
  

  

  

  

  

  

  2012אוקטובר ב 18                   לכבוד

  מר רחמי� יונה 

  ה המקומית לתכנו� ולבניה אבו בסמהועדיו"ר הו

  
  

  שלו� רב,
  
  

  יישובי המועצה האזורית אבו בסמהביר הדאג' ובהריסות בתי� בהנדו�: 
  

  
מית מדיניות האכיפה (הריסות בתי�) במרחב התכנו� של הוועדה המקו עניי�פנות אליי! בהריני ל

בימי� בעקבות פעולות האכיפה שננקטו . זאת, "הוועדה") –(להל�  לתכנו� ולבניה אבו בסמה
 הריסה של מבנה מגורי� אחד והוצאהבי� היתר שכללו  ,ביישוב ביר הדאג'ע"י הוועדה  האחרוני�

  .נוספי� ומתקני�מגורי�  מספר מבניריסה של של צווי ה ומסירה
  

במספר עצורי� והסתיימו  עימות אלי�ל גלשויפה בביר הדאג' ת האכויצוי� כבר עתה, כי פעול
במהל! פעולת האלימה של המשטרה  ה. התנהלותלרכושרב ובנזק  ופצועי� מקרב התושבי�

  נתונה בימי� אלה לבדיקתנו ולתיעודנו, ועליה תבוא פנייה נפרדת לגורמי� הרלוונטיי�.האכיפה 
  

 אינ� מבטאות מדיניות אכיפה ראויהבביר הדאג'  פעולות האכיפה, כי למדי�הנתוני� שבידינו מ
תחילה ובראשונה  לפעול � של המועצה והוועדהע� חובת דואינ� עולות בקנה אח ,וצודקת

ושל המבני� הבלתי מוסדרי�  שזה לא מכבר הוכרו, ,המועצההסדרת מעמד� התכנוני של ישובי ל
האכיפה  במדיניות עומדותלה אעולות ספק ממשי א� פא' עולה  ,בנסיבות העניי� .שבתחומ�

  היוע) המשפטי לממשלה וגורמי התביעה בוועדה, כפי שיובהר בהמש!.  ע"יגובשה ש
  

 יישובי המועצהביר הדאג' ובמכא� שהננו לבקש! לחדול לאלתר מהוצאה וביצוע של צווי הריסה ב
ת בשטח והתבהרות תמונת המצב התכנוני , וזאת עד להשלמת הליכי תכנונ� של היישובי�בכלל

  כל כפי שיפורט להל�.ה, והמועצה
  
  

  אבו בסמה ייישוב
  

ההכרה ביישובי אבו בסמה באה אחרי מאבק מתמש! להסדרת מעמד� התכנוני  .1
יא את מדינת עשרות כפרי� בדואי� בלתי מוכרי� בנגב. מאבק זה הב לוהמוניציפאלי ש

 . �כפרי 13 (ה באופ� מלא או חלקי בלהכיר עד כומוסדות התכנו� ישראל 

 

לל� היישוב ביר כוב, תושבי� 30,000 (כיו� יותר מבה� מתגוררי� ש, עשרה מתוכ� .2
אוגדו מוניציפאלית במסגרת המועצה תושבי�,  4,500 (שבו מתגוררי� יותר מ הדאג',

הוקמו , אשר אבו בסמההמקומית האזורית אבו בסמה ותכנונית במסגרת ועדת התכנו� 
לקבוע הכרה ובי� היתר לול הנושאי� הנוגעי� לטפל במכלברורה: במטרה  2004בשנת 

מפורטות, וזאת באופ� גבולות מוניציפאליי� לכפרי� ולהכי� עבור� תוכניות מיתאר 
 שיסדיר את הבנייה הקיימת בתוכ� ויאפשר בנייה חוקית חדשה. 

