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 לכבוד לכבוד
 מיארה-גב' גלי בהרב מר נפתלי בנט

 ההיועצת המשפטית לממשל הממשלה ראש

 שלום רב,

  בנגבבדבר הקמת יישובים חדשים  10.4.2022 מיום דרישה לביטול החלטת הממשלההנדון: 

העמותה לקידום שוויון  –סיכוי * ובשם האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום כםלפנות אלי והרינ

חמישה יישובים חדשים ואזור  לפיה יוקמו ,10.4.2022מיום  עקבות החלטת הממשלהב אזרחי

בשל לבטלה  כם, ולבקש)להלן: ההחלטה( 80וציר  דימונה-, ציר באר שבע25כביש  אורךל סוקהתע

ה החלטה גזענית ובלתי חוקית, שתכליתה המוצהרת היא קידום "איזון דמוגרפי" במרחב הנגב יותה

בדואים לא -שובים ליהודים, שחלקם אף יהיו במקומם של כפרים ערביםיבאמצעות הקמת י

 מוכרים שם. נעמוד על הדברים כסדרם. 

בדברי ההסבר להצעת החלטת הממשלה נכתב כי מטרת ההצעה היא "לקדם הקמת מקבץ  .1

יישובים ואזור  5, הכולל 25שובים חדשים כ"עוגן התיישבותי" כפרי קהילתי במרחב כביש יי

ולשם איזון תעסוקה שישרת את כלל תושבי האזור לשם חיזוק מערך ההתיישבות הקיים 

נכתב, כי "הפעולה ממשיכה את מעשה ההתיישבות )ההדגשה לא במקור(. עוד  "דמוגרפי

 ,דברי ההסברוהחלוציות, בהפרחת הנגב, עליו הכריזו ממשלות ישראל לדורותיהן". לפי 

קבע, עולים, צבא אנשי אוכלוסייה חזקה: היישובים יהיו מיועדים למצוא פתרונות דיור ל

  תושבים חוזרים, אקדמאים.

מיום  1325' מסממשלה , החלטה מלפני כשבועיים קודמת להחלטה מתווספתת הממשלה החלט .2

 הסדרתיישוב אחד שמיועד ל מתוכם ,יישובים במבואות ערד חמישה, שעניינה הקמת 27.3.2022

ואשר  ,בעקבות אותה החלטה הממשלה משרדי מטעם ההודעבכפר הבדואי הלא מוכר תל ערד. ה

גם בדברים שנאמרו או נכתבו על ידי ו ,פורסמה באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון

 האוכלוסייה עבור כמיועדים הישובים ארבעת הוצגוהשרים, לרבות ברשתות החברתיות, 

ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה  30.3.2022. בעקבות הדברים פנינו ביום בלבד היהודית

לכל אזרח  המיועדיםשובים ישובים החדשים שיקומו הינם יי, כי היאת שרי הממשלה הנחותל

 (.פנייתנוהעתק "ב מצ)ותושב ללא הבדל לאום או דת, ולפרסם הבהרה בעניין 

כדי להביע תמיכה בעצם הקמתם של אותם יישובים חדשים,  בדברינו כאןין חשוב לציין כי א .3

אשר במהותם פוגעים ביישובים הוותיקים בנגב באותה מידה כמו בכפרים הבדואים הלא 

 (. 27.3.2022)מצ"ב העתק מפנייתנו מיום  מוכרים
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נכתב שחור על גבי לבן כי המטרה של  נושא פנייתנו, הממשלה בדברי ההסבר להחלטתכאמור,  .4

שובים ידרך הקמתם של יהיינו ייהוד הנגב  ,את מרחב הנגב לאזן דמוגרפיתההחלטה היא 

בעקבות אותה החלטה ציינה שרת הפנים בהודעה לתקשורת את הדברים הבאים, . ליהודים

רך הציוני ״מעבר לעשלא הותירו מקום לתהיות בדבר משמעותן של המילים "איזון דמוגרפי": 

היישובים החדשים  של תפיסת אדמות המדינה בנגב יש לכך חשיבות ביטחונית גבוהה מאוד.

