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 לכבוד

 משה דוידוביץ מר

 ראש המועצה האזורית מטה אשר

 ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אשר

  dmoshe@matteasher.org.il ;dmoshe@mta.org.il :לבאמצעות דוא''

 לום רב,ש

 בהתאם לצרכיהם של תושבי הכפר עראמשה   –לצרכי תכנון  ת קרקע בייעוד חקלאיהקצאהנדון: 

 ,חבל אשר לתכנון ובניה המקומית והוועדה האזורית מטה אשר וכיו"ר המועצה  יך כראש אנו פונים אל

ומרחב התכנון  שבתחום שיפוטה של המועצה כפר ערב אל עראמשההתושבי , 'בני משפחת מבשמם של 

לשימושם של תושבי הכפר  והסדרה של מבנים ותשתיותבבקשה לקידום הליכי תכנון , של הוועדה

קיבוץ אדמית )הידועה ובפרט תכנון והסדרה של השימוש בחלקה הסמוכה לגדר העוסקים בחקלאות, 

 "החלקה"( למטרת גידול בעלי חיים.  )להלן: 5ח''ח  19787כגוש גם 

 א'.  ןלמכתב זה ומסומ ףהחלקה מצוראויר של תצלום  

למועצה האזורית כאמור משויך  ,1987שהוכר והוסדר כיישוב קבע בשנת  הכפר ערב אל עראמשה, .1

שוב נועד לשמש פתרון קבע יהיאשר.  חבללתכנון בנייה  המרחביתעדה והו ומצוי בתחום ,מטה אשר

 משה לא זכו להכרה והסדרה רשמיתאשובים בדואים סמוכים, כולם מלבד ערב אל עריעבור מספר י

משויכת, בממוצע, מטה אשר המועצה האזורית אוכלוסיית פי נתוני הלמ''ס, על  .המדינהל ידי ע

מצבם הכלכלי של מרבית תושבי ערב  אקונומית. כידוע,-הסוציומבחינת רמתה  10מתוך  6 אשכולל

שוב, יאבטלה בקרב תושבי הי של גבוה אחוז קיים, ובין יתר הקשיים יותראל עראמשה קשה 

 . צאן ובקר שהתפרנסו בעבר מקיום חקלאות מסורתית ומרעה

רכי ולצ יתרהכפרים, בין ה ם תושבירועיהאת בעבר את הכפר שימשו  יםהמקיפ השטחים הפתוחים .2

לאחר קום באזור והכרזות על שמורות טבע חדשים הקמת יישובים יהודיים מרעה וחקלאות. 

תושבי  והרועים שטחים אלה מהחקלאיםהגישה להזכויות ו/או או הגבילו את הפקיעו  המדינה

כתוצאה מכך, רבים מבין  .רכי פרנסה מחקלאותולצ אותם ללא מענהותירו וה ,עראמשהערב אל 

שעלול  באופןתושבי הכפר נאלצים לגדל את בעלי החיים באזורי המגורים שבתוך הכפר עצמו, 
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המים, ועלול להוביל להדבקות במזיקים ומחלות ולגרום ו זיהום הקרקעלגרום למפגעי רעש וריח, 

 למפגעים תברואתיים נוספים, תוך פגיעה בכל תושבי הכפר.

מכבידים פרנסת התושבים מחקלאות, ובפרט גידול בקר ומרעה, ן מותאמים לעדר הסדרה ותכנויה .3

בשטחי ללא הרשאה מלאכתם ופרנסתם. הדבר מתבטא בקבלת קנסות על מרעה  על התושבים את

ללא בלית ברירה של תשתיות ומבנים לגידול בעלי חיים שהוקמו חוזרת ונשנית שמורות, בהריסה 

 שלא בהתאםה לא חוקית ושימוש בקרקע יבגין בניבהטלת סנקציות פליליות ומנהליות  היתר,

מנע באמצעות י. כל אלה היו יכולים להובהליכים אזרחיים שמתנהלים נגד התושביםלייעודה, 

שיאפשר לתושבי ערב אל עראמשה להתקיים בכבוד ולשמר את אורח החיים  ,תכנון נכון ומותאם

 חיים מזה שנים רבות. המתאים לקהילה בה הם 

נדרש למצוא פתרון בהקדם, בשל קיומה של במיוחד  'בעניינה של משפחת מ :ומן הכלל אל הפרט .4

  .החלטה שיפוטית המורה למשפחה לפנות את הקרקעות והמבנים בהם עשתה שימוש עד כה

בו נמצא העדר   שטחאותו ב ,בקר בגידול עסקהועוד לפני הקמת המדינה,  ,ומתמיד מאז 'מ משפחת .5

 לרשויות פניות ספור באין המשפחה ניסתה ארוכות שנים במשך. 19787 בגוש 5 חלקה –גם היום 

 אך, מרעה לצורכי בשטח הכרה שםאת האישורים הנדרשים ל ולקבל בשטח החזקתה את להסדיר

  .הועיל ללא

 (2376-06-17 תביעה אזרחית נגד קיבוץ אדמית, )ת''א מקרקעי ישראל ה רשותהגיש 2017 שנתב .6

