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החברה הערבית הבדואית נמצאת כיום בתהליכי השתנות רבים 
ומורכבים: מחברה קולקטיבית וסגורה, לחברה הממוקדת יותר 
בפרט ופתוחה להשפעות מבחוץ.1 על אף השינויים המתחוללים 
הקרוי  הדורות,  במהלך  שהצטבר  התרבותי-חברתי  לידע  בה, 
בספרות "ידע ילידי", יש עדיין ערך רב והשפעה על האופן שבו 
לממשלות  מציג  ילידי  ידע  אתגריה.  עם  מתמודדת  החברה 
עם   להתמודד  כיצד  רבות  אלטרנטיבות  מקומיות  וקהילות 
הקהילה  חברי  את  להעצים  יכול  שהוא  מכיוון  שונים,  אסונות 
את  להפחית  שמטרתן  בפעילויות  מובילים  תפקידים  לקחת 

הסיכון לאסון.2
והממסד  המקומית,  הרשות  שבין  בממשק  יעסוק  זה  מאמר 
בכלל, לקהילה הערבית הבדואית ובמתח שביניהם, ויציג, לנוכח 
בחינת ההתמודדות עם מגפת הקורונה, באילו מקרים באו הידע 

ועד  המצב  עם  בהתמודדות  ביטוי  לידי  הקהילה  של  והיכולות 
כמה הם החזיקו.

מאפייני החברה הבדואית ומשמעויות להתמודדות 
עם חירום

שפה אינה רק אמצעי תקשורת בין אנשים, אלא ייצוג של תרבות. 
דרכי הביטוי הן אמצעים לייצוגים חברתיים של ידע יום־יומי של 
קבוצות חברתיות, בשפה, בדימויים, בערכים, בעמדות, בנורמות 
אפשר  וגנר,  וולפגנג  החברתי  הפסיכולוג  לדעת  ובהתנהגויות.3 
הקבוצה,  חברי  של  עיניהם  דרך  רק  חברתיים  ייצוגים  להבין 
והם ניתנים להסבר רק בהקשר החברתי שלהם. ייצוג הקורונה 
כמגפה עולמית, המסכנת את בריאות הציבור והעולם בכלל, לא 
כאל  הייתה  בקהילה  ההתייחסות  הבדואית.  לקהילה  חלחלה 

ידע ילידי: הקהילה הבדואית 
ופקע"ר בקורונה

על  מכרעת  השפעה  תיתכן  שלהם  הבדואית,  בחברה  משמעותיים  רבדים  שלושה 
ההתמודדות בעת חירום: הרמה הלאומית, הרמה המקומית והרמה הקהילתית. יש צורך 
יוזמות מקומיות אלה למוסדות המדינה ובחיזוקם -  בפיתוח המנגנונים המקשרים בין 

ברמה המקומית לרשויות המקומית, והלאה לרמה הלאומית

ד"ר נוזהה אל־אסד אל־הוזייל, יו"ר הועדה להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה הערבית וקידום הוגנות
ושותפות בין ערבים ויהודים בקמפוס. מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר

סא"ל איה דולב, רע"ן התנהגות אוכלוסייה, מחלקת אוכלוסייה בפקע"ר

פעילות התנדבות של נשים במסגרת משל"ט הקורונה שהקימה קואליציה של ארגוני חברה אזרחית בדואים )אג'יק, ריאן, 
וקהילות מקומיות אלטרנטיבות רבות כיצד להתמודד עם  ילידי מציג לממשלות  ידע  ינביע(, יחד עם הרשויות ומשרד הבריאות. 

אסונות שונים
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וירוס שיחלוף, ותפיסה זו יצרה מציאות לא זהירה ומקלה מאוד 
מגפה,  אין  כאילו  להתנהל  המשיכה  הקהילה  למגפה.  בהקשר 
ונתנה עדיפות לאירועים החברתיים והתרבותיים. ההשלכות היו 

קשות, ואחוז גבוה מבני החברה הבדואית חלה בקורונה.
החברה הבדואית בדרום מורכבת משבטים שונים שיש ביניהם 
חתונות,  כמו  הקהילה  אירועי  גומלין.4  ויחסי  אינטראקציה 
וכל  גדולים,  כאירועים  מתקיימים  ועוד  פוליטית  התארגנות 
בני השבט לוקחים בהם חלק פעיל. במקרה של מוות בקהילה 
בני  כל  מגיעים  שאליה  גדולה  אבלים  סוכת  נבנית  הבדואית, 
הקהילה כדי לנחם. בעת מוות טראומטי, כמו תאונה או רצח, 
גבולות הקהילה מתרחבים כדי לכלול אנשים מהחברה הערבית 

הכללית ולא רק מתוך הקהילה הבדואית.5
חוסן  על  מצביעים  הבדואית  החברה  בקרב  שנערכו  מחקרים 

קהילתי, שהוא משאב חשוב בהתמודדות עם אירועים מלחיצים. 
ממשאבים  מורכב  הקהילתי  החוסן  מאגיס,6  קריסטין  על־פי 
איום,  מול  בהצלחה  להתמודד  לקהילה  המאפשרים  ופעולות 
שינוי, חוסר ודאות או הפתעה. גורמי ההגנה של החוסן החברתי 
רבים: תמיכה משפחתית; תמיכה קהילתית; ושימוש בדת ובידע 
הילידי. הדת והידע הילידי הם גורם הגנה חשוב לחוסן החברתי 

של הקהילה.
בה  הדת  וביטויי  דתית,  מוסלמית  היא  הבדואית  הקהילה 
שימוש  איך  מראים  המחקרים  האחרונות.  בשנים  מתחזקים 
כך,  וטראומה.7  מצוקה  של  השליליות  השלכות  הפחית  בדת 
קוגניטיבית  סכמה  לספק  עשויה  הדת  מלחיץ  אירוע  בעת 
כן,  כמו  עבר.8  אמונות  של  התנפצותם  את  שתמתן  עוצמתית 
רמה גבוהה של סולידריות בקשרים המשפחתיים והבין־דוריים 

פעילות התנדבות של נשים במסגרת משל"ט הקורונה בחברה הבדואית לחלוקת מזון ואמצעי היגיינה להתמודדות עם 
נגיף הקורונה. הדת והידע הילידי הם גורם הגנה חשוב לחוסן החברתי של הקהילה



מערכות עורף  |  פיקוד העורף וההתמודדות עם הקורונה54

תורמת להיווצרות קרבה ומחויבות בין בני המשפחה, והקהילה 
הבדואית היא קולקטיבית בדרך שערכיה נשמרים לדורי דורות. 
אותו.  לשמר  שיש  חשוב  משאב  היא  החברתית  הסולידריות 
לעיתים מעורבות חיצונית, המתבטאת במתן עזרה וסיוע, עלולה 

ליצור תלות ולפגוע בסולידריות החברתיות והחוסן הקהילתי.
בעלות  על  מאבק  כמו  אירועים,  כמה  התרחשו  השנים  במהלך 
בין  חיץ  בנגב, שיצרו  היישובים הלא מוכרים  וסוגיית  קרקעות 
משבר  הקורונה,  עם  ההתמודדות  בעת  למדינה.  זו  אוכלוסייה 
מלמעלה  שמועבר  במידע  ספק  בהטלת  ביטוי  לידי  בא  האמון 
למטה, באמינות הבדיקות הרפואיות והאבחונים, ואף באמינות 
במערכת  אמון  משבר  אותו  של  ההשלכות  אחת  החיסונים. 
הרפואית הביאה לידי טיפול ביתי בבני משפחה שחלו והימנעות 
את  ולבחון  לעומק  אותה  לבחון  שיש  חדשה  מגמה   - מאשפוז 
יתרונותיה, כאסטרטגיה ילידית לטיפול במשבר הקורונה ובבני 

הקהילה החולים.
ידע ילידי בעת חירום

ילידים  עמים  ידי  על  שפותח  כידע  בספרות  מוגדר  ילידי  ידע 
ילידים  עמים  כך  בשל  מתמשך.  מכיבוש  כתוצאה  דורות  במשך 
הטבעיות  לסביבות  קהילותיהם,  של  הקשר  של  הבנה  מפתחים 
אלטרנטיבות  מציג  ילידי  ידע  אותם.9  הסובבות  והחברתיות 
רבות לממשלות ולקהילות מקומיות כיצד עליהם להתמודד עם 
אסונות שונים, ויכול להעצים את חברי הקהילה לקחת תפקידים 

