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 מנהלים תקציר

במחירי ₪, מיליארד  121.2-הערך הכולל של השטח הבנוי בגדה המערבית (לא כולל תשתיות), מסתכם ב

הסתכמה אלף מ"ר, עליית ערך השטח הבנוי  300-שטח הבנוי כבמהלך השנה האחרונה נוספו ל. 2015

 4.85-, מ100%-יותר מגדל מלאי המבנים ב 2015-ל 1998בין  .ביחס לשנה הקודמת₪ מיליארד  8.9-בכ

 .2015-מיליון מ"ר ב 9.97-ל 1998-מיליון מ"ר ב

 מהעברות כספים לרשויות המקומיות הממוצעת לנפש בגדה המערבית העודפת התמיכה השנתית

), כאשר מכפילים סכום זה במספר התושבים מקבלים את הסכום 2015(מחירי ₪  1,540עומדת על 

רשות  של תהממוצע ההכנסה שיעור לשנה.₪ מיליון  570.1נוספת העומד על ההכולל של התמיכה 

 46.8%לעומת ), המערבית הגדה כולל לא( 28.9% עומד על ממשלתיים מתקציבים מגיעה אשר מקומית

 לעומת זאת, לנפש ₪ 3,904 היא ש"ביו הרשויות בתקציבי המדינה השתתפות .ברשויות בגדה המערבית

 .בגליל ₪ 3,031-ו בנגב ₪ 3,431

תושב ביו"ש ₪. מיליון  360.7-בה של כבגו מענקי איזון 2015יות ביו"ש קיבלו בשנת הרשובנוסף לכך, 

טא בצורה דומה . פער זה מתב3יותר מפי ₪,  335.0לעומת ממוצע ארצי (ללא יו"ש) של ₪,  1,013.6קיבל 

יותר ₪  616.1), 11%יותר מתושב הצפון (₪  99.3ביו"ש מקבל כך שתושב  )2.8במענקי הפיתוח (פי 

 ).760%יותר מתושב מחוז ירושלים (₪  895.7-) ו155%מתושב הדרום (

. 2014ניכר כי חלה ירידה בהצעת התקציב עבור החטיבה להתיישבות ביחס לשנת  2015נכון לשנת 

נכון לדצמבר  ,. יחד עם זאת56%-ובמרחב צפון חלה ירידה של כ 25.7%-חלה ירידה של כ במרחב מרכז

. השינויים שהוגשו על ידי תקציביים לחטיבה הוחלט על ידי הממשלה על העברת כספי עודפים 2015

החטיבה מרחב מרכז של כך שסך תקציב  עבור מרחב מרכז₪  מיליון 79-הממשלה עומדים על כ

 ₪.מיליון  81.03הינו  2015בשנת התקציב להתיישבות 

מיליון  2.1-נאמד בכשבגדה המערבית משרד הבינוי והשיכון  בתקציב 35%-כ שלחלה ירידה  2015בשנת 

במסגרת השינויים בתקציב המדינה שהוגשו על ידי הממשלה מיועדת תוספת תקציבית עבור מעלה . ₪

ישירה ניתנת לתושבי הגדה המערבית סגרת התמיכה הבנוסף לכך, במ ₪. מיליון 10.7אדומים על סך של 

 בשנה.₪ מיליון  22.9ניתנות סובסידיות בנייה בסך של 

מהתלמידים באזור יהודה ושומרון לומדים במסגרת החינוך החרדי  45% נכון לשנת הלימודים תשע"ה

ושומרון  במסגרת החינוך הממלכתי דתי. התלמידים הלומדים במסגרת החינוך הדתי ביהודה 39%-ו

 תקציב החינוך 2015בשנת  .ים והחרדייםת החינוך הדתידוסומכלל התלמידים בארץ במ 18%-מהווים כ

(כולל הסכומים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים) לילדי יהודה ושומרון הלומדים במסגרות הדתיות 

 .₪מיליון  651.7עומד על 

החלטת הממשלה לפיה יוכנסו לסעיף הטבת  2015במסגרת הטבות המס ליישובים אושרה בנובמבר 

אלף תושבים המתגוררים בהתנחלויות  17-כלראשונה המס ישובים חדשים. מן המתווה המוצע ייהנו 

 לשנה. ₪ מיליון  42-בכ תבגדה המערבית. העלות השנתית לקופת המדינה נאמד

 1.412-להתנחלויות בגדה המערבית מסתכמת ב הנוספות ההוצאות העלות השנתית הכוללת של

₪.  18,034ולמשק בית ₪  3,815על  ר ההוצאה השנתית הנוספת לנפש עומדתכאש .בשנה ₪מיליארד 
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 6,075 סך של עם משמעותי באופן יותר גדולהה נוספת מהוצאה נהנות לגדר ההפרדה התנחלויות ממזרח

 .לגדר ממערב להתנחלויות₪  3,145 לנפש, לעומת₪ 

בהוצאות הנוספות של הממשלה בגדה  28.4%-, בשנה החולפת חלה עלייה של כ2014ביחס לנתוני 

 44.5 -גידול של כ ( 85.8%-שיעור השינוי בהוצאות הישירות ההולכות למשקי הבית עמד על כ המערבית.

סך ההוצאה ₪).  וןמילי 267.8-בהוצאות הציבוריות (גידול של כ 25.6%-כשל  תוספת לעומת ,₪) וןמילי

 .31.7%-וסך ההוצאה למשק בית גדלה בשיעור של כ₪)  725(או  23.5%-לנפש גדלה בשיעור של כ
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Executive Summary 

The total value of structures built in West Bank settlements (excluding infrastructures) 

amounts to 121.2 billion NIS, in 2015 prices. Over the past year, around 300 thousand 

square meters were added to the constructed area, with a value increase of about 8.9 billion 

NIS. Current building stock represents more than 100% increase over the past 18 years, 

from 4.85 million square meters in 1998 to 9.97 million square meters in 2015. 

The annual governmental excess support (comparative to other Israeli regions) to local 

authorities in the West Bank stands at 570.1 million NIS, or 1,540 NIS per capita. The 

national average share of governmental support of local authority's budget stands at 28.9%, 

compared to 46.8% in the West Bank. State participation in the budgets of local authorities 

in the West Bank is 3,904 NIS per capita, compared to 3,431 in the Negev and 3,031 in the 

Galilee. 

In addition, authorities in the West Bank received in 2015 balancing grants of around 360.7 

million NIS. An average resident of the West Bank received 1,013.6 NIS, compared to the 

national average (excluding WB) of 335.0 NIS. Around the same difference is seen in 

development grants which are 2.8 times larger. A West Bank resident is receiving 99.3 NIS 

more than residents of the North (11%), 616.1 NIS more than residents of the south (155%) 

and 895.7 NIS more relative to Jerusalem district residents (760%).  

Compared to 2014, the Settlement Division's budget suffered a reduction. In the Central 

Region the decline is of approximately 25.7% and in the Northern District, around 56%. 

However, in December 2015 the government decided on a dedicated transfer of excess 

funds to the division. The dedicated funds will divert some extra 79 million NIS to the 

division's Central Region's budget. At this point the total budget of the Settlement 

Division's Central Region stands at 81.03 million NIS. 

In 2015 there was a decline of 35% in the budget of the Ministry of Construction and 

Housing for West Bank settlements, which is now estimated at about 2.1 million NIS. As 

part of submitted changes to the national budget a supplemental budget for Ma'ale Adumim 

in the amount of 10.7 million NIS is planned. 

As of academic year 2015, 45% of the pupils in the West Bank study under the Ultra-

Orthodox education sector and 39% are enrolled in religious state schools. West Bank 

religious pupils constitute about 18% of all religious pupils in the country. According to the 
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Ministry of Education 2015 budget (and to coalition agreements) West Bank pupils 

attending religious institutions will get 651.7 million NIS. 

A new tax benefits scheme for preferred localities was approved in November 2015. The 

new layout includes, for the first time, some 17 thousands people living in West Bank 

settlements. The annual estimated cost of the new benefit is around 42 million NIS per 

year. 

The total annual cost of the additional expenses for settlements in the West Bank amounted 

to 1.412 billion NIS in 2015. The additional annual expenditure per capita stands at 3,815 

NIS and 18,034 per household. Settlements east of the barrier receive significantly greater 

additional expenses of 6,075 NIS per capita, compared to 3,145 for settlements west of the 

barrier. In 2015, the total estimated additional government spending in the West Bank rose 

by 28.4% or around 312.3 million NIS. The percentage change in direct expenses (intended 

to persons or households) was 85.8% (an increase of 44.5 million NIS) compared to 25.6% 

for indirect expenses (intended to municipalities or development). The per capita increase 

in spending was 23.5% (725 NIS) and the per household was 31.7%. 
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 . מבוא0

 

חברתי במדינת ישראל, בין אם -מדיני והכלכלי-התאפיינה בסערות רבות בתחום הפוליטי 2015שנת 

מדובר באלימות הגואה, בבחירות לכנסת, באי היציבות הכלכלית או במתחים בין חלקי החברה. רובן 

תו של הסערות הללו קשורות קשר הדוק וישיר לקיפאון המדיני המתמיד מול הפלשתינאים, מזינות או

ומוזנות ממנו. רווחתה של מדינת ישראל והחברה הישראלית, מושפעת ותושפע במידה ניכרת מן 

. מבצע הסוער באזורומהמצב תמיד לכאורה בשיחות השלום בין הפלשתינאים לישראלים מהקיפאון ה

שק והחברה בישראל, ואין כרוך בעלויות גבוהות ובנטל כבד על המ בגדה המערבית ת המתמשךההתנחלו

ביטחון או הוצאות אזרחיות בגדה המערבית, האטה בהשקעות ם הסיבה לכך היא הוצאות אזה משנה 

 או איומי חרם.

ישירות ועקיפות,  עלויות ותוהשלכותיה השונות מייצרהתנחלות הפעילות כפי שהוכחנו בדו"ח הקודם, 

התנחלויות, פעילות תשתיות בת מבנים ו: בנייכוללותגלויות וסמויות. ההוצאות הישירות הגלויות 

צבאית לאבטחת המתנחלים, סובסידיות ותמריצים ממשלתיים. הוצאות עקיפות וסמויות כוללות: 

ירידה בהשקעות מגורמים מקומיים וגורמי חוץ, האטה ביצוא וצמצום שיתוף פעולה כלכלי ומדעי עם 

 .מותגופים בינלאומיים כתוצאה מחר

השיח הפוליטי והציבורי בישראל בעניין ההוצאות על ההתנחלויות, מתמקד בתקציבים ממשלתיים 

שהוקצו לפעילות בגדה המערבית. רוב הציבור אינו מודע להיקף ההשקעות בהתנחלויות בעבר, 

 . ואלה שעוד צפויים בעתידולהוצאות ולתשלומים הישירים והעקיפים בהווה 

לאמוד במדויק את עלות של המחקר המקיף שבוצע לפני כשנה וניסה הדו"ח הנוכחי מהווה עדכון 

הן עלויות ממשלתיות ישירות  ותחוההתנחלויות בגדה המערבית למדינת ישראל. רוב העלויות שנ

ארוך הערך על כך, באמצעות סכימת מלאי הבנייה, אמדנו את תקציבית. נוסף ה ההוצאהבמסגרת 

קיימות ת והשפע. בדיקה נוספת כללה בחינה של בגדה המערביתשל השקעות פרטיות וציבוריות הטווח 

על מדינת ישראל בכלל ועל הגדה המערבית וייתכן ויוטלו בעתיד עיצומים שהוטלו ועתידיות של חרמות ו

 .בפרט

ומאפשרות נעשה שימוש במגוון רחב של מקורות מידע ושיטות, חלקן חדשניות בתהליך יצירת הדו"ח 

המתבסס אך ורק על מקורות מידע רשמיים  ,ים לניתוח מדויק של המידעדיוק מרבי. אנו חותר

ובכל מקרה אנו נמנעים  ת משוערתיוהערכת עלוומאומתים. במקרים בהם אין מידע מדויק מוצגות 

  מהשערות וספקולציות.במידת האפשר 
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 השטח הבנוי. 5

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

המוערך. בפרק זה נציג תחילה את השווי המוערך למ"ר לכל מבנה על פי ייעוד השימוש, ואחר כך נציג 

 את מלאי המבנים והערך המחושב.

 השטח הבנוי, הערכת שווי 5.0

י בהתאם עבור כל מ"ר בנועל מנת לחשב את שווי השטח הבנוי בגדה המערבית היה עלינו להקצות ערך 

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

 שאינם למגורים.

 מגורים 5.0.0

הערך שניתן למבנה המיועד למגורים נלקח מבסיס הנתונים של כל מתואר בנספח המתודולוגי, כפי ש

. בסיס הנתונים אפשר לנו לחשב את 2015-ל 1998עסקאות הנדל"ן למגורים שבוצעו בגדה המערבית בין 

זו מניבה אומדן כל שנה. שיטה בהרשויות המקומיות  23-המחיר הממוצע למ"ר למגורים בכל אחת מ

מוצג  להלן 1טבלה ב מדויק למחירי הדיור הממוצעים ומאפשר ניתוח מגמות הן בזמן והן במרחב.

 הרשויות המקומיות. 23) עבור כל 18שנים נבחרות (מתוך עבור של יחידות דיור מ"ר באומדן ערך 

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

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

באזור המערבי של הגדה, הקרובים יותר למטרופולין תל אביב, למשל, אלפי מנשה, אורנית ואלקנה, 

המחירים גבוהים בהרבה מבשאר האזורים. גם ברשויות המקומיות הגדולות בקרבת ירושלים וגוש 

ת, גבעת זאב, מעלה אדומים ועוד. לעומת זאת עציון נרשמו מחירים גבוהים יותר, לדוגמה אפר

המחירים בהתנחלויות במרכז איו"ש, בבקעת הירדן ובאזור ים המלח נמוכים בשיעור ניכר. עובדה 

בשתיים מהן נרשמו עליות מחירים משמעותיות  –מעניינת מתגלה בשלוש רשויות מקומיות חרדיות 

ל, כמעט לא הייתה עלייה במחירי הדיור במהלך ובאחת מהן נשמרה רמת מחירים נמוכה ביותר. בעמנוא

למ"ר. בו זמנית, בביתר עלית ובמודיעין ₪  3,000-השנים ורמת המחירים שמרה על מחיר נמוך ביותר, כ

 למ"ר ויותר.₪  10,000-לכ₪  6,000-עילית נרשמה צמיחה מהירה של המחירים מ

 2015 מחיריב₪ ), נבחרות שנים( מקומית רשות פי על למגורים ביחידות ר"למ מחיר - 1טבלה 

 2015 2010 2005 2000 רשות מקומית

 9,352 6,373 4,278 6,276 מ.א. שומרון

 10,460 8,374 7,164 3,712 מ.א. מטה בנימין

 4,328 5,211 5,325 4,742 מ.א. מגילות ים המלח

 4,328 5,211 5,325 4,742 מ.א. ערבות הירדן

 10,128 8,428 5,718 5,731 מ.א. גוש עציון

 6,223 5,055 2,663 3,891 מ.א. הר חברון

 7,053 4,798 3,853 4,961 קדומים

 11,882 9,092 6,702 6,883 אלקנה

 10,690 7,744 5,437 6,552 אריאל
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 7,648 6,523 5,800 6,855 בית אל

 6,196 2,675 2,422 2,157 מעלה אפרים

 6,773 5,983 3,973 3,538 ת ארבעיקרי

 13,393 10,943 7,610 8,610 מעלה אדומים

 8,108 6,369 4,226 5,281 קרני שומרון

 15,102 11,008 8,691 7,840 אפרת

 9,345 8,563 7,849 6,989 בית אריה

 3,232 2,550 2,233 2,726 עמנואל

 13,259 11,682 7,914 10,116 גבעת זאב

 11,858 10,811 7,244 6,610 אלפי מנשה

 12,456 10,371 7,035 9,438 אורנית

 16,061 13,009 11,058 8,718 הר אדר

 9,877 9,657 6,499 6,849 ביתר עילית

 12,569 9,996 6,421 5,622 מודיעין עילית
 מועצה אזורית –* מ.א. 

 מבנים שאינם למגורים 5.0.5

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

בהתנחלויות" של מרכז מאקרו הכולל אומדן מפורט של עלויות הבנייה. בשל שוק הנדל"ן החלש בגדה 

המערבית, לרוב המבנים שאינם למגורים אין ערך שוק. בנוסף, למבני ציבור אין ערך שוק בהגדרה. 

