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 כתב מינוי ופירוט הרכב הוועדה .0
 

, ועדת חקירה על מנת לבדוק ולהמליץ בדבר שינוי דאז מינה מנכ"ל משרד הפנים 11.7.0213תאריך ב
 מאזורים מניבי הכנסות באזור הדרום:וחלוקת הכנסות  גבולות

 אזור התעשייה מישור רותם .1

 מתקני תיירות המצויים בתחום שיפוט המועצה האזורית תמר וגובלים בתחום שיפוט עיריית ערד .0

 מתקנים בגבול הערבה התיכונה וחבל אילות  .3

 מתקנים בגבול הערבה התיכונה ותמר .4

 
דימונה, ערד, תמר, הערבה התיכונה, כסייפה, ערערה בנגב, אל קסום, חבל המקומיות  הרשויותבין 

 אילות.
 

 מונה מר סאלח פארס כחבר ועדה נוסף.לפיו כתב המינוי  תוקן 01.1.0214בתאריך 

 ועדת החקירה על חלוקת הכנסות תכלול במסגרת המלצותיה, בין היתר, התייחסות לסוגיות הבאות:   
 .זהות הרשויות המקומיות שייכללו בהסדר חלוקת הכנסות ביחס לכל אזור 

 .שיעור ההכנסות לו תהיה זכאית כל רשות מקומית הכלולה בהסדר ביחס לכל אזור 

 חלוקת הכנסות ביחס לכל אזור.  עניינים נוספים הנחוצים ליישום הסדר 
 

 המינוי: ילהלן הרכב הוועדה על פי כתב

 

 יושב ראש הוועדה.  -פנחס ולרשטיין מר 

 חברת ועדה. -נועה אתגר  עו"ד

 חבר ועדה. -מר אלכס אלתר 

 חברת ועדה. -גב' סופיה אלדור 

 חברת ועדה. -גב' מרגלית אשכנזי 

 חבר ועדה.  -מר טל פודים

 חבר ועדה. -מר גנאדי קמנצקי 

 חבר ועדה. -מר פארס סאלח 
 

על כן ביקש להתפטר מחברות בוועדה ושל הוועדה וישיבותיה רוב חבר הועדה מר טל פודים לא נכח ב
 הוא אינו חתום על דו"ח זה.

 לדוח זה.א'  כתבי המינוי מצורפים כנספח
 מוריה שרעבי.עו"ד גב' רויטל נאור אשר הוחלפה בריכזה את הוועדה 
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 הרקע למינוי הוועדה .4
 

 
סוגיית חלוקת ההכנסות מארנונה ממתקנים אזוריים / לאומיים בנגב עומדת על הפרק מזה שנים 

בועדת גבולות בראשות פרופ' שלמה חסון )שכללה את ירוחם, דימונה,  1/17/1-רבות. היא נדונה כבר ב
רמת הנגב, הערבה התיכונה ותמר(, שלא ראתה בשינויי גבולות פיתרון לסוגיה )אפשרות חלוקת 
ההכנסות לא עמדה אז על הפרק(. הסוגיה נדונה שנית בועדת גבולות בראשות מר עוזי וקסלר, 

, כאשר בסופו של דבר יושמה רק ההמלצה להעביר את שטח הקריה 0224-שהגישה את המלצותיה ב
, ועדת גבולות בראשות ד"ר נילי שחורילמחקר גרעיני ואזור התעשייה הצמוד לו מתמר לדימונה. 

שטחים באגן בקעת אליה המועצה המקומית ירוחם לצרף  תבקש, בין היתר, ב0224נת טיפלה בש
, כולל בסיס הר צבוע, כרייה במכתש הגדול, השמורה סביבו וכן את 004-002ירוחם, לאורך כביש 
רמת בקע, עיר הבה"דים  שלה: שטחים לצורך הרחבת בסיס המס ביקשה גם מפעלי אורון. ירוחם

בכפוף  ,הועדה המליצה לצרף את מתחם רמת בקע לתחום שיפוט עיריית באר שבע ומפעלי כרייה בצין.
המלצה זו לא בוצעה,  נגב.הירוחם, שגב שלום ורמת  שתכלול אתלכך שתוקם מנהלת לחלוקת הכנסות 

אך לירוחם הועברו שטחים סביבה. סוכם שההכנסות מעיר הבה"דים, שתישאר בתחום שיפוט רמת 
, ועדה בראשותו של פרופ' גדעון ביגר נגב.הלרמת  42%-לירוחם ו 02% בא:הנגב, יתחלקו באופן ה

 מקומיותאזור התעשייה מישור רותם בין הרשויות המעל חלוקת הכנסות  0227המליצה בשנת 
גם המלצותיה של ועדה זו לא יושמו בסופו  תיכונה.הערבה הדימונה, ערד, כסייפה, ערערה בנגב, תמר ו

 של דבר.
 

עמרם קלעג'י, ועדת חקירה מר , על ידי מנכ"ל משרד הפנים דאז, 0210ה במאי , הוקמבהמשך
שמטרתה לדון בחלוקת הכנסות ממתקנים מניבי ארנונה במרחב הנגב על בסיס העיקרון של צדק 

ערד ודרומה ממנו, למעט   עיריית –מנדט הוועדה כלל רשויות מקומיות בקו עיריית באר שבע  חלוקתי.
עבודת ועדה זו הושעתה בטרם כונסה  אילת והמועצה האזורית חבל אילות. העיריות באר שבע,

 .והוחלט על פיצולה לשלוש ועדות נפרדות
 

מנכ"ל משרד הפנים דאז, שלוש ועדות לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות  מינה  11.7.0213בתאריך 
דות. המתקנים , היא אחת משלוש הועבראשות פרופ' ערן רזיןהועדה הנוכחית, באזור הדרום. 

הכלולים במנדט הועדה הוצגו במפה להלן, שנמסרה לוועדה על ידי משרד הפנים. לוועדה הוגשה גם 
מפה מטעם המועצה המקומית ירוחם, ששורטטה על ידי משרד הפנים וכללה את בקשת ירוחם 

 להרחבת תחום שיפוטה.
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 ך עבודת הוועדהמהל .3
 

, 14.12.13, 01.1.13בתאריכים:  "ישראל היום" עיתון נים הבאים:בעיתו הופיעפרסום אודות הוועדה 
 .11.12.13ובעיתון "אל סנראה" בתאריך  32.1.13בעיתון "כל הנגב" ועיתון "אילת" בתאריך  

 .10.7.14, 00.2.14, 12.2.14, 32.1.14, 1.12.13 כיםתאריב מוישיבות שהתקיי חמשהוועדה קיימה 
 :אשר הופיעו בפני הוועדהלהלן רשימת הנציגים  

 

 תפקיד -שם  תאריך ישיבה

0 0.01.03 

 מר פנחס ולרשטיין, יו"ר הוועדה
 גב' מרגלית אשכנזי, חברת ועדה

 עו"ד נועה אתגר, חברת ועדה
 מר גנאדי קמנצקי, חבר ועדה

 מר אלכס אלתר, חבר ועדה
 גב' סופיה אלדור, חברת ועדה

 ועדהמר טל פודים, חבר 
 ועדההועו"ד מוריה שרעבי, מרכזת 

 מר אבי הלר, ממונה מחוז דרום, משרד הפנים
 גב' מיכל גולדשטיין, מנהלת אגף שלטון מקומי, משרד הפנים

4 
 31.0.02 

 ועדהומר פנחס ולרשטיין, יו"ר ה
 גב' מרגלית אשכנזי, חברת ועדה

 נועה אתגר, חברת ועדהעו"ד 
 קמנצקי, חבר ועדהמר גנאדי 

 מר אלכס אלתר, חבר ועדה
 גב' סופיה אלדור, חברת ועדה

 ועדההועו"ד מוריה שרעבי, מרכזת 
 תיכונההערבה המועצה אזורית  ,יועץ משפטי עו"ד רועי פטריק,

 תיכונההערבה האזורית המועצה המר אייל בלום, ראש 
 להתיישבות ופיתוח כלכלי של הבדואים בנגבמטה היישום נציגת גב' רחל בן שמואל, 

 , משרד הפניםמר אבי הלר, ממונה מחוז דרום
 מועצה אזורית נווה מדבר , מר אהרון זוהר, יועץ

 מועצה אזורית תמר ,משפטי, יועץ יורם זמיר עו"ד
 אזורית תמרהמועצה המר דב ליטבינוף, ראש 

 מועצה אזורית תמר ,עץ משפטייודרור סברנסקי,  עו"ד
 מר סלאם אבו רביע, ראש המועצה המקומית כסייפה

 גב' רינה יוסף, גזברית עיריית ערד
 גב' ויקטוריה ברנגל, מהנדסת עיריית ערד

 עיריית דימונה ,מנחם בן טובים, יועץ משפטי עו"ד
 עיריית דימונה , מר אשר שטרן, מנהל היחידה הכלכלית

3 05.5.02 

 ועדהופנחס ולרשטיין, יו"ר המר 
 עה אתגר, חברת ועדהונעו"ד 

 מר אלכס אלתר, חבר ועדה
 גב' סופיה אלדור, חברת ועדה

 גב' מרגלית אשכנזי, חברת ועדה
 מר גנאדי קמנצקי, חבר ועדה

 , חבר ועדהפארסמה סלאח 
 עדהועו"ד מוריה שרעבי, מרכזת הו

 תיכונההערבה המועצה אזורית , יועץ משפטירועי פטריק,  עו"ד
 חבל אילותהמועצה המקומית מר אודי גת, ראש 

