


בדואים



הבדואים הם קבוצה אתנית המאמינה בדת האסלאם. הם מתגוררים בחגורת המדבריות 
מחופיו האטלנטיים של מדבר סהרה דרך המדבר המערבי, חצי האי סיני, מדבריות צפון 

אפריקה והנגב ועד לחופו המזרחי של חצי האי ערב.

נגזר מהמילה הערבית  ַבַדִוּיּון, כאשר השם בדואי  או  ַבְדְו  בערבית הבדואים נקראים 
ה, שפירושה מדבר. שם זה כולל את כל האוכלוסייה היושבת בְסַפר המדבר. אל־ַּבאִדיַָ

מוצא הבדואים
הבדואים הם שבטים שמיים שמקורם בחצי 
צפונה  להתפשט  החלו  וממנה  ערב,  האי 
כבר לפני 1,400 שנים במטרה למצוא שטחי 
בין  מלחמות  ובשל  מחיה  ואזורי  מרעה 

שבטיים ופחד מנקמת דם.

הבדואים בארץ ישראל

התקופה העות'מאנית
בידי  ישראל  ארץ  של  כיבושה  עם 
הגורמים  אחד  הבדואים  היו  העות'מאנים, 
בסוף  ישראל.  ארץ  של  בחייה  המשפיעים 
המאה ה־17 עם היחלשות שלטון האימפריה 
העות'מאנית בארץ, החלו תנועות של שבטים 

נדדו  הם  צפונה.  ערב  האי  מחצי  בדואים 
צפונה לשם חיפוש מקורות מים ומרעה בשל 
שנות בצורת, כמו גם בשל מלחמות שבטיות 
וסכסוכי דם. שבטים בדואים גדולים וחזקים 
התבססו במדבר הסורי, ודחקו את השבטים 
ישראל.  ארץ  של  שטחה  לכיוון  האחרים 
לשטחי  הגדולים  הבדואים  השבטים  נדידת 
חלקים  על  בכוח  והשתלטותם  ישראל  ארץ 
נכבדים מתחום היישוב החקלאי בארץ, גרמו 
שהיו  האחרים  הקטנים  השבטים  לדחיקת 
או  אחרים  למקומות  לנדוד  שנאלצו  במקום 

להישאר תחת חסותם במעמד נמוך.

הבדואים בגליל
חדירתם של שבטים בדואים לגליל החלה כבר 
ה־17.  במאה  לשיאה  והגיעה  ה־16,  במאה 
עיקריים  מקומות  בכמה  התיישבו  הבדואים 
בקרבת אזורי מרעה; בעמק בית שאן, בעמק 
יזרעאל, בגולן ובעמק החולה. נקודות יישוב 
אלה התאימו לצרכים הביטחוניים והכלכליים 

בדואים בעמק החולה )צילום: צלמי בדואית בבית שאן
המושבה האמריקאית, ויקיפדיה(
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היו  אלה  אזורים  כן  כמו  השבט.  בני  של 
לבעלי  המרעה  מקורות  מבחינת  משובחים 

החיים שלהם.

הבדואים בנגב
יחיד  למטות, כשכל  נחלקים  בנגב  הבדואים 
לכל  )קבילה( מחויב בערבות הדדית  במטה 
המשפחות והשבטים במטה. כיום יש חמישה 
מטות עיקריים המרכיבים את כלל התושבים 
הבדואים בנגב: תראבין, אל־עזזמה, קדיראת, 

ד'ולאם ותיאהא. 

בנגב  הבדואים  המטות  מלחמות  בעקבות 
החל השלטון העות'מאני להיות מעורב ונוכח 
השבטים  בין  לגשר  לנסות  על־מנת  בשטח, 
סכסוכי  על  בעיקר  שנסבו  במלחמותיהם 

קרקעות, בארות ומקורות מים.

הנהיג  ה־19  המאה  של  וה־80  ה־70  בשנות 
מאוד  קשה  מדיניות  העות'מני  השלטון 
את  להבטיח  כוונה  מתוך  אלו,  שבטים  נגד 
המסחר  את  ולאפשר  השלטונית  היציבות 
הגבולות  נקבעו  כשב־1897  במקום, 
בנגב  השונים  המטות  של  הטריטוריאליים 

על־ידי העות'מאניים.

שהנהיגו  התקיפה  המדיניות  בשל 
מעשי  הופסקו  השבטים  נגד  העות'מאניים 

האיבה והאלימות באזור, ובמיוחד המלחמות 
הבין־שבטיות.

היו  בעקבותיה  שבא  והשקט  זו  מדיניות 
מהגרי  של  במיוחד  גדולים  הגירה  לגלי  זרז 
כונו  אלה  מהגרים  וממצרים.  מסיני  עבודה 
בפי הבדואים פלאחים, והפכו לבני חסות של 

שבטי הבדואים החזקים.

ובשל  סואץ  תעלת  של  פתיחתה  לאחר 
החליטו  באזור,  הגיאופוליטית  ההתפתחות 
לבדואים  נפרד  מחוז  לייסד  העות'מאניים 

שבמרכזו תוקם באר שבע.

מגרשים  קיבלו  הֵשיח'ים,  ובעיקר  הבדואים, 
חינם בעיר כדי לשכנע אותם להתגורר בבאר 
כמו:  שלטון  מוסדות  הוקמו  בעיר  שבע. 
משטרה, דואר, בית משפט, מסגד ובית ספר 
עיר  מועצת  מונתה  בנוסף  הבדואים.  לילדי 
עמד  העיר  כשבראשות  השבטים,  מראשי 
ֵשיח' בדואי - ראש העירייה הראשון - ֵשיח' 

עלי אל־עטאונה.

תקופת המנדט הבריטי
הוענק  רמו,  סאן  ועידת  במסגרת  ב־1920 
ולבריטניה  ולבנון,  סוריה  על  מנדט  לצרפת 
המנדט על ארץ ישראל, עבר הירדן המזרחי 

ועיראק.

פרוסים  בגליל  הבדואים  היו  זו  בתקופה 
זכות  בעלי  עצמם  וראו  רבים,  במקומות 
בשטחים  המקומות  בכל  צאנם  את  לרעות 
והבריטי  הצרפתי  הממשל  הפתוחים. 
הבדואיים  של  מפשיטותיהם  מאוד  הוטרדו 
הכפרים  יושבי  של  החקלאיות  האדמות  על 
המקומיים וממעבר השבטים הבדואים, ועל 
כן הידקו את הפיקוח במקומות אלו. הגבולות 
נדידתם  את  הגבילו  הארץ  בצפון  החדשים 
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ותנועתם של השבטים, ואף חצו את שטחיהם 
של מספר שבטים.

מספרם של הבדואים בגליל בתקופה זו אינו 
מדויק. ב־1931 הוערך מספרם בסביבות 12 
אלף נפש, כשמרביתם שוכני אוהלים. אומדן 
זה לא כלל בדואים שגרו בכפרים שהוכרו על־
ידי השלטונות, וב־1945 הוערך מספרם של 

הבדואים בגליל בכ־17 אלף נפש.

ארץ  דרום  את  הבריטים  כבשו  ב־1917 
תום  עם  צבאי.  שלטון  בו  והקימו  ישראל, 
השלטון הצבאי ב־1920 ותחילתו של המנדט 
האזרחי, ייסדו השלטונות הבריטים את בתי 
הדין השבטיים בנגב, בנו בתי ספר שבטיים 
האפשר.  במידת  רפואה  שירותי  והעניקו 
באותה שנה הוקם בית דין קבוע שהיה מורכב 
מ־16 ֵשיח'ים משבטים שונים. כמו כן הוקמה 
סיירת גמלים לשוטרים מבני השבטים בנגב.

אף  זו  בתקופה  בנגב  הבדואים  של  מספרם 
ב־1946  שנערך  באומדן  מדויק.  אינו  הוא 
הנודדים  הבדואים  כלל  של  מספרם  הוערך 

בכ־95 אלף נפש.

ה־20  המאה  של  ה־40  שנות  תחילת  עד 
כלפי  הבריטי  המנדט  של  המדיניות  הייתה 
ומאפשרת.  טובה  ישראל  בארץ  הבדואים 
השלטון הבריטי דאג לשמירת החוק והסדר, 
של  הפנימיים  בענייניהם  מלהתערב  ונמנע 
סייעו  הקשות  הבצורת  בשנות  השבטים. 
השלטונות הבריטים לשבטים בהעברת הצאן 
מהדרום הצחיח לאזור הצפון, שבו היו אזורי 
מרעה רבים לתקופה מסוימת. כמו כן עזרו 
הבריטים לבדואים לחפור בארות מים ובורות 

לאגירת מי שטפונות בעונת החורף.

על  פיקוח  הבריטים תקנות  הוציאו  ב־1942 
הבדואים. ייחודן של תקנות אלו היה שבכל 
מקום שבו לא ניתן לדעת מי האשם בעבירה 

מסוימת - תיפול האחריות למעשה על השבט 
כולו, ובסמכותו של הממונה לעצור, לשפוט 

ולהעניש את כולם.

מפגש יהודי-בדואי בתקופת 
המנדט

כבר בשנותיו הראשונות של היישוב היהודי 
בין  המפגשים  התאפיינו  בארץ  המתחדש 
הדדית,  הבנה  בחוסר  לבדואים  היהודים 
היו  ואולם,  מרעה.  אזורי  על  ובקטטות 
והבדואים  היהודים  בין  טובים  יחסים  גם 
דוגמה  טובה.  ושכנות  אמון  על  שהתבססו 
לכך היא עבודת הבדואים ביישובים היהודיים, 
וביצוע משימות השמירה במקום. כמו כן היו 
בבאר  שהתגוררו  יהודים  וטרינרים  רופאים 
ובבעלי  הבדואים  בשבטים  וטיפלו  שבע, 
שבע  בבאר  הקמח  טחנת  שלהם.  החיים 
הייתה בבעלות יהודי, וסיפקה לבדואים עזרה 
בטחינת החיטה או השעורה שלהם. במהלך 
הזמן נרקמו יחסי ידידות בין בעל הטחנה ובין 

הבדואים.

מלחמת העצמאות
למלחמת העצמאות הייתה השפעה רבה על 
וכיבוש  הלחימה  בעקבות  בארץ.  הבדואים 
את  הבדואים  עזבו  צה"ל,  על־ידי  השטחים 

ראש הכפר אום-אל-פאחם חותם על שבועת אמונים עם 
העברת הכפר לשלטון הישראלי 1949
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וירדן.  למצרים  בעיקר  ועברו  מושבם  מקום 
לאחר המלחמה נשארו בגליל פחות מ־6,500 
במפקד  שנמנו  אלף   20 מתוך  בדואים 
הבריטי ב־1931. בנגב הצטמצמה אוכלוסיית 
הבדואים מ־95 אלף )על־פי אחת מהערכות( 

לפחות מ־10,000.

הממשל הצבאי ואזור הסייג'
בעקבות  ב־1948  העצמאות  מלחמת  בזמן 
המדינה  לגבולות  מעבר  שטחים  כיבוש 
הוקם  האו"ם,  על־ידי  שנקבעו  כפי  היהודית 
תחומי  את  כלל  זה  ממשל  הצבאי.  הממשל 
הגליל, המשולש, הנגב, והערים: רמלה, לוד, 
אזורים:  לשלושה  חולק  הוא  ואשקלון.  יפו 

צפון, תיכון ונגב.

מטרת הממשל הצבאי הייתה להרתיע פעולות 
עוינות, למנוע את חזרתם של גורמים עוינים 
שירצו  פליטים  של  החזרה  למנוע  למדינה, 
על  ולפקח  ולשלוט  בארץ  ולהתיישב  לחזור 
בכוחו  הערבים.  התושבים  של  תנועותיהם 
של הממשל היה לאסור על אנשים להימצא 
במקום מסוים, וכן להכריז על שטחים סגורים 

ולהגביל תנועה אליהם ומתוכם.

רוב  עזבו  או  גורשו  אוקטובר 1948  במהלך 
הבדואים את מקום מושבם באזורי הקרבות 
פנו  צה"ל  על־ידי  הנגב  כיבוש  לאחר  בנגב. 
למקומם,  לחזור  וביקשו  שבטים  מספר 
בראשות  דיונים  ובעקבות בקשתם התקיימו 

בן־גוריון וקציני צה"ל שבחנו את הנושא. 

ועליה  הוועדה,  התכנסה   1948 בנובמבר 
הוטל לקבוע את האזור שבו ירוכזו הבדואים 
בנגב. בוועדה זו היו חברים: יוסף ויץ, אלוף 
קבעה  הוועדה  אלון.  יגאל  ואלוף  ידין  יגאל 
להישאר  יוכלו  "הידידותיים"  הבדואים  כי 

וירוכזו על־פי  בנגב תחת השלטון הישראלי, 
על־ידי  שיוגדרו  אזורים  בשלושה  שבטיהם 
של  הכינוס  אזור  הנגב.  של  הצבאי  המושל 
הסייג',  אזור  נקרא  הנגב  במזרח  הבדואים 
ירוחם  דימונה,  שבע,  באר  בין  היה  ותחומו 

וערד.

בנגב,  הצבאי  הממשל  על־ידי  נוהל  האזור 
יציאתם של הבדואים מאזור זה לבאר שבע 
יציאה  כל  בוטל.  הבדואי  והשוק  נאסרה 

מהאזור חויבה ברישיון יציאה.

בין השנים 1953-1948 רוכזו בסייג' שבטים 
להקמת  קודם  עוד  באזור  שהיו  בדואיים 
אבו־ אבו־רביעה,  השבטים  כמו:  המדינה, 
נוספים  שבטים  וכן  ואבו־ֻגועיד,  קרינאת 
ממקומות אחרים. ריכוזם של הבדואים באזור 
זה גרם לאי סדר בחלוקת הקרקע המסורתית 
בחקלאות  ופגע  השבטים,  בין  שהייתה 
הבדואים  של  היכולת  אי  בשל  המסורתית 
לגבולות  מחוץ  שהיו  מרעה  לאזורי  לנדוד 

הסייג'.

מיום  כבר  מתנגדים  היו  הצבאי  לממשל 
הקמתו בקרב חוגים שונים מימין ומשמאל. 
 הממשל הצבאי נמשך בין השנים 1966-1948,
במשטר  הקלות  היו  אלו  שנים  ובמהלך 
התנועה של  חופש  והוקל  רישיונות המעבר 

האזרחים הערבים.

צילום: אתר פיקיוויקי
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בשנים אלו מונו ֵשיח'ים בשבטים, שתפקידם 
ולתת  הממשל  עם  הקשר  אנשי  להיות  היה 
הודיע  ב־1966  לתושבים.  שונים  אישורים 
ראש הממשלה לוי אשכול על ביטול המנגנון 
של הממשל הצבאי, ועל העברת סמכויותיו 

לידי הרשויות האזרחיות.

