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מהפכה בחינוך מבוגרים במגזר הבדואי בדרום: 
האגף מוביל1

העורך

שינויים ביחס הממסד לאוכלוסייה הבדואית וההד בשטח

הבדואית האוכלוסייה של כלכלי קידום בעניין 3708( )מס' ממשלה החלטת התקבלה ב-2012
בנגב,תוךמתןדגשמיוחדעלהשכלהלנשיםהבדואיות.הוגדלאזמאודהתקצובלהשכלהלמגזר
ב-2008, בארץ שבוצע האוכלוסין מפקד לפי )2016-2012(. שנתית חמש תוכנית והותוותה זה
8שנותלימוד(הואגבוהבמיוחד.הסיבה אחוזהנשיםהבדואיותבעלותרמתהשכלהנמוכה)עד
השתנה זה היום ד-ה. בכיתה אפילו הספר מבית בנות מוציאים היו ההורים שבעבר היא לכך
גם במיוחד, גדול הוא בדרום הבדואית לאוכלוסייה השכלה בהקניית הצורך מסוימת. במידה

בהשוואהלבדואיםבצפון.
היישוםשלהחלטתהממשלהלקדםאתההשכלהלמבוגריםבמגזרהבדואיבדרוםהוטלעל
האגףלחינוךמבוגרים.השלביםהראשוניםלביצועכללו:הקמתמרכזיהשכלהחדשים,הכשרת
עם בשיתוף נעשו אלה פעולות לומדים. גיוס לקראת והתארגנות מורים הכשרת השכלה, רכזי

ה'זכיין'–החברהלמתנ"סים.
פעילותהאגףבשנתייםהאחרונותהביאהלמהפכהרבתי.בעברהיוכיתותהשכלהבודדות
ביישוביםהגדוליםרהטוחּורה.היוםישברהטבלבד8-6כיתות,הפועלותבו-זמנית,ומלבדזאת
ב'פזורה' וכן שלום, שגב לקייה, שבע, תל ערערה, כסייפה, יישובים: חמישה בעוד כיתות יש
הבדואית)היישוביםהלא-מוכרים(.בסךהכולנפתחו43כיתותהשכלה,ובהןכ-1,000תלמידים.
ביותר הבסיסית )הכיתה בערב – גברים של כיתות שתי גם יש אבל נשים, – התלמידים רוב
והמתקדמתביותר(.ב'פזורה'קשהיותרלקייםפעילותהשכלה–איןמבניםמתאימים,הלומדות
ונפתחו השכלה מרכזי הוקמו זאת, בכל מרכז. להקים ניתן שבו מהמקום גדול במרחק גרות

כיתותגםבשתימועצותאזוריותשליישוביהפזורה:אלקאסוםונווהמדבר.
נציגיהאגףהציבואתגרלראשיהרשויותשלהעריםוהעיירותהבדואיות:אימוץהמודלשל
'עירלומדת'–כךלדברייהודיתגיגי,המפקחתעלמחוזירושליםוהדרוםבאגףלחינוךמבוגרים.
התקציבשהממשלהמעבירהמממןאתהלימודיםבאופןמלא,כוללשעותהוראה,הדרכה,ריכוז,
קנייתספרילימודובדיקתמבחנים.הןמבחינתהלומדיםוהןמבחינתהרשותוהקהילה–הדרך

תודתהעורךנתונהלגב'יהודיתגיגי,המפקחתהממונהעלמחוזותהדרוםוירושלים,לגב'מוניקהפייביש,ראש 1
תחוםהשכלהבמחוזהדרוםולגב'מנארחטיב,מדריכהבהשכלהבמגזרהבדואיבמחוזהדרום–שלושתןבאגף

לחינוךמבוגריםבמשרדהחינוך–עלהמידעהרבוהתובנותשחלקואתוואפשרואתהכנתהשלכתבהזו.
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ללימודיםהיאאפואסלולה.

