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הקדמה
ביום  14במאי ,ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק הדין בערעור אזרחי ע"א  .4220/12הליך
משפטי זה עסק בתביעתם של משפחת עוקבי ,בני השבט הבדואי אל-טורי ,לזכויות בקרקע המצויה
בצפון הנגב .בפסק דין מפורט ומנומק נדחו כלל טענות הבדואים תוך שבית המשפט מנתח אחת
לאחת את כל טענותיהם ודוחה כל טענה לגופה.
לכאורה מדובר בפסק דין טכני המברר את קיומן או שלילתן של זכויות במקרקעין ,אולם ,ההיכרות
עם המעטפת הסובבת את ההליך המשפטי ,יחד עם בחינת ההיקף של הטענות ואופיין מעלה כי
לפנינו פסיקה משמעותית ביותר הנוגעת לשימוש במושג ה"נראטיב" בתוך העולם המשפטי.
מושג ה'נראטיב' )' ִספֵּר'( ,הוא השם שניתן בעולם ההגדרות הפוסט מודרני לפרשנות הסובייקטיבית
הניתנת על ידי היחיד ,או הקבוצה ,לאירועים המתרחשים במציאות .משמעו של מושג זה הוא שאין
אמת יחידה כי אם מספר אמיתות הנובעות מתפיסות שונות של המציאות.
טענת הבעלות על מאות אלפי דונמים של אדמות מדינה בנגב ,מצידם של האזרחים הבדואים ,מלווה
את השיח הציבורי בישראל כבר מספר עשורים .כפי שקורה במקרים רבים הציבור מולעט משקרים,
פרשנויות ושמועות ולא מכיר את העובדות לאשורן.
משמעות פסק הדין אינו רק בדחיית עתירתה של משפחה אחת בלבד ,מאחר והסוגיות שהועלו בו,
שזורות בנרטיב הבדואי ונוגעות לאלפי התביעות חסרות הבסיס שהוגשו במרחב .באמצעות מקרה
זה ,ביקשו ארגוני השמאל להציב אבן בוחן וליצור תקדים משפטי מסוכן ,שיקעקע את בעלותה
ומשילותה של מדינת ישראל באיזור הנגב.
המסמך שבידיכם סוקר בקצרה את הסוגיות שנידונו בפני בית המשפט ומפרט את עיקרי פסק הדין
היסודי שניתץ בשיטתיות את שלל המיתוסים .הוא מוגש כשירות לציבור כדי לפוגג את ענן חולות
המדבר שזרו ארגוני השמאל בעיני הציבור בישראל ,במשך שנים כה ארוכות.1

 1עוד על סוגיית הנראטיב הבדואי בשיח הישראלי ,ראה בהרחבה" :מעשה בחמישה בלונים" ,הבדואים בנגב-
הסיפור האמיתי" ,בהוצאת תנועת רגבים ,נובמבר .2013
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רקע היסטורי :רישום והסדרת המקרקעין בנגב
בהתאם למקובל במשפט הבינלאומי ,לאחר חילופי שלטון על איזור גיאוגרפי )כגון לאחר מלחמה או
הסכם מדיני( ,יש לשמר את זכויות הקניין בתחום המקרקעין כפי שהיה בעת השלטון הקודם .לפיכך
אדמות שנרכשו כחוק והיו בבעלות פרטית יישארו ברשות בעליהן ,ואילו אדמות המדינה של השלטון
הקודם 'עוברות בירושה' לישות המדינית הנוכחית.
בהתאם למקובל ,הכיר חוק המקרקעין הישראלי ברישומי המקרקעין שקדמו להקמת המדינה :אדמות
שהוגדרו כ'אדמות מדינה' בתקופה העות'מנית הפכו להיות אדמות מדינה בתקופת המנדט הבריטי,
ואלה הפכו לאדמות המדינה של מדינת ישראל .החקיקה הישראלית מסווגת את הקרקעות במדינה
למספר סוגים ,כאשר ההבחנה הבסיסית היא בין מקרקעין בבעלות פרטית ) 6.6אחוז משטח המדינה
–  3.3%בבעלות יהודית ו 3.3%בעלות ערבית( לבין אדמות המדינה  -מקרקעין בבעלות ציבורית
)כ.(93%
בשנות ה 50-של המאה הקודמת ,חוקקה הכנסת את חוק רכישת המקרקעין ,חוק החר"ם ,באמצעותו
הפקיעה מדינת ישראל מאות אלפי דונמים של קרקעות שוממות ברחבי הנגב ,ורשמה אותן על שמה
כ'אדמות מדינה'.
שטחים נרחבים נוספים של אדמות מדינה בנגב ,אמנם הוחזקו בפועל על ידה במשך עשרות שנים
 ועל חלקן הוקמו במהלך השנים ערים ויישובים  -אך הן לא נרשמו באופן מסודר על שמה שלמדינת ישראל במרשם המקרקעין.
לכן ,בשנות ה 70-של המאה הקודמת ,ביקשה המדינה לקדם את הליך רישום קרקעות אלו על שמה,
ועודדה תושבים בדואים להגיש בבתי המשפט תביעות בעלות על קרקעות שלדבריהם שייכות להם,
ולטענתם הן נלקחו או הופקעו מהם בשנות החמישים המוקדמות .בירור הבעלות מתבצע כהליך
משפטי טהור בפני 'פקיד ההסדר במקרקעין' השווה במעמדו לשופט בבית משפט שלום ,שעל
החלטתו ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי ,ולאחר מכן בבית המשפט העליון.
היקף הקרקעות שתבעו אזרחים בדואים ביותר מ 3000-תביעות שונות ,עמד על כ 800-אלף
דונמים .מתוך כלל האוכלוסייה הבדואית ,רק  12%מוגדרים כתובעי בעלות על קרקעות שונות.
למעשה ,כל תביעות הבעלות שהתבררו בבתי המשפט משנות ה 70 -ועד היום ,בין אם ביוזמת
הבדואים ובין אם במסגרת תביעה נגדית שהגישה מדינת ישראל בעשור האחרון ,נדחו על הסף.
מדינת ישראל הצהירה לאורך השנים ,כי בהתאם לחוק ועל פי כל רישומיה ,היא הבעלים של קרקעות
אלו )כל עוד לא הוכחה בעלות פרטית בהן( ,וכי היא נכונה להתמודד על כך בבית המשפט.
בהתבסס על תצלומי אוויר ישנים ,סקרי קרקע ותעודות רשמיות מהתקופה העות'מנית והמנדטורית,
הוכיחה מדינת ישראל כי מעולם לא התקיימו יישובים בדואים בעלי רקע היסטורי .למרות קיומן של
ראיות מוצקות ששללו זאת מכל וכל ,הבדואים וארגוני השמאל הרחיבו את היריעה ודרשו להכיר
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בעשרות כפרים בלתי חוקיים שנבנו בעשרות השנים האחרונות ,כ"כפרים היסטוריים" .משמעות
דרישת הבדווים להכרה בכפריהם ,היא הכרה ברצף התיישבות אחד גדול שמכסה את כל צפון הנגב.

