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אליעזר  בראשות ,מדיניות להסדרת התיישבות הבדואים בנגבלהצעת לוועדה  מוגש זהקובץ מסמכים 

  . )בדימוס(שופט בית המשפט העליון , גולדברג

ולהציע פתרונות , מקבלי החלטות את המצב הקיים בקרב הכפרים הבדואים בנגבבפני להציג נועד הקובץ 

המועצה האזורית בשיתוף עם במקום על ידי עמותת , *2007במהלך הוכן  זהקובץ . אפשריים לתיקונו

 .נייר רקענייר עמדה ו: כולל שני מסמכיםוהוא , המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ולכפרים הבלתי מוכרים

לתרום לתהליך  עשוי אלה עקרונות  יישום . ן המצב הנוכחימתווה עקרונות לתיקו נייר העמדה

 . ים בנגבמוכר-ההכרה בכפרים הבדואים הלא

ות העיקריות בעיה מסביר את, מוכרים-היווצרותם של הכפרים הלא מתאר את אופן רקעהנייר 

נקטה המדינה לאורך השנים כלפי בה ומפרט את המדיניות  , תושביהםמהן סובלים

 .בדואית בנגב-האוכלוסייה הערבית

 כלפי האוכלוסייה הבדואית ראויה כי הדברים הכלולים בקובץ זה יתרמו לגיבוש מדיניות ,אנו מקווים

 שיהיו מקובלים על מציאת פתרונותל ויסייעו,  בפרט,מוכרים-וזו המתגוררת בכפרים הלא,  בכלל,בנגב

 . ם ביישוביהתכנון ופיתוח, הכרהל התושבים

 
 
 

* * * 
 

 

במטרה ,  על ידי מתכננים ואדריכלים,1999שנת  הוקמה ב מתכננים למען זכויות תכנון-במקום עמותת 

 היה המפגש במקוםהמניע להקמת .  חזק את הקשר בין מערכות התכנון בישראל לזכויות האדםל

אפליה בתכנון : היומיומי של פעיליה עם אפליה והפרת זכויות אדם במערכות התכנון השונות בישראל

ערי בושכונות הזנחה תכנונית ב, אי מתן היתרי בנייה לתושבי שכונות במזרח ירושלים, כלפי בדואים בנגב

 . ועוד, כלכלי מוחלש-פיתוח במעמד חברתי

הכולל אנשי מקצוע מתחומי , באמצעות צוות שכיר ומתנדב,  פועלת בכלים מקצועייםבמקוםעמותת 

לקידום שוויון זכויות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח ובהקצאת משאבי , החברה והמשפט, התכנון

כלכלית או אזרחית לממש את , ת נחיתות מקצועיתהעמותה מסייעת לקהילות המצויות בעמד. קרקע

 . זכויותיהן במרחב התכנון
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 מתכנן ערים, סזאר יהודקין  :מחקר וכתיבה

 מתכננת ערים, נאוה שיר  :מפות

 ניר שלו  :עריכה לשונית

פארס אבו ; רכז קהילתי, סלימן אבו עבייד;  גיאוגרף,סעיד אבו סמור :)ב"לפי סדר א( מלווהת צוו
חסין ; אדריכל, אלי אילן; עטווה אבו פריח; רכז קהילתי, עבייד

 אל 'ראש המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, אלרפיעה
, נילי ברוך; אדריכלית, ענאיה באנה; אדריכלית, עליזה ארנס'; עונה

עפר ; אנתרופולוגית,  הרטמןשולי; ר דליה דרומי"ד; מתכננת ערים
; לי פרלמן; ר טובי פנסטר"ד; ר חנא סוויד"כ ד"ח; מתכנן ערים, לרנר
 .ד באנה שגרי בדארנה"עו; ר ארז צפדיה"ד

.הארותיהם להכנת המסמך ותודתנו לכל מי שסייעו בהערותיהם 
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 תוכן עניינים
 

 מבוא
 

 

 

 נייר עמדה
 

 

 

 נייר רקע

  תמונת מצב 1 פרק 

 

 מדיניות הממשלה בעבר ובהווה 2 פרק 

 

 בעיית הקרקעות 3 פרק 

 

 מוכרים-חלופות שהוצעו לפתרון בעייתם של הכפרים הלא 4פרק  

 
  סיכום

 
 לוחות

 
  מפות

 
 מקורות



 הכרה ושוויון זכויות: מוכרים בנגב-הכפרים הלא
  

 

 4

 

 מ ב ו א  

 

 ההכרה של-אי.  מתוכם אינם מוכרים עדיין על ידי המדינה36  אשר, כפרים בדואים46בנגב קיימים 

מדובר בהפרה של זכויות אדם . הבדואים פירושה לא רק החלטה להימנע מפיתוחםכפרים המדינה ב

 ,בין היתר. אזרחיה לשגדולה המתבצעת על ידי המדינה ומופעלת נגד קבוצה , ובהן זכויות תכנון, בסיסיות

הזכות לקורת גג , הזכות להתגורר ביישוב מוכר, מוכרים-א תושבי הכפרים הל,נשללות מהבדואים

 .הזכות לדיור הולם והזכות להשתתף בתכנון היישוב שבו הם חיים, ולסביבת מגורים נאותה

 בהכרח נה קשורה החלטה פוליטית שאי,הינה בדרך כלל, או לא היאביישוב מסוים ההחלטה אם להכיר 

 400שכל אחד מהם מונה , מוכרים-לאבו נמצאים כפרים בדואים , באותו מרחב. ו של היישובבמאפייני

  שבחלקם מתגוררים כמה עשרות בני אדם,הוקמו במהלך השנים יישובים יהודים רבים, תושבים ויותר

תכנוניות ת מידה  רק על אמו, אפוא, אינה מבוססתוהכיר ביישוב ולההחלטה אם להקים . בלבד

מאחר שההכרה ביישוב היא תנאי מקדים לקיומם של ,  לכתותמרחיק השלכות להחלטה זו. ותאובייקטיבי

במלים . שבלעדיהם לא ייתכן בעידן המודרני אורח חיים תקין, תשתיות ושל שירותים ציבוריים נאותים

מצב עניינים זה נמשך מאז . תנמנע מתושביו לממש את זכויותיהם הבסיסיו, בלא הכרה ביישוב, אחרות

שתיתן מענה לאוכלוסייה המתגוררת בכפרים הבדואים , נדרשת אפוא מדיניות חדשה. קום המדינה

תכיר בתושביהם כקהילות , או לחילופין, אשר תכיר בהם כיישובים לכל דבר ועניין, הקיימים בנגב

 .הן ולצורכיהןשיתאימו לאורח חיי, הזכאיות להתגורר ביישובים מוכרים ומוסדרים
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 פגיעה בזכויות יסוד ואפליה פסולה

 רביםיית הכפרים העבע של לבהקשורות זו בזו וניצבות ב יית הבעלות על הקרקעסוגמדיניות התכנון ו

 התמצתה בסירוב להכירשנים ההממשלה במשך יות מדינ, בכל הנוגע לסוגיית הקרקעות. בדואים בנגבה

 תביעות במטרה להסיר, לפנים משורת הדיןפשרות נות להגיע לתוך נכו, םבתביעות הבעלות של הבדואי

מדיניות ב שונותהות משל המונקט קודמת של המאה ה'90-עד סוף שנות ה, באשר לתכנון.  מסדר היוםאלו

הוקמו בשבע עיירות שמאוחר יותר ו 1"אזור הסייג"חילה בת,  הבדואית האוכלוסייהלרכז את שנועדה

לא נכללו בהסדרים   מוכריםלאההבדואים ם כפרי ה2.לא הלמו את אורחות חייהעבורה ואשר במיוחד 

ארציות כניות מתאר וועדו בת בדואית יהתיישבותם בהם קיימת אזוריה, רוב פי לע.  כלשהםתכנוניים

ה מיוחדים או שימושים יאזורי תעשי, כגון יערות ושטחים פתוחים, םשוניארציים -כללומחוזיות לצרכים 

עודנה ו תהיהההתייחסות אל מרחב זה . לא מומשו עד עצם היום הזה מייעודי קרקע אלה חלק. םיצבאי

 .ריק מאוכלוסייה שטחכאל 

 ה שבמסגרתן הכירה המדינ החלטותתשורו ממשלות ישראל קיבל ,של המאה הקודמת '90-סוף שנות המ

 ות וברורותאחידאמות מידה  ראייה תכנונית כוללת ומבלי להגדיר  מדיניות ברורה אוללא, במספר כפרים

 46 מתוך 3 בדואים קיימים כפריםעשרה הממשלה ומוסדות התכנון להכיר בוטי החל,בסך הכל. להכרה

עד  4.רים קיימיםזיקה ישירה לכפשאין להם  ,בדואים חדשיםשובים יוכן להקים שני י, כפרים לא מוכרים

אותם אחד מבין  בף לאהסתיימו אלא  הפיתוח והאכלוס,  התכנוןכי הלי,ם של דברים אלהמועד כתיבתל

בין התגלעו ש מפערים , בין היתר,יםבעו הליכי התכנון והפיתוח נתמשכותם שלה. ויישוביםכפרים  12

והתשתיות ים חברתיההחיים ך מער, מסורתיהחיים האורח בין ל ,אגיסד חמ, רשויותהשל תפיסת התכנון 

 .אידך גיסאמ,  הבדואיםבכפריםזה שנים קיימות שת והקניינית ויזהפי

תוצאה ה. לכך שלא ניתן לאשר עבורם תוכניות מתאר בהתאם לחוקגורם ההכרה בכפרים הבדואים אי 

 חתת והתושבים חיים באופן מתמיד ,ם מתבצעת כולה בלא היתר ותוך הפרת החוקכפריהבנייה בהיא ש

   .הופך לא פעם למציאות כואבתאשר , איום להריסת בתיהם

הודות .  לבעיית הכפרים הלא מוכריםחיוניותו של פתרון מוסכםל מודעות גוברת ה,בשנים האחרונות

הולכת  ,תי המשפטאמצעות עתירות לב ב,ין היתרב, על הממסד הבדואית  האוכלוסייההליפעמלחצים של

 בהעדרההבנה כי מתגבשת  ,בעקבות כך . בכפרים הלא מוכריםביםמודעות לסבלם של התושוגדלה ה

למרות מודעות זאת  .לכו ויגדלויאלא שמימדיה , בוא על פתרונהתלא בעייתם לא רק ש, פתרון תכנוני כולל

פעולות בודדות  תא נוקטי בנושא והמדיניות ברורהלמדינת ישראל עדיין אין  ,גורמי הממסדבקרב 

 . ומוגדרים יעדים ברוריםנועד להשיגוצרות תהליך תכנוני מובנה שאשר אינן י, ומקומיות

ההכרה -אי. מוכרים בנגב לאחיים ביישובים עדיין  אזרחים בדואיםם של עשרות אלפיש, התוצאה היא

בהן ו, םהתושבישל  משמעם פגיעה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר ,והעדר תכנון ופיתוח ביישובים אלה

                                                 
  בדרום25' ובין הקו הירוק בצפון וכביש מס,  במערב לבין ערד במזרח40' בין כביש מס, מזרח הנגב-תרע בצפון משסייגאזור ה 1

 . דונם1,500,000-בשטח כולל של כ
 .היחורה ולקי, בנגב-ערערה, כסייפה, שלום-שגב, רהט, תל שבע 2
-תראבין א, תאאבו קרינ, אום בטין', ביר הדאג, רס-קסר א:  הליכי ההכרה והתכנון המתאריהסתיימועה כפרים בשלגבי  3

אבו /שהבי-א: הכרה ותכנון מתארינמצאים כעת בשלבים מתקדמים של נוספים שלושה כפרים . את'דריג ואל סייד, סאנע
 .עבדה ואל פורעה, תלול

 .שובים מכחול ומולדהיהי 4
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 הזכות לתכנון ראוי, בסיסייםשירותים מתשתיות ויהנות מהזכות ל,  הולםלקורת גג ולדיורהזכות 

זכות , הזכות לבחור באורח חיים כפרי או עירוניגם . שובי החלטות על אופיו העתידי של היתולקבל

המדינה ניסתה עד   שכן, הלא מוכריםהבדואים הכפרים  נשללת מתושבי,העומדת לכל אזרח אחר במדינה

 , אפוא,מדובר. כפריתלהתיישבות חלופה להם בלי להציע , פרברי-אופי עירוניות בעלת עיירוכה לרכזם ב

ת  בהשוואה לאוכלוסיי של הבדואים לרעהפלייתם ובאבהפרה חמורה של זכויות אדם וזכויות תכנון

 . בפרט,הסמוכה בסביבה כלוסייה היהודית החיהאוול, בכלל מדינהה

 

 

 אמות מידה להכרה

פונים  ,המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגבו ז הערבי לתכנון אלטרנטיביהמרכ ,וםעמותת במק

 ות  תכנוניאמות מידה על סמך ,שובים לכל דבר וענייןילהכיר בכפרים הבדואים בנגב כיאל הרשויות 

פתרון ייחודי לכל כפר את הרשויות במציאת נחות צריכות להשת אמות המידה העיקריו .ותאובייקטיביו

 של  והלכידות החברתיתקהילתיהמבנה ה, זיקת התושבים למקום, היישוב או הקהילהגודל  :ןהוכפר 

הכפרים  10(הקיימים בנגב בדואים הים הכפר 46כל  .הפריסה הפיזית של היישובאופי וכן  ,התושבים

 . אלה אמות מידהעל עונים  )ההכרקיבלו שעדיין לא  הכפרים 36- ושהוכרו

 

 ה או הקהילישוביגודל ה

יישובים ומפעילה לצורך כך את רשויות התכנון על הקמת מחליטה שהיא זו הממשלה  ,מדינת ישראלב

לא , ברורים להגדרת מקום כיישובנים קריטריולא נקבעו  ,עד כה, אולם. כפופים להוגורמי הפיתוח ש

 יםיחידהים יהרשמם מיהגוראחד . מבחינת גודל מינימלי של אוכלוסייה ולא מבחינת היבטים אחרים

על פי  .)ס"למ ( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להגדרת מקום כיישוב הואניםשמשתמש בקריטריו

 בו מינהל יש,  בוגרים40תגוררים בו לפחות מ, שוב הינו מקום המאוכלס בקביעותיי, להאקריטריונים 

 5.ו ומוסדות התכנון אישרו את הקמתישוב אחרלי של יאינו נמצא בתחום המוניציפהוא , עצמי

שני . ס"הגדרות הלמ ב התנאים הראשוניםהשלושמוכרים בנגב עונים על -ישובים הבדואים הלאהי

כקריטריון מקדים אין להשתמש בהם ולכן , יישובהרשמית ב הכרהים מעצם הים נובעונהתנאים האחר

, ההראויים להכריישובים הם מוכרים -הלאכפרים הבדואים הכל , ס"לפי התנאים שהגדיר הלמ .להכרה

 .םאלפילכמה  גודל האוכלוסייהובמקצתם מגיע ,  בני אדם400לפחות בקביעות שכן בכל אחד מהם חיים 

 .בכפרים פועלים ועדים מקומיים על בסיס התנדבותי שדואגים לאינטרסים של התושבים

, בהכפרים הבדואים אינם נופלים מיישובים כפריים אחרים בנג, כי מבחינת גודלםלמדים הנתונים להלן מ

הכפרים הבדואים גדולים משמעותית מהיישובים , לאמיתו של דבר. המיועדים לאוכלוסייה היהודית

עובדה זאת תסייע בעת עריכת התכנון עבור הכפרים בקביעת ספי כניסה , ללא ספק. הכפריים היהודים

 .למתן שירותי ציבור יעילים לאוכלוסייה

 

                                                 
 .pdf.2005intro/2005ishuv/ishuvim/il.gov.cbs.1www://http, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 5
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 6מאפייני האוכלוסייה הכפרית בנפת באר שבע

 בדואים הודיםי 

 46 112 ים יישובים כפרימספר 

 80,600-כ 34,500-כ כפרייםהשובים יכ מספר התושבים בי"סה

 450-כ 50-כ ישוב הקטן ביותרימספר תושבים ב

 4,800-כ 1,300-כ ישוב הגדול ביותרימספר תושבים ב

 1,740 309 מספר תושבים ממוצע בכל יישוב

 10 112 מספר ישובים מוכרים

 

  למקוםתושביםהת קזי

כחלק גם נתפס שר אקשר ,  במקום מגוריההאוכלוסייה הבדואית מייחסת חשיבות רבה לקשר עם האדמה

ה של בעקבות עקירת ונוצרהיום דמוכרים -ים הלאכפרהמ כמחצית. תושביםמהזהות התרבותית של ה

הדבר נעשה  .זור הסייגזה באוכישהתגוררה ברחבי הנגב לפני קום המדינה ורהבדואית אוכלוסייה חלק מה

.  במשך דורותות ששימשו אותםאדמ לבדואיםהיתה לתוך התעלמות מהזיקה ש,  שנה50-יותר מלפני 

כך . הוגדר לימים כאזור הסייגשאזור ב, לפני קום המדינהמ עוד םבמקומ יםושבהבדואים יכפרים  השאר

למקום  הם של תושביזיקההו , לפחותעשרות שניםיושבים במקומם   הכפרים הבדואים46, או אחרת

  .מושבם אינה מוטלת בספק

 יישובים תהליך מפלה של הקמתמאז קום המדינה תקיים מ, צד חוסר ההכרה בהתיישבות הבדואיתל

תשתיות והשירותים שובים היהודים זוכים לכל היהי. חדשים המיועדים לאוכלוסייה יהודית בלבד

 .אינה נהנית מהםהסמוכים לא מוכרים הביישובים האוכלוסייה הבדואית המתגוררת שבעוד , הנדרשים

 

 ולכידות חברתית של התושביםמבנה קהילתי 

דוגמאות . ופי כפרי וקהילתילמבנה החברתי ביישובים בעלי ארבה חשיבות  ייחסנהוג ל ,מדינת ישראלב

ישבות גרעיני התי, ישובים קטניםשהוקמו ביועדות קבלה , שובים שקמו על רקע תנועתיי ילכך מספקים

 . שובים חדשים ייחודים למפוני חבל עזה וצפון השומרוןיכניות להקמת יותלאחרונה גם ו

זהות עלי בהם חברתי מגובש ו-מבנה קהילתיב מאופייניםשובים הימוכרים הם י-לאההבדואים הכפרים 

פרים  הכמבנה. השבטיתות כיישעל ה ולאו דווקא , על חלוקה משפחתית בעיקרתהנסמכ, מקומית ייחודית

 .במקוםמשותפים משך דורות של חיים  שהתפתחה ב ומגובשתמרחבית מאורגנת מהווה מערכת קהילתית

קיומו של ועד מקומי . מקדם את צרכי הכפר לטובת כלל התושביםה ועד מקומי לכל יישוב יש: זאת ועוד

עונה על ו, למען מטרות משותפותולהתלכד יכולתה להתארגן את האוכלוסייה ושל לכידות המוכיח את 

 .ס"בהגדרות הלמהמופיע ,  מינהל עצמיהתנאי בדבר

                                                 
, ס" הנתונים המופיעים בטבלה לקוחים מהלמ.ועד לעיר אילתבצפון נפת באר שבע משתרעת מהעיירה נתיבות , ס"לפי הלמ 6

 .משרד הפנים והמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב
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מנסה המדינה לרכז את , שובים היהודיםימבנה הקהילתי של האוכלוסייה בייחס החיובי כלפי הלעומת ה

 תוך התבססות על השייכות ,עירוני- בעלי אופי פרבריהאוכלוסייה הבדואית במספר מצומצם של יישובים

 . שנוצר בתוך הכפריםקהילתי הקייםה- ולא על המבנה המשפחתי,השבטית של האוכלוסייה

 

 ית של היישוביזהפריסה הפאופי 

 שימושים ותפקודים שונים את קיומם של לאפשר כדי ,אחת המטרות של התכנון היא ארגון המרחב

בנוי של יישוב יוצר השטח התכנון . אותו מרחבבים יצד הסדרת השימושים הפרטל ,לטובת כלל הציבור

, מערכת דרכים, אשר ברובד הבסיסי ביותר כוללים אזורי מגורים, מערך מסודר של שימושי קרקע שונים

 .מבני ציבור ואזורי תעסוקה ומסחרמוקדים של 

 .באופן שבו פרוסים שימושי הקרקע השונים בתוך הכפרברור  סדר יש מוכרים-כפרים הבדואים הלאב

 הם מתפקדים כיישובים במלוא ךא, ללא תכנון מכוון ויבאופן ספונטנהתפתחו שכפרים מדובר באמנם 

 קהילהלטובת כלל המוקדים ציבוריים , יש בהם חלוקה ברורה ומוסכמת בין אזורי מגורים. מובן המלה

כל אלה .  רשת דרכים פנימיתבאמצעותאשר מחוברים , שטחים חקלאייםו )מבני ציבור וחנויותכמו (

 . במדינהבדומה לכל יישוב אחר, מבנה תפקודי בעל בשלמה של יישומרחבית יוצרים מערכת 

 

 

 יישובדגמי מגוון יצירת 

דגם היישוב ת אעבור כל כפר לבחון יש , מידה אובייקטיביות להכרה בכפרים הבדואים לאמות כפוףב

מוכרים - לכפרים הלאמתאימותהמסגרות יישוב . ליתהמתאים לו ביותר מבחינה ארגונית ומוניציפ

בהסתמך , ובחינה מפורטת של מאפיינילאחר הפתרון המתאים לכל כפר ייקבע  .פשרויותא מספרכוללות 

לתמוך עשויים  שיחסי הגומלין בינו לבין כפרים סמוכים, ם ופוטנציאל הפיתוח שלוי המרחביהנתוניםעל 

 םעל ידי צוותיות יעשיכולה להבחינה זאת . ועוד ההעדפות של תושביו, אחד בשני מבחינה ארגונית

 . הכפריםבשיתוף מלא עם תושביצועיים מק

 :להלןפי שמפורט כ,  להכרה בכפריםאפשרייםארגוניים סוגים עיקריים של פתרונות ה ארבע נםיש

 ;עצמאי  כפריישוב קהילתייהכרה בכפר כ -

 7;כיישוב המשתייך לאשכול של יישוביםכפר בהכרה  -

 ;תוך שמירה על אופיו, ישוב קיים אחרחקלאית או קהילתית נפרדת בי ההכרה בכפר כשכונ -

גם אם , שכונה בעלי מאפיינים תכנוניים ייחודייםלישוב או יזכאית לש הכפר כקהילההכרה בתושבי  -

 8.הדבר אינו ניתן למימוש באתר שבו הם נמצאים כיום

 

 

