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  האגודה לזכויות האזרח בישראל

  
זכויות מגוו� להגנה על ) ר"ע (האגודה לזכויות האזרח בישראל פועלת 1972מאז הקמתה בשנת 

הגנה על זכויות ודה לפועלת האג בכלל זה. בישראל ובשטחי� שבשליטתה, האד� ולקידומ�

ה הסובלות מהפגיעה הקשה ביותר יאחת מקבוצות האוכלוסישה� בעיניה , בנגב� בדוויהאזרחי� ה

 הגשת התנגדויות לתוכניות מתאר לאזור ,הגשה של עתירותזו כוללת בי� היתר  תפעילו. בזכויותיה�

 דעת משפטיות  הכנת חוות,י�בדוושחסרה בה� התייחסות ראויה לזכויות האזרחי� ההדרו� 

 כמו למשל ועדת גולדברג להסדרת – והופעה בפני ועדות ופורומי� ממשלתיי� וציבוריי� שוני�

 אחר החלטות ותוכניות של הממשלה ומעקב, ת התכתבות שוטפ– ת בנגבבדוויההתיישבות ה

  .ית בנגבו לסוגיית ההתיישבות הבדוומוסדות התכנו� בנוגע

  
  נו�  מתכנני� למע� זכויות תכ– במקו�

  
במטרה לחזק את הקשר בי� ,  על ידי מתכנני� ואדריכלי�1999 הוקמה במאי במקו�עמותת 

היה המפגש היומיומי של  במקו�המניע להקמת . זכויות האד�ובי� מערכות התכנו� בישראל 

י� ואפליה בתכנו� כלפי בדו: מערכות התכנו� בישראלכל פעיליה ע� אפליה והפרת זכויות אד� ב

�שכונות וערי פיתוח במעמד חברתי, ת� היתרי בנייה לתושבי שכונות במזרח ירושלי�מ� אי, בנגב

  .ועוד, כלכלי מוחלש הנתקלות בקשיי� במגעיה� ע� רשויות התכנו�

אנשי מקצוע ובה� , י� ומתנדבי�שכירשל באמצעות צוות , פועלת בכלי� מקצועיי� במקו�

יות וצדק חברתי בנושאי תכנו� ופיתוח לקידו� שוויו� זכו, החברה והמשפט, מתחומי התכנו�

כלכלית או , העמותה מסייעת לקהילות המצויות בעמדת נחיתות מקצועית. ובהקצאת משאבי קרקע

 בכלי� במקו�להשגת מטרותיה פועלת עמותת . אזרחית לממש את זכויותיה� במרחב התכנו�

  .  י� וציבוריי�חינוכי, מחקריי�, )באמצעות חוות דעת מקצועיות(משפטיי� , תכנוניי�

  
  

   אל עונה� המועצה האזורית לכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב
  

כהנהגה עממית נבחרת של , 1997 הוקמה בשנת המועצה האזורית לכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב

 לשועדת המעקב העליונה . מוכרי� וכנציגות לתושביה�� הלאבדווי�הוועדי� המקומיי� בכפרי� ה

ר "וביו, ירה במועצה האזורית כהנהגה לגיטימית של הכפרי�אזרחי� הערבי� בישראל הכה

 תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי�שכדי לשנות את המציאות הקשה . המועצה האזורית כחבר רשמי בה

להעצמה קהילתית ו פועלת המועצה לייצוג הקהילה מול מקבלי החלטות שוני� סובלי� ממנה

מייצרת תשתית , כניות מתאר אלטרנטיביותמגישה תו, מנהלת מאבקי� משפטיי�, בכפרי� עצמ�

  . מערכות השלטו� ועודלמידע 

  

      
המועצה האזורית לכפרי� , אזרחהאחריות הבלעדית לתכניו של פרסו� זה נתונה בידי האגודה לזכויות ה. פרסו� זה הופק בסיוע האיחוד האירופי

 .אי� להתייחס לתכני� המובאי� כא� בשו� אופ� כמשקפי� את עמדות האיחוד האירופי.  מתכנני� למע� זכויות תכנו�–ובמקו� , הבלתי מוכרי� בנגב
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  תקציר

והפגיעה בנגב תי מוכרי� הכפרי� הבלבעית במסמ� זה נסקור את נסיבות היווצרותה של 

המדיניות מתווה את עקרונות המסמ� . אד� של עשרות אלפי תושביה�ההמתמשכת בזכויות 

כדי עקרונות מנחי� להכרה בכפרי� לנסח התכנונית והקרקעית הראויה לפתרו� הסוגיה ומבקש 

חת עקרונות אלה מהווי� בסיס לפתרו� ראוי וישי� לא. פגיעה בזכויות תושביה�לשי� ק- ל

ואחד הסכסוכי� , הסוגיות הכאובות ביותר של הפרה שיטתית ומתמשכת של זכויות אד� בישראל

  .   בי� המדינה לאזרחיהוהעיקשי� ביותר הפתוחי� 

�חיי� ש, הכפרי� הבלתי מוכרי�בעית  של מסמ� זה נסקור את נסיבות היווצרותה של בפרק הראשו

אינ� מחוברי� כפריה� , זכויות יסודנעות מאזרחי� אלה נמ. י�ו אזרחי� בדו אל��90 בה� כ

 ,ה� באופ� חלקי ולקוישירותי החינו� הבריאות והרווחה ניתני� ל, חשמל וביוב, לתשתיות של מי�

   .קרקעעל הוהמדינה מסרבת להכיר בבעלות� המסורתית 

תו� התמקדות , יתו הבדוהשל האוכלוסיי נעמוד על הפגיעה המתמשכת בזכויות היסוד בפרק השני

לקורת גג ולדיור המותא� , הפגיעה בזכות לכבוד , בזכות לשוויו�הפגיעה: בשלושה היבטי� מרכזיי�

  . יתויינית הבדוהכרה במערכת הקנה�ואי, לאורחות החיי� והתרבות

ית בנגב מנוגדת ו נעמוד על האופ� שבו הפגיעה בזכויותיה של האוכלוסייה הבדובפרק השלישי

מעגנות את זכויותיה� של מיעוטי� בכלל ואת ה ,ות האד�לנורמות הבינלאומיות של זכוי

  . � בפרטיזכויותיה� של מיעוטי� ילידי

תו� התייחסות , נסקור את התחנות החשובות בדר� להכרה בכפרי� הבלתי מוכרי�בפרק הרביעי 

ית להכרה בזכויותיה האזרחיות בדוו ההלמאבק הציבורי והמשפטי המתמש� של האוכלוסיי

 ,ח החוקרת תלמה דוכ�"עיקרי דו: לשני עוגני� שעומדי� בבסיס ההכרהחס בהרחבה נתיי. ובכפריה

בפרק . ת בנגבבדוויוועדת גולדברג להסדרת ההתיישבות ה, בהתנגדויות לתוכנית המטרופוליניתהד� 

לעומת ת בדוויהסוגיה הפתרו� את מסמכי� תו� הדגשת ההיבטי� שיכולי� לקד� הזה ינותחו שני 

  . אותה לעכב היבטי� שיכולי�

צור� על הדגש שימת תו�  ,והאחרו� יוצגו העקרונות להכרה בכפרי� הבלתי מוכרי�בפרק החמישי 

ית ועל מילוי והמבוסס על כיבוד זכויות האד� של האוכלוסייה הבדו, בפתרו� מערכתי כולל

 ואנ. היסטוריהעוול התיקו� את באופ� שיאפשר ,  המדינה לפי המשפט הבינלאומיתהתחייבויו

לשנות את : ולהוביל את יישומ� הלכה למעשהכא� את העקרונות המוצעי� לאמ- למדינה קוראי� 

להימנע מכל פתרו� שיש בו העברה כפויה של וית ומדיניות הריכוז כלפי האוכלוסייה הבדו

על , שוויו�הלהיות מושתתי� על עקרונות צריכי� כל תוכנית וכל פתרו� . אוכלוסייה ממקו� מושבה

הכרה בזכות� ההיסטורית והקניינית על אדמת� על , י�ואורחות חייה� ותרבות� של הבדוכבוד ל

 כי בבסיס כל פתרו� עומד עקרו� פרק זה אנו טועני�ב. י בתכנו�ושיתו� הציבור הבדועל ו, בנגב

וזאת על סמ� אמות מידה תכנוניות ,  שטר� זכו להכרה� בנגביו הכפרי� הבדו35ההכרה בכל 

כמו כ� אנו מציעי� למדינה לאפשר יצירת מגוו� דגמי התיישבות לאוכלוסייה . ואובייקטיביות

ופורשי� את עיקריה של תוכנית האב החלופית לכפרי� הבלתי מוכרי� של המועצה  ,יתוהבדו

מסמ� אנו מדגישי� כי כל השל בסיכומו  .האזורית לכפרי� הבלתי מוכרי� בשיתו� עמותת במקו�

 תנציח מצב בלתי נסבל ומתמש� של  כא� המוצעי�קרונות ההכרהתתעל� מעשתוכנית ממשלתית 
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וסופה , עוולתחמיר את ה, פגיעה בזכויותיה של אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל

  .  יכשלשת

  דברפתח 

ל ש הזהו סיפור. השרבי� בוחרי� להתעל� ממנהוא עובדה קיומ� של הכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב 

 סיפור על ,חברתית ופוליטית, שות ביותר בישראל מבחינה כלכליתאחת האוכלוסיות המוחל

 ולמרות זאת,  משטחו3% מאוכלוסיית הנגב ויושבי� רק על רבעמהווי� כה, אזרחי� בלתי נראי�

מנסה בוחרת להציג� כמי שמשתלטי� על אדמות הנגב ומסכני� אינטרסי� לאומיי� והמדינה 

צייר את בעיקר באופ� שמא� , רבותפעמי� פר זהו סיפור שסו. לצמצ� את נוכחות� במרחב

 זוהי אחת הבעיות הכאובות. פורעי חוק וחסרי זיקה לקרקע, נוודי�, � כפולשי�בדוויהאזרחי� ה

שני� רבות שירותי� ובמש� אזרחי� שנמנעי� מה� באופ� שיטתי ובמרכזה , ביותר במדינת ישראל

 ה וסכנ,ת על קרקע מוצקהו ניצב�אזרחי� שרגליה� אינאלה .  זכאי לה�כל אד�שבסיסיי� 

תה בנגב לפני קו� יה שחיימדובר באוכלוסי. הריסת בתי� מרחפת מעל לראשיה�מתמדת של 

דורות במש� שקיימה ו ,דול מקנהוגימרעה , בכבוד מחקלאותבפשטות א� המדינה והתפרנסה 

קצאת הוסדירה מכירות מ ,מאורגנת המתפקדת עד היו�ו מסורתית קניינית�קרקעיתמערכת 

  . סכסוכי�ופותרת בעלויות 

תחילתה . מאז קו� המדינההנהוגה כלפיה�  בנגב משק� את המדיניות �בדווימצב� של האזרחי� ה

 לשטח גיאוגרפי מצומצ� בצפו� מזרח �העברה וריכוז של חלקובהתעלמות מנוכחות� ההיסטורית ב

ישובי� י ביותר בנגב ל ולפנות את השטחי� הפוריי�ה�הנגב במטרה לצמצ� את שטחי המחיה של

. מש� שני� רבותבהחזיקו ועיבדו שהכרה בכפריה� ובזכויותיה� בקרקע � המשכה באיו ,יהודי�

,  מחיר של שלילת זכויות יסוד– ית משלמת את המחיר הכבד של מדיניות זווהאוכלוסייה הבדו

ת גוברות במציאות מפלה ובלתי נסבלת של בעיות חברתיולחיות ממשיכה והיא  – הדרה וניכור

 ערבי� ,תושביושל להגליד ומונע כל התפתחות בריאה של מרחב הנגב והממא� ושל פצע והולכות 

  . ויהודי� כאחד
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I. הכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב 

מערבי של הנגב �שישבו בעיקר באזור הצפו�, �בדווי ערבי�  אל��70פני קו� המדינה חיו בנגב כל

ועיבדו ישבו עליה�  �בדוויהש היק� האדמות 1.ל מקנהגידומרעה ו, והתפרנסו בעיקר מחקלאות

ת בנגב או בדווימרבית האוכלוסייה הסולקה  �1948 ב2.מיליו� דונ� �3�2 מוער� בכ1948עד אות� 

אל�  �18 ל11  בי�נותרו בנגב לאחר המלחמה ,לפי הערכות שונות. נטשה את האזור במהל� המלחמה

  3.�בדווי

  

בתחילת שנות החמישי� ריכזה . וצרה ע� הקמת מדינת ישראלהכפרי� הבלתי מוכרי� נבעיית 

ר שא, דימונה וירוח�, ערד, שבע  בשטח שבי� בארבצפו� מזרח הנגב שנותרו �בדוויהמדינה את ה

 ,המדינה עוד לפני קו�כפרי� שהיו קיימי� באזור זה התגוררו ב �בדווימה חלק ".אזור הסייג"כונה 

,  שבטי� שלמי�4.שמחו- לאותו אזור, � מושב� הקוד�הממשל הצבאי ממקוהעביר � חלקאת ו

לא פע�  5.הועברו מאדמותיה� בתואנה של צורכי ביטחו�, דוגמת מטה אלעזזמה ושבט אלעוקבי

א� המציאות לימדה כי שבטי� שעזבו , למש� שישה חודשי�, נאמר לשבטי� כי המעבר זמני בלבד

  6.לחזור אליה�מעול� את מקומ� לא הורשו 

  

הוכרזו אדמות אלה כשטחי� צבאיי� סגורי� ,  מאדמותיה� המקוריות�בדוויי� של הע� פינו

היו נתוני�  , בישראל כמו יתר האוכלוסייה הערבית,�בדווי ה7.להיכנס אליה� �בדווינאסר על ו

ניתנו אדמות שהחזיקו בה� ולא לחזור לא� כ� התושבי� לא הורשו . 1966 עד שנת לממשל צבאי

כבר כשישי� עקורי פני� ה� למעשה כ� ש, באדמות החלופיות שהועברו אליה� זכויות קניי� לה�

 לא יהאדמתו אחרעל ג� מי שהתגורר באזור הסייג עוד לפני קו� המדינה והמשי� להתגורר . שנה

    .להכרה של המדינה בזכויותיו בקרקעזכה 

  

 שנועדה להגביל את ת היו חלק ממדיניות מכוונתבדוויפינויה וריכוזה הכפוי של האוכלוסייה ה

 התושבי� לעבור תהלי� עיור הכרו� בוויתור ולאל- את, אזורי המחיה של האוכלוסייה הערבית בנגב

                                                
1

, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות: ירושלים. מדיניות ומציאות:  הנגב למדינהבדוויהמתח בין ,  אבינועם מאיר
 ).1999 (43-40, 20-23, 7' עמ

2
עיונים ". 1960-1953, ם בנגבבדווימהלכי מדינת ישראל וחלופות השמאל לפתרון שאלת ה",  חנינא פורת

 ). 2000 (421-420' עמ, 10בתקומת ישראל 

3
  .400' עמ,   שם

4
להסדרת  מדיניות להצעת הוועדהח "דו לעניין היווצרות מצוקת הכפרים הבלתי מוכרים ובעיית תושביהם ראו 

בקישור , )"ועדת גולדברג"  להלן (גולדברג בדימוס אליעזר ות השופטבנגב בראש םבדוויה התיישבות
Goldb_tShofe_Vaada_Doch/goldberg_doch/odot/SiteCollectionDocuments/il.gov.moch.www://http

pdf.erg;  

מידע על , מרכז אדוה .ם בנגבבדוויהממשלה כלפי ה מדיניות :שקופים אזרחים, ראו גם שלמה סבירסקי ויעל חסון
  ;pdf.ortbedouimrep/uploaded/org.adva.www://http: בקישור). 2005 (14' גיליון מס, שוויון

 Human Rights .ם בלתי מוכרים בישראלבדוויהפרת זכויות לקרקע ולדיור בכפרים , לא על המפה, לוסי מאיר
Watch ,7: בקישור/section/88492/node/he/org.hrw.www://http.  

