
  

 

14/02/2011  

  
  לכבוד

  אמנו� ב� עמי
  לתכנו� ולבניהארצית ה הצועמר ה"יו

  משרד הפני�
       ירושלי�� 2קפל� ' רח

  

  9.6 סעי� � 414//מ"תאר מחוזית תמתכנית מ ל74יקו� תהתנגדות ל: הנדו�

  

  י�המתנגד �

 תושב אופקי�, מר איציק קריספל .1

 תושב ירוח�, ברו" שטל' דר .2

 ת ירוח�תושב, זרזינסקי�חני בריגע' גב .3

 תושבת ירוח�,  דורו�שקמה' גב .4

 תושב ירוח�, אבינע� דורו�מר  .5

 תושבת ירוח�, רחל קנול' גב .6

  תושב ירוח� ,אורי ליברטימר  .7

  ירוח�ת תושב,פלינטומית של' גב .8

 תושבת ערד, בתיה רודד' דר .9

 תושב ערד, מר דב פוניו .10

  מתכננים למען זכויות תכנון-מקֹום ִּבמותת ע .11

  

  במסגרות שונות בישוביפעילי� חברתיי�, ינ� תושבי� במספר ישובי� בנגב ה10 עד 1מתנגדי� 

האזור באופ� שוויוני לטובת כל קידומו של ופועלי� באשר מעונייני� ,  או במסגרות אזוריותה�מגורי

כדי במעבר של בסיסי צבא לנגב הזדמנות � רואי� מתנגדי ה.כלל קבוצות האוכלוסייה המתגוררות בו

מיסי� מהכנסות להגדלת ה,  חדשי�מקורות תעסוקהיצירת שיתרמו ליתוח חדשי� ר מוקדי פוליצ

  .הגעה של אוכלוסייה חדשה אל הישובי� הקיימי� כדי לחזק אות�לולרשויות המקומיות 

  על1999הינה עמותה אשר הוקמה בשנת ,  מתכננים למען זכויות תכנון-מקֹום ִּבמותת ע, 11' מתנגדת מס

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

היא גו+ מקצועי המקד� הליכי תכנו� ומגמות תכנוניות  מקֹוםִּבעמותת . ומערכות התכנו� במדינת ישראל

, לטובת הקהילה אשר פועלת ע� ולטובת אוכלוסיות וקהילות הנתונות בעמדת נחיתות מקצועית

 פעילה ברחבי האר, ומייצגת בעמדתה אינטרס ציבורי למע� שקיפות מקֹוםִּב .ת או אזרחיתיכלכל

בתחומי התכנו� בי� כל קבוצות האוכלוסייה בהליכי התכנו� והקצאת משאבי� הוגנת ושוויונית 

עומדת הקהילה הבדואית בנגב במרכז עשייתה במטרה לקד� את ,  שנות פעילותה12במהל" . והפיתוח
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מוכרת  מקֹוםִּב עמותת. י� ולהתאי� את התכנו� המרחבי לצורכי הקהילהההכרה בכפרי� הבלתי מוכר

1965�ה"התשכ(לחוק התכנו� והבניה ) 3 (100כגו+ מקצועי ציבורי הרשאי להגיש התנגדויות לפי סעי+ .(  

  

  המוצעתתאור התכנית  �

  באזור" קריית המודיעי�"מתוכננת הקמתו של בסיס צבאי חדש בש� , ל לנגב"במסגרת מעבר צה

 אזור התעשיההרחבה המתוכננת של  בהמש" ל,עומראו� בטי� ו, לקיה, במרחב שבי� באר שבע', ליקית'

של חיל המודיעי� הנמצאי� היו� שוני� מחנות ההמטרת הבסיס החדש היא לאכלס את . של עומר

מחנות צבא ממרכזי האוכלוסי� באזור המרכז לאזורי מעבר  במסגרת המהל" של ,במרכז האר,

 במלאית המועצה הארצית על ידי 01/06/2010נאמר בדיו� שהתקיי� בתארי" י שכפ .יה בדרו�הפריפר

  .1אי� מחלוקת על חשיבותה של קריית המודיעי� כפרויקט לאומי, ל משרד הפני� דאז"מנכ

 המדוייק האינה מפרטת את מיקומ, 14/4/מ"תמ, התקפה לתכנית המתאר המחוזית 74תיקו� , אמנ�

את המידע החסר בהקשר זה נית� .  או את היק+ הבינוי הצפוי בתחומההאת שטח, י�של קריית המודיע

מקודמת אשר , "ל"קריית המודיעי� של צה "102/מבט/7/דר' ללמוד מתו" מסמכי תכנית מפורטת מס

 74תיקו� קידומו של במקביל ל, 2במוסדות התכנו� ההאחרונ ובעיקר בשנה 2009מאז חודש פברואר 

�כ; ונ� ד5,070�הינו כקריית המודיעי� השטח הכולל של עולה כי , תכנית המפורטתממסמכי ה. הנדו�

בני המועצה אזורית  בתחו� השיפוט של 60%�עומר וכהמועצה מקומית חו� השיפוט של בת 40%

�יותר מיכול להגיע להיק+ הבנייה  ו דונ�2,430�הינו כעצמו המיועד למחנה צבאי השטח . שמעו�

  . קומות6 של עד ר במבני�" מ600,000

 עיתנות בי� פורס� לעיו� והתנגדויות הציבור ב14/4/מ" לתכנית המתאר המחוזית תמ74תיקו� 

  .15/02/2011המועד האחרו� להגשת התנגדויות הינו , לפיכ". 17/12/2010 עד 13/12/2010התאריכי� 

  

 על הפקדת התכניתהחלטה הקבלת לא תקי� בעת הלי" : טענה מקדמית .א

כפי . הבטליא ההתקבלה באופ� לא תקי� ולכ� החלטת ההפקדה של התוכנית הנדונה , ולמיטב הבנתנ

 כפי 14/4/מ"אר המחוזית תמת לתכנית המ74תיקו� המועצה הארצית החליטה לפצל את , ר להל�יסבנש

מבלי לקיי� דיו� ענייני , מינהל התכנו�ע� בתאו� במחוז דרו� גובש בלשכת התכנו� המחוזית שזה 

 לכ� על המועצה . בניגוד לסמכויותיו הקבועות בחוק,ו" היענות לבקשתו של שר הפני� ומתבנושא

,  ולהפקידה מחדש14/4/מ"אר המחוזית תמת לתכנית המ74הארצית לקיי� דיו� חוזר ביחס לתיקו� 

וה� לאפשרות להקי� מתק� בטחוני , כאשר היא מתייחסת ה� לתחו� ההרחבה של הישוב לקייה

  ."שטח בעל חשיבות למטרופולי�"כ רתברצועת השטח המוגד

 .ה� לחילופי� ומטעמי זהירות בלבדהעקרוניות שבהמש" כתב ההתנגדות טענות ה כל

                                                
  .01/06/2010מתו" תמליל הדיו� של מליאת המועצה הארצית מתארי"  1
: בגרסאות השונות שלה" קריית המודיעי�"דיוני� בתכנית המפורטת של זה מכבר מספר  מוסדות התכנו� קיימו  2

ועדה  (07/06/2010; )ועדה מקומית לתכנו� ולבנייה עומר (07/04/2010; )מליאת הוועדה, ועדה מחוזית דרו� (23/02/2009
, מועצה ארצית (21/12/2010; )ועדת משנה נפתית,  מחוזית דרו�ועדה (09/08/2010; )מליאת הוועדה, מחוזית דרו�

  .)ע"ולנת
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 החלטת הפקדה לא תקינה .1

, 14/4/מ"תמ� ל74 קיימה המועצה הארצית דיו� בהפקדת תיקו� 01/06/2010 מתארי" 522' בישיבתה מס

  במתכונתו74תכליתו של תיקו� .  ביוזמת מנהל התכנו�,פקדה על ידי הוועדה המחוזית דרו�השהומל, ל

ולאפשר את ,  לאפשר את הרחבת היישוב לקיה:היתה כפולה, שעניינו שינוי ייעודי שטחי�, המקורית

" שטח בעל חשיבות למטרופולי�"הקמתו של הבסיס הצבאי ליקית בתחו� רצועת שטח המוגדרת כ

ית החלקית זוג� במסגרת תכנית המתאר המחו, 14/4/מ"תמ, במסגרת תכנית המתאר המחוזית התקפה

  ).1ראו מפה  (23/14/4/מ"תמ, למטרופולי� באר שבע המופקדת

בשיתו+ , הדיו� במועצה הארצית היה המשכו של הלי" תכנוני מסודר וממוש" ,בהקשר של הרחבת לקיה

 .ע"הכוונת הולנתוב, לרבות מנהל התכנו� ולשכת התכנו� המחוזית, ותיאו� כל הגורמי� המקצועיי�

 ע� תוכנית מתאר מקומיתבמוסדות התכנו� מקודמת , 2006חודש מר, החל מ, שני�חמש לקרוב מזה 

הרחבת היישוב לקיה לכיוו�  הינה 504/02/7של תכנית עניינה . 504/02/7 שמספרה תוהוראות מפורט

, לקיהאוכלוסייה בה רכילאור מצוקת הדיור וצ. לפיתוח מיידי  דונ�1,370� בשטח כולל של כדרו� מזרח

 ובנוס+ ד" יח2,250�הכוללת פוטנציאל פיתוח של כ, כניתאי� עוררי� בדבר חשיבותה ונחיצותה של התו

