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"תשומת לב מיוחדת יש להפנות לתנאי חייהם ומצוקתם של 
הבדווים. אין עוד מקום להתעלמות מנושא זה או לדחיקתו 
לשוליים. על המדינה, באמצעות דרגיה הבכירים ביותר, לפעול 
לסגירת הפערים בהקדם ובאופן נחרץ ביותר, תוך קביעת יעדים 

ברורים ומוחשיים ולוחות זמנים מוגדרים".1 

א. הקדמה

1. מבוא
התנאים הפיזיים והחברתיים של האוכלוסייה הבדווית הם הקשים ביותר בחברה 
הישראלית. ברם, האוכלוסייה הבדווית בנגב ופתרון בעיותיה זוכים לאחרונה 
לעדיפות בקרב מקבלי ההחלטות בישראל. ב–2003 חידשה הממשלה את 
טיפולה הכולל באוכלוסיית הבדווים בנגב ומאז ייעדה כ–10 מיליארד שקל לטיפול 

בבעיותיה. חלק ניכר מסכום זה מיועד לתכנית פיתוח הנגב.2 

בשנים האחרונות ניכרת פעילות ענפה בסוגיית הבדווים בישראל. מצד אחד 
הבדווים מתארגנים בעצמם ומצליחים להעלות את הנושא לדיון ציבורי, כולל 
בעתירות מוצלחות לבג"ץ. מצד שני קיבלה הממשלה, לאחר קיפאון של כמה 
עשורים, החלטות חדשות ובמרכזן ההכרה בעוד יישובים בלתי מוכרים, הקמת 
המועצה האזורית אבו-בסמה וניסיון רציני לפתור את בעיית הקרקעות. על 
התקדמות זו מעיבים המשך הריסת בתים בכפרים הבלתי מוכרים והיעדר טיפול 

ממשלתי מעמיק בסוגיה זו.

המציאות הפוליטית והביטחונית ששררה בארץ מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה 
בשנת 2000 פגעה באוכלוסייה הבדווית. הסגירה ההרמטית של הגבול עם רצועת 
עזה, הקמת גדר ההפרדה והסגירה החלקית של אזור הר חברון פגעו בפעילות 
החברתית והכלכלית של הבדווים בדרום. עד אז קיימו הבדווים קשרים משפחתיים 
וכלכליים הדוקים עם אזורים אלה. בנוסף לכך, התכנית הכלכלית משנת 2003 

דו"ח ועדת אור )2003(, עמ' 767.  1

פראוור וסרפוס )2006(.  2
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של שר האוצר דאז, בנימין נתניהו, וקיצוץ קצבות הילדים, פגעו קשות בחברה 
הבדווית. זאת בנוסף לתהליך המהיר של עיור ומודרניזציה שנכפה על האוכלוסייה 
הערבית בנגב, מבלי לקחת בחשבון את השלכותיו על המבנה החברתי והכלכלי 

של חברה מסורתית זו.

הנגב, גבולותיו ואוכלוסייתו
הנגב הוא אזור מדברי משולש בדרום ישראל. הוא תחום בין הגבול עם מצרים 
ורצועת עזה במערב ובדרום–מערב, לבין הגבול עם הממלכה הירדנית ההאשמית 
במזרח. הגבול הגאוגרפי הצפוני של הנגב נקבע על פי כמות המשקעים השנתית 
הממוצעת; קו 200 המ"מ הוא שמפריד בין הנגב לשאר שטח ישראל. מבחינה 
אדמיניסטרטיבית, הנגב נכלל במחוז הדרום הכולל שתי נפות: נפת אשקלון, 
ששטחה 285 קמ"ר ונפת באר-שבע, ששטחה 12,945 קמ"ר. שטח זה הוא יותר 

מ–58% משטחה הכולל של ישראל.3 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיו בנגב בסוף שנת 2009 כ–702,600 
תושבים, מתוכם כ–192,800 בדווים, שהם 27.4% מכלל תושבי הנגב.4  הבדווים 
מתרכזים בשבע עיירות שהוקמו עד 1990, בתשעה כפרים שהוכרו לאחרונה 
במסגרת המועצה האזורית אבו-בסמה, ובעוד 36 כפרים בלתי מוכרים המצפים 

להכרה.

2. תולדות הבדווים בנגב
החוקרים מסכימים על כך שהבדווים בנגב היגרו רובם ככולם לאזור זה מחצי 
האי ערב, ממצרים ומן המדבר הסורי. הם הגיעו בנדודיהם לאזור הנגב והתיישבו 
בו. תקופת התיישבותם בנגב שנויה במחלוקת. יש הסבורים שהדבר היה במאה 

ה–18 וה–19 ויש הטוענים שהתיישבות הבדווים בנגב החלה קודם לכן.

הרשות לפיתוח הנגב )2010(.  3

הנתונים על האוכלוסייה הבדווית ועל כלל האוכלוסייה הערבית בישראל נלקחו מתוך: הלשכה   4
2.6. הנתונים  לוח   ,2.1 לוח   ,)61 )מס'   2010 שנתון סטטיסטי לישראל  המרכזית לסטטיסטיקה, 
על האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים חושבו בהסתמך על נתוני מכון ירושלים לחקר ישראל, 
שנתון סטטיסטי לירושלים לשנת 2008-2007, לוח ג/11. מעמדם של התושבים הערבים במזרח 
אוכלוסיית  כלל  בחישוב  מניינם  נכלל  לא  ולכן  אזרחים,  של  ולא  קבע  תושבי  של  הוא  ירושלים 

האזרחים הערבים במדינה.
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אלעארף )1937( ובן-דוד )2004( מזכירים את נוכחות הבדווים בנגב מאז שצבאות 
האסלאם הגיעו לאזור. שרון )1975( קובע כי מטה התיאהא, הגדול שבמטות 
הבדווים בנגב, הגיע לאזור במאה ה–11 — זמן רב לפני ראשית השלטון העות'מאני 

בארץ )1516(.

חוקרים אחרים, כמו אשכנזי )2000(, גרוסמן )1949( ו- Bailey )1980(, שהתמקדו 
בנושא היקבעות )לעומת נדידת( הבדווים, מצביעים על תהליך שהחל במאה 
ה–19 ונמשך במאה ה–20, עם עליית קרנה של החקלאות הבדווית ועם הקמת 

היישובים הבדוויים הראשונים.

לאחר הכיבוש הבריטי )1917( נעשה סקר ראשון ומקיף על המציאות בנגב. סקר 
זה הצביע על אזור מיושב בבדווים המעבדים את אדמותיהם וקבע שאדמות אלו הן 
בבעלות בדווית מסורתית. הסקר קבע גם כי 50% משטח הנגב הצפוני מעובדים.5

נוכחותם והשפעתם של הבדווים בנגב בלטה עוד לפני קום מדינת ישראל. לאחר 
שהעיר באר-שבע הוקמה על ידי השלטון העות'מאני בראשית המאה ה–20, 
מונה השייח עלי אל-עטאונה לראש העיר.6 גם בתקופת המנדט הבריטי מונה 

בדווי — השייח חסין אבו-כף — לראש עיריית באר-שבע. 

3.  מדיניות הממשלה כלפי הבדווים בנגב בשנים 
1980-1948

המדיניות שנקטה ממשלת ישראל כלפי הבדווים בנגב בשלושת העשורים 
הראשונים לקיום המדינה התמקדה בשלושה כיוונים. הראשון היה הרצון לרכז 
את הבדווים בנגב באזור שנקרא "אזור הסייג". אזור זה, רובו ככולו מדרום וממזרח 
לבאר-שבע, הוגבל ל–1.5 מיליון דונם משטח הנגב. העברת הבדווים לאזור זה 
הושלמה ב–1954 ובאותה שנה העניקה הממשלה אזרחות ישראלית לבדווים 
בנגב. פעולה מורכבת זו עברה בלי קשיים, עקב הממשל הצבאי הנוקשה ששרר 

במרחב הערבי בישראל עד 1966.

החברה להכשרת היישוב, הנגב — דו"ח )1920(.  5

Nsasra )2009(.  6



4

הכיוון השני שנקטה הממשלה כלפי הבדווים היה ההחלטה על עיורם. החלטה 
זו התקבלה ב–1962 וקבעה שיוקמו שלוש עיירות בדוויות בנגב: תל-שבע, רהט 
וכסייפה. החלטות אחרות בנושא זה הרחיבו את העיור למקומות נוספים. כיום 
חיים יותר ממחצית הבדווים ביישובים המוגדרים עירוניים. מטרת העיור היתה 
להעביר לשליטת המדינה שטחי קרקע בהם החזיקו הבדווים, לספק להם תשתיות 
ושירותים ממלכתיים ומוניצפליים ולמנוע את התפרסותם על שטחים רחבי ידיים.

הכיוון השלישי במדיניות הממשלה כלפי הבדווים היה הניסיון לפתור את סוגיית 
הבעלות הבדווית על קרקע בנגב. הצעת פשרה ממשלתית ראשונה בסוגיה זו 
התבססה על המלצות ועדה בראשות עו"ד פליאה אלבק ממשרד המשפטים, 
שפורסמו ב–1976. הוועדה קבעה אמנם שאדמות הנגב הן אדמות מסוג "מאוות" 
)אדמה "מתה", שאינה ראויה לעיבוד( אך אישרה פיצוי חלקי של 20% בקרקעות 
למי שתבע למעלה מ–400 דונם. במקביל להצעת פשרה זו חלה החמרה במדיניות 
הממשלה כלפי הבדווים. החמרה זו התבטאה באכיפת החוק בתחומי הבנייה 
והמרעה ובהקמת הסיירת הירוקה )1977(, עליה הוטל לאכוף את החוק ללא 

פשרות. 

השינוי הגדול במדיניות הממשלה כלפי הבדווים התרחש ב–1998, עם הקמת 
ועדת השרים לקידום הבדווים בנגב ועם הקמת "הִמנהלה לקידום הבדווים בנגב" 
אשר שימשה כלי לביצוע מדיניות הממשלה בנושא זה. המדינה הכירה לראשונה 
בצורך לקיים דיון מסודר במעמד האוכלוסייה הבדווית בנגב והביעה רצון להכיר 

בכפרים נוספים על שבע העיירות שכבר הוקמו.

4. החלטות הממשלה בנוגע למגזר הבדווי
הדיון בסוגיית הבדווים בנגב נגע עשרות שנים בשאלה הכללית של מיקומם 
ועיסוקם ופחות בבעיותיהם ובמצוקתם. ממשלות ישראל לדורותיהן התייחסו 
לבדווים בכפרים הבלתי מוכרים כאילו היו בלתי נראים והציעו פתרון מינימלי 
לשבע העיירות הבדוויות שהוקמו. ברוב המקרים, גם כשהממשלה קיבלה החלטה 
כלשהי בנדון, ההחלטה לא בוצעה או שבוצעה חלקית. תפקוד הממשלה ברמה 
המקומית והאזורית בנגב היה לקוי וחסר. פקידים יהודים קיבלו אוטונומיה רחבה 
וטיפלו בבעיות הבדווים ובמצוקותיהם באופן בלתי מקצועי. יעיד על כך מספרן 

הרב של ועדות ממשלתיות ובין-משרדיות שהחלטותיהן לא יושמו. 
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בעשור האחרון התקבלו מספר החלטות מרכזיות הנוגעות לבדווים בנגב. החלטות 
אלו הן הבסיס לשינויים הפוקדים היום את החברה הבדווית )ראו לוח 1(.

לוח 1:  החלטות הממשלה העיקריות שהתקבלו בעשור האחרון בעניין 
הבדווים בנגב7 

החלטה 
מספר

נושאתאריך

1028 ערב 
996

תכנית כוללת לטיפול במגזר הבדווי בדרום5.4.2003

881 ערב 
15

תכנית לטיפול במגזר הבדווי בנגב25.9.2003

פירוט צעדי האכיפה של החלטה 881 288612.12.2004
והקמת ִמנהלה בין-משרדית לתיאום אכיפת 

דיני המקרקעין

תכנית לפיתוח יישובי אבו-בסמה בתקציב 385622.7.2005
של 400 מיליון שקל

תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב441520.11.2005

הקמת רשות להסדרת ההתיישבות הבדווית 199915.7.2007
בנגב

הקמת הוועדה הציבורית בראשות השופט 249128.10.2007
גולדברג, שהתבקשה להמליץ על מדיניות 
חדשה להסדרת התיישבות הבדווים בנגב

מינוי צוות ליישום מסקנות ועדת גולדברג441118.1.2009

לפי החלטת הממשלה 881, שהתקבלה ב–25 בספטמבר 82003 ונקראה "התכנית 
לטיפול במגזר הבדווי בנגב", הקציבה הממשלה סכום של 1.1 מיליארד שקל 
לשש שנים. סכום זה נועד לפיתוח תשתיות ביישובים שהוכרו במסגרת המועצה 

האזורית אבו-בסמה וכן לשבע העיירות הקיימות.

.http://www.pmo.gov.il/pmo :המקור: אתר משרד ראש הממשלה  7

החלטת ממשלה מס' 881 מיום 25 בספטמבר 2003 )ערב/ 15(.  8
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מגמת ההשקעה הממשלתית ביישובי אבו-בסמה קיבלה ביטוי בהחלטת ממשלה 
אחרת, שמספרה 3856 מיום 22 ביולי 9.2005 החלטה זו הקציבה 400 מיליון 
שקל לפיתוח היישובים במשך ארבע שנים. במקרים רבים נתקל הפיתוח בבעיות 
יישום בשטח וזאת עקב ריבוי הגופים העוסקים בנושא הבדווים. הִמנהלה לקידום 
הבדווים, שהיא הגוף האחראי מטעם המדינה על נושא קרקעות הבדווים, והמועצה 
האזורית אבו-בסמה, האמורה לייצג את התושבים הבדווים, לא הצליחו לשתף 
פעולה במקרים רבים. מאידך גיסא התנגדו תושבים בדווים רבים לביצוע פרויקטים 

על אדמותיהם בטרם יבואו תביעותיהם על הקרקע לפתרונן הסופי.

זאת הסיבה לכך שהתקציבים שיועדו לבדווים בהחלטות 881 ו–3856 לא נוצלו 
במלואם. ב–14 בספטמבר 2008 החליטה הממשלה להאריך את תוקפן של 

ההחלטות שקיבלה בנדון.