 תמר המועצה האזורית נוף, ראשיבמר דב ליט
 ערדעיריית סקוב, ראש גב' טלי פול

 ערערה המועצה המקומיתמר אחמד אל שרעי, גזבר 
 עמותת סיכוינציג מר שי לי רקח, 

 כסייפההמועצה המקומית מר עמרם לסרי, גזבר 
 תיכונהה ערבהה המועצה המקומיתמר אייל בלום, ראש 

2 
 41.5.02 

 ועדהומר פנחס ולרשטיין, יו"ר ה
 גב' מרגלית אשכנזי, חברת ועדה

 נועה אתגר, חברת ועדה עו"ד
 מר גנאדי קמנצקי, חבר ועדה
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 תפקיד -שם  תאריך ישיבה
 מר אלכס אלתר, חבר ועדה

 סופיה אלדור, חברת ועדהגב' 
 , חבר ועדהסמר סלאח פאר

 ועדההועו"ד מוריה שרעבי, מרכזת 
 , משרד הפניםאבי הלר, ממונה מחוז דרום מר

 מר בני ביטון, ראש עיריית דימונה
 גב' טלי פולסקוב, ראש עיריית ערד

 מקומית כסייפההמועצה המר סאלם אבו רביע, ראש 
 מקומית ערערההמועצה המר מטאוע אבו עראר, ראש 

 קסום מקומית אלהמועצה ה, ראש ר איציק תומרד"
 תמרהאזורית מועצה המר דב ליטבינוף, ראש 

 חבל אילות המועצה המקומיתמר אודי גת, ראש 
 תיכונההערבה הד"ר אייל בלום, ראש המועצה האזורית 

 האזורית תמר המועצה ,יועץ משפטייורם זמיר,  עו"ד
 אזורית תמרהמועצה ה , יועץ משפטידרור סברנסקי,  עו"ד

5 
01.7.02 
ישיבה 
 פנימית 

 מר פנחס ולרשטיין, יו"ר הוועדה
 עו"ד נועה אתגר, חברת ועדה
 מר גנאדי קמנצקי, חבר ועדה

 מר אלכס אלתר, חבר ועדה
 גב' סופיה אלדור, חברת ועדה

 ס, חבר ועדהפארמר סלאח 
 ועדההועו"ד מוריה שרעבי, מרכזת 
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 מפת עבודת הוועדה:
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 מפת הבקשה:
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 ת עמדות הצדדיםיתמצ .2

 
לכתב המינוי, ראה נספח א'  0סוגיה ראשונה: אזור התעשייה מישור רותם )סעיף  2.0

 לדוח זה(
 
 רותם"ר התעשייה "מישור ואזעמדת  2.0.0

 
 )להלן: "חברת רותם"( חברת "רותם אמפרט נגב בע"מ" נמצאתבאזור התעשייה מישור רותם 

בייצור סלע פוספט, חומצות זרחתיות, דשנים ו עיבודםחברת רותם עוסקת בכריית פוספטים 
 עיקר התוצרת מיועדת לייצוא.ם שונים בהתבסס על הפוספט הכרוי כאשר וכימיקלי

מהווה עוגן תעסוקתי מרכזי בדרום הארץ, כך שהשפעה על מרקם החיים רותם  חברתפעילותה של 
 כלכלי באזור כולו היא מכרעת. -החברתי 

ת עם החברות הרווחיות ביותר במשק ויש שנים שבהן מסתיימת יאינה נמנ , היאחברת רותםלטענת 
מהלך מוצע של  אי לכך, יש לוודא כי השיקול המרכזי והעליון שעל פיו ייבחן כל  בהפסד. הפעילות

חלוקת הכנסות מחודשת או שינוי גבולות באזור התעשייה מישור רותם, יהיה הבטחה שהמפעלים 
 לא ייפגעו ממהלך זה.

 
 חלוקת ההכנסות ושינוי הגבולות המוצעים צריכים להתבסס על השיקולים הבאים:

 
תמשיך לספק זו על מנת ש ,שמירה על התקציבים של המועצה האזורית תמר .א

 ים מוניציפאליים למפעלי מישור רותם.שירות
דונם, עליהם  0422 -משתרע על שטח של כ המפעל רותם  -שמירה על תעריפי הארנונה  .ב

מדובר במפעל "עתיר שטח" לעניין דיני מ"ר.  022,222 -מבנים בשטח של למעלה מ 
דונמים והשטח המובנה בו אינו עולה על מחצית  422 -הארנונה )שטחו הכולל גדול מ 

מהשטח הכולל הזכאי לתעריף ארנונה מופחת(. אי לכך, נוכח גודלו, גם שינוי מינורי 
דרסטי בהיקף המס, באופן שיכביד על יכולתו עריפי הארנונה עלול להביא לגידול בת

 של המפעל לייצר רווח.
שילמו הוצאות פיתוח למשרד התמ"ס  מפעלי רותם -תשלומים בעד עבודות הפיתוח  .ג

לתחום  המבוקש ונשאו במישרין בעלות של עבודות פיתוח נוספות. סיפוח השטח
על מפעלי רותם בסכומים היטלי פיתוח  תתרשות קולטת שהיא עירייה, יביא להש

 לקריסתם. עלול להביא מאוד גבוהים העלולים 
יביא  גבולות לתחום רשות קולטת שהיא עירייה, שינוי ה -שינויים באספקת המים  .ד

 עלולים ובמקום רכישה ישירה מחברת מקורות, המפעליםלשינויים באספקת המים 
דרך רשות מקומית או תאגיד מים וביוב, בתעריפים  ברכישת המיםלהיות מחויבים 
 גבוהים בהרבה.

במפת  - פיצול שטחים תפעוליים של רותם לבין שטחים שבתוך גדר המפעל שלה .ה
סומנה משבצת "לאזור תעשייה מישור רותם", הכוללת את השטח המסומן  בקשהה

וכן שטחי  32/122/20/12כאזור התעשייה מישור רותם בתכנית המתאר המקומית 
כגון אגמי שפכים, שטחי כרייה חלק מהשטחים התפעוליים של רותם )קרקע סביבו. 

 למשבצת אזור התעשייה.ואזורים תפעוליים נוספים( מצויים מחוץ 
 

האזורים התפעוליים בשטחי הזיכיון מהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות לטענת חברת רותם, 
שבתוך גדר המפעל. יש למנוע  התעשייתית של מפעל רותם ולא ניתן להפריד ביניהם לבין הפעילות

המפעל יבוצעו על  בו עבודות התיאום, הפיקוח והתכנון הכרוכות באזורים תפעוליים שונים שלמצב 
ידי או מול יותר מרשות אחת. פיצול כזה עלול להקשות על עבודת המפעל מבחינה תפעולית ולפגוע 

 מהותית ביעילותה.
 

להימנעות מפיצול בין שטחי התפעול לשטח המפעל נעוצה נוספת חשיבות כן ציינה החברה כי, 
מובא הדבר  -בצורך להימנע מהגדלת הארנונה שמשלמת רותם. כל עוד כל שטחי המפעל חד הם 

 אם יחול פיצול בין שטחי המפעל,לטענתה, בעת קביעת סך הארנונה שתושת על המפעל. בחשבון 
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לאותו חלק משטחי המפעל שלגביו לא יחול סביר להניח שיעשה מאמץ לייקר את הארנונה ביחס 
התוצאה תהיה הכבדה מבלי להתחשב בנטל הארנונה הכולל   שינוי )גבולות/חלוקת הכנסות( וזאת

 על נטל המס.
 
 עמדת המועצה האזורית תמר 2.0.4

 
בכל הנוגע לאזור תעשייה "מישור רותם", להלן התייחסותה של המועצה האזורית תמר לכל אחת 

 מהרשויות:
 

 00.2.14ההסכם שנחתם ביום  -ם שמול המועצה האזורית הערבה התיכונה ביחסי .א
שהמועצה , קובע )מעבר לעניין תיקוני הגבול שנזכר לעיל(לדוח זה(, ה )ראה נספח 

מאזור תיכונה בהכנסותיה הערבה ההאזורית תמר תשתף את המועצה האזורית 
 המפורטים בהסכם.ימים סועל דרך של מתן שירותים מהתעשייה "מישור רותם" 

 

)ראה נספח  בין הרשויות הושגה הסכמה ארוכת טווח -ביחסים שמול עיריית דימונה  .ב
המועצה האזורית תמר תעביר לעיריית דימונה חלק  ,לחלוקת ההכנסות, לפיהב' לדוח זה( 

 גדלי, כאשר סכום ההשתתפות "רותםאזור תעשייה "מישור ארנונה מומהכנסותיה 
 שאר קבוע.ולאחר מכן יי /021בהדרגה עד לשנת 

 

ת תמר לבין עיריית ערד האזורי מועצהההסכם בין ה -ביחסים שמול עיריית ערד  .ג
מעגן גם הסכמות שהושגו בין שתי הרשויות לשיתוף )ראה נספח ג' לדוח זה(  0211משנת 

שגובש כאמור מול עיריית  עיריית ערד בהכנסות הארנונה ממישור רותם. בעקבות ההסדר
אשר מעניקה מול עיריית ערד )ראה נספח ד' לדוח זה( גובשה עוד תוספת להסכם דימונה, 

המועצה האזורית ריית דימונה. יגובש מול עשלעיריית ערד את הזכות לאמץ את ההסדר 
המקורית ומוכנה להוסיף עליו גם  במתכונת 0211לקיים את ההסכם משנת תמר מוכנה 

 את התוספת.
 

כי במידה והמערכת ההסכמית המתוארת לעיל תאושר ותחתם על  ,המועצה האזורית תמר הדגישה
ת טווח, המועצה תבקש כי ורכידי הרשויות הנוגעות בדבר, בבחינת עסקת חבילה כוללת, ממצה וא

תוקף, למרות הגריעה המשמעותית מאוד  ותקבלתוכן ההסכמות יאומץ על ידי בעלי הסמכות 
 בהכנסות המועצה עקב כך.

