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 על המחקר
XXX 

 

 

 על מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
ו של מחקר המכוון לסוגיות של בשנים האחרונות גוברת בישראל המודעות לחשיבות

פלורסהיימר יזם את ייסודו של מכון שיתרכז בסוגיות מדיניות ' ר סטיבן ה"ד. מדיניות

מטרתו הבסיסית של המכון היא לחקור תהליכים יסודיים שיעסיקו את . ארוכות טווח

לנתח את המגמות ואת ההשלכות ארוכות הטווח של תהליכים , קובעי המדיניות בעתיד

תחומי המחקר . ולהציע לקובעי המדיניות חלופות של מדיניות ואסטרטגיהאלה 

ישראל ; יהודים וערבים בישראל; חברה ומדינה בישראל, יחסי דת: המתנהל במכון הם

 .לאמרחב וממשל בישר, חברה; ושכנותיה הערביות

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

עמית , ל משרד האוצר ומר הירש גודמן"לשעבר מנכ, מר דוד ברודט, )ר"סגן יו(פורת -בן

ראש המכון . אוניברסיטת תל אביב, מחקר בכיר במרכז יפה ללימודים אסטרטגיים

. מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, עמירם גונן' הוא פרופ

מן המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה , שלמה חסון' משנה לראש המכון הוא פרופ

 .העברית בירושלים
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 יםעל המחבר
 

 .מוכרים-ר המועצה האזורית לכפרים הלא" יו סגן- סביח-איברהים אבומר 
 
ותואר ) 1993(אילן -אוניברסיטת בר,  בעל תואר שני בחינוך- עסבה-אלד אבו'חר "ד

בוגר בית ). 2003(אילן -ראוניברסיטת ב, וגיה ואנתרופוליהדוקטור מהמחלקה לסוציול

 וניהל ,שנים רבותבמשך היה מורה ומחנך ). 1995(הספר למנהיגות חינוכית בירושלים 

עבור הילד ב שימש כחוקר בכיר ומרכז פעילות 1996-2002בשנים . ת'בית ספר בכפר ג

 ,ספר לעובדי הוראה בכירים בירושליםהוהנוער הערבי במכון ברוקדייל וכמרצה בבית 

 מכון -מנהל מכון מסאר , כיום. סוציולוגיה במכללת בית ברללצה לחינוך ומרוכן כ

-רצה לסוציולוגיה באוניברסיטת ברומ, ת'תכנון אסטרטגי וייעוץ חינוכי בג, למחקר

פרסם פרסומים רבים . נטריתוהשתתף בפעילות ציבורית וול .אילן ובמכללת בית ברל

 .בתחום החינוך ובתחום החברה הערבית בישראל
 
-אוניברסיטת בן, פיה ופיתוח אזוריר בעל תואר דוקטור בגאוג- אבת אבו ראס'ת ר"ד

המקרה של כפרי : תחומי שיפוט ושליטה מרחבית בישראל: בנושא, גוריון בנגב

 ועוסק במחקר  בנגבגוריון-במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטת בןמרצה . המשולש

מנהל , כןכמו . ערבים-יהודיםגאוגרפיה פוליטית ויחסי , שלטון המקומיתחומי הב

קרב ארגוני החברה עבודה קהילתית ב: עיקרייםילות פעתחומי . ל בבאר שבע"שתי

 .האזרחית
 

נולד וחי . 2003-1998 בין השנים שימש כראש העיר תמרה - רומי-מוסא אבומר 

וכיום הוא ,  בירושליםאת לימודיו האקדמיים החל באוניברסיטה העברית. בתמרה

-רויל ללימודיו היה מרצה במחלקה לניבמקב. ביולוגיהבתואר דוקטור  בשלבי סיום

 והרצה בנושא הסמים במגזרים הערבי  בירושליםאנטומיה באוניברסיטה העברית

טרם . היה עוזרו הפרלמנטרי של חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה, כמו כן. והיהודי

 בנוסף ;ניברסיטה היה פעיל בקהילת הסטודנטים באו תמרהבחירתו לראשות העיר

 ולאחר ,לתרומתו בארגוני צדקה בעיר ומחוצה לה ייסד את ועד הסטודנטים בתמרה

 .מכן נבחר להיות יושב ראש התנועה האסלאמית בעיר
 
לאנגלית באוניברסיטת מדעי המדינה ו מרצה בכיר במחלקות ל- מוחמד אמארה ר"ד

-סוציו, ת השפהמדיניו, עיסוקיו האקדמיים כוללים חינוך ללשון. אילן-בר

 .לינגוויסטיקה ושפה ופוליטיקה
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תמורות : עיקריתחום עיסוק .  ירושלים לחקר ישראל חוקר במכון- דוד-יוסף בןר "ד

 .עם דגש על הקונפליקט הקרקעי ותהליכי התיישבות, בחברה הבדווית בישראל
 
ת ר אגוד" יו1995-מ.  מומחה להנדסה סביבתית מהטכניון בחיפה- אטס'באסל גר "ד

ממשלתי ששם לו למטרה לשפר את תשתיות הבריאות והסביבה ולפתח - לא גוף-הגליל 

 .הקהילתי של הערבים אזרחי ישראל החברתי ום מעמדכמו גם את ,הזדמנויות
 

בוגר החוגים ,  במקצועומחנך.  יזם בתחום החברה האזרחית- דיכטר) שולי(שלום מר 

והמסלול לחינוך חברתי ,  חיפהתאוניברסיטולתולדות עם ישראל ב למזרח תיכון

. בשנות השמונים לימד ערבית ומקצועות הומניסטיים בבית הספר הקיבוצי. אורניםב

 שימש כמזכיר ;חלוץ בקנדהלנוער ומחלקה לבשנות התשעים שירת כשליח מטעם ה

מאז . חביבה-בגבעת" דים ילדיםילדים מלמ"שותף של התכנית -וכמנהל, מענית, קיבוצו

ח עורך את דו, זרחי לקידום שוויון א"סיכוי"שותף של עמותת -נהל משמש כמ1998

מעת לעת מפרסם מאמרי . מומחה בפני ועדת אור-והוזמן להופיע כעד, סיכוי השנתי

 יזם הקמת קבוצות פעולה אזרחית של 2000-ב.  הארץ ומעריב-עמדה בעיתונות היומית 

אזרחי בקרב הציבור היהודי אשר נוטלים על עצמם לקדם את רעיון השוויון ה, יהודים

החברה האזרחית . ה המוסדית נגד האזרחים הערבים השכנים להםליולהיאבק באפ

 .משמשת זירה עיקרית לפעילותו
 

  - סוהיר חורי גברת
 
קט ומנהל פרוי,  בירושליםהאוניברסיטה העברית,  חוקר במכון טרומן- עזיז חידר ר"ד

 .מרצה במכללת דוד ילין. ליר-מכון וןהשנתון הסטטיסטי של האוכלוסייה הערבית ב
 

( האוניברסיטה העברית בירושלים  מן,בעל תואר מוסמך במשפטים - אוסמה חלבימר 

1991(אמריקן יוניברסיטי , אּוואוף ל'  ותואר מוסמך במשפטים מוושינגטון קולג,)1987

ות  כותב ספרים ומאמרים בסוגי.נהלידין ומשפטן העוסק במשפט חוקתי וִמ-עורך). 

