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على مر السنوات الماضية عانى المجتمع العربي من ُغبن تاريخي في مجال االرضي من ما ادى لتكون ازمة حادة في مجال االسكان والتطور الحضري. منذ عدة سنوات ُاقيمت 
منظومة اللجان الجغرافية, المسؤلة عن توسيع مناطق النفوذ. هذه المنظومة من الممكن ان تساهم في طرح حلول  لألزمة تهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة السلطة المحلّية 

على تقديم طلب لوزارة الداخلّية حول موضوع توسيع مناطق نفوذها.

كيف تقررون حول أّي منطقة ستقّدمون الطلب؟

من الممكن تقديم طلب لتوسيع منطقة النفوذ على اي مساحة خارج 
منطقة النفوذ.

تقديم طلب في الحاالت التالية من الممكن ان يزيد االمكانية المصادقة على الطلب: 
منطقة موجودة في الخّطة الهيكلّية الشاملة للبلدة )خّطة ُمصادق عليها   .1

أو تّم تسليمها(.
منطقة ذات حدود فعلّية محّددة مثل: شارع، غابة، محمّية طبيعّية أو آخر.  .2

3. قطعة محددة المساحة, لها حدود ثابتة على االرض )مثال: شارع, غابة, 
محمية طبيعية او اخر(, المتاخم لحدود منطقة النفوذ, ومن شأنة ان يوفر 

حلول ألزمة البلدة. 

يجب أن يشمل الطلب قسائم كاملة.

اتّخاذ قرار حول أي 
منطقة تريدون تقديم 

الطلب تجهيز وثائق 1
الطلب تقديم الطلب لوزارة 2

الداخلّية 3

1
خلفّية

ماذا يجب أن يشمل الطلب المقّدم لوزارة الداخلّية؟

قرار مجلس السلطة المحلّية بتقديم طلب لوزارة الداخلّية حول موضوع توسيع منطقة النفوذ.  .1
تقرير يفّصل أسباب تقديم السلطة لطلب التغيير. يشمل التقرير أسباًبا مفّصلة في عّدة مجاالت   .2

)االقتصاد، تخطيط المدن، الديموغرافيا، المجتمع وغيرها( وأيًضا:
   خارطة ُيشار فيها إلى حدود منطقة نفوذ السلطة المحلّية وحدود المنطقة المطلوبة. يجب إضافة 

طبقة GIS ذات صلة.
   صورة هوائّية ملّونة ُيشار فيها إلى المنطقة المطلوبة، بحيث ُيشار إلى المنطقة المطلوبة بخطٍّ أزرق.

   مساحة المنطقة الحالّية ومساحة المنطقة المطلوبة بالدونمات.
   تفصيل الحالة التخطيطّية والديموغرافّية للسلطة المحلّية. 

من الممكن ارفاق دليل على وجود مفاوضات مع السلطات المجاورة أو مع السلطات ذات الشأن   .3
بكل ما يتعّلق بالطلب. تطلب وزارة الداخلّية تقديم دالئل على وجود مفاوضات في حال غياب االّتفاق 

بين السلطات. !

اتّخذتم قراًرا بالبدء بالعمل 
على توسيع منطقة النفوذ، 

ماذا عليكم القيام به اآلن؟
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ا  يّتخذ المدير العام قراًر
يوصي به لوزير الداخلّية

يفحص مدير عام وزارة 

الداخلّية إن كان الطلب 
يستوفي الشروط 

األساسّية التي تظهر 
في تعليمات المدير

       العام )חוזר מנכ"ל(:

2

تحصل اللجنة الجغرافّية 
على موافقة )تفويض( 

لتداول الطلب

ُتجرى عّدة مناقشات علنّية 
في اللجنة الجغرافّية حول 

موضوع الطلب. تقّدم 
السلطة المحلّية في هذه 
المناقشات اّدعاءاتها. تتم 
دعوة مندوبي المؤّسسات 

التخطيطّية ومندوبي 
الوزارات ومندوبي السلطات 

الُمجاورة لتقديم موقفهم/
توضيحاتهم

تقّدم اللجنة الجغرافّية 
توصياتها لمدير عام وزارة 

الداخلّية

تطلب وزارة الداخلّية رّد 
السلطات المحلّية والمسؤول 

عن المنطقة

تقديم الطلب إلى وزارة 
الداخلّية.

