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 נוכח-נעדר בתורהמידע הרשמי אודות הבדווים 

 1סאנע- מוראד אל

 המתקיימת, מוכרתתופעה  ואהם רשמיים יילידים בנתונים סטטיסטימאוכלוסיית ה ההתעלמות

נתונים כל אין אודותיו ו, לא קיים, נראהבלתי , היליד הוא נעדר שבהם ,ניאלייםומצבים קולב

  ללא כל הפרעה להציגמשטראפשר לתמשל היליד רשמית היעדרותו הב. מו במרחבהמצביעים על מקו

היליד שב ומופיע , במקביל. באופן נורמלי ותרבותי, כשורהתמונת מצב שבה מתנהלים העניינים 

 .  המפריעה לסדר הטוב,בעיה לאומיתכ "פלומט"הוא  כאשר ,במדיניות הרשמית

אותם בתחומי  היא מפרסמתו, ים סטטיסטינתוניםעורכת ואוספת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

חובתה  חו מכוזאת, 2אחריםרבים בתחומים כן  והוהתעשייהמסחר , הכלכלה, הבריאות, החברה

 הגוף האחראי רשמית על איסוף ופרסום זהו. 1972 פקודת הסטטיסטיקה משנת פי-לע הסטטוטורית

שירותים היות מתן מדינאת לדרגים המתכננים  םהגשתלצורך , ותהאוכלוסיכלל מידע ונתונים אודות 

 . בכללותהאוכלוסייההרכי וצ על פי

המתגוררת אוכלוסייה הבדווית אולם לא ביחס ל,  כך נוהגת הלשכה ביחס לאוכלוסיות השונותמנםוא

 , או אחרים,מספרייםונים תמפרסמת נאיננה לגבי אוכלוסייה זו היא  . מוכרים בנגבהבלתיבכפרים 

 במקרים מעטים יש .קטגוריה מופיעים בשום אלה אינם. יהבריאות והכלכלי, החברתי המצבאודות 

כי זוהי אוכלוסייה  מן הביטויים הללו משתמע". פזורה בדווית"אל או " באזורים ובדו"הפניה ל

 .תייחס אליהואין לה, )לשון מנהלת הבדואים ("על כל גבעהאוהל " הפזורה ,לא מוכרת, שולית

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכך יצרה . "עהטועה ומט"התוצאה היא שגם המידע הדל הוא 

  .או לפחות תרמה  ליצירתה,  מידע על אוכלוסייה זול הדרת מציאות ש

החל , בנגבהבדווית  כל מישורי החיים של האוכלוסייה עלמכרעת השפעה מסוג זה יש להדרת מידע 

, י שתייה לבני אדםכמו מ,  שלהזכויות הבסיסיות ביותרדאגה ל, כזובהכרה בקיומה של אוכלוסייה 

החלת הוראות  לא מתאפשרת ,למשל, עד כה .יישום עקרון השוויון ויהוכלה בהחלת חוקי המדינה על

אוכלוסיית הכפרים לסטטיסטיקה לכלול את המרכזית  סירוב הלשכה  בשל,חקיקה בענייני חינוך

 לימוד יוווצ 1984-ד"התשמ) 16' תיקון מס(חוק לימוד חובה  החלת. הבלתי מוכרים בנתונים שלה

אמצעות צווים באופן הדרגתי במתבצעת  2001-א"התשסו, 1999-ט"התשנ, )החלה בגני ילדים(חובה 

כלכלית של -החברתית ודירוגן לפי הרמה אפיון הרשויות המקומיותמדד החינוך לפי  משרדוציא מש

 הכלכלי-רתיהחב במדד הבדוויתהאוכלוסייה  אינה מכלילה את שהלשכהמאחר , אולם. האוכלוסייה

 בכפרים חובה-זכות חינוך  ללא4-3ים בגיל ילדים 12,000-ככך נותרו ו .החוקעליה לא הוחל  ,השל

-חוק הנגב(הממשלה להעניק זיכוי מס לתושבי באר שבע והנגב  החלטת  היאנוספתדוגמה  .הבדווים

                                                           
 .ד בארגון עדאלה" הכותב הוא עו1
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,  חוק הנגבאתעליהם  אלף הבדווים ולא החילה 80 אתלכלול בהטבה זו " שכחה" הממשלה. 3)2001

 שיזמו ,היה צורך בהצעת חוק מיוחדת, לקבל את זכויותיהםעל מנת . "אינם קיימים"משום שהם 

 .4האוכלוסייה ונציגיה בכנסת

אולם , ההדרה זו לשים קץ למדיניות הקשבבשכה המרכזית לסטטיסטיקה אל הלפנה ארגון עדאלה 

 המובאים בפני משרדי םנתוניבהבדווית אוכלוסייה את הצורך לכלול ב לא משתכנעיםבלשכה 

 איןהכפרים הבדווים אינם מוכרים ועל כן משום ש ,אסוף מידע זה כי לא ניתן לועניםט הם .הממשלה

, טכניהוא  נימוק זה .מדויקות ותסטטיסטיפעולות בהם  לבצע לא ניתן ולפיכך,  גבולות מוגדריםלהם

נתונים  . רביםממקורות המספרוסייה ו האוכלאודותנתונים אפשר לשאוב .  בנקל להתגבר עליווניתן

ידי הלשכה -לע 1995 שבוצע בשנת במפקד האוכלוסין למצוא ,למשל, אפשראודות מספר האוכלוסייה 

לפי מפות וצילומי  ,כל בית וכל נפש ,נפקדו הכפרים הבלתי מוכרים ובו ,המרכזית לסטטיסטיקה

במרשם כמו כן ניתן לעיין  .) בתיהםאתהורסים להם פיהן -עלבהן מאתרים מבנים חדשים וש(אוויר 

 ולאתר את מספר )הספר בכפרים הבלתי מוכרים-בתיבחלוקה של  (פנקסי הבוחריםב, האוכלוסין

נתונים ; יםוהבדו ברשות לחינוך  ניתן למצואמספר התלמידיםנתונים אודות ; לוסייה המדויקכהאו

 . הרווחהלשכותבבמוסד לביטוח לאומי ו למצוא אפשרהאוכלוסייה  אודותכלכליים 

אך ,  רבותההכללת-לאיהסיבות  יודע כי ,מוכריםהבלתי מכיר את מציאות אוכלוסיית הכפרים מי ש

מאחר , הניסיון להימנע מלחשוף באופן רשמי את מצבם הקשה של התושבים שםודאי אחת מהן היא 

צ מנסים "בעתירות לבג .את המדיניות השלטונית כלפי הערבים הבדווים תאתגר כזוכל חשיפה ש

.  כוח משמעותי שקשה להתעלם מנוכחותוולחשיפה זו,  לחשוף חלקים קטנים ממציאות זוהתושבים

בעתירת נציגי הציבור  שנים 8 לפני , ברקהרןהשופט א ,המשפט העליון-ביתנשיא ציין לא במקרה 

  :חשמלהספר ל-יבתהבדווי לחבר את 

אינם ים ובדומידים ספר נשוא העתירה של תל-בתי שבו ,המצב הקיים, אכן"

אינו מתקבל , מחוברים לחשמל חמישים שנה לאחר הקמתה של מדינת ישראל

מצב זה אינו יכול . ומהווה תעודת עניות למדינת ישראל, על הדעת כלל ועיקר

  5"משךילה

  של מידעהעדרו/הפוכה אודות קיומו תמונה , לרבות המוסדי, השיח הציבורי הישראליומנגד מגלה לנו

והמדיניות הדמוגרפית של  ת הדמוגרפיהבעיה"כנס על ערכה  ,למשל,  אוניברסיטת חיפה.מסוג זה

נתונים אודות אחוזי הציגו האקדמאים שהשתתפו בכנס . הנתונים אודות הבדווים כיכבובו ו" ישראל

                                                           
         זיכוי ממס לתושבי –'  ב11שענינו הוספת סעיף , 2001א "התשס, ) הוראת שעה– 125' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  3

 .לפקודת מס הכנסה, 2003 עד 2001באר שבע והנגב בשנות המס 
 
כ " של חה2001-א"התשס, )הוראת שעה) (באר שבע והנגב זיכוי ממס לתושבי(סה הכנ'  הצעת חוק לתיקון פקודת מס 4

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (במסגרת הצעת חוק ההסדרים במשק במדינה , טלב אלסאנע
 .2002-ב"התשס, )2002לשנת הכספים 

 ).23.08.98 (ח"באלול התשנ'  אהחלטה מיום) א פורסםל ('משרד החינוך ואח'  נפריח-ר עוואד אבו"ד 4671/98 ץ"בג  5
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שמירת מהווים איום ממשי על ה, למען פגיעה באחוזים אלהכי יש לפעול וטענו  ,אצל הבדוויםהילודה 

נתונים מתגלים פתאום איך ? נאספו הנתונים לכנס הגזעני הזהמנין .  יהודי במדינת ישראלרוב

 ? אודות חייהם האינטימיים ביותר של הנשים והגברים הבדווים" מדויקים"רשמיים 

הכנסת מחוקקת כך למשל . למוסדות הרשמייםגם  אודות נוכחותם של הבדווים מגיע "המידע" אולם

 כי דווקא המציג ,)2005-ה"התשס, ]תיקון[ ] סילוק פולשים [חוק מקרקעי ציבור(חוק סילוק פולשים 

 ועל כן יש לנקוט צעדים דרסטיים על מנת ,הילידים הבדווים הם אלה המשתלטים על אדמות המדינה

הבדווים "החוק מסמיך רשויות מקומיות יהודיות לסלק את . לאזורים מסוימיםכניסה למנוע מהם 

 שייסד את האפרטהייד ,Group Areas Act-חוק זה דומה במהותו ל.  לדיןםדולהעמי" הפולשים

מהאזורים "לסלק את השחורים " שכנים הלבנים" ואשר אפשר ל,1950אפריקה בשנת -בדרום

בנייה מאשרת במקביל את להמועצה הארצית לתכנון ו. ים והריסת בתיהםי פינוידי-לע" האסורים

 ,הבדווים- על מנת לקיים פעולות שיטור נגד הערבים,דיםיהובבעלות של חוות בודדים הקמתן 

 ". באזורים האסורים"הנמצאים 

 אודות נישולם של הבדווים מקרקעותיהם , או הכרה, אין מידע רשמי,רשמי זה" מידע"אולם מול 

 . להקמתה של מדינת ישראלבסמוךאין שמות רשמיים לכפרים שנעקרו מהם ו ,1948החל משנת 

-מצבם הסוציו, ההיסטוריה שלהם. נוכח-מידע אודות הבדווים הוא בבחינת נעדרכי המכאן יוצא 

המידע , במקביל. יםרשמיה מיםרישוה מיםנעדרנתונים ה ם ה כל אלה–ע בעלותם על הקרק, אקונומי

נוכח - של המידע נעדרהסינתזה.  פיזי לסדר הרשמיאיוםרק כאל הנוכח אודותיהם מתייחס אליהם 

ההכרה הרשמית -אי. הילידיםהבדווים מדיניות גזענית נגד לקדם קדומות ומאפשרת להזין דעות 

אודות רציונלי ציבורי עת ניהולו של שיח ימנל, בין היתר,  תורמתבנתונים המתייחסים למצבם

 .האזרחי המקופחמעמדם 

 

 


