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  ערד�צומת שוקתבקטע  31 'דר� מס � 11/03267// ד'מסהתנגדות לתכנית : הנדו�

  

  

  המתנגדי 

 על ידי 1999 הינה עמותה אשר הוקמה בשנת  ִ#מק!,  מתכנני  למע� זכויות תכנו��ִ#מק!  עמותת 

ששמו לה� למטרה לחזק את הקשר בי� זכויות אד� ומערכות , ות/ות ואדריכלי�/קבוצה של מתכנני�

 היא גו' מקצועי המקד� הליכי תכנו� ומגמות תכנוניות ִ#מק! עמותת . התכנו� במדינת ישראל

, ילות הנתונות בעמדת נחיתות מקצועיתלטובת הקהילה אשר פועלת ע� ולטובת אוכלוסיות וקה

  .כלכלית או אזרחית

 פעילה ברחבי האר) ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למע� שקיפות בהליכי התכנו� והקצאת ִ#מק! 

עומדת הקהילה ,  שנות פעילותה10במהל( . משאבי� הוגנת ושוויונית בתחומי התכנו� והפיתוח

קד� את ההכרה בכפרי� הבלתי מוכרי� ולהתאי� את הבדואית בנגב במרכז עשייתה במטרה ל

  .התכנו� המרחבי לצורכי הקהילה

לחוק התכנו� ) 3 (100 מוכרת כגו' מקצועי ציבורי הרשאי להגיש התנגדויות לפי סעי' ִ#מק! עמותת 

  ).1965�ה"התשכ(והבניה 

  

הינה ארגו� , מ"ע קר� אלעונה ב�בנגב הבלתי מוכרי  הערבי  הבדואי  המועצה האזורית לכפרי  

ל עופלו, מקומיי� של הכפרי� הבלתי מוכרי�הועדי� את הואגד  כדי ל1997שהוק� בשנת וולונטרי 

  .שיפור תנאי החיי� בה�לות� להכר

 מול מקבלי ההחלטות ,הכפרי� הלא מוכרי�  משמשת כהנהגה עממית ומייצגת את תושביהמועצה

 פועלת להעצמה קהילתית ג� המועצה. ובלי�השוני� במטרה לשנות את המציאות הקשה ממנה ה� ס

מייצרת תשתית , מגישה תוכניות מתאר אלטרנטיביות, מנהלת מאבקי� משפטיי�, בכפרי� עצמ�

  .מידע עבור מערכות השלטו� השונות ועוד

  

  תאור התכנית וסביבת התכנו�

ה להסדיר את הינ , בהוראות שלה2.1כפי שהדברי� באי� לידי ביטוי בסעי'  ,מטרת התכנית הנדונה

ישובי� מספר  הגישה ללהסדיר את, ובכלל זהערד עיר מבואות ה מצומת שוקת עד ל31תוואי כביש 

תלאע /ווי�'ואדי ע(מולדה ישובי� בשלבי הכרה ותכנו� כמו ; כסיפהאל סייד ו, חורהמוכרי� כמו 
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 יס נבטי�בס, צומת שוקתבתעסוקה האזור כמו וג� לאתרי�  ;ואל פורעה  והסביבהמכחול, )רשיד

 תקיימת התיישבות בדואי 31' מסדר( של תוואי הלאור( , אלהואתרי�  בנוס' לישובי� .פארק ערדו

אל , אל באט, סועה) עוקבי אל(אלגרי� כפרי� ה חלקה בתחו� של �רשויות  על ידי הת מוכרהשאינ

  כמו למשל משפחתחלקה כהתיישבות של משפחות בודדותו  או אלזערורהאל חומרה, סראיעה

  . שמתגוררי� מחו) לישובי� מוכרי�תושבי�אלפי ההערכה היא שמדובר ב .אלדדה ואחרי�

להקי� סדרה , על מנת להשיג מטרה זו מבקשת התכנית להרחיב את זכות הדר( והשוליי� של הכביש

  . ולהטיל מגבלות פיתוח מחמירות בצדי הדר( ברצועות קרקע רחבות למדימחלפי� ומחלפוני�של 

  

  

  נגדותנימוקי ההת

  

  התכניתאזור המתגוררי  בהבדואית חוסר התייחסות לאוכלוסייה  .1

לא כפרי� ה ברוב, התכניתתחו� לאוכלוסייה המתגוררת באינה מתייחסת  267/03/11/ד' תכנית מס

ראו מפה  ( תכניות תקפות אשר לה� א( חלקה ג� בישובי� מוכרי�31לאור( כביש הנמצאי� מוכרי� 

 או בסמיכות לעתיד� של האנשי� המתגוררי� בתחומהתייחסות הי� כל אבהוראות התכנית  .)1' מס

, למרות שיישו  התכנית יחייב את פינוייה של אוכלוסייה זאת ממקו  מושבה. מיידית אליה

 ייהרסו כתוצאה וומקור פרנסתו תיבעבור מי שחלופי דיור והתיישבות  פתרו� הציעמהתכנית לא 