 " של הקיבוץ,הסכם המשבצת"חריגה משהשימוש בחלקה לצורך מרעה כאמור מהווה בטענה 

 תוקף שקיבל, בעקבות הסכם פשרה נקבע, זה הליך בסוף. העברת השימוש בקרקע לאחרהמונע 

על פי הסכם הפשרה, . 2021עד חודש אוקטובר  את החלקה לפנות 'מ משפחת על כי ,דין פסק של

 ותוחזר למינהל מקרקעי ישראל.  שהוחכרה לקיבוץ אדמית הקרקע ממשבצתהחלקה תיגרע 

 . 'בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין מצורף ומסומן  העתק

 . החלקה מתאימה לשימוש חקלאי –בה המותר יצוין, כי מבחינת ייעוד הקרקע והשימוש  .7

. פרנסת , המהוות חלק משמעותי מבין תושבי הכפרהמורחבת מונה כיום כמאה נפשות 'משפחת מ .8

אין  –כפר בדומה למשפחות רבות נוספות מה. על גידול בקר נסמכת באופן בלעדיהמשפחה כולה 

תוכל להעביר את עדריה, להלינם  למשפחה כל חלופה לחלקה האמורה, ואין מקום שאליו

תיאלץ לפנות את המבנים ובעלי  ', משפחת מהשלום משפט בית של דינו פסקלאור ולהאכילם. 

קיימת דחיפות רבה ומכאן ש ,החיים המצויים על החלקה מזה עשרות שנים תוך חודשים ספורים

 .ם פתרונות מיידיים שימנעו פגיעה נוספת במשפחה ובפרנסתהבקידו

כל ל ופנתה בעניין זה, לבעיית התכנון פתרון מעשי מנסה מזה שנים רבות לקדם 'משפחת מכאמור,  .9

בהמשך . מקרקעי ישראל, למשרד החקלאות ולמועצה האזורית לרשות, המוסמכות רשויותה

הנחוצים למשפחה  נכונות לקדם תכנון המבנים והתשתיותלפניות אלה הביעה המועצה האזורית 

 התכנון תבוועד מקודמות אינןכניות אלה ות אך, העוסקים בחקלאותוליתר תושבי הכפר 

 בעתיד הנראה לעין. לקידומן אין צפי ככל הידוע לנו ו ,רחביתהמ
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חקלאות לשימוש הוקצו לו קרקעות בהיקף מספק או בכלל לצורכי  שוב לא ימאז הוכר הי .10

, אינם והקיבוצים השכנים לכפר, גם הם בעלי אופי חקלאישהמושבים אין מנוס מלציין התושבים. 

ישובים יול , למושבים. לקיבוציםובתשתיות לייעודים חקלאייםקרקעות ממחסור בסובלים 

, שתוכננו וחוברו לתשתיות ונרחבים הקהילתיים בשטח המועצה הוקצו שלטחים חקלאיים רבים

 . , כבר לפני עשרות שניםחשמל וסלילת שבילים ודרכים ,לרבות מיםלקיום חקלאות הנדרשות 

פיתוח התשתיות בנוסף, ו, מהמדינהלהכרה מאוחרת כאמור ערב אל עראמשה זכה  הכפר .11

כנית ולת 50אושר תיקון מס'  2006בשנת משך שנים רבות. ונדחה ב מתעכבהציבוריות בכפר 

כנית מתאר מקומית ו, שסימן שטח ליישוב וקבע הוראות לעריכת ת2המתאר המחוזית תמ"מ 

אך . 13576שמספרה ג/  כנית מתאר מקומית ליישובות 2008ובהמשך לכך אושרה בשנת  ;עבורו

 /הגכנית מס' וכנית המפורטת שנועדה לתת מענה לצורך בגידול בעלי חיים לחקלאות, היא תוהת

 התנאים מילוי אי נגנזה לאחר, "הסדרת שטחים לגידול בעלי חיים ערב אל ערמשה" 14793

כנית נוספת לפיתוח ותכנון של האזור ועלתה על הפרק ת 2017בשנת . 12.6.2007ביום  להפקדה

הקצאה בהעדר , במענה לדרישת התושבים להסדרה, אך גם היא נגנזה לפי שעה –לצרכי חקלאות 

כך, למרות ההכרה בצורך האקוטי הקיים, הנושא לא בא על פתרונו  .תכנוןה כספית לכיסוי עלויות

 עד היום. 

ן כי בשנים האחרונות היה באפשרות המועצה האזורית להשיג תמיכה בפיתוח שירותים יצוי .12

 תוכניתותשתיות עבור הכפר, כמו גם להשיג תמיכה תקציבית בליווי תהליכי תכנון, באמצעות 

2016-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים -החומש הממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי

עראמשה. לא ידוע לנו באם תמיכות מעין אלו נדרשו -, ואשר חלה בין היתר על היישוב ערב אל2020

אך יצויין, כי עדין באפשרות המועצה לפנות ולדרוש את התמיכה הנחוצה לאור  ו/או התקבלו.

