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 מעקב/עדכון -מוזיאון הנגב/מבנה המסגד לשעבר 
 
  

 כללי
  

 ,לשמש כמוזיאוןהחל המבנה  1953, משנת 1906מבנה המסגד לשעבר הוקם בשנת 
פעולות  .1983-ם לחוק המוזיאונים,  התשמ"גמוזיאון בהתאכהוכרז  1987בשנת 

 המבנההוכרז  1991נו במבנה. בשנת כהאגף הארכיאולוגי של מוזיאון הנגב שו
. הממצאים ונסגר לקהל המבקרים לכן פונה מתכולתו ,כמבנה מסוכן

הארכיאולוגים והאומנותיים שהיו בתצוגה או במחסנים הועברו, בין היתר 
 למוזיאון ישראל ולרשות העתיקות.  

 
הגישו "האגודה לסיוע  ולהגנה על זכויות הבדואים בישראל "הועד  2002בשנת 

שר הדתות, )המוסלמי בנגב" עתירה לבג"ץ נגד העירייה ורשויות ממשלתיות נוספות 
שר המדע, התרבות והספורט ומינהל מקרקעי ישראל(. לטענת העותרים ההחלטה 

כי אין זה  ,ה טענה מנגדהעירייעל הפיכת המסגד למוזיאון הינה בלתי סבירה, 
מתקבל על הדעת להפעיל בלב עיר יהודית מסגד פעיל אשר יגרום בוודאות קרובה 

 לפגיעה בשלום ובטחון הציבור.
 

נערכה ביקורת מעקב/עדכון אחר תיקון ממצאי ביקורת  2011ספטמבר  שבחוד
 2002לשנת  20בדוחות קודמים בנושא מוזיאון הנגב/מבנה המסגד לשעבר בדוח מס' 

)לשנת  23( ובדוח מס' 2003)לשנת  21יוחד פרק לנושא מוזיאון הנגב, בדוח מס' 
 ( הופיעו דוחות מעקב בנושא הנ"ל.2005

 
 

 ממצאי ביקורת עיקריים בדוחות קודמים
 

לצורך טיפול והחלטה בנושא המבנה הנ"ל הוקמה ועדה ממשלתית אשר מונתה ע"י 
מימון"(. על ועדה בין משרדית זו הוטל ראש הממשלה, )ועדה זו כונתה "ועדת 

באר שבע.  ,כאמור לדון ולהמליץ בנושא השימוש הראוי במבנה המסגד לשעבר
את  הגיבשה הועדה את המלצותיה, אשר באופן מהותי אמצ 2004בחודש אוקטובר 

עמדתה של העירייה בדבר השארת ייעודו של מבנה המסגד כמוזיאון. עם זאת 
תעשה העירייה אם בייעוד שיבחר למבנה המסגד תביא לכדי הוסיפה הועדה כי טוב 

ביטוי את האופי המיוחד של המבנה הנובע הן מהארכיטקטורה שלו והן 
 מההיסטוריה שלו.  

 
אבן. העבודות הנ"ל בוצעו  רהעירייה ביצעה במבנה המסגד לשעבר עבודות שימו

 החברה הכלכלית לפיתוח ב"ש. בפיקוח  
 

שופטי בג"ץ הציעו לצדדים להועיד את יים דיון בעתירה התק 2006בחודש ינואר 
מבנה המסגד למוזיאון שיוקדש באופן ייחודי לנושאים הקשורים בתרבות 

   האסלאם.
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 אחר תיקון הליקויים מעקב עדכון

 
כי היא  ,של שופטי בג"ץהשיבה העירייה בתגובה להצעה הנ"ל  12/3/2006ביום 

זה שמבנה המסגד ישמש כמוזיאון  במובןמקבלת את ההצעה באופן חלקי, 
"לתרבות בני אברהם" הכולל מוצגים ארכיאולוגיים הקשורים לתרבות העמים 
שישבו בבאר שבע ובנגב, ובכך גם כמובן מוצגים המשקפים את התרבות 

 האסלאמית.
 

ת המשפט ומסכימה  יכי היא מקבלת את הצעת ב ,השיבה המדינה 24/4/2006ביום 
למוזיאון לתרבות האסלאם  או שם דומה שייקבע בתיאום  משישמבנה המסגד ש

ת וגוכי תצ ,עם המחלקה למוזיאונים במשרד החינוך והתרבות, באופן שיבטיח
המבנה יתנו ביטוי להיבטים שונים של תרבות האסלאם, לפי שיקול דעתם המקצועי 

ינה תה הנ"ל של המדדבעקבות עמ .של מנהלי המוזיאון ובכפוף לחוק המוזיאונים
לעותרים ולעירייה בבקשה לקבלת עמדתם העדכנית  1/5/2006שב בג"ץ ופנה ביום 

כי היא עומדת על התנגדותה לכך שמבנה  ,ביחס להסדר המוצע. העירייה השיבה
מבנה שהמסגד ישמש כמוזיאון לתרבות האסלאם, כן חזרה העירייה על הצעתה 

כי אף  ,השיבו העותרים 21/1/2007ביום  .ישמש כמוזיאון "לתרבות בני אברהם"
הם מתנגדים להצעה לפיה ישמש מבנה המסגד כמוזיאון לתרבות האסלאם 

 ועומדים על כך שעל המבנה לשמש לתפילה.
 

במסגרת תצהיר תשובתה מיום  .הוציא בג"ץ צו על תנאי בעתירה 26/2/2007ביום 
יאון כמוז 1953חזרה העירייה על טענותיה לפיהן המבנה משמש משנת  13/6/2007

נאלצה העירייה לפנותו עקב היותו מבנה מסוכן, אולם  1992הנגב, הגם שבשנת 
בשעה זו מצוייות תכניות לשיפוצו לשם המשך הפעלתו כמוזיאון, ולשם כך גוייסו 

המדינה בתשובתה לצו על תנאי תמכה בעמדתה של  תקציבים ופורסמו מכרזים.
רה לפיה ישמש המבנה העירייה אולם המדינה חזרה על הסכמתה להצעת הפש

למוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח, העותרים חזרו על התנגדותם להצעה 
 לפיה ישמש מבנה המסגד כמוזיאון לתרבות האסלאם.

 
ניתן פס"ד )ברוב דעות של שופטי בג"ץ שדנו בעתירה( לפיו  11/6/22בתאריך 

של המבנה המדובר כמוזיאון וכי המוזיאון יוקדש לתרבות האסלאם  ישמר יעודו
 .ועמי המזרח

  
לפיתוח כי במבנה פועלת כיום מחלקת תיירות. מנהל החברה הכלכלית  ,יש לציין

כי "כל עבודות השיפוץ והתאמות  ,17/9/11מסר במכתבו מיום באר שבע בע"מ 
  און". הסתיימו... לאחר פסיקת בג"ץ נערכים להפעלה כמוזי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