אלו לא יאושרו ויקבלו תוקף, המועצה האזורית תמר תראה עצמה משוחררת אך במידה והסכמים 
מכל ההסכמים בין הרשויות ותהיה רשאית לפעול להגנה על מעמדה וזכויותיה על הנושאים 

 העומדים על סדר היום של הוועדה ותבקש ליתן עמדה מפורטת בעניין.
  

 עמדת המועצה המקומית כסייפה 2.0.3
 

העקרונות הבאים צריכים להיות המדדים לקביעת חלוקת בורה כי ס המקומית כסייפה המועצה
 הכנסות:

 

הקרבה הגאוגרפית מאפשרת לרשות לספר  -הקרבה הגאוגרפית של המתקן לרשות המבקשת  .א
 - שירותים למתקן, ההשפעות של המתקן על תושבי הרשות הקרובה גדולים יותר, לדוגמא

 בסיס נבטים ליישוב כסייפה.

עובדים תושבי הרשות העובדים במתקן או  - היישוב למתקן או לשטח המתקןזיקת תושבי  .ב
 תרומת תושבי הרשות להקמת המתקן.

על מנת לאפשר לרשויות חלשות וחסרי הכנסות  - ל הרשות המבקשתמצבה הסוציואקונומי ש .ג
 עצמיות לשפר את מצבן הכלכלי, יש חשיבות להתחשבות מדד הסוציואקונומי הארצי.
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קיים פער משמעותי בהכנסות בין רשויות  - הרשות המבקשת מארנונה שלא ממגוריםהכנסות  .ד
אשר בתחומם נכסים או מתקנים מסחריים ותעשייתיים בנוסף לבין רשויות אשר להן 

 הכנסות אך ורש ממגורים.

 מס' תושבים. .ה

 חישוב ההכנסות בפועל מגבייה לאחר הפחתת - נפח הארנונה מול גבייה בפועל לאחר הנחות .ו
 ההנחות הניתנות על פי חוק.

 
 עמדת המועצה המקומית ערערה בנגב  2.0.2

 
מערכת  22% -כדי כלמגיעים ה בעקבות אחוזי האבטלהלטענת המועצה המקומית ערערה בנגב, 

זכאיות ונהנות מהנחה המתגוררות בה . מעבר לכך, מרבית המשפחות הרווחה במועצה קורסת
  לפי מפתח הכנסה.מתעריפי הארנונה וזאת,  2%/בשיעור של 

 , כי תעריפי הארנונה למגורים בערערה הינם עפ"י השיעור הנמוך ביותר המותר עפ"י חוק.יןיצו
אשר כבלבד, נם מארנונה למגורים יההמקומית ערערה בנגב הכנסותיה של המועצה זאת ועוד, 

ת פעילות הארנונה המניבה והמאפשרכלכלית ובמקום, אין אזור תעשיה, אין עסקים בעלי יכולת 
 הינה של התעשייה והמסחר בלבד. 

 
ישוב הן במענקי יהמדינה לאורך השנים הזניחה את הכפי שציינה המועצה המקומית ערערה בנגב, 

ישוב ובעיקר ביחס לאזורי תעשיה, הקמת תשתיות בסיסיות יאיזון והן בהשקעות הנעדרות מה
את המבנים בישוב לרשת  לחברחלו בחמש השנים האחרונות הכי,  ועוד. רק לצורך המחשה יצוין

הביוב המרכזית כאשר עד ליום זה, חלק ניכר מהבתים בישוב, "נהנים" מבורות ספיגה, סמוך 
 לביתם על כל הבעיות התברואתיות מהבטיחותיות הכרוכות בכך.

איננה מאיישת זבזנית ואף מעסיקה אנשיה במשורה. כן ציינה כי, ב היא אינה המועצהלטענת 
העדר הכנסות נוכח ם או בכלל מאת משרדי הממשלה וכן נדרשות נוכח העדר תקצוב הולמשרות 

 הדבר פוגע בהיקף ובאיכות השירות לו זוכים התושבים.עצמיות המאפשרות זאת ו
 בדבר הנוגעים כל. לצערם של דיהמועצה המקומית ערערה בנגב ציינה כי מצבה מחייב שינוי מי

המדינה או רשויות סמוכות בדרך של חלוקה  מאתת סיוע בללא יוכל להתבצע בלא ק שינוי זה
לא יעלה על הדעת, שאזורים שלמים, נעדרי תושבים )או עם תושבים  צודקת והוגנת של הכנסות.

בעוד שערערה בנגב המשוועת לסיוע, תסבול מחוסר  ,מהכנסות עתק מארנונה ומעטים( ייהנ
 סיים שבירים לתושבים.במשאבים ובתקציבים אשר יאפשרו מתן שירותים בסי

ם תפה פעולה עם מוסדות המדינה, בין איבשולי הדברים יצוין, כי ערערה בנגב לאורך כל השנים, ש
 מלח ובין אם בקבלת שדה התעופה נבטים כשותף בהקמת ובהפעלת המט"ש. אבפינוי אזור ת

לאשר הכנסות שנתיות וקבועות מאת רשויות סמוכות  מבקשת המקומית ערערה בנגב המועצה
 ובשיעור ניכר.

 
 עמדת עיריית דימונה  2.0.5

 
בין עיריית דימונה לבין המועצה האזורית )ראה נספח ב' לדוח זה(  04.7.14מתאריך  הסכםל בהתאם

 -תעביר לעיריית דימונה באופן קבוע ומדי שנה בשנה, עד הציינה כי  המועצה האזורית תמר  . תמר
 .לאפריל בכל שנה, חלק מהכנסות הארנונה שהיא גובה 32

על מנת שיתאפשר למועצה האזורית תמר לערוך את ההתאמות הנדרשות בתקציבה ובשים לב  זאת 
ההסכם כנספח טיוטת לתכניות הפיתוח של מישור רותם תעביר תמר את הסכומים כדלקמן )רצ"ב 

 ב' לדוח זה( : 
 

 ש"ח   3,222,222 - 0214בשנת 
 ש"ח. 4,222,222 - 0212בשנת 
 ש"ח.  4,222,222 - 0210בשנת 
 ש"ח. 2,222,222 - 0217בשנת 
 ש"ח. 2,222,222 - 0211בשנת 
  ש"ח. 0,222,222 -ואילך  /021בשנת 
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ואילך( בהתאם לשיעור העדכון הכללי  0212שנת מ לעיל, יעודכנו מדי שנה )הסכומים האמורים 
הסכם זה יהיה בתוקף  .י הארנונה על ידי רשויות מקומיותשמשרד הפנים יקבע ביחס לתעריפ

 (.0201לתקופה של חמש עשרה שנים )כלומר עד וכולל שנת 
 

תוקפו של הסכם זה כפוף להתקיימות התנאים המצטברים הבאים: )א( אישור ההסכם על יצוין כי 
ההסכם; )ג( קבלת ועדה לשר הפנים לאשר את וידי המליאות של שתי הרשויות; )ב( המלצה של ה

אישור שר הפנים )מכוח סמכותו לפי פקודת העיריות ]נוסח חדש[ ולפי פקודת המועצות המקומיות 
 ]נוסח חדש[( להסכם.

 

 עמדת המועצה האזורית אל קסום  2.0.1
 

, הינה מועצה אזורית חדשה שטרם מלאה שנה להקמתה. הצווים אל קסוםהמועצה האזורית 
. המועצה הינה חליפתה של 20/11/0210מיום  7170 רפוהמפות להקמתה פורסמו בקובץ מס

 . מועצה האזורית אבו בסמה )שבוטלה(ה
קרקעי בין יישובי  ףא קיים רצכאשר ל דונם 31,141 -של המועצה הינו כשטחה הכולל הנוכחי 

כמקובל במועצות אזוריות אחרות בדרום. ארגון קרקעי זה )ללא רצף( של גבולות , המועצה
, את היכולת וההזדמנות אל קסום מהמועצה האזוריתהמועצה, כפי שנקבעו ע"י המדינה, מונע 

ישוב/הוועד המקומי, ילייזום פיתוח וקליטה של מיזמים מניבי הכנסות בשטחים שאינם בתחומי ה
 צוי בין יישובי המועצה האזורית.ב"שטח כללי" המ - קרי

רמת  - בנוסף, מתוכננת ע"י המדינה, הקמתם של שניים עד ארבעה ישובים בדואים נוספים
הנמצאים ב"מרחב ההתעניינות" הגיאוגרפי של המועצה,  -ציפורים, רחמה, אבו סולב, ואדי אל נעם

כנסות, המפורטים בכתב על אף שלגביהם טרם נקבע שיוכם המוניציפאלי. כל האזורים לחלוקת ה
המינוי, נמצאים בקרבה, כזו או אחרת, ליישובי המועצה הנמצאים כיום בתחומה ו/או מתוכננים 

 בעתיד ע"י המדינה.
 

