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הקדמה 
 

הסכם השלום ההולך ונרקם בין מדינת ישראל למדינות ערב ואש"ף, כמייצג את העם 

הפלסטיני, עשוי לחולל תהליכים ותנאים חדשים ביחסים בין יהודים לערבים באזור. על 

פי הסכם העקרונות שנחתם בין ישראל לאש"ף יכון באזור הגדה המערבית ורצועת עזה 

ממשל עצמי של פלסטינים, האמור להנהיג את מפעלי הפיתוח של הפלסטינים ולספק 

את צרכיהם. בשנים הקרובות תופנה תשומת לב מיוחדת לפיתוח התנאים הכלכליים, 

להקמת מוסדות, לאספקת שירותים ולבניית מגורים ותשתיות בקרב האוכלוסייה 

הפלסטינית. לשם כך צפויות בעתיד הקרוב השקעות בינלאומיות, פלסטיניות 

וישראליות. 

 

התמורות שיתחוללו במשך הזמן, בעקבות השינויים הפוליטיים והכלכליים, ישפיעו 

באופן שונה על כל אחד מחלקי העם הפלסטיני. בפני הפלסטינים הנמצאים במדינות ערב 

עומדת האפשרות להמשיך להתגורר במקומותיהם ולהשתלב בחברה ובכלכלה המקומית 

או לעבור לגור בישות הפלסטינית. הפלסטינים היושבים ברצועת עזה ובגדה המערבית 

עומדים בפני תנופת פיתוח עקב ההשקעות הצפויות וישמשו כתשתית אנושית של הישות 

הפלסטינית החדשה. לעומת זאת לא ברור מה טומן בחובו העתיד עבור הערבים בישראל 

- אותו חלק של העם הפלסטיני אשר המשיך להתגורר במדינת ישראל לאחר כינונה 

בשנת 1948 והפך להיות מיעוט לאומי בה. הדיון בתהליך השלום הפורמלי ובהסדרים 

הכלכליים הנלווים אליו אינו עוסק בכך. 

 

בחיבור זה אנו מבקשים לדון בהשלכות האפשריות של תהליך השלום על הערבים 

בישראל על בסיס מגמות קיימות ומאפיינים ראשיים של האוכלוסייה הערבית 

והיהודית. אנו מבקשים לחזור ולהעלות על סדר היום את סוגיית המדיניות כלפי 

הערבים בישראל וזאת על מנת שבתוך ההתרכזות בתהליך השלום עם הפלסטינים ועם 

מדינות ערב אחרות לא ייפקד קידומה ופיתוח יישוביה של אוכלוסייה זו, ולא ייעצרו 

המגמות של מדיניות השילוב ותהליכי ההשתלבות אשר החלו להסתמן לאחרונה, טרם 

פרץ תהליך השלום במלוא עוצמתו. 

 

האוכלוסייה הערבית בישראל היא חלשה יחסית מבחינה חברתית-כלכלית, מתרכזת 

בפריפריה הגאוגרפית של המדינה, על פי רוב בישובים כפריים קטנים, בתנאי תשתית 

ושירותים לא מספקים. אוכלוסייה זו עוברת לאחרונה תמורות כלכליות וחברתיות, 

ומצבה היחסי במדינת ישראל הפך לסוגיה המחפשת עיצוב מדיניות. סוגיה זו עשויה 

להחריף בשנים הקרובות, בעקבות ההשלכות השונות של תהליכי הפיתוח באזורי הישות 

הפלסטינית המתהווה. אי לכך יחריף הצורך לעצב מדיניות יוזמת וברורה, שמטרתה 

לשפר את מצבם החברתי-הכלכלי של הערבים בישראל תוך התמודדות עם השלכות 
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אפשרויות, שמקורן בתהליכי הפיתוח שיחולו בעקבות הסכם שלום. 

 

 

בין שלום לשוויון 

האוכלוסייה הערבית בישראל הייתה עסוקה בעשורים האחרונים בשתי סוגיות 

ראשיות: סוגיית השלום וסוגיית השוויון. סוגיית השלום הוגדרה כהכרה בזכותו של 

העם הערבי הפלסטיני, אליו שייכים ערביי ישראל מבחינה לאומית ותרבותית, להקים 

מדינה עצמאית משלו לצידה של מדינת ישראל, תוך יחסי שלום עימה. ערביי ישראל, 

הלכו ונרתמו באופן פעיל למאמצים להביא לפתרון סוגיית השלום. במשך הזמן הפכו אף 

לחוד החנית בתחום זה בתוך המדינה, תוך הדגשה כי אין בפעילותם זו כדי לפגוע 

במעמדם האזרחי במדינת ישראל ובמאמציהם להשיג השתלבות מלאה בחיים 

החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של המדינה. 

 

אמנם, בשני העשורים הראשונים לאחר הקמת ישראל, התנכר המיעוט הערבי למדינה 

החדשה בה הפך להיות אזרח. גם לא נעשה מאמץ מודגש על ידי מוסדות המדינה לשפר 

את מעמדם של הערבים בישראל, שנתפסו על ידי היהודים כאויב פוטנציאלי. אולם 

במשך הזמן, ובמיוחד לאחר המפגש עם הפלסטינים ברצועת עזה ובגדה המערבית לאחר 

1967, החלו הערבים בישראל לראות את עצמם כאזרחים במדינה וכמי שעתידם 

הפוליטי כרוך בה. הם החלו להיות שותפים במשחק הפוליטי הארצי והמקומי כאחד, 

בעיקר על מנת לקדם את מצבם ולנסות לפתור את סוגיית השוויון החברתי-כלכלי. 

בשנים האחרונות, הביעו מנהיגי התנועה הפלסטינית את מוכנותם להקמת מדינה 

פלסטינית לצד מדינת ישראל, ובכך הכירו בדיעבד בזיקתו של המיעוט הערבי לישראל. 

הם אף קוראים לו להיות מעורב באופן פעיל בחיים הפוליטיים במדינת ישראל. 

 

יסודותיה של סוגיית השוויון של הערבים בישראל נעוצים בשוליות גאוגרפית, בנחיתות 

בהשכלה ובכישורי תעסוקה, בנגישות מוגבלת למקומות עבודה ועסקים בשל אפליה 

מבנית או מכוונת, וביזמות עסקית מוגבלת. השוליות הגאוגרפית כרוכה בהתרכזותה של 

האוכלוסייה הערבית באזורי השוליים של המדינה, ובעיקר בישובים קטנים, בהם 

התנאים הכלכליים והזדמנויות ההשכלה וההכשרה המקצועית מוגבלים, גם לערבים 

וגם ליהודים. אולם, בעוד האוכלוסייה היהודית בשולי הארץ זוכה להקצאה מפצה של 

משאבים במסגרת מדיניות הממשלה, אין הדבר כך לגבי האוכלוסייה הערבית. הנחיתות 

היחסית בתחומי ההשכלה וכישורי התעסוקה היא תוצאה של שילוב תנאים התחלתיים 

של חברה כפרית מסורתית עם תנאים בלתי שווים של השקעות ציבוריות בשרותי חינוך 

והכשרה. כך התפתחו מבנה השכלה וכישורי תעסוקה אשר לא אפשרו לערביי ישראל 

לחדור לרבדים גבוהים יחסית של תעסוקה. סייעה לכך גם אפליה מכוונת במקומות 

עבודה ציבוריים ופרטיים כאחד, אשר מניעיה היו תרבותיים, חברתיים ופוליטיים. 
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היזמות העסקית המוגבלת בקרב האוכלוסייה הערבית היא כנראה תוצאה של שילוב 

תנאים תרבותיים פנימיים ותנאים מוסדיים וכלכליים חיצוניים, אשר חברו יחד לבלום 

את המוכנות והיכולת הישומית של יזמים פוטנציאליים. 