5
מוגש לוועדה הממשלתית להסדרת ,  נייר עמדה–לוסייה הערבית בנגב זכויות האוכ,  באנה שוגרי בדארנה

  ). 2008 (13, 2' עמ, האגודה לזכויות האזרח. ת בנגבבדוויההתיישבות ה

6
 ). 2009 (30' עמ, מוכרים בנגב-ם הלאבדווי הכפרים ה–הכפרים שישנם ואינם ,  חיה נח

7
  .)4ש "ה' ר( סבירסקי וחסון 
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זאת . שהתבססה על גידול מקנה וחקלאות, על תרבות� ועל כלכלת� המסורתית, על אורחות חייה�

, יהודי�יישובי�  לטובת  בי� היתר,� לשימוש היהודיולהעביר� כדי לפנות שטחי� נרחבי� בנגב

�ככ� רוקנו . ברוב המכריע של עתודות הקרקע בנגב למעשה ותשולט  שלה�אזוריותהמועצות שה

  . ערבי�י�מתושב – מחו- לאזור הסייגשהשטח  – הנגבשטח  מי� אחוז95%

על כיו�  יושבי� �בדוויה 8.האדמות שבאזורי� אלה נמסרו לעיבוד� של מושבי� וקיבוצי� חדשי�

  9. מיליו� דונ��13 כעל  בלבד משטחו של הנגב המשתרע3%מהווי� ה ,דונ�אל�  350�300

  

 .שהוקמו לאחר הממשל הצבאיות בדוויהמתגוררי� כיו� בשבע העיירות בנגב  �בדוויכמחצית מה

עשרה  .ישובי� לא עירוניי�י כפרי� ו�45 מתגוררי� ב– המחצית השנייה –  אזרחי� אל��90כ

מצד  הכפרי� טר� זכו להכרה 35 ויתר 10,והסדרה תכנוניתמתוכ� נמצאי� בהלי� של הכרה 

לפני � עוד מיקייהיו כפרי� אלה מחלק , כאמור. תואינ� מוסדרי� תכנונית או מוניציפלי המדינה

 ,לנגב הצפוניתוכניות האב .  ההעברה והפינוי שביצעה המדינהותעקבב ווחלק� נוצר, הקמת המדינה

 בנגב בדווי�התעלמו מקיומ� של הכפרי� ה, 1965קק בשנת יה שנחישהוכנו לפי חוק התכנו� והבנ

שניתנו לה� או  ואדמותיה� סומנו בתוכניות כאדמות חקלאיות, ומזכויות תושביה� על הקרקע

כתוצאה מכ� הוכנסו . שהבנייה בה� אסורהכ�  ,'תשתיות וכו, צבא, תעשייהכמו יעודי� אחרי� י

ה� אינ� יכולי� לקבל : נמש� עד עצ� היו� הזהאפשרי ש  למלכוד בלתיבדווי�תושבי הכפרי� ה

 נחשבי� בעיני גדלו והרחיבו את משפחותיה�, שבה� נולדו והמבני� בכפרי�,  בנייהתרישיונו

תר בכפרי� הבנייה ללא היאפוא שברור . המדינה לבלתי חוקיי� ונתוני� לסכנת הריסות וקנסות

ולא מתו� , בה�להכיר המסרבת מדיניות ההמציאות שיצרה   כורח נעשית מתו�הבלתי מוכרי� בנגב

   . או רצו� להפר את חוקי המדינה או לזלזל בה�כוונה

, ה�זכויות יסוד נמנעות מ :11תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי� ה� במידה רבה אזרחי� שקופי�

ניתני� ו� הבריאות והרווחה שירותי החינ, חשמל וביוב, מי�כפריה� אינ� מחוברי� לתשתיות של 

  .קרקעעל הבת להכיר בבעלות� המסורתית והמדינה מסר ,� חלקי ולקויה� באופל

  

ריכוז ה המשיכה המדינה במדיניות ,הממשל הצבאי בנגבק-  ע� ,באמצע שנות השישי�, כאמור

 שבע עיירות הדבר נעשה באמצעות הקמת.  בנגב�בדווימרחב המחיה של השל צמצו� הו

ו התחשבות באורח חייה החקלאי ובמבנה החברתי  אבהללא היוועצות א�  12,תבדווילאוכלוסייה ה

מהווי� כמחצית מהאוכלוסייה התושבי� אל�  �90בעיירות אלו מתגוררי� כ, כאמור. ותיהשל קהיל

על אדמת� לא נכנסו אלה שהמשיכו לשבת (מאדמותיה�  פני� שפונו עקורי רוב� ,תבדוויה

המתכנני� . חקלאיתתשתית ללא  , כל שבע העיירות ה� יישובי� בעלי אופי עירוני.)לעיירות

                                                
8
פורום דו קיום , ם לביעור כל סוגי האפליה הגזעית"מוגש לוועדת האו. ח צללים"דו –ם בנגב בדוויהערבים ה 

) 2006(בנגב 
pdf.web_HEB_CERD/files_pdf/userpics/albums/coppermine/modules/org.dukium.www://http   

9
 24'  מסליון עדאלה האלקטרונייג מתוך ".ם בנגבבדוויהמקרה של ה: מחלוקת קרקע בישראל", אבו ראסתאבת  
  http://www.adalah.org/newsletter/heb/apr06/ar2.pdf :ובקישור, )2006(

10
 המועצה האזורית אבו יישובים אלה נמצאים בהליכים שונים של הכרה והסדרה תכנונית והם מאוגדים במסגרת 

 .  יש לציין כי התכנון והפיתוח ברוב היישובים איננו מתקדם דיו. בסמה

11
 .4'  עמ,)4ש "ה( סבירסקי וחסון 

12
 1985-ה בילקי, 1982-כסיפה וערערה בנגב ב, 1979-שגב שלום ב, 1971-רהט ב, 1969- תל שבע הוקמה ב

  .1989-וחורה ב
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א� כי  , שיתאימו לתרבות� חלופות יישוביות בעלות גוו� חקלאי כפרי�בדוויהישראלי� לא הציעו ל

  .בישראליש יישובי� רבי� כאלה 

  

ה� עדיי� חסרות תשתית עירונית ,  שנה ויותר ה� בנות עשרי��בדווילהעיירות שהוקמו א� כי 

 ע� היישובי� העניי� ביותר בישראל ותונמנ, חו על ידי הממשלההוזנה�  13.ה לשמהת ראויוכלכלי

 �ובריאות, מועטה ת�השכל, פשעו אבטלה ,תושבי העיירות סובלי� מעוני 14.�במש� כל שנות קיומ

העיירות ג� . י� אחרי�יישובי� ערביביחס לוה�   בישראליהודי�הביחס ליישובי� ה� לקויה 

 אחרי� טועני� לבעלות �בדווי על אדמות מופקעות שחלק�בנבנו היות ש, רבהצפיפות מאוכלסות ב

 אחרי� ללא �בדוויאדמות של על  מסרבי� להתגורר �בדווישכ� , דבר מעכב את פיתוח�וה, עליה�

 וישנ� דיווחי� על עזיבת� ,מעטי� רואי� בעיירות הללו אפשרות דיור סבירה� בדווירק . הסכמת�

 השירותי� החיוניי� מתושבי הכפרי� הבלתי מוכרי� מניעת 15.שיבה לכפרי� הבלתי מוכרי�על ו

 היא מהווה בי� היתר אמצעי ענישה ולח- על תושבי .וייה של מדיניות הריכוז והעיורהיא אחד מביט

  . הכפרי� הבלתי מוכרי� לעבור לשבע העיירות

  

ת  בחלק קט� ככל האפשר מאדמות הסייג עומדת בבסיס המדיניו�בדווייש לרכז את הכי התפיסה 

 �בדוויב מדיניות זו להעמיק את השליטה הפוליטית ה שלמטרת. הממשלתית עד עצ� היו� הזה

   16.ולהקטי� ככל האפשר את עלות� של התשתיות הפיזיות והחברתיות במקו� האכלוס

כלפי תושביה� מדיניות להנהיג  וממשיכה בדווי�בעוד מדינת ישראל מסרבת להכיר בכפרי� ה

היא הקימה וממשיכה להקי� , אורח החיי� הכפרי ושלילת זכויות בקרקעניתוק מ, מפלה של ריכוז

, בנפת באר שבעקיימי� כיו�  יהודי�ממאה יישובי� יותר .  כפריי� בנגביהודי�יישובי� 

שהוקמו ללא היתר ,  זאת בנוס� לעשרות חוות בודדי�17. נפשות300אוכלוסיית� הממוצעת היא ו

   18.ונית בדיעבדלחלק� הכרה תכנלתת הממשלה פעלה א� 

                                                
13

 .21'  עמ,)4ש "ה( סבירסקי וחסון 

14
 – 2 לוח או ר.ות בישראלישל הרשויות המקומיות והעירכלכלי -הדירוג החברתי העיירות נמצאות בתחתית 

' מע, 2006דירוג ושיוך לאשכול לשנת  –כלכלי -ות לפי סדר עולה של המדד החברתייהמועצות המקומיות והעיר
: בקישור). 2010 בנובמבר 10(אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1

pdf.02t/pdf/06authorites_local/publications/www/il.gov.cbs.www://http    

15
  סבירסקי וחסון;71-66 - ו11-10' עמ, )4ש "ה( לא על המפה אוות רבדווילפירוט נוסף על מצבן של העיירות ה 
  .25-21 'עמ, )4ש "ה(

16
 .20 'עמ, )1ש "ה( אבינועם מאיר 

17
, ס ומשרד הפנים שערכה המתכננת נילי ברוך מעמותת במקום" הנתונים מבוססים על ניתוח נתוני הלמ

 : בקישור". לא מכירים? בדווים בנגב", כתבה שהתפרסמה בויינטוהתפרסמו ב
html.,003562139-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http .  

18
הסמיך את , 12.07.2010ביום אשר נתקבל בכנסת , 2010-ע"התש) 4' תיקון מס(חוק הרשות לפיתוח הנגב  

 הרשות לפיתוח הנגב לקבוע כללים ואמות מידה להכרה בחוות ולהתיר להן להשתמש באדמות הנגב למטרות
נקבעו בחוק הוראות , אשר לחוות הקיימות. כולל רישוי הבינוי למגורי המחזיקים בחוות, חקלאיות ותיירותיות

הסדרת מעמדן של החוות מבטאת את . מעבר שיאפשרו את המשך ישיבתן על הקרקע ואת ההכרה בהן בדיעבד
 לעניין 15.7.07משלה מיום שעליה ניתן ללמוד בין היתר מהודעת מזכיר המ, המדיניות הרשמית של הממשלה

 ותמליץ בפני הממשלה על הקיימות אשר תפעל להסדרת מעמדן של חוות היחידים"משרדית -ןמינוי ועדה בי
  :קישורניתן לעיין בנוסח ההודעה ב" .נוהל להקמת חוות יחידים נוספות בנגב והגליל

NRNODEGUID&Published=NRMODE?aspx.Spokesman/Templates/PMO/il.gov.pmo.www://http
-15F9-66B4-664A-0E00DD16b7=% 
 %2007f2%fmazkir2%fArchive2%fPMO2=%NRORIGINALURL&d7%DCDAEEEAB3D3

six#Guest=NRCACHEHINT&ehtm2%150707fgovmes2%07f2  
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 מדיניות – הממשלות לדורותיה�מצב� של הכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב משק� את מדיניות 

ומסרבת , ה� יושבי� על אדמותיה� ההיסטוריותר שא כאל פולשי� ג� כ�בדוויהמתייחסת ל

להכיר בזכויותיה� הקנייניות ואו מוניציפלית /להכיר בכפרי� הבלתי מוכרי� ולהסדיר� תכנונית ו

  . על אדמותיה�

  

II. ת בנגבבדוויהפגיעה בזכויות היסוד של האוכלוסייה הערבית ה 

  

1.  �  הפגיעה בזכות לשוויו

זכות לשוויו� חלה על יחד ע� ה 19.זכות יסוד מרכזית בשיטת המשפט הישראליתהיא לשוויו�  הזכות

צאות להגיע לתוכדי לרבות החובה לנהוג בהעדפה מתקנת , להימנע מאפליה פסולהחובה המדינה 

  זהובכלל, מעצ� טיב�המוגבלי�  ,חובה זו תקפה ביתר שאת בהקצאת משאבי קרקע. שוויוניות

  . חלוקת השימוש במשאבי הקרקע שבסמכות מוסדות התכנו�

  

חוסר שוויו� זה תועד . ת בנגב מופלית לרעה ביחס לאוכלוסייה היהודיתבדוויהאוכלוסייה הערבית ה

חות מבקר המדינה ומסמכי� רשמיי� "דו, החלטות ממשלה, במחקרי� שוני� ואושר בפסקי די�

בהקצאת משאבי הוא פליית האוכלוסייה הערבית אחד התחומי� הבולטי� ביותר של ה. אחרי�

עשרות חוות וקימה בנגב עשרות יישובי� יהודי� כפריי� מ בעוד המדינה 20.תכנו� ודיור, קרקע

, מדיניות של ריכוז בצפו� מזרח הנגב� נתונה לעדיית בדוויאוכלוסייה הה,  בודדי� ברוב חלקי הנגב

עדר ההכרה יהפליה זו מתבטאת בי� היתר בה. ניתוק מאורח החיי� הכפרי ושלילת זכויות בקרקע

  . חינו� ובריאות, חשמל, מי�:  בנגב ובמניעת שירותי� חיוניי� מתושביה�בדווי�בכפרי� ה

 רבה לנושא הקרקע והמליצה למדינה  אשר ייחסה חשיבות,בהקשר זה חשוב לציי� את ועדת אור

ועדת אור א� . לפעול להקצאת קרקעות לאוכלוסייה הערבית על פי עקרונות של שוויו� וצדק חלוקתי