 

ועדיי� לא  טר� הושלמו תכנונ�, הליכי יותר מעשוריישובי המועצה הוכרו לפני למרות ש .3
המבני� בשטח המועצה נמצא רוב , יחד ע� זאת. היישובי�הנפיק היתרי בניה ברוב נית� ל



לגבי חלק� ו/או באזור שתוא� את מגמות התכנו� העתידי.  על קרקע המיועדת למגורי�
המפורטות ביר הדאג' יצוי�, כי התוכניות לבאשר א' הוגשו בקשות להיתר בניה. 

לפני מספר שני�, א! טר� הושל� הלי!  אושרושכונות שבתחו� היישוב להרלוונטיות 
 .היישוב בשטח היתרי� לפי חוקית היבנימימוש� באופ� שמאפשר 

  
  

    יישובי�ב מדיניות אכיפה ראויה
 

הנתוני� שבידינו מצביעי� על כ!, כי רוב המבני� נשוא פעולות האכיפה האחרונות בביר  .4
יישוב, שכאמור אושרו א! הדאג' נמצאי� בגבולות הקו הכחול של תוכניות המיתאר של ה

 טר� החל במימוש�, וחלק� א' בתו! אזורי� המיועדי� לפי התוכנית לבניה למגורי�. 

 

פעולות אלה אינ� משקפות מדיניות ראויה ושקולה בביצוע צווי הריסה במרחב התכנוני  .5
שטח המועצה ביר הדאג' ובשוררת בשהתכנונית המשפטית והמציאות של המועצה. 

 שו� אפשרותאי� � באזורי� שבהונקיטה באכיפה רק  סדרי עדיפויותשל מחייבת קביעה 
, וזאת ג� לאחר הלי! של יידוע ושיתו' תושבי הכפרי� בקביעת מגמות עתידי לתכנו�

 וכיווני התכנו� העתידיי�, כולל ייעודי קרקע בהווה ובעתיד, ביחס לכל אזור ואזור. 

 

ונה בימי� אלה בבית המשפט העליו�, נד מדיניות האכיפה במרחב התכנוני של המועצה .6
הערעור שהגישה הוועדה על פסק די� של בית המשפט לענייני� מינהליי� במסגרת וזאת 

ברת בשטחה כנגד כל בניה באשר בבאר שבע, שחייב אותה לנקוט במדיניות אכיפה מוג
 �יו"ר הוועדה המקומית לתכנו� ולבניה אבו בסמה נ' עמותת רגבי 2219/10בעע"� ( היא

    "ערעור אבו בסמה")). –(להל�  (תלוי ועומד)

 

שלפיה  ,יניות האכיפה הצודקתבאשר למד נואת עמדתגנו במסגרת ההליכי� בערעור הצ .7
, ללא קשר לנסיבותיה בשטח המועצה נקיטה בפעולות אכיפה נגד כל בנייה ללא היתר

אד� וחירותו, ולהקשרה התכנוני, מנוגדת לעקרונות צדק בסיסיי� ולחוק יסוד: כבוד ה
אשר מעג� את זכות הקניי� והזכות לקורת גג כזכויות חוקתיות. מעמד� של זכויות אלה 

בי� התעל� במאפשר הריסת בתי מגורי�  משפיע על פרשנות חוקי התכנו� באופ� שאינו
 למגורי�.חלופות הולמות לבניה חוקית מהעדר� עד כה של ו ת�סדרהסיכויי מהיתר 

 

ומההיתכנות התכנונית ות הבנייה, מהעדר חלופות לבניה חוקית אכיפה המתעלמת מנסיב .8
התכנו� לנהוג בהגינות ובסבירות,  של רשויותהראשונית  �, מנוגדת לחובתהעתידית

 .הכפרי� תושביעונות על צרכי הדיור של שבפרק זמ� סביר תוכניות בניה הולמות,  להכי�ו
הלכה לתרג� מטרה מה כאמור בכ! לגבי כל רשות וכ! במיוחד לגבי המועצה, אשר הוק

 . ביישובי� הכרההחלטה על ההלמעשה את 

 

עובדה, כי ל ,א� כ� חוטאות,יישובי אבו בסמה ביר הדאג' ובב עיוורותעולות אכיפה פ .9
ה� . ו/או מומשו שנמצאי� בשלבי תכנו� שוני�, שטר� הושלמו, מוכרי�ענייננו ביישובי� 