 עברה את כל השלבי� הסטטוטוריי� 504/02/7תוכנית .  דונ�140� שטחי תעסוקה בהיק+ של כ

הקלה בקווי (ע "� של הולנתואישור אחרו, פ"אישור ולקחש, לרבות הפקדה ודיו� בהתנגדויות, הדרושי�

 המחוזית המתאר רש תיקו� תכניתואישורה של התוכנית ד, ואול�. 08/12/2009בתארי" ) 6בניי� מכביש 

 .מיועד להרחבהאשר אינה מאפשרת פיתוח למגורי� בשטח ה, 14/4/מ"תמ התקפה

, תר המחוזיהמתא לתכנית 69 את תיקו� לקד�  דרו�המחוזית  החלה הוועדה2007במהל" שנת , אמנ�

חודש ב" א. 504/02/7 לצור" אישורה של התוכית המפורטתברמה המחוזית שעניינו שינוי היעוד הנחו, 

 23/14/4/מ"תמ, � באר שבעמטרופולילהמתאר  שתכניתבנימוק  69ו של תיקו�  הופסק קידומ2008ינואר 

� מטרופוליהמתאר לית תוכנ, כידוע.  הייחודי ללקיה69יקו� תהצור" בת  א מייתר,המקודמת במקביל

כי התוכנית , יודגש. ולוח הזמני� עד לאישורה אינו ברור כלל, נמצאת עדיי� בהליכי�באר שבע 

 .  המופקדת� באר שבעמטרופולילתואמת את התוכנית  504/02/7המפורטת 

בחשיבות קידומה של תוכנית ה� הכירה , כמו כל גורמי התכנו� האחרי� המעורבי� בעניי�, ע"הולנת

בצור" למצוא פיתרו� סטאטוטורי ה� ו, אשר למעשה מוכנה לשלב הביצוע, להרחבת לקיה 504/02/7

 בדיו� שקיימה ,לכ�. לתיקו� תכנית המתאר המחוזית באופ� שיאפשר את קידומההמניח את הדעת 

  :כי, החלטהנאמר ב 08/12/2009בתארי"  504/02/7תוכנית עניי� ב

שטחי התוכנית המפורטת [ אלו שטחי� אישור של אפשרות יבח� התכנו� מינהל... "
 ."ונפרד מהיר בהלי" ]להרחבת לקיה

, בתיאו� מלא ע� מינהל התכנו�, לשכת התכנו� המחוזית במחוז דרו�, ע"בעקבות החלטה זו של הולנת

הוספת שעניינו , המתאר המחוזית לתכנית 74' מס החליטה להוסי+ את נושא הרחבת לקייה לתיקו�

 קריית( הצבאי ליקית לצור" הקמת הבסיס" שטח בעל חשיבות למטרופולי�"רצועה של מושי קרקע בשי

הרחבת : אשר כלל שני סעיפי�, 14/4/מ" לתכנית המתאר המחוזית תמ74כ" גובש תיקו� . )המודיעי�

שטח בעל "�תחו� הפיתוח המקומי של הישוב לקייה ואפשרות הקמת מתק� בטחוני ברצועה המוגדרת כ
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תחו� ההרחבה של , יש לציי� כי להבדיל מהאפשרות להקמת בסיס צבאי במקו�". פולי�חשיבות למטרו

  .כל הגורמי� ומוסדות התכנו� וא+ עבר מבח� ציבורי במסגרת הלי" של התנגדויות לעלקייה מוסכ� 

הפקדת  על המועצה הארצית בפני להמלי, המחוזית במחוז דרו� הוועדה  החליטה15/03/2010בתארי" 

לתכנית המתאר המחוזית שכלל ה� את הרחבת לקייה וה� את האפשרות להקי� את הבסיס  74 תיקו�

  . ני מרכיבי�ובה שמדובר בתכנית אחת ,  מבחינה של נהלי עבודה של מוסדות התכנו�.הצבאי

הובא לדיו� , הבסיס הצבאי והרחבת תחו� הפיתוח של לקיה: מרכיביועל שני , 4/14/מ"תמ�ל 74תיקו� 

לש� החלטה על הפקדה בהתא� , 01/06/2010תארי"  ב522' ה מסישיבתבה הארצית המועצבמליאת 

לשכת התכנו� המחוזית ויתר , ועמדת� המקצועית של מינהל התכנו�דרו� להמלצת הוועדה המחוזית 

 .הגורמי� המקצועיי� המעורבי� בעניי�

מבקש לבחו� "ר הפני� כי שדאז ר המועצה "הודיע יו, 74כאשר הגיעה המועצה לדיו� בתיקו� , אול�

ואילו ההפקדה תתייחס , בתוכנית בכל הקשור ללקיה" יעוכב הדיו�"ולכ� " שנית את נושא הרחבת לקיה

 הצגת הבקשה נעשתה, כפי שהדברי� משתקפי� בתמליל הדיו�. רק לענייני� הקשורי� בבסיס הצבאי

ובאופ� , צדוראליתללא מת� הסברי� על משמעות ההחלטה מבחינה מהותית ומבחינה פרו, בחט+

אנו א+ סבורי�  .ל פיצול התכניתה� ההשלכות שמה � הבילא יכלו לחברי המועצה הארצית להבנתנו ש

 . בחוק התכנו� והבנייה109כי בקשה זו של השר חורגת מהסמכות המוקנית לו בהתא� לסעי+ 

א" , הדיו� עצמו את הלי" מלאאופ� בההחלטה של המועצה הארצית מאותו דיו� אינו משק+ פרוטוקול 

  : כדלקמ�ובכל מקרה נרש� ב

 נושא הרחבת את ג� כוללת המחוזית המתאר תכנית כי, מימו� ציי� מר גבריאל"

 ישיבה אצלו תקיי� לקיה הרחבת בנושא דיו� טר� כי ביקש שר הפני�. לקיה הישוב
 �כיו דני� אנו כ� על. המקומית והרשות המחוז ,ש"נציגי משב יזומנו לישיבה. בנושא

  ]ההדגשות לא במקור [."קריית המודיעי� של התכנו� קידו� בנושא רק

עד לקבלת עמדת שר על עיכוב דיו� ' הודעה טכנית 'ינ� אלאהשלכאורה , דברי� לקוניי� אלהלאחר 

 החלטה לקד� רק את ) בלבדהסתייגות של אחת החברותב (אחד�פההארצית קיבלה המועצה , הפני�

 :ובלשו� ההחלטה, צבאיההוראות המתייחסות לבסיס ה

 74/14/4/מ"תמ מאשרת המועצה הארצית כי, ר המועצה הארצית"בהמש" להודעת יו"
   ."המודיעי� לקריית המתייחסות ההוראות את רק תכלול

המתאר המחוזית תוכנית  ל74 מתיקו� נמחק, בהודעה טכנית של עיכוב דיו� לש� קבלת עמדת השר, כ"

ספק .  סבירההנמקהנתנה דיו� או מבלי שהתקיי� , רכיבי� שלההמאחד משני , 14/4/מ"תמ, התקפה

 .כלא היה" נמחק"שלמעשה חלק זה של התוכנית , בכלל הבינוהארצית א� חברי המועצה ה

  

  עיכוב התכנית להרחבת לקייה .2

אשר כולל רק את המרכיב של קריית , 14/4/מ"תמ, המתאר המחוזית למחוז דרו�תוכנית  ל74תיקו� 

בשל טעות בהודעת ההפקדה . 2010ספטמבר קד לעיו� והתנגדויות הציבור במהל" חודש הופ, המודיעי�

למרות שהיתה . 2010אשר פורסמה בעיתוני� במחצית חודש דצמבר , נוצר צור" בהפקדה מחודשת

,  המובטחתארצית בו נית� היה להציג את עמדת השרההזדמנות לקיי� דיו� חוזר במליאת המועצה 
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כדי לאפשר לשר הפני� "  דיו�עיכבה"המועצה הארצית לא עות לכ" הינה כי המשמ. הדבר לא קרה

ועל אי , אלא קיבלה החלטה מהותית על אי קבלת המלצת הוועדה המחוזית, בנושאלהביע את עמדתו 

  .מבלי לקיי� דיו� תכנוני וענייני בנושא, הפקדת התיקו� בכל הנוגע להרחבת לקיה

הופקדה לעיו�   כברלטובת קריית המודיעי� בלבד 74יקו� כיוו� שתכנית המתאר המחוזית ע� ת

ת במוסדות ומבחינת נהלי� וסדרי דיו� בתכניייתכ� כי , 2010 במהל" חודש דצמבר והתנגדויות הציבור

הנושא של הרחבת  החזרת נההי 01/06/2010מתארי" המועצה הארצית ה של החלטה משמעות ,התכנו�

כנית המתאר ידרש הלי" חדש לתיקו� תכי ייתכ� ויו, ית דרו�ועדה המחוזו בלנקודת ההתחלהלקייה 

   .לש� מת� אפשרות להרחיב את הישוב לקייה, 14/4/מ"תמ,  התקפההמחוזית

חודשי� מאז ביקש שר הפני� לבחו� את מעל שמונה למרות שבמועד כתיבת התנגדות זאת חלפו 

התקיי� דיו�  2010הל" חודש יוני מבכבר אמנ� . הלי" זה טר� הסתיי�, התכנית ביחס להרחבת לקייה

מקומית הבהשתתפות ראש המועצה , ר המועצה הארצית דאז"ל משרד ההפני� ויו" בראשות מנכבנושא

אבל לדיו� זה לא היו תוצאות וככל הידוע הלי" בחינתו של , וגורמי� נוספי�, אלד אלסאנע'חמר , לקייה