החלטה נוספת שנגעה לאוכלוסייה הבדווית היא החלטה 4415, הנקראת "תכנית 
לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב". תכנית זו נועדה לפיתוח כלל הנגב במשך 
10 שנים והיא ייעדה לאוכלוסייה הבדווית ויישוביה 6.3 מיליארד שקל.10 כמו כן 
ייעדה הממשלה בהחלטות שונות שני מיליארד שקל עבור "יוזמות רוחביות". 
סך כל התקציבים שהממשלה ייעדה לבדווים מכוח החלטותיה מגיע לכ–10 

מיליארד שקל.11

סכומים אלה הם מעטים מדי, הם הוקצבו באיחור רב מדי וחלקם נועדו לאכיפת 
דיני המקרקעין. עם זאת הם מעידים על כיוון חדש של פיתוח היישובים הבדוויים 

הקיימים ושל הכרה בכפרים חדשים עבור האוכלוסייה הבדווית בנגב.

החלטת הממשלה מס' 3856 מיום 22 ביולי 2005.  9

תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב )2005(.  10

דו"ח ועדת גולדברג )2008(, עמ' 25.  11
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ב. חברה וכלכלה 

1. דמוגרפיה
הבדווים בנגב הם חלק מן האוכלוסייה הערבית בישראל, המונה כ–1,400,000 
בני אדם. להבדיל מן האזרחים הערבים אשר גרים בחלקים אחרים של הארץ, 
קשה לקבוע את מספרם המדויק של הבדווים בנגב. הסיבות לכך הן הזנחה 
ממסדית, קיומם של כפרים בלתי מוכרים, רישומים לפי שבטים וניידות גבוהה 
של הבדווים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיו בנגב בסוף שנת 

2009 כ–192,800 בדווים, שהם 27.4% מכלל תושבי הנגב.12

לפי הערכות שונות חיו ערב קום המדינה בצפון ובצפון–מערב הנגב בין 65,000 
ל–90,000 בדווים. 

לפי מפקד תושבים של המנדט הבריטי, שנערך ב–1931, חיו אז בנגב 47,982 
נפש, לפי השבטים כדלקמן:13 אל-תאראבין 16,330; אל-תאיהא 14,163; אל-

עזאזמה 8,661; אל-חנאג'רה 3,757; אל-ג'באראת 4,432; אל-סעידין 639. 

שמעוני )1947( העריך את מספר הבדווים ב–1947 ב–65,000 נפש וממשלת 
פלסטין–ארץ-ישראל המנדטורית נקבה במספר 14.90,000 בעקבות הנכבה 

ב–1948 נותרו בנגב כ–11,000 בדווים.15

לאחר הקמת מדינת ישראל ובעקבות הכרזת הממשל הצבאי על האוכלוסייה 
הערבית בישראל, רוכזו הבדווים באזור הסייג )הגדר( מדרום–מזרח לבאר-שבע 
)במשולש: באר-שבע — ערד — דימונה; ראו מפה 1(. בשטח זה חיו לפני קום 
המדינה שישה שבטים על אדמותיהם. מאוחר יותר, לאחר 1948, נוספו עליהם 

11 שבטים חדשים.16

ראו הערה 4 לעיל.  12

אל-עארף )1933(.  13

פלאח )1989(, עמ' 55.  14

פורת )1997(, עמ' 400.  15

פלאח )1989(, עמ' 78; פורת )2000(, עמ' 457.  16
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בשלהי שנות ה–60 החליטה המדינה על עיור הבדווים בנגב ועל הקמת שבע 
עיירות למטרה זו. הראשונה היתה תל-שבע, אשר הוקמה בשנת 1969. התהליך 
הסתיים בשנת 1990 עם הקמת העיירה לקיה. רוב הבדווים בנגב גרים כיום 
בשבע עיירות אלו )או לפחות רשומים כתושביהן(. לפי נתוני 2008 גרו כ–112 
אלף תושבים בעיירות אלו.17 רהט, העיר הבדווית היחידה בנגב ובארץ בכלל, 
היא הריכוז הגדול ביותר של בדווים והעיר הערבית השנייה בגודלה בישראל, 

לאחר נצרת. בשנת 2008 עמד מספר תושבי רהט על 43.900 נפש.

מפה 1: אזור הסייג ושבע העיירות הבדוויות בנגב18

חורה

כסייפא

ערוער

דימונה

צ

ק"מ

ערים ערביות לפי תכנון 
ממשלתי

כפרים בלתי מוכרים
יישובים יהודיים

אזור הסייג
כביש

שטח ללא רשות מקומית
שטח רשות יהודית
שטח רשות ערבית

הגדה המערבית

לקיה

להבים

באר–שבעתל-שבע
עומר

ערד

רהט

שגב-שלום

המועצה לביטחון לאומי העריכה בשנת 2005 שהריבוי הטבעי בקרב הבדווים 
עומד על כ–195.5% ואילו לביא )2010( נקב ב–5.3%. אחוז זה הוא אחוז הריבוי 
הטבעי הגבוה בעולם ומשתווה לזה שברצועת עזה, העומד אף הוא על 20.5.3%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2008(.  17

המקור: נתוני משרד הפנים, ניתוח צילומי שטח )1999(.  18

פראוור וסרפוס )2005(.  19

Palestinian Central Bureau of Statistics (2009).  20
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שיעור זה הולך ופוחת על רקע המצב החברתי-כלכלי הקשה של הבדווים 
ובעקבות קיצוץ קצבות הילדים בתכנית הכלכלית של נתניהו מ–2003. גורם נוסף 
לירידה בריבוי הטבעי הוא האבטלה הגואה בקרב הבדווים וסגירת הגבולות עם 
השטחים — דבר אשר פגע בבדווים מבחינה כלכלית. האוכלוסייה הבדווית היא 
צעירה מאוד. למעלה מ–63% ממנה הם בני פחות מ–19 שנים ולכמעט 60% מן 

המשפחות הבדוויות יש ארבעה ילדים ויותר.

בנוסף לכך, הנישואים בקרב שבטי הבדווים גורמים לאחוז גבוה במיוחד של 
ילדים עם מומים מּולדים או עם צרכים מיוחדים. תעיד על כך העובדה ש–80% 

מן הילדים המאושפזים במחלקת הילדים בבית החולים סורוקה הם בדווים.21

לביא )2010(.  21
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שויות המקומיות הבדוויות בנגב22

של האוכלוסייה בר
לוח 2:  מאפיינים דמוגרפיים נבחרים 

שוב
היי

שבים
תו

)2008(
שיעור

בני 14-0
)2008(

שיעור
בני 19-0
)2008(

שיעור בני 65
ויותר )2008(

חציון
)2006(

שיעור הריבוי 
הטבעי

)2007-08(

שפחות עם
מ

ארבעה ילדים
ויותר )2006(

חורה
11.800

52.8%
63.7%

1.4%
13

3.85%
53%

כסייפה
11.200

50.3%
61.0%

1.8%
14

4.18%
64%

לקיה
9.700

48.4%
58.0%

1.9%
15

3.54%
56%

ערערה
13.500

50.1%
63.0%

1.3%
14

3.56%
59%

רהט
43.900

53.5%
64.4%

1.5%
13

3.78%
56%

שבע
תל-

14.600
53.8%

65.4%
1.5%

13
 3.89%

57%

שגב-
שלום

7.100
51.6%

62.8%
1.5%

14
3.86%

60%

סה"כ
111.800

52.2%
63.3%

1.5%
13.7

3.80%
58%

שכה המרכזית לסטטיסטיקה )2008(.
המקור: הל

 22
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2. פוליגמיה
תופעת הפוליגמיה — נישואי גבר למספר נשים — קשורה במבנה החברתי 
והפטריארכלי של חברות מסורתיות, מוסלמיות ולא מוסלמיות, בעולם כולו. 
חברות אלו מתאפיינות בנורמות ובערכים הומוגניים המבוססים על מבנה חברתי 
שבטי. החברות המסורתיות הן דתיות יותר מחברות מודרניות ונשענות יותר על 

חקלאות ומלאכת יד.

תופעת הפוליגמיה, הנפוצה בחברה המוסלמית המסורתית במזרח התיכון, לא 
פסחה על החברה הבדווית המוסלמית בנגב. 

מאחר שהפוליגמיה נחשבת בישראל לעבירה פלילית, אין נתונים מדויקים על 
שיעור התופעה בארץ בכלל ובקרב הבדווים בפרט. לפי הערכות שונות מגיע שיעור 
המשפחות הפוליגמיות ל–35% מכלל המשפחות הבדוויות.23 הנשים הפוליגמיות 
משוללות כל מעמד אזרחי ורובן מגיעות מרצועת עזה והגדה המערבית. העובדה 
שהמדינה מונעת מהן מעמד של אזרח, מגבירה את תלותן בבעליהן. החוק בעניין 
זה אינו נאכף כמעט בחברה הבדווית ויש אף גילויי הבנה לנושא. כמו כן, קשה 
להוכיח את קיום העבירה בחברה הבדווית, מחמת סגירותה. בשנים 2005-2004 

נפתחו רק ארבעה תיקים בגין נישואין פוליגמיים בקרב הבדווים.24

המצב הגאופוליטי הבלתי ברור והקשר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית מקלים 
על נישואין פוליגמיים. מקור אחר לנישואין פוליגמיים היא ממלכת ירדן, בה חיים 

בני אותם שבטים, שעברו מן הנגב לירדן בעקבות מלחמת 1948.

חרף תהליכי העיור והעלייה ברמת ההשכלה בקרב הבדווים, שיעורי הנישואין 
הפוליגמיים אינם יורדים. נוהג זה אינו פוסח אף על אקדמאים צעירים, כולל 
משפטנים, אנשי חינוך ואקדמיה. תופעה זו לא תצטמצם כנראה, בשל הלגיטימציה 
הרחבה שיש לה בחברה הבדווית ובשל הגושפנקה הדתית הניתנת לה. ריבוי 
נשים נתפס בקרב הבדווים כסמל סטטוס חברתי. בנוסף לכך, נישואין ראשונים 

בגיל צעיר יחסית מעודדים אף הם את הפוליגמיה אצל הבדווים.

אל-קרינאוי וסלונים )2005(.  23

לוטן )2006(.  24
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3. חינוך 
לפני קום המדינה היה החינוך נחלתם של בדווים מעטים בנגב. בשנות ה–40 
של המאה הקודמת למדו בני השייחים בבית ספר בבאר-שבע. אורח החיים 
של הבדווים ופיזורם ברחבי הנגב הקשו על קיומה של מערכת חינוך מסודרת. 

חרף חקיקת חוק חינוך חובה בישראל ב–1949, מנעה הגבלת התנועה של 
הבדווים בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה )בשל הממשל הצבאי( את 
קיומה של מערכת חינוך בדווית סדירה. ריכוז הבדווים באזור הסייג והעדר בתי 

ספר שיספקו את צורכיהם, הותירו את רוב ילדי הבדווים ללא חינוך מסודר. 

הקמת בתי ספר במגזר הבדווי בדרום החלה רק לאחר תהליך העיור של הבדווים 
והקמת שבעת היישובים הראשונים. היישוב הראשון שהוקם היה תל-שבע, שנוסד 
ב–1969, ובית הספר הראשון נפתח בו ב–25.1979 בשנים האחרונות משקיעה 
הממשלה בבניית בתי ספר בכפרים שהוכרו לאחרונה במסגרת המועצה האזורית 
אבו-בסמה. במסגרת זו אף הוקמו לראשונה בתי ספר תיכוניים המשרתים את 

אוכלוסיית הכפרים הללו ואת תושבי הכפרים הבלתי מוכרים שבסביבה. 

המדינה החלה ליישם באופן מלא את חוק חינוך חובה בקרב הבדווים בנגב 
רק בשנות ה–70 של המאה שעברה. במקביל הוקמו מוסדות חינוך ביישובים 
ובכפרים הבלתי מוכרים. כדי לספק שירותי חינוך ביישובים הבלתי מוכרים הוקמה 
ב–1981 הרשות לחינוך הבדווים — גוף ייחודי שהיה אחראי על בניית והפעלת 
בתי ספר. בראש הרשות עמד עד 2004 פקיד יהודי. הקמת מוסדות חינוך ומתן 
שירותים חינוכיים לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים לוו לא אחת בעתירות לבג"ץ. 
בית המשפט העליון לא קשר בין אספקת שירותים חינוכיים לבין הכרה בכפרים 
הבלתי מוכרים או פתרון בעיית הקרקע. כך למשל פסק בג"ץ בשנת 2000 על 
הקמת בית ספר בכפר עבדה שליד מצפה רימון ועל הקמת ספרייה בבית הספר 

של שבט אל–עזאזמה בשנת 2002.

תהליך העיור ובניית מוסדות החינוך במגזר הבדווי הגבירו את מספר המצטרפים 
למערכת החינוך. אכיפת חוק חינוך חינם הגבירה את מספר הבנות החובשות 

אבו-סעד )2010(.  25
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את ספסל הלימודים. בשנים האחרונות, עקב נשירת תלמידים, אף עולה מספר 
התלמידות על מספר התלמידים, במיוחד בכיתות העליונות.26

בשנת הלימודים תשס"ז )2007/2006( למדו במערכת החינוך הבדווית בנגב יותר 
מ–75 אלף תלמידים בשלבי החינוך השונים. בגלל מחסור בכיתות בגני הילדים 
ובשל בעיות אחרות, מספר זה אינו מבטא את כלל הפוטנציאל של התלמידים 

הבדווים בנגב )ראו לוח 3 להלן(. 

בן-דוד )2004(.  26
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שס"ז )2007/2006( 27 
שות המקומית, ת

שלבי החינוך והר
לוח 3:  תלמידים במגזר הבדווי בנגב לפי 

סה"כ
בתי ספר

גני ילדים
שות 

הר
המקומית

על-
יסודי

יסודי
מיוחד

יסודי
עמותות

חינוך
מיוחד

חובה
טרום
חובה

17,122
258

0
13,651

0
6

1,536
1,671

בסמה אבו-

6,386
1,465

82
2,358

1,297
5

669
510

חורה

7,253
2,229

61
3,006

1,028
12

449
468

כסייפה

5,652
1,541

0
2,187

1,050
8

444
422

לקיה

6,538
1,835

39
2,623

1,059
12

425
545

ערערה

19,401
4,103

139
7,589

4,505
23

1,471
1,571

רהט

5,713
1,813

0
2,330

946
34

418
172

שלום
שגב-

7,499
1,693

0
2,815

1,714
21

544
712

שבע
תל-

75,564
14,937

182
36,698

11,599
121

5,956
6,071

סה"כ

51,817
23,747

שרד החינוך. צוטט אצל וורגן ולוטן )2007(.
המקור: עמירה חיים, מנהלת מחוז הדרום במ

 27
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תמונה 1:  בית הספר היסודי "חוסיין אל-הואשלה" שנבנה ב-2006 בכפר 
קסר א-סר

כיום פזורים ברחבי הנגב 76 מוסדות חינוך לבדווים. מוסדות אלה מנסים לתת 
מענה למחסור החמור בכיתות השורר במערכת החינוך בנגב ולריבוי הטבעי 

הרב של הקהילה.

