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מנדט הצוות ותפישת המדיניות
בעשור האחרון התפתחה ההכרה של מקבלי ההחלטות וגורמי המקצוע במשרדי הממשלה ובארגוני החברה
האזרחית בכך ששילוב כלכלי של החברה הערבית הוא אחד ממנועי הצמיחה המשקיים העיקריים וכן כלי
לצמצום הפערים החברתיים  .תפישת מדיניות זו גורסת כי שילוב כלכלי של החברה הערבית הכרחי וחיוני הן
לשיפור רווחתה של החברה הערבית עצמה ,והן לצורך קידום מדיניות צמיחה משקית בת קיימא .נוכח המגמות
הדמוגרפיות הקיימות ,הרי שאי הצלחה בשילוב כלכלי מלא של אוכלוסיות המשולבות פחות בשוק העבודה,
עשוי להוביל לפגיעה משמעותית בשיעורי התעסוקה ובצמיחה ,ולגידול ניכר ביחס החוב-תוצר.
הכרה זו בחשיבות הנושא באה לידי ביטוי בהמלצותיהן של מספר ועדות מקצועיות שהצביעו על החשיבות
בשילוב הכלכלי של החברה הערבית ,באימוץ יעדי תעסוקה ארוכי טווח לחברה הערבית על ידי הממשלה
בשנת  2010וכן בקידום מספר רב של החלטות ממשלה ,בעלות תקציבית ניכרת ,העוסקות בפיתוח כלכלי של
החברה הערבית .בפועל ,בעשור האחרון אכן חלו מגמות חיוביות במספר תחומים משמעותיים :קיים גידול
עקבי בשיעורי התעסוקה של האוכלוסייה הערבית כולה ובפרט בקרב נשים ערביות ,שיעור הזכאות לבגרות
עלה ,שיעור מקבלי תארים אקדמאיים עלה אף הוא וכן קיימת מגמת שיפור בפרמטרים רבים אחרים.
עם זאת ,עדיין קיימים פערים משמעותיים בין החברה הערבית לחברה היהודית במרבית המשתנים המצביעים
על מידת ההשתתפות הנוכחית והעתידית בכלכלה הישראלית ,כגון שיעורי תעסוקה ,שיעור האקדמאים,
ביצועי מערכת החינוך ,נגישות לתחבורה ציבורית ואיתנות הרשויות המקומיות .פערים אלה ,אשר צמצומם
הוא הכרחי לצורך הגשמת המדיניות הממשלתית לשילוב כלכלי ,נוצרו גם בשל מנגנוני תקצוב אשר הקצו
בעבר משאבים ממשלתיים שלא בהכרח בהתאם לקריטריונים מובחנים או בהתאם למדיניות לשילוב כלכלי
של אוכלוסיות חלשות .כך ,נוצרו פערים מב חינת איכות התשתיות ,ביצועי מערכות ציבוריות כגון חינוך ופנים,
ונגישות לתעסוקה והשכלה ,אשר משפיעים באופן ישיר על הצלחת המדיניות הממשלתית בנושא.
בהתאם לכך ,הרי שהתפתחה בשנים האחרונות ההבנה כי לצורך הצלחת המדיניות הממשלתית ,יש לוודא כי
מנגנוני התקצוב הממשלתיים האחראים מדי שנה על הוצאת מרבית התקציבים הממשלתיים יעשו זאת בהתאם
לקריטריונים מקצועיים וגם בשים לב לחשיבות השילוב הכלכלי של אוכלוסיות כגון החברה הערבית .לכן,
תיקון עיוותים ,ככל שישנם ,במנגנוני התקצוב הממשלתיים הינו אחד מכלי המדיניות העיקריים לצמצום
פערים ו לקידום שילוב כלכלי ,ובהתאם הינו בעל חשיבות עליונה להצלחת המדיניות הממשלתית בתחום.
בשנת  2014מדיניות זו באה לידי ביטוי באמצעות גיבוש ויישום של מספר שינויים מבניים ותיקון עיוותים
במנגנוני התקצוב בתחום החינוך ,התחבורה הציבורית ובינוי מעונות יום .זאת ,במטרה לוודא כי מנגנונים אלה
יקצו לחברה הערבית שיעור מינימאלי אשר מבוסס על קריטריונים מקצועיים ובהתחשב בפערים .כמו כן,
הנחתה הממשלה ,במסגרת החלטה מס'  2365מיום  21.12.2014לעניין שילוב כלכלי של החברה הערבית ,כי:

"צוות משותף לרשות ולאגף התקציבים במשרד האוצר ,בהתייעצות עם יתר הגורמים הממשלתיים
הרלוונטיים ,יגבש בתוך  120ימים מיום קבלת החלטה זו תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי
המיעוטים תוך קידום שינויים מבניים משמעותיים במנגנוני ההקצאה"
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מבנה הדו"ח
תכנית מערכתית זו היא פרי עבודת מטה סדורה אשר בוצעה בהתאם להחלטת הממשלה שהורתה על קיומה.
התכנית גובשה בשיתוף פעולה בין הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי ,נציגי משרד
האוצר וגורמים מקצועיים נוספים ,בסיוע וליווי מלא של חברת הייעוץ  .TASCכמו כן ,התקיימו דיונים
להצגת תהליכי העבודה וכיווני החשיבה עם גורמים שונים מהחברה הערבית וכן עם משרדי הממשלה השונים.
מטרת הדו"ח הינה גיבוש תכנית מערכתית מעשית וישימה לשילוב ופיתוח כלכלי בחברה הערבית .זאת ,תוך
מיקוד בתיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה של משרדי הממשלה ,והצעת פתרונות לתיקון עיוותים אלו בהתבסס
על תשתית מקצועית וניסיון בינלאומי רלוונטי .ההמלצות בדו"ח הן משולבות ועוסקות במגוון תחומים
המשפיעים על הצלחת המדיניות הממשלתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית ,החל בפערים ברמת החינוך
וההשכלה הגבוהה ,דרך רמת חוסנן ה כלכלי של הרשויות המקומיות והבדלים בנגישות לתעסוקה וכלה
בפערים בנגישות לתחבורה ציבורית ובאיכות התשתיות.
יובהר כי היעדים וההמלצות רלבנטיים לכלל האוכלוסייה הלא יהודית וכן לאוכלוסיות חלשות אחרות .תיקון
מנגנוני ההקצאה ,כך שמשאבי הממשלה יוקצו בהתאם לקריטריונים מובחנים ושוויוניים ובשים לב ליעדי
התעסוקה של הממשלה ,עתידים לסייע לכלל קבוצות האוכלוסייה אשר קיימים פערי תקצוב או תפוקה
לגביהן .לכן ,דו"ח זה למעשה מנתח ומציג פערים הנוגעים באופן כללי לאוכלוסיות חלשות בישראל .בהתאם,
היעדים והצעדים המוצעים בתחומים כגון פנים וחינוך עוסקים בשיפור מצבן של רשויות מקומיות חלשות או
במתן תעדוף תקציבי לתלמידים המגיעים מרקע כלכלי-חברתי חלש יותר ,ולכן הם צעדים שיטיבו את מצבן
של אוכלוסיות אלו .בהתאם לכך ,ניתן להתייחס לדו"ח זה כמפת דרכים לתיקון רוחבי של מנגנוני ההקצאה
הממשלתיים במטרה להתמודד עם פערים כלכליים-חברתיים בין אוכלוסיות שונות.
מבנה הדוח הינו כדלקמן:
ראשית ,יוצג מיפוי מקיף של הפערים הקיימים בחמישה תחומים :חינוך ,תשתיות תחבורה ונגישות לתחבורה,
רשויות מקומיות ,השכלה גבוהה ותעסוקה .זאת ,תוך ניתוח הפערים הקיימים מבחינת התפוקות המשקיות ,וכן
תוך ניתוח פערים קיימים ,ככל שישנם ,מבחינת התשומות הממשלתיות .בהמשך לכך ,מוצגים העיוותים
הקיימים ,ככל שישנם ,במנגנוני התקצוב הממשלתיים אשר תורמים לפערי התשומות ומובילים לתפוקות
הנמוכות יחסית .בשלב הבא ,תוצג סקירה בינלאומית מקיפה של מנגנוני הקצאה מגוונים ואמצעי מדיניות
שונים בכל אחד מהתחומים הרלוונטיים ,המהווים  Best Practicesבכל הנוגע לצמצום פערים בין
אוכלוסיות שונות .לבסוף ,תוצג רשימת המלצות הכוללת הצבת יעדי תשומות ותפוקות לחמש שנים לכל אחד
מהתחומים ,וכן מציגה המלצות לתיקון ועדכון מנגנוני התקצוב הקיימים בכל התחומים שנסקרו.
לסיכום ,התכנית המערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית באמצעות תיקון מנגנוני ההקצאה מכילה
מסקנות בעלות משמעויות נרחבות .יישומה של תכנית זו ,תוך אימוץ יעדיה ארוכי הטווח וצעדי המדיניות
המפורטים ,הינו אתגר ממשלתי אשר צפוי לקחת מספר שנים .עם זאת ,הרי שיישומה הכרחי לצורך הצלחת
המדיניות הממשלתית המוצהרת לשילוב החברה הערבית בתעסוקה ובכלכלה ,ועתיד להוביל במקביל לשיפור
מצבה הכלכלי של החברה הערבית ,גם לשיפור מצבו של המשק כולו.
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 1תקציר מנהלים – עיקרי המלצות הדו"ח
 1.1חינוך
לאיכות החינוך ורמת ההשכלה השפעה מהותית על הפיתוח האישי והמקצועי של הפרט ,וכיוון שכך ,גם על
פוטנציאל ההשתכרות שלו  .כמו כן ,לאיכות מערכת החינוך השפעה מהותית על אפשרויות הניעות (מוביליות)
החברתית של תלמידים מרקע כלכלי-חברתי חלש יחסית.

 1.1.1פערים בתפוקות
נתוני מערכת החינוך והלמ"ס מצביעים על ביצועים נמוכים יחסית של מערכת החינוך הערבית מבחינת שיעורי
השתתפות והישגים ביצועיים ,בכל אחד משלבי בית הספר.

* מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2014

הפערים הללו באים לידי ביטוי במגוון מדדי תוצאה :מבחני השוואה בינלאומיים ,שיעורי זכאות לבגרות
והיקפי בגרות איכותית (המאפשרת קבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה) .כך ,למשל ,זוהו פערים בציוני המיצ"ב
כמו גם פער גדול יותר במבחן  PISAהבינלאומי.

מקור":מיצ"ב תשע"ג" (ראמה ,אוקטובר )2013
בצהוב -דוברי ערבית; בחום – דוברי עברית

מקור( OECD, PISA ,2012 :מתוך":תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך")

ביחס לפער בשיעור הזכאות לבגרות איכותית ,נכון לשנת  ,2013שיעור הערבים הזכאים לבגרות איכותית עומד
על  23%בלבד ,לעומת  47%בקרב האוכלוסייה היהודית.
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** מקור :המועצה להשכלה גבוהה ,הוועדה לתכנון ולתקצוב" :פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה" ,מרץ 2013

 1.1.2פערים בתשומות
מבחינת הפערים בתשומות זוהו מספר עיוותים מרכזיים ברמת מנגנוני ההקצאה:
 תלמידים יהודים ממדד טיפוח חלש מקבלים תקצוב גבוה מתלמידים דומים בחברה הערבית .הפער עומד
על כ 30%-בחינוך היסודי ,מאמיר לכ 50%-בחטיבת הביניים ומגיע לכ 75%-בתיכון.

מקור :משרד החינוך ,מנהל כלכלה ותקציבים :ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך – תשע"ב

 מעבר לזאת ,היעדר דיפרנציאליות מספקת בין רמות הטיפוח במגזר הערבי ,קרי ,בין חזקים לחלשים
במגזר הערבי ,מביא לדיפרנציאליות נמוכה בין תלמידי המגזר הערבי השונים ביחס לפערים במגזר

7
היהודי .ובהתאם לכך לפערים משמעותיים ביותר בין התלמידים החלשים במגזר הערבי והתלמידים
החלשים במגזר היהודי.
 הגורם המרכזי לפער בתקציב בין המגזרים ,טמון בתקציב סלי התוספת .משאבים המוקצים למגוון מטרות
– ביניהן ,סלי העשרה לימודית ,סלים לחיזוק מקצועות לימוד ,סלים לתמיכה נוספת בבתי ספר חלשים
מבחינה סוציו-אקונומית ,החלת יום חינוך ארוך (יוח"א) ,תמיכה בעולים חדשים (סל קליטה) ועוד .סלי
תקציב אלו מהווים כ 30%-מתקציב השעות הכולל .כאשר למרביתם לא קיים מנגנון תקצוב מוגדר
לחלוקה ,ובכל מקרה זה אינו מבוסס על מדד טיפוח אשר מבטיח הקצאה "מפצה" לתלמידים חלשים.

 1.1.3ניסיון בינלאומי
הסקירה הבינלאומית מצביעה על מספר מדינות המקיימות דיפרנציאליות מובהקת בכלל תקציבי החינוך שלהן
(כולל התקציבים התוספתיים) ,המבוססת ברובה על מדדי "טיפוח" סוציו-אקונומיים ומובילה לתקצוב יתר
משמעותי של תלמידים חלשים .כך למשל ,תקציב החינוך בבריטניה בנוי מרכיב בסיס ורכיב תוספתי המורכב
מ 5-סטים בלבד ,בעל קריטריון חלוקה ברור ובעל מאפיינים סוציו-אקונומיים .בנוסף לכך ,בהולנד קיים מנגנון
לתקצוב יתר של תלמידים ממגזרי מיעוטים (מהגרים ובני מהגרים בעיקר ממדינות אפריקה ואסיה) שהביא
לכדי כך שתלמיד מיעוטים מתוקצב בעד  130%מעל לתלמיד מקומי .בחינת תוצאות מנגנוני התקצוב הנ"ל
מצביעה על השפעה משמעותית על ביצועי התלמידים החלשים בכל אחת מהמדינות שנסקרו.

 1.1.4יעדים והמלצות
בהמשך למיפוי הפערים הקיימים והסקירה ההשוואתית ,גובשה רשימת ההמלצות בתחום החינוך .בפרט,
היעדים וההמלצות בתחום החינוך כוללים:
יעדי תפוקה מרכזיים:
 העלאת שיעור התלמידים הערבים בעלי תעודת בגרות איכותית ל 41%-מתוך כלל התלמידים הערביים
בשנת  2025לעומת  23%כיום (זאת בהשוואה ל 47%-באוכלוסייה היהודית).
 על מנת לעמוד ביעד זה ,נדרש לקבוע אבן דרך לטווח קצר-בינוני שתתבסס על ציוני מבחני פיזה .כך ,יש
לקבוע יעד לפיו הפערים בציוני המבחן בין המגזר היהודי לערבי יצטמצמו בחצי עד שנת .2020
 צמצום שיעור הנשירה במגזר הערבי כך שבשנת  2020יעמוד על לא יותר מ .8%-שיעור הנשירה נכון
לשנת  2014עומד על כ.14%-
המלצות לתיקונים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים:
הערה מקדימה :יובהר כי היעדים וההמלצות עתידים לסייע לכלל קבוצות האוכלוסייה אשר קיימים פערי
תקצוב או תפוקה לגביהן במערכת החינוך .לכן ,הצעדים האמורים עוסקים מתן תעדוף תקציבי לתלמידים
המגיעים מרקע כלכלי -חברתי חלש יותר ,ולכן יטיבו את מצבם של תלמידים מרקע חלש ללא תלות בדתם או
מוצאם.
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לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 יישום המתווה לצמצום פערים בתקציב שעות הלימוד ביסודי עד להשוואת תקצוב שעת הלימוד בין
המגזר היהודי למגזר הערבי בכל מדדי הטיפוח ,בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.
 יישום המתווה לצמצום פערים בתקציב שעות הלימוד בחטיבות הביניים עד להשוואת תקצוב שעת
הלימוד בין המגזר היהודי למגזר הערבי בכל מדדי הטיפוח ,בלימודים בחטיבות הביניים.
 יש לפעול ליצירת מנגנון שוויוני בתקציב החינוך הבלתי פורמלי ,העומד על למעלה מחצי מיליארד ש"ח,
בהתאם ,לכל הפחות ,לשיעור המגזר הערבי מסך התלמידים.
 הגדלת השקיפות בנתוני משרד החינוך בכל הנוגע לתקציב וחלוקתו ,וכן לגבי הקצאת תקציבים נוספים על
ידי הרשויות המקומיות.
 יישום התכנית להוספת סייעת שנייה בגני הילדים אשר מתעדפת רשויות חלשות.
 להמליץ למשרד החינוך לקדם הרשאות שהוקצו לבינוי כיתות לימוד תוך זמן סביר ובנוסף הקמת צוות
בשיתוף משרד החינוך ומנהל התכנון להסרת חסמים לבניית כיתות לימוד בחברה הערבית.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 לגבי תקצוב שירותי עזר והסעות – לקדם מנגנון מצ'ינג דיפרנציאלי בהתאם לאמור בפרק הרשויות
המקומיות.
 השוואת תקצוב שעת הלימוד בין המגזר היהודי למגזר הערבי ביתר שלבי הלימודים (חטיבה עליונה) ,בכל
מדדי הטיפוח.
 טיוב מבנה סלי התוספת בתקציב החינוך :איגום סלים למספר סלים מרכזיים ,והקצאתם לפי קריטריונים
ברורים ושקופים המבוססים על מדדי טיפוח (זאת על מנת להוביל לתקצוב יתר של תלמידים חלשים – הן
במגזר הערבי והן במגזר הכללי).
המלצות לבחינת יישום עתידי:
 העמקת מידת הדיפרנציאציה בתקציב שעות הלימוד :שינוי משקל סל הטיפוח בתקציב שעות הלימוד ,כך
שיגדיל את היחס בין התקציב שמקבלים תלמידים חלשים לעומת תלמידים חזקים.
 לשקול תקצוב מובחן ללימוד שפה שניה נוספת (עברית לצד אנגלית) לתלמידי המגזר הערבי ,אשר עברית
אינה שפת האם שלהם .זאת גם אם כתוצאה מכך תלמיד ערבי יתוקצב יותר מתלמיד יהודי.
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 1.2תשתיות ונגישות לתחבורה
תחבורה ציבורית ותשתיות תחבורה ברמה גבוהה מייצרת נגישות למרכזי תעסוקה ,מוסדות השכלה ומרכזי
פנאי ,ויכולה לתרום במתן מענה לחסמי נגישות למרכזים אלו ,בעיקר לאוכלוסיות חלשות שלהן רמת מינוע
נמוכה ,כגון האוכלוסייה הערבית .לפיכך ,התחבורה הציבורית ותשתיות התחבורה הינם מרכיבים הכרחיים,
ובמקרים מסוימים אף גורמים מחוללים משמעותיים למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה הערבית.

 1.2.1פערים בתפוקות
ברמת הנגישות לתחבורה ציבורית ,הפער המרכזי בא לידי ביטוי בזמינות הנמוכה של שירותי התחבורה
הציבורית במגזר הערבי ,ובפרט במגוון היעדים הנמוך והתדירות המועטה של קווים בישובים אלו .כך,
לראייה ,מספר נסיעות האוטובוס השבועיות הממוצע לתושב במגזר הערבי עומד על כ 17%-בלבד בהשוואה
לתושב במגזר היהודי.

מקור :נתוני משרד התחבורה ()2012

מבחינת רמת תשתיות הכבישים ,קיימת הסכמה מקצועית בקרב הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה על כך
שמצב ן של תשתיות התחבורה ביישובים ערבים בארץ מצוי בנחיתות –כאשר לצד זאת ,לא קיימים מדדים
מוגדרים לבחינת רמת התשתיות עצמן (עירוניות ובינעירונית) .בנוסף ,לפחות בכ 60-יישובים ערבים עוברים
כבישים בינעירוניים חוצי-יישובים ,לעומת מספר זניח ביישובים יהודים (כבישים אלו מביאים לגודש תחבורתי
גבוה בישובים ומהווים ,כאשר לצד היעדר תשתית בטיחותית מספקת ,מהווים גם מטרד בטיחותי לאוכלוסייה
המקומית).

 1.2.2פערים בתשומות
לצד פערי התפוקות האמורים ,מופו גם הפערים המרכזיים והעיוותים העיקריים ברמת מנגנוני התקצוב:
( )1נגישות לתחבורה ציבורית
 כיום ,כ 8%-בלבד מסך עלות הפעלת שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים בישראל מיועדים להפעלת
אוטובוסים ביישובים ערביים.
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 הפערים בנגישות לתחבורה ציבורית הינם תוצאה ישירה של מנגנוני תקצוב שהיו נהוגים בעבר לצורך
פתיחת קווי תחבורה ציבורית ,כך שהייתה בעבר הקצאת חסר של שירותי תחבורה ציבורית .החל משנת
 2012ניתן לזהות שינוי מגמה וצמצום הפערים בהקצאה.
( )2תשתיות תחבורה
 תחבורה עירונית  -היעדר הליך מיפוי צרכים ופערים בתשתית התחבורה על-בסיס פרמטרים מקצועיים
אחידים ,ושקופים אשר מאפשר יצירת תכנית עדיפויות והקצאת תקציב מתאימה על בסיסה.
 תחבורה בינעירונית  -בולט בהיעדרו מענה תחבורתי ובטיחותי לכ 60-יישובים ערבים בהם קיימים
כבישים עירוניים החוצים את היישוב .כיום קיים תקצוב ייעודי לפתרון עבור כ 15-יישובים מתוך רשימה
זו.

 1.2.3ניסיון בינלאומי
הסקירה הבינלאומית מעלה כי בניגוד לתחום התחבורה בישראל ,המאופיין בהיעדר מדדים ויעדים מוגדרים,
מנגנוני הקצאת המשאבים בתחום התחבורה בעולם נותנים ביטוי הולם לצורך בצמצום הפערים ברמת
התחבורה הציבורית והתשתיות .זאת ,באמצעות הגדרת יעדים ברורים ,המבוססים על מיפוי פערים ראשוני
הנערך ברמה כלל ארצית .מתוך מגוון דוגמאות שנסקרו ,ניתן להתייחס לנעשה בגרמניה שלאחר נפילת החומה
והאיחוד בין המזרח למערב גרמניה – כאשר תוקצבו פרויקטי תשתית במזרח המדינה בהתבסס על מדדים
מוגדרים ,הן ברמת השירות התחבורתית והן ברמת התשתיות .כך ,תקציבים אלו תועדפו על תקציבי פרויקטי
התחבורה האחרים מתוך מטרה לסגור את הפערים בין מזרח ומערב המדינה.

 1.2.4יעדים והמלצות
לאחר מיפוי הפערים הקיימים וביצוע הסקירה הבינלאומית ,גובשה רשימת המלצות בתחום התשתיות
והתחבורה הציבורית .בפרט ,היעדים וההמלצות כוללים:
יעדי תפוקה מרכזיים:
( )1ברמת הנגישות לתחבורה ציבורית:
 השוואה מלאה של רמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים יהודים וערבים דומים ,עד לשנת
 .2022זאת ,מבחינת שלושת המדדים המרכזיים :תדירות השירות ,רמת הכיסוי ומספר היעדים.
( )2ברמת תשתיות התחבורה:
 תחבורה עירונית – השוואה מלאה של רמת הפיתוח בכבישים העירוניים ביישובים הערבים לממוצע
הארצי ,עד שנת  .2025מדידת רמת הפיתוח תבוצע בהתבסס על מדדים נבחרים שיוגדרו לתחום -
כגון :איכות הכביש ,רמת גודש ,בטיחות וכו'.
 תחבורה בינעירונית –מתן מענה מקיף ומספק לסוגיית הכבישים חוצי-הישובים ,בין אם בתכנון
מעקפים ובין אם בשדרוג והרחבת התשתיות הקיימות ,עד שנת .2020
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המלצות לתיקון מנגנוני ההקצאה הקיימים:
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
( )1ברמת הנגישות לתחבורה ציבורית:
 להמשיך ליישם את החלטת ממשלה מס'  2365מיום  ,21.12.2014כך שמשנת  2015ואילך יתוקצבו
תוספות שירות בשיעור של  40%מסך היקף תוספות השירות בתחבורה הציבורית לטובת תחבורה
ציבורית במגזר הערבי ,עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי.
 עד יום  1.7.2016תושלם הנגשת כלל האמצעים להספקת מידע לנוסעים באתרים הממשלתיים ואתרים
של מפעילי התחבורה הציבורית בשפה הערבית.
( )2ברמת תשתיות הכבישים:
 להקצות לפחות  40%מסך ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות (שאינן מטרופולינים) ,לטובת
פיתוח תשתיות כבישים ביישובי המגזר הערבי.
 הקצאת התקציבים בתחום העירוני תבוצע ב התאם לרמת פער התשתית הקיימת מהיעדים שהוגדרו –
קרי ,יישובים ערביים יזכו לתקצוב המבוסס על הצורך בצמצום פערים.
 תחבורה בינעירונית  -קביעת מדיניות סדורה לבחינת סוגיית הכבישים הבינעירוניים ביישובים
ערביים ,לצד התנעת פרויקטי תכנון לכבישי עוקפי יישובים בעדיפות גבוהה .זאת ,לשם מתן מענה
מקיף ומספק לסוגיית הכבישים חוצי-הישובים ,בין אם בתכנון מעקפים ובין אם בשדרוג והרחבת
התשתיות הקיימות ,עד שנת .2020
 הקצאת תקציב ההסברה בתחום הבטיחות בדרכים למגזר המיעוטים לא תפחת משיעורם היחסי
באוכלוסייה .הקצאת תקציב זה תבוצע תוך שיתוף גורמים שונים בחברה הערבית וזאת לצורך התאמת
ההסברה לצרכיה הייחודיים של החברה הערבית.
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 1.3רשויות מקומיות
הרשויות המקומיות מופקדות על אספקת שירותים ציבוריים לתושביהן ,לרבות שירותים כגון חינוך ורווחה.
בהתאם ,איכות השירותים הציבורים המסופקים לתושב מושפעת במידה רבה מרמת השירות שהוא מקבל מן
הרשות המקומית .לכן ,קיימת חשיבות רבה להיקף מקורות ההכנסה של הרשות וליכולת הביצוע שלה ,לעניין
איכות אספקת השירותים הציבוריים המסופקים לאזרחים.

 1.3.1פערים בתפוקות
לאומדן הפערים ברמת התפוקות ,נבחר מדד ההוצאה הכוללת לנפש של הרשות המקומית אשר מגלם את היקף
וטיב השירותים שמציעה הרשות לתושביה בכל התחומים הרלוונטיים .במדד זה זוהה פער משמעותי בין
רשויות שונות ,כאשר ברשויות ערביות היקף ההוצאה השנתית עומד על  5,571ש"ח לתושב כ 70%-בלבד
מהממוצע הארצי העומד על כ 7,913-ש"ח לנפש .יש לציין כי קיים דמיון מבחינת היקף ההוצאה בין הרשויות
הערביות ליתר הרשויות באשכולות  , 1-3כך שהפערים הם במידה רבה פערים בין כלל הרשויות החלשות לבין
הרשויות החזקות.

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה

 1.3.2פערים בתשומות
ברמת התשומות ,היקף ההוצאה לנפש של הרשות המקומית נובע באופן ישיר מהיקף הכנסותיה – אשר ניתן
לחלקן לשתי קבוצות :הכנסות עצמיות (בכלל זה ,בעיקר ,הכנסות מארנונה) ותקציבים ממשלתיים (ובכלל זה,
מענקי איזון ,תקציבי חינוך ורווחה).
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מקור :נתוני הלשכה המרכזית לססטיסטיקה

בפילוח ההכנסות העצמיות בין הרשויות השונות ,ובפרט בהכנסות מארנונה שאינה למגורים ,קיים פער דרמטי
בין רשויות מהמגזר הערבי לרשויות מהמגזר היהודי .כך ,סך החיוב מארנונה שלא למגורים (קרי ,ארנונה
לעסקים) לנפש ברשויות הערביות עומד על כ 15%-בלבד מהממוצע הארצי.

הכנסות עצמיות לתושב בחלוקה להכנסות עצמיות מארנונה והכנסות
עצמיות שאינן מארנונה ,שנת 2013

מקור :נתוני הלמ"ס .בניתוח זה הכנסות עצמיות כוללות היטלים ,חניות וכו' ,אך בניכוי אגרות מים (זהו הפער לעומת הגרף הקודם)

לצד פערי התפוקות האמורים ,מופו גם הפערים המרכזיים והעיוותים העיקריים ברמת מנגנוני התקצוב ,קרי,
במנגנוני גביית ההכנסות של הרשויות:
 ארנונה ממשלתית – כיום ,הארנונה המשולמת על ידי המדינה בגין משרדי ממשלה ,בסיסי צבא וכו',
מועברת במרביתה לרשויות חזקות וכמעט שלא מועברת לרשויות חלשות ככלל ולרשויות ערביות בפרט.
סך תשלומי הארנונה הממשלתית נאמד בכלמעלה מ 800-מלש"ח (נכון לשנת  ,)2013מתוכם רק כ5-
מלש"ח מועברים לרשויות באשכול חברתי כלכלי  ,1-3וכ 2-מלש"ח בלבד לרשויות ערביות .יצוין ,כי
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במדינות רבות המדינה לא משלמת ארנונה על נכסיה ,כאשר גם בישראל המדינה היתה פטורה מתשלום
ארנונה על נכסיה (למעט בערי עולים) עד לתיקון החוק בשנת  1992מאז החלה המדינה משלמת ארנונה
על נכסיה בשיעורים מופחתים במרבית הרשויות ובשיעור מלא בערי עולים ( 62רשויות).
 מנגנון  Matchingאחיד בתחומי החינוך והרווחה – בתחומים אלה ,המבוססים ברובם על תקציבים
ממשלתיים ,נהוג מנגנון ( Matchingהשלמה) לפיו הרשות המקומית נדרשת להעביר תקציב (על בסיס
הכנסותיה העצמיות) להשלמת מימון השירות בגינו ניתן התקציב הממשלתי .כפי שעלה ממיפוי הפערים,
המנגנון הנוכחי אינו מתחשב ביכולות המימון של הרשויות החלשות ,ודורש שיעור מאצ'ינג אחיד
מרשויות חזקות וחלשות.
בתחום החינוך רשויות אשר יכולות להשלים מתקציבן נותנות רמת שירותים גבוהה יותר ,בעוד רשויות
חלשות מתקשות להשלים את המימון ,כך שרמת השירותים הן בתחום החינוך והן בתחומים נוספים
נפגעת.
בתחום הרווחה המימון הממשלתי בשיעור של  75%מותנה בהשלמה מהרשות המקומית ,ובמידה
והרשות המקומית אינה יכולה להשלים את חלקה נפגע היקף התשלומים המועבר אליהן.
 שיעורי גביית הארנונה – הפער בהכנסות העצמיות בין רשויות ערביות לרשויות יהודיות מתעצם נוכח
שיעורי הגבייה הנמוכים יותר ברשויות ערביות.
שיעור הגביה מחיוב הארנונה נטו (סך חיוב הארנונה בניכוי הנחות ופטורים) ברשויות ערביות נמוך בכ-
 20%מרשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  1-3ונמוך ב 23%-מרשויות יהודיות באשכול חברתי-
כלכלי .1-5
יש לציין כי חל גידול דרמטי בשיעור גביית הארנונה ברשויות ערביות במהלך השנים .כך ,בשנת 2008
שיעור הגביה מחיוב הארנונה נטו ברשויות ערביות עמד על  46%בלבד בשנת  ,2011עלה ל 63%-ובשנת
 2013עלה ל . 68%-עם זאת שיעורי הגבייה עדיין נמוכים בהשוואה לרשויות אחרות ויש מקום להמשך
מגמת השיפור בשיעורי הגביה.

מקור :נתוני משרד הפנים ()2013

 התפלגות שטחי הארנונה העסקית .כפי שצויין לעיל ,היקף ההכנסות מארנונה עסקית ברשויות ערביות
נמוך במיוחד בהשוואה לרשויות חזקות .פערים אלה נוצרו מכמה גורמים ,לרבות מיקום פריפריאלי
יחסית והיקף מצומצם יחסית של שטחים הזמינים לפיתוח שטחי מסחר ותעשייה המניבים הכנסות
מארנונה עסקית.
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 הגדלת הכנסותיהן העצמיות של הרשויות ופיתוח מקורות הכנסה נוספים  -הכנסות עצמיות של הרשויות
נובעות בין היתר מחוקי עזר בתחומים שונים כגון חניות ,שילוט ,פיתוח ועוד .תחום זה חורג ממסגרת
הדו"ח ולפיכך לא מוגשות המלצות פרטניות .עם זאת ,לאור הפערים הקיימים בתחום זה בין הרשויות
הערביות לעומת כלל הרשויות (היקף ההכנסות העצמיות שלא מארנונה עומד על  943ש"ח לתושב
ברשויות ערביות ,לעומת  1,446ש"ח לתושב ברשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  )1-3יש מקום
לבחון תחום זה ולגבש המלצות אשר יסייעו לרשויות הערביות להגדיל את מקורות ההכנסות העצמיות.
כמו כן ,נראה כ י קיימים פערים ביכולות הפיתוח וקידום תכניות לטווח ארוך ברשויות הערביות ,נושא
אשר גם הוא חורג ממסגרת הדו"ח.
 גודל הרשויות  -עקב אופיו של דו"ח זה ,לא בוצע ניתוח גודל הרשויות והפערים היכולים לנבוע מכך
שרשויות רבות במגזר הערבי הינן רשויות קטנות וסובלות בשל כך מחסרונות לקוטן הן ברמת השירותים
הקיימים והן בשירותים שאינם ניתנים כלל עקב מגבלת סף של גודל אוכלוסייה.
 הון אנושי  -נראה כי קיים פער באופן ההתנהלות וברמת ההון האנושי הקיים ברשויות מהמגזר הערבי
לעומת רשויות מהמגזר היהודי .ההון האנושי מהווה חלק מהותי מאופן התנהלות הרשות ובא לידי ביטוי
בתחומים רבים ,בהם יכולת מיצוי תקציבי ממשלה (קולות קוראים של משרדי ממשלה) ,ניצול מיטבי של
תקציבים קיימים ,הכנת נהלים ויכולות קידום תכניות לפיתוח הרשות בטוווח הארוך .יצוין ,כי עקב אופיו
של דו"ח זה לא בוצע ניתוח מעמיק של תחום זה.
 יובהר כי היעדים וההמלצות רלבנטיים במידה רבה לכלל הרשויות המקומיות החלשות ,לרבות רשויות
מקומיות חרדיות ורשויות מקומיות פריפריאליות .תיקון מנגנוני ההקצאה ,כך שמשאבי הממשלה יוקצו
בהתאם לקריטריונים מובחנים ושוויוניים ,עתידים לסייע לכלל הרשויות אשר קיימים פערי תקצוב או
תפוקה לגביהן .בהתאם ,היעדים והצעדים המוצעים עוסקים בשיפור מצבן של רשויות מקומיות חלשות,
ולכן ניתן להתייחס להמלצות אלה כמפת דרכים לחיזוק כלל הרשויות המקומיות החלשות.

 1.3.3ניסיון בינלאומי
כפי שתואר לעיל ,לצד מיפוי הפערים במנגנוני ההקצאה ,בוצעה סקירה בינלאומית של מערכות תקצוב
בולטות במספר מדינות .הסקירה מצביעה על מגוון מנגנונים אפשריים להקצאת תקציבים אשר ניתן לחלקם
לשלושה רבדים מרכזיים :העברות תקציביות מהממשלה המרכזית לרשויות השונות (העברה אנכית) ,העברות
בין רשויות חזקות לחלשות (העברה אופקית) ומנגנון של  Matchingדיפרנציאלי לשירותים אותם מסבסדת
המדינה לרשויות.
כל המנגנונים עושים שימוש במדדים חברתיים-כלכליים כמו גם במדדי תפוקות ותשומות (הוצאה ו/או הכנסה
לתושב) כבסיס לעריכת "איזון" בין הרשויות ה שונות .ואכן ,מנגנונים המכילים רכיבים אופקיים משמעותיים,
מצביעים על מידת איזון וצמצום פערים גבוהה ,בהשוואה למנגנונים אנכיים לחלוטין.
כך ,למשל ,בנורבגיה קיים מנגנון אופקי משמעותי המאפשר העברת כספים בין רשויות עשירות ועניות – ונועד
לפצות על פערים בהוצאה הממוצ עת לתושב במספר תחומים .בניגוד לישראל ,בה רובם המכריע של
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התקציבים מבוססים על העברה ורטיקלית ,המנגנונים שנסקרו בעולם מכילים רכיבים הוריזונטליים
דומיננטיים ,הנחשבים ל Best Practice-ונמצאים בשימוש רחב במגוון מדינות.
באשר למנגנון ה ,Matching-זוהו למשל במספר תכנ יות בתחומי הבריאות והחינוך בארה"ב אלמנטים
דיפרנציאליים מקובלים ,המבדילים בין היכולות הכלכליות של כל רשות/מדינה .בתחום החינוך ,נקבע רף
 Matchingדיפרנציאלי בהתאם למדד חברתי-כלכלי של המדינה (המביא ,לעיתים לוויתור מלא לרשויות
חלשות במיוחד) ,ובתחום הבריאות שיעור ההשתתפות של כל מדינה בתכנית ביטוח הבריאות הממשלתי נע
בין  18%במדינות עם רמת הכנסה נמוכה לתושב ,ועד  50%במדינות העשירות יותר.

 1.3.4יעדים והמלצות
כתוצאה ממיפוי הפערים הקיימים והסקירה המשווה ,גובשה רשימת ההמלצות בתחום הרשויות המקומיות.
בפרט ,היעדים וההמלצות כוללים:
יעדי תפוקה מרכזיים:
 צמצום הפער הקיים בהוצאה לתושב בין רשויות חלשות וחזקות – תוך העלאת ההוצאה לתושב ברשויות
הערביות שעומדת היום על  70%מהממוצע הארצי .היעד הוא הבאת ההוצאה הממוצעת של הרשויות
הערביות לרמה שלא תפחת מ 85%-מהממוצע הארצי ,בתוך חמש שנים (עד שנת .)2020
המלצות לתיקונים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים:
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 הון אנושי  -נראה כי קיים פער באופן התנהלות הרשויות וברמת ההון האנושי הקיים ברשויות מהמגזר
הערבי לעומת רשויות מהמגזר היהודי ,ולכן יש צורך לפעול לשיפור איכות הניהול וטיוב כוח האדם
ברשויות מקומיות ערביות .וכן קידום צעדים לחיזוק השדרה הניהולית ויכולת הביצוע של הרשויות ,תוך
התמקדות ברשויות בעלות פוטנציאל לשיפור משמעותי בטווח זמן קצר .לשם כך יקודמו הצעדים הבאים:
 oתכנית צוערים לשלטון המקומי  -לצורך שיפור איכות הניהול וטיוב כוח האדם ברשויות מקומיות
ערביות ,וכן לחיזוק השדרה הניהולית ברשויות אלו ,יפעל המשרד כי במסגרת התכנית צוערים
לשלטון המקומי לפחות  25%מהמשתתפים בתכנית יהיו מהמגזר הערבי ,וכן ייעשה מאמץ כך
שחלקן של הרשויות הערביות בשלב השמת הצוערים ברשויות המקומיות לא יפחת מחלקן היחסי
של כלל הרשויות המשתתפות בשלב ההשמה.
 oתכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי לרשויות מצטיינות בחברה הערבית לשנים  - 2016-2020התכנית
תיועד לרשויות אשר עומדות בקריטריונים שיוגדרו בכל הנוגע להתנהלות הרשויות .במסגרת התכנית
יקבעו אבני דרך לפיתוח תכנית אסטרטגית בתחומי הפיתוח הכלכלי והארגוני:
 ההיבט הארגוני  -אופן התנהלות הרשות ובהם נהלי עבודה ,תכניות עבודה ,רה-ארגון תוך
שימת דגש על היחידות ובעלי התפקידים התומכים בפיתוח כלכלי-אסטרטגי ברשות
המקומית.

