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 תמצית מנהלים:

 

נהלות של והשתתפות במ ביישובים הערביים ושידרוג איזורי תעשייה ההקממיידי ל צורךקיים 

ולצמצם את מימדי  חדשים מקומות עבודה יףהוסבין היתר, לזוריים כדי, זורי תעשייה אא

מהווה מנוף החברה הערבית ו אחד הצרכים החשובים ביותר בקרב . צורך זה הינוהעוני

 ותהאלימכמו תופעת  שליליות מיגור תופעות חברתיותלסיוע ב לצמיחה ופיתוח כלכלי )בנוסף

 .(בקרב הציבור הערבי שהולכת ומתפשטת בממדים חסרי תקדים

על כך נתוני  וויעיד ,הינו קשה במיוחד כיום השורר בחברה הערביתאקונומי -הסוציוהמצב 

מהילדים הערבים נמצאים מתחת  65%-כמהמשפחות הערביות עניות ו 60% -העוני בישראל: כ

 פתרונות הולמים.לכן יש לפעול לאלתר למציאת  !לקוו העוני

שני היבטים ב התמקדלמלחמה בעוני שחייבת ל הוליסטית תוכניתעל הממשלה לבנות ולבצע 

 :עיקריים

 בפרט. נשים ערביות ותעסוקת בחברה הערבית בכלל התעסוק -

שדרוג איזורי התעשייה הקיימים והבטחת רמת  ,חדשים בניית אזורי תעשייה -

 .תעשייה קיימיםזורי נהלות של אמהשתתפות נאותה ב

שיפור נתוני איזורי התעשייה לא רק שיתן מענה למצוקת התעסוקה )במיוחד תעסוקת נשים(, 

עיקר ש הערביות תות המקומייואלא אף מהווה מנוף עיקרי לשיפור המצב הכלכלי של הרשו

 גורים ולא מארנונה לעסקים להבדיל מהיישובים היהודיים!לממארנונה  יהן כיום הםהכנסות

יעדים ברורים להפחתת העוני, הבטחת מימון לתכניות מתאר  הממשלתית להציב התוכניתעל 

ותכנון מפורט לקידום הקמת אזורי תעשייה בתוך היישובים הערבים, תוך הבטחת מימון 

ון והקמת אזורי תעשייה כאלה. התוכניות קידום תכנלהסרת חסמים ול יובילווחקיקה אשר 

 בחסמים וסוגיות מיוחדות ברובן נתקלותוהן  כיום, מאחרהקיימות אינן מניבות פירות 

יש מקום להבטיח מימון תקציבי  לכיסוי ההוצאות לצורך  .חברה הערביתאת ה יםהמאפיינ

 הסרת חסמים אלה.

 

 :יהייתוח תעשפ

 
מכלל השטחים  96.5%רשויות ערביות.  82לעומת  יהודיות רשויות 168ישנן  בישראל 

בישובים הערבים.  3.5%המיועדים לתעשיה ולמלאכה נמצאים ביישובים יהודים לעומת 
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לכן  .ארנונה למגוריםאלו ממבאופן משמעותי יותר  ותההכנסות מארנונה תעשייתית גבוה

מגבילה את הנגישות ו מחלישה את הרשויות המקומיות הערביות בחלוקת השטחיםאפליה זו 

. ממוצע ההכנסה לתושב יהודי מארנונה בישובים היהודים יה הערביתילאוכלוס לתעסוקה

החלטת מוזכרים בש"ח בלבד ביישובים הערבים. נתונים אלה  45ש"ח לעומת  359על  עומד

יעים את משרד הכלכלה לפעול למיצוי תקציבים המיועדים אך הם לא מנ ,922הממשלה 

. בדיקת הניצול התקציבי של החלטות הממשלה בתחום בישובים ערבים לפיתוח אזורי תעשיה

זה שיכול למנף את ההכנסות העצמיות של הרשויות הערביות מצביע על סחבת בניצול 

 הכספים המיועדים למטרה זו. 

בדיקת נתוני   "ח.ש 183,292עומד על הכלכלה משרד תקציב ההשקעה בפיתוח תשתיות של 

בהתבסס על יעדים  ש"חמיליון  55,201סכום של (  1001תת תקנות  76התקצוב מעלה )סעיף 

וכן  3708 -2861 -1052 – 4139 – 1539לביצוע החלטות ממשלה שונות ביישובים הערבים )

ולא בוצעו. בתקציב  2015שנת  להיות מיושמות עד סוף. החלטות אלו אמורות היו (1298

 .922המאושר אין זכר להחלטה 

לא  ,לרבות ההחלטה האחרונה ,בכל מקרה התקציבים המיועדים במסגרת החלטות הממשלה

ווצר כתוצאה מהסרת חסמים יות המיוחדות אשר עלולות להיולוקחים בחשבון את העל

ובמיוחד כאשר מדובר על תכנון  ,שניסיון העבר מלמד על קיומם בחברה הערבית ספציפיים

 אזורי תעשיה בקרקע פרטית .

על מנת להבטיח ניצול יעיל ואפקטיבי לתקציבים המיועדים יש להוסיף תקציבים להקמת 

 בקרקע פרטית .צוות מיוחד להסרת חסמים וקידום תיכנון ופיתוח תשתיות 

 

 יישובים שדורשים שדרוג ופיתוח אזורי התעשיה שלהם:

 קלאנסווה    לקיה דיר חנא   טייבה

 עוספיא -דלאית אלכרמל   עילבון אבו סנאן   טירה

 ג'סר אלזרקא   טמרה  ירכא   כפר כנא

 פורידיס    עראבה אכסאל  כפר קאסם 

 כפר קרע   דיר אלאסד גדידה מכר  שפרעם 

 טורעאן  מגד אלכרום דבוריה   הערער

 באקה גת    ראמה  מג'אר  אום אלפחם 

 