يوقع وزير الداخلية على القرار 
والخرائط المرفقة,

تنشر وزارة الداخلّية األوامر في 
اللوائح وتحتلن جميع العوامل 

ذات الصلة بشأن التغيير

كيف تقّدمون الطلب؟

ُيرسل الطلب إلى وزير الداخلّية وإلى مدير عام وزارة الداخلّية. ُيستحسن 
مراسلة "رئيس اللجنة الجغرافّية" والمسؤول عن اللواء من قبل وزارة 

الداخلّية.

ما هي السيرورة المتوّقعة بعد تقديم الطلب؟

1
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ال يستوفي الطلب 
الشروط األساسّية

يستوفي الطلب 
الشروط األساسّية

2
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يقرر وزير الداخلية 
المصادقة على الطلب 

بشكل جزئي

يقّرر وزير 
الداخلّية عدم 

المصادقة 
على الطلب

خلفّية

 يستوفي الطلب الشروط 
 جزئّي 

ٍ
األساسّية بشكل

)على سبيل المثال، البت 
بجزء من المساحة التي 
طلبتها السلطة فقط(

يصادق وزير 
الداخلية على كامل 

الطلب
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إًذا ماذا علينا القيام به اآلن؟

احصلوا على خدمة مستشار لكتابة تقرير شامل إلرساله إلى وزارة الداخلّية. ننصح باستشارة مستشار يأتي من خلفّية تخطيط 
المدن أو االقتصاد الحضرّي وذي تجربة في كتابة تقارير من هذا القبيل.

لتسهيل األمور عليكم قمنا بإنشاء نموذج لتقرير. بحسب تقديراتنا، ستزداد فرص نجاحكم إن قمتم بتقديم تقرير ذي مبنى مشابه. 
ننصحكم بإرسال هذه الوثيقة إلى المستشار والتأّكد من أّنه أدخل كّل البنود المهّمة.

بطبيعة الحال، لكل سلطة خصائص واحتياجات خاّصة بها، ولذلك، قد تكون بعض االّدعاءات ذات صلة كبيرة بالنسبة لسلطة 
معّينة، إال أنّها قد ال تكون كذلك بالنسبة لسلطة أخرى. رجاًء، اطلبوا من المستشار القيام بتعديالت على التقرير وتأّكدوا من أّنه 

يالئم الخصائص الفريدة ببلدتكم. نقترح بأن ترافق السلطة المحلّية هذه السيرورة وأن ُتشارك المستشار بالمعرفة المحلّية التي 
لديها، وهي معرفة فريدة، من شأنها أن تساهم في دفع الطلب ُقدًما.

للتواصل واالستفسار:

لالستشارة وطرح األسئلة وللحصول على أمثلة، 

يمكنكم التوّجه لنوغا شاني؛ مخّططة مدن ومرّكزة مجال اللجان 

الجغرافّية في جمعّية "سيكوي":

رقم الهاتف لالستشارة: 052-3333-045

noga@sikkuy.org.il :البريد االلكتروني لالستشارة
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مبنى التقرير:

1.    شرح قصير عن المنطقة التي يتم تقديم الطلب
 بشأنها

أ . شرح قصير عن المنطقة التي يُقّدم الطلب بشأنها:

في هذا القسم، يجب توفير تفاصيل حول المنطقة التي يتم تقديم الطلب 
بشأنها. ننصح التطّرق إلى البنود التالية باإلضافة إلى باقي األمور:

1. موقع المنطقة التي نعنى بتوسيعها.
2. حجم المنطقة.

3. تخصيص األرض واستخدامات األرض بالوضع الحالي.
4. السلطة/الهيئة التي توجد المنطقة المطلوبة ضمن نفوذها اليوم.

ب. إرفاق خارطة وصورة جويّة )תצ"א(:

يجب إرفاق خارطة وصورة جوّية )תצ"א( في هذا القسم بحيث تظهر الحدود 
البلدّية في تاريخ كتابة الطلب، وأيًضا المنطقة التي يتم تقديم الطلب بشأنها. 

