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 הריסת הבתים בנגב הליווי המשטרתי להפסקת הנדון: 

 

 כבוד השר שלום רב, 

 

השר   לתפקיד  כניסתך  עם  בחום  אותך  לברך  הצלחה  ברצוננו  לב  בכל  לך  ולאחל  פנים,  לביטחון 

 במשימתך. 

 

מבנים של ערבים בדואים בנגב, מהם מאות בתי מגורים שהותירו   2568 נהרסו   2020בשנת  .1

 אלפים ללא קורת גג.  

 

ש .2 למשפחות,  כואב  כלכלי  נזק  מסבות  נתוני    80%  - ההריסות  לפי  בעוני  חיים  מילדיהן 

ומענישות בחומרה גם ילדים קטנים, שלא הביטוח הלאומי. הן תורמות למצוקה נפשית  

 חטאו. הן אינן תואמות את המשפט הבינלאומי.  

 

משטרהכל   .3 בכוחות  מלווה  מיוחדות.  הריסה  סיור  על   ויחידות  כולה  יואב    200יחידת 

 ממנה מחייבת אישור מפכ"ל.  חריגה ו ,שוטריה מוקדשת למלאכה זו

 

מכוונים   .4 השינוי  ממשלת  של  הקואליציונים  הכפרים  ההסכמים  של  והסדרה  להכרה 

טוב ונכונות   אזרחים. ההסכמים מעידים על רצון  100,000הבדואים הבלתי מוכרים, ובהם  

 למצוא פתרונות.  

 

לפיכך נבקשך להורות על הפסקת הסיוע המשטרתי להריסה עד שתאומץ תכנית ההסדרה  .5

 וימצאו פתרונות לאלו שבתיהם נהרסים.  

 

יחסי אמון עם הקהילה הבדואית ולהוכיח שהממשלה הנוכחית   מהלך זה הכרחי כדי לבנות .6

שרבים מבניה  אכן רוצה לחולל שינוי. זו הזדמנות חד פעמית לתקן מחדל רב שנים לקהילה  

ב ומפעילה  מחפירים  תנאים  חיים  תכנוניים,  מענים  לספק  השכילה  לא  שהמדינה  משום 

 במקומם ענישה והפללה. 

 

מהלך זה יסייע לבנות את קשרי הקהילה עם המשטרה ולחזק את המאבק בפשיעה, ובפרט   .7

 בירי, ברצח ובהחזקה עבריינית של נשק.  
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מהלך זה יסייע לבסס אמון לקראת דיאלוג עם כל אחד מהכפרים על פתרונות תכנוניים   .8

 הוגנים, ולבנות דיאלוג פוליטי על קווי ההסדרה במישור הארצי.  

 

נודה לך אם תואיל  מקרוב את המתרחש  עמנו לפני מספר שנים בכפרים ומכיר  כמי שביקר .9

 ותורה להפסיק כל סיוע להרס הבתים.  הקיימת,  מדיניותב ליזום שינוי

 

  

 בברכה

 חיה נח 

 קיום בנגב -מנכ"לית הפורום לדו