על מנת להעריך את שווי מאגר הבנייה בהתנחלויות, במקום להתבסס על שיטת ערך השוק  לפיכך,

. כדי לקבוע את המחיר העלותהנהוגה עבור מבנים שאינם למגורים, היה עלינו להשתמש בשיטת אומדן 

קבלנים ונערך טלפונית.  31לכל אחד מסוגי המבנים, השתמשנו בסקר שנערך בין קבלנים. הסקר כלל 

 .2טבלה ר עבור כל אחד מסוגי המבנים מוצג להלן בהמחי

 2015 מחיריב₪ , ר"למ בנייה עלות למגורים שאינם מבנים - 2טבלה 

 השימוש במבנה עלות הבנייה

 עסק  3,400

 תעשייה  2,260

 מלונות  7,350

 מבני ציבור  3,400

 מבנים חקלאיים  2,260
ם כפי שנמדד על מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדילא חל שינוי ב 2015-ו 2014* בין השנים 

 השתנתה בין הדו"ח הקודם לנוכחי. לאידי הלמ"ס, לכן עלות הבנייה למ"ר 

 יהבנו השטח מלאי 5.5

כולל הן את מלאי הרשויות המקומיות בגדה המערבית הכלולות במחקר זה,  23-ניתוח השטח הבנוי ב

. 2015עד  1998-מ שנים, 17של  השטח הבנוי חושב לפרק הזמן מלאישווי כספי. את ההן מ"ר והבנייה ב

מיליון  14.1-השנים האחרונות ממשלת ישראל ואזרחים פרטיים בנו כ 40-ב ,על פי החישובים שערכנו

-מ"ר בגדה המערבית. הערך הכולל של השטח הבנוי בגדה המערבית (לא כולל תשתיות), מסתכם ב

אלף מ"ר,  300-במהלך השנה האחרונה נוספו למלאי השטח הבנוי כ. 2015במחירי ₪, מיליארד  121.2
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המלאי בפרק זה נציג את ביחס לשנה הקודמת. ₪ מיליארד  8.9-עליית ערך השטח הבנוי הסתכמה בכ

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

 מגורים 5.5.0

ואת שוויו.  1998הלן מציג את התפתחות מלאי המבנים למגורים בגדה המערבית החל משנת ל 1תרשים 

מיליון מ"ר  9.97-ל 1998-מיליון מ"ר ב 4.85-, מ100%-גדל מלאי המבנים ב 2015מן התרשים עולה שעד 

נרשמה עלייה מתונה ביותר בשווי הבנייה למגורים, תקופה שבה לא חל שינוי  2007שנת . עד ל2015-ב

, עם העלייה המהירה במחירי הדיור, חלה 2008-במחירי הדירות בישראל ואפילו נרשמה ירידה. החל מ

. היום שווי מלאי הדיור 1998-מאשר ב 3.7 עלייה דרמטית בשווי הדיור בגדה המערבית והיום הוא פי

נמצא בשתי הערים הגדולות  26.9%מתוכו ₪, מיליארד  109.4-ה המערבית מסתכם בלמגורים בגד

 בהתאמה.₪, מיליארד  13.6-ו₪ מיליארד  15.7מעלה אדומים ומודיעין עילית, 

 2015-1998, המערבית בגדהמלאי בנייה למגורים  - 1תרשים 

 

 מבנים שאינם למגורים 5.5.5

המבנים שלא למגורים נראה שהיקף המלאי ושוויו מתפתחים יחד, שכן השווי הוא תלוי  בניתוח מאגר

מלבד השינוי בממד תשומות  עלות ולא תלוי שוק (אנחנו משערים שהעלות לא השתנתה במהלך השנים

להלן, מוצג הגידול השנתי במלאי המבנים שלא למגורים, בהשוואה  3-ו 2). בתרשימים הבנייה הארצי

 1998המהיר בדיור למגורים, נרשם גידול איטי יותר במלאי הנכסים למסחר ולתעשייה. מאז לגידול 

במבנים  6.1%במבני תעשייה ורק  17.3%בעסקים ובמלונות,  33.7%נרשם גידול כולל במלאי המבנים: 

מיליארד בתחום העסקים  1.3מהם ₪, מיליארד  5.6-חקלאיים. הערך הכולל של המבנים מסתכם ב

במבנים חקלאיים. ושוב, החלק הארי של מלאי ₪ מיליארד  1.2-בתעשייה ו₪ מיליארד  3.1והמלונות, 
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ממלאי המבנים  21.7%-ממלאי המבנים לעסקים, ו 15.4%עם  מעלה אדומים,בהמבנים נמצא 

ממלאי  36.2%זקים בה מוחלתעשייה. יישובים משמעותיים אחרים כוללים את מועצה אזורית שומרון 

 15.1%-ו 11.5%, 15.7%המבנים לתעשייה, מועצה אזורית מטה בנימין, ביתר עילית ומודיעין עילית עם 

 ממלאי המבנים לחקלאות. 50.2%ערבות הירדן עם .א. מובהתאמה ממלאי המבנים לעסקים 

 2015-1998, ערביתהמ בגדה ציבור ומבני לתעשייה מבנים מלאי - 2תרשים 

 

 2015-1998, המערבית בגדה ולחקלאות לעסקים מבנים מלאי - 3תרשים 

 

ציבורית, הן מתקציב הממשלה והן מתקציבי ה המתואם עם ההוצא הינומלאי הבנייה הציבורית 

על ידי הרשויות המקומיות (בתי  יםמרבית מבני הציבור נבנ. הרשויות המוניציפאליות בגדה המערבית

. ולכן מתקיים קשר ישר בין התקציבים והבנייה ספר, מרכזים קהילתיים, ספריות בתי כנסת וכו')
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תרשים . מת מחשבים בעזרת מקדם עלות בנייהבדומה למבנים במגזר העסקי, את שווי הבנייה הציבורי

למגורים בגדה המערבית, אינם ציבור מהווים את הנתח הגדול ביותר של מבנים שלעיל עולה שמבני  2

) העלייה החדה ביותר 2015-1998. במגזר זה נרשמה בתקופת הניתוח (2015-בממלאי המ"ר  44.7%עם 

 4.66-מיליון מ"ר או לחלופין מ 1.84-מיליון מ"ר ל 1.37-, מ34.1%שיעור של על  בגידול במלאי שעמדה

 ₪.מיליארד  6.25-ל₪ מיליארד 

 מלאי כולל ושווי ..5.5

לאחר חישוב היקף מלאי ושווי לכל אחד מסוגי המבנים, חישבנו את הסכום הכולל לכל אחד מסוגי 
מציגה את מלאי הבנייה במ"ר עבור כל אחד מסוגי  3טבלה . הרשויות המקומיותמן  תהמבנים ולכל אח

  המבנים, ו
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במהלך ארבעים השנים האחרונות, ממשלת ישראל, הרשויות מציגה את שווי מלאי המבנים.  4טבלה 

של בנייה אזרחית בגדה המערבית. מלאי בנייה  מיליון מ"ר בקירוב 02.0המקומיות ויזמים פרטיים בנו 

למבני מגורים והשאר למבנים  ₪מיליארד  019.2בקירוב. מהם  ₪יארד מיל 050.5-שאפשר לאמוד ב

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

 ממזרח לגדר.₪ מיליארד  25.6-בהשוואה ל₪, מיליארד  95.6-המלאי שנצבר עומד על שווי של כ

 1998-2015, ר"במ המערבית בגדה מבנים מלאי - 3טבלה 

 שנה
סה"כ  מלאי מבנים, אלפי מ"ר

ממזרח 
 לגדר

סה"כ 
ממערב 

 לגדר

סה"כ 
גדה 

עסקים  מגורים מערבית
 והארחה

תעשייה 
 וחקלאות

מבני 
 ציבור

0991 4,858.0 257.5 1,689.8 1,370.6 2,870.0 5,305.9 8,175.9 

0999 5,141.1 261.2 1,711.4 1,403.8 2,976.9 5,540.7 8,517.5 

5111 5,660.7 274.9 1,715.0 1,430.3 3,122.0 5,959.0 9,081.0 

5110 6,126.2 276.1 1,727.2 1,458.0 3,284.8 6,302.8 9,587.6 

5115 6,575.5 276.5 1,731.4 1,487.5 3,425.5 6,645.4 10,070.9 

511. 6,818.9 283.8 1,727.7 1,506.8 3,493.0 6,844.1 10,337.1 

5112 7,110.0 287.8 1,742.7 1,523.7 3,561.3 7,103.0 10,664.3 

5112 7,357.5 294.4 1,752.2 1,551.8 3,628.9 7,327.1 10,955.9 

5112 7,574.8 296.1 1,767.5 1,582.2 3,678.5 7,542.1 11,220.6 

5112 7,853.4 303.2 1,775.9 1,611.3 3,697.5 7,846.3 11,543.8 

5111 8,104.3 305.5 1,784.3 1,629.2 3,723.9 8,099.4 11,823.3 

5119 8,342.0 317.8 1,796.7 1,659.9 3,763.9 8,352.6 12,116.5 

5101 8,661.4 322.5 1,797.9 1,681.3 3,806.3 8,656.9 12,463.2 

5100 8,940.4 324.1 1,803.1 1,706.5 3,844.1 8,929.9 12,774.0 

5105 9,206.6 328.7 1,834.7 1,731.8 3,899.1 9,202.7 13,101.8 

510. 9,422.3 333.3 1,837.3 1,781.5 3,969.4 9,404.9 13,374.3 

5102 9,719.1 336.3 1,907.1 1,818.2 4,055.4 9,725.3 13,780.8 

5102 9,972.4 344.4 1,924.1 1,838.4 4,118.9 9,960.4 14,079.3 
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 2015-1998, 5201 מחיריב ₪ במיליוני המערבית בגדה המבנים מלאי ערך - 4טבלה 

 שנה
סה"כ  מלאי מבנים, אלפי מ"ר

ממזרח 
 לגדר

סה"כ 
ממערב 

 לגדר

סה"כ 
גדה 

עסקים  מגורים מערבית
 והארחה

תעשייה 
 וחקלאות

מבני 
 ציבור

0991 29,339.7 970.8 3,818.8 4,660.1 9,683.8 29,105.7 38,789.5 

0999 32,359.0 983.9 3,867.7 4,772.9 10,528.4 31,455.2 41,983.6 

5111 36,062.6 1,030.4 3,876.0 4,863.0 11,271.0 34,561.0 45,832.0 

5110 37,167.3 1,034.6 3,903.6 4,957.2 12,227.7 34,834.9 47,062.6 

5115 39,828.4 1,037.5 3,913.0 5,057.5 13,303.5 36,532.8 49,836.3 

511. 40,759.7 1,062.5 3,904.5 5,123.0 14,069.7 36,780.0 50,849.7 

5112 44,602.6 1,082.1 3,938.6 5,180.6 15,186.6 39,617.3 54,803.9 

5112 46,896.5 1,104.2 3,960.1 5,276.2 16,049.0 41,188.0 57,237.0 

5112 50,567.5 1,110.2 3,994.5 5,379.6 16,362.8 44,689.0 61,051.8 

5112 52,549.2 1,134.3 4,013.6 5,478.6 16,252.3 46,923.3 63,175.6 

5111 58,040.0 1,142.3 4,032.4 5,539.2 16,979.3 51,774.6 68,753.9 

5119 65,600.2 1,184.0 4,060.6 5,643.8 18,055.4 58,433.2 76,488.6 

5101 77,244.4 1,201.9 4,063.4 5,716.4 19,784.8 68,441.3 88,226.1 

5100 81,249.0 1,207.0 4,074.9 5,802.2 20,519.6 71,813.6 92,333.2 

5105 89,828.1 1,222.9 4,146.3 5,888.2 21,904.5 79,181.1 101,085.6 

510. 91,918.7 1,238.8 4,152.4 6,057.0 22,347.0 81,019.8 103,366.8 

5102 100,556.8 1,249.1 4,310.1 6,182.0 23,985.4 88,312.6 112,298.0 

5102 109,364.6 1,277.0 4,348.5 6,250.6 25,648.1 95,592.5 121,240.6 
 

 ציבורית ביוזמה בנייה ..5

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

בארץ, בחנו את התחלות הבנייה למגורים ביוזמה ציבורית. התחלות בנייה ביוזמה ציבורית הינן 

 להלן הבנייה אותובטבל פיםכפי שניתן לראות בגרפרויקטים שמשרד הבינוי ושיכון יזם והוציא לפועל. 

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

הלשכה המרכזית באמצעות ניתוח נתוני בהן הוקפאה חלקית הבנייה.  2010-2012המדינה, מלבד בשנים 

זו בחלק זה אנו משווים את הבנייה למגורים ביוזמה הציבורית באזור יהודה ושומרון ל, לסטטיסטיקה

של שאר המדינה באמצעות שלושה מדדים שונים. הראשון הינו שיעור הבנייה ביוזמה הציבורית בכל 

אזור מתוך כלל הבנייה ביוזמה הציבורית במדינה כולה. המדד השני הינו שיעור הבנייה למגורים 

ו ביוזמה ביוזמה הציבורית מתוך כלל הבנייה באזור. והשלישי הינו מספר המטרים הרבועים לנפש שנבנ

 הציבורית באזור מסוים בשנה מסוימת. 

כאשר מסתכלים על חלקה של הבנייה הציבורית ביו"ש מכלל הבנייה  ,5טבלה כפי שניתן לראות ב

השנים האחרונות, ניתן לראות שבתקופות מסוימות היה שיעורה בין  20במדינה לאורך  ביוזמה ציבורית

כאשר רק מחוז הדרום בעל שיעור גבוה  23.5%עמד השיעור על  1998הגבוהים במדינה. לדוגמא בשנת 

מאז תחילת העשור הקודם חלה ירידה בשיעור הבנייה הציבורית באזור יהודה . 30.3%יותר עם 
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שנים בחמש ה .18%-ל 10%לרמות של בין  20%-יב הס לשאר חלקי המדינה, מסבושומרון ביח

 .11.2% -ל 1.4%של בין  האחרונות ישנה תנודתיות רבה והשיעור נע ברמות

 2015-1995בנייה למגורים ביוזמה הציבורית מתוך הבניה הארצית ביוזמה הציבורית, השיעור  - 5טבלה 

כלל  שנה
אזור  הדרום ת"א המרכז חיפה הצפון ירושלים מדינהה

 יו"ש

1995 100.0% 6.7% 9.4% 4.1% 50.4% 0.5% 21.6% 7.4% 

1996 100.0% 20.9% 16.7% 6.6% 14.6% 2.0% 33.1% 6.0% 

1997 100.0% 13.2% 18.5% 3.1% 23.0% 0.1% 34.2% 7.8% 

1998 100.0% 3.6% 14.9% 3.4% 23.1% 1.2% 30.3% 23.5% 

1999 100.0% 8.1% 15.8% 6.6% 15.3% 5.0% 29.2% 20.0% 

2000 100.0% 12.0% 13.5% 4.1% 25.8% 0.4% 22.9% 21.3% 

2001 100.0% 1.8% 23.9% 1.4% 27.8% 0.5% 33.3% 11.3% 

2002 100.0% 11.0% 14.7% 4.0% 26.6% 2.5% 28.6% 12.6% 

2003 100.0% 7.9% 19.7% 4.6% 29.6% 0.3% 21.0% 16.8% 

2004 100.0% 1.1% 24.7% 3.6% 34.7% 1.8% 15.9% 18.2% 

2005 100.0% 17.8% 13.8% 2.4% 25.1% 0.1% 25.8% 15.0% 

2006 100.0% 18.5% 22.4% 0.6% 30.0% 0.0% 18.2% 10.3% 

2007 100.0% 15.7% 26.1% 3.3% 21.8% 0.8% 18.5% 13.8% 

2008 100.0% 8.6% 17.5% 1.9% 34.5% 0.0% 19.5% 18.0% 

2009 100.0% 7.6% 26.9% 4.4% 28.4% 0.0% 17.1% 15.6% 

2010 100.0% 5.0% 21.5% 8.3% 40.5% 0.0% 22.4% 2.2% 

2011 100.0% 9.5% 12.3% 5.1% 30.0% 0.0% 41.7% 1.4% 

2012 100.0% 19.1% 25.3% 6.1% 25.1% 0.1% 22.4% 1.9% 

2013 100.0% 7.7% 17.9% 7.8% 31.9% 0.5% 23.0% 11.2% 

2014 100.0% 14.9% 17.1% 16.2% 34.5% 0.0% 13.5% 3.7% 

2015 100.0% 11.1% 12.8% 4.3% 49.5% 0.0% 14.1% 8.2% 
ממוצע 
92-5102 

100.0% 10.6% 18.4% 4.9% 29.6% 0.8% 24.1% 11.7% 

 

גבוה יחסית בגדה המערבית. שיעור הבנייה ביוזמה ציבורית ביחס לכלל הבנייה בכל אזור גם הוא 
במחוז  27.7%, זאת לעומת 36.3%השיעור עומד על ממוצע שנתי הגבוה מכל שאר אזורי המדינה עם 

  במחוז ירושלים. מ 22.3%-הדרום ו
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ה למגורים ביוזמה הציבורית היה גבוה יותר מבשאר אזורי המדינה כמעט עולה כי שיעור הבניי 6טבלה 

השנים האחרונות. אמנם בשנים האחרונות חלה ירידה מסוימת והשיעור אינו מגיע למעבר  20לאורך כל 

. כמו כן, הבנייה 20%-ה , אולם עדיין הוא מגיע לרמות של סביב1995-2005כמו בין השנים  40-50%-ל

  עדיין מובילה את הבנייה הציבורית למגורים במדינה ביחס לבנייה ביוזמה הפרטית.בגדה המערבית 
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 2015-1995שיעור הבנייה למגורים ביוזמה הציבורית מתוך כלל הבנייה בכל אזור,  - 6טבלה 