5

قسم أ - صفحة مقّدمة: النقاط المركزيّة بالطلب

هيكل تقرير للسلطات المحلّية العربّية حول موضوع توسيع مناطق النفوذ

مقّدمة

ننصح بتقسيم التقرير إلى 6 أقسام مركزّية:

مقّدمة
استعراض النقاط المركزّية باختصار وشرح ُمختصر حول المساحة المطلوبة 

بطاقة هويّة بلديّة
استعراض السلطة المحلّية والتحّديات التي تواجهها

الجوانب التخطيطّية
استعراض تحليل تخطيطّي للمنطقة

الجوانب االقتصاديّة
استعراض تحليل اقتصادّي للسلطة وسّكانها

تلخيص
استعراض االّدعاءات المركزّية المذكورة في الطلب

الخرائط
صور جوّية، وثائق ذات صلة وغيرها

قسم أ

قسم ب

قسم ج

قسم د

قسم ه

قسم ف
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1  ُمصاغة كسؤال على السلطة المحلّية/المستشار اإلجابة عنها.
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2.    استعراض االّدعاءات المركزيّة التي يتم تقديم
       الطلب بخصوصها

تقّدم السلطة المحلّية في هذا القسم باختصار االّدعاءات المركزّية التي 
تقّدم بخصوصها طلب توسيع حدود منطقة النفوذ. يتم استعراض كّل 
االدعاءات بتوّسع الحًقا في التقرير، ولذلك يجب أن يكون الشرح في هذا 

القسم موجًزا ودقيًقا.

لتسهيل عمل السلطات المحلّية، تستعرض هذه الوثيقة قائمة 
أسئلة. تستطيع السلطة المحلّية من خالل اإلجابة عن هذه األسئلة 

استعراض االّدعاءات التي ستعّزز طلبها. يجب االنتباه الى انه ليس 
هناك جواب واحد يالئم كل السلطات لكّل سؤال، ولذلك يجب التأّكد من 

أّن االدعاءات الُمقّدمة في هذه المرحلة تعّزز الطلب وال تضعفه.

باإلضافة إلى ذلك، من المهم االنتباه إلى أنّه قد تكون اّدعاءات إضافّية 
يمكن أن تطرحها السلطة المحلّية، والتي قد تكون مميزة لها فقط. في 
حال وجود ادعاءات من هذا القبيل، الرجاء استعراضها في هذه المرحلة.

أ . الجوانب التخطيطّية1

يجب استعراض كّل الجوانب التخطيطّية التي يمكنها أن تعّزز ادعاء 
السلطة. يجب أّلا تُذكر في هذا البند ادعاءات من شأنها أن تُضعف طلب 

السلطة المحلّية.

1. خطط:
• هل هناك خطط )خّطة هيكلّية قطرّية، خّطة هيكلّية مناطقّية وخطط هيكلّية شمولّية( 	

تّم تسليمها أو المصادقة عليها سابقا، وتتطّرق للمنطقة المذكورة بالطلب؟
• ماذا من المخّطط أن يكون في هذه المنطقة بحسب الخطط التي تّم تسليمها أو 	

المصادقة عليها؟
• هل حدود التطوير في الخّطة الهيكلّية المناطقّية )תמ"מ( تتجاوز منطقة نفوذ 	

السلطة المحلّية؟
• هل الخطط القائمة تنصح بتوسيع منطقة نفوذ البلدة؟	
• هل توسيع منطقة النفوذ يحل مشاكل تخطيطّية لم توفرها  الخّطة الهيكلّية 	

الشمولّية بما فيه الكفاية ؟ كيف؟
• هل تعمل السلطة المحلّية على اتجاهات تخطيطّية إضافّية لحل النقص الذي 	

تعاني منه؟ )على سبيل المثال، بموازاة تقديم هذا الطلب، تجّهز السلطة خّطة 
لتحديث النواة القديمة، أو، بداًل من ذلك، تدفع ُقدًما خطًطا لتكثيف األحياء القديمة(.

2. برغرامة )פרוגרמה(:
•  من المؤّسسات الجماهيرّية/المناطق العامة المفتوحة/	

ٍ
هل هناك عدد كاف

شوارع/سكن/تشغيل/آخر في منطقة البلدة؟ يجب التطّرق إلى الوضع الحالي 
والوضع الُمصادق عليه.

