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11,עירונייםיישובים7-בבנגבחייםערביםאזרחים280,000-כ
רהטוהעירהעיירותבעוד.מוכרים-בלתיכפרים35-ומוכריםכפרים
קיימיםמוכריםוהבלתיהמוכריםהכפרים',90-'60-הבשנותהוקמו

ידיעלשפונו,פנים-עקוריי"עהוקמואו,שניםמאותמזהבמקומם
היישוביםביןההבדליםלמרות.'50-הבשנותהסייגלאזורהמדינה
מחסורכגוןחמורותכלכליות-חברתיותמבעיותסובליםכולם,השונים

,ציבורומבנימגורים,תשתיותשלפיתוח-תת,בסיסייםבשירותיםחמור
בשנים,בנוסף.ועודאלימות,פשיעה,נמוכיםותעסוקההשכלהשיעורי

,מוכרים-והבלתיהמוכריםביישוביםהתושביםסובליםהאחרונות
.בשנהמבנים2,000-כ–בתיםהריסותשלתקדיםחסרמשיעור

-הסוציולאשכולבנגבהערביותהרשויותכלשייכות,מכךכתוצאה
השקעתשנדרשתכךעלעורריןאין,לכן.ביותרהנמוך-1אקונומי

,אלוביישוביםוהחברתיהכלכלילפיתוחמסיביתממשלתיתמשאבים
.ישראלבמדינתהיישוביםשארלביןבינםהפעריםאתלצמצםוכדי

פעלו(2397-ו3708ממשלההחלטות)האחרוןבעשורהחומשתכניות
,זאתעם.בנגבהערביותהרשויותשלכלכלי-החברתימצבןלקידום

וגררובחסרלקוהתכניתביצועבאופןמרכזייםהיבטיםמספרמספר
:אזרחיתחברהוארגוניהערביתהחברהבקרבביקורת

בנגבהערביתלחברההחומשתכניותביןההפרדה,ראשית
שלמציאותיצרהאשר,הערביתלחברההכלליתהחומשמתכנית

אוכלוסייהקבוצותביןשוויונית-איחלוקהלהביאה,"ומשולהפרד"
החלטת.רחבותלבעיותהוליסטייםפתרונותלספקביכולתופגעה

היישוביםאתאחתבתכניתאיחדה1.8.2021מיום292ממשלה
חשובצעדזהו.הארץבשארהערביםהיישוביםעםבנגבהערבים
שיהיהמנת-על,זאתעםיחד.וההצהרתיתהעקרוניתברמהומבורך

איחודשלמקביליםנוספיםמהלכיםאליולהתלוותחייביםאפקטיבי
.השטחעםהקשרוחיזוקהאחראיותהרשויותברמת
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ההתייחסות-איהייתה,הקודמתהחומשבתכניתנוספתמבניתבעיה
הכפריםתושבי100,000-כ:ולתושביהםמוכריםהבלתיליישובים

.הערביםהנגבמתושבימשלישיותרמהוויםמוכרים-הבלתי
הערבייםהיישוביםלפיתוחלפעולנכוןולאניתןלא,לתפיסתנו

פוגעהנוכחיהמצב.מתושביהםמכשלישהתעלמותתוך,בנגב
,המוכריםביישוביםגםאך,עצמםהכפריםבתושביובראשונהבראש

-הבלתיהכפריםתושביאתמאלץ,ושירותיםבתשתיותשהמחסורכיוון
המוניציפליות,הפיזיותהתשתיותעלמלאבאופןלהישעןמוכרים

המועצותעלבדגש,השכנותהערביותהרשויותשלוהקהילתיות
.מדברונווהאלקסום:האזוריות

ליישוביםהבאההחומשתכניתכימאמיניםאנו,הקשייםלמרות
איתםולאתגריםלבעיותמענהלספקוצריכהיכולהבנגבהערביים

אספקתתחוםובראשם,מוכריםהבלתיהכפריםתושביגםמתמודדים
.2בפרקבהרחבהמתוארהנושא.השירותים

מדיניותלקידוםמדיניותהמלצותבגיבושמתמחה'סיכוי'עמותת
פועליםאנו,עבודתנובמסגרת.בישראלמשותפתוחברהשוויונית
המלצותלקידוםשותפיםוארגוניםהערביהמקומיהשלטוןבשיתוף

בשניםפעלנו,במקביל.הערביתלחברההבאותהחומשלתכניות
פיתוחלקידוםמוכרים-הבלתילכפריםהמועצהעםיחדהאחרונות

תובנותמרכזזהמסמך.בנגבהבדואיםבכפריםחיונייםשירותים
יסייעהואכימקוויםאנו.אלובתחומיםעבודתנומתוךוהמלצות

