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 6796128-08ובפקס: 

 

 חיבור השכונה הצפונית בכפר אום בטין לתשתיותהנדון: 

 כדלקמן:  שבנדוןהריני לפנות אליכם בעניין כפר אום בטין, של ה השכונה הצפונית בשם תושבי

החלטת  על פי 2003נפשות הוכר על ידי המדינה בשנת  5000-הכפר אום בטין שמונה כיום כ .1

 6.09.2015מוכרים בנגב. ביום -בעניין הטיפול ביישובים הבלתי 25.9.2003מיום  881הממשלה מס' 

 1,340והמשתרעת על פני  לשכונה הצפונית בכפר 624-0221374תוכנית מתאר מפורטת מס' אושרה 

. מכוחה של התכנית הנ"ל ניתן לחבר את השכונה לתשתיות כגון מים, ביוב, כבישים, חשמל דונם

  וכד'.

 תושביו ללא תשתיות. עדיין חייםשנה מאז ההכרה בכפר,  13-נכון ליום זה ולמרות שחלפו יותר מ .2

אמורה לפתור באופן חלקי את הבעיה ולאפשר לשכונה הצפונית אישורה של התוכנית המפורטת 

 לתשתיות הבסיסיות. והבתים שבההצפונית השכונה  חיבור

המועצה האזורית אלקסום, אשר כוננה בעקבות פיצול מועצה אזורית אבו בסמה לשתי מועצות  .3

ת מרכזי שירותים בכל ישוב וישוב. כך הובהר והקמ תשתיות אזוריות, אמונה, בין היתר, על פיתוח

 :4714/12גם בתגובת מועצה אזורית אבו בסמה במסגרת בג"ץ 

תפקידה המרכזי של המועצה האזורית אבו בסמה, בהיותה מועצה "

ממונה, הוא להכין את הישובים מבחינה תעסוקתית,  להקים ולפתח 

ישוב וישוב להקים מרכזים אזוריים לכל , תשתיות לשכונות מגורים

וכן לסיים את תכנון אשר יכילו מוסדות חינוך, מרפאות, מועדונים 

הישובים באופן שיאפשר מתן היתרים למבני המגורים כך 

שהתושבים יוכלו לחיות את חייהם מבלי שחרב ההריסה תהא 

  "]...[ מונחת על כתפיהם,

אבו חמיד  4714/12לתגובת מועצה אזורית אבו בסמה בבג"ץ  64)ס' 

 (.' שר הפניםנ



 

 2 

צורך בסיסי לתושבי הכפר ואי קיומו מהווה  וההומ לתשתיות מן המיותר לציין, כי חיבור הכפר .4

חיים תושבי  בבריאותם, כמו גם בזכותם לשוויון. שכן וכאמור, ,של התושבים בכבודם שהק עהגיפ

' נ גמזו יוסף פרופסור 4905/98 א"ברע)ראו לעניין זה:  ומינימליים בסיסיים מחיה תנאי ללאהכפר 

הסחבת בחיבור כאמור לתשתיות , יתירה מכך(. 2001) 375, 360( 3, פ"ד נה)'ואח ישעיה נעמה

 בין, חובותיה את ולקיים בכפר התשתיות מערך את לחובתה של הרשות המקומית לבנות תמנוגד

, ובכך יש פגיעה 1959 – ט"תשי, המים חוקו 2001 -א"תשס, והביוב המים תאגידי חוק פי על היתר

 בעקרון שלטון החוק.

לאור האמור לעיל, נבקשכם לפעול בהקדם ולחבר את השכונה הצפונית לתשתיות וכן למסור  .5

 לידינו את תוכנית העבודה והלו''ז המשוער לסיום העבודות.

 

 , נודה.המיידית לתגובתכם

 בכבוד רב,         

 , עו"דמוחמד בסאם                 

 
 