וקבעה שחובה על המדינה , התייחסה למטע� הרגשי הנלווה לסוגיית הקרקע ולמאבק על הקרקע

 ג� ועדת 21. כמו למגזרי� אחרי�,להקצות לציבור הערבי קרקע על פי דפוסי� ועקרונות שוויוניי�

ועדת  22.ת בנגבבדוויאוכלוסייה ה למעמדה של הקביעות מהותיות ביחסכמה  קבעה גולדברג

  כאל פולשי� ומכירה בכ� שמדובר בתושבי הנגב�בדוויגולדברג דוחה את ההתייחסות אל ה

                                                
19

כבוד האדם : הזכות לשוויון בעקבות חקיקת חוק יסודשל המעמד החוקתי   בשורה ארוכה של פסקי דין עוגן
, יש להבטיח שוויון בין בני האדם ללא הפליה על בסיס דתהיא שהזכות לשוויון המשמעות המעשית של . וחירותו

היא , יתפגיעה בעקרון השוויון פוגמת בתחושת השייכות החברתית של הקבוצה המופל. לאום או בסיס אחר
  . אפליה אינה חברה בריאהשנהוגה בה חברה . משפילה ופוגמת במוטיבציה להשתתף בחיי החברה ולתרום לה

נתיבי אויר לישראל  על-אל 721/94ץ "בג) 1994 (362, 353) 3(ד מח"פ, "יד ושם"' הופרט נ 5394/92ץ " בג'ר
ד "פ, ממשלת ישראל' בישראל נ שדולת הנשים 453/94ץ " בג;)1994 (760, 749) 5(ד מח"פ, דנילוביץ' נ

: להלן) (1995(; 133, 94 )4(ד מט"פ, הביטחון שר' מילר נ 4541/94ץ " בג;)1994 (526, 521, 501) 5(מח
 6427/02ץ " בג;)2000 (186, 164) 2(נד ד"פ, השר לענייני דתות' עדאלה נ 1113/99ץ " בג;)פרשת מילר

ד "ביה' נבו נ 104/87ץ " בג;)11.5.2006, לא פורסם (31-26, הכנסת' התנועה לאיכות השלטון בישראל נ
   .760 ,749, )4(ד מד "פ, 'הארצי לעבודה ואח

20
התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים הממלכתית לבירור החקירה ה ועדת –  ועדת אורח"דו 

. 31-45, 30, 27, 19 פסקאות ,)2003") (ועדת אור"להלן  (2000בחודש אוקטובר 
or-vaadat/com.homestead.breitman://http/   

21
  . 13 פסקה ,שער שישי, ח ועדת אור"דו  

22
   aspx.goldberg/Pages/beduim_rashut/odot/il.gov.moch.www://http בקישור, ועדת גולדברגח "דו 
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להתחשב , ווי�שיש לנהוג בה� כאזרחי� ושקופי� להיות ה� אל לכאלה בתור שו, ובאזרחי המדינה

ועדה כי מדיניות הממשלה שהיתה ועוד קובעת ה 23.רכיה� ולשתפ� בתהליכי� לקביעת עתיד�ובצ

ואול�  24.ת שיקפה גישה בלתי ראויה ובלתי מועילהבדווינהוגה עד כה ביחס לאוכלוסייה ה

 .והמדיניות בנגב מתעלמת ברוב המקרי� מקביעות אל

ההפליה התכנונית הנהוגה כלפי היא כות לשוויו� אחד הביטויי� המובהקי� ביותר לפגיעה בז

אפיינת תועודנה מהתאפיינה תמיד  �בדוויבכל הנוגע להתיישבות ההממשלה מדיניות . �בדוויה

בעוד . שבאה לידי ביטוי בתוכניות המתאר המסדירות התיישבות זו,  בוטה תכנוניתפליהבה

המדיניות , דיניות של פיזור אוכלוסי�מהיא שהמדיניות הנהוגה ביחס לאוכלוסייה היהודית בנגב 

תו� שלילת זכות� להתגורר בכפריה� , עד כמה שנית�של ריכוז בשטח מצומצ� היא  �בדוויביחס ל

  .  ולשמור על אורח חייה�כחוק 

בשנות השישי� הוקמו . ת בנגב לאזור גיאוגרפי מצומצ�בדוויתחילה רוכזה האוכלוסייה הב, כאמור

תו� , ת כולהבדוויבה� שאפו ממשלות ישראל לרכז את האוכלוסייה השת עיירוהשבע באזור הסייג 

וסימונ�  , העלמת� מתוכנית המתאר המחוזית הראשונה לנגב, בדווי�התעלמות מהכפרי� ה

  . �יכאזורי� חקלאי

ליישובי� הלגיטימיי� התווספו , בזכות מאבק עיקש של תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי�, בהמש�

,  ונמצאי� בשלבי� שוני� של תכנו�בסמה די� תחת המועצה האזורית אבומאוגהעשרה יישובי� 

  .  הסדרה והכרה

 שמחו- לעיירות המתוכננות מלווה בניסיו� להפו� את החיי� בדווי�ההימנעות מהכרה בכפרי� ה

ה יה בגי� בניי באמצעות הליכי אכיפה לפי חוקי התכנו� והבני,מוכרי� לבלתי נסבלי��הלאבכפרי� 

לרבות חיבור לרשתות מי� , מניעת שירותי� חיוניי�ו קנסות והריסות בתי� :"קיתבלתי חו"

  .    חינו� ורווחה, שירותי בריאות, וחשמל

  

  .שבע  ממחישה את המדיניות התכנונית המפלה בנפת באר25הטבלה הבאה

  

   וערביי� בנפת באר שבעיהודי�יישובי� : 1' טבלה מס

   �בדווי  יהודי�  

  45  112  י�מספר יישובי� כפרי

  �80,000כ  �34,500כ  כ מספר התושבי� ביישובי� הכפריי�"סה

  �300כ  �50כ  מספר תושבי� ביישוב הקט� ביותר

  �5,000כ  �1,300כ  מספר תושבי� ביישוב הגדול ביותר

  1,740  309  מספר תושבי� ממוצע בכל יישוב

  

הבלתי מוכרי� ובזכות� מדיניות תכנונית זו מביאה לפגיעה בזכויות יסוד של תושבי הכפרי� 

 קטני� משלה� נהני� יהודי�ישובי� יכאשר תושבי הכפרי� רואי� ש. ולשוויו� במימוש זכויות אל

                                                
23
  .71סעיף  ,גולדברגועדת ח "דו 

24
  . שם

25
 'עמ, נייר עמדה ונייר רקע של עמותת במקום. הכרה ושוויון זכויות: הכפרים הלא מוכרים בנגב ,ודקין סזאר יה

   publicationId?asp.publicationView/org.bimkom.www://http=116 : בקישור, )2007 (8, 4
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ופחיתות הער� הקיפוח , ההפקרה, שתחושת ההשפלהמוב�  ,משירותי� חיוניי� שנמנעי� מה�

 .    ה�את תחושותיה� הקשות ממילא בשל הפגיעה בזכויותימעצימה ורק  ,בלתי נמנעתשלה� 

  

  לקורת גג ולדיור המותא� לאורחות החיי� והתרבות, זכות לכבודהפגיעה ב .2

כבוד האד� : והיא מעוגנת בחוק יסוד, אחת הזכויות החוקתיות החשובות ביותרהיא הזכות לכבוד 

   .כולל את הזכות לתנאי מחיה נאותי� ואת הזכות לשמירה על צביו� תרבותיהכבוד . וחירותו

  

אתני  בשל היותה חלק ממיעוט .ת בנגב מאפייני� תרבותיי� ייחודיי�בדווירבית האוכלוסייה העל

כאשר . ה ואורחות חייה לשמור על תרבותהמוטלת על המדינה החובה להבטיח את זכות, ילידיודתי 

ה� , אורח חיי� עירוני �בדווימבקשות לאכו� על ה, ובראש� מוסדות התכנו�, רשויות המדינה

ישובי� יהכרה ב�איהמדיניות אמצעות  ב.שלה� באורח החיי� המסורתי מזלזלהמשדרות מסר 

הפגיעה בכבוד מתעצמת נוכח העובדה . בפועל  להמשי� לקיימו�בדווימהמונעת  המדינה ,הכפריי�

עשרות חוות בודדי� בשעה שמוקמות סביבה  ת נדרשת לוותר על אורח חייהבדווישהקהילה ה

דרישה לוותר על אורח החיי� ל. �יהודיל כמעט בלעדית פתוחי�היישובי� כפריי� וקהילתיי� ו

 נדרשי� לוותר עליו מוצע �בדוויכאשר אותו אורח חיי� כפרי שה, מתווספת ההשפלה שבהפליה

  .בשפע לאוכלוסייה היהודית

ולפיכ� תושביה�  ,תוכניות מתארלה� אי� היא ש �בדוויהכרה בכפרי� ה� איאחת ההשלכות של ה

 מכא� שכל בנייה ביישובי� הללו .רי בנייה בהתא� לחוק התכנו� והבנייההיתלא יכולי� להוציא 

ובשל , בעקבות זאת. ו� המדינהקלפני עוד היו קיימי� חלק� א� על פי ש, נחשבת בלתי חוקית

 ,בדווי�במקו� להכיר ביישובי� ה. �לבנות ללא היתרינאלצי�  �בדוויה, הצור� הבסיסי בקורת גג

מדיניות נוקטות רשויות ה, פלית ולאפשר לתושביה� לבנות בהתא� לחוקלהסדיר� תכנונית ומוניצי

נהליי� יצווי הריסה מאל�  הוצאו כ2006�2004בי� השני� . מוכרי�� של הריסת בתי� בכפרי� הלא

 המדינה ה החליט2010 בשנת 26.מומשוכשליש מה� ו, מוכרי��ושיפוטיי� למבני� בכפרי� הלא

    27.לשלש את מספר הריסות הבתי� בנגב

ת הבתי� נועדה לשמש אמצעי לח- על ההכרה בכפרי� והמש� מדיניות הריסההימנעות מ

חר� . ת בנגב לעזוב את כפריה� ההיסטוריי� ולעבור ליישובי הקבעבדוויהאוכלוסייה הערבית ה

 והשאר ממשיכי� להתגורר , לעבור ליישובי הקבעואותי נ�בדוויהמרק כמחצית , לחצי� קשי� אלה

ת הבתי� לא זו בלבד שהיא פוגעת כי מדיניות הריסללמדנו  ,ת התנאי� הקשי�בכפריה� למרו

כל מטרתה להל� . היא א� איננה אפקטיבית,  לכבוד ולתנאי מחיה הולמי��בדוויבזכות� של ה

 . ת למדינהבדווימגבירה את חוסר האמו� והניכור בי� האוכלוסייה הא� היא ו, אימי�עליה� 

  

  ת בדווי ההכרה במערכת הקניינית�איה .3

קיימו במש� שני� ו, ה� תושבי הנגב מדורי דורות.  אינ� פולשי��בדווי ה,בניגוד לטענה הרווחת

מכירות ותפקידה להסדיר , קניינית מסורתית מאורגנת המתפקדת עד היו��רבות מערכת קרקעית

                                                
26
  . 15' עמ, שם 

27
 online, 18.2.2010הארץ  ."2010-ת תשולש בבדוויהריסת המבנים הבלתי חוקיים בפזורה ה ", יניר יגנה

html.1150631/spages/hasite/il.co.haaretz.www://http   
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 המערכת הקניינית והיישובית המסורתית התגבשה במסגרת. סכסוכי�ולפתור הקצאת בעלויות ו

ואחריה זכתה , עשרי�עד תחילת המאה השהתקיימה ת בדווישל אוטונומיה שלטונית ותרבותית 

הישראלי א� לחסותו של השלטו�  באופ� חלקיו, הבריטיהשלטו� , מאני'לחסות השלטו� העות

כאדמות  1948עד שנת  �בדווי את הקרקעות שהיו בחזקת הההמדינה סיווג  28.בשנותיו הראשונות

 ,מדינהכקרקעות להירש�  אמורות אשר, )לא מוקצית ולא מיושבת, לא מעובדת קרקע" (מוואת"

  29.�בדווילא היו רשומות בטאבו על ש� מחזיקיה� השה� בי� היתר בטענה 

 היא נועמדת, ע� זאת.  ובזיקת� לקרקע�בדוויבזכויות הפגיעה קשה סיווג הקרקעות כמוואת פגע 

 �בדווי ה;חוסר בעלות ועל "מוואת"היא הקרקע שכ� על רישו� הקרקע איננו מעיד בהכרח � איש

, ידיעה�אי,  השלטו� ניכור ממוסדות:לא רשמו את הקרקע בטאבו מסיבות היסטוריות ותרבותיות

 כיוו� שהיא הועברה לה� "מתה"ה� לא סברו שהקרקע היתה , במיוחד. גיוס כפוי לצבא ועודחשש מ

שבאמצעותו נרשמו רבי� , דט הבריטיתהלי� הסדרת הקרקעות בתקופת המנ, בנוס�. בירושה

ולכ� מנגנו� הרישו� היה מרוחק ולא , לא התבצע בנגב,  ובמרכז האר-מהמחזיקי� בקרקע בצפו�

    30.נגיש לתושבי�

 לא רשמו את הקרקעות על שמ� נעוצה בקיומה של מערכת �בדוויהסיבה מרכזית נוספת לכ� ש

מערכת זו חילקה את . �בדוויקעי� בקרב ה שהסדירה במש� שני� את משטר המקר,קניי� מסורתית

בתו� כל טריטוריה חולקו הקרקעות בי� . הקרקעות לטריטוריות בי� הקבוצות השונות בנגב

השלטונות ש") סנד("על פי חזקה היסטורית או על פי הסכ� מכירה מסורתי , המשפחות

ת הקרקעית היישובית  והבריטי� כיבדו את המערכ�מאני'העות . הכירו בוי�י והבריט�ימאני'העות

ידי השלטו� אינו בשרישו� הקרקעות במרש� המנוהל הרוש�  �בדוויוכ� נוצר אצל ה, תבדוויה

רישו� הקרקע בטאבו אינו מאשר אפוא � אי. הכרה בזכויותיה� על הקרקע ושמירה עליהלהכרחי 

עיבדו ה ושהחזיקו ב לקרקע �בדווי ואינו שולל את הזכות ההיסטורית של ה"מוואת"את סיווגה כ

   31.מש� דורותאותה ב

וניצלה  ,מאני'אול� מדינת ישראל נקטה גישה שונה בתכלית מזו של המנדט הבריטי והשלטו� העות

