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    לכבוד לכבוד

 שרי הממשלה מר נפתלי בנט

 ראש הממשלה

 שלום רב, 

 יישובים חדשים במבואות ערדהצעת החלטה להקמת ב - 27.3.22לדיון הממשלה ביום   הנדון:

בהצעת החלטה להקמת חמישה ישובים כפריים  27.3.22ביום הדיון הצפוי בממשלה קראת ל .1

 , פורום דו קיום, להלן עמדת האגודה לזכויות האזרחבנגב במבואות ערד קהילתיים חדשים

 1.מתכננים למען זכויות תכנון-ובמקום

 ,אם תקודם ,כי אנו מתנגדים להצעת ההחלטה בשל הנזקים הקשים שיגרמויובהר מיד  .2

, ובמיוחד לאוכלוסייה המוחלשת של הנגב, , יהודית וערביתהנוכחית בנגבלאוכלוסייה 

 .לקדמהוקוראים לכם שלא 

שובים הקיימים י, לרבות הילתכנית המוצעת יש השלכות מרחיקות לכת על עתיד הנגבכאמור,  .3

אנו  על כן .וים בנגב בפרטבדועל האזרחים הערבים הותושביהם, יהודיים וערבים כאחד, ו

פעול אנו קוראים לכם ללא לקדמה. תחת זאת, וקוראים לכם שתכנית האמורה, ל מתנגדים

הקיימים בנגב, הזקוקים לחיזוק, וכן לפעול להכרה ולתכנון שובים יהי רוב אתלהרחיב ולחזק 

 וים הלא מוכרים, המשוועים להכרה, לתכנון ולפיתוח.בדושל הישובים ה

 :להלן עמדתנו בפירוט .4

 בנגב הקיימים פגיעה ביישובים

קידום הקמתם של יישובים חדשים בנגב מנוגדת כליל לעקרונות מדיניות התכנון כפי שהם  .5

( במסגרתה 35משתקפים בתכנית מתאר הארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור )תמ"א 

שובים קיימים ויש להימנע, למעט יחיזוקם של ילנקבע כי קיימת העדפה מובהקת להרחבתם ו

 שובים חדשים.ים, מהקמת יבמקרים חריגים ומיוחדי

 ,שובים חדשים כי המועצה הארציתיעוד קובע נוהל עבודת המועצה הארצית לעניין הקמת י .6

שוב חדש, תביא במכלול שיקוליה את ההיבט הכולל, את העלות יבבואה לבחון הצעה לי

שובים יוהתועלת בראיה חברתית, תשתיתית, סביבתית וכלכלית בדגש על השפעה של י

 סמוכים. 

שובים החדשים צפויה להשפיע יתנו היא כי החלטת הממשלה לקידום הקמת חמשת היעמד .7

ישובים הקיימים בנגב, חוטאת למדיניות התכנון יעל ה –סביבתית, חברתית וכלכלית  – לרעה
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בין השאר, כפי שמלמדים שובים הוותיקים בנגב. יהחלשת הילהמוצהרת ותוביל לפגיעה ו

שובים ותיקים ומוחלשים, ילעזוב י קה יותר בנגבמחקרים רבים, צפויה האוכלוסייה החז

מידה ליהם, אם בכלל, אוכלוסייה חזקה ואשימשכו א ,שובים הקהילתיים החדשיםיולעבור לי

שובים ייותר. כך גם צפויים נותני השירותים השונים, כמו מורים, להעדיף לקחת משרות בי

יות הנדרשות להן, יהיו שובים חדשים ותשתיאלה. בנוסף, צפוי שמשאבים שיושקעו בהקמת י

ישובים הקיימים או הכרה ופיתוח שלהם, ולא יהוו יעל חשבון משאבים נדרשים לחיזוק ה

תקציב נוסף לזה המושקע בנגב. הניסיון בכל העולם מלמד, שהדבר מביא בהכרח להגדלת 

 פערים ואי השוויון, ולא בכדי הוחלט כבר שאין לקדם תכנון מסוג זה בישראל.