כלל  שנה
אזור  הדרום ת"א המרכז חיפה הצפון ירושלים המדינה

 יו"ש

1995 31.2% 39.8% 20.6% 12.3% 36.7% 1.7% 46.4% 59.8% 

1996 25.5% 58.4% 22.8% 13.0% 12.9% 5.2% 48.1% 47.6% 

1997 21.8% 43.4% 20.1% 6.1% 18.5% 0.3% 36.6% 37.7% 

1998 16.3% 10.3% 13.5% 5.7% 13.6% 1.6% 28.5% 43.8% 

1999 17.7% 26.1% 13.7% 10.6% 9.8% 6.8% 33.7% 49.9% 

2000 24.4% 44.2% 18.2% 11.5% 19.7% 0.8% 42.2% 56.0% 

2001 16.9% 5.0% 18.3% 2.3% 16.9% 0.6% 37.4% 44.3% 

2002 17.2% 27.4% 13.3% 7.1% 15.5% 2.7% 32.4% 56.7% 

2003 17.2% 21.3% 15.8% 8.1% 17.1% 0.4% 27.1% 56.2% 

2004 14.2% 2.6% 16.7% 6.3% 16.1% 1.5% 19.6% 49.6% 

2005 13.7% 28.6% 9.9% 4.0% 10.8% 0.1% 30.7% 40.9% 

2006 12.0% 29.3% 13.3% 0.9% 11.2% 0.0% 20.7% 30.1% 

2007 10.9% 19.9% 11.6% 5.0% 8.1% 0.6% 19.4% 34.0% 

2008 9.4% 15.4% 7.9% 2.7% 9.1% 0.0% 18.4% 29.3% 

2009 8.2% 9.8% 10.3% 4.9% 6.5% 0.0% 12.8% 25.5% 

2010 8.6% 6.3% 10.1% 8.0% 9.3% 0.0% 14.1% 9.2% 

2011 10.6% 13.2% 7.9% 6.2% 8.6% 0.0% 31.0% 5.7% 

2012 10.8% 19.6% 13.5% 6.6% 8.8% 0.1% 21.2% 6.9% 

2013 14.9% 12.3% 14.2% 12.8% 15.7% 0.5% 29.2% 31.7% 

2014 14.8% 21.0% 12.5% 22.2% 16.0% 0.0% 20.7% 17.6% 

2015 11.8% 14.1% 7.5% 4.5% 21.3% 0.0% 12.5% 29.3% 

ממוצע 
92-5102 15.6% 22.3% 13.9% 7.7% 14.4% 1.1% 27.7% 36.3% 

 

מקבילה, לפיה שיעור הבנייה הציבורית כאשר מביאים בחשבון את גודל האוכלוסייה מתגלה תמונה 
  במדינה. מלנפש באזור יהודה ושומרון היה לאורך שנים רבות הגבוה ביותר 
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7טבלה  כמות התחלות הבנייה ביוזמה ציבורית לנפש בגדה המערבית גדולה יותר מאשר בשאר עולה כי  
בעיקר לעומת אזורי אזורי המדינה, מה שמעיד על ניסיון למשוך לשם אוכלוסייה נוספת. הדבר בולט 

-ו 2013הנגב והגליל לגביהם הצהירה המדינה שהיא מנסה לפתח ולמשוך אליהם אוכלוסייה. בשנים 
-ו 0.17מטר בהתאמה, זאת לעומת  0.17-מטר ו 0.41 הייתה יוזמת הבנייה הציבורית לנפש ביו"ש 2015

  מהטבלה ומ במחוז דרום. 0.09-ו 0.26-במחוז צפון ו 0.07
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ניתן ללמוד כי הבנייה למגורים ביוזמה הציבורית הייתה גבוהה יותר בגדה המערבית לאורך  4תרשים 

לעומת  0.61מ"ר ( 0.44-השנים האחרונות, בממוצע היא גבוהה יותר מהממוצע הארצי ב 20כמעט כל 

 מ"ר לנפש). 0.17
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 2015-1995בנייה למגורים ביוזמה הציבורית במ"ר לנפש,  -7טבלה 

כלל  שנה
אזור  הדרום תל אביב המרכז חיפה הצפון ירושלים המדינה

 יו"ש

0992 0.54 0.30 0.30 0.17 1.26 0.01 0.87 1.67 

0992 0.38 0.66 0.37 0.19 0.25 0.04 0.92 0.89 

0992 0.29 0.32 0.32 0.07 0.30 0.00 0.72 0.84 

0991 0.19 0.06 0.16 0.05 0.19 0.01 0.40 1.53 

0999 0.17 0.12 0.16 0.09 0.12 0.05 0.36 1.18 

5111 0.27 0.28 0.22 0.09 0.31 0.01 0.44 1.87 

5110 0.14 0.02 0.20 0.02 0.17 0.00 0.33 0.49 

5115 0.15 0.13 0.13 0.05 0.17 0.02 0.29 0.56 

511. 0.13 0.09 0.15 0.05 0.17 0.00 0.19 0.64 

5112 0.11 0.01 0.15 0.03 0.16 0.01 0.12 0.54 

5112 0.11 0.16 0.09 0.02 0.11 0.00 0.19 0.45 

5112 0.09 0.14 0.12 0.00 0.12 0.00 0.12 0.26 

5112 0.08 0.11 0.13 0.02 0.08 0.00 0.11 0.30 

5111 0.08 0.05 0.08 0.01 0.11 0.00 0.10 0.36 

5119 0.07 0.04 0.12 0.03 0.08 0.00 0.09 0.28 

5101 0.09 0.04 0.11 0.06 0.15 0.00 0.13 0.05 

5100 0.12 0.09 0.09 0.05 0.15 0.00 0.35 0.04 

5105 0.11 0.17 0.16 0.06 0.11 0.00 0.17 0.05 

510. 0.16 0.10 0.17 0.11 0.21 0.00 0.26 0.41 

5102 0.15 0.18 0.16 0.21 0.21 0.00 0.14 0.12 

5102 0.09 0.08 0.07 0.04 0.19 0.00 0.09 0.17 

ממוצע 
92-5102 0.17 0.15 0.17 0.07 0.22 0.01 0.30 0.61 
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 2015-1995, לנפש ר"במ הציבורית ביוזמה למגורים בנייה - 4תרשים 
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 תמיכה ממשלתית ומענקים. .

 

 ציבורית תמיכה 0..

 תקציבי הרשויות המקומיות 0.0..

לגדה המערבית מתועלים באמצעות אזרחיים המועברים ההממשלתיים חלק ניכר מן התקציבים 

וחלק  במדינה, הרשויות המקומיותתקציבים מוניציפאליים. ממשלת ישראל תומכת כמעט בכל 

התקציב הלאומי הגדול ם באמצעותן ולכן מזכים אותן בתקצוב. מהשירותים הממשלתיים מבוצעי

לרשויות ביותר המועבר באמצעות הרשויות המקומיות הוא תקציב החינוך. משרד החינוך מעביר 

בתי ספר, הוצאות  תותחזוק תבנייכגון פעולות שונות, לבאופן קבוע תקציבים המיועדים מקומיות 

תקציב גדול נוסף מועבר באמצעות משרד הפנים למענקי איזון . תחבורה, הוצאות ביטחון וכיוצא באלה

כל הרשויות והואיל לרשויות המקומיות, שתפקידם הוא לגשר בין הוצאות הרשות להכנסותיה. 

את שיטת ניתוח שתאפשר לחשב , היה עלינו למצוא נהנות מתקצוב ממשלתי המקומיות במדינה

יות המקומיות בשאר לא ניתן לרשואשר בגדה המערבית והתקציב הנוסף המוקצה לרשויות המקומיות 

 אזורי המדינה.

 לרשויות המקומיות ההעברותכלל 

בעבודה על הדו"ח הקודם ביצענו ניתוח של התמיכה הממשלתית לנפש בכל אחת מן הרשויות 

המקומיות בגדה המערבית. הניתוח בוצע בעזרת נתונים על תקציבי הרשויות המקומיות, שפורסמו על 

לאחרונה פרסמה הלשכה נתונים מעודכנים לשנת  .2013עבור שנת  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מיות להלן, מציגה את התמיכה הממוצעת לנפש ברשויות המקו 8טבלה  , אותם אנו מציגים להלן.2014

התמיכה בגדה המערבית ובשאר אזורי המדינה ואת ההפרשים ביניהם (תמיכה נוספת לגדה המערבית). 

), כאשר מכפילים סכום זה 2015(מחירי ₪  1,540השנתית הממוצעת לנפש בגדה המערבית עומדת על 

  לשנה. ₪מיליון  221.0 נוספת העומד עלההכולל של התמיכה  במספר התושבים מקבלים את הסכום

 2015 מחיריב₪  ,2014 בתקציב מקומיות לרשויות ממשלתית תמיכה - 8טבלה 

 רשות מקומית
סה"כ סיוע 
ממשלתי 

 לנפש

הסיוע  % מתוך זה:
הממשלתי 

מתוך סך כל 
הכנסות 
 הרשות

סיוע 
ממשלתי 
בתחום 

 החינוך לנפש

מענקים 
מיוחדים 

 לנפש

 46.8% 540 1,775 3,904 ממוצע גדה מערבית

 53.9% 1,066 2,935 6,165 ממוצע מזרח לגדר

 43.6% 384 1,431 3,233 ממוצע ממערב לגדר

 28.9% 113 1,311 2,364 ממוצע לאומי )ללא גדה מערבית(

   427 464 1,540 ממוצע הוצאה נוספת גדה מערבית
  
  

 953 1,624 3,802 ממוצע הוצאה נוספת ממזרח לגדר

 105,.021,19 15.,020,222 221,122,212 סה"כ הוצאה נוספת
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, קיצונית עוד יותר עולה תמונה, לגדר ההפרדה בוחנים רק את הרשויות המקומיות ממזרח כאשר

לרשויות ₪  869-לכ בהשוואה, ₪ 3,802-ל מגיעה אלה מקומיות לרשויות הנוספת התמיכה הממשלתית

לגדר. מן הראוי לציין שהתמיכה לנפש בהתנחלויות בעלות אופי חרדי נמוכה מן התמיכה  ממערב

מגילות ים לתושבי כמה מן ההתנחלויות החילוניות, או אלה המשתייכות לציונות הדתית, כמו למשל 

פירוט מלא של התמיכות לפי רשות מקומית לנפש). ₪  10,488לנפש) ומעלה אפרים (₪  11,779( המלח

 .2למצוא בנספח מספר ניתן 

 ניכרת במידה גבוה ש"ביו המקומיות לרשויות הממשלתי שהסיוע לראות ניתן להלן, 9טבלה מבנוסף, 

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

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

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

ברשויות  46.8%- ל בהשוואה), המערבית הגדה כולל לא( 28.9% רק הוא הארצי הממוצע, ממשלתיים

 ₪ 3,431 לעומת זאת, לנפש ₪ 3,904 היא ש"ביו הרשויות בתקציבי המדינה השתתפות .בגדה המערבית

 ש"ביו לרשויות המדינה שמעניקה מיוחדים ממענקים מגיע המוגדל הסיוע עיקר. בצפון ₪ 3,031-ו בנגב

 ).ובגליל בנגב ₪ 83-ו 211 לעומת( לנפש ₪ 540 או, בשנה ₪ מיליון 199.8 של בסך

 2015 מחיריב₪ , מחוזות לפי המקומיות הרשויות לתקציבי 2014-ב ממשלתי סיוע - 9טבלה 

 מחוז
סה"כ סיוע 

 ממשלתי לנפש

הסיוע  % מתוך זה:
הממשלתי 

מתוך סך כל 
הכנסות 
 הרשות

סיוע ממשלתי 
בתחום החינוך 

 לנפש

מענקים 
 מיוחדים לנפש

 46.8% 540 1,775 3,904 אזור יהודה והשומרון

 36.3% 211 1,871 3,431 נגב

 42.2% 83 1,506 3,031 גליל

 31.4% 126 1,488 2,504 )ללא הנגב( הדרום

 28.5% 55 928 1,936 ירושלים

 19.5% 15 1,142 1,832 תל אביב

 31.8% 480 1,212 2,636 חיפה

 23.7% 19 1,303 1,958 המרכז

 28.9% 113 1,311 2,364 )ללא גדה מערבית( כל הארץ
 

ניתן לראות שהתמיכה הממשלתית  2013בהשוואה לנתוני הדו"ח הקודם בהם נותחו נתוני תקציב 

 570.1-ל₪ מיליון  526.6-ברשויות המקומיות בגדה המערבית עלתה. סך התמיכה המועדפת עלתה מ

 205-בכלל הגדה המערבית ב₪  142-בשנה אחת. התמיכה לנפש עלתה ב₪ מיליון  45-כמיליון, עלייה של 

גם שיעור הסיוע הממשלתי מתוך סך הכנסות ממערב לגדר. ₪  122-ברשויות ממזרח לגדר וב₪ 

לשם השוואה, שיעור הסיוע הממשלתי מהתקציב  .2014-ב 46.8%-ל 2013-ב 45.8%-הרשויות עלה מ

, אולם הסיוע לנפש בערכים 42.2%-ל 40.3%-ובגליל הוא מ 36.3%-ל 34.9%-עלה ברשויות הנגב מ

, אך שיעור הסיוע מתוך סך שאר אזורי המדינהעלה גם בהסיוע לרשויות כספיים כמעט ולא השתנה. 

 . קודות אחוז מן הממוצע הארצינ 18-הכנסות הרשות ביהודה ושומרון עדיין גבוה בכ
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 העברות בגין מענקי איזון ומענקי פיתוח

. מטרת מענק המקומית בישראללרשויות ממשרד הפנים המענק העיקרי המועבר מענק האיזון הינו 

האיזון לרשויות  ילגשר בין ההוצאות של הרשות המקומית לבין הכנסותיה. סך מענקהוא האיזון 

 ₪.מיליארד  2.7-על כ ודעמ 2015המקומיות בשנת 

מענק הפיתוח הינו מענק נוסף הניתן על ידי משרד הפנים לרשויות המקומיות, לטובת פרויקטים שונים 

של פיתוח, כגון: פיתוח תשתיות מבני ציבור, שיקום אזורי תעשייה, שיקום כבישים ומדרכות, פיתוח 

 ₪. מיליון 250-עמד על כ 2015לרשויות המקומיות בשנת  הפיתוח יסך מענקתיירותי ועוד. 

₪. מיליון  360.7-מענקים בגובה של כ 2015, הרשויות ביו"ש קיבלו בשנת 10טבלה כפי שניתן לראות ב

לעומת ממוצע ארצי ₪,  1,013.6כאשר בוחנים את הסכום ביחס למספר התושבים, תושב ביו"ש קיבל 

) והן 3.04פער זה מתבטא בצורה דומה הן במענקי האיזון (פי  ..יותר מפי ₪,  335.0(ללא יו"ש) של 

יותר מתושב ₪  616.1), 11%יותר מתושב הצפון (₪  99.3). תושב ביו"ש מקבל 2.8פי במענקי הפיתוח (

 ).760%יותר מתושב מחוז ירושלים (₪  895.7-) ו155%הדרום (

 2015במחירי  ₪, 2015 ופיתוח איזון מענקי - 10טבלה 

 
מענקי 
איזון 

 ₪()אלפי 

מענקי 
איזון 
 )₪(לתושב 

מענקי 
ח פיתו
 ₪()אלפי 

מענקי 
פיתוח 

 )₪(לתושב 

סה"כ 
מענקים 

 ₪()אלפי 

סה"כ 
מענקים 

 )₪(לתושב 

 1,013.6 360,738 80.6 28,698 933.0 332,040 יו"ש

 914.3 1,226,436 73.2 98,224 841.1 1,128,212 הצפון

 397.5 442,682 34.0 37,907 363.5 404,775 הדרום

 379.3 361,028 30.7 29,224 348.6 331,804 חיפה

 160.2 316,713 15.6 24,351 147.9 292,362 המרכז

 117.9 118,910 11.5 11,552 106.5 107,358 ירושלים

 90.9 120,897 15.0 19,937 75.9 100,960 תל אביב

סה"כ (ללא 
 335.0 2,586,666 28.6 221,195 306.3 2,365,471 יו"ש)

 364.9 2,947,404 30.9 249,893 333.9 2,697,511 סה"כ
 

 

רשויות שאינן  54רשויות (כולל עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות) בישראל, ישנן  258מבין 

אקונומי גבוה -מקבלות כלל מענק איזון או מענק פיתוח, מרביתן רשויות מבוססות במעמד סוציו

בסבבי יחסית, אך ניתן למצוא ברשימה זו גם יוצאים מן הכלל, כגון אשקלון ואשדוד שנפגעו רבות 

 הלחימה האחרונים ברצועת עזה. 

הן ביו"ש (מ.א. ערבות הירדן ומעלה  לתושב שתי הרשויות המקבלות את המענקים הגבוהים ביותר
אפרים), מבין עשרת הרשויות המקבלות את המענקים הגבוהים ביותר לתושב יש חמש רשויות מיו"ש, 

 י שניתן לראות ברשויות בחמישים המקומות הראשונים. כך לדוגמא, כפ 11-ו

 3.5מתושב בקריית מלאכי ותושב מ.א. הר חברון מקבל פי  3, תושב מעלה אפרים מקבל פי 11טבלה 

 מתושב חוף אשקלון.
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-סוציו ומדד יםהמענק סכום דירוג לפי, נבחרות ברשויות לתושב ופיתוח איזון מענקי - 11טבלה 
 אקונומי

 מחוז שם הרשות דירוג
-מדד סוציו
 1אקונומי

מענקי איזון 
 לתושב

מענקי פיתוח 
 לתושב

מענקים 
 לתושב

 3,493.59 88.21 3,405.38 6 יו"ש הירדן מ.א ערבות 1

 3,224.55 110.00 3,114.55 5 יו"ש מעלה אפרים 2

 2,658.70 83.33 2,575.36 5 יו"ש הר חברוןמ.א.  5

 2,619.35 98.39 2,520.97 2 יו"ש עמנואל 6

 2,335.83 82.50 2,253.33 5 יו"ש ים המלח מגילותמ.א.  9

 2,053.57 75.71 1,977.86 5 יו"ש קדומים 21

 0,912.02 74.50 1,830.67 6 הדרום מ.א. אשכול 25

 1,675.57 80.34 1,595.23 4 הדרום ירוחם 29

 1,663.73 72.20 1,591.53 5 יו"ש בית אל 30

 1,638.61 84.58 1,554.03 4 יו"ש קרית ארבע 32

 1,606.74 51.63 1,555.12 7 יו"ש בית אריה 35

 1,553.69 100.73 1,452.96 5 יו"ש מ.א. שומרון 41

 1,491.28 31.03 1,460.26 8 יו"ש אלקנה 48

 1,454.54 82.43 1,372.11 3 הדרום אופקים 52

 1,386.67 55.00 1,331.67 6 יו"ש קרני שומרון 55

 1,119.25 58.26 1,060.99 4 הדרום קריית מלאכי 89

 1,081.12 78.00 1,003.12 3 הדרום נתיבות 98

 995.60 77.31 918.29 1 הדרום תל שבע 103

 905.22 61.27 851.27 6 הדרום מ.א. שער הנגב 118

 1..915 80.02 822.28 4 הצפון עכו 119

 ...229 52.60 716.73 6 הדרום חוף אשקלון 138

 514.57 71.25 443.32 2 חיפה אום אל פחם 164

 431.60 66.68 364.92 4 חיפה טירת הכרמל 173

 פיתוח והחטיבה להתיישבות 0.5..