מערכת החינוך של הבדווים סובלת מבעיות רבות: תשתיות רעועות, תקציבים 
חסרים, הישגים נמוכים ונשירת תלמידים. המחסור בתשתיות החינוך עדיין חמור. 
על פי נתוני התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב, שאושרה בממשלה 
בנובמבר 2005, חסרו במערכת החינוך בנגב 1,250 כיתות באותה עת. מחסור 
זה בולט בעיקר בחינוך לגיל הרך.28 התופעה גורמת לצפיפות רבה בכיתות 
ופוגמת באיכות החינוך. בכל יישובי הבדווים בנגב משתמשים במבנים יבילים. 
גם בתחום המועצה האזורית אבו-בסמה נמצאות רובן המכריע של הכיתות 
במבנים יבילים. מצב זה מקשה על קיום מערכת לימודים סדירה, במיוחד בחורף 

ובימים החמים של הקיץ.

תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב )2005(.  28
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה קבעה כי שיעור הנשירה בקרב תלמידים 
בדווים בכיתות ז'-י"ב הגיע בשנים 2007-2006 ל–7.5% בקרב הבנים ול–5.9% 

בקרב הבנות.29

אחד המדדים להצלחת מערכת החינוך ולתפקודה במגזר הבדווי הוא תוצאות 
מבחני הבגרות. תוצאות 2009 מעידות על שיפור כלשהו בקרב החברה הבדווית 
ביחס לשנים שקדמו לה. לפי נתוני משרד החינוך, הממוצע הארצי של הזכאים 
מקרב תלמידי י"ב עומד על 46.1%. התוצאות ברוב יישובי הבדווים נשקו לממוצע 

הארצי, וזאת חרף המצוקה התקציבית והתשתיות הרעועות.

לוח 4:  שיעור הזכאים לתעודת בגרות ביישובי הבדווים לפי שנתונים, 
30 2009-2007

2009 2008 2007 היישוב

43.3 35.3 32.1 אבו-בסמה

62.3 50.5 54.5 חורה

44.0 40.8 42.0 כסייפה

64.0 52.5 54.0 לקיה

46.0 27.4  30.8 ערערה

46.5 35.1 45.2 רהט

58.2 49 39.8 שגב-שלום

35.9 42.8 35.5 תל-שבע

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. צוטט אצל עמותת אל-נוהוד )2010(.  29

המקור: מרכז המידע לבחינות בגרות, משרד החינוך.  30
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תמונה 2:  בניית מוסדות חינוך וציבור בכפר אבו-קרינאת במועצה האזורית 
אבו-בסמה

השיפור באחוזי הזכאים לתעודת הבגרות אינו אינדיקציה לרמת התעודות. 
הנתונים על הבוגרים הבדווים מצביעים על רמה נמוכה, המאפשרת להם להגיע 
בעיקר למכללות אך לא לאוניברסיטאות.31 מאז שהוקמה המועצה האזורית 
אבו-בסמה, ניתנת עדיפות לבניית מוסדות חינוך בכפרי המועצה )ראו תמונה 
2(. בשנת 2011 למדו בתחום אחריותה 27,000 תלמידים ב–133 גנים, 28 בתי 
ספר יסודיים וארבעה בתי ספר תיכוניים. יום חינוך ארוך מופעל בכל בתי הספר 

היסודיים של אבו-בסמה.32

4. גיוס צעירים לצה"ל 
חוק שירות חובה אינו חל על האזרחים הערבים בישראל, כולל הבדווים. אף על 
פי כן פעלה המדינה מאז שהוקם צה"ל, לגייס צעירים בדווים, במיוחד לתפקידי 

שנתון סטטיסטי לנגב )2004(.  31

.http://abubasma.org.il :אתר האינטרנט של המועצה האזורית אבו-בסמה  32
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גישוש. המדינה העריכה את שיתופי הפעולה שהתקיימו בנושא זה עם חלק מן 
השייחים הבדווים עוד לפני קום המדינה. גם יכולות הגששים הבדווים ומיקום 
מגוריהם לאורך הגבולות תרמו לקידום גיוסם לצה"ל על בסיס התנדבותי. בשנת 
1970 הוקמה יחידת הגששים בדרום וב–1986 הוקמה יחידת הסיור המדברית 

או גדוד הסיור הבדווי )גדס"ר( בצה"ל. 

עם זאת, אין נתונים ברורים על היקף גיוסם של צעירים בדווים בדרום. צה"ל 
שומר נתונים אלה בסוד ובהידרשו לנושא הוא כולל בו גם את גיוס הבדווים בצפון 

ונוקב בנתונים יחסיים בלבד. 

הכתב הצבאי של הארץ, עמוס הראל, נקב במספר הצעירים הבדווים שהתגייסו 
לצה"ל בדרום בשנים 2000-1995.

לוח 5: מספר המתגייסים הבדווים תושבי הנגב בשנים 332000-1995

מספר
המתגייסים

השנה

208 1995

189 1996

251 1997

235 1998

315 1999

330 2000

מספר הצעירים הבדווים שהתגייסו לצה"ל ירד באורח ניכר בעקבות אירועי 
אוקטובר 2000. בשנת 2001 התנדבו רק עשרות מתוך כלל האוכלוסייה הבדווית 
בארץ. במחזור נובמבר 2000, שגויס חודש לאחר אירועי אוקטובר 2000, הצטרפו 

רק 22 צעירים בדווים לצה"ל ובמחזור מארס 2001 היה מספרם דומה.34

הראל, "מספר הבדווים המתגייסים לצה"ל ירד ביותר מ–50 אחוז", הארץ, 14 ביוני 2001.  33

שם.  34
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המשך האינתיפאדה והעימות עם הפלסטינים, ובמיוחד המלחמה בעזה, הרתיעו 
רבים מלהתנדב. ב–2007 התגייסו לצה"ל 200 בדווים.35

מספר המתגייסים לצה"ל מושפע ממספר גורמים ובראשם תחושת ההפליה 
של הבדווים מחד גיסא ורצונם להשתלב בחיי המדינה מאידך גיסא. ההתנדבות 
לצה"ל נחשבת זרז לקידום ולפתיחת שערי החברה הישראלית. בן-דוד רואה 
בגיוסם של צעירים בדווים אות להזדהות עם המדינה.36 אחרים תופסים את 
השירות כהזדמנות לתעסוקה, על רקע שיעורי האבטלה הגבוהים השוררים 

בקרב החברה הבדווית.37

הגיוס לצה"ל יוצר מתחים בקרב החברה הבדווית. התנגדות עזה לכך שוררת 
בקרב ההנהגה הפוליטית והדתית. קשרי משפחה בין אחוז לא מבוטל של בדווים 
לבין פלסטינים בעזה ובהר חברון מקשים על צעירים בדווים להתגייס לצה"ל. גם 
המשך מדיניות ההפליה, ההדרה והרס הבתים בנגב על ידי השלטונות מחלישים 

מאוד את המניע להצטרף לצה"ל.

צה"ל הקים ִמנהלה לגיוס הבדווים, שמטרתה לעודד את הגיוס, לאתר מועמדים 
ולהפעיל פרויקטים בקרב צעירים שיקדמו פעילות צבאית במגזר הבדווי. בין 
הפרויקטים האלה: הקמת בית הספר התיכון "רעּות" — שפועל במחנה צבאי בנגב 
ונועד לבני נוער בדווים שנשרו ממערכת החינוך. כמו כן הפעיל צה"ל, בשיתוף 
אוניברסיטת בן–גוריון בנגב, את פרויקט "שחף" — מכינה קדם אקדמית לחיילים 
בדווים משוחררים. צה"ל משווק את השלמת ההשכלה ואת אפשרויות התעסוקה 

הרבות לאחר הגיוס כיתרונות שבכוחם לקדם את הגיוס לצה"ל.38

שטרן )2008(.  35

בן-דוד )2004( א', עמ' 235.  36

סבירסקי וחסון )2005(  37

אופיר )2003(.  38
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5. בריאות
מצבם הבריאותי של הבדווים קשור במישרין לתנאים הסביבתיים ולתנאי המחיה 
בנגב. עשרות אלפי אזרחים בדווים חיים בכפרים הבלתי מוכרים ללא תנאים 
בסיסיים כמים זורמים, מערכת ביוב וכבישים. מצב זה מהווה גורם ישיר למחלות, 
לזיהומים ולפגיעה בילדים. נוסף לכך, עשרות אלפים גרים לאורך נחלים מזוהמים 
כמו נחל חברון ונחל דימונה, או בקרבת מפגעים סביבתיים כמו מחצבת דרגות.

אספקת מים במכלים המוצבים בחצרות הבתים או בצינורות חשופים לחום 
וליובש גורמת להתבלותם של אמצעים אלה ולהתפתחות אצות.39 היעדר חשמל 
בכפרים הבלתי מוכרים מונע תנאים לחימום, לקירור ולשמירה על מזון טרי וגורם 
לזיהומים ולמחלות. בכפרים הבלתי מוכרים החשמל מוזרם לכמה שעות בערב 
מגנרטורים המופעלים בסולר, שמזהמים את האוויר וגורמים רעש וריח רע. גם 
בבתי הספר בכפרים הבלתי מוכרים החשמל מסופק מגנרטורים. מיותר לציין 
שאין תאורת רחוב והדבר מגביל את תנועת התושבים בחשכה. הביוב החשוף 
יוצר מטרד בריאותי. הזרמת הביוב לנחלים מביאה לדגירת יתושים והשקיית 
הצאן במים אלה מסכנת את בריאותו. מעבר בני אדם וצאן בנחלים גורם אף 

הוא לזיהומים ולמחלות. 

סמיכותו של פארק התעשייה "רמת חובב" אל יישובי הבדווים מסכנת חלק 
מתושביהם. הפארק נמצא 12 ק"מ מדרום לבאר-שבע וקיימות בו בריכות אידוי 
שמדיפות ריח רע. בנוסף לכך נמצא בתוך הפארק אתר האחסון היחיד בארץ 
לפסולת רעילה ומסוכנת. מספר מפעלים בפארק פולטים חומרים כימיים מסוכנים.40 

בכפרים הבלתי מוכרים אין שלטון מקומי שיספק שירותי בריאות וסביבה לתושבים, 
ועל כן אין ביישובים אלה פינוי אשפה. ברוב המקרים התושבים נאלצים לשרוף 
את האשפה בעצמם. לא לכל בדווי יש גישה לשירותי רפואה ראשונית. בָמקום 
ששירותים אלה קיימים, זמינותם מוגבלת ובכפרים הבלתי מוכרים המרפאות 
מופעלות רק שעות אחדות בשבוע. תנאי הבריאות הקשים אינם פוסחים גם 
על תושבי העיירות. קופות החולים פועלות אמנם בכל העיירות, אך מספקות 

שירותים ראשוניים ומוגבלים. 

אלמי )2003(.  39

שם.  40
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בדו"ח משרד הבריאות על בריאות הילדים הבדווים נקבע כי ילדים אלה סובלים 
מהפרעות בהתפתחותם הפיזית ומתת–משקל. 56% מכלל הילדים הבדווים סובלים 
מאנמיה.41 מחלות ואי–התפתחות טבעית הן מן הגורמים לתמותת התינוקות 
הגבוהה בקרב הבדווים. חרף הירידה מ–16.9 ל–1000 לידות ב–2004 לכדי 11.5 
ב–2007 )מגמה שנמשכה גם ב–2008 והגיעה לכדי 8.5(, מספרים אלה גבוהים 
עדיין מאוד בהשוואה לתמותת התינוקות בקרב כלל האוכלוסייה בארץ, אשר 

עמדה ב–2007 על 4.1 בלבד ל–1000 לידות.42

שיפור כלשהו בתנאי חייהם ובריאותם של תושבי הכפרים הבלתי מוכרים 
הושג בהתערבות בית המשפט הגבוה לצדק. בבג"ץ טיפות חלב 7115/97, 
בג"ץ המרפאות 4540/00, בג"ץ המים 3586/01 ובג"ץ ביוב נחל חברון 3511/02 
גילו השופטים הבנה לדרישות הבדווים, אף שלא תמיד קיבלו את טענותיהם. 
השופטים קבעו את העיקרון שאין לקשור בין אספקת שירותים בסיסיים לבדווים 

לבין סוגיית הקרקעות בנגב.

6. השכלה ותעסוקת נשים
החברה הבדווית היא חברה מסורתית פטריארכלית ומעמד האישה בקרבה 
מושפע מאוד מאופייה של החברה. תהליכי המודרניזציה והחוק האזרחי הישראלי 
היטיבו עם האישה הבדווית, אך מעמדה רחוק עדיין ממעמד האישה הערבייה 
באזורים אחרים בארץ. חוקרים טוענים שדווקא תהליך העיור של החברה 
הבדווית, שגרם לשינוי באורח החיים של חברה זו, הוא שפגע במעמד האישה. 
תהליך זה הפך את הנשים הבדוויות מיוצרות לצורכות, הגביל את ניידותן, ביטל 
את תפקידן המסורתי כרועות צאן והגביר את תלותן בגברים.43 חוקרים אחרים 
טוענים שההגמוניה הגברית שררה בחברה הבדווית מאז ומעולם ותהליך העיור 

הצרו אמנם את צעדי הבדוויות, אבל מצבן כיום טוב משהיה בעבר.44

בית אור )2009(.  41

הרפז )2009(.  42

פנסטר )1995(; קאסם )2002(.  43

בן-דוד )2004( א'.  44
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לפני קום המדינה הפרידו במערכת החינוך בין בנים לבנות. ב–1933 הוקם בית 
הספר היסודי הראשון לבנות בנגב, לצד בית הספר לבנים בבאר-שבע.45 כיום 

כל בתי הספר של האוכלוסייה הבדווית בנגב משותפים לבנים ולבנות.

השכלת נשים זוכה לעדיפות גבוהה בקרב גורמים ממסדיים ובקרב גופי החברה 
האזרחית המקומית. השיפור היחסי בהשכלת הנשים הבדוויות ניכר לעין. ב–1995 
היו רק 12 בוגרות בדוויות במוסדות להשכלה גבוהה. ב–2010 הגיע מספרן 
ל–303 )ראו לוח 6(. לפי נתוני עמותת אל-נוהוד - העמותה לקידום השכלת נשים 
בדוויות, הגיע שיעור הנשים באותה שנה ל–65% מקרב 469 הבוגרים והבוגרות 
במוסדות להשכלה גבוהה. רובן המכריע של הבוגרות למדו חינוך והוראה.46 אין 
ספק שמדובר במהפכה, שהושפעה מן השילוב של מודרניזציה ופתיחות חברתית 

גוברת, עידוד של ארגוני החברה האזרחית ותרומות כספיות מחו"ל.

