


 פורום תושבי ירוחם 
 לצדק חלוקתי ותכנון אזורי 

 מי אנחנו•

 התארגנות אזרחית התנדבותית של תושבי ירוחם–

 תכנון אזורי הינו מרכיב חשוב בתפיסתנו  –

 (בהופעה השנייה בפני הוועדה –הרחבה ) 

ואחדות ייעוד  פעולה שיתופי , הערכה, חברות•

 עם שכנינו מרמת נגב

 :בקרו אותנו באתר•

http://yeruhamactiveforjustice.wordpress.com  



 2000במיוחד בשנת יום אחד שמח 

 2000 -המערכת המוניציפלית בירוחם . קצת רקע

 

 

 

 הכנסות

הוצאות  

 תפעול

 פ"מו
שירות  = תוצר 

 לתושב



 הוצאות תפעול

קיצוצים בכוח אדם  -

 ('התייעלות')

 קיצוצים בפעולות-

 ע"עובדי שפ-

 רכז מחשוב-

 רכז בריאות-

 רכז תחבורה-

 :התוצאה

כל עובד מבצע משימות של  

 עובדים 2-3



 שירות לתושב= תוצר 

 :צמצום והידוק חגורה

 חינוך-

 תרבות ופנאי-

 רווחה-

 ע ואיכות סביבה"שפ-

 מרכז צעירים ופיתוח הון אנושי-



 פ"מו

יחידה לתכנון אסטרטגי  -

 ומידע

תכנון וקידום בינוי  -

 למגורים

תכנון וקידום צמיחה -

 דמוגרפית

 פיתוח תיירות-

 פיתוח משאבים-



 הכנסות

מיצוי הגביה  

 מהתושבים



 ואז הגיע היום השמח במיוחד

יום רביעי 
 ניסן  ' כח

 2000במאי  3



 ב50המבקר ח "דו

צבאיים  -מתקנים ביטחונייםין גחישוב ההכנסות לתושב מארנונה ב
המועצות האזוריות בראש רשימת נמצאות , שככלל, מעלה

שכן אוכלוסייתן מועטה והכנסותיהן  , הרשויות הנהנות מההכנסות
,  למשל, כך. ואילו ערי הפיתוח נמצאות בתחתית הרשימה; גבוהות

צבאיים במועצות  -הארנונה לתושב בגין מתקנים ביטחוניים
היתה בממוצע  , 1999-1997בשנים , ורמת נגבהאזוריות חבל אילות 

ח  "ש 1,000-ובמועצה אזורית מרחבים כ, ח לשנה"ש 3,000-יותר מ
רק לשלוש ערי פיתוח במחוז הדרום שולמה  , בה בעת. בממוצע לשנה

ח  "ש 400-למצפה רמון כ: צבאיים-ארנונה בגין מתקנים ביטחוניים
 10-ולדימונה פחות מ; ח"ש 36-לבאר שבע כ; בממוצע לשנה לתושב

 .  אגורות בממוצע לשנה לתושב



 ב50המבקר ח "דו
ביטול הפטור מתשלום ארנונה על נכסים המוחזקים בידי 

ערי "נועד להגדיל את הכנסתן של , הממשלה או מטעמה
" ערי עולים"שכולן הוכרזו , בפועל ערי הפיתוחאולם , "עולים

 .כמעט אינן נהנות מהטבה זו -

לדעת משרד מבקר המדינה אין להתעלם מצורכי המועצות  
בין היתר בשל  -מההוצאות המיוחדות שלהן , האזוריות במחוז

. ומהעדר אפשרויות לפיתוח של חלק משטחן -פיזור אוכלוסייתן 
, צבאיים שייכים למדינה-כיוון שמתקנים ביטחוניים, עם זאת

והקמתם ופיתוחם אינו תוצאה של יוזמה של רשות מקומית  
,  בדרך כלל, וכיוון שהרשויות נושאות בהוצאות מועטות, מסוימת