 

התמקדות במאבק לשוויון 

 

הפתרון המסתמן לסוגיית השלום יפנה את תשומת ליבם של ערביי ישראל אל סוגיית 

השוויון. יגברו ציפיותיהם לקשור את ההישגים המתרחשים בתחום השלום עם הישגים 

אשר ראוי, לדעתם, שיתרחשו בתחום השוויון. אולם, בעוד הדרך לשלום נתונה 

למהלכים דרסטיים, אין הדבר כך בתחום השוויון, אשר הישגים בו הם פרי תהליכים 

דינמיים נמשכים. תהליכים אלה יהיו תוצאה של שינוי הדרגתי במדיניות הממשל 

בישראל, בעמדות האוכלוסייה היהודית ושל תמורות חברתיות-כלכליות בקרב 

האוכלוסייה הערבית עצמה. שינויים ותמורות אלה החלו להסתמן לאחרונה וקבלו 

ביטוי בהקצאת משאבים רבים יותר מאשר בעבר למגזר הערבי, בהכרה גוברת בקרב 

הציבור היהודי בצורך לצמצם פערים, ובהשתלבות של הערבים במרקם החברתי-כלכלי 

הישראלי. אי-מילוי הציפיות בתחום השוויון בעקבות העתקת תשומת הלב של הממשלה 

לפיתוח הישות הפלסטינית וצמצום ההשקעות בישובים הערביים, יגרום למתח בקרב 

האוכלוסייה הערבית. זו תטיל את עיקר האחריות לכך על הממשל ועל הציבור היהודי, 

תשוב ותסביר את אי-השוויון כתוצאה של אפליה לאומית ואף תצניע את הסיבות 

הפנימיות לאי-השוויון. מתח זה עשוי להתבטא במאבק חברתי בעל גוון פוליטי-לאומי: 

שביתות, הפגנות ומחאות, אלא אם יינקטו צעדי מדיניות של הקצאת משאבים ופיתוח 

הזדמנויות אשר יצמצמו את אי-השוויון. 

 

הדגשה מחדש של מדיניות פיזור האוכלוסייה היהודית 

חלק ניכר מן המתח הפוליטי והחברתי בקרב ערביי ישראל בסוגיית השוויון כרוך 

במדיניות הממשלתית לפיזור האוכלוסייה היהודית לאזורי השוליים של המדינה. מקורו 

במאבק על קרקעות ובתפיסה של מדיניות זו כמאבק טריטוריאלי בין יהודים לערבים 

באזורים בהם לאוכלוסייה הערבית משקל ניכר. מקור נוסף למתח כרוך בהשקעות 

הכלכליות הרבות בישובים היהודיים באזורי השוליים בהשוואה להשקעות הדלות 

בישובים הערביים באזורים אלה. 

 

תהליך השלום עשוי להביא לתשומת לב גוברת של קובעי המדיניות בישראל אל סוגיית 

אזורי השוליים, ובמיוחד אותם אזורים בהם יושבת אוכלוסייה ערבית ניכרת. כך, 

תודגש מחדש המדיניות של פיזור האוכלוסייה היהודית, הכרוכה בעיקר בהקמת ישובים 

יהודיים חדשים ובחיזוק ישובים יהודיים קיימים, מבלי שייעשה די לחיזוקם של 

הישובים הערביים הסמוכים. ההדגשה מחדש של מדיניות פיזור האוכלוסייה היהודית 
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לעבר הגליל, המשולש והנגב תהיה קשורה במטרה להשיג מאחז יישובי ואיזון 

אוכלוסייה על מנת למנוע היווצרות רוב ערבי באזורים אלה. מכאן, יש מי שגוזרים 

מדיניות של עשייה מעטה גם בצרכים הכלכליים ובמצוקות החברתיות של הישובים 

הערביים באותם אזורים. פיתוח הישובים היהודיים באזורי השוליים ללא פיתוח מקביל 

של הישובים הערביים עלול להחריף את הפער ביניהם ולהגביר את התסכול והמתח 

החברתי והפוליטי בקרב האוכלוסייה הערבית. 

 

אחד הביטויים להתגברות מתח זה עשוי להיות פנייה של ערביי ישראל למוסדות 

וארגונים לא-ישראליים (במדינות ערב, במדינות התעשייתיות ובארגונים בינלאומיים) 

בבקשה לסייע בפיתוח הכלכלי והחברתי של הישובים הערביים בישראל. ניצנים של 

פניות מעין אלה עלו בשנים האחרונות בכמה ישובים ערביים בישראל. נראה כי הזרם 

הגדול של סיוע כלכלי ופילנטרופי אשר ימצא את דרכו לישובים הפלסטיניים בשנים 

הקרובות עשוי להגיע גם אל ערביי ישראל, ולהתפרש בעיניהם כסיוע העוקף את הממשל 

הישראלי שאינו מקבל על עצמו אחריות מלאה לצרכיהם. 

 

 

השלכות העלייה היהודית 

אמנם, עלייתם של היהודים לישראל מושפעת בעיקר מן המתרחש בארץ מוצאם וביעדי 

ההגירה האלטרנטיביים הפתוחים בפניהם, אך גם למתרחש בתוך ישראל יש השפעה 

משמעותית על ממדי העלייה. לאחרונה, היו אלה הקשיים הכלכליים, בעיקר בתחום 

התעסוקה, אשר הרתיעו מועמדי עלייה רבים בקרב יהודי מזרח אירופה, הקווקז ומרכז 

אסיה. לקשיים הכלכליים התווספו גם קשיים בטחוניים שנבעו מן המאבק האלים בין 

ישראלים לפלסטינים. אי לכך, ככל שיגבר תהליך השלום ובעקבותיו תהליכי פיתוח 

כלכלי, כן יצטמצמו אותם קשיים מרתיעי עלייה ויהודים רבים עשויים לשקול מחדש 

את עלייתם ארצה. גם יהודים שעקרו מישראל לארצות אחרות עשויים לחזור למולדתם 

נוכח תהליכי הפיתוח הכלכלי הצפויים בתוך מדינת ישראל. כל אלה עשויים להגביר את 

זרם היהודים הבאים להשתקע בישראל בשנים הקרובות. 

 

העלייה לישראל, ככל הגירה, כרוכה בהיווצרות תנאי תעסוקה חדשים. העלייה הגדולה 

של יהודים ממדינות ברית המועצות לשעבר השפיעה לרעה, לפחות בטווח הקצר, על 

מצבם של ערביי ישראל בעיקר בענפים כלכליים ובמשלחי יד מסוימים. העולים הרבים, 

הצפויים להגיע בעקבות תהליכי השלום והפיתוח הכלכלי בישראל יתחרו בשוק העבודה 

עם מחפשי תעסוקה ערבים, בעיקר באותם תחומים אליהם חדרו מועסקים ערבים 

בשנים האחרונות ובהם גם התרכזו העולים החדשים: בריאות, תשתית ושירותים. 

תעסוקת עולים אלה, שרובם נמנים על קבוצת המשכילים יביאו לצמצום הזדמנויות 

התעסוקה של משכילים ערבים בתפקידים מרכזיים. תהליך זה יחריף במידה ניכרת עם 
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תמשיך ותתקיים מדיניות של מתן הטבות תעסוקה לעולים חדשים. מן הראוי שיימצאו 

מכשירי מדיניות המכוונים גם אל מועמדי תעסוקה ערבים, כדוגמת המאמץ הנוכחי 

להבטיח מסגרת זמנית של משרות המיועדות לערבים בשרות הציבורי. 

 

לעליית היהודים עשויות להיות גם השלכות על מצבם של ערביי ישראל בתחום הדיור. 

בשל עלות הדיור הגבוהה במרכז הארץ ומדיניות ממשלתית המעניקה סיוע לרכישת דיור 

בשולי הארץ, במסגרת המדיניות הכלכלית של פיזור האוכלוסייה היהודית, השתקע 

חלק מגל העלייה האחרון בערי הפיתוח, בקרבתם של ישובים ערביים. לפני גל עלייה זה 

מצא מספר קטן של ערבים מקום מגורים בערים אלה, בהן נמצא היצע של דיור פנוי 

במחירים סבירים. כתוצאה מכך גבר הביקוש למגורים בערים אלה, כגון כרמיאל בגליל 

ובאר שבע בנגב, ועלה בהן מחיר הדיור. כתוצאה מכך נעצר התהליך של השתקעות 

ערבים באותן ערים. ההתגברות הצפויה של העלייה בעקבות כינון השלום תחדד את 

הצורך להכין הצע של דיור מודרני לאוכלוסייה הערבית בתוך הישובים הערביים באזורי 

השוליים של המדינה. 

