עיו מחודש בהלכת "הנגב המת":
זכויות קניי במרחב הבדווי
אור יפתחאל *,סנדי קדר** ואחמד

אמארה***

באמצעות דיו בתביעת המקרקעי של שבט אלעוקבי ,המחקר המוצג
כא בוח לראשונה בצורה שיטתית וביקורתית את הלכת "הנגב המת",
שבאמצעותה נשללות בישראל זכויות הקניי של הבדווי בנגב .שלילה
זו מתבססת על סיווג הקרקעות שעליה ישבו הבדווי זה דורות
כאדמות "מתות" ,השייכות כביכול למדינה .למהל זה יש השלכות
מרחיקותלכת לא רק על ענייני הקניי הפרטי והשבטיהכפרי
המתבררי בהליכי הסדר המקרקעי  ,אלא ג על תוכניות הממשלה
המבקשות לפנות עשרות אלפי בדווי מאדמותיה בטענה שה כביכול
"פולשי" ומסיגיגבול.
_____________________________________

* פרופסור ,המחלקה לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת בגוריו בנגב.
** מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטי ,אוניברסיטת חיפה.
*** עורדי ,בעל תוארי  LLBו LLMמאוניברסיטת תלאביב ותואר  LLMמאוניברסיטת ,Essex
וכעת סטודנט לתואר שלישי בחוג להיסטוריה ובמחלקה ללימודי ישראל באוניברסיטת ניו
יורק ).(N.Y.U.
המחקר נעשה בסיוע של הקר הלאומית למדע ) ,(I.S.F.קר מרכז רוברט ה' ארנו לחקר
החברה הבדואית והתפתחותה ,וקר גרמניהישראל ) .(G.I.F.אנו מבקשי להודות למשפחת
אלעוקבי על שפתחה לפנינו את ארכיו המשפחה המלא ,ועל סיועה באיסו חומר על
תולדות השבט .כ סייעו לנו במחקר ובהערות ד"ר קלינטו ביילי ,ד"ר יפעת הולצמגזית,
ד"ר זאב זיוו ,פרופ' ברק מדינה ,ד"ר סלמא אבוסיתה ,אלי עצמו ,ד"ר חנינא פורת ,פרופ'
גאזי פלאח ,ד"ר קלאודיה קדר ,ד"ר יובל קרפלוס ,ד"ר אבי רובי וד"ר בתיה רודד .ברצוננו
להודות ג לסטודנטי של הקליניקה לזכויות אד בפקולטה למשפטי באוניברסיטת
הרווארד ,אשר סייעו באיסו חומר ובחלקי מהמחקר אשר שימש בסיס לכתיבת המאמר.
ברצוננו להודות ג לעו"ד מיכאל ספרד ולעובדי משרדו ,לעו"ד רדוא אבוע'רארה ,לעו"ד
נועה קר וכ לעוזריהמחקר אמיר מלצר ,נופר אבני ורני מנדלבאו .תודה מיוחדת לעור
כתבהעת ד"ר איל סב .כמוכ אנו מודי לחברי המערכת על הערותיה המועילות
והחשובות ,ובמיוחד לסגני העורכי חגית לוי ועידו רוזנבלו ,לחבר המערכת עמית בכלר
ולעור הלשוני גיא פרמינגר על עבודת המאומצת .אנו מודי מאוד לקוראי האנונימיי על
הערותיה החשובות .לבסו ,ברצוננו להודות לבנותזוגנו ולילדינו על הסבלנות וההבנה
שגילו בזמ שעבדנו על המאמר .האחריות למאמר כולה שלנו ,כמוב.
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המאמר מציג ,ראשית ,את נדבכיה העיקריי של הלכת "הנגב המת"
ואת הדוקטרינות המשפטיות והגיאוגרפיות שהובילו לגיבושה .לאחר
מכ הוא מאתגר את תקפותה ואמינותה עלידי דיו ביקורתי בכל אחד
מנדבכי אלה .המאמר טוע כי ההלכה מושתתת על פרשנות ישראלית
מרחיקתלכת ומוטעית של חוקי המקרקעי העות'מאניי והבריטיי,
רירני )סלקטיבי( של הגיאוגרפיה האנושית של הנגב במאות
ועל תיאור ִ
התשעעשרה והעשרי .הניתוח מתבסס על מידע רב שנאס במחקר,
בעיקר מסמכי רשמיי ובדוויי שלא נחשפו עד כה ,עדויות מבתי
המשפט ,סקרישדה ,תצלומיאוויר ומפות מהתקופה הבריטית
והישראלית.
מעבר להיבטי העובדתיי ,המאמר טוע כי הלכת "הנגב המת"
מתעלמת ג מחקיקה ומנורמות משפטיות ישראליות ובי לאומיות
שהתגבשו בשני העשורי האחרוני ,הכוללות התייחסות חדשה לכבוד
האד ,לזכויות קניי ולקבוצות ילידות .לאור הממצאי והדיו הפרשני
המאמר טוע כי יש לדחות את הלכת "הנגב המת" ולגבש דוקטרינה
מדינתית והלכה משפטית חדשות ,התואמות יותר את הידע המדעי ,את
עקרונותהיסוד של השיטה המשפטית הישראלית ואת זכויותיה של
קבוצות ילידות.

.˙Â¯ÙÒ ˙¯È˜ÒÂ ˙ÈËÙ˘Ó ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚ – ˙¯‚ÒÓ .‡ ?Ú˜¯˜‰ ÈÏÚ· Â‡ ÌÈ˘ÏÂÙ – ‡Â·Ó
· .1 :"˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰· ˘„ÂÁÓ ÈËÙ˘ÓÈ¯ÂËÒÈ‰ ÔÂÈÚ .התקופה העות'מאנית
המאוחרת;  .2התקופה המנדטורית;  .3התקופה הישראלית – התפתחותה של דוקטרינת
"הנגב המת" .1 :"˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰· ˘„ÂÁÓ È¯ÂËÒÈ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚ ÔÂÈÚ .‚ .התפתחות
הגיאוגרפיה האנושית של צפו הנגב;  .2התפתחות המרחב הבדווי;  .3אוטונומיה בדווית
מול מערכות השלטו .1 :·È˜‡¯Ú ¯ÂÊ‡· È·˜ÂÚÏ‡ Ë·˘ – ‰ÎÏ‰· ÌÈ˜„Ò .„ .היסטוריה
שבטית וגיאוגרפיה שבטית;  .2שבט אלעוקבי והתפתחות המערכת הקרקעית;  .3שבט אל
עוקבי והשלטו הישראלי˙Â˜ÒÓÂ ÌÂÎÈÒ .Â .‰„ÈÏÈ ‰ˆÂ·˜Î ÌÈÂÂ„·‰ – ‰ÎÏ‰· ÌÈ˜„Ò .‰ .
– ?"˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰ Ï˘ ‰Â˜È˙ ˙‡¯˜Ï

מבוא – פולשי או בעלי הקרקע?
ב 14באפריל ] ...[2006עלה ]נורי[ אלעוקבי ]ב  ,64ראש האגודה לסיוע
ולהגנה על הבדווי בישראל[ ...אל אחת הגבעות הצחיחות שעל הכביש
המהיר לבאר שבע ,תקע יתדות ,הקי אוהל ,מתח רצפת בטו והתחיל
בשביתת שבת ...החלטתו לשבות נולדה ...אחרי שבית המשפט העליו...
דחה את הערר שהגיש בש שבט אלעוקבי לאפשר לה להקי ישוב כפרי
חקלאי על אדמותיה ההיסטוריות .הדחייה האחרונה היא סופה של
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התדיינות משפטית ארוכה ורבת שני של בני השבט ע רשויות המינהל
בישראל ,התדיינות שתחילתה ב...1951
ב 27באפריל ,בשש בבוקר ,הקיפו את הגבעה הצחיחה ניידות משטרה
רבות בליווי דחפור ,אמבולנס ורופא והחלו לסגור עליו מכל הכיווני" .היו
פה אולי  250שוטרי ואנשי משמר הגבול ...ומרחוק ראיתי את הדחפור
דוח את הסככה שבניתי "...הבית שבו נולד אלעוקבי נמצא למרגלות
הגבעה שעליה הוא יושב היו .הריסותיו עדיי בולטות בשטח ...זהו כמעט
השריד האחרו מעראקיב ...היישוב הכפרי של שבט אלעוקבי שישב ...על
שטח של כ 19אל דונ1...
כתבתה של לורי מתארת מסכת אחת ממפגשיו המרובי של נורי אלעוקבי ע מערכת
המשפט ,הקשורי רוב ככול למעורבותו ארוכתהשני במאבק של הבדווי להכרה
בבעלות בקרקעות שבה החזיקו בצפו הנגב במש דורות לפני קו מדינתישראל.
במקביל מתבררת ,למ שנת  ,2005תביעת הבעלות של יורשי סלימא אלעוקבי ,שאותה
מוביל בנו נורי ,המבקשת לרשו  1,251דונ על ש שמונת יורשיו 2.קרקעות אלה,
המוגדרות עלידי המדינה "קרקעות מתות" ,הופקעו בשנת  1953מכוח חוק רכישת
מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי( ,התשי"ג– 3.1953ע זאת ,הקרקעות לא נרשמו
_____________________________________

1
2

3

אביבה לורי "עמוק באדמה" .www.haaretz.co.il/misc/1.1114865 21.6.2006 ı¯‡‰ ÛÒÂÓ
בריאיו ע אחד הכותבי ,קדר ,שנער ב ,17.5.2011סיפר נורי אלעוקבי כי הוא מעורב
כעת במספר רב של תיקי בבתיהמשפט )להערכתו" ,בי חמישהעשר לעשרי"( .רוב
קשורי לענייני קרקעות ודיור בנגב ובלוד ,שאליה עבר שני מספר לאחר עקירת שבטו
ומשפחתו מעראקיב.
 :‰·Â˘Á ‰¯Ú‰לאחר מסירת המאמר לדפוס נית פסקהדי בת"א )מחוזי ב"ש( 7161/06
‡) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' È·˜ÂÚÏפורס בנבו ,(15.3.2012 ,ובו דחתה סגנית הנשיא השופטת דברת
את תביעותיה של יורשי סולימא אלעוקבי והורתה על רישו הקרקע על ש המדינה
ורשות הפיתוח .בשל העיתוי לא נוכל להתייחס במאמר לפסקהדי ,לבד מציו השימוש
הנרחב שעשתה השופטת בטיעוני של דוקטרינת "הנגב המת" המפורטי במאמר ,ובראש
סיווג הקרקע כ"מוואת" עקב אירישומה על ש מחזיקיה הבדווי בשנת .1921
שאלת הפקעת הקרקעות לפי חוק רכישת מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי( ,התשי"ג–,1953
חורגת ממסגרתו של מאמר זה .נעיר רק שמשפחת אלעוקבי העלתה טענות נגד חוקיותה של
ההפקעה .ראו החלטה במסגרת ת"א )מחוזי ב"ש( ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' È·˜ÂÚÏ‡ 7161/06פורס
בנבו) (20.9.2010 ,להל :עניי ‡ ;(È·˜ÂÚ-Ïעמ'  20–19לסיכומי מטע התובעי בעניי ‡-Ï
) È·˜ÂÚהעתק מצוי בידי המחברי( .לפסיקה העוסקת באפשרות תקיפתה של רכישה לפי חוק
רכישת מקרקעי ראו ע"א ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÔÈ¯‡·'‚ 4067/07פורס בנבו ;(30.1.2010 ,ע"א
) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ¯È„ 3535/04פורס בנבו .(27.4.2006 ,ראוי לציי כי ג א ההפקעה
כשרה ,יש עדיי מקו לברר את שאלת הבעלות במקרקעי ,וזאת לצור קבלת פיצוי לפי
החוק .ראו לעניי זה את החלטתה של השופטת נצר בת"א )מחוזי ב"ש( ˙È„Ó 1161/07
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במרש המקרקעי ,ובתחילת שנות השבעי הכריזה המדינה על הסדר מקרקעי באזור זה,
ויורשי הקרקעות בכל אזור עראקיב הגישו תביעות לרישו הקרקעות בבעלות.
סמו לקרקעות הנתבעות עלידי נורי אלעוקבי שוכ הכפר עראקיב ,שבו מתגוררי בני
שבט אלטורי ,אשר רכשו את קרקעותיה מאביו ומסבו של נורי אלעוקבי בתחילת המאה
העשרי .הכפר ,שהוק מחדש בסו שנות התשעי עלידי תושבי שגורשו ממנו בשנות
החמישי ,נתקל ג הוא בזרועה הקשה של מערכת האכיפה הישראלית .עד לחודש פברואר
 2012נעשו בכפר שלושי ושש פעולות הריסה 4.בינואר  2011דיווח  ynetכי –
על הכפר הבדואי הלאמוכר ,שהפ לזירת התגוששות קבועה ,עלו בפע
התשיעית דחפורי מינהל מקרקעי ישראל 5 .נפגעו מגז 3 ,נעצרו בעימותי.
במינהל מנסי לאמ טקטיקה חדשה..." ...הופעלו כדורי צבע וגז פלפל".
מנהל הפיקוח במינהל מקרקעי ישראל ,שלמה ציזר ,סיפר כי ...נעשה ניסיו
למצוא פתרו סופי למתרחש באלעראקיב..." .באותה הזדמנות ,התחלנו
להכשיר את המקו לנטיעות ,כדי לשמור את הקרקע ש" .ציזר ביקש
להבהיר כי "כמוב שההריסות נעשו עלפי פסיקת בית המשפט"5.
עראקיב הינו אחד מבי ארבעי ושישה הכפרי הלאמוכרי בנגב ,אשר בסו 2010
התגוררו בה יותר מ 90,000נפש 6.ארבעי מהכפרי ,ביניה עראקיב ,יושבי על אדמות
שניתנו לתושבי בירושה מאבותיה א שאינ מוכרות עלידי המדינה כשייכות לבדווי.
שישה כפרי הינ של עקורי )פליטיפני( ,אשר הועברו בכפייה עלידי המדינה בשנות
החמישי לאזור "הסייג" )האזור המשתרע בי בארשבע ,ערד ודימונה( ,ש הוחזקו תחת
ממשל צבאי עד לאמצע שנות השישי .חלק מקרקעותיה של עקורי אלה – במערב הנגב,
בצפונו ובדרומו – הופקעו .במהל השני עברו רוב עקוריהפני לשבעה יישובי
עירוניי שהוקמו עלידי המדינה בעבור הבדווי ,ש קיבלו מגרשי לבנייה ותשתיות
_____________________________________

4
5
6

) ÌÚÈ„Ó Â·‡ ' Ï‡¯˘Èפורס בנבו .(23.10.2011 ,להערכת כמות הקרקעות שהופקעה לפי
החוק ראו להל ה"ש .155
ראו אתר "פורו דוקיו בנגב לשוויו אזרחי" – .www.dukium.org/heb/?page_id=7680
אילנה קוריאל "אלעראקיב נהרס שוב :מדיניות פשיסטית נאצית" 16.1.2011 ynet
.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4014318,00.html
נכו ליולי  ,2011עשרה כפרי מבי הארבעי ושישה נמצאי בתהליכי הכרה במסגרת מועצה
אזורית אבובאסמה .כפרי אלה קיבלו הכרה כיישוב ,א עקב בעיית הקרקעות ,אי עדיי
תוכניות מאושרות ,ואיאפשר להוציא אישורי בנייה ביישובי אלה .כפר אחד )תראבי א
צאנע( הוכר לאחר שהועבר בכפייה מאזור עומר למשמרהנגב ,ויש לו תוכנית מאושרת.
שלושי וחמישה הכפרי האחרי ,שבה מתגוררי כ 80,000נפש ,נותרו ללא הכרה
תכנונית או קרקעית ,וכל הבנייה בה נחשבת בלתיחוקית .בכל ארבעי וחמישה הכפרי
שנותרו לאמוכרי נמשכת פעילות נמרצת של הריסת בתי – ראו אתר "פורו דוקיו בנגב
לשוויו אזרחי" ,לעיל ה"ש .4
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ציבוריות 7.לעומת ,רוב הבדווי היושבי על קרקעות אבותיה וטועני לבעלות סירבו
לעבור לעיירות ,ונותרו בכפריה .לאחרונה הכירה המדינה מוניציפלית בעשרה כפרי
היושבי על אדמותיה ,והוכנו בעבור תוכניות ,א א לא באחד מה נפתרה לפי שעה
שאלת הבעלות על הקרקעות ,ולכ עשרות אלפי המבני שבכפרי הבדוויי – כולל באלה
שקיבלו הכרה – מסוגי עדיי כ"בלתיחוקיי" 8.בשנת  2010ביצעה המדינה כ700
הריסות בתי בכפרי הבדוויי ,ונראה שמדיניות האכיפה הנוקשה נמשכה בשנת 2011
בקצב דומה9.
מדוע המדינה נוקטת יד כה קשה נגד תושבי אזור עראקיב ,המבקשי לחיות על קרקעות
שעברו אליה בירושה מאבותיה? מדוע אי המדינה מתירה לה להמשי לחיות
ולהתפתח בכפריה ולעבד את אדמותיה? אנו סבורי כי התשובה לכ טמונה במידה רבה
בשאיפה לייהד את הנגב ,באמצעות ריכוז האוכלוסייה הבדווית בשטח מצומצ ובמקביל
פיזור יהודי על שטח נרחב 10,וכ בקשייה של מדינה "מודרנית" להתמודד ע שילובה של
אוכלוסייה ילידה11.
א במאמר זה לא נתמקד בסיבותהעומק ,אלא בהצדקות ובכלי המאפשרי למדינה
להתמיד בסירובה להכיר ברוברוב של הכפרי הבדוויי בנגב ולהרוס מאות בתי בשנה.
במדיניותה הכוחנית המדינה מסתמכת על דוקטרינה מנהליתמשפטית שאותה אימצה כבר
בשנת  ,1975ומבקשת להשריש ולייש הלכה הגורסת כי לבדווי אי זכויות עלת
בקרקעותיה ההיסטוריות ולכ ה בגדר מסיגיגבול .כ בעראקיב וכ ביתר ארבעי
ושישה הכפרי הלאמוכרי הפרושי בצפו הנגב ובמרכזו .הלכה זו חלחלה ג לתחומי
אחרי של המדיניות הציבורית ,כגו תכנו עיר ואזור ,חינו ,תשתיות ופיתוח .זרועות
השלטו בתחומי אלה מסרבות להכיר בכפרי ולספק לה שירותי שוויוניי ,ולעיתי
_____________________________________

7

8
9
10

11

עיירות אלה ממשיכות להיות עד היו היישובי המוכרי העניי בישראל .ראו בעניי זה:
HARVEY LITHWICK, ISMAEL ABU SAAD & KATHLEEN ABU-SAAD, A PRELIMINARY
EVALUATION OF THE NEGEV BEDOUIN EXPERIENCE OF URBANIZATION: FINDING OF THE
).URBAN HOUSEHOLD SURVEY (2004

כפי שמראה התיקו לתוכנית המחוזית  ,41423הכפרי שקיבלו הכרה ה אבוקרינאת ,או
בטי ,אלגרי )אלסייד( ,ביר הדאג' ,דריג'את ,ואדי ג'ווי )מולדה( ,מכחול ,קסר אלסיר
ותראבי אצאנע.
ראו לעיל ה"ש .4
הדוָוח המיוחד של האו" לעניי זכויותיה של עמי ילידי
לגישה דומה ראו את דבריו של ַ
ג'יימס אניה –  ,Anaya Reportלהל ה"ש  ,16נספח  ,VIפס'  – 11המתאר כי אחת הסיבות
שזוהתה להריסת בתי בדוויי בכפרי לאמוכרי היא“...to clear the way for :
maintaining a Jewish presence throughout the Negev, in order to offset the high
”.population growth of the Bedouin...

רונ שמיר "מושעי במרחב :בידואי והמשטר המשפטי בישראל" 473 ‰È¯ÂËÒÈ‰Â ËÙ˘Ó
).(1999
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א מבקשות לפנות ממקו מגוריה ,עלסמ ההנחה השלטת כי לבדווי אי זכויות קניי
באדמות שהכפרי יושבי עליה.

דוקטרינה זו ,שנכנה אותה "דוקטרינת הנגב המת" ,נוסחה בשנת  1975על ידי צוות של
משרד המשפטי בראשות עו"ד פליאה אלבק ,שהייתה אז מנהלת המחלקה האזרחית
בפרקליטות המדינה 12,ואוששה בפסיקת ביתהמשפט העליו בהלכת ‡ ‰Ï˘‡Â‰Ïמשנת
 13.1984כפי שקבע השופט חלימה בפרשה זו:
מצבו של הנגב בשנת  1870נחקר עלידי המלומד פלמר )מוצג ת,(21/
שעשה מסע באזור ועמד מקרוב על מצבו של הנגב .הוא מצא שממה,
חורבות עתיקות ובדווי נוודי ,אשר לא עיבדו במיוחד את האדמה ,לא
חרשו אותה ובכלל לא עסקו בחקלאות .ג כשירדו גשמי והייתה צמחייה
טבעית ,השתמשו במי להשקאת העדרי א לא לצור עיבוד חקלאי .א
נוסי לכל זה את אופיי הנוודי של שבטי הבדווי והעובדה שהאזור הוא
בדר כלל צחיח מחוסר גשמי רוב ימות השנה ,תישמע מסקנתה של
הערכאה הראשונה מתאימה למציאות ולמצב האובייקטיבי ,המאפיי את
המקו ...סיכומו של דבר :המדינה הצליחה להוכיח ג את האלמנט השני
_____________________________________
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על עיצוב הדוקטרינה בדוח ועדת אלבק ראו להל חלק ב)3א(.
ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰Ï˘‡Â‰ Ï‡ 218/74פ"ד לח)) (1984) 141 (3להל :ע"א ‡Ï
 .(‰Ï˘‡Â‰ועדות ממשלתיות ומדינתיות שונות עסקו בשאלת הבדווי בכלל ובמעמד
בקרקעות בפרט .לא כא המקו לפרט את כל הוועדות .ע זאת ,ראוי לציי כי כבר במהל
מלחמת תש"ח עסקו צוותי ממשלתיי רמידרג בשאלת הבדווי .כ ,ביו  25.11.1948ד
צוות בראשות ראש הממשלה בגוריו – ובהשתתפות האלופי יגאל ידי ויגאל אלו,
המושל הצבאי של הנגב מיכאל הנגבי ,מומחה המקרקעי )ומאוחר יותר מנהלו הראשו של
ִמנהל מקרקעי ישראל( יוס וי! ופקידי בכירי נוספי – בשאלת המדיניות כלפי הבדווי.
ראו דוד ב גוריו  Ë"˘˙–Á"˘˙ – ‰ÓÁÏÓ‰ ÔÓÂÈכר ג ) (1982) 844רישו מיו
 ;(11.11.1948יוס וי!  ÌÈ·Ï È˙Â¯‚‡Â ÈÓÂÈכר ) (1965) 357 ,3רישו מיו .(25.11.1948
בשנת  1952מינה שר המשפטי "ועדה מצומצמת לעני בירור שאלת בעלות קרקעות
הבדואי בנגב" בראשותו של יוס וי! .נוס על וי! השתתפו בוועדה חשובה זו ג יוע! ראש
הממשלה לענייני ערבי יהושע פלמו ובנימי פישמ ממחלקת רישו והסדר מקרקעי.
משרד המשפטי „˙ÂÚ˜¯˜ ˙ÂÏÚ· ˙Ï‡˘ ¯Â¯È· ÔÈÈÚÏ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ
) (1952) ·‚· ÌÈ‡Â„·‰מופיע בגנז המדינה ,חטיבה  ,74ג ;5742/10להל :דוח ועדת וי!(.
לאחרונה עסקה בנושא ועדה ממשלתית בראשות שופט ביתהמשפט העליו ומבקר המדינה
לשעבר אליעזר גולדברג .ראו הוועדה להצעת מדיניות להסדרת התיישבות הבדואי בנגב „ÁÂ
) www.moch.gov.il/odot/rashut_beduim/Pages/goldberg.aspx (2008) ‰„ÚÂÂ‰להל :דוח
ועדת גולדברג( .צוות בראשות אהוד פראוור עסק ביישומו של דוח זה .ראו החלטה  3707של
הממשלה "המלצות צוות היישו לדו"ח גולדברג להסדרת התיישבות הבדואי בנגב"
)www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/028BD7E1-4E5E-4EBB-9600-3B0F27123 (31.5.2011
 .480/0/hamlazotD.pdfלסקירה של ועדות נוספות ראו מבקר המדינה „– ·52 È˙˘ Á"Â
.(2002) 100 2001 ˙˘Ï
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שמאפיי קרקע מסוג "מואת" ,ויש להתייחס לקרקעות בחלקות ,שעליה
נסב ערעור זה ,כאל קרקע מסוג זה14.
עשרות פסיקות של ביתהמשפט המחוזי ,במיוחד בבארשבע ,פסעו בנתיב שהתוותה הלכת
"הנגב המת" ,אשר קבעה כי האדמות שתבעו הבדווי ה מסוג "מוואת" ,כלומר ,קרקעות
"מתות" ושוממות .היות שה לא היו מיושבות ,מעובדות או מוקצות ,ומכיוו שה לא
נרשמו עד לשנת ) 1921לכאורה ,המועד החוקי האחרו לרישומ( ,לא קמו לבדווי זכויות
קנייניות בה .הלכה זו הבנתה את הבדווי כנוודי חסרי שורשי ונעדרי זכויות קניי ,אשר
מעול לא עסקו בחקלאות .ההלכה מורכבת משני אדני מרכזיי השזורי ותומכי זה
בזה .האד הראשו הוא היסטוריגיאוגרפי ,ומספק את המסד המדעי לטענה כי קרקעות
הנגב היו ריקות ושוממות ,ולכ יש לסווג כמוואת ,אשר מעצ מהותו נמצא בבעלות
המדינה .א שפסקדי ‡ ‰Ï˘‡Â‰Ïעסק בסכסו קונקרטי באזור כורנוב ,התפרשה ההלכה
באופ מקי כקובעת כי קרקעות הנגב היו ונותרו "מתות" ,ולכ ה "מרוקנות" מזכויות
קניי בדוויות ושייכות למדינה המנדטורית ,וליורשתו החוקית – מדינתישראל .היוצאי
מהכלל היו עשרות אלפי דונמי שנרכשו מהבדווי עלידי גורמי יהודיי ,ועוד מספר
קט של שטחי בבעלות ערבית ,שנרשמו כדי במשרדי הטאבו בתקופה המנדטורית .האד
השני הוא היסטורימשפטי ,ועיקרו הטענה כי מדינתישראל א מיישמת את הדי שקד
לה ,ובעיקר את הדי העוסק בהסדר המקרקעי שבו קרקעות מסוג מוואת שייכות למדינה.
ביטוי לאד השני נית למצוא במאמר שפרסמה עורכתהדי חבצלת יהל ,ראש המחלקה
האזרחית בפרקליטות מחוז דרו ודמותמפתח במערכה המשפטית בסכסו הקרקעות ע
הבדווי בנגב.
The State of Israel not only followed previous attempts and reforms
carried out by previous legislators to settle land ownerships, but also
adopted the existing Ottoman and British land laws regarding those
issues.15

לד ָווח המיוחד של
גישה זו חזרה לאחרונה )באוגוסט  (2011בעמדה שהגישה מדינתישראל ַ
הד ָווח:
האו" לעניי זכויותיה של עמי ילידי .לפי המתואר עלידי ַ
Israel’s position [is] that Bedouin people do not have customary rights to
lands in the Negev given that the land laws of the State of Israel, as
_____________________________________

14
15

ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  ,13בעמ' .150–149
Havatzelet Yahel, Land Disputes Between the Negev Bedouin and Israel, 11 ISR. STUD.
) .2 (2006ראו ג ס'  79–70לסיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  .3לדיו מקי יותר

בסיכומי המדינה ,ראו להל בטקסט המלווה את ה"ש .244
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developed from the Ottoman and British laws that preceded them, do not
recognize Bedouin custom as a source of private land rights.16

לעמדה זו יש כוח לגיטימציוני רב ,היות שעלפיה ישראל אינה נוהגת מעשה נישול ,אלא
מיישמת די קיי שעוצב עלידי משטרי קודמי ,ומשלימה ,על בסיס החקיקה המנדטורית
והעות'מאנית ,מהל של הסדר המקרקעי שהחל עוד בשנת  .1928אל מול גישה זו,
המתנערת מאחריות לעיצוב הדי המנשל ,נראה בפרק ב של המאמר כי ישראל הכניסה
שינויי מהותיי בדי הקוד .זאת ,לא באמצעות שינויי חקיקה ישירי ,אלא בדר של
שינוי רדיקלי של הפרקטיקה השלטוניתהמשפטית כלפי הבדווי בנגב ,וכ עלידי פרשנות
חדשה ומרחיקתלכת של חוקי המקרקעי ,ובכלל זה של דיני המוואת .גישה משפטית זו
פועלת בכיוו הפו מזה הראוי והמצופה :לא רק שהיא אינה מאמצת עמדה פרשנית
המתאימה את הדי לשינויי החוקתיי הנובעי מ המעבר מהמשטר המנדטורי
הקולוניאלי למשטר הישראלי ,שהצהיר על מחויבותו לעקרונותיסוד דמוקרטיי ,אלא
שהיא א מ ֵרעה מאוד את מצבה של האוכלוסייה הילידה הבדווית ביחס לדי הקוד.
במאמר נטע אפוא כי  ,‰Ï˘ „ÂÒÈ‰È·ÈÎ¯ÓÓ ˜ÏÁ· ‰ÈÂ‚˘ "˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰ונבהיר
כיצד הפגמי המשמעותיי שנפלו בה גרמו וגורמי לנישול קולקטיבי של אזרחי בדווי
מקניינ .נדגי כיצד ההלכה הכלילה בצורה גורפת והתייחסה באופ אחיד לכל תביעות
המקרקעי של הבדווי בנגב ,ונסביר את עמדתנו שלפיה הלכה זו מתעלמת מהתפתחויות
משפטיות – פרשניות ואחרות – שהתרחשו באר ובעול בעשורי האחרוני .לב הדברי
הוא הטענה כי הלכת "הנגב המת" מעול לא עמדה במבח אקדמי מחקרי מעמיק ,ובמאמר
זה אנו מבקשי לבחו לעומק ולאתגר את רוב ההנחות ההיסטוריות ,הגיאוגרפיות
והמשפטיות העומדות בבסיסה.
נעיר עוד כי במהל השני  2010ו 2011הגיע לשיא חדש לא רק המאבק הפיזי על
עראקיב ,אלא ג המאבק המשפטי .מבחינה זו נהפ עראקיב למקרהמבח קריטי בכל
הנוגע בסכסו הקרקעות שבי המדינה לבי אזרחיה הבדווי .עראקיב אינו עוד רק אתר
מקומי ,אלא סמל למאבק הכללי של הבדווי על אדמותיה ויישוביה בנגב ,וצוהר
לדרישת להשיב לבעלות מאות אלפי דונמי שאות החזיקו ,עיבדו ,ירשו והורישו
במש דורות ,ואשר נמצאי בהליכי הסדר מקרקעי שהוקפאו במש כארבעי שנה.
חשוב ג למק את המתרחש בעראקיב בתו תמונת המאבק ארוהשני בי המדינה
לבי אזרחיה הערביהבדווי בנגב .שורשיו של מאבק זה בהתרחשויות "הנכבה" במהל
מלחמת תש"ח ומייד לאחריה .במהל המלחמה הוברחו רוב תושביו הערבי של הנגב
_____________________________________

16

U.N. GAOR, Report by the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples,
James Anaya, U.N Doc. A/HRC/18/35/Add.1, Annex VI, § 27 (Aug. 22, 2011),
www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/docs/A-HRC-18-35-Add-1.pdf
)להל.(Anaya Report :
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בעיקר לרצועת עזה ,לסיני ,לגדה המערבית ולירד .בתחומי ישראל נותרו רק כ11,000
בדווי ,אשר רוכזו בתחילת שנות החמישי באזור "הסייג" ,מצפו וממזרח לבארשבע,
ש ה חיו תחת ממשל צבאי עד שנת 17.1966
לאחרמכ החלה המדינה לנסות לעייר את הבדווי – תחילה תו העברת לערי
במרכז האר ,כגו רמלה ,לוד ויפו ,ולאחרמכ עלידי בניית שבע עיירות בדוויות באזור
הסייג ,אשר התיימרו לספק לתושבי שירותי מודרניי תמורת התיישבות במגרשי
עירוניי מסודרי .במש שלושי שנה ,עד אמצע שנות התשעי ,ביקשה מדיניותה
התכנונית של ישראל לרכז את כל הבדווי בשבע העיירות .הצלחת המהל הייתה חלקית
בלבד :כמחצית הבדווי ,בעיקר אלה המחזיקי בקרקעות אבותיה ,סירבו להתפנות
לעיירות ונותרו לשבת על אדמת .יישוביה ה אות כפרי "לאמוכרי" שהמדינה
מסרבת לספק לה שירותי אזרחיי או מעמד מוניציפלי 18.במקביל ,בשנות השבעי,
החל הלי הסדר המקרקעי שעליו נסב עיקרו של מאמר זה ,שבמסגרתו פיתחה המדינה את
הלכת "הנגב המת" .נסיבות אלה הובילו לסכסו עמוק ומתמש בי הבדווי לבי המדינה,
ולכשלונות חוזרי ונשני של המדינה להגיע לפשרות קרקעיות ע רוברוב של
המחזיקי הבדווי ,הממשיכי לטעו לזכויות קניי מלאות בקרקעות שירשו מאבותיה19.
במקביל ,וכחלק מהמאבק הממשלתי מול הבדווי" ,הפשירה" המדינה את הליכי
ההסדר שאות הקפיאה במש כשלושי וחמש שנה ,והשיקה בשני האחרונות יוזמה של
"תביעות נוגדות" ,שדרכ הצליחה – על בסיס הלכת "הנגב המת" – לזכות ביותר ממאתיי
תביעות ולא להפסיד אפילו באחת ,וכ לרשו יותר מ 40,000דונ על שמה 20.רוב
המכריע של התביעות הנוגדות מנוהלות לא בנוכחות התובעי הבדווי ,ואי לה
לגיטימציה בקרב האוכלוסייה הבדווית ,הממשיכה לקיי את המשפט המסורתי שלה בכל
הנוגע במערכת בעלויות הקרקע 21.התדיינות משפטית אחת חרגה מ השורה והייתה שונה
באופייה מאות מאתיי תביעות .בעראקיב ,בפע הראשונה ,גיבשו התובעי הבדווי,
ובראש נורי אלעוקבי ,נתוני ,ראיות ,חו%תדעת וטיעוני משפטיי ,גיאוגרפיי
והיסטוריי ,אשר מגבשי יחדיו אתגר רציני להלכת "הנגב המת".
_____________________________________
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18
19
20
21

בני מוריס OREN ;(1988) 328–327 1949–1947 ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ˙ÈÈÚ· Ï˘ ‰˙„ÈÏ
YIFTACHEL, ETHNOCRACY: LAND AND IDENTITY POLITICS IN ISRAEL/PALESTINE 197–205
).(2006

ראו חנינא פורת .(2009) 1973–1948 ,¯ÂÈÚÏ ˙Â„ÂÂ ÔÈ· :·‚· ÌÈÂÂ„·‰
ראו אבינוע מאיר "בחינה אלטרנטיבית של שורשי הקונפליקט הקרקעי בנגב בי הממשלה
לבדווי :היבטי גיאומשפטיי" ˜¯˜.(2007) 14 ,63 Ú
הרצאתו של איל ישורו בכנס השנתי של איגוד המתכנני "לקראת פתרו בעיית הבדווי",
 ,10.2.2011אוניברסיטת בגוריו בנגב ,בארשבע .בהלי הסדר מקרקעי שני הצדדי
נחשבי תובעי.
על המשפט המסורתי בתחו הקרקעות ראו להל תתפרק ג.3
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כבסיס לבניית טיעוניו ,כמקרהמבח וכאמצעי להדגמת התמונה הכללית ,יתעד וינתח
פרק ד של המאמר שלפנינו את המערכה המשפטית המתנהלת בי המדינה לבי יורשיו של
סלימא אלעוקבי ,אשר תבע בהסדר בשנת  1972שמונה חלקות ,המשתרעות יחדיו על
 1,251דונ ,באזור עראקיב ובאזור זחיליקה שמצפו לו .תביעות אלה מתבררות עתה
בארבעה הליכי משפטיי המתנהלי בביתהמשפט המחוזי בבארשבע )ראו נספח 1
21א( .המרכזית מבי התביעות ,שבה אוחדו תיקי של שש חלקות ,נדונה לפני סגנית הנשיא
השופטת שרה דברת 22.המאמר מתייחס למקרה זה כאל מיקרוקוסמוס של הסכסו
המרחביהמשפטי שבי המדינה לבי הבדווי בנגב .חשוב לציי כבר עתה כי אנו ,מחברי
המאמר ,מעורבי בפרשת אלעוקבי .אחד מאיתנו )אור יפתחאל( הגיש חוותדעת מומחה
בתמיכה בתביעתה של משפחת אלעוקבי ,וג שני הכותבי האחרי היו מעורבי באיסו
ובעיבוד של חומר מחקרי בעבור אותה חוותדעת.
 ÔÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁשל המאמר יפרוש בקצרה רקע תיאורטי לדיו È˘‰ Â˜ÏÁ .יבח את
הבניית של הלכת המוואת והלכת "הנגב המת" ,המשמשות למדינה בסיס מרכזי לטענה כי
בני משפחת אלעוקבי ,ועימ כל דיירי הכפרי הבדוויי בנגב המחזיקי בקרקעותיה,
הינ בגדר "פולשי" לקרקעות אבותיה ,וכי לכל אות בדווי שכבר נעקרו מקרקעות
אלה אי – ולא היו – זכויות קניי בה .על בסיס מחקר היסטורימשפטי נראה כי הטענה
שהלכת "הנגב המת" ממשיכה את הדי שקד להקמת ישראל אינה מבוססתÈ˘ÈÏ˘‰ Â˜ÏÁ .
של המאמר יבח באופ ביקורתי ואמפירי את המרכיבי הגיאוגרפייההיסטוריי
המרכזיי של דוקטרינת "הנגב המת" בהקשר של המרחב הבדווי בנגב .מחקרנו בסוגיה זו
מערער את תקפות המדעית של ההנחות הגיאוגרפיותההיסטוריות העומדות בבסיס
הדוקטרינה ,ומראה כי חלק ניכר מהקרקעות הנטענות עלידי הבדווי לא היו "מתות"
בתקופות הרלוונטיות ÈÚÈ·¯‰ Â˜ÏÁ· .של המאמר נדגי טענות אלה עלידי בחינה פרטנית
יותר של המקרה של שבט אלעוקבי באזור עראקיב È˘ÈÓÁ‰ Â˜ÏÁ .של המאמר יבח באופ
ביקורתי את הלכת "הנגב המת" מנקודתהראות של שיח המשפט הבילאומי ביחס
לקהילות ילידות ,ויבקש לשרטט חלופות לתיקו המצב המשפטיהמרחבי הנוכחי באזור
_____________________________________

21א לאור המאמר מופיעות הפניות לנספחי ,אשר מפאת גודל לא צורפו לנוסח המודפס של
המאמר .נית לעיי בה בנוסחי הדיגיטלי של המאמר ,המצוי באתר נבו ובאתר משפט
וממשל.
 22בשנת  2005פנה נורי אלעוקבי לפקיד ההסדר בבקשה לרשו את החלקות על שמו .המדינה
הגישה א היא תביעה על הקרקע ,וכ הגיע התיק לשופטת דברת .ראו עניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל
ה"ש  .3את יורשיו של סלימא אלעוקבי ייצגו בתחילה עו"ד שי גבסי ועו"ד רדוא אבו
ע'רארה ,ומאפריל  2010החלי את שי גבסי עו"ד מיכאל ספרד .העיתונאית אביבה לורי
סבורה כי המשפט הוא "מהחשובי שידעה המדינה" .ראו אביבה לורי "הקרב על אדמות
הבדואי באלעראקיב מתנהל בבית המשפט בבאר שבע" 20.8.2010 ı¯‡‰
.www.haaretz.co.il/hasite/spages/1185410.html
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הנגב ÔÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁ .של המאמר יסכ את הדיו ויציע כמה כיווני אפשריי לתיקו המצב
הקיי.
כא המקו להוסי שתי הבהרות החשובות לטיעונינו .ראשית ,הביקורת שאנו מפני
כלפי הלכת "הנגב המת" אינה מובילה למסקנה שכל תביעותיה של הבדווי צודקות
בהכרח .אי ספק שבנגב היו שטחי רבי אשר היה ראוי שיסוגו כקרקעות מוואת .שנית,
הדיו שאנו עורכי מוגבל לבדווי אזרחי ישראל .אי אנו מביעי כא דעה לגבי גורל זכות
הקניי של הפליטי שמקור בנגב ,שכ לשאלה זו נלוות סוגיות נוספות ,אשר לא נוכל לדו
בה כא.

א .מסגרת – גיאוגרפיה משפטית וסקירת ספרות
נית לבחו את האירועי המתרחשי בעראקיב ובאולמה של השופטת דברת מבעד
לפריזמה של הגיאוגרפיה המשפטית .תחו זה צמח בשני האחרונות כתוצאה מהבשלת
המאוחרת של תהליכי בשדה החקר האקדמי המשפטי והגיאוגרפי .עד לעשור וחצי
האחרוני לא שוחחו כמעט הדיסציפלינות של משפט וגיאוגרפיה זו ע זו ,ובוודאי לא
התקיי תחו מחקר עצמאי העוסק בגיאוגרפיה של המשפט .תמונה זו החלה להשתנות
החל באמצע שנות השמוני 23.בשני האחרונות חלה פריחה של ממש בכתיבה בתחו זה
– ה בחולאר 24וה באר 25.הגיאוגרפיה המשפטית החלה לחקור את האופני שבה
המשפט – כמערכת של מוסדות ,תהליכי ,טקסטי ופרקטיקות – מעוצב עלידי הממדי
_____________________________________

23
24

25

הפרסומי המשמעותיי הראשוני היוGORDON L. CLARK, JUDGES AND THE CITIES: :
INTERPRETING LOCAL AUTONOMY (1985); NICHOLAS K. BLOMLEY, LAW, SPACE, AND THE
).GEOGRAPHIES OF POWER (1994
לסקירה של הספרות ראוAlexandre (Sandy) Kedar, On the Legal Geography of :
Ethnocratic Settler States: Notes Towards a Research Agenda, 5 CURRENT LEGAL ISSUES
401 (2003); DAVID DELANEY, THE SPATIAL, THE LEGAL AND THE PRAGMATICS OF
WORLD-MAKING: NOMOSPHERIC INVESTIGATIONS 9–12 (2010); Sarah Blandy & David
Sibley, Law Boundaries and the Production of Space, 19 SOC. & LEGAL STUD. 275
(2010); Mariana Valverde, Jurisdiction and Scale: Legal 'Technicalities' as Resources
for Theory, 18 SOC. & LEGAL STUD. 139 (2009); Desmond Manderson, Interstices: New
).Work on Legal Spaces, 9 L. TEXT CULTURE 1 (2005

לסקירת הספרות באר! ראו „ ÌÈ¯·„Â ÔÈב )) (2005גיליו שנער עלידי סנדי קדר והוקדש
למשפט וגיאוגרפיה( .ראו במיוחד את מאמרו של ישי בלנק "קהילה ,מרחב ,סובייקט :תזות
על משפט ומרחב" ,ש ,19 ,ואת מאמרו של אור יפתחאל "גיאוגר במרחב המשפטי :הוראת
'גיאוגרפיה משפטית' כנווט בספר האקדמי" ,ש .211 ,ראו ג הוצאה מיוחדת ) Special
 (Issueשל כתבהעת The Spatial Age: The Turn to Space in Law, the Social :¯‚‰
).Sciences and the Humanities, 10 HAGAR (2010
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הגיאוגרפיי של החיי החברתיי והפוליטיי ,ובהבעת את האופני שבה הגיאוגרפיה
של החיי החברתיי מעוצבת עלידי המשפט 26.מעבר לכ ,הדיסציפלינה הביתחומית
החדשה מתמקדת יותר ויותר בחקר הדרכי המורכבות שבה המשפט והמרחב מכונני זה
את זה ,בזיקה למסגרות של זהת ושל כוח פוליטי וכלכלי27.
מוסד הקניי בכלל ומשטר המקרקעי בפרט ה אחד המחוזות המרכזיי שבה כוח,
מרחב ,משפט והו שזורי זה בזה ,ולכ ה היוו מוקד חשוב למחקרי המשלבי משפט
וגיאוגרפיה 28.אי פלא ,א כ ,שהגיאוגרפיה המשפטית מוצאת כר פורה למחקר במשטרי
מקרקעי של חברות מתיישבי אתנוקרטיות 29.בחברות אלה נוצק בדרכלל משטר קנייני
חדש ,המבוסס בשלביו הראשוניי על נישול נרחב ואלי של עמי ילידי ,שבמסגרתו
אוכלוסיות ילידות נעקרות ממחוזותיה ,מאורחות חייה ומקרקעות שבה ה החזיקו במש
דורות רבי .כפי שכותב הגיאוגר המשפטי ניקולס בלומלי:
ביסוסו של משטר מקרקעי מערביליברלי היה בעת ובעונה אחת מטרתה
של האלימות ]נגד האוכלוסייה הילידה[ והאמצעי לשעתוק של צורות
הסדרה אלימות ולעיגונ בחוק .מרחב ,קניי ]קרקעי[ ואלימות שימשו ]את
המתיישבי הקולוניאליסטיי[ במשולב30.
הקולוניזציה האירופית של אוכלוסיות ילידות ביבשות אחרות ,כמוג נישול של קבוצות
ילידות במדינות לאו לאאירופיות באסיה ,באפריקה ובאמריקה הדרומית אשר ביצעו
"קולוניאליז פנימי" ,התרחשו תו כדי החלשת והחלפת של מערכות הקניי הקרקעי
המקומיות .עמי ילידי הוצגו במקרי רבי כ"פראי פרימיטיביי שלא היה ביכולת
להגות מושגי דוגמת 'בעלות בקרקע' ,ובוודאי לא היה מקו להכיר בה כבעלי
קרקעות"31.
_____________________________________

26
27
28
29
30

31

Nicholas Blomley, Law and Geography, in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE
) .SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES 8461 (2001ראו גNicholas Blomley, Law, :
).Geography of, 435 THE DICTIONARY OF HUMAN GEOGRAPHY (2000
יפתחאל ,לעיל ה"ש  ,25בעמ'  ;214בלנק ,לעיל ה"ש  ,25בעמ' Nicholas Blomley, ;24–22
From 'What?' to 'So What?': Law & Geography in Retrospect, in LAW AND GEOGRAPHY
).17 (J. Holder & C. Harrison eds., 2003
David Delaney, Tracing Displacements: Or Evictions in the Nomosphere, 22
).ENVIRONMENT & PLANNING D: SOCIETY & SPACE 847, 849 (2004
על אתנוקרטיה ראו  ,YIFTACHELלעיל ה"ש .17
Nicholas Blomley, Law, Property and the Geography of Violence: The Frontier, the
Survey, and the Grid, 93 ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS 121,
) .129 (2003ראו גLAW'S VIOLENCE (Austin Sarat & Thomas R. Kearns eds., 1993); :
).LAW, VIOLENCE, AND THE POSSIBILITY OF JUSTICE (Austin Sarat ed., 2001
ראוPAUL TENNANT, ABORIGINAL PEOPLES AND POLITICS: THE INDIAN LAND QUESTION :
) ,IN BRITISH COLUMBIA, 1849–1989 40 (1990המצוטט אצל  ,Blomleyלעיל ה"ש  ,30בעמ'
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נישול קולוניאלי מחייב לא רק פעולות פרטניות של גירוש ואלימות ,אלא ג תהלי
מתמיד של הדחקה ,הכחשה והשכחה ,עלמנת לייצר מרחב משפטי וקנייני חדש .במקרי
אלה ,בד בבד ע היותו אמצעי נישול ,מוסד הקניי משמש ג דר ליציקת משמעות חדשה
במרחב תו מחיקת זכרונות קודמי מאיימי 32.באופ זה השתלטויות כוחניות מתורגמות
להסדרי נורמטיביי ומוסדיי אשר מכשירי ,מקבעי ומשכיחי את השינוי המרחבי
הקנייני שהתרחש ברגעיה המכונני של חברות אלה ,אשר כוננו בדרכלל תו דחיקה
וגירוש של הקבוצות הילידות והורשת הקרקעות שהוחזקו קוד לכ עלידיה.
כדר לבסס את משטר המקרקעי החדש ,ייצרו מערכות המשפט המקובל ) Common
 (Lawבמדינות מתיישבי משוכות המגבילות או מאיינות את יכולת של ילידי ו"זרי"
אחרי להג באופ אפקטיבי על האינטרסי הקרקעיי שלה 33.זאת ,באמצעות השתת
דרישות משפטיות שהילידי לא יכלו לעמוד בה )כגו רישו מוסדר בסגנו מערבי של
זכויות במקרקעי ,הוכחת תהליכי פיתוח והשבחה או קיומה של מערכת קניינית שבמרכזה
מוסד הבעלות פרטית( ,וכ שימוש בארגז כלי משפטי פורמליסטי ,טכני ,מקצועי ו"מדעי".
בכ הוענקה תדיר למשטר הקנייני החדש הילה של מערכת טבעית ,ניטרלית והכרחית34.
תהלי הנישול נעט בפורמליז משפטי ומוסדי אשר מעלימו מ העי ומכחיש ,באמצעות
הניטרליותכביכול שלו ,את עצ קיומו של הנישול 35.אבהפינה של הפורמליז הזה
הייתה פיתוח דוקטרינת "האר הריקה" ) ,(terra nulliusאשר סייעה בנישול של העמי
הילידי מקניינ ומריבונות 36.בהמש נרחיב על דוקטרינה זו ועל דוקטרינת "הנגב
המת" ,שהיוותה מעי גרסה ישראלית שלה.
אנו סבורי כי הגיאוגרפיה המשפטית הביקורתית של חברות מתיישבי מהווה פריזמה
מתאימה לניתוח ביקורתי של הסכסו הקולקטיבי בי המדינה לבי הבדווי ושל הסכסו
הקונקרטי בינה לבי משפחת אלעוקבי ושכניה מעראקיב .למרות זאת ,כמעט כל המחקר
הישראלי שעסק בשאלת הבדווי והנגב התעל מזווית זו .רוברוב של המחקרי בנושא
_____________________________________

32
33
34
35
36

 .129לדיו רחב יותר בשאלה זו ראוFrancisco de Vitoria, On the American Indians (De :
Indis), in VITORIA POLITICAL WRITINGS 231 (Anthony Pagden & Jeremy Lawrance eds.,
).1991
& Nicholas Blomley, Cuts, Flows and the Geographies of Property, 7 LAW, CULT.
) .HUMANIT. 203 (2010ראו ג  ,Blomleyלעיל ה"ש  ,30בעמ' .128
ראו  ,Kedar, On the Legal Geography of Ethnocratic Settler Statesלעיל ה"ש  ,24בעמ'

.419–414

Steven Paul McSloy, “Because the Bible Tells Me So”: Manifest Destiny and American
).Indians, 9 ST. THOMAS L. REV. 37, 37–38 (1996
ראו  ,Blomleyלעיל ה"ש  ,30בעמ'  ,128המסתמ על מאמרו של קנת בריליKenneth :
Brealey, Travels from Point Ellice: Peter O'Reilly and the Indian Reserve System in
).British Columbia, 115/116 BC STUD. 181 (1998
David Mercer, Terra Nullius, Aboriginal Sovereignty and Land Rights in Australia: The
).Debate Continues, 12 POL. GEOGRAPHY Q. 299 (1993
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מתייחסי לבדווי כאל מיעוט בתרנוודי העובר תהליכי מודרניזציה במדינת לאו
מודרנית37.
אנו סבורי כי זווית זו ,הג שהיא חשובה בוודאי ,היא חלקית בלבד א אי ממסגרי
אותה בתו המבנה ההיסטוריהמרחביהמשפטי של חברת מתיישבי המשתלטת על אזור
שהיה מולדתה ומקו חייה של קבוצה ילידה .מבנה זה מאיר תהליכי המעצבי בצורה
משמעותית את היחסי בי רוב ומיעוט בנגב כחלק מישראל/פלסטי .ברוב המחקרי
הקיימי ,שליטתה של המדינה )היהודית והמייהדת( בנגב ,ובכלל זה בקרקעותיו ,מהווה את
נקודת הפתיחה המובנת מאליה ,והבדווי מוצגי כקבוצה השרויה בתהליכי קיבוע בתר
נוודיי א חסרת בעלות בקרקע .מחקרי אלה מקבלי א כ ,ללא בחינה ביקורתית ,את
ההגמוניה המדינתית ואת דוקטרינת "הנגב המת" שמוביל הממסד הפוליטי ,המשפטי,
הקרקעי והתכנוני בישראל .אול לאחרונה החלו חוקרי אחדי לאמ את הגישה של
חברת מתיישבי מול מיעוט יליד ,ומאמרנו מבקש להוסי עומק משפטי והיסטורי לגישה
זו38.
_____________________________________

37

גדעו מ' קרסל "זמינות הקרקע החקלאית בנגב לציבור ולפרטי ממנו – בדווי ויהודי"
 ;www.kibbutz.org.il/mifne/articles/071230_Kersel55.pdf (2007) 24 ,55 ‰ÙÓאבינוע
מאיר "בדווי הנגב – גלובליזציה ותכנו במטרופולי באר שבע" ·‡¯ ˘·ÔÈÏÂÙÂ¯ËÓ – Ú
·) 87 ˙ÂÂ‰˙‰יהודה גרדוס ואסתר מאירגליצנשטיי עורכי ;(2008 ,רות קרק ˙˙Â„ÏÂ
 ;(2002) 57 1948–1880 :·‚· ˙ÈˆÂÏÁ‰ ˙È„Â‰È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰שמיר ,לעיל ה"ש AREF ;11
ABU-RABI’A, BEDOUIN CENTURY: EDUCATION AND DEVELOPMENT AMONG THE NEGEV
) ;TRIBES IN THE TWENTIETH CENTURY (2001ח'ליל אבורביע "אימפריה רודפת אימפריה:

קרקעות ,תרבות וזהות אצל הבדואי בנגב"  ;(2005) 24 ,9 ÔÚËÓיוס בדוד ÌÈÂÂ„·‰

·Emanuel Marx, Land and Work: Negev ;(2004) ÌÈÈÚ˜¯˜Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈË·È‰ :Ï‡¯˘È
) ;Bedouin Struggle with Israeli Bureaucracies, 4 NOMADIC PEOPLES 106 (2000סראב

אבורביעהקווידר  ;(2008) ˙ÂÏÈÎ˘Ó ˙ÂÈÂÂ„· ÌÈ˘ Ï˘ Ô‰È¯ÂÙÈÒ :˙Â·Â‰‡Â ˙Â¯„ÂÓכנס
סוגיות פסיכוחברתיות בקרב אוכלוסיות ילידי :הפרספקטיבה הבדואית ˙¯ÙÒÂ ˙ÈÎ
˙˜ˆ) ÌÈ¯Èאוניברסיטת בגוריו בנגב :המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה;(2004 ,

38

Ghazi Falah, Israeli State Policy Towards Bedouin Sedentarization in the Negev, 18 J.
).PALEST. STUD. 71 (1989

אלכסנדר )סנדי( קדר "הסדר הקרקעות בנגב בהקשרי של המשפט הבינלאומי" ‚‰Ï‡„Ú ÔÂÈÏÈ

Oren Yiftachel, ;www.adalah.org/newsletter/heb/dec04/ar1.pdf (2004) 8 ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
Epilogue: Studying Naqba/Negev Bedouins: Toward a Colonial Paradigm? 8 HAGAR
173 (2008); Ismael Abu-Saad, Spatial Transformation and Indigenous Resistance: The
Urbanization of the Palestinian Bedouin in Southern Israel, 51 AM. BEHAV. SCI. 1713
) ;(2008אסמעיל אבוסעד "תמורות חברתיותפוליטית והחינו הערבי בנגב" ˙·‡ ˙ÈÎ

) (2010) 171 ·‚· ÌÈ¯ÎÂÓ‡Ï‰ ÌÈÂÂ„·‰ ÌÈ¯ÙÎÏפרסו מטע המועצה האזורית לכפרי
הלאמוכרי בנגב; העתק מצוי בידי המחברי(; ת'אבת אבוראס "מחלוקות קרקע בישראל:
המקרה של הבדואי בנגב" ‚www.adalah.org/news (2006) 24 ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰Ï‡„Ú ÔÂÈÏÈ
.letter/heb/apr06/ar2.pdf
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 א, גיאוגרפית והיסטורית ענפה העוסקת בחברה הבדווית,קיימת ספרות אנתרופולוגית
 ניתחו רוב החוקרי את מצב של הבדווי בעיקר באמצעות, כאמור,עד לאחרונה
 ספרות זו39.פרדיגמה הרואה אות כאוכלוסייה נוודית המצויה בתהליכי התקבעות
 הכלכלה והחברה,התמקדה בתהליכי מודרניזציה ועיור ובהשלכותיה על מבנה המשפחה
, חלק מאות חוקרי התייחסו ג לנושאימפתח כגו דיור40.של האוכלוסייה הבדווית
41. וחשוב מכל לענייננו – סוגיית הקרקעות,כלכלה
במקביל החלה להתפתח בשני האחרונות ספרות ביקורתית יותר שניתחה את הבדווי
 כמוכ מתפתחת לאחרונה גישה הבוחנת את42.כמיעוט פריפריאלי במסגרת מדינה אתנית
_____________________________________

˙ÂÓÈ˘¯ "עידו שחר "הספרות האקדמית המתווספת בנושא הבדווי בנגב בראי הביקורת
.(2002) 45–40 ,34 ÌÈÂÂ„·‰ ‡˘Â·
AL-HAM’MADE FARAJ SLIMAN, ;37  לעיל ה"ש,Marx ;37  לעיל ה"ש,ABU-RABI’A ראו
 )המקור כתוב בשפה הערבית; העתקTURÂTH WAQADÂ' 'ASHÂ'IR 'ARAB AN-NAQAB (1997)
Steven C. Dinero, Female Role Change and Male Response in the ;(מצוי בידי המחברי
Post Nomadic Urban Environment: The Case of the Israeli Negev Bedouin, 28 J. COMP.
FAM. STUD. 261 (1997); Gideon Kressel, Nomadic Pastoralists, Agriculturists and the
State: Self-Sufficiency and Dependence in the Middle East, 21 J. RURAL COOPERATION
33 (1993); EMANUEL MARX, THE BEDOUIN OF THE NEGEV (1967); Avinoam Meir,
Territoriality among the Negev Bedouin in Transition from Nomadism to Sedentarism,
in TRIBAL AND PEASANT PASTORALISM: THE DIALECTICS OF COHESION AND
FRAGMENTATION 187 (P.C. Salzman & U. Fabietti eds., 1996); AVINOAM MEIR, AS
.NOMADISM ENDS: THE ISRAELI BEDOUIN OF THE NEGEV (1997)

ÍÈÏ‰˙· ÌÈÁ‡ÏÙ – ÌÈÂÂ„·Â ÌÈÂÂ„· ; יוס בדוד ועמיר גונ37  לעיל ה"ש,ראו קרסל
Eliahu Stern & Yehuda Gradus, Socio-Cultural Considerations ;(2001) 3–2 ·‚· ¯ÂÈÚ‰

in Planning Towns for Nomads, 277 EKISTICS 224 (1979); Yehuda Gradus & Eliahu
Stern, From Preconceived to Responsive Planning: Cases of Settlement Design in Arid
Environments, in DESERT DEVELOPMENT: MAN AND TECHNOLOGY IN SPARSELANDS 41
(Yehuda Gradus ed., 1985); JOSEPH BEN DAVID, THE CONDITION OF THE NEGEV BEDOUIN
(Jerusalem Institute for Israel Studies, 1991); Nurit Kliot & Arnon Medzini, Bedouin
Settlement Policy in Israel, 1964–1982: Another Perspective, 16 GEOFORUM 428
ÌÈ˜ÙÂ‡ "? הצלחה או כישלו:(; ארנו מדזיני "מדיניות יישוב הבדואי בישראל1985)
Arnon Soffer & Yoram Bar-Gal, Planned Bedouin ;(2007) 237 ,69–68 ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚·
Settlement in Israel – A Critique, 16 GEOFORUM 423 (1985); Eran Razin, The Fiscal
Capacity of the Bedouin Local Authorities in the Negev, BACKGROUND STUDIES FOR THE
BEDOUIN URBAN PROJECT (2000), available at www.iataskforce.org/sites/default/files/
.Development%20(8).pdf
Suleiman Abu-Bader & Daniel Gottlieb, Education, Employment and Poverty among
Bedouin Arabs in Southern Israel, 8 HAGAR 121 (2008); Norma Tarrow, Human Rights
and Education: The Case of Negev Bedouins, 8 HAGAR 137 (2008); Tovi Fenster,
Planning as Control – Cultural and Gendered Manipulation and Mis-use of Knowledge,
3) HAGAR 67 (2002); Avinoam Meir, Nomads and the State: The Spatial Dynamics of
Centrifugal and Centripetal Forces among the Israeli Negev Bedouin, 7 POL.
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 שאלת, ע זאת43.הסכסו בי המדינה לבי הבדווי בהקשר של הסכסו היהודי–פלסטיני
 אנשי. לא זכתה בתשומתלב מחקרית מספקת, ובמיוחד היבטיה המשפטיי,הקרקע
אקדמיה אחדי שאינ משפטני עסקו לאחרונה בסכסו הקרקעי בי המדינה לבי
 היא אינה מנתחת באופ מספק את, א למרות חשיבותה של כתיבה חדשנית זו,הבדווי
44.ההקשר המשפטי של סכסו הקרקעות
 א שקיימת כתיבה משפטית שיטתית ומעמיקה עלאודות המיעוט הערבי,זאת ועוד
 חוקרי משפטיי מעטי46, ועל סכסו הקרקעות שבינו לבי המדינה45הפלסטיני בישראל
_____________________________________
GEOGRAPHY Q. 251 (1988); Isaac Nevo, The Politics of Un-recognition: Bedouin

;37  לעיל ה"ש,; אבורביעהקווידרVillages in the Israeli Negev, 4 HAGAR 203 (2003)

HARVEY LITHWICK & ISMAEL ABU SAAD, A WAY AHEAD: A DEVELOPMENT PLAN FOR

– ; שלמה סבירסקי ויעל חסו "אזרחי שקופיTHE BEDOUIN TOWNS IN THE NEGEV (2000)
www.adva.org/ (2005) 14 ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚ Ú„ÈÓ "מדיניות הממשלה כלפי הבדואי בנגב
.uploaded/bedouimreport.pdf
Ismael Abu-Saad, Yossi Yonah & Avi Kaplan, Identity and Political : לדוגמה,ראו

43

Stability in an Ethnically Diverse State: A Study of Bedouin Arab Youth in Israel, 6 SOC.
IDENTITIES 49 (2000); SALMAN H. ABU-SITTA, THE END OF THE PALESTINIAN-ISRAELI
CONFLICT: FROM REFUGEES TO CITIZENS AT HOME (2001), available at
; ארנו סופר37  לעיל ה"ש,Falah  ראו ג.www.plands.org/books/book%2001-00.html

;(2007) 224 ,69–68 ‰ÈÙ¯‚Â‡‚· ÌÈ˜ÙÂ‡ "2007"הבדואי בישראל – היבטי גאוגרפיי ב

Shaul Krakover, Urban Settlement Program and Land Dispute Resolution: The State of
.Israel Versus the Negev Bedouin, 47 GEOJOURNAL 551 (1999)

 א הללו,כא בולטת כתיבת של גיאוגרפי ואנתרופולוגי העוסקי בחוקי המקרקעי
 ולא היבטי משפטיי, כלכליי וחברתיי של חוקי אלה,מנתחי לרוב היבטי מרחביי
 ראו מאיר "בחינה אלטרנטיבית של שורשי הקונפליקט הקרקעי בנגב בי הממשלה.שלה
,ÌÈ„Â‰È ,ÌÈÂÂ„· :·‚· ‰·È¯Ó ; יוס בדוד37  לעיל ה"ש,; קרק19  לעיל ה"ש,"לבדווי
 חשוב להזכיר כא ג את העבודה ההיסטורית.18  לעיל ה"ש,(; פורת1996) ˙ÂÓ„‡
Salman Abu-Sitta, The :הגיאוגרפית המקיפה של החוקר הפלסטיני סלמא אבוסיתה – ראו
Denied Inheritance: Palestinian Land Ownership in Beer Sheba (2009), available at
.www.plands.org/store/pdf/BS%20Cte%20Paper.pdf
Hassan Jabareen, The Future of Arab Citizenship in Israel: Jewish-Zionist Time in a
Place with No Palestinian, 4 HAGAR 113 (2003); Raef Zreik, The Israeli Palestinians:
An Arab Minority in the Jewish State, 34 J. PALEST. STUD. 114 (2005); GAD BARZILAI,
COMMUNITIES AND LAW: POLITICS AND CULTURES OF LEGAL IDENTITIES (2003); Michael
K. Karayanni, The Separate Nature of the Religious Accommodations for the
Palestinian-Arab Minority in Israel, 5 NW. UNIV. J. INT'L HUM. RTS. 41 (2006); DAVID
KRETZMER, THE LEGAL STATUS OF THE ARABS IN ISRAEL (1990); Ilan Saban, Minority
Rights in Deeply Divided Societies: A Framework for Analysis and the Case of the Arab.Palestinian Minority in Israel, 36 N.Y.U. J. INT’L L. & POL. 885 (2004)
Alexandre (Sandy) Kedar, The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli Law
and the Palestinian Landholder 1948–1967, 33 N.Y.U. J. INT’L L. & POL. 923 (2001);
Geremy Forman & Alexandre Kedar, Colonialism, Colonization and Land Law in

44

45

46
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

בלבד הקדישו תשומתלב מחקרית משמעותית לסכסו הקרקעי בי המדינה לבי הבדווי.
קיימי כמה דוחות בנושא שנכתבו עלידי גופי של המדינה או פקידי ציבור 47,או עלידי
ארגוני לשינוי חברתי 48,א קיי רק קומ קט של פרסומי אקדמיי משפטיי בנושא.
ע זאת ,בנושא הממוקד של מחקרנו היו כמה התחלות חשובות .באמצע שנות התשעי
פרס רונ שמיר מאמר ביקורתי פורדר שהציע פרספקטיבה תיאורטית חשובה על
אודות הסכסו הקרקעי ,שדרכה ניתח כמה פסקידי בולטי 49.כעבור כעשור הקדיש איסי
רוזצבי פרק בספרו לסכסו בי המדינה לבי הבדווי ,ובו הציע פרספקטיבה חשובה על
אודות הסכסו המשפטי והטריטוריאלי 50.ע זאת ,שני מחקרי חשובי אלה מבוססי
באופ בלעדי כמעט על ספרות משנית ועל ניתוח מספר מצומצ של תקדימי של בית
המשפט העליו.
כפי שנראה במאמר" ,הלכת הנגב המת" מושתתת על כמה טיעוני משפטיי,
גיאוגרפיי והיסטוריי:
א .ישראל מקיימת רציפות משפטית ע המשטרי העות'מאני והבריטי ,וממשיכה את
יישו דיניה לצור השלמת הסדר המקרקעי.
ב .הבדווי לא רשמו את קרקעותיה עד לתארי הקובע בפקודת הקרקעות המתות
)פקודת המוואת( ,קרי עד שנת  ,1921וכ עוג מעמד כקרקעות מוואת ,אשר שייכות
למדינה אלא א כ היושבי עליה יכולי להוכיח חזקה ועיבוד "מזמ קדו" ,כלומר,
מלפני .1858
ג .לפחות עד שנת  1921לא עסקו הבדווי בחקלאות בצורה שיטתית.
ד .לפחות עד שנת  1921היו הבדווי נוודי ,ולא התגוררו ביישובי.
_____________________________________

47
48

49
50

Mandate Palestine: The Zor al-Zarqa and Barrat Qisarya Land Disputes in Historical
Perspective, 4 THEO. INQ. L. 491 (2003); Geremy Forman & Alexandre (Sandy) Kedar,
From Arab Land to 'Israel Lands': The Legal Dispossession of the Palestinians
& Displaced by Israel in the Wake of 1948, 22 ENVIRONMENT & PLANNING D: SOCIETY
).SPACE 809 (2004

ראו ,למשל ,משרד המשפטי „¯ÂÊÈ‡ ÔÈÚ˜¯˜Ó ¯„Ò‰ ÔÈÈÚÏ ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ÌÎÒÓ Á"Â
) (1975) ÈÂÙˆ‰ ·‚‰Â ‚ÈÈÒ‰להל :דוח אלבק( .כ ראו  ,Yahelלעיל ה"ש .15
סבירסקי וחסו ,לעיל ה"ש Negev Coexistence Forum for Civil Equality, The ;42

Bedouin-Arabs in the Negev-Naqab Desert in Israel: Response to the Report of the State
of Israel on Implementing the Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) (2009),
available at www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/Negev_Coexistence_Forum
_Civil_Equality.pdf; Human Rights Watch, Off the Map: Land and Housing Rights
Violations in Israel's Unrecognized Bedouin Villages (2008), available at
.www.hrw.org/en/reports/2008/03/30/map

ראו שמיר ,לעיל ה"ש .11

ISSACHAR ROSEN-ZVI, TAKING SPACE SERIOUSLY: LAW, SPACE AND SOCIETY IN
) ;CONTEMPORARY ISRAEL (2004קדר ,לעיל ה"ש .38
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ה .לא הייתה לבדווי מערכת קרקעית תקפה ומתפקדת המקנה זכויות קניי מוכרות.
ו .השלטונות העות'מאניי ,הבריטיי והישראליי מעול לא הכירו בקיומה של
אוטונומיה משפטית בדווית בכלל ,ובזכויות קניי מסורתיות בפרט.
ז .הבדווי אינ קבוצה ילידה ולכ אינ זכאי לזכויות של קבוצות ילידות ,כפי שהוקנו
בכמה מדינות בעשורי האחרוני .גישת "הצדק המעברי" והצהרת האו" לגבי
זכויותיה של קבוצות ילידות אינ תקפות בדי הישראלי.
המאמר הנוכחי מבקש לצעוד צעד קדימה ,לבחו מחדש באופ מקי את שאלת
זכויותיה הקנייניות של הבדווי בקרקעות מושב בנגב ,ולהציע ניתוח משפטי המבוסס,
בי היתר ,על מגוו של מקורות ראשוניי המערערי את תקפותה של דוקטרינת "הנגב
המת".

