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 תקציר .1

 ביהודה המקומיות והרשויות ההתנחלויות על המדינה הוצאות של מדויק אומדן מתן היא המחקר מטרת

 והושוו נבדקו אלה באזורים הממשלה הוצאות. אלה באזורים שהושקע ההון כלל של והערכה ושומרון

. אלה ישובים על המדינה שמוציאה" תוהנוספ ותההוצא" את לחשב מנת על המדינה אזורי בשאר להוצאות

 לבחון מנת על, שממערבה ואלה ההפרדה לגדר ממזרח הנמצאים ורשויות ליישובים ההוצאות פולגו מכן לאחר

 לאורך המשק השקעות של הערכה נעשתה, כך על נוסף. אלה אזורים שני בין המדינה בתמיכת ההבדל את

 ביוזמה הבנייה גם נבדקה. בבנייה שנצבר ההון אומדן באמצעות, וציבוריות פרטיות, זה באזור השנים

 המדינה של המעורבות מידת את להעריך מנת על, המדינה אזורי לשאר ביחס ושומרון יהודה באזור הציבורית

 .אחרים אזורים לעומת באזור הדיור בשוק

 ומאפשרות חדשניות מהן כמה, ושיטות נתונים, מידע מקורות של רחב במגוון שימוש נעשה הנוכחי במחקר

 במקורות שימוש תוך, ביותר ומפורט מדויק אומדן הצגת הייתה המחקר של העיקרית המטרה. מרבי דיוק

 .וספקולציות השערות של האפשר ככל מועטה מידה עם, בלבד ומדויקים זמינים, רשמיים מידע

 תקציבי באמצעות הציבוריות במערכות התמיכה ניתוח הראשון החלק: לשניים חולקה הממשלתית התמיכה

 .ולחברות בית למשקי, ליחידים הישירה התמיכה ניתוח, והשני. ופיתוח מקומיות רשויות, ביטחון

 הוצאות כלל את כוללים לא אשר, פומביים בנתונים ורק אך שימוש נעשה הביטחון הוצאות בחינת במסגרת

-ב ההתנחלויות לביטחון הישירות ההוצאות הסתכמו, לכך בהתאם(. הביטחון תקציב סודיות עקב) הביטחון

 עומדת המערבית בגדה המקומיות לרשויות הממוצעת השנתית הממשלתית התמיכה. בשנה ₪ מיליון 267.6

. ₪ 2,282-ב המסתכם השנתי הלאומי הממוצע מן( יותר 64.8%) ₪ 1,480-ב גבוהה והיא, לאדם ₪ 3,762 על

, יותר עוד קיצונית תמונה מתקבלת ההפרדה לגדר ממזרח ברשויות הממשלתית התמיכה על מסתכלים כאשר

 השנתית התמיכה. לגדר ממערב ₪ 3,111 לעומת לאדם ₪ 5,960-ל הממוצעת התמיכה מגיעה אלה ברשויות

 הממשלתי שהסיוע גם נמצא. בשנה ₪ מיליון 526.6-ב מסתכמת המערבית בגדה המקומיות לרשויות הנוספת

 כאשר גם. במדינה המקומיות הרשויות לשאר שניתן מזה ניכרת במידה גבוה ש"ביו המקומיות לרשויות

 השתתפות. ש"ביו ברשויות כסף יותר משקיעה שהמדינה מתגלה, ובגליל בנגב לרשויות המצב את משווים

 עיקר. בצפון ₪ 3,029-ו לשנה לאדם ₪ 3,203 עם שבנגב מאלה יותר גבוהה ש"ביו הרשויות בתקציבי המדינה

 או, בשנה ₪ מיליון 160 של בסך ש"ביו לרשויות המדינה שמעניקה מיוחדים ממענקים מגיע המוגדל הסיוע

 בגדה ההתנחלויות לפיתוח הישירה הממשלתית התמיכה(. ובגליל בנגב לאדם ₪ 83-ו 122 לעומת) לנפש ₪ 454

 גידול חל 2014-ב. מיליון 253.6-ב מסתכמת והבינוי השיכון ומשרד להתיישבות החטיבה באמצעות המערבית

 מחוז. המתוכנן התקציב מן 853.9%-ל טיפסו הסופיות וההוצאות, ההתיישבות חטיבת בתקציב משמעותי

 זה במחוז ההשקעה שיעור, ושומרון ביהודה הנמצאים יישובים ורק אך מכיל להתיישבות החטיבה של מרכז

. מהתקציב 28.5% רק יחד שקיבלו ודרום צפון מחוזות לעומת, 33.8% על עמד החטיבה תקציב סך מתוך

 לגדר ממערב מיליון 629.6 מתוכם, ₪ מיליארד 1.0478-ב הסתכמה השנתית הציבורית התמיכה, לסיכום

 .ממזרחה ₪ מיליון 418.2-ו ההפרדה
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 ההתנחלויות מן כמחצית. ₪ מיליון 51.9  -ב הסתכמה המערבית בגדה ועסקים בית למשקי הפרטית התמיכה

 זכאים יישובים באותם קרקעות רוכשי ולפיכך" הלאומית העדיפות יישובי"  ברשימת כלולות המערבית בגדה

 לחברות", הון השקעות לעידוד החוק" בחסות. ₪ מיליון 22.9-ב שלנו האומדן פי על המסתכמות לסובסידיות

 שערכנו הניתוח פי על. מס והטבות השקעות תמריצי: יתרונות שני מוקנים המערבית הגדה בשטחי הפועלות

 בשנה ₪ מיליון 11-בכ האחרונות בשנים מסתכמים המערבית בגדה שהשקיעו לחברות השקעה תמריצי

 הטבות מסתכמות הערכתנו פי על. ₪ מיליון 802.2 הייתה 1992-2012 שבין בתקופה הכוללת ועלותם בממוצע

 .בשנה ₪ מיליון 18-ב ש"ביו היושבות חברות שמקבלות החברות מס

 על חרם של אפשרית השפעה בדקנו המערבית בגדה הכיבוש של העקיפה העלות את לאמוד מנת על

, הישראלית הכלכלה על משמעותית השפעה הייתה לא היום שעד מצאנו. הישראלי המשק ועל ההתנחלויות

 ביצוא רבה במידה תלויה ישראל וכלכלת הואיל, כן פי על אף. הקרוב בעתיד תהייה לא גם הנראה וככל

 העולם מרחבי חרמות על שנסקרו דוגמאות ולנוכח(, ג"התמן מ 34.5% – כשליש מהווה היצוא) זרות והשקעות

 .הישראלית לכלכלה סכנה להוות עלול המגמות המשך(, ובהווה בעברו)

-ב או, לשנה ₪ מיליארד 1.0998-ב מסתכם להתנחלויות המיוחדות הממשלתיות ההוצאות של הכולל האומדן

 גדול מחלק נהנים לגדר ממזרח היישובים. המערבית בגדה בית למשק ₪ 13,689 -ו למתנחל ₪ 3,090

 .לגדר ממערב ₪ 2,439 לעומת ₪ 5,288 עם לנפש השנתית מההוצאה משמעותית

 וחברות מקומיות רשויות, ישראל ממשלות, האחרונות השנים 40 שבמהלך כך על מצביע הבנייה הון אומדן

 המבנים מלאי של שוויו 2014-ב. המערבית בגדה אזרחיים מבנים של בקירוב ר"מ מיליון 13.2 בנו פרטיות

 ההתיישבות בגושי נמצא הבנייה מלאי עיקר. ₪ מיליארד 108.9-בכ ידנו על מוערך  ושומרון יהודה בשטחי

 .לגדר ממזרח מיליארד 23.5 לעומת ₪ מיליארד 85.4 עם, ההפרדה לגדר ממערב

 שאר לעומת ש"ביו משמעותית גבוהה ציבורית ביוזמה למגורים הבנייה הייתה האחרונות השנים 20 לאורך

 ציבורית ביוזמה הבנייה  התחלות כמות. הבנייה חלקית הוקפאה  בהן 2010-2012 בשנים מלבד, המדינה חלקי

 אוכלוסייה לשם למשוך ניסיון על שמעיד  מה, המדינה אזורי בשאר מאשר יותר גדולה המערבית בגדה לנפש

 מנסה אותם לאומית עדיפות כאזורי הוצהרו אשר  והגליל הנגב אזורי לעומת בעיקר בולט הדבר. נוספת

 מטר 0.12-ו מטר 0.4 ש"ביו לנפש הציבורית הבנייה יוזמת הייתה  2014-ו 2013 בשנים. לפתח הממשלה

 התחלות עמדו 1995-2014 בשנים  .דרום במחוז 0.10-ו 0.24-ו צפון במחוז 0.11  -ו 0.18 לעומת זאת, בהתאמה

-ו הצפון במחוז 0.17, המדינה בכלל 0.17 לעומת, בממוצע לנפש מטר 0.63 על ש"ביו ציבורית ביוזמה הבנייה

  .הדרום במחוז 0.31
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 מבוא .2

הקיפאון התמידי לכאורה בשיחות השלום בין הפלשתינאים לישראלים בצירוף המצב הסוער באזור, משפיע 

מבצע ההתנחלויות המתמשך כרוך בעלויות גבוהות ובנטל וישפיע גם בעתיד על רווחתה של החברה בישראל. 

ההוצאות האזרחיות  אין זה משנה עם הסיבה לכך היא הוצאות הביטחון אוכבד על המשק והחברה בישראל, ו

 , ההאטה בהשקעות או איומי החרם.בגדה המערבית

. עם ההוצאות סמויותהפעילות בהתנחלויות והמשבר הבלתי פוסק גורמים לעלויות ישירות ועקיפות, גלויות ו

בנייה ממשית ובניית תשתיות בהתנחלויות, פעילות צבאית לאבטחת הישירות הגלויות אפשר למנות: 

סובסידיות ותמריצים ממשלתיים. הוצאות עקיפות וסמויות כוללות: ירידה בהשקעות מגורמים המתנחלים, 

מקומיים וגורמי חוץ, האטה ביצוא וצמצום שיתוף פעולה כלכלי ומדעי עם גופים בינלאומיים כתוצאה מן 

 החרם.

לתיים שהוקצו השיח הפוליטי והציבורי בישראל בעניין ההוצאות על ההתנחלויות, מתמקד בתקציבים ממש

תשלומים ל. רוב הציבור אינו מודע להיקף ההשקעות בהתנחלויות בעבר, ולהוצאות ולפעילות בגדה המערבית

 הישירים והעקיפים בהווה ובעתיד. 

הנוכחי ננסה לאמוד במדויק את עלות ההתנחלויות בגדה המערבית למדינת ישראל. רוב העלויות  מחקרב

ות במסגרת הוצאות תקציביות. בנוסף ננסה לאמוד את הערך לטווח הארוך שננתח הן עלויות ממשלתיות ישיר

, בדקנו את השפעת בנוסף השקעות פרטיות וציבוריות בגדה המערבית באמצעות הון הבנייה במקום.של 

גדה המערבית בפרט, חרם ועיצומים קיימים וכאלה על ההחרם והעיצומים שהוטלו על מדינת ישראל בכלל ו

 עתיד.שאולי יחולו ב

נעשה שימוש במגוון רחב של מקורות מידע ושיטות, חלקן חדשניות ומקנות דיוק מרבי. אנו חותרים לניתוח 

המתבססים אך ורק על מקורות מידע רשמיים ומאומתים מדויק של המידע והצגת הערכת עלות משוערת, 

  . וספקולציות השערותהנמנעים במידת האפשר מ
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 מתודולוגיה .3

השתמשנו בכמה מקורות מידע ושיטות על מנת להגיע לאומדן מדויק של העלות הכלכלית במחקר הנוכחי 

נתונים סטטיסטיים ממשלתיים, ידע והכוללת של ההתנחלויות בגדה המערבית. מקורות המידע כללו בעיקר מ

 "מאגר לסטטיסטיקה )למ"ס(. על אלה נוסף דע שנאסף על ידי הלשכה המרכזיתיבכלל זה נתוני תקציב ומ

 .לכלכה מדינית במהלך השנים על ידי מרכז מאקרו ףשנאסהנתונים על הבנייה בהתנחלויות" הייחודי 

, בתקופות שונות בהתאם לרלבנטיות התנחלויות בגדה המערבית 130המחקר כולל נתוני הערכה לגבי 

הביטחון, פיתוח גדה בכללותה, למשל בהוצאות הכמה מן הפרקים המידע מוצג עבור בולנגישות למידע. 

 13ערים,  4בהן בגדה המערבית,  /עיריותהרשויות המקומיות 23והקלות במס. חלק מן הנתונים מוצג עבור 

היא לגבי ההערכה בייחוד בסוגיית התקצוב הממשלתי, ואזוריות. ברוב הפרקים  מועצות 6-מועצות מקומיות ו

מינים אחרונים. בפרקים האחרים הנתון המוצג הוצאות שוטפות שנתיות, כאשר האומדן נעשה על פי נתונים ז

 בשטח הבנוי ניםהד יםהוא סכום ההוצאות בעבר, ולא הסכום השנתי על הוצאות שוטפות; כך למשל בפרק

 , לעומת ההוצאה הממשלתית הארצית,תמריצי השקעות. על מנת לאמוד את ההוצאות רק בגדה המערביתבו

 יישובים מעבר לקו הירוק.השל  ספות"היה עלינו לבדוק אך ורק את העלויות "הנו

 נותחו? עלויות לואי 3.1

במחקר הנוכחי ניסינו לאמוד את ההוצאות השנתיות של הממשלה להתנחלויות בגדה המערבית וגם את ההון 

ככל  נומעטהוזמין, ו לא מסווגלשם כך השתמשנו אך ורק במידע  .בהן )ציבורי ופרטי( עהמצטבר שהושק

כתוצאה משימוש בשיטות הנוקטות מידה רבה של זהירות, סכומי האומדן  האפשר בהערכות ובהשערות.

 להתנחלויות חולקו העלויות. בפועלבמחקר הנוכחי הם ככל הנראה קטנים יותר מן ההוצאות וההשקעות 

 לא שהנתונים יכןה. האזורים שני בין בהוצאות ההבדל את לנתח מנת על, לה וממזרח לגדר ההפרדה ממערב

 .אזור בכל היחסי האוכלוסייה לגודל בהתאם הוקצו העלויות זמינים, היו

 השטח הבנוי 3.1.1

, לכל סוג בנייה בנוסףהשנים.  לאורךל הבנייה בהתנחלויות שבגדה המערבית לשל כנתונים הוקם מאגר 

מגורים, עסקים ומלונות, הוקצה ערך מסוים, סכום כל הערכים מוצג בהתאם למטרות השימוש של המבנה: 

 בניית את השווינו, הדיור בשוק הממשלתית ההשקעה לאמוד את מנת על תעשייה וחקלאות ומבני ציבור.

