
 

  

 

 

  2011,  ינואר24 

  

  לכבוד
  חברי ועדת חו� ובטחו�

  

  ל לנגב"דיו� בנושא מעבר צה: הנדו�

  

  ,שלו� רב

  

הרינו להציג בפניכ� את עמדתה של , "ל לנגב"מעבר צה" בנושא טחו�ית החו� והבועדבדיו� הלקראת 

ושא הקשורי� לנ, בנוגע לשני היבטי� מרכזיי� ," מתכנני� למע� זכויות תכנו��במקו� "עמותת 

  . חלוקת משאבי� במרחב וסוגיית שטחי האש:שבנדו�

  

    במרחבחלוקת המשאבי�

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

מטרת .  של עומר בהמש% לאזור התעשייה,עומראו� בטי� ו, לקיה, במרחב שבי� באר שבע', ליקית'

 ,של חיל המודיעי� הנמצאי� היו� במרכז האר�שוני� מחנות ההלס את הבסיס החדש היא לאכ

  .מחנות צבא ממרכזי האוכלוסי� באזור המרכז לאזורי הפריפריה בדרו�מעבר במסגרת המהל% של 

 40%� כ .ר" מ600,000� והשטח הבנוי יכול להגיע לכ ,ונ� ד5,000� הינו כהבסיסהשטח הכולל של 

בתחו� השיפוט של  � 60%�  וכ,עומרהמועצה מקומית של תחו� השיפוט נמצא טח הבסיס שמ

יחד ע� עיריית ב ,ארנונההעתידיות מכנסות המה הננהימועצות אלה ת. בני שמעו�המועצה אזורית 

  .אזורית בני שמעו�האשר חתמה על הסכ� בעניי� זה ע� המועצה , באר שבע

שאמור , ההו� האנושיישנו , הללוקופת� של הרשויות לכנס יהמעבר להכנסות הכספיות הצפויות ל

ישובי� לדווקא  יאפשר הבסיסהמיקו� המוצע של . המודיעי�להגיע לנגב ע� המעבר של בסיס 

� אינה� שמרות לזאת , ליהנות מתוספת האוכלוסייה החדשה, מיתר ולהבי�, כגו� עומר, י�חזקה

  . ומצב��את מעמדאו לשפר  לבסס כדילמשאבי� אלו י� זקוק

  :את השאלות הבאות, בי� היתר, מעלה" קריית המודיעי�"התכנית להקמת , לאור האמור לעיל

מועצה השיפוט של בתחו� ', ליקית'אזור מדוע הוחלט להקי� את הבסיס החדש דווקא ב .1

  ?בני שמעו�מועצה אזורית עומר ומקומית 

ה� במסגרת פעולות הפיתוח  ,להקצות משאבי� אדירי�אשר קיבלה החלטה , המדינהמדוע  .2

לא בוחנת אפשרות של , לרשויות המקומיות� שלעתידה לארנונה שהתשלומי מסגרת וה� ב

 ? של המשאבי� במרחביותר הקצאה שוויונית 

, במעגל מרוחק יותר מגלעי� המטרופולי�, הא� נבח� הצור% של רשויות מקומיות אחרות בנגב .3

 ? )יהו� כספ (מיסי�מתוספת הכנסות מאגרות ובו) הו� אנושי(אוכלוסייה חדשה ב

 על תבססי� המ,במגזר הבדואי והיהודי כאחד, ישובי� אחרי� בנגבהא� נבח� הצור% של  .4

באוכלוסייה חדשה ובתוספת הכנסות מאגרות , גבוהי� מקופת המדינהאיזו� מענקי 

 ? כדי לבסס את עצמ� מבחינה חברתית וכלכליתוממיסי�



 

  

 

 

, למעשה, ובכ%, אזור ההול% ומצטופ-', ליקית'באזור בסיס החדש מדוע הוחלט להקי� את ה .5

בהקשר זה ראוי . מטרופולי� באר שבעמרכז האר� אל הקיימת היו� ב את הבעיה להעתיק

מטרופולי�  (23כמו ג� בשינוי , )14/4/מ"תמ (המחוזית המקוריתהמתאר כי בתכנית , לציי�

ושבי כלל תטובת השטח עליו מתוכנ� הבסיס לקו� מיועד לפיתוח אזרחי ל, )באר שבע

  .המטרופולי�

  

  סוגיית שטחי האש

 רשויות � שלהתנגדות.  תושבי�5,000� ל500 חיי� בי�הכפרי� הבדואי� בנגב ה� יישובי� בה� 

בי� , מחוזיות והארציותהבתוכניות המתאר  ר ביישובי� הבדואי� באה לידי ביטוייהמדינה להכ

עתודות קרקע אל  כ,ה הבדואית יושבת האוכלוסייאל חלק ניכר מהאזורי� בה�בהתייחסות , היתר

  . וצורכיה�תושבי� החיי� במקו�קחת בחשבו� את הבלא ל, לטווח ארו%

 מהיעודי� חלק. חלק משימושי הקרקע בתכניות הקיימות מיועד לשטחי אש ולמתקני� ביטחוניי�

מעדיפה במקרי� רבי� , למרות זאת.  שנה וה� אינ� מיושמי� בפועל30� לפני למעלה מנקבעו הללו

על פני , מעול� לא יושמהנקבעה לפני שני� רבות ושכאמור , תכנו� ישנההמדיניות צמד ליהמדינה לה

  . פתרונות התיישבותיי� סבירי� וראויי� עבור האוכלוסייה שחיה בשטח ומתפקדת כקהילה לכל דבר

 ).23/14/4/מ"תמ(מחוזית חלקית למטרופולי� באר שבע המתאר הדוגמא עדכנית בנושא היא תכנית 

 כפרי� 10�  כ, וממתינה כעת לאישורו של שר הפני�ע" שאושרה על ידי הולנת,במסגרת התכנית

 מערכת � של מיועדי� לצרכימצויי�השטחי� בה� ה� כי מוכרי� לא קיבלו הכרה �בדואי� בלתי

 בהקצאת� של אות� שטחי� למטרות , בהווה,לגבי הצור%כלשהי ספק א� נעשתה בדיקה . הביטחו�

  . אלו

 נראה אול� .כמוב�,  ברורל לנגב"ההיגיו� שעמד מאחורי ההחלטה להעביר את בסיסי צה, �לסיכו

  השיקולי�את מכלולבחשבו� לקחת  אי� נעשתה בלישההחלטה על מיקומ� של הבסיסי� העתיד

יהודי� , בנגבבאזורי� אלה ומבלי שנערכה בדיקה ראויה של צרכי האוכלוסייה שחיה כיו� , באזור

  .וערבי� כאחד

כדי , אנו מבקשי� כי חברי הועדה ייבחנו את הטענות העולות במכתבנו ויפעלו לשינוי ההחלטות

  .בנגבבאזורי� אלה שיישומ� בשטח לא יפגע באוכלוסייה החיה 

  

  ,בברכה            

            

  ר דליה דרומי"ד
  ל"מנכ             

  

  

  

 .סילב� שלו�, השר לפיתוח הנגב והגליל: העתק


