
 
 

על המחבר 

ד"ר יוסף בן-דוד הוא חוקר החברה הבדווית בישראל ושימש כמרצה לגאוגרפיה 

במכללת דוד ילין ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשנים האחרונות הוא פועל כחוקר 

במכון ירושלים לחקר ישראל ובמכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. 

 

 
על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

 
המודעות בדבר חשיבותו של מחקר מכוון למדיניות גוברת והולכת, לא רק בקרב 

חוקרים וקובעי מדיניות אלא גם בקרב קרנות ציבוריות ופרטיות. קרן פלורסהיימר, 

שבראשה עומד ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר יזמה את ייסודו של מכון מחקר שיתמקד 

בסוגיות מדיניות ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכי יסוד, 

שיעסיקו את קובעי המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות וההשלכות ארוכות הטווח של 

תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיה. 

 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד 

בן-פורת (סגן יו"ר), מר דוד ברודט, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ומר הירש 

גודמן, העורך הראשי של ה"ג'רוסלם ריפורט". מנהל המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן 

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

 

פרויקט אחד בתכנית העבודה של המכון, בראשות פרופ' עמירם גונן וד"ר ראסם 

חמאיסי, עוקב אחר מגמות חברתיות, כלכליות וגאוגרפיות בקרב האוכלוסייה 

הערבית ומנתח אותן, על מנת לבנות הצעות מדיניות כוללות לרמות השונות של קובעי 

המדיניות בישראל. הערבים בישראל, המהווים 18 אחוזים מהאוכלוסייה, עדיין 

עומדים בפני האתגר של שילובם בחיי המדינה ומציאת פתרון נאות לבעיותיהם. 

 

פרויקט שני, בראשות פרופ' אריה שחר ופרופ' עמירם גונן, עוקב אחר תהליכים 

בתחומי הכלכלה, החברה והמימשל במרחב הליבה של מדינת ישראל - אותו חבל 

מטרופוליני במרכז הארץ, הכולל בתוכו את מרבית אוכלוסיית ישראל ואת עיקר 

הפעילות המשקית. דגש רב מושם בפרויקט זה על חקר תפקידיהן של הרשויות 

המקומיות בעידן של ביזור סמכויות, במטרה להציע מדיניות ואמצעים לחיזוק יכולתן 

של הרשויות. דגש אחר מושם על חקר המערכות המרחביות של הכלכלה והחברה 

הפועלות בחבל הליבה, במטרה להציע מדיניות ואמצעים לשכלולו של חבל זה, בעידן 

של כלכלה גלובלית. 
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מבוא 

כשלושים שנה חלפו מאז הוחל חוק חינוך חובה על אוכלוסיית הבדווים בנגב, ומאז 

נאלצה מערכת החינוך שהופקדה על ביצוע החוק לעמוד בקשיים ובאתגרים שלא נודעו 

בשום קבוצת אוכלוסייה או במקום אחר בארץ. הקשיים קשורים בעכבות 

פיזיות-גאוגרפיות ובעכבות תרבותיות (כלכלה מסורתית, ערכים, דת וכיו"ב) של 

החברה הבדווית. למרות הקשיים הגדולים ולמרות שהמערכת טרם הצליחה להשלים 

את משימותיה, ניתן לזקוף לזכותה הישגים רבים. לפיכך, לצד החסרונות של מערכת 

החינוך, שואף מחבר חוברת זו להבליט גם את הישגיה. 

 

אין ספק, שהישגה הראשון במעלה של מערכת החינוך במגזר הבדווי הוא בהכנסת 

שיעור הולך וגדל של ילדים בדווים למסגרת החינוכית, השואפת להקיף את כל 

הילדים. קיומם של כ-35 בתי ספר (יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים עיוניים 

ומקצועיים) הוא כשלעצמו אחד מהישגיה החשובים של מערכת החינוך בקרב 

הבדווים. תקופת השלטון הבריטי הותירה אוכלוסייה בדווית גדולה (שמנתה כ-65,000 

נפש), עם ארבעה בתי-ספר יסודיים בלבד, כשרק בני האליטות השבטיות יכלו לזכות 

בלימודים סדירים בבאר-שבע, וגם אז רובם המכריע לא ניצל אופציה זו. עבור כלל 

האוכלוסייה, נותרו ה"מלמדים" המסורתיים (ה"מוקרא" או "שיח' א-דין" או 

ה"ח'טיב") שלימדו במשך שנה-שנתיים מעט קרוא וכתוב, חשבון ולימודי דת, ותו לא. 

לאור זאת, ניתן להעריך את המהפכה החינוכית שחלה בקרב בדווי הנגב, בפרק זמן 

שאינו עולה על שלושים שנה. היום, ניתן למצוא בין הבדווים עשרות רופאים, 

מהנדסים, בעלי תאר שני ושלישי, ומאות סטודנטים ומורים. 

 

למרות זאת, רוחש השטח אי-שביעות רצון כללית, המקיפה את ההורים ואיננה פוסחת 

גם על עובדי מערכת החינוך. בעדויותיהם של מרואיינים שונים, הובעו נימות של 

ביקורת, אכזבה, ציפיות ותקוות, שאסור בשום אופן להתעלם מהן, גם אם אינן נוחות 

למערכת. רובם ככולם חזרו על הטענות שמשהו לקוי במערכת החינוך שבנגב, 

וכסימוכין העלו את העובדה שמי שרוצה להבטיח לילדיו תעודת בגרות מלאה, שולח 

אותם ללמוד בצפון. ברם, אין ספק שלא כל בדווי מהנגב רוצה ויכול לשלוח את ילדיו 

ללמוד בבתי ספר בצפון הארץ. 

 

כיום, עולה הצורך להתאים את מערכת החינוך בקרב הבדווים לקידום השתלבותם 

בחיי החברה והמדינה. לשם כך, דרוש שינוי משמעותי במערכת זו ובעיקר בתכנים 

החינוכיים והלימודיים. תקוות מחבר חוברת זו הינה, שהיזמה הנוכחית תוביל 

למסקנה שיש צורך בבדיקה מקיפה יותר. זאת, למרות שבמציאות אכן ישנם בתי ספר 

בהם קיים ניהול תקין ובלתי מתפשר. 

 

 



התמורות בחינוך הבדווי בנגב 

בכדי להבין את המהפכה שחלה בחינוך בקרב בדווי הנגב, מן הראוי לסקור את המצב 

לפני החלת חוק חינוך חובה בקרבם בסוף שנות השישים. 

 

יש להבהיר, כי "חוק חינוך חובה תש"ט - 1949" אמנם חולל מהפכה בקרב בדוויי 

הנגב, אף שיישומו התאחר בחמש שנים, אך ניצני החינוך עלו עוד בימי התורכים, עת 

הקים השלטון העות'מאני את בית הספר הראשון לילדי השייח'ים בבאר-שבע, אשר 

שימש להם גם כפנימיה. לאחר שרוב ילדי השייח'ים אכן זכו ללמוד בבית ספר זה, 

הוחל בקליטת מקורביהם, בני האליטות השבטיות. בית ספר כזה יכול היה לקלוט בין 

30-20 ילדים בשנה, שלמדו בו במשך כשנתיים. הלימודים כללו ידיעה בסיסית של 

קרוא וכתוב, לימודי דת האסלאם, ומעט חשבון וגאוגרפיה. בית ספר זה המשיך 

בפעילותו עד שלהי תקופת המנדט. 

 

שינוי מה בתקופת המנדט חל בשנת 1942, כאשר הממשלה החליטה להקים ארבעה 

בתי ספר בריכוזי הבדווים הגדולים, שהיו ממילא גם מוקדי-הכוח החשובים ביותר 

בקרב שבטי הבדווים. בתי הספר הללו היו בחסות השייח'ים ששלטו אז והנהיגו את 

שבטיהם. 

 

אין ספק, שהן השלטון העות'מאני והן השלטון הבריטי הקימו את בתי הספר לא 

משום שהתכוונו לקדם את הבדווים, אלא לשם מטרה מרכזית - לקבעם ולהחיל 

עליהם חובות ומסים, שבעקיפין אילצו אותם לייעל את משקם בכדי לעמוד בנטל 

המסים. ואכן, בתי הספר שקמו אז במרכזים השבטיים מסמלים גם את שלב 

ה"התקבעות" של הבדווים, שבלעדיו אין להפעיל חינוך מסודר. 

 

במקביל ליוזמות השלטון, יזמו הבדווים עצמם "מערכת" חינוך משלהם, שתאמה את 

אורח-החיים הנוודי-למחצה. היזמה באה להידמות לבתי הספר של השלטון 

המנדטורי, כאשר כל שיח' שכיבד את עצמו הזמין אליו את ה"מוקרא" (מלמד) או את 

"שיח' א-דין" (ידען בדת האסלאם ומלמדה) או בר סמכא במקצועות הבסיסיים. 

למסגרת זו נכנסו אותם ילדים בשבט הנודד, שידיהם היו משוחררות מחובות הבית 

ומנטל רעיית הצאן או עיבוד האדמה. דברים אלה ראויים לציון מיוחד, משום 

שהיזמה העצמית ללימוד הילדים מעידה על מוטיבציה חזקה לקנות השכלה. זמינותו 

של החינוך לבני האליטות השבטיות חולל בזמנו פער ביניהם לבין כלל האוכלוסייה. 

לא ייפלא אפוא, כי המהגרים החדשים יחסית - בדווים ופלאחים ממצרים, מצפון 

סיני, מהר-חברון וממקומות אחרים במזרח התיכון - שהוחזקו כנתיניהם של הבדווים 

המקומיים, ראו בהשכלה כלי שעשוי לאפשר להם להשתחרר מעול פטרוניהם. 

 

ממערכת החינוך שהתקיימה בתקופת השלטון הבריטי יצאו רק מאות אחדות של 

"משכילים" שהוקנה להם ידע בסיסי אך חשוב ביותר, לאור מאפייניה של החברה 



הבדווית באותם ימים. חלקם שימש סגל-הוראה חלוצי עם ראשית כינונה של מערכת 

החינוך לבדווים בשנת 1954 ועד להחלת חוק חינוך חובה גם על ילדי הבדווים בשנת 

 .1967

 

הביקוש להשכלה ולחינוך מודרני החל מיד לאחר קום המדינה על-ידי מרבית 

האוכלוסייה, כתוצאה משלושה גורמים עיקריים: 

1.   בעטיין של ההגבלות, שהוטלו על-ידי הממשל הצבאי על ניידות האוכלוסייה 

וריכוזה באיזור הסייג, הפכה כל האוכלוסייה הבדווית למקובעת והחלו לקום 

מוסדות-קבע (אף כי ספונטניים), דוגמת ה"באיכה" (מבנה אחסון חקלאי), מגורי 

שייח'ים וה"שג" (המרכז החברתי המסורתי) - שלידם ביקשו השייח'ים להקים את 

בתי הספר הממלכתיים. 

2.   הגבלת הנדידה וקיבוע המגורים הובילו, באחת, למצב של שחרור ידיהם העובדות 

של הילדים, שהפכו למגזר חסר-מעש. לא היה פתרון טוב יותר להעסקתם מאשר 

להכניסם לבתי הספר שהוקמו על-ידי הממשלה. 

3.   התקיימה מגמה בלתי-מוצהרת, מצד השכבות החלשות באוכלוסייה, לשבור את 

המונופול של האליטות על ההשכלה. 

 

מערכת החינוך החלה את פעילותה הסדירה בקרב הבדווים בשנת 1954. בניגוד לדעה 

הרווחת כאילו צריך היה לשכנע את ההורים לשלוח את ילדיהם ללמוד, מסתבר כי 

מערכת בתי הספר היא שלא הייתה מסוגלת לקלוט את כל הילדים שהיו פנויים או 

זמינים ללימודים, בעיקר בשל המרחק הרב של מקום המגורים מבתי הספר. קביעת 

מיקומם של בתי הספר הושפעה מדרישתו של כל אחד מן השייח'ים להקים בית-ספר 

עבור שבטו ולקבל שירותים ממלכתיים וציבוריים על בסיס שבטי. אולם, תוך תקופה 

של 15 שנה הצליחה מערכת החינוך להתגבר על חלק מהקשיים הגאוגרפיים ולפרוס 

רשת של בתי ספר יסודיים המותאמת לתפרוסת האוכלוסייה. מערכת החינוך היתה 

באותן שנים בתחום טיפולה של המועצה האזורית בני-שמעון, אשר סיפקה גם 

שירותים אחרים לאוכלוסייה הבדווית. על-פי עדותו של מרקס (1974), הרי שבשנת 

1961 הכילה המערכת שבעה בתי ספר יסודיים, בהם כ-600 תלמידים בדווים, שרובם 

ככולם היו בנים. הבנות המשיכו לשמש כוח עבודה חשוב בגידול הצאן. 

 

כבר אז עמדו בפני המערכת בעיות שהקשו על אספקת שירותי החינוך, ואשר ביסודן 

לא השתנו עד עצם היום הזה. מערכת החינוך הצליחה להתמודד עמן רק באופן חלקי. 

עיקרי הבעיות הן: 

1.   המרחק הרב בין מקום המגורים לבית הספר. 

2.   לא כל האוכלוסייה רואה במידה שווה תועלת בהשכלה. 

3.   בעיות בתשתית הפיזית - מבנים ישנים, קשיים באספקת מים, חשמל וטלפון ודרכי 

גישה קשות. 

4.   בעיות בכוח ההוראה, בעיקר פערים בין סגל הוראה מקומי לחיצוני. 



5.   מתח מתמיד בין מערכת חינוך מערבית ומודרנית, לבין דרישות התרבות 

המסורתיות והמורשת הבדווית. 

 

מעדויותיהם של מנהלי בתי ספר בדווים בנגב מתברר, שאף על פי שחוק חינוך חובה 

התקיים כבר מראשית שנות ה-60 , אכיפתו על בדוויי הנגב החלה אך ורק בשנת 1967. 

הטענה הנשמעת כיום הינה, שאכיפת החוק לא יכלה להתבצע לפני שמערכת החינוך 

הייתה מוכנה למלא כראוי את הביקוש הפוטנציאלי. אכן, בשנת 1967 הטיל משרד 

החינוך והתרבות על מחוז הדרום לייסד ולמסד את מערכת החינוך בקרב האוכלוסייה 

הבדווית. עיתוי זה איננו מקרי, משום שבאותה שנה הוקם הישוב הבדווי הראשון, 

תל-שבע, כ"שיכון לדוגמא" והשלטונות קיוו שעיירה זו אכן תשמש דוגמא 

ואבן-שואבת לאוכלוסייה. במסגרת זו הוקם לראשונה בית ספר הפועל במבנים 

טרומיים, שאיכותם עלתה עשרות מונים על הצריפים והפחונים בהם לימדו עד אז את 

ילדי הבדווים. 

 

קצב הקמת העיירות הבדוויות וגידולן הכתיב גם את קצב הקמת בתי הספר החדשים, 

כמתחייב מגידול אוכלוסיית התלמידים. באותה שנה פעלו בנגב 18 בתי ספר יסודיים, 

בהם למדו כ-5,000 תלמידים, במבנים ובתנאים קשים מאוד (פחונים חלודים, ללא 

מים או שירותים וכיו"ב). למרות זאת, מעת הקמת העיירה תל-שבע (1967), החלה גם 

תקופת המודרניזציה בחינוך ובהדרגה הוקמו גם מבני לימוד סבירים. במהלך הזמן חל 

שיפור אף בתכנים, בהשוואה לבתי הספר שנותרו בפריפריה. 

 

שתי תת-מערכות: עיירות ופריפריה 

בהוראת שר החינוך והתרבות, הוקמה בשנת 1981 "רשות החינוך לבדווים" שלטיפולה 

הועברו בתי הספר המצויים מחוץ לעיירות הבדווים. הקמת הרשות נועדה לתת כיסוי 

הולם לאותם ריכוזי אוכלוסייה שמחוץ לעיירות הקבע. 

 

אין ספק שהבדלי המיקום בין בתי הספר שבעיירות ואלה שמחוצה להן גורמים פערים 

מבחינת המבנים, התפקוד והתכנים. אחד ההבדלים היסודיים הוא בכך, שבתי הספר 

הכפופים ל"רשות החינוך" נחשבים זמניים בלבד, כשם שהישוב כולו נחשב ארעי. 

לעומת זאת, ההשקעות בבתי הספר המצויים בתוך העיירות משקפות את מדיניות 

הממשלה לריכוז הבדווים שנותרו עדיין בפריפריה, מחוץ לעיירות. ואילו אספקת 

שירותים מחוץ לעיירות נחשבת נוהל חריג, המנוגד למדיניות הממשלה. כך, נאלצת 

"רשות החינוך" להתמודד עם העדר יכולתה לפתח ולקדם כראוי את מערכת החינוך 

בישובים הספונטניים. לא ייפלא אפוא, שההשקעות בפיתוח בתי הספר שבתוך 

העיירות הינן אפקטיביות לאין ערוך מאשר אלה שבפריפריה, משום שהתשתית 

הפיזית שלהם הינה מודרנית לכל דבר. 

 



אין גם ספק שסגל ההוראה בבתי הספר בעיירות, שברשותו אמצעים וכלים 

מתקדמים, יגלה מוטיבציה גבוהה יותר מאשר בבתי הספר בפריפריה. יחד עם זאת, 

ישנם בתי ספר בפריפריה אשר הושקעו משאבים רבים בפיתוחם, בפרט בתחום 

התשתית הפיזית, בעיקר משום שהוכיחו הישגים בחינוך. 

 

נראה, כי המגמה לצמצם את מספר בתי הספר בפריפריה (ראה לוח 1) אינה עולה בקנה 

אחד עם הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה בה. אדרבא, נתונים דמוגרפיים של משרד 

הפנים (ראה לוח 2) מעידים, שבקצב הנוכחי של אכלוס העיירות, עשויה אוכלוסיית 

הפריפריה דווקא לגדול ולהציב צורך אובייקטיבי לתוספת כיתות וכוח הוראה בבתי 

הספר הפזורים בה. 

 

לוח 1: מערכת החינוך הבדווית בנגב בשנים תשנ"א-תשנ"ד 

 
תשנ"ד  תשנ"א תת-מערכת

 
תלמידים  כיתות מוסדות תלמידים כיתות מוסדות

 

 19,604 604 28 15,312 480 24 עיירות

 

 5,186 171 10 5,189 180 11 פריפריה

 

 24,790 775 38 20,501 660 35 סה"כ

 

מקור: רשות החינוך לבדווים, 1994 

 

1.   נתונים אלה מבטאים מעבר של שני בתי ספר מ"רשות החינוך" לעיירות  הערות:

      (בתי הספר חורה ואל-עטאונה). 

2.   בית הספר אל-אעצם בתחום ה"רשות" פוצל לשניים. 

3.   כמו כן, נראה כי על אף המעבר של בתי הספר מהפריפריה לעיירות, לא    

     קטן מספר התלמידים בפריפריה. 

 

לוח 2: מספר ושיעור הלידות בעיירות ובפריפריה בקרב האוכלוסייה  

הבדווית בנגב, 1991 

 

 
לידות ב-1991  אוכלוסייה בראשית 1991 תת-המערכת

אחוזים  מספרים
 

 4.1 1,657 40,070 בעיירות

 5.8 2,099 36,430 בפריפריה

 4.9 3,756 500 ,76 סה"כ

מקור: משרד הפנים, מחוז הדרום 



 

ירידה במוטיבציה להמשך הלימודים 

נראה, כי עד שלהי שנות השבעים הורגשה כמיהה כללית בקרב החברה הבדווית 

להשכלה בכלל, ולהשכלה גבוהה בפרט, מצד הורים ובנים כאחד, ולא כעניין שבאופנה. 

רצון זה הונחה בעיקר מגורמים חברתיים, שביסודם התביעה למעמד וליוקרה, אף כי 

הצעירים עצמם, שראו בהשכלה אמצעי למימוש עצמי ולמוביליות חברתית, נחלו 

אכזבה. אכזבתם נובעת בעיקר מן התחושה, שהממסד ממשיך לדבוק במנהיגות 

המסורתית ולטפח אותה, במקום לפתח מנהיגות חדשה מקרב הצעירים, שאחד 

מיסודותיה יהיה שיפור רמת ההשכלה. הואיל וכך, השפעתם של המשכילים הצעירים 

מוגבלת כיום לתחומי עיסוקיהם - רובם במשרות ציבוריות (בעיקר כמורים וברשויות 

ממשלתיות והשאר כבעלי מקצועות חופשיים), אך טרם התגבשו לאליטה 

מנהיגותית-חברתית. יוצא אפוא, שברמת החברה, ההשכלה אינה יותר מאפיק 

למימוש עצמי של הפרט, ועדיין איננה תורמת למוביליות חברתית. מצב זה גורם 

להקטנת המוטיבציה לרכוש השכלה בקרב רוב הצעירים, ואלה גם מקרינים את 

גישתם לצעירים מהם. 

 

במרוצת השנים, חל פיחות נמשך בסמכותם של מנהיגים ושל ראשי משפחה. הצעירים 

נעשים פחות תלויים מבחינה כלכלית בהורים ובזקנים, והכנסתם העצמית הופכת 

אותם לבעלי הדעה ואף לבעלי הכוח במשפחה. בקרב הצעירים גוברת השאיפה 

למימוש עצמי ולחיים עצמאיים. מגמה זו מתפרשת כערעור על סמכותם של המבוגרים 

והזקנים ונוגדת את המסורת החברתית הקיימת. היא גורמת לתלמידים רבים, הן 

מקרב משפחות מעוטות יכולת והן מקרב משפחות אמידות, לזנוח את לימודיהם 

בשלבים שונים, משום שערכה של העצמאות הוא צו אופנה כיום. הואיל והחברה, 

כציבור, שרויה גם היא במצב של נהייה אחרי החומרנות, היא נוטה להעריך יותר את 

בעלי ההישגים החומריים ולהפחית בערכה של ההשכלה. 

 

בעיית הנשירה מלימודים בבתי הספר מלווה את מערכת החינוך הבדווית כבר 

מראשיתה. באופן כללי, הצטמצמה הנשירה במידה ניכרת במרוצת הזמן, אך מימדיה 

שונים ממקום למקום ומקבוצת אוכלוסייה אחת למשנתה. ערכם הכלכלי של ילדים 

בעיירות הבדוויות הוא לאין שיעור קטן יותר מזה של ילדי הפריפריה, המסייעים בענפי 

הכלכלה המסורתיים. ערך עבודתן של הבנות רב יותר בקרב משפחות אלה, בשל 

תרומתן הישירה במשק הבית בכלל, ובענף המקנה בפרט. יוצא אפוא, שהגורמים 

הכלכליים, כמו הגורמים התרבותיים, פוגעים בראש וראשונה בבנות. 

 

לוח 3 מציג את היחס בין הבנות לבנים ולכלל התלמידים, הלומדים במערכת החינוך 

הבדווית בנגב. מן הנתונים עולה המסקנה, כי באופן כללי חלה בעשור האחרון עלייה 

מתמדת בשיעור הבנות הלומדות (כמגמה שנמשכה גם קודם לכן), כאשר בשנת תשמ"ג 



(82/3) היחס עמד על 1:2 (דהיינו, על כל שני בנים למדה בת אחת). בשנת תשנ"ג (92/3) 

המשיך הפער להצטמצם ועמד על 4:5. 

 

לוח 3: יחס בנים/בנות הלומדים במערכת החינוך הבדווית 

 

 
שיעור הבנות שיעור הבנות סה"כ מספר מספר  השנה

ביחס לסה"כ  ביחס לבנים תלמידים בנות בנים

 

 35% 53% 11,204 3,866 7,338 תשמ"ג

 

 45% 81% 23,649 10,553 13,096 תשנ"ג

 

מקור: שוחט, 1993 

 

אף שמערכת החינוך הבדווית יכולה לזקוף לזכותה את העלייה במספר הבנות 

הלומדות, עדיין כחמישית מבנות הבדווים אינן מבקרות בבתי הספר. פירושו של דבר, 

שהמערכת טרם התגברה על אפליית הבנות ולא הצליחה לאכוף את חוק חינוך חובה 

לגביהן. דומה, שהגורמים התרבותיים המסורתיים פוגעים בעיקר בבנות הבדוויות, 

בייחוד מגיל ההתבגרות ובוודאי כלפי בנות בגיל הלימודים העל-יסודיים. ואם לא די 

בגורמים התרבותיים, הרי שהתערבות גורמים פונדמנטליסטיים-דתיים מוסיפה את 

משקלה לאפלייתן. אין ספק, כי אפליה זו היא אך נדבך אחד ביחס החברה הבדווית 

למידת החופש שיש לתת לאשה הבדווית, ובכך יקשה על המערכת להתמודד. 

 

לגבי הבנים, בעיית הנשירה מלימודים מתחילה ברמת בית הספר התיכון. ילדים 

בגילאי התיכון מסוגלים למצוא עבודה מחוץ למשק הבית ולסייע לכלכלת המשפחה, 

בין אם מדובר במשפחות הנזקקות להכנסה נוספת, ובין אם הבנים מיוזמתם מעדיפים 

לעבוד מאשר ללמוד. 

 

תופעה שכיחה היא, שמשפחות בדוויות רבות שולחות את ילדיהן ללמוד בבתי ספר 

ערביים במרכז הארץ ובצפונה. בעבר, הייתה התופעה קשורה במצאי הדל של בתי ספר 

על-יסודיים בנגב. ההורים מסבירים את התופעה בגורמי-משנה הקשורים במערכת: 

ראשית, אי-קיומן של מגמות מגוונות בחינוך, כמו החינוך המקצועי; שנית, "מבית 

ספר בצפון חוזרים עם תעודת בגרות, ללא ספק" (על פי עדות הורים), בעוד שהדבר 

איננו מובטח בבית הספר המקומי. כיום, תופעת ה"הגירה" של תלמידים אל מחוץ 

לנגב הולכת ומצטמצמת עם הקמתם של בתי ספר על יסודיים בכל עיירת קבע. 

 

הגידול במערכת החינוך הבדווית 

לוח 4 מיטיב להבהיר את גידולה של המערכת בעשור השנים, שבין שנת הלימודים 

תשמ"ג לשנת הלימודים תשנ"ג. 



 

לוח 4: הגידול במערכת החינוך לפי רמת הלימודים בשנים תשמ"ג-תשנ"ג 

 
הלימודים  רמת מספרים השנה

על-יסודי  חטיבת חינוך יסודי גני  כלל  מתוכם

ביניים  א'-ו' חובה בנות התלמידים

 

 1,055 2,402 6,955 792 3,866 11,204 תשמ"ג

 

 2,352 5,203 14,214 1,880 10,553 23,649 תשנ"ג

 

גידול  
במס' 
התל- 

 1,297 2,801 7,259 988 6,687 12,445 מידים

 

אחוז 

 123 117 104 138 173 111 הגידול

 

מקור: שוחט, 1993 

 

בעשור השנים תשמ"ג-תשנ"ג, גדלה אוכלוסיית התלמידים בכ-12,500 (מ-11,204 

ל-23,649 בהתאמה), ופירושו של דבר הכפלה של מספר הכיתות. ואכן, תחזית הגידול 

לשנים תשנ"ג (1993)-תשנ"ח (1998), צופה גידול מהיר עוד יותר מאשר בעשור הקודם 

(ראה לוח 5). 