המעמד המשפטי של הערבים , כגון מעמדה המשפטי של ירושלים ותושביה הערבים

 .ועוד, 1994-1920 -ה בפלסטין יחוקי התכנון והבני, בישראל
 
מרצה בכיר בחוג לגאוגרפיה ,  מתכנן ערים וגאוגרף אורבני- ראסם חמאיסי ר"ד

עוסק . י מדיניותחוקר במכון פלורסהיימר למחקר. אוניברסיטת חיפה, ולימודי סביבה

לוסייה הערבית הדמוגרפיים והתכנוניים בקרב האוכ, בחקר התהליכים המרחביים
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המחקרית , במהלך עבודתו האקדמית.  בכללבישראל והאוכלוסייה הפלסטינית

שראו אור בכתבי עת מדעיים בשלושת , והתכנונית פרסם ספרים ומאמרים רבים

 .עברית וערבית, אנגלית: השפות
 

, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים,  לגאוגרפיהחוגמרצה בכיר ב � ה חסוןשלמ' פרופ

יחסי יהודים וערבים מרכז את תכנית המחקרים על ; אוניברסיטה העברית בירושליםב

 ואת הכנת התסריטים במכון  היחסים בין ישראלים לרשות הפלסטינית,בישראל

 .פלורסהיימר למחקרי מדיניות
 
 האוניברסיטה העברית,  מרצה בחוג להיסטוריה כללית- אלכס יעקובסון ר"ד

) 1994(ותואר דוקטור בהיסטוריה ) 1989(בעל תואר שני בהיסטוריה עתיקה . בירושלים

בעיקר בנושא רומי , מתמחה בהיסטוריה עתיקה.  בירושליםמהאוניברסיטה העברית

 אוםל- מדינותיחסי,זהות לאומית, דמוקרטיה: עיסוק נוספיםתחומי . העתיקה

-1987(בעבר שימש כיועץ פוליטי לשר התקשורת .  בישראל ובעולם המערבי-ומיעוטים 

שתיות ויועץ יועץ לשר האנרגיה והת, כ אמנון רובינשטיין"עוזר פרלמנטרי לח, )1986

 .לשר החינוך והתרבות
 

-ותכנון עיר ואזור באוניברסיטת בן מלמד גאוגרפיה פוליטית - אורן יפתחאל' פרופ

 מרצים 26אותו הגישו , ח חרום" חלקים מנייר העמדה בספר זה נלקחו מדו.בנגב גוריון

 .2000, ערבים ויהודים לראש הממשלה בעקבות אירועי אוקטובר
 
- ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן עמית קרייטמן במחלקה לגאוגרפיה- נמרוד לוז ר"ד

פוליטיקה לזהות ול, רחבמל, ו הוא בוחן סוגיות הקשורות לתרבותיבמחקר. גוריון בנגב

במסגרת זו בחן .  בעבר ובהווה,של הסביבה הבנויה במזרח התיכון ובחברות מוסלמיות

 ערים היסטוריות במזרח  עלמרחב ותרבות בדגש, הרים של חביאת היחסים הדיאלקט

שימור וייצור של , בשנים האחרונות עוסק במחקר המתמקד בתהליך שיקום. התיכון

,  במדינת ישראל כחלק מגיבוש זהות קולקטיביתתרה הפלסטינימקומות קדושים בחב

-כן משמעויותיהם בקונפליקט האתני ו,כרון והנצחהיז, יצירת גאוגרפיה של התנגדות

 .הפוליטיקה של מקומות קדושים: תחת הכותרת, לאומי ובחברה האזרחית
 
 
רונה כיהן עד לאח. ל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי" מכהן כמנכ- חנא סווידר "ד

וכחבר בוועד ראשי הרשויות ) 2003-1993בין השנים (כראש המועצה המקומית עילבון 

, כמו כן. המקומיות הערביות ובוועדת המעקב העליונה לענייני האוכלוסייה הערבית
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ר סוויד השלים את כל התארים "ד. 1995חבר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה מאז 

ועסק בהוראה ובמחקר אקדמאי בטכניון , החיפ, האקדמאיים שלו בטכניון

 .1988-1993בין השנים , ובאוניברסיטת רדינג באנגליה
 

מתמחה ביחסים . פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה - סמי סמוחה' פרופ

פרסם בהרחבה על שסעים פנימיים . אתניים השוואתיים ובחקר החברה הישראלית

מחקריו . אשכנזים-יהודים ומזרחים-ערביםובמיוחד על יחסי , בחברה הישראלית

 מנקודת מבטה האתני של הדמוקרטיה הישראלית ייהאחרונים עוסקים בנושא אופ

 . ובהשלכות תהליך השלום על החברה הישראלית,השוואתית
 

ועוסק בנושאים , 1992ל מאז " מנהל תכנית פלסטינית בשתי- אבר עסאקלה'גמר 

בעל תואר שני . קרקעותו בעיקר בחינוך, פלסטיניתשל האוכלוסייה ההקשורים לשוויון 

 שנה בקרב ארגונים 20 פעיל חברתי מזה .בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת חיפה

 .והתארגנויות בחברה הפלסטינית בישראל
 

ל המזרח התיכון  בעל תואר ראשון ושני בהיסטוריה ש- מוחמד קראקרה מר

 מנהל בית .אילן-כיום דוקטורנט בנושא זה באוניברסיטת בר. יטת חיפהמאוניברס

;  היה חוקר במרכז לחקר הערבית בבית ברל1981-1990 בין השנים. מורה ומחנך, ספר

 ומנהל ,ישראל וינט'בוגר תכנית תכנון אסטרטגי וניהול מידע בשלטון המקומי מטעם ג

-1991בשנים ; 1997-1996ים מחלקת תכנון אסטרטגי במועצה מקומית עראבה בשנ

ל במפקד מנה כ- 1995- וב, שימש כחוקר באגודת הגליל לשירותי בריאות1989

- סיים תכנית למנהיגות חינוכית במכללת תל2002בשנת הלימודים . האוכלוסין והדיור

 ניהול מערכות וייעוץ ארגוני ,תכנון אסטרטגי:  הוא עוסקו עניין נוסף שבםתחו. חי

 .בשלטון המקומי
 
.  באוניברסיטה העברית בירושלים מרצה בפקולטה למשפטים- מיכאיל קרייניר "ד

 .נרבה לזכויות אדםימנהל בפועל במרכז מ
 

 ובעלת תואר שני במדיניות ציבורית Yale בוגרת אוניברסיטת - שרה קרמר גברת

ערבי לפיתוח כלכלי -הקימה את המרכז היהודי. Carnegie Mellon מאוניברסיטת

בים את כבחנה את הגורמים המע, במסגרת עבודתה.  שנה15במשך אותו  וניהלה

עמיתה , היום. תכניות להסרת מחסומים אלההפיתוח הכלכלי במגזר הערבי ועיצבה 

במסגרת זו היא כותבת ספר על קשת . ספר מנדל למנהיגות חינוכית וחברתיתבבית 

 .החזונות של ישראלים שונים על החברה הישראלית הרצויה
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מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,  אנתרופולוג- דני רבינוביץ ר"ד

נדון במדעי בוגר אוניברסיטת לו. באוניברסיטת תל אביב וכותב בעמוד הדעות של הארץ

. באנתרופולוגיה חברתית' קיימברידגר מאוניברסיטת " ודא"בעל תוארים מ, הסביבה

לאומית של ארגון -חבר במועצה הבין. אליתולוגית הישרר האגודה האנתרופ"כיהן כיו

 .גרינפיס
 

 פרופסור חבר במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים - ערן רזין 'פרופ

מתמחה בסוגיות של שלטון מקומי . וחוקר במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות

 .ופיתוח עירוני
 
 באוניברסיטה מזרח התיכוןוג ללימודי האסלאם וה חוקר ומרצה בח- יצחק רייטר ר"ד

 .עמית מחקר במכון טרומן. העברית בירושלים
 
וראש , חוקר בכיר במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה - אלי רכסר "ד

 בשיתוף קרן קונרד 1996-שהוקמה ב, התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל

יית האסאלם  תח,מתמחה בהיסטוריה הפוליטית של הערבים בישראל. אדנאור

 .עזה ובגדה המערביתרצועת בישראל והפלסטינים ב
 

נשיא ביבת האדם באוניברסיטת תל אביב ו ראש החוג לגאוגרפיה וס- יצחק שנל 'פרופ

בשנים . תרבותית-מתמחה בגאוגרפיה חברתית .האגודה הגאוגרפית הישראלית

פרשנות של , חקר ההתארגנות של קבוצות חברתיות במרחב העירוניעסק בהאחרונות 

 .שתות כלכליות במרחב הישראלינופים בישראל והבנייה של ר
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mipiipr okezmipiipr okezmipiipr okezmipiipr okez 

  מבוא
 13 עסבה ושלמה חסון-אלד אבו'ח

oey`x xryoey`x xryoey`x xryoey`x xry::::    dpicnd oeiavdpicnd oeiavdpicnd oeiavdpicnd oeiav    xhynd ite`exhynd ite`exhynd ite`exhynd ite`e 

 29 "דמוקרטית"ו" יהודית"למען איזון בין מדינה 
  סמי סמוחה

 38 מדינת לאום דמוקרטית
  אלכסנדר יעקובסון

 47 ערבים בישראל-יחסי יהודים של ההיבט הפוליטי
  מוחמד אמארה

 54 ערבי בישראל-גורמים פנימיים וחיצוניים בקונפליקט  היהודי
  יצחק רייטר

 60 :עמדות
 60 מיכאיל קרייני
 63 אוסמה חלבי

 66 אלי רכס

 66 דיון

 xry xry xry xryipyipyipyipy::::    dlklke dxag iqgidlklke dxag iqgidlklke dxag iqgidlklke dxag iqgi 

 81 אלמערכת החינוך הערבית בישר
  עסבה-אלד אבו'ח

 98 יחסים כלכליים בין ערבים לבין יהודים בישראל
  יצחק שנל

 108 ההיבט של פיתוח כלכלי: ערבים בישראל-יחסי יהודים
  שרה קרמר

 117 בישראלהערבית תית באוכלוסיה חבר-מצוקה כלכלית
  עזיז חיידר

 122 לאומית ובבית פנימה-פעולה אזרחית בזירה הבין

  דיכטר) שולי(שלום 
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 140 :עמדות
 140 דני רבינוביץ

 145 טאס'באסל ג
 147 והייר חוריס
 149 אבר עסאקלה'ג

 148 דיון

xryxryxryxryiyily iyily iyily iyily ::::    inewnd oehlydinewnd oehlydinewnd oehlydinewnd oehlyd    oepkze rwxwoepkze rwxwoepkze rwxwoepkze rwxw 

 171 קרקע ותכנון, רשויות מקומיות
  ראסם חמאיסי

 189 תסריטים למדיניות בראי השלטון המקומי
  ערן רזין

 196  במדיניות קרקע ותכנוןאיפה ואיפהיחסי 
  מוחמד קראקרה

 201 פלסטינים ועיצוב המרחב הישראלי-האזרחים הערבים
  אורן יפתחאל

 214 מבט איכותי,  נגישות למגורים-תמונות גליליות 
  נמרוד לוז

 226  עבר והווה�יהודים ובדווים בנגב 
  דוד-יוסף בן

 244 :עמדות
 244 חנא סוויד
 247 רומי-מוסא אבו
 250 סביח-אבואיברהים 

 252 ראס-אבת אבו'ת

 249 דיון

 257 דיון מסכם

 273 צמצום החסמים: סיכום
  שלמה חסון וחאלד אבו עסבה
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`ean`ean`ean`ean 

ç'åáà ãìà-ïåñç äîìùå äáñò 

 

illkillkillkillk 

 נדמה כי שסע זה הוא הסבוך  אולם,ת ישראל היחיד במדינערבי אינו השסע-השסע היהודי

 בקרב 2000האירועים של אוקטובר .  ביותרחמור ובעל איום פוטנציאלי ביותר

 אקצה והתוצאות הטרגיות שלהם- בישראל בעקבות אנתיפאדת אלהאוכלוסייה הערבית

שבירה עד ערבים כאחד שמערכת היחסים בין שתי האוכלוסיות עדינה וליהודים וגילו ל

. כדי כך שאירוע אחד יכול להשפיע לאורך זמן על היחסים בין שתי הקבוצות

 :בהתייחסותה לאירועי אוקטובר כותבת ועדת אור

כי סיום האירועים לא ריפא את הצלקת ,  אותם שמענויםהתרשמנו מעדים רב

גם בחלוף הזמן . יהודים וערבים, העמוקה שאלה הותירו בליבם של אזרחי המדינה

 אירועי אוקטובר �לא עלתה ארוכה לפצעים, עבר מאז שככו האירועים והסתיימוש

אין אנו , עם זאת... של חיים ביחד תוך כבוד הדדיאת המטרה הרחיקו מהשגה 

 אירועי �חזור ביחסיהם של שני המגזרים-סבורים כי האירועים סימנו נקודת אל

והמחישו את , ותאוקטובר דווקא הוכיחו את התלות ההדדית בין שתי החבר

גם אם התפייסות מלאה ביניהן . הסכנות האורבות לפתחם של קיטובים ועימותים

 .היא בהחלט אפשרית, אינה ניתנת להשגה בזמן הקצר
 )15' עמ, פרק שישי, 2003, דוח ועדת אור(

השאלה היא ". קיום יחדיו מתוך כבוד הדדי"לחברי ועדת אור מסיימים בהבעת תקווה 

 ומה אפשר לעשות כדי לאפשר קיום , החלופות האחרותןמה, קווה זאת יש בסיס לתאם

חיבור זה נועד לזהות ולהעלות את הסוגיות המרכזיות המעיבות . יחדיו מתוך כבוד הדדי

לסרטט כיווני התפתחות אפשריים בעתיד , על היחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל

החיבור מבוסס על . ערבים בישראלולנסח המלצות לשיפור היחסים בין יהודים לבין 

, משטר מדיני: ערבים-ניירות עמדה שכתבו מומחים בתחומים שונים בנושא יחסי יהודים

ניירות העמדה הוצגו בשולחן עגול שקיים . תכנון וקרקע,  שלטון מקומי,חברה וכלכלה

 המשתתפים בניירות העמדה דנוובו , 2002מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות ביולי 

 ראשי רשויות, בין המומחים שהשתתפו בכנס היו חוקרים אנשי אקדמיה. השונים

הכנס נועד להעלות את . בעלי מקצועות חופשיים ופעילים בארגונים חברתיים, מקומיות
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 לנסות ולברר לאן מתקדמות ובעיקרהסוגיות והבעיות ביחסים שבין שתי האוכלוסיות 

. ומהם החסמים המקשים על פתרון הבעיות ,ים ביניהןחסשתי האוכלוסיות במערכת הי

הבעיות המרכזיות : המשתתפים התמודדו באופן מפורט עם ארבע סוגיות עיקריות

 המתחוללות העיקריותהתמורות ; ערבים בישראל-העומדות על סדר היום ביחסי יהודים

 . והמלצות לקובעי מדיניות;תרחישים עתידיים אפשריים; ערבים בישראל-ביחסי יהודים

 