17
 ההיבט הכלכלי  -מתן תמריצים לפיתוח מקורות הכנסה ומנועי צמיחה.
 הקצאת לפחות  42.5%מכלל תקציב סבסוד הפיתוח במנהל אזורי תעשייה לטובת סבסוד פיתוח באזורי
תעשייה שמניבים הכנסות לרשוי ות מיעוטים ,בדגש על אזורי תעשייה גדולים ,למשך עשר שנים .לאחר
מכן תעמוד הקצאת התקציב על שיעור המיעוטים באוכלוסייה.
 במטרה לשפר את גבית הארנונה ביישובים ערביים ,מוצע לפעול לשיפור מנגנון מענק המותנה באמצעות
העלאת יעד הגביה מ 80%-ל 83% -עד לשנת ( 2018תוספת של נקודת אחוז בשנה בשלוש שנים) וכן
באמצעות העמדת המענק המותנה באופן דיפרנציאלי לעמידת הרשות ביעד הגביה.
 קידום המלצות צוות  120לעניין דיור ,אשר עתידות להוביל לקידום חתימה על הסכמי פיתוח עם רשויות
ערביות ועל פיתוח שכונות מגורים חדשות בבנייה רווייה וברמת פיתוח גבוהה (יורחב בפרק דיור).
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 החלת מנגנון חלוקת הכנסות מארנונה ממשלתית – העברת תשלומי הארנונה הממשלתית באופן
פרוגרסיבי על בסיס מדד משולב (מדד משוקלל של מדד חברתי כלכלי ,פריפריה ושטחי ארנונה עסקית
לנפש) תוך התחשבות במיקום הנכס ובמספר התושבים .זאת ,תוך ביטול קריטריון "עיר עולים" או תוך
ה חלת מודל רחב יותר המחלק את כלל הארנונה הממשלתית בצורה מושכלת .במהלך זה ניתן להסיט סך
של עד כ 200-מלש"ח לרשויות החלשות ,מתוכו ,עד כ 60-מלש"ח לרשויות ערביות.
 ביסוס מנגנון  Matchingדיפרנציאלי בתחום הרווחה – הכנסת רכיב דיפרנציאלי לדרישת ה-
 Matchingמהרשויות המקומיות ,בהתבסס על מדד חברתי-כלכלי של הרשות .דהיינו ,דרישה מופחתת
להשלמה מרשויות חלשות לעומת העלאת שיעור ההשלמה הנדרש מרשויות חזקות .מהלך עדכון מנגנון
 Matchingדיפרנציאלי בתחום הרווחה צפוי להגדיל את תקציב הרשויות החלשות בסך של עד כ150-
מלש"ח ,מתוכו ,בכעד  60מלש"ח את הרשויות הערביות.
 ביסוס מנגנון  Matchingדיפרנציאלי בתחום החינוך – הכנסת רכיב דיפרנציאלי לדרישת הMatching-
(בדומה לרווחה) .מהלך מנגנון  Matchingדיפרנציאלי בתחום החינוך צפוי להגדיל את תקציב הרשויות
החלשות בסך של עד כ 300-מלש"ח ,מתוכו ,את הרשויות הערביות בכעד  90מלש"ח.
 שיפור שיעורי גבית הארנונה – העלאת שיעור הגביה נטו ברשויות ערביות משיעור של  68%בשנת ,2013
לשיעור של ( 86%בדומה לרשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  )1-3עד לשנת .2020
העלאת שיעור הגביה בהתאם ליעד צפוייה להביא לגידול של כ 190-מלש"ח בשנה (על פי נתוני ,2013
ללא התחשבות בגידול בחיוב הארנונה ועדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה).
 קידום צעדים להגדלת שטחי הארנונה העסקית המניבים הכנסה לרשויות ערביות ,לרבות תוך בחינת ביצוע
צעדים לחלוקת הכנסות ושינוי גבולות בין רשויות שכנות (לרבות מועצות איזוריות).
 עדכון מנגנון אנכי (ורטיקלי) נוכחי  -קביעת העמדת מענק מותנה באופן דיפרנציאלי לעמידת הרשות
ביעד שיעור הגביה (כהגדרתו בהחלטת ממשלה מס'  2899מיום  ,)6.1.2008בהתאם למפורט:
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שיעור עמידה ביעד הגביה

שיעור המענק המותנה

15%
עד 75%
10%
מעל  75%ועד 87%
5%
מעל  87%ועד 99.9%
0%
מעל 99.9%
 עמידה של הרשויות ביעד הגביה של  83%יביא לגידול של כ 130-מלש"ח בשנה (סכום זה כלול בהעלאת
שיעורי הגביה נטו ל.)86%-
 רזרבת שר ומנכ"ל  -קביעת קריטריונים מקצועיים ושוויוניים לחלוקת רזרבת שר הפנים ומנכ"ל משרד
הפנים בהתאם למצבם החברתי-כלכלי של הרשויות ופוטנציאל ההכנסה.
המלצות לבחינת יישום עתידי:
 מענקים הוריזונטליים (אופקיים –העברות בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות)  -נוסף על מענקי האיזון
הוורטיקליים הקיימים (המבוססים על תקציב משרד הפנים ,כ 3-מיליארד ש"ח בשנה) ,אנו ממליצים,
בטווח הארוך ,לבחון את האפשרות להחיל מנגנון איזון הוריזונטלי בין הרשויות המקומיות ,בהתאם
לניסיון הבינלאומי בתחום.
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 1.4ה שכלה גבוהה
העלאת שיעור ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה הינה מטרה בעלת חשיבות
במישור החברתי והכלכלי .הלימודים האקדמיים הינם אמצעי חשוב לניעות חברתית ומפתח להנעת תהליכי
פיתוח וצמיחה.

 1.4.1פערים בתפוקות
במערכת ההשכלה הגבוהה נרשמים שיעורי השתתפות נמוכים בקרב המגזר הערבי .שיעור הסטודנטים הערבים
הלומדים לתואר ראשון במוסדות האקדמיים בישראל עומד על כ 13%-מכלל הסטודנטים .שיעור זה נמוך
בהשוואה לחלקם בקבוצת הגיל הרלוונטית ( )18-29העומד על  .22%עם זאת ,חלה מגמת שיפור בשנים
האחרונות :שיעור ה לומדים לתואר ראשון במגזר הערבי עמד בשנת הלימודים תש"ע על  10%ובשנת
הלימודים תשע"ה על .13%

בנוסף ,בקרב הסטודנטים הערבים הקיימים ניכרים גם שיעורי נשירה וגרירה גבוהים – שיעור התלמידים
הערבים הנוטשים את לימודיהם במהלך התואר הראשון גבוה בכ 50%-לעומת הסטודנטים היהודים ,לצד משך
זמן ארוך לסיום התואר (הארוך בכ 33%-בהשוואה לסטודנטים יהודים).
השילוב בין נתוני הנשירה והגרירה לבין חסמי הקבלה ,מובילים לפער משמעותי במדד התפוקה המרכזי –
שיעור מקבלי התארים.

 1.4.2פערים בתשומות
יש לציין כי ביצועי מערכת ההשכלה הגבוהה ניזונים במידה רבה מביצועי מערכת החינוך וכן מגורמים נוספים
כגון נגישות תחבורתית .עם זאת ,מספר פערים מרכזיים זוהו ברמת מנגנוני ההקצאה:
 מיעוט מקורות מימון זמינים עבור סטודנטים ערבים – סטודנטים ערבים מגיעים מלכתחילה מרקע
כלכלי-חברתי חלש יותר (אשכול חברתי-כלכלי ממוצע  ,3.3לעומת אשכול  5.4בקרב הסטודנטים
היהודים) ,כאשר לצד זאת ,הם סובלים מנגישות מוגבלת לאשראי ולמקורות מימון חיצוניים (כדוגמת
מלגות) ,בהשוואה לסטודנטים יהודים.
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 היעדר מענה מספק לסטודנטים ערבים ,המתקשים להשתלב במוסדות הקיימים ,בשל נגישות פיזית או
תחבורתית ובגין פערים חברתיים-תרבותיים .הדבר מתבטא בהיעדר התאמות מספקות לצורכי
האוכלוסייה הערבית במוסדות הלימוד הקיימים כגון תמיכה אקדמית וייעוץ אישי במהלך התואר
1

הראשון.

 היעדר ידע והכוון מקצועי להשכלה גבוהה – החשיפה להשכלה הגבוהה פחותה מהחשיפה בקרב המגזר
היהודי.
חשוב לציין בהקשר זה את התכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית של המועצה
להשכלה גבוהה ,המיושמת בשנים האחרונות ,במסגרתה מקבל הצעיר הערבי מענים בכל צמתי הדרך משלב
התיכון ועד לתארים מתקדמים והשתלבות בשוק העבודה .תכנית זו נותנת מענה לפערים שאוזכרו לעיל.

 1.4.3יעדים והמלצות
בעקבות מיפוי הפערים וביצוע הסקירה ההשוואתית ,גובשה רשימת המלצות בתחום .בפרט ,היעדים
וההמלצות כוללים:
יעדי תפוקה מרכזיים:
 הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים כך ששיעור הסטודנטים הערבים יהיה דומה בשנת  2025לשיעורם
באוכלוסייה  -הגדלת שיעור מקבלי תואר ראשון בקרב הערבים מכלל התלמידים ,כך שבשנת  2021יעלה
שיעור מקבלי התואר הראשון הערבים ל( 17%-לעומת  10%בשנת .)2014
 הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים:
 oעד לשנת  ,2021שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שני יעמוד על  12%ביחס ל 10% -בתשע"ד.
 oעד לשנת  ,2021שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שלישי יעמוד על  7%ביחס ל 5% -בתשע"ד.
 בשנת הלימודים תשע"ו ,שיעור הסטודנטים הערבים במכינות הקדם אקדמיות יעמוד על  ,16%לעומת
 6%בתשע"א (בתשע"ד שיעור הסטודנטים הערבים עמד על .)14.6%
המלצות לתיקון מנגנוני ההקצאה הקיימים:
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 כל תכנית חדשה ,לרבות תכנית החומש העתידית ,של המועצה להשכלה גבוהה תבוצע בשים לב לעמידה
ביעדי התפוקה שפורטו לעיל.
 גיבוש מתווה למענה הולם לצורכי מימון הלימודים של המגזר הערבי .זאת ,מתוך רציונל תמיכה
בסטודנטים המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך ,והבנה כי קשיים כלכליים מונעים מהם להשלים את
לימודיהם ולשפר ,עקב כך ,את כושר ההשתכרות שלהם .מנגנון מומלץ יכול לכלול מלגות סיוע בשכר
לימוד במהלך התואר הראשון ומתן מלגות הצטיינות לסטודנטים לתארים מתקדמים.
 1לרבות ,למשל ,היעדר אנשי סגל מהמגזר הערבי :לראיה ,רק כ 1%-2%-מחברי הסגל האקדמאי והמנהלי הם מהמגזר הערבי
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 ניתוב התקציבים המוקצים לטובת הגברת נגישות המוסדות הקיימים עבור סטודנטים ערבים בשלוש
רמות עיקריות )1( :שיפור מתן המידע וההכוון המקצועי להשכלה הגבוהה לבני המגזר תוך הגברת
פעילות החשיפה והכנה לאקדמיה בכיתות י"א-י"ב; ( )2התאמת מסלולי הכנה קדם-אקדמיים באמצעות
מעטפת סיוע ייחודית למכינות ומתן מלגות סיוע למצטיינים אשר ימשיכו ללימודי התואר הראשון ו)3(-
ב יצוע התאמות לאוכלוסייה הערבית במוסדות הלימוד הקיימים (כאמור ,דרך קידום תכניות תמיכה
ייעודיות והגדלת שיעור חברי הסגל הערביים) בשנתם הראשונה.
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 1.5תעסוקה ,מסחר ותעשייה
ממשלת ישראל רואה חשיבות רבה בעידוד תעסוקת כלל האוכלוסיות במשק ,הן ככלי לשיפור מצבן ורווחתן
של האוכלוסיות האמורות והן לצורך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק .יצויין כי עידוד תעסוקה הוא אחד
מהכלים העיקריים לצמצום פערים :תחולת העוני בקרב משפחות עם שני מפרנסים במשרה מלאה עומדת על
כאחוז ,בעוד תחולת העוני של משפחות ללא מפרנסים כלל עומדת על למעלה מ 2.70%-לכן ,העלאת שיעורי
התעסוקה בחברה הערבית היא יעד בעל חשיבות כלכלית וחברתית.

 1.5.1פערים בתפוקות
מבחינת הפערים הנצפים ברמת התפוקות ,ניתן להצביע על שיעור תעסוקה נמוך בקרב אוכלוסיית המגזר
הערבי ,בדגש על נשים ערביות ( 33.2%בלבד בקרב נשים ערביות בגילאי  ,25-64לעומת  71.4%בקרב כלל
הנשים באותה קבוצת גיל בשנת  .)2014יצוין כי המגמות בפועל בשנים האחרונות הן חיוביות :קיים גידול
עקבי בשיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ובפרט בקרב נשים ערביות (משיעור תעסוקה בגילאי 25-
 64של כ 20%-בשנת  2005לשיעור תעסוקה של  33.2%בשנת .)2014
ישנם מספר כלים שמפעילה המדינה לצורך שילוב וסיוע בעבודה .להלן ניתוח הפערים לגביהם:
 מסגרות הטיפול בילדים בגיל הרך ( 0-3שנים) המפוקחות על ידי משרד הכלכלה – קיים היצע נמוך של
מסגרות טיפול לילדים במגזר הערבי .כך ,כ 6%-בלבד מהילדים במעונות יום ומשפחתונים הינם מהמגזר
הערבי.
 אמצעי נוסף להגדלת היצע הזדמנויות התעסוקה הוא פיתוח אזורי מסחר ותעשייה – ניכר כי היקף שטחי
התעשייה והמסחר במגזר הערבי בהשוואה לפריפריה היהודית מצומצם (בתקנון שטח לנפש ,ההיקף נמוך
פי  12במגזר הערבי).
 אשראי  -יש להתייחס לכך שעסקים במגזר הערבי מדווחים ,באופן גורף ,על מצוקת אשראי כחסם מרכזי
לפעילותם המסחרית.

 1.5.2פערים בתשומות
תחום זה ניזון במידה רבה ממערכות שונות ,לרבות מערכת החינוך ,ההשכלה הגבוהה ,הנגישות לתחבורה
ציבורית ועוד .עם זאת ,לצד פערי התפוקות האמורים ,מופו גם הפערים המרכזיים והעיוותים העיקריים ברמת
מנגנוני התקצוב:
 עד לשנת  2012כמעט ולא נבנו מעונות יום במגזר הערבי .אמנם מנגנון ההקצאה הנוכחי ,אשר החל
לפעול בשנת  ,2014משריין  20%מתקציב הפיתוח (בינוי) למגזר הערבי ,אך הקצאה זו איננה מספקת על
מנת לצמצם את הפערים הקיימים ,לאור תקצוב חסר ארוך שנים.

 2מקור :המוסד לביטוח לאומי ,דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים .2013

23
 ניכר מימוש לא מלא של תקציבי פיתוח וסבסוד מעונות יום (המוביל לכך ששיעור הטיפול הכולל  -מס'
מוסדות לילד בגיל הרך ,או היקף תקציב מוקצה בפועל לילד בגיל הרך  -במגזר הערבי נמוך משמעותית
מהמגזר היהודי.
 שיעור מימוש נמוך למענק הכנסה מעבודה ("מס הכנסה שלילי") מתוך קבוצת הזכאים הפוטנציאלית:
שיעור המימוש בקרב זכאים פוטנציאלים מהמגזר הערבי עומד על  ,46%בהשוואה לשיעור הניצול
הממוצע העומד על .60%

מקור :בנק ישראל ,חטיבת המחקר ()2013

 היקף פיתוח לא מספק של אזורי תעשייה זמינים עבור המגזר הערבי ,בעיקר עקב מגבלות תכנון ברשויות
הערביות והיעדר עתודות קרקע זמינות עבורן ,לצד היעדר אסטרטגיה כוללת לפיתוח אזורי תעשייה
בהתאם למפת פערים כלכליים-חברתיים.

 1.5.3יעדים והמלצות
אם כן ,בעקבות מיפוי הפערים הקיימים וביצוע סקירה בינלאומית (המפורטת בהמשך הדו"ח) ,גובשה רשימת
המלצות בתחום התעסוקה ,התעשייה והמסחר .בפרט ,היעדים וההמלצות כוללים:
יעדי תפוקה מרכזיים:
 הגדלת שיעור התעסוקה בקרב הערבים ל( 78%-גברים) ו( 41%-נשים) עד לשנת  .2020יעד זה עוגן
במסגרת החלטת ממשלה מס' ( 1994מיום  15ביולי .)2010
 השוואת שיעורי התעסוקה של צעירים מהמגזר הערבי בגילאי  25-30לשיעור התעסוקה של צעירים
במגזר היהודי עד לשנת .2020
המלצות לתיקון מנגנוני ההקצאה הקיימים:
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 החל בשנת  ,2016הגדלת השיעור המינימאלי המוקצה לבינוי מעונות יום במגזר הערבי ל 25%-מכל
הקצאה עתידית.
 החל בשנת  ,2016לקבוע כי לפחות  25%מהמשפחתונים החדשים יוקמו בחברה הערבית.
 שריון לפחות שליש מתקציב הפרסום של רשות המיסים לעניין מס הכנסה שלילי לטובת שיווק תכנית
מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי) בחברה הערבית וכן שליחת מכתב בערבית ובעברית לכל זכאי
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פוטנציאלי .הקצאת תקציב זה תבוצע תוך שיתוף גורמים שונים בחברה הערבית וזאת לצורך התאמת
ההסברה לצרכיה הייחודיים של החברה הערבית.
 הקצאת לפחות  42.5%מכלל תקציב סבסוד הפיתוח במנהל אזורי תעשייה לטובת סבסוד פיתוח באזורי
תעשייה שמניבים הכנסות לרשויות מיעוטים ,בדגש על אזורי תעשייה גדולים ,למשך עשר שנים .לאחר
מכן תעמוד הקצאת התקציב על שיעור המיעוטים באוכלוסייה.
 הקצאת  50%מתקציב מסלול התעסוקה לאוכלוסיית מי וחדות במרכז להשקעות הון לסבסוד העסקת
עובדים ממגזר המיעוטים (בשנים  2013-2014כ.)40%-
 הקצאת לפחות  20%מתקציב פעילות המעו"ף לאוכלוסיית המיעוטים.


שמירה על מערכת תמריצים אשר תעודד תעסוקה של כלל ראשי משק הבית ותקטין תמריצים שליליים לאי
תעסוקה.

 הקצאת  10%מתקציב כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ לקידום יצואנים ערביים (כיום כ 5%-במסגרת מקצה
ייעודי) .בשנת  2016הקצאת התקציב לא תפחת מ.7.5%-
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 הקצאת  20%מההלוואות בקרן בערבות מדינה לעסקים ממגזר המיעוטים (כיום כ.)13.5%-


התייחסות מקצועית לקיומו של היצע עובדים ערבים פוטנציאלי באיזורים ובענפים בהם מועסקים עובדים
זרים ,לרבות באמצעות הקטנת מספר ההיתרים להעסקת עובדים זרים באזורים בהם קיים היצע זמין של
עובדים ערבים .ביצוע פעולות ממוקדות לשילוב בתעסוקה של מקבלי הבטחת הכנסה מהמגזר הערבי,
המהווים כ 50%-מתובעי הבטחת הכנסה .זאת ,לצורך שיפור רווחתה של האוכלוסייה והקטנת התלות
במערכת הקצבאות המשמרת עוני בין דורי.
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 1.6תחומים נוספים
 1.6.1בטחון פנים
הגברת הביטחון האישי ,הגנה על הקניין ואכיפת הסדר הציבורי ביישובים הערבים ,מהווים נדבך חשוב
להגדלת שיעורי התעסוקה ולפיתוח כלכלי .כך ,השגת יעדיו של המשרד לביטחון פנים יובילו לשיפור באיכות
חייהם ובתחושת הביטחון האישי של התושבים במגזר הערבי ,לצמיחה ולמיצוי הפוטנציאל הכלכלי והעסקי
ביישוביים אלו.

יעדי ם והמלצות :
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 צמצום במעורבותם של בני המגזר הערבי תיקי האלימות והפשיעה במגזר הערבי הנפתחים במשטרת
ישראל (אמל"ח ,עבירות הצתה ,שוד ,ירי ,ניסיון רצח ורצח) ,בדגש אלימות במשפחה ,כך ששיעור
מעורבותם של בני המגזר הערבי בתיקי עבירות האלימות ירד בכ 15%-עד לשנת  2020ובכ 25%-עד לשנת
.2025
 ירידה בשיעור תאונות הדרכים בהם מעורבים תושבים מהמגזר הערבי כך שעד לשנת  ,2025יפחת שיעור
מעורבותם של המגזר הערבי מסך תאונות הדרכים בשנה ,בלכל הפחות .10%
 בניית תכנית פעולה בעלת היבטים א זרחיים ומשטרתיים בשיתוף המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל
במטרה לשפר ולחזק את הביטחון האישי ולהגביר את אכיפת החוק של התושבים ביישובים הערביים
לרבות הקמת תחנות משטרה ואורגנים משטרתיים והרחבת התכניות למניעת אלימות ופשיעה.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 ביצוע התאמות בהקצאת תכניות למניעת פשיעה ואלימות במגזר הערבי  -עד שנת  2020שיעור התקציב
המוקצה ליישובים במגזר הערבי ,המשתתפים בתכניות המאמץ האזרחי של המשרד לביטחון פנים ,יעמוד
על כ 25%-מסך התקציב הכולל של התכניות הללו .יובהר ,כי התאמת התכנית תבוצע תוך שילוב גורמים
שונים בחברה הערבית וזאת לצורך התאמת התכניות לצרכיהם הייחודיים.
 ביצוע התאמות בהקצאת השוטרים ותשומות כח האדם  -עד לשנת  2025היקף השוטרים המוקצה
ליישובים במגזר הערבי יעמוד על כ 21%-וזאת בהתאם לשיעורם החלקי באוכלוסייה.
 העברת הדרכות וסדנאות לכלל השוטרים המוצבים בתחנות המשטרה ביישובים הערביים עד לשנת .2020
המלצות לבחינת יישום עתידי:
 גידול בשיעור המשרתים מהמגזר הערבי במשטרת ישראל  -לאור שיעורם הנמוך של בני המגזר הערבי
בכוחות משטרת ישראל ,יש להגדיל את אחוז המתגייסים מקרב המגזר הערבי כך ששיעור כוח האדם
מהמגזר הערבי במשטרת ישראל יעמוד על  3%עד לשנת  2020ועל  7%עד לשנת .2025
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 1.6.2דיור
הגדלת היצע הדיור בישובי המיעוטים וצמצום היקף תופעת הבנייה הבלתי חוקית תסייע בשיפור תנאי
המגורים והקטנת צפיפות המגורים ,ותרחיב את היקף ההכנסות של הרשויות המקומיות כתוצאה מהגדלת
היטל ההשבחה ושיפור גביית הארנונה כתוצאה מהגדלת יחס מ"ר בנוי לתושב.
המלצות:
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
יישום המלצות דו"ח  120הימים  ,בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,אשר פורסם ביום ה 9-ביוני
 ,2015ואומץ ע"י הממשלה במסגרת החלטה ( 208דר )18/לרבות ההמלצות שלהלן:
 תקציב מוסדות ציבור המוקצה לחברה הערבית בכלל משרדי הממשלה יוקצה בהתאם לחלקם היחסי
באוכלוסייה.
 מתן דגש לתקצוב הוועדות המקומיות לתכנון ובניה בישובי החברה הערבית ,לרבות ובייחוד הוועדות
המקומיות החדשות שיוקמו לאחר פיצולן מוועדות מרחביות קיימות.
 מיקוד ניהול הממשלתי של המאמצים להגדלת ההיצע באמצעות מעקב מתמיד של חמ"ל הדיור על
תכניות ביישובי המיעוטים אשר כוללות  400יחידות דיור ומעלה.
 הנחיית מתכנני המחוזות ,בתיאום עם משרד הבינוי והרשויות המקומיות ,לוודא שטרם העברת ההערות
על תמ"א  35למועצה הארצית לתכנון ובנייה ,יתקיים דיון בנוגע להכללת הערות לגבי ישוביי החברה
הערבית אשר בתחומן ,במגמה להגדיל את שטחי הפיתוח של הישובים בחברה הערבית.
 לתקן את חוק הותמ"ל באופן בו רף יחידות הדיור הנדרש לצורך הכרזה על מתחם לתכנון בותמ"ל
ביישובי מיעוטים יצטמצם מ 500-ל 200-יח"ד.

 1.6.3תשתיות מים וביוב
מים וביוב הם תנאי בסיסי לפיתוח כלכלי ואזורי .שני האתגרים המשמעותיים במשק המים והביוב באוכלוסייה
הערבית הם סיום הליך התיאגוד והנחת תשתית ביוב.

המלצות :
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 הפחתת שיעורי פחת הגבייה ופחת המים לרמות של  2%ו 9%-בהתאמה (בהשוואה למצב היום העומד על
בין  .)20%-50%עד לעמידה ביעדים אלו ימשיכו להיות מוקצים ,לכל הפחות 50% ,מתקציבי הסיוע
להקמת תשתיות ביוב ברשות המים לאוכלוסיה הערבית.
 תאגוד כלל הרשויות המקומיות החייבות בתיאגוד במגזר המיעוטים עד לשנת .2020
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 1.6.4תיירות
ענף התיירות טומן בחוב פוטנציאל לפיתוח כלכלי – הגעה של תיירים יוצרת הזרמת כספים בגין שימוש
בשירותי לינה והארחה ומביאה להגדלה של השקעות בעסקים משיקי תיירות.

המלצות
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
פיתוח נצרת כיעד תיירותי מרכזי.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
בחינת קידום תכניות נוספות לניצול הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתחום זה.

 1.6.5מנהל ה ספורט
הגדלת שיעור העוסקים בספורט עממי ותחרותי בקרב האוכלוסייה הערבית צפויה לתרום באופן משמעותי
לאיכות ואורך החיים של אוכלוסייה זו ,וכן ,תסייע בהקניית ערכים אשר עשויים לסייע בהשתלבות בשוק
העבודה כגון התמדה ,מצויינות וכו'.

המלצות :
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016


ליישם את החלטת ממשלה מס'  2365אשר יצרה מנגנון לסיוע לרשויות ערביות להשלמת בינוי אולמות
ספורט.



מוצע לבחון את האפשרות כי תקנת שיפוץ המגרשים העירוניים של משרד התרבות והספורט תיועד
לישובים בעלי דירוג כלכלי-חברתי  3ומטה בלבד.



הקצאת ,לכל הפחות 25% ,מסך תקציב התמיכה לבינוי מתקני ספורט וכן לשיפוץ מתקנים קיימים
ליישובי המיעוטים.

 1.6.6חקלאות
התוצרת החקלאית במדינת ישראל הינה כ 30 -מיליארד ש"ח בשנה .מתוך כך כ 60% -הינם בענפי הצומח וכ-
 40%בענפי החי .יש לציין ,כי לחקלאות ישנן השפעות חיצוניות חיוביות מעבר לתוצרת הישירה ,כגון שמירה
על שטחים פתוחים ,ריאות ירוקות ,אספקת מזון ותעסוקה בפריפריה .ענפים מרכזיים בחקלאות בענפי החי
הינם מתוכננים לגמרי (ענף החלב וענף ההטלה) ,ואף בענפי הצומח קיימת רגולציה משמעותית .על אף
המאפיינים של המגזר הערבי ונטייתו לעבודה בענפי החקלאות ,הרי שישנו תת ייצוג לחקלאים ערבים בענפים
המנוהלים באמצעות מכסות מתוכננות וקבועות.
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המלצ ות :
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:


ביטול התכנון ומשטר המכסות בענפים השונים :הטלה ,חלב וצאן ,תוך הסרת חסמים להשתלבות בני
מיעוטים בענפים אלה.

 לחילופין ,יש להקצות בפועל מכסות למגזר הערבי בענפים אלה בהתאם ,לכל הפחות ,לשיעורם היחסי
באוכלוסייה.
המלצות לבחינת יישום עתידי:
 לבחון את האפשרות להקצות לפחות  20%מהתמיכות/פעולות במספר כלים ,לרבות מענקי השקעות,
הדרכה מקצועית של משרד החקלאות והקצאה של תקציבי מו"פ חקלאי לטובת חקלאים מהחברה
הערבית.

 1.6.7המשרד לפיתוח הנגב והגליל
עיקר המגזר הערבי בישראל מרוכז באזורי הפריפריה .לאור זאת ובשל קיומו של משרד ייעודי לאזורי הנגב
והגליל ,חשיבותו בעבור המגזר הערבי מקבלת משנה תוקף.

המלצות :
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
מוצע לקבוע כי החל משנת  2016ואילך ,תקציב הפעילות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל בניכוי כלל
התחייבויות המשרד ,לרבות החלטות ממשלה קודמות ובניכוי הוצאות התפעול והשכר השוטפות ,יוקצה
ליישובים ערבים בהתאם לשיעורם היחסי באוכלוסיית הנגב והגליל ,אשר עמד נכון לשנת  2013על כ.41%-
היקף תקציב הפעילות של המשרד בשנת  2014הוא כ 125-מלש"ח מתוכו כ 20-מלש"ח הוקצה למגזר הערבי.

 1.6.8שירות לאומי  -קהילתי
השירות האזרחי עשוי לשמש כפלטפורמה אפקטיבית להכוונה לשוק העבודה ולגישור על פערי המידע עבור
אותה אוכלוסייה .זאת לצד היכרות עם עולמות תעסוקה רחבים וכן ביצוע שירות בעל ערך לקהילה ולמתנדב
עצמו .לכן ,באמצעות הכוונה תעסוקתית מתאימה ,השירות עשוי להוות מקפצה להשתלבות בשוק העבודה.

המלצות :
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
המשך יישום מדיניות הממשלה להעלאה הדרגתית של מספר המתנדבים מהמגזר הערבי בשירות אזרחי (אשר
עמד בשנת  2005על  240מתנדבים ואילו בשנת  2014על כ 4,260-מתנדבים) .זאת ,תוך שמירה על צביון
השירות והמשך מתן אפשרות לשירות במקומות קרובים לבית ובתקני בית (קרי תוך שהות בבית ההורים).
במקביל ,מוצע לפעול לקידום התיקון המוצע במסגרת הצעת החוק הממשלתית לעניין שירות אזרחי ,לשינוי
שמו של השירות ההתנדבותי של מתנדבים ערבים ל"שירות אזרחי-קהילתי".
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 1.6.9אופן יישום המלצות הדו "ח
תכנית זו עוסקת בתיקון מבני של עיוותים במנגנוני ההקצאה ,אשר יישומו יוביל להסטת משאבים לא מבוטלים
לטובת פיתוח ושילוב כלכלי של החברה הערבית ואוכלוסיות חלשות אחרות .ברם ,ללא הצבת סוגיית היישום
בסדר עדיפות גבוה מבחינת משרדי הממשלה וגופי הביצוע ,סיכויי ההצלחה של התכנית קטנים .לכן ,יש הכרח
לפעול ליישום יעיל ומהיר של כל אחד מרכיבי התכנית אשר יכנס לשלבי הביצוע .בהתאם מומלץ כי:
 יש להקים "ועדת היגוי" ברשות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ,ובה חברים הממונה על התקציבים ,מנהל
הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי ונציגי החברה הערבית ,מנכ"לי משרדי הממשלה
הרלבנטיים וכן נציגים מהחברה הערבית (כגון ראשי רשויות וארגונים אזרחיים) .הוועדה תהיה אמונה על
גיבוש ויישום ההמלצות והתכניות הפרטניות בתחומים השונים ,תוך התמקדות ביישום יעיל ומהיר של
המשאבים שיוקצו במסגרת תיקון מנגנוני ההקצאה לטובת פיתוח כלכלי של המגזר הערבי ועמידה ביעדי
התפוקה שנקבעו.
 לקבוע כי עבור כל אחד מרכיבי התכנית שיכנס לשלבי יישום ,יוטל על מנכ"ל המשרד הרלבנטי לגבש
ולהציג לוועדת ההיגוי תכנית מעשית ליישום בפועל של צעד המדיניות הרלבנטי .כל התכניות הפרטניות
יגובשו בליווי עם הרשויות המקומיות בחברה הערבית וכן עם גופים נוספים בחברה האזרחית בחברה
הערבית.
 הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי תבצע מעקב שוטף אחר הרכיבים השונים בתכנית
זה אל מול משרדי הממשלה .כמו-כן ,הרשות תגיש דו"ח מעקב ותציג לממשלה מדי חצי שנה על עמידה
ביעדי התפוקה השונים ועל מידת היישום של המלצות הדו"ח .דו"חות המעקב יפורסמו באופן שוטף
באתר הרשות ויונגשו לציבור.
 יש לבחון הקמת גוף ביצוע מטעם מרכז השלטון המקומי ,ממשלת ישראל ונציג החברה הערבית ,אשר
יפעל כגוף ביצוע תשתיתי בחברה הערבית ,בעבור ומטעם הרשויות המקומיטת הערביות.
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 2מבוא
 2.1החשיבות החברתית  -כלכלית בשילוב החברה הערבית בכלכלה
בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2014שיעור הערבים מקרב כלל האוכלוסייה במדינת
ישראל עומד על  .20.7%נוכח המגמות הדמוגרפיות ,שיעור זה צפוי לעמוד על כ 23%-בשנת .32059

מקור  :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי בנק ישראל

בנוסף ,בחינת שיעורי הגידול של האוכלוסייה בגילאי העבודה ( )25-64בשנים הקרובות ,מראה כי במהלך
החמש השנים הקרובות ,כמעט כל הגידול בגילאי העבודה יהיה של אוכלוסיות המשולבות פחות בשוק
העבודה ,וכי שיעור הגידול עצמו נמוך מהותית בהשוואה לעשור הקודם.

מקור  :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 3תחזית הדמוגרפיה הבינונית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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שיעורי התעסוקה במגזר הערבי נמוכים הן מנתוני ה OECD-והן מנתוני יתר קבוצות האוכלוסייה .בפרט,
שיעור התעסוקה של נשים ערביות בשנת  2014מצביע על כך שרק אישה אחת מתוך שלוש נשים במגזר הערבי
בגילאי העבודה עובדת (על אף שחל שיפור בנושא זה בהשוואה לעבר).

מקור  :למ"ס; נתוני ה OECD-נלקחו מאתר הOECD.STAT-

השילוב בין המגמות הדמוגרפיות לבין שיעורי התעסוקה הנמוכים ,עתידים להוביל במצב "עסקים כרגיל"
לירידה משמעותית בשיעורי התעסוקה הכלליים .כך ,במידה ושיעורי התעסוקה ושיעורי הפריון (ילודה) ישארו
בכלל קבוצות האוכלוסייה ,כפי שהם כיום ,יירד שיעור התעסוקה הכללי ב 2-נקודות אחוז עד לשנת 2020
ובכ 6-נקודות אחוז עד לשנת  .2059יודגש ,כי לירידה של נקודת אחוז בשיעור תעסוקה יש השפעה של קרוב
ל 0.75-נקודות אחוז לבסיס התוצר .כך ,שירידה זו צפוייה להביא לפגיעה עתידית בתוצר בסך עשרות מילארדי
ש"ח ,אלא אם יחול שינוי במגמה.

מקור  :תחזית הדמוגרפיה הבינונית של הלמ"ס ועיבודי בנק ישראל .תחת הנחה ששיעורי התעסוקה קבועים לכל קבוצת גיל ,מגדר ומגזר

תוצאה צפוייה נוספת של השילוב בין המגמות הדמוגרפיות ושיעורי התעסוקה הקיימים ,היא גידול עתידי ניכר
ברמות החוב הממשלתי .כך ,במידה ושיעורי התעסוקה ושיעורי הפריון לנפש ישארו בכלל קבוצות
האוכלוסייה כפי שהם כיום ,יחס החוב תוצר צפוי להיות גבוה בעשרות אחוזים בטווח הבינוני-ארוך.
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מקור :אגף הכלכלן הראשי ,משרד האוצר

נוכח הנתונים והתחזיות אשר הוצגו לעיל ,הרי שככל שלא יתרחש שילוב כלכלי מוצלח (שיתבטא בגידול
בשיעורי התעסוקה ורמות ההכנסה) של החברה הערבית ואוכלוסיות נוספות המשולבות פחות בשוק העבודה,
יחולו שינויים דרמטיים ושליליים על הכלכלה הישראלית.
יחד עם זאת ,במידה ויתרחש שילוב כלכלי מוצלח של שהחברה הערבית ואוכלוסיות נוספות המשולבות פחות
בשוק העבודה ,הן בשיעורי התעסוקה והן ברמות ההשכלה לרמה הכללית של כלל האוכלוסייה ,אזי יגדל ב-
 60%התוצר לנפש בהשוואה למצב ללא שילוב כלכלי של אוכלוסיות אלו.

