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 لجنة التوجيه 
 ألنهذلك يأتي و. ، بمواآبة مراحل هذا البحثفيما يخص لجان التوجيه جدا، أآثر من المعتاد لجنة موّسعة قامت

لتحسين وتطوير الخدمات  عملهذه اللجنه تطوير مسار آان الهدف من , البحث عينه ورة مواآبةضرباإلضافه الى 
تّم تعيين ممثلين، لهذه . البحثهذا عن ستتمخض  النتائج التيب عق ,يالبدو في الوسط الشبيبهابناء األطفال و من اجل

 في مجالممّثلين محلّيين  ;حكومّيةسات الالمؤس ممثلين عن: مثل, الّلجنة، عن آل المنظّمات والجهات ذات الصلة
 ن عنيالمواطنين وممثّلعن  نممثلي ;جمعّيات ذات صلة بالسّكان البدو في النقبعن ممثّلين , الرفاه والتربية, الصّحة

ومتابعة تنفيذ  اإلستمارات تحضير,  البحث مبنى, أسئلة البحث, تحديد أهداف البحثبساهمت اللجّنة . طاقم البحث
 المجاالتوفق . مصغرة من اجل مهام معينة تطلبت ذلكجان قسيمها الى لتفقد تّم , بسبب آون اللجنه موسّعة.  البحث
  .موضوع البحثِتبًعا ألعمار األطفال و,  صّحه وتربية, رفاه: المختلفة المهنية

  
القائمه أدناه اسماء آل من تّم وتظهر في ,  إلى أّن قسًما من أعضاء اللجنة قد تبّدل أثناء البحث أيضا، اإلشاره تجدر

  .هن/آل منهم والوظيفه التي شغلها, تعيينهم في هذه اللجنه على مدى فترة البحث
  

  :اللجنة في شارك
رئيس مجلس القرى غير المعترف , السيد جابر ابو آفالسيد علي ابو القيعان، مدير المرآز الجماهيري في حورة، 

مدير التخطيط , السيد سعيد أبو سّمور  ;رئيس مجلس القرى غير المعترف بهانائب , السيد ابراهيم ابو صبيح ;بها
السيد  ;تل السبع, رئيس المجلس المحلي, ابو سريحان السيد قاسم ;مجلس القرى غير المعترف بها, اإلستراتيجي

نائب , سليمان ابو عرار السّيد ;ممّثل مواطنين ,السيد جمعه ابو عمرين; بئر السبع ,شتيل, نائب رئيس, سلطان ابو عبيد
 ,دآتور ثابت ابو راس ;بئر السبع شتيل, مرّآز التربيه الخاصه ,السيد منير ابو عرار; عرعره, رئيس المجلس المحلي

السيد علي  ;المجلس المحّلي آسيفه ,مدير المرآز الجماهيري آسيّفه ,السيد ابراهيم ابو شارب ;بئر السبع, شتيلمدير 
السيد   ;ممّثل لمواطنين ,السيد محمد ابو جابر ;شرآة المراآز الجماهيرّيه ,لمرآز الجماهيري حورةمدير ا ,ابو الكيعان

السيد  ;المجلس المحّلي شقيب السالم, السيد عامر ابو معمر ;وزارة المعارف, مدير مدرسة الدريجات ,اسحق ابو حّماد
المجلس المحلي ,  مدير قسم التربية, لم ابو قوشالسيد سا ;وزارةالتربية,  ضابط مراقبة الدوام, عامر ابو عصا

, مدير قسم التربية, السيد خليل ابو رقيق ;وزارة الصّحة, مدير عياده في رهط, دآتور يونس ابو ربيع ;عرعره
, السيد ابشالوم بو شاري ;المجلس المحلي آسيفه, مدير قسم الرفاه, السيد عبد اهللا ابو شريقي ;ل السبعتالمجلس المحلي 
, مدير قسم التربية, السيد طالب االسد ;بو بسمةأ المدير العام للمجلس االقليمي, السيد زوهر اهرون ;ضابط احداث

, السيد سلمان القريني  ;المجلس المحلي شقيب السالم, مدير خدمات الرفاه,  زاالسيد خير الب ;المجلس المحلي لقّيه
السيد  ;بلدية رهط, مدير تخطيط إستراتيجي, دآتور عامر الهزيل ;المجلس المحلي , ّمرآز للشبيبة ,يعامل اجتماّع
 ;ممّثل مواطنين, رئيس لجنة آباء للتربية الخاّصة, السيد سعيد النصاصره ;بلدية رهط, مدير قسم التربية, علي الهزّيل

السيد  ;المحلي حورة المجلس, السيد مجيد العطاونه ;المجلس المحلي حورة, مدير قسم التربية, السيد يوسف العطاونه
السيد  ;المجلس المحلي آسّيفه, مدير قسم التربية,  السيد احمد العمور ;وزارة العمل والرفاه, مفّتش, اسحق العطاونه
  ;بلدية رهط, مدير قسم الرفاه, السيد سلمان العاصم  ;مدير عام المجلس للقرى غير المعترف بها,  سليمان العنامي

السيد جمال  ;المجلس المحّلي لقّية, نعاالسيدة شفا الص ;وزارة التربية, فّتش تربية عادية في رهطم, السيد محمد العتمين
السيد محمد  ;رئيس بلدية رهط, السيد جمال القريناوي ;شتيل في بئر السبع, مّرآز التربية الخاصة, القريناوي
طاقم , بروفيسور عليان القريناوي ;ارة التربيةوز, لواء الجنوب, مفتش التربية الخاصة في الوسط البدوي, القريناوي
 ;رئيس مجلس القرى غير المعترف بها, د حسين الرفايعةالسّي ;جامعه بن غوريون,قسم العمل اإلجتماعي , البحث