 

ההשלכות של העלייה בתחום הדיור הן מנת חלקם גם של התושבים הערבים בערים 

המעורבות במרכז הארץ. ערבים ויהודים מתחרים בשוק הדיור בשכונות של הדר הכרמל 

בחיפה, על גבול העיר התחתית. כך גם ברובע יפו של תל אביב-יפו ובשכונותיהן של לוד 

ורמלה. תחרות זו נובעת מן העובדה שרבים מן העולים מוצאים את דרכם, בשנותיהם 

הראשונות בארץ, אל שכונות בהן מחירי הדיור נמוכים יחסית. אלה הן גם השכונות בהן 

מתגורר רוב האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות. מכאן נגזר כי גם בערים המעורבות 

יש צורך לנהל מדיניות המאפשרת את הגדלת הזדמנויות הדיור לתושבים הערבים. 

 

על פי ניסיון העבר, מתבטאת התמיכה הממשלתית בעולים המשתקעים בשוליים לא רק 

בתחום הדיור, אלא גם בתחום התעסוקה, השירותים והתשתיות. ככל שיגדל מספרם 

של העולים המוצאים את דרכם אל אזורי השוליים, כן עשויה הדיפרנציאציה בממדי 

הסיוע בין אוכלוסייה חדשה זו לאוכלוסייה הערבית הוותיקה להגביר את המתח הנובע 

מאי-השוויון בתעסוקה. אולם, על אף שקליטת עלייה ופיזורה הגאוגרפי של האוכלוסייה 

היהודית הן מאבני היסוד של מדיניות הממשלה, אין הן חייבות לעמוד בסתירה 

למדיניות החדשה של המאמצים לשלב את ערביי ישראל בחברה ובכלכלה ולצמצם את 

הפערים בין ערבים ליהודים על ידי עידוד תעסוקה גם לאוכלוסייה הערבית באזורי 

שוליים. 

 

התפתחות תעשיות עתירות עבודה בישובים הפלסטיניים והשלכותיה 

זמינותו של כוח עבודה זול, בלתי מיומן או מיומן-למחצה, בישובים הפלסטיניים, ימריץ 

במשך הזמן את התפתחותן של תעשיות עתירות עבודה. אם בשל יזמות פלסטינית או 
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בינלאומית, שתתחרה בתעשיות עתירות עבודה בישראל, ואם כתוצאה מנדידה של 

מפעלים מישראל אל הישובים הפלסטיניים, על מנת לנצל את היתרונות המצויים שם. 

 

השפעותיו של תהליך זה על מצב התעשיות עתירות העבודה בישראל תורגשנה במיוחד 

בקרב ערביי ישראל, התופסים בהן כיום מקום נכבד. סגירתם של מפעלים עתירי עבודה 

בישראל תגרום לאבטלה נרחבת בקרב כוח העבודה הערבי בישראל, תרתיע יזמים 

ערבים להמשיך לפתח מפעלים מעין אלה ותגביר את היוממות של מועסקים ערבים אל 

שדות תעסוקה רחוקים בערי החוף. 

 

בעזה ובגדה קמו במשך השנים מסגרות בינלאומיות וגם ישראליות (של המינהל האזרחי 

והממשל הצבאי) אשר עודדו תהליכי פיתוח ברמה הארצית. מגמה זו תתחזק על ידי 

כניסת מסגרות ירדניות, אירופיות ואמריקניות, וכן מסגרות הקשורות באו"ם. לעומת 

זאת, לא יזכו בהכרח הישובים הערביים בישראל לעידוד הולם של פיתוח כלכלי 

ותשתיתי על ידי מנגנונים מיוחדים של המדינה או מנגנונים בינלאומיים. עד מהרה 

עשויים הישובים הפלסטיניים לשמש בית קיבול הקולט ומעודד יזמות כלכלית מסוגים 

שונים, וכך למשוך יזמים ישראלים, ובמיוחד מקרב ערביי ישראל. התוצאה עשויה 

להביא לצמצום הפיתוח בישובים הערביים בישראל, ואף לעצירתו. גם ההיקף 

המצומצם של תעסוקה בתעשייה בתוך הישובים הערביים עשוי להתכווץ בשל התחרות 

עם הישובים הפלסטיניים. בעיקר עשויה להיפגע תעסוקת נשים, המהוות כשבעים 

אחוזים מן המועסקים בישובים הערביים והמרוכזות בענף המתפרות, המחזיק כשמונים 

וחמישה אחוזים מן התעסוקה בתעשייה בישובים אלה. 

 

לאורך זמן, עשוי צמצום הזדמנויות התעסוקה בענפים עתירי עבודה בישראל לדחוף את 

האוכלוסייה הערבית למוביליות מקצועית אל עבר משלחי יד מתמחים שההכנסה בהם 

גבוהה יחסית. חלק מכוח העבודה הערבי יכשיר את עצמו להיכנס לענפים בעלי מידה 

מסוימת של עתירות ידע, וישתלב בתהליך ההשתכללות של התעשיות בישראל. כך, 

לאחר מספר שנים קשות מבחינת מצב התעסוקה של ערבים בישראל, תואץ המוביליות 

המקצועית שלהם יחד עם זו של שאר המועסקים היהודים, אשר אף הם ייפגעו מירידת 

חלקם של ענפים עתירי עבודה בישראל בעקבות כינון השלום. 

 

העמקת אי השוויון בעקבות השקעות בתעשיות עתירות ידע בישראל 

השלום והיציבות הפוליטית שתבוא בעקבותיו עשויים להביא לזרימת השקעות 

בינלאומיות לישראל, כמקום של תשתית טכנולוגית וארגונית ברמה גבוהה. אולם, 

ההשקעות בענפים עתירי ידע והון יניבו פירות בעיקר עבור האוכלוסייה היהודית, אשר 

חלק ניכר בה מצויד בידע טכנולוגי ומדעי מתאים. לעומת זאת, האוכלוסייה הערבית 

ברובה אינה מצטיינת עדיין ברמת השכלה ובכישורים מקצועיים המתאימים לדרישות 
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הענפים המתוחכמים שיתפתחו בארץ ביתר שאת. כל עוד לא תעבור האוכלוסייה 

הערבית שינויים מתאימים בתחום ההשכלה וההכשרה המקצועית, תימנע ממנה 

האפשרות להשתתף באופן מלא בתהליכי הפיתוח העתידיים. נראה כי בטווח הזמן 

הקצר הערבים יהנו מן ההשקעות החדשות בעיקר כמועסקים ולא כמעסיקים, ועל פי 

רוב ברמת שכר נמוכה יחסית למועסקים היהודים. כמו כן, בחלק מן התעשיות עתירות 

הידע בישראל קיימות הגבלות על תעסוקת ערבים בשל ההקשר הבטחוני שלהן. מכאן, 

תהליך הפיתוח שיחול בעקבות ההשקעות החדשות עשוי דווקא להעמיק את הפער 

הכלכלי היחסי בין יהודים לערבים ולא לצמצמו. 

 

להעמקת פער זה יש פן גאוגרפי-כלכלי ופן גאוגרפי-פוליטי. עיקר ההשקעות החדשות 

שיוזרמו לישראל יופנו לאזורי המטרופולין. שם מתרכזת התשתית הטכנולוגית 

והארגונית, שם קיים הריכוז של פירמות עתירות הון וידע, ושם מתרכזת היזמות. 

התוצאה עשויה להיות הגברת הפער הכלכלי בין מרכז הארץ לאזורי השוליים. הגברת 

הפער הבין-אזורי תשפיע על יהודים וערבים כאחד. אלא שעל פי נסיון העבר, ימשיך 

הממשל המרכזי בישראל לקיים מדיניות של תמיכה בישובים היהודיים בפריפריה. 