ראוי לשקול דרכים לשתף את כלל  , על תחזוקתם של המתקנים
ולו רק בחלק מההכנסות מארנונה  , הרשויות המקומיות שבאזור

 .בגין מתקנים אלה



 :הוגןהקלפים חולקו באופן לא 
 

 חינם ניתנה על ידי הממשלה  מתנת 
 , לאחד אך לא לשני

 .יותרשהגדיל את הפער ביניהם עוד מה 
 

 החלטה שרירותית אחת  
 ,  המועצותשתי בין מיקום קו הגבול על 

 :  תוצאותשתי זמנית -בוקבעה 

 עודף ההכנסות של האחת   -
 מצוקתה של אחותה -



 , צריך לתקן את הטעותפשוט 
 !ולשים את הגבול במקום הנכון



 ...הייתי תמיםנראה שאכן 

 (:מנהיגות; ציבור ; פרט )שתי גישות בהתנהלות 

 גישת הוגנות משתפת–

 עצמי מיקסוםגישת –

נגב בחרה לנקוט  מועצת רמת , למרבה האכזבה

 :עצמי מיקסוםבגישת 

 ,  בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה המועצה האזורית רמת נגב 
על אף ששטח השיפוט שלה גדול מאוד בהשוואה לרשויות אחרות  כי 

,  לאומיגן , רוב השטח הוכרז שטח אש, (משטחה של מדינת ישראל 21%)
שמורת טבע או אתר עתיקות ואי אפשר לפתח בו יוזמות היוצרות נכסים 

הפיזור הרב של היישובים , לדבריה, כמו כן. שיחויבו בארנונה כללית
 .הוצאותיהבתחומה מגדיל את 

 (ב50ח מבקר המדינה "דו)



 :וגדלהפער רק הולך . תוקןכלום לא 
2004 
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 ירוחם רמת נגב

 2004 –ארנונה שאינה למגורים לתושב 

 ,על כל שקל ארנונה שאינה למגורים שמקבל תושב ירוחם

 .שקלים 6.3תושב המועצה האזורית רמת נגב מקבל 

 (בישראלהרשויות המקומיות : אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור)



 נגב  מועצת רמת עמדת 
 2004 -שחורי בוועדת 

ח ועדת חקירה לגבולות עיריית באר שבע ולגבולות המועצה  "דו: מקור)

,  בני שמעון, שגב שלום והמועצות האזוריות אבו בסמה, המקומית ירוחם

 (25רמת נגב ושטחים חסרי מעמד מוניציפלי מדרום לכביש , מרחבים



 :לגדולוהפער ממשיך 
2007 

 ,על כל שקל ארנונה שאינה למגורים שמקבל תושב ירוחם

 שקלים 7.3מקבל תושב המועצה האזורית רמת נגב 
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 2007 -ארנונה שאינה למגורים לתושב 

 (בישראלהרשויות המקומיות : אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור)



 :עודוגדל 
2011 

 ,על כל שקל ארנונה שאינה למגורים שמקבל תושב ירוחם

 .שקלים 8.6תושב המועצה האזורית רמת נגב מקבל 
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 ירוחם רמת נגב

 2011 -ארנונה שאינה למגורים לתושב 

 (בישראלהרשויות המקומיות : אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור)



 שתי שאלות מהותיות

 : שאלת מקור העושר. א

אולי המועצה האזורית רמת נגב השיגה את כל ההכנסות  

 ?חריצות וכשרון, תושייה, הללו באמצעות יזמות

 

 :  הצורךשאלת . ב

 ?נורמטיביאולי כל ההכנסות הללו נדרשות לרמת נגב לקיום 

 

 

 