סוג של קביעת גובה "מענה איזון אזורי" המביא לחלוקה של במנדט הוועדה, המועצה רואה 
 רשויות מקומיות.הכנסות המתקבלות באזור גיאוגרפי נתון, שלו שותפות מספר 

 
לחלוקה דומים, ככל הניתן, לפרמטרים המקובלים בקביעת  על ידי המועצההפרמטרים המוצעים 

 .גובה מענקי האיזון, ברמה ארצית, ומכאן נובעת חשיבותם ויציבותם לאורך זמן
אקונומי, שיעור הכנסות מארנונה לנפש שלא  -גודל האוכלוסייה, מדד סוציו -ארבעת הפרמטרים

הינם פרמטרים שערכיהם נתונים לשינויים על ציר הזמן. לכן, נדרשת בחינה  -רים וסוג הרשותלמגו
 יים בערכי הפרמטרים על ציר הזמן.והתאמה של תוצאות החישוב לאור השינו

 
לאור פעילותה של ועדה נוספת, הבוחנת את "הארגון המוניציפאלי כמו כן ציינה המועצה כי, 
פת באר שבע" יש לקבוע כי כל החלטה בעניין חלוקת הכנסות "נב והתכנוני של המגזר הבדואי
שם ותבחן בהמשך גם ביחס לישובים חדשים אלה, ככל שייקבע ו, תילמועצה האזורית אל קסום

 או כל רשות מקומית אחרת. למועצה האזורית אל קסוםשיוכם המוניציפאלי 
 

ותהליך הדרגתי ומשולב ליישום  יש לקבוע מועד, כי המועצה האזורית אל קסום בנוסף הדגישה
ים את עצמם כבולים היא שהצדדים שאמורים להיפגע מההחלטה אינם רוא ךההמלצות. הסיבה לכ

ויעשו הכול לדחות את יישומן, שהרי במהלך תקופה זו הם ימשיכו ליהנות  למועדים כלשהם
 מההכנסות באופן בלעדי.

 
 עמדת עיריית ערד  2.0.7

 
וכן על פי תוספת להסכם  0211משנת הסכם בין עיריית ערד לבין המועצה האזורית תמר ל בהתאם
תשלומים שנתיים כדלקמן  לההמועצה האזורית תמר תעביר עיריית ערד ציינה כי  .0213משנת 
 לדוח זה(: ד'  –ג' ו  ההסכמים כנספחים )רצ"ב 

 
 לש"ח 3,222,222 – 0214בשנת 
 ש"ח. 4,222,222 – 0212בשנת 
 ש"ח.  4,222,222 – 0210בשנת 
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 ש"ח. 2,222,222 – 0217בשנת 
 ש"ח. 2,222,222 – 0211בשנת 
 ש"ח. 0,222,222 –ואילך  /021בשנת 

 
בדבר האופציה לבחירת מנגנון  ,רשאית לקבוע ולהודיע לפי שיקול דעתה, היא עיריית ערדלטענת 

)באם בהתאם להוראות ההסכם הקודם בין הצדדים  .האזורית תמר המועצההתשלום שיבוצע ע"י 
₪  4,222,222 -מכלל ההכנסות מארנונה ממפעלים חדשים, ולא פחות מ 12%שלא יצא לפועל לפיו 

יועברו לעיריית ערד או הסכמה נוסח הבנות שהושגו עם עיריית דימונה באופן מדורג החל משנת 
 ואילך(. 0210

ואילך וזאת אף  0214ההסכמות ישולמו בגין שנות הכספים התשלומים הנובעים מ, כי בנוסף טענה
הסכומים עליהם הסכימו הצדדים כן  או מאוחר יותר. 0212אם החלטת הוועדה תתקבל רק בשנת 

 ואילך( בהתאם למדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם ע"י הלמ"ס. 0212יעודכנו מדי שנה )למן שנת 
 

עו להסכמה לפיה, לא תהיה העברה של שטחים או שינוי , הרשויות הגיציינה עיריית ערד כי בנוסף
גבולות שיפוט בין המועצה האזורית תמר לבין עיריית ערד, למעט העברת השטחים לפי המפה 

 ' לדוח זה.חהמצ"ב כנספח 
 

 , משרד הפניםמחוז דרוםממונה עמדת  2.0.4
 

לחלוקת הכנסות ממישור רותם בין המועצה האזורית תמר ובין  ההסכמיםעמדת המחוז היא כי 
להביא להגשת עתירות מצד  יםעלולהאזורית תמר לבין עיריית דימונה,  עירית ערד וכן בין המועצה

רשויות הנזק לאותן  . כן דבר זה עלול לגרוםבחלוקת ההכנסות ממישור רותםיכללו הרשויות שלא 
 .ית תמרהגיעו להסכמה עם המועצה האזורש

 
 עמדת מטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב  2.0.4

 
מטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב במשרד ראש הממשלה תומך בחלוקת 
הכנסות באזור התעשייה מישור רותם. תכלית השינוי הינה חלוקה הוגנת של ההכנסות המושתתת 

המביאים לידי ביטוי מטרות של פיתוח כלכלי וחברתי של הקהילה על תבחינים שקופים וברורים 
הבדואית בנגב ומענה לצרכיה העתידיים, פיתוח אזור הנגב לכלל תושביו וכן קידום צמיחה כלכלית 

 המכלילה את כל תושבי הנגב.
 

על פי גישת מטה היישום יש לחולל את השינוי באמצעות דיאלוג מובנה בין הרשויות השותפות 
ליך ובסופו הסכמה משותפת של מתווה הקצאה או מפת חלוקה חדשים. ניכר כי להסכמה לתה

המבוססת על פשרה הדדית יש סיכוי גבוה יותר לחולל שינוי באופן חלוקת המשאבים בשל מיצוי 
ההתנגדויות בתהליך הנמצא במשא ומתן וכן בכך שהיא פותחת אפשרות לשותפויות עתידיות בין 

 ך ומוכן לסייע בקידום הדיאלוג לשם השגת הסכמה.הרשויות. המטה ערו
תבחיני החלוקה המוצעים להלן מבטאים את תפיסת המטה לאופי החלוקה הרצוי במסגרת 
התהליך הנוהג כרגע שבו אין דיאלוג מובנה בין הרשויות וכי ההמלצה על החלוקה הנה בסמכות 

 ועדה ממונה.
 לים הבאים:חלוקת ההכנסות המוצעת צריכה להתבסס על השיקו

חברתי של הרשויות תוך מתן עדיפות לרשויות המצויות  -התחשבות בדירוג הכלכלי .א
 (.32%בתחתית הדירוג )

שיעור ההכנסות של הרשות מארנונה שאינה למגורים, תוך מתן עדיפות לרשויות שחסרות  .ב
 (.32%בהכנסות מפעילות עסקית בשטחן )

המצויים במנדט הדיונים הוועדה,  םהרלוונטייסמיכות גיאוגרפית של רשויות לאתרים  .ג
 (.02%תוך מתן עדיפות לרשויות הקרובות ביותר )

אחוז השטח המיועד ומסומן לתעשייה תוך מתן עדיפות לרשויות שמצאי השטח לתעשייה  .ד
 (.12%הינו נמוך ומונע מהן הכנסות פוטנציאליות ועצמאות כלכלית )

-תוך מתן עדיפות לרשויות שבהן צפויה ל של הרשויות המקומיות התחזית הדמוגרפית .ה
יות ממשקי הבית לאחר ניכוי ההנחות על פי דין ותוך קביעת תקופת היערכות לרשו 22%

 הרלוונטיות של שנה אחת לפחות
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 תבתהליכי הקמ שהנה ,אולם, באופן חריג מוצע כי לגבי המועצה האזורית אל קסום
ייקבע יעד  ,לכלל מיצוי או השלמהה מערך הגבייה בה טרם הגיעוכן  שירותים לאזרח

 נפרד.
מוצע כי תיקבע תקופת היערכות שבה תידרש הרשות להוכיח עליה בשיעור גביית 
הארנונה ליעד סביר שייקבע על ידי משרד הפנים והמועצות כתנאי לזכאות מחלוקת 

 ההכנסות.
 

 עמדת עמותת סיכוי ואינג'אז 2.0.01
 

והחברתיים הבולטים בין רשויות בישראל הינם  הפערים הכלכלייםכפי שציינה העמותה בעמדתה, 
בין רשויות ערביות לרשויות יהודיות בכלל ובנגב בפרט. חלוקה שונה )וצודקת יותר( של ארנונה 

 ממשלתית לרשויות יש בה כדי להביא לצמצום פערים אלו. 
רובה של  כיום, הרשויות הערביות כמעט ואינן נהנות מארנונה ממשלתית. כך, למשל, רובלטענתה, 

לרשויות מקומיות יהודיות ולרשויות  /022ממנה, הועבר בשנת   1%.//הארנונה הממשלתית, 
מכלל האוכלוסייה(, ואילו לרשויות מקומיות ערביות )בהן  12%-מעורבות )שבהם ביחד מתגוררים כ

מהארנונה הממשלתית בלבד. מתוך זה, רוב  2.0%מכלל האוכלוסייה(, שולמו  12%-מתגוררים כ
 ₪( .מיליון  1 -נצרת )כ -תשלומי הארנונה הממשלתית ששולמו לרשויות ערביות שולמו לעיר אחת 

 
 /022ביחס לפערים בין רשויות יהודיות וערביות בדרום הארץ יצוין, כי במחקר של הכנסת משנת 

רשויות מקומיות בארץ(  027רשויות מתוך  42עלה, כי רשויות מקומיות במחוז הדרום )שכולל 
מיליון ש"ח. הדבר  4./32-מסך תשלומי הארנונה הממשלתית, המסתכמים בכ 31.2% -בלות כ מק

נובע מהמשקל הגדול של תשלומי הארנונה של משרד הביטחון ושל חברת החשמל, להם יש תשתיות 
 משמעותיות במחוז זה. יחד עם זאת, הרשויות המקומיות הערביות בדרום אינן נהנות מהכנסה זו

הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע פוטנציאל ההכנסה  נונה ממשלתית כלשהן.ומתשלומי אר
 437לנפש, שהוא הנמוך ביותר בישראל ועומד על ₪ ברשויות הבדואיות, מארנונה ממגורים, במונחי 

(, פחות ממחצית פוטנציאל ההכנסה ברשויות מקומיות יהודיות 0211לנפש )לפי נתוני הלמ"ס ₪ 
 . 3-2חברתי כלכלי  בנגב, שנמצאות בדרוג

 
לנפש נובע מהיחס שבין גודל משק הבית ₪ פוטנציאל ההכנסה הנמוך במונחי לטענת העמותה, 

לשטח יחידת הדיור, וזאת בשל העובדה שהאוכלוסייה הבדואית מתאפיינת במשפחות גדולות ביחס 
ההכנסה לנפש לגודל שטח יחידות הדיור. כלומר, גם אם תגבה מלוא הארנונה ממגורים, פוטנציאל 

נמוך מאוד ביחס ליתר הרשויות המקומיות. שיעורי הגבייה של ארנונה ברשויות הבדואיות, 
במקרים מסוימים, אכן נמוכים מאוד, אולם הנתונים מראים לנו שככל שעולים בסולם החברתי 

, כלכלי כך עולים גם שיעורי הגביה. אם יעמדו לרשות הרשויות הבדואיות מקורות הכנסה נוספים
במערכת המוניציפאלית,  לתושביהן ולבסס את אמון התושבים הן תוכלנה לשפר את השירות

 שכאמור מצויה בשלבים שונים של התהוות.
 

