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שרי הממשלה

ראש הממשלה
שלו רב,

הנדו :המתווה המוצע להסדרת התיישבות הבדווי בנגב – התייחסות ראשונית
צוות היישו לדו"ח גולדברג ,בראשות אהוד פראוור ,מונה עלידי הממשלה בינואר  ,2009במטרה
לגבש מתווה מפורט ובריישו להסדרת התיישבות הבדווי בנגב ,על בסיס המלצות דו"ח ועדת
השופט אליעזר גולדברג .במר!  2011הודלפה לתקשורת טיוטת הדו"ח ,שנדונה מאוחר יותר
בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
מטיוטת הדו"ח עולה ,כי צוות היישו ממלי! על מתווה של שלבי עוקבי ומשולבי להסדרת
התיישבות הבדווי בנגב :הסדר מקרקעי המעוג בחקיקה; הסדרי תכנוניי חדשי; מסגרת
ממסדית ומנהלית חדשה ,שתכלול ג מנגנוני אכיפה חדשי ומחוזקי .מהל %זה ,המשנה באופ
רדיקאלי את מציאות החיי הבדווית בכפרי ,נעשה כמעט ללא שיתופ של תושבי הכפרי
הבלתימוכרי ,דבר שהופ %את יישומו לבלתי אפשרי.
עיו בטיוטה מס'  12של הדו"ח ,המצויה בידינו ,מעלה שורה ארוכה של כשלי ובעיות בתכנית.
אנו מבקשי ,להביא בפניכ התייחסות ראשונית ולא ממצה שלנו לטיוטה זו ,וזאת בכדי להדגי
בפניכ ,טר תאושר התכנית על ידכ בממשלה ,שורה של סוגיות ושאלות שונות העולות מ
הדו"ח ודורשות בחינה ודיו מעמיקי .כאמור ,מדובר בהתייחסות ראשונית בלבד .בכוונתנו
להמציא התייחסות מפורטת ומלאה לתכנית היישו בהמש ,%לכשתפורס התכנית המלאה
והסופית אשר תובא לאישור הממשלה בעניי זה ,וזאת בשיתו' ע המועצה לכפרי הבלתי
מוכרי בנגב.
להל הערותינו הראשוניות לטיוטה מס'  12של הדו"ח כפי שהתפרסמה:
 .1הסדרי התכנו – המלצות צוות היישו קובעות מדיניות תכנו השונה לחלוטי מהגישה
התכנונית הנהוגה כיו ומזו שהומלצה בדו"ח ועדת גולדברג .בנוס' ,המלצות צוות
היישו סותרות את ההבנה ,שהתגבשה בעשור האחרו במערכות התכנו ,לפיה רק
התחשבות במערכת החברתית ,התרבותית והתפקודית של הקהילה בכפרי ,תבטיח את

יישו התכניות .במקו זאת ,מציג צוות היישו גישה תכנונית חדשה ,המתבססת על
נדב %אחד ויחיד – מיקו ,ומבקשת לארג מחדש את המרחב על ידי העברתה של
האוכלוסייה וריכוזה.
להל מס' דוגמאות:
שינוי מהותי בשיח וברטוריקה – בעוד שדו"ח גולדברג אימ! את ההגדרה של
'הכפרי הבלתימוכרי' ,חוזר דו"ח צוות היישו לרטוריקה ישנה של 'הפזורה

א.

הבדווית'' ,התיישבות בלתימוסדרת' ו'קבוצות אוכלוסיה'.
ב.

התייחסות נקודתית לעומת התייחסות מרחבית – בעוד שעד היו ניתנו פתרונות
תכנוניי לכל כפר וכפר ,במתווה דו"ח צוות היישו מוצג מרחב שבתחומו
יינתנו הפתרונות התכנוניי ,ללא כל זיקה והתייחסות לכפרי הקיימי .בנוס',
בראש סדר העדיפויות של הפתרונות שמציע צוות היישו עומדת העברה של
האוכלוסייה לעיירות ולישובי אבובסמה ,בתחומ או בצמידות דופ לה ,כאשר
ההכרה בכפר קיי נמצאת בעדיפות אחרונה ו"רק במקרי מתאימי" ,כלשו
הדו"ח .זאת ,בסתירה מהותית לנאמר בדו"ח גולדברג )ס'  (110על כ %שיש
"להכיר ככל שנית בכל אחד מ הכפרי הבלתימוכרי" .בנקודה זו ,ברצוננו
לחזור ולהדגיש כי ההכרה בכפרי הבלתי מוכרי הוא עיקרו מרכזי לכל פתרו
צודק ובר מימוש.