החברהופיתוחהפעריםלצמצום,יותרושוויוניתטובהתכניתבהכנת
.בנגבהערבית
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توصيات عرضيّة | המלצות רוחביות| 1

"كويسي"توصيات | 'סיכוי'המלצות עמותת | الخطّة الحكوميّة للتطوير االجتماعي االقتصادي في البلدات العربيّة | כלכלי ביישובים הערביים -התכנית הממשלתית לפיתוח חברתי

הולםייצוג 1.1

הממשלהבמשרדיבנגבהערביתהאוכלוסייה,ובפרט,הערביתמהאוכלוסייההמקצועאנשישלהייצוגלהגדלתאקטיבייםבצעדיםלנקוטיש
ובראשם-היציגיםוגופיוהערביהציבורהנהגתעםשוטפיםוהתייעצותשיתוףמנגנונילהבטיחהמדינהעל,בנוסף.התכניתיישוםעלהאמונים

מקצועואנשימומחיםועםבתחוםהפועליםהאזרחיתהחברהארגוניעם,מוכרים-הבלתילכפריםוהמועצההערביותהרשויותראשיועד

ובקרהפיקוחמנגנוני 1.2

,הנחיהכלעבורובהיריםמדידיםיעדיםהכוללים,ובקרהפיקוחמנגנוניבהלכלולממליציםאנו,הממשלההחלטתשלהיישוםהבטחתלצורך
ממשלתיגוףידי-עליתבצעווהבקרההפיקוחכימומלץ.החומשתכניתעלהאחראיהממשלתילגורםודיווחשנתיתמדידההמאפשרבאופן

חברתי-כלכלילפיתוחהרשותשלאחריותהתחתזהתחוםלהפקידממליציםואנובישראלהערביתלחברההמתייחסותהתכניותכלעבוראחד
.חברתילשוויוןבמשרד,הערביתבחברה

תקציביםלהעברתהתניותוביטולגמישיםיישוםמנגנוני 1.3

החלטותכי,ובראשונהבראשממליציםאנו,הדיורפרקובפרט,922הממשלהמהחלטתשהופקוהמסקנותוהפקתהלמידהמתהליךכחלק
יישוםשיטות,לדוגמאכך.תקציביםשללהעברהמקדמייםתנאיםאוהתניותוללאלביצועפשוטיםיישוםמנגנוניעליתבססוההמשך

בהחלטהלייצרממליציםואנוהמקומיותהרשויותבידיתקציבילניצולמשמעותייםכחסמיםידינועלזוהושלביםביןמעברעלהמבוססות
.הניתןככלופשוטיםישימיםתקציבייםמנגנוניםהעתידית
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|מוכרים-אספקת שירותים חיוניים בכפרים הבלתי| 2
الخدمات األساسيّة لسكّان القرى مسلوبة االعترافاتاحة 

חסמיםלמיפויצוותלהקיםמומלץ:וסביבתםהשירותיםבמרכזישוטפתותחזוקהרישוי,תשתיותלפיתוחסמכויותוהגדרתייעודיתיקצוב1.
אחריותוחלוקתתקציבייםאומדניםהגדרת,השירותיםבמרכזיותחזוקתןהתשתיותפיתוחבפניהעומדיםואחריםמערכתיים,חוקיים,תכנוניים

.הצורךלפי,חוקיותובסמכויותייעודיבתקציבשתגובה,המשרדיםביןברורה

,2015בשנתתחבורהיועץי"עשנכתבוחות"לדובהתאם:התלמידיםהסעותאתהמשמשתהדרכיםמערכתותחזוקתתיקוןוביצועתיקצוב2.
.מיםמעבריוהסדרתמצעיםפיזורי"ע,התלמידיםהסעותאתהמשמשתהדרכיםמערכתלתיקוןמבצעגוףולהסמיךייעודיתקציבלהקצותמומלץ

להבטיחמנת-עלזאת,השירותיםבמרכזיממוגניםמבניםוהקמתבתיקצובדחוףצורךקיים:השירותיםבמרכזימוגניםמרחביםוהקמתתיקצוב3.
.שירותיםלמרכזיהיתרהוצאתבשלבעיכוביםלמנועוכן,מוכרים-הבלתיהכפריםלילדימינימליביטחון

משירותיחלקכמו)מוכרים-הבלתיבכפריםלספקםהיתכנותשאיןשירותיםעבור:ורווחהבריאותכגוןחיונייםלשירותיםהסעות/ניידותתיקצוב4.
עללהתבססצריכההניידותהפעלת.התושביםלבתישיגיעו,שירותניידותהפעלתלצורךהקייםהתקציבאתלהגדילמומלץ,(והרווחההבריאות