לטעון שלא צריך לאכוף  היא טוענתיש מקום לשיפור בנושא הגבייה ואין בנוסף טענה העמותה כי 
את הגביה. אולם, נוכח העובדה שמופעלים כבר אמצעי אכיפה בשטח כמו חשב מלווה, תכנית 
הבראה ועוד, התניה של חלוקת הארנונה מנכסי מדינה, שמקומם נפקד כליל מהישובים הבדואים, 

 י. בעמידה בסף גביה, היא בבחינת לעג לרש והיא עומדת בניגוד לעקרון הצדק החלוקת
 

 , משרד הפניםמקומיהשלטון המנהל עמדת  2.0.00
 

במחוז הדרום קיימות מחד רשויות מקומיות בעלות הכנסה גבוהה לנפש ומאידך רשויות מקומיות 
הזכאיות למענקי איזון. ההמלצות לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות באזור הדרום צפויות לתרום 

 בישראל.תרומה חשובה לצמצום הפערים בין הרשויות המקומיות 
להלן עמדת המנהל לשלטון מקומי ביחס לעבודת ועדות החקירה לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות 

 באזור הדרום:
לאור טיוטת החלטת הממשלה בהובלת משרד ראש הממשלה בנושא הגבלת תשלום ארנונת  .א

ל לשקו המנהל מציעטחוניים ולנוכח סוגיית שינוי מעמד ערי העולים, ים הצבאיים והבתקניהמ
מות עלולות להיפגע כתוצאה מיות ולמנוע מצב שבו רשויות מסויאת צרכי כלל הרשויות המקו
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לצמצם או להפחית ככל  ,היאהמלצת המנהל ממימוש מדיניות חדשה בנושאים שלעיל. 
איים על אפשרות האפשר את השפעת סוגיית שינוי מעמד ערי העולים וארנונת המתקנים הצב

 לנושא חשובה ונמצאת בליבת עבודת שלוש הוועדות. דרשותכם חלוקת ההכנסות. ה

בכדי שהרשויות המקומיות יפעלו להגדלת הכנסותיהן העצמיות ועל מנת שלא לעודד גביית  .ב
הוועדות נדרשות לקבוע בהמלצותיהן מנגנון  ,כי המנהל המקומי סבורמיסים בשיעור נמוך, 

שים שינבעו מחלוקת סביר בתמורה לקבלת תקציבים חדמינימאלי שיקבע רף גבייה 
 ההכנסות. 

נהל היא יות אודות חלוקת הכנסות, עמדת המהסכמות בין רשויות מקומ ותככל שקיימ .ג
להתייחס אליהן בכובד ראש. עם זאת, אין לקבל התניות כאלה, ככל שהן קיימות הקובעות 

 ציפי.זור ספנחתם הסכם ייהנו מחלוקת הכנסות מאכתנאי שרק הרשויות ביניהן 

להפנות את תשומת לב הוועדות לנושא חלוקת ההכנסות לאורך השנים מבקש  המנהל .ד
הקרובות. מכיוון שישנן הכנסות עתידיות לצד הכנסות שיכולות לעבור לרשויות המקומיות 

לכל אחת מהרשויות המקומיות. יש להבטיח כי  המנהל מציעכבר ביום שלאחר אישור השר, 
טנציאליות והממשיות של הרשויות המקומיות תתקיים פרופורציות בין הכנסותיהן הפו

 הכלולות בכתבי המינוי של הוועדות. 

 הסביבהעמדת המשרד להגנת  2.0.04
 

לטענת המשרד להגנת הסביבה, הבעלות על שטח בו מצוי מתקן מסוים צריכה להיות נתונה בידי 
הרשות שמושפעת יותר מכל אחת אחרת מהשפעותיו הסביבתיות של המתקן. ההנחה הבסיסית 
היא שמי שמושפע מהמתקן הוא בעל האינטרס הברור ביותר בניהולו הנכון, ובהפחתת השפעותיו 
הסביבתיות. המשרד הדגיש כי חשוב שתהיה לרשות יכולת פיקוח ראויה על ההתנהלות הסביבתית 

 של המתקנים שבתחומה.
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  המלצה:    
 

ין חלוקת יה על שהגיעו להסכמים בענתמר וערבה תיכונ עדה מברכת את הרשויות דימונה, ערד,והו
 הכנסות הארנונה ממישור רותם )תוך הותרת האזור בתחום השיפוט של המועצה האזורית תמר(. 

הועדה רואה חשיבות בכך שמחלוקות מעין זו מוסדרות בדרך של הסכמה, המשרתת את תושבי כל 
הראויה ליישוב סכסוכים, אלא גם מן הטעם הרשויות, לא רק מן הטעם שדרך ההסכמה היא הדרך 

שהמציאות מוכיחה, כי המלצות של וועדות גבולות שלא נשענות על הסכמות נתקלות בקשיים 
 ניכרים בדרך להוצאתן אל הפועל.

 
אולם חלק מן ההסכמות לא  סבירות וראויותברובן הוועדה בחנה את ההסכמות לגופן ומצאה אותן 

 . יפורטו הסעיפים שיש לכלול בצו חלוקת ההכנסותניתן לקבל ובהמלצה שלהלן 
 

יה, אשר יאת היחס בין רמת ההכנסות של העיריות ערד ודימונה למול היקף האוכלוסבחנה הוועדה 
ייחסה הוועדה משמעות לתרומתה של  ,כמו כן מצדיק העמדת מקורות כספיים משלימים לטובתן.

תם. מקובל עלינו גם הרעיון של הגידול תמר לפיתוח ולביסוס של אזור התעשייה במישור רו
ההדרגתי בהיקף הסכומים המועברים, באופן שיאפשר למועצה האזורית תמר להתארגן בצורה 

 מושכלת על מנת להתמודד עם הקיטון בהכנסותיה.
 

יחד עם זאת, בעוד שההסכמות שהושגו בין שלוש הרשויות הוגדרו בנתונים כספיים אבסולוטיים, 
לוקת הכנסות צריכה להתבצע על בסיס יחסי )אחוזים( מההכנסות נטו )כלומר הוועדה בדעה שח

לאזור(, כאשר לכך ניתן להוסיף גבולות מינימום  םבניכוי עלות השירותים המוניציפאליי
 ומקסימום.

 
ין זה י. לענ0214עדה ביקשה וקיבלה מתמר נתונים לגבי הכנסות הארנונה ממישור רותם לשנת והו

שהופעלה והחלה לשלם ארנונה רק  OPCהתבקשה תמר להציג בנפרד את הכנסותיה מתחנת הכוח 
ואשר לדעת הוועדה ראויה להתייחסות כאל מפעל חדש )כפי שיבואר להלן(. כמו כן  0213בשנת 

התבקשו נתונים לגבי שיעור ההוצאות להן נדרשת המועצה האזורית תמר בגין מתן השירותים 
 : 1 )באש"ח( 0214לאזור. להלן הנתונים שהתקבלו בהתייחס לשנת  םלייהמוניציפא

 

 
הכנסות הארנונה מאזור מישור רותם בשים לב לדברים ולנתונים המפורטים לעיל, המלצתנו היא ש

 יתחלקו בין מועצה אזורית תמר לבין עירית דימונה לבין עירית ערד, כדלקמן:
( בגין השטחים כפי שהם נכון OPCהכנסות הארנונה מהמפעלים הקיימים )לא כולל תחנת הכוח 

 יחולקו כדלקמן: 0214לשנת 
 

 ערד דימונה תמר שנה
0214 74% 13% 13% 
0212 72% 12% 12% 
0210 00% 17% 17% 
0217 02% 02% 02% 
0211 20% 00% 00% 
 02% 02% 22% ואילך /021

 
כלל ההכנסות מהמפעלים הקיימים המתקבלות מדי שנה יחולקו בין שלוש הרשויות בהתאם 

 לשיעורים שפורטו לעיל.
 

