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 נכבדי,
 איחוד מועצות חבל ים המלח לקראת החלת הריבונות על צפון ים המלח הנדון:

 
 במסגרתה, ישראל ממשלת ראש בנוכחות המדינית תוכניתו את הברית ארצות נשיא הציג 28/1/2020 ביום

מולדתנו המהווה חלק בלתי נפרד מ המלח ים צפוןב ישראל בריבונותלהכיר  הברית ארצות צפויה
 את התוכנית, לאשר ישראל וכנסת ישראל צפויות ממשלתבמסגרת מתווה תכנית המאה, . ההיסטורית

 יש בחוק הריבונות להחלת .באזור הישראלי והמנהל השיפוט, המשפט את ולהחיל בהבשיל התנאים לכך
 .המוניציפאלית ברמה רבות משמעויות

 
צות אזוריות, המקיימות רצף גיאוגרפי כמעט אחיד לאורך חופי ים המלח שוכנות זו לצד זו שתי מוע

פעלו שתי המועצות יחדיו, לכל דבר ועניין, למעט  1993יישובים. עד לשנת  13במאפייניו והמונות יחד 
 הפרדתן הפורמאלית. 

 
היום, לאור האתגרים המיוחדים, תהליכי הצמיחה המואצים ותכניות הפיתוח, יש לראות את חבל ים המלח 

ללת ועל המדינה לעודד מדיניות של שיתוף פעולה, כפי שאנחנו כראשי מועצות, מנסים לקדם, בראיה כו
 בכוחותינו המוגבלים, כשיתוף הפעולה בתחום החינוך  והתיירות המתקיים כיום על בסיס וולונטרי. 

 
ט ללא היותן של שתי המועצות רצף גיאוגרפי אחיד בחבל ארץ אחד משמעותו זהות אתגרים ומשימות, כמע

הבדל. זהות זו כוללת, מעבר למשימה ה"שגרתית" של אספקת שירותים מוניציפאליים בתנאי קיצון, גם את 
: 90ההתמודדות עם התופעות הנובעות מנסיגת ים המלח ומההזנחה הממשלתית רבת השנים של כביש 

והשיטפונות המובילים לאובדן ימי עבודה ולימודים רבים, המלחמה  תופעת הבולענים, התחתרות הנחלים
בשטח שתי המועצות ועוד. שותפות גורל זו  90ק"מ רצופים של כביש  100בתאונות הדרכים לאורך יותר מ 

במסגרתה פעלו שתי המועצות כאחת אל מול משרד רוה"מ  3742באה לידי ביטוי מובהק בהחלטת ממשלה 
 לת ים המלח ולא מעט שרים וחברי כנסת, כולל תמיכתך הפעילה שאנו מודים עליה. כאשר מאחוריהן שדו

 
מכובדנו השר, הגיעה העת להחזיר 'עטרה ליושנה' ולאחד את המועצות האזוריות תמר ומגילות שההפרדה 

 שתי תושבישבוצעה ביניהן נבעה מסיבות פורמאליות וללא כל היגיון אחר, מוניציפאלי או היסטורי. 
 באזור ההתיישבות לחיזוק משמעותי מהלך בו ורואים הרשויות איחוד של במהלך תומכים עצותהמו

מועצה אחת גדולה וחזקה תוכל לטפל במכלול האתגרים באזור, לחזק ולהצעיד קדימה את  . הפריפריאלי
 ההתיישבות. יחד אנו קוראים לך לשים את הנושא על השולחן ולאחד את שתי המועצות שלנו.

 
להורות לאנשי משרדך לנקוט בפעילות מידית בפועל, שתחזק את האיחוד המלא, לקראת החלת  נבקשך

 הריבונות. ב"ה נקדם יחד את בניית חבל הארץ המדהים שלנו, שהוא נכס של כל עם ישראל.
 

 עמך בהקדם על מנת שנוכל להצעיד יחד את האזור קדימה. להיפגש נבקש
 
 

 בכבוד רב,
                                                                              

                                         
     אריה כהן                                   ניר ונגר                              

 ורית מגילות ים המלחראש המועצה האז                     ראש המועצה האזורית תמר ים המלח
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