 

 

לוח 5: תחזית גידול במערכת החינוך הבדווית בעיירות, תשנ"ג-תשנ"ח 

 

 
סה"כ  בתי ספר גני חובה

תלמידים  כיתות תלמידים כיתות תלמידים כיתות השנה
 

 23,649 740 21,769 681 1,880 59 תשנ"ג

 

 31,132 985 28,522 906 2,610 79 תשנ"ח

 

 7,483 245 6,753 225 730 20 גידול

 

מקור: שוחט, 1993 

 

יש לציין, שבתחום הפיזי מתגברת המערכת על תהליך הגידול ולשם כך היא נעזרת 

באגף הפיתוח במשרד החינוך. כך, בין השנים 1991-93 נבנו כ-120 כיתות חדשות, 



דהיינו, כ-40 כיתות בממוצע לשנה. בבתי הספר שבתוך העיירות, נעשה הבינוי על ידי 

אגף הפיתוח במשרד החינוך. תוספת הכיתות והתשתיות בפריפריה, לעומת זאת, 

נעשית כל ידי "רשות החינוך לבדווים". גם ברשות החינוך ניכר מירוץ מתמיד אחר 

תוספת כיתות, הנובע לא רק מהגידול הטבעי באוכלוסיית התלמידים אלא גם מהצורך 

להחליף מבנים ישנים ו/או מסוכנים שאינם ראויים לשימוש. צרכי ה"רשות" 

בפריפריה מסתכמים בתוספת של כ-15 כיתות בשנה. 

 

פערים בין עיירות לפריפריה 

הבעיות הפיזיות ש"רשות החינוך לבדווים" (העוסקת במתחמי הישוב הבדווי 

בפריפריה) צריכה להתמודד עמן אינן קלות ערך, נוכח המדיניות לרכז את האוכלוסייה 

בעיירות. פיתוח תשתיות פיזיות בפריפריה, אפילו הן מיועדות לבתי הספר, הוא למורת 

רוחם של הגורמים המיישבים את הבדווים, משום שהוא פועל בניגוד למגמה 

המוצהרת. מורכבותה של הצבת התשתיות איננה רק תקציבית. קיימות גם בעיות 

ביצוע ואחזקה שוטפת של המערכות השונות, כגון אספקת מים, אספקת גנרטורים 

לחשמל, אספקת ציוד וריהוט, שירותי אחזקה, שירותי ניקיון, הסעות תלמידים ועוד. 

אין ספק, שככל שאלה מתייעלים ומשתפרים, הם גם מביאים לצמצום פערי האיכות 

בתשתית הפיזית. 

 

חרף רצונה הטוב של המערכת להשוות את רמת החינוך וההישגים בין בתי הספר 

שבפריפריה לבין אלה שבעיירות הבדוויות, הרי שהתנאים השונים של הפריפריה 

יוצרים עכבות בדרך להשגת יעדים אלה: 

א.   עכבה ראשונה ומרכזית קשורה בפיזורה הרב של אוכלוסיית הפריפריה, לעתים 

למרחק המגיע אף לעשרה ק"מ מבית הספר. בהעדר סידורי הסעה (ציבוריים 

ופרטיים), ניכרת ההשפעה על שיעור הילדים המגיעים לבתי הספר ועל נוכחותם 

הסדירה, וכן נגרמים שיבושים מהותיים, לעתים עד כדי ביטול הלימודים, בפרט בימי 

חורף קשים. 

 

ב.   עכבה שניה קשורה באיכות המבנים המשמשים לכיתות וצורתם החיצונית, שאין 

בהם כדי ליצור אווירה חיובית ללימודים או להוראה. 

 

ג.   מבית ספר הממוקם בפריפריה ואין בו תשתיות בסיסיות (דרכים, מים, טלפון 

וחשמל) נמנע השימוש במכשור ובאמצעי המחשה, שתפקידם להעלות את רמת 

הלימודים. רק לאחרונה הוחל בציוד בתי הספר המצויים בקרבת העיירות וניתן היה 

למתוח אליהם קווי חשמל וטלפון, אך במרבית בתי הספר נמנע הדבר בשל הריחוק 

מקווי תשתית אלה. 

 

מחשוב בתי הספר הבדווים הוא תחום הולם להדגמת פער הרמות שבין בתי הספר 

בעיירות לבין אלה שבפריפריה. לוח 6 מלמד, שב-62 אחוזים מבתי הספר הבדווים 



מהווה המחשוב כלי יסוד בתהליך החינוכי. אולם, אם מביאים בחשבון אך ורק את 

בתי הספר בעיירות, הרי שרובם (22 מתוך 24) ממוחשבים ואילו כל בתי הספר 

בפריפריה אינם ממוחשבים. אכן, קיים חשש שפער האיכות בהוראה בין שתי 

תת-המערכות יימשך זמן רב, כל עוד חסרה הפריפריה את התשתיות הפיזיות המצויות 

בעיירות (קווי חשמל, טלפון וכיו"ב). 

 

לוח 6: מצב מחשוב בתי הספר הבדוויים בנגב, 1993 

 

 
מתוכם ממוחשבים  מספר בתי ספר הרשות המקומית

 

 8 9 מועצה מקומית רהט

 4 4 מועצה מקומית תל-שבע

 7 9 מועצה אזורית משוש

 1 4 מועצה אזורית שוקת

 -- 10 רשות החינוך הבדווית

 

 20 36 סה"כ

 

מקור: שוחט, 1993 

 

מערכת החינוך הבדווית קרובה כיום לשלב של "מהפכה חינוכית", המקיפה את מירב 

האוכלוסייה. עד סוף שנות השמונים היו עדיין קבוצות, שבגלל קשיי מרחק ונגישות 

(דוגמת הר-הנגב ובקעת קנאים), לא יכלו לשלוח את ילדיהן לבתי הספר. מאז, חלקם 

נכנס זה מכבר למעגל החינוך הממלכתי. כיום, מתגברת המערכת על מגבלת המרחק 

בהקצאת תחבורה ציבורית (חינם) להסעת התלמידים לבתי הספר מכל מקום. 

 

נראה, שכיום חלקם של התשתית הפיזית והמיקום הגאוגרפי אינו משמעותי בקיומם 

של ליקויים במערכת. בתי הספר הבדווים, שהוקמו בשבע העיירות, הם מן המודרניים 

והמשוכללים ביותר במערכת החינוך בארץ והם מצוידים במעבדות, במערך מחשבים 

ובעזרי-לימוד. אשר-על-כן, יש לחפש את הליקויים והעכבות בכוח ההוראה, בתכניות 

הלימודים ובשיטות ההוראה. למרות תחושות ההישג, המהפכה וההתקדמות, יש 

לבדוק את המערכת גם על ידי השוואתה למגזר הערבי ולמגזר היהודי, אם אכן 

השאיפה היא להעלות את רמת החינוך. 

 

 

 

 

 



הרכב כוח ההוראה 

כוח ההוראה במגזר הבדווי מגויס משלושה מקורות: מורים בדווים מקומיים; מורים 

שאינם מקומיים ואינם בדווים (חיצוניים); ומורים בדווים לא מוסמכים. 

 

מורים ומנהלים מקומיים 

אחת הטענות הקשות, שהעלו הורים, מורים ומנהלים, נוגעת לשיטת המינויים של 

מורים ובייחוד של מנהלי בתי-ספר. הטענות המרכזיות בתחום זה מתמקדות 

בהכנסתם של שיקולים פוליטיים ושבטיים במינויים. כמובן, חלק מהטוענים 

לפרוטקציוניזם הם אלה שניטלה מהם פריבילגיה זו. אך הבעיה קיימת וגורמת למתח, 

בייחוד כשמכלול הבעיות נדון בשבט בנוכחות התלמידים והדבר אינו תורם לאווירה 

חינוכית. 

 

מורים חיצוניים 

המחסור במורים מקומיים מעיק מאד על מערכת החינוך בקרב בדוויי הנגב ומאלץ 

אותה "לייבא" מורים מצפון הארץ וממרכזה. הבעייתיות שבגיוס מורים חיצוניים 

נובעת מהעובדה הפשוטה, שאין הם באים לעבוד בקרב האוכלוסייה הבדווית מרצון 

(בעיקר בשל המרחק מהבית), אלא בשל יחסי ההיצע והביקוש של מורים בישובים 

ערביים בצפון הארץ ובמרכזה. בנוסף, מסתייגת האוכלוסייה הבדווית עצמה מהעסקת 

מורים חיצוניים. הטענה הראשונה כלפיהם טמונה בהבדלי התרבות שבין פלאחים 

ועירוניים לבדווים - פער שנדרש לו תהליך הסתגלות ממושך, הן של המורים והן של 

התלמידים הבדוויים. אנטגוניזם הדדי וסמוי מלווה את המגע ביניהם, והדבר כמובן 

אינו תורם למוטיבציה של שני הצדדים. הבדלי התרבות נוגעים ראשית כל לשפה. 