 .2021עד לסוף שנת  הארכת תוכנית החומש

חשיבות מיוחדת "בכל הקשור לחובת השלטון לנהוג בשוויון בין אזרחיה היהודים השוויון לעקרון  .13

ייני הערבים ועדת המעקב העליונה לענ 11163/03של המדינה ואזרחיה שאינם יהודים" )בג"ץ 

(; וראו גם אליקים 2006לפסק דינו של הנשיא א' ברק ) 14פסקה  ,בישראל נ' ראש ממשלת ישראל

(, וזאת בפרט בנוגע (2001) 17קרית המשפט א  "על השוויון לערבים בישראל"רובינשטיין 

המרכז המשפטי לזכויות  –עדאלה  1113/99לחלוקתם של משאבים ציבוריים )ראו, למשל, בג"ץ 

אלה חלים כלליים עקרונות . (2000))164( 2, פ"ד נד)המיעוט הערבי בישראל נ' השר לענייני דתות

שובים יהודים וערביים, גם בשטחי יגם בתחום התכנון. הפערים העצומים בין מצבם התכנוני של י

מסיבות היסטוריות מורכבות שאין זה המקום לפרטן. גם , נובעים מטה אשר אזוריתהמועצה ה

ים חסמים בכל תחומי החיים ובפרט בתחום הכלכלי והתעסוקתי, ובאיכות רפערים אלה בתורם יוצ

הקצאת מכאן החשיבות הגדולה ב. שובים שונים, ובכך מקבעים את חוסר השוויוןיהחיים בין י

 .משאבים וקביעת מדיניות תכנון המכוונת למתן את הפערים, ויפה שעה אחת קודם

ועל כן  ,יה פועלות כנאמנות של הציבור בכללותוילתכנון ובנהמקומית עדה והמועצה האזורית והו .14

באופן העולה בקנה אחד עם  והקצאת משאבי התכנוןלקבל החלטות הנוגעות לניהול  עליהן

בג"ץ ; 20בעמ'  ', כרך ג –ארז -ברק )ראו , ועם עקרון השוויון בפרטעקרונות המשפט הציבורי

עמותת שיח חדש  244/00בג"ץ ;  258 (1) (2000), פ"ד נדקעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל 6698/95
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 לפעולבמסגרת זו, על המועצה וועדת התכנון (. 25 (6) (2002)פ"ד נו נ' שר התשתיות הלאומיות

צרכים הנובעים בו בהעדפות התחשבות, מתוך שיתוף מלא של תושבי הכפר בהליך התכנוןל

מועצה  29869-01-10)ר' עת''מ  כפרב והתעסוקה מרקם החייםבו , בזיקתם לקרקעמעיסוקיהם

 ((. 28.3.2011)פורסם בנבו,  מקומית ערע נ' ועדת המשנה לעררים

בין תושבי ערב תכנוני השוויון הפערים ואי הלפעול כדי לצמצם את  הרשויות מחובתן של בענייננו,  .15

שובים השכנים לו. על המועצה האזורית ומוסדות התכנון הפועלים במסגרתה ילבין הי אל עראמשה

 .לקדם הליכי תכנון לגידול בעלי חיים, תוך הקצאת המשאבים הנדרשים לשם כך

להסדרה ותכנון כנדרש, לטובת תושבי  ורך לפעולנכונות והכירה בצבעבר הביעה האזורית המועצה  .16

, וכי לפרקי זמן החורגים מגדר הסביר –שוב ושוב  היישום נדחה נראה כי , אךערב אל עראמשה

 . ותקציבים מתאימים טרם הוקצ

בקרבת לנוכח כל האמור, נבקשכם לפעול ללא דיחוי לקידום הליך תכנון והסדרה למטרת חקלאות  .17

 תוך שיתוף מלא של התושבים בהליך התכנון. הכפר ערב אל עראמשה,

 בכבוד רב,

 , עו''דשרון קרני כהן רעות שאער, עו''ד גדיר ניקולא, עו''ד

 מתכננים למען זכויות תכנון –במקום  האגודה לזכויות האזרח בישראל

 העתקים:

  er@mta.org.il :לבאמצעות דוא" האזורית מטה אשר, סגן ראש המועצה -מר אייל רייז 

   mankal@mta.org.il :לבאמצעות דוא"האזורית מטה אשר, מנכ"ל המועצה  - מר דן תנחומא

 liorl@mta.org.il: באמצעות דוא"להאזורית מטה אשר, מהנדס המועצה  -מר ליאור לוי 

  oferk@mta.org.il  :באמצעות דוא"ל ,עוז מהנדס הועדה המרחבית "חבל אשר"-עופר קורטמר 

  mulreches@gmail.com: באמצעות דוא"לבעראמשה, המקומי  רכז ונציג הועד -מר אורי נחמיה 
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