                                                 
התכנון במחוז  מדיניות קובעיו שרי הממשלהכבר בפני ת אשכולות של יישובים הועלתה זה ים במסגרכפר בריהכהצעה לה 7

 .אך לא ניתן לה מענה ראוי ומתאים, דרום
סאנע אשר עבורם הוקם יישוב חדש לא בשטח עליו הם ישבו עד -אומצה כבר עם תושבי הכפר תראבין אאפשרות זאת  8

נעם -אכמו הכפר ואדי ,  סביבתיים ובריאותייםכפרים הסמוכים למפגעיםם של ר תושביהבועגם רלוונטית  האפשרות. לאחרונה
 .ליד אתר רמת חובבשנמצא 
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 פתרונות קנייניים ותכנוניים

 יחד עם ,תי תכנוןמוצע שצוו, שובימבחינת אופי הילו המתאים והגדרת הפתרון בכפר לאחר ההכרה 

של הכפרים התכנון המתארי . יישובי-תכנון הפניםנוגע לראויים בכל הפתרונות היבחנו את ה, תושבי הכפר

לאופי המשפחות המתגוררות במקום ולחלוקה המרחבית של , הםקיים בשכבר חייב להתייחס למרקם 

להתייחס אליו כאל  ו, הקייםעל התכנון החדש לכבד את המבנה החברתי והגיאוגרפי. שימושי הקרקע בו

דגש על גיבוש כלים תכנוניים אפקטיביים לשיפור תוך שימת , התחשב בומאפיין תכנוני מרכזי שיש ל

 .מצבם הכלכלי של הכפרים ותושביהם

 להסכמים שיאפשרו , יחד עם תושבי הכפרים,גם ללא השלמת הסדר הבעלות על הקרקע ניתן להגיע

מרחב וכך להסדיר את , ובין הכפרים השונים, םיכפרבתחום הל משפחה של כדיר את הזיקות לקרקע גלה

וסופי הסדר מוסכם להגיע להיה יניתן  ,במקביל להליכים אלה .פיתוחואת אפשר את תכנונו וכדי ל ,הכפר

 .על הקרקעהבעלות תביעות בנוגע לבין תושבי הכפרים הבדואים לבין המדינה 

הקרקעות אינן שייכות בהם ים כפרלבין , מחד גיסא, שביהםיושבים על אדמות תושהבחנה בין כפרים 

 .טיפול בכל כפר ובכל קבוצת אוכלוסייהלעשויה לסייע בקביעת סדר עדיפויות , מאידך גיסא, לתושביהם

 

 

 סיכום

המבוסס בראש ,  מוכרים מחייבת פתרון מערכתי כולללאההבדואים כפרים ב םתושביה ם שלמצוקת

  . ובכלל זה במדיניות התכנון,ה במדיניות הממשלוראשונה על שינוי של ממש

רשות חדשה שאמורה להציע עקרונות לפתרון בעיית ל הקמת  ע9תקבלה החלטת ממשלהלאחרונה ה

ואים תהיה אחראית גם על מציאת פתרונות תכנוניים עבור האוכלוסייה בכפרים הבדאשר הקרקעות ו

או , כפרים הקיימיםניים יהיו מושתתים על הכרה בת תכנואם אותם פתרונועדיין לא ברור . מוכרים-הלא

 . המדינה עד כהנקטהפעילותה של הרשות החדשה תהיה המשך למדיניות שמא ש

, כרה בכפרים הקיימיםה והן בהקשר של הבהקשר של תביעות הבעלות על הקרקעהן , כל הצעה חדשה

בכל .  המדינהאזרחי אליהם כאל התייחסותועל התושבים הבדואים כלפי  יחס שוויוניעל  להישען צריכה

אשר , מחוזיתהבאמצעות כלים תכנוניים ברמה פתרונות הולמים הגיע לניתן ל, כרה בכפריםהנוגע לה

ת בדואיהתיישבות ההלפיה תפיסה ולא מתוך , מתגוררות באזורה את המקום הראוי לכלל הקהילות ייתנו

שני בעלי העניין ראוי ש,  על הקרקעת הבעלותביעובכל הנוגע לת. לאומיתהבעיה שיש לפתור ברמה ה מהוו

סכימו על עקרונות לפתרון מתוך הידברות ישירה י, לות מצד שניעהמדינה מצד אחד ותובעי הב, המרכזיים

 של םביצועהמדינה תעצור את , חשוב כי במהלך גיבוש המדיניות של הרשות החדשה, במקביל. ביניהם

 .  מוכריםרבים מתושבי הכפרים הלאנגד הפינוי שתלויים ועומדים צווי ההריסה ו

שעדיין לא רים הבדואים  הכפ36-אחד ממאפייניהם של כל , לאור הקריטריונים התכנוניים שפורטו לעיל

במיקומם הקיימים הכרה בכפרים  . על כך שמדובר ביישובים הראויים להכרהיםמצביע ההכרקיבלו 

                                                 
 .15/07/2007תאריך  מ1999' ממשלה מסהחלטת  9
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.  שנה60-משך קרוב לבאוכלוסייה הבדואית נה לעוול שגרמה המדיל, ולו חלקי, הנוכחי תהווה תיקון

של תשריט  מוצע לעגן הכרה זאת על ידי סימונם של הכפרים הבדואים כיישובים קיימים בשלב ראשוןב

 .בהפקדהעת אשר נמצאת כ, 23/14/4/מ"תמ, שבע כנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין בארות

א צילום מפת ההתיישבות הקיימת ובחינת יבדואית הנקודת המוצא להסדרה התכנונית של ההתיישבות ה

בהם קיימת התיישבות שבמקומות .  על פי קריטריונים מקצועיים וענייניים,צרכיה של האוכלוסייה

החברתי מבנה להתעלם מה, כל קנה מידה תכנוניעל פי  , אין זה סביר,מתפקדתחיה וקהילה בה כפרית ו

 ףמשקה , שבטימפתחלפי אחרים  ליישובים עבור לםתושביהת מלדרוש את פירוקו ופינויו ולצפו, הקיים

קהילה במערכות החיים באופי הייחודי של  ריהכיש ל .האינטרסים שלהםמהנאמנות ומ, רק חלק מהזהות

 . משאביםשל שוויונית אה הקצלהבטיח  ו,הןלצרכים הנגזרים מהפיזי  התאמת התכנון  תוך,הבדואית

מתמשכת  הפרה המאופיין ב,הם לא ניתן יהיה לחתום את הפרק הנוכחישבלעדיחיוניים אלה הם היבטים 

עשוי   בנייר העמדה הנוכחיהכלולותאימוץ ההמלצות  .הבדואיםאזרחי ישראל  של אדםהזכויות של 

אשר ישים קץ לקונפליקט המתמשך בין המדינה לבין אזרחיה ,  לגיבוש של פתרון מערכתי כולללתרום

  .נגבב ,הבדואים
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 תמונת מצב 1 פרק

 

התפתחו , ובלא תכנון שגובש עבורם,  לפני קום המדינהבנגבקיימים שהיו כפרים הבדואים בבהעדר הכרה 

, שטחים חקלאייםבינוי ווחלוקה בין אזורי  דרכיםמערכת אמנם כוללים שישובים יכ, אלה באופן ספונטני

 חיים זה עשרות שנים מוכרים-לאתושבי הכפרים ה. ת ושירותיםותשתימסודרות של מערכות חסרים אך 

היתרים ה מאחר שנבנו ללא ,חשמל וטלפון, ביוב, אינם מחוברים לתשתיות בסיסיות של מיםשמבנים ב

 .דרך קבע צווי הריסהעליהם אשר מאיימים  בניםממדובר ב .על פי חוק התכנון והבנייההנדרשים 

 התנגדות. ממש בהם מתקיימים חיי קהילה בצל הממסדהכפרים הבדואים בנגב הם יישובים של 

 שנוצרו בהמשך אלהי הכרתה בואלפני קום המדינה שהיו קיימים יישובים הבדואים הכרה בל הממשלה

משרד הפנים הוועדה המחוזית בוצאה מכך כת. לא הוכנו תוכניות מתארם אלה שלכפרי לכך וביאה

לתושביהם  נפיקות מ חלק מהכפרים אינן נמצאיםשבתחומןקומיות רשויות המוועדות המקומיות בוה

כניות ובתוגדר  הישבה האוכלוסייה הבדואיתהתיהם בשחלק ניכר מהאזורים , זאת ועוד. היתרי בנייה

 .מקום בלי להתייחס כלל לתושבים החיים ב,רחוקעתודות קרקע לטווח כארציות המחוזיות והמתאר ה

ללא וכאמור , פתרון עתידי שיהיה מבוסס על מקום מושבםללא הבדואים כתוצאה מכך נותרו הכפרים 

 . לקורת גג מוסדרתללא זכות  ו,מערכות תשתיתללא , בסיסיים כמו בריאות וחינוךשירותים 

 

 הכפרים הבדואים הקיימים

היא זאת שמפעילה את הממשלה . יישובהמגדירים מהו משמעיים -חד במדינת ישראל אין קריטריונים

במידה והממשלה .  יישוב חדשלהקיםיישוב קיים או אם להכיר בסמכותה כרשות מבצעת וקובעת 

השונים לצורך כך את רשויות התכנון וגורמי הפיתוח  פעיל היא יכולה לה, חדשמחליטה להקים יישוב

 .כפופים להש

 כי אשר קובע, )1958-ח"תשי( )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות די ביטוי בדברים אלה באים לי

מגדיר  מה הלשאל אין כל התייחסות  מעבר לכך1.שמו נקוב בתוספת הראשונה לצואשר שוב הוא מקום יי

חוק העיריות ה להצעגם ב. צורך הכרה בוהדרוש להמינימלי של מספר תושבים הסף יישוב ומהו 

יישוב קיומו של את בסמכותו של שר הפנים לקבוע כי קבע ניוזמת הממשלה בהחדש ש) 2007-ז"התשס(

 3.נקוב בכל קריטריון מספרי או אחר להכרה ביישובמבלי לוזאת  2,בעת כינונה של עירייה אזורית

כנית המתאר הארצית ות, 35/א"מהוראות תיש התייחסות לשאלה מהו יישוב ב, מנקודת מבט תכנונית

מהווה בסיס תכנוני מושכל  ו2005  שנתסוףאשר קיבלה תוקף ב ,שימורלפיתוח ול, נייהמשולבת לבה

                                                 
 
 .1סעיף , פרק ראשון, ]1958-ח"תשי [)מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות  1
 .19/03/2007ההצעה פורסמה ברשומות בתאריך .  הגדרות בהצעת החוק-ראו פרק ראשון  2
 למלא נועדומטרתה של הצעת החוק הינה להסדיר את אופן פעילותן של העיריות כתאגידים משפטיים ש, באופן כללי 3

 . עירייהתפקידים ארגוניים למען התושבים שמתגוררים בתחומה של כל
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שלושה סוגים של מבחינה בין  35/א"מת. חה של מדינת ישראל לשנים הבאותומוסכם להמשך פיתו

 אשר על , כל רשות מקומית או ועד מקומיויישוב קיים הינ. שוב חדשי וישוב כפרייי, ישוב קייםי: יישובים

. שוב אחריחלק מימהווים  אשר אינםו,  יחידות דיור50מיועדים להיבנות בהם לפחות כנית תקפה ו תפי

חלק מיישוב באותה עת לא היה אשר  ו תושבים2,000-מנה פחות מ 1995שנת באשר יישוב כפרי הינו יישוב 

בלי ,  קייםישוביאינו חלק מואשר  מקום המיועד למגורים יישוב חדש הוא. רשות מקומית אחרתמאו 

 4.קריטריון גודל מחייב

יתה בתוקף עד לאישורה של שה, 31/א"מת.  הינה חדשה יחסית35/א"המגולמת בתמתכנונית התפיסה ה

 מקום המיועדזהו קבע שם נ ."מרכז עירוני או כפרי "מונחעבור היותר רחבה קבעה הגדרה , 35/א"תמ

 עוד קבעה 5.י דיני השלטון המקומי ובין אם לאומוכר כמקום יישוב על פהוא  בין אם ,לריכוז אוכלוסייה

 ללא קשר למעמדו כיישוב וזאת,  יחידות דיור50- כי ניתן להרחיב יישוב קיים המונה פחות מ31/א"תמ

ש גם אם י, בו מתגוררים אנשיםשיישוב כל מקום הגדיר כ ל ניתן היהעד לפני שנתיים בלבד,  כלומר6.מוכר

 מבחינת מעמדו ללא קשר בין היות המקום יישוב מבחינה תכנונית לבין תזא.  יחידות דיור50-בו פחות מ

 .השלטון המקומידיני 

הלשכה המרכזית   הגדרה מדויקת למונח יישוב הואים שמספקיםהיחיד יםרשמיהם מיגורהאחד 

  כדישל כמה קריטריוניםבמצטבר  נדרש קיומם ,ס"ות העבודה של הלמנחלפי ה. )ס"למ (לסטטיסטיקה

 40מתגוררים בו לפחות , מאוכלס בקביעותשמדובר במקום : ישוביכ מסוים מקוםלהגדיר היה שניתן י

ישוב אחר ומוסדות התכנון יאינו נמצא בתחום המוניציפלי של הוא ,  בו מינהל עצמימתקיים, בוגרים

  7.אישרו את הקמתו

כניות המתאר ורים בתשמוגדהקריטריונים האובייקטיבים כל הכפרים הבדואים הקיימים בנגב עומדים ב

, מקום מאוכלס בקביעות: ס"ובהנחות העבודה של הלמ, 31/א"מת, זו שקדמה לה ו35/א" תמהארציות

היות , כניות מתארוקיומן של ת ( התנאיםשאר. לי של בוגרים ויחידות דיורמספר מינימ, ל אוכלוסייהגוד

תוצר של החלטות ינם ה) יישוב אחר מחוץ לתחום השיפוט של קום מוכר על ידי הרשויות או הימצאותוהמ

  .יישובההכרה הרשמית של רשויות המדינה בנובעים מעצם והם , שלטוניות

 מועצת -להלן  ("אל עונה", המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגבניסיונה של  ן מובזאתלאור 

לדעת  .מוכרים-לאים הים הבדואכפר על ההלהחילניתן  אשר, מונח יישובראויה ל לחפש הגדרה ,)הכפרים

שחיים בו ,  יחידות דיור50 שקיימות בו לפחות מקוםראוי להגדיר כיישוב בדואי לא מוכר הכפרים מועצת 

בעת הקמתה , 1997שנת ב, לפי קריטריונים אלה 8. ואשר פועל בו ועד מקומיבוגרים 40באורח קבע לפחות 

 4,000- ל400 התגוררו בין שבכל אחד מהם ,מוכרים-לא כפרים בדואים 45בנגב היו , של מועצת הכפרים

 שעונים לאותן אמות 10בדואיםרים  כפ46ם בנגב ימייקכיום  9. תושבים65,200-קרוב לובסך הכול , תושבים

בדואים הכפרים ב םמספר הכולל של תושביה. בני אדם 4,800-ל 400בין ים  מתגוררבכל אחד מהם. מידה

                                                 
 
 .)"הגדרות"( 5סעיף , 4' עמ, כניתוהוראות הת, 35/א"תמ 4
 .")הגדרות"( 4.1סעיף , כניתוהוראות הת, 31/א"תמ 5
 ".)כפרי חדש/הקמת מרכז עירוני"( 6.1סעיף , כניתוהוראות הת, 31/א"תמ 6
 .pdf.2005intro/2005ishuv/ishuvim/il.gov.cbs.1www://http  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה7
 , 2004 לשנת  השנתון הסטטיסטי לבדואים בנגב8

html.main_statistical/2004stical_yearbook_stati//bedouin/il.ac.bgu.new-3w://http. 
 .17' עמ) 1999(לכפרים הבלתי מוכרים ית אזורהמועצה ה 9

 .ולצרף אותו לרשימת הכפרים הזכאים להכרה) סדיר-א(מועצת הכפרים מצאה לנכון להגדיר כפר נוסף , לאחר בחינה נוספת 10
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ת תחזית אוכלוסייה שהוכנה על ידי מועצ .)1'  מסלוחו 1 ' מספהמראו  (80,250.11-הינו כקיימים בנגב ה

, כפרים הבדואים ובמתן זכויות לתושביהםבמידה ולא תהיה כל התקדמות בהכרה ב צופה כי כפריםה

 12. תושבים200,700-לכהבדואים  תגיע אוכלוסייתם של הכפרים 2020שנת ב

אשר  13;קיימים כפרים בדואים 46אותם  מתוךעשרה יר בבמהלך העשור האחרון החליטה המדינה להכ

עבור כפר נוסף מתקיימת מזה כשנה . פיתוח ואכלוס, תכנון, הכרההליכי שלבים שונים של ים כעת באמצנ

 ההכרה בותקבלה החלטה על טרם האם כי ,  שמטרתה לתת פתרון יישוב ראוי לתושביוחבתרנעבודה 

 4,800- ל450בין כל אחד  המונים ,ללא הכרהבדואים  כפרים 36כיום  ישנם ,כךלפי 14.עצמאי ונפרדשוב יכי

שובים יהחליטה המדינה להקים שני יבמקביל  15.בני אדם 50,050-סך הכול מתגוררים בהם כבתושבים ו

 16.יםמיוסמזיקה ישירה לכפרים קיימים אבל לאלה אין , ה הבדואיתיעבור האוכלוסי

 

 הריסות בתים

בהתאם לחוק התכנון ת מתאר וכניותבורם עאשר  שלא ניתן ל לכךגורםחוסר ההכרה בכפרים הבדואים 

מערך הדרכים והתשתיות או את לא ניתן להתוות , את אופי הבינויבהם לא ניתן להגדיר לפיכך . והבנייה

הבנייה , ךכתוצאה מכ.  חקלאייםלשימושים או שטחים פתוחיםל, למבני ציבור, לייעד שטחים למגורים

 . חוקה תבלא היתר ותוך הפרכולה תבצעת מקיימים ההבדואים בכפרים 

כאשר ,  מבנים60,000- לכ2001שנת  היקף הבנייה ללא היתר הגיע ב,לפי הערכות של מינהלת הבדואים

מבנים המספר הכולל של כי במשרד הפנים העריכו באותו זמן , לעומת זאת.  למגורים מתוכם נועדו25,000

מדי שנה , דה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפניםיחי הפי ל17. בלבד30,000-כבללא היתר נעמד 

 צווי 1,000- הוצאו כ2006- ו2004 השנים בין.  מבנים בלא היתר1,500- כמוכרים-לאמוקמים בכפרים ה

, ואולם. ניתנים לביצוע מיידימתוכם  700-כ, מוכרים-לאההריסה מינהלים ושיפוטיים למבנים בכפרים 

  18.ם ממומשיםה רק כשליש מבפועל ו,הריסההפועל את כל צווי המדינה לא מסוגלת להוציא אל ה

 יעילותהבאשר לסימן שאלה כי קיים נתונים אלה מלמדים כי מדיניות ההריסה איננה מוכיחה את עצמה ו

מאידך ; אין אפשרות מעשית לממש את כל צווי ההריסה, מחד גיסא .אכיפתולכצעד שלטוני לקיום החוק ו

 בסיסי צורךמאחר שמדובר ב, מרתיע את תושבי הכפרים מבנייה בלא היתראיום ההריסה לא , גיסא

 .כל חלופה סבירה אחרתמבחינתם  וואין ל, לקורת גג

                                                 
 
לכל גורם , סוף נתונים בצורה מסודרתיאבכיוון שקיים קושי . ריםכפהת נתון זה מבוסס על אומדני אוכלוסייה שערכה מועצ 11

 התגוררו 2002שנת  ב,שנתון הסטטיסטי לנגבפי הל.  ומכאן חוסר האחידות שמאפיינת את הנושא,העוסק בתחום הערכות משלו
מנתה  2005שנת  ב,םלפי נתוני משרד הפני; )2004השנתון הסטטיסטי לנגב  ( תושבים76,370-כ מוכרים-לאבכפרים הבדואים ה

לפי מסמך של מינהלת הבדואים ; )א2006 , מרכז המחקר והמידע,הכנסת( בני אדם 59,200-כמוכרים -הלא ת הכפריםאוכלוסיי
לפי נתונים של ). 2006, מינהל מקרקעי ישראל(בני אדם  62,000 לא עלה על מוכרים-לא מספר התושבים בכפרים ה,2006שנת מ

האזורית המועצה , סעיד אבו סמורראיון עם מר  (תושבים 80,250- התגוררו באותם כפרים כ2004שנת ב, כפריםהת מועצ
במסגרת המסמך הנוכחי שימוש  לבסס את הדיון על נתונים אחידים נעשהבניסיון  .)15/01/2007 , מוכריםלכפרים הבלתי

  .2004מועצת הכפרים לכל אחד מהכפרים ואשר מעודכנים לשנת בנתונים מפורטים שהכינה 
 הכפרים שהיו חלק מהמועצה 45-והתייחסה לתוכנית לפיתוח רשות מוניציפלית ה כחלק מ1997שנת התחזית נערכה ב 12

 .האזורית באותה עת
-ם אכפריה.  כבר קיבלו הכרהאת'דריג ואל סייד, אום בטין, סר-קסר א', ביר הדאג, אבו קרינאת, סאנע-אבין ארהכפרים ת 13
 ). בהמשך2ראו פירוט בפרק (נמצאים בהליכי הכרה עבדה  ורעהאל פו,  תלולאבו/שהבי-א
 ). בהמשך2ראו פירוט בפרק ( שיושב ליד אתר רמת חובב נעם-ואדי אהכפר  14
 .2004לפי נתונים של מועצת הכפרים לשנת  15
 ). בהמשך2ראו פירוט בפרק (יישובים מכחול ומולדה ה 16
 .111' עמ, )2002(ינה המד רבקמ 17
 ).ב2006( המחקר והמידע מרכז, הכנסת 18
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 1 פרק סיכום

שאינם מחוברים לתשתיות , מוכרים-עשרות אלפי תושבים בדואים חיים במשך שנים רבות ביישובים לא

חוסר הנכונות של המדינה להכיר בכפרים הבדואים זאת כתוצאה מ. בסיסיות ואינם זוכים לתכנון כלשהו

מוכרים -המגע העיקרי של תושבי הכפרים הלא. הקיימים בלי להציע כל חלופה תכנונית נאותה לתושביהם

, פרים אלהשמוצאים כל שנה למבנים שמוקמים בכ, עם מוסדות התכנון הוא בהקשר של אלפי צווי הריסה

 .בלי היתר, בלית ברירה

 החיצוניים הבולטים ביותר במצבה הנוכחי של האוכלוסייה הבדואית בנגב המתגוררת אלה הסממנים

כגון אי הכרה בתביעות הבעלות על  פחות אמורכבות לבעיות הם ישנם בנוסף ל. מוכרים-בכפרים לא

סדרה ארוכה של ,  בפרטבנגבבכלל ואפליה אל נוכח המתרחש במגזר היהודי , הקרקע מצד הבדואים

וכן הטיפול באוכלוסייה הבדואית באמצעות מינהלת הבדואים , וימו על ידי המדינההבטחות שלא ק

 .שאין לו מקביל במגזר היהודי, מנגנון ארגוני ייחודי ונפרד, הכפופה למינהל מקרקעי ישראל

מוכרים ונציגיהם לבין הממסד הישראלי שורר -תושבי הכפרים הלאהבדואים כל אלה מביאים לכך שבין 

רק פתרונות ראויים והגונים לכלל בעיותיה של האוכלוסייה הבדואית יוכל . דדי ארוך שניםחוסר אמון ה

 .לסייע בבניית האמון מחדש
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  בעבר ובהווההממשלהמדיניות  2 רקפ

 

 שרא, דורותיהן ל מקורו במדיניותן של ממשלות ישראלמוכרים-לאמצבם הנוכחי של הכפרים הבדואים ה

וגם לא בכפרים שהתפתחו , ם הבדואים שהיו קיימים בנגב לפני קום המדינההחליטו לא להכיר ביישובי

באשר משמעית  וחד עקבית, מדיניות ברורהמדינת ישראל עד היום לא גיבשה  .מאוחר יותר באזור הסייג

מהלך ב המדינה  בהתנהגותיםהיחידמאפיינים העקביים ה 19.הבדואית בנגב הקהילה  שלבעיותהלפתרון 

 ראיית; ייהםו לאינטרסים שלהם ולמאו,תייחסות לצרכי הבדואיםההחוסר ם  האחרונים העשורים ההשש

גישה לא שוויונית ו ;במישור האזרחיכקהילה שזקוקה לתשובות לא ו ,לאומי במישור ה"בעיה"ם כהבדואי

 .לרבות בהקצאת משאבים,  בהשוואה לשאר אזרחי המדינה בכל היבטכלפיהם

 יוןניסלמעשה אבל לרוב זאת היתה , מעת לעתהשתנתה  ייה הבדואיתכלפי האוכלוסשננקטה  מדיניותה

,  במדיניותחל שינוי מסוים 1998שנת  מאז . שלהחייםה אורחלמו יתאהשלא שונים פתרונות  יהעללכפות 

בשיתוף  ,האוכלוסייה הבדואיתנציגי  משפטית שיזמוציבורית ו בעקבות פעילות  בעיקראבל זה בא

קצועי או  מקבלי ההחלטות בדרג המבקרב שינוי תפיסהתוצאה מ ולא כ20,ממשלתיים-לאארגונים 

שאינן  מתבטא למעשה בפעולות בודדותהוא  . קו מנחה ברורהעדר מתאפיין ב הזשינוי גם . הפוליטי

מתואמת  ,דיניות ברורהו מהווה מאינאשר  ו, מטרה מוגדרתבעל ,מובנהשיטתי וחלק מתהליך מהוות 

 .עקביתו

 

 יההאוכלוסיריכוז 

 חביברה ותרשנממשל צבאי על האוכלוסייה הבדואית ראשונות שלאחר הקמת המדינה הוחל בשנים ה

 10,000-באותו זמן נותרו בכל רחבי הנגב כ, לפי הערכות.  כמו על כל האוכלוסייה הערבית בישראל,הנגב

 , בנגבתהבדואיה האוכלוסייכלפי , בנוסף 21. שהתגוררו בו עם תום המנדט הבריטי65,000-מתוך כ, בדואים

 ת תוך הגבל22, באזור הסייגהולרכזהמקוריים   ממקומות מושבםהמדיניות שמטרתה להעבירגם הופעלה 

תוך ריכוז הבדואים באזור הסייג נעשה במקרים רבים . יםרגילו  הילומחייה התחום ו םחופש התנועה שלה

הם השטחים בהם שלכך היה  קנימוה 23.יוכלו לחזור למקום מושבם המקורי תוך פרק זמן קצרשהבטחה 

  סירבההמדינה 24. זמניות זאת מעולם לא הגיעה לִקצה.זמניבאופן נחוצים למדינה היו עד אז  והתגורר

                                                 
 
סיפק סקירה רחבה על ועדות שרים וצוותים בין משרדיים שונים שהוקמו ואשר לא , 103-100 'מ ע)2002(מבקר המדינה  19

 .כמו גם על העדר סמכויות וכפיפות ברורה של המינהלה לקידום הבדואים בנגב, הצליחו לגבש מדיניות בתחום
 .ראו בהמשך על ההכרה הזוחלת 20
 .120-119' עמ, )2004(ן דוד  ב21
 25' ובין הקו הירוק בצפון וכביש מס,  במערב לבין ערד במזרח40' בין כביש מסמזרח הנגב ומשתרע -ןאזור הסייג נפרס בצפו 22

 ).4' עמ, אבו ראס( דונם 1,500,000- בסך הכל מדובר בשטח של כ.בדרום
 .4' עמ, )2006(אבו ראס  23
עמותת נציגים של שבטים וכפרים בדואים להם מסייעת , אלקיעאןי ושל חליל פרהוד אבו עדויותיהם של נורי אל עוקב 24

 . במאבקם להשגת זכויותיהםבמקום
 .העיירה חורהמוסדר ליד א ביישוב לות מתגוררשרובן ,  משפחות130-המונה כעת כנורי אל עוקבי מייצג את בני שבט אל עוקבי 

עד , )מדרום לעיר רהט של היום ( שבנגבעראקיב אל באזוראדמות שבבעלותם  אלפי דונם שלבני שבט אל עוקבי ישבו על 
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כאשר היה ברור לכל כי לא יתאפשר גם , להכיר בנקודות ההתיישבות שקמו באופן אקראי באזור הסייג

 .לבדואים לחזור למקומות המגורים המקוריים שלהם

טיפול באוכלוסייה  מכונה על ידי המדינה והגורמים המופקדים על הות הבדואית הלא מוסדרתההתיישב

 שנה באזור הסייג הם תוצאה של 50-דפוסי ההתיישבות שנוצרו במשך יותר מ". הפזורה" הבדואית

 אף ו,  עם העברתםשכלל לא הציעו לאוכלוסייה פתרונות יישוב מסודרים מייד, מדיניות הממשלות השונות

 אזורבהבדואים ריכוז  . בשלב מאוחר יותרלא חלופות התיישבות ומגורים שתאמו את אורחות חייה

 והביא בסיסיותה יהםהכרה בזכויותהואי , לכןקודם  להם ו רגיליםהשוואה למרחבים שהי ב,מצומצם

 .מוכרים-לאהישובים  של הייתםלב בעיאת כיום  מהוותש, תופעות כמהלהיווצרותן של 

 לא ,באופן אקראי המדינה את הדברזאת פשרה בהם ִא  הסייגאזורתיישבו באותם אתרים בהבדואים ה

 ובהרחבת כפרים שהיו מאהלים מאולתרים בהקמת בלית ברירה החלוו, םבהכרח לפי השיוך השבטי שלה

על  הבנויות, משפחות מורחבותמבחינה חברתית נוצר דפוס התיישבות שבמרכזו . קודם לכןבשטח קיימים 

גרפית ברורה בין וחלוקה גיאו רחב יותרהשבטי ה-רכיהירהמבנה העל בסיס  ולא ,שבטשל הס פלגים בסי

משפחות מאותו שבט התיישבו  .קודם לכןהבדואית ת ויישבהת את מתכונת השאפיינה, השבטים השונים

, יתרה מזו .משפחות משבטים אחריםבמקרים מסוימים בסמיכות ל ו,זו מזובריחוק , קומות שוניםמב

-כלל קשרים חברתיים קיים לתקשוה  השבטים המקוריים, הצבאיממשלהטיל הב מגבלות התנועה שעק

 ,תוצאה מכל אלהכ .הבדואים שקיימים כיוםהכפרים  הבסיס של חלק מכך נוצר. כבעברשבטיים 

בחלוף  . והכפרמשפחה המורחבתכלפי החברתית  התייחסות נקודת  במקביל לזהות השבטיתהתפתחה

המוכרת ות הלא מוסדרת ישבהתיהה התפתח, הריבוי הטבעי הגבוהבשל ם גידול האוכלוסייה ע, השנים

בעלות  מורחבותמשפחות  כמהת שוכנו כל אחד מהםבאשר  ,לים שוניםגדבנוצרו כפרים וכך , לנו כיום

 .זהות מקומית מגובשת

 שם הבדואים שהועברו ל.תרקעו הקתי הסייג נוגעת לסוגיאזורבעיה נוספת שנוצרה עקב ריכוז הבדואים ב

כיוון שלא רצו לשבת על אדמות שנתבעו על ידי בדואים על אדמות מדינה מקרים חלק מהבהתיישבו 

תביעות בעלות על האדמות תושבים שלהם  הסייג אזורב שמוכרים-לאבכפרים היש כתוצאה מכך . אחרים

,  לעזוב במקומות אחרים בנגב שנאלצואדמותתביעות בעלות על  ילבעצדם תושבים לו,  הם יושביםעליהן

 .ותקרקע שאין להם כמעט תביעות בעלות על תושביםכן ו

ל  עההכרזהבעת  . הסייגאזורל עהישירה  את השליטה ו גם לשמור לעצמןת ישראל החליטומשלמ

 כמו ,)1956(ותמר ) 1954(רמת נגב , )1951שנת הוקמה ב (בני שמעון, ותויות שתוחמות אאזורהמועצות ה

חסר (  הסייג שטח גליליאזורנשאר  ,)1962(וערד ) 1955 (דימונה, )1951(ירוחם  הקמת העיירות גם בזמן

פשר למדינה לשמור ִאמעמדו זה של השטח  .נתון תחת שליטה ישירה של משרד הפניםה ,)מעמד מוניציפלי

 היה  שעשויתכנון מפורטצורך להתמודד עם ללא , במשך שנים רבות ברמת תכנון מתארי בלבדאותו 

                                                                                                                                                        
 
 לצורך אימונים צבאיים תנדרשויהם  אדמותבטענה כי, פקד הצבאי של היום בהוראת המאזור חורהעברו להו 1951נובמבר שב
למרות ההבטחות  .נהשחצי תוך באפשר להם לשוב לאדמותיהם תיכי זמני והיה המעבר יהובטח כי לנציגי השבט . בי היקףחר

היישוב ביוזמת משרד הבינוי והשיכון  2004על אף שבסמוך להן הוקם בשנת ,  לאדמות שבבעלותםתםאפשרה חזרטרם הת
 . משפחות בודדות בלבדשם מתגוררות, גבעות בר

ר יתיר ומונה כיום אום אל חיראן שבאזור יע/ שמתגורר בכפר עתירהשבט אבו אלקיעאן' חי הוא שילקיעאןחליל פרהוד אבו א
כיום אדמות  ( התגוררו בני שבט אבו אלקיעאן באזור ואדי זובאלה1948  שנתבמשך תקופה ארוכה ועד.  נפשות1,000-כ

אחרי קום המדינה התבקשו בני השבט על ידי הממשל הצבאי . הוזיילאזור שהיה ידוע כשייך לשבט , )המוקצות לקיבוץ שובל
 כוחלה ואבו ,)כיום קיבוץ להב(גילי 'התבקשו שוב לעבור לאזור גשם מו, הוזיילרבת אל'ור חת אדמותיהם ולעבור לאזלעזוב א

והם , יצבאשלטון הנאסר עליהם לעשות כן על ידי ה, הוזיילרבת אל'שו בני השבט לחזור לאזור חמשביק, 1956שנת ב. חף
 . בני אדם200-ר מנו בני השבט כ יתי יערבעת המעבר לאזור. יתיריער  לאזור הפעם, התבקשו לעבור פעם נוספת
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 או 25אזור הסייג היו שטחים חקלאייםשהותרו בייעודי קרקע . מוכרים-לאעלות את שאלת הכפרים ההל

 26.אתרי כרייה וחציבה או אזורי תעשייה מיוחדים, בעלי אופי כלל ארצי כמו שמורות טבעשטחים 

 

 הוותיקותהעיירות 

 בעיותיהב שנים ארוכות מטיפולנמנעה המדינה במשך  , הסייגאזור בתבדואיאוכלוסייה ה ריכוז הלאחר

במקביל לביטול , של המאה הקודמת נות השישיםש אמצעב .בפרט ,שממנה סבלה  הדיורמצוקתוב, בכלל

 עבור האוכלוסייה בעלי אופי פרברי ועירוניישובים כמה ים י להקהה הממשלטיהחל ,הממשל הצבאי

מנתה אוכלוסיה באותה עת . בנגבאית בהם את כלל האוכלוסייה הבדולרכז היתה כוונה ה .הבדואית בנגב

לגביהן כמעט שה  הוקמו על אדמות מדינ,תל שבע ורהט, יםהראשונישובים יה שני 27. נפשות14,400-כזו 

הוקם אז  ,1979שנת ב שובוחודש נפסק ן של העיירות הבדואיות תהליך הקמת .לא היו תביעות בעלותש

שטחים  סותפל ביקשה המדינה םלום עם מצריהסכם השחתימת בעקבות  .שגב שלום, שוב השלישייהי

 שניים קהל הוחלט 1982שנת ב ,לכן. נבטיםהצבאי תעופה השדה  את בנות בהם לכדי ,בנגבים רחבנ

 תל אל מלח אזורליישב בהם את הבדואים שנאלצו להתפנות מו ,ערערה בנגבכסיפה ו: שובים נוספיםיי

 של שמוניםהוקמו לקראת סוף שנות ה ,לקייהו ורהח, העיירות האחרונות שתי .שנועד לשדה התעופה

בעלי אופי עירוני שבעה יישובים עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב ו קמהו להכך בס .קודמתהמאה ה

 ".וותיקות ההעיירות"  או"עיירותה"שם בים אשר מוכר ,למחצה

שלא  ןתכנוו הישבהן עיקריות ה . רבותטעויותנעשו העיירות הוותיקות של וההקמה  התכנון במהלך

המסורתיים החיים  ותחאורלשל אוכלוסיית היעד ואשר לא נתן ביטוי צרכים הייחודים את הם יתאה

מדי הקצאת תקציבים נמוכים  ו;ישובים בתוך היות על הקרקעלנושא התביעותחוסר התייחסות  ;שלה

תרונות פמיהן בתחוי תעסוקה ולא ניתנו אזורבעיירות לא הוקמו  . ופיתוחםשוביםיהיתכנון צורך ל

כבישים ה ,מערכות ביובלא נפרסו  :ברמה ירודההיו בהן פותחו שהתשתיות . תעסוקתיים כלשהם

 מבני ציבורנבנו לא ופתוחים ציבוריים שטחים לא פותחו , ללא מדרכותנסללו בחצי רוחב ופנימיים ה

 אליהן למשוךגלות מסואינן לא היו העיירות הוותיקות , כתוצאה מכל אלה 28.איכות הנדרשיםב ובהיקף

 .הוקמוהן למענה ש  האוכלוסייהאת

 של מאולץמואץ ותהליך עיור  בעיירות הוותיקות הביא לםהניסיון לרכז את הבדואי, מבחינה חברתית

את למתן היה בכוחם ש ,לבי בינייםבתהליכי האכלוס של העיירות היו חסרים ש. חברה כפרית מסורתית

 מוכרים-לאחד מכפרים המעבר ה .ובים בעלי אופי עירוני למחצהשיי מחיים חקלאיים למגורים בהמעבר

משבר חברתי נוסף בחברה ל וגרם , בין המשפחה הגרעינית לבין הזהות השבטית העמיק את השסעעיירותל

  .הבדואית המסורתית

שאר העיירות , תביעות בעלותכמעט ללא  מדינהאדמות על כאמור שהוקמו , תל שבעלפרט לרהט ו

 ,כתוצאה מכך . שבתחומיהןקרקעותהעל מתביעות בעלות   התעלמותוכננו והוקמו תוךתהוותיקות 

, מתוכננים ואפילו מפותחים ,שכונות שלמותלפעמים , מגרשים רביםהוותיקות  כיום בעיירות קיימים

                                                 
 
 .4/מ"לפי תמ 25
 .14/4/מ"לפי תמ 26
 ).2000 ,נגבהסטטיסטי לשנתון המתוך  (1961שנת בלבד ב בנפת באר שבע 27
 .97-96' מ ע,)2002( מבקר המדינה 28
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כל עוד לא .  מצד בדואים אחריםתתביעות בעלולגביהם  שיש מאחר ,ם ולאכלסםאשר לא ניתן לשווק

היישוב כסיפה . ית התביעות לא ניתן יהיה להקצות את המגרשים לתושבים בדואים אחריםר סוגיתיפת

  29.הבולטות למצב זה מאותדוגהינו אחת ה

, פיתוח ירוד מ הן סובלות30, תושבים93,200- התגוררו בעיירות הוותיקות קרוב ל2004שנת בלמרות ש

 אוכלוסייה הכלליתברב הבדואים והן הן בק, דימוי שליליובעיקר מ חסור במקורות פרנסה ראוייםממ

 ,אין בהן; כלכלי במדינת ישראלה-נמצאות בתחתית הסולם החברתיעיירות הוותיקות ה. )2' ראו לוח מס(

כיוון שהתכנון . ורמת הפיתוח הסביבתי המאפיינת אותן נותרה ירודה, כמעט אפשרויות תעסוקה, כאמור

לא ניתן לשווק את המגרשים במקרים רבים  ,קעהמפורט בעיירות התעלם מתביעות הבעלות על הקר

ולתכנן את יישוביהם  ארוכות לא ניתנה לתושביהן האפשרות להנהיג את במשך שנים. לאחר פיתוחם

, מעל ומעבר לכל אלה .ן השליליאשר תרמו לא מעט לדימוי, שכן הופקדו עליהן מועצות ממונות, עתידן

כל  ל, לרוב,צרכים הייחודים של הקהילה הבדואית לא זכו שההכישלון הבסיסי של העיירות נעוץ בעובדה

 .למענה בהליכי התכנון והפיתוחהתייחסות ו

 

 הקיפאון תקופת

טיפול מדיניות של קיפאון בכל הנוגע ל משלהמהנקטה  מאמץ ההקמה של שבע העיירות הוותיקות אחרל

אל כעיירות הדינה לשבע התייחסה המשל המאה הקודמת  תשעים עד סוף שנות ה.באוכלוסייה הבדואית

  31.מוכרים-לא להתגורר בכפרים הךלמרות שחלקה הגדול המשי,  הבדואיתכלל האוכלוסייהיחיד לתרון פ

להוציא , שובים נוספיםיי ברילהכ צורך או הצדקה אם ישלבחון סיבה כל ה תלא ראהמדינה , לפיכך

ת יישוב שבמסגרתה יוכלו לקיים צור ם לבדואיאפשרלכדי , משכנות רועים בדיקת האפשרות להקמת כמה

 32. שִאפיין אותם משך דורות רבים,אורח חיים חקלאי מסורתי

ה  היה חוסר יכולת,פיין את מדיניות הממשלהשִאמחשבתי הקיפאון ל ,ככל הנראה ,ותרמאחד הגורמים ש

 ,במו ידיההמדינה לא השכילה להבין את הבעיה שיצרה  .ותיקותו האכלס את העיירותל של המדינה

מאידך  ,ןופיתוחהעיירות לבין תכנון , מחד גיסא ,תביעות הבעלות על הקרקעבין  דיהפרניסתה לכאשר 

 את לא נערכה בחינה כוללת לגבי מכלול הבעיות שהטרידו,  שכל סוגיה טופלה באופן נקודתימאחר .גיסא

א לבחון לש המשלה המטיחלה, יכולת ליישם את המדיניות שנקבעהבהעדר .  הבדואיתהאוכלוסייה

 . ותיאות לעבור לעיירותשנה את עמדתהתהבדואית להמתין עד שהאוכלוסייה  אלא, אחרותחלופות 

בטענה , על הבדואים עצמם למצבּהאת האחריות הגופים שהיו מופקדים על הטיפול באוכלוסייה גלגלו כך 

את אפוא ימו המדינה ומוסדותיה האש .מוגדליםפיצויים לקבל בשל רצונם  לעיירות אינם עובריםש

 מתוך חמדנות מוכרים-לאלהמשיך להתגורר בכפרים  וטענו כי הם מעדיפים ,בדואים במצבם העגוםה

 .הצעות נדיבות יותרלפייה יצו

                                                 
 
 .05/12/2006, עורך תוכנית המתאר ליישוב כסיפה, שיחה עם אדריכל אלי אילן 29
 .)2004( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 30
, ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא המגזר הבדואי בישראלבפני , מר אליהו בבאי, ר מינהלת הבדואים לשעבר"עדותו של יו 31

, יוסף אלגזי(התבטא באותו אופן , שהיה בזמנו עוזרו של שר הבינוי והשיכון בנימין בן אליעזר, כ איתן כבל"גם ח). 1996( הכנסת
 ).16/01/1994 ,הארץ

 .4בפרק  עוד על משכנות הרועים; )1991(יסי אמח 32
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אשר , 14/4/מ"תמ,  התקפה למחוז הדרוםכנית המתאר המחוזיתו תלמסקנה זאת מספקתהוכחה תכנונית 

 2000.33שנת  תוקף באושרה למתןאשר ו  של המאה הקודמתתשעיםות השנתחילת  בהתכנחל בההו

שנת בלה תוקף ביאשר ק, 4/מ"תמ, תאר המקורית למחוז הדרוםכנית המולהחליף את תכנית נועדה והת

עיירות שבע ה מעבר ל,התיישבותפתרונות לבדואים הציעה  לא 14/4/מ"תמ ,ה המופקדתגרסתב 1982.34

 35.נפש 75,000- ל40,000בין   באותה עתתהשמנ ,מוכרים-לאכפרים ההתעלמה מאוכלוסיית בו הוותיקות

מה פרט מבלי לולא ניתן , "ישוביםימחוץ ל"ההתייחסות לאוכלוסייה הבדואית היתה כאל מי שמתגוררים 

ע להקים במקום וצה ולכן ,הסייג היתה כאל שטח ריק אזורההתייחסות ל .מוצעים עבורההרונות פתהם ה

י כרייה וחציבה ושטחים פתוחים אזור , וקדמת נגב דוגמת האתרים רמת בקע,ת שטחועתיר ותתעשי

 .תיהודיעבור אוכלוסייה  שובים חדשיםיהקמת יאתרים לצורך מספר  ייעדה 14/4/מ"תמ בה בעת .נרחבים

הבטחה להכנת לקבל מהמדינה  הצליחו נציגי האוכלוסייה הבדואית , ומשפטי מאבק ציבוריבעקבותרק 

 מעבר לעיירות ,פתרונות התיישבות נוספיםיוצעו להם שבמסגרתה  ,כנית מתאר מחוזית חדשהות

 .הוותיקות

 

 ההכרה הזוחלת

 מנתה קרוב מוכרים-לא וכאשר האוכלוסייה הבדואית בכפרים הלאחר שנים רבות של קיפאון, 1998שנת ב

ם של בזכות תזוחלהדרגתית ו הבצורלהכיר לה המדינה יחתה, )6' לוח מס, בהמשךראו  ( נפש53,000-ל

 עשרהבעד היום החליטו הממשלה ומוסדות התכנון להכיר  .קבל הכרה בכפריהםל בדואים התושביםה

ללא זיקה , נוספים יישובים בדואים שנילהקים  וגם ולהסדירם מהבחינה התכנוניתכפרים קיימים 

לאתר עבורה מקום ו ים של קהילה בדואית נוספתידויחיבצרכים ה להכיר כן הוחלט. לכפרים קיימים

רק  ואולם תכנון מפורט ופיתוח תשתיותכים נמצאים כעת בהליכבר הוכרו ויישובים שבעה  36.ופיב חלשויי

אישור לושה עדיין לא קיבלו עוד ש. 37כניות החדשות והוחל באכלוסווח בהתאם לתותיפזכה לאחד מתוכם 

 ).5 עד 3ות ראו פירוט בלוח(סופי על ידי מוסדות התכנון 

 שתיים .בתי המשפטשהוגשו לעתירות מאבק ציבורי ובעקבות רק  אלא ,ןמאליה לא באוות אלו החלט

במסגרת הזכות לבחור ולהיבחר : בהקשר המרחביעקרוניות זכויות אזרחיות בעסקו עתירות אלו מ

 .שוב מוכרישלטון המקומי והזכות להתגורר ביה

, עודת הזהותת לרישום מען במוכרים-לא הוגשה עתירה בעניין זכותם של תושבי הכפרים ה1999שנת ב

התחייב משרד בעקבות העתירה  38. ולהיבחר אליהןלרשויות המקומיות לבחור םאפשרותשבהעדרו אין ב

שם  מוכרים-לאבתעודות הזהות של תושבי הכפרים ה ולציין ,הפנים לשנות את התקנות לרישום מען

                                                 
 
לאור . 1994 והופקדה לעיון הציבור ולהגשת התנגדויות כבר באוקטובר 1994 התקבלה במוסדות התכנון בשנת 14/4/מ"תמ 33

 .]מתוך מערכת המידע לתוכניות מתאר מחוזיות באתר האינטרנט של משרד הפנים[בהכנתה הוחל כמה שנים קודם לכן , זאת
מתוך מערכת המידע לתוכניות  [1977 ופורסמה להפקדה לקראת סוף שנת 1975 התקבלה במוסדות התכנון בשנת 4/מ"תמ 34

 .]מתאר מחוזיות באתר האינטרנט של משרד הפנים
- מציין שכ)1989(בן דוד . תעבסקרים שבוצעו באותה אפילו , הבדואיתאוכלוסייה הנוגעים ל םנתוניביחס לחוסר אחידות יש  35

 125,000- מתוך כ75,000-כמדבר על ) 1991(יסי אמואילו ח, התגוררו מחוץ לעיירותתושבים בדואים  70,000-מתוך כ 40,000
 .המוכרותמחוץ לעיירות   נקודות יישוב50-בכו תגוררתושבים בדואים שה

 .נעם- היישוב ואדי א36
 .אשר הוקם באיתור שונה מזה עליו הוא ישב, ענסא-ראבין אשוב תי הי37
 אבל ,אמנם העתירה נדחתה. 1999הוגשה באפריל , 'שר הפנים ואח' נ' יוסף אבו חאמד ועח, 1990/99צ "תב העתירה בבגכ 38

, מתוך אתר האינטרנט של האגודה לזכויות האזרח. א פתרון לבעיהומצהתחייב למשרד הפנים 
]http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=487[. 
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ם את כל התושבים לרשוכן התחייב המשרד  . כפי שהיה נהוג עד אז, במקום שם השבט, סמוךשוב מוכריי

 39.הבדואים בנגב במסגרת רשויות מקומיות מוכרות

האזורית המועצה , מוכרים-לא על ידי נציגי התושבים בכפרים ה2000שנת שהוגשה ב, 40עתירה נוספת

תקפה את תוכנית , בחברה האזרחיתהאגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספים ,  מוכריםלכפרים הבלתי

הלינה  העתירה 41.שאושרה למתן תוקף זמן קצר קודם לכן, 14/4/מ"תמ, וםהמתאר המחוזית למחוז דר

אי מתן פתרונות התיישבות על  ואים במסגרת תוכנית המתאר המחוזית אי הכללתם של הכפרים הבדועל

 התחייבה המדינה 2001שנת  בסיכום שהושג בין הצדדים ב.שבע העיירות הוותיקותמעבר ל, לבדואים

חלקית למטרופולין באר מחוזית כנית מתאר ובמסגרת תולתת להם פתרון  מוכרים-לא לכפרים הלהתייחס

וכנית המתאר  המטרה המקורית של ת42. שמשרד הפנים החל לקדם באותה עת,)23/14/4/מ"תמ (שבע

 ובעקבות העתירה התחייבה ,ייעודי הקרקע באזור המטרופוליןכלל יתה להסדיר את המחוזית החלקית ה

 .מוכרים-לאהתיישבות הבדואית בכפרים הה מגוון פתרונות תכנוניים להמדינה לתת במסגרת

ים שניים  קיימים ולהקיישובים בדואיםבעשרה ר ילהכומוסדות התכנון הממשלה זה החליטו על רקע 

, מקצתם: לכפרים שזכו לקבל הכרה לא היו מאפיינים אחידים). 5עד  3' מסראו פירוט בלוחות (חדשים 

מת וע ל. ומבנה פיזי ברוריםפריסה מרחביתי לבעתיקים ו יישובים  הם,ר ואום בטיןס-כמו הכפרים קסר א

 אתר רמת  לאחר שחלק ממשפחות שבט אל עזזמה שישבו ליד,1996שנת ברק קם ', הכפר ביר הדאג, זאת

ההכרה . נגבהליד צומת משאבים ברמת ,  ושבו לאזור בו שכנו בעבר באופן מאורגןאת המקוםחובב עזבו 

ישוב משלהם מדרום לעיר רהט להתגורר ביבסמוך לישוב עומר  אנעס-בין אארתתושבי הכפר של ם זכותב

 כדי לפתח, סמוך לישוב עומר לפנותם ממקום מושבם נועד ש,מלחץ פוליטי מקומי רק כתוצאהבאה 

 .יישובמזרחי של ה-צפוןחלק השכונת מגורים חדשה ב

 הוחלט למצוא פתרון התיישבותי, לאתר רמת חובבהנמצא בסמוך , נעם-ואדי אגם עבור תושבי הכפר 

. אינם יכולים להמשיך להתגורר בו מסיבות סביבתיות ובריאותיותוחק ממקום מושבם הנוכחי משום שמר

הקים מספר שכונות בחלק במטרה ל, 49/14/4/מ"תמ,  הופקד תיקון לתוכנית המתאר המחוזית2004שנת ב

 43כנית נדחתה במסגרת הדיון בהתנגדויותוהת. נעם-ואדי אי  לטובת תושב שגב שלוםעיירההדרומי של ה

לא חלק מהיישוב שגב שלום נעם להיות -לתושבי ואדי אשהוצע פתרון ה, ראשית: משתי סיבות עיקריות

. היה בתחום ההשפעות השליליות של אתר רמת חובבעדיין המיקום המוצע , שנית. יהםהיה מקובל על

 ,אזורית אבו בסמהה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה והמועצה תחברנבשנה האחרונה מתקיימת עבודה 

י תושבל במטרה להגיע לפתרון מוסכם 44,בשיתוף עם נציגי האוכלוסייה ומספר ארגונים חוץ ממשלתיים

 .תקבלה החלטה להקים יישוב ייחודי עבורםאם כי טרם ה, שוב משלהם במסגרת יינעם-ואדי א

שני יישובים באתרים בהם גם להקים על ידי הממשלה הוחלט  כפרים קיימיםעשרה הכרה בלמקביל ב

שובים אלה אין זיקה ישירה ילי). מרעית( מולדה ומכחול :אוכלוסייה בדואית לא התגוררה קודם לכן

                                                 
 
 .11-10 'עמ, )2002(כהן  39
. 2000מרץ הוגשה ב, 'המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח' נ' חאמד ואח-איסחאק אבו ,1991/00 צ"כתב העתירה בבג 40

-http://www.acri.org.il/hebrew[ לזכויות האזרח בישראל האגודה: ראו. העתירה עדיין תלויה ועומדת בפני בית המשפט
acri/engine/story.asp?id=458.[ 

 ].מתוך מערכת המידע לתוכניות מתאר מחוזיות באתר האינטרנט של משרד הפנים [2000 קיבלה תוקף בינואר 14/4/מ"תמ41 
 ].http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=270[ לזכויות האזרח בישראל  האגודה42
 .09/08/2004במחוז דרום בתאריך עדה המחוזית וכנית נדחתה על ידי הווהת 43
 .האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 44



 ערק נייר - הכרה ושוויון זכויות: מוכרים בנגב-הכפרים הלא
   

 

 23

  כפריםמכמה בדואיםתושבים בהם לאכלס ווהכוונה היתה ליצור מוקדי יישוב , לכפרים קיימים מסוימים

הסדרתם את ם והכפריהכרה באשר ממשיכה לדרוש , קובל על האוכלוסייהתרון זה אינו מ פ.מוכרים-לא

, ההחלטות להכיר בכפרים או להקים יישובים ייחודיםשל יישום התהליך גם ציין כי לראוי  .התכנונית

 ניתן למנות את ,הגורמים שתרמו ליישום הלקוייתר בין . ים לקויוהי,  בהמשךםתחיפו תהליך תכנונםו

בהליכי התכנון , כן- כמו45.הושגולא הם , ואם היו כאלה,  יעדי ביצוע עצמן היו חסרותהעובדה שההחלטות

 .לא שותפה האוכלוסייה המיועדת ואופי התכנון לא התאים לאורח החיים שלה

' הוגשו בעניין אי הקמתם של גני חובה ובתי ספר יסודיים בכפרים ביר הדאג צ"שתי עתירות נוספת לבג

ה  בשני המקרים חויב47.מוכרים-לאאות של קופות החולים ביישובים הבדואים ה והעדרן של מרפ46ועבדה

בתי ספר ומרפאות ראשוניות בחלק ,  גני חובה מבנים עבור שירותים חיוניים כמולהקיםנה ידהמ

לאפשר מטרה ב 40/14/4,48/מ"תמ,  הוכנה תוכנית מתאר מחוזית חלקית,בעקבות כך.  הבדואיםכפריםהמ

לצורך מתן אותם שירותים חיוניים לאוכלוסייה הבדואית שמחוץ ליישובים ילים הצבתם של מבנים יב

קיימים  פריםמוקדים זמניים של מבנים יבילים במספר כ 16הוראות התוכנית ִאפשרו להקים . המוכרים

 בשנה האחרונה מקודם תיקון לתכנית 49.שהוחלט להקיםהחדשים בשני הישובים כן ו) מוכרים-לאחלקם (

אשר מעדכנת חלק מהאיתורים ומוסיפה עוד שלושה ,  שטרם ניתן לה תוקף1/40/14/4/מ"תמ, זאת

 50.מוקדים של מבנים יבילים

 עד להשלמת ,לתקופת בינייםם היבילים אמורים לפעול המבני, של שתי התכניות ןיהבהתאם להוראות

 או עד להקמתם 51,הליכי התכנון ואישור תוכניות מפורטות להקמת יישובי הקבע לאוכלוסייה הבדואית

הצבת המבנים היבילים במה שכונה , בן- כמו52.והפעלתם של מבני קבע שמשרתים את אוכלוסיית היעד

ת בכך שהגורמים האחראים להפעלתם יתחייבו מראש לסלקם יותנמשל הכפר " מרכז השירותים"

 ם חלק, שוניםםמוקדי 19-תותר הצבתם של מבנים יבילים ב, לוסך הכ ב53.לאחר תקופת הבינייםמהשטח 

בישובים שהוחלט להקים עבור האוכלוסייה הבדואית שנמצאים בהליכי הכרה ואו מוכרים כפרים ב

אשר בהם הוחלט להציב מבנים , מוכרים-לאהשאלה אם הכפרים ה. וחלקם בכפרים שטרם קיבלו הכרה

 הוועדה המחוזיתראוי לציין כי  .נותרה תלויה ועומדת, לתכנון ולפיתוח, יזכו בהמשך להכרה, יבילים

ום קאמורים לבהם שלחלק מהאתרים ת תייחסמ ,תוכניוהתשמגישה שתי , לתכנון ובנייה במחוז דרום

 . עצמםשם הכפריםעל פי  ולא ,שם השבטים שיושבים במקוםעל פי המבנים היבילים 

 טילהח ,בשנים האחרונותו הוכרשהבדואים שובים ילית ליהקים תשתית מוניציפל בניסיון, 2003שנת ב

תאגד אשר כמועצה ממונה ו שתפעל בשלב ראשון ,אבו בסמה, ית חדשהאזורמועצה כונן למשרד הפנים 

צו כפי שנקבעו ב, יתאזורתחומי המועצה ה. בתחומהשישובים יהמועדים נבחרים בתוכה נציגות של 

רצף  כל יבל ,הוכ שבתכל אחד מהכפרים בתכנון המיועד לונכלל שיםשטחה משתרעים על פני ,ההכרזה
                                                 

 
 .113' עמ, )2002(מבקר המדינה 45
 .2000 הוגשה ביולי, 'ית רמת נגב ואחאזורהמועצה ה' נ' א ואח"ד ,5221/00 צ"בגכתב העתירה ב46
 .2000 הוגשה ביוני, 'ריאות ואחשר הב' נ' לבאד אבו עפאש ואח ,4540/00 צ"בגכתב העתירה ב47
מתוך מערכת המידע לתוכניות מתאר מחוזיות באתר האינטרנט של משרד  [2004 קיבלה תוקף בינואר 40/14/4/מ"תמ 48

 ]. הפנים
-א, אל סייד, )שני מוקדים(מולדה , כוחלה, מכחול, ם בטיןוא, סר-קסר א ,אבו קרינאת', ביר הדאג: הכפרים והיישובים הם 49

מרכז שירותים נוסף ). 'נספח א, 40/14/4/מ"ראו תמ( ותל ערד אל פורעה, רבת אלוטן'ח, זרנוק-א, )שני מוקדים (בו תלולא/שהבי
 .אך כאמור תכנית זו נדחתה, נעם-היה אמור לקום בשכונות הדרומיות בישוב שגב שלום עבור תושבי הכפר ואדי א

 .ועבדה) מוקד נוסף(פורעה אל , ביר אל משאש: המוקדים הנוספים נמצאים בכפרים 50
  שבתוקף4סעיף , 40/14/4/מ"לפי תמ 51
 . שבהפקדה5.5סעיף , 1/40/14/4/מ"לפי תמ 52
 .10.1.4סעיף , 1/40/14/4/מ"תמ- ו9.3סעיף , 40/14/4/מ"תמ ראו 53
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ועדת חקירה לתחומי  .בהן יישובים יהודיםששלא כמקובל במועצות אזוריות , טריטוריאלי ביניהם

ר נילי " דעמדהבראשותה שמינה משרד הפנים ואשר  , באר שבעאזורשיפוט של רשויות מקומיות בה

 שגב מי השיפוט של העיירהולהרחיב את תח יצהמל ההוועדה. 2005 תשנ הגישה את המלצותיה ב,שחורי

מדרום לכביש חסרי שיוך מוניציפלי שטחים פתוחים  הןללצרף אזורית אבו בסמה והשלום ושל המועצה 

ועד לכפר  במערב 40 ' מסכבישמשל רשויות מקומיות בדואיות  ליצור רצף טריטוריאלי כך וב25,54' מס

, יםכפרשני  יםכלל אבו בסמה נתיאזורעצה הוצע לצרף למושהבשטח  .סר הסמוך לדימונה במזרח-קסר א

בשטח . בח' הלא מוכר אל מדכפרהו, תוהכרקראת תהליך לב נמצאכאמור  ש, תלולאבו/שהבי-א ובהם

 ויןיוס, הנזם ש'ח,  נוספיםמוכרים-לאשלושה כפרים מקומית שגב שלום נמצאים המועצה שמוצע לכלול ב

 .נעם-ואדי אּו

לאספקת שירותי האחריות בסמה את ית אבו אזור משרד החינוך למועצה הריעב ה,2005  שנתבתחילת

, אבסורדיכך נוצר מצב  .מוכרים-יתרת הכפרים הלאבשמתגוררת כלל האוכלוסייה הבדואית החינוך ל

 ואשר ,ה כתושביים רשומםשאינאזרחים ללאספקת שירותים חיוניים מקומית רשות אחראית לפיו ו

 . השיפוט שלהתחוםשמחוץ ל שטחים נרחביםב יםמתגורר

עליו יושבת שחלה על מרבית השטח  ,23/14/4/מ"תמ, ולין באר שבעאר החלקית למטרופהמתכנית ות

עתירה אמור לתת תשובות לתכנוני שהר תוצההיא ו, )2' ראו מפה מס( 55האוכלוסייה הבדואית בנגב

כנית ו תה שלראישו בנושאבמקביל לדיונים  14/4.56/מ"המתאר המחוזית תמכנית ונגד ת צ"שהוגשה לבג

, כנית אב למטרופולין באר שבעונערכה ת,  בסוף שנות התשעים14/4/מ" תמ,וז הדרוםהמתאר למח

י אזור"כנית האב הציעה להגדיר ות. אותו אזורל החלקיתכנית המתאר ות, כאמור, הוכנהשבעקבותיה 

 .שובים המוכריםיאוכלוסייה הבדואית שמתגוררת מחוץ ליל קבע קמו יישוביאו יו/בהם יוכרו ו" חיפוש

בחן יתהחלקית כנית המתאר ותבמהלך עריכת  המליצה המועצה הארצית ש,כנית האבו על תבדיון

מעבר לאותם יישובים שקיבלו , שובים נוספיםי י ארבעהעד שלושה  עבור הבדואיםהאפשרות להקים

  57.הכרה עד לאותה עת

ל יות שפיצעל הלא עונה  23/14/4מ"משל תמופקדת הגרסה ה, למרות המאמץ שהושקע בהכנתה

. בעקבות העתירהאליו הגיעו הצדדים הסכם מיישמת באופן ראוי את ה האוכלוסייה הבדואית ואינה

, "משולבחקלאי כפרי נוף  אזור"יעוד קרקע חדש בשם  להגדיר העימצ תוכניתהת של פקדהגרסה המו

צלת  תוך הא,שובים חדשיםיי את האפשרות להכיר בכפרים קיימים או להקיםבחון ניתן יהיה ל תחומוב

המופקדת אינה  3גרסה , כניתושל הת 2לעומת גרסה  58.הסמכות לקבלת ההחלטה לוועדה המחוזית

 מתחמים 11התוכנית מגדירה . מייעדת את אותם יישובים חדשים לטובת האוכלוסייה הבדואית בלבד

ואים  כפרים בד13 בתחומם קיימים 59 דונם110,000-בשטח של כ, עיקריים כאזור נוף כפרי חקלאי משולב

 יקבלו הכרה אושהבדואים לא מציינת את מספר היישובים המופקדת התוכנית , למרות זאת. מוכרים-לא

                                                 
 
 שרי הפנים למרות הזמן שחלף ומספר. כ אופיר פינס פז" ח, לשר הפנים דאז2005ועדת החקירה הגישה את המלצותיה בקיץ  54

 .טרם הוחלט אם לאמצן או לא, שהתחלפו מאז
 .זאתכנית וכל יתר הכפרים הבדואים נמצאים בתחום ת, מ מדרום לשדה בוקר" ק12- הממוקם כ, פרט לכפר עבדה55
 .שהוזכר לעיל, 'המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח' נ' חמאד ואח-איסחאק אבו, 1991/00צ "בג 56
 .05/05/1998תאריך  דיון המועצה הארצית מ57
 .23/14/4/מ"בהוראות תמ 6.6-ו 6.4.1 פיםסעי ראו 58
 דונם מתוכם אינם ניתנים 51,000-אבל כ,  דונם161,000-השטח הכולל של אזור נוף כפרי חקלאי משולב הינו כאמור כ 59

,  רצועות תשתית או דרכיםאזורים חצויים על ידי, שטחים לא איכותיים',  ד5,000-כיוון שמדובר במתחמים קטנים מ, למימוש
 .או שטחים עליהם קיימים כפרים שכבר קיבלו ההכרה
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מי יהיה האחראי אף לא  מפרטת את המנגנון שעל פיו יקודם תהליך שכזה וינהאהתכנית גם . יוקמו

מענה ת נותנ, 23/14/4/מ" בתמויהביטהמוצאת את , מדיניות התכנון המטרופולינית, למעשה .ליישומו

 .אזורבמוכרים שקיימים -תושבי הכפרים הבדואים הלאלבלבד  חלקי

כלל עתודות את ים הוומ כאזור נוף כפרי חקלאי משולבמוגדרים שטחים הה, כניתובהתאם למטרות הת

 עבור התושבים 23/14/4/מ"תמהתשובה התכנונית של , לפיכך. בנגבבדואית ההתיישבות הלפיתוח הקרקע 

 הוכרושובים שיהי, כפרים שטרם קיבלו הכרה הינה במסגרת העיירות הוותיקותם ביוכ גוררתשמת

אותה משולב שעל פי שובים שיקומו עבורם בתחום של אזור נוף כפרי חקלאי ילאחרונה או במסגרת י

סביר כן  ש,כיוםכבר קיימים שם  כפרים ש13אותם שטחים אלה יוכלו לתת מענה רק ל, בפועל. תכנית

נוף כפרי חקלאי משולב לא יהיו מעוניינים אינם במתחמים המוגדרים ככפרים שההם של תושבישלהניח 

 .את מקום מגוריהםאליו להעתיק 

כפרים  אינה מבטיחה את הכרתם והסדרתם התכנונית של ה23/14/4/מ"שמצד אחד תמ, אם כן, ניתן לומר

מוכרים שמחוץ -אים הלאכל הכפרים הבדו, ומצד שני, באזור כפרי חקלאי משולבבדואים שנכללו ה

 התוכנית אינה נותנת פתרון תכנוני מלא. לאזורים אלה אינם מקבלים פתרון תכנוני כלשהו במסגרתה

 שלושההוא הדין לגבי  .הה בהם לא מובטחת גם לאחר אישורהכרהו, מוכרים-כפרים הבדואים הלאל

 .באר שבע וירוחםיישובים הפרברי של  ואשנכללו בשטחים המיועדים לפיתוח עירוני נוספים כפרים 

אין זה ברור האם אפשר  ,כניתולמרות שהם מצויים בשטחים המיועדים לפיתוח למגורים במסגרת הת

 ולתת בכך פיתרון לאוכלוסייה גדולים יותרשובים ייבתחומיהם של יהיה להגדיר אותם כשכונות כפריות 

 .שמתגוררת במקום מזה שנים רבות

תיקונים מספר  לקדם ו מוסדות התכנוןטיחלה מטרופולין באר שבעכנית לוהתל עבודה עבמקביל ל

 תלול אבו/שהבי-א, שניים מהם .םיבדואשובים י ישלושהעוד  להכיר בה במטר, המחוזיתמתארית הכנותל

מחוץ  ,65/14/4/מ"נכלל בתמ,  עבדה,שלישיכפר הואילו ה; 59/14/4/מ"תמם במסגרת נכללי ,ואל פורעה

  .פולין באר שבע למטרו התוכניתגבולותל

לקדם , כ מאיר שטרית"ח, לאחרונה החליטה הממשלה לאמץ את יוזמתו של שר הבינוי והשיכון לשעבר

 ,קדמו פניות רבות של המנהיגות הבדואיתזו  להחלטה 60.מדיניות חדשה ביחס לאוכלוסייה הבדואית בנגב

כדי ליישם את . ל האוכלוסייה מתוך רצון ותקווה לפתור את מצוקתה ש,כפריםהת שמיוצגת על ידי מועצ

 אחראית על שלל אשתה, המדיניות החדשה החליטה הממשלה על הקמתה של רשות ממלכתית חדשה

 תכנון ,בין השאר, יזוםלאמורה הרשות . הנושאים הדורשים טיפול בקרב האוכלוסייה הבדואית

ם נייאפימלות תייחסה תוך , לאוכלוסייה הבדואיתהתיישבותיים מתאימיםנות פתרויציע ש סטטוטורי

 .אפשריים מיקומיםלביניהן וגם השוררים  גומליןהיחסי ל, ות השונותהקבוצהמיוחדים של 

מסתפקת אלא , מוכרים-לאתקבלה אינה נותנת מענה ברור לכפרים ה ההחלטה שה,דברים אלהלמרות 

, קבעהמגורי מסגרתה יוסדרו בש, הסדרת התיישבות הבדואים בנגב הצורך בגבילה כוללת צהרבה

 נציגי האוכלוסייה ביקשו .וביישובים חדשים קיימיםהיישובים בהתשתיות והשירותים הציבוריים 

אך טרם נתקבלה , מהממשלה להקפיא את הריסות הבתים עד שהרשות החדשה תגבש את דרכי עבודתה

 .תשובה ברורה בנושא

                                                 
 
 .15/07/2007 מתאריך 1999' החלטת ממשלה מס 60
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 2 פרק סיכום

וכך נוצרו רבים מהכפרים , ת באזור הסייגבשנים הראשונות להקמת המדינה רוכזה האוכלוסייה הבדואי

 על הבדואיתה של האוכלוסייה בעיהמאוחר יותר ניסתה המדינה לפתור את .  שקיימים כיוםמוכרים-לאה

נשאו אופי , העיירות הוותיקות, יישובים אלה, ואולם.  ביישובים ייעודיים שהוקמו עבורההידי ריכוז

בשל כך ובשל גורמים נוספים .  החיים המסורתי של הבדואיםשלא עלה בקנה אחד עם אורח, פרברי-עירוני

שבע  ,) ועודהקצאה בלתי הולמת של תקציבים, כהפיתוח ברמה נמו, תביעות בעלות על הקרקעכגון (

 .מוכרים-לאהעיירות הוותיקות לא הצליחו למשוך אליהן את תושבי הכפרים ה

, ותים הייתה לא פעם תוצר של נסיבות חיצוניהמדיניות שהונהגה כלפי האוכלוסייה הבדואית לאורך השנ

מדיניות  כך. רכי האוכלוסייה וטובתהרח על ידי צבהכהונעה ולא , יםכמו חתימת הסכם השלום עם מצר

. אין לה קו מנחה ברורו ם משפטיים וציבורייםההכרה הזוחלת של השנים האחרונות באה בעקבות מאבקי

בדואים שובים ילהקים שני יגם והוחלט ,  כפריםעשרה הכרה או נמצאים בהליכי זכו להכרה במסגרת זאת

 .ללא זיקה ישירה לכפרים קיימים

. תה אמורה לתת פתרון תכנוני לכלל האוכלוסייה הבדואית בנגבן באר שבע הימטרופולילתוכנית המתאר 

 ךא, מוכרים-לאכפרים  13-ב להכרהוחלקית ת תשתית סטטוטורית ראשונית נותנה הגרסה המופקדת של

בנוסף  .אותם כפרים להשלים את הליכי ההכרה באפשרישר א נגנון סטטוטורי מוגדרמבה חסר בפועל 

. האוכלוסייה הבדואיתיום שבהם יושבת כאת כלל השטחים מבחינה תכנונית כנית אינה מכסה והת, לכך

ולתקציבי אוי רכפרים יוכרו ויזכו לתכנון  13אותם תסריט האופטימי ביותר וכל תמומש בהתכנית גם אם 

 בני 34,000-כבהם מתגוררים ש, מוכרים-לאבדואים יישובים  23עוד ייוותרו בנגב עדיין , פיתוח נאותים

המלצותיה של ועדת , מבחינה מוניציפלית .אופק של פתרוןכל לאזרחיה אלה המדינה לא מציעה . אדם

 יצורפו למועצה שובים אשר כיי,חלק מהכפרים הקיימיםעשויות אף הן לסייע בתהליך ההכרה בשחורי 

 .אחריםיישובים תחומיהם של  או שיוגדרו כקהילות מאורגנות בהאזורית אבו בסמה

לתת מענה תכנוני מלא לכלל אמורה היתה אשר למטרופולין באר שבע כנית המתאר ות, לים אחרותבמ

דת שחורי והעובדה שטרם נתקבלה החלטה על ידי שר הפנים בעניין ועהאוכלוסייה הבדואית בנגב 

אלא , של הכפרים הבדואים את תהליך ההכרה ותמעכבשרק לא ; לגבולות מוניציפאליים באזור באר שבע

תחזיות שונות ביחס לכלל האוכלוסייה  .בנושאלהעדר המדיניות ת ווספאות נדוגמ שתי בפועלשמהוות 

יום יימצאו כי כבר כחשוב .  נפש360,000- ל312,000זאת תמנה בין  2020שנת בהבדואית בנגב צופות ש

מוסדרים ומפותחים , ישובים מוכריםילהתגורר בשל הבדואים  שיכירו בזכויותיהם ,פתרונות ראויים

 .הריסת בתיהםלמיד אשר יסירו מעליהם את האיום המתו ,מבחינה תכנונית
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  הקרקעותבעיית 3 פרק

 

. ת עתיקת ימיםרסובממקורם ש, מבוססות על מנהגים וחוקיםשל האוכלוסייה הבדואית בעלות הביעות ת

ואשר חייבו לרשום את הקרקעות , מאנים ומאוחר השלטון המנדטורי'החוקים והצווים שחוקקו העות

הם ראו בחוקים אלה משום התערבות . לא הותירו רושם רב על הבדואים, ולסווגן לפי קטגוריות שונות

  61.שעתיד לחלוף מן העולם, בענייניהם מצד שלטון זר

מוכרים -שמתגוררת בכפרים לאהבדואית ציאת פתרונות תכנוניים הולמים עבור האוכלוסייה במהקשיים 

את לב , יחד עם חוסר ההכרה ,מהוותה ,נובעים במידה רבה מהתעלמותה של המדינה מהסוגיות הקנייניות

מצב  להסדיר את האבלעל הבדואים פתרון תכנוני  לכפות , עד כה, רשויות המדינההניסיון שעשו. הבעיה

גדיל את ן בנושא תביעות הבעלות על הקרקע יתרויש להניח כי פ .ל הקרקע לא היה מוצלחשהקנייני 

 .גם בהיבטים שאינם קניינייםנה לבין תושבי הכפרים הסיכויים להגיע להסכמות בין המדי

בדואים  . או תושבים שיש להם תביעות בעלות לבין חסרי קרקעותחשוב להבחין בין בעלי קרקעות

 להסדר באשרעם המדינה להגיע  אינם נוטים לעיירות הוותיקות ומעברלרוב מו נמנעקרקעות בעלותם שב

, או שתביעותיהם קטנות יחסית, אין להם תביעות בעלותבדואים ש, בניגוד להם . הקנייניותתביעותיהםל

 . המעבר לעיירות הוותיקותאת חיוב את האפשרות להסדר בינם לבין המדינה וביתר  ורא

 :בעלותתביעות  ניתן להבחין בין כמה סוגים של ,כללכ

  ;אדמותיהםעל כיום יושבים שבדואים נרחבות בהיקפן מצד תביעות בעלות  . 1
נים לחילופי אדמותיהם ומוכהמתגוררים כיום על בדואים תביעות בעלות מצומצמות בהיקפן מצד  . 2

  ;ןושטחים לפי מפתח הג
 וכעת ,קודמת של המאה החמישיםגלו מאדמותיהם בתחילת שנות הושה בדואים שלתביעות בעלות  . 3

 ;הןבלהתגורר ולחזור יותר להם מבקשים ש
,  שהמדינה תכיר ביישוביהם הנוכחיים וכעת מבקשים,שהוגלו מאדמותיהםתביעות מצד בדואים  . 4

  .ו בעברישבקרקעות שבהן  על תביעותיהם בנוגע לתםיתדון אקביל ובמ

 .מים הולנותפתרודורשות ה,  מעורר בעיות ייחודיותתלו תביעות בעלשגים  הסוהכל אחד מארבע

 

 תביעות הבעלותהיקף 

הם ידעו להגדיר .  דונם2,000,000-כהיקף של בקרקעות לפני קום המדינה החזיקו הבדואים תושבי הנגב 

 62.בעלותערוך רישומי נזקקו ל ולא ,את גבולות הבעלות ביניהם בהתאם למנהגים מסורתיים הסדירול

שו יגה, זורדר קרקעות באהסיזמה ישראל מדינת  כאשר,  של המאה הקודמתשבעיםשנות התחילת ב

                                                 
 
 .4-3' עמ, )2006(אבו ראס  61
 .3' עמ, )2006(אבו ראס  62
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תלויות עדיין כיום  .63 דונם991,000-של ככולל בהיקף על קרקעות בנגב בעלות תביעות  3,000-כבדואים ה

משטחה של נפת באר  אחוזים בלבד 4.9-וים כ המהו,64 דונם640,000-תביעות בעלות בהיקף של כועומדות 

ראו (כנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע ו אחוזים משטח ת21.3-וכ ,שבע שבמחוז דרום

 . )3'  ומפה מס7' מסלוח 

-כשהם ( 65 דונם350,000-על שטח של כיושבת אוכלוסייה הבדואית שמחוץ לעיירות הוותיקות ה, בפועל

 240,000-תובעים הבדואים את הבעלות של כ ,מתוכם .)ה של נפת באר שבע אחוזים בלבד משטח2.7

 את שטחיהן של שתי בחןלשם השוואה נ).  נפת באר שבעה של אחוזים בלבד משטח1.9-כ(בלבד  66דונם

-כ(אזורית בני שמעון המועצה השטחה של . בני שמעון ורמת נגב,  אזורית הסמוכות לאזור הסייגמועצות

 ואילו ,עליו יושבים הבדואיםשגדול במקצת מהשטח ) ח הנפה אחוזים משט3.3- דונם שהם כ424,000

 אחוזים משטח 32.1- דונם שהם כ4,155,000-כ (12אזורית רמת נגב גדול כמעט פי השטחה של המועצה 

 ).הנפה

 

 על ידי מדינת ישראלאופן הטיפול 

נכסים  הכל כי  אשר קבע,1953-ג"תשי) אישור פעולות ופיצויים(חוק רכישת מקרקעים  חקקנ 1953שנת ב

, כפי שצוין בפרק הקודם 67.רשות הפיתוחרשמו על שם יי 1952אפריל ים עד קרקעות שעמדו נטושוה

 כיוון שרוכזה קודם לכן באזור ,מהאוכלוסייה הבדואית בנגב לא ישבה על אדמותיהחלק באותה עת 

לניהולו  1960שנת ברו רשות הפיתוח והועבעל שם הן ישבו הבדואים במקור בהאדמות לכן נרשמו  ו,הסייג

לא נפגעו מהוראה ה בתחומו של אזור הסייג שמקום מושבם המקורי הי  מי68.של מינהל מקרקעי ישראל

, אדמותיהםעל מבעלי התביעות יושבים כך נוצר מצב לפיו חלק . אדמותיהם נשארו ללא רישום כלשהו ו,זו

 בדרך כלל ,אלה האחרונים יושבים. בעוד אחרים מתגוררים מחוץ למקרקעין שהם תובעים עליהם בעלות

זאת כל .  על אדמות מדינה,לא רשותרשות או לב ,או, בדואים אחריםתושבים  על אדמות של ,ברשות

 .  עצמה יצרה עבורםדינהמתוך אילוצים שהמ

מאחר שבידי  69. הבעלות על הקרקעשל תביעותראשון רישום לערוך המדינה לה יחתה 1971שנת רק ב

 תביעות נגד הגישה ו בתביעות הבעלות שלהםהרכיההמדינה לא , יםרשמיכי בעלות הבדואים אין מסמ

להגיע לפשרות עם תובעי ככל הנראה מתוך רצון , לא נעשה דברש כמעט ,מעבר לכך. לאותן קרקעות עבנוג

הסכם השלום עם מצרים נוצר הצורך  בעקבות 70. להכיר באופן רשמי בבעלותם על הקרקעהבעלות מבלי

 אשר ,"חוק השלום" 1980שנת בלכן חוקק . רחבים כדי להקים בהם שדה תעופה צבאינחים לפנות שט

                                                 
 
ות הבעלות הינו נתון גם היקף תביע, מוכרים-באותו אופן כמו גודל האוכלוסייה בכפרים הלא. 115' עמ) 2002(מבקר המדינה  63

לשעבר , לדעת מר אלי עצמון, כך למשל. למרות שמדובר במספר מוחלט שניתן לבדוק ביתר קלות, לגביו קיימים מספר גרסאות
של המאה ' 70-בשנות הת בדואיהאוכלוסייה התביעות הבעלות שהוגשו על ידי , סגן ראש המינהלה לקידום הבדואים בנגב

 .דונם 963,000-הקודמת הסתכמו ב
אין היקף התביעות שטרם הוסדרו לגבי גם ). 2007ינואר (בהתאם לנתונים של המועצה האזורית לכפרם הבלתי מוכרים  64

 631,000- דונם של קרקעות במחלוקת ואילו לדעת מר עצמון ישנם כ650,000-מציין כ) 2002(מבקר המדינה . נתונים אחידים
 .גם כאן הוחלט להשתמש בנתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, כמו לגבי האוכלוסייה. דונם לא מוסדרים

 .115' עמ) 2002(מבקר המדינה  65
 .2007כפי שנמסרו בינואר , נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב לפי 66
 .4' עמ, )2006(אבו ראס  67
 .1960-ך"תש, ראלחוק מינהל מקרקעי יש ולמקרקעי ישראל: יסוד-חוקבהתאם ל 68
 .270' מ ע,)2004( בן דוד 69
 .7-6' עמ, )2006(אבו ראס  70
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 דונם באזור תל מלחתא 60,000-כ מתוכם 71, דונם בשלושה אתרים שונים בנגב95,000-כבעקבותיו הופקעו 

ו  שהוקמ,לעיירות כסיפה וערערה בנגבהועברו ולאחריו הם  שחיו שםהתושבים  התקיים משא ומתן עם וב

, המדינה לא להכיר בזכויותיהם של הבדואים על הקרקעותעד אז העדיפה למרות ש. במיוחד לצורך זה

 72.ה הכרה בפועל באותן זכויות מתן פיצוי למי שישבו במקום היוועצם

משפט בית ה. יש לאוכלוסייה הבדאית קושי להוכיח את צדקתה בתביעות הבעלות, מבחינה משפטית

 לרשום את זכויותיהםמשבט אל הואשלה בדואים של ם יהתואת תביע 1972נת שבדחה בבאר שבע המחוזי 

ת ר לביו ערעםתובעיהחלק מהגישו  ,בעקבות זאת.  אשר בעלותן הם תבעוות מצפון לדימונהעל קרקע

כי  ,תקדימיו עקרוניבאופן  ,חלימה אברהם ,בית המשפט העליוןשופט  פסק 1984שנת ב 73.משפט העליוןה

אין בידיהם שכן ,  על שמםעל הקרקע בעלותה בסיס משפטי לתבוע מהמדינה לרשום את אין כלמערערים ל

 על ידי 1921שנת בלהם  נהלא ניצלו את ההזדמנות שניתהם ו, מחד גיסא ,םבעלותעל ים המעידמסמכים 

העניקה המדינה ,  למרות פסק הדין הגורף74.מאידך גיסא,  לרשום את האדמותהמנדט הבריטישלטונות 

ת החזקה על  אהאלפייה כי בבוא העת יחזירו י ומתוך צ75 זכות חזקה על הקרקע כמחווה אנושיתםתובעיל

 , אותו פסק דיןמאז 76.פשרה ובתמורה לפיצוי על עצם פינויים מהמקוםבמסגרת , הקרקע לידי המדינה

. "וםחוק השל"נקבעו בשהפיצוי  על בסיס עקרונות ,רות עם תובעי בעלות בהיקפים מצומצמיםשפנערכו 

 . מינהל מקרקעי ישראלוא הביצוע הפשרות הגוף שהופקד על 

המעידים על  כי במרבית המקרים אין בידי התובעים מסמכי רישום ,טענה המרכזית של המדינהלאור ה

רואה עצמה גם  המדינה, בנסיבות אלה. את טענותיהםלהוכיח  בדואיםהשל אין בכוחם , בעלותם בקרקע

קרקע הנתבעת לפי ראות אית לתכנן את רש ,יתרה מזוו, על אותן הקרקעותלתבוע בעלות רשאית כמי ש

בלי להתחשב כלל בתביעות הבעלות הפרטית  ,יישובים המיועדים לאוכלוסייה הבדואיתכולל , עיניה

גם מי שהם (נמנעים הבדואים ,  מאחר שהמסורת הבדואית גוברת על חוקי הקניין של המדינה.לגביהן

מחמת הכבוד שהם רוכשים , בדואים אחריםשיש לגביהם תביעות מצד ס מגרשים ומאכל) חסרי תביעות

שכן תביעות הבעלות של בדואים על חלק , קניינית חדשהנוצרה בעיה , כאמורכך . לבעלי התביעות

, שהם חסרי תביעות,  מונעות מבדואים אחריםותעליהן הוקמו ופותחו העיירות הוותיקשמהקרקעות 

זכותם של בדואים לקבל מגרשים לבנייה בתחום  :זאת ועוד .ולהתגורר בהםלבנות בהן את בתיהם 

רק , לפיכך. בעלות על קרקעות בתוך העיירות או מחוץ להןהותנתה בהסכמתם לוותר על תביעות העיירות 

 . הוותיקות עברו להתגורר בעיירותם תביעות בהיקף מצומצםבדואים שהיו חסרי תביעות או שהיו לה

לאחד שמוכן לעבור ה,  לפיה יש צורך להגיע עם כל בעל תביעות,וצה בעמדת המדינהנעבעיה נוספת 

עמדה זאת מונעת גיבוש . שבסופו לא ייוותרו לו תביעות כלשהן, להסדר כולל וגורף, היישובים המוכרים

שבמסגרתם יוסדרו חלק מהתביעות באופן שיתאפשר מעבר של בעלי תביעות ,  יותריםגמישפתרונות 

הדבר מקשה במיוחד על . ובמקביל יימשך הניסיון להגיע להסדר בנוגע לשאר התביעות, מוכרליישוב 

 לסירוב מצד , בסופו של דבר,ובילההמדיניות זו  .להם תביעות בעלות בהיקף נרחבשאותם תושבים 

                                                 
 
 .)1980-מ"תש( הסכם השלום עם מצרים -חוק רכישת מקרקעין בנגב  71
 .270' מ ע,)2004( בן דוד 72
, 1969התנהל משנת , שנושאו הסדר מקרקעין, ההליך המשפטי. מדינת ישראל' סלים עלי אגדיע אל הואשלה נ, 218/74א "ע 73

ולאחר מכן כערעור אזרחי בבית המשפט , )17/69, 3/69, 1/69תיקים מאוחדים (תחילה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע 
 .העליון

 ].מדינת ישראל' סלים עלי אגדיע אל הואשלה נ, 218/74א "ע[ א בפסק הדין.6 ראו גם סעיף .296-295' מ ע,)2004( בן דוד 74
 .272 'מ ע,)2004( בן דוד 75
 .295 'מ ע,)2004(ן דוד  ב76
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 . שאין לגביהן תביעות,קרים בהם דובר באדמות מדינהמפרט ל, האוכלוסייה לעבור לעיירות הוותיקות

 .עלותב

. את מדיניותה של הממשלה עצמהלמעשה כל י סלכפות פתרונות חד צדדים בנושא הקרקעותהניסיון 

,  לכן77.חלק ניכר משטחןלגבי רוב העיירות הוותיקות הוקמו ללא התייחסות לתביעות הבעלות , כאמור

ן התובעים הקניינית שביבשל המחלוקת , גרשים רבים שלא ניתן לבנות בהם מבנים ולאכלסםקיימים מ

מגרשים  בלא ניתן יהיה לאכלס, ות הקנייניותכל עוד לא תפתור המדינה את השאל. והמדינההבדואים 

  .שהם חסרי תביעותתושבים בדואים אלה 

ומעמדן של רוב האדמות השנויות , רבותבכך הסתכם למעשה טיפולה של המדינה בנושא במשך שנים 

קרונות פיצוי באותם עמקרקעי ישראל השתמש מינהל  ,תקופה ארוכה. במחלוקת לא הוסדר עד היום

מקרקעי  התקבלו במועצת 2005- ו1997שנים בין ה, עשור האחרוןבעד ש, זאת ".חוק השלום" בושנקבע

קף היפעם מדי  במסגרתן הוגדל. מחירי קרקע ופיצויים לבדואים בדרוםהחלטות שעניינן  ישראל תשע

