
רשומות

קובץ התקנות
30 בדצמבר 74662014ח' בטבת התשע"ה

עמוד

 צו העיריות )חלוקת הכנסות בין עיריית דימונה לבין עיריית ערד והמועצות המקומיות כסייפה, מיתר
494 וערערה בנגב והמועצה האזורית אל קסום(, התשע"ה-2014                                                                         

 צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב לבין המועצה האזורית נווה
495 מדבר והמועצות המקומיות ירוחם ושגב שלום(, התשע"ה-2014                                                                  

 צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב לבין המועצה המקומית
497 מצפה רמון(, התשע"ה-2014                                                                                                                              

 צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב לבין המועצה המקומית
499 ירוחם(, התשע"ה-2014                                                                                                                                      
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צו העיריות )חלוקת הכנסות בין עיריית דימונה לבין עיריית ערד 
 והמועצות המקומיות כסייפה, מיתר וערערה בנגב והמועצה האזורית

אל קסום(, התשע"ה-2014

המועצות  לפקודת  34א  וסעיף  העיריות1,  לפקודת  9ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות2, בהסכמת שר האוצר ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, 

אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   1
"הכנסות" - הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כהגדרתו 

בסעיף 2 לצו זה;

"הרשויות המקומיות" - העיריות דימונה וערד, המועצות המקומיות כסייפה, מיתר 
וערערה בנגב והמועצה האזורית אל קסום;

"הרשויות המקומיות המקבלות" - עיריית ערד, המועצות המקומיות כסייפה, מיתר 
וערערה בנגב, והמועצה האזורית אל קסום;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות;

"שיעור גביית ארנונה" - כמשמעותו בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות  

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: )א(    2
גושים 1_100070, 2_100070, 2_100074 עד 4_100074, 1_100075, 2_100075, 1_100079, 
2_100079, 1_100080 עד 3_100080, 2_100081 עד 4_100081, 100676, 100677, 100680, 

100682, 100684 - בשלמותם;

גוש 1_100074 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 1_100081 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 2_100082 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100675 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100678 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100679 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 100681 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100683 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100693 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100694 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 100695 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400109 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 400218 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גושים לא מוסדרים כמסומן במפה 

הגדרות

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   2
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הרשויות  בין  יחולקו  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ההכנסות  חלוקת  באזור  ההכנסות  )ב( 
המקומיות לפי צו זה 

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות, כמפורט  )א(    3
להלן:

עיריית דימונה - 8% 31;  )1(

עיריית ערד - 5% 20;  )2(

המועצה המקומית כסייפה - 5% 20;  )3(

המועצה המקומית מיתר - 9%;  )4(

המועצה המקומית ערערה בנגב - 8% 6;  )5(

המועצה האזורית אל קסום - 4% 11   )6(

שלה  הארנונה  גביית  ששיעור  מקומית  רשות  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר קטן מ–50%, תקבל 85% מהשיעור 
המגיע לה לפי סעיף קטן )א(, והיתרה תחולק בין שאר הרשויות המקומיות לפי יחס 

החלוקה ביניהן לפי סעיף קטן )א(    

בהתאם  ההכנסות  את  המקבלות  המקומיות  לרשויות  תעביר  דימונה  עיריית  )ג( 
לאמור בסעיף קטן )א( 

חלוקת  באזור  ההכנסות  של  רבעוני  דוח  רבעון  בכל  יערוך  דימונה  עיריית  גזבר  )א(    4
המקומיות  לרשויות  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(,  הדוח   - )להלן  ההכנסות 

המקבלות כמפורט בסעיף 3  

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו לרשויות המקומיות המקבלות בתוך 30 ימים  )ב( 
מתום כל רבעון 

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
הדוח הרבעוני, לדרוש מעיריית דימונה כל מידע הנוגע להכנסות 

עיריית דימונה תמציא את המידע הנדרש בתוך 21 ימים מיום שנדרשה לכך  )ד( 

התקבולים  יישאו  במועד,  המקבלות  המקומיות  לרשויות  ההכנסות  הועברו  לא    5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-31961  

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    6
ב' בטבת התשע"ה )24 בדצמבר 2014(

)חמ 3-4994(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב 
 לבין המועצה האזורית נווה מדבר והמועצות המקומיות ירוחם

ושגב שלום(, התשע"ה-2014

האוצר  שר  בהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, אני מכריז ומצווה לאמור:

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

אופן חלוקת 
ההכנסות

תשלום ודיווח

ריבית

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   3



קובץ התקנות 7466, ח' בטבת התשע"ה, 2014 12 30  496

בצו זה -   1
"הכנסות" - הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כהגדרתו 

בסעיף 2 לצו זה;

והמועצות  מדבר  ונווה  הנגב  רמת  האזוריות  המועצות   - המקומיות"  "הרשויות 
המקומיות ירוחם ושגב שלום;

והמועצות  מדבר  נווה  האזורית  המועצה   - המקבלות"  המקומיות  "הרשויות 
המקומיות ירוחם ושגב שלום;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:30,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות;

"שיעור גביית ארנונה" - כמשמעותו בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות  

