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צורשלומית צורשלומיתמאת

הצליחובישראלהגדולותהערים

גירעו־רשמוולאתקציביעודףעללשמור

נות

$TS1$גירעונות$TS1$

$DN2$גירעונות$DN2$שערכהמדירוגעולהכר2010בשנת

ברדמטריטאנדדןהסיכוניםניהולקבוצת

מצבהפרמטרים:משקללהדירוגישראל.

ארנ־לגבותיכולתההרשות,שלהתקציבי

ונה,

$TS1$,ארנונה$TS1$

$DN2$,ארנונה$DN2$לביןהרשותעובדימספרביןהיחס

העסקיםמספרביןוהיחסתושביהמספר

התושבים.מספרלבין

העריםשלהמשוקללהדירוגבראש

מהכ־שנהנתהתל-אביב,ניצבתהגדולות

נסות

$TS1$מהכנסות$TS1$

$DN2$מהכנסות$DN2$2010בשנתשקלמיליארדשל

ביןהתאמהישתמידלאכימראההדירוג

כדבדירוג.מיקומהלביןהעירייההכנסות

מההכנ־2010ב־נהנתהירושליםלמשל,

סות

$TS1$מההכנסות$TS1$

$DN2$מההכנסות$DN2$6.3תל-אביב,אחריביותרהגבוהות

אחרו־מדורגתהיאאדשקל,מיליארד

נה

$TS1$אחרונה$TS1$

$DN2$אחרונה$DN2$כלבשקלולהגדולותהעריםבדירוג

לקו־שהכניסהלציון,ראשוןהפרמטרים.

פתה

$TS1$לקופתה$TS1$

$DN2$לקופתה$DN2$מרו־2010ב־שקלמיליארד2.1רק

רגת

$TS1$מרורגת$TS1$

$DN2$מרורגת$DN2$עורףבזכותהמשוקללבדירוגשנייה

מהכנסותשנהנתהחיפה,גבוה.תקציבי

ומהשי־2010ב־שקלמיליארדשנישל

עור

$TS1$ומהשיעור$TS1$

$DN2$ומהשיעור$DN2$מביןתקציביעודףשלביותרהגבוה

החמישי,במקוםמדורגתהגדולות,הערים

הארנונהגבייתששיעורמשוםהיתרבין

העריםמביןביותרהנמוףהואזובעיר

נתניהרשמהאלהמבין%37הגדולות:

2010לשנתביותרהנמוכותההכנסותאת

״זוכה״גםנתניהבלבד.שקלמיליארד

העריםמביןביותרהנמוךהתקציבילעורף

שלישיתמדורגתהיאזאת,עםהגדולות.

הפרמטרים.כלבשקלולבטבלה

אלף50200הבינוניותהערים20מבין

בזכותראשונהמדורגתהרצליהתושבים(

שהואשקל,מיליון5.12שלתקציביעודף

שקל.מיליון680שלוהכנסותביותר,הגבוה

שהכנסותיהאףגבעתיים,מדורגתאחריה

20בקטגורייתמהנמוכותהיו2010לשנת

מיליון290עלועמדוהבינוניותהערים

אח־המדורגתגחריה,עירייתבלבד.שקל

רונה

$TS1$אחרונה$TS1$

$DN2$אחרונה$DN2$הכניסההבינוניות,הערים20מבין

גבעתיים:שלמזהיותרגבוהסכוםלקופתה

שקל.מיליון307

הגבוהותלהכנסותזכתהגןרמתעיריית

מיליון923הבינוניות,העריםבקרבביותר

המשוק־בטבלהשישיתמדורגתוהיאשקל,

ללת.

$TS1$.המשוקללת$TS1$

$DN2$.המשוקללת$DN2$שלביותרהגבוהמהיחסגםנהניתהיא

הבינוניות.הערים20מביןלתושביםעסקים

שיחםהעירואילוהרצליה,נמצאתאחריה

ביותרהנמוךהואבהלתושביםהעסקים

עילית.נצרתהיאזובקטגוריה

הגבוההואשלההתקציבישהגירעוןהעיר

שרש־אילת,היאאלהערים20מביןביותר

מה

$TS1$שרשמה$TS1$

$DN2$שרשמה$DN2$ומדורגתשקלמיליון5.8שלגירעון

מצי־רחובותעירייתבטבלה.ה־במקום

גה

$TS1$מציגה$TS1$

$DN2$מציגה$DN2$מהגבו־שקל,מיליון650שלהכנסות

הות

$TS1$מהגבוהות$TS1$

$DN2$מהגבוהות$DN2$מדור־אולםהבינוניות,העריםמבין

גת

$TS1$מדורגת$TS1$

$DN2$מדורגת$DN2$הרשויותבדירוגבלבד14ה־במקום

העומרבתקציבהגירעוןעקבהבינוניות

אחריבגודלוהשנישקל,מיליון4.6על

מלולרחמיםרחובותעירייתראשאילת.