, ועצה הארצית ולשכת שר הפני� ללא הועילמאז התנהלה תכתובת מול המ .לא התקיי�כלל שר הפני� 

 תואמה פגישה בי� שר הפני� לבי� ראש המועצה המקומית לקייה 2011עד שבמהל" חודש ינואר 

כ" שתכנית ההרחבה של לקייה ממשיכה להיות , פגישה זאת בוטלה ברגע האחרו�. 13/02/2011לתארי" 

  .מסורבת אישור

ה תקינה ויש תי האל 14/4/מ" לתכנית המתאר המחוזית תמ74הפקדתו של תיקו� מדברי� אלה עולה כי 

חרגה  ,לקייהוב שיהת רחבה ,תכניתאחד ממרכיבי הבקשתו של השר לבחו� מחדש , מצד אחד. לבטלה

מבלי לקיי� דיו� היענות המועצה הארצית לבקשה זאת , שנימצד . מהסמכות המוקנית לו על פי החוק

ת הלי" שנוצר בעקבות החלטהמבלי לקיי� בקרה אחר ו ;לקצוב את הבחינה בזמ�ענייני בנושא ו

תו" מת� אפשרות לקד� תכנית שמעדיפה היבטי� מסוימי� על חשבו� היבטי� , ה לאחר מכ�המליא

  .הינה החלטה לא סבירה שמנוגדת להליכי תכנו� תקיני�, אחרי�

  

  התנגדותל �נימוקיה .ב

  

  בחינת המיקו� .1

, ובמיוחד מיקו� היחידות המיועדות למעבר,  ההבטי� שלול לנגב על כלל"הלי" המעבר של מחנות צה

 הביטחו� מבלי לשת+ את הציבור הרחב או את מערכת התכנו� מתבסס על תכנית שנהגתה במערכת

מתו" הנחת היסוד כי מערכת הביטחו� יודעת לאפיי� היטב את הצרכי� שלה , זאת. בפרטי� שלה

  . 3ת כ�עשוולמערכות האזרחיות השונות אי� את הכלי� ל

כאשר מדובר ברצו� , אמנ�. ייתכ� כי גישה זאת נכונה כאשר מדובר בפריסת מתקני צבא בשעת חירו�

להגדיר שטחי� רחבי היק+ לשימושי� צבאיי� שאינ� מהווי� צור" מיידי הנובע מאילוצי� בשעת 

ת כ� הדרישה לעשו. מ� הראוי לבחו� את הדברי� בהתא� לשיקולי� ואמות מידה אזרחיי�, חירו�
                                                

העברת מחנות צבא אל מטרופולי� באר שבע מנקודת מבט : דרמת ההדרמה) 2006(גיל יניב , עמיר� אור�, ארז צפדיה 3
  . אוניברסיטת ב� גורי� בשיתו+ מכללת ספיר, אזרחית
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 משאב יקר ער" שה�, רחבי היק+גוברת כאשר על מוסדות התכנו� לתת את הדעת ביחס לשטחי קרקע 

  .ההול" ומתמעט

ל אל אזור מטרופולי� באר שבע מבלי לבחו� את "קבלת עמדתה של מערכת הביטחו� להעתיק מחנות צה

 מוסדות התכנו�  מצביע על חוסר אחריות מצד, מיקו�ללא הצגת חלופות, התכנית על כל פרטיה

חובתה של מערכת התכנו� . המופקדי� על ניהול נבו� ומושכל של שימושי הקרקע השוני� ברחבי המדינה

הפיזית מידת התאמת� של אות� חלופות לסביבה , ובכלל זה, לדרוש לבחו� חלופות מיקו� סבירות

  .והצרכי� הקיימי� במקו�, והחברתית

 

  העדר בחינת חלופות מקרו  )א

מ� הראוי כי .  המוצע של קרית המודיעי�הלי" בחינת חלופות מקרו למיקו�התקיי� לא , נוככל הידוע ל

אשר יבח� חלופות ברמת המקרו בכל מרחב מטרופולי� באר  ,יוכ� תסקיר השפעה על הסביבה והחברה

על ידי בית לאור פסק די� שנית� , במיוחד, זאת. מועדפתהחלופה הבטר� תתקבל המלצה אודות , שבע

הקובע בי� היתר שבחינת חלופות מקרו הינו ) 9409/05'  מסצ"בג( 9ט העליו� בעניינו של כביש המשפ

  :נאמר כי פסק הדי�ב  .4 על פי חוק התכנו� והבנייהתכניתשל  החלק בלתי נפרד מתהלי" אישור

, לעיתי� יולי" התסקיר למסקנה כי יש להכניס בתכנית שינויי� כאלה ואחרי�"
   5."ר להולי" למסקנה כי אי� לאשר את התכניתולעיתי� יכול התסקי

  : ובהמש"

יש להבטיח שהתסקיר יוכל למלא את התפקיד המיועד לו במסגרת ההלי" התכנוני "
  6."ולא ישמש א" כעלה תאנה פורמאלי במסגרת הליכי אישור התכנית

ס על ההחלטה לאשר תכנית צריכה להתבס, 9לדברי השופטי� בעניינו של כביש , במילי� אחרות

, ברור.  לרבות בחינת חלופות מקרו והשפעותיה� על הסביבה והחברהתשתית עובדתית מלאה והולמת

יכול להיחשב כפג� מהותי ולא , כפרק מתו" תסקיר השפעה נרחב יותר, שהעדר תסקיר חלופות, א� כ�

התחשבות למנוע חוסר הינה , על הסביבה כמו ג� על החברה, תסקיר השפעהמטרתו של . רק כפג� טכני

 את עורכי התכנית ואת מוסדות התכנו� להתחשב במגוו� ה מנחואבצרכי� סביבתיי� וחברתיי� תו" שה

  .חלופות באופ� מושכלבי�  לה� את הכלי� לבחו� הנושאי� ומקנ

למיצוי עתודות , בי� היתר, על מוסדות התכנו� לבחו� חלופות מיקו� אשר מתייחסות, בהתא� לכ"

 שמדרו� לישוב "י�נבט"הבסיס הצבאי , לדוגמא.  בידי מערכת הביטחו�קרקע שנמצאות כבר עתה

בתחו� מטרופולי� , בנוס+.  לא מנוצל בפועל דונ� שחלק גדול ממנו55,000� כולל שטח של כ,כסייפה

עד כלל או לא נוצלו שלא נוצלו השמורי� למערכת הביטחו� ישנ� אזורי תעשייה מיוחדי� באר שבע 

אשר , תכנו� מושכל.  שקיימת לגביה� וויכוח אודות נחיצות�יה וחציבה רבי� כמו ג� אתרי כרי,תו�

יכול היה להצביע על האפשרות להגדיר סדרי עדיפויות באופ� , נשע� על עקרונות של פיתוח בר קיימא

                                                
 יה וארבל'ביניש והשופטות פרוקצ' יאת בית המשפט העליו� די נש" ע2010/10/24תארי" בנית�  פסק הדי� 4

%7D%91%7D%B9%7D=%SearchParam&1181=ArticleID&322=CategoryID?/il.org.adamteva.www://http

+99A%7D%99.  
  .551ציטוט מפסק די� קוד� לעניי� כביש , פסק הדי�ב 12' עמ, 9409/05' צ מס"בג 5
  .פסק הדי�ב 15' עמ, 9409/05' צ מס"בג 6
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הקצאת אתרי הכרייה בכדי לאפשר תכנו� של החציבה כ" שהאתר יוכל לקלוט לאחר מכ� שימושי� 

  .  �צבאיני� כגו� מתק, עתירי שטח אחרי�

חשוב לציי� כי הנושא של בחינת חלופות למיקו� שימושי קרקע שוני� הינו חלק מהסמכויות והאחריות 

" מתק� ביטחוני"בהקמתו של , כאמורהתכנית הנוכחית אינה עוסקת . של מוסדות התכנו� בכל הרמות

ת היחידות שאמורות לעבור אליו ואפילו זהו, אופיו, עצ� יעודו. עליו חלות מגבלות של ביטחו� שדה

. באמצעי התקשורת השוני�ורבי� מחקרי� הינ� ידיעת הכלל ופורסמו ב, ממקו� הצבת� במרכז האר,

ב "ולמ�התכנית היתה מגיעה לדיו� ב, אילו היה מדובר במתק� בטחוני עליו חלי� כללי� של ביטחו� שדה

פורס� נוהל חדש א+  2009במאי ,  מכ" יתרה.)פרק ו(והבניה להוראות חוק התכנו� בהתא� , מחוז דרו�

בבקשה הסותרת את "נוהל זה מציי� שבמידה ומדובר . לטיפול בבקשות להקמת מתקני� בטחוניי�

המצב התכנוני התק+ תתקיי� בדיקת חלופות התואמות את המצב התכנוני או חלופות הכרוכות 

  .7"בסטייה קלה ממנו

אי� בה שו� דבר שונה מכל תכנית אחרת המבקשת ,  התכנו�ברגע שהתכנית נדונה באופ� גלוי במערכת

השיקולי� לבחירת , לכ�. להקי� מתק� הנדסי או מוסד ציבורי ע� מאפייני בינוי גדולי� במיוחד

, המקובלי� במערכת התכנו�הכלי� המיקו� המוצע חייבי� להיות שקופי� וניתני� למדידה בעזרת 

על תכנית הת השפעוה� , לתכנו� האזורי הכולל, ובלי�התאמתו של התכנית לשימושי קרקע גכגו� 