, פרי� הלא מוכרי� מרח' באורח קבע איו� של הריסהלמרות שעל בתיה� של תושבי הכ. מכ�

למצוא במידה ויש מי שמעוניי�  ,חילופי�ל. אוכלוסייה זאת מעוניינת להמשי( להתגורר במקו� מושבה

  .יש לעשות זאת מתו( הסכמה ולא באמצעות צווי הריסה, ארו( תוו(ו ראוי , אחרהתיישבותיפתרו� 

כמו ג� עמותת , )31ניה� תושבי הכפרי� שלאור( כביש בי (הכפרי� הבדואי� הלא מוכרי�תושבי 

הגישו התנגדויות רבות לתכנית , ורית לכפרי� הלא מוכרי� וגורמי� אחרי�האזבמקו� והמועצה 

התנגדויות אלה בקשו להביא . 23/14/4/מ"תמ, המתאר המחוזית החלקית למטרופולי� באר שבע

 תלמרו. 31 הכפרי� הנמצאי� לאור( כביש ובכלל זה, להכרת� וסימונ� של כל הכפרי� הבדואי�

וככל הידוע לנו מסקנות החוקרת , 2008יולי � שהשימוע בעניי� ההתנגדויות התקיי� בחודשי� יוני

טר� התקיי� דיו� במועצה , 2009למינהל התכנו� כבר בחודש ינואר  ששמעה את ההתנגדויות הוגשו

  .הקבוע בחוקהארצית על מנת לתת תשובה להתנגדויות בהתא� לתהלי( 

 מבלי לתת מענה 31אי� זה תקי� לקד� את אישורה של תכנית מפורטת המבקשת להסדיר את כביש 

כאשר ייתכ� מצב שהדבר יפגע בסיכויי� לקבל , להתנגדויות שהוגשו לתכנית מתאר מחוזית שמעליה

אי� , במילי� אחרות. שהוגשו לתכנית המתאר המחוזיתהתנגדויות אובייקטיבית ביחס להחלטה 

יזכו או לא יזכו הקיימי� לאור( הכביש כפרי� ה �לקבוע עובדות לפיהכדי תוכנית זו של  הבסמכות

באפשרויות ג� התכנית פוגעת , כ��כמו . או יצומצמו אפשרויות הפיתוח שלה�להכרה תכנונית בעתיד

   .)בהמש( 8ראו סעי'  (אל פורעהכמו למשל בכפר , כפרי� מוכרי�הפיתוח של ישובי� ו
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  לצור( מימושהשייקבע להרוס מבני� קיימי� בשטח התכנית במועד ותתכנית הנדונה מתירראות ההו

. שייפגעו כתוצאה מכ(בו בזמ� אי� בהוראות הנחייה לגבי עתיד� של האנשי� . ) בהוראות6.8סעי' (

מתו( , י� למגורי� ולפרנסה של מאות תושבי�שמשממבני� בשטחה ה התכנית מתירה להרוס, כלומר

סעי' או ר( אות� אנשי� מבלי להציע כל פיתרו� תכנוני ראוי עבורא( , החבר ליצור דר( רה יחידהמט

   .)בהמש( 3

  

  פגיעה ביכולת לייש  את המלצות ועדת גולדברג .2

אלה שהיא מתעלמת , התכנית מתעלמת לא רק מהכפרי� הקיימי� ומהאוכלוסייה המתגוררת בה�

רה להגדיר מדיניות ברורה וכוללת ביחס לעתידה של זמ� מה במטמתהלי( מקביל שמתרחש זה ג� 

לצור( זה הוקמה ועדה ציבורית בראשות . האוכלוסייה הבדואית המתגוררת מחו) לישובי� המוכרי�

, מדיניות להסדרת התיישבות הבדווי� בנגב עילהצ אשר התבקשה שופט בדימוס אליעזר גולדברגה

יש לסמ� את כל הכפרי� , מלצות הועדהה ילפ. 2008בחודש דצמבר  היהמלצותפרסמה את אשר 

במסמכי תכנית המתאר המחוזית , 31ובכלל זה הכפרי� שלאור( כביש , מוכרי�הבדואי� הלא 

  .1)109סעי' " (יישובי� במעבר"בתור  )23/14/4/מ"תמ(החלקית למטרופולי� באר שבע 

ברג לפיתרו� נושא  החליטה הממשלה לאמ) את העקרונות שהציעה ועדת גולד18/01/2009בתארי( 

בעקבות ). 4411' החלטה מס(תביעות הבעלות על הקרקע וההתיישבות של האוכלוסייה הבדואית בנגב 

בראש . משרדי שתפקידו לבחו� דרכי� ליישו� המלצותיה של ועדת גולדברג�מונה צוות בי�, זאת

י� היתר חברי� בו וב, ממשלההראש אג' לתכנו� מדיניות במשרד ראש , הצוות עומד מר אהוד פראוור

דבר אשר גור� , סיי� את עבודתוטר� צוות היישו� , ככל הידוע לנו. שני נציגי� ממשרד הפני�

  .בהמש( הטיפול בתכנית המתאר החלקית למטרופולי� באר שבע, למיטב הבנתנו, לעיכוב

 ברור לכל כי המלצות ועדת גולדברג צריכות להיות מתואמות ע� החלטת מוסדות התכנו� ביחס

טר� נתקבלה החלטה בעניי� ההתנגדויות הרבות . למטרופולי� באר שבעהחלקית לתכנית המתאר 

 אשר ביקשה להכיר בכל הכפרי� ִ#מק! בי� היתר התנגדותה של עמותת , זושהוגשו לתכנית 

 .התוכניתתחו� בנמצאי� ההבדואי� הלא מוכרי� 

ייש  המלצות ועדת  לעקשה י דברה,  תאושר כפי שהיא מוצעת31א  התכנית להרחבת כביש 

לוועדה המחוזית ישנה .  בכל הקשור להכרה ופיתוח של הכפרי  הקיימי  לאור� הכבישגולדברג

והיא אינה יכולה לקד  את אישורה של , אחריות ציבורית לכלל הליכי התכנו� המתרחשי  במחוז

אוכלוסיית הכפרי  תכנית שתמנע את היכולת לייש  פתרונות התיישבות ראויי  וסבירי  עבור 

  .הבדואי  הלא מוכרי  בנגב

  

  מבני הריסות  .3

בני אד�  לפיא גוררי�מתבה�  המיועדי� להריסה מבני� 600� קרוב לבתחו� התכנית הנדונה קיימי� 

 חלק מ� המבני� .של התכנית ע� אישורה וביצועה שעתידי� להיוותר ללא קורת גג וללא מקור פרנסה

                                                 

 .רוב� לא מוכרי� על ידי הרשויות,  כפרי� בדואי�46ח ועדת גולדברג צורפה רשימה של "לדו 1
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וחלק� משמשי� לפעילות מסחרית ענפה המתקיימת ,  ומבני עזרה� בתי מגורי� הכוללי� משקי�

אשר מאפשרי� לבעליה� להתפרנס , עודריות ו'פנצ, מוסכי�, מכולות,  ובכלל זה31לאור( כביש 

  .בכבוד

או /בתחו� יעודי הקרקע דר( ו, בחינה של מספר המבני� המיועדי� להריסה על פי התכנית מגלה כי

  .  מבני�55�י� כקיימ, דר( וטיפול נופי בלבד

גדרות וחלקי מבני� הנמצאי� בתחו� יעוד ,  להוראות התכנית קובע כי רק המבני�6.8סעי' , אמנ�

�מסמ� כתשריט התכנית , הדברי� אלא( בניגוד ל. או דר( וטיפול נופי מיועדי� להריסה/קרקע דר( ו

, יתרה מזאת". וחמגבלות בניה ופית"מבני� נוספי� להריסה המצויי� בתחו� ייעוד קרקע  170

 "פיתוחומגבלות בניה  " הקרקע כי בתחו� ייעודי4.4.1� ו4.3.1הוראות התכנית קובעות בסעיפי� 

בהעדר תכניות . השימושי� המותרי� יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות" 'מגבלות בניה ופיתוח ב"ו

בהעדר תכנו� המתיר . הינה בנייה ללא היתר ושלא על פי תכנית הקיימת הבנייה, לכפרי� הבדואי�

 מבני� 400�מתווספי� עוד ככ( . נית� יהיה להרוס את המבני� הקיימי� על סמ( תכנית זאת, זאת

  .)2' ראו מספר דוגמאות במפה מס (המיועדי� להריסה

יש לזכור כי קיימת הנחייה של היוע) המשפטי לממשלה שלא להתחיל בהלי( של צווי הריסה באזור 

ד בונה עההנחיה פורסמה כצ. ייתה קיימת בטר� החלה לפעול וועדת גולדברגבאר שבע כנגד בנייה שה

אמו� כלפי האוכלוסייה הבדואית כדי להביא לדיו� ענייני ביחס לשאלות המרכזיות שעמדו על הפרק 

לא נית� לאשר , לפיכ(. הכרת הכפרי� הקיימי� ונושא תביעות הבעלות על הקרקע: ע� הקמת הוועדה

 .ה כרו( בביצוע הריסות מבני� כל עוד לא הושג פתרו� מוסכ� בשני נושאי� אלהתכנית שיישומה יהי

אישורה של התכנית המוצעת ובה מטרה והוראות המחייבות הריסת מבני  כל עוד לא הוסדר 

  .הינו מעשה תכנוני בלתי סבירבסמו� אליו ו 31מעמד  התכנוני של הכפרי  הבדואי  לאור� כביש 

  

    על פני האוכלוסייה המתגוררת בשטח התכניתעדפת תשתיות עתידיותה .4

, "'מגבלות בניה ופיתוח ב" ו"פיתוחומגבלות בניה "השימושי� המותרי� ביעודי הקרקע ת מהות בחינ

מדובר בשטח  .ייעוד� א' אינו חוקי ממטרות התכנית ורנטיהמגלה כי ה� לאו דווקא מהווי� חלק אינ

 דונ� 4,490�עוד כו" אזור מגבלות בנייה ופיתוח"� בתו(  דונ3,330�כ ( דונ�7,820� כ כולל שלהיק' ב