 .המדינה של אחרים לזו שבחלקים המערבית בגדה בהתנחלויות ביוזמה ציבורית הדיור
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 עלויות ישירות 3.1.2

 תמיכה ציבורית

 ביטחון

את הוצאות הביטחון הישירות להתנחלויות בגדה המערבית  אמדנו ,זמיניםמסווגים ולא על סמך נתוני תקציב 

צבא, משטרה וגופי אבטחה אחרים. האומדן שהצגנו הוא ככל הנראה נמוך יותר מסכום עלויות בכלל זה 

גם הנתונים כך ו מסווגהוא  ת, שכן המידע בדבר תקציב הביטחון להתנחלויות בגדה המערביבפועלההוצאות 

 פלשתיני. -בדבר עלויות ביטחון עקיפות הנובעות מן הסכסוך הישראלי

 תקצוב רשויות מקומיות

תקציבית הצגנו את התמיכה הנוספת שמעניקה ממשלת ישראל לרשויות בגדה המערבית. הממשלה תומכת 

צעות השלטון וכמה מן התקציבים הלאומיים מוקצים באמ כמעט בכל הערים והרשויות המקומיות במדינה

המקומי. על מנת לאמוד את הוצאות הממשלה להתנחלויות בגדה המערבית חישבנו את ההפרש בין התמיכה 

לנו  שאפשרים בכל רחבי המדינה )למעט הגדה המערבית(. חישוב יחידהממשלתית ליחידים בגדה המערבית ול

 התמיכה בין השוואה הצגנו בנוסף רשויות מקומיות בגדה המערבית.ללאמוד במדויק את הסכום ביתר שניתן 

 .והגליל הנגב אזורי ובפרט המדינה של אחרים לבין התמיכה בחלקים בהתנחלויות בגדה המערבית

 תקציבי פיתוח

על סמך נתוני התקציב כימתנו את כל התמריצים שהעניקה הממשלה לפיתוח וחיזוק ההתנחלויות בגדה 

" והתקציב לסיוע בבנייה שהוא חלק להתיישבותהחטיבה המערבית. ערוצי מימון לפיתוח כוללים את "

 .מתקציב משרד הבינוי

 תמיכה לצרכים פרטיים

  משקי בית

סיוע ישיר למשפחות ויחידים המתגוררים בגדה המערבית מתבצע בשני ערוצים: שיכון ומס הכנסה. אנחנו 

המערבית, הניתנות באמצעות מציגים אומדן של סובסידיות המוענקות למתנחלים לרכישת קרקעות בגדה 

בפקודת  11בנוסף אנחנו מצביעים על הטבות מס מכוח סעיף  .תכנית ההטבות "ליישובי העדיפות הלאומית"

 מס הכנסה.

 עסקים

        עות הון", לשנים בחסות "החוק לעידוד השק חברותהשתמשנו בסיכום תמריצים שנתנה הממשלה ל

 המוקנות מכוח חוק זה. חברותת של הטבות מס העלות השנתי יחד עם אומדן 1992-2012
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 הוצאות עקיפות 3.1.3

 מותחר

על הכלכלה בישראל.  מותבאמצעות ניתוח סחר החוץ וההשקעות הזרות ניסינו להצביע על השפעת החר

הניתוח התמקד במדינות שבהן נשמעה קריאה להחרים את המוצרים הבאים מן ההתנחלויות בגדה המערבית 

ההשפעות לבין לחרם  ותאיבפרט ואת אלה מישראל בכלל. בניתוח ביקשנו לבדוק את ההתאמה בין הקר

קציות שהוטלו במהלך השנים על בנוסף ניסינו לחזות השפעות עתידיות על סמך דוגמאות לסנ .הכלכליות

 מדינות שונות ברחבי תבל.

 מקורות ומתודולוגיה 3.2

 השטח הבנוי 3.2.1

 מקורות המידע

 מאקרומרכז הבנייה בהתנחלויות" של נתוני "מאגר 

אחת ואחת מן ההתנחלויות בכל והתשתיות  לגבי מלאי המבנים 2008-2004שנים המאגר כולל מידע מפורט ל

בגדה המערבית. המידע נאסף בעיקר מתצלומי אוויר בימים שבהם מידע מפורט על הבנייה בהתנחלויות לא 

בנייה לשימושים שונים )בנייה לעסקים, למסחר, לתעשייה,  סוגיהיה זמין. המאגר מכיל גם הערכות על עלויות 

 מבחנים חקלאיים וכו'(.

  עירוניים )ארנונה(נתונים בדבר מסים 

הרשויות תקבולים ותשלומים של נמצא ב"קובץ מידע בדבר מיסים עירוניים בכל אחד מן היישובים 

עד בנפרד המקומיות" שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המידע בדבר מסי הארנונה נמסר לכל שנה 

הנתונים על "ר. משייה וכו'(, גודל בעל פי: מטרות השימוש ) מגורים, עסק, בנקאות, מלונאות, תע 2012לשנת 

 עדכני על השטח הבנוי בהתנחלויות בגדה המערבית. נתונים לנו להקים מאגר  ואפשרתשלומי הארנונה 

 מידע בדבר השלמת הבנייה

מתפרסם באופן מקוון ברמת הרשויות ה מפרסמת מידע מפורט על בנייה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המידע המשלים בדבר השימושים השונים במבנים, אפשר לנו  .1995מאז  המקומיות והיישובים כל שנה

 העוסקים בשינויים שנתיים בהיקף הבנייה בהתנחלויות בגדה המערבית. בסיסי נתוניםלהקים 

 דירותדיור/מידע בדבר מחירי 

יות , אפשר לנו להציג הערכות שנת1998-מאגר נתונים מפורט בנושא עסקאות דיור בגדה המערבית החל מ

מדויקות של נכסים למגורים. בעזרת הנתונים במאגר יכולנו לחשב את מחיר הדיור הממוצע בכל היישובים 

 . 2013-1998בין השנים  ,בגדה המערבית



10 
 

 מתודולוגיה

 הון השטח הבנוי

תזרים" הנגזר מן המידע בדבר המיסים העירוניים ומשתנה " "המלאי"השימוש בשני משתנים, משתנה 

רציף של  בנות מאגרל, אפשר לנו הנגזר מן הנתונים בדבר השלמות הבנייה (פרק זמן מסויםלאורך ההשתנות )

בהתנחלויות בגדה המערבית, ברמת הרשויות המקומיות. עבור כל אחת מן הרשויות לקחנו  הבנוי שטחהיקף ה

לאותה בנייה ערך ( בהתאם לגודל המבנה במ"ר, ואותו קבענו כ2012את הנתון האחרון בדבר מסי הארנונה )

"גלגלנו" את ובנתונים משלימים השתמשנו  ,, על מנת לקבוע את השינוי השנתי בערך הבנייהןכמאחר לשנה. 

-ו 2013. המידע המשלים התווסף לשנים 2014-1998עבור השנים  בסיס מידעהמידע שהתקבל על מנת לבנות 

 .2011-1998או נגזר מן הנתונים של  2014

 :2013בתוספת ההשלמה של  2012-הוא הערך ב 2013בשנת    iמסוג מסוים ברשות  : ערך בנייהלדוגמה

𝑆𝑖2013 = 𝑆𝑖2012 + 𝐶𝑖2013 

 :2002פחות ההשלמה של  2002-הוא הערך ב 2001בשנת    iאו ערך בנייה מסוג מסוים ברשות      

𝑆𝑖2001 = 𝑆𝑖2002 − 𝐶𝑖2002 

ומכיוון שבכמה מן הרשויות רישומי המס מוטים או לוקים בחסר )נתונים חסרים, נתונים שאינם מדווחים, 

בראשון נעשה האימות נעשה בשני אופנים: גבייה בחסר, וכו'( היה עלינו לאמת את מאגר הנתונים במ"ר. 

; לאימות השתמשנו 2012-השתמשנו במידע מלאורך זמן שימוש בנתוני ארנונה משנים שונות. כבסיס המאגר 

מקור אימות נוסף אותה שנה שדלינו מן המאגר שלנו.  לשבמידע משנים קודמות והשווינו אותו לנתונים 

מאקרו, הכולל את המידע המפורט  מרכז "מאגר הנתונים בדבר הבנייה התנחלויות" שלששימש אותנו היה 

היה מועיל ביותר בכל הקשור למבני  מאקרו מרכז . מאגר הנתונים של2008-ו 2004הבנייה בשנים  יעבור שיעור

 י הארנונה.סציבור, שכן עבור אלה אין משלמים מיסי ארנונה והם אינם מופיעים ברשומות תשלום מ

 המבניםערך 

במקדם ערך )למ"ר( שהתקבל המספר  תכל שנה הכפלנו אללאחר חישוב הערך במ"ר עבור כל סוג של מבנה, 

נלקח מקדם הערך  ,כל סוגי המבנים האחריםל ,להוציא דירות/ בתי מגוריםשימוש באותו מבנה. השל 

ים מתבססים על עלויות הבנייה של כמאקרו. אותם ער מרכז מאגר הנתונים בנושא הבנייה התנחלות" שלמ"

ברוב אזורי הגדה אין שוק נדל"ן סוג זה של מקדם הערכה משום שבמבנים מסוגים שונים. בחרנו להשתמש 

, למבנים ציבוריים אין בכלל ערך שוק, ויש להעריך אותם בהתאם בנוסף ים שאינם מבני מגורים.פעיל למבנ

 לעלות הבנייה.

מאגר נתונים של כלל המחושב על פי  מבני מגורים השתמשנו במחיר הממוצע למ"רלצורך ההערכה של 

מספר העסקאות  ,יותרשויות מקומ מספר. ב2013-1998העסקאות בתחום הדיור למגורים בגדה בין השנים 

במקרים כאלה השתמשנו במגוון שיטות שעזרו לנו למלא את  –הנמוך לא סיפק ממוצע מהימן לכל השנים 
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השתמשנו במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים על מנת לחשב את השינוי  2014הערכים החסרים. לשנת 

בסיס המידע רים יוצג בפרק הבא והשנתי בכל אחת מן הרשויות המקומיות. תיאור מפורט של ערך מבני מגו

 .Iמבנים למגורים נכלל בנספח הבנושא ערך המלא 

 בנייה למגורים ביוזמה ציבורית

 מבסיס ציבורית ביוזמה התחלות הבנייה של ר"מב ידי שימוש-על נאמדה ציבורית ביוזמה למגורים הבנייה

במספר  חולק הסכוםלאחר מכן, בכדי לאפשר השוואה בין המחוזות,  .מחוז לכל של הלמ"ס הבנייה נתוני

 .נפשלאת התחלות הבנייה  לחשב מנת על מחוזהנפשות ב

 תמיכה ישירה 3.2.2

 מקורות המידע

  ביטחון

הצעת תקציב המידע בדבר ההוצאות הממשלתיות בנושא הביטחון בהתנחלויות שבגדה המערבית, מתבסס על 

את פעילויות האחראים ומנהלים בפועל שפרסם משרד האוצר. התמקדנו במשרדים הרלבנטיים הממשלה 

והמנהל לתיאום פעולות הממשלה בשטחים  הביטחון: משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, היחידה

האזרחי. בנוסף השתמשנו במחקרים שונים העוסקים בנושא שנעשו במהלך השנים על ידי חוקרים ומוסדות 

 נים.שו

 רשויות מקומיותהתמיכה בתקציב 

רשויות תשלומים ותקבולים לרשויות מקומיות בגדה המערבית התבסס על קובץ לניתוח התמיכה הממשלתית 

. הקובץ כולל נתונים בדבר הכנסות ממקורות 2013-המקומיות שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב

אין חלוקה למשרדי  נתוניםב מוניציפאליות במדינה.הת יורשוהשונים בהם גם תקציבי ממשלה, עבור כל 

משרד החינוך ומשרד הרווחה, אך הוא כולל את כל ההכנסות מתמיכות את הממשלה השונים להוציא 

 להשוות את הממוצע הארצי ולחשב את הסכומים הנוספים נויכולולפיכך  הוא כלל ארציממשלתיות. המידע 

 ית. בגדה המערב שהועברו לרשויות המקומיות

 תקציבי פיתוח

החטיבה מתקציבים של כמה משרדי ממשלה ומאתר " קובץהמידע על תקציבי הפיתוח הממשלתיים 

המידע בנושא התקציב נתקבל ממשרד האוצר ומ"פרויקט התקציב הפתוח", שירות מידע רשמי  ."להתיישבות

 מנגיש לציבור את נתוני התקציב של מדינת ישראל. אשר 

  בהשקעות נתונים בנושא תמיכה

בחסות "החוק לעידוד  חברותנעשה שימוש במאגר נתונים הכולל את כל התמריצים שנתנה הממשלה ל

)בעבר משרד  השקעות הון". המידע כולל את כל ההוצאות התקציביות של המרכז להשקעות במשרד הכלכלה

 .2012-1992המסחר והתעשייה( בשנים 
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 נתונים בדבר הטבות מס

ליחידים ולחברות בגדה המערבית נאסף ממקורות ממשלתיים. פרטי הטבות המס  המידע בדבר הטבות מס

והרשימה של היישובים הזכאים התקבלו מכמה משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות: משרד הבינוי והשיכון, 

 רשות המיסים, משרד הכלכלה, משרד האוצר ומנהל הכנסות המדינה.

  תמריצים לדיור

 כוללת את זכאות     הבינויית" שפורסמה באתר הבית של משרד רשימת "יישובי עדיפות לאומ

   המתנחלים למענקים ואת גובה המענקים. הנתון בדבר מספר התחלות הבנייה של יחידות דיור ביוזמה 

 אגר נתוני הבנייה של הלמ"ס.ממ פרטית נלקח

 מתודולוגיה

 ביטחון

שבגדה המערבית, היה עלינו להבדיל את אלה בהתנחלויות  כדי להגיע לאומדן נכון של הוצאות הביטחון

" הפרדהלמשל, העלות הכוללת של "גדר ה מהוצאות אחרות הקשורות בביטחון וממקורות תקציביים משניים.

כוללת הגנה להתנחלויות בגדה המערבית, אבל גם לכל תושבי ישראל המתגוררים ממערב לגדר. כדי להגיע 

למטרה שהצבנו לעצמנו, התמקדנו בזיהוי הסעיפים בתקציב המתייחסים ישירות לביטחון המתנחלים בגדה 

 ו.בצענכללנו בניתוח שאלה המערבית ורק את 

מסווגים, אי לכך העלות השנתית הכוללת שהצגנו היא  יב הביטחוןבתקצ סעיפיםרוב המסיבות ביטחוניות 

מקיף . מידע נוסף על חלוקת התקציב ותחזיות מומחים לנושאי ביטחון נדרשים להכנת אומדן ביותר חלקית

 יותר של עלות שנתית כוללת בנושא הביטחון. 

 תות המקומייותמיכה בתקציב הרשו

כמה  חולקותרשויות מקומיות  ,ות לתמיכה בתקציב. בנוסףבישראל זוכ כמעט כל הרשויות המקומיות

תקציבים ארציים; למשל תקציב משרד החינוך הוא תקציב ארצי אבל חלק ממנו מיועד להוצאות 

מוניציפאליות )הקמת מבנים חדשים בבתי ספר, הסעות תלמידים וכו'(. הואיל והתקציב הממשלתי מתחלק 

שויות בגדה על פני כל הרשויות המקומיות נדרשנו לתת את הדעת אך ורק לתקציבים העודפים הניתנים לר

לרשויות מקומיות אחרות במדינה. כדי לחשב את התקציב הנוסף חישבנו את התמיכה ולא המערבית 

הממשלתית הממוצעת לנפש ברשויות המקומיות בגדה המערבית ואת הממוצע הארצי ואז חיסרנו האחד מן 

 .הכפלנו את ההפרש בהוצאות במספר התושביםבשלב שני . פרשהשני על מנת לקבל את הה

 תקציבי פיתוח

 חטיבההתקציב הממשלתי הזמינה, סיכמנו את כל הסעיפים בתקציבים של ה" הצעתהשתמשנו ב

ספציפיות בגדה  ת)רק סעיפים הדנים "בבנייה חדשה"( המציינים הוצאו והשיכון להתיישבות" ומשרד הבינוי

  המערבית.
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 תמריצי השקעות

בחסות "החוק לעידוד השקעות הון"  חברותהממשלה להתמריצים שנתנה כלל הנתונים של על בסיס מסד 

 לבגדה המערבית. הסכום הכול ובאזורי התעשייה בהתנחלויות הנמצאות חברותחישבנו את הסכום שהוענק ל

 שנתיות בעבר ובהווה. עלויותמייצג סכום  2012-1992לתקופה שבין 

 חברותהטבות מס 

בגדה המערבית.  ממוקמותהיו  2013-שמהם נהנו חברות שב חברותמס בגין נעשה אומדן של סכום ההטבות 

לצורך החישוב השתמשנו בסכום ההטבות הכולל במדינה )אומדן על ידי מנהל הכנסות המדינה( וחילקנו אותו 

 בשיעור מפעלי התעשייה בגדה המערבית. 

