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 חופש חוק לפי הי"פנילקבלת מידע בנושא  16/01/2020מיום  כםתבקשלאחר שבחנו את 

 , החלטנו לקבלה חלקית ולמסור לכם חלקית את המידע המבוקש. נגב" רמת מועצת - המידע

 אנו מצרפים בזאת את המידע שהתבקש על ידכם, כדלקמן:

לקבלת מידע בדבר הישובים שמתכננת בפנייתכם  1.1בסעיף בכל הנוגע לבקשתכם  .1

מחוז דרום להקים לבדואים בשטחי המועצה  בנייההמחוזית לתכנון ול עדהוהו

 , להלן התייחסותינו:האזורית רמת נגב ואילו מקבצי פזורה עתידים להתיישב בהם

'ישוב קבע   - 89שינוי  14/ 4 החלקית שמספרה תמ"מ מחוזית המתאר התכנית 

ון רמת נגב.לאוכלוסייה הבדואית בהר הנגב )עבדה(' חופף את מרחב תכנ  

הקיים הישוב להסיר את סמל ו מטרת התכנית היא להוסיף סמל לישוב כפרי ב"עבדה"

 ב"רמת ציפורים".

'ישוב קבע  89שינוי  14/ 4  תמ"מ מחוזיתהמתאר הנדונה תכנית  23/07/2018בתאריך 

וזו  בנייההמחוזית לתכנון ו ועדהלאוכלוסייה הבדואית בהר הנגב )עבדה(' במליאת הו

להעביר את מסמכי התכנית להתייעצות עם הוועדות המקומיות ולהערות  ה החליט

התכנון והבנייה,  לחוק 57יום בהתאם לסעיף  60  חברי הוועדה המחוזית לתקופה של

.1965 –התשכ"ה   

במליאת הוועדה  89שינוי  14/ 4  נדונה תכנית מתאר מחוזית 29/10/2018בתאריך 

ה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת וזו החליט בנייההמחוזית לתכנון ו

.התכנית בתנאים  
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בוועדה לנושאים תכנוניים  89שינוי  14/ 4  נדונה תכנית מתאר מחוזית 26/02/2019בתאריך 

עקרוניים וזו החליטה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית בתנאים ולהמליץ 

 לממשלה על הקמת הישוב.

במועצה הארצית וזו  89שינוי  14/ 4  נה תכנית מתאר מחוזיתדונ 07/05/2019בתאריך 

החליטה להמליץ לממשלה על הקמתו של היישוב החדש עבדה, להעביר להערות הוועדות 

יום, כך שיבוטל ישוב 'רמת ציפורים' ובמקומו  60 -ל 35בתמ"א  3המחוזיות את תיקון לוח 

 .בתנאים 89שינוי  14/ 4  מחוזית יתווסף ישוב מיוחד 'עבדה', ולהפקיד את תכנית מתאר

 התכנית טרם הופקדה.

לנוחיותכם, רצ"ב קישור לאתר מינהל התכנון, בו ניתן לאתר את ההחלטות המוזכרות 

.89/ 14/ 4ה זה וכן מידע רלבנטי נוסף הנוגע לתמ"מ נבמע  

 לקישור לאתר – לחצו כאן

 

בפנייתכם לקבלת מידע בדבר עבודות הפיתוח של  1.1 בסעיףבכל הנוגע לבקשתכם  .2

נבקש להבהיר כי נושאים אלו הינם בתחום האחריות  אזורים אלו וצפי מתוכנן לתחילתן,

, שהינה יחידת  בנייהתכנון והלאכיפת דיני ההארצית של רשות הבדואים, רמ"י והיחידה 

 סמך במשרד האוצר.

עדה המחוזית אינה עוסקת בפיתוח והקמה בפועל של ישובים, או ביישוב פזורה כזו או והו

 ה.יהתכנון והבני עדה מאשרת תכניות בהתאם לחוקואחרת. הו

לפיכך, הינכם מוזמנים לפנות אל הגורמים המתאימים, בהתאם לפרטי יצירת קשר הרצ"ב 

, 1.3, 1.2בכל הנוגע לסעיפים לו להכריע בעניינה, כמטה. גורמים אלו יבחנו את הבקשה ויו

 .1.5וחלקית לגבי סעיף  1.4

 רצ"ב קישור ובו  פרטי יצירת קשר עם רשות הבדואים:

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/Pages/default.aspx 

 רצ"ב קישור ובו פרטי יצירת קשר עם רמ"י:

https://land.gov.il/where/Pages/InformationFreedom.aspx 

 ה:ירצ"ב קישור ובו  פרטי יצירת קשר עם היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבני

ntactshttps://www.gov.il/he/Departments/General/unit_co 

 

התשנ"ח  –( לחוק חופש המידע 5)8 כם נדחית בהתאם לסעיףבקשתלנושא זה לפיכך, 

 :"המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת...".1988

 

http://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=6vCdEltSxBX4cl6JXLswhsyraMvRvdQoAjxih9OOG6QuCc4B2mcrPK40ZC5D5gZMAEHrq18tWW9uPz%2fnmFkmCh4nRQRgetM6eH7Hlri5fvg%3d
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/Pages/default.aspx
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/Pages/default.aspx
https://land.gov.il/where/Pages/InformationFreedom.aspx
https://land.gov.il/where/Pages/InformationFreedom.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/General/unit_contacts
https://www.gov.il/he/Departments/General/unit_contacts
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לקבלת מידע בדבר תמורות ופיצויים  בפנייתכם 1.1בכל הנוגע לבקשתכם בסעיף 

 לעיל. 2, ראו המענה בסעיף שהובטחו ו/או הוענקו לתושבי הפזורה הבדואית

 

בפנייתכם בדבר קבלת מידע בדבר לוחות זמנים  1.1בכל הנוגע לבקשתכם בסעיף  .3

 לעיל.  2ראו המענה בסעיף  – להתיישבות הפזורה הבדואית בישובים החדשים

 

בפנייתכם בדבר קבלת החלטה סופית על העתקת פזורת  1.1בכל הנוגע לבקשתכם בסעיף  .4

 לעיל. 2יף ראו המענה בסע – רמת ציפורים לאזור אחר

ציין כי נ לקבלת מידע בדבר מחיקת סמל רמת ציפורים 1.1בכל הנוגע לבקשתכם בסעיף 

טרם התקבלה במועצה הארצית החלטה בדבר תיקון לוח  לעיל במענה זה, 1כאמור בסעיף 

 1, הרצ"ב בקישור שבסעיף 7/5/19)כאמור בהחלטת המועצה הארצית מיום  35בתמ"א  3

 למענה זה(.

 

 

 ,בכבוד רב

 
 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 העתק:

 ליאור מסינג, עוזרת בכירה למנכ"לית, מינהל התכנון

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 ניר שטרן, יועץ משפטי ללשכת התכנון, מחוז דרום, מינהל התכנוןעו"ד 

 ישובים בדואים, לשכת התכנון מחוז דרום, מינהל התכנוןד"ר יובל קרפלוס, מנהל תחום צוות 