התמיכה הממשלתית בפיתוח היישובים בפריפריה מתבצעת באופנים שונים, חלקם "עקיפים" 

מבלי לנקוב ציון גיאוגרפי), ואחרים "ישירים". שני ערוצים לתמיכה  כלליים(באמצעות תקציבים 

 הישירה הם: "החטיבה להתיישבות" וסעיפים אחדים בתקציב משרד הבינוי והשיכון.

 החטיבה להתיישבות

'החטיבה להתיישבות' היא ארגון לא רשמי הפועל במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית וממומן 

לחזק את הפריפריה בישראל הינה רד ראש הממשלה. מטרת החטיבה משתקציב במלואו על ידי 

באמצעות הקמת יישובים כפריים ותמיכה בהם בכל תחומי החיים. החטיבה פועלת בשלושה מרחבים: 

התנחלויות בגדה הכלולים במרחב מרכז של החטיבה הינם  היישובים 112צפון, מרכז ודרום. כל 

 כז הוא חיזוק ההתיישבות היהודית בגדה המערבית.המערבית. ייעודו הרשמי של מרחב המר

                                                 
1
  (שנת מפקד האוכלוסין האחרון). 2008הדירוג מעודכן לשנת  ביותר. הנמוך 1 כאשר 10 עד 1-דירוג מ 
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בעניינה של החטיבה  26.2.2015בהתאם לחוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ) מיום 

תקציב החטיבה למשרד יעבור  2016משנת להתיישבות, יופסק תקצובה הישיר של החטיבה. לפיכך 

לול העבודה מול החטיבה להתיישבות (החלטת , שהוא המשרד האחראי על תכ)33(סעיף  החקלאות

תקציב החטיבה לשנת  .לשם פעילויות לפיתוח הכפר וההתיישבות )19.5.2015, מיום 15ממשלה מס' 

  , אינו מוצג בצורה ישירה בתקציב המשרד אלא מופיע בסעיף כללי אחר.2016

 ₪, מיליוני 2015-2014 להתיישבות החטיבה תקציב - 12טבלה 

 גוף
הצעת 
תקציב 

5102 

צעת ה
תקציב 

5102 

הוצאות 
בפועל 
5102 

שינוי  %
בהצעת 

 5102התקציב 

גידול בהוצאות  %
בפועל ביחס 

להצעת התקציב 
5102 

 853.9% -56.3% 497.0 58.2 32.8 (12.20) החטיבה להתיישבות

 859.5% -55.6% 69.6 8.1 4.5 מרחב צפון

 889.9% -15.4% 72.07 8.1 1.25 מרחב דרום

 2,186.0% -25% 148.6 6.8 1.7 מרחב מרכז

 1,486.9% 25.7%- 19.3 1.3 0.333 הר חברון–מרחב מרכז 

 2,074.0% 25.1%- 022.9 1.0 ..5.1 מרחב מרכז –סה"כ 
 מקור: משרד האוצר

אודות התקציבים הישירים  2016לשנת  הערה: בשל העברת תקציב החטיבה להתיישבות למשרד החקלאות לא קיים פירוט

 עבור החטיבה להתיישבות לפי מרחבים גיאוגרפיים. 

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

מאחר  ,אולםעל פעילות החטיבה ברובו מסווג.  הממשלה להציג את פעילות המשרד וההוצאות), והמידע

כפי שניתן ם אפשרי. חותינוים חלקים מן התקציב מפורסמ ,הממשלה מתקציבהחטיבה ממומנת ו

 853.9%-גדולות ב היו חלו גידולים משמעותיים בהוצאות בפועל אשר 2014כי בשנת  )12טבלה ( לראות

מכלל  28.5%מכלל הוצאות החטיבה נרשמו לזכות מרחב מרכז, לעומת  33.8%מהתקציב המתוכנן. 

ניכר כי חלה ירידה בהצעת התקציב לשנת  2015נכון לשנת . ההוצאות שנזקפו למרחב צפון ודרום יחד

וד במחוז צפון חלה בע 25.7%-במרחב מרכז חלה ירידה של כ .56%-ור החטיבה להתיישבות בכעב 2015

הוגשו על  2015דצמבר מתוארת לעיל, נכון להעל אף הירידה  .56%-הירידה הגבוהה ביותר בתקצוב של כ

השינויים כוללים ידי הממשלה לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת שינויים בתקציב המדינה. 

 ם לחטיבה להתיישבותהעברת כספי עודפים לסעיפי תקציב שונים הכוללים בתוכם סעיפים המתייחסי

המביא את סך תקציב מרחב , ₪ 29,112,111 סך השינויים שהוגשו על ידי הממשלה עומד על .)13טבלה (

 .₪ 10,1.1,111 -מרכז בחטיבה להתיישבות ל

 ₪, מיליוני 2015 השוטפת לשנה בתקציב שינויים - 13טבלה 

 )₪(העברת עודפים  גוף

  (12.20) החטיבה להתיישבות

 26.97 החטיבה להתיישבות: מרחב צפון

 30.36 החטיבה להתיישבות: מרחב דרום

 73.95 החטיבה להתיישבות: מרחב מרכז

 5.05 הר חברון–החטיבה להתיישבות: מרחב מרכז 

 79.01 מרחב מרכז –סה"כ 
 2015מקור: משרד האוצר, שינויים בתקציב לשנה השוטפת, 
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 משרד הבינוי והשיכון

להלן, אנו מציגים את הסעיפים בתקציב משרד הבינוי והשיכון המיועדים לגדה המערבית. כל  בטבלה

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

שונה ב .1,432.5%-ב 2014-בנייה בגדה המערבית. הפער בין התקציב המתוכנן והתקציב בפועל הסתכם ב

 צפויה 2016אך בשנת  35%-בתקציב לבנייה בגדה המערבית של כחלה ירידה  2015בשנת  ,2014שנת מ

יב המדינה שהוגשו על ידי במסגרת השינויים בתקצ .95%-עלייה בתקצוב הבנייה באזור זה של כ

 ₪. 01,212,111הממשלה מיועדת תוספת תקציבית עבור מעלה אדומים על סך של 

 ₪, מיליוני 2016-2014 והשיכון הבינוי משרד תקציב - 14טבלה 

 גוף
הצעת 
תקציב 

5102 

הצעת 
תקציב 

5102 

הצעת 
תקציב 

5102 

הוצאות 
בפועל 
5102 

גידול בהוצאות בפועל  %
ביחס להצעת התקציב 

5102 

 360.4% 4797.78 1331.13 1528.51 1528.51 (70) תקציב השיכון

תקציב השיכון: בנייה 
 870.3% 2702.78 310.56 577.58 463.53 (70.02) חדשה

תקציב השיכון: מעלה 
 2,091.5% 83.66 4.00 2.00 4.00 (70.02.08) אדומים

תקציב השיכון: 
 –הקמת ההתנחלויות 
 אדם וגבע בנימין*

(70.02.02.05) 

0.10 0.10 2.00 2.29 114.5% 

סכום כולל מעלה 
 0,2.5.2% 85.95 6.00 2.10 4.10 אדומים וגבע בנימין

 מקור: משרד האוצר

, הסתכמה התמיכה הממשלתית הישירה להתנחלויות בגדה המערבית באמצעות 2015בשנת הכספים 

(אין נתונים  על פי הצעת התקציב ₪ 152,111,.9-החטיבה להתיישבות ומשרד הבינוי והשיכון ב

 .)2015מפורסמים בנוגע להוצאות בפועל בשנת 

 תקציבי חינוך ..0..

לאזור יהודה  ילוח לפי אזורים גאוגרפיים בעלי שיוך ספציפיבמסגרת סעיפי תקציב החינוך לא קיים פ

הסכמים הקואליציוניים על ם מסוימים בתקציב וכן באף על פי כן ניתן להעריך על פי סעיפיושומרון. 

 טיב הסכומים אשר בחלקם מועברים לאזור יהודה ושומרון.

 פיקוח סוג לפי, ה"תשע הלימודים בשנת התלמידים מספר פילוח - 15טבלה 

ללא יהודה  פיקוח
תלמידים % יהודה ושומרון ושומרון  

 ביהודה ושומרון
הילדים ללא %  

 יהודה ושומרון

 23% 45% 57,960 343,101 חרדי

 17% 39% 50,246 251,265 ממלכתי דתי

 60% 15.5% 19,896 882,643 ממלכתי

 100% 100% 128,102 1,477,009 סה"כ
 מקור: משרד החינוך 
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מהתלמידים באזור יהודה ושומרון לומדים במסגרת  45% )15טבלה ( נכון לשנת הלימודים תשע"ה

במסגרת החינוך הממלכתי דתי. בניגוד לכך, בשאר אזורי הארץ רוב התלמידים  39%-החינוך החרדי ו

כמו כן, התלמידים הלומדים במסגרת החינוך הדתי ביהודה  ) לומדים במסגרת החינוך הממלכתי.60%(

 מכלל התלמידים בארץ במסגרת החינוך הדתי.  18%-ושומרון מהווים כ

 17%-ההוצאות בפועל בתקציב משרד החינוך בתקצוב מוסדות החינוך הדתיים היה נמוך בכ 2014שנת ב

טבלה ( 2015-2016ב המדינה לשנים על פי תקצי₪.  מיליארד 5.222-כמהצעת התקציב המקורי ונאמדו ב

בשנת ₪ אלפי  3,318,972-בב המופנה לטובת החינוך הדתי במסגרות השונות מסתכם סך התקצי) 16

ניתן להבחין י ההסכמים הקואליציוניים על פנוסף על כך,  .2016בשנת  ₪אלפי  3,303,239-בו 2015

) מתייחסים 17טבלה בסכומים נוספים המוקצים עבור מוסדות החינוך הדתי. הנתונים המוצגים (

סך התוספות  לסכומים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים עבור החינוך החרדי והממלכתי דתי.

-י. התלמידים בחינוך החרדי והממלכת2016-ב₪ מיליון  307.65-ו 2015-ב₪ מיליון  261.3עומדות על 

בלבד  7.3%דתי, אך -מכלל התלמידים בחינוך החרדי והממלכתי 18.2%-מהווים כ רביתבגדה המעדתי 

מכלל התלמידים בכל מוסדות החינוך. אם נסתמך על ההנחה שמוסדות החינוך ביהודה ושומרון 

(כולל  תקציב החינוך 2015כי בשנת  מטהנוכל להסיק מן הטבלה  מתוקצבים לפי חלקם באוכלוסייה,

לילדי יהודה ושומרון הלומדים במסגרות הדתיות עומד  ההסכמים הקואליציוניים)הסכומים במסגרת 

  .5102בשנת ₪ מיליון  222.2ועל סך של  5102בשנת  ₪ מיליון 220.2ל על סך ש

 ₪, מיליוני 2016-2014 החינוך משרד תקציב - 16טבלה 

 
הצעת 
תקציב 

5102 

הצעת 
תקציב 

5102 

הצעת 
תקציב 

5102 

הוצאות 
 בפועל
5102 

שינוי בהוצאות  %
בפועל ביחס להצעת 

 5102התקציב 

 17% 658.336 563.666 983.509 974.116 מוסדות תורניים

 4% 1112.556 1072.201 1173.201 1137.367 חינוך עצמאי

 2%- 515.018 525.582 545.799 585.546 מעין החינוך התורני

 0.2%- 379.022 379.732 406.197 398.235 מוכר שאינו רשמי

 - - - 210.086 207.975 מוסדות הפטור

 17%- 2664.932 3198.087 3318.792 3303.239 סה"כ
 מקור: משרד האוצר

 ₪ מיליוני, 2016-2015 בתקציב לחינוך קואליציוניים כספים - 17טבלה 

 5102 5102 נושא
 50 50 החינוך המוכר שאינו רשמי –של החופש הגדול  תכנית בתי הספר

 25 8 שכר גננות במוכר שאינו רשמי
 35 11 תוספת שעות לימוד במוכר שאינו רשמי

 10 10 תכנית ללימודי מקצוע בסמינרים

 6 6 הסעות ברשת החינוך העצמאי

 5 5 פעולות המבוצעות על ידי מטה רשת מעיין החינוך התורני

 8 8 מגזר חרדי –לזהירות בדרכים  תכנית חינוך

 49.45 48.1 מוסדות תורניים

 7 2.5 תכניות לנוער בסיכון ציוני דתי

 112.2 104.6 תקנות החינוך הממלכתי הדתי

 0 8 העצמאי בחינוך עלייה קליטת

 12.22. 520.5 סה"כ
 08.11.2015 מיום הממשלה של 674 מספר החלטה מקור:
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 תמיכה פרטית 5..

 משקי בית והטבות המס 5.0..

 תמיכה בדיור

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

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

חברתי, ערך -וימים כגון, מצב כלכליהאזורים והיישובים הנכללים ברשימה נבחרו על פי קריטריונים מס

הקרקע והיקף ההצלחות בשיווק הקרקעות. ההטבות לרוכשי הקרקעות ביישובים המועדפים מתבצעות 

על ידי מתן סובסידיות על חלק מעלויות פיתוח הקרקע. "יישובי עדיפות לאומית" מסווגים על פי 

ברשימת  להלן. 18טבלה כמוצג ב ב-ו 2, א1אישובים עירוניים, ישובים כפריים ועל פי רמות עדיפות: 

 19טבלה גדה המערבית, כמפורט בהתנחלויות מה 64רד הבינוי מופיעות של משישובים המועדפים ה

 להלן.

 "לאומית עדיפות יישובי" של הפיתוח סובסידיות פריסת - 18טבלה 

 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
 

 "לאומית עדיפות יישובי" ברשימת הכלולים יישובים - 19טבלה 

 סה"כ ישובים רמת עדיפות

 0א

: אריאל, קרית ארבע, אפרת, עמנואל, מעלה אפרים, קרני שומרון, בית עירוני
 אל

, פני חבר, שבי שומרון, ארגמן, חמדת, חמרה, מגדלים, תלם, אדורה :כפרי
 ייט"ב, יפית, משכיות, נעמה, פצאל, רותם, רועי, תומר

5. 

 5א

 ביתר עילית, קדומיםעירוני: 
: אבני חפץ, איתמר, אלון מורא, חרמש, יצהר, כפר תפוח, מבוא דותן, כפרי

מעון, עתניאל, נופים, עלי זהב, פדואל, כרמי צור, עינב, מגדל עוז, חגי, כרמך, 
 שמעה, בקעות, גלגל, משואה, מקורה

52 

 ב
: ברכה, יקיר, מעלה שומרון, קרית נטפים, רבבה, בת עין, מעלה עמוס, כפרי

טנא, סוסיא, קידר, תקוע, נוקדים, גיתית, מחולה, נירן, נתיב הגדוד, שדמות 
 מחולה.

02 

 

, עולה בישובים המדוברים בצירוף המענקים הניתנים לרוכשי הדירות התחלות הבנייהניתוח נתוני מ

כשי בתים באותם ישובים גם . רובשנה₪ מיליון  55.9-מסתכמות בשסובסידיות הבנייה בגדה המערבית 

זכאים להטבות במשכנתאות; ובכמה מן הישובים התושבים מקבלים עזרה בתשלומי השכירות. לא 

 נמוכיםהריבית השימוש במשכנתאות ממשלתיות נדיר (בגלל שערי התייחסנו לסעיפים אלה שכן ה

 בשכר הדירה. סעיף הסיוע ) ובהעדר נתונים מתאימים קשה להעריך את במשק
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 מס הכנסה

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

אקונומי, סמיכות לגבול ורמת פריפריאליות -על פי מספר קריטריונים: מצב סוציו יםהיישובים נבחר

התנחלויות בגדה  ההרשימה אינה כלל 2015-2016עד תקציב (על פי אינדקס היישובים של הלמ"ס). 

אישרה הממשלה שיטה חדשה להערכת הקריטריונים (החלטת  2014המערבית. עם זאת, בפברואר 

ית יהתנחלויות בבקעת הירדן, קר 25התנחלויות בגדה המערבית ( 35ה להכללת ), שהוביל1340ממשלה 

בוועדת הכספים של הכנסת, הוחלט  2015-2016במהלך דיוני תקציב התנחלויות בהר חברון).  9-ארבע ו

ישובים  30 לראשונה הוכנסו, 24.11.15-בהחלטת ממשלה מתאריך העל צמצום הרשימה ולבסוף 

גילות ים המלח, הר חברון וערבות הירדן וכן היישוב היהודי בחברון וקריית מהמועצות האזוריות מ

יישובים  400-ארבע. הכנסת יישובים אלה, כמו גם הכללת ישובים אחרים (ברשימה החדשה יש כ

ברשימה הקודמת) דרשה הגדלת תקציב משמעותית, אולם התקציב הוגדל  200-חדשים לעומת פחות מ

מיליארד. מכיוון שהגדלת התקציב אינה מספקת נוצר  1.35-מיליון לכ 850-מכ₪ מיליון  500-רק בכ

להלן, עקב  20טבלה צורך להקטין את הטבת המס ליישובי הפריפריה בצפון ובדרום. כפי שעולה מ

הטבת המס ביישובי הפריפריה הרחוקה לרמה הדומה לזו שניתנת ליישובי הגדה ההקטנה יורדת רמת 

קילומטר  100-ל 75המערבית. למעשה נוצר מצב בו יישובי בקעת הירדן והר חברון שמרוחקים בין 

קילומטר  100ממרכז הארץ מקבלים הטבות הדומות לאלה שמקבלים תושבי יישובים אשר מרוחקים 

ה שנמצאת כחצי שעת נסיעה מירושלים דומה לזו "גמא, ההטבה בקליויותר ממרכז הארץ. לדו

תרשיחא שמרוחקת כשעה מחיפה וכשעתיים -שבנהרייה שמרוחקת כשעה וחצי מת"א או לזו שבמעלות

 מת"א.

 נבחרות וברשויות ושומרון ביהודה ברשויות מס הטבות - 20טבלה 

הטבת מס  רשות מקומית
 כיום

מס  הטבת
 חדשה

מרחק ממוצע 
 ממחוז ת"א

למ"ס כלכלי -מדד חברתי
 הנמוך ביותר( 0, 01עד  0-)מ

 יהודה ושומרון

 5 86.7 10% 0% מ.א. מגילות ים המלח

 5 100.2 7% 0% מ.א. הר חברון

 6 76.6 10% 0% מ.א. ערבות הירדן

 4 82.6 7% 0% קריית ארבע

 פריפריה צפונית ודרומית

 4 101.2 7% 11% עכו

 5 162 18% 21% קריית שמונה

 5 110.4 10% 11% נהרייה

 5 123.9 10% 11% תרשיחא-מעלות

 6 107.4 7% 11% מ.א. מטה אשר

 5 121.8 12%-7% 14% מ.א. רמת נגב
 

אלף תושבים המתגוררים בהתנחלויות בגדה המערבית. העלות השנתית  17-כמן המתווה המוצע ייהנו 

מספר המועסקים המרוויחים מעבר למדרגת המס הראשונה (בממוצע) לקופת המדינה נאמדה לפי 

  לשנה.₪ מיליון  22-כומסתכמת ב
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 שוטפים מחירים₪ , תקציבית ועלות תקרה, ושומרון ביהודה ברשויות מס הטבות - 21טבלה 

 אומדן עלות שנתית תקרה שנתית הטבת מס חדשה הטבת מס כיום ישוב מועצה

מ.א. 
מגילות 

ים 
 המלח

 162,000 10% 0% אבנת

3,679,333 
 162,000 10% 0% בית הערבה

 132,000 7% 0% מצפה שלם

 162,000 10% 0% קליה

מ.א. 
הר 

 חברון

 132,000 7% 0% אדורה

15,723,024 

 132,000 7% 0% אשכולות

 132,000 7% 0% חגי

 132,000 7% 0% טנא

 132,000 7% 0% כרמל

 132,000 7% 0% מעון

 132,000 7% 0% מצדות יהודה

 132,000 7% 0% נגוהות

 132,000 7% 0% סוסיה

 132,000 7% 0% עתניאל

 132,000 7% 0% פני חבר

 132,000 7% 0% שמעה

 132,000 7% 0% תלם

מ.א. 
ערבות 
 הירדן

 162,000 10% 0% ארגמן

10,517,499 

 162,000 10% 0% חמדת

 162,000 10% 0% יפית

 162,000 10% 0% מחולה

 162,000 10% 0% משואה

 162,000 10% 0% משכיות

 162,000 10% 0% נעמ"ה

 162,000 10% 0% פצאל

 162,000 10% 0% רועי

 162,000 10% 0% רותם

 162,000 10% 0% שדמות מחולה

 12,392,962 132,000 7% 0% קריית ארבע

 1,345,243 132,000 7% 0% היישוב היהודי בחברון

 22,292,221 סה"כ

שויות נבחרות בצפון ראלה ברשויות ביהודה ושומרון למוצגת השוואה של הטבות המס ב 22טבלה ב

בעלות הטבת המס  61%-ל 44%פערים ממוצעים של בין ובדרום הארץ. מההשוואה עולה כי קיימים 

ה שמי שיקבל את הטבת המס הוא רק זה שמגיע לסף המס א העובדילתושב. המקור לפערים אלו ה

עבור מועסקים שעוברים את מדרגת המס הראשונה). התושבים בישובים הזכאים החישוב הנוכחי הוא (

להטבה ביהודה ושומרון, הכנסתם גבוהה בממוצע מזו של תושבי הפריפריה הצפונית והדרומית ולכן 

וד ניתן לראות, כי ביישובי עוטף עזה (חוף אשקלון, אשכול עלות המדינה לתושב תהיה גבוהה יותר. ע
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) וזאת על אף פגיעה מתמשכת 7%-ל 11%-(מ 4%-ושער הנגב) ההטבה ברוב היישובים קוצצה ב

  בפרנסתם של תושבים רבים בעקבות המערכות האחרונות ברצועת עזה.

 נבחרות וברשויות ושומרון ביהודה ברשויות מס הטבות - 22טבלה 

 מועצה
הטבת 

מס 
 כיום

הטבת 
מס 

 חדשה

תקרה 
שנתית 

)₪( 

אומדן עלות 
אומדן עלות  אוכלוסייה )₪(שנתית 

 )₪(לתושב 

 מחוז יהודה ושומרון

-132,000 10%-7% 0% מ.א. מגילות ים המלח
162,000 3,679,333 805 4,570.19 

 2,287.32 6,874 15,723,024 132,000 7% 0% מ.א. הר חברון

 4,230.69 2,486 10,517,499 162,000 10% 0% מ.א. ערבות הירדן

 1,891.71 6,951 13,149,260 132,000 7% 0% קריית ארבע

 1,903.14 750 1,427,353 132,000 7% 0% היישוב היהודי בחברון

-132,000 10%-7% 0% סה"כ יהודה ושומרון
162,000 44,496,468 17,116 2,599.70 

 מחוז צפון

 2,087.70 17,273 36,060,804 192,000 12% 11% בית שאן

 1,901.87 53,896 102,503,290 162,000 10% 11% נהרייה

 1,901.87 28,556 54,309,824 162,000 10% 0% סח'נין

 1,711.68 47,464 81,243,305 162,000 7% 11% עכו

 3,042.98 23,074 70,213,838 228,000 18% 21% קריית שמונה

-0% מ.א. מטה אשר
11% 7%-10% 132,000-

162,000 45,536,209 25,203 1,806.68 

-132,000 12%-7% 0% מ.א. גולן
192,000 30,118,179 15,082 1,996.96 

 סה"כ מחוז צפון
 

0%-
21% 7%-18% 132,000-

228,000 879,216,590 462,290 1,901.87 

 מחוז דרום

 1,874.43 25,295 47,410,091 144,000 12% 14% אופקים

 1,959.95 33,195 65,045,067 174,000 14% 17% דימונה

 1,874.29 30,300 56,790,959 144,000 12% 11% נתיבות

 1,874.29 24,229 45,412,172 144,000 12% 11% ערד

 1,874.29 60,426 113,255,840 144,000 12% 0% רהט

 1,959.48 22,474 44,037,437 174,000 14% 11% שדרות

 1,533.50 3,116 4,778,377 132,000 7% 11% מ.א. חוף אשקלון

 1,533.50 5,003 7,672,086 132,000 7% 11% מ.א. שער הנגב

-0% מ.א. אשכול
11% 7%-10% 162,000 20,693,456 12,784 1,618.70 

-0% סה"כ מחוז דרום
21% 7%-17% 132,000-

216,000 426,286,870 250,183 1,703.90 

 

 

 



33 

 

 עסקים 5.5..

ההתנחלויות והעסקים בהתנחלויות (בדומה ליישובים אחרים במדינה) זוכים לתמיכה בדמות השקעה 

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

 הון".

  תמיכה בהשקעות ותמריצים

אחד המכשירים העיקריים שבו השתמשה הממשלה לעידוד הפעילות הכלכלית  60-ההחל משנות 

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

לכל הפחות בכל הנוגע לתקציב  -תושבים מקומיים ותושבי חוץ. אחד האמצעים, ואולי העיקרי שבהם 

ריצי השקעות. בהתאם לחוק ותקנות אחרות, חברות היו זכאיות למענקים בשיעור המדינה, היו תמ

חלק מן ההשקעה המתכוננת בישראל. גובה המענק, ובשנים האחרונות הזכאות עצמה, נקבעו בהתאם 

למקום ההשקעה. על מנת לעודד השקעות בפריפריה, הממשלה החליטה שהזכאות תוקנה להשקעות 

זורים אחרים. במהלך השנים רוב ההתנחלויות בגדה המערבית הוכרו באזורים מסוימים ולא בא

 כישובים המקנים זכאות ונחשבו לאזורים בעדיפות לאומית.

 2014 מחיריב ₪, 1992-2012 השקעות תמריצי - 23טבלה 

 שנה תמריצים לשנה שנה תמריצים לשנה

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 9.0,122,251
 

 

לעיל מציגה את המענקים שקיבלו חברות שהשקיעו בגדה המערבית. מן הטבלה עולה  23טבלה 

שהסכומים משתנים משנה לשנה ואינן משקפים כיוון או מגמה לאורך השנים, שכן הכסף מוענק רק אם 

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

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

בתקציב ליישום החוק ובהתאם גם בתמריצים. בתקופה שנבדקה חברות שהשקיעו בגדה המערבית 

על סמך ההוצאה הממשלתית השנתית ₪. מיליון  931.8 קיבלו תמריצי השקעות בסכום העולה על

 בקירוב. ₪מיליון  00-הממוצעת אפשר להעריך את העלות השנתית של תמריצי השקעות בגדה ב
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 מס חברות

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

  ורוב הפעילות שלה בישראל.החברה ברובה בידיים פרטיות, הוקמה בישראל 

  ממחזור המכירות שלה.  25%החברה מייצאת לכל הפחות 

  החברה מנהלת מפעל העונה על הקריטריונים של "מפעל מועדף", להלן מפעל תעשייתי תחרותי בעל

 תרומה מהותית לתמ"ג ו/או עוסק בתחום אנרגיות מתחדשות. 

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

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

היה שיעור מס החברות  2014-. ב30%-25%, כאשר השיעור הרגיל נע בין 20%על דיבידנדים בשיעור 

 .26.5% בישראל

מוענקות לחברות בגדה המערבית מכוח "חוק עידוד השקעות הון" הערכת הטבות המס השנתיות ה

, השנה המאוחרת ביותר 2013ההערכה מתבססת על החישוב לשנת ₪. מיליון  01-ב 2014-הסתכמה ב

 שלגביה פורסמו תחזיות ונתונים ספציפיים בדבר פריסת העסקים בגדה המערבית.
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 . עלויות עקיפות2

חרם על ישראל בכלל ועל הגדה המערבית בפרט, איומים שיושמו  בשנים האחרונות נשמעו איומי

בחלקם. על פי רוב הסיבה לחרם היא המדיניות או הפעילות שבה נוקטת ישראל בשטחים הכבושים. 

החרם מוטל על פעילויות כלכליות, אקדמיות, תרבותיות ופוליטיות. היקף החרם משתנה; לעתים הוא 

ת ולעתים הוא מופעל על ישראל בכללותה כמענה לפעילות הצבאית חל על מוצרים מתוצרת ההתנחלויו

של ישראל בעזה ובגדה. בפרק שלפנינו נציג את החרמות המופעלים בפועל ואת איומי החרם שנשמעו 

בשנים האחרונות. לאחר מכן נצביע באמצעות יחסי סחר והשקעות, על השפעת פעילות החוץ על 

  ות של הרחבת החרם והתדרדרות היחסים הבינלאומיים.הכלכלה בישראל ועל ההשלכות העתידי

 סקירה היסטורית –חרמות  2.0

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

 90-במידה ניכרת את היחסים הבילטרליים שלה עם מדינות שונות, מגמה שהלכה ודעכה בשלהי שנות ה

עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. מאז ניתקו עשר מדינות את היחסים  2000והתהפכה בשנת 

 הדיפלומטיים עם ישראל.

לטת הדעה הפופולארית שישראל היא מדינה המסרבת לשתף פעולה בנושא ובזירה הבינלאומית ש

זכויות אדם והטיפול בפליטים, אינה מכירה בזכות ההגדרה העצמית ומתנערת ממדיניות פירוק 

א אחת מנוגדת המדיניות הישראלית בנושא זכויות הפלשתינאים בגדה המערבית ובעזה החימוש. ל

 לנורמות מקובלות בזירה העולמית ולפיכך היכולת שלה לפעול בנושאים אלה מוגבלת.

 חרמות בפועל ואיומי חרם בשנים האחרונות 2.0.0

פלשתיניות את "הקריאה ממשלתיים וקבוצות פוליטיות -פרסמו כמה ארגונים אל 2005ביולי : 5112

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

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

-ה מבקשת לקדם את הדההעם היהודי להגדרה עצמית וזכותו למדינת לאום עצמאית. אותה קואליצי

לגיטימציה של מדינת ישראל באמצעות פעילויות שונות ברחבי תבל, כמו למשל תיוג מוצרים מתוצרת 

ההתנחלויות בגדה המערבית והפגנות במרכזי קניות שבהם הם קוראים להחרים את המוצרים מתוצרת 

 ישראל.

בריטניה מובילה את המהלך של האיחוד האירופי לקראת תיוג מוצרים מתוצרת ההתנחלויות  :5111

 והטלת מכסים על מוצרים מתוצרת ישראל.

5119: 

 BlackRock בריטניה, אחת החברות המובילות בעולם לניהול נכסים, מכרה את כל מניות חברת 

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

. גם קרן BlackRockכתוצאה מלחץ שהפעילו שלושה בנקים נורבגיים המשווקים קרנות של 

 הודיעה על משיכת השקעות מאפריקה ישראל להשקעות. TIAA-CREF הפנסיה האמריקנית
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  המיוצרים במצפה שלם, את המסע הוביל הארגון האל ממשלתי חרם על מוצרי אהבה ים המלח

Code Pink. 

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

  הרשות הפלשתינית אסרה על המרכולים להחזיק ולמכור מוצרים מן ההתנחלויות. בעקבות החרם

 רידה בהיקף הייצור באזור התעשייה ברקן.עסקים במעלה אדומים וחלה י 17נסגרו 

5101 : 

  פסק בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי שהמוצרים מן ההתנחלויות בגדה 2010בפברואר ,

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

לייבא בתנאים הנהוגים לגבי מוצרים  שרשויות המכס בגרמניה אסרו על החברה האנגלית בריטה

 רגילים מישראל את מוצרי סודה קלאב המיוצרים במישור אדומים.

 .הכנסייה המתודיסטית בבריטניה תמכה בחרם על כל המוצרים מן ההתנחלויות 

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

5105: 

 "ב הצביעה בעד חרם על מוצרי ההתנחלויותהכנסייה הפרסביטריאנית בארה 

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

ההחלטה פגעה בחוזים עם החברות אגרקסקו, מגדלי הערבה ליצור, עדה פרש ומהדרין בשווי 

 ליש"ט. 350.000

510.: 

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

  יישובי עמק הירדן  –מרכולים בבריטניה ובסקנדינביה החרימו פלפלים, תמרים, ענבים ועשבי תיבול

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

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

5102: 

 ים גדולים בצפון אירופה (שוודיה ודנמרק) הכריזו על כוונתם להטיל חרם על בנקים בישראל שני בנק

 בשל פעילותם בהתנחלויות.

  קרן הפנסיה הגדולה בהולנדPGGM  משכה את השקעותיה בחמשת הבנקים המובילים בישראל

מעורבותם  (לאומי, דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק מזרחי טפחות ובנק הפועלים) בגין

 במימון הבנייה בהתנחלויות.

  הזהירו צרפת ספרד ואיטליה את האזרחים ובעלי העסקים בארצותיהם שלא לנהל 2014ביוני ,

 עסקים בהתנחלויות בישראל.

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

 מקומיים.מוצרי מזון המיוצרים מגידולים 

  בעקבות החרם והביקורת הציבורית, מסיבות רשמיות וכלכליות תעביר סודה סטרים את מפעליה

 ממישור אדומים.
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 5102חרמות וסימון מוצרים התפתחויות עיקריות  2.5

המשיך תהליך עידוד  2015בדומה למגמת החרמות הקיימת על ישראל בשנים הקודמות, גם בשנת 

 מדיניותהחרמות כנגד ישראל כאשר מלבד הסטות של גופים עצמאים חלו התפתחויות ביצירת 

 :מצד ארגונים וגופים בינלאומיים וממשלתיים  התומכות בחרם על תוצרת ישראלית

  ארצות הברית תיקון לחוק הסחר החופשי של ארצות הברית, המחייב  אישר הסנאט של 2015ביוני

. בשליטת ישראל Cגם על שטחי  אשר חל ות אירופאיות הפועלות להחרים את ישראללפעול נגד מדינ

  התיקון שאושר על ידי הנשיא אובמה מבהיר כי החוק אינו כולל את השטחים מעבר לקו הירוק.

  ישו בה חברים יותר ממיליון איש קיבלה החלטה על החרמת  הכנסייה המאוחדת של, 2015יוני

 ."עסקים ישראלים הנמצאים ב"שטחים הכבושים

  הנציבות האירופית פרסמה הצהרה בדבר תיוג מוצרים תוצרת שטחי הגדה ורמת , 2015נובמבר

החל האיחוד האירופי בהכנת קווים מנחים  2015כבר במהלך  ן שאינם מוצרים תעשייתיים.הגול

  לדרישת סימון מוצרים מישראל שיוצרו מעבר לקו הירוק.

 

 החרמות עלויות ..2

 יצוא 0...2

הכלכלה הישראלית נשענת משמע ), %34היצוא הישראלי מהווה כשליש מהתמ"ג ( ,להלן 24טבלה  על פי

רחבת ההטלת חרם הוא עניין רציני שיש לתת עליו את הדעת. בלפיכך איום במידה רבה על סחר חוץ. 

השווקים העיקריים המהווים את וד האירופי ולצפון אמריקה, לצמצם את היצוא לאיח העלול מותחר

  הישראלי. משקשל ה

 2010 במחירי ₪ מיליארדי, הישראלי ג"והתמ ושירותים סחורות יצוא - 24טבלה 

 שינוי % 5102 2013 2012 2011 2010 2000 שנה
 59.7% 342.8 337.6 337.2 334.2 306.8 214.7 יצוא סחורות & שירותים 5111-5102

 57% 1,002.4 977.7 946.7 920.2 876.1 637.1 תמ"ג

 נקודת אחוז 0.3 34% 34.5% 35.6% 36.3% 35.0% 33.7% שיעור היצוא בתמ"ג
 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 יצוא סחורות על פי אזורי סחר

מכלל היצוא, השוק האירופי היה לשוק  %35-סחורות לאירופה הסתכם בשיעור יצוא ה 2014בשנת 

 הבינלאומי הגדול ביותר למוצרים ישראליים.
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 $ מיליוני, יבשת לפי סחורות יצוא שיעור - 25טבלה 

 יבשת
5111 5112 510. 5102 

 % סכום % סכום % סכום % סכום

 35% 24,445 36% 24,028 35% 19,193 33% 10,429 אירופה

 27% 18,787.5 27% 18,286 28% 15,003 29% 9,214 האיחוד האירופי

 31% 21,705 31% 20,830 39% 21,267 41% 12,933 אמריקה

 25% 17,404 25% 16,726 18% 6,771 19% 5,817 אסיה

 5% 3,371 5% 3,060 4% 2,092 19% 1,434 מדינות אחרות

 2% 1,369 2% 1,495 2% 1,202 5% 546 אפריקה

 1% 675 1% 650 1% 567 2% 245 אוקיאניה

 011% 21,921 011% 22,211 011% 54,092 011% 0,212. סה"כ
 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ונותר  2013-ב 27%-ל 2000בשנת  29%-פחת מ איחוד אירופאיעל פי הנתונים שבידינו שיעור היצוא ל

שוק היצוא ל האירופי נעוצה בגידול המהיר של. הסיבה לירידה ביצוא לאיחוד 2014יציב בשנת 

 .2014-ו 2013-ב 25%-ל 2000בשנת  19%-האסיאתי מ

 $ מיליוני, נבחרות ומדינות סחר אזורי פי על סחורת יצוא - 26טבלה 

 
5111 5105 510. 5102 

 % סכום % סכום % סכום % סכום

 2%. 52,222 36% 24,028 34% 212,444 33% 10,429 אירופה

 27% 18,787.5 27% 18,286 27% 17,159 29% 9,214 האיחוד האירופי

EFTA 549 2% 1,222 2% 1,451 2% 1,504 2% 

 1% 965 2% 1,036 2% 1,053 0% 146 רוסיה

 4% 2756 4% 2,516 2% 1,421 1% 434 טורקיה

 0.6% 433 1% 740 1% 588 0% 84 שאר אירופה

 52% 02,212 25% 16,726 25% 15,888 19% 5,817 אסיה

 13% 8,922 12% 8,265 12% 7,641 5% 1,645 סין

 3% 2,203 3% 2,238 4% 2,495 2% 557 הודו

 9% 6,279 9% 6,223 9% 5,752 12% 3,615 שאר אסיה

 5% 1,369 2% 1,495 2% 1,548 2% 546 אפריקה

 0%. 50,212 31% 20,830 33% 20,985 41% 12,933 אמריקה

 27% 18,568 26% 17,501 18% 17,562 37% 11,734 ארה"ב

 1% 588 1% 635 1% 758 1% 283 קנדה

 1% 922 2% 1,042 2% 1,139 1% 320 ברזיל

 7.5% 1,627 2% 1,652 2% 1,516 2% 596 שאר אמריקה

 0% 222 1% 650 1% 738 1% 245.1 אוקיאניה

 5% 3,371 5% 3,060 4% 2,543 5% 1,434 מדינות אחרות

 100% 21,921 100% 66,788 100% 63,145 100% 31,404 סה"כ
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תר ו. הגידול המשמעותי בי2013ביחס לשנת  1.7%-יצוא הסחורות למדינות אירופה בגדל  2014בשנת 

 .9.5%-שעלה ב , היה גידול בשיעור היצוא לטורקיה2013לעומת  2014-שנרשם ב
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 סימון מוצרים 5...2

אישרה הנציבות האירופית את מדיניות סימון המוצרים מההתנחלויות ברשתות  2015לנובמבר  11-ב

מוצרים הוראות סימון המוצרים יחולו על  )NISSי המכון למחקר ביטחון לאומי (השיווק השונות. על פ

 200-150העומד על רמת הגולן מו מההתנחלויותיצוא סך היקף המתוך  מיליון דולר 50-כבשווי של 

על פי החקיקה, הרשתות יצטרכו לסמן  ,כך הסימון לא יחול על כלל המוצרים לעבנוסף  .מיליון דולר

ההוראות  ,כלומר .מוצרי מזון (כגון ירקות, פירות, יין ודבש) ומוצרי קוסמטיקה, שמקורם בהתנחלויות

אלא השונות לפעול על פיהן ההוראות לא מחייבות את המדינות  .לא חלות על מוצרים תעשייתיים

הוראות דומות  ,מדיניות סימון המוצרים איננה תופעה חדשהיישומן נתון לשיקול דעתה של כל מדינה. 

היקף ניתוח שבוצע על פי ה. )2014(ובלגיה  )2013(, דנמרק )2009(בריטניה יצאו בעבר מטעמן של 

מסך היצוא  0.26%-כמכלל היצוא לאירופה ו 0.2%-הסימון מהווים כהוראות מה"פגיעה" ביצוא 

  לאיחוד האירופי.

 

 השקעות זרות בישראל ....2

 $1990-2014,  במיליארדי בישראל ישירות זרות השקעות - 5תרשים 

 

 )UNCTADמרכז המחקר והמידע של הכנסת; סוכנות האו"ם לסחר ופיתוח (מקור: 

השקעות תושבי חוץ מצביעות על האטרקטיביות של הכלכלה, יכולתה לקשור קשרים ולהיות שחקן 

המשקיעים , ואינה אטרקטיבית להשקעות זרות מוחרמתמפתח ברשתות כלכליות בינלאומיות. מדינה 

משמעותי בהיקף הגידול על אף הבינלאומיים. היכולתה לשווק את מוצריה בשווקים לגבי  ידאגו

ו ההשקעות ירד 2014בשנת בהשוואה לעשורים קודמים),  121%-(כבעשור האחרון הזרות  תההשקעו

על פי הדו"ח  .2013-מיליארד $ ב 11.8מיליארד $, לעומת  6.4-סתכמו בהו 46%-כהזרות הישירות ב

. הסיבה 16%-כבכל העולם בהשקעות ה וירד ,2015השנתי של סוכנות האו"ם לסחר ופיתוח לשנת 

, וגוש האירו שבריריות הכלכלה העולמיתמבעיקר סוכנות נובעת הידה בכל העולם על פי העיקרית ליר

הנושאים הבולטים אשר הרעו את הסביבה  .גיאופוליטייםהסיכונים ב עלייההוהגבוהה ודאות הואי 
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ההרחבות הכמותיות בארה"ב ובאירופה, משבר החוב היווני המשך כללו את  2015-הכלכלית העולמית ב

בעשור האחרון ניתן להבחין כי הון  על יציבות גוש האירו וקצב הצמיחה הכלכלית בסין. והשפעתו

-הסתכם הון ההשקעות הזרות הישירות בכ 2014ההשקעות הזרות הישירות מצוי במגמת עלייה. בשנת 

 . 300%-חלה עלייה של כ 2004יחס לשנת כאשר ב 2013-ביחס ל 12%-מיליארד דולר, עלייה של כ 98.7

$2004-2014,  במיליארדי בישראל ישירות זרות השקעות הון - 6ם תרשי

 
 בנק ישראלמקור: 

 נבחרות מדינותמן התמ"ג,  %-השקעות זרות ישירות ב – 27טבלה מס' 

 5102-.510שינוי  2014 2013 2012 2011 מדינה

-4.3 12% 16.3% 18.2% 10.4% אירלנד  

 0.7 8.1% 7.4% 9.2% 9.0% צ'ילה

 1.8- 2.2% 4.0% 3.7% 4.2% ישראל

 2.0- 1.9% 3.9% 6.8% 1.5% אסטוניה

 2.0- 3.2% 3.4% 3.7% 3.9% אוסטרליה

 2.0- 3.2% 3.4% 2.4% 2.2% קנדה

 1.2- 1.7% 2.9% 1.9% 2.0% ספרד

 0.4 2.9% 2.5% 4.1% 1.1% הרפובליקה הצ'כית

 0.2 1.7% 1.5% 1.9% 2.1% בריטניה

OECD 2.0% 1.2% 1.4% 1.2% -0.2 

 0.0 1.4% 1.4% 1.3% 3.0% האיחוד האירופי

 0.6- 0.6% 1.2% 1.0% 1.5% ארה"ב

 0.4- 0.7% 1.1% 0.7% 0.4% יוון

 0.2 - 1.0% 0.8% 0.9% דרום קוריאה

 1.1- - 0.7% 0.4% 1.6% גרמניה

 0.3- 0.5% 0.2% 1.0% 1.4% צרפת
   OECD International Direct Investment Statistics databaseמקור: 

 2013 הערה: השינויים המצטברים באחוזים עבור דרום קוריאה וגרמניה חושבו ביחס לשנת
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זהו שיעור גבוה אחוזים מן התמ"ג,  2.2%-היה כ 2014-ב בישראלשיעור ההשקעות הזרות הישירות 

. השיעור הגבוה של ההשקעות הזרות הישירות OECD-ה במדינות 1.2%ביחס לשיעור ממוצע של 

בתמ"ג מצביע על החשיבות שהייתה להשקעות הזרות הישירות על הצמיחה הכלכלית בישראל בשנים 

 2013-מרכז למחקר ומידע בכנסת, בהעל פי הלמ"ס ו האחרונות ועל השפעתה הרבה על המצב הכלכלי.

. בנוסף 2010-מיליארד $ ב 60-כמיליארד $ לעומת  88-כ סכום ההשקעות הישירות בישראל עמד על

מכלל  22.41%-השקעות הישירות מארה"ב הסתכם בשיעור ה 2013עולה שלקראת סוף  מטה טבלההמ

 מדרום אמריקה.  10.42%-ו 19.78%למאזן השקעות מאירופה בשיעור ההשקעות הזרות, בהשוואה 

 מדינות פי על$,  במיליוני בישראל הישירות רותהז ההשקעות מאזן - 28טבלה 

 .510 -% .510 5105 5100 5101 מדינה

 22.41% 19,718 15,510 18,745 17,233 ארה"ב

 5.56% 4,891 4,484 4,060 5,416 קנדה

 0.13% 116 49 68 80 אחר

 51.00% 52,252 .51,12 22,603 22,729 סה"כ צפון אמריקה

 5.42% 4,771 3,605 3,355 3,268 הולנד

 2.13% 1,873 1,564 1,478 1,627 בריטניה

 2.28% 2,003 1,329 1,084 1,113 שווייץ

 2.99% 2,627 1,714 486 52 לוקסמבורג

 0.58% 512 392 316 563 ליכטנשטיין

 0.97% 850 347 333 267 שוודיה

 0.56% 496 373 972 804 צרפת

 0.15% 128 158 1,089 1,573 איטליה

 0.20% 178 50 53 131 גרמניה

 0.18% 159 116 13 18 בלגיה

 0.05% 43 42 2 - דנמרק

 4.28% 3,763 2,702 1,517 1,078 אחר

 09.21% .02,21 12,392 10,698 10,494 סה"כ אירופה

 8.34% 7,338 8,645 7,089 7,377 איי קיימן

 0.28% 250 187 148 98 מקסיקו

 1.80% 1,583 776 367 446 אחר

 01.25% 9,020 9,608 7,604 7,921 סה"כ דרום אמריקה

 3.00% 2,642 2,619 168 250 סינגפור

 0.30% 263 45 31 49 הונג קונג

 3.82% 3,359 168 2 6 אחר

 25%.. 192,. 2,832 201 305 סה"כ אסיה ואוקיאניה

 1.05% 012 97 71 41 סה"כ אפריקה

 1.12%. 33,473 29,730 23,319 18,748 סה"כ מדינות אחרות

 011% 12,925 .22,21 65,014 60,238 סה"כ כללי
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקור: 

  



42 

 

 השפעות אפשריות של החרמות 2...2

הנתונים לגבי היצוא לאיחוד האירופי, עיקר ובהניתוח שהצגנו בנוגע לסחר חוץ ויצוא מישראל, לנוכח 

 .נזק ניסיונות החרם בשנים קודמות כמעט ולא גרמו לישראלכלכלית, -להסיק שברמה מקרוניתן 

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

נזק למותגים ישראלים שהם מוצרים מוגמרים המזוהים על ידי צרכנים באירופה כמוצרים ישראליים. 

שראלי הם מוצרי ביניים כמו למשל רכיבים אלקטרוניים המשולבים ואולם, חלק ניכר מן היצוא הי

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

 2013-ב מישראל והחקלאי התעשייתי היצוא שיעור -29טבלה 

 סוג יצוא
 האיחוד האירופי

 סה"כ יצוא
 שיעור יליוני $מ

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

 250 40% 100 הערכות יצוא מהגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולן

 0.5%  0.7% שיעור

 1,495 59% 882 יצוא חקלאי

   22.1 הערכות יצוא מהגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולן

   2.5% שיעור
 המרכזית לסטטיסטיקההלשכה מקור: 

מן  0.5%לעיל עולה ששיעור היצוא מהגדה המערבית, מזרח ירושלים ורמת הגולן היה רק  28טבלה מ

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

 ,אזורים לא תהייה השפעה מכרעת על היצוא הכולל מישראל. אולם לחרמות שיוטלו על מוצרים מאותם

הנתונים מצביעים על כך שכתוצאה מן החרם והסנקציות שהוטלו על מוצרים מהתנחלויות, נרשמו 

 נזקים משמעותיים במצב הכלכלי של יצואנים מאזורים שלא בגדה המערבית. 

חל אך לנוכח העובדה כי  ,השפעה מהותית מנם מבחינה מאקרו כלכלית לחרמות על ישראל אין כיוםא

שינוי מגמה והיום מעורבים בנושא גם גופים ממשלתיים ולא רק ארגונים עצמאיים, יש לנושא חשיבות 

נובמבר מהחלטת הנציבות האירופית ודחיפות רבה. הדוגמא הבולטת ביותר לשינוי המגמה היא 

מאותתות מסוג זה התנחלויות. הצהרות האחרון בדבר פרסום הוראות סימון המוצרים המגיעים מה

בעתיד תתכן הפעלת צעדים מדינתיים נוספים כנגד ישראל, איתות זה עלול להרתיע כי למשקיעים 

אין זה ברור מה עשוי להיות היקף התמיכה של  ,כמו כןמלהשקיע בישראל. פוטנציאליים משקיעים 

בעתיד יתכן כי גע להחרמת ישראל. ובנ יםות כאלה ואחרימדינצעדי ת בדבר מדינות אירופה השונו

ייעשה שימוש באמצעים חמורים יותר. מן ההשלכות שהיו לסנקציות כלכליות שהמצב עלול להחריף ו

השפעות עתידיות של סנקציות על השהוטלו על דרום אפריקה, אירן, עיראק או רוסיה אפשר להקיש על 

 ישראל וההתנחלויות.

סכסוך ב האיחוד האירופי סנקציות על רוסיה בשל מעורבותהטילו ארה"ב ומדינות ה 2014במהלך 

 של מוצרים מסוימים לרוסיה ואיסור על מתן אשראי,יצוא איסור על אוקראינה. הסנקציות כללו ב

בתמ"ג.  5% של צופה ירידה בשיעור 2015-אשראי לטווח הארוך לחברות ובנקים. התחזית לבעיקר 

עם ירידה חדה במחירי האנרגיה. קשה יחד ציות הכלכליות האטה צפויה זו במשק היא תוצאה של הסנק
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אולם ההשערה היא שתפקידן של הסנקציות בתהליך  ,על ההאטה במשקאיזה מרכיב השפיע יותר לומר 

  היה מזערי.

 סנקציות כלכליות נבחרות – 30טבלה מס' 

 שנת יוזמה יעד
 מטרות עיקריות התחלה

עלות שנתית 
 למדינת היעד
 )מיליוני $(

עלות ביחס 
 לתמ"ג

דרום 
 0.8% 550 סיום משטר האפרטהייד 1985 ארה"ב אפריקה

ארה"ב,  עיראק
 1990 או"ם

 נסיגה מכוויית
 השבת ממשלה לגיטימית

 שחרור בני ערובה
21,600 48% 

 שחרור בני ערובה 1980 ארה"ב איראן
 1.1% 777 מניעת פיתוח אמצעים צבאיים

 

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

עם זאת, מן ההיסטוריה ומן החרמות והסנקציות המופעלים ניח שגם לא יצליחו בעתיד הקרוב. לה

לירידה בתמ"ג, עובדה שאסור להתעלם ממנה. כמעט תמיד בעולם בהווה אנו למדים שאלה הובילו 

ת היינו עדים לכך שפוליטיקאים ישראלים מבקשים לחזק את קשרי הכלכלה עם בשנים האחרונו

מדינות באסיה כדוגמת סין, הודו ויפן שיספקו מגן כלכלי נגד סנקציות שעלולות להטיל מדינות האיחוד 

 האירופי ומדינות צפון אמריקה. 

ים והשקעת נוספות, שעל המדיניות בשטחים אנו משלמים באובדן אפשרויות להידוק קשרניתן לומר 

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

בשל מדיניות ישראל בהתנחלויות. אפשר כמובן לשער את  2009-באיחוד האירופי, תהליך שהוקפא ב

הליך שדרוג הסחר הופסק  2012-; ב2009-העלויות שנגרמו לישראל כתוצאה מהקפאת התהליך ב

 והיחסים הדיפלומטיים זמן קצר לפני החלת השדרוג המלא.
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 עלות כוללת והתחזית לעתיד. 2

 כלל העלויות השנתיות הנוספות 2.0

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

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

את עלות הגדה המערבית נדרשנו לבדוק אך ורק את "העלויות הנוספות" שייחודיות לאזור זה. הוצאות 

נוספות נובעות מאובדן הכנסות מדינה כתוצאה מהקניית מענקים והטבות מס, סעיפי תקציב ייעודיים 

הארצי. כפי שהדגשנו כבר קודם לכן, הנתונים בדוח הנוכחי  ועלויות ייעודיות הגבוהים מן הממוצע

מבוססים אך ורק על חישובים מדויקים של מידע שאינו מסווג, לא נעשה כל שימוש בהשערות או 

בחישוב ה"עלויות הנוספות" הייחודיות לאזור  ספקולציות, או לחלופין הערכות שאינן מבוססות דיין.

ת התמיכה הציבורית ובמסגרת התמיכה הפרטית. המסגרת הגדה המערבית נעשה חישוב במסגר

הציבורית מתייחסת לתקציבי הרשויות ועלויות הפיתוח הכוללות את החטיבה להתיישבות, תקציב 

). במסגרת התמיכה הפרטית 12-17כפי שהוצג בטבלאות ( 2משרד הבינוי והשיכון ותקציב החינוך

מענקים והטבות מס וכן עסקים  ה בגדה המערבית,נכללים משקי הבית אשר נהנים מסובסידיות בניי

 ). 3.2במסגרת חוק לעידוד השקעות הון (פרק 

עלויות הפיתוח, משקי הבית עבור נתונים לגביהם לא ניתן היה לדעת את החלוקה ממזרח וממערב לגדר 

דר ממערב לג 77%-אומדן שהתבסס על היחס באוכלוסייה (כ(נעשתה על פי , חלוקת העלויות ועסקים)

אנו נתוני התמיכה הפרטית עבור עסקים ועל כן עבור כמו כן, לא חלו עדכונים  ממזרח לגדר). 23%-וכ

הממשלתיות הנוספות להלן מציגה את העלויות  31טבלה  מתבססים על נתוני הדו"ח האחרון שפורסם.

 שמועברות ישירות להתנחלויות בגדה המערבית.

 2014 מחירי, לשנה הממשלה של" הנוספת ההוצאה" סך – 31טבלה 

 סה"כ מערב לגדר מזרח לגדר סעיף

 ציבורי

        

 570,066,504 248,262,107 321,804,397 תקציבי רשויות

 745,524,000 575,136,470 170,387,530 + חינוך פיתוח

 02,291,212.,0 91,222.,.15 295,090,952 סה"כ

 פרטי

 67,396,468 51,993,184 15,403,284 משקי בית

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

 00.,92,222 22,252,912 55,129,212 סה"כ

 - - - - עלויות עקיפות

 0,205,122,102 .192,152,21 5..,202,520 סה"כ

 102,. 022,. 2,122 סה"כ "הוצאות נוספות" לנפש

 01,1.2 02,122 51,202 סה"כ "הוצאות נוספות" למשק בית
 

 

                                                 
2
ייתכנו כפילויות בין תקציבי משרד החינוך לבין תקציבי הרשויות משום שחלק מתקציבי הרשויות מגיעות ממשרד החינוך.  

בחישוב העלות הנוספת הנחנו שגם אם קיימות כפילויות הם מתקיימות בצורה דומה בשאר חלקי הארץ ולכן לא אמורות 
 להשפיע בצורה משמעותית על התוצאה הסופית. 
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דה המערבית התנחלויות בגעל העלות השנתית הכוללת של ההוצאות  ,על פי האומדן הכולל שביצענו

כאשר ההוצאה השנתית  מתנחליםאלף  370.1-נכללו כניתוח ב. בשנה ₪מיליארד  1.412-כמסתכמת ב

 4.73בוסס על משק בית ממוצע הכולל (מ₪  01,1.2ולמשק בית ₪  102,.הנוספת לנפש עמדה על 

סך  עם משמעותי באופן יותר גדולה נוספת מהוצאה נהנות לגדר ההפרדה נפשות). התנחלויות ממזרח

זהו אומדן מינימום, הכולל רק  .לגדר ממערב להתנחלויותלנפש  ₪ 3,145 לנפש, לעומת₪  6,075 של

 סעיפי תקציב בלתי מסווגים ורק חלק קטן מעלויות הביטחון הממשיות בגדה המערבית.

מטר  0.17-מטר ו 0.41 הציבורית לנפש ביו"שלמגורים הייתה יוזמת הבנייה  2015-ו 2013בשנים 

ניתן ללמוד כי הבנייה  במחוז דרום. 0.09-ו 0.26-במחוז צפון ו 0.07-ו 0.17בהתאמה, זאת לעומת 

השנים האחרונות,  20למגורים ביוזמה הציבורית הייתה גבוהה יותר בגדה המערבית לאורך כמעט כל 

 מ"ר לנפש). 0.17לעומת  0.61מ"ר ( 0.44-בממוצע היא גבוהה יותר מהממוצע הארצי ב

 5102מול  5102כלל העלויות  2.5

בגדה  כלל ההוצאות הנוספות של הממשלהלראות כי , ניתן 2015נכון לשנת  32טבלה  על פי נתוני

הן על ווהוצאות עקיפות פיתוח  הן עלנובעת מגידול בהוצאות זו  . עלייה28.4%-המערבית עלו בכ

 44.5-(גידול של כ 85.8%מד על בהוצאות הישירות עאחוז השינוי  ,ביתהמשקי על הוצאות ישירות 

כאשר בוחנים את . ₪)מיליון  267.8-(גידול של כגידול בהוצאות הציבוריות  25.6%לעומת ₪)  וןמילי

השינוי  שיעור .31.7%-ההוצאה למשק בית עלתה ב₪,  725או  23.5%ההוצאה לנפש, מגלים גידול של 

ממזרח לגדר כאשר ההוצאה הכוללת באזור  להתנחלויותממערב לגדר גבוה יותר יחסית  יותבהתנחלו

 .19.6%לעומת  34.1% -זה גדלה ב

 2015-2014 השנים בין הממשלה של" הנוספת ההוצאה" בסך שינוי אחוז - 32טבלה 

 סה"כ מערב לגדר מזרח לגדר סעיף

 25.6% 30.8% 17.7% ציבורי

 85.8% 85.8% 85.8% פרטי

 28.4% 34.1% 19.6% סה"כ

 23.5% 29.0% 14.9% סה"כ "הוצאות נוספות" לנפש

 31.7% 37.6% 22.6% סה"כ "הוצאות נוספות" למשק בית
  משקי הביתהפיתוח ו ההוצאות הנוספות עבורהערה: אחוז השינוי מתייחס לגבי 

 מצטברות עלויות 2.5

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

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

השנים האחרונות נמצא במבנים למגורים, מבנים אחרים ובתשתיות. מחקר מוגבל בזמן  40לאורך 

ובהיקף הקשה עלינו להציג אומדן מלא של עלויות התשתיות שבנתה מדינת ישראל בגדה המערבית 

 ולפיכך יכולנו להציג רק אומדן מקיף של הבנייה. 

 050.5-בהערך הכולל של הבנייה בגדה המערבית מסתכם  ,2015נכון לשנת  ,כפי שהוצג בפרק הראשון

המסקנה העולה מן הניתוח היא שחלק הארי . גוריםמיליארד למבני מ 019.2כאשר מהם  ₪ מיליארד

ייה מן השווי הכולל של הבנ 90%של ההון שהושקע בגדה המערבית היה בבניה למגורים והוא מהווה 

 9%-בערך המלאי הכולל בגדה המערבית ושל כ 8%-נתון זה מבטא עלייה של כ 2014ביחס לשנת  .בגדה
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השנייה במעלה מתייחסת לבנייה המשמשת למגורים גם ההשקעה בערך המלאי של דירות למגורים. 

מערך הבנייה  5.1%מוסדות ציבור מהווים  2015שינה"; נכון לשנת  כפרבריולתפקידן של ההתנחלויות "

מערך הבנייה ושווים  5.5%בה מוסדות הציבור היוו  2014זאת בהשוואה לשנת ₪ מיליארד  6.25 ושווים

 במלאי מרבית ההשקעהרך מלאי הבנייה ממערב ומזרח לגדר מיליארד. בהשוואה בין ע 6.2עמד על 

 78.8%-נצבר כ שבה, לגדר ההפרדה ממערב הגדולים התיישבות בגושי 2015בשנת  התקיימה הבנייה

חלה  2014ביחס לשנת  .לגדר ממזרח) ₪ מיליארד 25.6( 21.1%-ל בהשוואה ),₪ מיליארד 95.6( מהמלאי

בעוד ממזרח לגדר חלה עלייה ₪ ) מיליארד  7.3-ממערב לגדר (כבערך המלאי בבנייה  8%-עלייה של כ

 ₪). מיליארד  1.7-בערך המלאי (כ 7% -של כ

 תרחישים עתידיים ..2

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

 הישירות האפשריות.בהתנחלויות בגדה המערבית, והערכה ראשונית של העלויות 

 

 שמירה על המצב הקיים, להלן "ניהול הסכסוך" 0...2

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

 את התמיכה בפיתוח ההתנחלויות ולפקח על הביטחון באזור, יחד עם הצבת כוחות גדולים.

הקיים תוביל לעליה משמעותית בעלויות ההתנחלויות בגדה  אנחנו מעריכים ששמירה על המצב

אזרחי  15,100נרשם גידול של  2013-המערבית, בשל הצורך באבטחת אוכלוסיית המתנחלים הגדלה (ב

ישראל). אם ניתן את הדעת למתיחות הגוברת באזור (אנחנו משערים שבלי שינוי מדיני המתח באזור 

יטחון לנפש רק ילכו ויגדלו. בנוסף, יהיה צורך בהרחבת התשתיות רק יגבר), סביר להניח שהוצאות הב

 ובבניית תוספת יחידות מגורים ומבני ציבור חדשים.

 

 צדדית חלקית-נסיגה חד 5...2

צדדית חלקית של ישראל תוך שמירה על מספר גדול של התנחלויות ונסיגה -התרחיש צופה נסיגה חד

ם גבוהים. אם תתבצע נסיגה חד צדדית ללא הסכם, יש לשער מאזורים בעלי ריכוזי אוכלוסין פלשתיניי

שלא יחול צמצום ניכר במאמצי האבטחה של הישראלים שימשיכו להתגורר באזורים שבשליטת 

ישראל. ואולי כלל לא יצומצמו אמצעי האבטחה לנוכח המתח הגובר בהעדר התחייבות של הפלשתינים 

יחים שהוצאות הביטחון יהיו דומות לאלה של היום. לשמור על השלום. בהתחשב בכל אלה, אנחנו מנ

בנוסף, יידרשו תשלומי פיצויים לתושבים שיפונו. מחקרים קודמים מעריכים שהפיצוי לכל משק בית 

-100,000מיליארד $ (בהנחה שיפונו  10-4-$, ולפיכך יסתכם הפיצוי הכולל ב 400,000שיפונה יעמוד על 

 בשליטת ישראל לא יחול שינוי בעלויות התמיכה לפיתוח ואחזקה. תושבים). בשטחים שיישארו  40,000

 

 נסיגה חד צדדית לקווי גדר הביטחון  ....2

צדדית מלאה לקווי גדר ההפרדה תוביל לפינוי כל ההתנחלויות בגדה המערבית שממזרח -נסיגה חד

חלות", המתייחס ההתנחלויות. מנקודת המבט של ישראל, ייעלם המונח "התנ 130מכלל  77לגדר, להלן 
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לישוב ישראלי שמעמדו החוקי אינו ברור. אנחנו מעריכים צמצום בעלויות הביטחון, כמוזכר בסעיף הדן 

בעלויות הביטחון; ההערכה היא שההוצאות על שמירת גבול בתוואי הדומה לקווי גדר ההפרדה יפחתו 

מיליארד $ בקירוב  8.2של  הפינוי יגרור עמו פיצוי חד פעמי בעלותבהשוואה להוצאות העכשוויות. 

 מפונים בקירוב). 82,000(

 22נסיגה בהסכמה לגבולות  2...2

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

קרקעות. בתרחיש מעין זה אנו יוצאים מהנחה ששני הצדדים יגשימו את ההסכם וישמרו עליו. ההסכם 

 א לסיום המעמד המיוחד של ההתנחלויות שלא פונו, שמעתה יהיו מבחינה חוקית לחלק בלתי נפרדיבי

מישראל, הסדר המקובל על הקהילה הבינלאומית. בהסתמך על מחקרים קודמים שנזכרו לעיל, 

וכמו שנאמר כבר קודם לכן, כתוצאה מיליארד $.  10-תושבים שיפונו יסתכמו ב 100,000-הפיצויים לכ

 וי מוסכם באקלים הביטחוני שיביא עמו ההסכם, תחול ירידה משמעותית בעלויות הביטחון.משינ
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 מתודולוגיה -Iנספח 

 

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

בעיקר מידע ונתונים  הכלכלית הכוללת של ההתנחלויות בגדה המערבית. מקורות המידע כללו

סטטיסטיים ממשלתיים, בכלל זה נתוני תקציב ומידע שנאסף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

(למ"ס). על אלה נוסף "מאגר הנתונים על הבנייה בהתנחלויות" הייחודי שנאסף במהלך השנים על ידי 

 מרכז מאקרו לכלכה מדינית.

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

ולנגישות למידע. בכמה מן הפרקים המידע מוצג עבור הגדה בכללותה, למשל בהוצאות הביטחון, פיתוח 

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

אזוריות. ברוב הפרקים ובייחוד בסוגיית התקצוב הממשלתי, ההערכה מועצות  6-מועצות מקומיות ו 13

היא לגבי הוצאות שוטפות שנתיות, כאשר האומדן נעשה על פי נתונים זמינים אחרונים. בפרקים 

האחרים הנתון המוצג הוא סכום ההוצאות בעבר, ולא הסכום השנתי על הוצאות שוטפות; כך למשל 

ריצי השקעות. על מנת לאמוד את ההוצאות רק בגדה המערבית, בפרקים הדנים בשטח הבנוי ובתמ

לעומת ההוצאה הממשלתית הארצית, היה עלינו לבדוק אך ורק את העלויות "הנוספות" של היישובים 

 מעבר לקו הירוק.

 אילו עלויות נותחו?. 0

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

ההון המצטבר שהושקע בהן (ציבורי ופרטי). לשם כך השתמשנו אך ורק במידע לא מסווג וזמין, 

והמעטנו ככל האפשר בהערכות ובהשערות. כתוצאה משימוש בשיטות הנוקטות מידה רבה של זהירות, 

 ויותסכומי האומדן במחקר הנוכחי הם ככל הנראה קטנים יותר מן ההוצאות וההשקעות בפועל. העל

 שני בין בהוצאות ההבדל את לנתח מנת על, לה וממזרח לגדר ההפרדה ממערב להתנחלויות חולקו

 .אזור בכל היחסי האוכלוסייה לגודל בהתאם הוקצו העלויות זמינים, היו לא שהנתונים היכן. האזורים

 השטח הבנוי 0.0

השנים. בנוסף, לכל סוג בנייה הוקם מאגר נתונים של כלל הבנייה בהתנחלויות שבגדה המערבית לאורך 

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

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

 של אחרים שבחלקיםלזו  המערבית בגדה בהתנחלויות ביוזמה ציבורית הדיור בניית את השווינו

 .המדינה

 עלויות ישירות 0.5

 תמיכה ציבורית

 ביטחון
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על סמך נתוני תקציב לא מסווגים וזמינים, אמדנו את הוצאות הביטחון הישירות להתנחלויות בגדה 

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

יותר מסכום ההוצאות בפועל, שכן המידע בדבר תקציב הביטחון להתנחלויות בגדה המערבית הוא 

 פלשתיני. -מסווג וכך גם הנתונים בדבר עלויות ביטחון עקיפות הנובעות מן הסכסוך הישראלי

 תקצוב רשויות מקומיות

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

מוקצים תקציבית כמעט בכל הערים והרשויות המקומיות במדינה וכמה מן התקציבים הלאומיים 

באמצעות השלטון המקומי. על מנת לאמוד את הוצאות הממשלה להתנחלויות בגדה המערבית חישבנו 

את ההפרש בין התמיכה הממשלתית ליחידים בגדה המערבית וליחידים בכל רחבי המדינה (למעט הגדה 

 המערבית). חישוב שאפשר לנו לאמוד במדויק את הסכום ביתר שניתן לרשויות מקומיות בגדה

 לבין התמיכה בחלקים בהתנחלויות בגדה המערבית התמיכה בין השוואה הצגנו המערבית. בנוסף

 .והגליל הנגב אזורי ובפרט המדינה של אחרים

 תקציבי פיתוח

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

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

 מתקציב משרד הבינוי.

