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הארגונים השותפים להכנת תכנית האב:
המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב " -אל-עונה"  -הוקמה ב 1997-כהנהגה עממית נבחרת של
הוועדים המקומיים בכפרים הבדווים הלא-מוכרים ונציגות תושביהם .המועצה פועלת למען הכרה ופיתוח של כל
כפרי הבדווים .ועדת המעקב העליונה לאזרחים הערבים בישראל הכירה במועצה האזורית כהנהגה לגיטימית של
הכפרים וביו"ר המועצה האזורית כחבר רשמי בה .כדי לשנות את המציאות הקשה שתושבי הכפרים הלא-מוכרים
סובלים ממנה ,המועצה פועלת לייצוג הקהילה מול מקבלי ההחלטות השונים ולהעצמה קהילתית בכפרים עצמם,
מנהלת מאבקים משפטיים ,מגישה תכניות מתאר חלופיות ,מייצרת תשתית מידע בעבור מערכות השלטון השונות
ופועלת בכל מישור אפשרי להכרה בכפרים ולפיתוחם.
עמותת 'במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון'  -הוקמה ב 1999-על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות במטרה
לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם .העמותה פועלת בכלים מקצועיים כדי לקיים שוויון זכויות וצדק
חברתי בתחומי התכנון והפיקוח והקצאת משאבי קרקע' .במקום' מסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית,
כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון' .במקום' פעילה ברחבי הארץ ומייצגת בעמדתה
אינטרס ציבורי למען שקיפות בהליכי התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי התכנון והפיתוח .במהלך
 10שנות פעילות העמותה ,עומדת הקהילה הבדווית בנגב במרכז עשייתה במטרה לקדם את ההכרה בכפרים
הבלתי מוכרים ולהתאים את התכנון המרחבי לצורכי הקהילה.
עמותת 'סידרה  -עמותת נשים ערביות בדוויות בנגב'  -נוסדה ב 1997-בידי נשים תושבות היישובים הערביים
הבדווים השונים בנגב ,כדי לפעול למען שיפור מצבן של הנשים הבדוויות בפרט והקהילה בכלל' .סידרה' הוא עץ
מבורך הצומח במדבר והוזכר בקוראן .העמותה נקראת כך בשל הדמיון בין עץ הסידרה לנשים הערביות הבדוויות
במדבר הנגב :יכולת ההישרדות בתנאים מינימליים בסביבת חיים קשה מאוד ויכולת הנתינה האין-סופית לאחר.
סידרה יזמה ,ריכזה והנחתה סדנאות תכנון עם נשים בדוויות ,במטרה לגבש עקרונות לתכנון הכפרים ,המותאמים
לצורכי הנשים .עקרונות אלה היוו את הבסיס לעקרונות המובאים בתכנית האב.
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תכנית אב להכרה בכפרים הבדווים הלא-מוכרים בנגב
תקציר
המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים ועמותת 'במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון' ,בשיתוף עמותת
'סידרה  -עמותת נשים ערביות בדוויות בנגב' ,ערכו תכנית אב עבור היישובים הבדווים הלא-מוכרים בנגב,
המהווה חלופה בת קיימא לתכניות הממשלה לסוגיהן .תכנית האב מראה שבניגוד לתוכניות הממשלה השונות -
ניתן ,ראוי ומתחייב להכיר בכל היישובים הבדווים הלא-מוכרים .הבדווים חיים באזור דורות ארוכים והם אינם
פולשים .כאזרחי המדינה הם זכאים לשוויון ולכיבוד מלא של זכויות תכנון ופיתוח ,ללא התניה בהסדרי מקרקעין.
התכנית מציגה מסמך מקיף לתכנון הכפרים הבדווים הלא-מוכרים בנגב .היא כוללת שישה פרקים המשתרעים
על כ 350-עמודים וכוללים רקע היסטורי ,קרקעי ותכנוני; ניתוח מגמות ,בעיות והזדמנויות; דו"חות מומחים והצעות
קונקרטיות למתווה עתידי לתכנון הכפרים הלא-מוכרים .התכנית מסתמכת על עקרונות המועצה האזורית לכפרים
הלא-מוכרים שנקבעו ב 1997-ומפתחת את מסמכי התכנון הקודמים של המועצה ,ובמיוחד את "התכנית לפיתוח
רשות מוניציפאלית לכפרים הערבים הבדואים בנגב" משנת  ,1999לכדי תכנית אב מקיפה לכל היישובים ,וכבסיס
מקצועי ועקרוני להכנת תכניות מתאר לכל יישוב בעתיד הקרוב.
חמשת הפרקים הראשונים מתארים את ההיסטוריה של התיישבות הבדווים ,מצב הכפרים כיום ,ניתוח מגמות
ותחזיות ,ניתוח מדיניות ,עמדות התושבים ,ודוחות מומחים ,במגוון של זוויות הרלבנטיות לתכנון ופיתוח הקהילות
הבדוויות .הפרקים מעידים על המצוקה וההזנחה שהייתה מנת חלקם של תושבי הכפרים מאז קום המדינה ,ומהווים
תשתית עובדתית לבניית מתווה להכרה ולפיתוח מתקן.
על בסיס זה מציגה התכנית בפרק השישי מתווה מפורט לתכנון ופיתוח מקצועי ומוסכם להכרה ופיתוח כל
הכפרים הבדווים .מתווה זה יהווה גם בסיס לפיתוח בר-קיימא של אזור באר-שבע כולו ,תוך מימוש עקרונות
השוויון ,ההכרה וזכויות האדם .התכנית מבקשת להבטיח עתיד של כבוד ושוויון לכפרים  -המהווים כיום מוקד
של עוני והזנחה  -בהם מתגוררים כ 108,000-איש .מטרה זו תושג באמצעות יישום העיקרון המקצועי העליון של
התכנון :עיצוב העתיד עבור ובשיתוף עם הקהילה.
תכנית האב מציעה מגוון דרכים מקצועיות ומציאותיות להכיר ולפתח בצורה מושכלת את כל  46הכפרים הבדווים
שזוהו על-ידי המועצה ב .1999-מתוך רשימה זאת 35 ,יישובים נותרו לא-מוכרים עד היום ,והם מהווים את ליבת
התכנית .בשנת היעד של התכנית ,אוכלוסיית כל הכפרים הבדווים (כולל אבו בסמה) תמנה כ 235,000-איש ,מתוך
אוכלוסייה כוללת של  440,000ערבים בדווים ,הצפויים להתגורר באזור באר-שבע.
כל היישובים הנכללים בתכנית גדולים כיום בהרבה מהגודל המינימאלי של יישוב ,לפי הקריטריונים של מערכת
התכנון הישראלית .בהקשר זה כדאי לזכור ,שבמשך השנים הוקמו בנגב יישובים יהודים רבים קטנים בהרבה
מהישובים הבדווים הקיימים ,כולל עשרות חוות משפחתיות.
היישובים הבדווים מייצגים קהילות שהתגבשו יחד במשך שנים ארוכות של חיים משותפים .התכנית מראה שאין
שום מניעה מקצועית להכיר בכל היישובים .התכנית פועלת בצורה שוויונית כדי להכיל את הסטנדרטים
התכנוניים הנהוגים במגזר הכפרי הישראלי ליישובים הבדווים ,תוך כדי יצירת מתווה פיתוח הולם ,בהסכמה ,לכל
ישוב וישוב.
התכנית מציעה תהליך להכרה בכפרים הבדווים במקומם הנוכחי ,אשר יאפשר להם אספקת תשתיות ושירותים
כמו לכלל אזרחי המדינה .הכרה בכפרים במיקומם הנוכחי עדיפה על תוכניות הממשלה הנוכחיות המבוססות
על העברה של עשרות אלפי בני אדם ,כיוון שמתבססת על הקשר ההיסטורי החזק של הכפרים לאדמותיהם
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ולמקום מושבם וכך מבטיחה את קיימותם ופיתוחם המושכל .התכנית גם תחסוך משאבים רבים הדרושים לשינוי
הגיאוגרפיה האזורית ולאמצעי אכיפה ,ותמנע את החרפת הסכסוך בין המדינה לבדווים.
התכנית ממליצה על פתרונות תכנוניים לעתיד האזור ,בשלוש רמות :אזורית ,מקומית ומנהלית .ברמה האזורית ,היא
מציעה פתרון של הכרה מוניציפאלית לכל יישוב ,אם על-ידי סיפוח לעיירה שכנה ,יצירת 'אשכולות' של כפרים,
או כישוב עצמאי במסגרת מועצות אזוריות .התכנית מתווה גם אסטרטגייה לפיתוח-כלכלי אזורי בשלושה צירים
גיאוגרפיים  -צפוני ,מזרחי ודרומי ,לאורכם ישולבו קווי תחבורה ציבורית ,אזורי תעסוקה ומוסדות ציבור .התכנית
ממליצה שמשבצות הכפרים יהיו בעלות שטח שווה בגודלו להקצאת הקרקע במגזר הכפרי היהודי .מהלך זה ידרוש
תוספת של מאות אלפי דונם עבור הכפרים לבנייה ,למסחר ולחקלאות .במידת הצורך גם מחוץ לאזור הסייג.
הכפרים יאוגדו במועצות אזוריות אשר יבנו מערך מוניציפאלי ליישובים ,תוך אספקת השירותים והתשתיות.
ברמה המקומית ,התכנית מבקשת להכיר 'בכפר הבדווי' כסוג יישוב מובחן אשר יוכר ויקודד על-ידי מערכת
התכנון הישראלית ,בדומה למושב או קיבוץ .הכרה זו תעשה תוך הכלת ההגיון ההיסטורי והתכנוני של הכפר הבדווי.
לשם כך ,התכנית משרטטת ,בפעם הראשונה ,מודל לפיתוח הכפר הבדווי .המודל מתבסס על הקשרים שנוצרו
בין הקהילות לבין מרחבי המחייה שלהם ,על תפקודה הנמשך של מערכת הנחלות הקרקעיות (מווארס) המסורתיות,
המתחלקות בין פלגי שבטים ('עאילה') ומשפחות מורחבות ('קום') ,ועל מיקומם ותפקודם של השטחים הפתוחים,
הדרכים והמוסדות הציבוריים.
התכנית מדגימה כיצד ניתן לפתח את הכפרים לפי תבחיני הצפיפויות ויעודי הקרקע המקובלים בתכניות המתאר
הארציות ,תוך התאמתם ל'שפת המרחב הבדווי' .התוצאה היא תכנון כפרי המשתמש ,כנקודת מוצא ,בדפוסי
הפיתוח הקיימים ,ומבקש לעבות ולכוון את הפיתוח העתידי כדי ליצור שכונות בעלות גודל המתאים לספי הכניסה
של כל השירותים האזרחיים .המודל מציג גם אפשרות לבניית שכונות הרחבה ליישובים ,ואפשרות להסדרת
ולהענקת שירותים למקבצים מרוחקים .התכנית משרטטת גם את דפוסי הפיתוח הרצויים של דרכים ,מוסדות
ציבור ושטחים פתוחים ביישובים.
ברמה המנהלית ,התכנית ממליצה על הקמת מערך תכנוני מיוחד שיתמקד בתהליך מהיר של הכרה ותכנון
הכפרים הבדווים .מומלץ להקים "ועדה לתכנון היישובים הבדווים" (ולה"ב) בחסות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה,
בשיתוף נציגות משמעותית של תושבי הכפרים ,מומחים מקצועיים ואקדמיים ,ונציגי משרדי הממשלה ורשויות
השלטון .התכנית מציעה מסלול של שמונה שלבים עיקריים ,המובילים מהמצב הנוכחי של הזנחה ושוליות ,להכרה
מלאה ולהשקת מסלול פיתוח ושגשוג לכפרים .מתווה זה ,כך טוענת התכנית ,יעלה את המרחב הבדווי על דרך
המלך של שוויון ,פיתוח ושגשוג ,תוך שמירה מלאה על זכויות הבדווים ,דרך אשר תביא ברכה לכל תושבי האזור,
ערבים ויהודים כאחד.
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المخطط التوجيهي لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب
مركّزو الفريق :البروفيسور أورن يفتاحئيل ،نيلي باروخ ،سعيد أبو سمور
ملخّص
خالفًا للمخطّطات الحكومية ،يُظهر هذا المخطط أنه باالمكان االعتراف بجميع القرى غير المعترف بها ال بل ومن المفروض فعل ذلك.
عرب النقب اصحاب االرض الحقيقيين فهم يعيشوا في المنطقة منذ مئات السنين وهم ليسوا غزاة تع ّدوا على األرض .وكمواطني دولة،
يحق لهم المساواة التّامة واحترام جميع حقوقهم دون ربط ذلك بالتسوية على االرض.
يقترح هذا المخطط حل شامل لقضية القرى غير المعترف بها .يشمل المخطط ستّة فصول وحوالي  350صفحة تستعرض الخلفية
التاريخية ،االرض واالمسكن ،مشاكل وفرص ،تقارير خبراء واقتراحات عينية .يعتمد المخطط بشكل اساسي على مبادئ وثوابت المجلس
االقليمي كما اقرت في عام  1997وجاءت على وجه الخصوص في خطة المجلس عام " 1999الخطة لتطوير سلطات محلية للقرى غير
المعترف بها في النقب" (התכנית לפיתוח רשות מוניציפאלית לכפרים הערבים הבדואים בנגב).
الفصول الخمسة االولى من المخطط تعطي لمحة تاريخية على االرض والمسكن ،الوضع القائم ،تحليل اتجاهات وتقديرات ،تحليل
سياسات ،مواقف السكان وتقرير الخبراء من زواية مختلفة .الفصول تشهد على المأساة التي يعانيها اهل القرى وعلى سياسات التهميش
منذ قيام الدولة .وهذه الحقائق يجب ان تكون االساس في كل تقرير ينوي االصالح.
وعلى هذا االساس يعرض المخطط في الفصل السادس حل مفصل لالعتراف وتخطيط القرى جميعها دون استثناء .نحو تطوير مستدام
لمنطقة بئر السبع مع االلتزام بتحقيق مبادئ المساواة واالعتراف بهم وبتجمعاتهم وبحقوق اإلنسان .كما ويسعى إلى تأمين مستقبل
يقوم على احترام ومساواة هذه القرى وسكّانها الـ  108,000نسمة المقيمين بها .يمكن بلوغ هذا الهدف عبر االستناد إلى المبدأ المهني
األسمى لمهنة التخطيط أال وهو :بلورة رؤية مستقبليه لصالح المجتمع المحلّي وبمشاركته.
يقترح هذا المخطط طيفًا كبي ًرا لسبل مهنية وواقعية بغية االعتراف بجميع القرى البدوية الـ  46التي أشار إليها المجلس في العام 1999
وتطويرها بروية وبصورة مدروسة .وضمن هذه القائمة للقرى غير المعترف بها ،ال تزال هنالك  35قرية غير معترف بها حاليًا ،وهي
األساس الذي يقوم عليه هذا المخطط .سيبلغ عدد سكّان هذه القرى حتّى سنة الهدف لهذا المخطط (عام  )2030نحو  235,000نسمة
من أصل  440,000نسمة يُتوقع أن يقيموا في منطقة بئر السبع.
إ ّن عدد سكان القرى التي يشملها هذا المخطط كبيرة حال ًيا أكثر بكثير من الحجم السكاني األدنى إلقامة قريه/بلدة وفق معايير جهاز
التنظيم اإلسرائيلي .وفي هذا السياق ،من الجدير اإلشارة إلى أ َّن العديد من المستوطنات اليهودية التي أقيمت حديثًا في النقب ،ومن
ضمنها عشرات المزارع العائلية الخاصة ،أصغر بكثير من القرى العربية.
تقيم في هذه القرى العربيه مجتمعات محلّية تبلورت سوية خالل سنين طويلة من الحياة المشتركة .يوضح المخطط أنه ال مانع
جوهري من االعتراف بجميع هذه القرى والتي ال تمس مواقعها باالحتياجات الجماهيرية العامة للدولة .يعمل المخطط وفق معايير
تخطيطية معتمدة في المجال القروي اإلسرائيلي ،وذلك بغية استحداث خطوط تطويرية عريضة مالئمة لكل قرية وقرية.
يعرض المخطط بداية عملية تهدف إلى االعتراف بالقرى العربية في أماكن تواجدها الحالي ويوفير البنى التحتية والخدمات لها أسوة
بجميع مواطني الدولة .إ َّن االعتراف بالقرى العربية ضمن أماكن تواجدها الحالي هو الحل االمثل وليست المخطّطات الحكومية القائمة
حال ًيا والتي تستند إلى االقتالع والتركيز .تكمن أفضلية هذا التخطيط في كونه يرى بأ ّن هؤالء السكان تربطهم عالقات تاريخية قوية مع
أراضيهم في هذه القرى وبهذا يمكن تأمين استدامتها وتطويرها بصورة مدروسة .المخطط يطالب الدولة بتوجيه الموآرد نحو التطوير
واعمار القرى ال نحو االقتالع والتركيزاالمر كفيل بأن يضع ح ًّدا لتفاقم الصراع بين الدولة والسكان العرب في النقب.
يطرح المخطط توصيات بشأن مستقبل المنطقة تتوزّع إلى ثالثة أصعدة :إقليمية ،ومحلّية ،وإدارية .على الصعيد اإلقليمي ،يقترح
المخطط حالًّ إداريًا محلياً معقوالً لكل قرية ،وذلك من خالل ض ّمها إدارياً لقرى عربية مجاورة ،أو استحداث تجمعات قروية مترابطة ،أو
كقرية مستقلة في إطار مجالس إقليمية .يستعرض المخطط استراتيجيات لتطوير مناطقي على ثالث محاور جغرافية  -شمالي ،وشرقي،
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ومؤسسات عامة .ويوصي المخطط بأن تكون مساحة أقسام القرى
وجنوبي ،توصل فيما بينها خطوط مواصالت عامة ومناطق تشغيل ّ
شبيهة بتلك المعتمدة في تخصيص األراضي في القطاع القروي اليهودي ،األمر الي إضافية مئات اآلالف من الدنمات لصالح القرى العربية
ُخصص معظم األراضي للزراعة والمناطق
في النقب حتى سنة الهدف عام  .2030غالبية هذه األراضي موجودة حال ًيا لدى عرب النقب .وت ّ
المفتوحة .تُضم القرى إلى مجالس إقليمية والتي تشكّل منظومة سلطات محلية لهذه القرى تقوم بتوفير الخدمات والبنى التحتية.
على الصعيد المحلّي ،يسعى المخطط إلى االعتراف "بالقرية العربية البدوية" كنموذج يتم استيعابه في جهاز التنظيم اإلسرائيلي
واإلشراف عليه أسوة بالموشاب أو الكيبوتس .يستند هذا االعتراف إلى اعتراف بالمنطق التاريخي والتنظيمي للقرية البدوية ووضع
السبل لمالءمتها الحتياجات وضروريات القرن الـ .21لبلوغ هذا الهدف ،يضع هذا المخطط وللمرة األولى نموذجا لتطوير القرية العربية
البدوية .يعتمد على سياقات تبلورت تاريخ ًيا تربط فيما بين المجتمعات المحلّية وبين حيزاتها المعيشية ،وعلى استمرار العمل وفق
والمؤسسات العامة.
تقاليد تقسيم األرض المتوزّعة بين العائالت والعشائر وعلى موقع هذه األراضي ووظيفتها ودور الطرق
ّ
يشكّل هذا المخطط مثاالً لكيفية تطوير القرى وفق معايير الكثافة السكانية وتصنيفات األراضي المعتمدة في المخطّطات الهيكلية
القطرية ومالءمتها "لخصوصية الح ّيز العربي في النقب" .وتكون النتيجة حينها تنظيم قروي يستخدم أنماط التطوير القائمة كنقطة
انطالق له ويسعى إلى تكثيف وتنظيم التطوير المستقبلي بغية تلبية االحتياجات األساسية المطلوبة وإدخال الخدمات المدنية إليها.
كذلك ،يعرض هذا النموذج إمكانية بناء أحياء للتوسعة المستقبلية في القرى وتنظيم تجمعات بدوية متباعدة ومنعزلة .كما ويضع
والمؤسسات العامة والمناطق المفتوحة المرغوب بها في هذه القرى.
المخطط رس ًما ألنماط تطوير الطرق
ّ
أما على الصعيد اإلداري ،يوصي المخطط بإقامة منظومة تخطيطية خاصة تتمحور حول عملية االعتراف السريع بالقرى البدوية وتنظيمها،
تشكل بدورها مشرو ًعا وطن ًيا من الدرجة األولى .ويوصي بإقامة "لجنة تنظيم القرى العربية في النقب" برعاية اللجنة اللوائية للتنظيم
والبناء ،وتحوي نسبة كبيرة من ممثلين وقادة عرب النقب وكذلك خبراء مهن ّيين وأكاديم ّيين وممثلين عن السلطات الحكومية .يقترح
المخطط مسلكًا يتض ّمن ثمانية مراحل مركزية تنطلق من الحالة القائمة التي تتسم باإلهمال والتهميش وتتجه نحو االعتراف الكامل
وفتح مسار لتطوير القرى العربية في النقب وازدهارها .تقوم لجنة تنظيم القرى العربية في النقب بتعيين فرقاء تنظيم مع صالحيات
للتصديق التنظيمي السريع على صيغة المخطّطات الهيكلية .يقوم هؤالء الفرقاء بالعمل مع المجتمعات المحلّية في البلدات بغية وضع
مخطّطات هيكلية وبلورة مسار تنظيمي واضح المعالم ومتّفق عليه لتنظيم القرى استنا ًدا إلى مبادئ التطوير والكثافة السكانية وتوفير
البنى التحتية المعمول بها في الحيز القروي اإلسرائيلي واالعتراف بخصائص تطوير القرية العربية البدوية .وفق هذا المخطط ،فإ َّن من
شأن هذه الخطوط العريضة أن تجلب التطوير واالزدهار إلى الحيّز العربي في النقب ،مما يجلب الرفاه لجميع سكان المنطقة عربًا
ويهودًا على حد سواء.
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פתח דבר
בשלש השנים האחרונות' ,המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים' (להלן :המועצה) ועמותת 'במקום -
מתכננים למען זכויות תכנון' ,בשיתוף עמותת 'סידרה  -נשים ערביות בדוויות בנגב' ,שקדו על הכנת תכנית
אב בעבור היישובים הבדווים הלא-מוכרים בנגב .תכנית האב כוללת שישה פרקים ומאות עמודים ,ובהם רקע,
ניתוח ,דו"חות מומחים והצעות קונקרטיות .מהדורה מקוצרת זאת כוללת תקציר של חמשת הפרקים הראשונים
בתכנית האב ,אשר מתייחסים למצב הקיים ,ופרק שישי המציג את התכנית המוצעת לכפרים הלא-מוכרים ,ומופיע
במלואו.
התכנית מתפרסמת בזמן שממשלת ישראל מגבשת תכנית חדשה ליישובי הבדווים (על בסיס "דו"ח פראוור") ,ובעת
שמוסדות התכנון אמורים לאשר את תכנית המתאר החדשה למטרופולין באר-שבע .שתי תכניות אלו מבקשות
לפתוח בתהליך של העברה כפויה של יישובים לשם ריכוז האוכלוסייה .מהלך זה ,אליו מתנגד נחרצות הציבור הערבי
בדווי ,נוגד את עקרונות התכנון והצדק הטבעי ,ועל-כן התכנית הנוכחית מתנגדת בצורה החלטית ליוזמות
הממשלה האחרונות ובראשן דו"ח פראוור.
התכנית שלפניכם מציעה תכנית אב כוללת ליישובים הבדווים הלא-מוכרים ,לשנת  .2030תכנית זו מהווה חלופה
ברורה לתכניות הממשלה .היא מתבססת על ההיסטוריה של היישובים הבדווים וההיגיון שלהם ,ומציגה מתווה תכנון
שיאפשר את ההכרה בכל הכפרים הבדווים ,בהתאם לסטנדרטים תכנוניים ישראליים כלליים .התכנית מציעה אפוא
תכנון המבוסס הן על עקרונות ההכרה והשוויון והן על ישימות מקצועית.
ייחודה של התכנית מתבטא בכמה היבטים עיקריים:
◆

התכנית מציגה מתווה תכנוני מקצועי וחדשני ,המוביל להכרה בכל הכפרים הבדווים ופיתוחם הנאות,
ללא התניה בהסדרי מקרקעין;

◆

התכנית מציגה מסד נתוני עומק על הכפרים ,שנאסף באמצעות סקרים ועבודת מומחים;

◆

התכנית מבוססת על שיתוף נרחב של הקהילות ,שנעשה בסדרה של  14מפגשי סדנאות ועשרות ביקורים
בכפרים במסגרת סיורי שטח;

◆

התכנית מציעה אסטרטגיה אזורית של מיסוד הכפרים ותכנונם לאורך שלושה צירי פיתוח עיקריים ,בד
בבד עם שילוב מלא בתשתיות התחבורה ,התעסוקה והסביבה של מטרופולין באר-שבע;

◆

התכנית מקדמת את ההכרה בכפר הבדווי כסוג יישוב מובחן ,אשר ראוי להיכלל במערכת התכנון
הישראלית ,כמו הקיבוץ ,המושב או הכפר הערבי בצפון;

◆

התכנית מציגה אבי-טיפוס של יישוב בדווי ,ומשרטטת לראשונה מתווה תכנוני התואם את ההיגיון
ההיסטורי ,המרחבי והחברתי שלו הנמצא בהלימה עם מערכת המקרקעין המסורתית;

◆

התכנית מציעה דרכים לעיבוי השטחים הבנויים בכפרים הבדווים בד בבד עם שמירה על שטחים פתוחים,
ותכנון המתחשב בקיומם של מקבצים קטנים ומבודדים;

◆

התכנית מציעה מבנה ממסדי ,מינהלי ומוניציפאלי לתכנון מהיר של כל הכפרים והסדרתם ,תוך שילוב
מלא של הקהילות הבדוויות ונציגיהן בעיצוב הכפרים.
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תכנית האב להכרה בכפרים הלא-מוכרים מראה שניתן ומתחייב להכיר בכל הכפרים הבדווים ,ללא התניה בהסדר
המקרקעין ,ובכך לממש את זכויות התכנון ,הדיור והפיתוח המלאות להם זכאים האזרחים הבדווים.
עוד נזכיר ,כשם שכבר ציינה ועדת גולדברג ,כי הכפרים הבדווים אינם פולשים ומגיעות להם זכויות אזרח מלאות
במקומות מגוריהם .רובם המכריע של הכפרים יושבים על אדמות אבותיהם מלפני קום המדינה ,ואילו מספר
קטן של כפרים הם עקורי פנים שיושבו במקומם על-פי החלטות ממשלות ישראל .עקב כך ,לבדווים זיקת בעלות
היסטורית ,תכנונית ומשפטית למקומות מגוריהם .התכנית המוצגת כאן מתחשבת בזכויות אלו ,ובונה עליהן מתווה
תכנון מקצועי ושוויוני .התכנית אינה מתערבת בהחלטות בענייני בעלות מקרקעין ,השמורות לבעלי האדמות ורק
להם.
המתווה המוצע בתכנית יוצר מסגרת להכנת תכניות מתאר לכפרים ,אשר יאפשרו את חיבורם לשירותים בסיסיים
שנמנעו מן הבדווים לאורך שישים שנה .תכניות אלו יאפשרו גם הוצאת אישורי בנייה ,ויאפשרו את יציאת הכפרים
ממצב המצוקה העמוק שהם שרויים בו ,סיום האפליה והתחלת צמצום הפערים האדירים שנפערו בינם לבין יתר
החברה הישראלית.
לדעתנו המקצועית ,רק מהלך מסוג זה יוכל להצליח ולהצעיד את היישובים הבדווים והנגב כולו לעבר מחר אחר,
אשר יחליף את הסכסוך והמצוקה הנוכחיים בעתיד של פיתוח ,דו-קיום ושגשוג.
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תקציר חמשת הפרקים הראשונים
תקציר פרק ראשון :הקדמה
ב 1999-זיהתה המועצה האזורית לכפרים הבדווים הבלתי מוכרים  46כפרים ,המהווים את המערך הכפרי הבדווי,
ופרסמה את "התכנית לפיתוח רשות מוניציפאלית לכפרים הערבים הבדואים בנגב" .מסמך זה הווה בסיס לפעילות
ציבורית ותכנונית למען הכרה בכל הכפרים .אחד עשר כפרים זכו מאז בהכרה חלקית ,אם כי מצב התכנון בכפרים
אלו ממשיך להיות חמור ,ובמובנים רבים הם ממשיכים להיות חלק מן המרחב הלא-מוכר .התכנית הנוכחית
מעמיקה ומפתחת את עבודת התכנון הקודמת של המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים ומציעה מתווה להכרה
לתכנון ולפיתוח ולהענקת מעמד מוניציפאלי לכל היישובים הבדווים בנגב.
התכנית שלפניכם מבוססת על ניתוח מעמיק ורב-ממדי של מצב הבדווים ,מגמות התפתחותם ועתידם הראוי עד
לשנת היעד  .2030התכנית הוכנה על ידי צוות תכנון שאיגד מתכננים ומומחים מן 'המועצה האזורית לכפרים
הלא-מוכרים' ועמותת 'במקום  -מתכננים למען זכויות תכנון' .ארגון 'סידרה  -עמותת האישה הבדווית' ,סייע בארגון
סדנאות לנשים ,בהכנתן ובסיכום שלהן.
התכנית מתמודדת עם סוגיה המהווה כיום את אחת הבעיות החברתיות ,הסביבתיות והתכנוניות המעיקות ביותר
בישראל .לאחר הזנחה של למעלה משישים שנה ,הבעיה גלויה לעין וזועקת :עשרות אלפי אזרחי המדינה חיים
במצוקה עמוקה ,בלא שירותים בסיסיים ,ובכלל זה חשמל ,מים וכבישים ,בלא שלטון מקומי ובלא הכרה בקהילתם
או ביישוביהם .מציאות יום-יומית קשה זו של כמאה אלף נפשות היא תוצאה ישירה של מדיניות ממשלתית,
הנוקטת הפקרה והדרה של קבוצה שלמה בחברה הישראלית ,תוך פגיעה מתמשכת בזכויות האדם והאזרח
הבסיסיות של הבדווים בנגב.
מטרתה של תכנית האב היא להציע פתרון תכנון אשר ייתן מענה למצוקת הקיום ולפגיעה המתמשכת בזכויות
האדם והאזרח הבסיסיות של תושבי היישובים הלא-מוכרים .בלא טיפול מּי ָדי בסוגיה זו על היבטיה השונים ,ובלא
שיפור יסודי בתנאי החיים של תושבי היישובים הלא-מוכרים ,ילך ויחמיר המצב ויהווה סכנה של ממש לקיימות
החברה בצפון הנגב בכללותה .תכנית האב מבקשת לצעוד צעד מכריע לקראת פתרון הבעיה .נקודת המוצא שלה
היא שפתרון מוסכם והוגן ,שיושג בשיתוף עם התושבים ,אפשרי ונמצא בהישג יד .המפתח לפתרון הבעיה
נמצא בשילוב עקרונות של תכנון ,קרקע ,כלכלה ומִנהל ,אשר יממשו את זכויות האזרח של האוכלוסייה הבדווית,
אגב הסדרת מרחבי המחיה שלה .הפתרון יתבסס על עקרונות של הכרה ,שוויון וצדק.
סוגיית אי-ההכרה ביישובים קשורה קשר הדוק בשאלת הקרקעות ,אשר איננה רק סוגיה משפטית של בעלות וקניין,
אלא גם שאלה של תרבות וסדר חברתי ,שהם בעלי חשיבות עקרונית ויסודית לתכנון המרחב .מבנה הבעלויות
על הקרקע והמבנה החברתי הקשור בו ,הם התשתית לפתרונות התכנון שתכנית האב מציעה .התכנית מציעה
התייחסות הוגנת ומעשית לסוגיה ,בלא התניה בהסדרי המקרקעין.
התכנית הנוכחית מבקשת להציג גישה שונה ומקיפה לתכנון היישובים ,אשר תוביל לתהליך של הכרה בסדרים
החברתיים והמרחביים המתקיימים כבר שנים ארוכות ביישובים הבדווים ,בד בבד עם שמירה על עקרונות התכנון
המרחבי הראוי .התכנית יוצאת מנקודת המוצא של הכרה במעמדם החוקי של היישובים והמשך קיומם באתריהם
ההיסטוריים ,על בסיס שיקולי תכנון המצביעים על אפשרויות ריאליות של פיתוח בר-קיימא ביישובים; על בסיס
עקרונות תכנון המבקשים למנוע זעזועים קהילתיים וגאוגרפיים ועל-פי עקרונות של צדק ושוויון.
 התכנית נערכה על ידי דר' עאמר אל הוזייל ומוחמד יונס .למען הסר ספק ,אין מדובר ב"תכנית כוללת לטיפול בבעיות הבדווים בנגב"
שחוברה על ידי דר' רובי נתנתזון ,דר' עאמר אל הוזייל ואחרים.
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התכנית מציעה גישה מקצועית שונה לגיבוש המרחב הבדווי במטרופולין ,המתבססת על הכרה בערכיהן של
הקהילות הבדוויות ,מנהגיהן ושאיפותיהן ,ועל המצב הקיים .וזאת ,בד בבד עם תיקונים המתבקשים בשל הנסיבות
המקומיות הייחודיות לכל יישוב ויישוב .מניתוח מקיף של מסמכי התכנון וניירות המדיניות הנוגעים לאזור צפון הנגב,
שאומצו עד היום בידי השלטונות ,עולה תמונה רבת סתירות בכל הנוגע לתכנונם של היישובים  -מצב שלאורך
השנים פגע קשות באוכלוסייה הבדווית .לפיכך ,אחת המטרות החשובות של התכנית היא סקירת התכניות הקיימות
ועמידה על הסתירות בין התכניות השונות באמצעות גיבוש קו משותף של הכרה ביישובים ופיתוחם על-פי תבחינים
מקצועיים ברורים.
התכנית הנוכחית מדגימה שניתן ,ראוי ומתחייב להכיר בכל הכפרים הבדווים .תכנית האב מבקשת גם לתקן
את תכנית המטרופולין לבאר-שבע ,שאושרה בידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה באוגוסט  ,2010על ידי הוספה
של כל היישובים לתהליך ההכרה  -וזאת על-פי תבחינים מקצועיים ,ועל-פי עקרון השוויון ומניעת אפליה אסורה.
תכנית האב פועלת גם ברוח מסמך ההמלצות של ארגון "האביטט" הבין-לאומי ,הפועל בחסות האו"ם ,אשר הוגש
לממשלת ישראל בתחילת  .2011מסמך זה ביקש להתאים את התכנון בנגב לתוכנן של אמנות ונורמות בין-
לאומיות בנוגע לזכויות מיעוטים וקבוצות ילידות.
הגישה העקרונית של התכנית תופסת את מעשה התכנון ,בראש ובראשונה ,כגורם מסייע ליצירת מרחב חיים
מיטבי ביישובים המתוכננים .התכנון אמור לעצב את המרחב ותהליכי שינויו עבור קהילות אלו ,בד בבד עם גיבוש
מרקם חיים מתפקד ,צודק ובר-קיימא; עם הכרה בתרבותם של התושבים וזהותם .במקרה של היישובים הבדווים,
שעברו שנים ארוכות של מצוקה וסבל ,התכנון גם אמור להתוות כיוונים לצמצום פערים עם אוכלוסיות האזור
האחרות.
אם כן ,גישת התכנון המרכזית של התכנית היא לבסס את התכנון על מערכות החיים החברתיות ,התרבותיות
והמרחביות ,הקיימות והמתפקדות ביישובים ,ולעגן אותו בשאיפותיהן ,בצורכיהן ובחזונותיהן של הקהילות ביישובים
הבדווים .נקודת המוצא היא המצב הקיים ,לפיכך מתחייב כי היישובים הבדווים יוכרו ויישארו במקומם.
ההיסטוריה המקומית ועבודה רבת שנים בנוגע ליישובים הלא-מוכרים ,של 'המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים',
עמותת 'במקום' וארגוני חברה אזרחית אחרים ,הראו שהיישובים הבדווים עומדים בכל התבחינים הבסיסיים של
יישובים בישראל .המשימה היא לנווט את פיתוח המרחב הבדווי לכיוונים הרצויים לקהילות ולחברה בכללותה.

על-פי גישת תכנון זו ,גובשה תכנית האב ,תוך הסתמכות על מגוון שיטות עבודה מקצועיות ,ובהן:



◆

ניתוח בידי מומחים של המגמות הקיימות ביישובים והשפעתן על תהליכים עתידיים בתחומי מפתח
תכנוניים;

◆

ניתוח מקצועי של ההיבטים הגאוגרפיים ,האקלימיים ,הכלכליים והדמוגרפיים של היישובים הלא-
מוכרים;

◆

ניתוח צילומי אוויר עדכניים;

◆

יצירת מסד נתונים מקיף באמצעות סקר יישובים ,שנערך לראשונה;

◆

סדנאות אזוריות ויישוביות ,אשר התקיימו לאורך שנה וחצי;

◆

הבנת עומק של השטח על-ידי סיורי לימוד בכל אזורי התכנית; וקיום עשרות פגישות ודיונים עם תושבים
ביישובים;
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◆

בחירת כמה יישובים מייצגים לצורך הדגמה מפורטת יותר של רעיונות ותפיסות של עיצוב המרחב הכפרי
הבדווי ,אגב התחשבות ביחסים בין-שבטיים ,בין-דוריים ,יחסי מגדר ושאלת הבנייה והפיתוח העתידיים
ביישובים.

 1.1מטרות התכנית ויעדיה
מטרת-על:
הצגת פתרון תכנוני להכרה בכל היישובים הבדוויים הקיימים; לשילובם בדרך הולמת במטרופולין באר-שבע,
ויצירת תשתית יישובית לפיתוח בר-קיימא של האזור ,בד בבד עם מימוש עקרונות השוויון ,ההכרה והצדק.

מטרות:
◆

גיבוש תשתית יישובית וקהילתית למטרופולין רב-תרבותי ,על בסיס הכרה בכל היישובים הבדווים
הקיימים;

◆

עיצוב מרחב ההתיישבות הבדווית תוך הלימה למערכת הקרקעית המסורתית ,ללא התניה בהסדרי
מקרקעין;

◆

הכרה ביישוב הבדווי כסוג מובחן שיש לתכנן אגב התחשבות בהיגיון ההיסטורי ,החברתי והמרחבי שלו;

◆

יצירת מסד נתונים וניתוח מקיף של התהליכים העוברים על היישובים;

◆

חשיפת השפעותיה המצטברות של מדיניות התכנון והמדיניות הציבורית על היישובים;

◆

יצירת תנאים להאצת הפיתוח המקומי ופיתוח המטרופולין בצפון הנגב;

◆

התקדמות לקראת חלוקת משאבים אזוריים על-פי עקרונות הצדק החלוקתי ,המעמדי והמגדרי.