2010ב־לתפקיד״נכנסתיבתגובה:אמר

בהגדלתמאמציםריכזתיהראשוןומהיום

התו־ותכנוני.כלכליובפיתוחההכנסות

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$בעודף2011אתסיימנושגםהיא

בסדפיתוחתקציביהשארנווגםתקציבי

וב־בעירהשקעותקרישקל,מיליון350

תושבים.

$TS1$.ובתושבים$TS1$

$DN2$.ובתושבים$DN2$שלעלייהרשמהשוברחובות

הזו־נהירתועללדירות,בביקושים%02

גות

$TS1$הזוגות$TS1$

$DN2$הזוגות$DN2$שאנוילדיםגני50מעיריםהצעירים

הקרוב".ספטמברערפותחים

בסכנהעסקים

שיעורבישראלהגדולותהעריםמבין

בתל־סגירהבסכנתהמצוייםהעסקים

אביב

$TS1$בתלאביב$TS1$

$DN2$בתלאביב$DN2$לעומת%1.9ביותר,הנמורהוא

שיעורשבעבבאר%51שלארציממוצע

ביותרהגבוההואסגירהבסכנתהעסקים

מבין%61מעלהגדולות:העריםבקרב

באי־העסקיםשיעורהבינוניותהערים

לת

$TS1$באילת$TS1$

$DN2$באילת$DN2$הגבוההואסגירהבסכנתהנתונים

%91ביותר:

גןברמתסגירהבסכנתהעסקיםשיעור

הבינוניות:העריםמקרבביותרהנמוךהוא

מקרבהנהניתאשרבגבעתיים,%8.7

משרדיםפועליםובשטחהלתל-אביב

מצוייםהעסקיםמכלל%7.8רקרבים,

נמצאשבתחומהברעננה,סגירה.בסכנת

ההיי־טקתעשייתשלגדולתעסוקהאזור

מכלל%7.8רקמבוססת,בהוהאוכלוסייה

סגירה.בסכנתנמצאיםהעסקים

בעליבררסטריט,אנדרןכלכלנילפי

מע־והשירותיםהמסחרבתחוםעסקים

דיפים

$TS1$מעדיפים$TS1$

$DN2$מעדיפים$DN2$המתאפיינותבעריםלהתמקם

הביתולמשקלנפשגבוההבתצרוכת

תושבים(אלף50ל-)מתחתהקטנותהרשויותדירוג

שמואלגבעתיר״ת

השרוןרמתיר״ת

נשרעיריית

העיןראשעיריית

אפריםיהוד-נווהעיריית

יבנהעיריית
■-■■■-■■■■

טירהעיריית

עפולהעיריית

אדומיםמעלהעיריית

ציונהנסעיריית

ביאליקקרייתעיריית

יהודהאורעיריית

אונוקרייתעיריית

הכרמלטירתעיריית

עיליתיקנעםעיריית

אריאלעיריית

העמקמגדלעיריית

מוצקיןקרייתעיריית

רהטעיריית

שפרעםעיריית

ארנונהגבייתבתקציב)גירעון(עודףסך)גירעון(עודףהכנסות

)%(שקליםבמיליונירגיל)%(רגילבתקציבשקליםבמיליוני

מקותם&ם
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העסקיםבמספרמובילהומתנן.הראשונההעברתהעירתל־אביב.

בחיכוךבהשקעהמובילהועננה.קטןתקציביעודףגבוהות,הכנסות•השלים.