                                                           
1

 חיובים ששנויים במחלוקת מול מספר מפעלים.לפי שנמסר, יתכנו שינויים לא מהותיים בנתונים נוכח  

 הכנסות נטו הוצאות הכנסות ברוטו 
 מפעלים קיימים 

 (OPC)ללא 
00,142 3,407 1/,411 

 OPC 3,340 221 0,141תחנת כוח 
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ואילך(  0212וממפעלים חדשים )כאלה שיחלו לשלם ארנונה למן שנת  OPCהכנסות מתחנת הכוח 
 יחולקו כדלקמן:

 
 ערד דימונה תמר שנה

0214 02% 42% 42% 
0212 02% 42% 42% 
0210 02% 42% 42% 
0217 02% 42% 42% 
0211 02% 42% 42% 
 42% 42% 02% ואילך /021

 
וההוצאות הנוכחיים מוביל לכך שחלקיהן יישום של המלצותינו דלעיל על תזרים ההכנסות 

ואילך יהיו  0214החזויים של העיריות דימונה וערד בהכנסות הארנונה ממישור רותם למן שנת 
 כדלקמן )אש"ח בערכים מעוגלים(:

 
 ערד דימונה שנה 
0214 3,722 3,722 
0212 4,222 4,222 
0210 4,422 4,422 
0217 2,222 2,222 
0211 2,422 2,422 
 0,222 0,222 ואילך /021

 
נתונים אלה תואמים בקירוב ניכר את ההסכמות שהושגו בין שלוש הרשויות ואנו מקווים שהן יראו 

 בהמלצותינו משום אימוץ של אותן הסכמות.
 

כתב המינוי שניתן לוועדה התייחס גם לאפשרות לשתף שתי מועצות אזוריות של הפזורה הבדואית  
למצוקה של המגזר הבדואי ובכלל זה של שתי הרשויות האמורות. הוועדה רואה הוועדה ערה כמובן 

במצוקתו של המגזר הבדואי בעיה לאומית, שמצריכה השקעות בסדרי גודל אחרים מאלה שהונחו 
לפתחה. הוועדה בדעה שיש למצוא את המימון לרשויות הללו מתקציבי השלטון המרכזי ו/או 

ים גליליים ומשכך אינם משלמים ארנונה )בפרט שדה התעופה במתקנים ואזורים שנחשבים כשטח
בשנה(. מאחר ₪  02,222,222נבטים שמהווה מקור פוטנציאלי לתשלום ארנונה בסדר גודל של מעל 

והרשויות הבדואיות נמצאות גם בוועדה הגלילית ומאחר והמלצתנו לשר לראות את כלל וועדות 
 יות יהודיות או בדואיות לא תקופח.הנגב כמקשה אחת יש לוודא שאף אחת מהרשו

 
נכונותה לפעול לפי המלצות הוועדה ולהגיע להסכמות קשות  –בכל הנוגע במועצה האזורית תמר 

מבחינתה, לאחר שנים של מאבקים משפטיים וציבוריים, ראויה לציון ולהערכה. אנו בדעה 
מעותיים ואין מקום שהסכומים שתמר הסכימה להעביר לרשויות הגובלות כמתואר לעיל הם מש

 להגדיל אותם. 
 

הווה הסדר כולל, סופי, יעל ידי שר הפנים,  אם יאושרשלוש הרשויות הסכימו כי ההסדר ביניהן, 
ממצה וארוך טווח של כל הטענות והדרישות בין עיריית דימונה ועיריית ערד לבין המועצה האזורית 

אין ול רשויות וכיוצא באלה עניינים. תמר לחלוקת הכנסות ו/או שינוי בשטחי שיפוט ו/או ביט
בסמכותה של הועדה לכבול את ידי השר לגבי העתיד לבוא ועל כן אין מקום להמליץ על אימוץ 

בעניינים הסכמה זו אולם מובן כי יש לשמור על וודאות ויציבות ומוצע שלא לערוך שינויים תכופים 
 אלה למעט בשינוי נסיבות מהותי.

 
ן סיבה שכל הרשויות חזרו בההמ להמליץ בדבר שינוי תחומי שיפוטון ועדה לא מצאה לנכוה

מועצה יפוטה של שבתחום  להותיר את מישור רותם  יהיהוהסכימו שנכון מבקשתן בעניין זה 
 .אזורית "תמר"
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מכל תוספת  תמשמעותי הכנסות הרשויות ערד ודימונה יעלו במהלך השנים ובוודאי חלקם יגדל
אתר הקיים וממילא דבר האת  תמרוועדה לא ראתה הצדקה להוציא מידי ה ,בכל מקרה מפעלים.

עלויות הניהול היו עולות  ,אם היינו מקצים לרשויות אלו את האזור המתפתחשך כזה מוביל ל
 את האזור החדש לבלתי כלכלי.ות משמעותית ואולי אף היו הופכ

  
 4-2במהלך תחולק במדורג ההכנסות ממועצה אזורית "תמר"  שחלוקתכמו כן הועדה ממליצה 

 שנים כמוסכם בין הרשויות.
 

הוועדה מוצאת לנכון להתייחס לכלל התקציב של ועדות הדרום ולחלקן באופן יחסי בהתאם לכלל 
 התקציב העומד לרשות הוועדות מאחר וחלק מהרשויות מופיעות ביותר מוועדה אחת.

 
מתוך הבנה שסך התקציבים יועמדו עדות הנגב וועם קבלת הנתונים של כלל חלוקת ההכנסות מו

את החלוקה של כלל התקציב לפי הסך המועבר  הוועדה מאמצת , באופן יחסי לכלל הרשויות בנגב
מסך התקציב  41% -משמעות החלטה זו העברה של כ לכל רשות וכמו כן גם את היחסיות בתקציב.

 לרשויות הבדואיות המוסדרות והלא מוסדרות. 
בעת יישום היחסיות בין הרשויות חייבת להישמר. במידה והינה שה עדה שבכל מקרועמדת הו

לבחון שנית את , יש משמעותית מההערכה שסך התקציב קטן תבררי המלצות שלוש הועדות
 תוך שמירת המגמה המסתמנת בדוח זה.חלוקה חדשה  ובמידת הצורך לקבוע החלוקה המתקבלת

 
 

 עמדת דעת מיעוט של חבר הוועדה סאלח פארס:
 

נסות הניתנות לחלוקה מכל המקורות. החלוקה תעשה "לדעתי אנו כוועדה צריכים להחליט מה ההכ
נה הסוציואקונומי של הרשות, הריבוי הטבעי מב ייה,סוח המתחשב בגודל האוכללפי מפת

  הכנסות העצמיות של הרשות.וב
  האחרותהיא בגדר המלצה שהמשרד יבדוק אותה ואת ההמלצות של הועדות הוועדה, המלצת 

 ."ויחליט על צורת חלוקה שבידו תמונה כוללת
 

 עמדת חברת הוועדה, עו"ד נועה אתגר:
 

מאחר והחלוקה המוצעת משפרת את מצבם של ירוחם, דימונה וערד וכן את מצבם של היישובים 
הבדואים הריני מביעה הסכמתי למתווה. עם זאת, אינני סבורה כי די בכך כדי לתקן את מאזן 
ההכנסות הבלתי הוגן שהשתרש בנגב במשך השנים. לדידי יש לראות במתווה הסדר זמני אשר ישוב 

 ן בתום התקופות הנקובות בהסכמים. ויפתח לדיו
 

במסגרת ההסכם שנחתם בין המועצה האזורית תמר ובין עיריות דימונה וערד לא שותפו בהכנסות 
יישובים בדואים סמוכים. עם זאת היה מקום לשקול העברת נתח תקציבי מסוים ליישובים 

 המקומיות ערד ודימונה.המוכרים שלא על חשבון הסכומים שצפויים להיות מועברים לרשויות 
ראוי לציין כי נטל הטיפול בבעיות בסדר גודל לאומי, אשר הוטל על המועצה האזורית תמר מוכר 
לי, אולם סך ההכנסות הכוללות של המועצה עדיין משמעותי ביחס למספר התושבים המועט 

ים בסיסיים שנהנים ממנו, בעוד יישובים אחרים בנגב צמאים להכנסות נוספות כדי לספק שירות
 לתושביהם.

לסיכום, חלוקת ההכנסות בנגב, כפי שהיא כיום, אינה הוגנת ואין בהסדרים שנקבעו במסגרת שלוש 
 ."התחלתי, משמעותי וראוי הסדרהוועדות כדי לסתום את הגולל על הסוגיה. הם בבחינת 
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 מרסוגיה שנייה: מתקני תיירות המצויים בתחום שיפוט המועצה האזורית ת 2.4
 לכתב המינוי, ראה נספח א' לדוח זה( 4סעיף גובלים בתחום שיפוט עיריית ערד )ו

 
 

 עמדת ממונה מחוז דרום 2.4.0
 

ממונה מחוז דרום ממליץ לכבד את ההסכם להעברת המתקנים התיירותיים הנמצאים בצפון מזרח 
 עיריית ערד לתחום שיפוטה של העירייה.

לאחרונה בוועדה המחוזית. הוועדה רואה בחיוב התכנית התיירותית לאותם המתקנים נידונה 
 קידומו ופיתוחו של אזור תיירותי זה שיכול לשפר את מקורות ההכנסה העצמאיים של עיריית ערד.

 
 המלצה:

 
"תמר" שהגיעו לכלל הבנה והסכמה להעביר את והמועצה האזורית עדה מברכת את עיריית "ערד" והו

וממליצה להעביר לתחום שיפוטה של עיריית ערד את השטחים  השטח לתחום שיפוט עיריית "ערד"
 .כמצוין במפת ההמלצה
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המועצה הערבה התיכונה והמועצה האזורית סוגיה שלישית: מתקנים בגבול  2.3
 לכתב המינוי, ראה נספח א' לדוח זה( 3חבל אילות )סעיף האזורית 

 
 המועצה האזורית חבל אילותו המועצה האזורית הערבה התיכונה ה משותפת שלעמד 2.3.0

 
האזורית חבל נחתם הסכם בין המועצה האזורית הערבה התיכונה לבין המועצה  02.0.0214בתאריך 

  לדוח זה(: ו' רצ"ב נספח)אילות הכולל שני הסדרים 
 

 להלן עיקרי עמדות שתי המועצות האזוריות:

הגבול הקיים כיום בין המועצות עובר צפונית לצומת "מנוחה" )במקביל  –שינוי גבולות  .1
ונמתח צפונה לאורך כביש  42( ובהמשך, בצומת "ציחור", "המתמזג" עם כביש 13לכביש 

זה עד אזור "המישר", שם מסתיים תחום שיפוטה של חבל אילות בגבול עם המועצה 
הדרומי ביותר  –מדרום ליישוב פארן ק"מ  2 –האזורית רמת נגב. גבול זה עובר כיום כ 

 בתחום שיפוטה של הערבה התיכונה.
המועצות האזוריות מבקשות לאשר את שינוי הגבול המוניציפאלי ביניהן כפי שמפורט 

 בהסכם.
הגבול בין המועצות "יזוז" דרומית ומערבית לגבול הקיים ויכלול את המתקנים המניבים 

 ארנונה "ותחליף ארנונה" כדלקמן:
, 42הממוקמות באזור צומת ציחור, כביש  42ר ממערב לכביש טנות של חברות סלולאנ .א

 צומת "מנוחה" ובאר מנוחה.

