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 1 ות תכנוןכוימתכננים למען ז -במקום עמותת  .132

 

 130-88, 49-10, 4-2 ס'הינו יו"ר הוועדה המקומי בכפר ביר אלמשאש. המתנגדים מ 1מס'  המתנגד .1

, משךט בהוריפש כפי ,ישיר או עקיףבאופן  נפגעיםתושביו . הכפר ובתי בי כפר ביר אלמשאשושנם תיה

 .הנוכחיתבמתכונתה  מוצעתכנית הושל התמה אישורה ויישומ

, ישיר או עקיףבאופן  ו נפגעיםתושבי אשר ם רתאםואבכפר וועד המקומי הינו יו"ר ה 5המתנגד מס'  .2

 .במתכונתה הנוכחית מוצעתכנית הושל הת מהישואישורה וי, ממשךיפורט בהש כפי

 ן היתר,, ביהמוצעתתוכנית ה של הרושיאם מיאשר נפגעגב נבבי ערערה נם תושיה 9-6 מס' המתנגדים .3

ם סובלים הבעוד ם, ם. מבחינתורבעה הציבורית תחבורהלהנגשת ם פתרון ינה מציעה שוון שאמכיו

 נהנים כלל מהקרבה למסילה. הםן יארבת בתיהם, הנובעים ממעבר המסילה בקמהנזקים 

 כפי ,ישיר או עקיףבאופן  נפגעיםתיהם בפרם וכ אשרם תושבי כפר אלזרנוק ינה 50-53  מס' המתנגדים .4

 .במתכונתה הנוכחית מוצעתכנית הושל הת מהאישורה ויישו, ממשךהיפורט בש

 פי, כישיר או עקיף באופן נפגעיםתיהם בפרם וכאשר נם תושבי כפר אלסדיר יה 67-54 מס' םהמתנגדי .5

 .נוכחיתבמתכונתה ה מוצעתכנית הושל התמה אישורה ויישו, ממשךיפורט בהש

י ח'שם נם תושביה 70-69 המתנגדים מס' .זנההמקומי בכפר ח'שם  יו"ר הוועדנו יה 68 'תנגד מסהמ .6

 שלמה שוה וייאישור, ממשךיפורט בהש כפי ישיר או עקיףבאופן  נפגעים ושביתו תיבו פרכה .זנה

 .חיתבמתכונתה הנוכ מוצעתכנית הותה

 סר.-היישוב קסר א בקרבתררים גוהמת הנם בני שבט אלהואשלה 71-87המתנגדים מס'  .7

כהנהגה  1997שנת הוקמה ב ,"בגבנ המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים" ,131מתנגדת מס' ה .8

תושביהם. המועצה רים ונציגות מוכ-הוועדים המקומיים בכפרים הבדווים הלא עממית נבחרת של

ר, לייצוג הקהילה צה, בין היתפועלת המוע לשם כךהבדווים, ויתוח של כל כפרי פו למען הכרה פועלת

בקים משפטיים, מגישה אמ תלהמנ ההחלטות השונים ולהעצמה קהילתית בכפרים עצמם, מול מקבלי

  .בכפרים ולפיתוחםאפשרי להכרה מתאר חלופיות, מייצרת תשתית מידע ופועלת בכל מישור  כניותות

 בים בתכנון המרחיות האדזכוב 1999ז אמה העוסקת הינה עמות "וםבמקעמותת ", 132מתנגדת מס' ה .9

בהליכי תכנון. במהלך ית ברתחות ילבישראל ומלווה קהילות המצויות בעמדת נחיתות אזרחית, כלכ

טרה לקדם את מבעשייתה, כז במרנמצאות הבדואיות בנגב הקהילות , שנות פעילות 20-למעלה מ

 
 ,אדם ברחבי העולםדום זכויות ל תורמיה התומכים בקימודה לכותה העמ .לויתי תקצועי ובלן מגואר אהי במקוםעמותת   1

  .יניות זרותמישויות מד הינושל העמותה  ימונהעיקר מ ת פעילותה.יבובחשו המכירים באמינותה
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תכנון הלחוק ( 3)100עיף מכוח ס תיורנגדת ציבם היא מתקובמ ות של קהילות אלה.נוניהתכ זכויותה

מודה לכל , בלתי תלויי וצועקמן וגאר היא עמותת במקום(. 1887, בעמ' 7.9.15, 7551)ק"ת והבנייה 

עיקר  ת פעילותה.יבובחשו האמינותמכירים בה ,תורמיה התומכים בקידום זכויות אדם ברחבי העולם

 .ותיניות זרמישויות מדהינו  מימונה

 

 נימוקי ההתנגדות

 ה וסביבת יתכנוהת .א

הוועדה  ,היניבענלאחר מספר דיונים . 2014שנת מחצית ן בהוגשה למוסדות התכנו נדונהכנית הוהת .10

זאת ל החלטה וחזרה ע 2019חודש יולי ה בתדקהפ לעה טיחלהנון ובנייה למחוז דרום כלת תיחוזהמ

בתחילת  ,רמוכאיות היה ה לעיון הציבור והתנגדוהפקדהדבר  פרסום. 2020יוני פעם נוספת בחודש 

 .2020קטובר חודש או

, הינה היתאורהול 2.1ובסעיף  ההסברלידי ביטוי בדברי ה באזאת כנית הנדונה, כפי שומטרת הת .11

שבע למפעלי צפע ין באר ימת בל הקיצועת מסילת הברזלשדרוג והרחבת רצירת מסגרת תכנונית י

תוואי המסילה  מונה.ידב בורית חדשהנה לתחבורה ציחתהקמתה של ת דרך דימונה, לרבו ותם,ור

ח טש. 25ש בילכ, במקביל בין באר שבע לדימונה ומישור רותםק"מ  50-כשל באורך כולל קטע וה והמ

 .דונם 14,000על ו מהינהכולל כנית והת

לות בניה ימגבוהן , נופיול טיפלו דרךללמסילת ברזל, קע רק ייעודיר יקבעקובעות  כניתותההוראות  .12

להקמת זכויות בניה ווראות מפורטות וכנית לקבוע העוד מבקשת הת ה.ילסאי המך תוולאור יתוחופ

ות עקרונ ;מונהערב לדימדרום מחדשה ת רכבת נחתו האהשנ תחנותגשרים, מנהרות, כגון  מבני דרך

 סלילת ותעקבהנדרשים בון אמצעי מיגליצירת הסביבה ועל  הגנה, ניקוזל, לטיפול ושיקום נופי

היתרים  הוציאל יהיהמכוחה ניתן ווכנית מתאר מקומית ת נההי כניתוהת ה.עולה ותפהמסיל

 .הרשאותו

קיימים רבים הים הוראות להריסת מבנגם  עוקבל תבקשמכנית והת, יהעל מנת להשיג את מטרות .13

לאורך תוואי  תגוררתאית המודה של האוכלוסייה הביים ומחימגור לצרכיאשר משמשים  ,הבתחומ

 רתאם סדיר, אום משאש, אלאל'שם זאנה, אל זרנוק, ביר ח :יםכרומ בלתי כפרים מספרב המסילה

 .[1מפה מס' ]ראו 

 20,000-ל 15,000בין מונה אשר , אלה ריםבכפה הבדואית ייוסאוכלשל ה מהמתעלמת מקיוכנית והת .14

 2.תושבים

ה רכי גישד מתחוסאף היא , באופן ישיר או עקיף ,להריסה םמבנימאות ייעדת ית מנכותבד שהו בללא ז .15

גם , אלא מבנים רבים נוספיםבלא רק פוגעות בנייה ופיתוח ש תמגבלו הליטמ ,התוואי לאורך בותר

 
 .דבלב הכוהנתון מבוסס על הער כריםה בכפרים הלא מואוכלוסייהיקף הדות אוקים מדוים תונינא קיימים ל, בהעדר הכרה 2
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שום ה יעמצה ואיננ ולאפשר את פיתוחם תהואים בסביבדבים הישובהידיר את הכיר ולהסלמאמצים ב

 .םעבורמעשי נוני כתתרון פ

תל המקומיות  ותצועהמ :פר יישובים בדואים מוכריםסמגם ם שנימסילה תוואי הצמוד ובסמוך לב .16

 רפסמכן ו 3,תושבים( 18,300-)כ ערערה בנגבו ,תושבים( 10,900-)כ , שגב שלוםתושבים( 00,820-)כ שבע

 7,200-)כ ו קרינאתבא, ים(תושב 5,000-)כ ללות בואהאזורית נווה מדבר:  הצעמותחום הם שבוביייש

תושבים בדואים  0005,6-מ יותרול מדובר בבסך הכ 4.ושבים(ת 3,000-)כ ריס-סר אקו תושבים(

של  ימושהמעצם אישורה ומבאופן ישיר להיפגע אינם צפויים , אשר ביישובים מוכריםים ררומתגה

 היות ממנה כלל תונהילצפויים  אינםוכבת ל הרעים מקיומה שהנוביסבלו מהמטרדים  אך כן, יתכנותה

 .יישובים אלה כבת חדשה בקרבתת רכננת שום תחנולא מתו

הודים י - בי המרחבתושלל כעבור  מדינהמרכז האל בע ואר שאל בהנגישות  רבשיפו תבוהחשי למרות .17

ת עגופכנית התו, יבורית נוחה ומהירהרה צתחבובאמצעות  - ולא מוכריםביישובים מוכרים  ,םרביעו

יביא במתכונתה הנוכחית כנית ושל הת אישורה. לאורך התוואי ריםם המתגורואידבים התושבבר בעיק

שום , כאמור, מיע בהולהט להציע, בדוקמבלי ל כאופציה יחידה, ,גישה דרכיחסימת ו יםבתת להריס

  .ועלהמתגוררת בשטחה בפעבור האוכלוסייה ני נותכ פתרון

 

גוררת באזור  דואית המתוכלוסייה הבא לתייחסות סר ה חו -ר תשתית עובדתית העד .ב

   כניתוהת

לאורך העובדה כי . הבדואי מחיה הכפריה חבמרם מחוצה חלקי בין באר שבע לדימונהתוואי המסילה  .18