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: )א(    2
גוש 39070 - חלק מחלקות 3, 8 כמסומן במפה;

גוש 39071 - חלק מחלקות 2, 3 כמסומן במפה;

גוש 39072 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 39073 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה 

הרשויות  בין  יחולקו  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ההכנסות  חלוקת  באזור  ההכנסות  )ב( 
המקומיות לפי צו זה 

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות, כמפורט  )א(    3
להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 57% 28;  )1(

המועצה האזורית נווה מדבר - 57% 28;  )2(

המועצה המקומית ירוחם - 57% 28;  )3(

המועצה המקומית שגב שלום - 29% 14   )4(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, רשות מקומית ששיעור גביית הארנונה שלה בשנת  )ב( 
הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח מבוקר קטן מ–50%, תקבל 85% מהשיעור המגיע 
החלוקה  יחס  לפי  המקומיות  הרשויות  שאר  בין  תחולק  והיתרה  )א(,  קטן  סעיף  לפי 

ביניהן לפי סעיף קטן )א(    

המועצה האזורית רמת הנגב תעביר לרשויות המקומיות המקבלות את ההכנסות  )ג( 
בהתאם לאמור בסעיף קטן )א( 

גזבר המועצה האזורית רמת הנגב יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות  )א(    4
לרשויות  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(,  הדוח   - )להלן  ההכנסות  חלוקת  באזור 

המקומיות המקבלות כמפורט בסעיף 3  

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו לרשויות המקומיות המקבלות בתוך 30 ימים  )ב( 
מתום כל רבעון 

לידיהן  שהועבר  מיום  ימים   21 בתוך  רשאיות,  המקבלות  המקומיות  הרשויות  )ג( 
הדוח הרבעוני, לדרוש מהמועצה האזורית רמת הנגב כל מידע הנוגע להכנסות 

הגדרות

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

אופן חלוקת 
ההכנסות

תשלום ודיווח
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מיום  ימים   21 בתוך  הנדרש  המידע  את  תמציא  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  )ד( 
שנדרשה לכך 

לא הועברו ההכנסות לרשויות המקומיות המקבלות במועד, יישאו התקבולים ריבית    5
בשיעור ריבית פיגורים כהגדרתה בסעיף 5 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-21961  

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    6
על אף האמור בסעיף 3)א( -    7

בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31   )1(
בדצמבר 2015(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

ההכנסות,  כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולקו  ההכנסות  ")א( 
כמפורט להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 42% 71;  )1(

המועצה האזורית נווה מדבר - 43% 11;  )2(

המועצה המקומית ירוחם - 43% 11;  )3(

המועצה המקומית שגב שלום - 72% 5 "  )4(

בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום ב' בטבת התשע"ז )31   )2(
בדצמבר 2016(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

ההכנסות,  כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולקו  ההכנסות  ")א( 
כמפורט להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 85% 42;  )1(

המועצה האזורית נווה מדבר - 86% 22;  )2(

המועצה המקומית ירוחם - 86% 22;  )3(

המועצה המקומית שגב שלום - 43% 11 "  )4(

א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4993(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   2

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב 
לבין המועצה המקומית מצפה רמון(, התשע"ה-2014

האוצר  שר  בהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   1
"הכנסות" - הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כהגדרתו 

בסעיף 2 לצו זה;

"הרשויות המקומיות" - המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית מצפה רמון;

תחילה

הוראת שעה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ריבית

הגדרות
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"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות 

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: )א(    2
גוש 39021 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 39022 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 39026 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה 

הרשויות  בין  יחולקו  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ההכנסות  חלוקת  באזור  ההכנסות  )ב( 
המקומיות לפי צו זה 

ההכנסות יחולקו בין הרשויות המקומיות בשיעורים מסך כל ההכנסות, כמפורט  )א(    3
להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 75%;  )1(

המועצה המקומית מצפה רמון - 25%   )2(

המועצה האזורית רמת הנגב תעביר למועצה המקומית מצפה רמון את ההכנסות  )ב( 
לפי סעיף קטן )א( 

גזבר המועצה האזורית רמת הנגב יערוך בכל רבעון דוח רבעוני של ההכנסות  )א(    4
למועצה  ההכנסות  יועברו  ולפיו  הרבעוני(,  הדוח   - )להלן  ההכנסות  חלוקת  באזור 

המקומית מצפה רמון  

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו למועצה המקומית מצפה רמון בתוך 30 ימים  )ב( 
מתום כל רבעון 

המועצה המקומית מצפה רמון רשאית, בתוך 21 ימים מיום שהועבר לידיה הדוח  )ג( 
הרבעוני, לדרוש מהמועצה האזורית רמת הנגב כל מידע הנוגע להכנסות 

המקומית  למועצה  הנדרש  המידע  את  תמציא  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  )ד( 
מצפה רמון בתוך 21 ימים מיום שנדרשה לכך 

התקבולים  יישאו  במועד,  רמון  מצפה  המקומית  למועצה  ההכנסות  הועברו  לא    5
והצמדה,  ריבית  פסיקת  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתה  פיגורים  ריבית  בשיעור  ריבית 

