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 אל פורעה -תוכנית המתארהנדון:  

  21.02.22סימוכין: מכתבך מיום 

 

 :בהמשך למכתבך שבסימוכין, אבקש להשיבך כדלקמן

התנצלותי הכנה על המענה המאוחר; , זה מכבר בהמשך לעדכונים הקודמים שהועברו אלייךו ראשית, .1

 ככל שניתן. ,כדי להעביר מענה מלאמספר משרדי ממשלה שונים, ב להתייחסות שלהמתנו 

 :יןלגופו של עני

אשר להתנהלותה ין היתר בכפי שהובאו במכתב, בך, כל טענותיכי למען הזהירות בלבד, יובהר, תחילה,  .2

, נדחות מכל וכול, "אל פורעה"-ההתיישבות בלרבות בעניין הסדרת ו, של הרשות, סמכויותיה ופעילותה

 לרבות באופן האמור בהן.

בהתאם לחוק, לתקנות ולהחלטות ממשלה רלוונטיות  להכידוע לך, הרשות פועל מכוח סמכויות שהוענקו  .3

והיא עושה, תמיד, ככל שביכולתה על מנת להגשים את ייעודה ומטרותיה, לסייע לתושבים ולהתיישבות 

 .הרחב על האינטרס הציבורי כול תוך שמירהוההבדואית בנגב 

 :מן הכלל אל הפרט

פורעה ובמסגרת זו אף החלה בהליכי  הסדרת ההתיישבות באזור אל אכן, הרשות קיבלה על עצמה את .4

ובאזורים  ,שכנות, בתיאום ובשיתוף התושבים 4, הכולל תכנון מקדמיים להקמת יישוב באזור

  שלתפיסתה של הרשות רחוקים מאזור ההשפעה וההרחקה של אתר הכרייה המיועד. 

, הודיע 2019ואולם, במהלך יוני תוכנית זו הועברה לעיון במינהל התכנון, כמקובל, על מנת לקדמה.  .5

שהוצעו, שהן, לשיטתה של הרשות, האופציה האפשרית מתכנן מחוז הדרום במינהל התכנון כי החלופות 

היחידה להקמת יישוב באזור שיותאם לתנאי התמ"א ושלא יסכן את בריאות תושביו,  אינן מתקבלות 

 ושלהגדרתו, נמצאים עדיין בתחום איסור המגורים במגבלות התמ"א.

פורעה וכי על הרשות לדאוג מתכנן המחוז קבע, הלכה למעשה, כי לא ניתן יהיה להקים ישוב באזור אל  .6

 לפתרונות חלופים לאוכלוסייה המתגוררת באזור.

mailto:suhad@adalah.org


                                                                                   
 

 

 08-6268790, פקס: 08-6268773, באר שבע, טל: 6רח' מצדה 

6  masada St. Beer-Sheva, Tel: +972 (8) 6268773, Fax: +972 (8)  62687 73 

 6268773-08 :فاكس,  6268773-08 :هاتف ,بئر السبع,  6 مسعدة شارع

 

 

 מדינת ישראל

 הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

 

נעשה ניסיון לתכנון והקמת שכונת  , 4.4.2020מכאן, כפי שהובא בפנייך במכתבו של מנכ"ל הרשות מיום  .7

ואת על מנת לאפשר פתרון הסדרתי אחר, שעה שהפתרון שהוצע  ייעודיות בסמוך ליישוב ערערה בנגב

 .במקום לא התקבל על ידי גורמי המקצוע במינהל התכנון

 .תושבי אל פורעההרשות להסב את היישוב המתוכן כסיף לטובת הסדרת התיישבות  הכמו כן, הציע .8

שאנו מחלוקות , להההצעה לא זכתה להסכמה גורפת ועדיין יש מחלוקות בין משרדי הממשלה באשר 

 מקווים שילובנו עם הקמתה של ממשלה קבועה.

פתרון המתאים והראוי לטובת ממתינה הרשות להכרעה ולאחריה תוכל לקדם את הנכון לעת הזו,  .9

 .התושבים

 

 בברכה,

 , עו"ד אילת אלון בוקר

 לשכה משפטית

 