כתוצאה מכך, לא תהנה האוכלוסייה הערבית מן הפירות של הפיתוח הניכר במרכז 

הארץ גם משום שהיא כמעט ואינה מתגוררת בו, וגם משום שאין היא זוכה לתמיכה 

המוסדית הנהוגה ביישובי השוליים היהודיים. 

 

בטווח הזמן הארוך, עשויים להתמקם גם בישובים הערביים מפעלים הקשורים 

בתעשיות עתירות הידע, בעיקר בתת-ענפים הזקוקים לשטח נרחב או לעובדים מיומנים 

למחצה בשכר נמוך יחסית. הדבר יהיה תלוי בזמינותם של אזורי תעשייה מתאימים 

בישובים הערביים. 

 

שלום, תיירות וערביי ישראל 

השלום עשוי להשפיע באופן מיידי ומכריע על נפחי התיירות אל ישראל ולכך עשויה 

להיות השלכה מיידית על מצבם הכלכלי של ישובים ויחידים בקרב האוכלוסייה 

הערבית. מוקדים בעלי עניין לתיירות נוצרית מצויים בקרב הישובים הערביים בגליל, 

ובמיוחד בנצרת ובסביבותיה. הגידול המשמעותי בתיירות יביא לשגשוג רב של עסקים 

הקשורים בענף זה. בכמה מהישובים הבדואים עשויה להתפתח מידה מוגבלת של 

תיירות בעלת עניין אתנוגרפי. ישובי המשולש, לעומת זאת, לא יושפעו על ידי גל 

התיירות הצפוי. באזור המשולש אין מוקדים בעלי עניין מיוחד לתיירות נוצרית, אין בו 

אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים העשויים למשוך תיירות וכן אין בו עניין אתנוגרפי 

מיוחד. 

 

בתנאים של שלום עשויה להתפתח תיירות נופש בחופי המזרח התיכון, שתענה על 
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הביקוש בקרב תיירים ערבים, השייכים לרבדים המסורתיים של החברה הערבית 

המוסלמית. הישוב הערבי היחיד הנמצא על שפת הים התיכון הוא ג'סר א-זרקא ומהלך 

התפתחותו עשוי לעבור שינוי דרמטי כתוצאה מהביקוש האפשרי לשירותי חוף בתחומו. 

 

תיירות נופש עשויה להתפתח גם בישובים הערביים בגליל, בדומה למסתמן בישובים 

היהודיים בחבל ארץ זה. תחילתה של התפתחות זו עשויה להיות בתוך בתי מגורים 

('צימרים'), לאחר מכן עשויים יזמים ערבים להקים בתי מלון ופנסיונים אשר יכוונו 

עצמם לנופשים מארצות ערב, בדומה למה שהיה בעבר בהרי הלבנון. 

 

הפיתוח הניכר בתיירות ישפיע על רמת התעסוקה של ערביי ישראל. ענף התיירות מעסיק 

כבר עתה רבים מערביי ישראל, וככל שיגדל חלקו של ענף זה במשק הישראלי כן ייפתחו 

בפניהם הזדמנויות תעסוקה רבות. אולם, לא יהיה בכך פתרון משמעותי לתעסוקת 

משכילים ערבים, אלא אם כן יוכלו לשמש בתפקידי ניהול ותכנון בענף זה. עד עתה 

חלקם של המועסקים הערבים בתפקידים אלה אינו רב, ויידרש מאמץ מכוון לשנות מצב 

זה. בשל המיידיות של הגידול בתיירות בעקבות כינון השלום, יש עניין להציב תחום זה 

בין הראשונים להפעלת מדיניות המעודדת העסקת ערבים בתפקידים בכירים.  

 

פתיחת הזדמנויות תעסוקה ועסקים במדינות ערב 

פתיחת הגבולות בין ישראל למדינות ערב תאפשר לערביי ישראל לנצל את המצב החדש, 

תוך הישענות על יתרונם הלאומי היחסי, ולמצוא לעצמם כר חדש של הזדמנויות 

בעקבות הסכם השלום עם מצרים. הם גם מצאו דרך ליוזמות עסקיות בעת שנוצרו 

הקשרים הכלכליים עם הגדה המערבית ורצועת עזה לאחר 1967. ככל שתהיה פתיחות 

כלכלית רבה יותר בין ישראל למדינות ערב, ככל שערביי ישראל יתקבלו ברצון במדינות 

אלה כאנשי עסקים וכמועסקים פוטנציאלים, וככל שימשיכו קשייהם בהשתלבות 

כלכלית מלאה בתוך ישראל, כן עשויים יזמים ומשכילים מקרבם למצוא פרנסה 

בקשרים עם מדינות ערב, ובמיוחד עם הישות הפלסטינית שתתהווה במשך הזמן 

בסמיכות לישראל. 

 

אנשי עסקים מקרב ערביי ישראל עשויים להשתלב בעסקים במדינות ערב, הן לקשר 

מסחרי עם ישראל והן לקשר מסחרי עם ארצות אחרות, אף ללא כל קשר מסחרי עם 

ישראל עצמה. בצורה זו יוכלו אנשי עסקים אלה להיכנס לכלכלה הגלובלית דרך מדינות 

ערב דווקא. עד עתה רק מעטים מביניהם מצאו דרך לעשות זאת מתוך ישראל, 

באמצעות ארצות שאינן דוברות ערבית. 

 

בעלי מקצוע מקרב ערביי ישראל עשויים למצוא מקומות תעסוקה בקרב מדינות ערב, 

הצמאות לכוח עבודה משכיל ומיומן. בישות הפלסטינית המתהווה עשוי להיות ביקוש 
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לעבודתם של בעלי מקצוע מקרב ערביי ישראל מכמה סיבות: 

 

הזרמת המשאבים לפיתוח תגביר את הביקוש לכוח עבודה משכיל ומיומן.  א.

לא כל בעלי המקצוע בפזורה הפלסטינית ימצאו את דרכם אל המסגרת  ב.

הפלסטינית וחלקם יעדיף להישאר במקומותיהם. 

לערביי ישראל ידע וניסיון שנרכש בישראל.  ג.

 

גם הקושי למצוא בתוך ישראל היצע מתאים של תעסוקה לבעלי מקצוע והכשרה 

אקדמית יפנה עובדים אלה אל ההזדמנויות שיצמחו במשך הזמן בישובים הפלסטיניים. 

כך קרה גם בעבר, עת אקדמאים לא מעטים מצאו את עיסוקם באוניברסיטאות של 

השטחים לאחר שלא נקלטו בעבודה באוניברסיטאות ובמכוני המחקר בישראל. מגמה 

זו, שהתפתחה מאז שנות השבעים, תגבר עם כינון השלום והגידול בביקוש למרצים 

ובעלי מקצוע מתמחים בישות הפלסטינית. 

 

נראה כי רבים מאנשי העסקים ובעלי המקצוע מקרב ערביי ישראל, אשר ימצאו את 

דרכם למסגרת הפלסטינית או לארצות ערב הסמוכות, יעדיפו לשמור על מקום מגוריהם 

בישראל, הן בשל שורשים מקומיים והן בשל רמת החיים הגבוהה יחסית בתוך מדינת 

ישראל. הם עשויים על כן לנקוט בדרך של יוממות או נסיעות שבועיות. במיוחד עשויה 

להתקיים תנועת יוממות ענפה אל הישובים הפלסטיניים הראשיים, המצויים במרחק 

קצר מן הישובים הערביים בישראל. הנסיעות בענייני עבודה ועסקים עשויות להשפיע על 

נפחי תנועה ויתעורר הצורך להתאים את התשתית התחבורתית הנוגעת בתנועה זו. 

 

התעסוקה הצפויה של משכילים ובעלי מקצוע מקרב ערביי ישראל בישובים הפלסטיניים 

ובמדינות ערב הקרובות עשויה אמנם להגדיל את ההכנסה ולהעלות את מעמדם של 

יחידים בעבודה. אולם כלכלתם המקומית של ישובים ערביים בישראל עשויה להיפגע. 

