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 אזרחי� ערבי� בידי 13ובמיוחד המחאה החריפה כנגד זרועות השלטו
 והרג , 2000אירועי אוקטובר 
אירועי� אלה . פלסטיני�� אזרחיה הערבי�מעידי� על המשבר העמוק הקיי� ביחסי המדינה ע, המשטרה

ה� מצטרפי� לשורה ארוכה של מאבקי� כנגד קיפוח ומבטאי� תחושות : אינ� בבחינת מחאה מבודדת
  .מתמשכות של מרמור ותסכול

. התכנו
 וחלוקת המרחב, חלק נכבד מהמתח בי
 האוכלוסייה הערבית לזרועות השלטו
 קשור לתחו� הקרקע
כגו
 אלה ,  ארועי מחאה קודמי� שהסתיימו בהתנגשויות בי
 המשטרה לאזרחי�אלה עמדו במרכז� של

מסמ) זה . 1998 ובשפרע� באביב 1998בסתיו  פח�באו� אל, 1999בלוד בקי$ , 2000שהתרחשו בנאח% בקי$ 
ולנתח
 כחלק מתמונה רחבה יותר של אי, מנסה להצביע על הסוגיות המרכזיות העומדות ביסודו של מתח זה

נקודת המוצא שלנו היא שדו. ויו
 העמוק בי
 אזרחיה היהודי� והערבי� של המדינההשו 
קיו� יציב בי
אזרחי� יהודי� וערבי� לא יוכל להתקיי� בלא התייחסות הולמת לנושא חלוקת המרחב וללא התקדמות 

  .לקראת שוויו
 אזרחי

הלא הוא , מרכזיי� של הדמוקרטיהסותר משטר הקרקעות הישראלי את אחד העקרונות ה, במתכונתו הנוכחית
  . השוויו
 האזרחי

קרקעות : לאמור, תיקו
 המצב מחייב ה
 שינוי תפיסתי וה
 רפורמה מהותית במערכת הקרקעית, לדעתנו
ועל שינוי זה , , , , ישראליות    צריכות להפו) לקרקעות, , , , יהודיותהנחשבות היו� הלכה למעשה לקרקעות , המדינה

ישפר את הלגיטימציה , מהל) שכזה.  בנושאי התכנו
 והפיתוחנית ודמוקרטיתשוויולהתבטא באימו$ מדיניות 
, תכנו
 ואכיפה מסודרי�, של המערכת השלטונית ביישובי� הערביי� ויעמיק ג� את האפשרות לפיתוח

  .מבוזרי� והוגני�

שוב  קעדא
 נגד היי6698/95צ "כפי שקבע בית המשפט העליו
 בבג. מהל) זה נדרש כעת מבחינה משפטית
אפוא ג� לעניי
 הקצאת , היא חלה. חובתה של המדינה לנהוג בשוויו
 משתרעת על כל פעולותיה": : : : קציר

אמיצה ושוויונית ע� , משפטיות ופוליטיות דורשות התמודדות כנה, סיבות מוסריות, א� כ)." מקרקעי המדינה
  .בעיות הקרקעות והתכנו
 של המיעוט הערבי בישראל

        תמצית הבעיהתמצית הבעיהתמצית הבעיהתמצית הבעיה

האוכלוסייה , בה בשעה.  המדינה נתונות הקרקעות של הערבי� אזרחי ישראל לכרסו� מתמש)מאז הקמת
  . ובהתא� ג� צרכיה, הערבית גדלה בקצב מהיר

  :ל"נית
 להצביע על מספר גורמי� עיקריי� המעצבי� את התהליכי� הנ

מדינה היא ומאז הקמת ה, האוכלוסייה הערבית צומחת בקצב מהיר: צרכי� גדלי� מול מרחב מצטמצ�צרכי� גדלי� מול מרחב מצטמצ�צרכי� גדלי� מול מרחב מצטמצ�צרכי� גדלי� מול מרחב מצטמצ�
עתודות הקרקע הקיימות אינ
 . עתודות הקרקע שלה הלכו והצטמצמו בכמחצית, בה בעת. גדלה פי שישה

  .יכולות לתת מענה נאות לצרכיה של האוכלוסייה הגדלה

 האוכלוסייה ::::התפשטות ההתיישבות היהודית מול קפיאה במקו� של היישובי� הערביי�התפשטות ההתיישבות היהודית מול קפיאה במקו� של היישובי� הערביי�התפשטות ההתיישבות היהודית מול קפיאה במקו� של היישובי� הערביי�התפשטות ההתיישבות היהודית מול קפיאה במקו� של היישובי� הערביי�
תו) ייסוד� של מאות יישובי� חדשי� והרחבת� של , אר$היהודית בישראל הלכה והתפשטה ברחבי ה

.  שנה50כמעט לחלוטי
 באות� יישובי� בה� ישב לפני " קפוא"בעוד שהמגזר הערבי נותר , יישובי� קיימי�
אינ� זוכי� להכרה על ידי , העומדי� על תל� זה עשרות וא% מאות שני�, עשרות יישובי� ערביי�, בנוס%

בשעה שיישובי� יהודיי� בעלי מספר תושבי� קט
 יותר נהני� , זאת. ירותי� בסיסיי�ונמנעי� מה� ש, המדינה
  .מכל התשתיות והשירותי�

ה
 , משטר הקרקעות והתכנו
 בישראל מפלה בצורה עקבית את הערבי�    ::::אפליה ממסדית ומשפטיתאפליה ממסדית ומשפטיתאפליה ממסדית ומשפטיתאפליה ממסדית ומשפטית
, ע הערביותמשטר זה הוא הגור� לכרסו� המתמש) בעתודות הקרק. במישור המשפטי וה
 במישור המוסדי



צ בעתירת "כפי שקבע השנה בג. והוא המקשה על מילוי צרכי הפיתוח והשירותי� של היישובי� הערביי�

בשני� ". במקרקעי המדינה כיו� היא מפלה  מדיניות ההפרדה הנהוגה: "קציר שכבר הוזכרה' קעדא
 נ
  .א) זו עדיי
 קיימת, האחרונות מסתמנת התמתנות באפליה

בזרועות השונות של מערכת קבלת ,  אי השוויו
 בולט בתחו� המנהלי::::ותותותותהדרה ממוקדי ההחלטהדרה ממוקדי ההחלטהדרה ממוקדי ההחלטהדרה ממוקדי ההחלט
לערבי� אזרחי ישראל הייתה עד . ובעיקר בייצוג הדל ביותר של הערבי� במוסדות התכנו
 והקרקע, ההחלטות

רווחת� הכלכלית , זכויותיה�, היו� השפעה כמעט אפסית על התהליכי� המשפיעי� על קביעת דפוסי חייה�
עומד עדיי
 על , פוליטי שעמד ביסוד התהליכי� שתוארו לעילהמבנה הממסדי, זאת ועוד. עתידיומעמד� ה

התכנו
 , וממשי) לייש� את המדיניות המפלה ממנה סובלי� הערבי� אזרחי המדינה בתחומי הקרקע, כנו
  . והפיתוח
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 א) הקרקע שברשותה קטנה בכמחציתא) הקרקע שברשותה קטנה בכמחציתא) הקרקע שברשותה קטנה בכמחציתא) הקרקע שברשותה קטנה בכמחצית, , , , 6666גדלה פי גדלה פי גדלה פי גדלה פי  ערביתערביתערביתערביתהאוכלוסייה ההאוכלוסייה ההאוכלוסייה ההאוכלוסייה ה, , , , 1948194819481948מאז מאז מאז מאז  *

  לערבי� לייסד יישוביי� חדשי�לערבי� לייסד יישוביי� חדשי�לערבי� לייסד יישוביי� חדשי�לערבי� לייסד יישוביי� חדשי� לא איפשרה המדינהלא איפשרה המדינהלא איפשרה המדינהלא איפשרה המדינה, , , , 1948194819481948מאז מאז מאז מאז  *

  המבקשת לפנות�המבקשת לפנות�המבקשת לפנות�המבקשת לפנות�, , , , אינ� מוכרי� על ידי המדינהאינ� מוכרי� על ידי המדינהאינ� מוכרי� על ידי המדינהאינ� מוכרי� על ידי המדינה עשרות יישובי� ערביי� ותיקי�עשרות יישובי� ערביי� ותיקי�עשרות יישובי� ערביי� ותיקי�עשרות יישובי� ערביי� ותיקי� *

        ::::צורכי הקרקע של האזרחי� הערבי�צורכי הקרקע של האזרחי� הערבי�צורכי הקרקע של האזרחי� הערבי�צורכי הקרקע של האזרחי� הערבי�: : : : ''''פרק אפרק אפרק אפרק א

        ביקוש עולה מול היצע מוקפאביקוש עולה מול היצע מוקפאביקוש עולה מול היצע מוקפאביקוש עולה מול היצע מוקפא

        בסד המרחב הכפריבסד המרחב הכפריבסד המרחב הכפריבסד המרחב הכפריחברה מתעיירת חברה מתעיירת חברה מתעיירת חברה מתעיירת 

הכפר הערבי , בעיקרו, המרחב הפיזי בו מתרחשי� תהליכי הגידול הדמוגרפי והשינוי בדפוסי התעסוקה נותר
שטחי� אלה מאופייני� . המקי% אותה" דר'ג"העתיקה ולאזור ה" קסבה"זה התפשט לרוב מסביב ל. המסורתי

המקשי� על פיתוח רציונלי ומשפיעי� , ההסכסוכי קרקעות וצפיפות גבו, במערכת סבוכה של בעלות קרקעית
  .הנמוכה ממילא ביישובי� הערביי�, לרעה על רמת התשתיות והשטחי� הציבוריי�

 של המש) מגורי� של  הייחודית למדי חשיבותה של התשתית המרחבית מקבלת משנה תוק% עקב התופעה 
� ערביי� ראויי� לשמ� שימשכו אליה� בישראל לא קמו מרכזי� עירוניי. רוב האוכלוסייה ביישובי� כפריי�

ממילא ג� לא נוצרה ). 1990, ורוזנפלד' חאגאל; 1993, גאנ�; 1994, חמאיסי(את האוכלוסייה הגדלה 
הירארכיה יישובית שבה נית
 למצוא מרכזי� כלכליי� ותרבותיי� המקריני� על סביבת� והיוצרי� מוקדי� 

  .פיתוח והתחדשות, יצירה, של מנהיגות

אלא בתוצר של מדיניות ממשלתית הנשענת על מערכת היחסי� הכללית בי
 , כמוב
, דובר ביד המקרהאי
 מ
א� עקב מחסור בשירותי� , בדר) כלל, כניסת� של ערבי� לערי� הגדולות חסומה. יהודי� לערבי� בישראל

ל נגישות נמוכה וא� בש, כדוגמת בתי ספר, ציבוריי� ההולמי� את צורכיה� הייחודיי� של האזרחי� הערבי�
כ) גדלו הכפרי� הישני� והפכו . כ
 מונעת הממשלה את הקמת� של יישובי� ערביי� חדשי�; לדיור ציבורי

  .המציב מכשולי� בפני פיתוח, תו) שה� שומרי� על המבנה החברתי והמרחבי הקוד�, לעיירות ולערי�

אי
 , בדר) כלל. ה גדולה של ספקנותמתקבלת בקרב הערבי� במיד" עיר"כל הכרזה על יישוב ערבי כ, בשל כ)
. מודרניזציה ופיתוח, תיעוש, מדובר ביישוב שזכה במעמדו החדש הודות לתהלי) של צמיחה על ידי הגירה

" ערי�"ה. מדובר דווקא בגידול כתוצאה של הגבלת ניידותה של האוכלוסייה, ברוב היישובי� הערביי�
  . ושל שירותי� הולמי�הערביות ה
 ערי� ללא מערכת מפותחת של תשתיות



        ארבעה תחומי מפתחארבעה תחומי מפתחארבעה תחומי מפתחארבעה תחומי מפתח: : : : צרכי� קרקעיי� בסיסיי�צרכי� קרקעיי� בסיסיי�צרכי� קרקעיי� בסיסיי�צרכי� קרקעיי� בסיסיי�

שמימוש� נחס� או מתעכב , להל
 נשרטט בקצרה את ארבעת התחומי� העיקריי� בה� קיימי� צרכי� בסיסיי�
  .על ידי המדיניות הקרקעית והתכנונית הנוכחית

שמדובר באחד המגזרי� , דהאת צרכי הקרקע של האוכלוסיה הערבית בישראל יש להבי
 על רקע העוב
על כ) 1998ב(ההכנסה הממוצעת של משק בית ערבי עמדה , למשל, כ). העניי� ביותר בחברה הישראלית

  . מזו של יהודי�43%וההכנסה לנפש של ערבי� עמדה על כ,  מזו של משק בית יהודי60%

שוק מקרקעי
 , קרקע פרטית מחסור ב.הפער החרי% ביותר בי
 הצרכי� ומימוש� הוא בתחו� הדיור: דיורדיורדיורדיור
מיעוט בבנייה ציבורית והקפאה של המער) היישובי הכפרי יצרו בעיה חמורה ומתמשכת , קשיח ויקר יחסית