تب مك, طيبية, نتاليا بيلنكو. د ;مدير مكتب الرفاه في النّقب, السيد يسرائيل بوديك ;وزارة المالّية, السيدة يعيل اندورن
 ;وزارة الصّحة,  لواء الجنوب, طبيبة اقليمية مكتب الصّحة, ربلمك  ايالنا. د ;وزارة الصّحة,  لواء الجنوب, الصّحة

مفتش قطري للتربيه , دآتور حسين بشارة ;وزارة الصّحة ,لألم والطفل" محّطة" طبيبه مسؤوله في, جرطه  بريل
, دآتور استر جولد شتاين ;عرعره, ر قسم الخدمات االجتماعيةمدي,  استاذ شحاده جبور ;وزارة التربية, الخاصة

السيد زآريا  ;المجلس المحّلي شقيب السالم, مدير قسم التربية, السيد ابراهيم جربيع ;بئر السبع, المرآز لتطّور الطفل
عهد مندل للقيادة م, السّيدة آيرن فنري ;وزارة التربية ;صندوق هيلن بادر في إسرائيل, المفّوض عن البرامج, هريس

السيدة طالي    ;وزارة التربية, وعن المكفوفين البصرية تحدياتمفّوضة لوائّية عن ال, السيّدة ريكي زهابي ;في النقب
فرع الشبيبة , السيدة طالي يوجف ;مديرة لواء الجنوب وزارة التربية, السيدة عميرة حاييم ;مديرة شيفح رهط, حبتسلت

ممرّضة ترّآز مجال التربيه الخاصة في مكتب , السيدة استر يوسفوبيتس ;مكتب الرفاه ,الصغار وخدمات التصحيح 
وزارة ,  لواء الجنوب ممرّضة مفتّشة مكتب الصّحة, السيّدة تسفيا ياردين ;وزارة الصّحة,  لواء الجنوب, الصّحة
لواء , مديرة برنامج حومش, ا آلفونالسيدة عليز ;الشبيبة مكتب الرفاهوخدمات االوالد , دآتور يوسي آورزيم; الصّحة
المجلس , البدوشيفح مدير , موشي النسمن.  د ;وزارة التربية, قسم شاحار, السّيد آبي ليفي ;وزارة التربية, الجنوب

  ;لواء الجنوب, وزارة الرفاه, مسؤول العنايه بالشخص المتخّلف وعائلته, السيد حاجي مويال ;االقليمي أبو بسمة
, مدير لواء الجنوب, السيد ايتان مزراحي  ;وزارة التربية, لواء الجنوب, مفتّشة التربية الخاّصة, ال مونطلالسيدة دانيي

ناشط في مجال التربية , السيد نبهان مكاوي ;بئر السبع, شتيل, السيد ايتان ميخائيلي  ;شرآة المراآز الجماهرية
مرّآزة , السيدة رونق ناطور ;بئر السبع, شتيل, نتدى الشبيبةزة ممرّآ, السيدة ايناس مصري ;ممّثل مواطنين, الخاّصة

وزارة ,  لواء الجنوب, ة مفّتشة في الوسط البدويممرّض, السيدة مارسيل سدوفسكي ;بئر السبع, شتيل, التربية الخاّصة
 ;وزارة التربية, الدمج مفّتشة قطرّية في مجال, السيّدة دالية باز ;لقّيه, مدير قسم الرفاه, السيد محمد سخنيني ;الصّحة

المجلس , قسم األبحاث والمعلومات , السيدة ميخال قمحي ;وزارة التربية,  مديرة التربية الخاّصة,  السيدة روت فن
, بروفيسور جدعون آراسل ;شتيل بئر السبع, مرآّزة منتدى الشبيبة, تسيمح -السيدة حاني آرمر ;القومي لسالمة الطفل

رئيس منتدى  لتطوير اوالد ذوي , ارفلوسآبروفيسور ميخائيل  ;جامعة بن غوريون, لصحراءالمعهد ألبحاث ا, باحث
ذوي احتياجات  األطفال عضوة في منتدى  لتطوير , ارفلوسآالسيدة تسيفي  ;جامعة بن غوريون, احتياجات خاّصة

ممّرضة , السيدة ليئورا شاحار  ;بئر السبع, اإلختبار للشبيبةخدمة , ضابطة سلوك للشباب, السيدة صفا شحادة ;خاّصة
, السيدة رفقا شاى ;وزارة التربية, عالم أساسي, السيد سيدني مشطراوس ;وزارة الصّحة, مفّتشة في لواء الجنوب
, السيدة شوش شميال ;شرآة المراآز الجماهرية, مدير قسم الطفولة, السيد دافيد شلومي ;اشليم, مديرة قسم فئات خاّصة

  .وزارة الرفاه, ئّيةمفتّشة تأهيل لوا
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  ملخص البحث
هامة من التغيرات بانتقاله من نمط حياة الترحال والتنقل الى نمط  احل، بمرةيمر الوسط البدوي، في العقود األخير

تأثيره  له األوساط الفقيرة في اسرائيل، األمر الذي من معروف أن الوسط البدوي هوو. االستقرار والحياة المدنية
طورة واألوضاع خطيرة عموما، وتحديدا في تلهذا الوسط غير م الخدمات المقدمة. األطفال رفاهيةع والكبير على وض

  .البدو في النقبمجمل عدد السكان رف بها من قبل الدولة والتي يعيش فيها النصف من تغير المع القرى
  