'עשרות כפרים' = אלפי כפרים קטנטנים הפרושים ברחבי הנגב הצפוני

עם זאת ,ולפנים משורת הדין ,נקטה מדינת ישראל לאורך השנים בקו נדיב ,והציעה לתובעי הבעלות
פשרות מרחיקות לכת הכוללות פיצוי כספי גבוה וקבלת קרקעות חלופיות ,אף מבלי שטועני הבעלות
יוכיחו את זכאותם.
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אל-עראקיב בחזית הנראטיב
בשנים האחרונות חותרים ארגוני שמאל הממומנים בנדיבות על ידי ממשלות זרות ,ליטול את סוגיית
בירור הזכויות במקרקעין ,הנוגעת כאמור רק למיעוט האוכלוסיה הבדואית ,ולהפכה לסלע מחלוקת
מהותי הנושא אופי לאומני .במקום שהסוגיה תידון ותטופל כשאלה משפטית קלאסית ואוניברסלית,
בוחר השמאל הרדיקלי להציגה בישראל וברחבי העולם כהיבט נוסף של הסכסוך היהודי-ערבי ,תוך
השחרת פניה של מדינת ישראל כגורם קולוניאליסטי ומנשל.
נדמה שתביעת הבעלות המפורסמת ביותר ,מתייחסת ל'אל-עראקיב' – כפר בדואי לא חוקי שהוקם
בסביבות  1999על אדמות מדינה כ 10-ק"מ מצפון לבאר שבע .אנשי משפחת אל-עוקבי משבט א-
טורי המתגוררת בעיירה רהט ,פלשו לאדמות המדינה והחלו לעבדה ולהקים במקום מבנים שונים,
בטענה כי אדמות אלו היו שייכות למשפחתם במשך דורות רבים .לטענתם ,הם פונו מהאזור לאחר
מלחמת השחרור על ידי צה"ל ,תוך הבטחה שהפינוי הוא זמני בלבד.
במאבק מתוקשר ,אלים וקולני אותו ייצאו ארגוני השמאל לתקשורת הבינלאומית ,פלשו המשפחות
הבדואיות למקום קרוב ל 80-פעמים ,ובכך הפך אל-עראקיב למותג המסמל את מאבקם העיקש
"וההרואי" של הבדואים להיצמד בכל מחיר לאדמה שעליה הם יושבים מאות בשנים ,כביכול.
למעשה ,שלל טענות בני משפחת עוקבי בפרשיית אל-עראקיב יצרו ,יחדיו ,תיאור של הנראטיב
הבדואי בדבר זכויות עתיקות במקרקעין במרחב הנגב .כלומר – על פי תפיסתם של הבדואים,
המציאות בה הם חיו בנגב ,במהלך עשרות השנים שקדמו להקמת מדינת ישראל ולאחר הקמתה,
הקנתה להם זכויות של בעלות באדמות.
בשלהי  2006פנו נציגי משפחת אל-עוקבי לבית המשפט המחוזי בבאר שבע )ת"א ,7161/06
בדרישה לרשום על שמם כ 10,000-דונמים של קרקע ,בטענה כי על חלקות אלו התקיים כפר
היסטורי בשם 'אל-עראקיב' מאז התקופה העות'מנית ,וכי משפחתם עיבדה את האדמות שהיו
בבעלותה ,והעבירה אותן בירושה מדור לדור.
כעד מומחה מטעם התביעה ,עלה על דוכן העדים פעיל השמאל הרדיקלי פרופסור אורן יפתחאל,
מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי מאוניברסיטת בן גוריון .יפתחאל חיבר שתי "חוות דעת
מומחה" ,שדינן כעדות בשבועה לפני בית המשפט .חוות הדעת קבעו באמצעות שורה ארוכה של
ראיות לכאורה ,כי אדמות אלו אכן היו בבעלותה של משפחת אל-עוקבי במשך שנות דור קודם הקמת
מדינת ישראל.
בשנת  2012דחתה השופטת שרה דברת את התביעה של משפחת אל עוקבי ,וקיבלה במלואה את
עמדת המדינה ,תוך שהיא מפרקת אחת לאחת את טענות התביעה .משפחת אל-עוקבי מיהרה לערער
לבית המשפט העליון כנגד פסק הדין השיטתי והמפורט.
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במאי  2015דחה הרכב השופטים בהשתתפות אליקים רובינשטיין ,סלים ג'ובראן ואסתר חיות את
הערעור .השופטים לא חסכו במילות הביקורת על טיבן ואמינותן של הראיות כביכול שהציג יפתחאל,
והציגו עירום ועריה את "חוות דעת המומחה" שהגיש.
גם בית המשפט המחוזי ,אליו הובאו טענות הבדואים בתחילה ,וגם בית המשפט העליון ,אליו פנו
הבדואים בהליך הערעור ,הגיעו לשתי קביעות משמעותיות :הקביעה האחת ,עובדתית ,היא שלילת
חלק ניכר מטענות הבדואים וערעור בסיס הנראטיב הבדואי עצמו .הקביעה השניה ,משפטית
במהותה ,היא כי לנראטיב לבדו ,גם אם היה מגובה בעובדות היסטוריות ,אין את היכולת להקנות
לבדואים מעמד משפטי מוכר בקרקע וכי זכויות אלו נקבעות אך ורק בטענות משפטיות שמקורן
בחוק.
בית המשפט העליון אף הוסיף וקבע כי פרשנות של חוקי היסוד ,מרחיבה ככל שתהיה ,גם היא ,אין
בכוחה להקנות ,יש מאין ,זכויות במקרקעין.