בעיות אלה הולידו ה
 רמה גבוהה של צפיפות מגורי� וה
 את תופעת הבנייה ללא . בתחו� אספקת הדיור
צפויי� להמשי) ולהרחיב את , גיל צעירות גדולותוקיומ
 של קבוצות , שיעור הריבוי הטבעי הגבוה. אישור

  .ה� צפויי� להגביר את המתח החברתי המתלווה לתסכול ולצפיפות, וככל שלא ימצאו מענה, צורכי הדיור

היצע השירותי� לתושב ביישובי� . תחו� שני בו הביקוש עולה על ההיצע הוא השירותי� לאזרח: שירותי�שירותי�שירותי�שירותי�
החינו) , העסקי�, הדבר בולט במיוחד בתחומי המסחר). 1993, גאנ�(מצ� הערביי� הוא בדר) כלל נחות ומצו

  . הספורט והתרבות, הבריאות, הרגיל והמיוחד

ברוב היישובי� הערביי� קשה למצוא קרקע : המדיניות הקרקעית הנקוטה עד היו� תרמה למיעוט השירותי�
נמוכה מצד התושבי� להפריש מאדמת� לצד המדיניות הממשלתית יש להצביע ג� על נכונות . למוסדות ציבור

  .לשימושי� ציבוריי�

מעטי� ה� היישובי� . תחו� שלישי בו יש פער גדול בי
 הביקוש וההיצע הוא התעסוקה: פיתוח כלכליפיתוח כלכליפיתוח כלכליפיתוח כלכלי
הרוב .  מכוח העבודה המקומי10%עולה על ) להוציא את השלטו
 המקומי(הערביי� בה� התעסוקה המקומית 

עקב רמה נמוכה של פיתוח מסחרי , זאת. וצא תעסוקה במגזר היהודיהמכריע של העובדי� הערבי� מ
סיבה נוספת לרמת . שמקורה במיקומ� של היישובי� הערביי� בתחתית סדר העדיפויות הלאומי, ותעשייתי

  .הפיתוח הנמוכה היא היעדר שיתו% פעולה בי
 יישובי� יהודיי� לערביי� במישור האזורי

קוט% המגזר היהודי , עקב כ). זי התעשייה והמסחר ממוקמי� במגזר היהודירוב מרכ: נוצר כא
 מעגל קסמי�
זמנית ג� את חוסר ובו, דבר המחרי% את הפערי� בי
 המגזר הערבי ליהודי, את רוב הפירות הכלכליי�

  .האטרקטיביות של המגזר הערבי להשקעות כלכליות

2.5% הערביות נמצאי� כיו� רק כבאחריות
 של המועצות,  כפי שיורחב בהמש)::::המרחב המוניציפאליהמרחב המוניציפאליהמרחב המוניציפאליהמרחב המוניציפאלי 
לרשויות הערביות דרושה קרקע כדי לתכנ
 את התפתחות היישובי� והשטחי� סביב� . משטחה של המדינה

כדי ליצור מסגרות , מסחר ופנאי, כדי לפתח אזורי תעשייה, כדי להקי� שכונות חדשות, בצורה רציונלית
  . קומי הצרוכדי להגדיל את בסיס המיסוי המ, ערביות אזוריות

 :צרכי קרקע בסיסיי� במגזר הערביצרכי קרקע בסיסיי� במגזר הערביצרכי קרקע בסיסיי� במגזר הערביצרכי קרקע בסיסיי� במגזר הערבי

 דיורדיורדיורדיור *

 ומבני ציבורומבני ציבורומבני ציבורומבני ציבור מוניציפאליי�מוניציפאליי�מוניציפאליי�מוניציפאליי�, , , , שירותי� חברתיי�שירותי� חברתיי�שירותי� חברתיי�שירותי� חברתיי� *

 כלכליכלכליכלכליכלכלי תעסוקה ופיתוחתעסוקה ופיתוחתעסוקה ופיתוחתעסוקה ופיתוח *

 מוניציפלימוניציפלימוניציפלימוניציפלי מרחבמרחבמרחבמרחב *

        שורשיו ההיסטוריי� של המשטר הקרקעי בישראלשורשיו ההיסטוריי� של המשטר הקרקעי בישראלשורשיו ההיסטוריי� של המשטר הקרקעי בישראלשורשיו ההיסטוריי� של המשטר הקרקעי בישראל: : : : ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

שרה העברת אשר אפ, שנשענה על חקיקה, מאז הקמתה הנהיגה ישראל מדיניות קרקעית והתיישבותית
לפני . ייהודו של המרחבלב האסטרטגיה היה . קרקעות ערביות לבעלות ולשימוש של האוכלוסייה היהודית

שטח ;  מיליו
 הדונ� המהווי� את שטחה של המדינה20.5 היו בידי יהודי� רק כשבעה אחוזי� מתו) כ1948
רה והגירוש של האוכלוסייה בעקבות העקי, 1948לאחר . דומה היה בשליטתו של שלטו
 המנדט הבריטי

הגדילה המדינה במהירות את היק% , הפלסטינית מחלקי� נרחבי� של השטח שהפ) למדינת ישראלהערבית
בתחומי הקו ( אחוז מהאדמות בשטח המדינה 93וכיו� היא הבעלי� של למעלה מ, הקרקעות שבבעלותה

  .  אחוזי� נוספי� מצויי� בבעלות פרטית של יהודי�3.5; )הירוק



שעל , )מוואת" (המתות"העברת האדמות הערביות לבעלות המדינה התבססה על שינוי במעמד הקרקעות 
. ח"פלסטיני� שנעקרו במלחמת תשועל הפקעת רכוש� הקרקעי של פליטי� ערבי�, אודותיו נפרט בהמש)

, )ארוויס'ח ג"דו (1962� מ"ח האו"דו.  מיליו
 דונ�5.5 ל4.5ההערכות נעות בי
 , באשר להיק% ההפקעות
רות קרק העריכה את ' פרופ). שבעללא נפת באר( מיליו
 דונ� 5.2נוקב בשטח של , הנחשב ליסודי ומקי%

 
בנוס% לכ) הופקעו במש) השני� למעלה ממחצית האדמות .  מיליו
 דונ�5.7 ל4.2השטח המופקע בטווח שבי
יש לציי
 שלא נית
 ( לאזרחי המדינה פלסטיני� שנותרו בתחומי ישראל והפכושהיו בבעלות� של ערבי�

עקב המעבר בי
 שיטות הבעלות והחזקה , לכמת במדויק את היק% הקרקעות הערביות שעברו לבעלות המדינה
כיו� נותרו בבעלות� הפרטית של הערבי� אזרחי ). מנית ועד לזו הישראלית'מ
 התקופה העות, השונות
יש לציי
 כי חשיבות .  אחוז מהקרקעות במדינה3.5% רק כ, אחוז מאוכלוסיית ישראל18המהווי� כ, ישראל

שכ
 מדובר בקרקעות המצויות ברוב
 , הקרקעות שהועברו לבעלות המדינה חורגת מעבר להיקפ� הגיאוגרפי
  .פיתוח וחקלאות, באזורי� אטרקטיביי� ביותר למטרות התיישבות

   דפוסי בעלותדפוסי בעלותדפוסי בעלותדפוסי בעלות

: י
 השאר משו� שה� נסמכי� על שלוש מערכות משפטב, דפוסי הבעלות הפרטית בישראל מורכבי� ביותר
שנעו בי
 קרקע שסווגה כ, מנית יצרה שישה סוגי בעלות'המערכת העות. הבריטית והישראלית, מנית'העות

הממשל הבריטי אימ$ את מערכת . למגוו
 של בעלויות קולקטיביות ומוסדיות) בעלות פרטית מלאה" (מילק"
הבריטי� . רישו� מחודש בטאבו של אזורי� נרחבי� בצפו
 ובמרכז המדינהא) ער) , מנית'הבעלויות העות

ממשלת ישראל כיבדה . מנית'לפי השיטה העות" מילק"רשמו בטאבו כקרקע פרטית את הקרקעות שסווגו כ
  . רישו� זה לגבי אות� אזרחי� ערבי� שלא הוגדרו כפליטי�

ת הוביל לאובד
 נרחב של קרקעות לקהילה הבריטית והישראלי, מנית'המעבר בי
 מערכות הבעלות העות
עקב פרשנות משפטית ישראלית שביטלה את זכויות הקניי
 הערביות כמעט בכל הסוגי� השוני� של , הערבית

מנית 'לפי השיטות העות). 1998, קדר; 1985, לוסטיק; 1976, רייס'ג; 1983, היללי(בעלות קולקטיבית ערבית 
בעיקר באדמות (ערבית נועדו לשימושי� ציבוריי� או לשימוש ברוטציה סוגי� שוני� של קרקע , והאנגלית
ועקב כ) איבדו היישובי� הערבי� , מדינת ישראל לא הכירה בשו� סוג של בעלות קולקטיבית; )חקלאיות

  . לקהילה כקולקטיב, ללא שו� ספק, שהיו שייכות, אדמות רבות

כמו , 1948י� על קרקעות שהיו תחת ניהול� לפני המעבר בי
 משטרי קרקעות שוני� פגע ג� בחזקה של ערב
שהועברה ברובה לבעלות , )בתוכה נכללו סוגי� שוני� של בעלות" (אדמות הכפר"למשל היחידה שהוגדרה כ

כמו ג� את הקרקעות שהיו רשומות תחת שמו של , גורל דומה פקד ג� את אדמות הווק% המוסלמי. המדינה
  .הנציב העליו
 לפיקדו
 בש� הכפרי�

        """"מוואתמוואתמוואתמוואת""""קרקעות קרקעות קרקעות קרקעות 

, "מוואת"מנית של 'סווגו בקטגוריה העות) כמו ג� אדמות בהיק% קט
 יותר באזורי� אחרי�(רוב קרקעות הנגב 
ששימשו להפקעת אדמות בלתי , בתוספת חוקי� אחרי�, הגדרה זאת). לא מעובדת(' מתה'קרקע , כלומר

קרוב , כלומר,  מיליו
 דונ�12דינה של כעמדה ביסוד ההעברה לבעלות המ, מעובדות בהיקפי� קטני� יותר
, 1858מנית משנת 'בפקודת הקרקעות העות" מוואת"שורשיו של סיווג ה! לשישי� אחוז משטח המדינה

. לרוב ברדיוס של מעל מייל וחצי מהבית האחרו
, שסיווגה כ) את האדמות הלא מעובדות מסביב לכפרי�
 של אדמות אלה על ידי פתיחת אפשרות של בעלות כמעט "החייאה"מני הייתה לעודד 'כוונת השלטו
 העות

בש� הקהילות , הקרקעות המתות נחשבו כנמצאות תחת בעלותו של הסולטא
. למעבדי הקרקע) מירי(מלאה 
 
  ). 1998, קדר(באזור ולמענ

: א) מטרתה הפע� הייתה שונה, "פקודת הקרקעות המתות"פורסמה מחדש , תחת המנדט הבריטי, 1921ב
היא פעלה לריכוז הבעלות הפורמלית של הקרקעות ,  לעודד את החייאת הקרקע והעברתה למעבדיהבמקו�

שבמהלכ� היה על כל התושבי� המחזיקי� , הבריטי� הכריזו על פרק זמ
 של חודשיי� בלבד. בידי הממשל
זכאותו מי שלא נרש� איבד את . ומעבדי� אות
 להגיש בקשה לרישומה על בסיס עיבוד" מוואת"בקרקעות 

בכ) נשללה לצמיתות האפשרות של העברת קרקעות אלה לרשות ; מני להחיות את הקרקע'לפי החוק העות
  .א� עקב התרחבות הכפרי� וא� לצור) התיישבות ערבית חדשה, התושבי�

לא רשמו את קרקעותיה� , פלסטיני� באזורי� אחרי�ולא מעט ערבי�, מרבית תושביו הערבי� של הנגב
מסורת בדווית ארוכת שני� של אי, ראשית: אפשר להצביע על מספר סיבות לכ). עובדותהמיושבות והמ


עקב פיזור האוכלוסייה ועקב רמת השכלתה , נגישות נמוכה למנגנו
 הרישו�, שנית; שיתו% פעולה ע� השלטו
 מהלכי� אדישות כללית כלפי, ורביעית; חוסר רצו
 להיחש% לתביעות מס או לגיוס צבאי, שלישית; הנמוכה
, הבדווי� ג� ניזונו מהצהרות מרגיעות של השלטו
 הבריטי. האופיינית לאוכלוסיות שוליי�, מנהליי�

, בכל מקרה. שהבטיח כי לא ייפגעו זכויותיה� של המחזיקי� בקרקע על פי המשפט הערבי המסורתי
ויותיה בקרקע על ידי כי שישי� שנה מאוחר יותר יישללו מרבית זכ, אוכלוסייה זו לא יכולה הייתה לשער

1921מדינת ישראל עקב אי הרישו� ב .  