אף שתעסוקת הנשים הבדוויות זוכה לעדיפות מצד גורמים ממסדיים בנגב, 
סובלות בדוויות רבות מחוסר תעסוקה. לפי נתוני שירות התעסוקה הישראלי 
במחוז הדרום, אחוז האבטלה בדרום הארץ הוא 47.9%  יודעי דבר בחברה הבדווית 
מעריכים שאחוז המובטלים הבלתי רשמי בחברה הבדווית מגיע לכדי 30%. כוח 
העבודה הנשי בקרב היישוב הבדווי רחוק מלממש את מלוא יכולתו. קיימת עדיין 
אי–הסכמה של שבטים שלמים לשלב נשים בשוק העבודה או לאפשר להן לעבוד 
או ללמוד מחוץ לתחומי היישוב או השבט. בנוסף קיימת בעיית ההשגחה על 
פעוטות שאין עבורם מעונות יום או מסגרות אחרות שיאפשרו לאמותיהן לצאת 
לעבודה. הריחוק משוק העבודה והעדר תחבורה ציבורית, במיוחד מן הכפרים 
הבלתי מוכרים ואליהם, וכן העדר הכשרה וידע מקצועי, מקשים על האישה הבדווית 
לצאת לעבודה ולהשתתף בפרנסת המשפחה. אך למרות מגבלות אלו, יותר 
ויותר נשים בדוויות מצטרפות לשוק העבודה או מחפשות לעצמן תעסוקה בנגב.

Abu Rabia (2006).  45

עמותת אל-נוהוד )2010(.  46

שירות התעסוקה )2009(.  47
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שנים 482010-1995 
שכלה גבוהה מן המגזר הבדווי בנגב ב

לוח 6:  בוגרי מוסדות לה

סה"כ
מכללת בן–

גוריון
מכללת קיי

מכללת ספיר
מכללת אחווה

מכללה 
טכנולוגית

מכללת סמי 
שמעון

המוסד

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

שנה
ה

12
1

8
1

2
1995

12
11

1
1996

25
2

21
2

1997

46
5

40
1

1998

43
5

38
1999

64
5

40
1

2
6

8
2

2000

157
17

39
53

1
2

4943
2

2001

226
14

30
62

70
4

5045
1

2002

נוהוד )2010(. המקור: עמותת אל-
 48

אין נתונים נפרדים לבנים ולבנות.
 49

אין נתונים נפרדים לבנים ולבנות.
 50
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סה"כ
מכללת בן–

גוריון
מכללת קיי

מכללת ספיר
מכללת אחווה

מכללה 
טכנולוגית

מכללת סמי 
שמעון

המוסד

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

בנות
בנים

שנה
ה

230
20

25
17

30
1

3
51132

2
2003

261
37

59
31

44
7

82
1

2004

463
38

50
43

52
2

208
70

2005

926
26

52
483

254
7

80
24

2007/06

863
37

39
127

55
4

12
274

81
72

160
2

 
2008/07

621
44

40
103

58
7

5
209

74
7

12
2

60
2009/08

469
66

54
143

58
7

17
87

37
2010/09

4,335
337

286
1220

621
21

61
1460

93
172

4
60

סה"כ עד
2009-10

אין נתונים נפרדים לבנים ולבנות.
 51
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7. תעשייה, מסחר ותעסוקה
הנגב שופע מפעלים. בין קריית-גת לאילת קיימים 474 מפעלים, אך חלקם של 
הבדווים בהם זעום והם עובדים לרוב בתעשייה הזעירה, המעסיקה מספר מועט 
של עובדים. חרף הקרבה של יישובי הבדווים לבאר-שבע — המטרופולין של 
הדרום )רדיוס של 25 ק"מ( — נתונה עדיין התעשייה ביישובים אלה בחיתוליה. 
העובדה שאין אזורי תעשייה מאושרים בתחום השיפוט של רוב יישובי הבדווים, 
דחפה אנשי עסקים ערבים לרכז את פעילותם הכלכלית והמסחרית בערים 
יהודיות כמו באר-שבע, דימונה וערד. עשרות עסקים של בדווים פועלים מאזור 

התעשייה "עמק שרה" ומן השוק של באר-שבע.52

ביישובי הבדווים בדרום קיימים שלושה אזורי תעשייה פעילים. הגדול בהם הוא 
אזור התעשייה רהט, המשתרע על פני 570 דונם. באזור זה קיימים 13 מפעלים, 
שהגדול בהם מעסיק 21 עובדים. רוב העסקים באזור זה הם מוסכים ומפעלי 
תעשייה קלה המעסיקים עובדים מעטים. אזור התעשייה השני פועל בשגב-שלום. 
אזור זה מתפתח מהר ומשתרע על פני 300 דונם. ביולי 2010 חנך השר בן אליעזר 
את מפעל הבשר "טנא", שלדברי עמר אבו-מעמר, ראש המועצה המקומית שגב-

שלום, יעסיק במלוא תפוקתו 550 עובדים, אך בינתיים עלה המפעל באש והושבת. 
אזור תעשייה שלישי נמצא בחורה, אך היקפו מצומצם והוא רק בראשית דרכו. 

ברמה האזורית מתוכננים לקום שני אזורי תעשייה ותעסוקה משותפים. הראשון, 
ששלבי הקמתו הראשונים החלו בשנת 2009, הוא אזור התעשייה המשותף 
בצומת להבים, שייקרא "עידן הנגב" ויהיה משותף לרהט, למועצה האזורית בני 
שמעון ולמועצה המקומית להבים. הרווחים מאזור זה יחולקו ל–44%, 37%, ו–19% 
בהתאמה. האזור השני, שנמצא עדיין בשלבי תכנון, הוא אזור התעשייה "שוקת", 
אשר יהיה שייך לחורה, לקיה, מיתר והמועצה האזורית בני שמעון. לדברי חאלד 
אל-סאנע, ראש המועצה המקומית לקיה, תקבל כל אחת מהרשויות המקומיות 
השותפות בו 23% מן הרווחים, והמועצה האזורית בני שמעון תקבל 31% מרווחיו.

גראדוס ונוריאל )2008(.  52
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תמונה 3:  השלט המבשר על הקמת פארק התעשייה "עידן הנגב" בצומת 
להבים

ספר הסטטיסטיקה האחרון של התעשייה בנגב, אשר פורסם ב–2008 על ידי 
מרכז הנגב לפיתוח כלכלי, מצביע על קיומם של תשעה מפעלים בלבד בבעלות 
בדווית שמעסיקים יותר מעשרה עובדים. מפעלים אלה עוסקים בטקסטיל, 
הלבשה, בטון וברזל. הגדול שבהם הוא מפעל האריגה של לקיה, המעסיק 60 
עובדות בדוויות בייצור שטיחים וחפצי נוי בדוויים אותנטיים. מפעלים אחרים הם 
מפעל הבטון "ר.א.ד" שנמצא בעיירה חורה ומעסיק 25 עובדים, מפעל הבטון 
"אקסטרה בטון" ברהט שמעסיק 21 פועלים, מפעל הברזל בערערה שמעסיק 

15 פועלים ומפעל "אלשייך" בתל-שבע, המעסיק 13 עובדים.53

חשוב לציין שבאזור התעשייה באר-שבע יש שלושה מפעלי מתכת בבעלות 
ערבית )של ערבים מהצפון(. מפעלים אלה, מן הגדולים בענף זה בדרום, הם 
"מתכת עיסא חורי" ומפעלי "אזריק 2000", המעסיקים מעל 100 עובדים בני 

גראדוס ונוריאל )2008(.  53
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לאומים שונים, וכן "נסיר לתעשיית הברזל" שמעסיק 61 עובדים.54 אחוז הבדווים 
תושבי הנגב העובדים בתעשייה זו הוא זעום ביותר: 3.7% בערך, למרות ששיעורם 

באוכלוסיית הנגב מתקרב ל–30%. 

דו"ח מחקר מיוחד של הפורום לדו–קיום בנגב )ממארס 2010( מצא שאחוז אחד 
בלבד מתושבי הנגב הערבים עובדים בשירות הציבורי. הדו"ח מציין כי רק 16 

עובדים בדווים עובדים במשרדי הממשלה בדרום )ראו לוח 7 להלן(.

לוח 7: בדווים המועסקים במשרדי הממשלה בנגב55

מספר
עובדים

הערות סניפי המשרד
הממשלתי

בעיירות

המשרד 
הממשלתי

1 פקיד קבלת קהל 
במנהל האוכלוסין

רהט משרד הפנים

1 פקיד באר-שבע משרד הבינוי 
והשיכון, הוועדה 

להסדרת 
התיישבות 

הבדווים בנגב

2 פקח ופקידה 
במחלקת עסקאות 

חקלאות

באר-שבע ִמנהל מקרקעי 
ישראל

2 פקידת קבלה ופקיד באר-שבע מנהלת הבדווים

1 פקידת קבלה באר-שבע משרד התחבורה

1 פקיד להקצאת שטחי 
מרעה ועוד

באר-שבע משרד החקלאות

4 פקיד קבלה ו–3 
חוקרים/פקחים

רהט  משרד התמ"ת, 
אשנב תעסוקה

גראדוס ונוריאל )2008(.  54

המקור: הפורום לדו–קיום בנגב )2010(.  55
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מספר
עובדים

הערות סניפי המשרד
הממשלתי

בעיירות

המשרד 
הממשלתי

4 3 פקידים ומנהל 
מחלקה

רהט ביטוח לאומי

16 סה"כ עובדים ערבים
במחוז הדרום

8. החברה האזרחית
החברה האזרחית בקרב הבדווים בנגב התארגנה מאוחר בהשוואה לארגונים 
ערביים באזורים אחרים בארץ. אך יש לציין כי חלק מארגונים אלה חזקים ופעילים 

יותר ממקביליהם בקרב האוכלוסייה הערבית בצפון.

היעדר שלטון מקומי ומוסדות ייצוגיים שיספקו שירותים ויגנו על האינטרסים של 
הבדווים דחף לניסיונות ההתארגנות המקומית. הארגונים הראשונים צצו בחברה 

הבדווית בסוף שנות ה–70 ובתחילת שנות ה–80 של המאה שעברה.56 

החברה האזרחית הבדווית בדרום התחזקה לנוכח המציאות הקשה השוררת 
בכפרים הבלתי מוכרים, היעדר שלטון מקומי בכפרים אלה, חולשת הרשויות 
המקומיות הבדוויות והפעילות המוגבלת של המפלגות והתנועות הפוליטיות 

הערביות שמרכזן בצפון )להוציא התנועה האסלאמית(. 

כיום רשומות יותר מ–100 עמותות ערביות בדוויות, אך רק כ–30 מהן פעילות 
— רובן ככולן עמותות לשינוי חברתי. בחברה הבדווית כמעט שאין עמותות 

לאספקת שירותים.

הראשונים שהגו את הרעיון היו תלמידי תיכון בדווים שסיימו את לימודיהם בבתי ספר בצפון   56
 — הקרקעות  בנושא  והעימותים  ההתנגשות  בעקבות  שנוסדה  התארגנות   - לקיה"  "בני  הארץ. 
היתה אחת העמותות הראשונות שקמו בנגב. עם זאת יצוין כי עוד בשנות ה–50 וה–60 של המאה 
ובהקמת  הבדווים  בהתארגנות  מפ"ם(  )במיוחד  ומפלגות השמאל  הסביבה  קיבוצי  עזרו  שעברה 
קואופרטיבים חקלאיים )פורת, 2009, עמ' 155(. האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדווים בישראל, 
נורי אל-עוקבי, הסתייעה בשמאל הישראלי והיתה אחת העמותות הבדוויות הראשונות  בראשות 

בנגב.
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את ארגוני החברה האזרחית של הבדווים אפשר לחלק לפי תחומי פעילותם. 
סוגיית הקרקעות, ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים ואספקת שירותים לכפרים, 
הם הנושאים המרכזיים בפעילותם של ארגונים אלה. המועצה האזורית לכפרים 
הבלתי מוכרים וארגון הגג של הוועדים המקומיים בכפרים הבלתי מוכרים הם 

מן המובילים במאבק על הקרקעות.

ארגונים רבים מתמקדים בנושאים הקשורים בנשים, זכויותיהן והעצמתן. ארגוני 
הנשים הפעילים ביותר הם: אל-נוהוד — העמותה לקידום השכלת נשים בדוויות, 
סידרה, נשות לקיה, נשות רהט ומען — ארגון הגג של עמותות הנשים בקהילה 
הבדווית בנגב. גם החינוך בחברה הבדווית זוכה לתשומת לב מרובה. עם הארגונים 
הפעילים בנושא זה נמנה פורום החינוך הבדווי שפועל בחסות שתיל — שירותי 

תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי. 

השבטיות היא ממאפייניה הבולטים של החברה האזרחית הבדווית. הנהלות של 
ארגונים רבים פועלות במסגרת השבט ומושפעות ממנו. אך ישנם גם ארגונים 
שאינם מקומיים ומשרתים את כלל האוכלוסייה הבדווית. עמותות אחדות משמשות 

זרוע ביצועית לתנועות פוליטיות ארציות הפועלות בנגב.

בנגב לא פועלים ארגונים יהודיים–ערביים רבים, אך עם זאת יש לציין את שתיל 
— שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי, אג'יק — מרכז ערבי–יהודי לשוויון, 
העצמה ושיתוף, ואת הפורום לדו–קיום בנגב, הנחשבים לארגונים החזקים בנגב 
והמסייעים רבות לחברה הבדווית בדרום. בנגב אין גם שיתופי פעולה רבים בין 
עמותות יהודיות לעמותות בדוויות, מאחר שהעמותות היהודיות מתמקדות בעיקר 
באספקת שירותים, בעוד שהעמותות הבדוויות מתמקדות לרוב בשינוי חברתי. 