• ما هي المساحة الناقصة للمؤّسسات الجماهيرّية/المناطق العامة المفتوحة/	
شوارع/سكن/تشغيل/آخر في منطقة البلدة؟ يجب التطّرق إلى الوضع الحالي 

والوضع الُمصادق عليه.
• هل من المتوّقع أن يكون هناك نقص بالمؤّسسات الجماهيرّية /المناطق العامة 	
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المفتوحة/شوارع/سكن/تشغيل في سنة الهدف بحسب الخّطة الهيكلّية 
الشمولّية؟

• ما هي الحلول التي تقّدمها الخطط الُمصادق عليها للنقص في المؤّسسات 	
الجماهيرّية /المناطق العامة المفتوحة/شوارع/سكن/تشغيل/آخر؟

• هل الحلول المطروحة في الخطى هي على اراضي خاصة ام عامة؟ وما هي 	
ابعاد ذالك بالنسبة للبلدة 

• هل الحلول قابلة للتنفيذ؟ لماذا؟	

3. التواصل الجغرافي:
• هل يوجد تواصل جغرافي بين المنطقة التي ُيقّدم الطلب بشأنها وبين البلدة؟	
• أي بلدة أقرب إلى المنطقة التي ُيقّدم الطلب بشأنها؟ هل هي مالمسة لبيوت 	

البلدة التي تطلب التوسيع؟ هل تالمس بيوت بلدة أخرى؟

4. الجهة التي تفلح األرض:
• من هي الجهة التي تفلح األرض؟	
• من هي الجهة التي توّفر الخدمات لألراضي الزراعية؟ هل هم أصحاب األرض؟ 	

هل هي السلطة التي تطالب بالمنطقة؟ هل هو المجلس اإلقليمّي المحاذي 
الذي تقع المنطقة ضمن مساحته اآلن؟

5. خارطة الملكّية:
• هي المنطقة بملكّية خاّصة أم بملكّية الدولة؟	
• هل كانت هذه المنطقة في السابق داخل منطقة السلطة التي تطالب 	

بالتوسيع؟ هل كانت هناك مصادرة لألراضي؟ هل توجد هنا حالة ظلم تاريخّي؟
• هل أصحاب األرض في المنطقة هم من سّكان السلطة التي تطالب بتوسيع 	

منطقة نفوذها؟

6. مشاريع قطريّة تضّر البلدة وتخلق حاجة لتعويض السلطة المحلّية:
• هل كانت هناك في السنوات األخيرة مشاريع قطرّية )أنبوب نفط، شارع، 	

مفرق طرق كبير )מחלף(، آخر( التي أنقصت من مساحة البلدة؟ في حال كانت 
اإلجابة نعم، هل حصلت السلطة المحلّية على مساحة أخرى بداًل منها؟

• هل هناك مشاريع قطرّية مخّطط لها ستنقص مساحة البلدة؟ )أنبوب نفط، 	
شارع، تبادل طرق كبير )מחלף(، آخر(.

7. مكانة المنطقة المطلوبة:
• هل المنطقة المطلوبة هي منطقة غير تابعة ألي سلطة محلية  )שטח גלילי(؟ 	

هل هناك مبّرر لذلك؟

8. تنظيم البناء:
• هل سيؤّدي توسيع منطقة نفوذ السلطة المحلّية إلى خلق حلول لمن ال بيت 	

لهم ولتقليص ظاهرة البناء غير المرّخص؟

ب. جوانب اقتصاديّة

في هذا القسم، يجب استعراض كّل الجوانب االقتصادّية التي قد تحّول 
ادعاء السلطة المحلّية إلى أقوى. يجب عدم استعراض االدعاءات التي 

تُضعف طلب السلطة المحلّية في هذا البند.

1. الوضع االقتصادّي للسلطة المحلية
• ما هو الوضع االقتصادّي-االجتماعّي في السلطة؟ هل تحصل السلطة 	

المحلّية على منح موازنة؟ إلى أّي مدى يتيح الوضع االقتصادّي-االجتماعّي 
للسلطة المحلّية أن تكون مستقّلة اقتصاديًّا؟
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• هل سيحّسن توسيع منطقة النفوذ الوضع االقتصادّي للسلطة؟ إذا كانت 	
اإلجابة نعم، كيف؟ ننصح بالتطّرق إلى األعداد المطلقة وللنسب المئوّية كذلك.

