
 

סיכום והמלצות שולחן עגול 

  -יישום צווי חלוקת הכנסות ושינוי גבולות שיפוט"

 "האתגרים הקיימים ואלו שבדרך, תמונת מצב
באר שבע , מרכז מנדל למנהיגות בנגב, 8/5/17

 

:  (ב-לפי סדר א)ים /משתתפות

מועצה - בני אילן , מועצה מקומית שגב שלום- עודה אבו סריחאן , שתיל בנגב- סולטאן אבו עובייד 

מרכז ערבי לתכנון , היבה בווארדי, תחום צדק חברתי בשתיל- שירה איתן , אזורית נווה מדבר

  – ברילנשטייןרויטל ,  פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי–חני בריגע , אלטרניבי

 בעמותת קידום שוויון בנגב ופיתוח כלכלי בחברה הערבית תחום –עופר דגן , האגודה לצדק חלוקתי

 –סמדר וויס ,  מרכז שינוי מדיניות שתיל–שמוליק דויד ,  מועצה מקומית ירוחם–מוטי דהן , סיכוי

 –מאיר ירום ,  מכללת ספיר וטכניון–אנה חזן , צוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות במשרד הפנים

,  מרכז ערבי לתכנון אלטרנטיבי–סאמר סוויד ,  עיריית דימונה–שמעון מזוז , האגודה לצדק חלוקתי

בתיה ,  ועדה גיאוגרפית דרום במשרד הפנים–עומר רגב ,  מועצה אזורית נווה מדבר–ראסם עמאש 

 מרחב אזורי הוגן וכלכלה –אסף רז ,  מרכז להעצמת האזרח–נועה רוזנפלד ,  הקשת בערד–רודד 

 מחלקת –שירלי רקח ,  מכון פלורסהיימר ואוניברסיטה עברית–ערן רזין , מקומית מקיימת בשתיל

 –שירי שניצקי ,  ועדה גיאוגרפית דרום במשרד הפנים–ליאל שושתרי , מדיניות שוויונית בסיכוי

 תחום שינוי גבולות וחלוקת הכנסות במשרד הפנים

 

 

 רקע

תמונת  - יישום צווי חלוקת הכנסות ושינוי גבולות שיפוט"התקיים שולחן עגול , 8.5.2017בתאריך 

השולחן העגול  .במרכז מנדל למנהיגות בנגב שבבאר שבע, "האתגרים הקיימים ואלו שבדרך, מצב

 על ידי שר 2014בנגב שנחתמו בשנת עסק ביישום צווי שינוי גבולות השיפוט וחלוקת ההכנסות 

והקמת קרן " ערי עולים"בנושא ביטול מעמד , הפנים ובשאלה כיצד החלטות הממשלה החדשות

.  משפיעות על הצווים ועל יישומם בשטח, הארנונה

 

  1יישום צווי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בנגב:  הצגת ממצאי המעקב–' חלק א

עבודת המעקב בוחנת את היישום של צווי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין רשויות מקומיות בנגב 

היא רשות הגובה את הארנונה " רשות נותנת"  על פי הגדרות הצווים2015.2שנכנסו לתוקף בינואר 

. בגין מתקנים ממשלתיים הנמצאים במקומות שהוגדרו כשטחים לחלוקת הכנסות בין הרשויות

נדרשת בצווים להעביר חלק מן הסכומים שנגבו בגין גבייה זו לרשויות שמוגדרות " רשות הנותנת"ה

 . "רשויות מקבלות"בצווים 

  

 

                                                 
 רשויות בין הכנסות מארנונה וחלוקת שיפוט שטחי לשינוי הפנים שר צווי- ח מעקב "דו"ראו , למסמך השלם 1

, פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי ותכנון אזורי, אחוזת נגב, המרכז להעצמת האזרח, דן גלזרמן, "בנגב מקומיות
 2017אפריל ,  מכללת ספיר ואוניברסיטת חיפה, שתיל

 201 בדצמבר 30 מיום 7466 מספר התקנות המאוגדים בקובץ המקומיות המועצות וצווי העיריות צו 2



 
נקבע כי בסיס זה ייכלל בתחום . (28א "בח)מתייחס לשטח החלוקה בסיס נבטים  הצו הראשון

הרשות . כך שתיגבה ממנו ארנונה לראשונה, השיפוט של עיריית דימונה ויבוטל מעמדו כשטח גלילי

. מ.מ, אל קסום. א.מ, כסייפה. מ.מ, והרשויות המקבלות הן עיריית ערד, הנותנת היא עיריית דימונה

 הרשויות המקומיות הסכימו על ניכוי בגין הוצאות שכר –צו זה יושם . ערערה בנגב. מ.מ, מיתר

ולאחר מכן הועברו הסכומים על , טרחה ובגין שירותים אותם עיריית דימונה מספקת למחנה הצבאי

 .  פי הנדרש בצו

מחנה , מחנה צבוע, מחנה חתירה, (906גדוד )בסיסי מחנה רפד :  מתייחס לשטח החלוקההצו השני

. מ.מוירוחם . מ.מ, נווה מדבר. א.הרשויות המקבלות הן מ. רמת נגב. א. הרשות הנותנת היא מ.רביב

 רמת הנגב לא העבירה באופן מלא לרשויות המקבלות את חלקן היחסי מסך .א.מ. שגב שלום

 על בסיס פרשנות משפטית שאימצה  היא שילמה לירוחם חלק מחלקה היחסי2015בשנת . הארנונה

 הועברו התשלומים לכל 2016שנת החל מ. ולשגב שלום ונווה מדבר לא שילמה כלל, ביחס לצווים

.  הרשויות המקבלות בהתאם לקבוע בצו

, רמת נגב. א.הנותנת היא מ הרשות. (25כנף ) מתייחס לשטח החלוקה בסיס רמון הצו השלישי

מן המידע שנאסף עולה כי ההעברות מתבצעות כראוי . מצפה רמון. מ.והרשות המקבלת היא מ

 (מחנה טלי)מלבד קיזוז שרמת הנגב מבצעת בגין שיכוני המשפחות של אנשי הקבע , ובעקביות

רמת הנגב לא החזירה למצפה . שלהם רמת הנגב מספקת שירותים מוניציפליים שונים, בבסיס זה

והמחלוקת טרם  על בסיס הפרשנות המשפטית שאימצה ביחס לצווים רמון את הסכומים שניכתה

. הוכרעה על ידי משרד הפנים

, שטח הנפרס מצומת הנגב)מרחב עתידי למיזמים משותפים :  מתייחס לשטח החלוקההצו הרביעי

הרשויות הרלוונטיות הן ירוחם ומועצה . (לאורך חלקה הצפוני של ירוחם ועד אזור המכתש הגדול

כאשר השטחים הכלולים במסגרתו יניבו , והצו עתיד להיכנס לתוקף בעתיד, אזורית רמת הנגב

. הכנסות

דיווח ותלות , ח היא כי הצווים מיושמים באופן חלקי וכי בעיות של שקיפות"ההבנה הכללית מהדו

. מובילות לפגיעה ביכולת הצווים לצמצם פערים באופן משמעותי, ברשויות הנותנות

 

סיכום תובנות עיקריות – ממצאי יום העיון 

אכיפה ובקרה , מנהל תקין: מושב ראשון

ומההתחלה היו בעיות , ביוזמת ראשי רשויות מקומיות, מנגנון חלוקת ההכנסות צמח מלמטה

כאשר הרשויות אמורות להעביר ולקבל ביישום הצווים כי מתעוררות בעיות  מהדיון עלה .ביישומו

:   כפי שיופרט כדלקמןכספים

  –בעיות כתוצאה ממחלוקות אודות פרשנות הצווים  .1

  בעיקר כאשר הצווים לא - מפעילות שיקול דעת ופרשנויות מהדיון עולה כי הרשויות

 . ואי בהירותדבר המוביל למחלוקות- מנוסחים באופן ברור 

 

  –  העוליםיביטול מעמד יישובבעיות שצצות סביב  .2

 המלצות עמדו בבסיס  מפר את האיזונים שמהדיון עלה כי ביטול מעמד יישובי העולים

לא נתנו את הדעת לכך ,  ביחס לירוחםביטול מעמד ערי העוליםב,  כך לדוגמה.שלוש הועדות



 
גם העיר באר . וירוחם נפגעת מכך- שהשיפוי הולך לרשות המחלקת ולא לרשות המקבלת 

ויש חשש לפגיעה ברשויות , ₪ מיליון 70-שבע נפגעת כתוצאה מביטול עיר העולים בכ

    . החלשות ביותר

 ביטול מעמד ערי העולים והכנסת הכסף לקרן הארנונה מתחיל תהליך של בנוסף עולה כי 

מכספי ארנונה ממשלתית שאינו ₪  מיליון 500אבל עדיין נותר סך של ,  יותרחלוקה שוויונית