יש מספר ארגונים ערביים–יהודיים ארציים שמרכזם מחוץ לנגב, אך ידם גם 
בקרב החברה הבדווית בדרום. בין אלה ניתן למנות את עדאלה — המרכז 
המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל 
ובמקום — מתכננים למען זכויות תכנון. חרף המתחים שמתעוררים לעתים תוך 
כדי עבודה משותפת, אין ספק שהעמותות ה"צפוניות" והכלל-ארציות תורמות 

הרבה מניסיונן לארגוני הדרום. 
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ג. פוליטיקה

1. החיים הפוליטיים 
הבדווים, תושבי המדבר, שמרו לאורך השנים על לכידות שבטית פנימית מחד 
גיסא ועל קשר רופף מאוד עם הממסד הישראלי והפוליטיקה הכלל-ארצית 
מאידך גיסא. הקשר התקיים אך ורק דרך השייח, מנהיג השבט. ריחוקם הגאוגרפי 
ובידודם של הבדווים גרמו גם לניתוקם משאר האוכלוסייה הערבית ובעיותיה. 
הבדווים התוודעו אל הפוליטיקה הארצית באמצע שנות ה–70 של המאה שעברה. 
התפתחות המודעות הפוליטית בקרב הבדווים הושפעה לדעתי מכמה גורמים:

הקרבה הגאוגרפית לרצועת עזה ולאזור הר חברון וקשרי היום–יום עם  א. 
תושבי השטחים מאז 1967 חשפו את הבדווים לבעיות הפלסטינים וחיזקו 

את זהותם הערבית–פלסטינית.

חשיפה לרעיונות פוליטיים-לאומיים — תלמידים בדווים שלמדו בצפון התוודעו  ב. 
לפעילות הפוליטית של האזרחים הערבים בגליל ובאזור המשולש וחזרו לנגב 
עם רעיונות פוליטיים ולאומיים. מצד שני הושפע הדור הצעיר מסטודנטים 
ערבים שלמדו באוניברסיטת בן–גוריון וממורים ערבים שבאו מן הצפון ולימדו 
בבתי הספר בנגב. מאז "יום האדמה" בשנת 1976 דאג ועד הסטודנטים 
הערבים באוניברסיטת בן–גוריון בעידוד תנועת חד"ש לקיים בכפרי הבדווים 

עצרות לציון "יום האדמה" 

תהליך העיור החליש את המנהיגות המסורתית. מעמדו של הפרט התחזק  ג. 
על חשבון כוחו של הקולקטיב השבטי והתהליך הוביל לבחירות מקומיות 
ולתחרות בין–שבטית. כמו כן קמו רשימות שחיזקו את הקשר עם מפלגות 

ארציות, ובמיוחד עם מפלגות השלטון. 

התגברות השפעת התקשורת, שהתרחבה והגיעה לכל רחבי הארץ. הבדווים  ד. 
נחשפו להשפעתה וליכולתה לסייע להם בקידום ענייניהם.
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מצוקת הבדווים ואי–פתרון בעיותיהם על ידי ממשלות ישראל עודדו אותם  ה. 
להשתלב בפוליטיקה הארצית. בדווים מהדור הצעיר והמשכיל חיפשו מרכזי 
השפעה לקידום מעמדם האישי ולפתרון מצוקותיהם. תהליך זה הושפע גם 
ממשבר המנהיגות הפוקד את החברה הבדווית. הדור הצעיר, שהתערה 
והתחנך באוניברסיטאות, דורש שוויון מלא עם החברה היהודית בישראל. 
בשונה מדור השייחים, שהישרדות הבדווים היא שעמדה בראש מעייניו, 
הדור הצעיר והמשכיל אינו מסתפק עוד בתנאים בסיסיים ומצפה מהמדינה 

ליותר מכך.

ההתעוררות הדתית שחלה בשטחים ובישראל, לא פסחה על תושבי הנגב.  ו. 
השיח הדתי של שנות ה–80 וה–90 של המאה שעברה מצא בנקל את דרכו 

אל החברה הבדווית המסורתית.

עד 1977 היתה הצבעתם של הבדווים לכנסת הצבעה א–פוליטית, והם נתנו את 
קולותיהם בעיקר למפא"י ולמפ"ם — שתי המפלגות ששלטו במדינה. תהליך 
הפוליטיזציה והמפלגתיות של הבדווים החל משהוקמה רשימה בדווית עצמאית 
לכנסת, בראשות חמאד אבו-רביעה, שהצליחה להכניס לראשונה נציג בדווי 
לבית המחוקקים.57 הרצח של ח"כ אבו-רביעה העצים את הצורך בייצוג בדווי 
בכנסת. מגמה זו קיבלה ביטוי בבחירות לכנסת ה–12, שהתקיימו ב–1988, כאשר 
רוב המצביעים הבדווים נתנו את קולם למפלגה הערבית הדמוקרטית )מד"ע(. 
כך, בעוד שבבחירות לכנסת השביעית )ב–1969( הצביעו 76% מן המצביעים 
הבדווים בדרום למפא"י — קיבל המערך )ההמשך של מפא"י ההיסטורית( רק 
17% מקולות הבדווים בכנסת ה–12, ואילו מד"ע, בראשות ח"כ דראושה, קיבלה 

39% מקולותיהם.58

שילובו של בן הנגב, טלב אלסאנע, במקום השני ברשימת מד"ע ובחירתו ב–1992 
לכנסת ה–13, סימנו מהפך באפשרויות הפוליטיות של הבדווים. ח"כ אלסאנע, 
צעיר בדווי משכיל שנבחר לכנסת בגיל 32, משמש עדיין ח"כ ומשתדל לייצג 
את האוכלוסייה הבדווית ולבטא את צרכיה ודרישותיה. הח"כ הצעיר מציג שיח 

בן-דוד )1990(.  57

שם.  58
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שעיקרו לאומי ערבי פטריוטי, דבר שהגביר את שותפות הגורל בין הבדווים בדרום 
לבין האוכלוסייה הערבית במרכז הארץ ובצפונה.

כניסתה של התנועה האסלאמית לפוליטיקה, ובעיקר האגף הדרומי שלה, טרפה 
את הקלפים. התנועה האסלאמית מאורגנת ופעילה מאוד בכל יישובי הבדווים, 
ובייחוד בעיירות. בעשור האחרון עלה בידה לזכות בבחירות לראשות הרשויות 
המקומיות בכל יישובי הבדווים בדרום, למעט בכסייפה. נכון לשנת 2011 שולטת 
התנועה האסלאמית בשלוש רשויות מקומיות: בעיר הגדולה רהט ובעיירות חורה 

ולקיה, אך היו ימים בהם שלטה גם בתל-שבע, ערערה ושגב-שלום.

מאז התאחדו הרשימות הערביות מד"ע והתנועה האסלאמית, ומאז נבחר טלב 
אלסאנע לכנסת, ממשיכה רע"ם )רשימה ערבית מאוחדת( לגרוף את רוב קולות 

הבדווים בדרום.

אחד ממאפייני הפוליטיקה הבדווית בנגב הוא היותה מגיבה ולא יוזמת. להערכתי 
הדבר נובע מקצב האירועים בנגב ומעומק המצוקות שעמן הבדווים מתמודדים, 
מה שיוצר סדר עדיפויות שבראשו הדאגה לצרכים המידיים והמשפחתיים, 
ומותיר מרחב קטן לפעולה פוליטית יזומה. מאפיין נוסף הוא אחוזי הצבעה נמוכים 
בהשוואה לסקטורים אחרים בחברה הישראלית. שיעורי ההצבעה בחברה הבדווית 
נמצאים בירידה מתמדת. בעוד שבבחירות לכנסת השמינית, שהתקיימו ב–1973, 
השתתפו 63% מבעלי זכות הבחירה ביישובי הבדווים, הרי שלכנסת העשירית 
הצביעו 48% ואילו בבחירות האחרונות, לכנסת ה–18, הצביעו 45% בלבד מקרב 

הבדווים שהיתה להם זכות בחירה.59 

2. השלטון המקומי 
רעיון העיור הכפוי של הבדווים עלה כבר בעשור הראשון להקמת המדינה. המכנה 
המשותף להצעות העיור השונות היה צמצום השטח שהבדווים ישבו עליו.60 
צה"ל היה מן הראשונים שניסו לעסוק בכך, כשחיבר מסמך בעניין ריכוז הבדווים 

בן-דוד )1990(.  59

סבירסקי וחסון )2005(.  60
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ועיורם. משה דיין, רמטכ"ל "מבצע קדש" )1956(, הוא שהוביל את הנושא. אחרי 
פרישתו מצה"ל התמנה דיין לשר החקלאות וגם בתפקידו זה המשיך לעודד את 

עיור הבדווים במילים אלו:

"אנחנו צריכים להפוך את מעמד הבדווים למעמד פועלים עירוני 
העובד בתעשייה, בשירותים, בבנייה, בחקלאות. 88% מתושבי 
ישראל אינם חקלאים. בוא ניתן לבדווים להיות כמוהם. זה כמובן 
יהיה צעד רדיקלי שיגרום לבדווי לא לחיות על אדמתו עם העדר 
שלו, אלא הבדווי יהפוך לאדם אורבני, שמגיע אל ביתו אחרי 
הצהריים ולובש את נעלי הבית שלו. ילדיו יתרגלו לאבא שלובש 
מכנסיים ולא מחזיק את השברייה, ילדיו ילכו לבית ספר עם שיער 
מסורק. זאת תהיה מהפכה, אבל זאת תהיה מהפכה שתסתדר 
אחרי שני דורות. בלי אחידות אבל עם כיוון ממשלתי. התופעה 

הזאת של הבדווים תיעלם".61

כצעד ראשון ביישום מדיניות זו הוקמה בשנת 1969 העיירה תל-שבע ממזרח 
לבאר-שבע. המדינה יזמה בניית עשרות דירות לתושבי המקום, אך הפרויקט 
נכשל, הן בשל אופי הדירות שנבנו ושטחן והן משום שבבניית הדירות לא 
התחשבו בצורכיה המיוחדים של החברה הבדווית. ב–1974 הוקמה העיירה 
רהט על אדמות שבט אל-הוזייל, מדרום לקיבוץ שובל. הפעם הקצתה המדינה 
לבדווים שטח כדי שיבנו את בתיהם לעצמם. שני הכפרים ערערה וכסייפה נועדו 
למפוני שדה התעופה "נבטים", בעקבות הסכם השלום עם מצרים. ב–1985 הוקם 
הכפר שגב-שלום עבור שבט אל–עזאזמה וב–1990 הוקמו לקיה וחורה. לאחר 

הפסקה ארוכה של 13 שנים, הוקמה ב–2003 המועצה האזורית אבו-בסמה.62

אחרי הקמת תל-שבע החליט משרד הפנים לצרף עיירה זו למועצה האזורית בני 
שמעון, דבר שנמשך עד 1984. המועצה זכתה לעצמאות ב–1984 ונוהלה עד 1993 
על ידי פקידי משרד הפנים.63 עד 1980 קיבלה רהט שירותים חלקיים מהמועצה 

רונן, "ריאיון עם משה דיין", הארץ, 31 ביולי 1963. צוטט אצל: מאוטנר )2000(.  61

ראו לוח 8, עמ' 35.  62

סבירסקי וחסון )2005(.  63
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האזורית בני שמעון. באותה שנה הוקמה המועצה המקומית רהט ובראשה עמדו 
עד 1989 שלושה פקידי משרד הפנים. ב–1994 זכתה רהט למעמד של עיר.

לאחר הקמתן, חולקו חמש העיירות: ערערה, כסייפה, שגב-שלום, לקיה וחורה, 
לשתי מועצות אזוריות עצמאיות. שלושת היישובים הראשונים נקראו "המועצה 
האזורית מסוס" ואילו לקיה וחורה נקראו יחדיו "המועצה האזורית שוקת". שתי 
המועצות האזוריות נוהלו על ידי פקידים יהודים ושטח שיפוטן היה רק שטח הבנייה 
)הקו הכחול( של היישובים. בעקבות עתירה של ארגוני החברה האזרחית הבדווית 
לבג"ץ, פורקו המועצות האזוריות ובמקומן הוקמו חמש מועצות מקומיות עצמאיות 
שנוהלו אף הן על ידי פקידי משרד הפנים עד שנת 2000. באותה שנה התקיימו 
לראשונה בחירות לרשויות המקומיות בחמשת היישובים. בשני היישובים הוותיקים, 

תל-שבע ורהט, התקיימו הבחירות המקומיות ב–1993 וב–1989 בהתאמה.64

ריכוז הבדווים בעיירות הוא תוצאת מדיניות שמטרתה לצמצם את המרחב 
הגאוגרפי של הבדווים ולחזק את השליטה בהם.65 על כן הוקמו יישובי הבדווים 
על שטח שיפוט מצומצם בהשוואה ליישובים אחרים בנגב )שטח השיפוט של 
רהט הורחב רק ב–2008(. אף שאוכלוסיית שבעת היישובים מהווה יותר מ–16% 
מכלל נפת באר-שבע, שטח השיפוט של יישובים אלה הוא רק 0.5% משטח 

הנפה, המשתרע על פני 12,945 קמ"ר.66

סבירסקי וחסון )2005(.  64

מאיר )1999(, עמ' 20.  65

עדאלה )2004(, עמ' 7.  66
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שביהן, 672007
שיפוטן ומספר תו

של הבדווים בנגב, מועד הקמתן, סוגיהן, תחום 
שויות המקומיות 

לוח 8:  הר

שכול
הא

החברתי–
כלכלי

מספר
שבים

התו
)2007(

קרקע
בסכסוך

)בדונמים(

שיפוט
תחום ה

ב–2006
)בדונמים(

שות
סוג הר

המקומית
שנת

ההקמה
שוב

היי

1
מועצה אזורית

2003
בסמה אבו-

1
9,181

6,646
מועצה מקומית

1990
חורה

1
11,188

13,000
13,692

מועצה מקומית
1982

כסייפה

1
8,616

4,200
5,728

מועצה מקומית
1990

לקיה

1
11,123

6,800
14,052

מועצה מקומית
1982

ערערה

1
43,225

3,500
19,586

עיר
1974

רהט

1
6,363

1,500
5,981

מועצה מקומית
1984

שלום
שגב-

1
13,655

1,900
4,604

מועצה מקומית
1969

שבע
תל-

שרד הפנים, מחוז הדרום.
המקור: מ

 67



36

תכנון יישובי הבדווים נעשה על ידי ִמנהל מקרקעי ישראל, מבלי להיוועץ בתושבים. 
תכנון זה לא הביא בחשבון את סכסוך הקרקעות ואת תביעות הבעלות הרבות 
של התושבים על קרקעות שבתחום השיפוט. משפחות בדוויות רבות מסרבות 
לחיות על קרקעות הנתבעות על ידי חמולות או שבטים אחרים. התוצאה היא 

שחלק גדול משטח הבנייה של היישובים אינו מנוצל כיאות ואינו ניתן לפיתוח.

