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אז כמה באמת עולות ההתנחלויות?

)או(
איפה מתחבא הכסף?

קשה מאוד לאמוד את המחיר האמיתי של 
ההתנחלויות. למרות זאת הצליחה “שלום עכשיו” 

לאתר נתונים ומידע רב אשר מעידים על הסכומים 
האדירים שמועברים להתנחלויות.

מבט ממעוף הציפור חושף את היחס העודף 
שממשלת ישראל מעניקה להתנחלויות. מבט זה 
נעשה באמצעות בדיקת הטבות ומענקים אשר 
מראה כיצד מעודדת מדינת ישראל את ציבור 

אזרחיה להתגורר בהתנחלויות. זאת, על חשבון 
תמיכה באזורים בתוך מדינת ישראל. 

נוסף על כך, הלובי הפוליטי של המתנחלים מצליח 
לשמר הטבות אלו, ולהשיג מענקים ותקציבים 

נוספים גבוהים בהרבה מיחסם באוכלוסיה.

הנתונים מבוססים על נתונים רשמיים ונתוני 
מינימום. ברור לנו כי במציאות הסכומים 
המועברים להתנחלויות גבוהים בהרבה.

כספי המדינה מועברים לתושבים בשתי דרכים 
עיקריות: תקציב ממשרדי הממשלה ישירות 

לשירותים הניתנים לאזרחים; ותקציב ממשלתי 
שמועבר לרשויות המקומיות שמספקות שירותים 

רבים לתושבים. לרשויות המקומיות יש גם מקורות 
הכנסה עצמאיים )מסים, תשלומים והיטלים שונים( 

ויש להם גמישות מסויימת בחלוקת התקציב.

₪
₪

₪
₪
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על מנת לקבל מושג על מחיר ההתנחלויות ניתן 
מצד אחד לנסות לבחון את פירוט כל ההוצאות 
של כל משרד ממשלתי לפי האזור שאליו הופנה 

התקציב )חישוב קשה ביותר ואף בלתי אפשרי בחלק 
מהתחומים, חישוב כזה ביצע משרד האוצר הישראלי 

עבור הממשל האמריקני, ראו להלן(, או מצד אחר 
לבחון את התקציבים השונים של הרשויות המקומיות 

בהתנחלויות ולהשוותו עם התקציב של הרשויות בתוך 
ישראל )כפי שנעשה להלן(. בשני המקרים מדובר רק 

בחלק מהמחיר הישיר של ההתנחלויות.

ניתן גם לנסות לבחון את הרשימה הרשמית של 
ההטבות שניתנות לאזורים שונים, ולבחון את כל 

הקריטריונים הקיימים בחלוקת התקציבים הממשלתיים, 
ומתוכם לזהות את הקריטריונים שמהם נהנות 

ההתנחלויות. גם משימה זו קשה ביותר בשל ריבוי 
הקריטריונים בכל תחום תקציבי.

הנתונים שלהלן מבוססים על שלושה מקורות מרכזיים:

)א( 
קובץ הרשויות המקומיות של הלמ”ס, 2010

קובץ נתונים על כל הרשויות המקומיות בישראל.

)ב( 
נתוני משרד האוצר המועברים לממשל האמריקני, 

כפי שהועברו לשלום עכשיו בידי הלמ”ס.

)ג( 
נתוני משרד הפנים על המענקים לרשויות 

המקומיות בשנת 2011

לבסוף, חשוב לזכור כי הספר מראה רק נדבך 
אחד בעלות הכוללת של ההתנחלויות. המחיר המדיני, 

הבטחוני, המוסרי וכן המחיר הדמוקרטי שהחברה 
הישראלית משלמת על מדיניות ההתנחלויות לא 

נכללו בספר זה.
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תוכן עניינים
]פרק א(

כסף ייחודי ובלעדי להתנחלויות
או: איך מדינת ישראל מעבירה

תוספת של מיליארד ש”ח להתנחלויות בלבד

)פרק ב( 
דיור בהתנחליות

או: כיצד דיור בר השגה במימון המדינה 
כבר קיים בהתנחלויות

)פרק ג( 
חינוך במספרים

 או: משרד החינוך משקיע יותר בהתנחלויות

)פרק ד( 
הרשויות המקומיות בשטחים

או: הכספים האדירים שמשרד הפנים מעביר להתנחלויות 
לעומת שאר ישראל
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פרק א: 1,000,000,000 ש”ח אקסטרה בשנה

מדי שנה מעבירה ממשלת ישראל, דרך תקציב המדינה, סכומי כסף רבים 
להתנחלוית. בשל מבנה התקציב, לא ניתן לאמוד בדיוק מהו הסכום המועבר 

להתנחלויות. 