 הצגת חלופותכמוב� ובכלל זה השפעות חברתיות וכלכליות ו, החדשהמתק� את � יקהלצע המרחב בו מו

  .ראויות שמאפשרות לקבל החלטה שקולה

 

  ומצטופ�הול" " בעל חשיבות למטרופולי�"השטח המוגדר כאזור   )ב

מוגדר בתכנית המתאר המחוזית , אזור ליקית, ל קרית המודיעי� המוצע להקמתה שבשטחייעוד הקרקע 

מהות התכנית נשואת התנגדות זו הינה ." בעל חשיבות למטרופולי�"כאזור ) 14/4/מ"תמ(התקפה 

תכנית ה, בהתא� לכ". מחנות צבא בתו" אותה רצועת שטח/לאפשר הקמה של מתקני� בטחוניי�

המתאר המחוזית האמורה כ" שרשימת השימושי�  בתכנית 9.6 לתק� את סעי+ תהמופקדת דורש

אותו ,  זהשימוש. מחנות צבא/יכלול ג� מתקני� בטחוניי�" בעל חשיבות למטרופולי�"המותרי� בשטח 

האזרחיי� , בולט בחוסר התאמתו לשאר השימושי�, מבקשי� להוסי+ לרשימת השימושי� המותרי�

, אחסנה ומחסני ערובה: ופוליני בכללותואשר יש בה� בכדי לתרו� לתפקוד המרחב המטר, במהות�

מתקני תשתית תקשורת , מוסדות ציבור, תעשיה עתירת ידע, מסחר סיטונאי ומסחר קמעוני עתירי שטח

  . ושינוע ומתקני תחבורה

חיזקה גישה זו , )23/14/4/מ"תמ(המופקדת ג� תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולי� באר שבע 

סעי+ (הסעי+ הקובע את התכליות המותרות . צועת השטח באזור ליקיתהרואה חשיבות אזרחית לר

 ג� את התכליות הבאות 14/4/מ"מוסי+ לרשימה המקורית של תמ) 23/14/4/מ"תמ לתכנית 6.11

,  יתרה מזאת.תעשייה קלה ומלאכה, שטח פתוח: יכתכליות התורמות לתפקוד המרחב המטרופולינ

 מקדישה פרק של� לעיקרי תכניות הפיתוח מטרופולי� באר שבע נספח עיקרי מדיניות התכנו� של תכנית

                                                
 קשה להיתר הקמתו של מתק� ביטחוניבנוהל חדש לטיפול ב: עמרי� אור� ר"דראו מאמרו של  7

HEB=lang&78=id?php.2index/il.org.aepi.www://http. 
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�� עסקיי�פרויקטיו "בוני מטרופולי�"בכלל זאת הצעות לקידו� פרויקטי� , במרחב המטרופוליני

    : כדלקמ� מתוארליקיתאזור  .כלכליי� בייזו� ציבורי

פוליני  מטרועמק סיליקו�של לבחו� רעיו�   מוצע–יתד תעסוקה מטרופוליני מעורב "
הקמפוס  � החוד של היתד .  מיתר�  צומת שוקת �  בציר באר שבע 60לאור" כביש 

  ... הראשי של אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב ותחנת הרכבת בבאר שבע

. ובהמשכו אזור ליקית מזרח אזור התעסוקה והחינו" של עומר� בהמש" לכיוו� צפו�
 צומת –י לבאר שבע מחל+ הכניסה הראש, ראש היתד הוא אזור התעסוקה שוקת

  8." ותחנת רכבת עתידית60/6הדרכי� 

לא תאפשר את פיתוחה של הרצועה האמורה כעמק סיליקו� , א� כ�, הקמת קרית המודיעי� בליקית

ולו רק מפני שהיא תתפוס כמעט את כל השטח , לשימוש� ולרווחת� של כל תושבי המטרופולי�, אזרחי

רצועת השטח המוגדרת  .)2ראו מפה  (עתידי קטנה לפיתוח  רק פיסת קרקעכ" שלמעשה תישאר, הנותר

הולכת ומצטופפת כבר היו� לפני שהוקמו בה ולו חלק קט� מהתכליות " חשיבות למטרופולי�"כבעלת 

מיועד להרחבת אזור התעשייה של עומר וראש , מערבי שלו�הקצה הדרו�, חודו של היתד. שייועדו לה

קריית המודיעי� העתידית ממוקמת .  הנרחבי� של צומת שוקתלשימושי�, מזרחי� הקצה הצפו�, היתד

בי� אזור מטוסי� להקמת מנחת ג� יוזמה ישנה . במרכז הרצועה ותופסת כמעט את כל השטח הנותר

, כ" שבפועל רק פיסת קרקע קטנה מאוד,  והשטח המוצע להקמת קריית המודיעי�יה של עומריהתעש

נותרת ריקה וברור שהיא לא ,  המוצעהמזרחי של הבסיסדופ� בי� ה ל6כביש התוואי המתוכנ� של בי� 

זכר לעמק הסיליקו� שלא יזכה לרקו� עור , תתאי� לפיתוח עתיר שטח כלשהוא אלא תשאר מבוזבזת

   .שטחהוגידי� ברצועת 

ינו ה) 23/14/4מ "תמ( לפי תכנית מטרופולי� באר שבע "בעלת החשיבות למטרופולי�"של הרצועה שטחה 

ממלאות אשר כבר היו� , כאחד מאושרות ומקודמות, ישנ� תכניות, מפורט להל�כפי ש. דונ� �12,930כ

   :)2ראו במקביל מפה  (את השטח

� ; דונ��1,840כ ):39/100/02/14'  והרחבה לפי תכנית מס20/בת/14' סתכנית מ (אזור תעשייה עומר 

�  ; דונ��600כ: 2/21/א/31א "תמ � 6רצועת כביש  

�  ; דונ�2,630: 57/305/02/7'  תכנית מס�  וקתשצומת אזור תעשייה  

�  ; דונ��400כ:  מצפו� לאזור התעשייה של עומריוזמה להקמת מנחת 

� . דונ��570כ: 22א "יער לפי תמ 

  א�,כבר תפוסה" בעלת החשיבות למטרופולי�"התמונה המצטיירת מראה שיותר מחצי משטח הרצועה 

 �4,000כייתפסו עוד , תקו� הקריהא� . י� במקו� עוד לפני הקמת קריית המודיע,בפועל וא� בתכנו�

סביר ש, לא רציפי�, יותר ממחצית� ה� שטחי� שוליי� אשר, רק כאלפיי� דונ�יוותרו  כ" שדונ�

,  משולש קט�רק שטח, למעשה .או ישרתו אות�/תעשייה השוני� ולהניח שיסופחו א� הזמ� לאזורי ה

נותר כחטיבת קרקע משמעותית , עתמוצ המודיעי�היית  של קריהמזרחדופ�  ל6בי� כביש , המוזכר לעיל

אינו יכול להכיל , חולש על כאל+ דונ� ונמצא בחלקו מחו, לגבולות הרצועהאשר , שטח זה. לפיתוח

  . ובנספחי המדיניות השוני� התכניות המחוזיותבתוכו את כל השימושי� המוזכרי� בהוראות

                                                
 .103' עמ, 6.4.3סעי+ �תת, 6פרק , 23/14/4מ " של תמ עיקרי מדיניות התכנו�8
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שימה המקורית של התכנית המחוזית המאושרת כמו לפי הר, התכליות המותרות באזור ליקית, כאמור

ה� שימושי� מרכזיי� עתירי שטח הדרושי� לפיתוחו של , ג� בתכנית החלקית למטרופולי� באר שבע

, נית� להתווכח הא� קריית המודיעי� דרושה לפיתוחה של המטרופולי� הא� לאו. מטרופולי� באר שבע

ה� כול� שימושי� אזרחיי� : מכנה משות+ מובהק לשימושי� המותרי� ישנו �א" דבר אחד ברור 

תשרת רק פלח אחד באוכלוסיית , קריית המודיעי� לעומת זאת.  תושבי המטרופולי�להמיועדי� לכל

מ� הראוי לשמר את אופייה האזרחי של רצועת הקרקע לאור" כביש , מבחינה תכנונית, לכ�. המטרופולי�

 .הקמת בסיס צבאי במקו� ולהימנע מ60

  

  מהלדרוהאר- ת הבעייה ממרכז העתק  )ג

ורי� מאז בסיסי צבא קיימי� פינוי הינההצבא לנגב המטרה המוצהרת העיקרית להדרמת בסיסי 

הקמתה של קריית המודיעי� במרכז מטרופולי� , א" במבח� התוצאה. צפופי� ומבוקשי� במרכז האר,

קרית , כ".  למשנהומעתיקה את הבעיה ממקו� אחד, בסמיכות בלתי סבירה לעיר באר שבע, אחר

למיקו� המוצע שוב בלב ליבו של מטרופולי� צפו+ והמעבר בעתיד הלא רחוק המודיעי� תמצא את עצמה 

, ולפי שיטה ז .יגרו� להעתקת המחסור בעתודות קרקע לפיתוח מטרופוליני ממרכז האר, אל הנגב

� שבעתיד שוב יעלה הפיתרו� המוצע עבור בעיה מסוימת יוצרת את אותה הבעיה במקו� חדש וייתכ

  . הצור" בהעתקת הבסיס

מעבר לגבולות הרצועה  שג�  מראה2מפה מספר . ועה עצמה מתמלאתהדגמנו בסעי+ הקוד� אי" הרצ

בנוס+ להרחבה המתוכננת , במקרה של לקיה. האזור כולו הול" ומצטופ+ ע� שימושי� רבי�, עצמה

