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 2022לאוגוסט  16 לכבוד
 השופט יצחק עמית 

 יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 ,שלום רב

 מימוש זכות הבחירה לכנסת לתושבות ותושבי הכפרים הערבים בנגב  הנדון:
 הכנסת :לחוק יסוד 5כות המעוגנת בסעיף ז

משפטניות למען צדק חברתי, המפעילה בין היתר מרכז זכויות  –מעכי( ) معكבשם עמותת איתך 

ואים שאר בקידום זכויות הבדלנשים בדואיות, האגודה לזכויות האזרח בישראל, העוסקת בין ה

 :הרינו לפנות לכבודכם בעניין שבנדון כדלקמן ,לתכנון אלטרנטיביהערבי המרכז ו בנגב,

 ות רקע כללי על העמות

שנה במרחב  20-פועלת למעלה מ משפטניות למען צדק חברתי –)מעכי(  معكמותת איתך ע .1

הפמיניסטי באמצעות הכלי המשפטי לקידום נשים בישראל. העמותה פועלת להשמעת 

קולותיהן המגוונים של נשים בזירה המשפטית והציבורית ופועלת על פי התפיסה כי על 

המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים מכלל הקבוצות בחברה ולהבטיח את 

המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך העמותה מפעילה בפריסה ארצית )צפון, מרכז  נגישותן

ודרום( קווי סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומי התעסוקה והביטוח הלאומי. 

שנה, המקדם נשים  15-העמותה מפעילה מרכז זכויות לנשים בדואיות בנגב זה למעלה מ

  והחברתי.בדואיות ואת רווחתן במישור האישי 

ארגון זכויות האדם הוותיק  א. האגודה הי1972נוסדה בשנת  בישראל האזרחהאגודה לזכויות  .2

והגדול בישראל העוסק בכל קשת זכויות האדם, של כלל קבוצות האוכלוסייה בישראל 

לרבות הכלי המשפטי, חינוכי,  ,ובשטחים שבשליטתה. האגודה פועלת באמצעות כלים מגוונים

ם מדיניות. בין יתר הנושאים בהם מטפלת במהלך השנים, האגודה עוסקת ציבורי וקידו

 .בקידום זכויות החברה הערבית בישראל, כולל הבדואים בנגב

הינו ארגון לא  המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי )מעל"א(המרכז לתכנון האלטרנטיבי  .3

 .2000בתחילת שנת ממשלתי ללא מטרות רווח, הפועל בישראל. הארגון נוסד ונרשם כעמותה 

עדת הקמת המרכז קיבלה את ברכת הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ו

המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית וגורמים ציבוריים ופוליטיים, המייצגים את 

מעל"א הציב לעצמו, כמטרה עיקרית, את ייצוג האינטרסים והצרכים  הציבור הערבי בישראל.

פלסטינית בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, -מתיים של האוכלוסייה הערביתהא

, הכיר משרד הפנים במעל"א כגוף ציבורי עפ"י סעיף 2004הצמיחה והפיתוח. בתחילת שנת 

 לחוק התכנון והבניה. 100
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 הפגיעה בשוויון ובזכות לבחור

ות ועם תושבי החברה המומחיות הרבה ועבודת השטח עם נשים בדואיעל רקע האמור,  .4

 הערבית בדרום, ובהמשך למאבקנו על זכות הבחירה לנשים, אנו פונות אליך בפניה בהולה זו

שעיקרה מימוש זכות הבחירה לכנסת לתושבות ותושבי הכפרים הערבים בנגב, לפי חוק  –

הרשומים בכתובת  לאפשר לתושבי הכפרים הערבים בנגביסוד: הכנסת. דרישתנו היא 

צביע בקלפי שנמצא במרחק סביר מהבית, ובכך לממש הלכה למעשה את זכות "שבט" לה

  ת.אזרחי ישראל לבחור ביום הבחירו

בקביעת מיקומן של , 1969-)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, תשכ"ט68לפי סעיף  .5