איש  80,000 -כם חיי םהבם עשרות שנימזה ם לא מוכרים ים מוכרים וכפריבשויי לה קיימיםהמסי

לא מבחינת  וכללוסייה זו כלל לאוכלסים תכנית אשר אינם מתייחעורכי המשנה מבחינת אינה 

 יעה.י לצמצם את הפגת שיש בהן כדבוחנים חלופואף אינם ו הצרכים שלהם ולא מבחינת הזכויות

 אתע חן ותציתבבשטח,  למצב הקייםיחס ה תתיכנית הנדונוכי הת , כאמור,היהמן הראוי  ן,כל .19

 בפועלהמתגוררת בשטחה לוסייה עבור האוכ וסכםהוגן ומני נותכ פתרון ציעותטמעתו בתכנון ה

  .התושביםהחוקתיות של ת על הכרה בזכויות תהמושו

בתחומה המתגוררים  זכויותיהם של האזרחיםליחסת לעתידם ושאינה מתי לא רקכנית וכאמור, הת .20

ולפרנסה של בשטחה המשמשים למגורים  יםבנמ וסלהר רהיתמ, אלא היא יהלדית איימיכות או בסמ

לספק מבלי של חיים ליד מסילת ברזל  ת מפגע יומיומימבנים בסמיכות לה תח רהמותי ;ותרב תמשפחו

רונות להגיע לפתרונות קיימים בשנים האחמתש פוגעת במאמציםו ;שהוי כלמעש כנונילהם מענה ת

 נרחבתבדואית וייה של אוכלוסייה פינאת  כנית יחייבויישום הת .לק מהכפריםבחלהכרה מוסכמים 

הוגן ן באופבים ה לזכויות התושתכנון שיתנו מענ חלופותבחינת לא ל, רותמשך דו ושבהממקום מ

 .ומוסכם

 
 הלשכה המרכזית פרסומים של למבוססים עים ביישובים השונים ושבמספר התת נתונים אודוהולא צוין אחרת, במידה  3

  .ים ארעיים()נתונ 0192 ישראל,ביישובים טיסטיקה )למ"ס(, לסט
 . (01/12/2020בדק בתאריך )נ אתר המועצהה מדבר הינם על פי האזורית נוומועצה ב םיישוביה תסייאוכלודות ם אונתוניה 4

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94.aspx
http://www.nevemidbar.org.il/Pages/default.aspx
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אל  בכפרכבר היום לאורכה ום לסביבה הבנויה רתל עשוי המסילהשדרוג  כיצד אהמרכנית אינה והת .21

קראת הכרתו והסדרתו רשויות המדינה לל מות רובר נמצא בשלב מתקדם של הידשל, אלמש זרנוק

או  קיומםכלל לת ייחסאינה מתכנית תוה ,באזורם ים אחרילא מוכרכפרים של  ניינםכמו בע נית.התכנו

יותיהם של וכבזהפגיעה  .אזוריה ןכנותושביהם בתשל כפרים אלה ושל  תירשהאפשתלבותם לה

צאת מנמת הקיימסילת הברזל שלאורך ית הקרקע מתחדדת נוכח העובדה כי מרבהתושבים הבדואים 

 .םיד לעבתביעות בעלות 

ים את דבעחקלאיים המם וג מוסכיםו בעלי עסקים: ל תושבים רביםש תםנספרגם בפוגעת כנית והת .22

  .יתכלכלה עצמ כי פרנסה אושברשותם לצורהקרקע 

ת בסמיכו המתגורריםהבדואים  םיע באופן ישיר ועקיף בתושבכנית המוצעת תפגותהלא רק ש, בנוסף .23

, תועלת מבחינתם כליא לייהם ולא תבחת חלרוודבר תתרום גם לא היא ש אלא לתוואי המסילה,

 ת יישובים אלה. בקרבה חנם תשום קיציעה להינה ממאחר וא

 ים הנ"ללמרות הפגיעה הרבה הצפויה בתושבי הכפרי כ ה בבירורכנית מראועיון במסמכי התה .24

ת חיים מזה עשרו בהםבים מים כפרים רמתעלמת כליל מהעובדה שבשטח קיי תכניתה ,ובזכויותיהם

ם מאלה מבקשת להרוס מבנים רביכנית והיחיד. תחת זאת הת הו ביתםם שזאנשיאלפי שנים של  רבות

  ות.יתכנון ראו גבי חלופותינה אמיתית ועניינית לללא בחהקיימים 

ה של ודעים לקיומיו מהו עורכישה מרא 2012בשנת  ךל הסביבה אשר נערעתסקיר ההשפעה  ,אומנם .25

מוצא של עורכי התסקיר ה נקודת, תאם ז. עכניתוהתבסביבת  המתגוררתגדולה אית וה בדוסייאוכל

. כך למשל כבר ללכלל וכנכונה ינה זו א ליישובי קבע". הנחה ברויוענו ואלו יפו זורי מגוריםהינה כי "א

 . כפי שיפורט בהמשך חדשים לאורך תוואי המסילהני יישובים שבלפחות ן כוונות להכיר ישנהיום 

וואי ועל כן אינם כלוסייה הגרה בקרבת התואת הא ותכנית מניחים שיש לפנוהתועורכי יזמי ו, יינהד .26

שיוסבר בהרחבה . כפי מורהה האאף למזער את הפגיע הן כדי למנוע אוחלופות אשר יש ב שוקלים

 עומדת בניגוד מוחלט להלכה הפסוקה ולחובתה של הרשות המנהלית להתבסס עלזו  גישה, להלן

 .החלטה טיים בעת קבלתלוונם הרלין לשקול את כל השיקווכ תית הולמת ומלאהבדעו תתשתי

ר צהק חטווער בלמצ ,א פתרונותרך למצועים לצומודיל, לעש םעל אף הנחתעורכי התסקיר , יתרה מכך .27

רעידות, פתרונות בענייני בטיחות, רעש, כולל ה בקרבת התוואי אוכלוסייה הבדואית הגרלי, והבינונ

 (.44עמ'  ה,-געה על הסביבה, פרק )תסקיר השפ הולכי רגללכלי רכב וים רבמע, נטיתרומגאלקטקרינה 

יוכן נספח אקוסטי שיתייחס למצב הסטטוטורי החדש  טנון המפורמסגרת התכ"בכי  יםרשודאף  םה

ייחסות במידה ויהיו רלוונטיים לגבי ההתרים, ות מיסוד ישובים לא מוכלרב אית,הבדוורה של הפז

טים להיבו יפה דרישה ז (.17.6.2019מיום  ביבהסקיר השפעה על הס)מסמך השלמות לת האקוסטית"

הבדואית שגרה בקרבת המסילה ולא רק  כלוסייהוהא לע פיעהשל צפוייםכנית אשר והשונים של הת

 ההאוכלוסיינקוט באמצעים המגינים על לרשות המחייבות יש לכלול הוראות מפו  .בהקשר של הרעש

 עיל. של טיםיבהה הגרה בקרבת המסילה בכל

 איתוהבדכנית על האוכלוסייה ואת השלכות הת שקלולא  ן המקובץ לעיל עולה כי רשויות התכנוןמ .28

נעשה עבור היבטים פי שה, כמצמצומצעים לטיפול בפגיעה ואו האבה , הפגיעה הצפויה במקום החיה
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עו או מני ולא בחנו חלופות אשר (ועוד האולוגיה, אקולוגיה, סביביכרא)הקשורים במרחב  אחרים

 מוטעית ולאמתוך הנחה את, ככל הנראה, ז. םיהכפרימזערו את הפגיעה בזכויותיהם של תושבי 

 .םום מושבקממם ות אותנפליש שעניינית 

של  המחדל .ל תשתית עובדתית נכונה, רלוונטית ומלאהע כהסמנ לא וצעתכנית המוהתברור כי  משכך .29

 דובר בהחלטה החורצת את גורלם של מאותרשויות התכנון הינו חמור ביותר, במיוחד כאשר מ

 .ה שלהןוהקהיל חברההיי ם, להרס השקעותיהם הכלכליות ולפגיעה בחתיהס ברהמשפחות ל

 ליה להתבסס על תשתיתובה ע, חלטהחהקבל אה לי כל רשות מנהלית, בבוהלכה פסוקה היא כ .30

 ן היא מתאימהת. שהרי אין טעם בהחלטה, חוקית ככל שתהיה, אם אימה ומספקיאעובדתית מת

העובדות  עלעובדות אין משמעות לדין, והשולט יעת הא קב"בל לנסיבות העובדתיות של המקרה. שכן,

 49-48(, 3)לז , פ"דהמשפטים ' שרגר נרב 297/82 בג"ץ) "על הדין תים את רצונוזה המשליט לעהוא 

 987/94 גם: בג"ץ  זה לעניין; ראו ("ברגרלהלן: "עניין ) ( 1983)שופט דאז ברק ינו של הלפסק ד 11 'פס

עיריית  2013/91 ג"ץב ;(1994) 423, 412( 5) , פ"ד מחהתקשורת' שרת בע"מ נ( 1992)יורונט קווי זהב 

 .((1991) 271 (1) , פ"ד מונ' שר הפניםרמלה 

כנית והוועדה ומשמעה בעצם כי עורכי התים ואבדכלל הכפרים הההתנערות וההתעלמות מתושבי  .31

ם הענייניים, השיקולי בגדרכי "ת כל השקולים הרלוונטיים. נציין בהקשר זה, ו אשקל המחוזית לא

 .םערכיות ועובדתיים, אלא גם בעקרונלהתחשב לא רק בנתונים  א אחת,ינהלית להרשות המ מתחייבת

 יצחק זמיר)ים וכלכליים שונים, וכיוצא באלה" תיבהיבטים של זכויות אדם, באינטרסים חבר, שללמ

אשר  אוכלוסייהקבוצות הכלל של  וכן עליה לקחת בחשבון את צורכיהם (741ב  נהליתהסמכות המי

ת, ש דופלח "עמותת "עם חופשי 4906/98ץ בג")פן ישיר או עקיף ם באושליך עליהיכולה לה ההחלטה

 ((.2000) 503( 2), פ"ד נדוןפון , חינוך ותרבות נ' משרד הבינוי והשיכצמ

וראויה,  מלאהכנית לא נסמכה על תשתית עובדתית ולהפקיד את התמשכך, לאור העובדה כי ההחלטה  .32

מדובר  על כןיהם ורור שהיא לא איזנה בינם הרי בלוונטייולים הרת כל השיקקחה בחשבון אלא ל

 .לבעלי בירהלא סבהחלטה 

 

 י מגורים ופגיעה בתנאי חיים סבירים בתהריסות מבנים ו  -פגיעה בזכות לכבוד  ג.