ולטעו� לבעלותה על לאדמותיה�  �בדווי ה� של את זיקתלשלולעדר רישו� הקרקע כדי יאת ה

 א� ,המדינה .יטיא� לא בטאבו הבר,  רשומה במסמכי� פנימיי�ההית כמעט כל הקרקע .הקרקע

 תו� התעלמות מוחלטת מהמערכת הקניינית , על הבעלות בקרקע�בדווי ע� הה מתחר,כ�

  .  כיבדו אותהקודמי�השלטונות שה, שלה�המסורתית 

ובהתחשב ,  בקרקע�בדווישנוצר עקב חוסר ההכרה בזכויות ההיסטוריות של הבמנגנו� המשפטי 

בפני מצב בלתי עומדי�  �בדוויהאזרחי� ה,  למדינה�בדוויביחסי הכוחות הבלתי שוויוניי� בי� ה

לא , כחלק מתרבות� ומסורת�, פעלו במש� דורותעל פיה ש כוחה של המערכת הקניינית :אפשרי

 להתדיי�ללכת  �בדוויג� א� יבחרו ה. המערכת הישראלית ומבוטל בהינ� ידזוכה להכרה מצד 

                                                
28

 "1עראקיב "עוקבי לבעלות על החלקה הידועה כ-בעניין יורשי סלימאן אלחוות דעת מומחה  , אורן יפתחאל
  ). 2010 (בעשאר ש המחוזי בב"תלוי ועומד בביהמה חוות דעת זו הוגשה במסגרת הליך משפטי –

29
 בתגובה לפקודת הקרקעות 1921-ם לא רשמו את הקרקעות בבדוויטענת המדינה היא שהיות שה. שם 

ולכן צריכות להיות " מוואת"האדמות הן כל ,  כפרים באזורא היו באותה תקופהוהיות שלטענתם ל, הבריטית
  .  מדינהכאדמות רשומות 

30
, )1(6 תכנון. " תכנון מטרופולין באר שבע מול ועדת גולדברג? לקראת הכרה בכפרי הבדווים",  אורן יפתחאל

165 ,172) 2009.( 
  

31
  .173' עמ, שם  
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אי� אמת שלא מפני שאינ� צודקי� או , כאשר יד� על התחתונהאליו ה� יגיעו , בבית המשפט

 בתרבות�, אלא מפני שה� ניצבי� בפני מערכת שלמה שאינה מכירה באורחות חייה�, בטענותיה�

  . שלה�ובמערכת הקניינית המסורתית 

הכרה במערכת �איה ו�בדווי ההיסטוריות של ה�תעלמות הממושכת של המדינה מזכויותיההה

לדיור ולשמירה על , ת ובזכותה לקניי�בדווי באוכלוסייה ה מהוות פגיעה חמורהשלה�הקניינית 

כפי , ומנוגדת לנורמות הבינלאומיות של זכויות האד�, אורחות חייה הקשורות קשר הדוק בקרקע

  . שיפורט להל�

 

III. מנוגד לנורמות הבינלאומיות�בדוויהיחס ל   

מעגנות ה ,כויות אד� בנגב מנוגדת לנורמות הבינלאומיות של ז�בדווי של ה�הפגיעה בזכויותיה

. � בפרטיאת זכויותיה� של מיעוטי� בכלל ואת זכויותיה� של מיעוטי� ילידיבאמנות שונות 

 33, הזכות לקניי�32,בשורה של אמנות והצהרות שמדינת ישראל מחויבת לה� עוגנו הזכות לשוויו�

: יעוט ילידיפגיעה בזכויותיו של מזוהי  35. והזכות לשמירה על הצביו� התרבותי34הזכות לדיור

המאוגדת במבני� חברתיי� , בעלת מאפייני� דתיי� ותרבותיי� ייחודיי�, אוכלוסייה מובחנת

מדינה מודרנית המאיימת שלטו� חדש של  לוכפופה ,אורח חייה קשור למקו� ולקרקעומסורתיי� 

� � זכו להגנה מיוחדת במשפט הבינלאומי של זכויות האדימיעוטי� ילידי 36.על תרבותה ונכסיה

ג� א� הכרזה זו לא , לפיכ� 37.ונורמות אלו עוגנו בהכרזה בדבר ההגנה על זכויותיה�, בשל פגיעות�

  .בסוגיההיא משקפת את הנורמות הבינלאומיות , מהווה חלק מהמשפט המחייב במדינת ישראל

הנורמות כפי שעוגנו בהכרזה כוללות את החובה שלא לפנות אוכלוסייה ילידית בכוח מאדמתה או 

ובכפו� לפיצויי� , המוקדמת והמודעת, זורי מחייתה ולא ליישבה מחדש ללא הסכמתה החופשיתמא

,  בהלהחזיק, ה של קרקעלאוכלוסייה הילידית הזכות להיות בעלי,  כמו כ�38.הוגני� ומלאי�

משאבי� שבה� היא מחזיקה מכוח הבעלות בטריטוריה וב, קרקעב ולשלוט  בהלהשתמש

                                                

 
32

האיסור על אפליה מופיע בהכרזה לכל . ות הבסיסיים ביותר של זכויות האדםאחד העקרונהיא  הזכות לשוויון 
 2.1המעגנת בסעיף  ,)ICCPR) (1966( באי עולם בדבר זכויות האדם ובאמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות

  .  את חובת השוויון בהגנה שהחוק המדינתי מעניק26את הזכות לשוויון ובסעיף 

33
ובמיוחד לזיקה , יםי לזכויותיהם של עמים יליד23 'יחדה את הערה מסיליה הגזעית ההפת ועדה לביעור כל צורוו ה

  . של עמים אלה לקרקע ולזכויות קניין

34
חברתיות ותרבותיות מעגן את זכותו של כל אדם לתנאי מחיה מינימליים ,  לאמנה בדבר זכויות כלכליות11 סעיף 

  .הכוללים את הזכות לדיור

35
דתיים או לשוניים ,  מיעוטים אתנייםיש בהןבר זכויות אזרחיות ומדיניות מחייב מדינות ש לאמנה בד27 סעיף 

להחזיק בדתם ולשמור על , לאפשר לבני אדם המשתייכים אל מיעוטים אלה את הזכות לקיים את תרבותם
ל יה הגזעית הרחיבה את ההגנה על זכותם שפלהההאמנה לביעור כל צורות . ולהשתמש בלשונם, מצוותיה

 של הוועדה 23 'הערה כללית מס. לשמירה על תרבותם כקולקטיב, םיובראשם מיעוטים ילידי, מיעוטים שונים
 לקשר של מיעוטים ת מיוחדומייחסת חשיבות, םימייחסת חשיבות מיוחדת לשמירה על תרבותם של עמים ילידי

   .בין זכותם לשמירה על תרבותם ואורח חייהםואלה לקרקע ולזיקה בין הקרקע 

36
 United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples –ם בדבר זכויותיהם של " הכרזת האו

ההכרזה בדבר זכויותיהם של עמים " להלן (ם" על ידי עצרת האו13.9.07 אשר התקבלה ביום –עמים ילידיים 
   ").םיילידי

37
  .  שם

38
  .   יםי להכרזה בדבר זכויותיהם של עמים יליד10 סעיף 
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להכיר  כ� נקבע שעל המדינות 39.ל קרקעות ומשאבי� שנלקחו ממנהוזכות להשבה ש, המסורתית

 ולתת לה� הימשאבי� השייכי� לאוכלוסייה הילידית או מוחזקי� על ידבטריטוריה וב, קרקעב

 יהלמסורות, של האוכלוסייה הילידית תו� כבוד למנהגיהמתיעשה כזאת הכרה . הגנה חוקית

לספק לאנשי� מחויבת המדינה קובעת כי א� ההצהרה .  הנהוגות בהולשיטות בעלות הקרקע

למנוע כל העברה כפויה העלולה לפגוע בזכויותיה� כדי אפקטיבי מנגנו� � יהשייכי� לעמי� ילידי

 של הוועדה המפרשת את האמנה הבינלאומית לביעור 1997 משנת 23' מס הערה כללית 40.כקהילה

 וקבעה כי אפליה גזעית נגד עמי� ,י�יכולה לזכויות של עמי� ילידהוקדשה יה פלהכל צורות ה

תרבות� סכנה מרחפת על  איבדו את אדמת� ואת משאביה� ואלהכיוו� ש, נפוצה במיוחד� יילידי

     41.זהות� ההיסטוריתעל ו

  

לפי אמנות זכויות שונות ממלאות את חובת� מדינות הבודקות באיזו מידה � השונות "ועדות האו

.  במקרה הישראלית בנגבבדוויהאוכלוסייה היותיה של זכוהאד� חוזרות ומדגישות את הפרת 

� העוסקת בהפרת "ח של ועדת או" כמעט בכל דוי� בנגב מככב�בדוויהלאור� השני� לומר שאפשר 

עצמה את שמדינת ישראל רואה ,  מנקודת המבט של המשפט הבינלאומי.זכויות אד� בישראל

כמדינה המכבדת מעיבי� על הגדרתה המדובר באחד הכתמי� המשמעותיי� ביותר , מחויבת אליו

 ,סטנדרטי� בינלאומיי� להגנה על זכויות האד�וההכרזות האמנות קבעו  במקרהלא . זכויות אד�

  . במדיניותה ובמעשיהלסטנדרטי� אלה מדינת ישראל מחויבת ו

  

  :שתי דוגמאות מהשני� האחרונותנביא 

האפליה כל צורות לביעור  האמנה � המפקחת על מילוי חובות המדינות לפי"מסקנות ועדת האו

בתה של מדינת ישראל לכבד ולממש את הזכויות ות את חו מחזק9.3.2007 מיו� )CERD(הגזעית 

ועדה הביעה את ו ה42.ת בנגבבדווילשוויו� ולתרבות ואת זכויות הקניי� של האוכלוסייה הערבית ה

והמליצה למדינה , בי קבעדאגתה מהכוונה להעביר תושבי� מהכפרי� הבלתי מוכרי� בנגב ליישו

 -להגביר את המאמצי� להיוועובכפרי� להכרה לבחו� חלופות תו� מת� עדיפות מיוחדת 

�� כלכלה בתיהוועדה א� קראה למדינות לדאוג לתנאי� שיאפשרו לעמי� הילידי. בתושביה�

ולהימנע מקביעת מדיניות , קיימא והתפתחות חברתית התואמות את מאפייניה� התרבותיי�

   43.הסכמת�בלא או עימ� געת לה� ללא התייעצות הנו

  

האמנה הבינלאומית לזכויות העוקבת אחר יישו� , � לזכויות האד�"ועדת האו שלמסקנותיה 

 �בדוויהתייחסו א� ה� לזכויותיה� הקנייניות של ה, 29.07.10מיו�  )ICCPR(אזרחיות ופוליטיות 

                                                
39

  . םי להכרזה בדבר זכויותיהם של עמים ילידי26- ו2, 1 סעיפים 

40
  .  םילהכרזה בדבר זכויותיהם של עמים ילידי) ג)(2 (8 סעיף 

41
 CERD) General Recommendation No. 23: Indigenous של ועדת 23 להערה כללית 3 סעיף 

Peoples, Dated 18/08/97).  

42
 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel 

(2007).  

43
 .25פסקה ,  שם
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 44.) למסקנות24סעי�  ( בנגב�בדוויהגיית  התייחסות מפורשת לסוכללומסקנות הסופיות ה. בנגב

התחשבות חוסר הושל ת בדוויאירועי� של פינוי כפוי של אוכלוסייה עקב   דאגההביעה ועדהוה

, ועדה קראה לישראלוה. הנגב  אוכלוסייה זו בתכנו� ובפיתוח של ובאורח חייהבצרכיה המסורתיי�

אדמות אבותיה� ולהבטיח את  לע �בדווילכבד את זכות� של האזרחי� הערבי� ה, בי� השאר

�כפרי� הלאללא קשר למקו� מגוריה� ולרבות ב ,למי� ולחשמל,  לשירותי בריאות וחינו�ת�גיש

   .מוכרי�

  

                                                
44

-http://daccess-dds :אום ר" למסקנות ועדת האו
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/448/06/PDF/G1044806.pdf?OpenElement 
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IV  . תחנות חשובות בדר' להכרה  

  

   בדווי�הכרה הדרגתית בכפרי� ה  .א

ות  האזרחי�להכרה בזכויותיהוארו� מאבק ציבורי ומשפטי עיקש מנהלי�  �בדווי ה�הערבי

 ותנאי המחיה המחפירי� של תושבי ה�חר� המדיניות הממשלתית הפוגענית כלפי, �ובכפריה

,  קיימי�בדווי�המוניציפלית של עשרה כפרי� מאבק זה הביא להסדרת� . י� הבלתי מוכרי�הכפר

רשויות המדינה ובחלק� קיבלו הכרה מכפרי� אלה . בסמההמאוגדי� תחת המועצה האזורית אבו 

איו� ו, חשמל ושירותי� נוספי�,  זורמי�מי�א� עדיי� אי� בה� , ליכי התכנו�הא� הושלמו 

המאבק כל פרטי  את מלפרוש כא�היריעה קצרה . בתיה�חלק מלרח� מעל ממשי� ההריסה 

. ארגוני החברה האזרחית להכרה ושוויו� זכויותשל  ו�בדווי ה�ציבורי הענ� של הערבי�המשפטי

  .  רכזיות בדר� להכרהאת הדיו� בתחנות המאפוא נמקד 

  

  ו'זכות לבריאות ולחינ הלעהמאבק   .ב

 פגיעה במת� שירותי בריאותההיא עדר ההכרה בכפרי� בנגב יאחת ההשלכות החמורות ביותר של ה

המשמעות ועל � אלה אי� צור� להכביר מילי� על החשיבות במת� שירותי.  הולמי�ושירותי חינו�

  . החלקיקיומ� עדר� או ישל ה

, בתי ספר ומרפאות בכפרי� שוני�, עדר� של גני�יבעניי� העתירות - "י� הוגשו לבגבמהל� השנ

היעדר או  נ� מחוברי� לחשמלי שאכמו בתי ספר ומרפאות(קיימי� הליקויי� בשירותי� ובעניי� 

מבני� בדר� כלל הקימה המדינה , בית המשפטשהפעיל  בעקבות העתירות והלח- 45).דרכי גישה

ואול� בכפרי� אחרי� המצב נותר ,  שעתרובדווי�אות בחלק מהכפרי� השירותי חינו� ובריל

,  אישרה המועצה הארצית לתכנו� ובנייה את תוכנית המתאר המחוזית החלקית2004בשנת . כשהיה

 מחו- �בדוויהצבת� של מבני� יבילי� לצור� מת� שירותי� חיוניי� לשאפשרה את  ,40/14/4מ "תמ

. כפרי�בכמה  מוקדי� זמניי� של מבני� יבילי� 16ת אפשרו להקי� הוראות התוכני. ליישובי הקבע

עד להשלמת הליכי התכנו� ואישור תוכניות מפורטות ,  אמורי� לפעול לתקופת ביניי�המבני� אל

או עד להקמת� והפעלת� של מבני קבע שמשרתי� את , תבדוויישובי קבע לאוכלוסיה הילהקמת 

 את האחריות בסמהמשרד החינו� למועצה האזורית אבו  העביר 2005בשנת  46.אוכלוסיית היעד

   .ת בכפרי� הבלתי מוכרי�בדווילאספקת שירותי חינו� לכלל האוכלוסייה ה

  

  מפלההתכנו� המאבק ב  .ג

 .לעילעליה עמדנו שהמאבק נגד המדיניות התכנונית המפלה היא נקודת ציו� נוספת במאבק להכרה 

שתקפה את תוכנית עתירה  ,ה הארצית לתכנו� ובנייהנגד המועצעתירה  47-" הוגשה לבג2000בשנת 

 בתוכנית �בדוויהכללת� של הכפרי� ה�והלינה על אי, )14/4מ "תמ(המתאר המחוזית למחוז דרו� 

בעתירה . שבעת יישובי הקבעמלבד ב �בדווימת� פתרונות התיישבות ל�המתאר המחוזית ועל אי

                                                
45

ניתן ביום , לא פורסם (רית רמת נגבהמועצה האזו' גרדוד נ-דחללה אבו 5221/00ץ " בגה לדוגמאו ר
 ).14.5.2006ניתן ביום , לא פורסם (שר הבריאות' לבאד אבו עפאש נ 4540/00ץ "ובג, )2.11.2000

46
 .23' עמ, )27ש "ה( סזאר יהודקין 

47
  ).26.7.07ניתן ביום , טרם פורסם (היהמועצה הארצית לתכנון ובני' אסחאק אבו חמאד נ 1991/00ץ " בג
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ת במחוז דרו� בדוויאוכלוסייה הל כפריי� תחייב תכנו� יישובי�נדרש תיקו� של התוכנית כ� ש

. �בדווי של ה�רצונותיהב ו�רכיהושתתחשבנה באופ� מרבי בצ תכלול הנחיות לתכנו� יישובי�ו

כנית ות- כי יינת� מענה הול� לעתירה במסגרת "התחייבו מוסדות התכנו� בפני בג בעקבות העתירה

צורת ההתיישבות הכפרית תיבח� מוסדות התכנו� התחייבו ש 48.המתאר למטרופולי� באר שבע

 שיתו�ב, עימ� וכי הדבר ייעשה בתיאו�, �בדווי ליישוב� של הערבי� ה התכנוניי�כאחד הפתרונות

כבעבר התעלמה התוכנית ו  אלה לא יושמותהתחייבויוהיות ש. �רכיהו ותו� התחשבות בצה�נציגי

גוני� לשינוי אריחד ע� תושבי כפרי� בלתי מוכרי� החליטו  ,ממרבית הכפרי� הבלתי מוכרי�

תהלי� . המטרופוליניתהתנגדויות עקרוניות לתוכנית להגיש , וביניה� מחברי מסמ� זה ,חברתי

ידי המועצה   אשר מונתה לצור� כ� על,השימוע של ההתנגדויות נער� בפני החוקרת תלמה דוכ�

  ").החוקרת"להל� ( הארצית לתכנו� ובנייה

  

  

   המטרופולינית דנה בהתנגדויות לתוכניתח החוקרת תלמה דוכ� ש"עיקרי דו .2

נקודות מפנה חיוביות כמה כולל ו ,2010ח שפורס� ביוני "את המלצותיה בדוכתבה החוקרת 

מנחי� העקרונות פי ה על. מוכרי� בנגב�  הלאבדווי�בהתייחסות של מוסדות התכנו� אל הכפרי� ה

בו היא שזיקה למרחב ו ייחודיי� מאפייני� קהילתיי�היא בעלת בכפרי� אוכלוסייה שחיה ה, ח"בדו

החוקרת ג� הולכת . יהיה לממשו בפועלאפשר שכדי חייב להתחשב בכ� לה וכל פתרו� שיוצע , חיה

מכירה בצור� ו, �בדווי שיש להציע לתושבי� הישובי�יצעד קדימה בכל הנוגע לתפיסת מגוו� ה

. י עתידי שייועד לכפרי�בכל פתרו� תכנונ – התיישבות כפרית–להכיר בסוג ההתיישבות הקיי� 

בחינת , ע� זאת. החוקרת מכירי� בכפרי� ומבקשי� להסדיר�של והפרקטיקה התכנוני השיח 

רבות שמביאות לכ� ה, בעיות מהותיותכמה כל כפר וכפר מעלה להפתרונות הנקודתיי� המוצעי� 

נית של הסדרה תכנוההמלצות משקפות   49.במתכונת� הנוכחיתאינ� ניתנות ליישו� מההמלצות 

אזור כפרי "יעוד קרקע חדש בש� י באמצעות הגדרת ,אלה שכבר הוכרומלבד יישובי� נוספי� 

יהיה לבחו� את האפשרות להכיר בכפרי� קיימי� או להקי� אפשר בתחומו ש" חקלאי משולב

 שתתחייב מה� העברה של היאאול� אחת הבעיות המרכזיות ביותר בהמלצות ו ,ישובי� חדשי�

   50.ה הבאהטבלה לפי ,כפרי� ללא מענה תכנוניכמה ו� מושב� והותרת אוכלוסיות ממק

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
48

 .4/14/23מ " תמ,מתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר שבע  תוכנית 

49
  ). 2010(מתכננים למען זכויות תכנון  –  מתבסס על ניתוח שערכה מתכננת הערים נילי ברוך מעמותת במקום

50
 מתכננים למען זכויות – אורן יפתחאל ומתכננת הערים נילי ברוך מעמותת במקום'  זה נערך על ידי פרופסיכום 

  . תכנון
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  ח תלמה דוכ�"פתרונות מוצעי� על פי דו: 2' טבלה מס

  ש� היישוב
 

סטטוס בתוכנית 
 תהמטרופוליני

אוכלוסייה 
 2010משוערת 

  ארה'אלע            �
  אלחומרה            �
  ביר אלחמא�            �
  ביר אלמשאש            �
  זרנוק            �
  זערורה            �
   מה'חר            �
  נא�'תמאו�             �
  דאחיה            �
  או� אלמילה            �
 רבת זבאלה'ח            �

אפשרות סבירה 
להכרה במיקו� 

 הנוכחי
19,050 

  אלסרה            �
  אלמזרעה            �
  קטאמאת            �
  זה'ע            �
  אלמדבח            �
  ואדי אל משאש            �
  ואדי אלנע�            �
  אלסר            �
 סעווה            �

הכרה תו� העברה של 
קהילה ככל היישוב 
   חקלאי�לאזור כפרי

13,950 

  באט אלסראיעה            �
  או� ראת�            �
  אלבאט            �
  תל אלמלח            �
  רבת אלווט�'ח            �
  ש� זאנה 'ח            �

העברה של חלק 
�מהיישוב לאזור כפרי

והשארת חקלאי 
האחר על חלק ה

  מקומו

9,600 

  אלמסעדיה             �
  אלמכימ�             �
  א� 'עווג            �
  ראוול'ג טוואיל אבו            �
  סולב  אבו            �
  אלבחירה            �
  � אאו� אלחיר / עתיר            �
 ערד תל            �

וכניסה מחיקת היישוב 
 ותבדווילעיירות ה

7,500 

  כרכור  / קיבאאלער            �
  )אלעוקבי(אלגרי�             �
 סוואווי�           �

 3,200 ללא פתרו�

  
  

להל� (ועדת המשנה לנושאי� תכנוניי� עקרוניי� המלצות החוקרת אומצו בצורה חלקית על ידי 

נו� כפרי "אזור "הצביעה עליה� כרת החוקשהשטחי� באמצעות סימו�  20.7.2010,51ביו� ) ע"ולנת

 האותאול�  .פתרונות תכנוניי� באמצעות תכנו� מפורטיינתנו מ� האזור  בחלקי� ."חקלאי משולב

ולפיכ�  ,ח בכל הנוגע לאזכור פרטני של קבוצות אוכלוסייה"ה לא אימצה את האמור בדות משנועד

שיח תכנוני המכירי� יקה ופרקט  המובילה,האימו- החלקי מהווה נסיגה מהמלצות החוקרת

  . בכפו� להסתייגויות שפורטו לעיל,  להסדיר�בכפרי� ומבקשי�

  

                                                
51

  .25'  עמ,20.7.2010 מיום 434' מס פרוטוקול ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים 
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כמו  ,� לגבי הכללת התיישבות כפרית בתוכנית ושיתו( התושבי�"התחייבות מוסדות התכנו� בבג

עקרונות חשובי� שיש לקיימ� הלכה ה� , ח החוקרת"ג� העקרונות הכלליי� והמנחי� שבדו

, בלתי סבירותשה� אלא  ,שנכשלו בעבררק  לא �בדוויהריכוז וההעברה של התוכניות . למעשה

 אזרחי המדינה ממקו� �תוכנית המבקשת לפנות תושבי. ה�מפלות ופוגעות בזכויות האד� של

המוסר וזכויות האד� המעוגני� , מושב� ולהרוס את בתיה� וכפריה� מנוגדת לעקרונות הצדק

ת בדוויכבד את צורכי האוכלוסייה הערבית היה ישימה עליה ל כדי שתוכנית תה.הבינלאומי במשפט

זה המקו� . הימצא� במקו� בדווי�ואת זכותה לשמור על אורח חייה באמצעות הכרה בכפרי� ה

- "ימש� ככל שמגמת הנסיגה מהתחייבות מוסדות התכנו� לבגימשפטי �ציי� כי המאבק התכנוניל

  .  תימש�

  

  ?או נקודת מפנהות רבועדה מני עוד  – ועדת גולדברג .3

ואנו לא נמנה כא� את , ת בנגבבדווית שהציעו בעבר פתרונות לאוכלוסייה הערבית הוועדוהרבות ה� 

 ועדת 52. בנגב�בדוויריבוי הועדות וההצעות לא הביא לשינוי של ממש במדיניות כלפי הואול� . כול�

ת והמלצותיה בדוויה הגולדברג היתה נקודת מפנה ביחס� של מוסדות המדינה כלפי האוכלוסיי

ח "א� תשכיל ועדת היישו� לדו, אליהעשויות להוות בסיס לשינוי במדיניות הממשלה ביחס 

  .  הועדלה הוגולדברג ללכת צעד אחד נוס� בעקרונות שהתוותה 

  

 היבטי� מקדמי פתרו�  .א

  

 :קביעות מהותיותכמה  ת גולדברגבמישור ההצהרתי קבעה ועד  

גישה בלתי ראויה עד כה  בנגב שיקפה �בדווי הממשלה כלפי הועדה הכירה בכ� שמדיניותוה •

להתחשב ,  לראות בתושבי הנגב הערבי� אזרחי� שווי�ישוהצהירה כי , ובלתי מועילה

  53.ולשתפ� בתהליכי� לקביעת עתיד�,  רכיה�ובצ

 הצהרה זו מהווה 54.פולשי�רואה בה� ועדה מכירה באזרחי� הערבי� כתושבי הנגב ולא וה •

 . �בדוויציבור הישראלי ביחס לבממסד ובהמנוגדת לשיח הרווח , נה חיוביתנקודת מפ

לאזור הסייג כאחד ממקורות של האזרחי� הערבי� בנגב ועדה מכירה בניוד הכפוי וה •

שהועברו מאדמותיה� ההיסטוריות לאזור בתושבי� ה למעשה רמכיועדה ו  בכ� ה55.הסכסו�

 . עקורי פני�כ הסייג

 

  :העקרונות האלהעדה ביחס לפתרו� הרצוי בנגב חשוב לציי� את ומצה הובמישור העקרונות שאי

 זהו עיקרו� 56.בכפרי�הכרה ועדה מכירה בכ� שהפתרו� העיקרי להסדרת ההתיישבות הוא וה •

ועדה וה. ת בנגבבדווימכיר בקיומה הפיזי והמרחבי של האוכלוסייה הערבית ההמרכזי 

                                                
52

-41'  עמ,)27ש "ה(סזאר יהודקין ' מוכרים בנגב ר- החלופות שהוצעו לפתרון בעייתם של הכפרים הלאת לסקיר
32. 

53
  . 71סעיף , 22ש "ה, ח גולדברג" דו

54
  . שם

55
  . שם
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היא שתמנע הנצחת , ומיסוד�, גי� שיפורטובסיי, הכרה בכפרי� הבלתי מוכרי�"קובעת כי 

 ההמלצה בדבר ההכרה ביישובי� 57".המצב הבלתי נסבל כיו� על כל תוצאותיו השליליות

  . ויש בה פתח לפתרו� היסטורי של הסכסו�, חשובה

ושללא פתרו� סוגיה , סוגיית התביעות על הקרקעות היא לב הבעיה בנגבשועדה מכירה בכ� וה •

 שנמצאי� בתהלי� של הבאל, ביישובי� המוכרי�(מצי הפיתוח באזור כל מאאי� טע� בזו 

58).הכרה ובאלה שטר� הוכרו
 

שהממשלה לא תית� כל , של מבני� שנבנו ללא היתר" הלבנה"ועדה מכירה בכ� שנחוצה וה •

  59.ממעגל ההרס והקונפליקטייחלצו לא בי הכפרי� שתוו, רכי הבינויולצאחר מענה 

במקו� להפעיל מדיניות בערוצי� ,  באופ� מערכתיודד ע� הבעיההתמלועדה מכירה בצור� וה •

א� מציעה לבנות מנגנו� שיוביל הוועדה . מנותקי� וא� סותרי� כפי שהיה עד כה, מקבילי�

   60. פתרו� מערכתיו שלאת מימוש

ובכ� דוחה את התפיסה , אזרחיהלועדה ממליצה לנהוג בסוגיה כבמחלוקת בי� הממשלה וה •

   61.אלה צד בעימות בי� אינטרסי� לאומיי�הרואה באזרחי� 

 הצהרה זו מהווה נקודת מפנה 62. לאדמת��בדוויהוועדה מכירה בזיקה ההיסטורית של ה •

מקדמי� נציגי המדינה ש –ת ומנוגדת לתפיסה הרשמית בדוויקריטית ביחס לאוכלוסייה ה

 .דמות מדינה חסרי כל זיקה לקרקע ופולשי� לא�בדווי הרואה ב–בהליכי� משפטיי� אותה 

  

 היבטי� מעכבי פתרו�   .ב

  הימנעות מהכרה בזכות הקניינית בקרקע •

 על �בדוויבזכויותיה� הקנייניות של האזרחי� ה  מהכרהת גולדברג נמנעה ועדהלצד עקרונות אל

כברת דר�  ההלכאמנ� ועדה וה. לאדמות אלוהכללית אדמת� ובחרה להכיר בזיקת� ההיסטורית 

הרשויות  ש,�בדוויהמבחינת משמעות סימבולית לה הכרה שיש  – בזיקה ההיסטוריתכשהכירה 

 הסוגיה  אול�– הקמת המדינהשהחזיקו ועיבדו עד  לקרקע �מזיקתבמש� עשרות שני� התעלמו 

זכות יש לאזרחי� הערבי� בנגב .  ללא מענהה בקרקע נותרתהעקרונית של ההכרה בזכויות הקנייניו

ומזכות� , הנגזרת מהמשפט המנהגי ומהמשפט השבטי, מוסרית והיסטורית לאדמותיה�, משפטית

זכות זו הוכרה וכובדה על ידי ממשלות ששלטו באזור .  כתושבי� ילידי� מדורי דורות�בדווישל ה

 על אדמת� עומדת בלבו של כל �בדוויהכרה בזכויותיה� הקנייניות של ה. מדינת ישראללפני 

  .פתרו�

                                                                                                                                          
56

 .108סעיף , 22ש "ה, ח גולדברג" דו

57
 . שם

58
  .26סעיף , )22ש "ה(ח גולדברג " דו

59
  .109-108סעיפים ,  שם

60
  .73-72סעיפים ,  שם

61
  .72סעיף , שם 

62
  . 77סעיף ,  שם
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  ריטריוני� עמומי�י� בקהתניית ההכרה בכפרי� הבלתי מוכר •

 שאי� 63א� מתנה זאת בארבעה קריטריוני�, עדה אמנ� הצהירה כי יש להכיר בכפרי� ככל שנית�והו

להכיר בכל הכפרי� אפשר אנו סבורי� כי . בנגב או בכלל, יהודי�ישובי� ילה� מקבילה ביחס ל

נעמוד כא� . מש� כפי שיפורט בה,הבלתי מוכרי� בנגב על פי אמות מידה תכנוניות אובייקטיביות

 .  וחוסר הבהירות של הקריטריוני� שהוצעותבקצרה על הבעייתיו

   של תושבי�תמסה מינימלי •

לא מבחינת גודל מינימלי של ,  כיישוב�בחוק הישראלי לא נקבעו קריטריוני� ברורי� להגדרת מקו

להגדרת אחד הגורמי� הרשמיי� המשתמש בקריטריוני� . אוכלוסייה ולא מבחינת היבטי� אחרי�

מקו� הוא ישוב י, ס"של הלמקריטריוני� ה לפי .)ס"למ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא יישוב 

נמצא בתחו� לא הוא , מינהל עצמייש בו ,  בוגרי�40ו לפחות מתגוררי� ב, המאוכלס בקביעות

תוכנית המתאר , 35א " תמ64. ומוסדות התכנו� אישרו את הקמתו,המוניציפלי של יישוב אחר

כל רשות " יישוב קיי�" מגדירה כ,2005לבת לבנייה ולפיתוח ולשימור אשר קיבלה תוק� בשנת והמש

 יחידות דיור 50אשר על פי תוכנית תקפה מיועדי� להיבנות בה� לפחות , מקומית או ועד מקומי

לתי מוכרי� עוני� על שלושת ב ה�בדווי היישובי� ה35 כל 65.ואינ� מהווי� חלק מיישוב אחר

שני הקריטריוני� האחרוני� נובעי� מעצ� ההכרה הרשמית . ס"אשוני� של הלמהתנאי� הר

 עוני� א� על בדווי� כל הכפרי� ה. ולכ� אי� להשתמש בה� כתנאי מקדי� להכרה,שוביבי

של " מסה מינימלית"הקביעה בדבר , נוכח זאת . 35א " יחידות דיור של תמ50הקריטריו� של 

ננה מעוגנת בקריטריו� המקובל במערכת התכנונית ואינה שכ� היא אי, תושבי� מעוררת תהייה

במסה הקריטית שיש להחילה או באמות לא נקבה  ת גולדברגועד. מוחלת בהתא� לעקרו� השוויו�

בנגב מגבלות שאינ� חלות  �יואינה מסבירה מדוע יש להחיל על היישובי� הערבי, מידה לבחירתהה

 66.ה יהודיתישיינקט יהיה כזה החל כיו� על אוכלוסימומל- כי כל קריטריו� . על יישובי� אחרי�

שכ� בכל אחד מה� חיי� בקביעות , מוכרי� ה� יישובי� הראויי� להכרה� כל היישובי� הלאמכא� ש

   67.ובמקצת� מגיע גודל האוכלוסייה לכמה אלפי�,  בני אד�400לפחות 

  כושר נשיאה מוניציפלי •

. � רשמיי�יעתנו אינו מוגדר במסמכולמיטב יד, �מושג עמו הוא" יפליכושר נשיאה מוניצ"המושג 

חר� התעלמותה של המדינה , שני� רבותכבר עצמ� את י� בנגב נושאי� י הערב�היישובי

כושר "מידה של האמת . וחר� היעדר כל השקעה ממשלתית בה�, � ומזכויותיה�המתושבי

                                                
63

ם של המועצה לכפרים בדוויעדה להסדרת התיישבות הוח הו" ניתוח הקריטריונים מתבסס על התגובה לדו
   .28.12.2008בלתי מוכרים בנגב מיום ה
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 pdf.2005intro/2005ishuv/ishuvim/il.gov.cbs.1www://http   

65
 pdf.35_tama/2035%90%7D%E9%7D%AA%7D/%tma/IturTabotData/il.gov.mmi.www://http  

66
  .8' עמ, 65ש "ה, ם בנגבבדוויעדה להסדרת התיישבות הוח הו" תגובה לדו

67
שיש  המליצה להכיר בכפרים 1997בלתי מוכרים שחוברה בשנת ה התוכנית האסטרטגית של המועצה לכפרים 

לפי נתוני .  בהם ועד מקומי בוגרים ומתקיים40שחיים בהם דרך קבע לפחות ,  יחידות דיור50בהם לפחות 
 תוכנית לפיתוח רשות, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.  נפש400-המועצה התגוררו באותה עת יותר מ

  .)1999 ( טיוטה לדיון בועדת ההיגוי– ם בנגבבדווילית לכפרים הערבים המוניציפ
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ישובי� חדשי� על יא� לא , על יישובי� אלהמוחלת , לא ברור מה משמעותהשכאמור , "נשיאה

. שמומל- לבטלקריטריו� לפיכ� ו , מקו�ושאי� לזהו יחס מפלה  .יהודיתהה יאוכלוסילשמוקמי� 

 של �קיומואת , ו�מקלראוי כי יכללו את זיקת התושבי� , א� וכאשר נדרשות אמות מידה להכרה

ומערכת ועד מקומי , זהות קהילתית מרחבית מאורגנת ומגובשת, מבנה קהילתי חברתי מגובש

יש לנהוג בו , "כושר נשיאה"נעדר  והיה כי בכל זאת יוכח שכפר מסוי� 68.בחירות יישובית מתפקדת

כלומר לסייע לו במסגרת , על פי ההסדר המוניציפלי הנהוג ביישובי� כפריי� קטני� שכושר� מוגבל

   69.צירופו למועצה אזורית סטטוטורית

  "התאמה לתוכנית מתאר" •

א� . נה אילו- חיצוני אלא פרי החלטה שלטוניתנשכ� תוכנית מתאר אי,  ברורתנאי זה ג� הוא אינו

הכוונה א� .  ולא להיפ�להחלטהכנית המתאר ויש להתאי� את ת, שכפר מסוי� ראוי להכרהמוחלט 

שהתבססו (בהצבת תנאי זה היא שהכרה בכפר תהיה מותנית בהתאמתה לתכניות המתאר הקיימות 

במציאות תכנונית . הרי שתנאי זה הוא בלתי סביר, )סימונ� במפה�איהכרה בכפרי� ו�כידוע על אי

יישובי� מ� המפה א� ורק מסירי� ואי� , יישוב זוכה לעדיפות ברורה על פני כל גור� אחר, תקינה

ועדה לקיי� כלל הפו� שמשמעו וכא� מבקשת ה. ב"קו תשתיות וכיו, בשל תוכניות להקמת כביש

הדבר . זכתה לסימו� במפת התכנו� על פני הכפרי� הבלתי מוכרי�מעמד מועד� לכל ישות שנתינת 

המדיניות , בדווי�מקבל משנה תוק� לאור ההתעלמות התכנונית המתמשכת מקיומ� של הכפרי� ה

בלתי סבירה המלצה זו . בעיית הכפרי� הבלתי מוכרי� הלכה למעשהויצירת בתוכניות לסמנ� שלא 

סדר  נמצאת בתחתית בדווי�לפיה הכרה ביישובי� הש, תומהווה המש� ישיר של המדיניות הקיימ

   .וכ� ג� זכויות תושביה�, העדיפויות

ולכ� תנאי , תוכנית המתאר המחוזית לא היתה מוכנה בזמ� פרסו� ועדת גולדברגכי חשוב להזכיר 

חוות הבודדי� כולל כדי לצר� את , התוכנית תוקנה עשרות פעמי�, בנוס�. זה היה תיאורטי בלבד

 .בדווי�ג� לגבי היישובי� התקנה ל נית�  על כ�.קו� לתוכניתכתי

  כל טע� סביר אחר •

לא נית� " תהיה רשאית לקבוע כי �בדוויקובעת כי הרשות להסדרת התיישבות הועדת גולדברג 

 נוסח זה מרחיב את טווח 70".מכל טע� סביר אחר"מהטעמי� שנזכרו וכ� , "להשאיר כפר במקומו

לרשות כלי� ואמתלות נותנת ועדה וה. הורות לתושביו של כפר לפנותולאפשר בגינ� שהטעמי� 

ומכא� שהיא פוגעת בהמלצתה הראשונית , יישובי� נוספי�ב ההכרהשיאפשרו לה להביא לסיכול 

שיקול דעת רחב לאות� מייחסת ועדה וה, לא זו בלבד. הרואה בהכרה בכפרי� נתיב מרכזי לפתרו�

רשויות  לומאצילה ע ,דמות בפתרו� הבעיה שני� כה רבותנהליי� שעיכבו את ההתקיגורמי� מ

     71.סמכות עליונה להכריע בגורל� של יישובי�, שאינ� מייצגות את האוכלוסייה, ממונות
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 . 112סעיף , )22ש "ה(ח גולדברג " דו
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 .9' עמ, )65ש "ה(ם בנגב בדווי הועדה להסדרת התיישבות הח" תגובה לדו
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  העברת כפרי� ממקומ� •

 כללי� שאינ� קיימי� ביחס ליישובי� 72,עדה קובעת כללי� באשר להעברת יישובי� ממקומ�והו

ל את ההמלצה להעביר כפר ממקומו וסבורי� כי העיקרו� הראוי שיש ווכל ואנו דוחי� מכ. יהודי�

כגו� הרחקת כפר מטווח הזיהו� , להוציא מקרי� חריגי� ביותר(הכרה בכל היישובי� הוא להחילו 

תושביו הסכימו להעתיק את מקו� שדוגמת ואדי נע� כ ,של חומרי� מסוכני� באתר תעשייתי מזה�

רוב הכפרי� נמצאי� במקומ� : ועדה כי ערביי הנגב אינ� פולשי�ות היש לציי� את קביע). מגוריה�

מכא� שחלה . וחלק� האחר ק� בעקבות העברת התושבי� על ידי המדינה, המדינהעוד מלפני קו� 

  . שירותי� הולמי�לתושביה� חובה על המדינה להכיר בכפרי� במיקומ� הנוכחי ולהבטיח 

                                                
72

 .72ש "ה,  שם
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V  .מערכתי צודק ובר �עקרונות מנחי� להכרה בכפרי� ביימא וק�הצור' בפתרו

  בנגבבדווי�� היהערבי

חברתית וכלכלית בעלת ,  משפטית תכנונית אלא סוגיה פוליטיתהת איננה רק סוגיבדוויהסוגיה ה

בפני רשויות המדינה הזדמנות . מיעוט ועל המרחב הציבורי בנגב�על יחסי רובכבדות משקל השלכות 

חת הסוגיות הכאובות ביותר של הפרה שיטתית ומתמשכת של היסטורית להביא לידי פתרו� את א

ולתק� עוול היסטורי והזנחה מתמשכת של אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר , זכויות אד�

 . בישראל

המבוסס , כדי לפתור את מצוקת� של תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי� יש צור� בפתרו� מערכתי כולל

 המדינה לפי המשפט תת ועל מילוי התחייבויובדווי העל כיבוד זכויות האד� של האוכלוסייה

ה� הממשלה וה� רשויות התכנו� הכירו בצור� . עוול היסטורישל הבינלאומי באופ� שיאפשר תיקו� 

ועדת גולדברג הכירה בכ� שהפתרו� העיקרי להסדרת , כאמור. מדיניות חדשהולהתוות לשנות כיוו� 

 כדי למנוע את הנצחת המצב הבלתי 73,תי מוכרי�בכפרי� הבלהכרה ת הוא בדוויההתיישבות ה

 ויש ללכת ,עומד בלבו של כל פתרו�הזהו עיקרו� מרכזי . נסבל ולהביא לפתרו� היסטורי של הסכסו�

 ביחס לכל הכפרי� � עיקרו� זהנית� לייש,  כפי שיפורט בהמש�.כדי לממש את ההכרה בעקבותיו

 שבלב הסכסו� עומדת בעיית הקרקעות ויש לפתור ח גולדברג א� מכיר בכ�"דו. הבלתי מוכרי� בנגב

המדינה להכיר במערכת הקניינית צריכה  ה הלכה למעשהוכדי לממש, ה חשובזוהי קביעה. אותה

  . תבדוויה

מובילה ,  אימצה את המלצותיה באופ� חלקיהמועצה הארצית לתכנו� ובנייה ש,תלמה דוכ�החוקרת 

בו ה� חיי� ושאיפה להסדיר ככל ש למרחב �בדווי הכרה בזיקת הושבמרכזתכנוני שיח א� היא 

  . האפשר את הכפרי� במקו� הימצא�

לשנות את מדיניות הריכוז כלפי : ולהוביל את יישומ�הללו עקרונות את הכעת לאמ- על המדינה 

על . ת ולהימנע מכל פתרו� שיש בו העברה כפויה של אוכלוסייה ממקו� מושבהבדוויהאוכלוסייה ה

כבוד לאורחות חייה� ותרבות� של ,  פתרו� להיות מושתתי� על עקרונות של שוויו�כל תוכנית וכל

 על אדמת� �בדוויהכרה בזכות� ההיסטורית והקניינית של ה, צדק חלוקתי והיסטורי, �בדוויה

  . בתכנו� כפי שיפורט להל�בדוויושיתו� הציבור ה, בנגב
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 עקרונות משפטיי�  .1

  

  שוויו�להזכות   .א

 כדי לממש את . בנגב חייב לעמוד בעקרו� השוויו��בדוויוגיית ההתיישבות של הכל פתרו� ראוי לס

הכרה � כתוצאה מאילה� עקרו� השוויו� יש להתחשב בהפליה ההיסטורית ובעוול המתמש� שנגר� 