 الوسط البدوي في النقب فيالشبيبة ابناء على أحوال األطفال و يقف واستثنائياالبحث الذي بين أيدينا يشكل جهدا أوليا 
 متعلقة، تم جمع معلومات ايضًا ألول مرةو. وألول مرة، معلومات من وجهة نظر أمهات األطفال البحث ويوفر

هدف عملية المسح هو تحديد ميزات األطفال وابناء . الشبيبة في القرى غير المعترف بهاابناء احتياجات األطفال وب
التي يحتاجونها من اجل السعي القامة فيما يخص تطوير الخدمات  طرح أفكاراتهم األساسية وأيضا احتياج, الشبيبة

لألطفال البدو من ذوي االحتياجات ايضًا  وعملية المسح الميداني تطرقتالبحث البحث، عينة مبنى . الخدماتهذه 
أجري البحث بالتعاون مع جامعة ). 2008ستروسبرغ وآخرين، (تقرير مواز لهذا التقرير تم اعداده ونشره . الخاصة

  .بن غوريون، منظمة  شتيل  ومجلس القرى غير المعترف بها
 

  األهداف األساسية للبحث
 فيما يخصفي النقب، من خالل الترآيز على األخطار المحدقة بهم  الشبيبة البدوابناء ألطفال ورصد احتياجات ا  * 

  .التربية ومشاآل الصحة والعجز
حال تقديم تلك من ناحية وعلى الخدمات القائمة المخصصة لمعالجة تلك المخاطر، من ناحية نطاقها  االطالع  * 

  .الشبيبةابناء مدى ايفاء تلك الخدمات لحاجة األطفال ووشكل استخدام تلك الخدمات  وايضًاالخدمات، 
لتعامل المرغوبة والسبل األفضل بما يتعلق باحتياجات األطفال والشبيبة، طرق ا السكانراك اد التحقق من مدى  * 

  .من نظام الخدماتالمرجوة 
تطوير تحول دون التي تحول دون استخدام الخدمات القائمة، وعلى الصعوبات التي  العوائقاالطالع على   * 

  .الخدمات التي تعيق تطويرعوامل الخدمات وال
 

  :طريقة البحث
. يقطنون مع عائالتهم ممن) 17يشمل جيل (عاما  17ن من سن الوالدة وحتى س االطفال البدوشملت فئة البحث 

األولى من أطفال ليسوا من ذوي االحتياجات الخاصة والثانية أطفال من ذوي : ولضرورة البحث تم تشكيل عينتين
  .خاصةالاالحتياجات 

  
تم تشكيلهما اصة، عينة األطفال الذين ليسوا من ذوي االحتياجات الخاصة، وأيضا عينة األطفال ذوو االحتياجات الخ

  :مرحلتين على 
  

القرى المعترف من  هاتأم 606والتي  تشمل  17-0 من عمر ألطفال اأم 1,020عّينة تشمل  اختيرت  - المرحلة أ
أما  من القرى غير  414-و) القرى المعترف بها 7منالتي تم إختيارها باستخراج عيّنة عشوائّية منهجّية ( بها



ii 

غير المعترف بها  45اختيرت من بين مجمل القرى الـ  والتي قرى 10 –تيارها عشوائًيا من التي تّم إخ(المعترف بها 
ألولئك األمهات الـ  4,855من بين األطفال الـ ). المكان ومستوى الخدمات, حسب تصنيف الشرائح من ناحية الحجم

تمت عملية . خاصةاحتياجات طفال ذوي  441تياجات الخاصة  وطفال ليسوا من ذوي االح 4،414 فرزتم ,  1,020
 .طرحت على األمهاتأسئلة  مجموعة من خالل الفرز

  
طفال من ذوي االحتياجات  388طفال ممن ليسوا ذوي احتياجات خاصة و 926عينة قوامها  اختيرت – المرحلة ب
عاما فقد تم  17ـ  12الذي طاله االختبار، من  ان حدث وآان عمر الطفل. طفلين من آل عائلة تم اختيار. الخاصة

ذوي من طفال ليسوا  926في الجزء الثاني من التقرير تعرض تحليالت بما يتعلق بـ . اجراء مقابلة معه أيضا
  .)يسكنون في القرى غير المعترف بها 360-منهم يسكنون في القرى المعترف بها و 566(خاصة الحتياجات اال
  

العينة المشروحة  اختيارالمقابالت استنادا على مبادىء  جرياتم من قبلاألمهات واألوالد تمت في الميدان،  اختيار
طالبات جامعيات بدويات، من النقب، تلقين تأهيال وإرشادا خاصين لضرورة انجاز مهامهن لقد تم اختيار . أعاله

مارات أجريت المقابالت مع األمهات وجهًا لوجه في بيت األم ومن خالل است.  باختيار العينات وإجراء المقابالت
الرفاه , انماط استخدام خدمات الصحة, ملت جمع معطيات عن مميزات عائليةالمقابلة ش. باللغة العربّية مكتوبة
جمع معطيات عن األطفال الذين تم إختيارهم من أجل عينة  ,االحتياجات الناقصة عند استخدام هذه الخدمات, والتربية

من (لقاءات مع أبناء الشبيبة  اجراءأيضا، تم و. أوقات الفراغاء قضاألطفال، فيما يخص مواضيع الصحة، التربية و
أجري المسح خالل شهر تموز . المواضيع هذهتم سؤالهم حول و) في القرى المعترف بها فقط عاما 17ـ  12عمر 

د البلدية الحدومن جديد الذي حدد "  أبو ـ بسمة"بداية التحضيرات القامة المجلس االقليمي فترة ، 2005ـ تموز  2003
  .للقرى غير المعترف بها

  
 قمن باجراءآون  من . المعوقات الخاصة التي يفرضها تنفيذ بحث من هذا النوع بسببلقد طالت مدة العمل الميداني 

مجتمع ال. مع االمجماعيًا جراء المقابلة باان تقوم طالبتان او اآثر بالتنقل مع بعض وحاجة ال اقتضتاللقاءات هن نساء 
، خصوصًا في القرى غير شيء قائم, دخول الغرباء لنطاق القرى من الحساسية والريبة. هو مجتمع محافظ البدوّي

في آل قرية قام طاقم البحث بإجراء إتصاٍل . سبقا وموسعااًّ متحضير دخول القرية، عادة، ولذلك تطّلب , المعترف بها
اإلستجابة  على وحثهمبتشجيعهم و, البحث م السّكان حول تنفيذيقوموا بإعالوذلك بأن , تعاونهمل طلبامع القيادة المحلّية 
 األشخاصالقيادة المحلية وآان على طاقم البحث القيام بعمل تحضيرّي مطّول من أجل تحديد  .لمجريات المقابالت

زوجته  على اجراء حتاج األمر موافقة الزوجافي آثير من األحيان . الذين يستطيعون المساعدة من اجل دخول القرى
  . للمقابلة

  
وفي القرى , القرى البدوية وإليها منتنّقل في الميدان تحّديات خاصة لعدم وجود وسائل نقل عامة الحاجة لل تفرض

طاقم العمل الميداني،   بلوغ األماآن المحددة أجبرتصعوبات .  معبدةغير المعترف بها لم تكن هنالك حّتى طرق 
مثل  سلوك لديها القدرة علىدات اللواتي أجرين المقابالت، بواسطة سيارة خاصة، على تنظيم عملية نقل جماعية للسي

حرارة  –أضف إلى آل ذلك ظروف الطقس . وطرقهاذو معرفة ودراية بالمنطقة  محليويقودها سائق , تلك الطرقات
يارة، أو سيرا إلى ظروف تنقل صعبة ، ان آان بالس ما أدى –شديدة في الصيف وأمطار وأوحال في فصل الشتاء 
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تطلب مهارة تدبر القرى المعترف بها البحث عن البيوت الّتي إختيرت في العينة وفقا لخرائط البيوت في . على األقدام
ة حيث آان أفراد يصوصاجراءها بظروف خالمقابلة، آان من الصعب اء خالل اجر. وقتًاذلك وتطلب , في المكان
االم مهامها  وفي أحيان آثيرة تم إيقاف المقابلة لضرورة اتمام .جراء المقابلةيتنقلون في مكان ا واطفالها عائلة األم
 نمجريات المقابالت شارآ ،المجتمع البدوي بسبب عادات الضيافة التي يتمتع بهاأيضًا  طالتمدة المقابلة .  اليومية
  .التضييفات وما شابه, الشاي, جلسات شرب القهوة –عاداتبتلك ال

  
الوقوف على طابع الخدمات القائمة المخصصة  هدف الىمقدمي الخدمات والذي اجراء مقابالت مع  ,أيضا البحث ضم

لمشاآل والصعوبات بتقديم الخدمات ل، وتقدير مدراء الخدمات هاللعائالت واألطفال في الوسط البدوي، طرق عمل
  .الخطوات األساسية المطلوبة لتطوير الخدمات المناسبةو
 

  عمل طرقنتائج أساسية و
موضوع أن يصعب على األهل، بشكل آبير، يعيش األطفال البدو في عائالت ذات طابع اجتماعي ديمغرافي من شأنه 

عائالت يسود  ضمنمن األطفال البدو يعيشون  38%أوالد،   6.8معدل األوالد في العائلة البدوية هو (تربية األبناء 
الى ذلك  اضف). فض، لألهل معوقات صحية، وما الى هنالكفيها تعدد الزوجات، التحصيل العلمي لدى األهل منخ

من األطفال  44%آباء . عامل  الشروط االقتصادية المتدنية في مناطق سكناهم، خاصة في القرى غير المعترف بها
مدة انعدام العمل . اجر يعملون مقابلال من األطفال في القرى غير المعترف بها  52%-في القرى المعترف بها و

البناء /آباء غالبية األطفال يعملون آعمال مهنيين في الصناعةباالضافة الى ذلك . سنة 3،9 هو المعنيين بالعملباء آلل
. من األطفال ال يعملن مقابل أجر 93%العمل لدى األمهات مرتفعة جدا ـ فأمهات  عدمنسبة . أو آعمال غير مهنيين
 قلة من. "مال يوجد من يعتني به"الحاجة لالهتمام باألطفال، ألنه النساء ال يعملن هو  من اجلهالسبب الرئيسي الذي 

  .األمهات  قلن أنهن ال يبحثن عن عمل ألن عمل المرأة خارج بيتها أمر غير  مقبول
  

الوضع االجتماعي ـ االقتصادي والظروف المتدنية المحيطة تؤثر على مجاالت حياتية عديدة لدى األطفال بدءا واقع 
سبل واتجاهات محتملة . شعور بالرفاه الشخصيرورا بالتعليم واآتساب الخبرات وصوال الى الصحة والمن التغذية، م

  :هيلتحسين الظروف االقتصادية للعائالت واألبناء 
  .صناعية ودعم وجود سوق محليتطوير البنى االقتصادية في القرى من خالل تفعيل مناطق * 
  .بيوتهنتدريب النساء على آسب خبرات للعمل في * 
   .ليتمكن من الخروج للعمل) ، حضانات مسائية، أنديةحضانةدور (تطوير وسائل دعم لألهل * 
  
ي ووجد أن أآثر المشاآل شيوعا، والت. السكنفي مناطق  المحيطةلألمور المتعلقة بالظروف ايضًا تطرق البحث  لقد

ونظرا لذلك من . ل األفاعي، الزواحف والقوارضمشاآالروائح الكريهة و /الزبالة/ عبرت عنها األمهات، هي القمامة
  :المناسب العمل على المستويات التالية

  .لوقاية منهااما يتعلق باألمراض المعدية، طرق انتقالها والبرامج القائمة وزيادة التوعية فيزيادة * 
  .البدوية قرىزيادة الرقابة الصحية في ال* 
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وجد أن نسبة استخدام الخدمات الصحية .  ت الصحية ونمط استخدامهاهو التعرف على الخدما بحثهموضوع آخر تم 
مشاآل أخرى ظهرت أيضا، ). من أمهات األطفال 75%هذا آان رد ( مكلفة الخدمات المقدمة تعتبرعالية جدا، ولكن 

في  80%-في القرى المعترف بها و 67%( عن مناطق السكن بعد الخدمةخاصة في القرى غير المعترف بها، تتعلق ب
في القرى  39%(العيادات في مناطق فيها صعوبات من ناحية المواصالت العامة  وجود، )القرى غير المعترف بها

في القرى المعترف بها  9%(، وصعوبة فهم الطاقم للغة العربية )في القرى غير المعترف بها 70%-المعترف بها و
   ).لقرى غير المعترف بهافي ا 30%-و
  

 اقتراحات. آبديل، للخدمات الصحية العاديةعلى ما يبدو ك استخدام مبالغ به لغرف الطوارىء، وجد أيضا، أن هنا
  :د وضع خطط لتطوير الخدمات الصحيةخذها بالحسبان عنواتجاهات يمكن أممكنة 

  .، واقامتها في مناطق السكن"والمتنقلة الثابتة"توسيع دائرة الخدمات القائمة  *
  .لصحيةتخفيض تكاليف الخدمات ا *

وأيضا، للتغلب على صعوبات التواصل، خاصة في القرى غير المعترف بها، يفضل . تأهيل مقدمي خدمات محليين* 
من الممكن أيضا التفكير بزيادة . في حال لم يكن مقدمو الخدمات يتحدثون العربية للترجمةتوظيف وسطاء 

  .لبدوي في النقبالمحفزات الستقدام مهنيين من شمال البالد للعمل في الوسط ا
  

أمهات : الشبيبة ابناء بالمقابل، استخدام خدمات الرفاه قليل جدا مقارنة بالكم الكبير لالحتياجات ان آان لدى العائالت أو
الخدمة االساسية المطلوبة بالحصول على مساعدة من الخدمات االجتماعية،  األطفال، تقريبا، تحدثن عن رغبتهنثلث 

شبيبة في القرى المعترف بها الذين يعرفون عن الخدمات االجتماعية المختلفة يتراوح بين نسبة ال .هي اقتصادية
غياب الفرص . )6% ـ 1%(نسبة استغالل تلك الخدمات أقل بأآثر من . ، وهذا متعلق بنوع الخدمة)41%ـ  %19(

. ناسبة لتغطية تلك االحتياجاتالمتاحة بالنسبة للوسط والمعرفة المتدنية لديها بخصوص ذلك تحول دون تقديم حلول م
  :من المهم العمل على

زيادة الوعي لدى العائالت بأن الخدمات االجتماعية ليست مجرد منظمة اغاثة، بل أنها أيضا توفر الخدمات النفسية *
في هذا الصدد يجب ذآر النسبة المتدنية من األمهات اللواتي يذآرن أنهن يحصلن على دعم بتربية . واالجتماعية

الرسمية وغير (الحاجة لتدعيم شبكات تقديم المساندة  زيادةاألبناء من أفراد عائالتهن، الحقيقة التي من شأنها 
  .بالنسبة للعائالت) الرسمية

  ,المتاحة اتزيادة الوعي لدى الشبيبة حول الخدم* 
  .وتكون مدرآة للفروق الثقافية جتماعية شمولية، تمتاز بالجودةعمل لتقديم خدمات ا طواقمتأهيل * 

 األمهات الخاصة والعائلية، آثيرة جدا في وسطالحاجة للمعلومات المتعلقة بالتعليم، أوقات الفراغ واالستشارة باألمور 
الشبيبة في ابناء  وفي وسط، )ي المواضيع المذآورة أعالهمن األطفال بحاجة لمعلومات ف 95%ـ  79%أمهات (

متعلقة بموضوع لالمهات تطوير برامج  ومن المهم). بالنسبة للمواضيع المختلفة 76%ـ  66%(القرى المعترف بها 
عطاء وإيبة، الشبابناء زيادة التعاون بين مجاالت التربية والرفاه لصالح  ضروريومن ال. التعليم، العائلة وتربية األبناء

  .احة وجذابةمتتقديم المعلومات تكن لالمعلومات المناسبة من خالل تطوير وسائل 
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يزداد مع زيادة روضات النسبة األطفال البدو الذين يقصدون : بحث مواضيع التعليم أظهرت صورة الوضع التالية
سبب أنه في القرى غير المعترف بها ال وهذا ب(العمر لكنه شائع لدى األطفال الذين يقطنون في القرى المعترف بها 

حاالت . عاما الغالبية القصوى من األطفال يتعلمون في المدارس 11ـ  6من سن ). توجد أطر مناسبة في مناطق السكن
، 17ـ  15من الشبيبة في القرى المعترف بها، من سن  27% .التسرب من المدارس تحدث في مراحل التعليم المتقدمة

من أبناء الشبيبة العرب في آل  14%ذلك مقارنة بـ . التسرب من المدارس مرتفعة أآثر لدى االناث ةبنس. ال يتعلمون
  .الذين ال يتعلمون هذا العمر من أبناء الشبيبة اليهود في المجتمع، في 7%-البالد و

  
لقرى غير المعترف والمدارس أمر فيه اشكالية، وخاصة بالنسبة لألطفال الذين يقيمون في ا روضاتالوصول الى ال

من األطفال في القرى المعترف  3%-، وروضاتمس األطفال في القرى غير المعترف بها، ممن يتعلمون في الُخ. بها
  . ظروف فيزيائية صعبةتخلله تتلك المسافة سير ، روضةمن ال دقيقة، سير على األقدام 30ى بعد بها، يقطنون عل

  
عاما أظهر نسبة آبيرة من الرسوب بالمواضيع التعليمية المختلفة،  11ـ  6التقرير الخاص بأمهات األطفال من سن 

منهم رسبوا بموضوع واحد، على األقل، من بين  30%(وخاصة لدى األطفال الذين يقيمون في القرى المعترف بها 
ما يعود السبب رب). من بين األطفال الذين يقيمون في القرى غير المعترف بها 17%-المواضيع التي تدرس مقارنة بـ

الى أن الوضع التعليمي في القرى غير المعترف بها أفضل حاال مقارنة بالمدارس في القرى المعترف بها، أو أن هذا 
حيث وجد أن . األهل ومواآبتهم لما يحدث في المدارس تدخلمن ناحية درجة يعود الى الفارق القائم بين المجموعتين 
هو أآثر ويعرفون أآثر لمن يتوجهون في حال وجود مشكلة تعليمية أو سلوآية  تدخل األهل  في القرى المعترف بها

  .أبنائهمتجاه ويمكن اعتبار أن ذلك التدخل يدعوهم الى أن يكونوا نقديين أآثر . لدى األطفال
   

يشير الى ) ا فقطالمعلومات متوفرة فقط بالنسبة ألبناء الشبيبة في القرى المعترف به(الشبيبة ابناء الوضع التعليمي لدى 
من بين مجمل  48%ـ  19%نسبة من يعانون صعوبات يتراوح بين (أن نسبة آبيرة منهم تعاني من صعوبات بالتعليم 

  .، وأن ثلثهم رسبوا بموضوع واحد من بين آل المواضيع التي تدرس)عدد الطالب، وهذا متعلق بالموضوع
  

فقط من الطالب يحصلون على مساعدة  6%(ية والثانوية قليلة جدا المساعدات التعليمية المقدمة في المدارس االبتدائ
. التعليم، وال حتى من عائالتهم ، وجزء آبير من الطالب ال يحصل على أي مساعدة فيما يخص)في اطار المدرسة

 نعرفوبعضهم ال ي(يمكن اعتبار أن غياب أي دعم بموضوع التعليم ينبع من التحصيل العلمي المتدني لدى األهل 
  .اقتصادية وأيضا بسبب غياب برامج المساعدة بالتعليم دعم، وغياب أي سبل )القراءة والكتابة

  
عاما، تنتشر أآثر لدى األطفال من القرى غير المعترف  11ـ  6ظاهرة الغيابات المتكررة، في وسط األطفال من سن 

الشبيبة، وجد أن الطالب البدو يتغيبون ابناء في وسط ). وفق الترتيب 6%مقابل  21%(بها، وفق أقوال األمهات 
األمر (بنسبة الضعفين مقارنة بالطالب العرب عموما في البالد، ولكن، نسبة الغياب لدى الطالب اليهود أعلى بكثير 

  ).م المرتفعة في الوسط اليهودييالذي يمكن أن يفسر بنسبة التعل
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ل االمهات من آل شرائح الجيل المختلفة ودون فارق يذآر لدى آالرضا لدى األمهات من المدارس عالية نسبيا،  درجة
من األطفال تشعرن بالرضا من المدارس ومن التعامل معهن ومع  85% وحتى 81%أمهات ( بين نوع القرية

الرضا لدى أمهات األطفال من القرى غير المعترف  درجةنجد أن  روضاتيخض ال فيمامن ناحية أخرى، ). أبنائهن
هات األطفال من القرى المعترف بها في ما يخص الرضا من توجه معلمة الروضة ونوع رضا لدى أمال درجةمن اقل 

  .الخدمة المقدمة
   

  :عند العمل على تطوير الخدمات التعليمية من المناسب االلتفات الى المواضيع التالية
المحيطة وتحديدا في القرى  يةفيزيائفي مناطق السكن وزيادة الرقابة على الظروف ال روضةزيادة عدد صفوف ال* 

  .غير المعترف بها
تسهيل الوصول الى المدارس االبتدائية في القرى غير المعترف بها، ان آان من خالل اقامة مبان في تلك القرى أو * 

  .من خالل تحسين ظروف النقل ألولئك األطفال
  .لمدرسةفي اطار اوالمساعدة زيادة حجم دروس التقوية * 
  .امج لمنع تسرب الطالب البدوتنسيق البر* 
  .زيادة اطالع األهل على ما يحدث في المدرسة وخاصة في القرى غير المعترف بها* 
  

ممن أعمارهم  11%سنوات،  5ـ  3من عمر  2%(الفئات العمرية آل المشارآة بنشاطات أوقات الفراغ قليلة جدا لدى 
في نشاطات التي تنظمها  9% منهم اشترك في نشاطات، مسهمخ: ، بالنسبة للشبيبة في القرى المعترف بها11ـ  6من 