 תמיכה לצרכים פרטיים

 משקי בית 

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

ת בגדה המערבית, הניתנות אנחנו מציגים אומדן של סובסידיות המוענקות למתנחלים לרכישת קרקעו

באמצעות תכנית ההטבות "ליישובי העדיפות הלאומית". בנוסף אנחנו מצביעים על הטבות מס מכוח 

 בפקודת מס הכנסה. 11סעיף 

 עסקים

 השתמשנו בסיכום תמריצים שנתנה הממשלה לחברות בחסות "החוק לעידוד השקעות הון", לשנים

 של הטבות מס חברות המוקנות מכוח חוק זה. יחד עם אומדן העלות השנתית 1992-2012

 

 הוצאות עקיפות ..0

 חרמות

באמצעות ניתוח סחר החוץ וההשקעות הזרות ניסינו להצביע על השפעת החרמות על הכלכלה בישראל. 

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

ראל בכלל. בניתוח ביקשנו לבדוק את ההתאמה בין הקריאות לחרם לבין המערבית בפרט ואת אלה מיש

ההשפעות הכלכליות. בנוסף ניסינו לחזות השפעות עתידיות על סמך דוגמאות לסנקציות שהוטלו 

 במהלך השנים על מדינות שונות ברחבי תבל.
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 מקורות ומתודולוגיה .5

 השטח הבנוי 5.0

 מקורות המידע

 בהתנחלויות" של מרכז מאקרו"מאגר נתוני הבנייה 

לגבי מלאי המבנים והתשתיות בכל אחת ואחת מן  2008-2004המאגר כולל מידע מפורט לשנים 

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

ייה לשימושים שונים (בנייה בהתנחלויות לא היה זמין. המאגר מכיל גם הערכות על עלויות סוגי בנ

 לעסקים, למסחר, לתעשייה, מבחנים חקלאיים וכו').

 נתונים בדבר מסים עירוניים (ארנונה) 

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

נה נמסר לכל שנה המקומיות" שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המידע בדבר מסי הארנו

מגורים, עסק, בנקאות, מלונאות, תעשייה וכו'), גודל (על פי: מטרות השימוש  2012בנפרד עד לשנת 

במ"ר. הנתונים על תשלומי הארנונה אפשרו לנו להקים מאגר נתונים עדכני על השטח הבנוי 

 בהתנחלויות בגדה המערבית. 

 מידע בדבר השלמת הבנייה

קה מפרסמת מידע מפורט על בנייה המתפרסם באופן מקוון ברמת הלשכה המרכזית לסטטיסטי

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

אפשר לנו להקים בסיסי נתונים העוסקים בשינויים שנתיים בהיקף הבנייה בהתנחלויות בגדה 

 המערבית.

 דיור/דירותמידע בדבר מחירי 

, אפשר לנו להציג הערכות 1998-מאגר נתונים מפורט בנושא עסקאות דיור בגדה המערבית החל מ

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

 . 2013-1998בכל היישובים בגדה המערבית, בין השנים 

 מתודולוגיה

 הון השטח הבנוי

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

(ההשתנות לאורך פרק זמן מסוים) הנגזר מן הנתונים בדבר השלמות הבנייה, אפשר לנו לבנות מאגר 

מן רציף של היקף השטח הבנוי בהתנחלויות בגדה המערבית, ברמת הרשויות המקומיות. עבור כל אחת 

) בהתאם לגודל המבנה במ"ר, ואותו קבענו 2012הרשויות לקחנו את הנתון האחרון בדבר מסי הארנונה (

כערך בנייה לאותה שנה. לאחר מכן, על מנת לקבוע את השינוי השנתי בערך הבנייה, השתמשנו בנתונים 

. המידע 2014-1998משלימים ו"גלגלנו" את המידע שהתקבל על מנת לבנות בסיס מידע עבור השנים 

 .2011-1998או נגזר מן הנתונים של  2014-ו 2013המשלים התווסף לשנים 

 :2013בתוספת ההשלמה של  2012-הוא הערך ב 2013בשנת  iלדוגמה: ערך בנייה מסוג מסוים ברשות 
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 :2002ההשלמה של פחות  2002-הוא הערך ב 2001בשנת i או ערך בנייה מסוג מסוים ברשות  

                     

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

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

-נות. כבסיס המאגר לאורך זמן השתמשנו במידע מבראשון נעשה שימוש בנתוני ארנונה משנים שו

; לאימות השתמשנו במידע משנים קודמות והשווינו אותו לנתונים של אותה שנה שדלינו מן 2012

המאגר שלנו. מקור אימות נוסף ששימש אותנו היה "מאגר הנתונים בדבר הבנייה התנחלויות" של מרכז 

. מאגר הנתונים של מרכז 2008-ו 2004הבנייה בשנים  מאקרו, הכולל את המידע המפורט עבור שיעורי

מאקרו היה מועיל ביותר בכל הקשור למבני ציבור, שכן עבור אלה אין משלמים מיסי ארנונה והם אינם 

 מופיעים ברשומות תשלום מסי הארנונה.

 ערך המבנים

במקדם ערך  לאחר חישוב הערך במ"ר עבור כל סוג של מבנה, לכל שנה הכפלנו את המספר שהתקבל

(למ"ר) של השימוש באותו מבנה. להוציא דירות/ בתי מגורים, לכל סוגי המבנים האחרים, מקדם הערך 

נלקח מ"מאגר הנתונים בנושא הבנייה התנחלות" של מרכז מאקרו. אותם ערכים מתבססים על עלויות 

שברוב אזורי הגדה הבנייה של מבנים מסוגים שונים. בחרנו להשתמש בסוג זה של מקדם הערכה משום 

אין שוק נדל"ן פעיל למבנים שאינם מבני מגורים. בנוסף, למבנים ציבוריים אין בכלל ערך שוק, ויש 

 להעריך אותם בהתאם לעלות הבנייה.

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

. במספר רשויות מקומיות, מספר 2013-1998ה בין השנים העסקאות בתחום הדיור למגורים בגד

במקרים כאלה השתמשנו במגוון שיטות שעזרו  –העסקאות הנמוך לא סיפק ממוצע מהימן לכל השנים 

השתמשנו במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים על מנת  2014לנו למלא את הערכים החסרים. לשנת 

ות המקומיות. תיאור מפורט של ערך מבני מגורים יוצג לחשב את השינוי השנתי בכל אחת מן הרשוי

 .Iבפרק הבא ובסיס המידע המלא בנושא ערך המבנים למגורים נכלל בנספח 

 בנייה למגורים ביוזמה ציבורית

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

 לאחר מכן, בכדי לאפשר השוואה בין המחוזות, הסכום .מחוז לכל של הלמ"ס הבנייה נתוני מבסיס

 .את התחלות הבנייה לנפש לחשב מנת על במספר הנפשות במחוז חולק

 תמיכה ישירה 5.5

 מקורות המידע

 ביטחון 

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

משרד האוצר. התמקדנו במשרדים הרלבנטיים האחראים ומנהלים בפועל את תקציב הממשלה שפרסם 
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פעילויות הביטחון: משרד הביטחון, המשרד לביטחון הפנים, היחידה לתיאום פעולות הממשלה 

בשטחים והמנהל האזרחי. בנוסף השתמשנו במחקרים שונים העוסקים בנושא שנעשו במהלך השנים על 

 ידי חוקרים ומוסדות שונים.

 מיכה בתקציב הרשויות מקומיותת

ניתוח התמיכה הממשלתית לרשויות מקומיות בגדה המערבית התבסס על קובץ תשלומים ותקבולים 

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

אליות במדינה. בנתונים הכנסות ממקורות שונים בהם גם תקציבי ממשלה, עבור כל הרשויות המוניציפ

אין חלוקה למשרדי הממשלה השונים להוציא את משרד החינוך ומשרד הרווחה, אך הוא כולל את כל 

ההכנסות מתמיכות ממשלתיות. המידע הוא כלל ארצי ולפיכך יכולנו להשוות את הממוצע הארצי 

 ולחשב את הסכומים הנוספים שהועברו לרשויות המקומיות בגדה המערבית. 

 ציבי פיתוחתק

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

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

 רשמי אשר מנגיש לציבור את נתוני התקציב של מדינת ישראל. 

  תנתונים בנושא תמיכה בהשקעו

נעשה שימוש במאגר נתונים הכולל את כל התמריצים שנתנה הממשלה לחברות בחסות "החוק לעידוד 

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

 .2012-1992משרד המסחר והתעשייה) בשנים 

 נתונים בדבר הטבות מס

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

המס והרשימה של היישובים הזכאים התקבלו מכמה משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות: משרד 

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

 תמריצים לדיור 

  ת" שפורסמה באתר הבית של משרד הבינוי כוללת את זכאותרשימת "יישובי עדיפות לאומי

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

 פרטית נלקח ממאגר נתוני הבנייה של הלמ"ס.

 מתודולוגיה

 ביטחון

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

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

ההפרדה" כוללת הגנה להתנחלויות בגדה המערבית, אבל גם לכל תושבי ישראל המתגוררים ממערב 

ים בתקציב המתייחסים ישירות לגדר. כדי להגיע למטרה שהצבנו לעצמנו, התמקדנו בזיהוי הסעיפ

 לביטחון המתנחלים בגדה המערבית ורק את אלה כללנו בניתוח שבצענו.
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מסיבות ביטחוניות רוב הסעיפים בתקציב הביטחון מסווגים, אי לכך העלות השנתית הכוללת שהצגנו 

הכנת היא חלקית ביותר. מידע נוסף על חלוקת התקציב ותחזיות מומחים לנושאי ביטחון נדרשים ל

 אומדן מקיף יותר של עלות שנתית כוללת בנושא הביטחון. 

 תמיכה בתקציב הרשויות המקומיות

כמעט כל הרשויות המקומיות בישראל זוכות לתמיכה בתקציב. בנוסף, רשויות מקומיות חולקות כמה 

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

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

מתחלק על פני כל הרשויות המקומיות נדרשנו לתת את הדעת אך ורק לתקציבים העודפים הניתנים 

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

התמיכה הממשלתית הממוצעת לנפש ברשויות המקומיות בגדה המערבית ואת הממוצע הארצי ואז את 

חיסרנו האחד מן השני על מנת לקבל את ההפרש. בשלב שני הכפלנו את ההפרש בהוצאות במספר 

 התושבים.

 תקציבי פיתוח

טיבה השתמשנו בהצעת התקציב הממשלתי הזמינה, סיכמנו את כל הסעיפים בתקציבים של ה"ח

להתיישבות" ומשרד הבינוי והשיכון (רק סעיפים הדנים "בבנייה חדשה") המציינים הוצאות ספציפיות 

 בגדה המערבית. 

 

 תמריצי השקעות

על בסיס מסד הנתונים של כלל התמריצים שנתנה הממשלה לחברות בחסות "החוק לעידוד השקעות 

יות ובאזורי התעשייה בגדה המערבית. הון" חישבנו את הסכום שהוענק לחברות הנמצאות בהתנחלו

 מייצג סכום עלויות שנתיות בעבר ובהווה. 2012-1992הסכום הכולל לתקופה שבין 

 הטבות מס חברות

היו ממוקמות בגדה  2013-נעשה אומדן של סכום ההטבות בגין מס חברות שמהם נהנו חברות שב

ה (אומדן על ידי מנהל הכנסות המערבית. לצורך החישוב השתמשנו בסכום ההטבות הכולל במדינ

 המדינה) וחילקנו אותו בשיעור מפעלי התעשייה בגדה המערבית. 

 תמריצי דיור

מרבית משקי הבית בגדה המערבית זכאים למענק פיתוח הקרקע כאשר הם רוכשים יחידת דיור חדשה 

) מן 64לרשימת "יישובי העדיפות הלאומית" כמעט מחצית ( הנבנית ביוזמה ציבורית. בהתאם

ההתנחלויות בגדה המערבית זכאיות לקבל את המענקים, כאשר גובה המענק אינו אחיד. כדי להגיע 

לאומדן מדויק של עלות המענקים, על פי מאגר נתוני הבנייה של הלמ"ס, חישבנו את התחלות הבנייה 

לנו בסכום הציבורית למגורים ביישובים הזכאים לקבל את המענק, ולאחר מכן הכפלנו את הנתון שקיב

 המענק הממוצע שניתן בכל אחת מן הרמות. 
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 תמיכה עקיפה ..5

 מקורות המידע

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

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

הפיזור הגיאוגרפי של סחר החוץ, סכומים והיקפים במהלך  –סחר חוץ והשקעות שנאספו מתייחסים ל

 השנים, שיעור סחר החוץ וההשקעות בתמ"ג, ושיעור הצמיחה הכולל בתמ"ג. 

מידע על חרמות וסנקציות שהוטלו על ישראל ועל מדינות אחרות במהלך השנים נאסף ממחקרים 

ממשלתיים,  -ברובו על ידי מוסדות ממשלתיים ואל  ודיווחים בתקשורת שעסקו בנושא. המחקר נערך

לדוגמה מרכז המחקר והמידע של הכנסת, משרד האוצר, מכון פטרסון. בנוסף השתמשנו בכתבי עת 

 אקדמיים ובמקורות תקשורת המונים.

 מתודולוגיה

ת כדי לזהות את ההשפעה של החרמות על המשק הישראלי, אספנו נתונים על חרמות וסנקציות כלכליו

שהטילו מוסדות ציבור וחברות פרטיות בכל רחבי תבל. את החומר סידרנו באופן כרונולוגי ובאמצעות 

הפנייה מקושרת לאינדיקטורים כלכליים רלבנטיים לתקופה בדקנו את ההשלכות שהיו לסנקציות 

 כלכליות שהוטלו על מדינות שונות במהלך השנים.
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מקומיות תמיכה ממשלתית לרשויות  -IIנספח 

 בגדה המערבית

 

 2015 מחירי, ₪-ב 1420-ב מקומיות לרשויות ממשלתי סיוע - 33טבלה 

 רשות מקומית
סה"כ סיוע 
ממשלתי 

 לנפש

סיוע  מתוך זה:
ממשלתי 
בחינוך 
 לתלמיד

הסיוע  %
הממשלתי 
מהכנסות 

 הרשות
מענקים  חינוך

 מיוחדים

 54.2% 6,066 705 2,364 5,745 בית אל

 54.1% 6,569 3,077 1,594 10,488 מעלה אפרים

 64.5% 7,622 1,583 2,373 7,015 קריית ארבע

 38.4% 30,736 2,758 5,635 11,779 מגילות ים המלח

 55.2% 74,497 1,799 4,328 10,656 ערבות הירדן

 60.8% 24,486 1,775 4,367 10,874 הר חברון

 50.1% 12,578 825 2,720 4,929 מטה בנימין

 56.7% 20,268 925 2,934 5,819 שומרון

 55.5% 16,828 882 3,016 5,333 גוש עציון

 36.8% 7,186 244 917 2,635 אריאל

 44.4% 2,480 277 782 2,271 ביתר עילית

 43.1% 2,268 146 644 2,001 מודיעין עילית

 31.6% 4,813 167 1,081 2,417 מעלה אדומים

 24.6% 9,078 127 1,514 2,470 אורנית

 38.8% 9,761 764 1,830 3,039 אלפי מנשה

 41.1% 3,669 161 1,423 3,457 אלקנה

 39.8% 7,031 369 2,538 4,867 אפרת

 48.2% 15,316 180 2,206 4,404 בית אריה

 39.4% 10,434 69 924 2,626 גבעת זאב

 17.4% 9,058 143 1,089 1,690 הר אדר

 65.4% 8,887 329 2,063 6,912 עמנואל

 51.6% 5,240 2,616 2,075 5,926 קדומים

 50.0% 11,073 349 2,796 5,862 קרני שומרון

צע
מו

מ
 

 22.1% 2,222 221 0,222 912,. גדה מערבית

 9%..2 212,.0 0,122 5,9.2 2,022 מזרח לגדר

 2%..2 2,002 12. 0,2.0 ..5,. ממערב לגדר

 51.9% .2,22 .00 00.,0 22.,5 (יו"שלאומי )ללא 

   0,115 252 222 0,221 יו"שהוצאה נוספת 

הוצאה נוספת ממזרח 
   2,122 .92 0,252 115,. לגדר

   12,102,222 105,.021,19 15.,020,222 221,122,212 סה"כ הוצאה נוספת
 