 תמריצי דיור

כשים יחידת דיור חדשה הנבנית מרבית משקי הבית בגדה המערבית זכאים למענק פיתוח הקרקע כאשר הם רו

( מן ההתנחלויות בגדה 64. בהתאם  לרשימת "יישובי העדיפות הלאומית" כמעט מחצית )ציבוריתביוזמה 

המערבית זכאיות לקבל את המענקים, כאשר גובה המענק אינו אחיד. כדי להגיע לאומדן מדויק של עלות 

הציבורית למגורים ביישובים ו את התחלות הבנייה חישבנעל פי מאגר נתוני הבנייה של הלמ"ס, המענקים, 

ולאחר מכן הכפלנו את הנתון שקיבלנו בסכום המענק הממוצע שניתן בכל אחת מן  לקבל את המענק, הזכאים

 הרמות. 

 תמיכה עקיפה 3.2.2

 מקורות המידע

הלשכה המרכזית השתמשנו באינדיקטורים כלכליים, רלבנטיים לכלכלה הישראלית ממקורות אחדים, כולל: 

ומרכז המחקר והמידע של הכנסת. הנתונים שנאספו מתייחסים  OECD-לסטטיסטיקה, סטטיסטיקות של ה

סכומים והיקפים במהלך השנים, שיעור סחר החוץ של סחר החוץ,  גיאוגרפיהפיזור ה – לסחר חוץ והשקעות

 "ג. מבתהכולל וההשקעות בתמ"ג, ושיעור הצמיחה 

ות שהוטלו על ישראל ועל מדינות אחרות במהלך השנים נאסף ממחקרים ודיווחים וסנקצי מותמידע על חר

ממשלתיים, לדוגמה מרכז  -אל בתקשורת שעסקו בנושא. המחקר נערך ברובו על ידי מוסדות ממשלתיים ו

בנוסף השתמשנו בכתבי עת אקדמיים ובמקורות המחקר והמידע של הכנסת, משרד האוצר, מכון פטרסון. 

 ונים.תקשורת המ

 מתודולוגיה

, אספנו נתונים על חרמות וסנקציות כלכליות המשק הישראליעל  החרמותכדי לזהות את ההשפעה של 

הפנייה ובאמצעות דרנו באופן כרונולוגי יאת החומר ס .שהטילו מוסדות ציבור וחברות פרטיות בכל רחבי תבל

את ההשלכות שהיו לסנקציות כלכליות שהוטלו  דקנוב לתקופה לאינדיקטורים כלכליים רלבנטייםמקושרת 

 על מדינות שונות במהלך השנים.
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 השטח הבנוי .4

אומדן שווי השטח הבנוי בגדה המערבית מתבסס על מלאי המבנים שנבנו במקום במהלך השנים והשווי 

נציג את , ואחר כך שימושייעוד ה"ר לכל מבנה על פי מהמוערך. בפרק זה נציג תחילה את השווי המוערך ל

 שב.וחממלאי המבנים והערך ה

 

 השטח הבנוי, הערכת שווי 4.1

"ר של בניין בהתאם מעל מנת לחשב את שווי השטח הבנוי בגדה המערבית היה עלינו להקצות ערך כלשהו ל

להערכת השווי השתמשנו בשתי שיטות, האחת למבנים למגורים והאחרת למבנים שאינם לשימוש שנעשה בו. 

 למגורים.

 מגורים 4.1.1

כפי שתיארנו בפרק העוסק במתודולוגיה, הערך שניתן למבנה המיועד למגורים נלקח מבסיס הנתונים של כל 

. בסיס הנתונים אפשר לנו לחשב את 2013-ל 1998עסקאות הנדל"ן למגורים שבוצעו בגדה המערבית בין 

שנה. השיטה הניבה אומדן מפורט רשויות המקומיות ולכל ה 23-מ"ר למגורים בכל אחת מהמחיר הממוצע ל

"ר מל למטה מוצג אומדן ערך המבנה למגורים 1ומדויק הנותן את הדעת לשינויים במרחב ובזמן. בטבלה מס' 

את בסיס הנתונים המלא כולל  Iהרשויות המקומיות. נספח  23זמינות( עבור כל  17לחמש שנים נבחרות )מתוך 

 .המקומיות ת מן הרשויותהמציג את המחיר הממוצע לכל שנה ובכל אח

בכמה מן האזורים המחיר כאשר  –הטבלה מציגה בבירור את ההבדלים במחירים בין אזורי הגדה המערבית 

מן המחיר באזורים אחרים. בהתנחלויות וברשויות מקומיות באזור המערבי  3 פי למ"ר גבוה פי שניים ואפילו

המחירים גבוהים בהרבה  , למשל, אלפי מנשה, אורנית ואלקנה,של הגדה, הקרובים יותר למטרופולין תל אביב

. גם ברשויות המקומיות הגדולות בקרבת ירושלים וגוש עציון נרשמו מחירים גבוהים יותר, האזורים מבשאר

בבקעת  ,איו"שועוד. לעומת זאת המחירים בהתנחלויות במרכז  םלדוגמה אפרת, גבעת זאב, מעלה אדומי

 –עובדה מעניינת מתגלה בשלוש רשויות מקומיות חרדיות לח נמוכים בשיעור ניכר. אזור ים המבהירדן ו

 ,בשתיים מהן נרשמו עליות מחירים משמעותיות ובאחת מהן נשמרה רמת מחירים נמוכה ביותר. בעמנואל

כמעט לא הייתה עלייה במחירי הדיור במהלך השנים ורמת המחירים  ,הנמצאת בלב לבה של הגדה המערבית

מיחה מהירה צעילית נרשמה  ןבביתר עלית ובמודיעי ,למ"ר. בו זמנית₪  3,000-כ ,על מחיר נמוך ביותר שמרה

 בקירוב.  למ"ר₪  10,000-ל₪  6,000-של המחירים מ
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 ₪-ב 2014 מחירי)שנים נבחרות(,  רשות מקומיתביחידות למגורים על פי  למ"רמחיר  – 1 מס' טבלה

 רשות מקומית 1998 2002 2006 2010 2014

 מ.א. שומרון  4,871 4,038 4,957 6,414 8,873

 מ.א. מטה בנימין  3,263 5,828 7,004 8,427 9,925

 מ.א. מגילות ים המלח  4,490 4,493 4,192 5,245 4,106

 מ.א. ערבות הירדן  4,490 4,493 4,192 5,245 4,106

 מ.א. גוש עציון  6,411 4,732 7,672 8,481 9,609

 מ.א. הר חברון  3,399 2,016 2,416 5,087 5,904

 קדומים 3,698 4,433 3,836 4,828 6,692

 אלקנה 6,518 6,521 5,245 9,150 11,274

 אריאל 6,528 6,242 5,696 7,793 10,142

 בית אל 6,492 6,495 5,633 6,565 7,256

 מעלה אפרים 2,043 2,044 2,809 2,692 5,879

 קרית ארבע 3,350 3,352 4,666 6,021 6,426

 מעלה אדומים 8,210 7,887 7,954 11,012 12,707

 קרני שומרון 5,079 4,909 5,285 6,410 7,693

 אפרת 7,424 7,428 7,831 11,079 14,329

 בית אריה 6,619 6,622 7,682 8,617 8,867

 עמנואל 2,591 2,301 1,498 2,566 3,066

 גבעת זאב 9,579 9,585 7,950 11,756 12,580

 אלפי מנשה 7,497 6,945 7,285 10,879 11,251

 אורנית 8,866 8,567 8,002 10,437 11,818

 הר אדר 8,256 8,260 11,404 13,092 15,238

 ביתר עילית 6,711 7,074 6,930 9,719 9,371

 מודיעין עילית 5,324 5,327 7,746 10,060 11,926

 אזוריתמועצה  – .אמ.*          

 מבנים שאינם למגורים 4.1.2

להערכת שווי המבנים שאינם משמשים למגורים השתמשנו ב"מאגר הנתונים בנושא הבנייה בהתנחלויות" של 

מאקרו הכולל אומדן מפורט של עלויות הבנייה. בשל שוק הנדל"ן החלש בגדה המערבית, לרוב המבנים מרכז 

, למבני ציבור אין ערך שוק בהגדרה. לפיכך, על מנת להעריך את שווי בנוסףשאינם למגורים אין ערך שוק. 

היה אינם למגורים, הנהוגה עבור מבנים שמאגר הבנייה בהתנחלויות, במקום להתבסס על שיטת ערך השוק 

בשיטת אומדן המחיר. כדי לקבוע את המחיר לכל אחד מסוגי המבנים, השתמשנו בסקר עלינו להשתמש 

 להלןקבלנים ונערך טלפונית. המחיר עבור כל אחד מסוגי המבנים מוצג  31שנערך בין קבלנים. הסקר כלל 

 .2בטבלה מס' 
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 ₪  -ב 2014י מבנים שאינם למגורים עלות בנייה למ"ר, מחיר – 2 מס' טבלה

 השימוש במבנה עלות הבנייה

 עסק  3,400

 תעשייה  2,260

 מלונות  7,350

 מבני ציבור  3,400

 מבנים חקלאיים  2,260

 מלאי השטח הבנוי 4.2

יכולנו להציג מלאי זה,  מחקרמקומיות בגדה המערבית הכלולות בהרשויות ה 23-מתוך ניתוח השטח הבנוי ב

השנים  40-. על פי החישובים שערכנו ב2014-1998-השטח הבנוי חושב לפרק הזמן ממאגר כספי. שווי במ"ר וב

בגדה המערבית. הערך הכולל של השטח מיליון מ"ר  13.2-האחרונות, ממשלת ישראל ואזרחים פרטיים בנו כ

. בפרק זה נציג את 2014, במחירי ₪מיליארד  108.9-מסתכם ב ,הבנוי בגדה המערבית )לא כולל תשתיות(

 .ייעודי השימוש השוניםהמלאי במ"ר ואת הערך הכספי, על פי 

 מגורים 4.2.1

ואת שוויו.  1998מציג את התפתחות מלאי המבנים למגורים בגדה המערבית החל משנת  הלןל 1תרשים מס' 

-מיליון מ"ר ב 9.38-ל 1998-מיליון מ"ר ב 4.48-, מ100%-גדל מלאי המבנים ב 2014עד מן התרשים עולה ש

חל שינוי במחירי  ה שבה לאפנרשמה עלייה מתונה ביותר בשווי הבנייה למגורים, תקו 2007-. עד ל2014

מהירה במחירי הדיור, חלה עלייה דרמטית העלייה ה עם ,2008-החל מ .הדירות בישראל ואפילו נרשמה ירידה

. היום שווי מלאי הדיור למגורים בגדה המערבית 1998-מאשר ב 3.5הוא פי  והיוםבגדה המערבית בשווי הדיור 

 14.8נמצא בשתי הערים הגדולות מעלה אדומים ומודיעין עילית,  26.9%מתוכו ₪, מיליארד  97.7-מסתכם ב

 .מהבהתא ,₪מיליארד  11.5-ו₪ מיליארד 
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 מלאי דירות למגורים בגדה המערבית – 1 מס' תרשים

 

 למגוריםמבנים שאינם  4.2.2

שלא למגורים נראה שהיקף המלאי ושוויו מתפתחים יחד, שכן השווי הוא תלוי עלות המבנים  אגרבניתוח מ

, מוצג הגידול להלן 3-ו 2ולא תלוי שוק )אנחנו משערים שהעלות לא השתנתה במהלך השנים(. בתרשימים 

המבנים שלא למגורים, בהשוואה לגידול המהיר בדיור למגורים, נרשם גידול איטי יותר במלאי השנתי במלאי 

 20.1% ,מלונותבעסקים וב 30.8% :נרשם גידול כולל במלאי המבנים 1998הנכסים למסחר ולתעשייה. מאז 

 1.2ם מה₪, מיליארד  5-מבנים חקלאיים. הערך הכולל של המבנים מסתכם בב 6.1%מבני תעשייה ורק ב

מבנים חקלאיים. ושוב, ב₪ מיליארד  1.2-ובתעשייה ₪ מיליארד  2.6בתחום העסקים והמלונות,  מיליארד

לעסקים, ממלאי המבנים  21.2%החלק הארי של מלאי המבנים נמצא בעיר הגדולה ביותר בגדה המערבית עם 

שומרון עם  אזוריתצה המלאי המבנים לתעשייה. יישובים משמעותיים אחרים כוללים את המועמ 19.9%-ו

 12.5%-, ביתר עילית ומודיעין עילית עם כןמטה בנימי האזוריתמועצה הממלאי המבנים לתעשייה,  35.8%

 ממלאי המבנים לחקלאות. 50.2%ערבות הירדן עם  אזוריתהמועצה הממלאי המבנים לעסקים ו
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 מלאי מבנים לתעשייה ומבני ציבור בגדה המערבית – 2 מס' תרשים

 

 מלאי מבנים לעסקים ולחקלאות בגדה המערבית – 3 מס' תרשים

 

מלאי הבנייה הציבורית היה מתואם עם ההוצאות הממשלתיות בתקציב הרשויות המוניציפאליות בגדה 

הרשויות המקומיות )בתי ספר, מרכזים קהילתיים, ספריות המערבית, שכן מרבית מבני הציבור נבנו על ידי 

בדומה למבנים במגזר העסקי, את שווי הבנייה הציבורית מחשבים בעזרת מקדם עלות בנייה  בתי כנסת וכו'(.
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עולה שמבני הציבור מהווים את הנתח הגדול ביותר של המבנים לעיל  2מתרשים מס'  )נקבע לפרק זמן נקוב(.

( העלייה 2014-1998. במגזר זה נרשמה בתקופת הניתוח )2014-ב 49.7%, עם בגדה המערביתשלא למגורים 

 6.13-ל₪ מיליארד  4.64-מיליון מ"ר או לחלופין מ 1.8-מיליון מ"ר ל 1.37-, מ31.9%של  בשיעור החדה ביותר

 ₪. מיליארד 

 מלאי כולל ושווי 4.2.3

חישבנו את הסכום הכולל לכל אחד מסוגי המבנים  ,יםלאחר חישוב היקף מלאי ושווי לכל אחד מסוגי המבנ

מציגה  4, וטבלה במ"ר עבור כל אחד מסוגי המבניםמציגה את מלאי הבנייה  3ולכל אחד מן היישובים. טבלה 

את שווי מלאי המבנים על פי סוגי השימוש. במהלך ארבעים השנים האחרונות, ממשלת ישראל, הרשויות 

של בנייה אזרחית בגדה המערבית. מלאי בנייה  מיליון מ"ר בקירוב 13.2ו המקומיות ויזמים פרטיים בנ

למבני מגורים והשאר למבנים שלא ₪ מיליארד  97.7מהם  .בקירוב₪ מיליארד  108.9-שאפשר לאמוד ב

שנצבר  שם המלאי, לגדר ההפרדה ממערב הגדולים התיישבות בגושי ממוקם הבנייה מלאי מרבית למגורים.