ixehqidd xywddixehqidd xywddixehqidd xywddixehqidd xywdd----izxagizxagizxagizxag 

פוליטית ישראל נתונה במצב מיוחד במינו שבו הסכסוך הפנימי בין -מבחינה היסטורית

ערבים בתוך המדינה קשור באופן הדוק בסכסוך החיצוני בין מדינת ישראל בין יהודים ל

על  ,מקור הסכסוך הוא במאבק על טריטוריה. לבין הרשות הפלסטינית ומדינות ערב

המדינה תיקון עוול היסטורי ומימוש הציבור היהודי רואה בהקמת . מלים ועל סשליטה

האוכלוסייה הערבית רואה עצמה . זכות העם היהודי להגדרה עצמית על פי משפט העמים

וביתה חרב עליה בעקבות ההתיישבות של , כאוכלוסייה ילידה שהייתה קבוצת רוב

בזיכרונו הקולקטיבי של הציבור הקמת מדינת ישראל על סמליה כרוכה . החברה היהודית

דבר זה יוצר קושי בהזדהות עם סמלי .  הנכבה-הערבי עם האסון הקשה בתולדותיהם 

הקצאת הקרקעות והתכנון נתפסים בעיני הערבים כחלק מתהליך , ההתיישבות. המדינה

 .הנישול וכפגיעה בזכויותיהם

היחסים בין מדינת ן  מערבים במדינת ישראל מושפעים מאודבין היחסים בין יהודים ל

 גילו הערבים 1967-בעקבות קריסת הקו הירוק ב. שות הפלסטינית השכנהלבין היישראל 

תהליך זה קיבל תאוצה בעקבות הקשרים . בישראל מחדש את זהותם הלאומית

והמגע עם האוכלוסייה הפלסטינית , החברתיים והמשפחתיים עם תושבי השטחים

 הזדהות עמוקה פגיןהציבור הערבי בישראל מ.  יותרשתודעתה הלאומית הייתה מפותחת

ואת פרשנותה למצב הפלסטינית הוא נוטה לקבל את התביעות של הרשות . עם בני עמו

עבד  חבר הכנסת כדברי ,ובמקביל שואף לקדם את השוויון האזרחי שלו בישראל, הקיים

 מתח בין השיוך מצב זה יוצר ."מדינתי במצב מלחמה עם בני עמי" ,זועבי-עזיז אל-אל

 המחייבת התייחסות , ומורכבות בזהות של הערבים בישראלהלאומי לבין השיוך האזרחי

סקרים שנערכו בשלושת העשורים האחרונים . מורכבת המתרחקת מהכללות פשטניות

 בתמיכה והיחלשות של רכיב הזהות הפלסטיני התחזקותבקרב הערבים בישראל מגלים 

תהליכים אלה משפיעים על הציבור היהודי ומעצימים . במדינת ישראל כמדינה יהודית

 .את תחושת האיום מצד הערבים בישראל

לזכות בשוויון ולקדם את ,  להישאר בתוך מדינת ישראלפים הערבים בישראל שואיתרבמ

ישראל בין הערבים מצויים בתווך בין הרשות הפלסטינית ל במצב הקיים. תהליך השלום
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הם אינם חלק מהגלעין . )1997 (כפי שטוען עדאל מנאע, המשוליות כפול כשהם סובלים

 ואין להם כמעט כל גישה למוקדי קבלת ההחלטות ,מקבל ההחלטות ברשות הפלסטינית

 אלא למשבר כפול שבו מצויה האוכלוסייה הערבית , עדות לנאמנות כפולהאין זו. בישראל

 ).110' עמ, 2003, גאנם(מושלמת  פנים ולא- משבר המתגלה בזהות רבת,בישראל

 והרשות ף" בישראל כי אשלערביםהתברר  דווקא על רקע המצב של שוליות כפולה

 ועליהם להגדיר מחדש את מצבם ,בישראלהוא  מקומם :הפלסטינית אינם יכולים לייצגם

במצב זה מוטל על הערבים בישראל לטפל בבעיותיהם . כמיעוט ערבי במדינת ישראל

יישובים שקיימת ב, פליטים הפנימייםב, נושא הקרקעותב, זיכרון הקיבוציבובכלל זה 

שיפוץ בשימור בתי הקברות וב, )איקרית וברעם, כמו גבסייה(תביעה לשוב אליהם 

שנעשית מתוך הכרה במעמד העצמאי של המיעוט , 1948זוהי פתיחה של תיקי . המסגדים

 בתוך המערכת  אלא פועל בעצמו,ששוב אינו מבקש מגורם חיצוני ליצגו, הערבי בישראל

הערבים בישראל . גישה זו מעידה על השתלבות וחיכוך כאחד. הפוליטית הישראלית

אך גם , מכירים במערכת הפוליטית הישראלית ובמקומם כאזרחים בתוך מערכת זו

ההכרה והביקורת הם שני דברים המייחדים אותם מפלסטינים שאינם . מבקרים אותה

 .אזרחי ישראל

עולם הערבי הטביע את חותמו במידה רבה על בין השראל להסכסוך המתמשך בין י

שנות החמישים . היחסים בין מדינת ישראל והחברה היהודית לבין הציבור הערבי בישראל

הממסד . התאפיינו בעמדה חשדנית וכוחנית כלפי המיעוט הערבי שנותר במדינת ישראל

 הפנימית ואיום על אזרחים הערבים סיכון ליציבותבהיהודי שהקים את המדינה ראה 

המדינה . הפרדה וקואופטציה,  ניהל מדיניות של שליטה הואלפיכך .הביטחון הלאומי

שעליהן יש תביעות של בעלים פרטיים עד " (ציבוריות"קרקעות פרטיות וקרקעות הפקיעה 

לעתים תוך התעלמות , הפליטים שנותרו בארץ לא הורשו לחזור לבתיהם. ) הזהעצם היום

 .י בית משפטהממשלה מצוו

הועמק בשנות החמישים בשל מדיניות , היהודית והערבית, הפער הכלכלי בין שתי החברות

. התכנון והפיתוח הכלכלי, פיתוח התשתיות, מפלה כלפי הציבור הערבי בתחומי הקרקעות

- בוטל רק ב, שהטיל על הציבור הערבי מגבלות תנועה ומגבלות אחרות,הממשל הצבאי

דוח מבקר המדינה מראים ש כפי ,זמןה עםפלה והמדירה לא השתנתה המדיניות המ. 1966

ההדרה והקיפוח בולטים במיוחד בהקצאת קרקעות . 2003- ודוח ועדת אור מ2002-מ

בחוסר פיתוח של ו מוכריםהבלתי בכפרים , בהתנגדות לשינוי גבולות שיפוט, המדינה

 של משאבים בתחום שוויון מתגלה בהקצאה נמוכהה-אי. תשתיות פיזיות וחברתיות

 עתידהבטיפוח מערכת מסורתית שאינה מסוגלת להתמודד עם אתגרי ההווה ו, החינוך

 לדעת ,החינוך הוא. היהודין כני לימוד המייחדים את התלמיד הערבי מובחוסר הכרה בתו

 ודווקא בתחום זה נשמרו דפוסי ; המפתח להשתלבות ולהצלחה של האדם,חוקרים רבים
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כני הלימוד ו את תיםקובעה  הם ומעצבי מדיניות יהודים,מישיםפטרונות משנות הח

 .לתלמיד הערבי ללא שיתוף משמעותי של ערבים

 הערבי קבוצות וזרמים שונים שקראו תיגר על דפוסי יצאו מהציבורמאז שנות השבעים 

בתגובה לבעיות . התנועה האסלאמית והדור הצעיר, בהם הזרם הלאומי, הפטרונות

תגובה זו הועצמה בישראל בשל . דתבמפלט בעולם נה ביקשו מוסלמים ולמצוקות המודר

 והיא נעה בין ביקורת מתונה לבין ביקורת חריפה השוללת את, מוסלמים השלטון של לא

 הצעיר שנחשפו לתהליכי מודרניזציהנציגי הדור . קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