 מוסדות התכנו� מעדיפי� לשמרלפי יעודי קרקע אלה עולה כי . )"'אזור מגבלות בנייה ופיתוח ב"בתו( 

שטחי� לטובת רצועות תשתיות עתידיות במקו� לדאוג לפתרונות דיור והתיישבות הולמי� עבור 

  .ח התכנית ובקרבתה מזה עשרות וא' מאות שני�האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בשט

ועדת המשנה של המלצה מקור� של מגבלות הפיתוח השונות כחלק מהוראות התכנית נמצא ב

הוועדה המחוזית במחוז דרו� לפי המלצה זאת  .05/05/2009תארי( מלנושאי� תכנוניי� עקרוניי� 

 31וכ� שטח להתחברות בי� כביש , 31לשמר רצועה לתכנו� מסילת ברזל במקביל לכביש התבקשה 

לבטא את המדיניות התכנונית של הקשר בי� ישובי המטרופולי� לעיר "א העתידי במטרה 31לכביש 

כפי שהדברי� באי� לידי ביטוי במסגרת תכנית המתאר המחוזית החלקית , "באר שבע

החלטתה ב ע"שהכתיבה הוולנתדברי� ההוועדה המחוזית במחוז דרו� אמצה את . 23/14/4/מ"תמ
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לסמ� בי� היתר נתנה הנחייה  .ה על עריכת השינויי� המתאימי� בתכניתתוהור 29/06/2009תארי( מ

  :רצועה לתכנו� מסילת הברזל על גבי התשריט של התכנית הנדונה

מגבלות שטח וי תכנית מאושרת "יעוד עפ'יעד הקרקע , מחליטה הוועדה כי"... 
די קרקע לבניה שנקבע ובתכניות מאושרות או או עד יעו',  מ240 יורחב עד � " בנייה

בהתא� , או צפונה, דרומהמופקדות המדידה תבוצע מקצה הדר( המוצעת 
  . ..."23'  שינוי מס14/4מ "להתוויות המסילה בתמ

  

א אשר אמור 31כמו ג� כביש , יש לזכור כי תוואי מסילת הברזל מהישוב מולדה ועד צומת תל ערד

.  באזור הישוב מולדה אינ� מאושרי� מבחינה סטטוטורית31בי� כביש לחבר בי� העיר באר שבע ל

. אשר טר� אושרה, שניה� מופיעי� לראשונה במסגרת תכנית המתאר המחוזית למטרופולי� באר שבע

מכא� שחסרה לה� את התשתית התכנונית התקפה ברמה של התכנו� מחוזי בכדי שנית� יהיה לשריי� 

  . נו� עתידי במסגרת התכנית הנדונהעבור� שטחי� ורצועת קרקע לתכ

סימו� מסילת הברזל במסגרת תכנית , וועדה המחוזיתהת החלטבהתא� לחשוב לציי� כי 

  הנדונה נעשה ללא בחינה תכנונית פרטנית כפי שמתחייב בעת המעבר מתכנו� ברמה267/03/11/ד

דה של תכנית  לקנה מי1:100,000נית מתאר מחוזית בקנה מידה של תכעקרונית במסגרת של 

מבלי להתייחס לעובדה כי מדובר תוואי מסילת הברזל בקטע ,  זאת.1:2,500מפורטת בקנה מידה של 

הורתה באותו אופ�  .הינו בגדר מוצע בלבד) 80 וכביש 31כבישי� (שבי� הישוב מולדה וצומת תל ערד 

בי� כביש  עתידית התחברותה עבור "מגבלות בנייה ופיתוח"� את יעוד הקרקע סמהוועדה המחוזית ל

 אשר ,שבתכנית המתאר המחוזית למטרופולי� באר שבעעקרוני התוואי הסמ(  על: א31כביש  ל31

  .אושרהטר� 

  :פורט להל�מכ רבחסלוקות ע ושל הוועדה המחוזית דרו� "הולנתל שאלה  חלטותה

מבלי להטיל ספק .  ברמה המחוזיתההחלטות אינ� נסמכות על תשתית סטטוטורית סבירה  .א

מדובר בתכנית , שיבותה של תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולי� באר שבעבח

אי� אפשרות לדעת מתי תקבל תוק' ומה יהיה , שטר� סיימה את השלב של דיו� בהתנגדויות

  .גורל� של אות� תשתיות תחבורה לאחר קבלת ההחלטה בהתנגדויות

ו סמוכות אשר יש לה� נגיעה ישירה אי� כל תאו� בי� התכנית הנדונה לבי� תכניות מצרניות א  .ב

דר(  (3/21/א/31/א"תכנית מתאר ארצית ע� הוראות מפורטות תמ. לאות� תשתיות תחבורה

אשר הומלצה למת� תוק' על ידי המועצה הארצית בתארי( , ) משוקת עד נבטי�6' מס

 .רזלא או מסילת הב31על ידי כביש  6אינה מתייחסת לחציית התוואי של כביש , 08/09/2009

 של ערד תכנית מפורטת לאזור התעשייה המערבי ,בקצה המזרחי של התכנית הנדונה, בנוס'