ולהיגיו� הבסיסי שמאחורי  והוועדה המועצה וחוטאות בעיקר למטרה שלשמה הוקמ
לא לש� המש! הריסת בתיה� הוכרו, אלא לש� פיתוח�, בוודאי , שביישובי�ההכרה 

 ., או לפחות לחלקה הגדולבתוכ�הקיימת  תכנונ� ומת� הכשר חוקי לבנייה

  
 

  עמדת היוע� המשפטי לממשלה
 

במסגרת ההליכי� בערעור אבו בסמה הציג היוע) המשפטי לממשלה מתווה למדיניות  .10
מדרג וסדרי עדיפויות  מבוססת עלאשר  חדשה במרחב התכנוני של אבו בסמה, אכיפה

. מתווה זה תוא� לטענת "המתווה") –(להל�  בפעולות אכיפה, לפי נסיבותיה של כל בניה
  ות של הוועדה המקומית אבו בסמה.יגאת נסיבותיה המיוחדות והחר היועמ"ש

 

הנתוני� המתווה עדיי� רחוק מלשק' מדיניות אכיפה ראויה וצודקת,  א' שבעינינו .11
י תואמות את העקרונות וסדרבביר הדאג' ספק רב א� פעולות האכיפה  י�מעל שבידינו

יצוע לא יינקטו הליכי אכיפה וב, מתווהה לפילעניי� זה נציי�, כי  העדיפויות שנקבעו בו.
תואמי� בניית� ומיקומ� ש, וצווי הריסה נגד מבני מגורי� ותיקי� שבניית� התיישנה



מפורטת שמכוחה נית� לית�  א' א� טר� אושרה תוכניתמגמות התכנו� העתידי, את 
 היתרי� ועד להשלמתה של תוכנית כזו.

 

 באשר למבני מגורי� חדשי�, שהוקמו באזורי� המיועדי� למגורי� וקיימת תוכנית .12
. ותמפורטת, נקבע במתווה, כי לא יינקטו כנגד מבני� אלה, ככלל, פעולות אכיפה מיידי

שהוקמו באזורי� המיועדי� למגורי� א! טר� חדשי�, מבני מגורי� עוד נקבע, כי 
הושל� ההלי! התכנוני שמכוחו נית� לקבל היתר בנייה, יוצבו בסדר עדיפות נמו! מבחינת 

בי� היתר יידחה וייקבע לה, המועד לביצוע פעולות אכיפה לגבי מבני� אפעולות האכיפה. 
בסיכויי ההכשרה העתידית של המבני� ובמועד הצפוי להשלמת הליכי התכנו� בהתחשב 

  והכשרת הבנייה במקומה.

  

כאמור, ספק רב א� פעולות ההריסה בביר הדאג' בוצעו בהתא� לסדרי העדיפות והמדרג  .13
קבל הבהרות והסברי� באשר למידת עמידת� של שהוצגו במתווה. בכל מקרה, נשמח ל

 הפעולות במתווה.

  
  

  הידברותהשיתו� ופגיעה באפשרויות ה
 

 פעולות אכיפהקיימת,  של בנייההכשרת שימור מירבי וחובת ת לומנוגד מעבר להיות� .14
שבוצעו בביר הדאג' פוגעות בצורה אנושה ובלתי הפיכה ביחסי האמו� בי�  דוגמת אלה

אמו� והידברות (שיח כלשהו. יחסי(במידה שאינה מאפשרת דו וזאת ,לתושביה מועצהה
פתוחה ע� התושבי� ה� תנאי� הכרחיי� לכל התקדמות בהלי! התכנוני בשטח המועצה 

ובשמירת התושבי� הצור! בשיתו'  .המועצה ולמימוש שאר המטרות, שלשמ� הוקמה
שיקול שאמור להנחות , ומתחייב בכל מדיניות אכיפה מרכזיערו) הידברות הינו שיקול 