 (.42מתקנים של חברת "מקורות חברת מים בע"מ" בבריכת ציחור )ממערב לכביש  .ב

פארן )ממוקם ממערב  –מתקנים של "חברת החשמל לישראל בע"מ" בתחנת משנה  .ג
 (.42לכביש 

 .42אשקלון" )ק.צ.א.א.( ממערב לכביש  –מתקן של חברת "קו צינור אילת  .ד

 .13טחון ממערב לצומת "מנוחה" כביש יבסיס צבאי נטוש של משרד הב .ה

 .121פונדק  .ו

ניהן בנוגע להכנסות ילהסכמה כי ההסדר בהאזוריות הגיעו המועצות  –חלוקת הכנסות  .0
ראה נספח א' לדוח ב' לכתב המינוי )לפרק  3ם בסעיף מהנכסים המניבים ארנונה המפורטי

 .1.1.0214זה(, יהיה תקף החל מיום 
.ב. /וציא צו בהתאם לסעיף הללשר הפנים , מבקשות המועצות מהוועדה כי תמליץ לפיכך

יכריז על הסדר חלוקת הכנסות זמני מאותם  שבו)ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( 
 .זה לדוחלפרק ב'  3נכסים הנזכרים בסעיף  -אזורים

 
הכנסות הארנונה,  למלואתיכונה תהא זכאית, הערבה המועצה האזורית ה בהתאם לצו,

"תחליף ארנונה"( שהתקבלו כנסות האחרות )והה ותשלומי החובה חהיטלי ההשב
רים בהתאם למפה מועבשנכסים מ הנובעותחבל אילות  ויתקבלו מהמועצה האזורית

 המצורפת לבקשה זו.
ואילך, בניכוי  1.1.14החל מיום  ה האזורית הערבה התיכונה הכנסות אלו יועברו למועצ

 31.10.13שטרם נפרעו עד ליום  והחובותכלל הנכסים המועברים הקשורות לההוצאות 
בגין הנכסים המועברים וזאת עד למועד בו יעברו אותם נכסים בפועל לתחום שיפוטה של 

 הערבה התיכונה. 
ורק לגבי ההכנסות שהן "תחליף ארנונה"  הסדר זה ימשיך להתקיים באופן קבוע אך

 לכתב המנוי..ד 3המתקבלת עבור מתקן ק.צ.א.א. הנזכר  בסעיף ב.
 

בהתאם להסדר זה, תשתף המועצה האזורית חבל אילות את המועצה האזורית הערבה 
בפרק ב'  3( ההכנסות שמקורן מאותם מתקנים הנזכרים בסעיף 122%התיכונה במלוא )

וזאת עד למועד בו יושלם  1.1.0214נספח א' לדוח זה(  החל מיום בכתב המינוי )ראה 
באופן מלא הליך שינוי הגבולות בין המועצות ואותם מתקנים יעברו לשטח השיפוט של 

תיכונה. במועד השלמת האמור יפקע הצו לחלוקת הכנסות הערבה המועצה האזורית ה
לכתב המינוי )ראה נספח א' לדוח  3הנזכרים בסעיף ב. באופן אוטומטי ביחס לכל הנכסים
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זה( למעט ההכנסות שהן "תחליף ארנונה" המתקבלות עבור מתקן ק.צ.א.א., שלגביהן 
תהא ערבה  1.1.14מוסכם עוד, כי החל מיום  ימשיך הצו לחול ולהיות בתוקף לצמיתות.

עברים לשטחה. עד תיכונה אחראית, על חשבונה ובאופן בלעדי, בכל הכרוך בנכסים המו
למועד השלמת הליך שינוי הגבולות באופן סופי ומלא, יבוצעו פעולות הרשויות בשטחים 

 המועברים בתיאום בין הרשויות.
 

 , משרד הפניםעמדת ממונה מחוז דרום 2.3.4

 
שנחתם בין המועצה האזורית הערבה התיכונה ובין המועצה לכבד את ההסכם מחוז דרום ממליץ 

שונים מתחום המועצה האזורית חבל אילות לתחום ההעברת המתקנים להאזורית חבל אילות 
 .לדוח זה ז' המצורפת כנספח המועצה האזורית הערבה התיכונה כמפורט במפה

 
 המלצה:

 
"ערבה תיכונה" אשר השכילו  והמועצה האזורית"חבל אילות"   המועצה האזוריתהועדה מברכת את 

צו שכן  במלואועם זאת, לא ניתן לאמץ את ההסכם להתחשב בצרכי האזור כולו ולהגיע להסכמות. 
, ומאחר שהרשויות הסכימו על שינוי תחום השיפוט חלוקת הכנסות אינו בעל תחולה רטרואקטיבית

בדבר שינוי תחום השיפוט כמפורט במפת זו לאמץ הסכמה  לץמומ ,המתקנים כאמורביחס לכל 
שההכנסות המתקבלות ממתקנים אלה על מנת  להמליץ שתיושם בהקדם האפשריכן וההמלצה 

 .יתקבלו לערבה תיכונה
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המועצה ערבה התיכונה ומועצה האזורית הסוגיה רביעית: מתקנים בגבול ה 2.2
 ראה נספח א' לדוח זה( לכתב המינוי, 2האזורית תמר )סעיף 

 
 עמדת המועצה האזורית הערבה התיכונה 2.2.0

 
המועצה האזורית תמר צה האזורית הערבה התיכונה לבין ועבין המנחתם הסכם  00.2.0214בתאריך 

 לדוח זה(:ה )ראה נספח הכולל שני הסדרים 

ישנה הסכמה על תיקונים מסוימים בגבול  –המועצות האזורית טוענות כי לעניין  שינוי גבולות  .1
וכי פרט לתיקונים המסומן בתשריט ) ראה נספח ו' לדוח זה( השיפוט שבין שתי הרשויות באופן 

אלה, לא תהיה העברה של שטחים או שינוי של גבולות השיפוט ביחסים שבין המועצה האזורית 
 האזורית תמר.  מועצההערבה התיכונה לבין ה

חלוקה זו מתייחסת לחלק מהכנסות הארנונה של אזור התעשייה מישור  –בעניין חלוקת הכנסות  .0
רותם ולפיו תשתף המועצה האזורית תמר את המועצה האזורית הערבה התיכונה בחלק 
מהכנסותיה מארנונה מאזור חלוקת הכנסות זה. הוסכם כי שיתוף ההכנסות יהיה באמצעות מתן 

ום השיפוט של המועצה האזורית הערבה התיכונה על ידי המועצה שירותי פינוי אשפה מתח
האזורית תמר. לפיכך, השיתוף בהכנסות מאזור זה נעשה באמצעות מתן שירותים בהיקף השווה 

 לעלות פינוי האשפה במועצה האזורית הערבה התיכונה.
 

 עמדת המועצה האזורית תמר 2.2.4

 
ראה המועצה האזורית הערבה התיכונה ) ןהמועצה האזורית תמר נאמנה להסכם שנחתם בינה לבי

 לדוח זה(.ה נספח 

 

 , משרד הפניםעמדת ממונה מחוז דרום 2.2.3

 
מחוז דרום הינה לאשר את השינויים בגבולות השיפוט שבין המועצה האזורית הערבה התיכונה עמדת 

 יות.ים בקרקע לגבי כל אחת מהרשולבין המועצה האזורית תמר, הבאים להסדיר את השימוש
 

 המלצה: 
 

מברכת את ראשי הציבור בשתי המועצות שהשכילו להתחשב בצרכי הציבור ולוותר אחת עדה והו
לגבי שינוי תחום השיפוט, הועדה ממליצה לשנות את תחום לרעותה לטובת כלל תושבי האזור. 

זאת, הועדה אינה מוצאת עם השיפוט בין הרשויות על פי ההסכמה ביניהן וכמפורט במפת ההמלצה. 
אין לנכון לאמץ את ההסכמה בין הרשויות לפיה לא ייערך שינוי גבולות בין הרשויות בעתיד. 