 למצב� בדווי�יש להשוות בי� מצב� התכנוני של היישובי� ה.  הקנייניות�בכפריה� ובזכויותיה

של שוויו� בסיסיות על כל פתרו� התיישבותי לעמוד באמות מידה . יהודי�הישובי� יהתכנוני של ה

יישוב וא� העדפה מתקנת בהקצאת משאבי קרקע הגיוו� צורות , בהקשר של הקצאת קרקעות

  ולבחור את צורת ההתיישבות� לקיי� את אורח חייה�בדווילעל רשויות התכנו� לאפשר . ותכנו�

יה יליתר קבוצות האוכלוסכפי שנית� , עירונית או אחרת, חקלאית, כפרית: המועדפת עליה�

  .במדינה

בראש ובראשונה יש לאמ- ולקיי� את המלצות . על כל פתרו� לעמוד באמות המידה של צדק חלוקתי

על המדינה לאפשר  74. שוויונית של משאבי קרקע לאוכלוסייה הערביתהועדת אור ביחס להקצא

בכלל זה לא ו ,י קרקע בדומה לאוכלוסייה היהודית בנגבת גישה שווה למשאבבדווילאוכלוסייה ה

רחבי הנגב ולא רק כל בלגור לה� י� ולאפשר ולאזור גיאוגרפי מס ה�שללהגביל את אזורי המחיה 

  .  באזור הסייג

  

  הזכות לכבוד ולשמירה על אורחות חיי� ותרבות  .ב

בעלת מאפייני� תרבותיי�  כאוכלוסייה �בדווי של ה� ובאורח חייה�כל פתרו� חייב להכיר בתרבות

לייש� יוכלו  �בדוויהשעל המדינה להבטיח . אתני ודתי, כחלק בלתי נפרד ממיעוט ילידיוייחודיי� 

תנאי� שיאפשרו פיתוח לה� על המדינה לספק . ולשמר� � ותרבות� לנהוג לפי מנהגיה�את זכות

לנהל אורח לה� פשר  ובכלל זה לא,ע� מאפייניה� התרבותיי�העולה בקנה אחד כלכלי וחברתי 

בשימוש במשאבי קרקע ,  בטריטוריה מסוימתהקשורשתרבותו מיעוט ילידי להיות� חיי� המותא� 

על המדינה לכבד את הזיקה .  מרעה וחקלאותכמוובפעילויות מסורתיות הקשורות בקרקע 

י� ת כחלק ממאפייניה� התרבותיבדווי לקרקע ולהכיר במערכת הקניינית ה�בדוויהקניינית של ה

  .�יהייחודי

   

    הזכות לדיור הול�  .ג

על המדינה .  קורת גג ותנאי מחיה הולמי�ת הכולל,לכבד את הזכות לדיור הול�כל פתרו� חייב 

להכיר בכפרי� הבלתי מוכרי� ולאפשר לתושביה� קורת גג בלי שסכנת הריסות הבתי� תרח� מעל 

 בנגב יהודי�י� ליישובי� העל  המדינה להשוות בי� מצב� של הכפרי� הבלתי מוכר. לראשיה�

תשתיות ת נגישות שווה לדיור ולבדוויכדי לאפשר לאוכלוסייה ה, ולהסדיר� תכנונית ומוניציפלית

הזכות לדיור הול� כוללת את הזכות . שירותי� חיוניי� ולהימנע מאפליה על רקע שייכות קבוצתיתו

ות התיישבות התואמות את  מגוו� צור�בדווילאפשר ל ומכא� שעל המדינה ,לדיור תוא� תרבות

  . אורחות חייה� ותרבות�
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   בתכנו�בדווישיתו( הציבור ה  .ד

עליו לשק� עקרונות של ו , ה� שהתכנו� חייב לפעול למע� רווחת הציבורתכנו� מרכזיי� עקרונות ינש

עקרונות אלה מטילי� על המתכנ� חובה להתייחס באופ� מיוחד לצרכי� של . הגינות וצדק חברתי

נו� סביר התוא� כ ת.ה� מוגבלותבפניומדות  העהרשאפשרויות הבחי, הות באוכלוסייקבוצות חלש

 � אפוא להביא בחשבוייבחהמבקש למלא את ייעודו את עקרונות התכנו� ואת האתיקה של התכנו� 

התייחס ל ,להגדיל את רווחתהאפשר  לבדוק כיצד ,שלו ת היעדתיה של אוכלוסייצונורכיה ורת צא

לחפש דרכי� להרחיב את אפשרויות הבחירה , ה חלשה ומקופחתייה של אוכלוסיבאופ� מיוחד לצרכ

 לאור� שני� � סבלו ממנהבדוויכדי לתק� את ההפליה התכנונית שה 75.שלה ולשפר את איכות חייה

שיי� לשיפור איכות מעפתרונות תכנוניי� נאותי� וביצירת רשויות התכנו� לשת� אותה צריכות 

תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי� בקביעת עתיד� ובעיצוב לשת� את � חייה ולהגביר את המאמצי

  .  פתרו� תכנוני מוסכ�

  

  והימנעות מהעברה כפויה �בדוויהגנה על קניינ� ותרבות� של ה  .ה

 ובכלל זה ,�יעל כל פתרו� להתיישב ע� עקרונות ההגנה על קניינ� ותרבות� של מיעוטי� ילידי

מחדש וליישב�  � ממקו� מחיית�בדווי או מלאה של הלהימנע מפתרונות שיש בה� העברה חלקית

צרי� כל כמו כ� . ובכפו� לפיצויי� הוגני� ומלאי�, המוקדמת והמודעת,  החופשיתת�ללא הסכמ

  בהלהשתמש,  בהלהחזיק,  הקרקע כמיעוט ילידי להיות בעלי�בדווי של ה�פתרו� להכיר בזכות

לכלול השבה של ו, הבעלות המסורתיתמכוח שבחזקת� המשאבי� על הטריטוריה ו ולשלוט על

או מוחזקי� על � בדווילמשאבי� השייכי� הטריטוריה וה, קרקעה. קרקעות ומשאבי� שנגזלו מה�

 �למסורת, �התו� כבוד למנהגימ ,צריכי� לזכות בהכרה ובהגנה חוקית מצד המדינה ה�ידי

כל העברה שימנע טיבי אפקמנגנו�  �בדווילהמדינה לספק כ� צריכה . ולשיטת בעלות� על הקרקע

  . עלולה לפגוע בזכויותיה� כקהילההכפויה 

  

  ת בדוויבמערכת הקניינית ההכרה   .ו

תפיסה תמיד  היתה �בדוויל .שרירה וקיימת� בדווישל ההמערכת הקרקעית המסורתית 

להכיר יש . סחר קרקעות מתועדהיה בה עד להקמת מדינת ישראל ו, טריטוריאלית וקניינית ברורה

 בלי שהמדינה , על אדמותיה� ההיסטוריות�בדווי ה�קניי� המסורתיות של הערביבזכויות ה

ההכרה במערכת הקרקעית המסורתית עומדת בלבו של כל . על הזכויות בקרקעאית� תתחרה 

  .  ולהבטיח זכויות שוות לכל אזרחיהממוש�לתק� עוול היסטורי פתרו� המבקש 

  

                                                
. 25-23' עמ, )50ש "ה( היהמועצה הארצית לתכנון ובני' איסחאק אבו חמאד נץ "מתוך כתב העתירה בבג 75

 d?aspx.story/il.org.acri.www=458  :האזרחבאתר האגודה לזכויות נמצאת גם העתירה 
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 אמות מידה תכנוניות  בנגב על סמ'בדווי�� היהכרה בכפרי� הערבי .2
    76ואובייקטיביות

במציאות . בבסיס כל פתרו� עומד עקרו� ההכרה בכפרי� הבלתי מוכרי� במקו� מושב�, כאמור

 להכרה ה� גודל היישוב או  הראויותאמות המידה, לעילשתיארנו ההיסטורית והחברתית , התכנונית

ברתית של התושבי� ואופי המבנה הקהילתי והלכידות הח, זיקת התושבי� למקו�, הקהילה

  .ו הכפרי� הבלתי מוכרי� עוני� על אמות מידה אל35כל . ה הפיזית של היישובשהפרי

  

  ישוב או הקהילהיגודל ה  .א

הממשלה היא זו המחליטה להקי� יישובי� ומפעילה לצור� כ� את רשויות התכנו� וגורמי הפיתוח 

המקנה אוכלוסייה מינימלי של ת גודל לקביעברורי� אי� קריטריוני� , כיוו� שכ�. כפופי� להה

מתגוררי� בו לפחות , מקו� המאוכלס בקביעותהוא ישוב יכי  קובעת ס"הלמ, כאמור. ליישוב הכרה

ישוב אחר ומוסדות התכנו� ינמצא בתחו� המוניציפלי של לא הוא , יש בו מינהל עצמי,  בוגרי�40

, 35/א"אלה מהו יישוב בהוראות תמיש התייחסות לש, מנקודת מבט תכנונית 77.אישרו את הקמתו

 2005אשר קיבלה תוק� בסו� שנת  ,לפיתוח ולשימור, וכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייהת

 35/א"תמ. ומהווה בסיס תכנוני מושכל ומוסכ� להמש� פיתוחה של מדינת ישראל לשני� הבאות

כל הוא יישוב קיי� . ב חדשיישוב כפרי ויישו, ישוב קיי�י: מבחינה בי� שלושה סוגי� של יישובי�

 יחידות 50אשר על פי תוכנית תקפה מיועדי� להיבנות בה� לפחות , רשות מקומית או ועד מקומי

 תושבי� �2,000 מנה פחות משיישוב הוא יישוב כפרי . ואשר אינ� מהווי� חלק מיישוב אחר, דיור

יישוב חדש הוא מקו� . ואשר לא היה באותה עת חלק מיישוב או מרשות מקומית אחרת 1995בשנת 

  78.בלי קריטריו� גודל מחייב, המיועד למגורי� ואשר אינו חלק מיישוב קיי�

 בתוק� עד לאישורה השהית, 31/א"תמ. חדשה יחסיתהיא  35/א"התפיסה התכנונית המגולמת בתמ

ש� נקבע זהו מקו� המיועד ". מרכז עירוני או כפרי"מונח לקבעה הגדרה רחבה יותר , 35/א"של תמ

 עוד 79.בי� א� הוא מוכר כמקו� יישוב על פי דיני השלטו� המקומי ובי� א� לאו, לריכוז אוכלוסייה

 יחידות דיור ללא קשר למעמדו �50 כי נית� להרחיב יישוב קיי� המונה פחות מ31/א"קבעה תמ

בו עד לפני שנתיי� בלבד נית� היה להגדיר כיישוב כל מקו� שמתגוררי� ,  כלומר80.כיישוב מוכר

זאת ללא קשר בי� היות המקו� יישוב מבחינה .  יחידות דיור�50 ג� א� יש בו פחות מ, אנשי�

 .תכנונית לבי� מעמדו מבחינת דיני השלטו� המקומי

 שמוגדרי� �יאובייקטיביה הבלתי מוכרי� בנגב עומדי� בכל הקריטריוני� בדווי�ישובי� היה

: ס"ובהנחות העבודה של הלמ, 31/א"תמ,  וזו שקדמה לה35/א"בתוכניות המתאר הארציות תמ

שאר התנאי� .  של בוגרי� ויחידות דיורימספר מינימל, גודל אוכלוסייה, מקו� מאוכלס בקביעות

ה� תוצר ) על ידי הרשויות או הימצאות מחו- לתחו� השיפוט של יישוב אחרהכרה , תוכניות מתאר(

                                                

 
76

ם ישובים הערבייתכנון הילעקרונות המנחים ה הם גם חלק מהעקרונות אל. 9-7' עמ, )27ש "ה( סזאר יהודקין 
 – לתי מוכרים בנגב ושל עמותת במקוםשמהווים חלק מתוכנית האב של המועצה לכפרים הב,  ולהכרה בהםבנגב

  . טרם פורסמהש, מתכננים למען זכויות תכנון

77
  .pdf.2005intro/2005ishuv/ishuvim/il.gov.cbs.1www://http,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

78
  ").הגדרות ("5סעיף , 4' עמ, הוראות התוכנית, 35/א" תמ

79
  ").הגדרות ("4.1סעיף , הוראות התוכנית, 31/א" תמ

80
  )".כפרי חדש/הקמת מרכז עירוני ("6.1סעיף , הוראות התוכנית, 31/א" תמ
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כיו� . שויות המדינה ביישובנובעי� מעצ� ההכרה הרשמית של רוה� , של החלטות שלטוניות

� ל400בכל אחד מה� מתגוררי� בי� . מידה שעוני� לאות� אמות בדווי� יישובי� 46קיימי� בנגב 

  .  בני אד�4,800

  

   זיקת התושבי� למקו� .ב

 וזיקת תושביה� למקו� מושב� אינה ,מקומ� זה עשרות שני�על  יושבי� בדווי�היישובי� ה 45

ת מתקיי� מאז קו� המדינה תהלי� מפלה של בדוויכרה בהתיישבות הלצד חוסר הה. מוטלת בספק

 זוכי� לכל יהודי�ישובי� היה. לאוכלוסייה יהודית בלבד יישובי� חדשי� המיועדי� תהקמ

ת המתגוררת ביישובי� לא מוכרי� בדוויבעוד שהאוכלוסייה ה, התשתיות והשירותי� הנדרשי�

  .סמוכי� אינה נהנית מה�

  

  ולכידות חברתית של התושבי� מבנה קהילתי  .ג

זהות ה� בעלי  .חברתי מגובש�מבנה קהילתיב מאופייני� מוכרי� בלתיה בדווי�ה ישובי�יה

 ישובי�יה. שבטיתעל שייכות נסמכי� בעיקר� על חלוקה משפחתית ולאו דווקא ו, מקומית ייחודית

. משותפי� במקו�מש� דורות של חיי�  שהתפתחה במגובשתמרחבית  מערכת קהילתיתמאורגני� ב

קיומו של ועד מקומי מוכיח את .  לטובת כלל התושבי�וצרכיהדואג ללכל יישוב יש ועד מקומי 

התנאי של מינהל ועונה על , הלכידות של האוכלוסייה ואת יכולתה להתארג� למע� מטרות משותפות

  .ס"עצמי שבהגדרות הלמ

  

 ה הפיזית של היישוב שהפרי  .ד

� המרחב כדי לאפשר את קיומ� של שימושי� ותפקודי� שוני� מטרות התכנו� היא ארגומ אחת

תכנו� השטח הבנוי של יישוב . לצד הסדרת השימושי� הפרטיי� של אותו מרחב, לטובת כלל הציבור

מערכת ,  אזורי מגורי�, ברובד הבסיסי ביותר, הכוללי�יוצר מער� מסודר של שימושי קרקע שוני�

י� שימושי ש פרומוכרי��בכפרי� הלא. רי תעסוקה ומסחרמוקדי� של מבני ציבור ואזו, דרכי�

  ללא תכנו�,אמנ� מדובר בכפרי� שהתפתחו בעצמ� במש� השני�. סדר ברורעל פי הקרקע השוני� 

יש בה� חלוקה ברורה ומוסכמת . אבל ה� מתפקדי� כיישובי� במלוא מוב� המילה,  מכוו�ממשלתי

ושטחי� , מבני ציבור וחנויותכמו  קהילהלל הלטובת כמוקדי� ציבוריי� , בי� אזורי מגורי�

בעלת כל אלה יוצרי� מערכת מרחבית . מחוברי� ביניה� באמצעות רשת דרכי� פנימיתהחקלאיי� 

  .בדומה לכל יישוב אחר, מבנה תפקודי

  

  יצירת מגוו� דגמי התיישבות .3

וב המתאי� לו כל כפר את דג� היישליש לבחו� , בכפו� לאמות מידה אובייקטיביות להכרה בכפרי�

כל כפר ייקבע לאחר בחינה מפורטת של להפתרו� המתאי� . תביותר מבחינה ארגונית ומוניציפלי

  יש לאפשר 81.הנתוני� המרחביי� ופוטנציאל הפיתוח שלו וההעדפה של תושביוסמ� על , מאפייניו

איי� חקל, מגוו� יישובי� בעלי מאפייני� כפריי�בחירה בי� ת בדווילאוכלוסייה הערבית ה

  . וקהילתיי�

                                                
81

 .9' עמ, )27ש "ה( סזאר יהודקין 
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  מוכרי��תוכנית האב החלופית לכפרי� הלא. 4

 על הכנת ,עמותת במקו�ומוכרי� �ת המועצה האזורית לכפרי� הלאובשנתיי� האחרונות שוקד

 ,מושלמת בימי� אלה ותפורס� בקרובה ,התוכנית. מוכרי� בנגב�  הלאבדווי�כפרי� הלתוכנית אב 

  .  חות מומחי� והצעות קונקרטיות"דו, ניתוח, קעכוללת שישה פרקי� ומאות עמודי� של ר

  

, מוכרי�� הלאבדווי�פיתוח מקצועי ומוסכ� ליישובי� הלתכנו� ומתווה להציג   תוכנית האבמטרת

ההכרה וזכויות , תו� מימוש עקרונות השוויו�ו באר שבע אזורקיימא של �כתשתית לפיתוח בר

, המהווי� כיו� מוקד של עוני  –יו� לכפרי� התוכנית מבקשת להבטיח עתיד של כבוד ושוו. האד�

יישו� העיקרו� המקצועי באמצעות מטרה זו תושג . תושביה�  אל��90 ול –פיתוח �הזנחה ותת

להכיר "ח גולדברג "דוויישו� המלצת ,  ובשבילההקהילהיחד ע�  עיצוב העתיד –העליו� של התכנו� 

  ".בכפרי� ככל שנית�

 

  המקומית והמנהלית,ברמה האזורית, מקצועיות ומציאותיות דרכי�מגוו�  תציגתוכנית האב 

מוכרי� עד אינ�   מתוכ�35. �1999המועצה בשזיהתה  בדווי� הכפרי� ה45 כל שלח מושכל ותילפ

� אוכלוסיית היישובי� הלא תמנה,היעד של התוכניתשנת , 2030בשנת . וה� ליבת התוכנית, היו�

 בדווי� הצפויי� להתגורר באזור באר  אל�440וללת של  איש מתו� אוכלוסייה כ אל��209מוכרי� כ

  . שבע

  

מהגודל המינימלי של יישוב לפי יותר גדולי� הרבה כבר לי� בתוכנית וכל היישובי� הכל

מייצגי� קהילות שהתגבשו יחד במש� שני� ארוכות ו, מערכת התכנו� הישראליתהקריטריוני� של 

תכנוניי� הנהוגי� במגזר התוכנית ה� קריטריוני� המנחי� את קריטריוני� ה. של חיי� משותפי�

אי� שו� מניעה עניינית  ועל פיה�, ישוביישוב ויהכפרי הישראלי כדי ליצור מתווה פיתוח הול� לכל 

תושביה� ל כפרי� ששמקרי� יוצאי דופ� כמה  מלבד (קומ� הנוכחייבמ,להכיר בכל היישובי�

שאר שירותי� כמו בתשתיות ואות� ב אשר יזכה) עקב אילוצי� חיצוניי�ממקומ�  עבורליעדיפו 

  . אזרחי המדינה

  

המבוססות על העברה  ממשלתיות בעבר ובהווה עדיפה על תוכניות הנוכחי הכרה בכפרי� במיקומ�

הכפרי� תושבי כיוו� שהיא מתבססת על הקשר ההיסטורי החזק של , של עשרות אלפי בני אד�

התוכנית ג� תחסו� .  של הכפרי�ח� המושכלאת קיימות� ופיתובכ� לאדמותיה� ומבטיחה 

היא תמנע את העמקת ; משאבי� גדולי� הדרושי� לשינוי הגיאוגרפיה האזורית ולאמצעי אכיפה

וכאמור ; ידי הסדרת המרחב�תועיל לאוכלוסייה היהודית בנגב על; הסכסו� בי� המדינה לבדווי�

   .ול�עבור כ, ח ועדת גולדברג בצורה הנכונה ביותר"תייש� את דו
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VI  .סיכו�  

מציאות זוהי  . שני�63 קשה ונושאי� בהשלכותיה כבר הפליהסובלי� מ בנגב �בדוויהאזרחי� ה

בה אזרחי� מופלי� באופ� ברור ומובהק ביחס ש, בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעתחיי� 

 הכרה�לאי, תכנו� ודיור, הפליה בהקצאת משאבי קרקעל ה� חשופי�: לאוכלוסייה היהודית

 .שלה� הכרה במערכת הקרקעית המסורתית� אילו ,� ומניעת שירותי� חיוניי� מתושביה�הבכפרי

ניתנת כעת ,  בנגב�בדווירג להסדרת התיישבות הח גולדב"צוות יישו� דוובה� ל ,רשויות המדינהל

הזדמנות היסטורית להביא לידי פתרו� את אחת הסוגיות הכאובות ביותר של הפרה שיטתית 

ולתק� עוול היסטורי והזנחה מתמשכת של אחת האוכלוסיות ,  זכויות אד�ומתמשכת של

     .המוחלשות ביותר בישראל

ולפתור את מצוקת� של � בנגב בדוויבינה ובי� הלשי� ק- לסכסו� המתמש� מבקשת א� המדינה 

, יהיה עליה לאמ- פתרו� מערכתי כולל, תושבי הכפרי� הבלתי מוכרי� על בסיס של שוויו� אזרחי

מוכרי� �הלא הכפרי� 35בכל ולהכיר ה� , תבדוויהמבוסס על כיבוד זכויות האד� של האוכלוסייה ה

במערכת וה�  לעילשפורטו בנגב במקומ� הנוכחי על בסיס אמות המידה התכנוניות האובייקטיביות 

אלה שני . מוכרי�� ולהתבסס על תוכנית האב החלופית לכפרי� הלאההקניינית המסורתית של

  .  לקצוהסכסו�את מרכזיי� העומדי� בבסיסו של כל פתרו� המבקש להביא תנאי� 

להימנע ו, לו בפתרונות המוצעי� בדוויעל רשויות המדינה לנהוג בשקיפות ולשת� את הציבור ה

מפתרונות שיש בה� העברה כפויה של או צדדי ודורסני �חד, מפתרונות שיש בה� עיגו� חקיקתי

  . דינו להידחותלא יעמוד בעקרונות המפורטי� במסמ� זהש פתרו� כל . אוכלוסייה ממקומה
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  1נספח 
מאפיינים עיקריים :מוכרים-הכפרים הלא

82
  

  

                                                
82

 בנגב על ידי תבדווי נספח זה לקוח מנייר העקרונות שהוגש לוועדה להצעת מדיניות להסדרת ההתיישבות ה
  . 2מופיע בנייר כנספח . 2008פברואר , המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

  שם הכפר  
  מספר

 תושבים

  משוער
  אזורים  תחום שיפוט  סוג יישוב

מצאות יה
הכפר 

באזורי 
   חיפוש

אספקת 
  שירותים

  הערות

    לא  כן  רהט  א בני שמעון"מ  עקורי פנים  700  דחייה  1

  800  בת זובאלהר'ח  2
  כפר היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  לא  כן  רהט  א בני שמעון"מ
עתידה להיות 
  חלק מרהט

3  
 /ורכרכ

  קיבאאלער
2300  

/  עקורי פנים
  ריוהיסט

    לא  לא  רהט  א בני שמעון"מ

  1700  ם אלמילהוא  4
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  כן  רהט  א בני שמעון"מ
חוברה 
לרשת 

  חשמלה
  

  2300  אן'עוג  5
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

א "מ/ באר שבע
  בני שמעון

    לא  לא  הילקי

  1100  מקימן-אל  6
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

א בני "מ/  עומר
  שמעון

    לא  לא  הילקי

  לא  לא    עומר  עקורי פנים  1300  הרעמ  7
 הוקם / הוכר

בתהליך / 
  הכרה

  700  אלסראיעה באט  8
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
ור תל אז

  אלמלח
    לא  לא

  800  סעוה  9
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

    לא  כן  חורה  שטח גלילי

  2500  טןוורבת אל'ח  10
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
בקעת באר 

  שבע
    ס יסודי"יב  כן

11  
ם וא / עתיר

  אלחיראן
  יםנעקורי פ  900

שטח /  מיתר
  גלילי

    לא  לא  חורה

12  
  /ווין'ואדי ג

  דתלאע רשי
3600  

  היסטורי
תושבים (

  )מקוריים
  שטח גלילי

בקעת באר 
  שבע

  כן
ס "י ב2

+ יסודי 
  ח"קופ

 הוקם / הוכר
בתהליך / 

  הכרה

  2000  רה'אלג  13
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
בקעת באר 

  שבע
    לא  לא

  4000  אלגרין  14
/ היסטורי

  עקורי פנים
  כן  חורה  שטח גלילי

+ ס "יב
  ח"קופ

 הוקם / הוכר
 בתהליך /

 הכרה

  3800  בטין םוא  15
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

מועצת אבו 
  ה"בסמ

בקעת באר 
  שבע

  כן
+ ס "יב

  ח"קופ

 הוקם / הוכר
 בתהליך  /

 הכרה

16  
  

  אלבאט

  
1100  

  

  היסטורי
תושבים (

  )מקוריים
  בקעת ערד  שטח גלילי

  כן
  

  
  לא

  

  900  אלחומרה  17
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

    לא  כן  רדבקעת ע  שטח גלילי

    לא  לאאזור תל   שטח גלילי  היסטורי  850  תל  אלמלח  18
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תושבים (
  )מקוריים

  אלמלח

  2000  בחירהאל  19
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

    לא  לא  כסיפה  שטח גלילי

20  
 \ טמאתק

  מטהראל
1350  

  היסטורי
תושבים (

  )מקוריים
  שטח גלילי

מזרחית 
לכביש 
  השלום

    לא  לא

  550  עזה  21
  היסטורי

ושבים ת(
  )מקוריים

שטח / ערד
  גלילי

  ערד
  לא
  

    לא

    ס יסודי"יב  לא  בקעת ערד  שטח גלילי  עקורי פנים  1200  תל עראד  22

  800  כוחלה  23
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

מועצת אבו 
  ה"בסמ

  כן  בקעת ערד
ס יסודי "יב

  צומח
  

  1100  את'דריג  24
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

מועצת אבו 
  ה"בסמ

  כו  

ס "יב
סודי י

+ צומח 
  ח"קופ

 הוקם / הוכר
בתהליך / 

  הכרה

  1200  אלסרה  25
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
אזור תל 
  אלמלח

  לא  לא
צווי הריסה 
לכל בתי 

  הכפר

  2900  אלזערורה  26
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

שטח / ערד
  גלילי

    לא  לא  ערד

  4500  פורעהאל  27
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  כן   ערד  ערד
ס "יב

  יסודי

 הוקם / הוכר
בתהליך / 

  הכרה

  2500  אלחמאם ביר  28
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

א .מ/ שטח גלילי
  בני שמעון

בקעת באר 
  שבע

  כן
  )חלקית(

    לא

  שטח גלילי    1600  אלזרנוג  29
בקעת באר 

  שבע
  כן
  )חלקית(

  ס יסודי "בי
חטיבת + 

  ביניים
  

  1100  משאשביר אל  30
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
אזור תל 
  אלמלח

  כן
  )חלקית(

    לא

  700  סווין  31
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

    לא  כן

  1200  בח'מד-אל  32
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

    לא  כן

  2300  נהאזם שא'ח  33
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

    לא  כן

34  
 אבו  /אלשהבי

  תלול
4200  

  היסטורי
תושבים (

  )מקוריים

  שטח גלילי

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

  כן
  

ס "י ב2
 + יסודי

  ח"קופ

 הוקם / הוכר
בתהליך / 

  הכרה

    לא  לא  רמת חובב  א רמת נגב"מ  עקורי פנים  1100  אדי אלמשאשו  35

  ורי פניםעק  2200  סר-אל  36
/ באר שבע
  שטח גלילי

    לא  לא  באר שבע

37  
עם נאדי אלו
  )רבתי(

    ס יסודי"יב  לא  רמת חובב  שטח גלילי  עקורי פנים  5000

    לא  כןערערה   שטח גלילי  היסטורי  580  /אלמזרעה  38
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תושבים (  אלשהבא
  )מקוריים

  )חלקית(  בנגב

  950  ם רתאםוא  39
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  שטח גלילי
רה ערע
  בנגב

    לא  לא 

  עקורי פנים  1200  מה'חר  40
א "מ/  ירוחם

  רמת נגב
    לא  לא  ירוחם

  3000  סרלקסר א  41
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

מועצת אבו 
  ה"בסמ

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

  כן
+ ס"יב

  ח"קפ
  

 הוקם / הוכר
בתהליך / 

 הכרה

  4100  ם מתנאןוא  42
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

/  שטח גלילי
ועצת אבו מ

  ה"בסמ

דרומית 
לכביש 

ש "ב
  דימונה

  כן
+ ס "ב

  ח"קופ

 הוקם  / הוכר
בתהליך / 

 הכרה

  1200  עבדה  43
  היסטורי

תושבים (
  )מקוריים

  הר הנגב  א רמת נגב.מ
לא 

בתחום 
  כניתוהת

ס "יב
  צומח
  א+ גן 

  

  5000  'ביר הדאג  44
  היסטורי

  )מצב מיוחד(

  
/ א רמת נגב.מ

מועצת אבו 
  ה"בסמ

  כן  חלוצה
 ס"ב

+ יסודי 
  ח"קופ

/ הוקם/הוכר
בתהליך 

  הכרה

  550  סדיר-לא  45
  עקורי פנים

  )מצב מיוחד(

  שטח גלילי
אזור תל 
  אלמלח

    לא  לא