ת ברזל מסיללעדת יוהמ' מ 80ברוחב ה עקדת יביא להרחבת רצוה המופתכנתמב כניתואישורה של הת .33

עבור מסילת  מ' 90-לרצועה ברוחב של כ 5,(מ' 160רוחב כולל של כל צד )מ' ל 40עם קווי בניין של 

 צדי המסילהמשני מ'  90עד  75ברוחב של  וחמגבלות בנייה ופיתקרקע של ביעוד שוליים עם רזל הב

עשרות ואופן ישיר במבנים  350 מעל מכך, עתידים להיפגעכתוצאה  6.מ'( 027עד  240-)רוחב כולל של כ

 . עקיףבאופן פגע יעלולים להספים נומבנים 

ם ת, או בהיותכתנאי למימוש התוכניאלה תים של בתם לצורך בהריסהפגיעה הישירה מתייחסת  .34

ם בר במבנימדוש כךמ עתנוב הפגיעה העקיפהפיתוח שלאורך המסילה. בלות בנייה ומג בתחום
 

 .80יש לכב 40חסת לקטע שבין כביש המתיי 11/193/02ס' ד/מתאר מ כניתותמצב מוצע בבהתאם לתשריט  5
 .םוקמפיזיים של הם הומגבלות הבנייה בעקבותיה משתנה בהתאם למאפייניעדת למסילה ה המיורוחב הרצוע 6
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תר בני המשפחה רביתו מיועד להריסה ולכן ימאשר חלקו או חתי משפ מהווים חלק ממתחם מגוריםה

במסגרת  .בםקום מושממנות הרוס את בתיהם ולהתפו אף הם ליאלצאותו מתחם בהמתגוררים 

 םתכנוני נותפתרובפועל ולא מוצעים מצב הקיים, של האו הטמעה בחינה  ,התייחסותכנית אין והת

על הכרה בזכויות  יםוהמושת ,לחה בפוערת בשטהמתגורעבור האוכלוסייה  מיםומוסכ ניםהוג

 היא פינוי והריסה.עבור אוכלוסייה זאת כנית והאופציה היחידה המוצגת בת .תושביםה של ותוקתיחה

ו קה אתעסול משמשים וחלקם, זרע מבניו משק ולליםכה מגורים בתי םניה המבנים מן חלקי כן יינצ .35

 .בכבוד להתפרנס עליהםבל מאפשרים אשר ,ועוד כיםמוס, תמכולויות כגון חנ מסחרית פעילות

להתפרנס  םפחות לחופש לעיסוק ובזכותתם של בניינים אלה תפגע קשות בזכותם של אותן משיסהר

 , פ"ד בבז'רנו נ' שר המשטרה 1/49בג"ץ ב) וקיה מעמד חוקתי על חלחופש העיסוק הוקנבכבוד. כידוע, 

 694( 1)פ"ד מא טרודלר נ' ראש המועצה המקומית רמת השרון, 868/86בג"ץ  :; ראו גם(1949) 83 ,80

((. חופש העיסוק מאופיין כזכות 1988) 72( 4)פ"ד מב קורן נ' עיריית רחובות, 146/88בג"ץ ; (1987)

שהשלטון רשאי להפריע  בלאמה ילהגש(, אשר מקנה לפרט חופש libertyחוקתית מסוג חירות )

לם נ' מנכ"ל  5936/97בג"ץ )של זכות זו היא בהגנה מפני הפרעה ופגיעה. , עיקרה דהיינולמימושה. 

שותפות המגדלים אעבלין נ' המועצה  4264/02ץ "; בג(1999) 682 , 673( 4), פ"ד נגהחינוך משרד

 (.(12.12.2006, מאגריםוקצ'יה )פורסם בלפסק דינה של השופטת פר 14, פס' ת אעבליןהמקומי

 .רך התוואי מבאר שבע ועד דימונהאול כניתוהתשל  הורתיפגע מאישבנייה הקיימת שלהלן פירוט ה .36

 נה אז'שם כפר חה

במרחב שבין הישובים אבו תלול ושגב שלום, ובו  25ה ממוקם מדרום לכביש שם זאנ'ח כפרה .37

עתמין,  הישוב כוללת את המשפחות: אלשפחות(. אוכלוסיית מ 1,000-תושבים )כ 5,000-מתגוררים כ

ד ווע להו בראק. מדובר בקהילה מלוכדת רבעיה ואבו רנימאת, אל אלע, אסל נבארי, אל חמידי, אל אל

 יתכנובהתאם לתהיסטורי, ובמיקומו היישוב ב הבשנים האחרונות להסדרה ולהכרמשותף אשר פועל 

 שבע. מטרופולין באר ית של המתאר המחוז

י, מהלך אשר שם זאנה במקומו הנוכח'הסדרתו התכנונית של היישוב חחלט לקדם את הו 2019בשנת  .38

ממקום  נאלצים להתפנותר שאמהם כולל מי ו, ולכ שם זאנה'רון קבע עבור תושבי מרחב חיהווה פת

 ההכרים לקראת טיחלמהצעת כנה הואף . לפני מספר חודשים 6כביש סלילת מ כתוצאהמגוריהם 

 .טרם הושלםאך המהלך על ידי הממשלה,  תף אברהם(ח'שם זאנה )כיישוב ב

עתמין  ת אלחושפמבנים של מ 80-גע בכופ שם זאנה'חהיישוב באזור כמוצע בת תוואי הרכשדרוג  .39

מיועדים  יםבנמ 5-כועוד יועדים להריסה, מ 20-כמתוך מבנים אלו,  25.7 המתגוררות מצפון לכביש

 יפגעו באופן עקיףמבנים  50-כ. בנוסף, עוד יה ופיתוח""מגבלות בנילעד וימהשטח בנוי בשל היותם לפי

 .[2מפה מס' ]ראו  .חם המגורים המשפחתים חלק ממתבגלל היות

שם זאנה על 'לקידום מהיר של הכרה ביישוב חבמקביל כנית הנדונה יש לפעול והת ורשיגרת אבמס .40

 ואי המסילה באזור זה.תוהנפגעות משדרוג  עבור אותן משפחותסכם הוגן, הולם ומו מנת לספק פתרון

במשפחות שתיאלצנה פגע יח'שם זאנה הכפר  נית שלהתכנו הכנית הנדונה בטרם ההסדרואישור הת

 
 .התקפה 4/21/א/31לפי תכנית תמ"א/ 6בתחום רצועת כביש שכולל את המבנים  אל 7

http://www.nevo.co.il/case/16996040
http://www.nevo.co.il/case/17939082
http://www.nevo.co.il/case/6040952
http://www.nevo.co.il/case/6040952
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ני ראוי ומיטבי עבורן תוך ראיה כוללת של תכנוועמד בפניהן פתרון יושבן ללא שמם וקות ממלהתפנ

 .לום שובת כלל התושביטלמרחב היישוב 

 נוקכפר אל זרה

 5,500-ם כמתגורריובו , 25ומצפון לכביש  ממזרח לצומת נבטיםק"מ  3-וקם כממ אל זרנוק יישובה .41

ביישוב פועלים שני בתי כף ואבו הדובה. בו א ,יאבו מאד, ת אבו קווידרולמשפחתושבים המשתייכים 

מתקיים תהליך בשנים האחרונות רחב. , המשרתים את כלל משפחות המב"יועד ה חוב ןמגספר 

. הקייםבמיקומו רתו התכנונית של היישוב זרנוק, לקראת הכרתו והסדזמת תושבי אל , ביומעותימש

וה תכנוני בשו יחד מתווגי שותףעד מוררות במרחב לוובמסגרת זאת התאחדו כל המשפחות המתג

זית פי תוכנית המתאר המחוהמתווה להסדרת היישוב מתבסס על מדיניות התכנון שעל  מוסכם.

 בע.למטרופולין באר ש

השייכים  וניםמבנים מסוגים ש 80-כע בופגעתיד למדרום ליישוב העובר ילה קטע המסמשדרוג  .42

מיועדים לפינוי בשל המבנים  40-כ ,ריסהמיועדים להמבנים  3כם, . מתוימאדלמשפחת אבו 

כתוצאה  ופן עקיףיפגעו באוספים נ ניםמב 40-כ, ונייה"ייעוד "מגבלות פיתוח ובשטח בב הימצאותם

  .[3מפה מס' ]ראו  אליו הם משתייכים משפחתיהמגורים המתחם של או פינוי חלקית  סהמהרי

הברזל  תמסילג שדרוהתוכנית ל. ניתכנות הסדרהוה הכרשל הליך בתחילתו של כעת יישוב נמצא ה .43

משפחות בין העד כה התגבשו שפוגעת בהסכמות והיא  תושבי הכפרמ חלק עבורדי מיאיום הווה מ

כלל המתאימות ליות תכנונהחלופות פיתוח האופטימלי של הע בופגלף עלולה והיא א בעמל רב ונותהש

יך להשלים את ההלהזדמנות נית יימת אפשרות לראות בתוכק חלף זאת,  .בוים המתגוררהתושבים 

תוכנית הנדונה יש אישור ה , במסגרתךכשם ל .היישוב במקומו הנוכחי  שלו הסדרתהכרתו ום ידוקל

לספק פתרון הוגן, הולם  מנתעל זרנוק  אליישוב סדרתו התכנונית של ההתו ולפעול לקידום הכר

