
  

  

  

  

 מיז� –תיקו�  (נייר עמדה בנושא הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב

  2009ט "התשס, )תיירותי בנגב� חקלאי

  

  :רקע

כ משפחה אחת אשר לרשותה מועמדי� "התיישבויות בודדי� הנ� נקודות התיישבות המאכלסות בד

רות וחלק או תיי/חלקו לחקלאות ו, חלק מהקרקע משמש למגורי המשפחה. מאות וא� אלפי דונמי�

על הקרקע מפני שימוש� של אזרחי " שמירה"הארי של התיישבויות אלה מועבר למשפחות לש� 

בחלק מההתיישבויות אי� כל שימוש בשטחי� הנרחבי� . המדינה הערבי� באמצעות גידור השטח

  .מלבד לצורכי מגורי�, שהוקצו למתיישב

  

ללא ,  וללא אישורי� מוועדות התכנו�התיישבויות אלו הוקמו ללא תכניות מתאר מתאימות, בפועל

  .אישורי� לפטור ממכרז וא� ללא חוזי חכירה מתאימי� ע� המינהל

  

בשנת הועלה , "שמירת קרקעות המדינה"כאמצעי מדיניות רשמית ל, רעיו� התיישבויות הבודדי�

חלופות ללא בחינת ה. ייעור ופיקוח, רעייה, כגו� עיבוד, עמו הועלו מספר חלופות נוספותכש 1997

החליטו שר התשתיות ושר החקלאות דאז לאמ" את ההצעה בכל הקשור להתיישבויות , המוצעות

ח " בדו.2000ב משנת 50ח השנתי "צעד זה זכה לביקורת מצד מבקר המדינה במסגרת הדו. בודדי�

כי ההחלטה התקבלה ללא התייעצות ע� משרד הפני� או המועצה הארצית , מבקר המדינה צוי�

האמוני� על קביעת ויישו� מדיניות התכנו� , )המוסד הבכיר בהיררכיה התכנונית(לבניה לתכנו� ו

  .והפיתוח של המדינה ועל קיו� הוראותיו של חוק התכנו� והבניה

  

החלו רשויות המדינה מיידית בהקמת , י חלק משרי הממשלה"ובעקבות עידוד מדיניות זו ע, בפועל

או /ללא היתרי בנייה ו, ללא קריטריוני� ברורי� לחלוקה, עשרות התיישבויות בודדי� ללא מכרזי�

  .ללא בדיקת צרכי� ומדיניות פיתוח וללא בדיקת נתוני� רלוונטיי�, אישורי� כדי�

  

חוברו , בי� היתר. חי וצומח, התיישבויות הבודדי� הוקמו וחוברו כול� לתשתיות הנחוצות לחיי אד�

כל , ציבור רבי� הושקעו להקמת התיישבויות הבודדי�כספי . טלפו� ודרכי גישה, חשמל, אלה למי�

שמשרדי , בביקורת הועלה: " על כ) עמד מבקר המדינה באומרו.זאת בניגוד לחוק ולכללי מינהל תקי�

ממשלה וגורמי שלטו� פעלו לעיתי� שלא בהתא� לחוק ובחריגה ממינהל תקי� במת� סיוע 

  ".ה האזורית רמת נגבלהתיישבויות יחידי� ובייחוד לאלה שבתחומי המועצ

  



כי התיישבויות הבודדי� מוקמות בניגוד למדיניות ולעקרונות אשר , מבקר המדינה ציי�, יתרה מזו

אשר קובעות כמדיניות תכנו� ופיתוח , 35א "כמו תמ, נקבעו בתכניות מתאר ארציות לפיתוח המדינה

יזור נקודות קטנות של לפיתוח המדינה ואת הבעייתיות בפ, את הצור) בחיזוק ישובי� קיימי�

  .יישובי�

  

  סעיפי הצעת החוק � "במקו� "התייחסות

כלומר קרקעות שהחוק אוסר להקי� , הבודדי� הוקמו על קרקעות בעלות ייעוד חקלאיחוות  .1

הצעת חוק זו באה להכשיר . או להשתמש בה� לצרכי� שאינ� חקלאיי�/עליה� מבני מגורי� ו

 . ולתכניות המתאר המאושרות בנגב בנייהשימוש שנעשה בניגוד לחוק התכנו� וה

בעוד הצעת החוק , הסכמי החכירה על קרקעות חקלאיות מתחדשי� אחת למספר שני� .2

וזאת בניגוד לתקנותיה של מועצת , מעניקה ליושבי� על אות� קרקעות זכויות חכירה נדיבות

 .בניגוד לחוק המכרזי�ומקרקעי ישראל 

שנהנה ) כלומר בעלי חוות הבודדי�(אי שבעל המיז� של הצעת החוק מציב את התנ' א4סעי�  .3

מתמיכה וסיוע של רשות מרשויות המדינה במש) שלוש שני� לפחות לפני מועד תחילתו של 

יה הבדואית בנגב מ� ההסדר והופ& את יאת האוכלוס, הלכה למעשה, סעי% זה מוציא. החוק

יה הבדואית מעול� לא ילוסזאת מכיוו� שהאוכ. החוק לרלוונטי למתיישבי� היהודיי� בלבד

  .קיבלה אפשרות ליהנות מתמיכה כלשהי של רשויות המדינה

 הקמת נקודות יישוב מעדיפה חיזוק יישובי� קיימי� על פני  35) א"תמ(תכנית מתאר ארצית  .4

 –' ב4סעי% ( ביודעי� ובמתכוו� 35 א"הצעה זו עוקפת את תמ. התיישבות בודדי�חדשות או 

עוקפת את מדיניות התכנו� הארצית אשר אושרה , למעשה, ובכ&") על א% הוראות כל די�"