קלפיות יש לפעול לכך שמקום הקלפי ייקבע באופן שיקטין ככל האפשר את המרחק בין 

 .לבין מקום מגורי הזכאים לבחור בההקלפי 

כיום, כל הרשומים בכתובת "שבט" נדרשים להגיע לקלפי המשרת את כל הרשומים על פי  .6

ק"מ. מכיוון שישנן משפחות  40אותו השבט. לעיתים מדובר על נסיעה ברכב פרטי מרחק של 

עמים בכדי גדולות בעלות רכב אחד למשפחה, לעיתים יש לנסוע לקלפי ולחזור לבית מספר פ

וזקנים  לאפשר לכל בני המשפחה הבוגרים להצביע. הדבר מייצר תלות של נשים, צעירים

העלות הגבוהה של הנסיעות מדירה רגלי  ,ברצונם הטוב של בעלי המכוניות במשפחה. בנוסף

 רבים מהקלפי. בהיעדר רכב פרטי, רבים נדרשים להליכה של מספר ק"מ, ובנוסף לתחבורה

לפה של מספר אוטובוסים, כך שה "מסע" לקלפי וחזרה לבית יכול לארוך עד תוך הח ציבורית

חצי יום!!! הקשיים הללו של הגעה לקלפי, אשר אינה נמצאת, מתוך הגדרתה, ביישוב של 

המצביעים, מייצרים אפליה קשה כלפי תושבי הכפרים הללו, ובהכרח גם פגיעה ביכולתם 

  יהם לכנסת.לממש את זכותם הדמוקרטית לבחור את נציג

להשתתפות בפוליטיקה, להשפיע על  בזכותן של הנשים הבדואיות פוגע במיוחדמצב זה  .7

מדיניות ולעצב את הדמוקרטיה באמצעות הצבעה בבחירות. הפגיעה בזכויותיהן של נשים 

-באה לידי ביטוי באחוז ההצבעה הנמוך של נשים מהכפרים הלא מוכרים בבחירות לכנסת. כ

מממשות את זכות הבחירה שלהן. לעומת זאת, בכפרים בהם מוצבות מהנשים אינן  80%

קלפיות במרחק סביר שיעור ההשתתפות בבחירות גבוה יותר. כמו כן מציאות זו הופכת ייצוג 

 .של הנשים הבדואיות בזירה הפוליטית כמשימה בלתי אפשרית

של  1325ה החובה לדאוג לזכות בסיסית זו מעוגנת בין היתר במחויבות הממשלה להחלט .8

מועצת הביטחון של האו"ם, המחייבת, בין היתר, את המדינות לאפשר ייצוג לנשים מכל 

קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת ההחלטות. הדרתן של נשים בדואיות המתגוררות בכפרים 

לא מוכרים מהצבעה בבחירות, כאמור, פוגעת באפשרותן להיות מיוצגות במוקדי קבלת 

צרכיהן, כקבוצה מוחלשת במיוחד, על רקע לאומי, מגדרי, פריפריאלי ההחלטות, ובסיכוי ש

  ועוד, יקבלו ביטוי בקבלת ההחלטות שמשפיעות עליהן.

 ידי ישראל-ואומצו על (SDG) קיימא שנקבעו בידי האו"ם-גם היעדים הגלובליים לפיתוח בר .9

הבטחת השתתפות נשית מלאה  5.5, מחייבים ביעד 14.7.2019מיום  4631 ממשלה בהחלטת
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ויעילה והזדמנויות שוות להנהגה נשית בכל רמות קבלת ההחלטות בחיים הפוליטיים, 

בטחת קבלת החלטות אחראית, מכלילה, משתתפת מחייב ה 16.7הכלכליים והציבוריים. יעד 

ומיוצגת בכל הרמות, הנמדדת לפי מין, גיל, אנשים עם מוגבלות וקבוצות אוכלוסייה. זכות 

 .ההצבעה ושוויון בהגשמתה מהווים תנאי בסיסי להשגת יעדים אלה

 הצעת פתרון

טובוס שהוקצה בעבר הוצע פתרון של אוטובוסים יסיעו את תושבי הכפרים לקלפיות. אך או .10

מטעם ועדת הבחירות לא נוצל על ידי תושבי הכפרים, בשל קושי בהתאמה לתרבות של 

 תושבי הכפר ומגבלות מסורתיות המוטלות על ניידות של נשים במרחב הציבורי.

יישום, ומתמודד עם העובדה שתושבי -אנחנו מבקשות להציע כאן פתרון אחר, שהינו בר .11

ההצעה היא להציב שלוחות של הקלפיות ל פי מקום מגוריהם: הכפרים כיום לא רשומים ע

שרשומות על שם השבט בכפרים שמאוכלסים ע"י בני ובנות אותו השבט ואשר נמצאים 

הפתרון המוצע כאן יאפשר להשתמש בספר  במרחק ממיקום הקלפי הראשית לאותו השבט.

ליה הנובעים הצדק וההפ-הבוחרים הזהה לזה שבקלפי הראשית ובכך להקטין את אי

מהמרחק ומהקושי להגיע לממש את זכות ההצבעה. כך גם תימנע בעיית שיוך מורכבת. 

אנחנו מודעים, כמובן, לכלל שקובע ששלוחות צריכות להיות מוצבות באותו ישוב כמו הקלפי 

הראשית, אבל מכיוון שהקלפי הראשית רשומה על שם שבט ולא על שם מקום ישוב, וכך גם 

לה )הכתובות בתעודות הזהות אינן גיאוגרפיות אלא מצוין בהן שם השבט ספר הבוחרים ש

בלבד(, אנחנו מבקשות לתת פירוש מרחיב למושג "ישוב" ובמקרה זה לכלול "שבט" כשם 

  ישוב.

שלוחות לקלפיות ראשיות נביא פתרון  15-10 באופן הזה במאמץ סביר ובעלות קטנה להצבת .12

שיוכלו לממש את זכותם לקחת חלק  ,הלא מוכרים יישום עבור תושבי הכפרים-צודק ובר

בתהליך הדמוקרטי, מה שיחזק את תחושת השייכות שלהם למדינת ישראל ואת היכולת 

  .שלהם להשתתפות במוסדותיה הדמוקרטיים

 ומקומות ההצבעה המוצעים פירוט השבטים

מגורים עיקרי מקום הקלפי הייעודי לרשומים בשבט, ומקום  הלן יפורט רשימת השבטים,ל .13

של הרשומים בשבטים אלה כולל מרחקי נסיעה, והצעות למקום הצבעה שיהווה פתרון סביר 

 :לבעיה

מתוכם בעלי זכות  50%-רשומים בשבט הזה וכ 30,000לפחות ) שבט מסעודיים אלעזזמה .א

 .כיום רשומים כולם להצבעה בשגב שלום –הצבעה( 

ק"מ שנדרש בהליכה, ואז  3ים מהכביש עד כמחציתם נמצאים בכפר ואדי אלנעם: רבים רחוק -

ק"מ נסיעה בכביש. לא בכל מקום ליד הכביש יש תחנת אוטובוס. אין אוטובוס ישיר  17כ 

דרישה לא סבירה. מציעים  –מהכביש לשגב שלום ויש להחליף אוטובוסים בבאר שבע. בקיצור 

 .להציב קלפי בבית הספר בכפר
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  :החצי השני מתחלק באופן די שווה בין

אוטובוסים להגעה. מציעים  3-ל 2ק"מ משגב שלום, ושוב נדרשים בין  40שרחוקה רח'מה  -

 שיצביעו בבית הספר שבכפר. 

