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  לכבוד

  19 - הכנסת החברי 

  

 ,שלום רב

 

   3201-ג"התשע,  חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגבהצעת :נדוןה

 המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והאגודה לזכויות –עדאלה , אנו שני הארגונים

 -ג"התשע, ישבות בדואים בנגב להסדרת התיהצעת החוקפונים אליכם בעניין , האזרח בישראל

ביום  עלות להצבעה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת להאשר אמור, ")הצעת החוק: "להלן (2013

   :ומבקשים כי תפעלו כנגד אישורו של החוק מהנימוקים להלן, 27.5.2013שני 

להסדיר את הבעלות על הקרקעות בנגב " היא ה כי תכליתהמצהיר הצעת החוק הנדונה .1

על מנת לאפשר הסדרת ,  לתביעות הבעלות שהוגשו בידי האוכלוסיה הבדואית בנגבבהתייחס

לאפשר את פיתוחו של "וכן " סוגיית ההתיישבות של בדואים בהתאם לנחלטות הממשלה 

ובכלל זה לאפשר מתן פתרונות התיישבותיים לאוכלוסיה הבדואית , הנגב לטובת כלל תושביו

מתווה מסגרת אשר תזרז מהלכים לכפיית  ח"צה, ועלבפ ). לתזכיר החוק1סעיף ." (בנגב

סוגיה . ערבית בדווית בנגב בשתי סוגיות מקבילותממשלתית כלפי האוכלוסייה המדיניות 

תזכיר לעניין הכאשר ההנחה העומדת בבסיס , פינוי הכפרים הבלתי מוכרים בנגבאחת הנה 

 ועל כן יש ל זכויות בקרקענטולי כזה הנה כי תושבי הכפרים הבלתי מוכרים הנם פולשים ו

,  במספר36, לפנות את רוב הכפרים הבלתי מוכריםהשאיפה  עולה ח"צממסגרת ה. לפנותם

 הבעלות על נושא יאה הייהשנה סוגיה . תושבים70,000 - 90,000בין בהם מתגוררים 

.  כי לא קיימת כלל בעלות בדווית בקרקע בנגב, היאח"הצהנחת המוצא של . הקרקעות בנגב

 ;) לדברי ההסבר40-41ים עמוד" (לפנים משורת הדין"הינו ל כן ההסדר המוצע על פיו וע

מבוססות על שלילה , ח"בהצהמוצעות , הן בכסף והן בקרקע, "תמורות"וה" הסדר"ה, ואכן

ההיסטורית לקרקע כפי שיפורט מוחלטת של  זכויות האוכלוסייה הבדווית לקניין וזיקתה 

  .להלן

שלפיו מגורי האוכלוסייה , ן ההפרדה על רקע שיוך ותיוג אתני את עקרוח מקדמת"הצ .2

, מתוחמים באזור גאוגרפי ידוע מראש ומצומצם, בקרקע אשר תקבל" תמורות"הבדווית וה

 .על פי המפה שהופיעה בתוספת הראשונה לחוק
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.  על תשתית עובדתית ראויהנת נשעאינה ותכוללניו, פתגורהינה ,  אתניח עושה תיוג"הצ  .3

 באי בדיקת נסיבותיו של כל כפר וכפר מבין הכפרים הבלתי ,בין היתר, פתמשתקהגורפות 

, התייחסות כוללנית זו. ההתייחסות אל האוכלוסייה הבדווית כאל מכלול אחדמוכרים ו

אשר , והיא מנוגדת לפסיקת  בית המשפט העליון, איננה יכולה לשרת שום תכלית ראויה

 .אשר איננה מבוססת על בדיקה אינדיבידואלית, פסלה הגבלה גורפת של זכויות

 על הנחות מוטעות שאין להן כל אחיזה במציאות ההיסטורית והעכשווית בנגב נת נשעח"הצ .4

 הניה על הנחות מטעות ח"הצהישענות . ואף מנוגדות לאמירות משפטיות ברורות בעניין זה

פי משפחות להרס במיוחד כאשר מדובר בחוק החורץ את גורלם של אל,  ביותרהחמור

  .שלהםחברה הלהרס חיי , כלכלתםלהרס , בתיהם

סמכויות יופעל בעיקר דרך אשר " הסדר" להקים מנגנון לכפיית ה מציעח"הצ ,תירה מכךי .5

דיני המקרקעין והמשפט המנהלי , נהליות אשר ישעו את תחולת עקרונות המשפט החוקתימ

 שלטון החוקפוגעת גם בעקרונות  מתכונת של משטר חירום הצתא מאמהי, לכן .והתכנון

 .הליך הוגן ועצמאות השפיטה, הפרדת הרשויות, והשוויון בפני החוק

הינה  זו פגיעה .תכלית ראויה ללא לקניין ולכבוד,  בזכויות החוקתיות לשוויוןת פוגעח"הצ .6

 התזכיר  ובפרט לאור העובדה כי, של התזכירף והכוללני גוראופי הה הן בשל מידתיתבלתי 

ללא בדיקה , זאתו .דית לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים הבלעכחלופה חלופת הפינוי  אתמציג

הכרה בכפרים הבלתי לאפשרות ה  באשר ובעיקר, נוספותות לחלופמעמיקה ופרטנית באשר

  .  לקניין בזכויות האוכלוסייה הערבית בדוויתהולהכר ,מוכרים

אשר כויות האזרח בעניין הצעת החוק מפורט של עדאלה והאגודה לזלנייר עמדה להלן קישור  .7

 :18.04.2013נשלח לוועדת השרים חענייני חקיקה ביום 
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  ,בכבוד רב

  ד"עו, ראויה אבו רביעה        ד"עו, סוהאד בשארה

  האגודה לזכויות האזרח            עדאלה

 