כיתה רמת יסוד, טרום-יסוד, וכתיבה, קריאה הקניית רמות: בחמש מתקיימים הלימודים
)תג"ת(.השיעוריםמועבריםבשפההערבית,מלבדהשיעורבעבריתשאותומלמדת י"ב י'ורמת
שלומדים וסטודנטיות סטודנטים חלקם בדואים, הם המורים שאר יהודייה. מורה כלל בדרך
בבארשבעובמקומותאחרים,וחלקםמוריםבעליתודעהממערכתהחינוךהפורמלי.כללית,יש

מחסורבמוריםבמגזרהבדואי,והרבהמהמוריםשעובדיםבדרום–באיםמהצפון.

איך ומה מלמדים

בהוראתעבריתמשתמשיםבספרילימודהמיועדיםלעוליאתיופיה,אךניכרמחסורבספרילימוד
מיוחדיםלדובריערבית.מעברלרמהההתחלתית,המורהאוסףחומריםלפיתוכניתהלימודים
הקשיים לי, שהוסבר כפי שוטף. אינו בעברית התלמידות של דיבורן בשיעורים. בהם ומשתמש
נוקשה בגישה ובנעוריהן בילדותן הספר בבית למדו שהן מכך נובעים בעברית בתקשורת שלהן

שהדגישהבאופןבלעדיאת'הבנתהנקרא'בעברית,ללאעידודלשיחהולהבעתדעה.
גיוסהתלמידותלהשתתףבקורסיםנעשהדרךפרסוםבמקומונים,בשיטת'חברמביאחבר',
הסבר ניתן למשל, הגננות(. מועצת חינוך, אגפי מנהלי ספר, בתי )מנהלי החינוך מערכת דרך
לבואללמוד.אבלהתבררשמבחינתהנשים ישכנעואתהאימהותשלהקטנים כדישהן לגננות,
איןצורךבפעולותשכנועממושכות.לנשיםהבדואיותמוטיבציהאדירהללמוד,מסיבותשונות:
כדי הספר בבית הלימודים מן מוקדם בשלב אותן הוציאו שהוריהן כך על והתמרמרות תסכול
ולסייעבפרנסתהמשפחההזקוקה לחתןאותן;רצוןלרכושהשכלהכדילהיותמסוגלותלעבוד
למלא צורך בלימודים; לילדיהן לסייע רצון בעבר; מקובלת שהייתה מזו גבוהה חיים לרמת
מסוגלות להיות – דתית מוטיבציה גם יש מתרוקן. והבית גדלים הילדים כאשר פנויות שעות

לקרואבקוראן.
במרכזיההשכלהמשתדליםשיהיהרצףלימודי:מישמסיימתהשכלתיסוד,זמינהלהכיתה
ידי על ללמוד להתחיל התלמידות את 'מפתים' לעתים הלאה. וכה יותר, הגבוהה הרמה של
'תוכניתכבקשתך'-פותחיםקורסשמספרמסויםשלתלמידותמגלהבועניין;אחרישלומדים
סוגיה שלם'. 'קורס ופותחים נוספים למקצועות אותן מושכים המבוקשים, המקצועות את
לימודים מסגרת או מתאימה עבודה במציאת – הלאה בדרכם לתלמידים עוזרים איך חשובה:
י"בכיתותמאפשרתכניסהלקורסמקצועי,אבלזהלא יותר.אמנםתעודהעלהשלמת גבוהים
בקורסים להשתלב מלאה ל'בגרות' להגיע בהמשך גם לסייע מנסים מתאים. או מספיק תמיד

מקצועיים,באמצעותסדנאותשמעבירמרכז'ריאן'ושיתוףפעולהעםשירותהתעסוקה.
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יחס החברה ללימודי הנשים 