בסמכותה של הועדה לכבול את ידי השר לגבי העתיד לבוא ועל כן אין מקום להמליץ על אימוץ הסכמה 
יים תכופים בעניינים אלה למעט זו אולם מובן כי יש לשמור על וודאות ויציבות ומוצע שלא לערוך שינו

 בשינוי נסיבות מהותי. 
ולמשמעותו במישור שויות בדבר חלוקת הכנסות, ומבלי להתייחס לתוכנו של ההסכם לגבי הסכמת הר

ב /במסגרת סעיף  לאמץ את ההסכם בין הרשויות הועדה אינה מוסמכתהיחסים שבין שתי הרשויות, 
יש לקבוע קובע כי מקומיות ת לחלק הכנסות בין רשויות ב שמכוחו הסמכו/. סעיף לפקודת העיריות

 .שיחולק לכל רשות מאזור חלוקת ההכנסותמארנונה ותשלומי חובה אחרים מהו שיעור ההכנסה 
ההסכם בין הרשויות קובע כי תמר תבצע עבודה עבור ערבה תיכונה חלף שיתופה בהכנסות ממישור 

אינה  הועדהכאמור, ו ב/חלוקת הכנסות מכוח סעיף רותם. הסדר זה אינו ניתן לאימוץ במסגרת צו 
 . עוסקת בהסכמים בין הרשויות

 
לב לרכזות הגב' רויטל נאור ועו"ד מוריה שרעבי על עבודתן הועדה מוצאת לנכון להודות מקרב 

 המסורה.
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 חתימות  .5
 
 
 
 
 

__________________ 
 רשטייןמר פנחס ול

 יו"ר הוועדה
 

 
 
 
 

__________________           ________________ 
 מר אלכס אלתר                                         עו"ד נועה אתגר

 חבר                              חברה
 
 
 

 _________________                                       ___________________ 
 גב' מרגלית אשכנזי                                                 סופיה אלדור גב'

 החבר                                                                    חברה 
 

 
 
 

 _________________                                       _______________ 
 מר גנאדי קמנצקי                                                     מר טל פודים

 חבר                                                                        חבר
 
 
 

_________________ 
 מר סאלח פארס

 חבר
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   נספחים. 7
 

 המינוי י: כתבנספח א'
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 הסכם בין עיריית דימונה לבין המועצה האזורית תמרטיוטת  :'בנספח 
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 לבין המועצה האזורית תמר ערדהסכם בין עיריית טיוטת ': גנספח 
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 עיריית ערד לבין המועצה האזורית תמרהסכם בין טיוטת  :'דנספח 
 
 

 04.3.02טיוטא למו"מ 

 תוספת להסכם עקרונות

 שנערכה ונחתמה ביום ____________

 

  עיריית ערד בין:    

 המועצה האזורית תמר לבין:    

 

הסכם עקרונות לפיו המועצה האזורית תמר תעביר  0211ובין הצדדים נחתם בשנת  הואיל

מהכנסות הארנונה באזור מישור רותם ולא יחול שינוי בגבולות לעיריית ערד חלק 

השיפוט בין הצדדים, למעט תיקונים מסויימים בשיפולים המזרחיים של העיר ערד 

 (; כנספח א'"; העתק הסכם העקרונות מצ"ב הסכם העקרונות)להלן: "

המועצה והסכם העקרונות אושר על ידי מליאת מועצת העיר ערד ועל ידי מליאת  והואיל

 (;ג' -כנספחים ב' והאזורית תמר )החלטות המועצות לאשר את ההסכם מצ"ב 

ותוקפו של הסכם העקרונות היה מותנה באישור של שר הפנים ואישור כאמור לא  והואיל

 התקבל ועל כן ההסכם לא נכנס לתוקף;

להביא מינה שר הפנים ועדה בראשות פנחס ולרשטיין על מנת לבחון ו 0213ובשנת  והואיל 

בפניו המלצות )בין היתר( בקשר עם חלוקת הכנסות או שינוי גבולות בין עיריית ערד 

 "(;הוועדהלבין המועצה האזורית תמר באזור מישור רותם )להלן: "

ובהמלצת כבוד שר הפנים, גדעון סער, והוועדה, ניהלה המועצה האזורית תמר משא  והואיל

בדבר חלוקת הכנסות הארנונה ממישור  ומתן והגיע להסכמות מול עיריית דימונה

 רותם, בלא שינוי גבולות שיפוט או העברה של שטחים בין שתי הרשויות;

ועיריית ערד והמועצה האזורית תמר נותרו נאמנות להסכמות שעוגנו בהסכם  והואיל

העקרונות, בכפוף לעדכון מסויים כמפורט בתוספת זו להלן, והם מעוניינות להביא את 

ונות ואת התוספת הזו בפני הוועדה ולבקש אותה להמליץ לשר הפנים הסכם העקר

 לאשר את תוקפם ביחסים שביניהם;
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 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

עיריית ערד והמועצה האזורית תמר, מתוך הבנה בדבר יכולותיה, תפקידיה וצרכיה של כל אחת מן  .0

הרשויות, כבוד הדדי והכרה בחשיבות פעילותה של הרשות האחרת והבנה של היתרונות 

המובהקים שגלומים ביישוב הענין בדרך של הסכם ולא בדרך של הכרעה על ידי צד שלישי, 

מאשררות בזאת את שהוסכם ביניהן במסגרת הסכם העקרונות בכל הקשור לחלוקת הכנסות 

 בכפוף לאמור בתוספת זו להלן.הארנונה ושינוי גבולות שיפוט, 

המועצה האזורית תמר מצהירה, כי הגיעה להסכם מול עיריית דימונה )שתוקפו מותנה אף הוא  .3

באישור שר הפנים( לפיו לא יהיו כל העברה של שטחים או שינוי של גבולות שיפוט ביחסים שבין 

זור אחר(. עוד נקבע עירית דימונה לבין המועצה האזורית תמר )לא במישור רותם ולא בכל א

 0214באותו הסכם, כי המועצה האזורית תמר תעביר לעיריית דימונה תשלומים שנתיים כדלקמן: 

– 3,222,222  ;₪0212 – 4,222,222  ;₪0210 – 4,222,222  ;₪0217 – 2,222,222  ;₪0211 – 

ואילך(  0212נת )סכומים אלה יעודכנו מדי שנה )למן ש₪  0,222,222 –ואילך  /₪021;  2,222,222

בהתאם לשיעור העדכון הכללי שמשרד הפנים יקבע ביחס לתעריפי הארנונה הנגבים על ידי רשויות 

 מקומיות(.

עיריית ערד תהיה רשאית לקבוע ולהודיע, לפי שיקול דעתה, שתחת אשר לקבל שיעור מהכנסות  .4

בל תשלום שנתי המועצה האזורית תמר באזור מישור רותם, כקבוע בהסכם העקרונות, היא תק

לעיל.  3קבוע באותו סכום שהמועצה האזורית תמר מעבירה לעיריית דימונה, כמפורט בסעיף 

עיריית ערד תהיה רשאית ליתן הודעה כאמור )בכתב ובחתימת ראש העירייה וגזבר העירייה( 

ואילך( או לקראת תחילת שנת  0210)שאז תהיה להודעה תוקף למן שנת  0210לקראת תחילת שנת 

ואילך(. אם תנתן הודעה כאמור, עיריית ערד לא  0217)שאז תהיה להודעה תוקף למן שנת  0217

תהיה רשאית לחזור בה מההודעה ובחירתה זו תעמוד בתוקף עד תום תקופת ההסכם שבין 

 הצדדים.

הסכם העקרונות בצירוף תוספת זו ממצים את כל הטענות והדרישות ההדדיות בין שתי הרשויות  .2

חי השיפוט שלהן, לרבות טענות ודרישות לאיחוד רשויות או ביטול רשויות, וכן את כל באשר לשט

הטענות והדרישות לחלוקת כספים ומשאבים בין הרשויות. עיריית ערד תתמוך בהסדר זה ותתנגד 

לכל הצעה או יוזמה אחרת לשינוי גבולות או לחלוקת הכנסות, לרבות בדיונים שיתקיימו בפני 

 ורום קיים או עתידי שבפניו יעלה הענין לדיון.הוועדה ובכל פ

תוקפו של הסכם העקרונות ותוספת זו כפופים להתקיימות התנאים המצטברים הבאים: )א(  .0

אישורה של תוספת זו על ידי המליאות של שתי הרשויות; )ב( המלצה של הועדה לשר הפנים לאשר 

את הסכם העקרונות ותוספת זו; )ג( קבלת אישור שר הפנים )מכוח סמכותו לפי פקודת העיריות 

לפי פקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[( להסכם העקרונות ולתוספת זו ]נוסח חדש[ ו
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ולהסכמים המקבילים שנערכים בין המועצה האזורית תמר לבין עיריית דימונה ובין המועצה 

האזורית תמר לבין המועצה האזורית ערבה תיכונה, כהכרעה סופית וממצה של כל הטענות, 

ת תמר בכל הקשור לשינוי תחום שיפוטה, איחוד רשויות הדרישות והתביעות כלפי מועצה אזורי

 עמה או חלוקת הכנסות עמה מול כל הרשויות המקומיות שבתחום המנדט שהוגדר לוועדה.

הסכם זה כולל וממצה את כל ההסכמות, ההבטחות וההבנות שהושגו בין הצדדים בענין גבולות  .7

ה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו שום ויתור, אורכשיפוט, איחוד רשויות וחלוקת הכנסות. 

אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של לא יהיה בתוקף אלא  סכם זהמתנאי ה

 הצדדים )כלומר ראש הרשות וגזבר הרשות(. 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_______          __________                              ____________                 ________________ 

 נחשון דגן                         דב ליטבינוף                              רינה יוסף טלי פלוסקוב      

 גזבר המועצה                        ראש המועצה                            גזבר העירייה       ראש העירייה

 מרהמועצה האזורית ת                                                      עיריית ערד 
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 המועצה האזורית תמר לבין המועצה האזורית הערבה התיכונה: הסכם הנספח 
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 חבל אילותהמועצה האזורית הסכם בין : ו'נספח 
 האזורית הערבה התיכונהלבין המועצה 
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 מפת ההסכמות בין המועצה האזורית חבל אילות –' זנספח 

 לבין המועצה האזורית הערבה התיכונה
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 תמרמפת ההסכמות בין המועצה האזורית  –' חנספח 
 עיריית ערדלבין 
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 המלצהמפת  –' טנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