בין המטרות של  78.אליה מחובררכוש הוהעליה הם ישבו  תמורת הקרקעלבדואים הפיצויים המוצעים 

ההחלטות היקף , עם זאת. החלטות אלה היה הרצון לעודד את האוכלוסייה להגיע להסדר עם המדינה

 . מדיניות ברורה וחד משמעיתמשלהה למתכי גם בהקשר זה לא הילמדים מ, כמו גם קצב קבלתן, ומהותן

בעלי הדבר לא סייע להגיע להסדר עם , אוכלוסייה הבדואיתלבוא לקראת הכביכול למרות הניסיון 

 םבדואיהבקרב  לחישוב פיצויים יצרו ותהעדכונים התכופים במפתחלדעת הרשויות , מעשהל. התביעות

: זאת ועוד 79. להסדר בתנאים טובים יותרתזכו לולוכימאחר שבעתיד ,  להמתיןםמוטב להאת התחושה כי 

כדי להגיע לפשרה עם  ,"לפנים משורת הדין" להכיר בתביעות בעלות הביעה נכונותהמדינה למרות ש

לפי ערכה של , ונמוכים יחסיתקבועים  פיצויים ת האדמותתמורהוצעו ,  ולהסיר את תביעותיהםהתובעים

 לפי פוטנציאל הפיתוח הטמון בה קרקעהך כ עראתקפת שהערכה זו לא מ. הקרקע כאדמה חקלאית

 . כמקובל בכל עסקת מקרקעין,יהכניות שחלות עלובהתאם לת

צורך לטפל בתביעות ל, בעיקרלמעשה ו,  מתייחסת גם,זכרה בפרק הקודםנ ש1999' החלטת הממשלה מס

נקבע כי תוקם ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט העליון לצורך כך .  בחוק ולהסדרתןהבעלות

 המגזרבקרב התיישבות  הרתהסד בעניין חוק הצעתהכנת ל המלצות גבששתפקידה יהיה ל, בדימוס

אכיפה   וכןלהקצאת קרקע חלופית הסדריםאופן קביעת ,  הראוייםהפיצויים גובה לרבות, נגב בהבדואי

 80. במקרה של אי ציות לחוק,אזרחית

, נקבעו באופן חד צדדי על ידי המדינהואשר  ,לעומת ההסדרים שהוצעו עד כה לאוכלוסייה הבדואית

יחד .  בכלל, בפרט והחברה האזרחית,הבדואיםבשיתוף בנושא תגובש צעה ה הממשלה כי ההריצהההפעם 

שוויוני בין איזון הולם ו אינו מבטיח , בהחלטת הממשלהנקבע כפי ש,הרכב הוועדה הציבורית, עם זאת

בהחלטה , יתרה מזאת.  והציבור בכללםהבדואילבין נציגי ) חברים בוועדה תשעה םהל(נציגי הממשלה 

-מבטל כל אפשרות ליצור דודבר ש, בעלותי עובם תנציבור הבדואי יוכלו להיות רק מי שאינאמר כי נציגי ה

 קשה . מצד שניהבעלותי בעוותמצד אחד המדינה : ם בנושאימרכזישיח אמיתי וכן בין בעלי העניין ה

                                                 
 
 .קיימות תביעות בעלותו ל שטח הוא הבולט ביותר בהקשר זה כיוון שכמעט על כיישוב כסיפהה 77
; 03/05/1999 מתאריך 859; 26/08/1998 מתאריך 842; 20/08/1998 מתאריך 841; 10/09/1997 מתאריך 813: ההחלטות הן 78

 02/05/2005 מתאריך 1028 והחלטה 04/03/2004 מתאריך 996; 24/06/2002 מתאריך 932; 18/07/2000 מתאריך 886- ו885
 ].אתר האינטרנט של מינהל קרקעי ישראל, מתוך מערכת המידע לגבי החלטות של מועצת מינהל מקרקעי ישראל[

 ).2006(המועצה לביטחון לאומי  79
 .סעיף ג, 15/07/2007 מתאריך 1999' החלטת ממשלה מס 80
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ת כלו להגיע להמלצויו,  בדואים שאינם תובעי בעלות בפרטהם שלונציגי, אמין כי נציגי ציבור בכללהל

 . בעלותיש להם תביעותה מקובלות על מי ש שתהיינ,להצעת חוק

 

 3 פרק סיכום

היא סירבה להכיר : מדיניות אחידה ועקביתבהממשלה נקטה עד כה , בכל הנוגע לסוגיית הקרקעות

 כדי להסיר את התביעות מעל סדר ,לפשרותעמם יתה מוכנה להגיע אבל ה ,בתביעות הבעלות של הבדואים

תופעה זאת . זאת ניסתה המדינה לנתק בין הסוגיה הקניינית לבין בעיות ההכרה והתכנוןבמסגרת . היום

בהליכי התכנון המפורט ,  לאחרונה שובצצה ועולהוהיא , הקמתן של העיירות הוותיקותעת התגלתה כבר ב

 . בשנים האחרונותהכרההפיתוח בכפרים שזכו להתשתית ועבודות ובעת ביצוע 

על של הבדואים עיירות הוותיקות התחילה המדינה לרשום את תביעות הבעלות  במקביל להקמת ה,אמנם

, לקיים דיון מסודר עם הקהילה הבדואיתה לא השכילהיא מיפוי התביעות ולרישומן מעבר לאך , הקרקע

לטיפולו של מינהל מקרקעי הנושא הועבר מאוחר יותר . וגיית התביעותסבעל מנת להגיע לפתרון ראוי 

על בסיס הצעות פיצוי ו ,נפרד ב,השונים שהיו מוכנים להגיע לפשרותתובעים הפעל מול אשר , ישראל

 .על ידי מועצת מקרקעי ישראלת לעת ופשרה שתוקנו מע

  מצביע על) דונם991,000- דונם מתוך כ640,000-כ(רוב תביעות הבעלות טרם התבררו  כי ,עצם העובדה

עיקרי בפיתוחם של היישובים חסום מהוות מהללו  תביעות הבעלות. כישלונה של המדינה בתחום זה

 .שהוכרו בעשור האחרוןהכפרים הן העיירות הוותיקות והן ,  המוכריםהבדואים

 לכן לא ניתן לפתור אותן, סוגיה קניינית הנוגעת ליחסים שבין הפרט לבין המדינהוות המתביעות הבעלות 

מציאת פתרונות על להכביד מדינה המשיך  ת,כךבהתעלמה מ. עצמם הידברות ישירה בין בעלי העניין ללא

דר תכנון הע, חוסר הכרה(יות של היישובים הבדואים הקיימים הבעעל  .ראויים בעיני תובעי הבעלות

שעלול לסכל פתרונות תכנוניים שיוכנו , קנייניהמרכיב אפיל ההממשיך ל )ומחסור בתשתיות בסיסיות

 .בעתיד
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  בעייתםלפתרוןשהוצעו  תחלופו 4 פרק
 מוכרים-לאה כפריםשל ה

 

 מוכרים-לאביישובים הת בדואיאוכלוסייה הכי המדיניות המופעלת כלפי ה עולההפרקים הקודמים מ

. וכי אין בכוחה כדי להביא לפתרון מערכתי הולם, אינה מבוססת על ראייה רחבה וכוללת של הנושא

מקדמת המדינה פתרונות פרטניים , עולים מעת לעתהובכפוף ללחצים או לאילוצים , כתוצאה מכך

העדרה של מדיניות רחבה ומקיפה מוצא את ביטויו גם בריבוי הצעות שמעלים גורמים . ומקומיים

הועלו לאורך שהצעות השלל  ביןממספר מצומצם פרק זה סוקר בקצרה . שוניםיים שלטונוחוץ שלטוניים 

 .ייםטשלממחוץ  רמיםורן בגווכן הצעות שמק, מטעמהאחרים  וגורמים המדינהידי ל השנים ע

 

 של גורמים ממשלתייםהצעות 

בעיותיהם בחדשים לטיפול נועדו לבחון כיוונים ממשלתיים שונים העלו מדי פעם הצעות שבמהותן גורמים 

חלקן על אף שו, למרות היותן הצעות של גורמים רשמים. מוכרים-לאשל התושבים בכפרים הבדואים ה

או לאימוץ קידום להצעות אלו לא תמיד זכו , טות אחריםמקבלי החל שלהחלו כיוזמות של שרים או 

 .של ממשכמדיניות 

 

 )2002(הצעה להתמודדות מערכתית כוללת . א

 ח מבקר"דובבא לידי ביטוי הדבר כפי ש ,אוכלוסייה הבדואיתב המדינההכושל של טיפול הבעקבות 

המגזר  שמהן סובלפול כולל בבעיות הכין הממונה על מחוז דרום במשרד הפנים הצעה לטי 81,המדינה

 82:הבדואי בנגב

 ;השלטון המקומי והתכנון הפיזי, היצירת מסגרת ארגונית כוללת עבור האוכלוסיי -

 ;והסדרי מקרקעיןטיפול בתביעות הבעלות  -

 ;והשלמתן) העיירות הוותיקות(שובי הקבע יביתשתיות שיקום  -

 .בנייהשה ואכיפת חוקי התכנון וה חוקית חדמניעת בנייה לא -

.  בטיפול במגזר הבדואי החסם העיקריאת הוותשני התחומים הראשונים מהבעיות ב, מחבר ההצעהלדעת 

 ראויההמדיניות ההדרך עבור שאר משרדי הממשלה בקביעת להוביל את צריך משרד הפנים  ,להשקפתו

ל מערכתי כולל אמנם הצעה זו ניסתה להציע טיפו .עיירות הוותיקותיחס ל ובמוכרים-לאכפרים הכלפי ה

 . לא אימץ אותהדרג מקבלי ההחלטותבל א, נושאב

 

                                                 
 
 .118-95 'עמ, )2002 (מבקר המדינה 81
 .9 'עמ ,)2002(כהן  82
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 )2003 (וכנית שרוןת. ב

וזו אושרה , אוכלוסייה הבדואיתלכנית חומש ו ת, אריאל שרון,דאזראש הממשלה  יזם 2003שנת ב

-ו 2003שנים ין הבנועדה להתבצע ש, התוכנית. 25/09/2003תאריך מ) 15/ערב( 881' החלטת ממשלה מסב

  התייחסה גםתוכניתה 83.שקליםליון י מ1.1-בסך כולל של כ,  של תקציביםזכתה להקצאה נדיבה, 2008

דנה לא אך היא  ,עד לאותה עתאו להקים הוחלט להכיר בהם לעיירות הוותיקות וגם לפיתוח הכפרים ש

 .ישובים נוספיםיבאפשרות להכיר ב

וביצוע פשרות )  אחוזים61.5-כ (יתוחי פרכצמיועדים להיו כנית שרון ולמרות שרוב התקציבים בת

 לאכיפה ) אחוזים6.3-כ(ועל אף שהתוכנית ייעדה רק תקציב מצומצם  ,) אחוזים32.2-כ(במקרקעין 

 הבנייה , תהליך מוגבר של אכיפת חוקי התכנוןבשטח היאמיישומה לעין הנראית תוצאה ה 84,ולענישה

 ,הריסה אלפי צווי וכן ,וסילוק ידצווי פינוי י אלפו הוצא 2005שנת החל מ ).סילוק פולשים(והמקרקעין 

עם רשויות האכיפה השונות מסוגלות להתמודד לא נראה ש 85.שכיסו במקרים מסוימים כפרים שלמים

כדי  ,בדואיםה לחץ על תהפעלל רק נועדוהצווים דומה אפוא ש .ממשםול  של צווי פינוי והריסהה כזמספר

 . ויעברו ליישובים המוכרים שלהם הבעלותשיתדיינו עם המדינה על תביעות

 

 )2005" (דרומה"תוכנית . ג

תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח " ,או בשמה הרשמי" 2015נגב "כנית ותמוכרת גם בתור  תוכנית זו

 4415' מסת ממשלה החלטהובילה לוהיא , משרד לפיתוח הנגב והגלילמה באה ההיוזמה להכנת. "הנגב

אשר נתפסים כמכשול , מוכרים-לאמתעלמת לחלוטין מתושבי הכפרים הת כניוהת. 20/11/2005תאריך מ

 לקדם ומציעה, רק בקצרה אוכלוסייה הבדואית הלאת מתייחסכנית ותה. היוזמות הפיתוח שמוצגות בל

מגרשים למסחר , מגרשים למגורים בשילוב חקלאות מוכ ,האיכותי ן"כמה פתרונות בתחום הנדלעבורה 

 פתרונות מגורים יםמגרשים שמאפשר, דהינו(דוריים - הראשיות ומגרשים רבולמגורים בצמוד לדרכים

 . הסייגאזורב) בהתאם לקצב גידול המשפחה לאורך מספר רב של שנים

כבר חקלאות להרעיון בדבר מגרשים משולבים למגורים ו. שובים המוכריםישתיים מההצעות מתייחסות ל

שלב מסחר ומגורים ליד כבישים ראשיים ניתן ליישם לואילו את ההצעה , כפרים שקיבלו הכרהמיושם ב

דוריים מהווה חידוש תכנוני -ההצעה בדבר מגרשים רב. 31' רק ביישובים המוכרים שלאורך כביש מס

תוכנית .  וכיצדהתוכנית לא מפרטת היכן ניתן יהיה ליישם רעיון זה, ואולם. ביחס לפתרונות שהוצעו בעבר

ולפיכך קשה להניח שמחבריה תומכים , הכיר ביישובים נוספיםלא דנה כלל באפשרות ל" דרומה"

 .מוכרים-לאדוריים בתחום הכפרים ה-בהקצאת מגרשים רב

כי יש צורך להגיע להסדר , סתפקת באמירהמרק " דרומה"תוכנית , בנוגע לתביעות הבעלות על הקרקע

גם בהיבט   86."סייה איכותית כדי למשוך אליו אוכלו,אזורלפנות שטחים לטובת פיתוח ה"במגמה , בעניין

מתייחסת היא שאליה " האוכלוסייה האיכותית"ומיותר לציין כי ,  הצעות מעשיותמפרטתזה התוכנית לא 

                                                 
 
 .)2003(משרד ראש הממשלה  83
 .881'  התקציבים בהחלטת ממשלה מספירוטראו  84
 .נעם-ואדי א, סרה-א, ןאום אל חירא/למשל הכפרים עתיר 85
 ).2005(עידן הנגב , דרומה 86
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להם תביעות בעלות על אותן שיש  ו,מוכרים-לאישובים יהמתגוררים זה שנים ב כוללת את הבדואים לא

 .אדמות

 

 )4200-5200(גישור בעזרת הערכת קונפליקט . ד

ת מחקר עבודממשלת ישראל הזמינה , כשר המשפטים שכיהן באותה עת, כ מאיר שטרית"חשל וזמתו בי

ישוב המחלוקת י להגיע ל הפרויקט היתה מטרת.)Consensus Building Institute) CBI-רחבת היקף מה

פיתוח  הטיבבעיות הנוגעות ללפתרון הציע לומדינה בעניין הקרקעות לבין השבין האוכלוסייה הבדואית 

 .ישובים הקיימיםי בםניתנים לבדואיהוהשירותים 

עמדותיהם לצורך הערכת מיפוי  בעלי העניין וזיהוי כוללת שלב של CBIשיטת העבודה של מכון 

וזאת  , מוסכמות לפתרון הבעיות הפרטניותגיבוש עמדותלאחר מכן מתבצע הליך של  .הקונפליקט

, במקרה של הבדואים .בעזרת צוותים של מגשריםובו שיח ישיר בין הצדדים המעורבים  באמצעות דו

וגם לא התייחס לשאלה של , ניתוח העמדות של בעלי העניין לא כלל בחינה היסטורית של שורשי הבעיה

 87.מוכרים-לאהכפרים ה

בנושא ח ראשון " והגיש דו,ישובים כסיפה ואום בטיןי סיים את שלב הערכת הקונפליקט בCBIמכון 

 .ו של הפרויקטלא ברור מה יהיה עתיד, ת כתיבת שורות אלובע .2006דצמבר ב

 

 )2006 (ל"מל התוכנית. ה

תביעות הבעלות על הסוגיה של  הצעה לפתרון )ל"מל(המועצה לביטחון לאומי  גיבשהלבקשת הממשלה 

 במסגרת ההתנחלויות מרצועת עזה וצפון השומרוןשל תקדים הפינוי התבססה על ה הצעה. הקרקע

 . תונהג מדיניות של מקל וגזרלפיהו, תקותתוכנית ההתנ

שיש קרקעות תיתן המדינה עבור  שיםהפיצויגובה את  לפרק זמן מוגבל להגדילל מציעה "המלתוכנית 

  תוך מתן אפשרות לשמר,זמן קצרבפרק  מאמץ מרוכז לקידום פתרונות מגורים לעשות ו,לגביהן תביעות

 להיענות לדרישות נכונותוהגובה הפיצוי  .מוכרים-לא של תושבי הכפרים ה המקורי המבנה הקהילתיאת

כדאי ,  הבדואים כי לטובתם הםניסיון לשכנע אתב זאת.  לאורך השנים בהדרגהוויפחתלכו יהקהילה 

 . בהקדם במשא ומתן עם המדינהשיפתחו

, "ותלא לפסול על הסף מיסודן של נקודות התיישבות נוספ"ל מציעה "המל,  נוספיםשוביםילהכרה בנוגע ב

  גודל;כנית המתאר למטרופולין באר שבעוינו סותר את תם שאמיקום כגון תנאיבכפוף למספר 

ובנוגע  הסדר קרקעות בדבר  הסכמותלשקיומן ; שוב מבחינה כלכליתיקיומו של הימאפשר שהאוכלוסייה 

ם הדבר גם א,  המתוכנןתחום היישובב תגוררלהתושבים כל השל התחייבות  ו;ישובי במגרשיםת החלוקל

בתום פרק זמן , לפי ההצעה .ותחום שיוקצה לאשר מחוץ ל, ם לעזוב את בתיהם הנוכחיים חלקייאלץ את

תושבים שיופעלו נגד אותם , יעבור יישום התוכנית לפסים של אכיפה ופינוי בכוח ,שנים חמששלא יעלה על 

 88.עם המדינה שלא מצאו לנכון להגיע להסדר מוכרים-לאבכפרים ה

                                                 
 
87 CBI) 2006.( 
 .)2006(המועצה לביטחון לאומי  88
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  גורמים מחוץ למערכת הממשלתיתשלהצעות 

 הצעות לפתרון חוץ ממסדייםהעלו מעת לעת גורמים , גורמים ממשלתייםמקביל להצעות שמקורן בב

ולכן , ת המונחים בתשתיתן של הצעות אלו דומיםהעקרונו. מוכרים-לאם הבדואיבעייתם של הכפרים ה

 .קבלי ההחלטותמרוב לא זכו להתייחסות כלשהי מצד לש,  דוגמאותמספרנביא רק 

 

 )1989(הקמת חוות חקלאיות . א

 אשר הופקד ,יזם השר משה ארנס  בעיירות הוותיקותבדואים את הרכז לנות כושליםעשור של ניסיותום ב

של אותו מסקנות ה ברוח .בנושא החקלאות במגזר הבדואימחקר מקיף ,  על ענייני המיעוטיםתעבאותה 

להגשים את  הבדואית תוכל האוכלוסייה םש ,כנות רועים או מש,ע להקים חוות חקלאיותצהומחקר 

נגד  לאחת הטענות העיקריות תשובהלתת ההצעה באה  . המאפיין אותה זה דורותאורח החיים החקלאי

 ובתחום , בכלל,עקב מחסור במקורות תעסוקהאוכלוסייה את השאינן מושכות אליהן , העיירות הוותיקות

 89. בפרט,החקלאות

הדרישה לתת ביטוי למאפיינים חברתיים הקשורים בא גם לאור חוות חקלאיות תן של הרעיון בדבר הקמ

, אותם אנשים .צאןסטנסיבי של אק שהתפרנסו מגידול ,בעלי קרקעותבדואים תושבים של הייחודי לרקע 

 ,חסרי קרקעות תושביםשונה מזה של חברתי רקע הם בעלי  , לעיירות הוותיקותעבורלא מיהרו לאשר 

י לבעתה כי מבחינה תרבותית לא ניתן יהיה ליישב בדואים י הטענה ה.התיישב בעיירותאשונים לשהיו הר

 . כאלו תביעותאין להםבדואים שלצד תביעות 

 של שמוניםה כבר באמצע שנות העלתו אמורות לספק גם מענה לדרישה תכנונית שהחוות החקלאיות הי

יירות בעלות אופי עירוני  ולא רק ע,התיישבותצורות ובמרכזה הצורך ביצירת מגוון , המאה הקודמת

 שהוסדרה חלה בבקעת באר שבעוחקלאית כהחווה ה: רק שתי חוות חקלאיותבפועל הוקמו . למחצה

 .עבדתאתר רמת ציפורים שמצפון לאזור  ומשכנות רועים ב19/4/מ"מבחינה תכנונית על ידי תמ

 

 )1990(כנית אב ליישוב הבדואים בנגב ות. ב

 וניסתה להתמודד עם 90הגנה על זכויות הבדואים בישראלל האגודה לסיוע ו הוכנה ביוזמתוכנית זות

פתרון ; ירת מגוון רחב של צורות התיישבות יצ91: שהטרידו את האוכלוסייה הבדואיתול הנושאיםכלמ

ת ו הריס שלןהפסקת; יםשירותי ציבור ומקורות תעסוקה עצמאי,  פיתוח תשתיות;בעיית הקרקעות

ל היבטי החיים יהיה אחראי לכ אשר ,תבדואיהמורכב מנציגי האוכלוסייה ההקמת מבנה ארגוני  ו;הבתים

 92.שובים המוסדרים ומחוץ להםיבי

                                                 
 
 ). 1989(בן דוד  89
 היא ארגון שפעיל מאוד במסגרת המאבקים האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים בישראל. 304' עמ, )2004( בן דוד 90

 . ובנושא הקרקעות בפרט, השונים של האוכלוסייה הבדואית בכלל
 ).1992(לוינסון  91
 ).1991(חמאיסי  92
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 שובי נקודות י50-כבנגב היו של המאה הקודמת  שמוניםשהראו כי בסוף שנות הסקרים לתוכנית קדמו 

לאור . בני אדם 75,000-כבאותה תקופה רו התגורבנקודות יישוב אלו . בנוסף לעיירות הוותיקות, בדואיות

 125,000-ל 120,000בין  מוכרים-לאבכפרים האוכלוסיית היעד ה  תמנ2010שנת התוכנית הניחה כי ב ,זאת

