
שכנינו הבדווים
סעידיין-ואל( מסּכ-אבו אל)עמראני -משפחות אל



,  סעידיין-מוצא המשפחה ממטה אל

שנה400שהגיע לאזור מערב הסעודית לפני 

מנאות הככר בצפון , המטה ישב בערבה התיכונה

ועד ליהל בדרום

בתקופת הבריטים ישב השבט בעין חוצוב  

המשפחה ברחה לירדן  1948-ב

והתיישבה באזור ּכרּכ  



נעצר , עידעלי , ראש המשפחה

, בחשד סיוע לישראל

ישב בכלא במשך שנה 

ועבר עינויים

עמרני  -החלה משפחת אל, בהיותם בירדן

ם  "לשתף פעולה עם קת



ם  "יצר קשר עם קת, כששוחרר למעצר בית

.  ביחד עם נצאר, לעין חוצוב, וחזר לערבה

.לי'חכשנה לאחר מכן הצטרף אליהם 

,  חזרה המשפחה לישראל53-52בשנת 

.כשכל המטה נשאר בירדן

ליל ישבו בעין חוצוב  'נצאר וח, עלי

(504לימים )ם "ועבדו בעבור קת



עמראני היה מעורב  -עלי עיד אל

ם  "איש קת, ברדיפת רוצחו של חבקוק כהן

(1951דצמבר )

ברדיפת רוצחי הנוסעים באוטובוס במעלה עקרבים  

(1954מארס )

בהבאת גופותיהם של שושנה הרציון ועודד וייגמייסטר

(1954דצמבר )



באיסוף מודיעין בארצות יעד 

בסיכול חדירות ליישובי הערבה  

באיסוף מודיעין מבצעי

בגיבוש תורת הגששות

וסיוע בהקמת יחידת הגששים

70-וה50-בגיבוש סיירת גמלים בשנות ה



מ"מתוך פרסום בבטאון המל
(המרכז למורשת המודיעין)



פעילות בתחום המודיעין–ליל 'ח

פעילות בתחום המודיעין–נצאר 

תרומת המשפחות  



לשמש מאמן גמלים " נּודב"מחמד 

ומדריך רוכבי גמלים

סלימאן התנדב לשרת כגשש



לוחם בעורב צנחנים–ליל 'סלימאן ח

כ שרת כגשש"ר ואח"התנדב ליחס–ליל 'אלד ח'ח





:בני משפחת עלי

ילדים11, בוגרים13

:ליל'בני משפחת ח

ילדים10, בוגרים10



ה'ילדיו של עלי מפריג
ל"שומר קק, 3+ רווק -מחמד 

שומר אתרוג  , 5+ נשוי -זאיד 

שומר בעין חצבה, 3+ נשוי -מזיד 

רועה גמלים,רווק-חמאד 

3+ נשואה -פאטמה 
רועת צאן, רווקה–רייה 'ת

; 2004נהרג בתאונה שנת –זיד ;  1974נרצח בשנת –עואד 

אינה גרה בערבה–עידה 



ילדיו של עלי מסוילמה
ג"ספארי ר+ פ "שומר מו, רווק–סלימאן 

דרך הבשמים, רווק–אחמד 

רועה צאן, רווק–חמד 



סעידיין מנורה-ליל סלאמה אל'ילדי ח

שומר בחצבה, 5+ נשוי –אלד 'ח

שומר בעין יהב, 5+ נשוי –סברי 

סטודנט ברחובות, רווק–סלימאן 

רועה גמלים, רווק–עודה 

רווקה–תנוה 

רווקה–מיעה 'ג

צופר שונר, רווק–איברהים 

(עמראני-אל' ילדיה נמנים עם מש)3( + למזיד)ואה נש–וטפה 



ליל'ֶאחיו של ח

רועה גמלים, רווק–סאלם 

שומר, ללא ילדים, רשום נשוי-מחמד 



,נפשות44, שתי משפחות

,(ראשי צאן300-וכגמלים 75)משק חי : מקורות פרנסה

עבודות חוץ וקצבאות ביטוח לאומי





המשך חיים בתנאים הקיימים אינו ראוי  

תושבי הערבה התיכונה, לא למשפחה ולא לנו

שנה60מדובר במשפחה החיה במקום 

המשפחה נטועה בעשייה הביטחונית

המשפחה היא חלק מהנוף האנושי של האזור

קבלת המשפחה וחיבוקה היא צו אנושי ומוסרי



וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו כאזרח מכם "...
היתםיהיה לכם הֵגר הֵגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים 

(ד"ל-ג"ל, ט"ויקרא י)...". בארץ מצרים