שטח אינה שומרת , 21/09/2003בתארי( תוק' אשר קיבלה ) 27/101/02/24' תכנית מס(

תוק' קיבלה אשר , 10/23/א"מתחייב מכוח תממסילת הברזל כפי שרצועה לתכנו� המש( הל

  ).5' ראה מפה מס( 26/01/1999בתארי( 

למרות הדאגה שמוסדות התכנו� מראי� ביחס לאמצעי התחבורה בתחו� של מטרופולי� באר   .ג

, 23/14/4/מ"אחרי� שהיו אמורי� להיות מטופלי� במסגרת אותה תכנית תמנושאי� , שבע

כגו� מציאת פתרונות התיישבות ראויי� ומגווני� עבור האוכלוסייה הבדואית המתגוררת 
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 ומוסדות 23/14/4/מ"אינ� מקבלי� תשובות מספקות במסגרת תמ,  מוכרי�בכפרי� הלא

התכנו� ג� אינ� מביאי� אות� בחשבו� בעת עריכת� של תכניות מפורטות כמו התכנית 

  .הנדונה

נשאלת השאלה למה יש להעדי- את קידומ� של מערכות דרכי  המוצעות בתכנית המתאר המחוזית 

נמצא פתרו� תכנוני סביר למצוקת הדיור וההתיישבות של כל עוד לא , למטרופולי� באר שבע

אנו מבקשי  לא לתת תוק- לתכנית , על כ�. ואית המתגוררת באותו מקו  בדיוקהאוכלוסייה הבד

הנדונה כל עוד אי� אפשרות לתת פתרו� תכנוני ראוי בתחו  של דיור והתיישבות לאוכלוסייה 

  .31הבדואית שמתגוררת לאור� כביש 

  

  עתידיות לבנייה ולפיתוח  חוקי בתכנית לקביעת מגבלות שימוש לא .5

אזור "עושה שימוש לא חוקי בהוראות המגדירות התכנית המוצעת , בהמש( לנאמר בסעי' הקוד�

, כאמור. )בהוראות 4.4� ו4.3סעיפי� ראו (" 'בופיתוח אזור מגבלות בנייה "�ו"  ופיתוחמגבלות בנייה

למנוע כל פיתוח אפשרי בשטח במטרה לשמור רצועות קרקע למעשה כדי  קרקע אלה נועדו עודייי

ישוב מולדה ועד למבואות העיר  ממערב ל31במקביל לכביש פנויות לתכנו� עתידי של מסילת ברזל 

לפי .  א' היא ממערב לישוב מולדה31א ע� כביש 31של כביש העתידית התחברות ג� עבור הו ,ערד

אשר מוצעי� לראשונה במסגרת תכנית , הפרויקטי�שעה לא קיימת תשתית תכנונית תקפה לשני 

טר� סיימה את השלב של תכנית ש. 23/14/4/מ"תמ, המתאר המחוזית החלקית למטרופולי� באר שבע

  .דיו� בהתנגדויות

אי� זה סביר לקבוע מגבלות בנייה ופיתוח בתחומה של תכנית מפורטת שמטרתה להרחיב דר( רק כדי 

סופית נקבע טר� כאשר  , והתחברות עתידית לכביש,מסילת ברזלבור עלהבטיח רצועה לתכנו� עתידי 

להימנע  לצור( כי והבנייה קובע חוק התכנו�. � נדרשי� ברמה של תכנית מתאר מחוזיתהא� אל

,  לחוק78�  ו77יש לנקוט בהלי( של פרסו� בהתא� לסעיפי� , ממצב של העדר תאו� בי� תכניות שונות

  .בשטח מסוי�ימוש בקרקע הש� באופמגבלות לפיה� תתכנה 

לחוק התכנו� ) היתרי� וחלוקת קרקע בתקופת הביניי� (78וסעי' ) הודעה על הכנת תכנית (77סעי' 

מגבלות אלה קצובות לפרק זמ� של . והבנייה מגדירי� תנאי� מיוחדי� להטלת מגבלות פיתוח בקרקע

ה להבטיח שהשטח לא  מטרת סעיפי� אלה הינ. שני� א� אפשרות להאריכ� בתנאי� מיוחדי�3

 הפרסו� בהתא� לסעיפי� אלה אינו .ייתפס למטרות אחרות כל עוד מתקיי� הלי( תכנוני סביר

בה עד לאישורה של תכנית המפרטת את השינוי שימוש יק לעשות הפס את המחזיק בקרקע למחייב

  . המוצע עבור אותו קרקע

ג� א� עורקי תחבורה , ה תקפות לעד תהנ4.4� ו4.3המגבלות שנקבעו במסגרת סעיפי� , לעומת זאת

אישורה של התכנית המוצעת ובה הוראות ,  על כ�.בסופו של דבראלה לא יתכננו ולא יסללו 

להעברת מסילת ברזל תכנו� המאפשרות למנוע כל פיתוח בקרקע בשטחי  רחבי  כדי לשמר רצועות 

  . ויש לפסול אותהוהקמת מחל- עתידי אינו דבר חוקי
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  על הקרקע ליז  התכנית זיקה  בעל שלהענקת מעמד  .6