כך שיש עוד דרך ארוכה , מרבית הכספים מגיעים מאזור המרכז. מחולק דרך קרן הארנונה

 . עד לחלוקת הכנסות שוויונית

 משרד את אף מטריד העולים עיר מעמד ביטול כי זה בהקשר ציינה הפנים משרד נציגת 

 לעניין ספציפית. הארנונה קרן שתניב הסכומים את לחלק כיצד למצוא הוא האתגר. הפנים

 יומה סדר על. הנושא את מחדש תבחן לקום שאמורה גיאוגרפית חקירה ועדת, החלוקה צווי

 . העולים עיר מעמד ביטול נוכח, הנגב ברמת המצב של מחדש בחינה גם עומדת הוועדה של

  –העדר ייצוג הולם ליישובים הערבים  .3

  הודגשה הבעייתיות שבהעדר ייצוג הולם בוועדות האחראיות על חלוקת הכנסות בדיון

להבטיח ייצוג הולם ויש שעצם פרסום קול קורא אינו מספק הודגש . ליישובים ערביים

 . מתאימיםצריך לאתר מועמדים, קוראה לקול תהיה היענותגם אם לא כלומר . בוועדות

 וכי, הערבית מהחברה גם מועמדים לאיתור קורא קול פורסם נציגת משרד הפנים ציינה כי 

  כאמור שבייצוג החשיבות את מבין המשרד

 

  –העדר שקיפות והעדר נגישות למידע  .4

  מהדיון עלה כי נדרשה עבודת מחקר בכדי להשיג את המידע אודות יישום הצווים

ועל כן , הוועדות דנות במספר רב של בקשות. והסכומים שמועברים מרשות אחת לשנייה

או להקצות תקופה של פעם בשלושה , הדרישה היא שאחרי כל בקשה יהיה צו מהשר

כי זה יכול לקחת זמן , ולא לחכות לסיום עבודת הוועדות, חודשים שהשר יחתום על הצווים

כך שיכול להיות , מה גם שכל המנגנון הזה אינו בחקיקה ראשית.  יש השלכות רבותלכךרב ו

 מידע זה אינו מפורסם .מצב שיתחלף השר והשר המחליף יבטל את כל העבודה של הוועדות

לאחר יום העיון החל משרד הפנים לפרסם מידע אודות הוועדות )כיום באתר משרד הפנים 

.  (אולם מידע זה אינו שלם ואינו כולל דיווח אודות ביצוע צווים קיימים

 

ממשקים בין הצווים לבין קרן הארנונה : מושב שני

  –בעיות סביב המעבר בין מדיניות של צווי החלוקה לבין קרן הארנונה  .5

  המאפשר גבייה מלאה מנכסים ממשלתיים , ביטול מעמד יישוב העוליםמהדיון עלה כי

המהלך דורש בחינה .  הוועדות בנגב3רוקן מתוכן את המלצות , והמרתה בקרן ארנונה

 . שכן עוד לא ברור מה עתיד לקרות, מחודשת שתהיה סבוכה



 