.ציבורושיתוףמקצועיצרכיםמיפוישלתהליך

בהפעלת מרכזי השירותים הקיימיםותיקצובהיבטים הדורשים טיפול 2.1
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,עמוקיםכלכליים-חברתייםפעריםומייצרחיונייםלשירותיםראויהנגישותמספקאינומוכרים-הבלתיבכפריםובריאותחינוךמוסדותשלהנוכחיהפיזור
מ"לתמשינויאישורדרך,מוכרים-הבלתיבכפריםנוספיםשירותיםמרכזילהקמתלפעולממליציםאנולכן.קשותוקהילתיותבריאותיותבעיות

4/14/40.

:הבאיםהצעדיםלהשלמתלפעולמומלץ,כךלצורך

להקמתגבוההבעדיפותומיקומיםכניסה-ספיהגדרת,הנוכחייםהפעריםמיפויכוללוהרווחההבריאות,החינוךמשרדיי"עמקצועיצרכיםמיפוי1.
.מרכזים

שירותי,(קצבאותלחלוקת)דוארשירותיכגוןשימושיםבתכניתלכלולמומלץלדוגמה.שירותיםבמרכזיהניתניםהשירותיםסלהרחבתשלבחינה2.
.ועודתעסוקהמרכזי,קהילה

.ותשתיתייםתכנונייםהיבטיםוכןהמשרדיםשלהצרכיםמיפוי,קייםציבורשיתוףבסיסעלחדשיםשירותיםלמרכזימיקומיםאיתור3.

הקמת מרכזי שירותים חדשים2.2
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الخدمات األساسيّة لسكّان القرى مسلوبة االعترافاتاحة 



المواصالت|תחבורה| 3

:בנגבהערביתלחברהציבוריתלתחבורההאב-תכניתהמלצותלאימוץלפעולמומלץ

בתחבורהלהשתמשלנשיםלאפשרמנת-עלזאת.הערבבשעותבעיקר,המסלוללאורךבתחנותשלאהורדהאו,הביתעד,דינאמישירותהפעלת1.
.היישובבתוךממושכתבהליכההצורךללא,הערבבשעותציבורית

.באופנייםרכיבהעלההגבלותעקבמוגברתתחנותבפריסתהצורך2.

.נהיגהברישיוןהמחזיקותהנמוךהנשיםלשיעורכמענה,פנימישירותתיעדוף3.

.המדבריהאקליםעםוכןהיישוביםשלהנרחבתהפריסהעםהתמודדותלצורך,תחנותהצללת4.

:קיימתתשתיתעלצ"תחהפעלתולאפשרתשתיתייםחסמיםעללהתגברמנת-על,הבאיםהצעדיםלבחינתלפעולמומלץ,בנוסף

.גמישאוקשיחשירותבמסגרתאםבין,קטניםברכביםציבורית-תחבורהשירותקידום1.

Last)"אחרון-מייל"שירות,עפר-דרכיעלשירות,"יד-הינף"בשירותשיאפשרוכך,הבטיחותתקנותשינוי2. Mile).

אוטובוסתחנותבהקמתלרשויותסיוע3.

.זמןלאורךנאותתיקצובהבטחתוכןאזורימודלהפעלתדרך,המקומיותברשויות"ציבוריתתחבורהאחראי"תפקידפיתוח4.

צ"תחתחום שירות  3.1
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צפויה,אלובימיםהמקודמתהאסטרטגיתהתשתיותתכניות.ראויציבוריתתחבורהשירותבפניוחסםדרכיםלתאונותמרכזיגורםמהווהתשתיותהיעדר
עלממליציםאנו,זהבנושא2016משנתהמדינהמבקרח"לדוובהתאם,יעילתקציביוניצוליישומהאתלהבטיחכדי.זהבתחוםטווחארוךמענהלתת

:הבאיםהצעדים

הערבייםביישוביםהנדרשתהפיתוחרמתביןהפעריםזיהויעלמקשהקריטריוניםהיעדר:עירונייםכבישיםתשתיותלפיתוחקריטריוניםקביעת1.
.ביניהםהקיימיםהתשתיתלפעריבהתאםממוקדבאופןליישוביםהתקציביםאתלהקצותמאפשרואינו,הפועלהפיתוחרמתלבין