 : שאלת מקור העושר. א
המועצה האזורית רמת נגב השיגה את כל ההכנסות  אולי 

 ?וכשרוןחריצות  , תושייה, יזמותבאמצעות הללו 
 ?אולי צומח לידינו מודל נהדר  לחיקוי

  ס"הלמבנתוני )נבודד רק את ההכנסות ממתקנים לאומיים 

 (.  'יתר סוגי הנכס'מופיעים כ

 :כאלה שבלשונו של מבקר המדינה

והקמתם ופיתוחם  , צבאיים שייכים למדינה-ביטחונייםמתקנים "
 "מסוימתאינו תוצאה של יוזמה של רשות מקומית 



 המדהימה בהכנסות רמת נגב  הצמיחה 
 חינם ממתנות כולה ( כמעט)נובעת 

 :מהמדינהקיבלה שהיא 

עיבוד מתוך  )

:  ס"למנתוני 

,  רשויות מקומיות

קבצי נתונים  

2004-2011  ) 



 :  2010,2011 -התפלגות הכנסות רמת נגב 
(  ב"תעשייה וכיו, עסקים)מרכיבים יזמיים 

 לעומת מתקנים לאומיים

 (  2011פרופיל היישוב רמת נגב  ס"למ: מקור)



 שאלת הצורך. ב
 אולי כל ההכנסות הללו נדרשות לרמת נגב 

 ?נורמטיבילקיום 

 משרד הפנים השכיל לבנות מפתח שקובע  

 :כמה כל רשות מקומית באמת צריכה

 
ההכנסה הנדרשת לכל רשות על  קובעת מהי גדיש נוסחת 

 .  לתושביההנורמטיבי מנת לספק את השירות 

מורכב ולוקח בחשבון את כל המשתנים  החישוב 

פערים  , אקונומי-סוציומצב , גודל היישוב: הרלוונטיים

אחוז  , אחוז הילדים ביישוב, באוכלוסייה בתוך היישוב

 .  ב"אחוז העולים ביישוב וכיו, הזקנים ביישוב



 ?כמה מועצה אזורית צריכה
המפתח הבסיסי גבוה הרבה יותר מהמפתח , אזוריותעבור מועצות 

 .  למועצות מקומיות

בנוסף נלקחים עבורן בחשבון גם מספר היישובים במועצה  
 .והמרחקים בין היישובים

 :יש חוקרים הסבורים שהמפתח בנוסחת גדיש עבור מועצות אזוריות מופרז, אגב

כלכלה פוליטית של הרשויות  : בן בסט ודהן: מקור

 2009המכון הישראלי לדמוקרטיה . המקומיות

על מנת לדעת אם המועצה  , לנוסחת גדיש כפשוטההעניין נתייחס כאן לצורך אבל 

 .האזורית רמת נגב אכן צריכה את כל הכסף הזה לצורך מתן שירות נורמטיבי לתושביה

נוסחת  

 גדיש



 ,הפניםעל פי נתוני משרד 
 לצרכיהנגב נהנית מעודף הכנסות ביחס רמת  

 מיליון שקל בשנה 24-כבסך 

 שם הרשות
מענק מודל  

2012 

מספר  

תושבים  
(אלפים)  

עודף הכנסות    
 לתושב  

  42,524              1.3 (55,281) תמר

  5,869                1.8 (10,564) כפר שמריהו

  5,539                3.1 (17,170) סביון

  4,653                5.1 (23,729) רמת הנגב

  4,326                404.8 (1,751,283) יפו -תל אביב 

  3,942                13.6 (53,607) חוף השרון

  3,810                270.3 (1,029,770) חיפה

  2,929                7.2 (21,087) ברנר

  2,825                26.9 (75,982) דרום השרון

  2,823                20.6 (58,151) באר טוביה

  2,693                2.7 (7,272) ראש פינה

  2,640                88.7 (234,145) הרצליה

  2,495                3.6 (8,981) חבל אילות

  2,369                42.3 (100,229) רמת השרון

  1,948                5.2 (10,132) גן רווה

  1,934                7.1 (13,731) עומר

  1,856                148.0 (274,741) רמת גן

  1,520                69.1 (105,000) רעננה

עיבוד מתוך  )