אנשים אלה הם בבחינת עתודה ליזמות מקומית פוטנציאלית ופנייתם לפעילות 

במקומות אחרים תשאיר את יישוביהם חסרים בפעילות זו. כך קרה ליישובי הגדה 

המערבית בעבר כאשר רבים מן המשכילים ובעלי המקצוע יצאו למדינות ערב והשאירו 

את יישוביהם שוקטים על השמרים מבחינה כלכלית. 

 

לעומת זאת, עשויה להיות התפתחות ניכרת של בינוי מגורים בישובים הערביים בישראל 

כתוצאה מן הגידול בהכנסותיהם של תושביהם המועסקים מחוץ לישראל. מגמה זו, וכן 

המגמות הצפויות בתחום התעשיות עתירות הידע והתעשיות עתירות העבודה, עשויות 

לחזק בקרב הישובים הערביים בישראל את תפקידם המסורתי כמקום למגורים בלבד, 

ולא לפעילות כלכלית שאיננה בחקלאות. 

 

בחיפוש אחר הזדמנויות כלכליות במדינות ערב ובישובים הפלסטיניים, ישתתפו בעיקר 
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"החזקים" בקרב ערביי ישראל: יזמים ומשכילים. מיעוטי ההשכלה וחסרי היזמה 

הכלכלית עשויים להמשיך ולעמוד בתחרות בשוק העבודה עם פלסטינים, ובהמשך הזמן 

אף עם תושבי מדינות ערב, אשר במסגרת הסדר נמשך של שלום ימצאו דרך לתעסוקה 

בתוך מדינת ישראל. שוב תימשך ואולי אף תגבר היוממות של מועסקים לא-ישראלים 

בלתי-מקצועיים אל תוך ישראל, בהנחה שהגבולות יהיו פתוחים לכך, והדבר ישפיע על 

הזדמנויות התעסוקה בקרב העובדים הבלתי-מקצועיים והמקצועיים-למחצה בקרב 

תושבי ישראל, והערבים בתוכם. 

 

השיפור במעמדם המקצועי והעסקי של ערביי ישראל כתוצאה מן הקשרים הפתוחים עם 

מדינות ערב עשוי להגביר את הפתיחות למועסקים ערבים בענפים העסקיים בישראל, 

אשר עד עתה העסיקו ערבים מעטים בלבד. ההתנסות בעסקים ובמקצועות בכירים 

במדינות ערב, תוך שמירה על מקום המגורים בישראל, תגביר את יכולתם של אלה 

להתחרות בשוק העבודה הישראלי. ניסיונם זה עשוי להיחשב ליתרון נוכח תסריט של 

שלום פעיל, ולכן עשוי להגדיל את הביקוש להם בקרב בעלי עסקים ומעסיקים יהודים. 

לא ברור עדיין אם מוביליות זו בתחום הענפים העסקיים תגרור אחריה גם הגברת 

הפתיחות להעסקת ערבים במגזר השירותים הציבוריים. כאן, אין השיקול של יעילות 

בהעסקת עובדים מכריע באותה מידה, כפי שהוא נוהג במגזר העסקי. ללא צעדים של 

"אפליה מתקנת" לא נראה לעין שינוי ניכר בתחום התעסוקה של ערבים במגזר 

השירותים הציבוריים שמחוץ לישובים הערביים. 

 

התגברות הפער החברתי-הכלכלי בקרב האוכלוסייה הערבית 

האוכלוסייה הערבית בישראל אינה עשויה מקשה אחת. היא עוברת בשנים האחרונות 

תהליך של דיפרנציאציה הישגית בין "חזקים" בעלי השכלה והכנסה ברמה בינונית 

וגבוהה, ל"חלשים" בעלי השכלה והכנסה ברמה נמוכה. תהליך זה בא לידי ביטוי גם 

ברמות שונות של מודרניזציה ובדרגות שונות של השתלבות בחברה הישראלית. 

ההשלכות המנוגדות של תהליך השלום על "החזקים" בהשוואה ל"חלשים" בקרב ערביי 

ישראל, עשויות להביא להעמקת הפער החברתי-כלכלי בקרבם. בפני ה"חזקים" עשויות 

להיפתח הזדמנויות רבות של תעסוקה ועסקים, ואילו ה"חלשים" ימצאו את עצמם בפני 

תחרות גוברת בשוק העבודה. 

 

הפגיעה הכלכלית של תהליך השלום ברבדים ה"חלשים" של ערביי ישראל עלולה להוליד 

כר נרחב להתגברות תסיסה חברתית מעורבת ביסודות פונדמנטליסטים 

ואנטי-ישראליים. יש על כן מקום לעצב מדיניות שתצמצם את הפגיעה הכלכלית 

ברבדים ה"חלשים" של האוכלוסייה הערבית. הבטחת הכנסה ושירותי רווחה הם כלי 

מדיניות מידיים. הכשרה מקצועית ופיתוח כלכלי בישובים הערביים הם כלי מדיניות 

ארוכי-טווח. 
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לתהליכי הדיפרנציאציה ההישגית בקרב ערביי ישראל ישנם ביטויים בתחום הגאוגרפיה 

של המגורים בישובים הערביים. שוב אין השיוכיות החמולתית קובעת באופן מכריע את 

הרכב האוכלוסייה בשכונות מגורים. הולכות ומוקמות שכונות מגורים חדשות של 

אוכלוסייה הישגית המתבדלת במגוריה מאוכלוסייה בעלת הישגיות מועטה. ההשלכות 

השונות של תהליך השלום על "החזקים" ו"החלשים" בקרב ערביי ישראל עשויות 

להגביר את הדיפרנציאציה המסתמנת בין אזורי מגורים לפי רמת ההישגיות 

החברתית-הכלכלית. 

 

לדיפרנציאציה ההישגית הגוברת תהיה משמעות כפולה מבחינת תהליך אספקת 

המגורים בישובים הערביים. מצד אחד, תגדל הכמות המבוקשת של קרקע למגורים של 

ה"חזקים" ויגבר, על כן, הלחץ על מנהל מקרקעי ישראל להרבות את הקצאות הקרקע 

שברשותו לבנייה עצמית של מגורים. מצד שני, יגבר הצורך להרחיב השימוש במכשירים 

של שיכון ציבורי, הן בתחום התכנון והבנייה והן בתחום המימון, על מנת לספק את 

הביקוש בקרב מעוטי האמצעים. 

 

קובעי המדיניות יידרשו להתייחס אל שני סוגים אלה של ביקוש, ומבחינה זו 

משימותיהם בקרב הישובים הערביים ייעשו דומות לאלה הקיימות בקרב הישובים 

היהודיים זה כמה עשרות שנים. הקצאת קרקע לבנייה מחד גיסא וסיוע כספי בבנייה של 

מגורים מאידך גיסא יצטרכו להפוך למכשירים ראשיים בהכוונת הפיתוח של מגורים 

בישובים הערביים. 

 

הגברת תהליכי הביזור וההפרטה בישראל 

בעשור האחרון אנו עדים לנסיגה מתמשכת של הממשלה מאספקה ישירה של שירותים 

ותשתיות. דבר זה נעשה על ידי הפרטת חברות ממשלתיות ועידוד פיתוח שירותים 

ותשתיות באמצעות השוק הפרטי. במקביל נמשך ביזור סמכויות ואחריות מן השלטון 

המרכזי אל עבר השלטון המקומי וחברות עסקיות בפיקוח ממשלתי. תמורות מבניות 

אלה גרמו לעלייה בחשיבותו של השלטון המקומי ולהתרחבות המגזר של יזמים פרטיים 

ותאגידים עסקיים. בתנאים אלה עשויות להתרבות הזדמנויות התעסוקה והעסקים 

הפתוחות גם לערבים, וזאת משום שבמגזר העסקי גוברת בדרך כלל חשיבותם של 

שיקולים עסקיים בהחלטות על העסקת עובדים ועל התקשרויות עסקיות. 