אל ערקיב2010 ,
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תמצית טענות הבדואים בפרשת אל-עראקיב
תביעת הקרקע בפרשת אל-עראקיב ,ביקשה להסתמך על שתי רגלים ,וכללה טענות משפטיות מחד,
וטענות מוסריות והומניות מאידך.
הרגל המשפטית של התביעה ניסתה לקבוע באמצעות טענה מרכזית וטענות חילופיות ,כדלהלן:
כפר היסטורי' :אל-עראקיב' התקיים ככפר בדואי עתיק יומין ,החל מהתקופה העות'מנית
ועד לראשית שנות ה.50-
טענה מרכזית :אדמות אל-עראקיב היו בבעלות פרטית .השבטים הבדואים היו בעליה של
אדמות הנגב והסתמכו על 'חוק מקרקעין' מסורתי ,תוך שהם נהנים מאוטונומיה משפטית ,אותה
כיבדו השלטון העות'מני ,ממשלת המנדט הבריטי והארגונים הציוניים שרכשו קרקעות מהבדואים.
טענה חילופית  :1אדמות אלו היו אדמות ציבוריות )מסוג 'מירי'( בהן רכשה משפחת אל-
עוקבי זכויות בעלות בהתאם להוראות חוק המקרקעין העות'מני )בו הכירו השלטון הבריטי ומדינת
ישראל(.
טענה חילופית  :2אדמות אלו היו אדמות שוממות ומתות )מסוג 'מוואת'( שעובדו על ידי
משפחת אל-עוקבי במשך דורות רבים ,ולפיכך רכשו בהן זכויות בעלות בהתאם לסעיף אחר בחוק
המקרקעין העות'מני.
הרגל השניה של התביעה ,ביקשה להסתמך על שלל טענות הנושאות משמעות הומנית ומוסרית:
מכח דיני היושר :גם ללא הצגת הוכחות משפטיות תקפות ,יש להצדיק את התביעה מכח
'דיני היושר' – שתוקנו על ידי השלטון הבריטי ונועדו לשימוש במקרים בהם אין הוראה חוקית
ברורה ,כדי להגשים את 'רוח החוק'.
מכח זכויות ילידות :הבדואים בנגב נחשבים ל'עם יליד' בדומה לאינדיאנים ולאבורג'ינים.
למרות שלא הצליחו להוכיח את בעלותם באופן חוקי ,יש לקבל את התביעה ,מכח הדין הבינלאומי
בנוגע לזכויות העמים הילידים.
מכח חוקי היסוד :יש לקבל את התביעה מכח חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,ובהתאם לערכי
השמירה על זכויות האדם ,ושמירה על חייו ,כבודו ורכושו על פי עקרונות חוקתיים של שוויון והגנה.

בעמודים הבאים נפרט בהרחבה את הטענות שהובאו לעיל בקצרה ,ואת תשובת בית המשפט העליון
לכל אחת מהן.
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האם התקיים אל עראקיב ככפר היסטורי?
בשנים האחרונות צפה ועולה שוב ושוב טענת הבדואים וארגוני שמאל קיצוני ,כי רוב הכפרים
הבדואים הינם כפרים "היסטוריים" ,כלומר כאלו בהם ישבו הבדואים במשך דורות רבים ,קודם
להקמת מדינת ישראל.
במקרה דנן למשל ,נטען כראיה לקיום היסטורי ,כי בית הקברות של עראקיב הינו עתיק יומין ,אולם
תצלומי האוויר משנים עברו הוכיחו כי המציאות שונה בתכלית :בתצלום משנת  1965ניתן אכן
להבחין בשלביו הראשוניים של אתר קבורה בלב המדבר ,אולם בתצלום משנת  1956בית הקברות
כלל לא היה קיים ,וכך כמובן גם בצילום האוויר משנת  - 1945שלוש שנים לפני הקמת מדינת
ישראל .הגדיל לתאר פרופסור יפתחאל ,העד המומחה מטעם התביעה ,וסיפר על בית ספר יסודי
שפעל בכפר אל-עראקיב בתחילת שנות ה.50-
אל עראקיב ,2010
יישוב ובית קברות

אל

עראקיב

,1989

בית קברות ללא יישוב
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אל עראקיב .1945
שטח ריק ולא מעובד.

מה טען הנראטיב הבדואי?
"בשני האזורים הללו ,ובתוכן החלקות הנתבעות ,התקיימו חקלאות והתיישבות ערבית-בדווית במשך דורות לפני מנדט
הבריטי וקום מדינת ישראל ...בהתבסס על מומחיותי בנושאי המערכות הקרקעית והיישובית של ארץ ישראל/פלסטין,
אותן אני חוקר כ 20 -שנה ,הגעתי למסקנה שהקרקעות בחלקות הנידונות היו מוכרות עד קום מדינת ישראל )ואף במקרה
של עראקיב עד  (1951כרכוש משפחת אל עוקבי ...הנימוק הראשון לתמיכה בתביעת הבעלות של משפחת אל-עוקבי ,היא
הצטברות הראיות לקיום קהילת שבט אל-עוקבי )אשר נקראו גם 'בני עוקבה' במסמכים שונים( במקום ,במשך דורות
רבים באיזור עראקיב בו שוכנות הקרקעות הנתבעות ,תוך שהם מורישים את הקרקע מדור לדור ,מעבדים את שדותיהם,
ומקימים יישובים באזור" )יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(5

ומה קבע בית המשפט העליון?
"הגם שמן הראיות שצוינו עולה כי בתקופות מסוימות נהג השבט לנדוד באזור החלקות ,אין די בכך על מנת לבסס את
טענתו כי היה במקום ישוב בדואי קדום שבו ישב השבט דרך קבע ,גם בתקופות שחלק מן השבט נדד למקומות אחרים.
בניגוד לנטען על ידי המערערים ,לא נמצאו בחלקות ראיות פיזיות המעידות על קיומו של יישוב בדואי קדום במקום.
המסמכים והתעודות ההיסטוריות עליהם מבקש פרופ' יפתחאל לסמוך את חוות דעתו באשר לקיומו של ישוב בדואי קדום
בתחומי החלקות ,אף הם אינם מבססים מסקנה זו ...גם אם אניח לטובת המערערים כי מדובר במסמכים אותנטיים אשר
תוכנם הוא כנטען ,אין באיזה מן המסמכים הללו כדי לבסס את דבר קיומו של ישוב בדואי קבוע בשטח החלקות" )עמוד
.(39
"עוד יש לציין ,כי בניגוד לטענתו של פרופ' יפתחאל לפיה היה קיים בחלקות עראקיב מבנה בית ספר בו למדו ילדי השבט.
מעדויותיהם של זקני השבט עולה כי לא היה בית ספר בחלקות אלה ...העדים מוחמד אלגרנאוי ויונס סאלם מוחמד
אלעוקבי העידו כי ילדי השבט כלל לא למדו באזור עראקיב אלא בכפרים שכנים" )עמוד .(41
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אוטונומיה משפטית בתקופת השלטון העות'מאני
לטענת התובעים ,ברחבי הנגב התקיימה במשך מאות בשנים מערכת מקרקעין בדווית-פנימית,
שהתבססה על הסכמי קנייה ומכירה ,בין השבטים הבדואים השונים ,בעיקר באופן מילולי וללא
תיעוד ממוסמך .לטענתם ,גם האימפריה העות'מנית ולאחריה גם שלטון המנדט הבריטי ,הסתמכו
על מערך המקרקעין הבדווי והכירו בבעלותן של משפחות בדואיות על מאות אלפי דונמים של אדמות
מדבר שוממות .בפועל ,השלטון העות'מני אכן התקשה לשלוט בנגב הפרוע ,ולכן במקרים נדירים
כמו בהקמת העיר באר שבע ,העדיף לשלם כסף לבדואים בעד האדמות שנועדו להרחבת העיר ,כדי
לא להסתבך במאבקים בלתי נגמרים ,ממש כמו היום...