תושבים(אלף200)מעלהגדולותהרשויותדירוג

תל־אביב־יפועיריית

לציוןראשוןעיריית

נתניהעיריית

תקווהפתחעיריית

חיפהעיריית

אשדודעיריית

שבעבארעיריית

ירושליםעיריית

מספרגבייתשיעורעודףשיעורהכנסות

תושביםאתונהרגילבתקציבשקליםבמיליוני

תושבים(אלף200ל־50)ביןהבינוניותהרשויותדירוג

הרצליהעיריית

גבעתייםעיריית

סבאכפרעיריית

חולוןעיריית

רעננהעיריית

גןרמתעיריית

אשקלוןעיריית

רמלהעיריית

כרמיאלעיריית

אילתעיריית

לודעיריית

רחובותעיריית

מודיעין־מכביםעיריית

חדרהעיריית

עיליתנצרתעיריית

נצרתעיריית

נהייהעיריית

הגדולותהעריםסגירהבסכנתעסקיםאחוז

ב׳׳שאשדודראשל״צחיפהנתניהי-םפתחת״א

תקווהיפו

עסקיהם.מחזוראתלמקסםכדי

העסקיםמספרנבחןהדירוגבמסגרת

פר־העיר.תושבילמספרביחסבעיר

מטר

$TS1$פרמטר$TS1$

$DN2$פרמטר$DN2$העס־הפיתוחרמתעלמעירזה

קי

$TS1$העסקי$TS1$

$DN2$העסקי$DN2$
בה.התעסוקהאפשרויותועלבעיר

בתל־נרשםביותרהגבוההעסקיםמספר

אביב

$TS1$בתלאביב$TS1$

$DN2$בתלאביב$DN2$מספרביןהיחסאלף.76מ־יותר

הואבעירהתושביםמספרלביןהעסקים

נתונילפי1:51בדירוג:ביותרהגבוה

ההו־לסטטיסטיקה,המרכזיתהלשכה

צאה

$TS1$ההוצאה$TS1$

$DN2$ההוצאה$DN2$היאבתל־אביבלנפשלתצרוכת

מביןבחודש.שקל027,6ביותר:הגבוהה

רמתעירייתבולטותהבינוניותהערים

שלגבוהיחסבזכותהרצליהועירייתגן

העריםלשארבהשוואהלתושביםעסקים

המדורגות.

וברווחהבחינוךההשקעה

גםבחנובררםטריטאנרדןכלכלני

שונותבעריםוהרווחההחינודנתוניאת

כיעולהמהדירוג2009לשנתבישראל

ילדבכלבחינורבהשקעההמובילההעיר

לכלשקל000,01כ־המקצהרעננה,היא

היהברעננהלבגרותהזכאותשיעורילד.

ארציממוצעלעומת2009בשנת°3.87/0

רמתממוקמתהשניבמקום%2.45של

שקל000,9שלהשקעהבזכותהשרון

ובמקוםלבגרות,זכאות%6.67ו־ילדבכל

שקל004,8שהשקיעההרצליההשלישי

לבגרותזכאותשיעורוהשיגהילדבכל

%4.47של

ביו־הגבוההנתחאתהמשקיעותהערים

תר

$TS1$ביותר$TS1$

$DN2$ביותר$DN2$%61שבעבארהןברווחהמתקציבן

תקציבים%41יםובת%51אשקלון

בילדיםלטיפולהיתרביןמיועדיםאלה

במשפחה,לאלימותסיכון,במצביונוער

רע־ולקשישים.מיוחדיםלצרכיםלנכויות,

ננה,

$TS1$,רעננה$TS1$

$DN2$,רעננה$DN2$חברתית־כלכליתברמההמתאפיינת

מתקציבהיותרקטןשיעורמקצהגבוהה,

%8.7כ־רווחה:על

הפיתויאמנות

שחנייהודה

ר׳טזח.

מקומית

חייםהחפצה

)ומקורות

אתלעורר

העמקבתי

אליה.להגיע

עיריית

תקווהפתה

זאתגילתה

כעשורלפני

ופיתתה

הכרות

עסקיות

גרולות

אללעבור

תחומיה

הערים50שלהפיננסיחוסנןעלd&bחברתנתוני

העירגודלביןמסויםמתאםעלמצביעיםשדירגה

מתברר,כךהדירוג,מנתוניהפיננסית.איכותהלבין

כך.כלגרועאינוהעריםשלהפיננסישמצבןעולה

חולוןכמועיריותשבהםמקריםמהעברליזכורים

עלהצטיינותתעודותהפניםממשרדקיבלוורעננה

תקציב.בעודפיהשנהאתלסייםהצלחתן

ישר־עריכלכמעטהדירוג,נתונישעל־פיאלא

אל,

$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$כאלה.לתעודותהיוםזכאיותתל־אביב,ובראשן

הכנסותמהיקפיטבעיבאופןנהנותהגדולותהערים

הקט־העריםמהכנסותשקל(מיליארד6.3גדולים

נות.

