
10/12/2019 תאריך:

י"ב בכסלו  תש"פ ת. עברי:

2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס'  
10:00 י"ט בכסלו  תש"פ שעה  17/12/2019בתאריך :  

משתתפים: 

מ"מ יו"ר הועדה - מוטי דותן חברים:

ראש מוא"ז ווה מדבר - אברהים אל הואשלה

ראש מוא"ז אל קסום - סלאמה אלאטרש

חבר ועדה, חבר מועצה אל קסום - אבו כף איברהים

חבר ועדה, חבר מועצה אל קסום - אבו חמאד עזאת

ציג ציבור, מוא"ז אל קסום - אלסייד אברהים

ציג ציבור, מוא"ז ווה מדבר - מוחמד אל הוואשלה

חבר מועצה, ציג יישוב אבו תלול - אלעסם פאיז

ציגת משרד האוצר - גב' סטפי סאז ציגים:

ציגת משרד האוצר - אפרת דמרי

ציג משרד האוצר - יובל קרפולוס

ציג איכות הסביבה - ציג השר לאיכות הסביבה

ציג משרד הביוי והשיכון - ציג שר הביוי והשיכון

ציגת משרד הבריאות - טלי כפיר

ציגת משרד הבריאות - עופרי צפת

ציג המשטרה - ציג שר המשטרה

ציג שר תחבורה - ישי טלאור

ציג רשות מקרקעי ישראל - בועז רוטשילד

ציגת רשות מקרקעי ישראל - עמי קריכלי

ציגת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים
בגב ומשרד החקלאות

- לובה קובל

ציגת הרשות להסדרת הבדואים בגב - רותם דשא

ציג רט"ג - בועז פרייפלד

ציג רשות הכבאות - חיים בר

ציגת רשות העתיקות - גב' פלביה סוטג

מהדס הוועדה המרחבית - בסאם אבו ציאם סגל:

יועצת משפטית לוועדה - עו"ד עת אוחיון

משרד יועמ"ש לוועדה - עו"ד גלית בו - אסדו

מבקר הוועדה - יאסר אלעמור

בודקת תכיות בוועדה - יוליה צעי

1עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



המשך משתתפים לישיבה:

מהדס מוא"ז ווה מדבר - מוחמד אבו קריאת מוזמים:

מהדסת מוא"ז אל קסום - אירית בדו

624-0660233עורך התכית  - מרגלית משה

624-0659524עורך התכית  - מרגלית משה

624-0660498עורך התכית  - מרגלית משה

624-0724112 עורך התכית  - זייד מחמוד

624-0688887עורך התכית  - אבו עאבד אחמד

33עורך התכית/תשריט אח/ - זייד מחמוד

2עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



תקציר ושאים לדיון 

עמ' ישוב בעל עיין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

4 עדכוי יו"ר הוועדה 2015001 דיון כללי 1
שעה:

10:00

5 אישור פרוטוקול
2019003קודם מספר 

2019009 דיון כללי 2
שעה:

10:05

6 2020אישור תקציב  2019008 דיון כללי 3
שעה:

10:10

7 מולדה הרשות לפתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

9999גוש:  2סעווה - שכוה  624-0659524 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

4
שעה: 1מחלקה:

10:20 1עד חלקה:

8 מולדה הרשות לפתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

9999גוש:  3סעווה - שכוה  624-0660233 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

5
שעה: 1מחלקה:

10:35 1עד חלקה:

9 סעווה (מולדה) הרשות לפתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

9998גוש:  4סעווה - שכוה  624-0660498 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

6
שעה: 1מחלקה:

10:50 1עד חלקה:

10 הרשות לפיתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

שימושי תיירות
ביעוד מגורים

ביישובי אבו בסמה

624-0770370 תוכית ביין
עיר

תכית מתאר

7
שעה:

11:20

11 אל סייד הרשות לפתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

99999גוש:  ,518מגרש מס' 
 בישוב3מתחם 
אלסייד

624-0688887 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

8
שעה: 999מחלקה:

11:05 999עד חלקה:

12 דריגאת הרשות לפיתוח
והתיישבות

הבדוואים בגב

תשריט איחוד
302וחלוקה מגרש 

ביישוב דריג'את

33אח/ תוכית ביין
עיר

תשריט איחוד

9
שעה:

11:35

13 אום בטין הרשות לפיתוח
והתיישבות

הבדואים בגב

99999גוש:  שיויי קווי ביין
 -אום564במגרש 

בטין

624-0724112 תוכית ביין
עיר

תכית מפורטת

10
שעה: 999מחלקה:

12:05 999עד חלקה:

14 1 ג145בקשה  סעיף 
) בישוב סעווה1(

2019021 דיון כללי 11
שעה:

12:45

15 )1ג(1 145לפי סעיף 
אום בטין

2019024 דיון כללי 12
שעה:

12:55

16 ) ביר1ג (1 145סעיף 
הדאג'

2019025 דיון כללי 13
שעה:

13:10

17 )  אל1ג (1 145סעיף 
סייד

2019027 דיון כללי 14
שעה:

13:20

18 ) קצר1ג (1 145סעיף 
א סר

2019026 דיון כללי 15
שעה:

13:30

בקשות להיתר ביה וחומר רקע וסף במשרדי הוועדה, יתן לעיין בתוכיות
.בתיאום מראש, 16:00 - ל09:00הין השעות ' ה -' בימים א

3עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2015001דיון כללי:  1 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
:ר  הוועדה"עדכוי יו

4עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019009דיון כללי:  2 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
22/09/2019 מתאריך 2019005מספר  -) מליאה(אישור פרוטוקול וועדה מרחבית 

 

5עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019008דיון כללי:  3 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
 2020אישור תקציב 

6עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0659524תכית מפורטת:  4 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

2סעווה - שכוה  שם התכית: 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מחוזית סמכות

שטח התוכית מ"ר221,393.60 דום)221.3936(

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

יזם
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

כתובות   מולדה

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש וסף גוש

לא 1 1 לא 9999

לא 1 1 לא 6 100064

9 גרסת תשריט התכית: 13 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
יצירת מסגרת תכוית 

) הסדרה במקום(למשפחות המתגוררות בשטח התכית ) סעווה(ד בישוב מולדה "יח...... להקמת שכות מגורים הכוללת כ  .1
. תוך התאמה לצרכי האוכלוסייה ומאפיייה, ולדור ההמשך

לקביעת אזור לדירים.2
מולדה לעדכון החלק המערבי של מערכת התועה והשטחים הציבוריים בתכית המתאר .3

.ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש התושבים, מבים ומוסדות ציבור, דרכים, התכית כוללת קביעת ייעודי קרקע למגורים
 

מטרת דיון 
)א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

:מהלך הדיון

:החלטה

7עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0660233תכית מפורטת:  5 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

3סעווה - שכוה  שם התכית: 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מחוזית סמכות

שטח התוכית מ"ר387,245.00 דום)387.245(

יחס לתוכית 

מספר תכית יחס
23/14/4תממ/ כפיפות

109/02/28 שיוי
/א109/02/28 שיוי

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

יזם
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

כתובות   מולדה

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש וסף גוש

לא 1 1 לא 9999

לא 1 1 לא 4 100065

7 גרסת תשריט התכית: 10 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
יצירת מסגרת תכוית 

) הסדרה במקום(למשפחות המתגוררות בשטח התכית ) סעווה(ד בישוב מולדה "יח...... להקמת שכות מגורים הכוללת כ  . 1
. תוך התאמה לצרכי האוכלוסייה ומאפיייה, ולדור ההמשך

לקביעת אזור לדירים. 2
מולדה לעדכון החלק המערבי של מערכת התועה והשטחים הציבוריים בתכית המתאר . 3

.ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש התושבים, מבים ומוסדות ציבור, דרכים, התכית כוללת קביעת ייעודי קרקע למגורים

מטרת דיון 
)א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
. להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

:מהלך הדיון

:החלטה

8עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0660498תכית מפורטת:  6 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

4סעווה - שכוה  שם התכית: 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מחוזית סמכות

שטח התוכית מ"ר672,662.00 דום)672.662(

יחס לתוכית 

מספר תכית יחס

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

יזם
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

כתובות   סעווה (מולדה)

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש וסף גוש

לא 1 1 לא 9998

לא 1 1 לא 9999

לא 1 1 לא 4 100066

לא 1 1 לא 5 100066

7 גרסת תשריט התכית: 10 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
יצירת מסגרת תכוית

) הסדרה במקום(למשפחות המתגוררות בשטח התכית ) סעווה(ד בישוב מולדה "יח...... להקמת שכות מגורים הכוללת כ  .1
.תוך התאמה לצרכי האוכלוסייה ומאפיייה, ולדור ההמשך

לקביעת אזור לדירים.2
מולדהלעדכון החלק המערבי של מערכת התועה והשטחים הציבוריים בתכית המתאר .3

.ושטחים ציבוריים פתוחים לשימוש התושבים, מבים ומוסדות ציבור, דרכים, התכית כוללת קביעת ייעודי קרקע למגורים

מטרת דיון 
 )א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

 
:מהלך הדיון

:החלטה

9עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0770370תכית מתאר מקומית:  7 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

שימושי תיירות ביעוד מגורים ביישובי אבו בסמה שם התכית: 

תכית מתאר מקומית סוג תוכית

ועדה מחוזית סמכות

שטח התוכית מ"ר69,885,123.00 דום)69885.123(

יחס לתוכית 

מספר תכית יחס
1/12תמא/ כפיפות

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בגב

יזם
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל מחוז דרום

מועצה אזורית ווה מדבר

מועצה אזורית אל קאסום

4 גרסת תשריט התכית: 4 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
מגרשי המגורים בישובים הבדואיים בתחום יצירת מסגרת תכוית המאפשרת הקמת מיזמי תיירות בדואית מקומית בתחום 