  רשויות מקומיות אינן מעבירות , ראשית: מספר בעיות חריפותבהמשך לאמור מתעוררות

בהעדר סנקציה , זוהי בעיה מזה שנים רבות. בזמן את תקבולי הארנונה לרשויות השותפות

יש למצוא דרך חוקית להפקיד מראש תקבולי הארנונה המיועדים לחלוקה . אפקטיבית

 אי יישום ההמלצות ברמת ,שנית. ללא תלות בחסדי הרשות בה נמצא השטח, בקופה נפרדת

הנחוצה לשינוי שטח שיפוט ולחלוקת הכנסות של )בקע בגלל היעדר חתימת שר הכלכלה 

משרד הפנים . ועדת פתאל המליצה להעביר את רמת בקע לבאר שבע. (מועצה תעשייתית

העדיף להעבירה לנאות חובב אך אם ישנה בעיה עם חתימת שר הכלכלה ייתכן שניתן לחזור 

רשימת יישובי העולים אמנם –  ביטול מעמד יישוב העולים ,שלישית. להמלצה המקורית

, אך בלחץ משרד הביטחון המעמד בוטל לחלוטין והדבר, הייתה מעוותת ודרשה רפורמה

החשש הוא מהלאמת . אין עוד נוסחה לחלוקת קרן הארנונה, לבסוף.  יפגע בנגב,כאמור לעיל

, מרכיבים מהארנונה והמרתם במענקים שיגדילו את תלות השלטון המקומי בשרי הממשלה

. מחריףכאשר המצב בשטח כרגע 

 משרד הפנים אכן מודע לכך שאובדן מעמד עיר העולים משפיע על חלוקת ההכנסות בנגב ,

הרשויות הנפגעות מקבלות , בטווח הקצר: והשיפוי אמור להיעשות באמצעות המנגנון החדש

 צריכים להיכנס למחשבה נוכח ביטול מעמד 2014הצווים של , עם זאת. שיפוי כמעט מלא

ניתן יהיה להחזיר שוב את ערי העולים , בהמשך לכך הוטעם כי אם השר יחליט. עיר העולים

הדרך הנכונה לפעול היא מהדיון עולה כי .  מהקרן70%אך מהלך שכזה מצריך לשנות לפחות 

ולא להחזיר את ערי – איזון בין רשויות וכדומה , רמת פריפריאליות, להתחשב בגודל היישוב

. בדלת האחורית" חוק ערי העולים"יש לוודא שלא מתקבל . העולים

  –העדר ראייה כוללת ופיתרון מערכתי  .6

  נדמה כי המצב הנוכחי מדגים בעיה של העדר חשיבה מערכתית  –העדר חשיבה מערכתית

: וכוללת בפתרונות הממשלתיים המוצעים בנושא צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות

כאשר מנגנונים חדשים מטילים , "טלאי על טלאי"פתרונות מועלים ומיושמים במתכונת של 

ניכרת פגיעה ביכולת השחקנים לתכנן , כתוצאה. צל על מהות ורלוונטיות פתרונות קודמים

  .יישחקו– קדימה ועולה חשש כי הישגים שהושגו ביחס ליישובים מוחלשים 

  לבחון  מהדיון עולה הצורך –המצב הנוכחי פוגע בשיתוף הפעולה בין השחקנים

אם וככל שאלו מונעים או מעכבים , בביקורתיות פתרונות קצרי טווח ואת אופן יישומם

. ביטול מועצות אזוריות וכיוצא בזאת, פתרונות מהותיים יותר כגון שינוי שטחי שיפוט

פרופורציונאלי בעליל בין רשויות -במסגרתו קרקעות מחולקות באופן בלתי, המצב הנוכחי

פוגע בתמריציהן לשתף פעולה ולהקים יחדיו מיזמים צופי פני עתיד שיוכלו לסייע , סמוכות

יש לשמר את השיח הנוכחי ולחשוב יחדיו כיצד ניתן לקדם מדיניות . בצמצום הפערים

. הכוללת ראיה רחבה של הסוגיה, קוהרנטית בתחום



 
 המלצות למדיניות עתידית

 

טווח קצר 

. הבטחת ייצוג הולם בוועדות הגאוגרפיות החדשות לחלוקת הכנסות ושינוי שטחי שיפוט .1

ה המושפעת מהחלטות הוועדה לבין הרכב האוכלוסיייש לוודא כי קיימת הלימה בין הרכב 

 .בייחוד יש לשים לב לייצוג אוכלוסיית המיעוט הערבי; הוועדה עצמה

מהדיון עלה . יגון מנגנוני פיקוח ודיווח במסגרת צווי חלוקת הכנסות קיימים ועתידייםע .2

וכן לבחון את שאלת צווי , לעגן מנגנוני שקיפות ודיווח פנימיים לצווי החלוקהדחוף צורך 