ב .עיו היסטורימשפטי מחודש בהלכת "הנגב המת"
כאמור ,אחת הטענות המרכזיות שהמדינה מעלה במשפטה של משפחת אלעוקבי ,כמוג
בסכסוכי הקרקע ע הבדווי בנגב בכלל ,היא שמערכת המשפט הישראלית אינה מחדשת
דבר ,אלא ממשיכה לייש את הדי העות'מאני ואת הדי המנדטורי שנותרו בתוק במשפט
הישראלי ,וזאת עד הסדר המקרקעי וכבסיס לו .העניי נוגע בעיקר בקרקעות המסוגות
כקרקעות מוואת או מירי 51,ומתייחס לתהלי הסדר המקרקעי .על בסיס דיני אלה ,לטענת
המדינה ,לא היו בני שבט אלעוקבי – כמוג כלל הבדווי בנגב – בעלי זכויות קניי
בקרקעות בנגב .לפני שנגיע לדיו פרטני בטענות המדינה ,נציג תחילה את המסגרת
המשפטית ונבח את הדיני העות'מאניי והמנדטוריי הרלוונטיי52.

˙¯ÁÂ‡Ó‰ ˙È‡Ó'˙ÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ .1
במהל המאה התשעעשרה התרחשו מהלכי רפורמה מרחיקילכת במוסדות האימפריה
העות'מאנית .מהלכי אלה הגיעו לשיא באמצע אותה מאה ,ע הרפורמה המכונה
ה"תנזימאת" ,שכללה שינויי משמעותיי בתחו המשפט והשיפוט .הרפורמה שאפה
למר*וז )צנטרליזציה( ולחיזוק שליטתו של המרכז האימפריאלי בפרובינציות שברחבי
ִ
האימפריה .במסגרת זו נערכו כמה נסיונות לארג את דיני הקרקעות ואת אופ רישומ,
שהיה בעל חשיבות רבה היות שקרקעות היוו מקור מימו מרכזי של האימפריה
_____________________________________

51
52

להגדרה של קרקע "מירי" ראו להל ,הטקסט ליד ה"ש  67ואיל.
ראו ג סנדי קדר "זמ של רוב ,זמ של מיעוט :קרקע ,לאו ודיני ההתיישנות הרוכשת
בישראל"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכא Kedar, The Legal Transformation of Ethnic ;(1998) 665
 ,Geographyלעיל ה"ש .46
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העות'מאנית 53.בשלהי התקופה נערכו כמה נסיונות לגבש מערכת רישו קרקעות מודרנית.
נסיונות אלה צלחו באופ חלקי בלבד ,היות שיישו הוראות הרישו לא היה אחיד בכל
חלקי האימפריה ,והיה רופ במיוחד בשטח שנהפ מאוחר יותר למדינתישראל ,שהיה
מרוחק יחסית ממרכז האימפריה 54.מחזיקי קרקע רבי נמנעו מרישו הקרקע עקב רצונ
להשתמט מתשלו מיסי ומגיוס לצבא .כתוצאה מכ ,הרוב המכריע של המקרקעי לא
נרש כלל .עד לתחילת הסדר המקרקעי הבריטי בשנת  ,1928כלומר יותר מעשור לאחר
כיבוש האר מהעות'מאניÂÓ˘¯ ÔÈËÒÏÙ/Ï‡¯˘Èı¯‡ ˙ÂÚ˜¯˜Ó ÌÈÊÂÁ‡ ‰˘ÈÓÁÓ ˙ÂÁÙ ,
· 55.Â·‡Ëע זאת ,חשוב להדגיש כי הדי העות'מאני לא התנה גיבוש זכות קניינית
במקרקעי ברישומה ,וכפי שנראה מייד ,הוא החיל הסדרי שאפשרו גיבוש זכויות בלי
רישו וא ללא התערבות כלשהי מטע השלטו .ג במקרי שבה הייתה אפשרות
רישו ,בדרכלל לא היה זה רישו קונסטיטוטיבי ,אלא דקלרטיבי בלבד56.
חוק הקרקעות העות'מאני ,משנת ) 1858להל :חק"ע( 57,ובמיוחד ההגדרות ביחס
לקרקע מוואת והשינויי שהוכנסו בה עלידי הבריטי ,עומדי בלב הדיו המשפטי בי
המדינה לבי הבדווי ,ולכ נעמוד כעת על כמה הסדרי מרכזיי שבו .חק"ע היווה במש
יותר ממאה שנה ,עד לחקיקת חוק המקרקעי הישראלי ,אביסוד עיקרית של שיטת
המקרקעי הישראלית ושל זו שקדמה לה .ג לאחר כניסתו לתוק של חוק המקרקעי
הישראלי ,בשנת  ,1970חק"ע ממשי לחול במקרי מסוימי ,כגו במקרי של טענות
_____________________________________

53
54

55
56

57

ראו אליעזר מלחי ˙52 Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ËÙ˘ÓÏ È¯ÂËÒÈ‰ ‡Â·Ó :Ï‡¯˘Èı¯‡· ËÙ˘Ó‰ ˙Â„ÏÂ
) ;(1953משה דוכ „ ;(1952) 25 Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÈÈז'ק קנו ·ÍÂÒÎÒ· Ú˜¯˜‰ ˙ÈÈÚ
.(1992) 15 (1990–1917) ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ„Â‰È ÔÈ· ÈÓÂ‡Ï‰
הממשל העות'מאני באר! לא הצליח לערו סקר ,מיפוי והסדר של קרקעות ,המהווי תנאי
מוקד לשיטת רישו קרקעות פורמלית ומדויקת .דב גביש ˜¯˜˙ÂÚ˜¯˜ ¯„Ò‰Ó – ‰ÙÓÂ Ú
 ;(1991) 19–7 1948–1920 Ï‡¯˘Èı¯‡ ˙ÙÓÏרות קרק וחיי גרבר "מפותרישו קרקעות
באר!ישראל בתקופה העות'מנית" ˜˙„¯ .(1982) 113 ,22 ‰על הנסיונות לערו רישו
קרקעות ראו ג יצחק שכטר "רישו הקרקעות באר!ישראל במחצית השנייה של המאה
הי"ט" ˜˙„¯ .(1987) 147 ,45 ‰ארתור רופי ,בתארו את המצב באותה תקופה ,כותב כי "לא
היו בנמצא לא רשימה מדויקת של קרקעות )קדאסטר( ולא ספר לקני קרקעות ,במובנ
האירופי – "...מצוטט אצל לאה דוכלנדאו Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÚ˜¯˜ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÈÂÈˆ‰ ˙Â¯·Á‰
.(1979) 15 1914–1897
בשנת  1928החלו הבריטי לייש את פקודת הקרקעות )סידור זכות הקניי( ,חא"י ב .829
ראו אברה הללי "הזכויות במקרקעי :רקע היסטורי כללי של התפתחות הקניי באר!"
‡¯ˆ ÏÈÏ‚‰ ˙Âכר ב ) 586 ,575אבשלו שמואלי ,ארנו סופר ונורית קליאוט עורכי.(1983 ,
חוק הטאבו משנת  ,1858שחוקק בסמו לחוק הקרקעות העות'מאני )להל :חק"ע( ,תר
לפורמליזציה של שיטת הרישו בספרי האחוזה .ראו גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ'  ;32דוכ,
לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .38–25ע זאת ,חוק הטאבו לא התנה את גיבושה של זכות קניי
במקרקעי ברישומה .ראו ,למשל ,ס'  3ו 22לחוק הטאבו.
חק"ע התפרס ב.21.4.1858
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התיישנות בקרקע בלתימוסדרת 58וכ במקרי של הסדר זכויות במקרקעי כאשר תובע
הזכות מתבסס על הדי שקד לחוק הקרקעות הישראלי 59.בעוד שחלק ניכר מהחוקי
העות'מאניי שחוקקו בתקופה זו נשענו על החקיקה הצרפתית ,חק"ע התבסס בעיקר על
מקורות מוסלמיי60.
החוק העות'מאני קבע חמישה סוגי של קרקעות ,שעל כל אחד מה הוחלו דיני
שוני 61.שתי הקטגוריות הראשונות משמעותיות פחות לטיעוננו כא ,ולכ נתייחס אליה
בקצרה בלבד .קרקע בבעלות מלאה נקראה " ."kÏÂÓקרקע מסוג זה הייתה נדירה מאוד
ברחבי האזור שנקרא מאוחר יותר ,בתקופת המנדט ,ארישראל/פלסטי 62,ונמצאה בעיקר
באזורי הבנויי של ערי וכפרי 63.קרקע " "‰ÙÂ˜ÂÂÓהייתה קרקע שהוקדשה בהקדש
דתי64.
קטגוריה שלישית הייתה קרקע " ."‰ÎÂ¯˙Óקרקע מסוג זה נועדה לשמש לצורכי ציבור,
ונחלקה בי קרקע ששימשה את הציבור כולו ,כגו דרכי וחופי י ,לבי קרקע ששימשה
ציבור מסוי ,כגו אדמות מרעה של כפר 65.לקרקעות מתרוכה נחזור בקצרה בהמש66.
קטגוריה רביעית הייתה קרקע מסוג " ,"È¯ÈÓשהייתה השכיחה ביותר באזורי
המיושבי ו/או המעובדי 67.בקרקע מסוג "מירי" נערכה הפרדה בי ה"ראקבה" ,שהייתה
_____________________________________

58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

ראו ס'  162לחוק המקרקעי ,התשכ"ט–.1969
ש ,ס' .155–153
Avi Rubin, Ottoman Judicial Change in the Age of Modernity: A Reappraisal, 7
).HISTORY COMPASS 119, 121 (2009

ס'  1לחק"ע .חשוב לציי שסיווג הקרקעות שנבע מהחוק העות'מאני היה דינמי ,והיווה בעיקר
בסיס לגביית מיסי ,ולא מערכת שקיבעה את סוגי הקרקע השוני .הדינמיות של המערכת
מודגמת עלידי הקלות היחסית שבה התיר החוק העות'מאני רכישה או איבוד זכויות
בקרקעות מירי )באמצעות דיני ההתיישנות הרוכשת והמחלול ,שאליה נתייחס בהמש( ,וכ
עלידי האופ שבו התיר חוק זה העברת קרקעות להקדש הווק ו"החייאה" של קרקעות
מתות.
לתיאור סוגי הקרקעות השוני ראו יהושע ויסמ ;(1993) 27 ÈÏÏÎ ˜ÏÁ – ÔÈÈ˜ ÈÈ„ ,דוכ,
לעיל ה"ש  ;53אהר בשמש  ;(1953) Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ˙ÂÚ˜¯˜‰ È˜ÂÁקנו ,לעיל ה"ש ,53
בעמ' KENNETH W. STEIN, THE LAND QUESTION IN PALESTINE, 1917–1939, 10–15 ;33–15
(1984); Raja Shehadeh, The Land Law of Palestine: An Analysis of the Definition of
).State Lands, 11 J. PALEST. STUD. 82 (1982

בתקופה העות'מאנית היה האזור מחולק לכמה מחוזות ,א למע נוחות הדיו נקרא לחבל
אר! זה אר!ישראל/פלסטי ,א שהגדרה זו אינה תואמת את המצב בתקופה העות'מאנית.
קרקע מול #הוגדרה בס'  2לחק"ע.
קרקע מווקופה הוגדרה בס'  4לחק"ע.
קרקע מתרוכה הוגדרה בס'  5לחק"ע.
ראו להל ה"ש  86והטקסט שלידה ,וראו במיוחד את דיוננו בפרשת ‡· ,‰ÁÂלהל ליד ה"ש
.135–133
ע זאת ,קטגוריה זו לא הייתה מוגבלת מבחינת מיקומה ,ויכלה לחול ג על קרקעות מעובדות
המרוחקות מהיישוב.
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מעי בעלות שיורית וביטוי לריבונות המדינה ,לבי ה"תסארו" ,שהייתה זכות קניי שכללה
חלק ניכר מזכויות החזקה והשימוש ,ואשר הייתה שייכת לפרט שהחזיק בקרקע כל עוד
השתמשו בה 68.חק"ע הכיר בהחזקת קרקע מירי ובעיבודה במש יותר מעשר שני כמקנה
זכות למעבד להמשי להחזיק ולעבד את הקרקע לצמיתות 69.מכשיר משפטי זה היווה
אמצעי פשוט לרכישת זכויות קניי בקרקע מסוג מירי באמצעות "התיישנות רוכשת".
ההסדר עוג בסעי  78לחק"ע ,שקבע כי אד שהחזיק ועיבד קרקעות מדינה במש תקופה
של עשר שני זכה בזכות לרושמה על שמו 70.סעי זה ִאפשר א כ רכישה פשוטה ומהירה
של זכויות קניי בקרקעות ציבוריות ע קיומ של שלושה תנאי מצטברי עיקריי(1) :
חזקה; ) (2עיבוד מתמש ורצו; ) (3תקופה של עשר שני .הסדר זה שימש מעי כללרקע
שחיזק את נוהגי ההחזקה ביישובי הערביי ,ואשר נבע ,בי היתר ,מרצונ של השלטונות
לתמר התיישבותקבע ועיבוד חקלאי ,שתוצרתו היוותה מקור הכנסה עיקרי של האימפריה
העות'מאנית71.
הקטגוריה החמישית הייתה קרקע מסוג  .˙‡ÂÂÓקטגוריה זו מחייבת התייחסות מפורטת,
היות שהדי הישראלי הפ אותה למרכיב מרכזי בהלכת "הנגב המת" .קטגוריית ה˙‡ÂÂÓ
היוותה את סוג הקרקע השכיח ביותר באזורי שוממי ,מרוחקי ובלתימיושבי ו/או
בלתימעובדי .כמו בקרקעות מירי ,ג לגבי קרקע מוואת קבע הדי העות'מאני כללי
שתמרצו את עיבודה ואפשרו גיבוש זכויות בקרקע זו בקלות מרובה וללא צור ברישו72.
חשוב לציי כי בדי העות'מאני הוגדרו חלקי מרכזיי ממרכיביה של קטגוריית המוואת
בעמימות או בכמה אופני חלופיי .א כפי שנראה בהמש ,בדומה לפרקטיקה שנהגה
בחברות מתיישבי אחרות שבה סייעו מערכות המשפט ה לתהליכי הנישול וה
להכחשת ,בחרה הפסיקה הישראלית להציג את גיבושה של הלכת "הנגב המת" כהחלה
אובייקטיבית ,פורמליסטית והכרחית של דיני המוואת העות'מאניי והמנדטוריי 73.כפי
שנראה מייד ,בניגוד להבניה הגמונית ואחודה זו ,דיני המוואת ,ה העות'מאניי וה
המנדטוריי ,רחוקי מלהיות בהירי והרמוניי ,וקיי לגביה מתח פרשני נרחב ,אשר
הועל כמעט לחלוטי מ השיח השיפוטי הישראלי.
_____________________________________

68
69
70
71
72
73

ראו אסמכתות לעיל בה"ש  .61כ ראו דוכלנדאו ,לעיל ה"ש  ,54בעמ' .13
בכפו למגבלות מסוימות .ראו קדר ,לעיל ה"ש .52
ראו ישראל גלעד "והדרת פני זק"  ÌÈËÙ˘Óכב  ;(1992) 233אברה חלימה "חזקה והתישנות
במקרקעי ופקודת הסדר הקרקעות" ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù – ÔÓÒÂÊ ˘"Ú ÌÈËÙÂ˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ÔÂÎÓ‰
) (1987) 4 ,2 ÒÎ‰העתק מצוי בידי המחברי(.
הללי ,לעיל ה"ש  ,55בעמ' .580
דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' .48
לדיו בנושא זה ראו להל תתפרק ב.3
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סעי  6לחק"ע – בתרגומו של משה דוכ ,המקובל על הפסיקה הישראלית – 74הגדיר
קרקע מוואת כ" :קרקע מתה )מוואת( ,שאינה מוחזקת על ידי איש ,ולא הוקצתה לשימוש
הציבור ,ולא הונחלה לתושבי איזה  .¯ÙÎלקרקע זו נחשבת קרקע הרחוקה מ הכפר או מ
העיר במדה כזו ,שהקול הר ביותר שמשמיע אד מ  ·˘ÂÈÓ‰ ÌÂ˜Ó‰הקרוב ביותר ,לא
ישמע ש ,ושיעורו של מרחק כזה הוא מיל וחצי או מחצית שעת הליכה 75".סעי 103
לחק"ע הוסי על הגדרה זו ,וכ פירט את הכללי החלי על מוואת 76.ג המג'לה
העות'מאנית )הקוד האזרחי( ,המאוחרת לחק"ע ,הרחיבה בנושא של הגדרת קרקעות מתות
ותהלי החייאת )סעיפי  77.(1280–1270בר ,כפי שנראה מייד ,סעיפי  6ו 103לחק"ע
וסעיפי המג'לה שעסקו במוואת לא תאמו במלוא זה את זה.
_____________________________________

74
75
76

ראו ע"א  ,Ô‡¯„· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 518/61פ"ד טז ) (1962) 1720 ,1717להל :ע"א ·„¯‡.(Ô
תרגומו של דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' ) 466ההדגשות הוספו(.
"קרקע מתה )מוואת( היא :המקומות המוזנחי ,כגו ראשי ההרי ומקומות הטרשי
והסלעי והקוצי והמרעה ,שלא החזיק בה אד על פי שטר טאבו ולא הוקצו מימי
קדמוני )’ (‘ab-antiquoלרשות עיר אחת או כפר אחד ,וה רחוקי מ הישוב ,עד כדי
שהעומד בתוכ לא ישמע קולו של חברו העומד בקצה הישוב ,א על פי שהוא מרי את קולו
– מי שרוצה בקרקע מ הקרקעות הללו ,ע%בד $ועושה אותה שדה ניר ומחזיק בה בחנ
ברשות הפקיד אלא שגו הקרקע )הרק&ה( הוא לאוצר המלכות .וכל הדיני הנוהגי בשדי
מזרע – נוהגי בה .מי שלקח אחת מ הקרקעות האלו ברשות הפקיד על מנת לעשותה שדה
ועשה אותה שדה ,אלא שהניח $ולא זרע $שלוש שני רצופות שלא באמתלא – ,נותני אותה
לאחרי .מי שלקח אחת מ הקרקעות הללו ועשה אותה שדה שלא ברשות הפקיד ,אומרי לו
והוא נות דמי שווייה לפי מידת המקו שעשה אותו שדה ,ונותני לו שטר טאבו ".תרגומו
של דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .480ראוי לציי שקיימות מחלוקות לגבי נוסח התרגו של
הסעיפי העוסקי במוואת .כ ,למשל ,בתרגומו של סטנלי פישר לס'  6לחק"ע ,תיאור
הנקודה שממנה מודדי את המרחק הוא "הנקודה הקרובה ביותר שיש בה מקומות מיושבי"
)” .(“the nearest point where there are inhabited placesראוSTANLEY FISHER, OTTOMAN :
LATER LEGISLATION

AND

OTTOMAN LAND CODE

THE

LAND LAWS CONTAINING

) ;AFFECTING LAND 5 (1919ואילו בתרגו שסיפק בעבור מחקר זה העות'מאניסט ד"ר אבי
רובי ,המונח "אלקדי" ,שתורג עלידי דוכ ל"זמ קדו" ,מתורג לצירו "לפי הנוהג".
להבדלי אלה ואחרי יש השלכות קנייניות ,וה מהווי סלעמחלוקת שלא הוכרע.
ס'  103לחק"ע הסדיר את הלי רכישת הזכויות במוואת עלידי שילוב של החזקה והעיבוד
הראשוני .עלפי הוראת הסעי ,אד קיבל זכות לרכוש אדמת מוואת שהוחייתה לפי ער
הטאבו שלה ,כלומר ,לפי ערכה של הקרקע כשטח "מת" לפני השבחתה“Anyone who is in :
need of such [Mewat] land can with the leave of the Official, plough it up gratuitously
and cultivate it on the condition that the legal ownership (Raqabé) shall belong to the
Treasury... But if anyone has broken up and cultivated land of this kind without leave,
there shall be exacted from him payment of the tapou value of the piece of land which
” .he has cultivated and it shell be granted to him by the issue of a title-deedראו ,FISHER

77

לעיל ,בעמ' .33

ABRAHAM GRANOTT, THE LAND SYSTEM IN PALESTINE: HISTORY AND STRUCTURE 92
).(1952
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כ ,למשל ,קיימת עמימות לגבי מיקומה של קרקע מוואת .חק"ע קבע כי מדובר בקרקע
המרוחקת מרחק משמעותי ממקו יישוב ,א קיימת בו איבהירות לגבי אופיו של מקו
היישוב שממנו מודדי את המרחק עד לנקודה שבה מתחילה קטגוריית המוואת ,וכ לגבי
דר חישובו של מרחק זה .הא מוואת היא קרקע המרוחקת טווח צעקה ,חצי שעת הליכה
או מיל וחצי? שלושת הקריטריוני הללו מופיעי יחדיו בסעי  6לחק"ע ,ואילו סעי 103
לחק"ע מתייחס א ורק לטווח הצעקה ,וכ ג סעי  1270למג'לה .כיצד ראוי להכריע
במקרי שבה אי חפיפה בי הקריטריוני הללו? נתייחס לנקודה זו בהמש.
באופ דומה קיימת איבהירות ביחס לשאלה א המרחק המופיע בסעיפי  6ו103
לחק"ע צרי להימדד רק מ"עיר או כפר" או ג מ"מקו מיושב/יישוב"? הג שחק"ע נחקק
בשנת  ,1858מילאה התשובה המצמצמת שהעניקה מערכת המשפט הישראלית לשאלה זו –
מאה וא מאה וחמישי שנה מאוחר יותר – תפקיד משמעותי בהבניית הבדווי בנגב
כמשוללי זכויות קניי 78.לכ חשוב להדגיש כבר כא כי חוקר חוק הקרקעות העות'מאני
ונשיא ביתהמשפט לקרקעות בירושלי ,השופט טיוט ) ,(Tuteסבר שÏÂÎÈ ·Â˘ÈÈ ÌÂ˜Ó ÏÎ
 ,‰„È„Ó ˙„Â˜ ˙ÂÂ‰Ïולא רק עיר או כפר 79.באופ דומה כתבו המלומדי פדל )(Padel
וסטיג ) ,(Steegבספר על חוקי הקרקעות העות'מאניי ,כי המוואת נמצא במרחק טווח
צעקה ממקו מיושב )” 80.(“endroits habitès”, “habitationsג סעיפי המג'לה העוסקי
במוואת התייחסו לקרקע מוואת ככזו שרחוקה מכל מקו יישוב .סעי  1270למג'לה הגדיר
קרקע מוואת ככזו שרחוקה מכל מקו יישוב וא מ הציוויליזציה ) “remote from
” 81.(civilizationהיות שדיני הקרקעות העות'מאניי הקנו באופ מיידי זכות קניי
שה ְחיה קרקע מוואת ,וזאת עלמנת לתמר עיבוד חקלאי והתיישבות
משמעותית לאד ֶ
באזורי נידחי באימפריה ,היה היגיו רב בכ שהסדר זה יחול על קרקע המרוחקת באופ
משמעותי מכל מקו יישוב ,ולא רק מעיר או מכפר .שאלה קשורה ,שנהפכה א היא
_____________________________________

78
79
80

81

ראו ,למשל ,את הדיו בע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  ,13ובע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש .74

ראוRICHARD CLIFFORD TUTE, THE OTTOMAN LAND LAWS WITH A COMMENTARY ON THE :
).OTTOMAN LAND CODE OF 7TH RAMADAN 1274, 98 (1927
).WILHELM PADEL & LOUIS STEEG, DE LA LÉGISLATION FONCIÈRE OTTOMANE 38 (1904
פדל וסטיג הבינו את ס'  6ו 103לחק"ע כקובעי שמדובר בקרקעות – “qui se trouvent a
une distance telle des endroits habités qu'on ne puisse y entendre un cri poussé a
”") extrémité des habitations par un homme ayant une forte voixהמצויות במרחק כזה

מאזורי מיושבי שנית לשמוע ש צעקה שהושמעה עלידי אד בעל קול ר" – התרגו
של סנדי קדר(.
ראו ס'  1270למג'לה“Dead land consists of land which is not the property of anyone in :

absolute ownership, nor the grazing ground of any town or village, nor a place where
wood can be gathered, and which is remote from civilisation. That is to say, a place
where the voice of a person who is shouting from the outskirts of a town or village
”) cannot be heardנלקח מהכתובת _www.iium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/al
.(majalleb10.html
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למרכזית בגיבושה של הלכת "הנגב המת" ,היא א מקו היישוב שממנו נמדד המרחק
למוואת חייב להיות כזה שכבר קיי זמ מינימלי מסוי .טיוט סבר כי "מקו יישוב" כלל
ג יישובי חדשי ,ולא רק כאלה שקיימי זה זמ82.
נית לומר כי למרות העמימות הקיימת בחלק ממרכיבי המוואת ,ברור שהגדרות המוואת
כיוונו למקומות שהיו שוממי ומרוחקי מיישובאד מאז ומתמיד ,כגו הרי ומקומות
סלעיי ,כמצוי בסעי  103לחק"ע 83.כפי שהסביר זאת משה דוכ˜Á¯Ó· ‡È‰˘ Ú˜¯˜" ,
‚ÂÒ· ‡˜Â„ ˙ÏÏÎ ‰È‡ ˙„·Ú ‰È‡˘Â ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ˜Á¯Ó‰ ÔÓ ¯ÙÎ Â‡ ¯ÈÚÓ ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ
˘ .˙‡ÂÓ Ú˜¯˜ Ïהיא יכולה להיות קרקע למרעה קי או למרעה חור ,או חורשות ,יערות
ושדה עצי )מחטבות( .הקרקע יכולה להיות קרקע מירי שהוזנחה על ידי הבעלי ,או קרקע
מירימחלול .היא יכולה להיות ג קרקע מתרוכה 84"...חשוב לציי כי עלפי הדי
העות'מאני ,קרקע מוואת שעדה והוחייתה בעבר נהפכה לקרקע מסוג מירי; א העיבוד
בה הופסק למש תקופה העולה על שלוש שני ,זכות השימוש והחזקה בה )ה"תסארו"(
חזרה למדינה ,והקרקע נהפכה לקרקע מסוג מירימחלול ,ולא שוב לקרקע מוואת85.
בקטגוריית המוואת לא נכללו ג קרקעות ששימשו באופ מסורתי לסיפוק צרכיו הכלכליי

_____________________________________

82

83

כפי שציי השופט טיוט“Of late, the sites of many towns and villages have... been :
greatly extended, and new inhabited sites have been formed. This means that the limits
” .of the Mewat have retreated with the advance of habitationראו  ,TUTEלעיל ה"ש ,79

בעמ' .98
קיימי כאמור כמה תרגומי לחק"ע ,שהשתמשו במושגי שוני .ראו  ,TUTEלעיל ה"ש ,79
בעמ' “The expression dead land (mevat) means vacant (khali) land, such as :97

mountains, rocky places, stony fields, pernallik and grazing ground which is not in
possession of anyone by title deed nor assigned ab antiquo to the use of inhabitants of a
” .town or villageתרגומו של אונגלי ) (Ongleyלס'  103לחק"ע פותח כ“Empty (khali) :
” .places such as Otlak, Pernallik, kiraj[,] Tashlik (stony place), and Kuhi (hill)...ראו:
F. ONGLEY, THE OTTOMAN LAND CODE 54 (Clowes & Sons, 1892), available at
ia700302.us.archive.org/22/items/ottomanlandcode00turkuoft/ottomanlandcode00turku
) oft.pdfראו ש ג את הערות השוליי של מילר( .באופ דומה מתרגמי ,PADEL & STEEG
לעיל ה"ש  ,80בעמ'  ,38את הגדרת המוואת בחק"ע כחלה על“les terrains incultes tells :
que montagnes, endroits rocailleux, broussailles, terrains ou croit une herbe trop courte
”") pour quelle puisse etre coupee etcהקרקעות הבלתימעובדות ,כגו הרי ,אזורי

84
85

סלעיי ,סבכי חורש/קוצי וכ קרקע שצומח בה עשב נמו מכדי שיהיה אפשר לקצור אותו"
– התרגו של סנדי קדר(.
דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' ) 48ההדגשה הוספה(.
ש ,בעמ'  .47–46השוו זאת לדיו בפרשנות שונה שאימצה הפסיקה המנדטורית להל ליד
ה"ש .130–118
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של יישוב ,כגו קרקע ששימשה למרעה ,לגור או לאספקת עצי .קרקע זו הוגדרה קרקע
מסוג מתרוכה ,ולתושבי היישוב הייתה בה זכות קניינית קולקטיבית86.
עלפי הוראת סעי  103לחק"ע ,כל אד ש" ֶה ְחיה" קרקע מוואת – כלומר ,הפ אותה
מקרקע שאינה ראויה לעיבוד לקרקע שראויה לעיבוד – זכה באופ מיידי בזכויות קניי
משמעותיות בקרקע זו .עלפי סעי  1275למג'לה ,החייאת קרקע כללה זריעה ,נטיעת
עצי ,חריש ,השקיה או פתיחת מעברי מי או תעלות 87.סעי  1276למג'לה קבע שא
אד בנה חומות סביב קרקע מוואת ,או הקיפ< בסכר עלמנת להג עליה מפני הצפות,
נחשבה קרקע זו לקרקע שהוחייתה88.
סעי  103לחק"ע הבחי בי החייאת קרקע שנעשתה באישור לבי כזו שלא נעשתה
המ ַחיה קיבל אישור מראש להחייאת הקרקע ,הוא היה זוכה בה בחינ –
באישור .א ְ
89

"ע%בד< ועושה אותה שדה ניר ומחזיק בה בחנ ברשות הפקיד" על פי המג'לה ,קרקע
מוואת שנחפרה בה באר ברישיו נהפכה לקרקע מול* של החופר )סעי  ,(1280ותחו
הבאר – שטחה של הבאר עצמה וארבעי אמה מסביב< – נהפ לרכוש בעליה של הבאר.
הסדר דומה היה קיי ג לגבי תעלות וצינורות )סעיפי  1281ו .(1286ג ע שניטע
בקרקע מוואת העניק לנוטע אותו זכויות בהיק של חמש אמות לכל צד )סעי 90.(1289
ראוי להדגיש כי חוק הקרקעות העות'מאני והמג'לה לא הגדירו מהי אותה "רשות" שנדרשת
מאת הפקיד .בוודאי לא נקבע ש שהרשות צריכה להינת בכתב ,ולא מ הנמנע להסיק
שהיא הייתה יכולה להינת ג בדר של התנהגות וא שתיקה91.
_____________________________________
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87

88

89
90
91

כפי שמסביר זאת משה דוכ" :א קרקע כזאת ,שהיא מקרקעות הכפר ,נמסרה לשימוש
הציבור )מתרוכה( בפקודת העברה ברורה ,או מפני שאנשי הכפר משתמשי בקרקע מזמ
קדמו ) – (Immemorial userהיא יוצאת מגדר הסוג של מואת .אסמכתה לכ אני מוצאי בס'
 1271מ המג'לה ,הקובע הלכה ,שקרקע הסמוכה לישוב ,מניחי אותה למתיישבי – למרעה,
לגור ולשדה עצי וקוראי לה – קרקע מתרוכה ".דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .48ראו ג:
).FREDRIC M. GOADBY & MOSES J. DOUKHAN, THE LAND LAW OF PALESTINE 44 (1935
באופ דומה הוציא ס'  1270למג'לה מגדרה של הגדרת מוואת קרקע ששימשה שדה מרעה של
עיר או כפר וכ קרקע שהיה אפשר לקושש בה עצי.
ראוCHARLES A. HOOPER, THE CIVIL LAW OF PALESTINE AND TRANS-JORDAN 329 (1938) :
(“Article 1275. Vivification consists of sowing seed, planting trees, ploughing the land,
)“ .watering it, or opening water-channels or canals, in order to irrigate itלנוסח זהה ראו
.www.iium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/al_majalleb10.html
ראו ש“Article 1276. If any person builds walls round dead land, or with a view to :
protecting it from flooding, makes a dam round it by raising the sides thereof, such land
“ .is considered to have been vivifiedראו נוסח זהה בwww.iium.edu.my/deed/lawbase/
.al_majalle/al_majalleb10.html

דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' .480
ש ,בעמ' .54
ראו גישה מעי זו בפסיקה הישראלית בע"א ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' ·‡Ï‡˜Ï‡ 496/89
·‚· ,פ"ד מה)) (1991) 350 ,343 (4להל :ע"א ‡.(·‡Ï‡˜Ï

31
5/9/2012 9:51:00 AM z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\01-yiftachel+kedar+amara.doc

אור יפתחאל ,סנדי קדר ואחמד אמארה

משפט וממשל יד תשע"ב

שה ְחיה קרקע מוואת ללא אישור זכה בזכות לרכוש קרקע זו כקרקע מירי במחיר
מי ֶ
שווייה לפני השבחתה" :מי שלקח אחת מ הקרקעות הללו ועשה אותה שדה שלא ברשות
הפקיד ,אומרי לו והוא נות דמי שווייה לפי מידת המקו שעשה אותו שדה ,ונותני לו
שטר טאבו 92".שווייה של קרקע מוואת שלא עדה לפני כ ,בוודאי באזורי "נידחי"
דוגמת הנגב ,היה מזערי .סעי  103לחק"ע הכיר א כ בדר עצמית לגיבוש זכויות קניי
משמעותיות ביותר בקרקע מסוג מוואת .גיבושה של הזכות לא היה תלוי בהסכמת
השלטונות או באישור ,וההבדל היחיד בי מצב שבו התקבל אישור מ השלטונות
להחייאת הקרקע לבי מצב שבו לא התקבל לכ אישור היה רק התשלו )הסמלי למעשה(
שה ְחיה את הקרקע מבלי לקבל לכ אישור היה חייב לשל.
שמי ֶ
ראוי להוסי כי מנקודתמבט "מודרנית" ,שיטת ההחזקה בקרקע בארישראל/פלסטי
בתקופה העות'מאנית נראית בלתימוסדרת ובלתיברורה .אול במסגרת של קהילות קטנות
ובעלות לכידת חברתית חזקה ,שחבריה מנהלי יחסי ארוכיטווח ואינטימיי ביניה,
התפתחו הסדרי חברתיי קנייניי חלופיי למערכת הרישו הפורמלית ,שהיו ברורי
למדי למשתתפי בה .תובנה זו נכונה במיוחד ביחס לשבטי הבדווי בנגב .כפי שנראה
בהמש ,פיתחו הבדווי מערכת "משפט ללא ממשלה" ,והשתמשו בדרכי מוסכמות
וברורות כדי לסמ את גבולות ההחזקה והשליטה שלה בקרקע – ה ברמות השבטית
והעלשבטית וה במסגרות קטנות יותר93.

˙È¯ÂË„Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰ .2
הכוחות הבריטיי כבשו את ארישראל בשנת  1917והנהיגו משטר צבאי ,שהוחל
במשטר אזרחי בשנת  .1920ביולי  1922קיבלו הבריטי מחברהלאומי את המנדט
ל"פלסטי" ,שנכנס לתוק בדצמבר אותה שנה 94.לבריטי היה קשה לקבל את המצב
ששרר בתחו הקרקעות בתקופה העות'מאנית ,שנראה בעיניה כמצב של העדר הסדר
_____________________________________

92
93

94

כה ,לעיל ה"ש  ,76בעמ'  .78הדיווח על החייאת הקרקע היה צרי להיעשות תו שישה
חודשי ,שא לא כ היו קובעי את מחיר הקרקע בעת הדיווח על החייאתה .ראו ג ,TUTE
לעיל ה"ש  ,79בעמ' .69
ראו את ספרו החשוב של בייליCLINTON BAILEY, BEDOUIN LAW FROM SINAI AND THE :
) .NEGEV: JUSTICE WITHOUT GOVERNMENT (2009לגישה דומה ראו חיי זנדברג ¯„Ò‰
) (2000) 48 Ï‡¯˘È ˙È„Ó·Â Ï‡¯˘Èı¯‡· ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊהערה  ,1שבה הוא כותב כי "ג
בחברת נוודי עשויה הותרת סימני החזקה מקובלי בשטח להוות אסמכתא משפטית מספקת
לזכויות הקבוצה הנעדרת זמנית מהשטח ...הפגנת החזקה נתקבעה בתודעת הבדווי ג
בהיעדר של בני השבט .המערכת הפנימית האוטונומית הייתה חזקה מאוד א ללא רישו"(.
לדיו בשיטת המקרקעי הבדווית ראו להל תתפרק ג 3למאמר.
).ASSAF LIKHOVSKI, LAW AND IDENTITY IN MANDATE PALESTINE 21 (2006
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פורמלי 95.מצב דברי זה פגע במדיניות האימפריאלית של הבאת סדר מערבי לקולוניות
ושל שליטה בנעשה בתחו המקרקעי 96.כתוצאה מכ ,וא שהצהירו על המשכיות
העקרונית של חוקי המקרקעי העות'מאניי ,הכניסו הבריטי כמה שינויי מרכזיי
הנוגעי בדיני המקרקעי ובמדיניות המקרקעי97.
נוס על כ ,וכפי שהוטל עליה בכתב המנדט משנת  ,1922הייתה ממשלת בריטניה
מחויבת למימושה של הצהרת בלפור בדבר הקמת בית לאומי לע היהודי באר
ישראל/פלסטי ,ולעודד התיישבות יהודית צפופה על קרקעות מדינה 98.המשמעות
המרחבית של התחייבות זו הייתה מציאה ורישו של קרקעות זמינות ,שאינ נמצאות
בבעלות מא דהוא ,שאות תוכל ממשלת המנדט לרשו על שמה .לש כ ,ולש קידו
מטרות ציבוריות אחרות ,הנהיג דבר המל במועצתו – לראשונה בארישראל/פלסטי –
סיווג קרקעי חדש של "אדמות ציבוריות" ו"אדמות מדינה" )99.(public land, public domain
רישו קרקעות על ש המדינה נועד לאפשר לשלטונות המנדט להשתמש בה ,בי היתר,
כדי לממש את הוראת סעי  6לכתב המנדט ולהקצות קרקעות פנויות למוסדות הציוניי
למע פיתוח התיישבות ייעודית ) (close settlementלמהגרי ולתושבי יהודי 100.נציי
שמחויבות זו של שלטונות המנדט בלטה בעיקר בשני הראשונות של שליטת הבריטי
באר ,והלכה ונחלשה במש שנות השלושי והארבעי101.
הבריטי הנהיגו שני שינויי במשטר המקרקעי שהינ רלוונטיי במיוחד לסכסו בי
הבדווי לבי מדינתישראל) :א( שינוי פקודת המוואת; )ב( החלת תהלי הסדר מקרקעי.
_____________________________________

95
96
97
98

על המדיניות החקיקתית של רשויות המנדט הבריטי ראו:
).LAND POLICIES IN PALESTINE 1917–1936, 1 (2007

MARTIN BUNTON, COLONIAL

).Sally Engle Merry, Law and Colonialism, 25 LAW & SOC’Y REV. 889, 909–917 (1991
ראו  ,BUNTONלעיל ה"ש  ,95בעמ'  .49–38יש לציי ע זאת כי השינויי הוכנסו תו שימור
של תשתית החקיקה העות'מאנית המרכזית בכל תקופת המנדט וא לאחריה.
ראו ס'  6 ,2ו 11לכתב המנדטThe Mandate for Palestine (July 24, 1922), available at :

www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/The+Mandate+
) for+Palestine.htmלהל :כתב המנדט(.
Martin Bunton, Inventing the Status Quo: Ottoman Land-Law During the Palestine
99
) .Mandate, 1917–1936, 21 INT’L HIST. REV. 28 (1999ראו ג  ,Shehadehלעיל ה"ש .61
 100ראו גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ'  .43–42ראו ג  ,BUNTONלעיל ה"ש  ,95בעמ'  .33–31ס' 6
לכתב המנדט ,לעיל ה"ש  ,98קבע“Art. 6. The Administration of Palestine, while :
ensuring that the rights and position of other sections of the population are not
prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall
encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close
settlement by Jews, on the land, including State lands and waste lands not required for
” .public purposesראו ג כתב המנדט ,לעיל ה"ש  ,98ס' .11
 101ראו  ,BUNTONלעיל ה"ש  ,95בעמ' .58–57
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)‡( ˘˙‡ÂÂÓÏ ÒÁÈ· ÌÈÏÏÎ‰ ÈÂÈ
כאמור ,לב הטיעו המשפטי של המדינה הוא שהיא אינה מחדשת דבר ,אלא מיישמת באופ
דווקני את הדי שקד להקמת ישראל ,ובמיוחד את דיני המוואת כפי שעוצבו ופורשו
בתקופת המנדט הבריטי .אנו סבורי כי המדינה שוגה בעניי זה פעמיי .ראשית ,בחינה
מעמיקה של דיני הקרקעות בתקופה המנדטורית – שכללו ה את החוקי העות'מאניי
שהמשיכו לחול ג בתקופה זו וה שינויי שהוכנסו בחוקי אלה בתקופה המנדטורית –
מטילה ספק עמוק בעמדת המדינה שלפיה כל הקרקעות הנטענות עלידי הבדווי )או כמעט
כול( הינ קרקעות מוואת בבעלות המדינה .שנית ,כפי שנראה ,דיני המוואת לא הוחלו על
הנגב ,היות שהבריטי העניקו לבדווי בנגב אוטונומיה נרחבת ,לרבות בדיני הקרקעות.
נבח תחילה את דיני הקרקעות המנדטוריי ,ובפרט את דיני המוואת.
עלפי עדות של פקידי בריטי ,חששו השלטונות מתופעת ההשתלטות על קרקעות
ריקות בעקבות מלחמתהעול הראשונה .עלמנת למנוע רכישת זכויות במקרי מעי אלה,
הגיבו הבריטי בהחלת כמה הסדרי שנועדו לייצב את משטר המקרקעי ולמנוע השתלטות
על קרקעות .כבר בנובמבר  1918ה סגרו את כל משרדי רישו המקרקעי ואסרו ביצוע
עסקות במקרקעי 102,ובשנת  1920ה חוקקו את פקודת קרקעות המחלול ,שנועדה למנוע
השתלטות על קרקעות מירי בלתימעובדות.
בהמש למגמה זו חוקקו הבריטי ב 16.2.1921את פקודת הקרקעות המתות )פקודת
המוואת( 103.פקודה זו ביטלה את הסיפא של סעי  103לחוק הקרקעות העות'מאני ,וקבעה
במקומו הסדר שהחיל שני מרכיבי – הראשו צפה פני עתיד ,ואילו השני היווה הוראת
מעבר .החלק הראשו של הפקודה קבע:
(a) Any person who, without obtaining the consent of the Administration,
breaks up or cultivates any waste land shall obtain no right to a title-deed
for such land, and, further, shall be liable to be prosecuted for trespass.104
_____________________________________

 102ראו גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ'  ;35דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  ,GRANOTT ;389–372לעיל
ה"ש  ,77בעמ'  ;75–74ראו  ,STEINלעיל ה"ש  ,61בעמ' .43–39
 103את חקיקת פקודת הקרקעות נית להבי על רקע ההיערכות האדמיניסטרטיבית הבריטית
בעקבות כיבוש אר!ישראל/פלסטי וכהמש לקו המדיניות שיועד לייצב את מצב המקרקעי
ולמנוע השתלטות בלתימבוקרת על קרקעות .כ ,באותו חודש שבו חוקקה פקודת המוואת,
קרי בפברואר  ,1921הצביע הנציב העליו הרברט סמואל על תנועה מאיימת ומדאיגה של
השתלטות על קרקע בלתימעובדת ,והסכי ע ועדת הסדרת המקרקעי ,אשר קבעה בדי
וחשבו שלה כי“it is necessary that the Administration obtain forthwith a complete :
” .record of all such landsראו  ,BUNTONלעיל ה"ש  ,95בעמ'  .43ראו ג מקורות המאוזכרי
אצלוLetter to Foreign Office, FO 371/1/6387/E1758; ‘Report of the Land Settlement :
.Commission, August 1920’, CO 733/18, 592
 104ראו .LEGISLATION OF PALESTINE vol. I 135–136 (Norman Bentwich ed., 1926) :ראו ג
 ,GOADBY & DOUKHANלעיל ה"ש  ;86בשמש ,לעיל ה"ש  ,61בעמ' .147
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המשמעות המשפטית של תיקו זה הייתה מרחיקתלכת ,ובמיוחד מרחיקתשני :בעוד
שלפי הדי העות'מאני כל אד ש" ֶה ְחיה" קרקע מוואת זכה בזכות קניי בקרקע זו באופ
מיידי ,א א לא קיבל אישור מ השלטונות לעבד את הקרקע ,בא התיקו המנדטורי וקבע
כי כל החייאת קרקע מוואת לאחר  1921שנעשתה ללא הסכמה היא בגדר הסגתגבול.
פסקה ) (aשל פקודת הקרקעות המתות נוסחה בלשו הווה ,וÔÙÂ‡· ‰ÏÁ ‡Ï
¯ È·ÈË˜‡Â¯Ëעל קרקע שהוחייתה לפני חקיקת הפקודה .לגבי קרקע מסוג זה חל סעיקט
) ,(bשקבע הוראתמעבר:
(b) Any person who has already cultivated such waste land without
obtaining authorisation shall notify the Registrar of the land registry
within two months of the publication of this ordinance and apply for a
title-deed.

א ממקמי את חקיקת הפקודה בהקשרה ההיסטורי – סיו מלחמתהעול הראשונה
ותחילת השלטו הבריטי ,עוד לפני קבלת כתב המנדט – נית להניח שמטרת של מנסחי
הפקודה הייתה אדמיניסטרטיבית בעיקרה ,קרי ,עריכת סדר ורישו בזכויות הקיימות
בקרקע ,ובמקביל מניעת השתלטות עתידית על קרקע מסוג מוואת .למרות זאת ,כפי שנראה
בהמש ,פרשנותה של הפקודה עלידי מדינתישראל ומערכת המשפט שלה הפכה פקודה
מינורית וטכנית זו לאבפינה בבניי דוקטרינת "הנגב המת" .לפי הגישה הישראלית,
הסנקציה על העדר הודעה עלפי סעי ) (bהייתה הפקעה רטרואקטיבית של זכויות שגובשו
בקרקע מוואת עוד לפני חקיקת הפקודה105.
בחלק ב 3של המאמר נבח בהרחבה פרשנות ישראלית זו ,א כבר בשלב זה כדאי
להעיר כי עלפי הבנתנו קיימת הבחנה ברורה בי שני חלקיה של פקודת הקרקעות המתות.
 – (a) – ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰צפה פני עתיד ואסר ,מעת כניסתה לתוק של הפקודה ,כל עיבוד
קרקע מוואת ללא הסכמת השלטונות )” .(“consent of the Administrationבהתא לכ נוסח
הסעי ·" – ‰ÂÂ‰ ÔÂ˘Ïכל אד  – "...‰ÈÁ«Ó¿‰וקבע סנקציות עתידיות" :לא יזכה בכל זכות...
ויהיה חשו לתביעה משפטית "...כלומר ,כפי שמקובל בחקיקה העוסקת בזכויות קניי,
הפקודה הבחינה בי זכויות קנייניות שגובשו לפני חקיקתה לבי שינוי המצב לאחר כניסתה
לתוק .את הסנקציה הקשה של סיווג כ"מסיגיגבול" החילה הפקודה באופ פרוספקטיבי
רק על אות אנשי שיתחילו בעתיד )כלומר ,אחרי  (16.2.1921לעבד קרקע מוואת ללא
אישור ,קרי ,רק לאחר שינוי הכללי ביחס לרכישת זכויות במוואת– (b) – È˘‰ ˜ÏÁ‰ .
היווה הוראתמעבר שמטרתה להבטיח כי כל מי שגיבש זכויות לפני חקיקת הפקודה ייכנס
לסדר המרחביהמשפטי החדש וירשו את זכותו .כפי שראינו ,הדי העות'מאני הקנה זכות
שה ְחיה קרקע ללא אישור השלטונות .הסעי
משפטית ברורה ובעלת ער כלכלי ג למי ֶ
_____________________________________

 105על הפרשנות הישראלית של הפקודה ראו להל תתפרק ב.3

35
5/9/2012 9:51:00 AM z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\01-yiftachel+kedar+amara.doc

אור יפתחאל ,סנדי קדר ואחמד אמארה

משפט וממשל יד תשע"ב

הסדיר את מעמדו של אד שכבר ֶה ְחיה את הקרקע בעבר ) Any person who has already
 .(cultivated such waste landהסעי חל א ורק על מי שעיבד קרקע ללא אישור או רשות
) ,(without obtaining authorizationוקבע כי על אד כזה ִלפנות בתו חודשיי מיו חקיקת
הפקודה לפקיד רישו הקרקעות ולבקש שטר רישו.

אי ספק בעינינו שהדרישה לעשות זאת בתו חודשיי בלבד הייתה בלתי סבירה בתנאי
האר בשנת  ,1921א חשוב לציי כי בניגוד לסעי ) ,(aהוראתהמעבר שבסעי ) (bלא
קבעה כל סנקציה על העדר רישו .שתיקתו של הסעי לגבי העדר רישו של זכויות עבר
שה ְחיה קרקע עוד לפני חקיקת
מותירה מרחב פרשני משמעותי לגבי ההסדר החל לגבי מי ֶ
הפקודה .חשוב לציי בהקשר זה כי ההערכות ה שרק  117,000דונ )כלומר0.44% ,
בלבד!( מס כל הקרקעות בארישראל/פלסטי היו רשומות בסו  – 1921חודשי
ארוכי לאחר סיומה של תקופת רישו הקרקעות לפי סעי ) 106.(bיותר ממחצית ממספר
זה היו מקרקעי של יהודי – ארגוני ובעלי קרקע פרטיי .נתו זה מעיד שקרקעות רבות
אשר "הוחיו" בוודאי לפני  ,1921ולא נרשמו בתקופת החודשיי של פקודת המוואת ,הוקנו
מאוחר יותר ל ְמ ַעדיה כקרקעות מירי במהל הסדר המקרקעי .הדבר מציב סימ שאלה
משמעותי לגבי השימוש בסעי ) (bכעילה לנישול נרחב ,כפי שממשלת ישראל פועלת ÌÂÈÎ
בנגב .נראה בלתיסביר שהבריטי התכוונו לקבוע בפקודה כי כל מי שלפני חקיקת הפקודה
עיבד קרקע המצויה במרחק משמעותי )מיל וחצי או חצי שעת הליכה או טווח צעקה(
ממקו יישוב ,ולא הודיע על כ לשלטונות בסד של חודשיי ,ייהפ למסיגגבול לנצח107.
כפי שנראה בהמש ,פרשנות סבירה של פקודת המוואת ,הנותנת משקל ראוי
להיסטוריה החקיקתית ולעקרונותיסוד של השיטה המשפטית ,היא שאירישו זכויות עבר
שה ְחיה קרקע מוואת לפני  1921לרשו את זכותו ,א אי בסעי זה
מקשה אומנ על מי ֶ
דבר המחייב לקבוע כי אירישו הזכות במסגרת חלוההזדמנות ב החודשיי שנקבע
במסגרתו מפקיע זכויות מוקנות ,כפי שבתיהמשפט הישראליי פוסקי תדיר .בהקשר זה
חשוב להדגיש כי כפי שציי משה דוכ ,וכפי שנראה בהמש ,ג לאחר חקיקתה של פקודת
הקרקעות המתות" ,בפועל נקטה ממשלת המנדט שיטה יותר קלה ונתנה תעודות רישו
לאלה ,שהוכיחו שה החיו קרקע מואת ,א ג התובעי לא הודיעו במש החדשיי .רבי

_____________________________________

 106גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ' .119
 107יש לציי ג כי פקודת הקרקעות )סידור זכות הקניי( ,שהחילה את מערכת הסדר הקרקעות
באר! ,חוקקה רק בשנת  ,1928וא היא לא החילה חובת רישו גורפת על כל שטחי האר! .עד
לשנת  1928רק כ 5%משטח אר!ישראל/פלסטי היו רשומי .גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ'
 .119לדיו בפקודה ראו להל חלק ב)2ב(.
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מיושבי האר השתמשו בחוק האמור והרבה אלפי דונ קרקע נמסרו לידי אנשי שוני,
שהוכיחו לשלטונות שעבדו את הקרקעות108".
חשוב לציי ג שבשנת  1934פרסמו שלטונות המנדט קוב המפרט ומעדכ את כל
החקיקה המנדטורית הרלוונטית לארישראל/פלסטי עד לסו  .1933בקוב זה ,שנודע
כ"קוב דרייטו" ) ,(Draytonהושמט החלק השני – ) – (bשל פקודת הקרקעות המתות
)הדורש רישו בשנת  ,(1921א שהוא לא בוטל באופ רשמי .העדרו של סעי הרישו
מקוב החוקי ,ששימש משנת  1934את מערכת המשפט כנוסח המעודכ של החקיקה
המנדטורית ,מחזק את טענתנו שהשלטו הבריטי מעול לא התייחס לחלקה השני של
פקודת המוואת – כלומר ,לדרישה לרישו בשנת  – 1921כאל עילה לשלילת של זכויות
קניי ,כפי שעשתה מאוחר יותר ישראל109.
זאת ועוד ,ניתוח קפדני של פקודת הקרקעות המתות מלמד כי היק חלותה מצומצ
בהרבה מכפי שהוצג מאוחר יותר במשפט הישראלי ,וא מכפי שנקבע בחלק מ הפסיקה
המנדטורית שפירשה את הפקודה .חשוב להדגיש כי הפקודה לא שינתה את הגדרות
המוואת שנקבעו בדי העות'מאני 110.כפי ששמה מעיד עליה ,הפקודה חלה א ורק על
מקרקעי מסוג מוואת; הוראות הפקודה לא חלו על קרקע שלא הייתה מוואת בשנת .1921
כפי שראינו ,הדי העות'מאני קבע כי מוואת הינה קרקע שוממה ומרוחקת שלא עדה
מעול .עלפי הדי העות'מאני ,קרקע מוואת שהוחייתה נהפכה לקרקע מסוג מירי ,וא א
הופסק עיבודה ,היא לא חזרה עלפי הדי העות'מאני לקטגוריית המוואת .הגדרת
"החייאה" כללה זריעה ,חריש וכולי .קרקעות ששימשו לסיפוק צרכי כלכליי של יישוב,
כגו מרעה או קישוש עצי הוגדרו בקטגוריית מתרוכה ,ולא מוואת .במילי אחרות,
הפקודה חלה א ורק על קרקע שהייתה מוואת בשנת  ,1921והחלתה על קרקע שעלפי
הדי העות'מאני לא נפלה להגדרת "מוואת" )מכל סיבה שהיא ,כגו עקב החייאת קרקע
מוואת והפיכתה למירי( מהווה חריגה מהסמכות שניתנה בפקודה ובובזמ החלה
רטרואקטיבית הפוגעת בזכויות קניי מוקנות.
בהקשר זה יש לציי כי ועדת אברמסו הבריטית ,שבדקה את הנושא בשנת  ,1921קבעה
כי  2,845,000דונ בנגב ה מירי .מעבר לכ ,הפקודה )על שני חלקיה( חלה א ורק על
קרקע מוואת שהוחייתה ללא אישור או הסכמה של השלטונות ,א ה הדי העות'מאני וה
הפקודה לא הגדירו מהו האישור או ההסכמה הנדרשי .הפסיקה הישראלית קבעה כי
בהקשרי קרקעיי מסוימי ,כגו ביחס לבררשות במקרקעי ,נית להסיק על קיומה של
_____________________________________

 108דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .50באופ דומה ראו משה דוכ „138 Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÚ˜¯˜ ÈÈ
)" :(1925ביחס לקרקעות אלו נקבע כלל ,שכל העובד אדמה שוממה ,מתה ,או שעבד אותה
לפני פרסו הפקודה האמורה למעלה ,מקבל מאת הממשלה את הקרקע בשטר טאבו".
THE LAWS OF PALESTINE: IN FORCE ON THE 31ST DAY OF DECEMBER 1933 vol. II 852 109
).(rev. ed., prepared by Robert Harry Drayton1934

 110ראו לעיל תתפרק ב.1
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רשות להחזיק ולהשתמש במקרקעי לא רק מכוח רשות מפורשת ו/או בכתב ,אלא ג מתו
התנהגות ,וא על בסיס שתיקה111.
לבסו ,ראוי לציי כי כל השחקני הרלוונטיי בנגב – קרי ,הריבו העות'מאני ולאחריו
זה המנדטורי ,היהודי והערבי שרכשו מקרקעי באזור וכ הבדווי שהיו מעורבי
בטרנסקציות קרקעיות שונות – חשבו ,התנהגו ופעלו עלפי הסכמה נרחבת שלפיה
הקרקעות המעובדות בנגב ה קרקעות בדוויות ,וכי אי תחולה להוראותיה של פקודת
הקרקעות המתות באזור זה.
לטעמנו ,ג אילו אימצה הפסיקה המנדטורית גישה פרשנית המצמצמת את זכויותיה
של מחזיקי המוואת ,הקמתה של מדינתישראל וביטול המשטר הקולוניאלי ששרר בה עד
להקמתה היו מאפשרי – וכנראה א מחייבי – אימו פרשנות חדשה הנותנת משקל ראוי
לזכויות אד ולזכויות אזרח 112.א עקב מרכזיותה של הטענה ,המועלית עלידי המדינה
ומערכת המשפט שלה ,שלפיה ישראל אינה מחדשת בהקשר זה דבר ,אלא א מחילה את
הדי הקוד ,נתייחס כא לפסיקה המנדטורית הרלוונטית .סקירה מקיפה של פסיקה זו
מעלה כי הפסיקה הבריטית התייחסה לפקודת הקרקעות המתות במקרי ספורי ביותר,
וזאת רק בסכסוכי קרקעות שהגיעו ממחוזות האר הצפוניי ,וכי העמדה הנחרצת והחד
משמעית שהמדינה מציגה ביחס להמשכיות הדי אינה עולה בקנה אחד ע הפסיקה
המנדטורית.
בעניי ) Ghannameh v. The Attorney Generalמשנת  (1927פסק ביתהמשפט
המנדטורי לקרקעות כי יש לרשו על שמה של המעבדת קרקע מוואת שהוחייתה ללא
אישור השלטונות 113.א המעבדת ערערה לביתהמשפט העליו על כ שביתהמשפט
דלמטה לא קיבל את טענתה כי יש לרשו על שמה ג קרקע מוואת שלא הוחייתה א
נמצאה בסמיכות לקרקע שהוחייתה 114.ביתהמשפט העליו דחה את הערעור והותיר על
כנה את החלטתו של ביתהמשפט לקרקעות 115.נוס על כ הדגיש ביתהמשפט העליו
את עמימותו ופתיחותו של הטקסט בהוראתהמעבר ) (bשבפקודת הקרקעות המתות116.
_____________________________________

111
112
113
114
115
116

ראו ,למשל ,ע"א ‡ ,·‡Ï‡˜Ïלעיל ה"ש .91
בפועל ,כפי שנראה ,אימצה ישראל גישה הפוכה.
מועד ההחייאה לא צוי בפסקהדי.
המערערת ביססה את טענתה על הוראת ס'  1273למג'לה ,שקבע כי כאשר אד ְמ ַחיה קרקע
מוואת ,ומותיר בלב החלקה המעובדת חלק בלתימעובד ,הוא רשאי לקבל זכות קניי ג על
החלק הבלתימעובד.
ביתהמשפט העליו הוסי באמרתאגב כי הוא סבור שהמערערת לא הייתה זכאית א
לרישו הקרקע שנרשמה על שמה עלפי פסיקתו של ביתהמשפט לקרקעות ,א החליט לא
להתערב היות שהנושא לא הועלה עלידי המדינה.
)) Ghannameh v. The Attorney General, 1 P.L.R. 162 (S.T., 1927להל :פרשת ‚'‡:(‰Ó
“The Section [(b) of the Mewat Ordinance] says no more. It does not say if the squatter
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מהתייחסותו של ביתהמשפט לסעי ) (bלפקודה נית להסיק כי הקרקע הוחייתה לפני
 1921ולא נרשמה במהל החודשיי שניתנו לכ .פסקדי זה בוודאי אינו מהווה תקדי
התומ בעמדתה הנוכחית של מדינתישראל.
בפרשה נוספת) Debbas v. The Attorney General et. al. ,משנת  ,(1943עמדה להכרעה
שאלת סמכותו של פקיד ההסדר לרשו קרקע מוואת מעובדת באזור נפת עכו .ביתהמשפט
העליו ציי כי א שחלק ניכר מהקרקע היה "מוואת באופיו" ,היו ראיות לכ שחלקי רבי
מ הקרקע עובדו במש תקופה ארוכה .לנוכח זאת סברו השלטונות כי למעבד היו לכל
הפחות זכויות מוסריות חזקות בקרקע זו ) “...the Defendants had, at any rate, strong moral
” ,(claims to this land...ולכ הציעו פשרה שאפשרה את רישו הקרקע המעובדת על ש
ְמ ַעד< 117.פקיד ההסדר סירב לרשו את הקרקע על ש המעבד ,היות שהוא סבר כי לאחר
חקיקתה של פקודת הקרקעות המתות לא הייתה לממשלה סמכות להעביר קרקע מוואת
למ ַעד< ,אפילו תמורת תשלו ער הקרקע לפני החייאתה .ביתהמשפט העליו דחה את
ְ
עמדתו של פקיד ההסדר ,וקבע כי היות שהממשלה הסכימה לרישו ,פקיד ההסדר היה
מחויב לרשו את הקרקע על ש המעבד 118.באמרתאגב קבע ביתהמשפט כי אלמלא
ההסכמה לא הייתה לפקיד ההסדר סמכות לרשו את הקרקע על ש המעבד119.
שלוש פרשות אחרות העוסקות בקרקע מוואת ,ובעיקר בשאלת החייאתה ,הגיעו לפתחו
של ביתהמשפט העליו כתוצאה מיוזמת של השלטונות העות'מאניי ,בשנת ,1912
לנסות "להחיות" דיונות מדרו ליפו ולמנוע סח חול .לצור כ עודדו השלטונות תושבי
מיפו ומסביבתה לנטוע באזור הדיונות עצי פרי ואיקליפטוס 120.בפרשת Dajani v. Colony
) of Rishon le Zionמשנת ) (1926להל :פרשת „‚'‡ ,(Èטענו בני משפחת דג'אני כי החיו
_____________________________________
is to get a title deed or not, or if so, if he is to get it as of right or at the discretion of the
”.Registrar, nor does it say if he is to get it gratis or on payment of the value

 117הפשרה הושתתה על כ שהמקרקעי שבמחלוקת נחלקו לשלושה חלקי שוני :חלק מ
הקרקע היה ִ&יצה ,חלק היה קרקע מעובדת ,וחלק היה קרקע רשומה .הצעת הממשלה הייתה
להעניק למערער זכויות בקרקע המעובדת ובקרקע הרשומה ,ולהותיר בידי פקיד ההסדר את
ההחלטה היכ עובר קו הגבול בי החלק המעובד לבי הביצה.
) Debbas v. The Attorney General, [1943] A.L.R. 205 118להל :פרשת „·‡.(Ò
 119ש ,בעמ' “Now, it is quite true that if there had been no arrangement a Settlement :207
Officer would not have had any power to award this land to the Appellants on payment
of badl misl. He is quite correct in this statement, but we know of no rule by which a
” .Settlement Officer would be prevented from giving a judgement by consent...חשוב