 

גם העלייה במשקלו של השלטון המקומי ובמעורבותו הישירה באספקת שירותים 

גורמות לריבוי בהזדמנויות תעסוקה ועסקים בישובים הערביים עצמם. מצד אחד, חל 

גידול במספר המועסקים ישירות על ידי השלטון המקומי בישובים אלה, שהם על פי רוב 

בני המקום. מצד שני, מתרבות ההזדמנויות של אספקת שירותים והקמת תשתיות 
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ומבנים הנמסרות לבעלי עסקים ובעלי מקצוע ערביים. 

 

היציבות הפוליטית שעשויה להתפתח באזור והגידול בהיקף ההשקעות הצפויות בשל כך 

עשויים לתרום לירידה בחשיבותו של השלטון המרכזי, הן בפעילות הכלכלית הכללית 

בה היה מעורב והן בחלקו באספקת השירותים הציבוריים. בשל כך יוסיפו ויעמיקו 

תהליכי הביזור וההפרטה, ואלה יסירו מחסומים בפני השתלבותם של עסקים ערביים 

בענפים שהיו עד כה מוגבלים לחדירתם. כמו כן ירבו האפשרויות שיינתנו ליזמים ערבים 

לממש את יוזמתם ולהקים עסקים שישרתו לא רק את האוכלוסייה הערבית, אלא גם 

את האוכלוסייה היהודית. 

 

גידול בהתגייסות לכוחות הבטחון 

במשך שנים רבות שימש אי-השרות של ערבים בכוחות הבטחון של ישראל כצידוק 

וכהסבר לאי-מתן שוויון מלא לאוכלוסייה הערבית. במקביל, התייחסה רוב האוכלוסייה 

הערבית באופן שלילי אל השרות בכוחות הבטחון. עד עתה, היו אלה הדרוזים, ובמידה 

פחותה הבדואים, אשר שרתו בכוחות הבטחון בשעורים ניכרים. הדבר מצא את ביטויו 

בעיקר בישובים קטנים בשולי הארץ, בהם חלק נכבד מן הגברים הועסק בכוחות הבטחון 

ומשפחותיהם זכו במקור הכנסה קבוע ובמקום עבודה מסודר. בפני אלה שהגיעו בכוחות 

הבטחון לעמדות בכירות, אף נפתחו הזדמנויות לאייש עמדות מפתח ציבוריות וכלכליות, 

לאחר השרות. 

 

התפתחות תהליך השלום עם מדינות ערב, במיוחד עם הפלסטינים, והשתלבותם המלאה 

של ערביי ישראל עשויות לשנות את עמדתה של האוכלוסייה הערבית בישראל בתחום 

זה. עם ירידת המתח הבטחוני צפוי שיגדל מספר המתגייסים לכוחות הבטחון מקרב 

ערביי ישראל. אלה יתרכזו בעיקר בעניינים של בטחון פנים, שהוא גם עניינם הישיר של 

ערביי ישראל עצמם. 

 

השרות בכוחות הבטחון עשוי להיות לענף כלכלי בו ימצאו ערביי ישראל תעסוקה 

בממדים משמעותיים. הערבים בישראל עשויים לפנות בשעורים ניכרים לשרות קבע 

ממושך בכוחות הבטחון, כפי שנוהגים בני מיעוטים לאומיים בארצות רבות, ובעיקר 

כאשר הם ממוקמים באזורי שוליים בהם אין שפע של הזדמנויות תעסוקה. 

 

בשיקול להתגייס לכוחות הבטחון יהיו מעורבים, מעבר לשיקול הפרנסה, גם הרצון 

לפעילות שיש בה ביטוי עצמי לגבריות ולעוצמה אישית. ביטוי זה היה חסום בפני 

צעירים ערבים בישראל. כמו כן, נתפס השרות כגורם המשפיע גם על למידה של 

מיומנויות, על רכישת הרגלי עבודה ודפוסי התנהגות, וגם על פתיחת הזדמנויות תעסוקה 

בענפים אזרחיים לאחר השרות. כל השיקולים והגורמים האלה עשויים לחזק את 
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האפשרות של גידול בהתגייסותם של ערביי ישראל לכוחות הבטחון. 

 

במקביל, מכשיר האפליה בין יהודים לערבים, הטמון בחקיקה המבוססת על הגדרה של 

"יוצא צבא", יאבד את משמעותו. כך וכך, גורם שהיה לו תפקיד חשוב ביצירת 

אי-השוויון החברתי-כלכלי בין יהודים לערבים בישראל עשוי במשך הזמן להצטמצם. 

 

הבדלים גאוגרפיים 

יש עניין לשרטט הבדלים גאוגרפיים אפשריים בין אזורי הארץ השונים מבחינת 

ההשלכות העשויות לנבוע מתהליך השלום. לשם כך, ניתן להבחין בארבעה סוגים של 

אזורים גאוגרפיים בהם מתרכזת כיום האוכלוסייה הערבית בישראל: הגליל בצפון 

הארץ; "המשולש" בשוליים המזרחיים של מרכז הארץ; הנגב הצפוני; הערים 

המעורבות במישור החוף (עכו, חיפה תל אביב-יפו, לוד ורמלה). 

 

אזור הגליל כולל למעלה ממחצית האוכלוסייה הערבית בישראל ומצטיין במגוון של 

ישובים: ערים, עיירות וכפרים. בגליל נמצאת העיר הערבית הגדולה בישראל - נצרת - 

אשר יחד עם ישובים ערביים סמוכים וכן תושביה הערביים של העיר נצרת-עלית, 

מתפקדים כעין מטרופולין זוטא בה גרים למעלה מ-150 אלף תושבים ערביים. נצרת 

מהווה את המרכז הכלכלי והתרבותי הראשי של האוכלוסייה הערבית בגליל. בשל 

חשיבותה הדתית וההיסטורית לנצרות נשענת נצרת גם על כלכלת תיירות ועלייה לרגל. 

מטרופולין חיפה גם הוא מרכז חשוב לכלכלתם של ערביי הגליל, ורבים מהם עובדים בה 

או מקיימים עמה ובאמצעותה פעילות עסקית ענפה. 

 

ישובי אזור המשולש קשורים מבחינת תעסוקה ועסקים עם מטרופולין תל אביב. אין 

בקרבם עיר גדולה כנצרת המשמשת כמרכז דומיננטי לשאר הישובים באזור. אין בהם 

פעילות תיירותית משמעותית. לעומת זאת, קרבתם של ישובי אזור המשולש לישובים 

הפלסטיניים בגדה המערבית הפכה את הגדולים שביניהם, כטייבה ואם אלפחם, למרכזי 

פעילות כלכלית גם לישובי הגדה המערבית, בעיקר בימים של טרום-אינתיפאדה. 

התקיימו גם קשרים כלכליים בכוון הפוך: ערי הגדה שימשו כמרכזים כלכליים גם 

לתושבי הישובים הערביים באזור המשולש. 

 

גם בקרב ישובי הבדואים בנגב הצפוני אין מרכז עירוני דומיננטי אחד בדומה לנצרת 

בגליל. העיירה רהט, הגדולה בקרב ישובים אלה, היא בבחינת מקום מגורים בעיקר. 

כאמור, אין התיירות תופסת מקום משמעותי כל שהוא בכלכלת הבדואים, למרות 

הסקרנות הרומנטית לאורח חייהם בקרב תושבי ארצות המערב. לעומת זאת, הבדואים 

בנגב הצפוני מצאו עצמם, לאחר 1967, ממוקמים בין הגדה המערבית לרצועת עזה, 

ומיקום זה הצמיח מידה מסוימת של פעילות כלכלית הקשורה בשני חבלים אלה. 
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בדואים רבים אף שימשו מתווכים בין הכלכלות של שני החבלים. 

