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 הארגונים השותפים להכנת תכנית האב:

 

כהנהגה עממית  1997-הוקמה ב - עונה"-"אל - המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

מוכרים ונציגות תושביהם. המועצה פועלת -נבחרת של הוועדים המקומיים בכפרים הבדווים הלא

למען הכרה ופיתוח של כל כפרי הבדווים. ועדת המעקב העליונה לאזרחים הערבים בישראל הכירה 

ת כחבר רשמי בה. כדי במועצה האזורית כהנהגה לגיטימית של הכפרים וביו"ר המועצה האזורי

מוכרים סובלים ממנה, המועצה פועלת לייצוג -לשנות את המציאות הקשה שתושבי הכפרים הלא

הקהילה מול מקבלי ההחלטות השונים ולהעצמה קהילתית בכפרים עצמם, מנהלת מאבקים 

משפטיים, מגישה תכניות מתאר חלופיות, מייצרת תשתית מידע בעבור מערכות השלטון השונות 

 פועלת בכל מישור אפשרי להכרה בכפרים ולפיתוחם.ו

 

על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/ות  1999-הוקמה ב - מתכננים למען זכויות תכנון' -עמותת 'במקום 

במטרה לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת בכלים מקצועיים כדי 

תכנון והפיקוח והקצאת משאבי קרקע. 'במקום' לקיים שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי ה

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 

שנות פעילות  11תכנון והפיתוח. במהלך התכנון והקצאת משאבים הוגנת ושוויונית בתחומי ה

העמותה, עומדת הקהילה הבדווית בנגב במרכז עשייתה במטרה לקדם את ההכרה בכפרים הבלתי 

 מוכרים ולהתאים את התכנון המרחבי לצורכי הקהילה. 

 

בידי נשים תושבות היישובים  1997-נוסדה ב - עמותת נשים ערביות בדוויות בנגב' - עמותת 'סידרה

ביים הבדווים השונים בנגב, כדי לפעול למען שיפור מצבן של הנשים הבדוויות בפרט והקהילה הער

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 

סופית לאחר. סידרה יזמה, ריכזה והנחתה סדנאות תכנון עם -קשה מאוד ויכולת הנתינה האין חיים

נשים בדוויות, במטרה לגבש עקרונות לתכנון הכפרים, המותאמים לצורכי הנשים. עקרונות אלה 

 היוו את הבסיס לעקרונות המובאים בתכנית האב.
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 מוכרים בנגב-תכנית אב להכרה בכפרים הבדווים הלא

 תקציר

, תכנון'מתכננים למען זכויות  -'במקום ועמותת  מוכרים-המועצה האזורית לכפרים הלא

, ערכו תכנית אב עבור היישובים עמותת נשים ערביות בדוויות בנגב' -'סידרה בשיתוף עמותת 

מוכרים בנגב, המהווה חלופה בת קיימא לתכניות הממשלה לסוגיהן. תכנית האב -הבדווים הלא

ניתן, ראוי ומתחייב להכיר בכל היישובים הבדווים  -ות הממשלה השונות תכנימראה שבניגוד ל

הבדווים חיים באזור דורות ארוכים והם אינם פולשים. כאזרחי המדינה הם  מוכרים.-לאה

 זכאים לשוויון ולכיבוד מלא של זכויות תכנון ופיתוח, ללא התניה בהסדרי מקרקעין. 

מוכרים בנגב. היא כוללת שישה -התכנית מציגה מסמך מקיף לתכנון הכפרים הבדווים הלא

מודים וכוללים רקע היסטורי, קרקעי ותכנוני; ניתוח מגמות, ע 351-פרקים המשתרעים על כ

-בעיות והזדמנויות; דו"חות מומחים והצעות קונקרטיות למתווה עתידי לתכנון הכפרים הלא

 1997-מוכרים שנקבעו ב-מוכרים. התכנית מסתמכת על עקרונות המועצה האזורית לכפרים הלא

ובמיוחד את "התכנית לפיתוח רשות  ומפתחת את מסמכי התכנון הקודמים של המועצה,

, לכדי תכנית אב מקיפה לכל 1999מוניציפאלית לכפרים הערבים הבדואים בנגב" משנת 

 היישובים, וכבסיס מקצועי ועקרוני להכנת תכניות מתאר לכל יישוב בעתיד הקרוב. 

ום, חמשת הפרקים הראשונים מתארים את ההיסטוריה של התיישבות הבדווים, מצב הכפרים כי

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 

 ח מתקן.להכרה ולפיתו

מתווה מפורט לתכנון ופיתוח מקצועי ומוסכם להכרה על בסיס זה מציגה התכנית בפרק השישי 

שבע -קיימא של אזור באר-. מתווה זה יהווה גם בסיס לפיתוח ברופיתוח כל הכפרים הבדווים

כולו, תוך מימוש עקרונות השוויון, ההכרה וזכויות האדם. התכנית מבקשת להבטיח עתיד של 

איש.  118,111-בהם מתגוררים כ -המהווים כיום מוקד של עוני והזנחה  -ושוויון לכפרים כבוד 

מטרה זו תושג באמצעות יישום העיקרון המקצועי העליון של התכנון: עיצוב העתיד עבור 

 ובשיתוף עם הקהילה.

 46תכנית האב מציעה מגוון דרכים מקצועיות ומציאותיות להכיר ולפתח בצורה מושכלת את כל 

-יישובים נותרו לא 35. מתוך רשימה זאת, 1999-ידי המועצה ב-הכפרים הבדווים שזוהו על

מוכרים עד היום, והם מהווים את ליבת התכנית. בשנת היעד של התכנית, אוכלוסיית כל הכפרים 

ערבים  441,111איש, מתוך אוכלוסייה כוללת של  235,111-הבדווים )כולל אבו בסמה( תמנה כ

 שבע. -הצפויים להתגורר באזור בארבדווים, 

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 
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ות חוות יישובים יהודים רבים קטנים בהרבה מהישובים הבדווים הקיימים, כולל עשר

 משפחתיות.

היישובים הבדווים מייצגים קהילות שהתגבשו יחד במשך שנים ארוכות של חיים משותפים. 

. התכנית פועלת בצורה שוויונית שאין שום מניעה מקצועית להכיר בכל היישוביםהתכנית מראה 

, תוך כדי להכיל את הסטנדרטים התכנוניים הנהוגים במגזר הכפרי הישראלי ליישובים הבדווים

 כדי יצירת מתווה פיתוח הולם, בהסכמה, לכל ישוב וישוב. 

, אשר יאפשר להם אספקת במקומם הנוכחיהתכנית מציעה תהליך להכרה בכפרים הבדווים 

 תכניותבמיקומם הנוכחי עדיפה על תשתיות ושירותים כמו לכלל אזרחי המדינה. הכרה בכפרים 

המבוססות על העברה של עשרות אלפי בני אדם, כיוון שמתבססת על הקשר  הממשלה הנוכחיות

ההיסטורי החזק של הכפרים לאדמותיהם ולמקום מושבם וכך מבטיחה את קיימותם ופיתוחם 

המושכל. התכנית גם תחסוך משאבים רבים הדרושים לשינוי הגיאוגרפיה האזורית ולאמצעי 

 נה לבדווים.אכיפה, ותמנע את החרפת הסכסוך בין המדי

התכנית ממליצה על פתרונות תכנוניים לעתיד האזור, בשלוש רמות: אזורית, מקומית ומנהלית. 

ידי סיפוח לעיירה -, אם עלפתרון של הכרה מוניציפאלית לכל יישובברמה האזורית, היא מציעה 

מתווה שכנה, יצירת 'אשכולות' של כפרים, או כישוב עצמאי במסגרת מועצות אזוריות. התכנית 

צפוני, מזרחי ודרומי, לאורכם  -כלכלי אזורי בשלושה צירים גיאוגרפיים -לפיתוח אסטרטגיהגם 

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 

של מאות אלפי דונם עבור הכפרים לבנייה, למסחר ולחקלאות. במידת הצורך גם מחוץ תוספת 

לאזור הסייג. הכפרים יאוגדו במועצות אזוריות אשר יבנו מערך מוניציפאלי ליישובים, תוך 

 אספקת השירותים והתשתיות.

-אשר יוכר ויקודד על להכיר 'בכפר הבדווי' כסוג יישוב מובחןברמה המקומית, התכנית מבקשת 

ידי מערכת התכנון הישראלית, בדומה למושב או קיבוץ. הכרה זו תעשה תוך הכלת ההגיון 

, מודל לפיתוח ההיסטורי והתכנוני של הכפר הבדווי. לשם כך, התכנית משרטטת, בפעם הראשונה

ם, על . המודל מתבסס על הקשרים שנוצרו בין הקהילות לבין מרחבי המחייה שלההכפר הבדווי

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. 

הקרקע המקובלים התכנית מדגימה כיצד ניתן לפתח את הכפרים לפי תבחיני הצפיפויות ויעודי 

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 

. המודל מציג לספי הכניסה של כל השירותים האזרחייםכדי ליצור שכונות בעלות גודל המתאים 

ם אפשרות לבניית שכונות הרחבה ליישובים, ואפשרות להסדרת ולהענקת שירותים למקבצים ג

מרוחקים. התכנית משרטטת גם את דפוסי הפיתוח הרצויים של דרכים, מוסדות ציבור ושטחים 

 פתוחים ביישובים. 
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שיתמקד בתהליך מהיר של  הקמת מערך תכנוני מיוחדברמה המנהלית, התכנית ממליצה על 

ותכנון הכפרים הבדווים. מומלץ להקים "ועדה לתכנון היישובים הבדווים" )ולה"ב( בחסות  הכרה

, מומחים נציגות משמעותית של תושבי הכפריםהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, בשיתוף 

מקצועיים ואקדמיים, ונציגי משרדי הממשלה ורשויות השלטון. התכנית מציעה מסלול של 

המובילים מהמצב הנוכחי של הזנחה ושוליות, להכרה מלאה ולהשקת  שמונה שלבים עיקריים,

מסלול פיתוח ושגשוג לכפרים. מתווה זה, כך טוענת התכנית, יעלה את המרחב הבדווי על דרך 

תביא ברכה לכל  המלך של שוויון, פיתוח ושגשוג, תוך שמירה מלאה על זכויות הבדווים, דרך אשר

 חד.תושבי האזור, ערבים ויהודים כא
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 المخطط التوجيهي لإلعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب

 

 البروفيسور أورن يفتاحئيل، نيلي باروخ، سعيد أبو سمور: مرّكزو الفريق

 

 ملّخص

باالمكان االعتراف بجميع القرى غير خالفًا للمخطّطات الحكومية، يُظهر هذا المخطط أنه 

. عرب النقب اصحاب االرض الحقيقيين فهم ذلكالمعترف بها ال بل ومن المفروض فعل 

يعيشوا في المنطقة منذ مئات السنين وهم ليسوا غزاة تعّدوا على األرض. وكمواطني دولة، 

 دون ربط ذلك بالتسوية على االرض.يحق لهم المساواة التّامة واحترام جميع حقوقهم 

مل المخطط ستّة فصول يقترح هذا المخطط حل شامل لقضية القرى غير المعترف بها. يش

صفحة تستعرض الخلفية التاريخية، االرض واالمسكن، مشاكل وفرص،  053وحوالي 

تقارير خبراء واقتراحات عينية. يعتمد المخطط بشكل اساسي على مبادئ وثوابت المجلس 

 7999وجاءت على وجه الخصوص في خطة المجلس عام  7991االقليمي كما اقرت في عام 

 سلطات محلية للقرى غير المعترف بها في النقب". "الخطة لتطوير 

الفصول الخمسة االولى من المخطط تعطي لمحة تاريخية على االرض والمسكن، الوضع 

القائم، تحليل اتجاهات وتقديرات، تحليل سياسات، مواقف السكان وتقرير الخبراء من زواية 

ى وعلى سياسات التهميش منذ قيام مختلفة. الفصول تشهد على المأساة التي يعانيها اهل القر

 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 

اة واالعتراف بهم وبتجمعاتهم وبحقوق اإلنسان. كما ويسعى إلى تأمين مستقبل يقوم المساو

نسمة المقيمين بها. يمكن بلوغ هذا  010,111على احترام ومساواة هذه القرى وسّكانها الـ 

الهدف عبر االستناد إلى المبدأ المهني األسمى لمهنة التخطيط أال وهو: بلورة رؤية مستقبليه 

 لصالح المجتمع المحلّي وبمشاركته.

يقترح هذا المخطط طيفًا كبيًرا لسبل مهنية وواقعية بغية االعتراف بجميع القرى البدوية الـ 

وتطويرها بروية وبصورة مدروسة. وضمن هذه  7999يها المجلس في العام التي أشار إل 64

قرية غير معترف بها حاليًا، وهي  05القائمة للقرى غير المعترف بها، ال تزال هنالك 

األساس الذي يقوم عليه هذا المخطط. سيبلغ عدد سّكان هذه القرى حتّى سنة الهدف لهذا 

نسمة يُتوقع أن يقيموا في  663,333ة من أصل نسم 005,333( نحو 0303المخطط )عام 

 منطقة بئر السبع.
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إّن عدد سكان القرى التي يشملها هذا المخطط كبيرة حاليًا أكثر بكثير من الحجم السكاني 

األدنى إلقامة قريه/بلدة وفق معايير جهاز التنظيم اإلسرائيلي. وفي هذا السياق، من الجدير 

لمستوطنات اليهودية التي أقيمت حديثًا في النقب، ومن ضمنها اإلشارة إلى أنَّ العديد من ا

 عشرات المزارع العائلية الخاصة، أصغر بكثير من القرى العربية.

تقيم في هذه القرى العربيه مجتمعات محلّية تبلورت سوية خالل سنين طويلة من الحياة 

والتي ال  ه القرىال مانع جوهري من االعتراف بجميع هذالمشتركة. يوضح المخطط أنه 

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.

 اكن تواجدها الحاليفي أميعرض المخطط بداية عملية تهدف إلى االعتراف بالقرى العربية 

ويوفير البنى التحتية والخدمات لها أسوة بجميع مواطني الدولة. إنَّ االعتراف بالقرى العربية 

 أماكن تواجدها الحالي هو الحل االمثل وليست المخطّطات الحكومية القائمة حاليًا ضمن

رى بأّن هؤالء والتي تستند إلى االقتالع والتركيز. تكمن أفضلية هذا التخطيط في كونه ي

السكان تربطهم عالقات تاريخية قوية مع أراضيهم في هذه القرى وبهذا يمكن تأمين 

استدامتها وتطويرها بصورة مدروسة. المخطط يطالب الدولة بتوجيه الموآرد نحو التطوير 

ا لتفاقم الصراع بين الدولة  واعمار القرى ال نحو االقتالع والتركيزاالمر كفيل بأن يضع حّدً

 والسكان العرب في النقب.

يطرح المخطط  توصيات بشأن مستقبل المنطقة تتوّزع إلى ثالثة أصعدة: إقليمية، ومحلّية، 

قرية، وذلك من حلًّ إداريًا محلياً معقوالً لكل وإدارية. على الصعيد اإلقليمي، يقترح المخطط 

ة مترابطة، أو كقرية خالل ضّمها إدارياً لقرى عربية مجاورة، أو استحداث تجمعات قروي

مستقلة في إطار مجالس إقليمية. يستعرض المخطط استراتيجيات لتطوير مناطقي على ثالث 

شمالي، وشرقي، وجنوبي، توصل فيما بينها خطوط مواصالت عامة  –محاور جغرافية 

ومناطق تشغيل ومؤّسسات عامة. ويوصي المخطط بأن تكون مساحة أقسام القرى شبيهة 

دة في تخصيص األراضي في القطاع القروي اليهودي، األمر الي إضافية مئات بتلك المعتم

. غالبية هذه 0303اآلالف من الدنمات لصالح القرى العربية في النقب حتى سنة الهدف عام 

األراضي موجودة حاليًا لدى عرب النقب. وتُخّصص معظم األراضي للزراعة والمناطق 

إقليمية والتي تشّكل منظومة سلطات محلية لهذه القرى المفتوحة. تُضم القرى إلى مجالس 

 تقوم بتوفير الخدمات والبنى التحتية.

يتم  االعتراف "بالقرية العربية البدوية" كنموذجعلى الصعيد المحلّي، يسعى المخطط إلى 

استيعابه في جهاز التنظيم اإلسرائيلي واإلشراف عليه أسوة بالموشاب أو الكيبوتس. يستند 

هذا االعتراف إلى اعتراف بالمنطق التاريخي والتنظيمي للقرية البدوية ووضع السبل 

. لبلوغ هذا الهدف، يضع هذا المخطط وللمرة 07لمالءمتها الحتياجات وضروريات القرن الـ

. يعتمد على سياقات تبلورت تاريخيًا تربط فيما ذجا لتطوير القرية العربية البدويةنمواألولى 

بين المجتمعات المحلّية وبين حيزاتها المعيشية، وعلى استمرار العمل وفق تقاليد تقسيم 
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األرض المتوّزعة بين العائالت والعشائر وعلى موقع هذه األراضي ووظيفتها ودور الطرق 

 ة.والمؤّسسات العام

يشّكل هذا المخطط مثاالً لكيفية تطوير القرى وفق معايير الكثافة السكانية وتصنيفات 

األراضي المعتمدة في المخطّطات الهيكلية القطرية ومالءمتها "لخصوصية الحيّز العربي 

في النقب". وتكون النتيجة حينها تنظيم قروي يستخدم أنماط التطوير القائمة كنقطة انطالق 

االحتياجات األساسية المطلوبة إلى تكثيف وتنظيم التطوير المستقبلي بغية تلبية له ويسعى 

. كذلك، يعرض هذا النموذج إمكانية بناء أحياء للتوسعة وإدخال الخدمات المدنية إليها

المستقبلية في القرى وتنظيم تجمعات بدوية متباعدة ومنعزلة. كما ويضع المخطط رسًما 

 مؤّسسات العامة والمناطق المفتوحة المرغوب بها في هذه القرى.ألنماط تطوير الطرق وال

تتمحور حول  منظومة تخطيطية خاصةأما على الصعيد اإلداري، يوصي المخطط بإقامة 

عملية االعتراف السريع بالقرى البدوية وتنظيمها، تشكل بدورها مشروًعا وطنيًا من الدرجة 

العربية في النقب" برعاية اللجنة اللوائية للتنظيم األولى. ويوصي بإقامة "لجنة تنظيم القرى 

والبناء، وتحوي نسبة كبيرة من ممثلين وقادة عرب النقب وكذلك خبراء مهنيّين وأكاديميّين 

وممثلين عن السلطات الحكومية. يقترح المخطط مسلًكا يتضّمن ثمانية مراحل مركزية 

هميش وتتجه نحو االعتراف الكامل وفتح تنطلق من الحالة القائمة التي تتسم باإلهمال والت

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 

لبلدات بغية وضع مخطّطات الهيكلية. يقوم هؤالء الفرقاء بالعمل مع المجتمعات المحلّية في ا

هيكلية وبلورة مسار تنظيمي واضح المعالم ومتّفق عليه لتنظيم القرى استناًدا إلى مبادئ 

التطوير والكثافة السكانية وتوفير البنى التحتية المعمول بها في الحيز القروي اإلسرائيلي 

فإنَّ من شأن هذه واالعتراف بخصائص تطوير القرية العربية البدوية. وفق هذا المخطط، 

مما يجلب الخطوط العريضة أن تجلب التطوير واالزدهار إلى الحيّز العربي في النقب، 

 .الرفاه لجميع سكان المنطقة عربًا ويهوًدا على حد سواء
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 הקדמה. 0

 תתכניהצורך ב  0.0

המבוססת על  ת אב לישובים הבדווים הלא מוכרים בנגב,תכני המציג בפעם הראשונה לפניכם דו"ח מקיף

 מטעםידי צוות תכנון -, זכויותיהם ועתידם הראוי. המסמך הוכן עלממדי של מצבם-ניתוח מעמיק ורב

  .'סידרה'-, בסיוע ארגון''במקוםוארגון 'המועצה האזורית'(,  --המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים )להלן 

חמישה פרקים של רקע, ניתוח וסקרים  כוללוא ה מהווה את הנוסח המלא של התכנית.חי הנוכמסמך ה

והופץ גם בנפרד בתור  2112ב  םכנוניות שהושלההמלצות התפורש את ופרק שישי ה, 2111-11 -שהוכנו ב

   'המהדורה המקוצרת'.

כפרים, המהווים את המערך הכפרי הבדווי בנגב  46זיהתה המועצה האזורית לכפרים הבדווים  1999-ב

הכרה ופרסמה מסמך לפיתוח רשות מוניציפלית לכפרים.  מסמך זה היווה בסיס לפעילותה התכנונית למען 

בכל הכפרים הבדווים בנגב. אחד עשר כפרים זכו מאז בהכרה חלקית, אם כי מצב התכנון בכפרים אלו ממשיך 

מוכר. התכנית הנוכחית מעמיקה -להיות חמור, ובמובנים רבים הם ממשיכים להיות חלק מן המרחב הלא

להכרה, יעה מתווהומפתחת את עבודת התכנון הקודמת של המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים ומצ

 הערבים הבדווים בנגב.פיתוח והענקת מעמד מוניציפאלי מלא לכל היישובים 

ת מתמודדת עם סוגיה המהווה כיום את אחת הבעיות החברתיות, הסביבתיות והתכנוניות המעיקות תכניה

שנה, הבעיה גלויה לעין וזועקת: עשרות אלפי אזרחי המדינה  61-ביותר בישראל. לאחר הזנחה של למעלה מ

וללא הכרה  חיים במצוקה עמוקה, ללא שירותים בסיסיים כולל חשמל, מים וכבישים; ללא שלטון מקומי,

נפש, היא תוצאה ישירה של  111,11 -בקהילתם או ביישוביהם. מציאות יומיומית קשה זו של למעלה מ

מדיניות ממשלתית של הפקרה והדרה של קבוצה שלמה בחברה הישראלית, תוך פגיעה מתמשכת בזכויות 

 האדם והאזרח הבסיסיות של הבדווים בנגב. 

בם קיימים מלפני קום המדינה, קיימים עשרות אלפי מבנים ללא במרחב הישובים הלא מוכרים, אשר רו

היתר, כאשר תושביהם חשופים לגלים של הריסות בתים וסכנת פינוי. ואכן, מדי שנה הורסות רשויות המדינה 

. בשטח 1מאות מבנים בנגב ולא עובר שבוע מבלי שיבוצעו הריסות במקום כלשהו במרחב ההתיישבות הבדווית

תכנונית וסביבתית בהיקפים עצומים תוך גרימת נזק ארוך טווח לסביבה, לתשתיות וליחסים קיימת הזנחה 

בין יהודים וערבים בנגב. מציאות זו פוגעת באופן יומיומי באיכות החיים ובבריאות של תושבי הישובים הלא 

הים במדינה מוכרים, כמו גם באפשרויות התעסוקה, הפרנסה והקיום הבסיסי בכבוד. שיעורי אבטלה הגבו

בצירוף היעדר תשתיות בסיסיות המאפשרות פיתוח וצמיחה יוצרים מצב הנראה כמנציח את עצמו ללא כל 

תקווה לשינוי. המצב כולו משפיע לרעה על פיתוח הנגב ואזור מטרופולין באר שבע, המאופיינים גם כך 

 כשוליים כלכליים וחברתיים של החברה הישראלית. 

בעיקר בתחומי השיפוט של ישובים  –ם אלפי תושבים החיים ללא הכרה ושירותים גם מחוץ לכפרים נמצאי

כמו לקייה, רהט, ערערה, ערד ולעיתים גם בכפרירים בודדים בשולי המרחב. למצוקת הישובים הלא מוכרים 

משמעות חברתית ופוליטית חריפה אף יותר עקב הקיפוח והאפליה הבולטים אל מול האוכלוסייה היהודית. 

דינה המשיכה גם בעשור האחרון להקים בנגב ישובים קטנים, ואף חוות יחידים, לעיתים ללא אישור המ

                                                 
1http://www.dukium.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17 

http://www.dukium.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=17
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הישובים היהודיים קיבלו בסופו של דבר אישור, גורם המחריף כל תכנוני, כולם עבור האוכלוסייה היהודית. 

 את תחושת האפליה והמרמור בקרב האוכלוסייה הבדווית.  

בראש ובראשונה להציע פתרון תכנוני של הכרה בכל הכפרים במקום מושבם  ת האב היאתכנימטרתה של 

ועל קרקעותיהם. פתרון זה ייתן מענה למצוקה הקיומית ויפסיק את הפגיעה המתמשכת בזכויות האדם של 

תושביהם, תוך יישום עיקרון השוויון האמור להיות בסיס לניהולה של כל חברה מתוקנת. זאת ועוד, ללא 

די בסוגיה זו על היבטיה השונים וללא שיפור משמעותי ויסודי בתנאי החיים של תושבי הישובים טיפול מיי

 הלא מוכרים, המצב ילך ויחמיר ויהווה סכנה של ממש לקיימות החברה בצפון הנגב.

פתרון מוסכם המסמך שלפנינו מבקש לצעוד צעד מכריע לקראת פיתרון הסוגייה. נקודת המוצא שלו היאש

. כפי שיפורט בהמשך, המפתח לפתרון ושג תוך שיתוף עם התושבים הוא אפשרי ונמצא בהישג ידוהוגן, שי

הבעיה נמצא בשילוב עקרונות תכנוניים, קרקעיים, כלכליים ומנהליים, אשר יממשו את זכויות האזרח של 

כרה, שוויון ההאוכלוסייה הבדווית, תוך הסדרת מרחבי המחייה שלה. הפיתרון יהיה מבוסס על עקרונות של 

ת שנציג כאן תראה שניתן להתקדם תכני. אין בכוונתנו להקל ראש במורכבות הגדולה של הסוגיה, אך הוצדק

בצורה משמעותית לקראת הסדרת המרחב בצורה הוגנת, שוויונית ושקופה,ולקראת יצירת התשתית 

 המרחבית אשר תזניק את הנגב כולו קדימה.

ה. היא מתחילה בדרישה להכרה בכל ֺהפורמאלי בו נעשה שימוש עד כהיא מעבר למובן  הכרההמשמעות של 

הכפרים ההיסטוריים על קרקעותיהם המסורתיות, ובכפרי העקורים. התביעה להכרה ממשיכה בדרישה 

להכיר ולקבל את אופני החיים של החברה הבדווית כפי שהיא מתקיימת מזה דורות ומוצאת את ביטויה 

הממשיכים לתפקד גם כיום, לאחר שנים ארוכות של חיים תחת לחץ ודיכוי  בדפוסים חברתיים ומרחביים

בלתי נפסקים. כל תכנון של הישובים הלא מוכרים צריך לקחת בחשבון עקרונות המבטיחים את המשך 

התפקוד החברתי של הישובים יחד עם הכוונה לקראת שינוי ופיתוח מושכלים, בהתאם לרצונות ולצרכים של 

מתייחס לדרישה האזרחית הבסיסית לשוויון אל מול החוקים והתכניות הרלבנטיים,  שוויוןה התושבים. מושג

ולהוגנות בחלוקת המשאבים של המדינה והחברה. הדרישה לשוויון כוללת גם השוואת תנאי החיים של 

ל אוכלוסיית הישובים הלא מוכרים לאלו של כלל האוכלוסייה, ובמקרים רבים גם יצירה של מנגנונים ש

היא דרישה לכינונה של חברה  צדקהעדפה מתקנת אשר תפצה על שנים ארוכות של הזנחה ואפליה. הדרישה ל

הוגנת בזכויות וביכולות של כל חבריה וחברותיה, תוך תיקון עוולות של העבר, ויחד עם זאת גם תבטיח את 

 ים ובוחרים.       הקיום הייחודי והשונה של כל קבוצה ופרט בחברה, בהתאם לאופנים שהם מגדיר

שנה לפתור את "הבעיה" על ידי ריכוז הבדווים, תחילה באזור הסייג מזרחית  41המדינה ניסתה במשך 

ות אלה אומנם הביאו לעיור ופרבור של חלק תכניוצפונית לבאר שבע, ולאחר מכן בשבע עיירות מתוכננות. 

בהן התגלעו משברים חברתיים, כלכליים  מהבדווים, אך, העיירות נותרו ברובן ישובים שסועים ועניים,

וזהותיים עמוקים. ככאלה, הן לא הוו חלופה ראויה לישובים ההיסטוריים אשר המשיכו לשבת על אדמת 

אבותיהם או בסביבתה הקרובה, לפתח את הישובים ולעבד את אדמותיהם החקלאיות, גם ללא אישור 

 השלטונות.

של 'הכרה זוחלת' בישובים, במסגרתו הוכרו והוחל בתכנונם לעומת זאת, מאז שנות התשעים החל תהליך 

שלאחד עשרה ישובים רובם באתריהם ההיסטוריים.מספר ישובים נוספים נמצא כיום בתהליך הכרה ותכנון. 

תהליך זה אכן היווה שינוי משמעותי מהגישה המעיירת של העשורים הקודמים, והוא מדגים שקיימת 

קומם ההיסטורי ולשמר על זהותם וקהילותיהם. עם זאת, תהליך ההכרה של אפשרויות להכיר בישובים במי
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הישובים נתקל בבעיות משמעותיות בשטח, עקב התעלמותו ממספר גורמי מפתח כמו שיתוף האוכלוסייה 

בעיצוב מרחביה, התעקשות המדינה שלא להכיר בבעלות הבדווית המסורתית על הקרקע, והמשך התניית 

 ין. הפיתוח בהסדר מקרקע

הישובים הלא מוכרים נחלקים לשני סוגים עיקריים: )א( ישובים היסטוריים, היושבים על אדמות אבותיהם 

אחוז מתושבי הישובים; )ב( יישובים של עקורי פנים, אשר הועברו  75-71 -, בהם יושבים כ1948מלפני 

ייג', בהם יושבים כרבע מתושבי ידי המדינה בזמן הריכוז הכפוי של הבדווים לאזור 'הס-למיקומם הנוכחי על

 הישובים. אחוזים בודדים יושבים במקבצי משפחות או במקומות ישוב קטנים בין הישובים והעיירות.

מרכיב חשוב של סוגיית אי ההכרה הממסדית בישובים טמון בשאלת הקרקעות, אותן מבקשת המדינה לנכס 

קרקעות הנגב, עליהן חיו, ואותן עיבדו ורעו במשך אליה. כידוע, לבדווים בעלות מסורתית וקשר של דורות ל

פי המשפט -פה ומסמכים מסורתיים המעידים על בעלות היסטורית על-דורות.. לבדווים רבים עדויות בעל

הבדווי ובאישור השלטונות העות'מאנים והבריטים. המדינה מצידה כופרת בבעלות החוקית של הבדווים 

דינה הקפיאה גם את תהליך הסדר המקרקעין שהחל בתחילת שנות בקרקע וטוענת שהם מסיגי גבול. המ

 שנה, ולאחרונה החלה בהגשת מאות תביעות נוגדות. 35-השבעים במשך כ

עם זאת, גם הכרעות בתי המשפט הישראליים כנגד הבדווים לא מתקבלות כלגיטימיות בקרב האוכלוסייה, 

הממשיכה לכבד את הדין הבדווי המסורתי. סכסוך זה הערים קשיים עמוקים על התהליך התכנוני, ולמעשה 

ה, ללא רישום ת, או לקבל אישורי בנייתכניהקפיא אותו, כיוון שכידוע המדינה אינה מאפשרת לאשר 

מקרקעין. עד היום, קשרה המדינה קשר הדוק בין שאלת הקרקעות לשאלת ההכרה בישובים ותכנונם. לאורך 

השנים מדיניות זרועות השלטון בשאלת הקרקעות עכבה ואף עצרה את התקדמות התכנון בישובים, תוך 

 פגיעה חמורה בזכאות תושביהם למשאבים ושירותים ציבוריים.

עות איננה רק סוגיה משפטית של בעלות וקניין, אלא גם שאלה של תרבות וסדר חברתי שהם סוגיית הקרק

בעלי חשיבות עקרונית ויסודית לתכנון המרחב. מבנה הבעלויות על הקרקע והמבנה החברתי הקשור בו 

מרחב ת האב. לא ניתן לתכנן באופן הולם את תכנימונחים בלב ליבם של הפתרונות התכנוניים אותם מציעה 

 ההתיישבות הבדווית מבלי להתייחס לנושא זה.

ת הנוכחית מבקשת להציג גישה שונה ומקיפה לתכנון הישובים, אשר תוביל לתהליך של הכרה בסדרים תכניה

החברתיים והמרחביים המתקיימים כבר בישובים הבדווים, תוך שמירה על עקרונות התכנון המרחבי הראוי. 

ל המשך קיומם של הישובים באתריהם ההיסטוריים )או במקום מושבם ת יוצאת מנקודת מוצא שתכניה

קיימא -במקרה של עקורי פנים(, על בסיס שיקולים תכנוניים המצביעים על אפשרויות ריאליות של פיתוח בר

בישובים; על בסיס עקרונות תכנון המבקשים למנוע זעזועים קהילתיים וגיאוגרפיים; ועל פי עקרונות של צדק 

ת תצביע על האופנים בהם הישובים הבדווים ישתלבו בתכנון האזורי, תוך תכנין. יחד עם זאת, הושוויו

התאמה שלו, והיא שואפת לשקלל את תכנון הישובים עם צורכי התכנון המטרופוליני, כדי לסייע ולבנות מארג 

 אזורי צודק ומתפקד. 

לו מאזור של סכסוך אתני, בעייתיות סביבתית ת מציעה סיכוי חדש למעבר של צפון הנגב כותכניחשוב מכול, ה

 קהילות האזור.כל קיימא ושגשוג של -קיום, שותפות, פיתוח בר-ונחשלות כלכלית, למוקד אזורי של דו
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 ת והסביבה התכנוניתתכניה  0.2

ת האב מהווה אלטרנטיבה לתכנית מטרופולין באר שבע.  היא מציעה גישה שונה לגיבוש המרחב תכניכאמור, 

ועל , מנהגיהן ושאיפותיהן של הקהילותדווי במטרופולין, המתבססת כערך עקרוני ומקצועי על ערכיהן, הב

ישוב וקהילה כל זאת, תוך תיקונים המתבקשים מהנסיבות המקומיות של כל . המצב הקיים כבסיס לתכנון

ניירות המדיניות ותוך התחשבות באילוצים תכנוניים כלליים. מניתוח מקיף שערכנו על מסמכי התכנון ו

כל ידי השלטונות לאזור צפון הנגב, המפורט בהמשך הדו"ח, עולה תמונה רבת סתירות ב-שאומצו עד היום על

מצב שפגע במשך השנים קשות באוכלוסייה הבדווית. מטרה חשובה של  –הנוגע לתכנונם של הישובים 

ידי גיבוש קו משותף של הכרה -השונות עלות תכניות ויישוב הסתירות בין התכנית הנה, אם כך, עדכון התכניה

 פי תבחינים מקצועיים ברורים.-ופיתוח הישובים על

 ת המוצעת עומדת מול שלושה מסמכים עיקריים: תכניה

 ;דו"ח ועדת גולדברג 

 "דו"ח צוות היישום, הוא "דו"ח פראוור 

 (;23/14/4תמ"מ/ת מטרופולין באר שבע )תכני 

 

יתן להכיר בכל הכפרים, ובכך ליישם את ההמלצה החיובית העיקרית של ת מבקשת  להדגים שנתכניכאמור, ה

שניתן" והציעה מסלול הכרה קרקעי כל , אשר גרסה כי "יש להכיר בכפרים כ2119דו"ח ועדת גולדברג מינואר 

ת גולדברג, התכנית הנוכחית מתנגדת לקשור התניית זכויות התכנון של תכניותכנוני. עם זאת, בניגוד ל

בהסדרי קרקע. זכויות אלה מגיעות לבדווים מעצם מעמדם האזרחי.התכנית המוצעת כאן מבקשת  הבדווים

-על 2111ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה באוגוסט -ת המטרופולין לבאר שבע שאושרה עלתכנילתקן את 

השוויון ומניעת  פי עיקרון-פי תבחינים מקצועיים, ועל-זאת על –ידי הוספה של כל הישובים הבדווים לתכנית

ת האב פועלת גם ברוח מסמך ההמלצות של ארגון "האביטט" הפועל בחסות האו"ם, אשר תכניאפליה אסורה. 

. מסמך זה ביקש, לראשונה בהיסטוריה, לתאם את התכנון בנגב עם 2111הוגש לממשלת ישראל בתחילת 

 אמנות ונורמות בינלאומיות של זכויות מיעוטים וקבוצות ילידות.

ת האב מבקשת גם להציע מנגנון אשר יעביר את עקרונותיה מהכוח לפועל וישתלב במערכת התכנון בדרג יתכנ

קהילות הבדווים, אותה אנו מבקשים לממש, היא הצטרפות כל המחוזי. מיותר לציין שזכות יסוד של 

ר מערך תכנוני למסגרות של שלטון מקומי, אשר באחריותן הספקת שירותים לאוכלוסייה.. אנו מבקשים ליצו

ושלטוני מורכב, מגוון ומבוזר יותר, בו ייהנו תושבי הישובים מייצוג ישיר בשלטון המקומי וייצוג הולם 

 במוסדות התכנון המחוזי.

 

 על:-מטרת 0.1

-; לשילובם בדרך הולמת במטרופולין בארהקיימים הבדוויים היישובים בכל להכרההצגת פתרון תכנוני 

קיימא של האזור, בד בבד עם מימוש עקרונות השוויון, ההכרה -שבע, ויצירת תשתית יישובית לפיתוח בר

 והצדק. 
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 מטרות:

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

 הבדווים הקיימים;

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

 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 

 התכנון והמדיניות הציבורית על היישובים; חשיפת השפעותיה המצטברות של מדיניות 

 ;יצירת תנאים להאצת הפיתוח המקומי ופיתוח המטרופולין בצפון הנגב 

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

 והמגדרי.

 

 יעדים:

  כדי להבטיח  –ם כפריים, חקלאיים, ופרבריי -התוויית תשתית לקיום מגוון יישובים בדווים

 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

 כיהן ומסורותיהן;פי צור-לאוכלוסיות השונות על

  יצירת תשתית לחיבור היישובים לרשתות כבישים ותחבורה, אשר יתחברו בדרך הולמת לכל

 מרכזי המשאבים במרחב המטרופולין;

 ;יצירת מערך שירותים והזדמנויות שוויוני לנשים ביישובים 

 ימות יצירת איזון הולם בין מטרות הפיתוח וההכרה של יישובי הבדווים, לבין שמירה על קי

 הסביבה;

  שימור וטיפוח של שטחי נוף פתוח טבעי ומעובד לצורכי חקלאות, פנאי ונופש, פיתוח התיירות

 ושמירה על החי והצומח הטבעיים;
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  גיבוש מנגנונים לתיקון הפגיעה רבת השנים באוכלוסייה הבדווית, אגב הנהגת העדפה מתקנת

 במגוון תחומי חיים;

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

 

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.

 

 

 גישות ושיטות 0.1

ת האב מתווה מסגרת כוללת לפיתוח תכנילאזורי הישובים הבדווים.  ת אבתכניהמסמך שלפנינו מהווה 

הישובים, המסתמכת על ניתוח תמונת מצבמעמיקה ועדכנית, תוך ציון הצרכים העתידיים, וציון הדרכים 

ות מפורטות יותר )מיתאריות תכניתאמורה לסמן מטרות תכנוניות עבור תכניהעיקריות למילוי צרכים אלה. ה

ות( ועבור פרויקטים עתידיים במרחב המתוכנן, תוך בירור השאלות העקרוניות העיקריות בקשר ואחר

למיקום, נפח ואופי הפיתוח העתידי. אם כך, המסמך הנוכחי מתווה את עקרונות התכנון לפיתוח העתידי של 

שבשלבי מימוש ת מודע לכך תכניהישובים הבדווים, ללא כבילתם בידי תקנות סטטוטוריות נוקשות. צוות ה

ות תכנית שהתכנית, יעדיה יעברו 'תרגום' ועיבוד למסמכים מיתאריים וחוקיים. כוונתנו היא שהתכניה

 הקיימות והמתהוות למטרופולין באר שבע יתוקנו ויתאימו לתכנית האב. 

הגישה העקרונית של הפרויקט תופסת את פעולת התכנון, בראש ובראשונה, כמסייעת ליצור מרחב חיים 

ופטימאלי בישובים המתוכננים. התכנון אמור לעצב את המרחב ותהליכי שינויו עבור קהילות אלה, תוך א

קיימא; תוך הכרה בתרבותם וזהותם; וכמובן תוך התחשבות בצרכי -גיבוש מרקם חיים מתפקד, צודק ובר

קה וסבל, התכנון התושבים האחרים במטרופולין. במקרה של הישובים הבדווים, שעברו שנים ארוכות של מצו

 גם אמור להתוות כוונים לסגירת פערים עם אוכלוסיות האזור האחרות.

 -הגישה התכנונית המרכזית של הפרויקט, כפי שכבר צוין, היא לבסס את התכנון על מערכות החיים 

הקיימות ומתפקדות ביישובים, ולעגן אותו בשאיפותיהן, צרכיהן  -החברתיות, התרבותיות והמרחביות 

ישובי הבדווים ראויים להישאר במקומם, כל זונותיהן של קהילות הישובים הבדווים. נקודת המוצא היא שוח

אלא אם כן יבקשו התושבים לעבור. זאת בהסתמך על ההיסטוריה המקומית, ועל עבודה רבת שנים של 

שר הראו המועצה האזורית לישובים הלא מוכרים, עמותת 'במקום', וארגוני חברה אזרחית אחרים, א

התבחינים הבסיסיים של ישובים בישראל. אוכלוסייתם של הישובים נעה בין כל שהישובים הבדווים עומדים ב

נפש, והם מהווים קהילות, או מקבצי קהילות, אשר חיים במשותף באתרי הישובים מזה עשורים  6,111ל 511

 קיימא.-ארוכים, תוך בניית מארג יישובי ותפקודי בר

ידי המדינה ושלוחותיה האזרחיות -ות לאזורים ולקהילות הבדוויות 'מלמעלה', עלתכנירוב ה עד היום הוכנו

ות האחרונות שהוכנו נשמע כבר תכניוהביטחוניות, תוך שיתוף מזערי, אם בכלל, של האוכלוסייה. אומנם ב
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י השיתוף קולה של הקהילה הבדווית, בעיקר דרך התנגדויות או מפגשים בודדים עם המתכננים, אך דפוס

עדיין רחוקים מלהיות הולמים. אנו טוענים שנקודת המבט התכנונית 'מלמטה', כלומר, עבודה תכנונית עם 

ועבור הקהילות ומיצגיהן, אינה רק עמדה מקצועית ואתית נכונה, אלה גם כזו המגדילה את סיכויי היישום 

 ם. ת בתהליך המורכב של תכנוןמרחבי המחייה הבדווייתכניוהמימוש של ה

ת האב גובשה תוך הסתמכות על מגוון שיטות עבודה מקצועיות. אלה כללו תכניבהתחשב בגישה התכנונית, 

 בין היתר: 

  ;ניתוח מומחים של המגמות הקיימות בישובים וחיוצן לעתיד בתחומי מפתח תכנוניים 

 שובים הלא ניתוח מקצועי של ההיבטים הגיאוגרפיים, האקלימיים, הכלכליים והדמוגרפיים של  הי

 מוכרים; 

 ;ניתוח צילומי אוויר עדכניים 

 ידי סקר ישובים, שנערך לראשונה ; -יצירת מסד נתונים מקיף על 

  ;סדנאות אזוריות ויישוביות אשר התקיימו לאורך שנה וחצי 

  הבנת עומק של השטח על ידי סיורי לימוד בכל אזורי התכנית; וקיום עשרות פגישות ודיונים עםתושבים

ביישובים; בחירת מספר דגמי ישובים מייצגים להדגמה מפורטת יותר של רעיונות ותפיסות של עיצוב 

דוריים, יחסי מגדר ושאלת הבנייה -המרחב הכפרי הבדווי, תוך התחשבות ביחסים בין שבטיים, בין

 והפיתוח העתידיים בישובים.

 

המועצה האזורית, אשר הנחו את צוות העבודה את הפרויקט ליוותה ועדת היגוי מקצועית, כמו גם מליאת 

 בשלבים השונים של התכנון, והזינו אותה במשוב חיוני, מקצועי וקהילתי.

 

 מבנה המסמך 0.1

אחד עומד בפני עצמו, ויחדיו הם מהווים את המסמך כל המסמך שלפנינו מאגד שישה חלקים מרכזיים. 

 ר הישובים הלא מוכרים.הניתוחי והתכנוני המקיף הראשון שהוכן אי פעם עבו

לאחר ההקדמה פורש החלק השני את הרקע הגיאוגרפי, היסטורי, חוקי וחברתי של האזור המתוכנן. החלק 

השלישי מביא ומנתח סקר מקיף שערכנו, לראשונה, בישובים הלא מוכרים, ומאפיין את מצבם בנוגע 

ביעי פורש את התמונה התכנונית למרכיבים המרכזיים של שירותים, כלכלה, חברה וקרקעות. החלק הר

ות והמסמכים שאומצו עד היום, את תכנילאזורי הישובים, תוך ניתוח היסטורי, גיאוגרפי וחוקי של שלל ה

הסתירות וההתאמות ביניהם. החלק החמישי המציע ניתוח עומק של ממדים שונים במצבם של הישובים הלא 

יקט הנוכחי. אלה מציגים את מצב הישובים מבחינת מוכרים, מורכב מדוחות מומחים שהוכנו עבור הפרו

זכויות מיעוטים בינלאומיות, מבחינת הספקת שירותים, מהבחינה הכלכלית, חינוכית, בריאותית ומצב 

 הנשים בישובים.

החלק השישי והאחרון של המסמך בונה על החומר המקיף והמעמיק שהוצג בחלקים הקודמים. הוא מסכם 

דמנויות העומדות בפני תכנון עתידי של הישובים, כפי שעלו בפרקים הקודמים, ומציג את מכלול הבעיות וההז
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ת האב לפיתוח תכנימימדי. חומרים אלה מגובשים ל-את העקרונות המנחים לתכנון העולים מהניתוח הרב

ם הישובים, המשרטטת את האזורים, המנגנונים והתהליכים לפיתוח עתידי. חלק זה משלב ידע שנצבר בסיורי

ובסדנאות שנערכו בתקופת הפרויקט, עם תוצאות דיונים בחלופות ומודלים שונים לפיתוח הישובים. אלה 

משולבים בכדי להציע את הדרך המבטיחה ביותר ליצירת עתיד מוכר, מתוכנן ומשגשג לישובים הלא מוכרים, 

 וכך גם לאזור צפון הנגב כולו. 
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 הלא מוכרים בנגבהישובים הבדווים  –. רקע וניתוח תכנוני 2

ת האב, אשר אליו אנו מתייחסים כמרחב ההתיישבות הבדווית, משתרע תכניהמרחב הגיאוגרפי שבו עוסקת 

מזרחית, דרומית וצפונית לבאר שבע, בין רהט בצפון מערב לבין ערד ודימונה במזרח ועד לאזור ירוחם בדרום; 

. מרחב זה הוא חלק מהאזור 81 -ו 25, 31, 41ערד, לאורך ובין הכבישים המרכזיים   –בבקעת באר שבע 

שהוגדר כמרחב המטרופוליני של באר שבע, ומלבד הכפר עבדה ומשפחות נוספות החיות באזור מצפה רמון, 

בדווית המתגוררת בנגב מתקיימת במרחב הצפוני, המזרחי והדרומי של -מרביתה של האוכלוסייה הערבית

ת הסטאטוטוריות הקיימות תכנייג פירוט וניתוח נרחב של כלל הת מצתכנישל ה 4מטרופולין באר שבע. פרק 

 הפרק הנוכחי מנתח את היסטוריית, מצב ומעמד הכפרים ואוכלוסייתם, כפי שמפורט להלן.  למרחב זה.

 

 

 מפת התמצאות 1.2איור: 
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 היווצרות המרחב הבדווי בנגב: קרקעות, כפרים וזכויות 2.0

 
 החסם הקרקעי

אחד החסמים המרכזיים לתכנון ופיתוח הכפרים הלא מוכרים הוא הסכסוך ארוך השנים בין המדינה 

לבדווים בנוגע לבעלות הקרקע בנגב. כפי שיוסבר בפירוט בהמשך, הבדווים טוענים לבעלות על אדמותבאזור 

ח חזקה, שימוש הנגב הצפוני והמרכזי מכוח הדין המסורתי אשר התקיים בחסות השלטונות הקודמים, ובכו

והתיישבות רבת שנים על אותה קרקע. המדינה טוענת שרוב הקרקעות אותן תובעים הבדווים שייכות לה 

עקב היותן כביכול קרקעות 'מוואת' )'מתות' לפי הדין העות'מאני( לא מיושבות, לא מעובדות ולא רשומות. 

רבים של ההליך התכנוני, כגון עצם קיום למחלוקת זו השפעה עמוקה, כיוון שהיא נוגעת במרכיבים בסיסיים 

ומיקום הכפרים, חלוקתם לאזורי מגורים ושכונות, כיווני התפתחות העתידית, הגירה ורכישת קרקעות, כמו 

 גם חוקיות הבנייה, ההורשה והמכירה.  

 2(:1)ע'  , אשר הצהיר כבר בפתיחתו1975-עמדת המדינה נוסחה בבהירות בדו"ח אלבק  מ

ל.... האדמות שהיו מרוחקות משטח בנוי בעת שנחקק חוק הקרקעות העותומני... טוענת שכ"המדינה 

אפשר לרכוש בהן זכויות -קרקעות אשר לפי פקודת הקרקעות אי –שייכות הן לסוג קרקעות המוואת 

ידי המדינה... -או מיד לאחריה, או הוענקו במפורש על 1921אם לא היו זכויות אלה רשומות בשנת 

אין חולק שהבדווים לא רכשו זכויות רשומות... אדמות אלה הן כולן מסוג מוואת, אין מאחר ש

הבדווים יכולים לרכוש בהן שום זכויות, אף לא מכוח החזקה ועיבוד ממושכים, ולפיכך כל האדמות 

 הינן אדמות מדינה."

ומוסרית. עם זאת,  לטענתנו, אי הכרה גורפת זו בזכויות הבדווים בעייתית מבחינה משפטית, היסטורית

המסמך הנוכחי הינו תכנוני ולא משפטי, ועל כן נפרוש בעמודים הבאים את מבנה ותולדות המערכת 

 המתחשב בתרבות ובמסורת המקומית.כבסיס לתכנון נכון של הכפרים, הקרקעית הבדווית 

במחלוקת, כך שרוב  כידוע לא ניתן להוציא אישור בנייה בקרקע הנמצאת --החשיבות התכנונית ברורה לכול 

תושבי הכפרים, בהם הקרקע כמעט תמיד אינה נמצאת במחלוקת ושאינה רשומה, כלל לא יכולים לבנות 

באופן חוקי. מכאן שלצורך תכנון הכפרים, יש להתמודד עם סוגיית הבעלות על הקרקע. ללא התקדמות 

 מתווה תכנוני יתקל בקשיי יישום משמעותיים.  כל בסוגיה זו, 

ה, יישובים שכבר הוכרו ותכננו, כמו אמבטין או כסייפה, עדיין נתקלים בקשיים רציניים ביישום ולראיי

התכניות, עקב חוסר יכולת השלטונות לקדם תכניות אשר מתעלמות מההיבט הקרקעי המסורתי. כך למשל, 

ידי בדווים -לחלקים גדולים של כסייפה נותרו ריקים עקב סירוב הבדווים להתיישב על קרקעות הנתבעות ע

אחרים. באמבטין, הניסיון ליצור 'קו כחול' אשר רק בתוכו מותרת הבנייה, נתקל בקשיים. זאת עקב חוסר 

היכולת של חלק מהמשפחות לרכוש או לקבל קרקעות בתוך הקו הכחול, אשר אילץ אותן לבנות ללא אישור 

 מחוץ לקו.

                                                 
. מדינת ישראל משרד המשפטים ,איזור הסייג והנגב הצפוניח מסכם של צוות המומחים לענין הסדר מקרקעין "דו 2

תוך הנחה , ח התייחס בעיקר לאדמות באזור הסייג בו רוכזו הבדווים"יצויין שהדו. 7' ע, 7915, אוקטובר 03
 .שייכות ממילא למדינה, מהם פונו הבדווים, שהקרקעות מחוץ לאזור הסייג
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ן היא סירובה של ממשלת ישראל להכיר בבעלות קיימות סיבות מגוונות לבעיית הקרקעות, אך הבולטת שבה

כך שרוב הקרקעות אותן תובעים או מחזיקים -הבדווים על קרקעותיהם ההיסטוריות. אין מחלוקת על

, ושבאזור התקיימה מערכת קרקעית מסורתית שהעניקה זכויות 1948הבדווים כיום היו בחזקתם דורות לפני 

זאת בחסות השלטון כל מכרו ורכשו מקרקעין באזור באר שבע, ולשבטים ולמשפחות. אלה הורישו, פיצלו, 

העות'מאני והבריטי. למרות זאת, ישראל, כפי שיורחב בהמשך, סיווגה אדמות אלה כקרקעות מתות, ובכך 

 נישלה מהן את בעליהן המסורתיים. 

 התיישבות, חקלאות ומשטר מקרקעין  -רקע היסטורי 

בנגב אינו ידוע במדויק. מספר חוקרים מציינים שנוכחות הבדווים  תאריך תחילת התיישבותם של הבדווים

, ואחרים מעלים את הסברה שהבדווים הראשונים הגיעו בזמן פלישת צבאות 3בנגב הייתה מימים קדומים

אחרים קובעים שמטה התיאהא )הגדול ביותר בנגב(, הגיע לנגב   4מוחמד לאזור, במאה השביעית לספירה.

שבע -מצביע על קיומם של שבטים בדווים באזור באר 16-ד העות'מאני מסוף המאה ההמפק 11.5-במאה ה

השנה האחרונות הגיעו  251-ואפילו חקלאות בדווית נרחבת. את השטח מדרום לבאר שבע לא פקד המפקד. ב

לאזור גם בדווים מסיני ועבר הירדן, ואל השבטים המקומיים הצטרפו גם מהגרים לא בדווים ממספר ארצות 

 6שכנות, כגון מצרים ועבר הירדן, ומאזורי החוף של רפיח ועזה.

נוודי' אשר -: מחקרים מראים שבתקופה העות'מאנית רוב הבדווים עברו לאורח חיים הנקרא 'חציהתקבעות

למשל, זוהו אזורים רבים  1596במפקד העות'מאני שנערך ב  כלל שילוב של התיישבות, עיבודים ורעייה.

עזה של ימינו( כ'מזרעאת' כלומר אזורים מעובדים בהם -בדרום נפת חברון ועזה )מדרום לקו דהרייה

מתגוררות בפיזור קבוצות בדוויות. חוקרים כגון דויד גרוסמן, אבינועם מאיר, קלינטון ביילי, דויד עמירן 

חים על עלייתה ההדרגתית של החקלאות הבדווית והשתנות הגיאוגרפיה היישובית ויסמין אבצ'י, מדוו

זמנית סממנים שונים של -בשנים אלה הבדווים הפכו מנוודים ליושבי קבע, תוך שהם משמרים בו 7בהתאם.

חיי הנוודות, יחד עם בניית ישובים והעמקת העיסוק החקלאי. השבטים הבדווים יצרו לעצמם אזורי מחיה 

שבט נוצרו כל טוריאליים שנקראו 'דירה' )'אדיאר' ברבים( , או 'בלאד' )'אדמות' או 'ארצות' הבדווים(, לטרי

                                                 
השתמרות ושכחה של שמות (. 7911. )א, ראו למשל נגב, ית בנגבבדוו-לסקירות על ההיסטוריה העתיקה הערבית 3

 ;http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/04047.html.707-700' עע,  6,קתדרה, מקומות קדומים בנגב המרכזי
.  Berghahn BooksNew York:  A Bedouin Century.Rabi'a, A. 2001. -Abu 

. שבטי הבדווים במחוז באר שבע:תולדות באר שבע ושבטיה{7901מהדורה ראשונה (. 0333. )ע, עארף-אל 4
המכון :ירושלים. היבטים חברתיים וקרקעיים: הבדווים בישראל (. 0336.) י, דויד-בן; 790-033' עע: אריאל: ירושלים

 .50-50' עע: ש בן שמש ומכון ירושלים לחקר ישראל"לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע
. 'הבדווים במדבר יהודה', מתוך: פרסום לכבוד יום העיון בנושא הבדווים לזכרו של יצחקי נצר ז"ל; 0791שרון, מ.  5

 http://www.snunit.k12.il/beduin/arti/0633.html; 6חוברת מספר 

שבטי הבדווים במחוז באר :תולדות באר שבע ושבטיה{7901מהדורה ראשונה (. 0333. )ע, עארף-אל –ראו  6
 Boulder, Colo.: Westview Press., Bailey, As Nomadism Ends: the Israeli Bedouin of the NegevMeir, A. (1997) .שבע

Journal of the Economic and Social C. (1985).  Dating the Arrival of the Bedouin Tribes in Sinai and the Negev, 
49.-, Vol. 28( 1), pp. 20 History of the Orient 

מערכת היחסים ואסטרטגיות קיום" בתוך: ד.  –מדבר (. "הפלאח והבדווי בשולי ה0771גרוסמן, ד. ) -ראו ראו  7
; 22. רמת גן:אוניברסיטת בר אילן,ע' היישוב הערבי בישראל, תהליכים גיאוגרפייםגרוסמן וא. מאיר )עורכים(.

הכפר הערבי (. 0771. ירושלים:מאגנס; גרוסמן, ד. )האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי(.2111גרוסמן, ד. )
 .Bailey, C. (1980).202-206ירושלים: יד בן צבי, עע' יישוב בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית.  ובנותיו: תהליכי

; 14: African and Asian Studiescentury: Reconstructing History from Bedouin Oral Tradition,  thThe Negev in the 19
35-80. See maps on pp 40-41; Avci, Y. (2009). The Application of Tanzimat in the Desert: the Bedouins and the 

983; Amiran, D. -, 45 (6): 969Middle Eastern Studies1914, -Creation of a New Town in Southern Palestine, 1860
 77.-, 2: 72Israel Exploration Journal Journal1953. The Pattern of Settlement in Palestine,  

http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/04047.html
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אזורי 'דירה' בהם רעה, עיבד והתיישב. גבולות הדירות התקבעו לאורך השנים, תוך שינויים מדי פעם עקב 

ל המעבר מנוודות להיקבעות . ע19-מלחמות ופלישות,  אשר הלכו והתמעטו עד להתייצבות מוחלטת במאה ה

 כתב האנתרופולוג טוביה אשכנזי:

, אבל לא התקשרו לאדמה והתיישבו עליה"הבדווים בנגב... הם אלה שעזבו את חיי הנדידה הרחוקה, 

וברובם  בתוך היישובפסקו מלעסוק בגידול הצאן והבקר... הבדווים בנגב... נודדים רק בשטח מוגבל 

 8."  )הדגשים שלי(...קרקעות, ומעבדים אותן מגדלים צאן... הם רכשו להם

 19-: עדויות מגוונות של נוסעים וחוקרים מצביעות על עלייתה של החקלאות הבדווית במאה החקלאות

והפיכתה למקור החיים העיקרי של השבטים בנגב. מערכת זו דרשה מן הסתם את התבססותה של מערכת 

 19-ו בנגב. אין נתונים בדוקים על גודל האוכלוסייה במאה היישובית שתאכלס את עשרות אלפי הבדווים שחי

 1922בדווים, ולפי המפקד הבריטי של  55,111עמדה אוכלוסיית הנגב על  1914אך במפקד העות'מאני של 

 בדווים.  51,111נספרו 

נוסע מדווחים על קיום נפוץ של חקלאות בדווית. כך למשל מדווח ה 19-נוסעים שעברו באזור במאה הרוב ה

על חקלאות בדווית פרימיטיבית אך עניפה באזורים שונים בנגב.  1817-הגרמני אולבריק זיצן שעבר בנגב ב

מערבית -ק"מ צפונית 21הורירה, בלב האזור הבדווי דאז, -שמתאר את אזור תל (Hull)החוקר אדוארד האל 

 מבאר שבע:

ידי שבט התראבין, -"האזור המשתרע הוא בעל טבע פורה ביותר... המחוז מעובד באקסטנסיביות על

ידי קבוצות קטנות של פלאחים המגיעות לאזור לעונה שבין הזריעה לקציר... כאן משתמשים -ועל

כל היקף הקרקע המעובדת כאן, כמו גם בגמלים בעיקר לחריש, כאשר גמל אחד שווה לשני שוורים... 

, וכולל תבואות כגון חיטה, שעורה ותירס, עולים בהרבה על צרכי התושבים. הדרך לעזה, הוא עצום

שנה מיפו וערים כל למעשה, כמויות גדולות של מוצרים חקלאיים הגדלים באזור זה מיוצאים 

 אחרות..." )הדגשה לא במקור(.

, 19-באמצע המאה ה ארץ צחיחה בנגב אמנם חוקרים מספר, כגון אדוורד פאלמר וויקטור גרן, מדווחים על 

נוסעים לעומתם רוב ה , ולכן כנראה דיווחו על שממה.ת בצורת או בחודשי הקיץוהם עברו באזור בשנאך 

. הם מעריכים את 9כוללים את טריסטראם, ווילטון, רובינסון, ג'אוסן ומוסיל , והםדיווחו על חקלאות בדווית

מנחם שינקין, ממנהיגי מליון דונם. גם  2-ל 1.5ת בנגב כנע בין השטח המעובד בשלהי התקופה העות'מאני

 וכתב:  1912-אביב בתחילת המאה העשרים, ערך מסע לנגב ב-היישוב הציוני בתל

מזרחה בדרך באר שבע... פה ושם נמצאים -"במוצאי שבת עם חשכה עזבנו את מקום תחנתנו ונלך צפונה

, צריפים ואוהלים... דרך רחבה וטובה למסע עגלות משכנות הערביים, שהן כעין תערובת של בתים

עוברות בין שדות תבואות, זרועים שעורה וחטי תירס שהביאה אותנו על גבעת העיר באר שבע... בערב 

                                                 
 (. 0716)מהדורה ראשונה:  21. ירושלים: אריאל, ע' הבדווים בארץ ישראל(.2111אשכנזי, ט. )  8

-Seetzen, U. (1855).Reisen durch Syrien, Palstina, Poenicien, die Transjordan Lander, Arabia Petraeu und Unter:ראו 9
Aegypten, Berlin, G Reamer (German) ; Musil, A. (1907); Arabia Petrea, Vol. 2, Edom, G. Olms: Zurich; Hull, 

Des 139; Antonin Jaussen.(1908) -London: Richard Bentley, p. 138. Mount Seir, Sinaind Western PalestineE.(1885).
Coffre: Paris.-, leArabes au Pays de Moab 
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הזמין אותנו פקיד החבל לסעודה... שוחחנו על התפתחות העיר... האדמה מסביב פורייה. שדות תבואה 

 למכביר..." 

 יישובית -היווצרות המערכת הקרקעית  

נוודית בעלת -אל מול עליית החקלאות וההיקבעות המרחבית, הפכו, כאמור, הבדווים לאוכלוסייה חצי

קניינית, המהווה את התשתית -מקומות יישוב קבועים. בד בבד, התפתחה בקרבם מערכת קרקעית

תשתית זו חיונית לתכנון מקצועי של הכפרים קהילתית של הכפרים הבדווים עד ימים אלה. הבנת -המרחבית

לפי החוק המתחשב כראוי בתרבות ובמסורת המקומיים. מבחינה משפטית כדאי גם להזכיר כאן ש

 העות'מאני ולפי הסדר המקרקעין הבריטי, עיבוד חקלאי רצוף למשך עשור, מקנה למעבד בעלות בקרקע.

שה לאחד את המערכות הקרקעיות המסורתיות חוקקה פקודת המקרקעין העות'מאנית אשר ביק 1858-ב

ברחבי האימפריה תחת קוד אחד, בעיקר עבור שיפור בגביית המיסים ועידוד פיתוחן ועיבודן של קרקעות לא 

-'מוואת' ו –מניבות. החוק יצר מספר סוגי קרקעות, אשר שניים מהם רלבנטיים במיוחד לעניין הבדווים 

ק"מ מקצהו  2.5אדמה מוזנחת או שוממה, ללא בעלים, הנמצאת לפחות 'מירי'. קרקע מוואת מגודרת בחוק כ

של כפר. קרקע מירי היא אדמה מעובדת באישור, כאשר למעבדיה זכות ה'תסארוף' )שימוש בקרקע והוצאת 

מזון ורווחים( אותה ניתן להעביר מדור לדור. ברבות השנים התעצמו הזכויות של המחזיקים בקרקעות מירי 

הי התקופה העות'מאנית ובזמן התקופה הבריטית כזהים לבעלות מלאה בקרקע, תוך זכות עד שהפכו בשל

 לפיצול, מכירה, בנייה והורשה.

זכות הבעלות העליונה שהייתה  --עסקת מקרקעין, במסגרת ה'רקאבה' כל החוק העות'מאני דרש רישום של 

ימינו. מידת ההיענות לדרישת  שמורה למדינה העות'מאנית, אשר קרובה למושג הריבונות במושגים של

 5%רק  1921כך גם בארץ ישראל, בה נרשמו עד סוף הרישום ברחבי האימפריה הייתה נמוכה מאוד, ו

מעבר לכך, ברחבי הנגב לא הייתה שליטה של השלטון העות'מאני עד בנייתה   10רחבי הארץ.כל מהקרקעות ב

סגרת שגיבשה את המערכת הקרקעית. בתקופה כך שהדין המסורתי היה המ 1911-של באר שבע המודרנית ב

זו התחוללו גם כמה מלחמות בין השבטים הבדווים של סיני, הנגב ודרום עבר הירדן, אשר הלכו ושככו עם 

. בתקופה זו התגבש סופית משטר המקרקעין המסורתי הפועל עד 19-היקבעות גבולות השבטים במאה ה

 היום בנגב.

סוכם בין העות'מאנים לבריטים על הגבול  1871-. ב19-תרחשו במאה השתי אבני דרך חשובות נוספות ה

 1891-הבינלאומי ארץ ישראל וסיני, אשר הגדיר למעשה את מרחב הנגב ותחם אל גבולות השבטים במערב. ב

, 2.1הושג לראשונה הסכם בין ראשי המטות הבדווים על חלוקת הנגב לטריטוריות. הסכם זה, המוצג באיור 

קדיראת, הג'בראת, , ובעיקר ההמטות המרכזייםוכים תכופים בנוגע לשליטה המרחבית בין שם קץ לסכס

תראבין. ההסכם קבע שבני השבטים של המטות לא יתיישבו בשטחי המטות האחרים, לא יעבדו העזאזמה וה

 אותם ולא יכנסו אליהם ללא הסכמה. טריטוריות המטות תיפקדו אם כך כאזורים מדיניים, בעלי גבולות

 ברורים ומערכת חוקים מקומית ושלטון עצמי. 

 

                                                 

  Bunton, M. 2007. Land Policies in Palestine 1917-1936, London: Oxford University Pressראו 10
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 2982: חלוקת הנגב למטות ושבטים על פי הסכם 1.1איור 

 1947מקור: שמעוני, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11סדר קרקעי וחברתי

ידי הנוהג והמשפט -בתוך גיאוגרפיה זו, התגבש משטר המקרקעין הבדווי על פי קודים שהוכתבו על

המסורתיים. באופן היסטורי השבטים הותיקים והחזקים היו רוכשים שליטה ובעלות קרקעית באמצעות 

קעות פיו קרקעות המוחזקות בידי השבט והמסומנות באבנים, נחשבות רכושו. קר-עיקרון ה"חג'ר", על

חדשות היו נרכשות בעקבות ניצחונות במלחמה או בעקבות התפשטות של עיבוד חקלאי או מרעה. יש לזכור 

בה התגבשה סופית המערכת הקרקעית הבדווית, חיתה בנגב אוכלוסייה  19-שברבע האחרון של המאה ה

                                                 
-ועארף אב, רביע-ליל אבו'ח, דודי-יוסף בן, אבינועם מאיר, החומר בסעיף זה מבוסס על מחקריהם של עמנואל מרקס11

 .רביעה המצוטטים ברשימה הביבליוגראפית
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וקרקעותיו היו זמינות  כיום(. הנגב היה מאוכלס בדלילות 711,111 -איש )לעומת כ 41-51,111 -בגודל של כ

פי עיקרון ה"חג'ר", -יחסית, כך ש'פתיחתן' נעשתה לרוב בלא ערעור. לאחר חלוקת הבעלות בין השבטים על

השבטים והמשפחות מחלקות את הקרקע ביניהן, תוך השארת שטחים ציבוריים )בעיקר למרעה -היו תת

קעות 'הדירה' המשפחתיות הועברו בירושה כללי, מרעה שבטי, בארות ובורות מים, בתי קברות וכדומה(. קר

מדור לדור, תוך פיצול הולך ורב של החלקות המקוריות בין בני המשפחה. במקביל נותרו הקרקעות 

 הציבוריות לא מחולקות. 

הגיעו לנגב גם 'אפנדים', כלומר סוחרי קרקעות בעיקר מאזורי חברון ועזה, שהחלו למסחר את  19-במאה ה

שר עברה בתקופה זו הפרטה גוברת.  גם השייח'ים, אשר שלטו בעבר באדמות השבט המערכת הקרקעית, א

שבטים ולמשפחות. בשנים מאוחרות -הקולקטיביות ופיקחו על השימוש בהן, החלו לאבד את השליטה לתת

יותר, גם קבוצות מהגרים ערבים שהסתפחו לשבטים המקוריים )המכונות 'חומראן' או 'פלאחים'( החלו 

 קעות מהשבטים המקוריים, אם כי רכישות אלה היו שוליות למדי מבחינת היקף או מיקום.לרכוש קר

חברתית המסורתית של -סדר הדברים במערכת הקרקעית שיקף במידה רבה את ההירארכיה הפוליטית

. נסייג 21-החברה הבדווית, אשר גם עליה צריך לתת את הדעת בכדי להבין את החברה הבדווים במאה ה

הנוכחית אינו מקבל בהכרח את עקרונות ההירארכיה החברתית  תכנית האבאן שצוות התכנון של ונאמר כ

המסורתית, במיוחד במקומות בהן היא סותרת את עיקרון השוויון האזרחי. עם זאת, עלינו לתארה, כדי 

' )כלומר להבין את דרך חלוקת המרחב ותכנונו ביישובים הבדווים. באופן כללי שבטים הנחשבים 'אמיתיים

בעלי שורשים לבדווים 'מקוריים' שהגיעו מחצי האי ערב(, הנם בעלי המעמד החברתי הגבוה, וגם הבעלים של 

רוב קרקעות הנגב. לשבטים אלה קדימות היסטורית ומעמד בכורה חברתי עד היום. שבטים שהצטרפו 

 מאוחר יותר נחשבים חלשים יותר, ובעלי זכויות קרקעיות פחותות אם בכלל.

יָלה( המהווה קונפדרציה של שבטים בעלי זהות דומה; -בארגון הפוליטי, הדרגה העליונה היא ה 'מטה' )ָקבִּ

יָרה( המהווה יחידת שארות בעלת מיתוס של אב משותף ומנהגים קשוחים -הדרגה השנייה היא ה 'שבט' )ָעשִּ

ם תוך שבטיים שהועדפו ידי נשואי-של אנדוגמיה והורשה תוך משפחתית. הסדר החברתי נשמר אם כך על

 בדרך כלל, כדי לשמור על ההירארכיה החברתית ועל הרכוש בחזקת השבט.  

השבטים, קיים פיצול למשפחות )ָעאיָלאת או חמולות( המהוות את גרעין -בדרג הבא בהירארכיה, בתוך תת

ת האב, בניו חברתי, דרכו מועברת הקרקע בירושה או ברכישה. המשפחה הבדווית כוללת א-ההסדר המרחבי

בשלב תחתון יותר בהירארכיה   12ומשפחותיהם, והיא מאכלסת מרחב יישובי רצוף והומוגני בדרך כלל.

אגד משפחות של מהגרים ערביים ממצרים, עזה ועבר  –החברתית נמצאים שבטי 'החומראן' או 'הפלאחים' 

אים שבטי העבדים השחורים הירדן, אשר הסתפחו לשבטים הבדווים כעובדי אדמה. בשלב הנמוך ביותר נמצ

 שהובאו מאפריקה, ושבטים אחרים בהם דבקה סטיגמה חברתית והם הודחו לשולי החברה. 

למרות ההירארכיה, אין להתייחס למבנה השבטי כקבוע. לאורך הזמן, ועם תהליך הצמיחה הדמוגראפית, 

שבטים אלה נהפכו -שבטים )רּוָבע(, המהווים יחידות חיים ומגורים. תת-הוא מתפצל לעיתים למספר תת

ודלן ובכוחן של פי נסיבות המקום והזמן, בהתחשב במדיניות השלטונית, ובג-לעיתים לשבטים חדשים, על

סיתה או אבינועם -רביע, סלמאן אבו-הקבוצות השונות. כך למשל מפרטים חוקרים שונים כמו עארף אבו

                                                 
 ,As Nomadism Ends: the Israeli A. (1997).Meir –למשל , ראו דיון מפורט בעבודותיו של הגיאוגרף אבינועם מאיר12

. Boulder, Colo.: Westview Press.Bedouin of the Negev 
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שבטים בנגב באמצע שנות הארבעים.  חוסר האחידות במספרים מעיד  95-ל 75מאיר, רשימות הנעות בין 

 שבט.-שלא הייתה תמיד אבחנה ברורה בין שבט לתת

, גרמו לקרקעות בתוך 19-צול השבטים, בתוספת כניסה של הקפיטליזם לארץ במאה הקיבוע ההתיישבות ופי

טריטוריות המטות להפך בהדרגה לפרטיות וסחירות. בסוף המאה הי"ט התקיימו בהן כבר מכירות ורכישות 

ערות על בסיס הבעלויות המסורתיות. בתוך שטחים אלה התארגנו מרחבי המחייה והישובים של השבטים, 

 יצבה תשתיתה של מערכת הקרקעות הבדווית המתפקדת עד היום. והתי

אשר לתהליך הדרגתי של הפרטה בקרקעות הבדווים, נדגיש שהמודרניזציה שביקשו העות'מאנים הובילה 

הואץ עם הגעתם של רוכשי קרקעות ומשקיעים חיצוניים, ולאחר מכן מתיישבים ציונים. רוב השבטים חילקו 

ה' למשפחות, והן בתורן חילקו את הקרקעות בדרך כלל באופן שוויוני לבניהן. את האדמות בתוך ה'דיר

השייח'ים והמשפחות החלו לתעד את העברות הקרקע הפנימיות ואת המכירות לזרים, וכך נוצרה שיטת 

 ניהול המקרקעין, הרישום והשיפוט, עליה מתבססים הבדווים עד היום. 

שבטים ומשפחות חשוב לענייננו כיוון שהוא מהווה -נזכיר גם שתהליך זה של חלוקת הקרקע לשבטים, תת

. לרוב השבטים היו שתיים או שלוש 'דירות' קניינית לישובים הלא מוכרים-התשתית החברתיתאת 

למשל, לשבט  פי חלוקת הקרקעות ביניהן. כך-דירה התארגנו המשפחות השונות עלכל באזורים שונים, ובתוך 

הוואשלה היו -סנאע היו קרקעות באזור ואדי שריעה )נחל עזה של ימינו( ובאזור לקייה. לשבט אל-אל

ערד(, כמו גם צפונית מערבית לדימונה. לשבט -קרקעות בשיפוליו הדרומיים של הר חברון )ליד כביש שוקת

 )ליד מושב תלמי ביל"ו כיום(.  ק"מ דרומית לרהט( ובזחיליקה 4-6עראקיב )-עוקבי היו קרקעות באל-אל

כפי שמתאר הגיאוגרף אבינועם מאיר, בתוך ה'דירות' השבטיות התפתחו הישובים הבדווים במאות השנים 

והם ממשיכים להתפתח לפי המשטר הקרקעי המסורתי עד האחרונות. אלה שיקפו את החלוקה הקרקעית, 

התגבשות מקומות יישוב קבועים, בהם היו העתקת מוקד הפעילות הכלכלית לחקלאות הוביל ל  13.היום

מקבצי אוהלים, ולאורך השנים הוקמו בהם גם 'בייקות' )מבנים מלבני בוץ לחיות, אחסון ולעיתים גם 

למגורים(, ומאוחר יותר גם בתי אבן. ה'דירה' השבטית חולקה למספר מקומות יישוב קטנים, על פי המבנה 

ים גדולים של מספר עשרות אוהלים במרכזים חשובים. לשבטים חברתי, כאשר לעיתים נוצרו מקבצ-הקרקעי

היו לעיתים גם מגורי קיץ וחורף, בהם האוהלים היו מועברים למקומות קבועים בתוך הדירה, כדי להתמודד 

טוב יותר עם אתגרי האקלים. לעיתים קרובות שימשו גם 'ח'רבות', כלומר שרידים של ישובים ישנים, 

 ים. כמוקדי הכפרים הבדוו

קיומה של חקלאות בהיקפים גדולים מצריך התיישבות קבע נרחבת. הטענה הנשמעת תדיר שלא הייתה 

התיישבות בדווית בנגב הנה אם כך בעייתית מבחינה גיאוגרפית והיסטורית, ונובעת כאמור מהיעדר תיעוד 

ותחילת  19-ף המאה הקרטוגראפי עצמי של הבדווים בתקופה זו. בנוסף, רוב המפות שהכינו אירופאים בסו

ידי נוסעי -המאה העשרים, לא סימנו את הישובים הבדווים, כנראה עקב חוסר ההבנה של המרחב הבדווי על

מסעות ועורכי המפות. ישובים אלה היו אכן שונים בפרישתם ובמראם מהכפרים בצפון הארץ, ולכן לעיתים 

החברה הבדווית מעלה שאלה היו מרכזי מחייה 'כפרים' בעיני הצופים. עם זאת, הבנת המרחב ו-לא נחשבו ל

עדות לכך עולה למשל מכתיבתו של  וקהילה לכל דבר ששימשו עשרות אלפי בדווים, וסביבם חקלאות ומרעה.  

והפיק מפה  19-של המאה ה 81-אמריקאי גוטליב שומאכר, אשר סייר באזור בשנות ה-החוקר והנוסע הגרמני

                                                 
מרכז הנגב : באר שבע. תובנות חדשות, תהליכים חדשים: כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב(. 0334. )א, מאיר: ראו13

 .56' ע, לפיתוח אזורי
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מעידה על התמסדות הטריטוריות  1886-דוויות. המפה שפורסמה בראשונית הממפה את הטריטוריות הב

חנאג'רה,  –הבדוויות בנגב הצפון מערבי, עם אזורי התיישבות ועיבוד מובהקים של המטות הגדולים 

ג'ובאראת, תיאהא ותראבין. אלה מעידים על היווצרות הגיאוגרפיה הבדווית הקבועה במחצית השנייה של 

 (.2.2המאה הי"ט )איור 

 

 

 

 אזור השפלה והנגב המערבי – 2991מפת שומאכר,  –1.2איור 

 

 

 

יישובית של הבדווים, הם קיבלו את דפוסי הבעלות -אם וכאשר התייחסו השלטונות למערכת הקרקעית

לבניית העיר באר שבע משבט ידי העות'מאנים -המסורתיים בקרקע. עדות לכך הייתה רכישת הקרקעות על

של אדמות קיבוץ  1913-. גם רכישת המקרקעין היהודית הראשונה ב 191114-המוחמאדין )ממטה העזאזמה( ב

נדגיש כאן שאם קרקעות האזור היו 'מתות', ידי העות'מאנים. -רוחמה משבט העטאונה, אושרו ונרשמו על

. אך העות'מאנים התייחסו א היה צורך לרכוש אותןכפי שטוענת כיום המדינה, ולכן לא שייכות לאף אדם, ל

, 1858אליהן כקניינן של השבטים וכיבדו את תהליכי המסחר בהן. אם כך, הגורם שחוקק את חוק המקרקעין 

 עליו מתבסס בירור הזכויות הבדוויות בקרקע, הכיר במקביל ללא ספק בבעלות המסורתית הבדווית.  

וקה יותר של העות'מאנים לאזור, מוסדות השיפוט בענייני מקרקעין גם לאחר הקמת באר שבע וכניסה עמ

קרקעי בבירת הנגב, אבל התוכן שיצקו בו -נשארו בחזקת הקהילה. העות'מאנים הקימו אומנם מערך מוסדי

                                                 
תולדות ההתיישבות היהודית החלוצית . 7916. ר, קרק; לעיל?, ושטרן אגרדוס . י; לעיל, עארף-אל, ראו ברסלבסקי14

 (.0330אריאל  -ירושלים , הוצאה שנייה, )הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. בנגב

תכנית אב להכרה 
 בכפרים

 מוכרים בנגב-הלא
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רביעה את צמיחת מערכת הבעלויות -דויד ואבו-היה הדין השבטי המסורתי. כך מתארים קרסל, בן

 מאנית:המסורתיות בתקופה העות'

הכירו המוסדות הממלכתיים העו'תמאניים בהסדרים האוטונומיים (, 1913"לאחר ייסוד באר שבע )

עשאאיר( -הכרה זו היא שהביאה לייסוד בית הדין השבטי )מחכמת אל המיוחדים לחברה הבדווית.

 15ר".שבע. בבית דין זה ישבו שייח'ים, נציגים של רוב שבטי הבדווים, שלושים ושלושה במספ-בבאר

הכירו במערכת הקרקעית הבדווית העות'מאנים, ולאחריהם גם הבריטים,  -חשוב אם כך לחזור ולציין 

-, וסמכו על רישומי העברת המקרקעין הפנימיים ולאחר מכן גם החיצוניים )כלומר מכירות ללאהמסורתית

אלה היוו אסמכתא בדווית בדווים(, כפי שהן המעוגנות בהסכמי ה'ַסַנד' )אסנאד ברבים(. מסמכי מכירות 

לבעלות, אותה כיבדו השלטונות. ההכרה במערכת הקרקעית הובילה את השלטונות העות'מאנים והבריטים 

גם להכיר במערכת היישובית הבדווית שהתפתחה בשנים אלה. לא ידוע על אף מקרה של סילוק שבט בדווי 

 עקב חוסר הכרה שלטונית.

השבטים הבדווים מהגרים ערבים ממצרים ומאזורי השפלה. האוכלוסייה בתקופה זו גם הצטרפו, כאמור, אל 

שהצטרפה הייתה בדרך כלל ענייה ומצאה חסות אצל בעלי הקרקעות הבדווים תמורת עבודה בחקלאות או 

במקנה ושמירת חלק מהיבולים ומוצרי המקנה. הבדווים כינו אוכלוסייה זו במגוון שמות, כגון 'טיאחין', 

פלאחים', כדי להבדיל אותה מהשבטים הבדווים 'המקוריים'. לאורך השנים קנו חלק 'חומראן' או '

מהמהגרים קרקע מהשבטים הבדווים והקימו כפרים קטנים בשולי ה'דירות' השבטיות. חלק אחר נותר חסר 

קרקע, וברובו עבר לעיירות שהקימה ישראל ברבות השנים. למרות התרופפות מסוימת בשנים האחרונות, 

 ידי הבדווים. -לות החברתיים בין השבטים נשמרים עדיין באדיקות עלהגבו

 התקופה הבריטית 

, ועם התגברות הגירת היהודים לארץ ישראל ואיתה הניסיונות 1917-ידי הבריטים ב-לאחר כיבוש הנגב על

ה ידי החבר-הסקר המקיף הראשון של האזור בוצע עללרכוש קרקעות, החל מחקר רציני יותר של הנגב. 

. המסמך סוקר את מצבת השבטים, העיבודים 1921-להכשרת היישוב אשר פורסם בדו"ח ראשוני ומקיף ב

חלקים גדולים של אזורי הנגב מיושבים,  –מסקנות הסקר ברורות  16החקלאיים ובעלות הקרקע בנגב.

 2.66מצאים מעובדים ונמצאים בבעלות בדווית מסורתית.  בדו"ח מצוין שבאזורים המקיפים את באר שבע נ

 . 05%בצפון הנגב אחוזי העיבוד עולים על מהם מעובדים.  35%-מליון דונם בבעלות הבדווים, ושכ

שבטים  91-הדו"ח מפרט את בעלויות ועיבודי הקרקע ברמת השבט, תוך ציון שמותיהם של למעלה מ

 המאוגדים במטות, כדלקמן:

  ( מעובדים; הדו"ח 21%) 141,111דונם קרקע, מתוכם  771,111מטה העזאזמה הוא בעלים של

מאזכר מספר שמות של שבטים המאכלסים כיום את הישובים הלא מוכרים, ואת בעלויות 

 הקרקע שלהם;

                                                 
(. תמורות בבעלות על הקרקע אצל בדווי הנגב במאה השנים 0770רביעה, ח'. )-דוד, י. ואבו-קרסל, ג., בן 15

 . 27-67, ל"ג:עע' המזרח החדשהאחרונות:ההיבט התוך     שבטי,

 00/7מס סידורי   L/  0/4029מספר תיק ,  עברית ואנגלית, הארכיון הציוני, ח החברה להכשרת היישוב"דו' הנגב'  16
 L 72/701/0ישן ' מס



[33] 

 

  מליון דונם מתוכם  1.12מטה התיאהא )המכיל את רוב הישובים הלא מוכרים( הוא  בעלים של

כיום את הישובים הלא ( מעובדים; הדו"ח מציין גם רבים מהשבטים המאכלסים 41%) 641,111

 מוכרים, ואת בעלויות הקרקע שלהם;

   ( מעובדים; רוב שבטי הג'באראת 61%) 38111ד' מתוכם  661,111מטה הג'באראת הוא בעלים של

 כיום פליטים בירדן ובעזה;

  (; רוב שבטי התראבין 35%) 272,111ד' ומתוכם מעבד  778,751מטה התראבין הוא בעלים של

 ובירדן. כיום פליטים בעזה

הלוח שלהלן לקוח מתוך פרק ה'תיאהא' מהדו"ח. השבטים המשמעותיים מצויינים בו, כולל היקף האדמות 

בבעלותם, מספר הבתים )כולל האוהלים( ואחוזי העיבוד העיבוד. בדו"ח קיימים לוחות דומים גם למטות 

 האחרים, דהיינו תראבין, עזאזמה וג'באראת.

.2815פי סקר החברה להכשרת היישוב, -על: שבטי התיאהא 1.2.2לוח   



[34] 

 

מציינים כולם את  17חוקרים נוספים של תקופת המנדט, כמו יעקוב שמעוני, אברהם גרנובסקי ויוסף ווייץ,

. גם 18ידיהם בשניים עד שלושה מליון דונם.-ההיקף הנרחב של העיבודים הבדווים בצפון הנגב, המוערך על

 קיומה של חקלאות בדווית ענפה בתחילת תקופת המנדט:החוקרת רות קרק מצביעה בספרה על 

נמצאו בעיבוד חקלאי  1934-5-מליון דונם... ב 1.5נמצאו בנגב שטחים מעובדים בהיקף  1928-"... ב

שנתיים לא, יש -דונם. אם נזכור שהבדווים מעבדים את קרקעותיהם לסירוגין, שנה כן ושנה 2,119,234

... שמונה עשיריות משטחי העיבוד של הבדווים מליון דונם 2.0-ל כשטח עיבוד כללי ש להביא בחשבון

 19מהווה השעורה, ואחריה לפי הסדר: חיטה, דורה, אבטיחים ועדשים."

עם החלת שלטון המנדט, ניסה השלטון הבריטי לארגן את המערכת הקרקעית  חקיקה ומדיניות בריטית:

מספר פקודות מרכזיות, כמו תקנות העברת מקרקעין וחוקי המחלול  1921-ו 1921מחדש. הבריטים חוקקו ב

והמוואת. פקודת המוואת )הקרקעות המתות( חשובה לעניינו במיוחד. היא אסרה החייאה עתידית של קרקע 

מי שהחיה קרקע מוואת בעבר לרשמה במשך חודשיים שהוקצבו כל אישור השלטונות, ודרשה מ מוואת ללא

. רוב רובם של הבדווים לא רשמו את קרקעותיהם עקב )לכך )אך ללא ציון סנקציות בחוק לאלה שלא ירשמו

ום היא מגוון סיבות, כגון חשש ממסים וגיוס לצבא, או חוסר ידיעה. אך הסיבה החשובה ביותר לאי הריש

, כיוון שרוב קרקעותיהם, לשיטתם, לא היו קרקעות 'מוואת' )שוממות ולא מוחזקות(. צורךכל שלא היה בכך 

הבריטים בדומה לעות'מאנים כיבדו את החוק הבדווי המסורתי גם בנושאי קרקעות, והכרה זו  –זאת ועוד 

השר ווינסטון צ'רצ'יל, שהיה התירה להם הלכה למעשה להמשיך במשטר המקרקעין המסורתי.  כך הצהיר 

במרץ,  29-אז מזכיר המדינה לענייני הקולוניות, לאחר פגישה עם משלחת של שייח'ים בדווים בירושלים, ב

1921 . 

ידי -"מזכיר המדינה לענייני הקולוניות אישש מחדש את הביטחונות אשר כבר ניתנו בבאר שבע על

לא בע באר ש]נפת[ מנהגים של שבטי הבדווים של ח'ים, שהזכויות המיוחדות והיהנציב העליון לשי

 20יופרו."

מדיניות זו של הממשלה הבריטית קיבלה ביטוי ממסדי ומשפטי מיידי בשטח. כתב המינוי של ממשלת 

 1923-המנדט )'דבר המלך ומועצתו'(מינה באזור באר שבע בתי משפט שבטיים. פסק של בית המשפט העליון ב

                                                 
, המשטר הקרקעי בישראל,ט "תש. א, גרנובסקי; עובד-עם, אביב-תל, 'ישראל-ערביי ארץ,  ז"תש.י, שמעוני: ראו 17

 ..ל"קק: אביב-תל, המאבק על האדמה, ט"תש. י, וייץ; דביר, אביב-תל
בחינה אלטרנטיבית של הסכסוך הקרקעי בין . '0331. א, מאיר: ראו --למאמרים מדעיים התומכים בטיעונים אלה 18

הסדר הקרקעות בנגב בהקשרים של המשפט . '0336. ס, קדר; קרקע', משפטיים-היבטים גיאו: המדינה לבדווים
מערכת הקרקעות המסורתית מתוארת בפרטים .; 7-9, 2גיליון , הגיליון האלקטרוני מחברות עדאלה', הבינלאומי
סתיו , מטען', תרבות וזהות אצל הבדווים בנגב, קרקעות: אימפריה רודפת אימפריה. '0335. ח, רביע-על ידי אבו

בחינה של הישגי התכנית , 'ג"תשס. ש, ברכפי שסוקר קרקו, פרשנות זו שנויה גם במחלוקת; 06-02' עע, 0335
 .003-004, ז"ט, ישראל-מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ', ליישוב הבדווים בנגב וזיקתה לתביעת הבעלות בקרקעות

, אריאל, 7962תולדות ההתיישבות היהודית החלוצית בנגב עד לשנת (, מהדורה שנייה מצולמת(. )0330. )ר, קרק19
 .ירושלים

 Political Report for March, 1921,  Public Records Office, C.O. 733/2/21/21698/folio 77הצהרתו של צ'רצ'יל מופיעה ב 20
March 1921, London.  
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נזכיר שאותו דין שבטי הכיר   21אר שבע צריכים להישמע בבתי הדין השבטיים.אישש שנושאי קרקעות בנפת ב

 22במערכת הבעלויות המסורתיות. 

ראייה נוספת להכרה מנדטורית בבעלות הבדווים בקרקעותיהם היא הרישום הנרחב של קרקעות אלה בספרי 

 1948האחוזה )טאבו(, בעיקר עבור מכירות ליהודים. כפי שמתארים החוקרים פורת, קרק וגרנובסקי, עד 

כולם קרקעות שנרכשו מערביי הנגב, לאחר שאלה רשמו אותן  –דונם במשרדי הטאבו  65,111רשמו היהודים 

מרוב העדויות עולה  23.זוהי עדות ברורה להכרת השלטונות הבריטים בבעלות הקרקע הבדווית(. 2.3)איור 

שרישום הקרקע של ערבים ויהודים בתקופה זו זה לא התייחס כלל להנחיות פקודת המוואת או לשאלת 

תאריך החייאת הקרקע. הרישום הסתמך כמעט בלעדית על הסדרי הקרקע הנוכחיים, ובעיקר על עיבוד 

 קרקע של למעלה מעשור אשר העניק בעלות 'מירי' למחזיקים. 

 

 2829רכישות הקרקע היהודיות בנגב לפני  :1.2איור 

 

 
 .123, 62מקור: פורת, ח. )תשנ"ב(. "מדיניות רכישת קרקעות והתיישבות בנגב ערב מלחמת העצמאות" קתדרה 

 

 

                                                 
21 , p.458.)1923-M. (ed) Law Reports of Palestine, 1920McDonnell,  
 The League of Nations, 1922, The Palestine Council of Order, Presented at the Buckingham Palace', Part Five,ראו  22

Judiciary" section 45: "The High Commissioner may by order establish such separate Courts for the district of 
Beersheba and for such other tribal areas as he may think fit. Such courts may apply tribal custom, so far as it is not 

repugnant to natural justice or morality.", 
צבי; -. ירושלים: יד יצחק בןרכישת קרקעות והתיישבות בנגב :מישימון לארץ נושבת(.  0776ראו: פורת, ח.)  23

 (. תולדות ההתיישבות היהודית החלוצית בנגב. ירושלים: אריאל.2112קרק, ר. )

תכנית אב להכרה 
 בכפרים

 מוכרים בנגב-הלא
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בנוסף, מחקרו של חוקר המקרקעין האמריקאי מייקל פישבאך, מדגים בבירור את תוקף הטענות שלעיל, 

נרשמו על שמם של בעלים ערביים בתקופת המנדט, ללא קשר  דונם 12,555 -כאשר כשהוא מראה כי 

בעלים. אם נתון זה מפריך שוב את טענת ישראל שקרקעות הנגב הן מוואת, כלומר ללא   24למכירות ליהודים.

המדינה הייתה בעלת הקרקעות הלא רשומות, היא בוודאי הייתה דורשת תשלום עבור המכירה, או מוציאה 

מסמך המוותר על הבעלות כחלק מתהליך הרישום, אך אין זכר בעסקות המקרקעין ובספרות המקצועית 

 25לפעולות מעין אלה.

הכרה בריטית בישובים ה השיפוטית נגזרת גם מתוך הכרה בבעלות הבדווית המסורתית בקרקע, ובאוטונומי

. השלטון רשם את שמות הישובים בטפסי המיסים החקלאיים שאסף; הבדווים שהתפתחו בנגב בתקופה זו

ציין אותם במפות הבריטיות )כאזורים על שמם של השבטים(; כלל רבים מהישובים הבדווים ברשומות 

( 'אזור שבטי' 1928הידוע שבהם חוק הסדר המקרקעין )ובסטטיסטיקת הישובים; וכלל גם במספר חוקים, 

-כחלק מהגדרת 'יישוב'.  אלה עדויות מינהליות ברורות מהתקופה הבריטית להכרה במערכת הקרקעית

  התיישבותית של הבדווים.

השלטונות הבריטים הכירו בהזדמנויות רבות בבעלות הבדווים על הקרקע ובצורת ההתיישבות שלהם. 

גוריון בראשה, לאפשר -לפנייתה של הסוכנות היהודית, ובן 1937-ממשלת המנדט באת תשובת כדוגמא נביא 

ליהודים להתיישב בנגב, על בסיס הימצאותה הנרחבת כביכול של קרקע 'מוואת' וחוסר הבעלות של הבדווים 

מות כביכול על הקרקעות בהן הם מחזיקים. תשובתה של ממשלת המנדט, הבהירה בצורה חד משמעית שאד

 :26כך בשפת המקור"שייכות לשבטי הבדווים עקב חזקתם בקרקע מזמן קדום"... אזור באר שבע 

"The cultivable land in the Beersheba sub-district is regarded as belonging to the Bedouin tribes by 

virtue of possession from time immemorial… in the past the lands have been occupied entirely as tribal 

land, but in recent years the practice of allotting tribal holdings has come into existence, thus enabling 

sales to be made to Jewish interests" 

ייג, החוקר עדות חשובה נוספת לבעלות הבדווית על קרקעותיהם מציג המושל הצבאי לשעבר של אזור הס

אותו הכין עבור אלוף הפיקוד. המסמך, הנמצא בארכיון  1966יולי   11והסופר  ששון בר צבי,  במסמך מיום 

 צה"ל, מבהיר המושל הצבאי את המצב ללא כחל ושרק: 

"הקרקע בנגב... לא נרשמה ע"י ממשלת המנדט בספרי האחוזה )טאבו(. הבדווים, שנמנעו מלרשום את 

השלטונות הכירו בבדווים ובזכויותיהם לו במיוחד מאי רישום הקרקעות כי קרקעותיהם לא סב

, דבר שבא לידי ביטוי ברישום כל הקרקעות בספרי תשלום מסים )דפתר חבאל( והסכמת לקרקע

                                                 
. New Records of Dispossession: Palestinian refugee property and the Arab Israeli conflictFischbach,MR. (2003). 24

York, Columbia University Press: pp, 259-60, 273; Village Statistics of Palestine, 1945, issued by the Government 
of Palestine, Jerusalem, p. 37. 

Records of Dispossession: Palestinian refugee property and the ArabFischbach,MR. (2003). 25 
, תיקי הממשלה הבריטית בארץ ישראל: מקור)תשובת הבריטים לסוכנות היהודית בנוגע לקרקעות הבדווים 26

Government of Palestine, 1937, DCF/ 32-72)) 
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שלטון להכיר בהעברת קרקע מבדווי אחד לבדווי אחר כבמכירה חוקית, ובהסכמתם לרשום את ה

 27(".הקרן הקיימת אלפי דונמיםורשמה קונה )בדרך זו רכשה הקרקע בספרי האחוזה על שמו של ה

השילוב של המערכת הקרקעית וההתיישבותית יצר את מפת היישובים הבדווים בסוף תקופת המנדט, עליה 

 גם החוקר אבינועם מאיר שכבר הוזכר לעיל:עמד 

"במרחב הנגב הצפוני היו עשויים להיות פזורים אז ישובים בדווים רבים... שמספרם אמור היה לשקף 

( 1946לכל הפחות את מספר היחידות השבטיות ופלגי השבטים שהיו קיימים אז. על פי ברסלבסקי )

ו ( היו בנגב בתוקפת המנדט הבריטי בין שבעים למאה יחידות שבטיות, ואלה הי1937עארף )-ואל

שבטיות... על פי צורת הבנה זו של המציאות, היו -מפוצלות למספר גדול עוד יותר של יחידות תת

 28.( )הדגשות שלי, א.י.(43.." )ע' לפחות כמה עשרות מקומות יישוב כאלה.אמורים להיות בנגב הצפוני 

ידי -שהוכנה עלצוהר לצורה בה התארגן המרחב הכפרי הבדווי פותחת לנו מפת האוהלים והמבנים בנגב, 

( מצביע על דפוסים חוזרים של 2.4. ניתוח של מפה זו )איור 1945-הבריטים על בסיס צילומי אוויר מ

התיישבות, המורכבת מאוהלים, בייקות ובתים באזור. גודל העיגולים באיור מצביע על מקבצים של עד 

רה' או ה'בלאד' השבטיים מרכז שלושה, עד עשרה ומעל עשרה אוהלים ומבנים. בדרך כלל נוצר בתוך ה'די

אוהלים, סביב בית אבן, לרוב של השייח', ומספר בייקות, ששימשו לעיתים למגורים או  21-31גדול של 

לאחסון חיות או כלים חקלאיים. מסביב למרכז הדירה, במרחקים של בין קילומטר לשניים אחד מהשני, 

אחד על אדמתו המשפחתית. סביב מקבצים אלה כל אוהלים ומבנים,  4-5פזורים ריכוזים קטנים יותר של 

התבצע העיבוד החקלאי. לעיתים נראים אוהלים מרוחקים יותר, בדרך כלל בצמדים, ואלה מעידים כנראה 

על חלוקת הקרקע לדור ממשיך, והקמת כפרירים חדשים. מפת האוהלים מדגימה בבירור את הימצאותם של 

באר שבע, צפון ומערב הנגב, כאשר צפיפות האוהלים והבתים  דפוסי התיישבות דומים יחסית בין בקעת

 29מערב.-שמתקדמים לכיוון צפוןכל גוברת, כ

  

                                                 
 )0930)510מב , צבאי ם ממשל"תיק אג, ל"ארכיון צה27

-היבטים גיאו:בחינה אלטרנטיבית של שורשי הקונפליקט הקרקעי בנגב בין הממשלה לבדווים. '(0331.)א, מאיר28
 .76-57(: 40, ) קרקע', משפטיים

 .5967/7מפה ,  גנזך המדינה, 7961, מפת האוהלים29



[38] 

 

 2820מקבצי אוהלים כיישובים באזור עראקיב  – 1.0איור 

 , גנזך המדינה1947מקור:מפת האוהלים הבריטית 

 

 
 

, 1928הוראות חוק הסדר המקרקעין פי -הסדר המקרקעין, שנוהל על 1948לסיכום סעיף זה חשוב לציין שעד 

ארץ ישראל, בעיקר במישור החוף ובעמקים כל כלל לא הגיע לנגב. ההסדר רשם רק כחמישית מהשטח ב

, וכזכור 1948הצפוניים. תהליך ההסדר  סקר ורשם בצורה מסודרת את דפוסי הבעלות המסורתיים לפני 

ההסדר הבריטי היה מגיע לנגב, על פי הנהוג יש להניח שאם . התייחס לאזורים שבטיים כמקומות יישוב

שם תושביהם, וכך לא היה פורץ -במחוזות אחרים בארץ, הקרקעות המעובדות והמיושבות היו נרשמות על

 כלל הסכסוך הקרקעי בין המדינה לבדווים.

 התקופה הישראלית  

איש  91,111-ל 65,111מלחמת תש"ח השיתה אסון על החברה הבדווית בנגב שמנתה לפי הערכות שונות בין 

ערב המלחמה. כפי שמתאר ההיסטוריון בני מוריס, כשמונים אחוז מהבדווים, ברחו, 'הוברחו' או גורשו 

ידי הצבא הישראלי, שכבש את הנגב.  הצבא המצרי שפלש לעזה, לנגב ולחברון -מכפריהם ואדמותיהם על

לרוב כדי לשמור על נפשם ולהמתין עד שוך  כותר והובס, ובדווים רבים הצטרפו למנוסתו, 1948באביב וקיץ 

 30הקרבות. כמעט כולם הפכו לפליטים, היושבים עד היום בעיקר בעזה ובירדן.

ישראל מנעה את שיבת רוב הפליטים הבדווים שביקשו לחזור לאחר המלחמה, ואף המשיכה בגירושים 

נספרו רק  1949ור. במפקד סלקטיביים עד אמצע שנות החמישים, כאשר מספר קטן של שבטים הורשה לחז

בדווים בישראל, אליהם הצטרפו יותר מאוחר עוד מספר אלפים מעקורי המלחמה. קהילה שבורה  11,111

                                                 
 .001-2עע , עם עובד: אביב-תל, 7961-69לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים . 7929. ב,מוריס30
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שסומן מזרחית וצפונית לבאר שבע, וכלל כמיליון דונם, בו  באזור 'הסייג'ומובסת זו רוכזה תחת ממשל צבאי 

 31יושבים עד היום רוב רובם של הישובים הלא מוכרים.

כשנים עשר שבטים מהנגב המערבי והצפוני הועברו בכפייה כעקורי פנים לאזור הסייג, לעיתים תוך הבטחות 

שבטים אלה הצטרפו לשישה השבטים שכבר   32שהפינוי הנו למספר חודשים בלבד לצורכי אימוני צבאיים.

או על קרקעות שהולאמו חיו באזור הסייג בכמה עשרות מקומות יישוב. העקורים יושבו על קרקעות המדינה 

מזרחית לבאר שבע.  כך נוצרו באזור הסייג שני סוגים של ישובים: )א( -מרכוש הפליטים, מזרחית וצפון

ידי הממשלה; )ב( ישובים היסטוריים שהיו במקום לפני קום המדינה. מיותר לציין -עקורי פנים שיושבו על

מותיהם בזכות ישיבה היסטורית רצופה, או עקב , אלא יושבים במקואינם 'פולשים'ששני הסוגים גם יחד 

ידי ועדת -ידי הממשלה. ישיבתם הלגיטימית של הבדווים באזור הסייג הוכרה גם על-יישובם במקום על

 'מפוני פנים'.-( המתאר את העברתם בכפייה לאזור זה כ8: ע' 2118גולדברג )

דפוסי חלוקת הקרקע בין המשפחות מימים פי -הישובים 'ההיסטוריים' באזור הסייג המשיכו להתפתח על

ימימה.  לעיתים התירו שבטים אלה לישובי העקורים לחנות על אדמתם, אך היה זה תוך הבנה ששהייה זו 

זמנית הנה. במקביל התפתחו ישובי העקורים במתכונת דומה. למרות ששהו על קרקעות המדינה, אזור 

בתורן פיצלו את אזור המגורים שלהם לבניהם כאשר הישוב חולק בצורה מסורתית בין המשפחות, אשר 

הקימו אלה משפחות. עקב הקצאת הקרקע הנמוכה יחסית לישובי העקורים, נוצרה בשנים האחרונות מצוקת 

 דיור ושטח חריפה בשטחי הישוב.

השתלשלות הדברים המתוארת לעיל יצרה אם כך שני סוגי עיקריים של ישובים הנכללים בתכנית האב: )א( 

 ישובים(.  11ישובים(; )ב( ישובים של עקורי פנים ) 36שובים היושבים על אדמותיהם ההיסטורית )י

בהמשך לתהליך הפינוי הכפוי, מדינת ישראל 'רכשה', העבירה והפקיעה את רוב הקרקעות בהן החזיקו 

(, 1951נפקדים ). לגבי עקורי הפנים, השתמשה ישראל בסדרה של חוקים, כולל חוק נכסי 1948הבדווים לפני 

(. הקרקעות עליהן נותרו לשבת 1921( ויישום של פקודת המוואת הבריטית )1953חוק רכישת חירום )חר"ם 

הישובים הבדווים במיקומם המקורי באזור הסייג לא הופקעו, אך נרשמו על שם המדינה ברישום 'ראשוני' 

שם המדינה. עם זאת, רישומן הסופי -לשקרקעות מוואת ירשמו ע 1969-)לא סופי(, לאור החלטת הממשלה מ

 של הקרקעות יכול להיעשות רק לאחר הסדר מקרקעין שלא הושלם עדיין בנגב.

רבים מעקורי הפנים עברו במרוצת השנים לעיירות הבדווים, אך רוב המחזיקים והיושבים בקרקעותיהם 

הסדר המקרקעין שכזכור  נותרו בישובים הלא מוכרים. בתחילת שנות השבעים הכריזה הממשלה על המשך

תביעות, רובן באזור הסייג, אך כמות נכבדת גם  3,221מעולם לא הגיע לנגב בשנות המנדט. הבדווים הגישו 

מצביע על שטחי התביעות, בהם ניתן להבחין שרוב השבטים יושבים על אזורי  2.5באזורי מערב הנגב. איור 

 ידי בדווים. -ערב הנגב אינן מיושבות עלתביעות הקרקעות שלהם, ואילו הקרקעות הנתבעות במ

האיור מראה שקיימים מספר ישובים, בדרך כלל של שבטי העזאזמה, היושבים על קרקעות המדינה.  הסיבה 

המרכזית לכך היא שתביעותיהם של שבטי העזאזמה נידחו 'על הסף' בשנות השבעים, כיוון שישראל רשמה 

                                                 
. ב,מוריס; מרכז הנגב לפיתוח אזור, שבע-באר .7962-7910, בין נוודות לעיור: הבדווים בנגב (.0339. )ח, פורת31

 Nsasra, M. (2009). "Bedouin; עם עובד: אביב-תל, 7961-69לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים . 7929
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מדינה, ללא מתן אפשרות לבעלים המקוריים )שפונו כזכור לאוזר כבר את קרקעות מרכז והר הנגב כקרקעות 

הסייג( לתבוע את קרקעותיהם. למרות שהמסמך הנוכחי עוסק בתכנון ולא בבירור משפטי של מעמד 

המקרקעין, חובה עלינו להצביע על הבעייתיות הרבה של רישום קרקעות העזאזמה על שם המדינה המשנה 

שוביהם. רישום שרירותי זה סוטה מנורמות בסיסיות של חוק וצדק. אנו גם את התשתית התכנונית של י

יתר השבטים כל סבורים ששומה על המדינה לאפשר לשבטי העזאזמה להגיש תביעות מקרקעין כמו ל

 הבדווים בנגב.

במקביל, אלפי התביעות שהוגשו עבור אזורי בקעת באר שבע והנגב הצפוני והמערבי משרטטות את המרחב 

דונם,  776,111)ללא קרקעות הפליטים(. תביעות אלה, שכיסו שטח של  1948כפי שהיה קיים עד  הבדווי

על  מהוות עדות מרשימה לתפקודה של מערכת המקרקעין הבדווית המסורתית. מפת התביעות מעידה

 פחות מאחוז --של התביעות אחת לרעותה. מידת הסתירה בין התביעות מזערית  התאמה ברמה גבוהה מאוד

אחד של שטח התביעות! היכן שהיא קיימת, סתירה זו נובעת בעיקרה מעמימות בתרגום הגבולות המילוליים 

הדפוס המרחבי של תביעות   33למפות משורטטות, מאשר מסכסוכי גבולות אמיתיים בין בדווים בשטח.

אם המערכת לא הבדווים, מעיד אם כך שוב על קיומה של מערכת קרקעית מסורתית אמינה ומקובלת, שהרי 

הייתה מתפקדת, היו מן הסתם מקרים רבים של תביעות סותרות בתקווה להשיג קרקע דרך בוררות המדינה.  

בנוסף, מערכת בעלויות מסועפת שכזאת מתארגנת ומתמסדת במשך מספר רב של דורות, ולכן אין לנו ספק 

 שהיא התקיימה ותפקדה כבר בתקופה העות'מאנית.

 

 יעות בעלות על הקרקע ואזורי ההתיישבות הבדוויםמפת תב - 1.1איור 

 
 (2119מקור: משרד השיכון והבינוי )

 

  

                                                 
 4-0-0373וכיום יועץ לענייני תכנון , המינהלת לקידום ההתיישבות הבדוויתלשעבר סגן ראש , ראיון עם אלי עצמון33

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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 עם מיקום היישובים 2829מפה היסטורית משנת  – 1.2איור 

 

 

מהתביעות הוסדרו, כאשר רוב התביעות מוקפאות במשך למעלה משלושים  21%-עם זאת, עד היום פחות מ

דונם באזור תל אלמלח שהפך לבסיס נבטים לאחר חתימת הסכם  51,111-שנה. השטח שהוסדר כולל גם כ

ים עם השלום עם מצרים, משם פונו הבדווים בחוק מיוחד. מכאן שכמות ההסדרים החופשיים של הבדוו

המדינה עומד למעשה רק על פחות משביעית השטח, במשך כמעט ארבעים שנה! סיבת ההקפאה היא רצונה 

כך לשדל אותם להגיע ל'פשרות' במסגרת אותה קבעה המדינה באופן -של הממשלה להתיש את הבדווים ותוך

משטח התביעות  81%מהקרקע הנתבעת, בעוד המדינה רושמת על שמה  21%צדדי, בה מוצעים לבדווים -חד

ומוסיפה פיצויים )קטנים( עבור היתר. כלומר, ההכרה בחמישית מתביעות הקרקע של הבדווים כרוכה 

בוויתור על ארבע חמישיות מהקרקעות השבטיות ובהסכמה לתהליך של נישול. מיותר לציין שרוב הבדווים 

 לא הסכימו ואינם מסכימים לתנאים אלה. 

אשר כזכור גרס שמבחינה משפטית אין  1975-זו התבסס על דו"ח אלבק מ הרציונל הציבורי של מדיניות

לבדווים סיכוי לזכות בבעלות על הקרקע. דו"ח אלבק התבסס על פרשנות שנויה במחלוקת של בתי המשפט 

הישראלים בנוגע לתביעות על קרקע מוואת בגליל, אשר הפכו על ראשן את ההלכות המשפטיות ששררו בזמן 

להוכיח את בעלותם בה לפני  1921-, ודרשו ממעבדי הקרקע שלא רשמו את קרקעותיהם בהמנדט הבריטי

פרשנות זו, הבעייתית לכשעצמה, 'יובאה' גם לנגב, למרות  1858.34-כניסת החוק העות'מאני, כלומר ב

הנסיבות השונות לחלוטין בו, הן מבחינת המערכת היישובית, סוגי החקלאות והדין המסורתי ששרר בו 

.  על בסיס דו"ח מעוות זה, אשר התעלם לחלוטין מדורות של ות ובהרשאת העות'מאנים והבריטיםבחס

 החזקה ועיבוד קרקע, ניסתה המדינה במשך שנים לקחת אליה 'בהסכמה' שמונים אחוז מקרקעות הבדווים.

ת המשפט קרקעית שנוסחה בדו"ח אלבק, פסק השופט אליהו חלימה בבי-ובכפוף למדיניות המשפטית 1984-ב

מערבית -ק"מ צפונית 4-5הוואשלה, שאין לבדווים באזורי התביעה )כ-העליון, בעניין ערעורו של שבט אל

                                                 
 ,Kedar, S. 2001. The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israel Law and the Palestinian Land Owner ראו 34

1948-67, NYU Journal of International Law and Politics, pp 923-998.  
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זכות בעלות על קרקעותיהם המסורתיות. חלימה פסק שהקרקע היא כל בנגב( כל לדימונה, אך במשתמע גם ב

ר על קביעות בעייתיות מסוג מוואת ואמורה להירשם על שם המדינה. הלכה משפטית זו מושתתת כאמו

נוודים ללא ישובים, חקלאות או מערכת קרקעית מסודרת, ושעליהם להוכיח את  19-שהבדווים היו במאה ה

, תקופה בה לא היו שום עדויות כתובות או מסמכים שלטוניים, ושממנה לא נותרו עדים 1858בעלותם לפני 

 חיים. 

מנוסחים בצורה גורפת אשר לא  –והלכת חלימה  דו"ח אלבק ופסק הדין –אם כך, שני מסמכי המפתח 

הותירה לבדוויים ברירות רבות, אלא לשמור על קרקעותיהם באמצעות ישיבה עליהן ועיבודן, תוך הימנעות 

 מצב זה הוביל ישירות להתפתחות בעיית הישובים הלא מוכרים.מההסדר הפוגעני אותו הציעה המדינה. 

צדקת תביעותיהם, ועקב זאת הם נותרו במשך שישה עשורים בישובים תובעי הקרקעות הבדווים משוכנעים ב

חסרי השירותים והתשתיות, תוך התמודדות עם מצוקה חריפה. מספר קטן של ישובים לא מוכרים מורכבים 

מעקורי פנים, והם מבקשים עדיין לחזור לאתרי הישובים המקוריים שלהם, או לחלופין למצוא מיקום הולם 

 וחוקי אחר.  

אחר שלושה עשורים של שיהוי, ולאחר שרוב תובעי הקרקעות הבדווים נפטרו, פתחה מדינת ישראל ל

לאחרונה במבצע של 'תביעות נוגדות', במהלכו מאתרת המדינה תביעות קרקע של בדווים ומגישה נגדם 

מהלך זה תביעה נגדית הטוענת לבעלות מדינה על אותה קרקע, מתוך כוונה להביא את הנושא לבתי המשפט. 

שכל קרקעות הבדווים בנגב הן כביכול  1984-מתבסס על 'הלכת הוואשלה' בה נקבע בבית המשפט העליון ב

כפי שדרשה 'פקודת הקרקעות המתות הבריטית'. ראוי לציין שרוב  1921-קרקעות 'מתות', כיוון שלא נרשמו ב

הוואשלה' וטוענים שהקרקעות אותן הבדווים ואיתם ארגוני זכויות האדם, מערערים על תקיפותה של 'הלכת 

 ירשו הבדווים מאבותיהם, ובמיוחד אלה שהיו מעובדות ומיושבות, אינן קרקעות 'מתות', למרות אי הרישום. 

ועד  2115על כל פנים, מהלך התביעות הנוגדות המבקש לתעל את תביעות הקרקעות אל בתי המשפט. מאז 

ן הגיעו לבירור בבתי המשפט, ובכולן זכתה המדינה על בסיס מה 211-תביעות נוגדות. כ 511-הוגשו כ 2111

אותה הלכה פורמאליסטית. במסגרת יותר ממחצית התביעות לא הופיעו הבדווים לדיון בבתי המשפט ופסקי 

הדין ניתנו בהעדרם. ברוב התביעות האחרות ייצוג הבדווים היה עצמי, או דל אמצעים, ולכן לא יכול היה 

עוקבי, -המשפטית החזקה של פרקליטות המדינה. תביעותיהם של יורשי סלימאן אל להתמודד עם המערכת

המתבררת בבתי המשפט בימים אלה, היא הראשונה בה הוצגו ראיות מעמיקות המאתגרות את הלכת חלימה 

י, תוך הסתמכות עוקב-את תביעת אל 2112-בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בעם זאת,   35ודו"ח אלבק.

עוקבי לבית -עברה ההכרעה בעניין אל ,ערעורהגשת סטית בעיקרה על תקדים הוושאלה. לאחר פורמאלי

 המשפט העליון.

לטפל בסוגיית הישובים באמצעים תכנוניים. תוך עקיפת שאלת בעשור האחרון במקביל, ניסתה המדינה 

ושבי הישובים הקרקעות. תחילה, במשך שנות השבעים, שמונים ותשעים, היא הפעילה לחץ מתמשך על ת

ידי מניעת אספקת שירותים והקמת מנגנון פיקוח שפעל כנגד עיבודים ובנייה -הלא מוכרים לעבור לעיירות, על

                                                 
גם שהחוקר אבינועם מאיר טען בסדרה של מאמרים שהחוק העות'מאני כלל לא תאם את התנאים יצוין  35

הגיאוגרפיים והחברתיים בנגב, ולכן אין זה הוגן או מתקבל על הדעת להכיל אותו כיום, לאחר שמחוקקי החוק 
שורשי הקונפליקט  (. 'בחינה אלטרנטיבית של2119עצמם מעולם לא החילו אותו בנגב. בנוסף, ראו מאיר, א. )

. ראו גם מאמר מקיף המאתגר 01-10(: 62, ) קרקעמשפטיים', -הקרקעי בנגב בין הממשלה לבדווים:היבטים גיאו
( 'עיון מחודש בהלכת הנגב המת: זכויות קניין במרחב 2102יפתחאל, קדר ואמארה ) –את הלכת הוואשלה 

 .9-019, י"ב, עע משפט וממשלהבדווי', 
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להלן, ייצרה המדינה מגוון של  4בדווית, והוציא לפועל מאות הריסות בתים. במקביל, כפי שמפורט בפרק 

רה בישובים הבדווים. בתכניות המחוזיות, תכניות ומנגנונים, אשר ביקשו לעצב את עתיד הנגב, ללא הכ

המטרופוליניות ותכניות הפיתוח של הנגב, המרחב הכפרי הבדווי נותר שקוף עד סוף שנות התשעים. עקב כך, 

 ועקב התעלמות מהאינטרסים הבסיסיים של אוכלוסיית הישובים, תכניות אלה נכשלו ברובן. 

(. תכנית זו נדונה 23/14/4טרופולין באר שבע )תמ"מ/הופקדה תכנית מתאר מחוזית חלקית למ 2115בשנת 

לנתק את הקשר ביתר פירוט, נתייחס אליה כאן בקצרה כמדגימה את ניסיונה המתמשך של המדינה  4בפרק 

. התכנית הוכנה לאחר עתירה לבג"צ נגד תכנית קודמת, תכנית בין ההכרה בישובים לשאלת הקרקעות

 1991/11)בג"צ הכפרים הלא מוכרים כל ( אשר התעלמה מ14/4)תמ"מ/המתאר המחוזית למחוז הדרום 

העתירה התייחסה לחוסר הסבירות הקיצוני, . חמאד ואח' נ' המועצה הארצית לתו"ב ואח'(-אסחאק אבו

הושג הסכם פשרה  2111לאפליה התכנונית ולפגיעה בכבוד האדם הטמונות בתכניות הקודמות לאזור. ביולי 

 טת בג"צ, בו התחייבו מוסדות התכנון שהתכנית המתוקנת:שקיבל תוקף של החל

בגיבוש הצעות לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית באזור. המתכננים יבחנו  --כעניין עיקרי  --"... תעסוק 

את צורת ההתיישבות הכפרית כאחד הפתרונות ליישוב הבדווים... ייפגשו עם נציגי התושבים ויבחנו יחד 

 "יישובים חדשים, ובכלל זה את תכנית המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים.הצעות קונקרטיות ל

למרות החלטה זו, התייעצויות הצוות המתכנן עם תושבי הישובים היו מעטות, והנוסח המופקד הכיר רק 

התעלמה אם כך למעשה תלול( מתוך עשרות הישובים הלא מוכרים. התכנית -פורעה ואבו-בשני ישובים )אל

לא מוכרים שרובם יושבים על קרקעותיהם ההיסטוריות ובכולם אוכלוסייה של  ישובים 20של  מקיומם

איש. במקום להתמודד עם ההכרה בישובים, התכנית הגדירה  'אזורי חיפוש' שכלל רק תשעה  511-למעלה מ

 26ותירה מהישובים, וגם זאת ללא תבחינים ברורים לאישור של ישובים, וללא לוח זמנים. במקביל, היא ה

התכנית התעלמה  –עתיד על אדמותיהם, וכמועמדים להריסה ופינוי. חשוב ביותר לענייננו כל ישובים ללא 

מהקשר החזק והברור של הישובים לאדמותיהם ההיסטוריות, כחלק מהשיקולים התכנוניים הראויים 

 .להכרה בישובים

 –מונתה חוקרת  2118-החברה האזרחית. ב התכנית עוררה התנגדות רחבה בקרב הקהילות הבדוויות וארגוני

לדון בעשרות התנגדויות שהוגשו לתכנית. לאחר ארבעה ימים של שימוע מרוכז ועיון  –עו"ד תלמה דוכן 

החוקרת סדרה  2111במאות מסמכים והתנגדויות כתובות, ולאחר שנה של דיונים והתלבטויות, הגישה ביוני 

נית את התכנית. דר' דוכן המליצה על מתווה הפותח אפשרות של המלצות משמעויות, המשנות בצורה מב

בישובים נוספים. הדו"ח מרחיב את אזורי החיפוש, מציין אזורים בהם ישובים ספציפיים יוכלו להיות 

מוכרים. באופן בעייתי יותר, הדו"ח ממליץ על הזזת מספר ישובים ואיחודם עם אחרים, מסמן גם כעשרה 

עקורים( ככאלה שיימחקו ויאלצו להתפנות להצטרף לישובים או עיירות אחרות. ישובים )היסטוריים ושל 

, ובכך יושבים על קרקעותיהם ההיסטוריותרוב הישובים עליהם המליצה להכרה   --חשוב במיוחד לענייננו 

תהליך תכנוני הולם. כל התחשבה החוקרת בהיסטוריה הקרקעית של ישובים אלה, המהוה מרכיב מרכזי ב

ההכרה בהסדרת תביעות הבעלות על הקרקע:"הסדרת  זאת, מתנה החוקרת את יחד עם

תביעותהבעלותהיאזוהאמורההיותאבןהדרךהראשונהלאחריהניתןיהיהלהסדיראתהקמתהיישובואכלוסו. כל 

ג בדוח  1.8.2.1עוד ההסדרה לא הושלמה, קיים חשש כי סימון היישוב עלול לפגוע מהותית ביישומה." )סעיף 

 החוקרת(.
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ידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אך המלצות החוקרת לעניין הכרה -אושרה התכנית על 2111וגוסט בא

בכפרים, נדחו. למרות שהורחב במעט 'שטח החיפוש' ונכללו בתוכו שני כפרים נוספים, ההכרה אינה וודאית 

שימת הישובים ביטלה הממשלה את הכללתם בר 2111עוד. בנוסף, בעקבות סדרה של לחצים, בנובמבר 

תל ערד ועתיר/אם אלחיראן, בהם  –המיועדים להכרה של שני ישובים עליהם המליצה החוקרת להכרה 

 וודאות. -איש, והכניסה שוב את עתידם לערפל של אי 3,111יושבים למעלה מ 

ידי הממשלה ועדת -על 2118-במקביל, ועקב הבעיות העמוקות של תהליך התכנון הסטטוטורי, מונתה ב

להמליץ לממשלה על מדיניות לדברג במעמד של ועדת חקירה ממשלתית. כתב המינוי הסמיך את הועדה גו

כוללת להסדרת הקרקע והתיישבות הבדווית ובכלל זה גיבוש הצעות לתיקוני חקיקה. בראש הוועדה עמד 

 144בהן נשמעו ישיבות פתוחות,  23לאחר . שופט בית המשפט העליון ומבקר המדינה בדימוס אליעזר גולדברג

את המלצותיה, אשר האיצו בממשלה להיכנס בדחיפות ובמלא העוצמה לטיפול  2118עדויות, הגישה בדצמבר 

)א( הסדרה מהירה של תביעות הקרקעות, על  –בסוגיה הבוערת. הועדה המליצה על שני מסלולים טיפול 

)ב( תכנון אזורי מחודש אשר בסיס חקיקה חדשה שתתחשב 'בזיקה ההיסטורית' של הבדווים למקרקעין; 

 הישובים 'במידת האפשר' בכפוף למספר סייגים, כולל התאמה לתכנית מטרופולין באר שבע.  כל יכיר ב

ועדת גולדברג הינה המסמך הרשמי הראשון המכיר בזיקה ההיסטורית של הבדווים לקרקעותיהם. הדו"ח 

הדראקוניים אשר אינם מאפשרים ממליץ על חקיקה חדשה, אשר תעקוף את התקדימים המשפטיים 

לבדווים לזכות בבעלות בבתי המשפט, ואשר תאפשר הכרה בבעלות לפי עדויות היסטוריות על עיבוד וחזקה. 

פי נוסחה -עם זאת, דו"ח גולדברג המליץ שלאחר הוכחת בעלות, תחולק הקרקע בין המדינה לבדווים על

 על הבדווים.  מורכבת של פיצויים בקרקע ובכסף, אשר אינה מקובלת

כדי לגבש מתווה פראקטי  הממשלה את 'ועדת פראוור' 2119לאחר קבלת הדו"ח מהוועדה, מינתה בינואר 

ליישום המלצות ועדות גולדברג. ועדה זאת ישבה על המדוכה מעל שנתיים.תוצאות עבודת הוועדה 

קימה הממשלה את והמלצותיה מפורטות בהרחבה במהדורה המקוצרת של תכנית האב המלאה. במקביל ה

 . 2הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית, עליה מדווח בהרחבה בהמשך פרק 

, התחלה של שלב חדש בהתייחסות לישובים הלא מוכריםהמלצות החוקרת דוכן ודו"ח גולדברג, מסמנים 

מלצות ניסיון להתמודד עם שאלת הזכויות ההיסטוריות, התכנוניות והתרבותיות.  עם זאת, דו"ח גולדברג וה

החוקרת עדיין אינם ממליצים על הכרה כוללת, ואינם פועלים להפעלת תבחינים שוויוניים ליהודים ולערבים 

בנגב ולמעשה המלצות שניהם נדחו בסופו של דבר.  המועצה הארצית דחתה את המלצות החוקרת לעניין 

ת פראוור, סטתה אף היא ההכרה בכפרים במקום מושבם ההיסטורי, וועדת היישום של דוח גולדברג, ועד

 (.על מתווה פראוור בפרק שש להלןמהמלצות ועדת גולדברג )ראו הרחבה 

, הפורש 2.3השתלשלות האירועים המשפטיים, הקרקעיים והתכנוניים שתוארה לעיל בקצרה מתומצת בלוח 

את ציר הזמן של האירועים המרכזיים בשאלת הקרקעות והישובים הבדווים. אירועים אלה מהווים את 

ורם אנו התשתית ההיסטורית, הגיאוגרפית, התכנונית והמשפטית להיווצרות הישובים הלא מוכרים, עב

 מגבשים את תכנית האב הנוכחית. 
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 קרקעות וישובים בדווים בנגב –אירועי מפתח  -ציר זמן  - 1.2.2לוח 

 

 חקיקת פקודת הקרקעות העות'מאנית )לעות'מאנים אין שליטה ברוב הנגב( :  1858

 קביעת הגבול בין ארץ ישראל למצרים :  1871

 קביעת גבולות המטות  :  1891

 הקמת באר שבע המודרנית והתחלת שליטה עות'מאנית חלקית בנגב :  1911

 ידי יהודים ורישומם-רכישת קרקעות ג'מאמה על :  1913

 סקר החברה להכשרת היישוב המונה את שבטי הנגב וקרקעותיהם :  1921

 פקודת המוואת הבריטית :  1921

 המשך תחולת המשפט הבדווי –הצהרת צ'רצ'יל  :  1921

 הקמת בתי דין שבטיים לנגב –המלך ומועצתו  דבר :  1922

 בית המשפט העליון מפנה ערעור מקרקעין לבית הדין השבטי :  1929

 המפקד הבריטי מתאר את המערכת הקרקעית והיישובית הבדווית :  1931

 )government gazetteכפרים בדווים מופיעים ברשומות המנדט הבריטי ) 24 :  1941

 אזורי יישוב בדווים מופיעים בסטטיסטיקת הישובים  41 : 1945

 מהבדווים פליטים 81%הרס רוב הכפרים הבדווים,  -מלחמת העצמאות/נכבה  :1948-49

 שבטים מפונים ממערב הנגב ומוכנסים לאזור הסייג 12  :  1951

 ביטול הממשל הצבאי  :  1966

 שבע כתחילת תכנית שבע העיירות-הקמת תל  :  1969

 תביעות. 3,221אזור באר שבע מוכרז להסדר מקרקעין, הבדווים מגישים   : 1971

 הכרה בישוב הבדווי הראשון )תראבין( ושבירת אסטרטגיית שבע העיירות  :  1996

 הקמת המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים  :  1997

לא נפתרו הכרה 'זוחלת' בעוד עשרה ישובים שהובטחה הישארותם, על עדיין  :1998-17

 שאלות הקרקע והתכנון

הסכם בחסות בג"צ להכנת תיקון לתכנית המחוזית המתחשב בקיום הישובים הלא   :  2111

 מוכרים ובעמדות נציגיהם

 המדינה פותחת במדיניות 'תביעות נוגדות'  :  2115

 התכנית המחוזית חדשה מופקדת, עם הכרה בשני ישובים נוספים בלבד  :  2117

דו"ח ועדת גולדברג ממליץ 'להכיר בכפרים במידת האפשר' ומקבל שלבדווים יש  :  2118

 'זיקה היסטורית' לקרקעותיהם

 דו"ח החוקרת תלמה דוכן ממליץ ליצור תנאים העשויים לאפשר הכרה בכפרים :  2111

 דו"ח ועדת פראוור מאומץ ע"י הממשלה, ללא המלצה להכרה בכפרים  :2111

דרת ההתיישבות הבדווית' מפורסם וזוכה להתנגדות בדווית תזכיר 'החוק להס :2112

 גורפת 

התכנית החלופית מטעם המועצה האזורית של הכפרים הלא מוכרים וארגון   :2112

 'במקום' מוגשת לממשלת ישראל

 

 

 

 



[46] 

 

 סביבה פיסית ואקלים 2.2

 אקלים

אזור זה נמצא בין התחום . מבחינה אקלימית 32-ו 31מרחב הישובים הלא מוכרים מצוי בין קוי הרוחב 

ערבתי לבין התחום הצחיח למחצה. מכיוון שרוב שטחו של הנגב מצוי בגבולות המדבר, הבדלי -הצחיח

 .36הטמפרטורות קיצוניים בין חודשי השנה וכמות המשקעים נמוכה

 טמפרטורה

במהלך היום . בין יום ללילה ובין חורף לקיץ, במרחב הישובים הלא מוכרים קיים משרע טמפרטורות גדול

מעלות  03הטמפרטורה השנתית הממוצעת בנגב נעה בין . אך בלילה הטמפרטורות נמוכות, בקיץ חם מאוד

 . ככל שמדרימים הטמפרטורה עולה. מעלות בדרום בקעת הירדן ובדרום הערבה 05בשפת הים התיכון ועד 

71-79הטמפרטורה השנתית הממוצעת היא 
37

 79-07 -ו ,רוחם ומצפה רמוןי, מעלות צלזיוס באזור דימונה 

מעלות 00באוגוסט טמפרטורתהמקסימום היומית הממוצעת היא מעל . מעלות צלזיוס באזור באר שבע
38

 ,

מעלות צלזיוס 4-2  -טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת היא כ, ובינואר
39

הטמפרטורות הנמוכות ביותר . 

הטמפרטורות הגבוהות ביותר נמדדות . ומצפה רמוןעבדת , שדה בוקר, באזור הנגב נמצאות בסביבות דימונה

טמפרטורת המקסימום הממוצעות . מעלות צלזיוס 63 -יוני בתקופת שרבי האביב ומגיעות עד ל-במאי

מעלות במזרח הנגב ובדרומו 03-07עד , בצפון מערב הנגב 72-07: הנמוכות ביותר בינואר הן
40

. 

 משקעים

, ברוב שטח הנגב. שיורדת בעיקר בחורף במשך מספר ימים מצומצם,הנגב מתאפיין בכמות משקעים קטנה

בכמות המשקעים יש תנודתיות גדולה בין .  מ"מ 033כמות המשקעים השנתית הממוצעת לא עולה על 

 6ש היא מגיעה עד כדי "מצפון לב: הירידה בכמות הגשם מצפון לדרום היא דרמטית. האזורים השונים בנגב

תכונה . ישנה שונות גדולה בכמות המשקעים משנה לשנה. ה דרומה בממוצעמ נסיע"מ בשנה לכל ק"מ

אופיינית לכמויות הגשם המעטות בנגב היא העובדה שהן הולכות ומתפשטות צפונה בחלק המזרחי של הנגב 

הירידה בכמות הגשם מצפון לדרום תלויה בהתרחקות ". בצל ההרים"ומדבר יהודה בגלל הימצאות האזור 

כל מרחב הישובים הבדווים הלא מוכרים נמצא בתחום ממוצע המשקעים . המהווה מקור לחות ,מהים התיכון

מ"מ 033 -ל 733השנתי שבין 
41

 . 

                                                 
 .59-44. עמ, 7924, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ן אליהו ואחריםשטר, אטלס הנגב36
 .9.7מפה , 43. עמ, אטלס הנגב  37
 .9.0מפה , 43. עמ, אטלס הנגב38
 .9.0מפה , 40. עמ, אטלס הנגב39
 .43. עמ, אטלס הנגב40
 .9.76מפה , 46. עמ, אטלס הנגב41
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. השיטפונות הם תופעה 42על אף כמות המשקעים הנמוכה, עוצמת הגשם חזקה, ולעיתים יוצרת שיטפונות

הנחלים המועדים לשיטפונות כוללים  אופיינית, המתרחשת מספר פעמים בשנה, ויכולה לגרום לנזקים רבים.

 בעיקר את הערוצים הגדולים בנגב המזרחי והדרומי, כגון נחל באר שבע, נחל הבשור ונחל צין.

 רוח

הרוח השלטת היא רוח צפון מערבית המגיעה מהים התיכון. בחורף ובעונות המעבר נפוצות גם רוחות מכיוון 

 ופעות נפוצות בנגב. דרום מערב ודרום מזרח. סופות אבק וחול הן ת

 לחות

בקיץ ההשתנות . לחות יחסית% 63-53רוב שטח הנגב מתאפיין בחורף בערכים של .הלחות בנגב היא נמוכה

כאשר בקרבת הים היא מגיעה ביום עד , המרחבית גדולה יותר והגורם הבולט בה הוא המרחק מהים התיכון

הערכים הממוצעים %. 03-03-היא מגיעה רק ל, רס-ואילו באזורים הפנימיים כגון תל ערד או קסר אל% 43

 .תוך הצטברות משמעותית של טל 23%של הלחות היחסית בלילה מגיעים ברוב האזורים לסביבות 

 קרקעות 

באופן כללי, מאפייני הקרקע המדברית הם מיעוט או היעדר חומר אורגני שמקורו בצמחים, ועודפי מלח בגלל 

 :43כרים ניתן למצוא את הקרקעות הבאותבמרחב הישובים הלא מו .ההתאדות

עיקר המגבלה  .מערב הנגב ובבקעת באר שבע-הנוצרת מחלקיקי אבק ששקעובעיקר בצפון -קרקע לס

לחקלאות נובעת מרמות המליחות והנתרן הגבוהות, אך במקומות רבים בנגב קרקע הלס הפכה לקרקע 

 חקלאית באמצעות עיבוד. 

מערב הנגב. הן -לחופי הים התיכון והן משתרעות בעיקר בצפון קרקעות החול קרובות -קרקעות חול

בכדי שלקרקע חולית יהיה ערך חקלאי יש  .עשויותמגרגרי קווארץ קשים וגסים, ולכן קל למים לחלחל דרכן

 .להעשירה בדשנים ולמנוע את נדידת החולות

במקומות נמוכים. בניגוד קרקעות הסחף המדבריות נוצרו משקיעתם של חומרי סחף  -קרקעות סחף מדבריות

לצפון הארץ, קרקעותהסחף המדבריות אינן פוריות.  כדי שיהיה לקרקעות האלה ערך חקלאי ישלשטוף אותן 

 ממלחים ולהעשירן בדשנים.

 השפעת תנאי האקלים והקרקע על החקלאות בנגב

. הקרקעות בנגב 44מ"מ 211-קו הבצורת הוא כ .מאז ומתמיד הקשה מיעוט המשקעים על קיום חקלאות באזור

משפיעה אף היא על פיתוח החקלאות. מאחר שהצמחייה בנגב דלה, רוב הקרקעות בנגב עניות בחומר אורגני. 

כמותהמשקעים המאפיינת את רוב שטחו כמו כן, בשל ההתאדותהחזקה, סובלת קרקע הנגב לסוגיה מעודפי מלחים. 

                                                 
 מסלע וקרקע קשים לחידור, מועטה צמחייה, השיטפונות נגרמים כתוצאה משולבת של עוצמת גשם חזקה42

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=1025943 
http://www.boker.org.il/meida/negev/agrmaim/agri44/ 

http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=10259
http://www.boker.org.il/meida/negev/agrmaim/agri/
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כדי לגדל גידולי בעל, דרושה כמות משקעים .לאייםשל הנגב דלה מדי ואי אפשר להסתפק בה להשקיית גידוליםחק

 -מ"מ בשנה. כאמור, בסביבות העיר באר שבע, ומשם דרומה ומזרחה, יורדים פחות מ 311-211מינימלית של 

 מ"מ גשם בממוצע לשנה. לפיכך רוב הגידולים החקלאיים מבאר שבע דרומה הם גידולי שלחין.211

צפון הנגב סובל מבצורות שכיחות, כאשר כמות המשקעים יורדת מעט מתחת לממוצע.הבצורות -בצורות

אחיד של משקעים במהלך עונת הגשמים: חוסר -השכיחות בצפוןהנגב נגרמות גם כתוצאה מפיזור הלא

 הוודאותלגבי מועד הופעתם של המשקעים ולגבי פיזורם מקשה על תכנון החקלאות ועל פיתוחה. 

טורות הלילה נמוכות ברוב חלקי הנגב, ובאזורים נמוכים וסגוריםכמו ואדיות או עמקים האוויר טמפר -קרה

הקר מצטבר סמוך לקרקע ולא מתפזר, ויש סיכוי לקרה, הפוגעת בשורה של גידולים הרגישים למעלות חום 

 .45מעלות צלזיוס ומטה 1 -שבע, אחת לכמה שנים, יורדת הטמפרטורה עד ל-נמוכות. באזור באר

החול והאבק לכסות את הגידולים החקלאייםולגרום להם נזקים וגם לקרקע בסופות עלולים-סופות חול ואבק

שעליה הם צומחים. כדי להתמודד עם בעיה זאת, החקלאיםמשתמשים באמצעים שונים לעצירת הרוחות: 

 שורות עצים, גדרות וכדומה.

 

 אוכלוסיה 2.1

( 2111על פי הערכות הלמ"ס )נכון לתחילת שנת  תון במחלוקת.היקף האוכלוסייה בישובים הלא מוכרים נ

מתגוררים  129,111 -נפש, מתוכם כ 191,111 -שבע עומד על קרוב ל-היקף האוכלוסייה הערבית בנפת באר

בישובים לא מוסדרים. עם זאת  45,111 -בסמה וכ-בישובי המועצה האזורית אבו 13,511בשבע עיירות הקבע, 

הוערך  2117ות במספרים גבוהים יותר: בדו"ח שפרסמה האגודה לזכויות האזרח בדצמבר רוב ההערכות נוקט

ועדת גולדברג  .2111איש בתחילת  81-85,111-( בנגב בכ45-מספר התושבים בישובים הבלתי מוכרים )כל ה

יבות לאי נפש. הס 62,487, גרים בישובים הבלתי מוכרים 2117מציינת כי לפי נתוני משרד הפנים, נכון לשנת 

הבהירות ביחס להיקף האוכלוסייה בישובים הלא מוכרים הן היעדר נתונים מדויקים ביחס לאוכלוסיה זו, 

חוסר היציבות בקביעת מעמד הישובים הנמצאים בתהליכי הכרה, ובראש ובראשונה, העובדה כי לא קיימת 

מר, במקרים רבים תושבים תמיד התאמה בין רישום המגורים בעיירות הקבע לבין המגורים בפועל. כלו

בישובים הלא מוכרים רשומים, מסיבות שונות, ככאלה המתגוררים בעיירות, ומצד שני, רבים מאלו 

המתגוררים בתחומי השיפוט של העיירות ורושמים בהן, מתגוררים בפועל במקבצי מגורים ללא היתר שאינם 

 מוכרים ומוסדרים. 

בדווים בנגב מתגוררים כיום -מכלל התושבים הערבים 55% -בהכנת מסמך זה, ההערכה המקובלת היא שכ

מוכרים, בישובים בתהליכי הכרה והסדרה, -בצורות שונות של התיישבות לא מוכרת, כולל בישובים לא

ובמקבצים קטנים יותר הנמצאים בין הישובים ובתוך תחומי השיפוט של ישובים ושל עיירות הקבע. על כן, 

ת האב הוא שאוכלוסיית הכפרים הבדוים עומדת כיום תכניאשר ישמשו בהכנת  הבסיס לתחזיות האוכלוסייה

                                                 
 .43. עמ, אטלס הנגב45
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-נפש. פירוט תחזית אוכלוסיית הישובים הלא 235,111 -תעמוד על כ 2131נפש, ובשנת היעד  118,111 -על כ

 .1מוכרים לשנת היעד, בחלוקה על פי ישובים וקבוצות גיל, מופיע בנספח 

 

 1525ואוכלוסייתם  היישוביםמפת  – 1.9איור 

 

 

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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 1525מפת תחזית אוכלוסיה  - 1.8איור 

 

 לפי חתך גילאים 1525מפת תחזית אוכלוסיה שנת  – 1.25איור 

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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 המערך המוסדי 2.1

 שלטון מרכזי ומקומי

ראיית הבדווים לאורך השנים כ"בעיה" במישור הלאומי, ולא כקהילה שזקוקה לתשובות במישור האזרחי 

הובילה את המדינה להפעלה של אמצעים שונים לשליטה ולבקרה על האוכלוסייה, בתחום המרחבי, תכנוני, 

 טיפול באוכלוסייה. קרקעי ומנהלי, בין היתר, באמצעות הקמתם של מוסדות מיוחדים ל

בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה הוחל ממשל צבאי על האוכלוסייה הבדווית שנותרה ברחבי הנגב. 

ממשלת ישראל החליטה לשמור לעצמה את השליטה הישירה על אזור  1966עם סיום הממשל הצבאי בשנת 

( 1954(, רמת נגב )1951)הוקמה בשנת הסייג. בעת ההכרזה על המועצות האזוריות שתוחמות אותו, בני שמעון 

(, נותראזור הסייג במעמד 1962( וערד )1955(, דימונה )1951(, כמו גם בזמן הקמת העיירות ירוחם )1956ותמר )

)חסר מעמד מוניציפאלי(, הנתון תחת שליטה ישירה של משרד הפנים, זאת בנוסף לגופי שלטון שטח גלילי  של

פ שר למדינה לשמור אותו במשך שנים רבות ברמת תכנון מתארי בלבד, ללא אחרים. מעמדו זה של השטח אִּ

מוכרים. ייעודי קרקע שהותרו -צורך להתמודד עם תכנון מפורט שעשוי היה להעלות את שאלת הישובים הלא

באזור הסייג היו שטחים חקלאיים או שטחים בעלי אופי כלל ארצי כמו שמורות טבע, אתרי כרייה וחציבה או 

תעשייה מיוחדים. למרות שתחום השטח הגלילי הצטמצם עם השנים עם הקמתן של העיירות, הרחבת אזורי 

בסמה, נמשכה שליטתו של השלטון -תחומי השיפוט של רשויות יהודיות והקמתה של המועצה האזורית אבו

תיישבות המרכזי במרחב ההתיישבות הבדווית והוגבל פיתוחו. גם כיום, האחריות התכנונית לרוב מרחב הה

הפועלת כוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשטח הגלילי,  הועדה המחוזית לתכנון ובנייההבדווית נתונה בידי 

 הועדה המחוזית. מועצה הארצית לתכנון ובנייהתחת משרד הפנים וכפופה, על פי חוק התכנון והבנייה, ל

וכרים. היא בעלת השפעה מרכזית על אחראית על כל תחומי התכנון והאכיפה בנושאי בנייה בישובים הלא מ

חיי התושבים בישובים ואינה כפופה או מחויבת לכל רשות מוניציפאלית שהיא, ובאופן ברור אין בה כל ייצוג 

סיירת הן ב הועדה המחוזיתמוכרים. בתחום האכיפה מסתייעת -לאוכלוסיה המתגוררת בישובים הלא

, ואחראי על "שמירה על משרד להגנת הסביבהה להכפופ לרשות הטבע והגנים, גוף המשתייך הירוקה

קרקעות הלאום מפני פלישות, ומהווה זרוע עיקרית בידי המדינה במניעת השתלטות בלתי חוקית על מקרקעי 

 .למשרד לביטחון פניםוכוחותיה המיוחדים, הכפופים  משטרת ישראל, והן ב46המדינה"

, מינהל מקרקעי ישראל 1961וית, תפס בשנת את מקומו של הממשל הצבאי, בטיפול באוכלוסייה הבדו

, מנגנון ארגוני מנהלת הבדוויםהופקד הטיפול בה בידי  1986שהוקם כאגף במשרד החקלאות. החל משנת 

ייחודי ונפרד, שאין לו מקביל באוכלוסייה היהודית. מנהלת הבדווים פעלה במסגרת סמכויותיו של מינהל 

פעולה מוסכמים על כל משרדי הממשלה ולרכז את הטיפול באוכלוסיה מקרקעי ישראל, במטרה לקבוע קווי 

הבדווית המתגוררת בישובים חסרי הכרה ומעמד מוניציפאלי. התפקיד המרכזי של המנהלת הוגדר כטיפול 

" על בסיסה מינהלה לקידום הבדווים בנגבהחליטה הממשלה להקים " 1997בנושאי מקרקעין. בשנת 

ות להקמת ישובים וקידום ביצוען, הכנה תכנים, שתפקידיה היו, בין היתר, ייזום ובמקומה של מנהלת הבדווי

ות תכניוקידום של פשרות בתביעות בעלות, השלמתתשתיות בישובים קיימים, תכנון ישובים חדשים, הרחבת 

ה מתאר ליישובים קיימיםופינוי אוכלוסיית הישובים הלא מוכרים לישובים שהוקמו עבורם. בפועל, רק שונ

שםהמנהלה, ולא הוקמה מנהלה חדשה עם כתב סמכויות והגדרת תפקידים חדשה. מועצת מקרקעיישראל לא 

שבה  2111היתה שותפה לקביעת תפקידי המנהלה וסמכויותיה. עם הזמן, צומצמו סמכויותהמנהלה ובנובמבר 
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הפשרה עם בעלי הממשלה והגבילה את תפקידה כשלוחה של מנהל מקרקע ישראל בהסדרי הקרקעות והסכמי 

 תביעות בעלות מקרב הבדווים בנגב, בפועל, ההחלטה לא יושמה. 

פעלה המנהלה ללא הגדרה ברורה ועקבית של תפקידים וסמכויות. סמכויותיה  ,1986מאז הקמתה בשנת

 ותפקידיה של המנהלה חרגו הרבה מעבר לסמכויות ולתפקידים שהם במהות סמכויות מנהל מקרקעי ישראל. 

 

בצו מתוקף סמכותו של שר החינוך לפי  1981 -, שהוקמה בהרשות לחינוך הבדווי בנגב ייחודי נוסף היאגוף 

. היא הוקמה על מנת שניתן יהיה למלא אחר חוק לימוד חובה במקום בו אין 2759לחוק לימוד חובה  1סעיף 

בסמה את -רית אבו, העביר משרד החינוך למועצה האזו2115רשות מקומית/מוניציפאלית. בתחילת שנת 

מוכרים. כך נוצר -האחריות לאספקת שירותי חינוך האוכלוסייה הבדווית שמתגוררת ביתרת הישובים הלא

מצב אבסורדי, ולפיו אחראית רשות מקומית לאספקת שירותים חיוניים לאזרחים שאינם רשומים כתושביה, 

 ואשר מתגוררים בשטחים נרחבים שמחוץ לתחום השיפוט שלה.

, בניסיון להקים תשתית מוניציפאלית ליישובים הבדווים שהוכרו בשנים האחרונות, החליט משרד 2113בשנת 

, שתפעל בשלב ראשון כמועצה ממונה ואשר תאגד בתוכה בסמה-אבוהפנים לכונן מועצה אזורית חדשה, 

הבחירות  נציגות של ועדים נבחרים מהיישובים שבתחומה. עד היום, שבע שנים לאחר כינונה, טרם נערכו

בסמה. תחומי המועצה האזורית, כפי שנקבעו בצו ההכרזה, משתרעים על פני השטחים -הראשונות באבו

שנכללו בתכנון המיועד לכל אחד מהישובים שבתוכה, ללא רצף טריטוריאלי ביניהם, שלא כמקובל במועצות 

ובידיה סמכויות תכנון  יהאבו בסמה ועדה מקומית לתכנון ולבנ אזוריות שבהן יישובים יהודים. למועצת

ואכיפה לפעול בתחום מרחב התכנון שלה הכולל את כל אותם ישובים העוברים תהליכי הכרה והסדרה 

הועדה המחוזית לתכנון תכנונית. כל יתר הישובים הלא מוכרים נותרים, כאמור, תחת האחריות התכנונית של 

 ובנייה.

החליטה הממשלה לאמץ את יוזמתו של שר הבינוי והשיכון לשעבר, ח"כ מאיר שטרית, לקדם  2117 -ב

מדיניות חדשה ביחס לאוכלוסייה הבדווית בנגב. להחלטה זו קדמו פניות רבות של המנהיגות הבדווית, 

י ליישם את שמיוצגת על ידי מועצת הישובים, מתוך רצון ותקווה לפתור את מצוקתה של האוכלוסייה. כד

הרשות להסדרת התיישבות המדיניות החדשה החליטה הממשלה על הקמתה של רשות ממלכתית חדשה, 

שתהא אחראית על שלל הנושאים הדורשים טיפול בקרב האוכלוסייה הבדווית. הרשות הוקמה  הבדווים,

הרשות להסדרת , "להקים במשרד הבינוי והשיכון את 15/17/2117מתאריך  1999מכוח החלטת ממשלה מס' 

 התיישבות הבדווים בנגב שיעודה, תפקידיה והמבנה הארגוני שלה הם כמפורט".

 

 ייעוד הרשות: הסדרת התיישבות הבדווים בנגב, לרבות:

 .הסדרת תביעות הבעלות על הקרקע 

  הסדרת מגורי הקבע, כולל תשתיות ושירותים ציבוריים, הן לגבי ישובים קיימים והן לגבי ישובים
 חדשים.

 .סיוע בהשתלבות בתעסוקה 

  .תיאום שירותי חינוך, רווחה וקהילה 
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 תפקידי הרשות:

 .ריכוז מידע בעניין המצב הקיים של האוכלוסייה בפזורה ובישובים הקיימים, כולל תביעות בעלות 

 .ייזום וביצוע הסדרי קרקע ופינוי מחוברים 

  הפנים, של פתרונות התיישבותיים ייזום תכנון סטטוטורי, בתיאום עם מינהל התכנון במשרד
מתאימים, לרבות פתרונות המתייחסים לאפיוני הקבוצה, יחסי גומלין חברתיים, מיקומים אפשריים 

 וכולי.

  .קידום תכנון ופיתוח תשתיות מקומיות ואזוריות לפתרונות קבע 

 .ליווי האוכלוסייה בכל שלבי ההתיישבות בהיבטים קהילתיים חברתיים ותעסוקתיים 

 ן המלצות בעניין סדר עדיפויות לאכיפה.מת 

 .תיאום וסנכרון בין הרשויות השונות, תוך ליווי, מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות 

 

מוכרים, אלא מסתפקת -למרות דברים אלה, ההחלטה שהתקבלה אינה נותנת מענה ברור לישובים הלא

תה יוסדרו מגורי הקבע, התשתיות , שבמסגרהסדרת התיישבות הבדווים בנגבבהצהרה כוללת לגבי הצורך ב

והשירותים הציבוריים ביישובים הקיימים וביישובים חדשים. גם מבחינה ארגונית, עובדי המנהלה לקידום 

מתייחסת גם, ולמעשה בעיקר, לצורך לטפל  1999הבדווים הם עובדי הרשות החדשה. החלטת הממשלה מס' 

כי תוקם ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט בתביעות הבעלות ולהסדרתן בחוק. לצורך כך נקבע 

המלצות להכנת הצעת חוק בעניין הסדרת ההתיישבות , שתפקידה היה לגבש ועדת גולדברגהעליון בדימוס, 

בקרב המגזר הבדווי בנגב, לרבות גובה הפיצויים הראויים, אופן קביעת הסדרים להקצאת קרקע חלופית וכן 

, כוללות 2118המלצות הועדה, אשר הוגשו לממשלה בדצמבר  ות לחוק.אכיפה אזרחית, במקרה של אי צי

מספר המלצות,בין השאר, המליצה הועדה ליצור מסלול תכנוני שיאפשר את יישום המלצות הועדה בתוך פרק 

זמן קצר; הקמת ועדת תכנון ייחודית להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב, לצד הוועדה המחוזית לתכנון 

ת המתאר המחוזית; לאפשר לתושבי תכניחלק מהישובים הלא מוכרים תוך התאמה לובנייה; הכרה ב

הישובים להגדיר את המיקום ואופי הישוב המועדפים עליהם; הכרה חלקית בזכות הבעלות של הבדווים על 

אדמתם גם  במקרים שבהם לא ניתן להוכיח את בעלותם על פי הנדרש כיום בדין הישראלי; הכשרה זמנית של 

ת; וגם, אכיפה מוגברת תכנים שנבנו ללא היתר בתחומה של תכנית תקפה, בתנאי שאינם פוגעים ביישום הבתי

 2119של הריסת בתים שנבנו ללא היתר לאחר הקמת הועדה. בעקבות הגשת המלצות הועדה ואישורן בתחילת 

ראש האגף לתכנון  על ידי הממשלה, החליטה הממשלה להקים צוות ליישום ההמלצות בראשות אהוד פראוור,

מדיניות במשרד ראש הממשלה. בעת כתיבת פרק זה, בעת כתיבת שורות אלה, המלצות צוות היישום עדיין לא 

 הוגשו.  

 ייצוג האוכלוסייה

הישובים הלא מוכרים הם חסרי מעמד מוניציפאלי ואינם משתייכים לרשות מקומית כלשהי ועל כן, 

תושביהם אינם נהנים מהזכות לבחור ולהיבחר. גם במקרים בהם ישובים בדווים נמצאים בתחומי השיפוט 

 של רשויות יהודיות, הם אינם יכולים להצביע או להיבחר. 
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לאוכלוסייה הבדווית בנגב ייצוג במוסדות התכנון הרלוונטיים המשפיעים על באופן דומה, לאורך השנים אין 

חייהם או בגופי הממסד הקובעים את גורלם, כדוגמת המנהלה לקידום הבדווים וגם כיום ברשות להסדרת 

ההתיישבות הבדווית בנגב. מוסדות התכנון, כמו גם מוסדות שלטוניים אחרים, לרוב מקבלים את 

לשמוע כלל את עמדות התושבים, כך למשל בעת שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה דנה  החלטותיהם מבלי

ת מטרופולין באר שבע. באופן דומה, על אף תכניומחליטה בנוגע לדו"ח החוקרת לעניין ההתנגדויות שהוגשו ל

שועדת גולדברג קיבלה מנדט רחב לבחינת המצב והגשת המלצות לקביעת מדיניות להסדרה כוללת של 

הרכב הועדה לא שיקף איזון הולם ושוויוני בין נציגי הממשלה )להם תשעה חברים התיישבות הבדווית בנגב, ה

בוועדה( לבין נציגי הבדווים והציבור בכלל. יתרה מזאת, נציגי הציבור הבדווי היו רק מי שאינם תובעי בעלות, 

מרכזיים בנושא: המדינה מצד אחד שיח אמיתי וכן בין בעלי העניין ה-דבר שמבטל כל אפשרות ליצור דו

 ותובעי הבעלות מצד שני. 

מציאות קבועה זו, מאז קום המדינה, שבה הממסד השלטוני פועל באמצעות גופים רבים ושונים, חלקם 

ייחודים לטיפול באוכלוסייה הבדווית בנגב, וכולם ללא אפשרות לייצוג הולם של התושבים, הביאה למצב שבו 

-הלא מוכרים מצליחה לשנות את מציאות חייה רק באמצעות התארגנות קהילתיתאוכלוסיית הישובים 

מקומית ומאבק ציבורי ומשפטי מתמשך, ללא יכולת להשפעה ישירה על מקבלי ההחלטות וגופי הממסד. כך, 

פועלים תושבי הישובים הלא מוכרים בדרך של הקמת ארגוני חברה אזרחית מקומיים המהווים מסגרות 

וליטיות הפועלות ברמת השטח ומהוות אפשרות ממשית עבור התושבים להשתתף ולייצג את קהילתיות ופ

עמדותיהם וצרכיהם האמיתיים. ארגונים אלה, בסיוע ארגונים ארציים, פועלים ברמות שונות של שיתוף 

 פעולה, במטרה להשפיע על הממסד בעזרת עתירות לבתי המשפט ומאמצים להשפיע על נבחרי הציבור בועדות

(. ואמנם, רוב ההישגים של האוכלוסייה הבדווית במישור הפורמאלי, הושגו בעקבות 2.1הכנסת )איור 

 מאבקים מוצלחים בבתי המשפט או בהצלחה להשפיע בדרך עקיפה של השיח התכנוני הממסדי הרווח.   
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  מיפוי המערך המוסדי – 1.22איור 

 למען מבט כולל כולם ים ומיזוגים, אך העדפנו לפרוש את ילק מהמוסדות עברו שינוח :הערה
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 עברי''צדק המ-הבדווים כמיעוט ילידי וגישת ה 2.1

המוגדר (, indigenousמיעוט יליד )תמיכה נוספת בזכויות הקרקע והתכנון של הבדווים בנגב נובעת מהיותם 

בהצהרות ואמנות בינלאומיות, ובפרסומים של ועדות או"ם שונות, כאוכלוסיה אשר הוכפפה לשלטון של 

מדינות מודרניות, לאחר שחיה במשך דורות תחת שלטון עצמי.  הגישה הרווחת כלפי עמים ילידים במדינות 

המדיניות הציבורית ליצור  המאפשרת למערכת (,transitional justice) 'צדק מעברי'דמוקרטיות היא של 

 .מעבר בין משטריםנורמות ייחודיות לקבוצות ילידיות, כדי לשמור על זכויותיהן וקניינן במצב של 

גישה זו התפתחה בעקבות פגיעות חמורות בזכויות האדם ובקניינם של מיעוטים ועמים ילידים כתוצאה 

זכויות הקניין הקרקעי של השבט שרדו את  ממעבר בין שלטונות שונים.  טענתנו היא שבדומה לאופן בו

תקופות המעבר בין התקופה של אוטונומיה בדווית לבין כניסתו של המשטר העות'מאני, ובין המשטר 

 , כך ראוי שזכויות אלה יישמרו גם לאחר המעבר בין המשטר הבריטי לישראלי. העות'מאני למנדט הבריטי

וצאה מהתגברות המודעות לגורלם הדומה של קבוצות ייחודיות, המושג 'עם יליד' או 'מיעוט יליד' התגבש כת

, אשר נכבשו ועברו לשלטונן indigenous)היסטוריים )-הקשורות קשר היסטורי הדוק למקום ותרבות מקומיים

מדינות  71-מיליון בני אדם הנמנים עם העמים הילידים ב 311-של קבוצות אחרות. ההערכות מדברות על כ

(WGIP, 2001ע .) מים, כגון האבוריג'ינים באלסקה בקנדה, הסאמי בפינלנד ונורבגיה, האבוריג'ינים

זילנד. אלו, כמו גם מרבית העמים הילידיים האחרים -לנקה והמאורי בניו-באוסטרליה, שבטי הוודה בסרי

ם בעולם, שימרו מאפיינים חברתיים שמבדלים אותם באופן ברור ממגזרים אחרים באוכלוסיית המדינה בה ה

 47חיים.

שאוששה  1986-בהתחשב בשונות בין אוכלוסיות ילידות, ארגון האומות המאוחדות פיתח "הגדרת עבודה" ב

 , הכוללת את המאפיינים הבאים:2117-וב 1991-שוב ב

  ,מתקופה שקדמה להשתלטות ולהתיישבות של חברות שהתפתחו על אדמתם ברצף היסטורי עד להווה

 באזורים בהם שלטו בעבר; שליטי המקום הנוכחיים,

 ;חברות המחשיבות עצמן נבדלות ושונות ממגזרים אחרים במדינה בה הם אזרחים 

  קבוצות שוליות ומוחלשות, לרוב שבטיות, הנמצאות תחת דומיננטיות של שלטון שחדר לאזור, והנחושות

 לשמור על תרבותן, מולדתן ונכסיהן;

  בהסתמך על מוצא משותף עם הבעלים הקדומים של חברות המקיימות רציפות היסטורית עד להווה

 הקרקע, תוך שימור תרבות ייחודית; שפה נפרדת או ניב ייחודי; וחיים הקשורים בחלק מסוים של הארץ.

החלה תחייה פוליטית, תרבותית, משפטית וכלכלית בקרב הקבוצות  21 -של המאה ה 61 -מאז שנות ה

עם התפתחותו של שיח היסטורי מתקן, גדלה ההכרה כי יש הילידיות כתוצאה מדמוקרטיזציה עולמית. 

                                                 

47, Geneva, the United  Nations. Draft Policy for Indigenous PeoplesWGIP Working Group on Indigenous Peoples, 2001,  
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מרחבי בכבוד ובשוויון. מכאן -לפצות אותן על דורות של הדרה ודחיקה, כדי שימשיכו את קיומם התרבותי

 התפתחה גישת 'הצדק המעברי'.

ר השתתפו לשורותיו את נציגי הבדווים מישראל, אש 2117-וקיבל ב 2112 -הפורום הקבוע לנושאי ילידים קם ב

החלו נציגי הבדווים מישראל  2115-יורק.  ב-בניו 2111גם באופן פעיל בשלוש ועידות רשמיות, כולל ועידת 

יורק. הפורום מכין בקביעות דוחות על מצב זכויות -להשתתף דרך קבע בדיוני הפורום השנתיים הנערכים בניו

 בזכויותיהם, לסדר היום הבינלאומי.   אדם של עמים ילידים, אשר העלו את מצבם של הילידים והפגיעה

חשוב לציין שהקרקע הנה ציר מרכזי ביותר של מאבק העמים הילידים, זאת בגלל חשיבותה העליונה 

לתרבויות הילידיות, ועקב הנישול הנרחב אותו חוו העמים הילידים ברחבי העולם. היחס לקרקע אינו מתמצה 

לה לבין כל תחומי בערכה הקנייני לפרט, אלא בהיותה מולדת לקהילה כולה. האדמה היא הקושרת בין הקהי

הקרקע היא מולדת, תרבות, רוחניות, מסורת, החיים ולכן, המשמעויות המיוחסות לה הן עמוקות ביותר. 

 , המעניקה תשתית לזהות הקהילתית הנמשכת דורות ארוכים.קברי אבות וסביבה

, כי רבות מהן המדיניות כלפי העמים הילידים במדינות בהן הם חיים אינה אחידה, אך ניתן לומר בוודאות

. למשל, קנדה, פינלנד וניו זילנד הן תהליך ההכרה בעמים ומיעוטים ילידיםנמצאות בשלב זה או אחר של 

מהמתקדמות ביותר, אך גם בברזיל, מקסיקו והודו הוכרו זכויות עמים אלה בהכרה באמצעות חקיקות 

ילידים החיים בה, גורם המשפיע והחלטות מדיניות. ישראל, אפוא, יוצאת דופן בסירובה להכיר בעמים ה

 בצורה משמעותית על זכויותיהם בקרקע.

קיימת הסכמה רחבה שהאוכלוסייה הבדווית בנגב מתאימה למאפיינים של עם יליד, והמאבק שהיא מנהלת 

מזכיר בממדים רבים את המאבקים של עמים ילידים אחרים בעולם.  פרופ' רדולפו סטאבנהאגן, המוכרים 

של הא"ום לנושא עמים ילידים, מצהיר ( Special Rapporteurרם המעלה שלהדווח המיוחד)שכיהן בתפקיד 

במסמך שחיבר לאחרונה בפירוש על היותם של הבדווים עם יליד. פרופ' סטאבנהאגן ביקר בישראל מספר 

 פעמים ובדק את הנושא לעומק. הצהרתו אינה משתמעת לשתי פנים:

"The history, culture, ecology, economic and social organization of the Negev shows that Bedouins fall 

under the definition of indigenous peoples. The emerging international law of indigenous peoples, 

including its human rights provisions, certainly applies to the Bedouin population, and should be so 

considered by government authorities and legal experts."  

להדגמת הרלבנטיות של המצב הילידי לשאלה הבדווית, להלן טבלה המצביעה על ממדים שונים של קיום 

 48הבדווים כקבוצה ילידה.

                                                 
 Abu-Saad, I. (2008) Spatial Transformation and Indigenous Resistance: The Urbanization of the Palestinian Bedouin inראו:   48

1754;Berman G. S. (2006) Social services and indigenous -Vol. 51(12), pp. 1713 American Behavioral Scientist,Southern Israel, 

A Global History of Indigenous 106; Coates K. S. (2004) -, Vol. 49(1), pp., 97Social WorkInternational populations in remote areas, 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.; Tsosie, R. (2001). Land,  Peoples: Struggle and Survival.

-AlHagar: International; merican sovereignty and national identity in the 21st century.culture and community: Envisioning Native A
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 : עקרונות עמים ילידים והחברה הבדווית1.0.2לוח 

 החברה הבדווית עקרון כללי

עד סוף המאה הי"ט, היוו הבדווים את תושביו היחידים  קדימות בזמן ובמרחב

של הנגב ונהנו מאוטונומיה שלטונית; הם הנהיגו מערכת 

חוקית וקרקעית ילידית שהיוותה את החוק הנוהג 

 באזור לפני השלטונות העות'מאני, בריטי וישראלי.

ציין כי הבדווים ארגונים וראשי קהילות בדווים נוהגים ל תפיסה עצמית

הם החברה הילידית של הנגב ומעורבים בפעילות האו"ם 

 בנושא ילידים.

המשכיות היסטורית עם החברה שקדמה לחברה 

 המיישבת

רוב בדווי הנגב הינם צאצאים של  מטות ושבטים שחיו 

 בנגב ברציפות מאות בשנים.

קשר חזק לטריטוריות, לאדמות ההיסטוריות 

 ביבהולמשאבים הטבעיים בס

הבדווים משמרים את זיקתם לאדמות המרעה 

והחקלאות המסורתיות, לבורות ובארות המים ולכפרים 

 . 1948ששימשו את אוכלוסיית הנגב טרם 

מסורות ונוהגים חברתיים, כלכליים ופוליטיים 

 המבדלים אותם מהקבוצה הדומיננטית בחברה

לבדווים מערכת חברתית המבוססת על זיקה אגנאטית, 

מסורתי נוהגי, ואף במקרים רבים שימור כלכלות  משפט

מסורתיות )מרעה וחקלאות אקסטנסיביים, וכן מערכות 

 קואופרטיביות רב גרעיניות ברמת המשפחה המורחבת(.

שפה, תרבות, חוק, ומערכת אמונות המבדלת אותם 

 מהקבוצה הדומיננטית בחברה

-לבדווים ניב, מסורות ואמונות המייחדים אותם כתת

 צה בפני עצמם.  קבו

הבדווים מהווים את אחת מהקבוצות המוחלשות ביותר  קבוצה מוחלשת בחברה

 בחברה הישראלית באופן עקבי מאז כינון המדינה.

נחישות לשמר בחזקתם את מרחב אבותיהם ואת 

 זהותם הנפרדת

הבדווים פועלים במישור האזרחי, הפוליטי והמשפטי, 

להשיב אליהם את בעלותם בקרקעות המסורתיות על 

משאביהן. הם שומרים על עצמאות תרבותית בנושאי 

משפחה ונוהג. הם משמרים את ייחודם במערכת חינוך 

 ההיתוך היהודי. -נפרדת ואינם שותפים לפרויקט כור

 

                                                                                                                                            
, University Press Helping Professional Practice with Indigenous Peoples: The Bedouin Arab caseKrenawi, A., Graham, J. (2009) 

of America: Rowman & Littlefiel. 
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בר בין משטרים, יש לשמור ככל האפשר על זכויות האדם והקניין אשר חלו גישת הצדק המעברי גורסת שבמע

במשטר הקודם, ויש בה כאמור תשומת לב גדולה לזכויות של בני אדם המשתייכים לקהילות ילידות. גישה זו 

גורסת, בין היתר, שיש לפצות קבוצות ויחידים אשר נפגעו ממהלכים שרירותיים של השלטונות החדשים, ויש 

 יב להם את רכושם וזכויותיהם, ככל האפשרבקרבה מרבית לצורתן המקורית. להש

ללא פגיעה באוכלוסיות לעניין הנגב חשוב להזכיר שגישת הצדק המעברי מבקשת להשיג את האמור לעיל 

המקרה של הישובים הלא מוכרים יכול להיות מוסדר בצורה  49שהגיעו בתום לב לאזורי המיעוטים.החדשות 

פגיעה בישובים ובתושבים היהודים שהוקמו כל ללא מסגרת זו. כלומר, הכרה בזכויות הבדווים, נאותה תחת 

 . 2829בנגב מאז 

אין זה המקום להרחיב בפרטים, כיוון שכוונת פרק זה הינה להדגיש את הגישה העקרונית. עם זאת, ראוי 

זכויות המיעוט היליד באוסטרליה, שם הושגה  –להזכיר מקרה אחד שיש לו רלבנטיות מיוחדת לעניין הבדווי 

ט הגבוה האוסטרלי בית המשפפריצת דרך תקדימית בנושא הסדרת זכויות הקרקע לעמים ילידים כאשר 

(, כי יש להעניק לתובעים זכות של בעלות מסורתית בקרקע. 1992פסק בעניין מאבו נגד מדינת קווינסלאנד )

הפסיקה האוסטרלית הסתמכה על הדין הבינלאומי ועל האמנות עליהן חתומה אוסטרליה כדי לשנות את 

 50הדין הקרקעי ששרר במדינה זו במשך שנים ארוכות.

( אשר הייתה תקפה בחלקים גדולים של terra nulliusשינתה את דוקטרינת 'הקרקע הריקה' )פסיקת מאבו 

האימפריה הבריטית וקבעה שעקב חוסר תיעוד, הסדרה ופיתוח )כפי שהוגדרו בצורתם המערבית(, 

הטריטוריות עליהן השתלטו הבריטים היו ללא בעלות קרקע קודמת. דוקטרינה משפטית זו הותירה את 

( native titleילידי )-הילידים מנושלים קרקעותיהם ההיסטוריות. פסיקת 'מאבו' הכירה בקניין מסורתיהעמים 

.  הגדרת ללא מסמכי בעלות כתוביםהמבוסס על רציפות תרבותית וקהילתית, ועל זיקה נמשכת לקרקע, גם 

בקם של עמים ילידים ילידית' יצרה סוג קניין חדש, והפכה לציון דרך חשוב ביותר במא-'בעלות מסורתית

להכרה היסטורית בבעלותם על נכסיהם הקרקעיים.  הבעלות מסורתית כפי שהוגדרה באוסטרליה אינה 

שבטית, ולכן אינה סחירה. למרות הבדלים מסויימים למצב בישראל, ניתן ללמוד -אישית אלא קולקטיבית

לאחר שנים של שלילתה. חשוב מפריצת הדרך האוסטרלית רבות על האפשרות להכרה בבעלות ההיסטורית 

גם לציין שפסיקת מאבו החלה תהליך תיקון היסטורי ופיוס בין האבוריג'ינים למתיישבים האירופיים, והחלה 

בכך בתהליך ריפוי של פצע היסטורי עמוק ומדמם. מהלך חשוב זה נעשה בעקבות תביעת מקרקעין הדומה 

 51במובנים מסויימים הבדווים על אדמותיהם.

                                                 
 Gross, AM. (2004). -Rights Journal, vol. 16, 69Harvard Human tel, RG. (2003). Transitional Justice Genealogy, Tei ;94: ראו49

Stanford Journal of International Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice: Lessons from South Africa and Israel, 
55.-1, Vol. 47: Law 

 .Sydney:The Federation Press;  Howitt, R.(1998). Recognition, Mabo, Wik and Native TitleButt, P., Eagleson, R.(1998).: ראו50
34; Pearson,N. 2004.  -, Vol. 1: 28Australian Aboriginal StudiesSteps towards Decolonization?  –Respect and Reconciliation 

-March-http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue, Concept of Native Title in Common Law The
1997/pearson.html 

 ,Vol. , Australian Aboriginal Studies, respect and reconciliation: Steps towards decolonizationHowitt, R. (1998).Recognitionראו51
Hagar: 34; Howitt, R. (2001). A nation in dialogue: Recognition, reconciliation and indigenous rights in Australia.-1: 28

294; Mercer, D. (1993). Terra nullius, aboriginal sovereignty and land rights in -, 277(2), 2International Social Science Review
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האוסטרלי כאמור הנה חלק משורה ארוכה של מאבקים של עמים ילידים, באמריקה הצפונית המאבק 

עם קבלתה של ההכרזה והדרומית, באפריקה, באסיה ובמזרח התיכון. מאבק זה הגיע לשיא בינלאומי מרשים 

בר ההיסטורית בדבר זכויות מיעוטים ועמים ילידים על ידי מליאת האומות המאוחדות ברוב עצום בספטמ

ההצהרה התקבלה לאחר מהלך שנמשך כעשרים וחמש שנה לעגן את זכויות הקבוצות הילידות להגן על . 2117

אדמותיהם, משאביהם ותרבויותיהם. הכרזה זו אמנם אינה מחייבת בצורה משפטית גורפת את החברות 

יה לעמים ילידים. המתוות את ההתייחסות הראונורמות בינלאומיות חדשות וברורות באו"ם, אך היא מציבה 

 : 52נורמות אלה כוללות, בין השאר, את ההוראות הבאות הלקוחות מתוכה

  עמים ילידים לא יפונו בכוח מאדמתם או מאזורי מחייתם. לא יהיה יישוב מחדש ללא הסכמה 11סעיף":

 חופשית, מוקדמת ומודעת של העמים הילידים, וללא פיצויים הוגנים ומלאים."

  לעמים ילידים הזכות להיות בעלים, להחזיק, להשתמש, ולשלוט על הקרקע, הטריטוריה : 2-1, 26סעיף"

והמשאבים אותם הם מחזיקים בכוח הבעלות המסורתית... וזכות להשבה של קרקעות ומשאבים שנגזלו 

 מהם...".

  לידים : "מדינות יעניקו הכרה והגנה חוקית לקרקע, לטריטוריה ולמשאבים השייכים לעמים י3, 26סעיף

ידם. הכרה שכזו תיעשה תוך הענקת כבוד למנהגים, למסורות ולשיטות בעלות הקרקע של -או מוחזקים על

 העמים הילידים..."   

האופייני לאוכלוסיות , הקשר הבדווי האמיץ לקרקעבהקשר של הצהרת האו"ם, חשוב להדגיש שוב את 

עיקר מאבקם שלהבדווים בעשורים האחרונים,  , אותו מדגימים הבדווים בתודעתם והווייתם. כידוע,ילידות

שקשור קשר אמיץ לתודעתם הקולקטיבית, הוא להישאר על אדמותיהם, ולשוב לאדמות מהן גורשו. מחקרים 

שונים הדגישו שוב ושוב את הקשר הפיזי, התרבותי, הרוחני והמיתי של הבדווי לאזורי מחייתו ואדמתו. עצם 

על קרקעותיהם, תוך חיים בתנאי מחייה קשים, ללא מים, חשמל,  ישובים 'לא מוכרים'46נוכחתם של 

מרפאות ומוסדות ציבור, מעידה על הערך העצום אותו הם מקנים לאדמה, ולקשר האמיץ של הבדווים 

על הקשר המבני והעמוק לקרקע המולדת, עמדה החוקרת ספא  למולדתם הנתפסת כאזור הישוב המקורי.

 (: 2118רביעה )-אבו

הקולקטיבי של  הבדווים הערבים מבוסס על שייכות, מסורת, היסטוריה וקשר פראקטי לאדמות  "הזיכרון

ידי -השבט... מכאן שזהותם העמוקה מבוססת על זיכרונות הקשורים לשורשי הזהות. אלה מיוצגים על

ברתם האדמות עליהן חיו בעבר, על אורח החיים בעבר, ועל המשמעות והחשיבות של אורח חיים זה לפני הע

 (.111הכפויה מהן... )ע' 

אם כך, למרות ההבדלים שבודאי קיימים בין מדינות שונות, ניתן וראוי שההתפתחויות בזירה הבינלאומית, 

ובראשם פסיקת 'מאבו' האוסטרלית והכרזת האומות המאוחדות, יובילו להכרה בישובים הבדווים. 

ות המסורתית של הבדווים בקרקעות בהן החזיקו התפתחויות אלה מעידות על הצורך והאפשרות להכיר בבעל

אשר  הצדק המעברי, לפי הדין שהיה קיים באזוריהם לפני השלטון הנוכחי. עקרונות 1948במשך דורות לפני 

מדינתיות שפעלו במחוזות המיעוט הילידי גם ללא -יושמו במדינות אחרות הכירו במערכות הבעלויות הקדם

לי. עקרונות אלה יובילו גם להכרה בישובים הקיימים במקומותיהם כשיקוף רישום קודם לפי הדין האימפריא

                                                 
 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.htmlראו  , ם"להצהרת האו52

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
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ידי הנורמות הבינלאומיות בנושא. בנוסף, נורמות -יישובית המסורתית המוגנת על-של המערכת הקרקעית

אלה גם מחייבות הכרה בישובים העקורים, ומציאת פתרונות הולמים עבורם תוך הסכמת הקהילות העקורות. 

ן, המקרה של הישובים הבדווים הלא מוכרים מאפשר שימוש במעמדם של הבדווים כמיעוט יליד אשר על כ

כדי להכיר בישובים על בסיס החזקה והבעלות המסורתית בקרקעותיהם, ועל בסיס הקיום ההיסטורי של 

 הקהילות.  
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 סקרים ושיתוף ציבור -מאפיינים עיקריים  –. הישובים הלא מוכרים 1

הישובים  46את כל  . הסקר כלל2111בשנת  ת האב נערך סקר מקיף, ראשון מסוגו, תכניבמהלך הכנת 

הבדווים בנגב. בסקר נאספו מידע ונתונים בתחומים של היסטוריה, חברה, כלכלה, קרקעות ושירותים עבור 

ר (. תוצאות הסקר משקפות באופן ברו3נספח מס. ראו ת האב )תכניכל אחד מהישובים שאליהם מתייחסת 

ועדכני את תנאי החיים השוררים בישובים הלא מוכרים ואת מכלול צרכי הקיום של תושביהם, להם יש לתת 

מענה בכל תכנון עתידי. בנוסף לכך, מציג הסקר נתונים פיסיים וחברתיים בסיסיים עבור כלל היישובים, אשר 

 הראשון של פרק זה. מהווים תשתית חיונית למלאכת התכנון. עיקרי תוצאות הסקר מוצגים בחלקו

ת האב, נערכו בכמה ישובים סדנאות ותהליכי שיתוף הציבור תכנינוסף על הסקר המקיף, במסגרת הכנת 

במטרה לגלות תובנות עמוקות יותר בנוגע לצרכים הממשיים של תושבי הישובים ולאפשרויות המימוש שלהם 

מוכרים, וארבע סדנאות לנשים, -הישובים הלא ות עתידיות. נערכו שלוש סדנאות אזוריות שבהן יוצגו רובתכני

שהתמקדו בהשקפותיהן ובצרכיהן הנוגעים לעתיד הישובים. בישובים אחדים )ח'אשם זאנה, רח'מה ותל ערד( 

נערכו סדנאות עומק, אשר התקיימו לאורך זמן ומיפו את ההיגיון המרחבי של הישובים והציעו תרחישים 

כך, התקיימו גם שמונה סיורי שטח אשר הקיפו כמעט את כלל הישובים.  אפשריים לפיתוחם העתידי. נוסף על

סדנאות וסיורים אלה תרמו רבות לצבירת ידע מעמיק על הישובים וסביבתם החברתית, הכלכלית והפיזית, 

ת האב מבקשת לקדם. תפיסת שיתוף הציבור בתכנון המנחה את תכניוהדגימו גם את הגישה התכנונית ש

 ת ופירוט הסדנאות והסיורים מופיעים בחלקו השני של פרק זה.    תכניה

תוצאות הסקר והמידע הרב שנאסף לראשונה בצורה מרוכזת, בצירוף עם תוצרי הלימוד המשותף של סדנאות 

התושבים והסיורים, מראים לא רק כי אפשר וניתן לתכנן את מרחב ההתיישבות הבדווית תוך הכרה מלאה 

א מתווים גם את אופני התכנון הרצויים לתושבים והנכונים עבור אורח החיים בישובים, בכל הישובים, אל

 ועבור פיתוחם העתידי.

 
 

 ממצאים עיקריים –סקר הישובים הלא מוכרים  1.0

 היסטוריה של הישובים:

נוצרו רוב הישובים הבלתי מוכרים קיימים עוד לפני קום המדינה. החלק האחר הם כפרי עקורי פנים אשר 

ממקום מושבם לאזור הסייג. ההפקעה שבוצעה  51-עקב העברת התושבים על ידי הממשל הצבאי בשנות ה

גרמה גם היא ליצירת כפרי עקורי פנים נוספים. חלק מן הישובים הם שילוב של  1981במסגרת חוק השלום 

 ישוב היסטורי שאליו הצטרפו עם השנים קבוצות של עקורי פנים.
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 : סיווג הישובים לפי אוכלוסיית עקורי פנים2.1הישובים לפי שנת הקמהאיור  :2.2איור 

 יושבי דורות

 

 

 

 

 

 

 גודל האוכלוסייה וההרכב החברתי של הישובים

תושבים. בכל ישוב מתגוררות מספר חמולות )משפחות  6,111 -ל511גודל אוכלוסיית הישובים נע בין 

  מורחבות(, אשר מתקיים בניהם קשר חברתי.

 

 : ישובים על פי גודל אוכלוסייה2.2איור 
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 : מס' משפחות גדולות )'עאילאת'( בישוב2.2איור 

 

 

 שטח הישובים ומספר המבנים

רוב שטחי הישובים הבלתי מוכרים הוא בשימוש התושבים, אם זה למגורים, לחקלאות  או לרעייה. המבנים 

איסכורית ומאהל. אפשר להבחין במאפייני בנייה שונים בין בישובים הבלתי מוכרים נבנים מבלוקים, בטון, 

בלוקים ובטון יותר שכיחים, בחלק בלוקים וגגות איסכורית,  -הכפרים, בחלק מהכפרים הבנייה יותר קשיחה 

ובחלקף בד"כ באזורים מרוחקים ובפריפריה, מאסכורית ומאהלים. מדי שבוע מתבצעות פעולות הריסה ע"י 

 ות בד"כ בבניה מחודשת של הבתים.השלטונות, אשר נענ

 

 : גודל שטחי הישובים בדונם2.0איור 
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 גודל שטח הישוב בדונם
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 : מס' בתי מגורים בישוב2.1איור 

 

 

 מקורות פרנסה, חקלאות וגידול בעלי חיים

מקורות הפרנסה העיקריים של תושבי הישובים הבלתי מוכרים הם בראש וראשונה תשלומי העברה )קצבת 

נסה ואבטלה(, שכירים שעובדים בנגב במקומות מרוחקים מהישוב או במרכז ילדים, קצבת זקנים, הבטחת הכ

הארץ, גידול בעלי חיים )כבשים, עזים, גמלים(, וחקלאות בעל. בנוסף, יש מספר מועט של עסקים עצמאיים 

 בעיקר בתחומים של קבלנות ופיתוח, ומסחר.

עורה, בנוסף לנטיעת עצי זית, תאנים, החקלאות בכפרים היא חקלאות בעל עונתית )פלחה(, בעיקר חיטה וש

גפנים ושקדים, והשימוש הוא בד"כ לצריכה עצמית ולא לצורכי מסחר. בישובים הבלתי מוכרים מגדלים 

עדרים בהיקפים שונים. בכפרים מסוימים ענף גידול בע"ח מהווה מקור פרנסה חשוב למס' משפחות בישוב, 

 ים לצריכה עצמית. ובכפרים אחרים יש מעט, רק כמה כבשים או עז

המדינה במקום שתפעל לפיתוח מקורות פרנסה אלה, היא עושה את ההפך, היא לא מספקת מים אפילו 

לשתייה, משמידה יבולים באמצעים שונים, כל הזמן מצמצמת את אזורי המרעה המסורתיים ולא נותנת 

הירוקה אשר רודפת אותם ולא אשורים להיכנס אליהם. בנוסף, בעלי עדרים סובלים מאוד מפעילות הסיירת 

 פעם עוצרת אותם ומחרימה עדרים.

 

 : היקף גידול בעלי חיים2.2איור 
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 מים

תושבי הישובים הבלתי מוכרים סבלו בעבר וסובלים רבות גם היום מאי אספקה סדירה של מים. המדינה לא 

לחיבור לנקודת מים  מספקת להם משאב קיומי זה, והתושבים נאלצים להתאגד בקבוצות ולהגיש בקשה

)יציאה מקו מקורות(. תהליך אישור נקודת היציאה לא פשוט, והרבה קבוצות לא מצליחות לעבור אותו ולקבל 

אישור לכך. הקבוצות אשר יצליחו להשיג את האישור, יהיה עליהם לשאת בהוצאות הכרוכות ברכישת 

להגיע למס' ק"מ, וככל שהמרחק גדל כל הצינורות ובחפירה להטמנת צנרת. מרחק ההובלה בצנרת משתנה וי

כך גם העלויות. בסופו של דבר המים מגיעים בלחץ נמוך או שאינם מגיעים בשעות היום ויש צורך למלא 

חביות וג'ריקאנים בשעות הלילה. חלק מהתושבים אין ביכולתם לשאת בעלות החפירה וההטמנה של הצנרת 

ליך הבליה יהיה מזורז ויתרבו המקרים של אובדן מים לכן הצינור נשאר חשוף להשפעת מזגי האוויר, תה

בדרך. נמצא גם שבחלק מהכפרים אספקת המים נעשית באמצעות הובלה במכלים נגררים. גם במקרים אלה 

מדובר בעלויות גבוהות של רכישת מיכלים קבועים ונגררים, ולעיתים גם השכרה של גוררים. במקרים מעטים 

 בדרך כלל להשקיית בהמות. נעשה גם שימוש בבארות מים, 

 

 : ישובים לפי אופן הספקת מים2.9איור 

 

 

 חשמל

למרות שבשטחם או בקרבתם של רוב הישובים הבלתי מוכרים עוברים קווי חשמל, הישובים הבלתי מוכרים 

לא זוכים לחבור לחשמל. התושבים מפיקים חשמל בדרך כלל באמצעות רכישה והפעלת גנראטורים, והדבר 

מה שעות לתאורה. כרוך בעלויות גבוהות. הגנראטורים אינם מופעלים בכל שעות היממה, ולרוב מופעלים לכ

מעטים רוכשים קולטי שמש, ואחרים אשר שוכנים בקרבת עיירה חלקם מצליחים לקבל חיבור פרטי מאחד 

 הקרובים. 

ברוב הבתים ניתן למצוא מקלטי טלוויזיה, מקררים ומכונות כביסה במידה מועטה יותר, ומעט מאוד 

 מחשבים.

23 5 
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4 
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 ישובים לפי אופן הספקת המים

נקודות חיבור לקו  
 מקורות

נקודות חיבור והובלה  
 במכלים

נקודות חיבור מעיירה  
 סמוכה

 הובלה במכלי מים

הובלה במכלי מים  
 ובארות
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 : ישובים לפי דרך הספקת חשמל2.8איור 

 

 

 בריאות

ברוב הישובים הבלתי מוכרים אין מרפאות ותחנות טיפת חלב. לכן, בכדי לקבל טיפול רפואי התושבים 

נאלצים לנסוע למרחקים במצב של העדר תחבורה ציבורית. הם נוסעים ברכב פרטי או הולכים ברגל למוקד 

 בסמה או במרפאות בבאר שבע. -שירות בעיירות סמוכות, במרכזי השירות של ישובי אבו

 

 האם קיימת מרפאה בישוב? –: הישובים בתשובה לשאלה 2.25איור 

33 

3 
1 

 ישובים לפי דרך הספקת חשמל  

 גנרטורים

גנרטורים וקבלת חיבור  
מאחד הקרובים בעיירה  

 הסמוכה

 נקודת חיבור לקו חשמל
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 מוכרים-שיתוף הציבור בתכנון בישובים הלא 1.2

שיתוף הציבור בתכנון הוא תהליך בו אנשים שאינם בעלי תפקיד ציבורי ואף אינם בהכרח בעלי מקצוע, ואשר 

המרחב שבו הם חיים ופועלים, הופכים בדרך כלל אינם לוקחים חלק בהליך קבלת ההחלטות בנוגע לתכנון 

לשותפים לתהליך. התפיסה הרואה חשיבות בקיום תהליכי שיתוף ציבור בתכנון מתבססת הן על עקרונות 

דמוקרטיים של השתתפות ושקיפות בקבלת ההחלטות בממשל דמוקרטי והן על ההנחה כי התוצר התכנוני של 

שהתכנון מתייחס אליהם. תרומה אפשרית נוספת של תהליך תהליך כזה ייתן מענה טוב יותר לצרכים של אלו 

שיתוף הציבור הוא בניית הסכמות בין קבוצות עניין שונות. שיתוף הציבור בתכנון הינו מגמה המוכרת כבר 

בארה"ב  21 -של המאה ה 61 -שנים רבות בתיאוריה ובפרקטיקה של התכנון המרחבי. תחילתה בשנות ה

. ככל שהעיסוק בנושא והשימוש 91 -כה בהכרה הולכת וגוברת החל משנות הובאנגליה, ובישראל היא זו

בפרקטיקות של שיתוף והשתתפות, הולכים ותופסים מקום נרחב יותר בשיח התכנון המקצועי, כך גם נחשפות 

עוד ועוד סוגיות עקרוניות הקשורות בנושא והדיון סביבו הופך למורכב יותר. בעוד שניכרת הכרה הולכת 

ת מצד הממסד התכנוני בחשיבות שיתוף הציבור, עד כדי הכללת הדרישה לקיום הליכי שיתוף ציבור וגובר

במכרזים לתכנון וקביעת נהלים לשיתוף הציבור על ידי הממסד התכנוני, כך הולכות ומתבהרות אצל 

 .53העוסקים בכך המשמעויות, המקצועיות והפוליטיות, הכרוכות בתהליכים אלו

בור בתכנון נועדו לקיים תכנון שייתן מענה אופטימאלי לצרכיהם של מי שהתכנון רלוונטי פעולות שיתוף צי

לגביהם, על ידי יצירת התנאים לכך שכל אלה יוכלו לקחת חלק בהליך התכנון ולהשפיע באופן אפקטיבי על 

ייה, תוצריו. בתוך כך, יכולות להיות מושגות מטרות שונות, כגון חיזוק קבוצות מוחלשות באוכלוס

ות ויצירת התנאים תכנידמוקרטיזציה ושקיפות בתהליכי קבלת החלטות, הגדלת סיכויי הקבלה והיישום של 

למגוון של אפשרויות קיום. באופן כללי, ניתן להגדיר את המטרה הכללית של פעולות מסוג זה כניסיון לעשות 

 של מצב מסוים. את ההתאמה בין התכנון המקצועי לבין התנאים והצרכים הפרטיקולאריים

הפרקטיקה והמימוש של שיתוף הציבור בתכנון מגוונים מאוד ומשתנים ממקום למקום ומזמן לזמן, ועליהם 

להיבחן בהתאם לתנאים הפרטיקולאריים בהם הם מתקיימים תוך התאמה לשותפים השונים ולמטרות 

ונציגי ציבור, סדנאות עומק, מפגשי תושבים   -ת האב נעשה שימוש במספר פרקטיקות תכניהתהליך. בהכנת 

במטרה להרחיב ולהעמיק ככל הניתן את הידע הרלוונטי  –סיורי שטח, ליווי תהליך התכנון על ידי ועדת היגוי 

 שמקורו בתושבי הישובים עצמם. בהמשך מובא פירוט של התהליכים השונים שהתקיימו. 

 54סדנאות נשים בישובים לא מוכרים 2.1.2

 71-זרנוק וח'אשם זאנה, בהן לקחו חלק בסה"כ כ-בשני ישובים לא מוכרים: אל התקיימו ארבע סדנאות

נשים, צעירות, בוגרות ומבוגרות. הישובים מייצגים טיפוסים שונים: ח'אשם זאנה הינו ישוב בדווי בו 

מתגוררות ארבע משפחות שונות במקבצי מגורים נבדלים. רוב רובם של התושבים יושבים על אדמתם, רבים 

זרנוק הוא ישוב היושב על אדמות מדינה. תושביו -קים בחקלאות ומקיימים אורח חיים מסורתי. אלעוס

רואים עצמם שייכים למשפחה מורחבת אחת, במקורה של פלאחים אשר כיום כמעט ואינם עוסקים 

י עם בחקלאות. רבים עובדים בעבודות חוץ בהובלות, הסעות של כלים כבדים, וכדומה ונמצאים במגע יומיומ

 מעסיקים יהודיים.

                                                 
לפירוט בנוגע לסוגיות הרלוונטית לתהליכי שיתוף ציבור בתכנון בישובים הבדואים הלא מוכרים ראו: "שיתוף ציבור בתכנון  53

. 2118עם האוכלוסייה הבדואית בנגב: דילמות, לקחים ומסקנות", בהוצאת 'במקום', 
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/PublicParticipationBedouins.pdf 

 הסדנאות עם הנשים התקיימו בשיתוף פעולה של עמותת 'סידרה' ועמותת 'במקום'. דיווח: שולי הרטמן, עמותת 'במקום'. 54

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/PublicParticipationBedouins.pdf
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/PublicParticipationBedouins.pdf
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גואידר בח'אשם זאנה, כלל שני מפגשים, -מבנה הסדנאות היה זהה בעבור כל הקבוצות, ולמעט משפחת אבו

זרנוק, וממשפחות אל עתמין, -גואידר באל-כל אחד בן שלוש שעות. בסדנאות לקחו חלק נשים ממשפחת אבו

כל משפחה התקיימה סדנה נפרדת בתוך שכונת  גואידר, בח'אשם זאנה. עם-רנאמי(  ואבו-ראניים )אבו-אבו

 המגורים שלה. לא היתה אפשרות שנשים משכונות/משפחות שונות יגיעו למקום אחד.

הבנת צרכיהן המרחביים של הנשים ברמה של תכנית האב, הכרות עם תנאי חייהן, תוך  מטרת הסדנאות:

הן. בו בזמן גם לשתף אותן במהלך של הכנת חברתית דרך עיני –ניסיון לראות ולהבין את המציאות המרחבית 

 תכנית האב האלטרנטיבית, ולתרום לחיזוקן והעצמתן.

לסדנאות קדמה עבודת הכנה עם מנחות הסדנה: מרכזת התכנית ללימוד קרא וכתוב לנשים עבודת הכנה:

וכתוב  שמקיימת עמותת 'סדרה' בישובים לא מוכרים, ושלוש נשים נוספות העובדות כמורות ללימוד קרא

לנשים מטעם עמותת 'סדרה', בין השאר גם בישובים בהם קיימנו סדנאות. מבין המנחות שלוש נשים גרות 

 בעיירות ואחת בישוב לא מוכר. 

עבודת ההכנה היתה למעשה סימולציה של הסדנה כפי שהתרחשה אח"כ עם נשות הישוב. דרך התהליך 

רות, והקשיים המתעוררים בהפעלות ובמילוי המקביל חוו המנחות את התחושות, השאלות, אי הבהי

המטלות, ובמקביל נוצרה בקרבן מודעות והבנה ממקום אישי והתנסותי לשאלות שמעניינות את המתכננים 

ולאופן בו הן רלוונטיות לחייהן ועולמן. כך היבטים בחיי הנשים שאולי היו נלקחים ע"י הנשים והמורות 

והיו לרלוונטיים בסדנת ההכנה, הוצאו מתחום המובן מאליו והועלו  כמובנים מאליהם, מרגע שעלו למודעות

בצורה זו או אחרת גם בפני הנשים בישוב, כך גם תרמו המנחות מניסיונן שלהן כבנות החברה לעידון השאלות 

 וגם העשירו את הבנתנו דרך ניסיונן כבנות החברה וכמי שעובדות עם נשים בישובים הלא מוכרים.

 הבית והתנועה ממנו ואליו. – מפגש ראשון מבנה הסדנאות:

 סדר היום: תפיסת הפנאי והעבודה. – מפגש שני

: לאחר הקדמה והסבר של מהות הפרויקט כולו וחשיבותו ותאור מהלך המפגש ומטרתו, מפגש ראשון

או מנחה. העבודה הייתה אישית דרך ציור  –נשים וכל קבוצה עבדה עם מורה  4-5התחלקנו לקבוצות גיל של 

רישום, ואח"כ תיאור מילולי של העבודה בקבוצה הקטנה. כאשר מוצה תהליך זה, קיימנו הפסקת שתיה 

וכיבוד קל, בה התקיימה שיחה חופשית ובלתי פורמלית, בה עלו לא פעם נושאים שהתגלו כחשובים 

קה התקיים ורלוונטיים לא פחות ולעיתים אף יותר, מאשר אלה שעלו במסגרת התהליך המובנה.לאחר ההפס

דיווח ב"מליאה" מכל קבוצה דיווחה אחת הנשים או המנחה.  ניסינו לראות את המשותף והשונה ולאפשר 

 הערות שאלות ודיון במידה והתפתח.

 

 הנושאים במפגש הראשון: 

תפיסת הבית ותיאור המרחב הרלוונטי על הטוב ועל הרע שבו, המגבלות והאפשרויות שחוות בו והשינויים  .0

 שהיו רוצות להכניס במרחב זה בו הן חשות "בבית".אם בכלל 

 התנועה בשכונה, בישוב ומחוץ לישוב. יצירת מפה מנטאלית של הישוב.   .2
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 : המפגש התחלק לשני חלקים: מפגש שני

עבודה בקבוצות על סדר היום שלהן , השונות ביניהן , המטלות שמבצעות במשך היום, יחסן למטלות  .0

ותיהן ביחס לתחומי עיסוק נוספים, עבודה בבית, בקרבתו או במרחק ממנו. השונות, שאיפותיהן ומגבל

 אופני בילוי הפנאי. 

סיור משותף בבתים ובעיקר בחצרותיהם, כאשר הנשים למעשה מראות את סדר היום שלהן בשטח עצמו   .2

ם על מרכיביו המרחביים.  לאורך הסיור גם התקיימה שיחה חופשית שהגרויים לה היו דברים, אנשי

 ותופעות שפגשנו בשטח.

 

 ומסקנות: 55ממצאים, פרשנות

רוב הנשים מכל הקבוצות דיברו על החצר, על החוץ, על המרחב הפתוח צורך בתחושה של מרחב פתוח: 

אל גואידר בעיקר, החצר המשותפת למספר משפחות גרעיניות  –כמקום שאוהבות. לחלקן, הגרות בצפיפות 

ואין חלונות בגלל הצפיפות והצורך להגן על פרטיות, אין מקום לגינה היא המקום המועדף. בבתיהן כמעט 

 שחסרה להן מאד והמקום בו מרגישות סוג של מרחב הוא בחצרות המחברות בין הבתים.

באחת הקבוצות , במסגרת השיחה הבלתי פורמלית, נשים סיפרו שהן באופן קבוע אומרות לבעליהן שהולכות 

 11:11)באביב( ויוצאות למעין פיקניק בשטח שמחוץ לשכונה ומחוץ לישוב, בין לקטוף חוביזה או עלים אחרים 

כשהילדים בבית הספר. הן מכינות תה,  מביאות אכל, מפטפטות ומרגישות תחושה של חופש ובילוי.  15:11ל 

שה אחרות סיפרו שבקיץ הן ישנות על הגג ושזה הכי נעים שם ולא משום שחם בבית , אלא שוב מתוך איזו תחו

 של מרחב פתוח.

התנועה של נשים בתוך השכונה בדרך כלל חופשית, התנועה מחוץ לשכונה בתוך השכונה היא  'הישוב': 

הישוב, כמעט ולא מתקיימת. יותר פשוט לצאת מחוץ לישוב מאשר לשכונה שכנה.יש הבדלים בתחום זה בין 

 זרנוק. -ח'אשם זאנה לבין אל

אחים בני דודים וכו'  –צד זו משפחות מורחבות שראשיהן קרובים השכונה היא מתחם בו מתגוררות זו ל

חמולה. במידה ויימצאו גברים ממשפחות אחרות הגרים בשכונה, בדרך  -ומשתייכיםלאותה משפחה גדולה 

כלל כתוצאה מסכסוכים בתוך משפחתם, זה יהיה בחסות ובהסכמת המשפחה הדומיננטית בשטח. הנשים 

ובנות דודות )תוצאה של נישואי קרובים( וחלקן מגיעות מחוץ לישוב, לעיתים גם  בשכונה, חלקן הגדול אחיות

מיעוטן של הנשים בח'אשם זאנה מגיעות , 56מחוץ לקו הירוק, בעיקר כאשר מדובר באישה שניה או שלישית

 . משכונה אחרת באותו יישוב

 גבולות התנועה החופשית של הנשים הן הגבולות של מה שמוגדר כמשפחה, )משפחת הגבר(. נראה כי

מבחינת  השכונה היא הישוב -בח'אשם זאנה בה מתגוררות בשכנות פיסית  ארבע משפחות שונות ונבדלות 

נות הנשים. היציאות מחוץ לשכונה הן בדרך כלל גם מחוץ לישוב ותמיד בליווי של גבר. תנועה בין השכו

מתקיימת רק בליווי גבר ולאירועים מיוחדים כמו חתונה, כמו גם לבית ההורים במידה והנישואין היו מחוץ 

                                                 
הפרשנות מתבססת על הידע שנאסף במפגשים וגם על הכרות עם ישובים לא , ן שאין כאן יומרה למחקר ראשוניכמוב 55

 מוכרים אחרים כמו רח'מה ואבו תלול וישובים בדווים לא מוכרים בדרום הר חברון כמו הדאלין ודקייקה.
ידע וניסיון חיים שונה , לעיתים שאיפות מביאות עימן, נשים אלה שמגיעות ממציאות שונה ולעיתים מתנאי חיים שונים 56

 .ועשויות להוות זרז של שינויים
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למשפחה ולשכונה. ככל שהאשה מבוגרת יותר, התנועה שלה במרחב שמחוץ לשכונה, ללא ליווי, אפשרית יותר 

 מבחינה חברתית.

ובמילים אחרות למי שאינם  –שאינם גרים בשכונה שימושים ציבוריים הפועלים בשכונה, אינם פתוחים למי 

מאותה משפחה. למשל הגן וגינת המשחקים בשכונת אל עתמין, הקמתם היתה יוזמה של אחד מבני משפחת 

עתמין שאף הקצה את השטח להם על אדמתו. בני משפחתו המורחבת נהנים הנאה גדולה, הוא חש בעלים לא 

במקרה זה הגן וגינת המשחקים אינם   -ע עליה, אף אם השימוש רק של האדמה אלא גם של השימוש המתבצ

. ביתו 57רכושו ולא הוקמו מכספו והם נתרמו לשימוש ציבורי. השימוש הוא אכן "ציבורי" בגבולות המשפחה

משמשת כגננת וכל הילדים קרובי משפחה מצד אביהם. כך מתפקדת המערכת. גם כאשר נבנה בית ספר על ידי 

של בדווי, הוא ובני הקהילה עדיין רואים בו את הבעלים ולא רק של האדמה, בעלים במובן המדינה על אדמה 

 זה שהוא יצפה למנות את בני משפחתו לתפקידים מקצועיים ובכל מקרה לתת להם עדיפות. 

בפועל אם כן, ילדים משכונות אחרות לא יגיעו אל גינת המשחקים. לא עם האם , לא עם האב, ומן הסתם לא 

. מעניין שנשים בשכונה אחרת בח'אשם זאנה, לא ידעו כלל על קיומם של הגן וגינת המשחקים. דבר לבדם

 שהוא משאת נפשם ונמצא מרחק של עשר דקות הליכה מביתן. 

היבט אחר של אותה תפיסה בא לידי ביטוי במילכוד אותו מתארות נשים שמנסות לעבוד בעיסוקים בהם 

תפירה, עיצוב בגדים, קוסמטיקה. להתפרנס ממכירה ועבודה בתוך  –ים רכשו ידע דרך קורסים כאלה ואחר

השכונה קשה מאוד, אין כסף לאנשים והמבחר האנושי קטן מדי. לעבוד מחוץ לשכונה? במקרה שמתאפשר 

מבחינת הבעל, לא מתאפשר חברתית כי בשגב שלום "לא יתנו לי יגידו שלא משם וקודם יתנו לנשים 

 מהמשפחות שלהם".

זרנוק התמונה מעט שונה. התושבים יושבים על אדמות מדינה אליהן הועברו בזמנו ואין להם תביעות -באל

גאוידר. את ההבחנה העיקרית הם -אבו –בעלות עליהן. הם גם רואים עצמם כמשתייכים לאותה חמולה  

תר ואפשרית, בודאי זרנוק התנועה בין השכונות בעבור הנשים קלה יו-עושים בינם לבין ה"בדווים". ואכן, באל

לבוגרות שביניהן. יחד עם זה כשדובר על מרכז תעסוקה שישרת את שתי השכונות, בקשו הנשים שימוקם 

זרנוק -באמצע הדרך בין שתי השכונות, )מה שיכול גם לבטא סתם נוחות(, מה שברור הוא שתושבי אל

רואים אותם שכניהם הבדווים  המבחינים עצמם כאמור מהבדווים ורואים עצמם כצאצאי הפלחים, )כך גם

 האחרים(, יותר גמישים בהתייחסותם לנשים ותנועתם במרחב )באופן יחסי כמובן(. 

על אף כל הנאמר, נראה כי יש משמעות חברתית למרחב כולו בו מתגוררות מספר חמולות או מספר משפחות 

ברתיים מתקיימים ברובם ואף שהחיים הח  58הישוב. אף שאין שימושים משותפים -גדולות של קרובים 

במתחם המשפחתי, עדיין לחמולות האחרות, למקבצים השכנים יש תפקיד הן בהגדרת גבולות והדגשת ייחוד 

חמולתי והן בשיתוף פעולה וקיום ביחד של אורח חיים ומערכת נורמטיבית שמשותפת  –המקבץ המשפחתי 

אמת משותף, אך יש גם סוג של קבלה הדדית, להם. יש זהירות ביחסים, יש גבולות ברורים והמרחב איננו ב

אף שהיא רוויה בחשדנות ואנשים ונשים מוזמנים לחתונות ושמחות אלה אצל אלה, ויש גם קשרים ונישואין 

                                                 
אחים ובני דודים  – אין ספק שהמשפחה הרחבה הכוללת מספר משפחות מורחבות של קרובי משפחה מצד הגברים 57

ביניים שיש בה  ומהווה קטגוריית, מהווה אתגר להבחנה המקובלת בין פרטי לציבורי, בשל גודלה ואפיוניה, מדרגות שונות
 . אלמנטים משני המושגים

אבל במידה ולמסגד מגיעים גברים מכל , לא הגעתי למסגד כי הנשים לא הזכירו אותו במיפוי שלהן, למעט השימוש במסגד 58
גם מקום להעברת אינפורמציה גם להחלפת דעות , הרי שיש שימוש ציבורי חשוב ומשותף שהוא גם מקום מפגש, השכונות

 כאמור אין ליידע על כך בהקשר של ח'אשם זאנה או זרנוק ושווה לבדוק זאת'. כמות וכווגיבוש הס
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ביניהם. ההבנה של פרטי וציבורי שונה מזו המקובלת בחברה הישראלית ובמערכת התכנון כמו גם תפיסת 

רקע( וכל תכנון יצטרך להתייחס למערכת הייחודית הבדווית שאף משמעות וגבולות הבעלות )ולא רק על ק

שהיא נתונה בתהליכי שינוי, עדיין מערכות מושגים, הסכמות ונורמות מסורתיות  הינן דומיננטיות ומחייבות. 

אין ספק שהנשים משלמות מחיר ברמה של חופש התנועה, המוביליות ויכולת הבחירה, שלא לדבר על תופעת 

גם אם אינן מתקוממות נגדה, קשה להן ביותר. גם כאן תהליכי השינוי מתרחשים ותפקידו של הפולגמיה ש

התכנון לאפשר אותם.  נתקלנו במספר דוגמאות יוצאות דופן של נשים שהיו בעלות רשיון נהיגה ואף נהגו 

חב בחופשיות למקום לימודיהן או עבודתן, של נשים שיצאו לעבודה מחוץ ליישוב, של נשים שלמדו ונעו במר

יחסית. הן תמיד הסבירו את ההבדל בינן לבין הנשים האחרות ביחס של אביהן אליהן ובהסכמה של בעליהן 

לאמץ התייחסות זו. עצם העובדה שהתופעה מתקיימת בחברה יכולה להיות בבחינת היוצא מן הכלל המחזק 

להתרחב ולגדול. נשים אלה אינן את הכלל אך גם יכולה להצביע על כך שהאפשרות קיימת והתופעה יכולה 

 נשים מנודות  ומערכת הפיקוח החברתי מכילה אותן. 

נשים בשני הישובים התלוננו קשות על העדרה של  חשיבותה של תחבורה ציבורית: -יציאה מחוץ לשכונה  

תחבורה ציבורית מסודרת. בנות צעירות שרוצות לצאת ללימודים לאחר תיכון )אחת רצתה ללמוד 

פסיכולוגיה, שניה חינוך מיוחד(, הסבירו כי הן תלויות לחלוטין ברצונו ויכולתו של אביהן להסיע אותן 

ראטיות, "הטראנזיט", שהן גם יקרות וגם נעשות ע"י בדווים ולהחזירן מהאוניברסיטה. עם ההסעות הפי

ממשפחות אחרות, אינן יכולות לנסוע. אבל לו היה אוטובוס קבוע היו נוסעות שתים ביחד ונראה להן כי אז 

יוכלו האבות והמשפחות הסובבות לקבל או להכיל זאת. גם נשים בוגרות הרוצות לנסוע לב"ש לעניינים 

תלויות בטרנזיט שגם לוקח תשלום גבוה וגם אין לו זמנים קבועים וגם אינן מרגישות בנוח רפואיים או לשוק, 

לבקש ממנו שיביא אותן עד הבית )אם איננו בין המשפחה, הוא מיד חשוד שיסתכל על הבית ואח"כ יחזור 

פשר לשאת זרנוק. ובתוך החמולה אין גניבות? יש אבל, א-לגנוב, כפי שאמרה לי אחת הנשים המבוגרות באל

את זה ואפשר לשלוט בזה, סוגרים בין ראשי המשפחות וזהו(. אין ספק כי תחבורה ציבורית מוסדרת שתיכנס 

למרכז הישוב תאפשר מוביליות פיסית שאינה מתאפשרת כיום לנשים . כך השכלה עבודה ושירותים יהיו 

מסגרת המרחב האפשרי מבחינה נגישים יותר, כך יוכלו הנשים לקדם ערוצי שינוי אישי כלכלי וחברתי ב

 נורמטיבית. 

הורים אינם שולחים ילדים קטנים בהסעות לבית הספר כי הם נאלצים לחכות לאחיהם בית הספר האזורי: 

. למה מחכים? כי אחרת לא  סומכים על 13:11או  12:11בעוד הם מסיימים ב 15:11שמסיימים לימודים ב 

 , ילדים ישארו בבית. ההסעה. ואז אם אין שרותי גן חובה בישוב

את ההתייחסות לבית הספר מאפיינת אותה גישה  של בעל האדמה הוא בעל השימוש, ובעיות בבית הספר 

מוסברות ע"י יחס מפלה. "קדיראת נושרים, עזזמה נשארים" אומרות לי הנשים על בניהן )קדיראת(. שגב 

ל בית הספר ומדברות על אפליית בניהן ע"י זרנוק מתלוננות ע-שלום נתפסת כעיירה של העזזמה. גם נשות אל

-הבדווים )הם לא נזקקים לאבחנה בין העזזמה לקדיראת (. "הבדווים רוצים את הבנות שלנו, אומרים באל

זרנוק , אבל את הבנים שלנו לא רוצים ואת הבנות שלהם לא נותנים לנו". בכלל הנשים אומרות, עדיף שלכל 

ת בתוך המשפחה נסגרות בשקט. מריבות של ילדים עם ילדים שאינם בני קבוצה יהיה הבית ספר שלה. מריבו

 המשפחה עלולות להידרדר בקלות לריב בין חמולות וקבוצות ולאלימות קשה.

מצאנו בקרב הנשים עניין גדול בהשכלה ובלימודי מקצוע וכמיהה גדולה לעבודה שהכנסה  השכלה ועבודה:

, מצאנו יותר נשים שלמדו ומנסות ליישם לימודיהן, בין אם גואידר-זרנוק ואבו-בצידה. בקרב נשות אל
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באופנה וחייטות, בין אם קוסמטיקה וטיפולים קוסמטיים סייעות בגן וגננות מורות וכו'. נשים אלה, ברובן 

 מתוסכלות כי חסר להן המרחב בו הן יכולות לפתח ולהתפתח בעיסוקן. 

זם של גן הילדים וגינת המשחקים השכונתית מחזיק אוהל בח'אשם זאנה מצאנו כמיהה גדולה לעבודה. אותו י

אירוח לתיירים ובו מוצרי אריגה ורקמה שבחלקם הגדול נעשים ע"י נשים מהמשפחה או למעשה מהחמולה 

של עתמין )השכונה( הן עובדות בביתן ומביאות את המוצרים לאשתו אשר קונה מהן ומוכרת לתיירים במידה 

אשתו בנוסף לכל  59מכין חדרי אירוח לתיירים, הכל על אדמתו, הכל סביב ביתו.והם מגיעים. אותו אדם גם 

נשות  –מספר כבשים ועיזים . הנשים הצעירות  -העבודות הבית והתיירות שהוזכרו , גם מטפלת בבעלי החיים 

ת או הבנים שנישאו או בנותיו הצעירות, לא אוהבות לעבוד עם בעלי החיים, הן מעדיפות ללמוד להיות גננו

סיעות והצעירות היו רוצות ללמוד פסיכולוגיה וחינוך מיוחד. גם בשכונות האחרות המגמה שמסתמנת היא 

קבלת הטיפול בבעלי החיים כחובה בלית ברירה בקרב הצעירות, בעוד הנשים המבוגרות הרבה יותר שלמות 

 עם עיסוק זה. 

 סיכום

אפשרויות הועלו על פני השטח והשיח נפתח.  - הנשים אהבו מאוד את המפגשים, השיחה ביחד חזקה אותן

כמובן שללא שום המשכיות באפיק כלשהו הערך של שני מפגשים, זעיר ביותר. בלט ביותר הצורך שלהן 

בתחבורה ציבורית מוסדרת שתאפשר להן לצאת מהישוב אולי בחברת נשים ולא רק בחברת גברים. בלט 

שרה בקרבת מקום או מרכז שיאפשר להן עבודה במסגרתו. הרצון שלהן ללמוד ולעבוד והצורך הדוחק בהכ

מרכז כזה יכול לשרת ישוב או מספר ישובים אך צריך שתתקיים אליו הסעה מוסדרת, הוא ינוהל ויופעל על 

מרכז כזה יהיה על קרקע מדינה שאין עליה תביעות בעלות ואיננה בתוך אחת  -ידי נשים ואולי החשוב מכל 

יהיה להקים מרכזים קטנים בישובים שהם של משפחה אחת כמו זרנוק במרכז הישוב השכונות. בנוסף נכון 

ואז נשים תגענה אליו,  או לשם הכשרה, או לשם הבאת עבודות שעשו בבית או לשם עבודה במקום. אפיקי 

תכנון ומימוש אלה מרכזיים בחשיבותם  עבור הנשים. כך  גם תתאפשר להן התפתחות, יתר עצמאות , הכנסה 

 שלהן , מקום מפגש, וכל זה ללא התרסה ויציאה כנגד המערכת הנורמטיבית הנוהגת. מ

 
 60ת ח'אשם זאנהוסדנא 2.1.1

איש, והשוכן כעשרה ק"מ מזרחית לבאר שבע,  נבחר ככפר טיפוסי. נתוני  2,511הכפר ח'אשם זאנה, המונה כ 

גודל, מיקום, סטאטוס חוקי ומבנה הכפר ממוצעים ומייצגים מבחינת היסטוריה, דפוסי בעלות קרקע, 

 מרחבי.-חברתי

מטרת סדרת הסדנאות עם אנשי הכפר הייתה להגיע לידע מעמיק על המבנה החברתי והשבטי, ועל הקשר שלו 

להתפתחות הכפר ולמבנה המרחבי שלו. לשם כך זומנו נציגים מחמש המשפחות העיקריות המרכיבות את 

 גש שישי בשטח. הכפר, ונערכו חמישה מפגשי דיון, ומפ

                                                 
נראה לי כי עירוב . ונראה כי היו רוצים להמשיך ולקיימה גם במסגרת תכנון, זו נראית לי המגמה אצל בעלי הקרקעות 59

בשל מקומן של נשים בהבניה זו ,  וריבשלה הבניה שלפרטי וציב, שימושים צריך להמשיך להתקיים בתנאים מגבילים כמובן
 .ולפחות כל עוד לא הוסדר סכסוך הקרקעות עם המדינה

מוכרים. את הסדנאות הנחו האדר' נזאר זרייק, -הסדנאות בח'אשם זאנה רוכזו על ידי המועצה האזורית של הכפרים הלא 60
פרטים . גיאוגרף וחוקר פרופ' אורן יפתחאל. להלן דווח על התוכן העיקרי של המפגשים-סמור והמתכנן-הגיאוגרף סעיד אבו

 .עצה האזורית לכפרים הבדווים הלא מוכריםהמו, סמור-נוספים ותמונות נמצאים אצל סעידאבו
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המשפחות )עאילאת( השוכנות בכפר, חברי ועד הכפר ואיתם תושבים  כל מאנשי הכפר נכחו בסדנאות נציגי 

 נוספים אשר ביקשו להצטרף.  הצוות הקבוע שנכח במהלך רוב המפגשים היה:

וועד; נאיף חבר  -ג'נימה-חבר וועד; סלאמה אבו -יו"ר וועד מקומי; סאלם רפיע אלחמידי -עטיה אלעתאמין

חבר וועד; -ג'נימה-חבר וועד; נאיף אבו-חבר וועד; תאבת אלעתאמין-חבר וועד; קאיד אלעתאמין-אלעתאמין

 קווידר.-עפאווי; אחמד אבו-ג'נימה; אברהים נבארי; עבדאללה אל-אחמד אבו

 23.11.2118מפגש ראשון 

האזורי, הקשר שלו לשאלות הסדנא הוקדשה ללימוד נושא התכנון השיק של משפחת אלעתאמין.  –האתר 

ות הקיימות לכפר. נערך דיון תכנישל קרקעות, פיתוח וחוקי התכנון והבנייה. הועברו הסברים על תוכנן של ה

מקיף לגבי מצבו הבלתי מוסדר של הכפר, הריסות הבתים, תכנון הכבישים ואזורי התעשייה באזור, הכנת 

 ליים של הכפר לזכות בהכרה מלאה או חלקית.ת המחוזית הרשמית, וסיכוייו הריאתכניהתנגדות ל

 7.3.2119 -מפגש שני 

ת החלופית, תכניבמפגש הסבירו המתכננים את מטרות ומבנה האולם המועצה האזורית, באר שבע.  –האתר 

מבנה העבודה, ונערך דיון בנוגע לעיצוב משותף של רשימת המידע הדרוש לצוות מהכפר. הנציגים התבטאו 

ות בעבר, ולדפוסי השיתוף הראויים לדעתם. התקיים דיון בתפקידן של תכניחס שלהם לעיצוב בנוגע לידע ולי

 נשים בעיצוב המרחב, ושילוב הידע שיגיע מסדנאות הנשים.

 28.11.2119מפגש שלישי  

המפגש הוקדש לשרטוט גבולות היישוב בעבודה משותפת עם אולם המועצה האזורית, באר שבע.  –האתר 

. מופו תביעות המקרקעין, חלוקתן לפי משפחות, קרקעות המדינה ופליטים,. כמו כן GISכנת מפות נייר ותו

 העתידיים, והשפעתם על משפחות ובניינים בכפר.. 25מופה תוואי כביש חוצה ישראל והרחבת כביש 

 11.11.2119מפגש רביעי  

המפגש הוקדש לדיון פרטני בתפקוד המרחבי של הכפר. בעזרת  אולם המועצה האזורית, באר שבע. –האתר 

וצילומי אוויר שנרכשו, שורטטו השכונות )לפי העאילאת, התביעות, הגבולות בינהן, ודפוסי  GISתוכנת 

השימוש והתנועה של גברים, נשים וילדים(, מערכות הדרכים והשטחים הפתוחים. בשלב השני פורטו הבעיות 

ונה, והתבצע דיון על בעיות התכנון של הכפר בכללותו..במפגש התגלעו אי הסכמות שכ כל המרכזיות של 

מסוימות בנוגע לדרכי התכנון העתידיות של הכפר, ובמיוחד לעתיד השכונות המיועדות לפינוי במידה וייבנו 

 הכבישים החדשים.

 23.11.2119מפגש חמישי  

ערך סיעור מוחות לגבי תכנון הכפר בכללותו, ותכנון במפגש הזה נאולם המועצה האזורית, באר שבע.  –האתר 

, כולל כיווני 2131-השכונות פנימה. בחלק הראשון נערך דיון על אפשרויות רצויות וריאליות של מצב הכפר ב

ההתפתחות הרצויים, מעבר אפשרי של משפחות למיקומים אחרים בכפר, ציפוף שכונות, ובנייתן של שכונות 

ההסכמות שהתגלעו במפגש הקודם, והושגו הסכמות מסוימות. לאחר -. נערך דיון באיחדשות והרכבן הפנימי

מכן התקיים דיון ביתרונות וחסרונות של שכונות מעורבות למבוגרים ולצעירים. בחלק השני נערכו דיונים 
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ז שכונה, מקומם של הצעירים, מיקום מבני ציבור ומרכ כל מקבילים בקבוצות בנוגע לפיתוח העתידי של 

 קהילתי, וביסוס הקשר בין השכונות, ובין האזורים הבנויים והשטחים הפתוחים.

 14.1.2111מפגש שישי 

המפגש הוקדש לסיור של צוות התכנון באתר הכפר עצמו, בהדרכת עטייה אלעתאמין.  אזור הכפר. –האתר 

מהתקופה הסיור החל בגבעת ח'אשם זאנה )כתף אברהם( שם נמצא בית הקברות הישן של הכפר 

העות'מאנית. לאחר מכן נערך סיור בשכונות השונות של הכפר, בית הקברות החדש, האזורים החקלאיים, ועד 

הגבול הדרומי )הלא תמיד ברור( עם היישוב סוואווין, מופו צירי התנועה העיקריים, קרקעות המדינה, 

 והוסברו הרעיונות לפיתוח הכפר מול הנוף הקיים בשטח.

 
 61בשיתוף תושבי הישוב הלא מוכר רח'מה פעילות 2.1.2

עזזמה, אשר לפני -הישוב הלא מוכר רח'מה ממוקם בסמוך לעיירה ירוחם. תושבי הישוב נמנים על מטה אל

מנה עשרות אלפי אנשים והתפרס על פני אזורים נרחבים ברמת הנגב, אזור עובדת ואזור המכתש הגדול  1948

משפחות,  17-שבט עברו או הועברו לירדן וברח'מה עצמה נשארו כרח'מה. בעקבות המלחמה אלפים מבני ה –

משפחות שהשתייכו גם הן  61-וה 51-אשר ישבו במקום לפחות מאז ימי התורכים. אליהן נוספו בשנות ה

עובדת ומצפה רמון.  תושבי  –עזזמה אשר הועברו ע"י המדינה מאזורי מגוריהן באזור הר הנגב -למטה אל

. בישוב 51-ה ריכוזים עיקריים המקיפים כיום את ירוחם, אשר הוקמה בראשית שנות הרח'מה התרכזו בשלוש

 117 -משפחות גרעיניות המאורגנות ומתגוררות  בכ 221 -תושבים המשתייכים לכ 1,511 -מתגוררים כיום כ

מקבצים נפרדים, אשר בכל אחד מהם מספר משפחות  14 -מתחמים של משפחות מורחבות המקובצים ב

 ות הקשורות, בדרך כלל, בקשרי משפחה. מורחב

הפעילות ברח'מה התקיימה על רקע תחושה של התושבים כי יש נכונות בממסד התכנוני לקדם פתרון של 

הכרה והקמת ישוב קבע עבורם. תחושה זו, שמקורה בשיחות ובמפגשים שקיימו תושבים ברח'מה עם נציגים 

פרסום מסקנות ועדת גולדברג להסדרת התיישבות הבדואים של הממסד התכנוני, קיבלה חיזוק משמעותי עם 

 בדו"ח הועדה(.  116בנגב, אשר המליצה על "הקמת התיישבות חדשה באזור ירוחם )רח'מה(" )סעיף 

הפעילות המשותפת של עמותת 'במקום' ותושבי הישוב נמשכה מספר חודשים, במטרה לגבש עקרונות תכנון 

הוו מסגרת תכנונית ליישוב קבע עבור תושבי רח'מה, אשר תענה על אשר ישקפו את רצונות התושבים וי

 .צרכיהם הנוכחיים ותבטיח את פיתוחו העתידי של הישוב

 

 מבנה הפעילות בישוב

הפעילות התבססה על מספר אופנים של רכישת מידע ולימוד משותף של צרכי התושבים ושל המבנה החברתי 

 והמרחבי של הישוב:

  ביקורים ומפגשים פרטניים בכל מתחמי המשפחות המורחבות ברחבי הישוב, במטרה להכיר מקרוב את

אופי החיים הנוכחי בישוב וכיצד הוא מתבטא בארגון המרחב, ולעמוד על הצרכים של התושבים 

                                                 
 אריה.-הפעילות ברח'מה רוכזה על ידי עמותת 'במקום'. דיווח: רונן בן 61
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והשאיפות שלהם מפיתוח עתידי של הישוב. לצורך כך, התחלק צוות התכנון לצוותים קטנים אשר קיימו 

מפגשים מצומצמים וסיורים בכל המתחמים, בכדי להכיר באופן אינטימי ככל שניתן את המשפחות 

השונות המרכיבות את אוכלוסיית הישוב ואת הצרכים והרצונות השונים של כל משפחה. במהלך 

המפגשים הוצגו גם הצעות אפשריות לתכנון ופיתוח הישוב בכדי לקבל את תגובות התושבים. במפגשים 

 השתתפו רבים מתושבי הישוב כולל גברים ונשים, צעירים ומבוגרים.  אלו 

  מספר מפגשים משותפים של נציגי המשפחות השונות בישוב, במטרה להציג חלופות תכנוניות ולקבל את

חוות דעתם בנוגע להתאמה של החלופות השונות לאוכלוסייה והסיכויים שלהן להתממש בפועל. במפגשים 

נות התכנון שגובשו והמסמך המסכם לאחר שהתקבל משוב מהתושבים. במפגשים אלו אלו הוצגו גם עקרו

 השתתפו כמה עשרות גברים, מבוגרים וצעירים, מתושבי הישוב.   

  חברים בצוות התכנון עשו גם מאמצים להיפגש באופן לא פורמאלי ולא מתוכנן עם כמה שיותר חברי

וצעירים, אשר לא זוכים תמיד לייצוג בקרב נציגי קבוצות שונות באוכלוסיית הישוב, בעיקר נשים 

המשפחות. מפגשים אלו התקיימו ביוזמת חברי הצוות, ולעיתים באופן אקראי, במקומות שונים בישוב 

 ובסביבתו, במטרה להרחיב ולהעשיר את הידע המשמש כבסיס לגיבוש חלופות התכנון השונות.

 יית הישוב, בסיוע התושבים, במטרה לבסס את התכנון בנוסף, נערך סקר דמוגראפי מקיף של כלל אוכלוס

על מידע אמין עדכני שלא קיים בצורה אחרת, הכולל את הרכב ומבנה האוכלוסייה כולל חלוקה לגילאים, 

הרכב המשפחות והקשרים ביניהן, יחסי הקרבה והשכנות בין משפחות שונות ועוד. מידע זה הוא הכרחי 

 ענה לרצונות התושבים ולצרכיהם היומיומיים.לצורך תכנון מתארי השואף לתת מ

 מסקנות עיקריות מהפעילות בישוב:

 הצרכים הדחופים אשר להם תכנון הישוב צריך לתת מענה מיידי הם:

  .הסרת האיום בהריסת בתים ובפינוי התושבים והבטחת האפשרות לבניית מבנים חדשים 

  בעיקר חינוך ובריאות  -מתן שירותים בסיסיים לתושבים. 

 .יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה לתושבי הישוב 

 .הסדרת ההחזקה והשימוש בקרקעות החקלאיות 

 .הסדרת של אדמות מרעה בקרבת הישוב 

 .הקמת תשתיות: דרכים, ביוב, ואספקה סדירה של מים וחשמל 

מאחר ותהליכי התכנון והפיתוח נוטים להימשך זמן רב, יש למצוא דרך להבטיח כי צרכים אלה ימולאו, גם 

ת לישוב ויחלו עבודות הפיתוח. ישנה חשיבות גדולה לכך בעיקר בכל תכניאם באופן חלקי, עוד בטרם תאושר 

 נוך בסיסיים בישוב.  הקשור להפסקת הריסת הבתים ובניית מבנים חדשים, ולמתן שירותי בריאות וחי

על תכנון ופיתוח הישוב לענות על צרכים אלה תוך התחשבות באורח החיים הנוכחי בישוב, בסדרי החיים 

ובמבנה החברתי הקיים, מחד, וביכולותיהם הכלכליות ובעוניים, פשוטו ומשמעו, של מרבית תושבי הישוב, 
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ה הדרגתי, בהתאם לרצון של התושבים, שיביא מאידך. על כן, חשוב שהמעבר מהמצב הנוכחי למצב חדש יהי

לשיפור בתנאי החיים ובאיכות החיים של התושבים, שלא יגרום לפירוק המבנה החברתי, ושלא יהיה כרוך 

 בהוצאות כספיות שהתושבים לא יוכלו לעמוד בהן. 

הקשים   עוד עלה מהפעילות בישוב כי לתושבי רח'מה רצון משותף להביא לשינוי מהותי בתנאי חייהם

הנוכחיים, וקיימת הסכמה נרחבת ביחס למעבר ליישוב קבע לצורך כך. כל זאת בתנאי ששינוי זה יביא לשיפור 

משמעותי במצבם ולביטול "הזמניות הקבועה" המאפיינת את חייהם במקום מזה עשרות שנים. במידה ותכנון 

 'מה להמשיך ולשמור על המצב הקיים. הישוב לא יוכל להבטיח את מימושם של תנאים אלו, יעדיפו תושבי רח

עקרון העל שצריך להנחות את תכנון הישוב העתידי ברח'מה הוא שהתכנון צריך לכוון לפיתוח הישוב ותנאי 

החיים של האוכלוסייה המתגוררת בו, תוך יצירת האפשרות לשימור אופני ההתפתחות והארגון הקיימים, כל 

חים לתכנון הישוב מתבססים על המבנה הקיים של הישוב ומבקשים עוד התושבים יבחרו בכך. העקרונות המנ

להתוות את התשתית לתכנון ופיתוח של ישוב חדש במקום. בראש ובראשונה, העקרונות המוצעים יוצאים 

מה כפי שהם כיום, בתור השכבה המשמעותית הקיימת בישוב, ’מתוך אופן הפריסה והארגון של המגורים ברח

ה זו צריכה להוות את נקודת המוצא והבסיס לכל תכנון עתידי בישוב. בכל מקרה, תכנון ומתוך תפיסה כי שכב

הישוב צריך להיעשות תוך התייחסות לארבע הרמות של החיים החברתיים וליחסים ביניהן: רמת הישוב 

כולו; רמת מקבץ המגורים המשותף למספר משפחות מורחבות המתגוררות בשכנות; רמת המשפחה 

 וללת מספר משפחות גרעיניות הקשורות בקשרי משפחה; ורמת המשפחה הגרעינית. המורחבת הכ

 מרחביים מרכזיים שהתגבשו במהלך הפעילות בישוב-מונחים תכנוניים

הרכב של מספר משפחות מורחבות המתגוררות בסמיכות זו לזו. בחלק מן המקרים מדובר  מקבץ מגורים:

מקרים אחרים יכולים להתקיים קשרים מסוגים שונים, כגון במשפחות שביניהם מתקיימים קשרי משפחה וב

קשרי נשואים או קשרי שכנות מזה שנים רבות. בכל המקבצים המצוינים במסמך זה הביעו התושבים את 

רצונם להמשיך ולהתגורר בקרבה זה  לזה גם במקרה של מעבר למיקום חדש במסגרת ההסדרה התכנונית של 

ם שטחים שבהם מתקיימים שימושי קרקע המשותפים למשפחות המורחבות הישוב. בחלק מן המקבצים ישנ

 השונות. 

מרחב הכולל בתוכו את המגורים והפונקציות המשותפות לכלל המשפחה המורחבת  מתחם משפחה מורחבת:

הכוללת, בדרך כלל, את אבי המשפחה, אשתו או נשותיו, את בניו הנשואים ושאינם נשואים, את משפחותיהם, 

 ולעיתים אף בני ובנות משפחה נוספים שלא נישאו או  שהצטרפו למשפחה המורחבת מסיבות שונות.

כלל, כמשפחה של גבר ואישה נשואים וילדיהם.  -משפחה גרעינית מוגדרת, בדרך חה גרעינית:מתחם משפ

במקרה של נישואין למספר נשים, משפחתה של כל אישה תוגדר כמשפחה גרעינית נפרדת, עם בית נפרד. 

וחצר מתחם המשפחה הגרעינית כולל את בית המגורים, אוהל אירוח לגבר ואוהל אירוח לאישה, מבנה מטבח 

 לגידול גן ירק ועצי פרי, ובמידת הצורך גם שטח לגידול בע"ח לצריכה ביתית.

 עקרונות העל התכנוניים שגובשו בפעילות המשותפת בישוב

חקלאי המיועד לכלל התושבים הבדואים היושבים כיום בסביבות  -מה יתוכנן כישוב כפרי ’. הישוב רח2

 ירוחם ולבני משפחתם, ולהם בלבד.
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וכנן יהיה מיועד לתושבים הנוכחיים של המקום, המאורגנים כבר כקהילה מגובשת. הישוב לא הישוב המת

 יהווה אתר שאליו תרוכז אוכלוסייה ממקומות ישוב אחרים בנגב, ושאיננה חלק מקהילת המקום. 

מה ’חקלאי הנוכחי של תושבי המקום. אין הכוונה כי כל תושבי רח -הישוב ישמר את אופי החיים הכפרי

תפרנסו אך ורק מחקלאות, אלא להצביע על מגמה, אורח חיים ותרבות חיים ועל כך שהתכנון יאפשר הן את י

המשך העיסוק בחקלאות כמקור פרנסה למי שירצה בכך, והן את המשך קיומם של משקי בית חקלאיים בקנה 

 מידה מצומצם לשם צריכה ביתית של התושבים. 

א שבישוב תישמר רמת צפיפות בינוי נמוכה, וכי מבחינת שירותים, מעבר לכך, המשמעות של ישוב כפרי הי

  הישוב יסתמך במידה רבה על ירוחם כישוב העירוני הסמוך.

 . תכנון ופיתוח הישוב יעשו תוך התייחסות לעיקרון המנחה של "ישוב במעבר". 1

שינויים דרמטיים הן מה מצורת המגורים הנוכחית לישוב מתוכנן, יהיה כרוך ב’המעבר של אוכלוסיית רח

ברקמת החיים החברתיים והקהילתיים של האוכלוסייה, והן בהוצאות הכלכליות הכרוכות בפיתוח ובעלויות 

המחייה של התושבים. שינויים אלו עלולים לסכל את האפשרות להתבססות ושגשוג עתידיים, שהם מטרת 

חית( במרקם החיים הקיים ולאפשר עד התכנון כולו. בראש ובראשונה יש לשאוף לצמצם את הפגיעה )ההכר

 כמה שניתן לצורות ההתפתחות הקיימות להמשיך ולתפוס מקום גם במסגרת תהליך התכנון הממסדי.

 המושג "ישוב במעבר" מבקש לשקף שאיפה זו.

תכנון  המקיים בתוכו שלבים שונים של מתכנון סופי כולל( תכנוני )בשונה תהליך המטרה היא ליצור

וגם  גם התחשבות במבנה החברתי הקיים, ובתהליכי השינוי שהוא עובר, ן כזה שתתאפשרבאופ ופיתוח,

 מה לשאת בהוצאות הכרוכות בהסדרה התכנונית ובפיתוח הישוב.’המוגבלות ביותר של תושבי רח ביכולות

על מנת לאפשר שינויים הדרגתיים ואיטיים באופני הפריסה המרחבית ובאורחות החיים וההסדרים 

תרבותיים הקיימים, ומתוך הבנת הצורך שלא לכפות שינויים והסדרים שהתושבים, כפרטים  -יםהחברתי

אינם יכולים להכילם, אנו סבורים כי יש לאפשר למימדים מסוימים, מוגדרים מראש, להתפתח תוך  וכקהילה,

 המשכיות ורציפות, בתוך התנאים המגבילים של התכנון הממסדי.

קרקע, קביעת קווי בניין ,קביעת  ה מבוססת על המשפחה המורחבת )הקצאתלדוגמא: יחידת התכנון תהי

מותרים וכו'(, אך ללא חלוקה פנימית מחייבת למשפחות הגרעיניות המרכיבות  שימושי קרקע ואחוזי בנייה

את המשפחה המורחבת. אופן תכנון כזה יאפשר לאוכלוסייה חופש פעולה מסוים ובחירה האם להמשיך או 

 ים קיימים בתחום ניהול ואחזקת הקרקע, וחלוקתה בין בני המשפחה. לשנות נוהג

תכנון ופיתוח הישוב ייעשו בהדרגתיות, על פי סדר עדיפויות שיקבע בשיתוף עם התושבים. העיקרון הוא של 

פיתוח מדורג, כזה שלא יבוצע בצמוד לתבנית קבועה מראש, אלא יושאר בו די חופש לעריכת התאמות לבעיות 

שעולים תוך כדי התהליך. כלומר, רמת הפיתוח תותאם לצורכי התושבים ולרצונם, ולא על פי  וצרכים

 סטנדרט חיצוני וקבוע מראש.

על רקע מצבה הכלכלי של אוכלוסיית הישוב, מתחייבת יצירת אפשרויות של תמיכה כלכלית ממשלתית 

ות לישוב עלול להיתקל תכניש השתינתן במסגרת תהליכי התכנון והפיתוח של הישוב.  שאם לא כן, מימו

 בקשיים בלתי עבירים מבחינת התושבים ויגרום לתסכול לכל המעורבים במהלך ראוי זה.  
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. תכנון הישוב יתבסס על המצב הקיים והפריסה המרחבית הנוכחית, וככל שניתן יסדיר את ההתיישבות 2

 הקיימת במקומה.

הנוכחי למיקום חדש בישוב המתוכנן, יעשה הדבר באותם מקרים שבהם יתחייב מעבר ממקום ההתיישבות 

בהסכמה ולאחר הבטחת קרקע חלופית מספקת במסגרת הישוב המתוכנן, ופיצוי על אובדן הקרקע 

 והמחוברים.

ישוב הקבע יכול להתפתח הן כישוב עצמאי מבחינה מוניציפאלית ותפקודית והן כשכונה בתחומה של המועצה 

 ו כל העקרונות והתנאים המפורטים במסמך זה.  המקומית ירוחם, ובלבד שיתקיימ

. תכנון הישוב יתבסס על דפוס ההתפתחות הקיים המבוסס על המסגרת המשפחתית, ויאפשר את המשך 2

 קיומו. 

היחידה העקרונית לתכנון ולהקצאת קרקע בישוב תהיה מתחם המשפחה המורחבת )אב,  אשתו או נשותיו, 

ו הנשואים ומשפחותיהם(. הקצאת הקרקע בישוב תעשה על פי יחידות בניו ובנותיו שאינם נשואים ובני

משפחתיות אלה ותאפשר את הבנייה העתידית לדור הבא בתוך מתחם המגורים המשפחתי, כפי שנהוג כיום. 

השטח המוקצה לכל משפחה מורחבת יקבע על פי מספר הבנים בדור הביניים הנוכחי, נשואים ושאינם 

תגורר בסמוך לאבי המשפחה. גודל השטח שיוקצה לכל משפחה יאפשר גם לדור נשואים, אשר עתידים לה

 הבנים הבא לבנות את ביתם במסגרת המתחם המשפחתי. 

מעבר לכך, יוקצה בישוב שטח למגורים לבנייה עתידית של הדורות הבאים שלא יימצא להם מקום במסגרת 

 המתחמים המשפחתיים )"שכונת הרחבה"(.   

יעשה במשולב עם הסדרת הזכויות בקרקע של כלל הקרקעות שבהחזקת ובשימוש . תכנון הישוב 0

 התושבים. 

מה ’הסדרת הזכויות בקרקע של התושבים תעשה בהסכם ותבטיח את המשך מגוריהם של תושבי רח

וצאצאיהם במקום, ואת המשך השימוש בקרקע החקלאית. כמו כן, תוסדר זכותם של התושבים המתפרנסים 

 מרעה ראויים ונגישים.  מרעייה לשטחי

 . השתתפות התושבים בתכנון הישוב1

כל שלבי תכנון הישוב ופיתוחו ייעשו בשיתוף אפקטיבי של התושבים ועל פי סדר העדיפויות שיקבע בשיתוף 

 איתם. השתתפות התושבים היא תנאי הכרחי לתכנון ולהצלחתו.

 . גמישות ומגוון פתרונות2

מבחינות שונות ואין להניח כי צורכי כל התושבים זהים, ולכן על התכנון לכלול אוכלוסיית הישוב היא מגוונת 

 פתרונות מגוונים אשר יתנו מענה לצרכים השונים.
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 תרבותיים קיימים  -. התחשבות במאפיינים חברתיים9

, תחושת החופש והיחס הבלתי אמצעי למרחב הפתוח מהווים מרכיב מרכזי בזהות ובתרבות של תושבי רח'מה

ויש להגן עליהם ככל הניתן במסגרת תכנון היישוב למען ההגנה על מרקם החיים במקום ולמען הצלחת 

 היישוב בעתיד. 

גם תפיסת הפרטיות וביטוייה במרחב מהווים מרכיב מרכזי בבניית מרקם החיים החברתיים ביישוב והינם 

ימים בישוב. על התכנון להתחשב חלק מהותי מהמנגנון המסדיר ומאפשר את יחסי השכנות המצוינים הקי

בהיבט תרבותי מרכזי זה של תפיסת הפרטיות ובהבחנות הנובעות ממנו בין מרחב פרטי למרחב ציבורי, 

 והמנהגים הקשורים בהן, כפי שהם נהוגים כיום.

 סיכום

על  הפעילות עם תושבי רח'מה הראתה באופן ברור כי ניתן לגבש עקרונות תכנוניים אשר מצד אחד מתבססים

אופני הארגון החברתיים והמרחביים הקיימים בישוב כיום והעונים על צרכי התושבים ושאיפותיהם לעתיד, 

ומצד שני, תואמים גם את עקרונות התכנון המקובלים במערכות התכנון של המדינה. תושבי רח'מה הביעו את 

נכונותם, לשם כך, גם לעבור  רצונם להסדיר את יישובם למען יצירת התנאים לפיתוח ושגשוש עתידי, ואת

 ממקום מושבם הנוכחי ואף לצמצם את מרחבי המחייה שלהם. 

עקרונות התכנון שגובשו במהלך הפעילות המשותפת רוכזו למסמך עקרונות מסכם אשר מייצג את עמדות 

התושבים. מסמך העקרונות לתכנון ופיתוח הישוב הוגש למוסדות האחראים על תכנון הישוב בתקווה כי 

ישמש אותם בתכנון העתידי וכי יהווה בסיס לדיאלוג אפקטיבי בין התושבים לבין הממסד. התושבים עדיין 

 ממתינים שיתחיל תהליך תכנון  משמעותי שבו יוכלו לקחת חלק ולהשפיע על תוצאותיו.

 
 סדנא אזורית 2.1.2

החזונות והקשיים של מטרת הסדנא האזורית הייתה לגבש תמונה אזורית כללית של המגמות, הבעיות, 

הכפרים הבדווים באזור באר שבע, תוך התחשבות במגוון הרחב הקיים בשטח. במסגרת סדנא זאת התקיימו 

 סמור ונילי ברוך. -שלושה מפגשים בהנחיית האדר' נזאר זרייק, פרופ' אורן יפתחאל, סעיד אבו

ידי ארגון 'סדרה' ועוד קבוצה -שים עלהכפרים. בנוסף הוזמנו עשר נ 35משתתפים: הוזמנו ראשי הועדים מכול 

איש. רשימת המשתתפים המלאה נמצאת  35-45קטנה של פעילים שאינם ראשי ועדים. בס"ה נכחו במפגשים 

 במועצה לכפרים הלא מוכרים.

 8.2.2111מפגש ראשון 

ומבנה החלק הראשון של המפגש הוקדש להסבר של המתכננים על מטרות מרכז הצעירים, באר שבע. –האתר 

ת החלופית, לעיצוב מבנה העבודה, ולברור משותף מהו המידע הדרוש לתכנית. נציגי הכפרים התבטאו תכניה

בנוגע ליחס שלהם לתכנון, ולדפוסי השיתוף הראויים לדעתם. התקיים דיון בתפקידן של נשים בעיצוב 

מקדות בפרישת עמדות המרחב. בחלק השני התקיים דיון בשתי קבוצות בנוגע לנושאים שלעיל, תוך הת

נשים, גברים, צעירים, שבטים ואורח חיים. באופן טבעי,  –הכפרים השונים, ובהדגשה על הזוויות השונות 
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התגלעו אי הסכמות, בעיקר בנוגע לשאלת הייצוג של הכפרים, ולזוויות השונות של גברים ונשים על המרחב 

 הרצוי..

 23.2.2111מפגש שני 

כפר גיבש  כל המפגש הוקדש למידע מהשטח אותו הציגו נציגי הכפרים. שבע.  מכללת הנגב, באר –האתר 

כפר, והסביר בפומבי כיצד הגיעו  כל רשימה של חמש הבעיות וההזדמנויות התכנוניות החשובות ביותר ל

פריט. רוב הנציגים הזכירו בעיות חוזרות ונשנות של מצוקת דיור, הריסות  כל לרשימה ומה המשמעות של 

, מחסור חריף בשירותים, דרכים משובשות, אבטלה ובידוד. עקב נוכחותם של נציגי כפרים רבים, בתים

ורצונם לשטוח את בעיות התכנון והפיתוח בכפר, הדיון התארך מאוד ולא הסתיים. הוחלט להמשיך במפגש 

 הבא.

 8.3.2111מפגש שלישי 

מפגש זה הוקדש לסיום הצגות הבעיות וההזדמנויות העיקריות של נציגי מכללת הנגב, באר שבע.  –האתר 

הכפרים. בחלק השני נערכו רשימות אזוריות כלליות ודירוגים של הבעיות וההזדמנויות של תכנון ופיתוח 

באזור הבדווי. מנחי הסדנא ניסו לגבש תמונה כלל אזורית בנוגע לאתגרי התכנון והפיתוח של הכפרים. בחלק 

של המפגש התפתחו  דיונים סוערים, ולא הייתה הסכמה כללית, בנוגע לדירוג הבעיות וההזדמנויות. עם  השני

זאת, נושאי הפקעות הקרקע, הריסות הבתים וחוסר אספקת שירותים ותחבורה, אבטלה ומצוקה כלכלית, 

ובד לסעיף המפורט על חזרו על עצמם שוב ושוב כבעיות חריפות הדורשות תיקון מיידי. המידע מדיונים אלה ע

 ת האבתכני'הזדמנויות ובעיות' המופיע בפרק שש של 

 סיורים 2.1.0

סיורי שטח הכרחיים לתכנון נכון של המרחב, המחבר את הידע העקרוני, עם תוואי השטח המתוכנן ועם 

יה מציאות חיי הקהילות ביישובים. עקב כך, חלק מרכזי של תהליך התכנון בחלק המסכם של הפרויקט, ה

קיום סדרה של סיורים בכפרים. סיורים אלה סייעו 'לתרגם' את הידע ההיסטורי, הגיאוגרפי, הדמוגרפי, 

 החברתי והכלכלי שהצטבר בחלקים הראשונים של הפרויקט, לאסטרטגיה תכנונית אזורית ומקומית.

רים נערכו ביקורי במסגרת זו התבצעו שמונה סיורים בהם ביקר הצוות בעשרים ושמונה כפרים. גם ליתר הכפ

ת המטרופולין של באר שבע. בסך הכול, צוות התכנון )בכללותו או תכניעבודה, בעיקר בזמן הכנת התנגדויות ל

כפר התקיימה פגישה עם נציגי הועד ותושבים אחרים,  כל כפרים. ב 33-בחלקו( ערך ביקורים מקצועיים ב

ל התכנון הקיים, בעיות הבנייה וההכרה, וכיווני סיור רכוב או רגלי לאתרים חשובים, ודיון סביב מפות ע

תכנוניים אפשריים. הסיורים העמיקו מאוד את הבנת הצוות בנוגע למבנה החברתי והמרחבי של הכפרים, 

ודפוסי הפיתוח. הסיורים סייעו רבות לגבש את אבי הטיפוס התכנוניים של הכפרים הבדווים המפורטים בפרק 

 שש.
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 יורים: רשימת הס2.1.2לוח 

 כפרים שנכללו בסיור תאריך

 נמילה, דחאיה, ח'רב זבאלה, כרכור-אום אל 19.9.2111

 חומרה, מרעית רבתי-בחירה, אל-אל 17.11.2111

 סולב-תלול, אבו-זרנוק, ח'אשם זאנה, אבו-אל 29.11.2111

 מכימן-עווג'אן, אל 7.12.2111

 משאש, -מד'בח, ביר אל-שהבי, אל-אל 14.12.2111

 קטאמת, ע'זה, דאדא 8.1.2111

 ווטן, תל אלמלח-ח'רבת אל 22.1.2111

 קרינאת-תנאן, אבו-אום ראתם, אבו 4.2.2111
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 סדנאות ומפגשים תכנונייםבמהלך הכנת תכנית האב–נספח תמונות 
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 בדווית בנגב-מרחב ההתיישבות הערבית –. סקר תכנוני 1

 רקע 1.0

בדווים נבחן את המצב והמעמד התכנוני של מרחבי הישובים -תכנית האב לישובים הערביםבפרק זה של 

בדווית בנגב, בדגש על הישובים הכפריים, תוך ניתוח תכנוני, היסטורי, -הקיימים של האוכלוסייה הערבית

 ת ביניהן.ות והמסמכים שאומצו עד היום, על כל ההגדרות, הסתירות וההתאמותכניגיאוגרפי וחוקי של שלל ה

הניתוח התכנוני של מרחב זה, כולל את כל האזורים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על אורחות חיי הקהילה 

בכל תחומי החיים, מבחינה תפקודית ומרחבית. מבחינה תפקודית ניתן לאבחן מרחבים אלה ברמה המקומית 

המקומיים, אזורי המרעה והפעילות  וברמה האזורית, ובהם השטחים הבנויים, אזורי המגורים ושטחי הציבור

החקלאית, אזורי תביעות הבעלות על הקרקע, מערכות הכבישים, השטחים הפתוחים והפנאי, אזורי 

 התעסוקה והשירותים.

בהתאם לכך, במסגרת הסקר התכנוני נבחן הן את התכניות הסטטוטוריות, תכניות האב ומסמכי המדיניות 

ן כולל ותכנון נקודתי(, והן את תכניות המתאר ברמה המקומית, החלות ברמה הארצית וברמה המחוזית )תכנו

 על כל אותו מרחב שהוגדר כמרחב הישובים, ובשטח מטרופולין באר שבע כולו.

 

 היסטורי –רקע תכנוני 

למדיניות התכנונית של מדינת ישראל, מאז הקמתה, מספר מאפיינים מרכזיים: האחד, השאיפה לרכז את 

בדווית בנגב לשטח מצומצם ולמספר קטן של ישובים, ככל שניתן, תוך העברתה,  -הערבית כלל האוכלוסייה

הפרדתה וניתוקה מהטריטוריה ההיסטורית שלה ומקניינה, יחד עם האצת תהליכים של מודרניזציה ועיור. 

השני, העדפה ברורה לפיתוח מרחב ההתיישבות היהודי, תוך התייחסות למרחב כאילו היה שטח ריק 

בדווים כשמורות טבע, יערות או גנים לאומיים,  -וכלוסייה, ובין היתר, ייעוד שטחי הישובים הערביםמא

והקצאת עשרות אלפי דונמים לייעודי קרקע תשתיתיים, לישובים חדשים עבור אוכלוסייה יהודית, תעשיות 

-הן על תפיסה תכנוניתביטחוניות, שטחים צבאיים ועוד.  מדיניות זו התבססה הן על שיקולים פוליטיים ו

 מקצועית המושתתת על ערכים של יעילות פונקציונאלית ואחידות. 

מרחבית של המדינה כלפי האוכלוסייה הבדווית בנגב מתבטאת בצורות שונות: תכניות  -המדיניות התכנונית

ממשלה ועוד. ות אב ומסמכי מדיניות של גופי ממסד שונים, החלטות תכנימתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות, 

רבות מפעולות התכנון של מרחב זה נותרו על גבי המפות והתכניות, אך חלקן גם מומשו בפועל. בבסיס כל 

ות הממשלתיות מונחת אי ההכרה של המדינה בכלל ההתיישבות הבדווית שהייתה קיימת עוד לפני קום תכניה

 חוק התכנון והבנייה.  (, והגדרתה כלא חוקית על פי2.1המדינה )כפי שמפורט לעיל, סעיף 

השלב הראשון במימוש מדיניות התכנון המרחבית של המדינה היה ריכוז כלל האוכלוסייה הבדווית שנותרה 

בתחומה לאזור הסייג, תוך צמצום מרחבי המחייה של הבדווים בנגב ועקירה של רבים מאזורי המגורים 

, תכננה 91-ועד לתחילת שנות ה 61-ה שלהם והעברתם לתחום מוגדר ומצומצם. בהמשך, מאז סוף שנות

, תוך 62בדווית בנגב -והקימה המדינה שבע עיירות אשר נועדו לרכז לתוכן את כלל האוכלוסייה הערבית

. 51 -עקירתם מישובי הקבע שבהם התגוררו, חלקם מזה זמן רב וחלקם מאז שהועברו לאזור זה בשנות ה

                                                 
 .לקיה וערערה בנגב, כסייפה, שגב שלום, חורה, רהט, שבע -תל 62
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גב עברה להתגורר בעיירות החדשות, בעוד השאר בחרו בדווית בנ -בפועל, כמחצית מהאוכלוסייה הערבית

להמשיך להתגורר בישוביהם המקוריים. גם במהלך השנים האחרונות, כאשר נראה כי נעשים ניסיונות מצד 

הממסד ליצירת פתרונות תכנוניים עבור האוכלוסייה בכפרים הבדוויים והמדינה הכירה בעשרה ישובים 

יש משקל רב לתפיסה המבקשת להמשיך ולצמצם את מרחבי הישובים של  , עדיין ניכר כי63בדווים נוספים

 בדווית בנגב.  -האוכלוסייה הערבית

 

 ריכוז האוכלוסייה באזור הסייג

בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה הוחל ממשל צבאי על האוכלוסייה הבדווית שנותרה ברחבי הנגב, 

אלף בדווים אשר  91 -ל 71חיו בנגב בין  1948הערכות, לפני כמו על כלל האוכלוסייה הערבית בישראל. על פי ה

שבטים וכשבעה מטות )מסגרת ארגונית של כמה שבטים(, רובם גורשו או ברחו במהלך  111 -היו מאורגנים בכ

 17בדווים במסגרת  11,111 -המלחמה מהשטח שנכלל בגבולות ישראל ולאחר המלחמה נותרו במרחב הנגב כ

ם למטה התיאהא. בנוסף, כלפי האוכלוסייה הבדווית בנגב, הופעלה גם מדיניות שמטרתה שבטים, רובם שייכי

. אזור זה חפף בחלקו את תחום השבטים של 64באזור הסייגלהעבירה ממקומות מושבם המקוריים ולרכזה 

 מטה התיהא, כך שחלק מן האוכלוסייה הבדווית נותרה למעשה בשטח אשר היה בבעלותה על פי הדין הבדואי

ובשימושה במשך דורות. אחרים הועברו מאזורים הקרובים לגבול במערב ובדרום הנגב אל אדמות שלא היו 

 -שלהם אלא אדמות שהיו בשימוש פליטים או נפקדים שהמדינה הפקיעה על פי "חוק רכישת מקרקעין תשי"ג

הבדווית כבעלים " והחכירה להם. המדינה מצידה לא התייחסה, כמובן, אל שום חלק באוכלוסייה 1953

החוקיים של האדמות שישבו עליהם, אולם במצב החדש שנוצר באזור ה"סייג" התקיים הבדל, בעיני הבדווים 

עצמם, בין אלו שישבו על אדמותיהם ובין אלו שלמעשה הפכו לפליטים על אדמתם של אחרים. ריכוז הבדווים 

 65קום מושבם המקורי תוך פרק זמן קצר.באזור הסייג נעשה במקרים רבים תוך הבטחה שיוכלו לחזור למ

צה.  זמניות זאת מעולם לא הגיעה לקִּ

פשרה זאת המדינה, ולא בהכרח לפי השיוך השבטי  הבדווים התיישבו באותם אתרים באזור הסייג בהם אִּ

שלהם, ובלית ברירה החלו בהקמת מאהלים מאולתרים ובהרחבת כפרים שהיו קיימים בשטח קודם לכן. 

נוצר דפוס התיישבות שבמרכזו משפחות מורחבות, הבנויות על בסיס פלגים של השבט, ולא  מבחינה חברתית

השבטי הרחב יותר והחלוקה הגיאוגרפית הברורה בין השבטים והמטות השונים, -על בסיס המבנה ההיררכי

שאפיינה את מתכונת ההתיישבות הבדווית קודם לכן. משפחות מאותו שבט התיישבו במקומות שונים, 

ריחוק זו מזו, ובמקרים מסוימים בסמיכות למשפחות משבטים אחרים. יתרה מזו, עקב מגבלות התנועה ב

שבטיים כבעבר. כך נוצר -שהטיל הממשל הצבאי, השבטים המקוריים התקשו לקיים קשרים חברתיים כלל

בטית הבסיס של חלק מהכפרים הבדווים שקיימים כיום. כתוצאה מכל אלה, התפתחה במקביל לזהות הש

נקודת התייחסות חברתית כלפי המשפחה המורחבת והכפר. בחלוף השנים, עם גידול האוכלוסייה בשל הריבוי 

הטבעי הגבוה, התפתחה ההתיישבות הלא מוסדרת המוכרת לנו כיום, וכך נוצרו כפרים בגדלים שונים, אשר 

ופן כזה נוצרו במרחב הבדווי בכל אחד מהם שוכנות כמה משפחות מורחבות בעלות זהות מקומית מגובשת. בא

ישובים חדשים של עקורי פנים לצד ישובים שמקורם היסטורי. כפי שיפורט להלן, בהמשך רוב אוכלוסיית 

 ישובי העקורים עברה להתגורר בעיירות שתכננה המדינה.   

                                                 
 .  ואל פורעה אבו תלול, סאנע-תראבין א, מכחול, מולדה, סייד-אל, בטין-אום', ביר הדאג, סר-קסר אל, אבו קרינאת 63
' ובין הקו הירוק בצפון וכביש מס, במערב לבין ערד במזרח 63' מזרח הנגב ומשתרע בין כביש מס-אזור הסייג נפרס בצפון 64

 (.6' עמ, אבו ראס)דונם  7,533,333-בסך הכל מדובר בשטח של כ. בדרום 05
 .6' עמ(, 0334)אבו ראס  65
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לי )חסר ממשלות ישראל החליטו גם לשמור לעצמן את השליטה הישירה על אזור הסייג וקבעו אותו כשטח גלי

פשר למדינה  מעמד מוניציפאלי ותכנוני(, הנתון תחת שליטה ישירה של משרד הפנים. מעמדו זה של השטח אִּ

מחוזי בלבד, ללא צורך להתמודד עם תכנון מפורט שעשוי  -לשמור אותו במשך שנים רבות ברמת תכנון מתארי

או  66ר הסייג היו שטחים חקלאייםמוכרים. ייעודי קרקע שהותרו באזו-היה להעלות את שאלת הכפרים הלא

המדינה  67שטחים בעלי אופי כלל ארצי כמו שמורות טבע, אתרי כרייה וחציבה או אזורי תעשייה מיוחדים.

סירבה להכיר בנקודות ההתיישבות שקמו באופן אקראי באזור הסייג, גם כאשר היה ברור לכל כי לא יתאפשר 

בדווית בתחום -להם. יתר על כן, ריכוז האוכלוסייה הערביתלבדווים לחזור למקומות המגורים המקוריים ש

ת. מבחינת מערכות תכניאזור הסייג הפך למובן מאליו של כל תכנון עתידי ולבסיס שאליו מתייחסת כל 

התכנון של המדינה לא נותר כל זכר לאופן הפריסה של האוכלוסייה במרחב אשר קדם לפעולת הריכוז, ולא 

 לאפשרות של חזרה או שימור של תנאי הקיום המקוריים של אוכלוסייה זו.   הייתה עוד כל התייחסות

 מדיניות התכנון הארצית והמחוזית

מאז קום מדינת ישראל ושנים רבות לאחר מכן, התאפיין התכנון המחוזי בשאיפה לעיצוב מחדש של מרחב 

ות נרחבת של האוכלוסייה מטרופולין באר שבע. הגם שמרחב גיאוגרפי זה היה ועודנו מאופיין בהתיישב

בדווית רוב פעולות התכנון התבצעו במנותק מאוכלוסייה זו, תוך הקפדה על אבחנה ברורה בין תכנון -הערבית

לאוכלוסייה הבדווית לתכנון עבור האוכלוסייה היהודית. רבות מפעולות התכנון של מרחב זה נותרו על גבי 

לפעולות אלה היה קידום של מטרות לאומיות לייהוד  המפות והתכניות, אך חלקן מומשו בפועל. המניע

המרחב, שנעשה באמצעים שונים, ובתוך כך ריכוז האוכלוסייה הבדווית, וברוב המקרים הפרדתה, וניתוקה 

 מהטריטוריה ההיסטורית שלה.

שר , א1966' משנת ת אב פיסית של הנגב הצפוניתכני'-הביטוי התכנוני הרשמי הראשון למדיניות זו ניתן ב

נערכה על ידי אגף התכנון במשרד הפנים במטרה "לכוון ולאזן את הפיתוח בנגב הצפוני על בסיס שיקולים 

ת הונחו בהכנתה על ידי מספר עקרונות כלליים: "אכלוס מרבי של חלקי תכניארציים ואזוריים". עורכי ה

כנסתם למעגל הכלכלה, הרחבת הנגב, גיבוש עירוני של הערים החדשות שהוקמו בעבר, ניצול אוצרות הטבע וה

שטחי החקלאות באותם מקומות אשר נתוני הטבע מאפשרים זאת, פיתוח נתיבי תעופה אשר יקשרו את כל 

ספר, אבטחת שטחים למוסדות ולמתקנים הנדסיים הדורשים -חלקי הנגב עם יתר אזורי הארץ, פיתוח חבלי

 יקות לצרכי שיחזור ושיקום, ועוד."מרחב ותנאי תפעול מיוחדים, שימור הנוף הטבעי ואתרי העת

בנגב הצפוני ואת חלוקתה ופריסתה  1985ת את יעדי האוכלוסייה לשנת תכניבהתאם לעקרונות אלה, קובעת ה

ת שמה דגש רב פיתוח התשתיות תכנית מציעה; התכניבערים הקיימות ובמספר ישובים עירוניים חדשים שה

שייה והתעסוקה בערים ועל צירי הזיקה והתחבורה ביניהן; ועל התפקוד הכלכלי של הערים, על פיתוח התע

ת מקצה שטחים נרחבים בנגב הצפוני לטובת שימור אזורי נוף וטבע, אתרים של כרייה וחציבה, תכניולבסוף, ה

ופיתוח תשתיות ושטחים למתקנים הנדסיים ותעשייתיים, בחלק מן המקרים אף מבלי לקבוע את הייעוד או 

ל שטחים אלו. בכל אחד מן התחומים הללו ניתן לראות את ההפרדה בין מערכת תכנון השימוש המוגדרים ש

שמטרתה פיתוח הארץ תוך ייהוד המרחב וחיזוק האוכלוסייה היהודית בו, לבין תכנון שנועד לצמצם את 

 בדווית בנגב הצפוני.-הנוכחות והקיום במרחב של האוכלוסייה הערבית

לאוכלוסייה הבדווית מוגדרת כך: "חיסול הנוודות מתוך מגמה להכניס ת ביחס תכניהמטרה העיקרית של ה

ת תכניאוכלוסייה לא יציבה ובעלת ריבוי טבעי גדול, לתוך מעגל המנהל והשירותים". על אף שבעת הכנת ה

                                                 
 .6/מ"לפי תמ 66
 .76/6/מ"לפי תמ 67
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, ולמרות 68מכלל אוכלוסיית האזור 21%-15% -תושבים בדווים אשר היוו כ 21,111 -התגוררו בנפת באר שבע כ

ערבית -ת מודעים לשיעור הגבוה של הריבוי הטבעי והגידול הצפוי של האוכלוסייה  הבדוויםתכניה שעורכי

ת כי על רובה הגדול של אוכלוסייה זו להתרכז לתוך שלושה ישובי ריכוז עירוניים: ליד תכניבנגב, קובעת ה

תושבים. מעבר  5,111ן עד שבע( וליד כוסיפה )כסייפה(. גודל כל ישוב מתוכנ-שובל )רהט(, ליד באר שבע )תל

ת בעובדה כי חלק מאוכלוסייה הבדווית תישאר בהתיישבות כפרית, אך אין כל התייחסות תכנילכך, מכירה ה

ישובים כפריים קטנים של עד  45 -קונקרטית למיקום ולאופי התיישבות זו אלא רק תיאור סכמטי כללי של כ

בדווית -ול המשמעותי הצפוי של האוכלוסייה הערביתת לא מתייחסת כלל לגידתכניתושבים. למעשה, ה 211

בנגב הצפוני.  העיירות המתוכננות לבדווים מיועדות להיות מרכזי שירותים בלבד ולא מתוכנן בהן כל פיתוח 

של תעשייה או תעסוקה כפי שקיים בעיירות היהודיות המתוכננות, אלא, לכל היותר, אפשרות של מלאכה 

ת אלו אינן מקושרות לרשת הכללית של צירי זיקה ותחבורה בין הערים, ונותרות זעירה. יתר על כן, עיירו

ת בכללותה מגדירה מטרה עקרונית ומעשית תכנימנותקות למעשה מהמערך האזורי של תשתיות ופיתוח. ה

פעולה  –צמצום וריכוז האוכלוסייה למרכזים עירוניים מוגבלים  –בדווית -אחת ביחס לאוכלוסייה הערבית

"תביא לעלייה ברמתם של הבדווים" )כך במקור(, ומעבר לכך התכנון כולו מתעלם מקיומם הפיסי אשר 

והקונקרטי של הבדווים במרחב, תוך צמצום מרחב המחייה שלהם על ידי תכנון דרכים, תשתיות, שטחי 

ו לרווחת כרייה וחציבה, שטחי נוף וטבע לשימור ושטחים לתכנון מיוחד אשר באופן מפורש וברור לא נועד

אוכלוסייה זו. מגמות ותפיסות תכנוניות אלו ימשיכו להנחות שנים רבות את תכנון האזור כפי שיתבטא 

 ות המתאר הארציות והמחוזיות.            תכניב

ות מתאר ארציות אשר התוו את הקווים הכלליים לתכנון האזור, שתי תכנילאורך השנים אושרו שלוש 

ות למחוז הדרום, ותכנית אחת למטרופולין באר שבע המתייחסת באופן ספציפי תכניות מתאר מחוזיות כולל

 בדווית בנגב. -גם למרחבי הישובים של האוכלוסייה הערבית

 

 

 ות מתאר ארציותתכני 1.2

 1975 –תכנית מתאר ארצית לחלוקת האוכלוסייה במדינה  – 6תמ"א/

על פני אזורי הארץ, והגברת האכלוס באזורי ת הם: איזון בחלוקת האוכלוסייה תכניהיעדים המוגדרים ל

הגליל והנגב. באופן ספציפי לנגב, היעד שמוגדר הוא: המשך הגדלת חלקו של מחוז הדרום  –הארץ הדלילים 

ת מציעה להשתמש בעיקר באמצעי תכניבאוכלוסייה, בהתחשב בפוטנציאל הפיתוח שבו. להשגת יעדים אלה ה

הקצאת תקציבים, קביעת מדיניות של  –ם לאזורים וישובים מעודפים עידוד, אמצעים פוזיטיביים המכווני

העדפה, תמיכה ועידוד בפיתוח, וגם המשך מדיניות של הכוונת עולים לאזורים מועדפים. אמנם, בניגוד למחוז 

צפון אשר לגביו מצוין במפורש יעד של הגדלת האוכלוסייה היהודית במחוז, במחוז דרום אין אזכור דומה 

ת מציגה יעד של הורדת חלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסיית המחוז תכנימפורש, אך בפועל, הבאופן 

(, כשהמשמעות בפועל, לאור שיעור הריבוי הטבעי 12.7% -ל 15.5% -שבע, מ-)ובנפת באר 8.3% -ל 9% -מ

יהודית למחוז. הגדול יותר משמעותית בקרב האוכלוסייה הערבית במחוז, היא עידוד הגירה של אוכלוסייה 

 שבע(.-בנפת באר 26%)  2119, נכון לשנת 14% -בפועל, חלקה של האוכלוסייה הערבית במחוז גדל עד ל
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ת, פוטנציאל הפיתוח של מחוז דרום הוא בתעשייה, בעיקר תעשיות המבוססות על המחצבים תכניעל פי ה

. לכן, עיקר הגידול באוכלוסייה המצויים בו וכאלה הדורשות שטחים רחבים המרוחקים מריכוזי אוכלוסייה

ת מתמקדת בעיקר בגידול האוכלוסייה העירונית בכל רחבי תכניצפוי להיות באוכלוסייה העירונית. ככלל, ה

הארץ, וההתייחסות לקרקעות חקלאיות היא בעיקר כעתודות לקרקע לבנייה או ככאלה שנועדו לשימור 

 כשטחים פתוחים )"ריאות ירוקות"(.  

ת כי המערך העירוני הקיים יהווה את הבסיס להתפתחות העתידית ולא יוקמו ישובים עירוניים ת קובעתכניה

חדשים. גם בהקשר לאוכלוסייה הערבית )"סקטור המיעוטים"( נקבע כי מספר ישובים כפריים גדולים יהפכו 

ת ישובים בדווים יתכנלבעלי אופי עירוני, אך לא יוקמו ערים חדשות. בהסתמך על התפיסה הזו, לא מוגדרים ב

שבע, ועל כן, הצמיחה העתידית בהיקף האוכלוסייה הערבית בנגב מופנה לישובים -חדשים גם בנפת באר

העירוניים "היהודיים" הקיימים, ולא צפויה כמעט צמיחה של אוכלוסייה ערבית מחוץ לישובים אלה. זו 

 נהוגה בישראל. נקודה מעניינת שעומדת כמובן בסתירה למדיניות ההפרדה במגורים ה

בדווית בנגב. אין כל -ת, אם כן, אינה מציעה כיוון כלשהו לפתרון או הסדרה של הישובים הערביתתכניה

התייחסות לאופן החיים הקיים של אוכלוסייה זו, והאפשרות היחידה לפיתוח אשר מוצעת עבורה הוא 

 במסגרת הישובים העירוניים היהודיים הקיימים.

 

 [1998]עדכון  1993 –אר ארצית משולבת לבניה, פיתוח ולקליטת עלייה תכנית מת – 31תמ"א/

המשיכה את המדיניות התכנונית של שאיפה ליצירת איזון  22תמ"א/התפיסה התכנונית הכללית שהנחתה את 

בפיזור האוכלוסייה בין חלקי המדינה עם דגש על פיתוח על בסיס ארבעה מטרופולינים, תוך התמקדות 

ת קובעת במפורש בין תכנימרכזיים העירוניים הקיימים והימנעות מהקמת ישובים חדשים. הבהמשך פיתוח ה

כללית לעניין אסטרטגית פיזור האוכלוסייה, תוך -מטרותיה את המטרה: "לקבוע תכנית פעולה רב שנתית

 שבע כמטרופולין".-חיזוק אזור הדרום ומעמדה של באר

תוח עירוני על בסיס ישובים עירוניים קיימים, שבהם מותרת ת שטחים לפיתכניבהתאם לתפיסה זו, קובעת ה

ות שבתוקף. בהקשר של מרחבי הישובים תכניבנייה ללא מגבלות על שימושי הקרקע השונים, בהתאם ל

שבע, בערי הפיתוח הקיימות )דימונה, ערד וירוחם(, בישובים הפרבריים -בדווית בנגב, מדובר בבאר -הערבית

שבע, שגב שלום, כסיפה, ערערה בנגב, -ם ומיתר( ובעיירות הבדוויות הותיקות )רהט, תלהיהודיים )עומר, להבי

בדווית מוגדרים כשטח נוף כפרי/פתוח. על פי הוראות -חורה ולקיה(. כל יתרת מרחבי הישובים הערבית

התכנית, המשמעות של הגדרה זו היא שבשטח זה מותרים פיתוח ובנייה בעלי אופי כפרי כאשר מדובר 

הרחבה של ישוב קיים. כך שלמעשה, בכל הקשור לאוכלוסייה הבדווית, לא מותרת כל בנייה מחוץ לעיירות ב

 הותיקות ולא ניתן כל פתרון חלופי חדש עבור האוכלוסייה הבדווית.    

מלבד זאת, ממשיכה התכנית ומקצה שטחים נרחבים באזור לטובת שימושים כלל ארציים ואזוריים, כגון: 

עירוניים ושטחים סגורים -ע וגנים לאומיים, אתרי כרייה וחציבה, אזורי תעשייה מיוחדים וביןשמורות טב

-ומתקנים בשימוש הצבא ומערכת הביטחון. שטחים אלו תופסים חלק ניכר ממרחבי הישובים הערבים

ייה בדווים, מצמצמים את האפשרויות להסדרתם, ואינם נותנים מענה כלשהו לצרכים המיידיים של אוכלוס

 זו. 
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 2115דצמבר  –תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור  – 35תמ"א/

ממשיכה את המדיניות של מתן עדיפות לפיתוח באזורי הפריפריה )כולל מחוז דרום ומטרופולין  20תמ"א/

ת ישובים שבע(, תוך העדפה של פיתוח המבוסס על הישובים העירוניים הקיימים ושאיפה להימנע מהקמ-באר

ות שקדמו לה. יחד עם זאת, בהגדירה אזורים מוטי פיתוח לעומת אזורים מוטי תכניחדשים, כפי שהיה ב

ת גם הקמה של ישובים חדשים באזורים מוגדרים, במסגרת קביעת יעדי אוכלוסייה תכנישימור מאפשרת ה

 וצפיפות ממוצעת נטו למגורים ובהתאם למגבלות סביבתיות. 

ת אזור לפיתוח עירוני סביב העיר באר שבע, המשתרע בין אופקים במערב, רהט תכנימגדירה הבנפת באר שבע 

בצפון, מיתר וחורה במזרח ושגב שלום בדרום. זהו האזור המיועד לרכז את עיקר הפיתוח במרחב, והוא כולל 

 11עוד  –ם שבע ושגב שלו-רהט, לקיה, חורה, תל –בתוכו, מלבד חמש מבין העיירות הבדוויות הותיקות 

תושבים, ובנוסף גם שטחי ישובים בדווים נרחבים  21,111 -שבהם מתגוררים כ 69ישובים בדווים מובחנים

'מרקם עירוני', ניתן להרחיב את שטח  -ת, בתחום זה, המוגדר כתכניבשולי העיירות הותיקות. על פי הגדרות ה

ות יעמדו בצפי תכנידשים, בתנאי שההפיתוח על ידי הרחבה של ישובים קיימים או הקמה של ישובים ח

 האוכלוסייה ובמגבלות הסביבתיות הקבועות בתמ"א. 

'מרקם כפרי'. הגדרה המאפשרת, באופן -ת כתכניבדווים מוגדר ב-רוב רובו של מרחב הישובים הערבים

בדווים באזור. מעבר -עקרוני, את הקמתם של ישובים חדשים ואת הסדרתם של מרחבי הישובים הערבים

ת מסומנים במפורש חמישה ישובים חדשים עבור אוכלוסייה בדווית, אשר הוכרו על ידי הממשלה תכני, בלכך

ת. אולם, ההגדרה של ישובים אלו כישובים מיוחדים שבהם צפי האוכלוסייה תכניבמהלך התקופה של הכנת ה

עם צפי אוכלוסייה של  סר, ביר הדאג', מכחול ומולדה( או כישוב מיוחד גדול-תושבים )קסר אל 11,111הוא 

קרינאת(, מעידה שהתכנית שבויה עדיין בתפיסה של ריכוז האוכלוסייה הבדווית שבמרחב -)אבו 21,111

. מעבר לכך, שטחים 70למספר מצומצם של עיירות או ישובים פרבריים, כפי שנעשה בשנות השבעים והשמונים

סביבתית גבוהה -חים בעלי רגישות נופיתבדווים מוגדרים בתכנית כשט-נרחבים במרחבי הישובים הערבים

וכשטחים לשימור משאבי מים, או כשטחים ביטחוניים סגורים ושטחי אש, בעיקר בצפון, מזרח ודרום 

המרחב, כך שמרבית הישובים הבדווים נכללים בשטחים אלו. כך שלמעשה, מרחב האפשרויות למציאת 

ים מצטמצם במידה ניכרת רק לאזור שצמוד לבאר בדוו-פתרונות להתיישבות בתוך מרחבי הישובים הערבים

תושבים. כך  21,111 -שבהם מתגוררים כ 71ישובים בדווים נוספים 11שבע ממזרח ומדרום, וכולל רק עוד 

, שאוכלוסייתם 72ישובים בדווים במיקומם המקורי 26ת פוטנציאל להכרה ותכנון של תכנישבסך הכל, קיים ב

 תושבים.      55,111 -מונה כ

 

                                                 
, סייד-אל, עמרה/סאנע-תראבין א, מכימן-אל, אן'עוג, אל מסאעדיה, נמילה-אום אל, עראקיב-אל/כרכור, רבת זבאלה'ח, דחאיה 69

 .  סר-בטין ואל-אום
, סר-קסר אל(, אבו קרינאת)תנאן אום מ', ביר הדאג: ארבעה מהישובים המוצעים מסומנים במיקומם של ישובים בדווים קיימים 70

 .  מכחול: וישוב אחד הממוקם בסמוך לישובים קיימים, תושבים 75,333 -שבהם מתגוררים כ(, מולדה)רשיד -תל א/ווין'וואדי ע
ואדי אל , שאהבי-א/אבו תלול, אשם זאנה'ח, בח'מד-אל, סויוין, ביר אל משאש, זרנוק-א, ביר אל חמאם, ווטן-רבת אל'ח 71

 . סדיר-נעם ואל-ואדי א, משאש
ופוגע באופן ישיר , המופיע בתכנית מתעלם מקיומם של תשעה מהכפרים הללו 4תוואי כביש , כפי שיפורט בהמשך, אם כי 72

 .  תושבים 0,333עד  0,533 -בכ
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 20מיקום הישובים בתמ"א  – 2.2יור א

 

 

 ות מתאר מחוזיותתכני 1.1

  1982 –תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום  – 4תמ"מ/

הגישה התכנונית למרחב מטרופולין באר שבע שהציעה תכנית המתאר המחוזית הכוללת הראשונה למחוז 

הדרום, מתמצה במטרתה המרכזית "השגת הייעוד הדמוגרפי של המחוז כאמור בתחזית תכנית המתאר 

, של פיזור 1תמ"א/התאימה עצמה למטרות המרכזיות שהוגדרו ב 2תמ"מ/". ואכן, 6הארצית תמ"א/

האוכלוסייה למחוז הדרום, חיזוק ההתיישבות היהודית העירונית וריכוז מוקדי תעשייה הקשורה לחומרי 

 גלם.

ת קובעת כי עיקר הפיתוח יופנה לאזור המזרחי והדרומי של מטרופולין באר שבע, האזור המהווה את תכניה

כשטח כפרי חקלאי לא  בדווית, בעוד שמערב המטרופולין נשמר ברובו-עיקר מרחב ההתיישבות הערבית

ת מקבעת את מזרח המטרופולין בלבד כתחום המחייה של האוכלוסייה תכנימפותח. אולם, לא רק שבכך ה

ת מציעה למרחב זה אין בהן כדי לתת מענה לצרכיה של תכניהבדווית, אלא שגם מגמות הפיתוח שה

ציים ושטחים נרחבים לאתרי מקצה מאות אלפי דונמים לטובת אזורי תעשייה אר 2תמ"מ/אוכלוסייה זו. 

כרייה וחציבה, בעיקר באזור הדרומי והמזרחי של המטרופולין, באזורים של התיישבות כפרית בדווית, 

ומכוונת לחיזוק הישובים העירוניים היהודים )ערד, דימונה וירוחם( על ידי הקצאה נדיבה ביותר של שטחים 

ככביש גישה נוסף לערד. עיקר הפיתוח  81והוספת כביש לתעשייה ברמת הישוב, הקצאת שטחי בינוי נרחבים, 

למגורים מופנה לישובים העירוניים הקיימים ולמעשה התכנית אינה מאפשרת הקמתם של ישובים חדשים. 

"אזור בינוי כפרי" ללא הקצאת שטחים לתעסוקה -לעומת זאת, העיירות הבדוויות הקיימות מוגדרות כולן כ

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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את חוסר האפשרות להתפתחות של עיירות אלה ואת רמת החיים הירודה בהן. או לתעשייה, הגדרה המקבעת 

בדווית במרחב, -ת אינה מציעה אפשרות אחרת כלשהי לישובים של האוכלוסייה הערביתתכניה

 . ולמעשה,מותירה רק את האופציה של ריכוז האוכלוסייה לעיירות

כנון בעתיד או כשטח בעל חשיבות למחוז. בדווים מוגדר כקרקע חקלאית לת-מרבית מרחב הישובים הערבים

ות מתאר מקומיות. תכנית לא קובעת שימוש עבורן וייעודן ייקבע בעתיד במסגרת תכניכלומר, שטחים שה

ת מותירה פתח לאפשרות של תכנילכאורה, מאחר ושטחים אלה כוללים את מרבית הישובים הבדווים, ה

ת נמנעת מלקבוע קביעה תכניבמרחב. אולם, בפועל, התכנון עתידי אשר יסדיר את ההתיישבות הבדווית 

ת זו היתה תכניכלשהי בעניין זה, ואכן לא נראה כל שינוי במדיניות כלפי ההתיישבות הבדווים בכל התקופה ש

 בתוקף.    

 

 2מיקום הישובים בתמ"מ  – 2.1איור 

 

 

  2111 –תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום  – 14/4תמ"מ/

מגמות הפיתוח האינטנסיבי של חלקו המזרחי והדרומי של מרחב המטרופולין באר שבע, תוך שמירה על 

וכן בעשרות  22/2תכנית המתאר המחוזית החלק המערבי כשטח פתוח, חקלאי וכפרי בעיקרו, נמשכו גםב

ת תואמת בעיקרה את עקרונות התכנון כפי שנקבעו תכנירה. ההשינויים שאושרו לה מיד לאחר אישו

: פיתוח ישובים עירוניים קיימים והימנעות מהקמת ישובים חדשים והקצאת שטחים נרחבים 22תמ"א/ב

תכנונית  –לטובת שימושים כלל ארציים ואזוריים. כך שהמאפיינים העיקריים של התפיסה המרחבית 

 מוכרים בנגב-תכנית אב להכרה בכפרים הלא
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בדווית הם: אישור קיומם -שבע ולמרחב ההתיישבות הערבית-ולין בארבהתייחס למרחב מטרופ 22/2תמ"מ/ב

והימנעות כמעט מוחלטת מסימון ישובים  273תמ"מ/של הישובים הפרבריים שנוספו במרחב מאז אישור 

; צמצום שטחי התעשייה ברמת הישוב בישובים העירוניים היהודיים )במיוחד בערד, דימונה וירוחם( 74חדשים

יקום שטחי התעשייה אל המרחבים שבין הישובים; תוספת שטחי תעשייה )קדמת נגב וחלוקה מחדש של מ

-והרחבת רמת חובב(, ואזורי תעסוקה ומסחר המוגדרים כ"אזורים בעלי חשיבות למטרופולין" )דרומית לבאר

שבע ובאזור שוקת(; הקצאה מינימאלית של שטחי תעשייה/תעסוקה בעיירות הבדוויות; הקצאה נרחבת של 

י כרייה וחציבה; הוספת שטחים לפיתוח העיר באר שבע לכיוון צפון וצפון מזרח; חיזוק מערכות שטח

 שבע. -וכביש עוקף באר 6כביש  –הכבישים עם אוריינטציה לכיוון החלקים המזרחיים של המטרופולין

די הקצאת ת מצמצמת עוד במידה ניכרת את מרחבי הישובים של האוכלוסייה הבדווית באזור על יתכניכך שה

-שטחים לתשתיות, תעשייה ופיתוח עירוני בערים היהודיות, ורוב השטח הנותר של מרחב הישובים הערבים

בדווים, מעבר לייעודי קרקע אלו, מוגדר כקרקע חקלאית, כיער או כשטחים פתוחים. ייעודי קרקע אשר על פי 

ת זו מותירה תכניהבדווים, כך שגם ת אין כל אפשרות לקדם בהם הסדרה כלשהי של הישובים תכניהוראות ה

ריכוז והתכנסות לתוך שבע העיירות.  –רק אפשרות אחת למגורים עבור כלל האוכלוסייה הבדווית במרחב 

לפתרונות עתידיים  2תמ"מ/ת אף שוללת את האפשרות הקלושה שהיתה קיימת לכאורה בתכנילמעשה, ה

קרקע חקלאית לתכנון עתידי, כפי שנקבע קודם לכן, שונים, בכך שהיא משנה את ייעוד הקרקע ברוב האזור מ

 לייעוד של קרקע חקלאית מוכרזת.   

ת למתן תוקף, הוגשה לבג"ץ עתירה על ידי נציגי התושבים תכני, זמן קצר לאחר שאושרה ה2111בשנת 

ים מוכרים, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, האגודה לזכויות האזרח וארגונים נוספ-בכפרים הלא

. העתירה הלינה על אי הכללתם 22/275תמ"מ/ת המתאר המחוזית למחוז דרום, תכניבחברה האזרחית, כנגד 

ת המתאר המחוזית, על אי מתן פתרונות התיישבות לבדווים, מעבר לשבע תכנישל הכפרים הבדווים במסגרת 

ן מוצע בה להקים במקום ת מתייחסת לאזור הסייג כאל שטח ריק, ועל כתכניהעיירות הוותיקות, ועל כך שה

תעשיות עתירות שטח, דוגמת האתרים רמת חובב )הרחבתו( וקדמת נגב, אזורי כרייה וחציבה ושטחים 

החליט ביהמ"ש לאמץ סיכום שהושג בין הצדדים אשר לפיו מתחייבת המדינה  2111פתוחים נרחבים. ביולי 

...נדרשו המתכננים לעסוק כעניין עיקרי ת מתאר מחוזית חלקית לאזור באר שבעתכני"כי במסגרת התכנון ל

בגיבוש הצעות לפתרון בעיית ההתיישבות הבדואית באזור זה, לצד תכנון המטרופולין כולו". בנוסף, התחייבה 

המדינה כי "המתכננים, שייבחרו בתוך חודשים ספורים במכרז...יידרשו על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים, 

יישבות הכפרית כאחד הפתרונות ליישוב התושבים הערבים הבדואים שמחוץ להתייחס ולבחון את צורת ההת

לעיירות הקיימות. עוד יידרשו המתכננים להיפגש עם נציגי התושבים האמורים ולבחון ביחד איתם הצעות 

ת לפריסת ישובים כפריים שהוגשה על ידי תכניקונקרטיות לישובים חדשים, ובהם ישובים כפריים, לרבות ה

ת החדשה תוגש להפקדה תכנימחוז דרום". המדינה התחייבה גם כי ה-לועדה המחוזית לתכנון ובניההעותרת 

ת המתאר המחוזית חלקית תכני. המטרה המקורית של 76בתוך שנתיים ממועד תחילת תהליך התכנון

( היתה להסדיר את כלל ייעודי הקרקע באזור המטרופולין, ובעקבות 12/22/2תמ"מ/למטרופולין באר שבע )

-העתירה התחייבה המדינה לתת במסגרתה מגוון פתרונות תכנוניים לאוכלוסייה הבדווית בכפרים הלא

ת אב למטרופולין תכניבסוף שנות התשעים, נערכה  22/2תמ"מ/מוכרים. במקביל לדיונים בנושא אישורה של 

ובהמשך שימשה כבסיס חזוני לפתרונות שהוצעו  1998ה על ידי המועצה הארצית בשנת אשר אומצ באר שבע

                                                 
 .מיתר וערערה בנגב, להבים 73
 .למעט ישוב כפרי אחד באזור יתיר 74
 . http://www.acri.org.il/story.aspx?id=458האגודה לזכויות האזרח בישראל . 7997/33צ "בג 75
 . http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=609האגודה לזכויות האזרח בישראל  76

http://www.acri.org.il/story.aspx?id=458
http://www.acri.org.il/Story.aspx?id=609
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ת האב הציעה להגדיר "אזורי חיפוש" תכניבתכנית מטרופולין באר שבע עבור האוכלוסייה הבדווית באזור. 

ת תכני בהם יוכרו ו/או יוקמו ישובי קבע לאוכלוסייה הבדווית שמתגוררת מחוץ לישובים המוכרים. בדיון על

ת המתאר החלקית תיבחן האפשרות להקים עבור תכניהאב, המליצה המועצה הארצית שבמהלך עריכת 

 . 77הבדווים שלושה עד ארבעה ישובים נוספים, מעבר לאותם ישובים שקיבלו הכרה עד לאותה עת

, 2113ת , הכנתה החלה בשנ78חלה על מרבית השטח שעליו יושבת האוכלוסייה הבדווית בנגב 12/22/2תמ"מ/

, 2111ועומדת לקראת אישורה למתן תוקף, לאחר הגשת דו"ח חוקרת, בשנת  2116היא אושרה להפקדה בשנת 

שהשפיעו במידה  22/2תמ"מ/ואימוץ רוב המלצותיה על ידי הולנת"ע. במהלך שנים אלו אושרו שינויים רבים ל

 רת של תכנית מטרופולין באר שבע.בדווים ושנכללו בגרסה הסופית והמאוש-רבה על מרחבי הישובים הערבים

לא הציעה הקמתם של ישובים חדשים כלשהם, הרי  22/2תמ"מ/על אף שבהתאם למדיניות התכנון הארצית, 

שבמסגרת שינויים לתכנית אושרו במהלך השנים הקמתם של מספר ישובים חדשים במרחב, המיועדים הן 

כל מהמקרים היוזמה לשינוי באה בדרך של החלטת בדווית והן לאוכלוסייה יהודית. ב-לאוכלוסייה הערבית

ממשלה, וההליך התכנוני נעשה רק בעקבותיה. במסגרת מדיניות של חיזוק מטרופולין באר שבע בדרך של 

ייהוד המרחב ועידוד הגירה לאזור של אוכלוסייה יהודית אושרה הקמתם של ארבעה ישובים פרבריים 

-( בחלק הצפון2114, 45( ויתיר )שינוי מס. 2112, 38מית )שינוי מס. (, כר2112, 27חדשים: חירן )שינוי מס. 

( בחלקו הדרומי, ישובים אלה טרם מומשו בפועל.  2113, 28מזרחי של המטרופולין, ונווה תמרים )שינוי מס. 

( הוחלט על  הקמתו של הישוב גבעות 2112, 31/315/12/7ת מקומית מפורטת )מס. תכניבנוסף לכך, במסגרת 

חקלאיות לאורך כבישים מס. -חוות בודדים תיירותיות 31אושרה הקמתן של  2117. בשנת 79מדרום לרהטבר 

(. 42, מאזור רביבים וירוחם עד למצפה רמון, במסגרת תכנית 'דרך היין' )שינוי מס. 211-ו 222, 214, 41

ך לתל ערד )שינוי אושרה הקמתה של עיר חדשה, כסיף, המיועדת לאוכלוסייה חרדית, בסמו 2111בתחילת 

 (.68מס. 

מתקיים גם תהליך של הקמת ישובים חדשים עבור האוכלוסייה הבדווית, ובמקרים מסוימים  2111מאז שנת 

הכרה בישובים בדווים קיימים. בתחילה, נראה היה שתהליך זה הוא המשך של מדיניות ריכוז האוכלוסייה 

שנות השבעים והשמונים של המאה הקודמת, אולם, הבדווית למספר מצומצם של עיירות, כפי שהיה נהוג ב

נראה שעם הזמן חלה התפתחות מסוימת במדיניות התכנון של הישובים החדשים, כפי שיפורט בהמשך 

(; 19אושרה הקמתה של חווה חקלאית כוחלה )שינוי מס.  2111ות של הישובים המוצעים. בשנת תכניבניתוח ה

קרינאת )אום -קבע לפזורה הבדווית" במכחול )מרעית( ואבואושרה הקמתם של שני "ישובי  2111 -ב

אושרו  2112(; בשנת 24ת'נאן/בית פלט( אשר נועדו להיות עיירות לריכוז האוכלוסייה שבסביבתן )שינוי מס. 

(, וישוב כפרי 1/24בטין )שינוי מס. -סר )שורר(, מולדה ואום-שלושה "ישובי קבע לפזורה הבדווית": קסר אל

, ישוב נוסף, ביר הדאג' )באר חיל(, גם הוא כישוב קבע לפזורה 2113 -(; וב33סאנע )שינוי מס. -ן אאחד, תראבי

סאנע, נועדו לקום כישובים פרבריים שירכזו -(. כל הישובים האלו, מלבד תראבין א2/24הבדווית )שינוי מס. 

מוגדרים הישובים הללו  20א/תמ"לתוכם אוכלוסייה גדולה בהרבה מזו שהתגוררה במקום. כפי שצוין לעיל, ב

סאנע הוקם -תושבים. הישוב הכפרי תראבין א 21,111עד  11,111כישובים מיוחדים בעלי צפי אוכלוסייה של 

הוחלט להכיר בכפר  2114כפתרון להעברתם של בדווים אשר התגוררו בתוך תחום הפיתוח של עומר. בשנת 

עית )מכחול(, וזו היתה למעשה הפעם הראשונה שבה ת הישוב מרתכנידריג'את במסגרת דיון בהתנגדויות ל

                                                 
 .35/35/7992דיון המועצה הארצית מתאריך  77
 .כל יתר הישובים הבדווים נמצאים בתחום תכנית זאת, מ מדרום לשדה בוקר"ק 70-הממוקם כ ,פרט לכפר עבדה 78

לאחר עריכת , ובשלב מאוחר יותר, סאנע המתגוררים בסמוך לישוב עומר-הישוב תוכנן במקור עבור בני שבט תראבין א 79
 .  אושר כישוב כפרי המיועד לאוכלוסייה יהודית, תשינויים בתכני

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/el%20uqbi%20arar.pdf . 

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/el%20uqbi%20arar.pdf
http://www.bimkom.org/dynContent/articles/el%20uqbi%20arar.pdf
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הוחלט  2115 -הממסד התכנוני בישראל הכיר בישוב כפרי ערבי בנגב כישוב עצמאי המיועד לתושביו בלבד. ב

(. 59פורעה )שינוי מס. -תלול ואל-בשני ישובים נוספים, אבו 2117 -(; וב51סייד )שינוי מס. -להכיר בישוב אל

ישובים בדווים, וחווה  11 -בדווים כ-, הוכרו או הוקמו במרחב הישובים הערבים2111בסך הכל, מאז שנת 

ות המתאר המקומיות מהשנים האחרונות יש שינוי מגמה תכניחקלאית אחת. כפי שיפורט בהמשך, ניכר כי ב

בתפיסה של אוכלוסיות היעד שעבורן מתוכננים הישובים, ונראה כי מתבססת התפיסה כי כל ישוב מוכר 

 מתוכנן רק עבור האוכלוסייה המתגוררת בתחומו ולא נועד לרכז אליו אוכלוסיה נוספת.     

אשר מטרתם לאפשר  22/2תמ"מ/מלבד אישור להקמה או הכרה של ישובים חדשים, נערכו גם כמה שינויים ב

( 32נוי מס. את הרחבת אזורי הבינוי והפיתוח של ישובים קיימים: הרחבת תחום הבינוי העירוני של רהט )שי

, על חשבו 25%והרחבת אזורי הבינוי בכל הישובים העירוניים והפרבריים בנפת באר שבע בשיעור של עד 

ת המתאר המחוזית הבטיחו תכני(. שינויים נוספים ב37קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים )שינוי מס. 

שרויות להסדרתם של מרחבי תכליות וייעודי קרקע שונים אשר מצמצמים עוד במידה ניכרת את מרחב האפ

: צומת להבים )שינוי מס. 22/2תמ"מ/בדווים.  שני אזורי תעסוקה אזוריים אושרו כשינוי ל-הישובים הערבים

(; אושר מיקומה של 'עיר הבה"דים' בצומת הנגב כחלק ממעבר בסיסי צה"ל 29( וצומת שוקת )שינוי מס. 17

פשרות לתוספת של שמורות טבע, גנים לאומיים ושמורות א'(; ואושרה הא23ממרכז הארץ לנגב )שינוי מס. 

 (. 39)שינוי מס.  22/2תמ"מ/נוף, מעבר לקבוע ב

במהלך השנים הוגשו שתי עתירות לבג"צ בעניין אי הקמתם של גני חובה ובתי ספר יסודיים בכפרים ביר 

. בשני המקרים 81מוכרים-והעדרן של מרפאות של קופות החולים בישובים הבדווים הלא 80הדאג' ועבדה

חויבה המדינה להקים מבנים עבור שירותים חיוניים כמו גני חובה, בתי ספר ומרפאות ראשוניות בחלק 

במטרה לאפשר  ,25/22/282תמ"מ/ת מתאר מחוזית חלקית, תכנימהכפרים הבדווים. בעקבות כך, הוכנה 

בדווית שמחוץ לישובים הצבתם של מבנים יבילים לצורך מתן אותם שירותים חיוניים לאוכלוסייה ה

פשרו להקים תכניהמוכרים. הוראות ה מוקדים זמניים של מבנים יבילים במספר כפרים קיימים  16ת אִּ

, אושר תיקון לתכנית זאת 2117 -. ב83מוכרים( וכן בשני הישובים החדשים שהוחלט להקים-)חלקם לא

 .84מוקדים של מבנים יבילים, אשר מעדכן חלק מהאיתורים ומוסיפה עוד שלושה 2/25/22/2תמ"מ/

בהתאם להוראותיהן של שתי התכניות, המבנים היבילים אמורים לפעול לתקופת ביניים, עד להשלמת הליכי 

, או עד להקמתם והפעלתם של 85ות מפורטות להקמת ישובי הקבע לאוכלוסייה הבדוויתתכניהתכנון ואישור 

ת המבנים היבילים במה שמכונה 'מרכז השירותים' כן, הצב-. כמו86מבני קבע שמשרתים את אוכלוסיית היעד

של הכפר מותנית בכך שהגורמים האחראים להפעלתם יתחייבו מראש לסלקם מהשטח לאחר תקופת 

מוקדים שונים, חלקם בכפרים מוכרים או  19-. בסך הכול, תותר הצבתם של מבנים יבילים ב87הביניים

ור האוכלוסייה הבדווית וחלקם בכפרים שטרם קיבלו שנמצאים בהליכי הכרה ובישובים שהוחלט להקים עב

מוכרים, אשר בהם הוחלט להציב מבנים יבילים, יזכו בהמשך להכרה, -הכרה. השאלה אם הכפרים הלא

                                                 
 .0333הוגשה ביולי , 'המועצה האזורית רמת נגב ואח' נ' א ואח"ד, 5007/33צ "עתירה לבג 80

 .0333הוגשה ביוני , 'שר הבריאות ואח' נ' לבאד אבו עפאש ואח, 6563/33צ "עתירה לבג81 
 . 0336קיבלה תוקף בינואר  63/76/6/מ"תמ 82
-א, סייד-אל(, שני מוקדים)מולדה , כוחלה, מכחול, בטין-אום, סר-קסר אל, אבו קרינאת', ביר הדאג: הכפרים והישובים הם 83

מרכז שירותים '(. נספח א, 63/76/6/מ"ראו תמ)אל פורעה ותל ערד , ווטן-רבת אל'ח, זרנוק-א(, שני מוקדים)אבו תלול /שהבי
 .אך תכנית זו נדחתה, נעם-נוסף היה אמור לקום בשכונות הדרומיות בישוב שגב שלום עבור תושבי הכפר ואדי א

 .ועבדה( מוקד נוסף)עה אל פור, ביר אל משאש: המוקדים הנוספים נמצאים בכפרים 84
 .6סעיף , 63/76/6/מ"לפי תמ 85
 .5.5סעיף , 7/63/76/6/מ"לפי תמ 86
 .73.7.6סעיף , 7/63/76/6/מ"תמ-ו 9.0סעיף , 63/76/6/מ"ראו תמ 87
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לתכנון ולפיתוח, נותרה תלויה ועומדת. ראוי לציין כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז דרום, שמגישה 

לק מהאתרים שבהם אמורים לקום המבנים היבילים על פי שם השבטים ות, מתייחסת לחתכניאת שתי ה

 שיושבים במקום, ולא על פי שם הכפרים עצמם.

 

 22/2תמ"מ/ב: מיקום הישובים 2.2איור 

 

 

 2111 –'מטרופולין באר שבע'  -ת מתאר מחוזית חלקית  תכני – 23/14/4תמ"מ 

ת המתאר החלקית למטרופולין באר תכני השינוי הכולל והמקיף ביותר שאושר לתכנית המתאר המחוזית הוא

ת נועדה להסדיר את תכני. ה88בדווים-, אשר חלה על מרבית מרחבי הישובים הערבים12/22/2שבע, תמ"מ/

ת תכניובהתאם לעקרונות התכנון שנקבעו ב, 20תמ"א/שבע בהתאם למטרות -תכנונו של מטרופולין באר

ת תכניהמתאר הארצית, והיא גם התוצר התכנוני שאמור היה לתת תשובות לעתירה שהוגשה לבג"צ נגד 

ת אף מופיע תכני. תפקיד זה של ה89בעניין הסדרת ההתיישבות הבדווית 22/2תמ"מ/המתאר המחוזית 

מיקום וכללים לתכנון ישובים במגוון דגמים לצורך הסדרת  "קביעת –ת תכניבמפורש בין מטרות ויעדי ה

 ההתיישבות הבדווית". 

                                                 
 .כל יתר הכפרים הבדווים נמצאים בתחום תכנית זאת, מ מדרום לשדה בוקר"ק 70-הממוקם כ, פרט לכפר עבדה 88
 .שהוזכרה לעיל, 'המועצה הארצית לתכנון ובנייה ואח' נ' חמאד ואח-איסחאק אבו, 7997/33צ "עתירה לבג 89

 מוכרים בנגב-תכנית אב להכרה בכפרים הלא

 14/4בתמ"מ/מיקום הישובים 
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אזורים מוטי פיתוח, כגון המרכזים המטרופולינים ואזורים לפיתוח , 20תמ"א/קובעת, ברוח  12/22/2תמ"מ/

ר נוף מדבר. עירוני או פרברי, ואזורים מוטי שימור, כגון אזור נוף כפרי חקלאי, אזור נופש מטרופוליני ואזו

ת את אזור נוף כפרי חקלאי משולב שבו תותר, תכניעבור הפתרון להסדרת ההתיישבות הבדווית, מייעדת ה

ת שומרת על המגמה הכללית של הפניית תכניבתנאים מסוימים,  הקמת ישובים פרבריים וכפריים חדשים. ה

טח פתוח חקלאי בעיקרו. פיתוח הפיתוח המואץ למזרח המרחב המטרופוליני, תוך שימור החלק המערבי כש

ומסילת הברזל לדרום ולמזרח, עד  6החלק המזרחי מתבטא גם בהרחבה של תשתיות, בעיקר פיתוח כביש 

את הקצאת , 22/2תמ"מ/ת אמנם מצמצמת, ביחס לתכנילעיר הבה"דים בצומת הנגב ומעבר לדימונה. ה

ם בעלי חשיבות למטרופולין מדרום וממזרח השטחים לאזורי תעשייה ארציים, לאזורי כרייה וחציבה ולשטחי

שבע, אך עם זאת, שומרת התכנית על הקצאה של שטחים נרחבים למטרות אלה וכייעוד לשימור נוף -לבאר

פתוח, כולל אזור התעשייה המיוחד 'קדמת נגב' אשר עד כה לא נעשה בו כל שימוש למטרה שלשמה הוגדר, כך 

 בדווית נותר בפועל מצומצם עד מאוד.      -בות הערביתשהמרחב הזמין המאפשר הסדרה של ההתייש

לא ענתה על הציפיות של  12/22/2תמ"מ/למרות המאמץ שהושקע בהכנתה, הגרסה שהופקדה של 

האוכלוסייה הבדווית ולא יישמה באופן ראוי את ההסכם אליו הגיעו הצדדים בעקבות העתירה. בניגוד 

עה "מיקום וכללים לתכנון ישובים במגוון דגמים". למעשה, למטרתה, וליעדיה המפורשים בתכנית לא קב

התכנית כלל לא קובעת מיקום של ישוב חדש כלשהו, מלבד אלה שכבר הוחלט להכיר בהם במהלך תקופת 

ת, והיא ממשיכה את מדיניות ההתעלמות ממצבם הנוכחי ומקיומם הממשי בשטח של הישובים תכניהכנת ה

ת הציעה להגדיר יעוד קרקע חדש בשם 'אזור נוף כפרי תכניופקדת של המוכרים. הגרסה המ-הבדווים הלא

חקלאי משולב', בתחומו ניתן יהיה לבחון את האפשרות להכיר בכפרים קיימים או להקים ישובים חדשים, 

ת קובעת כי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה תכני. ה90תוך האצלת הסמכות לקבלת ההחלטה לוועדה המחוזית

ות לישובים חדשים, בכפוף להסכמת המועצה הארצית, ללא צורך לערוך שינוי תכנילאשר תהיה מוסמכת 

ת, מעלה ספקות הן ביחס תכנית המתאר המחוזית. "המנגנון" להכרה או הקמה של ישובים, המוצע בתכניב

ל לחוקיותו, מבחינת התאמתו לקבוע בחוק התכנון והבנייה, והן ביחס למהותו, מאחר והוא אינו קובע כל

ת שהופקדה תכני. ה91מתי, כיצד ובאיזה אופן יקבע אם ישוב כלשהו זכאי להכרה ומה יהיו הקריטריונים לכך

ת מגדירה תכניגם אינה קובעת כלל כי אותם ישובים חדשים מיועדים לטובת האוכלוסייה הבדווית בלבד. ה

 13שבתחומם קיימים  92דונם 111,111-מתחמים עיקריים כאזור נוף כפרי חקלאי משולב, בשטח של כ 11

ת המופקדת לא מציינת את מספר הישובים הבדווים שיקבלו תכני. למרות זאת, ה93מוכרים-כפרים בדווים לא

הכרה או יוקמו, היא אינה מפרטת את המנגנון שעל פיו יקודם תהליך שכזה ואף לא מי יהיה האחראי 

, נותנת מענה חלקי 12/22/2תמ"מ/יטויה בליישומו. למעשה, מדיניות התכנון המטרופולינית, המוצאת את ב

 מוכרים שקיימים באזור. -בלבד לתושבי הכפרים הבדווים הלא

ת, השטחים המוגדרים כאזור נוף כפרי חקלאי משולב מהווים את כלל עתודות תכניבהתאם להוראות ה

עבור התושבים  12/22/2תמ"מ/הקרקע לפיתוח ההתיישבות הבדווית בנגב. לפיכך, המענה התכנוני של 

שמתגוררת כיום בכפרים שטרם קיבלו הכרה הינה במסגרת העיירות הוותיקות, הישובים שהוכרו לאחרונה 

                                                 
 .00/76/6/מ"בהוראות תמ 4.4-ו 4.6.7סעיפים  90

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/BeerShebaMetro.pdf91 . 
כיוון , דונם מתוכם אינם ניתנים למימוש 57,333-אבל כ, דונם 747,333-השטח הכולל של אזור נוף כפרי חקלאי משולב הינו כ 92

או שטחים , תשתית או דרכיםאזורים חצויים על ידי רצועות , שטחים לא איכותיים', ד 5,333-שמדובר במתחמים קטנים מ
 .עליהם קיימים כפרים שכבר קיבלו הכרה

-אום אל, ח'רבת זבאלה, דחאיה: שמונהישובים בלבד נכללים באופן מלא בשטח המוגדר אזור נוף כפרי חקלאי משולב 93
תלעא /ווין'ואדי ע: חמישהישובים נוספים נכללים באופן חלקי. זערורה וסווין-א, חומרה-אל, ווטן-ח'רבת אל, סעוה, נמילה
 .  בח וח'אשם זאנה'מד-אל, ביר אל חמאם, אל באט, רשיד

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/BeerShebaMetro.pdf
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או במסגרת ישובים שיקומו עבורם בתחום של אזור נוף כפרי חקלאי משולב פי שנקבע על פי התכנית. בפועל, 

ם כבר כיום, שכן סביר להניח כפרים שקיימים ש 13שטחים אלה יוכלו לתת מענה חלקי רק לאותם 

שתושביהם של הכפרים שאינם במתחמים המוגדרים כנוף כפרי חקלאי משולב לא יהיו מעוניינים להעתיק 

אליו את מקום מגוריהם. הוא הדין גם לגבי שלושה כפרים נוספים שנכללו בשטחים המיועדים לפיתוח עירוני 

ם מצויים בשטחים המיועדים לפיתוח למגורים במסגרת . למרות שה94או פרברי של הישובים באר שבע וירוחם

ת, אין זה ברור האם אפשר יהיה להגדיר אותם כשכונות כפריות בתחומיהם של ישובים גדולים יותר תכניה

ולתת בכך פיתרון לאוכלוסייה שמתגוררת במקום מזה שנים רבות. כך שעל אף שאחת ממטרותיה המרכזיות 

בדווית במרחב באר שבע, -פתרונות תכנוניים להסדרת ההתיישבות הערביתהיתה להציע  12/22/2תמ"מ/של 

שקדמה לה  20תמ"א/הרי שבפועל היא אף מצמצמת את האפשרויות למציאת פתרונות שכאלה, גם ביחס ל

 )כפי שפורט לעיל(.   

פתרון שהופקדה אינה מבטיחה את הכרתם ואינה מציעה  12/22/2תמ"מ/ניתן לומר, אם כן, שלא זאת בלבד ש

תכנוני ברור להסדרתם של הישובים הבדווים שנכללו באזור נוף כפרי חקלאי משולב, אלא שבנוסף לכך, כל 

ת. תכנימוכרים שמחוץ לאזורים אלה אינם מקבלים פתרון תכנוני כלשהו במסגרת ה-הישובים הבדווים הלא

מוכרים והנציחה את -ם הלאת התחמקה מתפקידה לתת פתרון תכנוני מלא לכפרים הבדוויתכניכך שבפועל ה

האפליה העמוקה של האוכלוסייה המתגוררת בהם. לאור כשלים אלו, הוגשו עשרות התנגדויות לתכנית בשם 

 . 95תושבי הכפרים, ובשם ארגונים שונים

  23/14/4דו"ח החוקרת לבחינת ההתנגדויות ל תמ"מ/

הארצית לתכנון ולבניה חוקרת לבחינת , נתמנתה על ידי המועצה 12/22/2תמ"מ/בעקבות הגשת ההתנגדויות ל

ההתנגדויות והולנת"ע הוסמכה לדון בדו"ח החוקרת ובהמלצותיה, ולאשר אותן. השימוע בפני החוקרת 

דו"ח החוקרת הוגש ונידון בולנת"ע, אשר החליטה  2111, וביולי 2118והדיונים בהתנגדויות נערכו במחצית 

הדו"ח. למעשה, החלטת הולנת"ע מאמצת את המלצות  לאמץ באופן חלקי ביותר את מסקנות והמלצות

'אזור נוף כפרי חקלאי משולב', אך לא את המלצותיה -החוקרת ביחס לשינוי והרחבת האזורים המוגדרים כ

 בכל הקשור לקביעת קריטריונים ברורים להכרה קונקרטית בפועל בישובים ספציפיים.

חינת הסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב, ובמובנים החוקרת פעלה במקביל לפעולתה של ועדת גולדברג לב

מסוימים ניתן אולי לראות בעבודת החוקרת ובהמלצותיה מעין ניסיון לממש את המלצת הועדה "להכיר 

 בכפרים ככל שניתן", וזאת בניגוד להחלטה שהתקבלה בסופו של דבר על ידי הולנת"ע.    

ת המטרופולין ולא נעשה. דהיינו, תכנייעשות בהכנת בהכנת דו"ח החוקרת נעשה מה שלכאורה אמור היה לה

בדווית ושל הפתרונות התכנוניים האפשריים עבור -בחינה נקודתית של כל אחד מישובי האוכלוסייה הערבית

כל ישוב וישוב. הדו"ח מציג סקירה של הישובים, מיקומם הפיסי, מאפיינים תכנוניים שלהם, ייעודי הקרקע 

ת המתאר הארציות הקיימות, מעמד תביעות הבעלות בתחום הישובים והרכב ותכניהמוגדרים עבורם ב

ת המתאר המחוזית שנועדה להתוות תכניהאוכלוסייה בהם. סקירה זו מן הראוי היה שתעשה במסגרת הכנת 

בדווים, ונראה כי קיימת בעייתיות רבה בעובדה כי הדבר -את הפתרונות התכנוניים עבור הישובים הערבים

מסגרת חקירת ההתנגדויות ולא כחלק מהותי ובלתי נפרד מפעולת התכנון שנמשכה לאורך שנים נעשה רק ב

כה רבות. מעבר לעצם ההתייחסות לקיומם הממשי של הישובים, הדו"ח כולל מספר נקודות מפנה חיוביות 

                                                 
 .ורכמה בתחום שטח הפיתוח העירוני של ירוחם, אן בתחום שטח הפיתוח העירוני של באר שבע'סר ועוג-א 94
,  http://www.bimkom.org/communityView.asp?projectTypeId=1&projectId=119: בין השאר 95

fhttp://www.acri.org.il/pdf/hitnagduyot.pd  ,o.pdf-nov07-http://www.adalah.org/features/naqab/hiran . 

http://www.bimkom.org/communityView.asp?projectTypeId=1&projectId=119
http://www.acri.org.il/pdf/hitnagduyot.pdf
http://www.acri.org.il/pdf/hitnagduyot.pdf
http://www.adalah.org/features/naqab/hiran-nov07-o.pdf
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כנוניים מוכרים. עקרונות התכנון והפתרונות הת-נוספות בהתייחסות מוסדות התכנון לכפרים הבדווים הלא

שמציע הדו"ח מתבססים על ההכרה בכך שבכל אחד מהישובים מתגוררת אוכלוסייה בעלת מאפיינים 

קהילתיים הייחודיים לה ובעלת זיקה למרחב בו היא חיה. הדו"ח קובע גם כי מן הראוי להכיר בסוג -חברתיים

ווית במגוון של צורות ולתת מענה לצורך של האוכלוסייה הבד –הישובים הכפריים  –ההתיישבות הקיים 

התיישבות. יחד עם זאת, בחינת הפתרונות הנקודתיים עבור כל אחד מהישובים, מעלה מספר בעיות מהותיות 

 אשר עלולות להביא לכך שלא ניתן יהיה ליישם בפועל רבות מן ההמלצות כפי שהן מופיעות בדו "ח. 

ח כי יש "לשמור ככל הניתן על המארג אחת הבעיות המרכזיות היא שעל אף ההמלצה העקרונית של הדו"

החברתי שנוצר בין התושבים בכל מקבץ ובמקבצים סמוכים וכן על זיקת התושבים לקהילה, לקרקע, לסביבה 

ולמרחב", וכי יש "לנייד כמה שפחות אנשים ולצמצם את הסבל הנובע מההעתקה", הרי שעדיין ברבים מן 

של העברה של האוכלוסייה וריכוזה, פתרונות שהוצעו  המקרים הפתרונות המוצעים מבוססים על תפיסה

ונוסו שוב ושוב בעבר ונכשלו כשלון חרוץ. הדבקות בפתרונות מהסוג הזה נובעת משתי בעיות מרכזיות נוספות 

ות קיימות ושימושי הקרקע המוגדרים בהן, על אף שאינם תכניבדו"ח. הראשונה היא ההתבססות על 

ו"ח עדיפות לתפיסה תכנונית ישנה אשר למרות שנקבעה לפני שנים רבות לא מיושמים בפועל. בכך נותן הד

באה לידי מימוש עד כה, במקום להעדיף פתרונות התיישבות ראויים עבור האוכלוסייה שחיה בשטח בהתאם 

לצרכים שלה. בעיה שנייה היא ההתעקשות, ברוב המקרים, להגביל את פתרונות ההתיישבות עבור 

בדווית לאזור של מזרח המטרופולין ובכך להתעלם ממצב העניינים הקיים בשטח, -תהאוכלוסייה הערבי

מההיסטוריה של ההתיישבות הבדווית במרחב ושל פעולות המחיקה שלה ומהצרכים הנוכחיים של 

האוכלוסייה הקיימת. המלצות הדו"ח דבקות למעשה במדיניות הכללית של הגדרת מרחב המחייה של 

ור 'הסייג', כאשר עצם הדבקות במדיניות זו מהווה הצדקה לשלילת האפשרות להכרה הבדווים והגבלתו לאז

בישובים הנמצאים מחוץ לגבולות המוגדרים.  מעבר לכך, מלבד בשני מקרים, הדו"ח כלל לא קובע מיקום 

עבור הישובים שמומלץ להכיר בהם ולהסדיר את תכנונם, אלא דבק במנגנון ההכרה כפי שנקבע בגרסה 

 .  12/22/2תמ"מ/דת של המופק

דו"ח החוקרת מתייחס באופן פרטני לישובים הבדווים אשר עדיין לא הוכרו על ידי המדינה ואף למספר 

 16מקבצי התיישבות דלילים מחוץ לישובים. בסך הכל ממליץ הדו"ח לאפשר את ההסדרה התכנונית של 

, אם כסימון הישוב 96כפרי חקלאי משולבישובים כפריים במיקומם הנוכחי, אם במסגרת הכללתם באזור נוף 

. עבור עשרה ישובים נוספים מומלץ בדו"ח על פתרון 98ואם כצירוף שכונה חקלאית לעיירה קיימת 97בסימבול

ישובים נוספים  12של התושבים. האפשרות להכרה והסדרה של  100או מלאה 99תכנוני הכרוך בהעברה חלקית

לשלילת האפשרות של הכרה בישוב במיקומו הנוכחי היא  . ברוב המקרים ההנמקה העיקרית101נדחית כליל

שהישוב ממוקם מחוץ לתחום שמוגדר בדו"ח כאזור ההתיישבות הבדווית העיקרי )כלומר, רק ממזרח לכביש 

ות קודמות נקבע תכניאו שב 103או שהוא יושב בשטח המוגדר כדרוש לשימושים מטרופולינים אחרים 102(41

                                                 
-א, תל אלמלח, חומרה-אל, סדיר-אל, אום רתאם, אשם זאנה'ח, ווטן-רבת אל'ח ,נמילה-אום אל, רבת זבאלה'ח, דחאיה 96

ח ממליץ גם על הרחבת התחום של אום מתנאן כך שיכלול את כלל "הדו. זרנוק וביר אל משאש-א ,ביר אל חמאם, זערורה
 .התושבים במקום

 .אום אל חירן/רא ועתיר'אל ע 97
 .מה כשכונה בירוחם'רח 98
 .אל מטהר ותל ערד/קטמאת, סראיעה-א/באט 99

 .בח'מד-סרה ואל-א, זה'ע, שהבא-א/אל מזרעה, אל באט, נעם-ואדי א, סר-א 100
ואדי אל , אל קרין, תלאע רשיד/ווין'ואדי ע, אל עוקבי, אל ערקיב/כרכור, רוואל'ג-טוויל א, אן'עוג, אל מכימן, אל מסאעדיה 101

 . סווין ואבו סולב, אל בחירה, משאש
נמילה -אום אל, ראוי לציין כי לא נטען דבר דומה ביחס לישובים דחאיה. אל ערקיב ואל עוקבי שמדרום לרהט/ כרכור: למשל 102

 . מצפון לרהט, 63וח'רבת זבאלה הממוקמים גם מהם ממערב לכביש 
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ן לא מומש, כמו למשל במקרה של איזור התעשייה המיוחד 'קדמת נגב' אשר עבורו ייעוד קרקע עתידי שעדיי

.  במקרים אחרים הנימוק הוא שמדובר בשטחי אש או 104שנה לא נעשה בו שימוש כפי שנקבע 31-כבר קרוב ל

ונראה כי אין כל ניסיון לבחון את נחיצותם של שטחי האש  105שטחים אחרים שבשימוש מערכת הביטחון

ן כנגד נחיצות השטח לצרכי המגורים והמחייה של אלו שכבר מתגוררים במקום. אולם גם ולהעמידה למבח

מבין הישובים שמוצע עבורם פתרון תכנוני ישנם מקרים שבהם נראה שהדבר איננו אפשרי כלל באופן המוצע, 

 . 106מאחר ותנאי השטח והתשתיות המתוכננות לעבור בו אינם מאפשרים זאת

בנוסף להתייחסות המפורטת לפתרונות תכנוניים אפשריים לישובים הבדווים, נענה דו"ח החוקרת גם לטענה 

מוכרים ולנחיצות של -אינה נותנת כל מענה לצרכים המיידים של תושבי הכפרים הלא 12/22/2תמ"מ/כי 

ו"ח נקבע כי יש לסמן אספקת שירותי חינוך ובריאות עבורם עוד בשלב המעבר של ההכרה והסדרת התכנון. בד

, ואף לתכנן מרכזי שירותים 2/25/22/2תמ"מ/ת את מרכזי השירותים הכפריים, כפי שנקבעו בתכניבתשריט ה

נוספים על פי הצורך, כך שמרכזים אלו יספקו מענה לזכויות הבסיסיות של תושבי הכפרים וישמשו כבסיס 

ת המטרופולינית אינה נותנת פתרון מספק ניתכלארגון העתידי של מרחב הישובים האזורי. לטענות כי ה

 לפיתוח הבסיס הכלכלי והחברתי של הישובים הבדוויים הקיימים והעתידיים, הדו"ח אינו נותן כל מענה.

, הוחלט לאמץ רק חלק מהמלצות דו"ח החוקרת 21.7.2111 -בישיבת המועצה הארצית לתכנון ולבניה, ב

יקונים והשינויים הדרושים. נראה כי מדיניות המדינה לצמצם שבע את הת-ת מטרופולין בארתכניולערוך ב

בדווית בצפון הנגב ממשיכה אף ביתר שאת. בישיבה שהתקיימה -את מרחב הישובים של האוכלוסייה הערבית

החליטה ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים )הולנת"ע( לקבל את בקשת משרד ראש  16.11.2111ביום 

במלואן, ולבטל  12/22/2תמ"מ/חלטה הקודמת לקבל את המלצות דו"ח החוקרת של הממשלה לחזור בה מה

את סימון האזורים עתיר ותל ערד כמרחבי חיפוש, כלומר לבטל למעשה את האפשרות להכרה ותכנון של 

הישובים עתיר/ אם אלחיראן ותלערד. במקביל, פורסם בעיתונות כי משרד הבינוי והשיכון, בשיתוף עם 

שבע -ישובים חדשים בין ערד לבאר 11ת להקמת תכנייישבות של ההסתדרות הציונית, מקדם חטיבת ההת

 12/22/2תמ"מ/ -ות המאושרות כיום, כולל בתכני. זאת למרות שב107אשר יהיו מיועדים לאוכלוסייה יהודית

מימוש, המופקדת, מופיעים כבר מספר ישובים המיועדים לאוכלוסיה יהודיות שכלל לא הגיעו עדיין לשלב ה

 כדוגמת חירן, יתיר, כרמית ונווה תמרים.       

                                                                                                                                            
 .אן'אל מקימן ועוג, אל מסעדיה: למשל 103
 .סרה-אל סראיעה וא/באט 104
 .שהבא-א/אל מטהר ואל מזרעה/קטמאת: למשל 105
 .אום רתאם וח'אשם זאנה, סדיר-אל: למשל 106

3977877,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L107 . 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3977877,00.html
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 )כפי שאושרה על ידי הולנת"ע( 12/22/2מיקום הישובים על גבי תמ"מ/ – 2.2איור 

 

 

 ות אזוריות נוספותתכני 1.1

-ות המתאר הארציות והמחוזיות, מדיניות התכנון הארצית ביחס למרחבי הישובים הערביםתכניבנוסף ל

ות סטטוטוריות נקודתיות ומקומיות תכנימקבלת את ביטויה בשני אופנים מרכזיים נוספים. בבדווים בנגב 

ות המתאר הארציות והמחוזיות; ובמסמכי מדיניות תכניהמפרטות את מדיניות התכנון כפי שנקבעה ב

ות משרדי ממשלה המתווים מדיניות ופעמים רבות גם עקרונות פעולה ומעשים בשטח. בחלק זה של תכניו

 ות מרכזיות משני סוגים אלה.תכניהסקר נתייחס למספר 

 

 ות נקודתיותתכני 2.2.2

 דרום )בין מחלף להבים ועד למחלף הנגב( 6תכנית כביש  21/א/31תמ"א/

ת זו, היא דוגמה תכנית המתאר המחוזית ומפורטת בתכניבכיוון דרום, כפי שאושרה ב 6הארכת כביש 

למדיניות ההעדפה של פיתוח תשתיות ומערכות דרכים, בעיקר בחלקו המזרחי של מטרופולין באר שבע, על 

 בדווית המתגוררת כבר במקום. -פני מציאת פתרונות תכנוניים למצוקת הדיור של האוכלוסייה הערבית

צה הארצית לתכנון ולבניה בשנת אשר אושרה על ידי המוע 12/א/22תמ"א/מטרתה של תכנית מתאר ארצית 

( לכיוון דרום, בין מחלף מאחז לבין מחלף 21, קטע 6,  היא להאריך את תוואי כביש חוצה ישראל )כביש 2119
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ק"מ. מדובר בתכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות מפורטות אשר מאפשרות לתת  61-הנגב באורך של כ

 לל זה סלילת הכביש.מכוחן הרשאות והיתרים לביצוע עבודות בשטח, ובכ

 קטעי משנה מצפון לדרום כדלקמן: 4-התכנית מחולקת ל

  ממחלף מאחז ועד מחלף להבים; 1/21/א/31: תכנית מס' תמ"א/1קטע 

  ממחלף להבים ועד מחלף שוקת; 2/21/א/31: תכנית מס' תמ"א/2קטע 

  ממחלף שוקת ועד מחלף נבטים; 3/21/א/31: תכנית מס' תמ"א/3קטע 

  ממחלף נבטים ועד מחלף הנגב. 4/21/א/31מס' תמ"א/ : תכנית4קטע 

התוואי המוצע הוא תוואי  2-4, ובקטעים 41תוואי הכביש המוצע מתבסס על התוואי הקיים של כביש  1בקטע 

ק"מ, ולצידו מתוכננת גם רצועה למסילת ברזל. באופן כללי, רוחב הרצועה המתוכננת עבור  48חדש שאורכו 

מ' וקיימים קטעים רחבים יותר בהתחברויות עם מערכת הדרכים  351-הינו כהכביש ומסילת הברזל 

 דונם. 21,111-הינו כ 4עד  2והמסילות קיימות. סך הכול השטח הכלול בתחום קטעי משנה 

המתוכנן להארכה לכיוון דרום, בעיקר בקטע שבין צומת שוקת ועד למחלף הנגב, מתעלם  6תוואי כביש 

קרין, חירבת אלווטן, ביר -ם בדווים. מדובר בכפרים הלא מוכרים אלמסאעדיה, אלמקיומם של כפרים וישובי

שאהבי, ואדי אל נעם וואדי אל משאש, אשר רובם קיימים עוד מלפני -אלחמאם, ח'אשם זאנה, סוואווין, א

תושבים אשר מקיימים בהם חיי קהילה  5,111-ל 1,411קום המדינה. בכל אחד מכפרים אלה מתגוררים בין 

מו בכל ישוב אחר. המרחב הציבורי בתוך הכפרים מאורגן בשימושי קרקע שונים )מגורים, חקלאות, מבני כ

ציבור(, כמו בכל ישוב אחר, בהתאם לכללים מוסכמים שהתושבים קבעו בינם לבין עצמם. בנוסף, התכנית 

י המוצע גובל עם . זאת, היות והתווא2112בטין, אשר זכה להכרה בשנת -מתעלמת מקיומו של הישוב אום

( מצד מזרח וחוסם כל אפשרות לפיתוח עתידי של הישוב, 259/51/19תכנית מס' בטין )-תכנית המתאר של אום

 תוך פגיעה בצרכים העתידיים של תושביו.

מבנים המשמשים את  411-בין מחלף להבים למחלף הנגב, קיימים כ 6בתחום התוואי המתוכנן עבור כביש 

מבנים נוספים נמצאים  211-לצרכים שונים כגון מגורים, אירוח מסורתי וחקלאות. כהאוכלוסייה הבדווית 

 3,111-ל 2,511בסמיכות מיידית לתוואי הכביש המתוכנן ויושפעו באופן ישיר מסלילתו. על פי ההערכה, בין 

ם תושבים מתגוררים בשטח התכנית או בשטח אשר מושפע ממנה באופן ישיר, והם יאלצו להתפנות מבתיה

ומאדמותיהם ויוותרו ללא קורת גג מבלי שיהיו בידיהם פתרונות התיישבות נאותים ומוסכמים. זאת, מכיוון 

 שהתכנית אינה מציעה פתרונות התיישבות חלופיים עבור אוכלוסייה זו. 

דונם(, עובר בקרקעות  7,141-לכיוון דרום )כ 6בנוסף לכך, כשליש מהתוואי המתוכנן עבור המשכו של כביש 

אשר בעלותן נתבעת על ידי האוכלוסייה הבדווית, בעיקר בחלק המרכזי של תוואי התכנית, מאזור הישוב 

, העובר בגושי רישום בהם קיימות תביעות בעלות. אמנם מוסדות התכנון מודעים 25לקיה ועד מדרום לכביש 

מבחינה ציבורית לא יהיה  לכך, אך בעת הדיונים שנערכו בעניין התכנית לא הייתה כל התייחסות לנושא זה.

נכון להפקיע את הקרקע שלאורך תוואי הכביש כל עוד לא הסתיים המאמץ הנוכחי להגיע לפיתרון צודק של 

נושא הבעלות על אותן קרקעות. הפקעת הקרקעות ופינוי התושבים מהן עלולים להעצים את הוויכוח העמוק 

רשויות המדינה ולעורר סערת רגשות אשר לא שבין בעלי התביעות והתושבים המתגוררים במקום לבין 

תתרום לקידום סלילתו של הכביש. יש להניח כי הדבר אף יגרור להליכים משפטיים במטרה למנוע את 

 ת.תכניההפקעות אשר יימשכו שנים רבות במהלכן לא ניתן יהיה לסלול את הכביש וליישם את ה
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 ערד-קתבקטע צומת שו 31דרך מס'  - 267/13/11תכנית מס' ד/

בהוראות התכנית, הינה להסדיר את תוואי  2.1מטרתה של תכנית זו, כפי שהדברים באים לידי ביטוי בסעיף 

מצומת שוקת עד למבואות העיר ערד ובכלל זה, להסדיר את הגישה למספר ישובים מוכרים כמו  31כביש 

וין/תלאע רשיד(, מכחול וסביבתה סייד וכסיפה; ישובים בשלבי הכרה ותכנון כמו מולדה )ואדי ע'ו-חורה, אל

פורעה; וגם לאתרים כמו אזור התעסוקה בצומת שוקת, בסיס נבטים ופארק ערד. בנוסף לישובים -ואל

חלקה  -גם ישובים שאינם מוכרים על ידי הרשויות  31ואתרים אלה, קיימת לאורך התוואי של דרך מס' 

חומרה או זערורה וחלקה -סראיעה, אל-באטאל באט,-קרין )אל עוקבי( סעווה, אל-בתחום של הכפרים אל

כהתיישבות של משפחות בודדות כמו למשל משפחת אלדדה ואחרים.על פי ההערכה מדובר באלפי תושבים 

שמתגוררים מחוץ לישובים מוכרים. על מנת להשיג את מטרתה מבקשת התכנית להרחיב את זכות הדרך 

לפונים ולהטיל מגבלות פיתוח מחמירות בצדי הדרך והשוליים של הכביש, להקים סדרה של מחלפים ומח

 ברצועות קרקע רחבות למדי.

התכנית אינה מתייחסת לאוכלוסייה המתגוררת בתחום התכנית, רובה בכפרים לא מוכרים הנמצאים לאורך 

וחלקה גם בישובים מוכרים אשר להם תכניות תקפות. בהוראות התכנית אין כל התייחסות לעתידם  31כביש 

אנשים המתגוררים בתחומה או בסמיכות מיידית אליה, אך הן כן מתירות להרוס מבנים קיימים בשטח של ה

בהוראות(. כלומר, התכנית מתירה להרוס מבנים בשטחה  6.8התכנית במועד שייקבע לצורך מימושה )סעיף 

י להציע כל המשמשים למגורים ולפרנסה של מאות תושבים, מתוך מטרה יחידה ליצור דרך רחבה, אך מבל

מבנים המיועדים להריסה, בהם  611-פיתרון תכנוני ראוי עבור אותם אנשים. בתחום התכנית קיימים קרוב ל

מתגוררים אלפי בני אדם העתידים להיוותר ללא קורת גג וללא מקור פרנסה עם אישורה וביצועה של התכנית. 

קם משמשים לפעילות מסחרית ענפה חלק מן המבנים הם בתי מגורים הכוללים משקים ומבני עזר, וחל

ובכלל זה, מכולות, מוסכים, פנצ'ריות ועוד, אשר מאפשרים לבעליהם להתפרנס  31המתקיימת לאורך כביש 

 בכבוד.

ת מתעלמת גם מהישובים הבדווים הקיימים בפועל גם ברמה של מערכות הדרכים הקיימות ומשרתות תכניה

נקודות חיבור של דרכי עפר מקומיות המובילות אל  56קיימות  31אוכלוסייה זו. לאורך התוואי של כביש 

הכפרים הממוקמים לאורך הכביש ואל שימושים שונים שליד הדרך עצמה. דרכי העפר הם עורק התחבורה 

 נפשות.  21,111 -, ולכ31העיקרי עבור כלל תושבי הכפרים הבדווים שלאורך כביש 

והגישה לכפרים  31אותן דרכי עפר קיימות ינותקו מכביש  בתכנית המוצעת, כל 6.5בהתאם להוראות סעיף 

מתוך  11ת המוצעת רק תכניהבדווים הבלתי מוכרים תפגע באופן זה או אחר בעקבות יישום התכנית. על פי ה

( תזכינה להסדרה באמצעות מערך המחלפים, המחלפונים או פניות 21%-כלל החיבורים הקיימים )פחות מ

התחברויות החיבור המוצע למערך המחלפים והמחלפונים הוא על ידי הארכת דרכי עפר  31ימינה. עבור -ימינה

קיימות, אחרות אשר יהפכו לדרכי שירות מקומיות. אולם, חלק ניכר מחיבורים אלה יהיו דרך שכונות 

 המגורים בכפרים דהיינו, דרך הגישה לכפר מסוים תתבצע דרך שכונה של כפר אחר. מצב זה הוא בלתי רצויי

בעיקר מההיבטים החברתיים והתרבותיים של הקהילה והשמירה על האינטימיות הקהילתית/משפחתית. אף 

מן ההיבט התשתיתי פתרון זה אינו רצוי שכן, שכונות המגורים שבכפרים הבדווים, אינן ערוכות לתנועה 

כפרים שלמים  החיבורים הנותרים המאפשרים גישה לארבעה 14אינטנסיבית הצפויה לעבור דרכן. עבור 

(. תושבים המתגוררים באזור צומת שוקת 4-ו 3קיימים אין כל פיתרון במסגרת התכנית )ראו מפות מס' 

קרין -פורעה )ארבע כניסות( ואל-באט )חמש כניסות(, אל-)כניסה אחת( ובכפרים סעווה )ארבע כניסות(, אל

 והאזורית וגם ברמה המקומית.  )כניסה אחת( יישארו מנותקים מכל קשר תחבורתי, גם ברמה הארצית 
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, אלא פוגעת גם באפשרויות 31מוכרים היושבים לאורך כביש -ת אינה מתעלמת רק מהישובים הלאתכניה

ונמצא  08/22/2תמ"מ/פורעה אשר הוכר במסגרת תיקון תכנית המתאר המחוזית מס' -התכנון של הישוב אל

באפשרות לתכנן באופן ראוי ומושכל את הישוב. כעת בתהליך של הסדרה תכנונית. התכנית המוצעת פוגעת 

זאת, מכיוון שעל פי מסמכי התכנית, הרצועה לתכנון מסילת הברזל הצמודה לכביש עוברת באזור זה מדרום 

כן, מתוכנן -מטר בסך הכול. כמו 711-, והולכת ומתרחבת לכיוון דרום, עד להגיעה לרוחב של כ31לכביש 

והכניסה לעיר ערד, אשר ישמש ככניסה לפארק ערד הקיים מצפון  81ש מחלפון בקטע שבין המחלף עם כבי

פורעה מדרום לו. תכנון זה יחייב הריסה של מספר רב של מבנים המשמשים -וגם כגישה לישוב אל 31לכביש 

פורעה. זאת, למרות -את חלק מהתושבים, ואשר יכולים להוות גרעין לאחת משכונות המגורים של הישוב אל

ניתן להסיט את תוואי מסילת הברזל. אם טובתם של 25/12108תמ"א/אי השטח ועל פי הוראות שמבחינת תנ

פורעה אכן נמצאת בין יעדי התכנית, אזי אין כל סיבה לסמן את הרצועה לתכנון המסילה מדרום -אנשי אל

מבחינה ולתכנן את כביש הגישה לישוב על חשבון מבנים המשמשים את חלק מהתושבים, כאשר  31לכביש 

טופוגרפית ותחבורתית ניתן בבירור לתכנן והקים את המחלף במיקום סמוך ממערב ללא כל צורך בהריסת 

מבנים. יתרה מזאת, אין זה סביר שתכנון כביש הגישה לישוב ייעשה בטרם תוכנן הישוב עצמו, ללא כל תאום 

 העתידי של המקום.עם תושבי המקום ותוך הריסת מבנים קיימים שיכולים להשתלב עם התכנון 

 'יער משמר הנגב'  - 485/13/7'יער גבעות גורל' ותכנית  - 473/13/7תכנית  –ות לייעור תכני

תכנית  – 11תמ"א המטרה העיקרית של שתי התכניות היא פירוט ודיוק של שטחי היער שבתחומן בהתאם ל

יכת ייעודי קרקע חקלאית לקרקע המתאר הארצית ליער וייעור. כלומר, הוספה ו/או גריעה של שטחי יער והפ

בדווים שבתחומן, הישוב -ות מתעלמות לחלוטין מהישובים הערביםתכניהמיועדת ליער ולהיפך. בפועל, שתי ה

עראקיב וכרכור בתחום תכנית 'יער משמר הנגב'. -עוג'אן בתחום תכנית 'יער גבעות גורל' והישובים אל

מבלי להציע כל ושבים המתגוררים בשטח שבתחומן ות מאפשרות למעשה את הריסות הבתים של תתכניה

, ובה בעת פוגעות גם ביכולת ההתפרנסות של התושבים מחקלאות וממרעה בשל הפגיעה בשטחי חלופה עבורם

 חקלאות והפיכתם לשטחי יער וצמצום והגבלה של שטחי המרעה. 

קיימים בערכאות ות אלו מתעלמות מהליכים משפטיים ואחרים המתתכניכמו במקרים אחרים, גם  

ות אלו, במידה ויאורו ויתממשו, יקבעו "עובדות בשטח" אשר יפגעו תכניובמסגרות ממשלתיות אחרות. 

ביכולת ליישם את המלצות ועדת גולדברג בנוגע להכרה בישובים במקומות שזה מתאפשר, כולל האפשרות של 

ות תכניעואג'ן הסמוך ללקיה. המוכרת לישוב מוכר שבשכנות לה, כמו במקרה של -צירוף התיישבות לא

מתעלמות גם מתביעות הבעלות של התושבים הבדווים שבתחומן, אשר עדיין לא הגיעו לכלל הסדר. יתר על 

ת 'יער משמר תכניעראקיב שבתחום -עוקבי ואל-ות בשעה שלפחות במקרה של אדמות אלתכניכן, נעשו ה

ות והאדמות תכנילות אלו. במידה ויתממשו ההנגב', מתקיימים הליכים בבתי המשפט בנוגע לתביעות בע

שבמחלוקת יהפכו ליער נטוע, ייסתם הגולל על תקוותיהם של בעלי הקרקע הבדווים לא רק לזכות בהכרה 

 בבעלותם על הקרקע, אלא לממש גם את זכותם לגור במקום. 

שובים של הבדווים בצפון ת הייעור נועדו גם הן לצמצם ולהגביל את מרחבי היתכניבאופן כללי, ניתן לומר כי 

מוכרים והן באפשרויות -הנגב, תוך פגיעה באפשריות הפיתוח של כלל האוכלוסייה הבדווית, הן בישובים הלא

 ההרחבה של הישובים המוכרים. 

 

                                                 
 .9/00/א"בתכנית הראשית תמ 79.0-ו 79.0סעיפים  108
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 ות פיתוח ממשלתיות וציבוריותתכני 2.2.1

 ת לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגבתכני –" 2115"נגב 

ת 'דרומה', מקורה ביוזמה משותפת של גורמים מהסקטור הפרטי תכניגם כ, הידועה 1520נגב ת תכני

ת נערכה בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות והוגשה לממשלה תכניוהסוכנות היהודית. ה

, ואף 2116-2115109ת  ממשלתית לשנים תכנית כתכניאימצה הממשלה את ה 2115. בנובמבר 2115בשנת 

ת הוא היעד תכנילאורך עשר שנים. היעד המרכזי של ה₪ מיליארד  17כום של ת בסתכניתקצבה את ה

. בהתחשב בשיעור הגידול הטבעי של 2115בשנת  911,111 -הדמוגראפי של הגדלת אוכלוסיית הנגב ל

. 110תושבים חדשים שיגיעו ממרכז הארץ 211,111 -אוכלוסיית הנגב, המשמעות של יעד זה הוא הגירה של כ

ת היא להביא לנגב 'אוכלוסייה חזקה', כלומר, "משפחות בעלות הכנסה גבוהה", תכנירת של ההכוונה המוצה

ובאופן ברור מדובר באוכלוסייה יהודית שתמשיך את תפיסת 'פיתוח הנגב' בדרך של 'ייהוד הנגב'. בכדי לממש 

רה, פיתוח ת הם כלים של פיתוח כלכלי, השקעה בתשתיות ובתחבותכנימטרה זו, עיקר הכלים שמציעה ה

אפשרויות מגורים וחיזוק מערכות החינוך, אשר ישרתו כולם את האוכלוסייה המבוקשת. ההתייחסות 

בדווית בפרט, וההשקעה הישירה -ת לאוכלוסייה המתגוררת בנגב בכלל, ולאוכלוסייה הערביתתכניב

 באוכלוסייה זו, היא זניחה.  

וכלוסייה הבדווית, אך היא מתייחסת אך ורק ת אמנם מכירה בצורך בשיפור ברמת החיים של האתכניה

אין כל לעיירות הבדוויות הקיימות ולישובים שכבר הוחלט להכיר בהם ונמצאים בתהליכי הסדרה ותכנון. 

, מלבד הגדרת היעד של שיפור התשתיות והשירותים בעיירות מוכרים-התייחסות לישובים הבדווים הלא

ת ממשיכה תכניהבדווית המתגוררת מחוץ לעיירות. כלומר, ההקיימות כך שימשכו את כלל האוכלוסייה 

במדיניות של ריכוז האוכלוסייה הבדווית, תוך התעלמות מהצרכים, הזכויות והרצונות של אוכלוסייה זו. 

ת לאוכלוסייה הבדווית מופנים להשקעה בתשתיות תכניעיקר המשאבים, קרקעיים ותקציבים, שמקצה ה

 והשקעה מוגבלת בפיתוח אפשרויות תעסוקה לאוכלוסייה הבדווית. ובמערכות החינוך בעיירות, 

ממשיכה ואף מחזקת את המגמות התכנוניות הישנות של פיתוח אינטנסיבי  1520נגב ת תכניבסיכומו של דבר, 

עבור אוכלוסייה עתידית, יהודית ברובה המוחלט, שתגיע מרחוק, על חשבון הצרכים המיידיים של 

 כבר מתגוררת במקום.האוכלוסייה הקיימת ש

 העברת מחנות צה"ל לנגב  

ות הפיתוח תכנית הממשלתית של העברת בסיסי צה"ל ממרכז הארץ לנגב מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניה

. מלבד השיקולים הכלכליים של שחרור קרקע 1520נגב הממשלתיות של הנגב, כפי שהן מפורטות גם בתכנית 

ות פיתוח הנגב של תכניהיא בעלת חשיבות רבה בשל כוחה לקדם את יקרה לנדל"ן במרכז הארץ, התכנית 

: "מעבר היחידות הטכנולוגיות של אמ"ן ויחידת המחשב 4415הממשלה. כפי שמצוין בהחלטת ממשלה מס. 

טק והקמתה של עיר הבה"דים, תוך הנעת הפיתוח -שבע רבתי ויצירתו של אשכול היי-לאזור באר המרכזית,

מערכות החינוך והקהילה". התכנית מורכבת  איכותית והתפתחות אוכלוסייה של השתקעותה הכלכלי,

מלוד לנבטים; העברת בסיסי ההדרכה מצריפין  27למעשה מארבעה מרכיבים: העברת בסיס חיל אוויר 

קשוב (; והעברת יחידות הת74/14/4לצומת הנגב; העברת יחידות אגף המודיעין מגלילות לליקית )תמ"מ/

ת אמורה להביא לגידול באוכלוסיית הנגב ולהתלוות גם בהשקעה בשדרוג תכניגן וצריפין לבאר שבע. ה-מרמת

                                                 
 .03.77.0335מיום  6675. החלטת ממשלה מס 109
 .2. עמ, http://www.adva.org/uploaded/negev%20plans.pdf: ראו ניתוח של מרכז אדוה 110

http://www.adva.org/uploaded/negev%20plans.pdf
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ת, תכניכבישים ומסילת ברזל, מגורים, מערכות חינוך ותעסוקה, אשר על פי ה –ופיתוח תשתיות תחבורה 

 אמורה לתרום לפיתוח הכללי של הנגב. 

ת זו. לא זאת בלבד שבסיסי תכניבדווית בנגב, ככל הנראה, לא תהנה מהתרומה של -האוכלוסייה הערבית

צה"ל בנגב לא יהוו מקורות תעסוקה עבורם, אלא שהפיתוח והבנייה של הבסיסים ושל התשתיות הנלוות 

על הפגיעה הנגרמת להם, תעשה על חשבון אפשרויות התכנון והפיתוח של הישובים הבדווים הקיימים. בנוסף 

אל צומת הנגב, כפי שפורט לעיל, גם הבנייה והפיתוח של מרחב ליקית, המוגדר  6כתוצאה מהארכת כביש 

כאזור בעל חשיבות למטרופולין תפגע באפשרויות של הסדרת הישוב אל מכימן ושל  12/22/2תמ"מ/ב

 עות באזור זה.הישובים מדרום ללקיה, עוג'אן ותפגע גם בזכויות בקרקע של בעלי התבי

 

 הכפרים על רקע תכניות מתקני מערכת הביטחון – 2.0איור 

 

 

 ות מתאר יישוביותתכני 1.1

בסמה(. תכניות -)יישובי אבו 111במהלך העשור האחרון אושרו מעל עשרים תכניות מתאר ליישובים שהוכרו

אלה כוללות תכניות מתאר מקומיות ליישובים, תכניות מפורטות לשכונות המגורים, ולמרכזי השירותים 

בתחומי היישובים. מניתוח התכניות ליישובים ניתן לאבחן שני דורות של תכניות. הדור הראשון של התכניות 

                                                 
סנע, אבו -סייד(, ביר הדאג', מולדה )וואדי ג'וויו(, יישוב חדש מכחול, כוחלה, תארבין א-קריין )אל-בטין, אל-סר, אום-קסר אל111

 קרינאת', עבדה, אבו תלול, אל פורעה.



[119] 

 

ינאת', ביר הדאג' ואחרות מאופיינות לרוב על ידי תפיסה קר-סר, אבו-שאושרו כוללות את היישובים קסר אל

תכנונית מרכזית, המבקשת ליצור מרחב  יישובי חדש זהה למתכונת התכנונית של היישוב היהודי 

בינוי. פינוי האוכלוסייה ובינוי מחדש של המרחב.  –פרברי/קהילתי, זאת, בין היתר, באמצעות כלים של פינוי 

ווית הביאה לשינויים מהותיים באופי התכנון. הדור השני של התכניות, אפוא, ביקורת מצד הקהילה הבד

שיקף יותר ויותר את מערכות החיים הקיימות הנובעות מהפריסה המרחבית הקיימת של האוכלוסייה. 

 בסמה:-בטין ואחרות. להלן ניתוח של התכניות ליישובי אבו-תכניות כאלה ניתן לראות ביישוב מולדה, אום

 סר-אל . קסר1

( כשלושה קילומטרים צפונית 25סר ממוקם ממערב לכביש באר שבע דימונה )כביש מספר -: קסר אלמיקום

 לצומת דימונה, על תוואי נחל ערוער. 

)הקמת חמישה ישובים באזור הדרום לאוכלוסייה  31.1.1999מיום  4824החלטת ממשלה מס'  הכרה:

 .בטין(-, אוםהוואשלההבדווית: מרעית, בית פלט, באר חיל, 

 21.5.2113אושרה ביום  1/24/4: תכנית מתאר מחוזית תמ"מ/מצב תכנוני

 5.4.2115אושרה ביום  228/12/11תכנית מתאר מקומית 

 5.4.2115אושרה ביום   229/13/11תכנית מופרטת למרכז שירותים 

 26.12.2117אושרה  7-ו 9תכנית מפורטת לשתי שכונות מגורים 

 בסמה.-ב במועצה אזורית אבו: ישומעמד מוניצפאלי

סר יש זיקה לתא שטח מוגדר וברור. בחינת התפרוסת -: לכל משפחה בקסר אלחברתית-הפריסה המרחבית

הנוכחית של האוכלוסייה בשטח מלמדת על חלוקה פונקציונאלית של המרחב בהתאמה לפריסת המשפחות הן 

רים כגון: שטחים החקלאים, מערך הדרכים, בהתייחס לאזורי המגורים והן בהתייחס להיבטים תפקודיים אח

מבני הציבור, שטחים פתוחים ועוד. ניתן לראות כי אזורים אלה מובחנים זה מזה פיזית ותפקודית, למרות 

שאינם בהכרח נפרדים זה מזה. חלוקה זו נובעת מהזיקות שיש למשפחות השונות לתאי השטח השונים. כאשר 

 י היום יום שלה. שם, מקיימת כל משפחה ומשפחה את חי

: מניתוח תכנית המתאר המקומית לישוב עולות מספר בעיות: ראשית, תכנית המתאר המקומית תכנון הישוב

מבקשת ליצור ישוב חדש, תוך התעלמות מהפריסה המרחבית הקיימת של הכפר. יישומה יחייב את פינוי 

 האוכלוסייה ובנייה מחדש של הישוב. 

סר, אלה תוכננה כמיועדת -תכנית הישוב לא יוחדה לתושבי הכפר קסר אל התכנית:אוכלוסיית היעד ותחום 

סר הינו ישוב מתוכנן עבור הפזורה -לאכלס בשכונותיה גם תושבים נוספים במרחב )וכלשונה "קסר אל

במבואות המערביים של דימונה"(. היא אינה כוללת את כל תחום הכפר  25הבדווית במרחב, בצמוד לכביש 

 . 25ההתיישבות של האוכלוסייה, ובכלל זה את אלה היושבים צפונית לכביש  ומרחבי

תכנית המתאר המקומית מתירה באזורי המגורים צפיפויות של עד חמש יח"ד לדונם. בכך אופי  אופי הישוב:

 עירוני מבחינת השימושים, התכליות והצפיפויות המוגדרות עבורו.-הישוב הוא פרברי

זיקות לקרקע שיש למשפחות השונות אל מול מתחמי המגורים המתוכננים מראה כי ניתוח ה ייעודי קרקע:

תכנון שכונות המגורים וייעודי הקרקע האחרים אינם מתחשבים בזיקות אלה. מערך הדרכים המתארי חוצה 

שכונות מגורים; שכונות מגורים קימות מיועדות למסחר לשטחים חקלאיים ולמבני ציבור, ומגרש ספורט 

היושבים על השטח  –ג'דיע -די הקרקע כפי שמוצעים בתכנית, אינם מותירים מקום מגורים למשפחת אבו)ייעו

 המיועד למגרש הספורט. במקרה אחר קובעים כשטח חקלאי את מקומם מושבם של בני משפחת סווילם(. 
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פתוחים מערך הדרכים מוצע לרוב בשולי הואדיות, כאשר בואדיות עצמן מצויים שטחים  מערך דרכים:

ושטחים לעיבוד חקלאי. מעל קו גובה מסוים מערבה, פוסקות הדרכים הרוחביות. הן בגלל תוואי השטח 

שהופך גבעי, כך שאין הוא מאפשר רישות דרכים ללא פגיעה חריפה בנוף, והן בגלל שבאזור זה מצויים ריכוזי 

ם המתארית המוצעת מתחשבת האוכלוסייה ודרכים כאלו תפגענה באינטימיות המשפחתית. מערכת הכבישי

באופן חלקי בלבד, במערך הישובי הקיים, במבנה החברתי שלו, ובמאפייני הטופוגרפיה של השטח, כך 

-שלדוגמא היא מציעה כביש טבעתי שיפגע בתוואי הנוף בצמידות לקו הרכס; לא מאפשרת הבחנה שכונתית

 ים. משפחתית; ופוגעת בואדיות המשמשים שטחי חקלאות ושטחים פתוח

על פי תכנית המתאר אזורי התעסוקה כוללים מלאכה בלתי מזהמת ושירותי תמיכה כדוגמת  אזורי תעסוקה:

משרדים, בתי דפוס, חנויות מפעל, מכוני מחקר ופיתוח, מזנונים, בנקים וכיו"ב. באזורים אלה לא תותרנה 

מוכן, מבנים מתועשים וייצור תכליות כדוגמת עסקי ריתוך ומתכות, בתי מטבחיים, מפעלים לייצור בטון 

סר הגבלות רבות שמונעות מהן פיתוח כלכלי פוטנציאלי -בלוקים ועוד. הגדרות אלה שמות על תושבי קסר אל

 סביב תחומים בהם הם עוסקים כיום.

: למיקומו וריכוזו של מרכז השירותים בחלקו הדרומי של הישוב, השפעה על תכנית המתאר למרכז שירותים

הנגישות של תושבי הכפר אליו. מרכז השירותים ממוקם באוריינטציה מזרח מערב, דבר העומד מידת 

בסתירה לפריסת הישוב הקיים, צפון דרום. דבר זה משפיע על מידת הנגישות של מספר משפחות הנמצאות 

אופן הזה הוא דרום על בסיס ערוץ הנחל. ב -בצפון הכפר. ככלל, יש להעדיף פריסת מרכז השירותים בציר צפון 

האחד, שהשטחים שיוקצו עבורו יילקחו משטחיהם של מרבית המשפחות, והשני,  –יענה על שני עקרונות 

 שמרכז השירותים יפנה לכל חלקי הישוב, בעוד כיום פונה הוא בעיקר לחלקו הדרומי.

סר המבקשת -אושרה תכנית מפורטת לשתי שכונות בקסר אל 2117: בשנת תכנית מפורטת לשכונות המגורים

לתכנן מחדש את השטחים. תכנית זו נערכה לאחר התנגדותם של התושבים להצעת תכנון מפורט שקדמה לה 

וקודמה על ידי מנהלת הבדווים. התכנית המפורטת מציעה הפחתה של מספר יח"ד המוצעות בתכנית המתאר 

ם מגרשים עם משקי עזר המקומית, מגדילה את גודלי המגרשים ומציעה מגוון מגרשים שחלקם כוללים ג

 בשולי השכונות.  
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 סר -תכנית מתאר לקסר אל – 2.1איור 
 

 
 
 
 
 בטין-. אום2
 

 ולנחל חברון. 61שבע, מדרום לכביש -בטין ממוקם מזרחית לבאר שבע, בין הישובים עומר ותל-: אוםמיקום

)הקמת חמישה ישובים באזור הדרום לאוכלוסייה  31.1.1999מיום  4824החלטת ממשלה מס'  הכרה:

 .(בטין-אוםהבדווית: מרעית, בית פלט, באר חיל, הוואשלה, 

 21.5.2113אושרה ביום  1/24/4: תכנית מתאר מחוזית תמ"מ/מצב תכנוני

 21.7.2118פורסמה להפקדה ברשומות  118/12/28תכנית מתאר מקומית לישוב 

 12.12.2117 -פורסמה לאישור ברשומות ב 811/13/28תכנית מתאר למרכז שירותים 

 בסמה.-: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

בטין הם תושביו המקוריים. בכפר חיות חמש משפחות -: תושבי הכפר אוםחברתית -הפריסה המרחבית 

נפשות. מקבצי המגורים  3,511 -בה וטרשאן, המונות סה"כ כהדו-נאדי, אבו-עסא, אבו-כף, אבו-עיקריות: אבו

לנחל חברון ולאורכו, במרכז הכפר  31נחלקים לארבעה מרחבים עיקריים: האחד הוא המרחב שבין כביש 

קיימים שני מרחבי מגורים, ובדרום הכפר מרחב נוסף. מרחבי המגורים תואמים למבנה הבעלות על הקרקע. 

יושבת על קרקעותיה, חלקן על קרקעות השייכות למשפחות אחרות בכפר וחלקן  חלק מהמשפחות המורחבות 

האחר יושבות  על קרקעות מדינה. מערכת הדרכים המקומיות המסועפות, מחברת לרוב את כל מקבצי 

לכפר ולמקבצי המגורים במרחבים השונים.  31המגורים. קיימים מספר רב של דרכי הגישה היוצאות מכביש 

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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הפרדה בין החיבורים למרחבי המגורים שלאורך הנחל ומרחבי המגורים הדרומיים יותר, עבורם ככלל קיימת 

לכיוון דרום ממנה יוצאות הסתעפויות למקבצי המגורים. דרך זו עתידה להתבטל  31קיימת גישה אחת מכביש 

 .6עם ביצועו של כביש 

טרם אושרה. ניתוח התכנית נעשה אפוא : בעת כתיבת נייר זה תכנית המתאר המקומית לישוב תכנון הישוב

 בטין.-לנוסח המופקד של התכנית. מטרת התכנית היא ליצור את המסגרת התכנונית להקמת הישוב אום

הקצאת שטחים למגורים תואמת לרוב את הפריסה המרחבית בשטח. מקבץ מגורים אחד  מרחבי המגורים:

ית המוצעת לאזור התעסוקה של הישוב. גם הנמצא בשוליים הדרומיים מערביים של הכפר מיועד בתכנ

השטחים המעובדים נשמרים לרוב כשטחי חקלאות. עתודת הקרקע העיקרית של הישוב כמוצע בתכנית היא 

הקרקע החקלאית של הישוב. באופן זה כבר כיום עיקר השטחים המיועדים לפיתוח הינם שטחים חקלאיים 

ת, התכנית מתווה את כיווני הפיתוח של הכפר באוריינטציה של הכפר. גם בעתיד, מעבר לשנת היעד של התכני

 פנימה לכיוון יתרת השטחים החקלאיים.

לרוב נמצאים על שטחים שאינם מבונים. מיקום מרכז השירותים במרכז הישוב  מרכזי שירותים עיקרי ומשני:

 מייצר רמת נגישות טובה לכל חלקי הישוב וממוקם בשטח פנוי.

רכים המוצע תואם לרוב את מערכת הדרכים המקומית הקיימת והמתפקדת כיום מערך הד מערך דרכים:

בכפר. במקרים מסוימים התכנית ממש נסמכת על המערכת המקומית על מנת להציע אזורים נוספים לפיתוח. 

התכנית מציעה לבטל את הכביש המאסף הקיים במזרח הישוב )שהינו כביש גישה למרחבי ההתיישבות 

הנמצא ממזרח לישוב ובצמוד לו. התכנית מציעה כביש  6מיים(, כדי לאפשר את תוואי כביש המרכזיים והדרו

מאסף חדש במערב הישוב לצורך כניסה לאזורי המגורים ובעיקר לאזור התעסוקה הנמצא בדרום מערב 

יתוח א' המתוכננת )נ 31שבע על ידי מחלף על דרך -הישוב. כביש זה יתחבר למערך הדרכים המקומי בצפון תל

בטין -שבע(. בנוסף דרך מתארית נוספת באזורי המגורים הדרומיים של אום-של תכנית המתאר החדשה לתל

שבע. ז"א שמערך הדרכים המתארי  מבקש, בין היתר, -מבקשת להתחבר לאזורי הפיתוח הצפוניים של תל

וריאלית הן מבחינה שבע, ורואה בשני הישובים מרחב אחד בנוי, בעל רציפות טריט-לבסס את הקשר עם תל

מרחבית והן מבחינה תפקודית. דרכי גישה: התכנית מבטלת את כל דרכי הגישה הקיימות ומבססת על פניהן 

שתי דרכי גישה עיקריות לישוב: האחת במרכז הישוב והשניה באזור המערבי על מנת לתת מענה לשכונות 

 המערביות לאזור התעסוקה.

, יהיה 31פיתוח אזור התעסוקה המוצע בדרום הישוב, הרחק מדרך הפוטנציאל האמיתי ל אזורי תעסוקה:

בטין מהווים רצועת -שבע, שיחד עם אזור התעסוקה של אום-א' ופיתוח אזורי התעסוקה בתל 31ביצוע כביש 

 תעסוקה משותפת. )לבדוק שימושים מוצעים בתקנון(

ם לייעודי הקרקע האזוריים ובהם: מבחינה אזורית תחום הישוב נקבע בהתא תחום התכנית וההקשר האזורי:

בטין -שבע מדרום המבקשת להתפתח לכיוון צפון עד לגבולה עם אום-א' מדרום, תל 31ממזרח, כביש  6כביש 

ואזור התעסוקה הצבאי ליקית. מבחינה זו  61א', ממערב הישוב עומר ומצפון רצועת נוף, כביש  31וכביש 

 ת ביותר.אפשרויות הפיתוח העתידיות של הכפר מוגבלו
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 : תכנית מתאר לאום בטין2.2איור 
 

 
 
 
 סייד-. אל3
 

 . 31: הכפר סייד ממוקם מזרחית לצומת שוקת, דרומית לחורה ולכביש מיקום

סייד, סמוך לחורה, -)שכונה עבור שבט אל 31.11.2111( מיום 43)ערב/ 2361החלטת ממשלה מס'  הכרה:

 ., כחלק מהישוב חורה(31מדרום לכביש 

 17.1.2116פרסום אושרה ברשומות ביום  51/14/4: תכנית מתאר מחוזית תמ"מ/מצב תכנוני

 29.6.2119ברשומות ביום  פורסמה לאישור 116/12/28תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות 

 .6.11.2116בסמה מיום -: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

סייד הם תושביו המקוריים. בכפר חיות ארבע משפחות -: תושבי הכפר אלחברתית -הפריסה המרחבית 

ספר שכונות נפשות. הכפר נחלק למ 3,911 -סבית' המונות סה"כ כ-סייד, אל עסבי, אל נעמי, אבו-עיקריות:אל

מבנים לדונם ברוטו, למבנים רבים משקי עזר  1.57 – 1.19מגורים, הנמצאות בצפיפות ממוצעת גבוהה יחסית 

צמודים ובהם בוסתנים ומטעי עצי זית. ניתן להבחין במערכת דרכים ראשיות ומשניות החוצות את הכפר, 

וכן שני דרכי גישה עיקריות המשרתות מעיין מערכת רדיאלית, הכוללת כביש טבעתי ודרכים המזינות אותו 

את כל תושבי הכפר. מרחבי המגורים תואמים למבנה הבעלות על הקרקע. כאשר כל משפחה יושבת על 

קרקעותיה. מערכת הדרכים המקומיות המסועפות, מחברת לרוב את כל מקבצי המגורים. קיימים מספר רב 

רים במרחבים השונים. ככלל, קיימת הפרדה בין לכפר ולמקבצי המגו 31של דרכי הגישה היוצאות מכביש 

החיבורים למרחבי המגורים שלאורך הנחל ומרחבי המגורים הדרומיים יותר, עבורם קיימת גישה אחת 

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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לכיוון דרום ממנה יוצאות הסתעפויות למקבצי המגורים. דרך זו עתידה להתבטל עם ביצועו של  31מכביש 

 .6כביש 

דונם, המהווה רק כמחצית מאדמות  3,111 -סייד בשטח של כ-ור בני שבט אלהישוב תוכנן עב תכנון הישוב:

תושבי הישוב. אופי הישוב, כמוצע בתכנית המתאר המחוזית, הינו פרברי. בהתאם, קובעת תכנית המתאר 

לישוב שהינה תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות את הצפיפויות באזורי המגורים בממוצע של כחמש 

מ"ר(. עתודת הקרקע העיקרית לפיתוח העתידי של הישוב היא הקרקע  191ם )יח"ד אחת לכל יח"ד לדונ

החקלאית של הישוב. לצורך כך צומצמו השטחים החקלאיים לטובת הקצאת שטחים למגורים, ותצורתם היא 

 594לרוב כמובלעות בתוך שטחים המיועדים לפיתוח. הקצאה מוגבלת של שטחים לטובת פעילות חקלאית )

דונם בלבד(, יקשה על פיתוח של פעילות חקלאית מסחרית, גם היקף שטחי משקי העזר צומצם ויועד לטובת 

משטחי הישוב משמשים לגידולים חקלאיים, שעורה, חיטה, ירקות. לכל אלה  71% -שכונות המגורים. כיום כ

 השפעה על אופיו של הישוב, ומיסודו כישוב בעל אופי פרברי. 

הקצאת שטחים למגורים תואמת לרוב את הפריסה המרחבית הקיימת בשטח. כמו כן,  מרחבי המגורים:

בתכנון המפורט, במתחמי האיחוד וחלוקה, מבקשת התכנית להתאים את חלוקת המגרשים גודלם ותצורתם 

לבינויי ויחידות הדיור הקיימות. יחד עם זאת, שני מקבצי מגורים לא נכללו בשטחים המיועדים למגורים, 

לישוב, המקבץ השני בשטח המיועד  31ד הנמצא בשוליים הצפוניים ומיועד לרצועת חיץ ירוקה לבין כביש האח

 למסחר בכניסה לישוב.

מרכז השירותים נמצא בשוליים הדרומיים מזרחיים של הישוב בסמיכות לשטח המיועד  שטח למבני ציבור:

הציבור, במרבית שכונות המגורים ובנגישות למלאכה ולמסחר. ישנו פיזור טוב של שטחים המיועדים למבני 

 טובה. 

הקצאה לא מאוזנת של שצפי"ם בשכונות המגורים: מחד שכונות שלמות מתוכננות  שטחים ציבוריים פתוחים:

ללא גינות ציבוריות, מאידך בשכונות מגורים בהם הוקצו שטחים ציבוריים פתוחים לרוב הם שטחים גדולים 

דונם וכו'(; ובמקרים אחרים הוקצו שצפי"ם עם  5דונם,  8דונם,  21דונם,  15ח )אשר יקשו על תחזוקה ופיתו

בעיות נגישות, בשולי שכונות מגורים; שטחים רבים מסומנים כירוקים אך בפועל מיועדים לשבילי גישה או 

 חיץ בין שימושים שונים.

יימת והמתפקדת כיום מערך דרכים: מערך הדרכים המוצע תואם לרוב את מערכת הדרכים המקומית הק

. התכנית מציעה שתי דרכי 31בישוב. הגישות לישוב מתבצעות כיום על ידי שתי דרכי גישה עיקריות מכביש 

תואם את המיקום הקיים, והשנייה בסמיכות לגישה הקיימת, אך  31גישה לישוב, האחת על ידי מחלף מכביש 

 רק בתנועה ימינה ימינה. 

. שטח 31מסחר ומלאכה, ממוקם בדרום מזרח הישוב, ללא גישה ישירה מכביש שטח המיועד ל אזורי תעסוקה:

על ידי המחלף המוצע. סה"כ שני השטחים בהיקף  31מסחרי נוסף נמצא בכניסה לישוב בנגישות טובה לכביש 

דונם שטחים  14דונם, בנוסף לחזית מסחרית בשילוב עם מגורים, לאורך צירי התנועה הראשיים, וכן  86 -של כ

 71 -לתעסוקת נשים. ככלל, הסטנדרט המקובל לחישוב השטח הנדרש לתעסוקה פר מועסק הוא בממוצע כ

מ"ר. חישוב גס מעלה כי היקפי השטחים המוקצים אינם עומדים בצרכי היקפי האוכלוסייה העתידית בהתאם 

לישוב במתחמי  ליעדי התכנית. פיתוח אינו עומד על הפרק בעתיד הקרוב, שכן אינו נכלל בתכנית המתאר

האחוד וחלוקה. על פי התכנית למתחמי התעסוקה יוגשו תכניות מפורטות בתוך שלוש שנים מיום אישורה. 

 למיטב ידעתנו תכניות כאלה טרם הוגשו.
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 סייד(-קרין )אל-תכנית מתאר לאל – 2.9איור 

 
 
 
 . ביר הדאג'4

הישוב ביר הדאג' נמצאבאזור צומת משאבים ברמת נגב דרומית לרתמים ורביבים, בין נחל רביבים מיקום: 

 לנחל הבשור. 

)הקמת חמישה ישובים באזור הדרום לאוכלוסייה  31.1.1999מיום  4824החלטת ממשלה מס'  הכרה:

 .בטין(-, הוואשלה, אוםבאר חילהבדווית: מרעית, בית פלט, 

"ישוב קבע לפזורה הבדווית באר חיל  24/2שינוי מס'  14/4אר מחוזית חלקית תמ"מ/תכנית מת מצב תכנוני:

  2113ביר הדאג'(" פורסמה למתן תוקף בשנת (

 22.3.2114( פורסמה לאישור ברשומות 58/111/12/21)מס' ישן  113/12/28תכנית מתאר מקומית 

 15.4.2114ברשומות פורסמה לאישור  314/13/28תכנית מפורטת למרכז השירותים 

 3.5.2115פורסמה לאישור ברשומות  315/13/28תכנית מפורטת לשכונות מגורים שלב א' 

 28.4.2111פורסמה לאישור ברשומות  317/13/28תכנית מפורטת שכונות מגורים שלב ב' 

 5.6.2117פורסמה לאישור ברשומות  316/13/28תכנית מפורטת לאזור תעשיה שלב א' 

 בסמה.-ישוב במועצה אזורית אבולי: מעמד מוניציפא

לאחר שחלק ממשפחות שבט אל עזאזמה שישבו  1996הישוב קם רק בשנת חברתית:  -הפריסה המרחבית 

ליד אתר רמת חובב עזבו את המקום באופן מאורגן ושבו לאזור שבו שכנו בעבר, ליד צומת משאבים שברמת 

גרדוד, אל עדסין, אבן חמיד, אל עסיאת, גלאדין, -הן: אבונפשות ומשפחות הישוב  5,111נגב. הישוב מונה מעל 

 עורגאן, שליבי, אל מטלאן, אל זיאדין, אל עתאיקה ואחרים.

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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: העיקרון התכנוני המנחה את התכנון בביר הדאג' הוא יצירת מבנה ישובי חדש, קומפקטי, תכנון הישוב

תכנון הישוב החדש אינו מתבסס  במרכזו ימוקם מרכז השירותים שיכלול מבני ציבור מסחר ותיירות.

ומתחשב במערכות החיים הקיימות, מבקש ליצור ישוב חדש, ומציע מעיין תכנית 'פינוי בינוי'. כל מבני 

מבנים(, מרבית  421 -המגורים מיועדים להריסה, רק כשליש ממספר המבנים נמצא בתחום התכנית )כ

הדאג' אינו מיועד אך ורק לתושביו. בהזדמנויות התושבים אמורים להתכנס לתוך הישוב החדש. הישוב ביר 

-רבות נאמר כי הישוב יכול לתת מענה לבני שבט עזאזמה, החיים באזור רח'מה, וואדי אלמשאש וואדי אל

 נעם.

בעוד שתכנית המתאר המחוזית קבעה כי הישוב החדש ייועד כישוב פרברי, תכנית המתאר  אופי הישוב:

כי אופי הישוב המיועד יהיה כפרי חקלאי. בחישוב של גודל האוכלוסייה, המקומית לישוב קבעה במטרותיה 

 4,121 -דונם, אשר מתוכם רק כ 6,511 -היקף השטח המיועד לפיתוח )שטחה הכולל של התכנית עומד על כ

יח"ד/דונם, לרוב בשלוש קומות( ושימושי הקרקע )מגרשים  1.5 -דונם מיועד לפיתוח( מידת צפיפות יח"ד )כ

 ות ולמשק עזר( נראה כי מדובר בישוב: פרברי המאפשר פעילות חקלאית מסוימת בתחומו.לחקלא

מגרשים( בתכניות המפורטות,  1,678מגרשים( מסך כל המגרשים ) 972אחוזים ) 61 -רק כ פעילות חקלאית:

ים הינם מגרשים בעלי עורף חקלאי ובנוסף לכל מגרש בעל עורף חקלאי נותרים רק בממוצע כשלושה דונמ

לטובת פעילות חקלאית. הקצאות שטחים אלה אין בהם כדי לאפשר פעילות חקלאית אפקטיבית וארוכת 

טווח. גבולות התכנית יחייבו בהכרח הקצאת השטחים החקלאיים כעתודות הקרקע לפיתוח הישוב בעתיד, 

 מעבר לשנת היעד של התכנית.

ישוב המיועד לתת מענה תחבורתי לאלפי התכנית מציעה רק כביש כניסה אחד ל מערך דרכים מקומיות:

תושבים, ותנועה הנובעת מהפעילות החקלאית הצפויה בישוב. יש להעדיף התחברות נוספת, ניתן לבסס על 

חיבור קיים. כך ניתן גם  להפריד בין תנועת המשאיות לתנועת כלי רכב פרטיים. מערכת הדרכים המוצעת היא 

ובה לכל חלקיי הישוב, אך פוגעת במרקם החיים הקיים ובכלל זה מערכת טבעתית המייצרת אמנם נגישות ט

 ביחסים המרחביים של הפרט עם המערכת הכללית והציבורית ובאינטימיות המשפחתית.

 מיקומו בלב הישוב והממשק גבוהה לאזורי המגורים עשוי להוות בעיה תכנונית.  מרכז השירותים:
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 אג': תכנית המתאר והמפורטת לביר הד2.8איור 

 

 

 

 . מולדה5

 , כביש באר שבע ערד.31הישוב מולדה שוכן לאורך ומדרום לכביש מיקום: 

"לפעול להקמת ישוב בדווי נוסף "מולדה" כישוב 31.11.2111( מיום 47)ערב/ 2562: החלטת ממשלה מס' הכרה

 ".146/173פרברי הכולל מרכז שירותים בנ.צ.מ. 

 :מצב תכנוני

המייעדת שטח לישוב קבע בעל אופי בינוי  פרברי. פורסמה  1/ 24/14/4תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/

 21.5.2113לאישור ברשומות 

תכנית מתאר חלקית עם הוראות של תכנית מפורטת למבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת 

 1.6.2111פורסמה לאישור ברשומות /א 119/12/28הדרכים לישוב מולדה 

ב' לחות"ב, בעקבות  116להפקדה חוזרת בהתאם לסעיף  2111פורסמה ביוני  119/12/28תכנית מתאר מקומית 

 החלטה בהתנגדויות.  

 בסמה.-: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

ג'ווין ותלאע רשיד, ממשפחות : תושבי הישוב מולדה הם תושבי הישובים וואדי חברתית –הפריסה המרחבית 

 :תכנון הישובאטרש, הואשלה,סעיאדה, עתאמין, זורגאן. כל משפחה יושבת על קרקעותיה. 

(, על ידי 119/12/28( שהוגשו לתכנית המתאר לישוב )18.5.2119בדיון בהתנגדויות )מיום  הליכים סטטוטוריים:

תושבי האזור, בני אל הוואשלה, בבקשה להרחיב את הקו הכחול של תכנית מולדה ולהצטרף לישוב, החליטה 

 ועדת המשנה להתנגדויות לקבל את ההתנגדות וקבעה כי תכנית המתאר תפוצל לשתי תכניות:

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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/א הוחלט לאשרה והיא תכלול את תאי השטח למבנים ולמוסדות ציבור ספורט ונופש 119/12/28ת א' תכני

 לתכנון מפורט, מערך הדרכים והמתקנים ההנדסיים.

תכלול את הישוב מולדה כולו בתוספת סימון תכנית א' כתבנית מאושרת וכן הרחבת הקו  119/12/28תכנית ב' 

ת משפחות אל הוואשלה הנמצאים מדרום לתכנית. תכנית זו פורסמה הכחול של התכנית באופן שיכלול א

ב' לחוק התכנון והבניה. בעקבות כך הרשות להסדרת התיישבות הבדווים  116להפקדה חוזרת בהתאם לסעיף 

החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לקבל את  25.11.2111 -ורשות העתיקות הגישו התנגדות לתכנית. ביום ה

דחות את ההצעה להרחבת הישוב )הצעה סברה בדיון הקודם כי היא ראויה(. אחת העילות ההתנגדויות, ול

 המרכזיות להחלטתה זו היא כי ניתן למצוא פתרון למשפחת אל הוואשלה  בתוך גבולות הישוב מולדה.

עד דונם. בהתאם למטרות התכנית הישוב מולדה "מיו 11,111 -שטח התכנית כ אוכלוסיית הישוב ותחום תכנית:

גם לישוב הפזורה הבדווית בסביבותיו הקרובות". לא ברור היכן עתידה להתיישב אוכלוסייה שאינה מקרב 

תושבי הישוב. שכן, בשטח התכנית במיוחד רובם המוחלט של מתחמי המגורים הינם מתחמים בהם נמצאת 

צות השייכות לישוב אוכלוסייה החיה בשטח השייך לה. תחום התכנית נקבע כמעט באופן שרירותי וכך קבו

חברתית נותרו מחוץ לגבולות הישוב, כך הם לדוגמא בני אל הוואשלה הנמצאים  -במבחינה תפקודית מרחבית

מדרום לתכנית ולא נכללו בתחומה. יחד עם זאת, תחום התכנית הכליל רבות מן הקרקעות הנמצאות בידי 

קביעת גבולות הישוב ולכלול את אותם  משפחות החיות בתחום התכנית. ניתן היה לעשות מאמץ נוסף בעת

השטחים הנמצאים בדרום ובמזרח התכנית ואף שטחים נוספים הנמצאים באזור זה שהינם בבעלות המדינה 

 ואותם לייעד לצרכים העתידיים של הישוב.

ככלל, התכנית מייעדת את מרבית מקבצי המגורים כשכונות בייעוד קרקע למגורים. קיימים  מתחמי המגורים:

מעט מקבצים הנותרים בשטחי חקלאות. רוב שכונות המגורים מתוכננות באוריינטציה צפון דרום בהתאם 

לפריסה הקיימת. התכנית מייעדת שטח לשכונות מגורים מנקודת מוצא המבקשת להרחיב את מתחמי 

זרת, בנוסח שפורסם להפקדה חו 6.3.1המגורים הקיימים. התכנית מאפשרת הסדרת הבינוי הקיים. סעיף 

מבטל כל אפשרות להסדרת הבינוי הקיים בקובעו כי "תנאי לאישור תכניות מפורטות מכוחה של תכנית זו, 

 יהיה הבטחת פינוי חלק משמעותי של אוכלוסיית הפזורה, משטחים המוחזקים על ידה."

וי ליצור התכנית קובעת מגרשים בצפיפויות שונות, וחלקם עד שש יח"ד לדונם. ככלל, מבחינה תכנונית רצ

תמהיל של גודלי מגרשים/ מס' יח"ד. יחד עם זאת, יש לשים לב כי  צפיפויות מעין אלה עומדות בסתירה 

לאורח החיים הקיים. לכן, ראוי היה לקבוע בהוראות תכנית המתאר כי המגרשים לבנייה רוויה יבוצעו 

ימוש המגרשים בצפיפויות בשלבים האחרונים של ביצוע התכנית, מימוש מגרשים אלה לא יהיה תנאי למ

הנמוכות יותר, ומימושם יהיה קשור למבנה המשפחתי והדמוגראפי, לצרכים החברתיים ולמבנה הבעלות על 

 הקרקע.

התכנית מאפשרת פעילות חקלאית בצמוד למגרשי מגורים וכן מרעה ועיבוד חקלאי ביתר  שטחי חקלאות:

קיום של חקלאות ברמת משק הבית ופוטנציאל השטחים החקלאים הנמצאים בתחום הישוב. הדבר מאפשר 

ממשי לפעילות חקלאית מסחרית. יחד עם זאת, לא ברור מהו מספר המגרשים אשר ייועדו למגורים וחקלאות 

צמודה, וכן יש לתת את הדעת, בעת הכנת תכנית פיתוח לפעילות החקלאית, על הטופוגרפיה של השטח שהינו 

 שטח גבעי. 

יימות בישוב מאופיין במספר דרכים ראשיות המזינות את דרכי גישה למקבצי מערך הדרכים הק דרכים:

המגורים. למערכת הדרכים, כאמור תפקיד חשוב בהגדרת המרחב התפקודי והחברתי של משפחות הישוב. 

מערך הדרכים המתארי המוצע, תואם לרוב את מערכת הדרכים המקומית המשרתת את תושבי הישוב, אך 

ליצור מערכת ישובית, על ידי חיבור בין דרכים קיימות ויצירת מערכת דרכים טבעתית,  מוסיף עליה ומבקש

המזינה גם דרכי גישה לתוך שכונות המגורים. התכנון המוצע חוצה שכונות מגורים קיימות, ובמקרים אחרים 
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וב, בהתאם אין התאמה לתוואי השטח הגבעי, כולל חציה מיותרת של הואדי. מוצעות שלוש  דרכי  גישה ליש

 לקיים. שתיים מהן הן פניות ימינה בלבד, דרך הגישה הראשית לישוב, היא באמצעות מחלף. 

 , על ידי מחלף הנמצא בסמיכות לאזור התעסוקה. 31מידת נגישות טובה מדרך  תעסוקה:

 פיזור טוב יחסית של מבני ציבור. מבנה ציבור:

 

 : תכנית מתאר לוואדי ג'ווין )מולדה(2.25איור 

 

 

 

 . מכחול6

 .81ומערבית לכביש 31צפונית לכבישמיקום: 

 הקמת ישוב חדש. בהחלטה נאמר "מרעית". 31.1.1999מיום  4824: החלטת ממשלה מס' הכרה

 :מצב תכנוני

 16.6.2112פורסמה לאישור ברשומות  24שינוי מס'   4תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/

 26.8.2114לישוב מרעית, פורסמה לאישור ברשומות  226/12/11תכנית מתאר מקומית 

 26.8.2114למרכז שירותים, פורסמה לאישור ברשומות  227/13/11תכנית מפורטת 

 28.6.2117שכונת פחס אל עמור פורסמה לאישור ברשומות  412/13/28תכנית מפורטת 

 החליטה הועדה המחוזית להפקיד את התכנית. 4.6.2117 -עיאדה ב-בושכונת א 413/13/28תכנית מפורטת 

 –באט -רביע מרכז, שכונה לתושבי אל-תכנית מתאר מרעית רבתי כוללת, בין היתר, שכונה למשפחות אבו

 דיונים בועדת היגוי.

 בסמה-: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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-עיאדה, דריג'את,  אבו-רביע, אבו-: משפחות אבורבתיחברתית של מרעית/מכחול  –הפריסה המרחבית 

 ג'וויעד ואחרים. הפריסה המרחבית משקפת את מבנה הבעלות על הקרקע של תושבי המרחב.-סבייח, אבו

: תפיסת התכנון בתכנית המתאר התקפה של מכחול )מרעית( מתבססת על הרציונל של מספר תכנון הישוב

הנשענות על מרכז שירותים משותף, הנמצא במרכז הגיאוגרפי של הישוב שכונות, חלקן מופרדות אחת משניה, 

החדש מכחול. ניתן לציין בחיוב את העיקרון לפיו מערך הדרכים המתארי אינו חוצה שכונות מגורים, ומטרתו 

המרכזית היא לאפשר נגישות למרכז השירותים. סה"כ מדובר על חמש שכונות מגורים, מתוכם רק שכונה 

עיאדה(, יתר השכונות מיועדות לאוכלוסייה )משפחות פחס, אל עמור, קבוע אל -ת לתושביה )אבואחת מיועד

קרישאת אל קורעאן( הנמצאת ברובה מחוץ לישוב המתוכנן. היבט זה יש בו כדי להשפיע על מידת ישימות 

מית התכנית. גם לישוב הכפרי דריג'את; והחווה החקלאית כוחלה, שאינם חלק מתכנית המתאר המקו

למכחול, מוצעים חיבורים בינה לבין מרכז השירותים של מכחול; לאחרונה מקודמת תכנית מתאר מרעית 

באט, זאת על ידי תכנונם -רביע מרכז ואל-רבתי המבקשת לתת מענה תכנוני גם למקבצים נוספים במרחב, אבו

המתאר המאושרת, מרכז  כשכונות בישוב מכחול. במסגרת זו, הרחבת כוחלה, אזור תעסוקה, שחסר בתכנית

 שירותים משני וכן ביסוס דרך גישה נוספת למרחב מרעית רבתי.

הקשר הישובי בין שכונות המגורים נבנה על השימוש המשותף במרכז השירותים. פתרון  מרכז שירותים:

ובר על תכנוני מעיין זה הוא חיובי, אך יחד עם זאת, ישימותו טרם נבחנה בפועל. בהקשר זה כדאי לציין שמד

נפשות. לא ברור מהי מידת הנכונות  6,111 -מרחב שכולל מגוון רחב של קבוצות אוכלוסייה, המונות כיום כ

לשימוש משותף במרכז שירותים הכולל לא רק מוסדות מנהליים או מסחריים אלה גם שירותי חינוך, דת, 

ם נוספים )בחלקם מצומצמים( תרבות. יש לציין שבחלק משכונות המגורים של תכנית מכחול מוקצים שטחי

 למבני ציבור ברמה השכונתית.

התכנון המפורט של שלושת שכונות המגורים, מאופיין בחלוקה פנימית נוספת של תת שכונות  תכנון המפורט:

ובמערכת דרכים טבעתית. מערכת דרכים זו, כאמור היא בעייתית בשל הפגיעה האפשרית באינטימיות 

 המשפחתית. 

מגורים, פחס/אל עמור, הוא לרוב פרברי, בצפיפות ממוצעת של שתי יח"ד לדונם. מעט מגרשים אופי שכונת ה

 עם משקי עזר. 

שתי מחצבות דרגות וכחל מהוות מפגע סביבתי, בריאותי ובטיחותי חמור בשל קירבתם  מפגעים סביבתיים:

גורים הקיימות לאזורי המגורים ובשל שימוש משותף בדרכים שמיקומם אף הם בצמוד לשכונות המ

והמתוכננות. מפגע נוסף הוא מיקומו המוצע בתכנית מתאר מרעית רבתי של המתקן לטיפול בשפכים, 

 רביע מרכז.-בסמיכות של מטרים ספורים ממקבץ המגורים של משפחות אבו
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 תכנית מתאר למכחול – 2.21איור 

 

 

 

 . כוחלה7

 , בסמיכות לח'רבת כחל.31צפונית לכביש מיקום: 

 : לא נמצאה החלטת ממשלה.הכרה

 :מצב תכנוני

 31.3.2111 -חווה חקלאית כוחלה פורסמה לאישור ברשומות ב 19שינוי מס'   4תמ"מ/

 31.4.2118( פורסמה לאישור ברשומות 6/115/12/11)מספר ישן  115/12/28תכנית מתאר מס' 

 בסמה-אית במועצה אזורית אבו: חווה חקלמעמד מוניציפאלי

 נפשות. 511 -רביעה, סה"כ כ-: משפחות אבוחברתית –הפריסה המרחבית 

: תכנית המתאר המחוזית מייעדת שטח להקמת חווה חקלאית. תכנית המתאר המקומית לחווה תכנון הישוב

ר מסגרת אושרה שמונה שנים לאחר אישורה של התכנית המחוזית. תכנית המתאר המקומית מבקשת ליצו

דונם. אזורי המגורים, מופרדים  311 -רביעה. שטח תכנית כ-תכנונית להקמת החווה, עבור פלג השבט אבו

דונם מוקצים לאזורי המגורים.  81 -מהשטחים החקלאיים וממשקי העזר, תואמים את הפריסה הקיימת. כ

 רוב השטח מיועד לטובת פעילות חקלאית.

 אינה מתבססת על המערכת הקיימת בתוך הישוב. מוצעת מערכת דרכים חדשה ש דרכים:

חוות כוחלה הינה חלק מתכנון כולל של מרחב הישובים/שכונות של מכחול. על כן, בין היתר,  תכנון אזורי:

מוצע בתכנית חיבור למרכז השירותים במכחול האמור לשרת את כל המרחב. מצפון לחוות כוחלה, במרחק של 

מחצבת כחל. על אף שהמחצבה אינה פעילה כיום, בשל מחלוקת משפטית,  (,411 -מאות מטרים ספורים )כ

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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הפעלתה בקרבה כה גדולה לחווה ולייתר תושבי האזור, כרוכה במפגע בטיחותי, בריאותי וסביבתי, זיהום 

 אוויר ומפגעי רעש.

 

 תכנית מתאר לחווה חקלאית כוחלה  – 2.22איור 

 
 
 
 
 . דיראג'ת8

 בסמיכות למחצבת דרגות. 31צפונית לכביש מיקום: 

הקמת ישוב חדש, "מרעית". בהחלטת ממשלה מיום  31.1.1999מיום  4824:החלטת ממשלה מס' הכרה

נקבע כי "במסגרת הישוב המתוכנן מרעית, יתוכנן ויבנה, בשלב ראשון, הישוב דרג'את ויוקם בו  31.11.2111

בטענה הגישו תושבי הישוב התנגדות לתכנית מתאר מקומית לישוב מרעית  2112מרכז שירותים. בשנת 

להכיר בזכותם של  12.1.2114 -שישובם מאובחן מבחינה חברתית ונבדל מסביבתו. הועדה המחוזית החליטה ב

 תושבי הישוב דריג'את להיות ישוב עצמאי, במסגרת אשכול ישובים שלו מרכז שירותים משותף.  

 :מצב תכנוני

 . אזור בינוי פרברי מרעית.16.6.2112פורסמה לאישור  24שינוי מס'  4תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/

 5.6.2117 -פורסמה ברשומות למתן תוקף ב 111/12/28תכנית מתאר עם הוראות של תכנית מפורטת 

 בסמה.-: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

 .שנים 211: בני משפחות דריג'את החיות באזור מעל חברתית –הפריסה המרחבית 

מתבססת לרוב על המערכת הקיימת לעניין מערך דרכים הקיים ואזורי המגורים.  : תכנית הישובתכנון הישוב

חלוקת מגרשי המגורים המוצעים תואמים לבינוי הקיים בשטח, דבר שיכול להקל על הליך הוצאת ביתר 

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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הבנייה.  בכל התכנית, ובעיקר במתחמים החדשים, קיים חסר משמעותית בהקצאת שטחים ציבוריים 

שובית וברמה השכונתית. חלוקה טובה של מבני ציבור, אך לעיתים קיים ממשק גבוהה בין פתוחים ברמה הי

שכונות מגורים לבין שטחים המיועדים לצורכי ציבור ושטחים נלווים להם )חנייה, שצ"פ(. אופי הישוב, פרברי, 

 יח"ד לדונם נטו.  3.78 -כ

 

 תכנית מפורטת לדריג'את – 2.21איור 

 
 

 

 סאנע )עמרה( -. תארבין א9

 .31דרומית לרהט ולכבישמיקום: 

צאנע ישוב כפרי  -החלטה להקים עבור השבט תארבין א 15.2.1998מיום  13: החלטת ממשלה מס' בד/הכרה

באתר נחל שומריה. מיקום הישוב שונה מספר פעמים ובשתי הזדמנויות הנושא עלה בהחלטות ממשלה: 

 5.11.2111( מתאריך 48)ערב/ 2437והחלטה מס'  8.6.2111( מתאריך 32)ערב/ 1714החלטה מס' 

ישוב כפרי בנחל שומריה, פורסמה לאישור  33/14/4: תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/מצב תכנוני

8.8.2112 

ב כפרי בדווי ( קובעת את המסגרת התכנונית לישו48/315/127)מס' קודם  117/12/28תכנית מתאר מקומית 

 18.3.2113נחל שומריה, פורסמה לאישור ברשומות 

 2.8.2116שלב ב', פורסמה אישור ברשומות  –תארבין  711/13/28תכנית מפורטת 

הקמת אזור תעסוקה, מסחר, תעשייה מבנים ומוסדות. פורסמה להפקדה  712/13/28תכנית מפורטת 

 7.1.2111ברשומות 

 מוכרים בנגב-הלא כפריםתכנית אב להכרה ב



[124] 

 

הוקמה הועדה שמטרתה צרוף שטחים  2119בסוף שנת  -בסמה -ית אבוועדת חקירה לגבולות מועצה אזור

צאנע, שטח בית קברות שטח לקרקעות חקלאיות -לישוב תארבין: שטח לשלב פיתוח ג' של הישוב תראבין א

 המיועדות להשלים תהליך של מתן פיצויים לטובת חלק מהתושבים בישוב. מסקנות הועדה טרם פורסמו.

 בסמה-ב במועצה אזורית אבו: ישומעמד מוניציפאלי

סאנע, תושביו של הישוב  -: תושבי הישוב החדש הם בני משפחות תארבין אחברתית –הפריסה המרחבית 

עמרה )מיקומו ליד הישוב עומר(. רק חלק מתושבי הישוב הלא מוכר עמרה עבור להתגורר בתחומי הישוב 

 החדש. 

מגרשים )כשתי יח"ד  217 -ונם, מיועדים למגורים, בכד 411 -דונם. כ 1,132 -: שטח הישוב כתכנון הישוב

 211 -נפשות )עד לשנת היעד של התכנית(. שליש משטח הישוב כ 3,111 -לדונם(, אשר אמורים לתת מענה לכ

מגרשי מגורים  31 -דונם מיועד לפעילות חקלאית. קיימת הפרדה בין שימושי המגורים לחקלאות, ורק לכ

מ"ר. על אף ההצהרה כי הישוב המתוכנן לבני משפחת התארבין,  191 -דל של כצמודים שטחים חקלאיים בגו

יהיה ישוב כפרי, מניתוח הצפיפויות ופוטנציאל הפעילות החקלאית, נראה כי מדובר בישוב קהילתי המאפשר 

תעסוקה חקלאית מסוימת. מימוש אמיתי של הפוטנציאל החקלאי ומענה לצרכי המגורים העתידיים של 

 יחייבו את הרחבת תחום הישוב, בעתיד.הקהילה, 

קיימות מגבלות אזוריות אשר עתידות להשפיע על ההתפתחות העתידית של הישוב. כבר כיום  מגבלות אזוריות:

כשליש משטח הישוב נמצא בתחום מגבלות מאתר דודאים לפינוי ולטיפול בפסולת. אזור זה הינו האזור 

עילות חקלאית. דרום הישוב נחסם גם על ידי תוואי מסילת ברזל הדרומי של הישוב, ומיועד רובו ככולו לפ

אשקלון באר שבע, הנמצא בביצוע. השטח האפשרי הנוסף להרחבת הישוב נמצא ממזרחו, אך רובו מיועד 

 ותכנית חדשה ליערות משמר נגב.  22ליערות על פי תמ"א/

מרכזית שממנה יוצאות דרכי גישה,  מערך הדרכים המקומיות, מתבסס על דרך ראשית מערך דרכים מקומיות:

ללא מוצא לשכונות המגורים. מערך כזה שאינו מבוסס על כבישים טבעתיים, הינו פתרון תנועתי התואם את 

 אורחות חיי הקהילה.
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 תכנית מתאר מקומית מפורטת תארבין – 2.22איור 

 

 

 

 קרינאת-. אבו11

  25דרומית לכביש מיקום: 

 . שם הישוב בהחלטה היה "בית פלט".31.1.1999מיום  4824: החלטת ממשלהמס' הכרה

 :מצב תכנוני

 16.6.2112פורסמה ברשומות למתן תוקף  24שינוי מס'  4תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/

 4.12.2113פורסמה ברשומות לאישור  222/12/11תכנית מתאר מקומית 

 21.11.2113פורסמה ברשומות לאישור  223/13/11ורטת למרכז השירותים תכנית מפ

 24.12.2114פורסמה לאישור ברשומות  237/13/11 1תכנית מפורטת לשכונת מגורים מס' 

 24.12.2114פורסמה לאישור ברשומות  238/13/11 2תכנית מפורטת לשכונת מגורים מס' 

 24.12.2114פורסמה לאישור ברשומות  239/13/11 3תכנית מפורטת לשכונת מגורים מס' 

 24.12.2114פורסמה לאישור ברשומות  241/13/11 4תכנית מפורטת לשכונת מגורים מס' 

 בסמה-: ישוב במועצה אזורית אבומעמד מוניציפאלי

עשיבה. כל -פריחה, אבו-ראשד, אבו-סביח, אבו-קרינאת, גנאמי, גול, אבו-: אבוחברתית –הפריסה המרחבית 

 נפשות. 5,111יושבת על קרקעותיה. הישוב אום ת'נאן מונה מעל משפחה 

: תכנית המתאר לישוב מבקשת ליצור מערכת ישובית חדשה במנותק מהפריסה הפיסית במרחב, תכנון הישוב

מיועדות לתושבים מכל האזור. מעיין תכנית פינוי בינוי שעקרונותיה התכנוניים הם ניצול מקסימלי של 

קום שירותים ונגישות גבוהה. ואכן מערכת הדרכים המתארית ומבקשת לחבר את כל הקרקע, יעילות במי

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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המערכות הישוב ברמת נגישות גבוהה ביותר. בתוך כך מוצעת דרכים טבעתיות ורוחביות החוצות מתחמי 

מגורים, אל מרכזי השירותים והתעסוקה. אופי הישוב הוא פרברי, מרבית המגרשים מיועדים לבנייה של עד 

יח"ד לדונם, רוב המגרשים מיועדים למגורים מיעוט כוללים גם משקי עזר. כל שכונות המגורים תוכננו  שתי

על פי סטנדרט זהה. מערכת זו עומדת בסתירה למערכות התפקודיות והחברתיות הקיימות. השטחים 

יתים גם החקלאיים משמשים יותר כאזורי חייץ בין השכונות ופחות כשטחי חקלאות אפקטיביים, כך לע

 מגרשים מפותחים מרביתם טרם שווקו. 181 -השצפי"ם. קיימים כ

 

 קרינאת-תכנית מתארלאבו – 2.22איור 

 
 
 

 . עבדה11

 .אזור מצפה רמון, עובדת ורמת ציפוריםמיקום: 

לקידום הבדווים לבחון הצעה להקים  על המנהלה 31.11.211( מיום 47)ערב/ 2562: החלטת ממשלה מס' הכרה

 ישוב בדווי חדש.

התקבלה החלטה לשוב ולדון בתכנית  1.4.2118בישיבת הולנת"ע מיום  65שינוי מס'  14/4: תמ"מ/מצב תכנוני

 רק לאחר שיוצג במסגרת התכנון המתארי והמפורט של הישוב החדש. התכנית טרם נדונה שוב.

 רית רמת הנגב. טרם הוסדר מעמדו המוניציפאלי.: בתחום מועצה אזומעמד מוניציפאלי

דראג, -בליה, אל חרינג, אבו-גלידאן, אבו-: טאסאן, גאגמין, סעוד, זיאדין, אבוחברתית –הפריסה המרחבית 

 עורגאן, אל גלאדין ואחרים. 

 : טרם החל.תכנון הישוב

 מוכרים בנגב-הלא תכנית אב להכרה בכפרים
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 תלול-. אבו12

 .25דרומית לכביש מיקום: 

 בודה על תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע.: ההחלטה התקבלה במסגרת העהכרה

 24.11.2117פורסמה לאישור ברשומות  59/14/4: תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/מצב תכנוני

 תלול נמצאת לפני דיון בוועדה המחוזית.-תכנית המתאר המקומית למרחב אבו

 אלי.: שטח גלילי. טרם הוסדר מעמדו המוניציפמעמד מוניציפאלי

: תכנית המתאר המקומית לישוב מבקשת ליצור מרחב התיישבותי חדש הכולל את שלושת תכנון הישוב

שהאבי ממערב, על ידי יצירת כבישי אורך טבעתיים, שימוש  -תלול וא-מד'בח ממזרח, אבו-הישובים, אל

 ת.משותף בדרכים, בשירותים ואזורי תעסוקה. מרחבי המגורים תואמים לרוב לפריסה הקיימ

 
 

 פורעה-. אל13

 .31בין ערד לכסייפה דרומית לכביש מיקום: 

 : ההחלטה התקבלה במסגרת העבודה על תכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע. הכרה

 24.11.2117פורסמה לאישור  59/14/4: תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ/מצב תכנוני

 : הישוב נמצא בתחום שיפוט ערד. טרם הוסדר מעמדו המוניציפאלי. מעמד מוניציפאלי

 4,111 –: גבועה, אל דהאבשה, גורעאן, דרארגה, אל מגנון, חמאיסה. מונים כ חברתית –הפריסה המרחבית 

 נפשות. 

 .בהליכים: תכנון הישוב
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שנפרש בעמודים לסיכום הפרק הנוכחי הלוחות להלן מאגדים ומתמצתים את המידע התכנוני העיקרי 

 הקודמים.

ות המתאר של כפרים הנמצאים בתהליכי הכרה ותכנון. מן הראוי תכני( מסכם את עיקרי 4.5.1הלוח הראשון )

לשים לב שלמרות שברבים מהכפרים עברו כבר שנים ארוכות מאז אישור התכניות, עדיין לא ניתן להוציא 

ן הממסדי לפתור את סוגיית הקרקעות. הלוח השני בכפרים אלה אישור בנייה, עקב חוסר ההצלחה של התכנו

על הכפרים הלא מוכרים, ומצביע על הפערים  4-14-23ת המחוזית תמ"מ תכני( מתמקד בהשפעת ה4.5.2)

הגדולים בין שימושי הקרקע המוצעים בתכנית לבין המצב הקיים בשטח. פער זה הופך את התכנון המחוזי 

( פורש את כמות השטח המיועדת לשימושי 4.5.3לתית. הלוח השלישי )לבעייתי ביותר מבחינה מקצועית וקהי

 קרקע שונים בכפרים לפי התכנון המחוזי הקיים.

 

 : כפרים בתהליכי הכרה ותכנון, שנת הכרה, תכניות מחוזיות ושינוי ייעוד, אופי התכנון המתארי2.0.2לוח 

שנת החלטת  שם הכפר
 ממשלה להכרה

מס' תכנית 
 מחוזית

שנת 
 אישור
 תכנית

 מאפייני תכניות המתאר ליישוב שינוי ייעוד

-קסר אל
 סר

שינוי ייעוד  2113 1/24/4תממ/ 1999
מקרקע חקלאית 

וכרייה וחציבה 
 ליישוב קבע

יישוב פרברי/עירוני; תכנון מחדש 
פינוי האוכלוסייה -של היישוב

 ובינוי מחדש

שינוי ייעוד  2113 1/24/4תממ/ 1999 אום בטין
מקרקע חקלאית 

 ליישוב קבע

יישוב כפרי; לרוב התאמת התכנון 
לפריסה בשטח; כיווני פיתוח 

פנימה לכיוון השטחים החקלאיים 
ייפגע בפוטנציאל החקלאי של 

היישוב; פרויקטים ארציים 
מטילים מגבלות על אפשרויות 

 הפיתוח העתידי של היישוב
שינוי ייעוד  2116 51/14/4תממ/ 2111 סייד-אל

מייעור ושטחים 
פתוחים לאזור 

 בינוי פרברי

צפיפות התואמת יישוב פרברי; 
עתודת קרקע לפיתוח היא הקרקע 

החקלאית של היישוב; מיעוט 
שטחים המיועדים לחקלאות; לרוב 
התאמה בין יעוד המגורים לפריסה 

 הקיימת
שינוי ייעוד  2113 2/24/14/4תממ/ 1999 ביר הדאג'

מקרקע חקלאית 
 ליישוב קבע

וב חדש; רוב יצירת מבנה ייש
האוכלוסייה נמצאת מחוץ לתחום 

היישוב; יישוב פרברי המאפשר 
פעילות חקלאית מסוימת לרוב רק 

 ברמת משק הבית 
 מולדה 
)וואדי 
 ג'ווין(

שינוי ייעוד מיער  2113 1/24/4תממ/ 2111
וקרקע חקלאית 

 ליישוב קבע

לרוב התאמה בין התכנון לפריסה 
המרחבית בשטח הן מבחינת אזורי 

המגורים והן מבחינת מערכות 
 הדרכים; 

 מכחול 
)כולל אבו 

רביע מרכז 
 ואלבאט(

שינוי ייעוד  2112 24/4תממ/ 1999
מקרקע חקלאית 
 ויער ליישוב קבע

יישוב חדש: אשכול שכונות 
שבחלקן התכנון התאים עצמו 

ננו שכונות לפריסה הקיימת; תוכ
חדשות לאוכלוסייה שאינה קיימת 

במרחב ונכונותה לעבור אינה 
 ברורה וודאית;

לא נמצאה החלטת  כוחלה
 ממשלה

שינוי ייעוד  2111 19/4תממ/
מקרקע חקלאית 

לתכנון בעתיד 
ויער לחוות 

 חקלאית

לרוב התאמה בין התכנון לפריסה 
 בשטח
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שנת החלטת  שם הכפר
 ממשלה להכרה

תכנית מס' 
 מחוזית

שנת 
אישור 
 תכנית

 מאפייני תכניות המתאר ליישוב שינוי ייעוד

שינוי ייעוד  2112 24/4תממ/ 1999 דריאג'ת
מקרקע חקלאית 

 ליישוב קבע

לרוב התאמה בין התכנון לפריסה 
 בשטח

-תארבין א
 סנע

וכן בשנת  1998
2111 

שינוי ייעוד מיער  2112 33/14/4תממ/
וייעור ושטחים 

לישוב פתוחים 
 כפרי מוצע

 יישוב חדש

אבו 
 קרינאת'

שינוי ייעוד  2112 24/4תממ/ 1999
מקרקע חקלאית 

 ליישוב קבע

יישוב פרברי/עירוני; תכנון מחדש 
פינוי האוכלוסייה -של היישוב

 ובינוי מחדש
ההחלטה התקבלה  אבו תלול 

בתהליך העבודה 
על תכנית המתאר 

 למטרופולין ב"ש

ייעוד שינוי  2117 59/14/4תממ/
מקרקע חקלאית 

לאזור בינוי 
 פרברי

לרוב התאמה בין הפריסה 
המרחבית לתכנון; יחד עם יצירת 

מרחב התיישבותי חדש: חיבור 
שלושה יישובים באמצעות מערך 

דרכים חדש ושימוש משותף 
 בשירותים ציבוריים.

ההחלטה התקבלה  אל פורעה
בתהליך העבודה 

על תכנית המתאר 
 למטרופולין ב"ש

שינוי ייעוד  2117 59/14/4תממ/
מקרקע חקלאית 

וכרייה וחציבה 
לאזור בינוי 

 פרברי

בעת כתיבת שורות אלה טרם החל 
 תכנון היישוב

טרם  65/14/4תממ/ 2111 עבדה
 הופקדה
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 12/22/2: הכפרים הלא מוכרים וייעודי קרקע בתמ"מ/2.0.1לוח 

 כיום )מימוש ייעוד הקרקע(מצב השטח  12/22/2ייעוד הקרקע בתמ"מ/ שם הכפר
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב דחאיה
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב נמילה-אם אל

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב ח'רבת זבאלה
שטח פתוח מיוחד; ייעור על גבי ייעודי  ערקיב/כרכור

 קרקע אחרים
 הכפר; החלו נטיעות בשולי הכפר בתי

שטח פתוח מיוחד; יער וייעור; ייעור על  מסעדיה-אל
 גבי ייעודי קרקע אחרים

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור לפיתוח עירוני )ב"ש(; רצועת נחל עווג'אן
רצועת נחל; אזור בעל חשיבות  מכימן-אל

 למטרופולין
 

א';  31נוף כפרי חקלאי משולב; כביש  חירבת אלווטן
 ; רצועת נוף6כביש 

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור נופש מטרופוליני; יער וייעור סעווה
ייעור על גבי ייעודי קרקע אחרים; אזור  עתיר/אם אלחירן

 נופש מטרופוליני
 

נוף כפרי חקלאי משולב; אזור נופש  אלג'רא
 ליני; יער וייעורמטרופו

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור נופש מטרופוליני; יער וייעור תל אלמלח
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור תעשיה מיוחד )קדמת נגב( אלסרה

נוף כפרי חקלאי משולב; אזור נופש  באט אלסראיעה
 מטרופוליני; יער וייעור

 פתוח/פנויבתי הכפר; שטח 

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב אל חומרה
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור נוף מדבר; תח"ר אל בחירה

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב אל זערורה
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור נוף מדבר; כרייה וחציבה; תח"ר עז'ה

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי כפרי חקלאיאזור נוף  תל ערד
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי אזור נוף מדבר גטאמאת
אזור נוף מדבר; כריה וחציבה; נוף כפרי  אלמזרעה

 חקלאי משולב
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

; כריה 6נוף כפרי חקלאי משולב; כביש  אם ראתם
 וחציבה; מסילת ברזל

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב אלחמאםביר 
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משוךב אלזרנוג

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב ביר אלמשאש
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי ; נוף כפרי חקלאי משולב6כביש  ח'שםזאנה

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב סוויון
 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי נוף כפרי חקלאי משולב; תח"ר אל מד'בח

נוף כפרי חקלאי משולב; פיצול מסילות  אלסדיר
 ברזל

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

אזור נופש מטרופוליני; מגבלות  סר-אל
סביבתיות )רמת חובב(; נוף מדבר; אזור 

 לפיתוח עירוני )ב"ש(

 הכפר; שטח פתוח/פנויבתי 

; תחום מגבלות 6נוף מדבר; כביש  וואדי אלנעם
 סביבתיות )רמת חובב(

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

נוף מדבר; מגבלות סביבתיות )רמת בקע  ואדי אלמשאש
 ורמת חובב(

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי

נוף מדבר; אזור לפיתוח עירוני )ירוחם(;  רח'מה
 ציבהצירי תיירות; כרייה וח

 בתי הכפר; שטח פתוח/פנוי
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שנות תכנון, ואחוזי המימוש  25: היקף השטחים המיועדים לפיתוח במטרופולין באר שבע לאורך 2.0.2לוח 

 בפועל.

 מקום
יעוד 
 קרקע

מצב 
הקיים 
 בדונם

שטחים 
בדונם 

בתמ''מ 
2 

 הערות
שטחים 
בדונם 

 2/22תמ''מ 
 הערות

שטחים 
בדונם 

בתמ''מ 
2/22/12 

% הערות
2תממ/  

%
תממ/
22/2 

%
תממ/
12/22

/2 
אבו 

 קרינאת
 0 קרקע חקלאית 0  מגורים

קרקע 
 0.0    7,222 חקלאית

        קרקע חקלאית - 787 מגורים סייד-אל

 18.6 26.5 73.4  111,468  78,248  28,216 20,697 מגורים באר שבע

  קרקע חקלאית   מגורים ביר הדאג
קרקע 

 0.0    6,345 חקלאית

 10.1 16.7 16.7  34,650  20,993  20,993 3,500 מגורים דימונה

 9.7 13.5 22.7  8,136  5,841  3,465 787 מגורים חורה

 8.8 11.7 25.0  13,739  10,319  4,825 1,208 מגורים ירוחם

 8.5 11.5 25.1  17,494  12,950  5,901 1,484 מגורים כסיפה

 - קרקע חקלאית -  מגורים כרמית
קרקע 

 0.0    5,226 חקלאית

 41.9 43.0   3,444  3,355  - 1,443 מגורים להבים

 16.9 28.2 51.1  8,623  5,159  2,849 1,455 מגורים לקיה

 28.0 38.3   6,268  4,593  - 1,758 מגורים מיתר

 -  מגורים מכחול
קרקע חקלאית לתכנון 

 - בעתיד
קרקע 

 0.0    6,481 חקלאית

 37.0 45.4 188.9  5,955  4,852  1,166 2,203 מגורים עומר

 16.4 20.2 18.2  20,446  16,610 קרקע חקלאית 18,478 3,359 מגורים ערד

-ערערה
 בנגב

 - 2,108 מגורים
קרקע חקלאית לתכנון 

 17.6 20.0   11,994  10,556 בעתיד

-קסר אל
 סר

 -  מגורים
שטח בעל חשיבות 

 0.0    4,606 שטח ירוק - למחוז

 28.9 49.6 69.6  21,847  12,715  9,054 6,304 מגורים רהט

-שגב
 שלום

 19.3 23.7 38.4  6,686  5,462  3,363 1,293 מגורים

 33.4 39.4 82.7  7,195  6,093  2,904 2,403 מגורים תל שבע

  73.7   -  3,847 אזור לפיתוח עירוני - 2,836 תעשייה באר שבע

  32.5 57.7  -  4,680  2,638 1,522 תעשייה באר שבע

  14.5 9.0  -  5,328  8,621 774 תעשייה דימונה

  0.0   -  126  -  תעשייה חורה

  104.0 104.0  -  78  78 81 תעשייה ירוחם

  35.6 3.1  -  1,589  18,545 566 תעשייה ירוחם

  0.0   -  451  -  תעשייה כסיפה

 10.3 13.6 14.5  53,913  40,640  38,119 5,541 תעשייה נבטים

  11.1 2.6  -  5,853  24,982 652 תעשייה ערד

-ערערה
 בנגב

  0.0   -  812  -  תעשייה

פארק 
תעשיה 
ומדע 
)ע'יי 
 עומר(

  36.8   -  723  - 266 תעשייה

קדמת 
 נגב

 0.0 0.0   12,250  13973  -  תעשייה

  0.0   -  775  -  תעשייה רהט

 50,880 2,632 תעשייה רמת בקע
שטח בעל חשיבות 

 5.2 5.2 5.2  50,882  50,882 למחוז

רמת 
 חובב

 9.8 9.8 22.5  20,969  20,935  9,172 2,061 תעשייה

-שגב
 שלום

  0.0   -  149  -  תעשייה
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 . תמונת מצב של הישובים הלא מוכרים: דוחות מומחים נושאיים1

 

 220.........................הבדווים בנגב: נקודת מבט בינלאומית......... זכויות הקרקע והדיור של הערבים .1

 עו"ד אחמד אמארה והקליניקה המשפטית של אוניברסיטת האורוורד, בוסטון

 222..........................................המציאות הכלכלית של הבדווים בנגב....................................... .2

 גוריון, באר שבע  -באדר, אוניברסיטת בן-סלימאן אבו ד"ר

 212.............................................נשים בישובים הלא מוכרים................................................ .3

 גוריון, באר שבע -רביעה, אוניברסיטת בן-ד"ר סראב אבו

 220.........................................................ערבי בנגב.-וויפוליטיות והחינוך הבד-תמורות חברתיות .4

 גוריון, באר שבע -סעד, אוניברסיטת בן-פרופ' אסמעיל אבו

 282.............................................שירותי רווחה בישובים הבדווים הלא מוכרים......................... .5

 וצוות מחקר של מכון מנדלבאז -ח'יר אל

 120....................................יוצאים ידי חובה: שירותי הבריאות בישובים בלא מוכרים.................. .6

 ארגון 'רופאים לזכויות אדם'

 

 



[134] 

 

  



[135] 

 

זכויות הקרקע והדיור של הערבים הבדווים בנגב: נקודת מבט בינלאומית 1.0  

 112אוניברסיטת הרווארדעורך: עו"ד מוחמד אמארה, 

 מבוא

מערכת היחסים בין האזרחים הבדווים לבין מדינת ישראל ניצבת בפני נקודת מפנה היסטורית. תהליך התכנון 

האזורי העכשווי טומן בחובו הזדמנות אדירה להוביל את מדינת ישראל להפסקת המדיניות שנקטה בעבר, 

מספר הצעות הנוגעות  ובכך לפתוח במורשת ממושכת של יחסים המבוססים על שיתוף פעולה. דו"ח זה מציע

ת אזורית תוכל לפעול ליצירת מורשת כזו, על ידי פתרון בעיית הישובים הבדווים הלא תכנילאופן שבו 

מוכרים, באופן הוגן וצודק. באמצעות למידת החוויות הנוכחיות וההיסטוריות של הקהילות הבדוויות, 

במצבים דומים, דו"ח זה מציע מדיניות לפתרון נורמות חוק בינלאומיות, וניסיונות של מדינות אחרות לפעול 

השאלה הבדווית, ומספר מודלים של תהליכים ליישום מדיניות זו. הצעות אלו שואפות לאפשר לממשלת 

 ישראל לבנות אמון, לתת מענה לאי צדק היסטורי, ולעודד השתתפות פוליטית ויחס שווה לאזרחים הבדווים.

 ת האזורית: הזדמנות לשינויתכניה  .א

ת האזורית יש הזדמנות להמליץ לממשלה הישראלית לעבוד בשיתוף פעולה עם תכנילת: תכניפוטנציאל ה

קהילות בדוויות באופן המכבד את זכויותיהן, ומציע פתרונות מקובלים למצבן הנוכחי הקשה. על מנת לעודד 

בעלת משמעות ולתוצאות  שיתוף פעולה וקבלה בקרב האוכלוסייה הבדווית, על הממשלה לדאוג להשתתפות

ממשיות. כמו כן עליה לעשות מאמצים רציניים לבניית אמון בקרב היחידים והקהילות הבדוויות לאור 

הטיפול הבלתי הוגן שנעשה בעבר. למרות שישראל הקימה מספר וועדות בעבר על מנת להתמודד עם מצב 

נות עבר כושלים, ללמוד מהניסיונות ת האזורית מציעה הזדמנות להתנתק  מניסיותכניהבדווים בנגב, ה

והטעויות שנעשו, לקדם את מימוש זכויות הבדווים, לפתח מערכת לפתרון תביעות קרקעות בנגב באופן הוגן 

 וצודק, וכן להכיר בישובים הבלתי מוכרים. 

 

הבדווים הערבים הילידים בדרום הארץ סבלו מהחלטות מדיניות מוטות המאבק ההיסטורי של הבדווים: 

ומתנאי חיים קשים במהלך ששת העשורים האחרונים. האדמה תמיד היוותה חלק אינטגרלי מאורח החיים 

ולכן, ולאור העובדה  -בהתחשב בתלות המסורתית במשק החי, בחקלאות הבעל ובמסחר לצורך מחייה -הבדווי

ל המדיניות שרבים מהם חיו על אדמותיהם ועיבדו אותן במשך מאות שנים, שישים השנים האחרונות ש

וממדיניות הקרקעות  1948הנוגעת לאדמות הבדווים השפיעה עליהם באופן משמעותי. כתוצאה ממלחמת 

העוקבת, הבדווים עמדו בפני אתגרים משמעותיים בכל הנוגע להכרה בבעלותם ובזכויותיהם על האדמות בהן 

 אקונומי.-בסיסיים ולפיתוח סוציוהחזיקו מבחינה היסטורית, ובהמשך, גם בנוגע לגישה שוויונית לשירותים 

-, ונותרו תחת שליטת ישראל כ1948מהאוכלוסייה הבדווית נושלה מאדמתה בעקבות מלחמת  71%-לאחר שכ

, כל הבדווים שנשארו במערב ובדרום הנגב הועברו 71,111 -בדווים מתוך אוכלוסייה מוערכת של כ 11,111

ו ללא הענקת דיור חלופי, פיצוי, בעלות רשמית או זכויות בכפייה לאזור הסייג. מעברים כפויים אלה התרחש

(, חוק 1953אחרות על הקרקעות עליהן הבדווים התיישבו. מאז העברה כפויה זו, תחת חוק רכישת מקרקעין )

                                                 
 חוקרים: חברי הקליניקה המשפטית לזכויות מיעוטים של אוניברסיטת הארוורד, בוסטון 112
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( והחלטות צבאיות, 1981-(, חוק רכישת מקרקעין בנגב )הסכם השלום עם מצרים1965התכנון והבנייה )

קתיות ומשפטיות אחרות, הבדווים המשיכו לעמוד בפני הריסות בתים, מעבר כפוי אדמיניסטרטיביות, תחי

 אקונומי. -לעיירות קבועות, ומחסור בהזדמנויות לפיתוח סוציו

בעקבות מחסומי העבר וההווה, הבדווים איבדו הרבה מאדמותיהם והפכו  המצב הנוכחי של הבדווים:

ביותר ומעוטי היכולת מבין אזרחי ישראל; רבים מתגוררים לאזרחים העניים ביותר, בעלי הבריאות הלקויה 

 211,111-בעוני מחפיר ללא שירותים בסיסיים, ובפחד מתמיד מפני פינוי מבתיהם ומאדמותיהם. כמחצית מ

ישובים לא מוכרים, וכמחצית גרים בשבע עיירות קבועות. ברוב הישובים הלא  46-הבדווים בנגב גרים ב

המדינה להכיר בקיומם, האזרחים חסרים תשתיות בסיסיות או גישה לשירותים  מוכרים, בשל סירובה של

ממשלתיים כגון חינוך, בריאות, ביוב, מים זורמים או חשמל. חוקי התכנון מונעים מהבדווים להרחיב את 

בתיהם על מנת שיתאימו למשפחותיהם הגדלות. בנוסף,לבדווים בישובים הלא מוכרים אין ייצוג ברשויות 

יות או בגופי תכנון ,המשפיעים על חייהם במידה עצומה, והם סובלים מהריסות בתים מתמשכות. זאת מקומ

ועוד, ניסיונות להכרה שהתקיימו לאחרונה לא הצליחו עד כה בשינוי המצב, במיוחד לאור הבחירה 

הישובים  המצומצמת של אזורים שייכללו בישובים מוכרים חדשים, ובחוסר שיתוף ציבור התושבים בתכנון

 המועטים אשר הוכרו. 

-בה מידה, על אף שתוכננו תחילה במטרה להגביר את הגישה של הבדווים לשירותים בסיסיים ולפיתוח סוציו

אקונומי, נמנות שבע העיירות המתוכננות בין שמונת הישובים העניים ביותר בישראל, סובלות מאחוז גבוה 

אחרים או הקצאות תקציב הולמות. הכישלון בביסוס  של פשע ואבטלה, והן חסרות תשתיות, שירותים

אופציה אטרקטיבית לבדווים אשר יושבו מחדש, והמחדל בפתרון תביעות הקרקע שהוגשו רשמית מאז שנות 

השבעים המוקדמות, הותירו את הבדווים עם שתי אפשרויות: להמשיך לחיות תחת קושי ואיום הפינוי 

 רות הלא אטרקטיביות. בישובים הלא מוכרים, או לעבור לעיי

 

 הזכות לדיור הולם  .ב

ישראל התחייבה לקיים את הזכות לדיור הולם מתוקף הסטאטוס שלה כצד  כלים משפטיים בינלאומיים:

 :ICCPRלמספר הסכמים בינלאומיים לזכויות אדם, כולל האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות )

International Covenant on Civil and Political Rights) האמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות, חברתיות ,

(, האמנה לביעור ICESCR: the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsותרבותיות )

 CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againstכל צורות האפליה נגד נשים )

Women( האמנה הבינלאומית לביעור כל צורות האפליה הגזעית ,)CERD: International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination ( והאמנה לזכויות הילד )CRC: Convention on the Rights of 

the Child ויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות מחייב את ישראל של האמנה הבינלאומית לזכ 11(. סעיף מספר

( "להכיר בזכות של כולם לסטנדרט מחייה הולם...כולל דיור... הולם, ולשיפור המתמשך בתנאי המחייה", 1ל: 

( "לנקוט בצעדים מתאימים להבטחת המימוש של זכות זו". האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות 2-ו

התערבות שרירותית ולא חוקית בבתים, משפחות ובפרטיות של יחידים )סעיף ופוליטיות אוסרת על ישראל 

(. באופן דומה, האמנה הבינלאומית לביעור כל צורות האפליה הגזעית מחייבת את ישראל לספק 26, סעיף 17

הזדמנות למימוש שווה של זכות הדיור; האמנה לביעור כל צורות האפליה נגד נשים אוסרת אפליית נשים 
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לזכות זו, והאמנה לזכויות הילד דורשת מישראל ליישם את זכות הדיור לילדים. בנוסף, מספר כלים ביחס 

משפטים בינלאומיים אחרים, אם כי אינם מחייבים, מאשרים את הזכות לדיור, כולל 'הצהרת העמים 

 הילידים' ומספר הצהרות והחלטות או"ם אחרות. 

ניתנות לחלוקה -(, איadequacyעקרונות של הולמות ) הזכות לדיור הולם כוללתהזכות לדיור הולם:

(indivisible)  וועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות', -ואיסור על אפליה. בהתייחס להולמות, על פי ה'

( זמינות שירותים/ 2( חזקה חוקית; 1והמדווח המיוחד על הזכות לדיור הולם, הזכות לדיור הולם כוללת: 

( גישה למשאבי 8( הולמות תרבותית; 7( מיקום; 6(נגישות; 5( דיור מתאים; 4השגה; -ור בר( די3תשתיות; 

מחדש, פיצוי והגנה -( ישוב12( השתתפות; 11( גישה למידע; 11( חופש מנישול, נזק והרס; 9קרקע/ מים/ טבע; 

( חינוך 15לסעד; ( גישה 14( פרטיות ובטחון; 13על פליטים מפני חזרה למקום המאיים על קיומם ושיבה; 

 ( חופש מאלימות נגד נשים. 16-והעצמה ו

 -ניתנות לחלוקה )בדיור(,הזכות לדיור חייבת להיות מובנת בצירוף עם זכויות אחרות-בנוגע לעקרון אי

הנעות מהזכות לסטנדרט מחייה הולם, דרך זכויות לשלום  -פוליטיות, חברתיות, כלכליות, תרבותיות

 יתוף. ולביטחון, ועד לזכויות ש

בהתייחס לאיסור על אפליה, ישראל מחויבת לספק זכויות דיור הולמות לכל הקבוצות, כולל אזרחים בדווים, 

אקונומיים. ישראל מחויבת למנוע אפליה בכל -הן נשים והן גברים, מכל הגילאים ומכל המעמדות הסוציו

חת בחשבון את המכשולים רבי התחומים, ולהבטיח את ההנאה השווה מהזכות לדיור הולם, תוך שהיא לוק

 הפנים העומדים בפני האזרחים הבדווים, בפרט הנשים. 

מתוקף ההתחייבויות המשפטיות הבינלאומיות שלהן, מדינות הכרה, כיבוד, הגנה ומימוש הזכות לדיור הולם:

הזכות חייבות לעמוד בארבעת היסודות של הזכות לדיור הולם. הן חייבות להכיר, לכבד, להגן וליישם את 

לדיור הולם, ללא אפליה. במונחים של הכרה, ישראל צריכה להכיר בשיעור חשיבותה של בעיית הדיור 

העומדת בפני הקהילות הבדוויות בנגב, ובחוסר ההתאמה של הפתרונות שהמדינה הציעה עד כה. בנוגע לכבוד, 

ת או ללא פיצוי מתאים. בנוסף, על ישראל להימנע מהריסות בתים ופינוי בכוח, ללא מתן חלופות דיור הולמו

ישראל צריכה לקדם שיתוף והכללה של הבדווים בתהליכי קבלת ההחלטות בנושאי דיור. עליה להימנע 

-מפרקטיקות אפליה ישירות או עקיפות, ולבטל שימוש באמצעים המכחישים בבירור זכויות דיור כגון אי

 הכרה והריסה. 

ם מפני הפרות של הזכות לדיור הולם על ידי צד שלישי, כגון בעלי בנוגע להגנה, על ישראל להגן על הבדווי

קרקעות או יזמי פיתוח, ולספק פיצוי הולם להפרות כאלה. בנוסף, משמעותה של החובה להגן היא שעל 

ישראל להבטיח שכל פינוי או הריסה אשר מתרחשים, אינם מתבצעים באופן מפלה. בהתייחס ליישום, ישראל 

דים מתקנים להבטחת אספקה שוויונית ולא מפלה של כל המרכיבים הנ"ל של הזכות לדיור צריכה לנקוט בצע

'אמנה הבינלאומית -השגה, נגישות וכיוצא בזה. ברמה הבסיסית ביותר, מתוקף ה-הולם, כולל דיור בר

" של לזכויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות', ישראל מחויבת להבטיח באופן מיידי "רמות יסוד מינימאליות

הזכות לדיור. בנוסף, ישראל חייבת לספק אמצעי פיצוי לאפליה ולתביעות על הפרות אחרות, לפקח על הליכים 

מתמשכים כדי להימנע מתוצאות לא רצויות, ולאמץ אמצעים זמניים מיוחדים להחשת המימוש השוויוני 

 הנגזר מהזכות לדיור הולם. 
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מדינה לפעול בהתאם להתחייבויות המשפטיות שהוצגו, אנו מעודדים את הרשויות בישראל להנחות את ה

 הנוגעות לזכות לדיור הולם, בכל מדיניות והסדר עתידי לבדווי הנגב. 

רבות אחרות, אם כי בהקשרים אחרים ובנסיבות  מדינותהודו והפיליפינים:  –פרקטיקה של שיתוף פעולה 

שונות, התמודדו עם האתגרים שתהליך התכנון האזורי מתמודד איתם בהצעת אמצעים ליישום הזכות לדיור 

הולם, על רקע המורכבויות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות. הפיליפינים והודו הן שתי דוגמאות למדינות 

רחים חסרי בית וחסרי קרקעות, על ידי הענקת בעלות על קרקעות שבחרו להתמודד עם בעיות של אז

ל"פולשים" )יחידים הגרים על אדמות שבבעלות פרטית אחרת, או בבעלות המדינה(. על אף שניתן לטעון 

שלבדווים יש תביעות חזקות עוד יותר לקרקע בהשוואה לפולשים, משום שהם חיים על אדמותיהם 

ת האזורית תכניאליהן הועברו בכפייה על ידי ישראל, דוגמאות אלו מספקות לההיסטוריות ו/או על אדמות ש

 הנוכחית הנחיות הנוגעות להגנה הולמת על זכות הדיור של הבדווים, אם כי יוצגו באופן כללי.

ראשית נבחן את המקרה של הפיליפינים. הממשלה הפיליפינית חוקקה מספר חוקים העוסקים  הפיליפינים:

. ארבעה תחומים עיקריים 1992ולם, הבולט מכולם הוא 'חוק השיכון והפיתוח העירוני' בשנת בזכות לדיור ה

ת הפיתוח האזורית אמצעים תכנישל מדיניות זו מתקשרים באופן ישיר למצבם של הבדווים, ומספקים ל

 פוטנציאליים שניתן לשקול שימוש בהם.  

קרקעות על ידי אזרחים המתגוררים כבר באותן נותן העדפה חזקה לרכישת ופיתוח  1992-ראשית, החוק מ

הקרקעות, תוך הגבלה של ישובם מחדש למקרים בהם פיתוח במקום איננו מעשי. החוק מגביל את הפינויים 

וההריסות למצבים בהם אזרחים גרים בשטחים מסוכנים )כגון מסילות ברזל או מזבלות(, במקומות ציבוריים 

ו כאשרהםעומדיםבדרכםשלפרויקטיםממשלתייםומתוקצבים א, )כגון מדרכות ומגרשי משחקים(

 . שלתשתיותשכבר יצאו לדרך

שנית, במקרים המוגבלים של פינויים והריסות מאושרים, הממשלה חייבת לציית לנהלים קשיחים, הכוללים 

מחדש; נוכחות של -הודעה של שלושים יום מראש לאנשים המושפעים; התייעצות מספקת בנושא הישוב

משלה מקומיים במהלך הפינוי או ההריסה; ביצוע הפינוי או ההריסה רק במהלך שעות העבודה פקידי מ

 מחדש, בין אם זמניות או קבועות. -רגילות ובמזג אוויר טוב, וחלופות ראויות לישוב 

שלישית, החוק הכריז על תקופת דחייה לכל הפינויים וההריסות למשך שנתיים אחרי חקיקת החוק, על מנת 

לאפשר פתרון של רוב הנושאים הנמצאים בטיפול, ללא האיום המתמיד בפינוי ובהריסה. דחייה זו הקלה על 

נת להתמקד בהיבטי חייהם של המוטבים והפכה אותם לצפויים יותר, ובנוסף שחררה משאבי מדינה על מ

 מחדש.  -החקיקה ובמקרים המצומצמים של ישוב

רביעית, החוק התמקד במימוש הזכויות של האזרחים חסרי הבית והמקופחים לבעלות על החלקות בהן הם 

 ות לרכישת קרקעות. תכניגרים, ולשיפור שכונותיהם, באמצעות החלטות מדיניות כגון משכנתא קהילתית ו

הוא מודל נוסף  1984משנת  Madhya)'חוק ההגנה על דיירי שכונות העוני' במדהייה ) באשר להודו, הודו:

ת הפיתוח האזורית יכולה לשאוב המלצות. תכנילהענקת זכויות דיור הולמות לחסרי בעלות עכשווית, ממנו 

קיקת חוק זה העניק בעלות לכל הפולשים שתפסו קרקע בחלקות קרקע עירוניות שהיו בבעלות המדינה טרם ח

החוק. הבעלות המוענקת הייתה נושא להגבלות רק באמצעי ההעברה )בעלות לא יכולה לעבור אלא על ידי 

ירושה(, בגודל החלקה המקסימאלי ובמספר הנחיות איזור. דרך מערכת זו של הענקת בעלות על סמך חזקה 

 ון מדיירי שכונות העוני. עכשווית, ולא על סמך בעלות מתועדת, הממשלה העניקה בעלות ליותר מארבעה מלי
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לאור כלים משפטיים בינלאומיים המתייחסים לזכות לדיור הולם, ולאור הדוגמאות מהודו המלצות: 

ת האזורית יכולה להמליץ שהממשלה תכיר בתביעות הבעלות הבדוויות על האדמות תכניומהפיליפינים, ה

על אדמות שהם אינם תובעים. כמו ת לרכישת הקרקעות לבדווים החיים תכנישבהן התגוררו, בנוסף ל

במקרים מהודו ומהפיליפינים, ישראל יכולה לספק לקהילות הבדוויות הזדמנויות למתן תוקף חוקי לבעלות, 

ולפתח את בתיהם תחת מדיניות של בעלות קרקע פרטית או קהילתית. הכרה חיונית זו בישובים הבדווים 

סייה הקיימות של הישובים הלא מוכרים הנוכחיים, ולספק צריכה לעלות בקנה אחד עם הגיאוגרפיה והאוכלו

לאוכלוסייה הבדווית מרחב מספיק לגידול טבעי. לא רק שהכרה כזו תיצור יציבות גדולה יותר עבור הבדווים, 

ות הרווחה בישראל, ותחזק את הכלכלה הישראלית תכניהיא גם תקל את המעמסה שהבדווים מהווים על 

יותר של הבדווים בכלכלה. בנוסף, המינימום שישראל צריכה לעשות, הוא לתקן  באמצעות השתתפות פעילה

את חוקי התכנון, הבנייה והקרקעות הנוכחיים כך שהם יבטיחו הגנה ושוויון. בשעה שתהליכי הכרה ומתן 

ת האזורית תמליץ על הפסקה מיידית של הריסות בתים, ותפעל בשיתוף מלא תכניתוקף חוקי מתרחשים, ה

 יבי עם האוכלוסייה הבדווית. ואפקט

 

 זכויות העמים הילידים  .ג

, האסיפה הכללית של האו"ם אישרה את הצהרת הזכויות של העמים 2117בספטמבר  הבדווים כעם ילידי:

הילידים )'ההצהרה'(. בעוד שאיננה מחייבת, ההצהרה מספקת עקרונות בסיסיים שעל כל המדינות לשקול 

כאשר הן מתמודדות עם המצב הייחודי של עמים ילידים. בדווי הנגב עונים על הקריטריונים שלרוב מבטאים 

בוצה ילידית. בדווי הנגב הם קבוצת מיעוט פלסטינית לאומית עם ייחוד תרבותי בולט. הם כינונה של ק

מהווים קבוצת אוכלוסייה שהתקיימה בנגב ובטריטוריות הסובבות אותו במשך מאות שנים, טרם אפילו 

האימפריה העותומאנית, בנוסף להיותם מושא מתמשך של דחיקה לשוליים. כל העובדות האלה מצביעות 

בירור על הבדווים כעם ילידי. ככאלו, על הבדווים לקבל הגנות נוספות בהתחשב במעמד המיוחד בעיני החוק ב

 הבינלאומי. 

של ההצהרה קובע במונחים ברורים את ההגנות שצריכות להיות מוצעות  26סעיף מס' זכויות קרקע: 

פיתוח ושליטה באדמות, לקרקעות המסורתיות של העמים הילידים, כולל "הזכות לבעלות, שימוש, 

קורא  26"באופן מסורתי היו בבעלות, בהחזקה...בשימוש או בהשגה". בנוסף, סעיף -טריטוריות ומשאבים" ש

למדינות "לתת הכרה משפטית והגנה על קרקעות, משאבים וטריטוריות אלה" באופן המכבד את "המנהגים, 

 ם בדבר". המסורות ומערכות החזקת הקרקע של העמים הילידים הנוגעי

הבדווים עומדים בפני קשיים במימוש זכויות אלה עקב דרישת ישראל להוכחה תיעודית פורמאלית לכל הכרה 

בבעלות, דרישה שמרבית הבדווים מתקשים לעמוד בה בשל מספר סיבות, בעיקרן מנהגי התרבות הבדווית 

ך של מערכת רישום קרקעות שבטיים בעל פה, ולא בדר-הכוללים פיקוח על בעלות באמצעות הסכמים בין

 באמצעות תיעוד. 

'סייג' הגיעו לשם בעקבות ישוב מחדש -בדווים רבים שחיים כיום באזור הפינוי בכוח וזכויות  העקורים: 

ממשיות או לאיום  בשנות החמישים המוקדמות. בנוסף, בדווים בישובים הלא מוכרים נתונים להריסות בתים

 מתמיד בהריסה. 
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ר על ידי מספר הסכמים משפטיים בינלאומיים לזכויות אדם, מגונה על ידי מקורות "משפטיים פינוי בכוח נאס

רכים" רבים, ונאסר במפורש בהצהרת הזכויות של העמים הילידים. פינוי בכוח כולל לא רק את האקט הפיזי 

עבר הכפוי של של הריסת הבית וקרימיניליזציה של הנוכחות הבדווית על אדמות היסטוריות, אלא גם את המ

הבדווים מישוביהם לעיירות; עקב האיום המתמיד בהרס הבתים, בפינוי, בחוסר הכרה ובמדיניות ריכוז. כמו 

כן, ישנן פעולות ישירות יותר כגון ריסוס יבולים, עקירת עצים צעירים והחרמת מקנה. תוצאות שליליות של 

מובן מאליו, אלא גם נזק נפשי ופיזי, לילדים בפרט, פינויים בכוח תועדו בהרחבה וכוללות לא רק אובדן חומרי 

 הקשור ברגשות של חוסר בטחון, אי ודאות, דאגה וחשש מפני פינויים עתידיים. 

ת האזורית מדרבנת, בין המלצותיה, להנחות את המדינה לספק דיור חלופי במקרה של פינוי בכוח, תכניה

ם. בהתייחס לדיור החלופי, בנוסף להבטחת ה"חופש לאפשר שיבה לקרקע המקורית ו/או להעניק פיצוי הול

לבחור מקום מגורים", העקרונות המנחים של האספה הכללית של האו"ם בנוגע לעקירה מבתים קוראים 

ל"דיור מתאים" עם "תנאים משביעי רצון של בטחון, תזונה, בריאות והיגיינה". כמו כן הם קוראים לאיחוד 

צרי מזון חיוניים ומים ראויים לשתייה", "מחסה ודיור בסיסי" משפחתי, עם הבטחת אספקה של "מו

 ו"שירותים רפואיים וסניטציה חיונית". 

קורא למדינות "לאפשר לאנשים שיושבו מחדש לחזור באופן רצוני,  28באשר לזכות השיבה, סעיף מס' 

ת או להתיישב מחדש בביטחון ובכבוד, לבתיהם", או לסייע לקידום הבחירה בין להישאר על אדמתם הנוכחי

במיקום חלופי, כמו גם לסייע במאמצי החזרה. כפי שיידון בהמשך, אם החזרה לקרקע ממנה פונו איננה 

 -בהתאם לעקרונות המנחים ולהצהרה -ת האזורית צריכהתכניאפשרית מפאת סיבות כנות ואובייקטיביות, ה

ננה ברת ביצוע, או אם הבדווי מקבל מרצון לספק פיצוי הוגן וצודק. אם כי, יש לפצות רק במידה והחזרה אי

פיצוי במקום שיבה. ניתוח זה מצביע על הצורך בהחלטה המבוססת על כל מקרה לגופו בסוגיית הפתרון 

 ההולם. 

מדינות מחויבות להגן על תרבותם של עמים ילידים וקבוצות מיעוט, כולל קשרים לאדמה, זכויות תרבותיות: 

רעה מופרזת, וזאת תחת אמנות בינלאומיות מחייבות, אשר גם ישראל חתמה מנהגים ואורח חיים, ללא הפ

עליהן ואישררה אותן. 'האמנה הבינלאומית לזכויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות' מכירה בזכות הכללית 

להשתתפות חופשית בחיים התרבותיים של הקהילה. זכות זו מפורשת כך שהיא כוללת את חיי התרבות של 

קהילות שאינם חלק מתרבות הרוב הדומיננטית. באופן דומה, האמנה אוסרת אפליה על בסיס  יחידים או

השתתפות בפעילויות תרבותיות וקוראת לכבוד כלפי תרבויות, היסטוריות, שפות ואורח חיים נבדל של 

חינוכיים הילידים. אמנת זכויות הילד מחייבת מדינות להגן על זהות הילדים הילידים ולתת מענה לצרכיהם ה

והלשוניים. ההצהרה מגינה מפני "הטמעה כפויה או הרס תרבות", ועל הזכות לפתח ולקיים את המנהגים 

 שלהם, תוך נגישות לאתרים תרבותיים.

התרבות הבדווית עומדת בפני הטמעה והרס בישובים הלא מוכרים, ובאופן בולט יותר בעיירות. בהתחשב 

במרכזיות של האדמה בתרבות הבדווית, ובהתחשב בחוקי התכנון ובמרחב המוגבל, הבדווים מאבדים את 

ורחבת וקשרים אורח חייהם המסורתי הקשור להיבטים כגון עיבוד קרקע או רעייה, ושימור קשרי משפחה מ

 שבטיים. 
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ממשלות לאומיות וגופים אזוריים רבים הרחיבו את ההיקף ואת התחולה של זכויות  פרקטיקה השוואתית:

ילידים באופן ניכר, בניסיון לתקן את עוולות העבר, ועל מנת להבטיח הגנה הולמת לזכויותיהן של קבוצות 

כויות ילידים ברמה האזורית והארצית עשויה להציע נה על זילידיות. בחינה של מספר דוגמאות בולטות להג

ת האזורית מנגנונים אפשריים לקידום זכויות הבדווים. בעוד שכל מערכת היא ייחודית, דוגמאות אלה תכניל

 מספקות לקחים שניתן ללמוד מהם כאשר ניגשים להתמודד עם נושאים דומים בקבוצות ילידיות. 

, קנדה 1973-הגנות משפטיות לאוכלוסיות ילידות )אבוריג'יניות(. מ לקנדה יש היסטוריה נרחבת של קנדה:

סיפקה מספר עקרונות מבהירים לשקילה  1982הכירה בבעלות ילידית על הקרקע כזכות משפטית, וחוקת 

מחדש של תביעות ילידים לקרקע. העקרונות כוללים את ההכרח של הממשלה להצדיק כל הפרה של זכויות 

להגדיר זכויות אלו ביחס למנהגים ולמסורות שהיו מרכזיים עבור החברות האבוריג'ניות  ילידים, ואת ההכרח

לפני הקולוניאליזם האירופאי. בית המשפט לערעורים של קולומביה הבריטית )'בית המשפט'( הרחיב עוד 

נגד  Delgamuukwיותר והבהיר את ההגנה על זכויות האבוריג'ינים בהקשר לבעלות על הקרקע במקרה של 

קולומביה הבריטית.  בית המשפט הבהיר שהבעלות האבוריג'ינית היא זכות קניין מובחנת ומיוחדת במינה; 

היא נבדלת בכך שאיננה ניתנת להעברה, במקורה ובאופייה השיתופי, ולכן היא איננה כפופה לרגולציה של 

ית המשפט מכיר בצורות בחוקי המשפט המקובלים או לחוקי הקניין של מערכת המשפט האבוריג'ינית. 

הבעלות הנהוגות מבלי לדרוש תיעוד המציית להליכים הקולוניאליים. התובעים יכולים להציג את קיומה של 

ריבונית, והחזקה -הבעלות האבוריג'ינית באמצעות החזקה נוכחית, המשכיות בין ההווה לבעלות הפרה

אשר היא קשה להוכחה. בנוסף, הפרה של בלעדית טרם ובזמן הריבונות, עם סייגים לדרישה האחרונה כ

הבעלות האבוריג'ינית מורשית רק במצבים ספציפיים המאושרים על ידי בית המשפט, כאשר המדינה הוכיחה 

שההפרה מקדמת מטרה משפטית מחייבת וחשובה, והיא מקיימת עקביות עם חובת אפוטרופוס הכתר כלפי 

 העמים האבורג'ינים.

מהווים דוגמא  -המאורים  -זילנדית לעמים הילידים-טוריים של מערכת ההגנה הניוהשורשים ההיס זילנד:-ניו

ת האזורית. בנוסף, הדוגמא מצביעה על פרקטיקות שליליות של נישול בחסות החוק, שיש תכניחשובה עבור ה

ד הכיר בבעלות המאורית על הקרקע וייס 1841-ב Waitangiלהימנע מהן ביישום החוק. ההסכם הבריטי של  

בית משפט מאורי לקרקעות. למרות שההכרה בבעלות כללה גם הענקה של זכויות רכישה בלעדיות לכתר 

הבריטי, ולמרות שבית המשפט לקרקעות לעיתים קרובות שימש לנישול קבוצות ילידיות מאדמותיהן 

ו ללא תהליך וממשאביהן, אמצעים אלו כן הכירו בבעלות האבוריג'ינית, והבטיחו שזכויות ילידים לא ישתנ

הבריטים סללו את הדרך לעסקאות קרקעות פרטיות על ידי יצירה של תהליכי  1865-תחיקתי. כלקח מתרה, ב

בעלות, אשר הגבילו את מספר הבעלים של קרקע פרטית לעשרה. למרות שהבעלות על הקרקע אפשרה זכויות 

הכפייה של מושגי בעלות מערביים בעלות מלאות יותר, כולל היכולת למכור את הקרקע לאחרים פרט לכתר, 

מודרניים על החברה המסורתית המאורית ,אפשרה למספר קטן של מושחתים להעשיר את עצמם במחיר 

 נישול והפרה של זכויות הרוב. 

 Mayagnaאמריקאי לזכויות אדם, במיוחד במקרה של -בית המשפט הביןאמריקאית: -המערכת הבין

Community of Awas Tingni v. Nicaragua גיבש ודחף את יישום החוקים שרבות ממדינות אמריקה הלטינית ,

, בית המשפט אישר Awas Tingniחוקקו להגנה על הזכויות והקרקעות של העמים הילידים. במקרה של  

שזכות האדם לקניין כוללת את זכותם של כל העמים הילידים להגנה על קרקעותיהן המסורתיות ומשאבי 

ולהעניק לו בעלות על  Awas Tingni -משפט פסק שכישלונה של ניקרגואה להכיר בשבט הבית ה החזקתן.
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וכישלונה להתייעץ עם השבט בהענקת  -שהוחזקה בצורה משותפת בחסות החוק הילידי -הקרקע המסורתית

ד זיכיון לכריתת עצים על אדמות השבט, הפרו את זכות הקניין של הקבוצה הילידית. החלטה זו מדגימה כיצ

אפילו הגנות משפטיות כתובות וחזקות, כמו אלו שבניקרגואה, דורשות רצון כן מצד המדינה להבטחת הוגנות 

ושוויון על מנת להגן על זכויות באופן ממשי. ההחלטה מדגימה את הפיתוח המתמשך של משטר זכויות ילידים 

לנהל קהילות ילידיות על ידי  המכבד את המנהגים, הנורמות המשפטיות והמסורות של הילידים, ולא מנסה

 הבנה 'מקובלת' של הבעלות כזכות אינדיבידואלית. 

לאור נורמות משפט בינלאומיות הנוגעות לעמים ילידים ולאור הניסיון בקנדה, ניו זילנד ובמערכת :המלצות

מנגנוני אמריקאית, ישראל צריכה להכיר בזכויות הילידים של הבדווים. כתוצאה מכך, על ישראל לספק -הבין

בעלות קרקע המכירים בצורות בעלות נהוגות, ומתאימים למנהגיהם התרבותיים של הבדווים ולאורח חייהם 

המסורתי. ליחידים ולקהילות אשר ברשותם תביעה לקרקעות מסוימות צריכה להיות אפשרות בחירה בנוגע 

צריכה להיות היכולת לתבוע  לבעלות על הקרקע, פרטית או שיתופית; לאלו שנושלו מאדמותיהם המסורתיות

ת האזורית תכניאת הקרקע או לקבל פיצוי הוגן וצודק, בדרכים שנידונו לפני כן ובהמשך. בנוסף,  על ה

-להמליץ שישראל תנקוט בצעדים ובצורת תכנון אשר יש בה להגן על התרבות הבדווית, ולעודד פיתוח סוציו

 בתשתיות.  אקונומי בישובים הבדווים באמצעות השקעה ממשלתית

 

 ת האזורית לשקולתכנימתן מענה לתביעות קרקע המוניות: מודלים שעל ה

 31,111-בהמשך מובאות שתי דוגמאות להליך ישוב תביעות קרקע מרובות: המקרה של קוסובו עם מעל ל

 תביעות. עם מודעות לכך שלכל מדינה יש הקשר 75,111-תביעות, והנסיון המתמשך בדרום אפריקה, עם מעל ל

ת האזורית בנוגע  להיבטי הישוב תכניחברתי, היסטורי ופוליטי שונה, נסיונות אלו יכולים ליידע את המלצות ה

 הבדווי, בעיקר בתביעות הבעלות שתלויות ועומדות. 

אפרטהייד הראשונה בדרום אפריקה עמדה בפני משימה של מימוש צדק -ממשלת הפוסטדרום אפריקה: 

הקרקעות. הממשלה אימצה רפורמה בקרקעות שהורכבה מחלוקה מחדש של רטרואקטיבי, שכלל את נושא 

פיצוי של זכויות -קרקע, הכרה בחזקה של קרקעות כפריות, ובהיבט הרלבנטי ביותר לחלק זה של הדו"ח

 קרקע. 

מאפשר ליחידים,  1994לאור ההכרה בחוקה של דרום אפריקה בזכות לפיצוי או לפיצוי הוגן, חוק הפיצוי של 

להגיש תביעות בעלות. החוק יצר מערכת דו  1913ת או לצאצאים של אלו שנושלו מהזכות לקרקע מאז קהילו

שכבתית לטיפול בתביעות אלה. הוא ייסד את 'הוועדה לפיצוי זכויות קרקע' )'הוועדה'( לקבל, לחקור, לתווך 

משפט, שנוסד גם הוא ואז להפנות את תביעות הבעלות לבית המשפט לתביעות קרקע )'בית המשפט'(. בית ה

על ידי חוק הפיצוי, בודק מחדש הסדרים שהושגו על ידי הוועדה, פוסק בתביעות ומספק פתרונות כאשר הם 

ישימים. תובעים מצליחים השיגו שילוב של שחזור קרקעות, קרקעות חלופיות בבעלות המדינה, פיצוי 

רי או חקלאי, או סיוע חלופי שבית ת תמיכה ממשלתית לדיור או לפיתוח כפתכנימהמדינה, השתתפות ב

המשפט העריך כמתאים. גורמים שבית המשפט שוקל בהכרעותיו כוללים את הרצון בפיצוי או בתיקון הפרות 

זכויות אדם קודמות, את הצורך בצדק ובהוגנות, את ישימות השיקום, את הרצון להימנע מהתפוררות 

ל הקרקע וכיוצא בזה. ערעורים מבית המשפט מגיעים חברתית, את היסטוריית הנישול, את המצב הנוכחי ש

 לבית המשפט העליון לערעורים ולבסוף לבית המשפט החוקתי.
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בית המשפט החוקתי הכיר במפורש בזכויות הילידים לקרקע, ופסק כי הכרעות הבעלות צריכות להיות 

עדות שמיעה ועדות  ,מבוססות על למידת השימוש ההיסטורי בקרקע, דרך עדויות הכוללות עדות בעל פה

מומחה, תוך התחשבות במחסור בתיעוד. לאחר שהצטברו מקרים רבים בבתי המשפט, דרום אפריקה, דרך 

תיקון בחוק, העבירה את המוקד מבית המשפט לועדות, ובכך אפשרה למשרד השיכון לתת פסקי בוררות בנוגע 

 יך גיבוי לעבודת הועדה. לקרקעות כאשר הצדדים הסכימו לכך, ובית המשפט שימש יותר כתהל

תביעות בסה"כ,  81,111תביעות בעלות מתוך  75,111דרום אפריקה יישבה כמעט  -למרות ההצלחה הגדולה

הניסיון הדרום אפריקאי  -2117למרץ  1995מליון דונם( בין  41והעבירה כארבעה מליון הקטר קרקעות )

יך כולו היה איטי; שפיצוי כספי במקום קרקע מתריע גם על נקודות אזהרה. מבקרים הצביעו על כך שהתהל

ת תכנית לא הגיעה לרבים שהיו ראויים לה ולכן לא חילקה את הקרקע באופן הוגן; שהתכניהפך לנורמה; שה

ת דחקה עוד יותר נשים לשוליים והנציחה תכניחסרה יכולות ומשאבים כולל מנגנוני שקיפות וייעוץ; ושה

. אך על אף ההסתייגויות המודגשות, המודל מוצג על מנת לשמש כשיעור מערכת מגדרית של בעלות על הקרקע

 ממנו ניתן ללמוד, ובעיקר כדי להימנע ממלכודותיו.

 UNMIK- United Nations Mission Interim"קוסובו, בניהולו של כוח משימה זמני של האו"ם ) :113קוסובו

Administration in Kosovo מחלוקות הנוגעות לזכויות קניין ודיור. התקנה (, העבירה שתי תקנות לפתירת

(. שני 114הראשונה ייסדה את לשכת הדיור והקניין )'לשכה'(, ואת הוועדה לתביעות קניין ורכוש )'הוועדה'

המוסדות הוקמו באופן ספציפי על מנת "ליצור מנגנון חסר פניות ועצמאי לפתירת תביעות בעלות, בשימוש 

. 116. התקנה השנייה מפקחת על העבודה של הלשכה והועדה115ינלאומיים"במומחים משפטיים מקומיים וב

התקנה ייסדה הליך להגשת תביעות המתייחסות לשלוש מסגרות זמן של נישול, במסגרתו על כל התביעות 

 .2111117, 1להיות מוגשות עד דצמבר 

עליהן עוררין התביעות מוגשות ללשכה שמכינה את התביעה, מבצעת מחקר משפטי, פותרת תביעות שאין 

. הלשכה מורכבת מעורכי דין וממנהלנים מהקהילה 118ומעבירה את כל התביעות הלא פתורות לוועדה לפסיקה

 -משפטי, המורכב משלושה חברי ועדה -, להבטחת הליך הוגן. הועדה היא גוף דמוי119הבינלאומית ומקוסובו

ומות כאשר היא מפנה אותן לוועדה, . בדרך כלל, הלשכה מאגדת תביעות ד120שניים בינלאומיים ואחד לאומי

. החלטות הלשכה הן סופיות ואינן נושא 121והועדה יוצרת תקדים שהלשכה יכולה ליישמו בתביעות דומות

. דיון מחודש אפשרי במידה והתובע מציג עדות משפטית 122לבדיקה מחדש על ידי אף גוף משפטי אחר

 . 123ייתה טעות מהותית ביישום החוקרלבנטית שלא נלקחה בחשבון קודם, או אם התובע טוען שה
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תביעות הוגשו, ובמשך שש שנות פעולה, הלשכה והוועדה יישבו מאה אחוז  29,111בסך הכל, כמעט 

מהפתרונות יושמו ונמשכו מאז. תהליך קוסובו נותן מענה להרבה מקרים  97.9%, 2117מהתביעות. נכון למרץ 

 נון הדרום אפריקאי, ויכול לספק מודל מעשי לישראל. בעלי "קצב פתרון איטי" כפי שהוצגו על ידי המנג

ת האזורית עשויה לשקול את ההצלחות והצדדים השליליים שנלמדו מהמודלים בדרום תכניה המלצות:

אפריקה ובקוסובו, לקראת יצירת גוף אדמיניסטרטיבי עצמאי ונטול פניות שיתמודד עם תביעות קרקעות 

בדוויות המתבססות על החזקה של קרקעות בהווה ובעבר, כמו גם עם בעלות ילידית. גוף עצמאי זה יסייע 

תביעות קרקע קיימות המחכות להכרעה, כמו גם בתביעות חדשות של בדווים, אשר  3,111-שוב למעלה מבי

מסיבות שונות לא הגישו אותן בשנות השבעים של המאה הקודמת. על רשם התביעות לסווג תביעות שהוגשו 

ן לזכויות הנשים בקטגוריות מוגדרות היטב ליחידים, משפחות קטנות וגדולות, עם התחשבות מיוחדת שתינת

התובעות. בינתיים, על ישראל לסגת מכל תביעות הנגד שנמצאות בטיפול, ולהפסיק את כל הריסות הבתים 

והפינויים הכפויים באופן מיידי. עליה להמשיך לשפר את מצב הישובים הלא מוכרים, ישובים שהוכרו 

ות הוגנים וצודקים יכללו: השבה של לאחרונה והעיירות הקבועות, בזמן שהתביעות מחכות להכרעה.  פתרונ

הקרקעות הנתבעות, פיצוי של אדמות נתבעות, ובמידת האפשר, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים 

כן חשוב להדגיש, וברורים, מתן אדמות חלופיות ופיצוי או שילוב של פתרונות שונים בהתאם לבחירת התובע. 

 ים הרלבנטיים יקבלו ראיות שאינן בכתב.כי מן הראוי שדיני הראיות אשר ישמשו את הגופ

 

 השתתפות, ייעוץ וייצוג 

חשוב מאוד לציין ששלושת העקרונות של השתתפות משמעותית, ייצוג והתייעצות עם הקהילות הבדוויות, 

ת האזורית ובכל החלטות מדיניות עתידיות המשפיעות על הבדווים, ולכלול תכניצריכים להשתלב בהמלצות ה

ת האזורית עשויה לבחון תכנימדיניות, גופים אדמיניסטרטיביים וגופים תכנוניים. בהמלצות, ה-גופים קובעי

את העקרונות והקווים המנחים בדוחות משרד השיכון הנוגעים לפינוי לצורך פיתוח ולנישול, כמו גם בהצהרת 

 זכויות העמים הילידים, כאמות מידה. 

ם הילידים ככלי מנחה, יכולה לכל הפחות לשלב את זכות ת האזורית, בשימוש בהצהרת זכויות העמיתכניה

"הסכמה חופשית, קודמת ומודעת" טרם קבלת החלטות בנוגע לישוב מחדש, פיצוי או פיצוי. -הבדווים ל

סטנדרט זה קורא לבדווים להיות מסוגלים לקבל החלטות "חופשיות" מהונאה, כפייה או איום; "קודם" 

לכל המידע הרלבנטי, כולל מידע על זכויות ילידים. המדינה צריכה להבטיח,  לתכנון הסופי; ו"מתוך מודעות"

לכל הפחות, שכל הבדווים המושפעים יוכלו להשתתף בכל השלבים של הליכי קבלת ההחלטות הקשורים 

ת האזורית לתת תשומת לב מיוחדת לכך שלפני שהמדינה תכנילפינויים כפויים ובפתרונות להם. בנוסף, על ה

ל עצמה "כל פרויקט שיכול להביא לפינוי לצורך פיתוח ולנישול", עליה לבצע הערכה מלאה של נוטלת ע

 חלופות ושיטות למזעור הנזק, ולהתייעץ עם כל האנשים המושפעים מכך. 
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 מסקנה

בציפייה ובתקווה, ליצירת אווירה חדשה המבוססת  ועדות ותכניות הממשלה השונותאנו ממתינים להמלצות 

ת תכניעל הבנה, סובלנות ושיתוף פעולה במתן מענה לשאלת הקרקעות והדיור של הבדווים. אנו תקווה כי ה

האזורית תנצל את היתרונות של הזדמנות היסטורית זו לעודד את ממשלת ישראל לקראת פתרון צודק 

 -ישן זה ולמערכת היחסים המתוחה בין הבדווים לבין רשויות המדינה לשאלה הבדווית, ותשים סוף לוויכוח

אשר עלולה להתדרדר אם ההזדמנות לא תנוצל כראוי. צעד חיובי זה הוא משמעותי ביותר לפתיחת שלב חדש 

של יחסים בין מדינת ישראל לבין אזרחיה הבדווים. המקרה הבדווי הוא מקרה מיוחד אשר דורש טיפול 

 על השקפות של צדק היסטורי, בניית אמון, פיוס ושיתוף פעולה.מיוחד המבוסס 
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 המציאות הכלכלית של הבדווים בנגב 1.2

 

 גוריון בנגב-בדר, המחלקה לכלכלה אוניברסיטת בן-ד"ר סלימאן אבו

 

 

 מבוא

 

בדווית בנגב. חברה בה חיים כיום -כלכלי של החברה הערבית-מטרת דו"ח זה היא לתאר את המצב החברתי  

נפשות, מחציתם בישובים לא מוכרים ע"י המדינה. מאגר נתונים ייחודי, שהוכן ע"י אגודת  211,111קרוב ל 

נתונים, הן דמוגראפיים, ( מספק לראשונה מגוון רחב של The Galilee Society and Rikaz 2005הגליל )

מוכרים ומאפשר בחינה לעומק של האינטראקציות בין משתנים אלה -חברתיים וכלכליים על הישובים הלא

 למצב הכלכלי של חברה זו.

חקלאית לחברה מודרנית. שינוי -בדווית עובר שינוי מואץ מחברה מסורתית-אורח החיים של החברה הערבית

ומה ליישב את הבדווים במספר קטן של ישובי קבע, על מינימום שטח זה משקף הן מדינות ממשלתית יז

(, ומצד שני גם את רצונם של צעירים באוכלוסייה המסורתית להתאים את עצמם לסביבה 2114)אלהוזיל, 

מערבי לאזור -מהאזור הצפון 1948-מערבית. מסיבות שמקורן בעקירת ישובים בדוויים לאחר המלחמה ב

ב, נוצר סכסוך קרקעות טראומתי וסבוך בין הבדווים למדינה והוא הוביל את המדינה מזרחי של הנג-הצפון

להפנות עורף לצורכי התשתיות הבסיסיות ביותר של הבדווים כמו מים, חשמל, חינוך, ביוב, סילוק אשפה, 

 מערכת כבישים, תחבורה ותשתיות תעסוקה.

נכשלו. האמון של הבדווים ביכולת הממשלה ניסיונות העבר ליישב את הסכסוכים בין הבדווים לממשלה 

לספק שירותים ציבוריים נאותים נמצא בשפל, והממשלה מתוסכלת באשר לאכיפת חוקי הבנייה על האדמות 

שבסכסוך. מבוי סתום מתמשך זה מוביל את הבדווים לבנות בתים ארעיים שהמדינה החלה הורסת אותם, 

מוכרים לעבור לישובי הקבע -ו לבדווים מהישובים הלאוחוזר חלילה, זאת בלי שנוצר תמריץ גדול די

שהממשלה כן מכירה בהם. בקרב הבדווים העמיק המצב את ההידרדרות החברתית וגרם לניכור הולך וגובר 

כלפי המדינה. לא רק זאת, אלא שבדווים שעברו לישובי קבע ויושבים על קרקעות השייכות להם לא 

חיוניות לישוב, כמו בתי ספר ומרפאות, על קרקעות השייכת להם  מאפשרים, מרוב תסכול, לפתח תשתיות

בגלל אי עמידת הממשלה בהתחייבויותיה, דבר המספק אמתלתה לממשלות ישראל לא לספק שירותים 

 חיוניים לרווחת התושבים.

תהליך עיור בדוגמת התהליך שיזמה הממשלה בשנות השישים במטרה לספק לתושבים שירותים בסיסים 

להם מקומות תעסוקה, אמור תיאורטית לגרום לשיפור רווחת הפרט ולספק תעסוקה ובכך להגדיל את  וליצור

מגוון המשאבים שעומדים לרשות משקי הבית. אמנם תהליך ה"עיור" של הבדווים בשבעת הישובים המוכרים 

רבה הביא לידי אספקה של מערכת שירותים בסיסיים, אך רמתם של שירותים אלה נשארה נחותה בה

בהשוואה לזו של ישובים יהודיים בגודל דומה, ולכן אין פלא שהישובים הבדוויים המוכרים מדורגים בתחתית 

 כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( מדי שנה. -הסולם הסוציו
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ניתן היה לצפות שהעיור ייצור מגוון רחב יותר של אפשרויות תעסוקה, יותר ממה שסיפקו הענפים 

בדווית. תהליך כזה לא קרה, ומעידים על כך -המסורתיים, וגם יגדיל את היקף התעסוקה בחברה הערבית

. 2114בלבד( בשנת  8.7%( והן של נשים )55.4%שיעורי ההשתתפות הנמוכים בכוח העבודה הן של גברים )

ים יהודיים בעלי היעדר תשתית של תחבורה ציבורית הולמת בתוך הישובים הבדווים וכן בינם ובין ישוב

מסביר גם הוא את שיעורי ההשתתפות הנמוכים של קבוצות אוכלוסייה אלה בכוח  –פוטנציאל תעסוקתי 

העבודה. רק לאחרונה, ולאחר כארבעה עשורים, מתחילה לפעול רשת תחבורה ציבורית ברהט, העיר הבדווית 

ת וברמה גבוה יותר, קיימת בכל נפשות. רשת תחבורה ציבורי 51,111היחידה בארץ עם אוכלוסיה של כ 

 הישובים היהודים עם אוכלוסיות קטנות ומבוססות מבחינה כלכלית הרבה מאשר כל ישוב בדווי שכן.

( מתחת לקו העוני, וזאת לפי 2114מהנפשות בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב נמצאים )נכון ל  71%יותר מ 

 The Galilee Society and) 2114י אגודת הגליל לשנת הגדרת המוסד לביטוח לאומי. החישוב מתבסס על נתונ

Rikaz 2005נתונים אלה כוללים כזכור לא רק את האוכלוסייה בישובים המוכרים, אלא גם בישובים הלא .)-

מוכרים, אין כיסוי סטטיסטי -חוקיים, ומכאן לא -מוכרים. יש להזכיר כי מעצם היותם מוגדרים כישובים לא

לה ע"י הרשות הממשלתית לסטטיסטיקה, הלמ"ס. מסד הנתונים של אגודת הגליל כלשהו לגבי ישובים א

מאפשר לראשונה להעמיק בחקר התנאים הכלכליים, הדמוגרפיים, והמוסדיים שיכולים להסביר את הרמה 

סעד( -הגבוהה של עוני בקרב חברה זו. כמובן שלהקשר ההיסטורי )ראו דיון בדו"ח המומחה של אמארה ואבו

, העזיבה הכפויה, והגירוש של רבבות הבדווים שחיו בנגב לפני קום 1948הקמת מדינת ישראל ב בעקבות 

כלכלי הקיים -המדינה לעזה, הגדה המערבית ומדינות ערביות שכנות יש חשיבות רבה בהתהוות המצב הסוציו

" בחלק בקרב החברה הבדווית בדרום. העברת הבדווים מאדמותיהם במערב הנגב הפורה לאזור ה"סייג

הדרום מזרחי של הנגב והטלת ממשל צבאי לתקופה של שני עשורים, תקופה בה לא יכלו הבדווים לעסוק 

בעיסוקים המסורתיים שלהם הן בגלל נישול הקרקעות והן בגלל המשטר הצבאי שלא אפשר להם תנועה 

מההרעה בתנאים  חופשית הן לחיפוש מרעה לעדרים שלהם וגם לא להתחבר לשוק העבודה היהודי. כתוצאה

הכלכליים של אוכלוסיה זו, העדר אפשרות להתמזג בשוק העבודה היהודי המודרני, או את האפשרות לרכוש 

הון אנושי נשארה אוכלוסיה זו מפגרת בהרבה  מאחורי החברה היהודית במישור החברתי והכלכלי וכך לא 

 ות הממשלתית בכל מה שקשור לה. יכלה לבנות לה כוח פוליטי שיכול היה להשפיע על התווית המדיני

לאור אי ההצלחה של התכנית הממשלתית מאמצע שנות השישים ליישב את הבדווים בישובי קבע , תכנית 

שלא התייחסה לצרכים המיוחדים של אוכלוסיה זו וללא שיתוף נציגים מחברה זו בתכנון ישובים, החליטה 

" במסגרת "מינהל מקרקעי ישראל" במטרה לנהל הממשלה באמצע שנות השמונים להקים "מנהלת הבדווים

משא ומתן עם תושבים בדווים שהגישו תביעות בעלות על אדמה ובכך "לזרז" תהליך המעבר לישובי הקבע. 

עם זאת המנהלת הגדירה את תפקידיה באופן רחב בהרבה: תכנון ופיתוח בישובים בדוויים קיימים ותכנון של 

שלה, הקצאת אדמות לבניית מוסדות ציבור וחקלאות, מתן אישורים ישובים חדשים בהתאם להחלטות ממ

-ות בנייה, להעברת זכויות ורישום בטאבו וכו', להסדרי פינוי למתפנים מישובים לאתכנילמשכנתאות, ל

מוכרים לישובי קבע ולריכוז הוועדה להקצאת מי שתייה. המנהלת קיבלה אפוא על עצמה אחריות נרחבת 

מוכרים בכל התחומים, ממדיניות קרקע עד מדיניות -התושבים הבדווים בעיקר בישובים הלאביותר על גורל 

החינוך. ריבוי התפקידים בידי המנהלת יצרה תופעה של "סיכון מוסרי", דהיינו מצב שבו משרדי הממשלה 

אלא שלמנהלת קשה לטפל  124הסירו את אחריותם מהטיפול בתושבים בתחומים המקצועיים שלהם.

                                                 
קיומה של המינהלה לקידום : "0330-ב, יעיד על כך קטע ממסמך שחיבר מנהל מחוז הדרום של משרד הפנים דודו כהן 124

יוצרים אצל הבדווים תחושה של ]...[ מחלקת שירותי רווחה לפזורה הבדווית , הרשות לחינוך הבדווים]....[, הבדווים 
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ים רבים כל כך  בעיקר לנוכח הערפול בעניין סמכויותיה בה בשעה שהיא כפופה לשלושה גופים: בתפקיד

מינהל מקרקעי ישראל,  ועדת השרים לתיאום המדיניות והפעילות במגזר הבדווי, ומשרד התשתיות. משמעות 

מהטיפול בהם הדבר שבתחומים רבים התושבים לא זוכים לטיפול הולם כי הגורם המקצועי מדיר את רגליו 

 והמנהלת חסרה ידע מקצועי או משאבים הדרושים לטיפול נאות.

להלן נתאר את המצב הכלכלי של התושבים הבדווים בנגב, וכיצד העדר התשתיות החיוניות מונע מתושבים 

 אלה את האפשרות לצאת ממעגל העוני בו הם נמצאים כיום. 

 בדווית בנגב-ממדי העוני בחברה הערבית

בדווית,במיוחד, קשה מאוד -חברתי של האוכלוסייה הערבית בכלל, ושל החברה הערבית-יהמצב הכלכל

בהשוואה לשאר האוכלוסייה בישראל. שיעור השתתפות בכוח העבודה, בעיקר בקרב נשים, ושיעור התעסוקה 

)מתוך האוכלוסייה בגיל העבודה( נמוכים בהרבה ביחס לכלל החברה הישראלית. הרוב המוחלט של אלה 

מועסקים, עוסקים במשלחי יד בעלי פוטנציאל השתכרות נמוך בענפי הבניה, התחבורה והחקלאות. ממדי ש

מוכרים. להלן אתן תאור -העוני של האוכלוסייה הערבית גבוהים, ובייחוד אלה  של תושבי הישובים הלא

אוכלוסייה , הפעם הראשונה בה קיימים נתונים סטטיסטים כלכליים לגבי ה2114לתמונת המצב בשנת 

 מוכרים. -בישובים הלא

 תמונת מצב   

בדווית גבוהים מאוד, בהשוואה לכלל האוכלוסייה , ואפילו ביחס לשאר -ממדי העוני בחברה הערבית

מוכרים. מהנתונים בלוח -האוכלוסייה ערבית בארץ. המצב חמור במיוחד בקרב הבדווים הגרים בישובים הלא

בישובים המוכרים חיו מתחת לקו העוני  62%מוכרים וכ -שובים הלאמהתושבים בי 81%רואים כי כ  5.2.1

באוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בהעדר נתונים על פני זמן לגבי  16%, בהשוואה לפחות מ 2114בשנת 

בדווית בדרום לא ניתן לבדוק את התפתחות העוני בקרב אוכלוסיה זו על פני זמן. אבל -האוכלוסייה הערבית

פתחות העוני בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בארץ ניתן ללמוד שהמצב הכלכלי בקרב בהסתכל על הת

אוכלוסיה זו רק החמיר לאורך העשור האחרון. מימדי העוני עלו בצורה דרסטית למרות הצמיחה הגדולה 

שהייתה במשק הישראלי, דבר המצביע על כך שהאוכלוסייה הערבית בכלל, והבדווית בפרט,  לא הייתה 

לפירות הצמיחה הכלכלית ונדחקה לשוליים. היות והישובים הבדוויים בדרום מחוסרי תשתיות  שותפה

בסיסיות אפילו בהשוואה לישובים הערביים בצפון, ועצם היותם חלק מהפריפריה יכול להצביע על כך שגם 

עברות בקרבם מימדי העוני רק הלכו וגדלו על פני הזמן. בנוסף לכך, רוב משקי הבית מתבססים על ה

ממשלתיות: קצבאות ילדים, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וכדומה. יש להזכיר שתשלומים אלו לא מצליחים 

בשום מקרה לאפשר למשק בית לחיות מעל לקו העוני. תשלומים אלה מושפעים מהמדיניות הכלכלית ומידת 

אזרחים התלויים ההתערבות החברתית של הממשלה במשק ובהתאם לכך מושפעים התנאים הכלכליים של ה

בתשלומים אלה. יכולה להעיד על כך, העלייה החדה בשיעורי העוני בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית 

 . 2113בארץ עקב קיצוץ הקצבאות, ובעיקר קצבאות הילדים, שהנהיגה ממשלתו של בנימין נתניהו ב 

                                                                                                                                            
כפי שקיים לגבי האוכלוסייה , ישיר ומקצועי של משרדי הממשלה השוניםשאינה זכאית לטיפול ]...[ אוכלוסייה חריגה 

לטפל רק בתחום אחד אופייני למגזר הבדווי והוא תחום תביעות ( ואולי צריכה)מינהלת הבדווים יכולה ]....[ היהודית 
ו משרד המשפטים א, נשאלת השאלה האם מיקומה הארגוני הוא במינהל מקרקעי ישראל]....[ הבעלות והסדרי המקרקעין 

 .74, 0335מתוך סבירסקי וחסון ", או במשרד האוצר
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כלת ראש משק הבית, מספר מראה את התפלגות העוני של משקי בית בדווים לפי הש 5.2.1הטבלה בלוח 

הנפשות, ומספר המפרנסים במשק הבית. מהטבלה רואים שככל שעולה מספר הנפשות גדל אחוז משקי הבית 

החיים בעוני. ככל שעולה השכלת ראש משק הבית או מספר המפרנסים במשק הבית קטן הסיכוי של משק 

לעיל לבין עצמם ולבין הסיכוי של משק בית הבית לחיות בעוני. אעמוד להלן על הקשרים בין שלושת הגורמים 

 לחיות בעוני.

 

 1552תחולת  עוני נפשותומשקי בית )%( לשנת  –פרופיל עוני של הבדווים בנגב   0.1.2לוח 

 כלל האוכלוסייה מוכרים-ישובים לא ישובים מוכרים 

2בישראל  

 23.6 79.1 61.7% תחולת עוני נפשות

 21.3   תחולת עוני משקי בית

    תחולת עוני לפי:

    מספר נפשות במשק הבית

5> 43.5 45.5 18.5 

5-7 65.1 81.8 £54.7 

7< 71.4 85.6 

    השכלת ראש משק הבית

  79.8 51.1 אין

  77.7 71.1 בי"ס יסודי

  61.9 68.8 בי"ס תיכון

  48.3 31.1 השכלה גבוהה

    מספר מפרנסים במשק הבית

1 93.2 91.9 64.8 

1 64.3 61.6 21.8 

2 21.7 37.5 3.3 

 (2114מקור הנתונים: סקר אגודת הגליל )
 2114מקור הנתונים: דו"ח העוני השנתי של ביטוח לאומי לשנת  2

 מתייחס למשקי בית עם ארבעה ילדים ומעלה£ 

 

 

 

 הגורמים לעוני

כלכליים הנובעים מהחלטות הפרט והמשפחה מצד אחד, וגורמים -בפרק זה אדון בהשפעתם של גורמים מיקרו

הנובעים מהחלטות של מדיניות הממשלה בתחום ההשקעה הציבורית בתשתיות מצד אחר על העוני. הקשרים 

 בין שני המישורים הללו ובין העוני הם מורכבים, שכן ההשפעה היא הדדית. 
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כלכלי -הבית הוא גורם סטנדרטי במודלים של קביעת ההסתברות לעוני. המקבילה לקשר המיקרו גודל משק

( כיצד הגידול Ravallion 2005בוחן רווליון ) 2115-הוא השפעת האוכלוסייה על ממדי העוני במשק. במאמרו מ

עקיפות ומזהיר הטבעי של האוכלוסייה משפיע על ממדי העוני. הוא מבדיל בין השפעות ישירות להשפעות 

מפני מסקנה נמהרת לטיפול בילודה במסגרת מדיניות של ממשלה המנסה להשפיע על ממדי העוני. הוא מדגיש 

זמנית על רמת החיים של -את ההדדיות בין עוני לילודה. למשל, צמיחה כלכלית עשויה לדעתו להשפיע בו

ודה להסתברות לעוני מבטא לא רק קשר כלכלי בין יל-המשפחה ועל החלטותיה בעניין ילודה. הקשר המיקרו

פונקציונאלי ישיר אלא ייתכן שהוא משקף גם קורלציה מדומה , דהיינו מצב שבו העוני והילודה תלויים 

 בגורם שלישי, במקרה זה הצמיחה.

לאורך שלושת העשורים האחרונים, הייתה ירידה חדה בשיעורי הילודה בקרב האוכלוסייה הערבית בארץ וגם 

בדווית בדרום. חלק מהשינוי ניתן לייחס לעליה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה, -ברה הערביתבתוך הח

ובעיקר של אימהות, ובחלקן ניתן לייחס לשינוי במעמד האישה בחברה הבדווית שהוא גם פונקציה של רמת 

ינו גבוה ההשכלה והתעסוקה של האימהות. למרות זאת, עדיין שיעור הילודה בקרב האוכלוסייה הבדווית ה

מאוד בהשוואה בינלאומית וגם בהשוואה לאוכלוסיה הערבית בארץ. משפחות עניות מאופיינות בדרך כלל 

במספר גדול של נפשות במשק הבית. את ההכנסה הדלה ממילא יש לחלק למספר גדול יותר של נפשות ולכן 

פורמאלי, ובהמשך בהשגת -לאהמשמעות היא השקעה מינימאלית בילדים בין אם בחינוך פורמאלי או בחינוך 

השכלה אקדמית. ילדים אלה הגדלים בבית עני, לא מתאפשר להם לצבור הון אנושי כך שבבוא הזמן יוכלו 

לנצלו ע"י כניסה לעבודה במשלחי יד עם פוטנציאל השתכרות גבוה, דבר העשוי למגדיל סיכוייהם לצאת 

עם לפחות שבע נפשות, גודל טיפוסי למשפחה  רואים שבקרב משפחות 5.2.1ממעגל העוני.  מהטבלה בלוח 

ממשקי הבית חיים מתחת לקו העוני. הטבלה מראה, אמנם, הבדל בין שיעורי העוני  81%בדווית, יותר מ 

מוכרים, אם כי לא הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית. הסבר אפשרי -בישובים מוכרים לישובים לא

יות מועסק בהוראה בישובים המוכרים בגלל התשתית הטובה יותר להבדל זה, יכול להיות טמון בהזדמנות לה

 של בתי ספר.

בפרק זה ננסה לשפוך אור על הקשרים ההדדיים בין פריון, השכלה ובין התנהגות בשוק העבודה כפי שהם 

מתגלים בנתוני אגודת הגליל. השפעת החלטות אלה על מצב העוני במשפחה יוצרות השפעות חוזרות על סיכויי 

לדים במשפחה להצליח בלימודים, וכך על סיכוייהם להיחלץ מעוני בעתיד. מידת נכונותה של הממשלה הי

להשקיע בתשתית תחבורה, בתשתית סניטרית ובתשתיות אחרות באזור מעצימה את ההשפעות הללו וכך נוצר 

 קושי בזיהוי גורם העוני הדומיננטי לצורך הסקת מסקנות מדיניות. 

 תימשפח-המישור האישי

 G. Beckerקלסי של גרי בקר )-ההתעניינות בסוגיות הילודה וגודל המשפחה החלה עם ניסוח המודל הניאו

תועלת -(. במאמריו ניסה בקר להסביר את החלטות הקשורות לילודה באמצעות שיקולי עלות1965 ;1960

את ההחלטה  ( קשרDasgupta 1993אינדיבידואליים במסגרת מודל של מחיר הזמן. פרתה דסגופתה )

קלסי, והוא השיקול -המשפחתית של ילודה וגודל משפחה לממד חשוב נוסף, שאינו מוזכר במודל הניאו

התרבותי הגלום בדפוסי הילודה הנהוגים בחברה מסורתית. בשנים האחרונות גבר העניין בקשר בין ילודה 

  125ת יתר במעמד האישה.לביקוש להשכלה של נשים בחברות מסורתיות שבהן חל שינוי הדרגתי לעצמאו

מחקרים אמפיריים רבים, ברמת המאקרו ורמת המיקרו, ניסו להסביר את הקשרים בין פריון של אישה 

למשתנים דמוגרפיים, השכלה, ומצב כלכלי של משק הבית. התוצאות האמפיריות לא מזהות כיוון סיבתיות 

                                                 
 .Basu 2002ראו למשל  125
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זקים לכך שדווקא המצב הכלכלי הוא ברור ממשתנה אחד לשני, עם זאת במדינות מתפתחות יש סימוכין ח

הגורם המכריע וכי משקי בית החיים בעוני הם גדולים יותר. כיוון זה של סיבתיות תקף גם כאשר לוקחים 

בחשבון את השפעתם של משתנים דמוגרפייםוהשכלה. התנאים שנוצרו לאחר קום המדינה ואיבוד מקורות 

האנושי הדרוש על מנת להשתלב בשוק העבודה היהודי  המחייה המסורתיים, והעדר האפשרות לבניית ההון

בדווית לשפר מעמדה בחברה.  דבר זה, היה מעלה את המחיר היחסי של פנאי -לא תרמו לאישה הערבית

ומקטין את הפריון של אישה. מצד שני, השיפור היחסי בבריאות האישה כתוצאה מגישה יחסית טובה 

ות סיבה למספר הגדול יחסית של נפשות בבית. העדר נתונים לשירותי בריאות לה ולילדיה יכולים להו

היסטוריים כמובן מקשה על ניתוח מעמיק לקשר בין פריון אישה )ולכן, גודל משק הבית( ובין משתנים 

 אחרים. הנתונים בסקר אגודת הגליל, מאפשרים עם זאת ללמוד על הקשר הסטטי בין משתנים אלו.

בדווית מבהירה את התנהגות הילודה בתוך -גילאים בחברה הערביתהתפלגות הילודה וגודל המשפחה: 

בדווית בין אם בישובים המוכרים -(. ראשית, הגיל החציון בקרב האוכלוסייה הערבית2אוכלוסיה זו )תרשים 

שנים. דבר זה, בנוסף להתפלגות מספר הנפשות במשק  15מוכרים כמעט זהה ועומד על -ובין אם בישובים הלא

(  מבליט שעצם המעבר לישובים מוכרים לא הביא לשינוי במבנה הדמוגראפי של המשפחה 3 בית )תרשים

הבדווית. העדר הבדלים במבנה הדמוגרפי יכול להצביע על כך שהמעבר לישובי קבע לא היה מלווה בשינויים 

ם מהותיים ברמת ההשכלה ובאפשרויות התעסוקה כפי שיוסבר בהרחבה בהמשך. שנית, התפלגות הגילאי

מאוד גבוה בקרב הבדווים, ז"א מספר הנפשות שכל מועסק פוטנציאלי אמור לפרנס  126מצביעה על יחס תלות

הינו גבוה בהרבה בהשוואה לשאר האוכלוסייה בארץ ובעיקר בהשוואה לאוכלוסיה היהודית. עצם העובדה 

ינם בעלי פוטנציאל שחלק גדול מאלה שבגיל העבודה אינו שייך לכוח העבודה, וגם העובדה שהמועסקים ה

השתכרות נמוך מדגיש עד כדי כמה נמוכה ההכנסה הפוטנציאלית לנפש בחברה זו. פערי החינוך וההבדלים 

 בקצב גידול האוכלוסייה מרחיבים את העוני הפרמננטי עוד יותר. 
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 : התפלגות קבוצות שונות של האוכלוסייה הערבית לפי גיל1תרשים 
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[154] 

 

מראים בצורה ברורה את הקשר השלילי בין השכלתו של ראש משק בית  5.2.1הנתונים מלוח חינוך והשכלה:

ממשקי הבית שעומד בראשן גבר/אישה  81%לבין ההסתברות של משק בית להיות מתחת לקו העוני. בעוד כ 

ממשקי הבית שהעומד בראשן הוא בעל השכלה גבוהה חיים  51%ות מ ללא השכלה פורמאלית חיים בעוני, פח

בדווית, -בעוני. לאורך חמשת העשורים האחרונים חלו שינויים חשובים ברמת ההשכלה בחברה הערבית

בעיקר בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים. ידיעת קרוא וכתוב, שהייתה מנת חלקם של מעטים לפני כשני דורות, 

לל בתוך פרק זמן קצר. ההישג העיקרי היה בעליית שיעור הלמידה של גילאי בית הספר נעשתה לנחלת הכ

היסודי וחטיבת הביניים, ואילו ברמות גבוהות יותר של לימודים עדיין יש בעיות קשות, בעיקר בקרב הבדווים 

 מוכרים.-בישובים הלא

מידים ותלמידות ממערכת אחת הבעיות הבולטות בתחום החינוך היא הנשירה של תלבעיית הנשירה: 

 45%מהבנות, ויותר מ  61%מוכרים. יותר מ -החינוך. הבעיה חמורה במיוחד בקרב הבדווים בישובים הלא

מהבנים ומהבנות בישובים  31%שנות לימוד. לעומתם, רק כ  12מהבנים, בישובים אלה לא מצליחים לסיים 

 21ומעלה לאלה של בני  44עורי הנשירה בקרב בני המוכרים לא מצליחים לסיים בי"ס תיכון. ההשוואה בין שי

נקודות האחוז( הושג  94ומטה מלמדת על צמצום ניכר בנשירה לאורך השנים. השיפור הגדול ביותר )שיפור של 

מוכרים. הצלחה זו נובעת בעיקר בזכות הקמת -בנשירה מבית הספר היסודי בקרב ילדות בדוויות מישובים לא

כמה מישובים אלה. לעומת זאת ההתקדמות האטית ביותר הושגה בנשירה של נשים בתי ספר יסודיים בתוך 

בלבד. לנוכח היעדר בתי ספר תיכוניים בתוך ישובים אלה אין התוצאה  36% –שנות לימוד  12-בדוויות מ

מוכר לבית ספר התיכון הקרוב ביותר ותשתית הכבישים הרעועה -מפתיעה. המרחק הרב בין הישוב הלא

הסעה מסודרת של תלמידים לבתי ספר מחוץ לישוב לאורך כל השנה. בישובים הבדוויים המוכרים  מקשים על

סעד -שנות לימוד, הן לנשים והן לגברים. מגמה דומה מציגים קתלין אבו 12-ו 11, 8-נרשם שיפור ניכר בנוגע ל

ונות של נשירה. המסקנה (, אם כי הם מתבססים על נתונים אחרים והגדרות שAbu-Saad et al. 2007ואחרים )

הכללית זהה: שיעורי הנשירה של הבדווים היו גבוהים מאוד בעבר והם התקרבו מאוד, עם הזמן, לאלה של 

 שאר האוכלוסייה הערבית. 

אחת ההצלחות של הישובים המוכרים היא הירידה החדה בשיעורי הלמידה של עשר שנות לימוד. גם הירידה 

בישובים  69.9%-בישובים המוכרים ו 85.5% –מוד מרשימה בקרב הנשים שנות לי 12בשיעורי הנשירה מ 

מוכר -ניתן היה לצפות שיתרון זה בישובים המוכרים יהיה תמריץ חשוב לעבור מישוב לאמוכרים. -הלא

(. עצם היות Abu Saad et al. 2007למוכר, בעיקר לנוכח הדגש הרב ששמות אימהות בדוויות בהשכלת ילדיהן )

מוכרים לא היה מלווה בשיפור באפשרויות התעסוקה -מת ההשכלה בישובים המוכרים יחסית ללאהשיפור בר

העומדות לרשות הצעירים המשכילים, לא בתוך ישובים אלה ולא בתוך השוק היהודי, וגם העובדה שמעבר 

רמים לישובים המוכרים משמעו וויתור על זכויות קרקע וגם וויתור על מקורות הכנסה מסורתיים לא גו

מוכרים -למעבר לישובים מוכרים. נעמוד בהמשך על תכונות שוק העבודה בישובים הבדווים המוכרים והלא

ונראה שמעבר לישובים מוכרים לאחר מספר רב של שנים לא יצר תנאים כלכליים או חברתיים השונים 

בדר -, מצאו אבומהותית מאלה בישובים הלא מוכרים.  בניתוח אמפירי של רמת הלמידה בקרב הבדווים

( כי רמת התשתיות הציבוריות: בתי ספר, מים, חשמל, מרפאות ותחבורה, הם אחד הגורמים 2118וגוטליב )

החשובים ביותר בנוסף להשכלת הורים שמסבירים רמת הנשירה.  לא רק זאת, אלא שמשתנה רמת התשתיות 

אר הישובים הערבים בארץ. מכאן הוא זה שמסביר את ההבדל הרב בין רמת הנשירה בישובים הבדווים לש

שלמדיניות הממשלה בתחום ההשקעה בתשתיות יש השלכה ישירה לא רק על רווחת התושבים, אלא גם על 

ההסתברות לנשירה ולכן על תהליך צבירת ההון האנושי של הילדים. לפיכך האפליה מטעם הממשלה פוגמת 
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ר שהתשואה החברתית מהשקעה בתשתיות גבוהה בסיכויי הילדים להיחלץ ממעגל העוני המתמשך. מכאן ברו

במיוחד עקב פעולתה הרחבה על הרווחה המיידית של התושבים, על ההון האנושי של הילדים וכך על סיכויי 

 הפרנסה שלהם בעתיד, ודרך כל אלה היא פועלת להפחתת העוני.

ני. ככל שהמשפחה גדולה הילודה היא גורם חשוב לקביעת ההסתברות לחיות בעוהקשר בין ילודה להשכלה: 

יותר כך פוחתים האמצעים העומדים לרשות כל אחת מהנפשות במשפחה. מובן שהקשר בין עוני לילודה 

מורכב יותר ויש בו הדדיות )ראו לעיל על הקשר בין ילודה לעוני(. הקשר בין עוני לילודה מושפע גם מהשכלת 

רמת ההשכלה שהייתה לאשה בעת הנישואין בתור האם בעת החלטותיה על ילודה. לפיכך יש עניין מיוחד ב

( ניסו להסביר את ההבדלים במספר לידות של 2118בדר וגוטליב  )-אינדיקטור לקשר בין ילודה להשכלה. אבו

ומצאו כי השכלת האם בזמן הנישואים, משתנים דמוגרפיים משפיעים בצורה  19-48נשים בגילאים בין 

כל שגדלה רמת השכלת האם בזמן הנישואין כך קטן מספר הילדים סטטיסטית מובהקת ובכיוון הצפוי. כ

שהביאה לעולם, כאשר שאר הדברים קבועים. כמו כן מצאו המחברים גם את גורם העדפת הבנים )שיעור 

הבנות מסך הילדים( מסביר בצורה מובהקת את מספר הלידות: ככל ששיעור הבנות מסך הילדים גבוה יותר 

זה יכול להצביע אולי על ההשפעה של התרבות והמסורת על השיקול של אישה לגבי כך גדלה הילודה.  דבר 

 מספר לידות.

 

 שיעורי נשירה בקרב הערבים בדווים לפי קבוצת גיל )%(  0.0.1לוח 

 Xנשירה לפני סיום 

 שנות לימוד

 מוכרים-ישובים לא ישובים מוכרים

ומעלה 45גברים בני                                             X 
6 53.1 76.2 

8 75.9 82.6 

10 83.9 90.3 

12 86.6 91.9 

ומטה 21גברים בני                                             X 
6 0.0 2.5 

8 3.1 5.2 

10 4.6 19.4 

12 30.9 45.9 

ומעלה 45נשים בנות                                            X 
6 87.5 98.0 

8 95.8 98.6 

10 100.0 100.0 

12 100.0 100.0 

ומטה 21נשים בנות                                            X 
6 2.9 4.0 

8 6.9 14.7 

10 14.5 39.1 

12 30.4 61.3 
(2114אגודת הגליל )מקור הנתונים: סקר   

 14.7%הערה: בכל תא, הערכים הם יחסית לגודל קבוצת הגיל הרלוונטית. לדוגמא, 

 61.3%מוכרים נשרו לפני סיום שמונה שנות לימוד, ו -בישובים הלא 14-21מהנשים בקבוצת הגיל 

שנות לימוד. 12מוכרים לא הצליחו לסיים -בישובים הלא 18-21מהנשים בקבוצת הגיל    
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 המישור הציבורי 

החל בתשתיות בסיסיות כגון  –אחד התפקידים המרכזיים של המדינה הוא לספק תשתיות נאותות לאזרחיה 

מים, חשמל, מערכת ביוב, סילוק אשפה ותחבורה ציבורית, וכלה בתשתיות של בריאות, חינוך, השכלה 

התחליפיות. התחליפיות מתבטאת ותרבות. אפשר לדרג את חשיבות ההשקעה הציבורית בתשתיות במידת 

ביכולתם של התושבים לספק לעצמם את שירותי התשתית ממקור אחר ובעלות הכרוכה בכך. למשל, אין 

תחליף לכביש מאחר שבניית כביש היא משימה מורכבת ויקרה הדורשת תקציבים גדולים, אישורים והיערכות 

 במיוחד לנוכח חוסר התחליפיות.ציבורית. לכן הנזק הנובע מהזנחת תשתית הכבישים גבוה 

ההשקעה בתשתיות הבסיסיות למגזר הערבי הוזנחה זה שנים רבות. הסיבות לכך נעוצות באפליה שנקטה 

ועדיין נוקטת המדינה ונוקטים גם מוסדות ציבוריים )כגון תאגידי התשתיות בתחום המים, החשמל 

בדווית בפרט. הבעיה סבוכה עוד -ה הערביתוהתחבורה( כלפי האוכלוסייה הערבית בכלל וכלפי האוכלוסיי

 יותר עקב חסמים בתוך האוכלוסייה הבדווית וניהול כושל של הרשויות המקומיות.

קשיי גישה לתשתיות בסיסיות מאפיינים בדרך כלל מדינות עניות נגישות האוכלוסייה לתשתיות ציבוריות: 

זו בישראל מלמדת שבעיות חמורות כאלה   מאוד או אזורים נידחים בארצות גדולות מאוד. בדיקת סוגיה

אפשר למצוא בישובים ערביים בדרום, אם כי לא רק שם. בהיעדר נתונים פיזיים ממשלתיים גלויים על חלוקת 

( להיעזר באינדיקטורים עקיפים על 2118בדר וגוטליב )-ההשקעה בתשתית לפי אזורים וישובים, נאלצו אבו

בדווים בדרום. המידע במסד הנתונים של אגודת הגליל -ים הערביםמנת לכמת את איכות התשתיות בישוב

הוא עקיף, שכן הוא נאסף באמצעות שאלון למשקי הבית על נגישותם לתשתיות. יש תשתיות, כגון כבישים 

ומבנים חינוכיים, שהממשלה מספקת ישירות, בדרך כלל, ויש תשתיות אחרות, כגון שירותי החינוך, הרווחה, 

ותי דת שמספקות הרשויות המקומיות וחברות ביטוח הבריאות, והממשלה משתתפת במימונן. הבריאות ושיר

, מימון הממשלה היה אמור להיות גדול יותר לרשויות מקומיות חלשות מבחינה כלכלית מאשר 2114בשנת 

הודיים, ( בחן את גביית ההכנסות מארנונה בישובים י2117לרשויות חזקות יותר )מענקי האיזון(. טל שחור )

כלכלי של הרשויות. הוא הסיק שהמחסור בהכנסות -ערביים ודרוזיים מתוך התחשבות במצבן החברתי

מארנונה נבע גם מחוסר נכונותם של תושבי הרשויות הערביות לשלם את מסיהם, אך גם מחלקיות באספקת 

יות הערביות שירותי הממשלה, שמילאה את תפקידה באופן חלקי בלבד ולא תמכה בצורה מספקת ברשו

 החלשות מבחינה כלכלית. 

גישה נוחה לתחבורה ציבורית בישוב היא תנאי חשוב ליכולתם של תושבי הישוב להשתלב בהצלחה בתעסוקה, 

( 1בפעילות כלכלית אחרת ובפעילות חברתית בכלל. ניתן לאפיין תשתית תחבורה לפי שלוש מערכות: )

( מערכת המחברת בין המערכת הפנימית למערכת הכבישים 2כבישים, מסילות, רחובות ושבילים פנימיים; )

( תשתית של רשת תחנות הסעה בתוך הישוב ומהישוב לישובים ומרכזים 3עירונית; )-או המסילות הבין

 כלכליים וחברתיים אחרים. 

והוא מלמד שהבעיה  3מבט על הנגישות לתשתיות לפי סוגי התשתית לכלל האוכלוסייה הערבית מוצג בלוח 

בדווית -מהאוכלוסייה הערבית 27%-דולה ביותר היא בתחום הבריאות: קופת החולים הקרובה ביותר לכהג

-בקרב התושבים בישובים הלא 65% -קילומטר ממקום המגורים )יותר מ 5-נמצאת במרחק של יותר מ

עט מהאוכלוסייה גרה במרחק הגדול מקילומטר אחד מתחנה של תחבורה ציבורית ולכמ 31%-מוכרים(. כ

מוכרים(. נגישות -בקרב תושבי ישובים לא 51%קילומטרים )יותר מ  5-מהאוכלוסייה המרחק גדול מ 22%

נמוכה זו חריפה עוד יותר אם מתחשבים בשיעור הנמוך של בעלות על רכב פרטי והעדר כבישים סלולים. 



[157] 

 

ת מבית הספר יותר מהאוכלוסייה מרוחק 31%ממשקי הבית יש רכב פרטי.  45%-מוכרים רק ל-בישובים הלא

מוכרים(. מעל -בישובים הלא 111%מהאוכלוסייה אינה מחוברת למערכת ביוב ) 41%-מקילומטר אחד, וכ

מהאוכלוסייה אינם מחוברים לקו  91%-בדווי צריכים לסלק את האשפה באופן פרטי. כ-מהציבור הערבי 41%

ום הביוב והחשמל. לא רק שמצב טלפון של בזק. מבין התשתיות הבסיסיות המצב הקשה ביותר הוא בתח

התשתיות הוא נמוך בהשוואה לכל אוכלוסיה אחרת במדינה, אלא שאין לממשלה אסטרטגיה לשיפור 

 127התשתיות, על כך יכול להעיד מסמך "האג'נדה" של משרד ראש הממשלה, המתעלם מנושא התשתיות.

 

 בעיות נגישות לפי סוג התשתית 0.1.2לוח 

 עם בעיית גישה משקי הבית % סוג תשתית

 ישוב מוכר 
-ישוב לא

 מוכר
 מספר נפשות סה"כ

מרחק המרפאה הקרובה ביותר 

 ק"מ 5מהבית הוא מעל ל 
1.1 65.7 26.5 47,739 

מרחק המרפאה הקרובה ביותר 

 ק"מ 1מהבית הוא מעל 
85.1 89.1 86.7 156,187 

מרחק ביה"ס הקרוב ביותר  

 ק"מ 1מהבית  הוא מעל 
28.7 76.9 48.1 86,471 

מרחק התחנה להסעה ציבורית 

 1הקרובה ביותר מהבית הוא יותר 

 ק"מ

47.5 77.6 59.3 116,827 

מרחק התחנה להסעה ציבורית 

 5הקרובה ביותר  מהבית הוא מעל 

 ק"מ

1.9 51.8 22.7 41,893 

לא מחוברים לרשת החשמל 

 הארצית
1.1 91.6 63.5 65,753 

לא מחוברים למערכת ביוב מרכזית 

 בור ספיגהאו 
1.5 99.5 41.1 73,861 

לא מחוברים לרשת המים הארצית 

 )מקורות(
1.1 41.3 16.3 29,364 

 74,941 41.6 89.3 9.6 אין פינוי אשפה דרך רשות מקומית

 156,367 86.6 99.3 78.2 אין חיבור לקו טלפון קווי

 (2114מקור הנתונים: סקר אגודת הגליל )

 

 

 

                                                 
". העדר תחבורה נוחה ותדירה למקומות תעסוקה"הוא רק מזכיר , מתעלם מבעיות התשתית במגזר הערבי" נדה'אג"המסמך  127

 .ס"עד כה לא טרחה המדינה ללמוד את הנושא באמצעות סקר רשמי של הלמ, יתרה מזו
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בדווית -מאפיינים בולטים של ההתנהגות בשוק העבודה של האוכלוסייה הערבית: התפקוד בשוק העבודה

בנגב הם שיעור ההשתתפות, ובעיקר של נשים,  בכוח העבודה ושיעור האבטלה הגבוה בקרבה. לפי הטבלה 

ניתן לראות כי רק כשליש מהאוכלוסייה בגיל העבודה שייכת לכוח העבודה. בעוד שבקרב הגברים,  5.2.4בלוח 

, בקרב נשים שיעור ההשתתפות פחות 55.5%חוז הוא קרוב מאוד לאחוז בכלל האוכלוסייה בארץ ועומד על הא

. נתון מעניין בטבלה הוא הדמיון הרב בין ההתנהגות בשוק העבודה של גברים בדווים מהישובים  9%מ 

יעור ההשתתפות של מוכרים.  ההבדל לגבי נשים אינו גדול גם כן. את ש-המוכרים לבין אלה בישובים הלא

, ניתן להסביר ע"י כך שבישובים אלה יש תשתית 11%נשים בכוח העבודה בישובים המוכרים, עדיין פחות מ 

טובה יותר של בתי ספר המאפשרת לנשים משכילות לעבוד בתור מורות או סייעות בתוך בתי ספר אלה, בעוד 

 שאין תשתיות כאלה בישובים לא מוכרים. 

ההשתתפות הנמוך של נשים בדוויות בכוח העבודה ניתן להסביר ע"י העדר אפשרויות  את הסיבות לשיעור

תעסוקה בתוך הישובים, המבנה המשפחתי שבו מספר גדול יחסית של ילדים בבית, רמת השכלה נמוכה, 

היעדר תשתית של תחבורה ציבורית נוחה שתאפשר לנשים לחפש עבודה בישובים היהודיים בסביבה, היעדר 

. לא רק שאין מקומות תעסוקה לנשים במקום, אלא שישובים אלה 128ת יום לילדים, מסורת, שפה ועודמעונו

נעדרים כל תשתיות בסיסית ואין להם אפילו כבישי גישה מסודרים. היעדר כביש גישה סותם את הגולל על 

ולו קטנים  תחבורה ציבורית לישובים ובתוכם. כמו כן היעדר תשתיות בסיסיות לא מאפשר הקמת עסקים

בישובים ולכן אפשרויות העבודה מצומצמות מאוד. הדבר נכון במידת מה גם בישובים המוכרים. בהם יש 

אמנם תשתיות בסיסיות, אבל היעדר מקומות עבודה, ובעיקר בעבור נשים, מקשה על נשים להיכנס לכוח 

יוצרים מקומות עבודה לנשים העבודה. המפלט היחיד הוא מערכת החינוך והשירותים החברתיים. בתי הספר 

אקדמית -תיכונית לא-בעלות השכלה אקדמית והן עובדות בתור מורות. נשים בעלות השכלה תיכונית או על

עדיין יכולות לעבוד בתור מורות לגיל הרך, לחינוך היסודי או לשמש עוזרות למורות. לנשים בעלות השכלה 

ת העומדות בפני נשים בישובים אלה הן עבודה בתחום נמוכה, קשה למצוא עבודה במערכת. אפשרויות אחרו

השירותים הסוציאליים ובמערכת הבריאות. עבודות אלה דורשות השכלה אקדמית. שיעורי ההשתתפות 

(. זאת 5.2.5אקדמית גבוהים מאוד )ראו לוח -תיכונית לא-והתעסוקה של נשים בעלות השכלה אקדמית או על

גזר היהודי או בגלל העדפה על נשים ערביות מהצפון. העסקים הזעירים גם משום היעדר תחרות חיצונית מהמ

בישובים הם בדרך כלל עסקים משפחתיים והמועסקים בהם הם הגברים במשפחה. לכן לנשים בעלות השכלה 

 תיכונית או נמוכה אין סיכוי להתפרנס בעסקים כאלה.

 

 

 

 

 

 

                                                 
סיכום וציון של עבודות מרכזיות בנושא וכן דיון על . על השתתפות ערבים וערביות בכוח העבודה יש ספרות מחקר ענפה 128

בארין 'ג; 0334סדן ; 0336למחקרים חדשים יותר ראו פיכטלברג . 0337לוג וקסיר קשרי הגומלין בין תעסוקה לעוני ראו פ
0331. 
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 (1552) -אינדיקאטורים בשוק העבודה )%(   0.1.2לוח 

  בדווים בדרום 

 £כלל האוכלוסייה בישראל סה"כ מוכר-ישוב לא ישוב מוכר 

 נשים וגברים

 54.9 32.2 33.4 31.4 1שיעור השתתפות  בשוק העבודה

 1שיעור תעסוקה
25.2 25.6 25.4 49.1 

 2שיעור אבטלה
19.6 23.4 21.1 11.4 

 גברים

 1שיעור השתתפות  בשוק העבודה
54.4 56.5 55.5 61.6 

 1שיעור תעסוקה
43.1 43.2 43.2 54.8 

 2שיעור אבטלה
21.9 23.6 22.1 9.5 

 נשים

 1שיעור השתתפות  בשוק העבודה
11.1 6.8 8.8 49.6 

 1שיעור תעסוקה
8.7 5.4 7.4 43.9 

 2שיעור אבטלה
13.1 21.2 15.4 11.4 

 .2114מקור הנתונים: סקר אגודת הגליל 
 (2115מקור הנתונים: השנתון הסטטיסטי לישראל ) £
 +(15שיעור ההשתתפות מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה )בני  1
השיעור מחושב מתוך כוח העבודה, כלומר שיעור מחפשי עבודה בצורה אקטיבית מכלל אלה שעובדים 2

 או מחפשים עבודה בצורה אקטיבית.
 

 

( מצאו כי כיווני ההשפעה של המשתנים הדמוגרפיים, גיל, השכלה, מצב משפחתי, 2118בדר וגוטליב )-אבו

ילדים קטנים בבית, על ההסתברות של אישה להשתתף בכוח העבודה הם בהתאם לצפוי ומובהקים 

שתיות סטטיסטית. מעניינת במיוחד, מזווית מדיניות הממשלה, היא ההשפעה החיובית המיוחסת למצב הת

הציבוריות. התשתית משפיעה באופן חיובי על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ותוצאה מעניינת במיוחד היא 

שהתשתית מייתרת את משתני ההשתייכות האזורית. תוצאה זו מלמדת על רמת התשתיות הנחותה בישובים 

ל גורם השתייכות מוכרים. התוצאה גם מרמזת שההסתמכות ע-הבדווים בדרום ובעיקר בישובים הלא

קבוצתית, אזורית או דתית, עשויה להיות נמהרת, וכי גורם התשתיות מספק סיבה רציונאלית להבדלים 

בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. תוצאה זו מעמידה אתגר בפני ממשלה הטוענת שהגברת התעסוקה היא 

קבוצות החלשות הוא צמצום בראש מעיניה. דרך יעילה להעלות את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של ה

ניכר של האפליה רבת השנים בתחום התשתיות הבסיסיות. מובן שההשלכות יהיו רבות וחשובות, מעל ומעבר 

להשפעת התעסוקה. מדיניות כזאת תעלה את רמת החיים, תצמצם את ממדי העוני של המשפחות ובייחוד של 

 ום העוני בטווח הארוך. הילדים, תשפר את רמת חינוך הילדים ותיצור תקווה לצמצ

מוכרים, מעיד שיעור הבדווים העובדים מחוץ -על העדר הזדמנויות תעסוקה בישובים הבדווים, מוכרים ולא

 61%לישובים שלהם, ובעיקר בישובים היהודים באותו אזור מגורים או אפילו באזור מרוחק יותר.  יותר מ 

ורים שלהם או באזור אחר. תשתיות של כבישים מהמועסקים הבדווים עובדים בישוב יהודי באזור המג

ותחבורה ציבורית היו בוודאי מעלים בצורה ניכרת את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה 

הבדווית, וגם את אחוז המועסקים בסקטור היהודי במידה ולא יגדלו אפשרויות התעסוקה בתוך הישובים 
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מוכרים עולה בהרבה על השיעור -יהודי מקרב תושבי הישובים הלא הבדווים עצמם. אחוז המועסקים בישוב

 בקרב תושבי הישובים המוכרים. הבדל זה ניתן להסביר ע"י הזדמנויות העבודה בהוראה בישובים המוכרים.

בדווית הוא ההתרכזות במשלחי יד בענפים מסורתיים -מאפיין נוסף למצב התעסוקה בקרב החברה הערבית

ניתן לראות כי בקרב כלל   5.2.5ה והסעות ועבודות לא מקצועיות. מהטבלה בלוח כמו בניין, תחבור

אחוז בבניין, הסעות  41.7%האוכלוסייה, יותר משני שליש הגברים המועסקים עובדים במשלחי יד מסוג זה ) 

ל מועסקים בניהול. מעניין לראות מלוח זה כי הרוב המוחלט ש 3%והובלות ותעשיה( לעומת זאת פחות מ 

נשים מועסקות הן כאלה עם השכלה על תיכונית. וכמעט כולן מועסקות בתחום ההוראה. בקרב הגברים בעלי 

טק -יד בענף ההיי-מועסקים בתחום ההוראה. הבחירה בהוראה ולא במשלח 81%השכלה אקדמית יותר מ 

היהודי )גרה וכהן והניהול ניתנת להסבר, בחלקה, ע"י אפליה בקבלה לעבודה במקצועות אלה בשוק העבודה 

2111 ,Asali 2005)בדווי בוחר מראש ללמוד מקצוע -. גרוע מזה יכולה להיות העובדה שסטודנט ערבי/ערבי

הוראה מהפחד של ימצא בעתיד עבודה שתואמת את כישוריו אם יבחר ללמוד מקצוע הנדסה, טבע או ניהול 

 . (0337 )גרה

 התפלגות משלחי יד לפי מין ותעודה  0.1.0לוח  

 תיאור משלח יד
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 גברים

.29 אקדמי

8 

02.

0 

11.

 81.8 88.9 44.3 מתוכם מועסקים כמורים בחטיבה על יסודית 8

.22 1.0 מקצוע טכני או חופשי

2 

22.

.111    72.7 77.8 מתוכם מועסקים כמורים בבי"ס יסודי 2

 1.8 5.5 1.1 ניהולי 1

 1.8 2.5 9.8 מכירות ושירותים            

.25 תעשיה, בינוי ומקצועות אחרים

2 

8.1 5.5 

.20 מקצועיים-לא

2 

5.5 5.5 

 נשים

.20 אקדמי

2 

8.2 21.

.111 88.9 מתוכן מועסקת כמורות בחטיבה על יסודית 8

1 

111.

.11 מקצוע טכני או חופשי 1

2 

91.

2 

02.

.111 כמורות בבי"ס יסודימתוכן מועסקות  2

1 

94.7 111.

 5.5 5.5 5.5 ניהולי 1

 5.5 2.0 0.2 מכירות ושירותים            

 5.5 5.5 2.2 תעשיה, בינוי ומקצועות אחרים

 5.5 5.5 2.2 מקצועיים-לא

 (2119מתוך אבו בדר וגוטליב ) 5מקור: טבלה 
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 סיכום 

בדווית בנגב, תוך השוואה בין -האוכלוסייה הערביתכלכלי של -בדו"ח זה, נתתי תיאור למצבה החברתי

בדווית בנגב חיה בתנאים כלכליים וחברתיים נחותים -מוכרים. החברה הערבית-הישובים המוכרים ללא

כלכלי שמפרסמת -בהרבה מאלה של החברה היהודית. הישובים המוכרים מדורגים בתחתית הסולם הסוציו

עוני של אוכלוסייה זו. בהסתכלות על פני תשע שנים, חומרת העוני הלמ"ס כל שנה. מצב זה משתקף בנתוני ה

בחברה הערבית הייתה במגמת עלייה וגבוהה בערך פי שלושה בממוצע מרמתה במגזר היהודי. מצבה הכלכלי 

, מתאפשרת לראשונה בדיקה יסודית של מצבה 2114בדווית בנגב גרוע עוד יותר. בשנת -של החברה הערבית

ודות למאגר הנתונים של אגודת הגליל, שלראשונה אוסף נתונים על האוכלוסייה בישובים כלכלי א-הסוציו

מוכרים שתחולת -מוכרים. מצבה של אוכלוסייה זו קשה במיוחד, בייחוד זה של תושבי הישובים הלא-הלא

שבעה  . חומרת העוני בקרב אוכלוסייה זו הייתה גבוהה בערך פי81%העוני בקרבם הגיעה באותה שנה לכמעט 

חרדית. הנתונים מאפשרים כימות האפליה הממשלתית באספקת תשתיות -מזו של האוכלוסייה היהודית הלא

ציבוריות לישובים ערביים. נגישות לקויה לתשתיות משאירה את עקבותיה בשיעורי נשירה גבוהים ממערכת 

העבודה, כך היא  בהדרת המועסקים הפוטנציאליים משוק –החינוך ובאבטלה מתמשכת, או גרוע מזה 

מנציחה את תלות התושבים במערכת הרווחה. עקב היחלשות מערכת הרווחה בשנים האחרונות מצב זה מביא 

לידי שיעור גבוה של תושבים עניים שהמדינה מזניחה אותם. הפגיעה היא ארוכת טווח, מאחר שהיא משפיעה 

 דרך חינוך הילדים.

ופן רגרסיבי על משקי הבית: נוכח התחליפיות ועלותה המחסור בתשתית התחבורה הציבורית משפיע בא

הפגיעה במשפחות עקב חסם התשתיות פוחתת עם העלייה ברמת החיים של המשפחה. מכאן שהמחסור 

בתשתית של תחבורה ציבורית פוגע במיוחד במשפחות העניות. ממשלה המפלה לרעה את ההשקעות בתשתיות 

ף גדולה עוד יותר שכן בהתעלמות הממשלה מצורכי התשתית הבסיסיות פוגעת בעיקר בעניים. הפגיעה א

הממשלה מאותתת למשקיעים הפרטיים והעסקיים בארץ ובחו"ל שלא כדאי להשקיע במקום. כך היא הופכת 

אחראית עיקרית למעגל קסמים לרעת הישובים הללו. ממשלה הטוענת שהגברת התעסוקה היא בראש 

אור מסוימת היא שבשיעורי הלמידה נמצא תהליך של שיפור מתמיד מעייניה תוכל להעלות ביעילות. נקודת 

וניכר בהשוואה לדורות קודמים, במיוחד בקרב נשים. לפיכך הפער בשיעורי הלמידה בין גברים לנשים 

 מצטמצם. 

ניתן היה לצפות שהעיור שיזמה הממשלה לפני שנים מספר בקרב הבדווים בדרום ייצור מגוון רחב יותר של 

תעסוקה, וזאת יותר מהענפים המסורתיים, וכי הוא גם יגדיל את היקף התעסוקה בחברה הבדווית.  אפשרויות

תהליך כזה לא קרה, ומעידים על כך שיעורי ההשתתפות הנמוכים בכוח העבודה. אך אוזלת היד באספקת 

מיקה את התשתיות הציבוריות הבסיסיות יצרה חסם העומד בפני השתתפות של נשים בכוח העבודה ואף הע

מצב העוני. למצב התשתיות הירוד נמצאו השפעות שליליות על הנשירה מבית הספר. נמצאה גם השפעה 

עקיפה של הנגישות לתשתיות על הילודה שכן השפעת הנשירה מבית הספר מקטינה את ההשפעה הידועה 

 שה על מצב העוני. היטב של ההשכלה על הילודה, וכן את מנוף ההשפעה החיובית שיכלה להיות להשכלת האי
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 מקורות

 6. מחקר מדיניות בדווית: מבט השוואתי-עוני, חינוך ותעסוקה בחברה הערבית. 2118בדר, ס' וד' גוטליב, -אבו

 ת לחברה וכלכלה במכון ון ליר, ירושלים.תכנישל ה

משיח פוליטי מדיר לשיח תכנוני מכיר: תכנון אלטרנטיבי  –מוכרים בנגב -. "הכפרים הבלתי2114אלהוזייל, ע', 
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 נשים בישובים הבלתי מוכרים 1.1

 

 קווידר-ד"ר סראב אבורביעה

 המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 

 מבוא .א

נפש. הנשים הבדוויות בנגב  211,111הנשים הבדוויות בנגב מהוות כמחצית מהאוכלוסייה הבדווית המונה כ 

סובלות מהדרה כפולה; הדרה מצד המדינה כחלק ממיעוט ילידי אתני, והדרה חברתית כחלק מחברה 

 פטריארכאלית בה הגברים "נהנים" מעליונות חברתית על פני הנשים. 

ה תוקף במציאות חייהן של הנשים הבדוויות אשר חיות בישובים הבלתי מוכרים בנגב. הדרה זו מקבלת משנ

ישובים שמדינת ישראל מסרבת להכיר בהן,  ועוד כשבעה הנמצאים בשלב כלשהו של תהליך  38-מדובר על כ

. ישובים אלה נעדרים תשתיות, חשמל, מים זורמים, פינוי פסולת, מערכות חינוך ובריאות 129הכרה מתמשך.

 תושבי הישובים הבלתי מוכרים אינם רשאים לבנות מבני קבע והם סובלים מהריסות בתים על בסיס קבוע.

השנים האחרונות שינויים דרמטיים אשר השפיעו על מצבן הפוליטי,  61הנשים הבדוויות בנגב עברו במהלך 

ועודם מתרחשים, ואשר  הכלכלי והחברתי. שינויים אלה כרוכים בשינויים ההיסטוריים אשר התרחשו בנגב

 11,111-18,111 -כ 1948ב  130השפיעו על המבנה המשפחתי והקהילתי של הבדווים בנגב.  עם כינונה של המדינה

והיו נתונים לממשל צבאי עד שנת  132המוקדמות הם הועברו לאזור הסייג 51, ובשנות ה 131בדווים נותרו בנגב

האוכלוסייה הבדווית והיה עליהם לבקש אישורים . בשנים אלו המדינה הגבילה את הניידות של 1966133

מיוחדים מהמושל הצבאי בכדי לרכוש השכלה ולעבוד. כתוצאה מכך, מרבית האוכלוסייה הבדווית ונשים 

 . 134בפרט לא זכו להשכלה פורמאלית

, הנשים הבדוויות היו בעלות תפקיד כלכלי משמעותי בחיים 1948טרם הקמת מדינת ישראל בשנת  

של החברה הבדווית, בעיקר בתחום הכלכלה המשפחתית הכוללת רעיית עדרים ועבודות יד. החקלאיים 

תפקידים אלו מולאו במרחב הפרטי והמשפחתי ותרמו רבות למעמדן הפרודוקטיבי של הנשים הבדוויות, בעוד 

ים עם שהגברים הבדווים היו תלויים בידע ובקבלת ההחלטות של הנשים בכל הקשור למרחב הפרטי כגון קשר

תפקידים אלו סימלו אוטונומיה,  135השכנים ונישואי הבנות. מצב זה העניק לנשים מידה מסוימת של כוח.

 עוצמה וקשר בל ינתק לקרקע, אשר ממשיך להתקיים עד היום בזהותן של הנשים הבדוויות. 

דים אלו וכתוצאה מהמעבר הכפוי לישובי הקבע, איבדו הנשים תפקי 1966עם סיום הממשל הצבאי בשנת 

והפכו למחוסרות תעסוקה בתוך בתיהן, מה גם שהמדינה לא סיפקה מקומות תעסוקה בכלל, או כאלו 

                                                 
 .רוב הישובים הנמצאים בתהליך הסדרהעדייןאינםנהניםמשירותיםבסיסייםכחשמלאומים 129
 כינונה של ישראל והנכבה של הפלסטינים 130
 4עמוד , 0335ספטמבר  ,הבדווים בנגבאזרחים שקופים מדיניות הממשלה כלפי , יעל חסון, שלמה סבירסקי 131
מ והידוע בפוטנציאל החקלאי "ק 7,533המדובר באזור גיאוגרפי קטן של כ , דימונה וירוחם, ערד, שבע-האזור בין באר 132

 . הנמוך שבו
133 Ghazi Falah, Israel State Policy toward Bedouin Sedentarization in the Negev, 18(2)  JOURNAL FOR PALESTINE STUDIES 71, 78-

79 (1989). 
134 Sarab Abu-Rabia-Queder, Does Education Necessarily Mean Enlightenment? The Case of Higher Education Among 

Palestinians-Bedouin Women in Israel, 39 ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY 381, 384 (2008). 
135 Sarab Abu-Rabia-Queder, Coping with’ forbidden love’ and loveless marriage educated Bedouin women from the Negev,8 

ETHNOGRAPHY,  297, 301 (2007). 
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כתוצאה מכך נושלו הנשים הבדוויות מהמקורות הכלכליים,  .המותאמים מגדרית ותרבותית לנשים הבדוויות

הבלתי מוכרים בנגב מצבן של הנשים בישובים  .התרבותיים והחברתיים שלהן עקב אובדן האדמה והמרעה

קשה אף יותר, בשל המדיניות התכנונית והקרקעית של המדינה אשר נישלה וממשיכה לנשל את הבדווים 

מאדמותיהם ההיסטוריות. איום הריסת הבתים וריסוס היבולים החקלאים מרחף מעל לראשיהן של הנשים 

 הבדוויות ומחליש את מעמדן המוחלש ממילא בחברה פטריארכאלית.  

מטרתו העיקרית של הדוח הינה לדווח על חייהן, מצוקתן והתמודדותן הייחודית של הנשים בישובים אלו. 

דימונה:  ישוב -ראיונות בשלושה ישובים לא מוכרים המצויים על קו באר שבע 2119לצורך כך התבצעו בסתיו 

פריג'את. להלן יוצגו -אל זרנוק[ והישוב-קווידר ]המכונה גם בשם אל-חוטי, ישוב משפחת אבו-משפחת אבו

 מספר סוגיות שעלו מהראיונות עם הנשים. 

 

 ב. ניתוח מצבן של הנשים בישובים הבלתי מוכרים בנגב 

 אוכלוסייה בסיכון  

הישובים הבדווים הלא מוכרים אינם מופיעים על מפות רשמיות של מדינת ישראל, ותושביהן הם בבחינת 

בהם בבואה לקבוע מדיניות, לבנות תקציב, לספק שירותים או  המדינה אינה מבחינה 136אזרחים שקופים.

להעניק הגנה חוקתית. בהיותם בלתי מוכרים הישובים אינם מקבלים שירותים ממשלתיים מסודרים, כגון: 

תקציבים מוניציפאליים, שירותי מים, חשמל וביוב, ושירותי חינוך, בריאות ורווחה. כמו כן לישובים אלה אין 

ת מתאר ולכן לא ניתן לקבל תכנימקומי. המשמעות המעשית של ישוב בלתי מוכר היא שאין לו  מערכת שלטון

בו היתרי בנייה. כתוצאה מכך כל בנייה, בין אם של בתי מגורים, של מבני ציבור או של תשתיות היא בלתי 

 137חוקית ונתונה לסכנת הריסה.

 2114בשנת  138הבלתי מוכרים אין כלל חיבור למים.מהבתים בישובים  51%-:בכישובים נעדרי חיבורים למים

( בישובים הבלתי מוכרים חיו ללא מים זורמים. כתוצאה מכך סובלים רוב 53%למעלה ממחצית המשפחות )

התושבים ממחסור במים, ואלו המחוברים באופן בלתי חוקי סובלים מאיכותם הגרועה. רבים משלמים 

חסרונם של מים זורמים  139ל של אספקת מים לבתים בעצמם.מחירים גבוהים בעבור המים ונושאים בנט

ומחסור במים בישובים הבלתי מוכרים מגביר את קשיי היומיום של הנשים החיות בהם. תנאי החיים 

בישובים הבלתי מוכרים מחמירים סיכונים בריאותיים הקשורים במים, עבור הנשים בפרט. מחסור במים 

ך המשפחה, במיוחד בתנאי מגורים צפופים. במקרה של זיהום, מחסור נקיים גורם להתפשטות זיהומים בתו

במים או העדרם מחבל בטיפול רפואי הולם, המחייב מים ותנאים היגייניים. כשאין תנאים כאלה גם המטפל 

מסתכן בהידבקות. מאחר שטיפול בחולים הוא בדרך כלל באחריות הנשים, הן מועדות יותר להידבק מבני 

מטפלות. ככל שהתחלואה גבוהה יותר כך נאלצות הנשים הערביות להקדיש זמן רב יותר  המשפחה בהן הם

 140לטיפול רפואי.

                                                 
 04' עמ, 0שם  136
 04' עמ, 0שם  137
 04' עמ, 0שם  138
  1' עמ 0332אפריל , כרים בנגבנשים והזכות לבריאות בישובים הבלתי מו( אני כאן)אנא הונא , נורה גוטליב 139

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=47&ItemID=68 
 77שם  140
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המחסור במים זורמים ונקיים מביא לידי כך שהיכולת של התושבים להשתמש במים לצרכים יומיומיים הנה 

שלה מחזירה לנו את מוגבלת. כפי שמתארת זאת אחת הנשים: "המים זורמים דרכנו לירוחם ולדימונה, והממ

מי הביוב של ירוחם ודימונה". בהעדר מים ממקורות מוסדיים נוקטים התושבים מגוון שיטות להשגתם 

וביניהן, אגירת מים במיכלים וחיבורים אישיים באישור ועדת המים במנהלת הבדווים, באמצעות צינורות 

 141(.המונחים על גבי הקרקע )דבר המסכן כמובן את אספקת המים הסדירה

:שלושים ושמונת הישובים הבלתי מוכרים ושבעת הישובים הנמצאים ישובים נעדרים חיבורים לחשמל

בתהליך של הכרה אינם מחוברים לרשת החשמל הארצית. חיבורי התשתיות הקיימים נעשו ביוזמת התושבים 

ת סולריות יקרות ובמימונם. יש מהם הנעזרים בגנרטורים הפועלים בין שעה לארבע שעות ביום, או במערכו

הפועלות רק בימי שמש ותפוקתם נמוכה. רוב התושבים אינם יכולים לתחזק מערכות חלופיות של אספקת 

חשמל בשל העלות הגבוהה ולכן נותרים ללא חשמל. גם המרפאות שהוקמו לאחרונה בצו בג"צ עדיין אינן 

מצב זה אינו מאפשר להחזיק מחוברות לחשמל, אלא רק לגנרטור הפועל בשעות הפעילות של המרפאה. 

 142תרופות הדורשות קירור או להשתמש במכשירים רפואיים בסיסיים המצריכים חיבורי חשמל.

החשמל כאמור נצרך באמצעות גנרטור שתמורתו משלמים כסף רב. לכן חלק מהמשפחות אינן מחוברות 

עקב אי החיבור לחשמל, לחשמל ומשתמשות בתאורה על בסיס נפט. בחורף יש לשלם לקניית עץ לחימום. 

התושבים נאלצים לחבר קווי חשמל עצמאיים העוברים מעל הבתים ובכך חושפים אוכלוסייה זו לסיכון )כגון 

קצר או התחשמלות(. או כפי שמתארת זאת אחת הנשים: "והחשמל מעלינו עובר לירוחם ודימונה". הנפגעות 

ו יולדות, עקב הזדקקותן התכופה לתרופות. וכן העיקריות מחוסר חיבור לחשמל הן הנשים, בעיקר הרות א

נפגעים ילדים ותלמידי בית ספר שאינם יכולים ללמוד אלא בשעות מאוחרות, או מוגבלים ללמידה עד רדת 

 החמה.

הדרכים הפנימיות ודרכי החיבור לכבישים הן דרכי עפר. תחבורה ציבורית לא מחסור בתחבורה ציבורית:

שובים לתחבורה הציבורית או ההכרה בהם כישובים הזכאים לחיבור כזה פוגע קיימת.  חוסר חיבורם של הי

בעיקר באוכלוסיית הנשים הזקוקות לשירות זה )תלמידות בית ספר, נשים הרות או יולדות וילדיהן(. על רקע 

 היעדרם של הגברים מהבית בעיקר בשעות היום )ולעתים גם בשעות הלילה( נאלצות הנשים להגיע לבדן במצבי

חירום לעיר באר שבע על מנת לקבל את השירותים החסרים בישוב. כתוצאה מעוני ואי יכולת לממן תחבורה 

ציבורית פרטית, לעתים מוותרות הנשים על שירותים אלה ובכך חושפות עצמן לסיכון. ממצאים של רופאים 

מוכרים אינן יכולות בדוויות מהישובים הבלתי -מעלים כי ארבע מתוך חמש נשים ערביות 143לזכויות אדם

מן המקרים הבעיה העיקרית היא בעיית תחבורה.  61% -להגיע לשירותי התחנה כאשר הן זקוקות להם. ב

בעיות התחבורה מפחיתות באופן ניכר את המספר הממוצע של בדיקות לפני לידה שאותן מבצעות הנשים 

 בזמן ההיריון. 

 

 

                                                 
עמותת רופאים לזכויות אדם בשיתוף המועצה . בריאות בישובים הבלתי מוכרים בנגב–בשטח הפקר   0330. אורלי, אלמי 141

 . האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב
רופאים . נידונים לחושך סוגיית החשמל והחולים הכרוניים בישובים הבלתי מוכרים בנגב, 0332דצמבר , וסים עבאס ושיר אלון 142

 לזכויות אדם
 77שם  143
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 נגב  מצב בריאותן של הנשים בישובים הבלתי מוכרים ב

. 2111 -כל המרפאות הקיימות בחלק מהישובים הבלתי מוכרים נבנו רק לאחר עתירות לבג"ץ החל משנות ה

ישובים  34 -ב 144מרפאות לטיפול ראשוני ושמונה תחנות לאם ולילד. 11בישובים הבלתי מוכרים בנגב קיימות 

ליים. הן מתאפיינות במחסור . המרפאות שהוקמו מספקות שירותים מינימא145אין כיום שירותי רפואה כלל

בהיבטים שונים: חלל מוגבל, שעות פתיחה מצומצמות, מחסור קבוע באנשי צוות, העדר מומחים רפואיים, 

בנוסף, בשל העדר אספקת חשמל קבועה למרפאות לא ניתן לאחסן  146תשתית חסרה והעדר ציוד בסיסי.

של סוגיות הקשורות זו לזו מעמיד אתגר בפני במקום מלאי מתאים של תרופות וחיסונים בקירור. מגוון רחב 

הגישה הפיזית של נשים בדוויות ערביות לשירותי בריאות: מרחק, היעדר תחבורה, הגבלות על עצמאות 

ותנועה של נשים, עלות הנסיעה, היעדר השגחה, ובנוסף תנאי תחבורה קשים הקשורים לאקלים ולהיעדר 

 147כבישים.

כי "מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדווים עד גיל שש שנים בישובי עולה  148מדו"ח של משרד הבריאות

בדווית בנגב -קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגב מצביע על תוצאות בריאות נמוכות של האוכלוסייה הערבית

בכלל, ובישובים הבלתי מוכרים בפרט: שיעור תמותת תינוקות גבוה במיוחד, שיעור גבוה של ילדים הסובלים 

תזונה, תינוקות הנולדים עם משקל לידה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי, אחוז גבוה של ילדים הסובלים -מתת

ת מניעה ועל שיפור תשתיות תומכות בריאות תכנימאנמיה ומבעיות גדילה ועוד. הדו"ח ממליץ על הפעלת 

ף לשיפור והרחבה של )אספקת מים וחשמל סדירה, סלילת דרכי גישה, סילוק שפכים, פינוי אשפה(, זאת בנוס

 טיפות החלב והמרפאות הראשוניות".  -שירותי הבריאות הקיימים בישובים

בחברה הערבית הבדווית בנגב הנשים הן הצרכניות העיקריות של שירותי בריאות שעורי תחלואה גבוהים: 

החברתי  , הריונות מרובים ומתוקף תפקידן31%עקב שיעורים גבוהים של תחלואה כרונית המגיעה לכדי 

 149כמטפלות העיקריות של הילדים.

אחת הבעיות העיקריות ממנה סובלות נשות הישובים היא מחסור בפחים לאיסוף זבל. בכל הישוב אין מקום 

לשפוך את האשפה הנאספת יום יום מהבתים, ולכן נאלצות הנשים לקחת תפקיד זה על עצמן ולשרוף את 

בית. כתוצאה מכך נגרמות בעיות תחלואה רבות, בין היתר האשפה או בוואדי הסמוך או בקרבה מסוכנת ל

הופעתם של מכרסמים למיניהם )עכברים ועכברושים( הגורמים לבעיות היגיינה רבות באזור. בנוסף יוצר 

המצב סיכון לבערה מקומית כפי שהתרחש באחד הישובים )נשרפה ידה של אחת הנשים בזמן שרפת האשפה(. 

ל הנשים או על ילדיהן עלולה לסכן אוכלוסייה זו, ואף לפגוע בנשים הרות פעילות זו המוטלת ברובה ע

 ולהעלות את הסיכון למומים מולדים.

עמד  2116בדווית הם הגבוהים ביותר בארץ. בשנת -שיעור תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית

בחוות  150האוכלוסייה בישראל.לכלל  4.3לידות, לעומת  1,111לכל  11.9השיעור בישובים הבלתי מוכרים על 

                                                 
 77שם  144
רופאים לזכויות אדם והמועצה . 0339אפריל , שירותי הבריאות בישובים הבלתי מוכרים בנגב-יוצאים ידי חובה, וסים עבאס 145

 (.ראו במסמך זהמ)לישובים הבלתי מוכרים בנגב 
 77שם  146
 77שם 147
לשכת ", מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדווים עד גיל שש בישובי קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגב"ח "ראה דו 148

 0332דצמבר , מחוז דרום  -הבריאות
 71שם  149
 03שם   150
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נכתב כי "הנשים הבדוויות נמצאות במצוקה בריאותית וסוציו  7115/97151דעת של ד"ר כנאענה במסגרת בג"צ 

אקונומית קשה במיוחד. שימוש נשים הרות בשירותים מונעים, מוקדם ככל האפשר ובתדירות המומלצת, 

 ותמותת התינוקות".  משפיע חיובית על תוצאות ההיריון, בריאות האם והילוד

המרפאות של קופת  11 -מבדיקה שנערכה על ידי רופאים לזכויות אדם עולה כי בנגישות לשירותי בריאות: 

, על אף שאוכלוסיית 152חולים כללית בישובים אין ולו רופא מומחה אחד ברפואת ילדים או רפואת נשים

אחוז  81% -ור זה ברופא נשים גורם לכך שכהישובים מתאפיינת בגיל ממוצע צעיר ובהריונות מרובים. מחס

מהנשים בישובים מוותרות על טיפול רפואי עקב הריחוק ממרפאות הממוקמות מחוץ לישובים, אשר בהן זמין 

 .   153רופא נשים

מלבד הנגישות הפיסית, המרפאות אינן נגישות תרבותית לנשים הערביות בדוויות, מאפיין אשר בא לידי ביטוי 

ים. רבות מהמרפאות קרויות על שם שבטים מסוימים במקום בשמו ההיסטורי של הישוב. בהיבטים סמלי

עובדה זו יוצרת מתחים בתוך הקהילה ואף מונעת מחלק מהתושבים להגיע למרפאות בשל זהותן השבטית 

-. מחסום נוסף הנו בעיות התקשורת אשר נמצאו כמחסום המשמעותי ביותר עבור נשים ערביות154השונה

 . 155. פערים לשוניים חינוכיים ותרבותיים תורמים בצורה משמעותית לשימוש לקוי בשירותי בריאותבדוויות

בנוסף שירותי אמבולנסים אינם מגיעים לתוך הישובים, כך שאדם הנדרש לפינוי רפואי דחוף יפגוש את 

בעיקר כהרות האמבולנס על אחד הצמתים הראשיים. כאמור, נשים סובלות יותר מהמחסור בשירותי בריאות 

או כאמהות. אם הנדרשת לרופא באמצע יום חם או באמצע לילה קר נאלצת ללכת ברגל עד לכביש הראשי 

 דקות. 41-ומשם לתפוס טרמפ עם מכר או קרוב משפחה,  המתנה הנמשכת כ

כך נפש, גברים נשים וילדים כאחד,  4,111-3,111 -במצב הקיים ישנו רופא כללי אחד המשרת אוכלוסייה של כ

שזמן ההמתנה הנדרש לאישה חולה הוא אינסופי. בנוסף, רוב הרופאים דוברי עברית והנשים אינן דוברות 

אישה לרופא קשה במיוחד על -עברית. השלטים המצויים במרפאות כולם בעברית כך שהתקשורת בין חולה

ה אינה מחוברת נשים. בנוסף, מי שנתבקש לבצע בדיקת דם פשוטה אינו יכול לבצע זאת מאחר והמרפא

לחשמל, חסרות תרופות מסוגים שונים וחסרים מקררים לאחסון דם. לשם כך על התושבים, ובעיקר על 

הנשים ההרות, לנסוע לבית חולים סורוקה או למרפאות אחרות בעיר הסמוכה באר שבע על מנת לבצע בדיקת 

יסי ואינו עונה על כל צרכי החולים דם. בנוסף חסרות תרופות מסוגים שונים, מלאי התרופות במרפאה הנו בס

)בעיקר נשים הרות וילדיהן(. התוצאה היא כי אחוז התמותה הגבוה ביותר הנו בקרב נשים מהישובים הלא 

 מוכרים. 

 עוני

אחת מהתוצאות הקשות של מצבם החמור של תושבי הישובים הלא מוכרים הוא העוני, והסובלות העיקריות 

מילדי הבדווים נמצאים מתחת לקו העוני  66%ממנו הן נערות ונשים. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, 

 והישובים הבדווים נחשבים לעניים ביותר בישראל. 

                                                 
 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נגד משרד הבריאות  1775/91צ "בג  151
 71שם  152
 71שם  153
 71שם  154
 76שם  155
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גברים בקהילה, ועקב הצורך לממן חשמל  ושירותים עצמיים אחרים העולים עקב האבטלה הגבוהה של נשים ו

הון תועפות, נאלצות הבנות לסבול. התוצאה היא שלא נותר כסף למימון לימודיהן של נערות לקראת לימודים 

גבוהים. אחת הנשים מספרת כי בתה שסיימה תיכון עם ציונים גבוהים יושבת בבית מזה שנה מכיוון שאין לה 

סף לשלם עבור לימודיה. גם עבודה אין לה מאחר ואין היכן לעבוד. האישה מספרת כי לעתים הבנות עצמן כ

מסכימות "לשבת בבית" על מנת שלא ללחוץ יתר על המידה על הוריהן. התוצאה היא שהגבר יוצא לעבוד 

 ומביא פרנסה והאישה נשארת בבית.

 הריסת בתים ומחסור בקרקע

הריסת בתים בישובים הבלתי מוכרים ובשנים האחרונות מדיניות זו תופסת הממשלה אינה ממעיטה ב

אפשר להוציא צו הריסה  2115תאוצה. כוחות גדולים הורסים בתים וישובים שלמים כמעט בכל שבוע. מאז 

למבנה ללא נוכחות או ידיעת המשפחה הדרה בו.  הממשלה, לאחר שהפכה משפחות וישובים שלמים לחסרי 

 מציעה לא פתרון חלופי, לא זמני ואף לא מקלט קבוע.  בית, איננה 

רוב אנשי הישוב נאלצים לבנות בסתר ובלית ברירה מאחר וכל משפחה צריכה לדאוג לבניה ולחתניהם. הנשים 

מתארות סיטואציה בה יושב לו החייל או השוטר המפקח על ההריסה בג'יפ ושותה לו שתייה קרה בעוד 

יה על ביתה שנהרס לנגד עיניה. על פי דוח שנערך על ידי פורום ארגוני נשים האישה בוכה וצורחת עם ילד

, הריסת הבתים משפיעה במיוחד על הנשים מאחר וההריסה מתבצעת בבוקר בזמן היעדרותו 156בדוויות בנגב

של הגבר מהבית, כך שהנשים והילדים נאלצות להתמודד עם האובדן והשלכותיו הנפשיות. לאחר מכן הנשים 

נאלצות לבנות את ביתן מחדש באמצעות מכירת תכשיטיהן )שניתנו  -יותן אחראיות על התחום הביתי בה -

-להן כנידוניה ביום נישואיהן(. הריסת הבתים משפיעה על תחושת העצמיות והפרטיות של האישה הערבייה

ל אינטימיות, בדווית. הבית מסמ-בדווית. הבית מסמל את המתחם הפרטי והחברתי של אישה בחברה הערבית

ביטחון, תקוות וחלומות לעתיד הנגדעים מול עיניהן של הנשים הערביות בדוויות בנגב. ומכאן שהריסתו 

 . 157נתפסת בזיכרון הפרטי והקיבוצי כפגיעה גופנית, כאבדה טראומטית וכמוות

ות על בנוסף, בעקבות המחסור בקרקע והמגורים לא על אדמתם, נאלצות חלק מהמשפחות להתגורר בשכיר

חוטי, אנשי הישוב אינם מתגוררים על אדמתם אלא על -אדמתה של משפחה אחרת. כך למשל בישוב אבו

אדמה השייכת לשבט אחר. הנשים סובלות לרוב ומתלוננות על אי נוחות וחוסר פרטיות, בגלל שבעלי האדמה 

וב. התוצאה היא מרשים לעצמם לגדל את מרעיהם ועדריהם בתוך אזור המגורים והבתים של אנשי היש

שהנשים קמות בבוקר כתוצאה מגעיית פרה ליד חלונן ואינן יכולות לפצות את פיהן ולהתנגד אל מול הבעלים 

חוטי אינם מסכימים הם יכולים -הטוענים כי זוהי אדמתם וזכותם לעשות ככל הבא על רוחם, וכי אם בני אבו

 ין שליטת בעלי האדמות לבין שליטת המדינה.לעזוב. הבעיה היא שאין לאן לעזוב. כך שהנשים קרועות ב

 השכלה

מתושבי הישובים הלא  75%מעידים כי קרוב ל  2113158נתונים משנת  אנאלפביתיות בקרב נשים מבוגרות: 

מוכרים אינם יודעים קרוא וכתוב. בקרב הנשים המצב חמור יותר מאחר ותהליך רכישת ההשכלה בקרב 

                                                 
 0335, מציאות ואתגרים: האישה הערבייה בנגב, פורום ארגוני נשים ערביות בנגב -מען 156
 77שם  157
 .מרכז אדווה: אביב-תל, אזרחים שקופים. 0334. י, וחסון. ש, סבירסקי  158
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אינן יודעות  41אחרונים בלבד. התוצאה היא כי רוב הנשים מעל לגיל הנשים הנו תוצר של שלושת העשורים ה

 .159קרוא וכתוב. מכאן הצורך להשקיע בלימוד נשים מבוגרות, דבר המתקיים רק בזכותן של עמותות מקומיות

:   אחוז נשירת הנערות ממסגרות חינוכיות בישובים הלא מוכרים הינו מהגבוהים בישראל ומגיע חינוך נערות

.  נערות אינן יכולות להשלים לימודיהן התיכוניים עקב המחסור בתיכונים בישוביהן. אי לכך רבות 77%160לכ 

אינן מגיעות ללימודים. הוספת כיתות תיכון בבתיה"ס היסודיים הקיימים או בניית תיכונים בישובים הנו 

 צורך הכרחי על מנת לאפשר לנשים לממש את זכותן ללמוד.

פריג'את": באחד מבתיה"ס -בסיפורן של הנערות מהישוב הלא מוכר "אל דוגמא לכך ניתן למצוא

דקות מישוב קרוב המכונה "ביר משאש",  41פריג'את הממוקם מרחק הליכה של -ה"מקומיים" בישוב אל

לומדות מרבית בנות הישוב מאחר והוא נחשב על ידן כבי"ס קהילתי שבו כולם מכירים את כולם, כך שלא 

כבוד האישה. בהגיען לגיל תיכון, כל הבנות נושרות ומפסיקות לימודיהן בגלל שאין תיכון נוצרות בעיות של 

בישוב או בסמוך אליו. התיכון הקרוב ביותר ממוקם רק בישוב ערערה המרוחק כמה קילומטרים. לשם הן 

ות נאלצות לנסוע בהסעה מעורבת שבטית ומגדרית, דבר המקשה על האבות לקבלו. הפתרון שהנשים מבקש

הוא להוסיף כיתות לימוד בבית הספר בישוב עד לכיתה י"ב ובכך למנוע עשיית עוול לבנות. המחסור בביה"ס 

,  2119ובכיתות לימוד גורם לפטריארכיה המקומית להקשיח את הפיקוח על הנשים. התוצאה היא שבשנת 

 למוסדות להשכלה הגבוהה.  נפש רק שתי בנות לומדות בתיכון. בנוסף מרבית הנשים אינן מגיעות 411מתוך 

:  העוני הפוגע לרוב בחוסר היכולת לשלוח בנות ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, מצריך השכלה גבוהה

הקצאת מלגות וסיוע כספי עבור שני המינים, אך בעיקר עבור הבנות המוותרות על לימודיהן עקב המצב 

קידום הכלכלי הקשה. סיוע זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות של ארגונים ומוסדות מדינה )כגון האגף ל

ארגון פורום נשים ערביות -נשים במשרד ראש הממשלה, העמותה לקידום השכלת נשים בדוויות בנגב, מען

 בנגב, עמותת אג'יק מטעם מכון הנגב(. 

:  במרבית הישובים אין אף גן טרום חובה או חובה, וחסרים משפחתונים לילדים מתחת לגיל חינוך לגיל הרך

ת ילדיהן בני השלוש בהסעה לישוב המרוחק יחד עם ילדים בגיל בית ספר. . רוב האימהות נאלצות לשלוח א3

בחזרה הם נאלצים להמתין עד השעה שתיים ושלוש )עד שתלמידי ביה"ס יסיימו את יום הלימודים( לבדם, 

ללא השגחה, בחום או בקור, ולעתים תוך סיכון לא רק מפגעי מזג האוויר אלא גם מפגעי בני האדם. התוצאה 

מרבית האימהות אינן שולחות את ילדיהן לגנים מחשש לחייהם, וכך נשארים הילדים בלי מסגרת היא ש

 חינוכית לעתים עד גיל ארבע או חמש.

 נשים מחוסרות תעסוקה

הבדוויות מהישובים הלא מוכרים נעדרות מהסטטיסטיקה הרשמית  המתפרסמת בישראל. -הנשים הערביות

"לא חוקיים", אחוז האבטלה המדווח בקרב הנשים  -די המדינה כבהיותן חיות בישובים הנחשבים על י

בישראל הנו נמוך מזה הקיים בפועל. כיום לא ניתן למצוא דיווחים מטעם משרדי הממשלה בנוגע לאבטלתן 

של נשים בדוויות בעיקר לאור העובדה שאינן נכללות בדיווחים. בישראל, הסטטיסטיקה נעדרת חלוקה 

 בתוך המיעוט הערבי בישראל )החלוקה היא בין יהודים ללא יהודים בלבד(. לקבוצות אתניות קטנות

                                                 
 כגון עמותת סדרה לקייה  159
  0334.סראב,קווידר-אבו רביעה  160
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.  שיעור ההשתתפות של 161מהנשים הערביות הבדוויות בישובים הבלתי מוכרים מחוסרות תעסוקה 91% -כ

בקרב נשים יהודיות. יותר ממחצית המועסקות הערביות  56%, לעומת 18%נשים ערביות בשוק העבודה הוא 

 .162רה חלקיתעובדות במש

שיעור האבטלה הגבוה בקרב הנשים הערביות הבדוויות מחליש עוד יותר את מצבן המוחלש ממילא ומגביר 

את תלותן הכלכלית בגברים ובקצבאות הביטוח הלאומי הדלות. מצב זה מחזק את יחסי הכוחות 

 הפטריארכאליים הבלתי שוויוניים ומשפיע על מקומן ומעמדן של הנשים.

בדוויות בנגב הנם ממסדיים; בישובים הלא -לאי יצירת מקומות תעסוקה לנשים ערביות עיקר החסמים

מוכרים לא קיימים מקומות תעסוקה )גם בישובים המוכרים חסרים מקומות תעסוקה(, לא לגברים ואף לא 

 לנשים שאינן יודעות קרוא וכתוב, כך שמה שנותר להן הוא להישאר בבתיהן. נשים סובלות מאבטלה יותר

מגברים עקב המחסור בתחבורה ציבורית המונעת מהן גישה למקומות תעסוקה מחוץ לישוביהן.  גם רוב 

הגברים בישובים הלא מוכרים מובטלים או עובדים כשכירים אצל יהודים )לרוב כנהגי אוטובוסים, משאיות 

 –קר שני ארגונים או טרקטורים(, והנשים זוכות ל"תעסוקה" רק בזכותם של ארגוני נשים בדוויות )בעי

עמותת סידרה והעמותה לקידום נשים בלקייה. שתי העמותות נוסדו על ידי נשות אותו הישוב אך מעניקות 

 שירותים גם בישובים לא מוכרים אחרים בנגב(.

בישובים, שילדיהן גדלו ונישאו, סובלות ממה שהן מכנות  41-45התוצאה היא שכל הנשים המבוגרות מעל גיל 

ות )"פראג'"( ושעמום )"מלל"(. הן חשות כי יש להן זמן רב לא מנוצל וזה משפיע על מצבן הנפשי. תחושת ריקנ

בנוסף חוסר היכולת לקרוא ולכתוב משפיע עליהן במציאת תעסוקה הולמת. אי לכך, אחת הדרישות שהנשים 

ה וטוויה. הנשים מפנות היא הצורך לעבוד ולמלא את זמנן הריק בעבודה המותאמת להן תרבותית כגון אריג

מבקשות הכשרה בתעסוקה נשית שיש בה שימוש בישוב כגון הכשרה לספרות, עיצוב בגדים ובגדי כלות ובישול 

 על מנת למלא את החלל הריק ולהרוויח כסף.

הרצון העז לשנות את חייהן באמצעות תעסוקה מותאמת מגדרית מצריך התערבות מיידית של ארגוני נשים 

סקים בתעסוקה )מט"י, המוסד לביטוח לאומי( על מנת לקדם הכשרת נשים מהישובים ומוסדות מדינה העו

הלא מוכרים, ולספק מקומות תעסוקה מקומיים כגון יוזמות מקומיות ומפעלים קטנים. מאחר ומדובר 

באוכלוסייה גדולה של נשים שאינן יודעות קרוא וכתוב אך מסוגלות לבצע עבודות כגון אריגה ובישול, אחד 

תרונות המומלצים הוא שימוש ביכולות הבישול, למשל, ולהפכן לספקיות מזון עבור בתיה"ס המקומיים הפ

,ארגוני הנשים הבדוויות 163CEDAW)ראו דוגמת מטבח הקייטרינג של עמותת אג'יק(. על פי דוח שהוכן על ידי  

ף למעגל זה )סיוע זה טרם נשים נוספות תוכלנה להצטר 1111 -נשים, ובעזרת סיוע כספי, כ 411 -מעסיקות כ

 הועבר(.

 מחסור במרכזי פעילות ופנאי

בכל הישובים חסרים מגרשי משחקים ואין פעילות לילדים בחודשי הקיץ החמים. בקיץ הילדים מסתגרים 

בבית ואין להם שום פעילות לעסוק בה. מפני שאין  חשמל לא ניתן להפעיל  טלוויזיה. לאימהות קשה לשלוט 

בורחים לשחק בשמש החמה, בבוץ ובמי הוואדי המלוכלכים, ובכך נחשפים לסכנות נפילה  בילדיהן כך שהם

                                                 
 0336, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המרכז ללימודי ומחקר החברה הבדווית, ספר הסטטיסטיקות 161
 . 0331, מרכז המחקר והמידע-הכנסת, ריכוז נתונים–תעסוקת נשים במגזר הערבי , אורלי לוטן 162

163Convention of the Elimination of all forms of Discrimination against Women. 2005. United Nation. 
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בבארות הקרובות הפתוחות ולחיידקים ממי הביוב הזורמים. מקומות ה"בילוי" של ילדים אלה כוללים 

 בעיקר את הכביש, המטבח או גגות הבתים.

 שיח, זהות והזדהות

ונות הייתה תחושתן של הנשים כלפי המדינה, שהתבטאה לרוב אחת הסוגיות הבוערות שעלתה במהלך הראי

באכזבה. כל הנשים חשות כי הממשלה אינה מעניקה להן את זכויותיהן. הטענה היא כי הן מהוות את 

האוכלוסייה הכי קדומה במדינה, "מולכייה" )בעלי הקניין על הקרקע( והמדינה מפקירה אותן. הן חשות כי 

 יותיהן )"מחרומאת"(.נאסר עליהן לממש את זכו

, إحناصحمنسكانإسرائيلכתוצאה מכך הן חשות חוסר שייכות למדינה המתבטאת במילים כגון: "

" ]"נכון שאנחנו תושבות ישראל ומתגוררות בישראל ויש وساكنينفيإسرائيلومعاناهواياإسرائيليةلكنإحنامشزيتبعينإسرائيل

לישראל"[, בנוסף הן מדווחות על תחושת קיפוח משותפת לנו תעודות זהות ישראליות אך אנחנו לא שייכות 

: مداخلة, "الحياةوالحكومةظلمونا, حياتناظلمتناوالحكومةتبعتناظلمتنا,ماهوزيك": مداخلة, "الحياةعناظلمעם הגברים: "

חו ]"החיים אצלנו זה עוול", משתתפת נוספת: "הרי הוא ]הגבר[ כמוך, החיים שלנו קיפ "الزالممظلومينزينازيهم"

 אותנו, הממשלה קיפחה אותנו", משתתפת נוספת: "הגברים מקופחים כמונו"[.

ניכר כי הנשים בישובים הלא מוכרים מודעות היטב למצבן הנחות. הן מדברות בשיח של בעלות זכות ומודעות 

לאפליה דרך השוואת מצבן למצבה של האוכלוסייה היהודית השכנה. לדוגמא: "היהודים לא יותר טובים 

מאתנו, כמו שיש להם זכויות גם אנחנו צריכים לדרוש את זכויותינו", "אני רוצה שכל העולם ידע מה עושים 

לנו היהודים", "הישוב שלידנו קיבל את כל השירותים שאנחנו "מחרומאת" מהם. למה אנחנו "מחרומאת" 

 כשהכפר היהודי לא?"

, يعترفوافيهويتنااإلسرائيليةإحنابنطالببهويتنامتىبدهمבדיבורן, מבקשות הנשים הכרה בזהות הישראלית: "

, معنابسالهويةالليلونهاازرقوحقوقناالباقياتمابنوخذمنهاوالحاجة, ليشمعترفينفينا, إحنامثالفاقدينكلحقوقنا, إحناحاملينالهوية

זהות " ]"מתי יכירו בזהותנו הישראלית? אנחנו דורשות את זהותנו, אנחנו נושאות תעודת بسإحناحاملينالهوية

ישראלית אבל אנחנו חסרי זכויות, איננו מוכרים, יש לנו רק תעודת זהות ישראלית שצבעה כחול ויתר 

זכויותינו חסרות"[. התוצאה של תחושות אלה היא אי הצבעה פוליטית ואי השתתפות בחיים הפוליטיים של 

 המדינה.

 ]אי[ השתתפות פוליטית

למפלגות ערביות, בעיקר   2118 -חירות האחרונות בבחלק מהישובים הנשים המרואיינות הצביעו בב

למועמדים בדווים, וחשו אכזבה גדולה וניצול על כך שחברי כנסת יהודים ובעיקר ערבים שהבטיחו לסייע 

נעלמו. בישובים אחרים לא הצביעו לאף מפלגה )ערבית או ציונית( עקב תחושת אכזבה וחוסר אמון במדינה, 

 בנציגיה ובמוסדותיה.
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 שים בין דיכוי לאומי לפטריארכלינ

לצד המגבלות הממסדיות , או מה שקרוי הדיכוי הלאומי, ניתן לראות כיצד הדיכוי הלאומי מחזק את הדיכוי 

. שכן בעקבות המחסור 164הפטריארכלי בכל החברה הפלסטינית בישראל, לאו דווקא בחברה הבדווית בלבד

בכפרים הבלתי מוכרים, מוגבלות הנשים לצאת את הכפר.  במקומות תעסוקה, מוסדות רווחה וחינוך תיכוני

המחסור בתשתיות פיזיות כגון כבישים ותחבורה ציבורית, מונעת מנשים לצאת לחפש מקומות תעסוקה בין 

. לעתים נשים נשואות ומשכילות שהלגיטימציה 165בדווים הסמוכים-אם בעיר היהודית או בכפרים הערביים

והה יותר עקב אמתלת לימודיהן או תעסוקתן, נחסמת בגלל היעדר הזדמנויות שלהן להתנייד מחוץ לכפר גב

תעסוקתיות מחוץ לכפר גם בתוך מסגרת עיסוקיהן. לנשים משכילות בעלות  תארים אקדמיים, בדרך כלל 

מורות, אין אפשרות לצאת את הכפר ולעבוד בכפר הסמוך בגלל המחסור בתחבורה ציבורית שתסיען ממקום 

 למקום.

נה השבטי של החברה הבדווית מתחזק עקב הדיכוי הממסדי וכתוצאה פוגע בנשים הבדווית. שכן, עקב המב

העוני המתמשך, המחסור בתיכונים בתוך הכפר, והמחסור במקומות עבודה בתוך הכפר הן עבור נשים והן 

תיכון, נישאות בגיל עבור גברים,  רוב הנערות המסיימות כיתה ט' )כיתה אחרונה של ביה"ס בכפר( או בוגרות 

"( מפני בני המין השני. בעוד סותרהמוקדם או תוך כדי לימודיהן, על מנת לשמור על "כבודן" ולשמור אותן )"

שהנערים נושרים מאמצע שנות לימודיהם התיכוניים ופונים לעבוד בעבודות עפר ובניין על מנת להכין עצמם 

ר לכלה(. כך נוצר מצב, כי בהיעדר תשתיות חינוכיות, ובאין כספית לנישואין )בניית בית, רכישת רהיטים ומוה

וכבר "מיצה" את אונו  41לאן לשאוף, מעדיפה הקהילה להינשא בין אם בנישואי קטינים או משמלאו לגבר 

 )בהינשאו בגיל צעיר כבר הספיק להוליד ילדים לגדלם ולהשיאם(, הוא פונה להינשא בנשואין פוליגמיים.

ילה בכפרים הבלתי מוכרים משיאה את הנשים בגיל צעיר בהיעדר אופציות אחרות כך נוצר מצב שהקה

למימושן. התוצאה היא שאחוזי הילודה והנישואים הפוליגמיים בקרב הקהילה הבדווית הנם מהגבוהים 

 בישראל.

 מעבר לכפר או לעיר?

אדמתן, בכפר הם מהווים  הנשים טוענות כי אינן מוכנות לעבור לישוב אחר )כפר או עיר( מאחר וכפרן הוא

קהילה אחת שבה כולם מכירים אחד את השני כך שנוח להן יותר. הן מבקשות ישוב חקלאי שבו תפקידי 

 -זריעה, השקיה וקצירה  -הנשים המדבריים נשמרים, מאחר והן מבצעות את התפקידים המשמעותיים ביותר 

השדרה המרכזי של המשפחה ושל החיים  בעוד הגברים עובדים מחוץ לישוב. הן רואות בעצמן את עמוד

 החקלאיים כך שהעיר תהווה עבורן מקום שבו יאבדו את תפקידיהן ואת תרומתן.

המעבר לישוב עירוני אינו מתאים עבור הנשים מאחר והן חלק ממשפחות מרובות ילדים, וחלקת האדמה 

 הניתנת בעיר לא תספיק עבור בניית בתים לילדים הנישאים. 

חוטי( הייתה נכונות חלקית ביותר -בחלק מהישובים )בעיקר אלו שאינם על אדמתם כגון אבו יש לציין כי

 לעבור לישוב עירוני בתנאי שבחלקת האדמה תהיה מספיק גדולה על מנת להכיל את כל בני המשפחה.

                                                 
קבורקיאן -(. "הפמיניסטיות הישראליות בשיח זכות השיבה הפלסטינית: מחקר ביקורתי" בתוך נ' שלהוב2119מתתא, נ' ) 164

 (. חיפה: מאדא אלכרמל. )ערבית(.212-291)עמ'  כתיבה פמיניסטית פלסטינית: בין דיכוי להתנגדות)עורכת(, 

בתוך ?. למה נשים פלסטיניות ממעטות לצאת לשוק העבודה: תרבות או מבנה הזדמנויות(. 0339'. )וקראוס ו' י, גם יונאי' ר 165
 .רמות: תל אביב(. 001-059' עמ) תמונת מצב ומבט לעתיד: נשים ערביות בישראל(, עורכים)ואחרים ' פ,עזאייזה
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 ג. מבט לעתיד 

נה באופן שיטתי הבדוויות בישובים הבלתי מוכרים מופרות על ידי המדי-זכויותיהן של הנשים הערביות

ומתמשך מזה שנים רבות. מנשים אלו נמנעת הזכות לחינוך ומידע, לדיור נאות, לחיים בריאים, והזכות לכבוד. 

הן חיות בתנאי חיים מחפירים ואינן זוכות להכרה כבני אדם, כנשים וכאזרחיות המדינה. על המדינה להכיר 

השירותים הבסיסיים להם הם זכאים: חינוך,  בישובים הבלתי מוכרים ולספק לתושביו ולתושבותיו את

ת עתידית לפיתוח הישובים מהזווית הנשית ולקחת תכניבריאות, חשמל, מים, ויתר התשתיות. יש לדון בכל 

בדוויות בישובים המוכרים -בחשבון את המאפיינים החברתיים והתרבותיים הייחודים לנשים הערביות

 בים הבאים: והבלתי מוכרים, תוך שימת דגש על המרכי

: מרבית הנשים המרואיינות מביעות סירוב לעבור של הנשים הבדוויות ותפקידוrural)הכרה במרכיב הכפרי )

לישוב עירוני, ומביעות רצון להישאר במקומן כקהילה מאוחדת מאחר ובמסגרת פתרון הישוב החקלאי, 

שבו מתאפשר קיום של סגנון חיים תפקידן בכלכלה הכפרית נשמר. זהו מצב המתקיים בקרב הסקטור היהודי 

חקלאי המתבטא בצורת קיבוצים ומושבים.  הדבר נכון עבור הנשים האורייניות מאחר ובישוב החקלאי הן 

חשות יותר חופשיות, אין לחץ כמו בעיר שבה הן עלולות לחוש מתוסכלות וחסרות מעש. יש לדון בפיתוח 

חקלאי שאפיין מאז -י כפר ולפתח את המרכיב הכפריהעתידי של הישובים מהזווית הנשית של הזכות לחי

 ומתמיד את חיי הנשים הבדוויות.

: במקרה של מעבר לישוב עירוני יש לקחת בחשבון את צרכיהן של הנשים הבדוויות, כגון המעבר לישובי קבע

שיים הצורך בתנועה במרחב שיספק זאת עבורן שבתוכו תוכלנה לשמור על עצמאותן ועל ביצוע תפקידיהן הנ

מסבירה כי נשים הן חלק מקולקטיב וממכלול הבית, כך  166כגון טוויה, הכנת מזון, חליבה, זריעה וכד'. פנסטר

חברתי -שבעת המעבר יש לקחת בחשבון כי תנועתן של נשים אינה אינדיווידואלית אלא חלק ממארג תרבותי

 נשי.

כי מרכיבי זהותן של הנשים שונים  על המדינה לקחת בחשבוןסיפוק מקומות תעסוקה מותאמים תרבותית: 

מאלו של הגברים, לכן חובתה של המדינה לספק מקומות תעסוקה מותאמים תרבותית לנשים בישובים 

הבלתי מוכרים, ולמסד תעסוקות זמניות )ובלתי חוקיות( המתקיימות לצורך הישרדות יומיומית ויצירת 

 הזדמנויות לפרנסה )כגון מרכולים, טוויית צמר ועוד(.

: חלק מהבעיות הנוצרות בישובים המוכרים נובעים מאי שיתוף גברים, ועל שיתוף נשים במדיניות התכנון

אחת כמה וכמה נשים, בעת קביעת מדיניות תכנון עבור הישובים המוכרים והבלתי מוכרים כאחד. אי לכך, יש 

צתיים( עימן ולהעמיד צרכים לקחת בחשבון את צורכיהן של הנשים באמצעות ביצוע ראיונות )אישיים או קבו

אלו בראש סדר העדיפויות בעת תכנון מרחבי, שיכיל את הרכיבים התרבותיים והמגדריים שישרתו את הנשים 

 ולא יחלישו אותן.

                                                 
,בתוך: טובי פנסטר, ענת מדינותהשפעותיהם של הבדלים מגדריים על תכנון והתווית –מגדר ותיכנון ,2116פנסטר טובי,  166

, אסופת מאמרים מתוך סדרת מפגשים של עמותת איזה מן מרחב?תכנון מרחבי מנקודת מבט מגדריתברקאי, אסתר סיוון , 

 במקום, ואן ליר. 
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 ערבי בנגב-פוליטיות והחינוך הבדווי-תמורות חברתיות 1.1

 גוריון בנגב-סעד, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-פרופ' אסמעיל אבו

 

 

מדינת ישראל מפלה אותי לרעה, מקפחת ומזניחה אותי, משליכה אותי לשוליים הכלכליים, החברתיים 

והפוליטיים...המדינהאינה מגלה עניין במה אני חושב או מרגיש ובמה שאני מוכן או יכול לתרום. מנקודת 

בסיסי רקוב  ראותי ומנקודת ראותם של שאר הערבים הפלסטינים שחיים בתחומי מדינת ישראל, משהו

במדינת ישראל...לצערי הרב, היהודים הישראלים עדיין לא הפנימו את המשמעות מרחיקת הלכת של העובדה 

הברוטלית שהערבים הפלסטינים, אם בתוך גבולות המדינה או מחוץ להם, הם ילידי הארץ, לא עסקו 

ד. בעצם טבורם קשורים בתחזוקת המקום במשך מאות שנים עד שהיהודים ישובו אליו וידחקו אותם לצ

 (.89-91הפלסטינים למקום הזה, לארץ הזו )זידאני, 

 רקע כללי

. הבדווים התגוררו 1948 מלחמת פלסטיני שנשאר בישראל אחרי-הבדווים בנגב הם חלק מן המיעוט הערבי

-במדבר הנגב מאז המאה החמישית לפני הספירה, ובאופן מסורתי התארגנו בשבטים נוודים או נוודים

פוליטיים -למחצה, שהתקיימו על מרעה צאן ועל חקלאות מסורתית. מאמר זה דן בתמורות ושינויים חברתיים

הפורמלית תוך כדי התייחסות לקשיים, שעברה הקהילה הבדווית בנגב ובהתפתחותה של מערכת החינוך 

 לדילמות ולהישגיה של מערכת זו.

 ;Falah, 1989נפש ) 91,111-ל 65,111פי ההערכות בין -מנתה האוכלוסייה הבדווית הערבית בנגב על 1948לפני 

Maddrell, 1990 ואחריה גורשו רוב בדווי הנגב, ונהפכו לפליטים ברצועת עזה, בגדה 1948(. במהלך מלחמת 

 ,Marx, 1967; Falah, 1989; Maddrell בדווים ) 11,111נותרו בנגב רק  1952-המערבית, בירדן ובמצרים. ב

(. מדינת ישראל השתלטה על רוב אדמות הנגב, כך שלבדווים שנותרו באזור אבדה החירות לנדוד עם 1990

שנים עשר מתוך תשעה עשר  (.Lustick, 1980; 2111סעד, -עדריהם ממקום למקום ולעבד את אדמותיהם )אבו

השבטים הבדווים שנשארו בנגב גורשו מאדמותיהם, וכל האוכלוסייה הבדווית רוכזה בכפייה בשטחים 

(. 1993פוריים ומרוחקים, כדי שלא ישמשו מכשול לפריסה מהירה של ההתיישבות היהודית בנגב )פורת, -לא

מזרחי של הנגב, -זור הסייג", בחלקו הצפוןלמעשה, האוכלוסייה הבדווית רוכזה בשטח מוגדר המכונה "א

 ;Marx, 1967) 1948שהוא כעשרה  אחוזים בלבד מן הטריטוריה שהייתה בשליטת האוכלוסייה הבדווית לפני 

Lustick, 1980; Falah, 1989.) 

 ,Marx( הוגבלה תנועתם של הבדווים לשטחים מוגדרים ב"אזור הסייג" )1966-1948בתקופת הממשל הצבאי )

1967; Lustick, 1980; Falah, 1989 משמעות הממשל הצבאי הייתה איסור על הבדווים לצאת מישוביהם ללא .)

היתרים מיוחדים; הטלת עוצר; חשיפה להפעלת אמצעים שונים נוספים מכוח תקנת ההגנה לשעת חירום, 

נהלי ) רב של פעולות הרתעה, (. בתקופת הממשל הצבאי תועד מספר Mar'i, 1978; Rudge, 1988ובכללם מעצר מִּ

( כי "יותר מכל 1976) Jiryisאלימות וענישה קבוצתית נגד הבדווים בנגב. בספרו על הערבים בישראל קובע 

 (.p. 144קבוצה אחרת סבלו הבדווים בנגב מקשיחותו של הממשל הצבאי" )
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 3,111לציין שמתוך עם סיומו של הממשל הצבאי ניסו הבדווים לתבוע שיושבו להם אדמותיהם, אך לשווא. יש 

תביעות שהוגשו בשנות השבעים והשמונים מהמאה העשרים, אף לא בדווי אחד זכה אי פעם בתביעתו 

-(. למרות השינוי שחל במעמד האזרחים הערבים בישראל עם ביטול הממשל הצבאי ב11, עמ' 1998)קמפבל, 

ו בתוקפן גם בתקופות המאופיינות , רוב הנחות היסוד ששימשו את המדינה בעידן הממשל הצבאי, נותר1966

פיהן כונן -במידה רבה יותר של סובלנות כלפי המיעוט הערבי בישראל. כך לדוגמה תקנות החירום שעל

ידי משרדי הממשלה -(; התקציבים המוקצים על1999הממשל הצבאי הישראלי לא בוטלו, אלא הושעו )פפה, 

בדר -ום הזה מאלה הניתנים לישובים היהודיים )אבולרשויות המוניציפאליות הערביות נמוכים עד עצם הי

 (. 1998יוכטמן, -פרס ויער; 2118מאוטנר, ; 2119וגוטליב, 

 עיור האוכלוסייה הבדווית בנגב

מחדש של -בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים של המאה העשרים פיתחה הממשלה תכניות לישוב

שלום, חורה -ירוניים )תל שבע, רהט, ערערה בנגב, כסיפה, שגבהאוכלוסייה הבדווית בנגב בשבעה ישובי קבע ע

ולקייה(, ללא כל התחשבות באורח חייהם המסורתי של הבדווים, וללא שיתופם בבחירת סוג ההתיישבות. 

תהליך עיור הבדווים הוא בעייתי. העיור במסגרתו הנוכחית נכפה על הבדווים, והם לא היו שותפים לו; כל 

תם. התכנית לעיור הבדווים נועדה התכניות וההחלטו ת הקשורות בנושא זה נערכו והתקבלו ללא התייעצות אִּ

תית  לכאורה ליצור תנאים המאפשרים הספקת שירותים בסיסיים לאוכלוסייה הבדווית; אבל הכוונה האמִּ

ידי -הייתה לרכזם בישובים עירוניים ולמנוע מהם לעבד, ליישב או לתבוע בעלות על אדמתם, שהופקעה על

כלומר, נישול הבדווים מנכסיהם וניתוקם מהאדמה שהיא מקור מחייתם. מדיניות ממשלות ישראל  -המדינה 

השונות ביחס לאוכלוסייה הבדווית בנגב התבססה על טרנספר המוני ושיטתי לעיירות קבע, ורישום אדמות 

"הנגב נתפס כמקום ריק )"מדינה  הבדווים כאדמת מדינה. מדיניות זו מלווה בחזון לאומי מבית היוצר הציוני:

ללא עם"( שיש להחיותו, ואילו הבדווים מוצגים כנציגיה של תרבות נחשלת הנמצאת בשלבי היעלמות סופיים 

 (.473, עמ' 1999מעל במת ההיסטוריה" )שמיר, 

ן, הספקת השירותים )כגון מים זורמים, חשמל, סלילת כבישים, בתי ספר, מרפאות קהילתיות, שירותי טלפו

ידי הממשלה; בעוד שרוב הישובים -וכדומה( שימשה תמריץ למשיכת הבדווים לישובים העירוניים שהוקמו על

(. כתוצאה מתכנית הישוב ומאבדן Abu-Saad, 1995; Abu-Saad, 1997מוכרים לא זכו לשירותים אלה )-הלא

דע או מיומנויות בסיסיות הפרנסה המסורתית, פנו הבדווים לאפיקים תעסוקתיים חדשים מבלי שהיה להם י

שיבטיחו להם הצלחה. כך הפכו הבדווים לפועלים עירוניים התלויים לפרנסתם באופן הולך וגובר בשוק 

העבודה הישראלי. אכן, חלומם של מעצבי המדיניות ומקבלי ההחלטות במדינת ישראל התממש: הבדווי אינו 

הולכת ונכחדת. כך למשל ציין משה דיין בראיון  חי על אדמתו אלא הופך לעירוני, וה"תופעה" ששמה בדווי

 :31.7.1963 -לעיתון הארץ ב

אחוז מתושבי  88בתעשייה, בשירותים, בבנייה ובחקלאות.  -"צריך לעשות את הבדווים לפועלים עירוניים 

מדינת ישראל אינם חקלאים. יהיו הבדווים חלק מהם. אמנם זה מעבר חריף. פירושו שהבדווי לא יחיה על 

אדמתו ועם עדריו אלא יהיה לעירוני הבא הביתה אחר הצהריים ונועל נעלי בית. ילדיו יורגלו לאב הלובש 

מכנסיים, בלי שברייה, ואינו פולה כנים בציבור. הם ילכו לבית ספר מסורקים עם שביל. זו תהיה מהפכה, אך 

 –מציאות זו ששמה בדווים  אפשר לסדר את זה במשך שני דורות. לא בכפייה אבל בהכוונה מצד הממשלה,

 (.31.7.1963תיעלם" )הארץ, 
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ידי הממשלה ללא שיתופם של הבדווים, נדונו לכישלון. אבטלה -שבעת הישובים העירוניים שתוכננו והוקמו על

חמורה שוררת בהם, רמת השירותים ירודה ותקציבי הממשלה המוקצים להם מזעריים ביותר. בניגוד 

היהודי אין לעיירות הבדוויות מקורות תעסוקה פנימיים או תשתיות כלכליות לישובים השכנים של המגזר 

(Abu-Saad & Lithwick, 20002119בדר וגוטליב, -; אבו ;McDoWell, 1994; Lithwick, 2000.) 

 מוכרים-ישובים לא

הקבע מאז תחילת יישומה של התכנית הממשלתית לישוב הבדווים בישובים עירוניים, מתגוררים בישובי 

-האחוז הנותרים ממשיכים להתגורר בישובים לא 51אחוז מאוכלוסיית הבדווים בנגב, ואילו  51-הללו רק כ

מוכרים חיים עדיין על אדמותיהם, ומעולם לא נעקרו מהן -מוכרים. רוב הבדווים המתגוררים בישובים הלא

וגבל( שיועד לבדווים מאז ידי ממשלת ישראל משום שאדמותיהם נמצאות בתוך אזור הסייג )השטח המ-על

 שנות החמישים של המאה העשרים.

מוכרים חסרים שירותים כגון דרכים סלולות, תחבורה ציבורית, חשמל )ובמקרים רבים גם -הישובים הלא

מים זורמים(, איסוף וסילוק אשפה, שירותי טלפון, מתקני בריאות קהילתיים וכדומה. כמו כן, הרשויות 

בנייה להקמת מבנה קבע כלשהו. כל צורות  אישורימוכרים -תושבי הישובים הלא מסרבות להעניק לבדווים

חוקיות, מוטלים עליהן קנסות כבדים ומופעלים הליכי הריסה -המגורים למעט מגורים באוהלים נחשבות לא

(Abu-Saad, 2008a; Maddrell, 1990 ממשלת ישראל ממשיכה להפעיל לחצים כבדים על תושבי הישובים .)

 (.(Abu-Saad, 2008aמוכרים במטרה לכפות עליהם לעקור לישובי הקבע העניים ביותר במדינת ישראל -הלא

למרות כל הלחצים הללו, הבדווים בישובים הלא מוכרים נחושים להישאר על אדמותיהם בכדי למנוע את 

מסורתיים של הפקעתן למעשה וגם להלכה. בדווים אלה תלויים ברובם, לפחות חלקית, במקורות התעסוקה ה

גידול עדרים, עיבוד האדמה וכן עיבוד מוצרים מן החי להשלמת הכנסה או כהכנסה העיקרית; ואולם גם על 

כך מטילה הממשלה הגבלות. פיקוח הדוק ביותר מתקיים על גודל העדרים ושטחי המרעה, ויחידת משטרה 

 מיוחדת מסיירת באופן קבוע בשטח ומפקיעה עדרי בדווים. 

 כלכלי של האוכלוסייה הבדווית בנגב-יהמצב החברת

למרות מטרתה המוצהרת של ממשלת ישראל "להביא לשיפור ולמודרניזציה" בחיי הבדווים בנגב באמצעות 

כלכלי מתוך כל קבוצות -מחדש, אוכלוסיית הבדווים בנגב ממוקמת בתחתית המעמד החברתי-תכנית ישובם

על הרשויות בעלות הדירוג הנמוך ביותר בישראל. בניגוד  אזרחי ישראל. שבעת ישובי הקבע הבדוויים נמנים

לרשויות הבדוויות, הישובים היהודיים החיים בשכנות למרביתן )כמו עומר, מיתר ולהבים( מדורגים במקומות 

יהודית, בעלת -הגבוהים ביותר במדינה.  בין החברה הבדווית המסורתית לבין החברה הישראלית

ים פערים חברתיים ופוליטיים גדולים. הפערים האלה משפיעים, בין היתר, על האוריינטציה המערבית, קיימ

 מערכת החינוך הבדווית.

 החינוך הבדווי בנגב 

היסטורי של הבדווים, התמורות והשינויים הקיצוניים, שהתרחשו באורח החיים שלהם -הרקע החברתי

יים. היסטורית, החינוך הפורמאלי במחצית המאה העשרים השפיעו רבות על הישגיהם הלימודיים והחינוכ

ומסגרותיו השונות לא היו פופולאריים בקרב האוכלוסייה הבדווית. בתי הספר בחברה הבדווית התפתחו 
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במידה מועטה, מכיוון שלא התאימו לצורכי החברה הזאת ולאורח חייה. בתי הספר הראשונים הוקמו 

באר שבע ובשבטים הגדולים, אולם למעשה רק לבני  ( בעיר המרכזית בנגב1921-1948בתקופת המנדט הבריטי )

השיח'ים הייתה גישה לחינוך הפורמאלי. נוסף על בתי הספר האלה, נמצאו בנגב כמה מורים מבוגרים 

)חוטבאא', יחיד חט'איב(, שהיו בעלי ידע בסיסי בקריאה, בכתיבה ובחשבון, אך לא מעבר לכך. הקוראן שימש 

סתיים כשהושלמה קריאתו. הלימודים התקיימו באוהל סביב מגורי שיח' כספר לימוד, ותהליך הלמידה ה

. כל התלמידים היו בנים. החוטבאא' חיו 5-12השבט. קבוצת הלימוד כללה כעשרים ילדים, בין הגילאים 

כאורחים קבועים אצל השבט, ולרוב שהו באוהלו של השייח', ושם סופק להם אוכל, קפה ומחסה על ידי בני 

(. שיעור יודעי קרוא וכתוב בקרב הבדווים היה נמוך מאוד והאוריינות לא Berman, 1967; Tibawi, 1956השבט )

הייתה במקום גבוה בסולם העדיפות. התפיסה הייתה, כי הבדווי אינו זקוק להשכלה, העלולה "לבלבל" אותו, 

יבה, קליעה למטרה שכן ההישרדות בתנאים הקשים של המדבר דורשת מיומנויות אחרות לחלוטין, כמו רכ

 והכרת המדבר והליכותיו. 

לאחר קום המדינה חל שינוי רדיקלי בחיי הבדווים בנגב, והם לא יכלו להמשיך באורח החיים המסורתי 

שלהם. תוך זמן קצר הפכו הבדווים למיעוט חסר אמצעים במדינה בעלת אוריינטציה מערבית. המעבר הזה 

לי על מנת להתמודד עם המציאות החדשה. ההשכלה הפורמלית הפכה יצר, בין היתר, את הצורך בחינוך פורמ

לתנאי בסיסי מוקדם להצלחתם של הבדווים בהסתגלות לכל השינויים שעברו עליהם, בשל הצורך בהיטמעות 

 חלקית או מלאה בכלכלה הישראלית לשם פרנסתם. 

 מערכת החינוך הערבית בישראל

מערכות -מערכת החינוך היהודית )הנחלקת גם היא לתת –יים מערכת החינוך הציבורית בישראל נחלקת לשת

דתי וכדומה( ומערכת החינוך הערבית. לכל מערכת תלמידים -חילוני, החינוך הממלכתי-החינוך הממלכתי –

לימודי משלה. כאשר את הרובד הגבוה ביותר בהיררכיה של מערכת -משלה, מורים משלה, ותוכן חינוכי

הספר ברבדים הנמוכים יותר של -הספר היהודיים החילוניים. בבתי-בתיהחינוך הישראלית תופסים 

תלמידים מהמיעוט  –ההיררכיה החינוכית לומדים תלמידים יהודים ממוצא מזרחי; וברובד הנמוך ביותר 

-הערבי. בתי הספר הערבים מספקים לתלמידים ידע חלקי בלבד, שהינו מוגבל ובסיסי, אשר משמר את אי

 ,1991Abu-Saad, 2001; 1995; סבירסקי, 2114עגנון, -ןאקונומי הקיים בחברה הישראלית )גול-השוויון הסוציו

(. במילים של סבירסקי, "במישור המדיניות המעשית, אפשרה ההפרדה למערכת החינוך המדינתית ;2004

אחריותה משקל ל-הספר הערבים כאילו אינם שייכים לה, כאילו אין אחריותה להם שוות-בישראל לנהוג בבתי

(. רמת חייהם של הערבים נמוכה באופן ניכר מזו של היהודים, וכך רמת 62, עמ' 1991הספר היהודים" )-לבתי

החינוך על כל רמותיו, הדיור, התשתיות, ההשתתפות בשוק העבודה ואפילו תוחלת החיים. )השנתון 

להביא דוגמה אחת מני רבות (. אפשר 1998יוכטמן, -; פרס ויער2118; מאוטנר, 2118הסטטיסטי לישראל, 

 : 1997להבדלים משמעותיים בהקצאת מקורות לחינוך במדינת ישראל מדו"ח מבקר המדינה 

ש"ח; הסכום שהוקצה לרשויות המקומיות  611"ההעברה הממוצעת של משרד החינוך לתלמיד בישראל היא 

רשויות המקומיות שקיבלו את ה 51ש"ח לתלמיד. מבין  3,638-ל 74השונות, הערביות והיהודיות, נע בין 

 (. 313, עמ' 48, דו"ח מס' 1997היו רשויות ערביות" )מבקר המדינה,  41הסכום הנמוך ביותר, 

הספר בישראל נחשף כי עבור כל תלמיד -זאת ועוד, במחקר מקיף שבדק את ההקצאות התקציביות לבתי

-בעבור כל תלמיד ערבי עמד לרשות בתיבשנה, ואילו ₪  4,935הספר סכום ממוצע של -יהודי עמד לרשות בתי
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מגזרים חשפה פער גדול עוד יותר בין ההקצאות לתלמיד -בלבד. חלוקה לפי תת₪  862הספר סכום שנתי של 

הספר של התנחלויות בגדה המערבית, שעמד -בשנה, לבין בתי₪  271-הספר הבדווים בנגב, שעמדו על כ-בבתי

 (.Golan-Agnon, 2006, p. 1078בשנה )₪  6,916-על כ

ות מיוחדות שמשרד החינוך נותן תכניהשוויון ניכר גם בחלוקה החריגה של כספי המימון ל-כמו כן, אי

ממשלתיים הפועלים מחוץ למערכת החינוך, ויש לכך השפעה חשובה. כפי שמסבירה -לעמותות ולגופים לא

 : 1999-2111משרד החינוך בשנים  (, יו"ר הוועדה לשוויון בחינוך במזכירות הפדגוגית של2114עגנון )-לןוג

לעמותות ערביות. כלומר,  1.5%-ומתוכם פחות מ₪,  1,319,679העניק משרד החינוך לעמותות  1999"בשנת 

מדי שנה משרד החינוך  מסייע לקידום עמותות וגופים הפועלים למען החינוך )תנועות נוער, עיתונים, מדרשות 

גישות לתקציבי משרד החינוך הוא וכדומה( אולם כמעט אינו מסייע לעמותות ערביות...במצב הנוכחי, חוסר הנ

כל כך גדול, שמי שלא קרוב לצלחת, איננו יודע כיצד לבקש לאכול ממנה. התפיסה המושלת צריכה להיות 

שתקציבי החינוך הם תקציבים של כולנו ושיש לחלקם על פי הצרכים לכל התלמידים בישראל. אנו רחוקים 

 (. 76-77מאוד ממצב זה" )עמ' 

היחס המפלה כלפי האוכלוסייה הערבית בא לידי ביטוי בכל הנוגע להקצאת משאבי מאז קום המדינה, 

ידי משרדי הממשלה לרשויות המוניציפאליות הערביות נמוכים עד -המדינה. לדוגמה, התקציבים המוקצים על

(. זאת ועוד, החברה 2118עצם היום הזה מאלה הניתנים לישובים היהודיים )השנתון הסטטיסטי לישראל, 

; מאוטנר, 1998יוכטמן, -אזרחית היהודית והחברה האזרחית הערבית נבדלות זו מזו במידה רבה )פרס ויערה

2118.) 

חוקקה הכנסת חוק הקובע כי החינוך הוא חובה, וכי כל ילד יקבל חינוך יסודי חינם )מגיל שש עד גיל  1949-ב

י הוראה. כמו כן הוטלה עליה גם שלוש עשרה(. המדינה חויבה לספק מורים מוסמכים, משכורות ומתקנ

(. אולם המוסדות Abu-Saad, 1991; Al-Haj, 1995האחריות לתכניות הלימודים ולקביעת היעדים והמטרות )

נמנע, בתי הספר לערבים -הישראליים החדשים היו עסוקים אז בקליטתם של עולים יהודים וכך, באופן בלתי

ר היה נכון במיוחד לגבי האוכלוסייה הבדווית בנגב, שהייתה (. הדבMaddrell, 1990לא קיבלו כל עדיפות )

מפוזרת על פני שטח גדול באופן יחסי. ברוב שבטי הבדווים בנגב, דור שלם לא זכה למעשה לגישה כלשהי 

 (.;Abu-Saad, 1991 Maddrell, 1990לחינוך פורמלי )

 ות לימודיםתכנימטרות, יעדים ו

ה אפוא להתקיים בצל שורה של קריטריונים פוליטיים שהערבים מערכת החינוך הערבית בישראל ממשיכ

אינם שותפים כלל לגיבושם. הערבים "נפקדו" מהמטרות הכלליות בעלות האוריינטציה היהודית שנוסחו 

; במקביל לא נוסחו מטרות למערכת 2111ומנוסח תיקוני החוק בשנת  1953בחוק חינוך ממלכתי משנת 

, 2115משנת ת הלאומית לחינוך תכניבים והשמונים, וגם ברפורמה שנערכה החינוך הערבית. בשנות השבע

נעשה ניסיון במספר ועדות לנסח מטרות ייחודיות לחינוך הערבי )שכולן נוהלו בידי אנשי חינוך וקובעי מדיניות 

כתי יהודיים(. ואולם, אף לא אחד מניסיונות אלו יצא לפועל והמטרות לא נוספו כנספח לחוק החינוך הממל

(. זאת ועוד, המיעוט ; 2115Abu-Saad, 2008b; Al-Haj, 1995)כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, 

הערבי מעולם לא קיבל שליטה אוטונומית במערכת החינוך שלו. לא הותר לו לקבוע את מטרותיה, את יעדיה 

ימודים נפרדת, אך היא נקבעת ת לתכניות הלימודים שלה. למערכת החינוך הערבית יש אמנם תכניאו את 
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 ,Al-Hajבידי משרד החינוך בתהליך שהמשתתפים העיקריים בו הם אנשי מינהל ואנשי אקדמיה יהודיים )

 (:2114עגנון )-(. כפי שכתבה על כך גולן2005

"הערבים אינם שותפים במערכת קבלת ההחלטות, בהתווית המדיניות ובתכנון של משרד החינוך. אין מנהל 

רבי, אין ייצוג הולם לערבים בהנהלת המשרד. מערכת החינוך המתיימרת לחנך לדמוקרטיה, לזכויות מחוז ע

אדם ולאזרחות פעילה איננה מיישמת בעצמה ערכים אלו... שאלות של ייצוג הערבים בהנהגת משרד החינוך 

, בין אלפי העובדים רם העצום ובבניינים הסמוכים לו בירושלים-הן שאלות שעדיין אינן נשאלות. בבניין לב

היהודים המנהלים את משרד החינוך, ניתן לספור את העובדים הערבים על יד אחת. אפילו במחוז הצפון, שבו 

מספר התלמידים הערבים גדול ממספר התלמידים היהודים, המפקחים ומנהלי מערכת החינוך הם ברובם 

קחים הערבים אחראים על מספר גדול בהרבה יהודים. משרות הפיקוח אינן מתחלקות באופן שוויוני כך שהמפ

 (.78 -77של מורים ובתי ספר, והתקציבים שלהם )להשתלמויות, הדרכה וסיוע( קטנים בהרבה" )עמ' 

דתי יהודי. כידוע, חוק חינוך ממלכתי משנת -מצב זה עומד בסתירה גמורה למתרחש באגף לחינוך ממלכתי

חילוניים, והתיר לדתיים לקיים, בתוך משרד החינוך, אגף נפרד הכיר בפיצול אצל היהודים בין דתיים ל 1953

דתי. אגף זה בפועל,  נפרד מבחינת פיזית, מנהלית ופדגוגית ממשרד החינוך הכללי ושומר על -לחינוך ממלכתי

(. ועדת Adalah, 0330; Mar’i, 7912; Swirski, 7999; 1995, 1991; סבירסקי, 2114עגנון, -עצמאות מלאה )גולן

עקב לענייני החינוך הערבי, ורבים מאנשי חינוך ופוליטיקה ערבים הציעו להקים אגף נפרד במשרד החינוך המ

דתי. תפקידו של האגף לחינוך -ערבי עצמאי ואוטונומי במתכונת המינהל לחינוך הממלכתי -לחינוך ממלכתי 

כוח אדם בכל רמות החינוך הערבי  הערבי יהיה לקבוע את יעדי החינוך, תכניות הלימודים, תכני הלימוד, מינוי

(. כל ההצעות שהוגשו עד כה להקמת מינהל חינוך 2116בישראל )החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל, 

 ערבי עצמאי אוטונומי במתכונת מינהל החינוך הממלכתי דתי היהודי לא התקבלו בידי הממסד הישראלי. 

יפוח הזהות היהודית והערכים היהודיים, אך אינו קובע כל מדגיש כאמור את ט 1953-חוק חינוך ממלכתי מ

אם כי בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים נעשו ניסיונות ספורים  -יעדים לחינוך הערבי בישראל 

(. תחת זאת, המטרות הכלליות והספציפיות של Al-Haj, 1995לכך במסגרת ועדות בראשות מחנכים יהודים )

חה בעבור החינוך הערבי נוטות לטשטש ולעמעם את הזהות הערבית, לא לחזקה תכנית הלימודים שפות

ולבצרה. היעדים המקיפים של המערכת החינוכית, כמו גם המטרות הייחודיות של תכנית הלימודים, מחייבים 

את התלמידים הערבים ללמוד על תרבות וערכים יהודיים, והתוצאות ניכרות בבירור בתכנית הלימודים 

 ,Peres, Ehrlich & Yuval-Davis, 1970; Mar'i, 1978, 1985; Al-Hajיסודיים )-ית לבתי ספר יסודיים ועלהממלכת

 (:2114עגנון )-(.  במילים של דפנה גולן1995

"עד כה לא נעשה מאמץ מכוון ומשמעותי לאפשר לימוד של תכנים המשקפים את התרבות, את ההיסטוריה 

ציוניים ללא כיבוד הזהות הלאומית -רביים. הדגשת הערכייםואת הספרות הערבית בבתי הספר הע

הפלסטינית מחזקת את תחושת הניתוק בין שני העמים ואת תחושת הקיפוח של המיעוט הערבי בישראל. 

מערכת החינוך הערבית בישראל ממסדת את הפחד: פחד להתחבר לעבר, פחד לחדד את תחושת הזהות 

לדבר על אקטואליה. לא רק בתי הספר הערביים נפגעים ממדיניות  התרבותית והלאומית. ופחד של המורים

חינוך מפלה זאת. ההתכחשות להיסטוריה הפלסטינית מאפיינת  גם את ספרי הלימוד בבתי הספר העבריים, 

 (.81ומשקפת את ההכחשה של המציאות שבה במדינת ישראל חיים שני עמים ביחסים בלתי פתורים" )עמ' 
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נדרשים לבלות שעות רבות בלימוד התרבות וההיסטוריה היהודית והשפה העברית )בסך התלמידים הערבים 

הכול מוקצות לנושאים אלה שעות רבות יותר מאשר לספרות ולהיסטוריה ערבית(. כמו כן הם נדרשים לפתח 

ם הזדהות עם ערכים יהודיים ולקדם את השאיפות הציוניות על חשבון פיתוחה של מודעות לאומית משל עצמ

ותחושת השתייכות לעמם. הזהות הלאומית הערבית זוכה לדגש פחּות בהרבה, והזהות הפלסטינית אינה זוכה 

(. עם זאת, המטרה העיקרית של Mar'i, 1978, 1985; Abu-Saad, 2008b; Al-Haj, 1995בהכרה מכל סוג שהוא )

החברה הישראלית היהודית,  לימודים יהודיים במערכת החינוך הערבית אינה לפתח יכולת תרבותית בתוך

הציוניות ולטשטש את הזהות הלאומית  -אלא דווקא לכפות על הערבים להבין ולאהוד את המטרות היהודיות 

 (:2114עגנון )-(. כך עולה מתאורה של גולןMar'i, 1978; Al-Haj, 1995; Swirski, 1999שלהם בישראל )

שהוקמו, מתמודדים ילדים פלסטינים בישראל עם הפער "עד היום למרות עשרות מאמרים, מחקרים וועדות 

בין הסיפור שמסופר בבית לבין הסיפור שמסופר בבית הספר. התכנים אותם לומדים התלמידים הפלסטינים 

ת הלימודים בהיסטוריה עוסק תכניבישראל מחזקים זהות חסרת עקיבות פנימית זאת. חלק ניכר מ

ערבית בכלל וההיסטוריה הפלסטינית בפרט נדחקות לשוליים, בהיסטוריה יהודית, ואילו ההיסטוריה ה

כנושאי רשות ולא חובה. לנכבה, לנישול הפלסטינים מאדמותיהם, לגירושם של מאות אלפים פלסטינים 

מבתיהם אין אזכור בספרי ההיסטוריה בערבית )וגם לא באלה הנלמדים במערכת החינוך העברית(. תפקיד 

פלסטינים בישראל לגדל בבתי ספר המכבדים את זהותם ולסייע להם בגיבוש החינוך הוא לאפשר לילדים ה

 (.81זהות לאומית תרבותית פלסטינית ברורה וקוהורנטית יחד עם חינוכם כאזרחים ישראליים" )עמ' 

דייוויס. הם -פרס, ארליך ויובל -בשנות השבעים נגעה בסוגיות אלה גם קבוצה של חוקרים ישראלים יהודיים 

קורת על תכנית הלימודים שנכפתה על בתי הספר הערביים בידי משרד החינוך והתרבות, בטענה מתחו בי

ידי הוראת ההיסטוריה היהודית. כמו כן -שהיא מנסה לטפטף רגשות פטריוטיים ללב התלמידים הערבים על

ועונה  לו עצמוהצביעו על האבסורד שבציפייה כי "התלמיד הערבי ]...[ ישרת את המדינה לא משום שזו חשובה 

(. אך טבעי Peres, Ehrlich & Yuval-Davis, 1970, p. 151, אלא משום שהיא חשובה לעם היהודי" )שלועל צרכיו 

הוא שהיעדרם של תכנים והתנסויות תרבותיים ולאומיים רלוונטיים בבתי הספר אילץ את התלמידים לחפש 

דיו, טלוויזיה בכבלים, אינטרנט, וכדומה(, בבית, מקורות אחרים לסיפוק צורכיהם, כגון תקשורת ההמונים )ר

 במסגרות חינוך בלתי פורמליות ובתנועות פוליטיות שונות ברמה הישובית והארצית.

עם זאת, תכנית הלימודים בבתי הספר הערביים קיימה ושימרה לאורך זמן את היעדר ההתייחסות לתרבות 

תכנית הלימודים גם אינה מתמודדת עם הצרכים  הערבית בכלל, ולעיסוקה בפוליטיקה העכשווית בפרט.

החברתיים, התרבותיים והחינוכיים המיוחדים של הבדווים בנגב, שנהפכים לאוכלוסייה עירונית עם כלכלה 

טקית. חוסר ההתייחסות לענייניהם החברתיים והפוליטיים העכשוויים של הערבים -מודרנית, מערבית והיי

פלסטינים, עד כדי כך -ות של החוויה החינוכית לגבי התלמידים הערביםבישראל מחליש מאוד את הרלוונטי

(. הזנחה זו משקפת את העדיפות הנמוכה Mar'i, 1978; Brown, 1986שהוא מאיים להרחיקם מבית הספר )

שממשלת ישראל מעניקה לתלמידים הערבים. מערכת החינוך הערבית כולה מצטיירת בהכרזותיהם 

רים במשרד החינוך כמעין הערת שוליים. לדוגמה, שרת החינוך לימור לבנת הכריזה הפומביות של פקידים בכי

כי הייתה רוצה לראות ש"אין ולּו ילד אחד בישראל" אשר לא קיבל בבית הספר "ידע וערכים  2111ביוני 

   ת הלימודים במערכת החינוך הערבית:תכני(. כך התייחס מרעי לFisher-Ilan, 2001יהודיים וציוניים" )

הלימודים של החינוך הערבי עמוסה בתכנים יהודיים ומתרחקת מכל זיקה לאומית ערבית. הכוונה -תתכני"

ציוני ועם -היא לנכר את הערבי מלאומיותו ומתרבותו הלאומית ולהביא אותו להזדהות עם הרוב היהודי
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דועים היטב לתלמיד העם ושמעוני י-עולמו, ההיסטוריה שלו וכו'. השמות ביאליק, אחד-תרבותו, השקפת

הערבי ואילו שמות של סופרים ערבים מודרניים אינם נהירים לו. ]...[ לאדם שאינו מושרש בתרבותו קשה 

לקבל גם תרבות אחרת, ולאדם שתרבותו הלאומית מדוכאת קשה לקבל תרבות לאומית חליפה. גם בעניין זה 

 (.35עמ'  ,1985משיג המתכנן החינוכי תוצאה הפוכה מזו שרצה להשיג" )

תיאר המחנך והחוקר סמי מרעי את מעמדו של החינוך הערבי בתוך מערכת החינוך הממלכתי בישראל  1978-ב

 במונחים הבאים, שנותרו מדויקים גם היום:

ידי הרוב, אלא גם -"החינוך הערבי הוא הקורבן של הפלורליזם הישראלי לא רק בכך שהוא מנוהל ונשלט על

פעלת מניפולציות על המיעוט כולו. . . ]הוא[ לא רק משמש דוגמה לפלורליזם בכך שהוא משמש אמצעי לה

הישראלי שבו הכוח נשלל מן הערבים, אלא הוא גם האמצעי שדרכו אפשר לשמר ולהנציח את היעדר הכוח 

הזה. האזרחים הערבים ממוקמים בשוליים, אם לא מחוץ לשוליים. . . המחלקה לחינוך ערבי מנוהלת בידיהם 

ני הרוב היהודי, והרשויות קובעות את תכניות הלימודים ללא שיתוף ערבים רבים, אם בכלל. שיתופם של של ב

פי קווים מנחים שהוגדרו בקפידה -ערבים אינו חורג מגבולות כתיבתם או תרגומם של ספרים וחומרי לימוד על

 (.Mar'i, 1978, p. 180יתרה, והוא אינו עובר את גבול ההוצאה לפועל של המדיניות של הרוב" )

כל ניסיונות הרפורמה לא הצליחו להביא לשינוי, שכן אף לא אחת מן ההמלצות של הוועדות הרבות שמונו 

בידי הממשלה במטרה לחקור או להביא לשיפור במערכת החינוך הערבית, הייתה אי פעם בעלת תוקף מחייב 

(Al-Haj,2005; Abu-Saad, 2008b.) 

 הבדווי בנגבצמיחתה של מערכת החינוך 

האדישות שגילו השלטונות כלפי חינוך ילדי הבדווים בנגב וחוסר העניין בחינוך פורמלי בקרב הקהילה 

הבדווית עצמה, גרמו לכך שגם זמן רב לאחר שנחקק חוק חינוך חובה, לא התפתחה מערכת החינוך במגזר 

בד. המספר הממוצע של תלמידים הבדווי בנגב. בתקופת הממשל הצבאי היו ברוב בתי הספר ארבע כיתות בל

(. שיעור הנוכחות בבתי הספר היה נמוך, ולא נעשה מאמץ רציני לאכוף Abu-Saad, 1991) 41-בבית הספר היה כ

תלמידים בדווים בלבד בבתי הספר, מתוך  351את חוק חינוך חובה. בשנת הלימודים תשט"ו היו רשומים 

תלמידים בלבד  221ה. בסוף אותה שנה נכחו בבית הספר ילדים בגיל חינוך חוב 2,111-אוכלוסייה של כ

(. נושא לימודן של בנות בבית הספר היה 1991מהתלמידים( וכולם היו בנים )סבירסקי,   37%)כלומר, נשרו 

בעייתי במיוחד. בחברה המסורתית הנשים לא הורשו לצאת מהסביבה של המשפחה המורחבת. המשפחות 

פשרו לבנותיהן לבוא במגע עם בנים ממשפחות ומשבטים אחרים. משרד העדיפו שלא לסכן את כבודן, ו לא אִּ

דו לא טרח להקים בתי ספר נפרדים לבנות במגזר הבדווי, למרות שדבר זה נעשה במגזר הממלכתי -החינוך מצִּ

דתי והחרדי; לפיכך גילו הבדווים התנגדות ללימודי הבנות בבתי הספר יותר מאשר ללימודי הבנים. בתקופת 

משל הצבאי נשלחו תלמידים שהיו מעוניינים להמשיך בלימודים לבתי ספר בישובים ערביים במשולש או המ

בצפון, אולם קבלת אישור לעזוב את האזור הייתה כרוכה בקשיים רבים, ותלמידים מעטים יכלו לעשות זאת. 

את ישוביהם לצורכי פי תקנות הממשל הצבאי, נדרשו אישורים מיוחדים לאלה שהיו מעוניינים לעזוב -על

 . Rudge, 1988)עבודה, השכלה, מסחר וכדומה )

)סיום הממשל הצבאי(. לאחר מכן,  1966מספר התלמידים הרשומים בבתי הספר הבדוויים נשאר נמוך עד 

משבוטלו הגבלות התנועה, החל המצב להשתנות. הבדווים יצרו קשרים עם ישובים ערביים בגליל, במשולש 
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שבהם המערכת החינוכית הייתה מבוססת יותר. במקביל, ככל שנחשפו הבדווים לנעשה  ובערים המעורבות,

במגזר היהודי, והפכו מעורבים יותר בכלכלה של המדינה, התברר להם ביתר שאת חשיבותו של החינוך 

, התאפשר מפגש של הבדווים עם 1967הפורמאלי להסתגלות לאורח החיים החדש. בנוסף, לאחר מלחמת 

. הבדווים בנגב 1948ובני השבטים שלהם בגדה המערבית וברצועת עזה, שהיו מנותקים מהם מאז קרוביהם 

ואחריה על ידי השלטון  1948גילו כי בדווים רבים מהגדה המערבית ומרצועת עזה )שהורחקו מהנגב במלחמת 

ה גישה להשכלה הישראלי( היו משכילים ועבדו כמורים, כעורכי דין וכרופאים, בעוד שלהם כמעט שלא היית

פורמאלית ואף רובם המכריע נותרו אנאלפביתים. כמו כן, הם נוכחו לדעת שגם הנשים בגדה המערבית 

וברצועת עזה רכשו השכלה, בעוד שהנשים בנגב כמעט שלא זכו לחינוך פורמאלי. נישואין בין קבוצות אלה של 

ילות מהגדה המערבית ומרצועת עזה הקהילה הבדווית, שהיו מופרדות קודם לכן, הביאו לכך שנשים משכ

עברו לחיות בנגב. קשרים אלה השפיעו רבות על הדינאמיקה של הקהילה הבדווית, והובילו לעלייה במספר 

 הבנים והבנות שנשלחו לבתי הספר.

עם התגברות הדרישה להשכלה, הקימה הממשלה בתי ספר נוספים, והחינוך הפך לנחלתם של יותר ויותר 

ילה הבדווית. בסוף שנות השישים הקים משרד החינוך בתי ספר יסודיים לכל הישובים מבני ובנות הקה

הוקם בית הספר התיכון הראשון כחטיבה צומחת בישוב כסיפה, ששירת את  1969-השבטיים הגדולים בנגב. ב

תי הורחב חוק לימוד חובה חינם לש 1978 -ב(. Reichal, Neumann & Abu-Saad, 1987כל הבדווים בנגב )

. בסוף שנות השבעים, נוסדו שני בתי ספר Mar'i, 1978)) 14-15גילאי -י' -שכבות גיל נוספות, וכלל גם כיתות ט'

תיכוניים נוספים בישובים שהקימה הממשלה לבדווים בנגב, ובמשך השנים נוספו בתי ספר תיכוניים בישובי 

לבדווים בנגב בתחילת שנות השבעים, רוב יש לציין, כי מאז שהוקמו ישובי הקבע שתוכננו הקבע בלבד. 

-ההשקעות בבתי ספר נעשו בעיירות אלה, תוך הזנחה מכוונת של בתי הספר הארעיים הנמצאים בישובים הלא

 מוכרים.

תלמידים  1,111היו  1965-העלייה במספר בתי הספר במגזר הבדווי הביאה לעלייה גם במספר התלמידים. ב

 5.4.1תלמידים בחינוך היסודי והתיכוני. גידול משמעותי זה משתקף בלוח  51,817היו  2117-בדווים, וב

 )נספחים לדו"ח מומחה זה(.

בתי ספר   19-בתי ספר יסודיים, ו 61, מהם 83-בשנת הלימודים תשס"ו הגיע מספר בתי הספר במגזר הבדווי ל

 (.6, עמ' 2116תיכוניים )הכנסת, מרכז המחקר והידע, 

ת לא התייחסה אל הבדווים כאל חלק אינטגראלי מן החברה, ולפיכך שירותי החינוך מערכת החינוך הישראלי

שסופקו לקהילה הבדווית היו מעטים. הפוטנציאל הטמון בהשכלה ובחינוך כאמצעי לקידום הקהילה 

הבדווית, להסתגלותה לתהליך המודרניזציה ולהשתלבותה בחברה הישראלית, לא זכה לפיתוח. לפי סבירסקי 

, אשר חקר את נושא השוויון בחינוך הישראלי, הבדווים בנגב מדורגים בתחתית הסולם החינוכי, (1991)

 במקום נמוך אף מזה של הקהילות הערביות האחרות. 

 

 בתי ספר ארעיים

מוכרים. -ישובים לא 45-בתי ספר יסודיים שמשרתים את האוכלוסייה הבדווית המתגוררת ב 19כיום קיימים 

מוכרים. תלמידי התיכון מישובים אלה מוסעים לבתי הספר -ר תיכוניים בישובים הלאעדיין אין בתי ספ
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מוכרים כבתי ספר "ארעיים", -השונים בישובי הקבע. המדינה הגדירה את בתי הספר שהוקמו בישובים הלא

כננה להעביר את תושביהם לישובי הקבע העירוניים. לכן, בתי הספר "הארעיים" הללו משוכנים ב מבני שהרי תִּ

פח, עץ או בטון, שאין בהם כמות מספקת של חדרי לימוד, מעבדות, משרדים או חדרי ספח. רובם של מבנים 

אלה אינם מחוברים לצנרת מים או לחשמל, למרות שחלקם שוכנים בסמוך לצינורות מים או לקווי חשמל. 

יבור לחשמל, בתי הספר הח-בתי הספר אינם מתרחבים בדרך כלל, והם סובלים מתחזוקה ירודה. בגלל אי

-Maddrell, 1990; Abu-Saad, 1995; Abuקולי, מחשבים, מעבדות או ציוד ספורט )-סובלים מהיעדר ציוד אור

Saad, 2001; Human Rights Watch, 2001.) 

ידי משרד -מוכרים כפופים לפיקוחה של הרשות לחינוך הבדווים, שהוקמה על-בתי הספר בישובים הלא

. לרשות מּונה מנהל יהודי, המייצג את האינטרסים של המשרד יותר מאשר את 1981-ב החינוך והתרבות

האינטרסים של האוכלוסייה שהוא אמון לשרת אותה. מצב זה הוא בחלקו תוצאה של מדיניות הממשלה 

פי חוק לספק לילדים הבדווים -לכפות על הבדווים לעבור לישובי הקבע. למרות שמחובתה של הממשלה על

, היא פועלת בניגוד לכך, ומשתמשת במערכת החינוך כאמצעי לחץ לריכוז האוכלוסייה הבדווית בישובי חינוך

, הרשות לחינוך הבדווים הוצאה מחוץ למשרד החינוך, והאחריות לשירותי החינוך בישובים 2115הקבע. בשנת 

ים, על מנת לספק על יד משרד הפנ 2114 -בסמה שנוסדה ב-הלא מוכרים הועברה למועצה האזורית אבו

-שירותים מוניציפאליים לישובים הלא מוכרים ובראשה עומד ראש יהודי. יש לציין, שהמועצה האזורית אבו

בסמה השאירה את אותו מנהל יהודי שעמד בראש הרשות לחינוך הבדווים בזמן המעבר, והמשיכה באותה 

 ם הלא מוכרים.מדיניות של מניפולאציות ושליטה בניהול המערכת החינוכית בישובי

 שליטה ופוליטיזציה במינוי עובדי הוראה 

מערכת החינוך הערבית נפרדת אמנם ממערכת החינוך היהודית, אך גיוס כוח ההוראה נקבע בראש ובראשונה 

פי שיקולים פוליטיים. מדיניות זו חושפת בבירור כי מערכת החינוך הערבית איננה אוטונומית בשום מובן -על

הל )מפקחים, מנהלים וכדומה( ממונים בידי משרד החינוך, ובמשרות המינהליות רמות שהוא. אנשי המינ

 הדרג אפשר למצוא רק מעט ערבים פלסטינים.

ות לימודים, תכניפי נתוני המחלקה למשאבי אנוש במשרד החינוך, לא מועסק אפילו ערבי אחד באגף ל-על

דה לשיקום שכונות או ביחידה לבטיחות בדרכים במרכז לטלוויזיה החינוכית, באגף לחינוך מבוגרים, ביחי

(Grossman, 1993עובדה זו מגבילה את תרומתם של הערבים ל .)ות החינוכיות והפדגוגיות הרבות של תכני

עגנון, יו"ר הוועדה לשוויון בחינוך במזכירות הפדגוגית של משרד -המשרד. יתר על כן, כפי שציינה דפנה גולן

הספר הערביים גישה -דר ייצוג ערבי בדרגים הגבוהים של משרד החינוך מונע מבתי, הע1999-2111-החינוך ב 

 (.Golan-Agnon, 2006; Human Rights Watch, 2001ות חינוכיות רבות שאינן בגדר חובה )תכניל

הדרתם של ערבים ממשרות בכירות במערכת החינוך הציבורית נובעת מהרצון לשמר את השליטה במיעוט 

הערבי. העסקת מורים, מנהלים ומפקחים נתונה בסופו של דבר בידי משרד החינוך. הכשרה ותעודות 

מערכת כשלעצמן אינן מספיקות לאזרחים ערבים בישראל בכדי לקבל משרת הוראה. לפני קבלתם לעבודה ב

גם סיווג ביטחוני ולקבל חותמת סודית מן השב"כ. במשרות  -ללא ידיעתם  -החינוך הם נדרשים לעבור 

המחייבות מכרז פתוח, כגון משרות של מורים או משרות ניהול או פיקוח, המועמדים בבתי הספר היהודיים 

הערבית הדרישות שונות  נדרשים להציג תעודות המעידות על השכלתם, הכשרתם וניסיונם בלבד. בקהילה

 -לחלוטין. נציג השב"כ במשרד החינוך מכהן כיו"ר ועדת המינויים למערכת החינוך הערבית, וללא אישורו 
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אפשר למנות בבית ספר ערבי מורה, מנהל או מפקח. -אי -המתבסס על בדיקה ביטחונית של השב"כ 

; 2111; סער, 2114ר על ההחלטה )איטנגר, המועמדים עצמם מודרים כליל מתהליך זה ואין להם כל דרך לערע

Al-Haj, 1995; Lustick, 1980; Golan-Agnon, 2005 .)( את שיטת השליטה במערכת החינוך 1985כך תיאר מרעי )

 הערבית בישראל:

"שיטת שליטה היא הפוליטיזציה במינוי, קידום ופיטורי מורים ומחנכים ערבים. בחברה הערבית בישראל 

כשרות". אם אתה לא "כשר", לא תקבל משרה ו/או לא תתקדם. ה"כשרות" אינה מקצועית, מתגלגל המושג "

קוו -מן", שלא רק מקבל את הסטטוס-פי כישורים ולימוד, אלא פוליטית; עליך להיות "יס-אינה מוגדרת על

ופחות  פי שיקולים שהם יותר פוליטיים-אלא גם מחזק אותו ומצדיקו. מורים ומחנכים נבחרים לתפקידים על

פיהם בעבודתם... המחנך הערבי בישראל חי באווירה של טרור אינטלקטואלי, פחד -מקצועיים, ונבחרים על

 (.34 -35מהשלטונות וניכור מתפקידו ומייעודו" )עמ' 

הגנה מנכ"לית משרד החינוך רונית תירוש בפומבי על הנוהל של הנהגת בדיקה  2114/15ערב שנת הלימודים 

(. 2114הספר הערבים הפלסטינים )אטינגר, -ביטחונית של השב"כ בתהליך מינוי של אנשי הוראה בבתי

לעבור אותו עם קבלתם לדבריה, כיוון שהערבים אינם מתגייסים לצבא ואינם עוברים בידוק ביטחוני, עליהם 

לעבודה. בהסתמך על העבר, סביר יותר כי הבדיקה הביטחונית נועדה לסלק ממערכת החינוך אנשי חינוך 

ערבים המבטאים בגלוי את זהותם הלאומית הפלסטינית. איוש סלקטיבי של מישרות ההוראה משמש אפוא 

הספר -ליך יצירת הזהות ולהפיכת ביתאמצעי נוסף לדחיקת רגליהם של מנהיגים פוטנציאליים, לדיכוי תה

 למקום מנוכר עבור מורים ותלמידים ערבים כאחד. אמר על כך מורה ערבי צעיר: 

פי הסכם שכפו עלי. אני עובד של משרד החינוך. מקבל -"אני משתייך למדינת ישראל רק במובן הגיאוגרפי. על

אז תגידו לי איך אפשר לחנך ילדים בנסיבות  משכורת. חי כאן. אבל ברוחי, בנפשי, אני שייך לעם הפלסטיני.

נאמר שאני נתקל בקבוצה של תלמידים שמציירים את הדגל הפלסטיני. אני חייב לומר  –כאלה. דוגמה פשוטה 

לתלמיד שזה אסור. אבל אז התלמיד יראה בי בוגד. ואולי גם אני עצמי ארגיש שאני בוגד. אבל אם אתייחס 

לפטר אותי, או לקרוא לי לחקירה. אז מה אני עושה? אני לא אומר לו כלום. אני בצורה חיובית לציור, עלולים 

 (. Grossman, 1992, p. 50מעמיד פנים שלא ראיתי". )

באמצעות הפיקוח הזה משרד החינוך מהדק את התלות בין הקבוצה המשכילה בקרב האוכלוסייה הערבית 

ערבי מגביר את יעילותה של מערכת יחסי התלות. לבין הממסד. צמצום אפשרויות התעסוקה, שיש למשכיל ה

 כך מתאר את המצב אלחאג':

"נאסר על המורים הערבים לעסוק בכל נושא פוליטי, העלול לעורר רגשות לאומיים בקרב התלמידים. 

נאסר עליהם לדון בכיתה בנושאים אקטואליים, או בכל נושא הנחשב  81 -נוסף על כך, עד תחילת שנות ה

 (.p.8Al-Haj ,1995,ון: אדמות, זהות לאומית ומאבק למען זכויות אזרחיות" )ל"רגיש", כג

המדיניות הזאת יצרה "תרבות שתיקה" בקרב המורים, המחנכים והמנהלים בכל הנוגע למעמדם האישי, 

(, "החינוך הערבי בישראל הוא 1985המקצועי והלאומי, להשלמת המורים עם מדיניות הממסד. לדברי מרעי )

יטה אידיאולוגית בידי הממסד הישראלי. הוא מכוון להחליש את הזהות הפלסטינית. זהות לאומית כלי של

(. המורים נמצאים אפוא במצב לא נוח, שבו קיימת סתירה בין 34רופפת מסייעת לממסד לשלוט" )עמ' 

 חברתיים.-תפקידם כנציגי השלטונות לבין תפקידם כמנהיגים חינוכיים
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א כה חזקה, עד שאפילו היום חוששים מורים ואנשי מינהל החינוך במערכת השפעת מערכת השליטה הי

בדצמבר  14-בJerusalem Post-החינוך הערבית למתוח ביקורת גלויה על משרד החינוך. במאמר שהתפרסם ב

הספר באחד הישובים הבדווים שזכו לא מכבר להכרה בנגב, -התנאים הקיימים בבית-ועסק בתת 2115

שם ואמרו -נהל והמורים לדבר על התנאים הקשים השוררים בבית הספר בישוב רק בעילוםהסכימו אנשי המי

במפורש, "שאינם אופטימיים כלל לגבי סיכויי החינוך במצבו הנוכחי ולעתיד לבוא בעיירות הבדוויות בנגב" 

(Halkin, par. 3). 

ל משרד החינוך והשב"כ עדות נוספת לכך שהמורים הערבים וגם תלמידיהם מודעים לשליטה המתמשכת ש

 מובאת בסיפורו של מורה להיסטוריה באחד מבתי הספר התיכונים בנגב:

"לימדתי בכיתה על המסע הצבאי של נפוליון לכיבוש מצרים, ובספר הלימוד נכתב שנפוליון בא כדי להביא 

שהם "קידמה" ו"נאורות" לעולם הערבי. אמרתי לתלמידים שהם צריכים להתייחס לנימוק הזה כפי 

מתייחסים לנימוק שנתנו האמריקאים בבואם לעיראק כדי להביא "חירות" ו"דמוקרטיה". ההשוואה שעשעה 

את התלמידים, שהבינו מיד מה אני מנסה לומר, אבל אז אמר לי אחד מהם: "כדאי שתיזהר, או שיפטרו 

 (. 2115אותך" " )ראיון אישי, דצמבר, 

סגל ההוראה במערכת החינוך הערבית נתונים תחת פיקוח בשל הליכים אלה של העסקה וקידום, חברי 

ושליטה הדוקים ביותר, בעוד שחברי סגל יהודים יכולים לגלות עוינות גלויה לאוכלוסייה שאותה הם 

משרתים, ללא כל חשש מעונש. כך למשל, כאשר התארגנה קבוצת הורים ומנהיגים מהקהילה הבדווית בנגב 

מוכרים, כינה אותם המנהל היהודי -בתי הספר "הארעיים" בישובים הלאבמטרה להביא לשיפור במצבם של 

ילדים, ממשיכים  31של רשות החינוך הבדווית בנגב "בדווים צמאי דם שחיים חיי פוליגמיה, מביאים לעולם 

חוקיים שלהם ומשתלטים על אדמות מדינה". כאשר שאלו אותו על התקנת צנרת -להגדיל את הישובים הלא

ספר "ארעיים", הוא השיב: "בתרבות שלהם עושים את הצרכים מחוץ לבתים. הם אפילו לא באותם בתי 

 (.Berman, 2001, p. 3יודעים איך משתמשים בבתי שימוש" )

בעקבות המחאה הציבורית שהתעוררה בקהילה הבדווית ותביעה משפטית שהוגשה נגד משרד החינוך ומנהל 

שונה של משרד החינוך שהוא מעריך את עבודתו של מנהל הרשות רשות החינוך הבדווית, הייתה תגובתו הרא

עם הקהילה ואין לו כל סמכות לפטרו. בהמשך, על סמך חקירה פנימית, הודיע משרד החינוך כי בדעתו לפטר 

 ,Adalahסדרים כספיים שנחשפו בניהולו )-את מנהל הרשות, אך לא בגלל הכרזותיו הגזעניות, אלא בגלל אי

2003 .) 

על התלות בממסד המרכזי, קיימת השפעה ניכרת של השבט/החמולה והרשות המקומית על מינוי מורים נוסף 

ומנהלים וקידומם לתפקידים שונים במערכת החינוך. הריכוזיות והדומיננטיות השבטית/חמולתית )שייח'יזם( 

ך, שהשמות הקיימת בישובים הבדווים מגבירה את ההשפעה של השבט/החמולה על בתי הספר עד כדי כ

הפורמאליים של בתי הספר נקבעים על פי שמות השבטים/השיח'ים או אנשים מיוחסים מהקהילה על בסיס 

 שבטי. המציאות  הזאת מגבילה את תפקידו של המורה המחנך, ואף יוצרת ניגודי אינטרסים וציפיות נוספים.

יטיזציה והשליטה במערכת החינוך ( את שאלת הפול1985כך סיכם החוקר והמחנך הפלסטיני ד"ר סמי מרעי )

 הערבית  בישראל והשלכותיה מרחיקות הלכת:
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]דרוש[ "שחרור החינוך הערבי בישראל מכבליו הפוליטיים ותפיסתו ככלי המשחרר את האדם ומפתח את 

זהותו האותנטית ללא עיוות ודיכוי, במסגרת חברה ישראלית החותרת לדמוקרטיה ולשוויון. על הממסד 

תפיסות שהנחו את מדיניות החינוך עד עתה.  ניצול החינוך לשליטה לא רק משיג מטרות להשתחרר מה

הפוכות מאלה שהתכוונו אליהם השולטים, אלא גם מזיק לקיום המשותף במדינה האחת. הערבים צריכים 

להיות שותפים פעילים בחינוך שילדיהם מקבלים. רק כשישרור בתחום זה דגם של קואופרציה במקום 

וראציה המתבקשת מהמצב העכשווי יתאפשר דיאלוג אמיתי וערבים ויהודים יפרצו את גבולות היחס הקולב

 (.36הסטריאוטיפי והמתגונן" )עמ' 

רמתו של החינוך הממלכתי לבדווים בנגב, כמו גם יכולת הקיום שלו, רחוקה מאוד מלהשביע רצון. הספקת 

וד משיקולי מדיניות מסוימים, שגברו על היעד של שירותי החינוך, לאוכלוסייה זאת במיוחד, הושפעה מא

תחומיים הנדרשים מהתלמידים הבדווים כדי להצליח לתפקד בתוך ההקשר -הקניית ידע ומיומנויות רב

 כלכלי הרחב יותר של החברה הישראלית, ושל כלכלה הגלובלית.-החברתי

 נשירה מבתי הספר

אחוז  26לעומת  2112-2111אחוז בשנת הלימודים  41-ע לשיעור הנשירה מבתי הספר הבדווים גבוה מאוד, והגי

אחוז במחוז הדרום בקרב האוכלוסייה היהודית )משרד החינוך  13-אחוז במגזר היהודי ו 15במגזר הערבי, 

מצביע על הפער בנשירה בין בתי הספר במגזר הבדווי לבין אלה במגזר הערבי  1(. תרשים 2113והתרבות, 

בנספחים  5.4.1(. ראו לוח 2117, 2116, 2113, 1998, 1995)משרד החינוך והתרבות,  2116עד  1991 -והיהודי מ

 לדו"ח מומחה זה. 

הפער הקיים בכל הרמות במערכת החינוך הבדווית, גורם לנשירת תלמידים גוברת מתוך המערכת ככל 

-את חינוך עלשמתקדמים מכיתה לכיתה. רבים מבין המתמידים במערכת מּוסטים ממסלול ההתקדמות לקר

דרת  תיכוני. המכשולים העומדים בדרכם של תלמידים בדווים מגן הילדים ועד לאוניברסיטה משמשים כסִּ

מסננות דקות יותר ויותר. אחוז התלמידים הבדווים המנּוּפים ממערכת החינוך גדול מאחוז התלמידים 

פחות בבית הספר היסודי. ילדים היהודים המּונשרים. ילדים שאין להם אפשרות לבקר בגן ילדים מצליחים 

 שלומדים בבית ספר מוזנח, דל ורחוק מן הבית נושרים ממערכת החינוך בשיעור מוגבר.

 הישגים לימודיים

ההישגים הלימודיים הנמוכים בבתי הספר הבדווים הם גורם נוסף שפוגע בתדמיתו של בית הספר, הן בקרב 

דווים הזכאים לתעודת בגרות הוא הנמוך ביותר בארץ. ההורים והן בקרב התלמידים. שיעור התלמידים הב

בנספחים  5.4.2בהשוואה למגזר הערבי והיהודי מוצגים בלוח  2117-1991שיעורי הצלחתם בבגרות בשנים 

 לדו"ח זה. 

לימודים גבוהים חסּומים בפני תלמידים בדווים רבים שהיו מפתחים אולי שאיפות אקדמיות בתנאים אחרים. 

הוא מערך הבחינות, המותאם למערכת החינוך של הרוב היהודי ומאחד את שתי המערכות  אחד המחסומים

כאשר אין ביניהן שוויון. תלמידים בדווים המתמידים בבית הספר מגיעים להישגים טובים פחות בבחינות 

, רק 2111ארציות, ובמיוחד בבחינות הבגרות שהן תנאי מוקדם ללימודים באוניברסיטה. לדוגמה, בשנת -הכלל

מקרב התלמידים הבדווים שניגשו לבחינת הבגרות הגיעו להישגים שעמדו בדרישות הסף של  6.4%

 ;Abu-Saad, 2001האוניברסיטאות בארץ. מקרבם, רק מעטים הגיעו לאוניברסיטה וסיימו את לימודיהם )
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Human Rights Watch, 2001 הגבוהה בקרב (.הגורמים העיקריים המעכבים את התפתחותה של ההשכלה

 בדווית בנגב הם: אוכלוסייה הה

 רמה נמוכה של שירותי החינוך הממלכתי. .1

 מצבה הכלכלי הירוד של הקהילה. .2

 כדאיות ההשקעה בהשכלה גבוהה. .3

נגישות הקהילה למוסדות להשכלה גבוהה )כלומר, לדרישות האקדמיות, לדרכי המיון, למלגות -אי .4

 וכדומה(.הלימודים, לסיוע הכלכלי 

 סיכום

ידי קיפוח אוכלוסייה -המדיניות הממשלתית כלפי הבדווים בנגב התאפיינה מאז קום המדינה במידה רבה על

זו בכל תחומי החיים )חינוך על כל רמותיו, שיכון, פיתוח מוניציפאלי, תקציבים, זכויות אזרחיות וכדומה(. 

-מיוחד, והפכה את אורח חייהם המסורתי לבלתימדיניות זו הביאה לשינוי רדיקלי בחיי הבדווים בנגב ב

אפשרי. תוך זמן קצר הפכו הבדווים לקבוצה חסרת אמצעים במדינה בעלת אוריינטציה מערבית המוגדרת 

כמדינת כל היהודים ולא כל אזרחיה, דבר אשר היקשה עליהם להתמודד עם השינויים הרדיקליים שנתקלו 

 בהם.

פלסטינית, לתכנית הלימודים שלה -טרותיה של מערכת החינוך הערביתתרבותית חיובית למ-היעדר גישה רב

ולכוח ההוראה, פגע ביכולתם של בתי הספר הערביים בכלל והבדוויים בפרט ללמד ולחנך את תלמידיהם 

( תיאר סוגיה זו: "מערכת החינוך בישראל מעולם לא נתפסה כמכלול 1996ספרית. אלחאג' )-במסגרת הבית

ערבי הוא רכיב לגיטימי. למרות היותה חברה פלורליסטית, לא הצליחה ישראל ליצור שלם, שבו הגורם ה

 (.182תרבותי" )עמ' -בסיס משותף לחינוך רב

פלסטיני בוצעה באמצעות שליטה שיטתית על תכניות -מדיניות השליטה של הרוב היהודי על המיעוט הערבי

. תכנית הלימודים לבתי הספר הערביים נועדה הלימודים והעסקת סגל הוראה על בסיס סיווגים ביטחוניים

להשיג שליטה חברתית ופוליטית על הדור הצעיר; זאת מתוך כוונה ליצור מיעוט כנּוע המוכן לקבל את עמדת 

נחיתותו אל מול הרוב היהודי, להתכחש לזהותו הלאומית תוך שמירת נאמנות למדינה היהודית, ולהעניק 

 ת של המדינה.לגיטימציה לאידיאולוגיה הציוני

ערבית בנגב מחייב מחשבה מעמיקה יותר מאשר הקמת -שיפור שירותי החינוך הממלכתי לקהילה הבדווית

בתי ספר בלבד. מאחר שתהליך העיור המואץ בקרב הבדווים בנגב הביא לשינוי קיצוני באורח חייהם, חייבים 

ם להתמודדות עם שינוי זה. על כלים ידי הממשלה לספק להם את הכלי-שירותי החינוך המוצעים לבדווים על

אלה להיות מוקנים ברמות גבוהות, כדי שיעזרו לקהילה הבדווית להשתלב בהצלחה בחברה הישראלית 

 ולהקנות לה השכלה גבוהה, החשובה במיוחד בכדי להשיג יעד זה.
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 המלצות

משכילים אשר יוכלו  המציאות החברתית החדשה עמה מתמודדת הקהילה הבדווית מעמידה דרישות לצעירים

.ההמלצות הבאות מהוות 21 -להציע ולממש פתרונות חדשניים ומתוחכמים לצרכי הקהילה ברוח המאה ה

 בסיס לתכנון עתיד טוב יותר למערכת החינוך הבדווית בנגב על כל רמותיו:

ים . על מערכת החינוך הבדווית בנגב להיערך לפיתוח המיומנויות והכישורשוויון בהקצאת משאבים .0

 הנדרשים להתמודדות עם העתיד, כפי שעושה מערכת החינוך היהודית.לפיכך נחוצים לה:

 .משאבים אנושיים וחומריים שווים לאלה הניתנים למערכת החינוך היהודית 

  ,מתקנים מודרניים )מבנים, מעבדות מדעיות, מעבדות מחשבים, מרכזים פדגוגיים, מתנ"סים, ספריות

 ספורט וכדומה(.מועדוני נוער, אולמות 

  ,מגוון רחב של שירותים חינוכיים מקצועיים )מדריכים פדגוגיים, יועצים ופסיכולוגיים חינוכיים

 מורים לחינוך מיוחד, אחיות וכדומה(. 

 ות העשרה מיוחדות, כמו יום לימודים ארוך המיועד לקהילות החלשות. תכני 

 ות לתלמידים מחוננים וחריגים )כגון נוער שוחר מדע וחינוך מיוחד(, המתאימות למימוש יכולתם תכני

 באופן אופטימאלי. 

  1-3הפעלת מעונות יום שכונתיים או בין שכונתיים לגילאי. 

 3-4חובה שכונתיים או בין שכונתיים לגילאי -הפעלת מסגרות חינוך טרום. 

 הות( החל מהגיל הרך ועד גיל בית הספר התיכון אשר יקנו להם הפעלת תכניות להורים )ובמיוחד לאמ

 מיומנויות המאפשרות להם לקדם את ילדיהם מבחינה לימודית, חינוכית ותרבותית.

ות הלימודים ובספרי הלימוד כך שיהיו רלוונטיים תכנייש לערוך שינויים בות הלימודים. תכניהתאמת  .2

כן להתמודדות עם השינויים הרדיקליים העוברים על הקהילה לזהות ולתרבות הערבית והפלסטינית, וכמו 

 הבדווית.

יש לחדול מהעסקת מנהלים ומורים ובעלי תפקידים אחרים שיפור איכות המנהלים והמורים.  .3

 במערכת החינוך על בסיס שיוכי/חמולתי, אלא על בסיס הישגי וכישורים המתאימים לתפקיד המיועד.

הנשירה מבתי הספר באופן מיידי.כאמור, שיעור הנשירה בקרב יש לטפל בנושא צמצום הנשירה.  .4

ות חינוכיות מיוחדות לעידוד ההישארות בבית הספר, תוך תכניתלמידים בדווים הוא הגבוה במדינה.יש להכין 

שימת לב מיוחדת לחינוך הבנות: מינוי צוותים מקצועיים )קציני ביקור סדיר, משכילים, יועצים 

אליים, שיח'ים, מנהיגי דת, ראשי רשויות מקומיות, וכדומה( לטיפול בנשירה ולאכיפת חינוכיים,עובדים סוצי

 . 1988חוק חינוך חובה וחוק החינוך המיוחד משנת 
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יש צורך להוסיף באופן משמעותי השתלמויות מקצועיות למנהלים, למפקחים השתלמות מורים.  .5

 ולמורים בכל רמות החינוך כולל גננות לטרום חובה.

 השכלה גבוהה על ידי:   עידוד  .6

  .מתן סיוע כלכלי ואקדמי לסטודנטים הבדווים 

  שימוש במדדים שאינם מוטים מבחינה תרבותית )המבחן הפסיכומטרי( בבחינות הקבלה

 לאוניברסיטאות, למשל, התאמת הבחינה הפסיכומטרית לתרבות הערבית או ביטולה. 

 ( 21-21ביטול הגבלת גיל הקבלה לאוניברסיטאות ).שנדרש בחלק מהמקצועות היוקרתיים 

 תרבותיים שהסטודנטים נתקלים בהם במשך -טיפול בנושא הניכור וקשיי ההשתלבות החברתיים

 לימודיהם. 

 .שילוב יותר חברי סגל ועובדי מינהל ערביים במוסדות להשכלה גבוהה 

 ערבים בעת  הקמת מכללה אקדמית ערבית בנגב. מוסד כזה יפתור את בעיית האפליה של סטודנטים

קבלה למוסדות להשכלה גבוהה וכן את בעיית השפה והניכור התרבותי. מוסד זה יהווה מרכז אינטלקטואלי 

ופוליטי לאוכלוסייה הבדווית בנגב שיתרום לשימור המורשת התרבותית, יסייע בבניית מנהיגות מקומית 

 ל האוכלוסייה הבדווית בנגב.חברתי והפוליטי ש-ויהווה אמצעי לחיזוק כוחו ולקידום מעמדו הכלכלי

 בדווים בסקטור הציבורי והפרטי, דבר אשר יעודד יותר צעירים להשקיע -קליטת אקדמאיים ערבים

 בהשכלה גבוהה.

רצוי לרכז את המוסדות הציבוריים כולל בתי ספר יסודיים ועל יסודיים בקריות חינוך. קריות חינוך.  .7

 קריות חינוך יצמצמו את ההשפעות של החמולה/השבט על מינוי אנשי סגל על בסיס שיוכי במקום הישגי. 

התכנית להכשרת מורים בדווים בנגב צריכה להתייחס לצרכים המיוחדים של הכשרת מורים.  .8

 בדווית בנגב. -ה הערביתהאוכלוסיי

יש להציע לאוכלוסיית המורים במגזר הבדווי תמריצים חומריים בכדי למשוך יותר מורים תמריצים.  .9

מקצועיים ואקדמאים מוכשרים לבתי הספר הבדוויים על פי המפתח הנהוג לגבי אזורי עדיפות לאומית א' 

 במגזר היהודי.

ערבי( שש שנתי בבאר -ר תיכון מרחבי )יהודייש להקים בית ספהקמת בית ספר תיכון מרחבי.  .11

טכנולוגית מתקדמת.מרצים מהפקולטות -גוריון בנגב עם אוריינטציה מדעית-שבע בחסות אוניברסיטת בן

השונות ישתתפו בהוראה ובהערכת הלימודים והתכנים המועברים בבית הספר.בית ספר זה יקלוט תלמידים 

נוף לקידום הנגישות להשכלה גבוההלכל האוכלוסיות החלשות יהודים וערבים מכל אזורי הנגב וישמש כמ

בנגב.האינטראקציה בין המורים לתלמידים בבית הספרתהיה מבוססת ברובה על רמות גבוהות יותר של 

ניתוח, סינתזה ויישום ולא על שינון ולמידה והבנה טכנית כפי שקורה היום ברוב בתי הספר בנגב בכלל ובבתי 

 .הספר הבדוויים בפרט



[191] 

 

לפתח קשרים חזקים בין בית הספר לבין פיתוח קשר בין בית ספר לבין ההורים והקהילה.  .11

הקהילה ובהגברת המעורבות של ההורים בנעשה בבתי הספר החל בגיל הרך ועד לכיתות גבוהות של בית 

הספר התיכון, למשל לקיום סדנאות משותפות למשפחות ולמורים/מחנכים. פעילות מסוג זה תגביר את 

מודעות של התלמידים לערכי המשפחה ובית הספר, תביא לשיפור בהתנהגותם של התלמידים ותסייע ה

בפיתוח כישורים אישיים. המגע הרצוף של בית הספר עם ההורים יגביר את ההבנה בין המורה לתלמידיו 

 ויסייע למשפחות בהבנת הדרישות הלימודיות של בית הספר.

נוך במגזר הבדווי לאמץ את המודל הקהילתי )בתי ספר על מערכת החיבתי ספר קהילתיים.  .12

קהילתיים(ולצרף את בתי הספר לעמותת בתי הספר הקהילתיים כדי לזכות אותם בהדרכה, השתלמויות 

וטיפול מקצועי בנושא החינוכי קהילתי. יש לארגן עבור ההורים חוגים אשר יתמקדו בהגברת המוטיבציה 

תפקוד ההורים במשפחה ובקהילה, הגברת הדימוי העצמי של ההורים שלהם בנושא חינוך ילדיהם, שיפור 

 ומתן סיוע ויעוץ להורים להשתלבות טובה יותר במערכת החינוך.

יש להקים בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות במגזר הבדווי החל בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות.  .13

 החינוך הממלכתי דתי במגזר היהודי.מחטיבת הביניים ובמקרים מסוימים החל מכיתה א', כנהוג במערכת 

טכנולוגית ראויה לשמה ובעלת -להקים מערכת חינוך מקצועיתטכנולוגי. -חינוך מקצועי .14

ות לפיתוח מיומנויות בסיסיות ומתקדמות לתלמידים בתחומי המחשבים, תכניסטנדרטים גבוהים שתכלול 

למויות מורים, אנשי טכנולוגיה ואנשי האלקטרוניקה, הטלקומוניקציה וכדומה.אך עם זאת, יש להוסיף השת

טכנית כדי שיהיה כוח אדם מיומן אשר יוכל להפעיל מערכות טכנולוגיות -תמיכה בתחום ההכשרה המקצועית

 מתקדמות בבתי הספר הבדווים בנגב. 

 המושג "מחשב לכל ילד" צריך לבוא לידי ביטוי גם במגזר הבדווי בנגב.מחשב לכל ילד.  .15

קים בית ספר חקלאי אזורי לבדווים בנגב.למרות העיור שנכפה על יש להחינוך חקלאי.  .16

הבדווים, יש עדיין רבים מהם המתפרנסים מחקלאות ולכן חינוך חקלאי מודרני חשוב לעתיד קבוצה גדולה 

של הבדווים בנגב, הן בישובי הקבע, והן בישובים הלא מוכרים.בחינוך חקלאי מודרני, במובן הרחב ביותר, 

יאל לשינוי מסורות חקלאיות של הבדווים לאסטרטגיות חקלאיות חדשות ועתידיות אשר יסייעו טמון הפוטנצ

 בהשתלבות הכלכלית והתרבותית של החקלאים הבדווים בחברה הישראלית.

כדי ליישם את ההמלצות הנ"ל, הכרחישבמערכת החינוך הבדווית יעבדו מחנכים, מעצבי מדיניות ואנשי 

וך הקהילה וינחו וינהיגו שינויים במדיניות הנוגעת לאוכלוסייה זו.יש לגבש מקצוע מוכשרים שיצמחו מת

בדווית ותכין בצורה יעילה את התלמידים -מדיניות שתתן מענה לבעיות הפוקדות את מערכת החינוך הערבית

 והקהילה כולה להתמודדות עם המציאות המשתנה והאתגרים העומדים בפתח לקראת האלף השלישי.
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 שירותי רווחה בישובים הבדווים הלא מוכרים 1.1

 167ח'יר אלבאז

 

 א. הקדמה ומתווה עתידי

עד היום, ממשלת ישראל לא התמודדה בצורה יסודית עם מעמד האוכלוסייה הבדווית בישובים הלא מוכרים. 

יינתנו תוך כדי המעבר לישובי קבע ולהסדר סוגיית הקרקע התפוגגה. התפיסה לפיה השירותים החברתיים 

פסיקתה של המערכת המשפטית ופעולות עצמאיות של משרדי ממשלה, הולידו מערכת אקלקטית של 

שירותים חלקיים, באמצעים מאולתרים וללא תיאום. פסיקה של בג"צ לפיה אין להתנות שירותים במעמד 

לפיה הבעיות בישובים הבדווים מאיימות על האוכלוסייה בנגב בכלל ופוגעות  הקרקע ותחושה בחוגים רחבים

באוכלוסייה הבדווית בפרט, דחפו את ממשלת ישראל לפעולה מסוימת. במסגרת זו, נעשה מהלך של יצירת 

בסמה( שתשמש פלטפורמה לפתרון סוגיית הקרקע וההכרה בישובים, כמו גם תשמש -מועצה אזורית )אבו

ותים לאוכלוסייה בדומה לאופן בו ניתנים שירותים במסגרת מוניציפאלית לכל אוכלוסייה כספקית שיר

 בישראל.

מצב זה טומן בחובו סיכונים והזדמנויות. הסיכונים כרוכים בהתגבשות מהירה של שירותים אקלקטיים ללא 

ה בעלת מעמד ראייה מערכתית, וללא קשר הכרחי לצרכים הדחופים של האוכלוסייה. המצב של אוכלוסיי

מוכר יביא לתביעות ולמיצוי זכאות וכך להורדת הסיכונים.  הממשלה תטיב לעשות אם תיענה להם מראש 

מתוך קביעת סדרי עדיפויות ותכנון אסטרטגי. סיכון נוסף הוא היעצרות תהליך ההכרה, הגוזר על אוכלוסיות 

הוכרו רק שני ישובי בדווים בנגב,  2119-ל 2111גדולות חיים ללא שירותים מוסדרים. כך למשל, בין השנים 

נותרו עדיין ללא הכרה. הסיכוי נקשר בחיזוק הפתרונות בתחומי הקרקע והכרה בישובים על ידי  35בעוד 

יצירת שירותים הולמים. אם בעבר היו מי שחשבו כי יש להתנות את השירותים בפתרון סוגיית הקרקע קודם, 

 בים בפתרון סוגיית הקרקע.הרי שעתה השירותים האיכותיים משול

האוכלוסייה הבדווית בישובים הלא מוכרים מקופחת, עתירת צרכים וניצבת בפני מעבר רווי סיכונים 

ושינויים. מאפיינים אלו של האוכלוסייה, מציבים בפני משרד הרווחה אתגרים גדולים ופותחים בפניו את 

ביחס לאוכלוסייה. משרד הרווחה הקדים את  האפשרות להיות המשרד המוביל בעיצוב מדיניות ושירותים

 המשרדים האחרים בעיצובה של תכנית אב למתן שירותים חברתיים לאוכלוסייה הבדווית בישובים.

בתחום הטיפול בישובים, או מה שנקרא לעיתים 'הפזורה' הבדווית, פועלים שחקנים רבים מהממשלה 

מינים, ללא תיאום ומבלי שעומדת לרשותם תכנית ומהמגזר השלישי. גופים אלו פועלים בהעדר נתונים א

אסטרטגית מגובשת למתן שירותים. במצב זה, האפקטיביות של השירותים נמוכה במיוחד, כפי שעולה למשל 

 מהיעדר התיאום המוחלט בין משרדי החינוך והרווחה. 

משרד הרווחה במכון המסמך המקורי ממנו נלקח החיבור הנוכחי נכתב על ידי עמיתים בתכנית לסגל בכיר ב

מנדל למנהיגות, על פי בקשת ועדת ההיגוי במשרד הרווחה  אשר בראשה עומדים מר יקותיאל צבע, הנהלת 

בסמה והמחלקה לשירותים חברתיים בישובים הלא מוכרים.  הנייר קוצר -מחוז דרום, המועצה האזורית אבו

 לקרן מנדל על הרשות להשתמש בחומרים.בצורה משמעותית ועודכן לצרכי הפרויקט הנוכחי.  אנו מודים 

                                                 
 רוני ברבוי וחוה כפרי.  :ירושלים. תחקיר, קרן שגיא וקרן מנדל למנהיגות, ר נרי הורוביץ"ד:מקוריהח "עורכי הדו 167
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המסמך הנוכחי מתחיל בפירוט מתווה המדיניות הרצוי, ולאחר מכן מפרט בקצרה את מצב השירותים 

בישובים הלא מוכרים. הדו"ח משרטט תמונה כללית קשה של מצוקה ומחסור, למרות קיומם של כמה 

ל סמך התמונה שעולה, המסמך מגיע לשתי שיפורים חשובים בתקופה האחרונה, בעיקר בתחום החינוך. ע

המלצות קריטיות. האחת, הצורך הדחוף בהכרה ובסיפוח הישובים למועצות מוכרות למען הקמת מערך 

שירותים בסיסי החסר בצורה נואשת כיום. לדעת מחברי הדו"ח יש להתחיל את הספקת השירותים המלאה 

הכרה. השנייה, הקמת מנהלות חברתיות בכל מיידית, ולשלב את גורמי אספקת השירותים בתהליך ה

 המועצות שיוקמו עבור הישובים, בראשות מנכ"לים חברתיים שיתאמו את כל פעולות הרשויות בתחום. 

עקרונות היסוד בעבודת המחלקה לשירותים חברתיים נשענים על רגישות תרבותית והכרה בצורך להתאים 

לוותר על השאיפה לסייע לחברה להתאים את עצמה למציאות שירותים אוניברסאליים לאוכלוסייה זו, מבלי 

המודרנית בתוכה היא מתקיימת. הספקת השירותים לישובים צריכה להיעשות מתוך הכרה בקשר שבין עוני 

לבין מצוקות חברתיות, ומתוך ערנות לסוגיית הנגב בכללה, כלומר, גם במגזר היהודי. עיקרון נוסף כרוך 

הן ברמת התשתיות, כוח אדם ותקציבים, והן בשירותים הניתנים ליחיד, למשפחה בשאיפה למיצוי זכויות 

 ולקהילה.

דו"ח זה הוכן במהלך מספר חודשים באמצעות ביקורים בישובים הלא מוכרים, התייעצות ולמידה קבועה עם 

, הפנים, עובדי המחלקה לשירותים חברתיים בישובים, מפגשים עם קובעי מדיניות בתחומי החינוך, הבריאות

המשטרה והמגזר השלישי. ההצעה לתכנית האב לשירותים חברתיים הוצגה בפני נציגי האוכלוסייה בישובים 

ובוועדים. מאמץ מיוחד הושקע בראיונות עומק עם כל עובדי המחלקה לשירותים חברתיים אשר הסכימו 

שיתוף אינטנסיבי עם יו"ר לחשוף את עצמם ולשתף את הכותבים בניסיון הרב שרכשו. המהלך כולו לווה ב

בסמה מר עמרם קלעג'י, ראש המחלקה לשירותים חברתיים מר ח'יר אלבז ומנהל -המועצה האזורית אבו

 מחוז דרום במשרד הרווחה מר ישראל בודיק. 

 ת הספקת שירותיםתכנימתווה ל

ר הישובים בסמה ובמועצות אחרות שיוקמו עבו-השירותים החברתיים והרווחתיים במועצה האזורית אבו

יהיה בתוך הישובים המתגבשים, בשלוחות עם מספר קטן  המרחב הראשוןהבדווים יסופקו בשלושה מרחבים. 

של עובדים. בד בבד עם גידולם של הישובים יפתחו בתוכם פתרונות כדוגמת הוסטלים, מועדוניות ומסגרות 

רות שירותים רחבות יותר אשר ישובי ובו מסג-הוא בין המרחב השניהנותנות שירותים למספר ישובים. 

יוצמדו לישובים כדי להפיק יתרונות לגודל. כך למשל, יכולה לקום מסגרת המשרתת שלושה או ארבעה 

אזורי כמו גם -נובע מתכנון על המרחב השלישיישובים בתחום של לקות כזו או אחרת או עבודה קהילתית. 

יפול במתמכרים ובנוער עבריין. טעויות שיעשו מרגישות תרבותית וכולל למשל מרכזי חירום, מוסדות לט

 במיצוב ומיקום שירותים שונים במרחבים של המועצה יכולות לגבות מחיר כבד.

תחום היחיד ומשפחתו נוגע בהתערבות המורכבת בתוך המשפחה הבדווית במעבר. מחברי המסמך שואפים, 

לות תרבותיות, ולאתר את שביל הזהב בין באמצעות שירותים שונים, למצוא איזון בין מימדי עוני לבין שא

עיסוק במניעה לבין הטיפול במצבי חירום. מתוך הלמידה על עבודת המחלקה לשירותים חברתיים עד כה, 

 עולה כי עיקר המאמץ כוון לתחום החירום.
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מסמך נושא הילד והנוער נוגע לרוב באוכלוסייה הבדווית אשר מתאפיינת בחתך גילאי צעיר במיוחד. מחברי ה

ממליצים על שינוי מגמה אשר יציב כאתגר מרכזי את הנוער הנורמטיבי ואת הגיל הרך. תוספת המשאבים 

והיתרונות בחיבור עם מערכת החינוך צריכים להיות מנותבים לכיוון זה, לצד שימוש גדול יותר במתודות 

של פנאי וחינוך עבור קהילתיות. בהקשר המוסדי מוצעת קריית שירותים רחבה אשר תתמודד עם צרכים 

 הנוער.

הקבוצה אשר טיפלה בסטייה ובעבריינות חברתית קבעה לעצמה מטרת על בדמות בלימת ההידרדרות בתחומי 

הסטייה והעבריינות באמצעות פיתוח שירותים חדשים. האוכלוסייה הבדווית אינה נהנית משירותים 

מפיתוח שירותים כדוגמת חלופות המאסר. המותאמים לתרבות דוגמת גישור וקד"מ ולא זוכה להיות חלק 

תחום מוזנח במיוחד קשור בשירותים שונים של מניעה לנוער בסיכון, התמכרויות ושיקום האסיר. עבור 

אוכלוסייה במשבר מצב זה יוצר סיכונים ומחירים כבדים. מחברי המסמך נשענים על הנחה לפיה יש לאזן בין 

 ענות גדולה עוד יותר על כוחות פנימיים.שירותים סמכותיים אפקטיביים לבין היש

העיסוק באוכלוסייה עם לקות, נכות ומוגבלות נשענת על הנחת יסוד לפיה יש להימנע מלבנות מערכת מקבילה 

לזו של משרדי הבריאות, החינוך ופרויקטים לאומיים. לפי גישה זו משרד הרווחה צריך להיות מופקד על אלו 

לו על בסיס אופי הלקות, הגיל והנגישות. כמו כן, צריכה המחלקה לשירותים שאינם מכוסים על ידי גופים א

-חברתיים להתמקד בממשק שבין הלקות ובין המצוקות החברתיות הנובעות ממנה. ההשלכות המבניות

מוסדיות נקשרות בהקמת שירותים ניידים ומסגרות יום לאלו המצויים מחוץ לחינוך המיוחד והמוסדות 

 ריאות.באחריות משרד הב

תחום העבודה הקהילתית ניצב בפני דילמה אתית אופיינית מול אוכלוסייה חלשה ומקופחת אשר אינה נמנית 

על קבוצת הרוב. מחברי המסמך סבורים כי העובדים הקהילתיים צריכים להותיר את מרחב הפעולה של 

יע בפיתוח המנהיגות השינוי בידי המגזר השלישי והחברה האזרחית. אולם, העובד הקהילתי יכול לסי

המקומית, שיתוף התושבים וחיזוק הוועדים המקומיים בכל אחד מישובי המועצות האזוריות שקיימות 

ויוקמו עבור הבדווים. העובדים הקהילתיים יפעלו בעיקר לפיתוחה של זהות לוקאלית, אולם ימנעו מחיזוקן 

רשות העובד הקהילתי יעמדו מנגנוני של מגמות המקטינות את יכולת המועצה לפעול ברמה האזורית. ל

ספר לפעילים אשר יוקמו על ידי המינהל החברתי. תחומים נוספים, -תמיכה בדמות מגשרים תרבותיים ובתי

פחות רגישים, נוגעים במה שמכונה פיתוח קהילתי, קרי, חיבור  בין קבוצות לשיפור השירותים ופיתוח ההון 

כצורה של מיפוי הקהילה והרשתות האחרות עבור קובעי המדיניות  החברתי; כמו גם בנושא של תכנון חברתי

 בכלל והמינהל החברתי המוניצפאלי בפרט. 

תכנית האב המוצעת על ידי כותבי מסמך זה, נשענת על שני תנאים הכרחיים. האחד, הקמתו של מינהל חברתי 

מינהל שכזה קיימת סכנה שמערך במועצות הבדוויות עבור הספקת שירותים לישובים בתהליך ההכרה. ללא 

אקלקטי של שירותים יהיה חלש יותר אף מזה הקיים בישובים המוכרים. תנאי הכרחי שני קשור בהקצאה של 

כוח אדם והמשאבים המגיעים לממשל המקומי הבדווי לפי דין ועל פי הנוסחאות שנקבעו על ידי משרדי 

מידי את מספר העובדים הסוציאליים בתקן המלא של  הרווחה, החינוך והבריאות. לפיכך, יש להקצות באופן

 המחלקה אשר בלעדיהם לא יהיה ניתן ליישם תכנית זו.
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 ב. רקע: החברה הבדווית בנגב

אלף מתוכם חיים במה   81-91-אלף תושבים בדווים. כ 181-בנגב כ 2118-על פי ההערכות משרד הפנים חיו ב

לומר הישובים הבלתי מוכרים ומאהלים הסמוכים לעיירות או ידי הרשויות 'פזורה', כ-שלעיתים מכונה על

 אלף בדווים מתגוררים בשבע העיירות הותיקות. 91-לישובים יהודיים. כ

אוכלוסיית הבדווים בנגב נמצאת כיום בשלבי מעבר שונים בין חיי נוודות ושמירה על ערכי המסורת הבדווית 

ניים. האוכלוסייה הבדווית בנגב מאופיינת כחברה בה לבין מעבר לחיים עירוניים וחשיפה לחיים המודר

שוכנות בד בבד מסגרת ערכים מתחרה של המדינה, לצד מסגרת ערכים של חברה שבטית, המבוססת על בתי 

אב. מתח ערכי זה יוצר זעזועים, חוסר יציבות וקונפליקטים בחברה הבדווית הבאים לידי ביטוי בתחומי 

 החברה, הכלכלה והפוליטיקה.

ינוי אורח החיים הנוודי, והמעבר לחיים מודרניים ואורבאניים, שבר את ההסדרים הכלכליים, הפוליטיים ש

והחברתיים שהתקיימו קודם לכן. יחד עם זאת, השבט כיחידה חברתית והמחויבות אל ראש המשפחה, נשמר 

ברת אותו ומגיבה אליו במידה רבה. פירוק המבנה החברתי הישן איננו תהליך הומוגני, כל קבוצה שבטית עו

בצורה שונה. אולם ככלל, ניתן לקבוע כי שבירת אורח החיים המסורתי, לצד היעדר כלים מספקים 

להשתלבות בחברה הישראלית, הותירו את הבדווים ברמת חיים נמוכה ביחס לחברה היהודית, הערבית 

 והבדווית בצפון. 

תפרנס ממקורות הכנסה מסורתיים, ובקושי להשתלב המעבר החד לחיים אורבאניים לווה באובדן היכולת לה

בעבודה בשל היעדר כישורי הכשרה והשכלה מתאימים. בתנאים אלה נטשו הבדווים את דפוסי התמיכה 

 המסורתיים והמירו אותם בהשענות על דפוסי תמיכה ממלכתיים של מדינת הרווחה. 

ות לאורח החיים המערבי, ומאידך גיסא היחלשות הערכים המסורתיים מביאים מחד גיסא לאימוץ והסתגל

לתגובת נגד המבקשת לשמר חלק מהמרכיבים המסורתיים. רצון זה לשמר את המסורת מתבטא בצורה 

 בולטת בשמירה על כבוד המשפחה ככלל ובפיקוח החברתי על נשים ועל יחסי האישות בשבט בפרט. 

שבטי והתפרנסו מגידול מקנה  -ח חיים נוודי עד לקום המדינה התגוררו בדווים בכל מרחב הנגב, שימרו אור

בדווים שהוכרו כאזרחים, ורוכזו באזור מוגדר בבקעת  11,111 -וחקלאות. לאחר קום המדינה נותרו בנגב כ

 באר שבע, המכונה "אזור הסייג". 

למצב זה היו השלכות כלכליות, פוליטיות וחברתיות. השבט הפך ליחידה פוליטית מגובשת וסגורה אשר 

ראשה עומד שיח'. דבר זה הקשה על התפתחות תרבות פוליטית דמוקרטית. בנוסף, שאלת הבעלות על ב

הקרקעות התעוררה מאחר ואדמות הנגב כולן הוכרזו כשטחי מדינה. המעמד החוקי של הבדווים לגבי חלק 

חיו נוודים  מהקרקעות נקשר בחוסר יכולתה של המדינה  להתמודד עם בעלות על קרקע פריפריאלית בשטח בו

למחצה. קונפליקט זה השפיע על מערכת היחסים של האוכלוסייה הבדווית ומדינת ישראל בעיקר בדמות אי 

מתן שירותים מוניציפאליים ובניית תשתיות ראויות להתיישבויות. ממשלת ישראל שאפה להתנות את 

 רקע.הספקת השירותים המוניציפאליים בתמריצים של שירותים כחלק מהסדר שאלת הק

המענה אותו ניסתה מדינת ישראל להציע על מנת לפתור בעיה זו הגיע בדמותן של עיירות הקבע. העיקרון עליו 

ת הישוב בעיירות קרא לויתור הבדווים על אדמות בהן הם מחזיקים מזה דורות, ואשר לגביהן תכנימבוססת 

למגורים ושירותים בשבע עיירות  קיימת מחלוקת בין הבדווים לבין המדינה. תמורת קבלת אדמות ותשתית
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שבע ושגב שלום( נכנס חלק -אשר הוקמו באזור 'הסייג' )רהט, כסייפה, ערערה בנגב, לקייה, חורה, תל

 מהאוכלוסייה הבדווית לישובי הקבע.

אלף תושבים, אולם, אף אחת מהן, להוציא את רהט, לא קלטה  15 -עיירות הקבע שהוקמו תוכננו לקלוט כ

בסדר גודל כזה. תכננו ועיצובו של המערך העירוני בעיירות אלו לקה בבעיות תכנון ומדיניות מספר תושבים 

שגויה, אשר החמירו את מצבם החברתי והכלכלי של התושבים. ככלל, תכנון העיירות לא התחשב באורח 

י הדרוג החיים הבדווי המסורתי וכשל בהצבת אלטרנטיבות תעסוקתיות, חברתיות וכלכליות לתושבים. על פ

אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי כל הרשויות המקומיות הבדוויות בנגב נמצאות -הסוציו

 כיום באשכול הנמוך ביותר ורמות האבטלה, העוני והתחלואה בהן הן מגבוהות בארץ. 

 

 1551אקונומי של רשויות מקומיות  בדוויות ויהודיות בנגב , -: דירוג סוציו0.0.2לוח 

 נמוך ביותר( – 2)
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הליקויים הקשים בתכנון העיירות והשפעותיהם התגלו כבר עם הקמתם של הישובים הראשונים. כפי שעולה 

סעד, הארווי ליטבק -צחק ביילי, אסמעיל אבומתוך דו"חות ומחקרים מגוונים שנכתבו בידי חוקרים כגון י

וארז צפדיה, מדיניות הממשלה התאפיינה בתכנון כושל ובהקצאה של משאבים זעומים לתשתית פיזיות. כך, 

מדיניות העיור התעלמה מתביעות בלתי מיושבות לבעלות על הקרקע. מדיניות זו נתפסה בעיני האוכלוסייה 

כרה בזכויותיהם ובחוסר הגינות ברמת הפיצויים והתנאים לקבלתם. כלא צודקת וככזו המאופיינת באי ה
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בזמן תכנון ישובי הקבע לא ניתנה תשומת לב לצורך בתשתיות כלכליות ולא ננקטו צעדים משמעותיים ליצירת 

מקורות תעסוקה ופרנסה לישובים.  כך לדוגמא, בכל ישוב הוקצו שטחים ייעודיים לתעשייה, אך הם לא מלאו 

ם. זאת מאחר ורובם הוצבו על קרקע שנויה במחלוקת, וללא תשתיות נאותות. כמו כן מיקומם את מטרת

 בסמוך לאזורי מגורים היווה מטרד וסכנה לאוכלוסייה.

כותבי מסמך זה סבורים, כי על מנת להימנע ממכשלות בתכנון עיירות הקבע הוותיקות, על הממשלה 

שובים הבדווים העתידים לקום. ישנה חשיבות רבה באימוץ להשקיע משאבים גדולים בתכנון ופיתוח של הי

מדיניות מקיפה העתידה להקים ישובים המותאמים לסטנדרטים המקובלים במדינה, על מנת לאפשר 

 לאוכלוסייה הבדווית להשתתף בחיים הלאומיים על בסיס שוויון וכבוד.

 

 ג. תהליך ההכרה בישובים, התקבעות ומדיניות חברתית

המעבר לישובי הקבע וההכרה בישובים קיימים מניח קיום קשרי גומלין בין שיפור איכות החיים לבין הספקת 

שירותים טובה ויעילה יותר, התורמת בין השאר, לשיעור מיצוי זכויות גבוה יותר. המועצה האזורית ככלל, 

ערכת מוניציפאלית שתאפשר והישובים בפרט, עומדים לעבור תהליך של נורמליזציה אשר במסגרתו תקום מ

בין השאר קיום שותפויות בין המגזר השלישי והמדינה, גביית מיסים יעילה וייצוג של צורכי האוכלוסייה 

 במסגרת דמוקרטית.   

בפרספקטיבה היסטורית ניתן לומר, שתפיסת העולם ביחס לסוגיית מיקום השירותים והרחבתם, כחלק 

האוכלוסייה הבדווית בישובים, השתנתה מאוד. בעשורים הראשונים מתהליך ההתמודדות עם מצוקותיה של 

לקום המדינה, ובמהלך הקמתן של שבע העיירות הבדוויות, התנתה המדינה את הספקת השירותים 

לאוכלוסייה הבדווית בנגב, במעבר לישובי הקבע. מאוחר יותר, בעקבות החלטות בג"צ וההתרחבות הדרמטית 

רותים בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה מסוגיית הקרקע. המדינה החלה בצרכים, נותקה הספקת השי

לספק שירותים מסוימים )חלקיים ומוגבלים ביותר( בגבולות הנגישות לאוכלוסייה המתגוררת בישובים בלתי 

 מוכרים. 

י אדם, השונות הגדולה בישובים בין ריכוזים בהם מתגוררות משפחות בודדות ובין ישובים בהם חיים אלפי בנ

יוצרים קושי גדול בהספקת שירותים ממלכתיים. כתוצאה מכך, שירותים אותם מספקת המדינה אינם עונים 

בסמה, והקמת מועצות אזוריות נוספות בעתיד, מהווה -על הצרכים. הקמתה של המועצה האזורית אבו

 הזדמנות לעצב את השירותים כאמצעי לבניין ישוב וקהילה. 

מתן השירותים במסגרת מועצות אזוריות בכל ישוב, ובמסגרות על אזוריות, תפתור את מצוקת הספקת 

השירותים לכלל האוכלוסייה הבדווית בישובים ותאפשר מגוון של פתרונות בהתאם לצרכים המקומיים. 

יהם את הקמתם של שירותי חינוך, רווחה ובריאות טובים במסגרת הישובים החדשים שיוקמו, ימשכו אל

האוכלוסייה המתגוררת כיום בישובים בשאיפה שיעתיקו את מקום מגוריהם אל תוך הגבולות 

המוניציפאליים של הישובים. ישובים משגשגים עשויים למשוך אליהם משפחות אשר יתרמו ליתרון הגודל 

 שלהם ובכך יגדילו את ההקצאות התקציביות המופנות אליהם. 

לבדווים בנגב ולשלבם כחלק אינטגראלי מהחברה הישראלית, יש להגיע תחילה על מנת לכונן חיים משגשגים 

לפתרון כולל של סוגיית הקרקעות. כמו כן יש לפעול לתכנון ארוך טווח בשיתוף האוכלוסייה ולהשקיע 



[213] 

 

במשאבים בתחומי התשתיות פיזיות, חברתיות וכלכליות. הסדרי הפיצויים הנדיבים עם מפוני גוש קטיף 

הקליטה המפצה של אוכלוסייה חלשה כדוגמת עולי אתיופיה משתקפת בציפיות של האוכלוסייה ומדיניות 

 הבדווית. על רקע זה ממשלת ישראל צריכה לנקוט במדיניות של העדפה  מתקנת כלפי האוכלוסייה הבדווית. 

, נוצר אי בהיעדר התערבות מקצועית בעלת משמעות חברתית וכלכלית, בשל התסכול הגובר ותחושות הקיפוח

אקונומי של החברה הבדווית, בתחומי -שקט העלול להביא לתסיסה בקרב האוכלוסייה. שיפור במצבה הסוציו

ההשכלה, הבריאות והרווחה יחליש מגמות אלה ויצור חברה מפותחת ועצמאית. מדיניות ממשלתית מכוונת 

 עלייה ברמת החיים.ות ישיגו תוצאות מהירות שיביאו לתכניהיטב ומימון רחב של פרויקטים ו

כיום האוכלוסייה הבדווית מהווה כרבע מכלל האוכלוסייה בנגב. העובדה שמגזר כה גדול סובל ממצוקות 

חברתיות וכלכליות עמוקות ונמצא בשולי החברה הישראלית, מקשה על המאמצים למציאת פתרון כולל 

עלייה באיכות החיים תשפיע גם על לפיתוח הנגב. בנוסף על כך, כל תכנית לפיתוח הנגב שתביא לשיפור ו

ההזדמנויות של האוכלוסייה הבדווית. על כן, יש לשלב את הפתרונות של הנגב עם הסוגיה של פתרון המצוקה 

הבדווית. יש למצוא איזון בין התכניות המכוונות לפיתוח הנגב בכללו ולבין אלו אשר יהיה מכוונות בלעדית 

 לבדווים. 

 

 ד. סקר מצב חברתי

בסמה נבחרה לשמש פלטפורמה לפתרון בעיית הפיזור ואיכות השירותים בישובים -ה האזורית אבוהמועצ

אזורית -הבדווים הבלתי מוכרים. מהלך זה מחייב שילוב בין הישובים, כך שהמועצה תתפקד כיחידה על 

 ומשרדי הממשלה. 

של שירותים לאוכלוסייה. פתרון סוגית הקרקע ומעמד הישובים חייב להיות בהלימה לפיתוח רמה סבירה 

מסמך זה עוסק במדיניות החברתית האינטגרטיבית אולם נשען על הנחה לפיה יש קשר הדוק בין מידת 

ההתקדמות במישור של המדיניות החברתית לבין פתרון סוגיית הקרקע. כותבי מסמך זה סבורים, כי מי 

מועצה והגורם המתאם ברמת הממשלה, שמופקד על השילוב בין שני המהלכים הכרוכים זה בזה הוא ראש ה

 כאשר אנו מציעים סגן שר במשרד ראש הממשלה.

העדר נתונים אמינים ביחס לאוכלוסיית הישובים נובעת מקשיים בפעולת הממשל בתחומים של התיישבות 

לא חוקית ובחשש מתמיד מהכרה באוכלוסיה זו. דפוס זה , הקיים כמעט בכל משרדי הממשלה, הביא עימו 

ות, ריבוי השערות וניחושים ששמשו בסיס לקביעת מדיניות ואיששו את הדימוי של הישובים כבעיה שמוע

בלתי נשלטת. החולשה של הממשלה בתחומים של ניהול ידע ביחס לאוכלוסייה בכללה הופכת יקרה יותר נוכח 

רה קשר בל ינתק מורכבות המצוקות של האוכלוסייה הבדווית. קביעת מדיניות שירותים עבור הישובים קשו

אנו ממליצים על חובת בגיבושו של המינהל החברתי במועצה עם כלי עבודה מחקריים לאיסוף מידע בסיסי. 

 .הוצאת שנתון אמין של המועצה שיוצג לסגן השר הממונה במשרד ראש הממשלה

 עוני ומצב כלכלי 

ית הענייה ביותר בישראל. מצבה הכלכלי של האוכלוסייה קשה במיוחד, והיא נחשבת לאוכלוסיית האזרח

בהיעדר נתונים נערך ניסיון לבחון את מידת ההוצאה והשימוש של אוכלוסיית הישובים בגמלאות וקצבאות 
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הביטוח הלאומי. נתונים אלו עשויים היו להראות בקירוב את מצבה של האוכלוסייה,אם כי יש לשער שהם 

שיטת העבודה בה נעזרנו נשענה על הגדרה שבטית של יהיו מוטים למטה עקב קשיים במיצוי זכויות בישובים. 

הבדווים לפי שמות משפחה המנותקים מעיירות הקבע כך יכולנו לכסות רוב של האוכלוסייה. אולם חסמים 

משפטיים, מנהליים ופוליטיים לא אפשרו לנו למצות בדיקה זו. ההשערה העולה מעדויות העובדים 

, מלמדת על תלות עצומה בקצבאות מחד גיסא, ומאידך גיסא על הסוציאליים, העוסקים במיצוי זכאויות

 חסימה מצד פקידות הביטוח הלאומי בדרום, עקב תחושה של ניצול לרעה.

מקורות אחרים להערכת רווחתה של האוכלוסייה בישובים משרטטים תמונה של עוני קשה. מבנה ההכנסות 

העובדת משתכרת בעבודות כפיים במשק היהודי של האוכלוסייה שונה מזה של ישובי הקבע. האוכלוסייה 

בשכר הנע סביב המינימום של שלושת אלפים עד ארבעת אלפים שקל. שאר ההכנסות מקורן בקצבאות 

וגמלאות של הביטוח הלאומי. נשים עובדות באחוז נמוך במיוחד ומספר הבלתי משתתפים והמובטלים גבוה 

 כפי שנציג בהתייחס לתעסוקה.

ם ממחקר הנערך בימים אלה על ידי מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל בשיתוף פרופ' עליאן נתונים ראשוניי

אלקרנאווי ממרכז מחקר ופיתוח של החברה הבדווית, מלמדים כי במחצית ממשקי הבית אין מספיק הכנסות 

מהמשפחות מספקות רק חלק מהצרכים ופחות מ  41%בכדי לספק את רוב הצרכים של המשפחה. מעט מעל 

 מהמשפחות מצליחות לספק את רוב או כל הצרכים. 11%

 משקי בית

מראיונות עובדי המחלקה לשירותים חברתיים בישובים הבלתי מוכרים עולה כי הרכב ההוצאות של משק 

הבית בישובים בנוי אחרת משל ישובי הקבע. סעיף התחבורה מהווה מרכיב גדול בהוצאה. כך, בהיעדר תשתית 

מוכר לנקודה בה יש תחבורה ציבורית. מדובר בנסיעות לצרכי קבלת שירותים,  יש לצאת מן השבט הלא

קניות, מסגרות טיפוליות או יציאה לעבודה. ההוראה המתנה הבטחת הכנסה במבחן העדר בעלות על רכב 

מקשה מאוד ויוצרת שוק פנימי מופקע של היסעים. לפי נתוני המחקר של מכון ברוקדייל עולה כי, רק 

המשפחות יש כלי רכב, כאשר יש להביא בחשבון שמדובר במשפחה מורחבת. עלינו לציין כי, כלמחצית מ

 ניסיונות לשחרר את הישובים מן ההוראה ולאפשר בעלות על רכב מדגם ישן לא עלו יפה. 

ההוצאות של המשפחה בישובים למזון נשענות על רכישה בשווקים מרכזיים ונגישים ובמכולות המקומיות 

ום חסרון לגודל. השווקים המקומיים ברהט ושגב שלום משמשים לקנייה הגדולה מדי שבוע, היקרות מש

וצרכים שגרתיים מסופקים במכולת. בשתי צורות הרכישה, בגלל המחיר במכולת ועלות הנסיעה לשוק, 

ההוצאה גדולה יחסית. משקי העזר אינם מהווים מקור משמעותי במיוחד לאחר הריסוס של שטחי הגידול 

מסגרת המאבק על הקרקעות. מבחינת הטעמים הופך סל הקניות להיות דומה לזה של ישובי הקבע עם דגש ב

על מוצרים בסיסיים של קמח, סוכר, ומעט ירקות ופירות. אחד הביטויים החמורים לכך הוא רמה גבוהה של 

חקר של מכון ברוקדייל אי בטחון תזונתי בדרגות היותר חמורות שלו בקרב מבוגרים וילדים. מתוך נתוני המ

מהאימהות מדווחות על אוכל לא מאוזן לילדיהן  36% -מהילדים אינם מקבלים מספיק מזון, וכ 28%עולה כי 

 כתוצאה ממחסור. 

היעדר חיבור אל מערכת המים יצר מערך יקר של פתרונות עבור האוכלוסייה. חלק נשענים על שינוע מיכלים 

רז של מישהו אחר עם מונה חודשי. בשל כך, ההוצאה למים עלולה עם טרקטור אולם אחרים מחוברים לב

להגיע לקנה מידה של מאות שקלים בחודש. הצורך ביצירת תשתיות המתחברות אל מקור המים מוסיף על 
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ההוצאה. היעדר תשתיות חשמל גורר הוצאה מיוחדת לגנראטורים המופעלים למשך שלוש עד ארבע שעות 

בלות בקרב קובעי מדיניות, הוצאות אלו קטנות יותר בהשוואה למזון, שירותים ביום. בניגוד להשערות מקו

 והוצאות מיוחדות ולא צפויות.

תחום החינוך מחייב הוצאות גדולות הנוגעות לביגוד מינימאלי. לפי נתונים ממחקר מכון ברוקדייל, לכרבע 

לבית הספר. הוצאות אלה גוררות  מהילדים אין ביגוד מתאים לעונות השנה, ספרים ומחברות, ילקוט וציוד

לעיתים סלקציה אכזרית בין מי שיהיה יותר מושקע מבחינת לימודיו בבית הספר לבין מי שהציפיות ממנו 

נמוכות יותר. המחקר של מכון ברוקדייל מאשש את הנתונים על הקושי והצמצום במשפחה הבדווית ומלמד 

 ווי בישובים.כי הוצאות פנאי כמעט ולא קיימות במשק הבית הבד

למשפחה הבדווית בישובים יש הוצאות נוספות הנוגעות לחתונות ואירועים משפחתיים. אי הופעה מפאת עוני 

היא חיזיון נפוץ הגורר גינוי. חוסר היכולת של המנהיגות לווסת הוצאות יוצר עומסים כבדים של הלוואות בין 

 בני משפחה.

 תעסוקה

הלא מוכרים אינו אופייני לישובים אחרים בארץ ושונה גם מהמבנה מבנה שוק העבודה שהתפתח בישובים 

 47%התעסוקתי של ישובי הקבע. מתוך המחקר של מכון ברוקדייל בהתאמה לנתונים אחרים עולה כי רק 

מהגברים העומדים  34% -מהאבות עובדים בשכר, וחמישית מתוכם עובדים בעבודה יומית או עונתית. כ

מקצוע בעיקר בתחומי הבנייה והתעשייה. חלק קטן יותר מוגדרים כחסרי מקצוע בראש משפחות מחזיקים ב

מכללם עוסקים במקצועות טכניים. יתר האבות עובדים במקצועות חופשיים וטכניים, כמו גם  11% -וכ

במכירות ושירותים. מקצועות הפקידות והניהול מהווים אחוז קטן יחסית  מהעיסוקים של ראש משקי הבית 

 , בדומה לחקלאות אשר שימשה מקור פרנסה בולט יותר בעבר.בישובים

השיעור הנמוך של מועסקים בישובים הבדווים נובע מחסמים רבים בהיצע מקומות עבודה ובביקוש לעובדים 

כאחד. בצד הביקוש ניתן למנות מספר חסמים הנוגעים בקשיי הניידות של עובדים מפאת העדר תחבורה 

 נאותות. ציבורית ותשתיות פיזיות 

מאפיין נוסף כרוך בדפוסי העבודה של גברים שילדיהם הגיעו לעצמאות כלכלית, הנוטים לפרוש באופן מלא 

מהשתתפות בשוק העבודה. חלק מהאבות בגיל העבודה נוטים להישען על עבודת הבנים כחלק מנורמות של 

בעלי השכלה נמוכה אינו מעודד  41חברה מסורתית. ייתכן גם כי היצע העבודה ורמת השכר לגברים מעל גיל 

את הישארותם בשוק העבודה. ככלל, ההון האנושי בקרב גברים בגילאי העבודה לא מפותח נוכח אחוז אפסי 

של בעלי השכלה גבוהה ואחוז קטן של סטודנטים. אין זה מפתיע שבמחקר של מכון ברוקדייל ההנמקה 

 מה.לאבטלת גברים קשורה בחוסר הצלחה במציאת עבודה מתאי

במצב זה, בדומה לאוכלוסיות מסורתיות חלשות אחרות, חולשת ההכשרה המקצועית מהווה חסם המגביל 

את כשירותם לדרישות השוק ופוגם בגמישותם. בניית תכניות הכשרה מקצועית עבור אוכלוסייה ייחודית זו 

הון אנושי וכישורי  מקפלת בתוכה אתגרים של התאמה תרבותית, שפה והעדר מיומנויות לעבודות הדורשות

 עבודה.

המסורת והנורמות החברתיות והתרבויות מצמצמות את היקף הנשים היוצאות לשוק העבודה ומגבילות את 

מספר וסוג המשרות אליהן הן יכולות לפנות. מכאן, הנגישות של אוכלוסייה  זו נמוכה במיוחד. מתוך המחקר 
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המחזיקה במקצוע כלשהו, ופחות מאחוז מהילדים דווחו מהילדים יש אם  6% -של מכון ברוקדייל עולה כי ל

נוספים העידו כי אימם עובדת בעסק משפחתי. נתון מעניין במיוחד  2% -כי אימם עובדת בשכר מחוץ לבית. כ

הנותרים התברר  83%מהילדים  לפיו אימם מחפשת עבודה בשכר מחוץ לבית. ביחס ל  17%עולה מהדיווח של 

 אינן קשורות בעיקר בהיצע המשרות אלה יותר במניעים מסורתיים אישיים.כי הסיבות לאי תעסוקה 

לצד ההיצע של משרות ומקומות תעסוקה ישנם מספר חסמים הנוגעים במדיניות התעסוקה, במבנה שוק 

העבודה והתשתיות העומדות לרשות האוכלוסייה באזור. בתחום המדיניות ניתן למנות את העדר טיפוח 

ם קטנים והעדר תמריצים למשקיעים מצד גורמי הממשל. ניכרת השפעת הניכור יזמות עסקית לעסקי

מהאוכלוסייה היהודית וכן החשדנות, האפליה והעוינות של זו היהודית המשפיעות על מידת קבלתם של 

הבדווים בכלל ותושבי הישובים בפרט לעבודה במגזר היהודי. הניכור על בסיס מערכת היחסים בין היהודים 

 ם מצטרף לתחרות על מעט המשרות הפנויות באזור עם אחוזי אבטלה גבוהים מהממוצע.לבדווי

החוסר בתשתיות נאותות מאופיין בהיעדר קרקע לפיתוח תעשייה זעירה שתספק את יתרונותיה בקרב 

האוכלוסייה באזור. מבנה שוק העבודה, בהשוואה לישובים יהודיים המצויים בריכוזים דמוגראפיים דומים, 

 פיין בהיצע קטן של משרות מהסקטור הציבורי עקב המחסור בשירותים ציבוריים ומוניציפאליים. מאו

הצורך ביצירת מקומות תעסוקה הנותנים מענה מספק למאפייני מחפשי העבודה בקרב המגזר הבדווי מחייב 

משקי עבודה עם על זו נשענת על התערבות בשדות של מיזוג  -על ותכנון מדיניות תעסוקה. מדיניות -חשיבת

כלכלת הנגב, פיתרונות מיקרו בתחומי היזמות בחקלאות ובתיירות, בתוספת למיצוי והרחבת הענפים של 

 השירותים הציבוריים והשוק הפנימי.

שילוב של הבדווים בישובים בשוק העבודה מחייב צעדים של מדיניות עבודה אקטיבית מותאמת תרבות. קרי, 

)מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה(, אולם ללא הסנקציה של שלילת  השקעה בנוסח של תכניות מל"ב

הבטחת הכנסה. פרויקט כזה יכול להיעשות עם מיזם תעסוקה של המגזר השלישי בשיתוף הממשלה. הדגם 

של מל"ב במתכונת של שאר חלקי הארץ אינה מתאימה. כותבי מסמך זה גורסים, כי ראש המועצה וסגן השר 

בים להפעיל מדיניות עבודה זו תוך כדי ניסיון לסבסד משקיעים ולזרז תהלכי תכנון במשרד ראש הממשלה חיי

 של אזורי תעשייה זעירה.

ההשענות על מדיניות מיקרו בתחומי היזמות והשירותים מביאה עימה תוצאות בטווח הקצר אולם מגדילה 

יע במקצועות בנייה ובנלווים את הסגרגציה מן המשק הסובב בטווח הארוך. בניתוח ענפי עולה כי כדאי להשק

כמו חשמל אינסטלציה, נגרות מתכת מנהלי עבודה, נהגים, הנדסאים, שמאים, עבודות עפר וניהול חקלאות. 

בצמוד למדיניות מיקרו אפשר לערוך ניסויים בענפי תיירות, אירוח והשירותים המתפתחים מתוך ההכרה 

ווצרות הזדמנויות עבודה לגיטימיות ובלעדיות לנשים כגון בישוב קבע. מדי פעם יתכנו גם פעולות ייחודיות הי

צילום חתונות ויזמיות מקומיות של תעסוקה במרחב עבודה מותאם לנשים מסורתיות. מספר הנשים העובדות 

נמוך מאוד בדומה לאוכלוסייה הערבית בצפון, על כן יש לייצר פתרונות רגישי תרבות בתוך הישובים, לצד 

 ישוב ועידוד נשים משכילות לצאת עבודה. גיבוש שוק מקומי ב

הדמוגרפיה של האוכלוסייה הבדווית מסמנת בעיות עתידיות גדולות עם דרישה גוברת לעבודה של אוכלוסייה 

צעירה. הבדווים יתחרו בשוק עבודה קשה בחלקים הנמוכים ועתירי העבודה בתנאים של נחיתות. יש הטוענים 

ים לשוק העבודה ופחות במובטלים לטווח ארוך בעלי כישורי נמוכים. כי ראוי להשקיע מאמץ באלה הנכנס

מחקר מכון ברוקדייל מאשש תפיסה זו בזיהוי משך תקופת אי ההשתתפות של ראשי משקי בית בהיקף של 
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שבע שנים, ומשך הזמן של המובטלים קרי, מחפשי העבודה, עומד על כארבע שנים. עדות חזקה לייאוש של 

 נתון לפיו קבלת הבטחת הכנסה נתפסת כהסבר לגיטימי לאי יציאה לעבודה.קבוצה זו מתגלה ב

 חינוך

סעד המצורף, חינוך לאוכלוסייה מסורתית במעבר מהווה משימה -כפי שפורט בדו"ח המומחים של פרופ' אבו

קשה ההופכת למאמץ הרואי בתנאים של עוני וקיפוח בהיעדר תשתיות. קצב הריבוי הטבעי יוצר מצב בו 

. כמעט כל הבנים ואף הבנות 25,111גדולה במיוחד, ומספר התלמידים מגיע מעל  18לוסייה עד גיל האוכ

 מגיעים לכיתה א', תופעה שלא הייתה ברורה מאליה בעבר. 

הסיכונים לגבי אוכלוסייה זו גדולים במיוחד, אך כך גם ההזדמנויות הנוצרות סביב מערכת החינוך. מערכת זו 

סוגל להתמודד עם שאלות התעסוקה בטווח הארוך, כמו גם לשמש כגורם מקדם היא הגורם היחידי המ

 בהסתגלות לחברה המודרנית.  

אי ההכרה בישובים ופיזורם הביאו למצב בו אלפי תלמידים מוסעים מדי יום מרחקים גדולים יחסית, במיוחד 

ת הילדים מגיעים, לפי בכיתות של החטיבה העליונה המופנות לעת עתה לבתי הספר בישובי הקבע. מרבי

 21 -המחקר של מכון ברוקדייל, בהסעה של גורם ציבורי או ברגל, כאשר משך זמן ההגעה הממוצע עומד על כ

מיליון ש"ח ומקפלת בתוכה היעדרויות ומחירים  31-דקות. עלות ההסעות מגיעה לסכום של למעלה מ

ך. בתי הספר היסודיים הנמצאים בישובים חינוכיים כבדים. כמחצית מן התלמידים מוסעים למוסדות החינו

הבלתי מוכרים במבנים יבילים ועתידים לעבור למבני קבע, ומספר בתי ספר חדשים יקטינו את התופעה של 

 היסעים. במקביל למאמץ של בניית בתי ספר, חייב משרד החינוך להתמודד גם עם הגידול הדמוגראפי.

בסמה אשר מהווים זירה חיונית בכמה -המועצה האזורית אבוגנים בישובים ובישובי  151 -ישנם למעלה מ

הקשרים. אחוז הילדים המגיעים לגני טרום חובה גדל, אולם עדיין לא מכסה את כלל האוכלוסייה. הגנים 

צריכים לספק פיצוי לחסכים, להכין לבית הספר ולזהות כמה שיותר מוקדם לקויות ובעיות התפתחותיות. 

פקת כיוון שהכוח המקצועי והסמך מקצועי, הקיים בקרב האוכלוסייה, בלתי מנוסה לצורך זה אין הכשרה מס

וחסר השכלה. משרד החינוך הכריע על הצמדת הגנים לישובים ושמירה על ייחודם מול בית הספר כשם 

שנעשתה הכרעה בזכות הדגם של שמונה ארבע קרי, בתי ספר יסודיים עד כיתה ח'. המלצה זו נמצאת בהלימה 

 של מסמך זה ומתיישבת עם הרצון לייצר זהות מקומית. לרוח

מתוך נתוני מחקר של מכון ברוקדייל עולה, כי המודעות במשפחות בדוויות לחשיבות גני טרום חובה גדלה 

ומקיפה כחצי מן האוכלוסייה ואילו שליש שולחים את ילדיהם לטרום טרום חובה.  רק שלושת רבעי 

 נה מן החינוך היהודי עקב העדר שירות נגיש.  מהילדים הולכים לגני חובה בשו

היקפי החינוך המיוחד גדולים יותר מאשר בכל חלק אחר של האוכלוסייה בישראל. החינוך המיוחד בקרב 

הישובים הבדווים מקיף אחוז גדול של התלמידים בעלי מארג גדול של צרכים בתחומי הפיגור, ליקויי שמיעה, 

ם ישנם קרוב לחמש מאות ילדים המקבלים שירות בישובי הקבע, במכונים העיוורון והנכות הפיזית. כיו

חל שיפור ניכר בחינוך המיוחד, כאשר הילדים עם  1998ומוסדות בישובים יהודיים באזור ובבאר שבע. מאז 

תחומית בשגב שלום מעוררת תקוות -הצרכים המיוחדים חדלו ללמוד בכיתות הרגילות. הקמתה של קריה רב

 רבות לאיכות השירות המקובלת בשאר חלקי הארץ.רבות להתק
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ההתקדמות שחלה בהנחת התשתית למערכת החינוך ובהעלאת שיעור הלמידה לרמות סבירות עדיין לא 

, שעור זה נמוך 2114168בשנת  35%הביאה לתוצאות רצויות מבחינת ההישגים. אחוז הזכאות לבגרות עמד על  

ההישגים הנמוכים של הבדווים אינם רק תוצאה של העוני,  (.45%מאוד גם בהשוואה לערבים בישראל )

 הקיפוח ואי הלימה של התבניות הקיימות אלא גם תולדה של תהליכי העיור והמודרניזציה. 

הגילויים של העוני בחיי היומיום של בתי הספר והשגרה הפדגוגית ניכרים על סמך נתונים ראשוניים מהמחקר 

חסרים כלי  45%חסרים ספרי עזר, ל  48%מהילדים אין מחשב בבית, ל  74%של מכון ברוקדייל, לפיהם ל 

 חסרה תלבושת אחידה. 23% -חסרים ספרי לימוד ול 35%כתיבה, ל 

הביטויים של תרבות מסורתית במעבר ניכרים בסוגיות של אקלים בית ספרי כאשר בבתי הספר בישובים, על 

מישהו מצוות בית הספר היכה את בנה או ביתה ואמהות  מהאימהות דיווחו כי 31%פי המחקר של ברוקדייל, 

 של רבע מהתלמידים דיווחו שמישהו מצוות בתי הספר קילל את בנם או את ביתם. 

סוציאליים, בהקשר החינוך, אינם נגישים די הצורך לאוכלוסייה ורמת ההיכרות -מערך השירותים הפסיכו

רוקדייל עולה כי האמהות של תלמידי בתי הספר זקוקת עמם נמוכה. בנוסף, על פי נתוני המחקר של מכון ב

 לייעוץ, מידע בענייני חינוך, פעולות פנאי ולימודים. 

המבנה השבטי מהווה אילוץ במינוי כוח אדם ומקרין לעיתים על בית הספר פנימה כאשר יש סכסוך מחוצה 

חייב להיות מוביל בהכשרת  בסמה-לו. כותבי מסמך זה סבורים כי, המינהל החברתי במועצה האזורית אבו

 כוח אדם ובמעקב על התפתחויות במערכת החינוך.

נקודות המפגש עם מערכות הרווחה נוגעות בפעילות המשלימה שסביב בתי הספר. רשות החינוך לבדווים 

ביוזמת הורים שאפה לבנות דגמים של חינוך קהילתי. העבודה הקהילתית של מחלקת הרווחה חייבת 

בלתי  להשתלב במינוחים ובפעילות של קהילה במונחי החינוך ומעורבות הורים. המועדוניות ופעילות

פורמאלית סביב מערכת החינוך והרווחה מאפשרת שיתוף פעולה ותיאום שחייב להימצא בסמכות ראש 

 המינהל החברתי.   

 בריאות

המבחנים המסורתיים והסטנדרטים המקובלים למדידה של איכות מערכת בריאות נקשרים בתמותת 

וכלוסיות בישראל גדול. חצי מהפער תינוקות. הפער בין תמותת תינוקות בישובים הבדווים לבין שאר הא

מוסבר במונחי עוני ושירותים לקויים וחציו האחר נקשר בתורשה ובנישואי קרובים. ביטוי אחר להשלכות של 

נישואי קרובים קשור בריבוי המומים המולדים. כאשר רמת השירותים נמוכה, הופכות פעולות הסברה 

 ם גורם להחרפה של מומים. ומניעה לקשות יותר, ולעיתים העדר זיהוי מוקד

התזונה בקרב האוכלוסייה הבדווית בישובים, כאוכלוסייה ענייה המצויה במעבר לחברה מודרנית, עלולה 

לגרום לסיכונים בריאותיים גדולים. תושבי הישובים סובלים מאי ביטחון תזונתי ברמות שונות, החל מהדרגה 

ה והשמנה וכלה בתזונה בלתי מאוזנת. תופעה זו החמורה של תזונה שאינה מספקת, דרך הפרעות אכיל

משפיעה על תופעות כמו גדילה בקרב נוער ומייצרת מחלות אשר האוכלוסייה הבדווית לא סבלה מהן בעבר 

 כגון סוכרת, לחץ דם גבוה והפרעות אכילה.
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ת עימן היעדרן של תשתיות ושירותי פנאי, בצרוף הסביבה בתוכה מתגוררת האוכלוסייה הבדווית, מביאו

מספר גדול במיוחד של תאונות ביתיות ונפגעים בתאונות דרכים. ילדים בדווים נמצאים בסיכון גבוה במיוחד 

 בתוך הישובים הבלתי מוכרים ובסביבותיהם בהיעדרם של מקומות משחק ופנאי מוגדרים.

יות אלו. מחסור בידי מערכת הבריאות מצויים כיום מספר כלים, אשר אינם מספיקים דיים להתמודד עם בע

חמור בכוח אדם מקצועי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים המפוזרת על פני שטח נרחב ולא נגיש הופכת את 

 המאמץ לקשה במיוחד. 

מעבר לעבודתן של קופות החולים, המהווה נושא בפני עצמו, יש בידי משרד הבריאות מספר מנגנוני התערבות 

הבדווית בישובים. השירות המרכזי המשיק לעבודת הרווחה והחינוך וסיוע המספקים שירותים לאוכלוסייה 

נקשר לשירות המונע לילדים המוכר יותר בשם 'השירות לאם ולילד' המפעיל את טיפות החלב. מאפיינים 

ייחודיים של האוכלוסייה בישובים הבדווים מציבים שירות זה במקום מרכזי כהזדמנות התערבות ראשונה 

ריון, זיהוי מחלות, מניעה, מיון והפנייה למערכות מפצות, וכמו גם בפיתוח בריאות בהקשר בריאות, הי

קהילתית ואיסוף מידע מסודר על האוכלוסייה וצרכיה. זוהי זירה מרכזית בה עוברת מירב אוכלוסיית 

 הישובים.

 Outיישוג )במגזר הבדווי פועלות שבע תחנות טיפת חלב ותחנה ניידת אחת. השירות באמצעות פעולה של 

Reach הגיע בעשור האחרון לכיסוי גבוה במיוחד מבחינת השירות לנשים הרות, לתינוקות ולפעוטות. מתוך )

 -( ביקרו אצל אחות בריאות הציבור, כ83% -המחקר של מכון ברוקדייל עולה כי, הרוב המכריע של הילדים )כ

ל ילדים קיבל חיסונים. נתונים אלה מהילדים קיבלו שירות במרכזי טיפות החלב ושיעור דומה ש 98%

מלמדים כי מערכת הבריאות מחזיקה את הזירה בה עוברים כמעט כל הילדים. נקודת מפגש זו עם הילדים 

והאמהות הבדווים בפזורה פותחת אפשרויות גדולות במיוחד עבור מערכות החינוך והרווחה אשר לעת עתה 

על רופאים ואחיות מבריאות הציבור, אולם חסר כוח אדם  אינן נוכחות. האיוש של טיפות חלב נשען עדיין

בסמה -מתחומי העבודה הסוציאלית והחינוך. לדעת כותבי מסמך זה, המינהל החברתי במועצה האזורית אבו

 יידרש להגדיל את המגע ולנצל טוב יותר את המפגש בין האוכלוסייה ובין מערכות הבריאות והרווחה. 

בסמה יכולים גם לשמש כמגשרים וכמדריכים -רתיים במועצת האזורית אבועובדי המחלקה לשירותים חב

בתחומים של קידום, מניעה והסברה בתחומי הבריאות. במגזר היהודי, מקובל לחשוב כי ניתן להעביר את 

טיפות החלב לסמכותן של קופות החולים, בגלל הנגישות הגבוהה של האוכלוסייה לשירותים רפואיים ורמת 

אשר אינה מתאימה לרוב  1951 -ה של הצרכנים. טיפות החלב נוצרו במציאות של שנות ההידע הגבוה

האוכלוסייה בארץ במציאות קיימת. אולם בקרב האוכלוסייה הבדווית חיוני להמשיך לקיים את השירות 

 ולהרחיבו כך שיכסה טוב יותר את אלה המתגוררים בישובים.

תינוקות ופעוטות, אולם בישובים המרוחקים יש  351 -ת ביש לשאוף למצב בו כל תחנת טיפת חלב מטפל

להפעיל קריטריונים אחרים. לפי הערכת מחוז דרום במשרד הבריאות )מתוךמסמך של מחוז דרום במשרד 

הבריאות על שרות מונע לאם ולילד בישובים חדשים במגזר הבדווי( יש לבנות באופן מיידי עשר תחנות לאם 

ל אחיות, רופאים ועובדים סוציאליים המשמשים כמגשרים. מחברי מסמך זה ולילד עם תקינה מתאימה ש

בסמה צריך להיעשות בעיקר -סבורים כי תפקיד החיבור בין הרווחה ובין הבריאות במועצה האזורית אבו

 בהובלה של המחלקה לשירותים חברתיים.  
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הודית בתנאים של קליטת עלייה בדומה לטיפת חלב, שירותי הבריאות לתלמיד התגבשו עבור האוכלוסייה הי

ובניית אומה. התרחבות והשתכללות השירותים ושינוי איכותי במודעות האוכלוסייה, הציבו בסימן שאלה את 

השירות הישיר הניתן על ידי אחיות ורופאים בבתי הספר. האוכלוסייה הבדווית, כחברה במעבר, תהיי זקוקה 

זאת, בכדי לבצע בדיקות סינון בתחומי השמיעה, הראייה,  בשנים הקרובות לשירותי בריאות בבתי הספר.

לזהות בעיות התפתחותיות, לקדם את המודעות לבעיות בריאות המתפתחות בגיל הילדות, להעריך את 

הצרכים הרפואיים המשפיעים על למידה ולטפל באוכלוסיות הגדולות בעלות הצרכים המיוחדים בקרב 

 האוכלוסייה הבדווית בישובים. 

 צות: הקמת מינהל חברתיהמל

כפי שצוין לעיל, וכתגובה למצוקה הכרונית שתועדה במסמך זה, ולחוסר התיאום הבולט במערכת אספקת 

-השירותים, יש לדעת המחברים להקים במהירות האפשרית מינהל חברתי, אשר יפעל במועצה האזורית אבו

ראש המינהל יעמוד מנכ"ל שירותים בסמה ובכל המועצות הנוספות שיוקמו עבור הישובים הבדווים. ב

חברתיים והוא יתאם וירכז את אספקת השירותים בתחומים השונים. הקמת המינהל אינה צריכה להמתין עד 

ההכרה בכל הישובים אלא ראוי שתתחיל מיידית, כדי לספק שירותים מוניציפאליים לבדווים, הזכאים להם 

 כמו כל אזרחי המדינה.

הידיים', כתופעה המאפיינת את פעולת הממשל בישראל, מקפלת בתוכה תוצאות  המצב הנוכחי של 'ריבוי

המקשות על עבודתה של מועצה "צעירה", ללא תשתית טריטוריאלית מבוססת, עם אוכלוסייה נזקקת ברמות 

גבוהות בסביבה מורכבת תרבותית, חברתית ופוליטית. כך, מתברר כי כל אחד מן הגופים מתכנן לפי תחום 

ו מבלי לקחת בחשבון את הצרכים הכוללים של האוכלוסייה. מסיבה זו, שירותים שניתנים וכאלו אחריות

שיפותחו, עלולים להיות יקרים יותר ואפקטיביים פחות. תוצאה נוספת של היעדר הראייה המערכתית 

קדות בפעילות הממשל והליקויים בתיאום, ניכרת בהזנחה יחסית בטיפול באוכלוסיית הנגב בכללה ובהתמ

אחת מהנחות היסוד של נייר זה היא, שלא ניתן לבודד את השאלה השיח הציבורי בבעיית התעסוקה בעיקר. 

 .של מדיניות כלפי הבדווים מתוך שאלת הנגב כפריפריה

כותבי מסמך זה סבורים, כי תכנון בשיתוף האוכלוסייה כרוך בכתיבת מעין חוזה בין התושבים לבין המדינה 

וגיית הבעלות על הקרקע. חוזה זה מחייב שיתוף רחב של התושבים בקביעת מדיניות, בתכנון תוך כדי פתרון ס

וביצירת מנגנוני תקשורת ישירים בין האוכלוסייה לבין קובעי המדיניות. יש לציין שרמת האמון הנמוכה בין 

 כה ביותר. הצדדים, תחושות הקיפוח ונורמות של אי הציות והשמירה על החוק הופכות משימה זו לסבו

בחסות ראש הממשלה במסגרת פרויקט  גורם מתאם אחדעל מנת לאפשר פתרון ברמה המערכתית, יש למנות 

לאומי. על גורם זה להיות אחראי לתכנית אסטרטגית וליישומה. התנאי לריכוז סמכויות כזה הוא הוצאת גופי 

ת ומשמש כר נרחב למניפולציות הממשל והכפפת אחרים לגורם המתאם. שכן, המצב הקיים יוצר אי בהירו

הגוזלת זמן ומשאבים יקרים. ללא מהלך פוליטי זה, יש חשש כי הסתירות בפעולות הממשלה ישחקו את 

התקוות ואת ההזדמנויות לשיפור באיכות חיי האוכלוסייה. בהקשר המקומי יש לנצל את המיסוד של 

 הישובים להקמת מרכזים רב שירותים הנשענים על תיאום. 

דת המוצא היא כי יש לכלול את כל הגופים השותפים למתן השרות, לתכנון ולמחקר תחת מינהל חברתי נקו

אחד. המלצה זו נשענת על ההנחה, כי מערכת הרווחה פועלת לצד גורמים נוספים המעצבים את דמותה של 

 כלל המערכת.



[211] 

 

ברתיים כחלק מהמינהל בתחום הרווחה, הנגזרת המוסדית לעקרון זה היא בניין המחלקה לשירותים ח

חברתיאשר יאגד בתוכו את תחומי הבריאות, החינוך, התעסוקה והרווחה. מינהל זה יקיים אינטגרציה 

ושותפויות בין שירותים שונים. יש לציין את החשיבות הרבה הניתנת לתיאום והעברת מידע בין מערכות, 

זקקים. דוגמאות בולטות לכך הן המטפלות בדרך כלל בצורה חופפת, באחוזים גבוהים במיוחד של נ

אוכלוסיות הילדים בסיכון ובעלי הצרכים המיוחדים, המצויות כיום בחסותן של מערכות הבריאות, החינוך 

והרווחה. הקמתו של המינהל החברתי יאפשר, בין השאר, לקרב את קובעי המדיניות, נותני השירות ומקבליו. 

ידי רופאת המחוז, ד"ר אילנה בלמקר, המפרט את -ט שנכתב עללגבי תחום הבריאות, אנו מצרפים מסמך מפור

 ת עתידית לפיתוח הישובים.תכניהצרכים, התקנים והקריטריונים הנחוצים לרמת בריאות נאותה בכל 

תנאי ראשון והכרחי בתכנונו של המינהל החברתי נעוץ בהקמת מבנים בתוכם יינתן השירות הדרוש. מימד 

ות את האפשרות לעבוד בפרטיות, בתנאים פיזיים נוחים, ויבטל את מימד הארעיות פיזי זה יעניק לנותני השר

בסמה, יוצרים -שבשרות הנייד. תהליך זה, יחד עם מימוש תכניות הפיתוח של המועצה האזורית אבו

אפשרויות לתיאום בין שירותי הרווחה, החינוך והבריאות. מבחינת מקבלי השירות, העברת השירות לתוך 

בועה במרחב פיזי אחד תקטין את תחושת הארעיות ואי הוודאות, תתרום לאמון ותאפשר מסגרת ק

אינטימיות. לבסוף, עצם קיומם של שירותים ממוסדים במסגרת פיזית נאותה הולמים את שאיפתה של 

 המועצה להקרין לאוכלוסייה את חשיבות מיסוד הישובים ומתן השירותים במסגרתה.

נטגרציה של שירותים בתחומי החינוך, רווחה, בריאות ותחומים משיקים נוספים כאמור, בעקבות ההכרח לאי

בכל מועצה אזורית שתקום לשרת מינויו של מנכ"ל חברתי נדרש גורם מתכנן ומפעיל אחד. אנו ממליצים על 

די את הישובים הבדווים. הנושא בתפקיד זה יהיה אמון על יזום והפעלת שירותים שונים הניתנים על ידי משר

הממשלה והרשות המקומית, יעמוד בקשרים בפיתוח תכניות עם המגזר השלישי ויכשיר את כוח האדם של 

 השירותים לעבודה אינטגרטיבית.

במסגרת עבודת המועצה יהווה המינהל החברתי גורם מחקרי המציג היבטים חברתיים של תהליכי מדיניות 

את תהליכי העברת רשות החינוך ומנהלת הרווחה של הנקבעת במועצה. בטווח הקצר ילווה המינהל החברתי 

הישובים לסמכות הרשות האזורית. התפקיד בטווח הארוך יכלול שני מרכיבי פעולה עיקריים: תכנון מדיניות 

 ואחריות על הפעלת פרויקטים, מסגרות ופעילויות ברמת מדיניות המועצה. 

 

------------------------------------------ 

 

באז -ידי קרן מנדל. אנו מודים לקרן ולח'יר אל-הדו"ח המקורי נכתב במסגרת קורס לסגל בכיר במשרד הרווחה שנערך על *

 על הרשות להשתמש בחומרים. זכויות היוצרים שייכות לקרן מנדל, לעורכי הדו"ח המקורי וכותביו :

ארי אורנה, ברשאי בתיה, גושן אביה, -אליצור, בןשיף רחל, בלום -אברמוביץ ליאורה, אזרן ויויאן, אלטוס דבורה, ארזי

רשף שוש, יוגב אורנה, לייבוביץ שלווה, מושייב דפני, מזעקי יפעת, נבו חיה, סמדג'ה -דניאל נילי, הורוביץ דבורה, וייסברג רבקה, זאב

 טרוסמן עדה, שבי אהרון, שור יפה, שטיינמץ סימונה ושמאש אפרים.-ניסים, פליאל
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 מקורות

 2115, יוני קורס פקדי סעד לסדרי דיןכף גאליה, בית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים, -אבו

פרויקט נוער סריחאן נאסר, אראל ענבל, מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בישובים, -אבו

 בטין-וצעירים למען זכויות אדם בישוב אום

 יינות וסטייה חברתית תיאוריה ויישום. אדד משה ווולץ יובל, עבר

פרויקט הכשרה מעשית" "קפה על הבוקר" מפגשים עם נשים משבט אל אל טלטלקה נג'אח, גורן עדי, דהן כרמית, 

 , המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, תשס"בנססרה

, עבודה במסגרת המחלקה לעבודה  זורה+ קידום נוער בדווי מהפ18פרויקט אשקר נהאד, בן זקן ליאת, כהן קרן, 

 סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון

 2113, דצמבר , ערכה לביצוע השמה מבוזרתכהן דניאלה, חסילביץ' רנה )מפקחות השמה מחוזיות(

, לשכת רווחה שגב פרויקט למניעת נשירה מבית הספרכותאר אל סנע, מיכאל מריות, יוסי קרמר, נערי אלהוושלה, 

 חלקה לשירותים חברתיים, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריוןשלום, המ

 (2115)פורסם באפריל  2114, דו"ח שנתי מועצה מקומית שגב שלום, מחלקת רווחה

 2113, יוני 2113ת/ תקציב תכניהצעת מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

, ספטמבר כף-פרויקט "מדריכים מתנדבים בקהילה" שבט אבו 2113ת תקציב תכניהצעת  מועצה מקומית שגב שלום,

2113 

 2114, פברואר 4ידיעון מספר מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

ספריות מועדניות בית ת: תכנימועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, פירוט 

 אינטנסיביות

מחלקת רווחה מ.מ שגב שלום והישובים מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

 הסבר על המחלקה והפרויקטים השונים -הבדווים הלא מוכרים

 2115-2114משפחתונים מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

 2113יוני  בטין,-עבודה קהילתית בישוב אוםומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, מועצה מק

הצעת מחיר )חיזוק  -פרויקט האוהל האדום ב'מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

 2115, מרץ והעצמת נערות משבט אלסייד(

פרויקט: צעירים למען ספורט הוגן וזכויות קה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, מועצה מקומית שגב שלום, מחל

 2113, יוני ת לימודיםתכניאדם 

 2115, מרץ הצעת פרויקט -פרויקט "תיכונגיש"מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווים בפזורה, 

ת פרויקט  במסגרת פרויקט קהילתי תכנים בפזורה, מועצה מקומית שגב שלום, מחלקה לשירותים חברתיים בדווי

 2113פברואר בטין, -באום

 תפקידי רכז השמהמחוז ירושלים, שירות ילד ונוער, 

 1997ינואר  פרויקט חינוך משלים,מחלקת רווחה לבדווים, מועצה מקומית שגב שלום, 

וניברסיטת בן גוריון, המחלקה לעבודה , אמפגשים בין עובדים סוציאליים פלסטינאים לעובדים סוציאליים ישראלים

 2111סוציאלית, יולי 

 2114פברואר  פרויקט למען ילדים ומשפחותיהם בקהילה הבדווית בנגב, משרד הרווחה, מחוז דרום, שירות ילד ונוער, 

 -ובפזורהפרויקט מיפוי ילדים בדווים עם צרכים מיוחדים בישובים המוכרים משרד העבודה והרווחה, מחוז דרום, 

 נתוני יסוד

תיאוריות מחקר ויישום.                                               הוצאת  -קרימינולוגיה -ש.גיורא שוהם גיורא רהב, משה אדד

 .     1987אביב -שוקן / ירושלים ותל

 2114, יולי שירות בתנועה לנוער בדווי
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 ראיונות:

 (27.6.15בדימוס  )  אלברט בן סעיד, קצין משטרה מיעוטים .1
 (18.7.15ח'יר אלבז, מנהל מחלקת הרווחה שגב שלום והפזורה ) .2

 (18.7.15דבורה , ראש צוות, מחלקת הרווחה שגב שלום והפזורה ) .3

 (18.7.15צופית, פקידת סעד לחוק נוער, מחלקת הרווחה שגב שלום והפזורה ) .4

 (18.7.15דליה אבן, קצינת מבחן למבוגרים באר שבע ) .5

 ולדברג, מנהלת כלא אופקאילי ג .6
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 יוצאים ידי חובה: שירותי הבריאות בישובים הלא מוכרים  .1

 

 169ישראל )ע"ר( –רופאים לזכויות אדם 

 

 מבוא

בדווים  -עיקר דו"ח זה מוקדש לסוגיית ההפרה של הזכות לקבלת שירותי בריאות של התושבים הערבים

כתוצאה ממחסור חמור במרפאות ותחנות בריאות המשפחה, תושבי הישובים הבלתי מוכרים בנגב ואפלייתם 

 ובכל הקשור לאספקת, נגישות, זמינות ותאימות במעט שירותי הבריאות הקיימים בישובים אלו.

הזכות לטיפול רפואי מהווה את אחד המרכיבים החשובים ביותר של הזכות לבריאות. האמנה הבינלאומית 

הגדירה כי על מדינות שהן צד לאמנה )וישראל ביניהן( לדאוג ל:  לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות

 170"יצירת התנאים שיבטיחו לכל שירות וטיפול רפואי במקרה של חולי."

מימוש הזכות לבריאות, כמו גם זכויות אחרות, תלוי בהגשמת ארבעה מרכיבים מהותיים הקשורים בקבלת 

 ת.תאימות ואיכו ,טיפול רפואי והם: זמינות, נגישות

מוגדרת כקיומם של מתקני בריאות, שירותים ותכניות בכמות מספקת שעולה בקנה אחד עם הצורך  זמינות:

 של האוכלוסייה. 

גישה למתקנים, לשירותים ולתכניות בריאות בצורה שוויונית ולא מפלה, תוך הסרת מכשולים נגישות: 

 פיסיים, כלכליים ומחסומי מידע.

תרבותי של האוכלוסיות השונות, כיבוד עקרונות -הניתנים לקונטקסט החברתי: התאמת השירותים תאימות

 האתיקה הרפואית והתאמה תרבותית של השירותים.

 171: שמירה על רמת שירותים רפואיים ומדעיים באיכות מספקת.איכות

 עקרון 'אי האפליה' מהווה את אחת מחובות הגרעין של המדינה בהגשמת מרכיבים אלה.

אלי מודגש ערך השוויון בהגשמת המרכיבים השונים של הזכות לבריאות. חוק ביטוח בריאות גם בחוק הישר

, המסדיר את מחויבות קופות החולים להעניק שירותי בריאות לכלל תושבי המדינה, קובע כי 1994 -ממלכתי

ותי הבריאות "ביטוח הבריאות הממלכתי... יהא מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית" וכי "שיר

הכלולים בסל השירותים יינתנו לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום 

, קובע במפורש כי "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן 1996 -מגורי המבוטח". חוק זכויות החולה

וכי "מטפל או מוסד רפואי לא יפלו  172מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית והן מבחינת יחסי אנוש"

 .  173בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא או מטעם אחר כיוצא באלה"

                                                 
 -המועצה האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב, וסים עבאס ופאדי אלעברה -יעלה רענן : וסים עבאס, תחקיר: כתיבה 169

 רופאים לזכויות האדם. 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, article 12(d). 170 

 שם 171
 5סעיף , 7994חוק זכויות החולה  172
 6סעיף , 7994חוק זכויות החולה  173
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עקרון 'אי האפליה' אינו מיושם בכל הקשור לקבלת שירות רפואי בישובים הבלתי מוכרים בנגב. המציאות 

מיים. ביחס לחובות המדינה, לא זו בלבד בישובים רחוקה מרוח האמנות הבינלאומיות והחוקים המקו

תושבים(, אלא שגם  83,111מרפאות בלבד ליותר מ  12שזמינות המתקנים ומרכזי הבריאות בישובים נמוכה )

איכותם ירודה מאוד בהשוואה לשירותים דומים שניתנים במקומות אחרים בארץ. הפערים בין צרכי החברה 

מוכרים בנגב -אלו, מוכיחים עד כמה מופלים תושבי הישובים הבלתי לבין השירותים הניתנים בפועל בישובים

בכל הקשור בזכות השווה ליהנות משירותי בריאות, לעומת שכניהם היהודים. מדובר ללא ספק בהפרה 

 מהותית של עיקרון השוויון.

וכלוסייה, שיפור זמינותם של השירותים והנגישות אליהם, כמו גם שיפור תוצאות הבריאות הנמוכות של הא

מחייב השקעה דיפרנציאלית בפיתוח שירותים בישובים אלה. במציאות קורה ההיפך: שירותי הבריאות 

ספקי השירות שנותנות שירותים ברמת נגישות,  -הקיימים לא מסופקים ברמה נאותה על ידי קופות החולים

וניים ומשתמשת באי אספקת זמינות ותאימות נמוכים. ובנוסף המדינה מונעת אספקת תשתיות ושירותים חי

שירותי בריאות נוספים כאמצעי לחץ שמטרתו אילוץ התושבים לעבור לעיירות הקבע ולוותר על בעלותם על 

 האדמה.

מסקנות אלה מבוססות על עבודת שטח שנעשתה על ידי הארגונים רופאים לזכויות אדם והמועצה האזורית 

נעשה מיפוי לכלל שירותי הבריאות הקיימים  2118ואוגוסט לישובים הבלתי מוכרים בנגב. בין החודשים מרץ 

המרפאות של קופת חולים "כללית", את המרפאה היחידה  11בישובים הבלתי מוכרים בנגב. המיפוי כלל את 

של קופת חולים "לאומית" בישוב "אלסייד", ושמונה תחנות לאם ולילד. שירותים אלה הושוו לשירותים 

, הדומים בנתונים דמוגרפיים וגיאוגרפיים חשובים: 174ם פריפריאליים באזור הנגבהניתנים בישובים יהודיי

מרפאות כפריות, אשר מרחקם מהעיר דומה למרחק המרפאות בישובים הערבים בנגב, ואשר מספקות 

 שירותים לגודל אוכלוסייה דומה. תוצאות מיפוי זה יוצגו בהרחבה בפרקים הבאים.  

 מרפאות -שירותי רפואה ראשונית

אוכלוסיית הישובים הבלתי מוכרים בנגב סובלת זה שנים ארוכות ממדיניות הממשלות השונות שלא להכיר 

מחוז דרום  על ידי 2119בישובים. למדיניות זו השלכות על מצב בריאות התושבים. דו"ח שפורסם בפברואר 

"מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדווים עד גיל שש שנים בישובי קבע ובישובים הבלתי  -במשרד הבריאות

בדווית בנגב בכלל, ובישובים -מצביע על תוצאות בריאות נמוכות של האוכלוסייה הערבית - 175מוכרים בנגב"

תזונה, -גבוה של ילדים הסובלים מתת הבלתי מוכרים בפרט: שיעור תמותת תינוקות גבוה במיוחד, שיעור

תינוקות הנולדים עם משקל לידה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי, אחוז גבוה של ילדים הסובלים מאנמיה 

ות מניעה, ועל שיפור תשתיות תומכות בריאות )אספקת תכניומבעיות גדילה ועוד. הדו"ח ממליץ על הפעלת 

שפכים, פינוי אשפה(, זאת בנוסף לשיפור והרחבה של שירותי  מים וחשמל סדירה, סלילת דרכי גישה, סילוק

 הבריאות הקיימים בישובים, קרי, טיפות החלב והמרפאות הראשוניות. 

לא  1995-שירותי רפואה ראשונית נחשבים לגורם מכריע בכל הקשור לטיפול, אבחון ומניעת מחלות. עד ל

( שהיו מסוגלים לבטח את 61%-ין התושבים )כהוקמה בישובים הבלתי מוכרים ולו מרפאה אחת. אלה מב

                                                 
הישובים נבחרו בין היתר . רביבים ומעגלים, שריגים, קיבוץ שדה בוקר, מדרשת שדה בוקר: הישובים היהודיים שנבדקו הם 174

ישובים שאינם משתייכים בהכרח )כלכלי –וכן בהתאם לאשכול חברתי ( יםממוצע דומה לזה שבישוב)לפי מספר תושבים 
 (. לאשכולות גבוהים

לשכת " מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדווים עד גיל שששנים בישובי קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגב"ח "ראה דו 175
 .0332דצמבר , מחוז דרום -הבריאות
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עצמם )בשנים שלפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי( נאלצו לעשות דרכם למרפאות בישובים בדווים ויהודיים 

בסביבתם הקרובה או הרחוקה. מרפאות שירותי בריאות "כללית" הקיימות בקיבוצים, במושבים או בישובים 

לא פתחו שעריהן לאותם תושבים. רק בערים כבאר שבע, ירוחם, קהילתיים הנמצאים בסמוך לישובים, 

, בהן יש מרפאות המוגדרות כ"מרפאות מיעוטים" ניתנו שירותים לאוכלוסייה הבדווית. 176דימונה או ערד

מטעם הרשות לפיתוח הנגב, נכתב כי:  1994-מצב זה מתקיים עד לעצם היום הזה. במסמך בנושא, שהוכן ב

נע שירות בריאות הולם", וכי "..על בסיס החוק תהיה לאוכלוסייה הבדווית הזכאות "מאוכלוסיית הנגב נמ

. עם החלת החוק נרשם רובה המכריע 177לדרוש שירותי בריאות שכרגע אינם מסופקים בחלקם או במלואם"

 של האוכלוסייה אשר לא הייתה מבוטחת לשירותי בריאות "כללית". 

. מאז ועד היום הוקמו 1994קרין בשנת -הוקמה בישוב אל -ייד" ס-מרפאת "אל -המרפאה הראשונה בישובים

מופעלות ע"י קופת חולים "כללית" ואחת ע"י קופ"ח  11מוכרים, -מרפאות בישובים הבלתי 12בסך הכול 

 אלסאנע(. -"לאומית" )כן קיימת מרפאה נוספת של "כללית" בישוב החדש שהוקם לשבט טרבין

הגישו  2111אות המשפחה התאפשרה רק בעקבות עתירות לבג"צ. ביוני הקמת רוב המרפאות והתחנות לברי

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם והמועצה האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב עתירה 

ולקבוע  178(. בעתירה נדרשה המדינה להקים מרפאות בשלושה ישובים4541/11להקמת מרפאות )בג"צ 

עתידיות בישובים ערביים בנגב בהם אין מרפאות קהילתיות. בתשובת המדינה  קריטריונים להקמת מרפאות

נעם -דריג'את, וואדי אל -התעלמה זו מן הדרישה לקבוע קריטריונים, אך התחייבה להקים מרפאות בישובים

ם פי עמדתו המקצועית יש להקי-ציין כי על 11.9.2111 -קווידר(. משרד הבריאות בתשובתו מה-זרנוק )אבו-ואל

 14/5/2116הדאג'. בפסק הדין מתאריך -פורעה, עבדה, מרעית, תל אלמלח וביר-אל –בנוסף מרפאות בישובים 

השופטים לא הטילו על משרד הבריאות לקבוע קריטריונים ברורים להקמת מרפאות, אבל קבעו כי "הקמת 

ייבות זו של המדינה . חשוב לציין שהתח179מרפאות בישובי הבדווים היא צורך חיוני שעל המדינה לספק"

פורעה -להקים עוד מרפאות לא מומשה במלואה, וכי המלצות של משרד הבריאות להקים עוד מרפאות באל

ובתל אלמלח נדחו על ידי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ומשרד הפנים בטענה שהמעמד התכנוני של הישובים 

 לא מאפשר הקמת מרפאות. 

-המועצה האזורית לישובים הבלתיו רופאים לזכויות אדםערך מטעם נ 2118אוגוסט -במהלך החודשים מרץ

. הסקר כלל 180סקר מיפוי לשירותים הקיימים בכל המרפאות בישובים הבלתי מוכרים בנגבמוכרים בנגב 

ביקור בכל אחת מהמרפאות, שיחה ומילוי שאלונים ע"י אנשי הצוות השונים. השאלונים הורכבו על בסיס 

על ידי רופאים לזכויות האדם ואוניברסיטת  2113יפוי שירותים דומה שבוצע בשנת שאלונים קודמים של מ

גוריון בנגב, והורכבו בעזרת מומחה לבריאות הציבור וכללו שאלות לגבי חיבור המרפאות לתשתיות )מים, -בן

ה חשמל וביוב(, שאלות על סוגי השירותים, מספר אנשי צוות והתמחויות, שפה ותקשורת, שירותי מעבד

 ושעות פעילות של המרפאות. 

                                                 
אשר מטפלות באופן בלעדי במבוטחים בדווים ונקראות " כללית"שבע ובערד ישנן מרפאות של שירותי בריאות -בבאר 176

 ". מרפאות מיעוטים"
  50' עמ, 0330רופאים לזכויות האדם ", בשטח הפקר"ח "דו 177
 .את'ודריג( אבו קווידר)זרנוג -אל, וואדי אלנעם 178
 76/5/34מתאריך , 6563/33ץ "מתוך פסק דין מבג 179
אוגוסט  -במהלך החודשים מרץ, יעלה רענן ופאדי אלעוברה מרופאים לזכויות האדם, ידי וסים עבאס-סקר המיפוי נערך על 180

0332 . 
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אל קופת חולים "כללית" באמצעות חוק חופש המידע )לאחר שנשלחו  25/12/17בנוסף, פנינו במכתב מתאריך 

מנהל מחוז דרום בקופת חולים "כללית"(, וביקשנו מידע, אותו אימתנו  -שתי פניות שהופנו למר שמואל לפיד

הגיע באיחור והיה חלקי, שכן הקופה טענה כי אין  21/2/18בביקורינו במרפאות. המידע שנתקבל בתאריך 

שהצביע על לקויים  182נערך מיפוי דומה 2113. חשוב לציין כי במהלך שנת 181ברשותה מידע נוסף על זה שנמסר

חמורים ברמת השירותים, זמינותם ונגישותם לאוכלוסייה. לא מפתיע שחמש שנים לאחר המיפוי הראשוני, 

השירותים ותוצאות דומות החושפות, שוב, תמונה קשה באשר לרמת השירותים מצאנו את אותה רמת 

הניתנים במרפאות בישובים הבלתי מוכרים. עיקר הבעיות כפי שנמצאו הן בזמינותן ונגישותן של המרפאות, 

בשעות ובימי עבודה וכן מכשולי שפה ותקשורת, בנוסף לרמת שירותים נמוכה והעדר תרופות ורפואת 

 ל ממצאים אלה יורחב בהמשך. מומחים. ע

רוב המרפאות פועלות בתוך מבנים ארעיים )קרוואנים(, ליד בתי המבנה הארגוני של המרפאות ומאפייניהן: 

ידי גנראטור. לרוב המרפאות מבנה ארגוני -הספר. הן מחוברות לרשת המים הארצית, בעוד החשמל מסופק על

ח/ות ורופא/ת משפחה מומחה ו/או רופא כללי ללא דומה: עובד/ת משק, מנהל/ת אדמיניסטרטיבית, א

התמחות. המנהל/ת האדמיניסטרטיבי/ת אחראי/ת על הקשר השוטף עם המבוטחים ובין היתר גם על קביעת 

. ברוב המרפאות ניתן שירות הזמנת תורים לבדיקות ולרופאים שאינם זמינים במרפאה, זאת מתוך 183התורים

ההכרה בקושי בקביעת תור העומד בפני מי שאינו בקיא בשפה. האח/ות אחראי/ת, בנוסף לתפקידיו/ה 

חדר המקובלים, גם על בדיקות המעבדה המתבצעות פעמיים בשבוע ברוב המרפאות ועל מכירת התרופות ב

התרופות. כל הרופאים שמשרתים במרפאות "כללית" בישובים הם רופאים מומחים או מתמחים ברפואת 

אין אף רופא מומחה ברפואת ילדים או נשים. רק במרפאה היחידה  -משפחה או רופאים בלי כל התמחות

 בשבועיים. שמפעילה "לאומית" בישוב "אלסייד" יש גם רופא נשים )גניקולוג(, שלו שעות קבלה פעם 

 זמינות מוגדרת כקיומם של מתקנים בכמות מספקת העונה על צרכי האוכלוסייה. זמינות השירותים: 

 2,894תושבים; זערורה המונה  3,885פורעה המונה -ישובים אין כיום שירותי רפואה כלל, ביניהם: אל 34-ב

. לשם ההשוואה, בישובים 184יםתושב1,251תושבים; ותל אלמלח המונה   1,389זרנוק המונה -תושבים; אל

יהודיים בהם מספר תושבים נמוך מאלה שתוארו, קיימת מרפאה ראשונית, לדוגמא: בקיבוץ שדה בוקר 

תושבים. בישוב להבים, אשר  911, וקיבוץ רביבים המונה 651תושבים, מדרשת שדה בוקר המונה  361המונה 

א/ת משפחה, רופא/ת ילדים וביקורים קבועים של תושבים, יש שלוש מרפאות בהן רופ 5,569 2116מנה בשנת 

רופאים מומחים, זאת בנוסף לבית מרקחת אחד, בעוד שבכל הישובים הבלתי מוכרים אין ולו בית מרקחת 

תושבים, יש מרפאה אחת בלבד, ובה רופאת  6,111 -נעם המונה יותר מ-אחד. בניגוד ללהבים, בישוב וואדי אל

 משפחה ואחות. 

קהילה; היחס המקובל בישראל הוא רופא אחד -ורים לזמינות השירותים, הינו יחס רופאאחד האינדיקאט

אנשים בקהילה )בריאה ויציבה(. מהנתונים שאספנו עולה כי בישובים הבלתי מוכרים,  1,211-1,411לכל 

לה מבוטחים )דהיינו א-תושבים. גם בבדיקת יחס רופא 3116.7קהילה עומד על רופא אחד לכל -ממוצע רופא

מבוטחים לכל  1,531מבין התושבים הרשומים כמבוטחים במרפאות בישובים(, הרי שהמספר גבוה ועומד על 
                                                 

מנהלת מחלקת  -נועה דנאי' בשיחת טלפון שקיים וסים עבאס עם גב. 07/0/32מתאריך " כללית"תשובת קופת חולים  181
נמסר שהמידע שנשלח כולל כל המידע  01.0.32בתאריך " כללית"ומדיניות בריאות בתיאום וניהול ידע באגף תכנון , נהלים

 .הקיים ברשותם על המרפאות בישובים
 . גוריון בנגב-על ידי רופאים לזכויות האדם בשיתוף עם אוניברסיטת בן, המרפאות שהיו קיימות אז 9-המיפוי נערך ב  182
 . שגם ממלא תפקיד המנהל ופקיד האדמיניסטרציה, מרופא אחד מלבד המרפאה בישוב עבדה שאין בה אף עובד חוץ183
 . של המועצה האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב  0336נתונים עד שנת  184
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קהילה בחמישה ישובים יהודיים הדומים בגודל האוכלוסייה -. לצורך השוואה בדקנו ממוצע רופא185רופא

תושב -עלה כי יחס הרופאשלהם )מדרשת שדה בוקר, קיבוץ שדה בוקר, שריגים, רביבים ומעגלים(, ומהנתונים 

 תושבים.   892בהם עומד על אחד לכל 

 

 : ממוצע תושבים בטיפולו של כל רופא במרפאות בישובים הבלתי מוכרים ובישובים יהודיים 0.1.2לוח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 892/ ממוצע ישובים יהודיים:    3116.7* ממוצע ישובים: 
 

בכל הקשור לאחים/יות, המצב חמור אף יותר. מהנתונים אותם קיבלנו מקופת חולים "כללית" עולה כי רק 

תשע אחיות עובדות במרפאות של הקופה בישובים הבלתי מוכרים בנגב. אחות נוספת עובדת במרפאת 

אחות אחת תושבים יש  3751קהילה, עולה שבישובים, לכל -סייד. מחישוב של יחס אחות-"לאומית" באל

-תושבים לכל אחות בישובים היהודים שנבדקו. גם היחס אחות 657בממוצע )לפי מספר תושבים(, לעומת 

 מבוטחים.  1769מבוטחים בישובים גבוה ועומד על אחות אחת לכל 

 

 : ממוצע תושבים בטיפולה של כל אחות במרפאות בישובים הבלתי מוכרים ובישובים יהודיים 0.1.1לוח 

 
 

                                                 
" מרפאות מיעוטים"יותר ממחצית אוכלוסיית הישובים הבלתי מוכרים מבוטחת במרפאות הקיימות בעירות הבדוויות או ב 185

דבר שעשוי להצביע על אי שביעת רצון מהשירותיים הקיימים (, ירוחם ודימונה, ערד, באר שבע)בערים הקרובות ביותר 
 .באותן מרפאות בישובים
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ם התהומיים בנתונים שהוצגו לעיל אינם יכולים להיות מוסברים אלא על ידי אפליה עמוקה ומושרשת הפערי

הבדווים. במקום לנקוט במדיניות של סגירת פערים על ידי -בכל הקשור לתפיסת המדינה את אזרחיה הערבים

 –יה אחרת השקעה דיפרנציאלית באוכלוסייה שנתוני הבריאות שלה נמוכים משמעותית מכל אוכלוסי

בפועל, לא רק שאין  – 186תקנים לרופאים שישרתו את האוכלוסייה 61השקעה שמשמעה הקצאת לפחות 

השקעה דיפרנציאלית, אלא שמספר הרופאים והאחיות רחוק מלהיות קרוב ליחס המקובל והינו יותר מפי 

 שלוש מהיחס המקובל בישראל. 

תושבים במרפאות בישובים הבלתי מוכרים  1,111לכל בנוסף, גם ממוצע שעות הקבלה השבועיות של רופאים 

 21תושבי הישובים הבלתי מוכרים לעומת  1,111שעות קבלה שבועיות לכל  13 -נמוך מזה שבישובים היהודיים

 בישובים היהודיים. 

 

 

 תושבים 2555: ממוצע שעות קבלת רופא שבועיות במרפאות ל 0.1.2לוח 

 
 
 
 

מחסור ברופאים, אחיות ושעות קבלה גורם לעומס יתר על אלה העובדים מיותר לציין שמצב זה של 

במרפאות. לפיכך הרופאים מקדישים זמן מועט לכל חולה, זמני המתנה ארוכים מאוד לבדיקת רופא/ת )מעל 

 . 187דק' המתנה( או לשירות קביעת תור לרופא/ה מומחה )מספר שבועות( 45-ל

ביוב כל המרפאות בישובים הבלתי מוכרים מחוברות לרשת המים מבחינת מים וחיבור המרפאות לתשתיות: 

 ברובן קיימים שירותים המחוברים לבור תת קרקעי לספיגת מי ביוב.  -הארצית. בנוסף רמת הסניטציה נאותה 

החיבור לחשמל נחשב כתשתית חיונית ביותר לשיפור איכות וזמינות השירותים הרפואיים. אולם, כל 

נן מחוברות לרשת החשמל הארצית ונעזרות בגנראטורים שרובם מופעלים רק בשעות המרפאות בישובים אי

הפעילות של המרפאה. מרפאות בודדות בלבד מחוברות לגנראטור המופעל אוטומטית בלילה ומאפשר הפעלת 

המקרר לאחסון התרופות הדורשות קירור. בשאר המרפאות העדר החיבור לחשמל מונע החזקת תרופות 

ירור, בהן תרופות למחלות כרוניות רבות. בנוסף, מנות חיסון הדורשות קירור מובאות על ידי הזקוקות לק

האחות בכל בוקר ומוחזרות למרפאת "האם" בסוף היום. הירתמותן של האחיות מבורכת אך אין בה כדי 

 להבטיח המצאות החיסונים באופן סדיר ולכל אורך תקופת החיסונים, כפי שקורה ברוב המרפאות.

                                                 
מסמך , רופאים לזכויות אדם. חישובי התאמת מרפאה לתושבים לפי יחס מספר הרופאים לקהילה, מיכאל ויינגרטן' פרופ 186

 .פנימי
 .מתוך שיחות שלנו עם מטופלים במהלך הביקורים במרפאות 187
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תלותן של המרפאות באספקת חשמל מגנראטור גורמת לשיבושים בפעילותן. בעבר הושבתו מרפאות בגלל 

הוואשלה(, -סר )אל-בעיות באספקת החשמל מהגנראטור, תקלות, או כשהסולר אזל. כך למשל, בישוב קסר אל

 כמה פעמים בשל גניבת מיכלית הסולר.  2118נסגרה המרפאה  במהלך 

על ידי  2117, שהוגש בשנת 6612/17ת בישובים לרשת החשמל הארצית נידון בבג"צ מס' נושא חיבור המרפאו

רופאים לזכויות האדם, האגודה לזכויות האזרח והמועצה האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב. טרם 

 נתקבל פסק דין בנדון. 

את אוכלוסיית הנשים  אמנות בינלאומית רבות מגדירותרפואה מתמחה )ילדים ונשים( ושירותי רוקחות:

והילדים כפגיעות, ודורשות מהמדינה הגנה ודאגה מיוחדת להנגשת שירותים רפואיים והתאמתם לאוכלוסיות 

. חרף מחויבותה המוסרית והחוקית של ישראל לאמנות אותן אישררה, מהמיפוי שערכנו במרפאות 188אלה

לו רופא מומחהאחד ברפואת ילדים או איןוהמרפאות של קופת חולים "כללית"  11 -עולה כי באף אחת מ

 סייד אליה מגיע רופא נשים אחת לשבועיים.-, מלבד מרפאת קופת חולים "לאומית" שבאלרפואת נשים

מבדיקה שעשינו במרפאות כפריות קטנות של "כללית" בישובים סריגים, מדרשת וקיבוץ שדה בוקר, מעגלים 

 נמצאבמרפאות של רביבים מדרשת וקיבוץ שדה בוקר ורביבים מצאנו שבמרפאות אלה אין רפואת נשים; ו

רופא ילדים מומחה ברפואה מונעת פעם בשלושה חודשים. אבל חשוב להדגיש כי מדובר בישובים קטנים 

מבחינת מספר התושבים, ולתושביהם יש נגישות טובה למרפאות אזוריות ועירוניות קרובות שבהן זמינים 

רפואת ילדים ונשים. התושבים ברביבים, מדרשת שדה  -פואה מומחיתשירותים מורחבים יותר ובין היתר ר

בוקר וקיבוץ שדה בוקר נגשים למרפאה האזורית של המועצה האזורית "רמת הנגב", שלה הם משתייכים 

ובישוב מעגלים, מגיעים התושבים למרפאות העירוניות בעיירה נתיבות שנמצאת במרחק כמה קילומטרים 

י הישובים הבלתי מוכרים שהנגישות שלהם לרפואה מומחית היא נמוכה ובעייתית בודדים. להבדיל מתושב

מאוד בשל העדר כבישי גישה ותחבורה ציבורית סדירה וכתוצאה נאלצים לנסוע למרחקים גדולים יותר 

 שמגיעים לעשרות קילומטרים.  

מחסור ברופאי ילדים  העדר רפואת מומחים במרפאות בישובים היא עדות למדיניות תמוהה ביותר. לגבי 

אלף נפש( נטען בפנינו כי  51מהאוכלוסייה )קרוב ל  61%-מהווים כ 17באוכלוסייה בה ילדים מתחת לגיל 

"רפואת הילדים בקהילה נחשבת כרפואה ראשונית...רופאי המשפחה במרפאות "כללית" ככלל, מוכשרים 

 .189לבדוק מבוגרים וילדים על פי הכשרה מקצועית"

, נמצא כי יותר ילדים בדווים פונים לחדרי מיון; יותר ילדים בדווים 190של רופאים לזכויות אדםממחקר קודם 

נזקקים לאשפוז במחלקת הילדים וביחידה לטיפול נמרץ; ויותר ילדים בדווים מתים עקב מחלתם. בנוסף, 

עדר שירותים ילדים בדווים מגיעים לחדר מיון בשלבים קריטיים של המחלה, בשל אבחון מאוחר הנובע מה

רפואיים, מחסור בתשתיות ומחסור בכבישים, תחבורה ודרכי גישה לקהילה. בסקר שערכה קבוצת "נשים 

מובילות בריאות", כחלק מדו"ח שעסק בהיעדר רפואת ילדים בישובים והשלכותיו, נמצא כי העדר רופאי 

                                                 
 http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm: האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, ראה 188
 http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htmהאמנה הבינלאומית למיגור כל צורות אפליה נגד נשים     
במענה  0332בדצמבר  00מתאריך " כללית"ח "קופ, מנהל מנהלת נגב דרומי, ר טלב אבו חמאד"מתוךמכתבו של ד 189

 .למכתבה של רופאים לזכויות אדם
 0332נובמבר , לזכויות האדם רופאים, ילדים חורגים לישראלנייר עמדה  190

1&lang=HEB-http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=1083&catid=31&pcat= 
 

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=1083&catid=31&pcat=-1&lang=HEB
http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=1083&catid=31&pcat=-1&lang=HEB
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פונות  77%חרות. מתוכן מהנשים לפנות עם ילדיהן למרפאות א 48% -ילדים במרפאות בישובים גורם ל

 כיוון שאלה נגישים להן יותר מכל גורם רפואי אחר.  191לרופאי ילדים פרטיים

אוכלוסיית הישובים מתאפיינת בגיל ממוצע צעיר ובהריונות מרובים. לפיכך סביר היה להניח כי במרפאות 

ר רופא נשים במרפאות העלתה כי העד 192יהיה תקן לרופא נשים. ואולם, בדיקה שעשתה רופאים לזכויות אדם

מהנשים בישובים מוותרות על טיפול רפואי בשל ריחוקן של מרפאות הממוקמות מחוץ  81% -גורם לכך שכ

 . 193לישובים ואשר בהן כן זמין רופא נשים

מרקחת )למעט חדרי התרופות במרפאות(. העדרו -בנוסף להעדר רפואת מומחים, אין במרפאות רוקחים ובתי

ד את מלאי התרופות, זאת בשל הוראות משרד הבריאות הקובעות שחלק ניכר מהתרופות של רוקח מגביל מאו

יכולות להיות מונפקות אך ורק על ידי רוקח מוסמך, ולא על ידי אח/ות. גורם נוסף להגבלת המלאי של 

התרופות הוא אי חיבור המרפאות לרשת החשמל הארצית, כתוצאה מכך המרפאות אינן מחזיקות בתרופות 

ניות שצריכות קירור ממושך. הנגשת שירותי רוקחות לתושבי הישובים הייתה מקלה באופן משמעותי על חיו

החולים וחוסכת מהם הוצאות וטרחה לא מבוטלות הכרוכות בנסיעה לבתי מרקחת בישובים סמוכים. 

באופן  זמינותן הנמוכה של התרופות במרפאות בישובים פוגעת במיוחד בחולים כרונים הצורכים תרופות

תדיר, ומסכנת את בריאותם. מתוך שיחות עם תושבי הישובים, ועם האחיות, מסתבר שזקנים רבים, ובעיקר 

זקנות, אינן יכולות להגיע לבתי מרקחת לקנות תרופות. היעדר חלוקת תרופות לחלק מן המחלות הכרוניות 

 בישוב מונע מהם הלכה למעשה גישה לתרופות מצילות חיים.

נגישות שווה למתקנים, לשירותים ולמידע רפואי, היא אחד התנאים ההכרחיים ביישום :תיםנגישות השירו

הזכות לבריאות. נגישות נמדדת לא רק במרחק הפיזי של המתקנים מהתושבים, אלא גם תלויה בתנאים 

על  נוספים כתשתיות, דרכי גישה ותחבורה ציבורית במחיר שווה לכל נפש. גם המצב הכלכלי של האדם משפיע

 יכולתו להתנייד. 

במהלך עבודת השטח שלנו באיסוף נתונים על שירותי הבריאות הקיימים בישובים הבלתי מוכרים בנגב, 

נתקלנו בסוגים רבים של מכשולים לנגישות השירותים לאוכלוסייה. הבעיות העיקריות בתחום הנגישות, כפי 

ת, מיקומם של שירותי המעבדה וליקויים שעולה מתוצאות המיפוי, הן: ימי ושעות העבודה של המרפאו

 בתקשורת בין הצוות הרפואי לחולים, בשל בעיות שפה.

בנתונים רשמיים )אף כי חלקיים( שקיבלנו מקופת חולים "כללית" נטען שמרפאותיה שעות וימי העבודה:

בין השעות  שעות ביממה )וכי רובן פתוחות 8-בישובים הבלתי מוכרים בנגב פתוחות חמישה ימים בשבוע, כ

(. במהלך המיפוי שהתבסס על עבודת שטח, מצאנו סתירות למידע זה, שהעמידו את 8:11-15:31/16:11

-מהימנות המידע של קופת חולים "כללית" בסימן שאלה. ע"פ הצהרת "כללית", שעות הפעילות במרפאת אל

. בחלק 8:31-15:11, ואילו בדיקת שטח העלתה שהמרפאה פועלת בין השעות 7:31-15:31אעסם הן  

מהמרפאות היינו עדים לסגירתן לפני השעה המצוינת, בעוד באחרות, גם אם נשמרת שעת הסגירה, הרי 

גויידר( העלו שקופת -זרנוק )אבו-שהרופא היחיד עזב כמה שעות קודם לכן. עדויות תושבים מהישוב אל

פי נתוני -י שאמור היה להיות על, כפ16:11ולא בשעה  13:11החולים נסגרת לפעמים זמן קצר לאחר השעה 

 "כללית".
                                                 

 (שם) 191
 0332 -אפריל, רופאים לזכויות האדם, גוטליב נורה, מוכרים בנגב נדר ובריאות בישובים הבלתי'ג -אנא הוןח "ראה דו 192

http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=889&catid=19&pcat=12&lang=HEB 
 .שם 193

http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=889&catid=19&pcat=12&lang=HEB
http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=889&catid=19&pcat=12&lang=HEB
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רופא העובד באחת המרפאות )שביקש לא להזכיר את שמו בדו"ח(, הפנה את תשומת ליבנו לבעיה חמורה 

נוספת שקשורה לשעות הפעילות וקבלת הקהל במרפאות. לדבריו, בחלק מהמרפאות, קופת החולים אינה 

פא היחיד העובד במרפאה בשל מחלה או אף חופש טורחת לשלוח רופא מחליף במקרים בהם נעדר הרו

המתוכנן מראש. במקרים מסוימים נשארת לפיכך המרפאה לתקופה של שבוע ויותר ללא רופא. שכך, תושבים 

 ו לנסוע עד לבאר שבע בכדי לקבלו.רבים נאלצים לחכות ימים ארוכים ללא טיפול א

 

 : ממוצע סך כל שעות פעילות שבועיות של המרפאות בישובים הבלתי מוכרים ובישובים היהודים  0.1.2לוח 

 
 
 

חשוב לציין כי חלק מעובדי המרפאות מודעים לבעיית שעות וימי הפעילות, לא רק משום שזו הועלתה 

למרפאות מתאפיינת אף בפניהם לא פעם על ידי התושבים והועדים המקומיים, אלא משום שהגעתם שלהם 

המובילה צוותים  -היא באותה בעייתיות. בהעדר תחבורה ציבורית, תלותם בהסעה המאורגנת מטעם הקופה 

גורמת לכך שחלק מהצוותים מאחר בהגעתו ומקדים ביציאתו ובכך מקוצרות שעות הקבלה  –למספר מרפאות 

ועלותן הכלכלית, עומדות גם ברקע הרשמיות של המרפאה. יתרה מכך, נראה שבעיות לוגיסטיות אלו 

ההחלטה שלא לפצל את שעות הפעילות במרפאה לשעות הבוקר ואחר הצהריים. תהא אשר תהא הסיבה, 

העובדה היא כי המרפאות אינן נותנות מענה כלל בשעות אחה"צ והערב. יוצאת דופן היא מרפאת קופת חולים 

 "לאומית" המפצלת את שעות פעילותה לבוקר וערב.

בדומה לכל המרפאות בישובים הבלתי מוכרים  –את "כללית" בישוב נבטים, המוגדרת כ"מרפאה כפרית" מרפ

 . 194בערב 19:31הצהריים ועד -פתוחה חמישה ימים בשבוע, באחד מהימים גם בשעות אחר –

לאחר פנייה לבג"צ במסגרת בג"צ  2114המרפאה בישוב עבדה הקרוב למצפה רמון, לדוגמה, נפתחה בשנת 

( ומאבק ארוך שנים של התושבים להכרה בישוב ולאספקת שירותים בסיסיים של 4541/11פאות )בג"צ מר

חינוך ובריאות. המאבק כלל התנחלות של תושבים מהישוב באוהלים מול קריית הממשלה בירושלים למשך 

מאדמתם  , זאת לאחר שכוחות סיור מיוחדות של המשטרה )יס"מ(, פינו אותם1991כחצי שנה במהלך שנת 

בכוח בכדי ליישבם מחדש באחת העיירות הבדוויות. לאורך המאבק הקשה וארוך השנים, הצליחו התושבים 

 להביא להכרה בישוב, להקמת בית ספר יסודי ולהקמת מרפאה.

                                                 
 http://www.clalit.co.il", כללית"הפעילות של המרפאה מופיע באתר האינטרנט של קופת חולים  המידע אודות שעות 194
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 1111-המרפאה שהוקמה לאחר העתירה לבג"צ, העלתה ציפייה כי יינתן מענה הולם לבריאותם של יותר מ

וב, ציפייה שנכזבה. רמת הזמינות של השירותים במרפאה נמוכה מאוד, אין לה שעות תושבים הגרים ביש

פעילות קבועות, היא מופעלת על ידי רופא יחיד אשר עוסק, בנוסף למתן טיפול רפואי, גם בניהול 

האדמיניסטרטיבי, בקביעת תורים ובפתיחה וסגירה של המרפאה. רוב הזמן הרופא אינו נמצא במרפאה כך 

חולה זקוק לבדיקתו, עליו להתקשר לנייד של הרופא. או אז, קובע לו הרופא תור בהתאם ליכולתו  שכאשר

והרי רוב  –להגיע למרפאה. הרופא מגיע למרפאה, פותח אותה ומעניק טיפול לחולה. אם אין חולים נוספים 

וימים הרופא סוגר הרופא את המרפאה. במקרים מס –התושבים לא יודעים שהוא אכן מגיע באותה שעה 

 מגיע כשעה לאחר שיחת הטלפון, ולעיתים יכול החולה להמתין מספר שעות או ימים. 

בשל זמינות נמוכה זו של השירותים, בחרו רוב התושבים של הישוב שלא להירשם במרפאה זו, והם מעדיפים 

טובה בהרבה, לנסוע למרפאה במצפה רמון שם הם יכולים לסמוך על זמינות השירותים ואף על איכותם ה

 כולל שירותי רפואת מומחים.

העובדה כי המרפאות אינן זמינות בשעות אחר הצהריים ואף לא בימי שישי )ימי המנוחה לאוכלוסייה 

המוסלמית( פוגעת בעיקר באוכלוסייה העובדת הנאלצת להפסיד שעות עבודה. קושי זה מועצם עקב העובדה 

 גבר מהמשפחה.  כי הנשים לרוב לא תצאנה למרפאה ללא ליווי

בדיקות דם, שתן, סכרת, לחץ  -לבדיקות מעבדה המתבצעות במרפאה הראשונית, כמו  שירותי מעבדה ובדיקות:

חשיבות גבוהה לזיהוי, מעקב ומניעה בשלבים המוקדמים ביותר של מחלות.  -דם, דופק, משקל וגובה 

בים בישובים הבלתי מוכרים עומד על תוש 1111-מההשוואה שערכנו עולה כי ממוצע שעות מעבדה שבועיות ל

שעה אחת, לעומת שלוש שעות במרפאות שבישובים היהודים. בנוסף, במרפאות בישובים הבלתי מוכרים בנגב 

קיימים שירותי מעבדה מוגבלים שכוללים בדיקות דם בסיסיות, שתן, סכרת, דופק, משקל וגובהה, ורק בחלק 

-ם. בדיקות מיוחדות לנשים כמו מעקב היריון, סכרת היריון ומהמרפאות קיימות בדיקות א.ק.ג וספירת ד

195Ultra Sound לנשים כמעט ולא קיימות במרפאות "כללית" בישובים. לעומתן, כל המרפאות בישובים

היהודים שנבדקו מספקות שירותי בדיקות הכוללים גם בדיקות ספירת דם, סכרת, סכרת היריון ובדיקות 

 א.ק.ג.

 

 תושבים בישובים הבלתי מוכרים ובישובים יהודיים 2555-שעות מעבדה שבועיות ל: ממוצע 0.1.0לוח 

 
 

חלק גדול מהמרפאות הקיימות בישובים נמצאות בקצה הרחוק של הישוב, מיקום היעדר נגישות פיסית:

שנקבע על פי רוב לפי ההנחיות של רשויות התכנון מבלי התחשבות בצרכי התושבים. בסקר שערכו רל"א 

                                                 
 . לנשים בהריון המבקרות במרפאה Ultra Soundלסייד היא היחידה שעושה בדיקות -בא" לאומית"מרפאת  195
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נמצא כי עקב המרחק הרב של המרפאות  196תושבות מהישובים 71"נשים מובילות בריאות" בקרב  וקבוצת

ממרכז הישוב ועקב המחסור בשירותים בסיסיים כתרופות, רפואה מקצועית )בדגש על רופא ילדים(, שעות 

יים. כך קבלה מוגבלות ועוד, מעדיפים תושבים רבים לקבל את השירות בעיירות הקבע או אצל רופאים פרט

אינן מבקרות במרפאה כלל או  45% -מהנשים פונות "רוב הזמן" למרפאה בישוב, בעוד 55%למשל, רק 

 שמבקרות בה לפעמים. 

במקרים בהם נזקקים התושבים לשירות שאינו קיים במרפאה הם נאלצים לנסוע לישובים מרוחקים. בהעדר 

של ממש.  נפגעים מכך בעיקר זקנים, חולים, נשים תחבורה ציבורית מן הישוב, הופך הצורך בנסיעה למכשול 

הרות וילדים התלויים בקרוב משפחה שיסיעם לטיפול. במקרים אחרים הם נאלצים לצעוד רגלית עד לכביש 

הראשי ולהמתין ללא מחסה לאוטובוס המגיע לפאתי אחת הערים, שם עליהם להמתין לאוטובוס נוסף 

 נאלצים לוותר או לדחות את הטיפול. שיביאם למרפאה. לא פלא הוא שרבים מהם

סרה, -סראיעה ואל-לדוגמא, בישוב תל אלמלח ובסביבתו הקרובה, שכוללת גם את תושבי הישובים באט אל

 15-18תושבים. בישוב אין מרפאה, והמרפאה הקרובה ביותר נמצאת בכסייפה, מרחק  1,211-מתגוררים כ

רה ותשתיות תחבורה בסיסיות, משך ההגעה הממוצע ק"מ מבתי התושבים. בהיעדר תחבורה ציבורית סדי

מתל אלמלח למרפאה בכסייפה הינו כשעתיים וחצי לכל כיוון. אין פלא, כי רוב התושבים מוותרים על ביקור 

(, המליץ משרד הבריאות על 4541/11במרפאה ואינם מקבלים טיפולים חיוניים. במסגרת בג"צ מרפאות )בג"צ 

לא הוקמה בשל התנגדות רשויות התכנון. לאחר למעלה משלוש שנים בהן  הקמת מרפאה בישוב, אך זו

(, האגודה לזכויות 8211/18התכתבו עם משרד הבריאות, משרד הפנים ורשויות התכנון, עתרו לבג"צ )בג"צ 

האזרח, רופאים לזכויות האדם, ועד הישוב של תל אלמלח, והמועצה האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב, 

החליטו השופטים לדחות את  26.2.19לפתוח מרפאה בישוב. במהלך דיון ראשון בעתירה בתאריך  בדרישה

 המשך הדיונים לתקופה של שישה חודשים עד להתפתחויות ביישום ההמלצות של ועדת גולדברג. 

 

כלכליים. -נגישות הפיסית הלקויה המתוארת לעיל מעצימים משתנים חברתייםה אתהיעדר נגישות כלכלית:

העובדה שרוב התושבים מובטלים ועניים, מקשה עליהם לממן גם נסיעה בתחבורה ציבורית מסובסדת כל שכן 

לשכור רכב או לשלם על הסעות פרטיות. כך, אוכלוסייה שנחשבת לענייה ביותר במדינה,  -בהעדרה של זו  –

צים התושבים להחליט נדרשת להוציא אחוזים ניכרים מהכנסתה רק לשם הגעה למרכזים רפואיים. כך נאל

 לעיתים בין מזון ומלבוש לבין טיפול רפואי. 

בדווית בנגב הנשים הן צרכניות עיקריות של שירותי בריאות, הן עקב -בחברה הערביתהיעדר נגישות תרבותית:

, הריונות מרובים והן מתוקף תפקידן החברתי 31%197אחוזי תחלואה גבוהה במחלות כרוניות שמגיעים ל 

יקריות של הילדים. ואולם, רובן אינן נוהגות ברכב ואינן יוצאות את שטחי הישוב בלא ליווי כמטפלות הע

ולפיכך מועצם חוסר הנגישות לטיפול רפואי. חוסר הרגישות התרבותית מוצא ביטוי גם בהיבטים סמליים. 

יוצרת רבות מהמרפאות קרויות על שם שבטים מסוימים במקום בשמו ההיסטורי של הישוב. עובדה זו 

 מתחים בתוך הקהילה ואף מונעת מחלק מהתושבים להגיע לאותן מרפאות בשל זהותם השבטית השונה.

תקשורת טובה בין הצוות הרפואי לבין המטופלים היא תנאי מוקדם לקשר חיובי אשר בעיות שפה ותקשורת: 

לא רק להבין את השפה מסייע לקביעת טיפול יעיל ואיכותי ביותר. הצורך של הצוות הרפואי בתקשורת הוא 
                                                 

 (06)שם  196
 .0339מרץ , רופאים לזכויות האדם, סוגית החשמל וחולים כרונים בישובים הבלתי מוכרים -ח נידונים לחושך"ראה דו 197
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תרבותי של המטופל אשר יעזור לו לקביעת הטיפול  -של המטופלים, אלא גם להבין את הקונטקסט החברתי

 המתאים ביותר.

מצא שבעיות תקשורת הן מחסום משמעותי ביותר עבור נשים  198מחקר קודם של רופאים לזכויות אדם

ותיים וחינוכיים תורמים בצורה משמעותית לשימוש בדוויות. המחקר הראה כי פערים לשוניים, תרב-ערביות

 59%מהנשים מגדירות עצמן כלא אורייניות בשפה העברית וכי  62%לקוי בשירותי בריאות.  במחקר נמצא כי 

מהנשים היו ללא כישורים מילוליים בעברית. שכך, מתקשות הנשים להבין את ההסברים של אנשי הצוות 

 מטופל או איש צוות. -וסףבמרפאה ונאלצות להיעזר באדם נ

כמחצית מהרופאים במרפאות בישובים הבלתי מוכרים אינם דוברי ערבית או שהם בעלי ידע בסיסי, הדבר 

נכון גם לחלק גדול מהצוות האדמיניסטרטיבי במרפאות אשר לרוב בעל ידע בסיסי בלבד בשפה. בנוסף, 

רפאות למרות שאין אף מבוטח ששפת אמו שלטים המורים על ימי ושעות עבודה כתובים בעברית ברוב המ

 עברית במרפאות אלה. 

לגבי ידיעונים וחומרי הסברה, על קיום חומרי הסברה וידיעונים בשפה הערבית, חסרים חומרים רבים 

הקיימים אך ורק בשפה העברית; עלונים ייחודים העוסקים במחלות או ברפואה מונעת )סוכרת, יתר לחץ דם, 

ם בערבית, נמסרים בחלק מהמרפאות באופן אישי לחולים, ע"פ שיקול דעת הרופא, עישון(, והקיימים ג

 בהתאם לבעיה.

סייד(, שהיא המרפאה היחידה -קרין )אל-בהקשר זה ראוי לציין את מרפאת "לאומית" שנמצאת בישוב אל

הקפידה שלא שייכת לקופת חולים "כללית" בישובים. בישוב קיימת מרפאה של "כללית", אך "לאומית", ש

( במיקום נגיש לתושבים במרכז הישוב ענתה על צורך אמיתי  ולפיכך משכה אליה 2116למקם את המרפאה )

מבוטחים רבים. עיקר הצלחתה נובע משיפור משמעותי בנגישות של התושבים לשירותי רפואה ראשונית, 

פואי חדיש, בדיקות שיפור ברמת שירותי הרפואה והרחבתם כך שיכללו רפואת נשים, מכשור ניהולי ור

, סכרת הריון, ובנוסף בדיקות כמו א.ק.ג, לחץ דם, שתן וסכרת. המרפאה גם Ultra Soundרפואיות לנשים כמו 

הגבירה את מעורבותה בקהילה דרך ארגון ימי בריאות בקהילה ובבתי הספר במטרה להעלאת את המודעות 

ותם גרם לשביעות רצון של חלק הולך וגדל של של התושבים בנושאי בריאות. השיפור ברמת השירותים ונגיש

 מבוטחים עד כה.  811-תושבים והיא הצליחה למשוך קרוב ל
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 : מספר תיקים מול מספר תושבים של קופות חולים "כללית" בישובים הבלתי מוכרים0.1.1לוח 

 

 

כפי שניתן ללמוד מהטבלה, קיים פער גדול בין מספר התושבים בישובים לבין מספר המבוטחים בפועל 

התושבים(, ביר  6,811מבוטחים במרפאה מבין  586נעם )רק -במרפאות. במיוחד גדול הפער בישובים וואדי אל

ושבים את המרפאות הדאג', אום ת'נאן ואלג'רין. נתונים אלה מוכיחים עד כמה, עדיין, רואים רוב הת

בישובים הבלתי מוכרים כבלתי מספקות לצורכיהם ומעדיפים להרחיק עד לשגב שלום, באר שבע, חורה, 

כסייפה, מצפה רמון או ירוחם בכדי לקבל את השירות ההולם. חשוב לציין ששיפור השירותים במרפאות צריך 

 וך כמה שיותר מבוטחים למרפאות. להיות האינטרס העליון של קופות החולים, אם הן מעוניינות למש

 שירותי תחנות האם והילד לבריאות המשפחה

של האמנה הבינלאומית לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות מדגיש את זכותם של ילדים  12סעיף 

התקינה של ילדים ולהפחתת שיעורי תמותת תינוקות  לבריאות ודורש מהמדינות לפעול להבטחת התפתחותם

. בנוסף, האמנה לזכויות הילד והאמנה הבינלאומית למיגור כל צורות האפליה נגד נשים, 199מת-ולידות

דורשות מחויבות מלאה של המדינות לאבטחת בריאותם ושלמות גופם של אוכלוסייה ייחודית זו, דרך 

 אספקת שירותים ותנאים מגדירי בריאות והסרת חסמים שונים בנגישות השירותים.  

ייתה אף תחנה לבריאות המשפחה בישובים הבלתי מוכרים בנגב, למרות ששיעור הפריון לא ה 1997עד לשנת 

הכולל של אוכלוסייה זו )שמוגדר כמספר הילדים הממוצע הצפוי שאישה תלד בימי חייה( הוא הגבוה ביותר 

וסייה מהאוכל % 41.2 -17 -1מכלל האוכלוסייה בני  61%, ולמרות שמדובר באוכלוסייה צעירה מאוד )200בארץ

 שנים(. 9 -1הם בני 

                                                 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966, Article 12 (2)a 199 

 1.0בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב היה  0334מחוז דרום עולה כי שיעור הפריון לשנת  -לפי הנתונים של משרד הבריאות 200
 . באוכלוסייה המוסלמית ובכלל האוכלוסייה בישראל 0.9 -ו ל 6.3בהשוואה ל 
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על ידי תושבים מהישובים הבלתי מוכרים וארגונים לשינוי  201(7115/97הוגשה עתירה לבג"צ ) 1997בשנת 

מוכרים. בתקופה שקדמה -תחנות טיפת חלב בישובים הבלתי 12חברתי, שבמרכזה עמדה הדרישה להקים 

ם או יהודיים על מנת לקבל טיפול ולחסן את להגשת העתירה, תושבות הישובים נאלצו לנסוע לישובים בדווי

ילדיהן וכתוצאה אחוז החיסונים של ילדים בדווים היה נמוך מאוד בהשוואה לממוצע הארצי. כמו במקרה של 

המשפט -, לאחר למעלה משנה של דיונים, פסק בית1999המרפאות, המדינה לא ששה להיענות לדרישה ובמרץ 

נות בריאות המשפחה ולספק תחבורה ציבורית נאותה לתחנות והורה למשרד הבריאות להקים שש תח

-הואשם המשרד בביזוין בית 2111לא נעשה דבר בנידון, בתחילת  1999הקיימות בישובים. כיוון שבמהלך שנת 

נבנו שש מרפאות. בדומה למרפאות הראשוניות, גם תחנות בריאות המשפחה  2111המשפט. עד סוף שנת 

 שונות בתחומי הנגישות, הזמינות ואיכות השירותים. בישובים סובלות מבעיות 

מוכרים קיימות היום שמונה תחנות לבריאות המשפחה )טיפות -:בישובים הבלתיזמינות ונגישות השירותים

-בטין, אום ת'נאן, ביר הדאג', דריג'את, וואדי-תלול, אום-חלב(, השייכות למשרד הבריאות, בישובים: אבו

סר. בנוסף פועלת משאית טיפת חלב המשמשת כתחנה ניידת לבריאות -קסר אלנעם ו-ג'ווין, וואדי אל

המשפחה. המשאית היא באחזקה משותפת של אגודת הגליל ושל משרד הבריאות. הנהג ומנהל התחנה מקבל 

את משכורתם מאגודת הגליל ואילו האחות והרופא/ה הם עובדי משרד הבריאות. צוות קבוע של התחנה 

רופא ילדים ורופאת נשים,  –שני רופאים מתחלפים עובדים בניידת  -אחות ורופא  הניידת כולל נהג,

המתחלפים ביניהם לפי הצורך בשטח. המשאית יוצאת פעמיים בשבוע ועובדת באזור שני הישובים הבלתי 

באט, והיא מתפקדת כתחנת טיפת חלב לכל דבר, למעט העובדה שאין אפשרות -נעם ואל-מוכרים וואדי אל

בדיקות שתן ואין אמצעי למדידת גובה. המשאית קטנה וצפופה והרופא/ה והאחות עובדים בחדרון לקחת 

מטופלות  21 –אחד, דבר שמאט את עבודתם וכן פוגע בפרטיות המטופלת. עקב מספר המטופלות הרב )כ

 ביום(, העומס על התחנה גדול.

ונים התושבים לתחנות הקיימות בהעדר תחנות נוספות לבריאות המשפחה בישובים הבלתי מוכרים, פ

באר שבע, דימונה,  -בעיירות הקבע, בנוסף לתחנות המיועדות לאוכלוסיית הישובים הבלתי מוכרים בערים 

ירוחם, מצפה רמון וערד. העדרן של תחנות נוספות בישובים, פוגעת באוכלוסייה בעלת ניידות נמוכה ובמיוחד 

על ביקורים בתחנות בשל העדר כבישים ותחבורה ציבורית,  בנשים וילדים. כאמור, נשים רבות מוותרות

 הגבלות על עצמאות ותנועה, עלות נסיעה והיעדר גורם שישגיח על הילדים.

כל התחנות הוקמו בצמוד למרפאות ורק בישובים בהן יש מרפאות. בדומה למרפאות, גם התחנות מחוברות 

חזיקים בתחנות בחיסונים והאחיות מביאות איתן לרשת המים, אך החשמל מקורו בגנראטור. כתוצאה, לא מ

 את החיסונים בתחילת יום הפעילות ומחזירות את מה שנותר לסניף הראשי בסוף יום העבודה.  

(, אבל לאחרונה קוצצו שעות 14:11 -8:11בעבר פעלו התחנות יומיים בשבוע, לרוב בשעות הבוקר )בין השעות 

הוואשלה((, ואלה פועלות כעת פעם -סר )אל-בדריג'את ובקסר אלהפתיחה של חלק מהתחנות )כמו התחנות 

בשבוע. כתוצאה מצמצום שעות הפעילות, התחילו להצטבר תורים ארוכים באותן התחנות, נשים נאלצו 

לחכות שעות ארוכות בכדי לחסן את ילדיהן, לבצע מעקב התפתחות וגדילה, לקבל הדרכה מהאחות או לעשות 

 רבים חזרו נשים הביתה לאחר המתנה ארוכה  מבלי לראות האחות או הרופא.   סקירת היריון.  במקרים

                                                 
המשיב בעתירה היה משרד . מוכרים ומספר ארגונים-מתושבי הישובים הבלתי 707בשם  7991העתירה הוגשה בדצמבר  201

 . לזכויות המיעוט הערבי בישראלהמרכז המשפטי , העתירה הוגשה באמצעות עדאלה. הבריאות
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במהלך מיפוי השירותים בשטח קיבלנו תלונות מהתושבים על שעות הפעילות של תחנות בריאות המשפחה 

הוואשלה(. עיקר התלונות היו על זמינות ואיכות השירותים הניתנים -סר )אל-קסר אל-בישובים דריג'את ו

האם והילד בשני הישובים האלה בשל צמצום המשמעותי בשעות הפעילות שלהן. התושבים התלוננו  בתחנות

על שיבושים קשים ותדירים בפתיחת התחנות. באחד השבועות, התחנות בשני הישובים לא נפתחו כלל בשל 

ר שערכנו היעדרותה של האחות האחראית, וזאת מבלי להודיע למבוטחים שקבעו תורים מבעוד מועד. בביקו

, יום שבו אמורה התחנה להיות פתוחה, מצאנו 16.2.19-הוואשלה( ביום שני, ה-סר )אל-בתחנה בקסר אל

שהתחנה לא נפתחה לאורך כל היום וזאת ללא הודעה מראש, אף לא במודעה על דלת התחנה. במהלך אותו 

ארוכות בתקווה שהתחנה נשים מהישוב שקבעו תורים בתחנה וחיכו שעות  21 -יום הגיעו לתחנה יותר מ

 נשלח מכתב על ידינו למשרד הבריאות בעניין.  טרם התקבלה תשובה. 23.2.19תפתח. בתאריך 

חלק מהגדרת התפקיד של התחנה לבריאות המשפחה היא הכוונה וייעוץ לגבי גידול ילדים והטיפול בהם וכן 

בחוות דעת שהגיש ד"ר חאתם  העלאת מודעות של אימהות לסוגיות הקשורות בבריאות המשפחה והריון.

(, נכתב כי, בהתייחס לטיפת החלב הניידת, "מבנהו אינו 7115/97במסגרת בג"צ טיפות החלב ) 1997 –כנאענה ב

פעמי... החיסון הינו אך ורק חלק מהשירות הרפואי -מאפשר מתן שירות לאם ולילד מלבד חיסון חד

תחנות בישובים, שעות הפעילות המצומצמות והיעדר . בשל מיעוט ה202והתברואתי הניתן בתחנת אם וילד..."

אדם, המרפאות עוסקות לרוב במתן חיסונים ומעקב היריון לנשים, ושמות דגש מועט בלבד על ההדרכות -כוח

והעלאת המודעות של האוכלוסייה בנושאים השונים של בריאות המשפחה. כן הופכות התחנות לשוליות 

 הטיפול בהם, בייחוד נוכח מגבלות שפה של הצוות.במערך הייעוץ לגבי גידול ילדים ו

לשכת הבריאות המחוזית מודעת היטב למחסור בתחנות, בתקנים ובכוח אדם ואף הצהירה כי "בתקופה זו 

פי חוזר מנהל -. על203סיעודי"-השירות המונע לאם ולילד נמצא במשבר קשה בנגב בשל חוסר בכוח אדם רפואי

ילדים רצוי בתחנה לבריאות המשפחה הוא -משרד הבריאות, יחס אחותשהוציא ראש השירות לאם ולילד ב

. בהתחשב בעובדה כי מדובר באוכלוסיית ילדים גדולה, הרי שתחנות המשפחה בישובים חסרות 1:351-411

כמה עשרות תקנים. בדו"ח משרד הבריאות שצוטט לעיל, הציגה לשכת הבריאות המחוזית בדרום תחזית 

"תתכן עלייה באחוז נשים הרות בדוויות שאינן נעות לשירותי תחנות לבריאות  -ם עגומה למחסור בכוח אד

 המשפחה ולמעקב טרם לידתי וירידה באחוז התינוקות הבדווים שרשומים בתחנות לבריאות המשפחה". 

)שעיקרו פתיחת טיפות חלב בישובים( הצהיר משרד הבריאות שכתנאי לביצוע פסק הדין ועל  7115/97בבג"צ 

משרות  14להפעיל תכניות התערבות יעילות, ובהתחשב באוכלוסייה ובתנאי החיים שלה, נדרשות:  מנת

לאחיות, שלוש וחצי משרות רופאים, עשר משרות לפרויקט מגשרות בדוויות,  שתי משרות לפרויקט 

ם 'משחקיות', ומשרת מהנדס לפעולות פיקוח וקידום מצב התברואה והביוב. לשכת הבריאות במחוז דרו

 ת לצמצום הפערים בין האוכלוסייה הבדווית והאוכלוסייה היהודית...תכניהדגישה כי: " קיימת מזה שנים 

." )ההדגשה לא במקור(. בכתבה בנושא אמרה רופאת המחוז, שלא באה לידי ביטוי בתקני המחוז בשום תחום

התקציב ומשרד הבריאות  ד"ר אילנה בלמייקר, כי התכנית לצמצום הפערים "מוצגת מדי שנה בשנה בהצעת

גוריון בנושא הזכות לבריאות -ע"י סנגור קהילתי ואוניברסיטת בן 2118. בכנס שנערך בשנת 204אינו נענה לה"

                                                 
ד זו הוגשה לבית "חוו. בריאות המשפחה בישובים הבדווים בנגב: חוות דעת מקצועית בנושא, ר חאתם כנאענה"ד 202

שעסקה בהקמת טיפות חלב ואשר הוגשה באמצעות  1775/91כנספח לעתירה , המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק
 .ת המיעוט הערבי בישראלהמרכז המשפטי לזכויו, עדאלה

משרד , מצב הבריאות של תינוקות וילדים בדווים עד גיל שששנים בישובי קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגב203
 .50מ "ע( 0332דצמבר )לשכת הבריאות במחוז דרום  -הבריאות

 .04.2.0330מוסף בריאות , הארץ. 'בריאות סוג ב, נטע זך 204
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בישובים הבלתי מוכרים בנגב, הדגישה שוב ד"ר בלמייקר כי לשכת הבריאות המחוזית מכירה בצרכי 

 הולם. האוכלוסייה ופועלת בנושא, אך לטענתה בלי גיבוי תקציבי 

 –פרט לבעיות בנגישות הפיזית של התחנות, קיים חסם כלכלי שכן הטיפול בטיפת החלב כרוך בתשלום של כ

)לחצי שנה, במקרה שהאישה נרשמת במועד(. בנוסף, בדיקות שונות במהלך ההיריון אינן כלולות בסל ₪  311

מערכות שנייה( ועל כן תלויות  שקיפות עורפית וסקירת -שירותי הבריאות )בדיקות גנטיות, עד לאחרונה

ביכולת המשפחה לשלם עבורן. מכיוון שמדובר באוכלוסייה ענייה ובעלת שיעור ילודה גבוה, הרי שהנטל 

 הכלכלי מהווה חסם משמעותי בקבלת הטיפול. 

 תוצאות בריאות בישובים הבלתי מוכרים: תמותת תינוקות והתפתחות הילד

מקובל בעולם לרמת בריאות הילדים והאוכלוסייה בכללותה. גורמים רבים שיעור תמותת תינוקות הינו מדד 

השכלת אם, עוני, זמינות ואיכות השירותים, תנאים מגדירי  -משפיעים על שיעורי תמותת התינוקות, ביניהם

 בריאות )מים בטוחים, סביבה נקייה, מערכת ביוב וסניטציה(, וכן נישואי קרובים.

עמד  2115בדווית הם הגבוהים ביותר בארץ. בשנת -קרב האוכלוסייה הערביתשיעורי תמותת התינוקות ב

 –ל  3.9ישראליים היה -לידות חי. השיעור בקרב יהודים 1,111לכל  14.7השיעור בישובים הבלתי מוכרים על 

לידות חי. הנתונים העדכניים  1,111 –ל  4.6והשיעור הממוצע של כלל האוכלוסייה לאותה שנה היה  1,111

לידות חי, לעומת  1,111 -ל 11.9 -מצביעים על ירידה קלה בשיעור התמותה בישובים  2116הקיימים לגבי שנת 

מומים מולדים  -לכלל האוכלוסייה בישראל. משרד הבריאות תולה שיעור גבוה זה במספר גורמים ביניהם  4.3

ממקרה המוות(, והשאר  22%)ממקרי המוות(, פגות  42.7% –ומחלות תורשתיות )הגורם השכיח, אחראי ל

 . 205ממקרי המוות 35% –במחלות זיהומיות וגורמים המוגדרים אחרים או לא ידועים, שאחראים לכ 

-אף כי שיעורי תמותת התינוקות ירדו בשש השנים האחרונות, הפער נשמר ושיעור התמותה בקרב הערבים

ות נוטים להסביר את הפער בשכיחות בדווים עודנו גבוה כמעט פי שלוש מהממוצע הארצי. במשרד הבריא

הגבוהה של נישואי קרובים אשר גורמים לריבוי מומים מולדים. אמנם שיעור תמותת התינוקות עקב מומים 

בקרב יהודים באזור באר  1.8לידות חי )לעומת  1,111מולדים גבוה במיוחד ועומד על כחמישה תינוקות לכל 

-מוכה של שירותי בריאות בכלל וטיפות חלב בפרט בישובים הבלתישבע(, אולם הסבר נוסף מתייחס לזמינות נ

 מוכרים.

(, נכתב כי "הנשים הבדוויות נמצאות במצוקה בריאותית 7115/97בחוות דעת של ד"ר כנאענה במסגרת בג"צ )

אקונומית קשה במיוחד... שימוש נשים הרות בשירותים מונעים, מוקדם ככל האפשר ובתדירות -וסוציו

." )ההדגשה לא ותמותת התינוקותמשפיע חיובית על תוצאות ההיריון, בריאות האם והילוד המומלצת, 

 . 206במקור(

מדד בריאות חשוב נוסף הינו משקל לידה, אשר מושפע ממצב הבריאות של האם, תזונה ומעקב היריון טרום 

במשרד לידתי המתבצע בתחנות לבריאות המשפחה. מהנתונים שהתפרסמו בדו"ח לשכת מחוז דרום 

גרם(, בישובים  2,511 -אחוז הילדים שנולדים במשקל לידה נמוך )פחות מ 2116הבריאות, עולה כי בשנת 

 (.  8.2%לעומת  11%הבלתי מוכרים, גבוה מהאחוז בכלל האוכלוסייה בישראל )

                                                 
משרד , וילדים בדווים עד גיל שששנים בישובי קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגב מצב הבריאות של תינוקות, ראה 205

 (.0332דצמבר )לשכת הבריאות במחוז דרום  -הבריאות
 .705ראו הערה . בריאות המשפחה בישובים הבדווים בנגב: חוות דעת מקצועית בנושא, ר חאתם כנאענה"ד 206



[231] 

 

לים הראה כי חל שיפור משמעותי בהגעת נשים לטיפו 207נתונים של מחקר שנערך על ידי רופאים לזכויות אדם

. גם בדו"ח משרד הבריאות דווח כי נצפתה 208ומעקב הריון בישובים שהוקמו בהן תחנות לבריאות המשפחה

 -2111במספר התינוקות המקבלים טיפול בתחנות לבריאות המשפחה בישובים בין השנים  12.1%עליה של 

 פה. במספר הפעוטות הרשומים בתחנות לבריאות המשפחה לאותה תקו 28.6%ועליה של  2116

-משרד הבריאות מקצה תקציב שנתי לפרויקט מיוחד שמטרתו הפחתת תמותת תינוקות באוכלוסייה הערבית

גוריון בנגב, המרכז הרפואי -בדווית בנגב. מדובר בפרויקט שנערך בשיתוף בין משרד הבריאות, אוניברסיטת בן

קהילה הבדווית וארגונים ללא סורוקה, שירותי בריאות "כללית" ובשיתוף עם מנהיגים מקומיים, נציגי ה

ת, ברור שתוצאותיה מוגבלות בהעדר מדיניות שתקדם הקמת תכני. חרף חשיבותה של ה209מטרת רווח

מרפאות ראשוניות, תחנות לבריאות משפחה נוספות ואספקת תנאים מגדירי בריאות לתושבי הישובים הבלתי 

 .210דו"ח שפרסם לאחרונההמלצות שגם מחוז דרום במשרד הבריאות אימץ ב -מוכרים בנגב

 סיכום, השלכות והמלצות: זיהוי וטיפול מוקדם מול טיפול מאוחר

מסך כל  61%בדווית בנגב עולה כי -לפי הנתונים של בית החולים סורוקה על בריאות החברה הערבית

. נתון זה 26%-האשפוזים בבית החולים הם של תושבים בדווים, בזמן שאחוזם הכללי באוכלוסייה הנו כ

מצביע, בין היתר, על בעיות הקשורות בשירותי הרפואה המונעת והראשונית בישובים אשר תוארו בדו"ח זה. 

תושבים רבים מותרים על טיפול ראשוני בשל העדר מרפאה או תחנת לבריאות המשפחה או בשל בעיות 

שחשים התושבים  בנגישות של השירותים מבחינה פיסית, כלכלית ותרבותית. מצב זה גם מעצים את הניכור

לשירותי הרפואה ומונעים שימוש יעיל ואיכותי באותם השירותים. יש לכך השלכות מרחיקות לכת על בריאות 

הנגשת השירותים המניעתיים והראשוניים, מוביל -התושבים, אך גם מעבר לכך. בטווח הארוך החיסכון מאי

מנוע התפתחויות והסתבכויות רפואיות לעלויות גבוהות בהמשך: רבים מוותרים על טיפולים שיכולים ל

המחייבות אשפוזים ארוכים בבתי החולים. מחיר טיפולים מורכבים יותר, דוגמת אשפוזים, הוא גבוה לא רק 

 לבריאותו של החולה ולמשפחתו אלא גם לקופה הציבורית.

מחקרים רבים בבריאות הציבור תומכים היום בגישה של הרחבת שירותי הבריאות המניעתיים והראשוניים 

ופיתוח שירותים נוספים במטרה לצמצם ולמנוע תחלואה. ככל שמרחיבים את שירותי הרפואה הראשונית 

ת משתפרת, דבר והשניונית )רפואה מתמחה( ומשקיעים בה, יכולת המניעה, האבחון והטיפול המקדים במחלו

רופאים לזכויות האדם והמועצה שמקטין את הצורך ברפואה שלישונית )אשפוזים בבתי חולים(. על כן, 

דורשים ממשרד הבריאות, קופות החולים ויתר רשויות המדינה  האזורית לישובים הבלתי מוכרים בנגב

 לנקוט בצעדים מיידיים, להלן:

  הרחבת שירותי הבריאות בישובים הבלתי מוכרים בנגב: הקמת מרפאות ראשוניות  ותחנות לבריאות
 המשפחה בכל הישובים שבהן שירותים אלה לא קיימים בישוב או בסביבתו הקרובה במרחק סביר. 

 .שיפור הנגישות למרפאות הנמצאות במרחק מהישוב, דרך העתקת מיקומן למרכזי הישובים 

                                                 
207On the Path to Health: Access to Antenatal Care in the Unrecognized Villages of the Negev, Physicians for Human Rights, 

2006.  
, והן בשיטות איכותניות דרך ראיונות עומק, הן בשיטות כמויות באמצעות שאלוני הערכה, המחקר כלל איסוף נתונים בשדה 208

 .עדויות ובחינת מקרים
, דווים עד גיל שששנים בישובי קבע ובישובים הבלתי מוכרים בנגבמצב הבריאות של תינוקות וילדים בח "ראה דו209

 .62מ "ע(, 0332דצמבר )לשכת הבריאות במחוז דרום  -משרד הבריאות
 (1)שם  210
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 גישה למרפאות וחיבורן לרשת החשמל הארצית. סלילת כבישי 

  הרחבת השירותים הקיימים במרפאות: אספקת מכשור רפואי מתקדם, הרחבת שירותי המעבדה
 והבדיקות והוספת תקנים חדשים של רופאים מומחים, דיאטנים/ות ורופאי ילדים ונשים.

  .אספקת שירותי רוקחות והקמת בתי מרקחת במרפאות הקיימות בישובים 

  התאמה תרבותית של השירותים דרך ייצוג הולם לשפה הערבית במרפאות, קליטת רופאים ואחיות
דוברי השפה, תרגום ופרסום חומרי הסברה לערבית והנגשתם לאוכלוסייה הרחבה, וכן שימוש בשילוט בשפה 

 הערבית.

 בודה.הרחבת שעות הפעילות של המרפאות וטיפות החלב ופיצול השעות לפחות בחלק מימי הע 

  שינוי שמות המרפאות הקיימות הקרואות על שמות שבטים לשמם ההיסטורי של הישובים, זאת כדי
 שיוך שבטי. -למנוע אי הגעה של תושבים בגלל אי
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 פרק שישי
 

 - 2111היישובים הבדווים לקראת שנת 

 תכנוני ומתווה חזון

 

החומרים העשירים שנפרשו בחמשת בפרק זה יגובשו המלצותיה של תכנית האב בהסתמך על שילוב של 

הפרקים הקודמים, ויתועלו ליצירת אסטרטגיית תכנון להכרה ביישובים ולהבטחת פיתוחם. תחילה, יוצג 

מוכרים, ואחריו יפורטו מטרות התכנון ועקרונותיו, -חזון התכנון ארוך הטווח של המועצה לכפרים הלא

ון העומדות כיום על הפרק, יפורטו בפרק זה המוצעים בתכנית הנוכחית. לאחר הערכת חלופות התכנ

הכלים, התהליכים והמוסדות המומלצים לשם מימוש מטרות התכנית והפיכת היישובים הבדווים 

המרק מלווה בסדרת תרשימים ותשריטים מקצועיים המקובצים  למקומות מגורים מוכרים ומשגשגים.

 בסוף פרק זה. 296-313בעמודים 

אזורית וברמת הכללים והעקרונות לתכנון היישובים -ת אב ברמה אסטרטגיתהמסמך הנוכחי מציג תכני

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 

ת מסגרת תכנון אזורית ועקרונית, שבה יוכל כל יישוב לעצב בפרטים את תכנון עתידו. עיקר האב יוצר

היישובים שעדיין לא החלו במסלול ההכרה והתכנון. אחד עשר יישובים  35-תשומת הלב במסמך מוקדשת ל

עם  היישובים, כבר הוכרו או נמצאים במסלול הכרה ותכנון. 46מן הרשימה המקורית של המועצה, בת 

כפרי הבדווי, ולכן יש במסמך התייחסות לתכנון -היישובים מהווים יחדיו את המרחב היישובי 46זאת, כל 

 העתיד של כל היישובים.

מוכרים ממשיכה להוות בסיס -היישובים שזיהתה המועצה לכפרים הלא 46במסגרת זו, נזכיר גם שרשימת 

לו מהווים יחידות חברתיות ומרחביות שהתגבשו קהילתי וגאוגרפי לפרויקט התכנון הנוכחי. יישובים א

היישובים שנותרו בלא הכרה מהווים יחידות יישוב מובהקות, בעלות זיקה  35לאורך השנים. נדגיש, כי 

חזקה למקומותיהן ובעלות רצון וזכות להמשיך ולחיות על אדמותיהן הנוכחיות, אדמות שירשו התושבים 

ה לפני כששים שנה. לפיכך, היישובים הם הבסיס הנכון לתכנון מאבותיהם או שיושבו בהן בידי המדינ

היישובים שנותרו עד היום  35יש להכיר רשמית בכל ופיתוח עתידי במרחבים הבדוויים הקיימים. עקרונית, 

תה את הנגב כולו, לעבר עתיד צודק, שוויוני ומשגשג. בלא הכרה  , ובכך להצעיד את החברה הבדווית, ואִּ

היישובים להכרה שיזמה המועצה, כבר קיבלה אזכור חיובי ואישוש ציבורי מכמה  46ימת נציין גם, שרש

עתרה המועצה האזורית עם האגודה לזכויות האזרח  2111מוסדות מרכזיים בישראל. לדוגמה, בשנת 

ואחרים לבג"ץ נגד תכנית המתאר למחוז הדרום. בהסכם שהושג בחסות בג"ץ, התחייבה הממשלה 

 נת:שהתכנית המתוק

. בגיבוש הצעות לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית באזור -כעניין עיקרי  -תעסוק ]...[ 

ייפגשו ]...[ המתכננים יבחנו את צורת ההתיישבות הכפרית כאחד הפתרונות לישוב הבדווים 

ובכלל זה את תכנית , עם נציגי התושבים ויבחנו יחד הצעות קונקרטיות ליישובים חדשים

 .ת לכפרים הבלתי מוכריםהמועצה האזורי

, צירף 2119דו"ח ועדת גולדברג בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, שהוגש לממשלה בינואר 

יש להכיר בכפרים הלא "היישובים של המועצה האזורית, וכאמור הצהיר:  46בנספח גם את רשימת 
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מינימלית וכושר נשיאה בכפוף למסה ]...[  ככל שניתן]...[  מוכרים ולתת להם גושפנקא חוקית

 . "מוניציפאלי

 

 החזון  1.6

היישובים  46פיו כל -מוכרים' פועלת לאורו של חזון ארוך טווח, שעל-'המועצה האזורית לכפרים הלא

הופכים למוכרים רשמית ומתקיימים בבטחה, בלא איומי פינוי  1999-הבדווים שהגדירה המועצה ב

קיימא, כאשר תכנונם -לים על מסלול פיתוח כלכלי וקהילתי ברפי החזון, כל היישובים עו-והריסות. על

ופיתוחם מושתתים על עקרונות זכויות האדם, השוויון, הצדק ההיסטורי והצדק החלוקתי. עתיד זה יאפשר 

 לתושבי היישובים לממש את זכויותיהם למגורים, לקהילה, לתרבות ולחיים בכבוד. 

היישובים הבדווים הכפריים כמאתיים וארבעים אלף  46-, יתגוררו ב2131בשנת היעד של התכנית, 

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 

מרחבי מחייתם ומסורת קהילותיהם, כאשר הפיתוח העתידי מתאים עצמו הקשר החזק בין היישובים לבין 

 . 21-בזמן לתנאים החדשים של המאה ה-בו

בחזון המועצה, תכיר המדינה בבעלות הילידית המסורתית בקרקע. חזון זה רואה קשר הדוק בין מבנה 

ן הנגב( לבין תכנון בעלויות הקרקע המסורתיות של התושבים הבדווים )המכסות פחות מעשרה אחוזים מ

בזמן, תכנון היישובים ייעשה תוך התחשבות נאותה בחסרי הקרקע ביישובים או במיעוטי -הכפרים. בו

 הקרקע, אשר יזכו להקצאה הוגנת של קרקעות ולהזדמנויות לפיתוח ביישובים המתוכננים ובמרחב. 

וראוי, בדומה למעמדם של מושב, כסוג התיישבות ייחודי, מוכר  היישוב הבדוויבמסגרת חזון זה, יוגדר 

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. 

ממשלה גם למצוא פתרונות לקהילות אשר נותרו בלא הכרה בתוך העיירות חזון המועצה, דורש מה

מוכרים מחויבת -הבדוויות הקיימות. אמנם נושא זה אינו כלול בתכנית הנוכחית, אך המועצה לכפרים הלא

להזכיר לציבור שקבוצות אלה זכאיות לפתרון תכנוני הוגן ושוויוני במהירות האפשרית, ובעדיפות ראשונה 

 ותיהם המקוריות.על קרקע

במסגרת חזון המועצה, היישובים הבדווים יַפתחו כלכלה מעורבת, השומרת, מטפחת ומשקמת חקלאות 

קנה, יחד עם פיתוח של תעסוקות חדשות בתעשייה, תיירות, מחקר ושירותים. המועצה רואה במרחביו  ומִּ

ים הבדווים וסביבותיהם, הגדולים של הנגב הזדמנות, ומצפה שהמדינה תקצה קרקעות לפיתוח היישוב

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.

ים במטרופולין, וכן בין הקבוצות הערביות תהליך הפיתוח יתועל לסגירת הפערים בין יהודים לערב

המגוונות במרחב הבדווי. לשם כך, יַפתחו היישובים יזמֹות עצמיות בתחומי הכלכלה, התיירות, החינוך 

בזמן, יקבלו היישובים העדפה מתקנת באספקת משאבים חשובים כגון חינוך, תחבורה, מים -והסביבה. בו

 ומענקי פיתוח. 

תרבותית, הפועל לכך שהיישובים ינוהלו בדרך פתוחה -לאומית ורב-וצב כחברה דושבע יע-מטרופולין באר
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וצודקת, אגב כיבוד זכויותיהם של כל הקבוצות והמרכיבים בחברה הבדווית, כולל נשים וקבוצות 

 "מיעוט".

שבע, -, היישובים הבדווים משתלבים כמרכיבים שווי ערך במרחב המטרופולין של באר2131בחזון לשנת 

בזמן בידי קהילותיהם המקומיות במועצות מקומיות או אזוריות, ובידי -שר מרחביהם מנוהלים בוכא

מוסדות אזוריים המשותפים לכל דרי האזור. בד בבד, יפתחו וירחיבו היישובים הבדווים רשתות של קשרי 

 שבע והעיר רהט.-תרבות וכלכלה עם יישובי האזור היהודיים, ובראשם בירת הנגב באר

ן המועצה כלול גם פיתוח מסגרות ממשל חדשות לאזור, אשר ייהנו מלגיטימציה של התושבים. בחזו

מסגרות ומוסדות אלו יפתרו בהגינות סכסוכים ויפעלו לטובת תושבי האזור כגופים עצמאיים ולא כזרוע 

קה של השלטון, הנתפסת כמסייעת לשליטה ולנישול. במסגרות האלה, יַפתחו תושבי האזור הערבים זי

חזקה וחיובית למסגרות הממשל, ולאחר למעלה משישים שנה, יממשו את אזרחותם המלאה הלכה 

 למעשה.

שבע משובץ ביישובים ערביים ויהודיים, כאשר ביניהם פרוסים -במסגרת החזון, מרחב מטרופולין באר

המועצה, שטחי חקלאות, שמורות טבע ותשתיות ציבוריות לשימוש כל תושבי האזור והמדינה. בחזון 

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. 

י שבע היא המרכז שתושב-שבע מחזקת את מעמדה כמרכז האזורי ליישובים. באר-בחזון זה, העיר באר

היישובים והכפרים מוצאים בו את הלב העירוני המספק שירותים, תרבות, השכלה ומסחר ברמות 

-שבע מספק גם פתרונות תעסוקה ודיור לתושבי היישובים, ובאר-הגבוהות. בחזון המועצה, מטרופולין באר

 ומרכזו. מסביר פנים לכל צפון הנגבתרבותית המהווה מרחב מתפתח, תוסס ו-שבע עצמה הופכת לעיר רב

 

 מסקנות מניתוח המצב הקיים -הזדמנויות וחסמים   1.6

פרק זה של התכנית, מוצגים עיקרי תוצאות ניתוח הנתונים על המציאות הקיימת במרחב ההתיישבות -בתת

הבדווית בנגב, כפי שהוצגו בפרקים הקודמים וכפי שעלו מדוחות המומחים ומן הסקרים והסדנאות שנערכו 

ותהליכים  ביישובים השונים. הממצאים נוגעים לשלושה תחומים עיקריים: ארגון המרחב, נתונים

כלכליים ויחסי האוכלוסייה הבדווית והממסד של המדינה. ההתייחסות בכל תחום היא הן -חברתיים

להזדמנויות והן לחסמים הניצבים בפני תכנון ופיתוח מושכל, שמטרותיו העיקריות הן הכרה ביישובים, 

ותיהם של כלל מוכרים, והדאגה למימוש זכוי-שיפור תנאי החיים של האוכלוסייה ביישובים הלא

 התושבים. 

 

 היבטים מרחביים  1.6.6

 :הזדמנויות

 המרחב הבדווי בנגב מבוסס על מערכת יישובית הקיימת ומתפקדת  - מערכת יישובית קיימת ומתפקדת

מרחבי, המשתלב היטב במכלול ההיבטים של -פי היגיון חברתי-זה דורות. מערכת יישובית זו מאורגנת על

 יום של תושבי היישובים.-חיי היום

 מקורות מיקום היישובים מבוסס על היגיון היסטורי המתיישב עם  - מיקום מושכל של הכפרים

היסטורית חזקה -שבטיים. בכל היישובים יש זיקה גאוגרפית-התעסוקה המסורתיים ועם היחסים הבין

 למקום מושבם. 
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 פי מערכת בעלות מקרקעין מסורתית -רוב היישובים מאורגנים על - מערכת מקרקעין מסורתית ומוסדרת

דורית. מערכת -עות ביןקיימא, המתפקדת גם כיום על בסיס היסטורי של חלוקה והעברת קרק-בת

המקרקעין מקובלת על כלל האוכלוסייה הבדווית בנגב ומוכרת על ידה, ואין חילוקי דעות בנוגע לבעלויות 

 קרקע. 

 בשל מערכת הבעלות והארגון המרחבי הקיימים, מרבית היישובים בנויים  - יישובים בעלי מבנה יעיל

ת המשך ההתרחבות והפיתוח ביעילות ובשמירה במבנה של מקבצי מגורים מרוכזים למדי, המאפשרים א

 על שטחים פתוחים נרחבים. 

 ברמת האזור, מערכת תשתיות התחבורה משרתת היטב את כלל  - השתלבות במערכת התחבורה הקיימת

 מרחב המטרופולין, כך שלא נדרשת השקעה גדולה בפיתוח של תחום זה.

 ושב בצפיפות רבה, יש בו שטחים פתוחים נרחבים המרחב אינו מי - זמינות קרקע לצורכי פיתוח ובנייה

 ויש זמינות גבוהה של משאבי קרקע לצורכי פיתוח ובנייה.

 שבע כגלעין המטרופולין החזק והמבוסס על -מעמדה של באר - שבע כגלעין של מטרופולין יציב-באר

שבע כעיר -היסטוריה ארוכת שנים, גם מבחינת האוכלוסייה הבדווית, אשר להם קשר היסטורי לבאר

 הממסד והשלטון.

 

 כלכליים-היבטים חברתיים  1.6.6

 הזדמנויות:

 אוכלוסיית היישובים בנויות מקהילות אורגניות מלוכדות. קהילו אלו  - קהילות יישוביות מלוכדות

מבוססות על קשרים חברתיים ומשפחתיים ארוכי שנים, המאפשרים תפקוד וניהול חברתי מוצלח, 

 כמות חברתיות.המושתת על הבנות והס

 תחושת הזדהות גבוהה של רוב התושבים עם יישוביהם ורצון להמשך החיים  - רצון להמשכיות יישובית

 ביישובים אגב פיתוח ובנייה שלהם.

 דורית, המקנה רשת -חברה המבוססת על מבנה של משפחה מורחבת רב - רשת ביטחון כלכלית משפחתית

 ביטחון כלכלית עצמאית ומבוססת על סולידריות הדדית והסתמכות עצמית.

 בשנים האחרונות, ניכרת מגמת שיפור ברמת החינוך ועלייה בהשכלה, ובעיקר  - עלייה ברכישת השכלה

 יסודי.-פר העלגדל שיעור הבנות הלומדות, לפחות עד גיל בית הס

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

 ההוראה.

 לאחרונה, ניכרת עלייה בהתארגנות הנשים באמצעות ארגוני  - עלייה במעורבותן של נשים בקהילה

 החברה האזרחית וברצון הנשים ונכונותן להצליח ולהיות מעורבות ופעילות.

 בקרב הדורות הצעירים יש פתיחות ונכונות הולכת  - פתיחות ורצון לשינוי בקרב האוכלוסייה הצעירה

להסכמה לקשרים ולמגורים משותפים של משפחות וגוברת ליציאה ממסגרות מסורתיות כובלות ונטייה 

 וקבוצות שבטיות שונות. 

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

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

 ביישובים יש כוח עבודה זמין שאינו ממומש בשל שיעורים גבוהים של אבטלה וחוסר  - ח עבודה זמיןכו

 תעסוקת נשים.

 יש שוק פוטנציאלי גדול שאינו ממומש בשל חוסר הפיתוח במסחר ביישובים  - פוטנציאל צמיחה יישובי

 הבדווים, הנשענים כמעט לחלוטין על העיירות והערים סביבם. 

 ים:בעיות וחסמ

 יש פערים חברתיים גדולים בין קבוצות שבטיות שונות וכן בין בעלי קרקע  - פערים חברתיים פנימיים

 ומעמד לבין חסרי קרקע.

 מערכת החינוך אינה מספקת, אינה נגישה לחלקים גדולים באוכלוסייה, בייחוד  - מערכת חינוך חלשה

 ם לתעודת בגרות.לבנות, וגורמת לנשירה גבוהה ולשיעור נמוך מאוד של זכאי

 חוסר הכלים של האוכלוסייה להתמודד עם מערכת המשפט גורם  - חוסר הכרה והבנה של מערכת המשפט

 מיצוי של תהליכים משפטיים ולמידת יכולת נמוכה בשמירה על זכויות האזרח.-לאי

 נמוכה, שיעורי עוני גבוהים בשל הזנחת המדינה, הכשרה תעסוקתית ברמה  - אקונומי נמוך-מצב סוציו

השתתפות נמוכה של נשים בכוח העבודה, אבטלה גבוהה של גברים, מחסור בתשתיות כלכליות 

 ותעסוקתיות ביישובים ויחס תלות גבוה מאוד.

 מחסור עמוק בשירותי רווחה וחוסר נגישות לשירותים, נוסף על תחושת ניכור  - מחסור בשירותי רווחה

 ממוסדות הרווחה הממסדיים. 

  מצוקה חברתית נרחבת, בעיקר של נוער ונשים, המלווה גם בתחושת ניכור מן  - חברתייםמצוקה וניכור

מתן פתרונות חברתיים -יהודית ומן הממסד, הנובעים משנים של הזנחה ואי-החברה הישראלית

 הולמים.

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

 שירותי בריאות.ל

 

 היבטים ממסדיים   1.6.6

 הזדמנויות:

 התחזקות ההנהגה המקומית המייצגת, ברמה של הוועדים  - התחזקות ההנהגה המקומית והאזורית

 מוכרים'. -המקומיים ביישובים וברמה של 'המועצה האזורית לכפרים הלא

 יישובים  46-גיבוש אסטרטגיה אזורית משותפת ל - אסטרטגיה אזורית משותפת לכלל האוכלוסייה

, והתקבלות הולכת וגוברת של דרישות 1999וגיבושה על בסיס הצעת המועצה האזורית משנת 

 האוכלוסייה בקרב הממסד. 

 התחזקות מגמות של מודעות והתארגנות פוליטית, היכרות גוברת עם שיח  - חיזוק המודעות לזכויות אדם

 לאומיים רלוונטיים. -ח וזכויות העמים הילידים, וכן מודעות לאמנות ולחוקים ביןזכויות האדם והאזר

 מודעות גוברת בארץ ובעולם לתנאי החיים  - מוכרים-מודעות גוברת למצוקת תושבי הכפרים הלא

מוכרים, אשר קיבלה ביטוי גם במסגרת הממסד, כדוגמת דוח ועדת -ולתנאים הפוליטיים ביישובים הלא

-לאומי וחלקית גם בגרסה הסופית של תכנית המתאר למטרופולין באר-וח "האביטט" הביןגולדברג, ד
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 שבע.

 מקצת היישובים נמצאים בשטחים המוגדרים  - מקצת היישובים ניתנים לתכנון ולהסדרה מידיים

 בתכניות סטטוטוריות קיימות כשטחים שבתחומם אפשר לתכנן את היישובים ולהסדירם.

 העובדה כי מרבית השטח של המרחב הבדווי עדיין מוגדר  - נית מוניציפלית כוללתהזדמנות לחשיבה תכנו

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. 

 לאורך שנים, שטחים נרחבים באזור אינם מממשים את  - מנוצלים-הזדמנות לייעוד חדש של שטחים לא

ייעודי הקרקע שנקבעו בעבורם )לדוגמה: מתקנים בטחוניים, שטחי אש, אזורי תעשייה ופארקים 

 לאומיים(, ועל כן אפשר לבחון אותם מחדש ולייעדם לטובת תושבי המקום.

 באזור יש עודף גדול של תכנון לעומת פיתוח ומימוש, והיצע גדול  - תרונות מידייםעודף תכנוני המאפשר פ

של מגורים מתוכננים לעומת ביקוש וניצול. ועל כן אפשר להפנות משאבים אלו לטובת חסרי קרקע, זוגות 

 צעירים, משפרי דיור וכדומה. 

 וי בשיח התכנוני הממסדי בשנים האחרונות, ניכר שינ - המשך מגמת ההתפתחות של השיח התכנוני

והתחזקות של המגמה להתאים את התכנון לפריסה המרחבית הקיימת ביישובים. זו מגמה חשובה אשר 

 יש לעודדה ולהמשיך לבסס אותה.

 בעיות וחסמים:

 הכרה ביישובים הובילו לחוסר -התעלמות ארוכת שנים ואי - המוסדית תחושת ניכור מול המערכת

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 

הסדרת ההתיישבות הבדווית, בלא התייעצות עם האוכלוסייה הבדווית או מינויה לאחרונה של הרשות ל

 מתן ייצוג הולם לכפרים, מעורר חשדנות בקרב האוכלוסייה.

 מערכת תכנון ממסדי מנוכרת הפועלת בלא שיתוף התושבים  - התעלמות רבת שנים מן האוכלוסייה

 ובהתעלמות מצורכיהם ומתפיסות העולם שלהם.

 ניסיון כושל של תהליכי ההסדרה והתכנון ביישובים שהוכרו בשנים  - נכשלוניסיונות קודמים ש

 האחרונות.

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

 שנים לצמצום מרחבי המחיה ההיסטוריים של -מאמץ מתמשך ורב - פגיעה רבת שנים באוכלוסייה

גב פגיעה מתמשכת בקהילות וביישובים והטלת מגבלות ואילוצים המונעים את המשך הבדווים בנגב, א

 אורח החיים הבדווי המסורתי.

 ריבוי ייעודי קרקע מזהמים וייעודי קרקע שלא נועדו לרווחת תושבי  - שימוש בקרקע לצרכים מזיקים

האזור, אלא באים על חשבונם אגב פגיעה בהם, כגון אזורי תעשייה ופסולת מזהמים, שטחי כרייה, מתקני 

 צבא ושטחי אימונים.

 ייה הבדווית ניסיונות חוזרים ונשנים לרכז את האוכלוס - ניסיונות חוזרים ונשנים לריכוז האוכלוסייה

 אגב התעלמות מקשרים חברתיים קיימים ומחיבורים בלתי אפשריים בין קבוצות שונות.

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

 החברתי שלה.

 פיתוח של היישובים הבדווים בלא מענה לצרכים של פיתוח כלכלי -תת - פיתוח של היישובים הבדווים-תת

 ותעסוקתי.

 

לסיכום, המסקנה העיקרית העולה מן הניתוח, שמונחת בבסיס תכנית האב, היא שבמרחב ההתיישבות הבדווית 

ישובים בעלי רציפות היסטורית ארוכת שנים, אשר קיימא, המבוסס על י-בנגב מתקיים מערך התיישבות בר

חברתי איתן, למרות התנאים המתמשכים של מצוקה -פי סדר וארגון מרחבי-ממשיכים להתקיים ולתפקד על

, אשר יבטיח פיתוח ושגשוג של היישובים ושל מערך התיישבות זה יכול וצריך להיות הבסיס לתכנוןקשה. 

 המרחב כולו. 

, והתעלמות מהסדר הקיימים חוסר ההכרה של הממסד ביישוביםבפני תכנון הולם הוא החסם המרכזי העומד 

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. 

חברה הבדווית, יש גם חסמים פנימיים לפיתוח, הכוללים פריון גבוה, פוליגמיה, חוסר במסורת של שלטון ב

החוק ומבנה שבטי קשוח. עם זאת, חשוב לציין, שחסמים אלו אינם מונעים את היתכנותם של תכנון ושוויון 

 .21-למים את המאה הבעבור הכפרים, אשר יתגברו על הבעיות ויספקו לתושבי הכפרים תנאי חיים ההו

למען מימוש חזון התכנון יש "לתרגם" את השאיפות שפורטו בחזון לעקרונות תכנון מרחביים, לחלופות תכנון 

 לאזור ולמודלים אפשריים להסדרת מרחבי המחיה של הבדווים ביישוביהם. 

 

 

 על בתכנון וחלופות תכנון-עקרונות 1.6

מימוש להסדרת התכנון של כל -קיימא ובר-היא הצגה של פתרון ברמטרתם של עקרונות התכנון המובאים להלן 

בדווים בנגב, על בסיס שילוב בין זכויותיה וצרכיה המשתנים של האוכלוסייה ביישובים לבין -היישובים הערבים

אמצעי התכנון הקיימים. העקרונות מבקשים ליישם את זכויותיה האזרחיות, החברתיות והתרבותיות, 

נייניות של האוכלוסייה הבדווית, וליצור את התנאים המרחביים להעלאת רמת החיים של הפוליטיות והק

 האוכלוסייה ולרווחתה.

 

 על תכנוניים-עקרונות  1.6.6

להתאים לתנאי העל בתכנית האב היא כי על התכנון ביישובים הבדווים -התפיסה המנחה את התווית עקרונות

לפיתוחם וליצירת האפשרות המרחבית להמשכיות של דרכי  לכוון החיים של האוכלוסייה המתגוררת בהם,

ההתפתחות והארגון הקיימים, וזאת באמצעות מתן תשתית תכנון המותאמת לשינויים המרחביים והחברתיים, 

עקרונות התכנון המפורטים כאן מכוונים למגוון רחב של פתרונות תכנון  המתרחשים בקרב הקהילה כל העת.

 המשתנים של חברה במעבר.המותאמים לצרכים 

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 

הניסיונות למימוש -דולים במימוש התכניות, ומאידך גיסא נוצרים קשיים ג -אינו מובא בחשבון, מחד גיסא 



[239] 

 

 מרחביים בקרב הקהילה הבדווית ומחוצה לה.-התכנית גורמים לרוב לקונפליקטים חברתיים

אשר על כן, עקרונות התכנון המוצעים מבקשים להצביע על כיוונים ואפשרויות לצמצום פער זה, ולהתוות 

כך שהתכנון יתחשב בכללים המרחביים, החברתיים והכלכליים  תשתית להרחבת מושגי התכנון הקיימים,

שהם אינם סותרים את העומדים בבסיס היישוב הבדווי. לטענתנו, אימוץ עקרונות אלו אפשרי בהחלט, כיוון 

של מערכת התכנון בישראל, ולעתים, אף מקבילים לפרקטיקות התכנון הנהוגות במגזר  העקרונות המקצועיים

 הכפרי בישראל.

העל להכרה ביישובים ולתכנונם, להלן מוצעים עקרונות התכנון הפרטניים בשני היבטים -ל בסיסם של עקרונותע

יישובית. הן בהקשר האזורי הן בהקשר -משלימים: )א( רמת האזור הכוללת; )ב( הרמה המקומית, הפנים

ם לעתיד האזור והיישובים, המקומי, נבחנו צורכי האוכלוסייה החיה ביישובים בתחומי מפתח מגוונים הקשורי

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.

 יישמת את העקרונות הבאים:מוכרים מ-כנית האב ליישובים הלאת

צדק חלוקתי והעדפה מתקנת כמנחים את תכנון היישובים , שוויון אזרחי ומגדרי, שמירת זכויות אדם . 6

 הבדווים

תכנון היישובים שאנו מציעים נעשה במסגרת המקדמת זכויות אדם, שוויון וצדק היסטורי וחלוקתי. גישה זו 

שבי היישובים את מימוש זכויותיהם למגורים, לקהילה, לתרבות מהווה בסיס רעיוני ועקרוני המבטיח לתו

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 

בזמן, יקבלו היישובים הבדווים -ם בדרך שוויונית ובסטנדרטים הדומים למגזר היהודי. בולפיתוח היישובי

העדפה מתקנת כדי לצמצם פערים גדולים בהקצאת משאבים ובשירותים בסיסיים כגון חינוך, תחבורה, מים 

 ומענקי פיתוח. 

 פי תבחינים מקצועיים-הכרה ביישובים הבדווים הקיימים במקומם על . 6

היישובים שכבר הוכרו, עונים  11היישובים הבדווים שטרם הוכרו, יזכו להכרה רשמית, שכן, הם ויתרת  35כל 

 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 

מדים לרשותה. לשם כך, יש כמה הגדרות רשמיות ליישוב )אם כי אין אמות מידה מסודרות לקביעת גודל שעו

האוכלוסייה המינימלי הדרוש כדי להגדיר מקום כיישוב(. לדוגמה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קובעת כי 

נהל עצמי, הוא אינו נמצא יישוב הוא מקום המאוכלס בקביעות, מתגוררים בו לפחות ארבעים בוגרים, יש בו מִּ 

בתחום המוניציפאלי של יישוב אחר ומוסדות התכנון אישרו את הקמתו.
211

 

, תכנית המתאר הארצית 35מנקודת מבט תכנונית, יש התייחסות מנחה לשאלה מהו יישוב בהוראות תמ"א/

ומהווה בסיס תכנוני מושכל ומוסכם  2115המשולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור, אשר קיבלה תוקף בסוף שנת 

יישובים: )א( יישוב  מבחינה בין שלושה סוגים של 35להמשך פיתוחה של מדינת ישראל לשנים הבאות. תמ"א/

פי תכנית -קיים; )ב( יישוב כפרי; )ג( יישוב חדש. יישוב קיים הוא כל רשות מקומית או ועד מקומי, אשר על

                                                 
211

 . http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdf ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 

http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdf
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, ואשר אינם שייכים ליישוב אחר. יישוב כפרי הוא לפחות חמישים יחידות דיורתקפה מיועדות להיבנות בהם 

לא היה שייך באותה העת ליישוב אחר או לרשות  ואשרמנה פחות מאלפיים תושבים  1995יישוב אשר בשנת 

מקומית אחרת. יישוב חדש הוא מקום המיועד למגורים ואשר אינו שייך ליישוב קיים, בלי קריטריון גודל 

מחייב.
212

חשוב לציין, שכל היישובים הכלולים בתכנית האב הנוכחית עומדים בתבחינים של הלמ"ס ושל תמ"א  

 ון התכנון של השארת היישובים במקומם, במידת האפשר.. גורם זה מחזק את חז35

, 35, שהייתה בתוקף עד לאישורה של תמ"א/31היא חדשה יחסית. תמ"א/ 35תפיסת התכנון המגולמת בתמ"א/

קבעה הגדרה רחבה יותר בעבור המונח "מרכז עירוני או כפרי". שם נקבע כי זה מקום המיועד לריכוז 

פי דיני השלטון המקומי ובין לאו.-קום יישוב עלאוכלוסייה, בין שהוא מוכר כמ
213
, כי אפשר 31עוד קבעה תמ"א/ 

להרחיב יישוב קיים המונה פחות מחמישים יחידות דיור, וזאת בלא קשר למעמדו כיישוב מוכר.
214

כלומר, עד  

ם, (, היה אפשר להגדיר כיישוב כל מקום שמתגוררים בו אנשי35לפני שנים אחדות )מועד אישורה של תמ"א/

ואפילו יש בו פחות מחמישים יחידות דיור. וזאת, בלי קשר בין היות המקום יישוב מבחינת התכנון לבין מעמדו 

 מבחינת דיני השלטון המקומי. 

פי אמות המידה וההתייחסות להיבטים שהם מרכיבים מרכזיים באופי -להלן ניתוח היישובים הבדווים על

לה, זיקת התושבים למקום, המבנה הקהילתי והלכידות החברתית של היישוב ובתכנונו: גודל היישוב או הקהי

 התושבים והפריסה הפיזית של היישוב.

. המספר נפשות 6,111 -ל-511יישובים בדווים, שמתגוררים בהם בין  46: כיום יש בנגב גודל היישוב או הקהילה

יה שהוכנה במסגרת העבודה על תושבים. תחזית אוכלוסי 118,111-הכולל של התושבים ביישובים אלו הוא כ

 תושבים.  235,111-תמנה אוכלוסייתם של היישובים הבדווים כ 2131-תכנית האב צופה כי ב

היישובים הבדווים יושבים במקומם, מקצתם זה עשרות שנים ומקצתם מאות  46 :זיקת התושבים למקום

 שנים, וזיקתם של תושביהם למקום מושבם אינה מוטלת בספק.

מוכרים הם יישובים המאופיינים -: היישובים הבדווים הלאתי ולכידות חברתית של התושביםמבנה קהיל

חברתי מגובש והם בעלי זהות מקומית ייחודית, הנסמכים בעיקרם על חלוקה משפחתית ולאו -במבנה קהילתי

פתחה דווקא על שייכות שבטית. מבנה היישובים מהווה מערכת קהילתית מרחבית מאורגנת ומגובשת, שהת

לאורך דורות של חיים משותפים במקום. נוסף על כך, לכל יישוב יש ועד מקומי שמקדם את צורכי היישוב 

נהל עצמי, שבהגדרות הלמ"ס.  לטובת כלל התושבים. לפיכך, היישובים ממלאים אחר התנאי של מִּ

השונים פרוסים.  : ביישובים הבדווים, יש סדר ברור בדרך שבה שימושי הקרקעהפריסה הפיזית של היישוב

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 

אשר מחוברים ביניהם ברשת דרכים פנימית. לטובת כלל הקהילה, בהם מבני ציבור וחנויות, ושטחים חקלאיים 

 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, 

 35קטיבים שמוגדרים בתכניות המתאר הארציות תמ"א/עולה כי רובם ככולם עומדים בכל הקריטריונים האוביי

, ובהנחות העבודה של הלמ"ס: מקום מאוכלס בקביעות, גודל אוכלוסייה, מספר בוגרים 31וקודמתה תמ"א/
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מינימלי ויחידות דיור. שאר התנאים )קיומן של תכניות מתאר, היות המקום מוכר בידי הרשויות או הימצאותו 

ישוב אחר( הם תוצר של החלטות השלטון, ונובעים מעצם ההכרה הרשמית של מחוץ לתחום השיפוט של י

 רשויות המדינה ביישוב. 

 שיתוף הקהילות בקביעת עתידן ובעיצוב מרחבי מחייתן . 6

עיקרון מרכזי של תכנון ראוי בכלל ושל תכנית האב הנוכחית בפרט, רואה בתכנית מכשיר לשיפור תנאי חייהן 

ידי סדרה של סדנאות, -בגיבוש התכנית, על שיתוף הקהילותקב כך, שמנו דגש רב על ורווחתן של קהילות. ע

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 

ן, בד בד עם הממדים המקצועיים שהוסיף צוות התכנון. ממד זה בלט בייחוד לתהליך התכנון המוצג כא

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. 

 שבע-הכלכלי והתשתיתי של מטרופולין באר, ובים הבדווים במערך האזרחישילוב הייש . 4

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 

ב מבקשת לסנכרן ככל האפשר את התכניות הקיימות ולהתאימן לתהליך ההכרה האזוריים. תכנית הא

ביישובים, ולהתבסס, היכן שאפשר, על זיקות וקשרים הדדיים הקיימים במרחב, בייחוד לשם שיפור וייעול 

י גודל, כגון מוסדות חינוך, בריאות, שירותים חברת-אספקת שירותים והזדמנויות על ּפֵּ יים מקומיים התלויים בסִּ

 ומוקדי תעסוקה ומסחר.

 סדר ומערכת כללים מחייבת, הכרה ביישוב הבדווי כסוג התיישבות מובחן בעל היגיון . 5

שיש לתכנן אגב התחשבות בהיגיון הפנימי שלו, כמו סוגי יישוב ייחודיים  סוג יישוב מובחןהיישוב הבדווי הוא 

היישוב הכפרי הבדווי, כמו במקרה של הקיבוץ או אחרים כגון קיבוץ, מושב או יישוב קהילתי. גם במקרה של 

המושב, עקרונות ההתארגנות החברתית, הערכים המרכזיים, וההסכמות החברתיות ַמבנים את המרחב הפיזי 

 ומתווים את דרך הפריסה במרחב ואת התפתחותה. "שפת התכנון" המקומית היא תשתית התכנון. 

 סורתיתהתחשבות במערכת המקרקעין הבדווית המ .  1

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 

ד את מערכת המקרקעין מיקום היישובים ואופי התפתחותם. התכנון המיטיב שאנו מציעים ליישובים יכב

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 

. שילוב עין הישראלית למערכת הבדוויתאין מניעה מעשית או תכנונית להתאמתה של מערכת המקרקהמקרים, 

המערכת המסורתית בתכנון העכשווי יגביר גם את יעילות התכנית ואת יכולות הממשל ליישמה ולאכוף את 

 כלליה. 

ובמסגרתו יוגדרו  - "נחלה תכנונית" -הממשק בין מערכת המקרקעין למערכת התכנון יבוסס על מושג חדש 

ות )"מווארס"( כקרקע משפחתית. אנו מציעים שהנחלות התכנוניות, אזורי הבעלות המסורתית של המשפח

-)"ארד אל "משבצת היישוב"כלומר שטחי התביעה המשפחתית בתוך היישוב, יצטרפו יחדיו למה שיוגדר כ

קריה"(. משבצת היישוב תכלול את הנחלות התכנוניות הנמצאות בקרבת היישוב והקצאות נוספות של קרקעות 

פי עקרון השוויון והקריטריונים הכלליים של המגזר הכפרי בישראל. -בו לפי צורכי היישוב עלמדינה, אשר יחוש

ת ממליצה שכחלק מרכזי מתהליך ההכרה בכפרים יוסכם על כל הגורמים שכל הנחלות תישארנה בשימוש תכניה
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יעניק זכויות המשפחות והיישובים המחזיקים בהן כיום. נזכיר שוב שניתן וראוי להתקדם בתהליך זה אשר 

 תכנון לבדווים, ללא התניה בהסדרי מקרקעין.

 אגב שימור מורשת הנוף והמורשת התרבותית, טיפוח אורח החיים הבדווי על גווניו .7

הפריסה הפיזית של היישובים משקפת במידה רבה את אורח החיים הבדווי, מורשת הנוף והמורשת התרבותית. 

של היישוב הבדווי ומכבדת את ההפרדה במגורים בין המשפחות, בד תכנית האב מכירה במבנה הבסיסי הזה 

יומיים אחרים כגון תעסוקה, מסחר וחינוך. לפיכך, מגמת התכנון שאנו נוקטים -בבד עם עירוב בתחומים יום

מתבססת על המצב הקיים כנקודת מוצא, ורואה בפריסה הנוכחית של היישובים נתון תכנוני חשוב. לפי עיקרון 

נון מעודד הכרה בכל אזורי המגורים )המקבצים( הקיימים העומדים בתבחינים בסיסיים, ומגדיר את זה, התכ

המרחבים להתפתחות העתידית של היישובים על בסיס הגדרה של יחידות תכנון מרחביות גאוגרפיות 

-רתיהמושתתות על מבנה הבעלות על הקרקע, ויחידות תכנון חברתיות, המתבססות בתורן על המבנה החב

 תפקודי של הקהילה. 

 יצירת תנאים מרחביים להאצת הפיתוח הכלכלי והקטנת הפערים הכלכליים באזור  .8

הבסיס הכלכלי של היישובים הוא נקודת המוצא לתכנון צרכיו המרחביים בהווה ובעתיד. שיעור האבטלה 

ים לתעסוקות חדשות ומקבלי הקצבאות ביישובים גבוה. לנוכח נתונים אלו, התכנית מבקשת ליצור תנא

ומחודשות, המבוססות על מעבר חלק של החברה הבדווית מחברת מקנה וחקלאות לחברה מודרנית מתעיירת, 

פי התכנון, תגבר הניידות של תושבי -ועל דגש גבוה יותר בעידוד הניידּות )מוביליות( של האוכלוסייה. על

שבע, רהט, דימונה וערד. גורם זה -לה ומסחר כגון בארהיישובים בין היישובים, ובינם לבין מוקדי תעסוקה, השכ

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 

 ליהודים וערבים, אשר גם יגביר את הצמיחה ביישובים היהודיים. תעסוקה ותחבורה המשותפים

 שמירה על שטחים פתוחים ועל משאבי טבע וסביבה .9

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 

ז של הבנייה העתידית בתחומי והנופי בתכנון היישובים. מגמות התכנון והפיתוח של היישובים יכוונו לריכו

דופן לבינוי הקיים ולהותרת עתודות קרקע נרחבות -; להעדפת פיתוח צמוד2131הנחלות המשפחתיות עד שנת 

לשטחים חקלאיים ולשטחים פתוחים כאזורי חיץ בין אזורי המגורים. במקרים של מקבצים קטנים, הנמצאים 

גאוגרפית, חקלאית וחברתית, אנו ממליצים להכיר בהם קיימא מבחינה -על קרקע בבעלות יושביהם והם בני

, שאופיין ישתלב באופי הפתוח של הסביבה, כמו בחוות הבודדים אשר הוקמו בנגב בעשור כ"חוות משפחתיות"

 האחרון.

 

 חלופות תכנון  1.6.6

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 

וות, כדי לגבש ולהעריך את פורש את המתודולוגיה התכנונית שנקט הצ 6.1המתוכנן רבה מן התועלת. איור 

 החלופות ולתרגם אותן להצעות תכנון ברמות האזוריות והמקומיות. 
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צוות התכנון בחר להתמקד בניתוח החלופות המרכזיות המוצעות לניהול המרחב הבדווי. ניתוח החלופות מבקש 

ות השלטון. החלופות מייצגות לנסח ולהעריך את ההשפעות של כיווני המדיניות השונים המועדפים כעת על רשוי

האפשריות להכרה ביישובים הבדווים. כלומר, אף שההכרה היא מטרה המוסכמת על  הדרכים השונותאת 

 המועצה ועל עורכי התכנית, אופיים של תהליך ההכרה ושל המרחבים שייווצרו בסופו של התהליך עדיין פתוח. 

חלופות מדיניות עיקריות, המייצגות את טווח  לושהצוות ש לאחר בחינת המדיניות הקיימת וחזון המועצה, ניסח

 הגישות הקיימות להסדרת המרחב הבדווי וניהולו: 

 "עסקים כרגיל"  (1)

 הכרה חלקית וזוחלת (2)

הכרה מושכלת. (3)
215
  

                                                 
215

 של מדדי תכנוניים מגוונים הכוללים: ידי שקלול-החלופות נבנו על 
 מידת ההכרה הישובית והתרבותית בכפרים 
 תפקיד המערכת הקרקעית הבדווית 
  צפיפויות, אזורי בנייה, איכות הבנייה, שטחים פתוחים ונכסי טבע -המרחב הצפוי 
  אופני הפיתוח הכלכלי והקשרים עם המערכת האזורית 
 אופני אספקת השירותים 
  המרחב העתידיצורות ניהול 
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להלן פירוט והערכה של חלופות אלו, בד בבד עם ניתוח קצר של התהליכים המרחביים שהן צפויות לייצר, 

 שבע ועל היחסים בין הבדווים לשלטונות:-מצבה של הקהילה הבדווית באזור באר והשפעותיהן על

חלופה זו ממשיכה את מצב התכנון הקיים, הן ברמת המדיניות הן ברמת "השטח".  - "עסקים כרגיל" .1

כלומר, חוסר הכרה ביישובים או במערכת המקרקעין המסורתית, בשילוב "פיתוח זוחל" נרחב, בלא 

ובים הבדווים. מדי פעם בפעם, תיתכן גם "הכרה זוחלת" בידי הרשויות ביישוב זה או אחר, אישור, בייש

פי -אך בלא אסטרטגיה כוללנית חדשה ובלא תכנון העונה על צורכי הקהילות או מתחשב בתרבותן. על

חלופה זו, ניהול המרחב הרשמי נותר בידי רשויות התכנון והקרקע הממשלתיות, היבט המתבטא 

נות להגיע לפשרות מקרקעין ולאכיפת תכנון באמצעות אכיפה ממשלתית, הריסות בתים ואיומים בניסיו

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. 

מגמה של פיתוח "סטיכי" שאינו מוסדר רשמית  2131בכפוף לחלופה זו, ישקף המרחב הצפוי בשנת  

בצפיפות נמוכה, שיאופיין במקבצי דיור המתפשטים בדרך אורגנית. המרחב יאופיין בבנייה זמנית "רכה", 

בעיות אלו  ברמת דיור נמוכה, בבעיות בריאות סביבתית וברמת שירותים נמוכה. ככל הנראה, יובילו

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 

ע שב-האפשרות לפיתוח מושכל ולעלייה ברמת החיים. צפויה גם הגירה של תושבים ערבים לבאר

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.

הבדווים לרשויות יהיו שליליות, והן צפויות להעמיק ואף להחריף ההשפעות העיקריות על היחסים בין  

ערבי באזור. צפוי שיחריף התסכול העמוק בקרב קהילות -את הסכסוך ולהעמיק את הקיטוב היהודי

היישובים, עקב המשך הזנחת הטיפול בסוגיה והמשך המצוקה בשטח. בהעדר תנאים לפיתוח כלכלי, 

ם בנגב בין יהודים לערבים במישורים כלכליים, חברתיים ומרחביים. צפויה גם העמקת הפערים הכלכליי

 מיותר לציין, שחלופה זו, שנוסתה לאורך ארבעה עשורים, נחלה כישלון חרוץ.

-חלופה זו ַמבנה תרחיש אפשרי הכולל הכרה בחלק מן הקהילות ביישובים הלא - )וזוחלת( הכרה חלקית. 1

פויה של מקצת הקהילות ויישובן מחדש במספר קטן יותר של ידי ריכוז הנעשה בהזזה כ-מוכרים, על

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 

פי חלופה זו, תואץ הקצאת -. על2111, שאושרה בקיץ 23/14/4ופולין בנוסח הסופי של תכנית המטר

בזמן ייעשה מאמץ לכפות על הבדווים הסדר מקרקעין בתנאים קשים. -התשתיות ביישובים שיוכרו ובו

במתווה זה ניהול המרחב והתכנון ייוותר בידי הרשויות המחוזיות או רשויות המדינה האחרות אגב 

 בסמה.-לאחריות המועצה האזורית אבו העברת התכנון ביישובים

שבע למוסדר יותר באזורי החיפוש; -, יהפוך המרחב הבדווי במטרופולין באר2131-בכפוף לחלופה זו, ב 

תעלה רמת הדיור והשירותים בכמחצית היישובים שיוכרו; ישתפרו רמת שירותי הבריאות, החינוך 

והכרסום בשטחים הפתוחים ואילו בכמחצית והקהילה; יוגבלו )אך לא ייבלמו( הפגיעה הסביבתית 

היישובים שלא יוכרו, ייווצר תהליך הפוך של החרפת מגמות השוליות והקיפוח, כמצוין בחלופה )א( של 

                                                                                                                                            
 מידת ההלימה למטרות התכנוניות 
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"עסקים כרגיל". כמו כן, עקירתם של יישובים, כמתוכנן בחלופה זו, היא בעייתית ביותר מבחינה 

 מקצועית, מוסרית ופוליטית..

ות על היחסים בין הבדווים למדינה יהיו מעורבות. הן יכללו את הקטנת ממדי הסכסוך ההשפעות העיקרי 

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 

יתוח כלכלי ולשמירת הסביבה. אף שיסתיים הסכסוך עם מקצת היישובים ויתחיל פיתוח מוסדר, בלבד לפ

האפקט של חוסר הכרה במספר ניכר של יישובים, ובאוכלוסיות גדולות, ימשיך להשרות "עננה" מעל 

ם באזור. סביר להניח שחלופה זו, בה רבי היחסים בין הבדווים למדינה, ולכן גם בין ערבים ויהודים

מהבדווים לא יזכו להכרה ולזכויות שוויוניות,  תוביל להעמקת הדרגתית של אי האמון בין חלקים של 

. חלופה זו תוכל לתפקד במקרה הטוב להצעת פתרונות נקודתיים ןהאוכלוסייה הבדווים לרשויות השלטו

 או 'כיבוי שריפות', אך אין בכוחה לספק פתרון תכנוני אמיתי.

היישובים הבדווים, אגב תכנון והסדרה של מרחביהם וניתוב  46חלופה זו מכירה בכל  - הכרה מושכלת. 2

פי עקרונות תכנון ופיתוח מקצועיים. חלופה זו תכיר ותטפח את תרבות היישובים הבדווים. -פיתוחם על

 החלופה תפעל לפי דפוסי הבעלות המסורתית של הבדווים על הקרקע, אם כי היא לא תתנה זכויות בנייה

פי עקרונות מקצועיים -פי חלופה זו, יוגדרו ייעודי הקרקע ביישובים על-ופיתוח בהסדרי מקרקעין.  . על

פי צרכים, ספי כניסה ופרוגרמות הנהוגות במגזר הכפרי בישראל בד -ויוקצו קרקעות לבנייה ולתשתיות על

שובים. כל זאת, אגב בבד עם שימוש במנגנוני העדפה מתקנת, כדי לפצות על ההזנחה רבת השנים ביי

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.

כאשר פיתוח היישובים  ותוכנן,ב צפוי להפוך בהדרגה להיות מוכר , המרח2131-בכפוף לחלופה זו, ב 

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 

ת איכות הדיור ויוגדרו מרכזים ברורים לשירותים מקומיים ואזוריים. הכפריים, תשתפר במידה ניכר

המרחב יהיה ברובו כפרי או חקלאי, כאשר מקבצי יישובים מקיפים ומקיימים שיתוף פעולה פורה עם ערי 

שבע, דימונה, רהט, חורה ולקייה. יישובים קטנים שיוכרו ישולבו במועצות -האזור ובראשם באר

טי( בשטחים פתוחים, אם כי יחול שיפור בשמירה האזוריות היהודיות. . בה בעת, צפוי המשך הכרסום )האִּ

 על איכות הסביבה ונכסי הטבע, עקב הנחלת תבחינים תכנוניים לתהליך הפיתוח ביישובים הבדווים.

ההשפעות העיקריות על היחסים בין הבדווים למדינה יהיו חיוביות. הן יכללו מיתון ניכר ואף פתרון של  

סכסוך בין המדינה וקהילת הרוב לבדווים, עקב שינוי עמוק במדיניות וביטול האפליה בין המגזרים. ה

צפויה גם הקטנת הפערים הכלכליים עקב שיפור הנגישות לשירותים בקרב אוכלוסיות היישובים, מיתון 

הסכסוך הבעיות הסביבתיות ואתם הפגת המתחים בין הבדווים למקצת החברה היהודית. עם התמתנות 

התכנוני ופתרון חלקי של הסכסוך הקרקעי, יואץ שילוב היישובים הבדווים במרקם החיים של 

 המטרופולין, בעיקר בתחומי התעסוקה, השירותים והמסחר. 
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 הערכת החלופות   1.6.6

המתודולוגיה עורך השוואה מסודרת ומקצועית ביניהן, על בסיס  6.1כדי לדון בחלופות במסגרת מאחדת, לוח 

שיטה זו פותחה בידי פרופ' משה היל מן הטכניון  (.goals achievement matrix" )של "מטריצת מימוש המטרות

בחיפה, וידועה בספרות כאחת משיטות ההערכה המקובלות לחלופות תכנון. השיטה מבצעת סטנדרטיזציה של 

פי מידת השגת מטרותיה -המידע המורכב, הטמון בחיזוי המרכיבים השונים של כל חלופה, ומדרגת אותו על

בין המטרה לבין החלופה המוצעת גדול יותר, כך ה"ציון" שהחלופה מקבלת  השונות של התכנית. ככל שהמתאם

פי -)מתאם גבוה(. על 5-)מתאם נמוך בין החלופה למטרה( ל 1בכל עמודה גבוה יותר. טווח הציונים שנבחר נע בין 

 השיטה, החלופה שתצבור את הניקוד הגבוה ביותר, תקדם את מטרות התכנית בדרך היעילה ביותר.

 

 

 

מעיד שחלופת "עסקים כרגיל" היא בעייתית ביותר לעתיד צפון הנגב. התוצאות הנמוכות משקפות את  6.1וח ל

ההכרה ביישובים -התהליכים המרחביים, החברתיים והפוליטיים השליליים, הכרוכים בהמשך מדיניות אי

ים למדי. חלופת "הכרה הבדווים והזנחתם. לעומת זאת, שלוש החלופות האחרות קיבלו ציונים מצטברים גבוה

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, 

, עקב שמירה מוצלחת על עקרונות ההכרה, זכויות האדם והצדק, בד ציון הכללי הגבוה ביותרלת את והיא מקב
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בבד עם התחשבות ניכרת בעקרונות הפיתוח הכלכלי ושימור הסביבה. כמו כן, חלופה זו יעילה ביצירת תנאים 

 ין המדינה.לשילוב היישובים הבדווים במטרופולין, אגב מיתון ניכר של מוקדי הסכסוך בינם לב

המועדפת מבחינה מקצועית להיות המסגרת להכרה ולפיתוח  חלופת "הכרה מושכלת" היא החלופהלפיכך, 

היישובים הבדווים בשני העשורים הבאים. הסעיפים הבאים יפרטו את המשמעות של חלופה זו מבחינת תהליך 

סורתי ומנגנוני התכנון, הפיתוח ההכרה ביישובים, שימור אורח חייהם וטיפוחו, שימור משטר המקרקעין המ

 וניהול והמרחב.

יש להדגיש, שחלופת ההכרה המושכלת איננה עדיפה רק מבחינת שקלול נתוני התכנון ועיצוב העתיד האזורי, 

ערוך על חלופות תכנון אחרות הבאות לכפות -שלה. מבחינה זו, היא עדיפה לאין סיכויי היישוםאלא גם מבחינת 

ינם צודקים ואינם ישימים, כפי שנוסה ונכשל באזור לאורך שישים שנה. מצבו העגום "מלמעלה" פתרונות שא

של המרחב הבדווי מעיד כאלף עדים על כישלון התכנון הממוסד בעבר ובהווה. התכנית שהמועצה מציעה, 

 בזכויות הבדווים מנוף לפתרוןהנובעת מהיכרות מעמיקה עם היישובים בשטח, מציגה גישה חדשה הרואה 

תכנוני ולקידום האזור כולו. תכנית המועצה המוצגת כאן מבקשת להגיע למצב שכל הצדדים מרוויחים בו ה

(win-win במקום משחק סכום האפס, שהופעל בנגב עד היום ולא השכיל לפתור את בעיות התכנון של עשרות )

 אלפי אזרחים.
 

 

 מתווה תכנוני - 6262היישובים הבדווים לקראת שנת   1.4

הבחירה בחלופת "הכרה מושכלת", התכנית הנוכחית מבקשת ליצוק בה תוכן מרחבי ותכנוני. לשם כך לאחר 

נתקדם בסעיפים הבאים לקראת ניסוח העקרונות התכנוניים והמרחביים בעבור היישובים הבדווים העומדים 

. בהמשך הפרק, מפת היישובים להכרה -אסטרטגיה אזורית  - 6.1בתרשים  בסוף הפרק לקבל הכרה, הממופים

 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 

מרחביים, ולהתייחס -תכנונייםלתכנון היישובים ולפיתוחם. במסגרת תכנית האב, בחרנו להתמקד בעקרונות ה

 בדווים בנגב: -לשלושה היבטים מרכזיים בתכנון היישובים הערבים

 תחום המגורים והשימושים הנלווים לו: משקי עזר, מערך דרכים וכדומה. .1

 מבני הציבור, הבריאות, החינוך והרווחה והשירותים הניתנים בהם. .2

 חקלאית. תעסוקה, תעשייה, פעילות מסחרית ופעילות .3

שלושה היבטים מרכזיים אלו מהווים את ה"שכבות" העיקריות בהמלצות תכנית האב שאנו מציעים, והם 

, וזאת בשתי רמות עיקריות 2131ייבחנו הן מול הצרכים הקיימים הן מול צורכי הפיתוח המתוכנן עד שנת היעד 

 רמת היישוב ורמת האזור.  -

 

 מסגרת לפתרונות התכנון 1.4.6

(, המתבססות על שקלול נתוני המפתח 6.2הצעד הראשון הוא הצגת "המלצות המסגרת" ליישובים )לוח 

שרוכזו בחמשת הפרקים הראשונים של הדוח המלא. נתונים אלו התווספו למידע ולמשוב שקיבלנו מן 

ורים". כל הקהילות בסקרים ובסדנאות. יש לציין, שהמלצות אלו מתוות כיווני מדיניות ולא פתרונות "סג

הפתרונות יהיו כפופים, כמובן, להתייעצות ולהסכמת הקהילות הנוגעות בדבר. בשלב זה, ההמלצות מתמקדות 
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 באופי הרצוי של היישובים ובהסדרים המנהליים שיבטיחו את פיתוחם המושכל, בשני ממדים מרכזיים: 

 

ובים הבדווים. הפתרון המתאים הוא תוצאה של ניתוח מגמות הפיתוח הקיימות בייש - אופיו של היישוב .א

לכל יישוב ייקבע לאחר בחינה מפורטת של מאפייניו, בהסתמך על הנתונים המרחביים ופוטנציאל הפיתוח 

  שלו. 

 התכנית מבחינה בין כמה סוגים עיקריים:

  יישוב קטן, צפיפות נמוכה, ריבוי שטחי מרעה וחקלאות; -כפר רועים 

  נפרדים, הנמצאים על קרקע בבעלות יושביהם ומקיימים אורח מקבצים קטנים,  -חוות משפחתיות

 חיים חקלאי )מעין חוות בודדים(;

 צפיפות כפרית, שילוב פיתוח שכונות מגורים עם המשך טיפוח השטחים  -חקלאי -יישוב כפרי

 החקלאיים;

  צפיפות ובנייה כפרית, שטחי חקלאות בשולי היישוב; ריחוק מעיר קיימת; -יישוב קהילתי 

 רבה  -בנייה בצפיפות כפרית ופרברית, שטחי חקלאות  -ונה כפרית שכ לרוב בשולי השכונה; קִּ

 ליישוב פרברי או עירוני.

 

הסדרים אלו משקפים את גודלו  - ההסדרים המנהליים הראויים לקידום ההכרה ביישובים ופיתוחם  ב.

כים העשויים לתמוך זה בזה של היישוב לצורך אספקת שירותים, ואת יחסי הגומלין בין יישובים סמו

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: 

  של מועצה מקומית או היכללות במועצה הכרה מלאה ביישוב והקניית מעמד  -יישוב עצמאי

 אזורית;

  הצטרפות ליישוב המורכב מכמה יישובים אוטונומיים, אגב צירוף  -חלק מיישוב אשכולות

 האשכול למועצה אזורית; 

 ידי -על כחלק ממועצה עירונית קיימתבמקומו הכרה ביישוב  -כשכונה לעיירה קיימת  צירוף

 פרי, קהילתי, פרברי( ייקבע בתהליך התכנון.. אופי השכונה )כהרחבת תחום שיפוטה

 

 היבטי התכנון של המאפיינים המומלצים האלה יפורטו בסעיפים הבאים.
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 עקרונות תכנון ופיתוח  -היישוב הבדווי   1.4.6

היישוב עקרונות התכנון המקומיים ליישובים הבדוויים מתבססים על ההנחה הבסיסית של צוותי התכנון ש

, ויש לתכנן אותו בהתחשב בהיגיון הפנימי שלו, כמו סוגי יישוב ייחודיים אחרים הבדווי הוא סוג יישוב מובחן

כגון קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי וכפר ערבי צפוני. אשר על כן, מערכת תכנון דמוקרטית ומקצועית תתחשב 

 וב הבדווי, כבסיס לתכנונו.בכללים המרחביים, החברתיים והכלכליים העומדים בבסיס הייש

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 

חברתיים ברורים למדי, שראוי ואפשר לכבד במסגרת -רחבייםשהיישובים התפתחו במסגרת כללים ועקרונות מ

 התכנון העתידי. 

כמפורט לעיל )בתקציר הפרק השני(, היישוב הבדווי נוצר בעקבות תהליכים היסטוריים ארוכים בני מאות שנים, 

חצי שבהם התיישבו השבטים הבדווים בצפון הנגב וברמת הנגב. תהליך ההתיישבות יצר אוכלוסייה המוגדרת "

קנה לצורכי כלכלה.   נוודית", אשר החזיקה מקומות מגורים קבועים בשילוב של שטחי חקלאות ומִּ

פי חלוקת המרחב המסורתית: הנגב חולק לשטחי -מקומות היישוב של הבדווים המתיישבים נקבעו בעיקר על

אילאת" בלשון רבים( מטות, לשבטים, לפלגים ולמשפחות. יחידת "המשפחה הגדולה" )"עאילה" בלשון יחיד, "ע

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 

-פי תת-התפצלו והקימו מקבצים חדשים עלבדיוק רב את חלוקת המקרקעין בין ה"עאילאת", כאשר המשפחות 

הכוללים את האב, בניו ומשפחותיהם  -חלוקה זו -החלוקה למשפחות מורחבות. בתי האב שנוצרו בתת

המשפחה הגרעינית, מכונה "ָאהל" או " ֵּית"  -הגרעיניות, מכונים "קום" בעגה הבדווית. היחידה הקטנה ביותר 

שבטי -מציג את המבנה המשפחתי 6.2ר הדוק עם בית האב. איור והיא ממשיכה להתקיים בקרבה פיזית ובקש

 פיו המרחב בחברה הבדווית הכפרית, וכך גם בימינו אנו. -של החברה הבדווית, שלאורך דורות, חולק על
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בעקבות גידול האוכלוסייה, בכל כמה דורות נוצרים פלגים, משפחות )"עאילאת"( ובתי אב חדשים, אשר 

פי המסורת, היו יישובים קטנים אלו מורכבים בעיקר מאוהלים, ובסוף -מגורים חדשים. עליוצרים מקבצי 

ותחילת המאה העשרים, התווספו אליהם בתי בוץ )"בייקות"( ולאחר מכן בתי אבן. בדרך כלל,  19-המאה ה

ים של השתייכו בתי האבן לראשי פלגים או לתושבים שהתעשרו, והיו מוקד למקבצי אוהלים שהפכו ליישוב

 ימינו.

אב המשפחה מחלק את נחלתו לבניו, בדרך כלל חלוקה  -במסגרת זו, תהליך החלוקה המרחבית פשוט יחסית 

לרוב בקרבת מקום, כיוון שהנישואים הם  -שוויונית, בעוד בנותיו נישאות ועוברות לאזורי מגורים אחרים 

לק את הקרקעות אגב סימון אזורי בעיקר לבני דודים או לבני שבטים שכנים. ברוב המקרים, האב מח

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, 

יישוב הבדווי של המאה העשרים. מקבצי המגורים הקרובים יחסית זה לזה, ומקבצים אלו יוצרים את ה

"ַמָד'ארב"(, ולמעשה הם  -"עורָבאן"( או "ַמד'ָרב", )בלשון רבים  -נקראים בעגה הבדווית "ערב" )בלשון רבים 

 מוכרים הקיימים בנגב.-ה"שכונות" של היישובים הלא

החלה פעילות ערה של קניות  במאה השנים האחרונות התמסד והתמסחר שוק המקרקעין הבדווי, ועקב כך

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" 

ישבו בהן, וכך גדל עוד מספר הכפרים, מקבצי המגורים בעגה הבדווית( לרכוש קרקעות, ולעתים קרובות התי

, שבה נחרבו רוב היישובים הבדווים, ותושביהם הוברחו והפכו פליטים 1948והיישובים. כל זאת עד למלחמת 

 בעיקר בעזה, בגדה המערבית ובירדן. 
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מזרח ומדרום , הנמצאים בעיקר מ1948מוכרים הם היישובים הבדווים ששרדו במלחמת -רוב היישובים הלא

פנים אשר יצרו מגוון של סוגי יישובים ולאחר מכן עיירות. כל -שבע. לאזור זו פונו גם קהילות של עקורי-לבאר

דורית של הורשה וחלוקת הקרקע, וממשיכים גם -היישובים הקיימים ממשיכים את השיטה המסורתית הרב

מוצג  6.3כת הבעלויות המסורתיות. באיור פי מער-במסורת של מגורים במקבצים קרובים יחסית, המונחית על

מבנה טיפוסי של יישוב בדווי, ומודגם כיצד המערכת החברתית שתוארה לעיל מקבלת דפוס מרחבי, החוזר על 

 מוכרים.-עצמו ביישובים הלא

 

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

הבסיסית היא המשפחה הגדולה )"עאילה"(, המורכבת מכמה משפחות מורחבות  ברתיתהחיחידת התכנון  (1)

)"קום"( שיש ביניהן קרבה משפחתית או אחרת בעלת משמעות חברתית, תפקודית ותכנונית, כפי שתואר 

 לעיל;  6.2באיור 

 משפחתית שירשה המשפחה הגדולה-הבסיסית היא ה"נחלה" הקרקעית המרחביתיחידת התכנון  (2)

ס" בלשון רבים, כלומר "חלקות"(. על פי המסורת, נחלה זו -מאבותיה )"מארס" בעגה הבדווית; "מווארֵּ

משנה, ההופכות לאזורי מגורים )"ערב" בעגה הבדווית, לעתים "מד'רב"(. -מתחלקת בין יורשיה לנחלות

, הנקראים אזור המגורים של המשפחה המורחבת מחולק בתורו לאזורי מחיה של המשפחות הגרעיניות

"ַבית". עד היום, הבנייה באזור המגורים אינה מצריכה פרצלציה רשמית למגרשים כנהוג ברוב היישובים 

 בישראל, אם כי היורשים מודעים היטב לתחומי ירושת המקרקעין שלהם.

מבוטל -ליחידות אלו יש להוסיף כמה קבוצות עיקריות שמצב המקרקעין שלהן שונה, והן מהוות מיעוט לא

כפרים: )א( חסרי הקרקע בתחום הכפר, היושבים על קרקעות מדינה; )ב( משפחות היושבות בהסכמה על ב

קרקעות של משפחות אחרות בעקבות חילופי קרקע/קנייה/קשרים חברתיים, או בשל הסכמים עם המדינה; )ג( 

בדרך כלל, מצאי משפחות שרכשו קרקעות במאה השנים האחרונות, )ולא קיבלו אותן בירושה מאבותיהן(, ו
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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.

 

 רמת התכנון המקומי ורמת התכנון האזורי -עקרונות התכנון  1.4.6

תכנית האב והתוויית העקרונות היא כי על התכנון להבטיח את השתלבותם של הכפרים  התפיסה המנחה את

שבע ולקדם את פיתוח היישוב ותנאי החיים של האוכלוסייה המתגוררת בו, אגב -במרחב של מטרופולין באר

אסטרטגיה  6.1יצירת אפשרות מרחבית להמשכיות של דרכי ההתפתחות והארגון הקיימים )ראה תרשים 

 מפת היישובים להכרה(. -רית אזו

 

 :ברמה האיזורית

האסטרטגיה האזורית שנקטנו משלבת את היישובים הבדווים במערך האזרחי והכלכלי ובתשתית של 

שבע. זאת, בין היתר, באמצעות מערך הזיקות והקשרים האזוריים, בעזרת התאמת התכניות -מטרופולין באר

מקומיים, התלויים -וייעול אספקת השירותים וההזדמנויות העלהקיימות לתהליך ההכרה ביישובים ושיפור 

פי גודל, כגון מוסדות חינוך, בריאות, שירותים חברתיים ומוקדי תעסוקה ומסחר.  בסִּ

 את הביטויים המרחביים של אסטרגיית התכנון האזורית.  6.3 -ו 6.2ראה בתרשימים 

 לפיכך איתרנו כמה צירים ומוקדי פיתוח אזוריים:

-שבע לרהט, אשר ב-: ציר זה יתפתח לאורך דרך המלך בין בארצפון 41אזור רהט וכביש  -ציר צפוני   .1

תושבים. רהט תשמש עוגן תפקודי לחמשת הכפרים הבדווים  91,111צפויה להיות עיר בת  2131

 )בתוואי הצמוד 6להבים, כביש -תעסוקה המשותף רהטוליישובים היהודיים הכפריים בסביבתה. אזור ה

תחבורתי ותשתית כלכלית ליישובים -ותחנת הרכבת להבים יהיה עוגן תעסוקתי 41כביש  (,41לכביש 

 .מילה, ח'רבת זבאלה ותארבין-ערקיב/כרכור, דחאיה, אם אל-ולכפרים הסמוכים, ובהם אל

, כאשר הוא משובץ ביישובים 31: ציר זה יתפתח לאורך כביש מצומת שוקת עד ערד - ציר מזרחי  .2

יים ובדווים. אנו ממליצים לחזק את העוגנים התעסוקתיים באזור תעסוקה משותף המתוכנן יהוד

וחיזוק הקשרים  61 -ו 31בצומת שוקת ובאזור התעסוקה עומר, בין היתר באמצעות שדרוג כבישים מס' 

 יישוביים חדשים ומרכז תחבורה-שבע. נוסף על כך, מוצעים שני מרכזי תעסוקה ושירותים בין-עם באר

(, לטובת תושבי )ובעיקר נשות( הכפרים, המרוחקים ממוקדי הפיתוח 6.3, )ראה תרשים 31לאורך כביש 

בצומת שוקת ובעומר. אזורים אלה, יכולים גם לשמש כעתודות קרקע אפשריות לפיתוח העתידי של 

 יישובים סמוכים, כאשר עתודות הקרקע בתחומם של אותם יישובים מוצו.

דימונה, הנעדר כיום כל  -שבע -: ציר זה יתפתח לאורך כביש באר25לאורך כביש  - מזרחי-ציר דרומי  .3

מוקדי פיתוח תעסוקתי. לכן מוצעים בתכנית האב שני מוקדים תעסוקתיים חדשים הכוללים גם מרכזי 

באזור הכפר זרנוק; האחר, מדרום לשני המוקדים התעסוקתיים  25שירותים: האחד, מצפון לכביש 

מתנאן. מוצע גם מרכז תחבורה חדש אשר יאפשר נגישות מהירה ובטוחה -הכפר אום הנ"ל, באזור

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 

 (. 6.3תרשים 

מרחב זה ישתרע בין שלושת צירי הפיתוח, ובו מצויים רוב הכפרים. אפשר  :המרחב הכפרי הבדווי  .4

לראות במרחב הכפרי הבדווי השלמה למדרג היישובים האזורי הקיים, כאשר מתקיימת בו פעילות 
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כלכלית שאינה מוצאת את מקומה בצירי הפיתוח. מבחינת התכנון, יסומן המרחב הכפרי הבדווי כשטח 

חקלאי יהיו משולבים -קלאי המאפשר את קיומה של פעילות חקלאית, והיישובים בעלי האופי הכפריח

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

 (. 6.2הנדרשים ליישובים הבדווים )ראה תרשים 

: התכנית שמה דגש מיוחד על יצירת שיפור מערכות התחבורה האזוריות והתאמתן לצורכי האוכלוסייה . 5

תנאים להגברת הניידות של תושבי היישובים באמצעות שימוש במערכות תחבורה מותאמות לדפוסי 

ל היישובים. הצענו אמצעים לרישות היישובים במערך השימוש של האוכלוסייה ולפריסה המרחבית ש

(, בד 2-ב -ו 1-)ראה תרשימים ב 61-, ו81, 41, 31, 25הדרכים האזורי ולהבטחת הנגישות מכבישים מס' 

א' ודרך  31בבד עם בחינה מחדש של דרכים מתוכננות במרחב המטרופולין ובהן דרך אזורית מתוכננת 

זרוע לכיוון צומת הנגב וזרוע לכיוון דימונה(. התוואים המוצעים  )על שתי זרועותיה: 6מהירה מס' 

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 

 (. 6.4ועדיף על פני ביסוס של מערכות דרכים חדשות )ראה תרשים הקיימות אפשרי מבחינת התכנון 

: על מנת לקדם את הפיתוח הכלכלי של חלוקת הכנסות מייעודי קרקע ציבוריים ופרויקטים לאומיים . 6

היישובים, תכנית האב מבקשת להבטיח את קיומם של מקורות הכנסה ליישובים ולרשות המוניציפלית 

 שתוקם. זאת בעזרת: 

חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה משותפים לכמה יישובים או רשויות מוניציפליות. במרחב  א.

המטרופולין מתוכננים אזורי תעסוקה משותפים כגון: אזור התעסוקה בצומת שוקת הסמוך 

מכימן; אזורי תעסוקה המוצעים בתכנית האב יכולים גם -בטין, עוג'אן ואל-סייד, אום-לישובים אל

 ומה לצורכי חלוקת הכנסות ואחריות; הם לשמש מודל ד

סיפוח של שימושי קרקע "מניבי" ארנונה לשטחי היישובים או הרשות המקומית שתוקם. מרבית  ב.

היישובים נמצאים בסמיכות גאוגרפית לשימושי קרקע בעלי פוטנציאל כלכלי ומניבי ארנונה ואגרות 

שטחי אש, תעשייה ומתקני צבא )רמת בקע שונות. בין השימושים הקיימים: אתרי כרייה וחציבה, 

 וקדמת נגב(, מחנות צבא )נבטים ועוד( ואתרים לטיפול בפסולת )דודאים, רמת חובב(.

שילוב היישובים במערך התכנון של מרחב המטרופולין מחייב  :שינויים נדרשים בייעודי הקרקע . 7

. מון כל הכפרים בסימבול של יישוב, וסיהתאמות מסוימות בייעודי הקרקע שאושרו בתכניות המחוזיות

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 

ן הכוללים את אזורי התעשייה ליישוב. יש צורך לבחון מחדש את נחיצותם של שטחי מערכת הביטחו

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 

י האש בשולי המרחב )בתרשים בשינויים קטנים, בייחוד באזור התעשייה רמת בקע וקדמת נגב ובשטח

 שבע(.-מוצעים השינויים הנדרשים בייעודי הקרקע במטרופולין באר 6.2

 

 רמה המקומית:ב

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 
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 קרקע שונים, אשר ברובד הבסיסי ביותר כוללים:

 אזורי מגורים ומערכת דרכים; )א( 

 מוקדים של מבני ציבור;  )ב( 

 אזורי תעסוקה ומסחר. )ג( 

מתווה התכנון ליישובים הבדווים מתבסס על טענתנו שהיישוב הבדווי הוא סוג של יישוב מובחן, שיש לתכנן 

יישובית -אסטרטגיית התכנון הפניםמרחבי. לדידנו, -אותו בהתחשב בהיגיון הפנימי שלו ובמבנהו החברתי

( תהינה נקודת המוצא 6.5אזורי המגורים ופריסת הבניה הקיימת )ראה תרשים שנקטנו קובעת כי שכבת 

והבסיס לכל תכנון עתידי של היישובים. וזאת כאשר פיתוח היישוב ומארג שימושי הקרקע הפרטיים 

 והציבוריים מתבסס על אזורי המגורים ומשרת אותם.

רגנות החברתית ביישובים הבדווים, בבסיס העיקרון הניצב בבסיס ההתא היבטים חברתיים בתכנון היישובים:

הפריסה הפיזית ומבנה הבעלות המסורתית גם יחד, הוא עקרון ההשתייכות המשפחתית והמשפחה, על 

בדרך כלל, המשפחה הגרעינית כוללת גבר ואישה  -( משפחה גרעינית )"אהל" או "בית"( 1רמותיה השונות: )

שים, משפחתה של כל אישה תוגדר כמשפחה גרעינית נפרדת, נשואים וילדיהם. במקרה של נישואין לכמה נ

בדרך כלל, המשפחה המורחבת כוללת את אבי המשפחה, אשתו  -( משפחה מורחבת )"קום"( 2שלה בית נפרד; )

או נשותיו, את בניו הנשואים ושאינם נשואים, את משפחותיהם, בנות שטרם נישאו ולעתים אף בני ובנות 

 -( משפחה גדולה )"עאילה"( 3ו או שהצטרפו למשפחה המורחבת מסיבות שונות; )משפחה נוספים שלא נישא

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

 שמשים, למעשה, רק את בני השכונה ובעיקר את בנותיה. ציבוריים אשר מ

היחס לקרקע, אופי תפיסת הבעלות על הקרקע, היחס למרחב הפתוח, האבחנות הייחודיות בין פרטי לציבורי 

כל אלו מתווים במידה רבה את דרכי ההתפתחות של הכפר במרחב, את  -ולגבולות ביניהם בהקשר המגדרי 

ע ואת קהל המשתמשים בהם. כך, לדוגמה, יש "מרחבים נשיים", שמטבעם הם השימושים השונים של הקרק

המצוי בפתח המתחם המשפחתי  -"השיג"  -פרטיים יותר ומוסתרים, ו"מרחבים גבריים" כמו אוהל האירוח 

 ומשמש מקום פרטי או ציבורי בעבור אורחים ועוברי אורח.

עקרון הצניעות של האישה וכבוד המשפחה, תפיסת הפרטיות, המתחייבת מקודים תרבותיים ובעיקר מ

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 

מגורים )"עורבאן"( לבין עצמם, חיוניים למימוש של תחושת המקום, המשפחות המורחבות )"קום"( ומקבצי ה

 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 

ות התכנון. זאת, בד בבד עם מתן כלים תכנון לשיפור ניכר של תנאי החיים בתחומי האפשר במסגרת עקרונ

 . החיים השונים, ולשינויים עתידיים אפשריים במבנה החברתי והמרחבי של הקהילה הבדווית

 

 להלן פירוט עקרונות התכנון:

 פיתוח היישוב יתבסס על הגדרה חדשה של שתי יחידות תכנון: א. 

לעיל תוארו שתי יחידות התכנון עיקריות: מקבץ המגורים והנחלה הקרקעית. עקרונות  6.4.2בסעיף  

 התכנון המוצעים להלן מתבססים על הגדרות אלו:
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 הנחלה הקרקעית )מארס או "מווארס"( היא יחידת השטח :יחידת התכנון המרחבית .1

נחלות משנה( פי העקרונות המנחים. החלוקה לנחלות )ול-שאליה יופנה פיתוח היישוב על

מאפיינת את דפוס ההתארגנות המרחבית של היישובים הבדווים ההיסטוריים ויישובי 

העקורים. בנחלה הקרקעית נכללים שטחי תביעות הבעלות על הקרקע, וגם המרחבים 

פי עקרון החלוקה -שהקהילה התארגנה בשטחיהם אף שאין לה תביעות בנוגע אליהם. על

 די של היישוב אגב שמירה על שטחים שאינם מפותחים. לנחלות, יתארגן הפיתוח העתי

מקבץ המגורים או השכונה )"ערב" או "מטרח" במושגים  :יחידת התכנון החברתית .2

הבדווים( כולל כמה משפחות מורחבות )"קום"( המתגוררות בסמיכות זו לזו, שביניהן קרבה 

נית. מתחם המשפחה משפחתית או אחרת, והן בעלות משמעות חברתית, תפקודית ותכנו

עקרונות התכנון המורחבת הוא יחידת תכנון נוספת המתפקדת גם בנפרד ממקבץ המגורים. 

 במקבץ המגורים ובמתחם המשפחה המורחבת ינחו את התכנון ברמת התפקוד. 

 

 קביעת גבולות היישוב ואוכלוסייתו: ב. 

הנמצאות ברצף מרחבי, הכוללות גבולות היישוב )או "המשבצת"( יוגדרו כסך כל הנחלות הקרקעיות  

פנים חסרי קרקע. אליהן יצורפו הקצאות נוספות של קרקעות -גם את היחידות המרחביות של עקורי

מדינה, הכוללות נחלות משפחתיות לחסרי הקרקע וכן קרקע לצורכי ציבור. נוסף על כך, יכללו 

ת "מתרוכה" משותפות גבולות היישוב את כל האדמות המשותפות לכלל תושבי היישוב )קרקעו

במונחים העות'מאניים והבריטיים(, ויישמר ייעודן הציבורי של אדמות אלו. הקצאות נוספות של 

פי קריטריונים כלליים של המגזר הכפרי בישראל. -פי צורכי היישוב ועל-קרקע מדינה יחושבו על

ה"קו הכחול" של  אפשר אפוא לומר שסך כל הנחלות הקרקעיות, הן "אדמות הכפר", המגדירות את

היישוב. תוספת אוכלוסייה ליישוב שלא מבני המקום והקהילה, תהיה על בסיס שיתוף והסכמות 

 הדדיות בין תושבי היישוב למבקשים להצטרף אליו.

 :מגורים ג. 

כאמור, שכבת המגורים היא המרכיב החשוב ביותר בתכנון היישובים. תכנית האב מכירה במבני  

סיס להסדרת התכנון של היישוב הבדווי. הרוב המכריע של הבנייה ביישובים המגורים הקיימים כב

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: 

היישוב, מקבץ  -אור כללי של שימושי הקרקע המלווים את המגורים ברמות התכנון השונות להלן תי 

 (:6.6המגורים ומתחם המשפחה המורחבת )ראה תרשים 

בהמשך לאמור לעיל, אנו ממליצים ששלד התכנון של  "קריה"(:או הכפר )רמת היישוב  .1

החלוקה הקיימת למקבצי  פי-היישוב יתבסס על הפריסה של אזורי המגורים ומיקומם, על

המגורים ובהתאמה לנחלות הקרקעיות, להרכבן ולארגון הפנימי שלהן. יובטחו הפרדה 

יומיים אחרים כגון תעסוקה, מסחר -במגורים בין המשפחות, ועירוב כלשהו בתחומים יום

 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 
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)כגון שטחים ציבוריים פתוחים, מקום להתכנסות בחגיגות, גן ילדים או משפחתון, דרכים 

ומסחר קמעונאי, שיהיו נגישים לנשים המתגוררות  וגידולים חקלאיים( וכן שטחי תעסוקה

 במקבצים הסמוכים. 

מקבצי המגורים הם שכונות המגורים ביישוב. אזורים אלו  :רמת מקבץ המגורים )"ערב"( .2

יכללו כמה משפחות מורחבות הסמוכות זו לזו, בעלות קשרי משפחה וקשרי תפקוד. בתחום 

י משותף למשפחות השכנות, שיכלול: "שיג" שכונת המגורים יוקצה שטח לשימוש ציבור

משותף, מקום להתכנסות בחגיגות ובאירועים משותפים, מגרש משחקים, גן ילדים או 

משפחתון, מכולת, מרחב שיוכל לשמש לעבודת נשים או להכשרתן בקרבת הבית וכן שטחים 

ת המיועדים לפעילות חקלאית. במקרים שכבר יש מקבץ מגורים המשותף לכמה משפחו

 מורחבות, יש לשמור על הרכב המקבץ ועל היחס בין המשפחות השונות.

נחלת משנה קרקעית הכוללת בתוכה את  :רמת מתחם המשפחה המורחבת )"קום"( .3

המגורים והפונקציות המשותפות לכלל המשפחה המורחבת, הכוללת, בדרך כלל, את אבי 

אים, את משפחותיהם, בנות המשפחה, אשתו או נשותיו, את בניו הנשואים ושאינם נשו

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  

"שיג", אזור למשק עזר וכדומה( לכלל המשפחה. ככלל, בתכנון  -משותפים )אוהל אירוח 

המרחב המשפחתי יש לשמור על מידה רחבה של גמישות וחופש פעולה לבני המשפחה 

 המורחבת. 

ת יוגדר כאזור מגורים, אשר אפשר לקיים בו גם שימושי כאמור, מתחם המשפחה המורחב 

קרקע נוספים כמו נחלות לצרכים חקלאיים מסחריים, גידולים חקלאיים לצריכה ביתית, 

 תעסוקת נשים ופעוטון. 

 עקרונות לפיתוח אזורי המגורים 2ג.

-כמתואר בתקציר הפרק השני, דרך הקצאת הקרקע בתחום היישוב מבוססת על עקרון הרב 

פי מערכת -דוריות של הורשת הקרקע וחלוקתה למגורים במקבצים קרובים יחסית, המונחית על

 הבעלויות המסורתית. 

פי מבנה זה, העקרונות המוצעים להלן קובעים כללים מספר לפיתוח מקבצי המגורים -על 

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 

ידי אפשרות לעיבוי המקבצים הקיימים הן באמצעות הקצאות -הן על -הפיתוח לצורכי מגורים 

 קרקע נוספות, בבעלות פרטית או מדינתית. 

נחלות, המאפיין את דפוס -פי עקרון החלוקה לנחלות ותת-פיתוח היישובים יתאפשר על 

חברתית הן של היישובים הבדווים ההיסטוריים הן של שכונות העקורים -ההתארגנות המרחבית

יישוביהם, אם כי בשכונות העקורים ויישוביהם יש גמישות רבה יותר בנוגע למיקום הנחלות  או

וגבולותיהן. הכללים המנחים את פיתוח היישובים תקפים למגמות הפיתוח הרצויות לשני סוגי 

 היישובים שצוינו לעיל. 
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 פי הפרמטרים הבאים: -פיתוח אזורי המגורים יתאפשר על

 י, מרווחים צפיפות, עיבו  1ג.

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 

קהילתית. הפריסה הקיימת שומרת על ערכים כמו האינטימיות המשפחתית ויחס -משפחתית

 חבים הציבוריים של הקהילות בתחומי היישובים.מכבד למר

במרבית היישובים הבדווים נמוכה יחסית בשל אופי הבנייה והמרחקים בין  הצפיפות היישובית 

מקבצי המגורים. עם זאת, אנו צופים כי בעקבות אסטרטגיית התכנון שאנו מציעים בעמודים 

פנימי, וכן בעקבות תהליכי הפיתוח  דופן, יצירת שכונות ועיבוי-הבאים, הכוללת פיתוח צמוד

 בחלוף השנים, תגבר הצפיפות היישובית. -הטבעיים 

דומה לצפיפות ביישובים חשוב גם לציין שהצפיפות במתחמי המגורים ברוב היישובים הבדווים  

יחידות דיור לדונם נטו. יתרה מזו, בשל גודל משק  1.1 -ל 1.6ונעה בין  במגזר הכפרי היהודי,

ווי, בחישוב של מספר נפשות לשטח,הבית הבד
216

עולה כי הצפיפות בשטחי המגורים ביישוב  

הבדווי גבוהה מן הצפיפות ביישוב כפרי יהודי ממוצע. ביישובים הבדווים, אנו מוצאים טווח 

נפשות  2.5-נפשות לדונם, ואילו ביישוב יהודי כפרי ממוצע, הצפיפות היא כ 2-6צפיפויות של 

(.2113צות אזוריות, נכון לשנת לדונם )יישובים במוע
217

 

פי עיקרון זה, צפיפות המגורים בכל בנייה חדשה במתחמי מגורים קיימים או בשטחי קרקע -על 

( 1.5פי מנעד צפיפות שינוע בין יחידת דיור על שני דונם )כלומר, צפיפות של -חדשים, תהיה על

תתאפשר חריגה מצפיפות פי צורכי האוכלוסייה המשתנים, -ליחידת דיור אחת לדונם. על

 המקסימום והגדלת צפיפות יחידות הדיור.

שבע. התכנית ממליצה -לפיתוח מטרופולין באר 35ערכים אלו תואמים את מתווה תמ"א  

שבע, בדגמי היישובים הרלוונטיים למרחבי היישובים -שצפיפות הבנייה המינימלית בנפת באר

בתכנית הארצית, אפשר לחרוג  12.2פי סעיף -. עליח"ד לדונם נטו 2-ל 1.5( תהיה בין 6, 5)דגם 

( )ב(. לפי 2סעיף קטן ) 12.2.2מצפיפות המינימום אם התקיים אחד מן התנאים המופיעים בסעיף 

סעיף זה, תותר חריגה מצפיפות המינימום אם גודל משק בית של האוכלוסייה הצפויה להתגורר 

הצפיפות המוצעת לאורך זמן. הנה כי כן,  בשטח התכנית גבוה במידה ניכרת מן הממוצע הארצי,

 .35ביישובים תואמת את רוח הוראות תמ"א 

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.

 הקצאת שטחים להתפתחות היישוב ועתודות קרקע נדרשות   2ג.

                                                 
216

 המרה של מספר יח"ד לדונם למספר נפשות לדונם. 
 

217
 .2116, קפלן ואחרים, פרסום 2112דפוסי השימוש בשטחים הבנויים מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה:  
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תושבים 241,111-הגידול הטבעי של האוכלוסייה ביישובים, האמורה למנות כ 
218

, 2131בשנת  

והצורך הברור בעתודות קרקע להתפתחות העתידית, מחייבים לקבוע את היקף עתודות הקרקע 

 ומם ניתן לאפשר בינוי ופיתוח עתידי.הנדרש לתכנית, ואת הכללים לאיתור אזורים שבתח

דופן, -אחת מהמלצות התכנית המוצעת כאן היא לשאוף לפיתוח מתחמי דיור בכיוונים צמודי 

אשר יחברו מקבצים קרובים לכדי שכונת מגורים, כלומר מקבץ מגורים רצוף וגדול יותר. מהלך 

ורק אם היחסים בין דיירי פי הנחלות התכנוניות -זה ייעשה, כפי שמודגם בסעיפים להלן, על

 המקבצים מאפשרים צמידות מרחבית.

 תוספת קרקע נדרשת לבינוי:  2.2ג.

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:

שכבת הבסיס לצורך חישוב תוספת הקרקע הנדרשת היא היקף השטח הבנוי כיום   (א)

 ביישובים.

ולמצוקת הדיור החריפה, נדרש  2131לצורך מענה לקצב הגידול של האוכלוסייה לשנת   (ב)

 )במינימום(, להכפיל את השטח הבנוי כיום ביישובים.

בהתאם לסטנדרט המקובל להקצאת שטחים לצורכי ציבור, תעסוקה ומסחר, נדרשת  (ג)

 תוספת קרקע בגודל של כחמישים אחוז מסך כל השטח המיועד לבניה.

-הוא כ 2131פי עקרונות אלו, היקף הקרקע הנוספת הנדרשת עד -נו המקצועית, עללהערכת

יתפסו האזורים  2131-. יחד עם השטחים הבנויים כעת, בדונם של שטח בנוי 141,111

 דונם. הערכה זו התבססה על הנתונים הבאים:  211,111 -המפותחים כ

 2131ישי(, שלפיה בשנת התחזית הדמוגרפית של האוכלוסייה )ראה תקציר הפרק השל ,

 219תושבים; 241,111 -היישובים הכלולים בתכנית כ 46-תמנה האוכלוסייה הצפויה ב

  הכפלת השטח הבנוי, כהמלצת התכנית. כיום, ניתן להעריך בהערכה גסה כי השטח

דונם )מוערך על בסיס ניתוח צילומי אוויר בעשרים  71,111-הבנוי ביישובים עומד על כ

דונם(.  351,111 -השטחים שהאוכלוסייה מחזיקה בהם, העומד על כ אחוזים מסך כל

-, כלומר תוספת של כהכפלת השטח הבנויפוטנציאל ההרחבה של שטח זה מחייב 

 דונם; 71,111

  היקף השטחים הנדרשים לפרוגרמה לצורכי ציבור, תשתיות, שטחי תעסוקה ומסחר

כחמישים אחוזים מן השטח ו' להלן( מעלה דרישה לתוספת של  -)ראה סעיפים ד' ו

 דונם נוספים. 71,111-, כלומר כ2131הכולל המיועד לבנייה עד לשנת 

  כאמור, שטחים אלו מתייחסים רק לשטח הבנוי הנדרש בתחומי משבצות היישובים

פי -כפריות. על-ואינם כוללים קרקעות המיועדות לצרכים חקלאיים וקרקעות ציבוריות

צות היישובים את השטחים המפותחים יחד עם כל התכנון המוצע כאן, יכללו משב
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 בסמה.-כולל התושבים ביישובי המועצה האזורית אבו 
 

219
 בסמה.-כולל יישובי אבו 

 



[261] 

 

הקרקעות הפתוחות והחקלאיות באזורים הגליליים המוחזקות והמעובדות בידי 

בסמה ובמועצות -הבדווים כיום. לבדווים גם שטחים חקלאיים נוספים, באזורי אבו

 יהודיות. לפי התכנית המוצעת שטחים אלו יישארו בשימוש הבעלים הבדווים. 

 היא המלצתנו, הבדווים הכפרים תושבי של החיים תנאי השוואת ולצורך, כך על נוסף 

 הסטנדרט פי-על גודלן את ולקבוע חקלאיות קרקעות היישובים למשבצות להוסיף

 שווה להיות צריך החקלאיות הנחלות גודל 220.היהודיים החקלאיים ביישובים הקיים

( הסייג לאזור ומחוץ בתוך) בנגב הגדולות הקרקע עתודות. הנגב וקיבוצי במושבי לגודלן

, היהודים לחקלאים שוויוני באופן הבדווים לחקלאים קרקעות הקצאת מאפשרות

 . וצודק הוגן בסיס על כפרי מרחב כינון לאפשר ובכך

 אזורים לפיתוח:  1.2ג. 

העיקרון המנחה בקביעת האזורים המיועדים לפיתוח מבקש להבטיח את אפשרות עיבוי הבנייה  

 . , כמו גם שטחים חדשיםבשילוב מתן כלים להתרחבות של שטחי הבינוי הקיימים

 תפקודית הקיימת, בשלב הראשון, תיעשה -פי ההירארכיה הקרקעית והחברתית-על

בנייה עתידית לדורות הבאים במתחמי המשפחה המורחבת, כפי שנהוג כיום, וככל 

, יאפשר התכנון להרחיב את דופן לבינוי הקיים. ככל שהדבר ניתן-האפשר, בצמידות

יתמזגו לשכונות רציפות  2131מתחמי המשפחות המורחבות הקיימים, כך שעד שנת 

 למגזר הכפרי.  35אגב שאיפה להגיע לצפיפויות המפורטות בתמ"א 

  לאחר מיצוי עתודות הקרקע במתחם המשפחה המורחבת, תיעשה הקצאת שטחים

בשכונת המגורים הקיימת,  הקיים ידופן לבינו-בצמידותלפיתוח עתידי למגורים 

 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. 

  רי מגורים שאינם צמודי דופןאיזונוסף על כך, יהיה אפשר להקצות שטח לפיתוח 

לבינוי הקיים, בתחום הנחלה הקרקעית. המרחק בין מקבצי המגורים הקיימים 

פי פוטנציאל השימוש של השכונה החדשה ומערכות -לשכונה החדשה, ייקבע על

 התשתית הקיימות. 

  בתחומי היישובים, יאותרו שטחים בבעלות המדינה לטובת הקמת שכונות מגורים

, ובעתיד גם לתכנון שכונות חדשות לזוגות צעירים ולמשפרי רות קרקעלקהילות חס

ניתן לעשות שימוש דיור. אם מצאי קרקעות המדינה בשטח היישוב אינו מספיק, 

בנייה חדשה בתוך  ליצור מנגנון שיאפשרקרקעות מדינה באזורים אחרים, כדי ב

 היישוב.

                                                 
אנו '(. ראה נספח א)דונם  9,333 -ממוצע משבצת יישוב חלקאית במועצה האזורית בני שמעון הוא כ: דוגמאל 220

 .ממליצים שמשבצת יישוב בדווי תיקבע גם על פי סטנדרט זה
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  בעבור בנים בלא שטח לבנייה במקבץ המגורים המשפחתי )"ערב"(, יוקצה ביישוב

 בעדיפות לקרקעות מדינה. לשכונת הרחבה עתידית,שטח 

  עוד פתרונות יישוב ודיור לקהילות ולפרטים שיירצו בכך, בעיקר לדור הבא, יינתנו

מרחב בהקמת יישובים חדשים או בהקמת שכונות חדשות ביישובים פרבריים בכל 

 שבע. -הנגב והמטרופולין, כולל העיר באר

 כללים להכרה במתחמי מגורים ולתכנונם:  3.2ג.

  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 

. מתחם 2131לוסייה בת ארבעים בוגרים עד שנת על קרקע מדינה, וצפוי למנות אוכ

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

ני דורות ומונה כארבעים בוגרים לפחות. לא תתאפשר בכלל של משפחה בת ש

הרחבתו של מתחם מגורים קטן יותר, הנמצא מחוץ לתחומי היישוב. מתחם 

מגורים זה יוגדר כ"בנייה אפורה" ויהיה מיועד למעבר לתחומי היישוב או בקרבתו 

 .2131עד שנת 

 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.

 חלוקת קרקעות למגרשים:   2.2ג.

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. 

המשפחה  אנו מציעים שתי חלופות תכנון לחלוקה הפנימית של אזורי המגורים של 

 פי רצון המשפחה:-המורחבת. החלופה הנבחרת תיקבע על

הקצאת קרקע חדשה למשפחה המורחבת אגב חלוקה פנימית של המתחם  א.

פי מספר המשפחות הגרעיניות באותו המתחם, כלומר פרצלציה -לחלקות על

 כמקובל ביישובים אחרים כגון מושב או יישוב קהילתי.

מצב אשר יאפשר למשפחה עצמה לקבוע  -הקצאת קרקע בלא חלוקה רשמית  ב.

האם לקיים חלוקה פנימית של המתחם, באיזו דרך ובאיזה שלב. הכוונה היא 

רשמית כפי -לאפשר בשלב הראשון את המשך חלוקת הקרקע המשפחתית הלא

שהיא מקובלת ומתקיימת כיום, כשם שנעשה בקיבוצים רבים. בתרחיש זה 

פשר לעבור בהדרגתיות להקצאת קרקע מפורצלת במתחמי הבינוי יהיה א

 החדשים.  
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 ציבוריים: -שירותים קהילתיים  ד.

שירותים אלו כוללים מבני ציבור ושירותי ציבור, חינוך, תרבות, חברה וספורט, בריאות, רווחה,  

ט של כל דת, שטחים ציבוריים פתוחים ועוד. היישובים הבדווים סובלים מהעדר כמעט מוחל

פיתוח חמור של תשתיות )מים, חשמל, פינוי אשפה וכו'( -תשתית ציבורית קהילתית, ומתת

 ושירותים מקומיים ואזוריים. 

מוכרים, המשרתים מספר -בתי ספר יסודיים ביישובים הלא 13לאחר התערבות משפטית הוקמו  

אינו עומד בקצב גידול כפול של יישובים. רובם ככולם סובלים מרמת תחזוקה נמוכה ומפיתוח ש

מרפאות המופעלות  11גני ילדים,  53האוכלוסייה ביישובים. מלבד בתי הספר היסודיים, ישנם 

בידי שירותי בריאות כללית ושבע תחנות טיפת חלב. בדרך כלל, אין ביישובים פונקציה ציבורית 

קומיות שפעלו בתכנית האב(. ישנן התארגנויות מ 5.6-ו 5.5, 5.4רשמית אחרת )ראה פרקים 

 להקמת גני ילדים, מסגדים, ומרפאה.

הקצאה של שירותי ציבור היא תנאי מרכזי לשיפור תנאי החיים של האוכלוסייה ורווחתה.   

הקצאה ראויה ושוויונית של שירותי ציבור עקרונות התכנון המוצעים להלן מבקשים להבטיח 

  ותשתיות פיסיות לתושבי היישובים.

כנית האב תומך בתכנון ופיתוח של תשתיות פיסיות של חשמל, מים ביוב וכו', צוות התכנון של ת 

אשר 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 

 ל תשתיות מהמדינה.בזכויות האזרחים הבדווים לקב

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, 

 ר. הרחבת חופש התנועה של נשים תובטח באמצעות התאמת הארגון המרחבי של שירותי ציבו

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 

על בתכנון -לקונפליקט. נחזור ונציין כי שיתוף האוכלוסייה והסכמתה לפתרונות הוא עקרון

 שטחים לצורכי ציבור.

העקרונות המוצעים להלן מבקשים לתת מענה לסוגיות השונות הכרוכות בשימוש בשירות ציבור,  

מים את אך הם אינם ממצים את כלל ההיבטים הקשורים לנושא. עקרונות אלה משתלבים ומשלי

בתכנית האב(, המהוות חלק בלתי נפרד  5ההמלצות הרבות המפורטות בדוחות המומחים )פרק 

 מהמלצות תכנית האב לפיתוח שירותים ציבורים בכפרים.

 פרוגרמה לצורכי ציבור  2ד.

תכנית האב פורסת כאן מערכת כללית של מבנים לצורכי הציבור, כאשר במסגרת תכנון  

פי -יישוב פרוגרמה מפורטת של מערכות שירותי הציבור הנדרשים עלהמתאר יש להכין לכל 

פי -יחס הולם בין כמות אוכלוסיית היעד לכמות השטח הנדרש לצורכי הציבור. זאת על

הכללים המקובלים במערכת התכנון הישראלית, לפיהם יוקצו כארבעים אחוזים משטחי 

הפיתוח ביישוב לטובת שירותי ציבור,
221

כנון להקצאת קרקע לצורכי פי תדריך ת-ועל 

                                                 
221

 .מסמך עיקרי מדיניות 21תמ"א/ 
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ציבור
222

)להלן "התדריך"(. התדריך קובע את הפונקציות הציבוריות, מכסות הקרקע  

פי הכניסה לשירותים השונים הנדרשים, על פי רמות התכנון השונות )שכונה, -הנדרשות וסִּ

פי כניסה מוגדרים על פי מספר המשתמשים; לשירותי -יישוב ואזור(. לשירותי החינוך סִּ

פי הכניסה עלבריא  פי מספר התושבים ביישוב.-ות, דת, מתנ"סים וכדומה, נקבעו סִּ

 

 

 מערכות שירותי הציבור הבסיסיים הנדרשות לכל ישוב : 1.6לוח 

 

 

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

 

-על בסיס עקרונות התדריך, הוכנה במסגרת תכנית האב פרוגרמה ברמה האזורית )הכוללת גם את יישובי אבו

. מניתוח המצב עולה, 2131בסמה( לצורכי החינוך, הבריאות והדת ביישובים, כיום ובשנת היעד של התכנית, 

ת צורכי החינוך של תושבי דונם. על מנת לספק א 1,411-שכיום, בתחום שירותי החינוך ניכר מחסור של כ

דונם. בתחום שירותי הבריאות, המחסור בקרקע עומד על כעשרים  3,111-היישובים בשנת היעד, נדרשים כ

 דונם ובשנת היעד נדרשים חמישים דונם. 

                                                                                                                                            
 

222
ורווחה, משרד השיכון , המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור 

 .2111והבינוי, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד האוצר, ספטמבר 
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 6262שטחי קרקע הנדרשים לשירותי ציבור כיום ובשנת : 1.4לוח 

 

 מקור: ניתוח נתונים מתוך הסקר.

 

 פרוגרמטיים בתכנון שירותים לקהילה הבדוויתצרכים   1ד.

על מנת שהפרוגרמה המפורטת תתאים לצורכי הקהילה הבדווית ולקבוצות ולפרטים שבה,  

תרבותיים, ולהבטיח את נגישותה של הקהילה לשירותי -עליה להתחשב במאפיינים חברתיים

לצורכי ציבור,  הציבור. לפיכך, נדרש לערוך כמה התאמות ושינויים בפרוגרמה הבסיסית

פי הכניסה ומיקומם. להלן דוגמאות מספר  בהתייחס לכלל מרכיביה: סוגי השירותים, סִּ

 לשינויים שיש לערוך בפרוגרמה הבסיסית לצורכי הציבור: 

בהקצאת השטחים, נדרשת אבחנה ברורה בין מיקום חלוקת השירותים לפי רמות שירות:  

תכנון השונות: מקבץ המגורים; רמת היישוב; רמת פי רמות ה-שירותי הציבור והסוג שלהם, על

האשכול ורמת האזור. חלוקה זו משקפת את הצרכים החברתיים והתפקודיים של הקהילות 

 ביישובים ומתבססת על כללי הפרוגרמה לצורכי ציבור.

 בשכונות המגורים ובמתחמי המשפחות המורחבות ימוקמו שירותים מרחב ראשון :

 פים רק למשפחות החיות באותו מקבץ מגורים;"חצי ציבוריים", המשות

 ברמת היישוב, יינתן מענה לצורכי הקהילה ביישוב במרכז שירותים יישובי מרחב שני :

 או בכמה מרכזי שירותים ביישובים גדולים; 

 פי כניסה גבוהים, מרחב שלישי : ברמת האשכול וברמת האזור יסופקו שירותים בסִּ

-במסגרת תכנית האב, אותרו ארבעה מתחמים בין המשותפים לכמה יישובים סמוכים.

יישוביים ואזוריים, שאפשר למקם בהם מרכזי שירותים ותעסוקה )ראה סעיף ו' להלן 

 (.6.3ומפה מס' 
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 חלוקת שירותים מוניציפליים לפי רמת השירות: 1.5לוח 

 

 

פני שימוש  יש להעדיף מיקום של שירותי ציבור בתחומי כל יישוב, על מיקום שירותי ציבור: 

תושבים, יש  4,111ימנו מעל  2131משותף של כמה יישובים; ביישובים הגדולים, שעד שנת 

לאפשר פיצול מרכזי שירותים ברמת היישוב, כך גם ברמת אשכולות היישובים הגדולים, 

 שיוקמו בהם כמה מרכזי שירותים אזוריים.

ברמת האשכול, תינתן עדיפות ברמת היישוב או  בעלות על קרקע ומיקום שירותי ציבור: 

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 

 כדי לַפנות קרקעות לשירותי ציבור.האזור, 

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.

ים מסחריים עשוי להגביר נגישות שילוב של שימושים ציבוריים עם שימוש עירוב שימושים: 

של קבוצות אוכלוסייה, ובייחוד נשים, לשירותים ציבוריים ולתעסוקות. כפי שיורחב 

בהמשך, בכל אחד ממדרג מרכזי השירותים מוצע לשלב גם מרכזי תעסוקה: ברמת היישוב, 

ברמת מקבץ המגורים, מוצע  מתחם משולב של מרפאה, גני ילדים, ומרכז מסחרי מקומי;

לשלב מרכזים שכונתיים ללימוד ולהכשרת נשים ומרכזים לתעסוקת נשים. כמו כן, מוצע 

משפחתי )בתחום המסעדנות, טיולים -לשלב במתחם ה"שיג" השכונתי גם מרכז תיירותי

 וכדומה(.

עד לשנת היעד, יעמדו רוב היישובים בסף הכניסה להקמת בית ספר יסודי  שירותי חינוך: 

כיתות, שלושים תלמידים בכל  18-12יסה לבית ספר יסודי הוא: אחד או יותר )סף הכנ

 4,111כיתה(. לפיכך, יוקצה שטח לבית ספר יסודי בתחומי היישוב. ביישובים גדולים )מעל 
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 תושבים(, יאותרו שטחים למיקום בית ספר יסודי בתחומי השכונות.

יסודי -ל בית ספר עלמקצת היישובים, בעיקר הקטנים, אינם עומדים בסף הכניסה להקמה ש 

כיתות, שלושים תלמידים בכל כיתה( בתחום היישוב. במקרים כאלה, יּותר  24)מינימום 

תלמידים בכיתה אחת בשנתון. לחלופין, יש לאפשר לכמה  34חישוב על בסיס של עד 

 יסודי. -יישובים סמוכים שימוש משותף בבית ספר על

לימודים, בעת התכנון המפורט, יש לבחון כדי להעלות את מידת ההשתתפות של מתבגרות ב 

-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 

קטן.  המבנה. מוצע לשלב גני חובה באותו מתחם עם תחנה לבריאות המשפחה ומרכז מסחרי

חובה, ימוקמו באזורי המגורים, במרווחים שבין מתחמי המשפחות -גני ילדים קדם

 המורחבות. פעוטונים ומעונות יום ימוקמו במתחמי המשפחות המורחבות.

תושבים, יאותר מיקום למסגד ברמת שכונת  4,111ביישובים גדולים המונים מעל  דת: 

 די דת.המגורים; מוצע לשלב במתחם המסגד מרכז ללימו

למערכת השטחים הפתוחים חשיבות גדולה שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים פתוחים:  

בהשפעה על איכות החיים בתחום היישוב. נדרשת אבחנה בין שטחים פתוחים שכונתיים, 

המיועדים לפיתוח בהיקף מוגדר לשימוש ציבורי )פינות ישיבה, גינות משחק קטנות, שטחי 

חים יישוביים או אזוריים אחרים כמו שטחי נוף, מעברי חיץ ספורט(, לבין שטחים פתו

 ושטחי חקלאות. 

חשיבותם באבחנה ובהפרדה בין אזורי המשפחות המורחבות  -שטחים פתוחים יישוביים  

המהוות שכונות באותו היישוב.  -לבין עצמן, ובין אזורי המגורים של המשפחות גדולות 

ושת המקום, להגדרתן המרחבית של דרגות קרבה כאמור, שטחים אלו חיוניים למימוש תח

 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.

-הכוללים פינות ישיבה, גינות משחק פנים -שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים )שצ"פים( 

שכונתיות, שטחים לספורט פתוח, פינות ירק וכדומה, יוקצו בהיקף של כשבעה מ"ר לנפש 

 וימוקמו במתחמי המשפחה המורחבת ובמרווחים שבתוך שכונת המגורים.

ה לפיתוח למגורים יוקצו עתודות קרקע במקצת שטחי הבנייאזורי אירוח )"שיגים"(:  

לאוהלי אירוח )"שיג"(, בהיקף של כחצי דונם ברמת מתחם המשפחה המורחבת "'ערב"(, 

 ועוד כחצי דונם ל"שיג" ברמת שכונת המגורים )"מווארס"(. 

: ברמת מקבץ המגורים, מוצע למקם מרכזי לימוד והכשרה מרכז לימוד והכשרת נשים 

 תעסוקתית לנשים.

 שיפור מערכת התחבורה והתאמתה לצורכי תושבי היישובים: ה. 

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 

חבית של היישובים. הגברת הניידות המותאמות לדפוסי השימוש של האוכלוסייה ולפריסה המר
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של כלל קבוצות האוכלוסייה ביישובים תבסס זיקות וקשרים הדדיים הקיימים במרחב, ותביא 

פי גודל כגון מוסדות חינוך, -לשיפור ולייעול אספקת שירותים והזדמנויות על מקומיים התלויים בסִּ

מתוכננים ביישובים העירוניים בריאות, שירותים חברתיים ומוקדי תעסוקה ומסחר, הקיימים וה

 שבע, רהט, דימונה וערד.-במרחב כגון באר

להלן מוצעים כמה כלים לעריכת שיפורים והתאמות במערכות התחבורה המקומיות והאזוריות,  

לצרכים הנוכחיים של הקהילה ולצרכיה העתידיים, אגב ביסוס השימוש במערכות התחבורה 

 הציבורית.

 בי:מערך כבישים יישו   2ה.

הייררכיית דרכים,  -מערך הדרכים המקומיות מבוסס על עיקרון מרכזי בתכנון תחבורה  

החל בעורקי תנועה ראשיים וכלה בדרכי גישה לאזורי המגורים. לרוב מדובר בכמה דרכים 

המתאר שימושי  6.6ראשיות המזינות את דרכי הגישה ישירות לאזורי המגורים. תרשים 

ווי טיפוסי ואת ההירכיית הדרכים המקומיות. בעוד הדרכים קרקע עיקריים ביישוב בד

 -הראשיות הן ציבוריות, ועוברים בהן בני משפחות שונות, הדרכים באזורי המגורים 

 הן בלעדיות לבני המשפחה. -המצויים ביניהן 

תכנון מערך הדרכים ביישובים יתבסס, ככל האפשר ובהתחשב בצורכי תשתית אחרים, על  

הקיימות בתחומי היישובים. הדרכים הפנימיות התפתחו עם הפיתוח  מערך הדרכים

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 

יימות, כבר קיימת בכמה תכניות ליישובים תכנון המתבסס על מערך הדרכים המקומיות הק

 הבדווים, וראוי שתימשך.

. ברמת היישוב, מוצע כי יוקמו חשוב להתאים את מערכת הכבישים לתחבורה הציבורית 

פי גודל האוכלוסייה המשתמשת בתחבורה, -מרכזי תחבורה מקומיים בכניסות ליישובים. על

משולבים, רכבות ואוטובוסים. מערכות  מוצע כי במקצת היישובים, יוקמו מרכזי תחבורה

 בתחומי היישובים, יתוכננו לאפשר תנועת אוטובוסים. הראשיותהדרכים 

הכנסת התחבורה הציבורית תתאפשר בהדרגתיות. בשלב הראשון, יש לבסס את השימוש  

באוטובוסים באמצעות מרכזי התחבורה, ובשלבים הבאים של פיתוח היישוב תתאפשר 

 ם לתחומי היישובים בצירי הדרכים הראשיות.כניסת אוטובוסי

 :מערך כבישים אזורי 1ה.

שבע מתבסס על כמה דרכים -מערך הכבישים הקיים והמתוכנן במזרח מטרופולין באר 

-שבע מזרח, עוקף באר-עוקף באר -דרום -צפון 41ברמה הארצית. הדרכיםה ראשיות: כביש 

 25שבע, צומת שוקת, אשל הנשיא; כביש -ערד, באר -מזרח -מערב 31שבע מערב; כביש 

. מערך הדרכים 61דרום וכביש -צפון 81כביש שבע, דימונה; -באר -מזרח -מערב-מזרח

שבע ודרך מהירה -לעוקף באר 31א', המחברת את כביש  31המתוכנן כולל את: דרך אזורית 

 דרום הכוללת גם זרוע לכיוון דימונה. -צפון 6מס' 

, 25, 31רובם המוחלט של היישובים מתקיימים לאורך צירי הדרכים הראשיות הקיימות ) 

דרכי הגישה ליישובים אינן מוסדרות מבחינת תכנון, והן בגדר סיכון בטיחותי.  (.41 -ו 61, 81

קיימא של היישובים ושילובם במרחב, נדרש להתאים את מערכת -כדי להבטיח קיום בר

הדרכים הקיימות והמתוכננות למערך התפקודי של היישובים, הכולל גם גישה למרכזים 
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 ישוביים המוצעים. -הבין

מך זה, מוצעים כמה אמצעים לרישות היישובים הבדווים במערך הדרכים בנספח ב' למס 

 האזורי ולהבטחת הנגישות ליישובים. 

 

 ביטול התוואי של דרכים מתוכננות והסטתו:  2ה.

א' ודרך מהירה  31במרחב המטרופולין מתוכננות דרכים חדשות ובהן דרך אזורית מתוכננת  

צומת הנגב וזרוע לכיוון דימונה(. התוואי המוצע  )על שתי זרועותיה: זרוע לכיוון 6מס' 

לדרכים אלו פוגע פגיעה חמורה במרחב התפקודי של היישובים הבדווים הקיימים. בהקשר 

זה, עמדתנו העקרונית היא שלצורך מענה תחבורה עתידי לכלל קהילות המרחב, שדרוג 

ביסוס של מערכות  מערכות הדרכים הקיימות הוא אפשרי מבחינה תכנונית ועדיף על פני

דרכים חדשות. בכל מקרה, יש להביא בחשבון את זכויותיהם וצורכיהם של יישובים קיימים 

 בד בבד עם דרישות הפיתוח של הרחבות וכבישים שעדיין לא נסללו.

 תוואים חלופיים. - 6.4א' ותרשים  31וכביש  6ראה נספח ב': ניתוח תוואי כביש  

 רכזי תחבורה:תחבורה במסילות ואיתור מ 2ה.

(, מוצעת מערכת של 41, 81, 31, 25שבע, לאורך הדרכים הראשיות )-בתכנית מטרופולין באר 

מסילות ברזל. שילובן במרחב המטרופולין הוא אמצעי ראוי לביסוס מערך תחבורה ציבורית 

שבע, תכנית האב תומכת בהחלטה לבטל את תוואי -אזורית. כמוצע בתכנית מטרופולין באר

, לאורך נבטים מכיוון מערב, החוצה את היישוב 11שינוי  23תמ"א/מסילת הברזל המוצעת ב

 משאש. -ביר אל

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 

ב, בחרנו להציע שני איתורים אפשריים לתחנות מיקום תחנות רכבת במסגרת תכנית הא

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:

וכביש  31מזרחי של כביש -וני, ברביע הצפ31: לאורך כביש צפוני מרכז תחבורה . 1

. מוצע מרכז תחבורה המשלב תחנת אוטובוסים, מוניות ותחנת רכבת בשטח 81

דונם. תחנה זו תשרת את אזור התעסוקה והשירותים המוצע במרחב  271-של כ

זערורה, כסייפה, ותושבי -פורעה, אל-להלן( ואת תושבי אל 2)ראה סעיף ו.

 (.6.3מכחול/מרעית רבתי )ראה תרשים 

מזרח -מצפון 25: עוד מרכז תחבורה ימוקם לאורך כביש ה דרומימרכז תחבור . 2

 131-סדיר, בשטח של כ-לכביש, צמוד לאזור תעסוקה משולב ליד היישוב אל

דונם. מרכז זה משלב תחנת אוטובוסים, מוניות ותחנת רכבת. מרכז התחבורה 

שהאבי, -זנה, אלקרינאת', חשם'-סדיר, אום מתנאן ואבו-ישרת את תושבי אל

ע'רא )ראה -חמאם ואל-משאש, זרנוק, ביר אל-מדבח, ביר אל-תלול, אל-אבו

 (.6.3תרשים 
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 תעסוקה, תעשייה ומסחר ופעילות חקלאית ו. 

העדר כל תשתית כלכלית תעסוקתית, בשילוב שיעורי אבטלה גבוהים ושיעורי מקבלי קצבאות  

רחב של תעסוקות חדשות, בדגש גבוה הרבה יותר  גבוהים ביישובים, מחייבים ליצור תנאים ומגוון

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 

וקה לתושבי היישובים, שיאפשר את רווחת לרשות המוניציפלית; והאחר, פיתוח מקורות תעס

  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 

מועסקים מחוץ לתחומי היישוב כשכירים  בלבד. הרוב המוחלט של תושבי היישובים המועסקים,

בתחום השירותים )נהגי משאיות ואוטובוסים, מפעילי כלים לבניין ולעבודות עפר, עובדי חקלאות 

 ביישובים יהודיים וכן הוראה( ובמלאכות זעירות )מוסכים, צמיגיות, מכולות וכדומה(. 

וטנציאל הכלכלי הטמון בפיתוח בשל תפקידה של החקלאות בחייה של הקהילה הבדווית, ובשל הפ 

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 

,35משתלבת היטב עם תמ"א/
223

אשר קבעה מפורשות שפיתוח התשתית החקלאית בנגב היא  

 23/14/4שבע תמ"מ -אמצעי לחיזוק הנגב. גם תכנית מטרופולין באר
224

פי צפי מבנה -קבעה כי על 

ענפי התעסוקה, החקלאות והתעשייה הם המשענת של המשק המטרופוליני כיום, וזו גם הציפייה 

התבסס על חקלאות ותעשייה כענפי ייצוא שבע ימשיך אפוא ל-בשנת היעד. מטרופולין באר

 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 

אלו מרוחקים מיישובים רבים, שבע בצומת להבים. עם זאת, מוקדים -משותף לשגב שלום ולבאר

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 

, לא לתושבים במסגרת מערך ההקמה של הפרויקטים הצבאיים רק בטווח הקצר, אך ככל הנראה

שבע תהיה תרומה שולית לכלכלה -בטווח הארוך. למעבר של בסיסי צה"ל למטרופולין באר

הבדווית. נציין גם, כי הקשר שבין העברת מחנות צה"ל לנגב לבין חיזוק הנגב אינו ברור ומובטח.
225

 

במצב עניינים זה, תכנית האב מבקשת לבסס היצע רחב ככל האפשר של מקורות תעסוקה נגישים  

ת תושבי היישובים הבדווים, המותאמים לצורכי הקהילה הן ברמה המקומית הן ברמה לטוב

 האזורית. להלן נפרוס כמה עקרונות מוצעים בנוגע לתעסוקה ביישובים: 

  פי מבנה ענפי התעסוקה הקיימים, הפעילות החקלאית תהווה משענת -על -סוגי תעסוקות

                                                 
223

 .עיקרי התכנית ואמצעי מדיניות 21תמ"א/ 
 

224
 .2111, אפריל עיקרי מדיניות התכנון 

 
225

, היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי צה"לדברי מר עופר גריידינגר ביום עיון של מכון דשא בנושא:  
07/12/2118, 

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf. 

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
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יס הכלכלי הבלעדי של היישוב אלא למשק התעסוקתי ביישובים. החקלאות לא תהיה הבס

אחת מאפשרויות הפיתוח הכלכלי, עם אפשרות לפיתוח של תעסוקות נוספות בתחומי 

 התעשייה, המלאכה, המסחר והתיירות.

  בתכנון מקורות התעסוקה ליישובים הבדווים, הובאו בחשבון  -מיקום שטחי תעסוקה

וכן הפוטנציאל התעסוקתי של אזורי  מיקומם של היישובים באזור ויחסי הגומלין המרחביים,

שבע. הפריסה המרחבית של מוקדי -התעסוקה הקיימים והמתוכננים במטרופולין באר

התעסוקה תאפשר קיומה של פעילות כלכלית ברמה המקומית, במרחבי היישובים, וברמה 

 יישוביים.-האזורית, במרחבים הבין

  אזורי תעסוקה, ובכלל זה גם מכסות הקרקע לטובת תכנון  -מכסות הקרקע הנדרשות

הקצאה של שטחי מסחר ושטחי חקלאות, מבוססות על פרמטרים שנקבעו בתכניות שונות 

, פרוגרמה 23/14/4שבע תמ"מ -, מסמך מדיניות לתכנית מטרופולין באר35ובהן: תמ"א/

פי מדיניות מנהל מקרקעי ישראל )ועדת הקרקעות( ומשרד החקלאות -לשטחי מסחר; וכן על

 פרוגרמות( להקצאת קרקע חקלאית במגזר הכפרי בישראל. )ועדת

יובהר, כי מובן שכלי התכנון המרחבי לבדו לא יספיק כדי להבטיח את הפיתוח הכלכלי של 

הכוללת השקעת תקציב ממשלתית נדרשת תכנית פיתוח מקיפה, היישובים ותושביהם. לשם כך, 

מו כן, נדרשת הכשרה מקצועית, הדרכה מסיבית לפיתוח תשתיות ותמריצים ליזמים ומשקיעים. כ

לעסקים קטנים והדרכה לתמיכה בתעשייה ובתעסוקה בתחום המיסוי, נוסף על הקצאת מכסות 

מים ואמצעים משלימים נוספים לטובת פעילות חקלאית מסחרית. במסגרת זו, תכנית האב 

יים, כדי ממליצה להקים גם חממות תעשייתיות ופרויקטים לדוגמה באזורי התעסוקה הכפר

 למשוך צעירים לתעסוקות התעשייתיות, ובכך להרחיב את הבסיס הכלכלי הצר של היישובים.

 

 חקלאות:   2ו.

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 

וכה הן כמקור פרנסה עיקרי או נלווה. העיסוק בחקלאות נושא משמעות סמלית עמוקה בת

בעבור הבדווים ומשמר את מורשתם התרבותית. מלבד משמעותה הסמלית, החקלאות 

מספקת שיעור נכבד מצורכי משק הבית והיא מקור הפרנסה העיקרי של משפחות רבות 

כיוון שהיא משדרגת את הנוף ושומרת על  ביישובים. לחקלאות גם ערך מוסף לאזור כולו,

 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 

ענפים קטנים: רפת פרות לצריכה עצמית, לול תרנגולות וירקות העזר הביתי כולל כמה 

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 

 כלכלי.-יכולה להיות בסיס חקלאיביישובים אינה  העכשוויתמרחבי היישובים, החקלאות 

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. 
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כן, פיתוח החקלאות ידרוש שדרוג תשתיות, הכשרה מקצועית ואמצעי מיכון ראויים,  כמו

וגם מערכת תמריצים לחקלאים כנהוג במדינות רבות בעולם. הפעילות החקלאית המוצעת 

 כוללת שטחי עיבוד חקלאי )גידולי שדה, מטעים וחממות( וגידולי צאן ובקר.

ירחיב גם הוא את היצע התעסוקה בסביבה ייעוד קרקע לצורך פעילות חקלאית כלכלית  

פי נורמת -ועשוי לתרום לפיתוח האזור כולו; הקצאת שטחים לעיבוד חקלאי תיעשה על

התכנון של משרד החקלאות והגופים המיישבים, הנהוג ביישובים החקלאיים בנגב, לפיו 

דונם למשק בית 41-81תקן גודל נחלות אזורי הוא 
226

ומלווה בהקצאת מכסות מים  

פי הסקרים שערכנו, רק כרבע ממשקי הבית יעסקו בפעילות חקלאית כלכלית, -בהתאמה. על

דונם  251,111-ולכן אנו מעריכים שההקצאות הכלליות לשטחים חקלאיים ופתוחים יהיו כ

. כמו כן, במידת האפשר, יוקצו שטחים למשקי עזר אשר יבטיחו 1.3כמוסבר לעיל בסעיף ג.

 ור המורשת התרבותית של הקהילה. את כלכלת המשפחה ואת שימ

חקלאי ימנע פגיעה בנוף, יאפשר לשמר על אופיו של -תכנון היישובים כבעלי צביון כפרי 

המרחב הפתוח ולהגן עליו, יאפשר לשמר את המורשת החקלאית ולשקם אותה, ובכך גם 

י יחזק את המרקם החברתי והתרבותי, החיוניים לשגשוג המקום. תכנון היישובים כבעל

צביון חקלאי מתיישב גם עם מדיניות הממשלה, המבקשת להבטיח את המשך קיומה של 

החקלאות וההתיישבות הכפרית בפריפריה, באמצעות שימור ערכי החקלאות, עידוד פיתוח 

קיימא, עידוד יזמות כפרית ועוד.-קיימא, עידוד חקלאות בת-בר
227

 

 מרכיבים עיקריים:  פי עקרונות אלו, תתחלק הפעילות החקלאית לארבעה-על 

חקלאות מתקדמת, הכוללת גידולי חממה )ירקות ופרחים( 
228

במגרשים בתחומי הנחלות  

 הקרקעיות בסמיכות לשכונות המגורים ובשטחים מחוץ לתחומי היישובים. 

-חקלאות בלא השקיה אינטנסיבית )חיטה, שעורה( בהיקף היישוב ובשטחים הלא .1

 מפותחים של שכונות המגורים; 

לדוגמה: שקדים, גפנים וזיתים( בשולי  -חקלאות בהשקיה )מטעים וכרמים  .2

 הוואדיות הצמודים לשטחי המשפחות; 

הקצאת שטחים לגידול בעלי חיים )גידולי צאן, גמלים וסוסים( במקומות שיוקצו  .3

 לכך מחוץ לשכונות ומחוץ לישוב;

רק ועצי פרי צמוד משק עזר משפחתי, הכולל מעט מקנה, תרנגולות, ערוגות י .4

ליחידות המגורים ובתחומי נחלות המשפחות המורחבות. משק העזר הביתי ייועד 

 לצורך אספקת התצרוכת העצמית.

                                                 
226

ופיתוח , מדינת ישראל, משרד החקלאות הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה 
 .2118הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, מרץ 

מתוך פרסום החברה להגנת הטבע:  2116-2111סקירת מנגנון ההקצאה של משרד החקלאות בשנים  
, נובמבר הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף

2119. 
227

האגף לתכנון כפרי אזורי, משרד החקלאות  -, המדריך לפיתוח הכפר, הרשות לתכנון הכפריפיתוח המרחב  
 ופיתוח הכפר.

 
228

-ראה גם עבודה שנערכה בידי המרכז הערבי יהודי לפיתוח כלכלי והמועצה האזורית לכפרים הבדווים הלא 
 .0777, מאי כפרי הבדווים בנגב, בחינת אפשרויות הפיתוח החקלאימוכרים: 

 



[273] 

 

  

 מסחר:   1ו.

למעט עסקי מזון קטנים בתחומי היישובים ועסקי מוסכים, חנויות למוצרי בניין וגן,  

ניכר ביישובים מחסור של כל מסעדות עממיות וכדומה לאורך צירי הדרכים האזוריות, 

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  

פעילות מסחרית ופעילות הפרוגרמטיים של הקהילה בתחום שירותי הציבור. שילוב של 

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.

תינתן תשומת לב מיוחדת לצרכיה התרבותיים של הקהילה, בתכנון המרכזים המסחריים  

 וליצירה של "מרחבים מוגנים" שיוכלו לנוע בהם בחופשיות נשים, נערות וילדים.

ההנחיות לתכנון מרכזים מסחריים ביישובים הבדוויים מתמקדות בסוגי הפעילות  

 צה להם.המסחרית הרצויה, בהקצאת שירותי מסחר ובפריסתם בתחום היישובים ומחו

: לצורך חישוב הקצאת השטח הנדרש לפעילות מסחרית, התבססה הקצאת שטחי מסחר 

,23/14/4שבע תמ"מ -עבודה זו על שני מקורות עיקריים: תכנית מטרופולין באר
229

ומדריך  

לתכנון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים.
230

פי מאפייני -לפיכך, ועל 

, אפשר לקבוע בהערכה גסה כי היקף השטחים שיש להקצות הקהילה ודרישותיה בתחום זה

. נציין, שטח מסחרי לנפש מ"ר 61-ל 31ברמה המקומית וברמה האזורית, יהיה בטווח שבין 

כי בשל גורמים רבים ושונים המשפיעים על תחום זה, יידרש בעת תהליך התכנון המתארי 

 ליישובים לבחון את תקפותה של הערכה זו.

 ילות המסחרית וסוגיה, יש להפריד בין ארבעה מרכיבים: בפריסת הפע  

פעילות מסחרית שכונתית, במרווחים שאינם מיועדים למגורים, או צמוד ל"שיג"  א. 

הגדול של שכונת המגורים או מקבץ המגורים. השימושים המסחריים המותרים 

ות יכללו: מכולת שכונתית, מסעדות ביתיות, קייטרינג, עבודות נשים מסורתי

)אריגה, רקמה וכדומה(, מרכז יציאה לטיולי שטח וכדומה. במרחבים אלו ישולבו גם 

 שימושים ציבוריים;

יישובית במרכז המסחרי ברמת היישוב וכן לאורך צירי תנועה -פעילות מסחרית כלל ב. 

ראשיים בתחום היישוב. השימושים המותרים: חנויות מסחר, מרכז קניות, דואר, 

סטודיו, מרפאות פרטיות )מרפאת שיניים, מרכז רפואי לנשים(.  משרדים, מסעדות,

בשטחים אלו ישולבו גם פונקציות ציבוריות, מוסדות חינוך, מתנ"ס, ספרייה ומרכז 

                                                 
229

 .2111, אפריל עיקרי מדיניות התכנון 
 

230
, משרד הבינוי והשיכון, מדריך לתכנון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים, דוח מסכם 

 .2118פברואר 
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 יום לקשיש;

פעילות מסחרית בעבור קהל יעד מחוץ ליישוב, שמתבסס על הדרכים האזוריות.  ג. 

שים אלו ישולבו עם פעילות בתחום שימושים מותרים: שווקים, מרכזי תיירות. שימו

 המלאכה והתעשייה;

יישוביים, המשותפים לכמה יישובים. מרכזים אלו -פעילות מסחרית במרכזים בין ד. 

ישולבו עם מרכזי תעסוקה ומרכזי השירותים. שימושים מותרים: מרכזי קניות 

 מה.ומסחר, אירוח, תאטרון גלריה, שירותים עסקיים, מרפאות, בית מרקחת וכדו

 מלאכה ותעשייה זעירה:  2ו.

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.

על  ברמה המקומית, אין הכוונה לתעשייה כבדה ומזהמת, כי אם לפעילות המתבססת 

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.

ר בהם הקמת מפעלי ברמת האזור, מוצעים שלושה מרכזי תעסוקה עיקריים, שתתאפש 

פי -תעשייה )נגריות, טקסטיל ועוד( לצד מלאכות זעירות )מוסכים, צמיגיות ועוד(. על

הנורמה הקיימת, יוקצו כתשעים מ"ר לנפש של שטחי תעסוקה אזוריים. להלן כמה חלופות 

לאיתור מתחמים לתעסוקה, למסחר ושלירותי ציבור משולבים, באזורים המיועדים לשרת 

 (:6.3ייה במרחב סביב לאתר )ראה תרשים את האוכלוס

. שטחו כחמש 31וכביש  81מערב לכביש -מתחם תעסוקה אזורי משולב: ברביע מצפון .א

מוצע מרכז תחבורה  81מזרח לכביש -מאות וארבעים דונם, ובצמידות לו, ברביע מצפון

 משולב;

ומצפון לו, בסמיכות ליישובים סעווה  31מתחם תעסוקה אזורי משולב: לאורך כביש  .ב

באט. בשטח זה אותרו שני מתחמים, האחד גודלו כארבע מאות דונם והאחר, -ואל

 כאלף דונם;

סדיר וביר -בין היישובים א 25יישובי משולב: מצפון ולאורך כביש -מתחם תעסוקה בין .ג

בורה משאש, כארבע מאות דונם. מבחינת תחבורה, יישען מתחם זה על מרכז תח-אל

 משאש;-בסמיכות ליישוב ביר אל 25משולב המוצע לאורך כביש 

מדבח -בין היישובים אל 25יישובי משולב: מדרום ולאורך כביש -מתחם תעסוקה בין .ד

קרינאת' ואום ת'נאן, כשש מאות וארבעים דונם. מבחינת תחבורה, יישען מתחם -לאבו

 זה על מרכז תחבורה הצמוד אליו.

 ית/ חקלאית/ מסורתית: תיירות מדברית כפר 2ו.

במרחבי היישובים הבדווים בנגב יש התחלות של יזמות תיירות בתחום האירוח וההסעדה,  

-הפוטנציאל התיירותי סובל מתתמלאכות אתניות )אריגה ורקמה(, טיולי גמלים ועוד, אך 

. התיירות היא מנוף ליצירת מקומות עבודה לקהילה וגם לנשים בה, ויוצרת פיתוח ניכר

ינמיקה שמשפיעה על עוד מגזרים כלכליים ומביאה לשיפור תשתיות. תכנית האב מבקשת ד
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לחזק ולהרחיב את המגמות הקיימות בתחום התיירות, ולאפשר הפיכתם למוקדי פיתוח 

כלכלי לקהילה. הדוגמה של פיתוח תיירותי נרחב בגליל הערבי מעידה על הפוטנציאל הגדול 

 זה באזורי הבדווים.מנוצל הטמון בענף כלכלי -והלא

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 

שבע, הנוגע -עם פיתוח תיירות המורשת באזור, שתתבסס על עברו העשיר של אזור באר

 למסורות המוסלמית, היהודית והנוצרית גם יחד.

 ארגונית לקידומן: להלן הצעות לפעילויות תיירות, למיקומים אפשריים לקיומן ולתשתית  

 עם הפעילויות האפשריות לפיתוח תיירות ביישובים ובמרחב, אפשר למנות: א.

  "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 

  ,ריהוט וכדומה, המתמחים בתוצרים חנויות ממכר לתוצרי מלאכה, מזון

 האופייניים לחברה הבדווית;

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

בעת תכנון תכנית לקידום פיתוח התיירות, יש לתת את  מיקום פעילויות תיירות: ב. 

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. 

בסמיכות ל"שיג" המרכזי של לדוגמה, מיקום מרכזי אירוח והסעדה, אריגה ורקמה, 

שכונת המגורים; פונדק דרכים בתחומי היישוב מחוץ לאזורי המגורים; שווקים 

 לאורך תוואי הדרכים הראשיות וכדומה.

סקר ערכי טבע, מיפוי אתרים היסטוריים  יצירת תשתית לקידום פעילויות התיירות: ג. 
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רסום ושיווק: הקמה של מקומיים )בארות מים(; מרכזי ייעוץ לתיירים, הכשרה; פ

מרכז הזמנות, מרכז הזמנות באינטרנט ועוד. סיוע כלכלי ליזמים מקומיים: אפשר 

להתבסס על מענקי סיוע לפיתוח המרחב הכפרי של משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר
231
 המפורסמים מעת לעת, מענקי משרד התמ"ס, משרד התיירות ועוד.  

 

 וגי תעסוקותפי ס-פריסת התעסוקה במרחב על: 1.1לוח 
 

 

 

 חלוקת הכנסות מייעודי קרקע ציבוריים ופרויקטים לאומיים  0ו.

חלוקת הכנסות ממסים והיטלים מקומיים על שימושי קרקע שאינם למגורים היא מקור  

שוויון בחוסן התקציבי של יישובים ורשויות מקומיות בישראל.-מרכזי לאי
232

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 

טים לאומיים )מתקנים ביטחוניים וכדומה( ליישובים הבדווים ארנונה הצפויים מפרויק

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. 

דק חלוקתי ושוויון הזדמנויות, ומטרתו חלוקת הכנסות היא אמצעי לקידום זכויות אדם, צ 

                                                 
231

, משרד החקלאות , תכניות ועוגנים לפיתוח הכפר2100פיתוח המרחב הכפרי, תכנית לשנת לדוגמה:  
 תוח החקלאות וההתיישבות והכפר אגף תכנון כפרי אזורי.ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון ופי

 
232

, רזין ערן וחזן אנה, מכון חלוקת העושר המוניציפלי בישראל, צמצום הפערים בהכנסות הרשויות המקומיות 
 .2116פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 
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כלכליים בין יישובים, חיזוק תושבי הרשויות החלשות ושאיפה -צמצום הפערים החברתיים

לשוויוניות בהקצאת משאבים. צוות התכנון סבור שבנושא זה דרושה גישה עקרונית של 

ארוכים.  העדפה מתקנת בעבור היישובים הבדווים, שסבלו מהזנחה וקיפוח לאורך עשורים

כעת נוצרה ההזדמנות למדינה לתקן מצב זה, בעזרת תיעול הכנסות ליישובים הבדווים, 

 בצעדים כגון:

חלוקת הכנסות מאזורי תעסוקה המשותפים לכמה יישובים או  -ברמת האזור  א.

שיתוף כמה רשויות באזורי תעסוקה לצורכי חלוקת הכנסות  רשויות מוניציפליות.

פי מדדים כגון: גודל האוכלוסייה, רמת ההכנסה, מספר -עלייעשה  -ואף אחריות 

המועסקים, המרחק הגאוגרפי, גודל הרשות המקומית ומפגעים. במרחב 

המטרופולין מתוכננים אזורי תעסוקה משותפים כגון אזור התעסוקה בצומת שוקת, 

 מכימן. אזורי התעסוקה המוצעים-בטין, עוג'אן ואל-סייד, אום-הסמוך ליישובים אל

 בתכנית האב יכולים גם הם להיות מודל דומה לצורכי חלוקת הכנסות ואחריות.

סיפוח של שימושי קרקע "מניבי" ארנונה לשטחי היישובים או  -ברמה המקומית  ב. 

מרבית היישובים נמצאים בסמיכות גאוגרפית לשימושי הרשות המקומית שתוקם. 

ת שונות. בין השימושים קרקע בעלי פוטנציאל כלכלי, ומניבי ארנונה ואגרו

הקיימים: אתרי כרייה וחציבה, שטחי אש, תעשייה ומתקני צבא )רמת בקע וקדמת 

נגב(, מחנות צבא )נבטים ועוד( ואתרים לטיפול בפסולת )דודאים, רמת חובב(. בעת 

קביעת הקו הכחול ליישוב, מוצע לבחון את צירופם של שימושי קרקע מעין אלו, כדי 

 נסות מארנונה לקופת היישובים הבדווים.להבטיח הפניית הכ

 

 תכנון והסדרה, תהליכי הכרה -היישובים הבדווים  1.5

מוכרים אינו מסתכם, כמובן, רק בגיבוש עקרונות מרחביים, -הפתרון התכנוני הראוי ליישובים הבדווים הלא

והחוקית, לשילוב תכנון חברתיים או כלכליים, אלא גם בגיבוש תהליכים הולמים למהלך ההכרה התכנונית 

היישובים עם הסדרי הקרקעות, גיבוש תהליכי תכנון אזוריים ומקומיים והעברת סמכויות התכנון והאכיפה 

 לרשויות מקומיות שיקומו באזור.

. האיור 6.5-ו 6.4אנו ממליצים שתהליך ההכרה והתכנון יתבסס על כמה שלבים עיקריים, המפורטים באיורים 

מוכרים: )א( יישוב היסטורי; )ב( -( מציג את התהליך הנוגע לשלושה סוגים של יישובים לא6.4הראשון )איור 

היישוב מוכרים נמצאים בקטגוריית -יישוב של עקורים; )ג( שכונה בעיירה. כשלושים מן היישובים הלא

שו גם , ולכן עיקר תשומת הלב התכנונית תוקדש לפתרונות לסוג יישוב זה. יחד עם זאת, יודגההיסטורי

מוכרות בתוך יישובים עירוניים, אשר -זכויותיהם וצורכיהם של תושבי יישובי העקורים והשכונות הלא

ממפה את מערך המוסדות הראוי לדעת  6.5צריכים לקבל מענה שלם והולם במסגרת תכנון המטרופולין. איור 

 המועצה להוביל את התכנון המתארי של היישובים הבדווים.

פי המתווה הכללי הפרוס להלן. מובן -מוכרים יתקדם על-צים שתהליך התכנון ביישובים הלאאם כך, אנו ממלי

 פי הנסיבות המקומיות של כל יישוב ויישוב. -שמתווה זה יהיה כפוף לשינויים על
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וז כגוף מיוחד, בחסות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחמינוי ועדה לתכנון היישובים הבדווים )ולה"ב( 

מוכרים, -הדרום והממשלה על משרדיה הרלוונטיים. הרכב הוועדה יוסכם עם המועצה האזורית לכפרים הלא

תלויים בנושא תכנון המגזר -, לרשויות השלטון ולמומחים לאייצוג הולם לאוכלוסייה המקומיתוהוא יכלול 

הרכב הוועדה וסמכויותיה. מדגים את המערך המוסדי המוצע ל 6.5הבדווי, אגב העדפת אנשי הדרום. איור 

מוכרים. לוועדה יהיו סמכויות -שתפעל עד למציאת פתרון לכל אחד מן היישובים הלא הוק-אדמדובר בוועדת 

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 

פת ההתיישבות של הנגב ולהשיק את תהליכי התכנון המתאריים. לאחר מילוי משימה זו, יחזרו כל מ

 הסמכויות לתכנון היישובים לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ולוועדות המקומיות שיקומו.

יישובים אלו יוגדרו כנמצאים בסטטוס של  .1.1המופיעים בלוח  הכרזת הכרה ביישובים הבדווים .1

שבע בעזרת -וכל היישובים יסומנו בתכנית המתאר המחוזית למטרופולין באר שוב בדווי בהכרה","יי

סימן מתאים. מעמד זה יחול לתקופת ביניים, שבה יוסדר תכנונו של היישוב באמצעות הכנתן של 

 תכניות אב ותכניות מתאר מקומיות ומפורטות. בשלב ביניים זה: 

בנייה הקשיחה בלא היתר עד לסיום הכנת תכנית המתאר ליישוב, תוכרז הקפאת הריסות הבתים וה א.

 ומכלול הבנייה הקיימת ביישובים יקבל מעמד של "אישור זמני".

היישוב יחובר לתשתיות בסיסיות במיקומים מרכזיים ונגישים; תשתיות אלו יכללו מים, תחבורה  ב.

 ציבורית, חשמל וסלילת כבישים מרכזיים.

 מואץ, שיכלול את שיתוף כל הקהילות ביישוב, גברים ונשים כאחד.יחל תהליך תכנון  ג.
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במסגרת תהליך ההכרה יוחלט, בשיתוף מלא של התושבים והיישובים  :קביעת סטטוס היישוב .2

ליֵּשות יישובית  צירוףיישוב עצמאי, חלק מאשכול יישובים או  -מסביבם, על מעמדו העתידי של היישוב 

 קיימת.

על בסיס הבנה למבנה היישוב הבדווי שתואר לעיל, יסומנו בהסכמת התושבים  תכנוני:-קרקעיסימון  .3

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 

המקרקעין מול המדינה, אשר ייתכן שיימשכו עוד שנים בעלות סגרת תהליך התכנון בתביעות במ

כדי להאיץ את  המקובלים על תושבי היישוב, לתכנון מאושרים ומוכרים מתחמיםארוכות, אלא לשרטט 

מתוך הכרה בנחלות התכנוניות ייגזרו התכנון והפיתוח ללא התניה בהסדרי הקרקע. ההכרה, תהליך 

 . יות בנייה ותכנון, אשר 'ישחררו' את זכו

: אשר תכלול את סך כל הנחלות התכנוניות, בתוספת: )א( קרקעות ציבוריות סימון משבצת יישובית .4

פי התפיסה המסורתית )לדוגמה, קרקעות מרעה, אזורי בארות, דרכים וכדומה(; )ב( קרקעות מדינה -על

בעבור מוסדות ציבור ותשתיות )ראה להלן(. יחדיו, יהיו שיוקצו לפי הצורך בעבור חסרי הקרקע או 

קריה"(. משבצת זו תהיה השטח שעליו -קרקעות אלו בגדר המשבצת הקרקעית של היישוב )"ארד' אל

פי -תחול תכנית המתאר של היישוב, והיא תהיה נתונה לשליטה מוניציפלית של מוסדות היישוב, על

 המעמד המוניציפלי שיקבלו.

אזורי הפיתוח לעשרים השנים הבאות יסומנו על בסיס מתאם מרבי בין שלושה : זורי המגוריםסימון א .5

 גורמים: 

 ;הנחלות הקרקעיות 

 משפחתי; -ההרכב החברתי 

  .מקבצי המגורים הקיימים, בתוספת צורכי הקרקע של חסרי האדמות 

פרצלציה של במקבצי המגורים בתוך הנחלות המשפחתיות, תתאפשר בנייה מאושרת בלא צורך ב

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.

ן הנחלות ואזורי הפיתוח, יתנהל תהליך של הקצאת קרקעות מדינה  במסגרת סימו :הקצאת קרקעות .6

כדי להשלים את החסר במידת הצורך. אזורי הפיתוח לא יסומנו עד שלא יובהר ויוסכם שלכל המשפחות 

, יש פתרונות דיור לשני העשורים הבאים. תהליך זה, יוכל להתממש גם על ובהן חסרי הקרקעביישוב, 

אזור היישוב או באזורים אחרים( והקצאת שטחי בנייה לחסרי הקרקע ולמוסדות ידי חילופי קרקעות )ב

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 

קעות המדינה העצום בנגב, יש אפשרויות רבות וקלות, יחסית, למצוא פתרון גם, שלאור מצאי קר

 לסוגיה חשובה זו, גם מחוץ לאזור הסייג..

לאחר השגת ההסכמות בנוגע למרכיבי התכנון המפורטים לעיל, יקבל היישוב  הקניית מעמד מוניציפלי: .7

ונית או כחלק של מועצה אזורית. מעמד מוניציפלי כרשות מקומית עצמאית, כאזור המסופח לרשות עיר

ביישוב ייערכו בחירות להנהגה מוניציפלית. לאחר תקופת התבססות מתאימה, יקבלו המוסדות 

 המוניציפליים המתאימים אחריות על התכנון המקומי ועל אכיפתו.
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את  לאחר מילוי השלבים שלעיל, תקדם הרשות המוניציפלית האחראית ליישוב :ותתכניאישור ויישום  .8

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 

 רנונה ולהנגשת האוכלוסיות לשירותים ולמוסדות ציבור.א

בד בבד עם סיום תכניות המתאר, יוקמו מרכזים ציבוריים ומסחריים, שירותים  :חיבור לתשתיות .9

 ומוסדות ציבור, ויחוברו התשתיות הסופיות לבתי היישוב, ובכללן מים, חשמל וכבישים.

 

 

 תכנית המועצה כחלופה לתכניות הממסד  1.1

לסיום, ברצוננו לבחון את תכנית האב האזורית אל מול תכניות הממסד התקפות כיום, ובראשן תכנית המתאר 

(, שאושרה בידי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 23/14/4שבע )תמ"מ -המחוזית החלקית למטרופולין באר

 )וממתינה לחתימת השר(. 2111באוגוסט 

, מבחינה עקרונית, מקצועית ומעשית, לתכניות העכשוויות של התכנית שאנו מציעים מציעה חלופה עדיפה

הממסד, שככל הנראה, בקרוב עומדות לקבל תוקף סטטוטורי. נסקור גם בקצרה את המסמך התכנוני אותו 

 האביטאט אנטרנאשיונאל. –הכין הארגון הבינלאומי החשוב הקשור לאו"ם 

  

 תכנית המטרופולין המתוקנת   1.1.6

, המתייחס לרוב המכריע של היישובים 23/14/4שבע תמ"מ -של התכנית למטרופולין בארהנוסח האחרון 

לאחר תהליך ארוך. תחילתו של התהליך בפשרה בחסות בג"צ,  2111-ידי מוסדות התכנון ב-אושר עלהבדווים, 

 שבה הבטיחו מוסדות המדינה כי:

המתכננים . ההתיישבות הבדווית באזורבגיבוש הצעות לפתרון בעיית  -כעניין עיקרי  -התכנית תעסוק 

ובכלל זה את תכנית המועצה האזורית לכפרים ]...[ ייפגשו עם נציגי התושבים ויבחנו יחד הצעות ]...[ 

 . הבלתי מוכרים

 , הוצהר כי התכנית תהווה: 2114-נוסף על כך, בדוח שלב א' של התכנית, שפורסם ב

המצב הקיים יהווה את הבסיס לפתרונות ]...[  צעד מכריע לפתרון בעיית ההתיישבות הבדווית

הסדרת ההתיישבות הבדווית תיטה יותר לכיוון האפשרות של הכרה בחלק ניכר ]...[ התכנוניים 

 ]...[.מההתיישבות במיקומה הנוכחי ומתן אפשרות לבניית קבע בסמוך לבנייה הארעית 

היישובים  37רק בשני יישובים מבין  2116-למרות הצהרות אלו, כזכור, הכירה התכנית המקורית שהופקדה ב

תלול(. ההמלצה עוררה גל של התמרמרות. בעקבות זאת, הוכנו עשרות -פורעה ואבו-מוכרים דאז )אל-הלא

רבות של התנגדויות לתכנית. לאחר תהליך שמיעת התנגדויות, המליצה החוקרת תלמה דוכן על שינויים 

. מבחינה מהותית, תכנית 2111ארצית לתכנון ולבנייה, באוגוסט ניכרים, שרק מקצתם התקבלו בידי המועצה ה

למקצת הכפרים.  פתרונות הכרההמטרופולין כפי שאושרה, נסוגה מהמלצותיה של החוקרת, אשר לפיהן ניתנו 

לעומת זאת, תכנית המטרופולין כפי שאושרה, העדיפה להיוותר בהגדרה של מרחב גאוגרפי בלבד, בלא 

נ.צ. הכפרים  - 6.7פיכך השאירה את הפתרונות התכנוניים לכפרים עמומים )ראה תרשים התחייבות להכרה, ול
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 ע"ג תכנית המטרופולין(.

 6.7יש אפוא בעיות ניכרות, בעיקר סביב העברתם הכפויה של יישובים וקהילות וריכוזם למרחב מצומצם. לוח  

של למעלה מארבעים אלף תושבים. מן  מציג את היקף ההעברות שהתכנית ממליצה עליהן, שיקיפו אוכלוסייה

יישובים במיקומם הנוכחי )זאת בשל מיקומם בייעוד  11-ודאית( להכרה ב-הלוח עולה שישנה אפשרות )לא

כפרים ייאלצו לעבור במלואם או בחלקם למיקום אחר,  24הקרקע "נוף כפרי חקלאי משולב"(; כל היתר, 

המטרופולין המתוקנת מבקשת להעביר, העברה מלאה או ליישובים אחרים או לעיירות; . כלומר, תכנית 

אנו סבורים שחלק זה של התכנית אינו סביר,  תושבים. 43,111 -כללו כ 2111-יישובים בדווים, שב 24 חלקית,

 אינו מוסרי, אינו חוקי ואינו ישים.

ות וסותרת את עקרונית, אנו מתנגדים להעברה כפויה של משפחות ויישובים, הפוגעת בזכויות אדם בסיסי

זכויותיהן של אוכלוסיות ילידות. מכאן, שהמועצה מתנגדת בכל תוקף להעברות המלאות או החלקיות 

 במתכונתה הנוכחית.  23/14/4המשתמעות מתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 

. ההעברה הכפויה של הכרה בקהילות שקדמו לתכנוןהעקרונות הבסיסיים של תכנון עירוני ואזורי מחייבים .

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 

ליך הבעייתי של עקירת ההיסטוריים, בלא צורך ביצירת סדרה של משברים וסכסוכים הנובעים מן התה

 יישובים.
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 על הכפרים  66/64/4מ "השפעות תכנית המטרופולין תמ: 1.7לוח  

 

 

 *2111-גודל האוכלוסייה ב סטטוס בתכנית המטרופולין שם היישובים

 ע'ארה-אל
 חומרה-אל

 חמאם-ביר אל
 משאש-ביר אל

 זרנוק
 זערורה

 מהח'ר
 אום את'נאן

 דאחיה
 מילה-אום אל
 זבאלהח'רבת 

–להכרה במיקום הנוכחי  אפשרות )לא וודאית(
 אזור נוף כפרי חקלאי משולב

 

 25,111 -כ
 

 סרה-אל
 מזרעה-אל

 קטאמאת
 ע'זה

 מדבח-אל
 משאש-ואדי אל
 נעם-ואדי אל

 סר-אל
 סעווה

 17,111 -כ העברה של כל היישוב 
 

 סראיעה-באט אל
 אום ראתם

 באט-אל
 מלח-תל אל

 חירבת אלוואטן
 ח'שם זאנה 

-העברה של חלק מן היישוב לאזור נוף כפרי
חקלאי משולב, כאשר חלק אחר ממנו נותר 

 במקומו )לא וודאי(
 

 11,111 -כ
 

 מסעדיה -אל
 מכימן -אל

 עווג'אן 
 ג'ראוול-טוואיל אבו

 סולב -אבו
 בחירה-אל

 עתיר/אום אלחירן 
 תל ערד

 מחיקת היישוב וכניסה לעיירות הבדוויות
 

 11,111 -כ
 

 ערקיב/כרכור -אל
 עוקבי(-גרין )אל-אל

 סווין

 מחיקת היישוב בלא פתרון מוצהר
 

 4,111 -כ
 

 
 מקור: נתוני סקר היישובים. *
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 "(מתווה פראוור)" 6266-6266תכנית הממשלה  2. . 

ועדת גולדברג, ובו המלצות על מתווה  דו"ח, קיבלה ממשלת ישראל )אך לא אישרה( את 2119 בינואר

תכנוני וחוקי להסדרת ההתיישבות והקרקע הבדווית בנגב. הממשלה מינתה צוות ליישום הדוח בראשותו 

 הממשלה אישרה 2111 בספטמברשל אהוד פראוור, ראש האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה. 

לקראת הכרה שחלה במדיניות התכנון מאז שנות , המהווה נסיגה רצינית מההתקדמות פראוור"ח דו את

התשעים. דו"ח פראוור מתעלם מהמלצות ועדת גולדברג "להכיר בכפרים ככל שניתן", תוך חוסר אזכור 

ברובם  ,מוחלט של שמות הכפרים, ושימוש במונח הפוגעני 'פזורה' לתיאור עשרות יישובים הקיימים

 לפני קום המדינה. ,המכריע

של  שניתןלריכוז ההתיישבות הבדווית במספר מצומצם ככל  שלבי-יץ על מתווה רבפראוור ממל דו"ח

דופן' ליישובים הקיימים. המתווה כולל חקיקה השוללת את בעלות הבדווים  צמודייישובים עירוניים או '

של קבלת זכויות תכנון בפשרה קרקעית עם המדינה. תזכיר חוק ברוח זו  התנייהקרקעותיהם, תוך  על רוב

שרוב הבדווים יועברו או יסופחו ליישובים קיימים, ושיוקם  ,. מתווה פראוור קובע2112פורסם בינואר 

 תרשים. ייצוג כל לבדווים איןלהבנתנו ראש הממשלה, בו  בשליטה ישירה של משרדחדש  מינהלימערך 

כנית פראוור בשילוב עם הת דו"חפורש את עיקר השינויים המרחביים המסתמנים מהמלצות  6.8

 ביישובים המסומניםגם  להכירהבטחה  כלנציין שאין  .2111-שבע שהופקדה כאמור ב-למטרופולין באר

של זכויות  חמורההפרה  ,ללא ספק כן,. דו"ח פראוור מהווה אם החיפוש'במפה כנמצאים בתוך 'אזורי 

  בשתי ידיים. חותולד וישהנגב  ועתידהכפרים  לשוויון ולפיתוח. הדוח מסכן את עתידהבדווים להכרה, 

 -על בעיות ניכרות במסמכי המדיניות המרכזיים העומדים כעת על הפרק  אפואשלהלן מצביע  הניתוח

-לשניהם מתנגדת בצורה נחרצת המועצה האזורית לכפרים הלא -התכנית המטרופולינית ותכנית פראוור 

-על נוסףיותר מבחינה מקצועית, מוסרית ומשפטית.  ראויה שתכנית האב החלופית. אנו טוענים מוכרים

, ותאפשר מעבר יותר וזולה ישימה אדמותיהם על הכפרים בכל להכרה מציעה שהמועצה החלופה, כך

החשוב  בדוחקיום ושגשוג הדדי. מסקנות אלה נתמכות גם -מהיר יותר מנגב של סכסוך לנגב של פיתוח, דו

 "ם.האו בחסות העובד", האביטטשל ארגון "

 

 6266, לאומי-הבין" האביטט"ח ארגון "דו 6.6.3

מוכרים. ארגון -לאומי בעניין היישובים הלא-פורסם דוח מסכם של ארגון "האביטט" הבין 2111במרץ 

לאומי הוא אחד מארגוני החברה האזרחית הגדולים והחשובים ביותר בעולם. בארגון -"האביטט" הבין

חבי העולם. הדו"ח מדינות, והוא פועל לקידום זכויות קרקעות, דיור ושוויון בר 117-העצמאי חברים נציגים מ

 עמודים, עשרות מפות וטבלאות.  113משקף עבודת מחקר של שנתיים, ומכיל 

, עת ביקרה בנגב משלחת של מומחים מטעם הארגון, אשר כללה 2111עיקר המחקר לצורך הדוח נעשה בשנת 

לשעבר מטעם האו"ם על זכויות דיור וילידים  (rappoteurs) דווחיםאישים מן השורה הראשונה בתחומם כגון 

המשלחת שהתה בנגב כעשרה ימים, שמעה  ממקסיקו והודו ומומחים לתכנון מבריטניה ודרום אפריקה.

למעלה מחמישים עדויות וסיירה בחמישה עשר יישובים. המשלחת נפגשה גם עם נציגי הפרקליטות והשלטון 

 הארצי והמקומי. 

יות ששמעה המשלחת בקהילות היישובים, ועל המחויבויות המשפטיות של ישראל הדוח מתבסס על שפע העדו

המלצות, שאפשר לתמצת אותן לכמה כיווני פעולה  18אל מול האוכלוסייה הבדווית. במסקנותיו, הוא מפרט 

 מומלצים עיקריים, כלהלן: 
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יישמו תכניות לפיתוח  מוכרים במקומם. רשויות התכנון, הקרקע והחוק-יש להכיר בכל היישובים הלא .1

 בתנאים שאינם מפלים, תוך שיתוף ממשי של התושבים בנוגע לפרטים המקומיים. ; 

ניתן לנקוט שתי דרכים עיקריות לפיתוח היישובים, בכפוף להסכמות התושבים: )א( איחוד השטח  .2

בנגב; )ב( פי תכניות מודרניות ובניית תשתיות ברמה המשתווה ליתר היישובים -וחלוקתו מחדש על

טיפול במרקם היישוב האורגני, אגב מודרניזציה של התשתיות ורמת הפיתוח. מובן שאפשר לשלב בין 

 שתי הגישות;

יש לייסד תהליך חדש ליישוב סכסוך הקרקעות על בסיס אמון והוגנות תוך התחשבות מלאה בזכויות  .3

לאומיים של חזקה -כללים ונוהג ביןהקרקע הילידיות וזכויות האדם. יש לבסס את התהליך על נורמות, 

ושימוש ילידיים בקרקעות, כדי להתמודד עם הפגיעה בזכויות האדם השוררת כיום במערכת המשפט 

פיצוי הבדווים בעבור הסבל שנגרם להם לאורך שנים של נישול -הישראלית ובמדיניותה. . יש לעמוד על

 מקניינם ושלילה של זכויותיהם;

ודי של המדיניות הכללית כלפי הבדווים בדרום, ולהחיל על המיעוט עקרונות וכלים יש להביא לשינוי יס .4

של זכויות אדם בכל ההחלטות הנוגעות לתכנון, לבנייה, לקרקע ולפיתוח. יש להשוות את תנאי החיים 

פי העקרונות המופיעים באמנות שישראל חתומה -של הבדווים לתנאי החיים של כל אזרחי המדינה, על

 עליהן.

לאומיים מן השורה הראשונה בנושאי דיור, -אם כן, מסמך "האביטט" שהוכן בידי קבוצה של מומחים בין

. מסמך תומך לחלוטין בגישה שתכנית האב מציגהתכנון, קרקע וזכויות מיעוטים, אשר הוגש לממשלת ישראל, 

ועל המדיניות הנהוגה "האביטט" מדגים את עדיפות תכנית האב של המועצה על מסמכי המדיניות הרשמיים 

 לאומיות וזכויות האדם שישראל מחויבת להן.-כעת, גם מן הזווית החשובה של הנורמות הבין

 

 דגמי יישובים  -תכנון הולם ליישוב הבדווי   1.7

פי עקרונות התכנון שנסקרו בהרחבה בפרקים שלעיל, ולצורך המחשת תפיסת התכנון העקרונית שלנו, -על

נון עקרוני המתבסס על ההיגיון הפנימי של כפר בדווי טיפוסי, כפי שהסברנו בפרקים מוצע להלן מתווה תכ

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 

 (. 6.6רשת דרכים הייררכית )איור ב

טיפוס לפיתוח הכפר הבדווי, שמוצעים בו כיווני בנייה עיקריים בתחומי -אם כן, לפניכם מתווה כללי, מעין אב

המגורים, המבקשים להבטיח את רציפות ועיבוי השטח הבנוי בד בבד עם שמירה של מרחבים פתוחים. נוסף 

המגורים העתידיים של הקהילות ביישובים באמצעות איתור של  על כך, המתווה מבקש לתת מענה לצורכי

 שכונות מגורים חדשות בתחום הנחלות התכנוניות של היישוב.
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פי סוגים שונים של -נוסף על המתווה הכללי, ביקשנו לשכלל את עבודת התכנון ולהציע דגמים פרטניים יותר על

ובאים כמה דגמים שפיתחנו בעבור ארבעה סוגים שונים של יישובים בדווים, הנובעים מן הדגם הכללי. להלן מ

יישובים בדווים, שבלטו בעבודת השטח:
233

חקלאי )הנפוץ ביותר(; )ב( יישוב קהילתי; )ג( -)א( יישוב כפרי 

-שכונה כפרית; )ד( כפר רועים וחוות משפחתיות. הדגמים התכנוניים המוצעים מתבססים על המבנה המרחבי

כפרים אלו, על ניתוח המצב הקיים והפריסה של הכפרים אגב עיבוי והסדרת הפיתוח  חברתי הטיפוסי לסוגי

 העתידי, כאשר בכל מקום קיימות, כמובן, נסיבות מקומיות המעצבות את התכנון בגרסתו הסופית.

ה, שגובש בסדנאות עם חקלאי קיים, הכפר ח'שם זאנ-נוסף על כך, להלן מוצג מתווה תכנון בעבור יישוב כפרי

 ושבי הכפר.ת

הפרושים כאמור  הכפרים המוצגים בתרשימים הנלוויםלהלן דיון קצר על ההיגיון התכנוני של כל אחד מדגמי 

 . 318-313בסוף הפרק בעמודים 

 

                                                 
233

 דגמי היישוביים הם רעיוניים בלבד ואינם מייצגים יישובים ספציפיים.  
 



[287] 

 

 חקלאי-דגם יישוב כפרי  1.7.6

מחזיקים (. ככלל, יישובים אלו 6.9חקלאי תואם את מבנה היישוב היסטורי )תרשים -בדרך כלל, היישוב הכפרי

פי מערכת הבעלות המסורתית, כאשר ברוב המקרים, -באדמות שהועברו בירושה מן הדורות הקודמים על

חקלאי, -פי דגם ההתפתחות של היישוב הכפרי-תושביהם תובעים בעלות על קרקעות שהיישוב שוכן עליהן. על

משפחתית -הקרקעית אזורי המחייה ואזורי המגורים של המשפחות המורחבות התקיימו בתחומי הנחלה

שירשה המשפחה הגדולה )"עאילה"(. נציין, כי המתווה המוצג להלן לכפר ח'שם זאנה הוא מקרה קונקרטי 

 חקלאי הרעיוני המוצג כאן.-ואמתי של דגם היישוב הכפרי

משפחתי -פי שיוכם החברתי-חקלאי, סומנו מקבצי המגורים על-בתרשים הפריסה הנוכחית של היישוב הכפרי

י, ומופו תביעות בעלות על קרקע וכן קרקעות מדינה. לרוב, יש חפיפה בין מקבצי המגורים לתביעות והקרקע

פנים(. עוד -הבעלות, כאשר יש מקבצי מגורים גם על קרקעות מדינה )במקרים רבים מדובר בקהילות של עקורי

ביוזמה מקומית וכן  סומנו שימושי קרקע כגון שטחי חקלאות, מערך דרכים מקומיות, מבנה ציבור שהוקם

 מאפיין שטח כדוגמת נחלים ובית קברות. 

פי הפריסה העתידית וכיווני הפיתוח של יישוב מדגם זה, השטחים החקלאיים משולבים באזורי המגורים -על

קנה; מרכזי שירותים "משפחתיים" משולבים בשכונות  ובצמידות לשטחי המגורים, לצורך כלכלת עיבוד ומִּ

בספי כניסה גבוהים יינתנו במוקד השירות האזורי או במסגרת אשכול יישובים. כמו כן  המגורים; שירותים

 תוקפד השמירה על תוואי הנחלים.

הסכמה מגדירה את שימושי הקרקע העיקריים ביישוב ופריסתם. שימושי הקרקע כוללים שכונות מגורים 

וי הקיים, אך יתאפשר גם פיתוח שאינו דופן לבינ-מופרדות, פיתוח בתחום ה"נחלה הקרקעית", לרוב בצמידות

וכן שמירת שטחים פתוחים בין שכונות המגורים והקצאת  2.3צמוד דופן, בהתאם לכללים שהוצעו בסעיף ג.

 תודות קרקע לטובת היישוב והאזור.שטחים לצורך פיתוח הפעילות החקלאית. קרקעות מדינה ישמשו ע

 

 דגם יישוב קהילתי   1.7.6

(. בדרך כלל הוא מאוכלס 6.11הקהילתי תואם את יישובי עקורי הפנים )ראה תרשים  לרוב, דגם היישוב

במקבצים של קהילות קטנות שהועברו בידי המדינה לכפריהם הנוכחיים. בדרך כלל, הקהילות האלה יושבות 

-תעל קרקעות מדינה, ובמקרים נדירים יותר, על קרקעות מצומצמות שרכשו מבדווים אחרים. מבחינה מרחבי

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, 

ך הדרכים סומנו מבני המגורים ומתחמי המשפחות השונות המאכלסות את היישוב בצבעים שונים, מער

 המקומיות וכן מבנה טופוגרפי "אפשרי".

העיקרון המנחה בהתוויית הפריסה העתידית של היישוב הקהילתי מבקש לקבוע כללים לארגון מחדש של 

החברתיים של היישוב. לפיכך, מגמת פיתוח של היישוב -המרחב בד בבד עם שמירה על המבנים המרחביים

יפות ובבנייה כפרית, בשמירה על שטחים פתוחים בין שכונות המגורים, תאופיין בשכונות מגורים נפרדות, בצפ

 באבחנה בין שטחי חקלאות למגורים ובמיקום שטחי חקלאות מחוץ לאזורי המגורים בשולי היישוב.

מה המוצגת בתרשים  מדגישה את ההיגיון התכנוני, שלפיו פיתוח היישוב יתבסס על הפריסה  6.11הסכֵּ

שכונות מגורים נפרדות. החצים הפונים מטה מסמנים את כיווני הפיתוח האפשריים  הקיימת, אגב מיסוד של

 של שטחי המגורים, בעקבות המבנה הטופוגרפי המקומי הקיים.
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 דגם השכונה הכפרית  1.7.6

(. ייחודו, שהוא 6.11חקלאי והיישוב ההיסטורי )ראה תרשים -דגם השכונה הכפרית תואם לדגם היישוב הכפרי

בה רבה ליישוב מוכר, ועתודותיו הקרקעיות מצומצמות. הימצאותה של השכונה הכפרית בקרבה נמצא בקר

לרוב גבוהה יותר בשטחים הסמוכים לעיירות, וכן על  -ליישוב מוכר משפיעה במידת מה על צפיפות הבנייה 

 הישענות כלשהי על מרכזי השירות ביישוב המוכר. -דפוס השימוש בשירותים ציבוריים 

משפחתי -פי שיוכם החברתי-ם הפריסה הנוכחית של השכונה הכפרית סומנו מקבצי המגורים עלבתרשי

והקרקעי, מופו תביעות בעלות על קרקע וכן קרקעות מדינה. גם בדגם זה יש חפיפה בין מקבצי המגורים 

-עקורי לתביעת הבעלות, במקום יש מקבצי מגורים גם על קרקעות מדינה )במקרים רבים מדובר בקהילות של

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.

ברית )ככל הפריסה העתידית של השכונה הכפרית תתאפיין בצפיפות כפרית העולה בהדרגה לצפיפות פר

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 

י כניסה גבוהים ליישוב המוכר חקלאות )קטנים בדרך כלל( בשולי השכונה, ולתעל את מוקדי השירותים בספ

 הסמוך.

פריסה של אזורי המגורים,  -בתרשים הסכמה, מוצגים שימושי הקרקע העיקריים וכיווני הפיתוח הרצויים 

שטחים פתוחים ושטחי חקלאות בין אזורי המגורים ובשולי השכונה, מרכזי שירות קטנים באזורי המגורים 

 (. 6.11ושטחים לפיתוח עתידי )ראה תרשים 

 

 ים דגם חווה חקלאית וחוות רוע  1.7.4

(. כפר 6.12סוג היישוב האחרון שזיהינו כולל כפרי רועים קטנים וחוות משפחתיות חקלאיות )ראה תרשים 

הרועים הוא יישוב קטן ומרוחק המאכלס קהילות רועים וחקלאים. החוות המשפחתיות הן מקבצים קטנים, 

 נפרדים, הנמצאים על קרקע בבעלות יושביהם, המקיימים אורח חיים חקלאי. 

משפחתי, -פי שיוכם החברתי-שים הפריסה הנוכחית מתאר מקבצי התיישבות קטנים, הנפרסים בשטח עלתר

 כאשר יחידת הבסיס היא המשפחה המורחבת. 

-חברתית הקיימת, בעיקר את קיומם בר-הפריסה העתידית תאפשר את המשך העיסוק והתארגנות המרחבית

פי -טחי מרעה ושטחי עיבוד חקלאי נרחבים. וזאת עלהקיימה של מקבצי מגורים קטנים, צפיפות נמוכה, ש

להכרה ולתכנון של מתחמי מגורים קטנים הנמצאים בתחום משבצת יישוב  3.3הכללים המפורטים בסעיף ג.

ומחוצה לו, וכן מתחמי מגורים מבודדים. מרכזי שירותים קטנים יוקמו בחוות. שירותים בספי כניסה גבוהים 

 וביישובים הסמוכים. יינתנו במרכזים האזוריים 

תרשים הסכמה מתארת את ההיגיון של שימושי הקרקע, החלוקה למגורים ועיבוי הבנייה, שטחי מרעה 

פי הצרכים והסטנדרט הקיים -ושטחים חקלאיים. הקצאת שטחי עיבוד חקלאי ושטחי המרעה תיעשה על

 במגזר הכפרי היהודי.
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שם זאנה'מתווה תכנון לכפר ח  1.7.5
234
  

פי ההיגיון הפנימי שלהם, -זאנה הוא כפר טיפוסי המדגים בבירור שאפשר ורצוי לתכנן את הכפרים עלח'שם 

שאינו סותר את הסטנדרטים של תכנון יישובים כפריים בישראל. יישוב זה הוא כפר היסטורי, היושב על 

בתכנית  2 שבע )ראה נספח-מזרח לבאר-אדמותיו מאז התקופה העות'מאנית, כעשרה קילומטרים מדרום

חקלאי טיפוסי, שיצרנו לאחר סדרה בת ארבע -האב(. מוצע מתווה תכנון מפורט יחסית בעבור יישוב כפרי

דונם, רובה בקרקעות  12,111-, סך כל משבצת הכפר מתוכננת ל2131-סדנאות עם תושבי הכפר ח'שם זאנה. ב

 תושבים.  4,411-התושבים וכרבע ממנה קרקעות מדינה, שיאכלסו כ

חברתי לנתונים של -ה התכנון לכפר כולל הצעה לכמה שלבים עוקבים, המתרגמים את ההיגיון הקרקעימתוו

. בסדנאות 25תכנון, אגב עיבוי שכונות המגורים ומתן פתרונות תכנוניים למשפחות מצדו הצפוני של כביש 

אל, ה"מגלח" את הוחלט בעצה אחת עם התושבים להתעלם בשלב זה מן התוואי המתוכנן של כביש חוצה ישר

דו המזרחי. תוואי זה עלול לגרום לעשרות משפחות לאבד את ביתן ואדמתן, והכפר עושה מאמצים,  הכפר בצִּ

יחד עם ארגוני זכויות אדם, לשנות את התוואי. בתכנית הנוכחית, אנו מציעים להעביר את הכביש ממערב 

 שבע, כדי שלא יפגע בכפרים הבדווים. -לבאר

כנון כפר בדווי טיפוסי, כפי שעלה מן הסדנאות בח'שם זאנה, כולל ארבעה שלבים עיקריים. כאמור, המתווה לת

 6.13השלב הראשון כולל את סימון הנחלות הקרקעיות/תכנוניות בשיתוף המשפחות בכפר. כפי שמציג תרשים 

פיפה שלהם עם סומנו, לצורך הדגמה, נחלות תכנוניות בכפר. מסימון זה עולה מפת מקבצי המגורים ומידת הח

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. 

 32כם למשפחות השונות. מצאנו השלב השני הוא סימון מקבצי המגורים ושכונות המגורים הקיימים, ושיו

מקבצים קיימים. בשלב זה גם נותח התפקוד של מערכות הדרכים והשטחים הפתוחים והחקלאיים בכפר )ראה 

(. השלב השלישי מסמן את כיווני ההתפתחות העתידית של מקבצי המגורים, אגב הכפלת השטח 6.14תרשים 

(. הרחבת כל 6.15בנייה כפי שמצופה )ראה תרשים , בד בבד עם מגמה של עיבוי ה2131הבנוי לשנת היעד 

המקבצים נעשתה בלי לחרוג מגבולות הנחלה. כיווני הפיתוח של השכונות יצרו במתכוון רצפים חדשים בין 

. שלב זה היה חשוב ביותר, כיוון שבכפר המתוכנן לשנת יחד לשכונות עתידיות גדולות יותרהמקבצים, שהפכו 

! תהליך הפיתוח והעיבוי יאפשר אספקה יעילה יותר של שירותים, ויאפשר 14-ל 35-מיֵּרד מספר השכונות  2131

אספקת שירותים הדורשים ספי כניסה גבוהים יותר. העיבוי יסייע גם לשמור על השטחים הפתוחים 

 והחקלאיים לטובת בכפר.

(, הכולל את פריסת 6.16)ראה תרשים  2131בשלב הרביעי, יצרנו את מתווה התכנון הכולל ליישוב בשנת 

המגורים, השטחים הפתוחים והדרכים. קבענו גם את אזור "המרכז", שבו ימוקמו המסחר והשירותים 

עקב נגישותו המרכזיים, במיקום שהועדף בידי רוב המשתתפים בסדנאות. למיקום זה היגיון מרחבי חזק, 

מתן אפשרות לחלק  –למערכת הדרכים ולשכונות השונות. בשלב זה, נדרשנו לפתור עוד שתי בעיות: האחת 

לעבור לשכון מדרום לו, כדי להקל על נגישותן לשירותים ולבני  25מהמשפחות הנמצאות מצפון לכביש 

אותרו קרקעות השייכות למשפחה  יומית מסוכנת של כביש ארצי. לשם כך,-משפחותיהן וגם למנוע חצייה יום

שהסכימה עקרונית לקלוט את העוברים. הקרקעות מצפון לכביש ייוותרו לשימוש חקלאי של נחלת המשפחה, 

נכונותם של צעירים בכפר להקים שכונה מעורבת  -כך שהמעבר לא ייצור שינוי בגבולות הנחלות; האחרת 

                                                 
234

ציין, שכל הנאמר בפרק זה על הכפר ח'שם זאנה מהווה הדגמה של תהליך התכנון כל סמך הסדנאות יש ל 
שערכנו עם חלק מהתושבים בלבד. כל תכנון עתידי יצריך קבלת הסכמות מפורשות מבעלי הקרקעות 

 ביישוב.
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-נחלות. לשם כך, אותר שטח של קרקעות מדינה מדרוםבעבור זוגות צעירים במשפחות שאזלה הקרקע שלהן ב

 מערב לכפר, שיוכל לשמש לבנייה של שכונה קהילתית חדשה ומעורבת. 
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 ששלפרק  רשימת מקורות

 

יהודי לפיתוח -המועצה האזורית לכפרים הערבים הבדואים הלא מוכרים בנגב, חברת 'אנוש' והמרכז הערבי .1

)מרכזים "תכנית לפיתוח רשות מוניציפאלית לכפרים הערבים בדואים הלא מוכרים בנגב:" , 1999כלכלי, 

 הוזייל ומוחמד יוניס(. -דר' עאמר אל –

דברי מר עופר גריידינגר ביום עיון של מכון דשא בנושא: היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי  2

 . ראו גםhttp//:www.deshe.org.il_/Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf, 19/13/2118, צה"ל

 http//:www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2115/intro2115.pdf -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

, המרכז הערבי יהודי לפיתוח כלכלי והמועצה כפרי הבדווים בנגב, בחינת אפשרויות הפיתוח החקלאי .3

 . 1999מוכרים, -האזורית לכפרים הבדווים הלא

מדינת ישראל, משרד החקלאות ופיתוח , הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה .4

 .2118הכפר, הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, מרץ 

, משרד הבינוי והשיכון, דוח מסכם, מדריך לתכנון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים .5

 .2118פברואר 

, 1חלקית, עיקרי מדיניות התכנון, גרסה מס' שבע, תכנית מתאר מחוזית -מטרופולין בארמליס, נ. ואחרים,  .6

 .2115אפריל 

הקצאת קרקע ", החברה להגנת הטבע: 2116-2111"סקירת מנגנון ההקצאה של משרד החקלאות בשנים  .7

 .2117, נובמבר חקלאית והרחבת שטחי עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף

האגף לתכנון כפרי אזורי, משרד החקלאות  -, הרשות לתכנון הכפר פיתוח המרחב הכפרי, המדריך לפיתוח .8

 ופיתוח הכפר. 

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, , תכניות ועוגנים לפיתוח הכפר2111פיתוח המרחב הכפרי, תכנית לשנת  .9

 הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות וההתיישבות והכפר אגף תכנון כפרי אזורי. 

 להסדרת מוצע מתווה בנגב( הבדווים התיישבות להסדרת גולדברג דוח יישום דו"ח פראוור )צוות .01

 .2111ספטמבר,    3707, החלטת ממשלה ב, המלצות צוות היישום לדוח גולדברגבנג הבדואים התיישבות

 .2116, אתר המשרד להגנת הסביבה, 2113דפוסי השימוש בשטחים הבנויים קפלן ואחרים,  .11

. מכון חלוקת העושר המוניציפלי בישראל, צמצום הפערים בהכנסות הרשויות המקומיותרזין ע. וחזן א.,   .12

 .2116פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 

, המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה, משרד השיכון תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור .13

 .2115רד האוצר, ספטמבר והבינוי, משרד הפנים, משרד החינוך, מש

 31תכנית מתאר ארצית  .14

 35תכנית מתאר ארצית  .15

 23/14/4תכנית מתאר מחוזית חלקית מטרופולין באר שבע, תמ"מ  .16

 

 

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdf
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 נספחים לפרק שש

 שטחי משבצות ישובים במועצה אזורית בני שמעון': נספח א

 

 

 

 מקור: ממ"י, מחוז דרום.
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 לרשת הדרכים הארציתחיבור היישובים ': נספח ב

 :(1-ב -ו 2-)ראה תרשימים בהמלצות לתכנון צירי הדרכים הראשיות  .0

  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

 צעות מחלף אשר דורש שטחי קרקע נרחבים.את רמת התפקוד של הכביש, או באמ

  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.

 נה ובהתבסס על חיבור תת קרקעי להלן הצעה להסדרת דרכי גישה לישוב, תוך הבטחת הפניות ימי

  (.1 -לצורך פניות שמאלה )ראה תרשים ב

  במידה ולא ניתן להסדיר גישה מהכביש הראשי, ניתן לשלב בהצעה לעיל, גם נגישות ליישובים

 נוספים סמוכים, על ידי הסדרת כבישי שירות.

  ידי תכנון של דרך במקרים מסוימים, כאשר ישוב/ים מרוחק/ים מדרך ראשית, תתאפשר נגישות על

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.

 :(1.2)ראה תרשים ביטול דרכים ודרכים חלופיות  . 1

, אך טרם 23/14/4שבע תמ"מ -: דרך זו מוצעת לראשונה בתכנית מטרופולין בארא' 31אזורית דרך  א(

ווטן, -, כנדרש. הדרך תוכננה תוך שהיא חוצה את הישוב חירבת אל3אושרה במסגרת שינויי לתמ"א/

ולמעשה אינה מאפשרת את קיומו של הישוב הנמצא במקומו מהתקופה העות'מאנית ומונה למעלה 

שבע -. מטרתו של כביש מתוכנן זה לאפשר חיבורים נוספים ולחזק את הקשר לבארמאלף איש

שבע מכיוון זה, ולהקל על עומסי התנועה -, להעברת נפחי התנועה החזויים אל העיר באר31מכביש 

, אפריל 1עיקרי המדיניות גרסה  23/14/4)מתוך תמ"מ  61שבע מצומת שוקת וכביש -בכניסה לבאר

ווטן, יחד עם מענה לעומסי -וע את הפגיעה בהמשך קיומו של הישוב חירבת אל(. במטרה למנ2115

ולתכנן נתיב נוסף לכל כיוון. לאורך  61התנועה העתידיים הצפויים, אנו מציעים להרחיב את כביש 

א' המתוכנן  31קיימות עתודות קרקע המאפשרות הרחבתו. ראוי לציין, שאורכו של כביש  61כביש 

 15-14 -הקיים המתפקד כיום, אורכם של שני התוואים, הקיים והמתוכנן, כ זהה כמעט לתוואי

 שבע וממנה.-א' לא תקצר משמעותית את זמני הנסיעה לבאר 31ק"מ. אם כן, נסיעה על כביש 

(: 4, 3, 2, מקטעים 21/א קטע 31מצומת להבים ועד צומת הנגב )תמ"א/ 6: כביש 6דרך מהירה מס'  ב( 

ן להארכה לכיוון דרום, בעיקר בקטע שבין צומת שוקת ועד למחלף הנגב המתוכנ 6תוואי כביש 

(, מתעלם מקיומם של כפרים וישובים בדווים. מדובר 4, 3, 2, מקטעים 21/א קטע 31)תמ"א/

חמאם, ח'שם זאנה, סווין, -ווטן, ביר אל-גרין, חירבת אל-מסאעדיה, אל-מוכרים אל-בישובים הלא

משאש, אשר רובם קיימים עוד מלפני קום המדינה. בכל אחד -אל נעם וואדי-שאהבי, ואדי אל-אל

תושבים אשר מקיימים בהם חיי קהילה כמו בכל ישוב  5,111-ל 511מישובים אלה מתגוררים בין 
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-אחר. ובנוסף, תכנית הכביש מתעלמת אף מצרכי הפיתוח ואיכות החיים של הישוב המוכר אום

המתוכן חוסם כל אפשרות לפיתוח עתידי של הישוב  . התוואי1999בטין, אשר זכה להכרה בשנת 

 ופוגע בצרכים העתידיים של תושביו.

יפעל  6: מצומת להבים ועד לצומת הנגב מוצע שתוואי כביש 6תוואי חלופי לכביש על רקע זה מוצע  

דרום  41עד החיבור לכביש  שבע מערב-בתוואי עוקף באר 41, הכולל את כביש 41במשולב עם כביש 

ככביש מהיר, מוצעת  41לצומת הנגב. לצורך העלאת רמת השירות וביסוס תפקודו של כביש ומשם 

נתיבי נסיעה לכל כיוון. על מנת לא לפגוע בכוונות לפיתוח  4הרחבתו לשני נתיבים נוספים, וסה"כ 

שבע מכיוון -שבע, שיאפשר כניסה לבאר-שבע מערבה, מוצע לשלב מחלף על תוואי עוקף באר-באר

אופן זה, מחד תמנע הפגיעה בישובים ובאלפי האזרחים ומאידך ותשמר הפונקציה מערב. ב

(. ערך מוסף נוסף של השינוי המוצע כאן הוא חיסכון 6.4. )ראה תרשים 6התפקודית של כביש 

תקציבי ענק. ניתן יהיה להפנות את הסכומים שיחסכו לשדרוג תנאי התחבורה הפרטית והציבורית 

 שבע.-של מטרופולין בארבכול ישובי הפריפריה 

באזור הישוב  6מוצע פיצול של כביש  23/14/4: בתמ"מ זרוע מזרחית לכיוון דימונה - 6תוואי כביש  

. מבחינה תכנונית אין זה סביר 25ח'שם זאנה, עם תוספת זרוע לכיוון דימונה, המקבילה לכביש 

מושי הקרקע לאורכו. למקם תוואי של דרך מהירה במרחב שהוא אינטנסיבי מאוד מבחינת שי

ובנוסף לצורך סלילתו תידרש הפקעה של מאות רבות  25הקמתו תמנע גישה ליישובים שלאורך כביש 

בתוואי זה חוצה את הישוב אום ראתם וחודר לתחומי מרחבי היישובים באזור  6של דונמים. כביש 

 .6שיש לבטל תוואי זה של כביש אבו תלול. לאור זאת, אנו סבורים 
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 נספחים. 

 :אוכלוסיית הישובים הלא מוכרים0נספח 

 1525מוכרים בשנת  אוכלוסיית הישובים הלא  2.2.2לוח 

 

10.4%8.4%4.2%24%11%8%24%8%2%100%אחוזי קבוצות גילשם הכפר

+1213-1718-2122-4041-6060_456_23_1קבוצות גיל

7007358.816116877561685614דחיה

2200229184.850652824217652817644אם אלמילה

ח'רבת 

7007358.8100%16877561685614זבאלה

אלעראקיב-

2300239193.252955225318455218446כרכור

אלמסאעדי

5505746.2126.513260.5441324411ה

300031225269072033024072024060עוג'אן

150015612634536016512036012030אלמקימן

1800187151.241443219814443214436עמרה

ח'ריבת 

3200333268.873676835225676825664אלוטן

150015612634536016512036012030סעוה

עתיר-אם 

1700177142.839140818713640813634אלחיראן

300031225269072033024072024060אלג'רא

1300135109.229931214310431210426תל-אלמלח

100010484230240110802408020אלסרה

באט 

8008367.218419288641926416אלסראיעה

1400146117.632233615411233611228אלבאט

7007358.816116877561685614כוחלה

1700177142.839140818713640813634אלחומרה

2200229184.850652824217652817644אלבחירה

3100322260.471374434124874424862אלזערורה

6506854.6149.515671.5521565213עזה

1700177142.839140818713640813634תל ערד

גטאמאת 

1200125100.8276288132962889624אלמטרה

6506854.6149.515671.5521565213אלמזרעה

1400146117.632233615411233611228אם רתאם

ביר 

2600270218.459862428620862420852אלחמאם

2100218176.448350423116850416842אלזרנוג

ביר 

250026021057560027520060020050אלמשאש

250026021057560027520060020050ח'שמזנה

1600166134.436838417612838412832סווין

1800187151.241443219814443214436אלמד'בח

500524211512055401204010אלסדיר

2700281226.862164829721664821654אלסר

6500676546149515607155201560520130ואדי אלנעם

ואדי 

1200125100.8276288132962889624אלמשאש

150015612634536016512036012030רכמה

150015612634536016512036012030עבדה

5000520420115012005504001200400100אם בטין

ואדי ג'ווין/ 

5000520420115012005504001200400100תלאע רשיד

1200125100.8276288132962889624דריג'את

450046837810351080495360108036090אלפורעה

אלשהבי 

5000520420115012005504001200400100אבו תלול

450046837810351080495360108036090קסר אלסר

6000624504138014406604801440480120ביר הדאג

5000520420115012005504001200400100אם מתנאן

5500572462126513206054401320440110אלגרין

108,650       11,300  9,127     24,83026,076     11,952  8,692      26,076      8,692   2,173      
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 1525תחזית אוכלוסיית הישובים הלאמוכרים לשנת היעד   2.2.1לוח 

  

אחוזי קבוצות גיל10.4%8.4%4.2%24%11%8%24%8%2%שם הכפר

קבוצות גיל+1213-1718-2122-4041-6060_456_23_1

        30         121         363         121         166        363        348       127       157          1,512דחיה

        95         380      1,140         380         523     1,140     1,093       399       494          4,752אם אלמילה

ח'רבת 

        30         121         363         121         166        363        348       127       157          1,512זבאלה

אלעראקיב-

        99         397      1,192         397         546     1,192     1,143       417       517          4,968כרכור

        24          95         285          95         131        285        273       100       124          1,188אלמסאעדיה

      130         518      1,555         518         713     1,555     1,490       544       674          6,480עוג'אן

        65         259         778         259         356        778        745       272       337          3,240אלמקימן

ח'ריבת 

      138         553      1,659         553         760     1,659     1,590       581       719          6,912אלוטן

        65         259         778         259         356        778        745       272       337          3,240סעוה

עתיר-אם 

        73         294         881         294         404        881        845       308       382          3,672אלחיראן

      130         518      1,555         518         713     1,555     1,490       544       674          6,480אלג'רא

        56         225         674         225         309        674        646       236       292          2,808תל-אלמלח

        43         173         518         173         238        518        497       181       225          2,160אלסרה

באט 

        35         138         415         138         190        415        397       145       180          1,728אלסראיעה

        60         242         726         242         333        726        696       254       314          3,024אלבאט

        73         294         881         294         404        881        845       308       382          3,672אלחומרה

        95         380      1,140         380         523     1,140     1,093       399       494          4,752אלבחירה

      134         536      1,607         536         737     1,607     1,540       562       696          6,696אלזערורה

        28         112         337         112         154        337        323       118       146          1,404עזה

        73         294         881         294         404        881        845       308       382          3,672תל ערד

גטאמאת 

        52         207         622         207         285        622        596       218       270          2,592אלמטרה

        28         112         337         112         154        337        323       118       146          1,404אלמזרעה

        60         242         726         242         333        726        696       254       314          3,024אם רתאם

ביר 

      112         449      1,348         449         618     1,348     1,292       472       584          5,616אלחמאם

        91         363      1,089         363         499     1,089     1,043       381       472          4,536אלזרנוג

ביר 

      108         432      1,296         432         594     1,296     1,242       454       562          5,400אלמשאש

      108         432      1,296         432         594     1,296     1,242       454       562          5,400ח'שמזנה

        69         276         829         276         380        829        795       290       359          3,456סווין

        78         311         933         311         428        933        894       327       404          3,888אלמד'בח

        22          86         259          86         119        259        248         91       112          1,080אלסדיר

      117         467      1,400         467         642     1,400     1,341       490       607          5,832אלסר

      281      1,123      3,370      1,123      1,544     3,370     3,229    1,179    1,460        14,040ואדי אלנעם

ואדי 

        52         207         622         207         285        622        596       218       270          2,592אלמשאש

        65         259         778         259         356        778        745       272       337          3,240רכמה

        65         259         778         259         356        778        745       272       337          3,240עבדה

    2,784    11,137    33,411    11,137    15,313   33,411   32,019   11,694   14,478       139,212סה"כ

תחזית ל-2030
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        30         121         363         121         166         363        348       127       157          1,512כוחלה

        78         311         933         311         428         933        894       327       404          3,888עמרה

      216         864      2,592         864      1,188      2,592     2,484       907    1,123        10,800אם בטין

ואדי ג'ווין/ 

      216         864      2,592         864      1,188      2,592     2,484       907    1,123        10,800תלאע רשיד

        52         207         622         207         285         622        596       218       270          2,592דריג'את

      194         778      2,333         778      1,069      2,333     2,236       816    1,011          9,720אלפורעה

אלשהבי 

      216         864      2,592         864      1,188      2,592     2,484       907    1,123        10,800אבו תלול

      194         778      2,333         778      1,069      2,333     2,236       816    1,011          9,720קסר אלסר

      259      1,037      3,110      1,037      1,426      3,110     2,981    1,089    1,348        12,960ביר הדאג

      216         864      2,592         864      1,188      2,592     2,484       907    1,123        10,800אם מתנאן

      238         950      2,851         950      1,307      2,851     2,732       998    1,236        11,880אלגרין

    1,909      7,638    22,913      7,638    10,502    22,913   21,959     8,020     9,929         95,472סה"כ

 סה"כ

25,815 24,40719,71353,97756,324    234,684כללי  18,775  56,324  18,775  4,694  
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 2101, נתונים בסיסייםמסד  –בדווים הלא מוכרים בנגב -: הישובים הערבים2נספח 

 . דחאיה1

ממערב והוא  264ממזרח וכביש  41-: ד'חיה נמצא במשולש צפונית לעיר רהט, התחום ע"י כביש מס'מיקום גיאוגראפי

 ק"מ דרומית לצומת בית קמה.  2-ממוקם במרחק כ

 . 178111/592811 נקודת ציון:

 דונם. 2,511 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטחי הישוב: 

אחרי פינויים על  1948המשפחות הגיעו למקום הנוכחי בשנת  : ד'חיה הוא ישוב של עקורי פנים ברובו,סקירה היסטורית

 ידי הממשל הצבאי מאדמותיהם ואזור מחייתם צפונית ומערבית  לקיבוץ שובל.

ח'רמה -ואדי, אבו-נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: הוזייל, אבו 511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ורמאד'ין.

בית ספר, גנים, מרפאה וכו'. השירותים נרכשים מחוץ לישוב )דואר, בנק וכו'( לרוב בעיר בישוב לא קיים תנאי חיים: 

ק"מ. אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודות חיבור מצב  6-רהט. התלמידים מוסעים לבתי ספר בעיר רהט במרחק כ

 שבו התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה.

נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון אבל אינו שייך רשמית למועצה האזורית,  הישובמעמד תכנוני: 

-תושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים. הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין באר

ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו , הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי משולב. ההמלצה בדו"23/14/4שבע, תמ"מ 

רוב שטח  35-כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב ד'חיה במקומו הנוכחי. ע"פ תמ"א

 הישוב נמצא במרקם עירוני ובשוליים קיים גם מרקם ישובי.

 

 נמילה-. אום אל2

והעיר  264ממזרח וכביש  41-במשולש התחום ע"י כביש מס' נמילה שוכן צפונית לרהט-: הישוב אום אלמיקום גיאוגראפי

 ק"מ מהעיר רהט(.  1רהט מדרום )במרחק של 

 . 178411/591311 נקודת ציון:

 דונם. 3,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטחי הישוב: 

מתיישבי  נמילה הוא ישוב היסטורי וקיים לפני קום המדינה, תושבי המקום הם-אל-: הישוב אוםסקירה היסטורית

 דורות ובעלי קרקעות במקום. 

 זאיד.-נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: זיאדנה, אבו 1,711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב לא קיים בית ספר, גנים, מרפאה וכו'. השירותים נרכשים מחוץ לישוב )דואר, בנק( לרוב בעיר רהט. תנאי חיים: 

ר בעיר רהט. אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודות חיבור והתושבים נאלצים לשאת התלמידים מוסעים לבתי ספ
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בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. לפני מספר שנים, המנהלת מתחה קוו חשמל למבואות הישוב אבל עד היום 

 הבתים לא מחוברים לחשמל.

עון, אך אינו שייך רשמית למועצה האזורית, הישוב נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית בני שממעמד תכנוני: 

תושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים ממעוצה זו. הישוב אינו מוכר. על פי תכנית 

, הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין 23/14/4שבע תמ"מ -מטרופולין באר

 35-כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב במקומו הנוכחי. ע"פ תמ"אההתנגדויות שהוגשו 

 הישוב נמצא במרקם עירוני.

 

 . ח'רבת זבאלה3

 : הישוב ח'רבת זבאלה נמצא בכניסה הצפונית של העיר רהט בכניסה מצומת שובל. מיקום גיאוגראפי

 . 176211/591951 נקודת ציון:

 דונם. 2,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב ח'רבת זבאלה הוא ישוב היסטורי, קיים לפני קום המדינה, תושבי המקום הם מתיישבי דורות סקירה היסטורית

ובעלי קרקעות במקום. הישוב נקרא על שמה של ח'רבת זבאלה )במפות עתיקות נקראת ח'רבת סבילה(. בישוב נמצא גם 

 ו של השייח' המפורסם שייח' סלמאן אלהוזייל.ארמונ

 נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: הוזיילה, נמר, חמולה, אלעביד. 711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב קיים בית ספר יסודי עד כיתה ח'. שאר השירותים נרכשים בעיר רהט הקרובה )מרפאה, דואר, בנק(. תנאי חיים: 

 אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודות חיבור והתושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

אך אינו שייך רשמית למועצה האזורית, הישוב נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון, מעמד תכנוני: 

-תושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים. הישוב אינו מוכר. על פי  תכנית מטרופולין באר

החלק המזרחי של הישוב נמצא באזור נוף ישובי חקלאי משולב, והחלק המערבי נמצא באזור נוף  23/14/4שבע, תמ"מ 

מלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר תכנונו והסדרתו ישובי חקלאי. הה

 הישוב נמצא במרקם עירוני. 35-מ"אשל הישוב במקומו הנוכחי. ע"פ ת

 . עראקיב/כרכור4

לאתר ערבית ומכרכור פרוס על שטח נרחב, ישנם מספר מקבצים הממוקמים מזרחית עראקיב/: הישוב מיקום גיאוגראפי

עוקבי לו -קבוצות משבט אל טורי.-מודיג'ם אל-דודאים, וכפר עראקיב שנבנה על הקרקעות ההיסטוריות של שבט אבו

 שייכות רוב קרקעות עראקיב לפי הדין הבדווי, מבקש לחזור ולהקים יישוב כפרי על אדמותיו באזור שנותרו ריקות.

 .176311/581711 נקודת ציון:

 דונם. 9,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 
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עקורי פנים אשר המדינה העבירה אותם למקום זה בזמנים שונים. הישוב נקרא על  רוב התושבים הם: סקירה היסטורית

 תושבי עראקיב הם בעלי הקרקעות ההיסטוריים.שמה של ח'רבת כרכור הנמצאת במקום. 

ם למספר משפחות מורחבות: אבו הדובה, אבו סבית, עביד, נפש, המחולקי 2,311 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 תראבין, זורגאן.

בישוב לא קיים בית ספר. התלמידים מוסעים לבתי ספר בעיר רהט ושאר השירותים נרכשים גם הם בעיר תנאי חיים: 

 לקו מקורות. רהט או בבאר שבע. אופן הספקת המים לישוב היא בדרך של הובלה במכלים נגררים ומעט נקודות חיבור 

הישוב נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון, אך אינו שייך רשמית למועצה האזורית, מעמד תכנוני: 

-תושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים. הישוב אינו מוכר. על פי  תכנית מטרופולין באר

פש מטרופולינים, יער וייעור. בנוסף, חלק נכבד משטח הישוב נמצא באזור הישוב נמצא באזור נו 23/14/4שבע, תמ"מ 

מגבלות בניה. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לא לאפשר את תכנונו 

הודי גבעות בר והסדרתו של הישוב במיקומו הנוכחי בטענה שאין לכך הצדקה. מצד שני, מוצדקת הקמתו של הישוב הי

 הישוב נמצא במרקם עירוני משולב, יער וייעור. 35-והשכונה/יישוב המתוכנן כרכור. ע"פ תמ"א

 

 מסעדיה-. אל5

 31-: הישוב אלמסאעדיה נמצא צפונית לעיירה לקיה, מוקף בגבעות ויערות להב, משני צדי כביש מסמיקום גיאוגראפי

 ובעיקר דרומית לכביש.

 . 186311/583711 נקודת ציון:

 דונם. 3,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב אלמסאעדיה נוסד לפני קום המדינה, תושבי המקום הם מתיישבי דורות במקום ובעלי סקירה היסטורית

 קרקעות,  בישוב נמצא ח'רבות, מערות ובארות.

 ר משפחות מורחבות: אסד, עביד ואלפקיר.נפשות, המחולקים למספ 551 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

אין בישוב מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה לקיה לצורך קבלת הטיפול. בהעדר תנאי חיים: 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

 לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לביתי הספר בעיירה לקיה.

אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות ויציאות מהעיירה לקיה, התושבים נאלצים לשאת בעלות 

 רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

, הישוב נמצא באזור נופש 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא להכיר  מטרופולינים ייער וייעור. ההמלצה

הישוב נמצא במרקם שמור  35-בישוב בטענה שאין הצדקה לכך ושהתושבים מיועדים לעבור לעיירה לקיה. ע"פ תמ"א

 .22משולב, ובשטח מיועד ליער וייעור ע"פ תמ"א 
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 . עווג'אן6

 )עוקף באר שבע(. 41-אן נמצא דרומית מערבית לעיירה לקיה, צפונית לכביש: הישוב עוג'מיקום גיאוגראפי

 . 184611/579211 נקודת ציון:

 דונם. 8,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב עווג'אן נוסד לפני קום המדינה, וחלק מתושבי הישוב הם עקורי פנים, אשר הוגלו ממקום סקירה היסטורית

 של הצבאי בשנות הראשונות לקום המדינה, בישוב נמצאות מערות, בארות וסכרים לאגירת מי גשם.מושבם ע"י הממ

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אסד, מראחלה, נבארי, חג'וג', אבו  3111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ג'אבר, טלאלקה, אבו ח'וביזה.

לב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה לקיה לצורך קבלת הטיפול. בהעדר אין בישוב מרפאה ותחנת טיפת חתנאי חיים: 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לביתי הספר בעיירה לקיה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

ת חיבור לקו מקורות ויציאות מהעיירה לקיה, התושבים נאלצים לשאת בעלות אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקוד

 רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

, שטח הישוב מתפרס על אזור נופש 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

ע(. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו מטרופולינים, יער וייעור ומרקם עירוני )אשר שייך לעיר באר שב

כנגד תכנית המטרופולין היא שלא להכיר בישוב בטענה שאין הצדקה לכך וכי התושבים מיועדים לעבור לעיירה לקיה.. 

 הישוב נמצא במרקם עירוני משולב ויער וייעור. 35-ע"פ תמ"א

 

 מכימן-. אל7

 והיישוב עומר. 61-דרומית לעיירה לקיה, וצפונית לכביש: הישוב אלמקימן נמצא מיקום גיאוגראפי

 . 186311/578251 נקודת ציון:

 דונם. 5,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב אלמכימן נוסד לפני קום המדינה, תושבי המקום הם בעלי קרקעות ומתיישבי דורות במקום, סקירה היסטורית

 .בישוב נמצאות מערות ובארות מים

נפשות, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו הדובה, אבו ח'וביזה, אבו  1,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 טראש, אלנבארי וארבידי.
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אין בישוב מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה לקיה לצורך קבלת הטיפול. בהעדר תנאי חיים: 

 מקבלת טיפול רפואי. תחבורה ציבורית נמנעים רבים 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לביתי הספר בעיירה לקיה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקוו מקורות ויציאות מהעיירה לקיה, התושבים נאלצים לשאת בעלות 

 דמה. רכישת והטמנת הצנרת בא

, הישוב נמצא באזור בעל חשיבות 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

למטרופולין )ליקית( ורצועת נוף. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא 

הישוב נמצא במרקם  35-התושבים מיועדים לעבור לעיירה לקיה.. ע"פ תמ"אלהכיר בישוב בטענה שאין הצדקה לכך וכי 

 עירוני משולב ויער וייעור.

 

 )יישוב שנהרס( סאנע-תראבין אל -עמרה . 8

 מזרחי של היישוב עומר. -: הישוב עמרה נמצא לצידו הצפוןמיקום גיאוגראפי

 . 575611/186811 נקודת ציון:

 דונם. 1,611 -הישוב כשטח אדמות היקף שטח הישוב: 

: תושבי הישוב עמרה הם עקורי פנים אשר העבירה המדינה ממקום מושבם ההיסטורי "ג'ביבאת" סקירה היסטורית

נעם ולאחר מכן לאזור ערערה בנגב -באזור אופקים בשנות קום המדינה. בתחילה, המדינה העבירה אותם לאזור ואדי אל

 רון הועברו תושבי תראבין למיקום חדש, דרום מערבית לרהט.בעשור האחלעמרה.  1961ולאחר מכן בשנת 

, המחולקים למספר משפחות מורחבות: תראבין אלסאנע, אבו ג'אנם, אבו נפש 1811 -נים כ: תושבי הישוב מואוכלוסיה

 עאד'רה ואבו סמהדאנה.

ורך אכלוס תושבי עמרה, לצבין רהט למשמר הנגב בשנים האחרונות המנהלת הקימה את היישוב תראבין מעמד תכנוני: 

והרסו דחפורים עלו  2119-2111שביקש לבנות שכונות חדשות על אדמות היישוב. בשנים בעקבות לחץ מהישוב עומר אשר 

. חלק מתושבי עמרה סירבו לעבור לישוב החדש מכיוון שהמנהלת לא שיתפה , כדי לאלצם לעבורבתים של תושבים בישוב

. על פי תכנית מטרופולין 2111בתנאים קשים עד  מספיק ועל כן הם נשארו במקום  אותו בתכנון ולא ייעדה להם שטח

 , הישוב נמצא באזור פתוח פרברי.23/14/4שבע, תמ"מ -באר

 

 ווטן-. ח'רבת אל9

ק"מ מזרחית צפונית לעיר באר שבע, דרומית לכביש מס'  12 -: הישוב ח'רבת אלוטן נמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 ערד.  -שוקת, כביש 31

 . 192551/573911 נקודת ציון:
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 דונם. 14,111 -שטח אדמות הישוב כ היקף שטח הישוב:

ווטן נוסד לפני קום המדינה, הישוב נקרא על שמה של ח'רבה ידועה במקום "ח'רבת -: הישוב ח'רבת אלסקירה היסטורית

 אלוטון", במרחב הישוב נמצאים בתים עתיקים ושרידי חרס, ובית קברות. 

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלאעסם, אלטרשאן, אלנבארי,  3,211 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 אלח'ורם, אבו טראש, אלהוואשלה.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים תנאי חיים: 

 מנת הצנרת באדמה. נאלצים לשאת בעלות רכישת והט

בישוב קיימת מרפאה, לצורך טיפת חלב ושירותים רפואיים אחרים התושבים נאלצים לנסוע לעיירה חורה ולבאר שבע. 

 בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

מידי התיכון מהישוב בישוב פועל בתי ספר יסודי )בי"ס אלאמל( משולב עם חטיבת ביניים המשרת את תושבי הישוב. תל

 שבע(, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות-נאלצים לנסוע לעיירות השכנות )חורה ותל

, הישוב נמצא 23/14/4הישוב ח'רבת אלוטן הוא בלתי מוכר. על פי תכנית המטרופולין שבהפקדה תמ"מ מעמד תכנוני: 

וכנן מבאר שבע לערד )כביש עוקף שוקת( עובר במרחב הישוב וחוצה באזור נוף כפרי חקלאי משולב. הכביש החדש המת

אותו. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של 

 רוב שטח הישוב נמצא במרקם כפרי וחלקים באזור נוף יער וייעור. 35-הישוב במקומו הנוכחי. ע"פ תמ"א

 

 . סעווה11

 . 31ערד מס' -: הישוב סעווה נמצא מזרחית לעיירה חורה, צפונית לכביש שוקתמיקום גיאוגראפי

 . 195511/575711 נקודת ציון:

 דונם. 8,111 -שטח אדמות הישוב כ היקף שטח הישוב:

-)הנקראת בעברית תל: הישוב סעווה נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא על שמה של ח'רבת סעווה סקירה היסטורית

 ישוע(. בישוב נמצאו שרידי מבצר עתיק בנוסף לשרידי חרס, בארות ומערות.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: טרשאן, אבו סבית, קסאסי, אבו  1,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 נאדי.

הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, תנאי חיים: 

נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. מתן אישור לקבלת נקודת חיבור מהקו הראשי היא קבוצתית 

 ואינה ניתנת לכל בית אב .  

 אין מרפאה בישוב והתושבים נאלצים לנסוע לחורה ובאר שבע. בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול

 רפואי.
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אלאטרש(, -לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים בגיל יסודי מוסעים לבית ספר בישוב תלאע רשיד/ ואדי ג'ווין )מולדה

 דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות. תלמידי תיכון לומדים בעיירה חורה. 

, חלק משטח הישוב נמצא 23/14/4ן שבהפקדה תמ"מ ישוב סעווה הוא בלתי מוכר. על פי תכנית המטרופולימעמד תכנוני: 

באזור נוף כפרי חקלאי משולב ואחר נמצא בנטוף מטרופולינים ייער וייעור ושטח אש. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין 

ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שתושבי סעווה יעברו ממקומם ויהיו שכונה בחורה או שכונה צמודת 

 שטח הישוב מחלק בין מרקם כפרי ומרקם שמור מיוחד יער וייעור.  35-עיירה חורה. ע"פ תמ"אדופן ל

 

 חיראן-ם אלו. עתיר/א11

 : הישוב עתיר אם אלחיראןנמצא צפונית מזרחית לעיירה חורה באזור עתיר. מיקום גיאוגראפי

 . 212551/581311 נקודת ציון:

 דונם. 2,111 -שטח אדמות הישוב כ היקף שטח הישוב:

: שם הישוב נלקח מוואדי עתיר וואדי אם אלחיראן באזור, לדברי הזקנים אום אלחיראן יוחס לישוב סקירה היסטורית

בשל מוות רבים מצאצאי הנאקות  )בכר( כתוצאה מסופת השלגים שפקדה את האזור לפני כמאה שנה. תושבי אזור עתיר 

פנימית בשל העברתם בכוח בשנות החמישים מאדמותיהם שהיו  אום אלחיראן נחשבים לעקורי פנים, אלה שעברו גלות

 בקרבת קיבוץ שובל צפונית לעיר רהט, ומאז במשך עשרות שנים הם גרים בעתיר אום אלחיראן.    

 נפש, רובם משבט אבו אלקיעאן. 1,711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

לת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהתנאי חיים: 

 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

 אין מרפאה בישוב התושבים נאלצים לנסוע לחורה, בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

 זי נשירה גבוהים.לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר חורה, דבר שגורם לאחו

על מיקומו המדויק של הישוב תוכנן ואושר הישוב חירן ולא הרחק ממנו גם היישוב יתיר, התושבים מעמד תכנוני: 

התנגדו ומוסדות התכנון אטמו אוזניים. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין 

ך לאחרונה משרד ראש ההמשלה במשותף עם הרשות החדשה להסדרת היא להכיר בישוב כיישוב כפרי חקלאי. א

ההתיישבות הבדווית עשו מחטף כאשר פנו למועצה הארצית לתכנון ובניה וביקשו שתחזור בה מההחלטה להכיר בישובים 

 הישוב ממוקם באזור 35אם אלחיראן ותל ערד בתכנית. ואכן המועצה הארצית נענתה לדרישות אלה. ע"פ תמ"א -עתיר

 יער וייעור ומרקם שמור משולב וגם כן חלקים מהישוב הם במרקם עירוני.
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 ג'רא-. אל12

כביש  31ק"מ מזרחית מהעיר באר שבע, דרומית לכביש מס'  17 -: ישוב אלג'רא נמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 ערד.  -שוקת

 . 196951/571853 נקודת ציון:

 דונם. 4,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב אלג'רא הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא על שמה של גבעה בראש הר סקירה היסטורית

כינוי בשפה הערבית לכל גוף  -המכוסה בסלעי גיר בצבע לבן, הודות לשטח לבן זה, הישוב כונה אלג'רא, מלשון "אג'ר" 

בישוב קיימים מספר מבנים עתיקים )באיקות(, בארות ומערות ששמשו  שצבע לבן מכסה את קדמת ראשו או מצחו.

 לאיחסון תבואה וח'רבות.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: הוואשלה, טרשאן, חריזי,  3,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ואחרים. בטיחאת, אבו טראש ואלאזרג

מאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שתנאי חיים: 

 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה.  

רשיד, העיירה חורה ובאר שבע. בהעדר תחבורה ציבורית -אין מרפאה בישוב והתושבים נאלצים לנסוע לישוב תלאע

 נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

למידים מוסעים לבית ספר בישוב תלאע רשיד, תלמידי תיכון לומדים בעיירה חורה, דבר לא קיים בית ספר בישוב, הת

 הגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.

, הישוב נמצא 23/14/4בלתי מוכר. על פי תכנית המטרופולין שבהפקדה תמ"מ עדיין ישוב אלג'רא הוא מעמד תכנוני: ה

ר וייעור. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין בתחום ייעוד נופש מטרופוליני/יע

 הישוב נמצא במרקם כפרי ויער וייעור. 35היא להכיר בישוב. על פי תמ"א 

 

 מלח-אל . תל13

 מערבית לשדה תעופה נבטים. -עירא והרי עירא וצפון-: הישוב תלאלמלח נמצא מזרחית לתלמיקום גיאוגראפי

 . 211211/571311 נקודת ציון:

 דונם.  8,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

מלחתה אשר מהווה אתר עתיקות. הישוב קיים  -: מקורו של שם הישוב תל אלמלח הוא משמו של תלסקירה היסטורית

טים הוקמה תחנת מלפני קום המדינה, חלק גדול משטח הישוב הופקע ונמצא בשטח שדה התעופה נבטים. בימי הברי

משטרה במרחב הישוב בכדי לשמור על האזור כולו. בישוב נמצאות שתי בארות מים מפורסמות ועתיקות אשר שמשו 
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בעבר להספקת מים לתושבים. הבארות הללו נמצאות כיום בשטח המגודר של שדה התעופה. במרחב הישוב נמצא שרידי 

 חרס מימי קדם. 

 נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו מסאעד, אלמעאבדה, סראיעה. 851 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה לקבלת הטיפול. בהעדר תנאי חיים: 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

תי הספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לב

 בקרב הבנות.

אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודות חיבור לקו מקורות, התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת 

 באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.

, רוב שטח הישוב נמצא באזור תעשייה 23/14/4שבע, תמ"מ -טרופולין בארהישוב אינו מוכר. על פי תכנית ממעמד תכנוני: 

ארצי קדמת נגב והחלק האחר באזור נופש מטרופוליני, יער וייעור . ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו 

ן כנופש מטרופוליני כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב ע"י שינוי ייעוד האזור המסומ

למרקם כפרי חקלאי מושלב ברצועה הצרה שבין קדמת נגב להרי עירא. רצועה זו אמורה להוות פתרון גם עבור הישובים 

 רוב שטח הישוב נמצא במרקם כפרי וחלקיו המערביים באזור יער וייעור. 35-סרה. ע"פ תמ"א-סראיעה ואל-באט אל

 סרה-. אל14

 שבע לערד ומערבית לישוב כסייפה.-אשר מחבר בין באר 31-סרה נמצא מדרום לכביש-ל: הישוב אמיקום גיאוגראפי

 . 213111/572211 נקודת ציון:

 דונם. 1,511 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

סרה קיים מהתקופה העות'מאנית אך תושביו עברו למיקום הנוכחי על פי החלטת המדינה -: הישוב אלסקירה היסטורית

כתוצאה מהסכם השלום עם מצריים, במסגרת חוק רכישת  1981קעת אדמות הישוב וצמצום מרחב הפריסה בשנת תוך הפ

תושבי הישוב קיבלו התראה לפנות את השטח והוצע  2116מקרקעין והקמת שדה תעופה נבטים ואזור קדמת נגב. בשנת 

 ת מים ושברי חרסית. להם לעבור לרהט. בישוב נמצאים מבני באייקות )מבנים מבוץ וקש(, בארו

 .נפשות, המחולקים למספר משפחות מורחבות: נסאסרה ועמור 711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה במטרה לקבל את הטיפול. תנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

 לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לביתי הספר בעיירה כסייפה.

ורות, מצב שבו התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מק

 הצנרת באדמה. 

, שטח הישוב נמצא באזור קדמת נגב 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

ין היא להעביר את )אזור תעשיה מיוחד(, ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופול
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הישוב מצוי  35-סראיעה . ע"פ תמ"א-תושבי הישוב למיקום שנמצא מערבית למקומם הנוכחי בצמוד דופן לישוב באט אל

 במרקם כפרי. 

 

 סראיעה-. באט אל15

ק"מ  4.5 -,  כ31-סראיעה נמצא בצידם המזרחי של הרי עירא דרומית לכביש מס -: הישוב באט אלמיקום גיאוגראפי

 לעיירה כסייפה.  ממערב

 . 212351/574151 נקודת ציון:

 דונם.  5,511 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

:הישוב קיים מלפני קום המדינה. שמו של הישוב )באט( נגזר מהיותו מוקף מצידו המערבי רכס הרים סקירה היסטורית

חמולה שגרה במקום. בישוב נמצאות מערות סראיעה הוא שם ה-שחובק את הישוב הממוקם על המורדות המזרחיים, וא

 עתיקות, ומספר בארות שאנשי הישוב חפרו בעבר והן עדיין בשימוש עד עצם ימינו.     

 סראיעה.-נפש, שכולם מחמולת א 611 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בהעדר תחבורה ציבורית בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לכסייפה וערד. תנאי חיים: 

 נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

בעלות רכישת , ותושבים נאלצים לשאת 31-אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות אשר ליד כביש

 והטמנת הצנרת באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.

, הישוב נמצא באזור תעשייה מיוחד 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני:  

נגדויות שהוגשו כנגד )קדמת נגב( וחלק קטן באזור נופש מטרופוליני ויער וייעור. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההת

תכנית המטרופולין היא לסמן בשוליים המזרחיים של הרי עירא שטח בייעוד נוף כפרי חקלאי משולב שיאפשר את אכלוס 

הישוב נמצא במרקם כפרי, עם הגבלות סביבתיות בחלקו בשל רגישות נופית  35-תושבי הישוב במקום. ע"פ תמ"א

 סביבתית גבוהה ושטח לשימור מים.

 

 באט-ל. א16

 . 31-ק"מ ממערב לעיירה כסייפה, צפונית לכביש 4.5 -באט נמצא במרחק של כ-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 . 213411/575711 נקודת ציון:

 דונם. 3,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 
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מערבי רכס הרים שחובק :הישוב קיים מלפני קום המדינה. שמו של הישוב נגזר מהיותו מוקף מצידו הסקירה היסטורית

את הישוב הממוקם על המורדות המזרחיים. בישוב יש מערות עתיקות מספר בארות שאנשי הישוב חפרו בעבר והן עדיין 

 בשימוש גם כיום.     

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו סביח, אבו ואדי, אבו בניה,  1,411 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ה ואלעביד.אבו רומאנ

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לכסייפה וערד. בהעדר תחבורה ציבורית תנאי חיים: 

 נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

, ותושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת 31-אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות אשר ליד כביש

 והטמנת הצנרת באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.

חקלאי , הישוב נמצא באזור נוף כפרי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו של הישוב 

הישוב נמצא במרקם כפרי ובחלקים  35-בחלקו המזרחי אשר נמצא בשטח בייעוד כפרי חקלאי משולב. ע"פ תמ"א

 המערביים מרקם שמור מיוחד, יער וייעור.

 . כוחלה17

: הישוב כוחלה נמצא צפונית לעיירה כסייפה, במורד המזרחי של הרי עירא ודרום מערבית לישוב גיאוגראפי מיקום

 דריג'את. 

 . 215711/578111 נקודת ציון:

 דונם. 7,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

כוחלה העתיקה. בישוב נמצאים : הישוב כוחלה קיים מלפני קום המדינה, שמו של הישוב נגזר מח'רבת סקירה היסטורית

 שרידי בתים עתיקים ובארות.

 נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו רביעה, אבו עיאדה. 711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לכסייפה במטרה לקבל טיפול . בהעדר תנאי חיים: 

 ת נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. תחבורה ציבורי

קיים בית ספר יסודי בישוב, תלמידי תיכון מוסעים לבתי ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

, תושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת 31-אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות אשר ליד כביש

 הטמנת הצנרת באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.ו
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, 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב נחשב לאחד האשכולות של הישוב מכחול החדש. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

 רוב שטח הישוב נופל במרקם כפרי. 35הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי משולב. ע"פ תמ"א 

 

 חומרה-. אל18

 , וצפון מערבית לעיירה כסייפה. 31חומרה נמצא בבקעת ערד מצפון לכביש מס -: ישוב אלם גיאוגראפימיקו

 . 216751/575451 נקודת ציון:

 דונם.  11,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטחי הישוב: 

בע חום :הישוב קיים מלפני קום המדינה. שמו של הישוב נגזר מהיות אדמתו נוטה להראות בצסקירה היסטורית

 )חומרה(. בישוב נמצאות בארות מים, ח'רבות ושרידי חרסית המעידה על התיישבות קדומה.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: גורעאן, אבו רביעה, חסוני  1,711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 וקרישאת.

לעיירה כסייפה במטרה לקבל את הטיפול.  בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסועתנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים בגילאי יסודי מוסעים לבתי הספר בישוב כוחלה ובעיירה כסייפה, תלמידי תיכון 

 במיוחד בקרב הבנות.מוסעים לבתי הספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, 

אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו, מצב שבו התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת 

 באדמה. 

, הישוב נמצא במרקם כפרי חקלאי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

המזרחיים במרקם כפרי. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית משולב וכן חלק קטן בגבולות 

הישוב נמצא  35-המטרופולין היא שאין מניעה לתכנון הישוב באזור שמיועד כמרקם כפרי חקלאי משולב. ע"פ תמ"א

 במרקם כפרי, וללא הגבלות.

 

 בחירה-. אל19

 ית לעיירה כסייפה וצפונית לכניסה המזרחית לשדה תעופה נבטים. בחירה נמצא דרומ-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 . 218511/569511 נקודת ציון:

 דונם.  8,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטחי הישוב: 

בחירה קיים מלפני קום המדינה. מקור השם בשלוליות המים הנוצרות בימי הגשם, בחירה -: הישוב אלסקירה היסטורית

זאת שלולית מים. רוב שטח הישוב מישורי ולכן בימי גשם נוצרות בו שלוליות מים. בישוב קיימות מספר מערות חצובות 

 רס מימי קדם. אשר שימשו את תושבי הישוב לאגור תבואה, במרחב הישוב נמצאו שרידי ח
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נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: ג'וויני, סבאבחה, אלע'נאמי,  2,211 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 אלסרור, אלפראונה, אלטשאשחה, אבו עיאדה, קורעאן ודע'אימה.

יפול. בהעדר בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה לקבלת טתנאי חיים:  

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבתי ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

ת והטמנת הצנרת אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות, התושבים נאלצים לשאת בעלות רכיש

 באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.

, שטח הישוב נחלק בין שלושה 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

איזור לפיתוח פרברי, אזור נוף מדבר ושטח שדה התעופה. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות  -שמושים 

הישוב  35-גשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב במיקומו הנוכחי. ע"פ תמ"אשהו

 נמצא במרקם כפרי.

 

 . זערורה21

 )'כביש השלום'(. 81 -: הישוב זערורה נמצא מזרחית לעיירה כסייפה לצד כביש מיקום גיאוגראפי

 . 211811/571811 נקודת ציון:

 דונם. 8,111 -שטח אדמות הישוב כוב: היקף שטח היש

: הישוב זערורה הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה, הישוב נקרא על שם שיח' שנקרא סקירה היסטורית

 זערורה. בישוב נמצאות בארות מים, סכרים, שברי חרסית, ח'רבות. 

מורחבות: אבו ג'ודה, נסאסרה, אבו עג'אג', נפש, המחולקים למספר משפחות  2,411 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 אלדדא, חסוני, דרארג'ה, אלעמור, קורעאן, קבועה.

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה במטרה לקבל את הטיפול. תנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

ישוב, התלמידים מוסעים לבתי ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד לא קיים בית ספר ב

 בקרב הבנות.

אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות, והתושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת 

 באדמה. 

, שטח הישוב נמצא באזור נוף כפרי 23/14/4שבע, תמ"מ -בארהישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין מעמד תכנוני: 

חקלאי משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר הכרה בישוב 

 הישוב מצוי במרקם כפרי.  35-במוקם בו הוא נמצא. ע"פ תמ"א
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 . ע'זה21

 )'כביש השלום'(. 81-פורעה באזור הר בריר, מזרחית לכביש -דרומית לישוב אל: הישוב עזה נמצא מיקום גיאוגראפי

 . 212711/569111 נקודת ציון:

 דונם. 13,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטחי הישוב: 

: הישוב עזה נקרא על שם ח'רבת עזה במקום )ח'רבת עוזה(. אוכלוסיית הישוב הם מתיישבי דורות סקירה היסטורית

 ות, בישוב נמצאות בארות מים, שברי חרסית, מערות. בעלי קרקע

נפשות, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלבדור, סראיעה, מעאבדה ואבו  511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 .עיאדה

. בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה במטרה לקבל טיפול רפואיתנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

פורעה, והתלמידים בגילאי חט"ב -לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים בגילאי יסודי מוסעים לבית הספר בישוב אל

 ותיכון מוסעים לעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.

 העיקרית לישוב היא דרך הובלה במכלי מים.אופן הספקת המים 

, שטח הישוב נמצא באזור כריה 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

וחציבה ואזור נוף מדבר ורובו מוגדר כאזור נוף שמור מיוחד. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד 

מערב למחצבה )לרבות בתחום -ופולין היא לסמן בייעוד נוף כפרי חקלאי משולב שטח הממוקם מדרוםתכנית המטר

ההשפעה שלה(, מחוץ לתחום האש הסמוך ומדרום לשטח החשוף בתחום הרעש, ולהעביר/ לרכז את תושבי הישוב 

 יבתית גבוהה. הישוב מצוי במרקם כפרי ובחלקו בשטח  בעל רגישות נופית סב 35-במתחם זה . ע"פ תמ"א

 

 . תל ערד22

מערבית לעיר ערד, בצידו הצפוני של אתר העתיקות תל ערד וכך גם נקרא -: הישוב תל ערד נמצא צפוןמיקום גיאוגראפי

 שמו של הישוב. 

 . 212111/578311 נקודת ציון:

 דונם 11,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

בשמו של האתר הארכיאולוגי תלערד. תושבי הישוב הם עקורי פנים אשר  : מקור שם הישוב תל ערדסקירה היסטורית

. תושבי המקום המקוריים הם כיום פליטי חוץ 1948המדינה העבירה אותם ממקומות מושבם השונים לאזור לאחר 

 )משבט אלג'האלין(. 
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רי, אלקשח'ר, אלעמור, אבו נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלנבא 1,711 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 פדילה, אלסאנע, אבו ג'ודה, אלנסאסרה, אבו עאיש, אלמג'אנין, אבו ריאש וארמילאת.

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה כסייפה ולעיר ערד לקבלת הטיפול. תנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

בישוב קיים בית ספר יסודי משולב חט"ב עד כיתה ח'. תלמידי תיכון מוסעים לבתי הספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם 

 לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.

 אופן הספקת המים לישוב היא דרך הובלה במכלי מים.

, שטח הישוב נמצא באזור נוף מדברי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

, ואזור כרייה וחציבה בצדו המזרחי. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות 81 -בצדו המערבי, ממערב לכביש

שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לייעד את צידו המערבי של הישוב כאזור נוף כפרי חקלאי משולב ולאפשר את 

ה עבור כל התושבים. אך לאחרונה משרד ראש ההמשלה במשותף עם הרשות החדשה להסדרת תכנונו של מתחם ז

ההתיישבות הבדווית עשו מחטף כאשר פנו למועצה הארצית לתכנון ובניה וביקשו שתחזור בה מההחלטה להכיר בישובים 

שטח הישוב נמצא במרקם רוב  35-אם אלחיראן ותל ערד. ואכן המועצה הארצית נענתה לדרישות אלה. ע"פ תמ"א-עתיר

 שמור משולב וחלקים קטנים במרקם כפרי.

 

 מטהר-אל-. קטמאת23

 )'כביש השלום'(. 81מטהר נמצא מזרחית לשדה תעופה נבטים משני צידי כביש -: הישוב קטמאת אלמיקום גיאוגראפי

 . 219511/565111 נקודת ציון:

 דונם. 27,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

מטהר הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. בישוב נמצאות בארות מים, -: הישוב קטאמאת אלה היסטוריתסקיר

 שברי חרסית, מערות, ח'רבות. 

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלג'ויני, אלמחאסנה, סבאבחה  1,211 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 בדור.

ה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירות כסייפה וערערה בנגב במטרה לקבל בישוב אין מרפאתנאי חיים: 

 את הטיפול. בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בעיירה כסייפה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד 

 בקרב הבנות.

 ופן הספקת המים העיקרית לישוב היא דרך הובלה במכלי מים,ומעט באמצעות נקודות חיבור לקו מקורות.א

, שטח הישוב נמצא באזור נוף מדברי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

גדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא להעביר וחלקו באזור נוף שמור מיוחד. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנ
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)הרוב המכריע של האוכלוסיה( אל ממערב לכביש, וליישבם ברצועה שבין שדה  81-את תושבי הישוב שממזרח לכביש

שטח הישוב מתחלק  35-ולייעד את השטח ברצועה זו כאזור נוף כפרי חקלאי. ע"פ תמ"א 81 -תעופה נבטים לבין כביש 

 מערבית במרקם כפרי ובמחציתו המזרחית במרקם שימור משולב  ובעל רגישות נופית סביבתית גבוהה. במחציתו ה

 

 מזרעה-. אל24

 )'כביש השלום'(. 81מזרעה נמצא מזרחית לעיירה ערערה בנגב, מדרום לכביש -: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 . 216511/562111 נקודת ציון:

 דונם. 25,111 -כשטח אדמות הישוב היקף שטח הישוב: 

שהבא הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא בשם זה בשל -מזרעה/אל-: הישוב אלסקירה היסטורית

גידול עצים )תאנים וגפנים בד"כ( בוואדיות שבהן מתאפשר הדבר הודות לאגירת מי הגשמים באמצעות בניית סכרים. 

 רבות, ושרידי התיישבות קדומה. בקרבת הישוב נמצאת מצבת שיד.בישוב נמצאות בארות מים, שברי חרסית, ח'

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלבדור, אבו דיה, אלואג', אבו מר,  511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 .אלזורגאן ואלחמידי

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לעיירה ערערה בנגב במטרה לקבל את הטיפול. תנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בעיירה ערערה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב 

 .הבנות

 אופן הספקת המים העיקרית לישוב היא דרך הובלה במכלי מים.

, שטח הישוב נמצא בחלקו באזור נוף 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

תכנית מדברי וחלק קטן באזור נוף כפרי חקלאי משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד 

המטרופולין היא להעביר את תושבי הישוב לאזור ממערב לישוב, לשטח המוגדר נוף כפרי חקלאי משולב, וקרוב ככל 

 הישוב נמצא במרקמים שימור משולב וכפרי ובעל רגישות נופית סביבתית גבוהה. 35-הניתן למרחב הישוב. ע"פ תמ"א

 

 . אום רתאם25

 דימונה.-באר שבע 25א דרומית לעיירה ערערה בנגב, מצפון לכביש : הישוב אום רתאם נמצמיקום גיאוגראפי

 . 212311/558511 נקודת ציון:

 דונם. 14,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 
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: הישוב אום רתאם הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה, הישוב נקרא על שם שיח "רתאם" סקירה היסטורית

מש את התושבים להדלקת אש במדורה. בישוב נמצאות בארות מים, שברי חרסית, ח'רבות, אשר נפוץ באזור והיה מש

 ושרידי התיישבות קדומה.

 .נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלמחד'י, אלג'וול 951 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

דימונה במטרה לקבל את הטיפול.  בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לעירתנאי חיים: 

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בעיירה ערערה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב 

 הבנות.

והתושבים  25-אשר נמצא במרחק ליד כביש אופן הספקת המים העיקרית לישוב היא דרך נקודות חיבור לקו מקורות

 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה.

, שטח הישוב מתחלק בין ייעוד נוף 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

מלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות מדברי, נוף כפרי חקלאי, אזור כריה וחציבה ואזור נוף כפרי חקלאי משולב. הה

שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב תוך קביעת הייעוד כאזור נוף כפרי חקלאי 

 הכפר נמצא במרקם כפרי. 35-משולב. ע"פ תמ"א

 

 חמאם-. ביר אל26

מזרחית לעיר באר שבע, ליד היישוב נבטים,  ק"מ 11 -חמאם נמצא במרחק של כ-: הישוב ביר אלמיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -, כביש באר שבע25צפונית לכביש מס' 

 . 191851/571311 נקודת ציון:

 דונם. 13,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

עתיקה חמאם הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא על שם באר מים -: ביר אלסקירה היסטורית

חמאם )באר היונים(, אשר יונים רבות מעופפות ומתקהלות סביבה. קיימים בישוב מספר מבנים -ומפורסמת, באר אל

עתיקים )באיקות(, באר עתיקה, ובית קברות היסטורי. במרחב הישוב נפגש וואדי עתיר עם וואדי באר שבע, בעבר נהגו 

 שקיית בעלי חיים ולצרכי חקלאות.התושבים לחפור ת'מילות )תעלה לאגירת מי גשמים( לה

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: רפאיעה, עתאמין, אבו עסא, אבו  2,611 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 רקיק ואבו זגיגה.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור לקו מקורות, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר תנאי חיים: 
 בים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. ק"מ. התוש

זרנוק ושגב שלום. בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים -שבע ולישובים אל-אין מרפאה בישוב והתושבים נאלצים לנסוע לתל
 רבים מקבלת טיפול רפואי.



[336] 

 

ורם לאחוזי נשירה גבוהים, זרנוק ותל שבע, דבר שג-לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בישובים אל
 במיוחד בקרב הבנות.

חמאם הוא בלתי מוכר. על פי תכנית המטרופולין שבהפקדה תמ"מ -הישוב ביר אלמעמד תכנוני וחזון תושבי הישוב: 

חוצה את הישוב לשני חלקים. ההמלצה בדו"ח החוקרת  6-, הישוב נמצא בתחום ייעוד נופש מטרופוליני, וכביש23/14/4

תנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב במיקומו הנוכחי, תוך בעניין הה

 הישוב נמצא במרקם כפרי. 35-הרחבת סימון איזור נוף כפרי חקלאי משולב. ע"פ תמ"א

 

 

 זרנוק-. אל27

שבע, ומזרחית למושב נבטים צפונית  ק"מ מזרחית לעיר באר 13 -זרנוק נמצא במרחק של כ-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -כביש באר שבע 25לכביש מס' 

 . 192969/568244 נקודת ציון:

 דונם. 2,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

זרנוק נוסד לפני קום המדינה. מקור שמו במצור )פתח של באר( שנמצא בישוב ושמו זרנוק. -: הישוב אלסקירה היסטורית

ש מסגד עתיק )מסגד רח'מה(, שהוא המסגד הראשון שנבנה במאהלי הבדווים. כיום אינו בשימוש, מאחר ותושבי בישוב י

 הישוב בנו מסגד אחר לידו.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו גוידר, אבו מאדי, אלאעסם,  2,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 אבו כף.

פקים ע"י נקודות חיבור לקו מקורות, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של המים בישוב מסותנאי חיים: 
 מספר ק"מ. התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאה יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפאה זו 
השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לבאר שבע ולמקומות אחרים. בהעדר תחבורה אינה יכולה לספק כל 

 ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

בישוב פועל בתי ספר יסודי משולב עם חטיבת ביניים המשרת את תושבי הישוב. תלמידי התיכון מהישוב נאלצים לנסוע 
 רם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.לעיירות לשגב שלום וערערה, דבר שגו

, הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו והסדרתו 

רוב שטח  35-ישוב במיקומו הנוכחי, תוך הרחבת אזור הנוף הכפרי חקלאי משולב עד לנחל באר שבע. ע"פ תמ"אשל ה

 הישוב נמצא במרקם כפרי.
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 משאש-. ביר אל28

 25ק"מ מזרחית לעיר באר שבע, צפונית לכביש מס'  16 -משאש נמצא במרחק של כ-: הישוב ביר אלמיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -כביש באר שבע

 . 195623/567368 נקודת ציון:

 דונם. 8,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

הישוב נקרא על שמה של באר  משאש הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה.-: הישוב ביר אלסקירה היסטורית

משאש", אשר בעבר סיפקה חיים לישוב. בישוב קיימים מספר מבנים עתיקים -היסטורית ידועה ומפורסמת, "ביר אל

 משאש", בית קברות היסטורי, אתר ח'רבות, ומערות.-)באיקות(, באר עתיקה "ביר אל

שפחות מורחבות: אלוקילי, אבו סבית, אבו סקיק, נפש, המחולקים למספר מ 2,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ואחרים. אלפריג'את, אבו מעמר, אלרבעי ואבו סויס, אבו סולב

המים בישוב מסופקים ע"י נקודות חיבור לקו מקורות, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של תנאי חיים: 
 מה. מספר ק"מ. התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באד

אין מרפאה בישוב והתושבים נאלצים לנסוע לבאר שבע, ערערה בנגב או דימונה. בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים 
 מקבלת טיפול רפואי.

בישוב פועל בית ספר יסודי משולב עם חטיבת ביניים המשרת את תושבי הישוב. תלמידי התיכון מהישוב נאלצים לנסוע 
 שבע(, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.-ב שלום, ותללעיירות השכנות )ערערה, שג

, הישוב נמצא 23/14/4משאש הוא בלתי מוכר. על פי תכנית המטרופולין שבהפקדה תמ"מ -ישוב ביר אלמעמד תכנוני: ה

טרופולין היא לאפשר באזור נוף כפרי חקלאי משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המ

תכנונו והסדרתו של הישוב ולצורך כך מומלץ להרחיב את הסימון אזור נוף כפרי חקלאי משולב עד לגבולו הדרומי של 

 הישוב נמצא במרקם כפרי. 35-תחום הרעש של שדה התעופה. ע"פ תמ"א

 

 . ח'אשם זאנה29

 25מזרח לעיר באר שבע, דרומית לכביש מס' -דרוםק"מ מ 9 -: הישוב ח'אשם זאנה נמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -כביש באר שבע

 . 188814/567751 נקודת ציון:

 דונם.  12,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב ח'אשםזאנה הוא ישוב עתיק שאר נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא על שמו של אדם צדיק סקירה היסטורית

קברו נמצא על גבעה בישוב בעלת צורה של אף )פרוש המילה אף בערבית ח'אשם(. בין האתרים העתיקים בשם זאנה ש

החשובים בישוב: בית הקברות העתיק, באר מים שנאטמה ע"י המדינה, מספר בתים היסטוריים עתיקים ומערות חצובות 

 לצורך אחסון יבול.
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ים למספר משפחות מורחבות: עת'אמין, אבו ג'נימה, חמידי, נפש, המחולק 2,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 נבארי, עפאוי ואבו ח'וטי.

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, התושבים נאלצים לנסוע לבאר שבע ושגב שלום. בהעדר תחבורה תנאי חיים: 

 ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

תלול ושגב שלום, דבר שגורם לאחוזי נשירה -ית ספר בישובים אבולא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לב

 גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.

, ותושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת 25-אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת חיבור לקו מקורות אשר ליד כביש

 והטמנת הצנרת באדמה. וכך גם במקרה של הובלה במכלי מים.

, הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי 23/14/4שבע, תמ"מ -וב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארהישמעמד תכנוני: 

חוצה את הישוב, ונציגי הישוב הם אחד העותרים נגד תכנית זו. ההמלצה בדו"ח החוקרת  6-ת כבישתכנימשולב. בנוסף, 

תכנונו והסדרתו של הישוב במיקומו הנוכחים. ע"פ בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר 

 רוב שטח הישוב נמצא במרקם כפרי. 35-תמ"א

 

 . סוואווין31

 25מזרח לעיר באר שבע, דרומית לכביש מס' -ק"מ מדרום 11 -: הישוב סוואווין נמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 דימונה. הכניסה אליו היא מול המושב נבטים. -כביש באר שבע

 . 188411/564411 ודת ציון:נק

 דונם. 21,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב סוואווין הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה, מקור השם "סוואווין" באבני הצור סקירה היסטורית

 ח'רבות  ובית קברות.אשר הימצאותם שכיחה במרחב. בישוב נמצאות בארות מים, מערות חצובות , שברי חרסית, 

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: נבארי, רבאיעה, חמאמדה, סולעאן  1,211 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 .וחמידי

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, והתושבים נאלצים לנסוע לשגב שלום ובאר שבע במטרה לקבל את תנאי חיים: 
 ית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. הטיפול. בהיעדר תחבורה ציבור

לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר בשגב שלום, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב 
 הבנות.

אופן הספקת המים העיקרית לישוב היא דרך הובלה במכלי מים, למספר משפחות יש נקודת חיבור לקו מקורות אשר ליד 
ך בגלל המרחק, רוב הזמן המים לא מגיעים. הספקת המים היא הבעיה העיקרית שממנה סובלים התושבים, , א25-כביש

 אך כל הפניות בנושא לגורמים ממשלתיים לא עזרו.

, רוב שטחי הישוב נמצאים באזור נוף 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

חוצה את הישוב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין  6-לב וחלק קטן באזור נוף מדברי. בנוסף, כבישכפרי חקלאי משו
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, הישוב נמצא בחלקו הצפוני במרקם 35-ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא להכיר בישוב. ע"פ תמ"א

 כפרי ומרקם שמור מיוחד בחלקו הדרומי.

 

 מד'בח-. אל31

 25מזרח לעיר באר שבע, דרומית לכביש מס' -ק"מ מדרום 16 -מד'בח נמצא במרחק של כ-הישוב אל: מיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -כביש באר שבע

 . 194366/565817 נקודת ציון:

 דונם. 11,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

שוב נקרא על שם קרב שהתרחש מד'בח הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. הי-: הישוב אלסקירה היסטורית

במקום בתקופת השלטון העות'מאני בין שבטי באר שבע לשבט פולש מחצי האי ערב. מספרים שבקרב זה היו הרבה 

אבידות ושבטי באר שבע ניצחו את הפולשים. בישוב קיימות מספר מערות עתיקות ששימשו בעבר את אנשי הישוב 

 .לאחסון חיטה ושעורה, ובית קברות היסטורי

סולב, נסאסרה, פריג'את, אבו -נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו 1,811 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 עסא, רבאיעה ואחרים

המים בישוב מסופקים ע"י נקודות חיבור לקו מקורות, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של תנאי חיים: 
 מספר ק"מ. התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

שבע ולעיר באר שבע. בהיעדר תחבורה -תלול, שגב שלום, תל-אין מרפאה בישוב והתושבים נאלצים לנסוע לישובים אבו
 רית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.ציבו

תלול. תלמידי התיכון מהישוב -לא קיים בתי ספר בישוב, התלמידים בגילאי יסודי וחט"ב מוסעים לבתי ספר בישוב אבו
 שבע( דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.-נאלצים לנסוע לעיירות השכנות )ערערה, שגב שלום, ותל

תלול. על פי תכנית -ת המתאר של הישוב אבותכניהישוב אינו מוכר אך הוא נכלל בוחזון תושבי הישוב: מעמד תכנוני 

, הישוב נמצא באזור נוף כפרי חקלאי משולב וחלקים ממנו בתחום רעש מטוסים של 23/14/4שבע, תמ"מ -מטרופולין באר

כנגד תכנית המטרופולין היא לאפשר את תכנונו שדה תעופה נבטים. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו 

מד'בח מדרום להגבלות הרעש, מצפון למוביל מי הים ומחוץ לשטח איסור בניה של רמת בקע. ע"פ -והסדרתו של הישוב אל

 הישוב נמצא במרקם כפרי וחלקים באזור יער וייעור. 35-תמ"א

 

 סדיר-. אל32

 לעיירה ערערה בנגב, במשולש שבין צומת ערערה לשדה תעופה נבטים. סדיר נמצא מערבית-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 .198911/564411 נקודת ציון:

 דונם. 6,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 
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סדיר כולל בתוכו אוכלוסייה של מתיישבי דורות לצד אוכלוסייה של עקורי פנים, אשר -: הישוב אלסקירה היסטורית

ביצעו  2115במסגרת הקמת שדה התעופה נבטים, כתוצאה של הסכם  השלום עם מצרים. בשנת המדינה העבירה למקום 

הרשויות שני מבצעים מאסיביים של הריסת בתים בישוב. בישוב נמצאות בארות מים, שברי חרסית, ח'רבות, שרידי 

 התיישבות קדומה, ובתי קברות.

 למספר משפחות מורחבות: אבו ג'ויעד, ג'נאמי וסראיעה.נפש, המחולקים  511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

בישוב אין מרפאה ותחנת טיפת חלב, והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה ערערה בנגב במטרה לקבל את תנאי חיים: 

 הטיפול. בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

בעיירה ערערה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב  לא קיים בית ספר בישוב, התלמידים מוסעים לבית ספר

 הבנות.

 אופן הספקת המים העיקרית לישוב היא באמצעות הובלה במכלי מים.

, הישוב נמצא באזור נוף כפר חקלאי 23/14/4שבע, תמ"מ -הישוב אינו מוכר. על פי תכנית מטרופולין בארמעמד תכנוני: 

וקוו החשמל. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין והוא כלוא בין מסילת הברזל 

( כאזור נוף כפרי חקלאי משולב, בהתחשב במגבלות 25וכביש  81-היא לסמן את שטח הישוב )בתחום שבין כביש

 הישוב מצוי במרקם כפרי. 35-סביבתיות משדה התעופה נבטים. ע"פ תמ"א

 

 סר-. אל33

 . 41 -סר שוכן דרומית לאזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע, משני צדי כביש -: הישוב אלאוגראפימיקום גי

 181811/567911 נקודת ציון:

 דונם.  7,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: תושבי הישוב אלסר הם עקורי פנים, אשר את רובם המדינה העבירה בשנות החמישים ממקום סקירה היסטורית

מ מערבית, ליד נחל בקע(. לתושבי הישוב תביעות בעלות על ”ק 3-5 -שבם ההיסטורי ממערב למקום הנוכחי )כמו

אדמותיהם במקום מושבם ההיסטורי. אזור התעשייה עמק שרה התפתח לאורך השנים על חשבון המרחב של הישוב 

 )בנושא זה קיים אצל חלק מתושבי הישוב חוזים עם ממ"י שנערכו בעת פינויים לצורך הרחבת אזור התעשייה עמק שרה(.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלמג'ירה,  2,511 -: תושבי הישוב הם משבט אלעזזמה ומונים ככלוסיהאו

אלדח'יל, אבו עאיש, אלדבעי, דליע, דהיני, אבו מערוף, אלוולידי, אבו רסיס, אלג'רבי, אלאפשג, אלדבע, אלח'רומי, 

 אלג'דיפי, אלעמראני, אבו תקפא, אבו מערוף, אבו עדיסאן.

מ מזרחה. לקבלת ”ק 6 -תושבי הישוב מקבלים שירותי חינוך מהעיירה שגב שלום הנמצאת במרחק נסיעה כתנאי חיים: 

שירותי בריאות הם נאלצים לנסוע לעיירה שגב שלום ולעיר באר שבע. המים מגיעים לתושבים דרך חמש נקודות חיבור 

 ל ידי צינורות בעלות פרטית.לקו מקורות, הובלת המים מנקודות החיבור לתושבים מתבצע ע

הישוב אינו מוכר והוא נמצא בתחומי השיפוט של העיר באר שבע והמועצה האזורית רמת הנגב. על פי מעמד תכנוני: 

הישוב נמצא בתחומי אזור נוף מדברי, מרקם עירוני ואזור נופש מטרופולינים. ההמלצה בדו"ח החוקרת  4/14/23תמ"מ 
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מזרח לעיירה שגב -כנגד תכנית המטרופולין היא להקים יישוב כפרי חקלאי חדש )מדרוםבעניין ההתנגדויות שהוגשו 

הישוב נמצא בתחום מרקם  35-נעם. ע"פ תמ"א-שלום( במטרה ליישב את תושבי הישוב אלסר לצד תושבי הישוב ואדי אל

 עירוני במחציתו הצפונית ומרקם שימור מיוחד בחלק הדרומי.

 נעם-. ואדי אל34

ק"מ דרומית לעיר  7-, כ41 -נעם נמצא מזרחית לאזור תעשייה רמת חובב לאורך כביש-: הישוב ואדי אלוגראפימיקום גיא

 באר שבע.

 . 182511/563511 נקודת ציון:

 דונם.  31,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

אשית שנות החמישים, לאחר קום נעם הוא ישוב של עקורי פנים ברובו אשר הוקם בר-: הישוב ואדי אלסקירה היסטורית

המדינה. הוא הוקם כתוצאה מהעברת הבדווים מדרום מערב הנגב, עקב הכרזת  מרחב המחיים ההיסטורי שלהם כאזור 

 נעם. בישוב נמצאות בארות מים, מערות חצובות, וטראסות וסכרים לגידול עצי תאנה וזית.-צבאי סגור וריכוזם בואדי אל

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: עזאזמה, מחמדין, מסעודין,  6,511 -מונים כ: תושבי הישוב אוכלוסיה
 סראחין, עסיאת, סוחנה, פרחין, סביחאת, מריעאת, זרבה, זיאדנה, אלדנפרי , חסנאת, אלע'דיפי , אבו עפאש ועתאיקה

לום ולבאר שבע לצורך קבלת אין בישוב מרפאה ותחנת טיפת חלב והתושבים נאלצים לנסוע לעיירה שגב שתנאי חיים: 
 הטיפול. בהיעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי. 

בישוב קיימים שני בתי ספר )למעשה, בית ספר אחד שחולק בדרך "יצירתית" לעקיפת החלטת בג"ץ שיש להקים בית ספר 
ם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב נוסף בישוב(. תלמידי תיכון מוסעים לבתי ספר בעיירה שגב שלום, דבר שגור

 הבנות.

, ותושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת 41-אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודות חיבור לקו מקורות אשר ליד כביש
 .והטמנת הצנרת באדמה. וכן גם בהובלה במכלי מים

נעם, אך -יר ישוב עבור תושבי ואדי אלהישוב אינו מוכר. אף גורם ממשלתי לא חולק על הצורך להסדמעמד תכנוני: 

קיימת מחלוקת סביב המיקום החלופי. התושבים מציעים שלושה מקומות חלופיים אבל המנהלת לא מעוניינת והיא 

, הישוב נמצא 23/14/4שבע, תמ"מ -מציעה שהישוב יהיה צמוד דופן לעיירה שגב שלום. על פי תכנית מטרופולין באר

סביבתיות. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא  באזור נוף מדברי ומגבלות

 /187500מזרח לעיירה שגב שלום, נקודת ציון מרכזי -נעם באזור מדרום-אל -להקים ישוב חדש עבור תושבי ואדי

 הכפר נמצא במרקם שימור ארצי. 35-. ע"פ תמ"א564500

 

 משאש-. ואדי אל35

 . 41משאש שוכן בקרבת צומת הנגב )מצפון לצומת(, מזרחית לכביש מס' -: הישוב ואדי אלגיאוגראפימיקום 

 .185411/554311 נקודת ציון:

 דונם.  11,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 
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עקורי : הישוב נקרא על שם ואדי אלמשאש העובר באזור. רוב תושבי הישוב מקורם במקום וחלקם סקירה היסטורית

חלוצה, עובדת ואזור  -( ממקומות שונים 1979, 1971, 1951פנים אשר את רובם המדינה העבירה למקום במספר תקופות )

 ירוחם. לתושבי הישוב תביעות בעלות בתחום הישוב ובמקומות ההיסטוריים של העקורים.

מספר משפחות מורחבות: אלוולידי, נפש, המחולקים ל 1,211 -: תושבי הישוב הם משבט אלעזזמה ומונים כאוכלוסיה

 שיח'ה.-זנון, סראחין, אבו ח'זאעל, אלזניד, אבו זעבוט ואבן

נעם הממוקם במרחק נסיעה -תושבי הישוב מקבלים שירותי חינוך יסודי בבית ספר אלעזזמה בישוב ואדי אלתנאי חיים: 

ק"מ. לקבלת שירותי בריאות הם  23-עה של כק"מ צפונה, ומקבלים חינוך על יסודי בעיירה שגב שלום במרחק נסי 7-של כ

נאלצים לנסוע לעיר באר שבע, לעיירה שגב שלום ולירוחם. עקב מניעת החיבור לקווי מקורות, התושבים מובילים מים 

ממרחק בעזרת מכלים נגררים, בעלות גבוהה. אין ביכולת כל משפחה לשאת בעלות רכישה של גורר ומיכל, ולכן חלק 

 לקנות מים במחיר יקר אף יותר.מהתושבים נאלץ 

, הישוב 4/14/23הישוב לא מוכר והוא נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית רמת הנגב. על פי תמ"מ מעמד תכנוני: 

נמצא בתחום אזור נוף מדברי. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא 

 הישוב נמצא במרקם שימור ארצי וחלק באזור יער וייעור. 35-מ"אלהכיר בישוב זה. ע"פ ת

 

 . רח'מה36

-)דימונה 214מזרח לעיירה ירוחם, משני צידיו של כביש -ק"מ מצפון 2-3 -: הישוב רח'מה נמצא כמיקום גיאוגראפי

 ירוחם(.

 . 195211/546811 נקודת ציון:

דונם. רוב הישוב מצוי בליבו של עמק ששטחו מישורי  11,111 -שטח אדמות הישוב כתנאי שטח והיקף שטחי הישוב: 

 ונוח, בעל איכות קרקע טובה לחקלאות.

: הישוב רח'מה הוא ישוב של עקורי פנים ברובו וחלקם בני המקום. רוב המשפחות הגיעו לישוב הנוכחי סקירה היסטורית

ור הר הנגב, עובדת ושדה בוקר. בישוב אחרי פינויים על ידי הממשל הצבאי מאזורי מחייתם, בעיקר באז 1956בשנת 

 נמצאות בארות מים ואתרים ארכיאולוגיים, כדוגמת ח'רבת רח'מה אשר הישוב נקרא על שמה.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: זנון, אבן עמרן, אלח'רונג, פריג'את,  1,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 אן, אבו גרשין, דלאעלה, אחמידאת, קשח'ר ועתאיקהעורג'אן, קלא, סגאירה, מחאסנה, טאס

בישוב אין בית ספר יסודי, אין מרפאה ואין שירותים שמופעלים ע"י גורמים ממלכתיים. השירותים נרכשים תנאי חיים: 

מחוץ לישוב )דואר, בנק(, בעיקר בירוחם. ללימודים יסודיים ועל יסודיים התלמידים נאלצים לנסוע לבתי הספר בקסר 

נעם. דבר שמקטין את נגישות השירות במיוחד לבנות. אופן הספקת המים -סר, ערערה בנגב, שגב שלום וואדי אל-לא

 לישוב היא דרך הובלה במכלי מים. 

הישוב אינו מוכר והוא נמצא בחלקו בתחום השיפוט של ירוחם ובחלקו בתחום השיפוט של המועצה מעמד תכנוני: 

יך להן רשמית ותושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים. האזורית רמת הנגב, אך אינו שי

מנהיגי הישוב רח'מה מציעים שרח'מה תתוכנן כשכונה חקלאית עצמאית צפונית מזרחית לירוחם, אשר תהיה חלק 
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א באזור נוף מדברי , הישוב נמצ23/14/4שבע, תמ"מ -מהרשות המוניציפאלית של ירוחם. על פי  תכנית מטרופולין באר

ברובו וחלקו הקטן במרקם עירוני. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא 

שטח הישוב מתחלק בין מרקם כפרי  35-שהישוב יוכר ויתוכנן כשכונה חקלאית בתחום השיפוט של ירוחם. ע"פ תמ"א

 ומרקם שימור ארצי.

 

 . עבדה37

. הישוב מורכב 41-: הישוב עבדה נמצא בהר הנגב סמוך לאתר הארכיאולוגי עבדת, משני צדי כבישוגראפימיקום גיא

מארבע שכונות נפרדות ומרוחקות זו מזו, אך מקיימות זיקה בניהם: שתי שכונות ליד האתר הארכיאולוגי, באחת מהן 

 ואלג'ריר, ממוקמות דרומית יותר.  (, ושתי שכונות נוספות, סהל אלבקאר41-נמצא בית הספר )דרומית לכביש

 )שכונת עבדה המרכזית שבה קיים בית הספר(.  176211/524711 נקודת ציון:

 דונם.  31,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: מקור השם עבדה בשמה של העיר הנבטית עבדת, אשר שוכנת על דרך הבשמים המובילה מפטרה סקירה היסטורית

לגבולות  51-ל עזה וחופי הים התיכון. תושבי הישוב הם בני שבט אלעזזמה אשר גורשו מהמקום בשנות הבמזרח הירדן א

מצרים וירדן. חלק מאנשי השבט הוחזרו ונשלחו להתגורר באזור ביר מעלגה )ביר אלמלאגי(. לאחר הפיגוע שהתרחש 

שוב נמצאות בארות מים, אתרים במעלה עקרבים הועברו אנשי השבט לאזורים הקרובים לקיבוץ שדה בוקר. בי

 ארכיאולוגיים, טראסות ומערות.

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: טאסאן, סעוד, זנון, זיאדין, אבו  1,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 ג'לידאן, אבו בליה, אלח'רנג, אבן דראג', עורג'אן ואלגלאזין.

-בישוב קיימים בית ספר יסודי ומרפאה, אך אין תחנת טיפת חלב ושאר השירותים נרכשים בעיירה מצפהתנאי חיים: 

רמון ובעיר באר שבע)דואר, בנק וכו'(. תלמידים בגילאי חט"ב ותיכון מוסעים לביר הדאג', דבר הגורם לאחוזי נשירה 

יבור לקו מקורות אשר התושבים נאלצים לשאת גדולים במיוחד בקרב בנות. אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת ח

 בעלות רכישת והטמנת הצנרת בנוסף להובלה במכלי מים. 

הישוב נמצא בתחום השיפוט של המועצה האזורית רמת הנגב, אך אינו שייך  רשמית למועצה האזורית מעמד תכנוני: 

היום הישוב עדיין לא מוכר רשמית. שינוי ותושביו לא משתתפים בבחירות ואינם מקבלים שירותים מוניציפאליים. עד 

הציע הקמת ישוב כפרי חדש ברמת ציפורים המיועד לאכלס את כל תושבי עבדה )השכונות השונות(,  14/4לתמ"מ  65מס' 

 35-הישוב נמצא בתחום שטח חקלאי. ע"פ תמ"א 4/14אך עד כה השינוי לא אושר והכל נותר ברמת הצעה. על פי תממ" 

 קם שימור ארצי ומכלול נופי )שכונת סהל אלבקאר נמצאת במרקם כפרי(.הישוב נמצא במר
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 בסמה-יישובי אבו

הכפרים להלן היו שייכים למועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים לפני שקיבלו הכרה חלקית והצטרפו למועצה האזורית 

 אבו בסמה. 

 בטין-. אום38

לעיר באר שבע, מזרחית לישוב עומר בכיוון לצומת שוקת,  מזרחית-בטיןנמצא צפון-: הישוב אוםמיקום גיאוגראפי

 . 61דרומית לכביש חברון מס' 

 .188511/576911 נקודת ציון:

 דונם.  9,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: שמו של הישוב נגזר מהמילה "בטין", מושג בדווי שפירושו גבעה או הר, הודות למעין הר הנמצא סקירה היסטורית

במרחב הישוב, על גדות ואדי חברון. קיים ספור נוסף לפיו הישוב נקרא בשמו הואיל למראהו, מאחר והוא נראה כמו בטן 

, אך הוא 1945בטין כאשר מסביבה מרחב מישורי. בישוב נבנה בית ספר בתקופת המנדט, בשנת -בשל גובה ח'רבת אום

התושבים באוהלים ארוגים שער עזים, ובאיקות )מבנה עשוי . בעבר גרו 1961נסגר עם קום המדינה, ונפתח שוב בשנת 

מבוץ וקש(. מבנים אלה שימשו את התושבים למגורים ולאחסון תוצרת חקלאית. בנוסף נמצא בישוב, מבנה לבית ספר 

 עתיק, בארות מים ובית קברות . 

-נאדי, אבו-בוכף, אבועסא, אבונפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: א 5,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 הדובה, טורשאן.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור לקו מקורות, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר תנאי חיים: 
ק"מ. התושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאה יחידה 

בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפאה זו אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן בישוב אשר פועלת 
שבע ולבאר שבע לקבלת טיפול. בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול -נאלצים התושבים לנסוע לתל

 רפואי.

י"ס תיכון. בתי ספר אלה משרתים את בישוב פועלים בתי ספר יסודיים משולבים עם חטיבת ביניים ולאחרונה קם גם ב
 תושבי הישוב והסביבה. 

בטין -קבעה "שלושה אזורים להקמת ישוב קבע לפזורה הבדווית", אחד מהם הישוב אום 1-24/4תמ"מ מעמד תכנוני: 

סר(. תכנית המתאר לישוב אושרה, לאחר חילוקי דעות ביחס -)השניים האחרים: וואדי ג'ווין/תלאע רשיד וקסר אל

ולות הישוב ותכני התכנון בין המנהלת לנציגות התושבים. נערכו תכניות מפורטות, אך הבעיה טמונה בגישת המנהלת לגב

של "פינוי ובינוי", גישה היוצאת מנקודת הנחה שהקרקע היא בבעלות המנהל והתושבים צריכים לקבל פיצוי עבור 

 המחוברים להתפנות למגרשים אשר המנהלת תקבע להם.

 

 י ג'ווין/תלע רשיד )מולדה( . וואד39

ק"מ מזרחית לעיר באר שבע, דרומית לכביש  16 -: הישוב וואדי ג'ווין/תלאע רשידנמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 ערד. -שוקת 31מס' 
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 . 197211/574251 נקודת ציון:

 דונם.  19,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

: הישוב וואדי ג'ווין/תלאע רשיד נוסד לפני קום המדינה. הישוב נקרא על שמו של וואדי ג'ווין )נחל סקירה היסטורית

 עינים(. בישוב נמצאות בארות מים, טראסות, בית קברות, מערות וח'רבות. 

נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אטרש, הואשלה , סעאידה,  5,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 עת'אמין, זורגאן.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים תנאי חיים: 
 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

אה זו שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאה יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפ
אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לחורה ובאר שבע ולמקומות אחרים. בהעדר 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

 בישוב פועלים שני בתי ספר יסודיים משולבים עם חטיבת ביניים המשרתים את וואדי ג'ווין/תלאע רשיד וישובים נוספים
שבע(, דבר שגורם לאחוזי נשירה -הנמצאים בסביבה. תלמידי התיכון מהישוב נאלצים לנסוע לעיירות השכנות )חורה, ותל

 גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.  

קבעה "שלושה אזורים להקמת ישוב קבע לפזורה הבדווית", אחד מהם הישוב וואדי  1-24/4תמ"מ מעמד תכנוני: 

סר(. תכנית מתאר לישוב נמצאת בשלבים מתקדמים, כמו שאר -בטין וקסר אל-האחרים: אוםג'ווין/תלאע רשיד )השניים 

הישובים זרוע המנהלת ברשות החדשה שולט בתכנון, מתקצב ובוחר צוות תכנון, וחלק גדול מהתושבים אינו מודע או 

 שאינו מסכים עם אופי התכנון ועקרונותיו.  

 

 . דריג'את41

 ריג'את נמצא ליד ח'רבת דרגות אשר נמצאת בצדו המזרחי של הר מחלות. הישוב ד המקום הגיאוגרפי:

 .  217211/578911 נקודת ציון:

 דונם. 1,211 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

מוצאם של תושבי הישוב דריג'את בדרום הר חברון ואינם ממוצא בדווי. יש להם קרובי משפחה  סקירה היסטורית:

 הוקם הישוב דריג'את לאחר שנרכשו קרקעות מהבדווים באזור.  1851בישוב דורא. בשנת 

 נפש, וכולם מחמולת דריג'את. 1,211 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 בישובנפתחה מרפאה לאחר פנייה לבג"ץ בעניין. לעומת זאת, הספקת המים עדיין נעשית באמצעות מכליות. תנאי חיים: 

 י הראשון שחובר לחשמל המופק באמצעות אנרגיה סלולארית. הישוב דריג'את נחשב לישוב הערב

. אך לעומתם, תלמידי התיכון לומדים בבתי ספר הנמצאים 2111ילדי הישוב לומדים בבית הספר היסודי שנוסד בשנת 

 ק"מ מישובם. 11 -בישוב כסייפה שמורחק כ
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ף שהתושבים מבקשים ישות יישובית הישוב נחשב לאחד האשכולות של היישוב מכחול החדש, על אמעמד תכנוני: 

, הישוב נמצא במרקם כפרי חקלאי משולב, אבל הוא גובל גם 23/14/4שבע, תמ"מ -נפרדת. על פי תכנית מטרופולין באר

הישוב נמצא בגבולות של המרקמים:  35באזור נוף מדברי ומצדו האחר באזור נופש מטרופוליני, יער וייעור. ע"פ תמ"א 

 ימור משולב ויער וייעור.מרקם כפרי, מרקם ש

 

 פורעה-.אל41

 ערד. -ק"מ מזרחית לעיירה כסייפה, דרומית לכביש שוקת 6 -פורעה נמצא במרחק של כ-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 . 213411/571311 נקודת ציון:

 דונם.  28,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה. יש האומרים שהישוב רכש את שמו פורעה הוא ישוב -: הישוב אלסקירה היסטורית

הודות לאמירתו של אבו זאיד אלהלאלי במהלך מעברו מהאזור. בישוב נמצאות בארות מים, ובית קברות בשם אלמעלק 

 וואדי רבוה.

אבשה, גורעאן, נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: גבועה, אלדה 4,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 דרארגה,אלמגנון, חמאיסה ואחרים.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים תנאי חיים: 
הקרובים לנקודות החיבור מצליחים למתוח צנרת ונושאים בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. התושבים הרחוקים 

שות את זה, זרם המים לא יספיק ולכן הם נאלצים להוביל את המים במכלים נגררים, והדבר עולה יותר אין ביכולתם לע
 כסף וזמן המתנה למילוי מכלים.  

בישוב לא קיימות מרפאה ותחנת טיפת חלב ולכן התושבים נאלצים לנסוע לעיר ערד ולעיירה כסייפה. בהעדר תחבורה 
 רפואי.ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול 

בישוב פועל בתי ספר יסודי משולב עם חטיבת ביניים המשרת את תושבי הישוב. תלמידי התיכון מהישוב נאלצים לנסוע 
 לעיירות כסייפה וערערה, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.

( שקבעה "שני אזורים 59)שינוי מס'  14/4אושרה תכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ  2117בינואר  23ביום מעמד תכנוני: 

תלול(. תושבי הישוב הגישו התנגדות לתכנית -פורעה )השני אבו-להקמת ישוב קבע לפזורה הבדווית", אחד מהם הוא אל

פורעה; -בבקשה לשתפם בכל הליך תכנוני שיבוצע עבורם; להגדיר את אוכלוסיית היעד של הישוב כמיועד לתושבי אל

החל תהליך התכנון  2118; ולאפשר פעילויות כלכליות כגון מסחר, מלאכה ותיירות. במחצית קהילתי-להגדירו ככפרי

פורעה. מרחב התכנון, "הקו הכחול", של תכנית המתאר נמצא במחלוקת -להכנתה של תכנית מתאר מקומית לאזור אל

שטח הישוב מסומן כאזור נוף , רוב 23/14/4שבע, תמ"מ -בין התושבים למנהלת הבדווים. על פי תכנית מטרופולין באר

 כפרי חקלאי משולב וחלקים כנוף מדברי וכריה וחציבה.

 

 שהבי-/ אלתלול -. אבו42

כביש באר  25מזרחית לעיר באר שבע, דרומית לכביש מס' -ק"מ דרום 13 -: הישוב נמצא במרחק של כמיקום גיאוגראפי

 דימונה.  -שבע
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 .193171/566167 נקודת ציון:

 דונם.  12,111 -שטח אדמות הישוב כ: היקף שטח הישוב

תלול הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה, בתקופה העות'מאנית, על שטח -: הישוב אבוסקירה היסטורית

בהגייה הבדווי פרושה גבעות(. בישוב קיימים מספר מבנים  -תלול )תלול-שמתאפיין בגבעותיו הרבות, ומכאן שמו אבו

 עתיקה, ובית קברות היסטורי.עתיקים )באיקות(, באר 

סולב, אבו קטיפאן, -נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלעאסם, אבו 4,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 נפש. 411 -ל 51חמידי, נבארי, ומשפחות נוספות שגודלן נע בין -כף, אל-פיומי, אבו-אל

יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל.  שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאהתנאי חיים: 

מרפאה זו אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לבאר שבע ולמקומות אחרים. בהעדר 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

-ניים, אלעאסם ואלמוסתקבל, המשרתים את תושבי אבובישוב פועלים שני בתי ספר יסודיים משולבים עם חטיבת בי

תלול, כמו גם תושבי ישובים נוספים הנמצאים בסביבה. תלמידי התיכון מהישוב נאלצים לנסוע לעיירות השכנות )ערערה, 

 שבע(, דבר שגורם לאחוזי נשירה גבוהים, במיוחד בקרב הבנות.  -שגב שלום, ותל

, ותושבים נאלצים לשאת בעלות רכישת 25-ודת חיבור לקוו מקורות אשר ליד כבישאופן הספקת המים לישוב היא דרך נק

 והטמנת הצנרת באדמה. וכן גם דרך הובלה במכלי מים.

( שקבעה "שני 59)שינוי מס'  14/4אושרה תכנית מתאר מחוזית חלקית ת/מ/מ  2117בינואר  23ביום מעמד תכנוני: 

פורעה(. תושבי הישוב הגישו התנגדות -תלול )השני אל-, אחד מהם הוא אבואזורים להקמת ישוב קבע לפזורה הבדווית"

-לתכנית בבקשה לשתפם בכל הליך תכנוני שיבוצע עבורם; להגדיר את אוכלוסיית היעד של הישוב כמיועד לתושבי אבו

ההתנגדות נתקבלה  קהילתי; וכן לאפשר פעילויות כלכליות כגון, מסחר, מלאכה ותיירות.-תלול; להגדיר את הישוב ככפרי

תלול. מרחב -החל תהליך התכנון להכנתה של תכנית מתאר מקומית לאזור אבו 2118בחלקה והתכנית אושרה. במחצית 

 מד'בח. -שהאבי ואל -תלול, א-התכנון, "הקו הכחול", של תכנית המתאר כולל את שלושת הישובים אבו

תלול סדנת תכנון שמטרתה היתה לזהות את צרכיהם -אבוהתקיימה בישוב  2117מאי  – 2116במהלך החודשים ספטמבר 

התכנוניים של תושבי הישוב ולהגדירם כעקרונות מנחים לתכנון הישוב. בין העקרונות התכנון שגובשו: נקודת המוצא 

קהילתי; הזיקה -תלול היא המציאות המרחבית הקיימת; על היישוב המתוכנן לשמר את אורח החיים הכפרי-לתכנון אבו

חתית לקרקע היא הבסיס לארגון שכונת המגורים; שכונת המגורים צריכה להיות מוגדרת ומובחנת ביחס לשכונות המשפ

אחרות ולספק את צורכי המגורים; הפרדה בין הקצאת קרקע לשירותים, בין הרמה המשפחתית וכלל היישוב; מיקום 

רק אמצעי תנועה אלא גם אמצעי לסימון מתחמי מרכז השירותים לאורך ציר הרוחב המרכזי של היישוב; הדרכים הן לא 

 המגורים המשפחתיים; יצירת בסיס כלכלי רחב ע"י הקצאת שטחים למגוון פעילויות תעסוקה ועוד.

 

 סר-. קסר אל43

 ק"מ ממערב לעיר דימונה.  4 -, כ25סר נמצא דרומית לכביש -: הישוב קסר אלמיקום גיאוגראפי

 . 198211/554911 נקודת ציון:
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 דונם.  9,111 -שטח אדמות הישוב כף שטח הישוב: היק

סר הוא ישוב עתיק, הנקרא על שם האתר 'ארמון השיח'ים', אשר הווה נקודת מנוחה -: הישוב קסר אלסקירה היסטורית

ושמירה לעוברי דרך. בתקופה העות'מאנית נבנו במקום גשרים במטרה להקל על התנועה בעת מלחמה. אחרי קום המדינה 

סר. -תושבי המקום נאלצו להתרכז במרחב שנותר משטחם, אשר נקרא כיום קסר אל 51-העיר דימונה בשנות הוהקמת 

סר )ארמון השיח'ים(, באיקות, מערות שנחצבו ושימשו כמחסני תבואה, -בישוב קיימים מספר מבנים עתיקים, קסר אל

 בארות לאגירת מים, ובית קברות היסטורי.

 נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: הוואשלה, עמראני, אבו סולב. 4,511 -ים כ: תושבי הישוב מונאוכלוסיה

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים תנאי חיים: 
 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפאה זו שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאה 
אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לדימונה ולמקומות אחרים. בהעדר תחבורה 

 ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

תיכון שנבנה לאחרונה. בתי ספר אלה משרתים את תושבי בישוב פועל בית ספר יסודי משולב עם חטיבת ביניים בנוסף ל
 סר, כמו גם תושבי ישובים נוספים הנמצאים בסביבה.-קסר אל

-קבעה "שלושה אזורים להקמת ישוב קבע לפזורה הבדווית", אחד מהם הוא ישוב קסר אל 1-24/4ת/מ/מ מעמד תכנוני: 

וכך גם תכנית מרכז  2115. תכנית המתאר לישוב אושרה בשנת בטין(-סר )השניים האחרים: וואדי ג'ווין/תלאע רשיד ואום

שירותים. היו חילוקי דעות לגבי גבולות הישוב ותכני התכנון בין המנהלת לנציגות התושבים. נעשו תכניות מפורטות, אך 

תושבים הבעיה טמונה בגישת המנהלת של "פינוי ובינוי". גישה היוצאת מנקודת הנחה שהקרקע היא בבעלות המנהל וה

 צריכים לקבל פיצוי עבור המחוברים להתפנות למגרשים אשר המנהלת תקבע להם.

 

 . ביר הדאג'44

 : הישוב ביר הדאג' שוכן בנגב המערבי, במרחב שנמצא בין רביבים, רתמים ואשלים. מיקום גיאוגראפי

  172811/548111 נקודת ציון:

 דונם.  31,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

מתושבי הישוב למדינות השכנות  81%גורשו  1948-ביר הדאג'. ב -: הישוב נקרא על שם באר מיםסקירה היסטורית

הממשלה  1979 -)מצריים/סיני וירדן(. האוכלוסייה שנשארה באזור סבלה מהגבלות שונות שהוצבו ע"י השלטון הצבאי. ב

יה לאזור רמת חובב. כל הזמן התושבים שאפו לחזור הכריזה על הטריטוריה כשטח אש סגור והתושבים הועברו בכפי

לטרטוריה ההיסטורית שלהם, הגזים הרעילים והמטרדים הסביבתיים של אזור תעשיה רמת חובב, גרמו להאצת תהליך 

, אנשי ביר הדאג' התחילו את מסע החזרה. הממשלה וגורמים ממלכתיים אחרים ניסו למנוע את 1994-החזרה. עד שב

ולאחר חודשים של מאבק עיקש ונחוש, שר השיכון סיכם עם התושבים על הקמת יישוב ישובי חקלאי  מימוש החזרה,

 במקום שהוסכם עליו.

גרדוד, -נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו 6,111 -: תושבי הישוב הם משבט אלעזזמה ומונים כאוכלוסיה

 אלמטלאן, אלזיאדין, אלוג'. אלעדסין, אבן חמיד, אלעסיאת, גלאדין, עורגאן, שליבי,
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בישוב קיים בית ספר יסודי משולב חט"ב ולאחרונה גם תיכון. קיימות גם מרפאה ותחנת טיפת חלב. דואר, תנאי חיים: 

בנק ושירותים אחרים נרכשים מחוץ לישוב ולפעמים מחוץ לאזור הקרוב. אופן הספקת המים לישוב היא דרך נקודת 

 ים נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת בנוסף להובלה במכלי מים. חיבור לקו מקורות אשר התושב

הישוב נמצא בתחום השיפוט של מועצת אבו בסמ"ה והמועצה האזורית רמת הנגב. הישוב הוכר רשמית מעמד תכנוני: 

נית מרכז ותכ 58/111/12/21אושרה תכנית המתאר המקומית לישוב  2113. בשנת 24/4דרך שינוי תמ"מ  2111מאז שנת 

. הוועד המקומי הגיש התנגדות בזמנו והוועדה המחוזית לא נעתרה לבקשותיהם ואישרה את 314/13/21השירותים 

התכניות, ועל כן התהליך תקוע, כאשר עיקרי חלוקי הדעות הם סביב: גבולות משבצת התכנון, אופי הישוב, שילוב 

הישוב נמצא בתחום שטח לפתוח פרברי ואזור  4/14/23תמ"מ  האוכלוסייה בתכנון ומעמד המבנים הקיימים היום. על פי

 הישוב נמצא בתחום מרקם ישובי. 35-נוף ישובי חקלאי. ע"פ תמ"א

 

 קרינאת(-. אום ת'נאן )אבו45

מערבית לעיירה ערערה. הכניסה אליו היא מצומת ערערה בנגב וההמשך -: הישוב אום ת'נאן נמצא דרוםמיקום גיאוגראפי

 יוון צומת הנגב )כביש זה בשלבי ביצוע(.בכ 81-של כביש

 . 196639/559139 נקודת ציון:

 דונם.  31,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

'מתנאן'  -: הישוב אום ת'נאן הוא ישוב עתיק אשר נוסד לפני קום המדינה, הישוב נקרא על שם שיח הסקירה היסטורית
רבה לתושבי הישוב. ניתן להשתמש בו כמטאטא לניקוי חצר הבית, לאפית אשר צומח במרחב הישוב, והוא בעל תועלת 

לחם, או כגדר מסביב לעדרי הצאן והגמלים. בצידו הצפוני של הישוב נמצא תל עתיק שנקרא תל ערערה, עליו נמצאו 
רה(; עתיקות המלמדות על מקום מגורים מימי הרומאיים; בכניסה לישוב ניתן למצוא בארות עתיקות )בארות ערע

ובמרכזו נמצאת באר בשם באר "אום ת'נאן". דרך עתיקה חוצה את הישוב מכיוון מזרח למערב נקראת "דרב אלקרוסה". 
 בישוב קיימים מספר מבנים עתיקים )באיקות( ובית קברות היסטורי.

אלג'אמי, אלג'וול, נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אבו גרינאת,  5,111 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה
 אבו סביח, אבו ראשד, אבו פריחה, אבו עשיבה, אלקשח'ר, אבו ג'ויעד ולחויטי.

המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים תנאי חיים: 
 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

על ידי מרפאה יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפאה זו  שירותים רפואיים מסופקים
אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לעיירה ערערה בנגב ולמקומות אחרים. בהיעדר 

 תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

 בישוב פועלים שני בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכון המשרתים את תושבי הישוב. 

המנהלת לקידום הבדווים יזמה ותכננה את הישוב אבו קרינאת במטרה שיאכלס את כל תושבי הישוב אום  מעמד תכנוני:

ושבי הישוב בקביעת ת'נאן. מטרה זו לא הושגה בשל דרך התנהלותה של מנהלת הבדווים, אשר לא שיתפה את נציגות ת

, הישוב נמצא במרקם פרברי ובאופן חלקי באזור נוף מדברי 23/14/4שבע, תמ"מ -גורלם. על פי תכנית מטרופולין באר

ואזור נוף ישובי חקלאי משולב. ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא 

סמן את שטחו כאזור נוף ישובי חקלאי משולב, אבל מחוץ לאזור המגבלות של לאפשר את תכנונו והסדרתו של הישוב ול

 הישוב נמצא במרקם ישובי עם סימבול של יישוב מיוחד גדול. 35-אזור תעשיה רמת בקע. ע"פ תמ"א
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 קרין-. אל46

 ערד. -שוקת 31נמצא דרומית לעיירה חורה וכביש  קרין-: הישוב אלמיקום גיאוגראפי

 . 191851/577411 נקודת ציון:

 דונם.  6,111 -שטח אדמות הישוב כהיקף שטח הישוב: 

קרין הוא ישוב היסטורי. אוכלוסיית הישוב היא של מתיישבי דורות ליד תושבים שהם -: הישוב אלסקירה היסטורית

באייקות עקורי פנים )המדינה פינתה אותם מאזור מחייתם בעראקיב, דרומית לרהט(. בישוב נמצאות בארות מים ומבני 

 )מבנה עשוי מקש ובוץ( . 

אעסאם, -נפש, המחולקים למספר משפחות מורחבות: אלסייד, אבו סבית, אל 5,511 -: תושבי הישוב מונים כאוכלוסיה

 נעמי.-עסייבי ואל-עוקבי, אבו שחיטה, אל-אבו נאדי, אלח'רם, אל

הנמצאות במרחק של מספר ק"מ. התושבים המים מסופקים ע"י נקודות חיבור, שמאשרת מנהלת הבדווים, תנאי חיים: 
 נאלצים לשאת בעלות רכישת והטמנת הצנרת באדמה. 

שירותים רפואיים מסופקים על ידי מרפאה יחידה בישוב אשר פועלת בימים מסוימים ולמספר שעות מוגבל. מרפאה זו 
לעיר באר שבע לקבלת טיפול. אינה יכולה לספק כל השירותים הנדרשים, לכן נאלצים התושבים לנסוע לעיירה חורה ו

 בהעדר תחבורה ציבורית נמנעים רבים מקבלת טיפול רפואי.

בישוב פועל בית ספר יסודי משולב עם חטיבת ביניים ולאחרונה קם גם בי"ס תיכון. בתי ספר אלה משרתים את משפחת 
 בטין. -אלסייד ורק אותה. שאר תושבי הישוב מקבלים שירותי חינוך בעיירה חורה ובישוב אום

אשר קבלה תוקף מיום  51/14/4 -חלק מהישוב הוכר עבור משפחת אלסייד בתכנית מתאר מחוזית תמ"ממעמד תכנוני: 

. התכנית אושרה עם חילוקי דעות לגבי גבולות הישוב ותכני התכנון בין המנהלת לנציגות התושבים. תכניות 17.1.2116

נוי ובינוי", גישה היוצאת מנקודת הנחה שהקרקע היא בבעלות מפורטות נעשו, אך הבעיה טמונה בגישת המנהלת "פי

המנהל והתושבים צריכים לקבל פיצוי עבור המחוברים להתפנות למגרשים אשר המנהלת תקבע להם. לגבי שאר 

הקבוצות בישוב, ההמלצה בדו"ח החוקרת בעניין ההתנגדויות שהוגשו כנגד תכנית המטרופולין היא שלא להכיר בהם, 

 הכפר נמצא במרקם עירוני. 35-לצרפם לכפר אלסייד. הישוב נמצא באזור נוף ישובי חקלאי משולב ,וע"פ תמ"אומומלץ 
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 מוכרים-: נוסח שאלון סקר הישובים הלא2נספח 

 

 استمارة لجمع المعلومات عن القرية

 التاريخ:_______________       

 رقم االستمارة:_______________

 اإلحصائي:_______________اسم 

 

 __________________________: )שם הכפר(اسم القرية .7
 

 נתונים גיאוגרפים(. معطيات جغرافية )2

 : ____________/______________ נ.צ(إحداثيات عرض/طول ) . أ
 

הסבר בקצרה על תנאי השטח של اشرح باختصار حول تضاريس المنطقة التي تقع فيها القرية ) . ب

 :מורפולוגיה(-הכפר

     ______________________________________________________ 
     

.______________________________________________________ 
 
 )صورة للقرية عن بعد، وصورة لحي سكني، صورة للزراعة(  . ت

 תמונה לכפר/ תמונה לשכונה/ תמונות לחקלאות()

 היסטוריית הכפר(. تاريخ القرية )3

 أ. هل يوجد في القرية موقع أثري، نبع، بئر، مقبرة وغيره ؟  
 האם קיים בכפר מקום ארכיאולוגי/ באר/ בית קברות וכו?()

________________________________________________________
______________________________________________________

___________________.___________________ 
 

 ب. هل القرية قائمة قبل قيام الدولة؟
 האם הכפר קייים מלפני קום המדינה()    

לא, מתי .   ال، متى أنشئت؟ )0              כן(.  نعم )7               

 ________________ייוסד?(

 
 

 ت. هل سكان القرية هم مهجري داخل؟
 )האם תושבי הכפר הם עקורי פנים(

חלק ن )و. جزء من أهل القرية مهجر0       )לא(.   ال 0             כן(.  نعم )7

 מהתושבים(
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אם תושבי הכפר ث. إذا كان سكان القرية مهجري داخل فأين موطنهم ومكان سكنهم قبل التهجير؟ )

 הם עקורי פנים, איפה מקום מולדם ההיסטורי(

________________________________________________________
._________________________________________ 

 
 ________________________מתי הם גורשו?(ج. في أي عام تم تهجيرهم؟ )

 

 נתונים דמוגראפיים(. معطيات ديمغرافية )4

 כמה מונים תושבי הכפר היום?(كم هو عدد سكان القرية اليوم؟ ) . أ

_______________________ 
 שמות המשפחות שגרות בכפר(العائالت التي تسكن القرية؟ )من هي  . ب

     ______________________________________________________ 
     ______________________________________________________ 
     ._________________________________________ 

 

 נאי וצורת המגורים(נתונים סביב ת. معطيات حول السكن )5

מהוא מספר הבתים كم هو عدد البيوت في القرية؟ ) . أ

 ____________________________בכפר?(
 

 הבתים נבנים בכפר מי...(بماذا تبنى البيوت في القرية؟ ) . ب

                  .______________________________________________________ 
 

 רוב הבתים בכפר נבנים מי...(من ) اغلب البيوت في القرية مبنية . ت

________________________________. 

 
האם נמצא בכפר צווי הריסה ומה هل هنالك أوامر هدم ومحاكم، غرامات؟ كم عددها؟ ) . ث

 ההקף?(

                  ______________________________________________________ 
                  .____________________________________________________ 

 
 )האם נהרסו בתים בכפר? מתי? וכמה?(هل تم هدم بيوت في القرية؟ كم ومتى؟  . ج

          _____________________________________________________ 
          ________________________________________.___________ 

 

 נתונים כלכליים(. معطيات اقتصادية )6

 מהו מקור הפרנסה של תושבי הכפר?(على ماذا يعتمدوا في معيشتهم أهل القرية؟ ) . أ

     ______________________________________________________ 
     .____________________________________________________ 

 
 הסבר סביב סיוגי חקלאות בכפר(أنواع المزروعات، األشجار في القرية: )اشرح حول  . ب

_____________________ 
     ______________________________________________________ 
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.______________________________________________________ 

 
האם בכפר מגדלים هل تشكل مصدر رزق؟ )هل يتم تربية مواشي في القرية، نوعها، كميتها، و . ت

בעלי עדרים, סוג, 

_____________________________________________________הקף(

________________________________________________________
________________________________________________________

.___________________________________ 
 

 
מהו אחוז או מספר ليدية لمعيشتهم؟ )ما عدد أو نسبة السكان الذين يعتمدون على الزراعة التق . ث

 התושבים אשר מסתמכים על החקלאות המסורתית בכפר(

     ______________________________________________________ 
     ._________________________________________ 

 
 ל מתי והקף(האם היו מקרים.... שج. هل تمت عملية إبادة محاصيل للقرية؟ متى؟ وكم؟ )

    
________________________________________________________
________________________________________________________

._______________________________________ 
 

 

 בעלות בקרקע(.  ملكية ارض )7

 שטח הכפר מונה בערך(كم تبلغ مساحة أرض القرية بالتقريب؟ ) . أ

.________________________________ 
 

אחוז האדמה אשר בשימוש של מגורים ما هو نسبة األرض المستغلة للزراعة والسكن؟ ) . ب

 וחקלאות(

 ._____________________________________ 
 

 האם הוגשו תזכירי תביעה לאדמה?(. )اشرحهل قدمت دعوة ملكية لتلك األرض )تسوية(؟  . ت

___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

._ 
 

האם נמצא בכפר אדמות רשומות هل توجد في القرية ارض مسجلة في الطابو؟  ) . ث

 __________________.בטאבו?(

 ماء . 8
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 איך אפשר להשיג מים?(كيف يتم الحصول على الماء؟ ) . أ

_____________________________ 

          .________________________________________________ 
 
האם נמצאו נקודות חיבור למקורות? ומה هل هنالك نقاط توصيل؟ وكم عددها؟ ) . ب

 מספר?(

          ________________________________________________ 
          .________________________________________________ 

 
באיזה בעיות נתקלים ما هي المشاكل التي يتم مواجهتها في الحصول على الماء؟ ) . ت

 בתהליך השגת המים?(

         ________________________________________________ 
         ________________________________________________ 
         ._____________________________________ 

 

 דרכים ותחבורה(. طرق ومواصالت )9

)מהי  ما هي المشاكل التي يوجهها السكان فيظل انعدام شبكة طرق ومواصالت؟ . أ

הבעיות אשר נתקלים בהם התושבים נוכח חוסר דרכים 

؟(_______________________________________________ותחבורה

______________________________________________________
.______ 

 מהו מקום השיווק וקניית הצרכים?(ما هو مكان التسوق المعتاد؟ ) . ب

         _________________._______________________________ 

 חינוך(.مدارس وتعليم )01

 _______________האם בכפרי קיימים בי"ס?(هل توجد في القرية مدرسة؟  ) . أ
 
איפה תלמידי הכפר أين يتعلم طالب القرية في المرحلة االبتدائية، اإلعدادية، الثانوية؟ ) . ب

מקבלים את החינוך, היסודי, חטיבת הביניים 

_________________________________________________ותיכון?(

.______________________________________________ 
 
 איך התלמידים מגיעים לבי"ס?(كيف يصل الطالب لمدارسهم؟ ) . ت

         ________________________________________________ 
         _____________________________________._______ 

 
מה הם הבעיות שנתקלים ما هي المشاكل التييواجهها الطالب في الوصول للمدرسة؟ ) . ث

 בהם התלמידים בדרכם לבי"ס(
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          ________________________________________________ 
          ________________________________________________ 
          .____________________________________ 

 
מהו מספר התלמידים كم هو عددالمتعلمين في الجامعات والكليات من أبناء القرية؟ ) . ج

 מהכפר אשר לומדים באוניברסיטאות ומכללות?(

          ________________________________________________ 
          .____________________ 

 
מה הם המקצועות אשר בחרו ما هي المواضيع التي يتعلمها الطالب الجامعيون؟ ) . ح

 ללמוד הסטודנטים של הכפר?(

         ________________________________________________ 
         ._________________________________ 

 

 .صحة00

נמצאו בכפר קופות חולים האם هل هنالك عيادات وصناديق للمرضى في القرية؟ ) . أ

 וטיפות חלב?(

         ________________________________________________ 
         .__________________________________ 

 
איפה משיגים התושבים שירותי أين يحصل سكان القرية على الخدمات الصحية؟ ) . ب

 בריאות?(

         ________________________________________________ 
         .____________________________________________ 

 
מה הם הבעיות ما هي المشاكل التي يواجهها السكان في الوصول للخدمات الصحية؟ ) . ت

 אשר נתקלים בהם התושבים ברכם לקבלת שירותי בריאות?(

         ________________________________________________ 
         ._______________________________________________ 

 

 

 שירותי דואר(.خدمات بريدية )02

 איך מגיעים מכתבי ודברי דואר?(كيف تصل لديك الرسائل البريدية؟ ) . أ

         ________________________________________________ 
         .______________________________________________ 

 
מה הם בעיות שנתקלים בקבלת דברי ما هي المشاكل التي تواجهك في تلقي الرسائل؟ ) . ب

 דואר?(

         ________________________________________________ 
         ._______________________________________________ 

 

 השלכת פסולת(.النفايات )03

 איפה משליכים פסולת?() أين تلقي بالنفايات؟ . أ
         ________________________________________________ 
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         .________________________________ 
 
 האם נמצא מכרסמים וחולדות בכפר?(هل هنالك قوارض في القرية؟ ) . ب

         .________________________________________________ 
 
האם هل توجهكم مشاكل في هذا المجال كنفايات الجيران، حرق النفايات وغيرها؟ ) . ت

נתקלים בבעיות כמו פסולת של שכינים עשן משריפת 

_________________________________________________פסולת?(

______________________________________________________
.___ 

 

 חשמל(. كهرباء )04

 בהעדר חשמל מה עושים?(كيف يتم التعويض عن عدم وجود شبكة كهرباء؟ ) . أ

         .________________________________________________ 
 
לדעתך כמה עולה הפעלת ب رأيك تكلفة تشغيل مولد كهرباء لليلة الواحدة؟ )كم حس . ب

 גנראטור ללילה?(

         ._______________________________________________ 
 
האם נמצא לרוב ماذا يوجد لديك في البيت:  ثالجة، غسالة/ تلفزيون/ جهاز كمبيوتر؟ ) . ت

 (מחשב בתי/ יסה/ טלוויזיהמקרר/ מכונת כב: בבתים של תושבי הכפר

 
באיזו סוג של ما هي المشاكل التي يواجهها السكان في سبيل الحصول على الكهرباء؟ ) . ث

 בעיות התושבים נתקלים בדרך להשגת חשמל?(

 

         ________________________________________________ 
         .______________________________________________ 

 
هل هنالك أفراد في القرية أصيبوا أو توفوا جراء اإلصابة بتيار كهرباء من المولد؟  . ج
 האם היה מקרים של מוות או פגיעה מהתחשמלות?()

        _________________________________________________ 
        __________.________________________________ 

 
האם קיימים בתים שעובר هل هنالك خطوط كهرباء تمر من فوق بيوت القرية؟ ) . ح

 מעליהם קוו חשמל(

         ________________________________________________ 
         .___________________________________________ 

 

 اعتبارات تخطيطية. 15

האם אתם במשא ומתן עם أ. هل توجد هنالك مفاوضات، قرارات نحو االعتراف بالقرية؟ اشرح )          

 גורמי ממסד, או שקיים החלטות להכרה בכפר?(

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

._____________ 
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 איך את רוצה לתכנן הכפר שלך?(كيف تريد تخطط قريتك؟ ) . ت

____________________________________________________________

____________________________________________________________

.____________________________________________________ 

 

 

 יחסי גומלין במרחב(ارتباطات وتواصل في الحيز ). 16

האם بين عائالت من القريه وقرى اخرى مجاوره ومن هي تلك القرى؟ )أ. هل توجد صلة قرابه           

 חמולתי בין הכפר לכפרים שכנים ומה שם הכפרים האחרים? הסבר( \נמצא קשר משפחתי

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

._____________ 

האם חלק מתושבי هل يتم الذهاب لقريه مجاوره لغرض التسوق او اي غرض اقتصادي؟ اشرح ) . ث

 הכפר נוסע לכפר שכן למטרת קניות או כל מטרה כלכלית אחרת? מה המטרות אם יש?(

____________________________________________________________

____________________________________________________________

.____________________________________________________ 

הסבר לנו בקצרה ث. اشرح لنا باختصار حول شبكة الطرق الداخليه، وألين تصل كل منها؟ )

 יב מערכת הדרכים הפנימיות בכפר ולאן מגיעות?(סב

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

._____________ 

האם אנשי وافقة اهل القريه لوجود مراكز خدمات مشتركه مع قرى اخرى )هل ترى باالمكان م . ج

 הכפר יכולים לקבל רעיון של מרכזי שירותים משותפים עם כפרים סמוכים?(

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______.______________________________________________ 

 

האם רואים هل تعتقد انه من االفضل وجود مراكز تجاريه وصناعيه مشتركه مع قرى اخره ) . ح

 לנכון הקמת אזורי מסחר ותעשייה משותפי עם כפרים אחרים?(
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 . רשימת מקורות9

 לדוחות עצמם.* רשימות המקורות של דוחות המומחים מופיעות בצמוד 

 . 24, גליון עדאלה האלקטרוני(. 'מחלוקת קרקע בישראל: המקרה של הבדואים בנגב', 2116ראס, ת. )-אבו

 .24-28, עע' 2115, סתיו מטען(. 'אימפריה רודפת אימפריה: קרקעות, תרבות וזהות אצל הבדווים בנגב', 2115רביע, ח. )-אבו

 .1986גוריון בנגב, -טת בןאטלס הנגב, שטרן אליהו ואחרים, אוניברסי

. ירושלים: אריאל: עע' תולדות באר שבע ושבטיה:שבטי הבדווים במחוז באר שבע{1937(. }מהדורה ראשונה 2111עארף, ע. )-אל

192-211. 

 (.1956)מהדורה ראשונה:  35. ירושלים: אריאל, ע' הבדווים בארץ ישראל(.2111אשכנזי, ט. )

ש בן "המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע:ירושלים. היבטים חברתיים וקרקעיים: ישראלהבדווים ב(. 0336.) י, דויד-בן

 .50-50' עע: שמש ומכון ירושלים לחקר ישראל

מערכת היחסים ואסטרטגיות קיום" בתוך: ד. גרוסמן וא. מאיר  –(. "הפלאח והבדווי בשולי המדבר 1994גרוסמן, ד. )

 .23. רמת גן:אוניברסיטת בר אילן,ע' בישראל, תהליכים גיאוגרפייםהיישוב הערבי )עורכים(.

 .213-216ירושלים: יד בן צבי, עע' הכפר הערבי ובנותיו: תהליכי יישוב בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית. (. 1994גרוסמן, ד. )

 . ירושלים:מאגנס.האוכלוסייה הערבית והמאחז היהודי(.2114גרוסמן, ד. )

, 19/13/2118ר. דברים ביום עיון של מכון דשא בנושא: היבטים תכנוניים וסביבתיים של פינוי בסיסי צה"ל, גריידינגר, עופ

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf . 

 אביב, דביר.-, תלהמשטר הקרקעי בישראלגרנובסקי, א. תש"ט ,

 .2118, דוח ועדת השופט גולדברג בעניין הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

אוקטובר,  21, מדינת ישראל משרד המשפטים. חים לענין הסדר מקרקעין איזור הסייג והנגב הצפונידו"ח מסכם של צוות המומ

1975. 

 http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdfהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 אפשרויות בחינת , בנגב הבדווים כפרי(. 7999) מוכרים-המרכזהערבייהודילפיתוחכלכליוהמועצההאזוריתלכפריםהבדוויםהלא

 .החקלאי הפיתוח

 L 72/701/0ישן ' מס 00/7מס סידורי   L/  0/4029מספר תיק ,  עברית ואנגלית, הארכיון הציוני, ח החברה להכשרת היישוב"דו' הנגב'

הרשות לתכנון , הכפר ופיתוח החקלאות משרד, ישראל מדינת, ובערבה בנגב חקלאי עיבוד שטחי והרחבת חקלאית קרקע הקצאת

 .0332 מרץ, ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

 .ל"קק: אביב-תל, המאבק על האדמה, ט"תש. י, וייץ

 .165-175: 6, כרך תכנון. לקראת הכרה בכפרים הבדווים בנגב: תכנית מטרופולין באר שבע מול ועדת גולדברג. 2119יפתחאל, א. 

: עע' 14, כרך משפט וחברההלכת 'הנגב המת': זכויות קניין במרחב הבדווי,  'עיון מחודש ב. 2112יפתחאל, א., קדר, ס. אמארה, א. 

7-147. 

 .56' ע, מרכז הנגב לפיתוח אזורי: באר שבע. תובנות חדשות, תהליכים חדשים: כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב(. 0334. )א, מאיר

 .76-57: 40, קרקע', משפטיים-היבטים גיאו: בחינה אלטרנטיבית של הסכסוך הקרקעי בין המדינה לבדווים. '0331. א, מאיר

 .001-2עע , עם עובד: אביב-תל, 9617-69לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים . 7929. ב,מוריס

 .0332 פברואר, דוח מסכם, משרד הבינוי והשיכון, הקצאה ופריסה של שירותי מסחר בשכונות מגורים, מדריך לתכנון

 .707-700' עע,  6,קתדרה  ',השתמרות ושכחה של שמות מקומות קדומים בנגב המרכזי(. '7911. )א, נגב

הקצאת קרקע חקלאית והרחבת שטחי : החברה להגנת הטבע, 0334–0333 החקלאות בשנים סקירת מנגנון ההקצאה של משרד

 0331 נובמבר, עיבוד חקלאי בנגב ובערבה כאיום לשמירת הטבע והנוף

 .2115עיקרי מדיניות התכנון, אפריל 

 צבי.-בן. ירושלים: יד יצחק רכישת קרקעות והתיישבות בנגב :מישימון לארץ נושבת(.  1996פורת, ח.) 

http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
http://www.deshe.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/TzahalTextEdited.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/odot/doch_goldberg/Doch_Vaada_Shofet_Goldberg.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/odot/doch_goldberg/Doch_Vaada_Shofet_Goldberg.pdf
http://www1.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2005/intro2005.pdf
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 .שבע, מרכז הנגב לפיתוח אזור-באר .1973-1948הבדווים בנגב: בין נוודות לעיור,  (.2119פורת, ח. )

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לתכנון כפרי אזורי–הרשות לתכנון, המדריך לפיתוח הכפר, פיתוח המרחב הכפרי

הרשות לתכנון ופיתוח , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תוח הכפרתכניות ועוגנים לפי, 0377 תכנית לשנת, פיתוח המרחב הכפרי

 .החקלאות וההתיישבות והכפר אגף תכנון כפרי אזורי

 .7-9, 2גיליון , הגיליון האלקטרוני מחברות עדאלה', הסדר הקרקעות בנגב בהקשרים של המשפט הבינלאומי. '0336. ס, קדר

 .אתר המשרד להגנת הסביבה, 0330 הבנוייםדפוסי השימוש בשטחים (. 0334) קפלן ואחרים

ההיבט התוך  :תמורותבבעלות על הקרקע אצל בדווי הנגב במאה השנים האחרונות(. 7997'. )ח, רביעה-ואבו. י, דוד-בן., ג, קרסל

 .09-49' עע :ג"ל, המזרח החדש ,שבטי

 (.0330אריאל  -ירושלים , הוצאה שנייה, )מאוחדהקיבוץ ה: אביב-תל. תולדות ההתיישבות היהודית החלוצית בנגב. 7916. ר, קרק

מחקרים בגיאוגרפיה של ', ת ליישוב הבדווים בנגב וזיקתה לתביעת הבעלות בקרקעותתכניבחינה של הישגי ה, 'ג"תשס. ש, קרקובר

 .003-004, ז"ט, ישראל-ארץ

 .מכון פלורסהיימר. הרשויות המקומיותצמצום הפערים בהכנסות , חלוקת העושרה מוניציפלי בישראל(. 0334. )וחזןא. רזיןע

. 2118, עמותת 'במקום', שיתוף ציבור בתכנון עם האוכלוסייה הבדואית בנגב: דילמות, לקחים ומסקנות

s/PublicParticipationBedouins.pdfhttp://www.bimkom.org/dynContent/article 

 .עובד-עם, אביב-תל, 'ישראל-ערביי ארץ,  ז"תש.י, שמעוני

 .4 חוברת מספר; ל"פרסום לכבוד יום העיון בנושא הבדווים לזכרו של יצחק ינצר ז: מתוך', הבדווים במדבר יהודה. '7915. מ, שרון

, משרד הפנים, משרד השיכון והבינוי, ופיתוח מוסדות חינוך ורווחההמכון למחקר , תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור

 .0335 ספטמבר, משרד האוצר, משרד החינוך
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