יעדים:
◆

התוויית תשתית לקיום מגוון יישובים בדווים  -כפריים ,חקלאיים ,ופרבריים  -כדי להבטיח מרחבי בחירה
ופיתוח מיטביים לטווח הקצר ולטווח הארוך;

◆

קידום התכניות להכרה בכל היישובים ופיתוחם ,והטמעתם כתיקונים לתכניות הקיימות בעבור צפון
הנגב;

◆

פריסה של שירותים אזרחיים ומוניציפאליים מלאים לאוכלוסייה ,תוך מתן מענה לאוכלוסיות השונות על-
פי צורכיהן ומסורותיהן;

◆

יצירת תשתית לחיבור היישובים לרשתות כבישים ותחבורה ,אשר יתחברו בדרך הולמת לכל מרכזי
המשאבים במרחב המטרופולין;
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◆

יצירת מערך שירותים והזדמנויות שוויוני לנשים ביישובים;

◆

יצירת איזון הולם בין מטרות הפיתוח וההכרה של יישובי הבדווים ,לבין שמירה על קיימות הסביבה;

◆

שימור וטיפוח של שטחי נוף פתוח טבעי ומעובד לצורכי חקלאות ,פנאי ונופש ,פיתוח התיירות ושמירה
על החי והצומח הטבעיים;

◆

גיבוש מנגנונים לתיקון הפגיעה רבת השנים באוכלוסייה הבדווית ,אגב הנהגת העדפה מתקנת במגוון
תחומי חיים;

◆

יצירת תשתית להקמת מנגנון ראוי של תכנון וממשל ליישובים שיזכו להכרה.

במרכזה של תכנית האב מונחת הצעה לתכנון על בסיס הכרה במערך היישובי הקיים כצעד עיקרי לפיתוח
ושגשוג האזור .דרך זו לא נוסתה עד היום ,וביכולתה להבטיח את הצלחת התכנון ואת מימושו בפועל.
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תקציר פרק שני:
היישובים הבדווים הלא-מוכרים בנגב  -רקע היסטורי
המרחב הגאוגרפי שתכנית האב עוסקת בו ,ושאליו אנו מתייחסים כמרחב ההתיישבות הבדווית ,משתרע ממזרח,
מדרום ומצפון לבאר-שבע ,בין רהט בצפון-מערב לבין ערד ודימונה במזרח ועד לאזור ירוחם בדרום ,לאורך בקעת
באר-שבע  -ערד ובין הכבישים המרכזיים  25 ,31 ,40ו( 80-ראה תרשים  .)2.1מרחב זה הוא חלק מן האזור שהוגדר
כמרחב המטרופולין של באר-שבע ,חוץ מן הכפר עבדה ועוד מתחמי מגורים של משפחות החיות באזור מצפה
רמון .פרק  4של התכנית מציג פירוט וניתוח נרחב של כלל התכניות הסטטוטוריות הקיימות בנוגע למרחב זה.
ארבעים ושישה הכפרים הבדווים נחלקים לשני סוגים עיקריים( :א) יישובים היסטוריים ,היושבים על אדמות
אבותיהם מלפני  ,1948ושיעור יושביהם הוא בין  75-70אחוזים מכלל תושבי היישובים; (ב) יישובים של עקורי-
פנים ,אשר הועברו למיקומם הנוכחי בידי המדינה בזמן הריכוז הכפוי של הבדווים לאזור ה"סייג" ,ושיעור יושביהם
כרבע מכלל תושבי היישובים.
בהכנת תכנית האב נעשה שימוש בהערכה המקובלת ,שכ 55 -אחוזים מכלל התושבים הערבים-בדווים בנגב
מתגוררים כיום בסוגים שונים של התיישבות לא-מוכרת ,כולל ביישובים לא-מוכרים ,ביישובים בתהליכי הכרה
והסדרה ,ובמקבצים קטנים יותר הנמצאים בין היישובים ובתחומי השיפוט של יישובים ושל עיירות קבע .על כן,
תחזיות מניין האוכלוסייה אשר שימשו בהכנת תכנית האב מתבססות על הנתון שכיום ,אוכלוסיית הכפרים הבדווים
מונה כ 108,000-תושבים ,ובשנת היעד  2030תמנה כ 235,000-תושבים .רובה של אוכלוסיה זו ,אך לא כולה,
מתגורר ביישובים הלא-מוכרים .תכנית האב מתמקדת ב 35-היישובים שנותרו לא-מוכרים לחלוטין.
כפי שידוע היטב ,אחד החסמים המרכזיים לתכנון ופיתוח הכפרים הוא הסכסוך ארוך השנים אותו יזמה המדינה בנוגע
לבעלות על הקרקע .יש סיבות מגוונות לבעיית הקרקעות ,שהבולטת שבהן היא סירובה של ממשלת ישראל להכיר
בבעלות הבדווים על קרקעותיהם ההיסטוריות ,בטענתה שאלו הן קרקעות מדינה .אין מחלוקת על כך שהקרקעות
שהבדווים תובעים או מחזיקים כיום היו בחזקתם לאורך דורות לפני  ,1948ושבאזור התקיימה מערכת מקרקעין
מסורתית שהעניקה זכויות לשבטים ולמשפחות .הם הורישו ,פיצלו ,מכרו ורכשו מקרקעין באזור באר-שבע ,וכל זאת
בחסות השלטון העות'מאני והשלטון הבריטי .בהקשר זה ,חשוב לציין כי מבחינה משפטית ,על-פי החוק העות'מאני
והסדר המקרקעין הבריטי ,עיבוד חקלאי רצוף מקנה למעבד בעלות על הקרקע .למרות זאת ,סיווגה מדינת ישראל
אדמות אלו כקרקעות מתות ("מוואת") השייכות למדינה ,ובכך ביקשה לנשל מהן את בעליהן המסורתיים ,אשר
ברובם המשיכו להחזיק ולעבד את הקרקע .בו-בזמן ,בתחילת שנות השבעים של המאה העשרים ,אפשרה מדינת
ישראל לתובעי הקרקעות הבדווים להגיש תביעות בעלות ,אך לאחר מכן הקפיאה את הטיפול בתביעות .לאחר שנים
של קיפאון ,בשנים האחרונות חלה הסלמה בסכסוך הקרקעות .לאחרונה פתחה מדינת ישראל במבצע של "תביעות
נוגדות" ,כדי לתעל את תביעות הקרקעות אל בתי המשפט .בין השנים  2005 - 2009הוגשו כארבע מאות תביעות
נוגדות .מאה ותשעים מהן הגיעו לבירור בבתי המשפט ,ובכולן זכתה המדינה .ביותר ממחצית התביעות לא הופיעו
הבדווים לדיון בבתי המשפט ופסקי הדין ניתנו בהיעדרם .ברוב התביעות האחרות היה ייצוג הבדווים ייצוג עצמי או
דל אמצעים ,ולכן לא יכול היה להתמודד עם המערכת המשפטית החזקה של פרקליטות המדינה .לפסיקות אלו לא
הוענקה לגיטימציה בקרב האוכלוסייה הבדווית ,הממשיכה לנהוג לפי חוקי המקרקעין המסורתיים.

 ראה לוח  :3.1אוכלוסיות היישובים הלא-מוכרים בשנת  ,2010לפי קבוצות גיל; ו -לוח  :3.2תחזית אוכלוסיית היישובים הלא-מוכרים
לשנת היעד  ,2030לפי קבוצות גיל.
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לטענתנו ,אי-הכרה בזכויות הבעלות של הבדווים על הקרקע שלהם יצרה סטטוס בעייתי מבחינה משפטית ,מבחינה
היסטורית ומבחינה מוסרית .עם זאת ,תכנית האב היא מסמך תכנוני ולא משפטי ,ועל כן מתוארים בה בהרחבה
מבנה מערכת המקרקעין הבדווית ותולדותיה כבסיס לתכנון נכון של הכפרים ,המתחשב בתרבות ובמסורת
המקומית .המועצה האזורית קיבלה בזמן הקמתה את העיקרון שרק בעלי הקרקעות הבדווים יקבעו את מהלכיהם
בנושא ,והתכנית הנוכחית ממשיכה לדבוק בעיקרון זה.
מבחינה היסטורית ,מחקרים מראים שכבר בתקופה העות'מאנית עברו רוב הבדווים לאורח חיים המכונה "חצי
נוודי" ,אשר כלל שילוב של התיישבות ,עיבוד חקלאי וְרעייה .בתקופה זו ,הפכו הבדווים מנוודים ליושבי קבע ,כאשר
בו-בזמן הם משמרים סממנים מגוונים של חיי הנוודות בשילוב בניית יישובים והעמקת העיסוק החקלאי .השבטים
הבדווים יצרו לעצמם אזורי מחיה טריטוריאליים שנקראו "דירה" או "בלאד" .לכל שבט נוצרה "דירה" ,ובה היו שטחי
מרעה ,שטחים מעובדים ושטחי התיישבות למגורים .קרקעות "הדירה" המשפחתיות הועברו בירושה מדור לדור,
אגב פיצול הולך ורב של החלקות המקוריות בין בני המשפחה .כמו כן ,נותרו קרקעות ציבוריות לא-מחולקות.
בד בבד ,התפתחה בקרב האוכלוסייה הבדווית מערכת מקרקעין קניינית ,המהווה תשתית מרחבית-קהילתית של
היישובים הבדווים עד ימינו.
הבנת תשתית זו חיונית לתכנון מקצועי של הכפרים ,המתחשב כראוי בתרבות ובמסורת המקומיים .במאות
השנים האחרונות התפתחו היישובים הבדווים בתוך ה"דירות" השבטיות .יישובים אלו שיקפו את חלוקת הקרקע,
והם ממשיכים להתפתח לפי משטר הקרקע המסורתי עד היום .חוקי המקרקעין והתכנון בתקופות השלטון
העות'מאני והשלטון הבריטי אפשרו בנייה באזורי הכפרים ,ולכן היה מעמדם חוקי עד להקמת מדינת ישראל .ראוי
לציין גם ,ששמותיהם של רוב היישובים כבר מופיעים במפות הבריטיות (ראה תרשים .)2.2
זכויות הקרקע והתכנון של הבדווים בנגב נובעות גם מהיותם אוכלוסייה ילידית ( ,)indigenousהמוגדרת בהצהרות
ובאמנות בין-לאומיות וכן בפרסומים של ועדות או"ם שונות כאוכלוסיה אשר הוכפפה לשלטון של מדינות מודרניות,
לאחר שלאורך דורות חיה תחת שלטון עצמי .גישה רווחת כלפי עמים ילידים במדינות דמוקרטיות היא של "צדק
מעברי" ( ,)transitional justiceהמאפשרת למערכת המדיניות הציבורית ליצור נורמות ייחודיות לקבוצות ילידיות,
כדי לשמור על זכויותיהן וקניינן במצב של מעבר בין משטרים .חשוב לציין שהקרקע היא ציר מרכזי ביותר של
מאבק העמים הילידים ,בשל חשיבותה העליונה לתרבויות הילידיות ועקב הנישול הנרחב שחוו העמים הילידים
ברחבי העולם .היחס לקרקע אינו מתמצה בערכה הקנייני לפרט ,אלא בהיותה מולדת לקהילה כולה .האדמה היא
הקושרת בין הקהילה לבין כל תחומי החיים ,ולכן ,המשמעויות המיוחסות לה הן עמוקות ביותר.
קיימת הסכמה רחבה שהאוכלוסייה הבדווית בנגב מתאימה למאפיינים של אוכלוסייה ילידית ,והמאבק שהיא
מנהלת מזכיר בממדים רבים את המאבקים של עמים ילידים אחרים בעולם .ב 2002-קם הפורום הקבוע לנושאי
עמים ילידים ,וב 2007-קיבל לשורותיו את נציגי הבדווים מישראל .ב 2005-החלו נציגי הבדווים מישראל להשתתף
דרך קבע בדיוני הפורום השנתיים הנערכים בניו יורק .הפורום מכין בקביעות דו"חות על מצב זכויות האדם של
אוכלוסיות ילידות ,אשר העלו את מצבם של הילידים והפגיעה בזכויותיהם לסדר היום הבין-לאומי .תכנית האב רואה
בעקרונות ההכרה בעמים ילידים ובעקרונות הצדק המעברי בסיס הכרחי שיש להביא בחשבון בעת תכנון עתידה
של האוכלוסייה הבדווית בנגב ,כמפורט בתכנית עצמה.
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תקציר פרק שלישי:
סקר היישובים הלא-מוכרים
במסגרת תכנית האב נערך סקר מקיף יחיד מסוגו אשר כלל את כל  35היישובים הבדווים הלא-מוכרים בנגב.
בסקר נאספו מידע ונתונים בתחומים של היסטוריה ,חברה ,כלכלה ,קרקעות ושירותים בעבור כל אחד מן היישובים
שתכנית האב עוסקת בהם .תוצאות הסקר משקפות בדרך ברורה ועדכנית את תנאי החיים השוררים ביישובים
הלא-מוכרים ואת מכלול צורכי הקיום של תושביהם ,שיש לתת להם מענה בכל תכנון עתידי .נוסף על כך ,הסקר
מציג נתונים פיזיים וחברתיים בסיסיים בעבור כלל היישובים ,אשר מהווים תשתית חיונית למלאכת התכנון.
מן הסקר עולה ,כי הרוב המוחלט ( )81%של היישובים היו קיימים עוד לפני קום המדינה .יתרת הכפרים הם של
עקורי-פנים ,והם נוצרו בשנות החמישים של המאה העשרים עקב העברת התושבים בידי הממשל הצבאי ממקום
מושבם לאזור הסייג .מקצת היישובים הם שילוב של יישוב היסטורי ,שעם השנים הצטרפו אליו קבוצות של עקורי-
פנים .בכל אחד מן היישובים מונה האוכלוסייה כיום מעל שלוש מאות תושבים ,בכמחצית מהם האוכלוסייה גדולה
מאלף תושבים ובמקצתם היא מונה עד חמשת אלפים תושבים ויותר .עוד עולה מן הסקר ,כי מקורות הפרנסה
העיקריים של תושבי היישובים הלא-מוכרים הם בראש ובראשונה תשלומי העברה (קצבת ילדים ,קצבת זקנים,
הבטחת הכנסה ואבטלה) ,עבודה שכירה בנגב במקומות מרוחקים מן היישוב או במרכז הארץ ,גידול בעלי חיים
(כבשים ,עזים וגמלים) וחקלאות בעל .נוסף על כך ,יש מספר מועט של עסקים עצמאיים ,בעיקר בתחומים של
קבלנות ופיתוח ומסחר.
ממצאי הסקר מלמדים גם כי ביישובים עדיין יש מחסור חמור בתשתיות ובאספקת שירותי ציבור .ברוב המוחלט
של היישובים אין מרפאה ואין חיבורים לרשת החשמל ,וברובם אין אספקה סדירה של מים .גם ביישובים שיש בהם
חיבורים למים ,הדבר כרוך בהוצאות ניכרות להבאת מים במכלים מכיסם של המשתמשים .כמו כן ,ברוב היישובים,
העדר אספקת חשמל דורש הוצאות ניכרות להפעלת גנרטורים ,וברוב הכפרים אין כבישי גישה סלולים ,מצב הפוגע
מאוד בנגישות ובבטיחות .עוד עולה מן הסקר ,שלמרות התרחבותם הניכרת של הכפרים ,ברובם נותר אופי הבנייה
ארעי ובאיכות נמוכה ,וזאת עקב הריסות הבתים החוזרות ונשנות והאיום בפינוי.
להלן שני איורים הממחישים את החסר העמוק בתשתיות בסיסיות של מים וחשמל בכפרים:

איור  :3.1אופן אספקת המים ליישובים הלא-מוכרים (באחוזים)
נקודות חיבור לקוו מקורות
58%
( 27יישובים)
הובלה במכלי מים ובארות
13%
( 6יישובים)

נקודות חיבור מעיירה
סמוכה
7%
( 3יישובים)

מקור :עיבוד נתונים מתוך סקר היישובים.

נקודות חיבור והובלה
במכלים
22%
( 10יישובים)
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איור  :3.2אופן אספקת החשמל ליישובים הלא-מוכרים (באחוזים)
גנרטורים+אנרגיה סולארית
91%
( 42יישובים)
נקודת חיבור לקוו חשמל
2%
(יישוב )1
גנרטורים וקבלת חיבור מאחד
הקרובים בעיירה סמוכה
7%
( 3יישובים)

מקור :עיבוד נתונים מתוך סקר היישובים.

לצורך גיבוש פרק המתווה התכנוני ,ערכנו ניתוח דמוגרפי הכולל הערכות של היקף האוכלוסייה כיום וכן תחזית
האוכלוסייה לשנת  .2030היקף האוכלוסייה בישובים הלא-מוכרים נתון במחלוקת .על פי הערכות הלמ"ס (נכון
לתחילת שנת  )2010היקף האוכלוסייה הערבית בנפת באר-שבע עומד על קרוב ל 190,000 -נפש ,מתוכם כ-
 129,000מתגוררים בשבע עיירות הקבע 13,500 ,ביישובי המועצה האזורית אבו-בסמה וכ 45,000 -בישובים לא
מוכרים .עם זאת ,רוב ההערכות נוקטות במספרים גבוהים יותר :לדוגמא ,ועדת גולדברג מציינת כי לפי נתוני משרד
הפנים ,נכון לשנת  ,2007גרים ביישובים הלא-מוכרים  62,487נפש .הסיבות לאי הבהירות ביחס להיקף האוכלוסייה
ביישובים הלא-מוכרים הן היעדר נתונים מדויקים ביחס לאוכלוסייה זאת ,חוסר היציבות בקביעת מעמד היישובים
הנמצאים בתהליכי הכרה ,ובראש ובראשונה ,העובדה כי לא קיימת תמיד התאמה בין רישום המגורים בעיירות
הקבע לבין המגורים בפועל.
בהכנת מסמך זה ,כאמור ,ההערכה המקובלת היא שכ 55% -מכלל התושבים הערבים-בדווים בנגב מתגוררים כיום
בצורות שונות של התיישבות לא מוכרת ,על כן ,הבסיס לתחזיות האוכלוסייה אשר שימשו בהכנת תכנית האב הוא
שאוכלוסיית כל הכפרים הבדווים (כולל היישובים בתהליכי הכרה) עומדת כיום על כ 108,000 -נפש ,ובשנת היעד
 2030תעמוד על כ 235,000 -נפש.
להלן פירוט הערכות של גודל האוכלוסייה לשנת  ,2010ותחזית אוכלוסיית היישובים הלא-מוכרים לשנת היעד,
בחלוקה על פי קבוצות גיל.
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לוח  :3.1אוכלוסיית היישובים הלא-מוכרים בשנת  ,2010לפי קבוצות גיל
שם הכפר

אוכלוסייה

קבוצות גיל
12-6

17-13

21-18

40-22

60-41

סה"כ כללי

108,650

11,300

9,127

4,563

26,076

11,952

8,692

26,076

8,692

2,173

אחוזי קבוצות
גיל

100.0%

10.4%

8.4%

4.2%

24.0%

11.0%

8.0%

24.0%

8.0%

2.0%

כפרים
לא-מוכרים
סה"כ

64,450

6,703

5,414

2,707

15,468

7,090

5,156

15,468

5,156

1,289

כפרי אבו
בסמה

(נמצאים בתהליכי
הכרה ותכנון)

44,200

1

2-1

4,597

4-3

3,713

5

1,856

10,608

4,862

3,536

10,608

3,536

+61

884

סה"כ

מקור :עיבוד נתונים מתוך סקר היישובים.
 1נתון זה כולל את כל תושבי הכפרים .דהיינו ,גם את התושבים הנמצאים מחוץ לתחום 'הקווים הכחולים' של הכפרים.

לוח  :3.2תחזית אוכלוסיית היישובים הלא-מוכרים לשנת היעד ,2030
לפי קבוצות גיל
שם הכפר

תחזית
ל2030-

קבוצות גיל
2-1

4-3

סה"כ כללי

234,684

24,407

19,714

9,857

אחוזי
קבוצות גיל

100.0%

10.4%

8.4%

4.2%

24.0%

כפרים
לא-מוכרים
סה"כ

139,212

14,478

11,694

5,847

33,411

כפרי אבו
בסמה

(נמצאים בתהליכי
הכרה ותכנון)

95,472

9,929

8,020

5

4,010

12-6

17-13

21-18

40-22

60-41

56,324

25,815

18,775

56,324

18,775

4,694

11.0%

8.0%

24.0%

8.0%

2.0%

15,313

11,137

33,411

11,137

2,784

22,913

10,502

7,638

22,913

7,638

+61

1,909

סה"כ

מקור :עיבוד נתונים מתוך סקר היישובים.
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בנוסף ,במסגרת הכנת תכנית האב ,נערכו בכמה יישובים סדנאות ,תהליכי שיתוף הציבור וסיורי שטח כדי לגלות
תובנות עמוקות יותר בנוגע לצרכים הממשיים של תושבי היישובים ולאפשרויות המימוש שלהם בתכניות עתידיות.
נערכו  14מפגשים ושמונה סיורים שבמהלכם התקיימו  16מפגשים בשטח .התקיימו  3סדנאות אזוריות ,שיוצגו
בהן רוב הכפרים הלא-מוכרים ,ו 4 -סדנאות לנשים ,שהתמקדו בהשקפותיהן ובצורכיהן הנוגעים לעתיד הכפרים.
בכפרים אחדים (ח'שם זאנה ,רכמה ותל ערד) נערכו סדנאות עומק ,אשר מיפו את ההיגיון המרחבי של הכפרים
ובנו תרחישים לפיתוחם העתידי .זאת ,כדי להדגים את הגישה התכנונית שמקדמת תכנית האב .מובן שסדנאות
אלו גם תרמו רבות לצבירת ידע מעמיק על הכפרים וסביבתם החברתית ,הכלכלית והפיזית.
תוצאות הסקר והמידע הרב ,שלראשונה נאסף בדרך מרוכזת ,בצירוף תוצרי הלימוד המשותף של סדנאות התושבים,
מראים לא רק שאפשר לתכנן את מרחב ההתיישבות הבדווית בד בבד עם הכרה מלאה בכל  46היישובים ,אלא
מתווים גם את דרכי התכנון הרצויות לתושבים והמתאימות לאורח החיים ביישובים למען פיתוחם העתידי .פרק 3
של תכנית האב המלאה מפרט בהרחבה את תוצאות הסקר והסדנאות השונות.
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תקציר פרק רביעי:
מדיניות התכנון
הפרק הרביעי של תכנית האב מציג במפורט את ניתוח התכניות הסטטוטוריות ברמות השונות ,אגב הסבת תשומת
הלב לכשלים שבהן ,אך גם במאמץ ללמוד כיצד אפשר להשתמש בהן שימוש מושכל למען תכנון טוב יותר.
עד שנות האלפיים ,היו למדיניות התכנון של ישראל כלפי הבדווים כמה מאפיינים עיקריים :מאפיין אחד הוא ריכוז
כלל האוכלוסייה הערבית-בדווית בנגב ,ובמקרים רבים ניתוקה מן הטריטוריה ההיסטורית-מרחבית שלה ומקניינה,
בד בבד עם האצת תהליכי מודרניזציה ,פיתוח ועיור .שיאה של גישה זו התבטא במדיניות שבע העיירות ,אשר
לאורך שלושה עשורים גרסה שכל אוכלוסיית הבדווים בנגב תעבור במוקדם או במאוחר אל העיירות המודרניות ,אגב
מניעה של שירותים בסיסיים מ 46-הכפרים באזור .מאפיין אחר התבטא בשאיפה לייהוד המרחב ,דהיינו ייעוד שטחי
הכפרים הבדווים ליישובים יהודיים חדשים ,בסיסים ותשתיות צבאיות ,תשתיות פיתוח ,שמורות טבע ,תעשיות ועוד.
עם השנים ,התבססה מדיניות זו הן על שיקולים פוליטיים ,הן על תפיסת תכנון מקצועית המושתתת על ערכים של
יעילות פונקציונלית ואחידות ,ובאה לידי ביטוי במסמכים שונים :תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות ,תכניות
אב ומסמכי מדיניות של גופי ממסד שונים ,החלטות ממשלה ועוד .רבות מפעולות התכנון של מרחב זה נותרו
במפות ובתכניות ,אך מקצתן גם מומשו בפועל .בבסיס כל התכניות הממשלתיות מונחת אי-ההכרה של המדינה
בכלל ההתיישבות הבדווית שהייתה קיימת עוד לפני קום המדינה.
סקירת התכניות הקיימות בוחנת את המצב ואת המעמד התכנוני של מרחב המחיה והתיישבות של האוכלוסייה
הערבית-בדווית בנגב ,בדגש על ההתיישבות הכפרית .מרחב זה כולל את כל האזורים המשפיעים במישרין ובעקיפין
על אורחות חיי הקהילה בכל תחומי החיים ,מבחינה תפקודית ומרחבית .אפשר לאבחן אזורים אלו הן ברמה
המקומית והן ברמת האזור ,ובהם המרחבים הבנויים ,אזורי המגורים ושטחי הציבור המקומיים ,אזורי המרעה
והפעילות החקלאית ,אזורי תביעות הבעלות על הקרקע ,מערכות הכבישים ,השטחים הפתוחים ושטחי הפנאי ,אזורי
התעסוקה והשירותים וכדומה .על-פי אבחנות אלו ,נבחנו הן התכניות הסטטוטוריות ,תכניות האב ומסמכי המדיניות
ברמה הארצית וברמה המחוזית (תכנון כולל ותכנון נקודתי) ,הן תכניות המתאר ברמה המקומית ,החלות על כל
אותו מרחב שהוגדר כמרחב היישובים ,ועל שטח מטרופולין באר-שבע כולו.
ניתוח התכניות השונות חושף את המכשולים והחסמים אשר לאורך שנים רבות התכנון הממסדי מציב בפני
האפשרות להכרה ולתכנון היישובים הבדווים הלא-מוכרים ושל החיים בהם .בראש ובראשונה מדובר במערכת תכנון
המנוכרת לתושבים והפועלת לאורך שנים רבות בלא כל ניסיון מעמיק לשיתופם בתהליכי התכנון של מרחבי החיים
שלהם .ההצעות המופיעות בתכניות השונות מבוססות על תפיסה של ריכוז האוכלוסייה הבדווית תוך התעלמות
מקשרים חברתיים ומרחביים קיימים .הצעות אלה מקדמות פתרונות אחידים ולא מתאימים עבור אוכלוסייה זו,
בלא מגוון שייתן מענה לצרכים ולהרגלי החיים של קבוצות שונות ,וכן קובעות ריבוי ייעודי קרקע שלא נועדו לרווחת
תושבי האזור ,אלא באים על חשבונם אגב פגיעה בהם.
עם התכניות האזוריות המשפיעות ביותר על חיי האוכלוסייה והמשך קיומם של הכפרים ,נמנים תכנית המתאר
הארצית לכביש  6בתוואי מצומת להבים ועד לצומת הנגב (החוצה את הכפרים אל מסאעדיה ,אלגרין ,חירבת אלווטן,
ביר אלחמאם ,ח'שם זאנה ,א-שאהבי ,סווין ,וואדי אל-נעם ,וואדי אל-משאש); התכנית לתוואי כביש חדש לדרך
אזורית  31א' החוצה את הכפר חירבת אלווטן; הרחבת כביש  31אגב ביטול כל דרכי גישה לכפרים שלאורכה;
תכניות ליערות משמר נגב וגבעות גורל ,המתעלמות לחלוטין מן היישובים הבדווים שבתחומן (אל-ערקיב ,עוג'אן
ומסעדיה); שטחי אש ובסיסי צה"ל המתוכננים במרחבי המטרופולין על הכפרים ואדמותיהם (תכנית קריית מודיעין
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 ליקית ,קדמת נגב ונבטים ,רמת בקע) ,ובהם הכפרים עוג'אן ,מכימן ,א-סרה ,סעווה ועוד .אפילו תכנית המתארהמטרופולינית שהופקדה ב 2010-התעלמה מרוב זכויות הבדווים להכרה ולשוויון ,ובכך המשיכה בקו התכנון
המנוכר לאוכלוסייה המקומית ,לתרבותה ולזכויותיה.
עם זאת ,מניתוח התכניות הקיימות ,ניתן לעמוד גם על האפשרויות וההזדמנויות הגלומות בתכנון ובפיתוח הממסדי,
אשר יביאו לשינוי ולשיפור בתנאי החיים של תושבי היישובים הבדווים .ההגדרה הקיימת למרבית מרחב ההתיישבות
הבדווית כ"שטח גלילי" והעובדה כי לאורך שנים שטחים נרחבים באזור אינם מממשים את ייעודי הקרקע שנקבעו
עבורם ,יוצרות הזדמנות לחשיבה תכנונית אזורית מקיפה וכוללת ,אשר בכוחה לייצר פתרון תכנוני ראוי ומלא עבור
אוכלוסיית האזור ולטובתה.
בנוסף ,בד בבד עם התכנון המנוכר ,בשנים האחרונות מסתמן שינוי בשיח התכנוני הממסדי ומתחזקת המגמה של
הכרה בכפרים והתאמת התכנון לפריסה המרחבית ולשימושי הקרקע הקיימים בכפרים .על בסיס גישה זו ,בשנים
האחרונות הוכרו בדרך "זוחלת"  11יישובים בדווים כפריים (נוסף על שבע העיירות "המקוריות") .הכרה זו עדיין לא
הבשילה לכדי תכניות מתאר המאפשרות הוצאת היתרי בנייה .נותר לקוות כי מגמה זו תלך ותתחזק ,וכי התכנון
הממסדי יאמץ את עקרונות התכנון המוצעים בתכנית האב הנוכחית.
אם כן ,ניתן לומר שיש שתי מגמות מקבילות וסותרות במערכת התכנון :האחת ,מבקשת להמשיך ולרכז ולנשל את
הבדווים ,ואילו האחרת ,שהשפעתה חלשה יותר ,שואפת לתכנן לפי כללים דמוקרטיים ולהמשיך ולהכיר ביישובים.
השינוי החיובי בלט בהסכם שנחתם ,בשנת  ,2000בחסות בג"ץ ,ובו התחייבה המדינה להתחשב בדרישות המועצה
האזורית לכפרים הלא-מוכרים .גם ההצהרה התכנונית בדוח ועדת גולדברג מ 2009-כי יש "להכיר בכפרים ככל
שניתן" מהווה חיזוק למדיניות ההכרה .בספטמבר  2011אישרה הממשלה תכנית להסדרת התיישבות הבדווים
בנגב ,המבוססת על דו"ח צוות היישום לדו"ח גולדברג ("דו"ח פראוור") ותכנית המתאר המחוזית למטרופולין באר-
שבע .התפיסה התכנונית העומדת מאחורי תכנית זו שלילית ומסוכנת ,היא חוזרת לשימוש במונח 'פזורה' ,שואפת
לפנות את הכפרים ועשרות אלפי תושבים ולרכזם במרחב מצומצם ,בעיירות ,או ב"שטחי החיפוש" .כפי הנראה ,אם
תוצא התכנית לפועל ,הכפר הבדווי ,על הגיונותיו החברתיים ,המרחביים והתכנוניים ,עתיד להיעלם מהמרחב.
התכנון בעבור הכפרים הבדווים הוא חלק מן המערך המוסדי ,שלאורך השנים נוצר בדרך ייחודית בעבור הכפרים,
במסגרת מערך מדיניות כולל המפריד בין הבדווים ושולט בהם .ב 19-השנים הראשונות לקיום המדינה ,הושת על
הבדווים ממשל צבאי אשר הגביל הגבלה חמורה את חירויות הפרט .לאחר שהוסר ב ,1966-עדיין נותרו הבדווים
מופרדים ברוב התחומים מן החברה בנגב ,והוקמו "בעבורם" מוסדות ממשלתיים ייחודיים ,כגון המִנהלת לקידום
הבדווים ,רשות החינוך למגזר הבדווי (שבוטלה לפני שנים מספר); הסיירת הירוקה ,העוסקת באכיפת החוק במגזר
הבדווי ולאחרונה 'הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית' בראשות הניצב בדימוס יהודה בכר .בקיץ  2011מונה
האלוף במיל' יהודה עמידרור לפקח על צוות פראוור ולייעץ לראש הממשלה בנושא ובסוף  2011מונה האלוף במיל.
דורון אלמוג להיות ראש מטה היישום של תכנית פראוור .המועצה' ,במקום' וצוות התכנון רואים בדאגה את המשך
המעורבות של גורמים ביטחוניים בתכנון עבור הבדווים ,וטוענים שהמהלך הנכון הוא לאפשר תכנון אזרחי שוויוני
אשר יפסיק את ההתייחסות המפלה והמוטעית לבדווים כאל סיכון בטחוני.
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תקציר פרק חמישי:
תמונת מצב הכפרים הלא-מוכרים  -דו"חות מומחים
בפרק זה ,תכנית האב מציגה ניתוח עדכני ורב-ממדי של המציאות השוררת ביישובים הלא-מוכרים ,מאת מיטב
החוקרים בתחום .לשם כך הפיקו כמה מומחים וארגונים ידועים בתחום ,דו"חות המנתחים את התהליכים בכפרים
לאורך זמן ומאתרים בעיות והזדמנויות לפיתוח ולשיפור המצב:
◆

עו"ד אחמד אמארה וצוות הקליניקה המשפטית של אוניברסיטת הרווארד מציגים את מצב זכויות
הקרקע והדיור של הבדווים בנגב ,אגב התייחסות לנורמות המשפטיות של החוק הבין-לאומי והשוואה
לדרכים שבהן התמודדו מדינות אחרות בעולם עם אתגרים דומים .הפרק מצביע על שורה של זכויות
המעוגנות במשפט הבין-לאומי ,באמנות שישראל חתומה עליהן ובניסיונן של מדינות רבות ,המצביעות
על אפשרויות שיפור ניכרות במצוקת הקרקע והדיור של הבדווים .הפרק מתמקד בייחוד בזכות לדיור,
המוכרת באמנות בין-לאומיות רבות שישראל חתומה עליהן .נוסף על כך ,הדוח מחבר בין מצב הבדווים
לזכויות אדם וקהילה של קבוצות ילידות ,שלאחרונה מקבלות ביטוי הולך וגובר במשפט ובנוהג הבין-
לאומיים .הדוח בוחן את ניסיונן של מדינות בנות השוואה כגון ניו זילנד ,קוסובו ,דרום אפריקה ומדינות
אמריקה הלטינית ,ומדגים את היתרונות והחסרונות העולים מניסיונות אלו ,כתשתית להכנת תכנית
אזורית צודקת ובת-קיימא בעבור הבדווים.

◆

ד"ר סלימאן אבו-באדר מאוניברסיטת בן-גוריון מנתח את המציאות החברתית-כלכלית של החברה
הבדווית בנגב ,אגב התבססות על נתונים עדכניים ובדיקה מעמיקה של דרכי ההשפעה של השינויים
החברתיים העוברים על החברה הבדווית ותנאי החיים הנכפים על האוכלוסייה ועל המציאות הכלכלית
ביישובים הלא-מוכרים .הדוח מצביע על בעיות וכשלים מבניים של המצב הכלכלי בכפרים ,ועל הסיבות
העיקריות לתחולת העוני ,ששיעורה מגיע לכדי שמונים אחוזים בקרב תושבי הכפרים (פי שניים וחצי מן
הממוצע הארצי ,ופי ארבעה מן הציבור היהודי) .הדוח פורס את הגורמים הפנימיים והחיצוניים העיקריים
לעוני ולתת-הפיתוח בכפרים .הדוח מצביע על העדר תשתיות בסיסיות לפיתוח ,בייחוד כבישים ,תחבורה,
רווחה ,חינוך ותעשייה ,אשר הוזנחו בשיטתיות בידי כל ממשלות ישראל.

◆

ד"ר סראב אבו-רביעה מאוניברסיטת בן-גוריון מציגה את מצבן של הנשים ביישובים הלא-מוכרים
ומנתחת את המציאות של נשים אלו ומעמדן החברתי מראה כיצד מציאות זו אף מושפעת ישירות מתנאי
החיים הייחודיים של היישובים הלא-מוכרים .ד"ר אבו-רביעה מתמקדת בכמה ממדים בולטים של מצוקת
הנשים ,המוגדרת על ידה "אוכלוסייה בסיכון גבוה" ,עקב העדר תשתיות בסיסיות כגון מים ,חשמל ,כבישים
ותחבורה; תחלואה גבוהה והעדר שירותי בריאות; תחולת עוני גבוהה והריסות בתים נמשכות .סיכונים
אלו חוברים למציאות בה מוגבלת ניידות האישה ואפשרויותיה החברתיות והכלכליות .ד"ר אבו-רביעה
מצביעה גם על שינוי שחל בתקופה האחרונה ,בתחומי ההתארגנות ,ההשכלה ,ההשתתפות הגוברת
בכלכלת המשפחה והכפר ובניית זהות חזקה לכפרים ולקהילותיהם.

◆

פרופ' אסמעיל אבו-סעד מאוניברסיטת בן-גוריון מראה כיצד החינוך בקרב החברה הבדווית בנגב
מושפע מן התמורות החברתיות והפוליטיות שהחברה הבדווית נתונה בהן :כיצד התפתחה מערכת
החינוך של הצעירים והצעירות הבדווים ,אילו חסמים היא מציבה בפניהם וכך מגבילה את עתידם וכיצד
אפשר לפעול למען שינוי מערכת החינוך הקיימת .אבו-סעד מנתח את התפתחות מערכת החינוך
הבדווית ומעורבות השלטון וכוחות הביטחון בתוכה .אמנם ,החלת חוק חינוך חובה העלתה במהירות את
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האוריינות ,אך עם זאת ,עדיין נותרו פערים עצומים לעומת החברה היהודית .אבו-סעד מצביע על חומרתה
של תופעת הנשירה בקרב התלמידים ,בעיקר בקרב בנות .נוסף על כך ,חוסר ההכרה בכפרים והעדר
תשתיות חינוכיות משבש קשות את הפעילות החינוכית ופוגע בהישגים .אבו-סעד מנתח גם את רמת
ההוראה ואת התנאים להתפתחות בתי הספר בכפרים .הוא מוצא פערים גדולים בין מערכת החינוך
הבדווית ליהודית ,אך מצביע גם על מגמות אפשריות לצמצום הפערים ,באמצעות סדרה של המלצות
המתמקדות בהיבטים פיזיים ,אנושיים ופדגוגיים.
◆

מר ח'יר אל-באז וצוות מחקר של מכון מנדל מתארים את מצב שירותי הרווחה ביישובים הבדווים
הלא-מוכרים ,את האתגרים שמערכת שירותי הרווחה מתמודדת אתם ואת הכשלים והקשיים הניצבים
בפניה .כמעט בכל השירותים  -לילד ,לנוער ,לקשיש ,לנכה ,למכור ולמשפחה  -שיעור אספקתם הוא
חמישית עד רבע מן הסטנדרט המקובל ביישובים היהודיים .בכפרים כמעט שאין ארגוני חברה אזרחית
שימלאו את החלל ,ובמקרים שיש שלטון מקומי ,הוא חלש ועני .כדי להתגבר על המצוקה ,הדוח מציג
מתווה למדיניות הרצויה בתחום זה ,הכוללת את הרחבת המועצה האזורית אבו-בסמה והקמת מִנהל
חברתי בכל המועצות הבדוויות ,אשר יחד יספקו את השירותים לכל הכפרים ,כדי להוביל לשיפור תשתית
הרווחה הקיימת ,שהינה מזערית לעומת החברה הנזקקת לשירותיה.