بنسبها في نشاطات تطوعية ـ في آل تلك النشاطات آانت نسب المشارآة متدنية جدا مقارنة  10%-وزارة التربية و
ت وفوق، بارسال سنوا 3هنالك رغبة لدى نسبة آبيرة من أمهات األطفال بعمر ). لدى أطفال الوسط العربي واليهودي

الشبيبة بنشاطات يتعلق بعدم نشاطات في ابناء السبب الوحيد الذي يمنع مشارآة األطفال و. نشاطاتأوالدهم للمشارآة ب
: أظهر البحث أيضا الحاجة الماسة القامة أماآن اضافية أو بديلة مخصصة لقضاء ساعات الفراغ. مناطق سكناهم

عليم، ناد للفتيات، مكتبة عامة وقاعات رياضية لمن هم من حدائق ألعاب لألطفال الصغار، مرآز جماهيري، مراآز ت
جربة التعلم وتطوير الخبرة، من شأن تلك األماآن أن تساعد بزيادة االحساس ، ت"للمتعة"اضافة  .فئات عمرية أآبر

أو البقاء فيه، أنه ما من مكان آمن للعب  قلن  الشبيبةابناء أمهات األطفال ومن ثلث اذ ان . بالطمأنينة في منطقة السكن
  ).تلك المشكلة متفاقمة لدى القرى غير المعترف بها أآثر(قرب البيت 

  
أمهات األطفال قلقات أيضا من تصرفات الشبيبة في منطقة سكناهم، وخاصة من تسرب الطالب من المدارس، العنف، 

  .شرب الكحول والتدخين
  

  :اضيع التاليةضمن خطة تطوير خدمات ملء أوقات الفراغ يجب االلتفات للمو
  .سنوات، في مناطق السكن القريبة 3المنظمة، من سن توسيع نطاق الفعاليات والنشاطات * 
تحسين مناطق السكن وتطوير المنشآت المخصصة لقضاء أوقات الفراغ، بحيث يكون قضاء الوقت فيها مريحا  *

  .وآمنا للعب
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تلك . والتي يمكن للفتيان قضاء الوقت فيها، التعلم والتطور تطوير مراآز وأندية ألبناء الشبيبة التي تحد من تشردهم* 
ليحضروا دروسهم  بعدم وجود مكان مناسب في البيتالمراآز من شأنها تخفيف جزء من معاناتهم المتمثلة 

  .والستضافة األصدقاء
  .الشبان لمعالجة السلوآيات الخطرة التي ينتهجها  ،"حضاريةال تميزاتال"تراعي  تخطيط وتطوير برامج* 
  

على ضوء الظروف الحياتية التي يعيشها األطفال البدو والنقص الكبير بالخدمات المقدمة لهم، هنالك حاجة ماسة 
رافق البحث لجنة توجيه موسّعة ضّمت الكثير من ممثلي الوسط البدّوي الذين تربطهم صلة . الوسط هذاللعمل من أجل 
أقيمت ألجل إلتقاء أصحاب , جسم مهنّي يزّود باإلستشارة ويرافق البحثباإلضافة لكونها , اللجنة. بمواضيع البحث

من  الجديبهدف التعاون , ُمزّودي الخدمات وممّثلي الوسط, على المستوى القطري والمحّلي  ،ذات الصلة ،الوظائف
تائج البحث تلك تم وضع ن. بدو في النقب من خالل االعتماد على نتائج البحثال لألطفالأجل تطوير جهاز الخدمات 

على طاولة العديد من الجهات المختصة بتقديم تلك الخدمات للوسط البدوي وتشكل تلك النتائج أساسا لعدة مبادرات 
الضفاء تحسين آبير  قرى غير معترف بها، تشكل فرصة 9والتي تضم " أبو ـ بسمة"انشاء المجلس االقليمي . جديدة

وزارة الرفاه ومؤسسة ماندل العداد القيادات اجتمعتا من أجل تطوير . حةعلى توفير خدمات الرفاه، التربية والص
حكومة  صادقتمؤخرا، . خدمات الرفاه في ذلك المجلس، وادارة المجلس اهتمت أيضا بنتائج البحث وبتطبيقها

  .خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة للوسط البدويعلى اسرائيل 



viii 

 شكر
 :ي تنفيذ هذا البحثنتقدم بالشكر لكل من ساعدنا ف 
  

المقابالت الخاصة بهذا تفرغّن من أشغالهّن من أجل إجراء , نتقدم بالشكر لمئات النساء البدويات اللواتي تعاوّن, بدايًة
شكًرا ألصحاب الوظائف، ذات الصلة، العاملين في . مصدر المعلومات األساسّي في البحث أولئك السيدات آّن. البحث

الذين زّودونا من خالل المقابالت التي أجريت معهم ،بمعلومات , الرفاه اإلجتماعّي والتربية, مجال خدمات الصّحة
 .البدو المقدمة لألطفالهاّمة بما يخّص الخدمات 

  
نخص بالشكر ونوّد أن , الدائمين من قبل منّظمة شتيل بئر السبع والدعمإتمام هذا البحث  لوال المرافقة  ممكنالم يكن 
وبناء العالقة  الميدانتسيمح الذين رافقانا في آل مراحل البحث وساعدانا بفهم -اني آرمرحو ييخائيلإيتان م آل من
 .اويكرونق ناطور ونبهان م, ثابت أبو راس نشكرأيضا , معه

  
  