מקור :בנק ישראל ,מצגת נגידת בנק ישראל בכנס האגודה הישראלית לכלכלה ,יוני 2015

בהתאם לכך ,התפתחה בעשור האחרון הבנה של מקבלי ההחלטות וגורמי המקצוע על חשיבות השילוב
הכלכלי של החברה הערבית .הבנה זו באה לידי ביטוי בקידום מדיניות ממשלתית המבוססת על תפישה
ששילוב ופיתוח הכלכלי של החברה הערבית היא מנוע צמיחה מרכזי וכן כלי לצמצום רמת אי השוויון
והפערים החברתיים.
נוכח תפישת מדיניות זו ,התקבלו בשנים האחרונות מספר החלטות ממשלה מערכתיות לצורך עידוד תעסוקת
החברה הערבית ולמיצוי הפוטנציאל הכלכלי שלה .החלטות אלו התפרשו על מגוון תחומים ,לרבות בתחומי
תשתיות כבישים ,הנגשת תחבורה ציבורית ,חינוך ,פיתוח אזורי תעשייה והפעלת מרכזי הכוון תעסוקתיים
יעודיים לחברה הערבית .לקידום תכניות נקודתיות בתחומים שונים חשיבות לא מבוטלת לפיתוח כלכלי של
האוכלוסייה הערבית.
עם זאת ,תכניות אלה מהוות מענה נקודתי בלבד לפערים הנצפים בתחומים מסוימים ,ואינן מתייחסות לגורם
אשר חולל בעבר פעמים רבות את הפערים הללו :עיוותים שהתקיימו או שעדיין מתקיימים במנגנוני הקצאת
התקציבים הממשלתיים .לפיכך ,תכנית מערכתית משמעותית ובת קיימא לשילוב ופיתוח כלכלי של החברה
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הערבית ,חייבת להתבצע באמצעות קידום שינויים מבניים לתיקון עיוותים במנגנוני ההקצאה ,כך שתקציבי
הממשלה יוקצו בשים לב ליעדים שהציבה הממשלה לעצמה לעניין צמצום פערים וצמיחה כלכלית .בהתאם
לכך ,קודמו בשנת  2014מספר צעדים בכיוון זה וכן התקבלה החלטת ממשלה מס'  2365מיום 21.12.2014
לעניין שילוב כלכלי של החברה הערבית ,שקבעה כי:

"צוות משותף לרשות ולאגף התקציבים במשרד האוצר ,בהתייעצות עם יתר הגורמים הממשלתיים
הרלוונטיים ,יגבש בתוך  120ימים מיום קבלת החלטה זו תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי
המיעוטים תוך קידום שינויים מבניים משמעותיים במנגנוני ההקצאה"
דו"ח זה עוסק בגיבוש תכנית מערכתית לשילוב כלכלי של החברה הערבית ,בהתאם להחלטת הממשלה
האמורה.
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 2.2רקע כללי ומיפוי המצב הקיים
המגזר הערבי בישראל מתאפיין במצב כלכלי-חברתי ממוצע נמוך יחסית אשר מתבטא ברמות הכנסה נמוכות
יותר ביחס לשאר האוכלוסייה במדינה .נראה כי פערי ההכנסות בין המגזר הערבי והמגזר היהודי גדלו עם
השנים ,כאשר בשנת  2008ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש במגזר היהודי עמדה על כ 4,600-ש"ח ומגזר
הערבי על כ 1,700-ש"ח (יחס של כ .)2.7-בשנת  2012ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש במגזר היהודי
עמדה כ 5,700-ש"ח ובמגזר הערבי על כ 2,000-ש"ח (יחס של .)2.8

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013

פערי ההכנסות בין החברה הערבית והיהודית נובעים ממכלול של גורמים ופערים מהותיים במספר תחומים
הנסקרים בדו"ח והמתוארים בתרשים הבא:

כפי שמתואר בתרשים ,הפער ברמת ההשכלה בין המגזר הערבי ליהודי הינו אחד הגורמים המרכזיים אשר
עשויים להסביר את השונות ברמת ההכנסה בין שני המגזרים .מעבר לכך ,ניכר פער בתשואה על ההשקעה
בלימודים אשר מוריד את התמריץ לרכוש השכלה גבוהה ומרחיב את הפער ברמת ההשכלה אף יותר .ניתן
להסביר חלקית את הפער בתשואה על הלימודים מהפער בהיצע הזדמנויות העבודה הן בתוך היישובים והן
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מחוץ לה .הפער בהיצע העבודה בתוך היישוב בא לידי ביטוי מ פער בהיקף אזורי תעשייה ושטחי מסחר
ביישובים ערביים .מנגד ,הפער בנגישות לתחבורה ציבורית בין יישובים ערבים ליהודים מרחיק את
האוכלוס ייה הערבית ממוקדי תעסוקה מחוץ ליישובים .במקביל ,הפער ברמת ההכנסה בין המגזר הערבי
ליהודי מתורגם לפער בחוזק הכלכלי-חברתי של הרשויות המקומיות אשר מוביל חזרה להרחבת הפערים
בתחומים השונים.
כעת נתאר ביתר פירוט כל אחד מהגורמים השונים המובילים לפער ברמת ההכנסה בין האוכלוסייה הערבית
ליהודית והן את הקשרים ביניהם:

פער ברמת החינוך וההשכלה
אחד מהגורמים המרכזיים המשפיעים על הפער ברמות ההכנסה בין המגזרים הינו רמת ההשכלה .קיים פער
משמעותי בשיעור האוכלוסייה בעלת השכלה על-תיכונית במגזר הערבי לבין המגזר היהודי .במגזר הערבי
שיעור האוכלוסייה בעלת השכלה על-תיכונית (מעל  13שנות לימוד) מכלל אוכלוסיית המגזר עמד ב 2012-על
כ ,24%-בעוד שמגזר היהודי שיעור האוכלוסייה בעלת השכלה על-תיכונית עמד על מעל .50%

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעי ם על קשר בין רמת החינוך (הנמדדת ,כאמור בין היתר במספר
שנות הלימוד) לבין רמות השכר הפוטנציאליות לעובדים .לפיכך ,הפער ברמת החינוך בין האוכלוסייה הערבית
ליהודית הינו אחד מהגורמים המסבירים לפערים ברמת ההכנסה.

פער בתשואה על ההשקעה בלימודים
יתרה על כך ,ניכר פער משמעותי בתשואה על השכלה גבוהה בין המגזר הערבי ליהודי הבאה לידי ביטוי ברמת
הכנסה נמוכה יותר לשכירים משכילים מהמגזר הערבי .לראייה ,השכר השעתי הממוצע של ערבי עם מעל 16
שנות לימוד הוא  54ש"ח לשעה ,לעומת  82ש"ח לשעת עבודה ממוצעת של יהודי בעל השכלה זהה.
כנגזרת ,התשואה על ההשקעה בלימודים (השכלה גבוהה) במגזר היהודי גבוהה בהרבה ועומדת על כ20%-
ביחס לתשואה של כ 7%-במגזר הערבי (זאת בהתבסס על ניתוח של אובדן הכנסה אלטרנטיבית ועלות שכר
הלימוד הממוצע לעומת רמות ההכנסה הצפויות לפי שנות לימוד) .עם זאת ,הרי שחלק גדול מפער זה נובע
מהמקצועות הנלמדים ומטיב מוסדות החינוך בהם נלמדו התארים.
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מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד הכלכלה

הפער בתשואה על ההשקעה בלימודים מוריד את תמריץ האוכלוסייה הערבית לרכוש השכלה גבוהה ומרחיב
את הפער ברמת ההשכלה אף יותר.
כאמור ,ניתן להסביר חלקית את הפער בתשואה על הלימודים בהתמקדות החברה הערבית בתחומי לימוד
רווחיים פחות .בעוד הסטודנטים הערבים מתמקדים בתחומי עזר רפואיים ,חינוך והוראה ( 35%לעומת 15%
בקרב הסטודנטים היהודים) ,היעדרם ניכר בתחומים רווחיים יותר כגון הנדסה ,משפטים ,אדריכלות ומנהל
עסקים ( 19%לעומת  37%בקרב סטודנטים יהודים).

מקור :לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לעיתונות אוקטובר  – 2014לצורך השוואה נבחרו תחומי הלימוד עם פער של מעל  50%ונתח של 4%

פער באזורי תעשייה ושטחי מסחר
היקף שטחי המסחר ביישובים מהווים אינדיקציה מסויימת עבור רמת הזדמנויות התעסוקה עבור התושבים
המוצעים ע"י עסקים קיימים ועתידיים/פוטנציאליים וכן מהווה אינדיקציה ישירה להיקף ההכנסות העצמיות
של הרשויות המקומיות  .ביישובים היהודיים ,ובכלל זה בפריפריה ,היקף שטחי מסחר לנפש ,אשר עומד על כ-
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 11.7מ"ר לנפש ,והינו גדול משמעותית מהיקף שטחי המסחר לנפש ביישובים ערביים העומד על כ 2.7-מ"ר
לנפש .מעבר לכך ,גם בפילוח על פי סוגי שטחי מסחר שונים ,ניכר כי שטחי המסחר ביישובים היהודיים
מגוונים יותר ומכילים הזדמנויות תעסוקה אטרקטיביות יותר .כאמור ,נתון זה מהווה אינדיקציה מסויימת
לזמינות מקומות עבודה פוטנציאליים ,אך הוא מהווה אינדיקציה טובה יותר לאיתנותה של הרשות .במקום בו
יש איזור תעסוקה סמוך לרשות ערבית אשר משלם ארנונה למועצה איזורית סמוכה ,הרי שעדיין יש כאן
נגישות לתעסוקה לתושבי הרשות הערבית ,אך הרשות לא תיהנה מגידול בהכנסותיה העצמיות.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( )2013ונתוני משרד הכלכלה
*יישוב פריפריאלי הינו יישוב אשר קיבל ציון של  1-6במדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פער בנגישות לתחבורה ציבורית
מעבר לפערים בהיצע העבודה בתוך היישובים ,קיימים פערים מהותיים בנגישות האוכלוסייה הערבית
לתחבורה ציבורית אשר מקשים עליה להגיע למוקדי תעסוקה מחוץ ליישוב ואף לרכוש השכלה גבוהה .מספר
נסיעות האוטובוס הממוצע לתושב המגזר הערבי עומד על כ 17%-בלבד בהשוואה לתושב במגזר היהודי.

מקור :נתוני משרד התחבורה ()2014
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פער בחוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות
היקף מצומצם של מקורות הכנסה (שטחי עסקים ,מסחר ותעשייה) ביישובים הערבים ומצבם החברתי-כלכלי
הנמוך של תושביהם פוגע באופן משמעותי בחוסנן של הרשויות המקומיות .מצבן של הרשויות המקומיות
מותיר אותן עם אפשרויות מוגבלות יותר לתמוך ,לפתח או לשפר את מצב תושביהן .הרשויות הערביות מצויות
באשכול חברתי-כלכלי ממוצע של  ,2.3לעומת אשכול חברתי-כלכלי ממוצע  5.5של הרשויות היהודיות.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013

כלל היישובים הערבים נמצאים באשכולות כלכליים-חברתיים  ,1-5כאשר תושבי יישובים אלו זוכים לרמת
והיקף שירותים נמוכה לעומת המגזר הכללי (כ 70%-מהאוכלוסייה הערבית מתגוררת ביישובים ערביים,
והיתר ביישובים מעורבים ובמועצות אזוריות).

לסיכום ,צמצום הפערים אשר צויינו בפרק זה מהווה נתיב חשוב לשילוב ופיתוח כלכלי-חברתי של החברה
הערבית .במסגרת הדו"ח נסקור ,בכל אחד מהתחומים המפורטים לעיל ,את פערי התפוקות הקיימים בין
החברה הערבית למגזר היהודי ,ואת מנגנוני ההקצאה ופערי התשומות התורמים ליצירת פערים אלה .לאחר
מכן נציג את ממצאי הסקירה הבינלאומית הרלוונטית של מנגנוני הקצאה יעילים בכל אחד מהתחומים ,ונגבש
רשימת יעדים והמלצות לצמצום הפערים הקיימים ולפיתוח כלכלי בר-קיימא של החברה הערבית בישראל.
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 3סקירת הפערים בתשומות והתפוקות בתחומים השונים
פרק זה סוקר את הפערים הקיימים בין המגזר היהודי והערבי בתחומים השונים – חינוך ,נגישות לתחבורה,
רשויות מקומיות ,השכלה גבוהה ונגישות לתעסוקה ,תעשייה ומסחר .על מנת לייצר תמונה מלאה ובהירה של
מפת הפערים הקיימת ,חולקה הסקירה לשני רבדים המושפעים זה מזה ומזינים זה את זה:
ראשית ,נבחנו הפערים ברובד התפוקות ( – )Outputהמדדים הישירים המשפיעים על הפיתוח הכלכלי של
אזרחי ישראל הערבים ,בכל תחום .שנית ,נבחנו הפערים ברובד התשומות ( – )Inputמדדי ההוצאה
התקציבית (ברמת המדינה) המשפיעים ,בתורם על מדדי התפוקות שנבחנו .כמו כן ,הסקירה התמקדה בבחינת
מנגנוני ההקצאה התקציבית (הגוזרים את הליך ואופן הקצאת התקציב ,תוך שימוש בכלי מדיניות שונים),
והעיוותים הקיימים בהם ,ככל שהם קיימים.

 3.1חינוך
 3.1.1מבוא
לאיכות החינוך ורמת ההשכלה השפעה מהותית על הפיתוח האישי והמקצועי של הפרט ,וכיוון שכך ,גם על
פוטנציאל ההשתכרות שלו .בפרט ,מחקרים רבים מצביעים על קשר חיובי בין חינוך ושכר – ככל שמספר שנות
הלימוד גבוה יותר ,כך יכולת ההשתכרות גבוהה יותר.
בהתחשב בכך ,פערי השכר הנצפים בין המגזר היהודי לערבי ,מבליטים את משמעות ביצועי התלמידים
ממגזרים אלו בתחום החינוך .ואכן ,בחינת ביצועי מערכת החינוך דוברת הערבית מצביעה על פערים גבוהים
בהשוואה למערכת החינוך הדוברת עברית .בפרט ,תלמידים דוברי ערבית מציגים ציונים נמוכים יותר במבחני
ההשוואה השונים (מיצ"ב ,פיז"ה) ובשיעורי הזכאות לבגרות איכותית ,המקנה אפשרות קבלה למערכת
ההשכלה הגבוהה.
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כפי שנפרט להלן ,הסבר מרכזי לפערי הביצועים בין מ ערכות החינוך טמון בפערי תקצוב בין תלמיד ערבי
לתלמיד יהודי .בחינת תקצוב שעות הלימוד לתלמיד ערבי מול תלמיד יהודי מעלה כי קיימים פערים בכל שלבי
5
ביה"ס (יסודי ,חטיבת-ביניים וחטיבה-עליונה) ובכל מדדי הטיפוח.
אם כך ,מובא להלן ניתוח פערי התפוקות בין תלמידים ערבים ויהודים ,כפי שמשתקפים במגוון מדדי תוצאה
בתחום .זאת ,לצד מיפוי פערי התשומות המוקדשים לתלמידים במגזרים השונים והעיוותים הקיימים במנגנוני
הקצאת התקציב ,המובילים לפערים אלו.

 4הפערים הגבוהים מתקיימים גם בין תלמידים ערביים ,השייכים למעמד (אשכול) סוציו-אקונומי נמוך ,ובין תלמידים יהודיים מאותו אשכול
סוציו-אקונומי
 5מדד טיפוח – אומדן המבוסס בעיקר על המצב הסוציו-אקונומי של הורי התלמיד (רמת הכנסה ורמת השכלה) ,לצד מדד פריפריאליות היישוב
ותמהיל העולים החדשים שבו
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 3.1.2פערים בתפוקות
מיפוי פערי התפוקות מצביע ,ראשית ,על שיעורי ההשתתפות הנמוכים של תלמידים ערבים במערכות החינוך
וההשכלה הגבוהה:

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2014פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה (המועצה להשכלה גבוהה ,הועדה לתכנון ולתקצוב) ,מרץ 2015

כפי שניתן לראות ,מנתוני הלמ"ס עולה ,כי תלמידים ערבים מציגים שיעורי השתתפות נמוכים וקצב נשירה
גבוה בהשוואה לתלמידים מהמגזר היהודי ,כאשר שיעורי ההשתתפות משלב חטיבת הביניים ועד שלב התיכון
צונחים מ 98%-לכ ,86%-לעומת  99%ו 92%-במגזר היהודי ,בהתאמה .בנוסף ,פערים אלו ממשיכים לגדול
עם ההתקדמות בשלבי ההשכלה ,כאשר הפערים בשיעורי ההשתתפות בשלב ההשכלה הגבוהה ממשיכים
לגדול  -שיעורי הסטודנטים הערבים מתוך כלל הסטודנטים לתואר ראשון עומדים על כ 10% ,13%-לתואר
שני וכ 5%-בלבד לתואר שלישי.
מלבד שיעורי ההשתתפות הנמוכים של החברה הערבית ,קיימים פערים משמעותיים גם בהישגים הלימודיים
של תלמידי מערכת החינוך דוברת הערבית ,בכל שלבי ביה"ס ,כפי שעולה ממספר מדדי תוצאה רלוונטיים.
הפערים בביצועים מתחילים כבר בשלב ביה"ס היסודי ,גדלים בחטיבת הביניים ומקצינים בתיכון:

מקור":מיצ"ב תשע"ג" (ראמה ,אוקטובר .)2013

כפי שניתן לראות ,תוצאות מבחן מיצ"ב 6מצביעות על ציונים נמוכים של תלמידים ערבים במרבית תחומי
9
הלימוד הנבחנים 7,כאשר מרביתם אף הולכים וגדלים בין כיתה ה' לכיתה ח' 8.גם תוצאות מבחן פיז"ה
מצביעות על פערים גבוהים ,גבוהים אף יותר בהשוואה לאלו שנמדדו במבחן המיצ"ב.
 6מבחן אשר בוחן ידע ויכולות במספר תחומי לימוד ,ביניהם מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה ואנגלית (לצד שפת-אם בכיתה ח') ,ונערך ביסודי
(כיתה ה') ובחט"ב (כיתה ח') .אינו כולל את זרם החינוך החרדי
 7לא מוצגים הפערים בציוני המבחן בעברית ,כאשר בתחום זה הם הגבוהים ביותר
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תחת זאת ,התחשבות בעובדה כי תלמידים מהחברה הערבית נמצאים ,רובם ככולם ,באשכולות למ"ס נמוכים
( ,) 1-4בעוד שהמגזר היהודי כולל גם תלמידים מאשכולות למ"ס גבוהים ,עלולה להוביל למסקנה כי אומדן
פערי התפוקות אינו משקף פערים הנובעים מתפוקות נמוכות של מערכת החינוך דוברת הערבית – כי אם
פערים הנובעים מהיות ה של מערכת החינוך הערבית אכסניה לתלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך .אולם ,כפי
שניתן לראות ,גם השוואה ממוקדת של תלמידים מהמגזר הערבי לתלמידים מהמגזר היהודי מאותו מצב סוציו-
אקונומי ,מצביעה על פערים בציונים בין המגזרים:

מקור( OECD, PISA ,2012 :מתוך":תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך")

כלומר ,הפערים בציונים קיימים בכל הרמות הסוציו-אקונומיות ,ובפרט גם ברמה הנמוכה .בהתחשב בכך,
מובן כי הפערים אינם רק תוצאה של פערים סוציו-אקונומיים ,אלא מבטאים קשיים ייחודיים של מערכת
החינוך הערבית.
כמו כן ,מובן כי קיו מם של פערי תפוקות לאורך שלבי ביה"ס צפוי להסתכם גם בפערים בשלב הסיום של
מערכת החינוך בישראל – ולהתבטא בביצועים נמוכים של החברה הערבית במבחני הבגרות .ואכן ,שיעור
התלמידים הערבים ,המשיגים תעודת בגרות איכותית (המאפשרת קבלה לאקדמיה) ,הינו נמוך משמעותית
בהשוואה לתלמידים יהודים.
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מקור :המועצה להשכלה גבוהה ,הועדה לתכנון ולתקצוב" :פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה" ,מרץ 2013

 8מתגברים במתמטיקה ואגנלית ,ומצטמצמים במעט במדע וטכנולוגיה
 9מבחן משווה נוסף אשר נערך לתלמידי שכבות ט'
 10יש לציין כי פער זה היה גבוה אף יותר בשנים האחרונות ,כאשר קצב הגידול בשיעור מקבלי הבגרות האיכותית במגזר הערבי עולה על זה של
המגזר היהודי (במגזר הערבי עומד על  3.4%לעומת  1.2%במגזר היהודי)
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לסיכום ,בחינה השוואתית של מגוון מדדי תוצאה בתחום החינוך מצביעים על הישגים נמוכים של תלמידים
מהחברה הערבית בהשוואה לתלמידים מהמגזר היהודי .יתרה מזו ,הפערים בביצועים קיימים בכל שלבי ביה"ס
ואף הולכים ומחריפים עם השלבים .לבסוף ,פערים אלו באים לידי ביטוי גם במדד המצביע על ה"תוצר"
הכמותי הסופי של מערכת החינוך – שיעור הבגרות האיכותית.

 3.1.3פערים בתשומות
זיהוי פערים בתפוקות מחייב התחקות אחר פערי תשומות ,הבאים לידי ביטוי בעיוותים הקיימים במנגנוני
הקצאת תקציב החינוך .ראשית ,יש לפלח את התקציב בהתאם לרכיביו המרכזיים (הסכומים לשנת :)2014
 תקציבי ליבה (כ 30-מיליארד ש"ח)  -תקציב עבור שעות הוראה לחינוך קדם-יסודי ,יסודי וחטיבת-
ביניים ,חטיבה עליונה וחינוך מיוחד.
 תקציב מעטפת (כ 6-מיליארד ש"ח)  -תקציב סיוע בתחזוקת ביה"ס (שרתים ,מזכירים ,אנשי ביטחון
וכו') ,כולל גם הסעות ,שיפוצים ופיתוח.
 תקציב תכניות חינוכיות משלימות (כ 4-מיליארד ש"ח) – תכניות להארכת יום הלימודים ושנת הלימודים,
הזנה ,תמיכה בפעילויות ומרכזים חינוכיים ברשויות המקומיות (מתנ"סים ,תנועות נוער ,מרכזים
מוזיקליים וכו').
 תקציבים אחרים (כ 6-מיליארד ש"ח)  -כולל תקציב מינהל עובדי הוראה ,מטה ,תמיכה בנושאי יהדות,
טלוויזיה חינוכית ,תאגידים סטטוטוריים ועוד.
תקציב הליבה הינו רכיב התקציב המשמעותי ביותר והוא מהווה כ 67%-מסך תקציב החינוך .בחינת
השימושים בתקציב מצביעה על תקצוב שאינו מלא של תלמידים מהמגזר הערבי ,בכל שלבי ביה"ס ובכל מדדי
הטיפוח.
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גרף השוואת הקצאת תקציב הליבה בחלוקה למגזרים ,לפי שלב בי"ס ומדד-טיפוח:

מקור :משרד החינוך ,מינהל כלכלה ותקציבים ,ינואר  .2015ממצאים מרכזיים של המערכת לשיקוף תקציבי החינוך – תשע"ב.

 11מדד טיפוח – אומדן המבוסס על המצב הסוציו-אקונומי של הורי התלמיד (רמת הכנסה ורמת השכלה)
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בחינת הנתונים האמורים לעיל מצביעה על  3בעיות מרכזיות:
 תלמיד ערבי מתוקצב בחסר בהשוואה לתלמיד יהודי ,בכל שלבי ביה"ס ובכל מדדי הטיפוח.
 בעוד שתקצוב תלמידים במגזר היהודי מקיים דיפרנציאציה בהתאם למדד הטיפוח (כך שתלמיד 'חלש'
מקבל יותר מתלמיד 'חזק') ,בחברה הערבית כמעט ולא קיימת דיפרנציאציה ותלמיד 'חלש' מקבל תקציב
דומה לתלמיד 'בינוני''/בינוני-חזק''/חזק'.
 התמקדות במדד -טיפוח 'חלש' מראה כי פערי התקצוב בין המגזרים גדלים ככל שמתקדמים בשלבי ביה"ס.
בשלב היסודי תלמיד יהודי מקבל כ 30%-יותר מתלמיד ערבים; בשלב חטיבת-הביניים הנתון עולה לכ-
 ;35%ובשלב התיכון הפערים מקצינים ,כאשר תלמיד יהודי מקבל כ 75%-יותר מתלמיד ערבי.
פירוק תקציב הליבה ובחינת מנגנוני ההקצאה העומדים בבסיסו ,מאפשרים לזהות את הסיבות המובילות
לפערים הנ"ל בהקצאת התקציב .לטובת זאת ,נדרשת חלוקה של תקציב הליבה לשני תתי-הרכיבים המרכזיים
מהם הוא מורכב:
( )1בסיס (כ 70%-מתקציב הליבה – )12משאבים המיועדים לתקצוב שעות ההוראה הבסיסיות שנועדו לקיים
את תכנית הלימודים הבסיסית.
( )2סלי תוספת (כ - )30%-משאבים המוקצים למגוון מטרות – ביניהן ,סלי העשרה לימודית ,סלים לחיזוק
מקצועות לימוד ,סלים לתמיכה נוספת בבתי ספר חלשים מבחינה סוציו-אקונומית ,החלת יום חינוך ארוך
(יוח"א) ,תמיכה בעולים חדשים (סל קליטה) ועוד.
ההסבר העיקרי לפער האבסולוטי הנצפה בין תלמידים יהודים וערבים ,טמון ברכיב סלי התוספת ,ובפרט ב3-
סוגיות במסגרתו:
א .ראשית ,תקציב משרד החינוך אינו שקוף מספיק – יש קושי לבחון לעומק את קריטריוני חלוקת התקציב
ואת מבנה הקצאתו ,בדגש על סלי התוספת .כתוצאה ,נוצר פער ביכולת להבין ולפקח על חלוקת
המשאבים.
ב .שנית ,קיים מספר רב של סלים ,המקשה על גיבוש עקרונות הקצאה ברורים ולבצע מעקב אחרי אופן
חלוקתם ומידת שוויוניותם.
ג.

עקרונות החלוקה המנחים את הקצאת התקציב בין מדדי-טיפוח שונים בכלל ,ובין המגזרים השונים
בפרט ,אינם שקופים .מכל מקום ,קריטריונים אלו אינם מבוססים באופן מלא על מדד-הטיפוח ,אלא על
13
מגוון קריטריונים שונים.

הלכה למעשה ,קשיים אלו מובילים לכך שחלק ניכר מהמשאבים כלל לא מגיע לתלמידים מהמגזר הערבי.
לצד זאת ,ביחס להיעדר הדיפרנציאציה המספקת ,ניתן להתייחס גם לתקציב הבסיס .תקציב זה מכיל אלמנט
דיפרנציאציה מסוים בשלב היסודי וחטיבת הביניים – המוגדר דרך כמות תלמידים נמוכה עבור בי"ס ממדד
טיפוח חלש (וכיוון שיחידת התקצוב הבסיסית מוגדרת כ'-כיתה' ,הרי שבהשוואה לבי"ס ממדד טיפוח 'חזק',
 12מקור :תקצוב דיפרנציאלי לתלמיד במערכת החינוך הישראלית (אליאב פולק ,עמית קורת  -מכון מילקן; אוקטובר )2012
 13כך למשל :סלים רבים שכלל אינם רלוונטיים לאוכלוסייה ערבית (סל קליטה ,סל תפילה ,סל מורשת ישראל; ועוד)
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בי"ס ממדד -טיפוח 'חלש' יזוכו בכמות כיתות גדולה יותר על אותה כמות תלמידים) .עם זאת ,למרות שמנגנון
הקצאת תקציב הבסיס מקיים רמה מסוימת של דיפרנציאציה ,נראה כי זו נמוכה למדי ובוודאי שאינה מביאה
להקצאת יתר משמעותית לתלמידים חלשים (כפי שניתן לראות מהגרפים המתייחסים למגזר הערבי) .לצד זאת,
בשלב התיכון לא קיימת כל דיפרנציאציה לפי מדד-הטיפוח של בית הספר.
מעבר לתקציב הליבה ,הרכיב השני בגודלו בתקציב החינוך הינו רכיב המעטפת ,אשר עומד על כ 6-מיליארד
ש"ח ומהווה כ 10%-מסך התקציב .כפי שפורט לעיל בפרק מתייחס לרשויות המקומיות ,אופן חלוקת תקציב
זה מונע סיוע מוגבר לרשויות מקומיות חלשות וניכר העדר מימון דיפרניצאלי.
בנוסף לתקציב המגיע ממשרד החינוך ,הרשות המקומית מוסיפה תקציבים משלה שמקורם בהשתתפות עצמית
של ההורים ובמשאבים נוספים של הרשות .השימושים בתקציבים אלו כוללים ,בין היתר ,את השלמת תקציב
המעטפת ,השתתפות בתכניות חינוכיות משלימות וקידום חינוך בלתי פורמלי.
כפי שניתן לראות מהנתונים ,רשויות חזקות בעלות יכולת כלכלית גבוהה (אשכולות  ,)6-10מקדישות לחינוך
סכומים גדולים באופן משמעותי ביחס לרשויות מקומיות חלשות (אשכולות  )1-5וביחס לרשויות הערביות
בפרט .בעוד שממוצע התוספת השנתית לתלמיד של רשויות באשכולות  6-10עומד על כ 5,900-ש"ח ,התוספת
השנתית לתלמיד ביישוב ערבי עומדת על כ 730-ש"ח.

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2014
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 3.2תשתיות ונגישות תחבורה
 3.2.1מבוא
הנגישות הנמוכה לתחבורה ציבורית ,ובכלל זה היעדר תשתיות מתאימות ,היא גורם מחולל של פערים
כלכליים ומהווה חסם נגישות לאוכלוסייה הערבית ממוקדי תעסוקה והשכלה גבוהה ,ובכך מצמצם את
פוטנציאל הפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הערבית.
חלק מהישובים הערבים סובלים מהיעדר מוחלט של נגישות לתחבורה ציבורית ,ובישובים אחרים רמת
הנגישות לתחבורה נמוכה מאוד .בנוסף ,קיימת בקרב אנשי המקצוע במשרד התחבורה הסכמה גורפת כי מצבן
של תשתיות התחבורה בישובים הערבים אינו מספק ,בהשוואה למצב התשתיות בישובים היהודים .מצב זה
נובע הן משנים ארוכות של מנגנוני תקצוב שלא פעלו בהתאם לקריטריונים מובחנים ,וכן בשל מצבן הכלכלי
ויכולת ביצוע נמוכה של הרשויות המקומיות הערביות שאינו מאפשר השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית.

 3.2.2פערים בתפוקות
( )1נגישות לתחבורה ציבורית
כאמור ,זמינות התחבורה הציבורית בחברה הערבית נמוכה מאוד ביחס למגזר היהודי ,הן ברמה הבין-עירונית
והן ברמה העירונית .על פי נתוני משרד התחבורה ,תושב ביישוב ערבי זוכה לכ 40%-מהיקף שירותי התחבורה
להם זוכה תושב ביישוב יהודי בגודל דומה .רמת ה שירות הנמוכה מתבטאת בשיעור כיסוי נמוך (מספר תחנות
אוטובוס לתושב) ובתדירות שירות נמוכה ביחס לישובים יהודים .כך ,רק ב 60%-מהישובים הערבים הגדולים
(מעל  20,000נפש) פועלים קווי אוטובוס עירוניים ,וגם ביישובים אלה היקף הכיסוי נמוך במיוחד כמתואר
להלן .כמו-כן ,אף במספר היעדים שאליהם ניתן להגיע בתחבורה ציבורית מהיישובים הערבים לעומת יישובים
יהודיים מקבילים מצומצמים.
בהשוואה בין יישובים בעלי גודל אוכלוסייה ומאפיינים חברתיים-כלכליים דומים ,ניכר פער משמעותי בשיעור
הכיסוי ובהיקף השירות הכולל בין ישובים יהודים וערבים.
ה שוואת מדדי שירות שונים (מספר יעדים וסך נסיעות אוטובוס) בין יישובים יהודים וערבים בעלי מאפיינים דומים:

מקור :נתוני משרד התחבורה ()2012

46

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד התחבורה ( ,)2015עמותת 'סיכוי' ()2013

ראוי לציין ,בהקשר זה כי בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של צמצום פערים בתחום התחבורה ציבורית,
אם כי הדרך להשוואת היקפי השירות בין הישובים השונים עודנה ארוכה .כך למשל ,ניכרת עליה בשיעור עלות
הפעלת שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים במגזר הערבי מתוך עלות הפעלת שירותי התחבורה
הציבורית באוטובוסים הכוללת ,מ 6.2%-בשנת  2012לכ 7.9%-בשנת  ,2014וזאת לצד עליה בסך העלות
הכוללת של הפעלת שירותי שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים.

מקור :נתוני משרד התחבורה – CAGR ,שיעור צמיחה שנתית משוקללת

העלייה בהיקף עלות ההפעלה ,וכנגזרת מכך העליה בהיקף הסובסידיה המיועדת להפעלת אוטובוסים
ביישובים הערבים ,משפיעה ישירות על מדדי התפוקות (מספר נסיעות שבועי וסך נסועה שנתית) ,הנמצאים אף
הם במגמת עלייה .מספר נסיעות שבועיות ביישובים ערביים עלה מ 24-אלף לכ 34-אלף בין ,2012-2014
והנסועה השנתית של אוטובוסים ביישובים ערביים עלתה אף היא מ 31-מיליוני ק"מ לכ 40-מיליוני ק"מ.
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מקור :נתוני משרד התחבורה – CAGR ,שיעור צמיחה שנתית משוקללת

( )2תשתיות תחבורה
כאמור ,בתחום זה קיימת הסכמה גורפת של גורמים מקצועיים במשרד התחבורה לפיה מצבן של תשתיות
התחבורה בישובים הערבים נמצא בנחיתות למול הישובים היהודים .פערים אלה נובעים משתי סיבות
עיקריות:
 השקעות נמוכות בעבר בתשתיות במגזר הערבי בהשוואה ליתר המגזרים ,כפי שתוצג להלן.
על תופעה זו ניתן ללמוד ,למשל מקיומם של כבישים בינעירוניים חוצי יישובים בכ 60-ישובים ערבים,
המהווים צוואר בקבוק תחבורתי וסיכון בטיחותי לעומת מספר נמוך ביותר של כבישים חוצי יישובים
במגזר היהודי.
 העדר תקצוב מצד רשויות מקומיות בשל מחסור במשאבים – כחלק מהוצאות הפיתוח ,משקיעות
הרשויות המקומיות בתשתיות תחבורה תומכות יישובים (לא עורקי תחבורה ראשיים) .כפי שתואר
בהרחבה בפרק הרשויות המקומיות ,היקף הוצאה זו ברשויות הערביות נמוך באופן משמעותי לעומת
רשויות יהודיות – ההוצאה על פיתוח פר תושב ברשויות יהודיות (באשכולות  )1-5גבוהה בשיעור של
 50%לעומת רשויות ערביות.

 3.2.3פערים בתשומות
פעילות פיתוח התשתיות ,והגברת נגישות התחבורה הציבורית מבוצעת ,רובה ככולה ,מתקציב משרד
התחבורה .סך התקציב המקורי של משרד התחבורה בשנת  2014עמד על כ 17-מיליארד ש"ח ,וניתן לחלקו
למספר רכיבים מרכזיים – פיתוח תשתיות וסובסידיה להפעלת תחבורה ציבורית.
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( )1נגישות לתחבורה ציבורית
פעילותן של מערכות להסעת המונים מסוג רכבות כבדות ,כפי שמפעילה רכבת ישראל ,מתמקדת בחיבור
ריכוזי אוכלוסין גדולים ,ומכאן שמידת הרלוונטיות של מערכת זו להגברת הנגישות ביישובי המיעוטים ,שבהם
מספר התושבים קטן בדרך כלל ,הינה נמוכה .עם זאת ,עדיין יש לציין כי טרם הוקמה תחנת נוסעים בסמוך
ליישוב ערבי כלשהו.
באשר לקווי שירות באוטובוסים ,רק  8%מסך עלות ההפעלה של שירותי התחבורה הציבורית באוטובוסים
מופנית לקווי אוטובוס המשרתים יישובים ערבים ,כאשר ביישובים אלה מתגוררים  14%מתושבי ישראל .פער
זה לא מוסבר על ידי שוני בגדלי היישובים מכיוון שכפי שצויין קודם לכן ,פערי השירות נבחנו ביישובים
יהודים וערבים בעלי מאפיינים דומים.
כמו כן ,יש לציין שישנו קושי בהפחתת רמת שירות הקיימת ביישובים שונים ,ולכן ,מנגנון הקצאת סובסידיית
ההפעלה לאוטובוסים פועל תחת אילוץ מרכזי מהותי – עדכון הסובסידיה מתבסס באופן כמעט בלעדי על
תוספות לשירות הקיים  .לאור זאת ,ומתוך הכרה בפערי השירות המשמעותיים בין יישובים יהודים וערבים,
קבעה החלטת ממשלה מס'  2365מיום  21לדצמבר  ,2014כי החל משנת  2015ואילך ייועדו  40%מסך תוספות
השירות השנתיות (להפעלת אוטובוסים) למגזר הערבי ,עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי.
( )2תשתיות תחבורה
תשתיות עירוניות
כאמור ,בתחום זה ניכר כי מנגנוני התקצוב הממשלתיים בעבר לא פעלו על ידי קריטריונים מובחנים לעניין
השקעה בתשתיות כבישים ברמת היי שוב .בעבר שיעור ההקצאה היה נמוך מאד ,אך בשנים האחרונות שיעור
ההקצאה הממוצע ליישובים ערבים עלה לרמה של בין  14%ל 17%-מסך התקציב.
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מקור :נתוני משרד התחבורה ( ,)2015עיבוד TASC

העיוות המרכזי הקיים במנגנון הקצאת תקציבי פיתוח התשתיות בתצורתו הנוכחי הנו היעדר של הליך מיפוי
צרכים ופערים כולל ברמת תשתיות התחבורה – הליך שבעקבותיו יהא ניתן להעריך את היקף המשאבים
הנדרש לצורך צמצום הפער.
אין כל ספק כי קיימת בקרב הגורמים המקצועיים הכרה ברורה בצורך המיידי בתקצוב פרויקטים בתחום
התשתיות העירוניות במגזר הערבי – ועל כן נעשים מאמצים בכיוון זה .כך ,למשל ,נערך סקר בשנת 2013
בקרב הרשויות הערביות ליצירת צבר תכנוני ( )Poolשל פרויקטים ברמת כל יישוב .בהמשך הושג הסכם
לתקצוב שנתי של כ 220-מיליון ש"ח ,על פני ארבע שנים לצורך השלמת הפרויקטים המתוכננים.
הסיכום התקציבי כולל בנוסף התחייבות מצד משרד התחבורה כי התקציבים המיועדים לפיתוח תשתיות
כבישים ביישובי המגזר הערבי לא יפחת מ 30%-מסך ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות (שאינן
מטרופולינים).
העיוות המרכזי הקיים במנגנוני התקצוב הנוכחיים נובע מכך שההקצאה התקציבית אינה מתבססת על הפער
הקיים אלא על קידום פרויקטים נקודתיים (משמעותיים ככל שיהיו ,אך בלתי ממצים) .היעדרם של יעדים
ומדדים ברורים בתחום התשתיות אינו מאפשר מיפוי מלא של הפערים הקיים בין יישובים ערבים ויהודים.
תשתיות בינעירוניות
הקצאת תקציב לפיתוח תשתיות בינעירוניות נגזרת מתכנית חומש ,הנקבעת בעבודה משותפת של משרד
התחבורה וגורמים רלוונטיים במשרדי ממשלה נוספים .העיקרון המנחה בבחירת פרויקטים המתוקצבים
במסגרת תכניות החומש הוא כדאיות כלכלית (עלות-תועלת).
בתחום זה בולט בעיקר היעדר המענה עד כה לסוגיית הכבישים חוצי היישובים במגזר הערבי – המהווים
צוואר בקבוק תחבורתי ואף סיכון בטיחותי.
נוכח זיהוי הפער האמור ,במסגרת תכנית החומש הנוכחית הוחלט על תקצוב של  200מיליון ש"ח (לתחילת
יישום כבר במהלך שנת  ,)2015עבור שדרוג כבישים בינעירוניים חוצי יישובים ערבים המוכרים כמפגע
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תחבורתי ובטיחותי .ואולם גם הקצאה זו יש בה כדי לתת מענה לכ 15-פרויקטים בלבד ,מתוך כ 60-יישובים
ערבים בהם זוהתה בעיה.
העיוות המרכזי הקיים במנגנוני התקצוב הנוכחיים נובע ,גם כאן ,מהיעדר ניתוח מקיף של הפער הקיים בתחום
התשתיות הבינעירוניות .כך ,במסגרת תכנית החומש הנוכחית (שנחתמה בשנת  )2011לא ניתנה כל התייחסות
לסוגיית הכבישים חוצי היישובים.
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 3.3רשויות מקומיות
 3.3.1מבוא
הרשויות המקומיות מהוות עוגן חשוב בפיתוח חברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל – הן מהוות
צינור מרכזי באספקת שירותים ממלכתיים ,וכן מופקדות בעצמן על אספקת שירותים שונים בתחומי החינוך,
הרווחה והשירותים המוניציפאליים .אין חולק כי רמת החיים של התושב מושפעת במידה רבה מרמת השירות
לה הוא זוכה מן הרשות המקומית ,ועל כן חוסנן הכלכלי הנמוך של הרשויות המקומיות במגזר הערבי משפיע
לרעה על פוטנציאל הפיתוח הכלכלי של תושביהן.
קרוב ל 70%-מאזרחי ישראל הערבים מתגוררים ברשויות מקומיות ערביות (היתר ביישובים מעורבים
ובמועצות אזוריות) ,ומושפעים ישירות מחוסנן הכלכלי של רשויות אלה .האשכול החברתי-כלכלי הממוצע
ביישוב ערבי עומד על  2.3בלבד ,לעומת  5.5במגזר היהודי – ויישובים אלה מאופיינים בחוסן כלכלי והיקף
הוצאה על שירותים נמוכים ,בכל המדדים הרלוונטיים .כפועל יוצא ,פוטנציאל הפיתוח הכלכלי של התושבים
הערבים מוגבל על ידי חולשתן של הרשויות המקומיות הערביות ויכולתן לספק היקף מוגבל ורמה נמוכה של
שירותים שונים.
מכאן נובעת החשיבות הרבה בהקצאה יעילה של המשאבים הממשלתיים בשיפור רמת החיים של התושבים
ברשויות חלשות ,ובפרט בהבאת שינוי באיכות השירותים המסופקים לתושבים ביישובים הערבים.

