
 :נספחים למאמר
 ..."עיון מחודש בהלכת הנגב המת"

 אורן יפתחאל

 סנדי קדר

 אחמד אמארה



 עוקבי וחלקות התביעה-אל' דירות'מיקום : 1נספח 

 באר שבע
 מ"ק 10

 צ

 עובד מתוך ראיונות ומהמרכז למיפוי ישראל :מקור

 ע ר א ק י ב

 זחיליקה

תביעות קרקע 

 עוקבי-אל

תחום מחיה  

 עוקבי-אל

תביעות קרקע 

 עוקבי-אל

תחום מחיה  

 עוקבי-אל



 ח החברה "דו: 2נספח 

  –להכשרת היישוב 

 רשימת השבטים

 במטה טיאהא

 'הנגב'ח "דו :מקור

 1920, החברה להכשרת היישוב

 הארכיון הציוני



 : PEFשגיאות במפת  :3נספח 

 1880אתרים עתיקים בסביבות עראקיב שלא מופעים במפות 
 PEF-אתר עתיק שאינו מופיע במפת ה –סימון צהוב 

 וסיור שטח' עמוד ענן'בסיס אתר -ניתוח עצמי על :מקור



   1886מפת שומאכר  – 4נספח 

 עם אתרי התיישבות השבטים



 1945, עוקבא-דירת בני, פריסת האוהלים: 5נספח 
 (ווראל'אוהלים באזור השכן טוואיל ג –אדום ; אוהלים באזור עראקיב –סגול )

 גנזך המדינה, 1947מפת האוהלים הבריטית  :מקור



 1886, מפת שומאכר: 4נספח 

 מפות ארץ  :מקור

 האוניברסיטה, הקודש

 העברית

 אזורים קבועים

 של השבטים

 הבדווים



 הסכם בעלות, סנד: 6נספח 

 ועיבוד בין מטות

 תראבין ועזאזמה, טיאהא

 1883, בנוגע לקרקע בכרכור

 עוקבי-ארכיון אל :מקור



 ל"רכישות הקק: 7נספח 

 מבעלים בדווים

 דונם 65,000 – 1947עד 

 בנגב ועוטף עזה

 .  פורת. ח :מקור

מדיניות רכישת קרקעות  "

והתיישבות בנגב ערב  

 ,  "מלחמת הצמצאות

,  (1996)ב "תשנ, 62, קתדרה

 .123' עמ



  'מירי'של משפחת סופי הערבית  הקרקע רשומה כ 1938-נסח טאבו מ: 8נספח 

 הארכיון הציוני :מקור



 2010מפת אתרי התיישבות עבר בעראקיב  – 9נספח 

 סיורי שטח ועבודת :מקור

 פריחה-עודה אבו –מדידה 



 בעראקיב , 1911, מסמך רכישה ומכירה: 10נספח 

 ייבי לבן מוחמד בן סאלם'מע-בין סלאמה אל

 עוקבי-ארכיון אל :מקור



 :11נספח 

 תעודת רכישה  , סנד

 2, 1לחלקות עראקיב 

 
-ארכיון משפחת אל :מקור

 עוקבי



 תרגום לעברית – 11נספח 



:  12נספח 

 –סנד 

הסכם  

חלוקת  

הקרקע בן  

'  חג, הסב

-מוחמד אל

,  עוקבי

 לבין בניו

1935 

 :מקור

-ארכיון אל

 עוקבי



 עוקבי-משפחת אל' עץ' – 13נספח 

 ראיונות עם בני המשפחה :מקור



 תעודת תשלום: 14נספח 

 1936, מס מעשר בעראקיב

 

 עוקבי-ארכיון אל :מקור



 המשך - 14נספח 

מודגשת עמדת  

 'הבעלים הידועים'



 1945, תצלום אוויר של עראקיב ואזורי התביעה: 15נספח 
,  מתלולים, מלבד בתרונות, היכן שתנאי הקרקע מאפשרים, רוב השטחים בצילום מעובדים

הקרקע מסביב לחלקות התביעה שייכת  ; 6דרכים ומתחם ביצורי הצבא הבריטי בעראקיב 

 עוקבי-לחברים אחרים בשבט אל

 1עראקיב 

 2עראקיב 

 6עראקיב 

 57עראקיב 

 60עראקיב 



 ('מירי'רישום ) 1956תעודת רישום חלקה מתביעה ברשות הפיתוח  :16נספח 
 מחוז הדרום, פקיד ההסדר :מקור



 ראיות ואירועים  עיקריים  -עוקבי ואדמותיו -התפתחות הקשר בין שבט אל –ציר זמן : 17נספח 

 