  זה.ומוסכם עבור אותן משפחות הנפגעות משדרוג תוואי המסילה באזור 

  שאשמפר ביר אלכה

תושבי היישוב מונים . 25ספר קילומטרים מזרחית מאל זרנוק, צפונית לכביש קם מממו שאשמביר אל .44

ית, אבו סקיק, אלפריג'את, סבואקילי, אבו אלו בות:יכים למספר משפחות מורחמשתיונפשות  3,000-כ

בית ו י ילדיםז שירותים ובו גנרכמ ביישוב פועל אבו סויס, אבו סולב ואחרים.אבו מעמר, אל רבעיה, 

 שוב. ייה משפחות לאת כל יםמשרתאשר יים ב עם חטיבת בינסודי משולספר י

נוף כפרי חקלאי "בייעוד כאזור  שבע המחוזית בארתכנית העל פי מרחב היישוב ביר אלמשאש מוגדר  .45

ידי הרשויות  לכנית מקומית להקמתו של יישוב חדש. לאחרונה נשמעו ע", שבו ניתן לאשר תמשולב

 את הכרתו. על ידי כך ולקדם  הנוכחיבמקומו תכנונית להסדיר את היישוב  כוונות

גדולים רים וי מגמקבצ בארבעהעתיד לפגוע  ביר אלמשאשמקטע המסילה העובר מדרום לוג שדר .46

ם. מדובר בהרס מסילה הקייתוואי הבסמיכות לכיום מצויים היישוב, ו מים בחלק הדרומי שלוקהממ

עסקים פועלים בהם רבים ומבנים גורים, מחסנים, הכוללים מבני מ ניםמבנים מסוגים שו 250-כשל 

יועדים ים ממבנ 50-כועוד  מבנים 50-כהתכנית מבקשת להרוס  ם.תושבישים לפרנסת השמהמשונים 

מבנים נוספים יפגעו באופן  140-כ. אותם על שטח בייעוד "מגבלות פיתוח ובנייה"וי בשל הימצלפינ
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מפה ]ראו  ם המשפחתי אליו הם משתייכיםם המגוריי של מתחית או פינוכתוצאה מהריסה חלק ףיעק

 .[4מס' 

מקבצי ב גוררותתמת הפחואחת מהמשכל  על ידימוסכמים וראויים יש למצוא פתרונות כאמור,  .47

שדרוג עצם באופן זה או אחר משבתיהם ופרנסתם נפגעים ביר אלמשאש  ם הדרומיים שלהמגורי

 במקטע זה. המסילה

  דיראל ס כפרה

 רה לשדה תעופה נבטים.ממוקם מערבית לעיירה ערערה בנגב, במשולש שבין צומת ערע אל סדיר הכפר .48

 הגרת הקמת שדקום במסבירה למה העמדינם שהשל עקורי פניכלוסייה כולל בתוכו אוהיישוב 

אל  ד, אל ג'ינאמי,ג'ויעאבו  תייכים למשפחותנפשות המש 500-ים כ. תושבי היישוב מונהתעופה נבטים

ריאות ותושביו נאלצים סדיר לא קיימים כלל שירותי חינוך ובאמייר. באל שיד וח'סראיעה, אבו רא

הכפר אל מטרופולין באר שבע ת על פי תכני אלו.תים ה בנגב על מנת לקבל שירוערערלנסוע לעיירה 

 80, כביש 25 כבישסילת הרכבת, כיום הוא כלוא בין תוואי מפרי חקלאי" ובאזור "נוף כסדיר מצוי 

 טים. ובסיס נב

ובמקומו  סדירבטל באזור אל רכבת מתמסילת השל  המתעקלהמקטע כנית הנדונה, ובמסגרת הת .49

מקבצי מגורים  3זה נפגעים כתוצאה ממהלך . 25תק מכביש נובמו ולהעביראת התוואי ליישר  מוצע

ת ורים, מחסנים ומכלאהכוללים מבני מגו יםמבנים מסוגים שונ 70-כמדובר בהרס של . השייכים לכפר

מבנים מיועדים לפינוי בשל הימצאותם על  10-מבנים מיועדים להריסה, כ 40-כ בין מבנים אלו,צאן. 

ים נוספים יפגעו באופן עקיף כתוצאה מהריסה חלקית בנמ 20-כה", ובנייוח ובייעוד "מגבלות פיתשטח 

 .[5ה מס' פמ]ראו  הם משתייכיםו פינוי של מתחם המגורים המשפחתי אליו א

 טת תוואימגורים שהס ארבעה מקבציהמתגוררות בנוספות משפחות שנם יסדיר פר אל במרחב הכ .50

גבול הדרום מערבי של שדה ל ודובצמר הצפוני זובא. ייהםחתגרום לפגיעה באיכות זה באזור  המסילה

די יתקרב לבתיהם עד לכ תוואי מסילת הרכבת המוצעפחות שמספר מש מתגוררותהתעופה נבטים, 

לעת שתיווצר בין ימצאו עצמם כלואים במובאחרים דרומית לשם, תושבים דים. עשרות מטרים בוד

  זו. תכניתותוואי המסילה החדש המוצע במסגרת  25כביש 

גם לאחר מכן כאשר התושבים להמשיך להתגורר בבתיהם בכל מהלך העבודות ול ע היקשזה  מצב .51

פוגע באופן התפקוד חדש אשר הלמצב  המאחריותטין לחלוהתוכנית מתנערת שדרוג המסילה יושלם. 

הל עם משפחות אלו לנלפיכך זוהי הזדמנות בריאותם. את חייהם וסכן את ומ ,היומיומי של אוכלוסייה

 . עבורם םקבע ראוי ומוסכלגבש עימם פתרון ו ןח והוגפתו אלוגדי

 םאתכפר אום רה

 משפחותיכים להמשתי תושבים 1,000-ומונה כערערה בנגב  רהממוקם מדרום לעיים אתאום רהכפר  .52

מסילת  דייצתושבי אום רתאם מתגוררים כיום משני ת. קרינא-עסא, אבו-אבול, ע'ו אל, אלמח'די

 הדרומי בחלק. םדרוסיר ב-אסר קאזור נגב בצפון לבין בין ערערה במים תחמ פרמסרכבת הקיימת בה

משפחות המשתייכות למשפחת  30-ים כמתגורר ת הקיימת,ומשני צדי מסילת הרכב ,של אום רתאם

בין מסילת הרכבת הקיימת צרה שמובלעת ב ותרממשפחות אלו מתגור שלישבר היום כ. כאל ע'ול
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לא קיימים כלל שירותי חינוך ובריאות  כפרב .בלתי נסבלסוכן ומרור י, מצב שהוא בב25לכביש 

 מנת לקבל שירותים אלו.ה על דימונלתושביו נאלצים לנסוע לעיירה ערערה או ו

הכוללים מבני  שונים יםגומסמבנים  180-כאום רתאם  הכפרכנית יפגעו במרחב ואישור התעקבות ב .53

בשל דומה של מבנים יפונו  פרנים יהרסו ומסמב 40-ביניהם, כ. ות צאן ומחסניםמכלא גורים,מ

ה מבנים יפגעו באופן עקיף כתוצא 100-בנוסף, עוד כ .פיתוח ובנייה" בייעוד "מגבלותהימצאותם 

יש  .[6ה מס' פמ או]ר מהריסה חלקית של מקבצי המגורים המשפחתיים אליהם הם משתייכים

 מוסכם על התושבים בכפר אום רתאם.ן תכנוני ראוי ות במציאות פתרוהתנות את אישור התכניל

 )מתחם מזרחי( ריס-קסר אהיישוב 

משפחות  40-כו מתחם מגורים של ישנ ,(25ביש ממזרח לכ) ריס-אר סקישוב יהמזרחי של ה וחלקב .54

לפי שעה , על אף ש2003ת בשנשהוכר  ריס-ר אסק ליישובמן שייכות שלה הרואות עצמשבט אל הוא

, 25הקיים עוקב אחרי תוואי כביש וואי המסילה זה תבאזור . היישובהמוסדר של מחוץ לשטח  ונותר

תוואי הקיים ימשיך לשרת רכבות משא כך שה, כפולמסילה י וואת ליצורע כנית מוצואך במסגרת הת

 -כהמונות , אותן משפחותכך כתוצאה מעים. נהרה, ישמש לרכבות נוסבמיותר, העובר  ותוואי מזרחי

 .תמסילוהבין שתי רה צועה צברתשארנה כלואות  נפשות, 200

אנושות באופן התפקוד היומיומי של פוגע , אשר צרש שנוהחדריות למצב אח למכהתוכנית מתנערת  .55

 העבודותפתרון מוסכם בטרם תחילת  יש למצואובבריאותם. חייהם מסכן את ואוכלוסייה זאת, 

 .סיר-קסר איישוב ן שייכות למשפחות אלו רואות עצמ מבחינה קהילתית וחברתיתכאמור,  .במקום

 . סיר-קסר אבתחום סכם וי ומוראקבע פתרון עבורן כנית יש למצוא וכתנאי לאישור הת ,ןכל

 מאות מתגוררים להריסה, בהםדים מיועה יםמבנ 350מעל קיימים כנית ותבתחום ה ,נושא זה םוכילס .56

נית כתשל הועה וביצ אישורה עם פרנסה מקור וללא גג קורת ללא להיוותר שעתידים וילדיםים א/נש

מי שמתגוררים באותם ל לגבי עתידם ש סותית כל התייחכנואות התאין בהור. במתכונתה הנוכחית

השלכות ן המה ה , אובניםלאחר הריסת הממה יעלה בגורלם  ,תוואישדרוג האה ממבנים שיפגעו כתוצ

 אחרים,ם רימקכמו בותה חצר, ועוד. אסביב תגורר מורחב המהתא המשפחתי ה יות של פירוקהחברת

ללא  בזכויות התושבים עהתוך כדי פגי ריסהי וההיא פינוהנדונה כנית והיחידה המוצגת בתשרות פהא

 .הפגיעהאפילו שממזערות את עות או גשלא פו תכנוניותיות שקילת אפשרו

הוראות אולם  ,יסהדים להראינם מיוע ניה ופיתוח""מגבלות בע קרק בייעוד נמצאיםהמבנים  ,לכאורה .57

 ,תקפות ניותובתכ שנקבעבהתאם למה אך ורק רים בו יהיו השימושים המותכי  קובעותית כנוהת

כניות ודר תבהעלכן,  8.הנדונהכנית ומגבלות שנקבעות בתשב בעתידיות חייבות להתחכניות ות אילוו

הוראות ם לבהתאת מיידיסה הרי לשתהיה תחת סיכון מת הבנייה הקיי ,אזוריםבאותם תקפות 

תהיה הכרה שמטרתן ת מתאר וכניותוראה תמנע את האפשרות לקדם ולאשר שני, הה צדמ. כניתותה

 .ה הקיימתבניה דרתהסו

 
 .המופקדתכנית והת תבהוראו 4.8.1סעיף ראו  8
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לת עידות כתוצאה מהפעעש וררמו ,הביצוע עבודותבזמן יר וזיהום אומ לסבולגם ם ייצפובים שוהת .58

ם תחוסמיכות להחיה בבאופן חמור יותר על האוכלוסייה  פויים להשפיעמפגעים אלה צהמסילה. 