הסדרת יישובם של הבדואים 
בישראל

את  הממשלה  אישרה   1964 בספטמבר 
לבדואים.  קבע  יישובי  שלושה  של  בנייתם 
ב־1966, התקיימו  סיום הממשל הצבאי  עם 
של  יישובם  הסדרת  בנושא  רבות  ועדות 
העברת  נדונו  ובהם  בישראל,  הבדואים 
משפחות בדואיות לערים מעורבות. בין היתר 
עברו הבדואים לגור בכפרים ערביים במרכז 
עיירות  נבנו  וכן  ולוד,  רמלה  ובאזור  הארץ 

קבע לאוכלוסייה הבדואית בנגב. 

המדינה  הקימה   1989-1966 השנים  בין 
הבדואית  לאוכלוסייה  קבע  יישובי  שבעה 
לקיה,  כסייפה,  חורה,  רהט,  תל־שבע,  בנגב: 
העיר  היא  רהט  ושגב־שלום.  ערערה־בנגב 

הבדואית הראשונה והיחידה בדרום.

בשתי  נוספים  יישובים   11 הוקמו  מ־1999 
הדאג,  )ביר  מדבר  נווה  האזוריות  המועצות 
א)ל(־סייר(  קאסר  אבו־קרינאת,  אבו־תלול, 
ואל־קסום )תראבין, אל־סייד, ֻאם־בטין, סעַוה, 
רמת  היישובים  אושרו להקמה  וכן  מרעית(, 
בשלבי  הנמצאים  אל־חמאם  וביר  ציפורים 

תכנון מתקדמים.

יישובים  ארבעה  הקמת  על  הוחלט  כן  כמו 
בדואים בצפון: בסמת טבעון, ואדי אל־חמאם, 

ביר אל־מכסור וִאבטין.

מחלוקת הקרקעות
בקרקע  מחזיקים  בנגב  מהבדואים  כ־15% 
ולא  בפועל  החזקה  או  תפיסה  של  בדרך 
שם  על  נרשמה  לא  הקרקע  ברכישה. 
הבדואים, ולכן מבחינה משפטית הם לא בעלי 
העות'מאני  השלטון  סימן  ב־1896  הקרקע. 
בשל  הבדואים,  של  השבטיים  הגבולות  את 
סכסוכים על הקרקעות בין השבטים השונים. 

סימון זה נשאר עד הקמת המדינה.

בעל  העות'מאני  בחוק  הקרקעות  בפקודת 
מקום  בתוך  רק  להיות  יכול  פרטית  קרקע 
הקרקעות  מרבית  ולכן  לו(,  )ובסמוך  יישוב 
קרקע  להיחשב  יכולים  לא  הבדואים  של 
פרטית. השלטון העות'מאני גבה מס מבעלי 
שהייתה  הקרקע  לגודל  בהתאם  הקרקעות 
ובשל  המקרקעין,  בספרי  על־ידם  רשומה 
לא  מתשלום  להימנע  הבדואים  של  רצונם 
לא  מכך,  כתוצאה  הקרקע.  כבעלי  נרשמו 
נרשמה הקרקע על שמם בספרי המקרקעין.

הקרקעות  חוקי  את  אימצו  הבריטים 
קרקעות  העברת  בפקודת  העות'מאניים 
שהוציאו ב־1920. במלחמת העצמאות גורשו 
כבר  שבו  הסייג',  באזור  ורוכזו  הבדואיים 
מציאות  יצר  הדבר  בעבר.  בדואים  יישבו 

העיר רהט )צילום: נמר אבו אלטיף(

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  182



חדשה של שבטים עם אדמה, לעומת שבטים 
ללא אדמה.

בנגב  הבדואים  הגישו  שנים  עשרות  במשך 
הקרקעות  להסדרת  ובקשות  שונות  תביעות 
להכיר  מסרבת  המדינה  ככלל,  מהמדינה. 
בתביעות הבעלות של הבדואים, מכיוון שאינן 
רשומות על שמם וכי מדובר בקרקעות שעל־
פי סיווג ומהות לא ניתן לרכוש בה בעלות. 
המאבק רב השנים בין הבדואים למדינה על 
הבעלות בקרקעות הנגב, הוא גורם שמערער 

את היחסים בין הצדדים.

ב־1971 הכריזה המדינה על הסדר קרקעות 
הליך  על  ההכרזה  בעקבות  הצפוני.  בנגב 
לאפשר  שמטרתו  הצפוני,  בנגב  ההסדר 
לקרקע  וטענות  תביעות  להגיש  לבדואים 
תביעות  מאות  הבדואים  הגישו  שבבעלותם, 
אוקטובר  עד  וחצי,  דונם  לכמיליון  הנוגעות 
1979. נכון ל־2013 הוסדר רק 10% מהשטח 

הנתבע.

דונם  אלף  מ־600  פחות  נותרו  ל־2019  נכון 
כשליש  מתוכם  בעלות,  בתביעות  קרקעות 
מהקרקע לא מוחזקת וברובה בנגב המערבי. 
ב־2003 קיבלה הממשלה החלטה על תוכנית 
הבדואי  המגזר  בסוגיית  לטיפול  רב־שנתית 
הממשלה  החלטת  התקבלה  ב־2007  בנגב. 
ההתיישבות  להסדרת  רשות  להקמת 
לגיבוש  ועדה  מונתה  במקביל  הבדואית. 
הצעת חוק בעניין הסדרת התיישבות המגזר 
הבדואי בנגב. בראש הוועדה עמד שופט בית 

המשפט העליון )בדימוס( אליעזר גולדברג.

בינואר 2009 הגישה הוועדה את מסקנותיה 
לממשלה. דו"ח הוועדה לא נתקבל פה אחד, 
לאור  מחבריה.  חלק  מצד  הסתייגויות  וכלל 
זאת החליטה הממשלה כי דו"ח הוועדה ישמש 
צוות  הקמת  ועל  מדיניותה,  לקביעת  בסיס 

נוסף לשם יישום הדו"ח ויישוב ההסתייגויות 
של הוועדה. בראש ועדה זו עמד ראש האגף 
לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה, אהוד 
פראוור, ולאחר כשנתיים וחצי, במאי 2011, 
הגישה הוועדה את דו"ח הסיכום. בספטמבר 
מתווה  את  לאמץ  הממשלה  החליטה   2011
היישום, ולהגיש הצעת חוק לכנסת הנשענת 

על מתווה זה.

בשל התנגדות האוכלוסייה הבדואית למתווה 
החליטה  בעקבותיו,  שפרץ  מהומות  וגל  זה 
התיישבות  להסדרת  הרשות  כי  הממשלה 
האפשר  ככל  נרחב  תהליך  תערוך  הבדואים 
הבדואית  לאוכלוסייה  המתווה  הסברת  של 
לשעבר  השר  למתווה.  התייחסותה  וקבלת 
בנימין בגין נבחר לעמוד בראש תהליך בחינת 
ההתייחסויות. בתהליך בחינת ההתייחסויות 
עם  פגישות  מאות  נערכו  החוק  לתזכיר 
תהליך  ובעקבות  מהנגב,  בדואים  תושבים 
זה גובשו המלצות לעריכת שינויים בטיוטת 
החוק שאומצו על־ידי הממשלה. הצעת החוק 

נפלה בכנסת ולא אושרה.

צוות  דו"ח  קבלת  לאחר   2011 בדצמבר 
היישום, החליטה הממשלה על הקמת מטה 
התוכנית  ליישום  הממשלה  ראש  במשרד 

להסדרת ההתיישבות הבדואית.

צילום: ענת רסקין
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החלטות ממשלה 3708 ו־2397 
- תוכניות חומש לפיתוח כלכלי

מספר  ממשלה  החלטת  התקבלה  ב־2011 
הצמיחה  לקידום  תוכנית  בדבר   ,3708
והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית 
הישראלית.  בחברה  שילובם  ולקידום  בנגב 
תוכנית זו הייתה תוכנית חומש לשנים -2016
2012, בהיקף של מיליארד שקלים. בתחילת 
2017 קיבלה הממשלה את החלטה 2397 - 
לפיתוח חברתי־כלכלי  נוספת  חומש  תוכנית 
של אוכלוסיית הבדואים בנגב בהיקף של מעל 
שלושה מיליארד שקלים לשנים 2021-2017, 
שכללה השקעות הממשלה בתחומים: חינוך, 
ציבור  מבני  תחבורה,  תשתיות,  תעסוקה, 
וחיזוק המועצות המקומיות. על יישומם של 
לפיתוח  הרשות  הופקדו  הממשלה  החלטות 
והאגף  בנגב,  הבדואים  התיישבות  והסדרת 

לפיתוח כלכלי חברתי במשרד החקלאות.

רשות  על  הוטל  הממשלה  בהחלטת  בנוסף 
דיור  יחידות  אלף   100 לתכנן  הבדואים 
ולפתח 30 אלף יחידות דיור במהלך החומש 
הקרוב, במטרה לקדם את הסדרת התיישבות 

הבדואים בפזורה בתוך יישובי הקבע.

וב־2016  ב־2011  הממשלה  קיבלה  במקביל 
החלטות לקידום היישובים הבדואיים בצפון. 
שתי תוכניות אלו היו תוכניות חומש, שמטרתן 
את  ולהעצים  הבדואים  היישובים  את  לחזק 

המסגרות השונות הפועלות בתוכם.

הבדואים  והתיישבות  לפיתוח  הרשות  כיום 
ממשלת  מטעם  המוסמך  הגוף  היא  בנגב 
בהקצאת  הבדואים,  באכלוס  לטפל  ישראל 
וביישוב  ומשאבים כספיים לפיתוח  מגרשים 
מורגשים  שלהם  ההישגים  בנגב.  הבדואים 

בשטח, במיוחד בשלוש השנים האחרונות.

דמוגרפיה
על־פי נתוני מנהל האוכלוסין נכון לסוף 2018 
מתוכם  בדואים.  אלף   260 בנגב  התגוררו 
כ־180 אלף תושבים ביישובים המוכרים ועוד 
ליישובים  מחוץ  הגרים  תושבים  אלף  כ־80 
המוכרים, המכונים בשם "הפזורה הבדואית".

מתגוררת  שאינה  הבדואית  לאוכלוסייה 
"הפזורה  המכונה  זו  מוכרים,  ביישובים 
וכתובתם  רישום  בעיית  יש  הבדואית", 
במרשם  מעודכנת  אינה  בה  התושבים  של 
האוכלוסין תחת סמל יישוב, אלא תחת סמל 
שבט. לשבטים הבדואיים אין גבול גאוגרפי, 
אומדני  לנהל  מתודולוגי  קושי  יש  ולכן 
בסוף  היקפם  ומהימנים.  סדירים  אוכלוסייה 
תושבים,  אלף  בכ־80  כאמור  הוערך   2018

תחת רישום של 25 שבטים בדואיים.

בדרום  העצמאיים  הבדואיים  היישובים 
נמצאים בתחומן של שש מועצות מקומיות 
בדואיות ובעיר אחת - רהט. ריכוזי הבדואים 
כרבע  ברהט,  נמצאים  בדרום  העיקריים 
מהאוכלוסייה מתגוררת בשגב שלום ודרומה, 

ומזרחית לבאר שבע עד אזור דימונה וערד.

ונתונים  והשיכון  הבינוי  משרד  נתוני  על־פי 
של חוקרים אקדמאים, האוכלוסייה הבדואית 
כשני  תושבים,  אלף  כ־110  מונה  בצפון 
 60( בדואיים  ביישובים  חיים  מהם  שלישים 
אלף(, שליש ביישובים ערביים מעורבים )40 
אלף( וכ־10,000 ביישובים לא מוכרים בצפון 
הארץ. היישובים הבדואיים העצמאיים בצפון 
נמצאים בתחומן של שבע מועצות מקומיות 
אזוריות  וארבע מועצות  בדואיות עצמאיות, 
יזרעאל  עמק  זבולון,  אשר,  )מטה  יהודיות 
בצפון  העיקריים  הבדואים  ריכוזי  ומשגב(. 
לעיר  ומסביב  אלונים  גבעת  באזור  נמצאים 

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  184



שפרעם, עמק זבולון, אזור משגב, בקעת בית 
נטופה ובקעת סכנין.

כ־2.7%  מהווים  הבדואים  ל־2019  נכון 
מאוכלוסיית ישראל.

מאפיינים תרבותיים - בין צפון 
ודרום

מתאפיינת  בצפון  הבדואית  האוכלוסייה 
באורח חיים השונה מזו שבדרום. אורח החיים 
כן  ועל  המערבית,  מהתרבות  מאוד  מושפע 
גרה  בצפון  הבדואית  האוכלוסייה  של  רובה 

ביישובי קבע בשכנות לאוכלוסייה היהודית, 
בה  ומשולבת  הישראלית  בחברה  מעורה 
זו יש פתיחות רבה  היטב. בקרב אוכלוסייה 

יותר לעידוד הנוער לגיוס לצה"ל.

אורח החיים של האוכלוסייה הבדואית בדרום 
מתאפיין בחיבור גדול יותר למסורת, למנהגים 
בשנים  הקדומים.  הבדואיים  המדבר  ולחוקי 
האישה,  קידום  של  מגמה  יש  האחרונות 
ובשילובה  ללימודים  ביציאה  המתבטאת 
כמו:  תפקידים  במגוון  לבית  מחוץ  בעבודה 
רפואה, הוראה, הנדסה ורוקחות. בין קבוצות 
קשרים  מתקיימים  השונות  האוכלוסייה 

טובים, הבאים לידי ביטוי בקשרי נישואין.
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חגים ומועדים באסלאם מציינים בדרך כלל מאורעות המצוינים בקוראן, הנסובים בדרך 
כלל סביב מעשי הנביא מוחמד. שני החגים העיקריים באסלאם הם עיד אל-פיטר ועיד 
אל-אדח'א )חג הקורבן(. בנוסף מציינים המוסלמים את ראש השנה ההג'רי, את יום 

הולדתו של הנביא מוחמד ואת יום )א(לאסראא ו)א(למעראג'.

החגים המוסלמיים נקבעים על פי לוח שנה ירחי ועל כן תאריך החג משתנה משנה 
שונה  בצורה  והמועדים  החגים  את  מציינים  המוסלמים  הלועזי.  השנה  בלוח  לשנה 

באזורים שונים, והתנהלות החג משתנה גם בין פלגי האסלאם השונים.

עיד אל־פיטר
אחד משני החגים העיקריים באסלאם. החג 
את  המציין  הצום  שבירת  חג  גם  מכונה 
הקטן"  "החג  או  הַרַמַדאן,  חודש  של  סיומו 
בשל היותו קצר ביום מהחג הגדול "עיד אל־

אדח'א" הנחגג ארבעה ימים.

של  הראשונים  הימים  בשלושת  מצוין  החג 
לשנה  העשירי  החודש   - "שוואל"  חודש 
כשאחת  המוסלמי,  השנה  בלוח  הִהג'רית 

שבו  המועד  את  לחג  מייחסת  המסורות 
הסתיימה כתיבת הקוראן.