באר שבע ,התקופה העות'מאנית ,ראשית המאה הקודמת

מה טען הנראטיב הבדואי?
"ככל הידוע ,המשטר העותומאני לא התערב במערכת המקרקעין שהיתה נהוגה בנגב ,והיא המשיכה להתנהל באופן בדווי
מסורתי ובחסות הריבון .זוהי נקודה חשובה :העות'מאנים ,ולאחריהם גם הבריטים ,קיבלו את המערכת הקרקעית הבדווית,
סמכו על רישומי העברת המקרקעין הפנימיים )המעוגנים בהסכמי הסנד( כאסמכתא לבעלות ,אותה ניתן לתרגם לסוג 'מירי'
לפי החוק העות'מאני ,כיוון שנגעה לקרקעות כפריות למגורים ולעיבוד .עדות ברורה ליחס זה של השלטונות היתה רכישת
הקרקעות לבניית העיר באר שבע משבט המוחמאדין ב 1891-על ידי השלטונות העות'מאנים ...אם קרקעות האזור היו
'מתות' כפי שטוענת המדינה ,לא היה צורך לרכוש אותן גם בתקופה העות'מאנית ,אך העות'מאנים התייחסו אליהן כקניינן
של המשפחות הבדוויות ,ורכשו אותן כדת וכדין בעת שהם עצמם ביקשו לבנות עליהן יישוב ,או העניקו בעניינם קושאן
בעת שאחרים רכשו אותן" )יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמודים .(6-7

ומה קבע בית המשפט העליון?
יש לדחות את טענת המערערים בדבר קיומה של אוטונומיה בדואית בשטחי הנגב קודם הקמת המדינה .מן המקורות
שאליהם הפנו המערערים עולה כי בתקופה העות'מאנית ראה השלטון העות'מאני בנגב שטח הנתון לריבונותו ופעל במטרה
להטיל את מרותו על האוכלוסייה הבדואית המתגוררת בו .המערערים מבקשים להיבנות מהחולשה השלטונית שאפיינה
את התקופה העות'מאנית בכל הנוגע לשטחי הנגב ולפרשה כמתן אוטונומיה לשבטים הבדואים שחיו באותו אזור .ואולם,
גם אם המקורות שאליהם הפנו המערערים יש בהם כדי ללמד על קושי לשלוט בטריטוריה זו ,אין להסיק מכך על מתן
האוטונומיה הנטענת בלא ראיות מפורשות המעידות על כך ועל הענקת זכויות קניין בשטחי הנגב בהתאם לדין הבדואי
המסורתי ,כנטען .ראיות כאלה לא הוצגו על ידי המערערים ...חלק מהמקורות עליהם מסתמכים המערערים מציינים באופן
מפורש כי השלטון העות'מאני לא הכיר בבעלות הבדואית על קרקעות הנגב )עמוד .(22-23
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אוטונומיה משפטית בתקופת השלטון הבריטי
הטענה בדבר קיומה של אוטונומיה בדווית משפטית ,כביכול ,נמשכה גם לימי שלטון המנדט
הבריטי ,שאף הוא התמודד עם הקושי לשלוט במרחבי הנגב המדברי והבלתי נגיש .התובעים גייסו
לטובתם את המדינאי הדגול ,ווינסטון צ'רצ'יל ,ושמו בפיו הצהרה כוזבת לפיה הכריז בשנת  1921כי
"מערכת הבעלויות באזור באר שבע כפי שנקבעה על ידי החוק המסורתי ,מוכרת על ידי הממשל
הבריטי" .בפועל ,צ'רצ'יל הסתפק בהצהרה פוליטית צנועה ומעורפלת ,לפיה "הבריטים לא יפגעו
בזכויותיהם ובמנהגיהם המיוחדים ) (Special Rights and Customsשל הבדואים" .ברמה
המעשית ,השלטון הבריטי הקים בתי דין בדוויים שנועדו ליישוב סכסוכים פנימיים בכפוף לאישור
השלטונות ,אך שלל מהם במפורש את הסמכות להחליט ולהכריע בדיני קניין.

שוטרים בריטיים במאהל בדואי סמוך לבאר שבע.1930 ,

מה טען הנראטיב הבדואי?
"יותר מאוחר גם הבריטים ,אשר חוקקו את פקודת קרקעות המוואת ב ,1921-נתנו אף הם גושפנקא לתפקודה של המערכת
הקרקעית והיישובית הבדווית ,כפי שעולה למשל מדבריו של ווינסטון צ'רצ'יל ,שהיה אז המזכיר לענייני הקולוניות,
בפגישה עם הנציב העליון הרברט סמואל ב" :1923-מערכת הבעלויות בבאר שבע ]הכוונה לאזור באר שבע[ כפי שנקבעה
על ידי החוק המסורתי ,מוכרת על ידי הממשל הבריטי") .יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד (7

ומה קבע בית המשפט העליון?
"העובדה שממשלת המנדט עשתה מאמצים לשלוט באופן אפקטיבי בנגב ובשבטים הבדואים החיים בו מלמדת כי היא
ראתה בנגב שטח ריבוני שלה ולא שטח שבו נתונה השליטה לבדואים במתכונת של אוטונומיה .לא ברור מה הייתה כוונתו
של צ'רצ'יל כאשר התחייב בפני ראשי השבטים הבדואים כי 'זכויותיהם ומנהגיהם המיוחדים לא יפגעו' .מדובר באמירה
כללית ועמומה והמערערים לא הציגו כל אסמכתא המבססת את המשמעות מרחיקת הלכת שהם מבקשים לייחס לה .על כן
אין לקבל את עמדת המערערים לפיה מדובר בהצהרה המעניקה לבדואים אוטונומיה בשטחי הנגב ,בפרט בהינתן דברי
החקיקה המפורשים מן התקופה המנדטורית השוללים מסקנה זו ...בתי המשפט השבטיים שהקים השלטון המנדטורי נועדו
ליישוב סכסוכים פנימיים בין הבדואים לבין עצמם ,ככל שאותם סכסוכים הועברו להכרעתם באישור השלטונות ,אך בתי
משפט אלה לא הוסמכו להחליט ולהכריע בכל הנוגע לזכויות קניין באדמות הנגב ,והתקנות מלמדות כי סמכות זו נשללה
מהם באופן מפורש") .עמוד .(25-26
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יהודים רכשו מהבדואים קרקעות בנגב
חולשת העות'מאנים והבריטים לשלוט ברחבי הנגב ,ולמנוע השתלטות בדווית על קרקעות ,לא
נעלמה מעיניהם של יהודים וארגונים ציוניים שעסקו בגאולת קרקעות .מחוסר ברירה ,הם נאלצו
לנקוט בדרך בה פעל השלטון התורכי בעת שביקש להרחיב את העיר באר שבע ,ולכן שילמו לשבטים
בדווים עבור הקרקעות במטרה למנוע סכסוך עמם .כראיה לביצוע התשלום ,נרשמו עסקאות אלו
במרשם העסקאות המנדטורי ,אך השלטון הבריטי לא ראה בכך כל ראיה לזכויות הבדווים בקרקע,
אלא כתיעוד התשלום בלבד