שלום עכשיו הצליחה לשים את ידה על נתונים שהפיק משרד האוצר ובהם 
פירוט של הסכומים העודפים המועברים להתנחלויות מידי שנה.

על פי הנתונים, ממשלת ישראל מעבירה מדי שנה סכום עודף של כמיליארד 
שקלים להתנחלויות בשטחים. בשנת 2011 עמד הסכום על כ-1.1 מיליארד ש”ח 

ובתשע השנים האחרונות הסכום הכולל הוא: למעלה מ-9 מיליארד ש”ח.

סכום זה כולל רק את ההוצאות הייחודיות להתנחלויות, ולא את הוצאות 
הביטחון והמיגון ולא את רוב הוצאות סלילת הכבישים. כמו כן לא נכללים בו 

השירותים שניתנים למתנחלים כאזרחים, אשר היו ניתנים להם לו היו חיים בתוך 
ישראל.

לפי נתוני למ”ס, בשנת 2011 חלה עליה של כ-38% בהוצאה להתנחלויות, 
בעוד שמספר המתנחלים עלה בכ-5% בלבד. 

על כך אמר שר האוצר לשעבר, יובל שטייניץ, בראיון לרדיו גלי ישראל, 
בנובמבר 2012: “הצלחנו, לא רק במילים אלא גם במעשים, להכפיל, אני אומר 

באופן ברור ומפורש, להכפיל את התמיכה הכלכלית והכספית ואת העברות 
הממשלה להתיישבות... עשינו את זה בפרופיל נמוך, בהסכמה עם ראשי 

ההתיישבות, עם ראשי ערים, מועצות, ראשי מועצת יש”ע”.

  סכום עודף: השקעה ישירה של הממשלה בהתנחלויות, 
לא כולל ניהול שוטף של צורכי היום יום בהתנחלויות.
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 ההוצאה העודפת להתנחלויות בשנת 2011 
לפי הוצאות של משרדי ממשלה

סכום עודף שהועבר )ש״ח(משרד ממשלתי
465,700,000 הפנים

10,900,000 התעשייה והמסחר
146,600,000 החינוך

70,000,000 משק המים

41,800,000 תחבורה
281,900,000 מע״צ

6,900,000 חקלאות
41,900,000 החטיבה להתיישבות

57,600,000 השיכון

1,123,400,000 סה״כ בש״ח

הוצאות עודפות בש״חשנה
20031,721,400,000
20041,051,870,000
2005930,300,000
2006883,000,000

2007940,618,000
2008773,315,748
2009760,661,737
2010817,462,799
20111,123,400,000

 סה”כ הוצאה עודפת 
להתנחלויות 2003-2011
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נושא הדיור הוא מרכיב מרכזי ביוקר המחיה של הציבור 
הישראלי. מסתבר כי התקציבים והמימון שממשלת ישראל 

משקיעה בבניית יחידות דיור בהתנחלויות הם בהיקפים גבוהים 
בהרבה מאשר בתוך ישראל.

בפרק זה נציג נתונים מתקציבי משרד השיכון ומהלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה המצביעים על ההשקעה העודפת של 

ממשלת ישראל בבניה בהתנחלויות.

נתונים אלו הם הבסיס למחירי הדירות הנמוכים במרבית 
ההתנחלויות. 

כאשר יש בניה ציבורית, מימון ממשלתי של תשתיות ובינוי, 
הנחות במחירי הקרקע, ומתן משכנתאות בתנאים מועדפים, מחירי 

הדירות בהתנחלויות זולים משמעותית מהמחירי הדיור בישראל.

פרק ב: הטבות בדיור בהתנחלויות

תקציב משרד השיכון: ההתנחלויות זוכות 
לתקצוב גבוה פי 4 מחלקן באוכלוסיה

הזרוע העיקרית שבאמצעותה מממן משרד השיכון את הבנייה 
והתכנון בארץ היא תקציב השיכון )סעיף 70( בתקציב המשרד. 