. בתחו� התכניתמאפשר להפקיע את הקרקע המיועדת לדרכי�  הנדונהתכנית הוראות ה ב6.11סעי' 

" פיתוחובנייה מגבלות "כי כל פעילות בקרקע בתחו� ות בעוק 4.4� ו4.3הוראות סעיפי� , בנוס' לכ(

 . בישראל החברה הלאומית לדרכי�,תכנית של יוז� הומותנית באישור, "'מגבלות בנייה ופיתוח ב"� ו

בתחו� של  שאינה על קרקעזיקה בעל של  מעמד חוקי  הלאומית לדרכי�לחברהות מקנהוראות אלה 

  .מנוגד לחוק ולאינטרס הציבורי באופ� החלק ממנהמהווה דר( או 

  :קביעה זאת אינה סבירה משתי סיבות עיקריות

פיק היתרי� ואישורי� בהתא� לחוק התכנו� יז� התכנית אינו מוסד תכנוני המוסמ( להנ  .א

ת ענקתכנית על פי חוק התכנו� והבנייה תהווה בסיס להאי� כל סיבה ש ,על כ�. והבנייה

 בשטחי  רחבי  כל כ� אשר לחברה הלאומית לדרכי סמכויות של בעל זיקה על הקרקע 

של יכולתה בתפקידה וב שחשוב לציי� ג� כי ספק הא� י.  או חלק ממנהאינ  מהווי  דר�

  .מסג זה מעניקהסמכויות ת אצליות שה את האחרלמלאהחברה 

על מנת , לעילכפי שנאמר . השטח עליו חלה התכנית רווי תביעות בעלות של תושבי� בדואי�  .ב

, למצוא פתרו� לבעיית התביעות על הקרקע יזמה המדינה את פעילותה של ועדת גולדברג

, מבחינה ציבורית. � הוחלט על אופ� יישומ�אשר המלצותיה אומצו על ידי הממשלה א( טר

של בעל לא ייתכ� כי אישורה של תכנית בהתא  להוראות חוק התכנו� והבנייה תעניק מעמד 

כאשר נושא הבעלות על אות� , אינ� מצדיקות זאת שותיבסבנ, על הקרקע לגור  נוס-זיקה 

במקביל ו, המדינהבי� האוכלוסייה הבדואית לבי� במחלוקת ארוכת שני� קרקעות נמצא 

  . צודקהלי( של בירור לקראת פתרו�תקיי� 

  

  ביטול דרכי גישה .7

 של דרכי עפר מקומיות המובילות אל הכפרי� נקודות חיבור 56 קיימות 31לאור( התוואי של כביש 

דרכי העפר ה� עורק התחבורה . שימושי� שוני� שליד הדר( עצמהאל הממוקמי� לאור( הכביש ו

  .ות נפש20,000 � כול, 31שבי הכפרי� הבדואי� שלאור( כביש העיקרי עבור כלל תו

 והגישה 31ינותקו מכביש כל אות� דרכי עפר קיימות ,  בתכנית המוצעת6.5בהתא� להוראות סעי' 

על פי התוכנית  .גע באופ� זה או אחר בעקבות יישו� התכניתפתלכפרי� הבדואי� הבלתי מוכרי� 

תזכינה להסדרה באמצעות מער( ) 20%�פחות מ (י�יימ הקחיבורי� מתו( כלל ה11המוצעת רק 

  .ימינה�המחלפוני� או פניות ימינה, המחלפי�

  על ידי הארכת דרכי עפרהוא למער( המחלפי� והמחלפוני� החיבור המוצע התחברויות 31עבור 

 דר( וחלק ניכר מחיבורי� אלה יהי,  אול�.ות לדרכי שירות מקומי יהפכו אשראחרות, קיימות

מצב זה . דר( הגישה לכפר מסוי� תתבצע דר( שכונה של כפר אחר, דהיינו  בכפרי�מגורי�הת שכונו

הוא בלתי רצויי בעיקר מההיבטי� החברתיי� והתרבותיי� של הקהילה והשמירה על האינטימיות 

שכונות המגורי� שבכפרי� , א' מ� ההיבט התשתיתי פתרו� זה אינו רצוי שכ�. משפחתית/הקהילתית

  . אינטנסיבית הצפויה לעבור דרכ� לתנועה ערוכות  אינ�,הבדואי�



  8  

  כפרי  שלמי  קיימי  אי� כל פיתרו� במסגרת�4רי  גישה ל החיבורי  הנותרי  המאפש14עבור 

ובכפרי� סעוה ) כניסה אחת(תושבי� המתגוררי� באזור צומת שוקת ). 4�  ו3' ראו מפות מס(התכנית 

 מכל יישארו מנותקי�) כניסה אחת(ואלגרי� )  כניסות4(ורעה  אל פ,) כניסות5(אל באט , ) כניסות4(

  .מקומיתהוג� ברמה והאזורית ארצית ה הג� ברמ, קשר תחבורתי

לא נית� להביא לאישורה של התכנית הנדונה מבלי שהיא תית� פיתרו� תכנוני מקובל על 

ו� פתרונות של חשוב לבח, ככלל. האוכלוסייה המתגוררת במקו  להתחברות למער� הדרכי  המוצע