קריטריוניםלגבשאיילוןנתיביוחברתבאוצרהתקציביםאגף,התחבורהמשרדעל:לערביםיהודיםישוביםביןעירוניתתשתיתרמתפערימיפוי2.
.אלהפעריםסגירתתתבססהתקציביתההקצאהכילוודאיוצאוכפועלויהודיםערבייםיישוביםביןהקיימיםהפעריםשלמלאמיפוילצורךמקצועיים

פרויקטים5עדשלביצועמגבלתהטילהלתשתיותהתכניתמסגרת:ליישובפרויקטים5-להאסטרטגיתהתשתיותבתכניתההגבלהביטול3.
הפרויקטיםביצועאתולבחוןליישובהפרויקטים5מגבלתאתלבטלקוראיםאנו.למרחבוחיוניותוגודלו,מרכזיותוממידתהתעלמותתוךזאת,ליישוב

.לצורךבהתאם

הפעולהשיתוףוהידוקתיאוםלגביהמדינהמבקרהמלצותאתלאמץיש:תשתיותפינויוהסדרתתקצובלצורךמשרדיהביןהפעולהשיתוףהידוק4.
תשתיותוהרחבתפיתוחוקידוםקיימותתשתיותפינוילהסדרת,האוצרבמשרדהתקציביםואגףהפנים,והמיםהאנרגיה,התקשורת,התחבורהמשרדיבין

.הערבייםביישובים

תשתיות תחבורה 3.2
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:הבאותבתכניות,המסילתיתלמערכתהיישוביםמןחלקלחיבורהזדמנותמזהיםאנו

תושביבשיתוףמוסכםתוואיגיבושתוך,לקיהאזוריישוביתושבישלמלאהנגישותתבטיחאשרתחבורתיתמערכתלתכנוןקוראיםאנו:גורלמסילת1.
.באזורמוכריםבלתיבכפריםומפגיעההתושביםשלהקנייןבזכויותמפגיעהוהימנעותהאזור

באזור,לתוואיבסמוךהמתגורריםהתושביםאתלשרתכוונהתוךשלאורכהוהתחנותהקלההרכבתתוואיאתלקבועיש:לקיה-שבעבארל"רק2.
רביםועבורבנגבמוכריםהבלתיהכפריםמתושבירביםמשמשות60צירשלאורךהתחבורהבצמתיהאוטובוסתחנות,כיום.לקיהואזור60כביש
להקפידקוראיםאנו60כבישתוואישלעתידיתכנוןבכל.ביישוביםצ"תחשירותהיעדרלאור,בלעדיתצ"תחשירותקבלתאפשרותמהוותהןמהם

.ונגישותבטוחהחצייהאפשרותעלדגששימתתוך60צירשלאורךהציבוריתהתחבורהתחנותשמירתעל

המערכת המסילתית 3.3

מוכרים -שירות ביישובים הבלתי 3.4

:הבאיםהצעדיםנקיטתי"ע,ציבוריתלתחבורהמוכרים-הבלתיהכפריםתושבינגישותאתלשפרניתן,הקשייםלמרות

בהחלטתשהוקצהתקציבבסיסעלהספר-בתי7-להגישהכבישיסלילתלהשליםיש:לכפריםצ"תחוכניסתהספר-לבתיגישהכבישיסלילת1.
.צ"תחכניסתלהשלמתייעודיתקציבלהקצותצורךיש.הסלולהכבישעלציבוריתתחבורהלהכניסניתן,מכןלאחר.2009משנת724ממשלה

,2018בשנתמוכרים-הבלתילכפריםוהמועצה,סיכוי'עמותתי"עהתחבורהלמשרדשהוגשבמיפוי:הראשייםהתנועהציריעלתחנותהקמת2.
לאורךומסוכנתממושכתבהליכההצורךאתהכפריםמתושביתחסוךהקמתן.הכפריםבקרבתאוטובוסתחנותחסרותבהםמיקומים30-כקיימים

.המשרדשלהשוטפתפעילותואוהחומשתכניתבמסגרתתקציבלכךלייעדומומלץתקציביהינוהתחנותלביצועהחסם.ראשייםכבישיםשולי
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הרשומיםהתושביםלכמותבהתאם,ח"בדושנקבעמפתחפי-עלבנגבהרשויותלכלתקציביתתוספתלספקהמליץ,2018בשנתשפעלמשרדי-ביןצוות
.מאזחודשהולא2019בשנתבלבדפעמי-חדבאופןניתנההתוספת,אולם.מהרשויותשירותיםמקבליםאך,הזהותבתעודת"שבטים"ב

:  אנו ממליצים
.  ל"קבוע לתיקון הפער הנתיקצובולייצר מנגנון אשר יבטיח לאמץ במלואן את המלצות הצוות . 1

