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לכבוד
מר דוד לפלר
יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום
במייל davidle@iplan.gov.il :
שלום רב,
דחוף!
הנדון :קביעת דיון במהלך משבר הקורונה והשתתפות תושבים ונציגיהם בדיון הוועדה בעניין תכנית
 – 699-0669481ואדי אלנעם

לקראת הדיון שעתיד להתקיים ביום שני הקרוב ,4.5.2020 ,בו צפויה הוועדה לדון בשני נושאים עיקריים
הקשורים לתכנית המתאר המפורטת ליישוב וואדי אל נעם – מיקום אזור תעשייה ומיקום מכלאות צאן לעדרים
גדולים – הרינו לפנות בשם ועד התושבים בואדי אלנעם ,במקום – מתכננים למען זכויות תכנון 1והאגודה
לזכויות האזרח בישראל ,בבקשה לדחות את הדיון עד לאחר משבר הקורונה או לכל הפחות עד לאחר חודש
הרמדאן .זאת ,כדי לאפשר הסברה והצגת החלופות בפני התושבים ולהיערך להשתתפות אפקטיבית של תושבים
ונציגיהם ,אשר מבקשים להיות נוכחים ולהשפיע על הדיון .הכל כפי שיפורט להלן:
 .1כאמור ,הדין הנ"ל נקבע ליום שני הקרוב 4 ,במאי ,בשעה .12:10
 .2כידוע לכל ,בשל משבר הקורונה הוגבלה שגרת החיים באמצעות תקנות לשעות חירום .בין היתר הוגבלה
עבודתם של גופים ציבוריים רבים ,בהם מוסדות התכנון ,אשר פועלים במתכונת מצומצמת.
 .3במציאות זו ,גם עבודתם של הארגונים המייצגים הוגבלה במובן זה שאין אפשרות לקיים מפגשים עם
הוועדים המקומיים ועם תושבים מהכפרים ,להסביר ולדון עמם באלטרנטיבות בעזרת מפות וסיורים

 1עיקר המימון של עמותת במקום הוא מישויות מדיניות זרות.
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בשטח ,ולקיים הליך משמעותי של קבלת החלטות  ,שהוא חיוני לגיבוש עמדה עניינית של התושבים
והארגונים והצגתה בפני הגופים הציבוריים.
 .4עוד יצויין ,כי ביום  24.4החל חודש הרמדאן ,חודש במהלכו האוכלוסייה המוסלמית ובתוכה תושבי ואדי
אלנעם צמים שעות ארוכות .רבים מהתושבים אף מגבילים את שעות עבודתם ומגבילים את שעות הפעילות
בשל תנאי הצום הקשים והאקלים החם .לצערנו ,גם בשנה שעברה נקבע דיון בנושא תכנון ואדי אל נעם
לתקופת הרמדאן ליום  ,27.5.19ובקשתנו לדחותו לא נענתה ,כך שהנושא מוכר.
 .5אנו מודעים לעובדה ,שמדובר בדיון שאפשר לקיימו כדיון פנימי ,בו ככלל ל א מתאפשרת שמיעת נציגים
ותושבים וכי הוועדה בחרה באופן חריג לפתוח את הדיון לשמיעת התושבים מתוך צעד של "שיתוף ציבור"
והתווית הליך קבלת החלטות משמעותי ומעמיק בשיתוף הקהילה .מעבר לתרומתה להליך התכנוני ,גישה
ראויה זו של הוועדה יכולה לסייע לתהליך העדין של בניית יחסי אמון עם התושבים .דווקא בשל הכרת
הוועדה בחשיבות הנושא והבחירה החשובה לפתוח את הדיון להשתתפות התושבים ,לא ברורה ההחלטה
לקיים את הדיון דווקא בתקופה קשה זו ,בדרך של דיון מרחוק ובמהלך הצום .נראה לנו שבמגבלות הדיון
האינטרנטי ,הנעדר אינטראקציה ישירה ,יקשה מאוד לברר את הדברים באופן מעמיק .פורמט הדיון מרחוק
אף אינו מתאים בשעה שמבקשים לעשות שימוש משמעותי בעזרים שונים כמו מפות ומצגות כדי להמחיש
את החלופות הרלוונטיות .ממילא ,השימוש באפליקציית זום באמצעותה מתקיימים הדיונים מרחוק ,אינו
מתאים ואינו נגיש לאוכלוסייה בה עסקינן .רבים מהתושבים אינם מחזיקים במחשבים שמאפשרים צפייה
מלאה ,וממילא יש קושי לעשות בה שימוש למי שמתגורר בכפר לא מוכר שם אין חיבור לטלפון קווי והכיסוי
הסלולארי אינו מלא.
 .6לתכנית הקבועה לדיון ב 4-במאי תהיינה השלכות רבות על עתיד התושבים ועל האוכלוסייה המתגוררת
בתחום המתכונן .הרי מסיבה זו בין היתר ראתה הוועדה לנכון לאפשר את ההשתתפות בדיון הזה .כדי
שההחלטה לא תהיה לריק ,ושיתוף הציבור יתקיים הלכה למעשה ,על הוועדה להמתין עד לאפשרות קיום
מפגשים פרונטאליים  .אין זה ראוי לקיים את הדיון כל עוד נמשכות ההגבלות בשל משבר הקורונה ,ולא
מתאפשרת התכנסות בשיתוף התושבים .ככל שלא עושים כן ,נפגעת זכות התושבים להיות חלק מהדיון
הציבורי והתכנוני שעתיד להשפיע על חייהם ולקבוע את גורלם ,והחלטה שתתקבל על יסוד דיון שכזה תהיה
לקויה מיסודה.
 .7מכל מקום ,ומעבר לקושי הרב לקיים את הדיון בפורמט של דיון מרחוק ,יש לכל הפחות להמתין לסיום
תקופת הרמדאן.
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 .8על כן ,אנו פונות אליך בבקשה ,כי הדיון יידחה עד שתהיה אפשרות להיערכות ולהשתתפות נציגי התושבים
בדיונים .נודה על תשובתך הדחופה.
בכבוד רב,
סנא אבן ברי ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח

שרון קרני כהן ,עו"ד
במקום מתכננים למען זכויות תכנון

העתקים:
 גב' דלית זילבר ,מנכ"לית מינהל התכנון ,משרד האוצר -חברי הוועדה
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