דרכי השירות יכולות לענות על הצרכי� המקומיי� . ט ואל חומרהאבמיוחד באזור אל ב, דרכי שירות

ומבלי ליצור בעיה של תנועה , מבלי לפגוע בתפקוד מער( הדרכי� המקומי, של תושבי הכפרי�

  .ותעוברת דר( כפרי� או שכונות אחרה

סלול מפורשת לפיה יז  התכנית יהיה מחויב ליש להוסי- להוראות התכנית הנחייה , כ��כמו

להוצאת היתר סלילה לביצוע כתנאי , דרכי גישה חלופיות, ובמקרה הצור�, ההתחברויות חלופיות

  .התכנית

  

  פורעה פגיעה באפשרות לתכנ� את הישוב אל .8

�אלתושבי . לעיירה כסייפה מזרחמוממערב לעיר ערד , 31' לכביש מס� דרומפורעה ממוק�  הכפר אל

.  משפחות מורחבות28�ב נפשות 4,500� מוני� כ,  יושבי� על אדמת� עוד מלפני קו� המדינהפורעה

חינו( יסודי נוס' ותיכו� נית� . האזור ילדי המקו� ו המשרתי� אתי�בכפר פועלי� שני בתי ספר יסודי

  בחקלאות בעלי חיי� שלה הינ�מרבית האוכלוסייה מובטלת ועיקר מקורות הפרנסה. בכסייפה

  ).חיטה ועצי זית, שעורה(וחקלאות עונתית ) מקנה וצא�(

 אשר קיבלה 59/14/4/מ"תמ' הוכר במסגרת תיקו� תכנית המתאר המחוזית מספורעה  הישוב אל

להרחבת  התכנית המוצעת .הסדרה תכנונית( של בתהליכעת נמצא  והוא 24/10/2007תוק' בתארי( 

מסמכי התכנית על פי מכיוו� ש, זאת. ושכל את הישובפוגעת באפשרות לתכנ� באופ� ראוי ומ 31כביש 

 והולכת ,31באזור זה מדרו� לכביש עוברת הרצועה לתכנו� מסילת הברזל ,  הנדונה31לכביש 

פו� בקטע מתוכנ� מחל, כ��כמו.  מטר בס( הכול700�עד להגיעה לרוחב של כ, ומתרחבת לכיוו� דרו�

 31הקיי� מצפו� לכביש כניסה לפארק ערד כשר ישמש א, ערדעיר  והכניסה ל80שבי� המחל' ע� כביש 

  .מדרו� לואל פורעה ישוב גישה לג� כו

מלמדי  א- , כמו ג  מיקו  המחלפו� המתוכנ�, מיקו  ורוחב הרצועה לתכנו� עבור מסילת הברזל

ה  על חוסר התייחסות שעורכי התכנית ומוסדות התכנו� רוכשי  לאוכלוסייה הבדואית המתגוררת 

  .מיועד לישוב אל פורעהאזור הב

 הינו ריק 31 ואילו האזור שמצפו� לכביש 31למרות שהישוב אל פורעה נמצא מדרו� לכביש , מצד אחד

, זאת. 10/23/א"הוחלט לשמר התוואי העקרוני המסומ� במסגרת תמ, רובו ככולו מהתיישבות כלשהי

 19.3� ו19.2סעיפי� (רשת ובה הוראה מפו, 1:100,000ערכה בקנה מידה שנלמרות שמדובר בתכנית 

בעת '  מ1,000המאפשרת להסיט את הציר של הרצועה לתכנו� עד , )9/23/א"בתכנית הראשית תמ

  .מתאר הארציתההתכנו� המפורט מבלי שהדבר יהווה שינוי לתכנית 



  9  

אינו ,  אל פורעהמיקו� המחלפו� אשר אמור לשמש כצומת הכניסה המרכזי של הישוב, מצד שני

דבר אשר יחייב הריסה של , ה כי הוא תוכנ� על אזור המיושב בצפיפות גדולה יחסיתמתייחס לעובד

ואשר יכולי� להוות גרעי� לאחת משכונות , � חלק מהתושביהמשמשי� אתמספר רב של מבני� 

אי� זה סביר שתכנו� כביש הגישה לישוב ייעשה בטר� , יתרה מזאת. המגורי� של הישוב אל פורעה

ללא כל תאו� ע� תושבי המקו� ותו( הריסת מבני� קיימי� שיכולי� להשתלב , תוכנ� הישוב עצמו

  .ע� התכנו� העתידי של המקו�

אזי אי� כל סיבה לסמ� את הרצועה , אכ� נמצאת בי� יעדי התכניתא� טובת� של אנשי אל פורעה 

 אתעל חשבו� מבני� המשמשי� וב שליאת כביש הגישה � תכנ ול31לתכנו� המסילה מדרו� לכביש 

הקי� את המחל' תכנ� ונית� בבירור למבחינה טופוגרפית ותחבורתית כאשר , �חלק מהתושבי

  .ללא כל צור( בהריסת מבני� מערבמבמיקו� סמו( 

 עד לבדיקת הצרכי  התכנוניי  של תושבי הכפר ,יש לדחות את אישור התכנית, לאור האמור

  .והטמעת  בתכנית המתאר המקומית ליישוב אל פורעה

 ולמצוא את הפתרו� ההנדסי 31אנו מציעי  להסיט את רצועת המסילה מצפו� לכביש , פי�לחילו