 

הערבים הגרים בערים המעורבות מהווים רק חלק קטן מן האוכלוסייה הערבית 

בישראל. אולם, למרות שהם מתגוררים בערים של מישור החוף המפותח של ישראל, 

כלכלתם ודפוסי מגוריהם אינם נוטלים חלק במלוא הפיתוח של חבל ארץ זה. 

שכונותיהם דלות והישגיהם החברתיים והכלכליים מצומצמים. 

 

נראה כי מצבו של כל אחד מארבעת האזורים הגאוגרפיים של אוכלוסייה ערבית 

בישראל - הגליל, המשולש, הנגב הצפוני והערים המעורבות במרכז הארץ - יושפע באופן 

שונה מן ההשלכות של עידן השלום, בעיקר בשל מיקומו של כל אזור בארץ. כל אחד 

מהאזורים עשוי לזכות בהישגים המייחדים אותו. הישובים בגליל ייהנו בעיקר מן 

הפיתוח הקשור בתיירות. כמו כן, עשויה העיר נצרת, בהיותה מרכז כלכלי חשוב לערביי 

ישראל, למשוך אליה פיתוח ניכר הקשור בקשרים כלכליים עם הישובים הפלסטיניים 

הראשיים בצפון הגדה המערבית. נצרת עשויה בתנאים מסוימים לחזק את מעמדה 

ברשת הישובים בישראל ועל ידי כך תעניק לרבים מערביי ישראל הזדמנויות תעסוקה 

ברמה גבוהה יחסית. ההגירה אליה תגבר ולכן תחריף בה בעיית המרחב הזמין למגורים. 

הישובים הערביים העוטפים את נצרת ימשיכו לקלוט את הביקוש למגורים וגם 

ההשתקעות של ערבים בנצרת עלית תגבר כתוצאה מכך. 

 

הגליל, לעומת זאת, עשוי לשאת את עיקר הזעזועים שמקורם בצמצומן של התעשיות 

עתירות העבודה בעקבות הפיתוח של תעשיות אלה בגדה המערבית וברצועת עזה. 

כשלושה רבעים מן הפעילות התעשייתית המתקיימת בישובים ערביים בישראל 

מתרכזים בישובי הגליל. כמו כן, עשוי הגליל, בשל המרחק ממרכז הארץ, ליהנות במידה 

פחותה מן הפיתוח האמור להתרחש בתחום הענפים עתירי הידע במטרופולין של 

תל-אביב. רק אם יובטח חלקו של מטרופולין חיפה בתחום זה יוכלו התושבים הערבים 

בגליל לקחת חלק, צנוע ככל שיהיה בשל התנאים המבניים, בפיתוח הצפוי בענפים עתירי 

הידע. 

 

גורלו של אזור המשולש יהיה תלוי לכאן ולכאן במידת הפתיחות של הגבול. בתנאים של 

גבול חסום והעדר זרימה חופשית, יחזור המשולש להיות אזור ספר של ישראל מבלי 

שיוכל ליהנות מתפקיד של מגשר בין ערי החוף הישראליות וערי ההר הפלסטיניות. 

לעומת זאת, במצב של פתיחות מרבית, יהפכו יישובי אזור המשולש לצמתים ולמרכזים 

המשרתים את שני הצדדים, בהתאם לצרכיו של כל צד. בישובי אזור המשולש תגבר 

מידת העיור והעירוניות ויגדל בהם הביקוש למגורים, לתעסוקה ושירותים. ישובים אלה 

ישגשגו מבחינה כלכלית במידה רבה יותר מישובי הגליל והנגב. 

 

ישובי אזור המשולש עשויים להיות בית קיבול למפעלים עתירי עבודה ושטח, אשר 



18

 

פועלים כיום במרכז הארץ ותגובתם לתמורות הכלכליות שיבואו בעקבות השלום תהיה 

להתקרב אל עבר הגדה המערבית. שם ניתן לגייס כוח אדם בלתי-מקצועי או 

מקצועי-למחצה בשכר נמוך יחסית, אך תוך כדי הישארות במסגרת היציבות הפוליטית 

והיתרונות הכלכליים הגלומים במערכת הישראלית. 

 

לא ברור אם בדואי הנגב יוכלו להשתלב באופן מלא ביחסים הכלכליים האינטנסיביים 

העשויים להתפתח בין שני חלקי הישות הפלסטינית המתהווה - הגדה והרצועה. היחסים 

העתידיים האלה עשויים להיות מושתתים על דפוסים מודרנים ועל הסדרים 

בינלאומיים, מבלי שהבדואים יוכלו למצוא את מקומם בכללי המשחק החדשים. הם 

עשויים להמשיך ולהשתתף באותם נתחים של פעילות כלכלית שתמשיך להתנהל לפי 

דפוסים קודמים. עתידם הכלכלי יהיה תלוי במידה רבה ביכולתה של העיר באר שבע 

למשוך אליה חלק נכבד מן הפיתוח במדינת ישראל, שמקורו בכינון השלום. 

 

העיר ירושלים היא בבחינת "אזור מיוחד" בהקשר לברור ההשלכות העתידיות של כינון 

השלום על ערביי ישראל. עתידה הגאוגרפי-פוליטי שנוי במחלוקת קשה. אך נראה כי בכל 

מצב גאוגרפי-פוליטי תשמש עיר זו מרכז חשוב של התפתחויות כלכליות והדבר ישפיע 

לא רק על התושבים הפלסטינים המקומיים, המבקשים לקשור את גורלם עם הישות 

הפלסטינית המתהווה, אלא גם על ערביי ישראל אשר יעתיקו את מקומם לירושלים כדי 

לקחת חלק בפיתוחה הכלכלי. עד לאחרונה השתקעו בירושלים רק מעטים מערביי 

ישראל. חלקם בא לקחת חלק בפעילות של השלטון המרכזי וחלקם נשען על הביקוש 

הפלסטיני לשירותים בעיר זו ובסביבתה. במצב של שלום ויחסים כלכליים תקינים, 

עשויים רבים מערביי ישראל, בעלי מקצוע ובעלי עסקים, לעבור ממקומותיהם באזורים 

אחרים של המדינה ולהשתקע בירושלים. 

 

הפיתוח הכלכלי במרכז הארץ עשוי במשך הזמן להביא למוביליות גאוגרפית של בעלי 

מקצוע ומשכילים אל עבר הערים המעורבות הגדולות תל אביב-יפו וחיפה, ואל עבר 

הערים המעורבות הבינוניות הנמצאות בקרבתן: לוד ורמלה ליד תל אביב-יפו ועכו ליד 

חיפה. בתנאים הנוכחיים השוררים בשכונות הערביות יתקשו אלה למצוא מקום מגורים 

לטעמם. הם עשויים על כן להישאר מרותקים לישוביהם המקוריים בשל קשרים 

משפחתיים והעדפות תרבותיות. אולם, אם היצע של מגורים הזמינים לאוכלוסייה 

הערבית לא יוגבל אך ורק לשכונות הערביות הנוכחיות וימצאו חלופות מגורים בשכונות 

ערביות חדשות ואף בשכונות יהודיות מתאימות, עשויה המשיכה של ההזדמנויות 

הכלכליות במרכז הארץ לגבור על ההיצמדות לישובים הערביים בשל שיקולים 

משפחתיים ותרבותיים. 

 

פתרון של פשרה בין שיקולי ההזדמנות הכלכלית ושיקולי ההעדפה התרבותית עשוי 

להימצא בישובים עירוניים הסמוכים לערים הגדולות. שפרעם ליד חיפה עשויה לשמש 
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יעד השתקעות לערבים תושבי הגליל, המבקשים להתקרב אל ההזדמנויות הכלכליות של 

מטרופולין חיפה מבלי להימצא בשכונות הירודות של העיר בהן מתרכזת האוכלוסייה 

הערבית כיום. כך גם באשר לטייבה וטירה, שתי ערים ערביות באזור המשולש, 

הסמוכות לתל אביב-יפו. פיתוח של שכונות מגורים בכמות מספקת וברמה נאותה 

בערים הערביות הסמוכות למטרופולינים של מישור החוף עשוי לפתוח פתח למוביליות 

גאוגרפית אל עבר ערים אלה. כך יוכלו רבים מבין ערביי ישראל להשתתף בפיתוח 

הכלכלי שיתרחש במטרופולינים של המדינה בעקבות כינון השלום, אך להמשיך ולגור 

בערים ערביות, על כל המשתמע מכך מבחינת סביבה חברתית ואספקת שירותים 

המיוחדים לאוכלוסייה הערבית. 

