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  21.06.2020 
 2020-0101 מספר פנייה: 

 לכבוד 

 לום רב,ש
 

 חיבור לתשתיות ביובהנדון: 
 

מידע אודות  תלקבלהמידע שהוגשה אל המשרד להגנת הסביבה )להלן: "המשרד"(  בהמשך לבקשת
 חיבור לתשתיות ביוב בישובים בדואים בנגב, להלן החלטתי:

כדי להשיב על שאלה זו נדרש לדעת  – מספר האנשים שלא מחוברים לטיפול בשפכיםא.  .1
יטב ידיעתנו תוכלי כמה תושבים גרים בכל ישוב ויישוב. מידע זה לא קיים ברשותנו ולמ

( לחוק 5)8באפשרותך לפנות אליהם לבדיקת הימצאותו, וזאת על פי סעיף  למוצאו בלמ"ס.
לאחר שתקבלי מידע זה תוכלי לחשב על פי  )להלן: "החוק"(. 1998-חופש המידע, תשנ"ח

 הנתונים המופיעים מטה את מספר האנשים שלא מחוברים לטיפול בשפכים. 

 לעיל.  'ראי תשובתי בסעיף א – מספר האנשים הכללי .ב

 ראי תשובתי בסעיף א' לעיל. – אחוז האנשים שלא מחוברים לשפכים .ג
אין  -  : דת )יהודים/מוסלמים(, מחוז, מגדרלפי שנים על פי הקטגוריות הבאות פילוח .2

 ( לחוק.3)8בידנו את המידע המבוקש ועל כן אין באפשרותי למוסרו, וזאת על פי סעיף 

במחוז  הבדואים המוכרים ומעט פזורהטבלה על הישובים להלן  – מידע לפי ישובים .3
סביר תשתיות ביוב מסודרות ) יישובים שאינם מוכרים, איןכלל, בכ דרום של משרדנו.

  בורות ספיגה(. בהםשיש להניח 
מחוברים לתשתיות ביוב )אולי למעט חלק מחוות  היישובים היהודים במחוזכל 

 .(ו שחרות שטרם הסדירו פתרון קצה מסודרהבודדים, ויישובים מבודדים כמ

 מחובר למט"ש תשתיות הביוב יישוב

 באר שבע קיים תל שבע

 רהט קיים רהט

 באר שבע קיים שגב שלום

 ערד קיים כסייפה

 ערערה קיים ערערה בנגב

 שוקת קיים חורה 

 שוקת קיים לקייה

 רהט קיים תראבין

 ביר הדאג'

 קו הסניקה מתחנת שאיבה למט"ש
ברמת נגב קיים אך תחנת השאיבה 

 ללא חיבור לחשמל

התכנון הוא להתחבר 
רמת  -למט"ש משאבים

 נגב
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 אבו קרינאת

קווי הביוב הפנימיים מפותחים 
קו מאסף לא מחובר  -במספר שכונות 

 יחובר למט"ש ערערה לתחנת השאיבה. הפרוייקט בביצוע 

 סר-קאסר א
מאושרת  כרגע בורות ספיגה אין תב"ע

 לתחנת שאיבה
התכנון הוא להתחבר 

 למט"ש דימונה

 אום בטין

לא כל תשתיות הביוב מפותחות, קו 
סניקה מתחנת שאיבה של שכונה 

 יחובר למט"ש שוקת צפונית למט"ש שוקת בביצוע

 אל סייד

אין חיבור לביוב כעת. קו מאסף 
 2שוקת קיים. עוד  מהיישוב למט"ש

 יחובר למט"ש שוקת קווים ראשיים בתהליכי תכנון 

 דריג'את
ישנו מט"ש זמני שלא עובד באופן 

 רציף ולא אוסף את שפכי כל היישוב
ככל הנראה יחובר בעתיד 
 למט"ש ערד דרך כסייפה

 מכחול
אין  -לא מחובר לביוב )בורות ספיגה(

   תכנית אב לביוב

 מולדה
תכנית אב לביוב  -לביובאין חיבור 

   בעבודה

 ביר אל חמאם

כיום אין תשתיות ביוב, מדובר 
בפזורה שמעתיקים אותה בסמיכות 

 לתל שבע
יחובר דרך תל שבע 

 למט"ש באר שבע

 אין תשתיות ביוב מפותחות ואדי אל נעם
מתוכנן להתחבר למט"ש 
 באר שבע דרך שגב שלום

 

מידע זה לא קיים  – שמחוברים למים וחשמלבקשתך לקבל מידע אודות מספר האנשים  .4
 ( לחוק.3)8אין באפשרותי למוסרו, וזאת על פי סעיף  בידנו ועל כן

 

החלטה זו ניתנה בירושלים. על החלטה זו ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי 

  בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. 
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