  לכך, אנו ממליצים

, השקיפות  להגברת הגאוגרפיות הוועדות עבודת בתהליך הכרחיים שינויים מספר לבצע ממליצים אנו

 לחלוקת  ויביאו, הקמתן מתוקף להן שהוגדרו במטרות יעמדו שהן מנת על, ומקצועיותן עצמאותן ולחיזוק

  :להלן שיפורט כפי הכל, והכנסות שטחים של יותר והוגנת צודקת

 :המידע ושיתוף השקיפות עיקרון חיזוק

 במסגרת  אליהן רלוונטיים דיונים מתקיימים האם יודעות אינן רבות רשויות כיום :הוועדות דיוני לגבי מידע

 קבוצת  שיכלול במרחב הרשויות כלל עבור יידוע מנגנון לייצר ממליצים אנו. הגיאוגרפיות הוועדות

 במסגרת  יתרה בהצלחה היום כבר פועל דומה מנגנון. במייל זימונים ושליחת חודשי מייל שליחת, וואטסאפ

  .נוספות לוועדות זה מנגנון לשכפל מציעים אנו. דרום הגיאוגרפית הוועדה

 דרוש  שיפוט גבולות שינוי/הכנסות לחלוקת בקשה הכנת לצורך :הבקשות להגשת רלוונטי רקע וחומר מידע

 על  להשפיע שיכול רלוונטי מידע לקבל מתקשות הרשויות. המקומיות לרשויות חשוף אינו שחלקו, רב מידע

 נתונים  או המניב מהשטח כיום המתקבלת הארנונה סך כמו נתונים לדוגמא כך. הבקשה את להגיש הבחירה

 יבנה  הפנים שמשרד ממליצים אנו. המבקשות לרשויות חשופים אינם, הקרקע על הבעלויות הרכב כמו

 ומהרשויות ( טאבו נסחי) המשפטים ממשרד, י"מרמ נתונים לקבל מקומיות לרשויות שיאפשר מנגנון

 .יותר ומדויקות טובות בקשות להגיש לרשויות יאפשר זה מנגנון כי מאמינים אנו(. ארנונה) השכנות

 הוועדה  המלצת את לידן מקבלות אינן הרשויות כיום: השר חתימת לפני הגיאוגרפית הוועדה המלצות קבלת

 יכולות  אינן הרשויות זו במתכונת. הסופית ההחלטה קבלת לאחר רק אלא השר חתימת לפני הגיאוגרפית

 מנגנון  הקמת על ממליצים אנו. הסופית ההחלטה קבלת טרם אליה להתנגד או הוועדה המלצת על לערער

 מנגנון . השר חתימת ולפני הוועדה עבודת סיום לאחר ההמלצה את לקבל לרשויות שיאפשר, וערעור יידוע

 .המקומית הרשות עמדת עם אחד בקנה עומדת לא והיא במידה הוועדה המלצת על לערער יאפשר זה
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 הבקשה  האם הפנים משרד ל"מנכ מחליט, הפנים במשרד הבקשה הגשת לאחר, כיום: המנדט כתב ביטול

 אנו . בוועדות לדיון מגיעות לא כלל מהבקשות חלק מכך כתוצאה. בו נכללת שאינה או המנדט בכתב נכללת

 המוגשת  בקשה כל על הוועדות במסגרת וענייני מקצועי דיון ולקיים הראשוני הסינון את להוריד ממליצים

 מקצועי  דיון לקיים ויאפשר בתהליך המקומיות הרשויות של האמון את יגדיל, זה שלב ביטול. הפנים למשרד

  .שהוגשו מהבקשות אחת כל על

 בסיס  על החלטות מקבלות אינן הגיאוגרפיות הוועדות כיום :החלטות לקבלת שיקולים רשימת יצירת

 מבטיח  ואינו, שקוף אינו, פוליטיים מלחצים מושפע המנגנון מכך כתוצאה. מראש וידועים קבועים שיקולים

 אשר החלטות לקבלת קבועים שיקולים להגדיר ממליצים אנו .המשאבים ובחלוקת הוועדות מול שוויון

 .הערבית החברה של והחברתיים הכלכליים, התכנוניים, התרבותיים המאפיינים את בחשבון לוקחים

 מוכנות  להגיע מקומיות לרשויות ויאפשרו בתהליך המקומיות הרשויות של האמון את יחזקו אלו שיקולים

 הרשויות  של הייחודיים למאפיינים יתאימו שיבחרו השיקולים שרשימת מנת על. הוועדה לדיוני יותר