תנועת שלום עכשיו קיבלה ממשרד השיכון את רשימת כל 
ההוצאות שהוציא המשרד עבור בנייה ותכנון בהתנחלויות. 

מנתונים אלה עולה כי בחמש השנים האחרונות עמד תקציב 
השיכון על בין 350 ל- 750 מיליון ש”ח בשנה. מתוכו, הוקצו 

17% להתנחלויות, בסכום כולל של 488 מיליון ש”ח. כך, למרות 
שהמתנחלים היוו 4% מהאוכלוסיה בלבד, הם קיבלו למעלה מפי 

4 מיחסם באוכלוסיה.

כמו כן, בשנת 2011 לבדה מימן משרד השיכון הקמת מוסדות 
ציבור בהתנחלויות בסך 10,850,000 ש”ח, שהיוו 29% מסך כל 

מוסדות הציבור שמימן המשרד באותה שנה.

נוסף לכך, 34% מתקציב הבנייה הכפרית במשרד השיכון בשנת 
2011, 49.2 מיליון ₪, הועבר להתנחלויות.



8

האוכלוסיה 
 בהתנחלויות 

מהווה 4.15% 
מאוכלוסית ישראל 

 התנחלות 325,500
ישראל 7,836,600

מתנחלים )מכלל אזרחי ישראל(

רק
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השתתפות 
במימון מבני 

ציבור, משרד 
השיכון 2011

תקציב בנייה 
כפרית, משרד 
השיכון, 2011

 התנחלויות 10,850,000 ₪
ישראל 26,721,229 ₪ 

התנחלויות 
₪ 49,195,474 

ישראל 
₪ 95,996,482

תקציב הבינוי 
במשרד השיכון 
והבינוי בחמש 

שנים האחרונות 
בהתנחלויות 
לעומת בתוך 

ישראל

התנחלויות 
₪ 487,950,778 

ישראל 
₪ 2,385,534,656

17%

29%

31%



10

אחוז מסך ההשקעה הציבוריתש״חשנה

2008367,000,00014.0%
2009371,000,00013.8%
2010308,000,00011.3%

השקעה ציבורית 
בבינוי בהתנחלויות

מקור: נתוני למ”ס, השקעה גולמית בבנייה ציבורית, 2010

*במהלך 9 חודשים בשנת 2010, היתה הקפאה בבנייה 
בהתנחלויות ובכל זאת ההוצאה על בנייה היתה גבוהה 

מבישראל.

הבנייה ביוזמה ממשלתית בהתנחלויות 
גדולה פי 3 מהבנייה בישראל 

רוב הבנייה למגורים בישראל נעשית ביוזמת יזמים 
פרטיים והממשלה יוזמת רק חלק קטן מהבנייה.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הרשויות 
המקומיות עולה כי המדינה משקיעה בבנייה 

בהתנחלויות, פי 3 מאשר בישראל.

13 %
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 ארנונה בהתנחלויות: 
משלמים פחות ומקבלים יותר 

הארנונה מהווה חלק נכבד מההכנסה של כל 
הרשויות המקומיות, בתוך ישראל ובהתנחלויות. 

מנתונים רשמיים של המדינה עולה כי קיים 
פער משמעותי בסכומי ארנונה אותם נדרשים 

לשלם תושבי ישראל לעומת תושבי המתגוררים 
בהתנחלויות.

בתוך שטחי ישראל מחיר הארנונה למגורים עמד על
1,031 ש”ח בשנה לנפש בממוצע. לעומת זאת

בהתנחלויות שילמו 735 ש”ח לנפש, כ 30% פחות. 
למרות שמחיר הארנונה נמוך יותר וההכנסות 

העצמיות של הרשויות בהתנחלויות נמוכות יותר 
מבישראל, עדיין המתנחלים מקבלים יותר, כפי 

שנראה להלן.

 מחיר ארנונה 
לנפש בהתנחלויות

 מחיר ארנונה 
לנפש בישראל
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הטבות למגורים במסגרת 
אזורי עדיפות לאומית

מימון 50% מעלות הפיתוח של פרוייקט הבנייה

מרבית ההתנחלויות מוגדרות על פי החלטת ממשלת
ישראל כאזורי עדיפות לאומית, בעוד שיישובים רבים

בתוך ישראל במעמד סוציו אקנומי נמוך יותר אינם 
מוגדרים כאזורי עדיפות לאומית א’, ובשל כך לא זוכים 

להטבות מהמדינה.