רישו� המקרקעי
 המקי% שערכו : השלטו
 הבריטי יצר בעיה נוספת לערבי� בדרו� פלסטינה המנדטורית
עקב כ) לא נרשמו בצורה מסודרת ג� אות
 . שבעולא הגיע לנפת באר, הבריטי� באר$ התנהל מצפו
 לדרו�

המפות הבריטיות לא סימנו יישובי� ערביי� , כמו כ
. מני�'ידי העותוכרו כבר עלקרקעות פרטיות בנגב שה
ודפוסי הבעלות , הבריטי� לא רשמו אדמות אלה על ש� המדינה, מצד שני. רבי� שהתקיימו כבר אז באזור



הסכמי� בעל פה ומסמכי� שנחתמו בי
 שבטי� או קהילות . והחזקה המסורתיי� של הערבי� בנגב לא נפגעו
ובהמש) למדיניות , אול� לאחר הקמת מדינת ישראל. את שטחי הבעלות והחזקה בקרקע, לרוב בבירור, סימנו
" מוואת"הכריזה הממשלה שכל קרקעות ה, הכרה בזכויות הקניי
 של הערבי� נעדרי טאבו פרטישל אי

  . ייחשבו כקרקעות מדינה

מחמירי� ביותר של נוכחות או עיבוד קרקעות שהעמידו תנאי� , מיד לאחר הקמת המדינה נחקקו מספר חוקי�
בו בזמ
 נאסרה נוכחות ערבית באזורי� שהוכרזו על ידי כוחות . כתנאי להמש) בעלות או חזקה בקרקע

על בסיס זה הועברו לרשות המדינה ג� הקרקעות עליה� יכולי� היו מעט . הביטחו
 כאזורי� צבאיי�
כ) נמחקה למעשה ההיסטוריה של הקניי
 .  לתבוע בעלות1948לאחר ) בעיקר בנגב(הבדווי� שנותרו הערבי�

להעברת הקרקעות לשליטה של המדינה ועקב כ) " החוקית"והוכשרה הדר) , הקרקעי הערבי המסורתי
וה� תובעי� , בדווי� של ישראל לא השלימו עדיי
 ע� מהל) זהחלק מאזרחיה הערבי�. לשימוש של יהודי�

כל תביעותיה� לבעלות , עד היו�. לפני שפונו בידי ממשלת ישראל, ת ושימוש דונ� על יסוד בעלו800,000כ
  .נדחו על ידי בתי המשפט

        ממשל צבאי וגופי שליטה חדשי� ממשל צבאי וגופי שליטה חדשי� ממשל צבאי וגופי שליטה חדשי� ממשל צבאי וגופי שליטה חדשי� , , , , חקיקה חדשהחקיקה חדשהחקיקה חדשהחקיקה חדשה: : : : ישראלישראלישראלישראל

הליכי העברת . הפעילה מדינת ישראל את סמכויותיה להשתלטות על מרבית אדמות הערבי�, ע� הקמתה
התוצאה הכוללת של . ביורוקרטיי� ומשפטיי�, אמצעי� כוחניי�הקרקעות התבססו על מגוו
 רחב של 


שליטה , )ייהוד(הלאמה המהפ) התבסס על מנגנוני . המדיניות החדשה הייתה מהפ) במבנה משטר המקרקעי
  ).1998, קדר; 1995, קרק; 1976, רייס'ג; 1996, גול
' ר(של זכויות בקרקע     והקצאה

הפקעה ; מת אדמות ללא גיבוי חוקי או בהתבסס על חוקי חירו�החר, בי
 היתר, המדיניות החדשה כללה
על " קרקעות מדינה"הכרזה על ; )1953(וחוק רכישת מקרקעי
 ) 1950(שהתבססה בעיקר על חוק נכסי נפקדי� 

או , כגו
 העברת נכסי הקדש אסלאמיי� לידי המדינה(פי קריטריוני� שגרמו לערבי� הפסד קרקעות נוס% 
; )ידי הממשל הצבאיכולל באזורי� שנחסמו לעיבוד על,  אלה שעיבוד
 הופסקרות הפקעת קרקעות מוב

קביעת גבולות מוניציפליי� , מרעה, חקלאות, על ידי תקנות בנושאי בנייה, והגבלת השימוש בקרקע
  . מצומצמי� ושליטה בהקצאת� של שטחי� לשימוש ציבורי

למערכת שליטה שבה שות% ג� הע� ,  ובאמצעותה,הקרקע הערבית המולאמת הועברה לבעלות מדינת ישראל
 נועד להבטיח כי הבעלות בקרקעות המדינה 1960חוק מקרקעי ישראל משנת , כפי שנראה להל
. היהודי

  ). 1960, חוק מקרקעי ישראל(תישאר לעד בידי מדינת ישראל והמוסדות הלאומיי� היהודיי� 

פרק ג פרק ג פרק ג פרק ג          שליטה לאומית יהודית על הקרקעות שליטה לאומית יהודית על הקרקעות שליטה לאומית יהודית על הקרקעות שליטה לאומית יהודית על הקרקעות

        """"מקרקעי ישראלמקרקעי ישראלמקרקעי ישראלמקרקעי ישראל""""יצירת יצירת יצירת יצירת 

; מדינת ישראל: השליטה בקרקעות הציבוריות ובהקצאת
 הייתה נתונה בידי שלושה גופי�, 50בשנות ה
, והקר
 הקיימת לישראל;  לצור) ניהול קרקעות הפליטי� הפלסטיני�1952גו% שהוק� בשנת , "רשות הפיתוח"

.  מינהל מקרקעי ישראללרשות אחת  אוגדו שלושה גופי� אלה 1960בשנת . כנציגת הע� היהודי בתפוצות
  ".מקרקעי ישראל" מ
 המקרקעי
 בישראל נחשבי� כ93%בער) , כתוצאה מכ)

: הבעלות על מקרקעי ישראל מחולקת כ), )1999, וגול
, 1998, קדר' ר(עקב נסיבות היסטוריות וחוקיות שונות 
כ (16%בבעלות רשותהפיתוח בער) , ) מיליו
 דונ�15.3בער) ( משטחה הריבוני 71%בבעלות המדינה בער) 

מתו) זה ,  מיליו
 דונ�2.6כ (17%ל בער) "ובבעלות הקק, )בעיקר אדמות פליטי� ערביי�,  מיליו
 דונ�2.5
 חל 1960מקרקעי ישראל משנת : חוק יסוד). כמיליו
 דונ� עקב רכישות והיתר תוצאה של העברות מהמדינה

  . כל הקרקעות האלהעל ס)

מדיניות המינהל נקבעת על . במרכז מערכת השליטה הקרקעית) י"ממ(מינהל מקרקעי ישראל  ניצב 1960מאז 
: שהחלטותיה מתפרסמות כתקנות וה
 נהנות ממעמד סטטוטורי מתוק% חוק יסוד, ידי מועצת מקרקעי ישראל

עי החוק מקנה למועצת מקרקעי ישראל אוטונומיה והיא אינה כפופה לגו% שלטוני וביצו. מקרקעי ישראל
  ). כמוב
, וחלי� עליה חוקי המדינה, א� כי בראשה עומד שר(לרבות ממשלת ישראל , כלשהו

יושב ראש המועצה הוא . ל ושל משרדי הממשלה"במועצת מקרקעי ישראל יושבת נציגות פריטטית של קק
ל שבשליטתה רק כשישית מכל, הקר
 הקיימת לישראל). שר התשתיות, בעת כתיבת מסמ) זה(השר הממונה 

ל יש ג� הסדרי� המאפשרי� לרכוש "בי
 המדינה לבי
 קק. ממנה מחצית מחברי המועצה, מקרקעי ישראל
  .במדינה" חוקית"בכ) נוצר רובד נוס% של הפליה ; קרקע ולהכשירה עבור יהודי� בלבד

לערבי� לא היה עד היו� ולו נציג אחד , ל תופס מחצית מהמושבי� במועצת מקרקעי ישראל"בעוד שהקק
, צ בנושא זה"לאחרונה הוגשה עתירה לבג. י"אי
 לה� כל נציג במשרדי� המחוזיי� של ממ, כמו כ
; ועצהבמ

ליהדות התפוצות יש , במצב זה.  חברי�24שבה יש , ובעקבותיה מונה ערבי אחד לחברות במועצת המינהל
 לערבי� אזרחי מאשר, שהיא גו% שלטוני ישראלי, השפעה רבה יותר על מדיניות מינהל מקרקעי ישראל

  .המדינה



הוא משרטט את מבנה משטר הקרקעות הישראלי .  מציג את התהליכי� שסקרנו באופ
 תמציתי1' איור מס
המדובר בעיקר בתהלי) , כפי שנית
 לראות. ובתוכו את תהליכי העברת הבעלות והקצאות של אדמות מדינה

  .לידי יהודי�, ובאמצעותה,  המדינההיק% של קרקעות ערביות מסוגי בעלות שוני� לידיהעברה רחבת

 :מכשירי� עיקריי� להעברת קרקעות מהערבי� למדינהמכשירי� עיקריי� להעברת קרקעות מהערבי� למדינהמכשירי� עיקריי� להעברת קרקעות מהערבי� למדינהמכשירי� עיקריי� להעברת קרקעות מהערבי� למדינה

 (וחיצוניי�וחיצוניי�וחיצוניי�וחיצוניי� פנימיי�פנימיי�פנימיי�פנימיי�((((החרמת קרקעות של פליטי� החרמת קרקעות של פליטי� החרמת קרקעות של פליטי� החרמת קרקעות של פליטי�  *

 ורישומו תחת בעלות המדינהורישומו תחת בעלות המדינהורישומו תחת בעלות המדינהורישומו תחת בעלות המדינה) ) ) ) מעובדתמעובדתמעובדתמעובדת קרקע לאקרקע לאקרקע לאקרקע לא" (" (" (" (מוואתמוואתמוואתמוואת""""הכרזת רוב הנגב כהכרזת רוב הנגב כהכרזת רוב הנגב כהכרזת רוב הנגב כ *

העברת קרקעות כפריותהעברת קרקעות כפריותהעברת קרקעות כפריותהעברת קרקעות כפריות * למדינהלמדינהלמדינהלמדינה קולקטיביותקולקטיביותקולקטיביותקולקטיביות

 (בעיקר לאימוני�בעיקר לאימוני�בעיקר לאימוני�בעיקר לאימוני�((((הביטחו
 הביטחו
 הביטחו
 הביטחו
  ימוש כוחותימוש כוחותימוש כוחותימוש כוחותסגירת אזורי� ערביי� לשסגירת אזורי� ערביי� לשסגירת אזורי� ערביי� לשסגירת אזורי� ערביי� לש *

 "ציבורציבורציבורציבור לצורכילצורכילצורכילצורכי""""הפקעה ורכישה של קרקעות הפקעה ורכישה של קרקעות הפקעה ורכישה של קרקעות הפקעה ורכישה של קרקעות  *

* 
 קרקעותקרקעותקרקעותקרקעות הקמת יישובי� ליהודי� בלבד על אות
הקמת יישובי� ליהודי� בלבד על אות
הקמת יישובי� ליהודי� בלבד על אות
הקמת יישובי� ליהודי� בלבד על אות

 והטלת איסור על מכירת
והטלת איסור על מכירת
והטלת איסור על מכירת
והטלת איסור על מכירת
 סיווג קרקעות המדינה כשייכות לע� היהודיסיווג קרקעות המדינה כשייכות לע� היהודיסיווג קרקעות המדינה כשייכות לע� היהודיסיווג קרקעות המדינה כשייכות לע� היהודי *

  

, , , , רבי�רבי�רבי�רבי�יהודי� לעיהודי� לעיהודי� לעיהודי� לע לא זו בלבד שקיבעו פערי� בי
לא זו בלבד שקיבעו פערי� בי
לא זו בלבד שקיבעו פערי� בי
לא זו בלבד שקיבעו פערי� בי
, , , , דפוסי הקצאת הקרקעות על ידי המדינהדפוסי הקצאת הקרקעות על ידי המדינהדפוסי הקצאת הקרקעות על ידי המדינהדפוסי הקצאת הקרקעות על ידי המדינה

ובמיוחד בי
 ובמיוחד בי
 ובמיוחד בי
 ובמיוחד בי
  ,אלא א% יצרו פערי� ניכרי� בי
 קבוצות שונות בתו) החברה היהודיתאלא א% יצרו פערי� ניכרי� בי
 קבוצות שונות בתו) החברה היהודיתאלא א% יצרו פערי� ניכרי� בי
 קבוצות שונות בתו) החברה היהודיתאלא א% יצרו פערי� ניכרי� בי
 קבוצות שונות בתו) החברה היהודית
הציבורי הציבורי הציבורי הציבורי  שרובה שוכנה בשנות החמישי� בדיורשרובה שוכנה בשנות החמישי� בדיורשרובה שוכנה בשנות החמישי� בדיורשרובה שוכנה בשנות החמישי� בדיור, , , , האוכלוסייה המזרחיתהאוכלוסייה המזרחיתהאוכלוסייה המזרחיתהאוכלוסייה המזרחית. . . . אשכנזי� ומזרחי�אשכנזי� ומזרחי�אשכנזי� ומזרחי�אשכנזי� ומזרחי�
 הופלתה לעומתהופלתה לעומתהופלתה לעומתהופלתה לעומת, , , , בפריפריהבפריפריהבפריפריהבפריפריה" " " " מושבי עולי�מושבי עולי�מושבי עולי�מושבי עולי�""""או באו באו באו ב, , , , בעיירות הפיתוחבעיירות הפיתוחבעיירות הפיתוחבעיירות הפיתוח, , , , בערי� הגדולותבערי� הגדולותבערי� הגדולותבערי� הגדולות