מה טען הנראטיב הבדואי?
יש בידי עותק של הסכם תיווך מ ,1934-חתום ומבויל בשלושה בולים בריטיים של עשרים מיל ,המעיד על כוונת רכישת
קרקעות של שני יהודים בשם יוסף יאיר וחיים אברהם ,מידי חמד אבו-עאדרה באזור שבין אל-שושה ,אל-קרין ושנק –
הנמצאים בקרבת אופקים של ימינו .הגושפנקא שנתנו השלטונות לרכישה ,מעידה שגם הם כיבדו את הבעלות המסורתית
של מחזיקיה הקודמים של הקרקע )יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(7

ומה קבע בית המשפט העליון?
העובדה שעסקאות לרכישת קרקע בנגב בין גופים ציוניים ובדואים נרשמו במרשם העסקאות המנדטורי אין משמעותה כי
הבדואים הצליחו לרשום את קרקעות הנגב בבעלותם או כי שלטונות המנדט הכירו בזכויות הבדואים בקרקעות אלו .הטעם
לכך הוא כי לגבי מקרקעין בלתי מוסדרים  -וזה היה באותה העת )ובמידה רבה גם כיום( מעמדן של הקרקעות בנגב -
מרשם המקרקעין בתקופת המנדט היה מרשם עסקאות בלבד אשר לא היווה ראייה לבעלות על הקרקע )עמוד .(27
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נרכשו זכויות בקרקע בהתאם לחוק העות'מני
לצד הטענות על אוטונומיה משפטית בדווית ,טענו התובעים טענה חילופית לפיה רכשה משפחתם
זכויות בקרקע בהתאם לחוק המקרקעין העות'מני .על פי חוק זה ,שכובד על ידי החוק המנדטורי
והישראלי ,כל האדמות שלא היו בקניין מלא בבעלות פרטית )"מולק"( או בבעלות ההקדש
)"וואקף"( ,הן אדמות מדינה .אדמות מדינה מתחלקות לשלושה סוגים:
"מירי"  -קרקע בבעלות המדינה ,אשר היחיד יכול לרכוש בהן זכויות שימוש וחזקה ,בכפוף
להקצאתה על ידי הריבון" .מוואת" – אדמות מדינה שוממות הרחוקות מתחומי היישובים ,שהחוק
לא מאפשר ליחיד לרכוש בהן זכויות" .מתרוכה" – אדמות מדינה המיועדות לשימוש ציבור )כגון
דרכים( .התובעים טענו כי אדמות אל עראקיב הן אדמות "מירי" ,ולפיכך רכשו בהן זכויות מימי
השלטון העות'מני.

אל עראקיב.2010 ,

מה טען הנראטיב הבדואי?
"נמצאים בידי עותקים של קבלות 'מס מעשר' אותו שילמה המשפחה לשלטונות הבריטים עבור הגידולים אותם גידלה
בשטחי עראקיב ...בשתי התעודות מוזכר סיווג הקרקע כ'אמירי' בנוסח הערבי-תורכי ,ואילו בעברית כתוב 'אדמת
ממשלה' ובאנגלית ' ,'state domainהמתייחסים לעובדה שקרקעות מירי הקנו סוג של בעלות בחסות הממשלה הריבונית"
)יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(13

ומה קבע בית המשפט העליון?
"המערערים לא הציגו בשום שלב קושאן על החלקות או רישום שלהן כקרקע מירי בספרי האחוזה הישנים .לא זו בלבד
שהמערערים לא רכשו זכויות בחלקות כקרקע מירי אלא כי לא הוצגה כלל ראיה אשר מכוחה ניתן לסווג את החלקות
לכתחילה כקרקע מירי שהם רכשו בה זכויות .על המערערים להראות כי החלקות הוקצו בזמן כלשהו על ידי השלטונות
לשימושו של מי ממורישיהם או לאדם פרטי אחר ממנו רכשו בהן את הזכויות .נטל זה לא הורם על ידי המערערים משום
שאין באיזו מן הראיות שהציגו כדי לבסס ממצא כזה )עמוד .(32
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השלטון הישראלי הכיר בעבר בבעלות התובעים
התובעים הוסיפו להתלות בחוק המקרקעין העות'מני ,וציינו כי גם בתחילת שנות ה ,50-הכירו
השלטונות הישראליים בבעלות שבט אלעוקבי באדמות אל עראקיב .יפתחאל הציג אישור כללי על
תשלום מס חקלאי משנת  ,1953תוך ניסיון להציגו כראיה לבעלות על הקרקעות ,תוך התעלמות מכך
שטען במקביל כי השבט פונה מקרקעות אלו בשנת  .1951בית המשפט הטיל ספק באמינות יתר
המסמכים שהגיש יפתחאל כאישוש לדבריו ,וקבע כי לא ניתן ללמוד מהם דבר וחצי דבר ,וכי אין
בהם כל משקל ראייתי.

מה טען הנראטיב הבדואי?
"קיימים גם מסמכים ישראליים המעידים על בעלות שבט אל-עוקבי בקרקעות הנתבעות .כך למשל מעידות קבלות
הנמצאות בידיי על תשלום מס של שבט אל-עוקבי לממשלת ישראל עבור יבולי אל-עראקיב עד הפינוי הכפוי ב.1951-
בחלק מהתעודות מצוין סיווג הקרקע כ'-מירי' .יתר על כן ,ברשימות הנמצאות בידי מארכיון צה"ל ,קיים פירוט של בעלי
הקרקעות בכל איזורי הממשל הצבאי .בעמודים המוקדשים לאזור עראקיב מצוינות רשימות של עשרות מעבדי קרקעות,
ובעמדות בעלות רשום ליד רובם 'אל עוקבי' או 'עוקבה' ,כאשר סוג הקרקע מסווג כ'מולק' – בעלות מלאה ופרטית"
)יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(14