תוספת למשכנתא: הלוואה של 97,200 ₪ בתנאים 
נוחים )ריבית 4.5%(, לכל מי שרוכש דירה )ואין לו 

דירה במקום אחר(, ללא תלות במצב הכלכלי וניקוד 
הזכאות לסיוע. תוספות נוספות במסגרת הגמשת 

הקריטריונים לזכאות.

 פטור ממכרז על הקרקע 

הנחה של 69% מערך הקרקע )כלומר על הרוכשים 
 לשלם 31% בלבד ממחיר הקרקע(. יש לציין שבעבר 

היו מקרים שבהם ניתנו קרקעות למתנחלים בחינם.



13

מחירי דירות 
בישראל 

לעומת דירות 
בהתנחלויות

 *נתוני המחירים הם ממוצע של מבחר 
 עסקאות רכישת דירות שנערכו 

בתקופה האחרונה

איזור מודיעין

₪2,100,000

₪2,250,000

₪1,200,000

₪1,400,000

מודיעין

שוהם

נעלה

אחוז הפרש

נילי

דירת

38%חדרים 
43%

איזור השרון

₪1,075,000

₪1,331,000

₪605,000

₪748,000

חדרה

ראש העין

קדומים

אחוז הפרש

קרני שומרון

דירת

44%חדרים 
44%

איזור ירושלים

₪1,477,000

₪1,812,000

₪1,890,000

₪823,000

₪1,037,000

₪1,051,000

קרית יובל ירושלים

מבשרת ציון

צור הדסה

פסגות

אחוז הפרש

תקוע

כפר אדומים

דירת

43%חדרים 

44%

44%

6
חדרים
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תקציב החינוך ברשויות המקומיות מבוסס על
העברות ממשרד החינוך וכן על הכנסות עצמיות של

הרשות )תשלומי הורים, מיסים והיטלים שונים(.
     

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 
ההשקעה בחינוך בהתנחלויות גבוהה באופן משמעותי 

מההשקעה בתוך ישראל. בין היתר, ההתנחלויות נהנות 
מהקצבות עודפות בהשקעה כספית לכל תלמיד ותלמידה, 

 כיתות לימוד, ובניית מוסדות חינוך.

בשנת 2010 העביר משרד החינוך לרשויות המקומיות 
בהתנחלויות 362,946,000 ש”ח. כלומר, כ8,034 ש”ח 

לתלמיד בשנה בהתנחלויות. לעומת כ4,915 ש”ח בישראל 
 )ללא שתי הערים החרדיות ביתר עילית ומודיעין עילית(.

פרק ג: חינוך 
בהתנחלויות מקבלים יותר

הכנסות 
הרשויות 
ממשרד 
החינוך 

עבור כל 
תלמיד

 ₪ 8,034
לתלמיד בשנה 

בהתנחלויות

 ₪ 4,915
לתלמיד בשנה 

בישראל

*מקור: נתוני למ”ס 
2010 לפי סך 

העברות משרד 
החינוך לרשויות 

חלקי מספר 
התלמידים בבתי 

הספר )ללא גני ילדים 
ואחרים(
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תקציב הבינוי של משרד החינוך, 
התנחלויות לעומת יישובים בתוך ישראל

תקציב הבינוי של משרד החינוך בהתנחלויות,
אשר מאפשר פיתוח ובניית מוסדות וכיתות לימוד,

 הינו מעל פי 3 מיחסן באוכלוסיה. 
כתוצאה מההטבות והתקציבים, מספר התלמידים 

בכיתות שבהתנחלויות נמוך יותר, ואחוז מקבלי תעודת 
בגרות גבוה יותר:

ממוצע מספר התלמידים בכיתה בהתנחלויות הוא 23 
8.4% פחות מבישראל.