 התקדמותם נחסמה בשל השתייכותם רכשו השכלה וכישורים מצאו כי לעתים קרובותו

-לאחר שנואשו מהפעילות הפוליטית ומססמאות הדו ו מודעים לזכויותיהם.הלאומית

פנה חלקם לפעילות חברתית במסגרת ארגונים שאינם ממשלתיים ופעל בדרך של , קיום

מעבר . ועתירה לבית משפט לקידום השוויוניות בישראל, הגשת שירותים, פעילות ִסנגור

ביניהן לשינוי חוק , ות בתחום הקצאת משאבים הועלו תביעות בתחום החוקתילתביע

להכרה בערבים כמיעוט לאומי ולהגדרת ישראל כמדינת כל , השבות וחוק האזרחות

, בתקופה זו גברו החיכוכים וחלה הסלמה ביחסים בין יהודים לבין ערבים. אזרחיה

, 1976ת היו יום האדמה במרס נקודות ציון מרכזיו. במיוחד סביב סוגיית הקרקעות

, 1998סחאלי באפריל -אל-הריסת בתים באום, 1977כרום בנובמבר -ד אל'הריסת בית במג

 דונם אדמות עיבוד 500-ל לצרף לשטח אש כ"רוחה שפרצו בעקבות צו הרמטכ-אירועי אל

משנה . 2000ומאורעות אוקטובר , 2000יום האדמה במרס , פחם-ומרעה בסמוך לאום אל

ולרוב השיגו ההפגנות ,  החריפו העימותים בין האזרחים הערבים לבין שוטריםלשנה

דוח ועדת (הריסת הבתים התבטלה והפקעת הקרקעות הושעתה : האלימות את מטרותיהן

 ).49' עמ, 2003, אור

בית המשפט העליון הפך במהלך התפתחויות אלה לגורם מרכזי בקידום השוויוניות 

ץ בעתירות בסוגיות הקשורות באפליה בהקצאת "ת בגפסיקו. ובביסוס הדמוקרטיה

 השוויון ןשלטים ציבוריים ביססו את עקרועל בכיתוב בערבית ו תקציביםב, קרקעות

, ן ההפליה וההדרה של הציבור הערבי בעינולמרות התפתחויות אלה נותר. כעיקרון חוקתי

ועדת אור מתאר דוח , ואכן. עולה בבירור מהמאמרים והעמדות השונות בחיבור זהכך 

. בפרוטרוט את אפליית ערביי ישראל ואת התהליכים שיצרו ומקיימים אפליה זאת

להקטין את הפערים וליצור , השאלה הנשאלת היא כיצד אפשר להתמודד עם האפליה

 .מצב שבו הערבים בישראל יהיו אזרחים שווי זכויות
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zihxwenc dpicn oial zicedi dpicn oia oefi`d zl`yzihxwenc dpicn oial zicedi dpicn oia oefi`d zl`yzihxwenc dpicn oial zicedi dpicn oia oefi`d zl`yzihxwenc dpicn oial zicedi dpicn oia oefi`d zl`y 

או (כינונה כמדינה יהודית : ישראלמדינת  מאפיינים את מהותה שליסוד  נתונישני 

והצהרת האמונים שלה לעקרונות הדמוקרטיים של זכויות אדם , )מדינתו של העם היהודי

לאומיות וזהות לאומית מזה ודמוקרטיה וזהות ,  האיזון בין שני רכיבים אלה.ושוויון

מתח ביניהם הוא אחד האתגרים המרכזיים ומציאת דרכים לצמצום ה, אזרחית מזה

מיים בכלל ומיעוטים עולם שבהן חיים מיעוטים לאובהניצבים כיום בפני מדינות רבות 

 .ילידים בפרט

 התייחסו ,ערבים כיהודים, חוקרים רבים מתחום הסוציולוגיה הפוליטית ומדעי המדינה

מעמד זה , לדעתם. מעמדם האזרחי של הערבים בישראלה זו ולהשלכותיה על ילסוג

מדינת ישראל כמדינה ; ת יהודיכמדינהמדינת ישראל : גורמיםמושפע משלושה 

, 1993, בשארהו רא ( ומדינת ישראל כמדינה בעלת צורכי ביטחון מיוחדיםדמוקרטית

חוקרים אלה ואחרים ). 1998, גביזון; 1997, גאנם ;1996, סמוחה ;1993, פלד; 1996

מצטט את ) 30' עמ, 1993(פלד . הערבים במדינת ישראלשותפים לדעה לגבי מעמדם של 

 :מנחם אלון, שנה לשעבר לנשיא בית המשפט העליוןדבריו של הִמ

העיקרון שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי הוא יסודה וייעודה של מדינת 

העיקרון של שוויון זכויות וחובות לכל אזרחיה של מדינת ישראל הוא  ,ישראל

אין העיקרון האחרון בא להוסיף על העיקרון . מדינת ישראל אופייה שלממהותה ומ

השוויון על זכויות וחובות אזרחיות אין בו כדי  עקרון; וולא לשנות הימנ ,הראשון

 .והעם היהודי בלבד, מדינת העם היהודי שמדינת ישראל הרי היא, לשנות מהעיקרון

 ואינם משותפים בקונסנסוס הערבים בישראל אינם שותפים, )1994(לדעת ליפשיץ 

מתח זה בין . הלאומי בנושאים העיקריים הנוגעים לקיומה ולהתנהלותה של מדינת ישראל

 למתחים ,זהות האזרחית גורם ללא ספק לסתירות ערכיותלבין ההזהות הלאומית 

ות אחת הסתירות הבולט. קונפליקטים ערכיים בתוך החברה הערבית בישראללו

מחקרים רבים מציינים את . לאומית של הערבים בישראל-תיתמתייחסת לזהותם החבר

) ישראלית(שונה מזהותם האזרחית ה ,)פלסטינית(זהות לאומית : קיומן של שתי זהויות

אין ספק ששתי זהויות מנוגדות ). 1995, דב חנוך-בן; 1994, חיידר; 1980, סמוחה(

ות של לכידל חוסר  מצב שות אלא יוצר, להגדרת הזהותאינן תורמותוסותרות אלה 

  כגון הרכיב הערבי,לזהותפים רכיבים ימוסאחדים חוקרים . זהויות הדרות בכפיפה אחת

ן מי בנזורא(ינים סטכפלולערבים בישראל קשיי זהות כערבים ישראלים . והרכיב הדתי

 ).1992, ומנצור

 בחלל ריק מבחינה רךדמוקרטיה אינו יכול להיעבין בירור היחסים בין לאומיות ל

המשמעות של לאומיות ודמוקרטיה והיחסים בין מערכות . פוליטית וחברתית, היסטורית
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השאלה היא מה קרה . חברתיים ופוליטיים, ערכים אלה מושפעים מתהליכים היסטוריים

כיצד השתנו היחסים בין התפיסה של . לאורך זמן ליחסים בין לאומיות לבין דמוקרטיה

וכיצד השפיעו שינויים , תפיסתה כמדינה דמוקרטיתמדינת ישראל כמדינה יהודית לבין 

 מהו המינון בין .ת המשאבים והאוריינטציה התרבותיתהקצא, אלה על מערכת הזהויות

 אחתהאם התגברה תפיסה ? ומהם כיווני ההשתנות הצפויים בעתיד, שתי התפיסות כיום

 ערכים של האיזון בין?  מדוע וכיצד קרו הדברים- ואם כן ;על חשבון תפיסה אחרת

הוא לעולם , ישראל כמדינה יהודית וישראל כמדינה דמוקרטית, לאומיות ודמוקרטיה

 :כפי שכתב השופט אהרון ברק. דינמי

שאיפתו של הפרשן היא השלמה והרמוניה בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה 

) החוקתי( יש הסבורים כי מתוך הטקסט �יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית

יש הסבורים כי מתוך ... שת עדיפות לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודיתמתבק

שתי הגישות . הטקסט מתבקשת עדיפות לערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

עליו ליתן אותו פתרון המתיישב עם ... עניין הוא לשיקול דעת שיפוטי� אינן נראות לי

תרון המתיישב עם הקונצנזוס של עליו ליתן אותו פ: ההיסטוריה החוקתית שלנו

ויוצר בסיס , עליו ליתן אותו פתרון המתחבר עם העבר; החברה הישראלית

 ).28' עמ, 2000, ברק (להתפתחות העתיד

נושא האיזון ישתנה לאורך .  היא כי אין הכרעה אוניברסלית גורפת אחתהנובעתהמסקנה 

פתחויות העבר ולצפייה התל, פוליטי-למצב החברתי, זמן בהתאם להיסטוריה החוקתית

 בדיון ביחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי יש להיות ערים להקשר לכן. לעתיד