על או בלימודים ההשתתפות עצם על הבדואית החברה של המסורתיות שמטילה מגבלות יש
אפילו או בהמסתייגים 'סגורה',שהגברים בחברה מדובר הלימודים. במסגרת דרךההתנהלות
שמגיעות נשים יש ובאמת, המגורים. מקום או המשפחה ממתחם הנשים ליציאת מתנגדים
עם ללימודים מגיעות נשים לעתים האב(. )או הבעל של 'רשות' בלי או ידיעה בלי ללימודים
התינוקשלהן.ב'פזורה'הבדואיתגםהמרחקהפיזיממקוםהמגוריםלביתהספרעלוללהפריע.
האגףמנסהלסגלככלהניתןאתמערךהלימודיםוהמבחניםלדרישותולציפיותשלהחברה
בעודשבשגב יותר,רקמורהאישהמלמדתתלמידות; ביישוביהפזורה,המסורתיים הבדואית.
נשים.לעתיםהמסורתיותמציבהמכשוללאללימודים גבריםמלמדים גםמורים וברהט שלום
עצמםאלאלבחינות,הנערכותלרובבבארשבע.בתלשבעהודיעוללומדותעלקיוםמבחניהסיום
משום למבחנים, שייצאו הסכימו לא הבעלים אבל מיוחדות, הסעות להן ארגנו שבע. בבאר
והעבירואותםלתל זה,הקדימואתשעתהמבחנים שהחזרהמהםהייתהבשעתחושך.במקרה

שבע,כדילאפשרלתלמידותלהיבחן.גםבמקריםאחריםמנסיםלעשות'התאמות'.
עםזאת,ניכריםיותרויותרתהליכיםשלהשלמהשלהדורהבוגרעםהדרכיםשהדורהצעיר
יותרמנסהלפרוץ.בייחודמורגשהדברברהט,עירגדולהשלדעתהמדריכהמנארחטיב,נשברים
שהייתה מכפי וחמולתית שבטית פחות שם החברה מסורתיים. והרגלים 'טבואים' מעט לא בה
את מעודדים הורים למשפחה; בצמידות בהכרח מתגוררים ולא דירות שוכרים אנשים בעבר.
בנותיהןללמוד.ּבחּורה,יישובגדולודומהבמידת-מהבהתפתחותולרהט,אבהגיעלטקסקבלת
)האםהייתהחולה(.קורהגםשאםלומדתבקורסשלנו, בנותיו תעודותגמרשלקורסשלשתי

ובנותיה,שלומדותבתיכון,באותלהיותאתהולתמוךבה.

רשמים אישיים מביקור ברהט

האחראית פייביש, מוניקה ועם אתה קודמת ששיחה מנאר, המדריכה של במכוניתה נסעתי
איךמתנהלים לראות רציתי להכנתהכתבה. הבסיס ליאת נתנה שלנו, הדרום במחוז להשכלה
השיעוריםבמרכזההשכלה,להיפגשעםתלמידיםומוריםולשוחחעםהמנהלתה'מיתולוגית'של

המרכז,וארדהאבו-מדיגן.
ישבו ברהט. ההשכלה למרכז שהגענו בעת שהתקיים מתמטיקה בשיעור תחילה ביקרתי
על בעברית, הוא שלהן הלימוד ספר צעירות. מהן וכמה למדי מבוגרות רובן נשים, 15 בכיתה
ולראשן צנועיםמאוד, בגדיםמסורתיים, היולבושות אףששפתהשיעורערבית.כלהתלמידות
צעירה המורה, שאלות על כהלכה לענות והשתדלו בלימוד מאוד מרוכזות היו כולן מטפחות.
לא לפזורה' 'נישאה - דקים זהב פסי עם צבעים מגוונת במטפחת עטוי היה ראשה שגם עדינה,
מזמן,כפישמגדירהזאתמנאר,כלומרלגברמןהיישוביםהלא-חוקיים.המורהמשלימהעכשיו
עד ללמוד להמשיך ובכוונתה הפתוחה, באוניברסיטה כלליים' ב'מדעים ראשון תואר לימודי
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בכיתה שיש השיעור אחרי בשיחתנו לי הסבירה היא עניין. בו לה שיש בתחום עבודה שתקבל
בעצםשלושרמות,ובשיעוריםהרגיליםהיאמעסיקהאתהתלמידותמכלרמהבתרגיליםשונים
)הוראה כפריים ספר בבתי רב-גיליות בכיתות לעשות מקובל שהיה מה מעין להן, שמתאימים
דיפרנציאליתכדילתתמענההולםלכללומד(.השיעורשראיתיהיהשיעורסיכום,ולכןיכלוכל