ק"מ משגב שלום, ושוב נדרשים שני אוטובוסים להגעה,  65כפרים קטנים(: רחוק  4) עבדה -

 חוץ מההליכה. מציעים שיצביעו בבית הספר בכפר. 

ק"מ + נדרשים  5ק"מ + הליכה של ממוצע  35 –הכפר(  )שאינם רשומים על פי ביר הדאג' -

שני אוטובוסים. מציעים שיותר להם להצביע בבית הספר בביר הדאג', שם יש קלפי ומוצע 

 להגדיר אותה כשלוחה של הקלפי בשגב שלום. 

 הרוב באבו תלול. יש בית ספר באבו תלול, ושם הם מצביעים.  –שבט אלאעסם  .ב

אחד  –כחמישה ק"מ, ואז שני אוטובוסים  –אלווטן. מרחק לכביש יש גם רבים בחירות  -

ק"מ. יש בית ספר בחירות  30 –לבאר שבע ואחד נוסף לאבו תלול. מרחק בכביש ברכב 

 .אלווטן

ק"מ בכביש. שני אוטובוסים.  20ק"מ, ועוד  3-כ –מרחק לכביש ברגל  – בוואדי חליל -

 מתאים שיצביעו בקלפי הקיים באום בטין. 

 ק"מ על הכביש. יש בית ספר בביר אלמשש.  5ק"מ לכביש ועוד כ  5 – אלמשש בביר -

ק"מ על הכביש. מתאים שיצביעו בבית הספר )בהקמה(  8ק"מ לכביש, ועוד כ  8 – בסוואווין -

 בח'אשם זאנה. 

ק"מ בכביש. מתאים שיצביעו בבית הספר )בהקמה(  8ק"מ לכביש ועוד  3 – בח'אשם זאנה -

 מספר משפחות בקאסר אלסיר. בח'אשם זאנה. יש גם 

   מצביעים בתל שבע. – שבט אבו רוקייק .ג

מחציתם בעלי זכות  –אנשים  5000-רוב תושבי השבט אבו רוקייק גרים בכפר אלזרנוק. כ -

 ק"מ בכביש. שני אוטובוסים. יש באלזרנוק בתי ספר.  20ק"מ, ועוד  2הצבעה. מרחק לכביש 

מוסד של המדינה. מוצע להעמיד בכפר שלוחה  יש רבים הרשומים בביר אלחמאם, ובו אין -

של הקלפי הראשי באוטובוס שכור. אם לא ניתן, למחציתם )מערב( עדיף להצביע בתל שבע. 

ק"מ בכביש  20ק"מ ועוד  7מרחק לכביש  –ק"מ. למחצית השנייה  10כ  –מרחק לכביש 

  (.ק"מ 5לאפשר להצביע באלזרנוק )

  .יש גם בביר אלמשש -

 זאנה.  יש גם בח'אשם -

ק"מ, שני אוטובוסים + הליכה לכביש בעוד  40יש גם באזור תל ערד, שמרוחק מתל שבע  -

  שיש בית ספר עם קלפי בתל ערד.

  מרוכז באזור סעווה ושם הוא מצביע. שבט אלעטרש .ד
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  מצביע בכפר קאסר אלסיר. שם רובו נמצא. שבט אלהוושלה .ה

ק"מ כביש או הליכה ברגל + שני אוטובוסים )שביחד כמעט  50 בסעווה:יש גם רבים שגרים  -

 ק"מ( בעוד שיש בסעווה בית ספר עם קלפי.  100

ק"מ בכביש או שני אוטובוסים. יש באלע'רה מוסדות  40ק"מ לכביש +  10 :יש גם באלע'רה -

 מדינה שניתן להעמיד בהם קלפי. 

שני אוטובוסים. גם בח'ירבת ק"מ בכביש או  50ק"מ ברגל +  5 :יש גם בח'ירבת אלווטן -

 אלווטן יש מוסדות מדינה ללא קלפי. 