 לתכנית המתאר המחוזית 23בהתא� לתיקו� , יש ג� פוטנציאל לפיתוח כפרי נוס+, )המעוכבת כאמור(

ישנו ; עומר ומיתר, חורה: ותיקי� הנוספי� במרחבוג� לישובי� ה. )תכנית מטרופולי� באר שבע(

ישוב תכנית המתאר המקומית החדשה של ה, כ��כמו. כפרי עתידי דומה/פרבריפוטנציאל לפיתוח 

ת עתודת הקרקע האחרונה לפיתוח תכנית זאת מנצלת א.  נמצאת בשלב של הפקדהשבע�הוותיק תל

  . הישוב ממזרח לישוב הקיי�

 6 לרצועת השטח השמורה עבור ההמש" של כביש 60הנמצא בי� כביש , בצמוד לקיבו, כרמי�, בנוס+

עבודות הפיתוח בישוב החלו לפני .  תכנית להקמת ישוב חדש בש� כרמית2003אושרה בשנת , דרומה

 וכביש 6כביש , 31שבי� כביש במרחב , ממול. וק המגרשי� במקו�בשיו חלוהחרונה א+ אל ויותר משנה

עוד . 2000 נמצא הישוב אל סייד אשר קיבל הכרה תכנונית בשנת ,שנמצא בשלבי תכנו� מקדמיי�א 31

כיו� . ג� הוא הוכר באופ� פורמאלי, 6הנמצא ממערב לכביש , הישוב או� בטי�, 1999בתחילת , לפניו

 2009התכנית של אל סייד אושרה בשנת ( הישובי� הללו לשנית מאושרות ישנ� תכניות מתאר מקומיו

  ). 2007 שנתושל או� בטי� ב

ת קממאושרת לההתכנית הישנה , בנוס+ לאזור התעשייה של עומר שהוזכר מקוד�, מבחינת תעשייה

 חשיבות"רצועה בעלת בצמוד לגבולותיה של ה, 31של כביש צפוני צד הבצומת שוקת באזור תעשייה 

  ."למטרופולי�

ישנה ג� פעילות רבה , התא� לכ"ב.  למגורי� ולתעשייה, קיי� ועתידי,מתמלא בפיתוחכולו האזור , כ"

ובקווי חשמל ודלק ברשת הדרכי� הענפה של דרכי� קיימות ועתידיות פיתוח תשתיות כמתבטא ל
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עט שטחי� ישנ� ג� לא מ, יתרה מכל זאת. החוצי� את השטח ומגבילי� את הפיתוח בצמוד לה�

  . 22א "השמורי� לייעור בהתא� לתמ

מראה בבירור שהשטח המסומ� עבור קריית המודיעי� נמצא בלב ליבו של מרכז , א� כ�, התמונה הרחבה

" חשיבות למטרופולי�"ג� רצועת השטח המוגדרת כבעלת , כאמור. מטרופולי� מתפתח ומצטופ+

הקמת קרית , על כ�. מושי� המשרתי� את כלל תושבי המטרופולי� הולכת ומצטופפתיומיועדת עבור ש

היא ג� תגרו� אלא ש,  את הפעילות לפיתוח מרכז מטרופוליני פתוח לכלמודיעי� במקו� לא רק תשתק

מעבר קרית המודיעי� , בכ".  הבעיה הקיימת במרכז האר, אל מרכז מטרופולי� באר שבעלהעתקת

אינה משיגה את מטרתה המוצהרת ופוגעת בפיתוח ,  מפרויקט ההדרמה של הצבאלאזור ליקית כחלק

 .הנגב במקו� לשרת אותו

  

 במרחב משאבי�חלוקת  .2

 המקומית והאזרית על התכנית המוצעת להתייחס להיבטי� של התועלת, מבחינה חברתית וכלכלית

הישובי� הסמוכי� אליה לל ותייצר עבור הנגב בכסדר גודל כמו קריית המודיעי� שפרויקט לאומי ב

בטר� יאשרו את הקמתה של קריית המודיעי� , לערו" בדיקה מקיפהעל מוסדות התכנו� , לכ�. בפרט

  .במיקומה המוצע

תו" התייחסות להשפעות הצפויות , הבדיקה חייבת לבחו� מיקומי� חלופיי� לבסיס, כפי שיפורט להל�

נית� יכ� לש� כ" יש לבחו� ה. כלה המקומיותאלא בעיקר על החברה והכל, מהקמתו לא רק על הסביבה

יותר מהתועלת החומרית והאנושית שתייצר הבסיס הצבאי בגבוה המוס+ הער" להפיק את היהיה 

, צמצו� האבטלה, הכנסות צפויות מארנונה ואגרות שונותתו" התייחסות ל,  כולואזורהחדש עבור ה

  . דשה ועודיה חיסוכלוהגירה חיובית של אעידוד , קליטת תעשיות מתקדמות

  

  הו� חומרי  )ד

 אשר מקודמת במוסדות התכנו� 102/מבט/7/דר'  ממסמכי התכנית המפורטת מס,פי שצויי� לעילכ

; ונ� ד5,070�הינו כקריית המודיעי� השטח הכולל של עולה כי , במקביל לתכנית נשוא התנגדות זאת

המועצה בתחו� השיפוט של  60%�  וכ,עומרהמועצה מקומית חו� השיפוט של  בת40%�שמתחלקי� כ

  .)3ראו מפה ( בני שמעו�אזורית 

 ואגרות פיתוח שתשל� קריית ארנונהמכנסות המות יהנרשויות מקומיות אלה עתידות ל, באופ� טבעי

לחלוקת הכנסות  נחת� הסכ� 2010בחודש ינואר . המודיעי� בהתא� לאופ� חלוקת השטח בי� שתיה�

דבר שמגדיל את , מועצה האזורית בני שמעו� לבי� הת באר שבעעירייהצפויות מקריית המודיעי� בי� 

ה לקופת�  אי� חולק על החשיבות שתהיה לתשלומי� אל.תתחלקנה בהכנסות מארנונהמספר הרשויות ש

קריית " ממסי הארנונה שתשל� 70%עריית באר שבע תקבל , לפי ההסכ� .של אות� רשויות מקומיות

  .9תחו� השיפוט של מועצה אזורית בני שמעו�עבור המבני� והשטחי� שב" המודיעי�

                                                
ראו הודעת דובר מועצה אזורית בני שמעו� מחודש ). 31/01/2011(מר טל אלעל , מתו" רעיו� ע� סג� ראש העיר באר שבע 9

  ./IL-he/il.org.bns://http/1081154/: 2010ינואר 
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בי� , ו�בחלמוסדות התכנו� על , בבוא� להחליט על המיקו� הראוי של קריית המודיעי�אנו סבורי� כי 

לעומת רשויות להכנסות נוספות מארנונה מעו� ועומר שבני , באר שבענחיצות של האת ג� , היתר

 נתוני �' נספח אראו (בהמש" וני� המפורטי� הנת .מטרופולי� באר שבעות במרחב מקומיות אחר

שבע  עיריית באר מלמדי� כי, )2008ת המקומית במטרופולי� באר שבע לשנת יורשובאוכלוסייה ותקציב 

בי� הרשויות המקומיות ע� היק+ הכנסות לנפש ממסי ארנונה מבי� ומועצה מקומית עומר נמצאות 

 לנפש 5 3,364 עד 2,264: ע� אוכלוסייה יהודית יפרבר� בקרב הישובי� בעלי אופי עירוניי�הגבוה

,  לנפש בדימונה5 1,720 עד 1,450שדרות ואופקי� או ,  לנפש בנתיבות5 870 עד 770לעומת בהתאמה 

יות מתגלה תמונה אכאשר בוחני� ג� את ההכנסות לנפש של הרשויות המקומיות הבדו. ערד וירוח�

בקרב יצויי� כי  . לנפש בלבד5 150� ל50אלה נעות בי� היות והכנסות של רשויות , עגומה עוד יותר

נמוכה המועצות ע� הכנסה לנפש אחת בני שמעו� הינה , המועצות האזוריות במטרופולי� באר שבע

או תמר )  לנפש5 6,610(לעומות מועצות אזוריות כמו רמת נגב )  לנפש5 1,741(ממיסי ארנונה יחסית 

  . 10) לנפש5 31,013(

כפי שזה , המקומיותרשויות החלקה של המדינה בתקציביה� של תוני הארנונה הינה הצד השני של נ

למועצה מועבר המענק הכללי ש. לנפש המועבר מאוצר המדינה" המענק הכללי"משתק+ בהיק+ 

 לנפש 5 35 עד 17 :כלל הרשויות המקומיותבקרב  הינו מבי� הנמוכי�ריית באר שבע יעלמקומית עומר ו

למרות ההכנסות הנמוכות . ע� אוכלוסייה יהודיתאחרות  לנפש ברשויות 5 2,140 עד 1,045לעומת 

אשר , יות מקבלות מענק כללי לנפש נמו" יותראהרשויות המקומיות הבדו,  מידההבכל קנממסי ארנונה 

אזורית בני שמעו� מענק כללי נמו" באופ� יחסי למועצות אזוריות מועצה ל.  לנפש5 1,430�  ל530נע בי� 

  .אשכול ושדות נגב,  לנפש בשער הנגב5 1,830 עד 1,290 לנפש לעומת 5 680: אחרות

, בהתייחס לשני מדדי� אלה, השוואה בי� הרשויות המקומיות השונות במרחב של מטרופולי� באר שבע

ה  הצפוייה בעקבות הקמתההכנסהאינ� זקוקי� לתוספת מביאה למסקנה כי הישובי� באר שבע ועומר 