מענקיםעבורהןישמשזהנתון.הבדואיותברשויותתושביםמספרחישובלצורךהרשמיהנתוןכאלח"הדווחישובילמסקנותלהתייחס.2
.הגיאוגרפיותהוועדותשלבמנגנוןיותרמושכלתהחלטותקבלתלטובתוהןממשלתיים

'       סיכוי'המלצות עמותת | כלכלי ביישובים הערביים -התכנית הממשלתית לפיתוח חברתי

ח"והקצאת מענקי משרד הפנים בהתאם לכמות האוכלוסייה הרשומה בדו" ח להבי"דו"אימוץ  4.1

כמובמנגנוןקיימיםחסמיםלהסירממליציםאנו,הערביותהרשויותעבורחלוקתיצדקייצרהגיאוגרפיותבוועדותההכנסותחלוקתשמנגנוןמנת-על
הרשויותעלהמקשהומידעבידעמחסור,בוועדותהערביתהאוכלוסייהשלמספקולאבלבדחלקיייצוג,נמוכהשקיפותרמת,המנדטכתבביטוללדוגמא

(2021יוני',סיכוי'עמותת"הגיאוגרפיותהוועדות–עמדהנייר":ראו,נוספיםלפרטים).ועודאיכותיותבקשותלהגיש

חלוקת הכנסות משטחים מניבים במסגרת הוועדה הגיאוגרפית 4.2
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,לדוגמה)וכלכליפיזיפיתוחתכניותעבורתקציביםלהקצותיש.הערביותלרשויותייעודייםפיתוחתקציביהקצאתידי-עלהכנסותבהגדלתצורךקיים
הערביתהחברהבקרבבמיוחדהנמוכה,נשיםתעסוקתבעידודגםחשובתפקידמשחקיםאשר,ותעסוקהתעשייהמרכזיופיתוחכלכליותחברותהקמת

.הארנונהגבייתבשיעורהשיפורהמשךוכןתכנון,יזמותשיעודדבאופןהאנושיההוןלחיזוקתכניותעבורובנוסף(בנגב

פיתוח שטחים מניבים והון אנושי–פיתוח כלכלי  4.3

כמו)בפרטבנגבוהרשויות,בכללהערביותהרשויותאתהמפליםפרמטריםכוללים,הנוכחיתבמתכונתםהממשלתייםשהמענקיםעולהשערכנומהניתוח
אתלבטל,הממשלתייםהמענקיםשלההקצאהמנגנוןאתלתקןממליציםאנו.חסרמתקצובסובליםאלומנגנונים,בנוסף.(עוליםשיעורלדוגמא

כספישלמחודשתלחלוקההצעה":ראו,נוספיםלפרטים).מהמענקיםאחדכלבמסגרתהמועבריםהכספיםכמותאתולהגדילהמפליםהפרמטרים
(2020נובמבר',סיכוי'עמותת."פעריםלצמצוםהקרן

שיפור מנגנוני הקצאת משאבים ממשלתיים כמו מענק האיזון והקרן לצמצום פערים  4.4
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التخطيط واإلسكان| תכנון ודיור| 5

תחומירובעלישירבאופןמשפיעאשרמרכזיתחוםהינוהדיורתחום
.הערבייםביישוביםהחיים

אתהמאפייניםייחודייםחסמיםשלבקיומםמתאפייןזהתחום
ביטוילידיבאהדבר.ייחודיתהתייחסותדורשולכן,הערבייםהיישובים
משאביםהקצתהאשר,(922)הערביתלחברההחומשבתכנית

הקצאתנכללהלאבהחלטה,אולם.הדיורתחוםלקידוםמשמעותיים
ממשלההחלטת)לנגבהחומשתכניתעבורזהלתחוםמשאבים

2397).

אתבחןאשררוחבימחקרשלהשלמתולקראתמצוייםאנואלובימים
המצבבחינתדרך,הדיורבתחום922הממשלההחלטתיישום

התכנוניהמצבנבדק,מהמחקרכחלק.הערבייםביישוביםהתכנוני
.דרוםבמחוזהערביותברשויות

ביחסמהותיתשונהבנגבהערבייםביישוביםוהדיורהתכנוןתחום
אופי,הקרקעעלהבעלותבאופיהשוניבשל,הערביותהרשויותלשאר

קיים,לכן.יחסיתחדשיםעירונייםיישוביםשלוקיומםבמרחבהפיזור
היישוביםעבורהייחודייםהחסמיםוניתוחייחודיבמחקרצורך

.בנגבהערביים

בחודשיםהמחקרהשלמתעםבנפרדיישלחזהפרק,אלוסיבותבשל
.הקרובים
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