כך . לאומיידי הניסיון הבינ-ת מוצדקת גם עלתפיסה דינמי. החברתי והפוליטי, ההיסטורי

מגלה הבדלים , ערש הלאומיות המודרנית, לדוגמה סקירה של התפתחויות באירופה

ם בין מדינות לאום ותיקות במערב אירופה שבהן הלאומיות היא בעלת גוון מהותיי

לבין מדינות לאום חדשות יחסית במזרח אירופה שבהן הלאומיות היא בעלת גוון , אזרחי

 .אתני

 

 oeieeyl iaxrd herind ly zeriazd oeieeyl iaxrd herind ly zeriazd oeieeyl iaxrd herind ly zeriazd oeieeyl iaxrd herind ly zeriazd 

התבוננות היסטורית בסוגיית המתח בין הלאומיות לבין האזרחות של מדינת ישראל 

ת גבוהה  המיעוט הערבי ומעמדו לא זכו מעולם לקדימּו ודרישותקובלנותגלה כי מ

-בלתי"במשך שנים רבות הייתה האוכלוסייה הערבית כמעט . ת הישראליתוציבוריב

מאז הקמת המדינה , יחד עם זאת. בסדר היום הציבורי של המדיניות הממשלתית" נראית

 במקביל היהודים לבין האזרחים הערביםחים ועד היום חלו שינויים ביחסים בין האזר

שינוי מרכזי אחד הוא ביטול . מקומיים ואזורייםלתהליכים ולשינויים פוליטיים ומדיניים 
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 במיוחד - שנים מאוחר יותר כמה השלכות הביטול הבשילו רק .1966-הממשל הצבאי ב

 של  גם מועד הנביטהיושנות השבעים ה . ובתוצאותיו1976 סשל מר" יום האדמה"ב

 :שעיקרם תהליכי דמוקרטיזציה בתוך ישראל, שינויים כלליים בחברה הישראלית

 , הפרטה וצמיחה כלכלית, תהליכי גלובליזציה שונים,התעצמות התקשורת הישראלית

ת גוברת והולכת בקרב האוכלוסייה הערבית דעּו ומּוהתחזקות הערכים של זכויות אדם

 .משפטייםוים באשר ליכולתה להשתמש במנגנונים פוליטי

חיזוק הדמוקרטיה ל, בבד התחזקו התביעות בקרב הערבים בישראל להגברת השוויון-בד

ברמה גבוהה של ' 48הדור של התאפיין  דורית- בראייה בין.קידום תהליך השלוםלו

 ואילו הדורות שבאו אחריו בשנות השבעים והתשעים העלו תביעות ברורות ,סבילות

תמורות אלה לוו . קבוצתיותלזכויות שנות התשעים לקידום זכויות הפרט והחל מ

בתביעות להכרה בערבים בישראל כמיעוט לאומי פלסטיני בעל ייחוד משלו וזיקה 

על בסיס . לפני שהחלה ההתיישבות הציונית באזורבה הוא חי שהיסטורית לטריטוריה 

לאומיות נבית  שהסתמכה על אמנֹו,נורמטיבי זה הועלתה תביעה לזכויות של מיעוט לאומי

התביעות בתחום הזכויות לוו . שעניינן זכויות אזרחיות וחברתיות של מיעוטים לאומיים

 . של הפלסטינים למדינת לאום משלהםםהכרה בזכותבבתמיכה בתהליך השלום ו

 

oeieeyl zeriazd z` miwfgnd minxebdoeieeyl zeriazd z` miwfgnd minxebdoeieeyl zeriazd z` miwfgnd minxebdoeieeyl zeriazd z` miwfgnd minxebd 

, ודל דמוגרפיג:  גורמיםכמהידי - עלנתמכות אזרחי ישראל הערביםהתביעות לשוויון של 

הקמת , רכישת השכלה, ריכוזיות גאוגרפית המקנה להם רוב באזורים מסוימים במדינה

בניית מוסדות מייצגים והתחזקות מעמדו של בית המשפט כגורם , ארגונים אזרחיים

 . את עקרונות הדמוקרטיה הליברליתהמקדם

 :גודל דמוגרפי

 אחוז 19- כ- תושבים 156,000- הערבית מנתה ערב הקמת מדינת ישראל כאוכלוסייהה

 אחוז בעקבות העלייה ההמונית של שנות 14- וירדה ל;1949-מכלל אוכלוסיית המדינה ב

 שפיתח חיים חברתיים ותרבותיים ונהנה ממערכת ,אוכלוסייה זו הפכה מרוב. החמישים

. ברגשותיו ובשאיפותיו מהרוב היהודי, בלשונו,  השונה בדתו למיעוט,של שליטה עצמית

.  אחוז מכלל אוכלוסיית המדינה19- שהם כ,מונה למעלה ממיליון אזרחיםמיעוט זה יום כ

 9-נוצרים ו אחוז 12, מוסלמים אחוז 79: האוכלוסייה הערבית מורכבת משלוש דתות

מתייחסים לאוכלוסייה הדרוזית כמיעוט בפני עצמו וכנפרד  היש( דרוזיםאחוז 

ייה הערבית בישראל לא השתנה בין שנת  אף שאחוז האוכלוס).מהאוכלוסייה הערבית
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אוכלוסייה של למעלה ממיליון :  הגידול המספרי הוא בעל השפעה,2003 לבין שנת 1949

 .אפשר להתעלם מנוכחותה כמו גם מתביעותיה-שאי, נפש

לפי : פלסטינית בישראל היא צעירה בהשוואה לאוכלוסייה היהודית-האוכלוסייה הערבית

 אחוז 32 הוא 17-0שיעור הילדים בגיל , )2001(סטטיסטיקה נתוני הלשכה המרכזית ל

ואילו בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור שכבת גיל זו הוא , מכלל האוכלוסייה היהודית