לבדווים דיאלקט משלהם ושימוש במילים, השונה מן המקובל בין שאר ערביי הארץ. 

בנוסף לכך, קיימים הבדלי ערכים, מנהגים ומסורות, היוצרים רתיעה או שמירת 

מרחק. כל אלה מקשים כמובן על התקשורת בין המורה החיצוני לבין תלמידיו 

הבדווים, והדבר נותן אותותיו ברצון ללמוד ובהישגים הלימודיים. אם לא די בכל 

אלה, הרי שהמרחק של המורה החיצוני מביתו כרוך בנטל כלכלי נוסף להוצאות דיור 

(על פי רוב בעיר באר-שבע), כלכלה, נסיעות וכיו"ב. לאלה מתווספת מצוקה חברתית, 

בשל הנתק מהחברה הטבעית של המורה. טענה נוספת, הנשמעת בין המורים 

החיצוניים, היא שקיים נוהג לא-מוצהר, המונע מהם להגיש מועמדות לתפקידי ניהול, 

גם אם הם עובדים בנגב שנים ארוכות. לטענת הורים ומורים בדווים, השפעת המורים 

החיצוניים הייתה בהחדרת הפונדמנטליזם הדתי, שתפס לו שביתה גם בתוך בתי 

הספר, כמו בחברה הבדווית בנגב. 

 

 

 

 

 



לוח 7: מורים מקומיים וחיצוניים במערכת החינוך הבדווית בנגב 

 

 
מורים   חיצוניים  מורים סה"כ השנה

אחוזים  מספרים  מקומיים מורים
 

 64 176 100 276 1978

 51 211 205 416 1984

 47 281 317 598 1986

 45 294 362 656 1988

 41 293 426 719 1989

 39 336 529 865 1992

 37 398 679 1077 1994

 

מקור: נתוני משרד החינוך מחוז הדרום 

 

לוח 7 מלמד, כי קיימת מגמה נמשכת של ירידה בשיעור המורים החיצוניים מאז 1978, 

שנה בה חלקם של מורים אלה היה קרוב לשני שלישים. אולם, השיעור הינו עדיין ניכר 

ועומד כיום על כ-37 אחוזים בשנת 1994. הגידול הצפוי במספר התלמידים לעשור 

הבא, בצד העובדה שההוראה איננה תחום עיסוק אטרקטיבי לבעלי השכלה גבוהה, 

מחייב היערכות שונה מזו שהייתה עד כה. 

 

מורים בדווים בלתי-מוסמכים 

אין מידע ברור על היקף העסקתם של מורים בלתי מוסמכים. אולם, בכל שנה חוזר 

העניין על עצמו, כאשר המורים הבלתי-מוסמכים מפוטרים לפני סיום שנת הלימודים, 

אך עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ממהרים לגייסם (ועוד שכמותם) מחדש. גם אם 

מדובר באנשים בעלי כשרון ויכולת לעסוק בהוראה, עדיין מתקיים המתח 

החברתי-מקצועי, בין המורים המוסמכים למורים הבלתי-מוסמכים, שהם כולם 

מקומיים, בין כתלי בית הספר. על פי עדותו של אחד המורים הוותיקים, דרך מינויו 

של מורה בלתי-מוסמך הינה בלתי אמינה ובלתי מקצועית, ומעוררת התמרמרות בקרב 

המורים המוסמכים. הנוהל הקיים הוא שהמפקח מבקר בשיעור אחד או שניים של 

המורה הבלתי מוסמך ומיד אחר כך מזכה אותו באישור להמשיך בעבודתו. 

 

תחזית הגידול והשלכותיה על פיתוח סגל ההוראה 

לוח 8 מציג את תחזית הגידול במערכת החינוך לשנים 1997-1993, ואין ספק שהגידול 

כולו יהיה תוצאה של הריבוי הטבעי. פרוגרמות הפיתוח, המשותפות למשרדי החינוך, 

הבינוי והשיכון והפנים, מעידות על מודעות והיערכות לקראת הגידול באוכלוסיית 

התלמידים, בעיקר בבתי ספר שבתוך העיירות הבדוויות. בדיון שלהלן נתייחס בעיקר 

לצורך בתוספת מורים (וגם במשרות ניהול). לוח 8 מלמד, שבין השנים 1993-97 יהיה 



צורך בתוספת של 945 מורים ; אם מתוכם יועסקו מורים במשרות חלקיות בלבד, 

עשוי מספר זה להגיע ל-300. פירושה המעשי של תוספת כזו הוא הצורך בגיוסם של 

כ-100 מורים בשנה, בכל אחת משלוש השנים הקרובות (וזאת מבלי לחשב את הצרכים 

שיעלו אחרי 1997, שמן הראוי לתכננם כבר עתה). 

 

לוח 8: תחזית גידול המערכת לשנים הקרובות 

 

 
סה"כ  בתי ספר גני חובה השנה

תלמידים  כיתות תלמידים כיתות כיתות   תלמידים
 

 23,046 740 21,224 681 1,822 59 תשנ"ג

 

 31,231 985 28,522 906 2,610 79 תשנ"ח

 

 1,918 245 7,304 225 788 20 גידול

 

מקור: שוחט, 1993 

 

אחד המקורות לגיוס מורים הוא מכללת "קיי" בבאר-שבע. לוח 9 מציג את מספר 

בוגרי המכללה בשנים נבחרות, ומכאן גם ניתן לעמוד על הפוטנציאל שלה להכשרת 

מורים. מן הנתונים עולה, כי מכללת "קיי" הינה מקור אכזב להכשרת מורים בדווים 

ולאפשרות מילוי המחסור במורים מקומיים; משום שעל פי הנתונים בלוח 9, מכשירה 

המכללה מתוכה כ-27 מורים בממוצע בשנה. אם ניקח לדוגמא את שנת תשנ"ג, 139 

מכלל 162 הלומדים מכשירים עצמם להוראה (ועוד 23 המכשירים עצמם לספרנות). 

מתוך מספר זה רק 29 יסיימו את הסמינר בסוף השנה ואולי ייקלטו במערכת החינוך 

הבדווית. מכאן, שהמערכת הזדקקה לקראת שנת תשנ"ד לתוספת של כ-70 מורים. 

 

לוח 9: מסיימי המסלול למורים בדווים במכללת קיי 

 

 

מספר המסיימים  שנת הלימודים

 

 30 תשמ"ז

 27 תשמ"ח

 24 תשמ"ט

 17 תש"ן

 38 תשנ"א

 29 תשנ"ג



 

 165 סה"כ

 

מקור: מכללת קיי, באר-שבע 

 

תמונה דומה עולה לגבי התחזית לשנת תשנ"ה, בה יסיימו ככל הנראה כ-50 פרחי 

הוראה את הסמינר, ויהיה צורך בהשלמת גיוס של עוד כ-50 מורים. יוצא אפוא, 

שבקצב הכשרת המורים הנוכחי, סגל ההוראה לא יאויש על ידי מורים מקומיים 

והמערכת תאלץ להמשיך ולהסתמך על גיוס מורים חיצוניים. 

 

מכאן, ניתן אולי להבין את הקדחתנות שאוחזת את המערכת, ובייחוד את מנגנון 

הפיקוח, מידי חודש אוגוסט, בחיפוש אחר מסיימי י"ב (נעדרי כל הכנה והכשרה) 

שיבואו ללמד במערכת ובלבד שלא יחסרו בה מורים. 

 

בעיית ההישגים הלימודיים 

ראוי לציין כאן את עדותו של מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך, שטען כי הבעיות 

שהטרידו את המחנך הבדווי לפני עשר שנים היו בעיות של קיום פיזי: חדרי לימוד, 

ציוד בסיסי, שירותים, מים. איש לא טיפל בהישגי התלמידים, משום שהמאמצים 

רוכזו בהבאת תלמידים לשטח בית הספר. היום, מוטרדים מנהלי בתי הספר מהישגים 

לימודיים דלים, מאי שיתוף פעולה מצד ההורים, מהשפעתה של התנועה האסלאמית 

בקרב המחנכים, ההורים והתלמידים, וממחסור בכוח אדם מיומן (מרץ, 1993). 

הבעיות העיקריות בסוגיה זו הן: 

 

א.   הכשרת המורים איננה מדביקה את צרכי המערכת, משום שבוגרי תיכון אינם 

פונים בהכרח להוראה. אם בשל דימויו של המקצוע, אם בשל האלטרנטיבות 

המקצועיות ואם בשל קשיי קבלה למוסדות להכשרת מורים. 

 

ב.   מערכת החינוך, אם תמשיך במדיניותה הנוכחית, תאלץ להמשיך ולהעסיק מורים 

בלתי מוסמכים. 

 

ג.   הצורך בגיוס מורים חיצוניים, גם אם לא יקטן, הרי יישאר בעל היקף משמעותי 

משך שנים רבות. 