◆

צוות המחקר של ארגון "רופאים לזכויות אדם" מציג תמונת מצב עגומה של שירותי הבריאות
ביישובים הלא-מוכרים ,ובכלל זה הדרכים שבהן מופרת הזכות לשמירה על בריאות בסיסית של תושבי
היישובים הלא-מוכרים בנגב ,אפלייתם בעקבות המחסור החמור במרפאות ובתחנות לבריאות המשפחה,
ואפלייתם בכל הקשור לנגישות של שירותי הבריאות המעטים הקיימים ביישובים אלו ,זמינותם ותאימותם
לצורכי האוכלוסייה .מצוקה זו מתבטאת בכמה תופעות בולטות ,כגון :תמותת תינוקות גבוהה ,תוחלת
חיים נמוכה ושיעור גבוה של פגיעות ,סטיות ומומים .האוכלוסייה סובלת גם מן הילודה הגבוהה ,מזיהומים
סביבתיים ומחשיפה גבוהה לטראומה .עם זאת ,הדוח טוען שרמת שירותי הרפואה בישראל ,כולל
בנגב ,סבירה ,אך יש צורך להרחיב אותה לכפרים ,ובעיקר את שירותי האם והילד ,הרפואה הכללית
והרפואה המתמחה .לטענת הדוח ,סיום האפליה ותקופה של העדפה מתקנת יובילו לשיפור ניכר בבריאות
התושבים.

תמונת המצב העולה מדוחות המומחים ,המקיפה את כלל חיי היום-יום של תושבי היישובים הלא-מוכרים ,היא
קשה ומדאיגה ,ומאששת את התמונה העולה מן הניתוחים שערך צוות התכנון :אוכלוסיית הכפרים חיה במצוקה
שאין כמוה במדינת ישראל .יתרה מזו ,אוכלוסיית הכפרים הלא-מוכרים סובלת סבל מתמשך ממדיניות של נישול,
אפליה וניכור ,ומרגישה מנותקת מן המדינה ומוסדותיה ,וזאת בשילוב מגבלות קשות של נגישות ,העדר הזדמנויות
לשינוי תנאי החיים ושיפורם או העדר הבטחה לעתיד טוב יותר .עם זאת ,מדוחות המומחים עולה גם תמונה מעודדת
של קהילות חזקות ונחושות ,שלמרות תנאי החיים הקשים ,שורדות ביישוביהן מכוח היזמות המקומית והרצון העז
להשכלה ולדמה .כל אלו מעידים על הקיימת של הקהילות והיישובים ומפיחים תקווה כי תכנון נכון יוכל לתקן את
המעוות ולהבטיח עתיד ראוי לכלל התושבים.
תמונת המצב העולה מדוחות המומחים מציבה תמרור אזהרה חריף .היא מציגה בבירור מכלול של מצוקות,
אפליות ,צרכים ואתגרים שיש לתת להם מענה באמצעות תכנון ,עבור האוכלוסייה הבדווית בנגב בכלל ואוכלוסיית
הכפרים בפרט .תכנית האב מבקשת להצביע על פתרונות התכנון האפשריים ,דהיינו ,כיצד אכן ניתן לעשות זאת
במסגרת תפיסת תכנון חדשה ושונה ,שבמרכזה שיפור תנאי החיים ורווחתם של תושבי הכפרים .דו"חות המומחים
הם חומר גלם חשוב ,שאפשר לתרגמו לתכנון תהליכי פיתוח מרחביים .תהליכים אלו ימגרו או יקטינו במידת
האפשר את הבעיות והמצוקות הקשות העולות מן הדוחות ,ויפעלו לניצול ההזדמנויות הקיימות על מנת לשפר
את רמת החיים והשירותים בכפרים הבדווים ולהביאם לרמה ההולמת כאזרחי מדינה שווים.
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פרק שישי:
היישובים הבדווים לקראת שנת - 2030
חזון התכנון ומתווה התכנון
בפרק זה יגובשו המלצותיה של תכנית האב בהסתמך על שילוב של החומרים העשירים שנפרשו בחמשת הפרקים
הקודמים ,ויתועלו ליצירת אסטרטגיית תכנון להכרה ביישובים ולהבטחת פיתוחם .תחילה ,יוצג חזון התכנון ארוך
הטווח של המועצה לכפרים הלא-מוכרים ,ואחריו יפורטו מטרות התכנון ועקרונותיו ,המוצעים בתכנית הנוכחית.
לאחר הערכת חלופות התכנון העומדות כיום על הפרק ,יפורטו בפרק זה הכלים ,התהליכים והמוסדות המומלצים
לשם מימוש מטרות התכנית והפיכת היישובים הבדווים למקומות מגורים מוכרים ומשגשגים.
המסמך הנוכחי מציג תכנית אב ברמה אסטרטגית-אזורית וברמת הכללים והעקרונות לתכנון היישובים הבדווים.
פרט להדגמות בודדות ,התכנית אינה עוסקת ברמת פירוט מקומית של כל יישוב ויישוב .נושא זה צריך להתגבש
בדרך פרטנית ובשיתוף מלא של הקהילות בגיבוש תכניות מתאר מקומיות ומפורטות .תכנית האב יוצרת מסגרת
תכנון אזורית ועקרונית ,שבה יוכל כל יישוב לעצב בפרטים את תכנון עתידו .עיקר תשומת הלב במסמך מוקדשת
ל 35-היישובים שעדיין לא החלו במסלול ההכרה והתכנון .אחד עשר יישובים מן הרשימה המקורית של המועצה,
בת  46היישובים ,כבר הוכרו או נמצאים במסלול הכרה ותכנון .עם זאת ,כל  46היישובים מהווים יחדיו את המרחב
היישובי-כפרי הבדווי ,ולכן יש במסמך התייחסות לתכנון העתיד של כל היישובים.
במסגרת זו ,נזכיר גם שרשימת  46היישובים שזיהתה המועצה לכפרים הלא-מוכרים ממשיכה להוות בסיס קהילתי
וגאוגרפי לפרויקט התכנון הנוכחי .יישובים אלו מהווים יחידות חברתיות ומרחביות שהתגבשו לאורך השנים .נדגיש,
כי  35היישובים שנותרו בלא הכרה מהווים יחידות יישוב מובהקות ,בעלות זיקה חזקה למקומותיהן ובעלות רצון
וזכות להמשיך ולחיות על אדמותיהן הנוכחיות ,אדמות שירשו התושבים מאבותיהם או שיושבו בהן בידי המדינה
לפני כששים שנה .לפיכך ,היישובים הם הבסיס הנכון לתכנון ופיתוח עתידי במרחבים הבדוויים הקיימים .עקרונית,
יש להכיר רשמית בכל  35היישובים שנותרו עד היום בלא הכרה ,ובכך להצעיד את החברה הבדווית ,ואִתה את
צפון הנגב כולו ,לעבר עתיד צודק ,שוויוני ומשגשג.
נציין גם ,שרשימת  46היישובים להכרה שיזמה המועצה ,כבר קיבלה אזכור חיובי ואישוש ציבורי מכמה מוסדות
מרכזיים בישראל .לדוגמה ,בשנת  2000עתרה המועצה האזורית עם האגודה לזכויות האזרח ואחרים לבג"ץ נגד
תכנית המתאר למחוז הדרום .בהסכם שהושג בחסות בג"ץ ,התחייבה הממשלה שהתכנית המתוקנת:

[ ]...תעסוק  -כעניין עיקרי  -בגיבוש הצעות לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית באזור .המתכננים יבחנו את
צורת ההתיישבות הכפרית כאחד הפתרונות לישוב הבדווים [ ]...ייפגשו עם נציגי התושבים ויבחנו יחד הצעות
קונקרטיות ליישובים חדשים ,ובכלל זה את תכנית המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.
דו"ח ועדת גולדברג בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס ,שהוגש לממשלה בינואר  ,2009צירף בנספח
גם את רשימת  46היישובים של המועצה האזורית ,וכאמור הצהיר" :יש להכיר בכפרים הלא מוכרים ולתת להם
גושפנקא חוקית [ ]...ככל שניתן [ ]...בכפוף למסה מינימלית וכושר נשיאה מוניציפאלי".
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 6.1החזון
'המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים' פועלת לאורו של חזון ארוך טווח ,שעל-פיו כל  46היישובים הבדווים
שהגדירה המועצה ב 1999-הופכים למוכרים רשמית ומתקיימים בבטחה ,בלא איומי פינוי והריסות .על-פי החזון ,כל
היישובים עולים על מסלול פיתוח כלכלי וקהילתי בר-קיימא ,כאשר תכנונם ופיתוחם מושתתים על עקרונות זכויות
האדם ,השוויון ,הצדק ההיסטורי והצדק החלוקתי .עתיד זה יאפשר לתושבי היישובים לממש את זכויותיהם למגורים,
לקהילה ,לתרבות ולחיים בכבוד.
בשנת היעד של התכנית ,2030 ,יתגוררו ב 46-היישובים הבדווים הכפריים כמאתיים וארבעים אלף תושבים .המועצה
חוזה את קיומם של מגוון יישובים בעלי מאפיינים כפריים ,חקלאיים וקהילתיים ,ויישובים העוברים תהליכי פיתוח,
צמיחה ותחילתו של עיור .תהליכים אלו יתבצעו בד בבד עם שמירה על הקשר החזק בין היישובים לבין מרחבי
מחייתם ומסורת קהילותיהם ,כאשר הפיתוח העתידי מתאים עצמו בו-בזמן לתנאים החדשים של המאה ה.21-
בחזון המועצה ,תכיר המדינה בבעלות הילידית המסורתית בקרקע .חזון זה רואה קשר הדוק בין מבנה בעלויות
הקרקע המסורתיות של התושבים הבדווים (המכסות פחות מעשרה אחוזים מן הנגב) לבין תכנון הכפרים .בו-בזמן,
תכנון היישובים ייעשה תוך התחשבות נאותה בחסרי הקרקע ביישובים או במיעוטי הקרקע ,אשר יזכו להקצאה
הוגנת של קרקעות ולהזדמנויות לפיתוח ביישובים המתוכננים ובמרחב.
במסגרת חזון זה ,יוגדר היישוב הבדווי כסוג התיישבות ייחודי ,מוכר וראוי ,בדומה למעמדם של מושב ,קיבוץ
או יישוב קהילתי .לפיכך ,יימצאו לכל היישובים פתרונות תכנון אשר יתבססו על הזיקה הילידית של היישובים
לאדמותיהם ,על המורשת ההיסטורית ועל ההיגיון המרחבי שיצר את היישובים הבדוויים בעלי סגנון החיים הייחודי.
חזון המועצה ,דורש מהממשלה גם למצוא פתרונות לקהילות אשר נותרו בלא הכרה בתוך העיירות הבדוויות הקיימות.
אמנם נושא זה אינו כלול בתכנית הנוכחית ,אך המועצה לכפרים הלא-מוכרים מחויבת להזכיר לציבור שקבוצות
אלה זכאיות לפתרון תכנוני הוגן ושוויוני במהירות האפשרית ,ובעדיפות ראשונה על קרקעותיהם המקוריות.
במסגרת חזון המועצה ,היישובים הבדווים יפַתחו כלכלה מעורבת ,השומרת ,מטפחת ומשקמת חקלאות ומִקנה ,יחד
עם פיתוח של תעסוקות חדשות בתעשייה ,תיירות ,מחקר ושירותים .המועצה רואה במרחביו הגדולים של הנגב
הזדמנות ,ומצפה שהמדינה תקצה קרקעות לפיתוח היישובים הבדווים וסביבותיהם ,בדרך שוויונית ,ובסטנדרטים
הדומים למגזר היהודי הכפרי .המועצה חוזה את פיתוחם של כמה אזורי תעסוקה ושירותים אזוריים משותפים
כמסלול מבטיח להגדלת נגישות היישובים להזדמנויות של פיתוח ותעסוקה.
תהליך הפיתוח יתועל לסגירת הפערים בין יהודים לערבים במטרופולין ,וכן בין הקבוצות הערביות המגוונות במרחב
הבדווי .לשם כך ,יפַתחו היישובים יזמֹות עצמיות בתחומי הכלכלה ,התיירות ,החינוך והסביבה .בו-בזמן ,יקבלו
היישובים העדפה מתקנת באספקת משאבים חשובים כגון חינוך ,תחבורה ,מים ומענקי פיתוח.
מטרופולין באר-שבע יעוצב כחברה דו-לאומית ורב-תרבותית ,הפועל לכך שהיישובים ינוהלו בדרך פתוחה וצודקת,
אגב כיבוד זכויותיהם של כל הקבוצות והמרכיבים בחברה הבדווית ,כולל נשים וקבוצות "מיעוט".
בחזון לשנת  ,2030היישובים הבדווים משתלבים כמרכיבים שווי ערך במרחב המטרופולין של באר-שבע ,כאשר
מרחביהם מנוהלים בו-בזמן בידי קהילותיהם המקומיות במועצות מקומיות או אזוריות ,ובידי מוסדות אזוריים
המשותפים לכל דרי האזור .בד בבד ,יפתחו וירחיבו היישובים הבדווים רשתות של קשרי תרבות וכלכלה עם יישובי
האזור היהודיים ,ובראשם בירת הנגב באר-שבע והעיר רהט.
בחזון המועצה כלול גם פיתוח מסגרות ממשל חדשות לאזור ,אשר ייהנו מלגיטימציה של התושבים .מסגרות
ומוסדות אלו יפתרו בהגינות סכסוכים ויפעלו לטובת תושבי האזור כגופים עצמאיים ולא כזרוע של השלטון,
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הנתפסת כמסייעת לשליטה ולנישול .במסגרות האלה ,יפַתחו תושבי האזור הערבים זיקה חזקה וחיובית למסגרות
הממשל ,ולאחר למעלה משישים שנה ,יממשו את אזרחותם המלאה הלכה למעשה.
במסגרת החזון ,מרחב מטרופולין באר-שבע משובץ ביישובים ערביים ויהודיים ,כאשר ביניהם פרוסים שטחי
חקלאות ,שמורות טבע ותשתיות ציבוריות לשימוש כל תושבי האזור והמדינה .בחזון המועצה ,היישובים השונים
מתקיימים ביחסי שכנות ובשיתוף פעולה ,בד בבד עם כיבוד הדדי של הקשר של כל הקהילות לאזור הנגב ,ושמירה
על כבודן וזכויותיהן של הקהילות והתרבויות השונות.
בחזון זה ,העיר באר-שבע מחזקת את מעמדה כמרכז האזורי ליישובים .באר-שבע היא המרכז שתושבי היישובים
והכפרים מוצאים בו את הלב העירוני המספק שירותים ,תרבות ,השכלה ומסחר ברמות הגבוהות .בחזון המועצה,
מטרופולין באר-שבע מספק גם פתרונות תעסוקה ודיור לתושבי היישובים ,ובאר-שבע עצמה הופכת לעיר רב-
תרבותית המהווה מרחב מתפתח ,תוסס ומסביר פנים לכל צפון הנגב ומרכזו.
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 6.2הזדמנויות וחסמים  -מסקנות מניתוח המצב הקיים
בתת-פרק זה של התכנית ,מוצגים עיקרי תוצאות ניתוח הנתונים על המציאות הקיימת במרחב ההתיישבות הבדווית
בנגב ,כפי שהוצגו בפרקים הקודמים וכפי שעלו מדוחות המומחים ומן הסקרים והסדנאות שנערכו ביישובים השונים.
הממצאים נוגעים לשלושה תחומים עיקריים :ארגון המרחב ,נתונים ותהליכים חברתיים-כלכליים ויחסי האוכלוסייה
הבדווית והממסד של המדינה .ההתייחסות בכל תחום היא הן להזדמנויות והן לחסמים הניצבים בפני תכנון ופיתוח
מושכל ,שמטרותיו העיקריות הן הכרה ביישובים ,שיפור תנאי החיים של האוכלוסייה ביישובים הלא-מוכרים ,והדאגה
למימוש זכויותיהם של כלל התושבים.

 6.2.1היבטים מרחביים
הזדמנויות:
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◆

מערכת יישובית קיימת ומתפקדת  -המרחב הבדווי בנגב מבוסס על מערכת יישובית הקיימת
ומתפקדת זה דורות .מערכת יישובית זו מאורגנת על-פי היגיון חברתי-מרחבי ,המשתלב היטב במכלול
ההיבטים של חיי היום-יום של תושבי היישובים.

◆

מיקום מושכל של הכפרים  -מיקום היישובים מבוסס על היגיון היסטורי המתיישב עם מקורות
התעסוקה המסורתיים ועם היחסים הבין-שבטיים .בכל היישובים יש זיקה גאוגרפית-היסטורית חזקה
למקום מושבם.

◆

מערכת מקרקעין מסורתית ומוסדרת  -רוב היישובים מאורגנים על-פי מערכת בעלות מקרקעין
מסורתית בת-קיימא ,המתפקדת גם כיום על בסיס היסטורי של חלוקה והעברת קרקעות בין-דורית.
מערכת המקרקעין מקובלת על כלל האוכלוסייה הבדווית בנגב ומוכרת על ידה ,ואין חילוקי דעות בנוגע
לבעלויות קרקע.

◆

יישובים בעלי מבנה יעיל  -בשל מערכת הבעלות והארגון המרחבי הקיימים ,מרבית היישובים בנויים
במבנה של מקבצי מגורים מרוכזים למדי ,המאפשרים את המשך ההתרחבות והפיתוח ביעילות ובשמירה
על שטחים פתוחים נרחבים.

◆

השתלבות במערכת התחבורה הקיימת  -ברמת האזור ,מערכת תשתיות התחבורה משרתת היטב
את כלל מרחב המטרופולין ,כך שלא נדרשת השקעה גדולה בפיתוח של תחום זה.

◆

זמינות קרקע לצורכי פיתוח ובנייה  -המרחב אינו מיושב בצפיפות רבה ,יש בו שטחים פתוחים נרחבים
ויש זמינות גבוהה של משאבי קרקע לצורכי פיתוח ובנייה.

◆

באר-שבע כגלעין של מטרופולין יציב  -מעמדה של באר-שבע כגלעין המטרופולין החזק והמבוסס
על היסטוריה ארוכת שנים ,גם מבחינת האוכלוסייה הבדווית ,אשר להם קשר היסטורי לבאר-שבע כעיר
הממסד והשלטון.

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב  -מהדורה מקוצרת

 6.2.2היבטים חברתיים-כלכליים
הזדמנויות:
◆

קהילות יישוביות מלוכדות  -אוכלוסיית היישובים בנויות מקהילות אורגניות מלוכדות .קהילו אלו
מבוססות על קשרים חברתיים ומשפחתיים ארוכי שנים ,המאפשרים תפקוד וניהול חברתי מוצלח,
המושתת על הבנות והסכמות חברתיות.

◆

רצון להמשכיות יישובית  -תחושת הזדהות גבוהה של רוב התושבים עם יישוביהם ורצון להמשך החיים
ביישובים אגב פיתוח ובנייה שלהם.

◆

רשת ביטחון כלכלית משפחתית  -חברה המבוססת על מבנה של משפחה מורחבת רב-דורית ,המקנה
רשת ביטחון כלכלית עצמאית ומבוססת על סולידריות הדדית והסתמכות עצמית.

◆

עלייה ברכישת השכלה  -בשנים האחרונות ,ניכרת מגמת שיפור ברמת החינוך ועלייה בהשכלה ,ובעיקר
גדל שיעור הבנות הלומדות ,לפחות עד גיל בית הספר העל-יסודי.

◆

עלייה בערכו של מקצוע ההוראה  -עלייה בשיעור של מורים ומורות בני היישובים ,ובהערכת מקצוע
ההוראה.

◆

עלייה במעורבותן של נשים בקהילה  -לאחרונה ,ניכרת עלייה בהתארגנות הנשים באמצעות ארגוני
החברה האזרחית וברצון הנשים ונכונותן להצליח ולהיות מעורבות ופעילות.

◆

פתיחות ורצון לשינוי בקרב האוכלוסייה הצעירה  -בקרב הדורות הצעירים יש פתיחות ונכונות הולכת
וגוברת ליציאה ממסגרות מסורתיות כובלות ונטייה להסכמה לקשרים ולמגורים משותפים של משפחות
וקבוצות שבטיות שונות.

◆

עלייה בפיתוח כלכלי עצמאי  -בשנים האחרונות יש עלייה ניכרת בפיתוח כלכלי המבוסס על יזמּות
עצמאית ומקומית.

◆

פוטנציאל לא-ממומש בתחומים שונים  -הפוטנציאל התיירותי ,התעסוקתי והתעשייתי אינו
ממומש.

◆

כוח עבודה זמין  -ביישובים יש כוח עבודה זמין שאינו ממומש בשל שיעורים גבוהים של אבטלה וחוסר
תעסוקת נשים.

◆

פוטנציאל צמיחה יישובי  -יש שוק פוטנציאלי גדול שאינו ממומש בשל חוסר הפיתוח במסחר ביישובים
הבדווים ,הנשענים כמעט לחלוטין על העיירות והערים סביבם.

בעיות וחסמים:
◆

פערים חברתיים פנימיים  -יש פערים חברתיים גדולים בין קבוצות שבטיות שונות וכן בין בעלי קרקע
ומעמד לבין חסרי קרקע.

◆

מערכת חינוך חלשה  -מערכת החינוך אינה מספקת ,אינה נגישה לחלקים גדולים באוכלוסייה ,בייחוד
לבנות ,וגורמת לנשירה גבוהה ולשיעור נמוך מאוד של זכאים לתעודת בגרות.
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◆

חוסר הכרה והבנה של מערכת המשפט  -חוסר הכלים של האוכלוסייה להתמודד עם מערכת המשפט
גורם לאי-מיצוי של תהליכים משפטיים ולמידת יכולת נמוכה בשמירה על זכויות האזרח.

◆

מצב סוציו-אקונומי נמוך  -שיעורי עוני גבוהים בשל הזנחת המדינה ,הכשרה תעסוקתית ברמה
נמוכה ,השתתפות נמוכה של נשים בכוח העבודה ,אבטלה גבוהה של גברים ,מחסור בתשתיות כלכליות
ותעסוקתיות ביישובים ויחס תלות גבוה מאוד.

◆

מחסור בשירותי רווחה  -מחסור עמוק בשירותי רווחה וחוסר נגישות לשירותים ,נוסף על תחושת ניכור
ממוסדות הרווחה הממסדיים.

◆

מצוקה וניכור חברתיים  -מצוקה חברתית נרחבת ,בעיקר של נוער ונשים ,המלווה גם בתחושת ניכור מן
החברה הישראלית-יהודית ומן הממסד ,הנובעים משנים של הזנחה ואי-מתן פתרונות חברתיים הולמים.

◆

מחסור בשירותי בריאות  -מחסור במרפאות ובאנשי צוות רפואי ביישובים .חוסר נגישות פיזי ותרבותי
לשירותי בריאות.

 6.2.3היבטים ממסדיים
הזדמנויות:
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◆

התחזקות ההנהגה המקומית והאזורית  -התחזקות ההנהגה המקומית המייצגת ,ברמה של הוועדים
המקומיים ביישובים וברמה של 'המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים'.

◆

אסטרטגיה אזורית משותפת לכלל האוכלוסייה  -גיבוש אסטרטגיה אזורית משותפת ל 46-יישובים
וגיבושה על בסיס הצעת המועצה האזורית משנת  ,1999והתקבלות הולכת וגוברת של דרישות האוכלוסייה
בקרב הממסד.

◆

חיזוק המודעות לזכויות אדם  -התחזקות מגמות של מודעות והתארגנות פוליטית ,היכרות גוברת עם
שיח זכויות האדם והאזרח וזכויות העמים הילידים ,וכן מודעות לאמנות ולחוקים בין-לאומיים רלוונטיים.

◆

מודעות גוברת למצוקת תושבי הכפרים הלא-מוכרים  -מודעות גוברת בארץ ובעולם לתנאי החיים
ולתנאים הפוליטיים ביישובים הלא-מוכרים ,אשר קיבלה ביטוי גם במסגרת הממסד ,כדוגמת דו"ח ועדת
גולדברג ,דו"ח "האביטט" הבין-לאומי וחלקית גם בגרסה הסופית של תכנית המתאר למטרופולין באר-
שבע.

◆

מקצת היישובים ניתנים לתכנון ולהסדרה מידיים  -מקצת היישובים נמצאים בשטחים המוגדרים
בתכניות סטטוטוריות קיימות כשטחים שבתחומם אפשר לתכנן את היישובים ולהסדירם.

◆

הזדמנות לחשיבה תכנונית מוניציפלית כוללת  -העובדה כי מרבית השטח של המרחב הבדווי עדיין
מוגדר כ"שטח גלילי" שאינו בתחומה המוניציפלי של רשות מקומית כלשהי ,מייצרת הזדמנות לחשיבה
תכנונית אזורית מוניציפלית כוללת ,אשר בכוחה לייצר פתרון תכנון כלכלי מלא בעבור אוכלוסיית היישובים
באזור.

◆

הזדמנות לייעוד חדש של שטחים לא-מנוצלים  -לאורך שנים ,שטחים נרחבים באזור אינם מממשים
את ייעודי הקרקע שנקבעו בעבורם (לדוגמה :מתקנים בטחוניים ,שטחי אש ,אזורי תעשייה ופארקים
לאומיים) ,ועל כן אפשר לבחון אותם מחדש ולייעדם לטובת תושבי המקום.
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◆

עודף תכנוני המאפשר פתרונות מידיים  -באזור יש עודף גדול של תכנון לעומת פיתוח ומימוש ,והיצע
גדול של מגורים מתוכננים לעומת ביקוש וניצול .ועל כן אפשר להפנות משאבים אלו לטובת חסרי קרקע,
זוגות צעירים ,משפרי דיור וכדומה.

◆

המשך מגמת ההתפתחות של השיח התכנוני  -בשנים האחרונות ,ניכר שינוי בשיח התכנוני הממסדי
והתחזקות של המגמה להתאים את התכנון לפריסה המרחבית הקיימת ביישובים .זו מגמה חשובה אשר
יש לעודדה ולהמשיך לבסס אותה.

בעיות וחסמים:
◆

תחושת ניכור מול המערכת המוסדית  -התעלמות ארוכת שנים ואי-הכרה ביישובים הובילו לחוסר
האפשרות לבנות ולפתח את היישובים ולהידרדרות כללית ,ובכלל זה ניכור מול הממסד עקב שנים שבהן
המנהלת לקידום הבדווים ויחידות כמו הסיירת הירוקה נתפסו כפועלות נגד האוכלוסייה הבדווית .גם
מינויה לאחרונה של הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית ,בלא התייעצות עם האוכלוסייה הבדווית או
מתן ייצוג הולם לכפרים ,מעורר חשדנות בקרב האוכלוסייה.

◆

התעלמות רבת שנים מן האוכלוסייה  -מערכת תכנון ממסדי מנוכרת הפועלת בלא שיתוף התושבים
ובהתעלמות מצורכיהם ומתפיסות העולם שלהם.

◆

ניסיונות קודמים שנכשלו  -ניסיון כושל של תהליכי ההסדרה והתכנון ביישובים שהוכרו בשנים
האחרונות.

◆

היסטוריה של תכניות רבות לא-ממומשות ואובדן האמון של חלקים גדולים באוכלוסיית הכפרים.

◆

פגיעה רבת שנים באוכלוסייה  -מאמץ מתמשך ורב-שנים לצמצום מרחבי המחיה ההיסטוריים של
הבדווים בנגב ,אגב פגיעה מתמשכת בקהילות וביישובים והטלת מגבלות ואילוצים המונעים את המשך
אורח החיים הבדווי המסורתי.

◆

שימוש בקרקע לצרכים מזיקים  -ריבוי ייעודי קרקע מזהמים וייעודי קרקע שלא נועדו לרווחת תושבי
האזור ,אלא באים על חשבונם אגב פגיעה בהם ,כגון אזורי תעשייה ופסולת מזהמים ,שטחי כרייה ,מתקני
צבא ושטחי אימונים.

◆

ניסיונות חוזרים ונשנים לריכוז האוכלוסייה  -ניסיונות חוזרים ונשנים לרכז את האוכלוסייה הבדווית
אגב התעלמות מקשרים חברתיים קיימים ומחיבורים בלתי אפשריים בין קבוצות שונות.

◆

פתרון אחיד ולא-מותאם לאוכלוסייה  -אחידות בפתרונות המוצעים לאוכלוסייה הבדווית ,בלא מגוון
מספק אשר יענה על צרכים והרגלים שונים של קבוצות שונות באוכלוסייה ובלא התחשבות במבנה
החברתי שלה.

◆

תת-פיתוח של היישובים הבדווים  -תת-פיתוח של היישובים הבדווים בלא מענה לצרכים של פיתוח
כלכלי ותעסוקתי.
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לסיכום ,המסקנה העיקרית העולה מן הניתוח ,שמונחת בבסיס תכנית האב ,היא שבמרחב ההתיישבות הבדווית
בנגב מתקיים מערך התיישבות בר-קיימא ,המבוסס על יישובים בעלי רציפות היסטורית ארוכת שנים ,אשר ממשיכים
להתקיים ולתפקד על-פי סדר וארגון מרחבי-חברתי איתן ,למרות התנאים המתמשכים של מצוקה קשה .מערך
התיישבות זה יכול וצריך להיות הבסיס לתכנון ,אשר יבטיח פיתוח ושגשוג של היישובים ושל המרחב כולו.
החסם המרכזי העומד בפני תכנון הולם הוא חוסר ההכרה של הממסד ביישובים הקיימים ,והתעלמות מהסדר
המרחבי המארגן אותם .לאורך שנים ,חוסר הכרה זה הוא שמביא לתנאים של אפליה ,הזנחה ומצוקה קשה .מרבית
החסמים האחרים שעולים מן הניתוח מגלמים בדיוק את התנאים שתכנון מיטיב אמור לתת להם מענה .בחברה
הבדווית ,יש גם חסמים פנימיים לפיתוח ,הכוללים פריון גבוה ,פוליגמיה ,חוסר במסורת של שלטון החוק ומבנה
שבטי קשוח .עם זאת ,חשוב לציין ,שחסמים אלו אינם מונעים את היתכנותם של תכנון ושוויון בעבור הכפרים ,אשר
יתגברו על הבעיות ויספקו לתושבי הכפרים תנאי חיים ההולמים את המאה ה.21-
למען מימוש חזון התכנון יש "לתרגם" את השאיפות שפורטו בחזון לעקרונות תכנון מרחביים ,לחלופות תכנון לאזור
ולמודלים אפשריים להסדרת מרחבי המחיה של הבדווים ביישוביהם.
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 6.3עקרונות-על בתכנון וחלופות תכנון
מטרתם של עקרונות התכנון המובאים להלן היא הצגה של פתרון בר-קיימא ובר-מימוש להסדרת התכנון של כל
היישובים הערבים-בדווים בנגב ,על בסיס שילוב בין זכויותיה וצרכיה המשתנים של האוכלוסייה ביישובים לבין אמצעי
התכנון הקיימים .העקרונות מבקשים ליישם את זכויותיה האזרחיות ,החברתיות והתרבותיות ,הפוליטיות והקנייניות
של האוכלוסייה הבדווית ,וליצור את התנאים המרחביים להעלאת רמת החיים של האוכלוסייה ולרווחתה.

 6.3.1עקרונות-על תכנוניים
התפיסה המנחה את התווית עקרונות-העל בתכנית האב היא כי על התכנון ביישובים הבדווים להתאים לתנאי
החיים של האוכלוסייה המתגוררת בהם ,לכוון לפיתוחם וליצירת האפשרות המרחבית להמשכיות של
דרכי ההתפתחות והארגון הקיימים ,וזאת באמצעות מתן תשתית תכנון המותאמת לשינויים המרחביים
והחברתיים ,המתרחשים בקרב הקהילה כל העת .עקרונות התכנון המפורטים כאן מכוונים למגוון רחב של
פתרונות תכנון המותאמים לצרכים המשתנים של חברה במעבר.
עקרונות התכנון מבקשים לתת מענה לפער הגדול הקיים בין מדיניות התכנון הנהוגה כלפי הבדווים ,לבין ההיגיון
של מערכת ההסדרה המקומית הקיימת ביישוב הבדווי .ניסיון של שנים ארוכות מלמד כי ,כאשר פער זה אינו מובא
בחשבון ,מחד גיסא  -נוצרים קשיים גדולים במימוש התכניות ,ומאידך גיסא -הניסיונות למימוש התכנית גורמים
לרוב לקונפליקטים חברתיים-מרחביים בקרב הקהילה הבדווית ומחוצה לה.
אשר על כן ,עקרונות התכנון המוצעים מבקשים להצביע על כיוונים ואפשרויות לצמצום פער זה ,ולהתוות תשתית
להרחבת מושגי התכנון הקיימים ,כך שהתכנון יתחשב בכללים המרחביים ,החברתיים והכלכליים העומדים בבסיס
היישוב הבדווי .לטענתנו ,אימוץ עקרונות אלו אפשרי בהחלט ,כיוון שהם אינם סותרים את העקרונות המקצועיים
של מערכת התכנון בישראל ,ולעתים ,אף מקבילים לפרקטיקות התכנון הנהוגות במגזר הכפרי בישראל.
על בסיסם של עקרונות-העל להכרה ביישובים ולתכנונם ,להלן מוצעים עקרונות התכנון הפרטניים בשני היבטים
משלימים( :א) רמת האזור הכוללת; (ב) הרמה המקומית ,הפנים-יישובית .הן בהקשר האזורי הן בהקשר המקומי,
נבחנו צורכי האוכלוסייה החיה ביישובים בתחומי מפתח מגוונים הקשורים לעתיד האזור והיישובים ,כגון דפוסי
המגורים ,ביסוס רשתות התחבורה ,הקצאות ופרוגרמות לצורכי ציבור ומתן מענה לצורכי תעסוקה .עקרונות אלו
יהיו התשתית המקצועית להכרה ביישובים הבדווים ולהכנתן של תכניות מתאר אשר יאפשרו בנייה ופיתוח.

תכנית האב ליישובים הלא-מוכרים מיישמת את העקרונות הבאים:
.1

שמירת זכויות אדם ,שוויון אזרחי ומגדרי ,צדק חלוקתי והעדפה מתקנת כמנחים את תכנון היישובים
הבדווים

תכנון היישובים שאנו מציעים נעשה במסגרת המקדמת זכויות אדם ,שוויון וצדק היסטורי וחלוקתי .גישה זו מהווה
בסיס רעיוני ועקרוני המבטיח לתושבי היישובים את מימוש זכויותיהם למגורים ,לקהילה ,לתרבות ולחיים בכבוד .על
בסיס עיקרון זה ,מוצעים תבחינים שוויוניים להקצאת משאבי קרקע ,לתכנון ולפיתוח .תושבים חסרי קרקע או מעוטי
קרקע ביישובים ,יזכו להקצאה הוגנת של אדמות ,כאשר קרקעות מדינה יוקצו לפיתוח היישובים בדרך שוויונית
ובסטנדרטים הדומים למגזר היהודי .בו-בזמן ,יקבלו היישובים הבדווים העדפה מתקנת כדי לצמצם פערים גדולים
בהקצאת משאבים ובשירותים בסיסיים כגון חינוך ,תחבורה ,מים ומענקי פיתוח.
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.2

הכרה ביישובים הבדווים הקיימים במקומם על-פי תבחינים מקצועיים

כל  35היישובים הבדווים שטרם הוכרו ,יזכו להכרה רשמית ,שכן ,הם ויתרת  11היישובים שכבר הוכרו ,עונים על
אמות המידה שנקבעו בידי רשויות המדינה להגדרת מקום כיישוב ולהקמת יישובים.
בישראל ,הממשלה היא המחליטה להקים יישובים ומפעילה לשם כך את רשויות התכנון וגורמי הפיתוח שעומדים
לרשותה .לשם כך ,יש כמה הגדרות רשמיות ליישוב (אם כי אין אמות מידה מסודרות לקביעת גודל האוכלוסייה
המינימלי הדרוש כדי להגדיר מקום כיישוב) .לדוגמה ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובעת כי יישוב הוא מקום
המאוכלס בקביעות ,מתגוררים בו לפחות ארבעים בוגרים ,יש בו מִנהל עצמי ,הוא אינו נמצא בתחום המוניציפאלי

של יישוב אחר ומוסדות התכנון אישרו את הקמתו.
מנקודת מבט תכנונית ,יש התייחסות מנחה לשאלה מהו יישוב בהוראות תמ"א ,35/תכנית המתאר הארצית
המשולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור ,אשר קיבלה תוקף בסוף שנת  2005ומהווה בסיס תכנוני מושכל ומוסכם
להמשך פיתוחה של מדינת ישראל לשנים הבאות .תמ"א 35/מבחינה בין שלושה סוגים של יישובים( :א) יישוב
קיים; (ב) יישוב כפרי; (ג) יישוב חדש .יישוב קיים הוא כל רשות מקומית או ועד מקומי ,אשר על-פי תכנית תקפה
מיועדות להיבנות בהם לפחות חמישים יחידות דיור ,ואשר אינם שייכים ליישוב אחר .יישוב כפרי הוא יישוב אשר
בשנת  1995מנה פחות מאלפיים תושבים ואשר לא היה שייך באותה העת ליישוב אחר או לרשות מקומית אחרת.
יישוב חדש הוא מקום המיועד למגורים ואשר אינו שייך ליישוב קיים ,בלי קריטריון גודל מחייב .חשוב לציין ,שכל
היישובים הכלולים בתכנית האב הנוכחית עומדים בתבחינים של הלמ"ס ושל תמ"א  .35גורם זה מחזק את חזון
התכנון של השארת היישובים במקומם ,במידת האפשר.
תפיסת התכנון המגולמת בתמ"א 35/היא חדשה יחסית .תמ"א ,31/שהייתה בתוקף עד לאישורה של תמ"א,35/
קבעה הגדרה רחבה יותר בעבור המונח "מרכז עירוני או כפרי" .שם נקבע כי זה מקום המיועד לריכוז אוכלוסייה ,בין
שהוא מוכר כמקום יישוב על-פי דיני השלטון המקומי ובין לאו .עוד קבעה תמ"א ,31/כי אפשר להרחיב יישוב קיים
המונה פחות מחמישים יחידות דיור ,וזאת בלא קשר למעמדו כיישוב מוכר .כלומר ,עד לפני שנים אחדות (מועד
אישורה של תמ"א ,)35/היה אפשר להגדיר כיישוב כל מקום שמתגוררים בו אנשים ,ואפילו יש בו פחות מחמישים
יחידות דיור .וזאת ,בלי קשר בין היות המקום יישוב מבחינת התכנון לבין מעמדו מבחינת דיני השלטון המקומי.
להלן ניתוח היישובים הבדווים על-פי אמות המידה וההתייחסות להיבטים שהם מרכיבים מרכזיים באופי היישוב
ובתכנונו :גודל היישוב או הקהילה ,זיקת התושבים למקום ,המבנה הקהילתי והלכידות החברתית של התושבים
והפריסה הפיזית של היישוב.
גודל היישוב או הקהילה :כיום יש בנגב  46יישובים בדווים ,שמתגוררים בהם בין  500-ל 6,000 -נפשות .המספר
הכולל של התושבים ביישובים אלו הוא כ 108,000-תושבים .תחזית אוכלוסייה שהוכנה במסגרת העבודה על תכנית
האב צופה כי ב 2030-תמנה אוכלוסייתם של היישובים הבדווים כ 235,000-תושבים.
זיקת התושבים למקום 46 :היישובים הבדווים יושבים במקומם ,מקצתם זה עשרות שנים ומקצתם מאות שנים,
וזיקתם של תושביהם למקום מושבם אינה מוטלת בספק.

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdf ,
 תמ"א ,35/הוראות התכנית ,עמ'  ,4סעיף "( 5הגדרות").
 תמ"א ,31/הוראות התכנית ,סעיף "( 4.1הגדרות").
 תמ"א ,31/הוראות התכנית ,סעיף "( 6.1הקמת מרכז עירוני/כפרי חדש)".
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מבנה קהילתי ולכידות חברתית של התושבים :היישובים הבדווים הלא-מוכרים הם יישובים המאופיינים במבנה
קהילתי-חברתי מגובש והם בעלי זהות מקומית ייחודית ,הנסמכים בעיקרם על חלוקה משפחתית ולאו דווקא על
שייכות שבטית .מבנה היישובים מהווה מערכת קהילתית מרחבית מאורגנת ומגובשת ,שהתפתחה לאורך דורות
של חיים משותפים במקום .נוסף על כך ,לכל יישוב יש ועד מקומי שמקדם את צורכי היישוב לטובת כלל התושבים.
לפיכך ,היישובים ממלאים אחר התנאי של מִנהל עצמי ,שבהגדרות הלמ"ס.
הפריסה הפיזית של היישוב :ביישובים הבדווים ,יש סדר ברור בדרך שבה שימושי הקרקע השונים פרוסים .אמנם,
מדובר ביישובים שלאורך השנים התפתחו בדרך עצמאית בלא תכנון מכוון של המדינה ,אבל הם מתפקדים כיישובים
במלוא מובן המילה .יש בהם חלוקה ברורה ומוסכמת בין אזורי מגורים ,מוקדים ציבוריים לטובת כלל הקהילה ,בהם
מבני ציבור וחנויות ,ושטחים חקלאיים אשר מחוברים ביניהם ברשת דרכים פנימית .כל אלו יוצרים מערכת מרחבית
שלמה של יישוב בעל מבנה תפקודי ,כמו כל יישוב אחר.
אם כן ,אין לנו אלא לחזור על הקביעה ,שכאשר בוחנים את המאפיינים של היישובים הבדוויים ותפקודיהם ,עולה
כי רובם ככולם עומדים בכל הקריטריונים האובייקטיבים שמוגדרים בתכניות המתאר הארציות תמ"א 35/וקודמתה
תמ"א ,31/ובהנחות העבודה של הלמ"ס :מקום מאוכלס בקביעות ,גודל אוכלוסייה ,מספר בוגרים מינימלי ויחידות
דיור .שאר התנאים (קיומן של תכניות מתאר ,היות המקום מוכר בידי הרשויות או הימצאותו מחוץ לתחום השיפוט
של יישוב אחר) הם תוצר של החלטות השלטון ,ונובעים מעצם ההכרה הרשמית של רשויות המדינה ביישוב.

.3

שיתוף הקהילות בקביעת עתידן ובעיצוב מרחבי מחייתן

עיקרון מרכזי של תכנון ראוי בכלל ושל תכנית האב הנוכחית בפרט ,רואה בתכנית מכשיר לשיפור תנאי חייהן
ורווחתן של קהילות .עקב כך ,שמנו דגש רב על שיתוף הקהילות בגיבוש התכנית ,על-ידי סדרה של סדנאות,
ישיבות וכנסים וניהול דיאלוג רצוף ופתוח .מן הידועות הוא ,שיש גם קשר ישיר בין מידת שיתוף הקהילות לבין סיכויי
יישום התכנית ומימושה .אשר על כן ,שאיפותיהן של הקהילות הבדוויות השונות יצרו תשתית מרכזית לתהליך
התכנון המוצג כאן ,בד בד עם הממדים המקצועיים שהוסיף צוות התכנון .ממד זה בלט בייחוד בנושאים כגון אופי
הפיתוח העתידי ביישוב ,מהות הקשרים החברתיים והמרחביים ומקומו של היישוב במארג האזורי .שאיפות הקהילה
אוזנו גם לנוכח צרכים ונתוני תכנון אחרים בסביבות היישובים.

.4

שילוב היישובים הבדווים במערך האזרחי ,הכלכלי והתשתיתי של מטרופולין באר-שבע

תכנית האב באה להתוות את כיווני הפיתוח האזוריים לשני העשורים הבאים .במרכזה עומדת ההכרה ביישובים ,וכן
יצירת תנאים אופטימליים להתפתחותם ולשגשוגם ,המסתייעים במערך הזיקות והקשרים האזוריים .תכנית האב
מבקשת לסנכרן ככל האפשר את התכניות הקיימות ולהתאימן לתהליך ההכרה ביישובים ,ולהתבסס ,היכן שאפשר,
על זיקות וקשרים הדדיים הקיימים במרחב ,בייחוד לשם שיפור וייעול אספקת שירותים והזדמנויות על-מקומיים
סּפֵי גודל ,כגון מוסדות חינוך ,בריאות ,שירותים חברתיים ומוקדי תעסוקה ומסחר.
התלויים ב ִ

.5

הכרה ביישוב הבדווי כסוג התיישבות מובחן בעל היגיון ,סדר ומערכת כללים מחייבת

היישוב הבדווי הוא סוג יישוב מובחן שיש לתכנן אגב התחשבות בהיגיון הפנימי שלו ,כמו סוגי יישוב ייחודיים אחרים
כגון קיבוץ ,מושב או יישוב קהילתי .גם במקרה של היישוב הכפרי הבדווי ,כמו במקרה של הקיבוץ או המושב,
עקרונות ההתארגנות החברתית ,הערכים המרכזיים ,וההסכמות החברתיות מַבנים את המרחב הפיזי ומתווים את
דרך הפריסה במרחב ואת התפתחותה" .שפת התכנון" המקומית היא תשתית התכנון.
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.6

התחשבות במערכת המקרקעין הבדווית המסורתית

לשיטתנו ,הדוגלת בתכנון משתף ובהכרה בתרבות המקומית ,דפוסי הבעלות המסורתיים בקרקע הם גורם מכריע
בתכנון היישובים .הראינו לעיל ,בתקציר הפרק השני ,כיצד הבעלות המסורתית על הקרקע קבעה את מיקום היישובים
ואופי התפתחותם .התכנון המיטיב שאנו מציעים ליישובים יכבד את מערכת המקרקעין המסועפת שפיתחו הבדווים
לאורך מאות שנים .כמו כן ,התכנון יזהה מקומות שבהם הקצאת קרקעות מדינה דרושה לשם המשך הפיתוח
המושכל והקטנת הפערים בחברה .כפי שהוצג בפרק הרביעי ,ברוב המכריע של המקרים ,אין מניעה מעשית
או תכנונית להתאמתה של מערכת המקרקעין הישראלית למערכת הבדווית .שילוב המערכת המסורתית
בתכנון העכשווי יגביר גם את יעילות התכנית ואת יכולות הממשל ליישמה ולאכוף את כלליה.
הממשק בין מערכת המקרקעין למערכת התכנון יבוסס על מושג חדש " -נחלה תכנונית"  -ובמסגרתו יוגדרו אזורי
הבעלות המסורתית של המשפחות ("מווארס") כקרקע משפחתית .אנו מציעים שהנחלות התכנוניות ,כלומר שטחי
התביעה המשפחתית בתוך היישוב ,יצטרפו יחדיו למה שיוגדר כ"משבצת היישוב" ("ארד אל-קריה") .משבצת
היישוב תכלול את הנחלות התכנוניות הנמצאות בקרבת היישוב והקצאות נוספות של קרקעות מדינה ,אשר יחושבו
לפי צורכי היישוב על-פי עקרון השוויון והקריטריונים הכלליים של המגזר הכפרי בישראל .התכנית ממליצה שכחלק
מרכזי מתהליך ההכרה בכפרים יוסכם על כל הגורמים שכל הנחלות תישארנה בשימוש המשפחות והיישובים
המחזיקים בהן כיום .נזכיר שוב שניתן וראוי להתקדם בתהליך זה אשר יעניק זכויות תכנון לבדווים ,ללא התניה
בהסדרי מקרקעין.

.7

טיפוח אורח החיים הבדווי על גווניו ,אגב שימור מורשת הנוף והמורשת התרבותית

הפריסה הפיזית של היישובים משקפת במידה רבה את אורח החיים הבדווי ,מורשת הנוף והמורשת התרבותית.
תכנית האב מכירה במבנה הבסיסי הזה של היישוב הבדווי ומכבדת את ההפרדה במגורים בין המשפחות ,בד בבד
עם עירוב בתחומים יום-יומיים אחרים כגון תעסוקה ,מסחר וחינוך .לפיכך ,מגמת התכנון שאנו נוקטים מתבססת על
המצב הקיים כנקודת מוצא ,ורואה בפריסה הנוכחית של היישובים נתון תכנוני חשוב .לפי עיקרון זה ,התכנון מעודד
הכרה בכל אזורי המגורים (המקבצים) הקיימים העומדים בתבחינים בסיסיים ,ומגדיר את המרחבים להתפתחות
העתידית של היישובים על בסיס הגדרה של יחידות תכנון מרחביות גאוגרפיות המושתתות על מבנה הבעלות על
הקרקע ,ויחידות תכנון חברתיות ,המתבססות בתורן על המבנה החברתי-תפקודי של הקהילה.

.8

יצירת תנאים מרחביים להאצת הפיתוח הכלכלי והקטנת הפערים הכלכליים באזור

הבסיס הכלכלי של היישובים הוא נקודת המוצא לתכנון צרכיו המרחביים בהווה ובעתיד .שיעור האבטלה ומקבלי
הקצבאות ביישובים גבוה .לנוכח נתונים אלו ,התכנית מבקשת ליצור תנאים לתעסוקות חדשות ומחודשות ,המבוססות
על מעבר חלק של החברה הבדווית מחברת מקנה וחקלאות לחברה מודרנית מתעיירת ,ועל דגש גבוה יותר בעידוד
הניידּות (מוּביליות) של האוכלוסייה .על-פי התכנון ,תגבר הניידות של תושבי היישובים בין היישובים ,ובינם לבין מוקדי
תעסוקה ,השכלה ומסחר כגון באר-שבע ,רהט ,דימונה וערד .גורם זה יצריך שילוב היישובים במערכת התחבורה
במטרופולין והנגשתה המלאה ליישובים הבדווים .אסטרטגיית הפיתוח תשאף ליצור שילוב נאות בין פיתוח מקומי
של עסקים קטנים ,לבין פיתוח ברמה גבוהה יותר באזורי תעסוקה ותחבורה המשותפים ליהודים וערבים ,אשר גם
יגביר את הצמיחה ביישובים היהודיים.
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.9

שמירה על שטחים פתוחים ועל משאבי טבע וסביבה

תכנית האב מבקשת לשלב בין צורכי הפיתוח ביישובים הבדווים לבין שמירה על שטחים פתוחים ומשאבי טבע
וסביבה ,הן ברמת תכנון היישוב הן בהקשר האזורי .בעקרונות הפרטניים הושם דגש בשילוב ההיבט הסביבתי
והנופי בתכנון היישובים .מגמות התכנון והפיתוח של היישובים יכוונו לריכוז של הבנייה העתידית בתחומי הנחלות
המשפחתיות עד שנת  ;2030להעדפת פיתוח צמוד-דופן לבינוי הקיים ולהותרת עתודות קרקע נרחבות לשטחים
חקלאיים ולשטחים פתוחים כאזורי חיץ בין אזורי המגורים .במקרים של מקבצים קטנים ,הנמצאים על קרקע בבעלות
יושביהם והם בני-קיימא מבחינה גאוגרפית ,חקלאית וחברתית ,אנו ממליצים להכיר בהם כ"חוות משפחתיות",
שאופיין ישתלב באופי הפתוח של הסביבה ,כמו בחוות הבודדים אשר הוקמו בנגב בעשור האחרון.

 6.3.2חלופות תכנון
שלב החלופות חשוב בכל מסמך תכנון ,כיוון שהוא מתעל את החשיבה האינטואיטיבית למסגרות מסודרות של
ניסוח העתיד המועדף ובחירתו .בירור חלופות המדיניּות השונות מאפשר לבחור את הכיוון שבו העלות לאזור
המתוכנן רבה מן התועלת .איור  6.1פורש את המתודולוגיה התכנונית שנקט הצוות ,כדי לגבש ולהעריך את
החלופות ולתרגם אותן להצעות תכנון ברמות האזוריות והמקומיות.

איור  :6.1הכנת תכנית האב  -מתודולוגיה
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צוות התכנון בחר להתמקד בניתוח החלופות המרכזיות המוצעות לניהול המרחב הבדווי .ניתוח החלופות מבקש
לנסח ולהעריך את ההשפעות של כיווני המדיניות השונים המועדפים כעת על רשויות השלטון .החלופות מייצגות
את הדרכים השונות האפשריות להכרה ביישובים הבדווים .כלומר ,אף שההכרה היא מטרה המוסכמת על
המועצה ועל עורכי התכנית ,אופיים של תהליך ההכרה ושל המרחבים שייווצרו בסופו של התהליך עדיין פתוח.
לאחר בחינת המדיניות הקיימת וחזון המועצה ,ניסח הצוות שלוש חלופות מדיניות עיקריות ,המייצגות את טווח
הגישות הקיימות להסדרת המרחב הבדווי וניהולו:
(" )1עסקים כרגיל"
()2
()3

הכרה חלקית וזוחלת


הכרה מושכלת.

להלן פירוט והערכה של חלופות אלו ,בד בבד עם ניתוח קצר של התהליכים המרחביים שהן צפויות לייצר,
והשפעותיהן על מצבה של הקהילה הבדווית באזור באר-שבע ועל היחסים בין הבדווים לשלטונות:
.1

"עסקים כרגיל"  -חלופה זו ממשיכה את מצב התכנון הקיים ,הן ברמת המדיניות הן ברמת "השטח".
כלומר ,חוסר הכרה ביישובים או במערכת המקרקעין המסורתית ,בשילוב "פיתוח זוחל" נרחב ,בלא
אישור ,ביישובים הבדווים .מדי פעם בפעם ,תיתכן גם "הכרה זוחלת" בידי הרשויות ביישוב זה או אחר ,אך
בלא אסטרטגיה כוללנית חדשה ובלא תכנון העונה על צורכי הקהילות או מתחשב בתרבותן .על-פי חלופה
זו ,ניהול המרחב הרשמי נותר בידי רשויות התכנון והקרקע הממשלתיות ,היבט המתבטא בניסיונות להגיע
לפשרות מקרקעין ולאכיפת תכנון באמצעות אכיפה ממשלתית ,הריסות בתים ואיומים משפטיים .עם
זאת ,ניהול המרחב "בשטח" ממשיך להיות בידי קהילות היישובים הבדווים ,הממשיכות לבנות אלפי מבנים
בשנה בלא אישור ,כדי לתת מענה לצרכים הדמוגרפיים והכלכליים של היישובים.
בכפוף לחלופה זו ,ישקף המרחב הצפוי בשנת  2030מגמה של פיתוח "סטיכי" שאינו מוסדר רשמית
בצפיפות נמוכה ,שיאופיין במקבצי דיור המתפשטים בדרך אורגנית .המרחב יאופיין בבנייה זמנית "רכה",
ברמת דיור נמוכה ,בבעיות בריאות סביבתית וברמת שירותים נמוכה .ככל הנראה ,יובילו בעיות אלו
להתרחבות העוני ,להעדר הזדמנויות לפיתוח כלכלי ,לפגיעה סביבתית מתרחבת ולכרסום בשטחים
פתוחים .צפויה גם עלייה בהריסת הבתים והמשך ההזנחה בהקצאת תשתיות ,אשר יעמיקו את חוסר
האפשרות לפיתוח מושכל ולעלייה ברמת החיים .צפויה גם הגירה של תושבים ערבים לבאר-שבע
וליישובים העירוניים האחרים ,לאחר שייאלצו לעזוב את יישוביהם עקב מצוקת הדיור וחוסר הנגישות
לתשתיות מודרניות .ביישובים המוכרים ישתפרו המדדים שלעיל ,אבל גם בהם צפויות בעיות בעיצוב
המרחב עקב חוסר ההכרה במערכת המקרקעין הבדווית.
ההשפעות העיקריות על היחסים בין הבדווים לרשויות יהיו שליליות ,והן צפויות להעמיק ואף להחריף את
הסכסוך ולהעמיק את הקיטוב היהודי-ערבי באזור .צפוי שיחריף התסכול העמוק בקרב קהילות היישובים,
עקב המשך הזנחת הטיפול בסוגיה והמשך המצוקה בשטח .בהעדר תנאים לפיתוח כלכלי ,צפויה גם
העמקת הפערים הכלכליים בנגב בין יהודים לערבים במישורים כלכליים ,חברתיים ומרחביים .מיותר לציין,
שחלופה זו ,שנוסתה לאורך ארבעה עשורים ,נחלה כישלון חרוץ.

 החלופות נבנו על-ידי שקלול של מדדי תכנוניים מגוונים הכוללים:
◆ מידת ההכרה הישובית והתרבותית בכפרים
◆ תפקיד המערכת הקרקעית הבדווית
◆ המרחב הצפוי  -צפיפויות ,אזורי בנייה ,איכות הבנייה ,שטחים פתוחים ונכסי טבע
◆ אופני הפיתוח הכלכלי והקשרים עם המערכת האזורית
◆ אופני אספקת השירותים
◆ צורות ניהול המרחב העתידי
◆ מידת ההלימה למטרות התכנוניות
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.2

הכרה חלקית (וזוחלת)  -חלופה זו מַבנה תרחיש אפשרי הכולל הכרה בחלק מן הקהילות ביישובים
הלא-מוכרים ,על-ידי ריכוז הנעשה בהזזה כפויה של חלק מהקהילות ויישובן מחדש במספר קטן יותר
של יישובים ועיירות שיוגדרו בעתיד .היישובים והעיירות האלה יאותרו כולם כ"אזורי חיפוש" מצומצמים
שיוגדרו באזור הסייג לשעבר .קו זה מזכיר את הכיוון שאומץ בידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנוסח
הסופי של תכנית המטרופולין  ,23/14/4שאושרה בקיץ  .2010על-פי חלופה זו ,תואץ הקצאת התשתיות
ביישובים שיוכרו ובו-בזמן ייעשה מאמץ לכפות על הבדווים הסדר מקרקעין בתנאים קשים .במתווה זה
ניהול המרחב והתכנון ייוותר בידי הרשויות המחוזיות או רשויות המדינה האחרות אגב העברת התכנון
ביישובים לאחריות המועצה האזורית אבו-בסמה.
בכפוף לחלופה זו ,ב ,2030-יהפוך המרחב הבדווי במטרופולין באר-שבע למתוכנן יותר באזורי החיפוש;
תעלה רמת הדיור והשירותים בכמחצית היישובים שיוכרו; ישתפרו רמת שירותי הבריאות ,החינוך
והקהילה; יוגבלו (אך לא ייבלמו) הפגיעה הסביבתית והכרסום בשטחים הפתוחים ואילו בכמחצית היישובים
שלא יוכרו ,ייווצר תהליך הפוך של החרפת מגמות השוליות והקיפוח ,כמצוין בחלופה (א) של "עסקים
כרגיל" .כמו כן ,עקירתם של יישובים ,כמתוכנן בחלופה זו ,היא בעייתית ביותר מבחינה מקצועית ,מוסרית
ופוליטית.
ההשפעות העיקריות על היחסים בין הבדווים למדינה יהיו מעורבות .הן יכללו את הקטנת ממדי הסכסוך
בחלק מהיישובים שיקבלו הכרה והחרפתו ביישובים שיאולצו להיעקר ולהתאחד בעל כורחם עם יישובים
אחרים .כמו כן ,צפוייה הקטנת הפערים במקצת היישובים והעמקתם באחרים ויצירת תנאים חלקיים
בלבד לפיתוח כלכלי ולשמירת הסביבה .אף שיסתיים הסכסוך עם מקצת היישובים ויתחיל פיתוח מוסדר,
האפקט של חוסר הכרה במספר ניכר של יישובים ,ובאוכלוסיות גדולות ,ימשיך להשרות "עננה" מעל
היחסים בין הבדווים למדינה ,ולכן גם בין ערבים ויהודים באזור .סביר להניח שחלופה זו ,בה רבים מהבדווים
לא יזכו להכרה ולזכויות שוויוניות ,תוביל להעמקת הדרגתית של אי האמון בין חלקים של האוכלוסייה
הבדווים לרשויות השלטון .חלופה זו תוכל לתפקד במקרה הטוב להצעת פתרונות נקודתיים או 'כיבוי
שריפות' ,אך אין בכוחה לספק פתרון תכנוני מלא ואמיתי.

.3

הכרה מושכלת  -חלופה זו מכירה בכל  46היישובים הבדווים ,אגב תכנון והסדרה של מרחביהם וניתוב
פיתוחם על-פי עקרונות תכנון ופיתוח מקצועיים .חלופה זו תכיר ותטפח את תרבות היישובים הבדווים.
החלופה תפעל לפי דפוסי הבעלות המסורתית של הבדווים על הקרקע ,אם כי היא לא תתנה זכויות בנייה
ופיתוח בהסדרי מקרקעין .על-פי חלופה זו ,יוגדרו ייעודי הקרקע ביישובים על-פי עקרונות מקצועיים ויוקצו
קרקעות לבנייה ולתשתיות על-פי צרכים ,ספי כניסה ופרוגרמות הנהוגות במגזר הכפרי בישראל בד בבד
עם שימוש במנגנוני העדפה מתקנת ,כדי לפצות על ההזנחה רבת השנים ביישובים .כל זאת ,אגב שמירה
על איכות הסביבה ועל שטחים חקלאיים ופתוחים מפני פיתוח יתר .ניהול התכנון והמרחב הבדווי יתבצעו
במשולב בידי רשויות התכנון המחוזיות והמועצות האזוריות הבדוויות שיוקמו בעתיד ,בתיאום מרבי עם
הקהילות המקומיות.
בכפוף לחלופה זו ,ב ,2030-המרחב צפוי להפוך בהדרגה להיות מוכר ומתוכנן ,כאשר פיתוח היישובים
הבדווים מונחה בידי מדיניות ברורה ומוסכמת ,המאזנת בין הזכות למרחב תרבותי בדווי לבין הצורך
לשמור על נכסי הטבע והקרקע הציבוריים .במסגרת חלופה זו ,תעלה בהדרגה הצפיפות ביישובים
הכפריים ,תשתפר במידה ניכרת איכות הדיור ויוגדרו מרכזים ברורים לשירותים מקומיים ואזוריים.
המרחב יהיה ברובו כפרי או חקלאי ,כאשר מקבצי יישובים מקיפים ומקיימים שיתוף פעולה פורה עם ערי
האזור ובראשם באר-שבע ,דימונה ,רהט ,חורה ולקייה .יישובים קטנים שיוכרו ישולבו במועצות האזוריות
היהודיות ..בה בעת ,צפוי המשך הכרסום (האִטי) בשטחים פתוחים ,אם כי יחול שיפור בשמירה על איכות
הסביבה ונכסי הטבע ,עקב הנחלת תבחינים תכנוניים לתהליך הפיתוח ביישובים הבדווים.
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ההשפעות העיקריות על היחסים בין הבדווים למדינה יהיו חיוביות .הן יכללו מיתון ניכר ואף פתרון של
הסכסוך בין המדינה וקהילת הרוב לבדווים ,עקב שינוי עמוק במדיניות וביטול האפליה בין המגזרים .צפויה
גם הקטנת הפערים הכלכליים עקב שיפור הנגישות לשירותים בקרב אוכלוסיות היישובים ,מיתון הבעיות
הסביבתיות ואתם הפגת המתחים בין הבדווים למקצת החברה היהודית .עם התמתנות הסכסוך התכנוני
ופתרון חלקי של הסכסוך הקרקעי ,יואץ שילוב היישובים הבדווים במרקם החיים של המטרופולין ,בעיקר
בתחומי התעסוקה ,השירותים והמסחר.

 6.3.3הערכת החלופות
כדי לדון בחלופות במסגרת מאחדת ,לוח  6.1עורך השוואה מסודרת ומקצועית ביניהן ,על בסיס המתודולוגיה של
"מטריצת מימוש המטרות" ( .)goals achievement matrixשיטה זו פותחה בידי פרופ' משה היל מן הטכניון בחיפה,
וידועה בספרות כאחת משיטות ההערכה המקובלות לחלופות תכנון .השיטה מבצעת סטנדרטיזציה של המידע
המורכב ,הטמון בחיזוי המרכיבים השונים של כל חלופה ,ומדרגת אותו על-פי מידת השגת מטרותיה השונות של
התכנית .ככל שהמתאם בין המטרה לבין החלופה המוצעת גדול יותר ,כך ה"ציון" שהחלופה מקבלת בכל עמודה
גבוה יותר .טווח הציונים שנבחר נע בין ( 1מתאם נמוך בין החלופה למטרה) ל( 5-מתאם גבוה) .על-פי השיטה,
החלופה שתצבור את הניקוד הגבוה ביותר ,תקדם את מטרות התכנית בדרך היעילה ביותר.

לוח  :6.1הערכת חלופות  -מטריצת מימוש מטרות
מטרות התכנית

חלופה :1
"עסקים כרגיל"

חלופה :2
הכרה חלקית/זוחלת

חלופה :3
הכרה מושכלת

סה"כ ניקוד לחלופה

11

29

38

הכרה ביישובים על-פי תבחינים מקצועיים שוויוניים

1

3

5

הכרה תרבותית באורח החיים הבדווי

1

3

4

שיתוף הקהילות בעיצוב עתידן

1

3

4

תכנון על-פי המערכת הקרקעית הבדווית

1

2

4

שמירה על שטחים פתוחים ומשאבי סביבה

1

3

4

הקטנת פערים ופיתוח כלכלי

1

5

4

שילוב היישובים בפיתוח המטרופוליני

2

4

4

שמירה על זכויות אדם ואישה

2

3

4

תנאים לקיום ושגשוג יהודי-ערבי בנגב

1

3

5

מפתח - 5 :מתאם גבוה בין מטרה לחלופה;  - 3מתאם בינוני;  - 1מתאם נמוך.
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לוח  6.1מעיד שחלופת "עסקים כרגיל" היא בעייתית ביותר לעתיד צפון הנגב .התוצאות הנמוכות משקפות את
התהליכים המרחביים ,החברתיים והפוליטיים השליליים ,הכרוכים בהמשך מדיניות אי-ההכרה ביישובים הבדווים
והזנחתם .לעומת זאת ,שלוש החלופות האחרות קיבלו ציונים מצטברים גבוהים למדי .חלופת "הכרה חלקית"
מועדפת מבחינת יצירת תנאים לפיתוח כלכלי ושילוב הבדווים במטרופולין ,והיא עדיפה מבחינת שמירה על שטחים
פתוחים ונכסים סביבתיים.
לעומת שתי חלופות אלו ,חלופת "הכרה מושכלת" מצליחה לאזן טוב יותר בין הגורמים השונים .במדדים רבים ,והיא
מקבלת את ציון הכללי הגבוה ביותר ,עקב שמירה מוצלחת על עקרונות ההכרה ,זכויות האדם והצדק ,בד בבד
עם התחשבות ניכרת בעקרונות הפיתוח הכלכלי ושימור הסביבה .כמו כן ,חלופה זו יעילה ביצירת תנאים לשילוב
היישובים הבדווים במטרופולין ,אגב מיתון ניכר של מוקדי הסכסוך בינם לבין המדינה.
לפיכך ,חלופת "הכרה מושכלת" היא החלופה המועדפת מבחינה מקצועית להיות המסגרת להכרה ולפיתוח
היישובים הבדווים בשני העשורים הבאים .הסעיפים הבאים יפרטו את המשמעות של חלופה זו מבחינת תהליך
ההכרה ביישובים ,שימור אורח חייהם וטיפוחו ,שימור משטר המקרקעין המסורתי ומנגנוני התכנון ,הפיתוח וניהול
והמרחב.
יש להדגיש ,שחלופת ההכרה המושכלת איננה עדיפה רק מבחינת שקלול נתוני התכנון ועיצוב העתיד האזורי,
אלא גם מבחינת סיכויי היישום שלה .מבחינה זו ,היא עדיפה לאין-ערוך על חלופות תכנון אחרות הבאות לכפות
"מלמעלה" פתרונות שאינם צודקים ואינם ישימים ,כפי שנוסה ונכשל באזור לאורך שישים שנה .מצבו העגום של
המרחב הבדווי מעיד כאלף עדים על כישלון התכנון הממוסד בעבר ובהווה .התכנית שהמועצה מציעה ,הנובעת
מהיכרות מעמיקה עם היישובים בשטח ,מציגה גישה חדשה הרואה בזכויות הבדווים מנוף לפתרון התכנוני
ולקידום האזור כולו .התכנית המוצגת כאן מבקשת להגיע למצב שכל הצדדים מרוויחים בו ( )win-winבמקום
משחק סכום האפס ,שהופעל בנגב עד היום ולא השכיל לפתור את בעיות התכנון של עשרות אלפי אזרחים.
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 6.4היישובים הבדווים לקראת שנת  - 2030מתווה תכנוני
לאחר הבחירה בחלופת "הכרה מושכלת" ,התכנית הנוכחית מבקשת ליצוק בה תוכן מרחבי ותכנוני .לשם כך
נתקדם בסעיפים הבאים לקראת ניסוח העקרונות התכנוניים והמרחביים בעבור היישובים הבדווים העומדים לקבל
הכרה ,הממופים בתרשים  - 6.1אסטרטגיה אזורית  -מפת היישובים להכרה .בהמשך הפרק ,נביא כמה דוגמאות
קונקרטיות של הדרך הנכונה ,לדעת צוות התכנון ,להכרה ביישובים ולתכנונם.
העקרונות מתבססים על הבנת המבנה הקיים של כל יישוב ויישוב במרחב ,ומבקשים להתוות את התשתית לתכנון
היישובים ולפיתוחם .במסגרת תכנית האב ,בחרנו להתמקד בעקרונות התכנוניים-מרחביים ,ולהתייחס לשלושה
היבטים מרכזיים בתכנון היישובים הערבים-בדווים בנגב:
.1

תחום המגורים והשימושים הנלווים לו :משקי עזר ,מערך דרכים וכדומה.

.2

מבני הציבור ,הבריאות ,החינוך והרווחה והשירותים הניתנים בהם.

.3

תעסוקה ,תעשייה ,פעילות מסחרית ופעילות חקלאית.

שלושה היבטים מרכזיים אלו מהווים את ה"שכבות" העיקריות בהמלצות תכנית האב שאנו מציעים ,והם ייבחנו
הן מול הצרכים הקיימים הן מול צורכי הפיתוח המתוכנן עד שנת היעד  ,2030וזאת בשתי רמות עיקריות  -רמת
היישוב ורמת האזור.

 6.4.1מסגרת לפתרונות התכנון
הצעד הראשון הוא הצגת "המלצות המסגרת" ליישובים (לוח  ,)6.2המתבססות על שקלול נתוני המפתח שרוכזו
בחמשת הפרקים הראשונים של הדוח המלא .נתונים אלו התווספו למידע ולמשוב שקיבלנו מן הקהילות בסקרים
ובסדנאות .יש לציין ,שהמלצות אלו מתוות כיווני מדיניות ולא פתרונות "סגורים" .כל הפתרונות יהיו כפופים,
כמובן ,להתייעצות ולהסכמת הקהילות הנוגעות בדבר .בשלב זה ,ההמלצות מתמקדות באופי הרצוי של היישובים
ובהסדרים המנהליים שיבטיחו את פיתוחם המושכל ,בשני ממדים מרכזיים:
א.

אופיו של היישוב  -הוא תוצאה של ניתוח מגמות הפיתוח הקיימות ביישובים הבדווים .הפתרון המתאים
לכל יישוב ייקבע לאחר בחינה מפורטת של מאפייניו ,בהסתמך על הנתונים המרחביים ופוטנציאל הפיתוח
שלו.
התכנית מבחינה בין כמה סוגים עיקריים:
◆ כפר רועים  -יישוב קטן ,צפיפות נמוכה ,ריבוי שטחי מרעה וחקלאות;
◆ חוות משפחתיות  -מקבצים קטנים ,נפרדים ,הנמצאים על קרקע בבעלות יושביהם ומקיימים אורח חיים
חקלאי (מעין חוות בודדים);
◆ יישוב כפרי-חקלאי  -צפיפות כפרית ,שילוב פיתוח שכונות מגורים עם המשך טיפוח השטחים
החקלאיים;
◆ יישוב קהילתי  -צפיפות ובנייה כפרית ,שטחי חקלאות בשולי היישוב; ריחוק מעיר קיימת;
◆ שכונה כפרית  -בנייה בצפיפות כפרית ופרברית ,שטחי חקלאות  -לרוב בשולי השכונה; ִקרבה ליישוב
פרברי או עירוני.
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ההסדרים המנהליים הראויים לקידום ההכרה ביישובים ופיתוחם  -הסדרים אלו משקפים את גודלו
של היישוב לצורך אספקת שירותים ,ואת יחסי הגומלין בין יישובים סמוכים העשויים לתמוך זה בזה
מבחינה ארגונית ,לצורך שימוש משותף בשירותי ציבור ,תעסוקה וכו' .הפתרון המנהלי לכל יישוב ייקבע
לאחר בחינה של העדפות תושביו .יש שלושה סוגים עיקריים של פתרונות ארגוניים אפשריים ,כמפורט
להלן:

ב.

◆ יישוב עצמאי  -הכרה מלאה ביישוב והקניית מעמד של מועצה מקומית או היכללות במועצה אזורית;
◆ חלק מיישוב אשכולות  -הצטרפות ליישוב המורכב מכמה יישובים אוטונומיים ,אגב צירוף האשכול
למועצה אזורית;
◆ צירוף כשכונה לעיירה קיימת  -הכרה בכפר במקומו כחלק ממועצה עירונית קיימת על ידי הרחבת גבול
השיפוט שלה .אופי השכונה (כפרי ,קהילתי ,פרברי) ייקבע בתהליך התכנון.
היבטי התכנון של המאפיינים המומלצים האלה יפורטו בסעיפים הבאים.

לוח  :6.2פתרונות מומלצים ליישובים הלא-מוכרים
שם
היישוב

סיווג היסטורי

מיקום מוניציפלי
נוכחי

1

המלצות התכנית

אוכלוסיה
2030

אופי הישוב
המתוכנן הרצוי

פיתרון מינהלי

דחאיה

יישוב עקורים

מ.א בני שמעון

1,512

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי

יישוב באשכול צפון רהט

אם אל-
נמילה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א בני שמעון

4,752

יישוב קהילתי/יישוב
כפרי

יישוב באשכול צפון רהט

ח'רבת
זבאלה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .בני שמעון;
עיריית רהט (הרחבה)

1,512

יישוב קהילתי/
יישוב כפרי

הכללה כיישוב באשכול/שכונה
בתחום שיפוט רהט

עראקיב/
כרכור

יישוב היסטורי

מ.א .בני שמעון

4,968

יישוב חקלאי

יישוב באשכול עראקיב/כרכור

אל-
מסעדיה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .בני שמעון

1,188

יישוב חקלאי /יישוב
כפרי

צירוף כשכונה לא צמודת דופן
ללקייה

עווג'אן

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
מיעוט עקורים

עיריית באר -שבע;
מ.א .בני שמעון

6,480

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכול עם
אל-מכימן /שכונה של ללקייה

אל-מכימן

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .בני שמעון;
מ.מ .עומר

3,240

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/ישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכול עם
עוג'אן/שכונה של לקייה

ח'רבת
אל-ווטן

ייישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

6,912

ישוב חקלאי/ישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

סעווה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,240

שכונה כפרית

שכונה לא צמודת דופן לחורה

עתיר/אם
אלחיראן

יישוב עקורים

שטח גלילי;
מיתר

3,672

יישוב חקלאי/ישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

אלג'רא

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

6,480

יישוב חקלאי/ישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

תל
אלמלח

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
חלק עקורים

שטח גלילי

2,808

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב באשכול
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שם
היישוב

סיווג היסטורי

מיקום מוניציפלי
נוכחי

1

המלצות התכנית

אוכלוסיה
2030

אופי הישוב
המתוכנן הרצוי

פיתרון מינהלי

אל-סרה

יישוב היסטורי (על אדמותיו))
חלק עקורים

שטח גלילי

2,160

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

ישוב עצמאי/יישוב באשכול

באט אל-
סראיעה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

1,728

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

ישוב עצמאי/ישוב באשכול

אל-באט

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,024

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

כיישוב באשכול מכחול
(מרעית) (אבו-בסמה)

אל-
חומרה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,672

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

אל-
בחירה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

4,752

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

זערורה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

6,696

יישוב כפרי

יישוב עצמאי

ע'זה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
עיריית ערד

1,404

יישוב כפרי

יישוב אשכולות

תל ערד

יישוב עקורים

שטח גלילי

3,672

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכולות

קטמאת

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

2,592

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב אשכולות

אל-
מזרעה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

1,404

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב אשכולות

אום
רתאם

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,024

ישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

ביר אל-
חמאם

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
מ.א .בני שמעון

5,616

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכולות

אל-זרנוק

חסרי קרקע (לא עקורים)

שטח גלילי

4,536

יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

ביר אל-
משאש

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

5,400

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכולות

ח'אשם
זאנה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
מ.א .בני שמעון

5,400

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי/יישוב אשכולות

סוואווין

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,456

יישוב חקלאי

ישוב עצמאי/יישוב אשכולות

אל-
מד'בח

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי

3,888

יישוב כפרי

ישוב עצמאי/יישוב אשכולות

אל-סדיר

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
חלק עקורים

שטח גלילי

1,080

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

ישוב עצמאי/יישוב אשכולות

אל-סר

יישוב עקורים

עיריית באר-שבע

5,832

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

ואדי אל-
נעם

יישוב עקורים

שטח גלילי

14,040

כפרי קהילתי

יישוב עצמאי

ואדי
אלמשאש

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
עם קבוצות עקורים

שטח גלילי

2,592

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

ישוב עצמאי/יישוב אשכולות

רכמה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
וקבוצת עקורים

ירוחם;
מ.א .רמת נגב

3,240

יישוב חקלאי

שכונה בתחומי ירוחם/יישוב
קהילתי
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שם
היישוב

סיווג היסטורי

מיקום מוניציפלי
נוכחי

1

המלצות התכנית

אוכלוסיה
2030

אופי הישוב
המתוכנן הרצוי

פיתרון מינהלי

עבדה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
וקבוצת עקורים

מ.א .רמת נגב

3,240

יישוב רועים/יישוב
כפרי

יישוב אשכולות

אום ת'נאן

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
מ.א .אבו-בסמה

10,800

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

יישוב עצמאי

אל-קרין
מזרח

יישוב עקורים

שטח גלילי

1,200

יישוב קהילתי או
חקלאי

ישוב עצמאי/יישוב אשכולות

יישובים בתהליכי הכרה ותכנון
דריג'את

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .אבו-בסמה

2,592

כפרי קהילתי

הוכר כיישוב באשכול מכחול
(אבו-בסמה)

אל-
פורעה

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

ערד;
שטח גלילי

9,720

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי

הוכר כיישוב עצמאי

אל-שהבי
אבו-תלול

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
עם קבוצות עקורים

מ.א .אבו-בסמה

10,800

כפרי קהילתי

הוכר כיישוב אשכולות
(אבו-בסמה)

קסר
א-סר

יישוב היסטורי (על אדמותיו)
עם קבוצות עקורים

מ.א .אבו-בסמה

9,720

כפרי קהילתי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

ביר הדאג'

יישוב עקורים

מ.א .רמת נגב;
מ.א .אבו-בסמה

12,960

יישוב חקלאי/יישוב
כפרי/יישוב קהילתי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

תראבין

יישוב עקורים

מ.א .אבו-בסמה

300

כפרי קהילתי

הוכר כישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

אום-בטין

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .אבו-בסמה

10,800

כפרי חקלאי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

כוחלה

יישוב היסטורי (על אדמותיו

מ.א .אבו-בסמה

1,512

חווה חקלאית

חלק מיישוב אשכולות
במכחול (מרעית)

אל-קרין
מערב
(אל-סייד)

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

מ.א .אבו-בסמה

4,300

כפרי קהילתי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

וואדי ג'ווין
(מולדה)

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
מ.א .אבו-בסמה

10,800

כפרי קהילתי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

אבו-
קרינאת

יישוב היסטורי (על אדמותיו)

שטח גלילי;
מ.א .אבו-בסמה

5,000

כפרי חקלאי

הוכר כיישוב עצמאי
(אבו-בסמה)

 1תחזיות גודל האוכלוסייה בכפרים מסתמכות על תוצאות מודל ממוחשב ,ויש להתייחס אליהן כמספר משוער בלבד

מקור :עיבוד נתונים מתוך סקר היישובים.
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 6.4.2היישוב הבדווי  -עקרונות תכנון ופיתוח
עקרונות התכנון המקומיים ליישובים הבדוויים מתבססים על ההנחה הבסיסית של צוותי התכנון שהיישוב הבדווי
הוא סוג יישוב מובחן ,ויש לתכנן אותו בהתחשב בהיגיון הפנימי שלו ,כמו סוגי יישוב ייחודיים אחרים כגון קיבוץ,
מושב ,יישוב קהילתי וכפר ערבי צפוני .אשר על כן ,מערכת תכנון דמוקרטית ומקצועית תתחשב בכללים המרחביים,
החברתיים והכלכליים העומדים בבסיס היישוב הבדווי ,כבסיס לתכנונו.
כפי שכבר צוין לעיל ,התפתחות היישובים הבדווים בנגב עד כה לא הייתה "כאוטית"' ,והם אינם בגדר "פזורה",
כפי שנהוג לציין במסמכי המדיניות הממשלתיים .בהתבסס על החומר שהוצג לעיל ,אפשר לומר בלא היסוס
שהיישובים התפתחו במסגרת כללים ועקרונות מרחביים-חברתיים ברורים למדי ,שראוי ואפשר לכבד במסגרת
התכנון העתידי.
כמפורט לעיל (בתקציר הפרק השני) ,היישוב הבדווי נוצר בעקבות תהליכים היסטוריים ארוכים בני מאות שנים,
שבהם התיישבו השבטים הבדווים בצפון הנגב וברמת הנגב .תהליך ההתיישבות יצר אוכלוסייה המוגדרת "חצי
נוודית" ,אשר החזיקה מקומות מגורים קבועים בשילוב של שטחי חקלאות ומִקנה לצורכי כלכלה.
מקומות היישוב של הבדווים המתיישבים נקבעו בעיקר על-פי חלוקת המרחב המסורתית :הנגב חולק לשטחי
מטות ,לשבטים ,לפלגים ולמשפחות .יחידת "המשפחה הגדולה" ("עאילה" בלשון יחיד" ,עאילאת" בלשון רבים) היא
יחידה חברתית מרכזית בארגון החברה הבדווית .ה"עאילה" היא פלג של שבט וקבוצת שארות של עד חמישה
דורות ,שלרוב משתייכים אליה מאות או אלפי אנשים .מבחינה היסטורית ,חפפה ההתיישבות הבדווית בדיוק רב
את חלוקת המקרקעין בין ה"עאילאת" ,כאשר המשפחות התפצלו והקימו מקבצים חדשים על-פי תת-החלוקה
למשפחות מורחבות .בתי האב שנוצרו בתת-חלוקה זו  -הכוללים את האב ,בניו ומשפחותיהם הגרעיניות ,מכונים
"קום" בעגה הבדווית .היחידה הקטנה ביותר  -המשפחה הגרעינית ,מכונה "אָהל" או " ֵית" והיא ממשיכה להתקיים
בקרבה פיזית ובקשר הדוק עם בית האב .איור  6.2מציג את המבנה המשפחתי-שבטי של החברה הבדווית ,שלאורך
דורות ,חולק על-פיו המרחב בחברה הבדווית הכפרית ,וכך גם בימינו אנו.
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איור  :6.2הבדווים בנגב :מבנה חברתי  -משפחתי ושבטי
עשירה (שבט)
ופלגיה (רובע)
עאילה 1

קום

עאילה 3
אחי

הסב

עאילה 2
(הסב ואחיו)

אחי

משפחות
מורחבות

משפחות
מורחבות

אח 2
קום

אח 1
קום

אח 3
קום

משפחה
מורחבת

אח
 ֵית/
אָהל

הסב

קום

אח
אח

 ֵית/
אָהל

אח

 ֵית

משפחה גרעינית
גבר ,נשותיו וילדיהם

בעקבות גידול האוכלוסייה ,בכל כמה דורות נוצרים פלגים ,משפחות ("עאילאת") ובתי אב חדשים ,אשר יוצרים
מקבצי מגורים חדשים .על-פי המסורת ,היו יישובים קטנים אלו מורכבים בעיקר מאוהלים ,ובסוף המאה ה19-
ותחילת המאה העשרים ,התווספו אליהם בתי בוץ ("בייקות") ולאחר מכן בתי אבן .בדרך כלל ,השתייכו בתי האבן
לראשי פלגים או לתושבים שהתעשרו ,והיו מוקד למקבצי אוהלים שהפכו ליישובים של ימינו.
במסגרת זו ,תהליך החלוקה המרחבית פשוט יחסית  -אב המשפחה מחלק את נחלתו לבניו ,בדרך כלל חלוקה
שוויונית ,בעוד בנותיו נישאות ועוברות לאזורי מגורים אחרים  -לרוב בקרבת מקום ,כיוון שהנישואים הם בעיקר לבני
דודים או לבני שבטים שכנים .ברוב המקרים ,האב מחלק את הקרקעות אגב סימון אזורי המגורים ,והבנים מקימים
את משפחותיהם הגרעיניות בקרבה יחסית לאב ,כדי להותיר קרקעות רבות ככל האפשר לחקלאות ולמרעה .לאחר
דורות מספר ,אותו ההיגיון יוצר מקבצי מגורים של בני דודים ובניהם ,הקרובים יחסית זה לזה ,ומקבצים אלו יוצרים
את היישוב הבדווי של המאה העשרים .מקבצי המגורים נקראים בעגה הבדווית "ערב" (בלשון רבים " -עורּבָאן") או
מ'ארב") ,ולמעשה הם ה"שכונות" של היישובים הלא-מוכרים הקיימים בנגב.
"מַד'ָרּב"( ,בלשון רבים ַ " -
במאה השנים האחרונות התמסד והתמסחר שוק המקרקעין הבדווי ,ועקב כך החלה פעילות ערה של קניות
ומכירות .בעקבות זאת ,רכשו שבטים בדווים רבים קרקעות בכמה מיקומים בצפון הנגב ,ולעתים התיישבו בהן ,וכך
גדל מאוד מספר היישובים .נוסף על כך ,במאה העשרים ,החלו אוכלוסיות חסרות קרקע ("פלאחים" בעגה הבדווית)
לרכוש קרקעות ,ולעתים קרובות התיישבו בהן ,וכך גדל עוד מספר הכפרים ,מקבצי המגורים והיישובים .כל זאת עד
למלחמת  ,1948שבה נחרבו רוב היישובים הבדווים ,ותושביהם הוברחו והפכו פליטים בעיקר בעזה ,בגדה המערבית
ובירדן.
רוב היישובים הלא-מוכרים הם היישובים הבדווים ששרדו במלחמת  ,1948הנמצאים בעיקר ממזרח ומדרום לבאר-
שבע .לאזור זו פונו גם קהילות של עקורי-פנים אשר יצרו מגוון של סוגי יישובים ולאחר מכן עיירות .כל היישובים
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הקיימים ממשיכים את השיטה המסורתית הרב-דורית של הורשה וחלוקת הקרקע ,וממשיכים גם במסורת של
מגורים במקבצים קרובים יחסית ,המונחית על-פי מערכת הבעלויות המסורתיות .באיור  6.3מוצג מבנה טיפוסי
של יישוב בדווי ,ומודגם כיצד המערכת החברתית שתוארה לעיל מקבלת דפוס מרחבי ,החוזר על עצמו ביישובים
הלא-מוכרים.

איור  :6.3אב טיפוס של כפר בדווי (יה בדוויה)  -מבנה מרחבי

האיור מדגים שהבסיס להבנת היישוב הבדווי מתבסס על שילוב של שתי יחידות עיקריות:
()1

יחידת התכנון החברתית הבסיסית היא המשפחה הגדולה ("עאילה") ,המורכבת מכמה משפחות מורחבות
("קום") שיש ביניהן קרבה משפחתית או אחרת בעלת משמעות חברתית ,תפקודית ותכנונית ,כפי שתואר
באיור  6.2לעיל;

()2

יחידת התכנון המרחבית הבסיסית היא ה"נחלה" הקרקעית-משפחתית שירשה המשפחה הגדולה
מאבותיה ("מארס" בעגה הבדווית; "מוואֵרס" בלשון רבים ,כלומר "חלקות") .על-פי המסורת ,נחלה זו
מתחלקת בין יורשיה לנחלות-משנה ,ההופכות לאזורי מגורים ("ערב" בעגה הבדווית ,לעתים "מד'רב").
אזור המגורים של המשפחה המורחבת מחולק בתורו לאזורי מחיה של המשפחות הגרעיניות ,הנקראים
"בַית" .עד היום ,הבנייה באזור המגורים אינה מצריכה פרצלציה רשמית למגרשים כנהוג ברוב היישובים
בישראל ,אם כי היורשים מודעים היטב לתחומי ירושת המקרקעין שלהם.

ליחידות אלו יש להוסיף כמה קבוצות עיקריות שמצב המקרקעין שלהן שונה ,והן מהוות מיעוט לא-מבוטל בכפרים:
(א) חסרי הקרקע בתחום הכפר ,היושבים על קרקעות מדינה; (ב) משפחות היושבות בהסכמה על קרקעות של
משפחות אחרות בעקבות חילופי קרקע/קנייה/קשרים חברתיים ,או בשל הסכמים עם המדינה; (ג) משפחות
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שרכשו קרקעות במאה השנים האחרונות( ,ולא קיבלו אותן בירושה מאבותיהן) ,ובדרך כלל ,מצאי הקרקעות שלהן
קטן .לרוב ,קבוצות אלו יושבות בשולי הכפרים ומצויות במצוקת קרקע ודיור .התכנון העתידי הראוי יעסוק גם בצורכי
הקרקע של כל הקבוצות האלה בדרך שוויונית והוגנת.

 6.4.3עקרונות התכנון  -רמת התכנון המקומי ורמת התכנון האזורי
התפיסה המנחה את תכנית האב והתוויית העקרונות היא כי על התכנון להבטיח את השתלבותם של הכפרים
במרחב של מטרופולין באר-שבע ולקדם את פיתוח היישוב ותנאי החיים של האוכלוסייה המתגוררת בו ,אגב יצירת
אפשרות מרחבית להמשכיות של דרכי ההתפתחות והארגון הקיימים (ראה תרשים  6.1אסטרטגיה אזורית  -מפת
היישובים להכרה).
ברמת האזור:
האסטרטגיה האזורית שנקטנו משלבת את היישובים הבדווים במערך האזרחי והכלכלי ובתשתית של מטרופולין
באר-שבע .זאת ,בין היתר ,באמצעות מערך הזיקות והקשרים האזוריים ,בעזרת התאמת התכניות הקיימות לתהליך
ההכרה ביישובים ושיפור וייעול אספקת השירותים וההזדמנויות העל-מקומיים ,התלויים בסִפי גודל ,כגון מוסדות
חינוך ,בריאות ,שירותים חברתיים ומוקדי תעסוקה ומסחר.
ראה בתרשימים  6.2ו 6.3 -את הביטויים המרחביים של אסטרגיית התכנון האזורית.
לפיכך איתרנו כמה צירים ומוקדי פיתוח אזוריים:
.1

ציר צפוני  -אזור רהט וכביש  40צפון :ציר זה יתפתח לאורך דרך המלך בין באר-שבע לרהט ,אשר
ב 2030-צפויה להיות עיר בת  90,000תושבים .רהט תשמש עוגן תפקודי לחמשת הכפרים הבדווים
וליישובים היהודיים הכפריים בסביבתה .אזור התעסוקה המשותף רהט-להבים ,כביש ( 6בתוואי הצמוד
לכביש  ,)40כביש  40ותחנת הרכבת להבים יהיו עוגן תעסוקתי-תחבורתי ותשתית כלכלית ליישובים
ולכפרים הסמוכים ,ובהם אל-ערקיב/כרכור ,דחאיה ,אם אל-מילה ,ח'רבת זבאלה ותארבין.

.2

ציר מזרחי  -מצומת שוקת עד ערד :ציר זה יתפתח לאורך כביש  ,31כאשר הוא משובץ ביישובים
יהודיים ובדווים .אנו ממליצים לחזק את העוגנים התעסוקתיים באזור תעסוקה משותף המתוכנן בצומת
שוקת ובאזור התעסוקה עומר ,בין היתר באמצעות שדרוג כבישים מס'  31ו 60 -וחיזוק הקשרים עם
באר-שבע .נוסף על כך ,מוצעים שני מרכזי תעסוקה ושירותים בין-יישוביים חדשים ומרכז תחבורה לאורך
כביש ( ,31ראה תרשים  ,)6.3לטובת תושבי (ובעיקר נשות) הכפרים ,המרוחקים ממוקדי הפיתוח בצומת
שוקת ובעומר .אזורים אלה ,יכולים גם לשמש כעתודות קרקע אפשריות לפיתוח העתידי של יישובים
סמוכים ,כאשר עתודות הקרקע בתחומם של אותם יישובים מוצו.

.3

ציר דרומי-מזרחי  -לאורך כביש  :25ציר זה יתפתח לאורך כביש באר-שבע  -דימונה ,הנעדר כיום כל
מוקדי פיתוח תעסוקתי .לכן מוצעים בתכנית האב שני מוקדים תעסוקתיים חדשים הכוללים גם מרכזי
שירותים :האחד ,מצפון לכביש  25באזור הכפר זרנוק; האחר ,מדרום לשני המוקדים התעסוקתיים הנ"ל,
באזור הכפר אום-מתנאן .מוצע גם מרכז תחבורה חדש אשר יאפשר נגישות מהירה ובטוחה לתושבי
(ובעיקר לנשות) הכפרים באזור .אזורים אלה ,יכולים גם לשמש כעתודות קרקע אפשריות לפיתוח העתידי
של יישובים סמוכים ,כאשר עתודות הקרקע בתחומם של אותם יישובים מוצו (ראה תרשים .)6.3

.4

המרחב הכפרי הבדווי :מרחב זה ישתרע בין שלושת צירי הפיתוח ,ובו מצויים רוב הכפרים .אפשר
לראות במרחב הכפרי הבדווי השלמה למדרג היישובים האזורי הקיים ,כאשר מתקיימת בו פעילות כלכלית
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שאינה מוצאת את מקומה בצירי הפיתוח .מבחינת התכנון ,יסומן המרחב הכפרי הבדווי כשטח חקלאי
המאפשר את קיומה של פעילות חקלאית ,והיישובים בעלי האופי הכפרי-חקלאי יהיו משולבים בו ,בעוד
היישובים הקהילתיים והפרבריים יחוברו חיבור הדוק יותר לצירי הפיתוח .בדרך זו ,תכנית האב מבקשת
להבטיח את האיזון העדין שבין שימור השטחים הפתוחים במרחב לבין שטחי הפיתוח הנדרשים ליישובים
הבדווים (ראה תרשים .)6.2
.5

שיפור מערכות התחבורה האזוריות והתאמתן לצורכי האוכלוסייה :התכנית שמה דגש מיוחד על
יצירת תנאים להגברת הניידות של תושבי היישובים באמצעות שימוש במערכות תחבורה מותאמות
לדפוסי השימוש של האוכלוסייה ולפריסה המרחבית של היישובים .הצענו אמצעים לרישות היישובים
במערך הדרכים האזורי ולהבטחת הנגישות מכבישים מס'  ,80 ,40 ,31 ,25ו( 60-ראה תרשימים ב 1-ו-
ב ,)2-בד בבד עם בחינה מחדש של דרכים מתוכננות במרחב המטרופולין ובהן דרך אזורית מתוכננת 31
א' ודרך מהירה מס' ( 6על שתי זרועותיה :זרוע לכיוון צומת הנגב וזרוע לכיוון דימונה) .התוואים המוצעים
לדרכים אלו פוגעים פגיעה חמורה במרחב התפקודי של היישובים הבדווים הקיימים .בהקשר זה ,עמדתנו
העקרונית היא שלצורך מענה תחבורה עתידי לכלל קהילות המרחב ,שדרוג מערכות הדרכים הקיימות
אפשרי מבחינת התכנון ועדיף על פני ביסוס של מערכות דרכים חדשות (ראה תרשים .)6.4

.6

חלוקת הכנסות מייעודי קרקע ציבוריים ופרויקטים לאומיים :על מנת לקדם את הפיתוח הכלכלי של
היישובים ,תכנית האב מבקשת להבטיח את קיומם של מקורות הכנסה ליישובים ולרשות המוניציפלית
שתוקם .זאת בעזרת:
א .חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה משותפים לכמה יישובים או רשויות מוניציפליות .במרחב המטרופולין
מתוכננים אזורי תעסוקה משותפים כגון :אזור התעסוקה בצומת שוקת הסמוך לישובים אל-סייד ,אום-
בטין ,עוג'אן ואל-מכימן; אזורי תעסוקה המוצעים בתכנית האב יכולים גם הם לשמש מודל דומה לצורכי
חלוקת הכנסות ואחריות;
ב .סיפוח של שימושי קרקע "מניבי" ארנונה לשטחי היישובים או הרשות המקומית שתוקם .מרבית
היישובים נמצאים בסמיכות גאוגרפית לשימושי קרקע בעלי פוטנציאל כלכלי ומניבי ארנונה ואגרות
שונות .בין השימושים הקיימים :אתרי כרייה וחציבה ,שטחי אש ,תעשייה ומתקני צבא (רמת בקע
וקדמת נגב) ,מחנות צבא (נבטים ועוד) ואתרים לטיפול בפסולת (דודאים ,רמת חובב).

.7

שינויים נדרשים בייעודי הקרקע :שילוב היישובים במערך התכנון של מרחב המטרופולין מחייב התאמות
מסוימות בייעודי הקרקע שאושרו בתכניות המחוזיות וסימון כל הכפרים בתכנית למטרופולין באר-שבע
בסימבול של "יישוב" .בשל היקף שטחי הבנייה ואופי הפיתוח הצנוע בכפרים ,רבים מהם משתלבים היטב
עם ייעודי הקרקע הפתוחים וה"ירוקים" .לפיכך ,בהקשר זה ,נדרשות התאמות רק ברמה של תכנית
מתאר מקומית ליישוב .יש צורך לבחון מחדש את נחיצותם של שטחי מערכת הביטחון הכוללים את
אזורי התעשייה המתוכננים ושטחי האש .ההיקף העצום של שטחי הקרקע המוקצים בתכניות למערכת
הביטחון בד בבד עם המימוש הנמוך שלהם ,מצדיק בחינה של אפשרות צמצומם לטובת הכפרים .גם
במקרה זה ,מדובר בשינויים קטנים ,בייחוד באזור התעשייה רמת בקע וקדמת נגב ובשטחי האש בשולי
המרחב (בתרשים  6.2מוצעים השינויים הנדרשים בייעודי הקרקע במטרופולין באר-שבע).

הרמה המקומית:
אחת המטרות המרכזיות של התכנון היא ארגון המרחב כדי להבטיח את קיומם של שטחים לשימושים ולתפקודים
ציבוריים ,לצד הסדרת השימושים הפרטיים .תכנון יישוב יוצר מערך מסודר ויציב של שימושי קרקע שונים ,אשר
ברובד הבסיסי ביותר כוללים:
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(א)

אזורי מגורים ומערכת דרכים;

(ב)

מוקדים של מבני ציבור;

(ג)

אזורי תעסוקה ומסחר.

מתווה התכנון ליישובים הבדווים מתבסס על טענתנו שהיישוב הבדווי הוא סוג של יישוב מובחן ,שיש לתכנן אותו
בהתחשב בהיגיון הפנימי שלו ובמבנהו החברתי-מרחבי .לדידנו ,אסטרטגיית התכנון הפנים-יישובית שנקטנו
קובעת כי שכבת אזורי המגורים ופריסת הבניה הקיימת (ראה תרשים  )6.5תהינה נקודת המוצא והבסיס לכל
תכנון עתידי של היישובים .וזאת כאשר פיתוח היישוב ומארג שימושי הקרקע הפרטיים והציבוריים מתבסס על אזורי
המגורים ומשרת אותם.
היבטים חברתיים בתכנון היישובים :העיקרון הניצב בבסיס ההתארגנות החברתית ביישובים הבדווים ,בבסיס
הפריסה הפיזית ומבנה הבעלות המסורתית גם יחד ,הוא עקרון ההשתייכות המשפחתית והמשפחה ,על רמותיה
השונות )1( :משפחה גרעינית ("אהל" או "בית")  -בדרך כלל ,המשפחה הגרעינית כוללת גבר ואישה נשואים
וילדיהם .במקרה של נישואין לכמה נשים ,משפחתה של כל אישה תוגדר כמשפחה גרעינית נפרדת ,שלה בית
נפרד; ( )2משפחה מורחבת ("קום")  -בדרך כלל ,המשפחה המורחבת כוללת את אבי המשפחה ,אשתו או נשותיו,
את בניו הנשואים ושאינם נשואים ,את משפחותיהם ,בנות שטרם נישאו ולעתים אף בני ובנות משפחה נוספים
שלא נישאו או שהצטרפו למשפחה המורחבת מסיבות שונות; ( )3משפחה גדולה ("עאילה")  -המשפחה הגדולה
כוללת כמה משפחות מורחבות של אחים או בני דודים ומרכיבה את הנחלה הקרקעית ("מווארס") .בתוך הנחלה
הקרקעית מצויים אזורי המגורים וכן מתקיימים בה מרחבים פרטיים וחצי-ציבוריים אשר משמשים ,למעשה ,רק
את בני השכונה ובעיקר את בנותיה.
היחס לקרקע ,אופי תפיסת הבעלות על הקרקע ,היחס למרחב הפתוח ,האבחנות הייחודיות בין פרטי לציבורי
ולגבולות ביניהם בהקשר המגדרי  -כל אלו מתווים במידה רבה את דרכי ההתפתחות של הכפר במרחב ,את
השימושים השונים של הקרקע ואת קהל המשתמשים בהם .כך ,לדוגמה ,יש "מרחבים נשיים" ,שמטבעם הם
פרטיים יותר ומוסתרים ,ו"מרחבים גבריים" כמו אוהל האירוח " -השיג"  -המצוי בפתח המתחם המשפחתי ומשמש
מקום פרטי או ציבורי בעבור אורחים ועוברי אורח.
תפיסת הפרטיות ,המתחייבת מקודים תרבותיים ובעיקר מעקרון הצניעות של האישה וכבוד המשפחה ,וביטוייה
במרחב ,היא מרכיב מרכזי במרקם החיים החברתיים ביישובים ,והיא מרכיב חשוב במנגנון המסדיר ומאפשר את
יחסי השכנות הטובים הקיימים ביישובים .השטחים הפתוחים ,המפרידים והמבחינים בין אזורי המשפחות המורחבות
("קום") ומקבצי המגורים ("עורבאן") לבין עצמם ,חיוניים למימוש של תחושת המקום ,להגדרתן המרחבית של
דרגות קרבה וריחוק בין קבוצות ,ולשימור היחס הבלתי אמצעי למרחב הפתוח.
ההיבטים החברתיים הם מרכיבים מרכזיים בזהות ובתרבות הבדווית ,ותכנית האב מבקשת להגן עליהם ככל
האפשר במסגרת עקרונות התכנון .זאת ,בד בבד עם מתן כלים תכנון לשיפור ניכר של תנאי החיים בתחומי החיים
השונים ,ולשינויים עתידיים אפשריים במבנה החברתי והמרחבי של הקהילה הבדווית.

להלן פירוט עקרונות התכנון:
א.

פיתוח היישוב יתבסס על הגדרה חדשה של שתי יחידות תכנון:
בסעיף  6.4.2לעיל תוארו שתי יחידות התכנון עיקריות :מקבץ המגורים והנחלה הקרקעית .עקרונות
התכנון המוצעים להלן מתבססים על הגדרות אלו:
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 .1יחידת התכנון המרחבית :הנחלה הקרקעית (מארס או "מווארס") היא יחידת השטח שאליה
יופנה פיתוח היישוב על-פי העקרונות המנחים .החלוקה לנחלות (ולנחלות משנה) מאפיינת את דפוס
ההתארגנות המרחבית של היישובים הבדווים ההיסטוריים ויישובי העקורים .בנחלה הקרקעית נכללים
שטחי תביעות הבעלות על הקרקע ,וגם המרחבים שהקהילה התארגנה בשטחיהם אף שאין לה
תביעות בנוגע אליהם .על-פי עקרון החלוקה לנחלות ,יתארגן הפיתוח העתידי של היישוב אגב שמירה
על שטחים שאינם מפותחים.
 .2יחידת התכנון החברתית :מקבץ המגורים או השכונה ("ערב" או "מטרח" במושגים הבדווים) כולל
כמה משפחות מורחבות ("קום") המתגוררות בסמיכות זו לזו ,שביניהן קרבה משפחתית או אחרת ,והן
בעלות משמעות חברתית ,תפקודית ותכנונית .מתחם המשפחה המורחבת הוא יחידת תכנון נוספת
המתפקדת גם בנפרד ממקבץ המגורים .עקרונות התכנון במקבץ המגורים ובמתחם המשפחה
המורחבת ינחו את התכנון ברמת התפקוד.
ב.

קביעת גבולות היישוב ואוכלוסייתו:
גבולות היישוב (או "המשבצת") יוגדרו כסך כל הנחלות הקרקעיות הנמצאות ברצף מרחבי ,הכוללות גם
את היחידות המרחביות של עקורי-פנים חסרי קרקע .אליהן יצורפו הקצאות נוספות של קרקעות מדינה,
הכוללות נחלות משפחתיות לחסרי הקרקע וכן קרקע לצורכי ציבור .נוסף על כך ,יכללו גבולות היישוב
את כל האדמות המשותפות לכלל תושבי היישוב (קרקעות "מתרוכה" משותפות במונחים העות'מאניים
והבריטיים) ,ויישמר ייעודן הציבורי של אדמות אלו .הקצאות נוספות של קרקע מדינה יחושבו על-פי
צורכי היישוב ועל-פי קריטריונים כלליים של המגזר הכפרי בישראל .אפשר אפוא לומר שסך כל הנחלות
הקרקעיות ,הן "אדמות הכפר" ,המגדירות את ה"קו הכחול" של היישוב .תוספת אוכלוסייה ליישוב שלא
מבני המקום והקהילה ,תהיה על בסיס שיתוף והסכמות הדדיות בין תושבי היישוב למבקשים להצטרף
אליו.

ג.

מגורים:
כאמור ,שכבת המגורים היא המרכיב החשוב ביותר בתכנון היישובים .תכנית האב מכירה במבני המגורים
הקיימים כבסיס להסדרת התכנון של היישוב הבדווי .הרוב המכריע של הבנייה ביישובים הוא לצורכי
מגורים ומשק הבית .בדרך כלל ,ביישוב שאינו מוכר ובנייה בהיתר אינה אפשרית בו ,הבנייה היא מינימלית
ומספקת את צורכי הקיום הבסיסיים.
חלוקה לרמות תכנון ושימושי הקרקע העיקריים:
להלן תיאור כללי של שימושי הקרקע המלווים את המגורים ברמות התכנון השונות  -היישוב ,מקבץ
המגורים ומתחם המשפחה המורחבת (ראה תרשים :)6.6
 .1רמת היישוב ("קריה") :בהמשך לאמור לעיל ,אנו ממליצים ששלד התכנון של היישוב יתבסס על
הפריסה של אזורי המגורים ומיקומם ,על-פי החלוקה הקיימת למקבצי המגורים ובהתאמה לנחלות
הקרקעיות ,להרכבן ולארגון הפנימי שלהן .יובטחו הפרדה במגורים בין המשפחות ,ועירוב כלשהו
בתחומים יום-יומיים אחרים כגון תעסוקה ,מסחר וחינוך.
יישמרו שטחים פתוחים בין שכונות המגורים ,במרווחים המאפשרים את המשך קיומה של תחושת
הפרטיות במסגרת המשפחתית הרחבה ,אך עם זאת מאפשרים גם את אחידות המרחב המשותף
של המקבץ ורציפותו .במרווחים אלו ימוקמו בעיקר שימושים ציבוריים (כגון שטחים ציבוריים פתוחים,
מקום להתכנסות בחגיגות ,גן ילדים או משפחתון ,דרכים וגידולים חקלאיים) וכן שטחי תעסוקה ומסחר
קמעונאי ,שיהיו נגישים לנשים המתגוררות במקבצים הסמוכים.
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 .2רמת מקבץ המגורים ("ערב") :מקבצי המגורים הם שכונות המגורים ביישוב .אזורים אלו יכללו כמה
משפחות מורחבות הסמוכות זו לזו ,בעלות קשרי משפחה וקשרי תפקוד .בתחום שכונת המגורים
יוקצה שטח לשימוש ציבורי משותף למשפחות השכנות ,שיכלול" :שיג" משותף ,מקום להתכנסות
בחגיגות ובאירועים משותפים ,מגרש משחקים ,גן ילדים או משפחתון ,מכולת ,מרחב שיוכל לשמש
לעבודת נשים או להכשרתן בקרבת הבית וכן שטחים המיועדים לפעילות חקלאית .במקרים שכבר
יש מקבץ מגורים המשותף לכמה משפחות מורחבות ,יש לשמור על הרכב המקבץ ועל היחס בין
המשפחות השונות.
 .3רמת מתחם המשפחה המורחבת ("קום") :נחלת משנה קרקעית הכוללת בתוכה את המגורים
והפונקציות המשותפות לכלל המשפחה המורחבת ,הכוללת ,בדרך כלל ,את אבי המשפחה ,אשתו או
נשותיו ,את בניו הנשואים ושאינם נשואים ,את משפחותיהם ,בנות שטרם נישאו ולעתים אף בני ובנות
משפחה נוספים שלא נישאו או שהצטרפו למשפחה המורחבת מסיבות שונות.
מתחם המשפחה המורחבת ונחלת המשנה שלה ,יוגדרו כמרחב פרטי ויכללו גם שימושים משותפים
(אוהל אירוח " -שיג" ,אזור למשק עזר וכדומה) לכלל המשפחה .ככלל ,בתכנון המרחב המשפחתי יש
לשמור על מידה רחבה של גמישות וחופש פעולה לבני המשפחה המורחבת.
כאמור ,מתחם המשפחה המורחבת יוגדר כאזור מגורים ,אשר אפשר לקיים בו גם שימושי קרקע
נוספים כמו נחלות לצרכים חקלאיים מסחריים ,גידולים חקלאיים לצריכה ביתית ,תעסוקת נשים
ופעוטון.
ג1.
		

עקרונות לפיתוח אזורי המגורים

כמתואר בתקציר הפרק השני ,דרך הקצאת הקרקע בתחום היישוב מבוססת על עקרון הרב-דוריות
של הורשת הקרקע וחלוקתה למגורים במקבצים קרובים יחסית ,המונחית על-פי מערכת הבעלויות
המסורתית.
על-פי מבנה זה ,העקרונות המוצעים להלן קובעים כללים מספר לפיתוח מקבצי המגורים הקיימים
והעתידיים ,אך מאפשרים גם גמישות תכנונית מובנית .כללים אלו הביאו בחשבון מקדמי מימוש של
הקיבולת הריאלית של המגורים .הכוונה היא להגדיל את פוטנציאל מימוש הפיתוח לצורכי מגורים  -הן
על-ידי אפשרות לעיבוי המקבצים הקיימים הן באמצעות הקצאות קרקע נוספות ,בבעלות פרטית או
מדינתית.
פיתוח היישובים יתאפשר על-פי עקרון החלוקה לנחלות ותת-נחלות ,המאפיין את דפוס ההתארגנות
המרחבית-חברתית הן של היישובים הבדווים ההיסטוריים הן של שכונות העקורים או יישוביהם ,אם כי
בשכונות העקורים ויישוביהם יש גמישות רבה יותר בנוגע למיקום הנחלות וגבולותיהן .הכללים המנחים
את פיתוח היישובים תקפים למגמות הפיתוח הרצויות לשני סוגי היישובים שצוינו לעיל.
פיתוח אזורי המגורים יתאפשר על-פי הפרמטרים הבאים:
ג2.

צפיפות ,עיבוי ,מרווחים
הפריסה הקיימת של מקבצי המגורים והמרחקים בין מבני המגורים ביישוב הבדווי אינה נובעת ישירות
רק מהיקף הקרקע המצויה בידי המשפחות ,אלא היא גם ביטוי ליחסי שכנות וקרבה משפחתית-
קהילתית .הפריסה הקיימת שומרת על ערכים כמו האינטימיות המשפחתית ויחס מכבד למרחבים
הציבוריים של הקהילות בתחומי היישובים.
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הצפיפות היישובית במרבית היישובים הבדווים נמוכה יחסית בשל אופי הבנייה והמרחקים בין מקבצי
המגורים .עם זאת ,אנו צופים כי בעקבות אסטרטגיית התכנון שאנו מציעים בעמודים הבאים ,הכוללת
פיתוח צמוד-דופן ,יצירת שכונות ועיבוי פנימי ,וכן בעקבות תהליכי הפיתוח הטבעיים  -בחלוף השנים,
תגבר הצפיפות היישובית.
חשוב גם לציין שהצפיפות במתחמי המגורים ברוב היישובים הבדווים דומה לצפיפות ביישובים
במגזר הכפרי היהודי ,ונעה בין  0.6ל 1.0 -יחידות דיור לדונם נטו .יתרה מזו ,בשל גודל משק הבית
הבדווי ,בחישוב של מספר נפשות לשטח ,עולה כי הצפיפות בשטחי המגורים ביישוב הבדווי גבוהה
מן הצפיפות ביישוב כפרי יהודי ממוצע .ביישובים הבדווים ,אנו מוצאים טווח צפיפויות של  6-2נפשות
לדונם ,ואילו ביישוב יהודי כפרי ממוצע ,הצפיפות היא כ 2.5-נפשות לדונם (יישובים במועצות אזוריות,

נכון לשנת .)2003
על-פי עיקרון זה ,צפיפות המגורים בכל בנייה חדשה במתחמי מגורים קיימים או בשטחי קרקע חדשים,
תהיה על-פי מנעד צפיפות שינוע בין יחידת דיור על שני דונם (כלומר ,צפיפות של  )0.5ליחידת דיור
אחת לדונם .על-פי צורכי האוכלוסייה המשתנים ,תתאפשר חריגה מצפיפות המקסימום והגדלת
צפיפות יחידות הדיור.
ערכים אלו תואמים את מתווה תמ"א  35לפיתוח מטרופולין באר-שבע .התכנית ממליצה שצפיפות
הבנייה המינימלית בנפת באר-שבע ,בדגמי היישובים הרלוונטיים למרחבי היישובים (דגם  )6 ,5תהיה
בין  1.5ל 2-יח"ד לדונם נטו .על-פי סעיף  12.2בתכנית הארצית ,אפשר לחרוג מצפיפות המינימום
אם התקיים אחד מן התנאים המופיעים בסעיף  12.2.2סעיף קטן (( )2ב) .לפי סעיף זה ,תותר חריגה
מצפיפות המינימום אם גודל משק בית של האוכלוסייה הצפויה להתגורר בשטח התכנית גבוה במידה
ניכרת מן הממוצע הארצי ,לאורך זמן .הנה כי כן ,הצפיפות המוצעת ביישובים תואמת את רוח
הוראות תמ"א .35
בין שכונות המגורים יישמרו מרווחים המאפשרים את המשך קיומה של תחושת הפרטיות במסגרת
המשפחתית הרחבה (ה"עאילה") ,אך עם זאת ,מאפשרים גם את אחידות המרחב המשותף של אזור
המגורים ורציפותו.
ג3.

הקצאת שטחים להתפתחות היישוב ועתודות קרקע נדרשות
הגידול הטבעי של האוכלוסייה ביישובים ,האמורה למנות כ 240,000-תושבים 10בשנת  ,2030והצורך
הברור בעתודות קרקע להתפתחות העתידית ,מחייבים לקבוע את היקף עתודות הקרקע הנדרש
לתכנית ,ואת הכללים לאיתור אזורים שבתחומם ניתן לאפשר בינוי ופיתוח עתידי.
אחת מהמלצות התכנית המוצעת כאן היא לשאוף לפיתוח מתחמי דיור בכיוונים צמודי-דופן ,אשר
יחברו מקבצים קרובים לכדי שכונת מגורים ,כלומר מקבץ מגורים רצוף וגדול יותר .מהלך זה ייעשה,
כפי שמודגם בסעיפים להלן ,על-פי הנחלות התכנוניות ורק אם היחסים בין דיירי המקבצים מאפשרים
צמידות מרחבית.

 המרה של מספר יח"ד לדונם למספר נפשות לדונם.
 מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה :דפוסי השימוש בשטחים הבנויים  ,2003קפלן ואחרים ,פרסום .2006
 10כולל התושבים ביישובי המועצה האזורית אבו-בסמה.
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ג 1.3.תוספת קרקע נדרשת לבינוי:
אופי הבנייה הראוי ביישוב הבדווי משלב שכונות בצפיפות נמוכה עם שטחים פתוחים בין מקבצי
מגורים ,כאשר כוונתנו התכנונית היא ליצור תהליך של עיבוי מתון והדרגתי של אזורי המגורים.
בהתאם לכך ,תוספת הקרקע הנדרשת לבינוי בכפרים תיקבע על פי הכללים הבאים:
( )1שכבת הבסיס לצורך חישוב תוספת הקרקע הנדרשת היא היקף השטח הבנוי כיום
ביישובים.
( )2לצורך מענה לקצב הגידול של האוכלוסייה לשנת  2030ולמצוקת הדיור החריפה ,נדרש
(במינימום) ,להכפיל את השטח הבנוי כיום ביישובים.
( )3בהתאם לסטנדרט המקובל להקצאת שטחים לצורכי ציבור ,תעסוקה ומסחר ,נדרשת
תוספת קרקע בגודל של כחמישים אחוז מסך כל השטח המיועד לבניה.
להערכתנו המקצועית ,על-פי עקרונות אלו ,היקף הקרקע הנוספת הנדרשת עד  2030הוא
כ 140,000-דונם של שטח בנוי .יחד עם השטחים הבנויים כעת ,ב 2030-יתפסו האזורים
המפותחים כ 210,000 -דונם .הערכה זו התבססה על הנתונים הבאים:
◆

התחזית הדמוגרפית של האוכלוסייה (ראה תקציר הפרק השלישי) ,שלפיה בשנת ,2030
11
תמנה האוכלוסייה הצפויה ב 46-היישובים הכלולים בתכנית כ 240,000 -תושבים;

◆

הכפלת השטח הבנוי ,כהמלצת התכנית .כיום ,ניתן להעריך בהערכה גסה כי השטח הבנוי
ביישובים עומד על כ 70,000-דונם (מוערך על בסיס ניתוח צילומי אוויר בעשרים אחוזים
מסך כל השטחים שהאוכלוסייה מחזיקה בהם ,העומד על כ 350,000 -דונם) .פוטנציאל
ההרחבה של שטח זה מחייב הכפלת השטח הבנוי ,כלומר תוספת של כ 70,000-דונם;

◆

היקף השטחים הנדרשים לפרוגרמה לצורכי ציבור ,תשתיות ,שטחי תעסוקה ומסחר (ראה
סעיפים ד' ו -ו' להלן) מעלה דרישה לתוספת של כחמישים אחוזים מן השטח הכולל המיועד
לבנייה עד לשנת  ,2030כלומר כ 70,000-דונם נוספים.

כאמור ,שטחים אלו מתייחסים רק לשטח הבנוי הנדרש בתחומי משבצות היישובים ואינם
כוללים קרקעות המיועדות לצרכים חקלאיים וקרקעות ציבוריות-כפריות .על-פי התכנון המוצע
כאן ,יכללו משבצות היישובים את השטחים המפותחים יחד עם כל הקרקעות הפתוחות
והחקלאיות באזורים הגליליים המוחזקות והמעובדות בידי הבדווים כיום .לבדווים גם שטחים
חקלאיים נוספים ,באזורי אבו-בסמה ובמועצות יהודיות .לפי התכנית המוצעת שטחים אלו
יישארו בשימוש הבעלים הבדווים.
נוסף על כך ,ולצורך השוואת תנאי החיים של תושבי הכפרים הבדווים ,המלצתנו היא להוסיף
למשבצות היישובים קרקעות חקלאיות ולקבוע את גודלן על-פי הסטנדרט הקיים ביישובים
החקלאיים היהודיים 12.גודל הנחלות החקלאיות צריך להיות שווה לגודלן במושבי וקיבוצי הנגב.
עתודות הקרקע הגדולות בנגב (בתוך ומחוץ לאזור הסייג) מאפשרות הקצאת קרקעות לחקלאים
הבדווים באופן שוויוני לחקלאים היהודים ,ובכך לאפשר כינון מרחב כפרי על בסיס הוגן
וצודק.
 11כולל יישובי אבו-בסמה.
 12לדוגמא :ממוצע משבצת יישוב חלקאית במועצה האזורית בני שמעון הוא כ 9,000 -דונם (ראה נספח א') .אנו ממליצים שמשבצת
יישוב בדווי תיקבע גם על-פי סטנדרט זה.
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ג 2.3.אזורים לפיתוח:
העיקרון המנחה בקביעת האזורים המיועדים לפיתוח מבקש להבטיח את אפשרות עיבוי הבנייה
בשילוב מתן כלים להתרחבות של שטחי הבינוי הקיימים ושטחי בינוי חדשים.
◆

על-פי ההירארכיה הקרקעית והחברתית-תפקודית הקיימת ,בשלב הראשון ,תיעשה בנייה
עתידית לדורות הבאים במתחמי המשפחה המורחבת ,כפי שנהוג כיום ,וככל האפשר,
בצמידות-דופן לבינוי הקיים .ככל שהדבר ניתן ,יאפשר התכנון להרחיב את מתחמי
המשפחות המורחבות הקיימים ,כך שעד שנת  2030יתמזגו לשכונות רציפות אגב שאיפה
להגיע לצפיפויות המפורטות בתמ"א  35למגזר הכפרי.

◆

לאחר מיצוי עתודות הקרקע במתחם המשפחה המורחבת ,תיעשה הקצאת שטחים
לפיתוח עתידי למגורים בצמידות-דופן לבינוי הקיים בשכונת המגורים הקיימת ,ובלא
חריגה מן הנחלה הקרקעית המשפחתית.

◆

ככל האפשר ,הקצאת שטחי הפיתוח תיעשה בהתבסס על מערך הדרכים הקיימות ,דבר
אשר יגביר את היעילות של הקצאת תשתיות ליישוב כולו ולשכונות המגורים.

◆

אם המשפחה המורחבת כוללת בני או בנות משפחה נוספים (לדוגמה ,נשים רווקות
בוגרות) ,אשר אינם בעלי משפחה גרעינית ואין להם צורך בעתודות קרקע לבנייה עתידית
של דור הבנים ,יוקצה להם שטח מצומצם במסגרת מתחם המשפחה המורחבת.

◆

נוסף על כך ,אפשר יהיה להקצות שטח לפיתוח איזורי מגורים חדשים שאינם צמודי-
דופן לבינוי הקיים ,בתחום הנחלה הקרקעית .המרחק בין מקבצי המגורים הקיימים
לשכונה החדשה ,ייקבע גם על-פי פוטנציאל השימוש של השכונה החדשה ומערכות
התשתית הקיימות.

◆

בעבור בנים בלא שטח לבנייה במקבץ המגורים המשפחתי ("ערב") ,יוקצה ביישוב שטח
לשכונת הרחבה עתידית ,בעדיפות לקרקעות מדינה.

◆

בתחומי היישובים ,יאותרו שטחים בבעלות המדינה לטובת הקמת שכונות מגורים לקהילות
חסרות קרקע ,ובעתיד גם לתכנון שכונות חדשות לזוגות צעירים ולמשפרי דיור .אם מצאי
קרקעות המדינה בשטח היישוב אינו מספיק ,תתאפשר יזמה של החלפות קרקע.

◆

עוד פתרונות יישוב ודיור לקהילות ולפרטים שיירצו בכך ,בעיקר לדור הבא ,יינתנו בהקמת
יישובים חדשים או בהקמת שכונות חדשות ביישובים פרבריים בכל מרחב הנגב והמטרופולין,
כולל העיר באר-שבע.

ג 3.3.כללים להכרה במתחמי מגורים ולתכנונם:
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◆

מתחם מגורים בתחומי משבצת היישוב יוכר כחלק משכונה עתידית ,כל עוד הוא כולל
משפחה בת שני דורות ,נמצא על קרקע הנתבעת בידי יושביו או בהסכמתם ,או על קרקע
מדינה ,וצפוי למנות אוכלוסייה בת ארבעים בוגרים עד שנת  .2030מתחם מגורים קטן
יותר יוגדר כמתחם מגורים "אפור" ,המיועד למעבר לתחומי השכונות .במקרה זה ,יסופקו
למתחם המגורים תשתיות בסיסיות אך זמניות.

◆

תישקל אפשרות הפיתוח של מתחם מגורים הנמצא מחוץ לגבולות היישוב ועומד בכלל
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של משפחה בת שני דורות ומונה כארבעים בוגרים לפחות .לא תתאפשר הרחבתו של
מתחם מגורים קטן יותר ,הנמצא מחוץ לתחומי היישוב .מתחם מגורים זה יוגדר כ"בנייה
אפורה" ויהיה מיועד למעבר לתחומי היישוב או בקרבתו עד שנת .2030
◆

מתחמי מגורים הנמצאים מחוץ למשבצת היישוב ויושבים על קרקעותיהם הנתבעות של
דייריהם ,יוכרו כחוות; ואילו מתחמים כאלה היושבים על אדמות מדינה יוגדרו כמתחם
מגורים "אפור" ,עד למציאת פתרון מוסכם.

◆

מתחם מגורים מבודד בשטחים חקלאיים ("עיזבות") יוכר כמגורים עונתיים המיועדים
לצורכי חקלאות עונתיים.

ג 4.3.חלוקת קרקעות למגרשים:
אף שהבדווים אינם עורכים פרצלציה רשמית בזמן חלוקת הקרקע לדור הבא ,היורשים מודעים
היטב לגבולות ירושת הקרקע .גבולות אלו הם בעלי משמעות חברתית רבה ,מבחינת שמירה
על הפרטיות ואפשרויות התנועה במרחב.
אנו מציעים שתי חלופות תכנון לחלוקה הפנימית של אזורי המגורים של המשפחה המורחבת.
החלופה הנבחרת תיקבע על-פי רצון המשפחה:

ד.

א.

הקצאת קרקע חדשה למשפחה המורחבת אגב חלוקה פנימית של המתחם לחלקות על-
פי מספר המשפחות הגרעיניות באותו המתחם ,כלומר פרצלציה כמקובל ביישובים אחרים
כגון מושב או יישוב קהילתי.

ב.

הקצאת קרקע בלא חלוקה רשמית  -מצב אשר יאפשר למשפחה עצמה לקבוע האם לקיים
חלוקה פנימית של המתחם ,באיזו דרך ובאיזה שלב .הכוונה היא לאפשר בשלב הראשון
את המשך חלוקת הקרקע המשפחתית הלא-רשמית כפי שהיא מקובלת ומתקיימת כיום,
כשם שנעשה בקיבוצים רבים .בתרחיש זה יהיה אפשר לעבור בהדרגתיות להקצאת קרקע
מפורצלת במתחמי הבינוי החדשים.

שירותים קהילתיים  -ציבוריים:
שירותים אלו כוללים מבני ציבור ושירותי ציבור ,חינוך ,תרבות ,חברה וספורט ,בריאות ,רווחה ,דת ,שטחים
ציבוריים פתוחים ועוד .היישובים הבדווים סובלים מהעדר כמעט מוחלט של כל תשתית ציבורית קהילתית,
ומתת-פיתוח חמור של תשתיות (מים ,חשמל ,פינוי אשפה וכו') ושירותים מקומיים ואזוריים.
לאחר התערבות משפטית הוקמו  13בתי ספר יסודיים ביישובים הלא-מוכרים ,המשרתים מספר כפול
של יישובים .רובם ככולם סובלים מרמת תחזוקה נמוכה ומפיתוח שאינו עומד בקצב גידול האוכלוסייה
ביישובים .מלבד בתי הספר היסודיים ,ישנם  53גני ילדים 11 ,מרפאות המופעלות בידי שירותי בריאות
כללית ושבע תחנות טיפת חלב .בדרך כלל ,אין ביישובים פונקציה ציבורית רשמית אחרת (ראה פרקים
 5.5 ,5.4ו 5.6-בתכנית האב) .ישנן התארגנויות מקומיות שפעלו להקמת גני ילדים ,מסגדים ,ומרפאה.
הקצאה של שירותי ציבור היא תנאי מרכזי לשיפור תנאי החיים של האוכלוסייה ורווחתה .עקרונות התכנון
המוצעים להלן מבקשים להבטיח הקצאה ראויה ושוויונית של שירותי ציבור ותשתיות פיסיות
לתושבי היישובים.
צוות התכנון של תכנית האב תומך בתכנון ופיתוח של תשתיות פיסיות של חשמל ,מים ביוב וכו' ,אשר
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ישרתו את הכפרים ,גם באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות .כל עוד הן משתלבות בסביבות החיים
הקיימות של הכפרים הבדווים ,נעשות בהסכמה ובתיאום עם הקהילה ,ואינן פוגעות בזכויות האזרחים
הבדווים לקבל תשתיות מהמדינה.
להקצאת שירותי ציבוריים ערך נוסף שמטרתו לייצר שינוי בדפוסי הצריכה ובאספקת שירותי ציבור
ביישובים ,ובתוך כך לאפשר שינויים מבניים בקרב הקהילה ,בקצב המתאים לה .לדוגמה ,הרחבת חופש
התנועה של נשים תובטח באמצעות התאמת הארגון המרחבי של שירותי ציבור.
הניסיון התכנוני מלמד כי קיים דפוס של שימוש במרחבים ובשירותי ציבור בידי קבוצות שונות בקרב
הקהילה ,והימנעות משימוש בידי קבוצות אחרות ,מסיבות חברתיות וגאוגרפיות .מיקום מבני ציבור או
שירותים על אדמה פרטית עלול גם ליצור סתירות בין הפרטי לציבורי ולשמש מקור לקונפליקט .נחזור
ונציין כי שיתוף האוכלוסייה והסכמתה לפתרונות הוא עקרון-על בתכנון שטחים לצורכי ציבור.
העקרונות המוצעים להלן מבקשים לתת מענה לסוגיות השונות הכרוכות בשימוש בשירות ציבור ,אך
הם אינם ממצים את כלל ההיבטים הקשורים לנושא .עקרונות אלה משתלבים ומשלימים את ההמלצות
הרבות המפורטות בדוחות המומחים (פרק  5בתכנית האב) ,המהוות חלק בלתי נפרד מהמלצות תכנית
האב לפיתוח שירותים ציבורים בכפרים.
ד1.

פרוגרמה לצורכי ציבור
תכנית האב פורסת כאן מערכת כללית של מבנים לצורכי הציבור ,כאשר במסגרת תכנון המתאר
יש להכין לכל יישוב פרוגרמה מפורטת של מערכות שירותי הציבור הנדרשים על-פי יחס הולם בין
כמות אוכלוסיית היעד לכמות השטח הנדרש לצורכי הציבור .זאת על-פי הכללים המקובלים במערכת
13
התכנון הישראלית ,לפיהם יוקצו כארבעים אחוזים משטחי הפיתוח ביישוב לטובת שירותי ציבור,
ועל-פי תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור( 14להלן "התדריך") .התדריך קובע את הפונקציות
הציבוריות ,מכסות הקרקע הנדרשות וסִפי הכניסה לשירותים השונים הנדרשים ,על-פי רמות התכנון
השונות (שכונה ,יישוב ואזור) .לשירותי החינוך סִפי כניסה מוגדרים על-פי מספר המשתמשים; לשירותי
בריאות ,דת ,מתנ"סים וכדומה ,נקבעו סִפי הכניסה על-פי מספר התושבים ביישוב.

 13תמ"א 35/מסמך עיקרי מדיניות.
 14תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור ,המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה ,משרד השיכון והבינוי ,משרד הפנים,
משרד החינוך ,משרד האוצר ,ספטמבר .2005
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לוח  :6.3מערכות שירותי הציבור הבסיסיים הנדרשות לכל ישוב
מערכת החינוך ,תרבות,
חברה ,קהילה ,ספורט:

מערכת החינוך :מעונות ,מוסדות חינוך קדם-ייסודי ,יסודי ,על יסודי ,חינוך מיוחד.
שירותי תרבות וקהילה :מרכזי תרבות וקהילה שכונתיים ויישוביים (מועדון נוער ,מרכז
יום לקשיש ,ספרייה ופונקציות נוספות).
מערכת ספורט :אולמות ספורט ,מגרשי ספורט ,מתקני ספורט.

מערכת בריאות:

תחנה לבריאות המשפחה ,מרפאה שכונתית ,מרפאה מקצועית.

שירותי דת:

מסגדים ,מרכזים ללימודי דת.

השטחים הפתוחים:

פארקים  -שכונתי/רובעי/יישובי ,צירים להולכי רגל ,גינות ופינות ישיבה ומשחק

שירותים כלל-יישוביים/
אזוריים:

בית רשות מקומית ,מוסדות תרבות ,שירותי חירום ,משרדי ממשלה ושטחי רזרבה
תכנונית.

מקור :תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור (ראה הערה .)14

על בסיס עקרונות התדריך ,הוכנה במסגרת תכנית האב פרוגרמה ברמה האזורית (הכוללת גם את יישובי אבו-
בסמה) לצורכי החינוך ,הבריאות והדת ביישובים ,כיום ובשנת היעד של התכנית .2030 ,מניתוח המצב עולה ,שכיום,
בתחום שירותי החינוך ניכר מחסור של כ 1,400-דונם .על מנת לספק את צורכי החינוך של תושבי היישובים בשנת
היעד ,נדרשים כ 3,000-דונם .בתחום שירותי הבריאות ,המחסור בקרקע עומד על כעשרים דונם ובשנת היעד
נדרשים חמישים דונם.

לוח  :6.4שטחי קרקע הנדרשים לשירותי ציבור כיום ובשנת 2030
סוג השירות/שנה

קרקע דרושה 2030 -

קרקע דרושה 2010 -

מעונות יום/פעוטון

 314דונם

 678דונם

כיתות גן קדם-חובה

 182דונם

 395דונם

כיתות גן חובה

 68דונם

 166דונם

בי"ס יסודי

 370דונם

 800דונם

בי"ס על-יסודי

 386דונם

 845דונם

מרכזים קהילתיים

 0.5דונם למרכז .בשילוב בי"ס יסודי או על-
יסודי

 1דונם למרכז .בשילוב בי"ס יסודי או על-יסודי

מרכזי יום לקשיש

 0.5דונם למרכז .במרכז היישובי או באשכול.
סף כניסה  2,000 -תושבים.

 1דונם למרכז .במרכז היישובי או באשכול.
סף כניסה  2,000 -תושבים.

תחנה לבריאות
המשפחה (כולל טיפת
חלב) ומרפאה יישובית

 11.5דונם (בכל יישוב ,בשטח של כ250-
מ"ר למבנה)

 23דונם (בכל יישוב לפחות שני מוקדים
בשטח של כ 250 -מ"ר למבנה)

מרפאה מקצועית

 9דונם ( 5מרכזים אזוריים)

 24דונם ( 12מרכזים אזוריים)

מסגד

לפי הצורך  -הקצאת שטח למסגד אחד
כ 2-1-דונם

לפי הצורך  -הקצאת שטח למסגד אחד
כ 3-2 -דונם

מקור :ניתוח נתונים מתוך הסקר.
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צרכים פרוגרמטיים בתכנון שירותים לקהילה הבדווית

ד2.

על מנת שהפרוגרמה המפורטת תתאים לצורכי הקהילה הבדווית ולקבוצות ולפרטים שבה ,עליה
להתחשב במאפיינים חברתיים-תרבותיים ,ולהבטיח את נגישותה של הקהילה לשירותי הציבור .לפיכך,
נדרש לערוך כמה התאמות ושינויים בפרוגרמה הבסיסית לצורכי ציבור ,בהתייחס לכלל מרכיביה :סוגי
השירותים ,סִפי הכניסה ומיקומם .להלן דוגמאות מספר לשינויים שיש לערוך בפרוגרמה הבסיסית
לצורכי הציבור:
חלוקת השירותים לפי רמות שירות :בהקצאת השטחים ,נדרשת אבחנה ברורה בין מיקום שירותי
הציבור והסוג שלהם ,על-פי רמות התכנון השונות :מקבץ המגורים; רמת היישוב; רמת האשכול ורמת
האזור .חלוקה זו משקפת את הצרכים החברתיים והתפקודיים של הקהילות ביישובים ומתבססת על
כללי הפרוגרמה לצורכי ציבור.
◆

מרחב ראשון :בשכונות המגורים ובמתחמי המשפחות המורחבות ימוקמו שירותים "חצי
ציבוריים" ,המשותפים רק למשפחות החיות באותו מקבץ מגורים;

◆

מרחב שני :ברמת היישוב ,יינתן מענה לצורכי הקהילה ביישוב במרכז שירותים יישובי או בכמה
מרכזי שירותים ביישובים גדולים;

◆

מרחב שלישי :ברמת האשכול וברמת האזור יסופקו שירותים בסִפי כניסה גבוהים ,המשותפים
לכמה יישובים סמוכים .במסגרת תכנית האב ,אותרו ארבעה מתחמים בין-יישוביים ואזוריים,
שאפשר למקם בהם מרכזי שירותים ותעסוקה (ראה סעיף ו' להלן ומפה מס' .)3.6

לוח  :6.5חלוקת שירותים מוניציפליים לפי רמת השירות
רמת השירות/מרחב
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סוג השירות

מרחב ראשון :רמת מקבץ המגורים ומתחם
המשפחה המורחבת

◆
◆
◆
◆

פעוטונים
שיג
גינות ציבוריות (גינות כיס)
מגרשי ספורט בקנה מידה שכונתי

מרחב שני :רמת היישוב

◆
◆
◆
◆

בית ספר יסודי
בית ספר על-יסודי
מגרשי ספורט
מרפאה יישובית

מרחב שלישי :רמת האשכול ורמת האזור

◆
◆
◆
◆
◆
◆

בית ספר על-יסודי
מגרשי ספורט
מרכזי לימוד והכשרת מבוגרים
מרפאות מתמחות
מרכזי רווחה
שירותי חירום
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מיקום שירותי ציבור :יש להעדיף מיקום של שירותי ציבור בתחומי כל יישוב ,על פני שימוש משותף
של כמה יישובים; ביישובים הגדולים ,שעד שנת  2030ימנו מעל  4,000תושבים ,יש לאפשר פיצול
מרכזי שירותים ברמת היישוב ,כך גם ברמת אשכולות היישובים הגדולים ,שיוקמו בהם כמה מרכזי
שירותים אזוריים.
בעלות על קרקע ומיקום שירותי ציבור :ברמת היישוב או ברמת האשכול ,תינתן עדיפות למיקום של
שירותי ציבור על קרקעות בבעלות המדינה (כמעט בכל יישוב אפשר לאתר קרקעות מדינה) .לחלופין,
לאחר איתור מיקום מוסכם להקצאת שטחים לצורכי ציבור ,מוצע לאפשר מנגנון לחילופי קרקע בין
המדינה לבעלי קרקעות בתחום היישובים וברמת האזור ,כדי לפַנות קרקעות לשירותי ציבור.
הפרשת קרקע לצורכי ציבור בתוך שכונת המגורים אינה נתפסת כהפקעה ,משום שהשטחים מיועדים
לשרת את המשפחה בתוך שכונת המגורים המיועדת לה ,אך היא מחייבת הסכמה של כלל המשפחות
בשכונה.
עירוב שימושים :שילוב של שימושים ציבוריים עם שימושים מסחריים עשוי להגביר נגישות של קבוצות
אוכלוסייה ,ובייחוד נשים ,לשירותים ציבוריים ולתעסוקות .כפי שיורחב בהמשך ,בכל אחד ממדרג מרכזי
השירותים מוצע לשלב גם מרכזי תעסוקה :ברמת היישוב ,מתחם משולב של מרפאה ,גני ילדים ,ומרכז
מסחרי מקומי; ברמת מקבץ המגורים ,מוצע לשלב מרכזים שכונתיים ללימוד ולהכשרת נשים ומרכזים
לתעסוקת נשים .כמו כן ,מוצע לשלב במתחם ה"שיג" השכונתי גם מרכז תיירותי-משפחתי (בתחום
המסעדנות ,טיולים וכדומה).
שירותי חינוך :עד לשנת היעד ,יעמדו רוב היישובים בסף הכניסה להקמת בית ספר יסודי אחד או יותר
(סף הכניסה לבית ספר יסודי הוא 18-12 :כיתות ,שלושים תלמידים בכל כיתה) .לפיכך ,יוקצה שטח
לבית ספר יסודי בתחומי היישוב .ביישובים גדולים (מעל  4,000תושבים) ,יאותרו שטחים למיקום בית
ספר יסודי בתחומי השכונות.
מקצת היישובים ,בעיקר הקטנים ,אינם עומדים בסף הכניסה להקמה של בית ספר על-יסודי (מינימום
 24כיתות ,שלושים תלמידים בכל כיתה) בתחום היישוב .במקרים כאלה ,יּותר חישוב על בסיס של עד
 34תלמידים בכיתה אחת בשנתון .לחלופין ,יש לאפשר לכמה יישובים סמוכים שימוש משותף בבית
ספר על-יסודי.
כדי להעלות את מידת ההשתתפות של מתבגרות בלימודים ,בעת התכנון המפורט ,יש לבחון עם
הקהילה את אפשרות ההפרדה המגדרית של כיתות בחטיבות הביניים ובתי הספר העל-יסודיים .מוצע
למקם גני חובה בסמיכות לבתי הספר היסודיים ,אך לא בהכרח באותו המבנה .מוצע לשלב גני חובה
באותו מתחם עם תחנה לבריאות המשפחה ומרכז מסחרי קטן .גני ילדים קדם-חובה ,ימוקמו באזורי
המגורים ,במרווחים שבין מתחמי המשפחות המורחבות .פעוטונים ומעונות יום ימוקמו במתחמי
המשפחות המורחבות.
דת :ביישובים גדולים המונים מעל  4,000תושבים ,יאותר מיקום למסגד ברמת שכונת המגורים; מוצע
לשלב במתחם המסגד מרכז ללימודי דת.
שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פתוחים :למערכת השטחים הפתוחים חשיבות גדולה בהשפעה
על איכות החיים בתחום היישוב .נדרשת אבחנה בין שטחים פתוחים שכונתיים ,המיועדים לפיתוח
בהיקף מוגדר לשימוש ציבורי (פינות ישיבה ,גינות משחק קטנות ,שטחי ספורט) ,לבין שטחים פתוחים
יישוביים או אזוריים אחרים כמו שטחי נוף ,מעברי חיץ ושטחי חקלאות.
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שטחים פתוחים יישוביים  -חשיבותם באבחנה ובהפרדה בין אזורי המשפחות המורחבות לבין עצמן,
ובין אזורי המגורים של המשפחות גדולות  -המהוות שכונות באותו היישוב .כאמור ,שטחים אלו חיוניים
למימוש תחושת המקום ,להגדרתן המרחבית של דרגות קרבה וריחוק בין קבוצות ולשימור היחס
הבלתי אמצעי למרחב הפתוח.
שטחים פתוחים בין מקבצי המגורים או שכונות המגורים ישמשו אזורי חיץ .מכסות השטח לטובת
שטחים פתוחים ייקבעו בדרך שתישמר תחושת הפרטיות בין השכונות למתחמי המגורים.
שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים (שצ"פים)  -הכוללים פינות ישיבה ,גינות משחק פנים-שכונתיות,
שטחים לספורט פתוח ,פינות ירק וכדומה ,יוקצו בהיקף של כשבעה מ"ר לנפש וימוקמו במתחמי
המשפחה המורחבת ובמרווחים שבתוך שכונת המגורים.
אזורי אירוח ("שיגים") :במקצת שטחי הבנייה לפיתוח למגורים יוקצו עתודות קרקע לאוהלי אירוח
("שיג") ,בהיקף של כחצי דונם ברמת מתחם המשפחה המורחבת "'ערב") ,ועוד כחצי דונם ל"שיג"
ברמת שכונת המגורים ("מווארס").
מרכז לימוד והכשרת נשים :ברמת מקבץ המגורים ,מוצע למקם מרכזי לימוד והכשרה תעסוקתית
לנשים.
ה.

שיפור מערכת התחבורה והתאמתה לצורכי תושבי היישובים:
תכנית האב מבקשת לתקן את החסר העמוק בשירותי תחבורה ביישובים .התכנית תשים דגש מיוחד
ביצירת תנאים להגברת הניידות של תושבי היישובים בעזרת שימוש במערכות תחבורה המותאמות
לדפוסי השימוש של האוכלוסייה ולפריסה המרחבית של היישובים .הגברת הניידות של כלל קבוצות
האוכלוסייה ביישובים תבסס זיקות וקשרים הדדיים הקיימים במרחב ,ותביא לשיפור ולייעול אספקת
שירותים והזדמנויות על-מקומיים התלויים בסִפי גודל כגון מוסדות חינוך ,בריאות ,שירותים חברתיים
ומוקדי תעסוקה ומסחר ,הקיימים והמתוכננים ביישובים העירוניים במרחב כגון באר-שבע ,רהט ,דימונה
וערד.
להלן מוצעים כמה כלים לעריכת שיפורים והתאמות במערכות התחבורה המקומיות והאזוריות ,לצרכים
הנוכחיים של הקהילה ולצרכיה העתידיים ,אגב ביסוס השימוש במערכות התחבורה הציבורית.
ה1.

מערך כבישים יישובי:

מערך הדרכים המקומיות מבוסס על עיקרון מרכזי בתכנון תחבורה  -הייררכיית דרכים ,החל בעורקי
תנועה ראשיים וכלה בדרכי גישה לאזורי המגורים .לרוב מדובר בכמה דרכים ראשיות המזינות את דרכי
הגישה ישירות לאזורי המגורים .תרשים  6.6המתאר שימושי קרקע עיקריים ביישוב בדווי טיפוסי ואת
ההירכיית הדרכים המקומיות .בעוד הדרכים הראשיות הן ציבוריות ,ועוברים בהן בני משפחות שונות,
הדרכים באזורי המגורים  -המצויים ביניהן  -הן בלעדיות לבני המשפחה.
תכנון מערך הדרכים ביישובים יתבסס ,ככל האפשר ובהתחשב בצורכי תשתית אחרים ,על מערך
הדרכים הקיימות בתחומי היישובים .הדרכים הפנימיות התפתחו עם הפיתוח האורגני של היישובים,
והן משמשות לא רק כאמצעי להגיע ממקום למקום ,אלא גם לסימון הגבולות בין אזורי המגורים
המשפחתיים .מן הראוי שתפקיד כפול זה יימשך .מגמה זו ,של תכנון המתבסס על מערך הדרכים
המקומיות הקיימות ,כבר קיימת בכמה תכניות ליישובים הבדווים ,וראוי שתימשך.
חשוב להתאים את מערכת הכבישים לתחבורה הציבורית .ברמת היישוב ,מוצע כי יוקמו מרכזי
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תחבורה מקומיים בכניסות ליישובים .על-פי גודל האוכלוסייה המשתמשת בתחבורה ,מוצע כי במקצת
היישובים ,יוקמו מרכזי תחבורה משולבים ,רכבות ואוטובוסים .מערכות הדרכים הראשיות בתחומי
היישובים ,יתוכננו לאפשר תנועת אוטובוסים.
הכנסת התחבורה הציבורית תתאפשר בהדרגתיות .בשלב הראשון ,יש לבסס את השימוש באוטובוסים
באמצעות מרכזי התחבורה ,ובשלבים הבאים של פיתוח היישוב תתאפשר כניסת אוטובוסים לתחומי
היישובים בצירי הדרכים הראשיות.
ה2.

מערך כבישים אזורי:

מערך הכבישים הקיים והמתוכנן במזרח מטרופולין באר-שבע מתבסס על כמה דרכים ברמה הארצית.
הדרכיםה ראשיות :כביש  40צפון-דרום  -עוקף באר-שבע מזרח ,עוקף באר-שבע מערב; כביש 31
מערב-מזרח  -ערד ,באר-שבע ,צומת שוקת ,אשל הנשיא; כביש  25מזרח-מערב-מזרח  -באר-שבע,
דימונה; כביש  80צפון-דרום וכביש  .60מערך הדרכים המתוכנן כולל את :דרך אזורית  31א' ,המחברת
את כביש  31לעוקף באר-שבע ודרך מהירה מס'  6צפון-דרום הכוללת גם זרוע לכיוון דימונה.
רובם המוחלט של היישובים מתקיימים לאורך צירי הדרכים הראשיות הקיימות ( 60 ,80 ,25 ,31ו.)40 -
דרכי הגישה ליישובים אינן מוסדרות מבחינת תכנון ,והן בגדר סיכון בטיחותי .כדי להבטיח קיום בר-
קיימא של היישובים ושילובם במרחב ,נדרש להתאים את מערכת הדרכים הקיימות והמתוכננות למערך
התפקודי של היישובים ,הכולל גם גישה למרכזים הבין-ישוביים המוצעים.
בנספח ב' למסמך זה ,מוצעים כמה אמצעים לרישות היישובים הבדווים במערך הדרכים האזורי
ולהבטחת הנגישות ליישובים.
ה3.

ביטול התוואי של דרכים מתוכננות והסטתו:

במרחב המטרופולין מתוכננות דרכים חדשות ובהן דרך אזורית מתוכננת  31א' ודרך מהירה מס' 6
(על שתי זרועותיה :זרוע לכיוון צומת הנגב וזרוע לכיוון דימונה) .התוואי המוצע לדרכים אלו פוגע פגיעה
חמורה במרחב התפקודי של היישובים הבדווים הקיימים .בהקשר זה ,עמדתנו העקרונית היא שלצורך
מענה תחבורה עתידי לכלל קהילות המרחב ,שדרוג מערכות הדרכים הקיימות הוא אפשרי מבחינה
תכנונית ועדיף על פני ביסוס של מערכות דרכים חדשות .בכל מקרה ,יש להביא בחשבון את זכויותיהם
וצורכיהם של יישובים קיימים בד בבד עם דרישות הפיתוח של הרחבות וכבישים שעדיין לא נסללו.
ראה נספח ב' :ניתוח תוואי כביש  6וכביש  31א' ותרשים  - 6.4תוואים חלופיים.
ה4.

תחבורה במסילות ואיתור מרכזי תחבורה:

בתכנית מטרופולין באר-שבע ,לאורך הדרכים הראשיות ( ,)40 ,80 ,31 ,25מוצעת מערכת של מסילות
ברזל .שילובן במרחב המטרופולין הוא אמצעי ראוי לביסוס מערך תחבורה ציבורית אזורית .כמוצע
בתכנית מטרופולין באר-שבע ,תכנית האב תומכת בהחלטה לבטל את תוואי מסילת הברזל המוצעת
בתמ"א 23/שינוי  ,10לאורך נבטים מכיוון מערב ,החוצה את היישוב ביר אל-משאש.
כדי לאפשר ניידות גבוהה במרחב ,בד בבד עם ביסוס השימוש בתחבורה ציבורית ,מוצע למקם
כמה תחנות רכבת לאורך צירי הדרכים הראשיות .בשלב ראשון ,בתהליך איתור של מיקום תחנות
רכבת במסגרת תכנית האב ,בחרנו להציע שני איתורים אפשריים לתחנות רכבת המשתלבות במרכז
תחבורה .מן הראוי ,שתהליך איתור המיקום של תחנות רכבת נוספות ייעשה בדרך שתשלב את מגמות
הפיתוח ביישובים עם צורכי האוכלוסייה ורצונותיה .להלן הצעותינו:
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ו.

.1

מרכז תחבורה :לאורך כביש  ,31ברביע הצפוני-מזרחי של כביש  31וכביש  .80מוצע מרכז
תחבורה המשלב תחנת אוטובוסים ,מוניות ותחנת רכבת בשטח של כ 270-דונם .תחנה זו
תשרת את אזור התעסוקה והשירותים המוצע במרחב (ראה סעיף ו 2.להלן) ואת תושבי אל-
פורעה ,אל-זערורה ,כסייפה ,ותושבי מכחול/מרעית רבתי (ראה תרשים .)6.3

.2

מרכז תחבורה :עוד מרכז תחבורה ימוקם לאורך כביש  25מצפון-מזרח לכביש ,צמוד לאזור
תעסוקה משולב ליד היישוב אל-סדיר ,בשטח של כ 130-דונם .מרכז זה משלב תחנת אוטובוסים,
מוניות ותחנת רכבת .מרכז התחבורה ישרת את תושבי אל-סדיר ,אום מתנאן ואבו-קרינאת',
חשם'זנה ,אל-שהאבי ,אבו-תלול ,אל-מדבח ,ביר אל-משאש ,זרנוק ,ביר אל-חמאם ואל-ע'רא
(ראה תרשים .)3.6

תעסוקה ,תעשייה ומסחר ופעילות חקלאית
העדר כל תשתית כלכלית תעסוקתית ,בשילוב שיעורי אבטלה גבוהים ושיעורי מקבלי קצבאות גבוהים
ביישובים ,מחייבים ליצור תנאים ומגוון רחב של תעסוקות חדשות ,בדגש גבוה הרבה יותר בניידות בין
היישובים ובינם לבין מוקדי תעסוקה ,השכלה ומסחר .כמו כן ,על העקרונות המוצעים ,המכוונים לפיתוח
הכלכלי של היישובים ,לענות על שני אתגרים :האחד ,פיתוח מקורות ההכנסה לרשות המוניציפלית;
והאחר ,פיתוח מקורות תעסוקה לתושבי היישובים ,שיאפשר את רווחת הפרט ביישובים.
כיום ,הבסיס הכלכלי הקיים ביישובים מתבסס לרוב על פעילות חקלאית מסורתית לתצרוכת עצמית.
פעילות חקלאית זו משמשת גם ביטחון בתקופות קשות .מדובר אפוא בחקלאות לקיום בלבד .הרוב
המוחלט של תושבי היישובים המועסקים ,מועסקים מחוץ לתחומי היישוב כשכירים בתחום השירותים
(נהגי משאיות ואוטובוסים ,מפעילי כלים לבניין ולעבודות עפר ,עובדי חקלאות ביישובים יהודיים וכן הוראה)
ובמלאכות זעירות (מוסכים ,צמיגיות ,מכולות וכדומה).
בשל תפקידה של החקלאות בחייה של הקהילה הבדווית ,ובשל הפוטנציאל הכלכלי הטמון בפיתוח
החקלאי ,תכנית האב מבקשת להבטיח את המשך העיסוק בגידולי צומח ובעלי חיים ,עיסוק מלא או חלקי
כ"משק עזר" ,לצד תעסוקות אחרות ,קיימות וחדשות ,וביסוס תעסוקת נשים .גישה זו משתלבת היטב
עם תמ"א 15,35/אשר קבעה מפורשות שפיתוח התשתית החקלאית בנגב היא אמצעי לחיזוק הנגב .גם
תכנית מטרופולין באר-שבע תמ"מ  16 23/14/4קבעה כי על-פי צפי מבנה ענפי התעסוקה ,החקלאות
והתעשייה הם המשענת של המשק המטרופוליני כיום ,וזו גם הציפייה בשנת היעד .מטרופולין באר-שבע
ימשיך אפוא להתבסס על חקלאות ותעשייה כענפי ייצוא מובילים.
תכנית האב מבקשת לאפשר את השתלבותם של תושבי היישובים במוקדי התעסוקה הקיימים וכן במוקדי
התעסוקה האזוריים המתוכננים ובהם :אזור תעסוקה בצומת שוקת ואזור תעסוקה משותף לשגב שלום
ולבאר-שבע בצומת להבים .עם זאת ,מוקדים אלו מרוחקים מיישובים רבים ,וכן אפשר להניח כי בשני
העשורים הבאים עיקר הפיתוח במטרופולין יופנה לטובת מערכת הביטחון ויישום התכנית להעברת בסיסי
צה"ל דרומה .מהלך זה יכול לספק מקור תעסוקה לתושבים במסגרת מערך ההקמה של הפרויקטים
הצבאיים רק בטווח הקצר ,אך ככל הנראה ,לא בטווח הארוך .למעבר של בסיסי צה"ל למטרופולין באר-
שבע תהיה תרומה שולית לכלכלה הבדווית .נציין גם ,כי הקשר שבין העברת מחנות צה"ל לנגב לבין חיזוק
17
הנגב אינו ברור ומובטח.

 15תמ"א 35/עיקרי התכנית ואמצעי מדיניות.
 16עיקרי מדיניות התכנון ,אפריל .2005
 17דברי מר עופר גריידינגר ביום עיון של מכון דשא בנושא :היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי צה"ל,19/03/2008 ,
.http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
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במצב עניינים זה ,תכנית האב מבקשת לבסס היצע רחב ככל האפשר של מקורות תעסוקה נגישים
לטובת תושבי היישובים הבדווים ,המותאמים לצורכי הקהילה הן ברמה המקומית הן ברמה האזורית .להלן
נפרוס כמה עקרונות מוצעים בנוגע לתעסוקה ביישובים:
◆

סוגי תעסוקות  -על-פי מבנה ענפי התעסוקה הקיימים ,הפעילות החקלאית תהווה משענת
למשק התעסוקתי ביישובים .החקלאות לא תהיה הבסיס הכלכלי הבלעדי של היישוב אלא אחת
מאפשרויות הפיתוח הכלכלי ,עם אפשרות לפיתוח של תעסוקות נוספות בתחומי התעשייה,
המלאכה ,המסחר והתיירות.

◆

מיקום שטחי תעסוקה  -בתכנון מקורות התעסוקה ליישובים הבדווים ,הובאו בחשבון מיקומם
של היישובים באזור ויחסי הגומלין המרחביים ,וכן הפוטנציאל התעסוקתי של אזורי התעסוקה
הקיימים והמתוכננים במטרופולין באר-שבע .הפריסה המרחבית של מוקדי התעסוקה תאפשר
קיומה של פעילות כלכלית ברמה המקומית ,במרחבי היישובים ,וברמה האזורית ,במרחבים
הבין-יישוביים.

◆

מכסות הקרקע הנדרשות  -מכסות הקרקע לטובת תכנון אזורי תעסוקה ,ובכלל זה גם
הקצאה של שטחי מסחר ושטחי חקלאות ,מבוססות על פרמטרים שנקבעו בתכניות שונות
ובהן :תמ"א ,35/מסמך מדיניות לתכנית מטרופולין באר-שבע תמ"מ  ,23/14/4פרוגרמה
לשטחי מסחר; וכן על-פי מדיניות מנהל מקרקעי ישראל (ועדת הקרקעות) ומשרד החקלאות
(ועדת פרוגרמות) להקצאת קרקע חקלאית במגזר הכפרי בישראל.

יובהר ,כי מובן שכלי התכנון המרחבי לבדו לא יספיק כדי להבטיח את הפיתוח הכלכלי של היישובים
ותושביהם .לשם כך ,נדרשת תכנית פיתוח מקיפה ,הכוללת השקעת תקציב ממשלתית מסיבית
לפיתוח תשתיות ותמריצים ליזמים ומשקיעים .כמו כן ,נדרשת הכשרה מקצועית ,הדרכה לעסקים
קטנים והדרכה לתמיכה בתעשייה ובתעסוקה בתחום המיסוי ,נוסף על הקצאת מכסות מים ואמצעים
משלימים נוספים לטובת פעילות חקלאית מסחרית .במסגרת זו ,תכנית האב ממליצה להקים גם חממות
תעשייתיות ופרויקטים לדוגמה באזורי התעסוקה הכפריים ,כדי למשוך צעירים לתעסוקות התעשייתיות,
ובכך להרחיב את הבסיס הכלכלי הצר של היישובים.
ו1.

חקלאות:
החקלאות היא מרכיב מרכזי באורח חייהם המסורתי והעכשווי של תושבי היישובים ,מרכיב אשר נושא
משמעות כפולה :הן כחלק מזהות הקהילה ומן ההגדרה העצמית של הפרטים בתוכה הן כמקור
פרנסה עיקרי או נלווה .העיסוק בחקלאות נושא משמעות סמלית עמוקה בעבור הבדווים ומשמר את
מורשתם התרבותית .מלבד משמעותה הסמלית ,החקלאות מספקת שיעור נכבד מצורכי משק הבית
והיא מקור הפרנסה העיקרי של משפחות רבות ביישובים .לחקלאות גם ערך מוסף לאזור כולו ,כיוון
שהיא משדרגת את הנוף ושומרת על שטחים פתוחים בעבור כלל האוכלוסייה.
כיום ,ענפי החקלאות העיקריים במשק הבדווי הם :גידול צאן (כבשים ועזים) ברעייה ,גידול גמלים ,גידולי
בעל (חיטה ושעורה) לגרעינים ולמספוא וגידול מטעי זית לייצור שמן .משק העזר הביתי כולל כמה
ענפים קטנים :רפת פרות לצריכה עצמית ,לול תרנגולות וירקות לצרכים ביתיים .ענפי חקלאות אלו
מאפשרים לעסוק בפרנסה נוספת לצד העיסוק החקלאי .בשל רמת תשתיות נמוכה או חסרה ,רמת
ציוד חקלאי נמוכה מאוד והעדר אספקת מים בכל מרחבי היישובים ,החקלאות העכשווית ביישובים
אינה יכולה להיות בסיס חקלאי-כלכלי.
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הפוטנציאל הקיים באזור היישובים ,הן מבחינת היקף השטח הן מבחינת סיווג הקרקע והאקלים בשילוב
הון אנושי ,מאפשר להגדיל את האפשרויות לפיתוח חקלאי ,אך מחייב הקצאה מספקת של מכסות
מים .בלעדיהן תישאר החקלאות במתכונתה המסורתית והדלה .כמו כן ,פיתוח החקלאות ידרוש שדרוג
תשתיות ,הכשרה מקצועית ואמצעי מיכון ראויים ,וגם מערכת תמריצים לחקלאים כנהוג במדינות רבות
בעולם .הפעילות החקלאית המוצעת כוללת שטחי עיבוד חקלאי (גידולי שדה ,מטעים וחממות) וגידולי
צאן ובקר.
ייעוד קרקע לצורך פעילות חקלאית כלכלית ירחיב גם הוא את היצע התעסוקה בסביבה ועשוי לתרום
לפיתוח האזור כולו; הקצאת שטחים לעיבוד חקלאי תיעשה על-פי נורמת התכנון של משרד החקלאות
והגופים המיישבים ,הנהוג ביישובים החקלאיים בנגב ,לפיו תקן גודל נחלות אזורי הוא  40-80דונם
למשק בית 18ומלווה בהקצאת מכסות מים בהתאמה .על-פי הסקרים שערכנו ,רק כרבע ממשקי הבית
יעסקו בפעילות חקלאית כלכלית ,ולכן אנו מעריכים שההקצאות הכלליות לשטחים חקלאיים ופתוחים
יהיו כ 250,000-דונם כמוסבר לעיל בסעיף ג .1.3.כמו כן ,במידת האפשר ,יוקצו שטחים למשקי עזר
אשר יבטיחו את כלכלת המשפחה ואת שימור המורשת התרבותית של הקהילה.
תכנון היישובים כבעלי צביון כפרי-חקלאי ימנע פגיעה בנוף ,יאפשר לשמר על אופיו של המרחב הפתוח
ולהגן עליו ,יאפשר לשמר את המורשת החקלאית ולשקם אותה ,ובכך גם יחזק את המרקם החברתי
והתרבותי ,החיוניים לשגשוג המקום .תכנון היישובים כבעלי צביון חקלאי מתיישב גם עם מדיניות
הממשלה ,המבקשת להבטיח את המשך קיומה של החקלאות וההתיישבות הכפרית בפריפריה,
באמצעות שימור ערכי החקלאות ,עידוד פיתוח בר-קיימא ,עידוד חקלאות בת-קיימא ,עידוד יזמות
19
כפרית ועוד.
על-פי עקרונות אלו ,תתחלק הפעילות החקלאית לארבעה מרכיבים עיקריים:
20

חקלאות מתקדמת ,הכוללת גידולי חממה (ירקות ופרחים)
בסמיכות לשכונות המגורים ובשטחים מחוץ לתחומי היישובים.

במגרשים בתחומי הנחלות הקרקעיות

.1

חקלאות בלא השקיה אינטנסיבית (חיטה ,שעורה) בהיקף היישוב ובשטחים הלא-מפותחים של
שכונות המגורים;

.2

חקלאות בהשקיה (מטעים וכרמים  -לדוגמה :שקדים ,גפנים וזיתים) בשולי הוואדיות הצמודים
לשטחי המשפחות;

.3

הקצאת שטחים לגידול בעלי חיים (גידולי צאן ,גמלים וסוסים) במקומות שיוקצו לכך מחוץ
לשכונות ומחוץ לישוב;

.4

משק עזר משפחתי ,הכולל מעט מקנה ,תרנגולות ,ערוגות ירק ועצי פרי צמוד ליחידות המגורים
ובתחומי נחלות המשפחות המורחבות .משק העזר הביתי ייועד לצורך אספקת התצרוכת
העצמית.

 18הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה ,מדינת ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הרשות
לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר ,מרץ .2008
סקירת מנגנון ההקצאה של משרד החקלאות בשנים  2006-2000מתוך פרסום החברה להגנת הטבע :הקצאת קרקע חקלאית
והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף ,נובמבר .2007
 19פיתוח המרחב הכפרי ,המדריך לפיתוח הכפר ,הרשות לתכנון  -האגף לתכנון כפרי אזורי ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 20ראה גם עבודה שנערכה בידי המרכז הערבי יהודי לפיתוח כלכלי והמועצה האזורית לכפרים הבדווים הלא-מוכרים :כפרי הבדווים
בנגב ,בחינת אפשרויות הפיתוח החקלאי ,מאי .1999
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מסחר:

ו2.

למעט עסקי מזון קטנים בתחומי היישובים ועסקי מוסכים ,חנויות למוצרי בניין וגן ,מסעדות עממיות
וכדומה לאורך צירי הדרכים האזוריות ,ניכר ביישובים מחסור של כל פעילות מסחרית ותעשייתית
לסוגיה .הפעילות המסחרית משלבת מקור פרנסה לקהילה עם מענה לצורכי החיים הבסיסיים שלה.
אפשר לראות את הטיפול בסוגיה זו במשולב עם המענה לצורכי התעסוקה ולצרכים הפרוגרמטיים של
הקהילה בתחום שירותי הציבור .שילוב של פעילות מסחרית ופעילות ציבורית קהילתית תגביר את
האטרקטיביות של המרכז המסחרי ותאפשר נגישות גדולה יותר לנשים.
בשל רמת מינוע נמוכה ,יושם דגש מיוחד במיקום מרכזי המסחר ופריסתם בדרך אשר תבטיח נגישות
לכלל קבוצות האוכלוסייה ובייחוד לנשים.
בתכנון המרכזים המסחריים תינתן תשומת לב מיוחדת לצרכיה התרבותיים של הקהילה ,וליצירה של
"מרחבים מוגנים" שיוכלו לנוע בהם בחופשיות נשים ,נערות וילדים.
ההנחיות לתכנון מרכזים מסחריים ביישובים הבדוויים מתמקדות בסוגי הפעילות המסחרית הרצויה,
בהקצאת שירותי מסחר ובפריסתם בתחום היישובים ומחוצה להם.
הקצאת שטחי מסחר :לצורך חישוב הקצאת השטח הנדרש לפעילות מסחרית ,התבססה עבודה
זו על שני מקורות עיקריים :תכנית מטרופולין באר-שבע תמ"מ  21,23/14/4ומדריך לתכנון ,הקצאה
ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים 22.לפיכך ,ועל-פי מאפייני הקהילה ודרישותיה בתחום זה,
אפשר לקבוע בהערכה גסה כי היקף השטחים שיש להקצות ברמה המקומית וברמה האזורית ,יהיה
בטווח שבין  30ל 60-מ"ר שטח מסחרי לנפש .נציין ,כי בשל גורמים רבים ושונים המשפיעים על
תחום זה ,יידרש בעת תהליך התכנון המתארי ליישובים לבחון את תקפותה של הערכה זו.
בפריסת הפעילות המסחרית וסוגיה ,יש להפריד בין ארבעה מרכיבים:
א.

פעילות מסחרית שכונתית ,במרווחים שאינם מיועדים למגורים ,או צמוד ל"שיג" הגדול של
שכונת המגורים או מקבץ המגורים .השימושים המסחריים המותרים יכללו :מכולת שכונתית,
מסעדות ביתיות ,קייטרינג ,עבודות נשים מסורתיות (אריגה ,רקמה וכדומה) ,מרכז יציאה לטיולי
שטח וכדומה .במרחבים אלו ישולבו גם שימושים ציבוריים;

ב.

פעילות מסחרית כלל-יישובית במרכז המסחרי ברמת היישוב וכן לאורך צירי תנועה ראשיים
בתחום היישוב .השימושים המותרים :חנויות מסחר ,מרכז קניות ,דואר ,משרדים ,מסעדות,
סטודיו ,מרפאות פרטיות (מרפאת שיניים ,מרכז רפואי לנשים) .בשטחים אלו ישולבו גם פונקציות
ציבוריות ,מוסדות חינוך ,מתנ"ס ,ספרייה ומרכז יום לקשיש;

ג.

פעילות מסחרית בעבור קהל יעד מחוץ ליישוב ,שמתבסס על הדרכים האזוריות .שימושים מותרים:
שווקים ,מרכזי תיירות .שימושים אלו ישולבו עם פעילות בתחום המלאכה והתעשייה;

ד.

פעילות מסחרית במרכזים בין-יישוביים ,המשותפים לכמה יישובים .מרכזים אלו ישולבו עם
מרכזי תעסוקה ומרכזי השירותים .שימושים מותרים :מרכזי קניות ומסחר ,אירוח ,תאטרון
גלריה ,שירותים עסקיים ,מרפאות ,בית מרקחת וכדומה.

 21עיקרי מדיניות התכנון ,אפריל .2005
 22מדריך לתכנון ,הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים ,דו"ח מסכם ,משרד הבינוי והשיכון ,פברואר .2008
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מלאכה ותעשייה זעירה:

		
ו3.

על מנת להרחיב ככל האפשר את הבסיס הכלכלי ,נוסף על המסחר ,יש לאפשר פעילות בתחומי
המלאכה והתעשייה ,ברמה המקומית בתחומי היישוב ובמרכזי תעסוקה יישוביים ואזוריים.
ברמה המקומית ,אין הכוונה לתעשייה כבדה ומזהמת ,כי אם לפעילות המתבססת על ייחודיות תרבותית
או יזמות מקומית .שטחים אלו צריכים להיות ממוקמים במרכזי תעסוקה בתחומי היישובים ומחוץ
למתחמי המגורים .מרכזים מקומיים לתעסוקת נשים ימוקמו במרחבי שכונות המגורים ובמתחמי
המשפחה המורחבת.
ברמת האזור ,מוצעים שלושה מרכזי תעסוקה עיקריים ,שתתאפשר בהם הקמת מפעלי תעשייה
(נגריות ,טקסטיל ועוד) לצד מלאכות זעירות (מוסכים ,צמיגיות ועוד) .על-פי הנורמה הקיימת ,יוקצו
כתשעים מ"ר לנפש של שטחי תעסוקה אזוריים .להלן כמה חלופות לאיתור מתחמים לתעסוקה,
למסחר ושלירותי ציבור משולבים ,באזורים המיועדים לשרת את האוכלוסייה במרחב סביב לאתר (ראה
תרשים :)6.3

ו4.
		

.1

מתחם תעסוקה אזורי משולב :ברביע מצפון-מערב לכביש  80וכביש  .31שטחו כחמש מאות
וארבעים דונם ,ובצמידות לו ,ברביע מצפון-מזרח לכביש  80מוצע מרכז תחבורה משולב;

.2

מתחם תעסוקה אזורי משולב :לאורך כביש  31ומצפון לו ,בסמיכות ליישובים סעווה ואל-באט.
בשטח זה אותרו שני מתחמים ,האחד גודלו כארבע מאות דונם והאחר ,כאלף דונם;

.3

מתחם תעסוקה בין-יישובי משולב :מצפון ולאורך כביש  25בין היישובים א-סדיר וביר אל-
משאש ,כארבע מאות דונם .מבחינת תחבורה ,יישען מתחם זה על מרכז תחבורה משולב
המוצע לאורך כביש  25בסמיכות ליישוב ביר אל-משאש;

.4

מתחם תעסוקה בין-יישובי משולב :מדרום ולאורך כביש  25בין היישובים אל-מדבח לאבו-
קרינאת' ואום ת'נאן ,כשש מאות וארבעים דונם .מבחינת תחבורה ,יישען מתחם זה על מרכז
תחבורה הצמוד אליו.
תיירות מדברית כפרית  /חקלאית  /מסורתית:

במרחבי היישובים הבדווים בנגב יש התחלות של יזמות תיירות בתחום האירוח וההסעדה ,מלאכות
אתניות (אריגה ורקמה) ,טיולי גמלים ועוד ,אך הפוטנציאל התיירותי סובל מתת-פיתוח ניכר.
התיירות היא מנוף ליצירת מקומות עבודה לקהילה וגם לנשים בה ,ויוצרת דינמיקה שמשפיעה על עוד
מגזרים כלכליים ומביאה לשיפור תשתיות .תכנית האב מבקשת לחזק ולהרחיב את המגמות הקיימות
בתחום התיירות ,ולאפשר הפיכתם למוקדי פיתוח כלכלי לקהילה .הדוגמה של פיתוח תיירותי נרחב
בגליל הערבי מעידה על הפוטנציאל הגדול והלא-מנוצל הטמון בענף כלכלי זה באזורי הבדווים.
מטבע הדברים ,יתבסס פיתוח התיירות על ייחודו התרבותי של היישוב הבדווי ,אורח החיים של הקהילה,
החקלאות המסורתית והחקלאות המדברית ,ערכי הטבע המדבריים הייחודיים וכדומה .אפשר להגדיר
תיירות זו כתיירות אתנית ,אקולוגית וסביבתית ,המבוססת הן על התרבות ואורח החיים הבדווי הן על
הסביבה הכפרית מדברית .אפשר לשלב תיירות זו גם עם פיתוח תיירות המורשת באזור ,שתתבסס
על עברו העשיר של אזור באר-שבע ,הנוגע למסורות המוסלמית ,היהודית והנוצרית גם יחד.
להלן הצעות לפעילויות תיירות ,למיקומים אפשריים לקיומן ולתשתית ארגונית לקידומן:
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א.

עם הפעילויות האפשריות לפיתוח תיירות ביישובים ובמרחב ,אפשר למנות:
◆

אירוח והסעדה במאהלים הסמוכים לכביש הראשי או בתחומי היישוב ב"שיג" השכונתי;

◆

סיורי לימוד לקבוצות להכרת אורח החיים הבדווי והחקלאות המדברית;

◆

פעילויות הקשורות לחקלאות מסורתית;

◆

טיולי גמלים ורכיבת סוסים לקבוצות וליחידים;

◆

מכלאות בעלי חיים (כבישים ,גמלים ,סוסים וכדומה) ופינות חי לילדים;

◆

לינה ואירוח ביישובים;

◆

מרכזי אריגה ורקמה;

◆

ערכי טבע ייחודיים כמוקדי טיולי שטח;

◆

שוק בדווי;

◆

שוק תבלינים;

◆

שוק פרחים;

◆

חנויות ממכר לתוצרי מלאכה ,מזון ,ריהוט וכדומה ,המתמחים בתוצרים האופייניים לחברה
הבדווית;

◆

שירותי דרך כדוגמת פונדק דרכים ,חאן ,מוזאון ואוהל אירוח;

ב.

מיקום פעילויות תיירות :בעת תכנון תכנית לקידום פיתוח התיירות ,יש לתת את הדעת על
מיקומן של הפונקציות התיירותיות ,כך שימצו את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בתיירות ,ישתלבו
באורח החיים של הקהילה ויאפשרו גם את שילובן של נשים .נדרש לעשות אבחנה בין סוגי
פעילויות תיירות שיכולות להתקיים בתחומי היישובים ובמקבצי המגורים לבין פעילויות שיתקיימו
מחוץ לתחומי היישובים .לדוגמה ,מיקום מרכזי אירוח והסעדה ,אריגה ורקמה ,בסמיכות ל"שיג"
המרכזי של שכונת המגורים; פונדק דרכים בתחומי היישוב מחוץ לאזורי המגורים; שווקים
לאורך תוואי הדרכים הראשיות וכדומה.

ג.

יצירת תשתית לקידום פעילויות התיירות :סקר ערכי טבע ,מיפוי אתרים היסטוריים מקומיים
(בארות מים); מרכזי ייעוץ לתיירים ,הכשרה; פרסום ושיווק :הקמה של מרכז הזמנות ,מרכז
הזמנות באינטרנט ועוד .סיוע כלכלי ליזמים מקומיים :אפשר להתבסס על מענקי סיוע לפיתוח
המרחב הכפרי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 23המפורסמים מעת לעת ,מענקי משרד
התמ"ס ,משרד התיירות ועוד.

 23לדוגמה :פיתוח המרחב הכפרי ,תכנית לשנת  ,2011תכניות ועוגנים לפיתוח הכפר ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הרשות
לתכנון ופיתוח החקלאות וההתיישבות והכפר אגף תכנון כפרי אזורי.
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לוח  :6.6פריסת התעסוקה במרחב על-פי סוגי תעסוקות
סוגי תעסוקות

רמת מקבץ/שכונת
המגורים

רמת האזור

רמת היישוב

מסחר

מכולת קטנה

חנויות; מרפאות פרטיות;

חנויות עוגן

תיירות

אוהלי אירוח והסעדה;
אריגה ורקמה

מרכזי יציאה לטיולים;
מסעדות; שווקים

טיולי סוסים וגמלים; טיולי שטח
וכדומה

מלאכה ותעשייה זעירה

יזמות מקומית

תעשיות קלות

מפעלי תעשייה ומלאכה (נגריות
וכדומה)

חקלאות

משק עזר משפחתי

נחלות חקלאיות; חקלאות
כלכלית

חקלאות בעלי חיים

חלוקת הכנסות מייעודי קרקע ציבוריים ופרויקטים לאומיים

ו5.

חלוקת הכנסות ממסים והיטלים מקומיים על שימושי קרקע שאינם למגורים היא מקור מרכזי לאי-
שוויון בחוסן התקציבי של יישובים ורשויות מקומיות בישראל 24.על מנת לקדם את הפיתוח הכלכלי של
היישובים ,תכנית האב מבקשת להבטיח את קיומם של מקורות הכנסה ליישובים ולרשות המוניציפלית
שתוקם .לכשיוכרו היישובים הבדווים ויוסדרו מבחינה מוניציפלית ,הם יזדקקו למקורות הכנסה עצמאיים.
הפניית ההכנסות מתשלומי ארנונה הצפויים מפרויקטים לאומיים (מתקנים ביטחוניים וכדומה) ליישובים
הבדווים ולרשויות המקומיות החלשות ,עשויה לשפר לא רק את מעמדם לטווח הארוך ,אלא גם עשויה
להביא לחיסכון ניכר בתקציב המדינה המועבר במסגרת של מענק כללי לרשויות המקומיות.
חלוקת הכנסות היא אמצעי לקידום זכויות אדם ,צדק חלוקתי ושוויון הזדמנויות ,ומטרתו צמצום הפערים
החברתיים-כלכליים בין יישובים ,חיזוק תושבי הרשויות החלשות ושאיפה לשוויוניות בהקצאת משאבים.
צוות התכנון סבור שבנושא זה דרושה גישה עקרונית של העדפה מתקנת בעבור היישובים הבדווים,
שסבלו מהזנחה וקיפוח לאורך עשורים ארוכים .כעת נוצרה ההזדמנות למדינה לתקן מצב זה ,בעזרת
תיעול הכנסות ליישובים הבדווים ,בצעדים כגון:
א.

ברמת האזור  -חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה המשותפים לכמה יישובים או רשויות
מוניציפליות .שיתוף כמה רשויות באזורי תעסוקה לצורכי חלוקת הכנסות ואף אחריות  -ייעשה
על-פי מדדים כגון :גודל האוכלוסייה ,רמת ההכנסה ,מספר המועסקים ,המרחק הגאוגרפי ,גודל
הרשות המקומית ומפגעים .במרחב המטרופולין מתוכננים אזורי תעסוקה משותפים כגון אזור
התעסוקה בצומת שוקת ,הסמוך ליישובים אל-סייד ,אום-בטין ,עוג'אן ואל-מכימן .אזורי התעסוקה
המוצעים בתכנית האב יכולים גם הם להיות מודל דומה לצורכי חלוקת הכנסות ואחריות.

ב.

ברמה המקומית  -סיפוח של שימושי קרקע "מניבי" ארנונה לשטחי היישובים או
הרשות המקומית שתוקם .מרבית היישובים נמצאים בסמיכות גאוגרפית לשימושי קרקע
בעלי פוטנציאל כלכלי ,ומניבי ארנונה ואגרות שונות .בין השימושים הקיימים :אתרי כרייה
וחציבה ,שטחי אש ,תעשייה ומתקני צבא (רמת בקע וקדמת נגב) ,מחנות צבא (נבטים ועוד)

 24חלוקת העושר המוניציפלי בישראל ,צמצום הפערים בהכנסות הרשויות המקומיות ,רזין ערן וחזן אנה ,מכון פלורסהיימר
למחקרי מדיניות.2006 ,
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ואתרים לטיפול בפסולת (דודאים ,רמת חובב) .בעת קביעת הקו הכחול ליישוב ,מוצע לבחון את
צירופם של שימושי קרקע מעין אלו ,כדי להבטיח הפניית הכנסות מארנונה לקופת היישובים
הבדווים.

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב  -מהדורה מקוצרת

67

 6.5היישובים הבדווים  -תהליכי הכרה ,תכנון והסדרה
הפתרון התכנוני הראוי ליישובים הבדווים הלא-מוכרים אינו מסתכם ,כמובן ,רק בגיבוש עקרונות מרחביים ,חברתיים
או כלכליים ,אלא גם בגיבוש תהליכים הולמים למהלך ההכרה התכנונית והחוקית ,לשילוב תכנון היישובים עם
הסדרי הקרקעות ,גיבוש תהליכי תכנון אזוריים ומקומיים והעברת סמכויות התכנון והאכיפה לרשויות מקומיות
שיקומו באזור.
אנו ממליצים שתהליך ההכרה והתכנון יתבסס על כמה שלבים עיקריים ,המפורטים באיורים  6.4ו .6.5-האיור
הראשון (איור  )6.4מציג את התהליך הנוגע לשלושה סוגים של יישובים לא-מוכרים( :א) יישוב היסטורי; (ב) יישוב
של עקורים; (ג) שכונה בעיירה .כשלושים מן היישובים הלא-מוכרים נמצאים בקטגוריית היישוב ההיסטורי ,ולכן
עיקר תשומת הלב התכנונית תוקדש לפתרונות לסוג יישוב זה .יחד עם זאת ,יודגשו גם זכויותיהם וצורכיהם של
תושבי יישובי העקורים והשכונות הלא-מוכרות בתוך יישובים עירוניים ,אשר צריכים לקבל מענה שלם והולם
במסגרת תכנון המטרופולין .איור  6.5ממפה את מערך המוסדות הראוי לדעת המועצה להוביל את התכנון המתארי
של היישובים הבדווים.
אם כך ,אנו ממליצים שתהליך התכנון ביישובים הלא-מוכרים יתקדם על-פי המתווה הכללי הפרוס להלן .מובן
שמתווה זה יהיה כפוף לשינויים על-פי הנסיבות המקומיות של כל יישוב ויישוב.

איור  :6.4היישובים הבדווים הלא-מוכרים
תהליכי הכרה והסדרה
כפר עקורים

כפר היסטורי
		
הכרזת הכרה ומעמד
		
"ישוב בדווי בהכרה"
במיקום הנוכחי

הכרזת הכרה ומעמד
"ישוב בדווי בהכרה"

ישוב עצמאי
צירוף לישוב קיים
ישוב עצמאי
במיקום קיים או חלופי
או אשכול
		
בהסכמה
				
		 סימון קרקעי-תכנוני

קביעת משבצת
נחלות ואזורי בנייה
בשיתוף הקהילות

סימון נחלות
ואזורי בנייה
בשיתוף הקהילות

		
הקצאת קרקעות מדינה
לחסרי קרקע ולצרכי היישוב
			
מעמד מוניציפאלי		 1

			
			
			

הקצאת קרקעות
מדינה ליישוב

קביעת משבצת
אזורי בנייה
בשיתוף הקהילות
1

מעמד מוניציפאלי

תכנון מתארי
תשתיות
והיתרי בנייה

 1ראה לוח  6.2עמ' .39
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איור  :6.5המערך המוסדי המוצע
שר הפנים

הממשלה
משרדיה
ורשויותיה

מועצה ארצית
לתכנון ולבניה

ולה"ב

המועצה/ות
האזוריות
הבדוויות

ועדה לתכנון
היישובים הבדווים
מומחים
אנשי מקצוע

הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה

צוותי תכנון ישוביים

היישובים הבדוויים

תוכניות מתאר ותב ע " ו ת
נציגות רשמית

שותפות תכנונית פעילה

גוף מתכנן

גוף ביצועי

מינוי ועדה לתכנון היישובים הבדווים (ולה"ב) כגוף מיוחד ,בחסות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז
הדרום והממשלה על משרדיה הרלוונטיים .הרכב הוועדה יוסכם עם המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים ,והוא
יכלול ייצוג הולם לאוכלוסייה המקומית ,לרשויות השלטון ולמומחים לא-תלויים בנושא תכנון המגזר הבדווי ,אגב
העדפת אנשי הדרום .איור  6.5מדגים את המערך המוסדי המוצע להרכב הוועדה וסמכויותיה .מדובר בוועדת אד-
הוק שתפעל עד למציאת פתרון לכל אחד מן היישובים הלא-מוכרים .לוועדה יהיו סמכויות של ועדת תכנון מחוזית,
והיא תמליץ למועצה הארצית על דרך ההכרה ומסלולי הפיתוח של היישובים הבדווים .הוועדה תפעל בלוח זמנים
מהיר יחסית (אם כי בשיתוף מלא של תושבי הקהילות) ,כדי לייצב את מפת ההתיישבות של הנגב ולהשיק את
תהליכי התכנון המתאריים .לאחר מילוי משימה זו ,יחזרו כל הסמכויות לתכנון היישובים לוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ולוועדות המקומיות שיקומו.
.1

הכרזת הכרה ביישובים הבדווים המופיעים בלוח  .6.2יישובים אלו יוגדרו כנמצאים בסטטוס של "יישוב
בדווי בהכרה" ,וכל היישובים יסומנו בתכנית המתאר המחוזית למטרופולין באר-שבע בעזרת סימן
מתאים .מעמד זה יחול לתקופת ביניים ,שבה יוסדר תכנונו של היישוב באמצעות הכנתן של תכניות אב
ותכניות מתאר מקומיות ומפורטות .בשלב ביניים זה:
א .תוכרז הקפאת הריסות הבתים והבנייה הקשיחה בלא היתר עד לסיום הכנת תכנית המתאר ליישוב,
ומכלול הבנייה הקיימת ביישובים יקבל מעמד של "אישור זמני".
ב .היישוב יחובר לתשתיות בסיסיות במיקומים מרכזיים ונגישים; תשתיות אלו יכללו מים ,תחבורה
ציבורית ,חשמל וסלילת כבישים מרכזיים.
ג .יחל תהליך תכנון מואץ ,שיכלול את שיתוף כל הקהילות ביישוב ,גברים ונשים כאחד.
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.2

קביעת סטטוס היישוב :במסגרת תהליך ההכרה יוחלט ,בשיתוף מלא של התושבים והיישובים מסביבם,
על מעמדו העתידי של היישוב  -יישוב עצמאי ,חלק מאשכול יישובים או סיפוח לי ֵשות יישובית קיימת.

.3

סימון קרקעי-תכנוני :על בסיס הבנה למבנה היישוב הבדווי שתואר לעיל ,יסומנו בהסכמת התושבים
ושכניהם ,נחלות המשפחות השונות (על בסיס תביעות המקרקעין) .סימון זה יהיה תכנוני ולא משפטי,
כאשר הנחלות ("מווארס") המשפחתיות יהיו יחידת המרחב הבסיסית לתכנון .אין הכוונה להכריע במסגרת
תהליך התכנון בתביעות המקרקעין מול המדינה ,אשר ייתכן שיימשכו עוד שנים ארוכות ,אלא לשרטט
מתחמים לתכנון המקובלים על תושבי היישוב ,כדי להאיץ את תהליך התכנון והפיתוח ללא התניה
בהסדרי הקרקע.

.4

סימון משבצת יישובית :אשר תכלול את סך כל הנחלות התכנוניות ,בתוספת( :א) קרקעות ציבוריות
על-פי התפיסה המסורתית (לדוגמה ,קרקעות מרעה ,אזורי בארות ,דרכים וכדומה); (ב) קרקעות מדינה
שיוקצו לפי הצורך בעבור חסרי הקרקע או בעבור מוסדות ציבור ותשתיות (ראה להלן) .יחדיו ,יהיו קרקעות
אלו בגדר המשבצת הקרקעית של היישוב ("ארד' אל-קריה") .משבצת זו תהיה השטח שעליו תחול תכנית
המתאר של היישוב ,והיא תהיה נתונה לשליטה מוניציפלית של מוסדות היישוב ,על-פי המעמד המוניציפלי
שיקבלו.

.5

סימון אזורי המגורים :אזורי הפיתוח לעשרים השנים הבאות יסומנו על בסיס מתאם מרבי בין שלושה
גורמים:
◆ הנחלות הקרקעיות;
◆ ההרכב החברתי-משפחתי;
◆ מקבצי המגורים הקיימים ,בתוספת צורכי הקרקע של חסרי האדמות.
במקבצי המגורים בתוך הנחלות המשפחתיות ,תתאפשר בנייה מאושרת בלא צורך בפרצלציה של
מגרשים בודדים .כל זאת ,בהלימה עם עקרונות התכנון המקומיים המפורטים במסמך זה .פיתוח חדש
לאזור המגורים יאפשר פרצלציה במידת הצורך .האזורים שמחוץ לאזורי הפיתוח יסומנו כשטחים פתוחים,
חקלאיים ,מסחריים ,מבני ציבור או תשתיות.
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.6

הקצאת קרקעות :במסגרת סימון הנחלות ואזורי הפיתוח ,יתנהל תהליך של הקצאת קרקעות מדינה
כדי להשלים את החסר במידת הצורך .אזורי הפיתוח לא יסומנו עד שלא יובהר ויוסכם שלכל המשפחות
ביישוב ,ובהן חסרי הקרקע ,יש פתרונות דיור לשני העשורים הבאים .תהליך זה ,יוכל להתממש גם על ידי
חילופי קרקעות (באזור היישוב או באזורים אחרים) והקצאת שטחי בנייה לחסרי הקרקע ולמוסדות ציבור
בכפר .נזכיר גם ,שרוב חסרי הקרקע הגיעו למצבם עקב העברתם הכפויה מקרקעותיהם ההיסטוריות.
עקב כך ,באחריות המדינה למצוא להם פתרונות מקרקעין הוגנים על בסיס שוויוני .נוסיף גם ,שלאור
מצאי קרקעות המדינה העצום בנגב ,יש אפשרויות רבות וקלות ,יחסית ,למצוא פתרון לסוגיה חשובה זו,
גם מחוץ לאזור הסייג.

.7

הקניית מעמד מוניציפלי :לאחר השגת ההסכמות בנוגע למרכיבי התכנון המפורטים לעיל ,יקבל
היישוב מעמד מוניציפלי כרשות מקומית עצמאית ,כאזור המסופח לרשות עירונית או כחלק של מועצה
אזורית .ביישוב ייערכו בחירות להנהגה מוניציפלית .לאחר תקופת התבססות מתאימה ,יקבלו המוסדות
המוניציפליים המתאימים אחריות על התכנון המקומי ועל אכיפתו.
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.8

אישור ויישום תוכניות :לאחר מילוי השלבים שלעיל ,תקדם הרשות המוניציפלית האחראית ליישוב
את תכניות המתאר והתכניות המפורטות ליישוב .על סמך תכניות אלו ,יהיה אפשר לאשר היתרי בנייה
לתוספות בנייה ולמבנים חדשים ,בסמכות הוועדות המקומיות .באותו הזמן ,יתנהל תהליך הסדרת המבנים
באזורים הקיימים ורישומם ,כדי לחברם לתשתיות במידת האפשר וליצור בסיס לתשלומי ארנונה ולהנגשת
האוכלוסיות לשירותים ולמוסדות ציבור.

.9

חיבור לתשתיות :בד בבד עם סיום תכניות המתאר ,יוקמו מרכזים ציבוריים ומסחריים ,שירותים ומוסדות
ציבור ,ויחוברו התשתיות הסופיות לבתי היישוב ,ובכללן מים ,חשמל וכבישים.

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב  -מהדורה מקוצרת

71

 6.6תכנית המועצה כחלופה לתכניות הממסד
לסיום ,ברצוננו לבחון את תכנית האב האזורית אל מול תכניות הממסד התקפות כיום ,ובראשן תכנית המתאר
המחוזית החלקית למטרופולין באר-שבע (תמ"מ  ,)23/14/4שאושרה בידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה באוגוסט
( 2010וממתינה לחתימת השר).
התכנית שאנו מציעים מציעה חלופה עדיפה ,מבחינה עקרונית ,מקצועית ומעשית ,לתכניות העכשוויות של הממסד,
שככל הנראה ,בקרוב עומדות לקבל תוקף סטטוטורי .נסקור גם בקצרה את המסמך התכנוני אותו הכין הארגון
הבינלאומי החשוב הקשור לאו"ם  -האביטאט אנטרנאשיונאל.

 6.6.1תכנית המטרופולין המתוקנת
הנוסח האחרון של התכנית למטרופולין באר-שבע תמ"מ  ,23/14/4המתייחס לרוב המכריע של היישובים הבדווים,
התקבל לאחר תהליך ארוך .תחילתו של התהליך בפשרה בחסות בג"צ ,שבה הבטיחו מוסדות המדינה כי:

התכנית תעסוק  -כעניין עיקרי  -בגיבוש הצעות לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית באזור .המתכננים []...
ייפגשו עם נציגי התושבים ויבחנו יחד הצעות [ ]...ובכלל זה את תכנית המועצה האזורית לכפרים הבלתי
מוכרים.
נוסף על כך ,בדוח שלב א' של התכנית ,שפורסם ב ,2004-הוצהר כי התכנית תהווה:

צעד מכריע לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית [ ]...המצב הקיים יהווה את הבסיס לפתרונות התכנוניים []...
הסדרת ההתיישבות הבדווית תיטה יותר לכיוון האפשרות של הכרה בחלק ניכר מההתיישבות במיקומה הנוכחי
ומתן אפשרות לבניית קבע בסמוך לבנייה הארעית [.]...
למרות הצהרות אלו ,כזכור ,הכירה התכנית המקורית שהופקדה ב 2006-רק בשני יישובים מבין  37היישובים
הלא-מוכרים דאז (אל-פורעה ואבו-תלול) .ההמלצה עוררה גל של התמרמרות .בעקבות זאת ,הוכנו עשרות רבות
של התנגדויות לתכנית .לאחר תהליך שמיעת התנגדויות ,המליצה החוקרת תלמה דוכן על שינויים ניכרים ,שרק
מקצתם התקבלו בידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,באוגוסט  .2010מבחינה מהותית ,תכנית המטרופולין כפי
שאושרה ,נסוגה מהמלצותיה של החוקרת ,אשר לפיהן ניתנו פתרונות הכרה למקצת הכפרים .לעומת זאת ,תכנית
המטרופולין כפי שאושרה ,העדיפה להיוותר בהגדרה של מרחב גאוגרפי בלבד ,בלא התחייבות להכרה ,ולפיכך
השאירה את הפתרונות התכנוניים לכפרים עמומים (ראה תרשים  - 6.7נ.צ .הכפרים ע"ג תכנית המטרופולין).
יש אפוא בעיות ניכרות ,בעיקר סביב העברתם הכפויה של יישובים וקהילות וריכוזם למרחב מצומצם .לוח  6.7מציג
את היקף ההעברות שהתכנית ממליצה עליהן ,שיקיפו אוכלוסייה של למעלה מארבעים אלף תושבים .מן הלוח עולה
שישנה אפשרות (לא-ודאית) להכרה ב 11-יישובים במיקומם הנוכחי (זאת בשל מיקומם בייעוד הקרקע "נוף כפרי
חקלאי משולב"); כל היתר 24 ,כפרים ייאלצו לעבור במלואם או בחלקם למיקום אחר ,ליישובים אחרים או לעיירות;
כלומר ,תכנית המטרופולין המתוקנת מבקשת להעביר ,העברה מלאה או חלקית 24 ,יישובים בדווים ,שב2010 -
כללו כ 43,000 -תושבים .אנו סבורים שחלק זה של התכנית אינו סביר ,אינו מוסרי ,אינו חוקי ואינו ישים.
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לוח  :6.7השפעות תכנית המטרופולין תמ"מ  23/14/4על הכפרים

שם היישובים

סטטוס בתכנית המטרופולין

גודל האוכלוסייה ב*2010-

אל-ע'ארה
אל-חומרה
ביר אל-חמאם
ביר אל-משאש
זרנוק
זערורה
רכמה
אום את'נאן
דאחיה
אום אל-מילה
ח'רבת זבאלה

אפשרות (לא ברורה ולא וודאית) להכרה במיקום
הנוכחי  -אזור נוף כפרי חקלאי משולב

כ25,000 -

אל-סרה
אל-מזרעה
קטאמאת
ע'זה
אל-מדבח
ואדי אל-משאש
ואדי אל-נעם
אל-סר
סעווה

העברה של כל היישוב

כ17,000 -

באט אל-סראיעה
אום ראתם
אל-באט
תל אל-מלח
חירבת אלוואטן
ח'שם זאנה

העברה של חלק מן היישוב לאזור נוף כפרי-חקלאי
משולב ,כאשר חלק אחר ממנו נותר במקומו
(לא וודאי)

כ11,000 -

אל-מסעדיה
אל-מכימן
עווג'אן
טוואיל אבו-ג'ראוול
אבו-סולב
אל-בחירה
עתיר/אום אלחירן
תל ערד

מחיקת היישוב וכניסה לעיירות הבדוויות

כ11,000 -

אל-ערקיב/כרכור
אל-גרין (אל-עוקבי)
סווין

מחיקת היישוב בלא פתרון מוצהר

כ4,000 -

* מקור :נתוני סקר היישובים.
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עקרונית ,אנו מתנגדים להעברה כפויה של משפחות ויישובים ,הפוגעת בזכויות אדם בסיסיות וסותרת את זכויותיהן
של אוכלוסיות ילידות .מכאן ,שהמועצה מתנגדת בכל תוקף להעברות המלאות או החלקיות המשתמעות מתכנית
המתאר המחוזית תמ"מ  23/14/4במתכונתה הנוכחית.
העקרונות הבסיסיים של תכנון עירוני ואזורי מחייבים הכרה בקהילות שקדמו לתכנון .ההעברה הכפויה של
הקהילות פוגעת גם בהיגיון הבסיסי של תכנון עיר ואזור ,אשר נועד למען שיפור חיי הקהילות ושמירה על קניינן.
כיבוד עקרונות אלו ,באיזון נכון עם טובת הכלל ,מאפשר את הסדרת היישובים ופיתוחם במקומותיהם ההיסטוריים,
בלא צורך ביצירת סדרה של משברים וסכסוכים הנובעים מן התהליך הבעייתי של עקירת יישובים.

 6.6.2תכנית הממשלה "( 2012-2011מתווה פראוור")
בינואר  ,2009קיבלה ממשלת ישראל (אך לא אישרה) את דו"ח ועדת גולדברג ,ובו המלצות על מתווה תכנוני וחוקי
להסדרת ההתיישבות והקרקע הבדווית בנגב .הממשלה מינתה צוות ליישום הדוח בראשותו של אהוד פראוור ,ראש
האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה .בספטמבר  2011אישרה הממשלה את דו"ח פראוור ,המהווה נסיגה
רצינית מההתקדמות לקראת הכרה שחלה במדיניות התכנון מאז שנות התשעים .דו"ח פראוור מתעלם מהמלצות
ועדת גולדברג "להכיר בכפרים ככל שניתן" ,תוך חוסר אזכור מוחלט של שמות הכפרים ,ושימוש במונח הפוגעני
'פזורה' לתיאור עשרות יישובים הקיימים ,ברובם המכריע ,לפני קום המדינה.
דו"ח פראוור ממליץ על מתווה רב-שלבי לריכוז ההתיישבות הבדווית במספר מצומצם ככל שניתן של יישובים
עירוניים או 'צמודי דופן' ליישובים הקיימים .המתווה כולל חקיקה השוללת את בעלות הבדווים על רוב קרקעותיהם,
תוך התנייה של קבלת זכויות תכנון בפשרה קרקעית עם המדינה .תזכיר חוק ברוח זו פורסם בינואר .2012
מתווה פראוור קובע ,שרוב הבדווים יועברו או יסופחו ליישובים קיימים ,ושיוקם מערך מינהלי חדש בשליטה ישירה
של משרד ראש הממשלה ,בו להבנתנו אין לבדווים כל ייצוג .תרשים  6.8פורש את עיקר השינויים המרחביים
המסתמנים מהמלצות דו"ח פראוור בשילוב עם התכנית למטרופולין באר-שבע שהופקדה כאמור ב .2010-נציין
שאין כל הבטחה להכיר גם ביישובים המסומנים במפה כנמצאים בתוך 'אזורי החיפוש' .דו"ח פראוור מהווה אם כן,
ללא ספק ,הפרה חמורה של זכויות הבדווים להכרה ,לשוויון ולפיתוח .הדוח מסכן את עתיד הכפרים ועתיד הנגב
ויש לדחותו בשתי ידיים.
הניתוח שלהלן מצביע אפוא על בעיות ניכרות במסמכי המדיניות המרכזיים העומדים כעת על הפרק  -התכנית
המטרופולינית ותכנית פראוור  -לשניהם מתנגדת בצורה נחרצת המועצה האזורית לכפרים הלא-מוכרים .אנו
טוענים שתכנית האב החלופית ראויה יותר מבחינה מקצועית ,מוסרית ומשפטית .נוסף על-כך ,החלופה
שהמועצה מציעה להכרה בכל הכפרים על אדמותיהם ישימה וזולה יותר ,ותאפשר מעבר מהיר יותר מנגב של
סכסוך לנגב של פיתוח ,דו-קיום ושגשוג הדדי .מסקנות אלה נתמכות גם בדוח החשוב של ארגון "האביטט" ,העובד
בחסות האו"ם.

 6.6.3דו"ח ארגון "האביטט" הבין-לאומי2011 ,
במרץ  2011פורסם דו"ח מסכם של ארגון "האביטט" הבין-לאומי בעניין היישובים הלא-מוכרים .ארגון "האביטט"
הבין-לאומי הוא אחד מארגוני החברה האזרחית הגדולים והחשובים ביותר בעולם .בארגון העצמאי חברים נציגים מ-
 117מדינות ,והוא פועל לקידום זכויות קרקעות ,דיור ושוויון ברחבי העולם .הדו"ח משקף עבודת מחקר של שנתיים,
ומכיל  103עמודים ,עשרות מפות וטבלאות.
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עיקר המחקר לצורך הדוח נעשה בשנת  ,2010עת ביקרה בנגב משלחת של מומחים מטעם הארגון ,אשר כללה
אישים מן השורה הראשונה בתחומם כגון 'שרים' ( )rappoteursלשעבר מטעם האו"ם על זכויות דיור וילידים
ממקסיקו והודו ומומחים לתכנון מבריטניה ודרום אפריקה .המשלחת שהתה בנגב כעשרה ימים ,שמעה
למעלה מחמישים עדויות וסיירה בחמישה עשר יישובים .המשלחת נפגשה גם עם נציגי הפרקליטות והשלטון הארצי
והמקומי.
הדוח מתבסס על שפע העדויות ששמעה המשלחת בקהילות היישובים ,ועל המחויבויות המשפטיות של ישראל אל
מול האוכלוסייה הבדווית .במסקנותיו ,הוא מפרט  18המלצות ,שאפשר לתמצת אותן לכמה כיווני פעולה מומלצים
עיקריים ,כלהלן:
.1

יש להכיר בכל היישובים הלא-מוכרים במקומם .רשויות התכנון ,הקרקע והחוק יישמו תכניות לפיתוח
בתנאים שאינם מפלים ,תוך שיתוף ממשי של התושבים בנוגע לפרטים המקומיים;

.2

ניתן לנקוט שתי דרכים עיקריות לפיתוח היישובים ,בכפוף להסכמות התושבים( :א) איחוד השטח וחלוקתו
מחדש על-פי תכניות מודרניות ובניית תשתיות ברמה המשתווה ליתר היישובים בנגב; (ב) טיפול במרקם
היישוב האורגני ,אגב מודרניזציה של התשתיות ורמת הפיתוח .מובן שאפשר לשלב בין שתי הגישות;

.3

יש לייסד תהליך חדש ליישוב סכסוך הקרקעות על בסיס אמון והוגנות תוך התחשבות מלאה בזכויות
הקרקע הילידיות וזכויות האדם .יש לבסס את התהליך על נורמות ,כללים ונוהג בין-לאומיים של חזקה
ושימוש ילידיים בקרקעות ,כדי להתמודד עם הפגיעה בזכויות האדם השוררת כיום במערכת המשפט
הישראלית ובמדיניותה . .יש לעמוד על-פיצוי הבדווים בעבור הסבל שנגרם להם לאורך שנים של נישול
מקניינם ושלילה של זכויותיהם;

.4

יש להביא לשינוי יסודי של המדיניות הכללית כלפי הבדווים בדרום ,ולהחיל על המיעוט עקרונות וכלים
של זכויות אדם בכל ההחלטות הנוגעות לתכנון ,לבנייה ,לקרקע ולפיתוח .יש להשוות את תנאי החיים
של הבדווים לתנאי החיים של כל אזרחי המדינה ,על-פי העקרונות המופיעים באמנות שישראל חתומה
עליהן.

אם כן ,מסמך "האביטט" שהוכן בידי קבוצה של מומחים בין-לאומיים מן השורה הראשונה בנושאי דיור ,תכנון ,קרקע
וזכויות מיעוטים ,אשר הוגש לממשלת ישראל ,תומך לחלוטין בגישה שתכנית האב מציגה .מסמך "האביטט"
מדגים את עדיפות תכנית האב של המועצה על מסמכי המדיניות הרשמיים ועל המדיניות הנהוגה כעת ,גם מן
הזווית החשובה של הנורמות הבין-לאומיות וזכויות האדם שישראל מחויבת להן.
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 6.7תכנון הולם ליישוב הבדווי  -דגמי יישובים
על-פי עקרונות התכנון שנסקרו בהרחבה בפרקים שלעיל ,ולצורך המחשת תפיסת התכנון העקרונית שלנו ,מוצע
להלן מתווה תכנון עקרוני המתבסס על ההיגיון הפנימי של כפר בדווי טיפוסי ,כפי שהסברנו בפרקים הקודמים.
המתווה מתבסס על התשתית שזיהינו ברוב הכפרים ,המושתתת על חלוקה לנחלות של משפחות מורחבות ופלגי
שבטים ("עאילאת") ,אשר צמחו בהן אזורי מגורים ,חקלאות ושטחים ציבוריים ,המחוברים ברשת דרכים הייררכית
(איור .)6.6

איור  :6.6היישוב הבדווי  -מתווה תכנוני עקרוני  -אזורי מגורים

אם כן ,לפניכם מתווה כללי ,מעין אב-טיפוס לפיתוח הכפר הבדווי ,שמוצעים בו כיווני בנייה עיקריים בתחומי
המגורים ,המבקשים להבטיח את רציפות ועיבוי השטח הבנוי בד בבד עם שמירה של מרחבים פתוחים .נוסף על
כך ,המתווה מבקש לתת מענה לצורכי המגורים העתידיים של הקהילות ביישובים באמצעות איתור של שכונות
מגורים חדשות בתחום הנחלות התכנוניות של היישוב.
נוסף על המתווה הכללי ,ביקשנו לשכלל את עבודת התכנון ולהציע דגמים פרטניים יותר על-פי סוגים שונים של
יישובים בדווים ,הנובעים מן הדגם הכללי .להלן מובאים כמה דגמים שפיתחנו בעבור ארבעה סוגים שונים של
יישובים בדווים ,שבלטו בעבודת השטח( 25:א) יישוב כפרי-חקלאי (הנפוץ ביותר); (ב) יישוב קהילתי; (ג) שכונה
כפרית; (ד) כפר רועים וחוות משפחתיות .הדגמים התכנוניים המוצעים מתבססים על המבנה המרחבי-חברתי
הטיפוסי לסוגי כפרים אלו ,על ניתוח המצב הקיים והפריסה של הכפרים אגב עיבוי והסדרת הפיתוח העתידי ,כאשר
בכל מקום קיימות ,כמובן ,נסיבות מקומיות המעצבות את התכנון בגרסתו הסופית.
 25דגמי היישוביים הם רעיוניים בלבד ואינם מייצגים יישובים ספציפיים.
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נוסף על כך ,להלן מוצג מתווה תכנון בעבור יישוב כפרי-חקלאי קיים ,הכפר ח'שם זאנה ,שגובש בסדנאות עם
תושבי הכפר.
להלן דיון קצר על ההיגיון התכנוני של כל אחד מדגמי הכפרים המוצגים בתרשימים הנלווים.

 6.7.1דגם יישוב כפרי-חקלאי
בדרך כלל ,היישוב הכפרי-חקלאי תואם את מבנה היישוב היסטורי (תרשים  .)6.9ככלל ,יישובים אלו מחזיקים
באדמות שהועברו בירושה מן הדורות הקודמים על-פי מערכת הבעלות המסורתית ,כאשר ברוב המקרים ,תושביהם
תובעים בעלות על קרקעות שהיישוב שוכן עליהן .על-פי דגם ההתפתחות של היישוב הכפרי-חקלאי ,אזורי המחייה
ואזורי המגורים של המשפחות המורחבות התקיימו בתחומי הנחלה הקרקעית-משפחתית שירשה המשפחה
הגדולה ("עאילה") .נציין ,כי המתווה המוצג להלן לכפר ח'שם זאנה הוא מקרה קונקרטי ואמתי של דגם היישוב
הכפרי-חקלאי הרעיוני המוצג כאן.
בתרשים הפריסה הנוכחית של היישוב הכפרי-חקלאי ,סומנו מקבצי המגורים על-פי שיוכם החברתי-משפחתי
והקרקעי ,ומופו תביעות בעלות על קרקע וכן קרקעות מדינה .לרוב ,יש חפיפה בין מקבצי המגורים לתביעות
הבעלות ,כאשר יש מקבצי מגורים גם על קרקעות מדינה (במקרים רבים מדובר בקהילות של עקורי-פנים) .עוד
סומנו שימושי קרקע כגון שטחי חקלאות ,מערך דרכים מקומיות ,מבנה ציבור שהוקם ביוזמה מקומית וכן מאפיין
שטח כדוגמת נחלים ובית קברות.
על-פי הפריסה העתידית וכיווני הפיתוח של יישוב מדגם זה ,השטחים החקלאיים משולבים באזורי המגורים
ובצמידות לשטחי המגורים ,לצורך כלכלת עיבוד ומִקנה; מרכזי שירותים "משפחתיים" משולבים בשכונות המגורים;
שירותים בספי כניסה גבוהים יינתנו במוקד השירות האזורי או במסגרת אשכול יישובים .כמו כן תוקפד השמירה
על תוואי הנחלים.
הסכמה מגדירה את שימושי הקרקע העיקריים ביישוב ופריסתם .שימושי הקרקע כוללים שכונות מגורים מופרדות,
פיתוח בתחום ה"נחלה הקרקעית" ,לרוב בצמידות-דופן לבינוי הקיים ,אך יתאפשר גם פיתוח שאינו צמוד דופן,
בהתאם לכללים שהוצעו בסעיף ג 2.3.וכן שמירת שטחים פתוחים בין שכונות המגורים והקצאת שטחים לצורך
פיתוח הפעילות החקלאית .קרקעות מדינה ישמשו עתודות קרקע לטובת היישוב והאזור.

 6.7.2דגם יישוב קהילתי
לרוב ,דגם היישוב הקהילתי תואם את יישובי עקורי הפנים (ראה תרשים  .)6.10בדרך כלל הוא מאוכלס במקבצים
של קהילות קטנות שהועברו בידי המדינה לכפריהם הנוכחיים .בדרך כלל ,הקהילות האלה יושבות על קרקעות
מדינה ,ובמקרים נדירים יותר ,על קרקעות מצומצמות שרכשו מבדווים אחרים .מבחינה מרחבית-חברתית ,דגם
ההתפתחות של היישוב הקהילתי מתבסס על המשפחה המורחבת ומרחבי המחיה שלה כיחידת בסיס .ביישובים
אלו יש מידה של גמישות בזיקה לטריטוריה המשפחתית .לצורך המחשת הפריסה הקיימת ,סומנו מבני המגורים
ומתחמי המשפחות השונות המאכלסות את היישוב בצבעים שונים ,מערך הדרכים המקומיות וכן מבנה טופוגרפי
"אפשרי".
העיקרון המנחה בהתוויית הפריסה העתידית של היישוב הקהילתי מבקש לקבוע כללים לארגון מחדש של המרחב
בד בבד עם שמירה על המבנים המרחביים-החברתיים של היישוב .לפיכך ,מגמת פיתוח של היישוב תאופיין
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בשכונות מגורים נפרדות ,בצפיפות ובבנייה כפרית ,בשמירה על שטחים פתוחים בין שכונות המגורים ,באבחנה בין
שטחי חקלאות למגורים ובמיקום שטחי חקלאות מחוץ לאזורי המגורים בשולי היישוב.
הסכ ֵמה המוצגת בתרשים  6.10מדגישה את ההיגיון התכנוני ,שלפיו פיתוח היישוב יתבסס על הפריסה הקיימת,
אגב מיסוד של שכונות מגורים נפרדות .החצים הפונים מטה מסמנים את כיווני הפיתוח האפשריים של שטחי
המגורים ,בעקבות המבנה הטופוגרפי המקומי הקיים.

 6.7.3דגם השכונה הכפרית
דגם השכונה הכפרית תואם לדגם היישוב הכפרי-חקלאי והיישוב ההיסטורי (ראה תרשים  .)6.11ייחודו ,שהוא נמצא
בקרבה רבה ליישוב מוכר ,ועתודותיו הקרקעיות מצומצמות .הימצאותה של השכונה הכפרית בקרבה ליישוב מוכר
משפיעה במידת מה על צפיפות הבנייה  -לרוב גבוהה יותר בשטחים הסמוכים לעיירות ,וכן על דפוס השימוש
בשירותים ציבוריים  -הישענות כלשהי על מרכזי השירות ביישוב המוכר.
בתרשים הפריסה הנוכחית של השכונה הכפרית סומנו מקבצי המגורים על-פי שיוכם החברתי-משפחתי והקרקעי,
מופו תביעות בעלות על קרקע וכן קרקעות מדינה .גם בדגם זה יש חפיפה בין מקבצי המגורים לתביעת הבעלות,
במקום יש מקבצי מגורים גם על קרקעות מדינה (במקרים רבים מדובר בקהילות של עקורי-פנים) .כמו כן סומנו
שימושי קרקע נוספים :שטחי חקלאות ודרכי גישה מקומיות מרכזיות ,המקשרות את השכונה ואזורי המגורים
ליישוב הסמוך וכן סומן גבול "תחום השיפוט" של העיירה הסמוכה.
הפריסה העתידית של השכונה הכפרית תתאפיין בצפיפות כפרית העולה בהדרגה לצפיפות פרברית (ככל
שמתקרבים לעיירה) .כלומר ,השכונה תשמור על זהותה הייחודית ,אך מערכות חייה ישתלבו עם היישוב הפרברי או
העירוני בקרבתה .תכנון השכונה הכפרית ישאף ליצור המשכיות של הרצף הבנוי ,להגדיר שטחי חקלאות (קטנים
בדרך כלל) בשולי השכונה ,ולתעל את מוקדי השירותים בספי כניסה גבוהים ליישוב המוכר הסמוך.
בתרשים הסכמה ,מוצגים שימושי הקרקע העיקריים וכיווני הפיתוח הרצויים  -פריסה של אזורי המגורים ,שטחים
פתוחים ושטחי חקלאות בין אזורי המגורים ובשולי השכונה ,מרכזי שירות קטנים באזורי המגורים ושטחים לפיתוח
עתידי (ראה תרשים .)6.11

 6.7.4דגם חווה חקלאית וחוות רועים
סוג היישוב האחרון שזיהינו כולל כפרי רועים קטנים וחוות משפחתיות חקלאיות (ראה תרשים  .)6.12כפר הרועים
הוא יישוב קטן ומרוחק המאכלס קהילות רועים וחקלאים .החוות המשפחתיות הן מקבצים קטנים ,נפרדים,
הנמצאים על קרקע בבעלות יושביהם ,המקיימים אורח חיים חקלאי.
תרשים הפריסה הנוכחית מתאר מקבצי התיישבות קטנים ,הנפרסים בשטח על-פי שיוכם החברתי-משפחתי,
כאשר יחידת הבסיס היא המשפחה המורחבת.
הפריסה העתידית תאפשר את המשך העיסוק והתארגנות המרחבית-חברתית הקיימת ,בעיקר את קיומם בר-
הקיימה של מקבצי מגורים קטנים ,צפיפות נמוכה ,שטחי מרעה ושטחי עיבוד חקלאי נרחבים .וזאת על-פי הכללים
המפורטים בסעיף ג 3.3.להכרה ולתכנון של מתחמי מגורים קטנים הנמצאים בתחום משבצת יישוב ומחוצה לו,
וכן מתחמי מגורים מבודדים .מרכזי שירותים קטנים יוקמו בחוות .שירותים בספי כניסה גבוהים יינתנו במרכזים
האזוריים וביישובים הסמוכים.
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תרשים הסכמה מתארת את ההיגיון של שימושי הקרקע ,החלוקה למגורים ועיבוי הבנייה ,שטחי מרעה ושטחים
חקלאיים .הקצאת שטחי עיבוד חקלאי ושטחי המרעה תיעשה על-פי הצרכים והסטנדרט הקיים במגזר הכפרי
היהודי.

 6.7.5מתווה תכנון לכפר ח'שם זאנה

26

ח'שם זאנה הוא כפר טיפוסי המדגים בבירור שאפשר ורצוי לתכנן את הכפרים על-פי ההיגיון הפנימי שלהם ,שאינו
סותר את הסטנדרטים של תכנון יישובים כפריים בישראל .יישוב זה הוא כפר היסטורי ,היושב על אדמותיו מאז
התקופה העות'מאנית ,כעשרה קילומטרים מדרום-מזרח לבאר-שבע (ראה נספח  2בתכנית האב) .מוצע מתווה
תכנון מפורט יחסית בעבור יישוב כפרי-חקלאי טיפוסי ,שיצרנו לאחר סדרה בת ארבע סדנאות עם תושבי הכפר
ח'שם זאנה .ב ,2030-סך כל משבצת הכפר מתוכננת ל 12,000-דונם ,רובה בקרקעות התושבים וכרבע ממנה
קרקעות מדינה ,שיאכלסו כ 4,400-תושבים.
מתווה התכנון לכפר כולל הצעה לכמה שלבים עוקבים ,המתרגמים את ההיגיון הקרקעי-חברתי לנתונים של תכנון,
אגב עיבוי שכונות המגורים ומתן פתרונות תכנוניים למשפחות מצדו הצפוני של כביש  .25בסדנאות הוחלט בעצה
אחת עם התושבים להתעלם בשלב זה מן התוואי המתוכנן של כביש חוצה ישראל ,ה"מגלח" את הכפר בצ ִדו
המזרחי .תוואי זה עלול לגרום לעשרות משפחות לאבד את ביתן ואדמתן ,והכפר עושה מאמצים ,יחד עם ארגוני
זכויות אדם ,לשנות את התוואי .בתכנית הנוכחית ,אנו מציעים להעביר את הכביש ממערב לבאר-שבע ,כדי שלא
יפגע בכפרים הבדווים.
כאמור ,המתווה לתכנון כפר בדווי טיפוסי ,כפי שעלה מן הסדנאות בח'שם זאנה ,כולל ארבעה שלבים עיקריים.
השלב הראשון כולל את סימון הנחלות הקרקעיות/תכנוניות בשיתוף המשפחות בכפר .כפי שמציג תרשים 6.13
סומנו ,לצורך הדגמה ,נחלות תכנוניות בכפר .מסימון זה עולה מפת מקבצי המגורים ומידת החפיפה שלהם עם
הנחלות הקרקעיות .בכפר ח'שם זאנה ,כמו בכפרים רבים ,יש חפיפה גבוהה אך לא מלאה ,כאשר שלוש משפחות
יושבות על קרקעות מדינה או קרקעות הנתבעות בידי אחרים .רוב המשפחות יושבות על נחלותיהן.
השלב השני הוא סימון מקבצי המגורים ושכונות המגורים הקיימים ,ושיוכם למשפחות השונות .מצאנו  32מקבצים
קיימים .בשלב זה גם נותח התפקוד של מערכות הדרכים והשטחים הפתוחים והחקלאיים בכפר (ראה תרשים
 .)6.14השלב השלישי מסמן את כיווני ההתפתחות העתידית של מקבצי המגורים ,אגב הכפלת השטח הבנוי
לשנת היעד  ,2030בד בבד עם מגמה של עיבוי הבנייה כפי שמצופה (ראה תרשים  .)6.15הרחבת כל המקבצים
נעשתה בלי לחרוג מגבולות הנחלה .כיווני הפיתוח של השכונות יצרו במתכוון רצפים חדשים בין המקבצים ,שהפכו
יחד לשכונות עתידיות גדולות יותר .שלב זה היה חשוב ביותר ,כיוון שבכפר המתוכנן לשנת  2030י ֵרד מספר
השכונות מ 35-ל !14-תהליך הפיתוח והעיבוי יאפשר אספקה יעילה יותר של שירותים ,ויאפשר אספקת שירותים
הדורשים ספי כניסה גבוהים יותר .העיבוי יסייע גם לשמור על השטחים הפתוחים והחקלאיים לטובת בכפר.
בשלב הרביעי ,יצרנו את מתווה התכנון הכולל ליישוב בשנת ( 2030ראה תרשים  ,)6.16הכולל את פריסת המגורים,
השטחים הפתוחים והדרכים .קבענו גם את אזור "המרכז" ,שבו ימוקמו המסחר והשירותים המרכזיים ,במיקום
שהועדף בידי רוב המשתתפים בסדנאות .למיקום זה היגיון מרחבי חזק ,עקב נגישותו למערכת הדרכים ולשכונות
השונות .בשלב זה ,נדרשנו לפתור עוד שתי בעיות :האחת  -מתן אפשרות לחלק מהמשפחות הנמצאות מצפון
לכביש  25לעבור לשכון מדרום לו ,כדי להקל על נגישותן לשירותים ולבני משפחותיהן וגם למנוע חצייה יום-יומית

 26יש לציין ,שכל הנאמר בפרק זה על הכפר ח'שם זאנה אינו מתווה המוסכם על כל התושבים ,אלא הדגמת תהליך התכנון בלבד .כל
תכנון בעבור הכפר יצריך קבלת הסכמות מפורשות מבעלי הקרקעות ביישוב.
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מסוכנת של כביש ארצי .לשם כך ,אותרו קרקעות השייכות למשפחה שהסכימה עקרונית לקלוט את העוברים.
הקרקעות מצפון לכביש ייוותרו לשימוש חקלאי של נחלת המשפחה ,כך שהמעבר לא ייצור שינוי בגבולות הנחלות;
האחרת  -נכונותם של צעירים בכפר להקים שכונה מעורבת בעבור זוגות צעירים במשפחות שאזלה הקרקע שלהן
בנחלות .לשם כך ,אותר שטח של קרקעות מדינה מדרום-מערב לכפר ,שיוכל לשמש לבנייה של שכונה קהילתית
חדשה ומעורבת.
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נספח א' :שטחי משבצות ישובים במועצה האזורית בני שמעון
יישוב

אוכלוסייה
ב2009 -

שטח משבצת
(דונם)

דונם לנפש

בתי אב/
נחלות

שטח 'מחנה'

הרחבות י"ד

138

משמר הנגב

660

9,639

15

להב

363

12,742

35

דביר

408

9,511

23

138

בית קמה

1173

10,473

9

100

חצרים

744

9,600

13

200

כרמים

180

3,200

18

שובל

612

9,600

16

344

142

ברוש

290

4,800

17

60

300

72

תאשור

380

4,800

13

67

335

60

תדהר

307

4,800

16

74

370

100

נבטים

652

9,600

15

85

425

120

ממוצע

524

8,070

17

מקור :ממ"י ,מחוז דרום.
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נספח ב' :חיבור היישובים לרשת הדרכים הארצית
.1

המלצות לתכנון צירי הדרכים הראשיות (ראה תרשימים ב 1-ו -ב:)2-
◆ יובטח כי כל היישובים ירושתו למערך הדרכים המטרופוליני ,זאת תוך שמירה על הירארכיית הדרכים
הקיימות ותפקודם ככבישים אזוריים.
◆ לכל ישוב תהיה לפחות גישה אחת מלאה (לכל הכיוונים) מהדרך לישוב .ככל הניתן ,יש לאפשר גישות
נוספות לישוב ,המבוססות על כיוון אחד (ימינה ימינה).
◆ ככלל ,ניתן לבצע חיבורים לדרכים הראשיות ,לאו דווקא באמצעות צומת מרומזר אשר עשוי להוריד את
רמת התפקוד של הכביש ,או באמצעות מחלף אשר דורש שטחי קרקע נרחבים.
◆ יש להעדיף חיבורים קיימים ,כל עוד הם ראויים מבחינה תנועתית ,על פני תכנון של דרכי גישה חדשות.
חיבורים כאלה יכולים להוות בסיס לרישות ישובים נוספים באמצעות כבישי שירות.
◆ להלן הצעה להסדרת דרכי גישה לישוב ,תוך הבטחת הפניות ימינה ובהתבסס על חיבור תת קרקעי
לצורך פניות שמאלה (ראה תרשים ב.)1 -
◆ במידה ולא ניתן להסדיר גישה מהכביש הראשי ,ניתן לשלב בהצעה לעיל ,גם נגישות ליישובים נוספים
סמוכים ,על ידי הסדרת כבישי שירות.
◆ במקרים מסוימים ,כאשר ישוב/ים מרוחק/ים מדרך ראשית ,תתאפשר נגישות על ידי תכנון של דרך
אזורית ,היוצאת מהדרך הראשית .מהדרך האזורית יצאו מספר דרכי גישה מקומיות לישוב או למספר
ישובים באותו אזור .הצעה זו לא תבוא במקום האפשרות להסדרת הגישה ,במידה והדבר אפשרי,
מהכביש הראשי.

.2

ביטול דרכים ודרכים חלופיות (ראה תרשים :)6.4
א) דרך אזורית  31א' :דרך זו מוצעת לראשונה בתכנית מטרופולין באר-שבע תמ"מ  ,23/14/4אך טרם
אושרה במסגרת שינויי לתמ"א ,3/כנדרש .הדרך תוכננה תוך שהיא חוצה את הישוב חירבת אל-ווטן,
ולמעשה אינה מאפשרת את קיומו של הישוב הנמצא במקומו מהתקופה העות'מאנית ומונה למעלה
מאלף איש .מטרתו של כביש מתוכנן זה לאפשר חיבורים נוספים ולחזק את הקשר לבאר-שבע מכביש
 ,31להעברת נפחי התנועה החזויים אל העיר באר-שבע מכיוון זה ,ולהקל על עומסי התנועה בכניסה
לבאר-שבע מצומת שוקת וכביש ( 60מתוך תמ"מ  23/14/4עיקרי המדיניות גרסה  ,1אפריל .)2005
במטרה למנוע את הפגיעה בהמשך קיומו של הישוב חירבת אל-ווטן ,יחד עם מענה לעומסי התנועה
העתידיים הצפויים ,אנו מציעים להרחיב את כביש  60ולתכנן נתיב נוסף לכל כיוון .לאורך כביש 60
קיימות עתודות קרקע המאפשרות הרחבתו .ראוי לציין ,שאורכו של כביש  31א' המתוכנן זהה כמעט
לתוואי הקיים המתפקד כיום ,אורכם של שני התוואים ,הקיים והמתוכנן ,כ 15-14 -ק"מ .אם כן ,נסיעה
על כביש  31א' לא תקצר משמעותית את זמני הנסיעה לבאר-שבע וממנה.
ב) דרך מהירה מס'  :6כביש  6מצומת להבים ועד צומת הנגב (תמ"א/31/א קטע  ,21מקטעים ,3 ,2
 :)4תוואי כביש  6המתוכנן להארכה לכיוון דרום ,בעיקר בקטע שבין צומת שוקת ועד למחלף הנגב
(תמ"א/31/א קטע  ,21מקטעים  ,)4 ,3 ,2מתעלם מקיומם של כפרים וישובים בדווים .מדובר בישובים
הלא-מוכרים אל-מסאעדיה ,אל-גרין ,חירבת אל-ווטן ,ביר אל-חמאם ,ח'שם זאנה ,סווין ,אל-שאהבי,

84

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב  -מהדורה מקוצרת

תכנית אב להכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב  -מהדורה מקוצרת

85

ואדי אל-נעם וואדי אל-משאש ,אשר רובם קיימים עוד מלפני קום המדינה .בכל אחד מישובים אלה
מתגוררים בין  500ל 5,000-תושבים אשר מקיימים בהם חיי קהילה כמו בכל ישוב אחר .ובנוסף ,תכנית
הכביש מתעלמת אף מצרכי הפיתוח ואיכות החיים של הישוב המוכר אום-בטין ,אשר זכה להכרה
בשנת  .1999התוואי המתוכן חוסם כל אפשרות לפיתוח עתידי של הישוב ופוגע בצרכים העתידיים של
תושביו.
על רקע זה מוצע תוואי חלופי לכביש  :6מצומת להבים ועד לצומת הנגב מוצע שתוואי כביש  6יפעל
במשולב עם כביש  ,40הכולל את כביש  40בתוואי עוקף באר-שבע מערב עד החיבור לכביש 40
דרום ומשם לצומת הנגב .לצורך העלאת רמת השירות וביסוס תפקודו של כביש  40ככביש מהיר,
מוצעת הרחבתו לשני נתיבים נוספים ,וסה"כ  4נתיבי נסיעה לכל כיוון .על מנת לא לפגוע בכוונות
לפיתוח באר-שבע מערבה ,מוצע לשלב מחלף על תוואי עוקף באר-שבע ,שיאפשר כניסה לבאר-שבע
מכיוון מערב .באופן זה ,מחד תמנע הפגיעה בישובים ובאלפי האזרחים ומאידך ותשמר הפונקציה
התפקודית של כביש ( .6ראה תרשים  .)6.4ערך מוסף נוסף של השינוי המוצע כאן הוא חיסכון תקציבי
ענק .ניתן יהיה להפנות את הסכומים שיחסכו לשדרוג תנאי התחבורה הפרטית והציבורית בכול ישובי
הפריפריה של מטרופולין באר-שבע.
תוואי כביש  - 6זרוע מזרחית לכיוון דימונה :בתמ"מ  23/14/4מוצע פיצול של כביש  6באזור
הישוב ח'שם זאנה ,עם תוספת זרוע לכיוון דימונה ,המקבילה לכביש  .25מבחינה תכנונית אין זה סביר
למקם תוואי של דרך מהירה במרחב שהוא אינטנסיבי מאוד מבחינת שימושי הקרקע לאורכו .הקמתו
תמנע גישה ליישובים שלאורך כביש  25ובנוסף לצורך סלילתו תידרש הפקעה של מאות רבות של
דונמים .כביש  6בתוואי זה חוצה את הישוב אום ראתם וחודר לתחומי מרחבי היישובים באזור אבו
תלול .לאור זאת ,אנו סבורים שיש לבטל תוואי זה של כביש .6
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