יש בהם כדי להצביע על גידול של , נתונים אלה. מכלל האוכלוסייה  אחוזים46.4

 .האוכלוסייה הערבית יחסית ליהודית בעתיד

 :ריכוזיות גאוגרפית

: ת בשלושה ריכוזים עיקרייםתגורר מ) אחוז90-כ( בישראל האוכלוסייה הערביתמרבית 

 קבוצה אחרת של אוכלוסייה ערבית מתגוררת בערים המעורבות.  הנגב והמשולש,הגליל

  אחוזיםעשרהכ,  ערבים יותר ממאה אלף תושבים.אך לרוב בשכונות נפרדות, עם יהודים

 .ים כיום בערים מעורבותגר, בישראל מהאוכלוסייה הערבית

. ובתוכם שונים בין האזורים האזרחים ערבים התקיימה הגירה מועטה של אחרונהלעד 

 במיוחד ,בשנות השמונים החלה להסתמן הגירה של אוכלוסייה ערבית לערים המעורבות

מתאפיין בדרך כלל בהגירה ה, יש לציין שתהליך העיור. נצרת עיליתלחיפה ול, ירושליםל

קשה להצביע על קיומה של .  הוא תופעה נפוצה בחברה המודרנית, אל העירמן הכפר

מה .  בהשוואה לממדיה במדינות ערבישראלתופעה זו בקרב האוכלוסייה הערבית ב

הבא לידי ביטוי , פנימיעיור  הוא תהליך ישראליחד את ההתיישבות הערבית בישמ

 בכפר הערבי כולל תמורות תהליך העיור שהתרחש. ישוב עירונייישוב קטן ליבהפיכת 

בעינו נותר יחד עם תהליך זה . תעסוקה וגידול בשטח הבנייה,  דמוגרפיה:בכמה תחומים

. שוב גדל מבחינת שטח הבנייה ומבחינת מספר תושביויהווי החיים הכפרי גם כאשר הי

ישובים עירוניים נכללים כיום בקטגוריה של יישובים כפריים שהפכו במרוצת הזמן לי

  .יםיישובים כפרי עירוני מבחינה מוניציפלית אולם הווי החיים שלהם דומה לישובי

 :מודרניזציה ורכישת השכלה, תהליכי עיור

 הביא לתמורות , במודרניזציה וברכישת השכלההָו שלּו,תהליך העיור ביישובים הערביים

 היותידעת כיום לזכוהאוכלוסייה הערבית מּו. מהותיות ביחס הציבור הערבי לשלטונות

תהליכים אלה הואצו בעקבות היווצרות שכבה של . ומוכנה להיאבק עליהן בנחישות

 הכרה לאומית וקידום זכויות ,קידום זכויות הפרט, משכילים התובעת צמצום הפער

, הדור הצעיר ביקורתי לאין ערוך בהשוואה לדור הקודם. קבוצתיות של מיעוט לאומי

יון על בסיס קיבוצי כן שוודגשת השייכות הלאומית ווהוא תובע התייחסות שוויונית תוך ה

 החסימת אפיקי הקידום המקצועי של קבוצה זו הביא. התרבות והדת, בתחומי הלשון
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להפניית האנרגיה לתחומי הפעילות הפוליטית והחברתית ולהקמת מגוון רחב של ארגונים 

ערבים ולהכרה  ביןאזרחיים ומוסדות ארציים הפועלים להשוואת תנאים בין יהודים ל

תהליכים אלה של ביקורת המערכת הקיימת . בערבים כקבוצה לאומית בעלת זכויות

 .ציוניים בציבור היהודי-ים ופוסטידי חוגים ליברלי-שוויוניות נתמכים עלותביעה גוברת ל

 :תהליכי גלובליזציה בתחום התרבותי

לאומיות בנושא ביננות גיבוש אמ, ת בעולם הרחב לזכויות של מיעוטיםדעּוהתגברות המּו

ם בישראל לבין ארגוני זכויות הפועלים במקומות אחרים יוהקשר בין ארגונים ערבי

גונים חברתיים ומוסדות מספקים בסיס מוסרי ועצמה פוליטית וכלכלית לפעילותם של אר

. ידי האליטות בציבור הערבי לשם קידום הזכויות וצמצום הפערים בישראל-שהוקמו על

 את הזיקה התרבותית של חיזקהוט שידורי לוויין ממדינות שכנות האפשרות לקל

וחה ועצמתה של תרבות הערבית וצמצמה את כבין ההאזרחים הערבים בישראל ל

 .התקשורת הישראלית

 

oeieeyl zeriazd z` minlead minxebdoeieeyl zeriazd z` minlead minxebdoeieeyl zeriazd z` minlead minxebdoeieeyl zeriazd z` minlead minxebd 

 מול הגורמים  עומדים גורמים הבולמים את התביעות לשוויון ולהכרה לאומיתכמה

ערבי - למנות את הסכסוך הישראליאפשרבין אלה .  את התביעות לשוויוןהמחזקים

ההקצנה את  ,אקצא-פלסטיני המתמשך והעמקתו בעקבות אינתיפדת אל-והישראלי

ה תפלסטיני ואת נטיי-שחלה בדעת הקהל היהודית והערבית בעקבות הסכסוך הישראלי

 הקצנה זו. ופן מאייםשתי הקבוצות להסתגר ולפרש את התנהגות האחר באכל אחת משל 

ידי חוגים אינטלקטואלים ודתיים הפועלים להקצנה -ידי התקשורת ועל-מטופחת לרוב על

רוקרטיים ו האידאולוגיים מאפשרים לגורמים ביהחסמים.  של האחרוולהשחרת דמות

-ותכנוניים הפועלים ברמת השדה לבלום מגמות של שינוי העשויות למתן את הפער והאי

 .ערבים בישראלבין דים לשוויון בין יהו

 :ערבי המתמשך-הסכסוך הישראלי

מערכת היחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי במדינה מושפעת מן הסכסוך 

פלסטיני -הסכסוך הישראלין  ובמיוחד מ,עולם הערביבין ההמתמשך בין ישראל ל

רחב בכלל עם העולם הערבי הבישראל הקשר של המיעוט הערבי . 2000שהעמיק מאז שנת 

מיקם אותו בתפיסה הממסדית ,  בפרט שהוא חלק ממנהועם האוכלוסייה הפלסטינית

המיעוט הערבי בישראל : "כותבסמוחה ). 1985, קילוסט(שיש לפקח עליו " מיעוט עוין"כ

 "תרבותי ודמוגרפי, טחונייהוא חלק מרוב ערבי באזור הנתפס אצל היהודים בתור איום ב
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 1966-ר לאחר ביטול הממשל הצבאי בהבחנה זו חודדה יות. )296' עמ, 1996, סמוחה(

ולאחר המפגש המחודש עם העם הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה מאז מלחמת 

בעקבות המפגש התחדדה התודעה הלאומית הפלסטינית בקרב הציבור הפלסטיני . 1967

 .דריות עם בני העם הפלסטיני השכן וגברה תחושת הסולי,בישראל

למצוא את שביל ההישרדות שלהם בין היותם הערבים בישראל מנסים ום המדינה מאז ק

לדעת . פלסטינים מבחינת השתייכותם הלאומית לבין היותם אזרחי מדינת ישראל-ערבים

 :דאניזי

לאומי שיש לו זכויות -המדינה מסרבת להתייחס לערבים בישראל כאל מיעוט אתני

... זה לפלגים שונים ולקבוצות שונות היא מפלגת את הקולקטיב ה.קולקטיביות

שלכל אחד ערך , המדינה מסרבת להתייחס לערבים כיחידים אוטונומיים, מאידך גיסא

... צרכים ופוטנציאל אישי, לפי הכישורים פנימי משלו וכל אחד הוא עולם ומלואו

ותובעים ממך נאמנות קטגורית , אדישים כלפיך כיחיד, דוחים אותך כערבי, בקיצור

 .)113 ' עמ,1998 ,דאניזי( חלטת למדינהומו

 :השימוש באיום הדמוגרפי

עו מפעילות נגד המדינה נמנ, הערבים החיים בישראל הם שומרי חוקרוב העובדה כי 

.  ערלותםאחת על נכונותם להיות אזרחים שווי זכויות נפלה לרוב על אוזנייואותתו לא 

בה לעם הפלסטיני וההזדהות עם רהִק, )דת ומנהגים, שפה(השוני הלאומי והתרבותי 

ידי פוליטיקאים ואנשי -פעם על  נוצלו לאתביעתו להגדרה עצמית ולהקמת מולדת משלו

האיום השגור הוא הסכנה . ערבים בישראלבין  המתח בין יהודים ליבויאקדמיה לל

 2000אירועי אוקטובר .  של האוכלוסייה הערביתההדמוגרפית הטמונה בהמשך גידול

 ויצרו מצע נוח להמשך הטיפוח של הסכנה הגלומה ,שני הצדדיםמהטינה העמיקו את 

 .ידול הדמוגרפי של הערבים בישראלכביכול בג

 :גורמים פוליטיים ביורוקרטיים

התמשכות הסכסוך וליבוי הטינה והעוינות משמשים כר נוח לפיתוח מדיניות עוינת 

גם . יות פיזיות וחברתיותפיתוח של תשתודיור , תכנון, ערבים בתחום הקצאת קרקעותל

החלטות שהתקבלו בנוגע להקצאת כספים לציבור הערבי לא הוגשמו מעולם ונחסמו 

 . ברמת הפקידות ברמת השדהאוכזי ברמת השלטון המר

מעשיים המעכבים העקרוניים והחסמים המצוי בניסיון להצביע על של ספר זה החידוש 

בסיס ניתוח חסמים ואפשרויות למיתונם על . ערבי- היהודיאת הסיכוי למיתונו של השסע

 . למערכת היחסים בין שתי הקבוצות תרחישים עתידיים ביחסכמהגובשו 
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 להתמודד עם השסע בין יהודים אפשראם אלות המרכזיות בנוגע לחסמים היא אחת הש