, דימונה,  כמו ירוח�הרשויות המקומיות היהודיות שבשולי המטרופולי�, לעומת�. י�קריית המודיעשל 

של זקוקות באופ� משמעותי לתוספת , יות בכללאהבדורשויות המקומיות וה; אופקי� או נתיבות, ערד

  . מקורות הכנסה עצמאיות לתקציביה� הדלי�

, "פרוייקט לאומי"המוגדר כאמור כ, הפניית ההכנסות מתשלומי ארנונה הצפויי� מקריית המודיעי�

אלא , עשוי לשפר לא רק את מעמד� של אות� רשויות מקומיות לטווח הארו", לרשויות מקומיות חלשות

.  המועבר במסגרת של מענק כללי לרשויות המקומיותשג� עשוי להביא לחיסכו� ניכר בתקציב המדינה

את הארנונה לרשות המקומית בה תוק� , באמצעות משרד הביטחו�, היות והמדינה תשל� בכל מקרה

, ארנונה תגיע לאחת או יותר מבי� הרשויות בה� ישנו היו� מענק כללי גבוה האותא� , הקרייה החדשה

  .בהיק+ המענק הכללי לאות� רשויות מקומיותלאוצר המדינה צפוי חיסכו� 

  

  יאנושהו�   )ה

היבט נוס+ שמ�  ישנו ,ר ובני שמעו�עומ, באר שבעלקופת� של הגיע מעבר להכנסות הכספיות הצפויות ל

אליו כאשר בוחני� את המיקו� הראוי להקמתו של פרויקט לאומי כי מוסדות התכנו� יתייחסו הראוי 

                                                
כלכלי של �ההכנסות הנמוכות במיוחד והמענק הכללי הגבוהה של המועצה אזורית אבו בסמה נובעי� ה� ממצבה החברתי 10

ה� לעובדה כי מדובר ברשות מקומית ו, האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בישובי� שזה עתה קיבלו הכרה על ידי המדינה
  .תמיכה ממשלתית רחבה לצור" קידו� התשתיות הנדרשות בכל התחומי החיי� בישובי� שבתחומהמבהקמה אשר נהנית 
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מ רותי "אל, לדבריה של ראש מינהלת המעבר של חיל המודיעי� לנגב ."ל"קריית המודיעי� של צה"כגו� 

   :11יקר של אוכלוסייה חדשההמעבר של חיל המודיעי� יביא לנגב ג� משאב  ,שוה�

אנשי . קריית המודיעי� תטביע חות� חברתי וכלכלי על הנגב, שלא כמו בסיס ההדרכה"
ה� ... ה� ינהלו את חייה� בקרב האוכלוסייה : היחידות הטכנולוגיות לא יגורו במחנה

ה� ... . תעסוקה , תשתיות, בריאות, ה� ידרשו רמה נאותה של חינו", יהיו מעורבי�
  ."נופש, בילוי, ו תרבותיצרכ

...  

של אלפי אנשי ממעבר תועלת מול עלות הקמת הקרייה צרי" לחשב את ה"... 
  ."לנגב, מ� המבריקי� באר,, טכנולוגיה

 המיקו� המוצע . חסר תקדי�הו� אנושינגב לגיע עשוי להיחד ע� קריית המודיעי� , במילי� אחרות

, כגו� עומר, י�חזקישובי� הבדווקא  ההו� האנושי אתר איישבתכנית הנדונה עבור קריית המודיעי� 

 ישובי� אלה הינ� מבי� החזקי� באר,. הממוקמי� בקרבתה המיידית של הקרייה, להבי� ואמיתר 

להבי� ועומר , מיתר', כפי שנית� לראות בנספח א.  בפרטכלכלית� והחזקי� בנגב מבחינה חברתית, בכלל

 בהתאמה 195� ו193, 190בדירוג , ס"כלכלי שמפרסמת הלמ� בסול� החברתי10� ו9מדורגי� באשכולות 

  .12 עיריות ומועצות מקומיות197ס" של מתו" 

, "דרומה"וג� תכניות ממשלתיות אחרות כגו� , מסמכי המדיניות של תכנית מטרופולי� באר שבע

את " לחזק"מזכירי� לא פע� את הצור" לעודד את המעבר של אוכלוסייה חדשה אל הנגב כדי 

ליצור תשתית , לפתח מערכות חינו" מתקדמות, לייצר מקורות תעסוקה, לוסייה הקיימתהאוכ

ולכ� , י� מטרות אלההקמתה של קריית המודיעי� בנגב מהווה הזדמנות נדירה להגש. תרבותית ועוד

שיקולי המיקו� צריכי� להתייחס לא רק . ידה את המיקו� הראוי ביותר עבורהחשוב לבחו� בקפ

, לי א+ בעיקרווא, אלא ג�, ההשפעה על הסביבה או הנגישות התחבורתית,  הדרושלמאפייני השטח

  .  לתרומה שהאוכלוסייה החדשה תביא למיקומה במרחב

מולו היא , קומה המוצע תטיב ע� הישוב עומרהקמתה של קריית המודיעי� במיסביר להניח כי 

ישובי� חדשי� או ע� , בי� נסיעה קצר כמו מיתר ולהאו ע� ישובי� הנמצאי� במרחק, ממוקמת

המוצע עבור קריית � מיקו ה.ו בהליכי תכנו� כגו� חיר� או יתירא, הנמצאי� בהליכי הקמה כמו כרמית

ה החדשה של משפחות אוכלוסיימעבר של ההמבאופ� ישיר ליהנות אפשר לישובי� אלה יהמודיעי� 

למשאבי� , כפי שראינו, י�זקוק� אינה� שלמרות , זאת. הצפויה להגיע אליה�, י הקבעתמשר

 כדי לבסס הביא לנגבלשפרויקט לאומי דוגמת קריית המודיעי� עשוי החברתיי� והכלכליי� , האנושיי�

  .ו לשפר את מעמד�א

אשר מצדיקה את החלטתה של המדינה למק� את קריית המודיעי� אי� סיבה תכנונית , למיטב הבנתנו

בה תכנונית יאי� ס, שמדובר בפרויקט לאומימאחר שקיימת הסכמה לכ" . קו� המוצעיל במ"של צה

בטווח . ההול" ומתבסס, מטרופולי� באר שבעגלעי� של  את המש" הריכוז של משאבי� בהצדיקמאשר 

מ� הראוי כי המדינה תשקיע את המשאבי� הנדרשי� להקמתה של קריית המודיעי� , הזמ� המיידי

.  המטרופולי�רכזקדי� שאינ� בהכרח במבמו, ובפיתוח של תשתיות ברמה האזורית, ברמה הנקודתית

                                                
  .28.01.2011 , מוס+ ממו�,ידיעות אחרונות, "?הא� נאבד את הנגב"סבר פלוצקר  של תוכתבמתו"  11
כלכלית לש האוכלוסייה בשנת �ות מקומיות וסיווג� לפי הרמה החברתיתאפיו� רשוי: "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 12

2006] "200924244=hodaa?html.template_hodaa/newhodaot/reader/il.gov.cbs.www://http.[  
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הכלכליות והחברתיות מ� הראוי שתהיה חשיבה רחבה יותר ביחס לתועלות , הזמ� הארו"בטווח 

  .מארנונה מצד אחד וגידול האוכלוסייה מצד שניהכנסות בעקבות הצפויות למרחב כולו 

 בצורה המשאבי� במרחבת צאהקופ� אהתייחס ג� לליש , אנו סבורי� כי בי� שלל השיקולי� התכנוניי�

יש לבחו� את הצרכי� של , לכ�. ככל האפשר בי� כלל קבוצות האוכלוסייה המתגוררות בושוויונית 

על אשר נשעני� מבחינה תקציבית  ,במגזר הבדואי והיהודי כאחד, מרחב המטרופולי�ישובי� אחרי� ב

 תוספתכמו ג� , אות� ישובי�אל אוכלוסייה חדשה הגעה של . המדינהאוצר גבוהי� מאיזו� מענקי 

  .הכנסות מאגרות וממיסי� יכולי� לסייע כדי לבסס אות� מבחינה חברתית וכלכלית

  

  יה הבדואיתיהשפעות על האוכלוס .3

בנוס+ לחוסר התייחסות של התכנית המוצעת להיבטי� התכנוניי� הפיזיי� והחברתיי� אשר נוגעי� 

 ל לרעה עעישפממיקו� המוצע עבור קריית המודיעי� ה, לכלל אוכלוסיית המטרופולי� כפי שפורטו לעיל

  .האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בסביבה המיידית של הבסיס המוצע

קריית קרקע בתחו� המיועד להקמת בעלות על קיימות ביחס לתביעות להשפעות אלה אינ� מצטמצמות 

גוד לצפיות של מערכת בני, זמ� המיידיה בטווח יקשה על יישומה של התכניתדבר אשר , מודיעי�ה

אפשרויות להסדיר ולפתח את מרחב המגורי� של האוכלוסייה  אישורה של התכנית יפגע ב.הביטחו�

לתת מענה לצרכי�  במטרה והמתהווהקיי� ה� בהתייחס למצב התכנוני ה,  צומת שוקתאזורהבדואית ב

ותר של מציאת פתרונות וה� בהתייחס למדיניות רחבה י,  הבדואיתקיימי� ועתידיי� של האוכלוסייה

   .כפרי� הבלתי מוכרי�ה בראויי� עבור אוכלוסיי

 