 3.3.2פערים בתפוקות
ההוצאה הכוללת על פיתוח ושירותים מוניציפאליים לתושב ברשויות המקומיות הערביות נמוכה באופן
משמעותי בהשוואה להוצאה ברשויות יהודיות – סך ההוצאה לתושב ברשויות הערביות עומד על  70%בלבד
מהממוצע הארצי .משמעות הדבר היא כי רמת השירותים המסופקים על ידי הרשויות הערביות לתושביהן
נמוכה יותר ,ומעניקה להם נקודת פתיחה נמוכה ביחס לתושביהן של הרשויות היהודיות.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013ונתוני משרד הכלכלה
* כולל הוצאות חינוך ,רווחה ופעולות (שירותים קהילתיים כגון אירועים ומבצעים) והוצאות אחרות ,הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות
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מבט ממוקד על הרכב ההוצאות ברשויות המקומיות מגלה כי קיים פער משמעותי בהיקף ההוצאה ברשויות
ערביות בתחומי הרווחה והשירותים הקהילתיים – הן ביחס ליישובים יהודים ככלל והן ביחס ליישובים יהודים
"חלשים" (אשכולות חברתיים-כלכליים  ) 1-3בפרט .בתחום החינוך ,הפער ניכר בעיקר בין רמת הוצאת החינוך
לתלמיד בין רשויות חזקות וחלשות (ערביות ויהודיות כאחד.)14

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013
*הוצאות החינוך הינן במונחי הוצאה לתלמיד ומבוססות על נתוני הלמ"ס ,הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות

 14את הפער (השלילי) בין רשויות יהודיות וערביות חלשות בתחום החינוך (היקף ההוצאה לתלמיד ברשויות יהודיות באשכולות  1-3נמוך
מהיקף ההוצאה ברשויות ערביות) ניתן להסביר ,בין היתר ,לאור העובדה שמרבית בתי הספר ברשויות היהודיות החלשות (בדגש על המגזר
החרדי) משתייכים לזרם המוכש"ר ,המתוקצב בשיעור נמוך לעומת זרמי החינוך האחרים ברשויות אלה.
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 3.3.3פערים בת שומות
הפערים הגבוהים שתוארו לעיל ,בהיקף הפיתוח והשירותים המוניציפאליים להם זוכים תושבי הרשויות
המקומיות הערביות לעומת היהודיות ,הם נגזרת ישירה של מקורות ההכנסה המצומצמים יותר של רשויות
ערביות.
מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות מחולקים ,באופן קטיגורי לשתי קבוצות :הכנסות מתקציבים
ממשלתיים (תקציבי חינוך ,רווחה ,פנים ועוד) והכנסות עצמיות (ארנונה מתושבים ,ארנונה מעסקים ,היטלים,
אגרות ועוד) .ההתפ לגות בין הכנסות ממשלתיות ועצמיות אינה זהה בין כל הרשויות ,וניתן לראות כי חלקה
של הממשלה בסך ההכנסות של הרשות פוחת ,ככל שדירוגה הכלכלי-חברתי של הרשות עולה.
בפרט ,חלקן של ההכנסות מתקציבים ממשלתיים ברשויות הערביות גבוה יותר לעומת רשויות יהודיות – עם
זאת ,ההכנ סה הכוללת לתושב (בצירוף הכנסות עצמיות) ברשויות ערביות עודנה נמוכה משמעותית מההכנסה
לתושב ברשויות יהודיות.
כך למשל ,סך ההכנסות העצמיות (פר תושב) ברשויות הערביות עומד על כ 40%-בלבד מהממוצע הארצי ,וסך
חיובי הארנונה לא למגורים (לתושב) על כ 15%-מהממוצע הארצי.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( )2013הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות

( )1הכנסות עצמיות
ברשויות הערביות היקף ההכנסות העצמיות נמוך במיוחד ,גם בהשוואה ליישובים יהודים בחתך חברתי-כלכלי
נמוך .יתר על כן ,ניכר שוני בתמהיל ההכנסות בין הכנסות מארנונה והכנסות ממקורות אחרים .בעוד שחלק
הארי של ההכנסות העצמיות בישובים היהודים מגיע מגביית ארנונה ,עיקר ההכנסות בישובים הערבים מגיע
ממקורות אחרים (כגון היטלים ,קנסות חניה וכיו"ב).
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הכנסות עצמיות לתושב בחלוקה להכנסות עצמיות מארנונה והכנסות
עצמיות שאינן מארנונה ,שנת 2013

מקור :נתוני הלמ"ס .בניתוח זה הכנסות עצמיות כוללות היטלים ,חניות וכו' ,אך בניכוי אגרות מים (זהו הפער לעומת הגרף הקודם)

בחינת תמהיל נכסי הארנונה מעלה שוני מרכזי נוסף בין הרשויות הערביות ליהודיות :בעוד שתמהיל נכסים
ברשויות יהודיות מוטה נכסים "מניבי ארנונה" (לא מגורים – עסקים ,תעשייה ומסחר) ,ברשויות ערביות קיים
מיעוט בנכסים מניבי ארנונה והטיה גבוהה יותר לנכסי מגורים .יתר על כן ,התעריפים של נכסי הארנונה
ביישובים ערבים נמוכים יותר ביחס ליישובים יהודים ככלל והן ביחס ליישובים יהודים "חלשים" (אשכולות
חברתיים-כלכליים נמוכים).

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ; )2013הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות

כפועל יוצא מהשונות בתמהיל הנכסים ,ניכר פער בתמהיל ההכנסות מארנונה בין יישובים ערבים ויהודים (גם
אלו באשכולות כלכליים -חברתיים נמוכים) .בעוד שברשויות היהודיות מרבית ההכנסות מארנונה נובעת
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מארנונה שאינה ממגורים (קרוב ל 60%-מסך גביית הארנונה) ,שיעור הארנונה שאינה ממגורים ברשויות
הערביות עומד על כ 30%-בלבד מסך הארנונה.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ; )2013הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות

במקביל לבסיס המס הנמוך ,ההכנסות העצמיות הנמוכות של הרשויות הערביות מושפעות גם משיעורי גבייה
הנמוכים אף בבהשוואה לרשויות יהודיות בדירוג חברתי-כלכלי .1-3

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ; )2013הניתוח אינו כולל מועצות אזוריות

ניתן לראות כי שיעור הגביה ברשויות ערביות נמוך בכ 20%-לעומת רשויות יהודיות באשכול חברתי
כלכלי  ,1-3ונמוך בכ 30%-לעומת רשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  .1-5גם בבחינת שיעורי
הגביה נטו (בניכוי הנחות ופטורים על פי חוק) קיימים פערים דומים כאשר שיעור הגבייה נטו ברשויות
ערביות נמוך בכ 20%-מרשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  1-3ונמוך בכ 23%-מרשויות יהודיות
באשכול חברתי-כלכלי .1-5
יש לציין כי חל גידול בשיעור גביית הארנונה ברשויות ערביות במהלך השנים .כך ,בשנת  2008שיעור
הגביה מחיוב הארנונה נטו עמד על  46%בלבד ,בשנת  2011עלה ל 63%-ובשנת  2013עלה ל .68%-עם
זאת עדיין שיעורי הגבייה נמוכים בהשוואה לרשויות אחרות ויש מקום להמשך מגמת השיפור בשיעורי
הגביה.
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מקור :נתוני משרד הפנים ()2013

הכנסות עצמיות שלא מארנונה
הכנסות עצמיות נוספות של הרשויות נובעות מחוקי עזר בתחומים שונים כגון חניות ,שילוט ,היטלי פיתוח
ועוד .תחום זה חורג ממסגרת הדו"ח ולפיכך לא מוגשות המלצות פרטניות .עם זאת ,לאור הפערים הקיימים
בתחום זה בין הרשויות הערביות לעומת כלל הרשויות – היקף ההכנסות העצמיות שלא מארנונה עומד על 943
ש"ח לתושב לעומת  1,446ש"ח לתושב ברשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  – 1-3יש מקום לבחון תחום
זה ולגבש המלצות אשר יסייעו לרשויות הערביות להגדיל את מקורות ההכנסות העצמיות .כמו כן ,נראה כי
קיימים פערים ביכולות הפיתו ח וקידום תכניות לטווח ארוך ברשויות הערביות ,נושא אשר גם הוא חורג
ממסגרת הדו"ח.

( )2הכנסות ממשלתיות
כפועל יוצא מחולשת הרשויות הערביות ,סך התמיכה הממשלתית ברשויות אלה גבוה יותר לעומת רשויות
חזקות .ואולם ,מניתוח מרכיבי התמיכה הממשלתית עולה כי קיימים מספר פערים מובנים ועיוותים במנגנוני
ההקצאה ,שאינם מתחשבים די הצורך ביכולות המימון השונות בין הרשויות וכן בצרכי האיזון ביניהן – ובכך
מתקבלת בחלק מן המרכיבים תמיכה בלתי מספקת ולעיתים אף נמוכה ביחס לרשויות יהודיות (ובכלל זה
רשויות יהודיות חלשות).
תקבולים מארנונה ממשלתית
סך תשלומי הארנונה הממשלתית בכלל הארץ ,נאמד בכ 800-מלש"ח (נכון לשנת  .)2013מתוכם ,כ70%-
מגיעים לרשויות חזקות (המצויות מעל הממוצע בחיוב ארנונה שלא למגורים לתושב).

מבוסס על ריכוז נתוני ארנונה של משרדי הממשלה
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מתוך סך תשלומי הארנונה הממשלתית (כ 800-מלש"ח) רק כ 5-מלש"ח מועברים לרשויות באשכול חברתי
כלכלי  ,1-3וכ 2-מלש"ח לרשויות ערביות ,כלומר  0.25%בלבד מהארנונה הממשלתית מועברת לרשויות
ערביות.
מנגנון תשלומי הארנונה הממשלתית ,לפיו התקציב מועבר לרשות בה נמצא הנכס הממשלתי ,יוצר מצב לפיו
תקציבים אלו מועברים בעיקר לרשויות החזקות באופן שמגדיל את הפערים הקיימים בלאו הכי .לפיכך ,יש
לנתק ,ולו באופן חלקי ,את הקשר ב ין תשלומי הארנונה הממשלתית לבין מיקום הנכסים הנובע מסיבות
היסטוריות וגיאוגרפיות.
יצוין ,כי במדינות רבות המדינה לא משלמת ארנונה על נכסיה ,כך גם בישראל המדינה היתה פטורה מתשלום
ארנונה על נכסיה (למעט בערי עולים)עד לתיקון החוק בשנת  1992מאז החלה המדינה משלמת ארנונה על
נכסיה בשיעורים מופחתים במרבית הרשויות ובשיעור מלא בערי עולים ( 62רשויות).

מנגנון ה Matching-בתחומי החינוך והרווחה
נוסף על מענקי האיזון ,מעבירה המדינה לרשויות המקומיות תקציבים בתחומים שונים – העיקריים שבהם הם
תחומי החינוך והרווחה .תקציבים אלה מועברים תוך שימוש במנגנון  ,Matchingלפיו הרשות המקומית
"משתתפת" בחלק מהתקציב והמדינה נושאת בחלקו הארי.
מנגנוני ה Matching-בתחומי החינוך והרווחה נבדלים זה מזה במספר פרמטרים :בתחום הרווחה ,מממנת
המדינה  75%מסך התקציב ,בעוד הרשות המקומית נדרשת להשלים  25%נוספים .אי-עמידה בדרישת
ההשלמה בסך  25%גוררת אי-תקצוב מלא (בסך  )75%על ידי המדינה .בפועל ,רשויות חלשות לעיתים אינן
עומדות בדרישת ההשלמה ועל כן מאבדות חלק מהתקציב.
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בתחום החינוך ,מנגנון ה Matching-לרוב דורש השלמה של  13%מצד הרשות המקומית ,אך התקצוב
המדינתי (בסך  ) 87%אינו מותנה בהשלמה זו ,ומועבר לרשות המקומית בכל מקרה .בתחומים מסויימים
רשויות חלשות מקבלות .100%
בשני התחומים התקציבים מועברים דרך מנגנון  Matchingאחיד .כלומר ,המדינה מעמידה לכלל הרשויות
תקציב בשיעור זהה ,ללא התחשבות ביכולות המימון השונות ביניהן .היעדר הדיפרנציאליות במנגנון ה-
 Matchingהנוכחי בעיקר בתחומי הרווחה והחינוך פוגעת ביכולת איזון אמיתי בין רשויות חזקות וחלשות
בתחומים השונים .לראייה ,ניכר כי רשויות חזקות משקיעות תקציבים עצמאיים גבוהים בהרבה בתחום החינוך
לעומת רשויות חלשות.

 15על פי השוואה של משרד הרווחה לאחוז ניצול התקצוב בין הרשויות באשכולות השונים (ללא אבחנה בין ערבי ויהודי)  -מנגנון זה מביא
רשויות חלשות (אשכולות  )1-4לשיעור ניצול של כ 95%-לעומת ממוצע הניצול הארצי – ואינו מהווה הסיבה העיקרית מאחורי הפער
בתקציבים.
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 3.4השכלה גבוהה
 3.4.1מבוא
הנגישות להשכלה גבוהה מהווה מרכיב מהותי בפיתוח הכלכלי-חברתי של הפרט .זאת ,כיוון שהיא מסייעת
בפיתוח ההון האנושי והגברת כוח-האדם המיועד למשרות בתעשיות מבוססות-ידע .יתר על כך ,להון אנושי
איכותי ישנה השפעה רבה כמחולל שינוי חברתי – שכן שילוב אקדמאיים ערבים במוסדות ההשכלה הגבוהה
צפוי להגביר את נגישות הסטודנטים הערבים למוסדות אלה ,ולהאיץ את תהליך שילובם בחברה.
יש לציין כי ביצועי מערכת ההשכלה הגבוהה ניזונים במידה רבה מביצועי מערכת החינוך וכן מגורמים נוספים
כגון נגישות תחבורתית .עם זאת ,מספר פערי תפוקות מרכזיים זוהו:
( )1תלמידים ערבים נכנסים פחות בשערי האקדמיה  -שיעור הסטודנטים הערבים במוסדות ההשכלה הגבוהה
נמוך ביחס לשיעורם הכללי באוכלוסייה.
( )2סטודנטים ערבים נושרים יותר – בקרב הסטודנטים הערבים ניכרים שיעורי נשירה וגרירה גבוהים (אי-
סיום התואר/זמן ממושך לסיומו) ,בהשוואה לסטודנטים מהמגזר היהודי.
( )3למידת מקצועות בעלי פוטנציאל הכנסה נמוכים יותר – הסטודנטים הערבים אשר נמצאים במערכת
ההשכלה הגבוהה ,מתמקדים בתחומי לימוד המאופיינים בפוטנציאל הכנסה נמוכים יותר.
ניתן להסביר פערים אלו באמצעות מספר משתנים – החל מפערים במערכת החינוך הטרום-אקדמית ,דרך מצב
סוציו -אקונומי המקשה על התחלת הלימודים ועל סיומם ,פערים תרבותיים המהווים חסם לכניסה לאקדמיה
וכלה בפערים בנגישות הפיזית למוסדות השכלה גבוהה.

 3.4.2פערים בתפוקות
ראשית ,יש לציין כי שיעור הסטודנטים הע רבים מבין סה"כ הסטודנטים (לתואר ראשון) נמצא במגמת עליה
בשני העשורים האחרונים – הגידול המשמעותי חל בשנות ה ,90-כאשר בתש"ס הגיע הנתון ל .10%-מגמת
הגידול המשיכה ,עד שבתשע"ד נאמד מספרם בכ 13%-מהלומדים לתואר ראשון .עם זאת ,כפי שתואר לעיל,
שיעור זה עדיין נמוך בה שוואה לשיעורם באוכלוסייה ,בייחוד אם בוחנים גם את שלבי הלימודים המתקדמים
(תואר שני ושלישי):

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013
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אם כך ,כפי שניתן לראות ,קיים ייצוג חסר משמעותי של החברה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה ,המתחיל
כמובן בתואר הראשון ,אך הולך ומחריף עם המעבר לתארים מתקדמים יותר – כאשר בהשוואה ל 22%-שיעור
הערבים מסך האוכלוסייה בגילאי הלימודים ,רק כ 5%-מהסטודנטים לתואר השלישי הם ערבים.
לצד שיעורי כניסה נמוכים למערכת ההשכלה הגבוהה ,ניכר גם כי סטודנטים ערבים נוטים "למשוך" את
לימודיהם למשך זמן ארוך יותר ,בהשוואה לסטודנטים יהודים ,ולנשור מהלימודים בשיעור גבוה יותר מהמגזר
היהודי.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד הכלכלה

כלומר ,גם בקרב הסטודנטים הערבים הקיימים – אלה שצלחו את חסמי הכניסה (כלכליים וחינוכיים) למוסדות
ההשכלה הגבוהה ,קיימת מגמה מובהקת של גרירת לימודים ונשירה במהלכם .כפי שעולה מהגרף לעיל ,משך
הלימודים של סטודנטים ערבים ארוך בכ ,33%-לעומת סטודנטים יהודים ,ושיעור הנשירה גבוה בכ.50%-
כתוצאה משילוב שיעור הכניסה הנמוך למערכת ההשכלה הגבוהה ושיעורי הנשירה הגבוהים של סטודנטים
ערבים – שיעור מקבלי התארים מקרב הסטודנטים הערבים ,מתוך כלל אוכלוסיית מקבלי התארים ,הינו נמוך
יחסית.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד הכלכלה

לצד סוגיית התחלת וסיום התואר ,בקרב הסטודנטים ערבים ניכרת הטיה ברורה בבחירת תחומי לימוד
מצומצמים ,המתאפיינים רובם בפוטנציאל השתכרות מוגבל.
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מקור :לשכה מרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לעיתונות אוקטובר  – 2014תחומי הלימוד שנבחרו להשוואה הם אלו עם פער של מעל  50%ונתח
של  1%לפחות באחת האוכלוסיות

כפי שניתן לראות ,מרבית הסטודנטים הערבים מתרכזים בתחומי הפרה-רפואה והחינוך ,תחומים המאופיינים
ב רוויה משמעותית בצד ההיצע ,וזאת על חשבון תחומים מבוקשים בעלי פוטנציאל תעסוקה רב (כגון הנדסה
ומקצועות הניהול) .כמו כן ,נטייתם המובהקת של הסטודנטים המצטיינים לבחור בלימודי רפואה (בשיעור
כפול לעומת הסטודנטים היהודים) ,מונעת "פיזור" הכישרון של תלמידים אלו באופן הולם בין שאר התחומים
עתירי הידע – בעיקר כאשר מדובר בסטודנטים המהווים את חוד החנית של המגזר ,הן בהיבטי השכלה והן
בהיבטי תעסוקה עתידית.
אם כך ,סיכום פערי התפוקות בתחום ההשכלה הגבוהה מעלה כי ,בעוד שתלמידים ערבים מגיעים בשיעור
נמוך יחסית למערכת ההשכלה הגבוהה ,הם נושרים יותר במהלך הלימודים – כאשר אלו שכן מסיימים את
לימודיהם מוצאים עצמם מול היצע תעסוקה מוגבל נוכח מקצועות הלימודים בהם בחרו.
חשוב לציין בהקשר זה את ה תכנית להרחבת הנגישות של מיעוטים להשכלה גבוהה אשר אושרה ביום
 .15.8.2012התכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית החלה לפעול בתשע"ג ובאופן
נרחב יותר בשנה"ל תשע"ד .התוכנית הינה הוליסטית ומטפלת בחסמים שנמצאו לאורך הדרך מבתי הספר ועד
לתארים מתקדמים והשתלבות בשוק העבודה .להלן מרכיבי התכנית:
א .תכנית להכוון אקדמי לתלמידי תיכון בחברה הערבית :פרויקט משותף למשרד ראש הממשלה ,משרד
החינוך והמועצה להשכלה גבוהה במסגרתו ניתן הכוון אקדמי לתלמידי תיכון.
ב .הגברת הסיוע ללומדים במכינות קדם אקדמיות :סיוע במימון מעונות ו/או הסעות ,מימון קורס הכנה
לפסיכומטרי ,מתן מלגות הצטיינות ועוד.
ג" .צעד לפני כולם" :על מנת להקל על הסטודנטים בני החברה הערבית את המפגש הראשוני עם האקדמיה
ובמקרים מסוימים עם השפה העברית מונהגת תכנית "צעד לפי כולם" אשר מתבצעת בחודשיים שלפני
מועד פתיחת הלימודים בקמפוסים במסגרתה תתקיים פעילות לצמצום פערים.
ד .תמיכה לסטודנטים בתואר ראשון :נמצא כי על מנת לצמצם נשירה ,גרירת לימודים ומעבר בין חוגים יש
להעניק לסטודנטים הערבים תוך התמקדות בשנה א' תמיכה חברתית ואקדמית ,ייעוץ אישי ,מיומנויות
למידה וכדומה.
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ה .תכנית מלגות :בשנת הלימודים תשע"ד הושקה תכנית מלגות לתואר ראשון לבני החברה הערבית,
הדרוזית והצ'רקסית .במסגרת תכנית זו יחולקו בכל שנה  650מלגות ,כך שהסטודנטים נבחרים על פי
קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים.
ו .הכנה לשוק העבודה :בכדי להקל על סטודנטים ערבים אשר נמצאים בשנת הלימודים האחרונה את
הכניסה לשוק העבודה ,בשנת הלימודים תשע"ה הוחל ביצוע מיזם משותף עם עמותת קו משווה ,בו
מוטמע מרכז קריירה במוסדות האקדמיים ,אשר יהיה אמון על הכנת הסטודנטים לשוק העבודה שבמרכזו
קורס הכולל תכנים של הכוון תעסוקתי.
ז .הרחבת מרכזי "הישגים" ליישובי החברה הערבית.
ח .פיילוט "שער לאקדמיה" תכנית לבדיקת כלים לשילוב החברה הבדואית בהשכלה הגבוהה לאור קשייה
הייחודיים בהשתלבות בהשכלה הגבוהה.

 3.4.3פערים בתשומות
ככלל ,ייצוג החסר של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,וקשיי הלימודים של
הסטודנטים הקיימים ,נובעים מארבעה פערי תשומות עיקריים:
( )1פערים במערכת החינוך הטרום-אקדמית – פערים בציוני הבגרות והפסיכומטרי של התלמידים הערבים
פוגעים בסיכוייהם להתקבל למוסדות ההשכלה הגבוהה (כפי שפורט בהרחבה בפרק החינוך).
( )2פערים בנגישות פיזית למוסדות ההשכלה הגבוהה – רמה ירודה של תחבורה ציבורית בישובים
הערביים ,ומהם אל מרכזי אוכלוסין גדולים ,פוגעת ביכולת הסטודנטים המתגוררים בישובים אלה
להשתלב במוסדות ההשכלה הגבוהה  -הנמצאים כמובן מחוץ לישובים ערבים (פערים אלו מפורטים
בהרחבה בפרק תחבורה).
( )3מצב סוציו-אקונומי נמוך – חלק גדול מהסטודנטים הערבים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי חלש.
כתוצאה מכך ,קשיים כלכליים והיעדר מקורות מימון לתקופת הלימודים מונעים מהם אפשרות להשקיע
את הזמן והכסף ברכישת השכלה גבוהה ומעיבים על סיכויים של אלו שכן פנו ללימודים להשלים את
לימודיהם.
( )4פערים תרבותיים – הנשירה וקשיי הלימודים של הסטודנטים הערבים ,ניתנים בחלקם להסבר גם
באמצעות העובדה כי קיי מים קשיים בשילוב ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,הנובעים
מפערים תרבותיים .כך למשל ,מיקום מוסדות הלימוד מחוץ לישובים ערביים והיעדר מוסדות לימוד
ערביים מהווים חסם משמעותי עבור חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה (בדגש על השכבות החלשות
ביותר) .זאת ,לצד העובדה כי במוס דות הלימוד הקיימים ,חסרה מעטפת תמיכה מספקת המתאימה
לצרכיהם ומסייעת בהשתלבותם.
אם כך ,סקירת פערי התשומות בתחום ההשכלה הגבוהה ,מתמקדת בשני הפערים האחרונים שתוארו לעיל.
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( )1מצב סוציו-אקונומי נמוך
ראשית ,כפי שניתן לראות להלן ,הסטודנט הערבי הממוצע מגיע מרקע חברתי-כלכלי חלש יותר ,בהשוואה
לסטודנט היהודי הממוצע:

* ניתוח  ,TASCהמועצה להשכלה גבוהה  -פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה,
הרחבת נגישות האקדמיה לערבים ,דרוזים וצ'רקסים בישראל ()2013

אמנם האשכול הממוצע לסטודנט ערבי גבוה מהאשכול הממוצע הכללי באוכלוסיית הערבית בכללותה ,16אך
עדיין קיים פער מול הסטודנט היהודי הממוצע .בהתחשב בכך ,הרי שהאשכול הנמוך לסטודנט הערבי מצביע
על הקשיים הכלכליים העומדים בפניו  -הקיימים הן בשלב קבלת ההחלטה על בחירה בלימודים אקדמאיים
(תחת הקושי לעבוד באופן מלא בתקופת הלימודים ,ולצד העלות האלטרנטיבית הכרוכה בכך) והן בשלב
הלימודים עצמם.
לאור זאת ,העובדה כי קיים קושי בקבלת אשראי בקרב המגזר הערבי ,מקבלת משנה-חשיבות .זאת ,כיוון
שקושי זה מקשה על הסטודנט הערבי לגשר על היעדר הכנסה בתקופת הלימודים באמצעות נטילת אשראי
למימון לימודיו (ומח ייתו בתקופה זו) .ואכן ,כפי שניתן לראות ,הנגישות של האוכלוסייה הערבית לאשראי
הינה נמוכה משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה יהודית.

מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013

כמו כן ,קיימת עדות נוספת לצורך באשראי של הסטודנטים הערבים – כ 40%-ממקבלי ההלוואות דרך קרן
הסיוע הינם ערבים (בהשוואה לשיעורים בקרב כלל הסטודנטים ,העומד על .)13%
בנוסף ,לרשות הסטודנטים הערבים עומד היקף מלגות מצומצם (מלבד קרן הסיוע האמורה) .ראשית ,מאגר
גדול של מלגות כלל אינו זמין לאוכלוסייה הערבית ,בשל קריטריונים של שירות צבאי/אזרחי או ייעוד עבור
מגזרים אחרים .מעבר לכך ,המקורות הזמינים העיקריים למימון הם קרן מפעל הפיס ,קרן הסיוע ,מלגות פר"ח
וקרנות קטנות נוספות ,המסתכמים כולם לכ 250-מלש"ח בשנה .מתוך מגוון הקרנות המוסדיות והפילנתרופיות
הזמינות לכלל האוכלוסייה (מודדות קריטריונים סוציו-אקונומיים) ,הסטודנטים הערבים אמנם זוכים לשיעור
הגבוה מייצוגם באוכלוסיית הסטודנטים (כ – )20%-אך בהתחשב בקושי הכלכלי ,היקף הסיוע אינו בהכרח
מספק.

 16אשכול  2.3לכלל האוכלוסייה ,לעומת אשכול  3.3לאוכלוסיית הסטודנטים
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הניתוח בוצע בהתבסס על מקורות המימון הזמינים דרך קרן הסיוע לסטודנטים (ות"ת) בסך של כ 100-מיליון .₪עם היקף מוערך של 20%
שמועברים לסטודנטים ערבים ,וכן קרנות נוספות בסדרי גודל דומים (סה"כ כ 150-מיליון  )₪כגון – קרן מפעל הפיס ,מלגות פרח וקרנות
נוספות .קרנות אלו מדווחות על ייעוד  20%מהיקף המלגות לסטודנטים ערבים .היקף המימון הזמין לסטונדט ערבי חושב על פי סך
המלגות זמינות בחלוקה למספר הסטודנטים הערבים מאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים (( )1-4כ 16,000-סטודנטים ערבים)

( )2חסמים תרבותיים-חברתיים

"במסגרת הלי מודים הגבוהים חווים הסטודנטים הערבים לראשונה את היותם מיעוט ,ללא הגנת הקהילה
הערבית במקום מגוריהם .הם לראשונה עוברים לתרבות מערבית ,לסביבה יהודית בה שולטת השפה העברית-
17
הרצאות ,עבודות ,חיפוש מידע ,שלטים ,אתרי האינטרנט ,שרותי מזכירות ,רישום סטודנטים וכד'"
כאמור ,במוסדות הלימוד הקיימים בישראל לא ניתן בעבר ביטוי מספק לצורך בהתמודדות עם החסם התרבותי
לשילוב סטודנטים ערבים .בהתחשב בכך ,שלושה חסמים מרכזיים באים לידי ביטוי.
ראשית ,נראה כי לא מושקעים משאבים מספקים להתאמה ושילוב הסטודנטים הערביים ,במיוחד כאשר
משווים זאת לקבוצות חלשות אחרות .בהקשר זה יש לציין את התכנית הרב-שנתית להרחבת נגישות האקדמיה
לאוכלוסיות מטרה מוגדרות (ערבים ,חרדים ,בעלי מוגבלויות ופריפריה) ,שגיבשו משרד האוצר והוועדה
לתכנון ותקצוב (ות"ת) – כאשר במסגרתה הוחלט על ה קצאת סכום לטובת "הקצבות מיועדות" .במסגרת
תקציב זה ,הוחלט על שדרוג תשתיות ההוראה והמחשוב והרחבת הנגישות לאוכלוסיות המטרה .עם זאת,
השוואת התקציב המיועד למגזר הערבי לזה המיועד למגזר החרדי ,מצביעה על פערי תקצוב:

מקור :התקציב הרגיל של ות"ת לשנת הלימודים תשע"ה ,עיבוד TASC

בנוסף ,קיים ייצוג חסר של האוכלוסייה הערבית בסגל האקדמי והמנהלי במוסדות הקיימים – רק  2-3%מחברי
הסגל האקדמי ,ו 1.5%-מחברי הסגל המנהלי הם ערבים .היעדר גורמים מחברה הערבית בשרשרת המחקר,
ההוראה והתמיכ ה היומית בסטודנטים משפיע אף הוא על פתיחות סביבת הלימודים ונגישותה עבור סטודנטים
ערבים.

 17המועצה להשכלה גבוהה – פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה ,הרחבת נגישות האקדמיה לערבים ,דרוזים וצ'רקסים בישראל
()2013
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לבסוף ,קשיים אלה מקבלים משנה תוקף בהיעדר חלופות ראויות עבור סטודנטים ערבים – בדמות מוסדות
אקדמיים מתוקצבים ביישובי המגזר עצמו .מתוך  65מוסדות מוכרים (מתוכם כ 30-מתוקצבים) ,לא קיים אף
מוסד ערבי המתוקצב על ידי ות"ת (שתי מכללות לחינוך מתוקצבות על ידי משרד החינוך).
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 3.5תעסוקה  ,תעשייה ומסחר
( )1תעסוקה
 3.5.1מבוא
שיעורי התעסוקה במגזר הערבי ,ובעיקר בקרב הנשים הערביות ,נמוכים ביחס לשאר האוכלוסיות בישראל –
ומהווים מחולל מרכזי של תמונת הפערים הנוכחית בין המגזרים בישראל .פערי התעסוקה משפיעים במישרין
על רמת ההכנסה הנמוכה בקרב המגזר הערבי ,כפי שתוארה בפרק המבוא לדו"ח זה ,ובעקיפין על איתנותן
הכלכלית של הרשויות הערביות התלויות ,בין היתר ,ברמת ההכנסה של תושביהן.
ב שנים האחרונות ,חלה עלה בשיעורי התעסוקה באוכלוסייה הערבית .כך בין היתר ,שיעורי התעסוקה בגילאי
 25-64בקרב נשים ערביות עמד על כ 19.9%-בשנת  ,2005בהשוואה ל 33.2%-בשנת .2014
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הגברת תמריצים לשילוב האוכלוסייה הערבית ,ובפרט הנשים ,בשוק
התעסוקה .על תמריצים אלה נמנים סבסוד מעונות יום ,המיועדים להגביר השתתפותן של נשים בכוח העבודה,
מענקי הכנסה ("מס הכנסה שלילי") לעידוד השתתפות בשוק התעסוקה גם של עובדים בשכר נמוך ומימון
בקורסי הכשרות מקצועיות.
עם זאת ,יש לבחון את השפעתו של מערך תמריצים זה על שיעורי ההשתתפות בפועל ,ובפרט האם יש בכלים
הקיימים כדי להביא לצמצום משמעותי של הפער הנוכחי .בפרק זה נסקור את פערי התפוקות והתשומות
הקיימים בקרב המגזר הערבי בתחום התעסוקה ,תוך מיקוד במנעד הכלים והשירותים הקיים להגברת
השתתפות אוכלוסייה זו בשוק התעסוקה הכללי.
כן יש לציין שהגידול בשיעורי התעסוקה תלוי במידה רבה גם בתחומי החינוך והנגישות לתחבורה הציבורית.

 3.5.2פערים בתפוקות
על אף שיפור בשילוב האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה בעשור האחרון ,עדיין ניכר פער משמעותי בכל
מדדי התעסוקה למול האוכלוסייה היהודית .ניכר כי שיעורי התעסוקה וההשתתפות בקרב המגזר הערבי,
ובייחוד בקרב הנשים הערביות נמוכים מאוד בהשוואה לאוכלוסייה הכללית ואף נמוכים מהשיעורים
המקבילים בקרב המגזר החרדי.
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מקור :נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקר כוח אדם ()2014

סוגיית שיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב הנשים הערביות (כאמור 33% ,בלבד לעומת כ 71%-במגזר היהודי),
ראויה לבחינה מעמיקה יותר :מחקרים שבוצעו בנושא מצביעים על הצורך באספקת מענה הולם בצורת מסגרת
טיפול לילדים ,כחסם מרכזי לשילוב נשים (ופרט ,נשים ערביות) בשוק התעסוקה.
למשל ,מחקר שהוגש למשרד התמ"ת הצביע על מתאם שלילי מובהק בין שיעור השתתפות נשים ערביות
בשוק התעסוקה לבין שני פרמטרים מרכזיים :מספר הילדים במשק הבית ,ושיעור האוכלוסייה התלויה (מעל
גיל  )65במשק הבית 18.שילוב תובנה זו עם הנתונים לפיהם שיעור משקי הבית עם ילדים בגיל הרך בחברה
הערבית עומד על  31%מכלל משקי הבית (לעומת  22%בלבד במגזר היהודי) 19,מצביע על כך שבחברה
הערבית שיעור גבוה יותר של ילדים ,הזקוקים למסגרות על מנת לסייע לנשים הערביות לצאת ולהשתתף בשוק
התעסוקה.
משרד הכלכלה מפעיל ו/או מסבסד שני סוגי מסגרות טיפול לילדים בגיל הרך – מעונות יום ומשפחתונים.
מעונות היום מהווים מסגרת טיפול הממוקמת במבנה ייעודי וכוללת כ 20-70-ילדים ,על פי קבוצות גיל שונות.
משפחתונים הנם מסגרות טיפול רשמיות המופעלות בסביבת המגורים של המטפל/ת וכוללים כ 4-5-ילדים
בלבד.
הן בהסתכלות על מעונות היו ם בלבד (מסגרת המהווה חלופת טיפול מועדפת במגזר הכללי) ,והן בהסתכלות
על שני סוגי המסגרות – הרי שילדים ערבים זוכים להיקף מסגרות טיפול נמוך יותר בהשוואה לילדים יהודים.