 מהרשויות  נציגים שיכלול עניין בעלי שיתוף של בתהליך תעוצב השיקולים שרשימת ממליצים אנו, הערביות

 .ועוד אזרחית חברה ארגוני נציגי, הערביות הרשויות ראשי מוועד נציגים, הערביות המקומיות

 מה  יודעים אינם המקומיות ברשויות תפקידים מבעלי חלק: הפנים משרד מצד המקומיות הרשויות ליווי

 סדרה  לבנות ממליצים אנו. הגיאוגרפית הוועדה ומול הפנים משרד מול העבודה תהליך במסגרת מהם נדרש

, רשויות גזברי, רשויות לי"מנכ, רשויות מהנדסי) רלוונטיים תפקידים לבעלי מקצועיות הכשרות של

 חלוקת /שיפוט גבולות לשינוי בקשות הגשת בנושא( ועוד צוערים, משאבים ממצי, אסטרטגיים מתכננים

 להגיש  המקומיות לרשויות יעזור אשר, המקומיות לרשויות ליווי מנגנון לייצר ממליצים אנו, בנוסף. הכנסות

 את שילווה הפנים במשרד קשר איש להגדיר ממליצים אנו, כך לשם. יותר ואיכותית מקצועית בקשה

  ;ובטלפון במייל הרשויות לנציגי זמין יהיה הקשר איש. סופו ועד הבקשה כתיבת משלב המקומיות הרשויות

 ויעדכן ; התהליך לאורך המקומיות הרשויות לצרכי בהתאם, המקומיות הרשויות נציגי עם פגישות יקיים

 .שהוגשה הבקשה בסטטוס רציף באופן המקומית הרשות את

 בדרך  משמעותי אלמנט הוא הגיאוגרפיות הוועדות בהרכב הערבית האוכלוסייה של ייצוג: הולם ייצוג

 פי  על) ישראל אזרחי מכלל כחמישית מהווה הערבית האוכלוסייה. שוויון ליצירת ובדרך פערים לצמצום

 44 הגיאוגרפיות בוועדות עובדים 2020 לאוגוסט נכון, הגיאוגרפיות הוועדות אתר פי על(. 2020 ס"הלמ נתוני

 מה  בוחנים כאשר. ערבים מתוכם 5 רק(, אדמיניסטרטיביים עובדים 17-ו ועדות וחברי רים"יו 27) עובדים

 הצוות  לגבי ל"וכנ ערבי אינו הוועדות של רים"מהיו אחד אף כי עולה הערבים העובדים של תפקידם
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 שלהם   אחוזהמ במעט הנמוך נתון, ערבים הם הוועדות מחברי אחוזים 18 רק כן כמו. האדמיניסטרטיבי

 ממליצים  אנו, כן כמו. בוועדות הערבית האוכלוסייה ייצוג את ולהגדיל להבטיח ממליצים אנו. באוכלוסייה

 המאופיינים  - האדמיניסטרטיבי הצוות ובקרב הוועדה ר"יו בתפקידי הערבית האוכלוסייה ייצוג את להגדיל

 הניהולי  הדרג על בדגש, הוועדות עובדי בקרב הערבים האזרחים של הייצוג והגדלת הבטחת. ייצוג בהעדר

 .הערביים ליישובים יותר ומותאמות מתאימות המלצות לייצר לוועדות תאפשר, יוהאדמיניסטרטיב

 ידי  על אישור קבלת ועד הבקשה הגשת משלב העבודה תהליך, כיום: זמנים לוחות וקיצור תהליכים קיצור

 הוועדות  הקמת מאז שהתקבלו הבקשות בכמות לראות ניתן לכך עדות(. שנים מספר) רב זמן אורך ים/השר

 הזמן  פרק את לקצר ממליצים אנו. בתהליך נמצאות שעדיין הבקשות כמות מול אל 2016-2017 בשנים

 של האמון להגדלת לתפישתנו יוביל ההחלטה קבלת עד הזמנים לוחות קיצור. סופו ועד התהליך מתחילת

 מעורבת  ולהיות התהליך אחרי לעקוב המקומית הרשות של ביכולת לשיפור; בתהליך המקומיות הרשויות

 .המקומית הרשות לצרכי יותר ומתאימות למדויקות הוועדה המלצות ולהפיכת;  בו ואקטיבית

 

 

 

טבל שמטרתושמרכז  אותלהלן  התקציב  דרישות  את  היהודיות    ןת  הרשויות  בין  השנתי  הפער  צמצום 

 מליארד ₪:    2.16לרשויות הערביות שעומד על  
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 מסגרות תקציב פיתוח 
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