 היקפ
 ותנאיהיקפ
 ותנאיהיקפ
 ותנאיהיקפ
 ותנאי, , , , מיקו� הקרקעות שהוקצומיקו� הקרקעות שהוקצומיקו� הקרקעות שהוקצומיקו� הקרקעות שהוקצו: : : : ישורי� עיקריי�ישורי� עיקריי�ישורי� עיקריי�ישורי� עיקריי�האוכלוסייה האשכנזית במספר מהאוכלוסייה האשכנזית במספר מהאוכלוסייה האשכנזית במספר מהאוכלוסייה האשכנזית במספר מ
היבטי� חשובי� אלה של איהיבטי� חשובי� אלה של איהיבטי� חשובי� אלה של איהיבטי� חשובי� אלה של אי). ). ). ). 2000200020002000, , , , יפתחאל וקדריפתחאל וקדריפתחאל וקדריפתחאל וקדר' ' ' ' רררר((((ההתקשרות החוזית ע� המנהל ההתקשרות החוזית ע� המנהל ההתקשרות החוזית ע� המנהל ההתקשרות החוזית ע� המנהל 


מרחבי על בסיס אתנימרחבי על בסיס אתנימרחבי על בסיס אתנימרחבי על בסיס אתני שוויו
שוויו
שוויו
שוויולולולולו; ; ; ; 1981198119811981, , , , סבירסקיסבירסקיסבירסקיסבירסקי' ' ' ' רררר((((מעמדי נחקרו א) מעט בעבר מעמדי נחקרו א) מעט בעבר מעמדי נחקרו א) מעט בעבר מעמדי נחקרו א) מעט בעבר  
יו
 יו
 יו
 יו

לוי
לוי
לוי
לוי
 ;1995 ,וקלושוקלושוקלושוקלושהיבט היבט היבט היבט ). ). ). ). 2000200020002000, , , , רבינובי$רבינובי$רבינובי$רבינובי$; ; ; ; 2002002002000000, , , , יונה וספורטאיונה וספורטאיונה וספורטאיונה וספורטא; ; ; ; 1998199819981998, , , , אפשטיי
 ואלמל)אפשטיי
 ואלמל)אפשטיי
 ואלמל)אפשטיי
 ואלמל)
 וראוי שיידו
 לעומק בהזדמנותוראוי שיידו
 לעומק בהזדמנותוראוי שיידו
 לעומק בהזדמנותוראוי שיידו
 לעומק בהזדמנות, , , , זה של חלוקת המרחב חורג מהיק% החיבור הנוכחיזה של חלוקת המרחב חורג מהיק% החיבור הנוכחיזה של חלוקת המרחב חורג מהיק% החיבור הנוכחיזה של חלוקת המרחב חורג מהיק% החיבור הנוכחי חשובחשובחשובחשוב

 .נפרדתנפרדתנפרדתנפרדת

  



  :1איור 

  :הלאמת וייהוד קרקעות בבעלות ושימוש ערבי והקצאתן למגזרי אוכלוסייה בישראל

  )בדונמים(מגמות עיקריות 

  
  
   

  העברת קרקעות ובלעדיות יהודית

המדינה יצרה . כיווניתוחדהיבט מרכזי של תהלי) העברת הקרקעות מבעלות ערבית ליהודית היה ונשאר 
אלא שהיא עברה , לא זו בלבד שהקרקע המופקעת הפכה להיות אדמת מדינה, משטר קרקעי שבמסגרתו

כפועל יוצא של שיתופ� של גופי� יהודיי� עולמיי� , זאת.  וניהולו הקולקטיבי של הע� היהודיאו/לבעלותו ו
שהיוו נדב) , גופי� אלה.  בבעלות על קרקעות המדינה ובניהול
 הקר
 הקיימת לישראל והסוכנות היהודית 

הקר
 הקיימת . ינהנותרו על כנ� ג� לאחר קו� המד, 1948מרכזי בכינונה של החברה הציונית באר$ לפני 
. והמשיכה ברכישת אדמות ובייעור קרקעות, בתפקיד מפתח במינהל מקרקעי ישראל, כפי שראינו, שולבה

בהקמת תשתיות , המשיכה וא% העמיקה את פעילותה בהקמת יישובי� כפריי�, מצדה, הסוכנות היהודית
  . ובקליטה של מהגרי� יהודי�

 לישראל והסוכנות היהודית אינו עצ� הרכישה של קרקעות עלהיסוד הבעייתי בתפקיד� של הקר
 הקיימת
צירו% זה יצר . למנגנו
 המדינה) יהודיי�(אתניי� אלא בצירופ� של מוסדות עולמיי� חד, ידי יהודי� בתפוצות

ריבוני בתו) המדינה לגופי� שבה� שכ
 הוא מקנה כוח שלטוני, מצב בעייתי מבחינת סדרי המשטר האזרחיי�
וממשי) להדיר , מער) ממסדי זה הדיר בעבר. לאומיות בישראל  אחת משתי הקבוצות האתניותמיוצגת רק

את אזרחיה הערבי� של המדינה מאפשרות של מעורבות או השפעה משמעותית על המדיניות , בהווה
לפי , א� נוסי% לכ) את האיסור על מכירת קרקעות מדינה. או על תהליכי ההתיישבות והפיתוח, הקרקעית

כי כל העברה של קניי
 קרקעי תהיה חד, נמצא כי המבנה החוקי הקיי� מבטיח, מקרקעי ישראל: ק יסודחו
  . א) לא להפ), יהודיתמבעלות ערבית לישראלית, כיוונית




כפי שהתרחש למשל , "רגילה"שאי
 להציג את הפקעת הקרקעות הערביות בישראל כמקרה של הלאמה , מכא
בידי המדינה שכללה ג� את התושבי� , לפחות נומינאלית, נשארו הקרקעותש� (במדינות הקומוניסטיות 

מבחינת . הקרקעות הועברו הלכה למעשה לרשות הקולקטיב היהודי בלבד, במקרה הישראלי". המופקעי�"
א) לא , אדמותיה� יכולות להיבלע בו": חור שחור"של הקרקע בכעי
 " היעלמות"התהלי) משול ל, הערבי�

 
  .משפטי הקיי�במער) הממסדינית
 להחזיר

        הדרת הערבי�הדרת הערבי�הדרת הערבי�הדרת הערבי�

לא ניתנה לערבי� רשות , בו בזמ
. בכל אזורי המדינה,  יישובי� יהודיי�600 הוקמו בישראל כ1948מאז 
כחלק ממהל) של , למעט מספר יישובי� שנועדו לרכז את הבדווי� בנגב ובגליל, להקי� יישובי� חדשי�

  . כמעט שלא הוקמו שכונות ערביות חדשות בערי� המעורבות,כמו כ
; העברת אדמותיה� לרשות המדינה

' ' ' ' חיגורחיגורחיגורחיגור, ', ', ', 'התולדה הישירה של מדיניות ההתיישבות הייתה חדירה של יהודי� לרוב האזורי� הערבי� בישראלהתולדה הישירה של מדיניות ההתיישבות הייתה חדירה של יהודי� לרוב האזורי� הערבי� בישראלהתולדה הישירה של מדיניות ההתיישבות הייתה חדירה של יהודי� לרוב האזורי� הערבי� בישראלהתולדה הישירה של מדיניות ההתיישבות הייתה חדירה של יהודי� לרוב האזורי� הערבי� בישראל
" " " " איי�איי�איי�איי�""""שהפכה את יישוביו לשהפכה את יישוביו לשהפכה את יישוביו לשהפכה את יישוביו ל, , , , וגטואיזציה בפועל של המיעוט הערביוגטואיזציה בפועל של המיעוט הערביוגטואיזציה בפועל של המיעוט הערביוגטואיזציה בפועל של המיעוט הערבי, , , , מרבית הכפרי� והערי� הערביי�מרבית הכפרי� והערי� הערביי�מרבית הכפרי� והערי� הערביי�מרבית הכפרי� והערי� הערביי�

אלא ג� אלא ג� אלא ג� אלא ג� , , , , בתהלי) זה נושלו אזרחי ישראל הערבי� לא רק מנכסי� פרטיי� רבי�בתהלי) זה נושלו אזרחי ישראל הערבי� לא רק מנכסי� פרטיי� רבי�בתהלי) זה נושלו אזרחי ישראל הערבי� לא רק מנכסי� פרטיי� רבי�בתהלי) זה נושלו אזרחי ישראל הערבי� לא רק מנכסי� פרטיי� רבי�). ). ). ). 2222איור איור איור איור ' ' ' ' רררר((((במרחב היהודי במרחב היהודי במרחב היהודי במרחב היהודי 
כיוו
 שכמעט כל הקרקע שהועברה למדינה יועדה לשימוש יהודיכיוו
 שכמעט כל הקרקע שהועברה למדינה יועדה לשימוש יהודיכיוו
 שכמעט כל הקרקע שהועברה למדינה יועדה לשימוש יהודיכיוו
 שכמעט כל הקרקע שהועברה למדינה יועדה לשימוש יהודי, , , , מתחושת השייכות האזוריתמתחושת השייכות האזוריתמתחושת השייכות האזוריתמתחושת השייכות האזוריתוכ) וכ) וכ) וכ) , , , , בלעדיבלעדיבלעדיבלעדי

        . . . . פיצלה אזורי� שהיו לפני כ
 ערביי�פיצלה אזורי� שהיו לפני כ
 ערביי�פיצלה אזורי� שהיו לפני כ
 ערביי�פיצלה אזורי� שהיו לפני כ
 ערביי�

, הערביי� לרכישה של קרקע ולחכירתהאי
 כל הגבלות פורמליות על זכויות האזרחי� , באזורי� העירוניי�
התגבשה , לעומת זאת, באזורי� הכפריי�. קהילתיתלמרות קשיי� רבי� בה� ה� נתקלי� ברמה החברתית

מושבי� , בעיקר קיבוצי�, באזורי� אלה הוקצו ליישובי� יהודיי�. מערכת תקנות מתוחכמת להדרת הערבי�
, קרקעות המדינה, לפי הסדר זה". צדדיחוזה תלת"עה בש� אדמות מדינה לפי שיטה שנוד, וישובי� קהילתיי�

בדר) כלל האגודה (היישוב היהודי ) א: (דורית משותפת שלנמצאות בחכירה רב, עליה
 הוקמו רוב היישובי�
  . הסוכנות היהודית) ג(, מינהל מקרקעי ישראל) ב(, )השיתופית


כשהסוכנות היהודית מהווה , ידי ועדות קבלה עלניתנה ליישובי� היהודיי� רשות לסנ
 את תושביה
, כמו כ
מנגנו
 זה נועד לבחו
 את מידת התאמת� של המתיישבי� לאידיאולוגיה , אמנ�. גור� פעיל בסינו
 התושבי�

מעורבותה של הסוכנות היהודית מהווה עד היו� . א) התוצאה המעשית הייתה הדרה של ערבי�, השיתופית
  . מערבי� לחכור קרקע ביישובי� אלה, לכאורה, "חוקית"מכשיר אפקטיבי ביותר למניעה 

מונע , בניהול וביישוב של קרקעות המדינה, שיתופ
 של הסוכנות היהודית והקר
 הקיימת לישראל בבעלות
לחכור או להשתמש באדמות חקלאיות , למעשה לחלוטי
 מאזרחי ישראל הפלסטיני� את הזכות לרכוש

המתנגדות לרוב לשימוש של אזרחי� ,  הסוכנות היהודית והקר
 הקיימת,ראשית: משתי סיבות, זאת. בישראל
התחו� שהוקצה לשימוש " (המשבצת"שותפות לניהול הקרקע כמעט בכל אזורי , ערבי� בקרקעות המדינה

  . יישובי� קהילתיי� וחוות משפחתיות, מושבי�, בקיבוצי�) היישובי�

שה
 בעלות הסמכות על , מטרייה של מועצות אזוריותהיישובי� הכפריי� היהודיי� מאוגדי� תחת ה, שנית
, כ). נהנות מכלי� המאפשרי� לה
 להדיר ערבי�, שה
 תמיד יהודיות, המועצות האזוריות. התכנו
 האזורי

רזרבות , אזורי תעשייה, שטחי אימוני�, מועצות אלה מוסמכות להקצות שטחי� לשמורות טבע, למשל
חשוב לציי
 . ובדר) זאת לחסו� את אפשרות הרכישה בידי ערבי�, �לכבישי� ולשימושי� ציבוריי� אחרי

אלא שבפני אלה פתוחות לרכישה אדמות בכל , שחלק מאדמות אלה חסומות לרכישה ג� בפני יהודי�
  . האזורי� בה
 נסחרת קרקע



  :2איור 

  מועצות ערביות ויישובי� יהודיי� בישראל

  
  