מאחר שלוח השנה של האסלאם נקבע על־פי 
נקבע  הירח, המועד המדויק של החג  מולד 
בכל קהילה בנפרד וייתכן הבדל של יום או 

יומיים בין מדינות או קהילות מוסלמיות.

לעניים  צדקה  נותנים  כלכלית  יכולת  בעלי 
לפני תחילת החג, לפי מספר בני הבית של 
מבני  אחד  כל  עבור  קבוע  סכום   - המשלם 
הבית. בבוקר היום הראשון של החג נערכת 
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זו,  בתפילה  המסגדים.  בכל  מיוחדת  תפילה 
המאמינים  על  שישי,  יום  לתפילות  בדומה 
אורך  בגפם.  ולא  במסגד  בקבוצה  להתפלל 
בקריאות  מלווה  והיא  שעה,  כרבע  התפילה 
ַאְּכַּבר"(. המתפללים  )"ַאלָּלֻה  רבות  "תכביר" 
באים  שהם  לפני  לשתות  או  לאכול  חייבים 
הצום,  שבירת  את  להדגיש  כדי  המסגד  אל 
ההלכה  על־פי  לצום  אסור  החג  ובימי 
המוסלמית. אחרי תפילת החג במסגדים נהוג 
לבקר בבתי קברות על־מנת לכבד את זכרם 
שלושת  במהלך  מכן,  ולאחר  הנפטרים,  של 
זה, בעיקר  זה בביתו של  ימי החג, מבקרים 
אצל קרובי המשפחה. במהלך ימי החג נהוג 
לעניים,  צדקה  ולתת  חדשים  בגדים  ללבוש 
לבקר חולים, להעניק מתנות לילדים ולנשים 

ולהרבות באכילת דברי מתיקה.

נהוג  הראשון  היום  של  הצהריים  בשעות 
בבית  גדולה  משפחתית  חג  ארוחת  לקיים 
האמהות של המשפחה המורחבת. ביישובים 

נוהגים לקשט את הרחובות בדגלים וקישוטים 
נערכות  יישובים  ובכמה  שונים,  צבעוניים 

חגיגות ותהלוכות.

חג הקורבן - עיד אל-אדח'א
החגים  משני  אחד  הוא  אל־אדחא  עיד 
הארוך  הוא  באסלאם.  ביותר  החשובים 
מביניהם, ובשל כך הוא נקרא "עיד אל־כביר" 
- החג הגדול. החג נחגג 70 ימים לאחר עיד 
אל־פיטר, החל מהיום העשירי של חודש "ד'ּו 
אל־ִחַג'א" - הוא החודש ה־12 והאחרון בלוח 
השנה המוסלמי הִהג'רי. החג נמשך ארבעה 
ימים, ומסמל את סיום תקופת העלייה לרגל 

למכה - "אל־חג'".

שמו של חג הקורבן מתקשר לסיפור העקדה 
שמו  המוסלמית.  ובמסורת  בקוראן  המובא 
של ישמעאל לא מוזכר בקוראן, אולם בֵקַצץ 

מאמינים מוסלמים מתפללים סביב הכעבה במכה
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ַאל־ַאְנִּבַיאא' )סיפורי הנביאים( נוספו לסיפור 
פרטים, ושם נקבע שהבן הוא ישמעאל.

בקוראן מסופר כי הנביא אברהם חלם חלום 
שבו הוא שוחט את בנו ישמעאל ומעלה אותו 
קורבן לאלוהים. הוא סיפר לבנו על החלום, 
והבן השיב לאביו שעליו לראות בחלומו ציווי 
מיהר  אברהם  לעולה.  אותו  ולהקריב  אלוהי 
להגשים את החלום שחלם, וביקש לשחוט את 
בנו כדי להוכיח את חוזק אמונתו באלוהים. 
אלוהים ראה זאת ושלח לו כבש, שאותו שחט 

אברהם במקום בנו.

המוסלמי  ַחייב  החג  של  הראשון  ביום 
כזיכרון  במסגד.  החג  בתפילת  להשתתף 
לשחוט  המוסלמים  נוהגים  העקדה  למעשה 
כבש או בעל חיים אחר ביום זה, לתת חלק 
השאר  את  ולאכול  לעניים  תרומה  מבשרו 
חלק  כיום,  החגיגית.  המשפחתית  בסעודה 
מהמוסלמים ממירים את שחיטת בעל החיים 

בתרומה לצדקה.

יסודי  ניקיון  עריכת  כוללים  החג  מנהגי 
וצעצועים  מתנות  חדשים,  בגדים  וקניית 
בבית  לבקר  הנוהגים  יש  ולנשים.  לילדים 
הקברות, ולקרוא קטעים מהקוראן לזכרם של 
קרוביהם שנפטרו. לקראת החג מכינים בכל 
וכן  וצבעוניים  יפים  מיוחדים  ממתקים  בית 
עוגות עגולות, מעמולים הממולאות בתמרים 

ועוד.

ראש השנה הִהג'רית
בֻמחרם,  ב־1  מתחיל  האסלאמי  השנה  ראש 
תחילת  מסמל  החג  בשנה.  הראשון  החודש 
מוחמד  הגירת  לזכר  ונחגג  חדשים  חיים 
 13  - בברכות  ממכה למדינה, שבה התקבל 

שנים לאחר ראשית האסלאם.

יום זה אינו נחשב לחג באסלאם, אולם ברבות 
מהארצות המוסלמיות נהוג לציין אותו ביום 
נחשב  זה  יום  בישראל,  ובחגיגות.  חופשה 

למוסלמים כיום מנוחה ושבתון.

יום ההולדת לנביא מוחמד
שנה  מדי  מצוין  מוחמד  של  הולדתו  יום 
ברחבי העולם המוסלמי. לאחר מותו החליטו 
חכמי הדת המוסלמים לציין את יום הולדתו 
החודש   - אל־אוול"  "רביע  ב־12בחודש 

השלישי בלוח השנה המוסלמי.

ברחבי  דתיים  מוסלמים  מציינים  החג  את 
העולם בתהלוכות לזכרו. כמו כן נהוג לקרוא 
ביום זה את אל־סירה אל־נבויה - ספר הליכות 
מוסלמי  כל  אמור  שעל־פיו  הנביא  של  חייו 

לנהוג.

קברו של הנביא מוחמד בעיר מדינה 
)Omar Chatriwala :צילום(
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אל־אסראא ואל־מעראג'
אל־אסראא' הוא המסע הלילי שעשה הנביא 
על  ירושלים  העיר  אל  מכה  מהעיר  מוחמד 
אל־בוראק.  הכנפיים,  חיית הפלא בעלת  גבי 
כשנחת בירושלים התפלל בראש כל הנביאים, 
ולאחר מכן עלה על גבו של אל־בוראק והם 
המריאו לשמיים. העלייה אל השמיים נקראת 

אל־מעראג'.

מוחמד  הנביא  עליו  קיבל  לשמיים  משעלה 
המוסלמים  נוהגים  ולכן  התפילה,  חובת  את 
יום. המוסלמים  להתפלל חמש פעמים בכל 

אל־אסראא'  לילת  אירועי  את  לציין  נוהגים 
ואל־מעראג' בתפילה ובקריאה בקוראן. חג זה 
השביעי  החודש   - רג'ב  בחודש  ב־27  מצוין 

בלוח השנה ההג'רי.

יום שישי
עבור  בשבוע  המקודש  היום  הוא  שישי  יום 
המוסלמים, ומכונה בערבית "יום אל־ג'ומעה" 
המוסלמים  זה  ביום  ההתכנסות.  יום   -
ולשמיעת  לתפילה  במסגדים  מתכנסים 

דרשות, ונמנעים ממלאכה.
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שימשו  הבריטי  המנדט  בתקופת  עוד 
הבדואים גששים בצבא הבריטי נגד ניסיונות 
חדירה לאזור הדרום ולסיני. בשלהי תקופת 
ביטחוניים  קשרים  להתפתח  החלו  המנדט 
בודדים  בארץ.  יהודים  ובין  הבדואיים  בין 
עם  גורלם  את  קשרו  בדואים  שבטים  וכן 
גורלו של העם היהודי, וסייעו לו במלחמתו 
נגד הערבים בהשגת מודיעין ובלחימה לצד 
העצמאות.  במלחמת  היהודים  הלוחמים 
בצה"ל  כגששים  ששירתו  מהבדואים  חלק 
הם בני משפחה של חיילי היחידה הבדואית 

המקורית בצבא הבריטי.

על  הערבים  של  הרבות  ההתקפות  בזמן 
בלטו  ובנגב  בגליל  היהודיים  היישובים 
ֵשיח'ים מכמה שבטים שעמדו בעוז נגד הקו 
הקיצוני של המופתי חאג' אמין אל־חוסייני, 
נגד  שבטיהם  עם  בלחימה  השתתפו  לא 
במלחמתם  להם  עזרו  ואף  היהודים  יישובי 

נגד הפורעים הערבים.

ֵשיח' סלמאן אל־ֻהֵזיל
אל־ שבט  של  מנהיגם  היה  סלמאן  ֵשיח' 
ֻהֵזיל בנגב שנחשבו בעיני השלטון הישראלי 
שבט ידידותי. הממשל הצבאי אף חימש את 
הגבול  מבריחי  נגד  בהם  ונעזר  השבט,  בני 

הערבים.

ֵשיח' עודה מנצור אבו־מעמר- 
שבט אל־עזאזמה

הביטחוניים  קשריו  את  החל  מנצור  ֵשיח' 
עם יחידות "ההגנה" כבר ב־1944, כשהוביל 
הנגב  למרחבי  ו"ההגנה"  הפלמ"ח  סיורי  את 
רכש  לֵשיח',  הסמכתו  טרם  מנצור,  ולאילת. 
והעבירם  ומהבריטים  מהמצרים  רב  נשק 
לכוחות "ההגנה". בסוף 1947 העביר ידיעות 

כנופיות  על  הידיעות  לשירות  מודיעיניות 
כשנותר   1948 ובסוף  עוינות,  בדואיות 
לֵשיח'. מנצור היה  השבט ללא מנהיג מונה 
משירות  קריאה  קיבל  כאשר  בראש  תמיד 
אל  שכם  אישי  באופן  נלחם  ואף  הביטחון, 
מבוקש  היה  מעשיו  בשל  לוחמיו.  עם  שכם 
פרסמו  שאף  ובירדן,  בסיני  הבדואים  בידי 
פרס כספי גבוה למי שיתפוס אותו חי או מת. 
לגיוס גששים מבני שבטו  ֵשיח' מנצור פעל 
לצה"ל, ואף תרם גמלים לצבא לצורך הקמת 
יחידת רוכבי הגמלים. ב־1963 הוענק לו אות 

הקוממיות על חלקו במלחמת העצמאות.

פל"הייב
יחידה בדואית מן הכפר טובא שבגליל העליון, 
העצמאות.  במלחמת  היהודים  לצד  שלחמה 
שם היחידה היה פל"הייב - שילוב של אותיות 

הפלמ"ח ושם השבט אל־הייב.

השנים  בין  הגדול,  הערבי  המרד  בתקופת 
לציית  השבט  בני  סירבו   ,1939-1936
העליון"  הערבי  "הוועד  של  להוראותיו 
ליטול חלק בהתקפות על שכניהם היהודים. 
ועל  העליון"  הערבי  "לוועד  נודע  הדבר 
ֵשיח' ֻחֵסין ִאסמעאיל אבו־יוסף, ראש השבט 
ומנהיגו הנערץ, הוטל עונש מוות. בחודשים 
הראשונים למלחמת העצמאות עשו הסורים 

הֵשיח' עם הרמטכ"ל משה לוי ז"ל )צילום: הרצל יוסף(
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השבט  ראש  את  לשכנע  רבים  ניסיונות 
שיעביר את שבטו לגולן, והבטיחו לשכוח לו 
את פשעי העבר. אף על־פי שבני השבט היו 
מודעים לפער הכוחות בין היהודים לערבים 
ולבנון,  סוריה  ולפלישה הצפויה של צבאות 
היהודים  של  בניצחונם  השבט  בני  האמינו 

וסירבו לכל ההצעות המפתות.

בראשית 1948 הפגישו עמיהוד שוורץ ומנו 
פרידמן, אנשי ראש־פינה, את מפקד הפלמ"ח 
יגאל אלון עם ֵשיח' אבו־יוסף. בפגישה הביע 
הֵשיח' את רצון השבט לקשור את גורלו בגורל 
היהודים בברית דמים. באותה פגישה הוחלט 
השבט,  צעירי  של  צבאית  יחידה  הקמת  על 
בגודל שבין מחלקה ופלוגה, שתהיה כפופה 
בפעילותה  ותשתלב  יפתח  חטיבת  למטה 
הביטחונית. מפקד היחידה היה יצחק חנקין 
ולצידו פעל מחמוד אל־ֻעֵביד, שהתמנה לאחר 
יחידת  במסגרת  הפלוגה  של  לרס"ל  מכן 
המיעוטים בצה"ל ולימים היה הגשש הראשון 

בצה"ל.

באימון,  החלה  לוחמים   64 שמנתה  היחידה 
שכלל אימון פרט ואימון כיתה. עד למבצעי 
בני  עסקו   )1948 )מאי  ו"מטאטא"  "יפתח" 
היחידה במשימות מודיעין, סיורים ופשיטות 
נגד כפרים ערבים עוינים. במבצע "מטאטא" 
נגד  בלחימה  הבדואים  הלוחמים  השתתפו 

הכוחות הסוריים באזור הירדן עד להדיפתם 
לסוריה.

לתפקיד  מונה  "ההגנה",  מראשי  זייד,  גיורא 
בכיר בממשל הצבאי, ולאחר הקמת המדינה 
לחץ על ראשי מערכת הביטחון להקים יחידת 
בצה"ל  צה"ל.  במסגרת  שתילחם  מיעוטים 
דבר  של  ובסופו  זה,  בעניין  הדעות  נחלקו 
להקים  לזייד  לאשר  הצפון  בפיקוד  הוחלט 
במסגרת  שתפעל  בפיקודו  מיעוטים  יחידת 

צבאית אך לא תשויך לצה"ל.

גדוד המיעוטים
ביולי 1948 בעיצומה של מלחמת העצמאות, 
המיעוטים  יחידת  את  להרחיב  הוחלט 
בדצמבר  גדודית.  למסגרת  אותה  ולהפוך 
1948 התגייסה הפלוגה משבט ערב אל־הייב 
ליחידה. כ־70 בדואים הוסעו ממקום מושבם 
בכפר ִפרעם למאהל בקרבת כפר תבור, שם 
חוילו הנערים, קיבלו מדים, ציוד אישי ונשק. 
לאחר כמה אימונים הוסעו החיילים למפקדת 
זו  וקבוצה  נשר,  במחנה  המיעוטים  גדוד 
הדרוזים  של  הלוחמים  קבוצות  עם  אוחדה 
נוספים ממצפה  וכן עם בדואים  והצ'רקסים 
הקבוצה  מנתה   1949 באפריל  נטופה. 

