
כנס ירוחם השני 
לצדק חלוקתי
בסימן השקת השדולה הפרלמנטרית



כנס ירוחם השני לצדק חלוקתי מתקיים זו 
השנה השנייה ברציפות בעיר ירוחם.

כנס ירוחם לצדק חלוקתי נוסד ע"י פורום 
תושבי ירוחם לצדק חלוקתי  והשנה אנו גאים 

לארח בכנס זה את השקתה של השדולה 
הפרלמנטרית לצדק חלוקתי בראשות חברי 
הכנסת פרופ' יוסי יונה )העבודה(, מיקי זוהר 
)הליכוד(, וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס 

)ישראל ביתנו(.
בשדולה חברים גם עשרים וחמישה ח"כים 

מכל סיעות הבית. הם רואים בצדק חלוקתי 
בסיס להבטחת שוויון בחברה הישראלית 

ולכן מבקשים לקדם יוזמות חקיקה שונות 
שתפקידם להבטיח חלוקה צודקת ומחודשת 

הן של משאבי הטבע והן של המשאבים 
התרבותיים של החברה הישראלית.

 
פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי, החל 

בפעילותו לפני כארבע שנים על רקע המאבק 
מול המועצה האזורית רמת נגב על חלוקת 

גבולות מוניציפאליים במרחב בין שתי 

המועצות. בפורום חברים תושבי ירוחם ממגוון 
הקהילות החיות בה והוא מביא לידי ביטוי 

ערכים של צדק ושוויון.
כנס ירוחם הראשון לצדק חלוקתי עמד בסימן 

הצלחת מאבק הגבולות. כנס זה מהווה 
עבורנו הזדמנות לשיח ולמידה ולגיוס פעילים 
נוספים מכל הארץ על מנת להיות קול קורא 
לשינוי אמתי ועמוק בחברה הישראלית בכלל 

ובפריפריה הגאוגרפית והחברתית בפרט.
בשנה החולפת המשכנו לעסוק בנושאים 

של צדק חלוקתי בתחומים נוספים כמו דיור 
ציבורי ותקצוב דיפרנציאלי בחינוך ורווחה. שני 

נושאים שבהם בולטים הפערים. 
אנו מקווים כי הכנס יגביר את המודעות 

החברתית בצורך לקדם צדק חלוקתי בחברה 
הישראלית ויביא להרחבת מעגל הפעילים 

הנרתמים לעשייה בתחום זה, הן בזירה 
הציבורית והן בזירה הפרלמנטרית.

אנו שמחים לארח אתכם כאן בירוחם ומקווים 
כי שהדיונים יפיקו הצעות ודרכי פעולה 

שאותם נאמץ בהמשך הדרך
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חני בריגע 
פורום תושבי ירוחם לצדק חלוקתי

ראש עירית ירוחם 
מיכאל ביטון

ח"כ אורלי לוי אבקסיסח"כ מיקי מכלוף זוהרח"כ פרופ' יוסי יונה



נושאי דיון: קרקעות, גבולות, אזורי תעשייה. 

מנהלי דיון: נעמה לזימי

מנחי דיון: 
ח"כ איתן ברושי, ח"כ רועי פולקמן, משה קריף – הקשת הדמוקרטית המזרחית - תהודה, 

בארי הולצמן – התק"ם, פרופ׳ אורן יפתחאל, עמנואל שחף – התנועה לממשל אזורי, 
אורי זכי. 

חומרי רקע: מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה, מחקר שמואל שי - ואן ליר

קרקעות וגבולות

ארנונה ומשאבי טבע

נושאי דיון: ארנונה, משאבי טבע, מבני ציבור.

מנהלי דיון: ערן בן יהודה

מנחי דיון: 
ח"כ דני עטר, ח"כ עמר בר לב, פרחאן אבו ריאש - יו"ר העבודה - חורה, 

יגאל צחור – התק"ם, ד״ר סנדי קדר – האגודה לצדק חברתי, 
אריה הס – התנועה לממשל אזורי

חומרי רקע: מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה, מחקר שמואל שי - ואן ליר

חלוקת 
משאבים 

צודקת
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הון תרבות

נושאי דיון: חלוקה צודקת של תקציבי תיאטרון, מוזיקה, רדיו, טלויזיה וקולנוע.

מנהלי דיון: קובי קיסוס

מנחי דיון: 
שולה קשת - אחותי, ליבי במזרח, ליבנת בן חמו - גלגל"צ, ד"ר מירב אלוש, 

עו"ד שגית פרץ דרעי, אברום לייב בורשטיין.

חומרי רקע: מסמך של אביה כהן, מאמר הפרח בגני - העוקץ, דו"ח ליבי במזרח.