 ית. נפי התכיסה על מיועדים להראינם הם ל אף שבתיוזאת ע כניתותה

הינו  אליהםנותנת את התחושה כי היחס הנדונה מבעלי הבתים המיועדים להריסה  יתכנוהתעלמות הת .59

 ההדוקים לאותו מקוםעלם מיחסם וקשריהם ולהת כאל חפצים שניתן בנקל להרוס את בתיהם

 המועצה 1661/05 ראו לעניין זה: בג"ץ)והכלכליות שיש לכך ת ות, המשפחתיות החברתיומההשלכו

, ישעיהו 'גמזו נ 4905/98 רע"א ;(2005) 562-561, 481( 2), פ"ד נטישראלת נ' כנס חוף עזה האזורית

ם הריסת בתי, בנוסף .((1994) 423-422, 3משפט כרך נות באהרן ברק פרש ;(2001) 375, 360 (3)פ"ד נה

-חוקגנת בלכבוד המעו ורת גג מהווה פגיעה חמורה ביותר בזכותם החוקתיתק דייריהם ללא והשארת

לדיור, התושבים זכותם של  כנית, תשלול אתותהאדם וחירותו. שכן ההריסה, כמוצע בוד יסוד: כב

 .אנושיותם וכן תפגע באישיותםל ותשלול כל ערך םהרה שלתשלול כל ערך לחיי המשפחה והחב

כנית ומצויים בסמוך לתם הבתידואים שתושבים במאות רבות של ותם של זככנית שוללת את והת .60

למטרדים רבים כאמור, חלקם מיידים תגרום וכנית ק כי התוראויה. אין ספאה ריב , לסביבההמוצעת

פוגעות קשות ן את חייהם של התושבים, ת לסכעלולוטווח. פגיעות סביבתיות אלה  וחלקם ארוכי

אגודה ישראלית  -טבע ודין  אדם 4128/02צ או: בג"ר) םאותם, ובמקרה דנן אף בבריאיכות החייב

 . ((2004) 504 (3), פ"ד נחלת ישראללהגנת הסביבה נ' ראש ממש

והוגנת של  תבעקרון הצדק הסביבתי אשר דן בחלוקה צודק נו הפגיעהיהיבט מרכזי בקונטקסט הזה ה .61

נו שניהם ת, כשבעניינשני יסודוקרון הצדק הסביבתי לע .לוסייהנטל סביבתי בין מגזרים שונים באוכ

יהיה א לאים סביבתיים הולמים במובן זה שנות מתנהזכות לה מופרים. "הראשון, הנחה שלכל אזרח

וויון הזדמנויות וששיש להחיל עקרונות של הגינות, יושר, צדק  חשוף לזיהום סביבתי מזיק, והשני

 ם ציבוריים.ם סביבתיינצל משאביביבתיים ובאפשרות לוסיכונים ס בחלוקת החשיפה לנטל סביבתי

נטל של ודקת של משאבי סביבה ציבוריים ומחייבת חלוקה חברתית צ הגשמת הערך של צדק סביבתי

ביבתי בישראל: צדק סאל פיש ינד)פעילות אנושית"  ל ידיע הנוצרים סביבתי וסיכונים סביבתיים

  .((תשס"ה) 914, 911ז'  , משפט ומממשלסביבהאיכות ה לדיני המפגש בין דיני זכויות האדם

ת הבדואי על האוכלוסייהת מרביתו, א, למצער ל הנטל הסביבתיככנית מטילה את ודנן, הת במקרה .62

 .האזור היהודיםבעיקר את תושבי  , כאשר היא משרתתים בשטחה ובסביבתהכפרב

 

 י גישה  ול דרכביט -גישה, פגיעה בחופש התנועה ובכלכלה המקומית  מניעת. ד

ל השדרוג המוצע שמתבטאת גם באופן בו לאורך התוואי האוכלוסייה המתגוררת מהתעלמות ה .63

בהיותם  התושביםור עיקריים עבנועה י תורקהווים עהמ י עפרדרכ 70-כם חסובטל ולליד עתהמסילה 

שימושים אל רכי הגישה גם בד כניתוהתפגע . בכך תהשונים המגוריםתחמי מלות יחידשה גידרכי 

לא במקרים מסוימים . בודה, מסגדיםמקומות ע ,שטחים חקלאים ובהםה עצמשונים שליד הדרך 

רכבי  לניתוק דרכי הגישה יקשה גם ע, כמו כן  .נותהשוחינוך הים למערכות לדיהגעה של  תתאפשר

  .ל הנגישות לשירותים חיונייםיקשה ע אל הכפרים בעת הצורךלהגיע חירום 
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שיש לשמור על ופן אביחס לבדבר דרכי גישה ות ישנן הנחיית כנוהתהוראות למרות שביש לציין ש .64

מטרדים וזיהום  כדי למנועאו  10,ת נחליםביבבס 9,הקרקע העליונה בעת עבודות החפירשכבת ה

ה דרכי גישנחסמות  בהןמקרים לטיפול באו הוראות המתייחסות לא נמצאו הנחיות  11,יסביבת

 ים השונים.י המגורלמתחמ

ים מסופתרון חסמות מקבלות נגישה שהדרכי אותן חלק מי כראה מכנית ול התנוף שהספח נכאורה, ל .65

לה אינם פתרונות א ,מרבה הצערל. בפועל, המוצעות במסגרת התכוניתת וחלופים כידרת באמצעו

 בלות עליה.ק אם הן מקו, וספגעת מכךפשנעבור כלל האוכלוסייה מלא מענה  נותניםלא למים וש

יבות של ולא ברור מה מידת המחו מנחה בלבדסמך מהינו  כניתול התשנציין כי נספח הנוף  ,ראשית .66

מכות תהדרכים החלופיות מסמשנית, חלק  ופיות.ל אותן דרכי גישה חלכאת לבצע בפועל כנית ויזם הת

 הןהשתמש בלוכלו י הבדואים התושביםאם ק כן קיים ספעל דרכי השירות שלאורך מסילת הברזל, ול

, או שהן חוצות את ניקוז ותבטיחות או תעל ותל ידי גדרעת ווקפמן הימים ובמקרים מסשמכיוון 

  .טפונותילהצפות בעת שאשר חשופים ם י מים תחתייתוואי הרכבת באמצעות מעביר

למתחמי ך או בסמוך בתוהחלופיות עוברות דרכים המ חלקלכך שלה חשוב לשים לב יותר מכל א .67

ך בתוקיימות הכים הדר תותשתישל ה ינבחמ רסבי בלתיינו ה זה מצב .משפחות אחרותשל  גוריםמ

יה שושעמוגברת  לתנועה ערוכות אינןן שהן מכיוו ,הלא מוכרים הבדואים בכפרים המגורים שכונות

 . אדם חייב ותלעל עלולשר א דבר, בתחומןלעבור 

 הקהילהבקרב  תיתתרבוית וובל מבחינה חברתאינו מקמקרה  בכלש, מדובר במצב רה מכךתי .68

מחוץ למעגל רים ושבים הכניסה של עוב .שפחתיתהמ טימיותהאינ על רומשל המקפידשר א, הבדואית

הווה מ 12,אשביר אל מש אזור הכפרב כמו למשל, המגורים המשפחתית וך שכונתאל תהמשפחתי 

כאמור  זה מצב נת מבחינתה.ווה ומוגבסביבה שלשל המשפחה שעד כה חיה  בפרטיותחמורה פגיעה 

לול להביא לסכסוכים ואף ע ות בפועלימושישלה לבלתי עות אמוצ םכידרוהופך  רצוי בלתי הוא

 .מיותרים בתוך הקהילה

ל המובילות אוסלולות רות סדים מודרכ י סוגים:שנלמתחלקות נית כוקב התשנפגעות עי הגישה דרכ .69

להלן מספר  כפרים וביניהם.בתוך האת האוכלוסייה  שרתותהמי עפר כרים ודרהיישובים הבלתי מוכ

 כה.לכל אור ם וכולללתיתן פתרון ש ניתכוטיח כי התביש לה ;ולא ממצותות חלקימאות דוג

 זרנוק לכפר אלהגישה רך ד

 שנים 15-לפני כ הוקםאשר ה סילמהמעל ר צשר גת על תמכמס זרנוק אללכפר הקיימת הגישה  דרך .70

א ללן לכל כיוו בלבדאחד נסיעה  תיבנובו , לנוסעים נהובין באר שבע לדימרכבת הקו  קראת פתיחתל

לא מוכרים  ישוביםירנוק ואל ז כפרעבור תושבי הכניסה ויציאה  אפשרמהגשר . מדרכותנועה או אי ת

כניסה שב "דברנווה מ"וגני הילדים הספר  יתבחם מתצוות ההוראה בידי ועבור תלמגם אחרים, ו