בהתנחלויות 69.5% אחוז מהתלמידים זכאים לתעודת 
בגרות לעומת לעומת 59.7% בישראל. אחוז הזכאים 
שעמדו בדרישת הסף של האונברסיטאות עומד על 

63.12% בהתנחלויות לעומת 49.1% בישראל.
 *מקור: חישוב משרד האוצר נתוני רשויות מקומיות, 

למ”ס 2010

 13.06%
תקציב הבינוי 

בהתנחלויות

 4.15% 
אחוז המתנחלים 

באוכלוסיה
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הרשות המקומית היא ספק השירותים המרכזי לתושבים. על 
פי המידע שנאסף על ידי שלום עכשיו מתברר כי הרשויות 
המקומיות בהתנחלויות זוכות למימון ממשלתי גבוה יותר 

מאשר רשויות מקומיות דומות בתוך ישראל. בחישוב כולל, 
לרשויות המקומיות בהתנחלויות תקציב גבוה יותר עבור כל 

תושב ותושבת. בנוסף, מעביר שר הפנים מדי שנה מענקים 
ייחודיים לרשויות המקומיות בהתנחלויות באופן חסר 

פרופורציה לגודלן באוכלוסיה.

בכל שנה, נהנות הרשויות המקומיות בהתנחלויות מתקציב 
ממשלתי עודף בסך 427 מיליון שקלים, כ-6,900 ש”ח 

נוספים לכל משפחה.

כתוצאה מכך, רמת השירותים הניתנים למתנחלים מהרשות 
המקומית גבוהה יותר בעוד שתשלומי המיסים המקומיים 

הנגבים מהמתנחלים נמוכים באופן משמעותי מאשר 
בישראל.

פרק ד: הרשויות המקומיות 
בהתנחלויות - צינור הזרמת 

הכספים

התנחלויות ₪ לנפשאחוז
42.7%2,850

57.3%3,825

100%6,675

תקציב רגיל של הרשותבישראל ₪ לנפשאחוז
הכנסות עצמיות65.5%3,828

השתתפות הממשלה33.5%1,929

סך הכנסות100%5,757

*מקור: נתוני רשויות 
מקומיות, למ”ס 2010

*לא כולל ההתנחלויות 
החרדיות ביתר עילית 

ומודיעין עיליית
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ישראל התנחלויות 

תקציב הרשויות בישראל מורכב בממוצע מ-66.5% ממקורות שמגייסות 
הרשויות בעצמן, ורק 33.5% מתקציבן מגיע מתקציב המדינה.

לעומת זאת בהתנחלויות, רוב התקציב, 57.3% מגיע ישירות מהממשלה, 
ורק 42.7% מהתקציב מגיע מההכנסות העצמיות של הרשויות.

 33.5%
מתקציב הרשויות 

הניתן מהמדינה

 57.3%
מתקציב ההתנחלויות 

הניתן מהמדינה

₪

₪

 * לא כולל ההתנחלויות החרדיות 
ביתר עילית ומודיעין עיליית
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סך הכנסות הרשויות 
)תקציב רגיל( לנפש

*לא כולל ההתנחלויות 
החרדיות ביתר עילית 

ומודיעין עילית

ישראל התנחלויות 

₪ 5,757
₪ 6,675

₪

₪



19

סך השתתפות 
המדינה בתקציב 

הרשות, לנפש

*לא כולל ההתנחלויות 
החרדיות ביתר עילית 

ומודיעין עילית

₪ 1,929

₪ 3,825

₪

₪

ישראל התנחלויות 
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לו היתה השתתפות המדינה בתקציב הרגיל של ההתנחלויות כמו 
הממוצע בישראל, הסכום שמועבר להתנחלויות היה עומד על 434 

מיליון ש”ח בלבד, לעומת 861 מיליון ש”ח שניתנים היום. 
ניתן לומר שההוצאה העודפת להתנחלויות בתקציב דרך הרשויות 
המקומיות בתקציב הרגיל )לא כולל תקציבי הפיתוח( עומדת על 

כ-427 מיליון ש”ח בשנה, כ-6,900 ש”ח למשפחה.

גם בתקציב הפיתוח )התקציב הבלתי רגיל( ההתנחלויות מופלות 
לטובה. השתתפות משרדי הממשלה בתקציב הפיתוח )תקציב בלתי 

רגיל( של הרשויות בהתנחלויות ב-2010 עמד על 568 ש”ח לנפש 
לעומת 341 ש”ח לנפש בתוך ישראל.

משלמי המסים בתוך ישראל הם שממנים את ההכנסות הגבוהות של 
הרשויות בהתנחלויות באמצעות השתתפויות המדינה.