להדגיש כי הנקודה שהייתה במחלוקת ואשר לגביה הכריע ביתהמשפט הייתה שאלת סמכותו
של פקיד ההסדר לרשו קרקע מוואת .נית לנסח את ה"רציו" של פסקהדי באופ הבא:
כאשר הממשלה ומעבד של קרקע מוואת מסכימי על רישו הקרקע על ש ְמ ַע&ד ,$חובתו
של פקיד ההסדר לרשו קרקע זו.
 120תיאור הרקע מופיע בפסקהדי Habbab v. Government of Palestine, 14 P.L.R. 337, 339
)) (S.C., 1947להל :פרשת .(·‡·Á
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שטח חולות באמצעות נטיעת עצי .בפסקהדי – אשר לא פורס א זכה בהתייחסות
בספרות ואוזכר ג בפסיקה המנדטורית והישראלית ,לרבות בפסקדי ‡ – ‰Ï˘‡Â‰Ïקבע
השופט בלייקריד ש"עיבוד" לצור החייאת קרקע מוואת חייב להיות עיבוד בפועל,
הנמש ללא הפסקה ,וכ שיש צור בנקיטת פעולות שתוצאת שינוי ברור וקבוע באיכות
הקרקע; 121ובתרגומו של דוכ – "שהמדבר יהפו לג עד )לשטח פורח( 122".גישתו של
בלייקריד ,שצמצמה לדעתנו את זכויותיה של מחיי מוואת כפי שהוגדרו בדי
העות'מאני 123,אומצה בעיקרה בעניי ) Krikorian v. The Attorney Generalמשנת .(1942
ע זאת ,חשוב להדגיש כי אעלפי שהקרקע לא נרשמה בשנת  ,1921אישר ביתהמשפט
בפרשת ˜¯ Ô‡È¯Â˜Èאת החלטתו של פקיד ההסדר לבחו בשנת  1936את אופיו והיקפו של
עיבוד הקרקע ,ומכא נית להבי שהוא סבר כי אירישו הקרקע בחודשיי שהוקצו לכ
בשנת  1921אינו מאיי את זכותו של מחזיק הקרקע124.
לקראת סיומה של תקופת המנדט חזר ביתהמשפט לגישה פרשנית שתאמה יותר את
רוחו של המשפט העות'מאני ,וצמצ את היקפה של הלכת „‚'‡ .Èבפרשת Habbab v.
_____________________________________

121

122

123
124

ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  ,13פס'  6לפסקדינו של השופט חלימה .פסקהדי לא פורס
ככל הנראה ,א ד-וח בספר של  ,GOADBY & DOUKHANלעיל ה"ש  ,86בעמ'  ,49–48ובספרו
של דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  ,52–51ואוזכר ג בפרשות ˜¯) Ô‡È¯Â˜Èלהל ה"ש  (124ו·‡·Á
)לעיל ה"ש  ,120בעמ' .(343
” .“The wilderness must be made to blossomהשופט הוסי כי "אי ...שו יסוד ,שהמעבד
יתבע לעצמו זכויות על יסוד נסיו שלא הצליח" .דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .51השופט בלק
ריד קבע ג כי אי די בנסיו החייאה שנעשה בעבר עלמנת שהקרקע תשנה לעד את סיווגה
למירי..." .קרקע מואת ,אפילו היתה פע נעבדת אבל לא הוכרה על ידי השלטונות בתור שכזו,
מוסיפה להיות קרקע מואת כשהיתה ,ואי אפשר לה להחשב כקרקע נעבדת לתמיד .הזכות של
מעבד קרקע כזו )שמעול לא היתה רשומה על ש התובע כחוק( ,אי אפשר לה להחשב
כנשמרת בשבילו לתמיד ,כתמורה בעבור הנסיו להחיאה שלא הצליח ,וששרידי העיבוד
וההחיאה נעלמו מעל פני הקרקע ".דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .52ראו ג את פסקהדי
) ,Chavivi v. Gov’t of Palestine, 7 P.L.R. 288 (S.C., 1940שבו קבע ביתהמשפט העליו כי
היות שפקיד ההסדר קבע כי הקרקע שבמחלוקת אינה מוואת ,אלא מירי ,המבח שהוא היה
צרי להחילו הוא א הקרקע ע&-דה במש עשר שני ,לפי ס'  78לחק"ע ,ולא את מבח
ההחייאה שחל על קרקע מוואת .באמרתאגב הסביר ביתהמשפט כי "החייאה" של קרקע
מוואת היא הפיכתה מבלתימעובדת למעובדת.
ראו לעיל תתפרק ב.1
)) Krikorian v. The Attorney General, 10 P.L.R. 302, 2 A.L.R. 463 (S.C., 1943לעיל
ולהל :פרשת ˜¯ .(Ô‡È¯Â˜Èבמקרה זה קבעה ועדת מוואת בשנת  1921כי שני שלישי מ
הקרקע שבסכסו הוחייתה ,א עקב טעות פרוצדורלית לא נרשמה הקרקע על שמ .בשנת
 1936נערכה פנייה נוספת לרשו את הקרקע על ש המערערי .במסגרת ההלי ביקר פקיד
ההסדר בחלקתהמריבה ,וקבע שמתו שטח של  690דונ שנתבעו ,הצליחו התובעי להוכיח
"החייאה" של כ 20דונ בלבד .ביתהמשפט העליו ציטט בהסכמה את העמדה שנקבעה
בפרשת „‚'‡ ,Èשלפיה "עיבוד" מחייב עיבוד בפועל ,מתמיד ,וכ נקיטת פעולות שתוצאת
שינוי ברור וקבוע באיכות הקרקע.
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) Government of Palestineמשנת  (1947שוב דובר בערעור על החלטה של פקיד הסדר
הקרקעות בסכסו שנגע בדיונות החול מדרו ליפו 125.השאלה המרכזית בדיו הייתה מתי
חדלה להיות כזו .ביתהמשפט הדגיש כי במצב המקורי דיונות חול ה מסוג
קרקע מוואת ֵ
מוואת ,א החייאת משנה את סיווג הקרקע למירי .עלפי סעי  1051למג'לה העות'מאנית,
החייאת קרקע מוואת כרוכה בהפיכתה לראויה לעיבוד .ביתהמשפט הדגיש כי סעיפי
 1275ו 1276למג'לה קובעי דרכי מגונות להחייאה ,לרבות זריעה ,נטיעה ,חריש,
השקיה או הקמת תעלות או נתיבי השקיה ,הקפת הקרקע בחומה או הגבהת חומה קיימת,
וחפירת תעלות עלמנת להג על הקרקע מפני הצפה 126.המערערי הודו בכ שהקרקע
שה ְחיה קרקע
שבסכסו הייתה מסוג מוואת ,ולכ התמקד ביתהמשפט בשאלה א אד ֶ
מוואת רוכש בכ זכות לקבל קושא )שטר המעיד על זכות הקניי( כקרקע מירי מרגע
ההחייאה ,וא זכות זו נותרת על כנה ג א לאחר ההחייאה ,א לפני קבלת השטר ,הזניח
המ ַחיה את הקרקע וזו חזרה לשיממונה 127.בעניי זה טע דב יוס ,עורדינ של
ְ
128

המערערי ,כי פקיד ההסדר פירש בצורה מצומצמת מדי את פסיקתו השופט בלייק ריד
בפרשת „‚'‡ ,Èכאשר קבע כי לא יתייחס כאל "החייאה" לעיבוד תבואה וירקות ב"כיסי"
של אדמה פורייה בתו דיונות החול אלא א כ התלוו לעיבוד זה השבחה וקיבוע אמיתיי
של הקרקע שהפכו את השטח לראוי לעיבוד באופ קבוע 129.ביתהמשפט אימ את עמדתו
של דב יוס ,ודחה קביעה זו של הפקיד.
ע זאת ,ביתהמשפט קיבל חלקית מרכיב אחר מהלכת „‚'‡ Èהקובע כי לא כל החייאה
חדפעמית של קרקע מוואת שלא נרשמה כמירי מקנה זכות תמידית לרישומה .ביתהמשפט
קבע שכאשר מדובר בהחייאה שמבוססת על שינוי קבוע או לפחות ברקיימא ,כגו בניית
נתיבי השקיה ,נית להתבסס על עצ החייאה זו ג שני מאוחר יותר עלמנת לקבל קושא
בקרקע .לעומת זאת ,א מדובר בעיבוד הקרקע ,הוא צרי להתקיי במועד שבו מבקשי
את הקושא ואת רישו הקרקע כמירי .לכ ,כאשר מדובר ביבול קצרמועד ,נראה שהמעבד
_____________________________________

125
126
127
128
129

פרשת  ,·‡·Áלעיל ה"ש  ,120בעמ' .339
ש .ביתהמשפט אזכר בהסכמה את הסקירה בנדו שהופיעה אצל:
).LA PROPRIETE IMMOBILIERE EN DROIT OTTOMAN 115 (1906
פרשת  ,·‡·Áלעיל ה"ש  ,120בעמ' .340
ראוי לציי כי מעבדי הקרקע יוצגו עלידי עורכיהדי ברנרד )דב( יוס ,ששימש ג היוע!
המשפטי של הסוכנות היהודית ,ולימי ג שר החקלאות ,שר המשפטי ,שר התחבורה ושר
המסחר והתעשייה ,ועלידי שותפו עורהדי מיכאל כספי .את הממשלה ייצג משה דוכ.
פרשת  ,·‡·Áלעיל ה"ש  ,120בעמ' “...the settlement officer went too far when he :341
NEJIB CHIHA, TRAITE DE

stated in paragraph 34(3) of his decision, that he would not consider the cultivation of
cereals and vegetables in pockets of good land with the sand dunes to be effective
revival, unless it was accompanied by real reclamation work to fix the sand and render
”.such pockets permanently cultivatable
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אינו יכול להתבסס על כ ששני קוד לכ הוא הצליח לגדל יבול אחד או שניי ,א
לאחרמכ הוא ִאפשר לקרקע לחזור למצבה הבלתימעובד המקורי130.
בהתבסס על פרשנותו זו קבע ביתהמשפט באשר לשטחי שבה גדלו יבולי לטווח
קצר ) (short-term cropsכי א לא הוצגו לפני פקיד ההסדר ראיות לכ שגידולי אלה נעשו
באופ עקבי ,כיאז צדק הפקיד בהחלטתו שאי בגידולי עבר מעי אלה כדי להקנות זכות
לרשו את הקרקע כיו אלא א כ נלוו לגידולי אלה עבודות השבחה בנותקיימא.
לעומת זאת ,א ניטעו בקרקע עצי שמצויי עדיי במקו ,או א גדלה במקו תבואה
באופ עקבי ,אזי לא הייתה הצדקה לדרוש ג ביצוע עבודות שמטרת למנוע נדידת חול.
באופ דומה ,א אד מצליח לגדל תבואה על קרקע המעדת להצפה ,ייחשב הדבר החייאה
ג א לא נעשו במקו עבודות הגנה מפני הצפה 131.לבסו הוסי ביתהמשפט כי פקיד
ההסדר היה צרי להביא בחשבו ג את הוראת סעי  1273למג'לה ,העוסק ב"כיסי מוואת"
המוקפי בקרקע שהוחייתה .סעי זה קבע כי קרקע כזו תשנה א היא את סיווגה למירי.
ביתהמשפט החזיר את הדיו לפקיד ההסדר ,בצירו הוראה לבחו איזה חלק מ הקרקע
היה מחֶיה בשנת  – 1936המועד שבו ביקשו המערערי את רישומה .ג בפרשה זו נית
א כ לראות בבירור כי העדר רישו הקרקע בשנת  1921לא היווה בעיני ביתהמשפט חס
מפני הכרה בזכויות הקניי של המחזיק .כמוכ קבע ביתהמשפט כי היה מקו לתת משקל
לרשומות של תשלומי מס הרכוש החקלאי ) .(Rural Property Taxביתהמשפט קבע כי
בעוד רישומי המס אינ מהווי ראיה שלמה ובלתיניתנת לסתירה לטובת המערערי ,יש
לזכור כי רישומי אלה מלמדי על התוצר שעל בסיסו נגבה מס זה ,ויש לתת לה משקל
נאות אלא א כ ברור שה בלתימהימני לחלוטי או מזויפי132.
פסקהדי האחרו שאליו נתייחס בהקשר זה הוא פסקהדי בפרשת Abu Hana v. The
) Attorney Generalמשנת  ,(1938שנית בערעור שהגיש הכפר טנטורה על החלטה של בית
המשפט לקרקעות בחיפה .להבדיל מפסקיהדי שנדונו לעיל ,פסקדי זה התמקד ביחס
שבי קרקע מוואת לבי קרקע מסוג מתרוכה .תושבי הכפר טענו לזכות מסוג מתרוכה לרעות
את בקר ולאסו קני סו לצור ייצור מחצלות ,וזאת מכוח "זכות מזמ קדו" ) ab antiquo
 .(rightהמדינה טענה ,לעומת זאת ,כי מדובר בקרקע מוואת בלתימוקצית של המדינה
_____________________________________

 130ביתהמשפט סבר כי "ההסכמה הכללית" של הדי העות'מאני הייתה שחלקת קרקע נרשמה
כמירי כאשר הייתה סבירות גבוהה שהקרקע תהיה פורייה ותניב מיסי .א מאוחר יותר
ננטשה קרקע זו ,היא נהפכה לקרקע מירימחלול ,ולפי ס'  68לחק"ע ,המחזיק בה היה יכול
לבקשה מחדש תמורת תשלו ערכה ,וא לא ביקש זאת ,היא הייתה עומדת למכירה פומבית.
לטעמנו ,פרשנות זו של ביתהמשפט אינה תואמת את לשו הדי העות'מאני .לעניי זה השוו
טקסט ליד ה"ש  85–84לעיל.
 131פרשת  ,·‡·Áלעיל ה"ש  ,120בעמ' .341
 132ש ,בעמ'  .346על בסיס אלה החליט ביתהמשפט לבטל את החלטתו של פקיד ההסדר,
והחזיר את המקרה לדיו ובדיקה "חדשי ורענני" ,אשר ייעשו בהתא לקביעותיו של בית
המשפט לגבי השאלה מה עומד בגדר "החייאה" .ראו ש ,בעמ' .347
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)” 133.(“unassigned State Domainנשיא ביתהמשפט העליו השופט טרסטד וכ השופט
גרי ,בדעת רוב ,דחו כמלאכותית את עמדתו של ביתהמשפט דלמטה שלפיה זאת אומנ
קרקע מסוג לאמוגדר א יש לסווגה כקרקע מוואת היות שהיא מעול לא עדה134.
שופטי הרוב קבעו כי אי צור להקצות קרקע מסוג מתרוכה באמצעות שטר הקצאה או
הקדשה ) (deed of grant or dedicationאו באמצעות רישו במרש המקרקעי .במקרי
רבי משתמשי בקרקע ומתייחסי אליה כאל מתרוכה ללא צור בפעולות פורמליות
כלשה .לנוכח זאת קבעו טרסטד וגרי כי אפילו כאשר קרקע רשומה על ש הממשלה,
זכויות קרקע מתרוכה של כפר ניתנות להוכחה באמצעות שימוש ארוטווח .ע זאת
הדגיש ביתהמשפט כי הכפר אינו יכול לבסס בדר זו זכות לשטח קרקע גדול יותר מזה
שהוא זקוק לו .לנוכח זאת קבעו השופטי כי הדיו יחזור לביתהמשפט לקרקעות ,כדי שזה
יקבע כמה קרקע שימשה קרקע מתרוכה של הכפר טנטורה ,ולכמה מקרקע זו הכפר זקוק
באופ סביר135.
לסיכו חלק זה נית לומר כי התמונה בנושא דיני המוואת בתקופת המנדט אינה חד
משמעית ובהירה .ע זאת ,ברור למדי כי הדי המנדטורי בנוגע לקרקעות מוואת אינו תוא
את דוקטרינת "הנגב המת" .נהפו הוא – מניתוח פסקיהדי המנדטוריי העיקריי עולה
כי עמדת של השלטונות )ראו ,למשל ,את עובדות פסקיהדי בפרשות ‚'‡Ô‡È¯Â˜È¯˜ ,‰Ó
ו (·‡·Áושל ביתהמשפט העליו המנדטורי )למשל ,בפרשות „·‡ Òו (·‡·Áהייתה שמי
שעיבד קרקע מוואת רכש בקרקע זו זכות מסוג מירי ,א א לא הודיע על כ לשלטונות
בחלוהזמ ב החודשיי שנית עלפי פקודת הקרקעות המתות .לגבי אופי העיבוד ,עמדת
הפסיקה המנדטורית הקשתה בתחילה בשלב מסוי על מחיי קרקע מוואת )בפרשות „‚'‡È
_____________________________________

 133ע זאת הודיעה המדינה כי היא מתירה לתושבי הכפר לרעות ולעשות שימושי נוספי בשטח
של  565דונ המצוי בחלק הצפוני של אזור הסכסו .המדינה טענה כי הרישו העות'מאני
)ספר השמסיה( לא כלל כל התייחסות להקצאת קרקע לצורכי מרעה ,ולכ יש לראות בקרקע זו
קרקע מדינה בלתימוקצית .תושבי הכפר התבססו על עדות של מוכתר לשעבר ושלושה
מוכתרי של כפרי שכני ,שהעידו כי כל ימי חייה הייתה הקרקע בחזקת של תושבי
טנטורה ושימשה למרעה ולאיסו קני סו לצור ייצור מחצלות .חלק מ הקרקע באזור הייתה
קרקע מירי רשומה על ש הממשלה ,וזו הוענקה בזיכיו לחברת פיק"א .עוד על הפרשה ראו
 ,Forman & Kedar, Colonialism, Colonization and Land Law in Mandate Palestineלעיל
ה"ש .46
 134שופטי הרוב סברו כי א הקרקע אינה רשומה ,אזי יש להתייחס להיסטוריה שלה ולתכונותיה,
ואלה יקבעו לאיזו קטגוריה יש לשייכה.
 135השופט חייאת ,בדעת מיעוט ,קבע כי תושבי טנטורה החזיקו בקרקע מזמ קדו והשתמשו בה
לצורכי מרעה ולשימושי נוספי ,ולכ הקרקע הינה בגדר מתרוכה .לטעמו ,ובניגוד לדעת
הרוב ,איאפשר לצמצ את שטח המתרוכה לצורכי תושבי הכפר בעת הזו בלבד ,וליטול מ
התושבי את שאר הקרקע .לדעתו ,איאפשר לשנות כעת את סוג הקרקע ,שהינה מתרוכה
מכוח שימוש מזמ קדו ,אלא באמצעות חקיקה מיוחדתAbu Hana v. The Attorney .
)) General, P.L.R. 221, 225 (S.C., 1938לעיל ולהל :פרשת ‡·.(‰ÁÂ
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משפט וממשל יד תשע"ב

ו˜¯ ,(Ô‡È¯Â˜Èא בפסקהדי האחרו בנושא )וזה שמחייב מבחינה משפטית( ,בעניי ,·‡·Á
חזר ביתהמשפט העליו המנדטורי לגישה פרשנית מקילה יותר כלפי מחיי קרקע מוואת.
למ ַחיה זכות מסוג מירי שנותרה על
ביתהמשפט הבחי בי שינוי מהותי בשטח ,שהקנה ְ
כנה ג א הקרקע הוזנחה לאחרמכ ,לבי עיבוד רגיל ,שהיה צרי להימש עד למועד
הגשת הבקשה לרישו הקרקע כמירי ,א פרקהזמ שבו היה אפשר להגיש בקשה כזו לא
הסתיי בשנת  ,1921אלא נמש למעשה עד לסיו תקופת המנדט .לבסו ,פסקהדי
בפרשת ‡· ‰ÁÂקבע כי לחברי קהילה כפרית יש זכות קניי קולקטיבית מסוג מתרוכה
רעייה ופרנסה נוספת ,וכי זכות זו יכולה להירכש
בקרקע שבה השתמשו לאור זמ לצורכי ִ
מכוח שימוש ארוטווח ,ג א הקרקע אינה רשומה ,ואפילו א היא רשומה באופ
פורמלי על ש המדינה.
נעבור כעת לנקודה השנייה ,ולפיה נהנו הבדווי בנגב מאוטונומיה משפטית .אי זה
מקרה שכל פסקיהדי שעסקו במוואת הגיעו ממרכז האר ומצפונ< .כפי שנראה להל,
שלטונות המנדט החריגו את החוק והמנהגי הבדוויי מדרישותיה של פקודת המוואת
ומדרישות נוספות של הדי המנדטורי ,והעניקו לדי ולמנהגי הבדוויי בנגב ֶהכשר ותוק
משפטיי וכ מרחב ניכר של אוטונומיה .עוד לפני תו תקופת החודשיי שניתנו לרישו
הקרקע עלפי פקודת הקרקעות המתות ,הבהיר שר המושבות הבריטי וינסטו צ'רצ'יל,
בהצהרה מיוחדת שניתנה ב 29במרס  ,1921כי בנגב ימשי לחול הדי המסורתי הבדווי.
סיכו הפגישה הרשמי מ 29במרס  1921נוסח כ:
The secretary of state for the colonies reaffirmed the assurances already
given in Beersheba by the High Commissioner to the Sheikhs that the
special rights and customs of the Bedouin tribes of Beersheba will not be
interfered with.136

מדיניות זו ,שקיבלה אישור בדבר המל במועצתו משנת  137,1922שהיה מאוחר לפקודת
הקרקעות המתות ועליו עליה בפירמידת הנורמות המנדטורית ,הביאה לידי הקמת
הפורמלית של בתידי שבטיי בדוויי בשנת  138.1924בכ המשיכו הבריטי לתת הכרה
למשפט המנהגי הבדווי ,כפי שעשו העות'מאני לאחר הקמת בארשבע.
_____________________________________
 136הצהרתו של צ'רצ'יל מופיעה ב Public Records Office, C.O. 733/2/21/21698/folio 77,
 .March 1921, Londonראו את מחקריו של סטיי על הצהרת צ'רצ'יל –  ,STEINלעיל ה"ש ,61
בעמ' .61–60
 137ס'  45לדברי המל במועצה על אר!ישראל 1922 ,עד  ,1947קבע כי "שר המשפטי רשאי
לכונ ,עפ"י צו ,בתי משפט נפרדי למחוז בארשבע ולשאר אזורי שבטי ,כפי שימצא לראוי.
בתי משפט כאלה רשאי לנהוג עפ"י מנהגי השבטי ,עד כמה שאינ מנוגדי לצדק ולמוסר
הטבעי".
.The Establishment of Courts Order Gaz., ¶ 3 (August 1, 1924) 138
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נית לשחזר את העמדה המנדטורית באמצעות שורה של מסמכי ,קווי מדיניות ועמדות
משפטיות המצביעי על תמונה שונה מאוד מעמדת של המדינה והפסיקה הישראליות,
הטוענות כי ה פועלות בהתא לרציפות הדי מ התקופות העות'מאנית והמנדטורית .נוס
על סכסוכי קרקעות שנשפטו לפני שופטי קרקעות בדווי ולפני ביתהדי השבטי בבאר
שבע ,הגיעו עשרות סכסוכי בי תושבי הנגב אל ביתהמשפט לענייני קרקעות בבארשבע,
וחלק א הגיעו בערעור לביתהמשפט העליו .מהתייחסות של בתיהמשפט
המנדטוריי לסכסוכי קרקעות בנגב נית ללמוד כי בתימשפט אלה הכירו בדיני הקרקעות
הבדוויי והתבססו עליה בפסיקת ,וכי מסמכי קניי בדוויי מסורתיי ,כגו " ַסנַד" או
"ראה" )בהתאמה – שטרי בעלות או ִמש* קרקע מסורתיי( ,היוו ראיות חותכות לבעלות
בקרקע.

כ הכירה הפסיקה המנדטורית בסמכות של בתי הדי השבטיי לפסוק בענייני
קרקעות ,וזאת עלפי די שונה מדיני המקרקעי המנדטוריי הכלליי .בפסקהדי בפרשת
) Ghandour v. Abou Ghabanשנית בשנת  1930ופורס בשנת  ,(1934למשל ,קבע בית
המשפט העליו המנדטורי כי לביתהדי השבטי יש סמכות לדו בנושאי מקרקעי ,ובלבד
שהנושא הופנה אליו עלידי הגור המוסמ 139.בהופכו את החלטת ביתהמשפט
לקרקעות ,שסבר כי אי לביתהדי השבטי כל סמכות לדו בתביעות מסוג זה ,קבע בית
המשפט המנדטורי העליו:
In view of the absence of title deeds to land in the Beersheba area and the
necessity for the production of a title deed under article 24 of the
Magistrates Law, a case such as this appears to be one of those for which
the application of tribal custom under article 45 of the Palestine Order in
Council is specially intended.140

יתר על כ ,בתיהמשפט המנדטוריי היו ֵערי לאיהאכיפה של רישו הקרקעות ולאי
תחולתה של חובת הרישו בנגב ,ונתנו תוק למשפט הבדווי המנהגי במקרקעי ולמסמכי
הקניי הבדוויי .כ ,למשל ,בפסקדי ) Farhan v. Ali Kirrehמשנת  (1936התבסס בית
המשפט על ַסנַד בדווי שנער בשנת  1915לצור הכרעה בסכסו מקרקעי בנגב 141.באופ
_____________________________________

 139כלומר ,עלידי נשיא ביתהמשפט המחוזי או הפקיד הרלוונטי.
).P.L.R. 458 (S.C., 1934
 140כלומר ,א שהדי הכללי ,כפי שנקבע בפקודת בתיהמשפט ) ,(Magistrates Actדרש אישור
שלטוני כתוב לכל עסקת מקרקעי ,קבע ביתהמשפט העליו המנדטורי כי דרישה זו אינה
חלה על הבדווי באזור בארשבע.
Ghandour v. Abou Ghaban,

Farhan v. Ali Kirreh, 3 P.L.R. 30 (1936) (“The respondent to this appeal, Khalaf ibn Ali 141
Kirreh, relies upon a sanad of sale of land in Beersheba District in which the name of the
alleged vendor, the father of the present appellant, Eid ibn Farhan Abu Abed, has been
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( הכריע ביתהמשפט בסכסו1939  )משנתKirret v. Ghannam el Saneh  בפסקדי,דומה
Abu Hassan v. Irfan  בפסקדי142.קרקעות על בסיס מסמכי מסורתיי ועדויות בעלפה
,( הכיר ביתהמשפט העליו המנדטורי במערכת דיני המשכונות המסורתיי1944 )משנת
– וקבע כי
The custom prevailing in Beersheba is that mortgage-deeds are written in
one copy and are kept with the mortgagees.143

, שעסק בסכסו מקרקעי בעיר בארשבע,(1942  )משנתEl Baik v. Gharbieh בפסקדי
– ציי ביתהמשפט כי
It is common ground between the parties that the land in question is not
registered and never has been registered. It is also well within the
knowledge of the members of this Court that this is a common practice in
regard to the Beersheba lands and the law as to the compulsory
registration of sales has not been strictly enforced in the Beersheba
District.144

 אשר דומה כי ה חדשות,נסכ בתמצית את הנקודות העולות מעיו בפסיקה המנדטורית
 מערכת המשפט המנדטורית לא הורתה לרשו, למיטב ידיעתנו:לשיח המשפטי הנוכחי
 וזאת ג מעבר לתחו המיל וחצי וג שני רבות לאחר שפגה,קרקע מעובדת כמוואת
 בתיהמשפט, ככל שהעלו בדיקותינו, מעבר לכ.(1921 כביכול תקופת הרישו )בשנת
; קל וחומר שה לא הורוÚ·˘¯‡· ˙Ù· ÂÊ ‰„Â˜Ù· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ המנדטוריי
לשלול בעלות פרטית או בעלות שבטית בקרקע ולרושמה על ש המדינה על בסיס פקודת
 בתיהמשפט לא היו היחידי שכיבדו את דיני המקרקעי, כפי שנראה בהמש.המוואת
המנהגיי הבדוויי בנגב; גישה זו בוטאה באופ עקבי ובהיר ג עלידי הרשויות
_____________________________________
written by the person by whom the sanad itself was written. The sanad is duly stamped.
One witness has signed it; another Aitiyeh Odeh, has affixed his seal. The names of
 היות שהמערער הטיל ספק.other witnesses have been written by the writer of the sanad”)

. החליט ביתהמשפט לשמוע עדויות בעלפה,הס ַנד
ַ באמיתותו של
.Kirret v. Ghannam el Saneh, 6 P.L.R. 513, 514 (S.C., 1939) 142
.Abu Hassan v. Irfan, 11 P.L.R. 556, 557 (S.C., 1944) 143
“Twenty : ביתהמשפט הוסי כי.El Baik v. Gharbieh, 9 P.L.R. 397, 397 (S.C., 1942) 144
time that this particular law as to the years have now passed, and it is more than

 יש לשי לב כי במקרה זה.registration of sales should be applied even in Beersheba”
 ולא באזורי המרוחקי יותר של,הקרקע שבמחלוקת הייתה בתחומי העיר בארשבע
 היות, מה שהניע ככל הנראה את ביתהמשפט לקרוא להחלת רישו מכר,השבטי הבדוויי
.שמדובר באזור עירוני
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המנהליות ,ובראש הנציב העליו ,אשר גיל בוזמנית את הרשות המחוקקת והרשות
המבצעת 145.איהפעלתה של פקודת הקרקעות המתות בנגב ,ואירישומ של קרקעות הנגב
על ש המדינה ,לא נבעו מהזנחה או מרמת עניי נמוכה ,כפי שנטע .אדרבה ,לטענתנו אי
היישו נובע ממדיניות עקבית של הרשויות השופטת ,המחוקקת והמבצעת ,שלפיה אי
להחיל ו/או לאכו את פקודת המוואת על הבדווי בנגב ,אשר נהנו מאוטונומיה משפטית
נרחבת.
)·( ˙ÂÚ˜¯˜ ¯„Ò‰Â ÌÂ˘È¯ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰
שינוי משמעותי ומרחיקשני נוס שהכניסו הבריטי היה הקמת מערכת של רישו והסדר
קרקעות .בעקבות אינחת מהשיטה העות'מאנית – ותו היענות ללחצי מצד התנועה
הציונית לקד הסדר קרקעות אשר יבהיר את מצב הזכויות במקרקעי ,יקל איתור קרקעות
מדינה ורכישת קרקעות מערבי ,ויקד ודאות קניינית ברכישות אלה – חוקקו הבריטי
בשנת  1928את פקודת הקרקעות )סידור זכות הקניי( )להל :פקודת הסדר המקרקעי(146.
הפקודה קבעה הלי מקי של סקר והסדר קרקעות מקי בארישראל/פלסטי ,המבוסס
על דג אוסטרלי המכונה "שיטת טורנס" 147.שיטה זו יצרה ספרי של רישו זכויות
במקרקעי המנוהלי עלידי המדינה .הזכויות ,לפי שיטה זו ,נרשמות לפי גושי וחלקות,
ומתבססות על מדידת קרקעות ,מיפוי המדויק וסיורישטח של רושמי המקרקעי .עוצמתו
המשפטית של הסדר זכויות המקרקעי עלפי שיטת טורנס נבעה מהסתמכותו על מפות
מדויקות וכ מסופיות הרישו .לאחר סיו תהלי ההסדר באזור מסוי היה אפשר לתקו
את הרישו רק על בסיס עילות מצומצמות ביותר .פקודה זו ,בשינויי המעטי שהוכנסו
בנוסח החדש שלה בשנת  ,1969מהווה את הדי המרכזי המסדיר את דיני הסדר הקרקעות
בישראל עד עצ היו הזה ,ואת המסגרת הדיונית לסכסו שבי יורשי אלעוקבי לבי
מדינתישראל148.


עד לסיו תקופת המנדט הסדירו הבריטי סופית כ  5,000,000דונ ,שהיוו כ  20%מ
רירני )סלקטיבי( על אזורי שהוכרזו
השטח המנדטורי .הבריטי החילו את ההסדר באופ ִ
_____________________________________

145
146
147

148

ראו להל חלק ג)3ב(.
דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' ) 390להרחבה ולעיו נוס ראו ש ,פרק  .(18ראו ג גביש ,לעיל
ה"ש  ,54בעמ' .155–150
לפרטי על השיטה שהונהגה עלידי השלטו המנדטורי ראו  ,GRANOTTלעיל ה"ש  ,77בעמ'
 ;75–74דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .389–372תהלי זה התבסס כאמור על שיטת "טורנס"
האוסטרלית ,אשר נועדה במקור לענות על צורכיה של מדינות מיישבותאוכלוסייה .ויסמ,
לעיל ה"ש  ,61בעמ'  .296–295 ,290ראו ג גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ' –156 ,139–136 ,35
.161
ראו פקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט– ,1969נ"ח  .292לפירוט על הסדר
המקרקעי ראו ג זנדברג ,לעיל ה"ש .93
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באופ רשמי עלידי השלטונות כשטח בהסדר ) .(Settlement Areaקרקעות אלה נמצאו
ברוב באזורי יהודיי או באזורי שהיו בסכסו בי יהודי לערבי 149.כפי שכותבי
ונטו ,הסדר המקרקעי הבריטי העניק דר קבע זכויות מירי
הללי ,דני ,פורמ ,גביש ַ
בקרקעות מעובדות למחזיקיה עלסמ מצב הקרקע בזמ ההסדר 150.עד הקמתה של
מדינתישראל לא נעשה תהלי שיטתי של רישו והסדר מקרקעי בנגב ,ולא נערכו בו
אפילו סקרי מוקדמי .זאת ועוד ,משרדי הטאבו הקרובי ביותר לנגב היו בעזה ברוב
שנות המנדט .א כ ,כמעט כל מער רישו הקרקעות הממשלתי לא היה נגיש לבדווי כפי
שהיה נגיש לתושבי יתר אזורי האר .ג מפות פיסקליות שהוכנו בעבור כל הנפות באר
ופר@ו את הבעלויות בקרקעות החקלאיות לא שורטטו בעבור החקלאי בנפת בארשבע,
ועקב כ נותרה שיטת המיסוי החקלאי בנגב שונה מזו שהונהגה בכל יתר המחוזות 151.א
כפי שנראה בהמש ,נערכו רישומי נקודתיי של קרקע ,במיוחד כאשר זו נמכרה מבדווי
ליהודי152.

"˙Ó‰ ·‚‰" ˙È¯Ë˜Â„ Ï˘ ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰ – ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÙÂ˜˙‰ .3
כמו ברוב חלקי האר ,ג בנגב היוותה מלחמת תש"ח נקודת מפנה מכריעה בכל הנוגע
במשטר המקרקעי .למעשה ,נדמה שהמהפ בנגב היה העמוק מכול ,שכ כמעט כל
תושבי הנגב הערבי הפסידו את זכויות הקרקע ואת מרבית רכוש .כ 80%מהבדווי
שהתגוררו בנפת בארשבע לפני  ,1948בעיקר בנגב המערבי ,ברחו או גורשו ,ולא הורשו
לחזור לאחר המלחמה ,וכ איבדו את כל רכוש .יישוביה נהרסו ,ואדמותיה נמסרו
ליישובי חקלאיי ועירוניי יהודיי שהוקמו באזור .כ 11,000הבדווי שנותרו רוכזו
בתחילת שנות החמישי תחת ממשל צבאי באזור "הסייג" )סייג' בערבית פירושו "גדר"(,
_____________________________________

149

Yitzhak Oded, Land Losses among Israel's Arab Villagers, 7 NEW OUTLOOK 10, 13

) .(1964בשטח שנהפ למדינתישראל לא הסדירו הבריטי כלל את האזור הערבי של הגליל
ואת אזור הנגב .ראו מפת הסדר הקרקעות בתו תקופת המנדט אצל גביש ,לעיל ה"ש ,54
בעמ'  ;205 ,203 ,201כה ,לעיל ה"ש .76
 150הבריטי ג הכינו מפות פיסקליות לכל הכפרי באר!ישראל/פלסטי המנדטורית ,שבה
סומנו – במהירות יחסית וללא תהלי קדסטרי – חלקות העיבוד ושמות המחזיקי .מפות אלה
היוו בסיס למיסוי הקרקע החקלאית ולרישומה מאוחר יותר כקרקע מירי בזמ ההסדר והמיפוי
הקדסטרי .ראו גביש ,לעיל ה"ש  ,BUNTON ;54לעיל ה"ש  ;95הללי ,לעיל ה"ש  ,55בעמ'
 ;579חיר דני "זיכרונות מימי ראשוני" ·‡¯ ˘·.(1990) 170 ‰È¯˙‡Â Ú
 151ראו גביש ,לעיל ה"ש  ,54בעמ' .29–25
 152בתקופה העות'מאנית לא נעשה רישו קרקעות בנגב ,ובתקופה המנדטורית לא הדרי הסדר
הקרקעות בנגב מעבר לקו שבי קריתגת ואשקלו .תהלי הרישו ג נעצר בשנת  ,1947ע
החלטת החלוקה וסיו המנדט .כתוצאה מכ לא עברו אדמות הבדווי בנגב הסדר .ראו ב
דוד  ,·‚· ‰·È¯Óלעיל ה"ש .44
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שכלל כ 1,000,000דונ ממזרח ומצפו לבארשבע 153.סכסו המקרקעי הנוכחי ,חשוב
להזכיר ,נוגע רק בבדווי שנותרו במדינה ונהפכו לאזרחיה.
בשני הראשונות לאחר הקמת המדינה לא הגיע הסדר הקרקעות לנגב .בשנות השישי
החל להתבצע הסדר הדרגתי ,שבמסגרתו נער רישו גור של קרקעות הנגב על ש
המדינה .רישו זה כלל אזורי נרחבי ,בעיקר בהר הנגב ,שהוחזקו לפני  1948עלידי
הבדווי ממטה העזאזמה 154.היות שהמחזיקי הבדווי של אזורי אלה פונו עוד לפני כ
לאזור הסייג ,הסדר קרקעות אלה יצא אל הפועל ללא התנגדות ,וככלל ג ללא ידיעת של
הבדווי.
במקביל להסדר המקרקעי ,ונוס עליו ,נרשמו חלקי נרחבי מ הנגב על ש המדינה
מכוח חוק רכישת מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי( ,התשי"ג– ,1953ומכוח חוק נכסי
נפקדי ,התש"י– 155.1950חלקי אחרי נרשמו על ש המדינה בהסתמ על העמדה
שלפיה הקרקע הייתה קרקע מוואת ולכ היא בבעלות המדינה 156.אזורי אלה כללו
קרקעות שהוחזקו · ¯·Úעלידי הבדווי ,אול בתקופה זו ,עלפירוב ,לא הוחל ההסדר על
קרקעות הסייג שעליה ישבו בדווי בעת הכרזת ההסדר157.
_____________________________________
 153ראוHELMUT MUHSAM, BEDOUIN OF THE NEGEV: EIGHT DEMOGRAPHIC STUDIES 24 :
(1966); BENNY MORRIS, THE BIRTH OF THE PALESTINIAN REFUGEE PROBLEM REVISITED
).528 (2004

 154הבעלי המסורתיי של קרקעות אלה הגישו תביעות בשנות השבעי על  521,000דונ באזור
הר הנגב ,א אלה נפסלו על הס בטענה שהקרקע כבר רשומה על ש המדינה .יורשי
התובעי טועני עד היו כי תביעותיה צריכות להתברר ,וטענה זו נתמכת עלידי ועדת
גולדברג ,אשר מונתה בשנת  2008עלידי ממשלת ישראל לחקור את שאלת הקרקעות
וההתיישבות של הבדווי .ראו דוח ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש  ,13פס' .90 ,80
 155מייקל פישב מערי כי מדינתישראל הפקיעה  4,865,334דונ לפי חוק נכסי נפקדי .הקרקע
שהולאמה באזור בארשבע מוערכת עלידינו בכ 1,700,000דונMICHAEL R. FISCHBACH, .
RECORDS OF DISPOSSESSION: PALESTINIAN REFUGEE PROPERTY AND THE ARAB-ISRAELI

) .CONFLICT 30, 50–51, 80 (2003לסקירת הערכות שונות של הקרקעות שהופקעו ראו
' ,Forman & Kedar, From Arab Land to 'Israel Landsלעיל ה"ש  ,46בעמ'  .812חיה נח
מעריכה כי מתו כ 1,250,000דונ שהופקעו מכוח חוק רכישת מקרקעי 137,400 ,דונ
הופקעו בנגב .חיה נח 36 ·‚· ÌÈ¯ÎÂÓ‡Ï‰ ÌÈ‡Â„·‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ :ÌÈ‡Â Ì˘È˘ ÌÈ¯ÙÎ‰
).(2009
 156ראו מכתב מפקיד מסדר ירושלי והדרו אל מנכ"ל משרד המשפטי ) ;10.11.1961הנושא
את הכותרת "מצב ההסדר באזורי ירושלי והדרו"( .לפירוט של היקפי הרישו לפי דונמי
במנהל מקרקעי ישראל ,אל יוס
ויישובי ראו מכתב מצבי אוריאלי ,מנהל אג בעלות ורישו ִ
וי! ,מנהל ִמנהל מקרקעי ישראל )) (29.5.1964א.מ.י .חט'  ,74מכל /5733ג ,תיק ,(3520/11
הנושא את הכותרת "רישו והסדר קרקעות באזורי הנגב הצפוני והדרומי" ,מאוזכר אצל
זנדברג ,לעיל ה"ש  ,93בעמ'  ,345הערה .29
 157בשנת  1975ד-וח כי הושלמה הסדרת של מרבית הקרקעות בנגב שלא היו בסכסו ע
הבדווי .דוח אלבק ,לעיל ה"ש .47
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מצב דברי זה השתנה בסו שנות השישי ,כאשר הוחלט לערו הסדר קרקעות
באזורי המוחזקי עלידי הבדווי .בי השני  1971ו 1979הוגשו לפקיד ההסדר כ
 3,220תביעות לזכויות על שטח של  1,500,000דונ באזור הנגב הצפוני 158.תביעות אלה
התייחסו למצב בעלות הקרקע בשנת  .1948השטח הנתבע נמתח בגבולו הצפוני בי ערד,
אזור רהט ואזור נתיבות של היו )בעבר ואדי שריעה( ,ובגבולו הדרומי – בי האזורי
שממזרח לדימונה של היו ועד לרביבי .חלק זה כלל בעיקר את אזור "הסייג" ,שבו רוכזו
הבדווי שנותרו בישראל לאחר מלחמת תש"ח .לאחר הגשת התביעות הוקפא למעשה
ההסדר במש כשלושי וחמש שנה .הקפאה זו מהווה חריגה משמעותית מההלי
הנורמטיבי המצוי בפקודת ההסדר ,שבמסגרתו המדינה מחויבת לדאוג לפרסו לוח
תביעות במהירות סבירה ,וכ לדו בתביעות ולפרס דוח זכויות לפי לוחזמני ותקופות
שקבועות בפקודה 159.לא כא המקו לדו בהשלכות החמורות של הדחייה ,מעבר לציו
העובדה הברורה שהיא פגעה ופוגעת בתובעי הקרקעות הבדווי ,המתקשי כיו למצוא
ראיות או עדי חיי מהתקופה הרלוונטית .הדחייה אינה רק עיכוב טכני או ביורוקרטי ,אלא
נהפכה לחלק מהיתרו המובנה של המדינה בתיקי ההסדר160.
)‡( 1975 ,˜·Ï‡ ˙„ÚÂ ÁÂ„ – ‰È¯Ë˜Â„‰ ˙Â„ÂÒÈ ˙Á‰
באוקטובר  1975הוגש לממשלת ישראל מסמ שכותרתו "דו"ח מסכ של צוות המומחי
לעניי הסדר מקרקעי איזור הסייג והנגב הצפוני" 161.הדוח קיבל תוק של החלטת
_____________________________________

158

159
160

161

קיימי נתוני שוני בקשר להיק השטח שנתבע ,וזאת מאחר שיש אזורי שנתבעו וכבר
נרשמו על ש המדינה לפני ההסדר .למשל ,דוח אלבק ,לעיל ה"ש  ,47הערי את שטח הקרקע
שעליו הוגשו תביעות הסדר ב 1,500,000דונ ,שמתוכ כ 600,000דונ היו שטח מרעה
שבטי .לפי הדוח של ועדת גולדברג ,מזמ הכרזת ההסדר ,בתארי  ,2.5.1971עד תארי
 24.10.1979הוגשו  3,220תביעות על שטח של  776,856דונ .עלפי נתוני שנמסרו לוועדה
ממנהלת הבדווי ,בשנת  2008נותרו  2,749תביעות על שטח של  549,000דונ .ראו דוח
ִ
ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש  ,13פס'  2,478 .35–31מתו  3,220התביעות ה לקרקע בתו
הסייג ,ומספר התובעי הוא  .1,281ב 389תביעות יש יותר מתובע אחד ,ו 292מביניה
עוסקות בקרקע בתו הסייג .נוס על כ ,כ 200,000–150,000דונ מהשטח שנתבע נתבעו
באזור הר הנגב עלידי שבט אלעזאזמה )מחו! לאזור שהוכרז להסדר( ,ש כבר נרשמה
הקרקע על ש המדינה בשנות החמישי .ראו בדוד  ,·‚· ‰·È¯Óלעיל ה"ש  ,44בעמ' ,73
.75
ס'  38 ,34ו 55לפקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[ ,התשכ"ט–) 1969להל :פקודת
ההסדר(.
אומנ ,באופ תיאורטי היה אפשר לפנות לבתיהמשפט ולזרז את ההסדר ,כפי שעשה בשנת
 2005נורי אלעוקבי .א במצב השולי-ת של הבדווי בשנות השבעי ,השמוני והתשעי,
לא היו לה הכלי או המשאבי ליזו תהלי זה ,הנמצא כאמור באחריות המדינה לפי
פקודת ההסדר.
דוח אלבק ,לעיל ה"ש .47
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ממשלה ביו  .15.8.1976הצוות ,שבראשותו עמדה מנהלת המחלקה האזרחית של
פרקליטות המדינה עו"ד פליאה אלבק ,התווה בדיוחשבו את מדיניות הממשלה ביחס
למקרקעי הבדווי ,ולמעשה עיצב את התפיסות המובילות מדיניות זו עד עצ היו הזה.
במשפטי הפתיחה של הדוח נית למצוא חלק ניכר מ המרכיבי המרכזיי ששימשו
ומשמשי עד היו את המדינה בהבניית הבדווי כחסרי זכויות בקרקע וכניתני להעברה
ממקו למקו .עלפי הדוח ,באזור הסייג שבצפו הנגב "נמצאי במפוזר" כ30,000
"בדווי של הנגב" ,העוברי "יותר ויותר ÌÈ„ÂÂÎ ÌÈÂÂ„·‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ÌÈÈÁ‰ ˙¯ÂˆÓ
לחיי קבע במקומות שה מתיישבי בה ומעבדי את אדמותיה עיבוד חקלאי .בשני
האחרונות עברו הבדווי כתוצאה מכ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï – ÌÈÏ‰‡· ˙È¯ÂËÒÈ‰ ÌÈ¯Â‚Ó ˙¯ÂˆÓ
· 162."...Ú·˜ È·Óמשפטי אלה הנגידו בי "צורת החיי המקורית" של הבדווי כנוודי
לבי המעבר ל"חיי קבע" .האוהל ,שהיווה את "צורת המגורי ההיסטורית" ,שימש ראיה
ניצחת לנוודות של הבדווי .עלפי נרטיב זה ,רק "בשני האחרונות" עברו הבדווי
להתיישבותקבע ,שסומלה עלידי "מבני קבע" ,ורק לאחר שעברו להתיישבותקבע זו
החלו הבדווי בעיבוד חקלאי .הדוח המשי וקבע כי בשנת  1965הוחלט "לרכז את כל
הבדווי למגורי" בכמה "עיירות לבדווי" באזור הסייג .זמ קצר לאחרמכ החל ג
הסדר הקרקעות באזור הנגב הצפוני ,לרבות באזור הסייג ,במטרה לקבוע את הבעלות
בשטח זה ,וזאת לאחר ששטחי אחרי בנגב כבר הוסדרו.
נרטיב היסטוריגיאוגרפי זה השתלב ע זה המשפטי ,שלפיו כל קרקעות הסייג הינ
בבעלות המדינה עקב היות מסוג מוואת 163.וכ אימ הדוח את העמדה שלפיה:
כל אדמות אזור הסייג הינ אדמות שהיו מרוחקות מכל שטח בנוי בעת
שנחקק חוק הקרקעות העות'מאני ,ולפיכ שייכות ה לסוג קרקעות המוואת
– קרקעות אשר לפי פקודת הקרקעות )מתות(  ,1921אי אפשר לרכוש בה
זכויות א לא היו זכויות אלו רשומות בשנת  1921או מייד לאחריה ,או
הוענקו במפורש – על ידי המדינה .מאחר שאי חולק שהבדווי לא רכשו
זכויות רשומות באדמה באזור הסייג ,הרי טענת המדינה בהסדר המקרקעי
היא שמכיוו שאדמות אלה כול מסוג מוואת ,אי הבדווי יכולי לרכוש
בה שו זכויות ,א לא מכוח החזקה ועיבוד ממושכי ,ולפיכ כל
האדמות הינ אדמות מדינה164.
_____________________________________

 162ש ,בעמוד הראשו לדוח )ההדגשות הוספו(.
 163הקביעה לגבי אזור הסייג מכ-ונת במשתמע לכלל הנגב .אכ ,בתביעות נוגדות שהוגשו על
קרקעות מחו! לאזור הסייג ,כגו קרקעות אלעוקבי בזחיליקה או קרקעות אבופריח בצפו
מערב עראקיב ,המדינה משתמשת בטיעוני – הלקוחי מדוח אלבק – בדבר היות הקרקע
מסוג מוואת ,בדיוק כמו באזור הסייג.
 164דוח אלבק ,לעיל ה"ש  ,47בעמ' .1
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הדוח המשי וציי כי עמדה זו של המדינה התקבלה בביתהמשפט המחוזי בבארשבע
בשני המשפטי הראשוני שנדונו בעניי זה .כמוכ צוי כי באחד המקרי הוגש ערעור
לביתהמשפט העליו ,א בעת כתיבת הדוח טר נדו ערעור זה .א שהדוח לא ציי את
פרטי הערעור ,קרוב לוודאי שהכוונה הייתה לע"א ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰Ï˘‡Â‰ Ï‡ 218/74
אשר נפסק בשנת  1984עלידי השופט חלימה ונהפ לאבהפינה להלכת "הנגב המת"165.
נחזור מייד לפסקדי מרכזי זה ,אשר מרח מעל פרשת ‡ È·˜ÂÚÏומעל מכלול הסכסו
הקרקעי בנגב.
לאחר הקביעה הנחרצת כי אי לבדווי זכות משפטית בקרקע ,נפתח סדק צר של
"חסד":
למרות ...שהאדמות ה מסוג מוואת ,היה ברור לכל הנוגעי בדבר כבר
בשלב מוקד ,שלא יתכ מבחינה אנושית ,ויש להניח שג בית המשפט
העליו לא יאשר זאת כאשר יגיע הסדר המקרקעי לדיו בפניו ,שהבדווי
יפונו מכל אזור הסייג ללא כל פיצוי במסגרת הסדר המקרקעי ,למרות שני
רבות מאוד של חיי ,א ורק לאור הטענה שלא היה במקו ישוב כפרי או
עירוני בנוי בשנת 166.1858
לנוכח זאת הסבירו מחברי הדוח כי החליטו להעניק לבדווי פיצוי תמורת פינוי מ
השטחי שבה ה מחזיקי או החזיקו בעבר ואשר ה טועני לזכויות עליה .עיקר
הפיצוי חשב כאחוזי משווי הקרקע ,והיה אמור להיות משול בכסְ .לבדווי שהוכרה
תביעת לבעלות על יותר מ 100דונ ניתנה אפשרות לקבל חלק קט מ הפיצוי בקרקע,
ולא בכס ,ובתביעות מעל  400דונ היה אפשר לקבל ג פיצוי בקרקע חקלאית .שווי
הפיצוי בקרקע עמד בדרכלל על  20%בלבד מהיק תביעת הקרקע שהוכרה עלידי
המדינה167.
א "שיח החסד" של ועדת אלבק ,שנהפ למדיניות ממשלתית ,נת למעשה גיבוי
משפטי להחלטה הגיאופוליטית לרכז את הבדווי בעיירותהקבע .דוח אלבק לא הותיר
בידי הבדווי שו מקו בנגב שבו יכלו להימצא באופ חוקי ,להוציא את עיירות הבדווי,

_____________________________________

 165ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש .13
 166ראו דוח אלבק ,לעיל ה"ש  ,47בעמ' .1
 167למי שהוכרה תביעתו לבעלות ביותר מ 400דונ ניתנה אפשרות לקבל שטח השווה בגודלו
ובערכו ל 20%מ השטח שלגביו הוכרה תביעת ,וכ פיצוי כספי נוס .במקרי שבה היה
השטח קט מ 400דונ א גדול מ 100דונ היה אפשר לקבל כאחוז אחד מ הקרקע כקרקע
שלחי ,והשאר בפיצוי כספי .נוס על כ ,כיו בדווי העוברי לעיירותקבע זכאי לפיצוי
כספי נוס וכ לקרקע ל"בנה בית" .ראו ג  ,Yahelלעיל ה"ש .15
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שבה יכלו לקבל מספר מצומצ של מגרשי וקרקע חקלאית בחוזי עונתיי זמניי168.

הדוח קבע נחרצות כי "לא יינת שו פיצוי אלא למי שמפנה את השטח או פינה אותו
בעבר ,ואיננו מתגורר ואיננו מחזיק עוד בשו מקו באזור הסייג פרט לאדמות שהוקצו לו
בעיירות המיועדות לבדווי או באיתורי שיועדו לעיבוד חקלאי לבדווי 169".בהמש
למדיניות זו נחתמו בי השני  1978ו 2006הסכמי פשרה בנוגע למקרקעי בהיק של כ
 150,000דונ .גורל של  220,000דונ נוספי הוכרע בבתיהמשפט ,כ שבשנת 2006
נותרו מאות  1,500,000דונ של תביעות מקוריות כ 620,000דונ של קרקע בסכסו.
תביעות שהגישו שבטי העזאזמה על כ 500,000דונ בהר הנגב נפסלו על הס ,מכיוו
שבזמ הכרזת הסדר המקרקעי כבר היו קרקעות אלה רשומות על ש המדינה .פסילה זו
מהווה סלעמחלוקת נמש בי המדינה לבי שבטי העזאזמה .כשני שלישי מקרקעות אלה
– כלומר ,יותר מ 400,000דונ – עדיי מוחזקי ,מיושבי ומעובדי עלידי הבדווי
באזור הסייג170.
)·( ‚ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰˙È· Ï˘ Â˙˜ÈÒÙ· ˙‡ÂÂÓ‰ ˙ÎÏ‰ ˘Â·È

הטיעו המשפטי בדוח אלבק התמקד ,כפי שראינו ,בכ שהקרקע המוחזקת עלידי הבדווי
היא מסוג מוואת ולכ אי לה זכויות קנייניות בה .טיעו זה התבסס על פסיקת בית
המשפט העליו בנדו שהתקבלה בתחילת שנות השישי במסגרת הסדר קרקעות באזורי
ערביי בגליל 171.בשני אלה גיבשה פסיקת ביתהמשפט העליו את הלכת המוואת באופ
שהרחיב את סיווגה של קרקע ככזו ,וכ הקשה על תובעי לטעו לבעלות על הקרקע והקל
על המדינה לטעו כי מדובר במקרקעי המדינה .פסיקה זו גובשה בפסקהדי המוביל בעניי
) Ô‡¯„· ' Ï‡¯˘È ˙È„Óמשנת  ,(1962וקבעה חלק ניכר מ ההלכה – המוטעית לדעתנו –
_____________________________________

168

169
170

171

באופ תיאורטי יכלו בדווי לרכוש קרקע פרטית ,וא ממקרקעי ישראל .א נראה כי אפשרות
זו לא הייתה מציאותית עקב העדרו של שוק מקרקעי משמעותי בנגב )בוודאי באותה תקופה(.
כמוכ ,לנוכח מצב הכלכלי של הבדווי ,ספק א ה יכלו לרכוש קרקע בהיקפי
משמעותיי שהיה בה כדי לשמר את אורח חייה המסורתי של חקלאותבעל המשולבת
במרעה .במקרי מסוימי יכלו בדווי לרכוש דירות או בתי בבארשבע או ביישובי
נוספי ,א ג כא נראה שבתקופה המדוברת מומשה אפשרות זו עלידי מעטי בלבד ,א
בכלל.
ראו דוח אלבק ,לעיל ה"ש  ,47בעמ'  .2כ ראו שמיר ,לעיל ה"ש .11
נתוני של ִמנהלת הבדווי ,כפי שה מובאי במאמרה של חבצלת יהל "הסדרת מקרקעי
בנגב" ¯˘ .(2006) 54 ,38 ÌÈÂÂ„·‰ ‡˘Â· ˙ÂÓÈמתו שטח זה ,כ 80,000דונ היו קרקעות
באזור ש<-נה לש הקמת שדההתעופה באזור נבטי לאחר הסכ השלו ע מצרי .ראו
דוח ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש  ;13חוק רכישת מקרקעי בנגב )חוזה השלו ע מצרי(,
התש"– .1980ראו ג סבירסקי וחסו ,לעיל ה"ש  ,42בעמ' .21–19
לניתוח מקי של פסיקה זו ראו קדר ,לעיל ה"ש Kedar, The Legal Transformation of ;52
 ,Ethnic Geographyלעיל ה"ש .46
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שיושמה לאחרמכ בנגב ואשר ממשיכה לחול עד עצ היו הזה 172.בעניי ·„¯‡ Ôעלתה
לדיו שאלת רישומה של קרקע באזור הכפר בענה שהוגדרה עלידי ביתהמשפט כ"קרקע
מואת ,שפותחה ועובדה לפני שנכנסה לתוק פקודת הקרקעות )מתות( והיא מוחזקת
ומעובדת עד היו הזה על ידי צאצאי המפתחי המקוריי" 173.בפסקדינו הקצר עיצב
השופט ברנזו את הלכת המוואת הישראלית כסדרה של משוכות אשר ניתנות לכאורה
להתגברות א למעשה בלתיעביר%ת ,שמנעו ממחזיקי קרקע המרוחקת מכפר או מעיר את
האפשרות להוכיח זכויות בקרקע זו ,א א החיו ועיבדו אותה במש דורות .המדינה טענה
כי הקרקע היא מוואת ,ואילו מעבדי הקרקע טענו כי היא מירי ,וכי לפי סעי  78לחוק
הקרקעות העות'מאני )חק"ע( ה זכאי לרושמה על שמ .השאלה העיקרית שעמדה לדיו
הייתה א כ סוג הקרקע.
כפי שראינו ,סעי  6לחק"ע הגדיר קרקע מוואת ככזו המרוחקת מרחק מסוי מקצהו
של כל אזור מיושב שהוא .לחישוב המרחק ניתנו בחוק העות'מאני שלוש אפשרויות )(1
המרחק שממנו איאפשר לשמוע קול צעקה של אד הנמצא באזור מיושב; ) (2מיל וחצי;
) (3מרחק הליכה של חצי שעה 174.ביתהמשפט בחר בקריטריו השני..." :בתחרות בי
מרחק מדידה למרחק שמיעה דוחק מרחק המדידה את רגלי מרחק השמיעה והוא
הקובע 175".ככלל ,בפסיקותיו של ביתהמשפט העליו נקבעה הלכה עקבית ,ללא נימוק
משפטי הול ,שלפיה כל קרקע המצויה בטווח של יותר ממיל וחצי ממקו יישוב ואשר לא
נרשמה בשנת  1921היא לכאורה אדמת מוואת ,ולפיכ שייכת למדינה 176.למעשה ,ההלכה
הישראלית הניחה את המבוקש .נזכיר כי לפי החוק העות'מאני אי מניעה שקרקעות
הנמצאות במרחק העולה על מיל וחצי מיישוב יוגדרו לא כמוואת ,אלא כמירי או כמתרוכה,
למשל 177.כפי שראינו ,משה דוכ סבר כי "קרקע שהיא במרחק יותר גדול מעיר או כפר מ
המרחק הקבוע בחוק ושאינה נעבדת אינה נכללת דוקא בסוג של קרקע מואת .היא יכולה
להיות קרקע למרעה קי או למרעה חור ,או חורשות ,יערות ושדה עצי )מחטבות(.
_____________________________________

172
173
174
175
176

177

ע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  .74ראו ג קדר ,לעיל ה"ש ;52
 ,of Ethnic Geographyלעיל ה"ש .46
ע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  ,74בעמ' .1719
לנוסחו של ס'  6לחק"ע )בתרגומו של דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  (466ראו לעיל ליד ה"ש .75
ס'  103לחק"ע התייחס א ורק לטווח הצעקה ,וכ ג ס'  1270למג'לה .ראו דיו לעיל ליד
ה"ש  74ואיל.
ע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  ,74בעמ' .1720
לשימוש דומה בקריטריו המיל והחצי ראו ע"א  ,Ï‡Ê ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 26/62פ"ד טז 1722
) ,(1962שנית עלידי השופט ברנזו באוגוסט  ,1962בהסכמת השופטי כה ומני; ע"א
 ,„Ú‡ÂÒ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 274/62פ"ד טז ) (1962) 1946להל :ע"א  „Ú‡ÂÒהשני( ,שנית על
ידי הנשיא אולש בספטמבר  ;1962ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' „Ú‡ÂÒ 55/63פ"ד כ)(1966) 3 (2
)להל :ע"א  „Ú‡ÂÒהשלישי( ,שנית עלידי השופט לנדוי במרס  ,1966בהסכמת השופטי
אגרנט והלוי.
ראו דיו לעיל בתתפרק ב ,1ליד ה"ש  84ואיל.
Kedar, The Legal Transformation
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הקרקע יכולה להיות קרקע מירי שהוזנחה על ידי הבעלי ,או קרקע מירימחלול .היא
יכולה להיות ג קרקע מתרוכה178"...
הבחנה זו קריטית למקרה הבדווי ,בי היתר היות שסעי  54לפקודת הסדר המקרקעי
)משנת  (1928קבע במפורש שבמסגרת הסדר קרקעות נית לרשו קרקע מעובדת על ש
מחזיקיה ומעבדיה הלארשומי ,וזאת בכפו לכ שהקרקע אינה מסוג מוואת או מירי
מחלול 179.כאמור ,עלפי הדי העות'מאני ,קרקעות מ ְחיות שעדיי מעובדות אינ בגדר
מוואת או מחלול 180.כ ג קבעה הפסיקה המנדטורית 181.במילי אחרות ,מחזיקי קרקע
המוכיחי כי הקרקע אינה מוואת אינ נופלי לגדר דרישת הרישו הנזכרת בפקודה משנת
 ,1921משו שהקרקע אינה מוואת ,ולכ סעי  54לפקודת הסדר המקרקעי )משנת (1928
מאפשר רישו קרקע כזו על שמ.
נושא מרכזי נוס היה שאלת אופי המקו שממנו מודדי את המרחק שממנו מתחיל
המוואת .הוכח כי קרקעהמריבה הייתה רחוקה יותר ממיל וחצי מהכפר בענה ,א מעבדי
הקרקע טענו כי היא מצויה בקרבת היישוב ערבעסוואעד .ביתהמשפט דחה טענה זו
וקבע:
ערבעסוואעד הוא ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÁ ÈÙÏÓ ÂÓÂÈ˜ ÁÎÂ‰ ‡ÏÂ ¯ÙÎ ‡ÏÂ ¯ÈÚ ‡Ï
 .È‡Ó˙Ú‰השבט היושב ש מונה בס הכל שבע משפחות השוכנות בבניני
קבע שנבנו בתקופת המנדט והמפוזרי על פני שטח גדול כ שאי לראות
בה שטח בנוי של עיר או כפר שנית למדוד ממנו את המרחק לקרקע
הנדונה .יתר על כ ,לפני שהוקמו הבניני ,היה השבט גר באוהליקידר
)בתי שיער( א ‡ÌÈÓÈÓ Ú·˜ Ï˘ ·Â˘È ÂÂ‰Â Ì˘ ÂÎ˘ Ì‰˘ „ÈÚ‰ ‡Ï ˘È
˜„„ÚÂÓ‰ ‡Â‰˘ ,È‡Ó˙Ú‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÁ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÏÓ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈÓÂ
182.‰Ê ÔÈÈÚÏ Ú·Â˜‰
בפסקה קצרה זו עשה השופט ברנזו שתי הכרעות פרשניות דרמטיות ,שתוצאת המעשית
הייתה חסימת האפשרות של בדווי לזכות בקרקעות שאות עיבדו במש דורות .ראשית,
הוא קבע כי רק "עיר או כפר" – ולא כל מקו יישוב – מהווי מקו מדידה לגיטימי .עמדה
נחרצת זו עומדת בסתירה לעמימות ששררה ביחס לסוגיה זו במשפט העות'מאני ובעמדה
הבריטית .השלטונות העות'מאניי והבריטיי התחשבו באופיי המיוחד של היישובי
הבדוויי ,ואפשרו לה לזכות בזכויות מקרקעי למרות אופיי הייחודי .כפי שראינו ,הדי
_____________________________________
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179
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181
182

דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ' ) 48ההדגשה הוספה(.
ראו לעיל בתתפרק ב ,2ליד ה"ש  102ואיל.
הסדר זה כולל במפורש ג את המחזיקי שקיבלו את הקרקע בהעברה לארשומה ,כמו רוב
רוב של הבדווי.
ראו דיו לעיל בתתפרק ב ,2ליד ה"ש  113ואיל.
ע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  ,74בעמ' ) 1720ההדגשות הוספו(.
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העות'מאני לא הגדיר באופ אחיד וחדמשמעי מהו "יישוב" ,והתייחס ה לפאתי "עיר או
כפר" וה לפאתי "מקו יישוב" כאל נקודות שמה יימדד המרחק 183.ג ועדת אברמסו
לאיתור קרקעות המדינה ,שהוקמה עלידי הבריטי בשנת  ,1921אימצה את הגישה שלפיה
קרקע מוואת מתחילה מהנקודה שבה לא יישמע קולו של גבר מקצה " ÌÂ˜Óאו כפר"184.
זאת ועוד ,בפקודת הסדר המקרקעי הבריטי משנת  ,1928ובנוסח הישראלי של הפקודה
משנת " ,1969יישוב" מוגדר ככולל ג "אזור שבטי"'" :ישוב' – לרבות מקרקעי של ישוב
שבתחו עירייה או שבתחו אזור שבטי או הגובלי ע תחומי כאמור ,או חלק
ממקרקעי אלה185"...
שנית ,ברנזו קבע כי רק "ישוב של קבע" שקיי מלפני שנת  1858ייחשב לצור מדידת
המרחק .הכרעה זו עומדת בסתירה להבנתו של חוקר חוק הקרקעות העות'מאני ונשיא בית
המשפט לקרקעות בירושלי השופט טיוט ) ,(Tuteשלפיה "מקו יישוב" כלל לא רק ערי
וכפרי קיימי ,אלא ג יישובי חדשי 186.הדרישה ש"יישוב" יהיה קיי מלפני שנת
 1858עלמנת שהקרקע בו ובסביבתו לא תסוג כמוואת הינה חדשה; היא אינה מופיעה
בשו חוק ,ולמיטב ידיעתנו – ג בשו פסיקה מנדטורית 187.קביעת תארי זה כתנאי
להכרה בקיומו של "יישוב" הגבילה בצורה משמעותית את ס האדמות שיכולות להוות
קרקע מירי ,והרחיבה בצורה משמעותית את כמות הקרקע מסוג מוואת באמצעות הגבלת
מספר היישובי המהווי נקודה לגיטימית שנית למדוד ממנה את מרחק המיל וחצי .נוס
על כ ,בפקודת הסדר המקרקעי משנת  1928כלל המחוקק המנדטורי "אזור שבטי"
בהגדרתו של "כפר" .והנה ,ביתהמשפט העליו אצלנו התעל מההגדרה הפתוחה של
מקו היישוב בשתי חקיקות מרכזיות אלה ,המהוות כמוב את התשתית של הסדר
המקרקעי המתבצע כעת בנגב .נוס על כ ,באופ לאמפתיע לא נימק השופט ברנזו את
_____________________________________

 183ראו דיו לעיל ליד ה"ש  78ואיל.