  צמצו� שטחי� לפיתוח עתידי של הישוב לקיה  )ו

לפי נתוני� של הלשכה .  שנה20�לפני כמזרח לבאר שבע �א� שבצפו�'הישוב לקיה הוק� באזור עוג

שטח השיפוט ;  תושבי�9,240� מנתה אוכלוסיית לקיה קרוב ל2008בסו+ שנת , המרכזית לסטטיסטיקה

האחרוני� ישובי� הבדואי� ה אחדלקיה היה הישוב . 13 דונ�5,470�כנו הירשות המקומית ה של

א" למרות זאת רשויות התכנו� חזרו על אות� טעויות שנעשו בישובי� , שהוקמו במתכונת של עיירה

ה� ישוב � סובלת ההמ תו העיקריותהבעי, לכ�. הפיתוח והאכלוס של לקיה, הקודמי� ג� במהל" התכנו�

  .14לפיתוחזמינות ומחסור בעתודות קרקע , תביעות בעלות על הקרקעחוסר יכולת לפתח שטחי� בגלל 

אי� וא" כמעט , ה יחסית ושטחי� רבי� אינ� מפותחי�נמוככ" קורה שאמנ� בתו" לקיה ישנה צפיפות 

בוא כאשר תאושר את תלמצוקה זהפיתרו� חלק מ. מגרשי� פנויי� לאכלוס עבור אוכלוסייה חדשה

של לקיה אשר מבקשת להגדיל את השטח המיועד לפיתוח ) 23/14/4/מ"תמ(תכנית מטרופולי� באר שבע 

על אדמות שנמצאות בתביעת בעלות על ידי משפחות ,  ומערבלכיוו� דרו�בעיקר  דונ� 3,700�בכ

                                                
של לקיה גדול רק במעט בהשוואה לשטח המוצע עבור קריית המודיעי� הנוכחי  ששטח השיפוט  יש לשי� לב לעובדה13

 .שהוזכרה לעיל) 102/מבט/7/דר' תכנית מס(במסגרת התכנית המפורטת של קריית המודיעי� 
אכלס האוכלוסייה הבדואית המיועדת לולכ� לא הייתה התייחסות לתביעות הבעלות על הקרקע של לקייה  בעת התכנו� 14

כמעט , מצד שני. את הישוב נמנעת מלעבור להתגורר במגרשי� אשר ממוקמי� על אדמות שנתבעות על ידי בדואי� אחרי�
 .ואי� אדמות מדינה נקיות מתביעות בעלות בתחו� הישוב
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ח ההרחבה כדי משפחות אלה ממתינות שני� רבות לאישור שט.  להתגורר בשטח ההרחבההעתידיות

  .15שיוכלו לבנות את בתיה� בתו" הישוב

יש להניח כי פוטנציאל הפיתוח בשטח שמדרו� ללקיה יית� מענה לגידול האוכלוסייה הצפוי בטווח זמ� 

. צפי גידול האוכלוסייה של תושבי לקיה מחייב בחינה מעמיקה של עתודות קרקע נוספותו ,הקרוב בלבד

אוכלוסיית היעד של לקייה בשני מבה� יושבת מרבית ,  הישובמערב�ודרו� השטחי� ממערב ,לכ�

 בטווח ו של לקייה לפיתוחותראויעתודות קרקע מהווי� , מכימ�א� ואל 'עווג, כפרי� לא מוכרי�

דבר שיקל על הליכי האיכלוס , אוכלוסייה זאת יושבת על קרקעות הנתבעות על ידה. הביניי� והארו"

 .במקו�ות הקבע שלה התיישבהסדיר את מניעה תרבותית ליה לא תהמבחינתה � כיוו� שיהעתידי

דרו� לקיה יתרחב לכיוו� הישוב צפה לכ" שמא� 'מתגוררת מזה עשרות שני� באזור עוגההאוכלוסייה 

זאת . נת� לה על ידי כ" מענה התיישבותי הול� על אדמותיהיכדי שי, אותה בתחומוויכלול , מערב�ודרו�

הקמתה של קריית המודיעי� במרחב ליקית .  היחידה של הישוב לקיהעתודת הקרקע הנוספת, למעשה

אלא שג� , לא רק שימנע מחלק מהאוכלוסייה להמשי" להתגורר בקרקע אותה היא תובעת את בעלותה

  .מפני התושבי� את האפשרות לגשת אל אדמותיה� ולעבד אות� לצרכי פרנסהחסו� ת

מנע ת, 102/מבט/7/דר' מסתכנית מפורטת תו" מסמכי  עולה מר כפי שהדב,מיקומה של קריית המודיעי�

מבלי שנבחנו הצרכי� העתידי� של , מערב� דרו� ודרו�יתרחב לכיוו� לקייה את האפשרות שהישוב 

בחו� יש ל, על כ� .תושבי לקיה היו� ושל מי שאמורי� להצטר+ אליו לאחר שיפותח השטח הדרומי

  . וצעמחדש את נחיצותה של קריית המודיעי� במקו� המ

קריית המודיעי� במקו� המוצע תיצור חי, בי� הישובי� הבדואי� הקיימי� באזור ה של הקמת, כ��כמו

אזור של נוכחותו של בסיס צבאי במרכז  .תל שבע, אל סייד, חורה, או� בטי�,  לקייה:צומת שוקת

  . בפרטתושביה�� אלה בכלל וביבי� ישובי� ביחסי הגומלי� שתפגע אוכלוסייה בדואית פיי� על ידי המאו

  

 ייה בדואית המתגוררת בשטח התכניתחוסר התייחסות לאוכלוס  )ז

ה כמה מאות מתגוררת אוכלוסייה בדואית אשר מונמיועד להקמתה של קריית המודיעי� ו" השטח הבת

עוד  על אדמות שבבעלותה, מכימ� ואל א�'עוג, שני כפרי� לא מוכרי�ב ת מתגורראוכלוסייה זו. נפשות

י� מעוניינהתושבי� , למרות שעל בתיה� מרח+ באורח קבע איו� של הריסה. מדינהמלפני קו� ה

ממש ת אשר ,ת של כפריה� תכנוניהסדרגיע להלה, כאמור, י�ומצפ� להמשי" להתגורר במקו� מושב

 א+ כולל 102/מבט/7/דר' גבול התכנית המפורטת מס.  ותמנע את פינויי� מהמקו�את צפיותיה�

מה שמלמד על חוסר התייחסות מוחלט כלפי , רת את האוכלוסייהבתחומה בית קברות שמש

  .האוכלוסייה הבדואית

דבר אשר יפגע באפשרות ,  הבדואיתשל האוכלוסייהות יחקלאקריית המודיעי� עתידה לקו� על אדמות 

שטח "�י� כגדראלה מושטחי� , אמנ�. קרקעות לפרנסתהאות� להמשי" לרעות צא� ולעבד את  השל

א" , בתכנית המתאר המחוזית התקפה ובזו המופקדת למטרופולי� באר שבע" מטרופולי�בעל חשיבות ל

ובכלל , קית למטרופולי� באר שבעלהיות וטר� הסתיי� הדיו� בהתנגדיות לתכנית המתאר המחוזית הח

                                                
י שיכולה לאפשר פיתוח מייד, 504/02/7' אישורה של תכנית מפורטת מס, כאמור במסגרת הטענה המקדמית להתנגדות 15

סיימה את כל טר� תכנית המתאר למטרופולי� באר שבע , מצד שני. מתעכב מסיבות לא ברורות, להרחבת הישוב לקייה
 .הלי" שעלול להיאר" זמ� רב, ההליכי� הנדרשי� למת� תוק+



15  

 

� הראוי שמוסדות התכנו� לא יקדמו תכנית שעלולה לפגוע מ, א�'התנגדות� של תושבי עווג, זה

  .מענה לדרישות ההתיישבות של האוכלוסייה הבדואית המתגוררת במקו�באפשרות לתת 

  

  פגיעה ביכולת לייש� את המלצות ועדת גולדברג   )ח

י� בנגב עת מדיניות להסדרת התיישבות הבדוא של הועדה להציהסותרת את המלצותהמוצעת תכנית ה

בתארי" . 2008אשר פורסמו במהל" חודש דצמבר , בראשות השופט בדימוס אליעזר גולדברג

 החליטה הממשלה לאמ, את העקרונות שהציעה ועדת גולדברג לפיתרו� נושא תביעות 18/01/2009

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

וות עומד בראש הצ. משרדי שתפקידו לבחו� דרכי� ליישו� המלצותיה של ועדת גולדברג� מונה צוות בי�

חברי� , חד ע� גורמי� אחרי�וי, ראש אג+ לתכנו� מדיניות במשרד ראש שממשלה, מר אהוד פראוור

טר� צוות היישו� , משנתיי� מאז הוק�כבר חלפו יותר למרות ש.  שני נציגי� ממשרד הפני�ותוצב

  . סיי� את עבודתו

 שבמרחב מטרופולי� באר כרי�לסמ� את הכפרי� הבדואי� הלא מו, בי� היתר, ועדת גולדברג המליצה

במסמכי תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולי� באר , מכימ�או ואל 'ובכלל� הכפרי� עווג, שבע

 המליצה וועדת גולדברג לבחו� אפשרות לצר+ כפרי�, כ�� כמו.16)109סעי+ " (יישובי� במעבר"שבע בתור 

סעי+ (חבת שטח השיפוט של הישוב המוכר תו" הר, כדוגמת הישוב לקיה, לא מוכרי� ליישובי� מוכרי�

 ,ת תחו� השיפוט של המועצה מקומית לקיה אבירחהעל פי המלצות ועדת גולדברג נית� ל, כלומר). 115