 93.בני אדם

שבתוכו נמצאים בין היתר הכפרים , התוכנית הציעה לראות באזור הנגב מדרג עירוני בעל אופי כפרי

, קרקעות: ל הנושאים הדורשים התייחסותוכלמ ב, במקביל, לטפל ישבהקשר זה. מוכרים-לאבדואים הה

גם כללה  ההצעה .ליכי התכנון ובביצועוהכל תוך שיתוף האוכלוסייה בה, תשתיות ושירותי ציבור, שיכון

וכן הקמת שכונות חקלאיות וכפרי  ,שהיו קיימות באותה עת ,הוותיקות העיירות של חמשתכנון מחודש 

שוב קטנות י נקודות ילעיירות ולצרף לא מוכרות נקודות יישוב 15-ב להכיר כנית הציעווהתמחברי . רועים

 אותה עתבהיתה בהם שם ישובים כפריי י13- הוצע להכיר בבנוסף לכך .כשכונות חקלאיות, קיימות

 על המבוסס,  כפרי רועים שיאפשרו אורח חיים מסורתישני ולהקים ,מסגרת חברתית ופיזית מגובשת

 .חקלאותה

 

 )1996(הצעה למדיניות הכרה בכפרים הבדואים . ג

 של יתםבעי לפתרון ההצע 94,לפי בקשתה של אגודת הארבעים, הכיןם בחיפה יהמכון ללימודים אורבני

 95,בנימין נתניהו, לראש הממשלה דאזבסופו של דבר  שהוגשה, ההצעה. מוכרים-לאההבדואים שובים יהי

שנת  משרד הפנים בביצעסקר שב ו1994  שנתמהלך שנערכה בההתבססה על נתונים שמקורם בעבודת שד

1991.96 

 הם בולהישאר במקום  מוכרים-לאהם  הכפריהכרה בזכותם של תושביכוללים כנית ועקרונות הת

ההכרה וניתוק בין ; םובהסכמתהתושבים בשיתוף וכפר לכל כפר פרטניים  גיבוש פתרונות ;נמצאים

-לאהתוכנית חילקה את הכפרים ה . מצד שניהקרקעותעלות על סוגיית הב לבין , מצד אחדוהתכנון

 :האחלוקה הבל כפוף להכיר בהם ולתכננם בהעיוהצ,  לארבע קבוצות עיקריותמוכרים

ת בצפיפות עירוני וצע לפתח יישובים גדולים אלה ה: משפחות350- יותר מכפרים גדולים בהם -

 .סביבםלוסייה שמתגוררת אוכ שישרתו את הייםאזורמרכזים ולהפוך אותם ל, למחצה

סביב מרכז אלה יאורגנו ישובים עצמאיים י, לפי התוכנית : משפחות350בהם עד כפרים בינוניים  -

 .ברמת השירותים הציבוריים כמעין עיירה גדולה אחתיתפקדו כך ש, שירותים משותף

, אותושתתים על חקלים המיישובים אלה ככפר הוצע לפתח : משפחות100בהם עד כפרים קטנים  -

באותם מקרים שכפרים קטנים אלה , לחלופין.  לתושביהם שירותי ציבור בסיסיים בלבדיספקואשר ו

                                                 
 
 ). 1991(חמאיסי  93
 לנהל מאבק במטרה ,רחבי הארץב הפזורים מה כפרים בלתי מוכריםתושבים מכ על ידי 1988שנת אגודת הארבעים הוקמה ב 94

.  להקמת המדינה40-שם האגודה מתייחס לשנת ה. ם בכפריהםה שלהקהילהולהתפתח במסגרת אר שהיל משותף למען הזכות
שירותים הרותים בסיסיים ושיפור ילמען קידום אספקת ש, םהישוביישמה לה למטרה להיאבק למען ההכרה בה האגוד

 .לתושביםהניתנים 
: ראו גם באתר האינטרנט של אגודת הארבעים). 1996(יון -לו 95

http://www.assoc40.org/nhebrew/main.php?news_id=26&start=0&category_id=9&parent_id=&arcyear=&arcm
onth=. 

 ).1996(יון -לו 96
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 הנושא אופי עירוני או ,ישוב גדולית בוכפריות כשכונם נתכנ להוצע ,סמוכים ליישובים גדולים יותר

 .עירוני למחצה

 יוכלו ותושביהן, ים זמנייםישובי כנהוגדרת  נקודות אלו: משפחות35-בהן פחות מבודדות מנקודות  -

 .אבל ייאסר עליהם לבנות בתי קבע, להמשיך להתגורר בהן

 יאה .) משפחות100מעל בהם  ( הגדוליםישובי הקבערק בימבני קבע התוכנית הציעה לאפשר הקמתם של 

ישוב מיקומו של י להן באשר, מדינהבין תושבי הכפרים לבין המוסכמים פתרונות  מבוסס עליצרה מודל ש

 .של תביעות הבעלותכפרים בהסדר הכרה בולא התנתה את ה, אופיוהקבע והן בנוגע ל

 

 )1999(פיתוח רשות מוניציפלית להכרה ותוכנית ל. ד

 ".2020ערביי הנגב "הנושאת את הכותרת כנית והכינה ת מוכרים בנגב בלתיההמועצה האזורית לכפרים 

 ואשר נועדה דרום מחוזה בבניילו לתכנון מחוזיתה לוועדה 1999 בינואר גשהוהוכנית מתאר שתמדובר ב

 מוניציפלית רשותלהקים ו כפרים 45-ב להכירה ציעכנית הוהת.  הקיימיםהבדואים פריםלחול על כל הכ

 רסדהישובים ב ההכרה ביאת מתןלא התנתה  הצעהה. םתושביהל שירותים מתן על תאחראישתהיה 

ם תושביה ם שלזיקת בסיס לע, קבלו הכרהרים יהנחת העבודה היתה כי כל הכפ 97.קרקעותבנושא ה

-לאהרוב המוחלט של תושבי הכפרים ה,  לטענת המועצה.למבנה השבטי שלהםולא  ,מקום המגוריםל

  במקוםההכרה בהםועל כן נדרשת , אחרשוב יאינם מוכנים להעתיק את מקום מגוריהם לי מוכרים

 .מושבם הנוכחי

,  ברמה המחוזית והארציתוהוגשה למוסדות התכנוןמחוזית אר כנית מתותלכדי כנית גובשה והת, כאמור

כנית המתאר המחוזית וורה של תשאיד צ נג"קבות עתירה לבגעב 98.דון בההבקשה לאך אלה דחו את 

ה לל זובכ, מוכרים-לא של הכפרים היתייחסו לסוגיההתחייבה המדינה שמוסדות התכנון  14/4/מ"תמ

 החלקית מחוזיתהמתאר הכנית ו תבמסגרת רים הבדואיםכפ ברילהכת הכפרים  מועצה שללהצעת

למטרופולין באר המתאר תוכנית , וזהתחייבות מרות ל, מקודםכפי שצוין  .99)23/14/4/מ"תמ(החדשה 

 .לכלל הכפרים פתרון תתנווגם לא נ, כפריםהת מועצשל  ה על הצעתתתבססמלא המופקדת שבע 

לפי . אותם כפריםעבור לי וכנית לפיתוח מוניציפת המועצהיזמה , כנית המתארותעבודה על  לבמקביל

שטחים אלא גם , תחום הישוביםאת לא רק כלול ישל הרשות המוניציפלית שטח השיפוט  ,ההצעה

מתן אשר יקל על , דגם של גושי יישוביםארגונית הוצע ליצור  מבחינה .ניהםביהטריטוריאלי רצף שיוצרים 

 הגומלין ליחסיבהתאם יקבע הל יםאמורומבנהו יישובים גוש כל  ו שלגודל.  לכל יישובהשירותים השונים

מרחב בכל ספי כניסה לשירותים על פי הצרכים של  ו, השוניםשוביםיבין היהקיימים  יםחברתיה

דבר שעלול ליצור הבדלים , ם הבדואיםשובייישל הם המאפייניבחר לאור השוני בהגושי נהדגם . תיישבותה

 100.ו בנפרדלספק לעצמ כפרשביכולתו של כל משמעותיים ברמת השירותים 

                                                 
 
 .114-113' מע, )2002 (מבקר המדינה 97
המועצה ואילו , כניתואינה מוסמכת לדון בת שבנייה במחוז דרוםל המחוזית לתכנון וההוועד החליטה 27/03/2000תאריך ב 98

 .כנית לדיוןועלות את התההארצית לתכנון ולבנייה סירבה ל
מתוך אתר האינטרנט של המעבדה להדמיה סביבתית שבאוניברסיטת תל אביב ,  עאמר אלהוזיילר"במסגרת הרצאה של ד 99
]http://eslab.tau.ac.il/abstracts3.html.[ 

 .5' מע, )1999(  מוכרים בנגבהאזורית לכפרים הבלתיהמועצה  100
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כנית לפיתוח וגם הת, וכפי שראינו מתנהלת ללא קו מנחה, כפרים הבדואים טרם הושלמהההכרה ב ואילהו

 .דמה המועצה לא זכתה לאוזן קשבת מצד רשויות המדינהירשות מקומית שק

 

 )2004 ( הנגבועידת אזרחי. ה

,  מצבם של הבדואים בנגבכמה הצעות לשיפורהועלו  2004,ת שנ שהתקיימה בבמסגרת ועידת אזרחי הנגב

שני קשור בין מנסה לההצעה  101.להכרה בכפריםעל הקרקע והבעלות תביעות נוגע ל הצעה ביניהן גםוב

לפי . ועידת אזרחים גדולהאמצעות  בוזאת, בדואים ולהגיע לנוסחה מוסכמת בין המדינה לבין היםנושאה

 ונציגים של האוכלוסייה הבדואית דברמשרדי הממשלה הנוגעים בגים מיוזמנו נצילוועידה , ההצעה

וועדי נבחרים מ, בעלי קרקעות גדולים, ראשי חמולות, ים ומכובדים אחרים'חישי(שונות הברמות 

  ). ארגונים שוניםנציגי, שוביםיהי

לית הראשונה היא נוסחה כל: אמורה להשיג שתי מטרות עיקריותהיתה ועידת האזרחים הגדולה 

נות פתרובש  באמצעותה ניתן יהיה לגאשר, מוכרים-לאשובים הילטיפול בבעיית הקרקעות והימוסכמת 

אשר , בדואיםהידברות ישירה בין המדינה לבין השנייה היא עצם קיומה של ה ; לכל כפר וכפרמפורטים

  . הדדי בין שני הצדדיםאמוןת יינצעד ראשון בב תהווה

 

 )2005(עות סכסוך הקרקמוצע לפתרון . ו

,  החברה הבדואיתאת במשך שנים רבות חקרר שא 102,בן דודיוסף  ר"דבעריכת מחקר מקיף מסגרת ב

 . לבין המדינהבדואיםן היבת לדעתו בלב הסכסוך עומדה,  הקרקעותבעייתפתרון להוצע 

,  עקרונות בסיסייםמבוססת על כמהבין האוכלוסייה הבדואית לבין המדינה דית הצעתו לפשרה הד

 ניהול משא ומתן בתום לב ;ברורה ומוצהרתממשלתית  מדיניות גיבוש:  תנאי מוקדם ליישומההוויםמה

על  וזאת, בדואיםלגביהן תביעות בעלות מצד אין שקרקעות  מימוש בעלות המדינה על ; הצדדים שנימצד

יש שלגביהן קרקעות  עבורשתינתן  גובה התמורה ועדכון 103; במסגרת החוקהחזקה בהןידי תפיסת 

 .בדואיםתביעות מצד 

בכמה יישובים במהלך הכרה הזוחלת ה, לטענתו. מוכרים-לאהכפרים הלבעיית תרון ציע פה לאבן דוד ר "ד

חוסר לנוכח , דברלפיו עקשנותם משתלמת בסופו של המסר שהשנים האחרונות משדרת לבדואים את 

 .ה שלמהאינבהקשר זה הצעתו  104. בתחוםממשלהמדיניות ה את ןהמאפייהעקביות 

 

 )2005(טיפול בתביעות הבעלות מסגרת ייחודית ל. ז

 כפרים ההיבטים התכנוניים הקשורים בהכרה בלבין להפריד בין הטיפול בתביעות הבעלות הצעהה

 ,להקים גוף חדשלצורך זה הוצע .  אלי עצמוןמר, לשעבר סגן מנהל מינהלת הבדואיםהועלתה על ידי 

 . את עבודתויעלושְי,  ללוחות זמנים קצוביםבכפוףוזאת , תביעות הבעלותרק בשיטפל 

                                                 
 

 ).2006דצמבר  (ראיון עם תאבת אבו ראס 101
 .)2004(בן דוד  ראו  102
לנוכח העדר פתרון , הכוונה היא לאדמות מדינה שאליהן התיישבו בדואים בשני העשורים האחרונים. 14 'עמ, )2006(בן דוד  103

 . ביעות הבעלות שלהם ולאור אי ההכרה ביישובים הקיימיםכולל לת
  ).2006(בן דוד  104
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 מדיניותה ות ותפרסם הודעה בדברהקרקעים שיינתנו עבור הפיצויעדכן את גובה ה תהממשל, ההצעהלפי 

וזאת בכפוף למתן  ,בעלי התביעותיהיה להגיע להסדר עם שיוקם תפקידו של הגוף  .החדשה בתחום

חלות עליה לפי הזכויות הבנייה  אור ל,של הקרקעריאלי רכה הישקפו את עאשר , ים מעודכניםפיצוי

  .חקלאיתכאדמה של הקרקע ערכה ההיסטורי לפי  ולא ,כניות מפורטותות

 שמציעהקרקע היעודי  צריך להתבסס על מפת ימוכרים-לאשובים היהילבעיית תרון הפ,  עצמוןדעתל

 ,כיר במספר מצומצם של כפריםניתן יהיה לה, לפיכך .כנית המתאר החדשה למטרופולין באר שבעות

ם בדואי, שתלב ביישובים מוכריםיוכלו להמסוימים  כפרים .הכרה בשנים האחרונותזכו בבנוסף לאלה ש

תושביהם ייאלצו כפרים אחרים יצטרכו להתפנות ואילו ו ,בתוכם יותשכונות ייחודולהפוך ל, םיהודיאו 

 .הכרהזכו ב לכפרים שלעבור

 

 )2006(יית הקרקעות בעפתרון עדיפות למתן . ח

 , הקרקעותסוגיית לפתרון ראשיתהמדינה תפעל  לפיהש, חדשההצעה כפרים הת מועצהעלתה  2006בשנת 

 .תכיר בכפרים עצמםורק לאחר מכן 

-לאהיום הכפרים כ םשוכניהן שבעל הקרקעות הבדואים באופן מיידי בבעלות  המדינה תכיר , זוהלפי הצע

 105, דונם240,000-בכמדובר בסך הכל  .מעובדות על ידי בדואים שוכן בבעלותם על אדמות, מוכרים

ביעות הבעלות על הקרקע במקומות אחרים ת  בירור 106.נפת באר שבע ה של משטחים אחוז1.9-המהווים כ

ההכרה בבעלות ההיסטורית על  .יידחה לשלב שני של ההתדיינות בין האוכלוסייה הבדואית והמדינה

 ההכר תאפשר להגיע להתדיינות לקראת םאו נמצאות בשימושבדואים  על ידיתפוסות אשר הקרקעות 

ם ובתחשל שטחים איחוד וחלוקה   כמוסדריםיתן יהיה להגיע גם להו נבמסגרת ז. שוכנים בהןישובים הבי

 . לצורך קביעת מיקומם המדויק של מגרשי המגורים של התושבים,הכרהבו זכשובים שייהי

להביא להתכנסות כדי שוב יבתכנון מסודר של כל יחל ויות לאחר הסדרת הבעלות על הקרקערק 

אם לעקרונות הנהוגים במגזר תכנון הכפרים הבדואים ייעשה בהת .יו המוכריםהאוכלוסייה לתוך גבולות

שטחי ,  הבנייהצפיפות, י מגוריםאזורפריסת , אוכלוסייהה גודל כמוחקלאי היהודי בנושאים הכפרי 

 יהןשטח אחוז מ40ת יהיו מוכנים להפריש עד בעלי האדמו .ת חקלאיותשטחים פתוחים וקרקעו, ציבור

מתן הצורך באת גם כלול י הציבור השונים ניתן לצורכבין  .כפי שקובע חוק התכנון והבנייה, י ציבורצורכל

 .שובים הקיימיםי בתחום הי פתרונות תכנוניים ראוייםן כדי לקדם עבור, למשפחות חסרות קרקעאדמות

כפרים של הכרה בכמה וצע לקדם פתרונות ה ,כאשר הדבר אפשרי, מרחבי של הכפריםהגון ארה תמבחינ

 מרכזי אתרב , למתן שירותי הציבור השוניםוקם מרכזי הללום  הכפריעבור .שוביםיי במסגרת של אשכול

 .לובאותו אשכש יישובים התושבינגיש לכלל ו

 , במהלך השנים,ות ומוניציפליות עבורם יובילמסגרות תכנוניו יצירתוכפרים הבדואים הקיימים בהכרה ה

 .ללוה  שתהיה אחראית לקידום ענייניהם של תושבי הכפרים, של הנהגה מקומית נבחרתלצמיחתה

 לשלוש ,מוכרים-לאיום הכפרים הכ  שבו שוכנים ראוי יהיה לחלק את המרחב,מבחינה מוניציפלית

  . המקומיות היהודיותרשויותב בהתאם לאמות מידה מקובלות ,יותאזורמועצות 

                                                 
 

 .2007כפי שנמסרו בינואר , לפי נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב 105
 ).2001, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( דונם 12,946,000- שטחה של נפת באר שבע הוא כ106
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 4 פרק סיכום

הן מתוך , בנגבת בדואיאוכלוסייה הבמהלך השנים הועלו הצעות שונות לפתרון הבעיות המעיבות על ה

חלקם התמקדו בשאלת , חלק מהרעיונות לפתרונות עסקו רק בעיירות הוותיקות. הממסד והן מחוצה לו

רק הצעות ספורות התייחסו . הבעלות על הקרקעואילו אחרים דנו רק בהסדר תביעות , ההכרה והתכנון

 . התכנוןקשייהעדר ההכרה ו, הסוגיה הקניינית: על כל היבטיה, דואים בצורה כוללתלבעייתם של הב

הקמת , למשל(ומקצתם , רובם לא זכו למימוש כלשהו: רעיונות אלה נותרו על הניירהרוב המוחלט של 

לא היה בהם כדי לקדם באופן ממשי , לפיכך. ומוגבליושמו רק בקנה מידה מקומי ) חוות חקלאיות

 . בפרטמוכרים-לאולתושבי הכפרים ה, פתרונות מעשיים לאוכלוסייה הבדואית בכלל

ורשויות  הצורך בהידברות ישירה ובתום לב בין הממשלה אחד הרעיונות החוזרים כמעט בכל ההצעות הוא

על מנת לבנות מחדש את ת מוצא הכרחית שנדרשת נקודזאת . ונציגיההבדואית אוכלוסייה הלבין המדינה 

 . בתחוםהאמון בין שני בעלי העניין המרכזיים
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 סיכום  
 

נפתח חלון הזדמנויות , 15/07/2007תאריך  מ1999' ממשלה מסלאחר שהתקבלה החלטת , בעיתוי הנוכחי

ת עושה מאמצים המערכת הממסדי, מצד אחד . בנגבמוכרים-לאלפתרון בעייתם של הכפרים הבדואים ה

, פה הכולל עד כה על אופי הפעילות של הרשויות ועל היקנרחבתאמנם יש ביקורת . לקדם פתרונות בתחום

כפרים ה בהכרתהווה מנוף ליש סיכוי ש, שטרית תתקדם ותצליחיוזמתו של השר מאיר שבמידה אך 

 .קרקעותהת ייפתרון בעתיצור תשתית לשנוספים ו

, תנאים-ה הנוכחיים הם דור שני לחיים בתתשמנהיגי, מוכרים-לאם האוכלוסיית הכפרי, זאת ועוד

א את ומצמשיך לכדי שדור העתיד לא י, בדואיםמעיקות על היינת למצוא פתרונות ממשיים לבעיות שמעונ

 תביעות הבעלות וחוסר ההכרה הםשלהנמצאים בראש סדר העדיפויות שני הנושאים . באותו מצבעצמו 

 .בכפרים

. עברו אפוא תהליך של התבגרות בכל הנוגע ליחסם לסוגיהאל וגם האוכלוסייה הבדואית גם מדינת ישר

וכי מדיניות של , יהם של הבדואים ומשאיפותיהםרכצהמדינה מבינה כיום שלא ניתן להמשיך ולהתעלם מ

 ,במקביל. אי עשייה או של ריכוז האוכלוסייה במספר מצומצם של יישובים אין בה כדי לפתור את הבעיה

 את הפרק הנוכחי מוחתשיפתרונות קבל לובכוחה , האוכלוסייה הבדואית מוכנה לאמץ גישה מעשית יותר

אשר במסגרתה יתמודדו שני , רק הידברות ישירה בין המדינה לבין האוכלוסייה הבדואית .בתולדותיה

נה לבין יש בה כדי להביא לסיום המחלוקת המתמשכת בין המדי,  עם מכלול הקשיים הקיימיםהצדדים

 .אזרחיה הבדואים

צע לבחון את בעייתם של מו, פתרונות שהועלו ואף נוסו בעברלאור ו ,הכעד לאור הניסיון שהצטבר 

לצורך כך  .פתרונות מעשייםעבורם ולגבש , בחינה כוללתבנגב ותושביהם  מוכרים-לאההבדואים הכפרים 

ברור הוא כי ששני הנושאים . תחשוב לשבור את הקשר בין ההכרה בכפרים ופתרון תביעות הבעלו

ברור גם כן שיש . אשר יהיה מתאים להיבטים הייחודיים של כל כפר וכל קהילה, מחייבים פתרון ראוי

להתקדם בפתרונות להכרה בכפרים הבדואים הקיימים ללא תלות במציאת פתרון לנושא של תביעות 

 .הבעלות
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 ל ו ח ו ת  
 

 אהבדואים הקיימיםכפרים  ה:1' מסלוח 

שם הכפר ומספר  מבנה חברתי
 במפה

מעמד 
הכרה

שמות 
נוספים

מספר 
 תושבים

מקור 
התושבים

 משפחות עיקריות

 / מיקום
תחום שיפוט

עקורי  700   דחייה 1
 פנים

, אבו חרמה ,ואדי אבו, הזייל
 בחירי אל

ז בני "מוא
 שמעון

תושבים  800   אלהרבת זב'ח 2
 מקוריים

ז בני "מוא עביד ,חמולה, נמר, הזייל
 שמעון

 אל/כרכור 3
 ערקיב

תושבים  2,300  
מקוריים 

ועקורי 
 פנים

, זיאדנה, ואג, וגאד, טורי
, עביד, הדיב אבו, נסאירה
, טרשאן, הדובה אבו, תראבין

 סביתאת 

ז בני "מוא
 שמעון

תושבים  1,700   אום נמילה 4
 מקוריים

ז בני "מוא הזייל, זואידה, דנה זיא
 שמעון

תושבים  600   מסאעדיה אל 5
 מקוריים

ז בני "מוא עביד, אסד
 שמעון

תושבים  2,100   אן'עוג 6
 מקוריים

, נבארי, מראחלה, אסד
 טלאלגה , גאבר אבו, 'וג'חג

, באר שבע
ז בני "מוא

 שמעון
תושבים  1,100   מכימן אל 7

 מקוריים
 אבו, אבו הדובה, טראש  אבו

  אבו דרויש , וגילי,חוביזה
ז "מוא, עומר

 בני שמעון
-תראבין א 8

 סאנע
עקורי  1,000 עמרה מוכר

 פנים
ז אבו "מוא סאנע-תראבין א

 בסמה
 אל/באט 9

 סראיעה
תושבים  500  

 מקוריים
 שטח גלילי סראיעה

תושבים  700   סעוה10
 מקוריים

, גסאסי, סביתאת, טרשאן
 אבו נאדי

 שטח גלילי

 רבת'ח11
 וטן אל

אל אמל  
 אל(

 )גווילי

תושבים  2,500
 מקוריים

, טרשאן, וגילי, נבארי, סםאע
  הואשלה

 שטח גלילי

 לאום א/עתיר12
 חיראן

עקורי  700   
 פנים

שטח , מיתר גיעאן אל אבו
 גלילי

/ ווין'ואדי ע13
 תלאע רשיד

תושבים  3,200  
 מקוריים

, סעאידה, הואשלה, אטרש
 זורגאן, עתאמין

 שטח גלילי

תושבים  1,900   רא'ע אל14
 מקוריים

, בטיחאת, חריזאת, הואשלה
 אטרש

 שטח גלילי

תושבים  3,900 קרין אל מוכר אל סייד 15
 מקוריים

, אל נעמי, אל עסבי, סייד אל
 אבו סבית, אל עוגבי

ז אבו "מוא
 בסמה

תושבים  3,500 אבו כף מוכר אום בטין16
 מקוריים

, נאדי בוא, עסא אבו, כף אבו
 רשאןט, הדובה אבו

ז אבו "מוא
 בסמה

 

                                                 
 .2004שנת  לניםמעודכ, "אל עונה " בנגב מוכריםאזורית לכפרים הבלתיהלפי נתונים של המועצה  א
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שם הכפר ומספר  מבנה חברתי
 במפה

מעמד 
הכרה

שמות 
נוספים

מספר 
 תושבים

מקור 
התושבים

 משפחות עיקריות

/  מיקום
תחום שיפוט

תושבים  1,100   באט אל17
 מקוריים

 אל, ואדי אבו, סביח אבו
 אל, רומאנה אבו, בניאת
, ן סלאםאב, רייט אל, עביד

אבו , פראונה, מראחלה
 גחיחיחה

 שטח גלילי

תושבים  900   חומרה אל18
 מקוריים

 אבו, חסוני, גורעאן, כרישאת
 רביעה 

 שטח גלילי

תושבים  850   מלח תל אל19
 מקוריים

אל , סראיעה, אבו מסאעד
 מעאבדה

 שטח גלילי

תושבים  1,800   בחירה אל20
 מקוריים

ל א, מטשחה אבו, גנאמי
 אל, אלחש, סרור  אל,ויניג

 פראונה

 שטח גלילי

 אל/קטמאת21
 מטהר

תושבים  1,250  
 מקוריים

, סרה אבן, עוימר אבו, גנאמי
, אלחש ,גויני אל, פראונה
 גורעאן

 שטח גלילי

תושבים  550   זה'ע22
 מקוריים

, מעאבדה, סראיעה, בדור אל
 עיאדה  אבו

שטח , ערד
 גלילי

עקורי  850   תל ערד23
 יםפנ

, נבארי, חמאיסה, ואג, כשכר
 עמור , נססרה,סנאע , אטרש

 שטח גלילי

תושבים  500   בכוחלה24
 מקוריים

ז אבו "מוא עיאדה אבו, רביעה אבו
 בסמה

תושבים  1,050  מוכר את'דריג25
 מקוריים

ז אבו "מוא את'דריג
 בסמה

תושבים  450   סרה-א26
 מקוריים

 שטח גלילי עמור אל, נסאסרה

תושבים  2,900   זערורה-א27
 מקוריים

, עמור, גבועה, גודה אבו
, דרארגה, חסוני, נסאסרה

 דאדא, אבו עגאג, אבו עיאדה

שטח , ערד
 גלילי

בתהליך  פורעה אל28
 הכרה

אל 
, גורען
 גבוע

תושבים  3,900
 מקוריים

, גורעאן, דהאבשה אל, גבועה
 חמאיסה, מגנון אל, דרארגה

 ערד

תושבים  2,100    חמאם ביר אל29
 מקוריים

, עסיאת, עתאמין, רפאיעה
 זגיגה  אבו

, שטח גלילי
ז בני "מוא

 שמעון
אבו   זרנוק-א30

 ,קודר
נווה 
 מדבר

, מאדי אבו, גוידר אבו, אעסם   1,400
 רפאיעה , הדובה אבו

 שטח גלילי

תושבים  900   משאש ביר אל31
 מקוריים

 אבו, סבית אבו, וגילי אל
פריגאת  אל, סויס אבו, סקיק

 שטח גלילי

תושבים  650   סויוין32
 מקוריים

, רבאיעה, חמאמדה ,נבארי
 חמידי , סולעאן

  גשטח גלילי

תושבים  1,300    בח'אל מד33
 מקוריים

, נסאסרה, סבאירה, סלב אבו
 רבאיעה, עסא אבו, פריגאת

 דשטח גלילי

 
                                                 

 ,)19/4/מ"תמ(כנית המתאר המחוזית ו הוחלט להקים חווה חקלאית באזור הכפר כוחלה במסגרת תיקון לת2000שנת ב ב
 .עם הקמתה של המועצה האזורית אבו בסמה הוחלט לצרף אליה את החווה החקלאית. שובי  הכפר עצמו לא הוכר כיאבל

 ).2ראו פרק  (המקומית שגב שלוםם השיפוט של המועצה ף לתחוצרמוצע לו יושב הכפר עליהשטח את  ג
 ).2ראו פרק  ( אבו בסמהאזוריתהרף לתחום השיפוט של המועצה צמוצע ל יושב הכפר עליוהשטח את  ד
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שם הכפר ומספר  ה חברתימבנ

 במפה
מעמד 
הכרה

שמות 
נוספים

מספר 
 תושבים

מקור 
התושבים

 משפחות עיקריות

/  מיקום
תחום שיפוט

תושבים  2,300    שם זנה'ח34
 מקוריים

 אבו, גנימה אבו, עתאמין
אבו , עפאווי, חמידאת, גוידר
 אעסם, חוטי

  גשטח גלילי

אבו /שהבי-א35
 תלול

בתהליך 
 הכרה

  אל
 אעסם

תושבים  4,000
 מקוריים

 אל, עסם אל, סבילה אבו
 אבו, חמידי אל, יוםפ

, הדובה אבו, קטיפאן
, גרבייע אבו, עמראני
 חמידי , נבארי, רבאיעה

 דשטח גלילי

 ואדי אל36
 משאש

עקורי  900   
 פנים

, עזאזמה, זנון, חזאעל אבו
, ולידי אל, זעבוט אבו

 זניד  אל, רהיף אל, סראיחן

ז רמת "מוא
 נגב

עקורי  2,100    סר-א37
 פנים

אבו , רומיח אל, מערוף אבו
 רטיל  אל, עמראני אל, רסיס

, באר שבע
 שטח גלילי

אל   נעם-ואדי א38
 עזאזמה

עקורי  4,800
 פנים

, מסעודין, מחמדין, עזאזמה
, סואחנה, עסיאת, סראחין
, מריעאת, סביחאת, פרחין
אבו , חסנאת, זיאדנה, זרבה
 עפאש

 גשטח גלילי

 /מזרעה אל39
 שהבא-א

תושבים  580   
 מקוריים

, אלואג, דיה אבו, בדור אל
 אל, זורגאן אל, עאמר אבו
 מחדי

 שטח גלילי

תושבים  950    אום רתאם40
 מקוריים

 שטח גלילי סביח  אבו, גול אל ,מחדי אל

עקורי  1,200    מה'רח41
 פנים

, קלאב, חרינג אל,אבן עמרן 
, סגאירה, עורגאן, פריגאת
, דלאלעה, טואסין, מחאסנה

, אחמדאת, גרשין אבו
 עתאיגה  ,קשיחיר

, ירוחם
ז רמת "מוא
 נגב

אל  מוכר סר-קסר א42
הואשלה

תושבים  2,900
 מקוריים

ז אבו "מוא אבו סלב, עמראני, הואשלה
 בסמה

 אום מוכר אבו קרינאת 43
, מתנאן
טבית פל

תושבים  4,050
 מקוריים

 אבו, גול, גנאמי, גרינאת אבו
 אבו, אבו ראשד, סביח
 עשיבה  אבו, פריחה

ז אבו "מוא
 בסמה

בתהליך  עבדה44
 הכרה

תושבים  1,200  
 מקוריים

, סעוד, גאגמין, טאסאן
אבו , אבו גלידאן, זיאדין
, דראג אבו, חרינג אל, בליה

 גלאדין  אל, עורגאן

ז רמת "מוא
 נגב

תושבים  4,700   מוכר 'ביר הדאג45
 מקוריים 

אבן , עדסין אל, גרדוד אבו
, גלאדין, עסיאת אל, חמיד
, מטלאן אל, שליבי, ןעורגא
 אל עתאיקה , זיאדין אל

ז אבו "מוא
 בסמה

עקורי  550    סדיר-א46
 פנים 

 שטח גלילי סראיעה, גנאמי, גויעד אבו
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 העיירות הבדואיות הוותיקות: 2' מסלוח 

מספר  שם הישוב בנתונים חברתיים כלכליים
 אתושבים

שנת 
 הקמה

סוג רשות 
 מקומית

 דדירוג גאשכול

 2 1 מועצה מקומית 1968 12,495 תל שבע

 3 1 עירייה 1972 37,382 רהט

 5 1 מועצה מקומית 1979 5,905 שלום-שגב

 1 1 מועצה מקומית 1982 9,361 כסיפה

 4 1 מועצה מקומית 1982 11,659 בנגב-ערערה

 8 1 מועצה מקומית 1989 8,791 חורה

 7 1 מועצה מקומית 1990 7,569 יהילק

 
 
 

                                                 
 ).2004 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה א
 .)2003 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב
 . הוא הנמוך ביותר1כאשר אשכול , לכלייםכ-כל הישובים בארץ מחולקים לעשרה אשכולות חברתיים ג
 . הוא הנמוך ביותר1דירוג כאשר ,  של תושביהםכלכליים-חברתיים לפי נתונים 198כל הישובים בארץ מדורגים מאחד ועד  ד
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 1998שנת שובים שקיבלו הכרה מאז י הי:3' ח מסלו

ישוב ישם ה פרטי החלטה למתן הכרה
 ומספר במפה

מספר 
 תאריך מספר גורם אתושבים

 הערות

 ביןארת 8
 סאנע-א

שוב שונה ימיקום הי 15/02/1998 13/בד' מס ממשלה 1,000
 במספר פעמים

אבו  43
 קרינאת

היה בהחלטה  שם הישוב 31/01/1999 4824 ממשלה 4,050
 "בית פלט"

היה בהחלטה שם הישוב  31/01/1999 4824 ממשלה 4,700 'ביר הדאג 45
 "באר חיל"

היה בהחלטה שם הישוב  31/01/1999 4824 ממשלה 2,900 סר-קסר א 42
 )"שורר(הואשלה "

  31/01/1999 4824 ממשלה 3,500 אום בטין 16

ההחלטה התייחסה  30/11/2000 )43/ערב( 2361 ממשלה 3,900 אל סייד 15
עבור להקמת שכונה 

 מדרום סיידשבט אל 
 ליישוב חורה

ועדה  1,050 את'דריג 25
מחוזית 
 דרום

תקבלה  ההחלטה ה 12/01/2004 2004006
במסגרת דיון 

וכניות בהתנגדויות לת
 ג)מרעית(ישוב מכחול לי

                                                 
 .2004שנת  למעודכנים, "אל עונה "אזורית לכפרים הלא מוכריםהבהתאם לנתונים של המועצה  א
.  יישוב באתר נחל שימריהסענא-לט להקים עבור השבט תראבין א הוח15/02/1998אריך ת מ13/בד' בהחלטת ממשלה מס ב

תאריך מ) 32/ערב( 1704' החלטה מס: לטות ממשלהח ובשתי הזדמנויות הנושא עלה בה,מיקום היישוב שונה מספר פעמים
 .05/10/2000תאריך מ) 48/ערב( 2437'  והחלטה מס08/06/2000

, 226/02/11' כניות מסות(ישוב מרעית יתוכניות מתאר מקומיות לשתי את התנגדות ל'הכפר דריג הגישו תושבי 2002שנת ב ג
מוסדות התכנון החליטו להכיר בזכותם של תושבי הכפר . ונבדל מסביבתו מבוסס מבחינה חברתית םכפרוטענו ש )227/03/11

ההתנגדות הוגשה בסיוען של האגודה . שותףבמסגרת אשכול יישובים שלו מרכז שירותים מ, יות יישוב עצמאיהאת ל'דריג
 .במקוםלזכויות האזרח ועמותת 
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 ישובים שהוחלט להקים עבור האוכלוסייה הבדואיתי ה:4' לוח מס

 שוב יישם ה פרטי החלטה למתן הכרה

 תאריך מספר גורם
 הערות

"מרעית"בהחלטה נאמר  31/01/1999 4824 ממשלה מכחול

  30/11/2000 )47/ערב( 2562 ממשלה מולדה

 

 

 

 הכפרים שנמצאים בהליכי הכרה שונים: 5' לוח מס

שוב ישם הי פרטי החלטה למתן הכרה
 ומספר במפה

מספר 
 תאריך פרמס גורם אתושבים

 

/ שהבי-א 35
 אבו תלול

מועצה  4,000
 ארצית

- - - - 

מועצה  3,900 אל פורעה 28
 - - - - ארצית

ההחלטות התקבלו  
העבודה על סגרת במ

תכנית המתאר 
המחוזית החלקית 

 למטרופולין באר שבע 

על המינהלה לקידום  30/11/2000 )47/ערב (2562 ממשלה 1,200 עבדה 44
הבדואים בנגב הוטל 
לבחון הצעה להקים 
 יישוב בדואי חדש

ההחלטה לא  30/11/2000 )43/ערב (2361 ממשלה
התייחסה במפורש 
לאפשרות להקים 

 יישוב חדש

-ואדי א 38
 בנעם

4,800 

ועדה מחוזית 
 דרום

ואדי "דחיית התוכנית  09/08/2004 2004006
וקריאה " נעם-א

ן לממשלה לבחו
חלופות מיקום אחרות 

 ג זאתעבור אוכלוסייה

                                                 
 .2004שנת  למעודכנים, "אל עונה "אזורית לכפרים הלא מוכריםהלפי נתונים של המועצה  א
 .נעם- טרם התקבלה החלטה האם להכיר בכפר ואדי אב
 .נעם-ב חלופי לתושבי ואדי א בעקבות דחיית התוכנית המקורית נערכת כעת עבודה לאיתור מיקום יישוג
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 תקופת מדיניותפי לבנגב ם הבדואיוהישובים האוכלוסייה  :6' מסלוח 

תקופת 
 מדיניות

מספר  שנים
 שוביםיי

האוכלוסייה 
 ישובים המוכריםיב

ה בדואית יכ אוכלוסי"סה
  בסוף התקופהבנגב

 א95,000-ל 65,000בין  - - - - 1948 עד טרום המדינה

ריכוז 
 ב14,400-כ - - - - 1964-1948 האוכלוסייה

הקמת  ד66,000-כ - - ג3 1980-1964
עיירות ה

 ז125,000- ל 70,000בין  ו50,000- ל30,000בין  ה6 1990-1980 ותהוותיק

 י125,600-כ ט73,000-כ ח 7 1998-1990 הקיפאון

ההכרה 
 יג173,450-כ יב123,400-כ יא17 1998-2004 הזוחלת

 יד360,000- ל312,000בין    2020 ת תחזי

 
 

                                                 
 .ים בלבד תושבים בדוא11,000-נותרו בנגב כעם הקמת המדינה .  4' מ ע,)2000(מתוך ביילי  א
 .2000נגב הסטטיסטי לשנתון ה מתוך .)1961שנת (בלבד  בנפת באר שבע ב
 .רהט ושגב שלום בלבד, תל שבעשובים יהי ג
 .)2000נגב הסטטיסטי לשנתון העל פי נתונים מתוך " [לא יהודים" 66,000-כבנפת באר שבע  התגוררו 1983שנת ב ד
 . וחורהה בנגבערער, כסיפה, שגב שלום, רהט, ל שבעתשובים יהי ה
 תושבים 30,000- מונה כ)1989(בן דוד . הבדואיתאוכלוסייה המתייחסים לם נתוניבחוסר אחידות  יש, כאמור ו

 . תושבים50,000-ין כמצי) 1991(יסי אמואילו ח ,הוותיקותבעיירות 
) 1989(בן דוד . המוכריםשובים יילשהתגוררה מחוץ אוכלוסייה  עוד יותר ביחס לבנתונים חריףאחידות ה חוסר ז
ו תגוררבדואים שה תושבים 75,000-כציין מ) 1991(יסי אמואילו ח, מחוץ לעיירות תושבים בדואים 40,000-דבר על כמ
 .וכרותהממחוץ לעיירות  נקודות יישוב 50-בכ
 .יהי ולקחורה, ה בנגבערער, כסיפה, שגב שלום, רהט, תל שבעהישובים  ח
 על נתונים של בהתבסס, שנתון הנגב בהוא מתואר כפי ש, האוכלוסייה בכל אחת מהעיירות הוותיקותבהתאם לגודל ט

מבקר המדינה . ]http://www.negev.co.il/statis/tables/2001.htm[הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הפנים 
 . בני אדם בלבד62,500-ת כמנו האוכלוסייה בעיירות הוותיקות עשויה ל,מצוין כי בפועל) 109' מע, 2002(
, 2-32' מע) 2001 (52' לפי השנתון הסטטיסטי לישראל מס: אין נתונים חד משמעייםגם כאן . )שם( מבקר המדינה י
 . מוסלמים בכל מחוז הדרום111,800-כהיו  2000שנת ב
 שהוקמו עד תחילת ,ה הם העיירות הוותיקותי ולקיחורה, ה בנגבערער, כסיפה, שגב שלום, רהט, ל שבעתשובים י הייא

 אל סייד, אום בטין, סר-קסר א', ביר הדאג, אבו קרינאת, סענא-אבין ארם תכפריה.  של המאה הקודמת'90-שנות ה
 .עבדה נמצאים בתהליך של קבלת הכרה ופורעהאל , אבו תלול/שהבי-ים אכפר וה,הכרהזכו לכבר את 'ודריג

 כפרים 10- תושבים ב30,200-ועוד כ) 2004, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(ות הוותיקעיירות  תושבים ב93,200- כיב
 נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכריםלפי (בהליך של הכרה קיבלו הכרה או שנמצאים ש
 .)2004, "אל עונה"
הנתונים המתייחסים . )2004(לשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהנוגעים לעיירות הוותיקות הוא הנתונים קור מ יג

 ).2004(" אל עונה" מועצה האזורית לכפרים הבדואים הבלתי מוכריםלשאר היישובים מקורם ב
 היא שלגבוהה ערכה ההה. כנית המתאר למטרופולין באר שבעומסמכי המדיניות של תמופיעה בערכה הנמוכה הה יד

 .96' מע ,)2002 (מבקר המדינה
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 היקף התביעות ביחס לשטח של מחוז דרום ותוכנית מטרופולין באר שבע: 7' מסלוח 

 ]דונם[ שטח

 14,321,000-כ אשטחו של  מחוז דרום

 12,946,000-כ ב מתוכו שטחה של  נפת באר שבע  

 3,000,000-כ )3גרסה  (23/14/4/מ" מתוכו שטחה של  תמ   

 161,000-כ  מתוכו שטח נוף כפרי משולב    

     

 991,000-כ גכ השטח הכלול בתביעות הבעלות שהוגשו"סה

 200,000-כ  ד מתוכו תביעות שהושג פשרה לגביהן  

 182,000-כ ה מתוכו שטחים שהופקעו  

 640,000-כ ו מתוכו תביעות שנמצאות עדיין במחלוקת  

     

 350,000-כ זו יושבת האוכלוסייה הבדואית מחוץ לעיירות הוותיקותכ השטח שעלי"סה

 240,000-כ  ח מתוכו שטח תביעות הבעלות שעליו יושבים התובעים עצמם  

 424,000-כ טשטחה של המועצה האזורית בני שמעון

 4,155,000-כ שטחה של  המועצה האזורית רמת נגב

                                                 
 ).2001 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה א
 .)2001 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהראו . ועד לעיר אילתבצפון  נתיבות שובנפת באר שבע משתרעת מהי ב
 .115' עמ, )2002(מבקר המדינה  ג
 .שם ד
" חוק השלום"שנרכשו ופונו מתושביו במסגרת , תאמלח דונם באזור תל 60,000-שטח הקרקעות שהופקעו כולל כ ה

אל  "מתוך נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.  לשם הקמתו של שדה התעופה נבטים1980משנת 
 .256' עמ, )2004(ראו גם בן דוד . "עונה

 .2007ו בינואר כפי שנמסר, "אל עונה " בנגב נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכריםלפי ו
 .115' עמ, )2002(מבקר המדינה  ז
 .2007כפי שנמסרו בינואר , "אל עונה "לפי נתונים של המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב ח
 ).2005( מתוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שטח המועצות האזוריות ט
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 מ פ ו ת  
 
 
 
 

 מוכרים בנגב-בדואים הלאהכפרים ה :1' מפה מס
 
 

 מוכרים בנגב-הכפרים הבדואים הלא :2' מפה מס
 )3גרסה  (23/14/4/מ"על רקע תמ

 
 

 מוכרים בנגב-הכפרים הבדואים הלא :3' מפה מס
 היקף תביעות הבעלות ושטחי הכפרים הקיימים  
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