 184ראוPublic Notice: Demarcation of Government Lands, ¶ 4 (1.12.1921); GENERAL :
REPORT OF THE COMMISSION TO ENQUIRE INTO THE CONDITIONS OF LAND SETTLEMENT IN
)) PALESTINE 10 (1921) (PRO CO 733/18, 174761להל :דוח אברמסו(.

 185ס'  1לפקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[.
 186ראו לעיל בתתפרק ב ,1ליד ה"ש .82–79
 187ראו דיו בחקיקה ובפסיקה המנדטוריות לעיל בחלק ב)2א( .השופט ברנזו לא עיג את
בחירתו במועד חקיקתו של חק"ע כמועד הקובע כתנאי להכרה בקיומו של "יישוב" לגיטימי
למדידה .ייתכ שהוא ער אנלוגיה לאחת הגישות הפרשניות ביחס לשאלה א קרקע מירי
באזור שנהפ לעיר או לכפר אחרי חקיקת חק"ע נהפכת לקרקע מסוג מול .#לדיו בנושא זה
ראו דוכ ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .41–39א ג א זה המקור שהשפיע על בחירתו )וכאמור,
הוא אינו מתייחס לכ בפסקדינו( ,לא הייתה לו חובה משפטית לעשות כ ,ומדובר בבחירה
בכלל פרשני שחס למעשה כמעט לחלוטי את אפשרות של בדווי לזכות בהכרה בזכות
בקרקעות שאות החזיקו ועיבדו.
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הכרעותיו הפרשניות ,אלא הציג כהחלה פורמלית של הדי הקיי .הכרעתו זו של ברנזו
נהפכה במהירות להלכה מובילה188.
ג בנוגע לנטל ההוכחה הקשתה הגישה הישראלית על המחזיקי .סעי  29לפקודת
ההסדר קבע כי "יש לחקור ולסדר את זכויות הממשלה לקרקע ,בי שתבעו אות בדר
פורמאלית ובי שלא תבעו אות ...כל זכויות לקרקע שלא הוכחו ע"י כל תובע ]יש[ לרשמה
על ש הנציב העליו בתור נאמ בש ממשלת פלשתינה )א"י(" 189.ביתהמשפט הישראלי
פירש סעי זה באופ שהטיל עול הוכחה כבד על הטועני לזכויות בקרקע מוואת .כ,
נקבע כי הנטל להוכיח כי המקרקעי שבסכסו נמצאי במרחק קט ממיל וחצי מ הכפר
מוטל על המחזיק 190.כמוכ ,ראיה שלפיה חלקה סמוכה הוכרה כקרקע מירי ,ולא מוואת,
לא שכנעה את ביתהמשפט שהחלקה אינה צריכה להיות מוגדרת כקרקע מוואת191.
קושי נוס בהלכה הישראלית שהושת על מחזיקי הקרקעות נובע מפרשנות נוקשה
המחיות ב"חלוהזמ" ב החודשיי בשנת
ְ
לחובה כביכול לרשו את קרקעות המוואת
 .1921כמוזכר לעיל ,פקודת הקרקעות המתות הבריטית )משנת  (1921הכילה שתי פסקות –
הראשונה אסרה החייאת קרקע מוואת לאחר  ,1921והשנייה ביקשה מ המחזיקי בקרקע
מוואת שהוחייתה לרושמה בתקופה של חודשיי 192.כפי שמקובל בחקיקה העוסקת
בזכויות קניי ,הבחינה הפקודה בי זכויות שגובשו לפני חקיקתה לבי שינוי המצב לאחר
כניסתה לתוק .את הסנקציה הקשה של סיווג כ"מסיגיגבול" החילה הפקודה באופ
פרוספקטיבי ,קרי ,רק על אות אנשי שיתחילו לעבד קרקע מוואת ללא אישור לאחר
כניסתה לתוק של הפקודה .עד לסו התקופה המנדטורית נהגו הבריטי לתת תעודות
רישו למי שהחיו קרקעות לפני חקיקת הפקודה ג א לא הודיעו על כ במש החודשיי
שניתנו לכ ,ולעיתי א לא עמדו בצורה דקדקנית על הדרישה שההחייאה נעשתה עוד
לפני .1921

אל מול גישה זו בחר בית המשפט הישראלי בפרשנות הדורשת באופ דווקני עמידה
בדרישת הרישו ג ממי שהחיו את הקרקע לפני חקיקתה של הפקודה .ביתהמשפט פירש
את פקודת הקרקעות המתות באופ ש"לכד" את כל מי שלא רש קרקע מעובדת הממוקמת
_____________________________________
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191

192

ד"נ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' Ô‡¯„· 17/62פ"ד יז  ;(1963) 1191ע"א  „Ú‡ÂÒהשלישי ,לעיל ה"ש
 ,176בעמ'  ;5–4ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÒÈÒ˜ 298/66פ"ד כא).(1967) 374 ,372 (1
ס'  29לפקודת הסדר המקרקעי )משנת .(1928
ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ¯È„‚Ï‡ 472/59פ"ד טו ) (1961) 648ש קבע השופט לנדוי כי "נטל
ההוכחה לסיווג הקרקע הנטע מוטל על הטוע ,במסגרת הלי הסדר הקרקעות" .דרישה זו
מצויה כמעט בכל פסקיהדי העוסקי בקרקע מוואת(.
ע"א  ,·‡È„ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 25/62פ"ד טז ) (1962) 1485נפסק עלידי ממלאמקו הנשיא
אגרנט והשופטי זילברג -ויתקו( .ראו ג ע"א  ,„Ú‡ÂÒ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 342/61פ"ד טו
) (1961) 2475 ,2469להל :ע"א  „Ú‡ÂÒהראשו( .השוו לע"א ,¯Ú‡˘Ï‡ ' „Â‡„ 452/59
פ"ד טו .(1961) 1392
ראו דיו לעיל ליד ה"ש  103ואיל.
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מעבר לתחו המיל וחצי בחודשיי שבי פברואר לאפריל  1921והפכו למסיגגבול ,יהא
הזמ שהחזיק בקרקע ארו ככל שיהא .כ כתב השופט ברנזו בערעורו של בדרא:
...עד לחקיקתה של פקודת הקרקעות )מתות( משנת  – 1921מי שהחיה
ועיבד קרקע מתה ברשות השלטונות היה זוכה בה בתוק ההחייאה והיה
זכאי לקבל קושא עליה בתור קרקע מירי ,ואילו א החיה ללא נטילת רשות
היה יכול לזכות בה עלידי תשלו דמי שוויה )בדל מית'ל( .הפקודה משנת
 1921שינתה את המצב תכלית שינוי .היא קבעה ,כי מיו פרסו הפקודה
ואיל ,אד המחיה ומעבד אדמה מתה בלי שקיבל תחילה הסכמת
הממשלה אינו רוכש לעצמו כל זכות לקבל קושא עליה ,והוא עלול
להיתבע לדי כמסיגגבול‰„Â˜Ù‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÙÏ ‰˙˘Ú˘ ‰‡ÈÈÁ‰Ï ¯˘‡ .
·˙Ï·˜Ï ˙È˜ÂÁ ˙ÂÎÊ ÒÒ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰˙ ,˙ÂÂËÏ˘‰ ˙‡Ó ‰‡˘¯‰ ÈÏ
˜ÍÂ˙ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ì˘¯Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ú„Â‰ Ô˙Ó È„ÈÏÚ Ú˜¯˜‰ ÏÚ Ô‡˘Â
 .‰„Â˜Ù‰ ÌÂÒ¯Ù ÌÂÈÓ ÌÈÈ˘„ÂÁהמשיבי מעול לא טענו ,כי ה או
קודמיה קיבלו אי פע רשות להחיות הקרקע או שהודיעו על החייאתה
תו החודשיי הקבועי בחוק .בדי הניח איפוא השופט המלומד כי Í˘Ó‰
עיבוד הקרקע אחרי המועד הזה היה הסגת גבול מטע המשיבי193...
אנו סבורי ,כאמור ,כי השופט שגה כאשר איחד את שתי פסקותיה של פקודת הקרקעות
המתות ,והחיל על המעבדי הלארשומי מלפני  1921את הסנקציות המיועדות למסיגי
גבול שנכנסו לקרקע לאחר  .1921לשו הפקודה אינה אוסרת החזקת קרקע עלידי מעבדיה
מלפני  ,1921ואינה מציינת עונשי למאחרי לרושמה .זהו הבדל עקרוני וחשוב מאי
כמוהו ,שהיה מאפשר להסיר דרישה בלתיאפשרית זו שעלתה בעניי ·„¯‡ Ôואשר אומצה
לאחרמכ ג בפרשת ‡ .‰Ï˘‡Â‰Ïמעבר לכ ,כפי שנראה להל בתתפרק ג ,3הממשל
העות'מאני האציל סמכויות ניהול עצמי למטות ולשבטי של הבדווי ,ובכלל זה את
הסמכות לחלק את הקרקעות וליצור מערכת קניינית של הורשה ,חלוקה ,מכירה ורכישה.
לכ ,א א מדובר בקרקע מוואת ,נית לראות בכ "הרשאה" מאת השלטונות.
ומה דינו של מי שעיבד קרקע ולא רשמ<? ביתהמשפט הותיר לכאורה – א רק
לכאורה – "פתח" למחזיקי הקרקע להראות כי ה אינ פולשי ,וזאת עלידי פרשנות
חדשנית :היות שהמחזיקי תובעי את הקרקע "כאדמת מירי בלתירשומה שבאה לה
בירושה ובקניה ...היה זה מחובת להוכיח שהקרקע היא מסוג זה ולא מסוג אחר ,כלומר,
היה עליה להוכיח כי ‰· ˜ÈÊÁ‰Ï Ì‰È˙Â·‡˙Â·‡ Â‡ Ì‰È˙Â·‡ ÂÏÁ‰ ¯˘‡Î ˙È˘‡¯·Ó
 „Â·ÈÚÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰˙ÈÈ‰ ‰„·ÚÏÂולא הייתה מסוג הקרקעות המוזנחות הנזכרות ברישה של
_____________________________________

 193ע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  ,74בעמ' ) 1721–1720ההדגשות הוספו(.
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סעי ) 103ראשי הרי ,מקומות טרשי וסלעי וכו'(" 194.מהו המועד שאליו התכוו
השופט כאשר קבע שיש להוכיח כי "מבראשית" לא הייתה הקרקע בגדר מוואת? השופט
לא פירט .א א נביא בחשבו את הדרישה לכ שמקו היישוב יהיה עיר או כפר הקיימי
מלפני חקיקת חוק הקרקעות העות'מאני ,נראה כי להוציא מקרי חריגי ,היה על הטועני
כעת להוכיח את סוג הקרקע מלפני שנת  .1858לא למותר לציי כי דרישה זו אינה אפשרית
כמעט ,עקב חוסר במפות ,במסמכי ,בתצלומי ובעדי חיי מאמצע המאה התשעעשרה.
דרישה זו בוודאי אינה אפשרית לגבי הבדווי ,שתרבות היא בעיקרה תרבות שבעל
פה 195.כפי שמסביר זאת סטיב וקסלר:
If the burden of proof is imposed on a certain side or social category,
when it comes to the making of decisions, it turns out that rarely, if ever,
can the burden of proof be met. What a surprise! This is the way law
works: it is more likely to reach the conclusions it starts out
assuming...196

אנו סבורי שביתהמשפט העליו בחר בפרשת ·„¯‡ Ôבגישה פרשנית מוטעית .את הטעות
שאנו מוצאי יש לתק ,שכ היא נוגעת בפרשנות הראויה של הדי שנקלט למשפט
הישראלי בעת הקמתה של המדינה .אילו פנה ביתהמשפט העליו בנתיב של פרשנות
משפטית ראויה ,הוא היה נות תשובה שונה מזו שנת כאשר פירש את פקודת הקרקעות
המתות .הפרשנות הראויה אינה רק "משפט ראוי" ,צו של מוסר ,אלא "המשפט המצוי" של
ישראל .זו תורת הפרשנות הנוהגת במשפט הישראלי – "הפרשנות התכליתית" ,המפרשת
את הדי לאור תכליתו ,ובתו כ החזקה שלפיה דבר חקיקה בישראל מבקש לתאו את
"המטריה הנורמטיבית" של ערכיהיסוד של מדינתישראל .אשר עלכ ,פרשנות ראויה
הייתה נותנת משקל נאות לזיקת של מחזיקי לקרקעות ,ולכ הייתה מבחינה בי מחזיקי
_____________________________________

 194ש ,בעמ' ) 1721–1720ההדגשה הוספה(.
 195השימוש בכללי פרוצדורליי ובכללי ראיות כאמצעי להשגת יעדי מהותיי אינו ייחודי
למשפט הישראלי .ראו ,למשלU.N ESCOR, Human Rights of Indigenous Peoples: :
Indigenous People and Their Relationship to Land (second progress report on the
working paper, prepared by Erica-Irene A. Daes), §§ 46–62, U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/1999/18 (June 3, 1999), available at www.unhchr.ch/Huridocda/
Huridoca.nsf/TestFrame/154d71ebbbdc126a802567c4003502bf (para. 55: “A particular
problem that has been repeatedly brought to [our] attention... is the use or misuse of
)”.claim procedures to deprive indigenous peoples of their rights... to land and resources
ראו גNell Jessup Newton, Indian Claims in the Courts of the Conqueror, 41 AM. U. :
L. REV. 753, 820 (1992); Guadelupe T. Luna, Chicana/Chicano Land Tenure in the
).Agrarian Domain: On the Edge of a “Naked Knife”, 4 MICH. J. RACE & L. 39 (1998
Steve Wexler, Burden of Proof, Writ Large, 33 U. BRIT. COLUM. L. REV. 75, 78 (1999– 196
).2000
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ותיקי שהחיו את הקרקע לפני שנת  1921לבי מחזיקי חדשי ,שהחלו להחזיק בקרקע
לאחר החודשיי שניתנו לרישו ואשר רק לגביה היה אולי מקו לאיהכרה בזכויות
הקניי שהתגבשו .ביתהמשפט העליו הישראלי של שנות השישי לא עשה שימוש בתורה
פרשנית זו ,א שהיו לה ניצני כבר בשנות החמישי – למשל ,בפסקהדי פורהדר
וההיסטורי בפרשת ˜ ,ÌÚ‰ ÏÂש אמר ביתהמשפט העליו את דבריו החשובי בהקשרו
של חופש הביטוי ,שנהפכו לנכס צא ברזל של המשפט הישראלי ואשר נכוני בוודאי ג
בהקשר של הזכות לשוויו והזכות לקניי:
מערכת החוקי ,לפיה הוקמו ופועלי המוסדות הפוליטיי בישראל,
מעידי כי אכ זוהי מדינה שיסודותיה דמוקרטיי .כמו כ ,הדברי
שהוצהרו בהכרזת העצמאות – ובפרט בדבר השתתת המדינה "על יסודות
החירות" והבטחת חופש המצפו – פירוש ,כי ישראל היא מדינה השוחרת
חופש .אמנ ,ההכרזה" ,אי בה משו חוק קונסטיטוציוני הפוסק הלכה
למעשה בדבר קיו פקודות וחוקי שוני או ביטול" ]בג" ' ÂÈÊ 10/48
‚ ...[˜È¯·Âא במידה שהיא "מבטאה את חזו הע ואת האנימאמי שלו"
)ש( ,מחובתנו לשי את לבנו לדברי שהוצהרו בה ,בשעה שאנו באי
לפרש ולתת מוב לחוקי המדינה ,לרבות הוראות חוק שהותקנו בתקופת
המנדט ואומצו על ידי המדינה ,לאחר הקמתה ,דר הצינור של סעי 11
לפקודת סדרי השלטו והמשפט ,תש"ח– ;1948הלא זו אכסיומה ידועה,
שאת המשפט של ע יש ללמוד באספקלריה של מערכת החיי הלאומיי
שלו197.
כפי שנראה בסיכו המאמר ,שאלת הגישה הפרשנית מקבלת משנה תוק למ "המהפכה
החוקתית" .ביתהמשפט העליו של שנות השישי קבע ,ללא כל הנמקה ,הלכה חסרת
תקדי ובעייתית ,ויותר מכ – הלכה שהיו אפשרויות פרשניות ראויות ממנה .פרשנות זו לא
תאמה את השינוי שעברה ישראל בשנת  1948ממדינה שמחוקקיה ופרשניה המשפטיי
משרתי מערכת קולוניאלית למדינה שאמורה לפעול כדמוקרטיה אשר מחויבת לערכייסוד
אנושיי ופועלת ל"פיתוח האר לטובת כל תושביה" ,כלשו הכרזת העצמאות.
_____________________________________

 197בג"!  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' Ó"Ú· "ÌÚ‰ ÏÂ˜" ˙¯·Á 73/53פ"ד ז  .(1953) 884 ,871ראו ג בג"!
 ,˙Â˙„ ÈÈÚÏ ¯˘‰ ' È‡Â· 7351/95פ"ד נ) ,89 (4פס'  35לפסקדינו של השופט חשי
)") (1996נדע כי ע קו המדינה נתחולל מהפזוטא בפירוש של דבריחוק אלה .אכ,
דבריחקיקה שהורת בתקופת המנדט יימלאו תוכ בעקרונותיסוד המקובלי עלינו כיו,
והרי את חיינו כהיו הזה אמורי אנו לנהג לפיה ...העיקרו הדימוקרטי – באשר הוא –
מחלחל בכל שיטת המשפט בישראל ,ומצר הוא עצמו לצופ הגנטי של כל הנורמות
המחייבות במשפט ישראל"(.
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פרשנותו של ביתהמשפט בפרשת ·„¯‡ Ôמהווה עד היו חס בלתיעביר כמעט
לבדווי ,ה בצפו האר וה בנגב ,וזאת ג מבחינת הדי המהותי וג מבחינת דיני
הראיות .כל היישובי הבדוויי שהוקמו לאחר שנת  – 1858מועד חקיקתו של חוק
הקרקעות העות'מאני – אינ נחשבי יישובי מוכרי ,וה עצמ ,כמוג כל השטח
ברדיוס של מיל וחצי מעבר לה ,מוגדרי כקרקע מוואת .כל מקו יישוב שנהפ ל"כפר או
עיר" רק לאחר  ,1858אפילו כזה התוא את הסטנדרטי המערביי של יישוב ,נחשב באופ
אוטומטי כיושב על קרקע מוואת ,ומכא – כמעט בוודאות – כפולש לקרקע המדינה .החריג
היחיד שהותיר ביתהמשפט העליו היה האפשרות לרשו בתו פרקזמ של חודשיי
קרקע מוואת שהוחייתה .לפי פרשנותו זו של ביתהמשפט ,כל מי שלא רש קרקע כזו נהפ
למעשה למסיגגבול ,יהא הזמ שהוא מחזיק בקרקע ארו ככל שיהא .הסיכוי להוכיח
רישו מעי זה עלידי בדווי מ הנגב היה קלוש ביותר198.
פסקדי ·„¯‡ Ôנפסק אומנ במסגרת הלי הסדר הקרקעות בגליל ,א ההלכה שפותחה
בעקבותיו "יצאה" במהירות לנגב .ההלכה העניקה השראה לנציגי ִמנהל מקרקעי ישראל
בוועדת הסדר הקרקעות בנגב ,אשר טענו ,במסגרת דיוני רשמיי על עתיד הקרקעות בנגב,
כי כדאי למדינה לתבוע את הבדווי ,במסגרת "מקרהמבח" ראשוני ,על בסיס סיווגה של
הקרקע כמוואת .זאת ,כדי להדו את טענות החזקה והעיבוד של הבדווי199.
)‚( (1984 ˙˘Ó) ‰Ï˘‡Â‰Ï‡ ˙˘¯Ù – ·‚‰ ÏÚ ˙‡ÂÂÓ‰ ˙ÎÏ‰ ˙ÏÁ‰
מקרההמבח של המדינה הצליח ,וביתהמשפט העליו נענה ליוזמה ,אולי א יותר
מציפיותיה של משפטני המדינה 200.פסקהדי המרכזי בעניי זה הוא ע"א Ï‡ 218/74
 ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ‰Ï˘‡Â‰שנפסק בביתהמשפט העליו בשנת  201.1984פסקהדי עסק
אומנ בסכסו ספציפי ,א Aו ַרש כחל באופ גור על "הנגב" כולו ,וסת למעשה את
_____________________________________

198
199

200
201

לסקירת הפסיקה בנדו ראו  ,Kedar, The Legal Transformation of Ethnic Geographyלעיל
ה"ש .46
במנהל מקרקעי ישראל ,אל יוס וי!,
ראו מכתב מצבי אוריאלי ,מנהל אג בעלות ורישו ִ
מנהל ִמנהל מקרקעי ישראל ,ואל פקידי בכירי אחרי )) (29.5.1964א.מ.י .חט'  ,74מכל
/5733ג ,תיק  ,(3520/11שבו נכתב כי שטחי באזור בנישמעו בנגב שקיי לגביה חשש
לתביעות מצד הבדווי ייתבעו עלידי המדינה )כמקרימבח( לפי סוג מוואת ,על יסוד פסקי
הדי של ביתהמשפט העליו בע"א ·„¯‡ ,Ôלעיל ה"ש  ,74ובע"א  „Ú‡ÂÒהשני ,לעיל ה"ש
 .176המכתב מצוטט אצל זנדברג ,לעיל ה"ש  ,93בעמ'  ,350הערה .53
כפי שראינו בדוח אלבק ,לעיל ה"ש  ,47ההנחה הייתה שביתהמשפט לא ייענה לתביעה
לפנות את הבדווי ללא כל פיצוי ,לאחר שני כה רבות של חיי במקו ,א ורק על בסיס
הטענה שלא היה במקו יישוב כפרי או עירוני בנוי בשנת .1858
ראו ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש .13
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הגולל ,לפחות עד לאחרונה ,על יכולת של הבדווי לספר את סיפור ולהג על
קרקעותיה202.
תחילתה של פרשת ‡ ‰Ï˘‡Â‰Ïבהלי הסדר מקרקעי שהחל בשנת  203.1969בבית
המשפט המחוזי קיבל נשיא ביתהמשפט ,השופט אלקיי ,את עמדת המדינה כי הקרקע
היא מוואת וכי לכ יש לרושמה על שמה .על כ הגישו הבדווי ערעור ,אשר לאחר שני
ארוכות ,בשנת  ,1984נפסק לטובת המדינה עלידי השופט חלימה ,שאליו הצטרפו
השופטי דב לוי ונתניהו .המהל העיקרי בפסקדינו של השופט חלימה היה יישו הלכת
המוואת על הבדווי בנגב 204.הבסיס הדוקטרינריהמשפטי לא נזקק לפיתוח משמעותי,
היות שיסודותיו כבר נוצקו בפסיקה הישראלית בסכסוכי הקרקעות שהגיעו מ הגליל בשנות
השישי ,ובמיוחד בפרשת ·„¯‡ .Ôהחידוש המשמעותי של פסקהדי היה בפ הגיאוגרפי
ההיסטורי ובמת גושפנקה של ביתהמשפט העליו לעמדת המדינה שלפיה הנגב היה
שומ ,והבדווי היו נוודי שלא עסקו בחקלאות ולא התגוררו ביישובי ,ולכ אדמת הנגב
הייתה "קרקע מתה" ,ומכא ,לפי דוקטרינת המוואת – מקרקעי המדינה .בהבניית פסקהדי
קיבל חלימה סיוע משמעותי :את המדינה ייצגה בערעור מנהלת המחלקה האזרחית
בפרקליטות המדינה עו"ד פליאה אלבק 205.אלבק מילאה תפקיד מרכזי בעיצוב דוקטרינת
"הנגב המת" ,וזאת לא רק במסגרת תפקידה כראש הצוות שהתווה את מדיניות הממשלה
ביחס למקרקעי הבדווי ,אלא ג בתרומתה לעיצוב ההלכה המשפטית בנדו .עלפי תיאורו
של השופט חלימה ,בהרצאה שנשא כשנה לאחר מת פסקהדי ,אלבק הייתה –
אמו הורתו של פסק הדי ]‡ ...[‰Ï˘‡Â‰Ïשבו ניצלו מאות חלקות ונרשמו
על ש המדינה בזכות הגנתה .המופקדי על ההגנה על זכויותיה של
המדינה הצליחו במקרי רבי לבלו כל נסיו מצד שודדי הקרקעות לזכות
בקרקע ללא הצדקה חוקית ,וכאשר המדובר באזור הנגב עלינו לשי לנגד
עינינו את העובדה המוסכמת על כולנו דהיינו קרקעות אלו חשובות
לקליטת של העולי ולבטחונה של המדינה ,מי ית ששני אלמנטי אלה

_____________________________________

202
203
204
205

לניתוח ביקורתי של פסקהדי ראו שמיר ,לעיל ה"ש  ,ROSEN-ZVI ;11לעיל ה"ש  ,50פרק .3
תיק ההסדר המאוזכר בערעור הוא  .3/69פסקהדי בביתהמשפט המחוזי נית בשנת ,1972
ופסקהדי בביתהמשפט העליו נית בשנת  .1984ראו ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש ,13
בעמ' .143
ש ,בעמ' .146
הבדווי לא היו מיוצגי בביתהמשפט המחוזי ,א יוצגו עלידי עורכיהדי הרצברג וזילכה
בערעור לביתהמשפט העליו.
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כאחד יהוו גור מדרב לשמירה על קרקעות הנגב ביתר שאת עלידי סיו
פעולות ההסדר באזור זה בהקד האפשרי206.
כפי שהסביר זאת השופט חלימה" ,הציר המרכזי" בהתדיינות ובמחלוקת המשפטית היה
שאלת סיווגה של הקרקע – א היא מוואת ,כטענת המדינה ,או "זכות בלתי רשומה,
שעברה אליה מדורי דורות ...אדמות ,אשר מבראשית ראויות היו לעיבוד ולא היו מסוג
האדמות המוזנחות" ,כפי שטענו המערערי 207.בהתבססו בעיקר על פרשת ·„¯‡ Ôועל
שאר הפסיקה מ הגליל ,קבע ביתהמשפט העליו כי הקרקע היא אכ מוואת .היות שעמדנו
על הבעיות המרכזיות של הפ המשפטי של הדוקטרינה בדיוננו בפרשת ·„¯‡ ,Ôלא נחזור
עליה כא בפירוט .השופט חלימה הדגיש שני מרכיבי בסיווגה של קרקע כמוואת" :א.
ריחוק הקרקע מהיישוב ,וכ ב .הימצאותה במקו שומ ,בלי שהוקצתה בעבר למא דהוא,
ובלי שהחזיק בה מישהו208".
באשר למרכיב הראשו הדגיש ביתהמשפט כי הקרקע המצויה בסכסו באזור סיר
רחוקה יותר ממיל וחצי מדימונה ,שהיא נקודת היישוב הקרובה ביותר לחלקות מושא
הסכסו ,ורחוקה א יותר מבארשבע ,אשר לדעת השופט הייתה "היישוב הקרוב בתקופה
הרלוואנטית" 209.המערערי טענו לקיו יישוב קרוב יותר לחלקותהמריבה ,בש כורנוב,
א ביתהמשפט דחה טענה זו ,בניסוח שהדהד בו קולו של דוח אלבק ,באומרו כי "אחרי
ככלות הכול מסתבר ,שכורנוב לא היה יישוב במוב הסעיפי הרלוואנטיי ,ורק תחנת
משטרה הייתה בו ו" 210."ÛÒÂ ¯·„ ÌÂ˘ ‡Ï Í‡ ‰„ÈÏ ÈÂÂ„· Ï‰‡Óעוד טענו המערערי כי
באמצע המאה ה 19היה מקו מושב של אבותיה בכפר הבדוי 'סיר' ,הנמצא בי כורנוב
לבי ערוער ,שאינו מרוחק יותר ממיל וחצי מהאדמות ,שה נושא הדיו ".ג טענה זו
נדחתה .השופט חלימה קבע כי על בסיס תיאורי מ המאה התשעעשרה" ,כפי שראוהו
_____________________________________

206

207
208
209
210

אברה חלימה ‡„) 9 ˜ÂÁ‰ È‡¯· ·‚‰ ˙ÂÓפרסומי המכו לחקר שימושי קרקע ,כר ,24
) (1986זהו פרוטוקול הרצאה שנישאה לפני החוג למדיניות קרקעית של הקר הקיימת
לישראל באוקטובר  ;1985העתק מצוי בידי המחברי( .ע"א ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïהיווה הבשלה של
מאמ! אסטרטגי שעשתה המדינה ,כשחק אסטרטגי רבפעמי ) ,(repeat playerלהביא לידי
עיצובה ועיגונה של דוקטרינת "הנגב המת" עלידי ביתהמשפט העליו .במאמר זה לא נוכל
להרחיב בנושא זה .על שחקני חדפעמיי ורבפעמיי ראו את מאמרו הקלסי של מרק
גלנטרMarc Galanter, Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of :
).Legal Change, 9 LAW & SOC’Y REV. 95 (1974
ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  ,13בעמ' .144–143
ש ,בעמ' .147
ש ,בעמ'  .148בארשבע נוסדה רק בתחילת המאה ועשרי ,א ייתכ שהשופט חלימה לא
היה מודע לכ ,שכ נית להבי מדבריו כי הוא סבר שבארשבע הייתה קיימת במועד חקיקתו
של חק"ע בשנת .1858
ש )ההדגשה הוספה( .ביתהמשפט הוסי כי בכל מקרה שכ יישוב זה במרחק של עשרה
קילומטר מהחלקות.
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אלה אשר עברו לאורכו ולרוחבו של הנגב באמצע המאה הקודמת ,"...עולה "שבאזור שבו
מדובר לא היה לא כפר ולא עיבוד ,ו ÈÂÂ„· Ï‰‡ÓÏ Ë¯Ùוצמחיית בר שנראו בשטח ¯ÂÊ‡ ‰È‰
 211."ÌÓÂ˘ ¯·„Ó ÂÏÂÎ ‰Êכפי שראינו בדיו בפרשת ·„¯‡ ,Ôה בתקופה העות'מאנית וה
בזו המנדטורית שררה עמימות ביחס לשאלה מהו "יישוב" ,והשלטונות העות'מאניי
והבריטיי התחשבו באופיי המיוחד של היישובי הבדוויי ואפשרו לה לזכות בזכויות
מקרקעי למרות אופיי הייחודי 212.א מבחינתו של ביתהמשפט בפרשת ‡,‰Ï˘‡Â‰Ï
מאהל בדווי לא היה יכול לענות על ההגדרה של "יישוב" .כפי שקרה בבתימשפט של
חברות מתיישבי אחרות ,ג בביתהמשפט הישראלי לא זכתה צורת ההתיישבות הילידית
בהכרה משפטית .מאהל בדווי והאזורי השבטיי סביבו ,ששקקו חיי ,נהפכו א כ
לשוויער למקו שומ ,בלתימיושב ובלתימעובד .כמו בדוח אלבק ,ג בפסיקתו של
השופט חלימה בעניי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïהובנתה זהות הבדווי כקבוצה נוודית חסרת זכויות
בקרקע.

באשר למרכיב השני הדגיש אומנ בית המשפט כי "מקובל על כולנו ,שלא כל קרקע,
המרוחקת מעל מיל וחצי מהיישוב הקרוב ,היא אדמת 'מוואת' .בכל מקרה יש הכרח וצור
להוכיח ...שאותה קרקע נמצאת ג במקו שומ ,שלא הוחזקה עלידי מא דהוא ,וג לא
הוקצתה למישהו 213"...א לשופט חלימה לא היה ספק כי הקרקע מושא הסכסו הייתה
שוממה ,וכי "עולה ,שבאזור שבו מדובר לא היה לא כפר ולא עיבוד" 214.ג כא ,באופ
שהזכיר מאוד את דוח אלבק ,מצא ביתהמשפט קשר הדוק בי שממת הקרקע לבי "אופיי
הנוודי של שבטי הבדווי" 215.ביתהמשפט אישר את גישתו של ביתהמשפט המחוזי,
אשר עשה שימוש בידע הנחזה כידע מדעי והתבסס "ה על העדויות שהיו לפניו וה על
עבודות מחקר ,שנעשו בעבר עלידי חוקרי שוני 216".השופט חלימה ציי כי "מרבית
העדי ,אשר הופיעו לפני הערכאה הראשונה מטע המערערי ,היו צעירי לימי ,שאי
לה ידע מספיק אודות מה שהתרחש בעבר ,ובוודאי אינ יודעי פרטי על מה שהתרחש
באזור בשנת  ."...1858אומנ ,חלק מעדי אלה היו מבוגרי ותמכו בעמדת המערערי ,א
ביתהמשפט נת תוק לעמדתו של ביתהמשפט המחוזי ,ש"העדיפה על דבריה את תיאור
המצב האובייקטיבי בשטח ,כפי שנמסר עלידי העדי המומחי שהעידו מטע
המדינה" 217.חלק מֶידע זה בא לידי ביטוי בעדויותיה של כמה אנשי ממסד לשעבר,
שהעידו כי המחסור במי באזור "...לא איפשר לתושביו להחיות את האדמות באזור
_____________________________________

211
212
213
214
215
216
217

ש )ההדגשות הוספו( .כ ראו שמיר ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .482–481
ראו לעיל ליד ה"ש .185–183
ע"א ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  ,13בעמ' .149–148
ש ,בעמ' .148
ש ,בעמ' .150
ש ,בעמ' .149
ש ,בעמ' .152
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ושהעדיפו חיי הנוודות ורעיית הצא על עיבוד אדמות מסודר ורנטאבילי; ומשו כ נשארו
האדמות באזור שוממות" 218.השופט חלימה התבסס ג על כתיבתו של הנוסע הבריטי
פלמר:
מצבו של הנגב בשנת  1870נחקר עלידי המלומד פלמר )מוצג ת,(21/
שעשה מסע באזור ועמד מקרוב על מצבו של הנגב .הוא מצא שממה,
חורבות עתיקות  ,‰Ó„‡‰ ˙‡ „ÁÂÈÓ· Â„·ÈÚ ‡Ï ¯˘‡ ,ÌÈ„ÂÂ ÌÈÂÂ„·Âלא
חרשו אותה ובכלל לא עסקו בחקלאות .ג כשירדו גשמי והייתה צמחייה
טבעית ,השתמשו במי להשקאת העדרי א לא לצור עיבוד חקלאי .א
נוסי לכל זה את ‡ ÌÈÂÂ„·‰ ÈË·˘ Ï˘ È„ÂÂ‰ ÌÈÈÙÂוהעובדה שהאזור הוא
בדר כלל צחיח מחוסר גשמי רוב ימות השנה ,תישמע מסקנתה של
הערכאה הראשונה מתאימה למציאות ו ,È·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ·ˆÓÏהמאפיי את
המקו219.
היות שביתהמשפט קבע כי מדובר בקרקע מוואת ,עבר נטל הוכחת הזכות למחזיקי ,והיה
זה נטל כבד מנשוא .ג כא הל ביתהמשפט בעקבות הלכת ·„¯‡ .Ôביתהמשפט קבע כי
היות שמדובר בקרקע מוואת ,היה על המערערי להוכיח כי החזיקו בקרקע באישור
השלטונות .היות שלא הוכיחו כי קיבלו אישור מעי זה מ השלטונות העות'מאניי,
ההזדמנות האחרונה שהייתה ביד לעשות כ הייתה בשנת  ,1921לפי פקודת הקרקעות
המתות ,אשר נתנה פסקזמ של חודשיי עלמנת שכל ְמ ַחיה קרקע מוואת ימסור הודעה
לשלטונות על כ .מי שלא עשה כ החמי את ההזדמנות האחרונה לזכות ברישו הקרקע
על שמו .השופט חלימה ציי "במאמר מוסגר ...כי בזמ המנדט היו מקרי שבה נהגו
השלטונות בסלחנות מה לגבי אלה אשר לא הודיעו על חזקת בקרקע 'מואת' ממש תו
החודשיי שנקצבו בפקודה משנת  .1921בר ,במקרה שלפנינו ,נהגו המערערי וקודמיה,
כאילו הפרסו לא נגע לה כלל ובניגוד גמור להלכות ,שניתנו עלידי ביתמשפט זה220"...
תיאורו של חלימה אינו מדויק ,שכ כפי שראינו ,הפרקטיקה שננקטה עלידי השלטונות
המנדטוריי ,ואשר קיבלה הכרה בפסקיהדי של ביתהמשפט העליו המנדטורי ,הייתה
להמשי לרשו קרקעות מוואת ג א לא נרשמו בחודשיי שנקצבו לכ .א חלימה קבע
כי היות שהמערערי לא פעלו לפי פקודת הקרקעות המתות ,ולא הודיעו על עיבוד הקרקע
לשלטונות" ,מחדל זה אינו נית לריפוי בנסיבות הקיימות" .ג טענת המערערי כי בשנת
 1921לא היו במקו משרדי ממשלה מסודרי שהיה אפשר לפנות אליה בנדו נדחתה על
_____________________________________

 218ש ,בעמ' .150
 219ש ,בעמ' ) 150–149ההדגשות הוספו(.
 220ש ,בעמ' .151
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ידי ביתהמשפט .ג א טענה זו נכונה ,קבע ביתהמשפט ,ה יכלו לפנות למשרדי ממשלה
בערי אחרות .היות שלא עשו כ" ,הוחמצה ההזדמנות שעמדה לה לבלי שוב"221.
מעבר לכ הדגיש ביתהמשפט כי יש הבדל בי "עיבוד" ,הנדרש לצור זכייה מכוח
התיישנות רוכשת בקרקע מירי ,לבי "החייאה" ,הנדרשת לצור רכישת זכות בקרקע מסוג
מוואת 222.לגבי דידו לא היה ספק כי המערערי לא עמדו בדרישה הכבדה יותר של
"החייאת" הקרקע .השופט חלימה ציי כי בע"א ) 55/25פסקדי „‚'‡ (Èקבע ביתהמשפט
המנדטורי ,מפי השופט בלייקריד ,כי העיבוד העומד בדרישת ההחייאה –
"...צרי להיות עיבוד בפועל ,הנמש ללא הפסקה .העיבוד צרי לית
תוצאה של שנוי במצב הקרקע וטבעה .צרי – שהמדבר ייהפ לגעד
)לשטח פורח("] .השופט חלימה הוסי כי[ ייתכ שהדרישה "שהמדבר
ייהפ לגעד" מרחיקת לכת היא; א ג בקריטריוני פחותי הרבה מזה
לא עמדו המערערי .הערכאה הראשונה לא שוכנעה שהיה עיבוד ,ובוודאי
לא היה עיבוד רצו תו שיפור והשבחת האדמה .בפועל נשארה האדמה
בשממונה במש דורות223.
בפרשת  ,·‡·Áכפי שראינו ,צמצ ביתהמשפט העליו המנדטורי את הלכת „‚'‡ ,Èא
השופט חלימה התעל מכ 224.לבסו ,השופט חלימה סירב לקבל את העמדה כי אי
להחיל על הנגב תקדי שנקבע בהקשר גיאוגרפי אחר )קרקעות הגליל( 225.ג קביעה זו של
השופט חלימה הייתה מוטעית ,לדעתנו .ה הרשות המחוקקת ,ה הרשות המבצעת וה
הרשות השופטת המנדטוריות הכירו באוטונומיה של הבדווי בנגב ובחלותו של די
ספציפי שהוציא מגדרו את פקודת הקרקעות המתות226.
דוח אלבק ופסקהדי בעניי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïקיבעו באופ נחר קביעות אחדות שנהפכו
לאביסוד בהתייחסות של השלטונות הישראליי למעמד הקרקעי של הבדווי בנגב.
בעודה מתיימרת לייש את הדי הקוד ,שינתה ישראל בפועל את הגדרות המוואת ואת
_____________________________________

221
222
223
224
225

226

ש ,בעמ' .151–150
ש ,בעמ' .152–151
ש ,בעמ' .152
ראו פרשת  ,·‡·Áלעיל ה"ש  .120לדיו בפרשה ראו לעיל ליד ה"ש  125ואיל.
"ואחרונה בעניי הטענות ,שהושמעו מטע המערערי ,אומרת ,שיש לזכות את המערערי
ביחס מיוחד בשל אופיי המיוחד של קרקעות הנגב .טענה זו מקומה לא יכירנה בערעור
הנוכחי .א לא מצא המחוקק העותמני לנכו )ובאותה דר פעלו שלטונות המנדט כאשר
חקקו את הפקודה מ (1921לייחד במסגרת החוק די מיוחד לקרקעות הנגב ,אשר כדוגמת
היו שטחי רבי ונרחבי במדינה העותמאנית ,אי זה מתפקידו של בית המשפט להעניק
הקלות מהסוג המבוקש ,שאינ עומדות בפני הוראותיו המפורשות של המחוקק ".ע"א ‡Ï
 ,‰Ï˘‡Â‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' .154
ראו דיו להל בתתפרק ג 3וכ לעיל ליד ה"ש  136ואיל.
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מיקומו של קו הגבול בי קרקע מסוג זה לבי קטגוריות קרקע אחרות ,שהיו נוחות יותר
לבדווי ,כגו מירי ומתרוכה .במקומות של עמימות או איבהירות בדי הקוד ,כגו
בשאלות עלאודות הגדרתו וקיומו של מקו יישוב שבהסתמ עליו נית לקבוע כי קרקע
נתונה אינה קרקע מוואת ,בחרה הדוקטרינה הישראלית בפרשנות הנמצאת במתח ע לשונ
של החוק העות'מאני והחוק הבריטי וע הפרשנות הבריטית המקובלת .ג ביחס לשאלה
מהי "החייאה" של קרקע מוואת ההופכת אותה לקרקע מסוג מירי סטתה הדוקטרינה
הישראלית מ הדי הקוד ,בעודה טוענת ליישומו.
דוח אלבק ופסקהדי בעניי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïקיבעו ג גישה שזכתה בהגמוניה בשיח
המשפטי ,המדינתי והציבורי בישראל .במקביל אימ פסקדי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïאת הגישה
הגיאוגרפית ההיסטורית שהוצעה בדוח אלבק ,שלפיה הנגב היה שומ והבדווי היו נוודי
שלא עיבדו את הקרקע ולא התגוררו ביישובי ,ונת ל"אמית%ת" המדעיות הללו גושפנקה
משפטית .בפרק הבא של המאמר נראה כי הבסיס המדעי של גישות אלה מעורער ופגו .א
לפני כ נעמוד כעת על השלכותיה של דוח אלבק ופסקדי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïעל הדיו
המשפטי והציבורי.
)„( "˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÎÏ˘‰
לאחר הגשת התביעות הנוגדות בשנות השבעי וקבלת דוח אלבק בשנת  ,1975הקפיאה
המדינה את תהלי הסדר הקרקעות בנגב .בשנת  ,2002לנוכח הקיפאו המשפטי
והתרחבותה של בעיית הכפרי הלאמוכרי ,יזמה פרקליטות מחוז דרו את חידוש
ההלי ,לאחר כמעט שלושי שנות הקפאה .היוזמה נהפכה לתוכנית ממשלתית בשנת 2003
– "יוזמת לבנישרו" 227.חידוש תהלי ההסדר באזורי הבדווי הוטל על יחידה מיוחדת
בפרקליטות מחוז דרו ,יחד ע ִמנהלת הבדווי ומשרדי ממשלה נוספי .יחידה זו החלה
לפעול באופ נמר .נכו לשנת  2006הוגשו  175תזכירי תביעות נוגדות ,ומתוכ  120תיקי
הסדר הועברו לביתהמשפט המחוזי בבארשבע 228.מתוכ נפסקו כ 40תיקי ,ובה
הוחלט על רישו כ 25,000דונ על ש המדינה 229.עד מאי  2008הגישה כבר המדינה כ
 450תביעות נוגדות לפקיד הסדר הקרקעות בנגב ,מתוכ הועברו  223תביעות לביתהמשפט
המחוזי בבארשבע .במועד זה זכתה המדינה בכ 80תביעות ובכ 50,000דונ 230.בהרצאה
_____________________________________

227
228

229
230

ראו  ,Yahelלעיל ה"ש  ,15בעמ' .13–12
עלפי פקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[ ,מי שמבקש רישו קרקע באזור הסדר
ממלא ומגיש תזכיר תביעה )טופס סטנדרטי( ,דהיינו ,תובע את זכותו לרישו .המדינה ,באופ
דומה ,הגישה תזכירי תביעות נוגדות בתגובה על תזכירי התביעה של הבדווי שהוגשו
שלושי שנה קוד לכ .ראו ס'  22 ,17ו 43לפקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[.
ראו ג  ,Yahelלעיל ה"ש .15
המנהלת לקידו הבדואי" ,לפני ועדת
ראו פרוטוקול עדותו של איל ישורו ,שהיה אז מנהל " ִ
גולדברג ,מתארי  20במאי  ,2008עמ' ) 126–123עותק בידי המחברי( .בדוח של ִמנהל
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שנת בינואר  2011ציי איל ישורו )סג יושבראש הרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית(
כי המדינה זכתה בקרוב ל 200תיקי הסדר קרקעות ) 100%הצלחה( בשטח הקרוב ל
 70,000דונ.
בכל התיקי הללו בנתה המדינה את התביעות הנוגדות עלפי הלכת "הנגב המת" .אכ,
החוקרי מאוחדי בדעת כי פסקדי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïנהפ לתקדי המרכזי בעניי הגדרת
קרקעות הנגב כקרקע מתה 231.ג ועדת גולדברג ,אשר מונתה עלידי הממשלה בשנת 2008
להגיש המלצות בעניי הסדרת ההתיישבות הבדווית ,רואה בפסקדי זה חס עיקרי המונע
הכרה בזכויות קניי של הבדווי בקרקע 232.באופ דומה ,מנהלת המחלקה האזרחית
בפרקליטות מחוז דרו ,עו"ד חבצלת יהל ,שאחראית זה שני מספר על תיקי הסדר
הקרקעות בנגב ,מתבססת על תקדי ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïכאסמכתה מרכזית לכ שאי לבדווי
זכויות בקרקעות שבאזור 233.עו"ד יהל אימצה גישה זו בשני מאמרי שפרסמה בשנת
 234,2006וכ ג ִמנהל מקרקעי ישראל בדוח בנושא הבדווי שפרס בשנת  2007וכ
בסרטו הסברה שהפיק 235.כתבהעת ˜¯˜ ,Úהמצא לאור עלידי המכו לחקר מדיניות
קרקעית ושימושי קרקע של קק"ל ,הקדיש חוברת שלמה לדיו בסוגיה של קרקעות
הבדווי .רוב הכותבי בחוברת זו התבטאו בצורה דומה למעט אבינוע מאיר 236.כ ג
למנהל ,בספר שפרס בנושא קרקעות237.
חיי זנדברג ,מ המכללה ִ
_____________________________________

מקרקעי ישראל מופיע כי המדינה הגישה  370תביעות נוגדות על  160,000דונ .ראו

"הבדואי בנגב" )דוח של ִמנהל מקרקעי ישראלwww.mmi.gov.il/ (21.11.2010 ,
Osh/Aspx/DownloadTofes.aspx?Maarechet=71&TofesId=76&UserId=323 &RO=True

המנהל(.
)להל :דוח ִ

 231ראו ,למשל ,ROSEN-ZVI ,לעיל ה"ש  ,50בעמ' HUSSEIN ABU HUSSEIN & FIONA ;49–46
) .MCKAY, ACCESS DENIED: PALESTINIAN LAND RIGHTS IN ISRAEL 121–124 (2003כ ראו

שמיר ,לעיל ה"ש  ,11בעמ' .482–481
 232דוח ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .18–16
 ,Yahel 233לעיל ה"ש  ,15בעמ' “[t]he conclusion that the Bedouin do not have ownership ) 11

rights over their past pasture territories was upheld by the Supreme Court [in al”.(Huashela]...
 234ראו יהל ,לעיל ה"ש  ,170בעמ'  ,Yahel ;60–45לעיל ה"ש ) 15במאמריה יהל מודה לרשימה

של אנשי שחלק הגדול ה אנשי הפרקליטות .במאמרה בעברית היא מציגה את עצמה
כראש המחלקה האזרחית ,ובמאמרה באנגלית היא מציגה את עצמה כראש יחידת הסדר
הקרקעות – .(Land Title Settlement Unit
המנהל ,לעיל ה"ש  .230לסרט ההסברה שהפיק ִמנהל מקרקעי ישראל בנושא הבדווי
 235דוח ִ
ראו .www.youtube.com/watch?v=ei8yHjk_MbM
 .(2009) 66 Ú˜¯˜ 236אבינוע מאיר היה למיטב ידיעתנו הראשו שהגיש חוות דעת המערערות
על פרשנות המוואת של המדינה ,זאת בתביעות ‚' (1011/99) ‰ÚÓו.(4048/05) È'„ÁÓ
 237חיי זנדברג  .(2007) 22 ˙ÂÂÈˆËÒÂÙÂ ˙ÂÂÈˆ – Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Óראו ג גדעו ביגר "הבדווי
בנגב – אמת או דימיו" .www.haaretz.co.il/opinions/1.1177783 26.6.2011 ı¯‡‰
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

הלכת "הנגב המת" זוכה אומנ באימו סטנדרטי ותדיר בבתיהמשפט ,ובעיקר בבית
המשפט המחוזי בבארשבע ,א ראוי להדגיש כי רוב פסקיהדי הנ"ל נשמעו ונפסקו
במעמד צד אחד בלבד או בהתנגדות רפה ובייצוג חלקי וחסר של הבדווי ,אשר רוב אינ
רואי בפנייה לביתהמשפט פתח לישועה או הלי שיש לה סיכוי ממשי להוכיח בו את
זכויותיה .רוב האוכלוסייה הבדווית ,במיוחד אוכלוסיית הכפרי ,אינה מקבלת את
פסיקותיו של ביתהמשפט כלגיטימיות ,וממשיכה לנהל את קרקעותיה עלפי הדי
המסורתי .כפי שטע לאחרונה ראש המועצה האזורית לכפרי הבדוויי הלאמוכרי,
אברהי וקילי ,החברה הבדווית רואה בפעילותה של מערכת המשפט בנושא משו "נישול
קולקטיבי עקבי ואכזרי של זכויותינו ההיסטוריות והאנושיות לחיות בשלו על האדמות
שהורישו לנו אבותינו" 238.בשו תיק עד היו ,חו מאשר בתביעות של משפחת אל
עוקבי ,לא אותגרה בצורה משמעותית הלכת "הנגב המת".
דוקטרינת "הנגב המת" ,המציירת את הבדווי כחסרי זכויות קרקע ולכ כפולשי
לאדמותיה בנגב ,זכתה בהעצמה בתקשורת הישראלית" .חשיפה :הבדווי השתלטו על
הנגב" ,קבע העיתו  ·È¯ÚÓבכותרת ראשית ,והבהיר בכותרתהמשנה" :בדיקת מעריב
מגלה' :כבשו' כ 800,000דונ ובנו כ 30אל מבני לא חוקיי 239"...בנובמבר אותה
שנה פרס ערו  7כתבה שבה מצוטט ראש מועצת עומר ,פיני בדש ,המתריע מפני מה
שהוא מכנה השתלטות בלתיחוקית של הבדווי על אדמות המדינה 240.העיתו ‚Ò·ÂÏ
פרס בשנת  2004כי שמואל ריפמ ,ראש המועצה האזורית רמת הנגב ,התריע כי "מאות
בדואי משתלטי על אדמות מדינה בנגב – ואי אכיפה" 241.שיח דומה עולה מכתבתו
הארוכה של קלמ ליבסקינד "נגב הול לאיבוד :כ כשלה המדינה בטיפול בבדואי
בדרו" 242.א כ ,ג השיח התקשורתי הדומיננטי מתאר את הבדווי כעברייני פורעי
חוק המשתלטי על הנגב .אלא ש ֵלב הדברי חסר :נעדר ההקשר ההיסטורי והרחב יותר של
_____________________________________

238
239
240

241
242

נאו של אברהי וקילי ,ראש המועצה לכפרי הלאמוכרי בנגב ,בטקס יו האדמה,
עראקיב ).(30.3.2011
"חשיפה :הבדווי השתלטו על הנגב" .14.2.2002 ·È¯ÚÓ
"פיני בדש :צרי להציל את אדמות הנגב והגליל" 11.11.2002 7 ıÂ¯Ú
 .www.inn.co.il/News/News.aspx/38191ראו ג "אפי פיי בראש עמותה 'להצלת קרקעות
הנגב'" ‚" :www.globes.co.il/news/article.aspx?did=478886 25.3.2001 Ò·ÂÏחברי
העמותה הינ אנשי ציבור מכל גווני הקשת הפוליטית ,ומטרתה ,לדברי מייסדיה ,היא למנוע
השתלטות בלתי חוקית על אדמות הנגב ...לדברי ]ראש מועצת עומר ,פיני[ בדש ,מיליו וחצי
דונ מאדמות המדינה נתפסו בצורה בלתי חוקית".
גדי גול "ריפמ :מאות בדואי משתלטי על אדמות מדינה בנגב – ואי אכיפה" ‚Ò·ÂÏ
.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=836087 12.9.2004
קלמ ליבסקינד "נגב הול לאיבוד :כ כשלה המדינה בטיפול בבדואי בדרו" ·È¯ÚÓ nrg
.www.nrg.co.il/online/54/ART2/133/497.html 16.7.2010
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סוגיית סכסו הקרקע בנגב ונישול הבדווי מהמרחב שבו ה היו בעלי הקרקעות במש
דורות ארוכי.
הנחותהיסוד של הלכת "הנגב המת" ,כפי שגובשו בדוח אלבק ובפרשת ‡,‰Ï˘‡Â‰ Ï
שבות ועולות בסיכומי המדינה בפרשת ‡ .È·˜ÂÚÏסיכומי אלה מחולקי לטענות
משפטיות ,המבקשות להסתמ על התקדימי של הלכת המוואת והלכת "הנגב המת"
בבתיהמשפט הישראליי ,ולטענות גיאוגרפיותהיסטוריות המעגנות את מצב "המת" של
קרקעות הנגב לפני שנת  .1921בטיעוניה המשפטיי המדינה מתבססת על הלכת המוואת
הישראלית ,שגובשה בגליל בהלכת ·„¯‡ Ôבשנת ) 1962ובפרשת  243„Ú‡ÂÒשהמשיכה קו
זה( ,ועל הלכת ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïאשר יישמה בשנת  1984את פסיקת המוואת בנגב ופיתחה
אותה לכלל הלכת "הנגב המת":
עמדת התובעי ]אלעוקבי[ עומדת בניגוד ברור להלכות בית המשפט
העליו ,אשר קבע מפורשות כי לא די במאהל ,מגורי זמניי ,בתי מגורי
בודדי או מבני מרוחקי שאינ מהווי שטח רצו כדי להוות יישוב
)סואעד  ;5אלהואשלה  ;148בדרא .(1720 ,לפיכ ,המדינה הוכיחה כי
התביעות מרוחקות ממקו יישוב ,מרחק רב מה"מייל וחצי" כנדרש על פי
הדי .בכ מתקיי התנאי הראשו להוכחה ,שהמדובר במקרקעי מואת244.
עוד טענה המדינה כי היה על התובעי להוכיח כי "עוד מזמני קדומי הייתה האדמה
מעובדת ,ולא שוממה" ,ואת זאת לא עשו 245.זאת ועוד:
תנאי בסיסי נוס הוא קבלת אישור השלטונות ורישו הזכויות בטאבו )דוכ
 ,53אלהואשלה  .(146–145לא הוכח לא אישור מראש ולא בדיעבד ,לא
בשנת  1921ולא לאחר מכ .בכ איבדו התובעי הזדמנות ,ג א היו

_____________________________________
 243פסקדי  „Ú‡ÂÒהראשו ,לעיל ה"ש  .191לדיו נוס בפסקהדי ראו Kedar, The Legal
 ,Transformation of Ethnic Geographyלעיל ה"ש .46
 244סיכומי מטע הנתבעת בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,3פס' ) 13העתק מצוי בידי המחברי(
)להל :סיכומי המדינה בעניי ‡.(È·˜ÂÚÏ
 245לגרסת המדינה טענו אומנ התובעי כי "הנגב בחלקיו היה מעובד ,ובמיוחד כ באזור
התביעה" )ש ,פס'  ,(30אול "ראיות התובעי באשר לחלקות עצמ לוקות בחסר
ומתייחסות ,לכל המוקד ,לשנות ה 20וה 30של המאה ה) "20ש ,פס' " .(19לאור כל
האמור לעיל ברי שהנתבעת הוכיחה ,כי התקיי התנאי השני ובמקרקעי מואת עסקינ ,שהינ
בבעלות הריבו" )ש(" .ניסיו התובעי להסתמ על רישומי מס מעשר" )ש ,פס' (43
"הוגדר באלהואשלה כ'משענת קנה רצו!' המהווה ,לכל היותר ,ראיה לחזקה ולא לעיבוד"
)ש ,פס' .(32
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מוכיחי החייאה ,לרישו הקרקעות על שמ ויכלו להיות חשופי
לסנקציה פלילית של הסגת גבול ולתביעות סילוק יד מטע המדינה246.
המדינה ג דחתה בטיעוניה את הטענה כי פקודת הקרקעות המתות לא חלה בנגב וכי
לבדווי הייתה אוטונומיה משפטית שהוכרה עלידי השלטונות.
טענות התובעי ]בנוגע לאוטונומיה שיפוטית של הבדווי[ מתנגשות
חזיתית ע קביעה מפורשת של בית המשפט העליו בהקשר של אותה
טענה ביחס לבדווי ולנגב" :א לא מצא המחוקק העותומני לנכו )ובאותה
דר פעלו שלטונות המנדט כאשר חוקקו את הפקודה מ (1921לייחד
במסגרת החוק די מיוחד לקרקעות הנגב ,אשר כדוגמת היו שטחי רבי
ונרחבי במדינה העות'מאנית ,אי זה מתפקידו של בית המשפט להעניק
הקלות מהסוג המבוקש ,שאינ עומדות בפני הוראותיו המפורשות של
המחוקק .ג טענה זו לא תתקבל והיא נדחית" )אלהואשלה247.(...154 ,
...הטענות בדבר הענקת זכויות בעלות פרטית לבדווי על יסוד היות
"ילידי" ותו שימוש בדוקטרינות של צדק מעברי ,אינ מעוגנות בדי
הישראלי ואינ חלק מהמשפט הבינלאומי המחייב .לא נית באמצעות
"פרשנות" להחיל בישראל חקיקה של מדינות זרות ,שנחקקה על רקע
תרבות הייחודית248.
בעניי ‡ ,‰Ï˘‡Â‰ Ïכפי שראינו ,אימ ביתהמשפט את התפיסה שלפיה הבדווי היו
נוודי ,מחוסרי מגוריקבע ,אשר לא עסקו בחקלאות .ג ·È¯ÂËÒÈ‰‰ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ¯Â˘ÈÓ
צועדי סיכומי המדינה בעניי ‡ È·˜ÂÚÏבעקבות הלכת ‡ – ‰Ï˘‡Â‰ Ïה כופרי בקיומ
ומבני שוב את הבדווי כנוודי:
של יישובי בעראקיב ובזחיליקהַ ,
...לא הוכח ,כי מגורי השבט היו במיקו קבוע ,שאינו משתנה .נהפו הוא...
מדובר במסגרת נוודית ובשבט שעבר בנדודיו מאזור ערד לזחיליקה )לא
ידוע מתי( .היינו ,לכל היותר הצביעו התובעי על כ שבמרחבי הנגב וג
בתביעות וסביבת השתמש השבט למרעה ולחנייה בתקופות מסוימות .הא
ותו לא249.

_____________________________________

246
247
248
249

ש ,פס' .20
ש ,פס' .79
ש ,פס' .93
ש ,פס' .15
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ההיבטי הגיאוגרפייההיסטוריי של הלכת "הנגב המת" נוסחו בצורה רהוטה בשלוש
חו%תדעת של פרופ' רות קרק שהגישה המדינה בפרשת ‡ .È·˜ÂÚÏלפי עדותה ,הסתמכה
קרק בעיקר על יומני מסעות של נוסעי וחוקרי מהתקופה הנדונה ,על חומר ארכיוני כתוב
ועל מפות היסטוריות .בעדותה הבהירה פרופ' קרק כי לא ערכה סקרישטח ולא ראיינה את
האוכלוסייה הבדווית .על מצב של יישוביהקבע בחלקות הנתבעות במאה התשעעשרה
ובתחילת המאה העשרי היא כתבה:
מתו בחינה ביקורתית של מגוו מקורות ראשוניי הכוללי תעודות בנות
התקופה ,תיאורי נוסעי ומפות היסטוריות עולה בבירור מצב בו לא היה כל
ישוב קבע בשטח התביעה עצמו וא לא קרוב אליו .מתו המקורות עולה
כי סביב לכל שטח התביעה ברדיוס גדול היו חרבות בלבד .הבנייני ברי
הקיימא הקרובי ביותר לשטח התביעה היו בנייני העיירה באר שבע ...נית
לראות במהל העשורי הראשוני של המאה העשרי תופעה של התחלות
בנייה באזור על פי המפות ההיסטוריות א אלו היו באזורי מרוחקי
משטח התביעה ולא הגיעו לכדי בניית ישובי של ממש250.
לגבי אורח החיי של הבדווי באותה תקופה טענה פרופ' קרק:
מספרות הנוסעי האירופי שעברו בארישראל במחצית השנייה של
המאה הי"ט עולה כי הבדווי ...מתפרנסי בעיקר מגידול גמלי וצא,
המצרי נדידה עונתית ומפשיטות על האזור החקלאי המיושב .חלק מ
המקורות מתארי עיבוד קרקע מועט בלתי רצי ואקראי בנגב ,אול מדובר
במרחק רב משטח התביעה .מסקנתי מניתוח החומר הנה ,כי העיבוד
המרוחק א הוא נעשה בצורה אקראית לחלוטי ,ללא תכנו או עיבוד
מכוו ,ללא עבודה לאור כל השנה או טיפול אינטנסיבי בקרקע אלא בצורה
מקרית בלבד .מ המקורות עולה כי גידולי חקלאיי סדורי החלו בשטח
זה רק בתקופת המנדט ואיל בקנה מידה מצומצ251.
נעבור כעת לבחו את ההנחות ההיסטוריותהגיאוגרפיות העומדות בבסיסה של דוקטרינת
"הנגב המת" ,כפי שה באות לידי ביטוי בדוח אלבק ,בפרשת ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïובטיעוני המדינה
בפרשת ‡.È·˜ÂÚÏ

_____________________________________

 250חוותדעת מומחה של פרופ' רות קרק מיו  30.1.2010בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש ) 3להל:
חוותהדעת של קרק(.
 251ש.
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ג .עיו גיאוגרפיהיסטורי מחודש בהלכת "הנגב המת"
כפי שנראה מייד ,פרשת ‡ È·˜ÂÚÏמאתגרת את הדוקטרינה ואת השגרה ההגמוניות
שבאמצעות הבדווי מוגדרי – בהלי שיפוטי קצר ,סטנדרטי" ,ברור מאליו" ושגרתי –
כמי שפלשו למקרקעי הציבור בנגב .כזכור ,פתחנו את המאמר בהתמקדות בדיו בתביעת
הסדר קרקעות שהוגשה בשנות השבעי עלידי סלימא מוחמד אלעוקבי על חלקות באזור
עראקיב ואלזחיליקה שבצפו הנגב ,ואשר מתבררת כעת בביתהמשפט המחוזי בבאר
שבע לפני סגנית הנשיא השופטת שרה דברת 252.בדיו זה המדינה חוזרת על הטענה
הגורפת שלפיה הקרקע היא מוואת ולכ קרקע בבעלות המדינה ,ומכא שמשפחת אלעוקבי
ומפרי סדר .בני משפחת אלעוקבי ,לעומת זאת ,טועני כי הקרקע
ובני שבט ה פולשי ֵ
שייכת לה ולכ המדינה ושלוחיה ה המסיגי את גבול .המדינה מוסיפה על טענת
המוואת ג טענה להפקעה כדי )והמש הפקעה כדי( של הקרקע ,אול בטענה זו ,שג
קשייה רבי בעינינו עקב היוותרות הקרקע ריקה במש שישי שנה ,לא נדו במאמר זה,
שהינו ארו ומורכב דיו ג כ .בחלקו זה של המאמר נבח באופ ביקורתי את הטענות
הגיאוגרפיותההיסטוריות המהוות את הבסיס ה"מדעי" העיקרי שדוקטרינת "הנגב המת"
מושתתת עליו.



נוס על עורכי הדי של משפחת אל עוקבי – מיכאל ספרד ורדוא אבו ע'רארה – ועל
צוות עורכיהדי של המדינה ,קיי תפקיד חשוב לעדי המומחי בתיקי הנדוני .אכ,
חלק משמעותי מ השיח המשפטי שהתנהל באולמה של השופטת דברת היה הוויכוח בי
שני פרופסורי לגיאוגרפיה שהגישו חו%תדעת מקצועיות :מטע המדינה – פרופ' רות קרק
מהאוניברסיטה העברית בירושלי; ומטעמה של משפחת אלעוקבי – אחד מכותבי
המאמר ,פרופ' אור יפתחאל מאוניברסיטת בגוריו בנגב.