� המיועד להקמתה ותחבנמצאי� בחלק� ש, מכימ�ואל א� 'עוגהכפרי� כ" שתכלול בתחומה את תושבי 

  . של קריית המודיעי�

תכנית ו של בעקבותיאישורה ו, 14/4/מ"המתאר המחוזית התקפה תמ לתכנית 74ו של תיקו� אישור

 ביכולת לייש� את המלצותיה של ועדת ויפגע, "ל"קריית המודיעי� של צה "102/מבט/7/דר' מסמפורטת 

לישוב  ומערב דרו�מגולדברג בכל הקשור לתושבי� הבדואי� המתגוררי� היו� בהתיישבות לא מוכרת 

שנמש" המאמ, של רשויות המדינה לגבש מדיניות ברת יישו� ביחס שבשעה מכיוו� , זאת. לקיה

התכנית הנוכחית מבקשת לחסו� כל אפשרות , לא מוכרי�הלאוכלוסייה הבדואית שמתגוררת בכפרי� 

  . העור+ התכנוני הטבעי של הישוב לקייה אתהמהווה, ליקיתלפיתוח למגורי� באזור 

יות האפשריות כדי לא לפגוע בסיכויי היישו� של חשוב לשמור על מרבית החלופות התכנונ, על כ�

ישנה אחריות ציבורית , ולמועצה הארצית בראש�, מוסדות התכנו� בכללל. המלצות ועדת גולדברג

 מציאת פתרונות התיישבות ראויי� עבור ודרכי מדיניות שמתגבשי� לצור"לכלל הליכי התכנו� עליונה 

כל עוד היא , המוצעתתכנית הלקד� את אישורה של נית� לא , לפיכ" .מדינהה באוכלוסייכל קבוצות ה

את היכולת לייש� פתרונות התיישבות ראויי� וסבירי� עבור אוכלוסיית הכפרי� הבדואי� חוסמת 

  .באזור ליקיתהלא מוכרי� 

  

  
                                                

, )5נספח (ח ועדת גולדברג " שצורפה לדו, לא מוכרי�רוב�,  ראו רשימת הכפרי� הבדואי�16

pdf.Goldberg_Shofet_Vaada_Doch/goldberg_doch/odot/SiteCollectionDocuments/il.gov.moch.www://http. 
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  סיכו� �

מתו" , פינוי שטחי� במרכז האר,: שתי מטרות גלויות ומוצהרותעל � עשנלנגב הצבא מחנות מעבר של ה

ובראש ,  רבות עולות שאלותבהקשר זה. חיזוק הנגבו, פיתוח למגורי�ונה לפנות קרקעות לטובת כו

יש הגורסי� שא+ קיימת סתירה בי� שתי . הו מהל" שיתרו� לחיזוקו של הנגבהא� אכ� זובראשונה 

אזור  של מחנות הצבא המתפני� ב�הקמת� של עשרות אלפי יחידות דיור בשטחהיות ו, המטרות

עקרו� של מתו" נכו� מנקודת המבט של בנייה במוקדי פיתוח קיימי� כול שהוא מעשה תכנוני  ימרכזה

להגיע אוכלוסיה חדשה עודד תשר במדיניות תכנונית אבהכרח מדובר לא מצד שני א" , פיתוח צמוד דופ�

� עתיק את מקולא י ,חייבמלאי יחידות הדיור במרכז האר, יגדל ומי שאינו בהכרח ,  להיפ".17לנגב

  .מגוריו לנגב

ור יפיתוח של חבל אר, של� כמו הנגב מחייב חיזוק� של ישובי� קיימי� באמצעות הקמת� של יחדות ד

ל לנגב אינו בהכרח יביא להגירה חיובית "מעבר בסיסי צה.  ויצירה מאוזנת של מקומות תעסוקהחדשות

בפועל להתגורר  רוב לעדיפוא� מספר רב של אנשי קבע יעהספק קיי� . של אוכלוסייה ממרכז האר,

ית המודיעי� למחל+ יבמיוחד לאור הקרבה של קר, יומ� אל מקו� עבודת�לשרות אפעל פני הבנגב 

 מאנשי תחצימשפחות מכי� הצבא מערייצויי� כי גורמי� בתו"  .31 לכביש 6 כבישבי� שוקת המתוכנ� 

א� אכ� המטרה , לכ� .18לנגביעבירו את מרכז חייה� , שמקו� השירות שלה� מתוכנ� לעבור לנגבהקבע 

  . יש לתת את הדעת לעניי� חלוקה צודקת של המשאבי� במרחב, היא חיזוק הנגב

על של חלופות מקרו   ויסודיתאי� ספק שהמיקו� המוצע עבור קריית המודיעי� דורש בחינה מחודשת

ולי� באר מטרופשל  במרחב  על חלוקה צודקת יותר של המשאבי� הציבוריי�,ר בי� השא,מנת לעמוד

 שיגיע לנגב בעקבות אנושיההו� ה  מבחינתוה�, שיושקע בהקמת הקרייהמרי וחההו� המבחינת ה� , שבע

קריית באומרו כי בצורה חד משמעית התבטא  , מאיר כה�מר,  ראש עיריית דימונה.המעבר עצמו

 ,ר ומיתרמשו� שא� המדינה תמשי" לחזק ישובי� כמו עומ" ליקית"המודיעי� אינה צריכה להיות ב

 רק לאחר בדיקה מעמיקה אודות ההשלכות החברתיות והכלכליות של המיקו� .19 עצמוהיא פוגעת בנגב

תה כ" שהקמ, בוססת לגבי מיקומה הראויודיעי� נית� יהיה לקבל החלטה ממהמוצע עבור קריית ה

  . בנגבתתרו� לצמצו� הפערי� הקיימי� בתחומי� אלה בי� קבוצות האוכלוסייה השונות שמתגוררות

את תפיסתה שורה של התכנית המופקדת תאפשר בפועל יאיש לשקול בכובד ראש את העובדה ש ,בנוס+

זו  עתודה לא כל שכ� כאשר. ר מטרופוליני מתפתחאזו של וליבשל עתודת הקרקע האחרונה בתו" לב 

קובלי� המעקרונות ה לפי לשימושי� אזרחיי� מיועדה" בעל חשיבות למטרופולי�" בתו" אזורנמצאת 

  .ג� יחדה תהווומ+ תקה, בתכנו� המחוזי

לאוכלוסיה הבדואית אינה מתייחסת באופ� ראוי קמתה של קריית מודיעי� במקו� המוצע ה

יוצר המיקו� המוצע א+  .להמשי" ולהתפתחו פוגעת ביכולתמערב לישוב לקייה ו�המתגוררות מדרו�

 ועדת גולדברגמלצותיה של � את הליישחוסמת אפשרויות  ו,חי, בי� הישובי� הבדואי� במרחב

  . שגיבשה מדיניות להסדרת ההתישבות הבדואית בנגב

                                                
, ל"בטי� תכנוניי� וסביבתיי� של פינוי בסיסי צההי: עופר גריידינגר במהל" יו� עיו� של מכו� דשא בנושאכדבריו של מר  17

2008/3/019 ,pdf.TzahalTextEdited/dbsAttachedFiles/Uploads_/il.org.deshe.www://http .  
 מעבר"ועדת חו, וביטחו� של הכנסת בנושא של בדיו� , ל לנגב"נהלת מעבר צהמנהל מי, מר חזי משיטהבהתא� לדבריו של  18

טר� ,  נכחו בדיו�במקו� נציגי עמותת .25/01/2011שהתקיי� בתארי" , הנגב והגליל בכנסתבמסגרת יו�  "ל לנגב"צה
 .פורס� פרוטוקול

19
 .25/01/2011, "ל לנגב"מעבר צה"ועדת חו, וביטחו� של הכנסת בנושא  
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 תמכתסמהיא . פגומה מיסודההתכנית נשואת התנגדות זו מצייני� כי הפקדתה של  וי�רזחואנו , לסיו�

  .שוב לקיהההרחבה של היי� מעכבת את קידואשר , של המועצה הארציתעל החלטת לא תקינה 

, יד המועצה הארצית לדחות את התכנית הנדונהלועדת ההתנגדויות שומאנו דורשי� , לאור כל אלה

, אנו שומרי� לעצמנו את הזכות להוסי+ .14/4/מ"תמ, ית למחוז דרו�ז לתכנית המתאר המחו74תיקו� 

  .נמצא לנכו�ככל ש,  בעת הדיו�ולהסתייע במומחי�, תכנית המופקדת הנגדות טענהלפרט ולהרחיב את 

  

  
  ,כהבבר

  

  

 תושב ירוח�, ברו" שטל' דר    תושב אופקי�, מר איציק קריספל

  

  

 תושבת ירוח�,  דורו�שקמה' גב    תושבת ירוח�, זרזינסקי�חני בריגע' גב

  

  

 תושבת ירוח�, רחל קנול' גב      תושב ירוח�, אבינע� דורו�מר 

  

  

  ירוח�ת תושב,פלינטומית של' גב       תושב ירוח� ,אורי ליברטימר 

  

  

  תושב ערד, מר דב פוניו      תושבת ערד, רודדבתיה ' דר

  

  

  
    אדריכלית, שרי קרוניש      מתכנ� ערי�, סזאר יהודקי�

  מקֹוםִּבעמותת           מקֹוםִּבעמותת 

  

  

 משרד הפני�, מחוז דרו� ר הועדה המחוזית לתכנו� ולבניה"יו, אבי הלרמר  :העתק
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