מובילים בפעילויות שמטרתן להפחית את הסיכון לאסון.10
במצב של אי ההבנה של הרשויות הממשלתיות את התנהלות 
הקהילה בעת אירוע הטראומטי, עלולה להתבצע פעולה שיכולה 
למדינה.  הקהילה  בין  ובאמון  הקהילה,  של  בערכים  לפגוע 
להפחית  היכולת  את  לו  שיש  ילידי  בידע  המחזיקה  קהילה 
אסונות  עם  ולהתמודד  בעצמה  לטפל  מסוגלת  אסון,  סיכוני 

במינימום תמיכה חיצונית.11
למרות חשיבות הידע הילידי, לעיתים אין נגישות אליו בשל אי 
זמינותו. מדובר בידע שמועבר בעל פה, מדור לדור ואינו מתועד. 
ומורכב,  קשה  המדינה  במוסדות  הילידי  הידע  שילוב  כן,  כמו 
מכך,  יתרה  דומיננטי.12  כידע  המערבי  הידע  נשאר  לרוב  ולכן 

באמצעות הידע הילידי הקהילה מנצלת עד תום את משאביה 
עוד  כל  צורך  חוץ  גורמי  במעורבות  צורך  אין  וכך  הפנימיים, 

הכוחות הפנימיים מתפקדים.

התמודדות בחירום: בין הרשות המקומית לקהילה
האמונים  הגופים  על־ידי  המקומית  הרשות  נתפסת  בישראל 
פקע"ר  הלאומית(,  החירום  )רשות  רח"ל   - בחירום  תפקוד  על 
ומשרדי הפנים והרווחה(, כ"לבנת היסוד לטיפול בעורף". חוק 
בנוגע  המקומיות  הרשויות  את  מנחה  האזרחית,  ההתגוננות 
חירום.  בעת  האזרחית,  ההתגוננות  בתחומי  אחריותן  לתחומי 
הרשות המקומית נדרשת לבצע פעולות הכנה והיערכות למקרי 
חירום שונים, למפות את נקודות התורפה והחוזק של המרחב 
שבאספקת  למאמץ  מעבר  לחירום.  מענה  תוכניות  ולתכנן 
ופעולות  שירותים  מוגדרים  שניתן,  ככל  השגרה  שירותי 
כגון:  חירום,  מצב  עם  התמודדות  לאור  הנדרשים  מורחבות, 
מוגבלות,  עם  לאוכלוסיות  ממוקד  מענה  מתנדבים,  הפעלת 

הסברה והעברת מידע לציבור ועוד. 
הגורם  המקומית  ברשות  לראות  אין  מרכזיותה,  אף  על 
על איכות ההתמודדות עם חירום במרחב  הבלעדי המשפיע 
וההון  היכולות  על  מצביעה  המחקרית13  הספרות  מסוים. 
האוכלוסייה,  מחזיקה  שבהם  והתרבותי  האנושי  החברתי, 
מכך  יותר  ואף  חירום,  בעת  ההתמודדות  על  משפיע  כגורם 
המשאבים  את  למצות  שמסוגלות  הקהילתיות  ביכולות   -

הקיימים בקרב האוכלוסייה. 
בחברה הבדואית בנגב יש כמה אתגרים העולים לנוכח תפיסה 
זו: ראשית, בשל קיומם של יישובים לא מוכרים שמידת תפיסת 
לא  המועצה  מנהיגות  שנית,  ברורה.  אינה  למועצה  שייכותם 
לראות  שניתן  כפי  המקומית,  ברמה  כמובילה  נתפסת  בהכרח 
ברשויות אחרות בישראל, מכיוון שמולה ניצבת מנהיגות דתית 
וקהילתית בעלת השפעה מובהקת. שלישית, בעת חירום רשויות 
אלה, מעוטות המשאבים, נוטות פעמים רבות לנקוט בגישה של 
מתנדבים  בהפעלת  מוגבלת  יכולת  בעלות  והן  פעילות,  צמצום 

בשל מנגנונים לא סדורים. 
ההון האנושי והתרבותי הם נכסיו האישיים של אדם הנצברים 
ידיעותיו,  השכלתו,  ערכיו,  מתעצבים  דרכם  חייו.  במהלך 
רבות  לתרום  עשוי  הוא  כן  על  הפרט.14  של  וכישוריו  יכולותיו 
להתמודדות עם מצבי משבר, כמו ביכולת להעברת מידע באופן 
הידע  בהתמודדות.15  המסייעים  הדדיים  קשרים  ולקיים  יעיל, 
הילידי, לפיכך, מכיל בתוכו הרבה מן הידע התרבותי-חברתי, הן 
אודות האמונות ודפוסי החשיבה של חברי הקהילה והן בנוגע 

לדפוסי האינטראקציה ביניהם. 
מחקרים הראו שהידע הילידי של הקהילה הבדואית תרם רבות 
לחיזוק החוסן הקהילתי בטווח הקצר, בעת הטראומה, אך מנע, 
דיווחו  המחקר  משתתפי  יותר.16  מאוחר  בשלב  פגע,  ולעיתים 
בשל  אולם  המשפחה,  בני  אצל  ועצב  כאב  נפשית,  מועקה  על 
הנורמות החברתיות והדתיות הם לא פנו לעזרה שכן הדבר יכול 
כן, מבחינת הדת, האדם מצווה לבקש  כמו  חולשה.  על  להעיד 

עזרה מאלוהים ולא מאדם כמוהו.17

למרות חשיבות הידע הילידי, 
לעיתים אין נגישות אליו בשל אי 

זמינותו. מדובר בידע שמועבר 
בעל פה, מדור לדור ואינו מתועד. 

כמו כן, שילוב הידע הילידי 
במוסדות המדינה קשה ומורכב, 
ולכן לרוב נשאר הידע המערבי 

כידע דומיננטי
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התמודדות עם הקורונה בקרב רשויות וקהילות 
החברה הבדואית בנגב 

כאשר בוחנים את התמודדותה של החברה הבדואית בנגב וכלל 
לזהות  אפשר  הקורונה,  מגפת  עם  במרחב  הפועלים  הכוחות 
ביותר  המהותיים  הצרכים  אחד  התנהלות.  של  שונים  דפוסים 
חדשים  חירום  מצבי  ובפרט  חירום,  במצבי  יעילה  להתמודדות 
הצורך  הוא   ,2020 בתחילת  המגפה  שהייתה  כפי  מוכרים  ולא 
במידע אמין ורלוונטי. משרד הבריאות, קופות החולים, פקע"ר 
את  להעביר  כדי  רבים  מאמצים  נקטו  המקומיות  והרשויות 
המידע הרלוונטי לציבור הבדואי בנגב. המאמצים כללו הסברה 
שימוש  תוך  ובתשדירים,  כתובים  באמצעים  הערבית  בשפה 
ברשתות חברתיות בעיקר. ואכן מסע ההסברה הגיע לקהל יעד 
צעיר בקרב החברה הבדואי. ברם, אותו קהל אינו נמצא בעמדת 
השפעה על השיח החברתי הרחב באוכלוסייה הבדואית, ועל כן 

מאמצים אלה לא היו מספקים לבדם. 
לעומת זאת, השימוש במסגדים ובאנשי דת ככלי להעברת מידע 
דרכי  דוגמה מוצלחת להתאמה תרבותית של  הוא  רחב  באופן 
התקשורת וזיהוי נקודות ההשפעה. יתרה מכך, יש לציין מאמצי 
אפשרו  ובכך  הקהילה,  מתוך  כיוזמות  שהגיעו  ידע  העברת 
ב"גל  החיסונים  מאמץ  תחילת  במהלך  יותר.  מדויקת  התאמה 
השני", העלה ראש צוות חירום יישובי בכפר הלא מוכר רח'מה 
נעשה  שבהם  בכלים  והן  בשיח  הן  הפער,  את  לירוחם  בסמוך 
שימוש להעברת המידע על החיסונים. בהמשך הוא גיבש הצעה 
וחבריו  הוא  שבו  והחברתי  התרבותי  הידע  בסיס  על  למענה, 

לצוות מחזיקים. במסגרת יוזמה זאת, גויסה מנהיגות מקומית 
כאמינה:  הקהילה  על־ידי  הנתפסת  ורפואית,  ארגונית־דתית 
מוכרים  אנשים  השבט;  מתוך  רפואה  איש  והאימאם;  השייח 

ופעילים מתוך הקהילה.
על  החשיבה  גם  בקהילה,  המשפיעים  האנשים  זיהוי  על  נוסף 
הזמן והמקום עברו התאמה תרבותית, כך שהשיח התנהל בימי 
)אוהל הגברים( של אדם מכובד  שישי בטרם התפילה ב"שיג" 
בקהילה. באופן זה נעשה שילוב בין שיח, דרשה, תפילה וארוחה. 
למעשה, התוכן שולב בתוך שגרת החיים התרבותית והחברתית 
של הקהילה. בכמה כפרים שנקטו שיטה זו נרשמה הצלחה, אולם 
הנראה  ככל  יותר.  מורכבת  הייתה  נוספים  לכפרים  ההרחבה 