·‚‰ ÔÂÙˆ Ï˘ ˙È˘Â‡‰ ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ .1
כאמור ,הלכת "הנגב המת" קובעת כי אדמת הנגב הייתה קרקע שוממה ,בלתימוקצית
ובלתימעובדת ,וכי לפחות עד לתחילת תקופת המנדט לא היו בנגב התיישבות וחקלאות
בדוויות משמעותיות .ע זאת ,עיו מעמיק במקורות הקיימי מעלה תמונה שונה למדי,
אשר נעדרה עד עתה מהשיח המשפטי ומחלק מהשיח הגיאוגרפי המתנהל בישראל.
_____________________________________

 252כאמור ,בשנת  2005פנה נורי אלעוקבי לפקיד ההסדר בבקשה לרשו את החלקות על שמו.
המדינה הגישה א היא תביעה על הקרקע ,וכ הגיע התיק לשופטת דברת .ראו עניי ‡Ï
 ,È·˜ÂÚלעיל ה"ש  .3העיתונאית אביבה לורי סבורה כי המשפט הוא "מהחשובי שידעה
המדינה" – ראו לורי ,לעיל ה"ש .22
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עיו זה מעלה כי הגיאוגרפיה האנושית של אזור צפו הנגב התאפיינה ,לפחות מהמאה
התשעעשרה ואיל ,בהתיישבות בדווית נרחבת ובעיסוק ניכר בחקלאות ,במקביל לכלכלת
המק ֶנה והעדרי המסורתית .למעשה ,קיימות ראיות לקיו התיישבות חקלאית של מאות
ִ
שני בנגב בכלל ,ובקרב שבט אלעוקבי באזור עראקיב בפרט .רוב השבטי של צפו הנגב
שכנו במש דורות באזורי מגורי וליד שטחי עיבוד קבועי ,הנקראי "דירה" )"דיאר"
ברבי( ברוב אזורי הנגב או "בלאד" ו"בלאד עאמרי" )אדמה ,אדמות ,אזורי מיושבי(
באזורי מערביי יותר .הבדווי הורישו את הקרקע מדור לדור ,תו שה מבססי מער
חקלאי המושתת על גידוליבעל ,ומקימי יישובי אוהלי ובשלב מאוחר יותר בקתות
)"בייקות"( ובתי.
חשוב לציי כי א שבספרות יש לעיתי התייחסות כללית אל "הנגב" כאל אזור אחד,
ראוי להתמקד בכמה תתאזורי מובהקי בתו אזור רחבידיי זה .רוב החוקרי מחלקי
את הנגב לכמה חלקי ,בעיקר עלפי כמות המשקעי ,הטופוגרפיה וסוג הקרקעות.
בענייננו יש להבחי בי אזורי פוריי פחות לבי צפו הנגב וצפומערב הנגב ,אשר
רלוונטיי לבירור המצב בחלקת התביעה בעראקיב ,המצויה כשניעשר קילומטר מצפו
ומצפומערב לבארשבע העתיקה ,ובזחיליקה ,הנמצאת כעשרי ושניי קילומטר מצפו
לבארשבע .באזורי אלה יורדי  400–250מ"מ גש בשנה ,וקרקעות הלס בה
פוריות 253.קיימות עדויות רבות לכ שהאזור ישב במש מאות שני עלידי שבטי
כשספר המדבר ושולי האזור המיושב בכפרי מסורתיי של "פלאחי"
ְ
בדוויי,
מתערבבי לעיתי זה בזה.
לא ברור מתי החלה התיישבות של הבדווי באזור ,ובספרות יש סברות שונות לגבי
מועד הגעת .חוקרי אחדי מצייני כי נוכחות הבדווי בנגב הייתה "מאז ומעול"254,
ואחרי מעלי את הסברה שהבדווי הראשוני הגיעו לאזור בזמ פלישת של צבאות
מוחמד לאזור ,במאה השביעית לספירה 255.אל הנגב )אשר במרבית התקופה לא הוגדר
כאזור נפרד( נכנסו בשלוש מאות השנה האחרונות ג בדווי מסיני ומעברהירד ,ואליה
הצטרפו מהגרי לאבדווי מאזורי שכני ,כגו מצרי ,עברהירד ואזורי החו של
_____________________________________

 253שאר האזורי הקרובי ה בקעת בארשבע ,המשתרעת מקצה העיר כלפי מזרח ,אשר כמות
המשקעי בה היא כ 250–200מ"מ ,והקרקעות בה בנותעיבוד א פוריות פחות מצפו
הנגב; האזורי של בקעת ערד ,תלמלחתה )תל אלמלח( וגבעות ממשית )דימונה( ,אשר
כמות המשקעי בה היא  200–100מ"מ וקרקעותיה חוליות; ולבסו הר הנגב ,שכמות
המשקעי בו נעה בי  100ל 150מ"מ ואשר רוב קרקעותיו טרשיות והרריות.
 254לסקירות של ההיסטוריה העתיקה הערביתהבדווית בנגב ראו ,למשל ,אברה נגב "השתמרות
ושיכחה של שמות מקומות קדומי בנגב המרכזי" ˜˙„¯www.snunit.k12.il/ (1977) 121 4 ‰
 ,ABU-RABI'A ;heb_journals/katedra/04047.htmlלעיל ה"ש .37
 255עאר אלעאר ˙200–192 Ú·˘ ¯‡· ÊÂÁÓ· ÌÈ‡Â„·‰ ÈË·˘ – ‰ÈË·˘Â Ú·˘ ¯‡· ˙Â„ÏÂ
) ;(2000בדוד  ,Ï‡¯˘È· ÌÈÂÂ„·‰לעיל ה"ש  ,37בעמ' .53–52
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רפיח ועזה .יש להניח כי שבטי לאמעטי ששהו בנגב בתקופות מסוימות עזבוהו לאחר
מכ ,וכי רבי מבניה נטמעו בשבטי אחרי256.
המפקד המקי
מקור מפורט ושיטתי לבירור תולדותיה של החקלאות הבדווית בנגב הוא ִ
המפקד התבסס על דפוסי גביית המיסי באזורי
שערכו העות'מאני באזור בשנת ִ .1596
257
האימפריה השוני ,ונותח בספר של הוטרות ועבדולפתאח .דפי הרישו של תשלומי
המיסי מפרטי את אזורי החקלאות של הבדווי ואת גידוליה – חיטה ,שעורה ותירס.
העות'מאני מעידי ,ע זאת ,שחלקי גדולי מהחקלאות הבדווית נוהלו במה שה כינו
"מזרעה" ,כלומר ,אזורי גידולי רחבי ללא יישוב ברור ,שאות עיבדו הבדווי על ס
המדבר הצפוני .שבטי הבדווי נקראו בשפה העות'מאנית המנהלית "ג'מאעת" )ِ( או
"עורבא" ) ن( או לעיתי "בדו" ) و( .החוקרי מעידי כי תהלי התקבעות של
הבדווי ומעבר לחיי המשלבי עיבודי קבועי החל כבר במאה הששעשרה:
...From the type of taxes levied on the nomadic jama’a we assume there
must have been stages of development between a nomadic and an
agricultural way of life... There are some jama’a’s which pay taxes for
wheat and other field crops in exactly the same way as to the villages...
for the purposes of registration they were too widely scattered to be
attributed to particular villages... the mazra’a were usually small arable
areas, dispersed amongst the hills...258

המפקד העות'מאני של סו המאה הששעשרה מציי את קיומ של יותר מ2,000
ִ

"מזרעות" בשטח שנהפ לאר ישראל/פלסטי ,בעיקר באזורי ס המדבר .מתוכ לפחות
המפקד מצויני
מאה זוהו באזור דרו הר חברו ,החופ חלקי מצפו הנגב .בדיווחי על ִ
שמותיה של שישה שבטי בדוויי ,אשר חמישה מה נית לזהות כיו באזורי צפו הנגב
המפקד ,בקו
ודרו הר חברו .יצוי ג שקצה אזור השליטה העות'מאנית עבר ,לפי מפות ִ
שבי חברו לרפיח ,כלומר בשוליי הצפוניי מאוד של האזור הבדווי ,כ שרוב האזורי
במפקד .כפי שמצוי ב ִמפקד ,סביר שג
הבדוויי נותרו מדרו לקו זה וללא דיווח מפורט ִ
מדרו לקו זה התפרנסו הבדווי מחקלאות 259.החוקרי מצייני ג שבשני שלאחר
המפקד ,על רקע תהליכי הביזור בשלטו העות'מאני ,התרחשו שינויי דמוגרפיי בדרו
ִ
מישור החו שהובילו להשתקעות של כמה שבטי בדוויי באזורי פוריי יותר
_____________________________________
 256אלעאר ,ש;  ,MEIRלעיל ה"ש Clinton Bailey, Dating the Arrival of the Bedouin ;40
).Tribes in Sinai and the Negev, 28 J. ECON. & SOC. HIST. ORIENT 20 (1985
WOLF HUTTEROTH & KAMAL ABDULFATAH, HISTORICAL GEOGRAPHY OF PALESTINE, 257
).TRANSJORDAN AND SOUTHERN SYRIA IN THE LATE 16TH CENTURY (1977

 258ש ,בעמ' .29–28
 259ש ,בעמ' .29
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ולמעבר לאורח חיי מוטהחקלאות .מתקופה זו החוקרי מזהי את צמיחתו של אורח
החיי ה"נוודי למחצה" ,המשלב חקלאותִ ,מק ֶנה ומקומות מגורי קבועי לכל שבט
ושבטÈÂÂ„· È‡Ï˜Á „Â·ÈÚ ÏÚ ¯Â¯È·· ÔÎ Ì‡ „ÈÚÓ 1596 Ï˘ È‡Ó'˙ÂÚ‰ „˜ÙÓƒ‰ 260.
רעייה ע חקלאות קיבע את הבדווי
·‡ .ÌÈ˘ ˙Â‡Ó ¯·Î Í˘Ó‰ ·‚‰ ÔÂÙˆ È¯ÂÊשילוב ִ
באזורי מסוימי ,והחל לבסס מערכת של חלוקת מקרקעי ובעלות מקרקעי ,כפי שיפורט
בהמש.
)‡( ÌÈÚÒÂ ÈÓÂÈ
מקורות נוספי הנמצאי בידינו בנוגע לגיאוגרפיה ההיסטורית של הנגב ה יומני המסעות
של אירופי שהגיעו לארהקודש מסו המאה השמונהעשרה ואיל .א שרבי
מהנוסעי היו אנשי דת ,ורוב לא היו מדעני מדופלמי ,עדויותיה מספקות בכלזאת
מידע מהותי – ג א חלקי ולעיתי מוטה – על הגיאוגרפיה האנושית של האזורי
הבדוויי במאות הקודמות .נוסעי שעברו בבקעת בארשבע ובצפומערב הנגב ,ובמיוחד
אלה שעברו בי החור לתחילת הקי ,הבחינו בפעילות חקלאית ענפה 261.כ ,למשל,
ה ַד ָווח אדוארד רובינסו – שעבר בשנת  1839באזור לקייה ,כעשרה קילומטר ממזרח
לעראקיב באותו קו רוחב – כתב כי הוא מזהה מחסני של תבואה המאוגדי ב"נאטור",
כלומר ,אזור מסודר ושמור למטרה זו:
...[We] went off to the left towards the N. to a place where the Bedawin
have their magazines of grain, called Nuttar al-Lukiyeh.262

הנוסע ההולנדי ודהולדה מציי א הוא גידולי ביומניו לאחר מסעו בשנת :1854
Our course now lay north-north-east by the still remnant foundations of
the city of Beer Sheba, which had last year been used as threshing floors,

_____________________________________

 260אבינוע מאיר "כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב :תהליכי חדשי ,תובנות חדשות" )(2006
David Amiran, ;www.geog.bgu.ac.il/fastSite/coursesFiles/bedouins/publications/meir.pdf
).The Pattern of Settlement in Palestine, 2 ISR. EXPLOR. J. 65 (1953
 261ראוWILLIAM M. THOMSON, THE LAND AND THE BOOK: OR, BIBLICAL ILLUSTRATIONS :
MANNERS AND CUSTOMS, THE SCENES AND SCENERY OF THE HOLY

DRAWN FROM THE

) ;LAND 556 (1910ויקטור גר ˙Ï‡¯˘Èı¯‡ Ï˘ È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡Â ,È¯ÂËÒÈ‰ ,ÈÙ‡¯‚Â‡È‚ ¯Â‡È
כר שני :יהודה )ב( )חיי בעמר מתרג.(1982 ,

EDWARD ROBINSON & ELI SMITH, BIBLICAL RESEARCHES IN PALESTINE, MOUNT SINAI 262
).AND ARABIA PETRAEA: A JOURNAL OF TRAVELS IN THE YEAR 1838 vol. I 306 (1841
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in consequence of which some part of the grains of corn that had been left
had sprung up of themselves.263

ג הכומר תומסו ) ,(W.M. Thomsonאשר ביקר באזור בשנת  1856ועבר דר שבט
ג'באראת הבדווי ,כחמישהעשר קילומטר מצפו לשטח התביעה ,מתאר את האזור במילי
"חיטה ,חיטה ואוקיינוס של חיטה" 264.תומסו מתאר כ"פוריי" ג את אזורי ואדי שריעה
)נחל עזה( ונחל גרר ,הנמצאי כשישה קילומטרי מצפומערב לשטח התביעה בזחיליקה,
ומדווח כי ראה בה שדות תבואה נרחבי .הוא מתאר את הסכנות של שוד וביזה האורבות
לנוסעי מידי הבדווי ,ומבקר את הדר שבה הממשלה מאפשרת לבדווי לשלוט בשטח,
בצורה הרסנית לדעתו .ע זאת ,תומסו מתאר ג את מראות החריש והתבואות במסעותיו
במחוזות הבדווי" :הקרקע מסביב אינה כלל מה שאנו מכני באמריקה 'קרקע בתולית'.
הקרקע נחרשה במש אלפי שני ,כנראה באותו אופ שבו היא נחרשת בהווה265".
נוסע מפורס נוס היה הנרי טריסטר ,ששילב את מקצוע הכמורה ע מחקרי טבע.
לספרו מצורפת מפה מפורטת של מסלולי מסעותיו .בשנת  1858הוא נסע מכיוו ביר אל
מלח )תל מלחתה( בכיוו מערב אל עבר בקעת בארשבע .את האזור שממזרח לבארשבע
הוא מצייר כאזור חרב ,א בהמש הוא מתאר את הכניסה לבקעת בארשבע המעובדת:
...לפנינו האפיק הרחב של נחל באר שבע ,שגדתו הצפונית מוגנת על ידי
חומה עתיקה בנויה היטב ...יכולנו לראות מחנות אחדי של ערבי ...סימ
אחד ...מציי את באר שבע כגבול בי המדבר לבי אר הגבעות .סימ זה
הוא גידול תבואה על ידי הערבי בחלקות גדולות ,לא גדורות ...מאז
שעזבנו את יריחו זהו המקו הראשו שמצאנו בו אדמות מעובדות.
השטחי המישוריי הפוריי והנמוכי שבקרבת באר שבע נחרשי או
ליתר דיוק מגורדי ...וזורעי בה חיטה ושעורה266...
עדות נוספת עולה מספרו של החוקר אדוארד ַהל ) ,(Hullשפורס בשנת ַ .1883הל נבדל
מרוב עורכי המסעות בהיותו חוקר מדופל ,אשר כיה כראש משלחת גיאולוגי בריטית.
כ הוא מתאר את אזור תל אבוהורירה ,הנמצא בוואדי שריעה ,כעשרי וחמישה קילומטר
מצפומערב לבארשבע ,בלב האזור הבדווי של המאה התשעעשרה ,וכחמישהעשר
קילומטר ממערב לשטח התביעה בעראקיב:
_____________________________________
CHARLES VAN DE VELDE, NARRATIVE OF A JOURNEY THROUGH SYRIA AND PALESTINE IN 263
).1851 AND 1852 vol. II 139 (1854
 ,THOMSON 264לעיל ה"ש  ,261בעמ' .557–556

 265ש.
 266הנרי בייקר טריסטרא 1864–1863 ÔÓÂÈ – ‰Ú·ËÂ ı¯‡‰ ÈÈÁ ¯˜ÁÏ – Ï‡¯˘È ı¯‡· ÚÒÓ
) 279חיי בעמר מתרג.(1975 ,
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We therefore pressed for another day's march to Tel abu-Hureira... The
country we traversed was spread a deep covering of loan of a very fertile
nature... the district is extensively cultivated by the Terabin Arabs, and by
little parties of fellahin... The extent of the ground which is cultivate, as
well as all the way to Gaza, is immense, and the crops are wheat, barley,
and maize must vastly exceed the requirements of the population. In fact,
large quantities of agricultural produce raised in this part of Palestine are
annual exported from Jaffa and other towns...267

 מדווח על החקלאות,1905  שעבר באזור בשנת,(Jaussen) ג הנוסע והחוקר הצרפתי ז'וס
,הבדווית הענפה ועל השיטות שבה גייסו הבדווי עובדי מאזורי אחרי לעונות הקציר
 אזור הנגב הדרומי( ע, הוא משווה את דרו פלסטי החרב )כלומר.עקב היבולי הגדולי
 תו שהוא מציי במיוחד את האזורי של שבטי הקדיראת,אזורי בארשבע ועזה הפוריי
:השוכני בבקעת בארשבע
The south of Palestine... is neither the beautiful plains of Gaza, neither
those of Bir as-Saba', which were always cultivated by the inhabitants of
the plain or by the villagers living close by... I attract the attention on the
plowing fields that spread more or less, with some interruptions of hills
and dry plains, until... The farmable land is, for a good reason, strongly
appreciated by Bedouins, it is their strength, their source of livelihood;
they sometimes know to claim it with energy.268

_____________________________________

 )ההדגשהEDWARD HULL, MOUNT SEIR, SINAI AND WESTERN PALESTINE 138–139 (1885) 267
.(הוספה
 )תורגANTONIN JAUSSEN, COUTUMES DES ARABES AU PAYS DE MOAB 246–247 (1908) 268
.((Cédric Parizot) בעבור המחברי עלידי ד"ר סדריק פריזוט
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היו חוקרי רבי נוספי שדיווחו על חקלאות בדווית בנגב 269,אבל חשוב לציי שהיו ג
נוסעי וחוקרי ידועי – כגו ויקטור גר הצרפתי ,שעבר בנגב בשנת  ,1863ואדוארד
פלמר ,שאותו ציטט השופט חלימה בפרשת ‡ ‰Ï˘‡Â‰ Ïואשר חצה את האזור בשנת 1868
– שדיווחו רק על שטחי מרעה וחורבות מפוזרות .ע זאת ,בדיקה של נתיב מסעותיה
מעלה כי שניה חצו את הנגב באזורי שממזרח לבארשבע .כידוע ,באזורי אלה כמות
המשקעי נמוכה ,ופיזור הבדווי היה תמיד רחב יותר באזורי אלה עקב הצור ביחידות
שטח גדולות לקיו בסיסי 270.ג משלחת המיפוי הבריטית משנת  1880מדווחת ברשימות
הנלוות למפות ) (memoirsרק על עיבודי מועטי יחסית ,בעיקר תירס וטבק ,בדרכ
מבארשבע לדהרייה 271.ג החוקר הידוע Bל%יס מוסיל ער כמה מסעות ,וא הכי מפה
של צפו הנגב משנת  .1902מוסיל מקונ על קיומ של מקומות נטושי ושוממי באזורי
התביעה ,ומדווח על חורבות שמצא )א ג על יישוביה של קהילת אלעוקבי( 272באזור
_____________________________________

 269וילטו ) ,(Wiltonלמשל ,שעבר באזור בשנת  ,1863מדווח על מסעו מאשקלו לכיוו הר הנגב,
ועל מפגשיו ע שבט העזאזמה באזור ראס אלסרא -ואדי ח'פיר )הקרובי לניצנה של ימינו,
כחמישי קילומטר מדרומערב לחלקת התביעה( ,ש ראה בדווי חורשי את שדותיה ע
גמלי ,והבחי בטלאי של שדות חיטה משני צידי הדר דרומה )ע'  .(229–222החוקר
והנוסע הגרמניהאמריקאי גוטליב שומכר ) (Schumacherסייר באזור בשנות השמוני של
המאה התשעעשרה והפיק מפה ראשונית הממפה את הטריטוריות הבדוויות .המפה,
שפורסמה בשנת  ,1886מעידה על התמסדות של הטריטוריות הבדוויות סביב עזה ,ע אזורי
מובהקי של המטות הגדולי – חנאג'רה ,ג'ובאראת ,תיאהא ותראבי )ראו נספח  .(4נוסעי
נוספי שעברו בנגב תיארו את חייה של הבדווי .שניי מביניה ה אולרי זיצ ומקס
אופנהיי ,המדווחי על העיסוק הבדווי בחקלאות ,ובאופ ספציפי יותר על חייה של בני
שבט אלעוקבי .אל כתביה של נוסעי אלה עוד נשוב .ראוULRICH JASPER SEETZEN, :
REISEN DURCH SYRIEN, PALÄSTINA, PHÖNICIEN, DIE TRANSJORDAN LÄNDER, ARABIA
PETRAEA UND UNTER-AEGYPTEN (1855); MAX FREIHERR VON OPPENHEIM, DIE
BEDUINEN: BANK II: DIE BEDUINENSTÄMME IN PALÄSTINA, TRANSJORDANIEN, SINAI,
).HEDJAZ (1983

 270ראו גר ,לעיל ה"ש  .261גר ,אשר ציר ג הוא מפה לספרו ,נסע בדרכי העוברות באזורי
ח'רבת ח'וואלפה של אז ,בצמוד לקיבו! להב של היו ,כלומר כחמישהעשר קילומטר
מצפומזרח לעראקיב .פלמר עבר אפילו מזרחה יותר ,ליד תל אלמלח )תל מלחתה ,בסיס
נבטי של היו( וח'רבת חורה )היא העיירה חורה של היו( ,כלומר בי חמישהעשר לעשרי
וחמישה קילומטר ממזרח לשטחי התביעה – אזורי שבה כמות המשקעי נמוכה מ150
מ"מ .ראוEDWARD PALMER, THE DESERT OF THE EXODUS: JOURNEYS ON FOOT IN THE :
) .WILDERNESS OF THE FORTY YEARS WANDERINGS (1872פלמר ג מעיר במפורש )ש,
בעמ'  (381–380על תקופת הבצורת שפקדה את הנגב בזמ מסעו ,ומכא שג א חרשו
הבדווי וזרעו את הקרקע ,כפי שעשו במש דורות ,גידוליה לא נבטו בשנה זו.
CLAUDE CONDER & HERBERT KITCHENER, THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE: 271
MEMOIRS OF THE TOPOGRAPHY, OROGRAPHY, HYDROGRAPHY AND ARCHAEOLOGY:
).JUDAEA 392 (Edward Palmer & Walter Besant eds., 1883
 272ראו להל סעיקט )ד( וכ  ,MUSILלהל ה"ש  ,391והטקסט שלידה.
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זחיליקה .מוסיל מביע את צערו אל מול הנו החרב לנוכח סימני ברורי שאזורי אלה
שגשגו בעבר273.
חשוב לציי כי העובדה שחוקרי מסוימי לא ראו עיבוד אינה שקולה מבחינה ראייתית
לעובדה שחוקרי אחרי הבחינו בו .העדר דיווח עלאודות עיבוד יכול לנבוע ממעבר של
הנוסעי באזור המרוחק משדות ,מתזמו מסע בחודשי הקי השחוני או מאיהבנת
מאפייניה של החקלאות בנגב .במילי אחרות ,איראיית עיבודי אינה פוסלת את
האפשרות שה היו קיימי .לעומת זאת ,הבחנה בהימצאות של שדות מעובדי אינה
משתמעת עלפירוב לשני פני ,ומעידה בבירור על קיומה של חקלאות.
לסיכו ,למרות דיווחיה של כמה נוסעי אירופי שלא הבחינו בפעילות החקלאית
וההתיישבותית הבדווית ,עדויותיה של נוסעי לאמעטי מצביעות על העובדה החשובה
ביותר מבחינה היסטוריתגיאוגרפית ,קרי – ˘.‰ÓÈÈ˜˙‰ ÔÎ‡ ˙È˙ËÈ˘Â ˙·Á¯ ˙Â‡Ï˜Á
העדויות האחרות יכולות רק להצביע על כ שבמקומות מסוימי )במזרח הנגב ,בצפו
מזרח הנגב וכמוב בדרומו( ובעונות מסוימות )בעיקר בחודשי הקי או בשנות בצורת(
נראה השטח בלתימעובד .ע זאת ,מעדויות מגונות של נוסעי המסעות ,המתחזקות
מעדויות מתחילת הציונות שיובאו להל ,נית להסיק כי בנגב הצפוני והצפומערבי ובאזור
בקעת בארשבע הייתה החקלאות ˘ ,‰ÚÂ·˜Â ˙È˙ËÈוהניבה תנובה משמעותית שנוצלה
אפילו לייצוא.
)·( „ÌÈÂÈˆ‰ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ÈÁÂÂÈ
בסו המאה ה 19החלו ג נוסעי וחוקרי ציוני להגיע לאזור ולדווח על נופיו
ואוכלוסייתו .בדומה לעורכי המסעות האירופי ,ה מצאו אזור מיושב ומעובד ,א כי
בדרכי שונות מהמקובל באירופה או בצפו האר .כ עולה ,למשל ,מתיאורו של זלמ דוד
ליבונטי ,ממייסדי חובבי ציו ,שהתעניי מאוד ביישוב הנגב ,וא סייר בו פעמי מספר.
ליבונטי מציי כמה מפגשי ע הבדווי בשנת  1882לאחר ביקור באזור נחל גרר ,העובר
כשניי עד שלושה קילומטרי מצפו לאזורי התביעה בעראקיב וכארבעה קילומטרי
מדרו לחלקות בזחיליקה:
ונל בדר מעזה כארבעחמש שעות הלו וסבוב שדות ושכונות בדווי,
ונבוא עד נחל גרר לפנות היו ...ומשני עברי הנחל נטויות שורותשורות

_____________________________________

 273ראו דיווח על דיווחיו של מוסיל אצל יוס ברסלבסקי  ·‚‰ ı¯‡ – ı¯‡‰ ˙‡ ˙Ú„È‰כר ב
) (1946) 228–227המעיד כי מוסיל התמקד בעיקר בהר הנגב ובאזור עוג'ה אלחפיר ,א כי
עבר ג בנגב הצפוני( .ג בלדנספרגר חקר את אזורי הבדווי בסו המאה התשעעשרה
ובתחילת המאה העשרי ,ולא דיווח על חקלאות מסודרת .ראוPHILIP J. BALDENSPERGER, :
THE IMMOVABLE EAST: STUDIES OF THE PEOPLE AND CUSTOMS OF PALESTINE 247–252
).(Frederic Less ed., 1909
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אוהלי בדויי רועי צא .אילנות אי ש ‰ËÈÁ ‰ÚÂ¯Ê ¯ÎÎ‰ ÏÎÂ
274.‰¯ÂÚ˘Â
לאחרמכ מדווח ליבונטי על מפגשו ע ֵשיח' בדווי:
"כמה ה מספר בני שבט השוכני פה אית?" שאלתי את הנשיא.
"יותר ממאה משפחות" – ענה הנשיא.
"ומקנה רב לכ פה?"
"לאלפי ימנו" – ענה הנשיא בגאו.
"וקרקע לזריעה יש לכ רב?"
"לה' האר ומלואה ואנחנו לצרכינו נחרוש ונזרע".
"ויותר מצרכיכ לש מכירה לא תזרעו?" שאל רעי.
"...‰ÊÚ È¯ÁÂÒÏ Ì‰È˙Â„˘ ˙Â‡Â·˙ ÌÈ¯ÎÂÓÂ ‰·¯‰ ÌÈÚ¯ÂÊ‰ ÌÈ·¯ ÂÈÈ· ˘È
אבל אנוכי אינני רואה בזה תועלת275".
ג מנח שינקי ,ממנהיגי היישוב הציוני בתלאביב בתחילת המאה העשרי ,ער מסע
לנגב ,כנראה בשנת  1912או  .1913שינקי דיווח על חקלאות נרחבת ,אבל ג על שיטותיה
המסורתיות וה"נחותות" של החקלאי הבדווי:
במוצאי שבת ע חשכה עזבנו את מקו תחנתנו ונל צפונהמזרחה בדר
באר שבע ...פה וש נמצאי משכנות הערביי ,שה כעי תערובת של
בתי ,צריפי ואוהלי ...דר רחבה וטובה למסע עגלות ˙Â„˘ ÔÈ· ˙Â¯·ÂÚ
˙·¯‡· ¯ÈÚ‰ ˙Ú·‚ ÏÚ Â˙Â‡ ‰‡È·‰˘ Ò¯È˙ ÈËÁÂ ‰¯ÂÚ˘ ÌÈÚÂ¯Ê ,˙Â‡Â
˘· ...Úבערב הזמי אותנו פקיד החבל לסעודה ...שוחחנו על התפתחות
העיר ...¯È·ÎÓÏ ‰‡Â·˙ ˙Â„˘ .‰ÈÈ¯ÂÙ ·È·ÒÓ ‰Ó„‡‰ ...ערביי המקו
מעבדי רק חלק מאדמת הסביבה ,וג זה – באופ רע ושטחי .רוב
חורשי רק בחמור אחד ...רוב לא מדקדקי בטיב החרישה ,כי מיסי
הממשלה מוטלי ש לא על האדמה כי א על צמד הבקר276...
_____________________________________

 274זלמ דוד ליבונטי  ÂÈ˙Â·‡ ı¯‡Ïכר א ) 37מהדורה שנייה ,תרפ"ד( )ההדגשה הוספה(.
 275ש ,בעמ' ) 37–36ההדגשה הוספה(.
) (1941) 187–186 ÔÈ˜È˘ ÌÁÓ È·˙Î 276ההדגשות הוספו( .אי בספר תיארו מדויק של ביקורו,
א שינקי מתאר ש את בניית ביתהספר בבארשבע ,וזו התרחשה בשני .1913–1912
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עדות נוספת נמצאת בדוח ששמור בארכיו יד בצבי .את הדוח חיבר מרדכי יגאל ,מראשי
ארגו "השומר" ותושב זכרויעקב ,אשר נשלח לאזור עלידי החברה להכשרת היישוב.
"התושבי ה בדווי .מה חלק קט חי חיי רועי ...והרוב חצאי פלאחי ,בעלי מקנה
ואדמה ג יחד 277"...לאחר הכנת דוח ראשוני זה ארגנה החברה להכשרת היישוב את הסקר
המקי הראשו של הנגב .על הסקר חתו ד"ר יעקב טהו ,שהיה מנהל החברה ולפני כ
מנהל המשרד הארישראלי של ההסתדרות הציונית וחבר בהנהלתה .בסקר חשוב זה,
שפורס בשנת  ,1920חוקרי החברה סוקרי את מצבת השבטי ,העיבודי החקלאיי
ובעלת הקרקע בנגב 278.מסקנות הסקר ברורות – חלקי גדולי של אזורי הנגב מיושבי,
מעובדי ונמצאי בבעלות בדווית .בדוח מצוי שבאזורי המקיפי את בארשבע נמצאי
 2,660,000דונ בבעלות הבדווי ,ושכ 35%מה מעובדי .עלפי הסקר·‚‰ ÔÂÙˆ· ,
‡ .50% ÏÚ ÌÈÏÂÚ „Â·ÈÚ‰ ÈÊÂÁהדוח מפרט את הבעלויות בקרקע ואת עיבודי הקרקע ברמת
השבט ,תו ציו שמותיה של יותר מ 90שבטי ,המאוגדי במטות כדלקמ:
• מטה העזאזמה הוא בעלי של  770,000דונ קרקע ,מתוכ  (20%) 140,000מעובדי.
• מטה התיאהא הוא בעלי של  1,120,000דונ ,מתוכ  (40%) 640,000מעובדי.
לענייננו ,הדוח מציי ג את ˘·) "‰·˜ÂÚ" Ëבני עוקבה ,דהיינו ,שבט אלעוקבי(,
שבבעלותו  26,250דונ ואשר מעבד  40%משטחו.
• מטה הג'באראת הוא בעלי של  66,000דונ ,מתוכ  (60%) 38,000מעובדי.
• מטה התראבי הוא בעלי של  778,750דונ ,מתוכ  (35%) 272,000מעובדי279.
הסקר של החברה להכשרת היישוב קובע כי מטה התיאהא שלט במש כמה מאות שני
על דרו ארישראל/פלסטי .המטה עיבד בעיקר חיטה ,שעורה ודורה ,א ג אבטיחי
ששימשו מזו לגמלי .בפרק העוסק בתנאי החיי נכתב כי התיאהא ה "בעיקר עובדי
אדמה ,וה בדרכ ליהפ לחקלאי ...ה חיי על אדמת ועוזבי אותה רק לצורכי
מרעה" )ראו נספח .(2
מקור נוס הקשור לתנועה הציונית הוא הדיוחשבו של ועדת אברמסו ,שהוקמה על
ידי הנציב העליו הרברט סמואל במטרה לברר את מצב הקרקעות בארישראל/פלסטי,
תו שימת דגש במיפוי קרקעות המוואת והמחלול ,שאות היה אפשר לרשו כקרקעות
מדינה וכ ליצור תשתית להקמת בית יהודי בארישראל .חבר מוביל בוועדה היה חיי
_____________________________________

 277מופיע בארכיו יד בצבי ,בתו  ,˙Â„ÂÚ˙ ı·Â˜ :·‚‰ Ï‡ ‰ÙÈ‡˘‰תעודה .(1974) 2/5/1/1
 278החברה להכשרת היישוב ) ·‚‰יעקב טהו עור) (1920 ,להל :דוח החברה להכשרת
היישוב( .דוח זה מופיע בארכיו הציוני ,עברית ואנגלית ,מספר תיק  ,L/2/6289מספר סידורי
 ,33/1מספר יש .L 18/127/2
 279ש ,פרק "תיאהא" ,בעמ'  .1הסקר תיח את גבולות המטה ,כלומר ,את הטריטוריה שבתוכה
הייתה לו ריבונות ליישב את שבטיו ולהנהיג את משפטו מבלי לחדור לטריטוריה של מטות
שכני ,כגו עזאזמה ,תראבי וג'באראת .עלפי הסקר“The marked area is owned by the :
” .great tribe of the Tayahaעמ'  26בקוב! ה PDFשהתקבל מגנז המדינה.
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קלבריסקי ,שעבד ברכישת קרקעות בש פיק"א .בוועדה היה חבר ג פאיד אלעלמי ,חבר
הפרלמנט העות'מאני לשעבר .דוח הוועדה ,שהוגש לממשלת המנדט הבריטי ביולי ,1921
מיפה את הקרקעות החקלאיות בכל ארישראל והערי את גודלÂ‡ˆÓ ÁÂ„‰ ÈÙÏÚ .
·‡ ,ÌÈÂÂ„·‰ ˙ÂÏÚ·· ÌÈ„·ÂÚÓ ÌÂ„ 2,800,000Î Ú·˘¯‡· ¯ÂÊוכל חלקה עדה
בממוצע פע בשנתיי 280.הדוח קובע כמוב שקרקעות אלה לא היו מוואת ,ובכ מערער
נדב נוס בהלכת "הנגב המת" ,הטוענת כזכור כי לפני תחילת המנדט הבריטי לא הייתה
חקלאות בדווית שיטתית ונרחבת בנגב.
לסיכו ,דיווחי מוקדמי של מקורות ציוניי חשובי ,ביניה הדוח המקי והשיטתי
הראשו במאה העשרי על המרחב הבדווי של החברה להכשרת היישוב ,מעידי בבירור כי
בשלהי התקופה העות'מאנית הייתה החקלאות דר חיי מקובלת ונפוצה באזורי בדוויי
נרחבי .עקב אילוצי האקלי וסוג הקרקע א טבעי הוא שבאזורי הצפוניי והמערביי
אחוז השטח המעובד גדול יותר .אול חשוב לציי שג הקרקע שלא הייתה מעובדת הייתה
מוחזקת ,ושימשה את השבטי לסיפוק צורכיה ,כולל מרעה ,שבילי ,בתיקברות ועוד.
א כ ,המקורות המגוני שהובאו מעידי ללא ספק כי חלק ניכר מ הקרקע באזור לא
הייתה שוממה ,אלא עדה עלידי הבדווי ,וכי אפילו המקורות הציוניי הכירו בבעלות
זו .זאת ,בניגוד לעמדה הנטענת תדיר בדיוני היסטוריי ,גיאוגרפיי ומשפטיי באקדמיה,
וכ עלידי המדינה בבתיהמשפט .החומר שלעיל מערער לכ על תשתית מרכזית של הלכת
"הנגב המת" ,הטוענת כי במאה התשעעשרה היה הנגב שומ ,מיושב בדלילות עלידי
נוודי ,ושקרקעותיו היו "מתות" ,קרי ,אדמות מוואת )ללא יישוב ,מרוחקות מיישוב ובלתי
מעובדות( .ערעורנו על תפיסה זו מקבל משנה תוק מעבודות מחקר אקדמיות על האזור
שנכתבו בדורות האחרוני ,כמפורט להל.
)‚( ˙È¯˜ÁÓ ˙Â¯ÙÒ
מגוו חוקרי תיעדו וניתחו בצורה שיטתית את המצב באזור בשלהי התקופה העות'מאנית,
ורוב מצייני את קיומה של חקלאות ענפה באזור בארשבע וצפו הנגב .נציי כא בקצרה
רק כמה חוקרי בולטי המעניקי בניתוחיה גושפנקה נוספת לקיומה של חקלאות
שיטתית באזורי הבדווי .ההיסטוריונית הטורקית יסמי אבצ'י ) ,(Yasemin Avciלמשל,
מציינת את הסיבות להקמת בארשבע במיקומה הנוכחי בתנאי ששררו באזור בסו המאה
התשעעשרה:

_____________________________________

 280דוח אברמסו ,לעיל ה"ש  ,184בעמ' .29–28 ,10–9
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More importantly, there was an abundant supply of water drawn mainly
from seven wells, and the surrounding country had already been under
cultivation.281

קלינטו ביילי ,הנחשב לאנתרופולוג המוביל בחקר התרבות ,המסורת והחוק הבדוויי,
מציי ג הוא ,במאמרו משנת  ,1980כי "הבדווי של אמצע המאה התשעעשרה ...ג
גידלו עיזי שחורות ועסקו בחקלאות ,במיוחד בצפומערב הנגב .לכ ה מסוגי
כ'נוודי למחצה'" 282.חוקרי נוספי של הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארישראל והנגב
מתארי את התפתחותה של החקלאות הערבית בנגב .כ ,למשל ,דוד עמיר ,מגדולי
הגיאוגרפי הישראלי וממייסדי התחו באר ,מנתח במאמר מכונ משנת  1953את
העיבודי הבדוויי מצפו הנגב ועד אזור כורנוב )מיקומו של סכסו הקרקעות בפרשת ‡Ï
 ,(‰Ï˘‡Â‰המכתש הגדול ומכתש רמו:
The interesting point is the Bedouin... process of settlement. Bedouin
population have turned semi-nomadic during recent centuries, first by
growing cereals... then by using houses for storing their harvest, and
eventually by occupying houses themselves... All Bedouin engage in
some sort of agriculture...283

הגיאוגר דוד גרוסמ תיאר את הקיו הבדווי של המאה התשעעשרה כמבוסס על "כלכלה
דואלית" של ִמק ֶנה וחקלאות .כלכלה דואלית זו היוותה מעי "ביטוח" קיומי לבדווי
למקרה של בצורת מזה או פגיעה בעדרי מזה .א העיסוק הנפו בחקלאות במאה התשע
עשרה ִחייב התקבעות והקמת יישובי ,ואלה אכ הוקמו בעשרותיה באזורי צפו הנגב .ע
זאת ,חשוב לציי ,כפי שמראה גרוסמ במחקריו המגוני ,כי אופיי של יישובי דרומיי
אלה היה שונה מאופיי של היישובי באזורי האר הצפוניי .יישובי רבי הוקמו
בח'רבות )כלומר ,באתרי של כפרי שננטשו בעבר( ,במערות או במקבצי של אוהלי,
א ה תפקדו כיישובי ,כלומר ,כאזורי מגורי קבועי או עונתיימחזוריי )קרי ,כאלה
המיושבי במחזוריות כל שנה ,בדיוק באות מקומות ,ופעמי רבות תו תקיעת יתדות
האוהלי על אותה פיסת אדמה בדיוק( .בהמש נראה כיצד האופי החקלאי של בקעת באר
_____________________________________
Yasemin Avci, The Application of Tanzimat in the Desert: The Bedouins and the 281
Creation of a New Town in Southern Palestine (1860–1914), 45 MIDDLE EAST. STUD.
).969, 976 (2009
Clinton Bailey, The Negev in the Nineteenth Century: Reconstructing History from 282
)) Bedouin Oral Tradition, 14 ASIAN & AFR. STUD. 35 (1980ראו מפות ש ,בעמ' –40 ,35

.(41
 ,Amiran 283לעיל ה"ש  ,260בעמ' .65
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שבע והנגב הצפומערבי קשור ג למערכת בעלויות הקרקע שהתפתחה באזור ,אשר
הקנתה למעבדיה ,לפי הדי המקומיהמסורתי ,את זכויות הבעלות במקרקעי284.
ג אבינוע מאיר ,שחוקר כבר כמה עשורי את ההיסטוריה הקרקעית של הבדווי,
מתאר את התפתחותה של החקלאות הבדווית במאה התשעעשרה כתהלי בעל שורשי
עמוקי:
בנגב ...היה זה ...תהלי הדרגתי] ...ש[התבסס ג ,ואולי בעיקר ,על ידע
שהיה מורשת עתיקת יומי שהבדווי צברו עוד לפני כ .כ למשל קיימות
עדויות כבר משלהי המאה ה 18על עיבוד חקלאי של בקעת באר שבע...
...˘Â„ÈÁ ¯„‚· ‡ÂÙ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 19‰ ‰‡Ó‰ ˙ÈˆÁÓ· ·‚· ˙Â‡Ï˜Á
במחצית השנייה של המאה ה 19עיבוד קרקע חקלאית ...לא היה זר
לבדווי285...
חשוב לציי שתהלי זה של התקבעות והסתמכות גוברת על חקלאות ,שאותו מתאר פרופ'
מאיר ,˙Â¯Â„ ‰ÓÎ ÈÙÏÚ ˘¯Ù ,ונבנה בהדרגה תו התבססות הולכת ומעמיקה של
הסדרי יישוביי וקרקעיי מתאימי .כפי שראינו ,נית לראות את ניצניו של תהלי זה
כבר במאה הששעשרה .עקב כ נית ג להתייחס למציאות החקלאית בנגב בתקופת
המנדט הבריטי כמעידה רבות על שהתחולל בתקופה העות'מאנית ,שהרי לא היה אפשר
לבסס מרחב חקלאי מתפקד כפי שמצאו החוקרי בתקופת המנדט ללא תשתית חקלאית
וקרקעית יציבה שנוצרה בתקופה העות'מאנית.
מחקרי על מאפייניו של הנגב בתקופת המנדט הבריטי ממשיכי להעיד על התבססות
גוברת של החברה הבדווית על חקלאות .עניי זה חשוב לא רק מבחינה היסטורית ,אלא
כתשתית להקניית זכויות מקרקעי .בתקופה זו התגבר רישו הקרקע עלידי הבדווי בספרי
רישו פנימיי )שנקראו "דפתר" ו"דפאתר" ברבי( שהוחזקו בידי ֵשיח'י בדווי .א
שהקרקע הייתה רשומה בספרי קניי פנימיי אלה ,ולא בספרי האחוזה הרשמיי ,החזיקו
הבדווי בקרקע והחשיבו אותה לפרטית .יתר על כ ,ה נהנו מאוטונומיה שלטונית ממשית
עד לתקופת המדינה.
בחלקי גדולי של הנגב בתקופה זו אכ הייתה לתושבי הבדווי חזקה בקרקע ,וה
עיבדו שטחי נרחבי .כ ,למשל ,החוקר אליהו אפשטיי )אילת( ציי בשנת  1939כי בנגב
הצפוני עובדו )באופ "פרימיטיבי" ,לדבריו( בי  2.1ל 3.5מיליו דונ של דגני .עקב
_____________________________________

 284דוד גרוסמ "הפלאח והבדווי בשולי המדבר – מערכת היחסי ואסטרטגיות קיו" ·Â˘ÈÈ‰
) 23 ÌÈÈÙ¯‚Â‡È‚ ÌÈÎÈÏ‰˙ – Ï‡¯˘È· È·¯Ú‰דוד גרוסמ ואבינוע מאיר עורכי ;(1994 ,דוד
גרוסמ È‰Ï˘· Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÙÈÙˆÂ ˙ÒÂ¯Ù˙ – È„Â‰È‰ ÊÁ‡Ó‰Â ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
 ;(2004) ÈËÈ¯·‰ Ë„Ó‰ ˙ÙÂ˜˙·Â ˙ÈÓ˙ÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙‰דוד גרוסמ – ÂÈ˙Â·Â È·¯Ú‰ ¯ÙÎ‰
˙.(1994) 216–213 ˙È‡Ó'˙ÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘Èı¯‡· È·¯Ú‰ ·Â˘ÈÈ· ÌÈÎÈÏ‰
 285מאיר "כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב" ,לעיל ה"ש  ,260בעמ' ) 54ההדגשה הוספה(.
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תנאי האקלי עובדו חלק מהחלקות רק פע בשנתיי ,א המינימו לפי הסקר שלו היה
 2.1מיליו דונ ,כלומר ,רוב השטח המכונה "הנגב הצפוני" – בי שדרות של היו ,קרית
גת ועד האזור שממזרח לבארשבע 286.באופ דומה ,ג הארכיאולוג ג'ורג' עד קירק,
שהוביל כמה מהסקרי הארכיאולוגיי המעמיקי הראשוני של האזור ,מצביע ,במאמר
משנת  ,1938על כ שג ממזרח לבארשבע ,באזור ואדי משאש ,היו שדות גדולי של
דגני ,א ככל שהוא נע מזרחה ,לכיוו בקעת הערבה ,נפסקו העיבודי ,והאזור שימש
בעיקר למרעה287.
נוס על כ ,מפות מהתקופה המנדטורית מציינות שטחי נרחבי סביב העיר בארשבע
כמעובדי ,לעיתי "בטלאי" )” ,(“cultivated” or “cultivated in patchesכולל האזורי
שבה שוכנות קרקעותיו של שבט אלעוקבי .המפות ,שהוכנו על בסיס תצלומיאוויר,
מציינות סדרה של אזורי מעובדי עד שלושי קילומטר ממזרח ומדרו לבארשבע ,וכ
הולמות את תיאוריה של חוקרי התקופה288.
לסיכו חלק זה נית לומר כי בניגוד חד לסיפר המשפטי ולחלק מהסיפר הגיאוגרפי
שהמדינה מציגה לפני ביתהמשפט ,קיימות עדויות רבות מספור בדבר היות הנגב הצפוני
מעובד בצורה שיטתית ומסודרת בדורות שקדמו להקמת מדינתישראל .העדויות הראשונות
המצויות בידינו חוזרות עד למאה הששעשרה ,אל הסקר האימפריאלי העות'מאני שנעשה
אז ,א ייתכ כמוב שהעיבוד החל מוקד א יותר .החקלאות התבססה והתמסדה לאור
השני ,תו מעבר הדרגתי של הבדווי לסגנו חיי נוודי למחצה ,המבוסס על התיישבות
קבועה סביב האזורי החקלאיי בשילוב ע ִמק ֶנה נייד .חלק מהשבטי התקבעו לחלוטי
לפני  .1948ע זאת ,חשוב ג כא לסייג ולהבהיר שהחקלאות הבדווית הייתה מותאמת
לתנאי הנגב ,המגוני למדי כשלעצמ ,והסתמכה לרוב על גידוליבעל אקסטנסיביי,
בעיקר בחודשי החור ,ועל חריש שטחי ועיבוד דליל יותר מאשר באזורי הצפוניי של
האר .במקרי רבי נזרעו השדות רק פע בשנתיי ,כדי לשמור על איכויות הקרקע .גודלו
המדויק ותפוקתו של האזור המעובד היו תלויי ג ,כמוב ,בכמויות הגשמי הלאיציבות
באזור ובשיטות העיבוד המגונות של השבטי השוני .ע כל זאת˙¯„ÂÒÓ ˙Â‡Ï˜Á ,
Ú˘˙‰ ‰‡Ó‰ ÚˆÓ‡Ó ·‚‰ ÔÂÙˆ ÈÎÂ˘ ÌÈÂÂ„·‰ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ· ÚÂ·˜ Ì¯Â‚ ‰˙ÂÂÈ‰ ˙È˙ËÈ˘Â
 .Ï‡¯˘È˙È„Ó ÌÂ˜ „ÚÂ ‰¯˘Úאזור זה היה ְספר המדבר ,ותושביו התאמצו לחיות
ולהתקיי בו ,ועיבדו חלקי ממנו בעמל רב .אכ ,חלקי משמעותיי מאדמתו של אזור זה
לא היו מתי כלל וכלל.
_____________________________________

 286ראו.Eliahu Epstein, Bedouin of the Negev, 71 PALEST. EXPLOR. Q. 59, 70 (1939) :
G.E. Kirk, Archaeological Explorations in the Southern Desert, 70 PALEST. EXPLOR. Q. 287
).211, 214–216 (1938
 288ראו ,למשל ,את מפות המחוזות  Beershebaו Hebronמשנת ,(sheets 12, 15) 1936
המבוססות על תצלומיאוויר .עותקי מצויי במרכז למיפוי ישראל.
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

)„( "˙Ó‰ ·‚‰" ˙ÎÏ‰ ˙Â¯È˘· ÈÙ¯‚Â‡È‚Â È¯ÂËÒÈ‰ Ú„Ó
בפרשת ‡ È·˜ÂÚÏובתיקי אחרי המדינה נעזרת תדיר בעדויות של מומחי ,כגו חוקרי
מהאקדמיה ועובדי ציבור ,לגיבוי הלכת "הנגב המת" .תופעה זו אינה חדשה :בפרשת ‡Ï
 ‰Ï˘‡Â‰העידו מטע המדינה כמה אנשי שהוצגו כמומחי לענייני הבדווי – רוב
המכריע פקידי מדינה בעבר ,בהווה או בעתיד 289.בעשרות תיקי בעבר לא נתקלו המומחי
מטע המדינה במומחי ובחו%תדעת נגדיות ,והדבר סייע להטות את הכ בתיקי רבי
שבה זכתה המדינה .אול לאחרונה החלו ג מספר קט של תובעי בדווי לגבות את
טענותיה בעדויות של מומחי אקדמאי.
בשני האחרונות חוזרת ומופיעה פרופ' רות קרק – מומחית לגיאוגרפיה היסטורית
מהאוניברסיטה העברית בירושלי – כעדה מומחית בתיקי המדינה נגד הבדווי בנגב.
חו%תהדעת שלה מהוות תשתית מדעית מרכזית לטענות המהותיות שהמדינה מקדמת
בתיקי המקרקעי בנגב ,ולכ יש מקו להתמודד אית בצורה ממוקדת290.
נעיר כא שהופעתה של פרופ' קרק בתיקי מקרקעי אינה מהווה מבחינתנו תופעה
אישית ,אלא מבנית .עקב כ הביקורת שאנו מפני מבקשת בעיקר להציב סימני שאלה על
הלכת "הנגב המת" ,ולאו דווקא על מחקריה של פרופ' קרק ,שבזכות זכתה בפרסו מדעי
רב .התופעה שאנו מבקשי להאיר היא גיוס של אינטלקטואלי ומומחי לש "נרמול"
נרטיבי שנויי במחלוקת של המדינה במעטה של אמת מדעית .הוגידעות בולטי ,כגו
אנטוניו גרמשי ,מישל פוקו וארונדהטי רוי ,ניתחו את מערכות הכוח ,התגמולי והמימו
המחזקות את נטיית של רוב האינטלקטואלי ,ביניה חוקרי במדעי החברה ,לייצג את
עצמ כ"מומחי עצמאיי" א בובזמ לחזק את מנגנוני ההו ,הכוח והמדינה 291.כ
כותב על תופעה זו אנטוניו גרמשי:
The relationship between the intellectuals and the world of production...
is, in varying degrees, “mediated” by the whole fabric of society... of
_____________________________________

 289פרשת ‡) ‰Ï˘‡Â‰ Ïלעיל ה"ש  (13והשימוש בידע הנחזה כמדעי במסגרת פרשה מרתקת זו
מצריכי מאמר נפרד ,ועקב קוצר היריעה לא ניכנס כא לפרטי .נציי רק כי ע המומחי
שהעידו במשפט נמנו ,בי היתר ,אריה אפרת ממשרד החקלאות; ששו ברצבי ,ששירת
תקופה ארוכה בממשל הצבאי בנגב וא היה מפקדו; ומשה שרו ,שכתב עבודת  MAעל
אודות הבדווי במאות השמונהעשרה והתשעעשרה ועבודת מחקר על הבדווי ביהודה
ושומרו כחלק משירותו הצבאי בשטחי ,ואשר שני מספר לאחר עדותו שימש יוע! לענייני
ערבי של ראש הממשלה מנח בגי ופרופסור למזרח התיכו באוניברסיטה העברית
בירושלי.
 290ראו חוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש .250
 291ראוMICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE & PUNISH: THE BIRTH OF THE PRISON 101, 106 :
(1995); ARUNDHATI ROY, POWER POLITICS (2002); ANTONIO GRAMSCI, SELECTIONS
).FROM THE PRISON NOTEBOOKS (1971
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which the intellectuals are, precisely, the “functionaries”... the
“spontaneous” consent given by the great masses of the population to the
general direction imposed on social life by the dominant fundamental
;]group [i.e., through their intellectuals who act as their agents or deputies
this consent is “historically” caused by the prestige (and consequent
confidence) which the dominant group enjoys...292

יתרה מזו ,כפי שכותבת ארונדהטי רוי ,מנגנוני הנרמול של הכוח פועלי לא רק על אות
אינטלקטואלי היוצאי בתמיכה גלויה במנגנוני הכוח ,אלא בעיקר על מעגלי נרחבי של
מומחי אשר  ÌÈ˜˙˘ÂÓבתו אותו מבנה של ידעכוח ,והדבר מאפשר לפעולות הנישול
והניצול להמשי באי מפריע 293.אכ ,בבואנו לסקור את הספרות המדעית בנושא זכויות
הבדווי בנגב ,מצאנו באופ מפתיע כי חו מיוצאידופ ספורי ביותר ,רוב שדה המחקר
הע ֵנ בתחו לא ביקש מעול לאתגר את ההנחה שלבדווי אי זכויות קניי בקרקעות
שעליה חיו ללא ערעור במש מאות בשני294.
נראה כי פעילותה של פרופ' קרק נופלת לתו מבנה זה של יחסי מדע–מדינה–חברה,
כאשר הפרופיל האקדמי הגבוה שלה מגויס כדי להדו טענות היסטוריות של הקבוצה
הילידה בנגב .ע זאת ,בדיקתעומק מוצאת פער ניכר בי הממצאי המדעיי במחקריה של
פרופ' קרק לבי טיעוניה בחו%תהדעת שהגישה לביתהמשפט בעניי ‡ .È·˜ÂÚÏכ,
למשל ,במחקריה האקדמיי פרופ' קרק מסכימה בדרכלל ע רוב הספרות המדעית
בעניי החקלאות ,אורח החיי ומער ההתיישבות והבעלויות בנגב .למשל ,בספרה על
ההתיישבות בנגב ,שיצא בשנת  1974ופורס מחדש בשנת  ,2002מצביעה קרק בבירור על
קיומה של חקלאות ערביתבדווית ענפה בנגב ,אשר מתפקדת כחלק ממער הקיו של
הבדווי ,שאותו היא מגדירה " ."‰ˆÁÓÏ È„ÂÂהחוקרת מוסיפה כי שטחי העיבוד היו
רצופי ,ורק מדרו לה החלה חקלאות טלאי בקטעי ואדיות:
ב 1928נמצאו בנגב שטחי מעובדי בהיק  1.5מליו דונ ...ב19345
נמצאו בעיבוד חקלאי  2,109,234דונ .א נזכור שהבדווי מעבדי את
קרקעותיה לסירוגי ,שנה כ ושנהשנתיי לא ,יש להביא בחשבו ˘ÁË
_____________________________________

 292ראו ,למשל ,GRAMSCI ,ש ,בעמ' .15–12
 ,ROY 293לעיל ה"ש  ,291בעמ' .7
 294לסקירת הספרות המחקרית ראוShlomo Swirski, Transparent Citizens: Israel :
) .Government Policy Towards the Negev Bedouins, 8 HAGAR 25 (2008יוצאיהדופ
בשדה כוללי מספר קט של חוקרי .ראו ,למשל ,מאיר "בחינה אלטרנטיבית של שורשי
הקונפליקט הקרקעי בנגב בי הממשלה לבדווי" ,לעיל ה"ש Ghazi Falah, The ;19
Development of the 'Planned Bedouin Settlements' in Israel 1964–1982: Evaluation and
) .Characteristics, 14 GEOFORUM 311 (1983ראו ג  ,Abu-Sittaלעיל ה"ש .44
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 ...ÌÂ„ ÔÂÈÏÓ 3.5Î Ï˘ ÈÏÏÎ „Â·ÈÚהשטח המעובד מגיע בצפו לגבול
נפת באר שבע; ובדרו עד כרנוב ]כלומר עד קו ניצנה–רביבי–דימונה של
היו[ .דרומה מקו זה אי שטחי רצופי של עיבוד אלא בקטעי ואדיות
בלבד .שמונה עשיריות משטחי העיבוד של הבדווי מהווה השעורה,
ואחריה לפי הסדר :חיטה ,דורה ,אבטיחי ועדשי295.
בנוגע לבעלות הקרקע של הבדווי מביאה קרק במחקריה פרטי רבי על המגעי
והעסקות של הרוכשי היהודי ע מה שהיא מכנה "בעלי הקרקע הערביי" 296.קרק ג
מתארת את התגבשותה של המערכת הבדווית המסורתית בתקופה העות'מאנית ,ואת רישו
השיח'י .בהמש היא מציינת כי לא
הקרקעות הפנימי ב"דפאתר" )מחברות( שאות ניהלו ֵ
רק שהקרקעות היו "שייכות" לבדווי ,אלא שהממשלה לא הייתה רשאית לרשו אות על
שמה ,כלומר ,שקרקעות אלה לא היו קרקעות מוואת .כדבריה:
בסו  ...1920נתברר  ...ÌÈÂÂ„· ÈË·˘Ï ˙ÎÈÈ˘ ·‚‰ ˙Ó„‡ ÏÎ ÈÎאי
הממשלה רשאית להעביר את הקרקעות לרשותהÌÏÂÚÓ Â‡· ‡Ï Ô‡Î ÔÎ˘ ,
 .'ÏÂÏÁÓ'‰ ˙˜˙Â ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ È„ÈÏמכיוו שהממשלה ...לא
רצתה לאשר עד אז ...אלא קניית קרקעות שכבר עובדו במש  10שני ,וג
קניות אלו הותרו רק בתנאי ששבטי הבדווי יקבלו פיצויי בעד תביעותיה
על הקרקעות297.
עלא המצב המהותי הברור העולה ממחקריה ,בשלוש חו%תהדעת שלה בתיק ‡,È·˜ÂÚÏ
כמו בתיקי אחרי ,טענה פרופ' קרק טענות הסותרות את ממצאיה המדעיי .כ ,בחו%ת
הדעת שלה היא גורסת כי עד לתקופה המנדטורית לא הייתה חקלאות בדווית מסודרת בנגב,
שהשבטי היו "נוודי" )ולא "נוודי למחצה"( אשר חיו ללא יישובי ,ושלא הייתה
לבדווי מערכת קרקעית מסודרת המעניקה זכויות .הסתירה עלתה באופ חד בחקירתה
הנגדית של פרופ' קרק בביתהמשפט ,כאשר נאלצה להודות כי שינתה את דעתה בקשר
לממצאי המופיעי בספרה298.
_____________________________________

295
296
297
298

קרק ,לעיל ה"ש  ,37בעמ' ) 57ההדגשה הוספה(.
ש ,בעמ' .78–76
ש ,בעמ' ) 59ההדגשות הוספו(.
פרופ' קרק הצדיקה את שינוי עמדתה בחוותהדעת ,בי היתר ,עלסמ תעודות חדשות,
שטיב לא התבהר דיו .ה לא היו חלק מחוות הדעת וה לא הוצגו כיאות בהלי המשפטי .יתר
על כ ,השינוי בעמדה הוצהר לראשונה בחקירה הנגדית ולא בחוותהדעת .על סתירות אלה,
הניסיו להצדיק ,וכללית על החקירה הנגדית בביתהמשפט ראו עמ' ,72–71 ,47 ,22–14
 75–73לפרוטוקול ישיבה מיו  13.5.2010בעניי ‡ ,È·˜ÂÚ-Ïלעיל ה"ש  ,3וכ פרוטוקולי
הישיבות מימי  6.5.2010ו.23.6.2010
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להדגמת הסתירות בי עמדתה של החוקרת והעדה פרופ' קרק ,להל ציטוטי
מפרוטוקול המשפט בעניי ‡:È·˜ÂÚÏ
... :˙¯·Â„ ˙ËÙÂ˘‰ „Â·Îהשאלה א את חוזרת ב ממה שכתוב ]בספר[
או שאת מאשרת?
ת .אני די חוזרת בי .אני חושבת שהיו סאנדי ,הסכמי פנימיי ,אבל לא
היו פנקסי רשמיי חוקיי ...אני בפירוש כותבת שאדמות הנגב נחשבו
לאדמות מוואת.
 :˙¯·Â„ ˙ËÙÂ˘‰ „Â·Îאנחנו כרגע לא בנושא של מוואת .אנחנו כרגע
בנושא מאוד ממוקד .כי אי אמר עו"ד ספרד קוד? ההיסטוריה לא
השתנתה .העובדות לא השתנו .בתקופה העות'מנית אנחנו לא יכולי
להשפיע עליה היו .ושו דבר לא יעזור .אז השאלה א את מסכימה ע
מה שכתוב ש ]בספר[ או שאת מסכימה ע מה שכתוב בחוות הדעת ,לכל
הנושא של הטאבו?
ת .מבחינת בעלות רשמית אני לא מסכימה...
 :˙¯·Â„ ˙ËÙÂ˘‰ „Â·Îאז את מסכימה ע מה שכתוב בספר?
...
ש ...את כותבת שבתקופה התורכית לא היה רישו והבעלות נסמכה על
מסורת שנרשמה בדפתראות .את זה את כותבת .וא את לא מסכימה ע זה
אז תגידי שאת היו חושבת אחרת.
ת .אני חושבת אחרת299.
מאוחר יותר באותה ישיבה נשאלה פרופ' קרק עלידי עו"ד ספרד:
ש ...אני מפנה לעמוד  ,59את מתארת שיחה בי הרברט סמואל ,ד"ר סימו
וד"ר רופי ,ע נשיא ועדת הקרקע של הממשלה .כדי לבדוק א אפשר
להקל על רכישת קרקעות בנגב ...אני מקריא מהשורה השלישית" .מתו
השיחה מתברר כי כל אדמת הנגב שייכת לשבטי בדואי ,ובלי תקנות
חוקיות חדשות אי הממשלה רשאית להעביר את הקרקעות לרשותה ,שכ
כא לא באו מעול לידי שימוש חוק הקרקעות ותקנת המחלול" זה דבר
שאת לא עומדת מאחוריו היו?
ת .לא300.
_____________________________________

 299ש ,בעמ' .72–71
 300ש ,בעמ' .73
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זאת ועוד ,קרק העדה המומחית ,בניגוד לקרק החוקרת" ,מדלגת" בצורה שיטתית ורצופה
על קטעי או ראיות בספרות המקצועית המצוטטת המצביעי על עיבוד ,התיישבות וזכויות
קרקע של הבדווי בנגב ,וכ על אזכורי של שבט אלעוקבי .ראיות אלה מופיעות בעשרות
מקומות במקורות שהיא עצמה ציטטה בספרה .למשל ,במחקריה של זיצ ,טריסטר,
רובינסוַ ,הל ,מוסיל ,אבצ'י ,אלעאר ,ברסלבסקי ,ביילי ,מאיר ועמיר – אשר את רוב
פרופ' קרק מצטטת בספרה – מופיעי אזכורי רבי לחקלאות בדווית ולשבט אלעוקבי,
ואת כל האזכורי הללו בחרה פרופ' קרק להשמיט מחוותהדעת שלה .להל שתי דוגמאות
ממוקדות לדילוגי ולציטוטי ה ִרירניי של פרופ' קרק:

א .היא מביאה בחוותדעתה ציטוט ארו של הנוסע תומסו מאמצע המאה התשע עשרה,
שלדעתה לא ראה חקלאות או יישובי ערביי ,אבל ממקמת באמצע הציטוט שלוש
נקודות המחליפות את המשפט הבא" :הקרקע מסביב אינה כלל מה שאנו מכני
באמריקה 'קרקע בתולית' .הקרקע נחרשה במש אלפי שני ,כנראה באותו אופ שבו
היא נחרשת בהווה301".
ב .היא מדווחת בהרחבה על מסעותיו של החוקר טריסטר באמצע המאה התשעעשרה,
אבל מדלגת על תיאור חקלאות בדווית בעמ'  286–285וג על קטע בעמ'  ,279ש
כותב החוקר" :מה שמבדיל את אזור באר שבע הוא גידול תבואה ע"י הערבי בחלקות
גדולות ,לא גדורות ...השטחי המישוריי הפוריי והנמוכי שבקרבת באר שבע
נחרשי ...וזורעי בה חיטה ושעורה" 302.קרק ג טוענת שרובינסו לא דיווח על
חקלאות במסעותיו בשנת  ,1838א משמיטה דווקא „ÌÈËÈÁ ¯Èˆ˜ ˙Â„Â‡ÏÚ ÁÂÂÈ
·„303.ÈÂÂ
נוס על כ אישרה פרופ' קרק בביתהמשפט כי לא ערכה שו סיור מקצועי בשטחי
התביעה לצור הכנת חוותהדעת ,ולא ערכה מחקרשדה בחלקות הנתבעות כדי לבחו את
הממצאי המצויי בה 304.עמדתנו היא כי חוותדעת מומחה הנוגעת במצב היישובי לפני
_____________________________________

301
302
303
304

ראו חוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש  ,250בעמ'  .5–4למשפט המושמט ראו  ,THOMSONלעיל
ה"ש  ,261בעמ' .557–556
ראו חוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש  ,250בעמ'  .15לחלק המושמט ראו טריסטרא ,לעיל
ה"ש  ,266בעמ' .286–285 ,279
ראו ג עמ'  20–18ו 47לפרוטוקול ישיבה מיו  13.5.2010בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש ;3
 ,ROBINSON & SMITHלעיל ה"ש  ,262בעמ' .306
עמ'  31–25ו 47לפרוטוקול ישיבה מיו  13.5.2010בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש .3
‚ :˙Â‡ ÈÂÏÈבפסקהדי שנית לאחרונה בביתהמשפט המחוזי בבארשבע ,הנזכר לעיל
בה"ש  ,2נדונו מקצת טענות הביקורת שהושמעו לעיל כלפי פרופ' קרק ,ואות טענות שנדונו
נדחו עלידי השופטת דברת .במקביל מתחה השופטת ביקורת על נקודות הנוגעות באחד
מכותבי המאמר ,פרופ' יפתחאל ,שהיה העד המומחה מטע משפחת אלעוקבי .מכיוו
שפסקהדי נית לאחר העברת המאמר לדפוס ,אי זה המקו להשיב לכבוד השופטת.
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כתשעי שנה חייבת להתבסס ג על בחינת פיזית של האתר ,וכי חוותדעת הניתנת ללא
סיור מקצועי לוקה בפג בהקשר זה .כ ,לדוגמה ,כפי שמפורט בפרק ד להל ,סיור בשטח
עראקיב חש ש בתיקברות ,ח'רבות ,בתי עומדי ,בארות וסכרי ,שכול בולטי
וקיימי .נוס על כ ,היות שהתרבות הבדווית אינה כתובה ,יש משקל רב לעדויות בעלפה
ולידע הקהילתי של השבט הנדו או של שכניו .קרק התעלמה מכל אלה ,והטילה בכ עננה
על חוותהדעת שהגישה ,במיוחד לנוכח מסקנותיה הגורפות בדבר העדר כל שימושי קרקע
המקני זכויות בשטחי התביעה .הסתירות והמתחי בי מחקריה של פרופ' קרק לבי חו%ת
הדעת שהגישה במשפט ‡ È·˜ÂÚÏמעידי ,לדעתנו ,על חולשתה של הלכת "הנגב המת"
ועל יסודותיה הרעועי.