  .כפרל

 
 .דתהמופקכנית והת תבהוראו 16.4.סעיף  ראו 9

 .המופקדתכנית והת תהוראוב .56סעיף ראו  10
 .המופקדתכנית והת תבהוראו .66סעיף ראו  11
 .8, שרטוט 3ליון י, ג""נספח נוףאו ר 12
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באופן לא  ות את הרכבתאפשרויות לחצלסגירת , במקביל 25כביש ת עם שר והסדרת הצומקמת הגה .71

ולכן  וקודה זנלרים מקומות אחמהיישוב ומוהולכי רגל של כלי רכב עה ותבו את כל התנינמוסדר, 

ללא  הגשר הוקםרגל. במילים אחרות,  כיים בגשר, בעיקר הולהמשתמש בטיחותשל בעיה ררה התעו

 יים במקום. הצפותנועה ה ינפחביחס לארוכת טווח ו כוללתחשיבה 

ימים מתאלמצוא פתרונות י ויות השונות כדששנים אל הר 5-פנו לפני כל זרנוק זאת, תושבי אבעקבות  .72

יב את הרחכימה רכבת ישראל לפניות רבות, הסהמשתמשים בדרך. לאחר של כלל  םיחותטלטובת ב

בהתאם , . למרבה הצערהתקנת תאורהכן ו גל בלבדלכי רהועבור  תלויהמדרכה הגשר לטובת חתך 

 העדרבטענה של  עדה המחוזיתוושל ה יעוץ המשפטיעל ידי היבלמה נ יוזמההלנו,  למידע שנמסר

 .[3 מפה מס']ראו  וך המובילה אליוהדר גשרבור העסטטוטורית תשתית 

והסכנה לחיי  ,בת הגשרהמיידית שבהרחות חשיבר הואלה. זה לנושא נמע תנתנוכנית הנוכחית ותה .73

כי ה עבור הולכיצירת מדרלה עבודות אלע וצילבהוועדה המחוזית תיתן הנחיה כי ים שרודאנו אדם, 

 .כניתושל הת שך אישורהכל קשר להמ ללא ,דיייאופן מב רגל

ויבוצע פחי התנועה במקום נה כוללת של בחינך ערתיבמסגרת התוכנית בכך שיש צורך  ,יחד עם זאת .74

 כדית . בחינה זאת חיוניהספר יתבמתחם ועד  25דרך הגישה מכביש כל קטע של דש תכנון מחו

ורי, , ציברטי)פב רכהלי ככל סוגי ל בעתידצפויים והועה הקיימים נלנפחי הת גישההדרך  תלהתאים א

פן לכלול גם את אוהבחינה על . כמו כן, לרגההולכי של חונם יטלמען שמירה על ב כמובןו משאיות(

 טים.ת הכניסה למושב נבי שנעשה בצומכפ ך שתהיה בטוחה, כ25 שלכבי התחברותה

 ביר אלמשאשכפר ל הגישהדרך 

מעל מסילת צר  רגש מכת עלמסת הגישה לכפר ביר אלמשאשגם דרך אל זרנוק,  כפרבדומה לכניסה ל .75

 בכפרים אחרים יםתושב, משאשביר אלבי הכפר תושאת הדרך משרתת שנים.  15-כלפי  םהברזל שהוק

 ."אששלמאיר ב"וגני ילדים פר בית הסמתחם ההוראה בצוות ו םתלמידיהאת  כןו, ורבאז

והתקנת  י רגלצורך יצירת מדרכה עבור הולכלגשר של הו נדרשת הרחבת, גם כאן הקודם מו במקרהכ .76

 ותחשיבר הואללכן, . טוטוריתטשתית סבטענה של העדר תכעת ים רישאפם אינשדברים , תאורה

זית הוועדה המחום כי ישרודאנו  ,ה עבור הולכי רגלכשר לטובת יצירת מדרהג המיידית שבהרחבת

 . כניתוכל קשר להמשך אישורה של הת , ללאדיאופן מיה בעבודות אל עוצילבתן הנחיה תי

התנועה במקום ויבוצע פחי נה כוללת של בחינך ערתיבמסגרת התוכנית בכך שיש צורך  ,תאז םע דחי .77

התאים כדי ל ,. זאת"ביר אלמשאשועד בית הספר " 25רך הגישה מכביש דל קטע כודש של תכנון מח

ובן מכו , ציבורי, משאיות()פרטיב רכהלי ככל סוגי של  בעתידצפויים והועה הקיימים התנ לנפחי הותא

 כניסה למושב נבטים., כפי שנעשה בצומת ה25 לכבישבטוחה מלאה והתחברות כולל , לרגההולכי גם 

 טיםנב אה רכבתיתחנת השנתלגישה דרך 

, כולל אשר ביר אלמשזור הכפאב "נבטים")תה"ר(  רכבתיתהשאנה בקשת להקים תחנת נית מכוהת .78

פר ובית הספר ושבי הכתצר המשרת את אותו גשר הנסמכת על ' מ 200-באורך של כדרך גישה אליה 
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ים הקי הגשרמה יותר חבר רדרך הגישה הקצרה עד התה" ,וכניתריט הת, לפי תשמשום מההסמוך. 

  .משאש"ביר אל"ל בית הספר דרך המובילה אהוהמסילה  מעל

 בלי להתייחס לתביעות בעלותכנית והתט תשריעל גבי נו סומאליה דרך הגישה וואי תו ר"המיקום הת .79

ככל צמצם לבנסיבות האמורות, מן הנכון  .חקלאייםשטחים ה ופגיעה בייחצתוך  ,וםבמק הקרקע על

מ'  100-כן תטהסידי  על הוהדרך אליה"ר תהעל ידי החקלאיות  דמותבאהצפויה הפגיעה האפשר את 

להציב  ,בעלותביעות לגבול בין ת "רהדרך המוצעת עד התה יבות רבה להתאים אתיש חש .זרחמלכיוון 

תביעת הרגל כדי לצמצם את  הקיים קו החשמללחת מתו ן תביעות בעלותגבול בי עלעצמה תה"ר האת 

 .[4 מפה מס']ראו  ה בשטחשל

ת יך אראלהש ור, נדרלאור הפגיעה הנרחבת בדרכי הגישה באזנות פתרומגוון  תתועל מנת לכמו כן,  .80

 במער-צפוןמצה את בקעת באר שבע היסטורית החודרך ד למ' לכיוון צפון, ע 300-כר הגישה לתה"דרך 

  .זול""דרב אלמזרח, -לדרום

 סדיר-אלכפר דרך הגישה ל

ואי תוהמשמעותי בשינוי הבגלל  כליל תומנחס סדיר-לא בשוייבהשונים ם מיחמתהגישה לכי דר .81

 מה שליישושורה ואיעקב  תהפכויהכפר תחום חות החיים ב, כל אורהלמעשבמקום.  סילהמה

הראשי כביש האל מנו רק על ידי יציאה מאך להתבצע תוכל כפר ים שונים בחלקבין גישה ה. כניתוהת

 .[5 מפה מס']ראו  לשטחוכניסה מחדש 

 אום רתאםכפר לדרומית שה גי ךדר

לה לא דומהבילת הרכבת ים את מסצות שני גשרים החוהגישה לכפר אום רתאם הינה באמצע .82

 האינמעט וכשהכפר ים הצפוניים של הגישה לחלקלהבדיל מאלמשאש. רנוק וביר אל זכפרים שב

ת המסילה ת רצועחברבגלל הות משפחות אל ע'ול, נחסמת , בו מתגוררישה לחלקו הדרומי, הגתנפגע

 . אשמהבות נוסעים נפרדת מרכבות מסילה לרכ יצירתנהרה וצורך כריית המל

"מ ממתחם ק 4-כ תהיה מחלקו הצפוני של הכפר, המרוחק הבני ובנות המשפח ורה היחידה עבהגיש .83

 בד מבתיהם.מ' בל 500-בגשר הנמצא כ יםשמשתמהם ם למרות שכיו, המגורים שלהם

בחופש התנועה באופן קיצוני גע פתדרכי הגישה הנ"ל חסימתן של ו כי מתנגדים יטענ, נושא זהלסיכום  .84

הכפרים המוזכרים לעיל, במובן הזה שהוא גוזל מהם את האפשרות להגיע מהכפר ואליו של תושבי 

יהם הקשים ממילא תהפוך את חיו הקיימת, גם אם זו איננה אופטימלית,מקומות שונים בדרך ל וא

 .לבלתי אפשריים לחלוטין

כבוד האדם  יסוד:-אשר נגזר מכבוד האדם המוגן בחוק זכות יסוד של כל אדם,ש התנועה הינו חופ .85

' בית נ לב 3914/92בג"ץ  :ו גםרא(; 1997) (4נא)פ"ד , חורב נ' שר התחבורה 5016/96)ראו בג"ץ  וחירותו

מפקד מחוז  'נ דיין 2481/93"ץ בג(; 1994) 506, 491( 2"ד מח)פ, יפו-הדין הרבני האזורי בתל אביב

קיום צרכים חיוניים רבים אחרים מהווה אמצעי חיוני לוהוא  ((1994) 472, 456( 2"ד מח)פ, ושליםיר

 217/68פ "ע)ותרבותיים של הכלל והפרט" קיום הכלכלה והמשק ולסיפוק צרכים חברתיים כגון, "

 ((.1968) 363, 343( 2כב)פ"ד ,  יזראמקס בע"מ נ' מדינת ישראל
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מגבילה את זכותם של תושבי הכפרים הנ"ל לחופש תנועה במובן  שוללת או ינהם אאמנהתכנית  .86

ה נועתהחופש של  ההגבלאסי. עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שניתוק דרכי הגישה הנ"ל מהווה הקל

חר ועניין לנו בהגבלה מאיתירה הדברים מקבלים חומרה . (חורבעניין ראו: ) התושבים הנ"לשל 

תשפיע על שטחים נרחבים ובאופן אינטנסיבי ) ראו: אשר  וממושכת ארוכה מתמשכת על פני תקופה

 ((.2009) 372, 331( 3סג )פ"ד , אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון 2150/07ץ "בג

בזכותם של התושבים  עפגיחקלאיים, לשטחים ילות המוביחוד אלה יניתוק דרכי הגישה, ובבנוסף,  .87

