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Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا
 משרד ראש הממשלה

 

 מטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב
Headquarters of Economic and Community Development of the Negev Bedouin  

 النقب لبدو االقتصادي والتطوير اإلسكان لشؤون التنفيذية الهيئة

   

 3102שנת ב יקרי הפעילותע

יצירת דפוסי פעולה פנימיים בין אגפי המטה , בהתגבשות מטה היישוםהתאפיינה  1823שנת 

 . ממשלתיים וחוץ ממשלתיים, ושיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים

 : אפיקי פעולה מרכזיים

 . היערכות לחקיקת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב .1

 . לפעולה לפי דגשי מיקוד מאמץהכוונת גורמי הביצוע  .2

ובנוסף השגת  (11.9.11-שאושרה ב 3073החלטה )מימוש תכנית הפיתוח החמש שנתית  .3

על מנת שתהיה למטה הגמישות להשקיע בפרויקטים ( ח"מלש 5בסך )תקציב עצמאי 

 . נוי חיובישיכולים לחולל שי

 בתחומי הפיתוח הכלכלי בחברה הבדואית קידום תכניות ממשלתיות נוספות ייזום ו .4

 . בשטח ניטור הלכי רוח ותמונת מצב .5

 .גיבוש מדיניות אכיפה והטמעתה בפעולות האכיפה באמצעות מינהלת תיאום פעולות אכיפה .6

 . כלל ישראלית וזרה, הסברה מקומית .0

 היערכות לחקיקת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב 

מוכנות הגופים השונים ליום שאחרי . נושא זה כולל בתוכו מספר מרכיבים השלובים זה בזה

 הובלת הליך החקיקה בכנסת מול כלל הגורמים הפרלמנטרים והמקצועיים  ,אישור החקיקה

 . וטיוב נתוני תביעות

 

 מוכנות הגופים

התקיימו ישיבות בהובלת האגף לתכנון מדיניות , 1822במהלך שנת , טה היישוםעוד טרם הקמת מ

, ם עם משרד האוצר ועם המשרדים המרכזיים שיהיה להם תפקיד לכשיחוקק החוק"במשרד ראה

. על מנת להבטיח את המשאבים ואת כוח האדם  שיידרשו כדי להוציא לפועל את תכנית הממשלה

הפרקליטות ופקיד  –משרד המשפטים : בנוגע למשרדים הבאיםהושגו סיכומים עם משרד האוצר 

יחידת יואב ומינהלת  –פ "בט, תיגבור רשות הבדואים –ש "משב, הסדר מקרקעין מחוז דרום

הקמת מטה  –ם "משרד ראה, תיגבור לשכת תכנון מחוז דרום –משרד הפנים , תיאום אכיפה

 . המרכז למיפוי ישראל ורשות מקרקעי ישראל, היישום

החוק  ,לכל היותר ,הנחת העבודה היתה שעד סוף השנה, 1823בעת הכנת תכניות העבודה לשנת 

הנחה ראש מטה היישום לאשרר את ההסכמים שהושגו ולוודא את , לאור זאת. ייכנס לתוקפו

תיגבור כוח האדם ברוב הגופים נדרש רק לאחר החוק ולכן עיקר העבודה . היערכות הגופים
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Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

גופית -תיגבור פקיד ההסדר ותכנון העבודה הבינ, רכות רשות הבדואיםהתמקדה בווידוא היע

 . שתידרש להכנת מיפוי תביעות הבעלות

 . משנראה היה שתהליך החקיקה נתקל בקשיים, העבודה התקדמה אך לא הושלמה

 

 הליך החקיקה

לאור , הצעת חוק מתוקנת פירסום. שאימצה את דוח בגין 5315מספר   החלטת ממשלה – 11.2.23

 . השינויים שהוכנסו בדוח בגין

 . ש לחקיקה להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה בכנסת"החלטת וע – 0.5.23

 . נגד 18, בעד 13. חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, קריאה ראשונה – 11.0.23

 .פתיחת הדיונים בועדת הפנים של הכנסת 0.22.23

 . 'ג-ו' בלדון בפרקים  הסיימהועדה . בועדת הפניםדיונים  2התקיימו 

 . הדיונים בועדת הפנים נפסקים. בגין מתפטר מליווי תהליך החקיקהמר  5.21.23

הן בהכנה לוגיסטית של הארגונים , ניתן לומר שנעשתה עבודת הכנה מרובה 1823לסיכומה של 

 . ת לדייק את ניסוחי החוקלמצב של חוק מאושר והן בניתוח תרחישים שונים הדרושים על מנ

י צעירים "הפגנות ומחאות שתוכננו והוצאו לפועל ע, נציין שתהליך החקיקה לווה בהתנגדות

ס ומערביי ישראל  שביקשו להפר את "גורמים מהתנא, (יחיריק אל שבאב)בדואים מקומיים 

 . החקיקה תהליך  ולהשפיע עלהסדר הציבורי 

הגיעו ההתנגדויות לשיא במסגרת הפגנות שהתקיימו בכל רחבי הארץ , 1823בנובמבר  38-ב

התנהלה ההפגנה הגדולה ביותר שבמהלכה היו אף אירועי  –בנגב . ובמספר מקומות בעולם

עיקר ההתנגדויות , אם לפני תחילת הדיונים בכנסת. י המשטרה"אלימות ונעצרו מספר פעילים ע

רבו ההתנגדויות לקידום , לאחר הפגנה זו, כים הערבים"לחקיקה הושמעו מהצד השמאלי ומהח

עם , כפי שאכן נעשה, חזק למשוך את החוקעד כדי לחץ , מהלך החקיקה גם בקרב גורמי ימין

 . התפטרותו של מר בגין

 

 טיוב נתוני תביעות

המצויים  בעלותהנתוני תביעות  ם ביןפעריהמצום לצעבודת מטה בהובלת מטה היישום  החלה

עבודה זו לא הושלמה . שבידי רשות הבדואים הנתוניםבידי פקיד הסדר המקרקעין בדרום לבין 

ה הינו חיוני שכן בבדיקה ראשונית התגלו פערי מידע והתברר שאין נוהל עידכון ויש לציין שנושא ז

 . נתונים שוטף בין שני הגופים הללו
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Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 תכנון אסטרטגי

בהכנת מסמך אסטרטגי לבחינת תמונת ההתיישבות ברשות הבדואים הוחל  1823בראשית 

כל ישיבות תהליך מטה היישום השתתף ב. שהתיישבותם אינה מוסדרתהעתידית של הבדואים 

יתה להבטיח שהמסמך ימשימה עיקרית ה. התכנון ותרם את חלקו בעיצוב התמונה הכללית

, במקביל לעבודת התכנון .5315האסטרטגי משקף את מדיניות הממשלה כפי שנקבעה בהחלטה 

, מימן מטה היישום הרחבה של העבודה על מנת שתכלול התייחסות גם לנושא הפיתוח הכלכלי

הוחלט לבחור את שגב שלום , עקב מיעוט המשאבים שהוקצו לנושא. במסמך הכולל שהיה חסר

מתוך מחשבה ששגב שלום עתידה לקלוט , כרשות מקומית עליה תיעשה בדיקה מפורטת

המסמך הכלכלי המליץ על כיווני . במסגרתה כמות ניכרת של אוכלוסייה בטווח הקצר והבינוני

צמיחה ולחיזוק של הרשות המקומית ויאפשרו לה לתת יביאו ל, פעולה עיקריים שאם ייושמו

 .מענה הולם לתושביה הנוכחיים והעתידיים

ואושרו בועדות עבודה פנימיות כסיכום של  במהלך השנה והסתיימההתיישבותי והכלכלי המסמך 

לאישור הדרג עדיין  ולא הובא מסמכים אלהאולם . עבודת המטה הנרחבת שנעשתה

מדיניות של עקב חילופי הגברי שחלו לקראת סוף השנה והעברת תחום הפעולה , המיניסטריאלי

 . לאחריות שר החקלאות ה הבדואית יאוכלוסיל בנוגעהממשלה 

 

 מתארי ליווי תהליכי תכנון 

. מטה היישום לקח חלק פעיל בעבודות מטה להקמת יישובים חדשים יחד עם רשות הבדואים

הסדרת פזורה בדואית סביב , ת זו נעשו פעולות תכנוניות להסדרת אוכלוסייה בהר הנגבבמסגר

ס זמניים המיועדים לתושבי ואדי אל נעם שיעתיקו את מגוריהם עקב מגבלות "ירוחם ותכנון בי

תרם המטה את נקודות , בנוסף. סביבתיות העוטפות את השטח הגיאוגרפי בו הם מתגוררים כיום

 . ברחבי הנגבם במסגרת יוזמות תכנוניות אחרות שעלו מעת לעת המבט של הבדואי

 

 הכוונת מדיניות אכיפה

מטה היישום השתתף בכל ישיבות . החלה לפעול מינהלת תיאום פעולות אכיפה 1823בשנת 

וכלקח הנובע , במקביל. וסיפק את נקודת המבט הרחבה של משמעויות פעולות האכיפההתיאום 

, האכיפה וההבנה שהתקדמות פתרונות המגורים איטית יותר מהרצוימהתסיסה שגרמו פעולות 

י הפרקליטות ונועד להתמודד עם הקושי של "פעל מטה היישום להכנת מסמך מדיניות שנכתב ע

נכתבה טיוטה של המסמך והועברה להתייחסות , במהלך השנה. פתרונות זמניים לזוגות צעירים

 . ופי למסמךטרם ניתן אישור ס. כל הגורמים המעורבים
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Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 בניית מסד נתונים למטה היישום

גויסה למטה היישום רכזת נתונים על מנת לתגבר את יכולותיו של , 1823במחצית השניה של 

, יש לציין. מהימנה ורלוונטית לתהליך קבלת ההחלטות, המטה לספק תמונת מצב עדכנית

על נושאים מרכזיים בליבת שקיומם של נתונים עדכניים הוא חיוני כדי לשמש משוב ובקרה 

סוגיית הנתונים בכל הקשור לבדואים סובלת מאי דיוקים עקב הקושי לאסוף , ככלל. העיסוק

ריבוי משרדים בהם נמצאים הנתונים וקושי בירוקרטי להיחשף לנתונים של , נתונים על הפזורה

בשלב , עיקר המאמץ הושם. משרדים אחרים וכן היעדר נהלים מסודרים לעידכון הנתונים

מאמץ זה . משרד הפנים וביטוח לאומי, ס"למהעל איסוף ממקורות מידע רשמיים כגון , הראשון

הוכיח את עצמו בעת שמטה היישום הכין את עמדתו המקצועית לקראת הצגה בועדות לחלוקת 

הגרפים והנתונים (. 1821-ועדות שפעלו ב)וועדת העוני ( במינוי משרד הפנים)הכנסות במרחב 

הרשויות תמונת המצב האמיתית והעגומה של סייעו להמחשת , בצורה מאירת עיניים שהוצגו

 . ותאת הטיעונים שהוצגו בפני הועדהמקומיות הבדואיות וסייעו לחזק 

 ,גורם עוד יש חשיבות עליונה לכך שהנתונים יהיו מצויים בידי, באשר לנתונים הקשורים בהסדרה

נדרשת , עקב רגישות הנתונים. נקודת מבט וניתוח נוסףשיוכל לספק עוד , נוסף לגורמי הביצוע

זהירות מצד הגורמים המספקים את הנתונים והמטה נמצא בעיצומם של מהלכים להשגת כל 

 . יש לקוות שמאמץ זה יישא פרי בתקופה הקרובה. האישורים הנדרשים

 

 שמירה על קשר עם האוכלוסייה

עובדה (. למעט המועצות האזוריות)הבדואיות היתה שנת בחירות לרשויות המקומיות  1823שנת 

נשמר אפיק תקשורת , זו השפיע עד מאד על מידת הקשר עם הרשויות המקומיות אולם חרף זאת

מערכת הבחירות והאינטרסים המורכבים של . בעצימות משתנה עם כל ראשי הרשויות, שוטף

ה אזורית שמורכבת המועמדים לתפקידים הציבוריים השפיעה גם על אי התכנסותה של ועד

 פברוארלחודש  ועדה שנקבעה. נבחרי הציבור המקומיים וארגוני חברה אזרחית, מנציגי ממשלה

, לאחר קיומן של הבחירות. י ראשי הרשויות"בוטלה ברגע האחרון עקב חשש להחרמתה ע

חיזוק הקשר עם הנבחרים שנבחרו לכהונה נוספת ועל יצירת הושם דגש על , 1823באוקטובר 

מתקיים קשר שוטף עם פעילים , בנוסף. שזו להם קדנציה ראשונה, ים עם נבחרים חדשיםקשר

צעירים ונשים שהביעו נכונות ורצון לחולל מפנה לטובה בחברה הבדואית , בולטים בציבור הבדואי

 .פידבקים והנעת יוזמות משותפות, והקשר איתם סייע רבות לקבלת הלכי רוח מהשטח

סים עם הבדואים התנהלה כולה תחת הצל של מיתווה ההסדרה שזכה ראוי לציין שמערכת היח

מאמצים למתג את ההצעה כמיתווה חדש שאינו קשור . בגין-בציבור לכינוי מיתווה פראוור

 . כשלו בעיקרם –לפראוור 
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Prime Minister’s Office 

لحكومة رئيس ديوان   ا

 משרד ראש הממשלה

 

 תמונת מצב והלכי רוח

ית החל המטה להוציא מדי שבועיים סקירת עיתונות מקומ, לקראת הרבעון האחרון של השנה

יצאה בתפוצה פנימית , בנוסף. שכללה את הכותרות העיקריות שהופיעו בעיתונות המקומית

במטרה לנטר את , הערכת מצב שהוכנה בשיתוף עם גורמי משטרה וגורמים רלוונטיים אחרים

למותר לציין שבהערכות אלה באו לידי ביטוי . הלכי הרוח במגזר בעקבות פעולות הממשלה בשטח

לא חדר , הפיתוח הכלכלי שנעשה בשטח, לעומת זאת .ות הבנייה הבלתי חוקיתההתנגדות להריס

 . לתודעת הציבור ולא סייע לשיפור האוירה בין הבדואים למדינה

 הפיתוח הכלכלי

התכנית לקידום הצמיחה נקבע שראש מטה היישום יהיה אחראי על יישום  3181בהחלטה 

( 22.9.22מיום  3182החלטת ממשלה )והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב 

שהובאה לאישור הממשלה  מיליארד שקלים על פני חמש שנים 2.1השקעה בגובה  המאגמת

 . במקביל להחלטה זו

תכנית  מעקב ובקרה שוטפים אחר התממשותתה ימשימה עיקרית של מטה היישום אכן הי

ראו פירוט )וכן הסרת חסמים שהתגלו במהלך יישום פרויקטים שונים באופן שוטף  הפיתוח

. לצורך כך נוצר קשר טוב עם הרשויות המקומיות ועם הרפרנטים הרלוונטיים במשרדים(. בנספח

כאשר לא היו תקציבים שלא נשמרו , 98%-אחוזי הביצוע של הממשלה הם כו מאמץ זה נשא פרי

 1821-1823צלו בשנים או לא נו

 

 1821-1823חות ביצוע תכנית הפיתוח וניצול תקציב התכנית בשנים "דוו 3182החלטת ממשלה 

 .לדוח זה מצורפים

 

 :שיצאו לפועל  את התחומים הבאיםבעיקר במסגרת יישום תכנית הפיתוח ניתן לציין 

 :במסגרת תכנית הפיתוח

ח לטובת פיתוח אזור "מיליון ש  31סך של הוקצו  1821-1823בשנים  - עידן הנגב .2

ח משנת "מלש 21-ו 1821 משנתח "מלש 29.90)התעשייה והוקדמו תקציבים נוספים 

 . של אזור התעשייה וקליטת מפעלים בכדי לאפשר פיתוח מהיר יותר( 1825

ת אאבו קריניישוב תחילת עבודות הפיתוח ב -אזורי תעשייה במועצה אזורית נווה מדבר .3

  .דונם 288-לכ' ביישוב ביר הדאגיציאה למכרז ו דונם 288-לכ

, לקיה, שגב שלום, חורה, רהט)מרכזי ריאן ישוביים  1נפתחו  -מרכזי הכוון תעסוקתי  .3

מרכזי ריאן הינם מרכזים להכוון . היושב בבאר שבע ומטה אזורי( ערערה שבנגב ותל שבע

ילה והמנהיגות הקה, תעסוקתי המותאמים לחברה הבדואית בנגב הפועלים ברמת הפרט

 1821במהלך . םהבדואי  בבישובים להגדלת היקף המשתתפים בשוק התעסוקה מקר

 (.קאסום-א אל"א נווה מדבר ובמ"במ, בכסיפה)מרכזים נוספים  3יפתחו 
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במכללות ות מהחברה הבדואית /נפתחה תכנית להכשרת הנדסאים -הכשרת הנדסאים  .1

 . סטודנטים 58-לומדים בה כל הנוכחית "בשנה (.ל"אשב)בנגב  הטכנולוגיות

תדירות והוספת )התחבורה הציבורית בישובים הבדואים שופר מערך  -תחבורה ציבורית  .5

ח "מלש 12.0 והוקמו תשתיות לתחבורה ציבורית בתחומם בהיקף של( קווי תחבורה

במסגרת זו ניתן לציין קו אוטובוס בין ערד למכללת ספיר אשר ישרת את הישובים  .בשנה

וכן הפעלת קווי אוטובוס מהישובים הבדואים השונים לבאר  32כביש  לאורך הבדואים

 .שבע

 58-כפרויקטים לסלילת כבישים בישובים בהיקף של  22תוקצבו  -סלילת כבישים  .0

בתוך כך ניתן לציין הרחבת כבישים ראשיים בישובים וכן סלילת כבישים . ח"מלש

 .למרכזי השירותים בישובים במועצות האזוריות

מנגנון למימון קווים מאספים לתשתיות ביוב ופתרונות ואושר הסוכם  -שתיות ביוב ת .1

 1היה תקוע לאחר שהנושא , ח"מלש 18קצה ביישובי המועצות האזוריות בהיקף של 

  . שנים

  (סייד-ואל מולדה)בנייתן של שתי תחנות טיפות חלב ל₪ מיליון  3.0הוקצו  -טיפות חלב  .2

  :משטרה  .9

, חורה, תל שבע, לקיה, שגב שלום, ערערה, פועלת ברהט –' עיר ללא אלימות'תכנית  .2

אזוריות נווה מדבר המועצות היישובי  –בתהליך כניסה ואישור . 1821כסייפה משנת 

 .סוםאואל ק

 . הוקמה תחנת משטרה ביישוב תל שבע .1

 . שוטרים במסגרת יחידת יואב לצורך פעילות אכיפה 258 -אוישו כ .3

 : פעולות חברה  .01

 . הוקם מרכז צעירים ביישוב רהט .2

קבוצות הוקמו , כמו כן. הוקמו מועדוני הליכה לנשים ומועדוני אירובי סגורים לנשים .1

 . ביישובים כדורגל וכדורסל

בני נוער מכלל היישובים הבדואים יצאו לסיור מורשת דמוקרטית ברחבי  3,888-כ .3

 .בית יד לבנים ולטרון, ןש העליו"ביהמ, ביקור בכנסת :הארץ הכולל

 : חינוך  .00

תיכונים  5 –חדיש ב ( מקצועי)פתיחת מגמות חדשות לחינוך טכנולוגי  -חינוך טכנולוגי   .2

 .ברחבי המגזר

קבוצות )הפעלת חינוך בלתי פורמאלי בישובים הבדואים  -חינוך בלתי פורמאלי  .1

  .משתתפים 1,888בהיקף של מעל ( יטנותיחוגים וק, תנועות נוער, מנהיגות
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 ,3182מעבר לאמור בהחלטת ממשלה , לגיבוש תכניות ממשלתיות נוספותפעל המטה , בנוסף

  .וכן פעל לשינוי מדיניות ממשלתית בתחומים שונים לקידום הפיתוח הכלכלי בחברה הבדואית

 :3102 שנת במהלך הפועל אל שיצאו נוספות יוזמות

החלטת  –לפיתוח אזור תעשייה שוקת  ₪מיליון  01גויסו והוקצו  – שוקת תעשיה אזור .2

 .510' מס  ממשלה

לתכנון  גובשה והתחיל יישומה של תכנית מקיפה בתחום הגנת הסביבה – הסביבה הגנת .3

שיקום ופינוי מפגעי ; הקמת תשתיות מחזור אזוריות ומקומיות; וניהול משק הפסולת

לצורך כך גויסו . יקוחחינוך והסברה בתחומי הגנת הסביבה וכן אכיפה ופ; פסולת קיימים

 .510' מס  החלטת ממשלה - המיועדים לתוכנית זו ₪מיליון  01 והוקצו 

קבוצות ספורט  28בוצע הסכם עם התאחדות הנכים להפעלת  – נכים ספורט קבוצות .3

 . הקבוצות פועלות מזה כשנה .₪חצי מיליון  נכים ביישובים בעלות של

בהמשך ( סייד-בין חורה לא) 32ס כביש תי על בסיקידום אזור סחר תיירו - תיירות .1

שיוביל פרויקטים  לפרויקטור₪  08,888והקצאת  21.1.23מיום  510להחלטת ממשלה 

 . תיירותיים במרחב הבדואי

 388ירה לישוב כסיפה בהיקף יציאה לתכנון אזור מלאכה זע - אזור מלאכה בכסיפא .5

 . ח"אלש

להקמת והפעלת מרכזי   YTEKנחתם הסכם עם עמותת  - טכנולוגיים מרכזים הקמת .0

 . ₪מיליון  2.5בהיקף של , בכל היישובים הבדואים רובוטיקה וטכנולוגיה

: מרכזים 1-ב לפעול החלהו ובדואי יהודי נוער להידברות' טובה שכנות' תכנית הורחבה .1

 .רהט-להבים', דאג א ביר-נגב רמת אזורית מועצה, אוושלה אל-ירוחם, תלול אבו-דימונה

ליווי אישי  -" נערות שהיו שם"הופעלה והורחבה תכנית בוגרות לתכנית המנטורינג  .2

תכנית במכללת ספיר בחייהן האישיים ולקראת כניסה ללימודים הוקבוצתי של בוגרות 

 גבוהים ולתעסוקה 

כם והס להפעלת תכניות למניעת תאונות בבית "בטרם"ארגון  אושרה התקשרות עם .9

  .₪ ש"אלפ 011 -כבהיקף של  (1821אפריל -מרץ) הקרוביםההתקשרות ייחתם בימים 

ארגוניות , לצורך ביצוע הכשרות טכנולוגיות" תפוח"אושרה התקשרות עם ארגון  .01

-וניהוליות לבעלי תפקידים ברשויות המקומיות ולצורך ביצוע תוכניות והדרכות חינוכיות

 . ₪ מיליון 3 -כמחשוביות לנוער ולמבוגרים בהיקף של -טכנולוגיות

 . הוקדם מימון לפרויקט ואדי עתיר כך שיתאפשר פיתוחו והתקדמותו בקצב מהיר יותר .22

של חברת חשמל ומשם נקלטו לעבודה ( רתכות)שולבו עובדים בדואים בקורס מקצועי  .21

 . בחברה

 .ליצירת שיח בין מגזרי נבחר ספק להפעלת שולחן עגול .23
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 :הנוהגת המדיניות שינוי בתחום היישום מטה פעילות

 שינוי נוסחת מענקי האיזון  .1

 שינוי אופן חלוקת ההכנסות מנכסים לאומיים במרחב .2

 שינוי המקצועות הכלולים במסלול התעסוקה .3

 התייחסות פרטנית לחברה הבדואית בפעילות הממשלה למיגור העוני .4

 

לצד פעילות הרוחב שצוינה לעיל זו מטה היישום עומד בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות ופועל 

 .מן לקידום פרויקטים שונים בתחומן שעניינם פיתוח כלכליע

 

 

 יקחוצפוי להתחיל לפעול שולחן עגול בנושא פיתוח כלכלי בחברה הבדואית בו  1821שנת  במהלך

אנו מאמינים כי . ארגוני חברה אזרחית והמגזר העסקי, הרשויות המקומיות, חלק נציגי הממשלה

 .מיזמים שונים שיתרמו לצמיחה הכלכלית בחברה הבדואיתשיתוף פעולה שכזה יביא להקמת 

מטה היישום התקשר עם מכון ברוקדייל לביצוע מחקר מלווה על ביצוע תכנית הפיתוח , בנוסף

 .ותוצאותיה

 

 סיכום

אך נראה , היא אופיינה בהתנגדות ציבורית רחבה לתכנית הממשלה. שנה סוערת היתה 1823שנת 

שהמתנגדים לא הכירו עד הסוף את פרטי התכנית ובפרט הניחו הנחות שגויות בכל הקשור 

מה שיצר תסיסה ותחושה שלילית כלפי תכנית הממשלה , במדיניות הממשלה בתחום ההתיישבות

נתקלה גם היא בקשיים רבים עקב חוסר  יםפיתוח הכלכליהפעילות בתחומי ה, לצד זאת. כולה

גופים חוץ שעשוממשל ונוכח הקישור בין גורמי ההאוכלוסייה הבדואית ל ןאמון עמוק בי

 .הסדרת ההתיישבותבין תכנית הפיתוח הכלכלית לבין ממשלתיים 

אורה נרגע לכ, י השר בגין ובהמשך הפסקת הדיונים בהנחיית השר שמיר"מאז משיכת החוק ע

הקמת יחידת יואב , כתוצאה מתוספת תקנים)לות האכיפה יחד עם זאת תגבור וייעול פעו. הרחוב

יוצרים לחץ וזרמים  ,ללא הגברה של פתרונות הדיור בשטח ,(ושיפור הממשק בין גורמי האכיפה

 .תת קרקעיים העלולים להתפרץ כתוצאה מאירוע מקומי חריג

 . מיתית ומוחשית לקידום האוכלוסייה הבדואיתה אתביא איתה בשור 1821יש לשאוף ששנת 
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