ק"מ בכביש או שני אוטובוסים. הם יכולים להצביע  13ק"מ לכביש +  4 :יש בראס ג'ראבה -

 ק"מ.  4במרחק סביר של כ –בדימונה 

 מצביע בכפר בשם אבו קרינאת. שם אכן גרים רובם.  שבט אבו קרינאת .ו

ק"מ על הכביש. הכפר  6ק"מ הליכה ועוד  2 –פר אסדיר ישנם אנשים מהשבט הגרים בכ -

 קרוב לבית הספר של ביר אלמשש שאין בו קלפי כרגע. הצבת קלפי שם תפתור את הבעיה.

 . מצביעים בערערה. חלקם גרים ליד ערערה שבט אבו ג'וועיד .ז

אוטובוסים. הם קרובים  3ק"מ בכביש או  20ק"מ לכביש ועוד  3חלקם גרים באלבחירה,  -

 ק"מ ויכולים להצביע שם.  4כסייפה, כ ל

אוטובוסים בעוד בבית הספר  3ק"מ בכביש,  23ק"מ לכביש ועוד  5חלקם גרים באלפורעה,  -

 באלפורעה יש קלפיות. 

  מצביעים במכחול, ורובם גרים קרוב למכחול ולכסייפה. שבט אבו רביעה .ח

 .מצביעים בלקיה ורובם גרים קרוב ללקיה שבט אלאסאד .ט

  מצביעים בלקיה ורובם גרים קרוב לקיה. עבדוןשבט אבו  .י

  מצביעים ברהט, ורובם גרים קרוב לרהט. אין בקרבתם מוסדות מדינה. שבט אלהוזייל .יא

  מצביעים בלקיה. שבט אלסאנע .יב

ק"מ בכביש. או  35ק"מ מהכביש ועוד  2רוב הרשומים כשבט אלסאנע גרים בתל ערד,  -

 שלושה אוטובוסים. יש קלפי בתל ערד. 

ק"מ או שלושה אוטובוסים. מוצע להציב שלוחת  33ק"מ מהכביש ו  4גם בביר אלמשש. יש  -

 קלפי בישוב הזה. 

 : הערות חשובות לסיכום

אם לא יתאפשר להציב שלוחות כפי שמוצע כאן, הצעה חלופית להצבת קלפיות ראשיות  .1

מכיוון שיחייב בישובים הנ"ל. כפי שתואר כאן למעלה, זה פתרון מורכב יותר ויעיל פחות 

 .מאמץ גדול לבצע שיוך של תושבי הכפר לספר הבוחרים של הקלפי בכפרם
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הרשימה הזו היא רשימה חלקית, שכן רבים מהרשומים בשבט מסוים גרים בכפרים שלא  .2

משויכים לשבט שאליו הם רשומים. כך נמצא למשל אנשים משבט מסעודין אלעזזמה הגרים 

  בכפר ח'אשם זאנה.

השלוחות או קלפיות שתוצבנה בכפרים תהיינה מוגדרות כ"מונגשות", מטבע היותן חשוב שכל  .3

הקלפי היחידה באותו ישוב, על מנת לאפשר לבוחרים עם בעיות נגישות מוכחות לממש את 

 .זכותם הדמוקרטית להצביע

  ,בברכה

סניף באר , )מעכי( معكאיתך , וקו חם נשים בדואיות הלת מרכז זכויות, מנאלסאנעו"ד חנאן ע

 hanan@itach.org.il, שבע

 )מעכי( معكאיתך  ,מנכ"לית, עו"ד אלה אלון

 האגודה לזכויות האזרח, קידום מדיניות ,עו"ד  דבי גילד חיו

 אלטרנטיבי הערבי לתכנון המרכז ,נכ"ל, מסויד ד"ר סאמר
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 מפת מרחקי הישובים הלא מוכרים ממרכזי ההצבעה
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