המעשי העיקרי הוא המעשי העיקרי הוא המעשי העיקרי הוא המעשי העיקרי הוא  שייעודושייעודושייעודושייעודו, , , , """"הסיירת הירוקההסיירת הירוקההסיירת הירוקההסיירת הירוקה"""", , , , מדינת ישראל הקימה גו% שיטור מיוחדמדינת ישראל הקימה גו% שיטור מיוחדמדינת ישראל הקימה גו% שיטור מיוחדמדינת ישראל הקימה גו% שיטור מיוחד
מופעלת בעיקר מול מופעלת בעיקר מול מופעלת בעיקר מול מופעלת בעיקר מול  סיירת זאתסיירת זאתסיירת זאתסיירת זאת. . . . על קרקעות המדינה מפני שימוש בידי ערבי�על קרקעות המדינה מפני שימוש בידי ערבי�על קרקעות המדינה מפני שימוש בידי ערבי�על קרקעות המדינה מפני שימוש בידי ערבי�" " " " שמירהשמירהשמירהשמירה""""

 באדמות  באדמות  באדמות  באדמות חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות והיא מונעת מה� בנייה ושימוש לצורכיוהיא מונעת מה� בנייה ושימוש לצורכיוהיא מונעת מה� בנייה ושימוש לצורכיוהיא מונעת מה� בנייה ושימוש לצורכי, , , , אזרחיה הבדווי� של ישראלאזרחיה הבדווי� של ישראלאזרחיה הבדווי� של ישראלאזרחיה הבדווי� של ישראל

 .הנמצאות ברשות�הנמצאות ברשות�הנמצאות ברשות�הנמצאות ברשות�

, , , , 2000200020002000לשנת לשנת לשנת לשנת  ח מבקר המדינהח מבקר המדינהח מבקר המדינהח מבקר המדינה""""וכ
 דווכ
 דווכ
 דווכ
 דו, , , , לש� השוואה יוזכר כי סקרי� ממשלתיי� שוני�לש� השוואה יוזכר כי סקרי� ממשלתיי� שוני�לש� השוואה יוזכר כי סקרי� ממשלתיי� שוני�לש� השוואה יוזכר כי סקרי� ממשלתיי� שוני�

הצביעו על קיומ� של למעלה מהצביעו על קיומ� של למעלה מהצביעו על קיומ� של למעלה מהצביעו על קיומ� של למעלה משנגד� אי
 שנגד� אי
 שנגד� אי
 שנגד� אי
  , מבני� בלתי חוקיי� במושבי� יהודיי� מבני� בלתי חוקיי� במושבי� יהודיי� מבני� בלתי חוקיי� במושבי� יהודיי� מבני� בלתי חוקיי� במושבי� יהודיי�8,0008,0008,0008,000
את את את את  נית
 א� כ) להגדירנית
 א� כ) להגדירנית
 א� כ) להגדירנית
 א� כ) להגדיר. . . . או כל סנקציה חריפה אחרתאו כל סנקציה חריפה אחרתאו כל סנקציה חריפה אחרתאו כל סנקציה חריפה אחרת" " " " סיירת הירוקהסיירת הירוקהסיירת הירוקהסיירת הירוקה""""מפעילי� את המפעילי� את המפעילי� את המפעילי� את ה

 .המדינההמדינההמדינההמדינה הפועלת רק מול אזרחיה הערבי� שלהפועלת רק מול אזרחיה הערבי� שלהפועלת רק מול אזרחיה הערבי� שלהפועלת רק מול אזרחיה הערבי� של, , , , """"משטרת קרקעותמשטרת קרקעותמשטרת קרקעותמשטרת קרקעות""""הירוקה כהירוקה כהירוקה כהירוקה כהסיירת הסיירת הסיירת הסיירת 

צ של "יהודי על הקרקעות התערערה לאחרונה בעקבות העתירה לבגחוקיותו של מער) השליטה המדינתי
השוכ
 על , מדובר במשפחה שביקשה לרכוש מגרש ביישוב. עאדל ואימא
 קעדא
 כנגד היישוב הקהילתי קציר

 מבית המשפט העליו
 לפסול 1995ביקשו ב, ערבי� אזרחי ישראל, הבקשה נדחתה והעותרי�. אדמות מדינה
לפיה , צ פסיקה תקדימית"בתו� כחמש שני� פסק בג. בטענ� שהיא נבעה מהיות� ערבי�, את החלטת הדחייה

ה למרות חשיבות. הנה בלתי חוקית) כיחידי�(הפליה על בסיס לאומי בהקצאת קרקעות המדינה לאזרחי� 



שכ
 בית המשפט הדגיש כי היא תקפה א) ורק , טר� ברור מה יהיו השלכותיה של פסיקה זאת, התקדימית
ובי
 סוגי התיישבות , עירוניכיישוב קהילתי, וא% ציינה את השוני שבי
 קציר, למקרה של היישוב קציר

  . מושבי� וכפרי� בדוויי�, כדוגמת קיבוצי�, הנפוצי� הרבה יותר

רובה של הקרקע הכפרית רוב. אי
 להניח שבעתיד הנראה לעי
 יהיו לפסיקה השלכות מרחיקות לכת, עקב כ)
למרות . נשלטת על ידי מועצות אזוריות של קיבוצי� או מושבי�,  משטח המדינה80%למעלה מ, בישראל
: זאת ועוד. בי המדינהברוב מרח, לכאורה, נית
 עדיי
 להדיר ערבי� מקרקעות המדינה באופ
 חוקי, הפסיקה

ולא , כיחידי�צ קעדא
 התייחס א) ורק לצור) לאכיפת עקרו
 השוויו
 לגבי זכויות המגורי� של אזרחי� "בג
  . נגע בשאלה המכרעת של הקצאת קרקעות לקהילות ערביות על בסיס קולקטיבי

המשפחה . ה דוויריצ של אברהי� והילד"בערעור לבג, בעת כתיבת מסמ) זה עומד העניי
 לבחינה מחודשת
הקיבו$ . ובקשתה נדחתה, על קרקע מדינה, ביקשה לרכוש מגרש בשכונה חדשה הנבנית בקיבו$ הסוללי�


ובה� סיו� , שמשפחת דווירי אינה עומדת בתנאי הקבלה לאגודה השיתופית המקימה את השכונה, טוע
לי� על הס% את כל מי שאינ� תנאי הקבלה פוס, כלומר; שירות צבאי וכשרות לחברות בהסתדרות הציונית

, צ בעניי
 זה תבהיר הא� להחלטת קעאד
 יהיו השלכות על כל המרחב הכפרי בישראל"הכרעת בג. יהודי�
  .א� לאו, ובעיקר על היישובי� השיתופיי�

שליטה מרחבית ואישליטה מרחבית ואישליטה מרחבית ואישליטה מרחבית ואי: : : : ''''פרק דפרק דפרק דפרק דשוויו
 יהודישוויו
 יהודישוויו
 יהודישוויו
 יהודי        ערביערביערביערבי

        ????שליטה מרחבית מהישליטה מרחבית מהישליטה מרחבית מהישליטה מרחבית מהי

אנו מציעי� . צטמצ� לבירור שאלות של בעלות והתיישבותהדיו
 בבעיית הקרקע של הערבי� אינו יכול לה
מושג השליטה בקרקע רחב יותר מעצ� . השליטה המרחביתהלא היא שאלת , מסגרת התייחסות רחבה יותר

את היקפ� של שטחי השיפוט , שכ
 הוא כולל ג� את אפשרות השימוש בקרקעות ציבוריות, הבעלות עליה
  . קרקעיכנו
 המרחביהמוניציפליי� ואת השלכותיו של הת

, ובה
 הצבא ומשרד הביטחו
, שליטה מרחבית נקבעת על ידי זרועות המדינה המשפיעות על שימושי הקרקע
. המשרד לאיכות הסביבה ומשרד התעשייה והמסחר, משרד התשתיות, משרד הבינוי והשיכו
, משרד החקלאות
, ית בישראל נודעת השפעה מרחיקת לכתהמוסדי והגיאוגרפי של מערכות השליטה המרחב, למבנה המשפטי

במיוחד נכוני� הדברי� באשר לשתי מערכות שלטוניות . על מעמד� של הערבי� בישראל, ובדר) כלל שלילית
להל
 נפרט מעט את דרכי ההשפעה של מערכות אלה על הערבי� אזרחי . זו הקרקעית וזו התכנונית, עיקריות
  .המדינה

        המערכת הקרקעיתהמערכת הקרקעיתהמערכת הקרקעיתהמערכת הקרקעית

הדבר בא לידי ביטוי בדמותו של מינהל מקרקעי ישראל .  בישראל היא ריכוזית וסגורההמערכת הקרקעית
הקר
 הקיימת לישראל , אתניי�תיארנו את מעמד� של גופי� חד, כמו כ
. אות� תיארנו בפרק קוד�, ובהרכבו

  .תעל הקבוצות האתניות השונו, בגו% ממלכתי האמור לייצג את כל אזרחי ישראל, והסוכנות היהודית

שהוא בעל עניי
 קבוצתי , מגזר זה. כא
 מ
 הראוי להוסי% את מעמדו המיוחד של המגזר החקלאי היהודי
1993ח מבקרת המדינה מ"דו. מיוצג במועצת מינהל מקרקעי ישראל בהרחבה, מובהק במדיניות הקרקעית 

יצוג הוג
 בגופי� קובעי התריע על כ) שמצב זה מהווה פגיעה בעקרו
 הדמוקרטי של מניעת ניגוד ענייני� וי
המפלות לרעה את הערבי� ומיטיבות ע� , הייצוג הלא מאוז
 משפיע על אופיי
 של החלטות המינהל. מדיניות

  .המגזר החקלאי היהודי

        הקצאה דלה של קרקעות מדינה לערבי�הקצאה דלה של קרקעות מדינה לערבי�הקצאה דלה של קרקעות מדינה לערבי�הקצאה דלה של קרקעות מדינה לערבי�

מדובר בעיקר ). 1איור ' ר(קרקעות מדינה בתו) היישובי� הערביי� מוקצות באופ
 סדיר לצרכי פיתוח ובינוי 
25%קרקעות מדינה מהוות כיו� כ. באדמות שהיו במקור
 של פליטי� פלסטיניי� שהיו בעבר תושבי הכפר 

 מס) קרקעות המדינה ביישובי� הערביי� 20% עד היו� רק כ, ע� זאת. משטח השיפוט של היישובי� הערביי�
  . ת לפיתוח ולבינויבאמצעות סיווג� כקרקעות המיועדו, הותרו לשימוש למע
 תושבי הכפר

.  דונ�23,000על כ) 1995בשנת (חקלאי עמד היק% קרקעות המדינה שהוקצו במגזר הערבי לשימוש לא
כי , בדיקה של ההקצאות מעלה.  בלבד מקרקעות המדינה0.15%א) למעשה מדובר בכ, המספר נראה מרשי�

בעיקר לשכונות של חיילי� (רוזי�  ליישובי� ד15%וכ,  מהאדמות הוקצו ליישובי� בדווי� חדשי�62%כ
  ).משוחררי�

 הקיבוצי� והמושבי� ,  דהיינוהתנועות ההתיישבותיות הציוניות ,  דונ�230,000בעוד שהמגזר הערבי זכה ל 
א% שאוכלוסיית
 של תנועות אלה מהווה רק , זאת.  ממה שהוקצה לערבי�122פי ,  מיליו
 דונ�2.8זכו לכ

  . � בישראלכשישית מאוכלוסיית הערבי



 מהקצאת המינימו� 80% ל35%היא נעה בי
 : הקצאת קרקע לצורכי ציבור ביישובי� הערביי� היא נמוכה
מכא
 שקיי� עדיי
 מאגר רציני של קרקעות מדינה בתו) ). 1994, וברא
'ג(המומלצת על ידי משרד הפני� 

ובמיוחד ביישובי� המוסלמיי� , שאותו נית
 לנצל לשיפור רמת חייה� של האזרחי�, היישובי� הערביי�
  . והנוצריי�

        תהלי) נמש) של ייהוד הקרקעתהלי) נמש) של ייהוד הקרקעתהלי) נמש) של ייהוד הקרקעתהלי) נמש) של ייהוד הקרקע

ארגוני� אלה מפעילי� . מקיימי� פעילות סדירה לרכישת קרקעות ערביות, ל"כדוגמת הקק, ארגוני� יהודיי�
המדובר בלח$ שאינו יכול להיות מופעל על רוב רוב� של . לח$ על ערבי� כדי להרחיב את הבעלות היהודית

חוכרי� קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל ואינ� , ברוב� המכריע, כיוו
 שאלה, יה היהודי� של המדינהאזרח
  . יכולי� להעביר
 לאד� אחר ללא אישור מינהל מקרקעי ישראל

להמשי) "המאפשרת לה , החתומה על אמנה ע� ממשלת ישראל, ל"עיקר פעילות הרכישה נעשית על ידי הקק
ל מאיישת את מחצית המושבי� "הקק, כפי שראינו". � יישוב יהודי� על קרקעותולרכוש קרקעות וזכויות לש

מצב החורג , זמנית ה
 כקובע מדיניות וה
 כמבצעה בשטחשאותו גו% פועל בו, יוצא. במועצת מקרקעי ישראל

על ניגוד אינטרסי� זה העיר כבר בחריפות היוע$ המשפטי לממשלה בחוות דעת מ. מעקרונות המינהל התקי

1999.  