 .לגדר ממזרח ₪ מיליארד 23.5-ל בהשוואה, ₪מיליארד  84.5-של כעומד על שווי 

 1998-2014בגדה המערבית במ"ר,  מבניםמלאי  – 3 מס' טבלה

 שנה

סה"כ  מלאי מבנים, אלפי מ"ר
ממזרח 

 לגדר

סה"כ 
ממערב 

 לגדר

סה"כ גדה 
 מגורים מערבית

עסקים 
 והארחה

תעשייה 
 וחקלאות

 מבני ציבור

1998 4,486.8 256.1 1,487.2 1,367.2 2,746.0 4,851.3 7,597.3 

1999 5,009.5 259.8 1,508.8 1,400.5 2,905.0 5,273.8 8,178.7 

2000 5,487.1 273.5 1,512.5 1,427.1 3,071.8 5,628.4 8,700.2 

2001 5,944.7 274.7 1,524.7 1,455.2 3,215.3 5,984.0 9,199.3 

2002 6,243.5 276.1 1,528.3 1,485.1 3,285.9 6,247.2 9,533.1 

2003 6,538.2 283.5 1,535.3 1,506.3 3,358.9 6,504.4 9,863.3 

2004 6,786.5 287.5 1,550.4 1,523.5 3,424.7 6,723.2 10,147.9 

2005 6,991.4 294.0 1,559.9 1,551.6 3,465.5 6,931.5 10,397.0 

2006 7,275.5 295.8 1,575.2 1,582.5 3,495.0 7,233.9 10,728.9 

2007 7,529.3 303.4 1,583.6 1,611.6 3,521.2 7,506.7 11,027.9 

2008 7,767.1 305.8 1,591.9 1,629.6 3,555.0 7,739.3 11,294.4 

2009 8,087.1 318.0 1,604.3 1,651.0 3,601.5 8,058.9 11,660.4 

2010 8,380.3 322.9 1,605.9 1,676.2 3,643.0 8,342.3 11,985.3 

2011 8,655.5 325.1 1,615.4 1,701.5 3,699.8 8,597.6 12,297.4 

2012 8,906.4 329.8 1,643.6 1,751.1 3,779.4 8,851.5 12,630.9 

2013 9,178.8 332.3 1,705.3 1,781.0 3,882.9 9,114.5 12,997.4 

2014 9,385.6 335.2 1,713.5 1,803.8 3,948.6 9,289.5 13,238.1 
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 2014 מחירי, 2014-1998 ₪ במיליוני המערבית בגדה המבנים מלאי ערך – 4 מס' טבלה

 שנה

2014 מחירי ₪ מיליוני, המבנים מלאי ערך סה"כ  
ממזרח 

 לגדר

סה"כ 
ממערב 

 לגדר

סה"כ גדה 
 מגורים מערבית

עסקים 
 והארחה

תעשייה 
 מבני ציבור וחקלאות

1998 27,377.3 884.5 3,361.1 4,648.5 9,185.6 27,085.7 36,271.4 

1999 31,707.4 897.6 3,410.0 4,761.8 10,273.5 30,503.3 40,776.8 

2000 34,912.5 944.1 3,418.2 4,852.2 11,080.5 33,046.6 44,127.0 

2001 36,291.0 948.3 3,445.8 4,947.7 12,040.5 33,592.3 45,632.8 

2002 38,424.2 954.8 3,453.9 5,049.4 12,857.4 35,024.9 47,882.3 

2003 39,691.5 979.8 3,469.8 5,121.4 13,647.1 35,615.5 49,262.5 

2004 43,080.9 999.4 3,504.0 5,179.7 14,690.2 38,073.8 52,764.0 

2005 45,093.9 1,021.6 3,525.4 5,275.4 15,415.9 39,500.4 54,916.4 

2006 49,025.2 1,027.6 3,559.9 5,380.4 15,536.9 43,456.3 58,993.2 

2007 50,848.4 1,053.7 3,578.9 5,479.4 15,456.1 45,504.3 60,960.4 

2008 56,213.1 1,061.6 3,597.8 5,540.7 16,230.0 50,183.2 66,413.2 

2009 64,493.2 1,103.3 3,625.7 5,613.3 17,354.5 57,481.0 74,835.5 

2010 75,518.3 1,121.5 3,629.3 5,699.1 18,997.9 66,970.3 85,968.2 

2011 79,364.1 1,128.9 3,650.8 5,785.1 19,825.4 70,103.5 89,928.9 

2012 87,558.2 1,145.0 3,714.6 5,953.8 21,323.6 77,048.0 98,371.6 

2013 90,080.8 1,153.6 3,854.1 6,055.4 21,995.9 79,147.9 101,143.8 

2014 97,704.1 1,163.4 3,872.5 6,132.8 23,469.8 85,403.0 108,872.8 

 

 ציבורית ביוזמה בנייה 4.3

, בארץ אחרים לאזורים בהשוואה המערבית בגדה הדיור בשוק הממשלתית המעורבות את להעריך מנת על

 שמשרד פרויקטים הינן ציבורית ביוזמה בנייה התחלות .ציבורית ביוזמה למגורים הבנייה התחלות בחנו את

 התחלות כמות את באמצעות ניתוח נתוני משרד הבינוי והשיכון, אמדנו .והוציא לפועל יזם ושיכון הבינוי

 לאורך ציבורית ביוזמה הבנייה להלן, 4ובתרשים  5בטבלה  לראות שניתן במדינה. כפי מחוז בכל לנפש הבנייה

 הבנייה התחלות כמותהמדינה.  חלקי שאר לעומת ש"ביו משמעותית גבוהה הייתה האחרונות השנים 20

לפתח את  ניסיון על שמעיד מה, המדינה אזורי בשאר מאשר יותר גדולה המערבית בגדה לנפש ציבורית ביוזמה

ה בגד ממשלתית בנייה הקפאת כאשר ,2012-2010 במהלך רק .נוספת אוכלוסייה לשם האזור ולמשוך

 בשאר אזורי מאשר יותר נמוכה והייתה ירדה הציבורית ביוזמה הבנייה כמות בתוקף, המערבית הייתה

 יישובים באזורי לעומת בעיקר המדינה. הכמות הגבוהה של הבנייה ביוזמה ציבורית בגדה המערבית בולטת

 .שהם "יישובי עדיפות לאומית" המדינה הצהירה לגביהם והגליל הנגב
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 לנפש מטר, מחוזות לפי 2014-1995 הציבורית ביוזמה למגורים בנייה התחלות – 5 מס' טבלה

 יהודה ושומרון הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים כלל המדינה שנה

1995 0.54 0.30 0.30 0.17 1.26 0.01 0.87 1.67 

1996 0.38 0.66 0.37 0.19 0.25 0.04 0.92 0.89 

1997 0.29 0.32 0.34 0.07 0.30 0.00 0.72 0.84 

1998 0.19 0.06 0.16 0.05 0.19 0.01 0.40 1.53 

1999 0.18 0.12 0.16 0.09 0.12 0.05 0.36 1.22 

2000 0.27 0.28 0.22 0.09 0.31 0.01 0.44 1.83 

2001 0.14 0.02 0.19 0.02 0.17 0.00 0.33 0.49 

2002 0.15 0.13 0.13 0.05 0.17 0.02 0.29 0.56 

2003 0.13 0.09 0.15 0.05 0.17 0.00 0.19 0.64 

2004 0.11 0.01 0.16 0.03 0.16 0.01 0.12 0.54 

2005 0.11 0.16 0.10 0.02 0.12 0.00 0.19 0.45 

2006 0.09 0.14 0.12 0.00 0.12 0.00 0.12 0.26 

2007 0.08 0.11 0.12 0.02 0.08 0.00 0.11 0.30 

2008 0.08 0.05 0.08 0.01 0.11 0.00 0.10 0.36 

2009 0.07 0.04 0.12 0.03 0.08 0.00 0.09 0.28 

2010 0.09 0.04 0.11 0.06 0.15 0.00 0.13 0.05 

2011 0.12 0.09 0.09 0.05 0.15 0.00 0.35 0.04 

2012 0.11 0.17 0.16 0.06 0.11 0.00 0.17 0.05 

2013 0.16 0.10 0.18 0.11 0.21 0.00 0.24 0.40 

2014 0.11 0.15 0.11 0.14 0.15 0.00 0.10 0.12 

1995-2014ממוצע   0.17 0.15 0.17 0.06 0.22 0.01 0.31 0.63 

 

 למדי גדולה מכמות המערבית נהנו בגדה , ההתנחלויות90-שנות ה של השנייה במחצית ובעיקר השנים במהלך

 1.83 עם 2000 בשנת הייתה לנפש בנייה להתחלות ביותר הכמות הגבוהה .ציבורית ביוזמה למגורים בנייה של

, לנפש בהתאמה מ"ר 0.12-ו 0.4  ש"ביו לנפש הציבורית הבנייה יוזמת הייתה 2014-ו 2013 בשנים .לנפש ר"מ

 בשנים לנפש הממוצעת כמות התחלות הבנייה .דרום במחוז 0.10-ו 0.24-ו צפון במחוז 0.11-ו 0.18 לעומת זאת

 .בדרום 0.31-ו בצפון 0.14, הארץ בכל 0.17-ל בהשוואה, המערבית ר לנפש בגדה"מ 0.63 היה 2014-1995
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 לנפש מ"ר, מחוזות לפי 2014-1995 הציבורית ביוזמה למגורים בנייה התחלות – 4 מס' תרשים
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 תמיכה ממשלתית ומענקים .5

 מיכה ציבוריתת 5.1

 ביטחון 5.1.1

הנתונים המוצגים להלן כוללים אך ורק את . מסווגמטעמי ביטחון, החלק הארי של תקציב משרד הביטחון 

אומדן הכולל התמקדנו בתקציבים טובת הלהסעיפים הרלבנטיים הלא מסווגים בתקציב משרד הביטחון. 

 שהם בעלי זיקה ישירה ומשמעותית לנוכחות ההתנחלויות בגדה המערבית.

דוחות ההוצאות של ארבעה ב משתקףחנו שהגידול בנטל הכלכלי כתוצאה מפעילות ביטחונית כוללת הנ

מציגה את הפער בין התקציב המתוכנן  למטה 6 מס' פעילות הביטחונית. טבלהלממשרדי הממשלה האחראים 

 קףתהמשהיא מראה את הגידול בנטל הכלכלי של מדינת ישראל  –הביטחון הלאומי  עלובין ההוצאות בפועל 

 בפועלהוצאות להסתכם הפער בין התקציב המתכונן  2014-גידול שווה בהוצאות הביטחון בגדה המערבית. בב

 ₪. מיליארד  19.8 -ב

 ₪. -ב 2014במחירי  תקציב שנתי של ארבעת משרדי הממשלה המופקדים על הביטחון – 6 מס' טבלה

 גידול  % )₪( בפועלהוצאות  )₪( 2014תקציב מתוכנן  הגופים המופקדים

 35.1% 68,679,841,000 50,852,073,000 (15רד הביטחון )שמ
 10.0% 14,518,771,000 13,202,508,000 (7משרד לביטחון פנים )ה

 110.6% 212,364,000 100,843,000 (17מתאם הפעולות בשטחים )

 163.6% 833,331,000 316,081,000 (16) המנהל האזרחי 
 130.7% 84,244,307,000 64,471,505,000 סה"כ

 

באומדן הכולל של עלויות הביטחון להתנחלויות בגדה המערבית נלקחו בחשבון רק הסעיפים בתקציב שהם 

. 2014מציגה את הנתונים לשנת התקציב  לןלה 7טבלה בזיקה ישירה לקיום ההתנחלויות בגדה המערבית. 

 . 255.1% של בשיעורבהוצאות בפריטים המופיעים בטבלה נרשם גידול 
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 ₪-, ב2014לשנת  הלא מסווגתקציב הביטחון פריטים בזיקה ישירה להתנחלויות בגדה המערבית מתוך  – 7 מס' טבלה

 בפועל הוצאות 2014תקציב מתוכנן  סעיף

 212,364,000 100,843,000 (17) מתאם הפעולות בשטחים 

 145,640,000 41,055,000 (17.13) הפעולות בשטחים: המנהל האזרחי מתאם

 52,711,000 46,252,000  (17.32) הפעולות בשטחים: מנהל התיאום מתאם

 60,692,000 - (17.31.09) זוריאהפעולות בשטחים: פיתוח  מתאם

 41,416,000 22,074,000 (17.31.01) הפעולות בשטחים: מפקדות הצבא מתאם
הפעולות בשטחים: עובדים  מתאם

 (17.31.03)אזרחיים
1,553,000 13,331,000 

 הפעולות בשטחים: שמורות טבע וגנים לאומיים מתאם

(17.31.07) 
- 749,000 

 הפעולות בשטחים: תפישות והפקדות מתאם

(17.31.04) 
- 7,156,000 

 :הפעולות בשטחים :יחידת הפיקוח והבקרה מתאם

(17.31.08) 
17,428,000 18,505,000 

אבטחת התעבורה  : המנהל האזרחיהוצאות   (16.16)
 בגדה המערבית

2,913,000 39,621,000 

 15,600,000 15,600,000 *רכזי ביטחון )רבש"צים(
 267,585,000 119,356,000 סה"כ

 130מספר היישובים בגדה המערבית ) כפולמחקר "מולד"(, ₪,  120,000) רבש"צהערכת עלות שנתית של על האומדן מתבסס *

 יישובים(.

הנחנו שבהשוואה לאזורים אחרים בארץ שבהם נדרשת רק הגנה היקפית בגבולות המדינה, נוכחות 

ההתנחלויות בגדה המערבית מחייבת הוצאות בטחון גבוהות יותר לנפש. המציאות בגדה המערבית שבה 

  ומכאן חוןכוחות ביטיותר ישובים ישראליים ופלשתיניים סמוכים זה לזה ונוצרים אזורים מעורבים, מחייבת 

אם ההנחה נכונה, אזי בהשוואה לשאר אזורי הארץ, עלות הביטחון להתנחלויות בגדה  גם יותר כסף.

ומכאן שאומדן העלויות שהצגנו נמוך בהרבה מעלויות הביטחון בפועל. כך או ₪. המערבית גבוהה במיליארדי 

הביטחון, או הערכה מדויקת של עלויות כך, כמו שנזכר לעיל, הואיל ולא היו בידינו נתונים מלאים על תקציב 

הביטחון, לא יכולנו להציג אומדן מקיף של סך כל עלויות הביטחון להתנחלויות שבגדה המערבית. הסעיפים 

הנדרשות לאבטחת ההתנחלויות בגדה המערבית.  שלעיל משקפים את התוספות המינימליות לעלויות הביטחון

  בשנה.  ₪מיליוני  267.6-דה המערבית, נתון לא מסווג, מסתכמות בעלויות הביטחון הישירות להתנחלויות בג

 תקציבי הרשויות המקומיות 5.1.2

חלק ניכר מן התקציבים הלאומיים המוקצים לגדה המערבית מתועלים באמצעות תקציבים מוניציפאליים. 

ממשלת ישראל תומכת כמעט בכל התקציבים המוניציפאליים במדינה, וכמה מן התקציבים הלאומיים 

מועברים באמצעות הרשויות המקומיות. התקציב הלאומי הגדול ביותר המועבר באמצעות הרשויות 

המקומיות הוא תקציב החינוך. משרד החינוך מעביר באופן קבוע תקציבים לרשויות מקומיות המיועדים 

תחזוקה של בתי ספר, הוצאות תחבורה, הוצאות ביטחון וכיוצא ולמשל בנייה כמו לתשלום פעולות שונות, 

א דרך כיצד לחשב את הואיל והתקצוב הלאומי חל על כל הרשויות המקומיות במדינה, היה עלינו למצו באלה.
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התקציב הנוסף המוקצה לרשויות המקומיות בגדה המערבית ושלא ניתן לרשויות המקומיות בשאר אזורי 

 המדינה. 

בעזרת מקור זה ; 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את תקציבי הרשויות המקומיות לשנת 

ת. חישבנו גם את הסכום עבור המדינה חישבנו את התמיכה הממשלתית לנפש בכל אחת מן הרשויות המקומיו

, הלןל 8טבלה  כולה. כך יכולנו לחשוף את התקציבים הנוספים המוקצים לרשויות המקומיות בגדה המערבית.

מציגה את התמיכה הממוצעת לנפש ברשויות המקומיות בגדה המערבית ובשאר אזורי המדינה ואת ההפרשים 

₪  1,480הממוצעת לנפש בגדה המערבית עומדת על  הנוספתהתמיכה  .)תמיכה נוספת לגדה המערבית( ביניהם

תמיכה סכום הכולל של הה, כאשר מכפילים סכום זה במספר התושבים מקבלים את לשנה (2014מחירי )

 לשנה.  ₪מיליון  526.6נוספת העומד על 

 ₪-ב 2014 מחירי, 2013תמיכה ממשלתית לרשויות מקומיות בתקציב  – 8 מס' טבלה

 רשות מקומית
סה"כ סיוע 

 ממשלתי לנפש

הסיוע  % מתוך זה:
הממשלתי 

מתוך סך כל 
הכנסות 
 הרשות

סיוע ממשלתי 
בתחום החינוך 

 לנפש

מענקים 
 מיוחדים לנפש

 45.8% 454 1,648 3,762 ממוצע גדה מערבית

 54.1% 910 2,731 5,960 ממוצע מזרח לגדר

 42.2% 318 1,327 3,111 ממוצע ממערב לגדר

ממוצע לאומי )ללא גדה 
 מערבית(

2,282 1,266 90 28.5% 

ממוצע הוצאה נוספת גדה 
 מערבית

1,480 382 364 
  
  
  

ממוצע הוצאה נוספת ממזרח 
 לגדר

3,678 1,465 820 

 129,408,295 135,901,898 526,652,682 סה"כ הוצאה נוספת
  

התמיכה , קיצונית עוד יותר עולה תמונה, לגדר ההפרדה בוחנים רק את הרשויות המקומיות ממזרח כאשר

מן לגדר.  לרשויות ממערב₪  829-לכ בהשוואה, ₪ 3,678-ל מגיעה אלה מקומיות לרשויות הנוספת הממשלתית

הראוי לציין שהתמיכה לנפש בהתנחלויות בעלות אופי חרדי נמוכה מן התמיכה לתושבי כמה מן ההתנחלויות 

לנפש( ומעלה אפרים ₪  12,448החילוניות, או אלה המשתייכות לציונות הדתית, כמו למשל ערבות הירדן )

 (. IIלנפש( )ראו נספח ₪  12,310)

 מזה ניכרת במידה גבוה ש"ביו המקומיות לרשויות הממשלתי שהסיוע לראות ניתן להלן, 9 בנוסף, מטבלה

 ובגליל בנגב הפריפריה לרשויות המצב את משווים כאשר גם במדינה, המקומיות הרשויות לשאר הניתן

 כסף יותר משקיעה שהמדינה מתגלה שמוגדרים כאזורי עדיפות לאומית, (נגב-כ מוגדר שאינו דרום ובמחוז)

, ממשלתיים מתקציבים מגיעה אשר רשות מקומית של ההכנסה אחוז את משווים כאשר .ש"ביו ברשויות

 .ברשויות בגדה המערבית %45.8- ל בהשוואה(, המערבית הגדה כולל לא) %28.5 רק הוא הארצי הממוצע

. בצפון ₪ 3,029-ו בנגב ₪ 3,203 לעומת זאת, לנפש ₪ 3,762 היא ש"ביו הרשויות בתקציבי המדינה השתתפות
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, בשנה ₪ מיליון 160 של בסך ש"ביו לרשויות המדינה שמעניקה מיוחדים ממענקים מגיע המוגדל הסיוע עיקר

 (.ובגליל בנגב ₪ 83-ו 122 לעומת) לנפש ₪ 454 או

 2014 מחירי, מחוזות לפי המקומיות הרשויות לתקציבי 2013-ב ממשלתי סיוע – 9 מס' טבלה

 מחוז
סיוע סה"כ 

 ממשלתי לנפש

הסיוע  % מתוך זה:
הממשלתי 

מתוך סך כל 
הכנסות 
 הרשות

סיוע ממשלתי 
בתחום החינוך 

 לנפש

מענקים 
 מיוחדים לנפש

 45.8% 454 1,648 3,762 אזור יהודה והשומרון

 34.9% 122 1,776 3,203 נגב

 40.3% 83 1,489 3,029 גליל

)ללא הנגב( הדרום  2,333 1,439 47 30.4% 

 27.3% 16 898 1,846 ירושלים

 19.2% 10 1,096 1,766 תל אביב

 31.3% 448 1,211 2,590 חיפה

 24.1% 19 1,264 1,932 המרכז

 28.5% 90 1,266 2,282 כל הארץ

 

 פיתוח 5.1.3

)באמצעות  "עקיפים" חלקם, אופנים שוניםבמתבצעת בפיתוח היישובים בפריפריה  התמיכה הממשלתית

ים "ישירים". שני ערוצים לתמיכה הישירה הם: רתקציבים עיקריים מבלי לנקוב ציון גיאוגרפי(, ואח

 .והשיכון ה להתיישבות" וסעיפים אחדים בתקציב משרד הבינויחטיב"ה

 להתיישבות חטיבהה

על  ממומן במלואוו העולמית ההסתדרות הציוניתהיא ארגון לא רשמי הפועל במסגרת  'ה להתיישבותהחטיב'

לחזק את הפריפריה בישראל באמצעות הקמת יישובים כפריים החטיבה ידי משרד ראש הממשלה. מטרת 

היישובים  112ה מרחבים: צפון, מרכז ודרום. כל שפועלת בשלוהחטיבה ותמיכה בהם בכל תחומי החיים. 

הוא חיזוק ההתיישבות  באזור המרכז הם התנחלויות בגדה המערבית. ייעודו הרשמי של מרחב המרכז

 היהודית בגדה המערבית.

 

 

 

 



27 
 

 ₪-ב 2014 במחירי להתיישבותהחטיבה תקציב  –10 מס' טבלה

 גידול   %  )₪(הוצאות בפועל   )₪( 2014הצעת תקציב  גוף
 להתיישבותהחטיבה 

(04.61) 58,203,000 497,004,000 853.9% 

להתיישבות: החטיבה 
 (04.61.01) צפוןמרחב 

8,099,000 69,610,000 859.5% 

להתיישבות: החטיבה 
 (04.61.01) מרחב דרום

8,099,000 72,069,000 889.9% 

להתיישבות: החטיבה 
 (04.61.02) מרחב מרכז

6,799,000 148,629,000 2186.0% 

להתיישבות: החטיבה 
 הר חברון–מרחב מרכז 

(04.61.03) 
1,298,000 19,300,000 1486.9% 

 2074.0% 167,929,000 8,097,000 מרחב מרכז –סה"כ 
 

( לא חל עליו "חוק חופש המידע" )המחייב את כל משרדי הממשלה NGOהואיל ומדובר בארגון לא ממשלתי )

 החטיבהברובו מסווג. ואולם מאחר ש החטיבהלהציג את פעילות המשרד וההוצאות(, והמידע על פעילות 

 .לעיל 10ממומנת על ידי הממשלה חלקים מן התקציב מפורסמים ואפשר לנתח אותם, כמוצג בטבלה 

 853.9%ההוצאות בפועל היו  –להתיישבות החטיבה עולה שחל גידול משמעותי בתקציבים של  10מטבלה 

מכלל ההוצאות  28.5%לעומת  ,נרשמו לזכות מרחב מרכזהחטיבה מכלל הוצאות  33.8%מהתקציב המתוכנן. 

 . יחד שנזקפו למרחב צפון ודרום

 והשיכון משרד הבינוי

המיועדים לגדה המערבית. כל  והשיכון , אנו מציגים את הסעיפים בתקציב משרד הבינויהלןל 11בטבלה 

תחת הכותרת "בנייה חדשה". הטבלה משקפת גידול משמעותי בהוצאות בפועל על בנייה מופיעים הסעיפים 

 . 1427.7%-ב 2014-בגדה המערבית. הפער בין התקציב המתוכנן והתקציב בפועל הסתכם ב

 ₪-ב 2014 במחירי הבינוימשרד תקציב  –11 מס' טבלה

 גידול   % הוצאות בפועל 2014הצעת תקציב  גוף

 360.4% 4,797,777,000 1,331,130,000 (70)  תקציב השיכון

השיכון: בנייה תקציב 
 (70.02) חדשה

310,558,000 2,702,782,000 870.3% 

תקציב השיכון: מעלה 
 (70.02.08) אדומים

4,000,000 83,661,000 2091.5% 

תקציב השיכון: הקמת 
אדם וגבע  –ההתנחלויות 

 (70.02.02.05) *בנימין
2,000,000 - - 

סכום כולל מעלה 
 1427.7% 85,661,000 6,000,000 אדומים וגבע בנימין

 מידע על ההוצאות בפועלאין *
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החטיבה , הסתכמה התמיכה הממשלתית הישירה להתנחלויות בגדה המערבית באמצעות 2014בשנת הכספים 

 ₪.מיליון  253.6-ב ומשרד הבינוי והשיכוןלהתיישבות 

 תמיכה פרטית 5.2

 משקי בית 5.2.1

 תמיכה בדיור

אזורים שהממשלה  –עדיפות לאומית" כוללת יישובים הנמצאים ב"אזורי עדיפות לאומית" "יישובי רשימת 

האזורים  .(2012מפברואר  4192החליטה לקדם ולעודד הגירה חיובית אליהם )החלטת ממשלה מס' 

חברתי, ערך הקרקע והיקף -, מצב כלכליכגוןוהיישובים הנכללים ברשימה נבחרו על פי קריטריונים מסוימים 

שי הקרקעות ביישובים המועדפים מתבצעות על ידי מתן וכההטבות לרהצלחות בשיווק הקרקעות. ה

" מסווגים על פי ישובים עירוניים, יישובי עדיפות לאומיתחלק מעלויות פיתוח הקרקע. " לעסובסידיות 

 .להלן 12כמוצג בטבלה  ב-ו 2, א1א ת עדיפות:ורמעל פי ישובים כפריים ו

 של "יישובי עדיפות לאומית" פיתוחהפריסת סובסידיות  –12 מס' טבלה

 סכום ממוצע גובה הסובסידיה רמת עדיפות סוג היישוב

 עירוני
 107,000 - 64,000 1א

85,500 
 )רק לבנייה צפופה(  50% 2א

 כפרי

 120,000 150,000 - 90,000 1א
 85,000 107,000 - 64,000 2א
 34,200 42,800 - 25,600 ב

 

 להלן. 13 הלהתנחלויות שבגדה המערבית, כמפורט בטב 64מופיעות  הבינויברשימת העדיפות של משרד 

 יישובים הכלולים ברשימת "יישובי עדיפות לאומית" – 13 מס' טבלה

 סה"כ ישובים רמת עדיפות

 1א

 מעלה אפרים, קרני שומרון, בית אל אפרת, עמנואל, אריאל, קרית ארבע, :עירוני
מגדלים, תלם, אדורה, פני חבר, שבי שומרון, ארגמן, חמדת, חמרה, ייט"ב,  כפרי:

 יפית, משכיות, נעמה, פצאל, רותם, רועי, תומר
23 

 2א

 ביתר עילית, קדומים עירוני:
אבני חפץ, איתמר, אלון מורא, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, נופים, עלי  :כפרי

ה, בקעות, זהב, פדואל, כרמי צור, עינב, מגדל עוז, חגי, כרמך, מעון, עתניאל, שמע
 גלגל, משואה, מקורה

24 

 ב
נטפים, רבבה, בת עין, מעלה עמוס, טנא,  : ברכה, יקיר, מעלה שומרון, קריתכפרי

 17 סוסיא, קידר, תקוע, נוקדים, גיתית, מחולה, נירן, נתיב הגדוד, שדמות מחולה.
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₪ מיליון  22.9-מן הנתונים בדבר התחלות הבנייה, עולה שסובסידיות הבנייה בגדה המערבית מסתכמות ב

ובכמה מן הישובים התושבים מקבלים  ;זכאים להטבות במשכנתאות גם בשנה. רוכשי בתים באותם ישובים

עזרה בתשלומי השכירות. לא התייחסנו לסעיפים אלה שכן השימוש במשכנתאות ממשלתיות נדיר )בגלל שערי 

 ריבית נמוכים( ובהעדר נתונים מתאימים קשה להעריך את העזרה בשכר הדירה. 

 מס הכנסה

את הטבות המס לתושבי יישובים נבחרים.  מונה – ביישוביםהטבות מס  –בפקודת מס הכנסה  11סעיף 

)על פי  אליותפריפרייכות לגבול ורמת אקונומי, סמ-על פי מספר קריטריונים: מצב סוציו נבחרוהיישובים 

 עם זאת,נכון להיום הרשימה אינה כוללת התנחלויות בגדה המערבית.  אינדקס היישובים של הלמ"ס(.

(, שהובילה 1340אישרה הממשלה שיטה חדשה להערכת הקריטריונים )החלטת ממשלה  2014בפברואר 

 9-התנחלויות בבקעת הירדן, הישוב העירוני קרית ארבע ו 25התנחלויות בגדה המערבית ) 35להכללת 

. בעקבות פירוק הממשלה, נדחה יישום 2015. ההחלטה אמורה הייתה לחול בתקציב (התנחלויות בהר חברון

 .ההחלטה

 עסקים 5.2.2

השקעה  ה בדמות( זוכים לתמיכבמדינה ההתנחלויות והעסקים בהתנחלויות )בדומה ליישובים אחרים

 עדיפות לאומית" ו"החוק לעידוד השקעות הון".בות ל"יישובי הטבות: הט של ממשלתית בחסות שתי תכניות

   תמיכה בהשקעות ותמריצים

השתמשה הממשלה לעידוד הפעילות הכלכלית והפיתוח  אחד המכשירים העיקריים שבו 60-החל משנות ה

בישראל היה ה"חוק לעידוד השקעות הון". חוק שכלל סדרת אמצעים לעידוד השקעות על ידי תושבים 

תקציב המדינה, היו לע בכל הנוגלכל הפחות  -תושבי חוץ. אחד האמצעים, ואולי העיקרי שבהם ומיים ומק

אחרות, חברות היו זכאיות למענקים בשיעור חלק מן ההשקעה  תמריצי השקעות. בהתאם לחוק ותקנות

על מנת  .נקבעו בהתאם למקום ההשקעה ,המתכוננת בישראל. גובה המענק, ובשנים האחרונות הזכאות עצמה

, הממשלה החליטה שהזכאות תוקנה להשקעות באזורים מסוימים ולא באזורים לעודד השקעות בפריפריה

התנחלויות בגדה המערבית הוכרו כישובים המקנים זכאות ונחשבו לאזורים אחרים. במהלך השנים רוב ה

 בעדיפות לאומית.
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 ₪-ב 2014 במחירי, 1992-2012תמריצי השקעות  – 14 מס' טבלה

תמריצים 
 לשנה

 שנה תמריצים לשנה שנה

32,909,936 2003 179,030,654 1992 

22,983,342 2004 35,754,385 1993 

11,345,346 2005 178,946,587 1994 

0 2006 26,703,252 1995 

6,632,410 2007 80,526,735 1996 

9,805,326 2008 105,058,069 1997 

12,818,023 2009 102,859,317 1998 

21,049,783 2010 70,357,852 1999 

5,339,034 2011 10,388,035 2000 

6,684,279 2012 6,229,364 2001 

 2002 6,424,993 סה"כ 931,846,720
 

 

לעיל מציגה את המענקים שקיבלו חברות שהשקיעו בגדה המערבית. מן הטבלה עולה שהסכומים  14טבלה 

קפים כיוון או מגמה לאורך השנים, שכן הכסף מוענק רק אם מתקיימת משתנים משנה לשנה ואינן מש

₪ מיליון  178-נרשם שיעור התמריצים הגבוה ביותר, למעלה מ 1994-וב 1992-השקעה הלכה למעשה. ב

בשנים האחרונות חל קיצוץ דרמטי בתקציב ליישום ₪. מיליון  100-עמד הסכום על קצת יותר מ 1998-1997וב

החוק ובהתאם גם בתמריצים. בתקופה שנבדקה חברות שהשקיעו בגדה המערבית קיבלו תמריצי השקעות 

על סמך ההוצאה הממשלתית השנתית הממוצעת אפשר להעריך את העלות ₪. מיליון  931.8 בסכום העולה על

 בקירוב. ₪מיליון  11-השנתית של תמריצי השקעות בגדה ב

 מס חברות

 "החוק לעידוד השקעות הון" גם מקנה הטבות מס לחברות העונות על הקריטריונים הבאים:

 ורוב הפעילות שלה בישראל.ים פרטיות, הוקמה בישראל יהחברה ברובה ביד -

 ממחזור המכירות שלה.  25%החברה מייצאת לכל הפחות  -

תרומה  בעלהחברה מנהלת מפעל העונה על הקריטריונים של "מפעל מועדף", להלן מפעל תעשייתי תחרותי  -

 ת. ומתחדש ותמהותית לתמ"ג ו/או עוסק בתחום אנרגי

( ישלמו מס חברות איו"ש" )שאינו כולל את א'ר פיתוח אזו"בות על אותם קריטריונים וממוקמות חברות העונ

. בנוסף הן זכאיות לשלם מס על דיבידנדים 16%ישלמו מס חברות בשיעור  א', חברות מחוץ לאזור 9%בשיעור 

 .26.5%היה שיעור מס החברות בישראל   2014-ב .30%-25%, כאשר השיעור הרגיל נע בין 20%בשיעור 

המוענקות לחברות בגדה המערבית מכוח "חוק עידוד השקעות הון" הסתכמה הערכת הטבות המס השנתיות 

פורסמו , השנה המאוחרת ביותר שלגביה 2013ההערכה מתבססת על החישוב לשנת ₪. מיליון  18-ב 2014-ב

 בדבר פריסת העסקים בגדה המערבית. נתונים ספציפייםתחזיות ו
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 עלויות עקיפות .6

ל ישראל בכלל ועל הגדה המערבית בפרט, איומים שיושמו בחלקם. על בשנים האחרונות נשמעו איומי חרם ע

וטל על מ. החרם שבה נוקטת ישראל בשטחים הכבושיםאו הפעילות פי רוב הסיבה לחרם היא המדיניות 

פעילויות כלכליות, אקדמיות, תרבותיות ופוליטיות. היקף החרם משתנה; לעתים הוא חל על מוצרים מתוצרת 

. בפרק בעזה ובגדהשל ישראל כמענה לפעילות הצבאית  בכללותהההתנחלויות ולעתים הוא מופעל על ישראל 

נצביע  ונות. לאחר מכןשלפנינו נציג את החרמות המופעלים בפועל ואת איומי החרם שנשמעו בשנים האחר

על השפעת פעילות החוץ על הכלכלה בישראל ועל ההשלכות העתידיות של באמצעות יחסי סחר והשקעות, 

     הרחבת החרם והתדרדרות היחסים הבינלאומיים.

 סקירה היסטורית –חרמות  6.1

במידה של המאה שעברה, בעקבות תהליך השלום וסופה של המלחמה הקרה, ישראל הרחיבה  90-בשנות ה

והתהפכה  90-מגמה שהלכה ודעכה בשלהי שנות ה ,מדינות שונותעם את היחסים הבילטרליים שלה ניכרת 

 ם ישראל.עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. מאז ניתקו עשר מדינות את היחסים הדיפלומטיים ע 2000בשנת 

בזירה הבינלאומית שלטת הדעה הפופולארית שישראל היא מדינה המסרבת לשתף פעולה בנושא זכויות אדם 

ומתנערת ממדיניות פירוק החימוש. לא אחת מנוגדת  והטיפול בפליטים, אינה מכירה בזכות ההגדרה העצמית

רמות מקובלות בזירה העולמית המדיניות הישראלית בנושא זכויות הפלשתינאים בגדה המערבית ובעזה לנו

 ולפיכך היכולת שלה לפעול בנושאים אלה מוגבלת.

 בפועל ואיומי חרם בשנים האחרונותחרמות    6.1.1

ממשלתיים וקבוצות פוליטיות פלשתיניות את "הקריאה -אלכמה ארגונים פרסמו  2005ביולי : 2005

את פעילויותיהם, הללו . מאז הרחיבו ישראל" על( BDSהמאוחדת לחרם, משיכת השקעות וסנקציות )

כופרים בזכותו של העם  BDS-והגדילו את המשאבים המוקדשים לצורה זאת של 'לוחמה פוליטית'. תומכי ה

לגיטימציה -היהודי להגדרה עצמית וזכותו למדינת לאום עצמאית. אותה קואליציה מבקשת לקדם את הדה

י תבל, כמו למשל תיוג מוצרים מתוצרת ההתנחלויות בגדה של מדינת ישראל באמצעות פעילויות שונות ברחב

 המערבית והפגנות במרכזי קניות שבהם הם קוראים להחרים את המוצרים מתוצרת ישראל.

בריטניה מובילה את המהלך של האיחוד האירופי לקראת תיוג מוצרים מתוצרת ההתנחלויות והטלת  :2008

 מכסים על מוצרים מתוצרת ישראל.
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2009: 

- BlackRock  אפריקה , מכרה את כל מניות חברת  החברות המובילות בעולם לניהול נכסים תבריטניה, אח

שהיו ברשותה, למרות שהחזיקה נתח גדול בחברה. נאמר שהמהלך נבע כתוצאה מלחץ  ישראל להשקעות

        . גם קרן הפנסיה האמריקניתBlackRockשהפעילו שלושה בנקים נורבגיים המשווקים קרנות של 

TIAA-CREF  מאפריקה ישראל להשקעות.הודיעה על משיכת השקעות 

 .Code Pinkהמיוצרים במצפה שלם, את המסע הוביל הארגון האל ממשלתי  אהבה ים המלחחרם על מוצרי  -

 ( תמך בחרם על כל המוצרים מן התנחלויות.TUCבבריטניה ) קונגרס האיגודים המקצועיים -

 17בעקבות החרם נסגרו  .מוצרים מן ההתנחלויותהמרכולים להחזיק ולמכור הפלשתינית אסרה על הרשות  -

 עסקים במעלה אדומים וחלה ירידה בהיקף הייצור באזור התעשייה ברקן.

2010 : 

של האיחוד האירופי שהמוצרים מן ההתנחלויות בגדה המערבית  ק, פסק בית הדין הגבוה לצד2010בפברואר  -

אינם מוצרים מתוצרת ישראל ולפיכך יש להטיל עליהם מכס. ההחלטה התקבלה לאחר שרשויות המכס 

את מוצרי בתנאים הנהוגים לגבי מוצרים רגילים מישראל לייבא  בריטהבגרמניה אסרו על החברה האנגלית 

 אדומים. רים במישורהמיוצ סודה קלאב

 הכנסייה המתודיסטית בבריטניה תמכה בחרם על כל המוצרים מן ההתנחלויות. -

 המועצה העולמית של הכנסיות תמכה בחרם על כל המוצרים מן ההתנחלויות. -

2012 : 

 הכנסייה הפרסביטריאנית בארה"ב הצביעה בעד חרם על מוצרי ההתנחלויות -

כל מוצרי ההתנחלויות בגדה המערבית. ההחלטה פגעה  רשת שיווק בריטית החרימה את ,אופרטיב-קבוצת קו -

 ליש"ט.  350.000בשווי  פרש ומהדרין , מגדלי הערבה ליצור, עדהאגרקסקו החברות בחוזים עם

2013: 

 שתי רשתות המרכולים הגדולות בהולנד הטילו חרם על כל מוצרי ההתנחלויות. -

שובי עמק הירדן הפסידו יי –מרכולים בבריטניה ובסקנדינביה החרימו פלפלים, תמרים, ענבים ועשבי תיבול  -

 מיליון דולר ארה"ב. 29-מן ההכנסות, הפסד המוערך ב 14%-כ

 האיחוד האירופי הטיל חרם על יבוא גידולים אורגניים מן הגדה המערבית. -

2014: 

יה ודנמרק( הכריזו על כוונתם להטיל חרם על בנקים בישראל בשל שני בנקים גדולים בצפון אירופה )שווד -

 פעילותם בהתנחלויות.
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לאומי, משכה את השקעותיה בחמשת הבנקים המובילים בישראל ) PGGMקרן הפנסיה הגדולה בהולנד  -

תם במימון הבנייה ו( בגין מעורבבנק הפועליםו דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק מזרחי טפחות

 חלויות.בהתנ

לא לנהל עסקים שצרפת ספרד ואיטליה את האזרחים ובעלי העסקים בארצותיהם הזהירו , 2014ביוני  -

 בהתנחלויות בישראל.

האיחוד האירופי הטיל חרם על עופות ומוצרי בשר ודגים מהגדה המערבית, כולל מוצרי מזון  2014בספטמבר  -

 המיוצרים מגידולים מקומיים.

את סודה סטרים בעקבות החרם והביקורת הציבורית, מסיבות רשמיות וכלכליות תעביר  (:כרזה)ה 2015

 מפעליה ממישור אדומים.

 עלויות החרמות 6.2

נתונים שפרסם הבסעיף זה מוצג המידע בדבר השפעת היחסים הבינלאומיים על הכלכלה הישראלית. על פי 

לצמיחה כלכלית תורמים במידה רבה , הסחר הבינלאומי וההשקעות הזרות מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 לשוק הבינלאומי.  ונגישותבאמצעות הרחבת האפשרויות של השוק המקומי 

 יצוא 6.2.1

כלכלה הישראלית ולפיכך איום על הטלת חרם הוא עניין רציני שיש לתת בהיצוא הוא מרכיב חיוני ומשמעותי 

איחוד האירופי ולצפון אמריקה, שהם  מדינות ההחרם עלולות לצמצם את היצוא לעליו את הדעת. הרחבות 

 .משק הישראלידירה על המצב שעלולה להיות לו השפעה אהשווקים העיקריים של היצוא הישראלי. 

 ₪במיליארדי  2010, מחירי יצוא סחורות ושירותים והתמ"ג הישראלי – 15 מס' טבלה

 2013 2012 2011 2010 2000 שנה

 שינוי %

 2000-

2013 
יצוא סחורות & 

 55.7% 333.2 328.2 325.1 305.2 214 שירותים

 54% 964.9 934.5 907.3 870.8 626.6 תמ"ג
שיעור היצוא 

 0.4% 34.5% 35.1% 35.8% 35.0% 34.1% בתמ"ג
 

(, ומכאן שהכלכלה הישראלית נשענת %34.5) היצוא הישראלי מהווה כשליש מן התמ"ג לעיל, 15על פי טבלה 

 במידה רבה על סחר חוץ. 

 יצוא סחורות על פי אזורי סחר

מכלל היצוא, השוק האירופי  %28-, שיעור יצוא הסחורות לאיחוד האירופי הסתכם ב2014מינואר עד אוגוסט 

 היה לשוק הבינלאומי הגדול ביותר למוצרים ישראליים.
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 במיליוני $  לפי יבשת, שיעור יצוא סחורות – 16 מס' טבלה

 יבשת
2000 2007 2013 

  סכום  סכום % סכום

 36% 24,028 35% 19,193 33% 10,429 אירופה

 27% 18,286 28% 15,003 29% 9,214 האירופי האיחוד

 31% 20,830 39% 21,267 41% 12,933 אמריקה

 25% 16,726 18% 6,771 19% 5,817 אסיה

 5% 3,060 4% 2,092 19% 1,434 מדינות אחרות 

 2% 1,495 2% 1,202 5% 546 אפריקה

 1% 650 1% 567 2% 245 אוקיאניה

 100% 66,788 100% 54,092 100% 31,404 סה"כ
 

 28%-ושב ועלה ל 2013-ב 27%-ל 2000בשנת  29%-על פי הנתונים שבידינו שיעור היצוא לאירופה פחת מ

. הסיבה לירידה ביצוא לאיחוד האירופי נעוצה בגידול המהיר של שוק 2014בשלושת הרבעונים הראשונים של 

 .6%, להלן גידול של 2013-ב 25%-ל 2000בשנת  19%-היצוא האסיאתי מ

 2013, 1220, 2000יצוא סחורת על פי אזורי סחר ומדינות נבחרות במיליוני $,  – 17 מס' טבלה

 
 שינוי 2013 2012 2000

2000-2013 
 שינוי

 % סכום % סכום % סכום  2013-2012

 12% 130% 36% 24,028 34% 212,444 33% 10,429 אירופה

האיחוד 
 7% 98% 27% 18,286 27% 17,159 29% 9,214 האירופי

EFTA 549 2% 1,222 2% 1,451 2% 164% 19% 

 2%- 608% 2% 1,036 2% 1,053 0% 146 רוסיה

 77% 479% 4% 2,516 2% 1,421 1% 434 טורקיה

 26% 446% 1% 740 1% 588 0% 84 שאר אירופה

 5% 188% 25% 16,726 25% 15,888 19% 5,817 אסיה

 8% 402% 12% 8,265 12% 7,641 5% 1,645 סין

 10%- 302% 3% 2,238 4% 2,495 2% 557 הודו

 8% 72% 9% 6,223 9% 5,752 12% 3,615 שאר אסיה

 3%- 174% 2% 1,495 2% 1,548 2% 546 אפריקה

 1%- 61% 31% 20,830 33% 20,985 41% 12,933 אמריקה

 0% 49% 26% 17,501 18% 17,562 37% 11,734 ארה"ב

 17%- 124% 1% 635 1% 758 1% 283 קנדה

 9%- 226% 2% 1,042 2% 1,139 1% 320 ברזיל

 9% 177% 2% 1,652 2% 1,516 2% 596 שאר אמריקה

 12%- 165% 1% 650.3 1% 738 1% 245.1 אוקיאניה

מדינות 
 20% 113% 5% 3,060 4% 2,543 5% 1,434 אחרות

 6% 113% 100% 66,788 100% 63,145 100% 31,404 סה"כ
 

-. הגידול המשמעותי ביתור שנרשם ב2012לעומת  12%-גדל יצוא הסחורות למדינות אירופה ב 2013בשנת 