תוקף נוכח המצב  ברים האמורים מקבלים משנההדהזכות להתקיים בכבוד. מכך,  תנגזרכו להתפרנס

 .ים הנ"להשורר בכפר הקשהכלכלי -חברתיה

ואים דהכפרים הבתושבי דתית באיכות החיים של כנית תביא לפגיעה בלתי מיוהתת, חרובמילים א .88

והכלכלי  קם החברתירפגיעה במ; היעה בפרנסגפ; ישות סביריםבזכות לתנועה ולנגגיעה ; פבאזור

 ין. פגיעה בזכות לדיור ולקניחב; בזכותם להתפתח ולהתרפגיעה ; הבאיכות הסביב פגיעה; הקיים

אים וכפרים הבדבשל כלל התושבים סוד חוקתיות רה וכה גורפת בזכויות יכה חמו לנו בפגיעה עניין .89

אשר לא נותנת תכלית ש שכן, הלכה פסוקה היא בהם. גדולהיעה כה ן כל תכלית ראויה לפגשאי באזור

מתעלמת מזכויות חוקתיות אינה תכלית  משקל ראוי לזכויות האדם אינה תכלית ראויה. תכלית אשר

 570, 481( 2, פ"ד נט)האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראלהמועצה  1661/05ראויה )ראו לעניין זה: בג"ץ 

 524/88(; ע"א 1997) 625( 4פ"ד נא) ,אביב יפו-בן חור נ' עיריית תל 5086/97ראו גם: רע"פ  ;(2005)

מושב עובדים של הפועל המזרחי  –מ נ' שדה יעקב אגודה חקלאית שיתופית בע" –"פרי העמק" 

 (.(2003) פרשנות תכליתית במשפטאהרן ברק,  (;1991) 529( 4, פ"ד מה )להתיישבות

 

 ת ידואאוכלוסייה הבה עבור סר הנגשה של המסילה חו -אפליה על רקע לאום  .ה

אין תושבים(  34,400-)כלדימונה  (תושבים 210,000-כ) מפרידים בין באר שבע אשרק"מ  35-כך רלאו .90

א לוישובים מוכרים ספר מב תמתגוררהת יבדואהלוסייה אוכהת עבור לתחבורה מסילתית כל נגישו

  .תושבים 80,000 -כ מונה , כאור,אשר ,תוואיהלאורך מוכרים 

זו של יותר מו 2י פגדולה אית במרחב שבין באר שבע לדימונה בדוהאוכלוסייה האף שעל כלומר,  .91

מכלל רבע מדובר ב הסתכלות כוללתבאו  ;באר שבעהעיר הווה יותר משליש מזו של מו ,דימונהר העי

עבורה כל אפשרות נותנת אינה כנית והת, וןקו הרכבת הנד לאבנגישות ישירה  יםשמתגוררם יבתושה

  .ציבורית הכאמצעי תחבור רכבתלהשתמש ב

צרכן של כמדרגה ראשונה מהיא קהל יעד אלא ש ממנה,התעלם לא ניתן לשוסייה באוכללא רק מדובר  .92

חמורה ה אקו הרכבת מהווה שגיל אבדואית היה יר הנגישות של האוכלוססחו .תחבורה ציבורית

יעילים פתרונות מציע ואינו ראוי באופן דו תפקימלא את ו מאינמכיוון שנית כוהתזם י שלמצידו 

 .מונהשבין באר שבע לדירחב ושבי המבור כלל תעציבורית תחבורה לובטוחים 
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נוספות  בתרכ ותתחנהקמת ל אפשרייםמספר מקומות על בקלות ניתן לחשוב כפי שיפורט בהמשך,  .93

עבור רכבת האת שירותי ש להנגיך ובכ, יישובים בדואייםמיכות לבס דימונה לבאר שבע שביןואי ותב

 .הםלהשתמש בבעלת פוטנציאל ה האוכלוסייכלל 

ל עהאחרונות  שנתייםבמו רסופשתחנות רכבת  הנחיות לתכנוןאת הטים נוניים המפרתככים מסמלפי  .94

לקביעת  םמרכזיים האחד הקריטריוני 14,ומינהל התכנון 13,ות בדרכיםמשרד התחבורה והבטיחידי 

רת זנגהיא לה, שוע שת המינרמיה שהיא תוכל לשרת ויקף האוכלוסינו ההי בתשל תחנות רכמיקומן 

 וכלוסייה זו. א משתייכת ואליכלכלי החברתי ל ואשכמה

ית המרחב, הווה כרבע אוכלוסיאשר מ איתדושהאוכלוסייה הב אין ספק ,מבחינת היקף האוכלוסייה .95

להלן  בלוח הנתוניםמינוע, רותי הרכבת. מבחינת רמת הישלהשתמש במשמעותי פוטנציאל הינה בעלת 

 יקים )תל שבע, שגב שלוםותוהבדואים היישובים הרמת המינוע של  15.ברים בעד עצמםדמ 8012שנת ל

לעומת  נפש 1,000-כלי רכב ל 180-ל 145מחצית מרמת המינוע הארצית )בין פחות מהינה  (בנגב וערערה

יישובים הבדואים, הנמוכה ב רמת המינוע עומתל. (ברמה הארצית נפש 1,000-כלי רכב ל 390כמעט 

 (.נפש 1,000-כלי רכב ל 360-ל 350בין ) הארצית זונמוכה במעט מבאר שבע ודימונה בנוע ירמת המ

 

מתוך  ביותר, הנמוך 1כלי כל-חברתיל ום באשכמדורגיכרים הבדואים המום ייישובהי כציין ניתן לעוד  .96

נגזרת  ההינרמת המינוע וע, כידאשכל. באותו  יםבישורשימת היתחתית ב אף נמצאיםם וה, 10

בתחום היישובים שור עבמפורטים ונים תים נמקיי אל. של האוכלוסייה כלכלי ברתיהח ירוגדהמ

בם אינו ספק שמצ ן, אך איהלא מוכריםים כפרהעבור  המועצה האזורית נווה מדבר וכמובן שגם לא

  .יותרטוב 

בנוסף  לול של שיקוליםמכ לפיכבת נקבע מיקום תחנות הר, לתכנון תחנות רכבתהנחיות מסמכי הלפי  .97

בסמיכות  נמצאצמו ת עהרכב קו ,ספק אלל 16.רכבתב שימושצפי הבין היתר  ,סמיכות למרכזי מגוריםל

ושביהם תאשר  25ים לאורך כביש מ, הממוקיםוהלא מוכר המוכרים ,הבדואיםמיידית לכל היישובים 

 
גרסה ראשונה, ) רכבתות מרחבי תחנהמדריך לתכנון , מינהל תכנון ופיתוח תשתיות, בדרכים בורה והבטיחותתחמשרד ה 13

  .(2018אוגוסט 
ר י' אמדרא עורך ,9ספר חוברת נהלי ות"ל מ) לתכנון תחנות רכבת הנחיות תכנון, הוועדה לתשתיות לאומיותנהל הימ 14

  .(2018)ינואר  (לרוטהברט בסיוע צוות ות"
  .(2019) בסוג כלי רכושנה רמת מינוע, לפי  ,למ"ס; 1999-2018 קובצי נתונים לעיבוד -הרשויות המקומיות בישראל , למ"ס 15
  .4' מע, ב14, לעיל ה"ש הנחיות לתכנון תחנות רכבת 16

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/train_stations_spatial_planning_august_2018/he/TRAFFIC_PLANNING_tihnun_tahanot_rakevet.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/entrepreneur/he/instructions_train_stations.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2018.aspx#losExcelos
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2018.aspx#losExcelos
https://old.cbs.gov.il/www/publications20/1806/pdf/t05.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/entrepreneur/he/instructions_train_stations.pdf
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תושביהם כך שלרב  קיים צפי יבאופן עקרוניתרה מכך,  עדי לצרכי תחבורה.באופן בלנסמכים עליו 

  .השל מוכה יחסיתנרמת המינוע הלאור רכבת ב ושמתשי

שתהיה לתחנת רכבת עתידית,  ת מידת הביקושנכונה אלא ניתן לצפות אמנם כי  ר זהן בהקשצוי עוד .98

 ית שהיא פותחת בפניווההזדמנות בשל תחנת הרכ ים הביקוש נוצר מעצם קיומהמקרים רבבת והיו

 וכההיקף האוכלוסייה, רמת המינוע הנמלהניח כי השילוב בין  יש 17.בקרבתהת ורראוכלוסייה המתגה

עשה ל יום האוכלוסייה הבדואית תלכך שבסופו שיביאו  ה ציבורית של ממשחבורתלופות של חהעדר ו

 .בשירותי הרכבתר מוגבש ומיש

סוקה וקדי תעשל מ הינו הימצאותםבמרחב בת ת רכותחנל מה שמיקומשפיע לטובה על שנוסף א נוש .99

 המיועדים מיםחמתשני ישנם וואי לאורך הת 18.די יוםמ לוסייה גדולההמושכים אליהם אוכיים אזור

 19,ר מחלף שרהבאזו ערב באר שבעמ-מדרוםהמתוכנן  תעסוקתי מרכז רפואי ה:להקמת אזורי תעסוק

  20.במקומית ערערה בנגה ל המועצההמקומית שן על פי תכנית המתאר המתוכנ אזור התעסוקהו

חק בין מרהינו ה, תחנות רכבת במרחבמן של מיקוקביעת שיש להביא בחשבון בעת נוסף שיקול  .100

 35-מור כאכהינו  וכננתמרכז המתתחנת דימונה לבין באר שבע  תובין תחנמרחק ה 21.השונות תונתחה

ית שתשרתנה את האוכלוסייה הבדוא ך הקווראלנוספות להציע מספר תחנות  כך שישנו מקום, ק"מ

  .הרכבת וקעה בות הנסיוע ביעילבלי לפגמ

טנציאל רב להקמת בעלי פום אפשריי מותמקושלושה  אנו מזהים לפחות, האלכלל מאפיינים לאור  .101

 מדרום למועצה (1) :די תעסוקהמוקולוסייה כמרכזי אום לשלה שותנגיבהסתמך על הת רכבת תחנ