 18תעסוקת הערבים בישראל לפי יישובים ,מרכז שטינמץ למחקרי שלום ( – )2011הוגש למשרד התמ"ת
 19עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013
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מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ,)2013משרד הכלכלה ()2014

 3.5.3פערים בתשומות
בכל הנוגע לתשומות המושקעות על ידי המדינה ,מנעד תמריצי ההשתתפות ועידוד התעסוקה מתוקצבים
בעיקרם על ידי משרד הכלכלה ,וכוללים מספר מרכיבים.
( )1תקציב פיתוח מעונות יום
תקציב מעונות היום במשרד הכלכלה (כ 1.3-מיליארד ש"ח) טומן בחובו שני רבדים:
( )1רובד הפיתוח  ,במסגרתו מוקצים תקציבים לבינוי (פיתוח) של מעונות יום ברשויות השונות ,על בסיס
בקשות פיתוח המוגשות על ידי הרשות.
( ) 2רובד הסבסוד ,אותו נבחן תחילה ,ובמסגרתו מוקצים תקציבים לסבסוד עלות הטיפול עבור אימהות
עובדות על בסיס קריטריונים של היקף תעסוקה ושכר .בתחום זה ,נשים ערביות זוכות להקלה בדמות סבסוד
עודף (עלות הטיפול מסובסדת החל מ 24-שעות עבודה שבועיות (המוגדרות כהיקף מלא) ,בניגוד לנשים
יהודיות עבורן הטיפול מסובסד בהתאם להגדרת "היקף משרה מלא" מהיקף עבודה של  36שעות שבועיות.
בעבר ,כמעט ולא נבנו מעונות יום ביישובים ערבים .החל משנת  ,2014מוקצים כ 20%-מסך תקציבי הפיתוח
השנתיים לטובת בינוי מעונות יום במגזר הערבי – בהתאם להכרה כי יש להביא לצמצום הפערים הקיימים
בהיקף מסגרות הטיפול במגזר הערבי .עם זאת ,הקצאה משוריינת זו אינה מספיקה על מנת לצמצם את הפערים
בהיקף מעונות היום בין המגזר הערבי והיהודי שכן שיעור הילדים במגזר הערבי גבוה יותר משיעורם הכללי
של הערבים באוכלוסייה (כ :) 20%-על מנת להוביל לצמצום משמעותי של הפער בהיקף המעונות פר ילד
במגזר הערבי יש לשריין הקצאה גבוהה יותר.
את שיעורי המימוש הנמוכים של תקציבי בינוי (פיתוח) מעונות יום במגזר הערבי ניתן לתלות בהיעדר מודעות
לאפשרות ניצול התקציב ברשויות הערביות (מעט בקשות מוגשות ,באופן יחסי ,למימון בינוי מעונות יום על
ידי רשויות ערביות) ,וחסמי תכנון המובילים לדחיית הבקשות המוגשות.
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תחת נוהל הבינוי הקודם (שעודכן בשנת  ) 2014הוצבו דרישות נוספות אשר הקשו על רשויות ערביות לממש
את תקציבי הפיתוח – בין היתר הכרה בהוצאות נורמטיביות נמוכות יחסית ,ודרישת  Matchingבגובה של
 10%על ידי הרשות.
הכרה בחסמים אלה הובילה את הגורמים האמונים על תחום מעונות היום במשרד הכלכלה להקל ,החל משנת
 2014כאמור ,על נהלי הבינוי (ואף לאשר בניית מעונות יום על קרקע פרטית) ,להקטין את דרישת Matching
לאפס במקרה של בנייה מהירה ,ולהקצות תקציבים לטובת ליווי בתחום התכנון והגשת הבקשות עבור
הרשויות הערביות.
( )2מענקי הכנסה מעבודה ("מס הכנסה שלילי")
מענקי הכנסה מעבודה ("מס הכנסה שלילי") נכנסו לתוקף על פי חוק החל משנת  ,2007ובפריסה ארצית רחבה
החל משנת  . 2011מטרתם היא לעודד השתתפות בשוק העבודה באמצעות "סבסוד" השתתפות עבור עובדים
בשכר נמוך.
ככלל ,המענק ניתן לעובדים המשתכרים שכר של בין  2,070ש"ח לבין  6,767ש"ח בחודש ,ומבוסס
קריטריונים שונים – גובה השכר ,גיל העובד ומצב משפחתי (מספר ילדים).
ניתוח היקף התקציבים המועברים במסגרת המענק לאוכלוסייה הערבית ,מצביע על עיוותים בשתי רמות:
שיעור הזכאות למענק ושיעור מימוש המענק בקרב הזכאים.
 ראשית ,ומשמעותי יותר ,שיעור מימוש הזכאות למענק  -ניכר פער משמעותי מאוד בשיעורי המימוש של
הזכאים הפוטנציאליים הערבים ,לעומת מגזרים אחרים.

מקור :בנק ישראל ,חטיבת המחקר ()2013

את שיעורי המימוש הנמוכים בחברה הערבית ניתן לייחס למודעות נמוכה לאפשרות קבלת המענק ,קשיים
ביורוקרטיים שונים (למשל ,התניית קבלת המענק בטופס  106על ידי המעסיק ,המקשה על עובדים
שכירים בענפים מסוימים למצות את זכאותם) וכן חשש מהגשת בקשה לקבלת מענק מרשות המיסים.
 שנית ,זכאות למענק  -נכון לשנת  , 2011שיעור הערבים הזכאים למס הכנסה שלילי עמד על  19%מכלל
הזכאים למענק .ואולם ,בחינת שיעור הזכאות ה"מהותית" (במסגרתה נבחנו שיעורי הערבים בקרב
אוכלוסיות המטרה של המענק) מעלה נתונים אחרים – שיעור הערבים בקרב עשירוני ההכנסה 1-4
(עשירוני ההכנסה הנמוכים ביותר ,המהווים  75%מהזכאים למס הכנסה שלילי) עומד על  .30%שיעור
הזכאות ה"מהותית" של הערבים במס ההכנסה השלילי אמור לעמוד ,אפוא ,על לפחות .23%
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מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; נתוני בנק ישראל

( )3תקציב הכשרה מקצועית
תקציב ההכשרה המקצועית במשרד הכלכלה (כ 170-מיליון ש"ח) כולל שימוש בשוברי הכשרה מקצועית וכן
במימון בקורסי הכשרה עבור הפונים למרכזי ההכוון התעסוקתי או שירות התעסוקה .בנוסף ,מסבסד משרד
הכלכלה את פעילותם השוטפת של מרכזי ההכוון התעסוקתי המציעים שירותי הכשרות והכוונה מקצועית,
ואת בתי הספר לנוער והמכללות הטכנולוגיות.
בתחום ההכשרה המקצועית קיימת מדיניות של "שריון" הקצאה לטובת המגזר הערבי – לכל גוף המפנה
מובטלים לקורס הכשרה מקצועית (שירות התעסוקה או מרכז הכוון תעסוקתי) מועבר סך שוברים "צבוע"
עבור אוכלוסיית יעד מסוימת ,וחלוקת השוברים לאותה קבוצה מתבצעת על בסיס כל הקודם זוכה.
מדיניות זו הובילה למגמה של עלייה בהיקף שוברי ההכשרה המקצועית המנוצלים על ידי המגזר הערבי.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני משרד הכלכלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2014

בהקשר זה ראוי לציין כי מדיניות הקצאת שוברי ההכשרה המקצועית על ידי משרד הכלכלה מסתמנת כיעילה,
ויש לחזק ולהרחיב השימוש בכלי מדיניות דומים ("צביעה תקציבית" ייעודית עבור המגזר הערבי ,ומעקב אחר
שיעורי המימוש באמצעות מערך הסברה לזכאים) גם בתחומים נוספים.

( )2תעשייה ומסחר
 3.5.4מבוא
גם בצדה השני של מפת התעסוקה – ניכרים פערים משמעותיים בהיצע וטיב הזדמנויות התעסוקה בין המגזר
הערבי והיהודי.
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היצע הזדמנויות העבודה המצומצם בישובים הערבים (ובסמוך להם) מקשה על השתלבותם של הערבים בשוק
התעסוקה ,ובכך משפיע לרעה על מצבם הכלכלי ומרחיב את פערי ההכנסה בינם לבין המגזר היהודי.
אינדיקטור מרכזי להיצע מצומצם זה הנו מחסור בשטחי תעשייה ומסחר במגזר הערבי או בסביבתו הקרובה
ומצוקת אשראי גבוהה יחסית בקרב העסקים הקיימים בבעלות ערבים.

 3.5.5פערים בתפוקות
( )1היקף שטחי תעשייה ומסחר
ראשית ,ניכר פער משמעותי בהיקף שטחי תעשיי ה ומסחר ביישובים ערבים לעומת ישובים יהודים ,אף
בחלוקה לאשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים ואף תוך השוואה לישובים בעלי מדד פריפריאלי גבוה.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013

יש להדגיש בהקשר זה ,כי לאור היקף שטחי התעשייה בישובים הערביים ,חשיבות הנגישות לתחבורה
ציבורית מקבל משנה תוקף .כן יש לציין ש אזורי תעשייה ,מלבד היותם מקור תעסוקה ,הינם גם מקור להכנסות
מארנונה עסקית עבור רשויות מקומיות .היעדר אזורי תעשייה בשטחי רשויות מיעוטים או לחלופין אזורי
תעשייה שיש בהם חלוקת הכנסות הכוללת רשויות מיעוטים ,מביאה לפערים גדולים בין רשויות יהודיות
ורשויות מיעוטים בהכנסות מארנונה העסקית שמהווה מקור הכנסות עיקרי.
( )2מיעוט עסקים במגזר הערבי
במקביל ,מיעוט עסקים בבעלות ערבית (כ 10%-בלבד מהעסקים בישראל) ,מוביל להיצע נמוך ולא אטרקטיבי
של הזדמנויות תעסוקה במגזר הערבי.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ()2013
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ניתן לראות כי מרבית העסקים בחברה הערבית בגודל קטן-בינוני ,לעומת עסקים גדולים יותר במגזר היהודי.
בנוסף ,מרבית העסקים בחברה הערבית מרוכזים בענפים שאינם דורשים עובדים מקצועיים או בעלי השכלה
גבוהה ומנגד מאופיינים ברווחיות וביטחון תעסוקתי נמוכים .כך ,גם היצע הזדמנויות התעסוקה המועט הקיים
מאופיין באטרקטיביות נמוכה.
( )3נגישות נמוכה לאשראי
נוסף על מיעוט העסקים בבעלות ערבית ,גם העסקים הקיימים מדווחים על חסמי פעולה גבוהים בדגש על
נגישות נמוכה לאשראי .אחוז העסקים המדווחים על אשראי כחסם פעילות מרכזי ,גבוה בכ 40%-בקרב בעלים
ערבים לעומת בעלים יהודים ,וזאת גם בהתחשב בגודל העסק.

מקור :סקרי עסקים קטנים במגזר היהודי והערבי עבור משרד הכלכלה ()2013

חסמים אלו פוגעים ביכולת העסקים בבעלות ערבים להתפתח ובפוטנציאל הצמיחה של עסקים חדשים.

 3.5.6פערים בתשומות
תקציב כלי הסיוע לפיתוח סביבת התעשייה והמסחר עומד נכון לשנת  2014על כ 800-מיליון ש"ח ,ומורכב
מארבעה רכיבים עיקריים.

מקור :עיבוד  TASCלנתוני משרד הכלכלה
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( )1פיתוח אזורי תעשייה
מנהל אזורי תעשייה (אז"ת) הנו הגוף האחראי על סבסוד ההקמה והפיתוח של אזורי תעשייה בישראל .בשנים
האחרונות ניתן לראות כי יותר משאבים ותקציבים ממשלתיים הועברו לפיתוח אזורי תעשייה המשרתים את
האוכלוסייה הערבית (קרוב ל 30%-מסך משאבי הפיתוח) ,אך נתונים משנים קודמות ( )1995-2008מצביעים
על פער משמעותי .רק כ 11%-מסך ההשקעה בפיתוח אזורי תעשייה בעבר הועבר לאזורים במגזר הערבי.
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מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד הכלכלה ()2014

על אף השקעת המשאבים בשנים האחרונות ,ישנם מס פר חסמים לצמצום הפערים המצויים בהליך התכנון
והפיתוח:
ראשית ,הליכי התכנון מבוצעים כאקט יזום של הרשויות המקומיות ,ולא כיוזמה ארצית (כחלק מתכנית אב
כוללת) מצד המדינה .בהיעדר מיפוי כללי של הצרכים לאזורי תעשייה ברשויות המקומיות ,ובהינתן חולשה
מבנית של הרשויות הערביות (בכל הקשור לייזום הליכי תכנון ופיתוח) – עדיין ישנם פערים יסודיים בהיקף
אזורי התעשייה על אף מגמת צמצומם בשנים האחרונות.
שנית ,הליך התכנון (תב"ע) מבוצע על בסיס עתודות קרקע קיימות ויש צורך בהסכמת בעלי הקרקע לשם
השלמת הליך התכנון .כאן מתגלה חסם נוסף עבור הרשויות הערביות :מרחב התמרון התכנוני שלהן נמוך
מאוד ביחס לרשויות יהודיות בשל היעדר עתודות קרקע זמינות לפיתוח ,ובשל היותן של מרבית הקרקעות
בישובים הערבים בבעלות פרטית (ועל כן נדרש מו"מ עם בעלי הקרקע ,בניגוד לקרקעות המדינה לגביהן נדרש
אישור על ידי רשות מקרקעי ישראל).
לסיכום ,ניכר שחסמים מרכזיים בהקמת אזורי תעשייה ביישובים ערבים נובעים מהיעדר משאבי תכנון
ברשויות המקומיות והיעדר ייזום של הליכים ברמה הארצית ולא כמענה לדרישת הרשויות בלבד.
( )2מרכז השקעות הון
יש לציין כבר בפתח הדברים ,כי מטרת החוק לעידוד השקעות הון (מכוחו פועל מרכז ההשקעות) אינה להביא
לצמצום הפער הבין -מגזרי בישראל אלא לעודד פעילות תעשייתית ותעסוקה באזורי עדיפות לאומית ,ואולם
מאחר ומדובר בכלי מדיניות משמעותי (בהיקף תקציב ניכר) ,יש לבחון גם את השפעתו בהיבט זה.

 20נתוני משרד הכלכלה
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במסגרת פעילות מרכז ההשקעות ניתנים מענקים (בגובה של עד כ 20%-מההשקעה) בגין השקעה ברכוש
קבוע .ואולם תנאי הסף הדורש ייצוא לאזורים בעלי אוכלוסייה הגבוהה מ 14-מיליון נפש ,פוסל הלכה למעשה
חלק בלתי מבוטל מן המפעלים הערבים המייצאים לירדן לדוגמא .נוסף על כך ,מפעיל מרכז ההשקעות מסלולי
תמיכה מנהליים אשר במסגרתם ניתנים מענקים למפעלים/עסקים בגין קליטה והעסקה של עובדים באזורי
עדיפות לאומית או לחלופין אוכלוסיות המאופיינות בשיעורי תעסוקה נמוכים בכלל הארץ – ובהם ,בין היתר,
עובדים ערבים.
גם במקרה זה ,מוביל חוסר מודעות לאפשרויות ניצול המענקים לשיעורי מימוש נמוכים יחסית של התקציב
הקיים על ידי עסקים מהחברה הערבית ,מלבד העסקת עובדים ערבים על ידי עסקים מהמגזר הכללי .כן יש
לציין שלא כמו יישובים מהמגזר היהודי במרכז הארץ ,כלל יישובי המיעוטים מוגדרים כאזור עדיפות לאומית
ללא תלות במיקומם הגיאוגרפי ,דבר אשר מקנה להם יתרון מובנה שיש לנצלו בצורה מיטבית יותר ,כאמור בין
היתר בעזרת הסברה.
( )3הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
בנוסף ,מפעילה המדינה קרן למתן הלוואות בערבות מדינה (הלוואות בנקאיות בתנאים מסחריים רגילים)
לעסקים קטנים .קרן זו נועדה ,בין היתר ,להקל על מצוקת האשראי ממנה סובלים עסקים קטנים (בפרט ,עסקים
ערבים כמתואר לעיל בפרק זה).

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני משרד הכלכלה ,דו"ח הגוף המתאם (תבור כלכלה ופיננסים) לרבעון השני של 2011

כ 15%-מהבקשות המאושרות בשנתיים האחרונות הן מהחברה הערבית (אם כי רק כ 13%-מהסכום הכולל
מאושר לעסקים אלה ,וסכום נמוך עוד יותר מועמד לרשותם בפועל) ,שיעור גבוה ביחס לממוצע השנים 2003-
.)11%( 2011
ככלל ,זוכים עסקים מהחברה הערבית להלוואות בשיעור הגבוה מחלקם הכולל במגזר העסקי (כ – )10%-אך
לאור מצוקת האשראי הגבוהה עליה מדווחים עסקים אלה ,ייתכן ויש לבחון הגדלה של שיעור זה.
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 4סקירה השוואתית בינלאומית
קיומם של פערים בתשומות ו תפוקות בין אוכלוסיות ומגזרים שונים אינו דבר חריג .בכל העולם ,מבוצעים
צעדים לצמום פערים בתחומים השונים .על מנת להבין לעומק את נושא המיעוטים והמנגנונים השונים
הקיימים לפיתוחם הכלכלי והחברתי ,יש תועלת בבחינה של כיצד מדינות העולם פועלות אל מול אוכלוסיות
המיעוט שבתוכן .בחינת מנגנוני התקצוב בתחומים השונים שנסקרו ,מאפשרת למידה מהניסיון הרב שנצבר
בעולם.
מהמחקר שבוצע עולה כי כיום ,מדינות העולם מתייחסות למיעוטים בשלושה אופנים:
קבוצת המיעוט הראשונה נובעת מחלוקה גיאוגרפית  -ומתייחסת לתושבי אזורים גיאוגרפיים שונים
המאופיינים ברמת פיתוח כלכלי שונה .דוגמאות לכך ניתן למצוא בתושבי גרמניה המזרחית לאחר נפילת
החומה ( 20%בעת האיחוד) ,סקוטים ,וולשים וצפון אירים בבריטניה (כ 16%-יחדיו) ,תושבי דרום איטליה
( 40.5%מאוכלוסיית המדינה) ,וולונים בבלגיה ( 40%מהאוכלוסייה) ועוד .במקרים רבים ,פעילות הממשלות
בנושא הביאה לצמצום פערים כלכליים וחברתיים ובסופו של דבר לצמצום הגירה פנימית.
בקבוצה השניה ניתן למצוא מדינות המתמודדות עם נושאי הגירה משמעותיים .האתגרים בשילוב נכון ואיכותי
של מהגרים הינם רבים ומורכבים ,ויש לגבש דרכים אופטימליות לשילובם בכלכלה ובחברה .בתוך כך ,ניתן
למנות את המיעוט הטורקי ( ,)2.4%אינדונזי ( )2.3%ומרוקאי ( )2.2%בהולנד ,המיעוט הצפון אפריקאי בצרפת
( ,)9%המיעוט הטורקי באוסטריה ( ,)2%היספאנים בארה"ב ( )18%ואיראנים בשוודיה (.)1%
קבוצת המיעוט השלישית הינה תושבים ילידים ( .)Indigenous Peopleבתוך קבוצה זו ניתן למנות ,למשל,
את האינדיאנים שבארצות הברית (המרכיבים כ 1%-מהאוכלוסייה) ,האבוריג'ינים באוסטרליה (כ3%-
מהאוכלוסייה) ,אוכלוסיית ה First Peoples-בקנדה (מרכיבים כ 4.3% -מהאוכלוסייה) ואוכלוסיית
השחורים בדרום אפריקה ( 88%מהאוכלוסייה) .מטרות הממשלות במדינות הללו מתמקדות בצמצום פערים
נוכחיים בין אוכלוסיות אלה לבין היתר ,או בפרט בתיקון פערים היסטוריים שנגרמו למגזר או לאוכלוסייה
מסוימת.
לאחר ניתוח פנימי מעמיק ,נסקרו ונחקרו מספר תחומים מרכזיים ,הנוגעים לעבודת דו"ח זה ,ובתוכם ניתן
למנות את תחום הפנים והרשויות המקומיות ,מערכות החינוך ,התעשייה והמסחר והתשתיות הלאומיות
והתחבורה.
כמו כן ,את כלל הפתרונות שנסקרו במגוון התחומים ,ניתן למפות על גבי מסגרת מתודולוגית בת שני צירים
מאפיינים .ציר  :Xהכנסות מול הוצאות  -פתרון המתמקד בהשלמת ההכנסות של הרשות המקומית או הפרט,
ללא "צביעת" התקציבים לצרכים/פרויקטים מסוימים ,מול אספקת מימון ייעודי לשירותים מוניציפאליים או
פרויקטים מסוימים ,הנוגעים לתחום ספציפי ומובחן.
ציר  :Yאופקי (הוריזונטלי) מול אנכי (ורטיקלאלי) – פתרון לפיו הסיוע התקציבי עובר באופן אופקי בין גופים
דומים או רשויות מקומיות ,מול סיוע המגיע ישירות מתקציב המדינה אל הרשות/פרט.
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בהמשך פרק זה ,יסקרו בהרחבה כלל הפתרונות המוצגים בתרשים לעיל  -המאפשרים התמודדות עם העיוותים
שאותרו ונסקרו בפרקים הקודמים ,בכלל התחומים הנ"ל.

 4.1חינוך
בסקירת תחום החינוך ,נחשפו מספר עיוותים מרכזיים המשפיעים על חלוקת התקציב בישראל .בתוך כך ,ניתן
למנות ריבוי של סלי-תוספת ,לצד היעדר ביסוס עקרונות הקצאתם על-סמך מדד-טיפוח (סוציו-אקונומי),
היעדר תקצוב מפצה למוסדות בהם עברית הנה שפה שנייה ואי-שקיפות כללית של התקציב עצמו (בדגש על
עקרונות הקצאתו).
סקירת מגוון מדינות ותקציבי החינוך שלהן מעלה כי בבריטניה ,ארה"ב והולנד ,למשל ,תקציב החינוך מחולק
לרכיב בסיס המחולק באופן אחיד ,לצד רכיב תקציב תוספות פשוט ושקוף ,בעל עקרונות הקצאה מוגדרים,
המחולק באופן דיפרנציאלי לפי מדד סוציו-אקונומי .בנוסף ,קיימים במדינות אלו סלים ייעודיים לחיזוק
תלמידים ששפת הלימודים המקומית אינה שפת האם שלהם.
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( )1תקצוב החינוך בבריטניה

21

מרבית תקציב החינוך בבריטניה מגיע ממשרד החינוך ,כאשר ניהול התקציב בפועל מנוהל ע"י רשויות חינוך
מקומיות .בדומה למצב בישראל ,התקציב המגיע מהממשלה מורכב מתקציב ליבה ומתקציב לתכניות
"מיוחדות" (תקציב "צבוע").
בשנת  2003נערכה רפורמה משמעותית במבנה סלי התוספות במדינה ,כך שאלו מכילים כיום משקל רב יותר
של משתנים סוציו-אקונומיים .כיום ,תקציב החינוך לכל תלמיד מורכב מרכיב בסיס וחמישה סלי תוספות,
בתוכן "אנגלית כשפה שנייה" ,תמיכה לימודית ,אוכלוסיית רווחה ,מגורים באיזור עוני וזכאות לארוחת
צהריים .כל סלי התוספות הינם בעלי קריטריונים ברורים ושקופים ,כאשר ברוב המקרים הקריטריונים לחלוקת
הסלים הם סוציו-אקונומיים:

( )2תקצוב החינוך בארה"ב
תקציב החינוך האמריקאי מגיע מ 3-מקורות עיקריים – הממשל הפדרלי ,המדינה והרשות המקומית .במספר
ערים בארה"ב קיימת שיטה להקצאת תקציבי חינוך המאופיינים בתקצוב ישיר של התלמיד בהתאם למגוון
סלים מצומצם ומוגדר.
שיטת " "Weighted Student Fundingהינה אחת מ 2-שיטות עיקריות להקצאת תקציבי חינוך לתלמידי
החינוך הציבורי .השיטה פותחה בשנת  1976באלברטה ,קנדה ,ואומצה בשנים האחרונות ע"י מספר ערים
בארה"ב – בוסטון ,ניו יורק ,סן-פרנסיסקו ויוסטון.
תקציב החינוך בשיטה זו מותאם לתלמיד ו"הולך" עמו לכל מוסד בו יבחר ללמוד ( Money Follows
 .) Studentבדומה לישראל ,קיים רכיב בסיס לתקציב וסלי תוספות משמעותיים .בשונה מישראל ,קיימים 4-5
21

Indicative minimum funding levels for 2015-16
https://www.education.gov.uk/consultations/downloadableDocs/Annex%20A%20%20Indicative%20minimum%20funding%20levels%20for%202015-16.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/297531/Schools_block_funding
;_formulae_2014-15.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205195/school_funding_reform
_2014-15.pdf
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סלים תוספתיים בלבד אשר מרביתם סובבים את המרכיב הסוציו אקונומי .ניתן להביא כדוגמא את שיטת
התקצוב בעיר ניו-יורק:22
בניו יורק נכנסה שיטה זו לתוקף בשנת  2007ברשת בתי הספר הציבוריים של העיר .התקציב לתלמיד הורכב
מיחידת בסיס וחמישה סלי תוספת עיקריים – סל צרכים מיוחדים ,סל תמיכה לימודית ,סל סוג בי"ס ,סל
אנגלית כשפה שנייה ,סל עוני וסיכון גבוה וסל המתייחס להישגי התלמידים ("תמיכה לימודית"):

בחינת השפעת הטמעת השיטה על תוצאות התלמידים ,מעלה כי בעקבות התכנית ,השתפר מצבם של
התלמידים בעלי הכנסה נמוכה ,כאשר שיעורם בקרב הסטודנטים המוגדרים כ"-מוכשרים" (רמה בינונית
וגבוהה) עלה ושיעורם בקרב הקבוצה הנמוכה ירד .כמו כן ,בעקבות שינוי התקציב ב ,2007-ירד הפער
בביצועים בין קבוצת התלמידים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה לבין תלמידים רגילים:

( )3תקצוב החינוך בהולנד:

23

החל משנות ה 50-וה , 60-החלו להגיע למדינה מהגרים רבים מקולוניות הולנדיות לשעבר שהיו בעלי השכלה,
יכולות ורמת שפה נמוכה .מהגרים אלו יצרו עומס בבתי הספר בעיקר בארבעת הערים הגדולות במדינה .מצב
)Weighted Student Formula Yearbook (Kate Furtick & Lisa Snell, December 2013

22

23

)Self-Governing Schools, Parental Choice and the Public Interest (Helen F. Ladd, August 2014
http://www.publicschoolsfirstnc.org/wp-content/uploads/2014/09/Notre-Dame-keynote-address-August2014_Ladd.pdf
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זה יצר פער בין בתי ספר בהם אוכלוסיית מהגרים גדולה לבין בתי ספר אחרים .על מנת לצמצם את הפערים
בתחום החינוך ,קובעי המדיניות החליטו על הענקת תקצוב יתר לחינוך עבור האוכלוסייה המוגדרת כ"חלשה"
(בעיקר אוכלוסיית המהגרים) ,בהתבסס על מספרם בכל בית ספר.
לפי מנגנו ן התקצוב ,הוענק תקציב גבוה יותר לבתי ספר בהם מספר רב של "תלמידים חלשים" .כאמור ,תלמיד
הוגדר ככזה ) 1( :באם הוא היגר ממדינה לא מערבית או באם הוא בן להורים מהגרים ממדינה לא מערבית או
( )2ילד שהוריו בעלי השכלה נמוכה .בשנת  2006לדוגמא ,תקציב התלמידים שהוריהם אינם בעלי השכלה
גבוהה היה גבוה בכ 25%-מילדים מקבילים שהוריהם משכילים ,כאשר ילדים מהגרים קיבלו תוספת תקציב
של עד  ,90%לעומת מקביליהם ילידי המקום .בשנת  2009שונתה נוסחת התקצוב ואוחדו שתי האוכלוסיות
הנ"ל ,כאשר בשנת  2014תקציב היתר של תלמידים אלו עמד על כ 130% -תוספת ,לעומת תלמידים רגילים
(כלומר ,כ 230%-בהשוואה לתלמידים רגילים).
ממחקר שנערך בשנת  2006עולה כי מערכת החינוך ההולנדית מצטיינת בצמצום פערים – מנגנון ההקצאה
המתואר הביא לשיפור משמעותי בתוצאותיהם של תלמידי מיעוטים חלשים ביחס לתלמידים הולנדים חזקים.

לסיכום ,הניסיון ההולנדי מלמד על הצורך בפיתוח מנגנון תקציבי מפצה לטובת מגזרי אוכלוסייה המציגים
הישגים נמוכים.

 4.2תשתיות תחבורתיות
סקירה השוואתית בינלאומית של מנגנוני התקצוב בתחום התשתיות מעלה כי קיימות מדינות בהן מצויות
תכניות רב שנתיות לסגירת פערי תשתית ותחב ורה ציבורית .כך למשל ,גרמניה אשר קיימה תכנית מקיפה
לצמצום פערי התשתית בין מזרח למערב המדינה ,לאחר נפילת החומה .בנוסף ,נמצא כי לאיחוד האירופי
תקציב ייעודי ושיטה מוגדרת לסגירת פערים ברמת התשתיות והתחבורה הציבורית בין מדינות חדשות באיחוד
האירופי לשאר מדינות האיחוד ,המבוסס על תכנית מקיפה לזיהוי צרכים ופערים מרכזיים.

 4.2.1גרמניה – מדיניות צמצום הפערים לאחר האיחוד בין המזרח למערב

24

בגרמניה שלאחר האיחוד נבנו מספר מנגנוני הקצאת תקציבים בתחום התשתיות ,שנועדו לסגירת הפערים
ההיסטוריים שנוצרו .מנגנון ראשון הינו מנגנון העדפה מבוסס מדד פיתוח (מדד לתיעדוף הצורך בהקמת
פרוייקטי תשתית ושירות ,המבוסס על מדדים מקצועיים ,חברתיים וכלכליים) לאיזורים במזרח גרמניה -
 24מקור :דו"חות משרד הפנים ,גרמניה (Current Practice in funding of urban transport: the case of Germany, ;)2012 ,2011
; Univ. of Leeds (2009); European Economic and Social Committeeדו"ח משרד התעסוקה והכלכלה ,גרמניה ()2005
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במסגרת הקצאת תקציבי תשתיות  .Community Transport Financing Actכך ,סומנה מזרח גרמניה
כאזור פיתוח ובין השנים  1991-2012תורגמה העדפה זו להשקעת  36%מתקציב הפיתוח הכולל (כ80-
מיליארד יורו) לפיתוח תשתיות תחבורה באזור (ללא קשר לגודל האוכלוסייה ,אשר עמד על  .)20%נדבך נוסף
במנגנון היה פרוייקטי תשתית ייעודיים לחיבור מזרח ומערב גרמניה – German Unity Transport
 .Projectsכאמור ,נוסף על ההעדפה הכללית לאזור  -לאחר ביצוע מיפוי צרכים מקיף ,הכולל בניית תחזיות
ביקושים ,יצאו לדרך  17פרויקטים ייעודיים בתחומי תשתיות רכבת ,כבישים ותעבורה ימית ,שתורגמו
להשקעה של כ 40-מיליארד יורו ,בין השנים  ,1991-2015בהגברת נגישות מגוון אזורים במזרח המדינה.
המרכיב האחרון כלל מימון ממשלתי נוסף לאזורים במזרח גרמניה ,בסך של כ 100-מיליארד יורו על פני
השנים  ,2005-2019הכלל בחלקו גם מימון פרויקטים בתחום התשתיות .Solidarity Pact Fund -
בחינת השפעת הפרויקטים הנ"ל מעלה כי אלו השפיעו על מצבה הכלכלי של אוכלוסיית מזרח גרמניה ,ב3-
פרמטרים מרכזיים.

כפי שניתן לראות ,הפרויקטים השונים צמצמו משמעותית פערים במגוון תחומים .בפרט ,הפערים בתחום
השכר ,אבטלה ופריון עבודה צנחו באחוזים רבים.
בחינת מדיניות הממשל הפדראלי הגרמני בתקופת איחוד מזרח ומערב גרמניה ,שופכת אור על מספר דרכים
אפקטיביות לצמצ ום פערים בתחום תשתיות התחבורה בישראל .שיטות אלו ניתנות ליישום רק לאחר ביצוע
מיפוי יסודי של כלל הפערים הקיימים (באמצעות שימוש במדדים אפקטיביים ובמטרה להגדיר ולקבע את יעדי
התקצוב והעלות הכוללת הנדרשת) .בנוסף ,כפי שיפורט בהרחבה בפרק ההמלצות לדו"ח ,מן ההכרח לקבוע
מנגנוני הקצאת תקציב "מפצים" במסגרתם "נצבעים" תקציבים ייעודים עבור צמצום הפערים.

 4.2.2האיחוד האירופי  -מדיניות לצמצום פערים

25

מטרת מדיניות ה EU Regional Policy -הנה צמצום פערים חברתיים-כלכליים בין המדינות החברות
באיחוד ובין איזורים שונים בתוך כל מדינה .התקציב המוקדש להגשמת מדיניות זו עמד על  283מיליארד יורו
בין השנים  ,2007-2013כ 35%-מסך תקציב האיחוד .כמו כן ,התקציב מחולק ל 3-קרנות השקעה ,בתוכן נמנית
ה - Cohesion Fund-העוסקת בין היתר בתחומי תשתיות התחבורה.
25

European Union, Cohesion Policy (2014); EC Press Release, Bulgaria – Operational Programme 2007-2013:
)Transport (Brussels, 27 November 2013); EC Regional Policy (2014
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סימון יעדי התקצוב מתבצע על פני שלושה רבדים – מדינה ,אזור ופרוייקט .ברמת האיחוד ,מסומנות מדינות
במסגרת  ,Convergence Objectiveלצרכי השקעות פיתוח על בסיס מדד כלכלי-חברתי של תל"ג לנפש
נמוך (כלל המצטרפות החדשות לאיחוד עומדות בקריטריון זה) .ברמת המדינה ,מסומנים אזורים לצרכי
השקעות פיתוח על בסיס אותו מדד כלכלי-חברתי (מרבית אזורי מזרח-גרמניה נכללו במסגרת זו בעבר).
לבסוף ,נבחרים פרויקטים ספציפיים להשקעה על פי מדדי אפקטיביות כלכלית ומיפוי צרכים ,המאושררים
לאחר מכן ברמת האיחוד.
כך למשל בבולגריה ,בה נעשה שימוש במדד נגישות תחבורתית המתייחס לרמת פריסה ושירות נוכחית,
שיעור י צפיפות האוכלוסין ודגש על שיפור נגישות למוקדי תעסוקה והשכלה גבוהה .המהלך הוביל ליצירת כ-
 4,500משרות ,נכון לשנת ( 2014זאת בניכוי המשרות שנוצרו מבניית הפרויקטים כשלעצמם) ,שסייעו בצמצום
הפערים בינה לשאר מדינות האיחוד.
משיטה זו ניתן ללמוד ,כי ניתן לגבש מנגנונים לצמצום פערים בתחום התשתית ,אך לפני שעושים כן יש לגבש
עקרונות כלליים ורוחביים להשקעה באזורי עדיפות ,תוך התייחסות לפרמטרים כלכליים-חברתיים (תל"ג
לנפש) והגדרת מדדים לאומדן הפערים המדוברים.

 4.3רשויות מקומיות
בפרק הניתוח הפנימי זוהו מספר פערים ועיוותים במנגנוני התקצוב של רשויות המקומיות הערביות בישראל.
במסגרת עיוותים אלה ניתן למנות את תהליכי התקצוב התואם  "Matching" -שמבוצעים באופן אחיד וללא
הקלה לרשויות חלשות; בנוסף ,מחסור בנכסים מניבי ארנונה ביישובים ערביים מביאים להכנסה עירונית דלה
ביישובים אלה ,כאשר מענקי האיזון הניתנים לרשויות ,אינם מצמצמים את הפערים באופן מלא.
הסקירה ההשוואתית ה בינלאומית הצביעה על מספר דרכים אפשריות להתמודדות עם סוגיות אלה .בפרט,
נסקרו שני פתרונות תקצוב עיקריים )1 :פתרונות סיוע הוריזונטליים;  Matching )2דיפרנציאלי ,בהתאם
לחוזק הכלכלי-חברתי של הרשות.

 4.3.1פתרונות הוריזונטליים (אופקיים – העברות בין הרשויות המקומיות)
בחינת מנגנוני הסיוע והאיזון השונים ,במגוון מדינות המקיימות מנגנוני סיוע ,מצביע על "סיוע הוריזונטלי"
(אופקי) כאפשרות מיטבית לפעולה ( .)Best Practiceכאמור ,סיוע זה הינו סיוע תקציבי העובר ישירות בין
רשויות חזקות לחלשות ולא דרך מנגנון ממשלתי .כך ,מנגנון זה מקיים איזון עמוק יותר בין רשויות עשירות
לעניות ,מוטה פחות למניפולציות תקציביות הנובעות מלחצים פוליטיים ,אינו "מתחרה" עם תקציבים אחרים
על משאבים ובנוי להתמודד עם זעזועים משקיים באופן טוב 26.בנוסף ליתרונות אלו ,מענקי איזון אופקיים
מובילים לצמצום גדול יותר של אי השוויון בין הרשויות השונות במדינה .תמיכה לכך ניתן למצוא בבחינת
מדד ג'יני עבור רשויות מקומיות ,והשוואה בין מדינות הנוקטות בשיטות איזון אופקי ובין מדינות בהן מנגנון
האיזון הינו אנכי לגמרי .כפי שעולה מניתוח הנתונים ,מדינות בעלות מרכיבי איזון אופקיים משמעותיים

)Fiscal Equalisation – A Cross-Country Perspective (Hansjorg Blochliger, June 2014
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מציגים צמצום פערים של עד כ 70%-בין הרשות העניה ביותר לעשירה ביותר ,אל מול כ 50%-במדינות בהן
מיושמים מנגנונים אנכיים .ככלל ,החלת מנגנון איזון הוריזונטלי מונע באופן כמעט מוחלט מצב שבו רשויות
עשירות אינן "תורמות את חלקן" ומביא לצמצום פערים אפקטיבי ביותר בינן לבין רשויות עניות.
כמו כן ,צורה נוספת של מנגנוני התקצוב ההוריזונטליים (מלבד מענקי איזון) הינה חלוקת הכנסות משטחי
תעשייה ,מסחר ומשאבי טבע.
( )1נורבגיה – מנגנון איזון הוריזונטלי

27

בדומה למדינות סקנדינביות רבות ,בנורבגיה קיים סטנדרט גבוה של אספקת שירותים ציבוריים .במדינה זו,
מרבית תקציבי האיזון מועברים באופן הוריזונטלי כך שרשויות עשירות מסבסדות רשויות חלשות .המערכת
כמעט ואינה נסמכת על כספי ממשלה ומורכבת משני תתי מנגנונים :החלק הראשון הינו השוואת הוצאות
הרשויות ,לפיו מנגנון האיזון נועד לפצות על הבדלים מבניים בהוצאות לתושב ,כאשר גובה המענק מחושב על
בסיס אומדן ממוצע ההוצאה לתושב במספר תחומים (טופוגרפיים/גאוגרפיים וסוציו אקונומים) .המרכיב
השני הינו השוואת הכנסות הרשויות (מיסים) ,כאשר רשויות המכניסות סכומים הנמוכים מהממוצע זוכות
למענק איזון המפצה על הפער .כך 60% ,מהפער ממומן באופן אופקי (בין רשויות) ,והיתר ממומן ע"י המדינה.
( )2שווייץ  -מנגנון איזון וורטיקלי עם מרכיב הוריזונטלי משמעותי

28

שוויץ מהווה דוגמא טובה למדינה בה קיים פתרון משולב – איזון ורטיקלי והוריזונטלי יחדיו .כך ,מנגנון
האיזון במדינה מורכב ברובו מרכיבים וורטיקלים ,לצד מרכיבים הוריזונטלים משמעותיים .כמו כן ,המטרה של
מנגנון הסיוע במדינה למעשה היא הרמת כל קנטון ( ,Cantonמדינה-מחוז) לרמת הכנסה לתושב שאינה
נופלת מ 85%-ממוצע ההכנסות לתושב.
כל רשות מקומית מקבלת ציון "פוטנציאל הכנסות" ,כאשר רשויות המקבלות ציון גבוה מ 100-משלמות "מס
איזון" בשיעור מסוים ,העובר לרשויות עניות .בסופו של התהליך ,כאמור ,כל הרשויות העניות עולות לרמת
הכנסה לתושב של  85%מהממוצע ,כפי שהיה לפני הפעלת המנגנון .בחינת השפעות המנגנון בשוויץ (כפי
שעולה מהשוואת מדדי הג'יני בין מדינות ה )OECD-מעלה ,כי ניתן לקיים פתרון "הדרגתי" ,בדמות מנגנון
סיוע המשלב פתרונות אופקיים ואנכיים כאחד.
( )3ניו ג'רזי ,ארה"ב  -איזון הוריזונטלי של הכנסות ממיסוי איזורי תעשייה

29

במסגרת תוכנית לפיתוח אזורי בניו ג'רזי ,הוקמו מספר אזורי תעשייה ,פארקים ושטחי בילוי שונים .ההחלטה
על מיקום המיזמים בוצעה על בסיס רציונל כלכלי ומקסום תועלת לתושבים .במטרה לאזן את הכנסות כל
הרשויות המקומיות שבשטחן מבני התעשייה והמסחר ,הוחלט להחיל מנגנון הוריזונטלי לחלוקת הכנסות
מארנונה .כך ,הרשות המקומית גובה את הארנונה ומעבירה אותה לקרן אשר מחלקת את ההכנסות על בסיס
החלק היחסי של כל רשות.
27

Local public sector in transition: A Nordic perspective, Chapter 3 (Jens Blom Hansen, Lars-Erik Borge,
Matz Dahlberg October 2010), https://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/j56.pdf
28
Fact sheet "National fiscal equalization", (June 2015),
http://www.efd.admin.ch/themen/finanzpolitik/02310/?lang=en
29
Tax sharing in NJM (New Jersey Meadowlands Commission),
http://www.njmeadowlands.gov/njmc/about/tax-sharing.html
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בהתחשב בכך ,ניתן ליישם מנגנונים שכאלה על אזורי המסחר והתעשייה העתידים להיבנות בישראל ,תוך
תכנון מנגנון חלוקת הכנסות מראש והתייחסות להשקעה הנדרשת ע"י הרשויות המעורבות.
( )4קנדה  -חלוקת מסים ממשאבי טבע לרשויות חסרות משאבים טבעיים

30

כבר בשנת  1968חוקק במדינה חוק ,המחלק את ההכנסות ממיסי משאבי הטבע באופן שוויוני ,בין רשויות
מקומיות השוכנות בסביבת משאב הטבע ולא רק לרשות המקומית הספציפית בחלקה נופל המשאב .במסגרת
החוק ,מיסים הנגבים ממכרות הפוטסיום באיזור ססקצ'ואן מחולקים לכלל הרשויות ברדיוס של  20מייל
מהמכרות.