כיום גרים יותר ממחצית הבדווים בנגב בתחומי שבע העיירות. מחקרם המקיף של 
אבו-סעד וליטוויק )2000( הצביע על כישלון העיירות ברמת התשתיות ואספקת 
השירותים. עשרות שנים לאחר שיישובים אלה הוקמו, הכלכלה המקומית אינה 
מפותחת ואילו התחבורה הציבורית הגיעה לראשונה ליישוב בדווי כלשהו )רהט( 

רק במאי 2010.

התנאים הקשים בשבע העיירות שבנגב הובילו לדיונים רבים ברמה המחוזית 
והארצית. ממשלת ישראל נדרשה לנושא בנובמבר 2000, כאשר קבעה בהחלטתה 
מס' 2561 כי "תשופר תדמיתם של שבעת יישובי הקבע הקיימים על ידי שיפור 
התשתיות, בעיקר בחינוך ובביוב, והקמת מבני ציבור, החל מתקציב המדינה 2001".68

כפי שעולה מלוח 8, כל יישובי הבדווים מדורגים באשכול הנמוך ביותר של הרשויות 
המקומיות במדינה. מערכת התשתיות ביישובים אלה אינה מפותחת ובשכונות 
רבות אין עדיין מערכת ביוב. במקום שם קיים אזור תעסוקה, אזור זה מוגבל 
מאוד ומעסיק מעט עובדים. גם השירות לאזרח מוגבל מאוד )ראו לוח 9 להלן(.

החלטת ממשלה מס' 2561 מיום 30 בנובמבר 2000, ערב/43.  68
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שובי הבדווים69
שונים ביי

שירותים 
לוח 9: 

קבוצות
ספורט

מתנ"ס
מרכז

ש
שי

לק
ספרייה

סוכנות
דואר

בנק
אזור

שייה
תע

שוב
היי

קיים
אין

אין
אין

אין
אין

בסמה אבו-

אין
קיים

קיים
קיים

קיים
אין

קיים
חורה

אין
קיים

אין
אין

קיים
אין

אין
כסייפה

אין
אין

אין
אין

קיים
אין

אין
לקיה

אין
קיים

אין
אין

קיים
אין

אין
ערערה

3 קבוצות
קיים

קיים
קיים

קיים
קיים

קיים
רהט

ש כדורגל
י

קיים
אין

אין
קיים

אין
קיים

שלום
שגב-

אין
קיים

אין
אין

קיים
אין

אין
שבע

תל-

שויות המקומיות הרלוונטיות.
הנתונים נאספו בידי המחבר מן הר

 69
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… המועצה האזורית אבו-בסמה
בדצמבר 2003 הכריז משרד הפנים על הקמת המועצה האזורית אבו-בסמה. 
המועצה נועדה לכלול את ששת היישובים שהוכרו מכוח החלטת הממשלה 
2562 משנת 2000. עם הקמתה כללה המועצה את היישובים אבו-קרינאת, ביר 
הדאג', דריג'את, מכחול, קסר א-סר ותראבין. מאוחר יותר צורפו היישובים אום 
בטין, אל-סייד ואל-אטרש. תחום השיפוט שנקבע למועצה היה שונה מתחומי 
השיפוט של שאר המועצות האזוריות בארץ. הוא כלל רק את האזור הבנוי, ללא 

שטחים חקלאיים או רצף טריטוריאלי בין היישובים.

לוח 10: יישובי המועצה האזורית אבו-בסמה, 2009 70

תכנית המתאר
ליישוב

אוכלוסייה השטח
בדונם

היישוב

מאושרת 3,600 7,300 אבו-קרינאת

אושרה למתן תוקף 2,900 6,800 אום בטין

מאושרת 3,000 3,100 אל-סייד

מאושרת 4,200 6,500 ביר הדאג'

מאושרת 850 628 דריג'את

בדיונים בהתנגדויות 3,500 11,000 אל-אטרש )מולדה(

מאושרת  3,000 7,300 מכחול

מאושרת 3,000 4,800 קסר א-סר

מאושרת 250 1,100 תראבין

24,300 48,528 סה"כ

לראש המועצה האזורית מונה ראש מנהל התכנון לשעבר, עמרם קלעג'י, ולצדו 
ארבעה נציגים של משרדי הפנים, השיכון, החינוך והמסחר והתעשייה. כמו כן מונה 
למועצה נציג של מנהלת הבדווים. לצד ששת הנציגים היהודים, המועצה כוללת 
ארבעה נציגים בדווים מן היישובים קסר א-סר, ביר הדאג', תראבין ודריג'את. 

המקור: המועצה האזורית אבו-בסמה, פרופיל )2010(.  70
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המועצה החלה לפעול ולספק שירותים גם לתושבים הבדווים של העיר באר-שבע. 
כמו כן קיבלה המועצה אחריות לספק שירותי חינוך, רווחה והגנת הסביבה לכל 

תושבי הכפרים הבלתי מוכרים.71

עד כה הצליחה מועצת אבו-בסמה להניח תשתיות בחלק מן הכפרים שבתחומי 
אחריותה. תשתיות אלו כללו ארבעה בתי ספר תיכוניים המשרתים תלמידים 
המתגוררים בכפרי אבו-בסמה וכן תלמידים מן הכפרים הבלתי מוכרים. כמו כן 
סללה המועצה כבישי גישה לכפרים אבו-קרינאת, קסר א-סר, ביר הדאג' ותראבין. 

המועצה טרם הצליחה לחבר את הכפרים לרשת החשמל.

על הצלחות אלו מעיבה העובדה שסוגיית הקרקע טרם נפתרה והיא מהווה אבן 
נגף לפיתוח הכפרים. תושבים בכפרי אבו-בסמה המבקשים לבנות בתים חדשים 
אינם יכולים לעשות כן מאחר שבעל הקרקע הרשמי הוא ִמנהל מקרקעי ישראל. 
תושבי הכפרים נתונים בין הפטיש והסדן. מחד גיסא הוועדה המקומית לתכנון 
ובנייה של אבו-בסמה ומאידך גיסא ִמנהל מקרקעי ישראל. הוועדה המקומית 
מעודדת את התושבים לבנות רק בהיתר, אך אין ביכולתה לתת היתרים, כי לא 

הבדווים הם בעלי הקרקע הרשמיים אלא ִמנהל מקרקעי ישראל.

.http://abubasma.org.il :אתר האינטרנט של המועצה האזורית אבו-בסמה  71
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מפה 2: יישובי המועצה האזורית אבו-בסמה72

… המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים
המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים היא הארגון המוביל בהגנה על זכויות 
הבדווים בכפרים אלה. לפני שהמועצה קמה, במאי 1997, פעלו מספר ארגונים 
בנושא זה, אך הקמתה חיזקה את מאבק תושבי הכפרים להכרה בכפריהם 

והעלתה אותו לפסים חדשים.

הכפרים הבלתי מוכרים לא הופיעו בתכניות העיקריות של משרדי הממשלה לאזור 
הנגב: תכנית המתאר המחוזית מ–1972, תכנית "קדמת הנגב" מ–1991, תכנית 
מטרופולין באר-שבע משנת 1995 והתכנית המחוזית המתוקנת משנת 73.1994 
הדרת התושבים מתכניות המתאר זירזה את הקמת המועצה האזורית לכפרים 
הבלתי מוכרים. המועצה הוקמה ביוזמתם של פעילים מרכזיים בנגב, שהקימו 
ועדים מקומיים ב–45 הכפרים הבדוויים הבלתי מוכרים המונים יותר מ–500 

המקור: אתר המחלקה לגאוגרפיה ולפיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן–גוריון בנגב.  72

תמ"מ 14/4; יפתחאל וח'מאיסי )2005(.  73
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תושבים כל אחד. ראשי הוועדים שנבחרו הם שהרכיבו את מליאת המועצה וזו 
בחרה מזכירות בת 15 חברים. ראשי המועצה נבחרו בבחירות דמוקרטיות.74

המטרה המרכזית בהקמת המועצה היתה להשיג הכרה ב–45 הכפרים הבלתי 
מוכרים. המועצה אימצה את התכנון האלטרנטיבי כאמצעי יעיל להשגת מטרה 
זו. אחד הפרויקטים הראשונים שלה היה הכנת תכנית אב בשיתוף עם המרכז 

היהודי–ערבי לפיתוח כלכלי. תכנית זו הוגשה רשמית למוסדות התכנון.75

בעקבות ההכרה בתשעת היישובים שאוגדו במועצה האזורית אבו-בסמה, קיימים 
כיום 36 יישובים המסווגים כבלתי מוכרים והתובעים הכרה. לפי מקורות המועצה, 

גרים בכפרים אלה כ–50,000 בני אדם.

אל-הוזייל )2003(.  74

שם.  75
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ד. קרקעות והתיישבות

1. סוגיית קרקעות הבדווים
… הבעיה

בדצמבר 2000 התפרסם בכתב העת "קרקע" מאמר שכותרתו: "קרקע כמכשיר 
כלכלי להקמת תשתיות ולצמצום משמעותי בפערים חברתיים". את המאמר 
כתב ח"כ אריאל שרון זמן קצר לפני שנבחר לראשות הממשלה. וכך תיאר שרון 

במאמרו את בעיית הבדווים והקרקע:

"בנגב אנו ניצבים בפני בעיה קשה מאוד. כ–900 אלף דונם של 
קרקעות מדינה לא מצויים בידינו אלא בידי האוכלוסייה הבדווית. 
אני, כתושב הנגב, רואה את הבעיה הזו יום–יום. זו בעצם תופעה 
דמוגרפית... מסיבות של חולשה, אולי גם חוסר ערנות מספקת 
לנושא, אנו כמדינה לא עושים דבר כנגד התופעה הזו... הבדווים 
תופסים שטחים חדשים, מכרסמים ברזרבה הקרקעית של 

המדינה ואיש אינו עושה דבר משמעותי בעניין זה".76

כשלוש שנים לאחר מכן פרסם אותו כתב-עת מאמר מאת פרופ' איסמעיל 
אבו-סעד, בדווי תושב הנגב, וכותרתו: "קובלנת הבדווים: איך אפשר להגדיר 
אותנו כפולשים אם במשך אלפי שנים אנחנו ואבותינו חיים בנגב?" במאמרו 

כתב פרופ' אבו-סעד:

"רשויות המדינה טוענות כי אין לבדווים בעלות על הקרקע. אבל 
מה לעשות ומנקודת ראות של נהגים היסטוריים, הבדווים מעולם 
לא רשמו את הקרקעות או את האדמות שלהם בטאבו. האם 
עובדה זו יכולה למנוע מהם את הבעלות? בכל הקשור לשאלת 
הבעלות על הקרקע קיים בעיני הבדווים פרדוקס מסוים. איך 
ייתכן, שואלים הבדווים, שבשנות העשרים והשלושים רכשו קק"ל 

שרון )2000(, קרקע כמכשיר כלכלי להקמת תשתיות ולצמצום משמעותי בפערים חברתיים,   76
קרקע, גיליון 50, עמ' 15-14.
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והסוכנות היהודית אדמות בנגב מידי בעליהן הבדווים, והיום 
פתאום הם לא בעלים? מה השתנה?... מרחבי הנגב מספיקים 
לכל הצרכים של האוכלוסייה הישראלית בהווה ובעתיד. אבל 
יש בהם גם די מקום למצוא תשובה לצרכים של האוכלוסייה 

הבדווית. יש למצוא פתרון מוסכם על הבדווים ולא בכפייה".77

שני מאמרים אלה מבטאים השקפות סותרות לגבי אותה בעיה. במיתוס 
להפיח  שיש  עקר  כמרחב  נתפס  המדבר  האדמה,  גאולת  של  הציוני 
— הטבע  מן  כחלק  הבדווים  נתפסו  זה  במיתוס  ולהפריחו.  חיים   בו 

ציבור של נוודים חסרי כל קשר לקרקע. לעומת זאת, הבדווים רואים עצמם כתושבי 
המדבר וכבעלי הקרקע. העובדה שממשלת ישראל לא הכירה מעולם בזכויות 
הבדווים על אדמתם, הופכת אותם לעבריינים או לפורעי חוק בעיני האוכלוסייה 
היהודית. בהיעדר הוכחה משפטית ברורה לזכויותיהם, בדמות רישום בספרי 
האחוזה )טאבו(, אימצו בתי המשפט בישראל את התפיסה המקובלת והעדיפו 

לראות בבדווי נווד חסר קרקע ושורשים. 

… תולדות הבעיה
עד לייסוד מדינת ישראל ב–1948, היו הבדווים תושביו היחידים כמעט של הנגב. 
ב–1947 התגוררו במרחב שמדרום לקריית-גת ולאשדוד בין 65,000 ל–90,000 
בדווים שהשתייכו ל–96 שבטים שונים. על פי כמה חוקרים, כולל חוקרים יהודים, 
עיבדו הבדווים כשני מיליון דונם שזכויות הקניין בהם הוסדרו על פי שיטה ברורה 
ומוסכמת.78 רות קרק )2002( קובעת כי הבדווים עיבדו בנגב 3.5 מיליון דונם, 

והקרקע חולקה על פי הסכמים בין-שבטיים.79

אבו-סעד )2003(, קובלנת הבדווים: איך אפשר להגדיר אותנו כפולשים אם במשך אלפי שנים   77
אנחנו ואבותינו חיים בנגב?, קרקע, גיליון 57, עמ' 34-31.

פורת )2000(, עמ' 421.  78

קרק )2002(, עמ' 57.  79
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הקרקע היתה מאז ומתמיד המשאב החשוב ביותר בחיי הבדווים. מי שהחזיק 
בשטחי אדמה גדולים נהנה ממעמד חברתי גבוה. מי שהיה חסר קרקע לחלוטין 
נותר בתחתית הסולם החברתי. רוב הקרקע בנגב הוחזקה בידי בדווים שירשו 

אותה מאבותיהם ללא תיעוד כתוב כלשהו.

ב–1858 חוקקו התורכים חוק שקבע כי יש לתעד רשמית את שמות בעלי 
הקרקע, וזאת כדי להסדיר את ענייני הקרקע באימפריה העות'מאנית. באותה 
עת היו נהוגות באימפריה העות'מאנית חמש קטגוריות של קרקע: אדמה בבעלות 
פרטית )מולק(; אדמה בבעלות המדינה, שניתן לעבדה תמורת תשלום חד-פעמי 
)מירי(; אדמה בנאמנות דתית או הקדש מוסלמי )מווקופה(; אדמה בלתי מעובדת 
)מתרוקה( ואדמה "מתה" שאינה מתאימה לעיבוד )מאוות(. רוב קרקעות הנגב 
סווגו כאדמות מסוג "מאוות". הבדווים בנגב התנגדו לרישום החזקותיהם בקרקע, 
מאחר שרישום כזה היה הופך אותם לנתינים של שלטון זר — דבר שהיה מחייבם 

לשלם מס ולשרת בצבא העות'מאני.

ב–1921 פרסמה ממשלת המנדט צו שקרא לתושבי הנגב לרשום את קרקעותיהם. 
לבדווים ניתנה ארכה של חודשיים לעשות כן, אך מסיבות שונות הם נמנעו מכך 
והקרקעות נותרו ללא רישום. על פי צו הקרקעות שניתן ב–1921, בדווי שעיבד 
קרקע מסוג "מאוות", החיה אותה או שיפר אותה, זכה באישור בעלות על אותה 
קרקע, וזו סווגה מחדש כאדמה מסוג "מירי". 27 שנים לאחר מכן, משנוסדה מדינת 
ישראל, קבעו בתי המשפט הישראליים כי בדווי שוויתר ב–1921 על ההזדמנות 
לרשום על שמו קרקע מסוג "מאוות" ולא קיבל אישור בעלות מהשלטונות, איבד 

את זכותו על הקרקע.80

… אדמות הנגב לאחר הקמת מדינת ישראל 
לפני ייסוד המדינה הצליחו מוסדות יהודיים לרכוש כ–95,000 דונם מקרקעות 
הנגב. ההתיישבות היהודית המודרנית החלה בנגב רק ב–1942. עם הקמת 
המדינה התעורר צורך מיידי בהקמת יישובים יהודיים כדי "לכבוש את השממה". 
במלחמת 1948 ברחו רוב הערבים–הבדווים לירדן, לרצועת עזה ולמצרים, או 

בן-דוד )1996(.  80
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שגורשו לשם. בנגב נותרו רק כ–10,000 מהם.81 ראש הממשלה הראשון, דוד 
בן-גוריון, החליט לרכזם בנגב הצפון-מזרחי, באזור שהשתרע על 1.5 מיליון דונם 
ונקרא "אזור הסייג"82 )ראו מפה 1(. על שטח זה התגוררו כבר אלפי בדווים. 
לאלה שהועברו הובטח כי המעבר מאדמתם לאזור הסייג הוא צעד זמני וכי יוכלו 

לשוב לבתיהם בתוך שבועיים או שלושה.83 

ב–1951 נאכף הממשל הצבאי על האוכלוסייה הערבית בישראל, ובכלל זה גם על 
הבדווים בנגב. קרקע שהיתה בחזקה בדווית הופקעה ברובה על פי חוק רכישת 
מקרקעין )חר"מ( — אישור פעולות ופיצויים, 1953. קרקע שהיתה בחזקת בדווים 
לא הופקעה מכוח חוק נכסי נפקדים, אך מאחר שהמדינה טענה שקרקעות הנגב 

הן קרקעות מסוג "מאוות" )קרקע "מתה"(, היא רשמה אותן על שמה.84

עד 1953 הועברו רוב הבדווים מאדמותיהם שבאזור הצפון-מערבי הפורה של 
הנגב אל האזור הצחיח יותר שנקרא "אזור הסייג", שם חיו כבר שבטים אחרים. 
חזרתם לאדמתם נמנעה מתוקף הגבלות הממשל הצבאי. על חלקים מאדמת 
הסייג, שעליהם טוענים הבדווים לבעלות, הוקמו לאחר מכן שתי עיירות פיתוח 

ישראליות — דימונה בשנת 1955 וערד בשנת 1962. 

בעקבות ביטול הממשל הצבאי ב–1966 החליטה ממשלת ישראל לעייר את 
הבדווים ולרכזם באזורים עירוניים שתוכננו למטרה זו. העיר הראשונה שהוקמה 
למימוש יעד זה היתה תל-שבע. ייסודה ב–1969 לווה בטעויות תכנון רבות שטיבן 
התברר עם הקמת המרכז העירוני הבדווי השני ברהט, ב–1972. העיירות כסייפה 
וערערה הוקמו ב–1982 כאמצעי ליישוב בדווים שפונו מאדמתם בתל מלחתה, 
בעקבות הנסיגה הישראלית מסיני והקמת שדה התעופה "נבטים". שגב-שלום 

הוקמה ב–1984 והעיירות חורה ולקיה הוקמו ב–1990.

עם סיום הממשל הצבאי ניסתה ממשלת ישראל לרשום את הקרקע על שמה 
באמצעות תביעות בעלות. גם הבדווים מצדם ניסו לרשום את הקרקע על שמם. 

מוריס )1991(.  81

בן-דוד )1996(, עמ' 49.  82

בן פורת )2009(, עמ' 3.  83

יפתחאל )2000(, עמ' 11.  84
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ב–1969 הקימה המדינה מנגנון משפטי להסדרת קרקעות הנגב. התביעות ותביעות 
הנגד הגיעו לקצן ב–1974, כשהממשלה אימצה את המלצתה של ראש המחלקה 
האזרחית במשרד המשפטים, עו"ד פליאה אלבק, שקבעה שכל אדמות הנגב 
הן אדמות מסוג "מאוות". אלבק הציעה להקפיא את כל ההליכים המשפטיים 
שנגעו לתביעות הבעלות, בניסיון להשיג פשרה עם הבדווים. הצעתה כללה מידה 
כלשהי של פיצוי. בתחילת 1975 הציעה אלבק, שפעלה בשם ממשלת ישראל, 
שהבדווים ישמרו על 20% מן הקרקע בה הם מחזיקים )אם הם מחזיקים ביותר 
מ–400 דונם( ויקבלו 2,000 ש"ח פיצוי על 80 האחוזים הנותרים, שהם כ–30% 
מערך הקרקע שייקבע על ידי המעריך הממשלתי.85 הבדווים דחו הצעות אלו. הם 
ניסו לרשום את הקרקע על שמם באופן חוקי עשרות פעמים, אך ללא הצלחה. 
נקודת השבר היתה ההחלטה התקדימית של שופט בית המשפט העליון אברהם 
חלימה מ–1984 בה נקבע כי לבדווי — מעצם הגדרתו — אין קשר כלשהו לקרקע 
ולא יכול להיות לו קשר כזה.86 עד אז הצליחה הממשלה להשיג הסדרי פשרה 
רק על 115,000 דונם מן הקרקע. חלק מקרקע זו, כ–60,000 דונם באזור תל 
מלחתה, הופקע בעקבות הנסיגה הישראלית מסיני. ב–20 השנים האחרונות חדלו 
הבדווים מניסיונותיהם לרשום את הקרקעות על שמם, אולם הם מחזיקים בהן 
ומחזקים את אחיזתם בהן ככל שעובר הזמן. התוצאה היא שהבדווים ממשיכים 

לעבד את הקרקע ולבנות עליה מבנים קלים כגון בקתות או סככות. 

ב–2003, לאחר הפסקה של יותר משלושים שנה, החליטה הממשלה לחדש את 
התביעות נגד הבדווים. חידוש זה נבע מאי-קבלת המלצותיה של עו"ד אלבק 
ומחוסר התקדמות בהסדרי הפשרה עם הבדווים. עד אמצע 2006 הגישה ממשלת 
ישראל 170 תביעות נגד לגבי 110,000 דונם. חלק מהן הגיעו להכרעה בבית 

המשפט, אשר הורה לרשום אותן על שם המדינה.87

מאז הקמתה, מדינת ישראל אינה מכירה בכך שלבדווים יש בעלות פרטית מלאה 
במקרקעין, אלא רק "חזקת הנאה" בחלק מן האדמות שהם תובעים. מבחינת 
המדינה, כל קרקעות הנגב הן אדמות מדינה. עמדת המדינה נשענת על מדיניות 
הקרקעות העות'מאנית והבריטית מלפני 1948, לפיה אדמות הנגב הן אדמות 

סבירסקי וחסון )2005(, עמ' 10.  85

ע"א 218/74 סלים עלי אגדיע אל-הואשלה ואח' נגד מדינת ישראל.  86

הפורום לדו–קיום בנגב )2006(, עמ' 8.  87
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"מאוות". עמדה זו קיבלה עם השנים גושפנקה משפטית מבית המשפט העליון.88 
המדינה מכירה בבעלות בדווית על אדמות הנגב רק כשהבדווים מוכנים לגשת 

למשא ומתן להסדרת הבעלות על אדמות אלו.89

… אדמות הנגב כיום
תמצית סוגיית הקרקעות בנגב היא הצורך בהסדרת הקרקעות בנגב הצפוני 
— תהליך שהחל ב–1971. המדינה מכירה בקיום תביעות הבדווים, אך על פי 
מדיניות הממשלה, שאומצה על ידי בתי המשפט, בדווים אינם בעלי קרקע, ולכל 
היותר יש להם הזכות ל"משמורת" שהממשלה מעניקה להם כמחווה של רצון 
טוב. בכל אזור הנגב מאכלסים הבדווים — ביישובים המוכרים, בכפרים המוכרים 
ובכפרים הבלתי מוכרים — כ–260,000 דונם, שהם כ–2% מן השטח הכללי. מתוכם 
מאכלסים תושבי הכפרים הבלתי מוכרים 180,000 דונם שהם כ–1.4% מן הקרקע. 
השטח הכולל של הקרקעות הנתבעות על ידי הבדווים מוערך ב–5.4% משטח 
הנגב.90 הבדווים הגישו 3,220 תביעות על 775,863 דונם וכמפורט בלוח 11 להלן.

מאיר )1999(, עמ' 18; בן-דוד )1995(, עמ' 67-66.  88

סבירסקי וחסון )2005(, עמ' 11.  89

אל-הוזייל )2003(.  90
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שבטים91
לוח 11: תביעות הבעלות על קרקעות בנגב לפי 
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שטח הנתבע בדונמים

היקף ה
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מרעה

סה"כ

תיאהא אל-
הוזייל אל-

180
39,774

5,156
44,930

5.8

אסד אל-
90

13,450
5,668

19,118
2.5

עבדון אבו-
37

8,182
1,691

9,873
1.3

קוועין אל-
12

2,789
21

2,810
0.4

אעצם אל-
191

27,237
17,964

45,201
5.8

עמאר אבו-
31

2,869
485

3,354
0.4

 
רקייק אבו-

736
84,004

48,986
132,990

17.1

 
צאנע אל-

200
33,015

6,163
39,178

5.0

 
רביעה אבו-

573
80,354

61,265
141,619

18.2

 
קורינאת אבו-

205
33,129

47,341
80,470

10.4

שבות הבדווית בנגב )2008(.
המקור: דו"ח הוועדה להצעת מדיניות להסדרת ההתיי

 91



49 הערבים הבדווים בנגב תמורות בעידן העיור |
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720
10,025

1.3

 
עמרה אבו-

48
4,727
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100
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תרשים 1: תביעות הבעלות בתחום השיפוט של יישובי הבדווים92

לפי דו"ח גולדברג, מאז החל תהליך הסדרת הקרקע ועד היום הצליחה המדינה 
להגיע להסדר עם תושבים בדווים על 205,675 דונם בלבד, שהם כ–18% מכלל 
הקרקע שבמחלוקת, זאת במסגרת 380 תביעות )כ–12% מהתביעות(. כ–150,000 
דונם נוספים הוסדרו במסגרת הסדרי פשרה בתוך תחום תכנית המתאר של 
כפרי אבו-בסמה )שם(. כ–50,000 דונם אחרים הוסדרו בפסקי דין בהליך של 
תביעות נוגדות. נכון ליולי 2008 טרם הוסדרו 592,000 דונם ב–2749 תביעות.93 
עם זאת, חשוב לזכור שהבדווים כבר הגישו תביעות בשנותיה הראשונות של 
המדינה. הם ביססו את תביעותיהם על מסמכים המוכיחים כי שילמו מסים על 
קרקע זו עוד לפני קום המדינה. הממשלה סירבה לקבל מסמכים אלה בטענה 
שלא נערך הסדר קרקעות בנגב ומכאן שלא יכולה להיות לבדווים בעלות רשמית 

על הקרקע שהם תובעים.94

הנתונים נאספו על ידי המחבר מן הרשויות המקומיות הרלוונטיות.  92

דו"ח ועדת גולדברג )2008(, עמ' 14.  93

פורת )2000(, עמ' 457.  94
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… ועדת גולדברג והמלצותיה
ב–28 לאוקטובר 2007 הטילה הממשלה על שר הבינוי והשיכון למנות ועדה 
אשר "תמליץ לממשלה על מדיניות להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב ובכלל 
זה גיבוש הצעות ותיקוני חקיקה". הוועדה קיבלה מנדט נרחב וסמכויות מופלגות. 
ב–23 בדצמבר 2007 מינה שר הבינוי והשיכון ועדה בת שמונה חברים בראשות 
שופט בית המשפט העליון )בדימוס( אליעזר גולדברג. כמו כן מונו לוועדה שני 
נציגים בדווים תושבי העיירות בדרום. בינואר 2008 זומנו נציגי ציבור להופיע 
בפני הוועדה. במשך חמישה חודשים קיימה הוועדה מעל 25 ישיבות ושמעה 
יותר מ–120 עדים ובהם אנשי ציבור, נציגי ארגונים, חוקרים, אנשי אקדמיה ונציגי 
הממשלה וזרועותיה השונות. ביום 11 בדצמבר 2008 הגישה הוועדה דו"ח לשר 

הבינוי והשיכון, זאב בוים.

כבר בראש המלצותיה קבעה הוועדה: "אין כל הצדקה לכך שהתייחסות המדינה 
לתושבים הבדווים ביישובים אלה תהיה שונה מההתייחסות לשאר אזרחי 
המדינה".95 הוועדה המליצה להכיר ברוב הכפרים הבלתי מוכרים ולקבוע כי המבנים 
הבלתי חוקיים הקיימים בתחום תכנית תקפה, שאינם פוגעים ביישום התכנית, יוכרו 
כמבנים "אפורים" — הגדרה אשר תסלול את הדרך להכשרתם. הדו"ח מפרט את 
גובה הפיצויים שיידרשו, כולל פיצוי בקרקע, אשר — בשונה מהמלצות אלבק — 
יחושבו החל מהדונם הראשון בתביעת הבעלות. כמו כן נקבעו הסדרים להקצאת 
קרקע חלופית ולוחות זמנים לביצוע מסקנות הוועדה. הוועדה המליצה על הקמת גוף 
 תכנוני חדש ליד הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז הדרום, שתיקרא הוולת"ב —

הוועדה להסדרת התיישבות הבדווים בנגב. הוועדה המליצה עוד "שלא לעצום 
עיניים בכל הנוגע לאכיפת החוק" וקבעה כי המלצותיה הן פשרה הוגנת בין המדינה 
לבין הבדווים. הדו"ח נכתב בלשון פייסנית וחיובית, ובשונה מוועדות שעסקו 
בענייני הבדווים בעבר, הציע להקנות לבדווים "זכות בעלות" על קרקע, מתוך 
התחשבות "בזיקה היסטורית" שלהם לקרקע זו. עם זאת, יש לציין שההסתייגויות 
הרבות שהביעו חברים בוועדה, החלישו מעט את כוחו של הדו"ח ואת מעמדו.

המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בירכה על הנימה החדשה שעולה מן 
הדו"ח והודיעה שאם תתקבלנה המלצות הוועדה, במיוחד בנושא ההכרה בכפרים 

דו"ח ועדת גולדברג )2008(, עמ' 1 )ההדגשה של המחבר(.   95



52

הבלתי מוכרים, הן עשויות להוות בסיס לשינוי במדיניות הממשלה. מאידך גיסא 
קבעה המועצה כי הוועדה כשלה בהצעת פתרון צודק לאוכלוסייה הבדווית, מאחר 
שהיא "אינה עונה ולּו על מקצת הצרכים של בני הקהילה" ואינה מציעה פתרון 
להיעדר שירותים מידיים לתושבים, כגון אספקת תשתיות חשמל ומים, איסוף 
אשפה ושירותים רפואיים. המועצה טענה כי הוועדה אינה מציעה לוח זמנים 
מוגדר לביצוע התכנית ומשמרת מנגנונים ושיטות שכשלו בעבר. המועצה קבעה 
גם כי "הדו"ח מאכזב ולא נסלל הפתרון המעשי לפתרון הסכסוך". ועדת גולדברג 
אימצה אמנם את עקרון ההכרה בכפרים כדרך לפתרון הסכסוך — דבר שנודעת 

לו חשיבות היסטורית — אך "לא הכירה בעוול ההיסטורי שנעשה לבדווים".96

המלצות הדו"ח טרם בוצעו והשופט גולדברג מתח על כך ביקורת. לדבריו: "שנה 
וחצי עברה מפרסום דו"ח ועדת גולדברג ולמרות אימוצו הרשמי על ידי ממשלת 
ישראל, טרם נעשה צעד אחד ליישום מסקנותיו... הבעיות של הבדווים מצריכות 

משילּות ותקציב. כנראה ששני המרכיבים האלה לא היו עד כה".97 

במקביל להקמת ועדת גולדברג החליטה הממשלה על הקמת רשות ביצועית 
להסדרת ההתיישבות הבדווית בנגב. הרשות אמורה לפעול כתאגיד ציבורי 
ולהסדיר את ההתיישבות הבדווית תוך חמש שנים על בסיס המלצות גולדברג. 

למנהל הרשות מונה תת–ניצב בדימוס יהודה בכר.

אחת מתוצאות דו"ח גולדברג היתה קבלת המלצות החוקר להתנגדויות לתכנית 
המתאר המחוזית 23/14/4 למטרופולין באר-שבע. המלצות החוקר קבעו כי יש 

להסדיר את מעמדם של 16 יישובים.98 

המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים )2008(.  96

גולדברג )יולי, 2010(. ריאיון עם השופט )בדימוס( יעקב גולדברג. בכביש 40, מקומון מצפה   97
.http://www.kvish40.co.il/2010/07/658 :רמון, גיליון 107. ראו

חוקר ההתנגדויות לתכנית המתאר המחוזית המליץ להכיר באום אל-חיראן, אל-גארה, חשם   98
זאנה, דאחיה, אום נמילה ואחרים, לפנות כפרים אחדים כמו ואדי אל-נעם וא-סר שמדרום לבאר-
שבע ולהקצות להם שטח חלופי. כמו כן המליץ החוקר לכלול כפרים כמו אלגרין ותלאע רשיד בין 

הכפרים המוכרים ולא להכיר באל-עראקיב, טויל אבו-ג'ארואל, עויג'אן ואל-מוקאימן. דוכן )2010(.
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2. הכפרים הבלתי מוכרים בנגב
התעלמותה העקבית של המדינה מן הבדווים ובעיותיהם יצרה עם הזמן מקבצים 
רבים של משפחות בדוויות ללא כתובת וללא שלטון מקומי שייצג אותן ויספק להן 
שירותים. בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה התעלמו התכניות המחוזיות 
במחוז הדרום מקיומם של רבבות אזרחים בדווים. גם הקמת שבע העיירות 

השאירה כמחצית מהם ללא פתרון. 

לאורך השנים סירבה המדינה לחבר את כפרי הבדווים למים ולחשמל ולספק 
להם שירותים בסיסיים, וזאת על מנת לאלץ את תושביהם לעקור לשבעת 
היישובים המוכרים )תל-שבע, רהט, כסייפה, ערערה, שגב-שלום, לקיה וחורה(. 

ב–1999 הכינה המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים תכנית מתאר אלטרנטיבית 
להכרה ב–45 כפרים בלתי מוכרים )בינתיים הוכרו תשעה מהם(. תכנית זו, אשר 
הוגשה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מציעה לפתח רשות מוניצפלית אחת או 
שתיים במסגרת מועצה אזורית, לבנות תשתיות ולהעניק להן את הזכות לייצג 

את התושבים מבחינה מוניצפלית.

תושבי הכפרים הבלתי מוכרים ניצבים במרכז סוגיית הקרקעות בנגב. הם תובעים 
הכרה בבעלותם על האדמות שעליהן הם יושבים, בהיקף של כ–180,000 דונם. 
היעדר תכנון מקומי של שטח זה מאלץ מאות צעירים לבנות את בתיהם מדי 
שנה ללא היתרי בנייה — דבר שמוביל לקנסות רבים ולצווי הריסה הנאכפים 

בכפרים אלה בתדירות גבוהה.

אחת הטענות המרכזיות של המדינה נגד ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים היא 
גודלם. קיימת אף טענה כי התושבים הבדווים פזורים על פני שטח גאוגרפי 
נרחב מדי ביחס למספרם. אך המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, שהיא 
הגוף הנבחר והייצוגי )הבלתי רשמי( של התושבים, דורשת להכיר רק בכפרים 
המונים יותר מ–500 תושבים, וזאת בהתאם לרדיוס הפיזור המקובל ביישובים 
היהודיים בנגב. בנושא פיזור האוכלוסייה טוענת המועצה כי לקיבוצי ולמושבי 
הסביבה ניתן שטח נרחב ביחס לאוכלוסייה. הדבר נכון גם לגבי חוות הבודדים 

אשר הוכרו לאחרונה על ידי המדינה. 
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כיום, לאחר ההכרה במספר כפרים במסגרת המועצה האזורית אבו-בסמה, נותרו 
כ–36 כפרים ללא הכרה. חלקם נוסדו לפני קום המדינה ואחרים התהוו לאחר 
שהבדווים הובאו על ידי המדינה בשנת 1950 למקומות יישוב חדשים במסגרת 
מבצע ריכוזם באזור הסייג. כפרים אלה לא הופיעו במפות הרשמיות של המדינה 
ובמשך עשרות שנים לא זכו לשירותים בסיסיים. עד היום הם אינם מחוברים 
לרשת החשמל, לרשת הכבישים ולתשתיות אחרות. המים מסופקים לתושביהם 
באופן חלקי בלבד, והחשוב מכול: אין להם ייצוג מקומי כמו לשאר אזרחי ישראל.

3.  בנייה בלתי חוקית והריסות מבנים ביישובי הבדווים 
בנגב

ועדת גולדברג קבעה כי בשנת 1945 היו בנגב 290 מבנים בלתי חוקיים, מתוכם 
236 אוהלים. ב–1956 הגיע מספר המבנים הבלתי חוקיים בדרום ל–99.955 כיום 
קיימים בנגב כ–50 אלף מבנים בלתי חוקיים, ומדי שנה מיתווספים להם עוד 

2,000 מבנים כאלה.100 

הבנייה הבלתי חוקית ביישובים הערביים בארץ נובעת ממצוקת דיור אמתית.101 
מצוקה זו מתחזקת שבעתיים בקרב אוכלוסייה שמכפילה את עצמה מבחינה 
מספרית כל 15 שנים בערך ולנוכח אי–זמינותם של פתרונות תכנוניים לבדווים, 
ובמיוחד לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים.102 סכסוך הקרקעות בנגב ואי–שיתוף 

התושבים הבדווים בתכנון יישוביהם, מוסיפים לכך ללא ספק.

מדיניות הריסת הבתים היא אחד הכלים הממשלתיים שנועדו להתמודד עם 
הבנייה הבלתי חוקית בנגב. מדיניות זו לא פסקה מעולם ובשנים האחרונות אף 
קיימת עלייה במספר ההריסות בנגב. לפי נתוני המועצה האזורית לכפרים הבלתי 
מוכרים, נהרסו בעשר השנים האחרונות יותר מ–800 בתים בכפרים הבלתי 

מוכרים )ראו להלן לוח 12(.

99 דו"ח ועדת גולדברג )2008(, עמ' 27.

100 שם.

101 הוועדה הבין-משרדית לבדיקת הבנייה הבלתי חוקית במדינת ישראל )2000(.

102 טביביאן–מזרחי )2004(.



55 הערבים הבדווים בנגב תמורות בעידן העיור |

לוח 12: הריסות בתים בכפרים הבלתי מוכרים בשנים 2010-2001 103

מספר ההריסות השנה מספר ההריסות  השנה 

96 2006 8 2001

232 2007 23 2002

139 2008 63 2003

99 2009 23 2004

132 עד סוף אוגוסט  2010 15 2005

יצוין כי לוח 12 אינו כולל את ההריסות המתבצעות ביישובים המוכרים ואת 
ההריסות שבוצעו בידי התושבים עצמם בעקבות הליך משפטי. בעקבות פנייה 
של ארגון Human Rights Watch אל משרד המשפטים, סיפק המשרד מספרים 
שונים לגבי כלל ההריסות בנגב. משרד המשפטים נוקב במספרים 232, 103, 

200 בתים שנהרסו בנגב בשנים 2004, 2005, 2006 בהתאמה.104 

הנימוק המשפטי של המדינה להריסות הבתים הוא "השמירה על הסדר הציבורי". 
אבל העילות העיקריות להריסות אלו הן בנייה באזור לא מתוכנן שאין לגביו תכנית 

מתאר וכן בנייה על קרקע שלא נועדה למגורים. 

עמותת רגבים - התנועה לשמירת אדמות הלאום, היא שחקן חדש בזירת הבנייה 
הבלתי חוקית של הבדווים בנגב. בעתירה לבית המשפט לעניינים ִמנהליים בבאר-
שבע נגד עמרם קלעג'י, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה האזורית 
אבו-בסמה, תבעה העמותה להרוס בתים שנבנו באופן לא חוקי בתחום השיפוט 
של המועצה.105 השופטת לא קיבלה את התנאים המיוחדים שהמועצה פועלת 
במסגרתם וגם לא את העובדה "שמחכים לפתרון הוליסטי" בעקבות המלצות 
ועדת גולדברג. היא קיבלה את העתירה של עמותת רגבים וחייבה את המועצה 
האזורית ואת העומד בראשה לקיים את החוק ולבצע את ההריסות בתוך שנה. 

103 המקור: נתוני המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים )2010(.

Human Rights Watch (2008), p. 44. 104

105 עת"ם 253/09.
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ה. סיכום

האוכלוסייה הערבית–הבדווית בנגב עוברת לאחרונה תמורות ושינויים דרמטיים 
ומהירים ביותר. העיור שנכפה על הבדווים מצד אחד והמודרניזציה שלא פסחה 
על החברה הבדווית בנגב מצד שני, מאלצים את הבדווים לשנות את אורח החיים 

שהורגלו לו מאות שנים. הרכב מחליף את הגמל והבית מחליף את האוהל.

הנגב בכלל והבדווים בפרט זוכים לאחרונה בהתעניינות מצד גורמים מקומיים 
ועולמיים. העובדה שהאזור הפריפריאלי נושק לגבולותיה הבין-לאומיים של ישראל 
והיות הנגב העתודה הקרקעית של המדינה, מעצימות את חשיבותו של אזור זה. 
התכנית האסטרטגית הממשלתית לפיתוח הנגב היא התכנית הרצינית ביותר 
מכל התכניות שהיו בעבר והיא יכולה לתרום לחיזוק האזור ולפיתוחו לטובת כלל 
תושביו. יודעי דבר קובעים שפיתוח זה לא יעלה יפה עד שבעיותיה של החברה 
הבדווית יבואו על פתרונן ועד שחברה זו תשולב בכל תכניות הפיתוח האזוריות. 

הבדווים מצדם רואים את עצמם כחלק מנופי הנגב. הם תובעים לשלבם בפיתוחו, 
תוך התייחסות לייחודם התרבותי. העובדה שמצבם החברתי-כלכלי הוא בתחתית 
הסולם של אזרחי המדינה היא אבן נגף בדרך לקידומם ולשילובם באזור. שיפור 
מצבם של הבדווים מותנה ברפורמות ממשלתיות שייתנו העדפה מתקנת לאזרחים 
שהופלו והודרו עשרות שנים. גם מנהיגי החברה הבדווית נדרשים לפעול למיגור 
תופעות חברתיות קשות שפשו בחברה הבדווית, כמו אלימות, חוסר–חינוך 
ואבטלה, ולקחת אחריות על התפתחותה והנהגתה של חברה זו, תוך שיתוף 

פעולה עם רשויות המדינה. 

לאחר עשרות שנים של קריאה לטפל במצוקותיה של החברה הבדווית בנגב, 
נראה שקיים היום ניצוץ של תקווה להיענות הממשלה לקריאה זו. המלצות 
ועדת גולדברג נותנות לממשלת ישראל ולמנהיגי החברה הבדווית הזדמנות פז 
לפתרון שעשוי לשים סוף לסוגיית הבעלות על הקרקע ולסלול את הדרך להכרה 
בעוד כפרים בלתי מוכרים. הכרה זו תהיה הצעד הראשון לקראת פיתוחה של 
החברה הבדווית ושילובה בחברה הישראלית. פתרון בעיות האוכלוסייה הבדווית, 
ובראשן בעיות הקרקע והתכנון, הוא צו השעה. פתרון זה מותנה בבניית אמון בין 
הממשלה וזרועותיה השונות לבין האוכלוסייה הבדווית. הניסיון שרכשו הבדווים 
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לאורך השנים לגבי הבטחות הממשלה, הוא ניסיון קשה ביותר. בפני המדינה 
עומדת עתה האפשרות, אולי האחרונה, לשלב את הבדווים כאזרחים שווי זכויות 

בחברה הישראלית.
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