ומה קבע בית המשפט העליון?
"מדובר במסמך שנערך בשנת  .1953המסמך אינו מפרט לאיזה שנים מתייחס התיעוד הכלול בו ,אך בהינתן טענת
המערערים לפיה בשנת  1951הועברו בני שבט אלעוקבי בכפייה על ידי הממשל הצבאי הישראלי לאזור הסייג )משולש
באר-שבע ,דימונה ,ערד( ,ברור כי אין מדובר בתיעוד המתייחס לשנה שבה לכאורה נערך המסמך .מכל מקום אין מדובר
במרשם רשמי המתעד את זכויות הקניין בקרקעות הנגב ,הוא אינו מתייחס לבעלים פרטי והבעלות המצוינת בו היא לשבט
כולו בלא התייחסות לחלקות ספציפיות באזור עראקיב .המסמך מתייחס לקרקע מסוג מולק אך המערערים עצמם טוענים
לקרקע מירי".
"נוכח סימני השאלה הרבים המתעוררים באשר לשני העמודים ,נראה כי לא ניתן ללמוד מהם על הקצאת החלקות
שבמחלוקת לשימושה של משפחת המערערים או לשימושו של אדם פרטי אחר כלשהו .מסמך נוסף שצורף לחוות דעתו
הוא המסמך שצורף כנספח  ...14אין בו כדי ללמד דבר וחצי דבר ממה שמבקש פרופ' יפתחאל לקרוא בו .המדובר בצילום
בלתי קריא של טבלה ערוכה בכתב יד אשר לא ברור מי ערך אותה ,מתי ולאיזו מטרה ולפיכך אין לייחס משקל ראייתי
כלשהו למסמך זה") .עמוד .(32-33
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התובעים עיבדו את הקרקע במשך דורות רבים
במקביל לטענת רכישת המקרקעין כאדמות "מירי" ,טענו התובעים לחלופין ,כי גם אם מדובר
באדמת "מוואת" ,הם עיבדו את הקרקע ברציפות במשך דורות רבים ,באופן המקנה להם בעלות על
הקרקע בהתאם לסעיף  103בחוק העות'מני ,המאפשר את רכישת הקרקע מכח עיבודה ,אם ניתן
אישור שלטוני לכך .אולם בשנת  1921תיקן השלטון הבריטי את חוק המקרקעין באופן שמנע את
האפשרות לרכוש בעלות פרטית באדמות מוואת .פקודה זו קבעה כי מי שהחייה קרקע מוואת ללא
רשות השלטונות ,לא רק שלא יקבל בה זכויות אלא ייחשב למסיג גבול והוא צפוי לעונש.
התובעים הציגו תצלום אוויר בודד משנת  1945בו נראו מספר אוהלים וחלקות מעובדות .המדינה,
מנגד ,הציגה שלל ראיות )סקרי קרקע ,מפות היסטוריות ותעודות רשמיות שונות( כי מעולם לא
התקיים בחלקות ישוב קבע בדואי ,וכן על כך שהחלקות לא עובדו בפרק הזמן הרלוונטי והקובע בין
השנים  1858בו חוקק חוק המקרקעין העות'מאני ,ועד שנת  1921בה נחקקה פקודת הקרקעות
המנדטורית .בית המשפט קבע כי במקום לא התקיים ישוב קבע ,ושב והטיל ספק באמינותם של גבב
המסמכים שהציג יפתחאל בחוות דעתו .טענה נוספת בה ביקשו התובעים לקנות לעצמם זכויות
בקרקע מכח נדודיהם הכלליים באיזור ,נדחתה אף היא.
מה טען הנראטיב הבדואי?
מפה ששורטטה בידי מודד מוסמך ב ,1926-מפרטת את גבולות החלקות ואת שמות הבעלים מהם נרכשו אדמות עבור
קיבוץ משמר הנגב .הטבלה מציינת בעלי קרקעות כגון אל-קריני ,אנקיז ,אבו-שילחה ומזאקיל ,ומצביעה על מערכת
מקרקעין מסורתית מסודרת ומתפקדת באיזור הגובל מיידית באל עראקיב ...צילומי אוויר מינואר  1945מכסים במדויק
את חמש החלקות הנתבעות .מתוך עדותו של המפענח המקצועי שלמה בן-יוסף ,ומניסיוני המקצועי כמתכנן וכגיאוגרף,
אני יכול לאבחן שבתקופה זו התקיים עיבוד אינטנסיבי המכסה את רובן של החלקות באל-עראקיב )יפתחאל ,חוות דעת
 ,1עמוד .(13

ומה קבע בית המשפט העליון?
"המערערים לא הציגו כל ראיה אובייקטיבית המעידה על כך שמשפחתם עיבדה את החלקות שבמחלוקת לפני שנת .1945
בחוות דעתו מציין פרופ' יפתחאל כי חלקות אלה עובדו על ידי שבט אלעוקבי מקדמת דנא והוא מבסס זאת על מקורות
שונים מהם עולה באופן כללי כי קרקעות בנגב עובדו על ידי שבטים בדואים וכן על מקורות מהם עולה כי החלקות הנדונות
מצויות באזורים אשר בהם נהג שבט אלעוקבי לנדוד )עמוד .(51
מניתוח הראיות המפורט לעיל עולה כי פרופ' יפתחאל אינו נסמך בחוות דעתו על ראייה אובייקטיבית כלשהי המלמדת על
כך שהחלקות עובדו על ידי משפחת המערערים לפני שנת  .1945ואולם ,גם אם אניח לטובת המערערים כי הקבלות ,רישומי
המס ,צילומי האוויר ויתר העדויות והמסמכים שהוצגו יש בהן כדי להוכיח עיבוד של החלקות בשנים כאלה ואחרות ,אין
די בכך לצורך קיום התנאי של עיבוד רציף ואפקטיבי קודם שנת  ,1921כנדרש לצורך רכישת זכויות באדמות מוואת )עמוד
.(53
אף אם נניח לטובת המערערים ששבט אלעוקבי אכן חי ונדד באזור החלקות במשך שנים רבות ,אין בעובדה זו כדי להקנות
לו זכויות בחלקות אלה מכוח התיישנות .אסמכתא לכך ניתן למצוא בפסק דינו של בית המשפט העליון המנדטורי שם נקבע
באופן מפורש כי אורח החיים הבדואי במסגרתו נוהגים לנדוד שבטי הבדואים בתא שטח מסוים בהתאם לעונות השנה,
אינו מקנה זכויות מכוח התיישנות )עמוד .(34
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זכויות מכוח דיני היושר
לאחר פירוט הטענות בעלות האופי המשפטי ,ניסו התובעים להסתמך על טענות הומניות-מוסריות.
ראשית טענו התובעים כי יש להקנות למשפחת אל עוקבי את איזור אל-עראקיב מכח 'דיני היושר'.
פקודת דיני היושר נקבעה על ידי הבריטים בשנת  ,1922ונועדה להכריע במקרים שלגביהם אין
הוראה חוקית ברורה ,או ברור כי הצדק עומד לצידו של צד אחד ,אך הוא איננו יכול להוכיח זאת –
וזאת על מנת להגשים את 'רוח החוק'.
התובעים ביקשו לקבל את אדמות אל עראקיב ,למרות שנחלו כישלון חרוץ בנטל ההוכחות ,תוך
התעלמות מכך שפקודת הקרקעות הבריטית משנת  1920-1921קבעה כי עסקת מקרקעין ורישומן
תקבל תוקף רק בהסכמת השלטונות ובאישור מפורש לכל עסקה .חוק המקרקעין הישראלי משנת
 ,1969שלל מפורשות את השימוש ב'דיני היושר' בסוגיות מקרקעין .בית המשפט הבהיר כי זכות זו
לא יכולה להינתן במצב הסותר לחלוטין את הוראות החוק.

