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 ,לכבוד 

 מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. ד"ר אביגדור קפלן, 

mankal@molsa.gov.il 

 

 חלוקת מזון בכפרים הבדואים בנגב לאור משבר הקורונההנדון: 

 שלום רב,

ה הבדואית בנגב מונה . הקהילקריטית במיוחדחלוקת המזון בכפרים הבדואים משבר הקורונה,  לנוכח .1

  35-כפרים מוכרים, וב 11, עיר רהט, בשש מועצות מקומיות איש אישה וטף, המתגוררים ב 265,000

מהילדים   76%-כ .בתחתית הסולם הסוציואקונומי . היא ממוקמת שהמדינה אינה מכירה בהם כפרים 

ת במהירות ומחמירים כע, עולים , ואחוזי האבטלה הגבוהיםתחת קו העוני הבדואים מוגדרים כנתונים

  .ידיתאת המצוקה המ

 

מבדיקה   .  בחודש האחרון  4מספר הפניות גדל פי  חלוקת מזון העידו כי  רגוני חברה אזרחית העוסקים בא .2

מוכרים. כפרים אלו כידוע,  בכפרים הלא התבצעה חלוקת מזון חלקית בלבד, במיוחד , שעשינו בשטח

העניות מ - ואל קסום מדבר ממחלקות הרווחה של המועצות האזוריות נווה חלקיים מקבלים שירותים 

   במדינה.המקומיות ת וברשוי

 

רוחבי, מקיף ותואם   למענה נודעת חשיבות רבה  .מרכזי מאד בחיי הקהילה הבדואית הרמדאן חודש  .3

 בקרב המשפחה הגרעינית בימים קשים אלו.  שיאפשר לחגוג, תרבותית לקהילה 

 

הטעמים ואורח החיים של הציבור  אינן הולמות את  מגשיות של ארוחות קפואות, ש  בחלק מהכפרים חולקו .4

אין   ברבים ,  הבתים אין מיקרוגלברוב  )  הבדואי, שאינו נוהג לצרוך מזון קפוא, ואף לא את מאפייני המטבח

 (. מקררים 

 

קמח,  כגון:    , עלה הצורך במוצרי יסודומשיחות עם העוסקים במזון ביישובי הבדואים,  שערכנו,  מבדיקה   .5

 מענה מוצרים יחסית זולים שיכולים לתת  . אלוקטניות ותה רוטב עגבניות, אורז, סוכר, שמן, פסטה,

. ולשמור את העודף להמשך  ם , ומאפשרים להם להכין מזון לפי טעמקהילהרבים בצרכיהם של  למותאם  

 . יכולה להיות זולה וקלהאלו בכמויות נכבדות  חלוקת מוצרים 

 

חבילות של חומרי   להפצת חלוקה זולנצל חיוני לנוכח החשש הגובר להתפשטות הקורונה בכפרים,  .6

 . , ולהפצת מסרים בדבר מגן חיטוי וערכות

 

 ,נודה הדחופה  לטיפולך ותגובתך

 לשוויון אזרחי קיום בנגב - פורום דוחיה נח, מנכ"לית 

 מרקם אזורי ירוחם  –יעל אגמון  
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 .  7701119-050טל.   noach30@gmail.com למענה: חיה נח, מנכ"לית 

 
 העתקים:

 
 , השר אופיר אקוניסשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 יו"ר הועדה המיוחדת לעבודה ורווחה, ח"כ עאידה תומא סלימאן

 ח"כ סעיד אלחרומי 

 , האלוף תמיר ידעיאלוף פיקוד העורף

 , מר ישראל בודיקמנהל מחוז דרום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 רו"ח חנן פריצקי משרד הרווחה,  מנהל אגף בכיר כלכלה, 

 לאומית לביטחון תזונתי, פרופ' דב צ'רניחובסקי היו"ר המועצה 

 מנהל האגף לפיתוח כלכלי חברתי, משרד החקלאות, מר יריב מן

 , מר מנחם מנדל בלוי, אשל ירושלים מיזם ביטחון תזונתיה מנהל

 מנכ"ל לקט, מר גידי כרוך 

 מנכ"ל לתת, מר ערן וינטראוב

 יר אלבאז'מנכ"ל אג'יק, עו"ס ח

 קפא, רהט, מר אברהים חסנאת מנכ"ל עמותת 

 רשימה -ראשי רשויות מקומיות ערביות בנגב

 מנהל מחלקת הרווחה, מ"א אלקסום, מר עבד אלחמיד אבו רביעה

 מנהל מחלקת הרווחה, מ"א נווה מדבר, ד"ר מאג'ד אלעטאונה

 
 
 

משיתוף פעולה עם מדינות ידידותיות וארגונים בינלאומיים קיום בנגב לשוויון אזרחי גאה לציין כי כתוצאה -* לפי דרישת החוק, פורום דו

 שמקדמים זכויות אדם, רוב המימון לפעילותנו מגיע מ"ישויות מדיניות זרות".
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