הבדואית כ־200 לוחמים.

ביחידת  השונים  הפלגים  בין  היחסים 
ניסיונותיהם  ולמרות  קשים,  היו  המיעוטים 
של המפקדים ליצור מסגרת גדודית לוחמת 
באחד  שהביא  דבר   - אלו  את  אלו  שנאו 

המקרים לשימוש בנשק חם.

התקרית בנשר
באוגוסט 1949 שהו שתי המסגרות השייכות 
והדרוזית,  הבדואית  המיעוטים,  ליחידת 
בשעה   ,1949 באוגוסט  ב־2  נשר.  במחנה 

לוחמים ביחידת פל"הייב
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הבסיס,  את  אבטחה  הבדואית  שהמחלקה 
אוהל  את  לתקוף  דרוזים  חיילים  כמה  ניסו 
התערבותם  בשל  צלח  לא  הניסיון  המשמר. 
אך  במקום,  שהיו  היהודים  המפקדים  של 

ההתגרות בין שתי הקבוצות לא הסתיימה.

בשעות הערב מנעה יחידת המשמר הבדואית 
לביתם,  הדרוזים  החיילים  של  יציאתם  את 
למחרת  במקום.  קטטה  התפתחה  כך  ובשל 
את  הדרוזים  החיילים  תקפו  היום  בצהרי 
אוהלי החיילים הבדואים באבנים ובנשק חם. 
בחזרה  הבדואים  החיילים  ירו  לכך  בתגובה 
נהרגו  חיילים  שני  הדרוזים.  החיילים  לעבר 

ו־15 נפצעו.

אבו־יוסף  ֵשיח'  פנה  התקרית  לאחר  כשבוע 
השבט  בני  את  לשחרר  וביקש  אל־הייב 
את  קיבלו  הצבא  שלטונות  צבאי.  משירות 
בקשתו, שחררו את בני השבט וציידו אותם 

המשיכו  התקרית  לאחר  מילואים.  בפנקסי 
חיילים בדואים בודדים לשרת בצה"ל.

יחידת הגמלים
ב־1953 הציע אלוף פיקוד הדרום משה צדוק 
גמלים,  רוכבי  של  ניסיונית  יחידה  להקים 
הנגב.  ולהר  הדיונות  למרחב  המותאמת 

פלוגת המיעוטים )צילום: יוסי זליגר(

גששים על שיירת גמלים בסיני 
)צילום: אלוש 1976, ארכיון צה"ל(
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לדבריו התניידות על גמל אינה מעוררת חשד 
ומאפשרת הגעה אל היעד בהפתעה. אגב, את 
הרעיון של הקמת יחידה על גמלים הגה יגאל 

אלון כבר ב־1949.

ב־1954 הוקמה לראשונה יחידה ניסיונית של 
רוכבי גמלים שמנתה שישה גמלים, כשעבד 
אל־מג'יד ח'דר אל־מזאריב - עמוס ירקוני - 
כוחות  הבינו  קצר  זמן  תוך  למפקדה.  מונה 
והיחידה  עובדת,  אינה  זו  ששיטה  הביטחון 

פורקה.

סיירת שקד
ב־1955 לאור המצב הביטחוני הקשה בדרום, 
הוקמה סיירת שקד. ביחידה שירתו בדואים 
רבים מן הצפון בעיקר משבט אל־הייב, שפעלו 
הנסיגה  בעקבות  הדרומי  הגבול  לאבטחת 
מסיני, ומנעו בכך את חדירתם של מחבלים 
במהלך  נפלו  בדואים  חללים   14 לישראל. 
שירותם בסיירת, כשבתקופה זו פותחה תורת 
על  פיקד  שלימים  ירקוני  על־ידי  הגששות 
כמה  ירקוני  נפצע  שירותו  במהלך  הסיירת. 
ועל אף  נפגע ברגלו  יד,  ובהן איבד  פעמים 
בשלושה  עוטר  ירקוני  בחזית.  נשאר  זאת 

ציוני לשבח ובעיטור המופת.

האבות המייסדים של הגששים
ליחידת הגששים שני אבות מייסדים. הראשון 
אל־מג'יד  עבד  הגששים  תורת  מנחיל  הוא 
ח'דר אל־מזאריב - עמוס ירקוני - שקשר את 
ב־1948  לצה"ל  התגייס  המדינה,  עם  גורלו 
והוצב ביחידת המיעוטים שם שירת כגשש. 
תורת  את  כתב  ביחידה  שהה  שבו  בזמן 

הגששים.

דרכו  את  אל־הייב.  ֻחֵסין  הוא  השני  האב 
בצה"ל החל אל־הייב ב־1965 בסיירת שקד. 

אחרי כמה שנים בסיירת עבר לתפקידי גשש 
במלחמת  נלחם  צפון,  בפיקוד  אגוז  בסיירת 
הכיפורים,  יום  במלחמת  הימים,  ששת 
הראשונה.  לבנון  ובמלחמת  ליטני  במבצע 
בדרום  צה"ל  בפעילות  השתתף  בהמשך 
 37 בתום  מצה"ל  השתחרר  וב־2002  לבנון, 

שנות שירות בדרגת אל"ם.

יחידת הגששים
המורכב  הביטחוני  המצב  לאור  ב־1970, 
בשנים  הגששים.  יחידת  הוקמה  בדרום, 
הנגב,  במרחבי  פרוסה  היחידה  הייתה  אלו 

צילום: דו"צ

סא"ל עמוס ירקוני ז"ל
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האי  ובחצי  הערבה 
מחמש  והורכבה  סיני, 
פלוגות. ב־1975 מוקמה 
ברפידים,  היחידה 
עברה  וב־1978 
ים.  לנחל  המפקדה 
שירתו  שנה  אותה  עד 
כאזרחים  הגששים 
עובדי צה"ל, למעט 40 גששים שהיו בשירות 
יחידות  בכל  גששים  מוצבים  כיום  קבע. 

השדה בצה"ל.

בית הספר לגששים
סמכות  מהווה  לגששים  הצה"לי  הספר  בית 
ומכשיר  הגבולות,  הגנת  במערך  מקצועית 
והגבולות.  הבט"ש  משימות  לכל  גששים 
מסלול הכשרת הגשש מורכבת מ־24 שבועות 
 ,05 לרובאי  המסמיכה  טירונות  הכוללות 
רוכשים  שבהם  נוספים  שבועות  שלושה 
שבעה  מכן  ולאחר  יסוד  השכלת  הטירונים 
גשש  מקצוע  לתפקיד  המכשירים  שבועות 
שלבים  ארבעה  הקבע  במסלול  בסיסי. 
המסמיך   12 הבכיר  לשלב  עד  מקצועיים, 
מבוצע  המ"כים  קורס  חטיבתי.  כגשש 
וכיום  קרבי(,  לאיסוף  הספר  )בית  בביסל"ק 
הגששים מפוזרים על־פי מודל גזרתי מרמת 
סיור עד גשש אוגדה. רוב הגששים המשרתים 

מהדרום  בדואים  הם  בצה"ל 
ומהצפון.

יחידת הסיור המדברית
הדרום  בפיקוד  הוקמה  ב־1989 
היחס"ר )יחידת הסיור המדברית( 
אחת  פלוגה  בתחילה  שמנתה 
בדואי.  חי"ר  קצין  עמד  שבראשה 

למניעת  בט"ש,  בפעילות  עסקה  זו  יחידה 
הברחות וחדירות בקו התפר ובגבול מצרים.

גדוד 585 - גדוד הסיור המדברי
לאור  הגיוס  התמסדות  עם   1994 באוגוסט 
התנדבותם של הבדואים, הפכה יחידת הסיור 

לגדס"ר 585 המוכר גם כגדס"ר הבדואי.

בני  חייליו  שמרבית  החי"ר  גדוד  תפקיד 
העדה הבדואית, ערבים ישראלים - מוסלמים 
על  להגנה  בט"ש  משימות  לבצע  ונוצרים, 
עזה  בגזרות  הגבול  אבטחת  וכן  היישובים 
ומצרים. על תג היחידה מתנוסס רכב צבאי 
פועל  ובגדוד  ברקע,  מדברי  נוף  עם  מכונף 

בית ספר להשכלה.

ב־1997 הוכפף הגדוד לחטיבה הדרומית של 
למחנה  עברה  הגדוד  ומפקדת  עזה,  אוגדת 
אמיתי. עד 2005 היו מפקדי הגדוד קצינים 
בספטמבר  אך  אחרות,  מיחידות  שהגיעו 
מג"ד  הגדוד  על  לפקד  מונה  השנה  אותה 
בדואי - סא"ל וספי ֻסעאד, שהוא גם המג"ד 

הבדואי הראשון בצה"ל.

באוקטובר 2002 הוענק לגדוד צל"ש מטעם 
אלוף הפיקוד על הצטיינות בלחימה במסגרת 
אירועי "גאות ושפל", וגם במבצעים שאירעו 
בהמשך )"עופרת יצוקה" ב־2008, "עמוד ענן 
הגדוד  לקח  ב־2014(  איתן"  ו"צוק  ב־2012 
שכל  פעילותו  שנות  במשך  חלק. 

הגדוד 29 לוחמים.

יהפוך  הגדוד  כי  הוחלט  ב־2014 
שיבצע  נייד  לגדוד  נייח  מגדוד 
גזרות  בכל  מבצעיות  תעסוקות 
בצה"ל,  הגדודים  כבכל  הבט"ש 
רא"ל  הרמטכ"ל  החליט  וב־2017 
מספר  את  להפחית  איזנקוט  גדי  תג גדוד הסיור המדברי

תג יחידת הגששים
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החיילים בגדוד בשליש והגדוד חזר למקומו 
כבעבר.

המדברי  הסיור  יחידת  נקראת  היחידה  כיום 
לוחמות  פלוגות  שתי  ולה   -  585 יחס"ר   -
תעסוקות  המבצעות  מנהלתי  סיוע  ופלוגת 

מבצעיות בדרום עזה ובגבול מצרים.

אנדרטת הלוחם הבדואי
לצומת  בצמוד  ומטופח  גדול  הנצחה  באתר 
הבדואי,  הלוחם  אנדרטת  נמצאת  המוביל 
ומטרתה להנציח את נופלי העדה הבדואית. 
בניית  כשאת  חללים   198 העדה  לבני 

האנדרטה יזמו משפחות הנופלים וארגון "יד 
לבנים".

חקוקים  שעליו  בטון  עשויה  האנדרטה 
בעברית וערבית שמות הנופלים וכן פסוקים 
חללים  ל־4  הנצחה  גן  במקום  בעברית. 
שמקום קבורתם לא נודע, ובו נמצאים סלעי 
בזלת שחורים. עיצובה של האנדרטה מזכיר 

אוהל בדואי שכנפיו מתבדרות ברוח.

במרכז האתר נמצא בית "יד לבנים", ובו חדר 
הנצחה עם תמונות הנופלים ותיקי זיכרון לכל 
נופל. מדי שנה ביום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל, מתקיים במקום טקס ממלכתי-צבאי. 
באתר בית מורשת לעדה הבדואית ולמורשת 

הקרב הבדואית.

צבאי  עלמין  בית  אין  הבדואים  לחללים 
המשפחתיות  בחלקות  טמונים  והם  מוגדר, 

בבתי עלמין אזרחיים בכפריהם.

מגמות גיוס
בצה"ל  לשירות  המתנדבים  הבדואים  מספר 
האחרונות  בשנים  למחזור.  ממחזור  משתנה 

הגדס"ר המדברי )צילום: דו"צ(

אנדרטת הלוחם הבדואי 
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במגמת  נמצאים  הבדואים  של  הגיוס  אחוזי 
וכתוצאה  כלכליות,  מסיבות  בעיקר  עלייה 
בקרב  צה"ל  שעורך  נרחב  הסברה  ממסע 
הצבאי  השירות  מוצג  שבו  הבדואים  ריכוזי 
כמו:  מציע,  שצה"ל  הייעודיים  והמסלולים 
קורס נהיגה משא כבד ועוד. מטרת המסלולים 
לאחר  להשתלב  למתגייסים  לאפשר  הוא 

שחרורם ביתר קלות בחברה הישראלית.

בני העדה הבדואית בעלי רמת עברית נמוכה, 
משובצים ביחידת מחוה אלון לקורס "אייל" 
לומדים  בקורס  חודשים.  שלושה  שאורכו 
התורמים  ותכנים  עברית  לימודי  החיילים 
להכנה לשירות הצבאי, היכרות עם החברה 

הישראלית, סיורים, לימוד על מורשת הקרב 
לאחר  השייכות.  תחושת  וחיזוק  צה"ל  של 
צה"ל  ביחידות  משתבצים  החיילים  הקורס 

השונות בהתאם ליכולתם ולרצונם.

גדי  רא"ל  הרמטכ"ל  אישר   2017 באפריל 
שיעסוק  אדם  לתפקיד  למנות  איזנקוט 
לתפקיד  לצה"ל.  הבדואים  גיוס  בהעצמת 
לדרגת  שהועלה  אבו־סלב  חסן  נבחר  זה 
הספר  בית  כמפקד  לתפקידו  בנוסף  אל"ם. 
לאחראי  אבו־סלב  אל"ם  מונה  לגששים, 
הגיוס  אחוזי  להעצמת  האוכלוסיות  במנהל 
בקרב בני העדה ולשילובם בצורה המיטבית 

ביחידות צה"ל.
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האוהל
של  מגוריה  מקום  הוא  הבדואי  האוהל 
המשפחה הגרעינית, המותאמת לחיי נדודים. 
ממקום  ולהעתיק  לקפל  ניתן  האוהל  את 
למקום בהתאם לעונות השנה, ויריעותיו של 
האוהל מותאמות לתנאים המשתנים של מזג 
לחורף  אוהלים,  סוגי  שני  לבדואים  האוויר. 
ולקיץ, כשפתח האוהל פונה תמיד למזרח - 

מקום זריחת השמש.

א)ל(־שער",  "בית  גם  מכונה  החורף  אוהל 
מפני שיריעות האוהל עשויות משיער עיזים. 
בחורף בונים הבדואים את המאהלים שלהם 
מים  מערוצי  סביר  במרחק  מדרון,  בתחתית 
האוויר.  מזג  מפגעי  הגנה  לטובת  זורמים, 
בלילות  לצאן  כמחסה  גם  משמש  האוהל 
האוהל  מוחלף  החורף  תום  ועם  הקרים, 

השחור באוהל קיץ.

אוהל הקיץ עשוי מיריעות קלות ומאווררות, 
כשבקיץ  באוהל,  היושבים  על  המצילות 

ממוקם האוהל הבדואי בראש גבעה.

האוהל הבדואי מחולק לשני חלקים באמצעות 
של  מושבם  מקום  הדרומי,  הצד  מחיצה. 
"ֻמחארם"  מכונה  המשפחה  ובני  הנשים 

של  האיסור  על  המורה  אסור(,   - )בערבית 
של  הצפוני  הצד  זה.  לחלק  להיכנס  זר  גבר 
האוהל מיועד לקבלת מכרים ואורחים. גודלו 
של האוהל נמדד על־פי מספר עמודי התווך 
שלו, המצביעים על כבודו ומעמדו של בעל 

הבית.

הכנסת אורחים
המסורות  אחת  היא  האורחים  הכנסת 
ביטוי  המהוות  הבדואים,  של  המובהקות 
מדבר.  בתנאי  כל־כך  החשוב  הדדית  לעזרה 
כל  לארח  מחויב  הבדואי  המסורת  על־פי 
היטב,  האורח  את  ולשרת  הוא  באשר  אדם 
מכיוון שלפי אמונתם האורח הוא שליחו של 
האלוהים. גם לבן שבט יריב המתארח באוהל 
לא יאונה כל רע בעת שיהיה בחסות מארחו.

על־ אירוח.  של  מוסכמים  סימנים  לבדואים 
האורח  הגעת  עם  הבדואית,  המוסכמה  פי 
ולהשתעל  לעצור,  עליו  האוהל  לקרבת 
שלוש פעמים. הדבר מהווה סימן לכך שיש 
יד  בלחיצת  יתקבל תמיד  והוא  בחוץ,  אורח 

המסמלת שלום.

אם האורח מתיישב על השטיח ולא חולץ את 
נעליו - זה סימן שהוא ממהר לדרכו. אם חלץ 
- סימן שבכוונתו להישאר, ויש חובה לארחו 
אירוח מלא במשך שלושה ימים ושליש. זמן 
לקראת  כוח  וצבירת  מנוחה  לו  מאפשר  זה 
יציאתו לדרך, כאשר האורח יכול לקצר את 
תקופת שהותו על־פי צורכיו. תוספת שליש 
היום מעבר לשלושת הימים היא בשל ההבנה 
סוער  האוויר  שמזג  מצבים  יש  לעיתים  כי 
המסורת  לפי  לדרך.  יציאה  מאפשר  ואינו 
הבדואית, במידת הצורך יכול האורח לשהות 

בביתו של המארח עד ארבעים יום.
)Wadi Rum :אוהל בדואי )צילום
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מקום האירוח
אירוח  מקום  מוקצה  אוהלים  מחנה  בכל 
לגברים ולאורחים הנקרא א)ל(־שג'. מקום זה 
ושם מוגשים  זקן השבט,  נמצא באוהלו של 
שיבקש.  בלי  והמשקה  המזון  האורח  לפני 
מתחלקת  האורחים  לאירוח  והחובה  הזכות 

בין בני השבט לפי סדר.

היה  ה־20  המאה  של  ה־50  שנות  סוף  עד 
האוהל צורת המגורים השולטת של הבדואים 
הופיעו  הבריטי  המנדט  בתקופת  בארץ. 
ניצנים ראשוניים של מבני קבע, שציינו את 
להתיישבות.  מנוודות  המעבר  של  ראשיתו 
כיום מרבית הבדואים בדרום מתגוררים בבתי 
הצפוני  הצד  הארעיים  במבנים  כשגם  קבע, 

הוא מקום האירוח.

שתיית הקפה
של  מקום  הקפה  לשתיית  הבדואי  באירוח 
כבוד, והוא נחשב כגולת הכותרת של הכנסת 

האורחים. שתיית הקפה בצוותא היא אירוע 
לישיבה  הזדמנות  המהווה  חברתי־שבטי, 

משותפת, לשיח ולרעות.

הישיבה  )מקום  ל"מקעד"  שהוזמן  אורח 
וחם.  טרי  קפה  בִפְנָג'אן  יתכבד  בא)ל(־שג'(, 
האורח  מול  ונקלים  נכתשים  הקפה  פולי 
שהקול  מכיוון  "המזמין",  המכונה  ב"עזאם" 
לבני  מסמן  הפולים  כתישת  בעת  המופק 
השבט כי יש אורח. קפה בדואי טוב הוא קפה 

שחור חזק ומר.

הקפה  והקלייה  הכתישה  תהליך  לאחר 
גם  כאשר  הבדואי,  הבכראג'  על  מבושל 
המארח  משלהן.  כללים  ולהגשה  למזיגה 
יטעם את הקפה ראשון, כדי לוודא כי הקפה 
ימזוג  מכן  לאחר  ורק  להגשה,  ומוכן  טוב 
ואת  שמאל  ביד  אוחזים  הקנקן  את  לאורח. 
עם  מתחיל  ההגשה  כשסבב  בימין,  הִפְנָג'אן 
היושב מימין למארח, ונגד כיוון השעון, ללא 

קשר למעמדם של היושבים.
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נהוג לקיים שלושה סבבים של מזיגה ושתייה, 
לדיף  "אל־אַול  הבדואי:  הפתגם  כמאמר 
ואל־ת'אני לכיף ואל־ת'אלת' לסיף" הִפיְנָג'אן 
הראשון לאורח, השני להנאה ולכיף והשלישי 

לחרב המסמל הגנה וידידות.

משמעותה  השטיח  על  הקפה  ִפְנָג'אן  הנחת 
ִפְנָג'אן  כשניעור  מהמארח,  עזרה  בקשת 
ועצירה בשתייה. מזיגת  רוויה  הקפה מסמל 
קפה עד שפת הִפְנָג'אן מסמלת לאורח שאינו 

רצוי באוהל בלי להפגין זאת בפומבי.

הלבוש הבדואי
המותאם  מסורתי  לבוש  הבדואית  לחברה 
המסורתי  הלבוש  המדברי.  האקלים  לתנאי 
על  המיוחדת  וברקמה  בצניעותו  מצטיין 

שמלות הנשים.

חלקים:  מכמה  מורכב  הבדואי  הגבר  לבוש 
צבע  כאשר  כאפיה,  נקרא  הראש  כיסוי 
הכאפיה  מעל  טוהר.  ומסמל  לבן  הכאפיה 
מונח העקאל השחור ליופי וכסטטוס למעמד 
החובש. על הגוף מונח חלוק הנקרא ג'לביה, 

וטווח  חברתי  סטטוס  הוא  אף  המסמל 
של  למחירו  בהתאם  משתנה  שלו  המחירים 

הבד.

"קשאט",  חגורה  הבדואי  חוגר  הלבוש  מעל 
שנקרא  המסורתי  נשקו  מחובר  שאליה 
את  הבדואי  לובש  אלו  כל  מעל  "שבריה". 
גם  הג'לביה,  כמו  עליון.  כיסוי   - ה"עבאיה" 
טיב  לפי  ומעמד  סטטוס  מסמלת  העבאיה 
ועבאיה  לקיץ  עבאיה  יש  הבד.  ויוקר  הבד 
מפני  הגנה  משמשת  והיא  החורף,  לימות 

זבובים בקיץ ובגד מחמם בימות החורף.

לבוש האישה
הלבוש המסורתי של האישה הבדואית צנוע 
והדור, ומורכב גם הוא מכמה חלקים: כיסוי 
לבן.  בד  חתיכת  ועשוי  "שאש",  נקרא  ראש 
מעל השאש עוטה האישה "ֻגנעה" )גלימה(. 
ת'וב,  נקראת  המסורתית  הבדואית  השמלה 
מרהיבה  ידנית  ברקמה  מקושטת  והיא 
רווקה,   - האישי  ולסטטוס  לגיל  בהתאמה 
נשואה, גרושה או אלמנה. צבע הת'וב שחור 

צילום: אורי אורחוף
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מבד  עשוי  שהת'וב  מאחר  מלכות.  ומסמל 
שחור האוגר חום, האישה לובשת שמלה דקה 
לגוף.  הת'וב  בין  שתפריד  על־מנת  מתחתיה 
מעל הת'וב באזור המותניים חוגרת האישה 

חגורה בשם "חזאם".

רווקות,  מסמלת  התוב'  על  כחולה  רקמה 
ובכך מציינת כי היא פנויה להצעות נישואין. 
חודש  למשך  לובשת  האישה  נישואיה,  עם 
עד חודש וחצי שמלה הרקומה כמעט כולה 
בצבע אדום, ולאחר מכן מחליפה את שמלתה 

לשמלה אחרת.

אם האישה מתאלמנת - היא עוברת ללבוש 
מצבע  )השונים  כחול  בצבעי  הרקום  תוב' 
הפנויה( וירוק. בזמני אבלות שלא על הבעל 
לובשת האישה בגדי אלמנה, אבל רק לפרק 

זמן האבלות בלבד.

מסוימים,  לשבטים  אף  ולעיתים  אזור,  לכל 
לפי  נשים  לזהות  מיוחדת המאפשרת  רעלה 

האזור או השבט שאליו הן משתייכות.

בתי דין שבטיים - המשפט 
הבדואי

עד לתחילת המאה ה־20 פעלו בנגב בתי דין 
שבטיים, שעסקו הן במשפט פלילי והן ביישוב 
סכסוכים ללא הפרדה פורמלית בין התחומים. 
בבסיס ההשקפה המשפטית של בתי דין אלו 
אב  בית  של  הקולקטיבית  האחריות  עמדה 
בהסכמה  נבחרו  והשופטים  בניו,  למעשי 
בכוח המוניטין שרכשו בקהילותיהם. השלטון 
העות'מאני ניסה להחיל את מערכת המשפט 
בית  בנגב, עם הקמת  הבדואים  על  גם  שלו 

משפט שרעי בבאר שבע ב־1906.

ב־1917 החזירו הבריטים לבית הדין השבטי 
המשפט  את  למסד  במטרה  סמכויותיו,  את 

של  המקום  מנהגי  על  המתבסס  השבטי 
השבטים הערביים בנגב.

עבודתם של בתי הדין השבטיים המנדטוריים 
וב־1955  העצמאות,  במלחמת  הופסקה 
הוחלט לפתוח שלושה בתי דין שבטיים בנגב. 
הממשל  תום  עד  פעלו  השבטיים  הדין  בתי 
הצבאי ב־1966, שבה נפתחה בפני הבדואים 
משפט  בבתי  להתדיין  האפשרות  בנגב 
השרעי  הדין  בית  הוקם  ב־1978  אזרחיים. 

בבאר שבע.

בוטלו  השבטיים  הדין  שבתי  על־פי  אף 
רשמית, הם ממשיכים לפעול באופן לא רשמי 
לצד מערכת המשפט הכללית עד היום כאשר 
לעיתים שתי מערכות משפט אלו מתנגשות 

זו בזו.

נקמת דם
נקמת דם היא מנהג, לפיו מוטלת זכות ואף 
חובה על קרוב משפחה לנקום את דמו של 
איש שנהרג או נרצח, על־ידי הריגת ההורג או 
בן משפחתו. שורשיו של המנהג  או  הרוצח 
בקהילות  ימינו  עד  ונעשים  ביותר,  קדומים 
הבדואים  הבדואית.  החברה  כדוגמת  שונות 
תישאר  הנרצח  של  נשמתו  כי  מאמינים 

במקומה עד שמקורביו ינקמו את דמו.

סולחה בכפר
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התפיסה  לפי  שווה  האנשים  של  דמם  ערך 
השבטית ועל כן נקמת הדם איננה מבדילה 
התפיסה  על־פי  והמעמדות.  הגילאים  בין 
השבטית בשעה שיש הרג או רצח יש להגיב 
על כך במהירות, מכיוון שהדבר מערער את 
יציבותו של השבט. תגובה מהירה על הפשע 
לפגוע  ינסו  שלא  לכך  ערובה  לרוב  מהווה 
היציבות  הכבוד,  על  לשמור  ובכך  שוב  בה 

והקיום.

המוסלמית  בחברה  רצח  לאחר  כלל  בדרך 
מכריזים על "עטוה" - הפסקת אש קצרה בת 
את  להרגיע  ימים שמטרתה  שלושה־ארבעה 
משא  לנהל  ולנסות  האנשים  בקרב  הרוחות 
ומתן בין משפחת הנרצח ובין משפחת הרוצח 
על  זה  בזמן  דם.  נקמת  למנוע  לנסות  כדי 
מרוחק,  למקום  ִלְגלות  לדם  וקרוביו  הרוצח 
ולמצוא שם חסות עד שיוסדר סכסוך הדמים 

ביניהם ובין משפחת הנרצח.

הרוצח  משפחת   - מצליחה  ה"עטוה"  אם 
ובכך  הנרצח  למשפחת  כסף  סכום  משלמת 
פודה את נשמתו, ומשפחת הנרצח מתחייבת 
שלא לבצע נקמת דם. אם ה"עטוה" נכשלת 
- מתבצעת נקמת דם על־ידי בן משפחה או 
קרוב של הנרצח. עם ביצוע נקמת הדם מותר 
מגוריהם  למקום  לחזור  הרוצח  למשפחת 

והחיים בשבט חוזרים לסדרם.

פוליגמיה בחברה הבדואית
בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל, בדגש 
הפוליגמיה  תופעת  קיימת  הנגב,  תושבי  על 

)תופעת ריבוי הנשים( האסורה על־פי החוק 
האסלאם  על־ידי  מותרת  אולם  בישראל 
על־פי  נשים.  ארבע  עד  נישואין  המתיר 
הערכת רשויות הרווחה בדרום )נכון ל־2012( 
בדרום  הבדואיות  מהמשפחות  כ־30% 
ניכר  שיעור  פוליגמי.  חיים  אורח  מקיימות 
נשים  בקרב  מצוי  הפוליגמיים  מהנישואין 
המשוללות  מירדן,  או  הפלסטינית  מהרשות 
לחלוטין  ותלויות  בישראל  חוקי  מעמד  כל 

בבעליהן.

הפוליגמיה  הבדואית  האוכלוסייה  בקרב 
עודנה מוסד חברתי מרכזי, שמתקשר במידה 
לתופעת  השבט.  של  החברתי  למבנה  רבה 
הן על  הפוליגמיה השלכות חברתיות קשות 
ככלל,  הישראלית  החברה  על  והן  הבדואים 
ונגד התופעה פרסמו ב־2017 שרת המשפטים 
איילת שקד והיועץ המשפטי לממשלה אביחי 
מנדלבליט תוכנית מקיפה לטיפול בעבירות 

ריבוי הנישואין. 
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ההתיישבות הבדואית בארץ מתרכזת בעיקר בצפון הארץ בגליל, במרכז הארץ - בכפרי 
המשולש, בנגב וכן בכמה ערים מעורבות כמו לוד, רמלה וחיפה.

בדואית  התיישבות  של  שאריות  לצד  מוכרים  בדואים  כפרים  כ־20  יש  הארץ  בצפון 
בפזורה, שבעה מהם מוגדרים מועצות מקומיות.