דווקא בעת הזו, נוכח כל  .יתנו דחיפה משמעותית לחיזוק הפריפריה ולהתיישבות בנגב

ומתחילה  ממשלת ישראל קובעת רצף אורבני בשטח, תוקעת יתד,האירועים הביטחוניים, 

 . ״יים בנגבשובים יהודילבנות י

מדיניות ממשלתית שנבנית ומתעצבת בהתאם למאפייני לאום, אתניות או דת, במטרה להשפיע  .5

ולהתערב בהרכב הדמוגרפי של המרחב, היא מדיניות גזענית מהסוג החמור ביותר. זוהי מדיניות 

שמייצרת מדרג מעמדי בין אזרחי המדינה לפי שייכותם הלאומית, בכך שהיא מקדמת קבוצה 

 ואף הצגתה כאיום דמוגרפי. התוך הדרתה של השניי אחת

 הממשלה מתכוונת לבצע אתלאופן בו  מהותית הייתה חסרה עובדהבדברי ההסבר להחלטה  .6

", וזו מדגישה ביתר שאת את התפיסה הגזענית שבבסיס החלטה זו: לא איזון הדמוגרפי"ה

פרים בדואים לא מוכרים, על שטחים בהם קיימים כבחלקם  היישובים החדשים יקומוהוזכר כי 

ומחכים להסדרה מבקשים , המזה עשרות שנים תושביםנושמים וחיים, בהם מתגוררים אלפי 

 ,בדואים 5,000-בו מתגוררים למעלה מ ,במקום הכפר הלא מוכר אלזרנוק ,למשל ,. כךבמקום

החליטה הכפר הלא מוכר אום רתאם במקום ישוב עומרית; ויההחליטה הממשלה להקים את 

 היישוב טליה. את םיקהל הממשלה

היא מעשה פסול ובלתי חוקי, כך מאז פסק דינו של  בלבדישובים לאוכלוסייה היהודית יהקמת  .7

 258( 1, נד)קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95בג"ץ ) קעדאןבית המשפט העליון בעניין 

עניין חוק יסוד: ישראל . הלכה זו התקבעה בשורה של פסקי דין, לרבות בהרכב המורחב ב((2000)

 ((. 8.7.2021) חסון נ' כנסת ישראל 555/18מדינת הלאום של העם היהודי )בג"ץ  -

השומטת את קרקע החוקיות מתחתיה  ,תכליתה של ההחלטה נושא מכתבנו היא תכלית גזענית .8

על רקע לאום, מתוך שיקולים זרים, שאינם ומחייבת את ביטולה. היא נועדה להפלות במכוון 

השפיע על ההרכב הדמוגרפי של האוכלוסייה באזור הנגב דרך וניים, ואשר בבסיסם הרצון לתכנ

שובים ליהודים בלבד ועידוד הגירת האוכלוסייה היהודית אליהם. כל זאת תוך יהקמת י

התעלמות מהאוכלוסייה הבדואית המקומית ששורשיה נטועים בנגב, תפיסתה כאיום דמוגרפי, 

 י איום בהדרתה ובפינויה ממקום מושבה. תה עד כדם מרחב מחיוצמצו

אשר קובעת הקמת  10.4.2022בטל את החלטת הממשלה מיום ל כםנבקשלאור האמור לעיל, 

היות שמדובר בהחלטה  ,בנגב לצורך השגת "איזון דמוגרפי" 25חמישה יישובים חדשים על ציר 

 ם שם. מפלה וגזענית, ולקדם החלטה ממשלתית חליפית שגם תכיר בכפרים הבדואי

 בכבוד רב,

 

 עביר ג'ובראן דכוור, עו"ד גדיר ניקולא, עו"ד