 MATCHING 4.3.2דיפרנציאלי  -מנגנון סיוע לרשויות חלשות בארה "ב

31

חלק ניכר מהתקציבים המוענקים לרשויות ומדינות ( )Statesבארה"ב מכיל מרכיב של תקצוב תואם –
 . Matchingכך למשל ,בתחומי הבריאות והחינוך קיימות תוכניות המסייעות לאוכלוסיות ממעמד סוציו-
אקונומי נמוך ,כאשר על מנת לזכות בתקצוב תוכניות אלה ,על המדינות לספק חלק מהמימון בעצמן (התאמת
תקציב) .בפרט ,העמדת התקציב ע"י המדינות מתואמת עם מדדים סוציו-אקונומיים של המדינה ,כך
שמתקיימת דיפרנציאציה במשקל ההשתתפות העצמית ,בין מדינה למדינה .בתכנית ( Medicaidתחום
הבריאות) ,למשל ,שיעור ההשתתפות המדינות נע בין  ,18%במדינות בעלות רמות הכנסה נמוכות ,ל50%-
במדינות שתושביהן אמידים .כך גם בתוכנית  Headstartהמעניקה מגוון שירותים לגיל הרך ,לילדים
ולהורים .בתכנית זו ,שיעור השתתפות המדינות נע סביב  20האחוזים הנדרשים ,עם הקלות למחוזות ומדינות
חלשות.

 4.4השכלה גבוהה
בישראל ,מצבם הסוציו -אקונומי הנמוך של אוכלוסיית הסטודנטים הערבים הוא אחד מהגורמים לשיעורי
השתתפות נמוכים של האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה ולשיעורי נשירה גבוהים עבור אלו
שכן פונים ללימודים.
הניסיון הבינלאומי מצביע ,לצד מערכי המלגות הקיימים במדינות שונות ,על מערכת הלוואות ממשלתיות,
הניתנות לסטודנטים בעיקר על-סמך קריטריונים סוציו-אקונומיים .מטרת מערך ההלוואות במדינות השונות
הינה לתמוך בסטודנטים במהלך תקופת לימודיהם ,מתוך ראייה כי מדובר בהשקעה בטוחה יחסית ,הצפויה

30

Municipal Potash Tax Sharing (Government of Saskatchewan - Policy and Program Services),
https://www.saskatchewan.ca/government/municipal-administration/taxation-and-servicefees/municipal-potash-sharing
31
Medicaid - Financing & Reimbursement, http://www.medicaid.gov/medicaid-chip-program-information/by;topics/financing-and-reimbursement/financing-and-reimbursement.html
http://aspe.hhs.gov/health/fmap.cfm; http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ttasystem/operations/learning/docs/Nonfederal%20share%20At%20a%20glance.pdf
Head Start Non-Federal Share Match At-A-Glance (Office of Head Start, April 2014),
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/ttasystem/operations/learning/docs/Nonfederal%20share%20At%20a%20glance.pdf
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להחזיר את עצמה תוך זמן קצר יחסית  .כמו כן ,במספר מדינות בעולם התמודדות עם אתגר שילוב מיעוטים
במערכת ההשכלה הגבוהה שלהן ,באמצעות הקמת מוסדות לימוד ייעודיים עבורם.

 4.4.1גרמניה – הלוואות מחייה לסטודנטים

32

בגרמניה ,הלימודים האקדמאיים הם בחינם .למרות זאת ,קיים מערך הלוואות מסחריות לסטודנטים בערבות
מדינה ,כאשר זו מסייעת כלכלית לתלמידים מתוך הבנה כי סיוע למחיה ישפר את תוצאותיהם באקדמיה (כרבע
מהתלמידים מקבלים סיוע ומימון כלשהו בזמן לימודיהם).
מנגנון הסיוע העיקרי מורכב מיחס מימון של  50/50בין המדינה ובין הבנקים ,ונושא ריבית אפסית .כמו כן ,על
התלמידים לה חזיר מחצית מסכום ההלוואה כאשר הם עוברים רף שכר מסוים ,ולאחר מכן נדרשים להחזר
חודשי מוגדר.

 4.4.2אוסטרליה ובריטניה – הלוואות עם החזר דרך מס הכנסה

33

באוסטרליה קיים מערך להלוואת סטודנטים ממשלתית ,כאשר ההחזר מבוצע דרך מנגנון מס ההכנסה במדינה.
גובה ההלוואה תלוי ברמתו הסוציו -אקונומית של התלמיד (יחס הפוך) ,כאשר זה מתחיל להחזיר את ההלוואה
כאשר הוא מגיע לרמת שכר מסוימת (ישנם בונוסים למחזירים סכומים גבוהים בטרם-עת).
גם בבריטניה קיים מערך דומה לזה של אוסטרליה ,כאשר ההחזרים מתחילים כאשר הסטודנט מגיע לרף שכר
מסוים ,אשר נקבע בי חס לשכר הממוצע במשק .כמו כן ,במרבית ההלוואות הריבית עומדת על ( 1.5%לעיתים
גבוהה יותר ומגיעה עד ל.)5%-
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The German Federal Training Assistance Act (BAFOG) (Federal Ministry of Education & Research),
;http://www.european-funding-guide.eu/articles/grants-and-loans/grants-and-loans-germany
http://www.bmbf.de/en/892.php
33
Higher Education Loan Program (HELP): A Quick Guide (Parliament of Australia),
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1415/
Quick_Guides/HELP#_Budget_treatment_of; http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/feehelp/pages/fee-help-#AmIEligible; http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/hecshelp/pages/hecs-help-welcome#WhatIsHECS-HELP
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 5המלצות
 5.1מבוא
הפרקים הקודמים בדו"ח זה הציגו את התשתית העובדתית לניתוח הפערים הקיימים בין המגזר הערבי למגזר
הכללי בישראל ,והצביעו על העיוותים המרכזיים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים .מטרת פרק זה היא להציג
את היעדים וההמלצות לצמצום הפערים הקיימים – תוך התבססות על הניסיון הבינלאומי בתחום.
פרק זה בנוי מהצבת יעדים כלליים בתחום התפוקות לצמצום הפערים המרכזיים בין האוכלוסייה הערבית
והיהודית בישראל .לאחר מכן יוצגו יעדים קונקרטיים והמלצות לשינוי ,עדכון ותגבור מנגנוני ההקצאה
הקיימים – על מנת להוביל ,בסופו של דבר ,להשגת יעדי התפוקה .בנוסף ,יוצגו פערים ,יעדים והמלצות
בתחומים נוספים .הניתוחים והיעדים בפרק זה הנם פרי מיפוי הפערים הקיימים והניסיון הבינלאומי הרלוונטי
(בחלק מהתחומים) ,בכל אחד מהתחומים שנסקרו בפרקים הקודמים.

 5.2חינוך
מיפוי הפערי ם בתחום התפוקות הצביע על שיעורי השתתפות נמוכים של האוכלוסייה הערבית במערכת
החינוך ,לצד ביצועים נמוכים בהשוואה למגזר היהודי .הפער המרכזי מתייחס לשיעור התלמידים המשיגים
בגרות איכותית – כאשר במגזר הערבי הנתון עומד על  ,23%לעומת  47%במגזר היהודי (.)2013
בהתחשב בזאת ,גובשו מספר המלצות בתחום – המבוססות על קביעת יעד תפוקה ברור ,לצד יעד תשומה
ועקרונות לשינוי מנגנון תקצוב החינוך הנוכחי.
הערה מקדימה :יובהר כי היעדים וההמלצות עתידים לסייע לכלל קבוצות האוכלוסייה אשר קיימים פערי
תקצוב או תפוקה לגביהן במערכת החינוך .לכן ,הצעדים האמורים עוסקים במתן תעדוף תקציבי לתלמידים
המגיעים מרקע כלכלי -חברתי חלש יותר ,ולכן יטיבו את מצבם של תלמידים מרקע חלש ללא תלות בדתם או
מוצאם.

( )1

יעדים לשיפור ביצועי התלמידים הערבים בתחום החינוך ( יעדי תפוקות )

היעד הכמותי המייצג באופן המדויק ביותר את "התוצר הסופי הרצוי" של מערכת החינוך ,הינו שיעור
התלמידים בעלי בגרות איכותית .יעד זה הינו תוצאה של שיפור שיעורי ההשתתפות במערכת החינוך העל
יסודית והישגי התלמידים ברמות השונות .כמו כן ,לנתון זה יש חשיבות עליונה בסיכויי השילוב של תלמידי
המגזר הערבי בהשכלה הגבוהה ובשיפור כושר ההשתכרות שלהם.
 יעד שיעור התלמידים בעלי תעודת בגרות איכותית יעמוד על  41%בשנת ( 2025לעומת  23%כיום) .יעד
זה מבוסס על העלאת קצב הגידול הקיים ב.50%-
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יעד השיפור ההדרגתי ,כפי שהוגדר ,צפוי להוביל לצמצום הפער ,תחת ההנחה כי שיעור הזכאים המקביל
בקרב המגזר היהודי אינו צפוי להשתנות משמעותית בשנים הקרובות .במידה ושיעור הזכאים במגזר
היהודי יעלה אף הוא ,הרי שיש לעדכן את היעד בהתאם.


כמו כן ,יש לתת את הדעת על כך שתהליכי חינוך הינם תהליכים ארוכי-טווח ,אשר קשה מאוד לאמוד על
השפעתם בפרק זמן הנמוך מעשור .כלומר ,בכדי לייצר מנגנון פיקוח קצר-טווח אחר קצב צמצום הפערים,
נכון לקבוע יעד משנה נוסף שיכול להימדד בפרקי זמנים קצרים יותר .בהתחשב בכך ,יש לקבוע את ציוני
מבחן  PISAכאבן הדרך עבור היעד המרכזי (שיפור שיעורי הבגרות האיכותית) .בפרט ,יש לקבוע כי פער
הציונים בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים יצטמצם בחצי ,עבור המבחן הצפוי להיערך בשנת .2020
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כאמור ,קביעת יעד משנה זה תאפשר מעקב אחרי אפקטיביות המהלכים וההמלצות המובאים בדו"ח זה.
 בנוסף ,לאור שיעור הנשירה הגבוה בחברה הערבית – יש לקבוע יעד לשיפור הדרגתי בשיעור הנשירה כך
שעד שנת  2020לא יעלה שיעור הנשירה על ( 8%בהשוואה ל 14%-כיום).

( )2

המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה ( יעדי תשומות )

בהתחשב בפערי התקצוב הגבוהים ובמנגנון הקצאת התקציב – נכון לקבוע גם יעד תשומות בתחום .על כן ,יש
לקבוע כי תקצוב השעות לתל מידים מהמגזר הערבי יושווה לתקצוב השעות לתלמידים מהמגזר היהודי ,בכל
שלבי ביה"ס ובכל מדדי הטיפוח:

על מנת לעמוד ביעד זה ,יש להשלים מספר מהלכים מרכזיים:

 34השיפור בציונים במגזר הערבי הנחוץ הוא  50נקודות במדעים 55 ,בקריאה ו 50-במתמטיקה ,זאת בהתבסס על פער הציונים היום
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לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
( )1השלמת המתווה לצמצום פערים בתקציב שעות הלימוד ביסודי וחטיבות הביניים ,כך שתלמיד מבית ספר
חלש יקבל  60%יותר בהשוואה לתלמיד מבית ספר חזק .לשם כך יש לפעול ל:
 יישום המתווה לצמצום פערים בתקציב שעות הלימוד ביסודי עד להשוואת תקצוב שעת הלימוד בין
המגזר היהודי למגזר הערבי בכל מדדי הטיפוח ,בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.
 יישום המתווה לצמצום פערים בתקציב שעות הלימוד בחטיבות הביניים עד להשוואת תקצוב שעת
הלימוד בין המגזר היהודי למגזר הערבי בכל מדדי הטיפוח ,בלימודים בחטיבות הביניים.
( )2יצירת שקיפות בתקציב משרד החינוך – יש להביא לשקיפות מלאה של תקציב המשרד ,בדומה למרבית
מדינות ה . OECD-בפרט ,יש לשים דגש על פירוט מלא של מבנה תקציב הליבה (פירוט סלים ,קריטריוני
חלוקה ,מנגנוני הקצאה וכו') .כמו כן ,יש להביא לשקיפות מלאה של פירוט תקציב היחידות השונות.
( )3חינוך בלתי פורמלי – יש לפעול ליצירת מנגנון שוויוני ואף מפצה לחלוקת תקציב החינוך הבלתי-
פורמלי ,כך שתלמידים מרשויות חלשות יתוקצבו ביתר ,בהשוואה לתלמידים מרשויות עשירות .כמו כן,
תקציב החינוך הבלתי פורמאלי (העומד כיון על כחצי מיליארד ש"ח) יוקצה כך שחלקם של התלמידים
הערבים לא יפחת משיעורם מסך התלמידים.
( )4יישום התכנית להוספת סייעת שנייה בגני הילדים אשר מתעדפת רשויות חלשות.
( )5להמליץ למשרד החינוך לקדם הרשאות שהוקצו לבינוי כיתות לימוד תוך זמן סביר ובנוסף הקמת צוות
בשיתוף משרד החינוך ומנהל התכנון להסרת חסמים לבניית כיתות לימוד בחברה הערבית.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
( )1השוואת תקצוב שעת הלימוד  -השוואת תקצוב שעת הלימוד בין המגזר היהודי למגזר הערבי ביתר שלבי
הלימודים (חטיבה עליונה) ,בכל מדדי הטיפוח.
( )2טיוב מבנה סלי התוספת בתקציב – יש לפעול לצמצום כמות סלי התוספת (על ידי "איגום" הסלים) ,לצד
הגדרת עקרונות חלוקה ברורים לכולם המבוססים על מדד-הטיפוח כנהוג בבריטניה ובארה"ב .זאת ,בכדי
לפקח באופן מיטבי על אופן הקצאת הסלים ,ובמטרה לוודא כי לא תתקיים הטיה בחלוקת התקציב
שתביא להקצאת חסר למגזר זה או אחר.
( )3לגבי תקצוב שירותי עזר והסעות – לקדם מנגנון מצ'ינג דיפרנציאלי בהתאם לאמור בפרק הרשויות
המקומיות.
המלצות לבחינת יישום עתידי:
( )4העמקת מידת הדיפרנציאציה בתקציב שעות הלימוד – יש להגדיל את משקל סל הטיפוח בתקציב שעות
הלימוד ,כך שיגדל היחס בין התקציב שמקבלים תלמידים חלשים לעומת תלמידים חזקים.
( )5לשקול תקצוב מובחן ללימוד שפה שניה נוספת (עברית לצד אנגלית) לתלמידי המגזר הערבי ,אשר עברית
אינה שפת האם שלהם .זאת גם אם כתוצאה מכך תלמיד ערבי יתוקצב יותר מתלמיד יהודי.
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 5.3תשתיות ונגישות לתחבורה
 5.3.1תחבורה ציבורית
בתחום זה ,כפי שפורט בהרחבה בפרקים הקודמים ,זוהו פערים ברמת שירותי התחבורה הציבורית בין יישובים
ערבים ויהודים (אף בנטרול השפעת גודל היישוב) במספר נסיעות האוטובוס לתושב ,מספר היעדים הממוצע
אליהם ניתן להגיע בקו אוטובוס כלשהו מהישוב ,רמת הכיסוי ביישובים הערביים ובחיבור הכולל לשירות .על
פי נתוני משרד התחבורה ,תושב ביישוב ערבי זוכה לכ 40%-מהיקף שירותי התחבורה הציבורית להם זוכה
תושב ביישוב יהודי בגודל דומה.

( )1יעדים לשיפור נגישות לתחבורה ציבורית (פערי תפוקות)
 אנו רואים לנכון להציב כיעד מרכזי את השוואת מדדי התחבורה המרכזיים בין יישובים ערבים ויהודים
באותו הגודל ,עד לשנת  .2022להלן המדדים הרלבנטיים :מספר נסיעות אוטובוס ממוצע לתושב ,נסועה
ממוצעת לתושב (במונחי ק"מ-אוטובוס) ,מספר תחנות אוטובוס בישוב לתושב ,מספר יעדים ממוצע
שאליהם ניתן להגיע בתחבורה ציבורית.
 בנוסף ,אנו רואים לנכון להציב כיעד את הפחתת מספר היישובים הערבים הגדולים (מעל  1,000נפש)
שאינם זוכים לשירות תחבורה ציבורית ,כך שיעמוד על  0עד שנת .2020
 הגדרת מדדים המבוססים על רמת השירות חיונית לצורך הקצאת משאבים הולמת ,כעולה מהניסיון
הבינלאומי בתחום התחבורה (כך ,למשל במסגרת תקצוב האיחוד האירופי עבור המצטרפות החדשות
לאיחוד).
( )2המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה (פערי תשומות)
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
על מנת להשיג יעדים אלה ,יש לעדכן את מנגנוני ההקצאה הממשלתיים בהתאם .בפרט ,על מנגנונים אלה
להתבסס על היקף הפערים בין המגזרים השונים בתחום התחבורה הציבורית ,בדומה לניסיון הבינלאומי כפי
שנסקר בדו"ח זה.
 ראשית ,ליישם את החלטת ממשלה מס'  ,2365כך שמשנת  2015ואילך יתוקצבו תוספות שירות בשיעור
של  40%מסך היקף תוספות השירות בתחבורה הציבורית ,עד להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי בין
יישובים ערבים ליישובים יהודים דומים.


שנית ,אנו ממליצים לגבש תכנית אב לשיפור מצב שירות התחבורה במגזר הערבי ,על פי היעדים
המפורטים מעלה ,על ידי הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה – כולל לוחות זמנים ובחינת יעילות
כלכלית.
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 5.3.2תשתיות תחבורה (עירוני ות ובי נעירוני ות )
כמפורט בפרקים הקודמים ,תשתיות התחבורה (עירוניות ובינעירוניות) מהוות בפני עצמן חסם בפני שיפור
רמת ונגישות התחבורה הציבורית בישובים ערבים .בהקשר זה נבחנו ,בין היתר ,פרויקטים של שדרוג תשתיות
תחבורה עירוניות ומתן מענה לסוגיית הכבישים חוצי-הישובים הערבים ברמה הבינעירונית.
( )1יעדים לשיפור תשתיות תחבורה (פערי תפוקות)
תשתיות עירוניות
 בהיעדר מדדים ברורים לרמת פיתוח התשתיות העירוניות בישובים ,אנו ממליצים ראשית על הגדרת
מדדים בתחום זה – איכות התשתיות ,רמת גודש ,ציון בטיחותי וכיו"ב .בהקשר זה אנו ממליצים על מתן
דגש לדיווחים עיתיים של נתוני בטיחות (תאונות דרכים) ,שאינם קיימים באופן שוטף במגזר הערבי כיום.
 לבסוף ,אנו ממליצים על הצבת יעדים קונקרטיים על ידי הגורמים המקצועיים ,בתחום פיתוח התשתיות
העירוניות – וזאת בהתאם לממוצע הארצי (דהיינו ,שיפור תשתיות עירוניות ברשויות ערביות בהתאם
לממוצע).
תשתיות בינעירוניות
 אנו רואים לנכון להציב כיעד את מתן המענה ההולם לסוגיית הכבישים הבינעירוניים חוצי היישובים
הערבים (כיום תוכננו  60פרויקטים ,מתוכם  15קיבלו אישור תקציבי) – בין אם בפתרון מחלפי ובין אם
באמצעות שדרוג והרחבת תשתיות קיימות ,וזאת בתוך חמש שנים (עד שנת .)2020
( )2המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה (פערי תשומות)
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
תשתיות עירוניות
 לצורך צמצום הפערים שנוצרו לאורך השנים בתחום זה ,מוצע לקבוע כי החל בשנת  ,2016יוקצו לפחות
 40%מסך ההשקעה בתשתיות ברשויות מקומיות (שאינן מטרופולינים) ,לטובת פיתוח תשתיות כבישים
ביישובים ערבים (סך ההשקעה כאמור עמד בשנת  2014על כ 450-מלש"ח בהרשאה להתחייב).
 לצורך השגת היעדים שתוארו (שיפור מצב התשתיות העירוניות בהתאם לממוצע הארצי) ,אנו ממליצים
ראשית לגבש מיפוי מלא לפערים הקיימים ברמת התשתיות בין היישובים הערבים לממוצע הארצי –
בהתאם לניסיון הבינלאומי בתחום (בגרמניה ,כמפורט בפרק הסקירה הבינלאומי ,נערך מיפוי מלא של
הפערים הקיימים בין מזרח המדינה למערבה ,ותקצוב הפרויקטים בוצע בהתאם על מנת לצמצם את
הפער).
 בנוסף ,אנו ממליצים כי הקצאת התקציבים בתחום התשתיות העירוניות תבוצע בהתאם לפערי התשתית
הקיימים (אשר יש למפותם ,כאמור) – דהיינו ,העברת תקציבים לפיתוח תשתיות ביישובים ערבים בכדי
לצמצם את פערי התשתיות הקיימים בכל יישוב.
 לבסוף ,אנו ממליצים על מיסוד מנגנון דיווח וניטור תאונות דרכים ,בדגש על המגזר הערבי ,והגדלה של
תקציב ההסברה בהתאם לכל הפחות לחלקם היחסי של אוכלוסיית המיעוטים מכלל האוכלוסייה .הקצאת
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תקציב זה תבוצע תוך שיתו ף גורמים שונים בחברה הערבית וזאת לצורך התאמת ההסברה לצרכיה
הייחודיים של החברה הערבית.
תשתיות בינעירוניות
 אנו ממליצים לקבוע מדיניות סדורה לבחינת סוגיית הכבישים הבין-עירוניים חוצי הישובים במגזר הערבי,
ובהתאם התנעת פרויקטי תכנון לכבישים עוקפי יישובים בעדיפות גבוהה.
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 5.4רשויות מקומיות
כפי שפורט בהרחבה בפרק הרשויות המקומיות ,הפער העיקרי שזוהה בתחום התפוקות הוא היקף ההוצאה
לתושב הנמוך בקרב הרשויות החלשות בישראל ,ובפרט בקרב הרשויות הערביות – העומדים על 70%
מהממוצע הארצי בלבד.

 5.4.1יעדים לצמצום הפער בהוצאה לתושב בין רשויות חלשו ת ל חזקות ( יעדי תפוק ות )
לאור הניסיון הבינלאומי הנפוץ בתחום ,הכולל הצבת יעד כלל-ארצי של היקף שירותים מינימלי (הוצאה)
לתושב ,והבאת הרשויות המקומיות החלשות ביותר לכדי הגעה ליעד זה ,אנו ממליצים לנקוט במדיניות דומה
– הגדלת הכנסות הרשויות החלשות במטרה להוביל לגידול בהיקף ההוצאה שלהן לתושב.
לפיכך ,היעד המרכזי בתחום הרשויות המקומיות הנו העלאת היקף סך ההוצאה הממוצעת לתושב של כלל
הרשויות החלשות בישראל ,לרמה שלא תפחת מ 85%-מהממוצע הארצי בתוך  5שנים (עד לשנת  .)2020זאת
באמצעות יישום הצעדים המפורטים בתכנית מערכתית זו.

גודל נדרש
בהכנסות ()₪
מקור :עיבוד TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני רשויות מקומיות

ניתן לממש יעד זה באמצעות יישום הצעדים אשר יפורטו להלן – והצפויים להוביל ,בהתאם לעדכון הנדרש
במנגנוני ההקצאה הממשלתיים ,להגדלה משמעותית של הכנסות הרשויות המקומיות וכפועל יוצא מכך (ותוך
שימת לב לאמות מידה של ניהול תקין והקצאת משאבים יעילה ברשויות עצמן) ,להגדלת היקף ההוצאה
לתושב בכל רשות.

 5.4.2המלצות לתיקון עיוותים בר מת מנגנוני ההקצאה ( יעדי תשומות )
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
( )1שיפור רמת ההון האנושי ויכולת הביצוע של הרשויות הערביות
ההון האנושי מהווה חלק מהותי מאופן התנהלות הרשות ובא לידי ביטוי בתחומים רבים ,בהם יכולת מיצוי
תקציבי ממשלה (קולות קוראים של משרדי ממשלה) ,ניצול מיטבי של תקציבים קיימים ,הכנת נהלים ויכולות
קידום תכניות לפיתוח הרשות בטווח הארוך.
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נראה כי קיים פער באופן ההתנהל ות וברמת ההון האנושי הקיים ברשויות מהמגזר הערבי לעומת רשויות
מהמגזר היהודי .מדוחות ביקורת של רואי חשבון ברשויות המקומיות המפורסמים על ידי משרד הפנים עולה
כי קיימים ליקויים חוזרים בהתנהלות חלק מהרשויות מהמגזר הערבי ובהם :אי מינוי ועדות חובה או כינוס
ועדות ,אי נקיטת אמצעי אכיפה לגביית חובות ,ביצוע מכרזים באופן לא תקין (כגון בהיקף גבוה מהתקציב
המאושר ,ללא אישור יועמ"ש וללא ערבויות מתאימות) ,מתן תמיכות שלא בהתאם לנוהל ועוד.
לכן ,קיימת חשיבות בקידום צעדים לשיפור רמת ההון האנושי ויכולת הביצוע של הרשויות הערביות ,לרבות
תכניות לקליטת צוערים לרשויות ורענון כוח אדם ,וכן קידום צעדים לחיזוק השדרה הניהולית ויכולת הביצוע
של הרשויות ,תוך התמקדות ברשויות בעלות פוטנציאל גבוה לשיפור משמעותי בטווח זמן קצר .לשם כך
יקודמו הצעדים הבאים:
 oתכנית צוערים לשלטון המקומי – לצורך שיפור איכות הניהול וטיוב כוח האדם ברשויות מקומיות
ערביות ,וכן לחיזוק השדרה הניהולית ברשויות אלו ,יפעל המשרד כי במסגרת התכנית צוערים
לשלטון המקומי לפחות  25%מהמשתתפים בתכנית יה יו מהמגזר הערבי ,וכן ייעשה מאמץ כך
שחלקן של הרשויות הערביות בשלב השמת הצוערים ברשויות המקומיות לא יפחת מחלקן היחסי
של כלל הרשויות המשתתפות בשלב ההשמה.
 oתכנית לתמרוץ ופיתוח כלכלי לרשויות מצטיינות בחברה הערבית לשנים  - 2016-2020התכנית
תיועד לרשויות אשר עומדות בקריטריונים שיוגדרו בכל הנוגע להתנהלות הרשויות .במסגרת התכנית
יקבעו אבני דרך לפיתוח תכנית אסטרטגית בתחומי הפיתוח הכלכלי והארגוני:


ההיבט הארגוני  -אופן התנהלות הרשות ובהם נהלי עבודה ,תכניות עבודה ,רה-ארגון תוך
שימת דגש על היחידות ובעלי התפקידים התומכים בפיתוח כלכלי-אסטרטגי ברשות
המקומית.

 ההיבט הכלכלי  -מתן תמריצים לפיתוח מקורות הכנסה ומנועי צמיחה.
( )2סבסוד פיתוח:
הקצאת לפחות  42.5%מכלל תקציב סבסוד הפיתוח במנהל אזורי תעשייה לטובת סבסוד פיתוח באזורי
תעשייה שמניבים הכנסות לרשויות מיעוטים ,בדגש על אזורי תעשייה גדולים ,למשך עשר שנים .לאחר
מכן תעמוד הקצאת התקציב על שיעור המיעוטים באוכלוסייה.
( )3עדכון המענק הוורטיקלי (מענקי האיזון הממשלתיים)
במטרה לשפר את גבית הארנונה ביישובים ערביים ,התקבלה בשנת  2008החלטת ממשלה הקובעת כי 15%
ממענק האיזון יותנה בעמידה בשיעור גביה של  80%מהשוטף (כאשר בסך הגביה ניתן לכלול  40%מגביית
פיגורים) .מוצע לפעול לשיפור מנגנון מענק המותנה בשני היבטים:
א.

העלאת יעד הגביה מ 80%-ל 83% -עד לשנת ( 2018תוספת של נקודת אחוז בשנה בשלוש שנים).

ב.

קביעת העמדת מענק מותנה באופן דיפרנציאלי לעמידת הרשות ביעד הגביה ,בהתאם לפירוט הבא:

שיעור עמידה ביעד
הגביה
עד 75%

שיעור המענק
המותנה
15%
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מעל  75%ועד 87%
מעל  87%ועד 99.9%
מעל 99.9%

10%
5%
0%

במידה והרשויות הערביות יעמדו בשיעור הגביה הנדרש למענק המותנה המוצע ,הדבר יביא לגידול
בהכנסות הרשויות בהיקף של כ 130-מלש"ח בשנה (גידול זה כלול בגידול הכנסות הרשויות
מהעלאת שיעורי הגביה).
( )4צוות  120הימים (יורחב בפרק דיור):
קידום המלצות צוות  120לעניין דיור ,אשר עתידות להוביל לקידום חתימה על הסכמי פיתוח עם רשויות
ערביות ועל פיתוח שכונות מגורים חדשות בבנייה רווייה וברמת פיתוח גבוהה.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
( )5קרן ארנונה ממשלתית
לאור העובדה כי עד שנת ( 1992יישום בפועל החל משנת  )1995לא חויבה המדינה בתשלום ארנונה על נכסיה,
השיקולים למיקום הנכסים הממשלתיים לא לקחו בחשבון שיקולים פרוגרסיביים בין רשויות .היות ומרבית
הנכסים הממשלתיים נמצאים ברשויות חזקות אשר כיום נהנות מהכנסות הארנונה הממשלתית ,יש לקדם את
העברת תשלומי הארנונה הממשלתית באופן פרוגרסיבי על בסיס מדד משולב (מדד משוקלל של מדד חברתי
כלכלי ,פריפריה ושטחי ארנונה עסקית לנפש) תוך התחשבות במיקום הנכס ובמספר התושבים .כיום ,סך
תשלומי הארנונה של משרדי הממשלה השונים עומד על כ 800-מלש"ח בשנה אשר רק כ 5-מלש"ח מהם
משולמים לרשויות חלשות ורק  2מלש"ח מהם משולמים לרשויות ערביות.
זאת ,באמצעות ביטול קריטריון "עיר עולים" או תוך החלת מודל רחב יותר המחלק את כלל הארנונה
הממשלתית בצורה מושכלת .במהלך זה ניתן להסיט סך של עד כ 200-מלש"ח לרשויות החלשות ,מתוכו ,עד
כ 60-מלש"ח לרשויות ערביות.
( Matching )6דיפרנציאלי
בהתאם לניסיון הבינלאומי בתחום ,אנו ממליצים לשלב מודל מימון ממשלתי (בעיקר בתחומי רווחה וחינוך)
המבוסס על  Matchingדיפרנציאלי .כיום ,כאמור ,שיעור ה Matching-אחיד ואינו מתחשב בפערים
ביכולות המימון בין הרשויות השונות – כל אחת מהרשויות נדרשת להשלים את התקציב הממשלתי בשיעור
זהה.
אנו ממליצים על מעבר למודל  Matchingדיפרנציאלי ,במסגרתו תדרשנה רשויות מקומיות חלשות לשיעור
השלמה נמוך יותר (אך באופן שישמר את תמריץ ההשתתפות המינימלי) ,ורשויות חזקות תדרשנה לשיעור
השלמה גבוה יותר ,בהתאם ליכולת המימון הנגזרת מחוסנה הכלכלית של כל רשות.
לעניין קביעת שיעור ה Matching-הפרטני של כל רשות ,אנו ממליצים לאמץ את "המדד המשולב" ,35הקובע
את דירוגן של הרשויות על בסיס אשכול כלכלי-חברתי ,מדד פריפריאליות (כאשר  1הנו הדירוג הנמוך ביותר)
 35מדד שפותח על ידי צוות פנים באגף התקציבים במשרד האוצר ,שנועד לשקף גם את רמת מקורות ההכנסה של הרשות המקומית.
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והיקף שטחי האר נונה שלא למגורים (מעסקים) .יש לציין ,בהקשר זה כי כלל הרשויות המקומיות הערביות
משתייכות למדד משולב .1-5
אנו ממליצים על מעבר לשיטת מימון הכוללת  Matchingדיפרנציאלי בכלל התחומים המתוקצבים על ידי
המדינה ,ובראשם תחומי החינוך והרווחה .להלן דוגמא למודל מוצע לשיעורי השלמה דיפרנציאליים:
שיעורי  Matchingדיפרנציאליים מוצעים (בתחום הרווחה)
שיעור

שיעור

מדד
משולב Matching Matching
קיים

דיפרנציאלי מוצע

1

25%

10%

2

25%

10%

3

25%

10%

4

25%

15%

5

25%

20%

6

25%

25%

7

25%

25%

8

25%

40%

9

25%

45%

10

25%

50%

המעבר לשיטת  Matchingדיפרנציאלי בתחום הרווחה צפוי להביא להגדלה בהיקף של עד  150מיליון ש"ח
בתקציב המועבר לרשויות חלשות ,ומתוך כך להגדלה בהיקף של עד  60מיליון ש"ח בתקציב המועבר לרשויות
ערביות.
שיעורי  Matchingדיפרנציאליים מוצעים (בתחום החינוך)
מדד
משולב

שיעור

שיעור

Matching Matching
קיים36

דיפרנציאלי מוצע

1

14%

5%

2

15%

5%

3

15%

7%

4

17%

10%

5

17%

10%

6

18%

18%

 36הפער בשיעור ה Matching-הקיים בין הרשויות השונות אינו נובע מדיפרנציאליות בדרישת ההשלמה אלא משוני בתמהיל התקציבים
המועברים לכל רשות (תקציבי המעטפת בתחום החינוך מורכבים מתקציבי סגל מנהלי ,הסעות ,ציוד וכו' הנבדלים זה מזה בהיקפם).
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7

16%

18%

8

16%

40%

9

17%

45%

10

18%

50%

המעבר לשיטת  Matchingדיפרנציאלי בתחום החינוך צפוי להביא להגדלה בהיקף של עד  300מיליון ש"ח
בתקציב המועבר לרשויות חלשות ,ומתוך כך להגדלה בהיקף של עד  90מיליון ש"ח בתקציב המועבר לרשויות
ערביות.
יש לציין כי מנגנון זה אף הוא מהווה סוג של "סבסוד צולב" בין רשויות חזקות וחלשות ,נוסף על מענקי
האיזון האופקיים.
( )7העלאת יעד הגבייה
על הרשויות המקומיות הערביות לפעול להעלאת שיעור הגביה נטו משיעור של  68%כיום לשיעור של 86%
(בדומה לרשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  .) 1-3במידה והרשויות הערביות יגיעו לשיעור גבייה ממוצע
של  ,86%הכנסות הרשויות הערביות צפויות לגדול בכ 190-מלש"ח בשנה.