ÈÂÂ„·‰ ·Á¯Ó‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ .2
כזכור ,הלכת "הנגב המת" קבעה כי הבדווי היו נוודי וכי מקומות מגוריה לא היוו מקו
יישוב .כפי שראינו ,גישה זו הופיעה בשני מאמרי שפרסמה בשנת  2006עו"ד חבצלת יהל,
מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות מחוז דרו ,אשר מילאה תפקיד מרכזי בניסוח
עמדתה של המדינה בסכסו ע הבדווי 305.גישה זו מופיעה ג בחוותהדעת של פרופ'
קרק ,הקובעת נחרצות כי "לא היו כל ישובי קבע בשטח התביעה וא לא קרוב אליו ...באר
שבע ,ישוב הקבע הראשו באזור ,נוסדה בשנת  306."1900בסיכומיה הוסיפה המדינה כי
"לא די במאהל ,מגורי זמניי ,בתי מגורי בודדי או מבני מרוחקי שאינ מהווי
שטח רצו כדי להוות ישוב"307.
נוס על כ ,רוב הנוסעי והחוקרי בני התקופה לא דיווחו על יישובי ברורי באזור
הנגב )בניגוד לחקלאות( לפחות עד לתחילת המאה העשרי .כ ,למשל ,דוחות הmemoirs
_____________________________________

 305ראו יהל ,לעיל ה"ש  ,Yahel ;170לעיל ה"ש  .15ראו ג את סרט ההסברה שהפיק ִמנהל
מקרקעי ישראל בנושא הבדווי ,לעיל ה"ש  .235יהל היא עורכתהדי הבכירה החתומה על
סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש .244
 306חוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש  ,250בעמ' ) 11–5חוותדעת ביחס לחלקות עראקיב ,6 ,2
 ;60העתק מצוי בידי המחברי( .בחוותדעתה מוסיפה קרק התייחסות לארבעה חוקרי
שהוזכרו עלידי יפתחאל ,וטוענת כי בניגוד לחוותדעתו" ,יש בדבריה תמיכה בממצאי"
שאות הציגה בחוותהדעת הראשונה שלה .החוקר אולרי יאספר זיצ ,שעבר באזור בשנת
 ,1807לא ציי ול -יישובקבע אחד בקטע שמדרו הר חברו ,דר בארשבע ועד עזה .ג
החוקר ויליא תומסו ,לפי התיאור של קרק ,לא עבר באזור הקרוב לשטח התביעות וא כתב
כי הקרקעות באזור שייכות לממשלה .החוקר השלישי הוא גר ,שכבר הוזכר לעיל .לטעמה
של קרק ,ג גר תומ בעמדתה .לבסו ,קרק מתייחסת לחוקר אדוארד ַהל ,שאוזכר א הוא
עלידי יפתחאל ,וטוענת כי שחזור מסעו מורה כי הוא עבר במרחק רב מ השטחי
הרלוונטיי .עמ'  8–3לחוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש .250
 307סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,244פס' .14
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הבריטיי והמפות שצורפו אליה – שמבוססי על עבודה רצינית ומקיפה של סריקה
ומיפוי של ארישראל/פלסטי בשנות השבעי של המאה התשעעשרה ,ואשר פורסמו
בשנת  1883בש מפות  – (Palestine Exploration Fund) PEFאינ מצייני שמות של
יישובי בדוויי ,חו מרשימה של ח'רבות ,המסומנות ברוב כהרוסות .היישובי
הדרומיי ביותר המסומני במפות ה דהרייה בדרו הר חברו והוג' בצפומערב הנגב
בוא עזה 308.העדר של יישובי מדיווחי הנוסעי ומ המפות שהוכנו באותה תקופה
מהווה אתגר משמעותי ליכולת של הבדווי לטעו כי הקרקעות שה מחזיקי אינ
מוואת .זוהי א כ טענה כבדתמשקל ,שנתייחס אליה בכובדראש בעמודי הבאי.
טענתנו העיקרית היא שאעלפי שברוב המפות מהתקופה העות'מאנית לא צוינו
יישובי בדוויי ,ה היו קיימי ,וציונ במפה נעשה באמצעות שמות המטות והשבטי,
המופיעי תדיר במפות .החלוקה הפנימית לאזורי המחיה וההתיישבות של השבטי
הבדוויי השוני נעדרה בדרכלל מ המפות ,א הייתה קיימת בשטח .עשרות אלפי
בדווי חיו ביישובי שהתפתחו בצורה הדרגתית ,עלפי חלוקת הקרקעות ביניה ,במש
דורות רבי לפני כניסת המנדט הבריטי .יש להניח כי תפיסותיה התרבותיות ומטרותיה
של משרטטי המפות ,כמוג קשיי אובייקטיביי בסימו גבולות בלתינראי בי שבטי
ומיקומ של מאות יישובי קטני ,הניעו אות להתעל תכופות מאזורי ההתיישבות
הבדווית ,ולהעדי את הסימו הקל יחסית של כלל האזור השבטי באמצעות ש הפרוש על
אזור גיאוגרפי ללא גבולות ברורי.
לחיזוק טענתנו בדבר קיומ של יישובי נזכיר את העדויות הרבות מספור בנוגע
לחקלאות הבדווית ,אשר הצריכה ,כמו כל חקלאות ,הקמה של יישובי .ע זאת ,סגנו
ההתיישבות היה שונה מאשר באזורי האר הצפוניי יותר – הבדווי חיו ביישובי קטני,
בעיקר במקבצי אוהלי ,שעליה הית%ספו לעיתי "בייקות" )מבני בו( ,ומאוחר יותר,
בעיקר במאה העשרי ,מבני אב .עקב כ היה קשה לנוסעי המסעות ולמשרטטי המפות
לפרש את אשר ראו כיישובי ,שכ ה היו שוני מאוד מהכפרי ה"רגילי" בצפו האר
או באירופה .ע זאת ,ה תפקדו בהחלט כמקומות יישוב קבועי.
)‡( ‰ˆÁÓÏ ˙e„ÂÂ
יישובי אלה התפתחו כחלק מאורח החיי ה"נוודי למחצה" של הבדווי ,אשר נהפ
לקיבוע מוחלט במהל מאה השני האחרונות .חוקרי רבי – כגו טוביה אשכנזי ,ח'ליל
ועאר אבורביע ,יעקב חבקוק ,אבינוע מאיר ויוס בדוד – מזהי תהלי זה ,הקשור
_____________________________________

 308ראו חוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש  ,250בעמ'  ,CONDER & KITCHENER ;6לעיל ה"ש ,271
בעמ' .394–199
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ישירות לחלוקת הקרקע ולעיבודה 309.כ ,כבר בשנות החמישי כתב האנתרופולוג טוביה
אשכנזי כי יש לסווג את האוכלוסייה הבדווית במאה התשעעשרה כ"נוודי למחצה" ,ולא
כ"נוודי" ,כפי שה מתוארי תדיר .ההבדל המרכזי ,החשוב ביותר לענייננו ,הוא שקהילה
נוודית למחצה שוכנת במקו התיישבות קבוע בתו ה"דירה" או ה"בלאד" של השבט
)כלומר ,בתו האזור שהשבט שולט בו( ,במקביל לקיו )הול ופוחת( של כלכלת ִמק ֶנה:
]הבדווי בנגב[ ה אלה שעזבו את חיי הנדידה הרחוקה ,התקשרו לאדמה
והתיישבו עליה ,אבל לא פסקו מלעסוק בגידול הצא והבקר ...הבדווי
בנגב ...נודדי רק בשטח מוגבל בתו היישוב וברוב מגדלי צא...
·‡,˙ÂÚ˜¯˜ – ‰ˆÁÓÏ ÌÈ„ÓÂ‰ – ÌÈÂÂ„·‰ Ì‰Ï Â˘Î¯ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ
310...Ô˙Â‡ ÌÈ„·ÚÓÂ
יעקב חבקוק ,אנתרופולוג שהקדיש שני ארוכות ללימוד הבית הבדווי ,מוסי:
הבדווי הנודדלמחצה ,שלא כמו עמיתו הבדווי הנודד ,יושב ע משפחתו
במקו מסוי ,בדר כלל ·„·ÚÓ ‡Â‰ Ì˘ .ÂÏ˘ Ë·˘‰ Ï˘ Â·˘ÂÓ ÌÂ˜Ó
‡˙  ,Â˙Ó„‡ ˙˜ÏÁורק במש תקופת מה ,הנמשכת על פני חודשי אחדי
– הוא ,או משהוא אחר מבני משפחתו ,נוטל את העדר ויוצא לנדודי,
בעקבות העשב החדשנתי והמי .ראוי להדגיש ,שבעוד הבדווי הנודד נוטל
עמו בנדודיו את כול בני משפחתו ,הבדווי הנודד למחצה משאיר חלק מ
המשפחה במקו מושבו הקבוע311.
כדי לחזק את טענתנו בנוגע להתיישבות הבדווית ,עלינו לבחו ג מה היה היק
האוכלוסייה הבדווית בתקופה העות'מאנית .בהסתמ על עבודותיה של חוקרי כיצחק
ביילי ודוד גרוסמ ,ועל פרסומי של השלטו העות'מאני ,נית להערי את מספר של
הבדווי בנגב בשנת  1880בכ ,32,000ובשנת  – 1914ב 312.55,000סביר מאוד להניח
_____________________________________

309
310
311
312

ראו עמנואל מרקס  ;(1974) ·‚· ˙ÈÂ„·‰ ‰¯·Á‰מאיר "כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב",
לעיל ה"ש  ,260בעמ'  ;54יעקב חבקוק ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÂÂ„·‰ ˙ÂÎ˘Ó :Ô·‡‰ ˙È·Ï ¯ÚÈ˘‰ ˙È·Ó
˘ ;(1986) ÈÙ‡¯‚Â˙‡ ¯˜ÁÓ – ÈÂÈבדוד  ,Ï‡¯˘È· ÌÈÂÂ„·‰לעיל ה"ש .37
טוביה אשכנזי ) (2000) 35 ,33–31 Ï‡¯˘Èı¯‡· ÌÈÂ„·‰ההדגשה הוספה(.
חבקוק ,לעיל ה"ש  ,309בעמ' ) 105ההדגשה הוספה(.
קיימות הערכות מג-ונות לגבי מספר הבדווי בנגב בשלהי התקופה העות'מאנית ,ואי עדות
והמפקדי
ברורה לגבי מהימנות ,היות שהבדווי לא היו רשומי כאזרחי עות'מאניִ ,
המפקד העות'מאני משנת  1914הערי את מספר של הבדווי
השתמשו בהערכות בלבדִ .
המפקד הבריטי משנת  1922קבע כי היו  71,108ערבי בנפת באר
בנגב ב ,55,000ואילו ִ
שבע ,מתוכ  2,358עירוניי .לסקירה מקיפה של ִ
המפקדי וההערכות ראוJUSTIN :
MCCARTHY, THE POPULATION OF PALESTINE: POPULATION HISTORY AND STATISTICS OF

) .THE LATE OTTOMAN AND THE MANDATE (1990ראו ג חנינא פורת "מדיניות הפיתוח
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שאוכלוסייה של עשרות אלפי קיימה עשרות או מאות מקומות יישוב ,בעיקר סביב
האזורי המעובדי ,אשר דרשו כמוב זריעה ,טיפול ,קציר ושמירה.
נוס על כ ,ידוע לנו כי לפי הדי המסורתי ,שבו נדו בקרוב 313,רוב הקרקע לא הייתה
פתוחה או ציבורית ,אלא חולקה ל"דיאר" )"דירה" ברבי( או "בלאד" ,המצייני אזור
שבטי מוגדר שאסור לחרוג ממנו בשו אופ .שטחי אלה היו בבעלות ובחזקת של
השבטי ,אשר הקצו אות למשפחות השונות ,ובכ יצרו מקומות יישוב קבועי.
)·( ÈÂÂ„·‰ ·Â˘ÈÈ‰
כאמור ,החברה הבדווית יצרה אזורי התיישבות שתאמו את שיטת החלוקה והעיבוד של
הקרקע השבטית .במחצית השנייה של המאה התשעעשרה הורכבו יישובי אלה משני
סוגי עיקריי :האחד – מקבצי אוהלי בתו ה"דירה"; והאחר – "עיזבה" ,שהיא מקו
מגורי צנוע ליד שדות השבט ,ש שהו העובדי בחודשי הקי .חלק מבני השבט נותרו
דר קבע במקומות היישוב במהל כל השנה .נוס על אוהלי החלו הבדווי לבנות
לקראת סו המאה בקתות בו ,צריפי ופחוני ,ובשלהי התקופה העות'מאנית ,וביתר שאת
בתקופה הבריטית ,נוספו ג מבני אב לאות כפרי.

רוב הנוסעי והחוקרי שפעלו בארישראל/פלסטי במאה התשע עשרה היו נוצרי
שבאו מצוידי בתפיסה מערבית לגבי צורת של שטחי חקלאות ו/או צורת של יישובי.
עלכ את המידע שנחש לעיניה ה "סיננו" דר המסגרות הקוגניטיביות השגורות
שלה .באזורי המערב שמה באו ,יישובי היו מקב של בתי אב או צריפי ,הבנויי
בצפיפות יחסית ,והיה לה גבול חיצוני ברור .א המחקר הגיאוגרפי ההתיישבותי מראה כי
בתקופה זו היו היישובי באזורי ְספר המדבר שוני :ה כללו בדרכלל מקבצי אוהלי
שהיו מרוחקי יחסית זה מזה ,ובתו כל מקב היו רווחי בי האוהלי שיכלו להגיע
לעשרות מטרי .מעבר לגרעי הקבוע של המקב היו אוהלי שנבנו בכמה מיקומי לפי
עונות השנה .במאה התשעעשרה נבנה מדי פע בית בו )בייקה( או בית אב ,בעיקר
השיח'י ,סביב באר ,סכר או מוקד פעילות אחר .יישובי אלה תפקדו כמרכזי
בעבור ֵ
314

גיאוגרפיי ,משפחתיי ,מנהליי וכלכליי לקהילות שסביב .אכ ,תצלומי אוויר
מתחילת שנות המנדט ,כמוג דוחותיה של החוקרי והנוסעי ,מעידי כי האוהלי
התארגנו במרחב במקבצי שתפקדו ככפרי.
_____________________________________

ושאלת הבדווי בנגב בשנותיה הראשונות של המדינהÏ‡¯˘È ˙ÓÂ˜˙· ÌÈÂÈÚ "1953–1948 ,
.(1997) 398 ,389 ,7
 313ראו להל חלק ג)3א(.
 314ראו מאיר "כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב" ,לעיל ה"ש  ,260בעמ'  ;54חבקוק ,לעיל ה"ש
.309
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היות שעשרות אלפי בדווי חיו בצפו הנגב ,והיות שאורח חייה כלל מקומות יישוב,
נראה שהבעיה של העדר יישובי בדוויי במפות ובדיווחי נעוצה בתפיסות ובשיטות
העבודה של הנוסעי והחוקרי ,אשר לא הבינו לאשור את המרחב הבדווי .יש להניח ג
שבהעדר מידע מתו הקהילה עצמה ,לא נראו מקבצי אלה כיישובי בעיני הנוסעי
והחוקרי המערביי ,אשר לא היו מודעי מספיק לדפוסי המרחביי של חיי הקהילות
הבדוויות .בגלל ֶח ֶסר זה פירשו הנוסעי והחוקרי את מקבצי האוהלי כחלק ממערכת
נוודית ,ולא כיישובי בעלי מיקו קבוע בטריטוריה שבטית קבועה ,המתפקדת כחלק
ממערכת קניינית ברורה.
התייחסות של הנוסעי ועורכי המפות לאוהלי לקתה ג כנראה בחוסר הבנה לגבי
תפקידו של האוהל – "בית השיער" ,כפי שהוא נקרא בשפת הבדווי – שבו רבי
מהבדווי התגוררו דר קבע כדר לחבר את המסורת הנוודית ע המציאות החקלאית .הד
ברור לתפיסה המזהה אוהל ע נדודי נית למצוא בדוקטרינת "הנגב המת" ,המזהה
אוהלי ע נוודות ,ללא בדיקה א האוכלוסייה אכ נוודית .זוהי מתודולוגיה בעייתית,
לטענתנו ,שהובילה למסקנות משפטיות שגויות315.
)‚( ÌÈ·Â˘ÈÈÂ ÈÂÙÈÓ
א כ ,המפות ששרטטו מומחי במאה התשעעשרה מציגות פרשנות אירופית ונוצרית של
המרחב ,ולא תמונה מדויקת של הנו על ס המדבר ושל מערכות החיי הערביות
הבדוויות שתפקדו בו .מעבר למבט המערבי המוגבל והאוריינטליסטי ,חשוב ג לזכור כי
מפות אלה שורטטו באמצעי פרימיטיביי יחסית ,ללא צילומיאוויר ושיטות מיפוי
מדעיות שהונהגו במאה העשרי .רוב הממפי סקרו את המרחב ברכיבה על סוסי,
בהליכה רגלית או בתצפיות ממקומות גבוהי ,והמפות משקפות רק את שראו עיניה.
יכולת להקי במבט את הנו הייתה מוגבלת כמוב לאמצעי המצומצמי שעמדו
לרשות.
ביטוי עכשווי חשוב של הלכת "הנגב המת" ה כאמור חו%תהדעת שהגישה פרופ' קרק
לביתהמשפט בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏהטוענות להעדר יישובי בנגב עד תחילת המנדט .חו%ת
הדעת של פרופ' קרק מסתמכות ,בי היתר ,על מאמר שכתבה בשנת ) 2009ופרסמה בשנת
 (2010יחד ע החוקרי נוע לוי ואמיר גלילי ,הסוקר עשרות מפות של הנגב עד קו
המדינה .המאמר מסתמ יותר מכל על מפה שהכינה משלחת של הקר הבריטית לחקר
פלסטי ) (Palestine Exploration Fund – PEFבסביבות שנת  316.1880טענת של שלושת
החוקרי היא כי מפת ה" PEFמציינת את כל היישובי הקבועי והח'רבות ,כמוג את כל
_____________________________________

 315ראו דיו בעניי הקשר כביכול בי אוהלי ונדודי אצל שמיר ,לעיל ה"ש .11
 316מפת המשלחת הבריטית זמינה באתר .amudanan.co.il – ÔÚ „ÂÓÚ
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הבתי המבודדי מחו לכפרי ואת כל אזורי הגידולי החקלאיי" 317.מכא ה מסיקי
שכל ישות מרחבית משמעותית שלא הופיעה במפת ה PEFלא הייתה קיימת בשטח.
א בחינה מקצועית מדוקדקת מעלה כי הנחה זו מוטעית .בבדיקה שערכנו הצלבנו את
מפת ה PEFע מפות עכשוויות אמינות המבוססות על רשומות של רשות העתיקות318.
בבדיקה מדגמית מצאנו כי באזור הקט יחסית של עראקיב וסביבתו המיידית קיימות במפת
ה PEFשש שגיאות משמעותיות )ראו נספח  319.(3נוס על כ ערכנו הצלבה קרטוגרפית
בי מיפוי הח'רבות בנפת בארשבע במפת ה PEFלבי מפות "סקר פלסטי" ) Survey of
 (Palestineשהוכנו עלידי ממשלת המנדט בעבור ועדת החקירה האנגלואמריקאית על
בסיס תצלומיאוויר משנת  320.1945לאחר ההצלבה מסתבר שמפת ה" PEFהחטיאה" 225
ח'רבות מתו  (!45%) 503שהיו קיימות מדרו לפלוג'ה )קריתגת( בשנת  .1880א כ,
מפת ה PEFשחו%תהדעת והמאמרי של פרופ' קרק מסתמכי עליה אינה אמינה דייה.
לא למותר לציי שא רמת הדיוק של המפה הנחשבת לטובה ביותר במאה התשע
עשרה הייתה נמוכה יחסית ,קל וחומר שמפות אחרות היו אמינות א פחות ממנה .הפרכת
אמינות הקרטוגרפית של מפות אלה לא נועדה לשלול את ההישג הגדול של יצירת
בתקופה הנתונה ,אלא להבהיר את חוסר היכולת להסתמ עליה כראיה מכרעת לאיקיומ
של יישובי בדוויי במאה התשעעשרה .לעניי הבנת המרחב הבדווי בשלהי המאה
התשעעשרה טענתנו העיקרית היא א כ שאיאפשר לשלול עלפי מפות אלה את קיומ
של יישובי בדוויי בנגב.
ראוי לציי עוד כי היו חוקרי אחרי באותה תקופה ששרטטו במפותיה את
ההתיישבות הבדווית .כ ,למשל ,החוקר הגרמניהאמריקאי גוטליב שומכר שרטט את
אזורי המחיה וההתיישבות הקבועי של המטות הבדוויי כבר בשנת ) 1886ראו נספח ,(4
ואילו בשנת  1895מצא החוקר הגרמני הנס פישר מספר לאקט של יישובי בדוויי,
_____________________________________
Noam Levin, Ruth Kark & Emir Galilee, Maps and the Settlement of Southern Palestine, 317
)1799–1948: An Historical/GIS Analysis, 36 J. HIST. GEOGRAPHY 1, 6 (2010
geography.huji.ac.il/.upload/RuthPub/Num%20113%20Maps%20and%20Settlements.
.pdf

 318ראו ,למשל ,את "שכבת" האתרי של רשות העתיקות המופיעות במפות האתר – ÔÚ „ÂÓÚ
.amudanan.co.il/
 319מפת ה PEFשל האזור השמיטה שתי ח'רבות ,שתי בארות ושני בתיקברות אשר אי ספק
שהיו קיימי באותה תקופה .בסיור שערכנו בשטח ביקרנו בחמישה מהאתרי שהמפה
החטיאה – ח'רבת כרכור וח'רבת עמארי ,ביתהקברות ליד ח'רבת אלבקר ,הבאר הביזנטית
במרכז עראקיב וכ "הבאר הלבנה" הביזנטית המפורסמת ליד משמרהנגב .האתרי אכ
נראי עתיקי ובולטי בשטח ,כפי שהיו כנראה ג בשנת  ,1880כאשר הוכ הסקר למפת ה
.PEF
 320ראו להל ה"ש .361
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ביניה זחיליקה )אחד משני אזורי החלקות שנתבעו עלידי משפחת אלעוקבי( ,וציי אות
במפה שפרס321.
נוס על כ ,חשוב לציי כי מבחינה לוגית סביר להניח שא אתר או יישוב מסוימי
מופיעי במפה ,ה אכ קיימי בשטח .ההפ ,לעומת זאת ,אינו מחויבהמציאות ,וזאת
לנוכח מגבלות טכניות ובשל קיומ של מסנני תרבותייקוגניטיביי של הממפי.
כלומר.ÁË˘‰ ÈÙ ÏÚ ÂÓÂÈ˜È‡Ï ‰ÁÎÂ‰ ‰ÂÂ‰Ó ÂÈ‡ ‰ÙÓ· Â‰˘ÏÎ ÌÂ˜Ó Ï˘ ÔÂÈˆ ¯„Ú‰ ,
זאת ועוד ,מקומות רבי מופיעי במפות הישנות תחת הציו "ח'רבה" .פרופ' קרק
פסלה באופ גור את האפשרות שח'רבות יכולות להיות מקו יישוב .אול רוב המחקר
הגיאוגרפיההיסטורי פונה למסקנה אחרת .ח'רבות ה אומנ מקומות שבה נמצאות
הריסות של יישובי עבר ,אול בנגב ,במאות התשעעשרה והעשרי ,ה תפקדו תדיר
כיישובי חיי קטני .כ ,למשל ,הגיאוגר דוד גרוסמ ,שהתמחה ביישוב הערבי במאה
התשעעשרה ,מתאר בספרו משנת  2004כיצד באזור הרחב של ס המדבר נוצרו במש
השני סוגי שוני של יישובי ,אשר תושביה התגוררו במערות ,במקבצי זעירי,
במחנות ,במאהלי או בח'רבות .גרוסמ מתאר ג כיצד קבוצות שהתיישבו בח'רבות הפכו
אות לעיתי ליישובי חדשי ומשגשגי ,אשר לעיתי קרובות לא הופיעו במפות במש
עשרות שני322.
ג החוקרי הוטרות ועבדולפתאח מצייני את קיומ הנרחב של מאות ח'רבות
בפלסטי של המאה הששעשרה ,אשר חלק שימשו אתרי למגורי עונתיי ,מרכזי
לעיבודי חקלאיי או בסיסי להתיישבות מחודשת 323.די במבט חטו על מפת היישובי
הבדוויי דהיו להעלות שח'רבות רבות – כגו ח'רבת לקייה ,ח'רבת אלווט ,ח'רבת
חורה ,ח'רבת אבותלול ,ח'רבת משאש וח'רבת זובאלה – נהפכו ליישובי גדולי ,שבכל
אחד מה מאות וא אלפי תושבי .מכא עולה כי הח'רבות המצוינות ביומני הנוסעי
ובמפות המאה התשעעשרה היוו ככל הנראה ,במקרי לאמעטי ,מקומות יישוב קטני,
ולא אתרי שוממי .על התפתחות של היישובי הבדוויי מאמצע המאה התשעעשרה
עמד ג החוקר פרופ' אבינוע מאיר:
קבוצות או פרטי מעדיפי לעבור למצב שבו ה מתחמי את מקומ או
אזור כ שזה ייוחד מבחינת השימוש בו לה בלבד ...בדווי הנגב אכ
עברו תהלי כזה תו כדי התקבעות והתנתקות מ הדומיננטיות של
רעיית צא בכלכלת .התהלי ,בצורתו הפשוטה ביותר ,החל כבר במחצית
_____________________________________

 321בחוותהדעת של קרק ,לעיל ה"ש  ,250שימש פישר מקור לכ שכביכול לא היו יישובי
בנגב .ראו את מפתו של פישר משנת  ,1895המציינת את זחיליקה ,בכתובת
.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/eng/pal002368545.htm
 322ראו גרוסמ  ,È„Â‰È‰ ÊÁ‡Ó‰Â ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰לעיל ה"ש  ,284בעמ' .268–267
 ,HUTTEROTH & ABDULFATAH 323לעיל ה"ש  ,257בעמ' .31–26

www.jnul.
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הראשונה של המאה ה ,19הוא צבר תאוצה בהמשכה·‚‰ ·Á¯Ó· ...
Ì¯ÙÒÓ˘ ...ÌÈ·¯ ÌÈÂÂ„· ÌÈ·Â˘ÈÈ Ê‡ ÌÈ¯ÂÊÙ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰ ÈÂÙˆ‰
‡ÌÈË·˘‰ È‚ÏÙÂ ˙ÂÈË·˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Û˜˘Ï ‰È‰ ¯ÂÓ
˘ .Ê‡ ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰על פי ברסלבסקי ) (1946ואלעאר ) (1937היו בנגב
בתקופת המנדט הבריטי בי שבעי למאה יחידות שבטיות ,ואלה היו
מפוצלות למספר גדול עוד יותר של יחידות תתשבטיות ...על פי צורת
הבנה זו של המציאות ,היו אמורי להיות בנגב הצפוני לפחות כמה עשרות
מקומות יישוב כאלה324...
צוהר לצורה שבה התארג המרחב הכפרי הבדווי פתחה לנו מפת האוהלי והמבני בנגב
שאיתרנו בגנז המדינה .המפה הוכנה עלידי הבריטי על בסיס תצלומיאוויר משנת .1945
ניתוח מפה זו מצביע על דפוסי חוזרי של התיישבות המורכבת מאוהלי ,מבייקות
ומבתי באזור .בדרכלל נוצר בתו ה"דירה" או ה"בלאד" השבטיי מרכז גדול של
השיח' ,וכ כמה בייקות ששימשו
עשרי עד שלושי אוהלי סביב בית אב ,לרוב של ֵ
לעיתי למגורי ולעיתי לאחסו של חיות או כלי חקלאיי .סביב מרכז ה"דירה",
במרחקי של בי קילומטר לשניי זה מזה ,היו פזורי ריכוזי קטני יותר של ארבעה עד
חמישה אוהלי ומבני ,כל אחד על אדמתו המשפחתית .סביב מקבצי אלה נעשה העיבוד
החקלאי .לעיתי נראי אוהלי מרוחקי יותר ,בדרכלל בצמדי ,ואלה מעידי כנראה
על חלוקת הקרקע לדור ממשי והקמת כפרירי חדשי .מפת האוהלי מדגימה בבירור את
הימצאות של דפוסי התיישבות דומי יחסית בבקעת בארשבע ,בצפו הנגב ובמערבו,
ונית להיווכח שצפיפות האוהלי והבתי גוברת ככל שמתקדמי לכיוו צפומערב325.
בתתפרק ד 1להל ובנספח  5נפרוש ניתוח מפורט יותר של מפת האוהלי ומשמעויותיה.
ג מחקריו של האנתרופולוג הנודע עמנואל מרקס חושפי לפרטי את תהלי
השיח' – נהפ לאתר
ההתקבעות ,שבמסגרתו גרעי היישוב – שבו התגורר בדרהכלל ֵ
קבוע במרחב ,וכמה מאהלי שבטיי סביבו מוקמי כחלק מצורכי העיבוד החקלאי העונתי
ופעולות ִ
הרעייה 326.ג ממחקרי אחרי ,כגו אלה של טוביה אשכנזי ואבינוע מאיר
המצוטטי לעיל ,עולה בבירור שמקבצי אלה ˙ ,ÌÈ¯ÙÎÎ ËÏÁ‰· Â„˜Ùכלומר ,כעוג
יישובי קבוע של קהילות קטנות שעסקו במגוו פרנסות – מרעה ,חקלאות ומסחר .פרשנות
גיאוגרפיתהיסטורית חשובה זו מאירה באור אחר את הגיאוגרפיה היישובית של הנגב,
ומראה כי נוס על העיבודי הנרחבי ,היה השטח זרוע יישובי .אלה אומנ אינ
_____________________________________

 324ראו מאיר "בחינה אלטרנטיבית של שורשי הקונפליקט הקרקעי בנגב בי הממשלה לבדווי",
לעיל ה"ש  ,19בעמ' ) 43 ,38 ,14ההדגשה הוספה(.
 325מפת האוהלי) 1947 ,מופיע בגנז המדינה ,מפה .(5941/1
 326ראו את תיאור הקשר בי הרועי לבי יישוביהקבע שבה התגוררה רוב האוכלוסייה אצל
מרקס ,לעיל ה"ש .309
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היישובי ה"רגילי" ,דוגמת כפרי הצפו ,אשר בתיהמשפט הישראליי אימצו כדימוי
נפו ,אול בראייה היסטורית ,גיאוגרפית וחברתית – מבחינה פונקציונלית ומבחינה
מהותית – מדובר ביישובי327.
חשוב לציי כא כי השלטונות העות'מאניי והבריטיי התחשבו באופיי המיוחד של
היישובי הבדוויי ,ואפשרו לה לזכות בזכויות מקרקעי למרות אופיי הייחודי .כפי
שראינו ,חוק הקרקעות העות'מאני משנת  1858וכ המג'לה ,המאוחרת יותר ,לא הגדירו
בצורה סגורה מהו "יישוב" .בהתייחסו למדידת המרחקי האמורה לקבוע את קצה תחו
ה"מירי" ,השתמש החוק ג במונחי " (inhabited place) "·˘ÂÈÓ ÌÂ˜Óאו "˜‰„Â
 328,(inhabited spot) "˙·˘ÂÈÓללא ציו מאפייני הכרחיי מעבר להיותו של המקו
מיושב .ג הוועדה המנדטורית לאיתור קרקעות המדינה ,שהוקמה בשנת  ,1921ציינה כי
קרקע מוואת מתחילה מ הנקודה שבה לא יישמע קולו של גבר מקצה ","¯ÙÎ Â‡ ÌÂ˜Ó
היכ שהיה כזה בשנה זו 329.בפקודת הסדר המקרקעי הבריטי משנת  ,1928ובנוסח
הישראלי של הפקודה משנת " ,1969יישוב" מוגדר ככולל ג "אזור שבטי"'" :ישוב' –
לרבות מקרקעי של ישוב שבתחו עיריה או שבתחו אזור שבטי או הגובלי ע תחומי
כאמור ,או חלק ממקרקעי אלה330."...
מקורות אלה מאפשרי פרשנות המתייחסת לאזורי המחיה הבדוויי ולמקבצי
שבתוכ כאל יישובי ,מכיוו שאלה אכ היו  ,ÌÈÚÂ·˜ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙ÂÓÂ˜Óג א שוני
באופיי מאלה שהיו נפוצי בטורקיה ,בסוריה או בצפו ארישראל .לא סביר ,לא ראוי
ולא מתחייב מבחינה פרשנית להשלי על המחצית השנייה של המאה התשעעשרה הגדרות
"יישוב" עכשוויות שלא היו רלוונטיות לאזור בתקופה הנדונה ,ועלפיה לשלול את קיומ
של מקומות יישוב של קהילות הבדווי .אלה התיישבו בצפו הנגב לפחות מהמאה התשע
עשרה ,וכנראה א מוקד יותר ,עלפי דפוסי שתאמו את תרבות ואת התנאי הפיזיי
במקו.
ההתיישבות הבדווית הניבה פעילות בנייה ענפה .כ ,דוח ועדת אדהוק של האו"
בנושא פלסטי ,שפורס לאחר מחקר מקי ,מדווח על קיומ של  8,722אוהלי ו3,389
בתי ערביי בנפת בארשבע בשנת  331.1946יש לזכור כי נפת בארשבע הייתה קטנה אז
_____________________________________

 327ש ,בעמ'  .78–76ראו ג את ניתוח משמעותה של המילה "כפר" אל מול החקיקה
העות'מאנית אצלAvinoam Meir, Contemporary State Discourse and Historical :
Pastoral Spatiality: Contradictions in the Land Conflict Between the Israeli Bedouin
).and the State, 32 ETHNIC & RACIAL STUD. 823 (2009
 328הראשו לפי תרגומו של סטנלי פישר ) ,FISHERלעיל ה"ש  ,(76והשני לפי תרגומו של פרנק
אונגלי ) ,ONGLEYלעיל ה"ש  ,83בעמ' .(6

 329ראו דוח אברמסו ,לעיל ה"ש .184
 330ס'  1לפקודת הסדר זכויות במקרקעי ]נוסח חדש[.

U.N GAOR, Report of the Ad-Hoc Committee on the Palestinian Question, U.N. Doc. 331
).A/AC.14/32 (1947
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מגודלה כיו ,בעוד נפת עזה הייתה גדולה פי שניי מרצועת עזה של היו .בתו שטח זה
של נפת בארשבע דאז ,כ מעיד דוח האו" ,התנהלה מערכת יישובית ענפה ומשגשת,
וזוהו בו  ,ÌÈÏ‰Â‡Â ÌÈ·Ó 12,111וכ אוכלוסייה של כ 90,000–70,000נפש ,שהייתה
מאורגנת במקבצי בנקודותמפתח ,בעיקר בלב האזורי החקלאיי .רוברובה של
האוכלוסייה הייתה בדווית; יוצאיהדופ היו העיר בארשבע ,שבה התגוררו כ 4,000נפש
שכללו ג לאבדווי ,וכ  11היישובי היהודיי הקטני בצפו הנגב.
 :ÌÈÈÈ·ÌÂÎÈÒא שחלק מהמפות מהמאה התשעעשרה אינ מציינות את קיומ של
יישובי בדוויי ,החומר שהצגנו בתתפרק זה מצביע על חוסר דיוק של חלק ממפות אלה,
ועל הימצאות של יישובי רבי שהוקמו בסגנו בדווי בצפו הנגב לפחות מאמצע המאה
התשעעשרה .רוב היישובי הורכבו בעיקר מאוהלי בצפיפות נמוכה יחסית ,ועלכ ייתכ
שה לא נחשבו יישובי "אמיתיי" עלידי חוקרי האזור .א ניתוח אשר מביא בחשבו את
קיומה של אוכלוסייה של עשרות אלפי אנשי בסו המאה התשעעשרה ,את החקלאות
והמרעה שהתמסדו מבחינה מרחבית ואת חלוקת המרחב ליחידות קרקעיות שבטיות
מתוחמות וקבועות – מצביע על כ שבתו יחידות קרקעיות אלה צמחו באופ טבעי
יישובי קטני וקבועי .הבדווי בצפו הנגב התיישבו בי החלקות שעיבדו ורעו במקבצי
אוהלי ובכמה מבני בו ואב ,וכ יצרו „ ÌÈÚÂ·˜ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÈÒÂÙבתהלי ארוטווח של
מעבר ל"נוודות למחצה".

ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂÓ ˙ÈÂÂ„· ‰ÈÓÂÂËÂ‡ .3
כפי שנראה מייד ,אנו סבורי שעד קו המדינה ,ובמידה מוגבלת א לאחרמכ ,התקיימה
בנגב אוטונומיה משפטית שנתנה גושפנקה חוקית למערכת הקניי הבדווית המסורתית .לפי
הלכת "הנגב המת" ,המדינה רואה בטענות הבדווי לאוטונומיה בנגב ,שכללה הסדרי
קנייניי" ,טענות יומרניות א מעורפלות בדבר 'אי תחולת' חוק הקרקעות העות'מאני בנגב,
'הבטחה' מצד השלטו הבריטי שלא להחיל את פקודת המואת  ,1921מנהג בדווי ה'גובר'
על חוק המדינה והענקה כביכול של 'אוטונומיה משפטית קרקעית' לבדווי הנגב" 332.נוס
על כ טענה המדינה כי טענות התובעי מתנגשות חזיתית ע קביעה מפורשת של בית
המשפט העליו .בפרשת ‡ È·˜ÂÚÏציטטה המדינה מפסקדי ‡" :‰Ï˘‡Â‰ Ïא לא מצא
המחוקק העות'מאני לנכו )ובאותה דר פעלו שלטונות המנדט כאשר חוקקו את הפקודה
מ (1921לייחד במסגרת החוק די מיוחד לקרקעות הנגב ...אי זה מתפקידו של בית
המשפט להעניק הקלות מהסוג המבוקש ,שאינ עומדות בפני הוראותיו המפורשות של
המחוקק 333".לטענותיה אלה של המדינה נתייחס עתה.
_____________________________________

 332ראו סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,244פס' .70
 333ש ,פס' .79 ,70
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)‡( ˙È‡Ó'˙ÂÚ‰ ‰ÙÂ˜˙‰
חוקרי רבי ,המצוטטי להל ,מראי כי עד תחילת המאה העשרי הותירו השלטונות
העות'מאניי אוטונומיה נרחבת לבדווי ולמרחב – הנגב .עד לסו המאה התשעעשרה
התייחסו השלטונות העות'מאניי לבדווי ,כמוג לקבוצות אחרות רבות ,בגישה
שאפשרה לה להשתמש במשפט המנהגי ,כולל ביחס לקרקעות .החוקי העות'מאניי לא
הוחלו – ובוודאי לא הונהגו – במרחבי הנגב .לכ הדרישה הישראלית לרישו הקרקע בנגב
ולהוכחה רשמית של החייאתה בתקופות שקדמו לתחילת המאה העשרי משוללת בסיס
היסטוריגיאוגרפי ,ומהווה ג החלה רטרואקטיבית פסולה של הדי .יתר על כ ,ג לאחר
הקמת בארשבע והנסיונות להחלת החוק העות'מאני באזור הנגב )אשר רוב לא צלחו(,
העדר רישו הקרקע אינו מעיד בהכרח על היות הקרקע מוואת ועל חוסר בעלות .אירישו
זה נבע ,בחלקו לפחות ,מקיומה של מערכת מקרקעי בדווית אוטונומית ,מסורתית מתפקדת
ומסודרת ,אשר פעלה בחסות השלטונות העות'מאניי ,המנדטוריי וא הישראליי עד
לתחילת שנות החמישי ,ואשר ממשיכה לפעול בקרב הבדווי וא גוברת במצבי רבי
על המשפט הפורמלי הישראלי עד ימינו אלה.
כפי שכבר הוזכר ,הכרת השלטונות במערכת הקרקעית הבדווית התבססה על
האוטונומיה התרבותית ,המשפטית והשלטונית שממנה נהנתה החברה הבדווית ,אשר
עיצבה כמעט ללא התערבות חיצונית את אורח חייה עד תחילת המאה העשרי .אוטונומיה
זו עיצבה את ההסדרי המרחבייהמשפטיי שקבעו את חלוקת הקרקע ודפוסי הקניי.
מחקרי רבי וראיות היסטוריות מעידי כי מצב זה שרר בנגב מאות בשני .כ ,למשל,
טע החוקר קלינטו ביילי במאמר חשוב משנת  1980על סדרי החיי במאה התשעעשרה:
The desert-dwelling Bedouin often lived in a state of virtual independence
from the Turkish authorities, resident in the town of Gaza... the Ottoman
authorities were hence unable to know what was transpiring within the
Bedouin population, or to report on current events with any degree of
accuracy...334

בשנת  2009פרס ביילי ,בהוצאת הספרי האקדמית של אוניברסיטת ייל ,ספר המסכ
עשרות שנות מחקר ,שכותרתו BEDOUIN LAW FROM SINAI AND THE NEGEV: JUSTICE
 335,WITHOUT GOVERNMENTובו הוא מנתח את צמיחת המשפט הבדווי האוטונומי בתנאי
הבידוד של מדבר סיני ושל הנגב ,ועקב חוסר היכולת של שליטי חיצוניי לשלוט במרחבי
המדבר ולשרוד פיזית בתנאי הקשי .המשפט הנוהג ,המסורתי ,נועד להסדיר את חייה
של הקהילות הבדוויות ,והתגבש לכלל קודקס יציב וקבוע יחסית .מערכות חוקי דומות
_____________________________________

 334ראו  ,Baileyלעיל ה"ש  ,282בעמ' .35
 ,BAILEY 335לעיל ה"ש .93
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התקיימו ברובה של "אר הבדווי" ,שכללה את סיני ,הנגב ודרו ירד של היו .בתו
מערכת זו ,ומול תהלי ההתקבעות ,העיבוד החקלאי והבנייה של הבדווי באזורי צפו
הנגב ,צמחה המערכת הקרקעית הבדווית העצמאית הפועלת עד ימינו אלה .ג חוקרי
נוספי ,כגו נמרוד לוז ויוס בדוד ,מצייני את האופ העצמאי שבו ניהלו הבדווי את
חייה 336.כ כותבת בבהירות ג החוקרת הטורקית יסמי אבצ'י:
The difficulties of the Ottoman government in controlling the Bedouins
are described in detail in innumerable archival documents, dating back to
the 1840’s... The Bedouin community, as a social and political
organization, had all the attributes which the state claimed for itself,
namely “loyalties and allegiances, a code of conduct, a system of
arbitration and justice”. Therefore, the Bedouins obviated any effective
government...337

ג יוס וי – ממנהיגי הציונות ,מראשי קק"ל ולימי מנהל ִמנהל מקרקעי ישראל – הכיר
בקיומה של מערכת קרקעית בדווית אוטונומית ומתפקדת ,שכללה רישו וניהול פנימיי
של בעלויות ועסקות קנייניות .תפקוד זה נמש למרות איהרישו בספרי האחוזה
הרשמיי .ביומנו תיאר וי את המערכת:
בתקופה התורכית לא חל רישו של אדמות הנגב .הבעלות על הקרקע
נסתמכה על מסורת שנרשמה ב"דפתארות" ,פנקסי שהיו שמורי בידי
השייח'י והמוח'תארי .כל פעולה משפטית בקרקע נרשמה בדפתראות
והבדווי התייחסו אליה בכבוד ואמו338.
חוקרי אלה ג מצביעי על כמה סיבות לבנייתה של בארשבע המודרנית בתחילת המאה
העשרי ,א מתמקדי בעיקר בנסיונה של האימפריה העות'מאנית להכפי אליה את
הבדווי ,ואית את אזור הנגב ,בעיקר עלידי משאומת ועלידי גישה של פיתוח ,אשר
שימרה חלק ניכר מהאוטונומיה המשפטית והמנהגית בנגב .חלק מהחוקרי ראו בבניית
העיר ג הכנה לקראת העימותי הצפויי ע האימפריות הבריטית והצרפתית ,שהחלו
לגלות עניי רב בסיני ובארישראל .הקמת בארשבע המודרנית מהווה א כ את ˙˙ÏÈÁ
 È‡Ó'˙ÂÚ‰ ˜ÂÁ‰ Ï˘ ‰ÏÁ‰‰ ˙ÂÂÈÒבאזורי הנגב ,תו שהעות'מאני מקימי מוסדות
שלטו ,ממני פקידי בכירי ומארגני מחדש את מערכ הצבאי .למ הקמת העיר ,בשנת
_____________________________________

 336ראו נמרוד לוז "יצירתה של באר שבע המודרנית – פרויקט אימפריאלי)סטי( עות'מאני" ·‡¯
˘·) 163 ˙ÂÂ‰˙‰· ÔÈÏÂÙÂ¯ËÓ – Úיהודה גרדוס ואסתר מאירגליצנשטיי עורכי ;(2008 ,ב
דוד  ,·‚· ‰·È¯Óלעיל ה"ש .44
 337ראו  ,Avciלעיל ה"ש  ,281בעמ' .971–970
 338וי! ,לעיל ה"ש  ,13בעמ' .1
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 ,1901אחד הנסיונות המרכזיי של העות'מאני להשגת שליטה בבדווי היה הניסיו
לשכנע לרשו את הקרקעות שבבעלות בספרי האחוזה ,עלמנת להקל את גביית
המיסי .מהל זה טמ בחובו הכרה בזכויות הבדווי בקרקעות שהחזיקו ,א חר זאת ,כפי
שמראי נמרוד לוז ויוס בדוד ,הצלחת המהל הייתה מזערית עד אפסית .ג לאחר
הקמת בארשבע המשיכו הבדווי לנהל את חייה עלפי הדי המסורתי ,ואחד הביטויי
הבולטי לכ היה אינכונות לרשו את קרקעותיה בספרי האחוזה .היו אומנ כמה
יוצאידופ ,א מספר היה קט ביותר .כפי שמראי אבצ'י וביילי ,המערכת השלטונית
העות'מאנית אפשרה וא עודדה רישו קרקע מקומי ,לצורכי מיסי ופיקוח ,א בובזמ
אפשרה לבדווי לקיי את הדי המסורתי ללא התערבות משמעותית.
נסיונותיה של העות'מאני ללחו על הבדווי לרשו את קרקעותיה לא פגעו
בזכויות הקניי של הבדווי – לא בתקופה העות'מאנית ולא בזו המנדטורית .זאת ,מכיוו
שהחברה הבדווית ניהלה מערכת מקובלת ומסועפת של ניהול מקרקעי ,אשר הסדירה את
המרחב ואת פעולות הרכישה והמכירה של קניי קרקעי ,ומערכת זו קיבלה את חסות של
השלטונות ,שאפשרו לבדווי לנהל את המרחב לפי כלליה .מערכת זו המשיכה לתפקד עד
תקופת השלטו הישראלי339.
לש הבנת התשתית המרחבית של משטר המקרקעי בנגב בתקופה העות'מאנית ,יש
להבי את תהלי הגדרת הטריטוריות של המטות הבדוויי )"קבאיל" בערבית – מעי
"שבטיעל" ,קונפדרציות של שבטי( ,שקע בהסכ משנת  ,1891אשר ש ק לסכסוכי
גבול תכופי בי שבטי הבדווי .החוקר סלמא אבוסיתה מתאר במחקרו סקר מיוחד
שערכו העות'מאני ,שבעקבותיו הוגדרו – בהסכמת של נציגי הבדווי – הטריטוריות של
המטות השוני 340.נית לתאר טריטוריות אלה כ"תתמדינות" או כפרובינציות במשטר
פדרלי ,מכיוו שהוסכ על הבדווי מ המטות תראבי ,עזאזמה ,ג'באראת ותיאהא כי ה
לא יתיישבו או ירכשו קרקעות מחו לטריטוריה של המטה ללא הסכמת המטה השולט
באותה קרקע .כ הוסכ כי ניהול הטריטוריות יהיה עלפי החוק המסורתי .המסמ עצמו,
המוצג במאמרו של אבוסיתה ,מסדיר שטחי בגודל של כ 5,000,000דונ ,ונושא את
חתימותיה של שישהעשר ֵשיח'י בדווי ושל מועצה צבאית מיוחדת לעניי .מסמ זה
מאשש את זכות ה"תסארו" ,כלומר ,את הזכות להתיישב ו"להוציא פרי" מהטריטוריות
שסומנו לפי ה"מטות" 341.בתו אות טריטוריות התארגנו השבטי לפי "דיאר" )"דירה"
_____________________________________

 339ראו ברסלבסקי ,לעיל ה"ש ) Ú·˘ ¯‡· ¯ÙÒ ;273יהודה גרדוס ואליהו שטר עורכי;(1979 ,
אלעאר ,לעיל ה"ש  ,Abu-Sitta ;255לעיל ה"ש .44
 ,Abu-Sitta 340לעיל ה"ש .44
 341ש .המסמ כתוב בעות'מאנית )טורקית באותיות ערביות( .בהתייעצות ע המומחה פרופ'
דרור זאבי ,אישר הלה כי המסמ נראה מהימ.
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ברבי( ,כלומר תחומי מחיה ,אשר התפתחו לאור דורות )לפני ההסכ ואחריו( ,ובה
נהנה כל שבט משליטה ,מחזקה ,ולפי מסורת – ג מבעלות על כל הקרקעות342.
הקרקעות בתו הטריטוריות של המטות נהפכו בהדרגה לסחירות ,ובמאה העשרי
התקיי בה כבר מסחר ער למדי על בסיס הבעלויות המסורתיות שקובעו בי גבולות
המטות .בשלב זה התייצבה סופית תשתיתה של מערכת הקרקעות הבדווית שהחלה להיווצר
במאות הקודמות ,והיא המתפקדת עד היו .היות שהשלטו העות'מאני )ואחר כ
המנדטורי( נת את הסכמתו למהל זה ,והיות שהוא האציל סמכויות ניהול עצמי למטות
ולשבטי של הבדווי ,ובכלל זה את הסמכות לחלק את הקרקעות וליצור מערכת קניינית
של הורשה ,חלוקה ,מכירה ורכישה˜ÂÁ ÈÙÏ "‰‡˘¯‰" ,˙ÂÁÙ‰ÏÎÏ ,ÍÎ· ˙Â‡¯Ï Ô˙È ,
˙Â‡¯Ï Ô˙È˘ „Â‡Ó ÔÎ˙ÈÈÂ ,˙‡ÂÂÓ Ú˜¯˜ ˙‡ÈÈÁ‰ Í¯ÂˆÏ (Ú"˜Á) È‡Ó'˙ÂÚ‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰
·.È¯ÈÓÎ Ú˜¯˜‰ ˙¯„‚‰ Í¯ÂˆÏ "‰‡ˆ˜‰" Ì‚ ÍÎ
ככל הידוע ,מעבר לסיוע בהגדרת הטריטוריות של מטות הבדווי ,לא התערב המשטר
העות'מאני במערכת המקרקעי שהייתה נהוגה בנגב ,וזו המשיכה להתנהל באופ בדווי
מסורתי ובחסות הריבו .זוהי נקודה חשובה – העות'מאני ,ולאחריה ג הבריטי ,קיבלו
את המערכת הקרקעית הבדווית ,וסמכו על רישומי העברת המקרקעי הפנימיי ולאחרמכ
הסנַד .מסמכי מכירות אלה
ג החיצוניי )כלומר ,מכירות ללאבדווי( כפי שעוגנו בהסכמי ַ
היוו אסמכתה לזכויות קניי ,ונית לתרגמ להגדרת הקרקע כ"מול*" וכ"מירי" לפי החוק
העות'מאני ,מכיוו שה עסקו במכירת קרקעות למגורי ולעיבוד.

עדות ברורה ליחס זה של השלטונות הייתה רכישת הקרקעות לבניית העיר באר שבע
משבט המוחמאדי )ממטה העזאזמה( בשנת  ,1901עלידי העות'מאני ,שעליה מדווחי
חוקרי רבי ,כגו עאר אלעאר ,יהודה גרדוס ,יוס ברסלבסקי ורות קרק 343.הנושא
נוגע בענייננו שכ א קרקעות האזור היו "מתות" ,כפי שטוענת המדינה ,ולכ בבעלות
המדינה ,אזי לא היה צור לרכוש אות ג בתקופה העות'מאנית .א העות'מאני התייחסו
אליה כאל קניינ של המשפחות הבדוויות ,ורכשו אות כדת וכדי בבוא לבנות עליה
יישוב .ג רכושו הקרקעי העצו של הסולט עבד אלחמיד השני ,הנאמד ביותר מ
 800,000דונ בארישראל ,הורכב רובו ככולו מרכישות של קרקעות פרטיות 344.א כ,
הפעולות הנ"ל מאששות את ההכרה בבעלות המסורתית של הבדווי בקרקעותיה עלידי
השלטו העות'מאני ,שהיה כזכור הגור שחוקק בשנת  1858את חק"ע ,שמהווה את
הנורמה המשפטית העיקרית שעליה מתבסס בירור הזכויות בחלקות הנתבעות בסכסו
המקרקעי בנגב בי המדינה לבי הבדווי.
_____________________________________

 342ראו דיו מפורט אצל  ,MEIRלעיל ה"ש .40
 343המצוטטי לעיל בה"ש ) 37קרק וגרדוס() 255 ,אלעאר() 273 ,ברסלבסקי(.

Roy S. Fischel & Ruth Kark, Sultan Abdülhamid II and Palestine: Private Lands and 344
).Imperial Policy, 39 NEW PERSP. TURKEY 129 (2008
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ג לאחר הקמת בארשבע וחיזוק שליטתו של המרכז האימפריאלי באזור ,נשארו
מוסדות השיפוט והדי בענייני מקרקעי בחזקת הקהילה השבטית .העות'מאני הקימו
אומנ מער מוסדיקרקעי בבירת הנגב ,אבל התוכ שיצקו בו נשאר הדי השבטי המסורתי,
שהמשי להכתיב את דיני הקרקעות .כ מתארי קרסל ,בדוד ואבורביע את צמיחתה של
מערכת הבעלויות המסורתית בתקופה העות'מאנית:
לאחר ייסוד באר שבעÌÈÈ‡Ó'˙ÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Â¯ÈÎ‰ ,
· .˙ÈÂÂ„·‰ ‰¯·ÁÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÈÓÂÂËÂ‡‰ ÌÈ¯„Ò‰הכרה זו היא שהביאה
לייסוד בית הדי השבטי )מחכמת אלעשאאיר( בבארשבע .בבית די זה
ישבו שייח'י ,נציגי של רוב שבטי הבדווי ,שלושי ושלושה במספר.
בישיבות רגילות ,למשל בישיבות שדנו בבעלות על חלקות ,נהגו לשבת
בדי שלושה מה :שניי היו מסנגרי על כל אחד מהמתדייני והשלישי
היה זה אשר הכריע )מרג'ח( בסכסו ,ופסיקתו הייתה סופית ...מ העדויות
עולות שלוש עובדות:
א .הבדווי החלו אז לסחור באדמות שהיו בשליטת;
ב .השייח'י תיפקדו כפקידי טאבו ,בכ שהנפיקו את שטרי המכר
המסורתיי ) ָסנָד ,או Bסנָאד ברבי(;...
ג .לשלטו לא היה עניי ישיר באדמות הבדווי345.

המחברי מצייני אומנ כי העות'מאני והבריטי לא רשמו באופ רשמי את קרקעות
הבדווי בבעלות ,א מוסיפי שעד קו המדינה המשיכה המערכת המסורתית לתפקד.
החוקרת יסמי אבצ'י כותבת כי בשנת  1903הוכרו בתיהדי השבטיי כערכאה
שיפוטית ראשונה מטע השלטו .בתימשפט אלה עסקו ג בענייני מקרקעי ,ושפטו מ
הסת לפי החוק המסורתי הבדווי .כ ,לפי אבצ'י:
An imperial edict, issued in 1903, directed that the Beersheba meclis
[council] should also sit as a Court of the First Instance (bidavet
mahkemesi) in cases related to land-holding.346

לאחר התייצבות של הטריטוריות השבטיות במחצית השנייה של המאה התשעעשרה,
ולאחר הרפורמות הכלכליות שעודדו החייאה של קרקעות וחלוקת בתו השבטי לבתי
_____________________________________

 345גדעו קרסל ,יוס בדוד וחליל אבורביע "תמורות בבעלות על הקרקע אצל בדווי הנגב
במאה השני האחרונות :ההיבט התו שבטי"  ˘„Á‰ Á¯ÊÓ‰לג ) (1991) 41 ,39ההדגשה
הוספה(.
 346ראו  ,Avciלעיל ה"ש  ,281בעמ' .976
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אב ,החל תהלי ארוטווח של כעי הפרטה של הקרקע .כחלק מאותו תהלי עלה ערכה
הכלכלי של הקרקע ,והתגבשה מערכת שנית לתארה בקיצור נמר ככוללת שלושה יסודות:
)א( דפוסי מסורתיי של קביעת בעלויות לפי החוק הבדווי; )ב( הנהגת תהליכי רכישה
ומכירה; )ג( קיו מנגנוני בוררות/שיפוט .הבעלות המסורתית היוותה את לב המערכת.
המושג "חג'ר" הגדיר את אות קרקעות שעליה התיישבו הבדווי ה"אמיתיי" – אות
שבטי ותיקי שמוצא בדווי "טהור" לפי התרבות המקורית .המסורות הבדווית
והאסלאמית ,כמפורט ג במג'לה העות'מאנית ,עודדו "פתיחה" או "החייאה" של קרקעות
ומ ַעדיה באבני או בסוג צמחייה עמיד.
שוממות ,ואלה סומנו עלידי המתיישבי בה ְ
א לא היה עוררי על ההתיישבות ,העיבוד או המרעה השבטי באותו אזור ,הוא נהפ
לנחלת השבט או לנחלתה של המשפחה המעבדת ,וקרקעות אלה הוקצו בי משפחות
השבט והורשו מדור לדור ,תו חלוקה בי היורשי347.
במקביל ,וע כניסת של רוכשי קרקעות )"אפנדי"( מאזורי עזה וחברו ,החלה
להתמסד שיטת מסחר בקרקעות המבוססת על ה" ַסנַד" – הוא מסמ הבעלות הכתוב המתעד
מכירות קרקע ,אשר כולל פרטי החוזרי על עצמ בדפוס קבוע :המחיר ,שמות המעורבי
בעסקה ,הגדרת השטח כולל גבולות מארבעה כיווני ,תנאי מיוחדי ,תרחישי נסיגה
הסנַד קיבל את תוקפו מחתימת של כמה ֵשיח'י ,שהיו ע ֵרבי בכ
מהסכמי ופיצוייַ .
הסנַד בעיקר כדי לעג רכישות של זרי ,א לקראת סו המאה
לביצועו .בתחילה הונהג ַ
התשעעשרה הוא החל להיות נפו ג בקרב הבדווי ברישו מכירות או בתהליכי
ירושה.ה"ראה" היה מסמ דומה ל" ַסנַד" ,אשר הגדיר תנאי חכירה ומשכו קרקעות,
ושימש את הבדווי בעיקר אל מול פלאחי שהגיעו מאזורי אחרי ,כגו מצרי ועזה,
ועיבדו את שדותיה של בעלי הקרקעות הבדווי .היסוד השלישי היה מנגנוני הבוררות,
אשר התבססו ,כפי שתואר לעיל ,על בתיהדי השבטיי348.
כאמור ,מערכת זו התגבשה לאור כמה עשרות שני ,תו שהיא מסתמכת על מוסדות
הבוררות המסורתיי להסדרת הסכסוכי שהתעוררו .כ ,לדוגמה ,מסמ משנת 1883
המצוי אצלנו מאשרר שקרקע הסמוכה לחלקות אלעוקבי נמצאת בקניינו ובעיבודו של
אחמוד אלווחיידי ממטה תראבי בתו שטחו של מטה העזאזמה .על המסמ חתומי
שבעהעשר ֵשיח'י בדווי – שבעה בני עזאזמה ,חמישה מתראבי וחמישה ממטה שכ –
התיאהא )ראו נספח 349.(6
ראיה נוספת לאוטונומיה הבדווית ולשליטת של הבדווי בקרקעות הנגב עולה מדיווח
על פגישה של משלחת ֵשיח'י ע אחד מפעיליה הראשוני של הציונות – ד"ר יצחק לוי –
_____________________________________

 347קרסל ,בדוד ואבורביע ,לעיל ה"ש .345
 348אבורביע ,לעיל ה"ש  ;37בדוד  ,Ï‡¯˘È· ÌÈÂÂ„·‰לעיל ה"ש .37
 349העתק של המסמ נמסר לנו מארכיו משפחת אלעוקבי .המסמ נבדק עלידי פרופ' דרור
זאבי ,שאישר כי הוא נראה אותנטי.
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בזמ ביקורו באר בשנת  .1902ד"ר לוי ניהל התכתבות ענפה ע תיאודור הרצל,
שבמסגרתה הועלו רעיונות שוני לגבי יישוב היהודי באר .בפגישה עצמה ,כפי שעולה
השיח' סלי אבורביע להיפגש ע הרצל ולהעביר
מ הדיווח הנמצא בארכיו הציוני ,ביקש ֵ
השיח' ג הציע  10,000חיילי להג על
אליו הצעה ליצור טריטוריה יהודיתבדווית בנגבֵ .
השטח שבו יתיישבו היהודי .הצעה זו באה על רקע הנסיונות העות'מאניי הכושלי
להשתלט על הבדווי בשני אלה .אפשר כמוב להקל ראש באפשרות המדינית לממש
רעיונות מעי אלה שהועברו עלידי הבדווי להרצל ,אבל ההצעה מעידה שוב על בעלות
המובנת מאליה של הבדווי על קרקעות הנגב ,והאוטונומיה שבה זכו באזור .כ מדווח
יצחק לוי על הפגישה:
המשלחת הייתה מורכבת מארבעהחמישה איש ובראשה השייח' סלי
אבורביע .איש גבוה מאוד ,חסו ומזוי מכ רגל ועד קודקודו ...באות
השני ...פרצו מריבות בי המשטרה ובינ ]הבדווי[ .כדי להכניע אות
הייתה הממשלה מחויבת לשלוח לדרו צבא .הדבר בא לידי שפיכות דמי
והצבא נאל לסגת אחור ...השייח' הציג עצמו בתור אמיר של שבט
הז'וללא ,ואמר לי שהוא שולט ב 10,000בעלי רובי ...והוסי" :לפי
ידיעה שקיבלתי ,אתה הינ אחד ממנהלי ההתיישבות בארישראל .שלח
לנו אפוא יהודי לבאר שבע.ÌÈ˘¯Â„ Ì‰˘ ‰ÓÎ „Ú ,‰Ó„‡ Ì‰Ï Ô˙‡ È‡ .
יש לי קשיי גדולי ע הממשלה .נתקשר יחד ונתחזק .את היהודי
חכמי ,יש לכ השפעה גדולה בחוגי הגבוהי ,ואנו הבדווי הננו גיבורי
מלחמה .נתאחד יחד ושו כוח לא יוכל להכריענו350".
עוד עדות לקיומה של בעלות מסורתית בקרקעות הנגב עולה מפרשת "קרקעות ג'מאמה",
היא רוחמה של היו ,שבה מכרו בני שבט אלעטאונה את קרקעותיה ,בשנת ,1913
למתיישבי היהודי ,אשר רשמו את הקרקע על שמ במשרדי הטאבו .מהל המכירה סותר
שוב את טענת המדינה בדבר היות הקרקע הלארשומה באזור "קרקע מתה" ,מכיוו שסביר
שהשלטונות לא היו מאשרי מכירה של קרקע שאינה בבעלות המוכר ,ובוודאי לא קרקע
השייכת למדינה .כ מדווח ברסלבסקי על הרכישה:
הקשרי שנרקמו בי כמה מראשי היישוב ובי ראשי השבטי ,ובראש
ובראשונה ע השייח' עלי אלעטאונה ,הכשירו עד מהרה את רכישת
האדמה ) 6,000דונ( בג'מאמה )היא רוחמה( ...אבל הרכישה לא הייתה
קלה ביותר .ככל הקרקעות בנפת בארשבע ,לא הייתה אדמת ג'מאמה
לשבט עטאונה רשומה בספר האחוזות ,והשלטונות התורכיי באר סירבו
_____________________________________

 350יצחק לוי ) (1914) 4 Ïˆ¯‰ ÏÚ ÚÂ„È È˙Ï·‰העתק מצוי בידי המחברי(.
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לאשר את המכירה .השלטונות הוסיפו להתנגד לאישור הקנייה ‚¯Á‡Ï Ì
˘ ...˜ÂÁÎ ˙ÂÊÂÁ‡‰ ¯ÙÒ· Ì˙Ó„‡ ˙‡ ÂÓ˘¯ ÌÈÂÂ„·‰ ‰È¯ÎÂÓרק השתדלות
הרב הראשי של קושטה פתרה את הבעיה ...זה לקח כארבע שני351.
ג אלעאר ,שהיה מושל נפת בארשבע בתקופת המנדט ,מתאר בפרוטרוט את התפקוד
המסודר והתהלי המובנה שהיה נהוג בנושאי מקרקעי בבתיהדי הבדוויי ,אשר דנו על
פי הדי המסורתי וכללו אפילו ערכאות ערעור ומנגנוני של תשלו ואכיפה .כ ,למשל,
בנושא של הסגתגבול:
בדווי המסיג את גבול שכנו ...או שוא בדרכי אחרות להרחיב את נחלתו
על חשבו אדמת שכנו ,הריהו נקנס קנס גדול .מסיג גבול שלא שיל את
הקנס לנפגע ,רשאי זה לתובעו לדי בפני שופטי הקרקעות )"אהל אל
דיאר"( של השבטי .על שופטי אלה לישב את הסכסו ...או למסרו אל
גדולי השבט הבקיאי בגבולות הקרקע .דגולי ובקיאי אלה נקבעי ע"י
"אהל אלדיאר" ...עדות שכ בעניי גבולותקרקע יש לה תוק יותר מעדותו
של שות או מוכר ...את דמי השיפוט )"רזקה"( משלמי בעלי הדי
לשופטי למפרע ...א לא קיבלו את פסקדינ ,עליה לפנות שוב אל
שופטי הקרקעות ...לפני השופטי ומביא שני עדי ראייה שהיו נוכחי
בשעת קביעת הגבולות והמעידי על מסקנת המומחי ...אז מוציאי
שופטי הקרקעות את פסק הדי352.
)·( ˙È¯ÂË„Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰
ע כיבוש האר עלידי הבריטי ,ולמרות מאמצי מוקדמי של השלטו החדש לשנות את
המצב ,נותרה האוטונומיה הבדווית הקרקעית על כנה .כפי שתואר לעיל בתתפרק ב,2
בתחילת שלטונ חוקקו הבריטי כמה חוקי מקרקעי שביקשו לשנות את המערכת
המשפטיתהקרקעית ,ובראש פקודת רכישת מקרקעי )משנת  ,(1920פקודת המחלול
)משנת  (1920ופקודת הקרקעות המתות )משנת  .(1921כפי שראינו ,החליט שר המושבות
הבריטי וינסטו צ'רצ'יל ,לאחר פגישה שער ע משלחת ֵשיח'י בירושלי ,לגבות את
הנציב העליו בהחלטתו שבנפת בארשבע ימשי לשרור הדי המסורתי .מדיניות זו של
הממשלה הבריטית קיבלה ביטוי ממסדי ומשפטי מיידי בשטח 353.כ ,בפרק החמישי לדבר
המל במועצתו ,שעסק ב"מוסדות המשפט" ,נקבע בסעי  45כי הנציב העליו יכול להקי
_____________________________________

 351ראו ברסלבסקי ,לעיל ה"ש  ,273מצוטט בwww.snunit.k12.il/beduin/arti/book421.html

)ההדגשה הוספה(.
 352אלעאר ,לעיל ה"ש  ,255בעמ' .166–165
 353ראו את מחקריו של סטיי על הצהרת צ'רצ'יל –  ,STEINלעיל ה"ש  ,61בעמ' .61–60
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באזור בארשבע ·˙ ,ÌÈÈË·˘ ËÙ˘ÓÈשבסמכות לשפוט עלפי הדי המסורתי )אשר כלל,
כפי שראינו ,ג את דיני המקרקעי( 354.בשנת  1924הקי הממשל הבריטי את בתי
המשפט השבטיי 355,ובכ המשי לייש את החוק השבטי באזור ,כפי שנעשה בחסות
העות'מאני לאחר הקמת בארשבע.

