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0202נובמברב02 

לכבוד

מירירגבח"כ

יו"רועדתהפניםוהגנתהסביבה

הכנסת

שלוםרב,

 42-3סעיפים  –בדואים בנגב ת הסדרת התיישבוללהצ"ח  הערותהנדון:

-האגודהלזכויותהאזרח,במקוםהערותלןלה שלהצ"חלפרקב'מתכנניםלמעןזכויותתכנון

:02–2סעיפיםהסדרתההתיישבותהבדואיםבנגב,

בשונהמיתראזרחיהמדינה,הקשרביןהמדינהלביןתושביהכפריםמתווךאךורקעלידיכללי:

השל בדרג המרכזי.מוסדות 1טון החוק הצעת הבדואים התיישבות זו,להסדרת מגמה מחזקת

 בההמתבטאת השאר בין מיוחדיםמוסדותשלקמתם וטיפולשלטוניים בקרה לפיקוח,

.הבדואיתבאוכלוסייה השנים, יילאורך עמוסדות החליפו אלו ודיים העבירושמות ולעתים

דותהייעודייםאףעלה,מנגנוניהםהתרחבובשניםהאחרונותמספרםשלהמוס.סמכויותביניהם

למנותאתבותקציביהםגדלו. הרשותובמקומההוקמהשבוטלה,מנהלתהבדואיםיניהםניתן

 התיישבות בנגב;להסדרת הבדואיםהבדואים של כלכלי ולפיתוח להתיישבות היישום מטה

בנגב, מקרקעיןה; דיני לאכיפת הייעודית המשטרתית ה,יחידה דרוםירוקהוהסיירת מנהלת ;

 בנגב: המקרקעין דיני של האכיפה הפניםלתיאום לביטחון במשרד הִמנהלת להקמת במקביל

'.יואב'יחידת–הוקמהיחידהייעודיתבמחוזדרוםשלמשטרתישראל

בתחום אחד כל השונים, הממשלה משרדי פועלים לעיל שתוארו הייעודיות לרשויות בנוסף

משרדאחריותו:רשותמקרקעי משרדהחינוך, משרדהכלכלה)תמ"ת(, משרדהשיכון, ישראל,

יחידותהפיקוח:היחידההארציתהבריאות,משרדהחקלאות,משרדהרווחהומשרדהביטחון ,

ועוד.לפיקוחעלהבנייה,יחידתהפיקוחשלמינהלמקרקעיישראל

 הבדואית הקהילה של המעורבות מידת המוסדווייצוגה בכלל והלאבמוסדות הייעודיים ת

ייעודיים,אפסית.

ש והשכרלמרות ההחלטות מקבלי מעגל מאוד גדל האחרונות בשנים , שלוהתקציבים, מצבה

והעדרכלאפשרות והמקרקעין התכנון עםהעלייההדרסטיתבאכיפתחוקי האוכלוסייההורע,

מגוריםחוקית.

                                                 
רשויות1 הן הקמתן מיום קסום(, ואל מדבר )נווה החדשות האזוריות והמועצות בסמה אבו האזורית המועצה

ממונותומתפקדותכלאיותרמזרועממשלתיתלמתןשירותיםממלכתיים.
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מוסדריםאשרהשלהרשותועובדיה,מסדיריםומעגניםאתמעמד,להצעת החוק 01 – 3סעיפים 

החלטתמכוחקמהבנגבהבדואיםהתיישבותלהסדרתהרשותבמסגרתהחלטותממשלה.כיום

.לפניהקמתהשלהרשותבוצעותפקידיהעלידיהמנהלתלקידום1.0221..0מיום0111ממשלה

ועובדיההשתלבוברשותהבדואים.שבוטלההבדואיםבנגב,

 הסמכויותכיום, מרבית את בידיה מרכזת ,הרשות התקציבים האדם, לפיתוחוכוח הקשורים

בנג הבדואית חשופים,בההתיישבות אינם עבודתה נוהלי שקופות. אינן מפעולותיה רבות אך

 בכלל ולציבור בפרט,לציבור לוהבדווי נהאעיתים ויינם וברורים, העבודהרים תכניות גם כך

,חופפיםגםהבדואיםחלקמהנושאיםהנמצאיםבתחוםטיפולהשלרשותוהתקציביםהשנתיים.

ה זהעתהבאותו והמועצותהאזוריותהממונותנווהלגופיםאחריםשכוננו )מטההיישום, עניין

קסום( ואל ומדיניותהבתחוםהתכנון.מדבר ביותר בסמהנמוך אבו פיתוחהתשתיותביישובי

לרשותהאמוןשרוכשתהקהילהמהאמור,צאהוכת.רבהלריכוזהאוכלוסייהמעוררתהתנגדות

 האכיפה נמוך.-הבדואים גורמי עם הרשות של עלקשריה באמצעותם לחץ אמצעי והפעלת

 תורמיםלכך.םאינגםהםהאוכלוסייה,

ראוישרשויותהמדינההרגילותיטפלובענייניהבדואים,כפישנעשהלגביכליתראזרחיהמדינה.

