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 כב' השרה

 
 בערבה התיכונה  החמור הכספיפתרון למצב הנדון : 

 
 בהמשך לשיחתנו אני מבקש לפנות אליך בדברים הבאים: 

 

חודשים ולאחר תקופת לימוד קצרה של המועצה וצרכיה הגעתי    שלושהנכנסתי לתפקידי לפני   .1
זולמסקנה כי   . המצב בו ערבה תיכונה מקבלת חלק פשוט לא ניתן להמשיך ולתפקד בצורה 

במרחב הארנונה  מהכנסות  "יושבת    ,מזערי  לה  מצפון  עם בעוד  תמר  אזורית  מועצה  לבטח" 
 לא יכול להימשך.   –"שמדפיס כסף"    ת אשפהאתר הטמנבנוסף  וליון ₪ בשנה  ימ  130הכנסות של  

לא נכללו ערבה תיכונה    בתחום השיפוט של  לפרטם,  שאין זה המקום  ,יםיסטוריעקב גורמים ה .2
המועצות האזוריות עתירות השטח הדומות   –שכנותיה מקורות הארנונה "מוסדיים" כמו אצל 

ע"י מדינת  מוקדים אלו שהוקמו למעשה לפני שנים רבות    בעיקר מפעלים ובסיסי צבא.  -לה  
מהווים כיום מקור תקציבי בהיקף עצום לאותן רשויות ומאפשרות להן ציבורי  ובמימון    ישראל

   .לצערי שלהם הערבה התיכונה אינה שותפהותים, פיתוח וצמיחה, מתן שיר

, ידעה המועצה עד היום להתנהל באופן  במקורות ארנונה  זו  חריפה  נחיתותקשיים אלה ולמרות   .3
ביותר  הפריפריאלי  שהוא  והאזור,  היישובים  לפיתוח  נמרצות  לפעול  ואף  אחראי  תקציבי 

 כנסותהו באופן דרסטי הלאחרונה, עם סגירתו של מפעל הפוספטים בצין, ירד  .במדינת ישראל
 . לא ניתן להמשיך כך למועצה.

בו אנו נדרשים  מלבד הריחוק והניתוק תושבי האזור והמועצה מתמודדים עם קשיים בכל דבר   .4
. מדובר בדברים הבסיסיים ביותר שהם  עקב מחסור בתקציב  לבצע  לטפל ופשוט לא מסוגלים 

בפסולת, פיתוח ואחזקת מערך הביוב )אנו נדרשים כעת    טיפול:  באחריות כל רשות מקומית
בישובים הלא חקלאיים,   ואחזקה  אספקת מים(,  יכה ממשלתיתבלא תמ  מט"שים  4להקים  

, שירותי בריאות הכרחיים ברשות פריפריאלית שבית החולים נאותה  שירותי תברואה ברמה
מנת  על  משמעותית  תמיכה  שחייבת  חינוך  מערכת  נסיעה,  וחצי  שעה  במרחק  הוא  הקרוב 

הממשל משרדי  תמיכת  כאשר  בסיסי.  מענה  לקבל  לתלמידים  קפיטה, לאפשר  פר  היא  ה 
הרשות נדרשת להקצות כסף ומשאבים אדירים כדי לספק סל שירות בסיסי. גם בתחום פיתוח 
מקורות תעסוקה ופיתוח תשתיות לתיירות ולתעשייה, לכל אלו חייבת הרשות להקצות כסף  

מבני ציבור חייבים שיפוץ, כבישים שהוזנחו    –ומשאבים. ביישובים קיימות תשתיות מתכלות  
ותחזוקה.  עשרו לשדרוג  שזקוקים  שנים  ניתן ת  לא  והולם  ראוי  תקציב  ללא  ועוד,  זאת  כל 

 .לפעול!