37

( )8שטחי ארנונה עסקית:
קידום צעדים להגדלת שטחי הארנונה העסקית המניבים הכנסה לרשויות ערביות ,לרבות תוך בחינת ביצוע
צעדים לחלוקת הכנסות ושינוי גבולות בין רשויות שכנות (לרבות מועצות איזוריות).
( )9רזרבת שר ורזרבת מנכ"ל
מדי שנה מקצה שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים כ 120-מלש"ח מתקנות המכונות רזרבות השר והמנכ"ל .מוצע
להנחות את שר הפנים לקבוע קריטריונים מקצועיים ושוויוניים לחלוקת רזרבות אלו ,תוך מתן דגש למצבן
הסוציו-אקונומי של הרשויות.
המלצות לבחינת יישום עתידי:
()10

מענקים הוריזונטליים (אופקיים –העברות בין רשויות מקומיות חזקות לחלשות)

נוסף על מענקי האיזון הוורטיקליים הקיימים (המבוססים על תקציב משרד הפנים ,כ 3-מיליארד ש"ח בשנה),
אנו ממליצים ,בטווח הארוך ,לבחון את האפשרות להחיל מנגנון איזון הוריזונטלי בין הרשויות המקומיות,
בהת אם לניסיון הבינלאומי בתחום .מנגנון איזון הוריזונטלי צפוי לאפשר תוספת הכנסות חוץ-תקציבית
לרשויות המקומיות ,ועל כן הוא נחשב יציב וודאי יותר ,שכן אינו מושפע ממגמות קיטון בתקציב המדינה,
אינו "מתחרה" מול צרכים תקציביים אחרים ורגיש פחות לזעזועים ברמה המשקית.
הזכ אות למענק איזון הוריזונטלי (קרן ארנונה עסקית) תתבסס על היקף חיובי הרשות מארנונה שלא-למגורים.
הבחירה במדד זה כבסיס האיזון מונעת ממספר שיקולים מרכזיים :ראשית ,מדד זה משקלל את היעדר נכסים
מניבי ארנונה ברשויות החלשות .שנית ,שימוש בחיוב הארנונה ולא בסך ההכנסות מארנונה משמר את תמריץ
הגבייה הנוכחי ברשויות .ושלישית ,כיוון שהרשויות "התורמות" (הרשויות החזקות הנמצאות מעל הממוצע
וצפויות לתרום חלק מהכנסותיהן לצרכי האיזון) צפויות לחוות פגיעה בהכנסה משטחי ארנונה מסחרית ,יש
 37על פי נתוני  2013ללא התחשבות בגידול בחיוב הארנונה ועדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה
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בכך משום הקטנת התמריץ הקיים לפיתוח שטחי מסחר על חשבון שטחי מגורים – ובכך אולי אף לסייע
בהתמודדות עם סוגיית מחירי הדיור בישראל.
לפיכך ,אנו ממליצים על בחינת ,גיבוש ויישום מנגנון איזון אופקי (קרן ארנונה עסקית) .להלן דוגמא למנגנון
איזון אופקי שניתן לבחון וליישם:
כל רשות מקומית חזקה (המצויה מעל הממוצע הארצי בסך חיוב ארנונה שלא למגורים (ארנונה עסקית)
לתושב) תיחשב כרשות "תורמת" ,המעבירה חלק מהכנסותיה לטובת האיזון ,וכל רשות מקומית חלשה
(המצויה מתחת לרף מסוים שיפורט להלן ,בסך חיובי ארנונה לא למגורים לתושב) תיחשב כרשות "מקבלת",
הזכאית לחלק ממענק האיזון בהתאם לפער הקיים בינה לבין הרף שנקבע.
לאחר בחינת סך חיובי הארנונה לא למגורים (לתושב) ברשויות השונות ,ושיעורן מהממוצע הארצי (כזכור,
כיום עומדות הרשויות הערביות על  15%בלבד מהממוצע) – אנו ממליצים על הצבת הרף הבא כיעד רב-שנתי
למענק האיזון:

מקור :ניתוח TASC

בחירת יעד זה מבוססת על בחינת ישימות מנגנון האיזון ומידת הפגיעה ברשויות "התורמות" .לצורך כך ,בוצע
ניתוח רגישות לאומדן היעד (:)30-50%

מקור :עיבוד  TASCלנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( ;)2013נתוני רשויות מקומיות

העודף הכולל ברשויות ה"תורמות" ( 77מתוך  203רשויות) עומד על כ 3-מיליארד ש"ח בשנה ,ומוצע שיסיטו
כ 400-900-מיליון ש"ח בשנה (מתוכם  250-600מיליון ש"ח לרשויות ערביות) ,על מנת להביא את הרשויות
החלשות לטווח של  30-50%מהממוצע הארצי.
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בפרט ,נבחנה תרומתה של הרשות החזקה ביותר ,תל אביב-יפו ( 51%מסך המענק) – המודל המוצע גורס כ
תתבצע הסטה בסך כ 200-500-מיליון ש"ח בשנה ,המהווים  4-9אחוזים מהכנסותיה של תל אביב .שאר
הרשויות החזקות ,מטבע הדברים ,צפויות לתרום סכומים נמוכים באופן משמעותי ,הן אבסולוטית והן כשיעור
מסך הכנסותיהן.
()11

נושאים נוספים שלא נידונו בדו"ח זה
 הגדלת הכנסותיהן העצמיות של הרשויות ופיתוח מקורות הכנסה נוספים  -הכנסות עצמיות של
הרשויות נובעות בין היתר מחוקי עזר בתחומים שונים כגון חניות ,שילוט ,פיתוח ועוד .תחום זה חורג
ממסגרת הדו"ח ולפיכך לא מוגשות המלצות פרטניות .עם זאת ,לאור הפערים הקיימים בתחום זה בין
הרשויות הערביות לעומת כלל הרשויות (היקף ההכנסות העצמיות שלא מארנונה עומד על  943ש"ח
לתושב לעומת  1,446ש"ח לתושב ברשויות יהודיות באשכול חברתי-כלכלי  )1-3יש מקום לבחון
תחום זה ולגבש המלצות אשר יסייעו לרשויות הערביות להגדיל את מקורות ההכנסות העצמיות.
 גודל הרשויות  -עקב אופיו של דו"ח זה ,לא בוצע ניתוח גודל הרשויות והפערים היכולים לנבוע מכך
שרשויות רבות במגזר הערבי הינן רשויות קטנות וסובלות בשל כך מחסרונות לקוטן הן ברמת
השירותים הקיימים והן בשירותים שאינם ניתנים כלל עקב מגבלת סף של גודל אוכלוסיה.

יובהר כי היעדים וההמלצות בפרק זה רלבנטיים במידה רבה לכלל הרשויות המקומיות החלשות ,לרבות
רשויות מקומיות חרדיות ורשויות מקומיות פריפריאליות .תיקון מנגנוני ההקצאה ,כך שמשאבי הממשלה
והכנסות הרשויות מארנונה עסקית יוקצו בהתאם לקריטריונים מובחנים ושוויוניים ,עתידים לסייע לכלל
הרשויות אשר קיימים פערי תקצוב או תפוקה לגביהן .בהתאם ,היעדים והצעדים המוצעים עוסקים בשיפור
מצבן של רשויות מקומיות חלשות ,ולכן ניתן להתייחס להמלצות אלה כמפת דרכים לחיזוק הרשויות
המקומיות החלשות.
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 5.5השכלה גבוהה
מיפוי פערי התפוקות בתחום הצביע על  3פערים מרכזיים :שיעור נמוך של סטודנטים ערבים המתחילים
לימודים ,שיעור נשירה גבוה ,והתמקדות בתחומי לימוד בעלי פוטנציאל השתכרות נמוך.
כמו כן ,על גיבוש ההמלצות בתחום להתייחס לתכנית מקיפה ,שנבנתה בשיתוף צוות השכלה גבוהה באגף
התקציבים והוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה – אשר מטרתה שילוב האוכלוסייה הערבית
במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל .התכנית (בסך של כ 300-מיליון ש"ח ,רב-שנתי) כוללת מערכי סיוע
ותמיכה בסטודנטים ערבים החל בשלב ההכנה הקדם-אקדמית ,עבור בשלבי הקליטה הראשונית לאקדמיה
וכלה בהכוון תעסוקתי בשנות הלימודים המתקדמות – כל אלה על בסיס סוציו-אקונומי ומתוך מטרה לעודד
פיזור בין תחומי הלימודים השונים.
אנו ממליצים על אימוץ עיקרי המדיניות המפורטים במסגרת זו ,תוך דגש על שדרוג מערכי סיוע כלכלי ואקדמי
לסטודנטים הערבים ,ובחינת מידת השפעתה על פערי התפוקות הקיימים מעת לעת.

(  ) 1יעדים לשיפור ביצועי התלמידים מהמגזר הערבי בתחום החינוך ( יעד תפוקות)
ככלי לצמצום הפערים בשילוב האוכלוסייה הערבית בהשכלה הגבוהה הישראלית ,נקבע יעד של שיעור בוגרי
התואר הראשון הערבים מסך הבוגרים .יעד זה בדומה ליעד שנקבע בתחום החינוך מהווה אינדיקטור ל"תוצר
הסופי" של מערכת ההשכלה הגבוהה.
היעד המוצע הוא הגדלת שיעור הסטודנטים הערבים כך ששיעור הסטודנטים הערבים ,כך שבשנת  2021יעלה
שיעור מקבלי התואר הראשון הערבים ל( 17%-לעומת  10%בשנת .)2014

כאמור ,יעדים אלו נגזרים מיעדי הזכאות לבגרות איכותית ,ובהנחת ירידה מדורגת (של כ )25%-במהלך עשר
השנים הקרובות בשיעורי הנשירה והדחייה הקיימים בקרב הסטודנטים הערבים.
כמו כן ,מוצע לאמץ יעד להגדלת שיעור הסטודנטים הערבים לתארים מתקדמים:
 oעד לשנת  ,2021שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שני יעמוד על  12%ביחס ל 10% -בתשע"ד.
 oעד לשנת  ,2021שיעור הסטודנטים הערבים לתואר שלישי יעמוד על  6%-7%ביחס ל 5% -בתשע"ד.
כן מוצע לקבוע כי בשנת הלימודים תשע"ו ,שיעור הסטודנטים הערבים במכינות הקדם אקדמיות יעמוד על
 ,16%לעומת  6%בתשע"א (בתשע"ד שיעור הסטודנטים הערבים עמד על .)14.6%
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(  ) 2המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה (יעדי תשומות)
בתחום ההשכלה הגבוהה ,ניתן למפות מגוון פתרונות לתמיכה בסטודנטים ערבים.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:


יש לוודא כי התכנית לשילוב האוכלוסייה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה תיושם במלואה – ולשם כך
יש לקבוע יעדי בחינה מוגדרים לתיקוף המלצותיה.



יש לוודא כי נושא זה ממשיך להיות נושא מפתח גם בתכנית החומש הבאה שתחל מיד עם סיום תכנית
החומש הנוכחית (תשע"ו).

 להלן התכניות המהותיות בהנגשת ההשכלה הגבוהה לתלמידים ערבים:
 oהגדלת מלגות הקיום הממומנות ע"י המדינה  -מתן מלגות קיום במהלך התואר הראשון לסטודנטים
ממעמד סוציו-אקונומי נמוך .חשוב לציין בהקשר זה את הניסיון הבינלאומי המלמד על התרומה
שבמתן מלגות ו/או הלוואות והשפעתו על יכולת הסטודנטים לשקוד על לימודיהם.
 oהרחבת החשיפה של המועמדים להשכלה גבוהה  -הרחבת התכנית להכוון אקדמי לתלמידי תיכון
בחברה הערבית.
 oחיזוק מעטפת התמיכה לסטודנטים משלב המכינה ועד לשלב סיום התואר.
 oהגברת הסיוע ללומדים במכינות קדם אקדמיות :סיוע במימון מעונות ו/או הסעות ,מימון קורס הכנה
לפסיכומטרי ,מתן מלגות הצטיינות ועוד.
 oהרחבת התכנית "צעד לפ ני כולם" המסייעת לסטודנטים להתמודד טוב יותר עם תחילת שנת
הלימודים.
 oהרחבת סל התמיכה לסטודנטים ערבים בדגש את תמיכה במהלך השנה הראשונה ללימודים .סל
תמיכה זה כולל תמיכה חברתית ואקדמית ,ייעוץ אישי ,מיומנויות למידה ועוד.
 oהרחבת הכנת הסטודנטים לשוק העבודה  -הרחבת מרכזי הקריירה במוסדות אקדמיים נוספים במטרה
להכין את הסטודנטים לשוק העבודה .הרחבת הנגישות של הסטודנטים הערבים לקורס שעיקרו הכוון
תעסוקתי במטרה לסייע לסטודנטים למצוא עבודה הולמת מייד עם סיום התואר.
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 5.6תעסוקה  ,מסחר ותעשייה
 5.6.1תעסוקה
בתחום התעסוקה נצפה ,כמפורט בפרקים הקודמים ,פער משמעותי בשיעורי ההשתתפות והתעסוקה של המגזר
הערבי בשוק העבודה ,בדגש על הנשים הערביות.
( )1יעדים להגדלת שיעורי התעסוקה בקרב המגזר הערבי (יעדי תפוקות)
אנו ממליצים להתמקד בשיעור התעסוקה במגזר הערבי ,ולהביא להגדלת השיעור הנוכחי באופן שיאפשר
פיתוח כלכלי בר קיימא במגזר זה.
בהקשר זה אנו רואים לנכון לאמץ את החלטות הממשלה הקובעות יעדים ברורים להגדלה בשיעורי התעסוקה
(הכלליים ,ובמגזר הערבי בפרט) ,ונראים כהולמים לאור המגמות הנוכחיות :הגדלת שיעור התעסוקה של
גברים ערבים ל ,78%-ושל נשים ערביות ל 41%-עד לשנת .2020

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ניתן להשיג יעד זה באמצעות שמירה וקידום של מערכת תמריצים המעודדת השתתפות בתעסוקה ,לרבות על
ידי עדכון ושדרוג מספר אמצעי מדיניות שיפורטו להלן.
כן מוצע ,לקבוע יעד הגורס כי עד לשנת  ,2020יהיה שיעור התעסוקה בקרב צעירים מהמגזר הערבי (גילאי 25-
 )30זהה לשיעור התעסוקה של צעירים מהמגזר היהודי.
( )2המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה (יעדי תשומות)
אנו ממליצים לערוך מספר שינויים במערך התמריצים הקיים להגברת ההשתתפות של המגזר הערבי בשוק
העבודה ,בדגש על הנשים הערביות:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
 הגברת מערך מסגרות טיפול לילדים (מעונות יום ומשפחתונים) במגזר הערבי.
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לשם כך ,אנו ממליצים לעדכן את מערך התמיכה באמצעות מסגרות טיפול יום שמציע משרד הכלכלה,
באופן הבא:
 oתקציב פיתוח מעונות יום :הגדלת החלק הייעודי לבינוי מעונות במגזר הערבי כך שלכל הפחות 25%
מכל הקצאה עתידית של בינוי (העלאה מה 20%-שמשוריינים החל בשנת .)2014
 oתקציב הרחבת משפחתונים :לקבוע כי לפחות  25%מהמשפחתונים החדשים יוקמו במגזר הערבי.


על מנת להוביל לשיעורי זכאות ומימוש גבוהים יותר למס הכנסה שלילי בקרב המגזר הערבי ,לפעול
באופן הבא:
 oמערך הסברה וסיוע בערבית לזכאים – בחינת שילוב מערך ההסברה בערבית במסגרות ממשלתיות
הנפקדות ע"י אוכלוסיות הזכאים "החלשים" (למשל ,ביטוח לאומי ושירותי הרווחה) .אנו צופים כי
צעד זה יוביל להגדלת שיעורי המימוש בקרב הזכאים הערבים.
 oשריון לפחות שליש מתקציב הפרסום של רשות המיסים לעניין מס הכנסה שלילי לטובת שיווק מענק
מס הכנסה שלילי בחברה הערבית וכן שליחת מכתב בערבית ובעברית לכל זכאי פוטנציאלי .הקצאת
תקציב זה תבוצע תוך שיתוף גורמים שונים בחברה הערבית וזאת לצורך התאמת ההסברה לצרכיה
הייחודיים של החברה הערבית.

 הקטנת מספר ההיתרים להעסקת עובדים זרים באזורים בהם קיים היצע זמין של עובדים ישראלים.


ביצוע פעולות ממוקדות לשילוב בתעסוקה של מקבלי הבטחת הכנסה מהמגזר הערבי ,המהווים כ50%-
מתובעי הבטחת הכנסה .זאת ,לצורך שיפור רווחתה של האוכלוסייה והקטנת התלות במערכת הקצבאות
המשמרת עוני בין דורי.



המשך שריון נתח משמעותי מתקציבי ההכשרות המקצועיות והשוברים לטובת דורשי עבודה ערבים,
במקביל להמשך יישום תכניות יעילות להכוון ושילוב בתעסוקה.

 בדומה לשריון ההקצאה בבינוי מעונות יום ,ישוריין אחוז מסויים מכלי הסיוע שמפעיל משרד הכלכלה
לאוכלוסייה הערבית (מסלולי תעסוקה ,קידום יצואנים וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים) ,כמפורט בהמשך.


שמירה על מערכת תמריצים אשר תעודד תעסוקה של כלל ראשי משק הבית ותקטין תמריצים שליליים לאי
תעסוקה.

 לבחון ,ביחד עם גורמי המקצוע ובהובלת הגורמים הרלבנטיים בממשלה ,את סוגיית קביעת תנאי סף לגבי
העסקת עובדים ערבים בהתקשרויות ממשלתיות ,תוך הבנה האם התועלות התעסוקתיות גדולות מהפגיעה
האפשרית ביכולות הביצוע הממשלתית.

 5.6.2תעשייה ומסחר
בתחום זה קיים פער ברור בהיקף שטחי התעשייה והמסחר במגזר הערבי ,כמו גם בהיקפם המועט של העסקים
במגזר הערבי (הן מבחינת היקף פעילות והן מבחינת רווחיות) ,וזאת בהשוואה למגזר הכללי .תיקון מנגנוני
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ההקצאה צפויים לסייע בהגדלת שיעורי התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית ,חיזוק המגזר העסקי הערבי וכן
חיזוק איתנותן הפיננסית של הרשויות מהמגזר על ידי יצירת מקורות הכנסה מארנונה שאינה למגורים.
( )1המלצות לתיקון עיוותים ברמת מנגנוני ההקצאה (יעדי תשומות)
אנו ממליצים לערוך מספר שינויים בתמהיל כלי הסיוע למגזר העסקי שמופעלים על ידי משרד הכלכלה:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
 הקצאת לפחות  42.5%מכלל תקציב סבסוד הפיתוח במנהל אזורי תעשייה לטובת סבסוד פיתוח באזורי
תעשייה שמניבים הכנסות לרשויות מיעוטים ,בדגש על אזורי תעשייה גדולים ,למשך עשר שנים .לאחר
מכן התקציב יעמוד על שיעור המיעוטים באוכלוסייה.
 הקצאת  50%מתקציב מסלול התעסוקה לאוכלוסיית מיוחדות במרכז להשקעות הון לסבסוד העסקת
עובדים ממגזר המיעוטים (בשנים  2013-2014כ.)40%-
 הקצאת  20%מתקציב פעילות המעו"ף לאוכלוסיית המיעוטים.
 הקצאת  10%מתקציב כלי הסיוע של מינהל סחר חוץ לקידום יצואנים ערביים (כיום כ 5%-במסגרת
מקצה ייעודי).
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 הקצאת  20%מההלוואות בקרן בערבות מדינה לעסקים ממגזר המיעוטים (כיום כ.)13.5%-


התייחסות מקצועית לקיומו של היצע עובדים ערבים פוטנציאלי באיזורים ובענפים בהם מועסקים
עובדים זרים ,לרבות באמצעות הקטנת מספר ההיתרים להעסקת עובדים זרים באזורים בהם קיים היצע
זמין של עובדים ערבים .ביצוע פעולות ממוקדות לשילוב בתעסוקה של מקבלי הבטחת הכנסה מהמגזר
הערבי ,המהווים כ 50%-מתובעי הבטחת הכנסה .זאת ,לצורך שיפור רווחתה של האוכלוסייה והקטנת
התלות במערכת הקצבאות המשמרת עוני בין דורי.

( )2המלצות נוספות  -לבחינת פערי יסוד בתחום אזורי התעשייה
בשל הקשר ההדוק בין הפערים בתחום אזורי התעשייה לבין פערי יסוד הקיימים בתחומי התכנון והקצאת
המשאבים במגזר הערבי ,אנו רואים לנכון להצביע על פערי היסוד הקיימים ולהמליץ על נקיטת מספר צעדים
נוספים הצפויים להוביל ,בראייתנו ,לצמצום פערים אלה:
 גיבוש מדיניות פיתוח אזורי תעשייה כוללת (ברמה ארצית) ,ביוזמת מנהל אזורי פיתוח ולא על פי דרישת
הרשויות עצמן – לא למותר לציין כי מדיניות זו ראוי שתתבסס על מיפוי כללי של הביקושים השונים
ושל הפערים הקיימים בהיצע הזדמנויות התעסוקה והמסחר ברשויות השונות ,בדומה למקובל בעולם
(כפי שפורט בהרחבה בפרק הסקירה הבינלאומית).
 גיבוש מענה ברמה כלל-ארצית לרשויות הסובלות ממצוקת עתודות קרקע הזמינות לפיתוח.
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 מתן דגש על אזורי תעשייה גדולים כפתרון אפשרי לקשיי התכנון (ובהם בעלות פרטית בקרקע) בקרב
הרשויות הערביות – אך תוך הקפדה על חלוקת הכנסות דיפרנציאליות בין הרשויות המשתתפות ,והסדרי
תחבורה להגברת הנגישות עבור תושבי הרשויות הערביות.
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 6נושאים נוספים
 6.1בטחון פנים
המשרד לביטחון פנים הינו הזרוע המרכזית של ממשלת ישראל העוסקת באכיפת החוק ,התמודדות עם תופעות
פשיעה ,שמירה על ביטחון הנפש והרכוש ,שמירה על הסדר הציבורי ועל מניעת אלימות ועבריינות בחברה
וכו' .שיפור תחושת הבטחון האישי ביישובים ערבים תוביל לשיפור באיכות חייהם של התושבים ,תסייע
לצמיחה של פעילו ת עסקית בחברה הערבית ותקל מאד על כניסתם ופעילותם של גופי הממשלה השונים
ביישובים (כדוגמת רשות המיסים ומשרד התחבורה).

 6.1.1פערים בתפוקות:


שיעור מעורבותם של בני המגזר הערבי בתיקי עבירות האלימות הינו גבוה ביחס לשיעורם באוכלוסייה -
מעורבות גבוהה בעבירות האלימות בקרב בני המגזר הערבי מלמדת על רמת פשיעה ואלימות גבוהה
ביישובים ועל הצורך במתן מענה ע"י הקצאת כוח אדם ואמצעיים טכנולוגיים שיגבירו וישפרו את
השמירה והאכיפה על החוק והסדר ביישובים אלה.
מספר התיקים הגלויים 38בעבירות אלימות נבחרות לפי מוצא החשוד ,בפילוח לפי עבירה2006-2013 ,
סוג עבירה

מוצא החשוד
יהודי

לא יהודי

לא יהודי – אחוזים

רצח

267

334

55.6%

שוד

1,821

1,419

43.7%

תקיפה לשם גניבה

1,260

772

37.9%

2,653

2,769

50.2%

תקיפת שוטר בנסיבות
חמורות

39

 היקף תאונות הדרכים בהם מעורבים תושבים מהמגזר הערבי  -שיעור תאונות הדרכים בהן מעורבים
תושבים מהחברה הערבית גבוה מאוד ביחס לשיעורם באוכלוסייה .הנהגים מהמגזר הערבי מהווים 14%
מכלל בעלי רשיון נהיגה בישראל ,אולם מהווים  42%ממספר הנהגים שנהרגו בתאונות דרכים בשנת
 .2014ריבוי תאונות הדרכים נובע מתשתיות תחבורה ברמה נמוכה ביישובים ערבים ,מתרבות נהיגה
בעייתית של חלק מהנהגים וחוסר מענה מספק של משטרת ישראל באכיפת כללי התעבורה והתנועה
ביישובים.

 38תיקים גלויים  -תיקים שיש בהם חשוד בביצוע העבירה שנחקר ואושר כחשוד בתיק בטופס פרטי חשוד.
 39הנתונים נלקחו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת .תיקים גלויים לפי מוצא החשוד  -הנתונים הם על מספר התיקים לפי שנת ההודעה (קרי,
שנת הדיווח במשטרה) בשנים  .2006-2013לא יהודי  -מוסלמים ,ערבים נוצרים ,צ'רקסיים ודרוזים.
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 6.1.2פערים בתשומו ת:
 היקף השוטרים "הכחולים" (נותני השירות) במגזר הערבי  -במשך עשרות שנים משטרת ישראל לא הייתה
פעילה במגזר הערבי באופן מספק מבחינת טיפול בבעיות הביטחון האישי במגזר הערבי .בעבר ,מרבית
פעילות המשטרה במגזר הערבי התבטאה בהקצאת שוטרי מג"ב ויס"מ לטיפול בעבירות של סדר ציבורי.
גם תחנות המשטרה שהפעילו שוטרים בפעלו בישובים ערבים ,לא פעלו מתוך היישובים עצמם ,אלא
פעלו מחוץ לערים הערביות או בישובים היהודים.
בעשור האחרון החל תהליך של גידול בהיקפי השוטרים "הכחולים" במגזר הערבי ,דבר שהתבטא
בפתיחת תחנות משטרה בתוך המגזר הערבי ושיפור השירות לתושבים במגזר הערבי .עם זאת ,היקף
השוטרים המופנה לטיפול בחברה הערבית אינו משקף את חלקו של המגזר בכלל האוכלוסייה.
 היקף כוח האדם מהמגזר הערבי במשטרת ישראל  -משטרת ישראל מגייסת לכוחותיה מידי שנה מאות
משרתים המשובצים לתפקידי השטח והמטה ומרכיבי ם במשותף את בניין הכוח האחראי על מתן המענה
לאכיפת החוק והסדר במדינה .שיעור המשרתים מהמגזר הערבי הינו נמוך.
היקף כוח אדם במשטרת ישראל נכון ליולי :2015
כ"א במשטרת
ישראל
כמות
אחוז


40

יהודי

ערבי (מוסלמי)

אחר

20,314
88%

289
1.2%

2,518
10.8%

סה"כ
23,121
100%

היקף הקצאת התכניות למניעת אלימות ופשיעה ביישובים הערביים  -במשרד לביטחון פנים פועלות
תכניות למניעת פשיעה ואלימות ביישובים ברחבי הארץ .התכניות פועלות בשיתוף הרשות המקומית
ומבוססות על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות של אלימות ובכללן אלימות
במשפ חה ,אלימות בכבישים ,אלימות בקרב מתבגרים ,אלימות בבתי ספר ואלימות עבריינית ,תוך זיהוי
מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות ,שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים ,וגיוס כל
המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך ,רווחה ,משטרה ,בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות
בעיר  .תכניות אלה פועלות ביישובים במגזר הערבי ונראה כי ההקצאה מתבצעת בהתאם לחלקו היחסי של
המגזר הערבי באוכלוסייה .עם זאת ,נראה כי קיים צורך בהקצאה מוגברת יותר ביחס ליישובים במגזר
היהודי ,זאת במטרה לקדם את הטיפול בתופעת האלימות ביישובים במגזר הערבי.

 6.1.3יעדים והמלצות:
יעדי תפוקות:
 צמצום במעורבותם של בני המגזר הערבי תיקי האלימות והפשיעה במגזר הערבי הנפתחים במשטרת
ישראל (אמל"ח ,עבירות הצתה ,שוד ,ירי ,ניסיון רצח ורצח) ,בדגש אלימות במשפחה ,כך ששיעור
מעורבותם של בני המגזר הערבי בתיקי עבירות האלימות ירד בכ 15%-עד לשנת  2020ובכ 25%-עד לשנת

40דרוזים ,בדואים ,צ'רקסים וכו'
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 . 2025יש לציין כי יעדים אלה הינם יעדים ראשוניים והדרגתיים וגם לאחר עמידה בהם ,תידרש ירידה
ניכרת נוספת בשיעור מעורבותם של בני המגזר הערבי בעבירות האלימות.
 ירידה בשיעור תאונות הדרכים בהם מעורבים תושבים מהמגזר הערבי כך שעד לשנת  ,2025יפחת שיעור
מעורבותם של המגזר הערבי מסך תאונות הדרכים בשנה ,בלכל הפחות .10%
 שיפור בתחושת הביטחון האישי ושביעות רצון התושבים במגזר הערבי משירותי משטרת ישראל  -לאור
גידול בהקצאת השוטרים והקצאת התכניות למניעת הפשיעה והאלימות ביישובי המגזר הערבי ,נדרש
שיפור עקבי בתחושת הביטחון האישי ובשביעות רצון התושבים משירותי משטרת ישראל המקבלים ביטוי
בממצאים המופיעים במסגרת סקרי תכנית האורגנים במגזר הערבי של המשרד לביטחון פנים.

המלצות :
לתחילת יישום באופן מיידי בשנת :2016
 בניית תכנית פעולה בעלת היבטים אזרחיים ומשטרתיים בשיתוף המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל
לחיזוק הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי של התושבים ביישובים הערביים .מארת התכנית לשפר
ולחזק את הביטחון האישי ולהגביר את מערכת אכיפת החוק ביישובי החברה הערבית ,זאת באמצעות
תגבור מספר השוטרים והיבטים אזרחיים כגון הקצאת תכניות למניעת פשיעה ואלימות ביישובים.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 ביצוע התאמות בהקצאת תכניות למניעת פשיעה ואלימות במגזר הערבי  -עד שנת  2020שיעור התקציב
המוקצה ליישובים במגזר הערבי ,המשתתפים בתכניות המאמץ האזרחי של המשרד לביטחון פנים ,יעמוד
על כ 25%-מסך התקציב הכולל של התכניות הללו .הקצאת הפרויקטים ביישובים תתבצע בצורה מדורגת
ותוך התייחסות מושכלת לצרכי האוכלוסייה בכל יישוב ותוך שילוב גורמים שונים בחברה הערבית.
 ביצוע התאמות בהקצאת השוטרים  -עד לשנת  2025היקף השוטרים המוקצה ליישובים במגזר הערבי
יעמוד ,לכל הפחות ,על כ 21%-מסך השוטרים במשטרת ישראל ובהתאם לשיעורם החלקי באוכלוסייה.
יעד זה ייושם באמצעות הסטה ותגבור כוח אדם בתחנות הקיימות ביישובים במגזר הערבי ובאמצעות
הקמת מתחמים נוספים.
 העברת הדרכות וסדנאות לכלל השוטרים המוצבים בתחנות המשטרה ביישובים הערביים עד לשנת ,2020
 נכון להיום ,קיים מספר מועט מאוד של הדרכות וסדנאות במשטרת ישראל אשר ממוקדות בהתמודדותוהטיפול עם תושבי המגזר הערבי .לכן ,יצירת והעברת סדנאות והדרכות ייעודיות לשוטרים המוצבים
ביישובי המגזר הערבי יובילו לשינוי ביחס ובאופן מתן השירות של השוטרים הללו לתושבים ביישובים
הערביים ,ובהמשך לחיזוק האמון והקשר בין משטרת ישראל לאוכלוסייה הערבית.
המלצות לבחינת יישום עתידי:
 גידול בשיעור המשרתים מהמגזר הערבי במשטרת ישראל  -לאור שיעורם הנמוך של בני המגזר הערבי
בכוחות משטרת ישראל ,יש להגדיל את אחוז המתגייסים מקרב המגזר הערבי כך ששיעור כוח האדם
מהמגזר הערבי במשטרת ישראל יעמוד על  3%עד לשנת  2020ועל  7%עד לשנת  .2025נוכח שיעור
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היי צוג הגבוה של האוכלוסיה הדרוזית במשטרה ושיעור ייצוג סביר של ערבים נוצרים ,היעדים האמורים
מתייחסים לערבים מוסלמים.

 6.2דיור
ביום  9.7.2015אישרה הממשלה את החלטה מס' ( 208דר )18/לאימוץ המלצות צוות  120הימים ,אשר עסק
בטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים .הניתוח שלהלן והצעדים המוצעים מתבססים על עבודת הצוות
וההמלצות שאומצו ע"י הממשלה.
מרבית יישובי המיעוטים בישראל מאופיינים כישובים כפריים .מרבית הבניה בישובים אלו היא בנייה
משפחתית שאינה בעלת אופי עירוני ,ולעיתים רבות בלתי מוסדרת .זאת ,בסתירה לגודל אותם הישובים ,אשר
התפתחו ברבות השנים לישובים גדולים אשר חלקם אף עונים להגדרה של עיר ,לעניין גודלם.
תופעה זו גורמת בין היתר לכך כי צעדי הממשלה לעידוד בנייה ולהרחבת היצע כגון בניה להשכרה ,תכנית
מחיר למשתכן ועוד ,אינם אפשריים להפעלה בישובים ערבים.
בנוסף ,זיהה הצוות כי ברבים מן היישובים חלק ניכר מעתודות הקרקע לפיתוח הן קרקעות פרטיות ובעליה
אינם מעוניינים או מתקשים ליזום בה בנייה .כך יוצא כי קיים מחסור בקרקעות מדינה לפיתוח מגורים בתחומי
יישובים ערבים .גם בקרקעות המדינה הקיימות ישנן מגבלות ,בין היתר מכוח תמ"א  35אשר מונעות פיתוח
דיור בישובים ערבים.
כל אלו מובילים לתוצאה לא רצויה עבור יישובים ערבים בתחום הדיור -היקפי פיתוח ובנייה נמוכים ולא
מוסדרים ולעיתים אף בלתי חוקיים.
הגדלת היצע הדיור בישובים ערבים וצמצום היקף תופעת הבנייה הבלתי חוקית תסייע בשיפור תנאי המגורים
והקטנת צפיפות המגורים ,תרחיב את היקף הכנסות הרשות המקומית כתוצאה מהגדלת היטל ההשבחה ושיפור
גביית הארנונה כתוצאה מהגדלת יחס מ"ר בנוי לתושב .על-ידי כך הגדלת ההיצע תסייע בקידום צמצום פערים
בין החברה הערבית ליתר הישובים בישראל ,ובין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה הכללית בכלל התחומים
בהם עוסק דו"ח זה.

 6.2.1פערים בתפוקות
המפתח לפתרון מצוקת הדיור בחברה הערבית הוא הגדלת היצע הדיור ועל כן בחינת הפערים בתפוקות
התמקדה בבחינת שרשרת הייצור של דירה למקטעיה השונים ,להלן יוצגו עיקר הממצאים:
 תכנון :על פי נתוני משרד הבינוי ,בשנים  2009 -2005תוכננו כ 200,000 -יח"ד המתאימות לשיווק ,מתוכן
כ 30,000 -יח"ד ביישובים ערבים.
 שיווק :מתוך כלל השיווקים שבוצעו בעקבות החלטות הממשלה  1539ו 4432-נכשלו ביישובים הערבים
לא פחות מ 43% -מיחידות הדיור ששווקו ,ושווקו רק כ 2,160-יחידות דיור מכוח החלטות אלו .בפועל,
שווקו רק  20%מיחידות הדיור שתוכננו ביישובים ערבים לעומת  70%מיחידות הדיור שתוכננו ויועדו
ליישובים יהודיים או מעורבים .דוגמאות למכרזים שנכשלו:
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 סח'נין :תכנית לבנייה רוויה בשנת  ,2012כללה  247יח"ד על  4מגרשים.
 פורדייס :תכנית לבנייה רוויה בשנת  ,2014כללה  108יח"ד על  2מגרשים.
 עסקאות רשומות :לפי הנתונים הקיימים ,ביישובים ערבים מתבצעות פחות מ 2%-מכלל העסקאות בשוק
הדיור כאשר מלאי הדירות ביישובים ערבים עומד על  18%מכלל מלאי הדירות הכלל ארצי .לדעת הצוות,
נתון זה נובע בין היתר מדיווח מועט לרשויות על ביצוע עסקאות ,וזאת בפרט על עסקאות המתבצעות בין
קרובי משפחה.
 מחירים :לצד מיעוט התחלות הבניה המדווחות  -ניתן לזהות מגמת עלייה במחירי הדיור בשנים האחרונות
ביישובים ערבים .כאמור ,קיים קושי לגבש תמונת נתונים בנוגע למחירי הדיור לאור העובדה שמרבית
העסקאות אינן נרשמות .עם זאת ,מסקר שנערך בנצרת ,נמצא כי מחיר דירה ממוצע בשכונה חדשה שקול
41
לכ 190 -משכורות ממוצעות במשק כאשר הממוצע הארצי עומד על  139משכורות.

 6.2.2פערים בתשומות
הקצאת תקציבי פיתוח (באלפי ש"ח) ליישובי המגזר הערבי ,בדואי ,דרוזי וצ'רקסי ויתר היישובים בשנת
:2014
המגזר הערבי

יתר המיעוטים

ישובים אחרים

מוסדות ציבור

2,770

53,180

77,594

תכנון

24,500

5,725

256,183

ניתוח מצוקת הדיור בישובים ערבים שבוצעה במסגרת צוות  120הימים העלתה ,כי בעיות התפוקה המרכזיות
בתחום הדיור טמונות במיעוט היצע הדיור ,הנובע מאתגרים משמעותיים בכלל המרכיבים של שרשרת הייצור
בתחום הדיור .בעקבות מיפוי הפערים וביצוע הסקירה ההשוואתית ,גובשה רשימת המלצות בתחום .בפרט,
היעדים וההמלצות כוללים:
 5.5.1יעדים להגדלת היצע הדיור (יעדי תפוקות):
יעדי התפוקות גובשו במטרה לאפשר לממשלת ישראל לעקוב אחר ההתקדמות במכלול המקטעים של שרשרת
הייצור בתחום הדיור ,כך שניתן יהיה לזהות באילו אפיקים מתבצעת התקדמות העומדת ביעדי הממשלה
ובאילו נדרש מיקוד מאמץ.
לאור האמור נקבעו בנפרד המלצות בנוגע למדדי תפוקה בתחום התכנון ובתחום השיווק:
בתחום השיווק ,ראשית נקבע יעד להקמת ועדות מקומיות חדשות בישובים אשר נכון להיום מקבלים את
השירותים בתחום התכנון והבניה מוועדה מרחבית .חיזוק הוועדה המקומית יגדיל את האחריות העצמית של
הרשויות המקומיות וייתן בידם כלים ועצמאות לקידום הייזום ביישוב .שנית נקבע יעד ליח"ד מאושרות .לאור
העובדה שישנם הבדלים משמעותיים באתגרים ובפתרון האפשריים להגדלת היצע הדיור על קרקע פרטית
לעומת קרקע מדינה ,והחשיבות בהגדלת ההיצע בשני סוגי הקרקעות ,נקבעו יעדים נפרדים עבור קרקע פרטית
וקרקע מדינה.
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לבסוף נקבע יעד שיווק לרשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי אשר מאפשר לבחון את הגדלת היצע הדיור
בקצה השרשרת.
לאור העובדה שעל מנת לעמוד ביעדים האמורים נדרשים שינויי עומק משמעותיים הן בהיבטים
רגולטוריים ,הן בהיבטים תקציביים והן בפעילות הרשויות המקומיות הערביות ,נקבעו יעדים לשנים
הקרובות במתווה עולה:
2016

2017

2018

2019

סה"כ

יח"ד מאושרות – פרטיים

3,200

4,000

4,800

5,600

17,600

יח"ד מאושרות – מדינה

2,100

2,300

2,500

2,700

9,600

שיווק

3,000

3,300

3,600

4,000

13,900

ועדות מקומיות עצמאיות חדשות

2

2

2

2

8

תכניות מתאר מאושרות

3

4

5

5

17

 יעדים בתחום הרישום במהלך התכנית:
 oרישום תוכניות חלוקה ביחידות הדיור ששווקו על ידי משרד הבינוי במהלך העשור האחרון.
 oהשלמת הליך ההסדר בישובים ערבים בצפון הארץ ובמרכזה.
המלצות לתיקון מנגנוני ההקצאה הקיימים:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
 תקציב מוסדות ציבור המוקצה ליישובים ערבים בכלל משרדי הממשלה יוקצה בהתאם לחלקם היחסי
באוכלוסייה.
 מתן דגש לתקצוב הוועדות המקומיות לתכנון ובניה בישובים ערבים ,לרבות ובייחוד הוועדות המקומיות
החדשות שיוקמו לאחר פיצולן מוועדות מרחביות קיימות ,במסגרת תקציב הרפורמה בתכנון ובניה.
 מיקוד ניהול הממשלתי של המאמצים להגדלת ההיצע באמצעות מעקב מתמיד של חמ"ל הדיור על
תכניות ביישובים ערבים אשר כוללות  400יחידות דיור ומעלה.