ג .תנאי לתכנו הפני יישובי – צוות היישו קובע ,כי כל תכנו פנייישובי
יבטיח עמידה במספר קריטריוני ובה :צפיפות ,רציפות השטח הבנוי
והימנעות מהשארת שטחי לא מפותחי ,הוצאת קרקע חקלאית אל מחו!
לכפר ,גודל קריטי ,כושר נשיאה מוניציפאלי ועוד.
קריטריוני אלה אינ עומדי בעקרונות השוויו והצדק החלוקתי ומעלי חשש
כבד לאפליית האוכלוסייה הבדווית במשאבי קרקע ,תכנו ופיתוח אל מול
המגזר היהודי הכפרי .לו היו מחילי את אות התנאי על המגזר היהודי,
יישובי שלמי )ישובי קהילתיי ,מצפי ,קיבוצי ומושבי( היו עתידי
להיעל מהמפה היישובית.
ד .עקרונות תכנו קבועי ומוגדרי – עקרונות התכנו המוצגי במתווה משקפי
תבנית התיישבותית קבועה ומוגדרת לכל הכפרי הבדווי ,תו %התעלמות
מקיומו של הכפר הבדווי וממערכות החיי הקהילתיות שבו ,על אופיי וצורכיה
הייחודיי .בפועל ,הכפרי ,כפי שאנו מכירי אות כיו ,עתידי להיעל
מהמרחב .בנוס' ,על בסיס עקרונות אלה ,ג כאשר יתוכנ כפר במקומו ,יהיה
צור %בפינוי והעברה של האוכלוסייה.

ה .התיישבות במעבר – הגדרה זו ,שאומצה בדו"ח גולדברג ,נועדה לאפשר הספקת
שירותי לאוכלוסייה באופ מיידי ,בשל הימשכות של הליכי התכנו .צוות
היישו בחר שלא לאמ! עקרו זה ,בתואנה כי הוא עשוי להכביד על ההסדרה
התכנונית והקרקעית.
 .2התניית התכנו בהסדרת הקרקעות  המתווה שמציע צוות היישו קובע ,כי הסדרת
תביעות הבעלות על הקרקע תהיה תנאי הכרחי לכל פתרו תכנוני אשר יוצע לאוכלוסייה
המתגוררת בכפרי .התניה זו היא בעייתית ,שכ היא מותירה את האוכלוסייה ללא
תשתיות ותנאי בסיסיי שכל אד זכאי לה.
המציאות בשטח מאפשרת להתחיל בהלי %תכנוני עבור כלל הכפרי הבלתימוכרי ,עוד
בטר הוסדר נושא הקרקעות ,וזאת בהתא למבנה היישובי הקיי בשטח.
 .3אכיפה – אכיפה היא אחד הכלי המרכזיי לקידו הפתרונות ההתיישבותיי המוצעי
בדו"ח היישו ,במיוחד בהיעדר הסכמות מצד האוכלוסייה ,וכ כאמצעי לשימור
קרקעות פנויות .ג בנושא זה נית לראות נסיגה מדו"ח גולדברג ,שהמלי! כי בתחומי
הקווי הכחולי הזמניי יוגדרו "מבני אפורי" ,אשר לא ייהרסו עד למציאת פתרו
מוסכ .במתווה אשר מציע צוות היישו לא תתקיי כל הקפאה של הריסות הבתי
במהל %תקופת ההסדרה.
 .4שיתו ציבור – דו"ח צוות היישו עוסק ה בהתוויה של הסדרי חדשי וה בפרשנות
של דו"חות קיימי .א' על פי כ ,עבודת צוות היישו נעשתה ללא שיתופה של הקהילה
הבדווית בהחלטות הנוגעות לחייה ,על א' שהאחרונה ניסתה פעמי רבות ליזו דו
שיח בנושא .ג כאשר בוחני את המתווה המוצע ,בולט לעי חסרונו של עקרו שיתו'
הציבור .חוסר שיתו' הציבור בנושאי כה קריטיי מבחינת האוכלוסייה מהווה פג
מהותי.
 .5הסדר מקרקעי בחוק חדש  התוכנית המוצעת מציעה את הסדרת תביעות הבעלות
באמצעות הלי %חקיקה חד צדדי ,דורסני ,שאינו מתחשב בזיקת ההיסטורית של
הבדווי לאדמת .זיקה זו הוכרה בדו"ח גולדברג )סעי'  (77ומנוגדת לעקרונות השוויו
והצדק החלוקתי .ההתעלמות מזכויותיה ההיסטוריות של הבדווי ואיההכרה
במערכת הקניינית שלה מהוות פגיעה חמורה באוכלוסייה הבדווית ובזכותה לקניי,
לדיור ולשמירה על אורחות חייה הקשורות קשר הדוק בקרקע .אי הכרה זו א' מנוגדת
לנורמות הבינלאומיות של זכויות האד ,ובפרט של זכויותיה כמיעוט ילידי הזכאי
להיות בעליה של קרקע ,להחזיק בה ולהשתמש בה מכוח הבעלות המסורתית .על המדינה
מוטלת החובה למת הגנה חוקית למימוש זכויות אלו ,תו %כבוד מינהגיה של
האוכלוסייה הילידית ומסורותיה.