שכידוע לך    באזור ובתושביוברור לי גם כי הרפורמה הצפויה בענף החקלאות תפגע פגיעה נוספת   .5
 ערבה. במהווה את חוט השדרה הכלכלי ענף זה 



 

שנאלצתי   .6 הראשונה  שההחלטה  חמורים  כך  כל  היהדברים  מועצה  כראש  לבקש ילקבל  תה 
מבחינת  מכך  המשתמע  כל  על  התושבים,  כל  על  שתחול  בארנונה  חריגה  העלאה  ממשרדכם 

 . ומערכת היחסים בין נבחר ציבור לתושבי

שהמועצה הצנועה שלנו מעניקה שירותים שונים לתושבי מ.א. תמר בתחום החינוך,    רק אציין .7
הפארא הטיפול  חקלאי-הבריאות,  מו"פ  קרובים    רפואי,  בתמר  מהיישובים  חלק  שהרי  ועוד, 

 יותר למרכז האזורי בערבה התיכונה.

 פתרונות אפשריים למצב:   שניבנסיבות אלה יש  .8

ליון ₪ בשנה  ימ  20  –סכום של כ  בהעברה באמצעות חלוקת הכנסות מתמר לערבה תיכונה   .א
 העודפים לחברההכספים    את  עבירבה תמר ת   ובמקביל הקמת חברה כלכלית משותפת

 . במרחב כולותשתיות   המשותפת לטובת פיתוח

הגעתי למועצה חדור תחושת שליחות ורצון איחוד מלא של המועצות ערבה תיכונה ותמר.   .ב
אני חש  לסיים תפקיד בתום חודשים ספורים,  נעים  זה  ולמרות שאין  ולקדם  לפתח  עז 

שול למהלך מחויבות עמוקה יותר לאזור ולחבל ארץ נפלא זה ולכן, על מנת שלא יהיה מכ
אני   כי  תמר  מועצת  לראש  וגם  לך  הצעתי  המאוחדת",  הרשות  יכהן כראש  "מי  בדמות 

ראש המועצה המאוחדת   אפשר לראש המועצה מתמר לכהן בתפקידאתפקידי ואסיים  
 .ערבה"-"תמר

הליכים לנטילת הכנסות ארנונה מתמר  כל הפתרונות המוצעים לעיל מותנים בכך שלא יקודמו  .9
כבוד השרה, אבקש בכל לשון של בקשה להמתין עם כל חלוקה מכספי   ה.יהסוגי עד שתוסדר

 מ.א. תמר עד לסיום ההסדרה בין תמר וערבה תיכונה.

נ .10 כי  להיסיונותיאציין  תמר  יי  האזורית  המועצה  ראש  עם  להסכמות  כדי  פגש  ולהגיע  לנסות 
 .  או אף לענות לשיחותיי הטלפוניות מלפגוש אותי נמנעלא צלחו והוא  ,ןיבעני

 
העובדה   עם  מהתמודדות  "להתחמק"  תמר  מ.א.  הצליחה  מדי  רבות  שנים  במשך  השרה,  כב' 

   לא עוד. אנא ממך - כנסותיה הן ללא פרופורציהשה
אבקש לפעול מיידית להסדרת העניין על מנת שנגיע לראש השנה הקרוב בהסדר חדש שיאפשר  

 לצמוח ולהתפתח.לחבל ארץ רחב זה 
 

 אודה לפגישה דחופה בהשתתפות שני הצדדים במשרדך.

 

 ,בכבוד רב

 
 מאיר צור    

  ראש המועצה                                                                                                                               
  :יםהעתק

 החקלאות ופיתוח הכפר שר  –ר חה"כ עודד פור
 אזוריהשלטון היו"ר מרכז  –שי חג'ג' 
 ראש המועצה האזורית תמר –ניר ונגר 

 ראש המועצה האזורית חבל אילות  –ד"ר חנן גינת 
 ס. ראש המועצה האזורית תמר  –רותי קפלן 

 מליאת המועצה האזורית 