המלצות נוספות:
ניסיון העבר מלמד שעל מנת לעמוד ביעדי התפוקות שהוצבו ,לא די בשינוי בתשומות המושקעות בתחום
הדיור בישובים ערבים  .במסגרת תכניות עבר הוקצו תשומות משמעותיות ,אך בפועל מרביתן לא נוצלו ,ולא
הושגו יעדי התפוקות המקווים .לאור האמור ,מצא צוות  120הימים ,כי נדרשים שינויים רגולטוריים
משמעותיים על מנת שהגדלת התשומות יביא לשינוי בתפוקות .צעדים אלו אומצו ע"י הממשלה במסגרת
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אימוץ המלצות הצוות ,ויובאו לאישורה ולאישור הכנסת במסגרת התכנית הכלכלית לשנים  ,2015-2016להלן
יוצגו עיקרי ההמלצות:
 הקמת ועדות מקומיות לתכנון ובניה :כיום ברשויות מקומיות ערביות רבות אין ועדה מקומית לתכנון
ובניה ,אלא הן מקבלות שירותי תכנון ובניה מועדות מרחביות האחראיות על מספר רשויות מקומיות
(לדוגמא ,הוועדה המרחבית "קסם" כוללת את הרשויות המקומיות כפר קאסם ,כפר ברא וג'לג'וליה,
והוועדה המרחבית עירון כוללת את הרשויות המקומיות אום אל פאחם ,באקה אל גרבייה ,ערערה ,כפר
קרע ,ג'ת ,בסמה ומעלה עירון) .העובדה שמועצת רשות מקומית אינה מכהנת כוועדה מקומית לתכנון
ובניה ,מובילה פעמים רבות לניוון ביכולות התכנוניות של הרשות המקומית ואף זה מוביל לקושי
בהשפעה על תהליכי התכנון והבניה בתחום הרשות המקומית .לאור האמור מוצע להטיל על שר האוצר
להכריז בצו על שטחן של רשויות מקומיות במגזר המיעוטים כמרחב תכנון מקומי ,וזאת בהתאם לסעיף
 13לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ( 1965-להלן – חוק התכנון והבניה) כך שבכל רשות מקומית שכזו
תהא ועדה מקומית לתכנון ובניה .דבר זה יסייע בחיזוק יכולת הרשות המקומית להגדיל את היצע הדיור
בשטחה .לאחר ביצוע בחינה מקצועית של מנהל התכנון הוחלט להציע במסגרת הצעת ההחלטה להקים
באופן מיידי שש ועדות תכנון חדשות בישובים – כפר קאסם ,שפרעם ,סכנין ,קלנסוואה ,טמרה וג'לג'וליה
וכן נקבעו יעדים רב שנתיים.
 תיקון תמ"א  35והקמת ועדת גבולות קבועה :במסגרת עבודת צוות  120הימים ,עלה כי אחד החסמים
המרכזיים להגדלת היצע הדיור ברשויות המקומיות הערביות ,הינו מיעוט קרקעות המדינה אשר ניתן
לתכנן ולפתח במסגרתן בניה למגורים .לאור האמור הודיע שר הפנים לממשלה על כוונתו לבחון שימוש
בסמכותו להקים ועדות קבועות לבחינת שינוי תחומי רשויות מקומיות ערביות במחוז צפון ,חיפה ומרכז.
בנוסף ,הוטל על יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה להביא בפני המועצה הארצית במסגרת הדיון על
תיקון תמ"א  ,35התייחסות להרחבת שטחי ה פיתוח ברשויות המקומיות במגזר המיעוטים בהתאם להערות
הועדות .לבסוף ,הוטל על מנהלת מנהל התכנון להביא בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה הצעה לפיה
בתכניות למגורים ברשויות המקומיות הערביות תתאפשר חריגה מגבולות השטח לפיתוח על פי תמ"א .35
 תכנון בותמ"ל :הועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור הפכה לכלי משמעותי להגדלת היצע הדיור
המתוכנן .עם זאת ,כיום כלי זה נותן מענה חלקי בלבד לרשויות מקומיות ערביות ,כיוון שעל פי חוק
הותמ"ל הממשלה יכולה להכריז על מתחם מועדף לדיור ,בין היתר ,אם המליץ מנהל מינהל התכנון כי
בקרקע שבמתחם ישוב ערבי ניתן להקים לפחות  500יחידות דיור ,ואולם ברשויות מקומיות ערביות רבות
אין הרבה מתחמים בהם ניתן להגיע למספר כה גבוה של יחידות דיור ,ועל כן מוצע להפחיתו ל.200-
 האצת הרישום :כיום ברשויות מקומיות ערביות ישנם נכסים בנויים אשר אינם רשומים במרשם המקרקעין.
מצב זה מקשה על השגת מימון לביצוע פעולות בניה נוספות (כיוון שבנקים אינם מוכנים לקבל כמשכנתא
נכסים שאינם רשומים) .לפיכך ,מוצע להקים ועדות משנה בכל ועדה מחוזית אשר תדון באישור תוכניות
מפורטות אשר לפחות  70%משטחן הוא בינוי קיים .בנוסף ,רישום קרקע בתחומי רשות מקומית ערבית,
לא יותנה בהצגת אישור רשות המסים להיעדר חובות בגין מס רכוש כלל ,ובאשר לחובות בגין מס המוטל
מכוח חוק מיסוי מקרקעין ,יידרש אישור המסים המאשר את תשלום המסים ביחס לעסקה האחרונה
שנעשתה בנכס בלבד.
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 ייעול מכרזים :על פי דו"ח צוות  120הימים ,אחד הגורמים לכישלון המכרזים ברשויות מקומיות ערביות
הינה המגבלה על שיעור המגרשים שניתן להקצות לבני מקום .על כן מוצע להרחיב מעט את כמות
המגרשים אותם ניתן להקצות לבני מקום .בנוסף ,על מנת לסייע להצלחת המכרזים ,מוצע כי משרד הבינוי
ורמ"י יגבשו המלצות להתאמת המכרזים למאפיינים הייחודיים לחברה הערבית .ההמלצות יובאו בפני
קבינט הדיור בתוך  30יום.
 הרחבת היצע הדיור על קרקע פרטית :על מנת לסייע בקידום תכניות על קרקע פרטית ,מוצע כי חברת
דירה להשכיר תאתר מתחמים בקרקע פרטית שבבעלות לפחות  100בעלים ,וניתן לתכנן בהם לפחות 500
יחידות דיור ,לצורך הכנת תכנית למגורים שתקודם במסגרת הותמ"ל.
 הסדרת הבינוי הקיים :בהמשך לעקרונות הרפורמה בתכנון ובניה שמטרתה הייתה להעביר סמכויות
מהועדות המחוזיות למקומיות ,ובהמשך לרצון להביא להסדרת הבניה הקיימת בישובי המיעוטים ,מוצע
לתקן את סעיף (147א) חוק התכנון ובניה ולקבוע הקלה כמותית ביישובים ערבים של עד  30%מהשטח
המותר לבניה לפי התכנית ברשויות המקומיות הערביות ,ובלבד שהבניה החורגת נבנתה לפני למעלה
מחמש שנים.
 האצה וקידום של תשתיות תומכות מגורים :לאור הקשיים העומדים בקידום פיתוח ושיווק של קרקעות
ביישובים ערבים ,מוצע להמשיך בהקצאת סבסוד פיתוח ביישובים אלו ,וכן להעמדת קדמי-מימון לצורך
פיתוח מקדים לשיווק ולהקצאת מענקי פיתוח לקרקעות מעורבות ,כמפורט בדו"ח צוות  120יום.

 6.3מים וביוב
תשתיות מים וביוב הן תנאי בס יסי לפיתוח כלכלי ואזורי .שני האתגרים המשמעותיים במשק המים והביוב
באוכלוסייה הערבית הם סיום הליך התיאגוד והנחת תשתיות ביוב.
לתיאגוד הרשויות חשיבות עצומה בפיתוח משק המים והביוב .טרם הקמת התאגידים שיעורי פחת הגבייה
ופחת המים עמדו על ממוצע של כ 40%-ברשויות הזכאיות (בעיקר במגזר המיעוטים) לעומת ממוצע של כ-
 10%כיום ברשויות המתואגדות (כ 20%-בתאגידים המוגדרים זכאים) .עדיין קיים פער משמעותי בין
השיעורים המקובלים ברשויות ערביות לעומת רשויות אחרות .בנוסף ,טרום הקמת התאגידים משקי המים
והביוב העירוניים ברשויות ערביות סב לו ממחסור משמעותי בתשתיות .כיום חל שיפור ניכר בתשתיות
היישובים ,ושיעור ההשקעה השנתי גדל פי  3-4בהשוואה לעבר .שיפור התשתיות התאפשר בזכות מענקי
התיאגוד ותמריצי ההשקעות בתחום הביוב אשר תלויים בדירוג הכלכלי-חברתי של היישוב .רוב הרשויות
המקומיות הערביות מדורגות באשכולות סוציו אקונומיים נמוכים ולכן חלק משמעותי מתקציבי הפיתוח
במשק המים והביוב מופנה לאוכלוסייה זו .למרות השיפור המשמעותי עדיין ישנם פערים ניכרים בין התשתיות
הקיימות במגזר הערבי והיהודי.
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סיום הליך התיאגוד וקליטה של רשויות חלשות בתאגידים איתנים ,יחד עם מענקי השקעות שנועדו לפצות על
הפערים ,צפויים להניב בתוך מספר שנים שינוי משמעותי ולהעמיד את משק המים והביוב בחברה הערבית
בשורה אחת עם רשויות מקומיות ממגזרים אחרים.

המלצות:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
 הפחתת שיעורי פחת הגבייה ופחת המים לרמות של  2%ו 9%-בהתאמה (בהשוואה למצב היום העומד על
בין .)20%-50%
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
 תאגוד כלל הרשויות המקומיות הערביות החייבות בתיאגוד עד לשנת .2020

 6.4תיירות
ענף התיירות טומן בחוב פוטנציאל ניכר לפיתוח כלכלי – הגעה של תיירים יוצרת הזרמת כספים בגין שימוש
בשירותי לינה והארחה ומביאה להגדלה של השקעות בעסקים משיקי תיירות.
מבדיקות שערך משרד התיירות נראה כי לא קיימת הקצאת חסר בהשקעות מתקציבי הפיתוח של משרד
התיירות במגזר הלא יהודי.

המלצות:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
פיתוח נצרת כיעד תיירותי מרכזי.
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:
מומלץ לבחון קידום תכניות לניצול הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתחום זה בקרב רשויות ערביות.

 6.5מינהל הספורט
למינהל הספורט ישנן שתי מטרות מרכזיות :עידוד הספורט ההישגי ופיתוח ותמיכה בספורט העממי .בכל
הקשור לספורט ההישגי ,מרבית פעילות המנהל נעשית באמצעות תמיכה באיגודי הספורט ובמכון וינגייט.
הקצאות אלה מטבען אינן בעלות מאפיינים מגזרי ים כלשהם .לצד זאת ,ייתכן כי שיעור הספורטאים הפעילים
בקרב האוכלוסייה הערבית נמוך לעומת השיעור בקרב האוכלוסייה היהודית .הבדל בשיעור הספורטאים
הפעילים יכול לנבוע כתוצאה מכך שתשתיות הספורט בישובים הערבים נחותות לעומת התשתיות בישובים
היהודים כך שנוצר חסם כניסה להשתלבותם של ספורטאים ערבים חדשים .בכל הקשור לספורט העממי,
מרבית פעילות המינהל נעשית באמצעות תמיכה ברשויות מקומיות הן בפעילות ספורט שוטפות והן בתמיכה
בשיפוץ מגרשי ספורט עירוניים קיימים .בכל הקשור להקצאות אלה מתעוררים שני חששות מרכזיות לבעיות
אפשריות במנגנוני ההקצאה:
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תמיכה בפעילות ספורט שוטפות  -התמיכה נעשית בכפוף למילוי מספר טפסים ממחושבים ולאישורו של
מפקח מטעם המשרד שאכן הפעילויות התקיימו בפועל .ייתכן ,כי בעקבות חסמי ידע ונגישות למחשוב
מתקשות הרשויות הערביות לפנות למשרד התרבות והספורט לקבלת התמיכה המגיעה להן לפעילות
השוטפות .לצד זאת ,יצוין כי אחד מהמפקחים האזוריים של המשרד מתמחה בנושא הרשויות הערביות
ותומך בהן בכל הקשור למילוי בקשות התמיכה.



שיפוץ מתקני ספורט קיימים  -התמיכה נעשית באמצעות קול קורא שיוצא לרשויות מקומיות המבקשות
לשפץ מתקן ספורט הנמצא בשטחן .הת מיכה נעשית במנגנון של מאצ'ינג ,כך שככל שמספר הרשויות
שזוכות בקול קורא עולה ,אחוז המימון הנדרש מהן עולה .כיום המשרד מאפשר לרשויות בדירוג סוציו-
אקונומי  1-6לגשת לקול הקורא האמור .בפועל רשויות רבות זוכות בקול קורא כך שהן נדרשות לאחוז
מימון עצמי גבוה המהווה חסם בפני רשויות ערביות.

המלצות:
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016


ליישם את החלטה מס'  2365אשר יצרה מנגנון לסיוע לרשויות ערביות להשלמת בינוי אולמות ספורט.
יישום החלטה זו צפוי להביא להרחבה ניכרת של היצע אולמות הספורט בחברה הערבית.



מוצע לבחון את האפשרות כי תקנת שיפוץ המגרשים העירוניים של משרד התרבות והספורט תיועד
לישובים בעלי דירוג כלכלי-חברתי  3ומטה בלבד.



הקצאת לכל הפחות  25%מסך תקציב התמיכה לבינוי מתקני ספורט וכן לשיפוץ מתקנים קיימים ליישובי
המיעוטים.

 6.6חקלאות
סך התוצרת החקלאית במדינת ישראל עומד על כ 30-מיליארד ש"ח בשנה .מתוך כך כ 60%-הינם בענפי
הצומח וכ 40%-בענפי החי .יש לציין ,כי לחקלאות ישנם השפעות חיצוניות חיוביות מעבר לתוצרת הישירה,
כגון שמירה על שטחים פתוחים ,ריאות ירוקות ,אספקת מזון ותעסוקה בפריפריה .בהיבט של האוכלוסייה
הערבית ,החקלאות הינה אחד מאפיקי הפרנסה המקובלים ,עם זאת ,ניתן לראות פערים רבים בין האוכלוסייה
היהודית לאוכלוסייה הערבית בענפים מסוימים כפי שיפורט להלן.
ענף הביצים בישראל הינו ענף מתוכנן ,בו נקבעות הן המכסה הארצית לביצים והן המכסות הפרטניות לכל
מגדל ומגדל .כיום ,סך המכסה הארצית הינו כ 2-מיליארד ביצים .ישנם כ 3,000 -מגדלים ,שברובם מתגוררים
בצפון הארץ ,כאשר מיעוט זניח מבעלי המכסות הינו של מגדלים ערבים .זאת ,אף לאחר פסיקת בג"ץ בנושא,
והתקנת תקנות המעניקות העדפה מתקנת במכסות החדשות .ישנם חסמים רבים להשתלבות משמעותית של
האוכלוסיה הערבית בענף ,כאשר אחד החסמים העיקרים הוא הדרישה ממבקש המכסה להציג אישור מכל
הבעלים בקרקע המיועדת לטובת קבלת המכסה .פעמים רבות ,בקרב האוכלוסייה הערבית ,ישנם יורשים רבים
לקרקע ,כך שמבקש המכסה מתקשה להראות את אישורם של כל בעלי הקרקע לבקשתו.
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בדומה ,ענף החלב וענף הצאן הינם ענפים מתוכננים .עם זאת ,האוכלוסייה הערבית כמעט ואינה בעלת מכסות
במשקים אלו .האוכלוסיה הערבית אינה נוטלת חלק משמעותי בענף חלב הבקר .יתר על כן ,אף בענף הצאן ,בו
ישנם מגדלי צאן רבים מהאוכלוסיה הערבית ,מרביתם אינם עושים כן במסגרת התכנון והמכסות .לפיכך,
מגדלים אלה אינם רשאים למכור את תוצרתם למחלבות ופרנסתם נפגעת.
כמו כן ,גם בענפי הצומח למגזר הערבי ישנם קשיים רבים .בין היתר ,פער טכנולוגי ,וקושי עקב המחסור
בקרקע חקלאית ,מכיוון שכדי לקבל הקצאה לקרקע חקלאית מרשות מקרקעי ישראל יש צורך להשתייך לישוב
חקלאי מתוכנן .בהקשר זה ,יש לציין כי שיעור הקרקע במגזר הערבי אינו תואם את שיעורם באוכלוסייה
ובוודאי שלא את שיעורם בקרב החקלאים.

המלצות:
לתחילת קידום עבודת מטה ועבודה בין משרדית לטובת יישום בטווח זמן קרוב:


ביטול התכנון ומשטר המכסות בענפים השונים :הטלה ,חלב וצאן ,תוך הסרת חסמים להשתלבות
חקלאים ערבים בענפים אלה .לחילופין ,יש להקצות בפועל מכסות לחקלאים ערבים ,בהתאם ,לכל
הפחות ,לשיעורם היחסי באוכלוסייה.

המלצות לבחינת יישום עתידי:


לבחון את האפשרות להקצות לפחות  20%מהתמיכות/פעולות הבאות של משרד החקלאות לחקלאים
ערבים:
 oמענקי השקעות (כבר כיום מוקצה כ 20% -לטובת הענין).
 oהדרכה מקצועית.



מו"פ חקלאי -הקצאה של תקציב ייעודי למו"פ חקלאי בעל מאפיינים הייחודים לחקלאים ערבים.

 6.7נגב וגליל
עיקר המגזר הערבי בישראל מרוכז באזורי הפריפריה .לאור זאת ובשל קיומו של משרד ייעודי לאזורי הנגב
והגליל ,חשיבותו בעבור המגזר הערבי מקבלת משנה תוקף.

המלצות :
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
מוצע לקבוע כי החל משנת  2016ואילך ,תקציב הפעילות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל בניכוי כלל
התחייבויות המשרד ,לרבות החלטות ממשלה קודמות ובניכוי הוצאות התפעול והשכר השוטפות ,יוקצה
ליישובים ערבים בהתאם לשיעורם היחסי באוכלוסיית הנגב והגליל ,אשר עמד נכון לשנת  2013על כ.41%-
היקף תקציב הפעילות של המשרד עמד בשנת  2014על כ 125-מלש"ח מתוכו כ 20-מלש"ח הוקצה למגזר
הערבי.
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 6.8שירות לאומ י  -קהילתי
כפי שהוצג בדו"ח זה ,שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של נשים ערביות הם מהנמוכים בעולם.
תופעת ההשתתפות הנמוכה בשוק העבודה של נשים ערביות נובעת מקיומם של חסמים כלכליים ,מקצועיים
ותרבותיים .על פי מספר מחקרים שנערכו בנושא ,חלק ניכר (כ )50%-מהבנות הערביות בגילאי  18-22אינן
עובדות או לומדות .זאת בשל סיבות שונות כחוסר בידע ,בהכוונה תעסוקתית ,בניסיון תעסוקתי ,הכשרות
מקצועיות וחסמים של אי היכרות עם שוק העבודה.
השירות האזרחי "פוגש" את המתנדבים הערבים (בעיקר מתנדבות – כ 90%-מהמתנדבים הערבים הן בנות)
בשלב קריטי ב"מסלול החיים"  -לאחר הלימודים התיכוניים ולפני הבחירה האם להצטרף לשוק העבודה ו/או
למערכת ההשלכה הגבוהה .לכן ,השירות האזרחי עשוי לשמש כפלטפורמה אפקטיבית להכוונה לשוק העבודה
ולגישור על פערי המידע עבור אותה אוכלוסייה .זאת לצד היכרות עם עולמות תעסוקה רחבים וכן ביצוע
שירות בעל ערך לקהילה ולמתנדב עצמו .לכן ,באמצעות הכוונה תעסוקתית מתאימה ,השירות עשוי להוות
מקפצה להשתלבות ממשית בשוק העבודה.
בעשור האחרון חל גידול דרמטי במספר הצעירים הערבים הבוחרים להתנדב לשירות אזרחי :בשנת  2005עמד
מספר המתנדבים הערבים על כ 240-מתנדבים ובשנת  2014כבר עמד על כ 4,260-מתנדבים .בהתאם ,התקבלה
החלטת ממשלה המציבה יעדים כמותיים להרחבת מספר המתנדבים הערבים לשירות אזרחי :היעד העדכני
קובע כי בשנת  2017צפויים להתחיל את השירות האזרחי כ 6,000-מתנדבים ערבים (כ 20%-מכלל המחזור
ובפועל כ 40%-מקרב הבנות במחזור).

המלצות :
לתחילת ליישום באופן מיידי בשנת :2016
המשך יישום מדיניות הממשלה להעלאה הדרגתית של מספר המתנדבים מהמגזר הערבי בשירות אזרחי (אשר
עמד בשנת  2005על כ 240-מתנדבים ערבים ובשנת  2014על כ 4,260-מתנדבים ערבים) .זאת ,תוך שמירה על
צביון השירות ומתן אפשרות לשירות במקומות קרובים לבית תוך שהות בבית ההורים.
כן מוצע לפעול לקידום הנוסח המוצע בהצעת החוק הממשלתית לעניין שירות אזרחי ,אשר משנה את שם
השירות ההתנדבותי של מתנדבים ערבים ל"שירות אזרחי-קהילתי".
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 7אופן יישום המלצות הדו "ח
תכנית זו עוסקת בתיקון מבני של עיוותים במנגנוני ההקצאה ,אשר יישומו יוביל להסטת משאבים לא מבוטלים
לטובת פיתוח ושילוב כלכלי של החברה הערבית ואוכלוסיות חלשות אחרות .ברם ,ללא הצבת סוגיית היישום
בסדר עדיפות גבוה מבחינת משרדי הממשלה וגופי הביצוע ,סיכויי ההצלחה של התכנית קטנים .לכן ,יש הכרח
לפעול ליישום יעיל ומהיר של כל אחד מרכיבי התכנית אשר יכנס לשלבי הביצוע .בהתאם מומלץ כי:
 יש להקים "ועדת היגוי" ברשות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ,ובה חברים הממונה על התקציבים ,מנהל
הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי ונציגי החברה הערבית ,מנכ"לי משרדי הממשלה
הרלבנטיים וכן נציגים מהחברה הערבית (כגון ראשי רשויות וארגונים אזרחיים) .הוועדה תהיה אמונה על
גיבוש ויישום ההמלצות והתכניות הפרטניות בתחומים השונים ,תוך התמקדות ביישום יעיל ומהיר של
המשאבים שיוקצו במסגרת תיקון מנגנוני ההקצאה לטובת פיתוח כלכלי של המגזר הערבי ועמידה ביעדי
התפוקה שנקבעו.
 לקבוע כי עבור כל אחד מרכיבי התכנית שיכנס לשלבי יישום ,יוטל על מנכ"ל המשרד הרלבנטי לגבש
ולהציג לוועדת ההיגוי תכנית מעשית ליישום בפועל של צעד המדיניות הרלבנטי .כל התכניות הפרטניות
י גובשו בליווי עם הרשויות המקומיות בחברה הערבית וכן עם גופים נוספים בחברה האזרחית בחברה
הערבית.
 הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי תבצע מעקב שוטף אחר הרכיבים השונים בתכנית
זה אל מול משרדי הממשלה .כמו-כן ,הרשות תגיש דו"ח מעקב ותציג לממשלה מדי חצי שנה על עמידה
ביעדי התפוקה השונים ועל מידת היישום של המלצות הדו"ח .דו"חות המעקב יפורסמו באופן שוטף
באתר הרשות ויונגשו לציבור.
 יש לבחון הקמת גוף ביצוע מטעם מרכז השלטון המקומי ,ממשלת ישראל ונציג החברה הערבית ,אשר
יפעל כגוף ביצוע תשתיתי בחברה הערבית ,בעבור ומטעם הרשויות המקומיטת הערביות.
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נספח א'  -החלטות ממשלה קודמות לפיתוח כלכלי של אוכלוסיית המיעוטים
לאור החשיבות הרבה שממשלת ישראל רואה בפיתוחה הכלכלי של החברה הערבית ,קידמו ממשלות ישראל
בשנים האחרונות מספר החלטות ממשלה ייעודיות .בין השנים  2010-2015קידמה הממשלה החלטות בסך של
כ 8.1 -מיליארד ש"ח לטובת החברה הערבית .ההחלטות מתפרסות על ,בין היתר ,התחומים הבאים :חינוך
והשכלה גבוהה ,דיור ,תעסוקה ,תחבורה ציבורית ,תיירות ,בטחון אישי וכו'.

להלן פירוט ההחלטות המרכזיות:
 פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת ( 2015החלטה מס'  2365מיום .)21.12.2014
היקף תקציבי כולל  664מלש"ח.
 תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנת ( 2015החלטה מס'  .)2332היקף תקציבי
כולל  190מלש"ח.
 תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסים לשנת ( 2015-2019המשך להחלטה הקודמת,
טרם קבלה מס' החלטה) .היקף תקציבי כולל  2,000מלש"ח.
 תכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל אזרחיה (החלטה מס'
 ,)1775לשנים  .2014-2019היקף תקציב כולל בסך  300מלש"ח.
 תכנית החומש לפיתוח כלכלי ב 13 -מיישובי המיעוטים (החלטה מס'  )1539בהיקף תקציב של 778
מלש"ח לשנים .2010-2014
 תכנית לאוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטה מס'  .)3708היקף תקציבי כולל בסך של כ 1.263 -מליארד
ש"ח ,לשנים .2012-2016
 תכניות לאוכלוסייה הבדואית בצפון (החלטה מס'  .)3211היקף תקציבי כולל בסך של כ 350 -מלש"ח,
לשנים .2011-2015
 תכנית לאוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית (החלטה מס'  .)2861היקף תקציבי כולל בסך של כ 680-מלש"ח,
לשנים .2011-2014
 הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה במגזרי המיעוטים (החלטה מס'  4193מיום
 .)8.1.2012היקף תקציבי כולל בסך  730מלש"ח ,לשנים ( .2012-2016טרכטנברג תעסוקה).
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נספח ב'  -החלטת ממשלה מיום  21.12.2014אשר הורתה על גיבוש התכנית המערכתית
החלטת ממשלה מס'  2365מיום  21.12.2014פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים
בשנת 2015
מזכירות הממשלה
החלטה מספר  2365של הממשלה מיום 21.12.2014
הממשלה ה  33 -בנימין נתניהו
נושא ההחלטה
פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים בשנת 2015
מחליטי ם
בהמשך להחלטת הממשלה מס'  1539מיום ( 21.3.2010להלן – "החלטה מס'  )"1539ולצורך המשך פיתוח כלכלי
ביישובי המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי (להלן – "יישובי המיעוטים" או "מגזר המיעוטים") ,להלן פעולות משרדי
הממשלה המתוכננות לעניין פיתוח כלכלי ביישובי מגזר המיעוטים וביישובי התכנית כהגדרתם בנספח א' המפורט
להלן (להלן – "יישובי התוכנית") לשנת ( 2015להלן – "תכנית הפיתוח") ,אשר מתבססות בעיקרן על הכלים וצעדי
המדיניות שפותחו ויושמו במסגרת החלטה מס'  .1539יישובי המיעוטים ויישובי התוכנית מוכרזים כיישובי עדיפות
לאומית לעניין החלטה זו וכמפורט בה:
 .1נגישות תחבורתית
א .לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה יסיים לתכנן ויפעיל ,בתיאום עם משרד האוצר
והרשות לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה הערבית ,הדרוזית והצ'רקסית במשרד ראש הממשלה (להלן – "הרשות"),
תכנית מערכתית ביישובי המיעוטים לשיפור התחבורה הציבורית ,לרבות השלמת תשתיות לצורך כך.
ב .לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה יקצה ,החל משנת  ,2015מדי שנה לפחות  40%מסך
הסובסידיה הממשלתית הניתנת לתוספת שירות בתחבורה הציבורית לטובת הרחבת השירות ליישובי המיעוטים עד
להשוואת רמת הכיסוי התחבורתי של יישובי המיעוטים ליישובים אחרים בעלי מאפיינים דומים.
"תוספת שירות" – הוספת קווי שירות ,הארכתם ,הגדלת תדירותם ושעות הפעילות שלהם וכדומה.
ג .לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה כל הקצאה עתידית של תוספת שירות תבוצע בהתאם
לנוהל תיעדוף שקוף ,כלכלי ושוויוני אשר יבטיח שמירה על רמת כיסוי הולמת ליישובי המיעוטים.
ד .לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה המשרד יתרגם לערבית את המידע שהוא מספק
לציבור בדבר התחבורה הציבורית כך שרמת הזמינות של המידע בערבית שהוא מספק לציבור תהיה דומה ככל הניתן
לזו של המידע בעברית.
ה .לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה יפרסם דוח שנתי המשווה בין היקף ורמת שירותי
התחבורה הציבורית ביישובי המיעוטים לאלו המסופקים ליישובים בעלי מאפיינים דומים.
 .2ביטחון פנים
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א .לאמץ את הודעת המשרד לביטחון הפנים ,לפיה יפעיל תכנית להרחבת פעילות המתחמים המשטרתיים במתכונת
שנקבעה לפי הרישא בסעיף  38בהחלטה מס' .1539
ב .להפעיל גם בשנת  2015את פעילות תכניות "עיר ללא אלימות" ואת פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול ביישובי המיעוטים שבהם קיימת התכנית.
 .3פיתוח כלכלי-תעסוקתי
א .לאמץ את הודעת משרד הכלכלה ,לפיה יפעיל תכנית הכשרה המבוססת על מתן שוברים במקצועות נדרשים בשוק
העבודה מקרב בני המיעוטים.
ב .לאמץ את הודעת משרד הכלכלה ,לפיה יפעיל מסלול ייעודי לתמיכה בחברות היי-טק צעירות של יזמים מקרב בני
המיעוטים.
ג .לאמץ את הודעת הרשות על כך שייבחן ,בשיתוף מנהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה ומשרד האוצר ,קידום
פרויקטים לפיתוח אזורי תעשייה בשטחי השיפוט של יישובי התכנית שהינם זמינים לביצוע ולהשלמה באופן מידי.
ד .להטיל על מנכ"ל משרד הכלכלה ,בתיאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,מנכ"ל משרד הפנים ומנהל
הרשות ,לגבש ולהמליץ בתוך  120יום על עקרונות וכלי מדיניות ,הנמצאים בתחום אחריותו וסמכותו של משרד
הכלכלה לקידום חלו קת הכנסות עתידיות מאזורי תעשייה ותעסוקה חדשים או הרחבות של אזורי תעשייה קיימים עם
רשויות גובלות ממגזר המיעוטים .הצוות יבחן בין היתר אפשרות לשינויים בשיעורי הסבסוד ,לרבות הפחתות,
לרשויות המסרבות לבצע את תהליך החלוקה בהסכמה או קביעת תנאים נדרשים אחרים למתן הסבסוד.
לעניין סעיף זה " -הרחבת אזור קיים" :הגדלה של אזור תעשייה קיים באמצעות חטיבת קרקע חדשה שתכנונה טרם
הושלם ,או שתכנונה הושלם אך טרם התחילו עבודת הפיתוח בה.
ה .לאמץ את הודעת המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,לפיה יפעיל תכנית ייעודית בתחומי פעילותו של המשרד לפיתוח
כלכלי ביישובי המיעוטים בנגב ובגליל בשנת .2015
 .4פיתוח תשתיות תיירותיות
א .לאמץ את הודעת משרד התיירות ,לפיה יפעיל תכנית לפיתוח תשתיות תיירותיות ביישובי התכנית בתיאום עם
הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה.
ב .משרד התיירות ,בשיתוף הרשות ,יגבש תכנית לעידוד היזמות העסקית בתחום התיירות בעיר העתיקה בנצרת.
 .5תשתיות
א .לאמץ את הודעת מנהלת תשתיות הביוב ברשות הממשלתית למים ולביוב ,לפיה תמשיך לפעול להקמה ולשיפור
תשתיות הביוב ביישובי המיעוטים.
ב .להנחות את משרד הפנים ומשרד החינוך (בכל הנוגע למתקנים בתחומי מוסדות חינוך) להקצות תקציבי פיתוח
ייעודיים לסיוע בכיסוי חלקן בתקצוב של הרשויות המקומיות ביישובי המיעוטים בהן אושרה ,לפי הוראות חוק
הספורט ,התשמ"ח 1988-והוראות החוק להסדר הימורים בספורט ,התשכ"ז 1967-ובכפוף לכל דין ,הקמת אולמות
ספורט ומגרשי כדורגל ,והכל בכפוף להוראות תכנית מתקנים לאומית ככל שנקבעה לפי סעיף 17יד(ב)( ,)2לחוק
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הספורט ,התשמ"ח.1988-
ג .תשתיות כבישים–
כבישים בינעירוניים :לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה יתכנן ויבצע שיפורים תנועתיים
ובטיחותיים בכבישים בינעירוניים החוצים את יישובי המיעוטים .לצורך ביצוע השיפורים ,תגובש תכנית עבודה
מפורטת אשר תיקבע בשיתוף מנהל התשתיות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר.
כבישים עירוניים :לאמץ את הודעת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ,לפיה יתכנן ויבצע פרויקטי תשתית עירוניים
ביישובי התכנית .לצ ורך ביצוע השיפורים ,תגובש תכנית עבודה מפורטת אשר תיקבע בשיתוף מנהל התשתיות
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואגף התקציבים במשרד האוצר.
 .6בינוי
א .להקים צוות שיגבש בתוך  120ימים מיום קבלת החלטה זו ,תכנית לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים (להלן
 "הצוות" ) .הצוות יעסוק בגיבוש פתרונות למצוקות הדיור ביישובי המיעוטים .בין היתר ,יבחן הצוות את הנושאיםהבאים:
 )1תכנון  -הסדרת התכנון והגדלת היקף הקרקעות הזמינות תכנונית ומוניציפאלית בקרקע מדינה ובקרקע פרטית.
 )2שיווק ופיתוח תשתיות  -הגדלת שיווק קרקעות למגורים למגזר המיעוטים על-ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד
הבינוי ופעולות להורדת מחירי הדיור.
 )3סיוע לפרט  -בחינת הסיוע לפרט הניתן ממשרד הבינוי וכן השפעות מיסוי מקרקעין על הבנייה במגזרי המיעוטים.
ב .הצוות לא יעסוק בהסדרת התיישבות הבדואים בנגב המטופלת בהתאם להחלטת הממשלה מס'  1695מיום  8ביוני
 ,2014שהתקבלה על ידי ועדת השרים לענייני הסדרת ההתיישבות ופיתוח חברתי-כלכלי של הבדואים בנגב ומשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
ג .חברי הצוות לגיבוש התכנית הממשלתית לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים:
 .1הממונה על התקציבים – יושב ראש
 .2מנהלת מנהל התכנון
 .3מנהל רשות מקרקעי ישראל
 .4מנכ"ל משרד הבינוי
 .5מנכ"ל משרד הפנים
 .6מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
 .7מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 .8מנהל הרשות
 .9מנהל רשות המסים לנושאי מיסוי
 .10נציג היועץ המשפטי לממשלה
ד .הצוות יקיים התייעצות עם נציגי ארגונים אזרחיים הפועלים לקידום אוכלוסיית המיעוטים ולקידום סוגיות דיור
במגזר ,עם ראשי רשויות מקומיות רלוונטיות מקרב יישובי המיעוטים.
ה .לאשר הארכת תוקף סעיף  34להחלטה מס'  ,1539ביחס ליישובים שנכללו בהחלטה האמורה בלבד ,ומן הנימוקים
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המפורטים בסעיף  45לה ,עד לאישור מסקנות הצוות לטיפול בסוגיות דיור במגזר המיעוטים אשר אוזכר לעיל או עד
ליום  ,31.12.2015המוקדם מביניהם.
 .7לרשום את הודעת שר הפנים על הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות מנהל הרשות ,נציג
הממונה על התקציבים במשרד האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים ,כפי שימצא לנכון מנכ"ל משרד הפנים ,שיגבש
בתוך  120ימים מיום קבלת החלטה זו ,תכנית הכוללת עקרונות וכלי מדיניות לעניין הגדלת ההכנסות העצמיות של
רשויות ממגזר המיעוטים ,תוך בחינה ,בין היתר ,של אפשרות השימוש בכלים של שינוי אזורי שיפוט וחלוקת הכנסות
בין רשויות מקומיות גובלות .הצוות יגיש המלצותיו לשר הפנים.
 .8נוכח הגידול במספר הצעירים בני המיעוטים המעוניינים להתנדב לשירות אזרחי-לאומי ונוכח החשיבות
שהממשלה מייחסת לנושא כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטתה מס'  638מיום  31.7.2013שהציבה יעדים גדלים וארוכי
טווח להתנדבות של בני מיעוטים לשירות אזרחי-לאומי ,לאמץ את הודעת הרשות לשירות אזרחי-לאומי על הקצאת
 550תקנים נוספים בשנת  2015לשירות אזרחי-לאומי של מתנדבים בני מיעוטים החל מינואר .2015
 .9צוות משותף לרשות ולאגף התקציבים במשרד האוצר ,בהתייעצות עם יתר הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים,
יגבש בתוך  120ימים מיום קבלת החלטה זו תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי חברתי ביישובי המיעוטים תוך קידום
שינויים מבניים משמעותיים במנגנוני ההקצאה הממשלתיים העיקריים.
 .10ניהול התכנית:
א .להקים ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות מנכ"לי המשרדים הבאים :משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים ,המשרד לביטחון הפנים ,משרד הכלכלה ,משרד התיירות ,משרד הפנים ,משרד הבינוי ,משרד
החינוך ,ראש אגף תקציבים במשרד האוצר ,מנהל פיתוח תשתיות ביוב ,ראש הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש
הממשלה.
ב .ועדת ההיגוי תפעל במתכונת זהה לפעילות ועדת ההיגוי בהחלטה מס' .1539
ג .תכניות העבודה הנדרשות ליישום סעיפים (1א)(3 ,א)(3 ,ב)(3 ,ה)(5 ,4 ,א)(5 ,ב)(5 ,ג) יוצגו ע"י המשרדים בתוך
 90יום מקבלת החלטה זו.
ד .תקציב  -הממשלה רושמת לפניה את הודעת המשרדים כי מימון ההוצאות האמורות מוסדר ומסוכם עם משרד
האוצר כחלק מתקציב המדינה לשנת  2015כמפורט בטבלה שבנספח ב' להחלטה ,המפורט להלן.
ה .הרשות תהיה אחראית על המעקב ,הבקרה והפרסום הנדרשים ליישום החלטה זו.

