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 הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב
 משרד ראש הממשלה

 

 אתגרים ותכנון



 תביעות בעלות 2



 פזורה על רקע תביעות בעלות 3
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פזורה מחוץ  , בסמה-אבו ישובי, עיירות: למרכז בקעת באר שבע" זום"

 הכחולים לקוים



 דוגמא למקבץ מגורים בפזורה 5
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פתרונות  
 אפשריים
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לאפשר מגוון של  
 :התיישבותצורות 

 
כפרי 
חקלאי 
פרברי 
עירוני 
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אופי היישובים  
ומיקומם יקבעו 
בשיתוף פעולה 

עם התושבים  
 הבדואים
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 הצגת חלופות תכנון לפזורות
 

 מיפוי כולל של המרחב הנתון

 המלצות לפתרון ההתיישבותי

 הסדרת ההתיישבות במקום

 במסגרת הרחבת ישוב קיים

 הצעה לאיתור חדש

 בינמשרדיתדיון בהמלצות בוועדת היגוי 

 תכנון מתארי הכולל הוראות מפורטות
 

 החלטת ממשלה

 חברתית למרחב גאוגרפיהיתכנות בדיקת 
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הוקצו שטחים  

נרחבים להסדרת  

 ההתיישבות

במסגרת תכנית  

המתאר המחוזית  

 של באר שבע

 מטרופולין באר שבע מיתארתכנית 
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 :עקרונות

 

 צפיפות 

 רציפות 

 כושר נשיאה 

 גודל מינימלי 

 תנאים להסדרת התיישבות במקום



 מרחבי תכנון להסדרה 13



 הסדרה במקום -את'דריג 14

 
 .צורך שעולה מהשטח-

 .קיים מצב ל תוכניתהתאמת -

 .שיתוף התושבים בהליך-

 .עבודת פיתוח-

 .נקודתייםאכיפה ופתרונות -



 תכנון מגרשים את'דריג 15



 מתאר תוכנית – את'דריג 16



 2005 -ליד עומר  התראביןפזורת שבט  17



 2010 -ליד עומר  התראביןפינוי שבט  18



 2010 -ליד עומר  תראביןתכנית הישוב  19
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 עזזמהישוב  חדש שתוכנן עבור פזורת 

.  רתמים-באזור רמת נגב סמוך לרביבים

א אבו  .הישוב שנכלל בתחום שיפוט מ

בסמה תוכנן כמודל לישוב חקלאי  

המייעד מגרשי מגורים ומשקי עזר עבור  

המשפחות הגרעיניות המיועדות לישוב  

  1,400 -ומתוכנן עבור קיבולת של  כ

תוכניות  , תוכנית מתאר לישוב.  ד"יח

מרכז שירותים  , מפורטות לשכונות 

בתוקף  ותוכנית מפורטת לאזור תעסוקה 

. 

 'כוללת ליישוב ביר הדאג תוכנית



 הסדרת פזורת ירוחם 21

 ירוחם

 :שלבים עקרוניים בהקמת יישוב

 .והחלטת ממשלה תיכנוניתסקיר 1.

 .וחתימת שר הפנים והתיכנוןועדת גבולות למרחבי השיפוט 2.

 .שינוי תכנית מחוזית3.

 .תכנית מקומית ומפורטת4.

 .  פיתוח השטח5.

 .חתימה על הסכמי פינוי ופיצוי לכל משפחה6.



 סל סיוע לפינוי פזורה 22

 העתקה לבדואי המפונה מהפזורהבסיוע 
 1256' מקרקעי ישראל מס מינהלהחלטת מועצת 

 
 (ממוצע מיגרשלפי גודל )מפותח בערך בסיס  מיגרש1.

 

 :למחוברים על בסיס סקר ושמאותפיצוי 2.
 .ר"למ₪  890עד : מגוריםבית •

 .ר"למ₪  135עד ( מחסן, סככה, דיר)מבני משק •

 .סכרים, בור מים: מתקנים כגון•
 .לעץ₪  150-600. עצי פרי לפי גיל העץ•

 .₪ 100,000פיצוי מינימלי של , בכל מקרה•
 

 .במקרה של מעבר זמני₪  50,000פיצוי של . 3
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 פיצוי למחוברים. 1

 128,000= ר "מ 144: מיבנה מגורים

 17,000= ר "מ 86:   מבני משק

 4,000= עצי זית  25: עצים              
 ₪ 149,000כ פיצוי מחוברים "סה

 

 מגרש מפותח בערך בסיס. 2
 עלות פיתוח מגרש: לדוגמא

 ₪ 150,000 -ר כ"מ 500 
 

יש השתתפות  ₪ 'אל 150במקרה של פיצוי שמעל : הערה

 .בעלות הפתוח

 

 

 

  

 העתקת פזורה –חישוב סיוע ותמורה לדוגמא 



 סל סיוע להסדרת משפחה במקום 24

 
 :סיוע להסדרה במקום

הסטטוטורי   התיכנוןהמדינה נושאת בכל חלקי : תכנון

 הפיזי למרכיביו ובתיכנון

 

 מעלות הפיתוח! 90%השתתפות המדינה ב: פיתוח
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  שווה להישאר יכול  אינו ,לו יקר הנגב שעתיד מי"

  טובת תחת חותרת המציאות .בו למתרחש נפש

 .כאחד ,הבדווים וטובת המדינה

  הבדווים כבעיית עסקנו בו הנושא את לראות אין

   "...הנגב כבעיית אלא ,בנגב

 (הוועדה ח"לדו בהקדמה גולדברג השופט דברי מתוך)

 סוף דבר