מה טען הנראטיב הבדואי?
"סעיף  44לפקודת ההסדר קובע ,כי "בית המשפט ידון לפי דיני המקרקעין שהם בתוקף בשעת הדיון ,ויתחשב בזכויות
למקרקעין הן לפי הדין והן לפי היושר" .בהתאם לסעיף זה יטענו התובעים כי כללי היושר אשר בוטלו בחקיקת המקרקעין
הישראלית ,ממשיכים לחול בהליכי הסדר ,ולדבר יש משמעות רבה כשמדובר בקביעת זכויות על פי שימוש וחזקה רבת
שנים ,כפי שהמצב במקרה לפנינו" )סיכומים מטעם התובעים בבית המשפט המחוזי ,עמוד .(4

ומה קבע בית המשפט העליון?
"המערערים לא תבעו פיצוי או קרקע חלופית מכוח חוק הרכישה ,אך משקבענו כי החלקות הופקעו כדין בשנת ,1954
טענת המערערים לזכויות מכוח דיני היושר גם אם תתקבל ,יש בה לכל היותר כדי להוליך למסקנה כי המערערים זכאים
לפיצוי או לקרקע חלופית מכוח חוק הרכישה בגין הפקעת החלקות" )עמוד .(57
"אלא שטענת המערערים לרכישת זכויות מכוח דיני היושר אינה יכולה לעמוד .כפי שפורט לעיל ,נועדו דיני היושר להגשים
את רוח החוק ולהביא לתוצאה צודקת במקרים שבהם קיימת לאקונה או תקלה חקיקתית אחרת .ואולם זכות שביושר אינה
נולדת יש מאין והיא אינה קמה מקום שבו הזכות הנטענת עומדת בסתירה להוראה מפורשת שבחוק .בהינתן הוראותיה של
'פקודת המוואת' והוראות חוק הקרקעות העות'מאני ,עליהן עמדנו בהרחבה לעיל ,לפיהן נשללת זכותם הנטענת של
המערערים לבעלות בחלקות ,לא קמה להם זכות כזו מכוח דיני היושר" )עמוד .(58
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

תנועת רגבים

] [17אל-עראקיב והנראטיב

זכויות מכוח הדין הבינלאומי על 'זכויות ילידים'
טענה הומנית-מוסרית נוספת ביקשה לקבל זכויות בקרקע מכח הכרזת האו"ם בדבר 'זכויות
הילידים' ,שביקשה לקבוע את זכויותיהן הקיבוציות של קבוצות אתניות שחיו בארצות שונות דורות
רבים לפני כינונן של המדינות המודרניות ,כגון האבורג'ינים והאינדיאנים .למרות חוסר ההסכמה
הבינלאומי לגיבוש נוסחה מוסכמת להגדרת הילידים ,הפרמטרים המרכזיים להגדרת הילידות שזכו
להכרה כללית ,דרשו 'ריבונות טרום-קולוניאלית' – ריבונות טריטוריאלית של הילידים ,קודם
הגעתה של מדינה מפותחת שתפסה בעלות על האזור ,וכי ישיבתם במקום תהיה "מימים ימימה"
הכוללת היסטוריה של אלפי שנים.
ברם ,החקיקה בישראל אינה מכירה בזכויות מכח ילידות .ומעבר לכך ,אין חולק על כך כי הבדואים
נודדים בנגב כמה מאות שנים לכל היותר ,ללא כל אחיזה ריבונית .יתירה מכך ,התובעים עצמם
הצהירו )חוות דעת יפתחאל ,עמוד  (11כי משפחת אלעוקבי הגיעה לארץ מערב הסעודית רק במאה
ה ,18-בשעה שהשלטון העות'מאני כבר שלט בארץ .בית המשפט דחה גם את הטענה הזו.

מה טען הנראטיב הבדואי?
הערבים הבדויים בנגב ,עליהם נמנית משפחת אל-עוקבי ,מהווים עם יליד ) .(Indigenous peopleהמוסדות הבינלאומיים
התגייסו בעשורים האחרונים ביתר נחרצות למתן הגנה על קהילות ילידיות ,ואכן בשנת  2007התקבלה ברוב עצום הכרזת
האו"ם בדבר זכויותיהם של עמים ילידים ...גישת ה'צדק המעברי' גורסת שבמעבר בין משטרים ,יש לשמור ככל האפשר
על זכויות האדם והקניין אשר חלו במשטר הקודם ...ניתן וראוי לומר שההתפתחויות בזירה הבינלאומית ,ובראשם הכרזת
האומות המאוחדות ,מצביעות על הצורך והאפשרות להכיר בבעלות המסורתית של הבדווים בקרקעות בהן החזיקו לפני
 ,1948זאת ללא רישום פורמלי לפי הדין הקיים בפרשנותו הנוכחית )יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(16-17

ומה קבע בית המשפט העליון?
"בכל הנוגע לדין הבינלאומי ההסכמי בעניין זכויות עמים ילידים ,מדינת ישראל לא הצטרפה להכרזת העצרת הכללית של
האומות המאוחדות בדבר זכויות עמים ילידים משנת  2007אליה הפנו המערערים ולא אימצה אותה בחקיקה ישראלית
פנימית .מכל מקום ,אין בהכרזה זו כדי להועיל למערערים שכן הכרזות של העצרת הכללית של האומות המאוחדות אין
להן תוקף מחייב .המערערים לא הפנו לאמנה בינלאומית או להסכם בינלאומי המכירים בזכויות עמים ילידים וממילא לא
נטען כי מדינת ישראל אימצה אמנה או הסכם כזה .כמו כן ,לא הוצגה כל ראיה לכך שממשלת המנדט או האימפריה
העות'מאנית הכירו בזכויות מכוח ילידות או אימצו בדברי חקיקה נורמות בינלאומיות ,ככל שהיו כאלה ,בשנים
הרלבנטיות".
"פסק הדין האוסטרלי הכיר בזכויות קיבוציות של שבט ילידי באדמותיו ואילו בענייננו תובעים המערערים את החלקות
לעצמם וטוענים לבעלות פרטית בהן וגם מטעם זה אין הנדון דומה לראיה .נוכח מסקנה זו אין צורך להידרש לטענות
שונות שהעלו הצדדים בשאלה האם הבדואים עונים למונח "ילידים" אם לאו" )עמוד .(59
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כך קרס תיק הדגל של תביעות הבדואים למקרקעין בנגב