בין היתר משאבים כספיים רבים )עלותם גבוהה בהרבה מצריכה חדשים שובים יהקמת י .8

שובים הקיימים לחיזוקם ישובים קיימים(, אשר מוטב היה שיושקעו ביימפיתוח והרחבה של י

ולהרחבתם. יישובי הנגב משוועים, כידוע, לחיזוק, להשקעות וליצירת מקומות תעסוקה. רבים 

ם הכפריים, נמצאים בתת אכלוס, ובנוסף קיימות מאותם היישובים במרחב, במיוחד היישובי

שטרם מומשו. כמו כן, יש להזכיר עוד כי קיימים  בנגב מאושרותעשרות אלפי יחידות דיור 

מספר יישובים חדשים אשר נמצאים בהליכי תכנון שונים, אשר על הקמתם הוחלט כבר לפני 

 2.למעלה מעשור, והם טרם הוקמו

מתנגדים אף הם להצעת  ,בהם משרד האוצר וארגונים סביבתייםו ,גורמים רבים מטעמים אלה .9

ההחלטה. ההחלטה, אם תתקבל, תעמוד בניגוד מוחלט למטרות המוצהרות בהצעה, ותהיה 

 שובים ובאוכלוסיות הקיימים בו כבר כעת. ילרועץ לפיתוחו וקידומו של הנגב, ותביא לפגיעה בי

 נגבוים הקיימים בבדואי הכרה ותכנון של היישובים ה

תושבי  כללוסף על הפגיעה הכלכלית, חברתית וסביבתית, שיש בה כדי להשפיע, כאמור, על נ .10

הנגב, יש להפנות את תשומת הלב גם להשלכות הספציפיות שיש להחלטת הממשלה על 

 ויות בנגב.בדוהאוכלוסייה ה

ת ההחלטה נותנת עדיפות לקבוצה פוטנציאלית של מתיישבים חדשים שכלל אינה קיימת, זא .11

ישוב הבודד המוצע י, למעט הוים המצויים באזורבדובעוד המדינה מסרבת להכיר בכפרים ה

, שעלותם החברתית שובים חדשיםי. למעשה, המדינה מבקשת להקים יבמסגרת ההצעה

לא  שוביםיי 35-בכ ויםבדואלפי תושבים עשרות מתגוררים  והכלכלית גבוהה, בעוד שבנגב

סובלים ממצוקת דיור חריפה ומשוועים להכרה והסדרה אשר וזה עשרות שנים,  מוכרים

 ויםבדוהתושבים המתעלמת מולתכננם, הממשלה הקיימים תכנונית. במקום להכיר ביישובים 

בהליך של עיור ולוחצת על תושבים לעבור , למעט היישוב הבודד המוצע( ,החיים באזור )כאמור

רות להקמת יישובים חדשים עבור כפוי לתוך היישובים הקיימים )העיירות(, ותוך שהאפש

 חריגה ויוצאת דופן. אוים היבדוה

י אחד. עם זאת יודגש, ובדויש יישוב המוצעים שובים יאנחנו מברכים על כך שבין חמשת הי .12

שמדובר ביישוב שקיים במקום זה עשרות שנים, ולמעשה מדובר בהכרה בו, שכאמור היא 

שובים יי זה בהקמת ארבעה יובדורה בישוב מבורכת. יצוין, שאין זה ראוי לכרוך את ההכ
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, לעיל , כמפורטתפגע םשהקמתבמיוחד חדשים, לאוכלוסייה שאינה מתגוררת כלל באזור, ו

 בנגב ובתושביו.

 סיכום

אנו סבורים, אם כן, כי על הממשלה להשקיע את כל המשאבים שהיא מבקשת להקצות לשם  .13

שובים ייזוק ופיתוח של שלל היחלאפיק של שובים חדשים בנגב, יהקמתם ופיתוחם של י

וים בנגב, ובקידום פתרונות לבעיות הרבות בדוהקיימים באזור, וכן בתכנון ובפיתוח הכפרים ה

 שובים הוותיקים. יאשר מאפיינות את הי

    בכבוד רב ובברכה,

 , מתכננת עריםדפנה ספורטה חיה נח, מנכ"לית , עו"דעביר ג'ובראן

 עמותת במקום פורום דו קיום בנגב , עו"דחיו-דבי גילד

   האגודה לזכויות האזרח


