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מתחתית הדירוג
הסוציואקונומ׳ ,ברהט
משוכנעים שהעתיד ורוד
גיא נרדי ,ענ7׳ 10

והט:
וילות ענק
ותותב
מיותר
מונקו

רהט רוצה לצאת ממעגל העוני ,ולהפוך לעיר
מטרופולין משנית ,בין השאר הודות לתוכנית
ותמ״ל חדשה תוסיף לעיר עוד  7,000יחידות
דיור • "הסטריאוטיפ שהברואים לא רוצים
לגור ביישוב עירוני הולך ונפרץ״  /גיא נרדי

ראש עיריית רהט טלאל אל קרנאוו׳" .אנחנו נותנים שירותים גם לתושבי הפזורה שלא משלמים ארנונה'

אש העיר של רהט ,טלאל אל
קרנאווי ,מגחך כשמזכירים לו
שמקובל לחשוב שהברואים
הם נוודים .מבחינתו ,רהט היא עיר
מטרופולין משנית והיא בת תחרות
לגיטימית לבאר שבע" :זו העיר השנייה
בגודלה בנגב ,העיר הערבית השנייה
במדינה אחרי נצרת ,עיר שהולכת
ומתפתחת .הסטריאוטיפ שהברואים לא
רוצים לגור ביישוב עירוני ,שהיה תקף
בשנות ה־ ,70הולך ונפרץ".
בימים אלה מקדמת הוותמ״ל
)הוועדה לתכנון מתחמי דיור
מועדפים( את תוכנית "רהט־דרום",
שמציעה תוספת של עוד 7,000
יחידות דיור ליישוב ,אזור התעשייה
עידן הנגב גדל והולך ,וזו הזדמנות
מצוינת לעשות היכרות עם היישוב
שמסתמן כבירת הנדל״ן של הבדואים.

רהט
■ שנת הקמה1972 :
■ הזכרזה כעיר1994 :
■ מסקר תושבים :כ־65,000
■ מסקר תושבים 1־:2040
כ־ססס160,
■ צקיקות 3,284 :נפשות
לקמ״ר
■ דירוג סוציו־אקונומי:
אשכול  1מתוך 10
■ שסח 42,000 :דונם
■ השקעה לתושב 218 :שקל

«לום :גיא נדד!"

כשיורדים בתחנת הרכבת בלהבים,
אי אפשר שלא להתרשם מהפרבר
הכפרי המטופח .ברגע שחוצים את
כביש  ,40השינוי דרמטי .רהט ,היישוב
הבדואי הגדול בארץ ,נראית כמו כפר
גדול שצמח והתפרס על גבעות הלם.
על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)למ״ס( זהו אחד היישובים העניים
בארץ ,אך יש בו שילוב מרתק של
בתים מאולתרים ,בתי מידות מפוארים
ומאהלים בוואדיות ,עם עזים וכבשים
ותרנגולות .אפשר לראות כאן נשים
צעירות שנוהגות בג׳יפים חדישים ,ובו
זמנית ילדים משחקים בערימות זבל.

"מי שגר ברהט,
ה1א לא בריתן בד1אי"
ליערה רוזנר מנור ,אדריכלית
ודוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון

רהט .וי7־ות רחבות
ידיים ואשפה ברחובות
צי7ום :גיא נרד■
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