
 2015כנס מהנדסי ערים אפריל 
 הכפרים הבלתי מוכרים בנגב  



 



 אלף נפשות 90 -כ -48לפני 

 ישבו ברוב רחבי הנגב

 מליון דונם מהנגב 12. -הבדואים השתמשו בכ



 11,000 -נשארו כ- 48אחרי 

 10%-צמצום  שטח המחייה לפחות מ



 מקומיים עקורי פנים
 

 דונם הפקעות 235,000 -כ

 מתושבי העיירות עקורי פנים 85% -כ



 תכנית העיירות לריכוז הבדואים



הבריטים קבעו כי זכויות הבעלות על הקרקע יקבעו  על פי המשפט  

   הבדואי המסורתי

•"The Colonial Secretary, Winston S. Churchill, 
confirmed, in the 

presence of the High Commissioner, Herbert 
that the ownershipSamuel,  

of land in Beer Sheba, determined by the 
Custom Law, is recognized by 

”.the British Government 

( McDonnell, Law Reports of Palestine, 1920-1923, Public 
Records Office, p.458.) 



 השטחים – 1920פ הערכה של ועדת הקרקעות הפלסטינית משנת "ע
 .דונם ללא שטחי המרעה 3,750,000שעובדו בנפת באר שבע לא פחות 



   1948מעמד רישום הקרקעות לפני 

 ,בטאבו רישום אין ,מסורתית הבדואית חברהה1.
על הקרקע דרך רכישה בעדות שני  עלותהב

בין הרוכש למוכר באישור   סנדרישום , עדים 
  .   'השיח

 רחוק ממרכז העניינים  , פריפריה הוא הנגב2.

 העותמאני "המואת" חוק3.

 .הבדואי של בבעלותם הכירו הבריטים4.

 

 



 מיקום הכפרים הלא מוכרים



 תביעות הבעלותהיקף 

-כ מהם ירד כלליות תביעות דונם 11,500,000.
 .הררים דונם  600,000

 זה מתוך בעלות בתביעות דונם  2800,000.
 .הסדרו דונם  150,000

 משטח 4.5% מהווים היום הבעלות תביעות הקף3.
 .שבע באר נפת



 התארגנות והעצמה קהילתית

 האזורית המועצה והקמת מקומיים ועדים גיבוש1.
 מוכרים הבלתי לכפרים

 

 45-ב להכרה האזורית המועצה תכנית הכנת1.
 .מוניציפאלית רשות והקמת מוכרים בלתי כפרים

 



 הגדרת הישוב לפי הפרמטרים במדינה

 הגדרת ישוב
 
תחום שיפוט של עירייה או מועצה מקומית וכן  ":  35א "הגדרת תמ•

המיועד למגורים  .. …אזור בתחום מועצה אזורית או בתחום גלילי
 ."לפחות ד"יח 50ולתכליות נלוות בהיקף של 

 
 
בוגרים או  40מקום מאוכלס בקביעות ושגרים בו "  : משרד הפנים•

 ."י מוסדות התכנון"וקבל אישור הקמה ע יותר



 צילום אויר לכפר בלתי מוכר  



 הפתרונות התכנוניים המוצעים
הכרה בכפרים נוספים במסגרת תכנית אשכול שיקיף  •

 .כפרים' מס

הרחבת תחום שיפוטה של עיירה או מועצה מקומית  •

שתכלול כפרים מסביבה תוך כדי שמירה על קרקע  
 .חקלאית ותכנון שכונות כפריות לכפרים מסביבה

וחלק  , אלמשאש-ואדי, אלנעם-העתקת הכפרים ואדי•
 .מאלסר למיקום מוסכם על התושבים

 .לתכנית אשכול( מרעית-מכחול)הסבת תכנית תקועה •

הכרה בכפר רכמה או שילבו כשכונה באורח כפרי  •
 .חקלאי מירוחם

 .מתן אפשרות של שכונות רועים וחוות בודדים•

 





 
 :המוואתהערות על חוסר רישום הקרקע ופקודת   •

o  עם )וישראליות  בריטיות , מניות'עות –הכנסת נורמות זרות למרחב המחייה

 (ילידי

o     עארף -אל, ווייץ, גרנובסקי)קיומה של מערכת קרקעית מסורתית מתפקדת ,

 (מאיר, שמעוני

o  התקיים ללא הנגב –הסדר קרקעות בריטי 

o   מולכ'-נרשמה כ –רכישת קרקעות של יהודים מבדווים' 

o     כיבדו חוק מנהגי מתפקד והעותמאניםהבריטים 

o     המוואתפקודת ' פתח'המדינה ניצלה לרעה את 

o     שנה 35המדינה גררה את בירור התביעות 

o     שירותים   מניעת  , חוסר כתובות, עיור)המדינה ניסתה לנתק הבדווים מאדמתם

 (.הריסת בתים, ומעמד מוניציפאלי

o   (נישואים)ישראל כיבדה את החוק הבדווי המסורתי בנושאים אחרים 

  

 שאלת הקרקעות –הלא מוכרים הכפרים 



 משבר לטווח ארוך, לטווח קצר' והצלחה'ייצוב  –מדיניות שליטה 
 

 :יצירת חסמים מבניים
o  אפליה תכנונית שיטתית–  

,  עיור כפוי, מניעת שירותים, רמת פיתוח, מגוון ומספר ישובים 
 חוסר שיתוף, חוסר ייצוג כרוני 

o     ריבוי גופים ייחודיים 
o      חוסר פיתוח כרוני –מצוקת העיירות 
o  מים ומרעה מפלים, חוקי חקלאות 
o  יצירת פאניקה ציבורית, שיח מפליל 
o   אין לגיטימציה מהאוכלוסייה –' צדק מעברי'עוול במקום 
 

,  וואקום שלטוני –' כאוטי'היווצרות מרחב בדווי  –ובמקביל 
 .עוני וניכור, פשיעה

 חסמים נוספים להסדרה –הכפרים הלא מוכרים 



 הסדרת שאלת הקרקעות  – (אך לא מספק)תנאי ראשוני והכרחי  •

 
 .נכשלתכנוני שהונהג עד היום -ועדת גולדברג מונתה כיוון שהמנגנון הקרקעי –חשוב  •

 
, הדין הבינלאומי, המשבר בשטח והשלכותיו ההרסניות על יהודים וערבים כאחד •

  הצורך בהכרהרוב מצביעים כולם על -והמחקר לגבי יחסי מיעוט, עקרונות התכנון
 .  ואיתה בזכויות המקרקעין, במציאות ובזכות ההיסטורית של הבדווים

 
 אך הם משניים יחסית' , חוק וסדר' -בעיקר ביטחוניים ו, קיימים טיעונים כנגד ההכרה •
 

לתהליך ארוך  ולהיכנס בסבלנות , יש לקבוע מנגנון חדש והוגן לקביעת הבעלות הקרקע •
 בהסכמהשל הסדרה  ושפיר

 
בירור תיקי , הקמת מנגנון חדש והוגן – המעבריהצדק הכרה לפי תנאי  –הכיוון  •

 .בתנאים מגביליםמתן אפשרות לתביעות נוספות , התביעות התלויים

 קרקע כתשתית –לקראת הסדרה 



 (זהות, גודל, היסטוריה --לפי זיהוי המועצה האזורית ) 45-כ  –מספר כפרים  •

 מזעור העקירהבסיס הסדר מקרקעין ועיקרון -תכנון על •

 :טיפוס של כפרים-אבי
o  פיתוח במקום< –כפרים היסטוריים 

 איגום מרחבי –איחוד וחלוקת מקרקעין    •
 תוספות לפי צרכים מקרקעות המדינה   •
 תכנון לפי סטנדרטים ישראליים ושמירת ייחוד   •
 

o  מיקום בהסכמה< –עקורי פנים 
 הקצאה שוויונית של קרקע    •
 (קרסיק', הדאגביר )חזרה לקרקע מקורית ריקה   •
 תכנון לפי סטנדרטים ישראליים ושמירת ייחוד  •

 פיתרונות תכנוניים –הכפרים הלא מוכרים 



 יצירת משבצת וחלוקה מחדש, תהליך איגום





 אוכלוסיית הבדואים בנגב  
 .אלף נפש 238 -אוכלוסיית הבדואים בנגב מונה כ•

 .אלף נפש 508-האוכלוסייה הבדואית בנגב תימנה כ  2035בשנת •

,  עיכוב בהליכי ההסדרה יגרום להמשך ההתיישבות הספונטנית•

 ;ללא מים וביוב, הכוללת תשתיות עפר
שעלות  , תהליך זה מוביל להמשך ניכור של האוכלוסייה ולהכרה ביישובי קבע נוספים–

פיתוחם במצב הקיים יעלה פי כמה מונים מאשר יישובים מתוכננים מראש שיהוו פתרון  

 .התיישבותי לאוכלוסייה

23 

129,571

2,717

4,587

102000

2012  אוכלו יה בדווים בנגב אוק

בדוים בעירות

נווה מדבר

אל קסום

בדוים בפזורה



 כמות אוכלו ייה   שם היישוב

 13,020 חורה

 13,628 כ ייפה

 11,456 לקיה

 14,075 ערוער

 52,597 רהט

 8,104 שגב שלום

 16,691 תל שבע

 129,571 בעיירותבדואים כ " ה

 אוכלוסיית יישובי הקבע הקיימים
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קובעת  כי הביקוש הינו  , ההערכה המבוססת על ממוצע עסקאות בשנים האחרונות•

 .  עבור האוכלוסייה ביישובים אלה, מגרשים בשנה  585 -ל 500בין 

כאשר למאפיינים השבטיים , שיווק מגרשים במגזר הבדואי נעשה בפטור ממכרז•

 .  חמולתיים מרכיב חשוב ועיקרי בהחלטה על שיבוץ חסרי דיור למגרש

,  את הצורך בדיור עבור המשפחה, יש לקחת בחשבון, בהחלטה על פיתוח מגרשים•

 .  אך גם את יכולתה לשלם עבור המגרש אותו היא מעוניינת לרכוש

על מנת לאפשר סבסוד מחירי המגרשים מחד   , ד לדונם"יח 4יש להגדיר צפיפות של •

 .וניצול יעיל וחסכני של הקרקע הנמצאת דרך קבע במחסור



 אוכלוסיית הפזורה
אלף נפש מתגוררים בפזורה וביישובי מועצות אזוריות נווה מדבר ואל   108כ •

 (.  תראביןלמעט היישוב ), אשר אינם מפותחים ומוסדרים, קסום

מספר  ,  שנים 10בהתאם לנתוני האוכלוסייה ובהנחה שהליך ההסדרה יימשך כ •

לפיכך המדינה נדרשת  . לשנה 1,564המשפחות המיועדות להסדרה הינו כ 

אשר יאפשרו שילובם של כל משפחות  , להעמיד כל שנה מגרשים בהיקף זה

 .הפזורה במגורי קבע

לשנה   ח"מלש  249 -התקציב השנתי הנדרש לפיתוח המגרשים לפזורה נאמד בכ•

 .שנים 10למשך 
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 ולה דרהתחשיב ה דרת התיישבות  משפחות לפינוי  

 76,726 ה דרה/ להעברה אוכלו ייה כ " ה

 4.5% ריבוי טבעי

 6.2 כמות למשפחה

מ פר שנים להשלמת ה דרת  

 10 ההתיישבות

 9,697 כ נפשות לפינוי כל שנה" ה

 1,564 כ משפחות לה דרה ופינוי כל שנה" ה

 30% אחוז המשפחות לה דרה

 70% אחוז המשפחות לפינוי



 היישובים   על 23/14/4 מ"תמ המטרופולין תכנית השפעות

 2010 גודל האוכלו ייה ב בתכנית המטרופולין  טטו  שם היישובים

 סראיעה-אל באט

 אום ראתם

 באט-אל

 מלח-תל אל

 אלוואטןחירבת 

 זאנה שם'ח

 

 -העברה של חלק מן היישוב לאזור נוף כפרי

כאשר חלק אחר ממנו נותר  , חקלאי משולב

 במקומו
 

9,600 
 

 מסעדיה-אל

 מכימן-אל

 אן'עווג

 ראוול'ג-אבו טוואיל

 סולב-אבו

 בחירה-אל

 אלחירןאום /עתיר

 תל ערד

 

 מחיקת היישוב וכניסה לעיירות הבדוויות
 

7,500 

 כרכור/ערקיב-אל

 (עוקבי-אל) גרין-אל

 סווין

 ללא פתרון
 

3,200 
 



 

 2010 גודל האוכלו ייה ב בתכנית המטרופולין  טטו  שם היישובים

 ארה'ע-אל

 חומרה-אל

 חמאם-ביר אל

 משאש-ביר אל

 זרנוק

 זערורה

 רכמה

 נאן'אתאום 

 דאחיה

 מילה-אום אל

 זבאלהרבת 'ח

 

 אפשרות סבירה להכרה במיקום הנוכחי
 

19,050 
 

 סרה-אל

 מזרעה-אל

 קטאמאת

 זה'ע

 מדבח-אל

 משאש-ואדי אל

 נעם-ואדי אל

 סר-אל

 סעווה

 

העכרה אגב העברה של כל   -" העכרה"

חקלאי  -היישוב כקהילה לאזור נוף כפרי

 משולב
 

13,950 
 



 :הממ ד הישראלי העלה כל הזמן שני טיעונים

 !!!! אין עם מי לדבר
  הבדואים לא יודעים מה הם

 רוצים!!!!   

 המועצה לכפרים הבלתי מוכרים
1997 

 תוכנית אב לכפרים הבלתי מוכרים בנגב
2012 



 



 תמונה לכפר בלתי מוכר בנגב

 

 !!!תודה על ההקשבה 