 

החינוך היסודי 

הואיל ומערכת החינוך במגזר הבדווי הינה חלק מהמערכת הכללית במדינה, משמעות 

הבחינות כמדדים להערכת הישגיו של בית הספר, כמקובל במערכת כולה. לגבי בית 

הספר היסודי, הקריטריונים להצלחה הם ההישגים במבחני חשבון והבנת הנקרא. 

 



מנתוני משרד החינוך עולה, כי שיעור הנכשלים הכללי בשנת תשנ"ב נע סביב 45 

אחוזים, ובעיירה מסוימת באחת המועצות האזוריות נמצא אף חריג שלילי של 65 

אחוזים. שיעור הנכשלים בלשון נע סביב ממוצע של 34 אחוזים, והחריג השלילי ביותר 

(במסגרת אותה מועצה) היה בשיעור של 55 אחוזים. 

 

על פי עדויות של מנהלי בתי ספר תיכוניים, כאשר תלמידים פונים לעבור ללימודים 

בחטיבה העליונה, נחשפים ליקוייהם של בתי הספר היסודיים ושל חטיבות הביניים. 

לעתים מתגלה, שחלק מהתלמידים קרוב ברמתו לאנאלפביתיות. אחד ממנהלי בתי 

הספר אף טוען, שעצם העובדה שתלמידים מסיימים את בית הספר היסודי במצב של 

אנאלפאביתיות הינו הוכחה חותכת להעדר דיווח אמין ולאוזלת-היד בטיפול במקרים 

אלה.  

 

ידוע וברור למנהלים ולמורים בדווים, שהבית הבדווי נעדר כל תנאי ואמצעי, 

המעודדים את הילד לקרוא ספרים או לגלות התעניינות בכל תחום עיוני, מעבר 

למתחייב מלימודיו הפורמליים. אמנם מערכת החינוך איננה בנויה ואיננה ערוכה 

לעורר עניין בקרב התלמידים בתחום זה, וזו אחת הסיבות לרמת-ההישגים הנמוכה 

בלימודים, אולם חשוב להדגיש כי הבית הבדווי נעדר עדיין גירויים אינטלקטואליים, 

ואלה עשויים להתעורר אך ורק במישור החינוך הבלתי-פורמאלי. דברים אלה ראויים 

לתשומת לב מיוחדת משום שבדרך כלל, מקובל להטיל את אשמת הכישלונות במערכת 

החינוך הבדווית. אולם, במציאות משפיעות באופן מכריע העכבות הסביבתיות 

והתרבותיות של האוכלוסייה הבדווית, שהן בעלות משקל רב יותר מאשר הליקויים 

במערכת החינוך עצמה. 

 

החינוך התיכוני 

ההישגים בלימודים העל-יסודיים ובבחינות הבגרות מושפעים בדיוק מאותן העכבות, 

המשפיעות על ההישגים בבית הספר היסודי. דהיינו, מערכת חינוך מודרנית ומסודרת 

אינה ערובה להישגים בקרב הבדווים. הנתונים בלוח 10 מלמדים, כי אף שמספר 

התלמידים בשכבת הבגרות בחינוך התיכוני עלה ב-122 אחוזים בין השנים 

תשמ"ח-תשנ"ב, עלה מספר הניגשים לבחינות הבגרות בהרכב מלא רק ב-21 אחוזים. 

בשל צמצום יחסי ניכר בשיעור הניגשים לבחינות הבגרות בהרכב מלא,  עלה מספר 

המקבלים תעודת בגרות ב-44 אחוזים. אולם, גם כך וגם כך מסתבר כי הגידול במספר 

התלמידים, בעקבות הגידול באוכלוסייה ובנכונות להמשיך בחינוך תיכוני, לא הביא 

לעלייה תואמת במספר הניגשים לבחינות בגרות והעומדים בהן. 

 

 

 

 

 



 

לוח 10: לומדים לעומת ניגשים לבחינת בגרות ועומדים בהן, תשמ"ח-תשנ"ב 

 ____________________________________________________________
גידול באחוזים  מוחלטים  מספרים 

תשמ"ח-תשנ"ב  תשנ"ב תש"ן תשמ"ח
 ____________________________________________________________

 
 122 407 360 183 תלמידים בשכבת בגרות

 
 21 114 136 94 ניגשו להרכב בחינות מלא

 
 44 84 52 19 קיבלו תעודת בגרות מלאה

 
מקור: נתוני משרד החינוך והתרבות, מחוז דרום 

 

 

ניתוח הנתונים בלוח 10 מחייב התייחסות להישגים של בית הספר התיכון בשלושה 

מישורים: 

 

א.   השוואת מספר הניגשים לבחינות הבגרות מול מספר התלמידים בשכבה. 

ב.   השוואת מקבלי תעודת בגרות מלאה מול מספר התלמידים בשכבה. 

ג. השוואת מקבלי תעודת בגרות מלאה, מול מספר התלמידים שניגשו לבחינות 

הבגרות (הרכב בחינות מלא). 

 

מלוח 11 עולה, שמאז שנת תשמ"ח חלה ירידה תלולה בשיעור הניגשים לבחינות 

הבגרות, מ-51 אחוזים בשנה זו לכדי 28 אחוזים בשנת תשנ"ב. ניתן לראות בשיעור זה 

של 28 אחוזים שניגשו לבחינות כשלון מוחץ של המערכת, באשר 72 אחוזים 

מההשקעה הכוללת בתלמידי התיכון ירדה לטמיון. קשה להניח, שמי שכלל לא ניגשו 

לבחינות הבגרות, יעשו כן במועד מאוחר יותר. 

 

לוח 11: שיעור הניגשים לבחינות בגרות והעומדים בהן, תשמ"ח-תשנ"ב (אחוזים) 

 

 ___________________________________________________________ 
תשנ"ב  תש"ן תשמ"ח

 ____________________________________________________________
 

 100 100 100 תלמידים בשכבת בגרות

 28 38 51 ניגשו להרכב בחינות מלא

 21 14 10 קיבלו תעודת בגרות מלאה

קיבלו תעודת בגרות מתוך 
אלה שניגשו לבחינות בהרכב 

 74 38 20 מלא
 

 

מקור: נתוני משרד החינוך והתרבות, מחוז דרום 



 

בשיעור מקבלי תעודת בגרות מלאה בהשוואה למספר הניגשים לבחינות בהרכב מלא, 

נראים שינוי משמעותי והצטמצמות במשך התקופה תשמ"ח-תשנ"ב. על הפער בין 

הניגשים לבחינות לבין המקבלים תעודת בגרות מלאה ניתן לומר, ש"מי שלמד וניגש 

לבחינות - הצליח". כלומר, קיימת מגמת עלייה ברורה בשיעור ההצלחה עד לרמה של 

74 אחוזים. אולם, הדבר נובע בעיקר מצמצום מספר הניגשים לבחינות, כנראה 

כמדיניות של מנהלים ומורים. 

 

ההבדלים החברתיים בין בדווים לבין בדווים-פלאחים נותנים את אותותיהם גם 

בהישגים הלימודיים. הואיל והבדווים היו בעבר (ובמידה מסויימת גם בהווה) בעלי 

השררה, המעמד והקניין בחברה, הרי שילדיהם נשענו על החוסן הכלכלי-חברתי של 

הוריהם ולכן לא ייחסו חשיבות מיוחדת להשכלה. לעומת זאת, נוצרו במדינת ישראל 

תנאים לשיפור מצבם של הבדווים-הפלאחים, ובקיומן של אופציות כלכליות 

ופוליטיות אותן השכילו לנצל (טוב יותר מהבדווים) ועל בסיסן תבעו ריבוד חברתי, 

המעוגן בהישגיות ואינו היסטורי או תורשתי. עומדת בעינה השאלה, האם בני 

הבדווים-הפלאחים הינם באמת בעלי הישגים השכלתיים העולים על אלה של בני 

הבדווים? 

 

החינוך המקצועי 

אחד הכשלונות של מערכת החינוך בקרב הבדווים הינו באי-הצלחה לשנות את דימוי 

החינוך המקצועי, שמאז ומתמיד נתפס בעיני הורים ותלמידים כהכשרה של "שוליות" 

או "חוטבי-עצים ושואבי-מים". אכן, לחינוך המקצועי פנו עד כה התלמידים הנחשלים 

ביותר מבין מסיימי בית הספר היסודי. 

 

בית הספר המקצועי יכול להיות מענה הולם לשלוש קבוצות של תלמידים: 

 

אלה החפצים ללמוד מקצוע, ובייחוד שיעור גדול של בנות המעוניינות לרכוש  א.

מקצוע בו יוכלו לעבוד במפעלים או בבתי מלאכה, ההולכים ומוקמים בעיירות 

הבדוויות. 

תלמידים שאינם יכולים לעמוד בדרישות המגמה העיונית ובתנאי שיפנו לבית  ב.

ספר מקצועי מתוך בחירה אישית, כמסגרת אלטרנטיבית. 

 

 

הרחבת החינוך המקצועי הינה גם אמצעי להשגת יעדים, שאינם בהכרח לימודיים - 

לשמור על הנוער מפני נשירה מלימודים ולהעניק לו מסגרת שתגן עליו מפני היחשפות 

לפשע. 