.שיפוט הועדה המרחבית אבו בסמה

מטרת דיון 
 )א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

:מהלך הדיון

:החלטה

10עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0688887תכית מפורטת:  8 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

שם התכית:  בישוב אלסייד3, מתחם 518מגרש מס' 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מחוזית סמכות

שטח התוכית מ"ר4,482.00 דום)4.482(

יחס לתוכית 

מספר תכית יחס
106/02/28 החלפה

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפתוח והתיישבות הבדואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

כתובות   אל סייד

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש וסף גוש

לא 999 999 לא 99999

תכית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

28 /02 /106 518 518 1

12 גרסת תשריט התכית: 13 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
 518A+518B מגרשי מגורים2התכית מציעה , י תכית מאושרת"התכית מציעה תכית מפורטת למגרש מגורים מתארי עפ

).106/02/28י תכית מתאר מאושרת מס " עפ518' תא שטח מס( לחלוקה עתידית 518Cוהמגרש השלישי 

מטרת דיון 
 )א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

:מהלך הדיון

:החלטה

11עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



33תשריט איחוד וחלוקה: אח/ 9 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

שם התשריט:  ביישוב דריג'את302תשריט איחוד וחלוקה מגרש 

דיון כללי סוג סעיף 

תשריט איחוד וחלוקה סוג התשריט

ועדה מקומית סמכות

שטח התשריט מ"ר2,310.00 דום)2.31(

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדוואים בגב

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

עורך
זייד מחמוד

כתובות   דריגאת

מטרת דיון 
 דיון באישור תשריט איחוד וחלוקה

המלצות מהדס הועדה 
לאשר את התשריט איחוד וחלוקה

:מהלך הדיון

:החלטה

12עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



624-0724112תכית מפורטת:  10 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

שם התכית:  -אום בטין564שיויי קווי ביין במגרש 

תכית מפורטת סוג תוכית

ועדה מקומית סמכות

שטח התוכית מ"ר814.00 דום)0.814(

יחס לתוכית 

מספר תכית יחס
108/02/28 החלפה

624-0221374 החלפה

בעלי עין 

מגיש
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בגב

חדר אבו כף

פאטמה אבו כף

בעלי עין בקרקע
רשות מקרקעי ישראל

כתובות  , אום בטין564אום בטין 

גושים חלקות 

בשלמות עד חלקה מחלקה בשלמות גוש וסף גוש

לא 999 999 לא 99999

תכית שלמות מגרש עד מגרש ממגרש גוש

624-0221374 564 564 1

5 גרסת תשריט התכית: 6 גרסת הוראות התכית:

מטרת התכית 
. לחוק התכון והבייה 4א סעיף קטן 62לפי סעיף , שיוי קווי ביין  כמסומן בתשריט -1

מטרת דיון 
 )א(62להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכית לפי סעיף 

המלצות מהדס הועדה 
 להמליץ לועדה המחוזית על הפקדת התכית

:מהלך הדיון

:החלטה

13עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019021דיון כללי:  11 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
:ביישוב סעווה) 1 (1 ג145בקשה בפייה להקלה בביצוע שלביות לפי סעיף 

:סעווה
109/02/28תכית מספר . 1
א/109/02/28תכית מספר . 2

המלצות 
 

:מהלך הדיון

 :החלטה

14עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019024דיון כללי:  12 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
: ביישוב  אום טבין) 1 (1 ג145בקשה בפייה להקלה בביצוע שלביות לפי סעיף 

:אום בטין

0221374-624תכית מספר . 3
0328880-624תכית מספר . 4
 0424226-624תכית מספר . 5

המלצות 
  

:מהלך הדיון

 :החלטה

15עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019025דיון כללי:  13 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
:'ביישוב ביר הדאג) 1 (1 ג145בקשה בפייה להקלה בביצוע שלביות לפי סעיף 

:'ביר הדאג
 307/03/28תכית מספר  

המלצות 
   

:מהלך הדיון

 :החלטה

16עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019027דיון כללי:  14 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
:ביישוב אל סייד) 1 (1 ג145בקשה בפייה להקלה בביצוע שלביות לפי סעיף 

: אל סייד
 עם כל שיויה106/02/28תכית מספר 

המלצות 
  

:מהלך הדיון

 :החלטה

17עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



2019026דיון כללי:  15 סעיף

17/12/2019 תאריך: 2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 

מטרת הדיון 
:ביישוב קצר א סר) 1 (1 ג145בקשה בפייה להקלה בביצוע שלביות לפי סעיף 

:קצר א סר
 6-5-4'  שכ0150003-624תכית מספר  

המלצות 
  

:מהלך הדיון

 :החלטה

18עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 



                                 בכבוד רבבכבוד רב                                                                                    

                                   ________________               ______________                               
             מוטי דותן בסאם אבו ציאם                                                                   

 ר  הועדה"מ יו"                         מ                  מהדס הועדה                                     
                           

 

19עמוד  17/12/2019 מיום:2019006סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מס' 