• هل يوجد نقص في األراضي الُمدّرة للدخل للسلطة؟ هل سيؤّدي توسيع منطقة 	
النفوذ إلى زيادة األراضي المدّرة؟

ج.   اتّفاقّيات وقرارات اتّخذت بشأن هذه المنطقة

يجب استعراض اإلجراءات السابقة في هذا القسم لتقوية ادعاء السلطة. 
يجب عدم استعراض ادعاءات تضعف طلب السلطة في هذا البند.

1. محادثات/قرارات/تصّورات عّبر عنها الوزير/وزارة الداخلّية في السابق
• هل كان قرار/مداولة حول الموضوع في السابق؟	
• هل كانت في السابق تصريحات للوزير/وزارة الداخلّية/لجان التخطيط/آخر حول 	

هذه المنطقة؟

2. مفاوضات مع السلطات ذات الصلة
• هل كانت في السابق مفاوضات بين السلطات المجاورة حول هذه المنطقة؟	
• هل توّصلت السلطات المشاركة في المداولة إلى اّتفاق حول الموضوع في 	

السابق أو في الحاضر؟
• هل كان في السابق نقاش بين السلطات ذات الصلة حول منطقة أخرى وتنازلت 	

مة الطلب عن المنطقة؟ السلطة مقدِّ
• هل تّم استخدام خدمات وسيط )מגשר(؟ في حال تّم التوّصل إلى اّتفاق، يجب 	

تفصيل النقاط المّتفق عليها. في حال عدم التوّصل إلى اّتفاق، يجب ذكر ماذا 
تضّمنت محاولة الوساطة وطلب مساعدة اللجنة.

  قسم ب - بطاقة هويّة بلديّة قسم بطاقة هوية بلدية 

1.    بطاقة هوية بلدية 

يجب استعراض خلفّية عاّمة عن البلدة في هذه المرحلة. في حال توّفر 
معطيات عينّية من شأنها أن تساهم في بناء ادعاءات السلطة، يمكن 

إضافة هذه المعطيات.

1. تاريخ البلدة والتغييرات التي طرأت على منطقة نفوذها على مدار 
السنوات.

2. عدد السّكان.
3. هرم توزيع األجيال.

4. وتيرة ازدياد عدد السّكان نتيجة التكاثر الطبيعّي والهجرة.
5. متوّسط حجم األسرة.

6. منطقة نفوذ السلطة.
7. السلطات المتاخمة.

8. المؤّشر االجتماعّي-االقتصادّي للسلطة.
9. متوّسط الدخل للمواطن.

10. الكثافة السّكانّية نسبة للمساحة المبنّية.

ننصح بإضافة خرائط ورسومات بيانّية في البنود التي ممكن أن تخلق 
ا. عنصًرا مرئيًّ
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2.    التحّديات التي تواجه السلطة المحلّية والتي ال
        يمكن حّلها في إطار الوضع القائم.

في حال واجهت السلطة تحّديات اجتماعّية كبيرة، يمكن ذكر هذه التحّديات في 
هذه المرحلة من التقرير. 

على سبيل المثال: إذا عانت البلدة من نقص في الوحدات السكنّية المعّدة 
لألزواج الشاّبة، يمكن االدعاء بأّن توسيع منطقة النفوذ سيقّدم حّلًا الحتياجات 

هذه الشريحة السّكانّية.

  قسم ج  - الجوانب التخطيطّية

يجب استعراض الصورة التخطيطّية ذات الصلة في هذا القسم. تّمت 
اإلشارة إلى بعض التفاصيل باختصار في القسم األّول من التقرير، ولكن، 

يجب التعّمق وإضافة شرح إضافّي في هذا القسم. من المهم اإلشارة 
إلى أنّه يجب استعراض كل الصورة التخطيطّية، حّتى إذا كان جزء منها ال 

يمّثل حّجة واضحة لصالح السلطة.

1.    الُمخططات الُمصادق عليها أو التي تخضع إلجراءات 
مصادقة2

1. استعراض تخطيطّي للُمخططات المصادق عليها وتطّرقها إلى المنطقة 
المطلوبة.

2. استعراض تخطيطّي للُمخططات التي في مرحلة الُمصادقة وتطّرقها إلى 
المنطقة المطلوبة.

3. ُمخططات قطرّية/ُمخططات مناطقّية حول موضوع البنى التحتّية والتي تؤّثر 
على البلدة.

