
למה להכיר 
בכפרים של 
הבדווים? 

בעד ונגד
לא נכון!טיעון א’: הבדואים השתלטו על קרקע לא להם.

הבדווים לא השתלטו על קרקע, הם גורשו מהאדמות עליהם ישבו 
מאות שנים - לאחר קום המדינה נותרו בישראל רק 11,500 בדווים 
ערד  שבין  השטח  את  הגדירה  המדינה  בנגב.  שחיו   70,000 מתוך 
דימונה ובאר שבע כ”אזור הסייג” וריכזה בו את הבדווים. אל השטח 
אחרים  מאזורים  בדווים  עבירו  בבדווים  מיושב  כבר  שהיה  הזה 
יושבים  מהבדווים  מחצית  להיום,  נכון  אדמתם.  את  לעזוב  שאולצו 
השנייה  המחצית  ואילו  ישבו  עליה  ההיסטורית  האדמה  על  כיום 
ובתי  המדינה  המדינה.  ידי  על  הועברה  אליה  אדמות  על  יושבת 

רישום  המשפט מסתירים מהציבור את העובדה שעל מנת שיהיה 
בטאבו דרוש הסדר קרקעות ראשוני. למעשה ביצעה המדינה רישום 
של תביעות הקרקע אך במקביל דורשת מהתובעים רישום בטאבו 
הבדווים  יושבים  כיום  הראשונה.  בפעם  בעצמה  לבצע  שמחובתה 
להכיר  מחוייבת  המדינה  הוכרו.  מהם   12 כבר  אשר  כפרים,  ב-46 
בדווי  אזרח  כל  מטעמה.  ודוחות  בג”ץ  ידי  על  נוספים  כפרים  ב-16 
שלא נמנעה ממנו האפשרות לתבוע תביעות בעלות, תובע בעלות 

על אדמותיו ההיסטוריות, בין אם יושב עליהן ובין אם לאו.

לא נכון!טיעון ב’: הבדואים דורשים את כל קרקע הנגב. 
הבדווים לא רוצים להשתלט על הנגב - סך כל תביעות הבעלות של 
מאדמות   4.9% על  עומדות  ההיסטוריות  אדמותיהם  על  הבדווים 
הנגב, ובסה”כ 640,000 דונם. כלל האוכלוסייה הבדווית כולל העיירות, 

על  היום  יושבת  החקלאיים,  והשטחים  מוכרים  הבלתי  הכפרים 
350,000 דונם בלבד.

לא נכון!טיעון ג’: צריך לאלץ אותם לגור בעיירות במרוכז.
המתכננים  ונכשל-  שנוסה  גרוע  פתרון  הוא  בעיירות  הבדווים  ריכוז 
התעלמו מרצון הקהילה באורח חיים כפרי ופרנסה כפרית ומהריבוי 
הטבעי הגבוה. למעשה ניתקו ישובי הקבע את הבדווים מהחקלאות 
ברוב  למשל  כך  תחליף.  כל  להציע  מבלי  המסורתי  החיים  ומאורח 
העיירות לא הוגדרו שטחי מסחר ותעשייה, הממשלה לא דאגה להביא 

השקעות או ליצור משרות ולא נעשתה השקעה בחינוך המכשיר את 
בעיירות  והצפיפות  העוני  כתוצאה מכך,  עירונית.  לכלכלה  הצעירים 
הלכו וגדלו וגרמו לחלק מהתושבים לצאת מחוץ לעיירות. זהו כשלון 
את  שמשלם  מי  בישראל.  הממשלות  של  מהדהד,  וחברתי  תכנוני 

המחיר הם תושבי העיירות ותושבי הנגב בכלל. 

לא נכון!טיעון ד’: הבדואים מסרבים לכל פתרון ורוצים לבנות על כל גבעה. 
ב-11  מהמצב:  העיקריים  הסובלים  הם  פתרון.  רוצים  כן  הבדווים 
השנים האחרונות הגישה מועצת הכפרים הבלתי מוכרים שתי הצעות 
קיימים  הקרקע  על  ברורה:  תמונה  עולה  משתיהן  כאשר  לפתרון, 
וכך  יציב.  נשאר  המספר  לפחות.  איש   500 שבהם  כפרים,   46 כיום 
גם הצורך להכיר בהם. יש להגיע להסדר הוגן של בעיית הקרקעות 

תשתיות  לפיתוח  לפעול  יש  במקביל,  הבעלות.  על  הסכסוך  וסיום 
ושירותים של חשמל, מים, בריאות וחינוך, אשר יהיו הולמים ונגישים 
לבדווים  דמוקרטית, אשר תאפשר  יצירת מערכת  למען  לפעול  וכן 

לבחור את מנהיגיהם ונציגיהם כמו כל אזרח בישראל.



הגיע הזמן 
להכיר בכפרים 
הבדווים בנגב!

את  קיפחה  שנים  עשרות  לאורך  ישראל  ממשלות  מדיניות 
הבדווים ולא אפשרה להם להשתלב בחברה ובכלכלה. אמנם 
פתרונות  לבדווים  לספק  המדינה  ניסתה  השנים  לאורך 
במינימום  תושבים  )מקסימום  בעיירות  ריכוזם  כדוגמת 
שטח(. בנוסף, המדינה לא דאגה לפתח שטחי ציבור, שירותים 
ציבוריים, פרנסה או תשתיות ראויות לקהילה. כל הפתרונות 
נעשו באופן חד-צדדי ולא התחשבות באורח החיים והמנהגים 
כ-85,000  בעיירות  כיום מתגוררים  נכשלו.  ולפיכך  הבדווים 
הבסיסיות  זכויותיהם  למלוא  זוכים  אינם  הם  שגם  איש, 

כאזרחי המדינה. 

ריכוז הבדווים  כי  בעובדה  להכיר  עדיין מסרבת  כיום, המדינה 
הבתים  בהריסות  וממשיכה  המתאים  הפתרון  אינו  בעיירות 
האפשרות  את  להם  שאין  התושבים,  מוכרים.  הלא  בכפרים 
ללא  בתיהם  את  ולבנות  להמשיך  נאלצים  חוקי,  באופן  לבנות 
בלתי-חוקית  בנייה  של  האינסופי  המעגל  ממשיך  וכך  אישור 

מחד והריסה מאידך. 

לקראת  המדינה  התקדמה  האחרונות  השנים  בעשר 
המדיניות  לשינוי  ההמלצות  מוכרים.  הלא  בכפרים  הכרה 

הממשלתית לכיוון של הכרה הובלו על ידי אישים מהממסד, 
בנוסף,  בוים.  וזאב  שטרית  מאיר  פינס,  אופיר  השרים  כגון 
הוגשו לממשלה המלצות ועדת גולדברג, אשר עיקרן הכרה 
מירבית בזיקה לקרקע ובכפרים וכן הלבנת הבנייה הבלתי-
חוקית. לאחרונה אימצה הועדה הארצית לנושאים תכנוניים 
עקרוניים את המלצותיה של החוקרת תלמה דוכן שקבעה 

כי ההכרה היא הדרך לפתרון.

ב-  הכרה  לקראת  נמצאת  או  בפועל  הכירה  המדינה  כה,  עד 
אישרה  ובנוסף  הכפרים  מתושבי  ניכר  אחוז  ובהם  כפרים   12
הממשלה תכנית מטרופולין ב”ש המכירה ב-16 כפרים נוספים. 
להכיר  הצורך  את  כה  עד  אישרה  שהמדינה  הדבר,  משמעות 
ב-28 כפרים וכל שנותר הוא להכיר ב-18 כפרים נוספים. הפתרון 
מוכרים  הבלתי  הכפרים  בכל  שהתבצע  פתרון  הוא  המוצע 
בכפרים  בהכרה  מדובר  בנגב.  חלקית  התבצע  וכאמור  בצפון, 
התכנוני  ההליך  כאשר  איש,  מ-500  למעלה  של  ריכוזים  בהם 
למדינה  קוראים  הבדווים  בוועדות התכנון הממלכתיות.  ייבחן 
להשלים את מהלך ההכרה בכפרים, ולהימנע מכל מהלך חד-
יביא לפגיעה בזכויות  צדדי של עקירת כפרים ותושבים, אשר 

אדם ויוביל למשבר ועימות חריף עם האזרחים הבדווים. 

זה 62 שנים שהמדינה לא מציעה לתושביה הבדווים בנגב פתרון והסדרה של 
סוגית הקרקע. בנגב מתגוררים למעלה מ-90,000 בדווים בכפרים בלי זכויות 
בסיסיות להן זכאי כל אזרח בישראל: קורת גג, מים, חשמל, חינוך, בריאות 

ואף הזכות הדמוקרטית הבסיסית לבחור את נציגיהם לשלטון המקומי. 