והתחבורתי עבור הקצה המזרחי של מסילת הברזל מבלי שזאת תהווה מכשול לתכנונו ופיתוחו של 

 ואי� לה 31רצועת המסילה נקטעת בקצה התכנית לכביש ,  כפי שציינו מקוד�.הישוב אל פורעה

נית� לתכנ� את מחלפו� הגישה לאל פורעה , כ��כמו.   תכנית אזור התעשייה של ערדהמשכיות במסגרת

  ).5' ראה מפה מס. (במקו� בו אי� התיישבות בדואית, לכיוו� מזרח

  

  עוקבי�פגיעה באפשרות לפתרו� תכנוני עבור בני שבט אל .9

לאור( , ת לחורהדרומיממוק� , שמתושביו ה� בני השבט אל עוקבי, אלגרי�הכפר הבדואי הלא מוכר 

�אל, משמר הנגב באזור ו ישב,עוקבי�בני שבט אל . תושבי�400 � יו� בכפר מתגוררי� כ. 31כביש 

ע� קו� המדינה ישבו בני השבט על אדמות שבבעלות� בהיק' של . שבנגב במש( מאות שני�, עראקיב

אל פקד הצבאי ו המעברו בני השבט על פי צ הו13.11.51ביו� . אלפי דונ� וניהלו אורח חיי� חקלאי

הובטח .  אדמות השבט נדרשו לצור( עריכת אימוני� צבאיי� רבי היק'בטענה כי, חורהחירבת אזור 

בנוס'  . חודשי�6 תו(  ולבתיה�יאפשרו לה� לשוב לאדמותיה�שלנציגי השבט שהמעבר הינו זמני ו

לאדמות  זההיהיה בהיק' הזמניי�  שהאזור שהוקצה זמנית למגוריה� ולמחיית� ,הובטח לה�

הוקצו לה� קרקעות בהיק' מצומצ� ביותר ולא אפשרו לה� לחזור , למרות ההבטחות .השבט

  . הזההיו�עצ� לאדמות שבבעלות� עד לבתיה� ו

  
תושבי . עלו בתוהו, כל ניסיונותיה� של בני שבט אל עוקבי לקד� פתרו� התיישבותי כולל לבני השבט

קשי� בהזדמנות זו לקד� פתרו� התיישבותי מוסכ� אלה מב, הכפר אינ� מתנגדי� לעצ� התכנית

  .ולסיי� בכ( פרק חיי� בכפר בלתי מוכר

כחלק מביצוע התוכנית המוצעת מבני  הנמצאי  בשימוש על ידי תושבי הכפר ייהרסו והגישה 

התכנית המוצעת פוגעת בסיכויי  של הכרה תכנונית בכפר ומתו� כ� בזכותו , לפיכ�.  תבוטללכפר 

לתושבי  טווח ראוי ומושכל המקובל על תושבי המקו  ומאפשר פתרו� התיישבותי ארו� לקבל תכנו�

  הכפר ולבני בשט אלעוקבי
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  העדר שיתו- הציבור .10

נתו� חשוב שיש .   בצורה ישירההא משפיעישיתו' הציבור עליו השל התכנית נעשתה ללא תהלי( 

בכלל והאוכלוסייה הבדואית בפרט להביאו בחשבו� בעת קביעת עובדות תכנוניות עבור האוכלוסייה 

נושא שיתו' . הינו זכותה של האוכלוסייה להביע את רצונה בעניי� סביבת המגורי� העדיפה עליה

. הציבור בהליכי התכנו� עולה באופ� תדיר לדיו� בקרב העוסקי� במלאכת התכנו� בשני� האחרונות

שני� האחרונות בקרב בהדבר מקבל משנה תוק' במיוחד לאור הניסיו� התכנוני המצטבר 

פתרונות למציאת חשוב מקדי� מלמד כי הסכמה עקרונית היא שלב אשר , תהבדואיהאוכלוסייה 

  .ראויי�תכנוניי� 

דחות את התכנית במתכונתה הנוכחית ולהורות על עריכתה מחדש תו� הקפדה על קיו  לפיכ� יש ל

 כולל אלה הנמצאי ,  כאחדכרי מולא מוכרי  והבקרב תושבי הישובי  ה הציבור- ותישתהלי� של 

  .בתהליכי תכנו�

  

  

ככל ,  לפרט ולהרחיב את טיעוני התנגדותנו לתכנית המופקדת,אנו שומרי� לעצמנו את הזכות להוסי'

  .שיהיה צור( בכ(

  

  

  ,בכבוד רב

  

  

  י� אל גוויליהאבר

  האזורית לכפרי� הערבי� הבדואי� הבלתי מוכרי� בנגבר המועצה "יו

  

  

  

  מתכנ� ערי�, סזאר יהודקי�        כננת ערי�מת, נילי ברו(

  עמותת במקו�          עמותת במקו�


