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 2102-ב''התשע, הצעת חוק שוויון הזדמנויות למגזר הבדואי בייצור חשמל

 :ואלה מטרות חוק זה .1 מטרות                  

שנוצרה כנגד האוכלוסייה הבדואית במסגרת המדיניות  תיקון ההפליה (א)
 ;הממשלתית לקידום ייצור חשמל באמצעות אנרגיות חלופיות

עידוד האוכלוסייה הבדואית להסדיר את הבעלות באדמותיהם בהליך של  (ב)
 ;פשרה

 . קידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של  האוכלוסייה הבדואית (ג)

מפורסמת על ידי רשות החשמל ואשר מקצה כל הסדרה ה  – "ההסדרות" .2 הגדרות
מכסות לאישורים תעריפיים לצורך ייצור חשמל על ידי יצרן פרטי 

 ;באמצעות אנרגיות חלופיות

בה הוחלט לאמץ  2711, ספטמבר 11מיום  7373החלטת הממשלה  – "התוכנית"
את המלצות צוות היישום לוועדת גולדברג לעניין הסדרת התיישבות הבדואים 

 .ולהסדיר את התיישבות הבדואים בנגב ,בנגב

 ;חברת החשמל לישראל – "י"חח"

 1991 –ו ''תשנ, כהגדרתם בחוק משק החשמל -" מתקני חשמל"

  ;1919-ט"תשכ, [נוסח חדש]פקודת הסדר זכויות במקרקעין  – "פקודת ההסדר"

בע בעלות הזכאי לתמורה לפי פקודת קרקע המוקצית לתו - "קרקע תמורה"
שנועדו להסדיר את , או כל הסדרה מכח התוכנית/ו כל חוק וא/ההסדר ו

 ;מעמדם של הבדואים בקרקעותיהם

 ;חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים  –" החשמל רשות"

הקצאת מכסות 
על לייצור חשמל 
מקרקעין של 

 אוכלוסייה הבדואיתה

 

מכל הסדרה לטובת , ואט-מגה 77 -ולא פחות מ 17%רשות החשמל תקצה  (א) .7
 .  מתקני חשמל על קרקע תמורההקמת 

על ההקצאה המיוחדת יחולו אותם תנאים שהוחלו במסגרת ההסדרה  (ב)
ובלבד שאין מניעה מובנית לקיום אותם תנאים בשל , בשינויים המחויבים

 ;מאפייני ההתיישבות הבדואית

מבקש רישיון ייצור חשמל למתקני חשמל , לעיל( א)7למרות האמור בסעיף  (ג)
יוכל להגיש בקשה לרישיון ייצור , יבחר בכך על קרקע תמורה אשר

 .במסגרת ההסדרה הכללית ולא באמצעות ההקצאה המיוחדת

ביצוע הוראות חוק זה ורשאי להתקין תקנות ממונה על האנרגיה והמים שר  . 4 ביצוע ותקנות
 .לביצועו
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תחילה והוראות 

 מעבר

ידי רשות ולתו של חוק זה הינה מיום פרסום ההסדרה הראשונה על תח (א) .5
 .החשמל

מבקש רישיון ייצור חשמל פרטי שהגיש את בקשתו לייצור חשמל ערב  (ב)
יהא רשאי למשוך את בקשתו ולהגישה מחדש , פרסומו של חוק זה

 .במסגרת ההקצאה המיוחדת

   

   

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 
ובהתאם , ממשלת ישראל שמה לה למטרה לקדם את ייצור החשמל באמצעות אנרגיות חלופיות

רשות : "להלן)חשמל  –הוציאה הרשות לשירותים ציבוריים , של החלטות ממשלה בענייןלשורה 

הסדרות שונות העוסקות במתן תעריפים עדיפים ליצרני חשמל פרטיים בטכנולוגיות "( החשמל

 ". ירוקות"

לפיו חייב מבקש רישיון לייצור חשמל להוכיח , העמידו תנאי סף, כלל הסדרות רשות החשמל, ואולם

על מבקש הבקשה להוכיח שרשרת של זכויות , ה למקרקעין עליו עתיד לקום מתקן הייצור ובפרטזיק

את , הלכה למעשה, הדירה, דרישה לגיטימית זו של רשות החשמל. קנייניות רשומות במקרקעין

ולא אפשרה להם לעשות , האוכלוסייה הבדואית מקרב אזרחי ישראל שהיו זכאים ליהנות מההסדרה

מעמדם הרשמי של הבדואים , ותיהם לצורך השכרתם למבקשי רישיון ייצור חשמל שכןשימוש באדמ

 . זאת למרות שאין חולק בדבר זכויותיהם המהותיות בקרקע, באדמותיהם טרם הוסדר באופן פורמאלי

 1931הסכסוך בין המדינה ובין האוכלוסייה הבדואית בעניין קרקעותיהם הינו ארוך שנים וכבר בשנת 

נוסח ]נעשה ניסיון לפתור קושי זה באמצעות הליך הסדר קרקעות על פי פקודת הסדר זכויות במקרקעין 

המתייחסות  תביעות בעלות 7,227במסגרת ההסדר הוגשו על ידי הבדואים , ואמנם. 1919-ט"תשנ, [חדש

 -תביעות המתייחסות לשטח של כ 2,377 -ונכון לעת זו נותרו עדיין כ, דונם בנגב הצפוני 331,651 -ל

 .דונם שהטיפול בהם טרם הושלם 577,777

ובניסיון להביא את בעיית הקרקעות במגזר , 2491' בהתאם להחלטת ממשלה מס, 26.17.2773ביום 

שתפקידה לבחון דרכים לפתרון , בראשות השופט גולדברג מונתה ועדה מיוחדת, הבדואי אל סיומה

מסקנות אלו אומצו על ידי .  הניחה הועדה את מסקנותיה על שולחן הממשלה 16.71.79וביום , הסוגיה

ובהתאם להן מובילה הממשלה מהלך רחב של הסדרת  11.9.11 מיום 7373 'הממשלה בהחלטה מס

 . כינה תזכיר חוק בענייןולצורך כך אף ה,  התיישבות הבדואים בנגב

, אין עוד חולק כי יש להסדיר אחת ולתמיד את שאלת בעלותם של הבדואים בקרקעותיהם, הנה כי כן

, הביאה לכך כי פעם נוספת, אלא שהתמשכות ההליכים וההתנהלות הבירוקרטית העצלה בעניין זה

הקרקעות החקלאיות באזור  בעוד שמרבית בעלי, וכך. קופחה האוכלוסייה הבדואית על לא עוול בכפה

עמדו הבדואים מנגד בלא יכולת , הנגב השכילו לנצל את ההזדמנות הכלכלית החדשה שנפלה לחיקם

אף במקרים בהם נחתמה פשרה בין הבדואים ובין , יתר על כן. לקחת חלק בפריחתו הסולארית של הנגב

בדואים ליהנות מההסדרות וזאת ועדת הפשרות העליונה המסדירה את זכויות הבעלות בקרקע לא יכלו ה

טרם בוצע רישום בפועל זכויותיהם בפנקסי , כיוון שבשל בעיות טכניות במנהל מקרקעי ישראל
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 . המקרקעין

 קיבלה הממשלה החלטה על תכנית, 7373' להשלמת התמונה יצוין כי במקביל להחלטת הממשלה מס

 2712-2711בין השנים , בנגב ואיתהבד חומש לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה

לחזק את הרשויות המקומיות  ,הן לקדם את המצב הכלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב" שמטרתה

הקהילתיות והמנהיגות , חיי החברה הבדואיות תוך שיפור מצבן הכלכלי ותנאי החיים בהן ולחזק את

צור חשמל למתקנים על קרקעות של הקצאת מכסות ליי: ודוק". 1ביישובי הרשויות המקומיות בנגב

יסייעו רבות בהשגת מטרות אלו של תוכנית החומש במימון של יזמים מהתחום , האוכלוסייה הבדואית

 . וללא כל צורך בהשקעה כספית נוספת של המדינה

לפיה תוקצה מכסה תעריפית נפרדת להקמת מתקנים לייצור חשמל באנרגיות , הצעת החוק דלעיל

זו  המשמשת הן לתיקון הפלייתה של אוכלוסיי, עות השייכות לאוכלוסייה הבדואיתחלופיות על קרק

לא למותר לציין כי אמצעי זה לא זאת . והן כאמצעי נוסף לעידוד וצמיחה במגזר הבדואי, כמתואר לעיל

, בלבד שיש בו כדי לתמרץ את האוכלוסייה הבדואית לקחת חלק פעיל בקידום הסדרת מעמד אדמותיהם

וזאת ללא כל צורך בהשקעה , א יתרום רבות להתפתחותה הכלכלית של אוכלוסייה מוחלשת זוהרי שהו

 . כלכלית נוספת מצד המדינה
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