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 שלום רב, 

יישובים במסלול  לוירי תלומיגון מפני טילים וללא דיחוי להבטחת ידית לפעול מדרישה אנו פונים אליך ב

  .בעת מלחמהשל כלל התושבים  טחונם ושלמות גופםיירוניים והכפריים הבדואים בנגב, על מנת לשמור על בהע

יישובי המועצות  11-במוכרים, בלתי הכפרים ה 35-ידי בהצבת מיגוניות ניידות באופן מבפרט, אנו דורשים 

טילים בשטח ישראל  1700 -לאחר שנחתו ככיום, זאת, מאחר וכננות. עיירות המתוה האזוריות  וכן ברהט ובשש

 . הותית ומידית לשלומם, בהיעדר כל מיגוןסכנה מ ניצבים בפני בימים האחרונים, התושבים

בסכנת חיים  נתוניםה, ובטווח המיידי של ירי מרצועת עזנמצאים בדואים החיים בנגב אלף אזרחים  280-מ יותר

בשכונות בלתי  40,000 -חיים בכפרים בלתי מוכרים וכ 100,000 -באזור כ לפי נתוני לשכת התכנון,ממשית. 

אזרחים, קרובים מאד  70,000 -, כגון העיר רהט ובה יותר מחלק מהיישובים הבדואים. מוסדרות ביישובים מוכרים

אין אמצעים , לתושבי הישובים הבדואים ברוב היישובים היהודים הסמוכים הםבשונה משכניעוטף עזה. ואולם, ל

 מלא באמצעי באופןאף אינם מכוסים  הם . ככל הידוע,מיגוניות או , ממ"דיםמקלטים להתגונן בפני הסכנה, בהיעדר

  כיפת ברזל.של יירוט ה

 מיגון קבע. נה, אינם בעלי תשתית קבועה המאפשרתהמדישחלקם נוסדו טרם קום הישובים הכפריים הבדואים, 

דריהם מפני הסכנות שאין בהם כדי להגן על  ,פחונים וצריפים כגוןהינם ארעיים,  הםרבים ממבני המגורים ב

כפרים השייכים למועצות בים, והן כפרים הלא מוכרבהן בנייה זה נפוץ  אופןהנשקפות להם בשל הירי המתמשך. 

וחם טרם אך הליך פית שנים 15-מלפני יותר  הוכרו שרובם, . ביישובים במועצות אלוקסום-האזוריות נווה מדבר ואל

ור משווע באמצעי מחס קיים תיקותוהורהט ובשש העיירות בגם  .בנייה חדשה בטיחותיתכלל אין כמעט  הושלם,

אקונומיות המקשות על -בשל נסיבות סוציואישורי בניה, כמו גם  מניעת, בלתי מוסדרתבנייה בשל בין השאר , מיגון

 הקמת מרחבים אלו.ו מימון

תרונות מיגון פסיפקה בטחון התושבים הבדואים, אך בו בזמן  כשלה המדינה בהגה עלבסבבי הלחימה הקודמים 

. לטים ציבוריים ותשתית מיגוןניידות, לתושבי יישובים יהודים שכנים, שחלקם נעדרי מק גוניותימ לרבותדיים, מי

ובהתחשב בהיקף הסכנה הנשקפת , בהעדר מקלטים ציבוריים קבועים או מרחבים מוגנים מוסדרים בתוך הכפרים

תה רמת סיכון, לחייהם של תושבי הכפרים, שאינה פחותה מזו שנשקפת לשאר תושבי הנגב באזורים שנמצאים באו



 
גם בזכותם לחיים ולביטחון, כמו פגיעה קיצונית מהווה לבתיהם ת אמצעי מיגון נקיטה בפעולות כלשהן לאספק-אי

 של האזרחים הערבים. ,בזכותם לשוויון

, 2014ביולי ובהם בתו בת שלושה החודשים בארבעה מבני משפחתו ז"ל ופציעת וואדג' -עודה אלמר  חרף מותו של

, באותו חודש עוואג'אן הסמוך ללקיה-בכפר הבלתי מוכר אל וכילי ואחותה הקטנה עתיל-הפגיעה במראם אל וחרף

בימים . ולמרות ההבטחות לשקול פתרונות מתאימים, האיום המוכח על שלום האזרחים הבדואים לא זכה למענה

, בשל היעדר מפגיעת רקטה בכפר הבלתי מוכר דהמאש הסמוך ללוד תו נאדיןנפטרו חליל עוואד ז"ל וב האחרונים

 . כל מיגון בכפרם

ריבוי סבבי הלחימה  רותמולחרף הסיכון הממשי, שהיקפו הדרמטי ידוע היטב לצבא, , גם בשנים האחרונות

בכך . ם אלותושבילהולם להבטיח מיגון  לא פעל , משרד הביטחוןעתירתנו שהוגשה לבג"צ ועל אף המתמשכים,

  לחיים, לביטחון, ולשלמות הגוף.של האזרחים הבדואים התעלמתם מזכותם 

בימים אלו, אנו תובעים את התערבותך המידית להבטחת מענה נוכח היקף האיום המוחשי וחסר התקדים ל

   בצער, כי אם לא יקודם מענה כזה, נהיה אנוסים לשקול פנייה לאמצעים משפטיים. אנו נאלצים להוסיף. לאיום

 תשובתך הדחופה אודה,ל

 בברכה,

 חיה נח, מנכ"לית

 ורום דו קיום בנגבפ

 העתק:

 שר הביטחון, חה"כ בני גנץ

 השר במשרד הביטחון, השר מיכאל ביטון

 הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי

 טריו"ר ועדת חו"ב, חה"כ אבי דיכ

 

 