 



מחובתה של רשת החינוך המקצועי "עמל" לערוך ארגון-מחדש כולל בחינוך המקצועי. 

בראש ובראשונה, יש להגדיר מחדש את יעדי בית הספר כמכשיר לקראת לימודים 

טכניים גבוהים לקראת התארים טכנאי או הנדסאי. אולם, סיכויי החינוך המקצועי 

להצליח תלויים, בעיקר, בתנאי הקבלה. אם יועלו דרישות הקבלה, אזי התיחסותם של 

הורים ותלמידים תהיה שונה ובהתאם לכך גם היערכותו של התלמיד לקראת לימודיו. 

 

העיירה רהט למשל מלמדת על פוטנציאל התעסוקה הטמון בביקוש בשירותים 

האישיים והפרטיים וביזמות של עסקים קטנים. הבדווים מעדיפים סוג זה של יזמות 

על פני הקמת מפעלים גדולים, מה שעשוי לעודד משפחות של יזמים פוטנציאליים 

לשלוח את ילדיהם להכשיר את עצמם בחינוך המקצועי. ברהט קיימים כיום כ-70 בתי 

מלאכה ובתי עסק, שביכולתם לקלוט את המסיימים ולשפר את רמת השירותים שהם 

מציעים באמצעות הכשרה מקצועית פורמלית. 

 

סממן נוסף לחשיבות ההכשרה והחינוך המקצועיים הוא התגברות פנייתם של בוגרי 

תיכון בדווים למכללה הטכנולוגית בבאר-שבע. רובם נידחים בשל העדר כישורים או 

הכנה. הכשרת תלמידים על ידי חינוך מקצועי-תיכוני עשויה להבטיח את מקומם 

במכללות הטכנולוגיות, ולמוכשרים יותר אף בלימודים אוניברסיטאיים (כלימודי 

הטכנולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון). 

 

המורשת הבדווית בחינוך 

לאחרונה, עולה מקרב הבדווים הדרישה לכלול בתכנית הלימודים הסדירה את 

המורשת התרבותית הבדווית. ההנמקות לכך מבוססות על תחושת הבדווים, 

שתרבותם הולכת ונעלמת בהדרגה, לדעתם באשמת הממסד הממלכתי. "הפרחת 

השממה" ויישוב הבדווים, שהם מיסודות מדיניותה וחזונה של המדינה להפיכת הנגב 

לארץ נושבת, הביאו לכך שחלק מיסודות התרבות הבדווית הפכו לבלתי רלבנטיים. 

הבדווים עצמם לא הוציאו מתוכם דור המשך של יוצרים בתחום התרבות הרוחנית 

שלהם ולא פעלו לשימורה. אדרבא, מתעדי ומשמרי התרבות הבדווית היו דווקא 

יהודים, חלקם  המכריע מתוך האקדמיה. רק בשנים האחרונות, קמו משכילים בדווים 

בודדים, שבמסגרת לימודיהם הגבוהים פרסמו עבודות על היבטים תרבותיים שונים 

בחברתם. 

 

המורשת והתרבות הבדווית מצטיינת בעושר רב של ערכים, העומדים בפני סכנת 

היכחדות, ככל שמתעצם תהליך ההתיישבות. חלקים נכבדים ממורשת זו קשורים 

בגידול מקנה ושימושיו החברתיים, הטכסיים והדתיים (מלבד ערכם הכלכלי). יישוב 

הבדווים בישובים בעלי אופי עירוני, המונע או מקשה על החזקת בעלי-חיים, דוחק את 

המורשת הבדווית לקרן-זווית, בטרם נמצאו לתושבים חלופות הולמות. ככל שמתרחב 

המחקר אודות החברה הבדווית, הולך ומתברר עושרה של התרבות הרוחנית, שחלקים 



ממנה ראויים לשימור וללימוד. כך, למשל תולדות השבטים, השיר והסיפור, המשפט 

המסורתי, הרפואה המסורתית, מערכת הערכים וכיוצא בזה. 

 

בעת האחרונה גוברות בקרב בדוויי ישראל, ובייחוד במוסדות החינוך לגווניהם, 

ההכרה והכמיהה לכלול במערכת הלימודים את נושא מורשתם. כמיהה זו מתבטאת 

ביוזמות שונות של מנהלים ומורים בדווים, העוסקים במורשת הבדווית באופן מוגבל 

ובלתי מתוכנן ומובנה, בשיעורי-מחנך או ביעורי חברה. באחדים מבתי הספר יש 

יוזמות בתחום החזותי, בצורת ציורי-קיר למשל, הממחישים הווי ומסורת בדווים 

ובאחרים גם קמו מעין מוזיאונים, המציגים את התרבות החומרית. דווקא בזמנים 

אלה, כאשר החברה הערבית בישראל מתחבטת בשאלות של זהות, ובכלל זה הבדווים, 

יש טעם וערך מיוחדים ללמוד על ראשוניותם ותרומתם של הבדווים לתרבות הערבית, 

הן מן הבחינה ההיסטורית והן מן ההיבט התרבותי. למורשת זו דמיון ומקבילות אין 

ספור במסורת היהודית המקראית, וראוי שגם המשותף הזה ימצא ביטויו בערכה 

המוצעת. 

 

ביום עיון של צה"ל, שהתקיים ב-17.1.93 ויועד כולו לנושא החינוך במגזר הבדווי, 

התברר שכל אנשי החינוך, ראשי הרשויות הבדווים, נציגי משרד החינוך, אנשי 

אקדמיה ובדווים שהיו במקום - העלו את נושא המורשת הבדווית כאינדיקציה 

לרצונה הטוב של הממשלה, ובוודאי של משרד החינוך, כלפי הבדווים בישראל. הם 

שותפים לדעה שלימודי המורשת הבדווית חשובים במיוחד בעת זו, כאשר היא נתונה 

להתקפה ולנסיון ביטול מצד חוגים פונדמנטליסטיים, ובראשם גם מורים הנמנים על 

התנועה האסלאמית. 

 

עכבות הקשורות ביחס החברה לחינוך ולהשכלה 

דווקא בחברה מסורתית, השרויה בתהליכי שינוי מהירים, בית הספר לבדו איננו יכול 

לחולל שינוי משמעותי (מבחינת ההשתלבות בחברה הישראלית וההסתגלות לחיים 

אורבניים ולמודרניזציה בכלל) אם לא יזכה בתמיכה רחבה ופעילה של החברה עצמה. 

נראה גם, שחלק נכבד מהבעיות של החינוך וההישגים הלימודיים נגרם בגלל עכבות 

חברתיות ותרבותיות, הנובעות מיחסה של החברה לחינוך הממלכתי ולהשכלה בכלל. 

בית הספר הוא מוסד קביל, כל עוד אינו פוגע בסדר החברתי ובערכים המסורתיים. 

נמצאנו למדים, שאכן קיים מתח בין הבית והחברה למערכת החינוך, כאשר הבית 

והחברה הם מרכיב בעל השפעה מכרעת. התערבות גורמים חמולתיים ושבטיים מקשה 

מאד על סגל המורים, גם בתחום הפדגוגי. 

 

הבית 

השפעתו של הבית על התלמיד מתחילה בחינוך הבלתי-פורמלי המוענק לילד עד 

כניסתו לבית הספר. כאן מתקיימת מערכת של שידור מסרים על ידי בני המשפחה 

השונים וקליטתם על ידי הילד. הבית ממשיך להשפיע על החינוך גם לאחר הכניסה 



לבית הספר, ובמיוחד יש חשיבות ליצירת תנאים פיזיים ללמידה (מקום, שולחן); 

לפיתוח מודעות ההורים ולתמיכת בני משפחה בוגרים; וליכולת המשפחה לסייע 

ולפקח על תהליך הלמידה של הילד. 

 

החברה 

השפעת החברה על החינוך וההשכלה מתבטאת ביכולת החברה לפשר בין ערכים 

מסורתיים לערכים מקובלים בחברה הישראלית ובהתייחסות הכללית להשכלה. 

 

בעשור האחרון, חל שינוי בהתייחסות החברה הבדווית להישגים לימודיים. יחס זה, 

ובייחוד יחסם של ההורים, עשוי להיות מכריע בהשפעתו על המוטיבציה של הילדים 

ללמוד. מכלול הבעיות והעכבות, הקשורות ליחס ההורים והחברה לחינוך, הינו מורכב 

ביותר ונובע ממספר גורמים: 

אדישות והעדר מעורבות חיובית של הורים (בייחוד האבות): אלה מהווים את אחד 

הגורמים המכריעים בהשפעתם השלילית על מערכת החינוך בכלל, ועל הישגי הילדים 

בפרט. ישנם בתי ספר, בהם נחשבים המנהל וסגל המורים לאויבי החברה בעטיין של 

יריבויות שבטיות. 

 

שינוי ערכים ביחס למשקלו ולמעמדו של החינוך, כנגד רוח הזמן המעודדת חומרנות. 

הדבר ניכר בעיקר בעיירות הבדווים, באשר שכנותם של בעלי מעמד כלכלי שונה גורמת 

לתחרות ולהישגיות גם מצד החלשים. 