 ونائبه  آف أبو جابر والذي يرأسه بها معترف غير لقرىا مجلس بفضل متاحا آان بها معترفال الغير للقرى دخولنا
 الغير القرى في الصلة ذات الوظائف بأصحاب اإلتصال على ساعدنا الذي, روسم أبو سعيد وآذلك, الرفايعه حسين
 بتنفيذلنا  مساعدتهم على المجلس أعضاء أيضا نشكر. الهزيل عامر. د اإلستراتيجي المجلس ومستشار, بها معترف
  .البحث

  
ساعدونا في مراحل البحث المختلفة و, وا لقاءات اللجنةحضر, شكرًا ألعضاء لجنة التوجيه الذّين ساهموا بوقتهم

 . المجالوخبرتهم بهذا معرفتهم  وقدموا لنا آل 
  

آّلهم من مكتب الصّحة لواء , ولليؤورا شاحار ومارسيل سدابوسكي بيلنكونتاليا . لد, إيالنا بلمكر. هلدآتورشكرًا ل
سط البدوي في النقب وابدوا اهتماما ودعما المتعلقة بالو الصّحةالذين أناروا أعيننا حول آل ما يتعّلق بخدمات , الجنوب

  .هذا البحثببكل ما يتعلق 
  

تطوير الخدمات للوسط  من أجل الوقت والجهدن اميخائيل آارفلوس الذين يكرّس. إّال أن نذآر هنا تسيبي ود وال يسعنا
 .ا مرافقين فّعالين لهذا البحثوآان, البدوّي

  
عمل   من خاللالبحث  بهذاالمجتمع البدوي  في جامعة بن غوريون آان شريكنا تطوير المرآز الخاص ببحث و

التي قدمت لنا حين آانت تقتضي نشكر المرآز وهيال يوجاف على المساعدة . إدارة البروفيسور علّيان القريناويو
  .الضرورة ذلك

  
مجريات المقابالت البدويات –هذا البحث بالمتعلق الصعب  نود أن نقدم شكرنا الجزيل لمن أنجزن العمل الميداني

  . بيعوقراوية أبو ربيع ورينا ال: وللمرّآزات, اللواّتي عملن دون آلل في الحر والبرد
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هذه المبادرة بآبير  بشكلالذي شارك , خالد أبو عصبة. د: في النهاية شكرًا لزمالئنا العاملين أو الذين عملوا في المعهد

 نفوت-السيدة مريم آوهن. معهد بروآديل وبين الوسط البدوي -جوينت-صال األول بين مايرسالبحثّية وفي إجراء اإلت
على فتشيسالف قنسطنطسنوف  التقرير،على مساهمتها في اخراج المشروع الى حيز التنفيذ ومساهمتها في اعداد 

نها بإدارة قسم أعمال الحقل في تمير العاملة مكا-حين تسوكوهيميلبالو لياعيل . تحليل المعطيات المتعلقة بالشبيبة
 شكرًا . البحث الخاص بهذا الميدانيعمل النوجا نيتسر التي عملت في هذا القسم وقامت بترآيز نشكر وآذلك , المعهد

  . للطباعة تحريره ليسلي آالينمن على لـو, البحث تقرير بيلها ألون على إعدادلـ
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  فيما يخص التعليم، من قبل الطالب من القرى المعترف بها مقارنة بطالب  تعبير شخصي عن االنجازات: 35دول الج

  36  لعربي واليهودي في البالدمن الوسط ا               
  

  ينة، بشكل عام ووفق طالب من القرى المعترف بها الذين يواجهون صعوبات تعليمية في مواضيع مع: 36الجدول 
  36  الجنس والعمر              

  
  37  الجنس والعمر بعض المواضيع التي رسب بها طالب القرى المعترف بها، بشكل عام ووفق: 37الجدول 

  
  بها، بشكل عام ووفق الحصول والحاجة للمساعدة بالتعليم، فيما يخص الطالب في القرى المعترف : 38الجدول 

  38  الجنس والعمر               
  

  بالطالب العرب االحساس بالنفور من المدرسة من قبل الطالب من القرى المعترف بها مقارنة : 39الجدول 
  39  البالدواليهود في                

  
  39  ى المعترف بها، وفق الجنس والعمراالحساس بالنفور من المدرسة من قبل الطالب في القر: 40الجدول 

    
  40  ووفق تصنيف وضع القريةحديث األمهات عن رضاهن عن أمور معينة في المدرسة، وفق أعمار أبنائهن : 41الجدول 

    
  بنشاطات وفعاليات منظمة خاصة بوقت الفراغ، وفق العمر فال اشترآوا، خالل الشهر األخير، طأ: 42الجدول 

  40  ووفق تصنيف وضع القرية               
  



  

  أمهات عبرن عن رغبة بحضور أبنائهن الفعاليات أو أي أطر أخرى يقضي فيها أبناءهن أوقات : 43الجدول 
  41  القريةوفق تصنيف وضع الفراغ واألسباب التي تحول دون ارسالهم،                

  
  42  بها، بشكل عام ووفق الجنس والعمرنشاطات لملء وقت فراغ أبناء الشبيبة، في القرى المعترف : 44الجدول 

  
  بها، بشكل عام أسباب عدم المشارآة بفعاليات الترفيه من قبل أبناء الشبيبة البدو في القرى المعترف : 45الجدول 

  42  ووفق الجنس والعمر               
    

  الحاجة ألماآن أخرى أو إضافية لقضاء الوقت مع األوالد في وقت الفراغ، وتفصيل األماآن المطلوبة، : 46لجدول ا
  43                       وفق تصنيف وضع القرية                

  
  44           ء الشبيبة، وفق تصنيف وضع القريةحديث األمهات عن سلوآيات خطيرة يمارسها أبنا: 47الجدول 

  