בדרום הארץ באזור הנגב ההתיישבות הבדואית מתחלקת לשלוש קבוצות עיקריות:

המקומיות: 	  ובמועצות  רהט  כמו  מוסדרים  קבע  ביישובי  המתגוררים  תושבים 
כֵסיפה, ערערה, שגב שלום, תל־שבע, חורה ולקיה.

תושבים המתגוררים בפזורה בתחומי היישובים החדשים הנמצאים במועצות נווה 	 
מדבר ואל־קסום.

תושבי פזורה מחוץ ליישובים מוסדרים הנמצאים ברובם בצפון־מזרח הנגב.	 

יישובים בצפון

שבט אל־הייב

טובא־זנגריה
לראש  ממזרח  כורזים  ברמת  בדואי  יישוב 
מועצה  של  למעמד  זכה  היישוב  פינה. 
המרכזית  הלשכה  על־פי  ב־1988,  מקומית 
לסטטיסטיקה נכון ל־2017 מתגוררים בכפר 

כ־6,400 תושבים.

היסטוריה: ערב אל־הייב הוא אחד השבטים 
ב־1908  במזרח־התיכון.  הגדולים  הבדואים 

הקימה משפחה מהשבט כפר סמוך למעיין 
במהלך  פינה.  לראש  מזרחית  טובא,  עין 
הפלמ"ח  מפקד  שכנע  העצמאות  מלחמת 
אבו־ ֵשיח'  השבט,  ראש  את  אלון  יגאל 
נגד  לצדו  ולהילחם  יוסף, להתגייס לפלמ"ח 
הכוחות הערביים. המנהיג הסכים ו־64 מבני 
הכפר יצאו לשרת בכוחות הפלמ"ח, ביחידה 
המדינה  הקמת  לאחר  כ"פל"הייב".  שנודעה 
וזאת  זנגריה,  הכפר  אנשי  טובא  אל  צורפו 
הסיבה המפותלת לשמו הארוך ויוצא הדופן 

של היישוב.

רומת אל־הייב
מצפון  נטופה,  בית  בבקעת  בדואי  כפר 
אל־בטוף  אזורית  למועצה  השייך  לציפורי, 
המרכזית  הלשכה  נתוני  על־פי  )נטופה(. 
לסטטיסטיקה נכון ל־2017 מתגוררים בכפר 

כ־2,000 תושבים.

בני  את  מנציח  הכפר  מקור השם: שמו של 
שבט ערב אל־הייב שהקימו את היישוב. בפי 
"פרוש  בשם  היישוב  נקרא  באזור  הבדואים 
הכפר  על־שם   - רומאנה(  )שדות  רומאנה" 
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רימון  הסברה  לפי  שהוא  רומאנה,  הסמוך 
המקראית. ב־1968 הוסב שם היישוב ל"רומת 
הסמוכה  רומא  חורבת  על־שם  אלהייב", 

ממערב.

היסטוריה: היישוב הוקם בתחילת שנות ה־20 
של המאה ה־20 על־ידי בני השבט ערב אל־
הייב. בתקופה העות'מאנית בארץ ישראל נדד 
והתיישב  ישראל,  ארץ  לצפון  אל־הייב  שבט 
הבריטי  המנדט  בימי  החולה.  עמק  בשולי 
רכשו בני השבט קרקעות. חלק מבני השבט 
רכשו  וחלקם  טובא־זנגריה,  בכפר  נשארו 
אדמות בבקעת בית נטופה ובגבעות שפרעם. 
הלוחם  אנדרטת  נמצאת  היישוב  בקרבת 
הבדואי, לזכרם של הלוחמים הבדואים שנפלו 

במערכות ישראל.

זרזיר
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
הנקראת גם בית זרזיר. היא הוכרזה מועצה 
הלשכה  נתוני  על־פי  ב־1996,  מקומית 
 2017 לסוף  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית 

מתגוררים בה כ־7,500 תושבים.

מקור השם: שמו הנוכחי של היישוב, "זרזיר" 
או "בית זרזיר", הוא גלגול של שמו הקדום 

הזית  עצי  בזכות  לו  שניתן  זרזיר",  "ִחרבת 
הרבים שגדלים בו, שהיוו בעבר מוקד משיכה 

לאלפי ציפורי זרזיר.

חסן  סא"ל  על־ידי  הוקם  היישוב  היסטוריה: 
הייב, מבני השבט הבדואי אבו־סיאח, שכיהן 
בשנות  בישראל.  הבדואי  הפורום  כיו"ר  גם 
ה־50 היה זה כפר בדואי שהשתייך למועצה 
קיבל  ב־1996  אולם  יזרעאל,  עמק  האזורית 
את עצמאותו המוניציפלית והוכרז כמועצה 

מקומית.

היישוב  אוכלוסיית  היישוב:  אוכלוסיית 
מורכבת מבני חמישה שבטים בדואים:

השבטים  מן  אחד   - אבו־סיאח  אל־הייב 
הבדואים הידועים והגדולים בעולם, שסיפורו 
בזכות  בעיקר  ישראל  של  בהיסטוריה  שזור 
דאז,  השבט  מנהיג  בין  שנכרתה  הברית 
מפקד  ובין  אל־הייב,  "אבו־יוסף"  ֻחסין  ֵשיח' 

הפלמ"ח יגאל אלון.

זרזיר,  ניכר מתושבי  אחוז  מהווה   - מזאריב 
חדור,  מרכזיות:  משפחות  משלוש  ומורכב 
עבידאת וחנאחנה, אולם הוא מתנהל באופן 
עצמאי וכמעט ללא קשר ליישוב עצמו. יש 
לו כמה מוסדות עצמאיים ובהם מסגד, בית 
על־ מונהג  והוא  יסודי,  ספר  ובית  קברות 
של  קטן  מספר  בידי  המובל  פנימי  ועד  ידי 

hoda saleh :צילום
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מכובדים מן השבט. כיום רובם של בני השבט 
עוסקים בחקלאות, במסֵגרות ובביטחון.

שבבחרין.  גריפא  מאזור  מוצאו   - גריפאת 
כ־400  לפני  יזרעאל  בעמק  התיישב  השבט 
בארץ  העות'מאני  השלטון  ובתקופת  שנה, 
השלטון  בידי  השבט  בני  כשנרדפו  ישראל 
הטורקי הם התפזרו לכל רוח. ב־1958 חזרו 
השבט  בני  וכיום  זרזיר,  בבית  יחד  לחיות 
ובגידול  צאן  בגידול  בחקלאות,  עוסקים 

סוסים למטרות מרוצי סוסים.

עיאדאת - שבט בדואי נודד שמקורו בסוריה 
ושהתיישב בבית זרזיר ב־1974. נחשב לשבט 
המשכיל של היישוב, לאור האחוז הגבוה של 
בני השבט האקדמאים בו. עיקר התעסוקה של 
בני השבט הוא בתחום ההוראה, הן במסגרת 
משרד החינוך והן במפעלים הפזורים באזור 

המועצה המקומית.

ביישוב,  ביותר  הקטן  השבט   - ג'ואמיס 
עצמם  ובין  בינם  חבריו  של  והסתגרותם 

מביאה לכך שלא ידוע עליו הרבה.

שבט אל־והיב - שבט אל־ע'וארנה

ואדי אל־חמאם
לטבריה,  מצפון  גינוסר,  בבקעת  ערבי  כפר 
בכפר  אל־בטוף.  אזורית  למועצה  השייך 

מתגוררים כ־1,500 תושבים.

כשמו  הוא  היישוב  של  שמו  השם:  מקור 
אל־חמאם.  ואדי  ארבל,  נחל  של  הערבי 

שמשמעותו בערבית נחל היונים.

עבור  ב־1948  הוקם  היישוב  היסטוריה: 
יושבי  אל־ע'וארנה,  ערב  משבט  הבדואים 
הכפרים הערביים ששכנו בצפון עמק החולה 

עד מלחמת העצמאות )אל־עבאסיה, חיסאס 
ואל־מופתח'רה(.

דברים ייחודיים: בקרבת היישוב נמצא האתר 
נמצא  ואדי חמאם, שבו  ח'רבת  הארכאולוגי 

בית כנסת עם מאפייני בנייה גליליים.

שבט א)ל(־נעים

ערב א)ל(־נעים
למועצה  השייך  התחתון  בגליל  בדואי  כפר 
האזורית משגב. הכפר שוכן סמוך ליישובים 
אשחר ואשבל, צפונית לעיר סח'נין ודרומית 
כיישוב  ממשלתית  הכרה  וקיבל  לכרמיאל, 

ב־1999.

על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
נכון ל־2017 מתגוררים בכפר כ־750 תושבים.

היסטוריה: במשך שנים רבות נחשבו התנאים 
ביותר,  לירודים  בכפר  והכלכליים  הפיזיים 
וחסרו בו חשמל, מים, תשתיות, ביוב, כבישים 
נבע  ה־21  ועוד. בעשור הראשון של המאה 
הדבר בעיקר מכך שלכפר לא הייתה תוכנית 
לבנות  היה  ניתן  לא  ולכן  מאושרת,  מתאר 

תשתיות באופן חוקי.

ב־19 בינואר 2010 אישרה הוועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה את תוכנית המתאר של היישוב, 
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תוכנית  אושרה  בכך  רבים.  עיכובים  לאחר 
הבדואים  הכפרים  של  האחרונה  הבנייה 
גורמים  של  תיאום  כלל  זה  תהליך  במשגב. 
רשות  ישראל,  מקרקעי  מנהל  ובהם:  רבים, 
ומשרד  הפנים  משרד  קק"ל,  והגנים,  הטבע 

הבינוי והשיכון.

עשרות  נוער,  ובני  ילדים   350 מעל  ביישוב 
היסודי  הספר  בית  תלמידי  חרשים.  מהם 
בשעה  ובסלאמה,  בכמאנה  לומדים  בכפר 
לבתי  נשלחים  העל־יסודי  החינוך  שתלמידי 
אינם  התלמידים  רוב  בהם  בסח'נין,  ספר 
ניתוק  של  מקרים  היוצר  )דבר  בדואים 
הכפר(.  תלמידי  בקרב  נחיתות  ותחושות 
מאפיין תרבותי מעניין הוא שבכפר התפתחה 
את  שמשמשת  ייחודית,  סימנים  שפת 

החרשים בכפר.

רכז  מפעיל  ביישוב  החינוכית  הפעילות  את 
האחרונות  כשבשנים  המועצה,  מטעם  נוער 
עם  בשותפות  אשבל  קיבוץ  חברי  מפעילים 
חברתי  מועדון  למידה,  מרכז  הנוער  רכז 
וקבוצות  נשים  קבוצות  ולנוער,  לילדים 
אשבל.  בקיבוץ  הכשרה  העוברות  מנהיגות, 
נוער  קידום  של  פעילות  קיימת  כן  כמו 

ביישוב.

שבט דלאיקה - שבט זבידאט

בסמת טבעון
התחתון  בגליל  בדואית  מקומית  מועצה 
כמועצה  שהוכרזה  זבולון,  עמק  על  הצופה 
הלשכה  נתוני  על־פי  ב־1965.  מקומית 
ל־2017  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית 

מתגוררים בכפר כ־7,600 תושבים.

חורבת  שום  על  נקרא  היישוב  השם:  מקור 
וַטְּבעּון - שמה הערבי  ַּבְסֶמה שעליה נבנה, 

של קריית טבעון הסמוכה.

הגיעו  הבריטי  המנדט  בתקופת  היסטוריה: 
חיפוש  בעקבות  לאזור  הבדואים  התושבים 
לעדריהם.  מרעה  ושטחי  פרנסה  מקורות 
בעליהם  מידי  האדמות  את  קנו  הבדואים 
הערבים באזור שפרעם, ויישבו את הקרקעות 
צריפים  ובניית  האדמות  עיבוד  על־ידי 
לתושבים  היו  המדינה  קום  עם  למגוריהם. 
הבדואים במקום מערכת קשרים הדוקה עם 
היישוב העברי המתחדש בארץ, והם החליטו 

להישאר ביישובם.

לאחר קום המדינה החליטה ממשלת ישראל 
לרכז ביישוב קבע את כל התושבים הבדואים 
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המועצה  יושבת  בו  באזור  מפוזרים  שהיו 
טבעון  בבסמת  נערך  הראשון  הניסיון  כיום. 
את  להעביר  החלה  כשהממשלה  ב־1965, 
למקום  הצמוד  לתל  זבידאת  כפר  תושבי 
היישוב של חמולת סעדיה וכך החלה הקמת 
זבידאת  לתושבי  נמכרו  הקרקעות  היישוב. 
לאזור  מושבם  ממקום  לעבור  שהסכימו 
המוצע, כל משפחה בנתה את ביתה בהתאם 
ליכולת הכלכלית באותו זמן וליישוב החדש 
קראו "בסמת טבעון". כך קיבל היישוב תוקף 
מורכב  בעודו  ב־1965,  מקומית  מועצה  של 
ובסמת.  סעדיה  מרכזיות:  שכונות  משתי 
ב־1992 סופחו למועצה שתי שכונות שקודם 
וֻזבידאת.  )חַואלד(  חילף  פזורות:  היוו  לכן 
מבחינה היסטורית בסמת טבעון הוא הכפר 

הבדואי הראשון שהוסדר בישראל.

שבט ַזיוד

אבטין
הכרה  שקיבל  זבולון  בעמק  בדואי  יישוב 
רכסים  בין  שוכן  היישוב  ב־1965.  כיישוב 
לבית העלמין תל־רגב ושייך למועצה אזורית 

זבולון.

על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
כ־2,750  מתגוררים  ביישוב  ל־2017  נכון 

תושבים.

השם  מקור  החוקרים  על־פי  השם:  מקור 
בספר  המופיעה  ֶבֶטן  העיר  בשם  אבטין 
שבט  נחלת  גבול  על  השוכנת  כעיר  יהושע, 
אשר. בטן מזוהה עם האתר הארכאולוגי תל־

פר השוכן מצפון־מערב ליישוב.

היסטוריה: ראשיתה של אבטין בחווה חקלאית 
שהוקמה על־ידי חאג' טאהר קרמאן, בשיתוף 
ובין  בין החווה  יהודיים.  גורמים  פעולה עם 
על  שכנים  סכסוכי  התעוררו  חסידים  כפר 
בני  התרכזו  העצמאות  ובמלחמת  קרקעות, 
דוד  ובעצת  באבטין  בחווה  קרמאן  משפחת 
הקמת  קודם  היישוב  ממנהיגי  שהיה  הכהן, 
המדינה, לא ברחו מארץ ישראל. לאחר מכן 
הכהן  דוד  בקשת  על־פי  בן־גוריון,  דוד  מנע 
את גירושם. בראשית ימי המדינה נודע הכפר 

כאחוזת קרמאן או אחוזת אבטין.

תושבי אבטין הם בני השבטים עמריה וערב 
אל ח'ַואלד; ערב אל־ֻזבידאת; ערב אל־חילף; 
בודדות  משפחות  וכן  אל־תורכמאן;  ערב 

משבטים אחרים.