 

בעיות כלכליות: יש להבדיל בין הורים בעלי יכולת אך חסרי מודעות ורצון, שאינם 

מציידים את ילדיהם בספרים, עזרי-לימוד או בגדים נאותים - דבר המקשה על 

הילדים. ומנגד, האליטות שרואות במצבן הכלכלי חוסן חברתי ופוליטי, ללא צורך 

להקנות השכלה לילדיהם. מול אלה עומדת שכבה של משפחות והורים, שמצבה 

הכלכלי נע בין בעלי הכנסה בינונית עד נמוכה - שמודעותם לערך החינוך גבוהה והם 

מוכנים להשקיע בחינוך ילדיהם ושולחים אותם ללמוד בבתי-ספר חיצוניים (במרכז 

וצפון הארץ) כדי להבטיח את הצלחתם בבחינות הבגרות; חלקם אף מסתפק בחינוך 

המקומי. 

 

קיפוח הבנות: מלכתחילה קופחו הבנות, בראש וראשונה בכך שהישהו את כניסתן 

למערכת החינוך שהייתה הדרגתית, הן מבחינת הזמן והן מבחינת רמת הלימודים. רק 

בעשור האחרון חלה פריצה ממשית בחינוך הבנות (ראה לוח 3). החברה הבדווית עדיין 

נוהגת בנוקשות כלפי הבנות ואינה מותירה לכולן ללמוד, ובייחוד לא ברמות החינוך 

העל-יסודי והגבוה. אם בשנים הקרובות השפעתם של הגורמים המסורתיים תלך 

ותפחת, התוצאה תהיה גידול במספר הבנות שילמדו בבתי הספר ובמכללות. 

 

 

 



השבטיות 

המעשה החינוכי בקרב הבדווים מושפע, בין היתר, מהיסוד השבטי. בשבטים בהם 

קיימת הומוגניות וזהות בין סגל המורים לבין התלמידים, זוכים המורים לחיזוק מצד 

ההורים, התומכים בנקיטת כל האמצעים לחנך את הילדים ולהעלות את רמת 

הישגיהם. המצב שונה בבתי ספר, בהם קיימת הטרוגניות שבטית, ובייחוד אם 

במקביל ישנם מתחים בין השבטים השונים. במקרים כאלה, ההשפעה על סגל ההוראה 

והתלמידים, שאינם צד בעניין, היא ממש הרסנית. ההתעלות מעל לרגשות השבטיים 

היא קשה, ומצב היחסים הבין-שבטיים משפיע לרעה על התהליך החינוכי. 

 

סיכום 

המשבר במערכת החינוך הבדווית מושפע מעובדת היות הבדווים בתהליך מעבר 

מחברה מסורתית לחברה מודרנית. למשבר כללי זה מספר קשיים, החריפים במיוחד 

בחברה הבדווית, כגון דימוי נמוך של בית הספר הבדווי המקומי; העדפת הישגים 

כלכליים על הישגים לימודיים; התגדרות שבטית ורצון לאוטרקיה בחינוך במסגרת 

השבטית; חדירת מתחים שבטיים ויריבויות שבטיות לתוך בית הספר; המצוקה 

הכלכלית שהיא מנת חלקה של האוכלוסייה המטופלת במשפחות גדולות; מגבלות של 

ההורים ביכולת המעקב אחרי התהליך הלימודי של ילדיהם וביכולת לספק להם 

אמצעי לימוד ובגדים נאותים. 

 

על מערכת החינוך, בתמיכת משרד החינוך והממשלה, לחולל שינוי ממשי לקראת 

קידום החברה הבדווית. קידום החינוך הוא תנאי הכרחי לקידומה של החברה 

הבדווית ולהשתלבותה במדינה. קיים חשש, שאם לא ייעשה כן יופקר הדור הצעיר 

לתרבות הרחוב ולחוגים העוינים את ההשתלבות במדינה. 

 

המלצות מדיניות 

 

הגדלת המשאבים המוקצים לחינוך 

 

- הקצאת משאבים מסיביים למגזר הבדווי כאוכלוסייה טעונת טיפוח, לפחות למשך 

תקופה קצובה, שבמהלכה יוקצו המשאבים הדרושים לקידום החינוך. 

 

- העמדת החינוך ראשון ועליון בסדר העדיפויות לקידום האוכלוסייה הבדווית בנגב. 

 

- גיוס משאבים על ידי מספר גורמים: משרד החינוך והתרבות (שעות טיפוח); פרוייקט 

שיקום שכונות (משרד הבינוי והשיכון); הרשות המוניציפלית וגופים וולנטריים. 

 

גיוס והכשרת מורים 



- הכשרת מורים מקומיים על-ידי פתיחת כל המוסדות, העוסקים בהכשרת מורים, 

בפני מועמדים בדווים. 

 

- ניתן ליישם זאת, בין היתר, על-ידי פתיחת מכינות מיוחדות לסטודנטים במכללת קיי 

ובאוניברסיטת בן-גוריון (כיום המכינה באוניברסיטה מיועדת רק למשוחררי צה"ל). 

 

- ניתן לקיים שתי שנות מכינה, לשם צמצום פערי השכלה והישגים וכדי לעמוד ברמה 

הנדרשת על-ידי שני המוסדות הנזכרים. 

 

- קביעת תמריצים מיוחדים לפונים למסלול ההוראה, בכל דרך המבטיחה מעמד ושכר 

נאותים. 

 

- העלאת רמת השכר של המורים הבדווים, תוך התחייבות מצידם לחמש שנות הוראה 

לפחות, לאחר סיום הכשרתם. 

 

- פתיחת מערכת החינוך הבדווית בפני מורים יהודים (אך ורק כפתרון זמני עד למילוי 

המחסור על-ידי מורים מקומיים). לפי עדות מנהלים במערכת החינוך הבדווית הוכיח 

הנסיון, כי המורים היהודים תורמים לאווירה חיובית ולהישגים בקרב התלמידים 

הבדווים. 

 

- להימנע מכך שמורים חיצוניים ילמדו בכיתות "קריטיות", כלשון מנהלים ומורים 

(הכוונה לכיתות א'-ב', ז'-ח'). בכיתות א'-ב' יש חשש מהלם המפגש עם מורים שאינם 

בדווים, מה גם שהמורים החיצוניים עלולים שלא להבין את הילדים הבדווים. בכיתות 

ז'-ח', המורים המקומיים רגישים ודואגים יותר מן המורים החיצוניים להצלחתם 

ולהכנתם של התלמידים לקראת הלימודים העל-יסודיים. 

 

קידום החינוך המקצועי 

- הגדרה מחדש של יעדי החינוך המקצועי, תוך התאמתם לצרכי החברה, והעמדתו 

בקריטריונים של מדע ושוק מתוחכמים. 

 

- ביטול הדימוי הרווח של בית הספר המקצועי כמקום להכשרת "פועלים". 

 

- העלאת תנאי הקבלה לחינוך המקצועי. 

 

- הפיכת בתי הספר התיכוניים בעיירות לבתי ספר מקיפים, אחד בכל עיירה. 

 

- קביעת תמריצים (הקלות ומלגות) לתלמידים מצטיינים. 

 

- מיקוד המאמץ בקידום החינוך המדעי וההצטיידות הטכנולוגית. 



 

הגברת מעורבות הורים בחינוך 

- יש לעודד, או אף לחייב, את מעורבות ההורים בעבודת בית הספר, ובייחוד בבתי 

הספר היסודיים. 

 

- עריכת פעילות הסברה בקרב הקהילה בכלל, והורי תלמידים בפרט, על ידי דיווח 

שוטף על הישגים ומחדלים. 

 

- הבטחת קיומו של ועד-הורים. 

 

- בחינת האפשרות להכניס במסגרות של בית ספר קהילתי במספר ישובים בדוויים, על 

מנת להביא את ההורים למעורבות חיובית בחינוך ילדיהם. 

 

טיפוח המורשת הבדווית 

- מומלץ להנהיג ולמסד את שימור המורשת הבדווית, כחלק אינטגרלי מתכנית 

הלימודים. 

 

- ניתן לעשות זאת בבית הספר היסודי במסגרת הנושא "הישוב שלי" הנהוג בכיתות ד'. 

 

- ניתן לעשות זאת בבית הספר התיכון כמקצוע שייכלל בדרישות הבגרות. 

 

המלצות אלה הן כלליות ומחייבות התייחסות ומעורבות של מורים, מחנכים וחוקרים, 

וכמובן את טיפולה של היחידה לתכניות לימודים במשרד החינוך והתרבות. 

 

החינוך בגיל הרך 

- נחוץ שינוי בתפיסה, לפיה גני הילדים הם חלק אינטגרלי מבית הספר. יש להפעיל 

ולפתח גני ילדים בתוך אזורי המגורים. 

 

החינוך המיוחד 

- יש להקים בית ספר לחינוך מיוחד במגזר הבדואי, בנוסף לכיתות המקדמות 

הקיימות. עד היום, תלמידי החינוך המיוחד, ברמות השונות, הוסעו לבתי ספר 

בבאר-שבע ובדימונה. 
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