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הנשים הבדואיות פורצות את מחסום ההשכלה

כמדי שנה, גם יום האשה הבינלאומי, שמצוין היום, ממלא את שערי העיתונים ואת תוכניות הרדיו
והטלוויזיה בסיפוריהן של נשים מעוררות השראה, ודברי הלל מורעפים הרבה על הישגיהן של נשים
בתחומי החיים השונים. הגם שאותם סיפורי הצלחה והישגים חשובים מאין כמותם, ואכן ראוי וצריך
לציין ולחגוג אותם — אל לנו לוותר על הצורך להסתכל, דווקא ביום זה, בעומקם של דברים. לראות
את האוכלוסיות ואת תחומי החיים שבהם דרכנו לשוויון זכויות מלא ואמיתי עודנה ארוכה, ומלווה לא

אחת במחיר כבד שנשים, המבקשות לפרוץ את הגבולות, נאלצות לשלם.

את אחת הדוגמאות המובהקות לעניין זה אפשר למצוא במצבן הכלכלי, האקדמי והחברתי של הנשים
הבדואיות. הנתונים שפרסמה בנובמבר האחרון הכלכלנית הראשית באוצר, שירה גרינברג, מלמדים

כי התעסוקה בקרב הנשים הבדואיות זינקה ב–20 השנים האחרונות בשיעור של 182%. לכאורה
מדובר בשינוי מעודד לכל דבר ועניין. אולם התבוננות מעמיקה יותר תראה שמאחורי הנתונים עומדת

למעשה מציאות מורכבת, ובעלת פנים רבות. למרות התקדמות מבורכת זו, הסתכלות רחבה יותר
במדדים החברתיים־הכלכליים תגלה כי מצבה של האוכלוסייה הבדואית בנגב בכלל — ושל הנשים

הבדואיות בפרט — קשה הוא.

מתוך דו"ח מחקר של אורן תירוש ויונתן אייל עולה, שכל יישובי הבדואים המוכרים נכללים באשכול
החברתי־כלכלי הנמוך ביותר בישראל. שיעור הנשים הבדואיות העובדות נמוך מ–25%, ובכלל זה

נשים העובדות בחקלאות ובעבודות קבלן יומיות, תמורת שכר מינימום. 12% מהאוכלוסייה (בעיקר
מבוגרים) מעולם לא הלכו לבית הספר, ורק לכ–4% מהאוכלוסייה הבדואית יש תואר אקדמי (לעומת
23% בחברה היהודית). זאת ועוד, ההוצאה הכספית על תלמיד ברשויות המקומיות הבדואיות קטנה

ביותר מחצי לעומת ההוצאה על תלמיד ביישובים היהודיים. נתונים קשים אלו מצטרפים לנתוני
הנשירה מבתי הספר — נערות רבות נושרות מהלימודים במעבר לחטיבת הביניים או לתיכון, ורק

33% מהבנות זכאיות לתעודת בגרות מלאה.

במציאות הנוכחית, יש לצעירים הבדואים המסיימים בהצלחה את לימודי התיכון שלוש אפשרויות:
יציאה לעבודה — לגברים, הקמת משפחה — לנשים, והמשך ללימודים אקדמיים — לגברים ולנשים.

על הנשים המבקשות לצאת ללימודים במוסדות אקדמיים מופעלים לחצים חברתיים־תרבותיים, כדי
שיבחרו בהוראה. כמו כן, שאלת הנגישות למוסדות ההשכלה רגישה במיוחד בחברה הבדואית.

בתחבורה הציבורית, זמן הנסיעה לבאר שבע — שהיא מוקד השירותים, ההשכלה והתעסוקה של
כלל תושבי הנגב — ארוך כמעט פי שלושה לעומת הנסיעה אליה ברכב פרטי.

אמנם תהליכי המודרניזציה והחוק האזרחי הישראלי היטיבו עם האשה הבדואית, ונשים התחילו
לצאת ללימודים ולעבודה, גם מחוץ לגבולות השבט. אך חשוב לזכור כי מעמדן של הנשים הבדואיות

עדיין מושפע מאוד מאופייה של חברה, המגבילה את תפקיד האשה לחינוך הילדים ולתחזוקת הבית.
מאחר שרוב הנשים הבדואיות מתחתנות לפני תחילת הלימודים האקדמיים או במהלכם, הן נאלצות
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להתמודד עם קונפליקטים הקשורים לתפקיד הכפול שמוטל עליהן: סטודנטיות ואמהות בעת ובעונה
אחת.

אף על פי כן מחקר בקרב סטודנטיות בדואיות להוראה (שערכתי עם ד"ר עדנאן ג'ריביע ממכללת קיי
ועם פרופ' עירית קופפרברג) חשף כי נשים שחירותן מוגבלת במסגרת החברה המסורתית הבדואית,
ומופלות על בסיס מגדרי, מראות מצוינות לימודית ואקדמית מגיל צעיר — למרות החסמים. כיצד בכל

זאת הצעירות הבדואיות מצליחות לרכוש השכלה אקדמית ולהשתלב בשוק העבודה?

התשובה נעוצה בעובדה, שאף על פי שאותן נשים פועלות במסגרת חוקי חברה פטריארכלית —
ונותנות כבוד לתרבות ולמסורת, שעל פיהן יציאתן ללימודים ולעבודה עדיין תלויה כמעט לחלוטין

בהסכמת הגברים במשפחה — הן אינן מוותרות, והן מנהלות משא ומתן רצוף ועיקש, ובתוך כך הן
יוצרות רשת של הסכמות במשפחה. הסכמים אלו כרוכים בוויתורים ובהבטחות בדבר מועד החזרה

הביתה לפני החשכה, שמירה על כבוד המשפחה, הימנעות מקשר עם זרים, ומילוי של כל מטלות
הבית בטרם היציאה ממנו.

נראה כי בשקט ובצנעה מתרחשת במרחבי הנגב מהפכה גדולה, שהנשים הבדואיות הצעירות
מובילות בדרכן. הן מעודדות זו את זו להעז ולפרוץ קדימה — תחילה אל מחסומי ההשכלה הגבוהה,

ואחרי כן מחסומי התעסוקה, שבעבר הציבו מכשול בפניהן. היום, ביום האשה, אנו מעלות את
הישגיהן ואת דרכן של אותן הנשים על נס, ויחד נטה שכם וניתן להן רוח גבית, בדרך הארוכה

והמורכבת שעדיין עומדת לפניהן.

פרופ' בן אשר היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי ומחברת הספר "ַּכְוַּכּב, נשים
בדואיות פורצות דרך"
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