שבט זבידאת

מנשיה זבדה
כפר ערבי בצפון עמק יזרעאל, ליד רמת ישי, 
בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק 
יזרעאל. כמחצית מתושביו בדואים והמחצית 
השנייה פלאחים. הרוב המכריע של התושבים 
אל־ עבד  משלוש משפחות:  לאחת  משתייך 
נתוני  על־פי  וסולימאני.  סעאידה  חלים, 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל־2017 

מתגוררים ביישוב כ־1,250 תושבים.

מקור השם: מנשיית זבדה - חידוש זבדה.

שלושה  על־ידי  ב־1945  נוסד  היסטוריה: 
שעזבו  אל־חלים,  עבד  משפחת  של  מבניה 
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על  והתיישבו  נצרת  שליד  עילוט  הכפר  את 
הכפר  משפחתם.  בבעלות  שהיו  אדמות 
נקרא אז "ִחרבת זבדה". בשלב הבא התווספו 
סעאידה,  משבט  בדואיות  משפחות  אליהם 
ששוכנו בכפר החדש בעזרת פיצויים מהקרן 
הקיימת אחרי שפונו מבתיהם באזור יוקנעם, 
משפחת  גם  בכפר  השתקעה  ובמקביל 
להצטרף  בחרו  שבניה  דרוויש,  סולימאני 
ולבנות במקום את ביתם משום שאדמותיהם 
היו סמוכות לאדמות משפחת עבד אל־חלים.

ב־1948 קיבל הכפר את שמו מנשיית זבדה, 
לא  כחוק  נרשמו  שהתושבים  למרות  אך 
קיבל הכפר הכרה רשמית. רק ב־1979, אחרי 
מאבק ממושך, הוכר הכפר רשמית. ב־1980 
שחובר  הכפר,  של  המתאר  תוכנית  אושרה 
תנופת  והחלה  והחשמל,  המים  למערכות 

בנייה והתחדשות.

שבטים: כעביה־טבאש־חג'אג'רה

כעביה־טבאש־חג'אג'רה
בישראל,  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
בתוכה  כוללת  המועצה  ב־1996.  שהוכרזה 
טבאש  כעביה,  עיקריים:  שבטים  שלושה 

וחג'אג'רה.

על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בכעביה־טבאש־ מתגוררים  לסוף 2017  נכון 

חג'אג'רה 5,106 תושבים.

שבט ֻחג’יראת
שבט בדואי בגליל המתגורר בתחומי מועצה 
מזרחית  וחצי  כקילומטר  משגב,  אזורית 
ליודפת. השבט הוכר על־ידי ישראל כיישוב 

בשם חוג'יראת, אך חסר מעמד מוניציפלי.

בני שבט זה מתגוררים גם ביישובים ביר אל־
מכסור, דֵמידה, מקמאן ודהרה.

ביר אל־מכסור
מקומית  מועצה  של  במעמד  בדואי  יישוב 
בגליל  שוכן  היישוב  בישראל.  הצפון  במחוז 
והוכרז  לשפרעם,  דרומית־מזרחית  התחתון 
מועצה מקומית ב־1990. על־פי נתוני הלשכה 
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 2017 לסוף  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית 
מתגוררים בביר אל־מכסור 9,118 תושבים.

"ִחרבת  שם  על  נקרא  המקום  השם:  מקור 
השבורה"(  "הבאר  )חורבת  אל־מכסור"  ביר 

שבקרבת היישוב.

השבט  בני  עבור  הוקם  היישוב  היסטוריה: 
הבדואי ערב אל־ֻחג'יראת.

שבט ֻמאסי
אעבלין,  ביישובים:  מתגוררים  זה  שבט  בני 

שפרעם ודיר חנא.

שבט מריסאת
טמרה  ביישובים:  מתגוררים  זה  שבט  בני 

ואעבלין.

שבט ֻנג'ידאת

ֻבעינה־ֻנג'ידאת
שהוכרזה  התחתון  בגליל  מקומית  מועצה 
מורכב  היישוב  ב־1987.  מקומית  כמועצה 
ֻבעינה  נפרדים:  בעבר  שהיו  יישובים  משני 
וֻנג'ידאת, שאוחדו ב־1987 למועצה מקומית 
אחת. בֻבעינה מתגוררת אוכלוסייה פלאחית, 
שוכן  היישוב  בדואית.  אוכלוסייה  ובֻנג'ידאת 

על־ טורעאן,  הר  של  הצפוניים  במורדות 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי 
נכון לסוף 2017 מתגוררים ביישוב כ־9,300 

תושבים.

ֻבעינה
שתושביו  נטופה  בית  בבקעת  ערבי  כפר 
היישוב הוא ככל הנראה  פלאחים. שמו של 
ענת"  "בית  העתיק  היישוב  קרבת  בגלל 
המוזכר בכתובים שנכתבו בשפה האוגריתית, 
וכן בספר שופטים )פרק א( שם הוא מוזכר 
יכלו  ושלא  ענת,  לאלה  עבדו  שבו  כיישוב 

אנשי שבט נפתלי לכובשו.

ֻנג'ידאת
על־ שהוקם  נטופה  בית  בבקעת  ערבי  כפר 
ידי חיילים בדואים מערב־הסעודית של היום 

ונלחמו בצבאו של צלאח א)ל(־דין.

השבט שאליו השתייכו התושבים היה "ערב 
א)ל(־ֻנג'ידאת", ושמו של היישוב הוא על שם 
בערב־ ערב  האי  חצי  שבמרכז  הנג'ד  אזור 

הסעודית.

בענה
כפר ערבי במעמד של מועצה מקומית במחוז 
בית  בבקעת  יושבת  בענה  בישראל.  הצפון 
כרם )בקעת שגור( בלב הגליל, על־פי נתוני 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל־2017 

מתגוררים ביישוב כ־8,000 תושבים.

שלטון  בזמן  הוקם  הכפר  היסטוריה: 
האימפריה העות'מאנית בארץ ישראל על־ידי 
אל־ בדיר  שישבו  נוצרים  תושבים  של  בנים 
אסד, שנקרא בעבר "בענה", ושגורשו על־ידי 
המועצה  אוחדה  ב־2003  הראשון.  סולימאן 

צילום: אורי
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לה  הסמוכה  אל־אסד  דיר  עם  המקומית 
מצפון ועם המועצה המקומית מג'ד אל־כרום 
המועצה  הוקמה  כך  ממערב.  להן  הסמוכה 
הפכה  יותר  שמאוחר  שגור,  המקומית 
הכנסת  אישרה   2008 בנובמבר  לעירייה. 
חוק המבטל את האיחוד, ומשיב את המצב 

לקדמותו.

סלאמה )הגליל(
כפר בדואי בגליל המערבי בתחומי המועצה 
מדינת  על־ידי  הוכר  הכפר  משגב.  האזורית 
ישראל ב־1976, על־פי נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה נכון ל־2017 מתגוררים בכפר 

כ־3,000 תושבים.

מקור השם: שם היישוב כשם הֵשיח' הערבי 
שחי במקום לפני 200 שנה.

לנחל  בסמוך  מצוי  הכפר  ייחודיים:  דברים 
העובר  מרהיב  טיולים  מסלול  שבו  צלמון, 
עתיקות  קמח  טחנות  עתיקים,  עצים  ליד 
סלאמה  הכפר  כי  משערים  זורמים.  ומים 
צלמון,  הקדום  היישוב  של  במקומו  מצוי 

שמופיע גם כצלמין.

שבט סעאידה

ִשבלי - ֻאם אל־גנם
בישראל  הצפון  במחוז  מקומית  מועצה 
על־פי  ב־1984.  מקומית  כמועצה  שהוכרזה 
נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני 

ל־2017 מתגוררים ביישוב 5,762 תושבים.

שני היישובים המרכיבים את המועצה קרובים 
המורדות  על  ונמצאים  לשני,  אחד  מאוד 
המזרחיים )ִשבלי( - דרום־מזרחיים )ֻאם אל־

גנם( של הר תבור.

תושבי  היו  המדינה  קום  לפני  היסטוריה: 
ִשבלי הפלג השולט בשבט הבדואי ערב א)ל(־
ְצֵּביח, שהיה בעל השפעה רבה במזרח הגליל 
כאריסים.  ִשבלי  שבט  חיו  ובתוכם  התחתון, 
העולם  מלחמת  לאחר  הראשונות  בשנים 
הראשונה יישבו הבריטים את שבט א)ל(־צביח 
באוהלים  נותרו  ִשבלי  שבט  ואילו  בבתים, 
האנתרופולוגית,  מהבחינה  אריסיהם.  והיו 

סמל מועצה מקומית בענה

OTRS צילום: דרךAriel Palmon :צילום
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בני ִשבלי הם ברובם המכריע צאצאי נוודים 
וחלק  ומדרום טורקיה,  שהגיעו ממדבר חרן 
עם  שהגיעו  סודנים  עבדים  צאצאי  קטן 

צבאותיו של מוחמד עלי.

בעודם תחת השלטון הטורקי נערכה סולחה 
בין הֵשיח' של שבט א)ל(־צביח לראש הוועד 
במסחה )לעתיד כפר תבור( בעקבות תקרית 
אותו,  והרג  בפורץ  ערבי  שומר  ירה  שבה 
נהרג  שהפורץ  פורסם  הערבית  ובעיתונות 

בידי יהודים.

בבית  השומר  אגודת  של  השנייה  בישיבתה 
מניה שוחט מיום ז' בטבת תר"ע הוחלט להסיר 
את השמירה על מסחה, אך הפרות חוזרות 
ונשנות מצד בני השבט גרמו להחזרתה. תחת 
 )1920( תר"פ  במאורעות  הבריטי,  השלטון 
 ,)1936-1939( תרצ"ו-תרצ"ט  ובמאורעות 
שינתה  )שבינתיים  תבור  כפר  תושבי  נרצחו 

את שמה מ"ִמסחה"(.

במלחמת העצמאות, אחרי התנכלויות בלתי 
פוסקות כלפי היישוב היהודי, שכללו מארב 
והריגת חוליית חיילים בפיקודו של עלי בן־
גורשו  קשת,  בית  בקרב  ושהסתיימו  צבי, 
)הצביחים(  א)ל(־צביח  שבט  אנשי  מרבית 
תקופה  שבאותה  ִשבלי,  פלג  אנשי  לירדן. 
גרו באוהלים באזור שבו מצוי כיום היישוב, 
החקלאי  הספר  בית  ליד  במקומם  הושארו 
כדורי. אנשי שבט זה נחשבו אוהדים, ושמרו 
על יחסי שכנות טובים עם יהודי כפר תבור, 
ִשבלי  מבני  רבים  היום.  עד  הנמשך  יחס 
של  בולטת  כמות  בהם  בצבא,  משרתים 
חיילים וקצינים בתפקידי גששים, או לוחמים 

בגדוד הסיור המדברי.

יישובים בדרום

תראבין, עזאזמה, טיאהא, אד'ולם

רהט
 12 נמצא  בארץ,  הגדול  הבדואי  היישוב 
בסמוך  שבע,  לבאר  צפונית  קילומטרים 
ליישוב להבים ולקיבוץ משמר הנגב. היישוב 
ממשלתית  תוכנית  במסגרת  ב־1972,  הוקם 
הבדואית  לאוכלוסייה  קבע  יישובי  להקמת 
היישוב  הקמת  לאחר  שנים  כארבע  בנגב, 
הראשון תל שבע, והוכרז כעיר ב־1994. על־
פי נתוני הביטוח הלאומי נכון ל־2018 ברהט 

מתגוררים כ־65 אלף תושבים.

ויש  תושבים,  אלף  לכ־200  מתוכננת  העיר 
שבו  הנגב"  "עידן  תעשייה  אזור  כיום  בה 
פועלים מפעל "סודה סטרים" ומפעל "קרגל" 
המעסיקים אלפי עובדים. כמו כן הוקם בעיר 
הבדואי.  למגזר  הראשון  קלאב  הקאנטרי 
התרבות  היכל  ברהט  ייפתח   2019 בסוף 

הראשון למגזר הבדואי בדרום.

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של עיריית רהט

פסיפס < דתות ועדות בצה"ל  216



כֵסייפה
 ,31 מועצה מקומית בקרבת ערד על כביש 
נכון  הלאומי  הביטוח  נתוני  על־פי  כאשר 

ל־2018 מתגוררים בה כ־18,500 תושבים.

למען  ב־1982  הוקם  היישוב  היסטוריה: 
משטח  ופונו  היישוב  באזור  שחיו  הבדואים 
בסיס חיל האוויר נבטים, באזור שנקרא ביר 
מלחתא בעקבות חתימת הסכם השלום בין 
מסיני.  הבסיסים  והעברת  ומצרים  ישראל 
הכינוי "כֵסיפה" לאזור הכפר הנוכחי מופיע 
משנות  הצבאי  הממשל  של  במסמכים  כבר 

ה־50 וה־60 של המאה ה־20.

תל שבע
והוכרזה  בישראל,  הדרום  במחוז  נמצאת 
ממוקם  היישוב  ב־1984.  מקומית  כמועצה 
שבע  לבאר  מזרחית  קילומטרים  כשלושה 
תל  כיום  שבע.  תל  העתיקות  לאתר  בצמוד 
שבע הוא היישוב הוותיק ביותר, והשני בגודלו 
במגזר הבדואי. על־פי נתוני הביטוח הלאומי 

מתגוררים בתל שבע כ־20,300 תושבים.

הראשון  היישוב  הוא  שבע  תל  היסטוריה: 
בנגב שנוסד ב־1968, כחלק מתוכנית להקמת 

הבדואים  למען  הנגב  באזור  יישובים  שבעה 
בנגב.

ערערה בנגב
מועצה בבקעת ערד, 10 קילומטרים מצפון־
מערב לדימונה. היא הוכרזה כמועצה מקומית 
נכון  הלאומי  הביטוח  נתוני  על־פי  ב־1996 

ל־2018 מתגוררים בה כ־17 אלף תושבים.

מקור השם: מקור שמה היא בחורבת היישוב 
"בנגב"  והתוספת  הסמוכה,  ערוער  המקראי 
אל־ אום  שברכס  מערערה  להבדילה  באה 

פאחם.

בתחילה  הוקם  בנגב  ערערה  היסטוריה: 
השלום  הסכם  בעקבות  ב־1981,  כיישוב 
מלחתה  תל  את  לפנות  והצורך  מצרים  עם 
מהבדואים שהתגוררו בסביבתו כדי להעתיק 

Amos Meron :צילום

צילום: ד"ר אבישי טייכר

צילום: מיכאלי
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אליו אחד משדות התעופה של צה"ל בסיני. 
תל  הראשונות  הבדואים  בעיירות  כמו  שלא 
שותפו  בנגב  ערערה  ראשוני  ורהט,  שבע 
וניתנו  היישוב,  של  הפיזי  המבנה  בקביעת 
להם מגרשי מגורים וקרקע חקלאית בתמורה 
לאדמות שפינו. רוב התושבים בני השבטים: 

אבו־קורינאת, אבו־ערר ואבו־ג'ועיד.