כפי שראינו ,בתיהמשפט האזרחיי המנדטוריי נתנו תוק למערכת בתי הדי
השבטיי ולמשפט המנהגי הבדווי בענייני מקרקעי .נוס על כ ,המחקר ההיסטורי מלמד
כי ג הרשויות המנדטוריות האחרות הסכינו להעדר האכיפה של רישו פורמלי של
העברות בעלות בקרקע בנגב ,וגיבו את מערכת המקרקעי הבדווית .כפי שמדווחת החוקרת
רות קרק" :בסו  ...1920נתברר כי כל אדמת הנגב שייכת לשבטי בדווי‡Ï Ô‡Î ÔÎ˘ ...
·‡ 356".'ÏÂÏÁÓ'‰ ˙˜˙Â ˙Â˙Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÁ ˘ÂÓÈ˘ È„ÈÏ ÌÏÂÚÓ Âבאופ דומה ,בדוח
של ממשלת המנדט לחברהלאומי משנת  1930נכתב כי קרקעות ריקות )(waste land
מצויות רק באזורי הדיונות של מישור החו ובאזור המדברי מדרומזרח לבארשבע .יתר
על כ ,ביחס לחלק מהאדמות מדרומזרח לבארשבע הזכירה ממשלת המנדט כי לבדווי
יש בה זכויות מרעה )בלשו משפטית היינו מכני זאת "זיקת הנאה" ,ובלשו הדי
העות'מאני ייתכ שהיו אלה זכויות מסוג מתרוכה( .מכא עולה כי ממשלת המנדט גרסה
בבירור שהאזורי המצויי מצפומערב לבארשבע ,ובכלל זה אזורי התביעות של רבי
המפקד הרשמי
מהבדווי ,ביניה משפחת אלעוקבי ,אינ אדמות ריקות או מתות 357.ג ִ
שערכו הבריטי בשנת  1931מלמד כי ה הכירו בקניי הבדווי המסורתי בקרקעות בנגב.
המפקד הגדיר יותר מ 75%ממשקיהבית הבדוויי כ"בעלי קרקעות" ),(land-owners
דוח ִ
המפקד
המעבדי את קרקעותיה באופ ישיר ובהיתר מ השלטונות ) .(sufferanceלעורכי ִ
לא היה ספק שהחקלאות הבדווית באזור צפו הנגב ובבקעת בארשבע מהווה עלפי
_____________________________________

 354ראו ס'  45לדברי המל במועצה על אר!ישראל 1922 ,עד " :1947שר המשפטי רשאי
לכונ ,עפ"י צו ,בתי משפט נפרדי למחוז בארשבע ולשאר אזורי שבטי ,כפי שימצא לראוי.
בתי משפט כאלה רשאי לנהוג עפ"י מנהגי השבטי ,עד כמה שאינ מנוגדי לצדק ולמוסר
הטבעי ".ובאנגלית“The High Commissioner may by order establish such separate :
Courts for the district of Beersheba and for such other tribal areas as he may think fit.
Such courts may apply tribal custom, so far as it is not repugnant to natural justice or
”.morality
 ,The Establishment of Courts Order 355לעיל ה"ש .138

 356קרק ,לעיל ה"ש  ,37בעמ' .59

“Waste lands belonging to Government are the coastal sand-dunes, the desert area south- 357
east of Beersheba... In some of these areas, too, Arabs have grazing rights...” Report by
His Majesty’s Government in the U.K. of Great Britain and Northern Ireland to the
Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Transjordan for
the Year of 1930 (December 31, 1930), available at unispal.un.org/UNISPAL.NSF/
.0/C2FEFF7B90A24815052565E6004E5630
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 ולכ אי מדובר בקרקע,(normal assignment) המשפט המנהגי הקצאת מקרקעי מקובלת
:1931  וכ נכתב בדוח הסיכו של ִמפקד. למרות העדר רישו פורמלי,מתה
298. The number of earning land-owners is 7,869, and that of tenants is
2,508... the land-owners tend, on the whole, to cultivate their lands
directly. A land-owner in Beersheba is a land-owner on sufferance... In
the strict sense most of the land may be described as mewat not having
been assigned or disposed by deed. Nevertheless, the “privileges” of the
nomads have been confirmed from time to time, and it is, undoubtedly
part of the “customary” law, as opposed to formal law, to recognize the
nomadic traditional cultivation in this area as normal assignment.358

 שבו ענתה ממשלת המנדט לפנייתה של הסוכנות1937 תמונה דומה עולה ממסמ משנת
 הסוכנות דרשה זאת על בסיס. לאפשר ליהודי להתיישב בנגב, ובגוריו בראשה,היהודית
 תשובתה של ממשלת המנדט הבהירה.הימצאותה הנרחבת כביכול של קרקע מוואת בנגב
Ì˙·È˘È ·˜Ú ÌÈÂÂ„·‰ ÈË·˘Ï ˙ÂÎÈÈ˘" בצורה חדמשמעית כי האדמות באזור בארשבע
 בצירו הפרקטיקה הבדווית של חלוקת חלק מהקרקע, בעלות זו."ÌÂ„˜ ÔÓÊÓ Ú˜¯˜‰ ÏÚ
: ובשפת המקור. אפשרה לה למכור קרקע ג ליהודי,השבטית למגרשי
The cultivable land in the Beersheba sub-district is regarded as belonging
to the Bedouin tribes by virtue of possession from time immemorial... in
the past the lands have been occupied entirely as tribal land, but in recent
years the practice of allotting tribal holdings has come into existence, thus
enabling sales to be made to Jewish interests.359

.ההכרה בבעלות של הבדווי על קרקעותיה המעובדות נמשכה ג בשנות הארבעי
“( שהוכ עלידי ממשלתVillage Statistics”) "בדוח הרשמי של "סטטיסטיקת הכפרי
, דונ12,500,000 נכתב כי שטחו של תתמחוז בארשבע היה כ1945 המנדט בשנת
 דונ65,000 וכ,( כשייכי לערבי15.39%)  דונ1,900,000ומתוכ סוגו יותר מ
“( שנעשה עלידיSurvey of Palestine”) " ג "סקר פלסטי360.(0.52%) כשייכי ליהודי
_____________________________________

.( )ההדגשות הוספוERIC MILLS, CENSUS OF PALESTINE 1931 vol. I, part I (1932) 358
 תשובת הבריטי לסוכנות היהודית בנוגע לקרקעות הבדווי )מופיע בתיקי הממשלה359
.(( )ההדגשה הוספהGovernment of Palestine, 1937, DCF/ 32-72 – הבריטית באר!ישראל
VILLAGE STATISTICS 1945: A CLASSIFICATION OF LAND AND AREA OWNERSHIP IN 360
PALESTINE 35 (Palestine Liberation Organization Research Center, 1970), available at
VILLAGE : )להלwww.palestineremembered.com/Articles/General-2/Story3150.html
.(STATISTICS OF PALESTINE
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הבריטי בשנת  1946בעבור האו" קבע כי אי להתייחס באופ גור אפילו לקרקעות הנגב
שמדרו לבארשבע ולקרקעות מדבר יהודה כאל מוואת:
it is not safe to assume that all the empty lands south of Beersheba or east
of Hebron, for instance, are mewat.361

כמוכ הבהיר הדוח כי כ 2,000,000דונ של קרקע באזור הנגב מעובדי ,ויש עליה
טענות זכות:
Some 12,577 square kilometers lie in the deserts of Beersheba. It is
possible that there may be private claims to over 2000 square kilometers
which are cultivated from time to time. The remainder may be considered
to be either mewat or empty miri.362

לסיכו חלק זה נית לומר בבהירות כי השלטונות הבריטיי הכירו בייחודיותו של הנגב,
ובאמצעות חקיקה ומדיניות אפשרו למערכת הקרקע המסורתית להמשי לתפקד .א כ,
נראה כי הגור היחיד שמנע את רישומ של קרקעות הבדווי בטאבו הוא איטיותו של
הסדר המקרקעי הבריטי וסיו המנדט .לנו כחוקרי אי ספק שאילו הגיע הסדר המקרקעי
המנדטורי לשטחי אשר מיושבי ,מוחזקי ומעובדי עלידי הבדווי ,ה היו נרשמי על
ש מחזיקיה .א כ ,הבדווי "נענשי" כיו עלידי מדינתישראל על כ שהבריטי לא
השלימו את רישו הסדר המקרקעי בנגב363.
)‚( ¯ÌÈ„Â‰ÈÏ ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ ‰¯ÈÎÓÂ ÌÂ˘È
כאמור ,ראיה חזקה נוספת להכרה מנדטורית בבעלות של הבדווי בקרקעותיה היא
האפשרות המוכחת לרשו קרקעות אלה בספרי הטאבו לאור כל התקופה המנדטורית .כפי
שראינו ,בתקופה העות'מאנית היה היק הרישו הרשמי של הקרקעות מצומצ מאוד בנגב,
ורוברוב של הבדווי ניהלו את סחר המקרקעי באמצעות רישו ה ֵשיח'י ומערכת
המסמכי הנלווי .בתקופת המנדט רישו הקרקעות באזור הנגב בספרי האחוזה היה שכיח
יותר ,במיוחד כאשר הנסיבות הכריחו את הבדווי לעשות כ .תהלי זה לא התחשב כלל
ב"תארי הקובע" של פקודת הקרקעות המתות או בשאלת עיבוד הקרקע בשנת  ,1858כפי
_____________________________________
Government of Palestine, A Survey of Palestine: Prepared in December 1945 and 361
January 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry 256
.(1946), available at www.palestineremembered.com/Acre/Books/Story831.html

 362ש ,בעמ' .257
 363לדיו בהסדר המקרקעי הבריטי ובהשפעותיו על מערכת הבעלויות בישראל ראו
 ,Kedar, Colonialism, Colonization and Land Law in Mandate Palestineלעיל ה"ש .46

& Forman
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

שקובעת הלכת "הנגב המת" .רישו הקרקעות הבדוויות הסתמ כמעט בלעדית על הסדרי
הקרקע הנהוגי עלידי הבדווי ,ובעיקר על עיבוד קרקע במש יותר מעשור ,כפי שמכתיב
החוק העות'מאני לגבי קרקעות מירי.
עדות נוספת להכרה בבעלות של הבדווי בקרקע היא רכישה יהודית של קרקעות
בדוויות לא רשומות ג בשני שלאחר חקיקת פקודת הקרקעות המתות בשנת .1921
חוקרי חשובי התייחסו לתופעה זו .למשל ,עבודותיה של חנינא פורת ורות קרק על
ההתיישבות היהודית בנגב מפרטות עסקות רבות של מכירת קרקעות של בדווי למוסדות
יהודיי ולפרטי יהודי ,שבה הכירו השלטונות לש רישו בטאבו .עסקות אלה הסתכמו
ביותר מ 100,000דונ ,אשר  65,000מתוכ נרשמו על ש קק"ל בתו תקופת המנדט
)ראו נספח 364.(7
מהל כזה לא היה נדיר או חריג ,והרשויות המנדטוריות אישרו כדר שגרה את
המכירות ואת רישו הקרקע על ש הקוני היהודי .בכ טמונה כמוב ג הכרה
בסמכות של מוכרי הקרקע הבדווי לרושמה בטאבו ולהעבירה לאחרי)ראו נספח ,(8
שהרי כלל קנייני ברור קובע כי אי אד יכול להעביר יותר זכויות מכפי שיש לו .אילו סברו
הבריטי כי הבעלות המקורית בקרקע הייתה של המדינה המנדטורית ,ולא של הבדווי ,ה
לא היו מאשרי בוודאי את רישומה על ש הקוני היהודי ללא ויתור פורמלי על רכוש
המדינה .כלומר ÌÈÂÂ„·‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰ Ì˙ÂÏÚ·· ˙ÈËÈ¯·‰ ‰¯Î‰‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ,שהיוותה
מקור קנייני תק לתחילת העסקה הקניינית שהסתיימה ברישו הזכות על ש הבעלי
היהודי .במאמר מוסגר נית לציי כי אחת הטענות שהעלתה המדינה נגד משפחת אל
עוקבי היא שג א ירשו את הקרקע מאבותיה ,לא יכלה ההעברה לרפא את הפג היסודי
בזכות הקניי המקורית 365.טענה זו לא הושמעה מעול עלידי הקוני היהודי בתקופת
המנדט ,ולפי מיטב ידיעתנו ג לא הושמעה מעול עלידי מדינתישראל כלפי אות קוני,
מוסדות ופרטי יהודי ,א שבהקשרי אחרי ,שאינ מערבי רוכשי קרקע יהודי ,היא
טוענת כי לא הייתה לבדווי זכות קניי בקרקעות הנגב.
כיצד א כ יכלו הבדווי להנחיל קרקעות ליהודי בעוד נטולי זכויות? הא באורח
פלא ,מכל הבדווי בנגב ,רק לבדווי שמכרו קרקע ליהודי הייתה זכות קניי ,בעוד כל
_____________________________________

 364חנינא פורת  ;(1996) 80 ·‚· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Â ˙ÂÚ˜¯˜ ˙˘ÈÎ¯ – ˙·˘Â ı¯‡Ï ÔÂÓÈ˘ÈÓקרק ,לעיל
ה"ש  ,37בעמ'  ;52ראו ג  ,FISCHBACHלעיל ה"ש  ,155בעמ' “No registers ) 273 ,260–259
of title or tax records were thus available for Beersheba land. The only documents from
Beersheba available to Hadawi’s staff were sixty registers of deeds for the area that were
”.(in the Israelis’ possession

 365סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,244פס' ") 56–55כלל יסוד הוא ,כי אי אד
יכול להעביר יותר ממה שיש לו )’ (‘nemo dat quod non habetומכא הצור לעקוב אחרי
שרשרת הזכויות ולהוכיח כשרות כל חוליה וחוליה באותה שרשרת .שרשרת זכויות שיסודה
בהעברה חסרת תוק ,אי בכוח א אחת מחוליותיה להעביר את הזכות המקורית"(.
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האחרי היו פולשי? במילי אחרות ,טענות המדינה לוקות בחוסר עקביות ובחוסר
הוגנת .האי כא נסיבות היוצרות השתק? ההיק המשמעותי של מכירת הקרקעות בנגב
ורישומ הרשמי של עסקות המכירה מעידות כי איאפשר לתלות את הדבר ביד המקרה,
בחוסר עניי של השלטונות בנגב או בכ ש"פקידי מסוימי נהגו בחוסר אכפתיות לגבי
הקרקע" ,כפי שנטע עלידי המדינה בעניי ‡ 366,È·˜ÂÚÏאלא יש כא הכרה עקבית של
השלטונות שקדמו לישראל בזכויותיה של הבעלי הבדווי בקרקע.
פרופ' קרק מפרטת בספרה רכישות קרקע במיקומי שוני בנגב ,ממד'בח שבמזרח )בי
בארשבע לדימונה( ,דר עסלוג' )אזור רביבי( ועד מישור החו הדרומי בקרבת רפיח.
קרק מתייחסת רבות בספרה ל"בעלי הקרקע הערביי" בנגב ,ומציגה את מערכת הבעלויות
המסורתית כמתפקדת וכמסומנת בבירור" .הבעלות זעירה ומפוצלת לחלקות קטנות" ,היא
כותבת ,א כי היא מסייגת זאת באומרה כי "אי רישו חוקי" של קרקעות 367.קרק א
מציגה את מערכת בעלויות הקרקע בכמה מפות .מכא שנהיר שג לפי מחקריה של קרק
)להבדיל מעדותה בביתהמשפט( ,קרקעותיה של הבדווי סביב בארשבע לא היו
קרקעות מוואת368.
ובמנהל מקרקעי ישראל,
ג חיר דני ,ששימש במש שני ארוכות פקיד בכיר בקק"ל ִ
מעיד כי תהלי הרישו של קרקעות ערביות התאפשר ג לאחר פקודת המוואת ,היות
שהמנדט התייחס אליה כאל אדמות מעובדות ,מוחזקות או מיושבות ,ולכ כמצויות
בבעלות מחזיקיה .הרישו נעשה על בסיס מיפוי מער הבעלויות המסורתיות ,החתמת
שכני ורישו הנכס הערבי בטאבו ,כצעד ראשו לפני מכירת הנכס ליהודי .על שיטה זו
מעיד דני:
...סיימתי לרכוש שטח קרקע של כ 400דונ צפונה לבית הקברות הצבאי,
שנרש בטאבו ע"ש חברת הכשרת היישוב ...כאשר הוכנו המפות של אדמת
אציר כולה ,החלה עבודת החתמת הבעלי הבדווי והשכני על המפות
ועל המסמכי הדרושי ...כאשר הוחתמו המפות והמסמכי עלידי
הבעלי ,השכני והנכבדי ,הוגשו לטאבו לש רישו ,ולאחר זמ ניכר
ניתנה הוראת הנהלת מחלקת הקרקעות הממשלתי ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï

_____________________________________

 366ש ,פס' .76
 367קרק ,לעיל ה"ש  ,37בעמ' .78–76 ,74
 368ראו ,למשל ,מפה מס'  6בספרה של קרק )ש ,בעמ'  ,(50שבה מסומני בבירור גושי נרחבי
– המשתרעי על כמחצית משטחה של המפה – כ"קרקע בבעלות ערבית" ,או מפה מס' 7
)ש ,בעמ'  ,(71שבה מסומנות ה"חלקות שנרכשו מבעלי ערביי ,בג'ממה )רוחמה( בשנת
."1920
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·˘ ,ÌÈÂÂ„·‰ ÌÈÏÚ·‰ Ìופקיד מיוחד בא מירושלי לרשו את הקרקעות
באנגלית369.
מסמכי שאיתרנו בארכיו הציוני ובארכיו של קיבו משמרהנגב מתעדי היבטי
ושלבי שוני של רכישות קרקע של יהודי מבדווי ורישומ בטאבו המנדטורי .ג
מסמכי אלה מעידי על הכרה של השלטונות המנדטוריי בבעלות הבדווית .כ ,בדיו
שכינס יושבראש קק"ל אוסישקי בשנת  1925ע האישי המרכזיי בתנועה הציונית
שעסקו בהתיישבות וברכישת קרקעות באותה תקופה ,נדונה רכישת קרקעות בנגב 370.בדיו
זה דיווח יהושע חנקי כי קיימת אפשרות לרכוש כ 500,000דונ בנגב ,והציע לקנות כ
 50,000דונ בכל שנה .על השאלה מיה בעלי הקרקעות ענה חנקי" :שבטי .אבל אנחנו
צריכי לקנות את הקרקע מכל אחד ואחד ,צרי יהיה לעשות קושא על כל אחד ואחד
שמחזיק את האדמה ".ד"ר טו )ככל הנראה מדובר בד"ר יהושע טהו( הוסי פרטי על
אודות מעמדה של הקרקע באזור:
]הפרובינציה[ היחידה שאפשר עוד לדבר על התיישבות גדולה ומאוחדת
זהו הנגב .מצד אחד יש ש אדמת סיר ,על  18אל דונ יש כבר קושאני
לבעלי והקניה איננה כ"כ קשה; בכל שאר השטחי צרי יהיה לסדר
מקוד את הטאבו שלה ,מקוד לרשו את הבעלי המחזיקי כיו בה
האדמה ואח"כ תסודר ההעברה אלינו .היות והדבר הזה יל בהכרח בטמפו
איטי מאד אז בודאי צרי יהיה לבוא אח"כ בדברי ע הממשלה שמסדרת
עכשיו את הקדסטר371.
א כ ,ברור שראשי ההתיישבות הציונית ומומחי המקרקעי של היישוב סברו כי בעלי
הקרקע ה הבדווי ,וכי יש לה עליה בעלות פרטנית ,ולא קולקטיבית .מהל זה הוביל
לרישו ישיר של קרקע על ש בדווי ,ולאחרמכ על ש חברות רכישת קרקע ציוניות
וקוני יהודי פרטיי .כ ,למשל ,תעודת רישו משנת  1938מעידה על מכירת  16דונ
באזור אלקלטה )ממערב לבארשבע( ממוחמד ואחמד ,בניו של מוחמד אסופי ,לאפרי
וצילה שוור .במשבצת "רובע או שכונה" צוי שבט הנג'מט אסופי תראבי ,במשבצת
"מי הנכסי דלא ניידי –  "Class of Landהוגדרה הקרקע כ ,È¯ÈÓובתיאור הקרקע היא
הוגדרה כראויה לעיבוד )) (arable landראו נספח  .(8הנה כי כ ,במסמ רשמי וסטנדרטי זה
נית לראות בבירור כי עמדת של השלטונות הבריטיי שהיו אמוני על רישו הקרקעות
הייתה שהקרקע היא מירי ,ולא מוואת ,ושהיא ראויה לעיבוד ,ולא צחיחה ושוממה .אי אנו
_____________________________________

 369ראו דני ,לעיל ה"ש  ,150בעמ' ) 172ההדגשה הוספה(.
 370עמ'  23לפרוטוקול ישיבה שכינס אוסישקי ,יושבראש קק"ל ,לגבי ההתיישבות בנגב ,מיו
) 23.11.1925מופיע בארכיו הציוני המרכזי.(KKL5/1551-20 ,
 371ש ,בעמ' .3
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טועני ,כמוב ,שלא הייתה קרקע שוממה בנגב ,א אי ספק בעינינו שמסמ זה ,שמצויי
רבי כמותו ,מעיד באופ ברור כי הטענה שדוקטרינת "הנגב המת" הגורפת מהווה א
המש ויישו של הדי הקוד אינה אמינה.
אכ ,הסכ זה היה שגרתי למדי .בדוח משנת  1939שכותרתו "רשימת החוזי בעניני
בארשבע" ,שמצאנו בארכיו הציוני ,מפורטות עסקות רבות של רכישת קרקע ממוכרי
בדווי עלידי יהודי פרטיי וחברות רכישת קרקעות יהודיות .העסקות הקיפו שטחי קרקע
גדולי ביותר .כ ,למשל ,מצאנו במחקרנו כי נחת חוזה בי שיח' חמד ב חמדא אל
צאנע ושיח' מוחמד מוסטפה אבודלאל לבי חברת הכשרת היישוב לקניית שטח של
 20,000–15,000דונ באזור קלשה ח'בירה ואלחדיר .חוזי רכישת קרקעות דומי נחתמו
ע בדווי ביחס לקרקעות באלשקיב )כ 5,000דונ על גבול אלסיר( ,במדסוס ובמד'בח
) 7,000עד  10,000דונ( ,באלזרנוק ) 400דונ( ,בחזאלי ) 8,077דונ( ובעסלוג' )12,882
דונ( 372.בכל העסקות הללו ,כאמור ,לא דרשה המדינה המנדטורית בעלות על הקרקעÌ‚Â ,
 .Ô‰ÈÏÚ ¯Â˙ÈÂ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡Ïא קרקעות אלה היו מסוג מוואת )ולכ קרקעות ציבוריות( ,כפי
שהמדינה טוענת כיו ,אזי שלטונות המנדט היו מתנגדי לעסקות אלה ,א כ לא קרה.
באופ כולל יותר ,שכיחות של רכישות הקרקע היהודיות מבדווי ,והקלת שבה רשמו
הבדווי את קרקעותיה בטאבו בתקופה המנדטורית ,מאששות חלק מטענותינו בנוגע
למרכיבי מרכזיי של משטר המקרקעי המנדטורי בנגב – אותו משטר שהמדינה טוענת כי
היא ממשיכה ומיישמת אותו .מרכיבי אלה מסוכמי להל בתמצית:
א .איתחולה בנגב של פקודת המוואת ,אשר אסרה כביכול רישו של מקרקעי בשטחי
הרחוקי יותר ממיל וחצי מיישובי מוכרי לאחר ;1921
ב .העדר תביעה של המדינה לבעלות בקרקעות בדוויות שלא נרשמו בשנת  ,1921והכרת
השלטונות בבעלות של הבדווי בה;
ג .המש תוקפה של הבעלות הבדווית המסורתית בקרקע וסחר בקרקע על בסיסה;
ד .התייחסות של שלטונות המנדט לקרקעות מעובדות בנגב כאל קרקעות "מירי" ,כלומר,
כאל קרקעות בנות רישו ומכר.
חלק משמעותי מהקרקעות שנרכשו שימש להקמת היישובי היהודיי בנגב ערב הקמת
המדינה ,וכלל ,בי היתר ,את קרקעותיה של רביבי ,חצרי ,ניריצחק ,דורות ,נגבה,
בארי ,משמרהנגב ,שובל ורוחמה .בארכיו של קיבו משמרהנגב ,למשל ,מפורטי
שמותיה של בעלי הקרקע הערבי שמה נרכשו כ 2,150דונ ששימשו להקמת
_____________________________________

 372נספח  50לחוותהדעת של פרופ' אור יפתחאל מיו  20.11.2010בת"א )מחוזי ב"ש(
) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' È·˜ÂÚÏ‡ 5278/08פורס בנבו) (31.10.2010 ,מופיע בארכיו אלעוקבי;
להל :חוותהדעת של יפתחאל( .ראו ג "רשימת מוכרי הקרקע הערביי באזור באר שבע,
) "1939ש ,נספח .(19
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הקיבו 373.איאפשר להניח שהבריטי היו מאפשרי הקמת יישוב של על קרקע שה
סברו כי היא בבעלות ללא מת אישור לכ .זאת ועוד ,קשה להצדיק עמדה הטוענת ,מצד
אחד ,שרכישות הקרקע מהבדווי היו חוקיות ,ומצד אחר ,שהבדווי הינ פולשי מחוסרי
זכויות בקרקע .הסטנדרט הכפול בולט במיוחד בנוגע לקיבו משמרהנגב ,שרכש את
קרקעותיו בצמוד לעראקיב בשנת  ,1926ואשר נחשב ליישוב חוקי ומוכר ,בעוד הכפר
הסמו עראקיב ,שתושביו רכשו את קרקעותיה ממשפחת אלעוקבי שני מספר לפני
משמרהנגב ,נחשב פולש ,וחשו להריסות בתי תכופות374.
מחקרו של חוקר המקרקעי האמריקאי מייקל פישב מדגי את תוקפ של הטענות
שלעיל ,כאשר הוא מראה כי נוס על מכירות הקרקע ליהודי נרשמו במחוז בארשבע
בתקופת המנדט כ 64,000דונ על שמ של בעלי ערביי375.
ג יוס וי – מראשי הציונות ויושבראש קק"ל בשנות הארבעי והחמישי ,ומנהלו
הראשו של ִמנהל מקרקעי ישראל – הצביע על בעלות של הבדווי בקרקעותיה ועל
הצור לרכוש אות מה לצור התיישבות יהודית .כ ,למשל ,בדיו בשנת  1948ע ראש
הממשלה בגוריו בנוגע לפיתוח האזורי הבדוויי ,טע וי" :א נעשה תוכנית פיתוח
הנגב – ה יפריעו ,˙ÈË¯Ù ‡È‰Â ˙˜ÏÂÁÓ ‰Ó„‡‰ .א כי אי קדסטרי ]מיפוי ורישו
מקרקעי[ .אי ניפטר מה? הא נעשה את הסכ עכשיו על הקרקע?"376
וי שימש ג יושבראש "הוועדה המצומצמת לעניי בירור שאלת בעלות קרקעות
הבדואי בנגב" ,אשר מונתה עלידי שר המשפטי והגישה את המלצותיה באוקטובר
 .1952נוס על וי נמנו ע ועדה חשובה זו ג יוע ראש הממשלה לענייני ערבי יהושע
פלמו וכ בנימי פישמ ממחלקת רישו והסדר מקרקעי .בדוח הסודי שהגישה לשר
המשפטי קבעה הוועדה כי ידוע שהבדווי נמנעו מלרשו את קרקעותיה בתקופה
העות'מאנית והמנדטורית עקב הרצו להתחמק מגיוס לצבא 377.כתוצאה מכ ,ע הכיבוש
הבריטי ,נמצא כי כמעט כל אדמות הבדווי בנגב אינ רשומות .א "א על פי כ ,ראו
הבדווי את כל השטחי המעובדי על יד כשטחי שבבעלות .למרות שלא היו בידיה
תעודות רשו ,השלטונות 378."ÂÊ ‰„·ÂÚ· Â¯ÈÎ‰ ,ÌÈËÈ¯·‰ Ô‰Â ÌÈÎ¯Â˙‰ Ô‰ ,מעבר לכ,
לפי קביעת של חברי הוועדה:
_____________________________________

373
374
375
376
377
378

רשימת שמותיה של בעלי הקרקעות הבדווי שמה נרכשו אדמות משמרהנגב מופיעה
מפת דובינסקי) 1926 ,ארכיו משמרהנגב; העתק מצוי בידי המחברי(.
ראו לעיל ליד ה"ש .5–4
ראו  ,FISCHBACHלעיל ה"ש  ,155בעמ' ,VILLAGE STATISTICS OF PALESTINE ;273 ,260–259
לעיל ה"ש  ,360בעמ' .37
דוד בגוריו  Ë"˘˙–Á"˘˙ – ‰ÓÁÏÓ‰ ÔÓÂÈכר ג ) (1982) 845דיו ב 25.11.1948על
הבדווי( )ההדגשה הוספה(.
דוח ועדת וי! ,לעיל ה"ש .13
ש.

117
5/9/2012 9:51:00 AM z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\01-yiftachel+kedar+amara.doc

אור יפתחאל ,סנדי קדר ואחמד אמארה

משפט וממשל יד תשע"ב

...ידועה העובדה כי בתקופת שלטו המנדט ,נרשמו שטחי נכ]ב[די מאוד
בשמ של הבדווי ,על יסוד הוכחות ששטחי אלה היו נעבדי על יד
במש תקופת ההתיישנות ,וחלק חשוב של אדמות אלה הועברו ,לאחר
רישומ ,לקר קימת ,לחברות יהודיות אחרות וכ ליהודי פרטייÍÎ .
˘·‡Ï Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˘ ÌÈ¯Â·Ò Â‡Â ,ÌÈÓÈ„˜˙ ˙Â‡Ó Ì˘È ‰Ê ÔÈÈÚ
˙ ...Ì‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡Â ,ÏÎÂמלבד תעודות הרשו שנתנו בתקופת
המנדט לשבטי הבדווי ,שיוגשו בודאי כהוכחות רשו חלק מאדמותיה,
הרי לא מ הנמנע שיש בידי הבדווי הוכחות חזקה ג לשטחי רבי
אחרי ,כגו :קבלות תשלו ורקו ועושר ,שישמשו כהוכחות עיבוד שטחי
נרחבי אחרי379.
על בסיס מסקנות אלה סיכמה הוועדה כי "‡˙ÂÏÚ·Ï ÌÈÂÂ„·‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ¯ÈÎ‰ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ÔÈ
‡) ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ,Ì„Â·ÈÚ· ÂÈ‰˘ ÂÁÈÎÂÈ˘ ÌÈÁË˘‰ Ì˙Âתקופת התיישנות("380.
עדות חשובה נוספת לבעלות הבדווית בקרקעותיה מציג המושל הצבאי לשעבר של
אזור הסייג ,החוקר והסופר ששו ברצבי ,במסמ מיו  11ביולי  ,1966שאותו הכי בעבור
אלו הפיקוד .במסמ ,הנמצא בארכיו צה"ל ,מבהיר המושל הצבאי את המצב ללא כחל
ושרק:
הקרקע בנגב ...לא נרשמה ע"י ממשלת המנדט בספרי האחוזה )טאבו(.
הבדווי ,שנמנעו מלרשו את קרקעותיה לא סבלו במיוחד מאי רישו
הקרקעות כי  ,Ú˜¯˜Ï Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ·Â ÌÈÂÂ„·· Â¯ÈÎ‰ ˙ÂÂËÏ˘‰דבר שבא לידי
ביטוי ברישו כל הקרקעות בספרי תשלו מסי )דפתר חבאל( והסכמת
השלטו להכיר בהעברת קרקע מבדווי אחד לבדווי אחר כבמכירה חוקית,
ובהסכמת לרשו את הקרקע בספרי האחוזה על שמו של הקונה )בדר זו
רכשה הקר הקיימת אלפי דונמי ורשמה אות על שמה( .הבדווי החזיקו
בקרקע כתוצאה מא .ירושה; ב .קניה ,על סמ תעודת מכר; ג .שעבוד; ד.
חזקה ,בשיטה זו היו רשומי חבלי אר רחבי כקרקעות של שבט או
מטה381.
לבסו ,אפילו השלטו הישראלי הכיר בצורה חלקית בתקפותה של מערכת המקרקעי
הבדווית המסורתית .דוגמה אחת היא החלטת הממשל הצבאי בשנת  1949למנות ביתדי
השיח' אלעוקבי(,
שבטי באזור עראקיב ,שבו ֵישבו נציגי של שלושה שבטי )ביניה ֵ
ולהפנות לש סכסוכי קרקעות בי בדווי ,אשר הוכרעו מ הסת על בסיס החוק המסורתי.
_____________________________________

 379ש.
 380ש.
 381ארכיו צה"ל ,תיק אג" ממשל צבאי ,מב ) (2902) 510ההדגשה הוספה(.
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דוגמה שנייה :כפי שכותב בזכרונותיו דודיק שושני ,שהיה מתא פעולות הפינוי מתל אל
מלח )מלחתה( ,ג במסגרת חוק רכישת מקרקעי בנגב )חוזה השלו ע מצרי( ,התש"–
הסנַד – שעל בסיס נרשמו תביעות המקרקעי של הבדווי – ראיה
 ,1980היוו מסמכי ַ
חשובה שהוכרה עלידי המדינה לצור חישוב פיצויי וקבלת קרקע חלופית .שושני מסכ
את השפעת החוק" :החוק התקבל בכנסת ב 1980והוא תק עד היו¯ÈÎÓ ‰Ê ˜ÂÁ ...
382".ÌÈÂÂ„·‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ·‰ ˙ÂÚÈ·˙· Ï‡¯˘È ˙Â„ÏÂ˙· ‰Â˘‡¯Ï
גורמי חשובי בישראל המשיכו לפעול להכרה בזכויות ההיסטוריות של הבדווי .ג
הוועדה הממשלתית בראשות השופט העליו ומבקר המדינה בדימוס אליעזר גולדברג,
שישבה בשנת  2008על המדוכה של הסדרת ההתיישבות הבדווית ,המליצה על הקמת ועדת
בירור תביעות ,אשר תתחשב בחזקה היסטורית ובהוכחת עיבוד לפני  ,1948כלומר ,לפי
המערכת הקרקעית המסורתית .הוועדה קבעה כי "ההסדר המוצע יחול על קרקע נתבעת
שלגביה קבעה ועדת תביעות ...כי התובע החזיק בה ועיבד אותה בשני שלפני הקמת
המדינה ,כשאור התקופה ייקבע בחוק ...זאת בלי להתחשב בסווגה של הקרקע על פי החוק
העותמאני"383.
הוועדה הושפעה בוודאי מעדותו של אחד מחשובי המומחי בעניי הבדווי ,פרופ'
עמנואל מרקס:
פרופ' עמנואל מרקס ,˙ÂÏÚ· ‰˙ÈÈ‰ ÌÈÂÂ„·Ï Ï·‡ :זה לא כמו שהרבה
אנשי טועני שהבדווי לא הייתה לה בעלות על האדמה ,אלא השתמשו
בצורה ארעית באדמה.
יו"ר ,אליעזר גולדברג :מה זאת הבעלות?
פרופ' עמנואל מרקס :חלק לרעייה וחלק לזריעה.
יו"ר ,אליעזר גולדברג :מה זאת הבעלות?
פרופ' עמנואל מרקס :הבדווי טועני בעלות ,טועני לבעלות רק על
אדמות זרועות והאדמות האלה ה ג יש לה גבולות מסומני˙ÂÓ„‡‰ ,
ÂÈ‰Â ÌÈÂÂ„·‰ ÔÈ· Â¯ÎÓ Ì‚ ‰Ï‡‰ ˙ÂÓ„‡‰Â Ô·Ï ·‡Ó ‰˘Â¯È· Â¯·Ú ‰Ï‡‰
‚ .ÌÈ„Â‰ÈÏ Â¯ÎÓ˘ ˙ÂÓ„‡ Ìעכשיו ,אות האדמות שנמכרו ליהודי,
בעיקר באזור תל מלחתה ,האדמות האלה נרשמו בטאבו.
יו"ר ,אליעזר גולדברג :אחרי המכירה?
פרופ' עמנואל מרקס :לא ,עוד בתקופת המנדט384.
_____________________________________

 382דודיק שושני .(2010) 110 ÌÈÂÂ„·‰ ÌÚ ÈÈÁ
 383דוח ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש  ,13ס' .85
 384פרוטוקול ועדת גולדברג) 33–31 ,20.5.2008 ,ההדגשות הוספו(.
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עינינו הרואות ,פרופ' מרקס ,כמו חוקרי ובעליתפקידי רבי אחרי שפורטו לעיל,
מצביעי על תקפותה של מערכת הבעלויות הבדווית המסורתית ,שאותה מבקשת המדינה
לשלול בהלכת "הנגב המת".
)„( ÌÈÈÈ·ÌÂÎÈÒ
הניתוח לעיל מראה בבירור כי מאמצע המאה התשעעשרה ועד הקמתה של מדינתישראל
נהנו הבדווי מאוטונומיה תרבותית ומשפטית נרחבת ,שבמסגרתה ÔÈÈ˜‰ ˙Î¯ÚÓ ‰Á˙Ù˙‰
ÂÊÂ ˙È‡Ó'˙ÂÚ‰ ÂÊ – ˙ÂÂ˘ ˙ÂÂ·È¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘Ó ‰¯Î‰ ‰Ï·È˜ ¯˘‡ ,˙È˙¯ÂÒÓ‰
 .˙È¯ÂË„Ó‰ניתוח זה מפרי את הטענה הנפוצה שלפיה איהרישו של קרקעות הבדווי
בספרי האחוזה שולל את זכות לבעלות בקרקעותיה .החזקה ,היישוב והעיבוד הבדוויי
במש דורות הקנו א כ זכויות קניי .איהרישו נבע בעיקר מהעדר הצור ברישו ,שכ
היה ברור לכל כי הבדווי לא עיבדו את קרקעותיה בהיות קרקע מוואת או קרקע מדינה,
אלא יכלו ,כבעלי לכל דבר ועניי ,להשכירה ,למוכרה או למשכנה .רק לאחר הקמת
המדינה ,ולפי הגישה המשפטית בישראל ,נחשבו הבדווי כמחוסרי זכויות בקרקע
וכמסיגיגבול באדמות מדינה.

הניתוח שלעיל מעלה עוד כמה נקודות חשובות לניתוח המצב המרחבי המשפטי בנגב.
• ראשית ,בניגוד לדוקטרינה הישראלית ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בהלכת ‡‰Ï˘‡Â‰ Ï
ובטענות המדינה במשפטי הסדר הקרקעות מול הבדווי ,אי זה נכו להחיל על אזור זה
את שנת  1858כתארי קובע להכרה בזכויות הקניי של הבדווי .זאת ,מכיוו
שהשלטו העות'מאני לא שלט בנגב במאה התשעעשרה ,לא גבה מיסי ,ומ הסת לא
החיל את חוקיו על האזור .ג כאשר עשו העות'מאני מאמ לחדור לחברה ולמרחב
הבדוויי ע הקמת בארשבע המודרנית בשנת  ,1901ה אפשרו לבדווי לנהל את
המערכת הקרקעית עלפי הדי המסורתי ובאמצעות בתיהמשפט השבטיי.
• שנית ,בתקופה המנדטורית נמשכה האוטונומיה הבדווית ,והפע א גובתה בהכרזות
רשמיות ובמבנה מוסדיחוקי אשר עיג את הלגיטימיות של החוק הנוהג הבדווי ברוב
תחומי החיי ,כולל בדיני המקרקעי .אישור רכישות הקרקע הרבות של המתיישבי
במפקדי האוכלוסי
היהודי )ושל אחרי( מידי הבדווי ,ציו דפוסי הבעלות הקרקעית ִ
וגביית מס חקלאי במש שני ארוכות מחקלאי בדווי הרשומי כ"בעלי" בנגב –
כל אלה מדגימי בצורה הבהירה ביותר את הכרת של השלטונות הבריטיי בבעלות
המסורתית הבדווית.
• ג המערכת המדינתית הישראלית לא השמיעה קול אחיד השולל את זכויותיה
הקרקעיות של הבדווי .לעיתי בחשאי ,כגו בדוח ועדת וי 385,ולעיתי בגלוי ,כגו
_____________________________________

 385דוח ועדת וי! ,לעיל ה"ש .13
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בחוק רכישת מקרקעי בנגב )חוזה השלו ע מצרי( ובדוח ועדת גולדברג 386,הכירו
גורמי רשמיי חשובי בזיקת החזקה של הבדווי לקרקעות הנגב שבה החזיקו
ואשר אות עיבדו מזמ קדו.
• השילוב של חקלאות נרחבת ,מערכת התיישבותית וקרקעית מסודרת והכרת השלטונות
בבעלות המוקצית מעידי א כ בבהירות כי חלק ניכר מקרקעות צפו הנגב לא היו –
ואינ – קרקעות "מתות".

ד .סדקי בהלכה – שבט אלעוקבי באזור עראקיב
כא המקו ,א כ ,לשוב בקצרה לפרשת ‡ È·˜ÂÚÏולהדגי כיצד הטיעוני הגיאוגרפיי
והמשפטיי העולי מ המחקר מתיישבי ע קורותיו של שבט מסוי .כזכור ,בהתא
להלכת "הנגב המת" טענה המדינה כי הקרקעות בסכסו ע משפחת אלעוקבי הינ מסוג
מוואת ,וכי לא הוכח שהתובעי רכשו בה זכויות 387.כנגד טענה זו נדגי בעמודי הבאי,
באמצעות קורות השבט ,את הדר שבה רכשו לדעתנו הבדווי זכויות מהותיות בקרקע
באמצעות התיישבות ,עיבוד ,חלוקה ,קנייה ומכירה.
בהכנת הסקירה של תולדות שבט אלעוקבי הסתמכנו על עדויותיה של בני השבט
ושכניה מעראקיב ,על מקורות כתובי ,על ממצאי משטחי המחלוקת וכ על מחקרי,
יומני מסעות ונתוני רשמיי .כמוכ ניתחנו את תעודות ה" ַסנַד" )שטרי בעלות מסורתיי(
של קרקעות השבט וכ מסמכי נוספי שהועברו אלינו מבניו של סולימא אלעוקבי.

˙ÈË·˘ ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚Â ˙ÈË·˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰ .1
אי בידינו מידע מדויק על תארי תחילתה של התיישבות השבט ,א אי ספק שהשבט
התקיי בנגב במש מאות שני לפחות .קיימות כמה מסורות שעליה מדווח ספרו הידוע
של עאר אלעאר :האחת משייכת לאלעוקבי ִקרבה לבני מדי ,הקרובי למשה רבנו,
ואחרת מצביעה על אנשי השבט כעל חילהחלו של צבא מוחמד שהגיע לאר במאה
השביעית ואשר מוצאו מעקבה .אלעאר וברסלבסקי מתארי בספריה את מקומות
_____________________________________

 386דוח ועדת גולדברג ,לעיל ה"ש .13
 387נוס על כ טענה המדינה כי המסמכי שהביאו התובעי לא היו ברורי ולא נלוותה אליה
מפה ,וכי התובעי לא הצליחו להוכיח את הקשר בינ לבי החלקות שבסכסו ,כמוג את
גודל וגבול )סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,244פס'  .(32טענה זו תמוהה,
היות שכל המשפט מסתמ על תזכירי תביעה מדויקי ,אשר שורטטו בתחילת שנות השבעי
עלפי הגבולות המתוארי באסנאד המקוריי של סלימא אלעוקבי.
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מושבו של שבט אלעוקבי בעראקיב ובזחיליקה 388.קלינטו ביילי ,החוקר את הבדווי זה
עשרות שני ,מתאר את יישובו של שבט אלעוקבי באזורי שמצפו לבארשבע לכל
המאוחר לסו המאה השמונהעשרה 389.החוקר והנוסע הגרמני הידוע אולרי זיצ מדווח
על מפגשו ע שבט אלעוקבי במסגרת מסע המחקר שלו בנגב בסקר שנער בשנת .1807
זיצ מתאר מפגש מרשי ע יישוב אוהלי שהיה הגדול ביותר שראה בנגב ,שבו שכ
השבט באותה תקופה:
בשלוש אחרי הצהריי הגענו ל"דוואר" ]כנראה "דירה" או "אדיאר"[ של
עטייה ,ענ של בני עוקבה ,במקו שהייתו של זיב .דוואר זה היה גדול
מכל אלה שראיתי לפני כ או אחרי כ ,והכיל שבעי אוהלי ...היו ש
שלושה אוהלי לאירוח ,ומדור אירוח מיוחד בכל אוהל ,הנקרא אצל
הבדווי "אלשיג"390.
ג החוקרי Bל%יס מוסיל 391ומקס אופנהיי 392מדווחי על פגישות ע שבט אלעוקבי
במקומות מושביה בזחיליקה ובעראקיב .לפי אלעאר וברסלבסקי ,היה לשבט אלעוקבי
מעמד ר ומכובד בקרב שבטי צפו הנגב ,שקשור ג לנוכחות הממושכת באזור393.
אחת העדויות לקיו השבטי הרצו באזור היא מצבת קברו של סב של התובעי ,חאג'
מוחמד אלעוקבי ,אשר נמצאה בביתהקברות "מקברת אל ֵשיח' סאלח" ,הנמצא במקו
שבו נסלל מאוחר יותר צומת תלמי ביל"ו 394.על המצבה חרוטי שמותיה של שבעה
דורות אשר לפי ההיסטוריה המשפחתית היו בני הקהילה המקומית – "חאג' מוחמד – ב
סאל – ב סלי – ב עמר – ב סלי – ב סלמא – ב סעד אלקוראישי – אל עוקבי".
מבחינה גיאוגרפית ,חלקות הקרקע הנתבעות מהוות חלק קט מאזורי ההתיישבות
והעיבוד ההיסטוריי של שבט אלעוקבי .כמקובל אצל בעלי הקרקעות הבדווי
)המשתייכי לרוב לשבטי הגדולי והחזקי( ,לשבט היו שתי "דיאר" )"דירה" ברבי( –
הגדולה בעראקיב והאחרת באזור זחיליקה ,ליד מושב תלמי ביל"ו של היו .היישוב
שבאזור זחיליקה הוחרב במלחמת תש"ח ,ורוב תושביו הוברחו לעזה .שני היישובי ,בשתי
_____________________________________
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ראו ברסלבסקי ,לעיל ה"ש  ,273בעמ'  ;249–248אלעאר ,לעיל ה"ש  ,255בעמ' .200–192
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 ,Bailey, Dating the Arrival of the Bedouin Tribesלעיל ה"ש .256
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ראו ברסלבסקי ,לעיל ה"ש  ,273בעמ' .272–270
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ה"דיאר" ,נכללו ברשימות הבריטיות הרשמיות של מקומות יישוב באר אשר פורסמו
ברשומות מדי פע395.
בסו  1951פונה השבט מעראקיב למקו מושבו הנוכחי ,שהוגדר כ"זמני" ,ליד חורה.
לשיח' אלעוקבי ,הייתה "תמרוני צבאיי" .במזכר פנימי של
סיבת הפינוי ,כפי שנאמרה ֵ
הממשל הצבאי הושמעו נימוקי אחרי :הסכנה הבטחונית שמיקומו של השבט מהווה
במקרה של מלחמה עתידית ע צבאות ערביי ,ועובדת התיישבותו על עשרות אלפי דונמי
של אדמה פורייה .השבט ג הואש בפעילות הברחה ,שהסתייעה במיקומו של אזור
עראקיב .המושל הצבאי ,סא"ל מיכאל הנגבי ,א הזהיר במכתב כי מיקומ החדש של
הבדווי ליד גבול ירד עלול להוביל לבעיות בטחוניות ,א תמ בכלזאת בהעברת השבט
למיקומו הנוכחי ליד חורה396.
רובה של אדמת אלעוקבי בעראקיב נותרה ריקה עד היו ,קרי ,שישי שנה לאחר
הפינוי .החלקה המזרחית ביותר ,אשר נקראת בשפת המקומיי "זנקולייה" )החלקה
"עראקיב  ("1ומשתרעת על  250דונ ,הוחזרה לידי בני השבט בהסכ ע ִמנהל מקרקעי
ישראל בשנת  ,1972והיא מעובדת מאז ברציפות – תהלי המעיד על הקשר הנמש של
המשפחה ע קרקעותיה .לאחרונה הוק על חלק קט מקרקעות השבט היישוב גבעותבר,
ובעקבות הדיו המשפטי בתביעה המתוארת כא נטעה קק"ל חורשות על חלק מהחלקות.
בזמ כתיבת המאמר הגישה המועצה האזורית בנישמעו תוכנית ייעור לחלק נוס
מקרקעות עראקיב .נוס על כ ,במש השני הוקצו חלקי מקרקעות אלעוקבי למעבדי
בדווי ממשפחות אחרות על בסיס חוזי שנתיי397.
החלקות הנתבעות מהוות חלק קט משטחי נרחבי שהיו בבעלותו ,בעיבודו ובחזקתו
של שבט אלעוקבי במחצית הראשונה של המאה העשרי .שטחי אלה נאמדו בכ26,250
דונ בדוח של החברה להכשרת היישוב משנת  ,1920ומתוכ היו מעובדי אז כ10,000
דונ )ראו נספח  398.(2בדוח מצוי תיאור של שבט אלעוקבי ,המכונה "בניעקבאנה" או
"ערב עקבאנה" .שמו של ֵשיח' השבט המצוי בדוח הוא מוחמד אלעוקבי ,ונכתב כי לשבט
היו  60גמלי וסוסי ו 100בתי )כולל אוהלי ,כנראה( .בשטחי אלה ,עלפי הדוח,
גודלו חיטה ,דורה ושעורה .תיאורי אלה חופפי ברמת דיוק טובה את ההיסטוריה

_____________________________________
 395ראו ,למשלROBERT JARDINE & MCARTHUR DAVIES, A GAZETTEER OF THE PLACE NAMES :
).WHICH APPEAR IN THE SMALL-SCALE MAPS OF PALESTINE AND TRANS-JORDAN (1940

 396מופיע בארכיו צה"ל .848854/1959
 397העתקי של מסמכי שבה אות שוכרי מאששי את בעלותו של שבט אלעוקבי על
קרקעותיה מצויי בידי המחברי.
 398ראו דוח החברה להכשרת היישוב ,לעיל ה"ש .278
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המסופרת של השבט ,כפי ששמענוה בראיונות ע תושבי עראקיב בכלל וע בני שבט אל
עוקבי בפרט399.
אכ ,כפי שמעידי המסמכי שבידינו ותצלומיאוויר משנת  ,1945הקרקעות היו
מיושבות ומעובדות היכ שתנאי הקרקע אפשרו זאת )ראו נספח  .(15בשתי ה"דיאר" היו
יישובי קטני ,שהתרכזו סביב מספר קט של בתי אב ,וסביב אוהלי ,מחסני ,סכרי
המק ֶנה .ג מפות משנות הארבעי ,אשר שורטטו עלידי קק"ל ומופיעות ג
ומבני לחיות ִ
בספרו של ברסלבסקי ,מעידות עלקיומו של אזור שישב ועובד עלידי שבט אלעוקבי
בעראקיב 400.היישוב בעראקיב נמצא כ 2.1קילומטרי מצפוצפומזרח לח'רבת כרכור,
אשר היוותה מוקד יישובי לבדווי בסביבה במש דורות רבי .היישוב בזחיליקה נמצא
כשני קילומטרי ממזרח ליישוב הוותיק מוחרקה ,המופיע ברוב המפות מהתקופה
העות'מאנית.
נספח  5מציג ניתוח המתבסס על מפת האוהלי שהכינו הבריטי בשנת  .1945הצלבת
Aרי@ת האוהלי ע תצלומיהאוויר מעלה כי בלב מקבצי האוהלי עמדו במקרי רבי
בתי אב ובייקות )מבני בו( .המרחב התארג במקבצי יישובי קטני ,שבה התגוררו
התושבי על ס אזורי החקלאות והמרעה ,וזאת עלפי חלוקת המקרקעי בי המשפחות
השונות .ניתוח זה מעלה את ההנחה ההגיונית שאילו הגיע הסדר המקרקעי הבריטי לאזור,
היו לפחות כל החלקות המיושבות והמעובדות נרשמות על ש מחזיקיה ,כפי שנעשה
באזורי אחרי באר.
לשבט אלעוקבי הסתפחו במש השני משפחות של בדווי ועובדימהגרי חסרי
קרקע ,אשר עיבדוה בעבור בעלי הקרקעות ,ובמקרי רבי א רכשו בהדרגה חלקות
מקרקעי קטנות מבעלי הקרקע המקוריי .בני השבט מעריכי כי בשנת  1948התגוררו
קרוב לאל איש על קרקעות אלעוקבי בעראקיב ובזחיליקה ,וכי יותר ממחצית נהפכו
לפליטי401.
בסיורי מחקריי בעראקיב מצאנו שרידי של חמישה בתי אב שבה שכנו בני
עוקבה ,ועוד עשרות אתרי הקשורי להתיישבות ,כגו בתי ,סכרי ,שלושה בתיקברות,
בארות ובורות מי ,המעידי על המארג היישובי ,החקלאי והקהילתי שהתפתח באזור עד
פינויו בתחילת שנות החמישי )ראו נספח  402.(9באזור זחיליקה ,שבו שכנה כאמור
_____________________________________

399
400
401
402

שטחי השבט מתוארי כשוכני בי תתשבט שלאחי )משבט העלמאת( בצפו ,ראמדי
במזרח ,אלהוזייל בדרו ואבוזיב במערב .יש לציי שאבוזיב )או זאב( היה פלג של שבט
אלעוקבי ,ולכ ייתכ ששטחי השבט היו א גדולי יותר .ש ,פרק "תיאהא" ,בעמ' .13 ,1
נספח  42לחוותהדעת של יפתחאל ,לעיל ה"ש  :372מפת קק"ל ,1944 ,משמר הנגב ועראקיב
)העתק מצוי בידי המחברי(; ש ,נספח  :43מפת ברסלבסקי ,נגב צפוני) 1946 ,מופיע
בספריית המפות ,אוניברסיטת בגוריו בנגב; העתק מצוי בידי המחברי(.
ראו מוריס ,לעיל ה"ש  ,17בעמ' .328–327 ,289–287
בסיור בעראקיב )שנער ב 15באוגוסט  (2009מצאנו כי למרות פינוי השבט בשנת 1951
והריסת רוב רכושו ובתיו ,ביתהקברות המרכזי של השבט נותר ללא פגע ,א כי במצב מוזנח.
באתר מצויי יותר ממאה קברי ,והוא בולט בשטח.
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ה"דירה" השנייה והקטנה יותר של השבט ,מצאנו שרידי של בית דודו של סלימא אל
עוקבי ,אברהי ,שכללו עמודי ,לבני ,רצפות וקורות ,אשר הושלכו לוואדי הסמו וזוהו
עלידי בני המשפחה .נוס על כ קיימי באזור זחיליקה שרידי ברורי של ביתהקברות,
בארות ,בייקות וסכרי .ע זאת ,העיבוד האינטנסיבי של האזור עלידי המושבי הקיימי,
והכבישי החדשי שנסללו בדיוק על "דירת" אלעוקבי ,חיסלו כנראה את רוב השרידי
היישוביי בזחיליקה ,בעוד באזור עראקיב ה קיימי עדיי בצורה ברורה403.

לאחר מלחמת תש"ח ,ב 19ביולי  ,1949הורה הממשל הצבאי לכל בני שבט אל עוקבי
להתרכז תו ימי אחדי ב"יישובו המקורי של השבט" ,שהוגדר כאזור "עראקיב ,"2
הנמצא בלב ה"דירה" בעראקיב 404.המסמ מעיד על קיומו הרצו של יישוב באזור זה ג
אחרי קו המדינה .מסמכי רשמיי נוספי – כגו הודעה לרישו בבחירות הראשונות של
 ,1949ותשלומי מס שוני ,הודעות והתכתבויות של הממשל הצבאי ,רישומי ביתספר
והתכתבויות ע הממשלה – מאשרי את קיומו של הכפר עראקיב ככתובתו הרשמית של
השיח' גר בביתו שבחלקה "עראקיב  ,"2יחד ע אשתו וארבעה מילדיו,
סולימא אלעוקביֵ .
אשר התגוררו עימו עד עקירת בני השבט בשנת 405.1951
למ הפינוי עשה השבט מאמצי בלתיפוסקי לשוב אל אדמתו ,שכללו התכתבויות
רבות ע השלטונות בבקשה חוזרת ונשנית לחזור; כמה נסיונות של שיבה פיזית לעיבוד
הקרקע ,שנקטעו עלידי השלטונות; הגשת תביעת מקרקעי מפורטת בשנת  ;1972וחזרה
לעיבוד החלקה "עראקיב  "1למ שנת  .1972ג פלגי שבטי ששכנו באזור יחד ע שבט
אלעוקבי ופונו בתחילת שנות החמישי ,כגו שבט אלטורי ושבט אבופריח ,מנסי שני
רבות לבנות שוב את היישובי החקלאיי שמה פונו בכפייה.

˙ÈÚ˜¯˜‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â È·˜ÂÚ-Ï‡ Ë·˘ .2
ההיסטוריה של אזור עראקיב בכללותו ,ושל שבט אלעוקבי בתוכו ,מגובה ג במסמכי
המעידי על התמסדותה של המערכת הקרקעית בתהלי חלוקת המקרקעי והעיבוד
המקומי .המסמ הקרקעי הראשו שנמצא בידינו בנוגע לאזור הוא שטר הסכמה משנת
 1883שעליו חתומי שבעהעשר ֵשיח'י בנוגע לעיבוד שטחי חקלאיי באזור ח'רבת
כרכור ,הנושקת לגבול הדרומי של עראקיב )ראו נספח  406.(6נוס על כ קיימות עדויות
בכתב עלאודות עסקות מכר מקרקעי שנעשו עלידי בני השבט החל בעשור הראשו של
_____________________________________

403
404
405
406

הסיורי נערכו עלידי אור יפתחאל באוגוסט  ,2009בנובמבר  ,2009בינואר 2010
ובאוקטובר .2010
ראו נספח  50לחוותהדעת של יפתחאל ,לעיל ה"ש .372
ש ,נספח  :46מכתב מהמושל הצבאי לשיח' שבט אלעוקבי ) – (19.7.1949דרישה להגשת
דוח זריעת אדמות )קרקעות נוכחי ונפקדי(.
ש ,נספח  :5הסכ  17שייחי על הקצאת קרקע ח'רבת כרכור) 1883 ,מופיע בארכיו אל
עוקבי(.
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המאה העשרי .כ ,למשל ,שטר מכירה משנת  1909מעיד על מכירת קרקע מחאג' מוחמד
)סב של התובעי מצד האב( לשבט אלטורי הסמו ,קילומטרי אחדי מצפו לחלקות
התביעה 407.שטר מכירה )" ַסנַד"( משנת  1911מעיד כי מוחמד סלא אלעוקבי מכר חלקה
הקרובה לחלקות הנתבעות לשכנו מוחמד סאלמה אלמוע'רבי )ראו נספח 408.(10
הסנַד הקיימי לגבי כל
הדגמה לקיומה של מערכת קרקעית מסורתית מהווי מסמכי ַ
החלקות הנתבעות עלידי יורשיו של סלימא אלעוקבי ,ובכול פירוט של הגבולות,
התנאי ,המחיר והנכבדיהעדי החתומי על המסמ )ראו נספח  .(11בשניי מהאסנאד
מצוינת דרישה ,בתנאי מסוימי ,לרשו את הקרקע במשרדי הטאבו בעזה .סעי זה מדגי
את טיעוננו בנוגע להכרה הבריטית ול‡ ˙Â¯˘Ùשהייתה קיימת לרשו את הקרקע הבדווית
המעובדת ,אשר א כ ,כמוב ,לא הייתה מסוג מוואת409.
תעודות נוספות מעידות על תפקודה המסודר של המערכת הקרקעית המסורתית באדמות
אלעוקבי בכל הנוגע בהקצאתו ובהסדרתו של הקניי הקרקעי .כ ,למשל ,בידינו מסמ
כתוב המחלק את קרקעות עראקיב לחמישה מבניו של חאג' מוחמד אלעוקבי בשנת 1930
)ראו נספח  410.(12מסמ זה טיפוסי לשיטת "הג'דייה" ,כלומר העברת הקרקע בירושה
מדור לדור ,הנהוגה בחברה הערבית באר .המסמ מתעד את השיטה שבה יחולקו
הקרקעות )"קורעה" – מעי הגרלה( ואת האחריות של כל אחד לעיבוד חלקתו .כדי להבי
בפירוט את המערכת ,שרטטנו על בסיס ראיונות וסיורי בשטח תרשי המציג את הקשר
בי המבנה המשפחתיהשבטי לבי הורשת הקניי הקרקעי והנדל"ני מדור לדור )ראו נספח
.(13
קיימות בידינו תעודות מגונות נוספות המעידות על תפקודה של המערכת הקרקעית
המסורתית .אלה כוללות שטרי מכר 411,הרשאות לבניית מבנית וסכרי 412,הסכ אחריות
על עיבוד ושימור קרקעות ,ושטר "ראה" בדבר החכרה לשכני משבט אלטורי תמורת
_____________________________________

407
408
409
410
411
412

ש ,נספח  :27אסנאד – שטרי מכירות של קרקע מסאל ופריח ותורפה אב סביחה אלעוקבי
לסלימא חוסיי אבומודיג' אלטורי) 1929 ,1909 ,מופיע בארכיו משפחת אלטורי; העתק
מצוי בידי המחברי(.
ש ,נספח ַ :28ס ַנד – הסכ מכירה ,בי מוחמד סלאמה אלמע'יירבי למוחמד ב סאל אל
עוקבי) 1911 ,מופיע בארכיו אלעוקבי(.
ש ,נספח ַ :29ס ַנד – הסכ מכירת שתי חלקות ,עראקיב  ,2 ,1בי חג' מוחמד לבנו סלימא,
) 8.12.1942מופיע בארכיו אלעוקבי(.
ש ,נספח  :30הסכ חלוקת אדמה ,בי חג' מוחמד לחמשת בניו וב אברהי) 1930 ,מופיע
בארכיו אלעוקבי(.
ש ,נספח ַ :31ס ַנד – הסכ מכירת אדמה זחייקה ) 5.9.1935 ,132133134מופיע בארכיו
אלעוקבי(.
ש ,נספח  :33הסכ קרקעות בתו שבט אלעוקבי ,בי שיח' סלימ לאביו חג' מוחמד1937 ,
)מופיע בארכיו אלעוקבי(.
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קבלת שליש מהיבול 413.במחקר מצאנו ראיות לכ ששכניה של שבט אלעוקבי ממערב,
באזורי שבה נרכשו קרקעות עלידי קק"ל בשנות העשרי ,קיימו מערכת קרקעית
מסורתית בדומה לשבט אלעוקבי .מערכת זו חילקה את הקרקע לחלקות עיבוד ומגורי
שבטיות ברורות ,שאות היה אפשר לחלק ולמכור לפי הדי המסורתי414.
מצויי בידינו ג עותקי קבלות על תשלומי של "מס מעשר" שאות שילמה משפחת
אלעוקבי לשלטונות הבריטיי ,משנת  1922עד  ,1946בעבור היבולי שגידלה בשטחי
עראקיב וזחיליקה )ראו נספח  415.(14בתעודות אלה מוזכרת במפורש משפחת אלעוקבי
)בני עוקבה( במשבצת "הבעלי הידועי" ,וסוג הקרקע המצוי ש הוא "מירי" .בכ יש
כדי להעיד על מצב של הקרקעות כאדמות מעובדות ,ועל כ שהבריטי מנפקי התעודות
קיבלו את הסדרי המקרקעי ואישרו בעצמ את עיבוד הקרקע .כזכור ,לפי סעי  3לחוק
הקרקעות העות'מאני ,התק לענייננו ,קרקע המעובדת באישור השלטונות נחשבת קרקע
מירי .ג פינוי של בני שבט אלעוקבי מאזור עראקיב לא הפסיק את ההתייחסות אליה
כאל בעלי הקרקעות בקרב הבדווי .כ עולה מתצהירי של משפחות אבופריח ואל
הוזייל ,אשר חוכרי שטחי בעראקיב ומכירי במעמד של הבעלי המקוריי – שבט
אלעוקבי416.
מחקרנו בנוגע לזכויות הקניי של שבט אלעוקבי בפרט ,ושל הבדווי בכלל ,השתמש
ג בניתוח תצלומיאוויר כראיה חשובה למצב הגיאוגרפיהקנייני .מצאנו סדרה של
תצלומיאוויר בריטיי מינואר  1945המקיפי את כל החלקות הנתבעות עלידי יורשיו של
סלימא אלעוקבי בעראקיב .מתצלומיאוויר אלה ,וכ עלסמ עדותו של המפענח שהעיד
מטע התובעי ,נית להבחי כי בתקופה זו התקיי עיבוד אינטנסיבי ברוב החלקות
בעראקיב ,וכי החלקות הגדולות – "עראקיב  "1ו"עראקיב  – "2היו מעובדות ביותר מ
 80%משטח .ג שתי החלקות בזחיליקה עובדו באותה תקופה במלוא היקפ כמעט .נית
להבחי בתצלומי באינטנסיביות בולטת של העיבוד לאור גדות היובלי המובילי לנחל
_____________________________________

413
414
415

416

ש ,נספח  :34ראה – הסכ מכירה על תנאי ,בי סלאמה אלעוקבי לסלימ אלעוקבי,
עראקיב ) 28.9.1945 ,6מופיע בארכיו אלעוקבי(.
ש ,נספח  :22שמות בעלי הקרקעות הבדווי מה נרכשו אדמות משמר הנגב ,מתו מפת
דובינסקי) 1926 ,מופיע בארכיו משמרהנגב(.
ש ,נספח  :36קבלות פדיו מס מעשר מסלמא אלחאג' ראשוד )אלטורי( באזור אל
עראקיב  1922עד  1935באישור שייח' אלעוקבי )מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש ,נספח :37
דו"ח פדיו מס מעשר מבניעוקבה באזור אלעראקיב  ,19278ללא תארי )מופיע בארכיו
אלעוקבי(; ש ,נספח  :38רשימת משלמי מס מעשר ,זחיליקה) 192728 ,מופיע בארכיו
אלעוקבי(.
ש ,נספח  :39מכתב מסאלמה אבופריח ואחרי ,המאשר את בעלותו של סלימא אלעוקבי
על קרקעות עראקיב) 1973 ,מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש ,נספח  :40מכתב מסלמא אל
הוזייל ואחרי ,המאשר את בעלותו של שבט אלעוקבי על קרקעות עראקיב) 1973 ,מופיע
בארכיו אלעוקבי(.
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גרר )ואדי עראקיב( ובעיבוד אינטנסיבי פחות בחלקות המרוחקות מהנחל ,המחולקות
בצורה האופיינית לגידולי שדה ,כגו שעורה ודורה .נית להבחי בתצלו ג במאגר המי
השיח' וסביבו כמה אוהלי ומבני
שהיה ביישוב עראקיב ,ומצפו לו נית להבחי בבית ֵ
חקלאיי ,המקושרי בשבילי ,וכ בכמה דרכי מרכזיות .תצלומיהאוויר משנת 1945
מעידי ,א כ ,על דפוס חקלאיכפרי הטיפוסי ליישובי הבדווי בצפו הנגב – פיזור של
ריכוזי מגורי קטני ,חקלאותבעל אינטנסיבית )לפחות בחודשי החור( ומבני לטיפול
במק ֶנה )ראו נספח .(15
ִ
ראיות מוצקות נוספות בנוגע לתפקודה ההיסטורי של המערכת הקרקעית בסביבת
עראקיב עולות מתעודות המצויות בארכיו של קיבו משמרהנגב ,השוכ כשלושה עד
חמישה קילומטרי ממערב לחלקות התביעה בעראקיב .למשל ,מפה ששורטטה עלידי
המודד המוסמ יוס דובינסקי בשנת  1926מפרטת את גבולותיה של החלקות ואת שמות
הבעלי הבדווי שמה נרכשו אדמות בעבור הקיבו 417.במכתב ששלח עורהדי יואב
צוקרמ למוסדות הקר הקיימת לישראל ב 3.3.1944הוא מפרט את שמותיה של כל בעלי
המקרקעי שמה רכש אדמות בנגב ,ביניה אדמות משמרהנגב ,בס כולל של  4,764דונ.
פירוט הבעלי הערביי שמה נקנתה הקרקע עלידי גורמי יהודיי מאשש כמוב שוב
את ההכרה בבעלות הקרקעית הבדווית ואת הלגיטימיות שלה בשני שקדמו להקמתה של
מדינתישראל.

ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂËÏ˘‰Â È·˜ÂÚ-Ï‡ Ë·˘ .3
קיימות עדויות ג להכרה של ממשלת ישראל בהתיישבות בעראקיב עד לפינוי בשנת .1951
כ ,למשל ,תצלואוויר מ 2.10.1949מצביע בבירור על קיומו של כפר פעיל בקרקעות
"עראקיב  ."2בתצלו רואי בניי אב ,כארבעה מקבצי אוהלי ,כנראה לפי החמולות ,כל
אחד ב  30–10אוהלי ,ביתקברות ,מחס תבואות ,סכר וברכת מי גדולה ,וכמה מבני
נוספי ,כגו דירי ואורוות .כל אלה מעידי על הרציפות של קיו הכפר ושימושי הקרקע
החקלאיי סביבו ג לאחר הקמת המדינה418.
בארכיו צה"ל קיימי מסמכי נוספי מתקופת הממשל הצבאי המעידי על תשלו
מס בעבור יבולי עראקיב עלידי ֵשיח' סלימא חאג' מוחמד אלעוקבי בשנת  ,1950ועל
_____________________________________

 417הטבלה הנלווית למפה מציינת בעלי קרקעות כגו אלקריני ,אנקיז ,אבושילחה ומזאע'יל,
ומצביעה על מערכת מקרקעי מסורתית מסודרת ומתפקדת באזור הגובל מצד מערב
בעראקיב .שמותיה של בעלי הקרקעות הבדווי שמה נרכשו אדמות משמרהנגב מופיעי
במפת דובינסקי) 1926 ,ארכיו משמרהנגב; העתקי המסמכי מצויי בידי המחברי(.
 418חוותהדעת של יפתחאל ,לעיל ה"ש  ,372נספח  :44צילו אוויר – כפר אלעראקיב ,2
) 2.10.1949המרכז למיפוי ישראל; העתק מצוי בידי המחברי(.
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קיומו של ביתספר .בחלק מהתעודות מצוי סיווג הקרקע כ"מירי" 419וא כ"מול*" השיי
לשבט אלעוקבי420.

זאת ועוד ,בתעודות ההפקעה של אדמות אל עוקבי בעבור רשות הפיתוח של ממשלת
ישראל – מכוח חוק רכישת מקרקעי )אישור פעולות ופיצויי( ,התשי"ג– – 1953סוגה
הקרקע בכל חלקות התביעה בעראקיב וזחיליקה כ"מירי" .כלומר ,הצלבת מסמכי הממשל
הצבאי ע מסמכי ההפקעה מעידי ש‚Ú˜¯˜· ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙Â˘· ‰¯ÈÎ‰ Ï‡¯˘È˙È„Ó Ì
 ,È¯ÈÓ Ú˜¯˜Î È·˜ÂÚÏ‡ ˙ÁÙ˘ÓÏ ˙ÎÈÈ˘‰ולא מוואת )ראו נספח 421.(21
כפי שראינו בחלקי קודמי ,הבדווי בנגב נהנו מאוטונומיה משפטית .אוטונומיה זו
נמשכה ג בשני הראשונות לקיומה של המדינה ,וביטוי לכ נית לראות ביחסו של
הממשל הצבאי לשבטי הבדווי בנגב בכלל ולשבט אלעוקבי בפרט .כ ,למשל ,פקודה
שהעביר המושל הצבאי של הנגב אל קציני הקשר לבדווי ביו  2.7.1949קבעה כי "...עד
אשר יהיו תנאי לחידוש בית המשפט של השבטי עלי למנות בכל שבט ועדה משפטית
מורכבת משלושה זקני ונכבדי השבט אשר ...ישמעו וישפטו בדיני ממו וחברה של
השיח'י סלמא אלהוזייל ,סלימא אלעוקבי
השבט" 422.בתשובה למושל הצבאי מ ֵ

השיח'י כי החליטו להקי בית משפט שבטי משות לשלושת
וחס אבועבדו הודיעו ֵ
שבטיה .בהערת הממשל הצבאי על גו המכתב ,מיו  ,1.8.1949נכתב "לאשר את
העניי"423.
מסמכי נוספי מעידי על פינויו הכפוי של שבט אלעוקבי לאזור חורה בנובמבר
 1951ועל נסיונותיה של בני השבט לחזור לכפר .כ ,מכתב בחתימתו של סר אברה
שמש מפרט את הקצאת הקרקעות ה"זמנית" לכפר באזור חורה" ,עד אשר יוחזרו"
_____________________________________

419

420
421
422
423

ש ,נספח  :45הודעות מהמושל הצבאי לשיח' שבט אלעוקבי – )א( דרישה להתרכז במקו
המקורי – ) ,19.7.1949ב( דרישה להגשת דוח זריעת אדמות )קרקעות נוכחי ונפקדי( –
) 19.7.1949מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש ,נספח  :46הודעה מהמושל הצבאי לשיח' שבט
אלעוקבי ) – (19.7.1949דרישה להגשת דוח זריעת אדמות )קרקעות נוכחי ונפקדי(
)מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש ,נספח  :48קבלה לסלימ אלעוקבי עבור מס מעשר,
) 28.8.1950מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש ,נספח  :49תעודת בית ספר עראקיב נורי אל
עוקבי )חס סלימ אלעוקבי( – משרד החינו) 25.12.1950 ,מופיע בארכיו אלעוקבי(; ש,
נספח  :50קבלות לסאל ב חג' מוחמד אלעוקבי ולסלי סאל אלעוקבי עבור תשלו
תמורת חריש – ) 24.1.1950מופיע בארכיו אלעוקבי(.
מסמכי בדבר הקמת ביתדי שבטי עלידי ישראל בהשתתפות שיח' אלעוקבי) 1949 ,מופיע
בארכיו צה"ל ומערכת הביטחו  ;1447/52/80העתק מצוי בידי המחברי(.
חלקי מתו רישומי המקרקעי של הממשל הצבאי )ש מצוי "מול "#ליד קרקעות אל
עוקבי; מופיע בארכיו צה"ל ומערכת הביטחו .(233834/1953
מכתב ממיכאל הנגבי ,המושל הצבאי ,אל קציני הקשר לבדווי ).(2.7.1949
לעיל ה"ש .420
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לעראקיב 424.בישיבה שנערכה ב 8.11.1951בשיתו קציני הממשל הצבאי והשיח'י
הבדווי פירט שיח' אלעוקבי את נסיבות העברתו של השבט ואת רצו שבטו לשוב
לאדמותיו המקוריות – מאבק שנמש עד ימינו אלה .כ נרשמו דבריו של השיח'
בפרוטוקול הפגישה:
מסרתי לישראל ונכנעתי לה ע יתר השבטי .למע אדמותינו ,נפשותינו
ונפשות שבטינו תוספת ותחמושת להגנה עצמית .שמירה על רכושנו
הכללי ...קבלנו הוראה לעבור מאדמותינו שנולדנו בה אנו ואבותינו ואבות
אבותינו .ובנינו ש עצי ,סכרי )סאדות( וכו' ...חתמנו על כרחנו כי לא
נוכל לעול להתנגד על העברה והשארנו רכוש שווה אלפי בחריש
וכדומה ...במצב המלחמה עזבנו את הערבי והצטרפנו לישראל על כ על
ישראל לשמור עלינו יותר מאשר על אנשיה ...נבקש מהמושלי שמירת
אדמותינו שהועברנו ממנו ולו ג כרגע הממשלה זקוקה לה ...כרגע
קיבלנו אזור שמרבית אנשי נמצאי בישראל ,ולא אוכל לרכוש אדמה
שבעליה נוכחי כי זה יביא אולי לרצח הדדי ,ואי אדמה מספקת לי
ולעאמר אלטלאלקה ולאפיניש425.
במכתב נוס ,שנשלח סמו לאותו תארי ,ביקשו שלושה ֵשיח'י שפונו מאזור עראקיב
לשוב אל אדמת עלסמ הבטחה שניתנה לה לכאורה מהשלטונות:
הממשלה הכריחה אותנו לעבור מהאזור הצפוני לאזור המזרחי ע תנאי
ולכ עברנו ...הגשנו את הבקשה הזו כדי לשמור על רכושנו ככל שאר
השבטי ...אנו מבקשי להחזיר אותנו למקומנו ולרח כי עתידנו תלוי
בכ ...ובא לא נעבור לאזור הצפוני בהקד האפשרי ,וזה כפי הבטחתכ
בעל פה ועשינו כרצונכ426.
השיח' אלעוקבי ,אל שר המשפטי,
כשבע שני מאוחר יותר פנו עשרה ֵשיח'י ,ביניה ֵ
תו מודעות גוברת לנישול מהקרקע:
_____________________________________

 424מסמ הפקעה של רשות הפיתוח – הגדרת הקרקע בעראקיב כמירי )בעמודה השישית מימי(
)מופיע בארכיו אלעוקבי; העתק מצוי בידי המחברי(; מכתב המפרט את השטחי שיימסרו
לשבט אלעוקבי עד אשר יוחזרו) 21.10.1951 ,מופיע בארכיו אלעוקבי; העתק מצוי בידי
המחברי(.
 425מכתב המפרט את השטחי שיימסרו לשבט אלעוקבי עד אשר יוחזרו ,ש .על דברי אלה
השיב לו המושל הנגבי כי ה נכנעו ללא תנאי .מכתב ממיכאל הנגבי ,המושל הצבאי ,לאג
מבצעי )) (14.11.1951מופיע בארכיו צה"ל ומערכת הביטחו  ;54848/1959העתק מצוי
בידי המחברי(.
 426עמ'  4לפרוטוקול ממשל צבאי – ישיבה בנוכחות שיח'י מיו ) 8.11.1951התבטאות סלימ
אלעוקבי; מופיע בארכיו צה"ל ומערכת הביטחו .(233834/1953
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...הועברנו עפ"י צוו הממשלה מאדמותינו בגמר מלחמת השחרור ,ועד היו
אנו יושבי על קרקע לא שלנו .האדמות שמה הועברנו היו שייכות לנו
מדורידורות ,ועבדנו בזיעת אפינו ,ובחלקי מסוימי א נבנו בתי
וניטעו כרמי; וכל זה חרב והל לטמיו ...ניסינו מפע לפע ...לדרוש
הסדר הקרקעות א תמיד אנו שומעי כי אי למשרדי הנוגעי בדבר
הוראות בעניי זה ...כמו כ אומרי לנו שהבעיה שלנו קשה ומסובכת,
מאחר ובשטחי הנגב לא נעשה א פע ע"י הממשלות הקודמות הסדר
קרקעות...
...עוד מעט יעברו  10שני שלקחו את קרקעותינו ,וא לא יגשו מיד להסדר
הקרקעי ,יוכלו ג להגיד כי זכויותינו התיישנו ואי מה לעשות יותר .לא
יתכ להפקיר אותנו .מוכרחי לגשת מיד לפתרו הבעיה ,ואנו מוכני
לשת פעולה ,ולעזור למציאת הדר הנכונה לכ .לא יתכ להשאיר אותנו
לתמיד כאריסי לממשלה ...הננו מקופחי ...אנו חוזרי ומבקשי מכב'
להביא עניי זה לדיו בפני הממשלה427...
שני מספר לאחרמכ ,ביוני  ,1966פנו שמונהעשר ֵשיח'י ,לרבות ֵשיח' סלימא אל
עוקבי ,אל ראש הממשלה בבקשה להשיב את השבטי לאדמותיה המקוריות ,שנותרו
בינתיי ריקות ,תו אזכור הסכמה ממשלתית מוקדמת לשיבת השבטי אל אדמותיה
המקוריות:
...בשנת  1948פנינו אל כבוד המושל הצבאי בבאר שבע בבקשה חתומה על
ידינו ,והבענו את רצוננו לקבל את ]מרות המדינה[ .אחד התנאי שלנו
בבקשתנו הייתה לחיות על אדמותינו ולעבוד יד ביד ע שאר תושבי
המדינה .הממשלה אשרה בזמנו את תוכ בקשתנו הנ"ל ,ועל יסוד זה
הסכמנו להשאר במדינה הישראלית שלנו .לצערנו ,לאחר מכ התברר לנו
שרצוננו הנ"ל ,לא רק שלא נתמלא אלא מה שהתרחש היה ההפ הגמור...
]הבדווי[ נהפכו לפליטי בתו המדינה ואדמותיה נפקעו.
...עלכ כבוד ראש הממשלה ,אנו מגישי את בקשתנו ...שהממשלה תכיר
רשמית בזכות הבעלות של הבדווי לגבי אדמת כפי שהיה נהוג בזמ
שלטו התורכי ולאחריו ...שהממשלה לא תגש להקמת כפרי הבדווי בנגב
לפני שתפתר בעית האדמות ,ובכל מקרה לא תקי כפרי אלו ללא הסכמת
_____________________________________

 427מכתב מעשרה ֵשיח'י לפנחס רוז ,שר המשפטי )) (21.4.1958העתק מצוי בידי המחברי(.
משיח' סלימא אלעוקבי ומ ֵשיח' עאמר אל טלאלקה אל מיכאל הנגבי ,המושל
ראו ג מכתב ֵ
הצבאי )) (18.11.1951מופיע בארכיו צה"ל ומערכת הביטחו .(281834/53
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המלאה של הבדווי עצמ ...הבדווי לא יותרו בשו פני ואופ על
זכויותיה לאדמותיה428.
לסיכו פרק זה ,הטבלה המופיעה בנספח  17מתמצתת את עיקר האירועי הרלוונטיי
לשאלת קרקעותיו של שבט אלעוקבי .שרשרת הראיות ,החוקי ,המסמכי והאירועי
המופיעי בטבלה מעידה על הקשר הארו של השבט לאדמתו ,כמוג על תקפות של
הטיעוני הכלליי שאות פרשנו בפרקי הקודמי .הפרטי המקומיי מעידי
שה"דיאר" של השבט היו מיושבות ומעובדות מ המאה התשעעשרה לפחות; שהשבט חי
באוטונומיה משפטית וקהילתית בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי;
שהתפתחה באזורי השבט מערכת קרקעית מסורתית מתפקדת ,שבמסגרתה נעשו הורשות,
חלוקות ומכירות ,אשר קיבלו תוק חוקי מהשלטונות; ובעיקר – שהתפתחה בעראקיב
מערכת יישובית וחקלאית המקנה זכויות קניי לפי הנורמות המשפטיות של הסדר
המקרקעי שעוצב בפקודה משנת  1928ואשר לא הושל עדיי בנגב.

ה .סדקי בהלכה – הבדווי כקבוצה ילידה
לקראת סיו מאמר זה מצאנו לנכו להתייחס בקצרה לנקודה רלוונטית נוספת העולה
בהקשר של הזכויות הקנייניות של הבדווי באדמותיה המסורתיות – העובדה שמדובר
בקהילה ילידה ) .(indigenousקהילה כזו מוגדרת בהצהרות ובאמנות בילאומיות ,וכ
בפרסומי של ועדות או" שונות ,כאוכלוסייה אשר הוכפפה לשלטונה של מדינה מודרנית
לאחר שחיה במש דורות תחת שלטו עצמי .קבוצות ,אוכלוסיות ועמי ילידי ניחני
בייחוד תרבותיאתני ,ומקיימי אורח חיי מסורתי ,בדרכלל שבטי ,המתבסס על תרבות
ומשפט ייחודיי ,תו שמירת רציפות של דורות בטריטוריה הקהילתית שבה חייתה
הקבוצה לפני הכפפתה למשטר המודרני .נושא "הילידת" מצרי דיו מעמיק החורג
ממסגרת מאמר זה .למרות זאת אנו מעלי את סוגיית "הקהילה הילידה" מתו רצו למק
את שאלת קרקעותיה של הבדווי ג בהקשר השוואתי ובילאומי .נושא הילידת אינו
רק עניי מוסרי שיש להתייחס אליו במסגרת הסכסו בי המדינה לבי הבדווי ,אלא ג
נושא בעל ממדי משפטיי חשובי.
עניי הילידות קשור ג לגישה משפטית נוספת ,היא גישת ""È¯·ÚÓ‰ ˜„ˆ‰
) ,(transitional justiceהגורסת כי יש לשמור ככל האפשר על זכויות האד וזכויות הקניי
שהתקיימו במשטר שקד למדינה הנוכחית .גישה זו פותחה בעבור מצבי שוני של מעבר
מהיר בי משטרי שוני – למשל ,במרחב הבתרקומוניסטי של מזרח אירופה או במדינות
_____________________________________

השיח'י הבדווי אל לוי אשכול ,ראש הממשלה ושר הביטחו )) (20.6.1966מופיע
 428מכתב ֵ
בארכיו מדינתישראל ,היוע! לענייני ערבי ,הבדואי בנגב ,כר ג ,גל .(17003/1
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שונות באמריקה הדרומית בעיד הדמוקרטי 429.בשני האחרונות נעשה שימוש גובר
בגישה זו ג לש הגדרת זכויותיה של עמי ילידי והגנת .גישה זו מאפשרת למערכת
המדיניות הציבורית ליצור נורמות ייחודיות לקבוצות ילידות ,כדי לשמור על זכויותיה
וקניינ במעבר הדרמטי בי משטרי ,וכ לפצות קבוצות ויחידי אשר נפגעו ממהלכי
שרירותיי של השלטונות החדשי ,ולהשיב לה במידת האפשר – קרי ,ללא יצירת איצדק
חדש – את רכוש וזכויותיה430.
המשפט הבילאומי בנוגע לאוכלוסיות ילידות קיבל תנופה חזקה וחשובה בשני
העשורי האחרוני ,וזאת הודות להתפתחותו של משפט זכויות האד בכלל וכ הודות
לפעילות נמרצת של קבוצות ילידות ברחבי העול .ע זאת ,תהלי זה מצוי עדיי בעיצומו,
ודיני הילידי הבילאומיי רחוקי מלהיות שלמי או א מיושמי במלוא עלידי
המדינות הרלוונטיות .אעלפיכ אנו סבורי כי יש בדיני אלה חשיבות משפטית
ומוסרית ,ויש מקו להתייחס אליה כא עקב השלכותיה החזקות על הלכת "הנגב המת".
מסמכי האו" מצביעי כיו על כ 350מיליו בניאד המשתייכי לקבוצות ולעמי
ילידי 431.הקבוצות הילידות סבלו מהפליה ומנישול במש דורות – ה תחת המשטרי
הקולוניאליי וה ע מיסוד של המדינות המודרניות .בתקופה זו נושלו קבוצות ילידות
רבות מאדמותיה המסורתיות ,ממקורות המחיה שלה ומאוצרותהטבע המצויי
בקרקעותיה ,ובמקרי רבי גורשו או הוזזו מאזורי המחיה וההתיישבות שלה.
האפיו המשפטי של ילידי השתנה במהל השני יחד ע התפתחותו של המשפט
הבילאומי .המושג "ילידי" ) (indigenousאו "עמי ילידי" משמש להגדרת קבוצה
נרחבת של קהילות בעול .משתמשי בו כדי להתייחס לשבטי נוודיי שחוצי גבולות
בילאומיי לפי חילופי העונות ,לקבוצות מפוזרות המהוות מיעוט במדינה שבה ה חיות,
וכ לקבוצות אשר מחזיקות עדיי בקרקעותיה .בהעדר הגדרה מדויקת מוסכמת למושג,
נעשה בשני האחרונות מאמ מרוכז להבהרתו ,במיוחד עלידי האו" .בעשורי
האחרוני הורחבה ההגדרה ויוחסה חשיבות גוברת להגדרה העצמית ולזיהוי העצמי של
קבוצות אלה כקבוצות ילידות .בשנת  1957אימ ארגו העבודה הבילאומי ) (ILOאת
אמנה מס'  107בעניי ההגנה והאינטגרציה של אוכלוסיות ילידות ,שבטיות ומעישבטיות,
_____________________________________
Ruti G. Teitel, Transitional Justice Genealogy, 16 HARV. HUM. RTS. J. 69 (2003); Aeyal 429
Gross, The Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice: Lessons from South
).Africa and Israel, 40 STAN. J. INT’L L. 47 (2004
 ,Teitel 430ש.
 431להגדרות בילאומיות של קבוצות ילידות ראוU.N. ESCOR, Study of the Problem of :
Discrimination Against Indigenous Populations by Jose R. Martinez Cobo, Special
Rapporteur of the Sub-commission on Prevention of Discrimination and Protection of
).Minorities, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7, vol. I, pp. 10–12 (1986
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 וציי כי האמנה, לאמנה אימ הגדרה רחבה לקבוצות ילידות1  סעי432.במדינות עצמאיות
:חלה על
(a) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries
whose social and economic conditions are at a less advanced stage than
the stage reached by the other sections of the national community, and
whose status is regulated wholly or partially by their own customs or
traditions or by special laws or regulations;
(b) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries
which are regarded as indigenous on account of their descent from the
populations which inhabited the country... at the time of conquest or
colonisation.433

 אימ בשנת, מומחי וקבוצות ילידות, יועצי,לאחר התייעצות אינטנסיבית ע ממשלות
 ארגו העבודה אמנה חדשה – האמנה בדבר עמי ילידי ושבטיי במדינות עצמאיות1989
 אמנה זו לא רק הרחיבה את ההגנות המשפטיות המוענקות לעמי434.(169 ')אמנה מס
–  כי,1.2  בסעי, אלא א ציינה,ילידי
[s]elf-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a
fundamental criterion for determining the groups to which the provisions
of this Convention apply.435

–  קבעה האמנה כי7.1 ובסעי
[t]he peoples concerned shall have the right to decide their own priorities
for the process of development... and to exercise control, to the extent
possible, over their own economic, social and cultural development.436

מעבר למשקל הגדול שנית להגדרה העצמית של ילידי קיימת הסכמה על חשיבות של
; המשכיות היסטורית של קיו לפני היווצרות המדינה החדשה:ארבעה יסודות עיקריי
_____________________________________
International Labour Organization [ILO], Indigenous and Tribal Populations 432
Convention, C107, June 5, 1957, available at www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.
.pl?C107

.1 ' ס, ש433

International Labour Organization [ILO], Indigenous and Tribal Peoples Convention, 434
.C169, June 27, 1989, available at www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6d514.html

.1.2 ' ס, ש435
.7.1 ' ס, ש436
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מאפייני תרבותיי נפרדי; העדר דומיננטיות וכפיפות לשלטו של קבוצה אחרת; ותפיסה
עצמית כקבוצה נפרדת .גישה זו קיבלה גיבוי בשנת  1996במסמ שנוסח עלידי "קבוצת
העבודה לעניי אוכלוסיות ילידות" של נציבות זכויות האד באו" ,אשר התייחס לארבע
הנקודות הבאות:
 .1קדימות בזמ ביחס לנוכחות ולשימוש בטריטוריה ספציפית;
 .2המשכיות רצונית של שוני תרבותי ,שעשוי לכלול שפה ,ארגו חברתי ,דת וערכי
רוחניי ,דרכי ייצור ,חוקי ומוסדות;
 .3זיהוי עצמי וכ זיהוי עלידי קבוצות אחרות או עלידי מוסדות המדינה כקולקטיב
נפרד;
 .4היחשפות לשעבוד ,לדחיקה לשוליי ,לנישול ,להדרה או להפליה ,בי א תנאי אלה
נמשכי ג בהווה ובי א לאו437.
ההכרה במצוקת של הקבוצות הילידות כתוצאה מהפליה מתמשכת וכ בזכויותיה
המשפטיות הגיעה לשיא מרשי ע קבלתה של "ההכרזה בדבר זכויותיה של עמי
ילידי" עלידי מליאת האו" ,בספטמבר  ,2007ברוב של  143מדינות מול  4מתנגדות ו11
נמנעות .ישראל לא השתתפה בהצבעה .שלוש מהמתנגדות – ארצותהברית ,אוסטרליה
וניוזילנד – הצטרפו לאחרמכ לתמיכה בהצהרה .הכרזות של עצרת האו" אינ מחייבות
כשלעצמ ,א הוראותיה מנחות מבחינה ערכית ,ובמקרי מסוימי ה ג משקפות כללי
מנהגיי של המשפט הבילאומי .מכל מקו ,אי חולק שההכרזה מתווה את ההתייחסות
המשפטית הראויה לעמי ילידי – כזו שמדינות דמוקרטיות אמורות לאמ.
להל הוראות חשובות מתו הצהרת האו" התקפות לעניי הבדווי438:
סעי :2 ,26

לעמי ילידי יש הזכות להיות בעלי ,להשתמש ,לפתח
ולשלוט בקרקעות ,בטריטוריה ובמשאבי שאות ה
מחזיקי מכוח בעלות מסורתית...

_____________________________________
U.N. ESCOR, Working Group on Indigenous Populations, Standard-Setting Activities: 437
Evolution of Standards Concerning the Rights of Indigenous People, § 69, U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2 (prepared by Erica-Irene A. Daes) (June 10, 1996),
available at www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.AC.4.
1996.2.En?Opendocument (“(a) Priority in time, with respect to the occupation and use
of a specific territory; (b) The voluntary perpetuation of cultural distinctiveness, which
may include the aspects of language, social organization, religion and spiritual values,
modes of production, laws and institutions; (c) Self-identification, as well as recognition
by other groups, or by State authorities, as a distinct collectivity; and (d) an experience
of subjugation, marginalization, dispossession, exclusion or discrimination, whether or
)”.not these conditions persist
 438לנוסח המלא ראו הצהרת האו" ברשת – www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
.DRIPS_en.pdf
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מדינות יעניקו הכרה חוקית והגנה משפטית לקרקעות,
לטריטוריה ולמשאבי אלה ]אשר שייכי לעמי ילידי
או מוחזקי עלידיה[ .הכרה כזו תיעשה תו הענקת כבוד
למנהגי ,למסורות ולשיטות האחיזה בקרקע של העמי
הילידי הנוגעי בדבר.

טיעוני המדינה בסיכומיה בעניי ‡ È·˜ÂÚÏביקשו כזכור לשלול את הגדרת הבדווי
כמיעוט יליד 439.זאת ,א שחוקרי רבי מסווגי אות ככאלה .למשל ,פרופ' רדולפו
סטיבנהאג ) ,(Rodolfo Stevenhagenשכיה בתפקיד המכובד של ַד ָווח מיוחד ) Special
 (Rapporteurשל האו" לנושא עמי ילידי ,הצהיר בחוותדעת שהגיש בעניי ‡È·˜ÂÚÏ
את הדברי הברורי הבאי:
The history, culture, ecology, economic and social organization of the
Negev shows that Bedouins fall under the definition of indigenous
peoples. The emerging international law of indigenous peoples, including
its human rights provisions, certainly applies to the Bedouin population,
and should be so considered by government authorities and legal
experts.440

חוקרי ומומחי נוספי מצטרפי לקביעה זו .כ ,למשל ,קוטס ) (Coatesמציי את
הבדווי בנגב כע יליד; 441פרופ' אבוסעד ד רבות במאפייני הבדווי כחברה הילידית
בנגב; 442ברמ ) ,(Bermanמאוניברסיטת אלסקה ,ד בהיבטי שוני של הספקת שירותי
לבדווי כחברה ילידית; 443החוקר קדר והחוקרי אלקרנאווי ) (al-Krenawiוגרה
) (Grahamמנתחי יחסי חברתיי בקרב חברות ילידי ,תו שימת דגש מיוחד בבדווי
של הנגב; 444ודוח מיוחד של משלחת מומחי מטע ארגו "הביטט" ,בראשות מיל
הד ָווח המיוחד של האו" לעניי הזכות לדיור ,קבע א
קותרי ) ,(Miloon Kothariלשעבר ַ
_____________________________________

 439סיכומי המדינה בעניי ‡ ,È·˜ÂÚÏלעיל ה"ש  ,244פס' .93
 440הצהרתו של פרופ' סטיבנהאג ,לשעבר ה ַדוָוח המיוחד של האו" לנושאי עמי ילידי )העתק
מצוי בידי המחברי( .ראו ג מכתב מֵ 17שיח'י אל לוי אשכול ,ראש הממשלה ושר
הביטחו )) (20.6.1966דרישה לפתרו בעיית הקרקעות; ארכיו צה"ל .(11772/1970
441
442
443
444

KEN S. COATES, A GLOBAL HISTORY OF INDIGENOUS PEOPLES: STRUGGLE AND SURVIVAL
).185 (2004
 ,Abu-Saadלעיל ה"ש .38
Gerald S. Berman, Social Services and Indigenous Populations in Remote Areas: Alaska
).Natives and Negev Bedouin, 49 INT’L SOC. WORK 97 (2006
ראו קדר ,לעיל ה"ש ALEAN AL-KRENAWI & JOHN R. GRAHAM, HELPING ;38
).PROFESSIONAL PRACTICE WITH INDIGENOUS PEOPLES: THE BEDOUIN-ARAB CASE (2009

136
5/9/2012 9:51:00 AM z:\books\mishpat umimshal\2011\2011-11-02\01-yiftachel+kedar+amara.doc

 זכויות קניי במרחב הבדווי:"עיו מחודש בהלכת "הנגב המת

משפט וממשל יד תשע"ב

445. הזכאית לזכויות מיוחדות ולהעדפה מתקנת,הוא לאחרונה כי הבדווי ה קבוצה ילידה

אי ספק שרוב החוקרי העוסקי בנושא תמימידעי כי הבדווי בנגב מהווי חברה
 מזהי, כמו במקרה של שבט אלעוקבי ובמקרי אחרי, הבדווי, מעבר לכ446.ילידית
 כפי שנית ללמוד מהצטרפות לפורו העמי הילידי,ומגדירי את עצמ כקבוצה ילידה
של האו" ומהשתתפות נציגיה בארבעה כנסי עולמיי של קבוצות ילידות למ שנת
הד ָווח
ַ ,(James Anaya) ( דחה ג'יימס אניה2011  לאחרונה )באוגוסט, יתר על כ447.2005
 את עמדתה של ישראל,המיוחד הנוכחי של האו" לעניי זכויותיה של עמי ילידי
: וקבע,שלפיה הבדווי אינ בגדר ילידי
First, the Special Rapporteur acknowledges the position of the State of
Israel that it does not accept the classification of its Bedouin citizens as an
indigenous people given that Bedouin tribes arrived to the Negev area late
in the Ottoman era, mainly from Saudi Arabia and Egypt, to an already
existing legal regime. The Special Rapporteur notes, however, the
longstanding presence of Bedouin people throughout a geographic region
that includes Israel, and observes that in many respects, the Bedouin
people share in the characteristics of indigenous peoples worldwide,
including a connection to lands and the maintenance of cultural traditions
that are distinct from those of majority populations. Further, the
grievances of the Bedouin, stemming from their distinct cultural identities
and their connection to their traditional lands, can be identified as
representing the types of problems to which the international human
rights regime related to indigenous peoples has been designed to respond.
Thus, the Special Rapporteur considers that the concerns expressed by
members of the Bedouin people are of relevance to his mandate and fall
within the ambit of concern of the principles contained in international
_____________________________________
HABITAT INTERNATIONAL COALITION, THE GOLDBERG OPPORTUNITY: A CHANCE : ראו445
FOR HUMAN RIGHTS BASED STATECRAFT IN ISRAEL 13 (2010), available at
.www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/HIC_Israel47.pdf
AL- ;38  לעיל ה"ש,Abu-Saad ;444  לעיל ה"ש,Berman ;442  לעיל ה"ש,COATES  ראו446
Rebecca Tsosie, Land, Culture and Community: ;444  לעיל ה"ש,KRENAWI & GRAHAM
Envisioning Native American Sovereignty and National Identity in the 21st Century, 2
.HAGAR 183 (2001)

 היות, איננו טועני כי כלל הבדווי מזהי את עצמ בהכרח כקבוצה ילידה במוב המשפטי447
 אול עובדה גמורה בקרב הבדווי היא כי ה קדמו למדינת.שלא ערכנו סקר בנושא זה
.ישראל וקיימו בנגב אורח חיי מיוחד ומערכת משפטית מסורתית
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 סנדי קדר ואחמד אמארה,אור יפתחאל

instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples.
...
Second, the Special Rapporteur would like to respond to Israel's position
that Bedouin people do not have customary rights to lands in the Negev
given that the land laws of the State of Israel, as developed from the
Ottoman and British laws that preceded them, do not recognize Bedouin
custom as a source of private land rights. In the view of the Special
Rapporteur, such a position, which is based in colonial era laws and
policies, should be reviewed. Far from providing a justification for the
current failure to recognize indigenous peoples' land rights based on their
customs, the historical denial of these rights and the dispossession of
indigenous peoples from their traditional lands are acts that are now
understood to be inconsistent with international human rights standards.
In this regard, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples specifically requires that States must provide “redress, by means
that can include restitution or, when this is not possible, just, fair and
equitable compensation, for the lands, territories and resources which
they have traditionally owned or otherwise occupied or used, and which
have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their
free, prior and informed consent” (article 28). Finally, the Special
Rapporteur does recognize the need for an orderly administration of land
and a respect for the rule of law. However, legal and administrative
policies related to land must also be consistent with international human
rights standards and accordingly must also be adjusted where they fall
short of those standards.448

הד ָווח קבע ג כי איאפשר להשאיר את הקביעה א קבוצה מסוימת מהווה קבוצה ילידה
ַ
449
הד ָווח
ַ  באופ ספציפי הביע.להחלטת הסובייקטיבית של המדינות הנוגעות בדבר
:המיוחד את חששו ממדיניות הריסת המבני הלאמוכרי של הבדווי בנגב
_____________________________________

.27 ,25 ' פס,VI  נספח,16  לעיל ה"ש,Anaya Report  ראו448
.26 ' פס,VI  נספח, ש449
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According to the information the Special Rapporteur has received from
other sources, possible explanations for the Government's demolitions of
unrecognized Bedouin villages include the need to concentrate the
Bedouin people into recognized towns and settlements so as to assist in
the delivery of services to them. Another reason identified for the
demolitions is to clear the way for maintaining a Jewish presence
throughout the Negev, in order to offset the high population growth of the
Bedouin, which is one of the highest in the world. With respect to the first
of these possible justifications, there are questions regarding the nondiscriminatory application of this policy, since according to the
information received Jewish settlements in the Negev are provided with
essential services while Bedouin settlements of comparable sizes and
populations are not. The second of these possible justifications – assisting
in maintaining a Jewish presence in the Negev in order to offset the high
population growth of the Bedouin – is racially discriminatory on its face,
and thus, even if it were established by law, could not count as a
legitimate limitation on Bedouin land rights that comports with relevant
international standards.450

לכ נית לומר בבירור כי הבדווי הינ קבוצה ילידה שקיבלה הכרה מ הגו המוסמ
 ולפיכ יש לנהוג בזכויותיה הקנייניות כקבוע במסמכי,"והמתמחה לכ מטע האו
.הבילאומיי בהקשר זה
בשלב זה ראוי לציי בקצרה כמה ממדי השוואתיי בעלי רלוונטיות מיוחדת לעניינ
Ï˘ Ì˙ÂÈÎ˘Ó‰ ציר מרכזי של הכרה בזכויות ילידי בהקשר זה מתייחס ל.של הבדווי
 ששררו באזורי המחיה של הקבוצות הילידות לפני כינו השלטוÚ˜¯˜· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÒÂÙ„
 זכויות ילידיות נוספות שנהפכו לנורמה בילאומית כוללות את הזכות לשמירת451.הנוכחי
 הזכות לשליטה במקורות, הזכות לאוטונומיה אזורית ותרבותית,התרבות המסורתית
 והזכות להעדפה מתקנת כפיצוי על, הזכות לגישה אל אוצרותהטבע המסורתיי,המחיה
452.קיפוח והדרה של שני ארוכות
_____________________________________

.11 ' פס,VI  נספח, ש450
' בעמ,24  לעיל ה"ש,Kedar, On the Legal Geography of Ethnocratic Settler States  ראו451
.405
 לעיל,; קדר447  לעיל ה"ש,Tsosie ;444  לעיל ה"ש,Berman ;442  לעיל ה"ש,COATES  ראו452
.38 ה"ש
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פריצתהדר המשפטית בהכרה בקניי ילידי ובסדר הקנייני הילידי הושגה ע פסיקת
ביתהמשפט הפדרלי הגבוה של אוסטרליה בעניי ) Maboמשנת  453.(1992בתיק זה פסק
ביתהמשפט האוסטרלי כי יש להעניק לתובעי ,בני קבוצה ילידה ,זכות של ·˙ÂÏÚ
 (native title) ˙È˙¯ÂÒÓבקרקע .הפסיקה האוסטרלית הסתמכה על אמנות בילאומיות ועל
חקיקה אוסטרלית האוסרת הפליה גזעית ,כמוג על ראיות שלפיה התקיימה רציפות של
חזקה בקרקע )ללא מסמכי כתובי( ועל קיומה של מערכת ארוכתשני של די מסורתי
מתפקד ,כדי להכיר בבעלותו של השבט על קרקעותיו ההיסטוריות .בפסקדי מאוחר יותר
הובטח ,ע זאת ,ברוח גישת הצדק המעברי ,כי במקרה של התנגשות יישמרו ג זכויותיה
של המתיישבי החדשי 454.פ משפטי נוס של הכרה בזכויות ילידי הוא התוק הגובר
הנית בבתיהמשפט של מדינות דמוקרטיות לסוגי מגוני של ראיות אשר בעבר לא היה
אפשר להציג בהתדיינויות משפטיות .היות שחברות ילידי התבססו ברוב המקרי על
תרבות לאכתובה ,חסרת ארכיוני או מסמכי רשמיי ,בתיהמשפט ברחבי העול
מכירי יותר ויותר בראיות המבוססות על עדויות בעלפה ,על הסכמי בי שבטי ועל
שחזור המשפט הנוהג ששרר בטריטוריות ילידיות לאור דורות ארוכי455.
פסקדי  Maboביטל את הדוקטרינה המשפטית של "אר ריקה" ) ,(terra nulliusאשר
עיצבה במאות התשעעשרה והעשרי את המשפט הקרקעי באפריקה ,באסיה ובאוסטרליה,
והשפיעה על מדינות רבות אחרות השולטות בטריטוריות שבה שלטו בעבר עמי ילידי,
כגו פינלנד ,נורווגיה ,הודו ,ברזיל וניוזילנד 456.במחקרי שוני הושוו מדיניותה ועמדתה
של מדינתישראל כלפי הבדווי בנגב לגישת "האר הריקה" שנהגה כלפי עמי ילידי
_____________________________________

 .Mabo & Ors v. The State of Queensland, (1992) 175 C.L.R. 11 453בעניי חשיבותו של פסק
הדי ראוPETER H. RUSSELL, RECOGNIZING ABORIGINAL TITLE: THE MABO CASE AND :
) .INDIGENOUS RESISTANCE TO ENGLISH-SETTLER COLONIALISM (2005ראו גPaul :
Havemann et al., Traditional Use of Marine Resources Agreements and Dugong
Hunting in the Great Barrier Reef World Heritage Area, 22 ENVT’L & PLAN. L.J. 258
).(2005
 ,Mercer 454לעיל ה"ש Richie Howitt, A Nation in Dialogue: Recognition, ;36
).Reconciliation and Indigenous Rights in Australia, 2 HAGAR 277 (2001
 455במוב זה הייתה זו מערכת המשפט הקנדית שפרצה את הדר .ראוThe Constitution Act, :
1982, being Schedule B to the Canada Act, 1982, c. 11 (U.K.), s. 35(1) (“The existing
aboriginal and treaty rights of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized
)” .and affirmedדוגמה להסכ בי המדינה לבי ע יליד בדבר הכרה בזכויות המקרקעי שלו
ובזכויותיו באוצרותטבע היא אמנת ניסגאה .ראוFact Sheet: The Nisga'a Treaty, :
 .www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016428ראו גAngelia K. Means, Narrative :
Argumentation: Arguing with Natives, 9 CONSTELLATIONS 221 (2002); Lisa Strelein,
'Beliefs, Feelings and Justice': Delgamuukw v British Colombia: A Judicial
Consideration of Indigenous Peoples' Rights in Canada (1998), www.aiatsis.gov.
.au/ntru/docs/publications/issues/ip98n22.pdf
 ,RUSSELL 456לעיל ה"ש  ,454בעמ' .365–335
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

באוסטרליה ובמדינות אחרות 457.ביטולה של דוקטרינת "האר הריקה" וההכרה בזכויות
ילידי בקרקע מעידי כי במדינות דמוקרטיות קיימת היכולת  ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù Ô˜˙Ïשל
קבוצות ילידות ג לאחר שני ארוכות של שלילת בחסות חוקי מפלי .הכרה ברציפות
התרבותית ,הגיאוגרפית והמשפטית של הקיו הבדווי בנגב יכולה וצריכה להוות תשתית
לתיקו כזה ג בישראל.

ו .סיכו ומסקנות – לקראת תיקונה של הלכת "הנגב המת"?
הפרקי שלעיל פרשו בצורה מפורטת את התפתחותה של הלכת "הנגב המת" ואת הסדקי
הרחבי הנפערי בה לנוכח הראיות העולות מהחומר ההיסטורי ,הגיאוגרפי ,האנתרופולוגי
והמשפטי .הלכת "הנגב המת" מורכבת משני אדני מרכזיי השלובי זה בזה :משפטי
היסטורי וגיאוגרפיהיסטורי .אדני אלה מהווי בסיס לכמה טענות עיקריות השזורות
בטענות המדינה ,אשר שוללות מהבדווי זכויות קניי בקרקעותיה .בפרקי שלעיל ניתחנו
לעומק טענות אלה ,ועיקרי ממצאינו מפורטי בנקודות שלהל:
אÒÁÈ· ‰Ï ˙ÚÂË ‡È‰˘ "˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÙÈˆ¯‰" ˙‡ ·‚· ˙ÓÈÈ˜Ó Ï‡¯˘È Ì‡‰ .
 ?·‚· ÌÈÂÂ„·‰ ˙ÂÚ˜¯˜Ïהחומר והטיעוני שהוצגו מלמדי בבירור כי ישראל סטתה
בצורה משמעותית מהדי העות'מאני ומהדי הבריטי ,כאשר מביאי בחשבו את מכלול
החקיקה ,הפסיקה ,הפרשנות ,היישו והאכיפה .משטרי אלה מעול לא רשמו קרקעות על
ש המדינה בנגב על בסיס היות קרקעות מוואת כביכול .ישראל למעשה "רוקנה לאחור"
את הנגב מזכויות קניי של בניאד שהפכו בעמל וביזע אדמה קשה לאדמה נושבת ,ובכ
נישלה רבבות מאזרחיה מקניינ ההיסטורי ,אשר היה ועודנו ציר מרכזי בתרבות הילידית.
שינוי הדי לא נעשה עלידי המדינה בחקיקה מפורשת וגלויה ,אלא בפרשנות משפטית
מרחיקתלכת ,ולדעתנו ג מוטעית ,של דיני המקרקעי של המשטרי הקודמי .במאמר
הראינו כי מרכיביו העיקריי של הטיעו המשפטיההיסטורי של המדינה ה בלתי
מבוססי ,וכי המדינה ובתיהמשפט שלה לא "המשיכו" ביישו הדיני העות'מאני
והמנדטורי .בעוד מתיימרי לייש את הדי הקוד ,ה שינו בפועל את הגדרות המוואת
ואת תיחו קו הגבול בינ לבי קטגוריות קרקע אחרות שהיו נוחות יותר לבדווי ,כגו מירי
ומתרוכה .בנושאי שבה הייתה עמימות או איבהירות בדי הקוד ,כגו אופיו ומועד
הקמתו של מקו יישוב שממנו קובעי מהי קרקע מוואת ,ה בחרו בפרשנות הגרועה
ביותר מנקודתמבט של הבדווי .ג ביחס לשאלה מהי "החייאה" של קרקע מוואת
ההופכת אותה לקרקע מסוג מירי סטתה ההלכה הישראלית מ הדי הקוד ,בעודה טוענת
ליישומו.
_____________________________________

 457ראו שמיר ,לעיל ה"ש  ;11קדר ,לעיל ה"ש  ,Falah ;38לעיל ה"ש .294
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בÌ‰È˙ÂÓ„‡ ˙‡ ÍÙÂ‰ 1921 ˙˘· ÌÈÂÂ„·‰ È„ÈÏÚ Ú˜¯˜‰ ÌÂ˘È¯È‡ Ì‡‰ .
 ?‰È„Ó ˙ÂÚ˜¯˜Ï ÔÎÏÂ ˙‡ÂÂÓÏ ˙Â„·ÂÚÓ‰הראינו במאמר כי קרקעות שהיו מוקצות,
מוחזקות ,מעובדות ומיושבות עלידי הבדווי סמו לפני  1921לא נחשבו מוואת – ה
בשל העדר היסוד של "איהסכמת השלטונות" וה משו שהבריטי הודיעו ,כבר במרס
 ,1921כי בנפת בארשבע יישמר הדי המסורתי ,וא כוננו בתידי שבטיי באזור .בכ ה
סיפקו הכרה במשטר המקרקעי הבדווי ובדפוסי הבעלות של הבדווי באדמת ,ומקל
וחומר סיפקו "הסכמה" להמש עיבוד של הקרקעות עלידי הבדווי .זהו הטע לכ
שהרשויות המנדטוריות מעול לא יישמו את פקודת המוואת בנפת בארשבע .נוס על כ,
הפרשנות הישראלית לפקודת המוואת נראית שגויה כאשר היא מטילה סנקציות המיועדות
למסיגיגבול לאחר  1921על המחזיקי בקרקע מלפני  .1921במסגרת הרישו המנדטורי
של עסקות פרטיות בי מוכרי קרקעות בדווי לבי רוכשי קרקעות ,נרשמו דר קבע קרקעות
שעובדו עלידי בדווי ,אשר רוב ככול לא דוחו לרש המקרקעי בשנת  ,1921על ש
אלה שרכשו אות מה ,יהודי וערבי .לא הבדווי ראו אות כמוואת ולא הרשויות ראו
אות ככאלה .הניתוח במאמר מוביל למסקנה החשובה שלפיה אירישו קרקע מוחזקת
ומעובדת בשנת  1921לא פגע בזכויות הקניי העכשוויות של תובעיה בנגב.
ג ?˙¯„ÂÒÓ ˙ÈÂÂ„· ˙Â‡Ï˜Á ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 1921 „Ú Ì‡‰ .הראיות מצביעות על כ שג
לפני  1921התקיימה חקלאות בדווית מסודרת ושיטתית סביב בארשבע ובנגב הצפוני על
קרקע בהיק של  3–2מיליו דונ.
ד ?ÌÈ·Â˘ÈÈ· Â¯¯Â‚˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„ÂÂ ÌÈÂÂ„·‰ ÂÈ‰ 1921 ÈÙÏ Ì‡‰ .החומר מראה כי
במאה התשעעשרה התקיימה התיישבות בדווית נרחבת ,כחלק מאורח חיי נוודי למחצה,
המקיי יישובי קבועי ב"דיאר" של השבטי ,אשר התקבעו ברוב במאה התשעעשרה.
בתו "דיאר" אלה החל תהלי של פיצול קרקעי לפלגי ולמשפחות ,אשר היווה בסיס
להתיישבות – תחילה באוהלי ,ולאחרמכ ג בבתי בו ובבתי אב.
ה?ÔÈÈ˜ ˙ÂÈÂÎÊ ‰˜Ó‰ ˙„˜Ù˙ÓÂ ‰Ù˜˙ ˙ÈÚ˜¯˜ ˙Î¯ÚÓ ÌÈÂÂ„·Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‡‰ .
החומר מראה כי מערכת כזאת הייתה ועודה קיימת ,וכי יש בה נורמות מקובלות ,מסמכי
מחייבי וכ מוסדות בוררות ואכיפה .אלפי ירושות ,מכירות וחלוקות קרקע נעשו לפי
השיטה הבדווית המסורתית ,וכובדו עלידי כל הצדדי ,כולל השלטונות העות'מאניי
והבריטיי ,ואפילו עלידי השלטו הישראלי עד שנת  1950ובחוק רכישת מקרקעי בנגב
)חוזה השלו ע מצרי( ,התש"–.1980
וÚ‚Â· ˙ÈÂÂ„· ‰ÈÓÂÂËÂ‡ „·ÎÏÓ ÌÈÈËÈ¯·‰Â ÌÈÈ‡Ó'˙ÂÚ‰ ˙ÂÂËÏ˘‰ ÂÚÓ Ì‡‰ .
 ?‰Ï‡ ˙ÂÈÂÎÊ· Â¯ÈÎ‰ Ì‡‰ ,ÍÎÓ ¯˙ÂÈÂ ,ÔÈÈ˜ ˙ÂÈÂÎÊÏהראיות מצביעות על כ שהמשטר
העות'מאני והמשטר המנדטורי התירו לבדווי לנהל את ענייניה הקנייניי לפי החוק
המסורתי ,והכירו בבעלות באדמות המעובדות בנגב .מבחינה היסטורית נהנתה החברה
הבדווית ,ה בסיני וה בנגב ,מדרגה גבוהה של אוטונומיה מעיריבונית עד להקמת באר
שבע בשנת  ,1901וא לאחרמכ .לאוטונומיה זו היו ג ביטויי ממסדיי :המשטרי
העות'מאני והבריטי ,וא המשטר הישראלי בשני הראשונות ,הקימו בתידי שבטיי,
אשר פסקו לפי הדי המסורתי .כל העדויות מצביעות על כ שהבריטי כיבדו את מערכת
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הבעלויות המסורתית הבדווית ואישרו מכירות בהיקפי גדולי של קרקעות ליהודי
ולאחרי ,וזאת על יסוד הכרה בבעלות הקרקע של המחזיקי הבדווי המקוריי.
זÔÈ„‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÈÏÈ ÌÈËÂÚÈÓ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊÏ ˙È‡ÎÊ‰ "‰„ÈÏÈ ‰ˆÂ·˜" ÌÈÂÂ„·‰ ÔÈ‡‰ .
 ?˘·‚˙Ó‰ ÈÓÂ‡ÏÔÈ·‰לפי ההגדרות המקובלות במשפט ההשוואתי של מדינות דמוקרטיות
רבות ,בכתביה של מומחי חשובי במוסדות האו" וכ בהכרזת האו" בדבר זכויותיה
של עמי ילידי ,הבדווי עוני בבירור על ההגדרה של "קבוצה ילידה" .דוקטרינת "האר
הריקה" ) ,(terra nulliusהדומה להלכת "הנגב המת" ,נפסלה בפסקידי חשובי המופיעי
במשפט ההשוואתי .כמוכ ,מדינות דמוקרטיות רבות שבה שוכנות קבוצות ילידות
מיישמות בשני האחרונות את גישת "הצדק המעברי" ,ומתקנות עוולות עבר – לפחות
באופ חלקי – באמצעות הכרה בבעלות המסורתית של הקבוצות הילידות באדמת .בהקשר
הד ָווח המיוחד של האו" ג'יימס אניה כהמלצה
זה ראוי לשי לב לדברי שכתב לאחרונה ַ
לממשלת ישראל:
The Government [of Israel] should ensure that all laws and administrative
practices related to lands and development align with international
standards concerning rights of indigenous people to lands, territories and
resources. To this end, the Government should undertake a
comprehensive review of its land and development policies that affect
Bedouin people living in the Negev... As part of this review, Israel should
establish a mechanism to identify and protect the lands in the Negev over
which Bedouin people have legal entitlement, in accordance with relevant
international standards...
The Government should embrace a long-term vision for social and
economic development of the Negev, including in the unrecognized
Bedouin villages, bearing in mind the historical and cultural importance
of these villages to the Bedouin and to the society at large.458

הניתוח לעיל מצביע ,א כ ,על הצטברות של פגמי וטעויות משמעותיי בכל אחד
מנדבכיה של הלכת "הנגב המת" .אלה מצביעי על בעייתיות עמוקה ביישומה המתמש
של הלכה זו בבתיהמשפט הישראליי וכנדב מרכזי בכינו מדיניות התכנו וההתיישבות
מול הבדווי .אי ספק שהשימוש הנרחב בהלכת "הנגב המת" יצר ‡Ï ,Ô‚Â‰‡Ï ÏÂ˘È
 .·‚· ÌÈÂÂ„·‰ Ï˘ È˙˜ÂÁ‡Ï Ì‚ ‰‡¯‰ ÏÎÎÂ È¯ÒÂÓהפגמי העמוקי בהלכת "הנגב
המת" מצריכי לדעתנו חשיבה מחודשת – משפטית ותכנונית.
_____________________________________

 ,Anaya Report 458לעיל ה"ש  ,16נספח  ,VIפס' .21 ,17
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לדעתנו ,היות שישראל טוענת לרציפות הדי מהתקופה הבריטית ,עליה לכלהפחות
לדבוק בדי הבריטי על כל צדדיו – החקיקה ,היישו ,הפסיקה והאכיפה .נזכיר שהבריטי
ה שאימצו את חוק הקרקעות העות'מאני ,וה שחוקקו את פקודת הקרקעות המתות .א
הבריטי מעול לא הפעילו אותה בנגב ,לא נישלו שו בדווי מאדמתו ,וא הכירו – עלפי
ראיות רבות – בבעלות הקרקע המסורתית של הבדווי,˙Â„·ÂÚÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜· ˙ÂÁÙ‰ÏÎÏ ,
 .˙Â·˘ÂÈÓ‰Â ˙Â˜ÊÁÂÓ‰חובה על ישראל לקיי הכרה זו כנגזרת מעקרו הרציפות
המשפטית ,כהגנה בסיסית על זכות הקניי המעוגנת בחוקיסוד ,וכבסיס להסדר מקרקעי
ברקיימא בנגב .הסדר זה ישלי באופ הוג את הלי ההסדר הבריטי ,ינהיג את עקרונות
הצדק המעברי הנפוצי בהתייחסות לקבוצות ילידות ברחבי העול ,וייש את עקרונות
השוויו ,כבוד האד והצדק החלוקתי שעוגנו במשפט הישראלי.
הניתוח שהצגנו הראה כי שימוש בכלי שפיתחה הגיאוגרפיה המשפטית הביקורתית
מאפשר לנו להבי טוב יותר את הקשר בי מרחב ,משפט ויחסי אתניי ופוליטיי .בחינה
ביקורתית חושפת במקרה שלפנינו את האופ שבו מערכת המשפט יוצרת ומבצרת קטגוריות
מעיאובייקטיביות )כגו "יישוב"" ,בעלות"" ,זהות"" ,נוודות"" ,הקצאה" וכדומה( ,א
יוצקת בה תכני המחזקי את "המדינה" )וכ את הקבוצות המסוימות הסמוכות אליה(
ומנשלי קבוצות אחרות מודרות וחלשות .מסגרת תיאורטית זו חשפה ג את הדמיו בי
התייחסות המדינה לבדווי לבי היחס שהופנה ומופנה במדינות מתיישבי אחרות כלפי
קבוצות ילידות ,אשר הוכפפו – לרוב נגד רצונ ובאלימות – למערכות משפט מודרניות.
מערכות אלה כפו על החברה הילידית ועל מרחביה סדרה של תבחיני ,נהלי וקטגוריות
אשר זרי לה ולאופ שבו היא מנהלת את המרחב והחברה.
באופ זה מופיעות ,במסגרת תביעות המקרקעי שמתנהלות בי המדינה לבי משפחת
אלעוקבי וג בדווי אחרי ,דרישות להצגת ראיות שאינ בנמצא ,מכיוו שהחברה
הבדווית לא השתמשה בה כלל ,כגו צווי ירושה רשמיי ,אישורי בנייה או היסטוריה
כתובה של השבטי ומקומות מגוריה .נוס על כ האוכלוסייה הילידה מוכפפת לדרישות
אבסורדיות המושלכות "לאחור" ,כגו דרישה להצגת אישור מהשלטו העות'מאני להקצאת
מקרקעי בשנת  1858באזורי שבה הוא לא שלט כלל; דרישה להצגת מפות של שטרות
קניי ,אשר לא שורטטו כלל במאה התשעעשרה; דרישה להצגת מסמכי בריטיי – שלא
היה כל צור להשיג בזמאמת – לאישור הקצאת מקרקעי תושבטית; או דרישה
לעמידה בחובת רישו  (!)90שנה לאחר שהוכרזה כביכול בפקודת הקרקעות המתות
)משנת  ,(1921וזאת חר העובדה שהשלטו אשר חוקק את החובהלכאורה מעול לא
ייש אותה בנגב .בתו כ מערכת המשפט הישראלית ג מאמצת הגדרות צרות של
"יישוב"" ,עיבוד" או "בעלות" ,אשר אינ מופיעות כלל בחוקי שאות היא מיישמת
כביכול .א כ ,למרות חזות הניטרלית ,קטגוריות אלה יוצרות בעצמ גיאוגרפיה משפטית
של נישול החברה הילידית ,אשר טיפוסית לחברות מתיישבי .ניקולס בלומלי ,שכבר צוטט
לעיל ,מסכ זאת היטב:
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ביסוסו של משטר מקרקעי מערביליברלי היה בעת ובעונה אחת מטרתה
של האלימות ]נגד האוכלוסייה הילידה[ והאמצעי לשעתוק של צורות
הסדרה אלימות ולעיגונ בחוק .מרחב ,קניי ]קרקעי[ ואלימות שימשו ]את
המתיישבי הקולוניאליסטיי[ במשולב459.
כוונתו העיקרית של מאמר זה הייתה להציב סימ שאלה משמעותי על הלכת "הנגב המת",
אשר הפכה כזכור את תובעי הקרקעות הבדווי לפולשי באדמות שקיבלו בירושה .אי
במסגרת מאמר זה אפשרות לפתח בצורה שיטתית וראויה כיווני משפטיי או תכנוניי
נורמטיביי הנובעי מערעור ההלכה .ע זאת ,נעיר בקצרה כי מעבר למשטר מקרקעי
צודק והוג בנגב הוא צו השעה .שינוי זה יכול להתקד בכמה זירות ,אשר יעבירו את
היחסי בי המדינה לבי הבדווי מפסי של סכסו ארו ומר לעבר דיאלוג המבוסס על
הוגנת ושוויו .זירות אלה יכולות לכלול מגוו של פתרונות ,כגו בירור היסטורי וגיאוגרפי
הוג ,מחו לכותלי ביתהמשפט ,של בעלות הקרקע ,תו התבססות על עדויות בעלפה,
מסמכי פנימיי וראיות ילידיות אחרות; הקצאת קרקעות מדינה לבדווי באופ שוויוני
למגזר הכפרי היהודי; מציאת פתרונות תכנוניי הולמי לכפרי הלאמוכרי על בסיס
שוויו ע יישובי היהודי; וכניסה לתהליכי גישור בסיוע מומחי עצמאיי ,תו עצירת
אמצעי האכיפה הנוקשי ונטישת מסלול התביעות הנוגדות.
לא כא המקו לדיו מעמיק בשאלת השפעת של ההתפתחויות המשפטיות הנזכרות
בזירה הבילאומית וההשוואתית על המשפט בישראל ,או בסוגיות החוקתיות והפרשניות
אשר עולות ממאמר זה ומחייבות לדעתנו בחינה מחודשת של דוקטרינת "הנגב המת" .אנו
מבקשי רק להפנות בקצרה את תשומתהלב להשלכותיה ביחס לסוגיות אשר רלוונטיות
במיוחד לבדווי :הכרה בזכויות קניי לארשומות; התחשבות בתקפות הדי המסורתי של
השבטי הבדוויי ,כולל דיני קניי וירושה; והכרה במשקל של ראיות בעלפה ובמסמכי
מסורתיי .די א נאמר בשלב זה כי זיהוי של הבדווי כקהילה ילידה מחייב אותנו לערו
דיו ערכי ומשפטי מחודש עלאודות דוקטרינת "הנגב המת" ,ולשלב בו תובנות וכיווני
דר המופיעי במשפט הבילאומי ובגישת הצדק המעברי ,במשפט ההשוואתי ובמשפט
החוקתי ,המנהלי והקנייני ,ובכללי הפרשנות הישראליי.

למרות הרגישות המוסרית והפוליטית הטמונה בהכרה באי הצדק ובעוול ההיסטורי
שנגר לקבוצות ילידות בכלל ולבדווי בפרט ,גישה מוסרית זו עדיפה על המש הפליה,
נישול ואיהכרה .מדינות רבות בעול החלו במהלכי – שג ש אינ מושלמי בהכרח –
של פיצוי ותיקו עוול לש מעבר לחברה דמוקרטית וצודקת יותר .א תבחר המדינה
להמשי לפעול עלפי הלכת "הנגב המת" ,וא יסכי לכ ביתהמשפט ,תעמיק ישראל את
_____________________________________
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הקרע שיצרה כאשר נישלה את הבדווי מאדמת אבותיה ,ותוותר על האפשרות –
שהופיעה במקומות אחרי והוצהרה במסמכי בילאומיי חשובי – של תיקו אפליות
מערכתיות ועוולות היסטוריות שנעשו כלפי מיעוטי ילידי בשאו ההקמה של מדינות
חדשות או משטרי חדשי .תיקו זה אפשרי ,לדעתנו ,באמצעות אימוצ של הנורמות
הבילאומיות כמתוות כיוו פרשני נכו לעקרונותהיסוד של שיטת המשפט הישראלית
הנוכחית ,וכמעניקות משמעות ומשקל ראוי לכבוד האד וחירותו ,לשוויו ולעקרונות של
צדק חלוקתי.
התפתחויות חשובות שהתרחשו בדי הישראלי לאחר התבססותה של הלכת "הנגב
המת" פותחות פתח לכיבוד חלק ניכר מהנורמות הבילאומיות .התפתחויות אלה כוללות,
למשל ,את חקיקת  ,Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î :„ÂÒÈ˜ÂÁהמג על כבודו של אד ועל קניינו.
חוקהיסוד הביא לידי בחינה משפטית מחודשת של מוסד הקניי .כפי שהסביר השופט לוי:
...הזכות לקני כרוכה – בנסיבות מסוימות – באישיותו של בעל הקני
ובזכותו לכבוד .ערכו של הקני בנסיבות אלו ,אינו נובע משוויו הכלכלי ,כי
א מהמשמעויות בה הוא נושא עבור בעליו .משמעויות אלו – החל
במשמעות רגשית עמוקה ,עובר בזיקה משפחתית או מסורתית ,וכלה בקשר
היסטורי או דתי ,אינ ניתנות לכימות או הערכה ,וספק א נית לפצות על
אובדנ .תוצאתה של פגיעה בקני בנסיבות אלו חמורה פי כמה מבחינתו
של הפרט הנפגע...
זאת ועוד ,ההכרה בכ שקני עשוי להוות חלק מאישיותו של האד
בנסיבות מסוימותÛÈÒÂ‰Ï Ì„‡ Ï˘ ‰ÈÈÙÈˆÏ Û‡ ˙ÂÚÓ˘Ó ˜ÈÚ‰Ï ˙·ÈÁÓ ,
 ...Â· ˜ÈÊÁ‰ÏÂפגיעה הנגרמת לאד כתוצאה מנטילת ביתו ,כפייתו לעזוב
את היישוב בו בחר לחיות את חייו ,וניתוקו הכפוי מאורח החיי הקהילתי
בו היה מורגל מש שני רבות – פגיעה אנושה היא .זו אינה פגיעה קניינית
במובנה הכלכלי בלבד ...הפגיעה הקניינית – ככל שנית לתארה ככזו –
כורכת עמה פגיעה אנושה בכבוד של המתיישבי460...
לנוכח זאת מודגש כי "מעמדה החוקתי של הזכות לקני מחייבנו לפרש חיקוקי שיצאו
תחת יד המחוקק עוד בטר היות חוק היסוד ,באופ שיהלו את המציאות הנורמטיבית
החדשה שנוצרה ע קבלתו" 461.באופ דומה קבע השופט זמיר כי "אכ ,חוקהיסוד אינו
פוגע בתוקפו של די שהיה קיי ערב תחילתו של חוקהיסוד ...אול הוא בהחלט עשוי
_____________________________________

 460בג"!  ,Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ' ‰ÊÚ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ 1661/05פ"ד נט) ,481 (2פס' 31–30
לפסקדינו של השופט לוי ).(2005
 461ש ,פס'  28לפסקדינו של השופט לוי.
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עיו מחודש בהלכת "הנגב המת" :זכויות קניי במרחב הבדווי

להשפיע על פירוש הדי .הפירוש ,כיו יותר מאשר בעבר ,צרי לפעול בכיוו של צמצו
הפגיעה בזכות הקני"462.
באופ דומה יש לתת משקל להלכת ˜ ,Ô‡„Úהאוסרת הפליה בי אזרחי באפשרות
הגישה לקרקע ,וכ לבג" הקרקעות )בג"  ,(244/00אשר קבע כי "החובה לשקול שיקולי
של צדק חלוקתי היא חלק בלתי נפרד מסמכותה של רשות מינהלית"463.
קיימי א כ בידי המשפט הישראלי כלי מספיקי עלמנת לבטל את הלכת "הנגב המת"
ולהכיר בכ שהיא מהווה פגיעה אנושה בכבוד ובקניינ של אזרחי המדינה .שינוי ההלכה
יאפשר לבדווי מימוש חוקי של זכויות קניי בקרקע שבה ה מחזיקי כיו באופ לא
חוקי לכאורה א שקיבלו אותה בתולב מאבותיה או רכשו אותה משכניה .א כ ,נית
וצרי לבטל בדחיפות את הלכת "הנגב המת" השגויה ולהחליפה בעקרונות ההכרה והצדק
המעברי .שינוי המדיניות ומעבר לתהלי של הסדר הוג ופתוח יוכלו להוות ג תשתית
הוגנת ומקובלת לבניית מער התיישבות ופיתוח ברקיימא לבדווי )ולכ ג ליהודי(
באזור בארשבע ,אשר יקרב את ישראל לקבוצת המדינות הנאורות ,המבקשות לתק את
עוולות העבר וליצור עתיד של פיוס וחיי משותפי בכבוד .לסיו נציי ג שתהלי פיוס
בי הבדווי למדינה ייצר מרחב שוויוני והוג יותר וייטיב את מצב של כלל תושבי הנגב –
בדווי ,יהודי ואחרי – הסובלי כיו כול מהתמשכות הסכסו ומהשלכותיו השליליות
על האזור כולו.

_____________________________________

 462ע"א  ,ÈÏÚ¯· ' ÌÈÏ˘Â¯È ‰ÈÈ·ÏÂ ÔÂÎ˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ 1188/92פ"ד מט)483 ,463 (1
).(1995
 463ראו בג"!  ,Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ÈÓ ' Ô‡„Ú˜ 6698/95פ"ד נד) ,258 (1פס'  23 ,21לפסקדינו
של הנשיא ברק ) ;(2000בג"!  ,˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ ' ˘„Á ÁÈ˘ ˙˙ÂÓÚ 244/00פ"ד
נו) ,25 (6פס'  39לפסקדינו של השופט אור ).(2002
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