בשנת 2010 עמד סך ההכנסות של הרשויות מהשתתפות המדינה 
בהתנחלויות על 861 מיליון ש”ח שהם 3,825 ₪ לנפש לעומת 

1,929 ₪ לנפש בישראל. 
בהתנחלויות החרדיות השתתפות הממשלה עמדה על 147 מיליון 

ש”ח נוספים. 
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מענקי משרד הפנים - פי 3.5

מלבד כספי משרד השיכון, החינוך, הרווחה ומשרדים 
אחרים, מקבלות הרשויות המקומיות גם תקציב ישירות 

ממשרד הפנים. בשנת 2011 העביר משרד הפנים 
לרשויות המקומיות 3.7 מיליארד ₪. מתוך תקציב זה 
קיבלו ההתנחלויות 521,821,799 ₪, כלומר 14%, פי 

3.5 מחלקן באוכלוסיה. 
*מקור: נתוני משרד הפנים, 2011

₪

₪
14.1%

4.15%

אחוז המתנחלים 
באוכלוסיה

 מענקי משרד הפנים
להתנחלויות
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מענקי איזון - פי 3

מענקי האיזון הם כספים שמעביר משרד הפנים
לרשויות מקומיות בנוסף על התקציבים הרגילים

שמעבירה הממשלה לרשויות, על מנת לסייע לרשויות
לאזן את תקציבן.

ב -2011 קיבלו ההתנחלויות 355.4 מיליון ₪ המהווים
12.6% מסך מענקי האיזון בישראל, כלומר, פי 3

מחלקן באוכלוסיה.

עוד עולה מהנתונים כי סך מענקי האיזון לנפש בתוך
ישראל עומד על 327 ₪ לנפש. לעומת זאת, בממוצע

מקבל כל מתנחל 1,088 ₪ במענקי איזון.

יש לציין שגם התנחלויות עשירות נהנות ממענקי
איזון גבוהים - כך למשל בהתנחלות אלקנה )אשכול
כלכלי חברתי 8 מתוך 10( קיבלו ב-2011 1,498 ₪

לנפש; ובהתנחלות בית אריה )אשכול כלכלי חברתי 
7 מתך 10( 1,643 ₪. הנתונים מראים כי בכל הרמות 

החברתיות-כלכליות, ההתנחלויות מקבלות יותר
מענקי איזון מאשר בארץ. יתרה מזאת, כל

ההתנחלויות כולן נהנות ממענקי איזון, כאשר בתוך
ישראל ישנם ישובים שלא ניתנים להם מענקי איזון. 

*מקור: נתוני משרד הפנים, 2011
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מעניקי 
איזון 

לנפש, 
2011

ישראל התנחלויות 

₪ 327

₪ 1,088
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מענקי איזון לנפש 
בהתנחלויות לעומת בישראל

לפי אשכול חברתי - 
דוגמאות

אשכול כלכלי 
חברתי 3

מענק איזון לנפש

נחל
שורק

הר 
חברון

מעלה
עירון

עמנואל עמק
לוד

מטה
בנימין

נתיבות קרית
ארבע

₪3,369

₪1,789

₪2,615

₪272

₪1,015
₪1,157

₪1,631

₪901

ישוב בישראל
התנחלות
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אשכול חברתי 
כלכלי 4 ו-5

מענק איזון לנפש

קרית גת ביֿת 
אל

עמק
הירדן

קרני
שומרון

שדרות קדומים מצפֿה
רמון

מעלה
אפרים

₪1,698

₪487

₪1,538

₪972

₪2,062

₪811

₪123

קרית גת ביֿת 
אל

₪1,673

₪983

₪3,003
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אשכול חברתי כלכלי 7 ו-8
מענק איזון לנפש

כוכב
יאיר

אלקנה רמת 
ישי

אלפי
מנשה

קדימה-
צורן

בית
אריה

₪1,498

₪155

₪697

₪345₪239

₪1,643

אשכול חברתי כלכלי 6
מענק איזון לנפש

כפר 
יונה

גבעת
זאב

שלומי אפרת זבולון בקעת
הירדן

₪1,315

₪583

₪1,494

₪441

₪889

₪3,602
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מענק רזברת השר - פי 3

מענק שר הפנים הוא רזרבה תקציבית שמיועדת לחלוקה 
לרשויות מקומיות שלא על פי נוסחה קבועה, המאפשרת 

לשר הפנים גמישות בהקצאת כספים כראות עיניו.

