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   ,מר אולמרט הנכבד

 

 לשיקום חיפה , בראשותך, להקים קבינט מיוחדהממשלה החליטה כי ,מפרסומים בעיתונות אנו למדים

 –קציבים ת כולל –תוך זמן קצר תכנית עבודה מפורטת אשר תכין לים "ועדת מנכוכי הוקמה , וןוהצפ

 . אזור זהלשיקום

 

אלא גם לתיקון עיוותים , כי נוצרה עתה שעת כושר לא רק לתיקון נזקי המלחמה, אנו סבורים, אכן

 . זהבעניין זה אנו פונים אליך במכתב .  ביישובי הצפון, ולשיפור לקראת הבאות
 

כדי שחלוקת הכסף בצפון "הכל הבעת כוונה לעשות , במהלך סיורך בצפון, לפי פרסומים בתקשורת

זאת על מנת שהעתיד שנבנה יהיה מבוסס על אחדות ושיתוף . מיעוטים כיהודים, תהיה שוויונית והוגנת

  ". כולל בין כל חלקי האוכלוסייה

 

. יון וכבוד הדדי בין יהודים לערבים במדינת ישראלזוהי בשורה חשובה לכל המאמינים בערכים של שוו

על מנת לפתוח עידן חדש ביחס . אין די בתיקון נזקי המלחמה, אך כאשר מדובר ביישובים הערביים

יש לנצל הזדמנות זו לטיפול שורש בהזנחה רבת שנים ממנה סובלים , לאוכלוסיה הערבית בישראל

 : בעיקר בתחומים הבאים, היישובים הללו

בתחום ההכנה למצבי חירום והבטחת שירותי , קויים מערכתיים ביישובים הערבייםלי 

, המלחמה חשפה חוסר מוכנות למצבי חירום והעדר שירותי חירום בסיסיים ביותר: החירום

נדרשת הקצאת משאבים ייעודית לצורכי הקמה וניהול שירותי חירום והצלה . ביישובים אלה



בהתאם למאפייני המבנה היישובי של , )'ם וכו"ממדי,  ציבורייםמקלטים(ואמצעי מיגון מגוונים 

 .היישובים הערבים

יש להבטיח הקצאה שוויונית ואף מתן העדפה מתקנת ביישובים : מחסור חריף בתקציבי פיתוח 

לשיקום ופיתוח משלים של  ופיתוח תיירותל ,אזורי תעסוקהלתקציבים להקמת , אלה

, דרכים ומדרכות, בריאות ורווחה, מוסדות חינוך(התשתיות הציבוריות החברתיות והפיסיות 

 ).  ב"ניקוז וטיפול בשפכים וכיוצ, מערכות ביוב

זה שנים על : העדר תוכניות מתאר או קיומן של תוכניות שאינן הולמות את  צרכי התושבים 

מצב היוצר ,  יישובים ערביים בצפון מצויות בתהליכי הכנהשנים שתוכניות מתאר של עשרות

. מצוקה חריפה בתחום הדיור והתעסוקה ופגיעה קשה ברווחתה של האוכלוסייה הערבית

, יש לעצור הריסת בתים שנבנו בעבר מבלי שניתן היה להוציא היתר עבורם, בנסיבות אלה

 על התאמתן לצרכים המשתנים תוך שימת דגש מיוחד, ולהאיץ בדחיפות את השלמת התכניות

 . של האוכלוסייה והקצאת משאבי קרקע בהתאם להתפתחותה

 

עיוותים ן וקיהזדמנות פז לתלה לראות בשיקום הצפון יעד מרכזי מהוות החלטתך והחלטת הממש

בקרב הציבור ושותפות שוויון ה אמיתית של לתחושתרומה של ממש לתרום ועשויות , היסטוריים

התבטאויות כמו אלה שהשמיע השר גדעון עזרא , לצערנו . מחיר יקר במלחמה זואשר שילם, הערבי

בדבר הצורך להבדיל בין ישובים ערביים ליישובים יהודיים בהקצאת ,  באוגוסט27-בישיבת הממשלה ב

 . לכל גינויות צל כבד על המהלך כולו וראויותמטיל, משאבים לשיקום החינוך בצפון

 

 למען  אנו פונים אליך להטיל את כל כובד משקלך, ים העוסקים בסוגיות אלהכארגוני אדריכלים ומתכננ

נשמח מאוד לשתף פעולה עם ". לשותפות אחרת בין יהודים לערבים", וכדבריך,  העבריתוקנו עיוותי

 .לים ולהציע לה מניסיוננו ברכיבים הרלבנטיים בתכנית השיקום שהיא שוקדת על הכנתה"ועדת המנכ

 

 .מראש על פעולתך בנדוןאנו מודים לך 
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