 .חוקי/סטאטוטוריעל ידי ממשלת ישראל ויוצרת נתיב עוק% תכניות מתאר בעלות תוק% 

אשר הוגש למועצה , 20.7.99מיו� , 35א "ד מטע� צוות תמ"נית� לציי� מסמ) חוובהקשר זה 

 רואה סכנה רבה במדיניות התיישבות בודדי� 35א " צוות תמד הוסבר כי"בחוו. הארצית

כי , הצוות הדגיש. שאינ� מבוקרי� תכנונית" תפיסת קרקע"כאמצעי לפיזור אוכלוסיה ו

התיישבות " אי� לאפשר 35א "בהתחשב בכללי� ובעקרונות הפריסה המפורטי� בתמ

מי היישוב ועקרונות אלא א� נכלל במסגרת תכנית כוללת לישוב חדש על פי דג, "בודדי�

  .35א "הצפיפות והאופי של תמ

כי הקמת , ח חמור של מבקר המדינה"בעקבות דו, היוע" המשפטי לממשלה הוציא הנחיה .5

יש . באישור המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה, ישובי� חדשי� חייבת להיעשות על פי חוק

המבקשת להכשיר בנייה , הצעת חוק זו. כי חוות הבודדי� ה� ישוב לכל דבר ועניי�, לזכור

 . כמו ג� מחוקי� קיימי�,ש"מתעלמת מהנחייתו של היועמ, והתיישבות לא חוקית בקרקע

מנהל מאבק משפטי לפינוי� , באמצעות פרקליטות מחוז דרו�, מינהל מקרקעי ישראל .6

. חוקית של בניית בתי קבע וצימרי�. אשר מקיימות פעילות לא,  חוות בודדי�7וסילוק� של 

ומעלה את , וק זו יוצאת כנגד העתירות שהגישה בנושא פרקליטות מחוז דרו�הצעת ח

 .באותה הסוגיה, השאלה כיצד ומדוע פועל משרד המשפטי� בשני כיווני� מנוגדי�



  נקודת מבט תכנונית –" במקו� "התייחסות

  

, תוחמקפל בתוכו משמעות עתידית ביחס להקצאת משאבי� וקביעת יעדי� לפי, מטבעו, תכנו� מרחבי

שראייה , ביסוד התכנו� עומדת ההבנה. באופ� העולה בקנה אחד ע� האינטרס הציבורי הרחב

כלכליי� וסביבתיי� הכרחיות לקביעת , מערכתית ולמידה מעמיקה של תנאי� וצרכי� חברתיי�

  .הקצאה יעילה של משאבי� ושמירה על רווחה חברתית, מדיניות מרחבית שתוביל לפיתוח

  

שכבר בוצעה ושאיננה , ררת סימני שאלה בכל הנוגע להכרה בפעולה מרחביתהצעת חוק זו מעו

  .מוגדרת כחוקית

  

מבעלי החוות לא נלקחו זכויות : עלינו לשי� לב למספר עובדות חשובות" חוות הבודדי�"במקרה 

 חוות הבודדי� אינ� בגדר המענה היחיד לקורת גג ותנאי קיו� מינימאליי� עבור ;באופ� שיטתי בעבר

חוות הבודדי� ,  וכמו כ�;לחוות הבודדי� תרומה זניחה בפיתוח הנגב,  ביחס להשקעה בה�;ליה�בע

דהיינו ע� הגישה , אינ� מתיישבות ע� הרציונל המרחבי שאליו מכווני� מוסדות התכנו�

  . 35א " או הפיזור המרוכז שהותווה בתמתהמטרופוליני

  

מכשיר להכשרת פעילות בלתי : ל מושג התכנו�אישור הצעת חוק זו עשוי לשמש להגדרתו המחודשת ש

עוצמת� של יוזמי הפעולה ,  כפונקציה של הפעלת לחצי� על מוסדות התכנו�,חוקית במרחב

  .והלגיטימיות הנורמטיבית של האינטרסי� שלה�

  

חוות הבודדי� הקיימות עקפו את , באופ� פרדוקסאלי. זו מסמלת את רמיסת התכנו�חוק הצעת 

  .בניגוד לחוק, ובמילי� אחרות, פעלו בניגוד להוראות התכניות הקיימותמערכת התכנו� ו

  

אי� ספק שבטווח .  את עקרונות התכנו� לטובת אינטרסי� צרי�לכופ�, למעשה, הצעת החוק באה

תביא לזילות התכנו� ומוסדות התכנו� ולפגיעה , הארו) אישור בדיעבד של פעולות לא חוקיות במרחב

  . בלגיטימיות שלה�

  

?  היא מה יעלה בגורלה של האוכלוסייה הבדואית בנגב,להקדיש לה תשומת לב שראוי , חשובהקודהנ

או שהיא מהווה דוגמא , הא� הצעת חוק זו מסמנת מפנה של מוסדות השלטו� ביחס� לאוכלוסייה זו

אופ� ניסוח הצעת החוק מצביע על האפשרות ,  לצערנו?לאפליה המופגנת כלפי אוכלוסיה זונוספת 

  .שנייהה

  

כ� על ו, להצעת החוק מיועדת להג� על מעמדו של התכנו� בישראל" במקו�"התנגדותה של עמותת 

 להתנגד למציאות שבה נעשה שימוש במרחב לקידו� אינטרסי� יש. האינטרס הציבורי וזכויות האד�

 . רחבההזוכה להכרה חוקית וציבורית, תכנו� מרחבי בעל מעמד יציב ומשפיעולפעול לקידו� , צרי�


