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  3201-ג"התשע, בנגב בדואים התיישבות להסדרת חוק תזכיר :הנדון

 הבלתי לכפרים האזורית המועצה: הבאים מהארגונים המורכב לבדווים וצדק לשוויון הארגונים מטה אנו

 האגודה, האדם לזכויות רבנים-משפט שומרי, לארגונים וייעוץ תמיכה שירותי -שתיל, בנגב מוכרים

 זכויות למען המשפטי המרכז -עדאלה, תכנון זכויות למען מתכננים - במקום, בישראל האזרח לזכויות

, קהילתי סנגור ועמותת בישראל הערבים האזרחים לזכויות -מוסאוא מרכז, בישראל הערבי המיעוט

, בנגב בדואים התיישבות להסדרת חוק תזכיר בעניין אליכם פונים .אזרחי לשוויון בנגב קיום דו ופורום

 ראשון ביום חקיקה לענייני השרים בועדת להידון אמור אשר") החוק תזכיר: "להלן (2013 -ג"התשע

, הכנסת ושל הממשלה של יומה מסדר ולהסירו החוק תזכיר את לקדם שלא לכם וקוראים 21.4.2012

  :הבאים מהטעמים וזאת

מתווה  הוא למעשה גרסה מתוקנת ל על ידי הממשלה27.1.2013ביום שאושר מתווה בגין  .1

 תהליך"על אף .  על ידי הממשלה11.9.2011שאושר ב , ות הבדווים בנגבתיישבלה פראוור

 חרף וזאת, בתזכיר מהותיים לשינויים הביא לא  בגין מתווה, חודשים 3 שנמשך" ההקשבה

 אחוזי שינוי מלבד. אדם זכויות וארגוני הבדווית הקהילה מקרב שהושמעה הגורפת ההתנגדות

מבוסס על  הנוכחי המתווה, לבעלות תביעותיה על הבדווית האוכלוסייה ויתור בגין הפיצויים

 .אותם עקרונות מנחים של מתווה פראוור

הרואה בבדווים , גם מתווה בגין מבוסס על הנחת יסוד מוטעית, כמו מתווה פראוור .2

ומתעלמת מהעובדה שרוב הכפרים קיימים במיקומם הנוכחי עוד מהימים " פולשים"

גם . רים נוצרו על ידי העברה כפויה בימי הממשל הצבאיואילו אח, שלפני קום המדינה

את הבדווים באזור מוגדר וגם הוא מבקש ליישם את " לתחום"שואף , כקודמו, הוא

 .המדיניות באופן כוחני

 חרף וזאת, בתזכיר מהותיים לשינויים הביא לא, חודשים 3 שנמשך" ההקשבה תהליך" .3

  .האדם זכויות וארגוני הבדווית הקהילה מקרב שהושמעה הגורפת ההתנגדות



אם אלו . לקדם הליכי תכנוןצפויה הממשלה לאשר את תזכיר החוק ו, תווה זהעל בסיס מ .4

הם צפויים להביא לעקירה ופינוי בכוח של עשרות , יתבצעו על פי המתכונת הנוכחית

כפרים ועשרות אלפי תושבים בדווים תוך נישולם מרכושם ומזכויותיהם ההיסטוריות 

אבטלה והרס של חיי , באופן שיחרוץ את גורלן של אלפי משפחות לעוני, עותבקרק

מקדמת הממשלה הקמת , לצד יוזמות העקירה והנישול. הקהילה והמרקם החברתי

  .חלקם אף מתוכננים לקום על הריסות כפרים בדווים, יישובים יהודיים חדשים

לקדם הידברות עם , ריםניסיונותיהם החוזרים של נציגי התושבים בכפרים הבלתי מוכ .5

  . נדחו, הממשלה על התכניות הללו

הכרה בכך שהבדווים בכפרים הבלתי מוכרים הם , קודם כל, פתרון צודק וישים משמעו .6

על הממשלה להכיר בכפרים הבלתי מוכרים ולתכננם על פי אמות . שווי זכויותאזרחים 

של האוכלוסייה הבדווית להכיר בזכות הבעלות המלאה וכן .  מידה תכנוניות שוויוניות

 .על קרקעותיה

 ולהסרתו ל"הנ החוק תזכיר של קידומו לאי לפעול בזאת מתבקשים הנכם, לעיל האמור כל לאור .7

  .הכנסת שלו הממשלה של היום מסדר

  

  ,רב בכבוד

 לבדווים וצדק לשוויון הארגונים מטה


