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i

תקציר

והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה  נכתב במסגרת מחקר הערכת התוכנית לקידום הצמיחה  זה  מסמך 

3708(. מטרתו להנגיש מדדי בסיס אשר משקפים את מצבה החברתי- הבדואית בנגב )החלטת הממשלה 

מדדים  מציג  המסמך  ולציבור.  המדיניות  לקובעי  לחוקרים,   – בנגב  הבדואית  האוכלוסייה  של  כלכלי 

חברתיים-כלכליים מרכזיים ומקובלים ועוסק במידת האפשר במגמות ושינויים לאורך השנים. המדדים 

אשר נבחרו להיכלל במסמך נוגעים בשישה נושאים: דמוגרפיה, בריאות, תעסוקה ושכר, חינוך והשכלה, 

רשויות ורווחה. המדדים נאספו ממגוון מקורות, ובהם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, 

משרד החינוך והמוסד לביטוח הלאומי. 

המסמך מתמקד בהצגת המדדים ולא בניתוח הנתונים ומשמעותם. לכל מדד פורטו הגדרת המדד, מקור 

הנתונים ותדירות הפרסום. במידת הצורך נרשמו גם נקודות לתשומת לב בשימוש במדד.



ii

דברי תודה

ברצוננו להודות לעובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: אורי נפתלוביץ', מרכז מקצועי, תחום השכלה 

גבוהה ומדע באגף חינוך וחברה; דיוויד גורדון, רכז חדר המחקר; מרק פלדמן, ראש תחום עבודה באגף 

מיקרו-כלכלה; ענת כץ-אברהם, רכזת חדר המחקר. אנו מודים גם לעובדי ִמנהל המחקר והתכנון, במוסד 

ביטוח  גבייה,  מחקרי  אגף  גייבל,  אביבה  ותכנון;  מחקר  סמנכ"ל  גוטליב,  דניאל  פרופ'  לאומי:  לביטוח 

וכספים; מרק רוזנברג, אגף מחקרי גבייה, ביטוח וכספים. כמו כן אנו מודים לעמיתינו ממכון מאיירס-

על  קונסטנטינוב  לוצ'סלב  המסמך,  בכתיבת  הסיוע  על  פרנקל  ולמוריה  קינג  ליהודית  ג'וינט-ברוקדייל: 

הפקה ועיבוד של נתוני החינוך, לברוך רוזן על הייעוץ בתחום הבריאות, וכן ליחידת הפרסומים במכון: לסו 

בוביס על העבודה על התרשימים, לרעיה כהן על העריכה הלשונית ולענת פרקו-טולדנו על העיצוב הגרפי.
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הקדמה

נכללים  יישובי הבדואים המוכרים  בישראל: כל  נמנית עם האוכלוסיות החלשות  בנגב  החברה הבדואית 

תמונה  מציגים  אשר  חברתיים-כלכליים  מדדים  מאגד  זה  מסמך  ביותר.  הנמוך  החברתי-כלכלי  באשכול 

לאורך  החברתי-כלכלי  במצבה  שחלו  המגמות  ועל  בנגב  הבדואית  האוכלוסייה  של  מצבה  על  מפורטת 

השנים. המדדים שנבחרו להיכלל במסמך הינם מדדים מרכזיים ממקורות מידע אמינים, בשישה נושאים, 

ורווחה.  רשויות  והשכלה,  חינוך  ושכר,  תעסוקה  בריאות,  דמוגרפיה,  לפיהם:  מחולקים  הדוח  ופרקי 

המדדים נאספו ממגוון מקורות, ובהם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, משרד החינוך 

והמוסד לביטוח הלאומי. הנתונים במסמך הם העדכניים ביותר שעמדו לרשותנו, נכון לדצמבר 2017.

מטרת מסמך זה הינה לאגד ולהנגיש את הנתונים. על כן, עבור כל מדד במסמך אנו מציינים את מקור 

של  ניתוח  בו.  לשימוש  חיוני  ומידע  המדד  של  תמציתית  הגדרה  הנתונים,  פרסום  תדירות  הנתונים, 

המגמות החברתיות-כלכליות בחברה הבדואית בנגב, המבוסס על מדדים אלו ומדדים נוספים, נכלל בדוח 

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב )החלטת הממשלה 3708(: 

דוח מסכם. 