4. ُمخططات تحديث حضرّي.
5. تحليل برامجّي للوضع الحالي والوضع المستقبلّي )20 سنة قادمة(. 

ننصح باستعراض خرائط مأخوذة من الُمخططات.
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2.    تحليل فعلّي للمنطقة التي في مركز النقاش

1. ملكّية األراضي ومكان سكن أصحاب األرض.
2. الطرف الذي يفلح األرض.

3. ظلم تاريخّي بتعّلق بالمنطقة التي في مركز النقاش.
4. العنصر الذي يوّفر خدمات للمنطقة )مياه، تخّلص من النفايات وغيرها(.

3.   مقارنة مع سلطة ذات خصائص مشابهة/سلطة 
مجاورة يتم إجراء النقاش معها

مقارنة المعطيات ذات الصلة مع السلطة المجاورة التي يتم إجراء النقاش 
مقابلها أو أمام سلطة ذات خصائص مشابهة. 

على سبيل المثال: مقارنة مع سلطة يهودّية لها نفس الحجم، وفيها عدد كاف 
من المؤّسسات الجماهيرّية في الوضع القائم.

  قسم د - الجوانب االقتصاديّة

يجب استعراض الصورة االقتصادّية ذات الصلة في هذا القسم. تّمت 
اإلشارة إلى بعض التفاصيل باختصار في القسم األّول من التقرير، ولكن، 

يجب التعّمق وإضافة شرح إضافّي في هذا القسم. 
الرجاء االنتباه إلى أنّه إذا كانت المنطقة المطلوبة معّدة للسكن، 

سيؤّدي ذلك إلى ضرر إضافي بالحالة االقتصادّية للسلطة المحلّية 
)تؤّدي األحياء السكنّية إلى زيادة مصروفات السلطة المحلّية وليس 

إلى زيادة المدخوالت(. في هذه الحالة، ننصح بعدم التشديد على الوضع 
االقتصادّي للسلطة في الطلب، وعدم تفصيل كل البنود التي تظهر في 

هذا القسم من التقرير(.

من ناحية أخرى، في حال كانت المنطقة المطلوبة معّدة للتشغيل/
 كامل أو جزئّي، إًذا قد تحّسن من الوضع االقتصادّي 

ٍ
التجارة/آخر بشكل

للسلطة المحلّية، ولذلك من المحّبذ التشديد على الوضع االقتصادّي 
الصعب للسلطة المحلّية وتفصيله.

1.    تحليل الوضع االقتصادّي للبلدة3

1. الطلب المتوقع للعقارات.
2. كمّية العقارات المدّرة للدخل في البلدة وتحليل مناطقّي لمكان هذه العقارات.

3. المساحة المدّرة للدخل بالنسبة لكل مواطن.
4. الموازنة االقتصادّية للسلطة المحلّية- تحليل عددي-كّمي.
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5. تحليل الموازنة االقتصادّية )المنخفضة( للسلطة المحلّية- تحليل كالمي- نوعي.
6. رسوم ضريبة األرنونا للتجارة والتشغيل في البلدة.

7. االستثمار بالمواطن مقابل دخل من المواطن.
8. إعفاءات وتخفيضات في ضريبة األرنونا.

9. االستثمارات في البنى التحتّية المطلوبة من السلطة المحلّية.

2.    مقارنة مع البلدات المجاورة وبلدات مشابهة

مقارنة البنود 1-9 مع بلدات مجاورة أو بلدات مشابهة.

3.    التأثير المستقبلّي للمصادقة على توسيع منطقة 
النفوذ3

تحليل االزدياد المستقبلي في مدخوالت السلطة المحلّية في حال اّتخذ قرار 
بتوسيع منطقة نفوذ البلدة. ننصح في هذا القسم تفصيل القدرات االقتصادّية 

للسلطة على تحّمل تبعات توسيع منطقة النفوذ.
ننضح بإضافة جداول وخرائط ورسوم بيانّية في األماكن الضرورّية.

  قسم ه  - تلخيص - االّدعاءات المركزيّة

كتابة تلخيص يشمل قائمة االدعاءات التخطيطّية واالقتصادّية التي 
مة للطلب.

ِ
تدعم تحويل المنطقة إلى السلطة الُمقد