כל הרשויות המקומיות בהתנחלויות זכו למענק משר 
הפנים, למרות שרק 65% מהרשויות המקומיות בישראל זכו 

למענק זה.

בשנת 2011 מענק השר להתנחלויות עמד על 24,295,000 
₪ שהיוו 25% מסך המענקים שחולקו לרשויות מקומיות, פי 

8 מחלקן באוכלוסיה.

לדוגמא: ההתנחלות עמנואל קיבלה 2.5 מיליון ₪ משר 
הפנים, גוש עציון 1.5 מיליון ₪, מטה בנימין 1.45 מיליון ₪ 

ומועצה אזורית הר חברון קיבלה 1.2 מיליון ₪.

מענק 
השר

לנפש

ישראל התנחלויות 

₪9.4

₪78.1

₪

₪
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מענקי פיתוח

מענקי פיתוח הם מענקים נוספים שניתנים לרשויות
מקומיות לפי חישוב שקובעת הממשלה, עבור

פרויקטים ספציפיים.

ההתנחלויות קיבלו 21.8 מיליון ₪, 9.8% מסך
המענק ופי 2.5 מיחסם באוכלוסיה.

מענקי הפיתוח בחלוקה לנפש בתוך ישראל עומד על 27.2 ₪.
בחלוקה לנפש בהתנחלויות, קיבל כל מתנחל 70.1 ₪.

מענק 
פיתוח
לנפש

התנחלויות 

₪70.1

ישראל

₪27.2
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מענקים מיוחדים להתנחלויות

 משרד הפנים מעניק מעקיים ייחודיים עבור ההתנחלויות בלבד 
 שלא ניתנים לרשויות בתוך ישראל. מעקנים אלו נכללים 
במענקי האיזון שניתנים לרשויות המקומיות, בין השאר:

“מענקים חד פעמיים לרשויות ביש”ע”
תחת מענק זה קיבלו ההתנחלויות 35 מיליון ₪ בשנת

2011, ו -30 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2010 ו-2009.
מענק זה ניתן במיוחד להתנחלויות המבודדות. כך

למשל קיבלה המועצה האזורית מטה בנימין שבה כ-
50,000 תושבים, 7.8 מיליון ₪ )כ -160 ₪ לנפש(, בעוד

שההתנחלות מודיעין עילית, שבה מספר דומה של
תושבים קיבלה 1.2 מיליון ₪ )כ -24 ₪ לנפש(.

“מענקים להתיישבות צעירה”
48.3 מיליון ₪ ניתנו להתנחלויות, ל-6 המועצות
האזוריות ולשתי מועצות מקומיות. מענק זה הוא

מענק מיוחד להתנחלויות והוא ניתן רק עוד ברמת
הגולן )13.7 מיליון ₪ נוספים(.

“מענקים בטחוניים לאור הקפאת הבנייה”
מאז שנת 2010 שבמהלכה נאסר במשך 9 חודשים על

התחלות בנייה חדשות )“הקפאת בנייה”(, מקבלות
ההתנחלויות מענק מיוחד ממשרד הפנים. עד כה

קיבלו ההתנחלויות 111.8 מיליון ₪ תחת מענק זה.
40 מיליון ₪ בשנת 2011, 36 מיליון ₪ ב-2010,

וב-2012 עומד המענק על 35.8 מיליון ₪.

 “תוספת בגין הסכם אוסלו” 
 מאז חתימת הסכם אוסלו מקבלות ההתנחלויות 

 ממשרד הפנים מענק מיוחד בכל שנה. בשנת 2011 
 עמד המענק על 4.8 מיליון ₪, בשנת 2010 על 5.3 מיליון ₪, 

ובשנת 2009 על 5.9 מיליון ₪.

סה”כ קיבלו ההתנחלויות במענקים המיוחדים
להתנחלויות בלבד 124,100,000 ₪ בשנת 2011

ממשרד הפנים.
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מימון המאבקים הפוליטיים 
של המתנחלים

בתקציב העודף שמקבלות הרשויות המקומיות
בהתנחלויות, הן מממנות לא רק הטבות וסבסוד

למתנחלים, ולא רק בניה בלתי חוקית ומאחזים בלתי
חוקיים, אלא גם את המאבק הפוליטי של

המתנחלים מכספי משלמי המסים הישראלים.
עמותת הימין הגדולה והמוכרת ביותר, מועצת יש”ע,

מממומנת ברובה מכספי הרשויות המקומיות
בהתנחלויות.