 .6ארגו  התוכנית מציעה להקי רשות להסדרת ההתיישבות הבדווית שתהיה חלק
ממשרד רה"מ .הצעה זו מפלה ,מעצ כ %שאינה רואה בבדווי אזרחי שווי זכויות שיש
להעניק לה שירותי באמצעות משרדי הממשלה השוני ,בדומה לאוכלוסיות אחרות
במדינה .בנוס' ,הצעה זו יש בה בכדי להעמיק את הפערי בי המדינה לאזרחיה .מדובר
בנסיגה משמעותית מדו"ח גולדברג אשר המלי! לנהוג בסוגיה כבמחלוקת בי הממשלה
לאזרחיה )סעי' .(72
לסיכו ,נית לומר כי המלצות צוות היישו סוטות משמעותית מהגישה התכנונית הנהוגה כיו,
ומזו שהומלצה בדו"חות רשמיי קודמי ,דהיינו ,גישה המשלבת בהלי %התכנוני את מאפייני
אורח החיי והצרכי הייחודיי של האוכלוסייה הבדואית .הצוות מציג גישה המבקשת להכתיב
לבדווי את אופי מרחביה ,ללא שיתו' נאות של תושבי הכפרי ,ותו %אפליה חמורה בינ לבי
אוכלוסיות אחרות במדינה .ניסיו העבר מלמד אותנו ,כי כל ניסיו להתעל מרצונה וצרכיה של
האוכלוסייה הבדווית ולכפות עליה הסדר ,נדו לכישלו.
אנו קוראי לחברי הממשלה שלא לאשר את המתווה המוצע על ידי צוות היישו ,כפי שהוא בא
לידי ביטוי בטיוטה ,ולפעול לקידו ההכרה בכפרי הבדווי בנגב כיישובי לכל דבר ,על סמ%
אמות מידה תכנוניות ואובייקטיביות ,ותו %התייחסות אל התושבי הבדווי כאזרחי שווי
זכויות במדינה ושיתופ המלא בהלי.%

בכבוד רב,
דבי גילדחיו ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח
0528282444

ראויה אבו רביעה ,עו"ד
האגודה לזכויות האזרח

נילי ברו ,%מתכננת ערי
במקו  מתכנני למע
זכויות תכנו
0522224320
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עו"ד יהודה וינשטיי  היועמ"ש
מר אייל גבאי – מנכ"ל משרד רה"מ
מר אהוד פראוור – ראש צוות היישו של דו"ח גולדברג ,משרד רוה"מ