. של החלפת קרקעות, המופעלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל, ייהוד הקרקעות מתבצע ג� בשיטה, לבסו%
א) ה
 זקוקות לחלקות קרקע , שברשות
 נותרה רק קרקע חקלאית, ביישובי� ערביי� רבי� מתגוררות משפחות

עי ישראל להחלי% קרקע במצב זה נוהג מינהל מקרק. באזורי המגורי� כדי לספק צורכי דיור בסיסיי�
  . ע� קרקע חקלאית הנמצאת מחוצה לו, שברשותו הנמצאת בתו) אזור המגורי� של היישוב

"
ותנאי ההחלפה הולכי� ונעשי� קשי� מנקודת מבטו של האזרח הערבי , עולה בהתמדה" שער החליפי
בשנות , 1:5וצע של א� בשנות השבעי� נעשו החילופי� לרוב ביחס ממ). 1994, חמאיסי; 1997, יפתחאל(

משפחות ללא , במלי� אחרות. 1:12 עד 1:20ובשני� האחרונות הוא עומד על טווח של , השמוני� הוכפל היחס
.  דונ� של קרקע חקלאית בתמורה לדונ� אחד של קרקע לבנייה16קרקע למגורי� מעבירות למדינה בממוצע כ

והוא גור� כמוב
 לירידה איטית , הפקעה זוחלתלמשול למעשה , הנמש) כבר למעלה משני עשורי�, תהלי) זה
  .א) עקבית בעתודות הקרקע של הערבי�

 :מערכת השליטה המרחביתמערכת השליטה המרחביתמערכת השליטה המרחביתמערכת השליטה המרחבית

 דמוקרטידמוקרטידמוקרטידמוקרטי ממסד סגור ובלתיממסד סגור ובלתיממסד סגור ובלתיממסד סגור ובלתי *

 הרלבנטיי� ובתהליכי קבלת ההחלטותהרלבנטיי� ובתהליכי קבלת ההחלטותהרלבנטיי� ובתהליכי קבלת ההחלטותהרלבנטיי� ובתהליכי קבלת ההחלטות בלעדיות יהודית בכל המוסדותבלעדיות יהודית בכל המוסדותבלעדיות יהודית בכל המוסדותבלעדיות יהודית בכל המוסדות *

 וממשי) לפעול לייהוד הקרקעוממשי) לפעול לייהוד הקרקעוממשי) לפעול לייהוד הקרקעוממשי) לפעול לייהוד הקרקע ל נהנה מכוח שלטוני רבל נהנה מכוח שלטוני רבל נהנה מכוח שלטוני רבל נהנה מכוח שלטוני רב""""הקקהקקהקקהקק *

  לאזרחי� הערבי�לאזרחי� הערבי�לאזרחי� הערבי�לאזרחי� הערבי�  של קרקעות מדינה של קרקעות מדינה של קרקעות מדינה של קרקעות מדינההקצאה דלה ביותרהקצאה דלה ביותרהקצאה דלה ביותרהקצאה דלה ביותר *

 החקלאי היהודי במועצת מקרקעי ישראלהחקלאי היהודי במועצת מקרקעי ישראלהחקלאי היהודי במועצת מקרקעי ישראלהחקלאי היהודי במועצת מקרקעי ישראל ניגוד ענייני� בייצוג המגזרניגוד ענייני� בייצוג המגזרניגוד ענייני� בייצוג המגזרניגוד ענייני� בייצוג המגזר *

 "החלפותהחלפותהחלפותהחלפות""""באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות באמצעות מדיניות  הפקעה זוחלת של קרקע ערביתהפקעה זוחלת של קרקע ערביתהפקעה זוחלת של קרקע ערביתהפקעה זוחלת של קרקע ערבית *

        ????עיד
 ההפרטה של קרקעות המדינהעיד
 ההפרטה של קרקעות המדינהעיד
 ההפרטה של קרקעות המדינהעיד
 ההפרטה של קרקעות המדינה

ינוי זה החל ע� ש. שעיקרו הפרטה חלקית של קרקעות המדינה, משטר הקרקעות עובר לאחרונה שינוי עמוק
. שעורר חשש למחסור בקרקעות לבנייה, בתחילת שנות התשעי�, גל ההגירה הגדול מארצות חבר המדינות

שעד אז נמנעה ברוב המקרי� על ידי מדיניות קשוחה של , חשש זה גרר הפשרה מהירה של קרקעות חקלאיות
אשר לא זו ,  מקרקעי ישראלההפשרה לבשה צורה של סדרת תקנות של מינהל. שמירת על קרקע חקלאית

אלא א% עודדו אותה בדר) של כינוס מהיר של ועדות מיוחדות , בלבד שהתירו בנייה על קרקע חקלאית
 
  . ובדר) של הרשאה לחוכרי הקרקעות ליזו� פרוייקטי� של בינוי ופיתוח, )לי�"ול(לתכנו

אחד הצעדי� החשובי� במסגרת . רתלאחרונה נעשו מספר ניסיונות להעניק תוק% חוקי וממוסד להפרטה הגוב
הפרטה זו . ע� מספר סייגי� חשובי�, שהמלי$ על הפרטה נרחבת של הקרקע, )1997(ח ועדת רונ
 "זאת היה דו

מועצת מקרקעי ישראל והממשלה . ולאחר מכ
 באזורי� הכפריי�, אמורה להתבצע תחילה בתחו� העירוני
בעיקר עקב התנגדות� של , כריע בעניי
 האזורי� הכפריי�א� כי נמנעו עד כה מלה, ח"אישרו חלקי� של הדו

  .ל"נציגי ההתיישבות העובדת והקק



שלפיה הפרטה במגזר הכפרי עשויה להביא להעברת , קיימת דעה: התנגדות� של גופי� אלה אינה מקרית
ונה עלתה לאחר, על מנת למנוע העברה אפשרית שכזאת. בעלות על קרקע מידיי� יהודיות לידיי� ערביות

הקובעת שמיליוני דונמי� שעד כה , "לעיגו
 זכויות החקלאי� בקרקע"שתורגמה כבר להצעת חוק , הצעה
צידוק אופייני . יועברו לבעלות� האפקטיבית של מגזרי� אלה, הוחכרו לקיבוצי� ולמושבי� לצור) עיבוד

טאו מזכירי התנועות כפי שהתב, "לשמור על הקרקע למע
 הע� היהודי"להצעה הוא שמגזרי� אלה יכולי� 
הקיבוציות גברי בר 
  ). 2000,  אפריל23 ,הד% הירוק' ר(גיל ודב הלמ

עקב כ) . ח ועדת רונ
 על ידי הממשלה הופעלו לחצי� שוני� שמנעו למעשה את יישומו"לאחר אימו$ דו
. 2000האמורה להגיש את מסקנותיה בסתיו , "ועדת מילגרו�",  ועדה חדשה1999מינתה הממשלה ב

א) אי
 לצפות . במדיניות הממשלה, כמוב
, המלצותיה של ועדת מילגרו� צפויות בקרוב ויישומ
 יהיה תלוי
ולדיוניה לא , בי
 חבריה או יועציה אי
 ולו אזרח ערבי אחד: מוועדה זו לבשורות לציבור הערבי בישראל

  . ונשנותלמרות פניות חוזרות ,  שו� נציגי� של המגזר הערבי2000הוזמנו עד ספטמבר 


א% שבמקרי� רבי� מדובר באות
 קרקעות , על האוכלוסייה הערבית, א� כ
, מהל) ההפרטה פוסח לחלוטי

תוכל לפורר מעט , א� תתרחש, ייתכ
 אמנ� שהפרטה כוללת. אשר עד לשנות החמישי� היו בבעלותה, עצמ

, סדרי� המוצעי� כיו�א) סביר יותר להניח שהה, את חישוקי השליטה היהודית הממוסדת על הקרקעות
, כמעטיהפו) את השליטה היהודית על הקרקעות לבלתי הפי), ובראש ובראשונה חוק עיגו
 זכויות החקלאי�

  . ע� העברת הבעלות באופ
 פורמלי למגזר פרטי צר של האוכלוסייה


        יהודית ומייהדתיהודית ומייהדתיהודית ומייהדתיהודית ומייהדת: : : : מערכת התכנו
מערכת התכנו
מערכת התכנו
מערכת התכנו

 כ) היא מהווה מרכיב חשוב ביותר של מער) ועקב, מערכת התכנו
 המרחבי קובעת את דפוסי הבינוי והפיתוח
רשויות ; מערכת התכנו
 חזקה וריכוזית יותר מ
 המקובל במדינות דמוקרטיות, בישראל. השליטה על הקרקעות

תקינת תקנות וביצוע , יוזמות בנייה ופיתוח,התכנו
 נהנות מסמכויות רחבות בכל הנוגע לאישור שימושי קרקע
  . תכניות

כוללת " הזרוע המפתחת". "זרוע מווסתת"ו" זרוע מפתחת: "לקת לשתי זרועות עיקריותמערכת התכנו
 מחו
, משרד הבינוי והשיכו
, ובה� משרד הביטחו
, גופי� ציבוריי� הנהני� ממנדט לבנות ולפתח בכל רחבי האר$

ל ג� כא
 הכללת� ש, כמו במנגנו
 הקרקעי. הסוכנות היהודית והקר
 הקיימת לישראל, משרד התעשייה
שכ
 היא מקבעת את אפליית� הממוסדת של , מהווה בעיה מבחינת עקרונות הדמוקרטיה, ל"הסוכנות והקק

  .הערבי� אזרחי ישראל

ה
 פועלות בעיקר בחסות . כלולות רשויות האחראיות להסדרת הפיתוח העירוני והאזורי" זרוע המווסתת"ב
המועצה הארצית : מורכבת משלושה דרגי�המערכת ). 1965(בכפו% לחוק התכנו
 והבנייה , משרד הפני�

שני הדרגי� הראשוני� ממוני� על ידי .  ועדות תכנו
 מקומיות130שש ועדות מחוזיות וכ, לתכנו
 ובנייה
הרי שאלה הפועלות במגזר , באשר לוועדות המקומיות. ואי
 ה� אמוני� על מת
 די
 וחשבו
 לציבור, הממשלה

המערכת . בדיוק כמו שני הדרגי� הראשוני�, ממונות ג� ה
, היהודישלא כמו מקבילותיה
 במגזר , הערבי
  . במיוחד במגזר הערבי, ואישור תוכניות מתאר נמש) לעתי� עשרות שני�, בכללותה מסורבלת

בדר) כלל נשלטות ועדות .  על ידי שר הפני�הממונותלוועדות תכנו
 , כאמור, רוב היישובי� הערביי� כפופי�
דבר היוצר מתח מבני בי
 , של הממשלה" קבלני משנה"הפועלי� כמעי
 , יבור יהודי�אלה על ידי עובדי צ

  . המועצות הערביות לבי
 ועדות התכנו
 המקומיות

מלמעלה " מונחת"אלא , התכנו
 אינו נעשה על ידי התושבי� או נבחריה�, שלא כמו ברוב היישובי� היהודיי�
, אלא כאל בעיה מבנית, צב זה כאל כשל בירוקרטי גרידאאי אפשר להתייחס למ. על ידי מוסדות ממשלתיי�

  . תשתית ופיתוח, כדוגמת בינוי, זאת עקב חשיבות
 הרבה של תוכניות המתאר לנושאי� מרכזיי� ביותר

למרות שתוכניות המתאר נקבעות : המבנה הריכוזי של מערכת התכנו
 מכניס יישובי� ערביי� רבי� למלכוד
שכ
 ללא תוכנית ה� לא יקבלו , היישובי� הערביי� נאלצי� להסכי� לה
, ייצוגיי�בידי גורמי� שלטוניי� לא 

, על בתי� שנבנו ללא תוכנית מתאר מונ% לרוב איו� ההריסה: זאת ועוד. שירותי� חיוניי� כגו
 חשמל ומי�
וכ
 , א% שברוב המקרי� הבתי� נבני� על קרקע פרטית, זאת. וודאותוחיי תושביה� הופכי� למלאי מתח ואי

הלח$ , במספר לא קט
 של יישובי�. שהתושבי� אינ� אחראי� להיעדרה של תוכנית מתאר, למרות העובדה
וזאת כיוו
 שלעיתי� התוכנית הספיקה , נמש) ג� לאחר אישור תוכנית המתאר" בלתי חוקית"לבנייה 

  .והיא אינה משקפת עוד את הצרכי�, להתייש
 עד לקבלתה

תהלי) הכנת התכניות ואישור
 חוש% . פות לרוב היישובי� הערביי� בישראלהבעיות בתחו� התכנו
 משות
  .בנייה בלתי חוקית וסכסוכי קרקעות, מיעוט בניה ציבורית, בעיות חוזרות ונשנות של מחסור בקרקע

מכסי� רק כ) המגדיר את התחו� המותר בבנייה ופיתוח', הקו הכחול'בתחו� (כי שטחי התכנו
 , יצויי
 עוד
רובו של שטח השיפוט במועצות הערביות אינו נכלל , כלומר. טחי השיפוט של המועצות הערביות מש32%

מצב זה יוצר בלבול אצל תושבי� ערבי� רבי� ומגביל את כוחה של המועצה הערבית . כלל בתוכניות המתאר
  .להשפיע על הפיתוח בתו) תחו� השיפוט שלה




ובמשטר קרקעות פנימי , נתקל ג� בבעיות חברתיות פנימיותכי פיתוח היישובי� הערביי� , לבסו% יש לציי
כל זה . וה
 נשמרות תקופה ארוכה לשימוש המשפחה, הקרקעות הנ
 לעתי� קרובות בלתי סחירות: קשיח למדי

  ).1994, חמאיסי' ר(מקשה על איגו� קרקעות ועקב כ) על פיתוח ציבורי 

        תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביותתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביותתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביותתחומי השיפוט של הרשויות המקומיות הערביות

 השליטה על הקרקעות מוצאת ביטוי ג� בדר) קביעת� של תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות על סוגיית
קביעת הגבולות המוניציפליי� הונחתה על ידי רצו
 הממשלה לצמצ� את , במגזר הערבי. ידי משרד הפני�

� התרבות א� בתחו� הפיתוח וא� בתחו, המרחב בו האוכלוסייה הערבית יכולה לפתח אוטונומיה מסוימת
מדיניות זו הובילה להקטנת תחו� השיפוט הממוצע של היישובי� הערביי� ). 1997, ראסאבו; 1990, חמאיסי(
תחומי השיפוט של היישובי� הערביי� מקיפי� . בתקופת המנדט" אדמות הכפר" בהשוואה לתחו� 64%ב

האוכלוסייה הכוללת של  מ18% בעוד שהאוכלוסייה הערבית מהווה כ,  משטח המדינה2.5%כיו� רק כ
  ). 2איור ' ר(המדינה 

בזמ
 שהשטח הבנוי בתוכ� , זאת; מאז קו� המדינה כמעט שלא הורחבו תחומי השיפוט של היישובי� הערביי�
2000 ל1948 בי
 12עקב כ) עלתה צפיפות האוכלוסייה בתחומי השיפוט פי . 16גדל פי .  