המאמצים כללו הסברה בשפה 
הערבית באמצעים כתובים 

ובתשדירים, תוך שימוש ברשתות 
חברתיות בעיקר. ואכן מסע 

ההסברה הגיע לקהל יעד צעיר 
בקרב החברה הבדואי. ברם, אותו 

קהל אינו נמצא בעמדת השפעה על 
השיח החברתי הרחב באוכלוסייה 

הערבית  בשפה  הסברה  כללו  המאמצים  הסברה.  חומרי  חלוקת  בפעילות  אג'יק,  שביבת  הנוער  בתנועת  מתנדב  נוער 
באמצעים כתובים ובתשדירים, תוך שימוש ברשתות חברתיות בעיקר



מערכות עורף  |  פיקוד העורף וההתמודדות עם הקורונה56

האתגר עלה כאשר נדרש סנכרון עם עמדות החיסונים ורופאי 
קופות החולים. במקרה זה, בלט העדרה של הרשות המקומית 

כמנהלת את סנכרון המאמצים. 
יש לציין, כי ברשויות רבות הוקמו משל"טים ייעודיים לקורונה, 
הגורמים  בין  ולסנכרן  המאמצים  את  לרכז  לרשויות  שסייעו 
השונים. במצבים שבהם נקשרה היוזמה המקומית עם התרבות 
המקומית  ברשות  והניהול  הארגון  יכולות  ועם  והקהילה, 
הידע  בהטמעת  הצלחות  לזהות  היה  אפשר  שלה,  ובמשל"טים 

מנגד,  התמודדות.  מקדמות  פעולות  של  לפועל  ובהוצאה 
המקומות שבהם התמקדו המשל"טים בניהול המאמצים באופן 
לוגיסטי בלבד, או בדומה לזה שנקטו רשויות יהודיות ואחרות 
ולהוביל  להשפיע  היכולת  תרבותית,  מקומית  התאמה  ללא 

לאפקטיביות פחתה. 
פן נוסף המשפיע באופן דרמטי על יכולת ההתמודדות בחירום, 
בתחילת  הקהילה.  ושל  הפרט  של  האקטיביות  למידת  נוגע 
ריכוזית,  בצורה  ההנחיות  הועברו  הקורונה  עם  ההתמודדות 
מלמעלה, באופן שצמצם הזדמנות לעידוד אקטיביות מלמטה. 
ייתכן שעובדה זו הובילה את בני החברה הבדואית שלא לכבד את 
ההנחיות, ולהמשיך בהתנהלות רגילה כאילו אין מגפה. מנגד, יש 
הטוענים שייתכן והתנהלות זו בלמה מצבים נפשיים קשים כמו 
ישראל.   במדינת  האוכלוסייה  רוב  בקרב  שהיה  כפי  דיכאונות, 
ואולם בהתמודדות ממושכת שכזו יש חשיבות להירתמות של 
ללא  האוכלוסייה.  של  האקטיבית  הפעולה  ולעידוד  הקהילה 
חיבור האוכלוסייה לרציונל המניע את המהלכים וליכולת שלה 
התרחבות  תגובות:  משתי  אחת  ייתכנו  לעצמה,  מענה  לתת 
את  המנהל  הגורם  ומן  ההנחיות  מן  וההתעלמות  ההימנעות 
מתעצמת  תלות  פיתוח  הסקאלה  של  השני  מצידה  או  המצב, 

בגורם חיצוני, שלא מאפשר חזרה עצמאית לתפקוד.
את  לחיוב  לציין  יש  המגפה  התפרצות  של  הראשונים  בשלבים 
החברה  מתוך  אזרחית  חברה  ארגוני  של  הבולטת  ההתארגנות 
מרכז  הקמת  שיזמו  וינביע(,  שתי"ל  אג'יק,  )ובפרט  הבדואית 
לוגיסטי באבו תלול. אליהם חברו בהמשך נציגי משרד הבריאות 

ללא חיבור האוכלוסייה לרציונל 
המניע את המהלכים וליכולת 

שלה לתת מענה לעצמה, ייתכנו 
אחת משתי תגובות: התרחבות 

ההימנעות וההתעלמות מן ההנחיות 
ומן הגורם המנהל את המצב, או 

מצידה השני של הסקאלה פיתוח 
תלות מתעצמת בגורם חיצוני, שלא 

מאפשר חזרה עצמאית לתפקוד

ישיבת תיאום של מחוז דרום בפקע"ר וארגוני חברה אזרחית מהחברה הבדואית. פן נוסף המשפיע באופן דרמטי על יכולת 
ההתמודדות בחירום, נוגע למידת האקטיביות של הפרט ושל הקהילה
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אולפן  זו  התארגנות  הפעילה  ארוכה  תקופה  במהלך  ופקע"ר. 
מקומיים  מתנדבים  והופעלו  ההסברה,  במאמצי  לסיוע  מקומי 
מזון(.  חלוקת  בהן  )המרכזית  שונות  לוגיסטיות  לפעולות 
להסתייע  אפשרה  ובכך  למרס"ל,18  חברה  אף  זו  התארגנות 
ללא  שנותרו  המקומיים  לצרכים  בהתאם  חיצוניים  בגורמים 
זו  אפקטיבית  התארגנות  הקהילה.  חברי  שסימנו  כפי  מענה, 
הצרכים  בשל  אם  הבאים.  ב"גלים"  אופן  באותו  המשיכה  לא 
רשויות  בין  דעות  חילוקי  בשל  מכך  פחות  לא  אך  המשתנים, 

שונות בנוגע לאופן ההתנהלות וחלוקת המשאבים.

למידה להמשך
רבדים  שלושה  לסמן  אפשר  בנגב  הבדואית  בחברה 
משמעותיים, שלהם תיתכן השפעה מכרעת על ההתמודדות 
בעת חירום: הרמה הלאומית )הכוללת את הניהול הרחב של 
החירום(;  ארגוני  ויתר  פקע"ר  הממשלה,  משרדי  האירוע, 
והרמה  המקומיות(;  הרשויות  )ובפרט  המקומית  הרמה 
התרבותי-חברתי(.  הילידי,  בידע  )המחזיקה  הקהילתית 
 – והמקומיים  הלאומיים   - המוסדות  רמת  אם  גם  לדעתנו, 
תהיה טובה, הרי שלעולם תידרש התאמה לקהילה ולחברה. 
לא,  בכלל  עד  מועט  ייצוג  עם  במיעוט  מדובר  כאשר  בפרט, 

בקרב הגורמים הלאומיים המנהלים את האירוע. 
ומתוך  השטח  מן  יוזמות  זיהינו  במאמר  שהוצגו  במקרים 
ואופן  המידע  בהיבט  אם  בין  לצרכים,  להתאמה  הקהילה 
מענה  ומתן  לוגיסטית  בפעילות  אם  ובין  והפצתו,  ניסוחו 
לצרכים באופן המעודד את אקטיביות הקהילה. אפשר לסמן 
ולאומית  מקומית  ברמה  לארגונים  החיבור  שבהם  מקרים 
צלח, והוביל לפעולה אפקטיבית. ואולם מן הצד האחר נראה 
שיש קושי לשמר את ההצלחות המקומיות ויש צורך בפיתוח 
למוסדות  אלה  מקומיות  יוזמות  בין  המקשרים  המנגנונים 
המקומית,  לרשויות  המקומית  ברמה   - ובחיזוקם  המדינה 
מדויק  מענה  יאפשר  שכזה  חיבור  הלאומית.  לרמה  והלאה 
ומותאם לצורכי הקהילה, ויגביר את אפקטיביות המאמצים 
בתכנון  הקהילה  חברי  של  המעורבות  כך,  על  נוסף  בכלל. 
לתחושת  הן  לתרום  עשויים  בשטח,  המענה  ובביצוע 
כלל  בין  לאמון  והן  המשותפת  וההתמודדות  הסולידריות 

הגורמים הפועלים. 

חברה  רת"ח  שמיר,  טל  )מיל'(  לרס"ן  להודות  רוצות  אנו 
ערבית בתא חברה ישראלית בפקע"ר, על שיתוף חוויותיו 
והידע שלו מן הליווי של מאמצי ההתמודדות בקרב החברה 

הבדואית בנגב.

ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.
ישיבת תאום של מחוז דרום בפקע"ר וארגוני חברה אזרחית 

מהחברה הבדואית