 

שינוי במצבה של האוכלוסייה הערבית המתגוררת כיום בערים המעורבות בעקבות כינון 

השלום יושפע מהתרחשותם או אי-התרחשותם של שני תהליכי מוביליות: מוביליות 

מקצועית ומוביליות גאוגרפית. מוביליות מקצועית תהיה אחד התנאים החשובים 

לכניסתה של האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות אל הענפים עתירי הידע, שיתפתחו 

במרכז הארץ. כיום, האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות אינה שותפה בענפים אלה 

והיא מתרכזת דווקא בענפים בהם אינה דרושה מידה ניכרת של מקצועיות וידע. 

 

בהעדר תהליך משמעותי של מוביליות מקצועית ימשיכו התושבים הערבים של הערים 

המעורבות להישאר במצבם הנוכחי, הכורך בתוכו גם מגורים בשכונות הדלות של 

הערים. לעומת זאת, אם המוביליות המקצועית תהפוך לתהליך מרכזי בקרב 

האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות, עשויות התוצאות להתבטא לא רק במצבה 

החברתי-הכלכלי היחסי של אוכלוסייה זו, אלא גם בדפוסים הגאוגרפיים של הביקוש 

שלה למגורים. אלה שיטפסו בסולם הסטטוס החברתי-הכלכלי, בעקבות מוביליות 

מקצועית, עשויים לחפש לעצמם מקומות מגורים מחוץ לשכונות הדלות. מילוי של 

ביקוש זה עשוי להיות על סדר היום של המתכננים וקובעי המדיניות בערים המעורבות. 

הקמתן של שכונות חדשות למעמד בינוני ערבי ופתיחתן של שכונות יהודיות להשתקעות 

רגועה של תושבים ערבים יהיו מן הנושאים המרכזיים בסדר יום זה. 

 

סיכום: השתלבות או הסתגרות 

השלום יעמיד בפני ערביי ישראל שתי אפשרויות קוטביות: 

 

השתלבות מלאה בישראל.  א.

הסתגרות וניכור.  ב.

 

להשתלבות גוברת של הערבים בישראל עשויות להיות השלכות גם על מידת המוביליות 

החברתית-הכלכלית שלהם וגם על מידת השתתפותם הפעילה בפוליטיקה, בממשל ובחיי 
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התרבות החילוניים של המדינה. השתלבות זו עשויה להביא בעקבותיה גל של הגירה אל 

הערים הגדולות ואף אל ערים בינוניות, בהן מצויה כיום אוכלוסייה ערבית קטנה. 

 

לעומת זאת הסתגרות וניכור עשויים לצמצם את מידת השתלבותם בחברה ובכלכלה של 

ישראל. ההסתגרות תגביר את חשיבותן של המסגרות המקומיות והשיוכיות של החברה 

הערבית כמוקדים להזדהות ולפעילות, ותעמיק את הסגרגציה הגאוגרפית של המגורים 

בין ערבים ליהודים. רוב הערבים ימשיכו להתגורר בישוביהם ובשכונותיהם. ההסתגרות 

הגוברת עשויה להוליד הקמת מסגרות כלכליות ערביות אשר יחפשו את עיקר הקשר 

שלהן עם מדינות ערב והישות הפלסטינית הקרובה. משכילים רבים בקרב ערביי ישראל 

עשויים לחפש מוצא לתעסוקתם מעבר לגבול מתוך תקווה למוביליות תעסוקתית רבה 

יותר מאשר בתוך ישראל. ארגונים ציבוריים בתחום הרווחה והתרבות עשויים אף הם 

ליצור קשרים מקצועיים, תרבותיים וכספיים עם ארגונים חיצוניים ועשויים להעמיק 

במידה רבה את הדואליות הקיימת בישראל בין ערבים ליהודים, בחלק מן הכלכלה 

וברוב העניינים הנוגעים לחברה ולתרבות. 

 

כדי להגביר את השתלבות הערבים בישראל יש לגרום להאצת תהליכי הפיתוח בקרבם. 

יש להעניק לאוכלוסייה זו תשומת לב מיוחדת, במקביל לתשומת הלב הרבה הניתנת 

לכינונה של הישות הפלסטינית המתהווה. במיוחד יש לתת את הדעת אל אותם תחומים 

בהם קבוצות מבין ערביי ישראל ימצאו את עצמן נפגעות מבחינה כלכלית כתוצאה 

משידוד המערכות הפוליטיות והחברתיות-כלכליות שיבוא בעקבות השלום. הפגיעה 

בתחום התעסוקה בתעשיות עתירות-עבודה עשויה להיות הקשה ביותר. לכן נראה כי יש 

להתחיל למלא את החסר העתידי על ידי פעולות של המגזר הציבורי והעסקי, שמטרתן 

להחיש את המעבר של אותו חלק של כוח אדם מקרב ערביי ישראל שעסק עד עתה 

בתעשיות אלה אל התעשיות עתירות הידע וההון או אל ענפי המסחר והשירותים. 

 

מאחר שעיקר מעורבותם של ערביי ישראל בתעסוקה בתעשיות עתירות עבודה מתרכז 

בצפון הארץ, אם ביוממות למטרופולין חיפה ואם בתוך ישוביהם הם בגליל, יש מקום 

לרכז מאמצים בכוון זה בחבלים הצפוניים של המדינה. 

 

על מנת שההשלכות הצפויות של תהליך השלום לא יפגעו בסיכויים של פיתוח 

והשתלבות בקרב ערביי ישראל, מן הראוי להעמיק את הבחינה השוטפת של השלכות 

אלה ולנסח לגביהן מדיניות ברורה. פעולות אלה ראוי שייעשו בכל אחד מן התחומים 

הראשיים כגון: דיור, תעסוקה, תעשייה ומסחר, שירותים, תיירות וחינוך וכן במסגרות 

כלליות רב-תחומיות. יש להקדים ולהיערך במיוחד לקראת ההשלכות השליליות, על 

מנת שלא יתפתח מצב פרדוכסלי בו חלק מערביי ישראל ימצא את עצמו פגוע כתוצאה 

מתהליך השלום. 
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פרסומים נוספים של מכון פלורסהיימר 

בנושא ערביי ישראל 

 

מגמות בתפרוסת האוכלוסייה הערבית בישראל 

 

מרכזי פיתוח חבליים משותפים לישובים יהודים וערבים בישראל 

 

לקראת בסיס חבלי לפיתוח וניהול הביוב בישובים הערבים בישראל 

 

לקראת מדיניות של מוקדי עיור לאוכלוסייה הערבית בישראל 

 

 

על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 

 

המודעות בדבר חשיבותו של מחקר מכוון למדיניות גוברת והולכת, לא רק בקרב 

חוקרים וקובעי מדיניות, אלא גם בקרב קרנות ציבוריות ופרטיות. קרן פלורסהיימר, 

שבראשה עומד ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר, יזמה את ייסודו של מכון מחקר שיתרכז 

במחקרים העוסקים בסוגיות מדיניות ארוכות טווח. מטרתו הבסיסית של המכון היא 

לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את קובעי המדיניות בעתיד, לנתח את המגמות 

וההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים אלה ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של 

מדיניות ואסטרטגיה. 

 

חברי הוועד המנהל של המכון הם: ד"ר סטיבן ה' פלורסהיימר (יו"ר), עו"ד י' עמיהוד 

בן-פורת (סגן יו"ר), מר דוד ברודט, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומר הירש 

גודמן, העורך הראשי של ה"ג'רוזלם ריפורט". מנהל המכון הוא פרופ' עמירם גונן, מן 

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. 

 

 

 

 


