
האיתנות הפיננסיתמדד 

:  המטרה

ומסוגלותה לממן את  , שיקוף העצמאות הכלכלית של הרשות המקומית

.פעילותה על בסיס הכנסות עצמיות תוך עמידה בהתחייבויותיה

: השימושים

.  כלי עבודה לשימוש הוועדות הגאוגרפיות בנושאים לחלוקת הכנסות. 1

..  שימוש כפרמטר במודל חלוקת הכנסות. 2



הפרמטרים והמשקולות

-מענק איזון 
30%

חיוב ארנונה 
שלא  

30%-למגורים

חיוב ארנונה 
-למגורים 

20%

-יתר עצמיות 
5%

מדד הוצאות  
5%-פנסיה

מדד היטלי 
10%-השבחה



מענק איזון
(30%  )

  מענק האיזון משמש את משרד הפנים ככלי לחלוקת כספים לאיזון בהתאם
.  למצב הרשות המקומית

 נותן מענה לרשויות שלא מקבלות מענק איזון,  אובייקטיביפרמטר  .

רשות
-מודל -דירוג מענק איזון 

2018( ₪)לנפש 

255תמר

254חבל מודיעין

253רמת נגב

252חוף השרון

251חיפה

250באר טוביה

249כפר שמריהו

248סביון

247יפו-תל אביב 

246ברנר

רשות
-מודל -דירוג מענק איזון 

2018( ₪)לנפש 

1נווה מדבר

2אלונה

3ערבות הירדן

4אל קסום

5עמנואל

6הר חברון

7מעלה אפרים

8עין קנייא

9חריש

10פסוטה



חיוב ארנונה שלא למגורים
(30%  )

פרויקטיםלפתחהמקומיתלרשותהמאפשרמשמעותיהכנסהמקור
.שיפוטהבתחום

מקומיתרשותשלחוסנהלביןארנונהחיובפוטנציאלביןגבוהמתאם.

רשות
דירוג חיוב ארנונה אחרת בניכוי 

(₪)הנחות לתושב 

254תמר

253אילותחבל 

252מצפה רמון

251ברנר

250באר טוביה

249רמת נגב

248יפו-תל אביב 

247הערבה התיכונה

246חבל מודיעין

245ראש פינה

רשות

דירוג חיוב ארנונה  

אחרת בניכוי  

(₪)הנחות לתושב 

1ערערה

2יפיע

3רה'אג'חג-טבאש-כעביה

4לקיה

5מכסור-ביר אל

6א'היג-כאוכב אבו אל

7זנגרייה-טובא

8בטוף-אל

9גנם-אום אל-שבלי 

10רכסים



חיוב ארנונה למגורים
(20%)

המקומיתלרשותהעומדיםבסיסיהכנסהמקורעלמלמד.

למגוריםשלאארנונהחיובבפרמטרעליהםלהצביעיהיהניתןשלאחזקותרשויותעלמצביע.

רשות
דירוג חיוב ארנונה למגורים בניכוי  

(₪)הנחות לתושב 

254כפר שמריהו

253סביון

252רמת השרון

251עומר

250כפר ורדים

249קריית אונו

248הר אדר

247להבים

246מיתר

245מגדל

רשות
דירוג חיוב ארנונה למגורים בניכוי  

(₪)הנחות לתושב 

1נווה מדבר
2בנגב-ערערה

3כסיפה
4רהט

5מודיעין עילית

6תל שבע

7שלום-שגב

8אעבלין
9חורה

10בטוף-אל



יתר עצמיות
(5%)

וכן על יכולתה של  , מלמד על יכולת התושבים להשתתף  בשירותים המסופקים להם
.הרשות לייצר הכנסות

דירוג יתר עצמיותרשות

255תמר
254שמריהוכפר

253סביון

252בני שמעון
251רמת נגב  

250שער הנגב

249זבולון
248חריש

247עמק המעיינות

246ראש פינה  

דירוג יתר העצמיותרשות

1לקיה
2כסייפה

3דיר אל אסד
4שגב שלום 

5וליה'לג'ג

6ה"בסמ
7נחף

8טירה

9כפר קרע

10זרזיר



מדד הוצאות פנסיה
(5%  )

שנהמדימשלמתאשרהוצאותבגיןסוחבתהמקומיתשהרשותהנטלעלמלמד
.עתיד-בהווהתמורהללא.תקופהלאורך

לתושב₪ -דירוג מדד הוצאות קשיחות רשות

253תמר

252מרחבים

251קריית שמונה

250מצפה רמון

249מעלה אפרים

248שדות נגב

247יפו-תל אביב 

246מטולה

245כפר כמא

לתושב₪ -דירוג מדד הוצאות קשיחות רשות

10ה"בסמ
9בנגב-ערערה

8חורה

7'מרג-בוסתן אל
-טבאש-כעביה
רה'אג'חג

6

5ביתר עילית

4מעלה עירון

3מודיעין עילית

2בטוף-אל

1אלעד