 . 77% -היצוא לטורקיה גידול בשיעורהיה , 2012לעומת  2013
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 השקעות זרות בישראל 6.2.2

היות להשקעות של תושבי חוץ מצביעות על האטרקטיביות של הכלכלה, יכולתה לקשור קשרים בינלאומיים ו

השקעות זרות; ל אינה אטרקטיביתמפתח ברשתות כלכליות בינלאומיות. מדינה שהוטלו עליה חרמות  שחקן

המשקיעים יגלו דאגה ביכולתה של המדינה לשווק את מוצריה בשווקים בינלאומיים. בעשור האחרון חל 

 11.8-ות הזרות בהסתכמו ההשקע 2013-גידול משמעותי בהיקף ההשקעות בהשוואה לעשורים קודמים. ב

   . 1993-מיליארד $ ב 0.6-ו 2003-מיליארד $ ב 3.3, לעומת מיליארד $

  1990-2013השקעות זרות ישירות במיליארדי $,  – 5 מס' תרשים

 

להלן.  6בתרשים כפי שניתן לראות  מיליארד $ 88.2-הסתכם הון ההשקעות הישירות בישראל ב 2012-ב

  . 2013-2009בהשקעות זרות ישירות בין השנים  58%של חל גידול משמעותי בשיעור  ,בנוסף
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 2009-2013, 2000הון השקעות זרות ישירות במיליארדי $,  – 6 מס' תרשים

 

 נבחרות מדינותמן התמ"ג,  %-השקעות זרות ישירות ב – 18טבלה מס' 

 שנה
 %-שינויים מצטברים ב 2013 2012 2011 מדינה

 5.9% 16.3% 18.2% 10.4% אירלנד
 1.6%- 7.4% 9.2% 9.0% צ'ילה
 0.2%- 4.0% 3.7% 4.2% ישראל

 2.4% 3.9% 6.8% 1.5% אסטוניה
 0.5%- 3.4% 3.7% 3.9% אוסטרליה

 1.2% 3.4% 2.4% 2.2% קנדה
 0.9% 2.9% 1.9% 2.0% ספרד

 1.4% 2.5% 4.1% 1.1% הרפובליקה הצ'כית
 0.6%- 1.5% 1.9% 2.1% בריטניה

OECD 2.0% 1.2% 1.4% -0.6% 
 1.6%- 1.4% 1.3% 3.0% האיחוד האירופי

 0.3%- 1.2% 1.0% 1.5% ארה"ב
 0.7% 1.1% 0.7% 0.4% יוון

 0.1% 1.0% 0.8% 0.9% דרום קוריאה
 0.9%- 0.7% 0.4% 1.6% גרמניה
 1.2%- 0.2% 1.0% 1.4% צרפת
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אחוזים מן התמ"ג, שיעור גבוה ביותר לעומת השיעור  4%-היה שיעור ההשקעות הזרות הישירות כ 2013-ב

בארצות מפותחות אחרות. השיעור הגבוה של ההשקעות הזרות הישירות בתמ"ג בישראל  1.4%ממוצע של 

ועל  האחרונותכלכלית בישראל בשנים העל הצמיחה השקעות הזרות הישירות שהייתה לחשיבות המצביע על 

 ה הרבה על המצב הכלכלי.תהשפע

על פי הלמ"ס והניתוח של המרכז מציגה את ההשקעות הזרות הישירות על פי מדינות. לעיל  18טבלה מס' 

מיליארד  60-כמיליארד $ לעומת  74סכום ההשקעות הישירות בישראל עמד על  2012-למחקר ומידע בכנסת, ב

-שיעור ההשקעות הישירות מארה"ב הסתכם ב 2012לקראת סוף ש להלן עולה 19בנוסף מטבלה . 2010-$ ב

 מדרום אמריקה.  12.9%-ו 16.3% בהשוואה למאזן השקעות מאירופה בשיעורמכלל ההשקעות הזרות,  26.5%

 מאזן ההשקעות הזרות הישירות בישראל במיליוני $, על פי מדינות – 19טבלה מס' 

 2012 2011 2010 מדינה

 % במיליוני $   

 26.5% 19,748 18,619 17,233 ארה"ב
 6.0% 4,441 4,060 5,416 קנדה
 0.0% 49 68 80 אחר

 32.6% 24,238 22,746 22,729 צפון אמריקה סה"כ
 5.2% 3,865 3,355 3,268 הולנד

 2.1% 1,535 1,478 1,627 בריטניה
 1.7% 1,298 1,084 1,113 שווייץ

 1.7% 1,281 486 52 לוקסמבורג
 0.5% 392 316 563 ליכטנשטיין

 0.5% 347 333 267 שוודיה
 0.3% 250 972 804 צרפת

 0.3% 208 1,089 1,573 איטליה
 0.2% 124 53 131 גרמניה

 0.1% 68 13 18 בלגיה
 0.0% 37 2 - דנמרק

 3.7% 2,727 1,516 1,077 אחר
 16.3% 12,310 10,698 10,494 סה"כ אירופה

 11.6% 8,638 7,089 7,377 איי קיימן
 0.3% 187 148 98 מקסיקו

 1.0% 757 366 446 אחר
 12.9% 9,582 7,603 7,921 דרום אמריקה סה"כ

 2.5% 1,868 168 250 סינגפור
 0.0% 28 58 49 הונג קונג

 2.0% 126 2 6 אחר
 2.7% 2,021 228 305 אסיה ואוקיאניה סה"כ

 1.0% 97 71 41 סה"כ אפריקה
 35.4% 26,334 23,668 18,748 מדינות אחרות סה"כ
 100.0% 74,403 65,014 60,238 כללי סה"כ
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 השפעות אפשריות של החרמות 6.2.3

הנתונים לגבי היצוא לארצות האיחוד , ובייחוד בדבר סחר החוץ שלעיל 19לנוכח הנתונים המוצגים בטבלה 

ניסיונות החרם בשנים קודמות כמעט ולא גרמו כלכלית, -ברמה מקרוהאירופי, אפשר להסיק את המסקנה ש

 .נזק לישראל

על פי מרכז המחקר והמידע בכנסת, הניסיונות להטיל חרם על מוצרים ישראליים יכולים לגרום בעיקר נזק 

. ואולם, כמוצרים ישראליים וגמרים המזוהים על ידי צרכנים באירופהמ םלמותגים ישראלים שהם מוצרי

חלק ניכר מן היצוא הישראלי הם מוצרי ביניים כמו למשל רכיבים אלקטרוניים המשולבים במוצרים 

 מוגמרים של יצרנים בינלאומיים. נדמה שהסיכוי שתעשיות אלה תיפגענה הוא נמוך יותר.

  2013-שיעור היצוא התעשייתי והחקלאי ב – 20טבלה מס' 

 
 האיחוד האירופי

 סה"כ יצוא
 שיעור מיליוני $

ללא יצוא תעשייתי 
 46,060 30.6% 14,108 יהלומים

הערכות יצוא מהגדה 
המערבית, מזרח ירושלים 

 ורמת הגולן
100 40% 250 

 0.5%  0.7% שיעור
 1,495 59% 882 יצוא חקלאי

מהגדה הערכות יצוא 
המערבית, מזרח ירושלים 

 ורמת הגולן
22.1   

   2.5% שיעור

 

מן היצוא  0.5%יעור היצוא מהגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולן היה רק ששעולה  לעיל 20מטבלה 

. לפיכך אפשר להסיק את המסקנה 0.7%-הכולל, ומתוך זה היצוא למדינות האיחוד האירופי הסתכם ב

שלחרמות שיוטלו על מוצרים מאותם אזורים לא תהייה השפעה מכרעת על היצוא הכולל מישראל. ואולם 

תנחלויות, נרשמו נזקים הנתונים מצביעים על כך שכתוצאה מן החרם והסנקציות שהוטלו על מוצרים מן הה

 גדה המערבית. לא באזורים שיצואנים ממשמעותיים במצב הכלכלי של 

ממשלתיים או החלטות -מאחורי יוזמות החרם בעיקר עסקים פרטיים וארגונים אלניצבים למרות שכיום 

ימוש פוליטיות, המצב עלול להחריף וייתכן שייעשה ש-ממשלה שאינן מחייבות, כתוצאה מהתפתחויות גיאו

עיראק או  ,באמצעים חמורים יותר. מן ההשלכות שהיו לסנקציות כלכליות שהוטלו על דרום אפריקה, אירן

 על השפעות עתידיות של סנקציות על ישראל וההתנחלויות. הקישרוסיה אפשר ל

ל הטילו ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי סנקציות ע 2014על פי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, במהלך 

לרוסיה, ואסרו על מוסדות  יםהסנקציות כללו ביטול יצוא מוצרים מסוימ רוסיה בשל המעורבות באוקראינה.

צופה  2015-התחזית ל אשראי, ובייחוד אשראי לטווח הארוך לחברות ובנקים ברוסיה.לתת פיננסיים ובנקים 

ירידה עם כלכליות בשילוב הסנקציות ההיא תוצאה של  במשקצפויה זו בתמ"ג. האטה  5%ירידה בשיעור 
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חדה במחירי האנרגיה. קשה לומר השפעתו של מי מבין השניים על ההאטה במשק הייתה גדולה יותר ואולם 

   ההשערה היא שתפקידן של הסנקציות בתהליך היה מזערי.

 נבחרותסנקציות כלכליות  – 21טבלה מס' 

 עלות ביחס לתמ"ג
למדינת עלות שנתית 

 ($ )מיליוני היעד
 מטרות עיקריות

התחלה 
 בשנת

 יעד מהיוז

0.8% 550 
סיום משטר 
 ארה"ב 1985 האפרטהייד

דרום 
 אפריקה

48% 21,600 

 נסיגה מכוויית *
ממשלה השבת  *
 גיטימיתל

 שחרור בני ערובה *

1990 
 ,ארה"ב
 או"ם

 עיראק

)כשיעור מן   1.1%
 (2000התמ"ג בשנת 

777 
 ערובהשחרור בני  *
מניעת פיתוח  *

 אמצעים צבאיים
 איראן ארה"ב 1980

 

עד כה לא הצליחו החרמות על ההתנחלויות להשפיע בצורה משמעותית על המשק הישראלי, וסביר להניח שגם 

סנקציות המופעלים בעולם בהווה אנו החרמות ון הלא יצליחו בעתיד הקרוב. ועם זאת, מן ההיסטוריה ומ

למדים שאלה הובילו לירידה בתמ"ג, עובדה שאסור להתעלם ממנה. בשנים האחרונות היינו עדים לכך 

שפוליטיקאים ישראלים מבקשים לחזק את קשרי הכלכלה עם מדינות באסיה כדוגמת סין, הודו ויפן שיספקו 

 איחוד האירופי ומדינות צפון אמריקה. נגד סנקציות שעלולות להטיל מדינות ה מגן כלכלי

, יותר פשרויות להידוק קשרים והשקעת נוספותאנו משלמים באובדן אעל המדיניות בשטחים שיש האומרים 

מאשר על אובדן הטבות כלכליות קיימות. בעשור האחרון היינו צפויים לעדכון מעמדה של ישראל באיחוד 

התנחלויות. אפשר כמובן לשער את העלויות שנגרמו בבשל מדיניות ישראל  2009-האירופי, תהליך שהוקפא ב

דיפלומטיים זמן היחסים הוסחר הרוג דהופסק הליך ש 2012-; ב2009-לישראל כתוצאה מהקפאת התהליך ב

 קצר לפני החלת השדרוג המלא.
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 עלות כוללת והתחזית לעתיד .7

. בסעיף השלישי ננסה מחקרבשני הסעיפים הראשונים של הפרק הנוכחי נסכם ונגבש את הניתוח שנעשה ב

 לצפות את העתיד של הגדה המערבית ולהציע כמה מחקרים עתידיים אפשריים.

 הנוספות  כלל העלויות השנתיות 7.1

, הנובעת ישירות מקיום ההתנחלויות בגדה תקציב הממשלההכוללת בבסעיף זה נציג את העלות השנתית 

המערבית. הואיל ובתקציב הממשלה מוקצים כספים ליישובים בכל חלקי המדינה, על מנת לאמוד את עלות 

שייחודיות לאזור זה. הוצאות נוספות נובעות  המערבית נדרשנו לבדוק אך ורק את "העלויות הנוספות" ההגד

הקניית מענקים והטבות מס, סעיפי תקציב ייעודיים ועלויות ייעודיות ממאובדן הכנסות מדינה כתוצאה 

הגבוהים מן הממוצע הארצי. כפי שהדגשנו כבר קודם לכן, הנתונים בדוח הנוכחי מבוססים אך ורק על 

ות או ספקולציות, או לחלופין הערכות רג, לא נעשה כל שימוש בהשעחישובים מדויקים של מידע שאינו מסוו

להלן מציגה את העלויות הממשלתיות הנוספות שמועברות ישירות  22טבלה שאינן מבוססות דיין. 

 להתנחלויות בגדה המערבית.

 2014 מחירי, לשנה הממשלה של" נוספתה הוצאהה" סך – 22טבלה מס' 

 סה"כ מערב לגדר מזרח לגדר סעיף

 ציבורי

 267,585,000 206,429,159 61,155,841 בטחון

 526,652,682 227,506,420 299,146,263 תקציבי רשויות

 253,590,000 195,632,679 57,957,321 פיתוח

 1,047,827,682 629,568,257 418,259,425 סה"כ

 פרטי

 22,856,400 17,632,630 5,223,770 משקי בית

 29,079,843 22,433,722 6,646,121 עסקים

 51,936,243 40,066,353 11,869,890 סה"כ

עלויות 
 עקיפות

 - - - חרמות

 1,099,763,925 669,634,610 430,129,315 סה"כ

 3,090 2,439 5,288 סה"כ "הוצאות נוספות" לנפש

 13,689 10,804 23,426 סה"כ "הוצאות נוספות" למשק בית
 

העלות השנתית הכוללת של ההוצאות להתנחלויות בגדה המערבית מסתכמת  ,על פי האומדן הכולל שביצענו

הנוספת השנתית כאשר ההוצאה  מתנחלים 356,500-. הניתוח התבצע על קרוב לבשנה ₪מיליארד  1.099-ב

התנחלויות  נפשות(. 4.43)מבוסס על משק בית ממוצע הכולל  ₪ 13,689ולמשק בית ₪  3,090עמדה על לנפש 

 לנפש, לעומת  ₪ 5,288 סך של עם משמעותי באופן יותר גדולה נוספת מהוצאה נהנות לגדר ההפרדה ממזרח

זהו אומדן מינימום, הכולל רק סעיפי תקציב בלתי מסווגים ורק  .לגדר ממערב לנפש להתנחלויות  ₪ 2,439

 חלק קטן מעלויות הביטחון הממשיות בגדה המערבית.
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 של אחרים בחלקים מאשר המערבית בגדה משמעותי באופן גבוהה ביוזמה ציבורית הייתה למגורים הבנייה

ציבורית  ביוזמה התחלות הבנייה של הסכום .רשמי באופן עדיפות שמקבלים, והגליל הנגב באזורי כולל, הארץ

כמות התחלות  .בדרום 0.10-ו צפון במחוז 0.11-ל בהשוואה, המערבית בגדה 0.12 היה, 2014 לנפש בשנת ר"במ

 0.14, הארץ בכל 0.17-ל בהשוואה, המערבית ר בגדה"מ 0.63 היה 1995-2014 בתקופה הממוצעת הבנייה לנפש

  .בדרום 0.31-ו בצפון

 עלויות מצטברות 7.2

בכדי לאמוד את סכומי הכסף שהשקיעה מדינת ישראל בגדה המערבית לאורך שנים, בחנו את הנתונים מזווית 

 40רוב הכסף הציבורי והפרטי שהושקע באזור וביישובי איו"ש לאורך הערך של ראייה של השקעות הון. 