מצפון ליישוב  (2) ;באר שבע ערבמ-מדרוםהמתוכנן  תעסוקתי מרכז רפואיבסמוך להמקומית תל שבע, 

מקומית ערערה בנגב, צה הב למועממער( 3) ;25ש כבילין מסילת הברזל ב הכלואל, בשטח אבו תלו

  .[7ה מס' מפ]ראו שם ן המתוכנ אזור התעסוקהך לסמוב

נה ועד ק"מ, ממ 11.5-ק"מ, ממנה עד תחנת אבו תלול כ 4-כאר שבע לתחנת תל שבע הינו המרחק מב .102

 תשלושמאחד בכל מ נוספים. ק" 11.5-מרכז כ ק"מ ומשם ועד לתחנת דימונה 8-כ ה בנגברלתחנת ערע

יים מכשולים פיסנראה שישנם  אל, כך שיחסית יםהשטח מישוריפני ו סילה ישרמהתוואי  הלאים אתר

 .מוצעותה רכבתהת תחנוהקמת לדסיים הנאו 

ה "אזור בצרת מסבימיי כי כל תחנת רכבתתן ללמוד ני, המדריך לתכנון מרחבי תחנות רכבתלפי  .103

אזור "גלעין", " מורכב מוה קוהמאזור  .םנסיעה שלהה יעדמקור הנוסעים ומסמל את ה "מקווה

זור מקווה" Tשל "דיוס יק את הרבמדוקבוע א ניתן למנם ל. אמשני"ר מקווה זו"א-ו "מקווה ראשוני

מרחק ר המקווה )אזו גלעיןמ' עבור  500-400גבול האופייניים הם , אך קווי התחנהכל למסביב ש

אזור ק"מ עבור  8-ל 5בין ו ;ניהראשוה המקוור ואזעבור מ'  1,000עד  800 תחנת הרכבת(;מהליכה 

 22.שניהמהמקווה 

 
  .שם 17
  .5' מעב שם 18
  .פקדהבההנמצאת  6075163-605 מס'תכנית  פיל 19
  .1993ף משנת קתוב ,3/310/02/7 מס' תכנית לפי 20
  .4 'מעב, 14לעיל ה"ש  ,הנחיות לתכנון תחנות רכבת 21
  .10עמ' ב, 13לעיל ה"ש  ,המדריך לתכנון מרחבי תחנות רכבת 22

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/entrepreneur/he/instructions_train_stations.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/train_stations_spatial_planning_august_2018/he/TRAFFIC_PLANNING_tihnun_tahanot_rakevet.pdf
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מרבית המרחב המיושב על ידי את ים מכסתחנות המוצעות ה אזורי המקווה שלן לראות כי נית .104

זיים במרחב, אתרים מרכמדובר בדימונה.  - בעלאורך קו הרכבת באר שבדואית היה יאוכלוסה

 מרכזיים, מאפיינים הנדסיים נוחיםתים ה וצמבה למוקדי תעסוקקרה, המשלבים בין ריכוזי אוכלוסיי

 .בבמרחיחסית ני שוויוופיזור  ,תראו כל אתרב

צורכי מהתעלמות מוחלטת יתה יהשבבסיס העבודה  התכנוןתפיסת כי  ,עולהבפרק זה האמור מ .105

. רכבתשירותי המ תיהנה היאאפשרות כי של כל לה ישלת באזור ורהמתגורלוסייה הבדואית כוהא

גם  אזור כמויהודית ביעד התכנון היה ונשאר האוכלוסייה הכאשר  ת שקופהוסייה זו נשאראוכל

 .תלוסייה הבדואיקשורים לאוכ ליים שאינםלכשיקולים כ

על ה פסולה אפלירקע לאום הינה על בוריים בהקצאה של משאבים ציאפלייה הלכה פסוקה היא כי  .106

ועדת המעקב  11163/03)בג"ץ " ד האדםובת בכושפוגעת אנו" כך היא שודה" ובשלבחנה חארקע "

בג"ץ  :ראו גם (;(2006( )1)ד ס"א", פממשלת ישראל' ראש בישראל ני הערבים העליונה לעניינ

קעדאן  6698/05(; בג"ץ 2001( )5"ד נה), פשלת ישראלהאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ממ 6924/98

ו, במבחן התוצאה, היישובים הערבים אינם מצב ב . ((2000) 258( 1, פ"ד נד)נ' מינהל מקרקעי ישראל

בזכות לכבוד האדם בצורה לא  פוגע אשר  להב מפהינו מצ נות הרכבתלתחו גישה לרכבת אכלל מהנים נ

 מידתית. 

 התשתיות תוכניות של האחורית חצרל הבדואים באזור שוביםייהפכת את והכנית ולכה למעשה, התה .107

 שלומההגבלות  מההפקעות הנובע בעול ,צודקת אל בצורה ,איםנושושבים הבדואים הת .הלאומיות

, של והכלכליות הסביבתיות ,הבריאותיות ההשלכותות עם ילח צריכיםשר א הםו ,"הצרכים הציבוריים"

בתחום  שרת את צורכיהםתא לכנית והתש אף, על ריהםמגו ת באזורת לאומיתשתיברמה של ם מיז

 . כויותיהםזתפגע בוהתחבורה 

תי צודקת זו הינה נגזרה מעקרון הצדק החלוקתי אשר בלאו נטילה וע נשיאה החובה למנמכך, רה יית .108

עת ביסס בית משפט את עיקרון הצדק  ותת שיח חדשעמין ת המשפט העליון בעניביי נקבע על יד

 3939/99ץ בג")של משאבים, כשיקול ענייני ומחייב  דקתחלוקה חברתית צווחובה להבטיח  החלוקתי

תוקף עקרון זה מקבל משנה . ((2002) 65-64, 25( 6נו) פ"ד, הל מקרקעי ישראלדה נחום נ' מינקיבוץ ש

 .שימושים אחריםנע ומשכל שימוש בו  וגבלמציבורי שאב עו משהינו מטב, נו בקרקעניייכאשר ענ

 

 סיכום

של תושבי הכפרים פוגעת בזכויותיהם  במתכונתה הנוכחיתהתכנית ברור כי הרי האמור לעיל,  לכלאור  .109

חן ה בלתי מידתית ואינה עומדת במבחן המידתיות שבפסקת ההגבלה על שלושת מבחני המשנה: מבפגיע

הקשר הרציונאלי; מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה; מבחן המידתיות במובן הצר. ביסוד המידתיות 

ח"כ אורון נ' יושב ראש  1030/99אינה מקדשת את האמצעים" )בג"ץ  מונחת התפיסה כי "המטרה

"ד , פמועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל 2056/04(; ראו גם: בג"ץ 2002) 640( 3ד נו), פ"הכנסת

  ((.2004) 838-839, 807( 5נח)
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הנדונה,  כתוצאה מהתכנית הנ"ל ל הבעיות וההשלכות הקשות שיחולו על תושבי הכפריםלמככתוצאה  .110

לבחון חלופות שלא יפגעו או לכל חלה על מוסדות התכנון ועל רשויות המדינה החובה כי המתנגדים יטענו 

ובים הבדואים המצויים בתוואי המסילה את הנזק שיגרם לתושבי הכפרים והישהפחות שימזערו 

עיריית דאהריה נ'  ראש 1748/06בג"ץ ראו:  פחותה יותר בזכויותהפגיעה לעניין מבחן ה) ובסמיכות לו

יאסין נ' ממשלת   8414/05בג"ץ  (;14.12.2006)פורסם בנבו,  מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

ות המגדלים אעבלין נ' המועצה המקומית אעבלין שותפ 4264/02(; בג"ץ 2007) 822( 2פ"ד סב) ישראל,

ע"מ נ' חברת חשמל חברת אלאקסא אלמובארק ב  4638/07(; בג"ץ 12.12.2006)פורסם במאגרים, 

 .(29.10.2007פורסם במאגרים, ) לישראל

 יביאוששינויים בה לערוך  ן הראוימשהרי . תבמתכונתה הנוכחיכנית ותשור הלהימנע מאייש על כן,  .111

בין , באזור יםהמתגוררם הבדואיהתושבים של כלל החוקתיות  םהיתזכויוצרכיהם ואת טוי את לידי בי

מכל  לא פחות חשוב. ותלאלה הנפגע ותחלופיגישה דרכי סלילת ו וםמקב יםהסדרת המגורעל ידי היתר 

 .ממעלה ראשונה ניד תכנויע ואיתסייה הבדהאוכלועבור נגשת הרכבת האלה, יש לראות ב

כל אין  23,שנה 15של  לטווח ארוך יחסית עה נקבעביצותחילת שכנית ובת כי היות ומדובראנו סבורים  .112

 ם , הוגניםיות מגורים ראוימתן פתרונ יהיהעה יצולב יםהיתר למתןתנאי י כבהוראותיה לקבוע מניעה 

תם הכראת  במרץיש לקדם ין היתר, ב ואית המתגוררת במרחב.עבור האוכלוסייה הבדים ומוסכמ

 .אלהשל תהליכים ם שכבר נמצאים בעיצומם בייישוהשל  במקום מושבם תכנוניתה תםהסדרו

חנות ת ת הקמתן שלת ההוראות הנדרשות כדי לאפשר אאכנית ובאותה מידה ניתן לכלול במסמכי הת .113

 לעמהמעברים  ם שלתאמתההן ודון, הקו הנגוררת לאורך המתה יכלוסיגודל האובהתאם לרכבת נוספות 

ת התשתיעבודות מכלל כחלק , 25כביש לבין הדרכים המובילות אליהם צמתים ולל הואי המסילה, כתו

 .כניתוהתביצועה של להקשורות באופן ישיר 

 כנית המופקדתותנגדותם לתי ההמתנגדים שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לפרט ולהרחיב את טיעונ .114

ומגבלות הקורונה אשר האריכו את ור דוחק הזמן לאבייחוד , זאת בכך להם, ככל שיהיה צורך ולהוסיף

 אוכלוסייה הנפגעת.התהליך העבודה מול 
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