כפי שעלה . השגת צדק חלוקתי מהותי לשחקנים השונים– החלוקה לאור המטרה הכוללת 

ניתן להוסיף במסגרת . השלטון המרכזי יודע כיצד לעגן מנגנוני שקיפות ובקרה, בדיונים

הוראות , הוראות שיחייבו דיווח עתי על הכנסות והוצאות, הקיימים או העתידיים, הצווים

הפרת הוראות . שיחייבו חובות הנמקה על פרשנויות המבוצעות מכוח הצווים וכיוצא בזאת

וכן ביקורת שיפוטית על סבירות  (כפי שיפורט להלן)אלו תוכל לאפשר הטלת עיצומים 

 .התנהלות הרשות בנושא

. הטלת סנקציות על רשויות שאינן עומדות בדרישות הצווים בזמן נאות- אכיפה יעילה  .3

ניתן להשית עיצומים , במקרים חריגים של אי העברת כספים בזמן ללא צידוק סביר, כאמור

מנגנון מסוג זה קיים ביחס . כלכליים שיתבטאו בהפחתה מתקציבי הרשויות השונות

; ליכולת השלטון המרכזי להפחית מענקי איזון בגין אי העברות תקציביות בתוך רשויות

ניתן לחשוב על פתרונות דומים לצורך התמודדות עם סוגיית ההעברות החלקיות בין 

בתקופות תעשה  השר על הצווים תחתימניתן לקבוע כי , כך לדוגמה. רשויות על פי הצווים

בוחנת את הרחבת תחום שיפוט , (גליל מערבי)הוועדה הגאוגרפית צפון , למשל. קרובות

אז ההמלצה היא שהוועדה תמסור את המלצותיה אחרי סיים העבודה על בקשת , פקיעין

 . הבקשות שהוועדה בוחנת22ולא לחכות לפרסום ההמלצות עד סיום , מ פקיעין"מ

טווח ארוך 

קביעת קריטריונים שקופים והוגנים לחלוקת הכנסות מקרן הארנונה הממשלתית  .4

ביטול מעמד עיר ,  כעולה מהדיונים.שיבטיחו מימוש צדק חלוקתי כלפי רשויות מוחלשות

רשויות מסוימות הסתמכו , מחד גיסא: העולים פגע ברשויות מסוימות פגיעה כפולה

עד למצב בו הסרה מיידית של מרכיב תקציבי זה , בתקציבן על הטבת מעמד עיר העולים

רשויות מסוימות נפגעו מביטול מעמד עיר העולים , ומאידך גיסא; עלול לגרום לקריסתן

שכאמור , נוכח שינוי סכום התקבולים לו הן זכאיות מתוקף צווי החלוקה, באופן עקיף

כל אחד מסוגי רשויות אלו נפגע מביטול מעמד . הסתמכו על הטבת עיר העולים בחישוביהן

רשויות שגם התבססו על ההטבה וגם איבדו – ואולם בחיתוך בין הקבוצות , עיר העולים

נוצרה מצוקה – חלק ניכר מהתקבולים מכוח הצווים לאחר ביטול מעמד עיר העולים 

נוכח האמור הארגונים קוראים למשרד הפנים לקיים . עמוקה הדורשת פתרון מיידי

הארגונים מדגישים כי , בצד זאת. בדחיפות דיון בקריטריונים לשיפוי הרשויות האמורות

את מנגנון עיר העולים " בדלת האחורית"יש לוודא שהתבחינים החדשים אינם מחזירים 

 .על שלל העיוותים שהיו כלולים בו, במתכונתו הקודמת



 
יום העיון יצר ערוץ ישיר בין . מיסוד מנגנון הידברות ושיתוף פעולה במתכונת יום העיון .5

הארגונים סבורים כי קשר רציף . השלטון המרכזי וארגוני חברה אזרחית, רשויות מקומיות

הכולל זיהוי והצפת בעיות וחשיבה משותפת על פתרונות בפורום הכולל את , אמצעי-ובלתי

ת השלטון המרכזי כלפי הרשויות ויחזק את רספונסיבי, כלל בעלי האינטרסים בנושא

נוכח יחסי , המקומיות והשחקנים השונים ויוביל לצמצום הפגיעה ברשויות מוחלשות

דיונים , קשר רציף כאמור ניתן לשימור באמצעות מיסוד מפגשים. הכוחות הקיימים

אשת קשר האמונים על /לצורך כך מומלץ להגדיר איש. והחלפת ניירות עמדה ומדיניות

 .הנושא במשרד הפנים ובמשרדים הרלוונטיים

כעולה . התוויית אסטרטגיה כוללת לקידום צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות בכלל הארץ .6

. הארסנל לקידום צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות עמוק ומגוון, מהמושב האחרון

, שינוי שטחי שיפוט: ביניהם, במסגרת זו ניתן ואף רצוי לחשוב על שימוש במכלול כלים

הארגונים והרשויות קוראים . וכדומה, ביטול מועצות אזוריות, איחוד מועצות מקומיות

לשקול את השימוש , בין היתר באמצעות הוועדות הגאוגרפיות החדשות, לשלטון המרכזי

שוויון ופגיעה -תוך התאמת פתרונות הולמים יותר למצבים חריגים של אי, בכלים אלו

עשוי , מצב בו רוב מוחלט של קרקעות מצויות בשטח יישוב נתון, כך לדוגמה. בצדק חלוקתי

לפגוע בתמריצי היישוב האמור להיכנס להסכמים ולשיתופי פעולה מניבים שיסייעו לקדם 

 .הנעדרות שליטה בקרקעות, את מצבן של רשויות סמוכות

 

עורכי דין באגודה לצדק חלוקתי , נייר עמדה זה סוכם על ידי רויטל ברילנשטיין ומאיר ירום

שתיל וארגונים , ופורום הקרקעות והוכן בסיוע ושיתוף עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

 נוספים