שגב שלום
כארבעה  הנמצאת  מקומית  מועצה 
קילומטרים ממזרח לבאר שבע. היישוב הוקם 
והוכרז  הנגב  באזור  בדואי  ככפר  ב־1979 
נתוני  על־פי  ב־1996.  מקומית  כמועצה 
לסוף  נכון  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
2017 מתגוררים בשגב שלום 9,900 תושבים. 
ביישוב מתגוררים בני מטה העזאזמה ומטה 
תראבין, וסביב היישוב גרים עוד כ־15 אלף 
בתוך  להסדרה  בעתיד  המיועדים  תושבים 

תחומי היישוב.

הן  מתייחס  היישוב  של  שמו  השם:  מקור 
לקרבתו לנחל שגיב והן להסכם השלום בין 

ישראל ומצרים שנחתם ב־1979.

חורה
שהוכרזה  בישראל  הדרום  במחוז  מועצה 
שוכנת  חורה  ב־1996.  מקומית  כמועצה 

צפונית־מזרחית לבאר שבע, ודרומית ליישוב 
מיתר על כביש 60.

למקור  בנוגע  גרסאות  יש שתי  מקור השם: 
השם של היישוב. הראשונה גורסת כי השם 
והפורח  העתיק  היישוב  של  משמו  נובע 
דרומית־מזרחית  קיים  שהיה  "חור",  בזמנו 
היטב  והתקיים  הביזנטית,  בתקופה  ליישוב 
הודות למיקומו הגאוגרפי האטרקטיבי דאז. 
נובע  מקור השם  כי  טוענת  השנייה  הגרסה 

מהימצאותה של חורה על אדמת חור.

צפונית  ב־1989  הוקמה  חורה  היסטוריה: 
הקבע  יישובי  משבעת  כחלק  שבע  לבאר 
השבטים  עבור  הנגב  באזור  שהוקמו 
הבדואים. ליישוב עברו לגור משפחות שגרו 
במרחב הסובב את היישוב, והוסדרו בשכונות 

חדשות בחורה.

חפירת  במהלך  ב־2014,  ייחודיים:  דברים 
לצורך  שנערכה  העתיקות  רשות  של  הצלה 
מנזר  נחשף   ,31 בכביש  מחלף  הקמת 
פסיפס  רצפת  ובו  הביזנטית  מהתקופה 

מרהיבה בכניסה ליישוב.

לקיה
שהוכרזה  בישראל  הדרום  במחוז  מועצה 

כמועצה מקומית ב־1996.

צילום: מתוך דף הבית של מועצה מקומית שגב שלום

צילום: איוב אבו מדיעם
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על־פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
נכון לסוף 2017 מתגוררים בלקיה כ־13 אלף 

תושבים.

היסטוריה: מועצה אזורית נווה מדבר הוקמה 
הפנים  משרד  על־ידי   2012 בנובמבר  ב־6 
אל־קסום  אזורית  ביחד עם מועצה  בישראל 
במקום מועצה אזורית אבו־בסמה. ההחלטה 
נפרדות  אזוריות  מועצות  שתי  יצירת  על 
המועצה  בתחום  האוכלוסייה  מגידול  נבעה 

שפורקה.

מספקת  מדבר  נווה  האזורית  המועצה 
המתגוררים  תושבים  אלף  לכ־40  שירותים 
וכן  רשמית,  מוכרים  שאינם  ביישובים 
אבו־קרינאת,  הבאים:  המוכרים  ביישובים 

אבו־תלול, ביר הדאג' וקסר א)ל(־סיר.

בשטח המועצה נכללים היישובים הבדואים, 
מוגדרים  שאינם  מוכרים,  והלא  המוכרים 
לכביש 25  ושוכנים מדרום  מועצה מקומית 

)כביש דימונה-באר שבע( והלאה עד לצפון 
רמת הנגב.

בתחום  האוכלוסין  מרשם  נתוני  על־פי 
היישובים והשבטים הכלולים בהם מתגוררים 

בתחומי המועצה כ־25 אלף תושבים.

שירותים  מספקת  אל־קסום  אזורית  מועצה 
בתחום  המתגוררים  תושבים  אלף  לכ־30 
היישובים לאורך כביש 31: תראבין, אל־ֵסיד, 
)מכחול(  מרעית  )מולדה(  סַעוה  אום־בטין, 
לאורך  הפזורה  לתושבי  ובנוסף  ודריג'את, 

כביש 31 עד לערד.

צילום: מתוך דף הבית של מועצה מקומית לקיה
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המוזאון לתרבות הבדואים
אורח  את  להמחיש  במטרה  ב־1980  נוסד 
לקהילה  הייחודית  התרבות  ואת  החיים 
וסיני.  הנגב  באזורי  שמקורה  הבדואית, 
אלפי  עשרות  במוזאון  מבקרים  שנה  מדי 
מבקרים. זהו מוזאון חי שמבקריו מתארחים 
סיפורי  שומעים  מסורתי,  בדואי  באוהל 
במוזאון  מתוק.  בדואי  בתה  ומקנחים  ֵשיח' 
מוצגת תערוכת קבע של חפצים מסורתיים 
ברפואה  העוסקת  תצוגה  וחדשים,  ישנים 
המשמשת  חדשה  וגלריה  מסורתית  בדואית 
בהיבטים  העוסקות  מתחלפות,  לתערוכות 

שונים של התרבות הבדואית.

ליד  אלון,  ג'ו  מרכז  והזמנות:  לפרטים 
בדוא"ל או   08-9913394  - להב   קיבוץ 

http://joealon.org.il

קסם המדבר
קסם המדבר הוא מיזם של משרד החקלאות 
והרשות לפיתוח הנגב, המאגד את התיירות 

הבדואית בנגב.

אתרי  על  רב  מידע  למצוא  ניתן  באתר 
המופעים  ועל  בנגב  הבדואים  התיירות 

השונים המתקיימים בה.

kesem-hamidbar.co.il :דוא"ל
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מנסף - אורז מתובל עם 
בשר, צנוברים ושקדים

מתכון ל־6-8 מנות

מרכיבים
1/2 כפית פלפל שחור.	 

1/2 כפית פלפל לבן.	 

1/2 כפית מלח.	 

1/2 כפית סומאק.	 

1/2 כפית הל.	 

שוק(, 	  או  )צוואר  כבש  ק"ג בשר   1 1/2
חתוך לכמה נתחים )אפשר להשתמש גם 

בבשר עגל(.

שמן לטיגון.	 

100 גרם צנוברים.	 

100 גרם שקדים.	 

1 ק"ג אורז.	 

)אפשר 	  טחון  בקר  בשר  גרם  כ־300 
להשתמש גם בבשר עוף, הודו, או כבש(.

מלח.	 

פלפל שחור.	 

flickr צילום: מתוך אתר
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אופן ההכנה
מרתיחים 1 ליטר מים עם פלפל שחור, פלפל 

לבן, מלח, סומאק והל.

מחממים מעט שמן בסיר גדול, שיוכל להכיל 
נתחי  את  מוסיפים  המנה.  מרכיבי  כל  את 
עד  צד,  מכל  כדקה  אותם  ומטגנים  הבשר 
שהם משחימים )אם הסיר אינו מספיק גדול, 

מטגנים אותם בכמה סבבים(.

עם  לסיר  המושחם  הבשר  את  מעבירים 
מכסים  לרתיחה,  מביאים  המתובלים.  המים 

ומבשלים על אש נמוכה כשעה וחצי.

מטגנים  הבשר  לכן  קודם  טוגן  שבו  בשמן 
מוציאים  והשקדים,  הצנוברים  את  קלות 

מהסיר ושומרים בצד.

שמים בסיר את האורז ומטגנים על אש נמוכה 
מאוד כ־15 דקות, תוך בחישה מדי פעם, עד 

שהאורז משנה את צבעו.

מסיר  רותחים  מים  האורז  לסיר  יוצקים 
לגובה של 4 סנטימטרים מעל  - עד  הבשר 
פני האורז. מכסים ומבשלים על אש נמוכה 
כ־10 דקות. מבשלים 5 דקות נוספות על אש 

גדולה וסוגרים את האש.

הבשר  את  מטגנים  מתבשל  שהאורז  בזמן 
הטחון: מחממים מעט שמן במחבת, מוסיפים 
את הבשר ומתבלים במלח ובפלפל. מטגנים 
פירורי  והפרדת  בחישה  תוך  דקות,  כמה 

הבשר, עד שהוא משחים.

לקערה  האורז  את  מעבירים  הגשה:  הצעת 
הטחון,  הבשר  את  מעליו  מפזרים  גדולה. 
הצנוברים והשקדים, ומניחים מעל הכול את 

נתחי הבשר.

בושל  שבהם  במים  להשתמש  אפשר  טיפ: 
הבשר כבסיס עשיר לתבשילים או מרקים.
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תבשיל חזה עוף ממולא
מתכון ל־4 מנות

מרכיבים
1 ק"ג חזה עוף )4 גושים(.	 

3 - 4 בצלים בינוניים )חתוכים(.	 

7 - 8 עגבניות ירוקות.	 

200 גרם פטריות.	 

1 שן שום.	 

כף שמן זית.	 

כף שמן תירס.	 

תבלינים: מלח, פלפל שחור, פלפל לבן, 	 
פטרוזיליה,  כוסברה,  תבלין  טחון,  הל 

סומאק.

אופן ההכנה
)פתח  חריץ  העוף  חזה  גוש  במרכז  חותכים 

עמוק(.

הירוקות,  העגבניות  הבצלים,  את  חותכים 
קטנות  לפרוסות  השום  ושן  הפטריות 
בחישה,  כדי  תוך  זית  שמן  בכף  ומטגנים 
מתבלים בקמצוץ מלח, פלפל שחור, לבן והל 
לתוך הפתח  ומכניסים  עד שמזהיב במקצת 

שחורצים בגושי הבשר.

פלפל  מלח,  עם  תירס  שמן  כף  מערבבים 
ואת  כוסברה,  ותבלין  טחון  הל  ולבן,  שחור 

המרינדה מושחים היטב על גושי הבשר.

כסף  בנייר  המתובלים  הגושים  את  עוטפים 
וסוגרים היטב משני הצדדים.

מניחים בתוך סיר עם מים מבשלים 45 דקות 
)רתיחה, ולאחר מכן באש קטנה(.

מוציאים  בטרם  דקות   10 וממתינים  מכבים 
את התבשילים מהסיר.

ומפזרים  הכסף,  מנייר  הגושים  את  שולפים 
ושקדים  סומאק  קצוצה,  פטרוזיליה  מעל 

קצוצים דק.
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מנזולה
מתכון ל־6 מנות

מרכיבים
1 ק"ג חזה עוף או בשר כבש.	 

1/2 ק"ג גזר.	 

10 שיני שום.	 

3 בצלים בינוניים.	 

1/2 ק"ג חציל.	 

ירוק 	  צהוב,  אדום,  צבעוניים:  פלפלים 
וירוק בהיר.

1/2 ק"ג גרגירי חומוס )להשרות 4 שעות 	 
לפני הבישול(.

פלפל ירוק חריף )קמצוץ(.	 

1/2 ק"ג עגבניות.	 

תבלינים: מלח, פלפל, הל.	 

אופן ההכנה
חותכים חזה עוף לרצועות דקות בעובי של 

2 סנטימטרים.

ומטגנים  דקות,  לפרוסות  הגזר  את  חותכים 
תירס.  שמן  כוס  וחצי  זית  שמן  כוס  בחצי 
ואת  דק,  קצוץ  הבצל  את  מוסיפים 
בעובי  דקות  לפרוסות  חתוכים  הפלפלים 
את  מוסיפים  מכן  לאחר  סנטימטרים.  שני 
החצילים פרוסים לארבע, מוסיפים את עשר 
שיני השום שלמות, את קמצוץ הפלפל הירוק 
לארבעה  פרוסות  העגבניות  את  החריף, 
גרגירי  ואת  מקליפתן  ומקולפות  חלקים 

החומוס.

חצי  שחור,  פלפל  כפית  מלח,  כף  מוסיפים 
כפית פלפל לבן וקמצוץ הל. תוך כדי טיגון 
מוסיפים קצת מים, קופסה של רסק עגבניות 
את  מנמיכים  לרתיחה.  ומביאים  גרם(   300(

האש לאש קטנה ל־10 דקות וסוגרים.

ומערבבים,  העוף  רצועות  את  מוסיפים 
ואחרי 10 דקות סוגרים הרמטית עם מכסה 
מגישים   - מכן  לאחר  דקות.   10 וממתינים 

לשולחן.
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שולבטה
מתכון ל־6 מנות

מרכיבים
1 ק"ג בורגול.	 

1/2 ק"ג קישוא.	 

1/2 ק"ג חציל.	 

1/2 ק"ג בצל.	 

1/2 ק"ג עגבניות.	 

2 שיני שום.	 

מלח, פלפל, הל, פלפל לבן.	 

2 קופסאות של 300 גרם רוטב עגבניות.	 

אופן ההכנה
משרים את הבורגול חצי שעה במים, ומטגנים 
תירס  שמן  )רבע  שמן  כוס  בחצי  הבצל  את 

ורבע שמן זית(.

וחותכים  והקישואים  החצילים  את  פורסים 
את העגבניות לחתיכות קטנות.

העגבניה  הקישוא,  החציל,  את  מוסיפים 
ושתי שיני שום לבצל המטוגן, מכסים במים 

ומבשלים עד לרתיחה.

מוסיפים את הבורגול, חצי כף מלח, חצי כף 
פלפל שחור, קמצוץ הל ופלפל לבן, ומוסיפים 

את רוטב העגבניות לתערובת.

מבשלים כ־15 דקות בסיר הרותח והמכוסה.

atyabtabkha :צילום
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פרגית ממולאת אורז ונענע
מרכיבים

1 פרגית משוטחת ללא עצם.	 

קמצוץ פפריקה מתוקה.	 

1 כפית גי׳נג׳ר.	 

מעט שום גבישי.	 

למילוי:

1 כוס אורז מוכן )ומתובל(.	 

חופן נענע.	 

מעט מלח.	 

אופן ההכנה
ומעליו  אפייה,  נייר  תבנית  על־גבי  פורסים 

מניחים נייר כסף.

מניחים על נייר הכסף את הפרגית, ומתבלים 
בפפריקה, ג'ינג'ר ושום.

מערבבים את האורז עם הנענע.

מניחים את המילוי בצורת שביל בקצה של 
הכסף  נייר  עם  יחד  ומגלגלים  הבשר,  נתח 

ונייר האפייה.

סוגרים בקצוות את הנייר בצורת סוכריה.

ואופים  מעלות  ל־200  התנור  את  מחממים 
כ־45 דקות.
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