$TS1$.הקטנות$TS1$

$DN2$.הקטנות$DN2$מהתושביםארנונהמתשלומימגיעותההכנסות

בעיר.הפועליםעסקומבתי

ההכנסותשיעוריאתגורלהבזכותרושמתתל־אביב

איכותהיחיד.ההסבראינוזהואולם,ביותר.הגבוהים

בתיריבויהארנונה,גבייתאכיפתיכולתהתושבים,

הכלכלית)החברהנלוותמפעילותוההכנסותהעסק

הפיננסית.האיכותאתמשפריםתל־אביב(לפיתוח

מבחי־השניבמקוםהנמצאתירושלים,עיריית

נת

$TS1$מבחינת$TS1$

$DN2$מבחינת$DN2$מבחינתהאחרוןבמקוםמדורגתההכנסות,היקף

הפיננסי.החוסן

מההרכבלרעהמושפעתבירושליםהדירוגאיכות

פו־רעועה,אכיפהיכולתאוכלוסייתה,שלהאנושי

טנציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$פוטנציאלועור.עסקמבתיירודההכנסות

האוכלו־אריותר,גבוהבירושליםהארנונהגביית

סייה

$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$החרדי(מהמגזרמגיעה)מרביתההמוחלשת

הגבייה.אתמצמקת

יחסיתגבוהותעירוניותהוצאותלהוסיףישלכר

מוג־רווחההוצאותוהחינוך.הרווחהבתחומילתושב

דלות

$TS1$מוגדלות$TS1$

$DN2$מוגדלות$DN2$משמעותייםבהיקפיםעסקיתפעילותוהיעדר

שבע.בארעירייתשלהנמוךהדירוגאתגםמסבירים

כמובעיריותלחיובמשפיעהאוכלוסייההרכבמנגד,

לציון.ראשון

חיי־הכנסה()ומקורותחייםהחפצהמקומיתרשות

בת

$TS1$חייבת$TS1$

$DN2$חייבת$DN2$פתחעירייתאליה.להגיעהעסקבתיאתלעודד

עס־חברותופיתתהכעשורלפניזאתגילתהתקווה

קיות

$TS1$עסקיות$TS1$

$DN2$עסקיות$DN2$ישירביטוחמגדל,כמוגדולות
־־

aigלעבור

תחומיה.אל

שלשנתיותמהכנסות)הנהניתגןרמתעיריית

בזכותהכנסותיהמצבתאתשיפרהשקל(מיליון923

שהפעילליזמיםוהקלותהבינויבמדיניותגמישות

מסו־במידהבאלגובההבינויבר.צביהעירייהראש

ימת

$TS1$מסוימת$TS1$

$DN2$מסוימת$DN2$סייעאךהתושבים,שלהחייםאיכותחשבוןעל

ולרווחה.לחינוךתקציבמקורותלהבטיח

ברדסטריטאנדדןנתוניאתלהסבירניתןכיצד

שבתחי־אףבערים,תקציבייםעודפיםעלהמצביעים

לת

$TS1$שבתחילת$TS1$

$DN2$שבתחילת$DN2$2012מצוקתןרקעעלברשויותהשביתהפרצה

הקשה?הכלכלית

לשביתה,הצטרפוהרשויותכלשלאנצייןראשית

ששבתואלהשנית,הליכוד.עםהמזוהותאלהבמיוחד

שהשלטוןהתקציביותהמשימותעורףעלהתלוננו

עבורבארנונותההנחותמימוןעליהן.מטילהמרכזי

מהן.אחתהיתהייחודיתאוכלוסייהקבוצות

הןהמקומיותהרשויות254מתור70ולבסוף,

באזו־המפוזריםאחריםיישוביםהןהיתרכלערים.

רי

$TS1$באזורי$TS1$

$DN2$באזורי$DN2$בעיקרמדוברהמוחלשים.בבמגזריםאוהפריפריה

החרדיבמגזראולוח)כמוהערביבמגזרברשויות

ברק(.)בני

ולהבטיחהללוהרשויותתקציביאתלאזןכדי

צוררישקרואהמועצההפעלתללאהישרדותןאת

הרשויותמולהממשלביחסימעמיקהברפורמה

המקומיות.

עמוד 2