מדוברבאזרחיהמדינהובסוגיותאזרחיותשישלמשרדיהממשלהאתהסמכויותוהכליםלטפל

הבריאות,משרדהפניםוכיוצ"ב.לרבותמשרדהחינוך,-בהם

מיוחדים ודינים מיוחדות לאוכלוסיה-רשויות שיש הבעיות את לפתור עוזרים שלא רק לא

אוכלוסהבדואית, אלאגורמותלהעמקתהאפליהשל רואים, שאנחנו זויכפי .חוסרהאמוןויה

הרגילותלהלןמספרדוגמאותהממחישותזאת: אוהרשותהמקומיתבמקוםשרשויותהתכנון

ואוב מקצועיות מידה אמות עפ"י הבדואית לאוכלוסיה התכנון את שהןיקטיביות,ייקדמו כפי

הבדואים של התכנון את מובילות אינן הן בישראל, והאוכלוסיות הישובים כל לגבי ;עושות

 בסמה)עכשיו -במקוםשלכפריםהבדואיםשבמועצתאבו המועצותהאזוריותנווהמדברשתי

נבחרשמנהלאתעניינםומקדםאתהאינטרסיםשלהםואלקסום( מועצותאלו-יהיהשלטון

יהיותקציביםרשותהמקומיתלבמקוםש;צ"בניגודלעמדתבגוזאתאףמנוהלותע"יהמדינה,

;תקציביהפיתוחנמצאיםבידירשותהבדואיםרובםהמוחלטשל–יישוביםלפיתוחהתשתיותב

,איןכלתמקומיותאחרות,למועצותהאזוריותהממומנותנווהמדברואלקסוםשלאכמוברשויו

גםסוגייתהפיתוחהכלכליאינהמצויהבידיהןשל;היתריבנייהלתושבייישוביהאפשרותלתת

משרד תחת הנמצא כלכלי, ולפיתוח להתיישבות היישום מטה בידי אלה המקומיות הרשויות

רוה"מ.

סבוריםשאיןמקוםלקיוםמוסדותמיוחדיםלבדואיםאלאישלנהלאתאנו:לעשותמוצעמה

שממשיכיםה.לכלהפחות,ככליהגופיםוההסדריםהחליםעלכללהאוכלוסי באמצעותםענייניה

כמבוקשבהצ"חדנן,ישלהבטיחייצוגהולם,מעורבותהציבור,שקיפותלקייםמוסדותייחודיים

בהחלטותובתקציביםוכיוצ"ב.

  

 

https://e.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=7
https://e.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=7
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ועדת:נוספיםחדשיםייעודייםיםיםשלשניגופיםמינהלמסדיריםאתמעמד42 – 00סעיפים 

תמורותוועדהמייעצתלענייןמינוייו"רועדתהתמורות.

התמורות לוועדת זהים מנגנונים קיימים כיום הסדר-כבר לפקיד מוקנות מסמכויותיה חלק

ישראל.רשותמקרקעיעדתהפשרותהעליונהבוווחלקןלהמקרקעין,

להצ"ח בהתאם מוצאים אנחנו כאן שגם ייחודי, לפעולמנגנון ייצוגמתוכנן ממשיללא

ללאשיתוףלאוכלוסייההבדואית סמכויותלהכריעהציבור, לו של,ושיהיו ללאשיתוףאמיתי

,יהןעלכלהיבטגורלןשלתביעותבעלות.הוועדהתכריעבלגביתביעותהבעלותשלהםהבדואים

ואופיין הפיצויים לרבות דהיינו פיצוי–, יינתן מיקאם בקרקע, או הקרקעותבכסף סוגיום ,

ורותעלסמךמפתתביעותמשנותהשבעיםבצירוףהקריטריוניםוהתמ.כלזאתהקרקעותועוד

ש.שהחוקעיצבבאופןחדצדדי עוד, לוועדתהתמורותסמכויותושיקולדעתישלקחתבחשבון

פתחלהחלטותשרירותיות.שעלולליצורמה,אדיםמרחב

ברורשוועדהזומייצגת.התמורותלדעתנו,איןלהקיםאתתהמנגנוןשלועדתמהמוצעלעשות:

וועדהתשבותכריעלפיה–זושלהחוקתכליתאתמהותוועיקרושלהחוק,אךאנוסבורים,כי

,הואשגוי,לאצודקומעלהכל–הבדואיתבאוכלוסייהלפיהקריטריוניםשלהחוקמהמגיעלמי

לאישיםולאיביאלפתרוןשלהבעיות.

ש לטעמנו, ספק אין ותחת ראויה לא זו שלדרך )הקמתו כזה כמנגנון צדדישהוא חד אמור,

וראויהשלמוסכמתלהסדרהופוגעני(ראוילקייםהליךהידברותממשיעםתובעיהבעלותשיביא

חלוהסוגיה מנגנון יכוללהבטיח. )דוגמתגישור( ,שלהאוכלוסייההבדואיתהגנהעלהזכויותפי

ציבורואףלמגוריםבאופןמוסכם)כפישנעשהבמקומות ,בארץשוניםהקצאתקרקעותלצרכי

הכפריםהערביםהלאמוכריםבצפון,הוכנהתכניתלהכרהבכלכאשרבשנותהתשעיםכמולמשל

.מאשלהבעיותילפתרוןממשיוברקי(והסכמותשםקרקעותיהםהוכרובדרךשל

 



בכבודרבובברכה,



,מתכננתעריםניליברוךחיו,עו"ד-דביגילד

מתכנניםלזכויותתכנון-במקוםהאגודהלזכויותהאזרח
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עתקים:ה

חבריועדתהפנים

ח"כים

דתהפניםיועמ"שוע