, ולקיי� סגנו
 חיי� כפרי וע� התנגדות� לבנייה לגובהיחד ע� רצו
 התושבי� להמשי) , הגידול בצפיפות
. במיוחד בכל הנוגע לשטחי ציבור, הלח$ מתבטא בקשיי תכנו
 ופיתוח. יוצר לח$ חמור על עתודות הקרקע

למועצות שכנות , כמעט, בי
 כל היישובי� הערביי�, המצוקה הקרקעית באה לביטוי ג� בסכסוכי גבולות
הפוגע בסיכויי� , )2איור ' ר( שנקבעו ליישובי� הערביי� יצרו מרחב מפוצל וקטוע הגבולות). בעיקר יהודיות(

  .לשפר את השירותי� וההזדמנויות ביישובי� הערביי�, אולי, שדרכה נית
 היה, להתארגנות אזורית

היישובי� הבלתיהיישובי� הבלתיהיישובי� הבלתיהיישובי� הבלתי        ????אלו אזרחי� ראויי� לקבל שירותי� ממדינת�אלו אזרחי� ראויי� לקבל שירותי� ממדינת�אלו אזרחי� ראויי� לקבל שירותי� ממדינת�אלו אזרחי� ראויי� לקבל שירותי� ממדינת�: : : : מוכרי�מוכרי�מוכרי�מוכרי�

. הנמצאי� ברוב� בנגב, ת והתכנו
 היא זו של היישובי� הבלתי מוכרי�הבעיה החמורה ביותר בתחו� הקרקעו
הראשו
 כולל : וה� נחלקי� לשני סוגי� עיקריי�, בדווי�יישובי� אלה מאוכלסי� לרוב על ידי ערבי�

ועקב כ) לא אושרו , ואשר מסיבות שונות לא הופיעו במפות הבריטיות, 1948יישובי� שהיו קיימי� לפני 
הסוג השני . ממילא ה� אינ� מופיעי� בתוכניות המתאר השונות; כרי� על ידי ממשלות ישראלכיישובי� מו

בעיקר בשנות הממשל , כולל יישובי� שנוצרו בעקבות העברה בכפייה של בדווי� רבי� על ידי הממשלה
  ).2איור ' ר" (אזור הסייג"למקו� מושב� הנוכחי ב, הצבאי

רוב רוב� של היישובי� הבלתי מוכרי� אינ� , יווחי� תקשורתיי�בניגוד למשתמע ממסמכי� ממשלתיי� ומד
או ביישובי� שנוצרו על ידי , מדובר ביישובי� על אדמות שהוחזקו בידי אבותיה� של התושבי�". פולשי�"

  .המשק% יחס של אפליה עמוקה, אי ההכרה בה� איננה אלא מכשיר שליטה. ממשלת ישראל

וה� , "יישוב"תלוי בהגדרה של , בי
 שישי� למאה: י� בלתי מוכרי�קיימי� עשרות יישוב, בעיקר, בנגב
וא% מבעלות על פי שיטות , א% שרוב� נהני� מחזקה ממושכת על קרקעותיה�.  נפש70,000מאוכלסי� בכ

היא מבקשת לרכז את , במקו� זאת; המדינה מסרבת להכיר בה�, 1948הקניי
 שהיו תקפות באזורי� אלה לפני 
ביקשה הממשלה , החל באמצע שנות השישי� ועד לאחרונה.  מוגבל של עיירות מתוכננותתושביה� במספר

וזאת ללא התייעצות ע� הקהילות וללא ,  מתוכננות בלבדלשבע עיירותהבדווי� בנגב להגביל את הערבי�
  . מת
 אפשרויות לצורות מגורי� שונות

צעד שהיה כרו) בוויתור על ,  המתוכננותעקב סירוב� של תושבי היישובי� הבלתי מוכרי� לעבור לעיירות
הוא מתבטא במניעה של : הסכסו) אינו מצטמצ� לתחו� המשפט. נוצר סכסו) ארו) שני�, קרקעותיה�

האוכלוסייה חיה בתנאי עוני . ביוב או מרפאות, חשמל, שירותי� ממשלתיי� בסיסיי� כדוגמת מי� זורמי�
פשע והפרת , עקב כ) מתפתחת תרבות של עוני. מושבהכשהיא מנועה מלשפר תנאי� אלה במקו� , ומחסור

  .בעיקר כלפי נשי� וילדי�, זכויות בסיסיות

דבר האמור להתבטא בעלות גבוהה , אחד הנימוקי� למניעת ההכרה מיישובי� אלה הוא גודל� הקט
 יחסית
שירותי� היא מעניקה , אלא שבו בזמ
 שהממשלה ממאנת להכיר ביישובי� בדואי� קטני�. של השירותי�

וא% לעשרות חוות המאוכלסות במשפחות יהודיות , לעשרות רבות של יישובי� יהודיי� קטני� א% יותר
  . בודדות

, שוויוניי� הללו ממחישי� שוב את עוצמתה הנמשכת של אסטרטגיית ייהוד המדינההקריטריוני� הבלתי
 
  .אזרחיאסטרטגיה המתנגשת ע� כללי� דמוקרטיי� בסיסיי� של הוגנות ושוויו

החלה הממשלה , בעקבות הכרה גוברת בכישלונה של מדיניות שבע העיירות ובאפליה שהיא יצרה, לאחרונה
א) סביר להניח שיעבור עוד זמ
 רב עד שתוכניות . ונראה כי יאושרו יישובי� נוספי�, להגמיש את תוכניותיה

  .משופרות ייושמו במגזר מקופח זה




 :מערכת התכנו
מערכת התכנו
מערכת התכנו
מערכת התכנו

  י דמוקרטיי דמוקרטיי דמוקרטיי דמוקרטיממסד ממונה ובלתממסד ממונה ובלתממסד ממונה ובלתממסד ממונה ובלת *

 המוסדות הרלבנטיי�המוסדות הרלבנטיי�המוסדות הרלבנטיי�המוסדות הרלבנטיי� ייצוג יהודי בלעדי כמעט בכלייצוג יהודי בלעדי כמעט בכלייצוג יהודי בלעדי כמעט בכלייצוג יהודי בלעדי כמעט בכל *

* 
 ללא ייצוג קהילתי הול�ללא ייצוג קהילתי הול�ללא ייצוג קהילתי הול�ללא ייצוג קהילתי הול�, , , , """"מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה" הכפפת רוב הערבי� לתכנו
הכפפת רוב הערבי� לתכנו
הכפפת רוב הערבי� לתכנו
הכפפת רוב הערבי� לתכנו

 נרחבתנרחבתנרחבתנרחבת תכנו
 וביצוע של התיישבות יהודיתתכנו
 וביצוע של התיישבות יהודיתתכנו
 וביצוע של התיישבות יהודיתתכנו
 וביצוע של התיישבות יהודית *

 הערביי�הערביי�הערביי�הערביי� הקפה ובידוד של היישובי�הקפה ובידוד של היישובי�הקפה ובידוד של היישובי�הקפה ובידוד של היישובי�, , , , הצרההצרההצרההצרה*

 ולדת�ולדת�ולדת�ולדת�במבמבמבמ" " " " איי�איי�איי�איי�""""היישובי� הערביי� להיישובי� הערביי� להיישובי� הערביי� להיישובי� הערביי� ל קביעת שטחי שיפוט בדר) ההופכת אתקביעת שטחי שיפוט בדר) ההופכת אתקביעת שטחי שיפוט בדר) ההופכת אתקביעת שטחי שיפוט בדר) ההופכת את *

 ותיקי�ותיקי�ותיקי�ותיקי� אי הכרה בעשרות יישובי� ערביי�אי הכרה בעשרות יישובי� ערביי�אי הכרה בעשרות יישובי� ערביי�אי הכרה בעשרות יישובי� ערביי� *

 עיור ערבי מודרניעיור ערבי מודרניעיור ערבי מודרניעיור ערבי מודרני מניעת התיישבות ערבית חדשה אומניעת התיישבות ערבית חדשה אומניעת התיישבות ערבית חדשה אומניעת התיישבות ערבית חדשה או *

 וערבי�וערבי�וערבי�וערבי� כלפי אזרחי� יהודי�כלפי אזרחי� יהודי�כלפי אזרחי� יהודי�כלפי אזרחי� יהודי� שימוש מוחצ
 בסטנדרטי� כפולי�שימוש מוחצ
 בסטנדרטי� כפולי�שימוש מוחצ
 בסטנדרטי� כפולי�שימוש מוחצ
 בסטנדרטי� כפולי� *

  הצעות לרפורמות? לא
 כעת: 'פרק ה

הצעד . נו
 בישראלהניתוח שלנו מוביל לעבר שרטוט ראשוני של כיווני� לרפורמה במערכות הקרקע והתכ
, כפי שראינו. חשוב ודחו%הדיו
 הוא : א) אי
 לטעות. הראשו
 הוא דיו
 ציבורי שיתבסס על הצעות התחלתיות

בשעה שזכויות האזרחי� הערבי� עדיי
 אינ
 תופסות את , המהל) של הפרטה חלקית כבר נמצא בעיצומו

  .  עתיד הקרקע הציבורית בישראללא במישור המשפטי ולא בדיו
 הציבורי על, המקו� הראוי לה

עקרונות האמורי� להנחות את המדיניות , ההצעות שיוצגו להל
 מבוססות על עקרונות השוויו
 וההוגנות
  . התחו� המינהלי והתחו� החומרי: אתמקד בשני תחומי� עיקריי�. הציבורית בחברה דמוקרטית

        התחו� המינהליהתחו� המינהליהתחו� המינהליהתחו� המינהלי

מקרקעות יהודיות לקרקעות : ה חדשה של קרקעות המדינההחברה הישראלית חייבת לעבור בהדרגה לתפיס
.  שינוי שכזה יהווה נקודת מוצא למדיניות שוויונית בתחו� שהוא כה מרכזי בחיי החברה והמדינה....ישראליות

וקבוצות ( תפתח את הפתח בפני הכללת� של אזרחי ישראל הערבי� כישראליותהגדרת
 של קרקעות המדינה 
הכללה זו תהיה צעד ראשו
 לקראת מיתו
 . בתהלי) קביעת המדיניות הקרקעית) אזרחי� שוליות אחרות

  .ההפליה המבנית המאפיינת את מערכות התכנו
 והקרקעות

במצבו . תאפשר לארג
 מחדש את מינהל מקרקעי ישראל, הגדרת
 מחדש של קרקעות המדינה כישראליות
, ולאוכלוסייה הערבית בפרט, מדינה בכללגורל לוהחלטות הרות, המינהל אינו מוסד דמוקרטי, הנוכחי

פירוש הדברהפסקה או לפחות צמצו� . סקטוריאלי ובלתי מייצג באופ
 קיצוני, נקבעות על ידי גו% ממונה
במערכות , הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, ל"כגו
 הקק, רציני בתפקיד� של גופי� לא ישראליי�

    צ קעדא
"כפי שקבע בית המשפט העליו
 בבג. רקע והתכנו
 בפרטובתחומי הק, הריבוניות הישראליות בכלל
ולכ
 , א� היא נעשית באמצעות הסוכנות היהודית, ההפליה אינה מאבדת את האופי המפלה שלה "::::קציר' נ

  ".אי
 היא מותרת למדינה

ו
 תכנ,  במערכת קבלת ההחלטות בנושאי קרקעייצוג� של אזרחי המדינה הערבי�שינוי נדרש נוס% הוא 
הייצוג נדרש בגופי� אות� . מ
 הראוי שהערבי� יהיו מיוצגי� לפחות לפי משקל� באוכלוסייה. ופיתוח


הוועדות המחוזיות , המועצה הארצית לתכנו
 ובנייה, מועצת מינהל מקרקעי ישראל: הזכרנו במהל) הדיו
הוועדה לשמירת קרקע , בעהפורומי� המחליטי� של גופי� כגו
 רשות שמורות הט, והמקומיות לתכנו
 ובנייה

  .רשויות הפיתוח של הנגב והגליל ומינהלות הבדווי�, חקלאית

ולהעביר שורה של , קרקעית הריכוזיתיש לבזר ג� את המערכת התכנונית. ע� זאת ייצוג יחסי אינו מספיק
כסי הווק% יחול ג� על נהניהול העצמי חשוב שעיקרו
 . סמכויות לניהול עצמי בדרגי� המקומיי� והמחוזיי�



כתחלי% , ניהול עצמי ג� יאפשר מהל) נרחב של הכנת תוכניות חדשות בעבור היישובי� הערביי�. המוסלמי
  . שהיה נהוג עד היו� ללא שיתו% נאות של תושבי היישובי�" תכנו
 מלמעלה"ל

שיכו
 משרד ה, מינהל מקרקעי ישראל, שאנשי מקצוע ערביי� ימונו למשרות במינהל התכנו
, ראוי ורצוי
מהל) שכזה לא זו בלבד שיתק
 עיוות בתחומי . וגופי� נוספי� המשפיעי� על תכנונה ופיתוחה של הקרקע

  .אלא א% יתרו� לחיזוק הלגיטימציה של מדיניות הקרקע והפיתוח הישראלית, השיוויו
 וההוגנות

 ולביטול� של ,הראויה לבחינה מחודשת,  במדינהמערכת החוקי� והתקנותהתחו� המנהלי כולל ג� את 
את החוקי� והתקנות המאפשרי� , למשל, אלה כוללי�. חוקי� ונהלי� המפלי� כנגד הערבי� אזרחי המדינה

ואת החוקי� המעגני� את הרכב� של הגופי� ', התיישבות העובדת'את הדרת הערבי� מחכירת קרקע ב

  .קובעי המדיניות בתחומי הקרקעות והתכנו

. וא� בי
 ערבי� לערבי�, א� בי
 יהודי� לערבי�, תו% הפעולה האזורישירפורמה נוספת נדרשת בתחו� 
, בתחומי הדיור, שיתו% שכזה יתרו� לגמישות וליעילות רבה יותר במימוש צורכיה� של האזרחי� הערביי�

א) , ביוזמת היישובי� עצמ�, "מלמטה"שיתו% פעולה אזורי יכול לבוא . אספקת השירותי� והפיתוח הכלכלי
  .על ידי יוזמה ממשלתית וחקיקה מסייעת, "להמלמע"ג� 

        התחו� החומריהתחו� החומריהתחו� החומריהתחו� החומרי

נגישות של אזרחי� ערבי� לקרקעות המדינה ושליטה , על בסיס עקרו
 השוויו
, מעל לכל ראוי להבטיח
צעדי� אלה יתרמו למימוש . מוניציפלית אפקטיבית של יישובי� ערביי� על המרחב הקהילתי והציבורי שלה�

  .כמו ג� לקידו� הפיתוח של היישובי� הערביי� ושגשוג�, ולשוויו
הזכות האזרחית לכבוד 

בקביעת , בהקצאת קרקעות מדינה: המיעוט הערבי בישראל סובל מקיפוח קיצוני בכל הנוגע למשאבי הקרקע
  .תעשייה ומסחר, גודל� של אזורי שיפוט ותכנו
 ובאספקת� של דיור ציבורי ושטחי� מסובסדי� למגורי�

הפסקה מוחלטת של הפקעת קרקעות ערביות למימוש יעדי� שה� : בי
 השאר, דרשי� ה�צעדי� מעשיי� נ
כדוגמת קרקעות , השבה של קרקעות מוגדרות; כדוגמת התיישבות יהודית, בלעדיי� לאוכלוסייה היהודית

 של הקצאה מוגברת; מהמדינה לידי אזרחיה הערבי�, או קרקעות שהופקעו ואינ
 בשימוש, הווק% המוסלמי
שירותי� , והרחבת האפשרויות הקרקעיות של רשויות ערביות לספק תשתית הולמת למגורי�, קע ציבוריתקר

 לפיתוח ביישובי� תמריצי�צמצו� הפערי� בי
 ערבי� ויהודי� יכול להסתייע ג� בהנהגת מערכת . ותעסוקה
  .בפריפריה" אזורי פיתוח א"בדומה לזו הקיימת בערי הפיתוח וב, הערביי�

 
, בעבור אזרחי ישראל הערבי�. בשינוי חייב להתייחס אל עוולות העבר בתחו� הקרקע והתכנו
כל דיו
. ולא זיכרו
 עמו� מעבר רחוק, החוויה של הפקעת קרקעות והגבלות תכנוניות היא חוויה מיידית וקרובה

,  בישראלהיות שמדיניות ההפקעות וההגבלות הייתה גור� ישיר למצב� העגו� של מרבית האזרחי� הערבי�
כמו ג� מרכיב של , כספיי� או אחרי�, מ
 הראוי שהמדיניות הקרקעית והתכנונית תכלול מרכיב של פיצויי�

סוגיה זו היא כמוב
 חלק מ
 הבעיה הכללית של הפליטי� הפלסטיניי� . העדפה מתקנת כלפי המגזר הערבי
יש חשיבות רבה ,  בתו) האר$ פנימהא). אשר סביר כי תטופל במישור של המדיניות הבינלאומית, ואדמותיה�

  .שמטרת� לתק
 את העוול ההיסטורי, לצעדי�

בעיקר אלה של הבדווי� , הוא מעמד� של היישובי� הבלתי מוכרי�, שבו נדרש שינוי דחו% ביותר, תחו� אחד
מצב� של . ביוב ובריאות, חשמל, כגו
 מי�, אזרחי� אלה מנועי� מלקבל שירותי� בסיסיי� ביותר. בנגב

הכרה שתכלול , מדיניות קרקעית ותכנונית נאורה. יישובי� אלה מהווה כת� מוסרי על החברה הישראלית
יכולה לעשות רבות , ובדומה לנהוג במגזר היהודי הכפרי, על פי קריטריוני� של שוויו
 אזרחיברוב היישובי� 

  .לתיקונו

בעיד
 הנוכחי .  החברה הערבית בישראלמ
 הראוי לשקול את הגברת הניידות והעיור של, לטווח הרחוק יותר
נית
 לצפות לביקוש גובר לתעסוקה במרכז , וכאשר חלק� של המשכילי� מצוי בעלייה, של ניידות אישית

שאוכלוסייה כה , הוג
 או יעיל, כיוו
 שאי
 זה סביר, מ
 הראוי שהמדינה תעודד תהלי) זה. הגיאוגרפי והעסקי
וללא נגישות מלאה למרכזי� העירוניי� הגדולי� , יה והדיור שלהגדולה תהיה מוגבלת באפשרויות המחי

  .שבה� מצויי� מוקדי הצמיחה וההתחדשות

כמו ג� שכונות ערביות , , , , ויישובי� ערבי� חדשי�הדבר מחייב שקילת הקצאת קרקע להקמת� של ערי� 
. אביב וירושלי� תלוכ
, שבעובאר, חיפה, כרמיאל, כדוגמת נצרת עילית,  ומודרניות בערי� קיימותחדשות

  .בחינו) ובתרבות, העיור הנו תהלי) חיוני להתפתחות חברתית ולהצמחת קבוצות מובילות בכלכלה

על בסיס העיקרו
 , התכנו
 והפיתוח של הקרקע בישראל, הניהול, השינוי במדיניות בתחומי הבעלות, לסיכו�
בו תינת
 , שר את תחילתו של עיד
 חדששינוי שכזה יכול לב. הוא צור) בסיסי ודחו%, של שוויו
 אזרחי

אנו רואי� בהחלת עקרו
 השוויו
 על . לערבי� אזרחי ישראל הזדמנות שווה לפיתוח ולשגשוג במדינת�

בעיד
 שכזה תוכל החברה . צור) חיוני של אזרחי המדינה היהודי� והערבי� כאחד, מערכות הקרקע והתכנו

. ער מהשפעתה השלילית של תקופה ארוכה של קיפוח עמוקלהתנ, והמיעוט הערבי בפרט, הישראלית בכלל



רק כ) תוכל החברה הישראלית להימנע מהידרדרות נוספת ביחסי� בי
 הרוב היהודי למיעוט הלאומי הערבי
  .וזכויותיו במרחבי המחייה וההתפתחות שלו, משאביו, פלסטיני אשר עד היו� לא קיבל הכרה נאותה במעמדו

 :כיווני� לרפורמהכיווני� לרפורמהכיווני� לרפורמהכיווני� לרפורמה

 הקרקע והתכנו
הקרקע והתכנו
הקרקע והתכנו
הקרקע והתכנו
 וקרטיזציה וביזור של מערכותוקרטיזציה וביזור של מערכותוקרטיזציה וביזור של מערכותוקרטיזציה וביזור של מערכותדמדמדמדמ *

 כל תחומי המדיניות הקרקעית והתכנוניתכל תחומי המדיניות הקרקעית והתכנוניתכל תחומי המדיניות הקרקעית והתכנוניתכל תחומי המדיניות הקרקעית והתכנונית החלת עיקרו
 השוויו
 האזרחי עלהחלת עיקרו
 השוויו
 האזרחי עלהחלת עיקרו
 השוויו
 האזרחי עלהחלת עיקרו
 השוויו
 האזרחי על *

 הערביות על פי צרכיה
 המקומיי� והאזוריי�הערביות על פי צרכיה
 המקומיי� והאזוריי�הערביות על פי צרכיה
 המקומיי� והאזוריי�הערביות על פי צרכיה
 המקומיי� והאזוריי� הרחבת שטחי השיפוט של הרשויותהרחבת שטחי השיפוט של הרשויותהרחבת שטחי השיפוט של הרשויותהרחבת שטחי השיפוט של הרשויות *

  ל והסוכנות היהודיתל והסוכנות היהודיתל והסוכנות היהודיתל והסוכנות היהודית""""הקקהקקהקקהקק ביטול המעמד השלטוני המיוחד שלביטול המעמד השלטוני המיוחד שלביטול המעמד השלטוני המיוחד שלביטול המעמד השלטוני המיוחד של *

 בתהליכי קבלת ההחלטות ובדרגי� המקצועיי�בתהליכי קבלת ההחלטות ובדרגי� המקצועיי�בתהליכי קבלת ההחלטות ובדרגי� המקצועיי�בתהליכי קבלת ההחלטות ובדרגי� המקצועיי� ו% הערביו% הערביו% הערביו% הערבישיפור הייצוג והשיתשיפור הייצוג והשיתשיפור הייצוג והשיתשיפור הייצוג והשית *

 ומאפשרת תיקו
 ופיצויומאפשרת תיקו
 ופיצויומאפשרת תיקו
 ופיצויומאפשרת תיקו
 ופיצוי, , , , העבר כלפי הערבי� בישראלהעבר כלפי הערבי� בישראלהעבר כלפי הערבי� בישראלהעבר כלפי הערבי� בישראל הנהגת מדיניות המכירה בעוולותהנהגת מדיניות המכירה בעוולותהנהגת מדיניות המכירה בעוולותהנהגת מדיניות המכירה בעוולות *

 הסטנדרטי� הנהוגי� במגזר היהודיהסטנדרטי� הנהוגי� במגזר היהודיהסטנדרטי� הנהוגי� במגזר היהודיהסטנדרטי� הנהוגי� במגזר היהודי הכרה בכל היישובי� הערביי� על פיהכרה בכל היישובי� הערביי� על פיהכרה בכל היישובי� הערביי� על פיהכרה בכל היישובי� הערביי� על פי *

 הערביי�הערביי�הערביי�הערביי� תימרו$ הפיתוח ביישובי�תימרו$ הפיתוח ביישובי�תימרו$ הפיתוח ביישובי�תימרו$ הפיתוח ביישובי� *

 ערביות לשימוש ייחודי ליהודיי�ערביות לשימוש ייחודי ליהודיי�ערביות לשימוש ייחודי ליהודיי�ערביות לשימוש ייחודי ליהודיי� הפסקת הפקעה או תפיסה של קרקעותהפסקת הפקעה או תפיסה של קרקעותהפסקת הפקעה או תפיסה של קרקעותהפסקת הפקעה או תפיסה של קרקעות *

 הערביתהערביתהערביתהערבית סיוע לתהלי) העיור בחברהסיוע לתהלי) העיור בחברהסיוע לתהלי) העיור בחברהסיוע לתהלי) העיור בחברה *

  .ישראליתישראליתישראליתישראלית לקרקעלקרקעלקרקעלקרקע ,מקרקע יהודיתמקרקע יהודיתמקרקע יהודיתמקרקע יהודית: : : : מהפ) תפיסתימהפ) תפיסתימהפ) תפיסתימהפ) תפיסתי *
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