 . בשטחה פעולת אכיפהביחס לכל את המועצה בכל החלטה 

 

 , למעשה,אינ� משרתות ,תכנונ� טר� הושל�ש ,ויודגש: הריסות בתי� ביישובי� מוכרי� .15
לנוכח הדרת� התכנונית ההיסטורית של תושבי ציבורית ראויה. או משפטית  מטרהשו� 

בי� היתר בשל לבניה חוקית,  חלופהשני�  במש! לה� מאחר שאי� ולא הייתההמועצה, ו
לא מתקיימת במקרה כזה כל תכלית הרתעתית או התארכות הליכי התכנו� הנוכחיי�, 

תמנע את הישנות העבירה, שהרי במצב של העדר  א'ההריסה ספק רב א� עונשית. 
 דיור ייאלצו התושבי�, במוקד� או במאוחר, לספק לעצמ� קורת גג חלופית. ת חלופ

 

 ,היא העמקת הריחוק ות להשיג בנסיבות שכאלהיכולאכיפה  ותצאה היחידה שפעולהתו .16
לצערנו הרב, ככל הנראה  .ע� התושבי� העוינות וחיסול שטחי השיתו' וההידברותליבוי 

מנגד, מדיניות  את התוצאה הלא רצויה הזו הצליחה פעולת ההריסה בביר הדאג' להשיג.
ראויה של הסדרת מטרה טח המועצה משרתת אכיפה שמתחשבת במציאות התכנונית בש

מעמד� התכנוני של יישובי המועצה ושל מבני�, המשמשי� מזה שני� רבות למגורי�. 
תכלית זו משתלבת ע� הצור! בפתרו� מערכתי וצודק של סוגית ההתיישבות הבדואית, 

נדרשי� נותנת משמעות להכרה ביישובי המועצה ומאפשרת את ההידברות והשיתו' ה
 מטרותיה של המועצה. ! ביצוע תפקידיה ומימוש לצור

 

  
יע משאבי� , נית� היה לצפות מרשויות התכנו� להשקהמתואר לעילדברי� הבמצב , לסיכו�

אבו בסמה תחת אשר ימשיכו בהאצת השלמת הליכי התכנו� צור! ל דווקא מוגברי� ומיוחדי�
ית. למותר לציי�, כי התארכות במדיניות אכיפה חסרת תכלית ונטולת כל רגישות חברתית וציבור

מש! יותר מעשור מעמידה את תושבי המועצה באותו  ובשאר היישובי� ביר הדאג'בהליכי התכנו� 
 מצב שלפני ההכרה של העדר חלופה לבנייה חוקית ושל המש! הבנייה ללא היתר מחוסר ברירה.

  
  

ביישובי אבו בסמה,  לאור כל האמור לעיל הננו לבקשכ� לחדול לאלתר מביצוע פעולות אכיפה
ולהפסיק את פעולות האכיפה שננקטו עד כה בביר הדאג', וזאת עד להשלמת הליכי תכנונ� של 

  היישובי� והתבהרות תמונת המצב התכנונית ביחס לכל אזור ואזור בשטח היישובי�. 
  



כמו כ�, נבקש לקבל הבהרות ונתוני� מלאי� באשר לשיקולי� שעמדו מאחורי פעולות האכיפה 
היוע) המשפטי לממשלה  יביר הדאג' ומידת עמידת� של שיקולי� אלה בקריטריוני� שנקבעו ע"ב

  לעניי� סדרי עדיפויות בפעולות אכיפה בשטח אבו בסמה.
  
 

  
  

      
  כבוד רב,ב                                                                                                                     

  
  עאוני בנא, עו"ד                                                                                                                     

  
  

  העתקי�:
  המנהל הכללי, משרד הפני�, ירושלי�מר עמר� קלעג'י, 

  מר יהודה וינשטיי�, היוע) המשפטי לממשלה, ירושלי�
  אביב (חיי�, ממונה על אכיפת דיני מקרקעי�, פרקליטות המדינה, תל(ריב אב�עו"ד י
 

 

 