התשכ"א-21961  

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    6
על אף האמור בסעיף 3)א( -    7

בתקופה שמיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( עד יום י"ט בטבת התשע"ו )31   )1(
בדצמבר 2015(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

ההכנסות,  כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולקו  ההכנסות  ")א( 
כמפורט להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 90%;  )1(

המועצה המקומית מצפה רמון - 10% ";  )2(

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

אופן חלוקת 
ההכנסות

תשלום ודיווח

ריבית

תחילה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   2
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בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום ב' בטבת התשע"ז )31   )2(
בדצמבר 2016(, בסעיף 3, יראו כאילו במקום סעיף קטן )א( נאמר:

כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולקו  זה  בסעיף  ")א(  ההכנסות 
ההכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 80%;  )1(

המועצה המקומית מצפה רמון - 20% "  )2(

א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014(
)חמ 3-4997(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

 

צו המועצות המקומיות )חלוקת הכנסות בין המועצה האזורית רמת הנגב 
לבין המועצה המקומית ירוחם(, התשע"ה-2014

האוצר  שר  בהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  34א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר עיון בתסקיר של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, אני מכריז ומצווה לאמור:

בצו זה -   1
"הכנסות" - הכנסות מארנונה כללית המתקבלות מאזור חלוקת ההכנסות כהגדרתו 

בסעיף 2 לצו זה;

"הרשויות המקומיות" - המועצה האזורית רמת הנגב והמועצה המקומית ירוחם;

"מפה" - מפת אזור חלוקת ההכנסות הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר 
הפנים ביום א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014( ושהעתקים ממנה מופקדים 
במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרדי הרשויות 

המקומיות 

אזור חלוקת ההכנסות כולל גושים וחלקות רישום כלהלן: )א(    2
גוש 39058 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39068 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;

גוש 39069 - חלקות 2, 3 וחלק מחלקות 1, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 39070 - חלק מחלקה 3 כמסומן במפה;

גוש 39071 - חלק מחלקות 2, 5 כמסומן במפה;

גוש 39072 - חלק מחלקות 1 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 39073 - חלק מחלקות 2, 7 כמסומן במפה;

גוש 39791 - חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;

גוש 39795 - חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2, 4, 5 כמסומן במפה;

גוש 39796 - חלק מחלקות 1 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 39797 - חלקה 5 וחלק מחלקות 1 עד 4 כמסומן במפה;

הגדרות

הכרזה על אזור 
חלוקת הכנסות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1
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גוש 39798 - חלקות 1, 4 וחלק מחלקות 2, 5, 6 כמסומן במפה;

גוש 39799 - חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 עד 5 כמסומן במפה;

גוש 39800 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 39801 - חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;

גוש 100167 - חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;

גוש 100171 - חלק מחלקה 1 כמסומן במפה 

הרשויות  בין  יחולקו  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  ההכנסות  חלוקת  באזור  ההכנסות  )ב( 
המקומיות לפי צו זה 

ההכנסות המתקבלות מנכסים שהוטלה עליהם ארנונה כללית בפעם הראשונה  )א(    3
אותן  כל  מסך  בשיעורים  המקומיות  הרשויות  בין  יחולקו  זה  צו  של  תחילתו  מיום 

הכנסות, כמפורט להלן:

המועצה האזורית רמת הנגב - 50%;  )1(

המועצה המקומית ירוחם - 50%   )2(

ההכנסות  את  ירוחם  המקומית  למועצה  תעביר  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  )ב( 
המתקבלות בתחומה לפי סעיף קטן )א( 

ההכנסות  את  הנגב  רמת  האזורית  למועצה  תעביר  ירוחם  המקומית  המועצה  )ג( 
המתקבלות בתחומה לפי סעיף קטן )א( 

באזור  ההכנסות  של  רבעוני  דוח  רבעון  בכל  יערכו  המקומיות  הרשויות  גזברי  )א(    4
חלוקת ההכנסות )להלן - הדוח הרבעוני(, ולפיו יועברו ההכנסות לרשויות המקומיות  

הדוח הרבעוני וההכנסות יועברו בתוך 30 ימים מתום כל רבעון  )ב( 

כל אחת מהרשויות המקומיות רשאית, בתוך 21 ימים מיום שהועבר לידיה הדוח  )ג( 
הרבעוני, לדרוש מהרשות המקומית האחרת כל מידע הנוגע להכנסות 

המקומית  לרשות  הנדרש  המידע  את  תמציא  לכך,  שנדרשה  המקומית  הרשות  )ד( 
שדרשה את המידע בתוך 21 ימים מיום שנדרשה לכך 

לא הועברו ההכנסות למי מהרשויות המקומיות במועד, יישאו התקבולים ריבית בשיעור    5
ריבית פיגורים כהגדרתה בסעיף 5 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-21961  

תחילתו של צו זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(    6
א' בטבת התשע"ה )23 בדצמבר 2014(

)חמ 3-4998(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

אופן חלוקת 
ההכנסות

ריבית

תשלום ודיווח

תחילה

__________
ס"ח התשכ"א, עמ' 192   2