רב תרבותיות בחינוך

נושאי דיון: רב תרבותיות בחינוך. בתי ספר, תיכון, אקדמיה

מנהלי דיון: תמר אוחנה

מנחי דיון: פרופ' יוסי דהאן, ח"כ מירב בן ארי, 
שירה אוחיון - התזמורת האנדלוסית אשקלון, ליבי במזרח, לורה טלינובסקי, משה בן עטר. 

חומרי רקע: מסמך של עדי לבני וערן בן יהודה, מחקר של מכון ואן ליר, דו"ח לורה טלינובסקי

חלוקת 
משאבים 

צודקת



דור  ממשיך

סימבולי ורב תרבותיות

נושאי דיון: חלוקת קרקעות, זכאות, זכות על הקרקע בעיירות, בשכונות בקיבוצים ובמושבים.

מנהלי דיון: אמילי ישי

מנחי דיון: 
ח"כ אלי אלאלוף, יעל בן יפת - הקשת הדמוקרטית המזרחית, 

נגה בוטנסקי -  התק"ם, נילי אהרון- הקשת הדמוקרטית המזרחית.

חומרי רקע: נייר עמדה של הקשת המזרחית, תחקיר של מיקי חיימוביץ.

נושאי דיון: מקומה של התרבות בממסד התרבותי, הפוליטי והרוחני.

מנהל דיון: עודד הרוש

מנחי דיון: 
ד"ר מאיר בוזגלו - תנועת תיקון, ח"כ איימן עודא, קובי אוז, הרב דוד מנחם.

חומרי רקע: מסמך בן אברהמי
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דיור ציבורי

נושאי דיון: זכויות דור ממשיך, זכויות בדיור, חלוקה צודקת.

מנהל דיון: שמעון סויסה

מנחי דיון: 
ח"כ תמר זנדברג, כרמן אלמקייס - אחותי, הלא נחמדים, שיבי רייכנר, ריקי כהן בנלולו - הלא 

נחמדים, חגית סיגאווי - פורום הדיור הציבורי, אביגיל ביטון - פורום הדיור הציבורי.

חומרי רקע: חוק הדיור הציבורי נייר עמדה של הקשת המזרחית, דו"ח של ד"ר צבי ויינשטין.

דיפרנציאליות בחינוך וברווחה

נושאי דיון: תקציבים דיפרנציליים, בג"צ ירוחם

מנהל דיון: סיוון חדד - ירוחם

מנחי דיון: 
ר"ע ירוחם מיכאל ביטון, ח"כ עיסאווי פרייג', ד"ר איציק ספורטא, בת אל סלפטי

חומרי רקע: בג"צ ירוחם, נייר מדיניות – בת אל סלפטי, תכנית ברקת 2015

חלוקת 
משאבים 

צודקת



מושב ראשון
היבטים ערכיים-יהודיים: 

ד"ר מאיר בוזגלו
ח״כ מיקי זהר

אבי דבוש
חכם דוד מנחם

מושב שני
היבטיים מעשיים פוליטיים בדיור ציבורי: 

ח"כ אורלי לוי אבקסיס
קובי בר, מנהל חטיבת דרום בעמידר

־ד"ר צבי ויינשטין, המכון לעיצוב אורבני, אונ' תל אביב )לשעבר אגף שיקום שכונות במש
רד הבינוי והשיכון(

מושב סיכום
מיכאל ביטון, ראש מועצת ירוחם

ח"כ פרופ' יוסי יונה - השדולה הפרלמנטרית לצדק חלוקתי

פאנלים 
פורום 
תושבים



כנס ירוחם השני 
לצדק חלוקתי
בסימן השקת השדולה הפרלמנטרית

חלק א – השקת השדולה לצדק חלוקתי

קבלת פנים  09:30

מושב פתיחה  10:00

התכנסות בחדרי דיונים – היכרות נוכחים, הצגת טיוטות עמדה, נושא דיון, דיון.   11:00

הפסקה  12:00

התכנסות חוזרת בחדרי דיונים, גיבוש דפי עמדה הכוללים המלצה לחוק,     12:15

מתווה אופרטיבי לפעילות פרלמנטרית ופעילות שטח.  

הפסקת  צהרים   13:15

מושב סוגר – הצגת מסקנות כל קבוצה, נאומי סיכום.   14:00

חלק ב – כנס ירוחם השני

פאנל היבטים ערכיים יהודיים  15:15

פאנל היבטים מעשיים פוליטיים בדיור הציבורי  16:30

חלק ג – מושב נעילה

סיכום מכלול הנושאים שנידונו בכנס ירוחם השני לצדק חלוקתי.   17:30

בהשתתפות ראשי השדולה הפרלמנטרית.  

סיום הכנס  18:15
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