התלמידותלהשתתףיחדבפתרוןהתרגילשהיאהציגהלהן.
אחריהשיעורשוחחתיגםעםשתיתלמידותשהשתתפובו.אחתמהןבלטהבהבנהוביכולת
אז רחוק היה התיכון הספר בית שנים. שמונה הספר בבית בעבר למדה היא לדבריה, שגילתה.
מביתהוריה,ואיאפשרהיהלהגיעאליואושלאהיומעונייניםשתגיע.לאחרונההחליטהלחזור
ללימודים.היאמתגאהמאודבילדיההמשכילים–אחדרוקח,אחדלומדרפואה.תלמידהנוספת
שונים. בתחומים משכילים אנשים מתוכו שהוציא הידוע, אל-קירנאווי משבט - אתי ששוחחה
בגיל חותנה או ללמוד,אבלהתחתנה להמשיך רצתה י'; כיתה עד בנעוריה למדה היא לדבריה,
מוקדם.חשבהללמודהוראה,ואוליעודתגשיםזאת.שתיהתלמידותהביעושביעותרצוןרבה

מהמורותבמרכז.
וארדה של סיפורה אבו-מדיגן. וארדה הנמרצת המנהלת המורים חדר אל הגיעה לבסוף
אדם להעלות עשויים לימודים ותשוקת לימודים איך מראה שהוא משום במיוחד, מעניין הוא
'מבורעמוקלגגגבוה'.לדבריה,היאהפסיקהללמודבכיתהח',כפישקורהתכופותלבנותבמגזר
הבדואי.בגיל20התגרשה,וילדיםלאהיולהאז.היאניגשהלמבחןבמרכזהשכלה,וקבעושהיא
מתאימהלרמת'י"בכיתות',כנראהמשוםשהרבתהלקרואורכשההשכלהבכוחותעצמה.אחרי
מלמדת היא עברית. ספרות הפתוחה באוניברסיטה ולמדה 'בגרות' השלימה היא הזה הקורס

ספרותעבריתומחשביםועםהזמןמונתהלהיותמנהלתהמרכז.
פיקחית אישה היא הראשון, ילדה את ללדת ועומדת מחדש התחתנה שבינתיים וארדה,
חיובים בשינויים אמונה עם יחד הקשה המציאות הכרת ציניות, של שמץ בה יש ומפוכחת.
שמתחוללים.היאסבורהשהסובלנותהיחסיתשלהגבריםהבדואיםללימודינשיםמקורהבעיקר
ומורים ומנאר סבורה, היא זאת, עם שנייה. למשכורת זקוקה המשפחה – כלכליים בצרכים
בנושא הגברים של בחשיבה אמתית תמורה שמתחוללת כמוה, סבורים אתנו שישבו אחרים

השוויון.רואיםזאתגםבהתנהגותבבית:הבעלעוזריותרלאישהומעודדאותהלהתקדם.
תהליכים בעיצומו. עדיין בדרום לבדואים ההשכלה הרחבת בעניין ההחלטה יישום
ויותר יותר תופסת בלמידה לצורך המודעות בדרום. המבוגרת בחברה מתפתחים משמעותיים
האגף אנשי בין מרתק פעולה שיתוף גם נוצר ללמוד. מבקשים ונשים גברים ועוד עוד תאוצה.
ביומו יום מדי הפורמלי. בחינוך ערבים חינוך ואנשי המקומיות ברשויות תפקידים לבעלי
מתחוללתכאןהטמעתערכיםשל'למידהלאורךהחיים',למידהמשמעותיתהמתקיימתבמרכזי

השכלהותורמתליצירתחברהישראליתהוגנתושוויוניתיותר.


