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 הקורס – תיאור ומטרות

הבדואית בנגב,  חברהופרקטי על האתגרי� וההיבטי� הכלכליי� של ה קורס זה יספק רקע תיאורטי

 סקירה של מאפייני� תרבותיי�, חברתיי�, פוליטיי� ותהליכי שינוי הקורס יכלול מנקודת מבט ריאלית. 

לאחר , ברמת האינדיבידואל, בתא המשפחתי, בתחו� החברתי, החינוכי והפוליטי. הבדואית של החברה

זה נעסוק בי� היתר, . בחלק הכלכליי� של החברה הבדואיתוהאתגרי� מכ�, נעסוק במאפייני� 

מדיניות ממשלתית, הקשר בי� השכלה לרמת הכנסה, בשוק התעסוקה, תעסוקת נשי�,  בהשתתפות

, והכל )הייטקלתעשייה עתירת הידע ( והקשר של הבדואי� , השפעת מערכת החינו 2397ה מס' החלט

כמו כ�, ת אשר נובעת מזה. ורכבובבחינה וביחס למאפייני� התרבותיי� של החברה הבדואית והמ

בדואית ויוצגו בפניה� דילמות, #הסטודנטי� ייחשפו למומחי� ובעלי תפקידי מפתח בחברה הערבית

את . במהל  הקורס הסטודנטי� נדרשי� לבחו� סוגיות, הבנות שנצברו מניסיונ� של אות� דמויות

יות אחרות תו  התייחסות ביחס לאוכלוסוהתרבותיי� אשר הוצגו במהל  הקורס כלכליי� האתגרי� ה

 שוני והזהות במאפייני� לחברה הבדואית. נקודות הל

 

 מטלות הקורס

 10% #נוכחות והשתתפות פעילה •

  20% # הגשה לתרגיל  •

ל ידי כל סטודנט נית� להכי� אותה בזוגות, א  תכלול פרקי� שיכתבו ע(  70% #עבודה מסכמת •
  )לחוד

נקודות  5שערכו בפני הכיתה באמצעות מצגת יקבלו  תרגיל ההגשהסטודנטי� שמעונייני� להציג את 
  בונוס.

  הנוכחות בקורס היא חובה.  •
 

  



 

 : תכנית הקורס

ייתכנו שינויי� בסדר , לאתר הקורס חומרי הקריאה הרלוונטיי� לשיעורי� יעלו שבועיי� לפי כל שיעור*

   אילוצי� של המרצי� האורחי�. השעורי� בשל

  בדואית�רקע על החברה הערביתהקדמה, תיאור של הקורס ונתוני  .1
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 תהליכי השינוי בחברה הבדואית .2

 קריאת חובה    

. ירושלי�: מכו� פלורסהיימר המתח בי� בדווי הנגב למדינה, מדיניות ומציאות. 1999אבינוע�, מאיר.  •

 למחקרי מדיניות.

  קריאת רשות  

. המוסד לביטוח לאומי האגU לפתוח שירותי�, מינהל המחקר העצמת נשי� בדואיות בנגב. 2005מונק, מ'.  •

 והתכנו�. ירושלי�.

Mental Health Issues among Arab Palestinian Women in Israel. Sara Abu#Kaf, Ph.D., 2019.  

 

  מערכת החינו� והקשר בי� השכלה לרמת ההכנסה .3

 קריאת חובה    

 .)2017תמונת החינו  בקרב החברה הבדואית בנגב על פי ממצאי� בחת  ארצי. מרכז תמר ( •

מחלקת  ,הקשר הסיבתי בי� ההשכלה לשכר. ירושלי�: בנק ישראל –פריש, ר. התשואה להשכלה  •

 .)2007( המחקר

  



  

  קריאת רשות:

פוליטיות והתפתחותה של מערכת החינו  הפורמאלית #.(תמורות חברתיות 2013סעד, א. (#אבו •

 בקרב בדווי� בנגב: דילמות ואתגרי�. 

 .2013) נשירת תלמידי� בחינו  הערבי, הבדווי והדרוזי(אבו עסבה, ח., פרסקו, ב., אבו נסרה, מ.  •

  

 ותעסוקת נשי� כמינו* כלכלי , יזמות עסקיתההשתתפות בתעסוקה. 4

  קריאת חובה

. כלכלה וקרקע בקרב בדווי הנגב: תהליכי� חדשי�, תובנות חדשות. באר 2006אבינוע�, מאיר.  •

 .)13#44(עמ'  גוריו� בנגב –שבע: מרכז הנגב לפיתוח אזורי, אוניברסיטת ב� 

  קריאת רשות

ות עסקית במגזר הבדואי בנגב. קידו� ופיתוח של יזמ –.בדואי� לעסקי�  2012דאה�, ס. #חס� •

  .#624#12דמ

2397מס'  מדיניות ממשלתית והחלטה. 5  

 קריאת חובה

 2021#2017תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב  #משרד ראש הממשלה  •

 .2397מספר החלטה #

.(התכנית לקידו� הצמיחה והפיתוח  2016, ס., ופרנקל, מ. דאהר#פורמ�, ח., אייל, י., חס�#סופר •

 .)ברוקדייל# ג'וינט#הכלכליי� של האוכלוסייה הבדואית בדרו�. מאיירס

  קריאת רשות: 

  .2021–2017חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב #התוכנית לפיתוח כלכלי •

  

   י�)�בפארק ההייטק של גבהרצאה מה לבדואי� ולהייטק (יכלול   .6

  קריאת חובה

  2016חטיבת המחקר, בנק ישראל.  התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת טווח. •

 

והקשר הבדואיות מקומיות העל הרשויות  �שלטו� מקומי והסדרת היישובי�  �1הרצאת אורח מס' . 7

  ידי המרצה האורח).� (חומרי קריאה דרושי� יעודכנו על של הרשויות לאזרחי�



חומרי קריאה דרושי�  �המערכת הבריאות ומאפייני� ייחודיי� של האוכלוסיי � 2. הרצאת אורח מס' 8

  ידי המרצה האורח).� יעודכנו על

(חומרי  ועול� המגזר השלישי על השירותי� הקהילתיי� בחברה הבדואית �3. הרצאת אורח מס' 9

  ידי המרצה האורח).� קריאה דרושי� יעודכנו על

(חומרי קריאה דרושי�  בדואי�� סוגיית הקרקעות והתכנו� בישובי� הערבי� � 4מס'  . הרצאת אורח10

  ידי המרצה האורח).� יעודכנו על

תועלה לאתר מצגת  �נקודות הבונוס 5.  מצגות של סטודנטי� חלק א' ( אלו שיבחרו להציג ולקבל את 11

  .הנחיות לפרזנטציה)

  ..  מצגות של סטודנטי� חלק ב'12

  .הקורס ופידבק מהסטודנטי� אודות המבנה והתוכ� .  סיכו� של13

  

  

  

 

 