זכויות מכוח חוקי היסוד
בדומה לטענת 'דיני היושר' שדחה בית המשפט ,ביקשה טענה נוספת ,להקנות למשפחת אל עוקבי
את איזור אל-עראקיב ,באמצעות פרשנות מורחבת במיוחד ל'חוקי היסוד' של מדינת ישראל .חוק
יסוד 'כבוד האדם וחירותו' עיגן בחקיקה את זכויות האדם ,ושמירה על חייו ,כבודו ורכושו על פי
עקרונות חוקתיים של שוויון והגנה .התובעים ביקשו לפרש את חקיקת הקרקעות העות'מאנית
והמנדטורית שקדמה לחוק המקרקעין ברוח חוקי היסוד ,ודרשו להכיר בזכויותיהם בקרקע ברוח
עקרונות אלו.

מה טען הנראטיב הבדואי?
לפי הבנתי תפקידו של המשפט הוא עשיית צדק במסגרת החוק הקיים .צדק הוא גם מונח בסיסי בתרבות היהודית ,עליה
נלחמו יהודים במשך דורות ...למיטב ידיעתי חוקי המדינה מאפשרים הכרה בקשר ההיסטורי והרגשי אמיץ בין משפחת
אל-עוקבי לאדמותיה אותן ירשה בדין מדורותיה הקודמים ,ועליהן ישבה מדורי דורות .השבת האדמות למשפחת אל-
עוקבי לא תפגע באיש .אם ימצא בית המשפט דרך להשיב למשפחה את אדמותיה ,הוא יעשה צדק שאין בסיסי ממנו
)פרופסור אורן יפתחאל ,חוות דעת  ,1עמוד .(33

בית המשפט העליון )עמוד :(35-36
טענתם של המערערים לפיה יש לפרש את החקיקה העות'מאנית והמנדטורית ברוח חוקי היסוד לוקה בכלליות והזכויות
שמבקשים לעצמם המערערים מתוקף טענה זו אינן מתיישבות עם ההוראות המפורשות הרלבנטיות לענייננו באותה חקיקה,
עליהן עמדנו בהרחבה לעיל .פרשנות ברוח חוקי היסוד אינה נוסחת קסם היכולה לייצר זכויות יש מאין .אין בכוחם של
חוקי היסוד להקרין על חקיקה עות'מאנית ומנדטורית מפורשת בענייני קרקעות באופן המוליד זכויות קנייניות יש מאין.
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סוף דבר
'סתימת הגולל' המשפטית על סאגת אל עראקיב שהפכה למקרה בוחן ונמשכה שנים ארוכות,
מומחשת היטב בדברי הסיכום של השופטים לפסק הדין:
השופטת אסתר חיות:
בשל כל הטעמים המפורטים לעיל ,אציע לחברי לדחות את טענות המערערים בכל הנוגע לזכויות שרכשו בחלקות
וזאת בין מכוח הדין הבדואי המסורתי ,בין על פי חקיקת הקרקעות העות'מאנית והמנדטורית ,או על פי דיני
היושר ,הדין הבינלאומי וחוקי היסוד ...נוכח מסקנות אלה אין המערערים זכאים על פי חוק הרכישה לפיצוי או
לקרקע חלופית בגין הפקעת החלקות כאמור.

השופט סלים ג'ובראן:
אני מסכים לפסק דינה היסודי של חברתי השופטת חיות ,וכן מצטרף בחום לקריאתה למציאת פתרון לסוגיית
זכויותיהם של שבטי הבדואים באדמות הנגב .מן הראוי כי המדינה תפעל בהקדם למציאת דרך שבה יהיה ניתן
להסדיר את זכויותיהם באותן אדמות.

המשנה לנשיאה ,השופט אליקים רובינשטיין:
"מצטרף אני לחוות דעתה המקיפה והמאלפת של חברתי השופטת חיות ...הסוגיות העולות בפסק הדין ודוגמתן
הן מן המורכבות ביחסי מדינת ישראל עם הבדואים בנגב ,וראשיתן עוד בטרם קום המדינה ,והמצב המשפטי
שתיארה חברתי ,דבר דבור על אופניו ,טבול מורכבויות אלה .שותף אני למסקנותיה וגם לצורך בפתרונות,
וכידוע עשתה המדינה ,בעידננו ולפניו ,מאמצים מסוגים שונים ,שהתקדמו בהקמת עיירות בדואיות ובדרכים
נוספות ,אך לא נשלמו".

***
סוגיית טענות הבעלות של הבדואים בנגב היא מאבני הנגף המשמעותיות ביותר העומדות בפני
ממשלות ישראל בבואן לטפל בקידומה של האוכלוסיה הבדואית בנגב לסטנדרטים ראויים למדינה
מתוקנת במאה ה .21 -במהלך עשרות השנים האחרונות נמנעו ממשלות ישראל מהתמודדות ישירה
עם סוגיית הבעלות תוך שכל ממשלה משאירה את הטיפול בתפוח האדמה הלוהט לזו שאחריה.
מלחמת ההתשה המשפטית שמנהלים ארגוני השמאל ואחוזים בודדים מכלל הבדואים כנגד מדינת
ישראל ,מונעת כבר שנים ארוכות את קידומן של תכניות לאומיות לפיתוח הנגב לרווחת כלל תושביו.
שבויי המערכה הזו הם תושבי הנגב כולו ,ובראשם מרבית האוכלוסיה הבדואית המוחלשת שכלל
אינם צד בסכסוך.
אין ספק כי קביעותיו הנחרצות של בית המשפט בפרשיית אל-עראקיב צריכות להוות זרז לקידום
ההליכים המשפטיים לבירור מעמדם המשפטי של האדמות בנגב תוך רישום הבעלות בקרקעות אלו
על שם בעליהן החוקיים )בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולא בהתאם לנראטיב הבדואי( .בכך ניתן
יהיה להסיר מעל סדר היום את סוגיית הבעלות באדמות הנגב ,ולאפשר את קידום הליכי הסדרת
ההתיישבות הבדואית בנגב לרווחת הנגב ומדינת ישראל כולה.
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