קשה עלינו הר מוגבל בזמן ובהיקף מחקנמצא במבנים למגורים, מבנים אחרים ובתשתיות.  האחרונות שניםה

להציג אומדן מלא של עלויות התשתיות שבנתה מדינת ישראל בגדה המערבית ולפיכך יכולנו להציג רק אומדן 

 מקיף של הבנייה. 

המסקנה ₪. מיליארד  108.9-, הערך הכולל של הבנייה בגדה המערבית מסתכם ב20עמ' ב 4כמוצג בטבלה 

 89.7%שחלק הארי של ההון שהושקע בגדה המערבית היה בבניה למגורים והוא מהווה העולה מן הניתוח היא 

לבנייה גם ההשקעה השנייה במעלה מתייחסת ₪. מיליארד  97.7-מן השווי הכולל של הבנייה בגדה המסתכם ב

ה מערך הבניי 5.6%המשמשת למגורים ולתפקידן של ההתנחלויות "כקהיליות שינה"; מוסדות ציבור מהווים 

בבדיקת שינויי הערך לאורך השנים, אפשר להבחין בעליה חדה בערך החל משנת ₪. מיליארד  6.1 ושווים

ומאז הייתה הצמיחה ₪, מיליארד  3 של נרשמה עלייה שנתית ממוצעת בשווי 2007-1998. בין השנים 2008

 ית רבמר בישראל. הסיבה העיקרית לגידול הייתה העלייה במחירי הדיו₪. מיליארד  7השנתית הממוצעת 

 78.4%-כנצבר  שבה, הגדר ההפרדל ממערב הגדולים התיישבות בגושי ההתקיימ הבנייה מלאיב ההשקעה

 .גדרל ממזרח( ₪ מיליארד 23.5) 21.5%-ל בהשוואה(, ₪ מיליארד 85.4) לאימהמ

 תרחישים עתידיים 7.3

המדיניות והפעילות של ישראל בסעיף זה נציג ארבעה תרחישים עתידיים מתקבלים על הדעת בנושא 

 בהתנחלויות בגדה המערבית, והערכה ראשונית של העלויות הישירות האפשריות.

 שמירה על המצב הקיים, להלן "ניהול הסכסוך"  7.3.1

התרחיש מתייחס למצב שבו ישראל מתכוונת לשמור על המצב הקיים בגדה המערבית, כלומר להמשיך את 

 ולפקח על הביטחון באזור, יחד עם הצבת כוחות גדולים.התנחלויות התמיכה בפיתוח ה

לעליה משמעותית בעלויות ההתנחלויות בגדה המערבית,  תובילאנחנו מעריכים ששמירה על המצב הקיים 

אזרחי ישראל(. אם ניתן  15,100נרשם גידול של  2013-בשל הצורך באבטחת אוכלוסיית המתנחלים הגדלה )ב

אזור )אנחנו משערים שבלי שינוי מדיני המתח באזור רק יגבר(, סביר להניח את הדעת למתיחות הגוברת ב

יחידות תוספת שהוצאות הביטחון לנפש רק ילכו ויגדלו. בנוסף, יהיה צורך בהרחבת התשתיות ובבניית 

 מגורים ומבני ציבור חדשים.
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 צדדית חלקית-נסיגה חד  7.3.2

ך שמירה על מספר גדול של התנחלויות ונסיגה מאזורים צדדית חלקית של ישראל תו-התרחיש צופה נסיגה חד

שלא יחול ם תתבצע נסיגה חד צדדית ללא הסכם, יש לשער אפלשתיניים גבוהים. אוכלוסין בעלי ריכוזי 

צמצום ניכר במאמצי האבטחה של הישראלים שימשיכו להתגורר באזורים שבשליטת ישראל. ואולי כלל לא 

מתח הגובר בהעדר התחייבות של הפלשתינים לשמור על השלום. בהתחשב ח הוכיצומצמו אמצעי האבטחה לנ

, יידרשו תשלומי פיצויים בנוסףבכל אלה, אנחנו מניחים שהוצאות הביטחון יהיו דומות לאלה של היום. 

$, ולפיכך  400,000מחקרים קודמים מעריכים שהפיצוי לכל משק בית שיפונה יעמוד על לתושבים שיפונו. 

תושבים(. בשטחים שיישארו  100,000-40,000)בהנחה שיפונו  מיליארד $ 10-4-י הכולל ביסתכם הפיצו

 בשליטת ישראל לא יחול שינוי בעלויות התמיכה לפיתוח ואחזקה. 

 נסיגה חד צדדית לקווי גדר הביטחון  7.3.3

תוביל לפינוי כל ההתנחלויות בגדה המערבית שממזרח לגדר, להלן  הפרדהצדדית מלאה לקווי גדר ה-נסיגה חד

ההתנחלויות. מנקודת המבט של ישראל, ייעלם המונח "התנחלות", המתייחס לישוב ישראלי  130מכלל  77

שמעמדו החוקי אינו ברור. אנחנו מעריכים צמצום בעלויות הביטחון, כמוזכר בסעיף הדן בעלויות הביטחון; 

בהשוואה להוצאות  ויפחת ההפרדהשמירת גבול בתוואי הדומה לקווי גדר ההוצאות על ההערכה היא ש

 מפונים בקירוב(. 82,000מיליארד $ בקירוב ) 8.2העכשוויות. הפינוי יגרור עמו פיצוי חד פעמי בעלות של 

 67נסיגה בהסכמה לגבולות  7.3.4

, תוך שמירה על גושי התיישבות מרכזיים בתמורה לחילופי 67התרחיש מדמה נסיגה בהסכמה לגבולות 

. ההסכם יביא את ההסכם וישמרו עליוקרקעות. בתרחיש מעין זה אנו יוצאים מהנחה ששני הצדדים יגשימו 

, נפרד  מישראללסיום המעמד המיוחד של ההתנחלויות שלא פונו, שמעתה יהיו מבחינה חוקית לחלק בלתי 

 100,000-, הפיצויים לכהמקובל על הקהילה הבינלאומית. בהסתמך על מחקרים קודמים שנזכרו לעיל הסדר

מיליארד $. וכמו שנאמר כבר קודם לכן, כתוצאה משינוי מוסכם באקלים  10-תושבים שיפונו יסתכמו ב

 הביטחוני שיביא עמו ההסכם, תחול ירידה משמעותית בעלויות הביטחון.

 מחקר עתידי 7.3.5

על מנת להיטיב להבין את התרחישים  ;הניתוח שהוצג הוא רק תרגיל ראשוני שנועד להציג אפשרויות עתידיות

העתידיים יש צורך במחקרים נוספים. ניתוח מעמיק של התרחישים שהוצגו וההשלכות הכלכליות האפשרויות 

פה ושלמה יותר של האפשריות העומדות בפני של אלה יכול להניב תובנות משמעותיות, שיצרו תמונה מקי

 ישראל.  
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 מחירי הדיור למגורים בגדה המערבית – Iנספח 

 2014מחירי , מ"ר של יחידות מגורים בכל אחת מן הרשויותל ₪-מחיר ב – 23טבלה מס' 

 רשות

 שנה
מ.א. 

 שומרון
מ.א. מטה 

 בנימין

מ.א. 
 מגילות

 ים המלח

 מ.א.
ערבות 
 הירדן

מ.א. גוש 
 עציון

 מ.א.
הר 

 חברון
 בית אל אריאל אלקנה קדומים

מעלה 
 אפרים

קריית 
 ארבע

4,871 3,263 4,490 4,490 6,411 3,399 3,698 6,518 6,528 6,492 2,043 3,350 1998 

5,302 3,986 4,658 4,658 5,631 3,234 4,367 6,762 6,544 6,735 2,119 3,476 1999 

6,316 3,736 4,772 4,772 5,768 3,915 4,993 6,927 6,594 6,899 2,171 3,561 2000 

4,330 4,874 4,414 4,414 5,335 3,928 4,713 6,407 6,373 6,382 2,008 3,294 2001 

4,038 5,828 4,493 4,493 4,732 2,016 4,433 6,521 6,242 6,495 2,044 3,352 2002 

4,298 6,247 4,425 4,425 5,027 2,325 4,153 6,596 5,949 6,397 2,013 3,301 2003 

4,833 6,612 5,343 5,343 6,017 2,943 3,992 6,670 6,239 5,039 2,431 3,987 2004 

4,306 7,210 5,359 5,359 5,754 2,679 3,877 6,745 5,472 5,836 2,438 3,999 2005 

4,957 7,004 4,192 4,192 7,672 2,416 3,836 5,245 5,696 5,633 2,809 4,666 2006 

6,025 6,892 4,463 4,463 7,409 2,937 3,860 5,847 5,282 5,116 3,179 2,733 2007 

5,186 7,234 5,265 5,265 7,146 3,842 3,884 7,749 5,737 5,798 1,891 3,720 2008 

5,325 7,869 4,618 4,618 7,423 4,368 4,504 9,650 6,765 6,237 2,529 4,674 2009 

6,414 8,427 5,245 5,245 8,481 5,087 4,828 9,150 7,793 6,565 2,692 6,021 2010 

6,939 8,502 5,119 5,119 8,960 5,141 4,847 8,936 8,097 7,796 2,568 6,282 2011 

7,968 9,232 5,180 5,180 9,151 5,509 5,899 11,022 9,233 7,246 4,799 5,930 2012 

8,364 9,355 3,871 3,871 9,057 5,565 6,307 10,627 9,560 6,839 5,541 6,057 2013 

8,873 9,925 4,106 4,106 9,609 5,904 6,692 11,274 10,142 7,256 5,879 6,426 2014 

 

 רשות

 שנה
 עמנואל בית אריה אפרת קרני שומרון

גבעת 
 זאב

אלפי 
 מנשה

 אורנית
הר 
 אדר

ביתר 
 עילית

מודיעין 
 עילית

מעלה 
 אדומים

5,079 7,424 6,619 2,591 9,579 7,497 8,866 8,256 6,711 5,324 8,210 1998 

5,694 7,702 6,867 3,313 9,938 7,124 9,310 8,565 6,802 5,523 8,518 1999 

5,315 7,890 7,034 2,743 10,180 6,652 9,498 8,774 6,892 5,658 8,665 2000 

4,864 7,298 6,506 2,178 9,417 7,839 8,150 8,116 6,983 5,234 8,276 2001 

4,909 7,428 6,622 2,301 9,585 6,945 8,567 8,260 7,074 5,327 7,887 2002 

4,822 7,316 6,522 2,900 9,439 5,987 6,755 8,135 6,967 5,246 7,498 2003 

4,391 7,456 7,876 2,057 7,833 6,989 7,115 9,824 6,609 6,335 7,652 2004 

4,253 8,746 7,899 2,248 7,964 7,291 7,079 11,128 6,541 6,462 7,659 2005 

5,285 7,831 7,682 1,498 7,950 7,285 8,002 11,404 6,930 7,746 7,954 2006 

4,212 7,515 7,464 1,822 8,607 7,472 8,112 10,239 6,739 6,873 8,811 2007 

4,777 8,239 7,230 1,724 8,962 8,852 8,297 10,191 7,170 7,703 9,833 2008 

5,104 8,739 7,669 1,741 9,971 9,219 9,696 10,442 8,215 8,892 10,520 2009 

6,410 11,079 8,617 2,566 11,756 10,879 10,437 13,092 9,719 10,060 11,012 2010 

6,676 11,005 9,365 2,502 11,638 10,606 10,887 12,252 9,127 10,615 11,184 2011 

7,319 10,871 10,261 2,891 11,881 10,705 11,124 16,142 10,608 10,725 11,674 2012 

7,251 13,506 8,358 2,890 11,858 10,605 11,140 14,364 8,833 11,241 11,978 2013 

7,693 14,329 8,867 3,066 12,580 11,251 11,818 15,238 9,371 11,926 12,707 2014 



44 
 

 בגדה המערבית תמיכה ממשלתית לרשויות מקומיות – IIנספח 

 2014 מחירי₪, -ב 2013-ב מקומיות לרשויות ממשלתי סיוע – 24טבלה מס' 

 רשות מקומית
סה"כ סיוע 
ממשלתי 

 לנפש

 מתוך זה:
סיוע 

ממשלתי 
בתחום 
החינוך 
 לתלמיד

 הסיוע %
הממשלתי 
מתוך סך 

כל 
הכנסות 
 הרשות

% 
הרשות 
ממזרח 
לגדר 

 ההפרדה

סיוע 
ממשלתי 
בתחום 
החינוך 

 לנפש

מענקים 
מיוחדים 

 לנפש

 100.0% 59.9% 6,159 678 2,386 5,933 בית אל
 100.0% 65.2% 5,024 3,585 1,256 12,130 מעלה אפרים
 100.0% 56.0% 7,200 868 2,200 5,973 קריית ארבע

 100.0% 38.7% 34,129 2,659 5,290 11,105 מגילות ים המלח
 100.0% 60.3% 85,330 2,169 5,032 12,448 ערבות הירדן

 78.1% 62.5% 23,558 1,697 4,135 10,930 הר חברון
 71.8% 50.3% 12,091 616 2,587 4,699 מטה בנימין

 35.1% 54.0% 15,230 841 2,162 5,059 שומרון
 31.2% 53.2% 15,217 883 2,701 5,103 גוש עציון

 0.0% 41.7% 7,199 304 941 2,650 אריאל
 0.0% 40.9% 2,084 167 654 2,042 ביתר עילית

 0.0% 39.4% 2,527 102 694 2,085 מודיעין עילית
 0.0% 31.6% 4,780 121 1,079 2,234 מעלה אדומים

 0.0% 20.3% 9,076 127 1,456 2,530 אורנית
מנשהאלפי   2,904 1,742 187 9,634 38.0% 0.0% 

 0.0% 48.9% 3,934 147 1,508 3,394 אלקנה
 0.0% 47.8% 6,315 366 2,353 4,852 אפרת

 0.0% 39.2% 13,779 193 2,016 4,537 בית אריה
 0.0% 36.1% 10,073 62 893 2,507 גבעת זאב
 0.0% 20.8% 8,993 284 1,041 1,793 הר אדר
 0.0% 67.0% 9,249 0 2,244 7,632 עמנואל
 0.0% 45.6% 4,877 2,704 1,929 5,933 קדומים

 0.0% 50.5% 11,990 361 2,947 6,085 קרני שומרון

   45.8% 7,253 454 1,648 3,762 ממוצע גדה מערבית

   54.1% 12,899 910 2,731 5,960 ממוצע מזרח לגדר

ממוצע לאומי )ללא גדה 
 מערבית(

2,282 1,266 90 6,515 28.5%   

     738 364 382 1,480 ממוצע הוצאה נוספת

ממוצע הוצאה נוספת 
 ממזרח לגדר

3,678 1,465 820 6,384     

     59,651,380 129,408,295 135,901,898 526,652,682 סה"כ הוצאה נוספת

 