נתוני אתר  

: משרד הפנים

.  מענק האיזון

 (  2012נתוני 



 ?וכמה עודף יש לירוחם

 -17,288,994  

 23,728,665  
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 רמת נגב ירוחם

עיבוד מתוך נתוני אתר  )

.  מענק האיזון: משרד הפנים

 (  2012נתוני 

חוסר הכנסה  /עודף

ביחס להוצאה  

 2012 -נורמטיבית 



 נגב עקבית  מועצת רמת 
 עצמימקסום בגישת 

 מרמת נגב לוועדת רזין" מכתבי תושבים"מתוך 



  נגב עקביתמועצת רמת 
 מקסום עצמיבגישת 

 מרמת נגב לוועדת רזין" מכתבי תושבים"מתוך 



 נגב עקבית  מועצת רמת 
 מקסום עצמיבגישת 

 5.8.2011מקור ראשון . מתוך ראיון עם ראש מועצת רמת נגב



 נגב עקבית  מועצת רמת 
 מקסום עצמיבגישת 

,  שנה מאז הדוח הנוקב של מבקר המדינה 13-חלפו למעלה מ
 .ודבר לא השתנה

 

, תוצאה של גישה מקסימליסטית שתמיד תתבע עוד ועודזוהי 
 :  ולא תדע שובע

,  נדרשת תוספת משאבים משמעותית למועצה האזורית רמת נגב"
 (מרמת נגב" מכתבי תושבים"מתוך )" ובוודאי לא גריעה ממנה

 

 : גישה זו מתעלמת לחלוטין מהעובדות

זינוק פי שלושה   -בשבע שנים  ₪מיליון  30תוספת של •
 עבור אותו מספר תושבים, בהכנסות ממתקנים לאומיים

על פי אמות מידה  , עודפי הכנסה מהגבוהים בארץ•
 ממלכתיות סטנדרטיות



 נגב עקבית  מועצת רמת 
 מקסום עצמיבגישת 

 ,  כשזו הגישה

,  אין מנוס מהתערבות נחושה של הריבון

 ,  לחלוקה מחדש של הקלפים

 .וליצירת שוויון הזדמנויות במרחב

 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

ופיתוח תשתיות ממומן בינוי  :טעות ראשונה

 מקומיתהשוטף של רשות התקציב באמצעות 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

ופיתוח תשתיות ממומן בינוי : טעות ראשונה

 מקומיתהשוטף של רשות התקציב באמצעות 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

ופיתוח תשתיות ממומן בינוי : טעות ראשונה

 מקומיתהשוטף של רשות התקציב באמצעות 

 !  לא נכון
,  בינוי ותשתיות לא ממומנים בדרך כלל מהתקציב השוטף של רשות מקומית

 (ב"סוכנות וכיו)ממשרדי ממשלה וגורמים נוספים  רים"מתבאלא 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

 התושביםהמכתבים משקפים ניסיון לזרוע בהלה בקרב 

מחדש של גבולות  חלוקה : הטעייה שנייה

 רמת נגביישובי את הקיום של מסכנת והכנסות 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

 התושביםמשקפים ניסיון לזרוע בהלה בקרב המכתבים 

מחדש של גבולות  חלוקה : הטעייה שנייה

 רמת נגביישובי את הקיום של מסכנת והכנסות 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות

 רזיןמרמת נגב לוועדת " מכתבי תושבים"מתוך 

 התושביםמשקפים ניסיון לזרוע בהלה בקרב המכתבים 

מחדש של גבולות  חלוקה : הטעייה שנייה

 רמת נגביישובי את הקיום של מסכנת והכנסות 

 !  לא נכון
שאין כל בעיה לחלק אותם תוך שמירה על  , לרמת נגב עודפי הכנסות גדולים

 קיום והתפתחות היישובים



 בהלה בקרב תושבי רמת נגבלזרוע  נסיון

חבל שגורמים לא אחראים יוצרים דה לגיטימציה בקרב 

תושבי רמת נגב לבקשת שכניהם מירוחם לשוויון  

 .  הזדמנויות במרחב

חבל שאותם גורמים מנסים לטעת בקרב תושבי רמת נגב  

'  עלול להקיץ הקץ'תחושה שאם תיענה בקשת שכניהם 

 .  על יישובם

הניסיון לחרחר ריב בינינו לבין חברינו ושותפינו מרמת  

 .  נגב ולהציג אותנו כמבקשי רעתם לא יצלח

תושבי ירוחם יוסיפו לחתור ללא לאות לערבות הדדית  

 .ואחווה בין כלל התושבים במרחב



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות
רמת נגב נהנית מעודפי הכנסה וירוחם : מיתוס שלישי

וניהול  , עקב כישרון ויזמות של רמת נגב, סובלת מחוסר

 כושל של ירוחם

 !  לא נכון

החוסר של  . המתקנים הלאומיים בשטחה של רמת נגב הם מתנת חינם

 .התנהלות תקינה והתייעלותחרף , מובנהירוחם הוא 

 

נגב הציעה פשרה הוגנת שנדחתה על  רמת : מיתוס רביעי

 ירוחםידי 

 !  לא נכון

משקפים את המצב הקיים עוד לפני  , הפערים העצומים הנדונים כאן

שנזרקת בדמות חלק מהארנונה מקריית  ' עצם'. הקמת קריית ההדרכה

 .רחוקה מאוד מלתקן את המעוות, ההדרכה
 



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות
תבוא מהארנונה של  " גאולה"ה: טעות חמישית

 השטחים הגליליים  

 
 

 !  לא נכון
 רבותומתחלק בין רשויות , קטןהכנסות מארנונה שם סך 

 חלוקת הכנסות מרמת בקע – 2004דוח ועדת שחורי 

שגב שלום והמועצות  , ח ועדת חקירה לגבולות עיריית באר שבע ולגבולות המועצה המקומית ירוחם"דו: מקור)

 (25רמת נגב ושטחים חסרי מעמד מוניציפלי מדרום לכביש , מרחבים, בני שמעון, האזוריות אבו בסמה



 הטעיות ומיתוסים, שבע טעויות
 שמירה ופיתוח שטחים פתוחים  , שליטה: טעות שישית

 .הם מתפקידיה של מועצה אזורית ולא מועצה מקומית

 !לא נכון

 ,  לא מתאימה למודלים של ימינו. ההבחנה הזו מיושנת

נושא זה יידון בהרחבה בהופעה השנייה של  )ולא רלוונטית לאזור שלנו 

 (.פורום התושבים בפני הוועדה

 

 .פיתוח יישובי רמת נגב הוא מעשה חלוצי: מיתוס שביעי

 !  רקאבל לא . נכון

פיתוחה של ירוחם גם הוא מעשה חלוצי  . כל התושבים במרחב הם חלוצים

 .של בניין הנגב



 רזיןהשליחות ההיסטורית של ועדת 

 בכוחה של ועדת רזין ליצור מפנה היסטורי 

 .בתולדותיה של ירוחם ושל יישוב הנגב
 

 החלטה על שינוי גבולותיה של ירוחם 

 תיצור לראשונה מצב מתוקן  

 , בו לירוחם יש בסיס כלכלי לקיום עצמאי

 שיבטיח את התפתחותו ושגשוגו של היישוב  

 .לשנים רבות
 

 זהו חלק ממהלך לאומי של תיקון חברתי  

 .בין כלל אזרחי המדינה ויצירת שוויון הזדמנויות



 !תודה



 מקדמי העדפה להוצאות מיוחדות 
 של מועצות אזוריות בנוסחת גדיש

 חזרה
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