ע”פי הדוחות הכספיים של מועצת יש”ע, בשנת 2010
עמד תקציב העמותה על 10,945,790 ₪ אשר כ -2/3

ממנו )7,065,760 ₪( מומן מכספי ציבור שהועברו
מהרשויות המקומיות של ההתנחלויות.

בעשור האחרון העבירו הרשויות המקומיות למועצת
יש”ע לפחות 36,096,177 ₪ מכספי ציבור.

תקציב מועצת 
יש”ע

כספי ציבור 7,065,760 ₪
תרומות 2,280,030 ₪

תנועת אמנה 1,600,000 ₪



כספי ציבור שהועברו מהרשויות המקומיות למועצת יש”ע:

סכום ב-₪שנה
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

סה”כ

2,755,114

1,371,450

3,706,786

4,126,527

812,000

6,643,150

3,924,590

3,188,230

4,102,570

7,065,760

36,096,177

בנוסף לסכום זה, קיבלה מועצת יש”ע בכל שנה בשנים אלו בין 1.2 ל 1.6 מיליון ₪ 
מ”אמנה”, אגודה שהוקמה ע”י גוש אמונים, ועוסקת בהקמת התנחלויות וסיוע להן, 

ואשר הרשויות המקומיות בהתנחלויות משתתפות במימונה, כך שכספי הציבור 
שהועברו למועצת יש”ע, גבוהים בהרבה מהנתונים דלעיל.

בנוסף למועצת יש”ע מממנות הרשויות המקומיות בהתנחלויות עמותות ומיזמים 
פוליטיים שעוסקים בפעילות הסברה ודעת קהל, לצד עמותות שפועלות במאחזים 
בלתי חוקיים ועמותות שתומכות בפעילי ימין ובפעילות ימין, כגון עמותות רגבים, 

ועד מתיישבי שומרון, חוננו ועוד.

הוצאות לפעילות פוליטית לדוגמא בתקציב המועצה האזורית בנימין בשנת 2012:
2,040,000 ₪ - “ארגוני שדולה למען המועצה”

2,370,000 ₪ - הוצאות הסברה, פרסום, סיורים ושירותי לובי
1,500,000 ₪ - “תמיכה ופעילות למען ההתיישבות בבנימין”

720,000 ₪ - “השתתפות בתנועה מיישבת” )תנועת אמנה(
100,000 ₪ - סיורי תיירות לחיילים

*מקור: קובץ תקציב 2012, אתר מועצת בנימין
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הספרון מחיר ההתנחלויות חושף את המנגנונים שבאמצעותם 
מפלה הממשלה את ההתנחלויות לטובה, ומאפשרת בהן רמת 

חינוך, רווחה ודיור גבוהה בהרבה מאשר בישובים בתוך ישראל. 
באמצעות הקצאת תקציבים עודפים ומענקים מיוחדים מנסה 
הממשלה לעודד את הציבור הישראלי להתגורר בהתנחלויות 

ולהנציח את השליטה הישראלית בשטחים.
הספרון מראה רק נדבך אחד מהעלות הכוללת של 

ההתנחלויות. המחיר המדיני, הביטחוני המוסרי וכן המחיר 
הדמוקרטי שהחברה הישראלית משלמת על מדיניות 

ההתנחלויות, לא נכללו בספרון זה.

רק פתרון של שתי מדינות לשני העמים, ישים סוף לסכסוך 
הישראלי פלסטיני ויאפשר את המשך קיומה של ישראל כמדינה 
יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות.                                                                

השליטה הישראלית בשטחים והמשך הבנייה בהתנחלויות מונעים 
כל סיכוי להקמת מדינה פלסטינית, פוגעים ביכולת לקדם משא 
ומתן, מבודדים את ישראל בזירה הבינלאומית ועולים למשלמי 

המיסים הישראלים מאות מיליוני שקלים בשנה.

שלום עכשיו היא הקול המוביל בציבור הישראלי למען השלום. 

הצטרפו אלינו למאבק על דמותה של החברה הישראלית

לדף הפייסבוק


