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 רשימת תפוצה

 

 

 21.01.20מיום  הפרעות ואיומים על עבודות הפיתוח בישובים הבדואים בדרום בסוגייתדיון סיכום הנדון: 

 

 

 רקע

 

מעשי ותקיפות על רקע התגברות  ,מת מ"מ מנכ"ל משרד רה", בראשושבנדון בנושא התקיים דיון 21.01.20ביום 

  .פיתוח בישובים הבדואים בדרום ביצוע עבודותבעת נגד קבלנים, אלימות 

עיכוב בהשלמת העבודות לטובת מלבד הנזק הכספי הרב שנגרם בשל הפרעות לעבודות פיתוח, עד כדי הפסקתן, וה

 אף יותר.  , הנזק התודעתי להיעדר משילות חמורהאוכלוסייה

 

 

 עיקרי הדיון

 

ציין לחיוב את העבודה השוטפת ושיתופי הפעולה  מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואיםבפתח הדברים, 

משימה  בנגב מתבצעת משטרת ישראל ויחידת "יואב". יחידת תיאום פעולות אכיפה, הטובים בין הרשות לפיתוח, 

ירועים הבעיות נפתרות. ביקש לזמן את הדיון בשל א ב המקריםהאתגרים קיימים תמיד אבל ברלאומית חשובה, 

  גורמי אכיפה כדי לא לשבש את שגרת העבודה. מעורבות מוגברת של נקודתיים שמחייבים 

 ביניהם:

  אום בטין, תל שבע( 6כביש הארכת( 

  6שכונה  –שגב שלום 

 הקמת קו החשמל אשכול נגב 

 פיתוח מתחמים דרומיים ברהט 

 י משרד התחבורהפיתוח כבישים ע" 
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להכשיר  כל פתרונות המגורים לאוכלוסייה לעיל, הם על אדמות מדינה ועברו אישורים תכנוניים כחוק. כעת נדרש

בשלב הסופי, לאכלס את המגרשים. הניסיון מלמד שלצורך , לפתח את המגרשים, לשווק והמיועד את השטח

יפה, אם נדרשת. הציפייה של רשות ההסדרה היא האיכלוס חשוב שיתוף פעולה בין כלל הגורמים, לרבות אכ

 שמשטרת ישראל תסייע בראש ובראשונה בשלב הפיתוח שהשלמתו היא תנאי להמשך התהליך. 

שחלקם של בדואים בנגב באירועי פשיעה בדרום, גבוה משמעותית מחלקם באוכלוסייה. עם  מציין ממ"ז דרום

משטרה. יש יותר דיווחים, נשים פונות לקבלת עזרה, המשטרה זאת, חל לאחרונה שיפור משמעותי באמון הציבור ב

יכולת המשטרה הצליחה להגביר את יפוענחו.  2019-נכנסת יותר לעומק ורב מכריע של מקרי הרצח שאירעו ב

מדגיש שחשוב להכיר את האוכלוסייה הבדואית והמשטרה שוקלת את ההרתעה, זה כשלעצמו בשורה גדולה. 

ומסייעת בכל מקום שבו יש פתרונות ישימים. סומך על אנשי המקצוע של המשטרה פעילותה בראייה רחבה 

שמכירים את השטח היטב. ההדברות עם הבדואים חייבת להיעשות לפני עלייה על השטח. נדרשת ראייה כוללת 

 כיצד משלימים את משימת ההסדרה מקצה לקצה. 

היקפים נרחבים וכעת מגיעים לרגע המבחן האמיתי, שהמדינה השקיעה כסף רב בפיתוח מגרשים בנציג אג"ת חידד 

 בתקווה שהמגרשים יאוכלסו.  

 

 .של משתתפי הדיוןהתקיים סבב התייחסויות 

 

 סיכום מ"מ מנכ"ל משרד רה"מ

 

, לא לא ניתן להשלים עם אזרחים שלוקחים את החוק לידיים ומשבשים עבודה של זרוע ביצוע של המדינה .1

  החמיר עם נבחרי ציבור שנוקטים באיומים.מבקש ל .כל שכן נבחרי ציבור

אלא תפיסות שונות לגבי הדרך להשלמת משימה שעליה  בכ"אהסוגיה שלפנינו איננה סוגיה של מחסור  .2

 החליטה הממשלה. 

מבקש לקבל מהרשות להסדרת התיישבות המבחן הוא באיכלוס בפועל של מגרשים שמפתחת המדינה.  .3

 וסטטוס שיווק ואיכלוס. פירוט של כל הפרויקטים שכבר פותחו

, לוודא שפיתוח מגרשים על אדמות מדינה אכן מהווה כפיילוט שלום בשגב 6מבקש להתמקד כעת בשכונה  .4

. מבקש מהמשטרה להגיש את כל בפועל מענה לצבירים שמיועדים לפינוי לצורך קידום תשתיות לאומיות

ומבקש לקבל עידכון שוטף,  להשלמת הפיתוח, כמוסכם בין המשטרה לבין הרשות,הסיוע הנדרש 

 באמצעות סמנכל ממשל וחברה, אודות סינכרון בין כל הגורמים השותפים ועמידה ביעדים. 

 

 

 בברכה,

 

 תמי כהן

 עוזרת מנכ"ל רה"מ
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 רשימת תפוצה

 פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבל , מנכ"ל הרשותיאיר מעיין

 פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבל ,הרשות יובל תורג'מן, סמנכ"ל הסדרה

 פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבל הרשותעו"ד אורי נוסבאום, יועמ"ש 

 פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבל הרשותעוזר מנכ"ל , עומר סטביסקי

 פיתוח והתיישבות הבדואים בנגבל הרשותעוזרת מנכ"ל , מריאן סעדה

 משרד לבט"פ, י מקרקעיןם לתיאום אכיפה של דינראש מנהלת דרו ,אריה אור

 , משטרת ישראלממ"ז דרום ,ניצב יורם סופר

 , משטרת ישראלע' ממ"ז דרום ,פקד אבי פרנקו 

 , משטרת ישראליועץ לענייני ערבים במחוז דרום ,רפ"ק יניב שלמה

 , משטרת ישראלנצ"מ שלומי בן שושן, מפקד יחידת יואב

 המדינה, פרקליטות פרקליט מחוז דרום פלילי, אלטמן אלון

 , אג"ת משרד האוצררכז אסטרטגיה –דור בלוך 

 רפרנט מ. בט"פ, אג"ת, משרד האוצר –יונתן פלורסהיים 

 , משרד המשפטיםעו"ד במחלקה הפלילית ,יר מטאנסעב

 , מל"למדיניות פניםלר' אגף  -עמית אבירם

 אורן כהן, סמנכ"ל אגף ממשל וחברה, משרד רה"מ

 רה"מליאור פרבר, ר' מטה מנכ"ל משרד 

 לירית סרפוס, ר' תחום בכיר, אגף ממשלה וחברה, משרד רה"מ

 רמ"ח למדיניות פנים , מל"ל –יוסי מימון 

 , אגף תכנון ופיתוח, משרד רה"ממנהל תחום פרויקטיםרון מרגלית, 
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