 ותגדיר האזרחירכיב  את השתחזקזהות , ערבים ללא הגדרה מחדש של זהות המדינהבין ל

אפשר למתן את -שאי, בצדק או שלא בצדק, יטענושיהיו . רכיב הלאומית הביתר דיוק א

 הנוגעים למהותה ולזהותה של םהשסע מבלי לבטל את החסמים העקרוניים והאידאולוגיי

חסמים ה יוצרות את שעצם המהות והזהות מבוססת על הנחהטענה כזאת . המדינה

מצד . מות במיתונו של השסעאפשר לדבר על התקד-מבלי למתן את הללו אישו, מבנייםה

יום יש בה כדי לענות על -שהעשייה של היום, בצדק או שלא בצדק, יטענוש מישני יהיו 

למתן את מעמדם המרכזי של אותם חסמים ו ציפיותיהם ושאיפותיהם של האזרחים

 .םעקרוניים ואידאולוגיי

דוח . ערביםבין בירור סוגיות אלה בישראל נערך בתקופה של משבר ביחסים בין יהודים ל

 נתנו ביטוי ברור לאפליה ולהזנחה 2003- ודוח ועדת אור מ2002-מבקר המדינה מ

ובכלל זה הבטחות בתחום , מימושן של הבטחות-מתמשכת כלפי הציבור הערבי ולאי

-פיתוח תשתית והקצאת ארבעה מיליארד שקל למגזר הערבי שהובטחו על, תכניות חומש

ונראו , קופה זו רבו ביטויי ההקצנה הפוליטית והרטוריתבת. ידי ראש הממשלה אהוד ברק

המתח בין . התרחקות חברתית ונטייה לעמדות קיצוניות בדעת הקהל משני עברי המתרס

הצביון הדמוקרטי של  מזהירים מפני אבדן ויש, לאומיות לבין דמוקרטיה הגיע לשיא חדש

 .מדינת ישראל

יים ואת המצב הרצוי ביחסי ניירות העמדה בחיבור זה מציגים את המצב הק

ותורמים כל אחד בתחומו להארה ולבירור של המצב המיוחד , ערבים בישראל-יהודים

החיבור כולל ניירות עמדה . השורר בישראל ושל הסוגיות הכלליות שהוצגו לעיל

שקובצו בשלושה שערים , ערבים בישראל-המתמקדים בהיבטים שונים של יחסי יהודים

 :ראשיים

מוחמד , נדר יעקובסוןאלכס, סמי סמוחה המדינה ואופי המשטרצביון  .1

אוסמה , מיכאיל קרייני, יצחק רייטר, אמארה 

 .אלי רכס, חלבי 

עזיז  ,שרה קרמר, יצחק שנל, עסבה-אלד אבו'ח    יחסי חברה וכלכלה .2

באסל , דני רבינוביץ, דיכטר) שולי(שלום , חיידר  

 .אבר עסאקלה'ג, סוהיר חורי, טאס'ג  

אורן , מוחמד קראקרה, ערן רזין, ראסם חמאיסי קרקע ותכנון, השלטון המקומי .3

, חנא סוויד, דוד-יוסף בן, נמרוד לוז, יפתחאל 

אבת 'ת, סביח-איברהים אבו, רומי-מוסא אבו 

 .ראס-אבו 
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 אופייהמבחינת היהודים . מדינה יהודית ודמוקרטיתכ עצמה את מגדירהמדינת ישראל 

 אך מבחינת האזרחים הערבים הוא גזעני ,ניתן לשינוי-יזה של המדינה הוא הגמוני ובלת

 לשוויון אזרחי ולאומי נחשב בעיני היהודים כערעור ם של הערביםמאבק. וחייב להשתנות

מהן המגמות : השאלות הבאותמכאן עולות . נאמנות-על הלגיטימיות של המדינה וכאי

קיום -תמוטטות הדואם הן מובילות בהכרח להה ו,יהודים-ההיסטוריות ביחסי ערבים

מהם התרחישים הצפויים בעתיד הקרוב ביחסי ? במסגרת של מדינה יהודית ודמוקרטית

לשפר את מצב הערבים אפשר האם ? מהן הבעיות העיקריות ביחסים אלה? ערבים-יהודים

איזון בין האופי בו  שיהיה ,אחר ידי מעבר לדגם משטר-יהודים על-ואת יחסי ערבים

 ?הדמוקרטי של המדינהלבין האופי היהודי 

  המיעוט הערביןמאפיי
אפייני היהודים כקבוצת מ בחלקם לקשוריםה,  מאפיינים של הערבים כמיעוטכמהלהלן 

 :ציוני של המדינהה-ה היהודייירוב ולאופ

ההבחנה בין ערבים לבין .  היטב מהרוב היהודימיעוט מובחןהמיעוט הערבי הוא  .1

צירוף כלשהו . בשפה ובתרבות, בלאום, בדת, יבמוצא האתנ: ממדית-יהודים היא רב

 .נים הללו מאפשר זיהוי כמעט ודאי של ערבימשל הסמ

מובחנותו המקיפה יוצרת גבולות קשיחים בינו . טמיע-מיעוט לאהמיעוט הערבי הוא  .2

 מחייב שינוי, לגיטימי-נחשב כלא, מעבר מקבוצה לקבוצה קשהה. רוב היהודיבין הל

הטמיעות של הערבים אינה -אי. כרוך במחיר אישי גבוה מאודשל זהויות בסיסיות ו

ידי האופי -מוגברת עלהיא  ו,לאומית ואידאולוגית, אלא גם דתית ,בלבדפרגמטית 

היא . של האידאולוגיה הציונית ושל מדיניות הממשלה, מטמיע של הרוב היהודי-הלא

 .עושה את הערבים למיעוט קבוע במדינה

 , מיליון נפש-גודל : בגין שלוש תכונות  ביותרוט משמעותימיעהמיעוט הערבי הוא  .3

להוציא את ערביי מזרח ירושלים והדרוזים בגולן (ה יהאוכלוסיכלל  מ אחוז16-כהם ש

 וכתשעה אחוזים מציבור בעלי זכות בחירה עשרה כ-כוח אלקטורלי ; )שאינם אזרחים

מושרשים בארץ הערבים  מדורי דורות םילידיכ -ת ילידּו; מהמצביעים בפועלאחוזים 

 .כמולדתם ותובעים בעלות וזכויות קולקטיב עליהאותה הם רואים ש
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רובו משתייך למעמד . כלכלי נמוך-מיעוט בעל סטטוס חברתיהמיעוט הערבי הוא  .4

רוב היהודי הממוקם בכללותו בין הכך שיש פער ניכר בינו ל, העובדים ולמעמד הנמוך

 תד הבינוני הוא נקודת זינוק נחותה בהקצאמיקום מתחת למעמ. במעמד הבינוני

 . בחברה הישראליתיהםמשאבים ובתחרות על

, לשוני ותרבותי, דתי, בנוסף להיותם מיעוט אתני. מיעוט לאומיהמיעוט הערבי הוא  .5

הערבים הם בראש ובראשונה מיעוט לאומי משום שהם חלק מהעם הפלסטיני וחלק 

ים את עצמם כמיעוט לאומי וכחלק הם רוא, פרט לדרוזים. מהאומה הערבית

שני החלקים האחרים הם חלק (הישראלי משלושת החלקים של העם הפלסטיני 

לאזרחים הערבים כמיעוט ).  וחלק הפזורה,הליבה שבגדה המערבית וברצועת עזה

זהות , סטטוס חוקי של מיעוט לאומי(לאומי יש תביעה לקבלת זכויות לאומיות 

 ).כרת ועודהנהגה לאומית מּו, יה תרבותיתאוטונומ, לאומית פלסטינית

כמעט מראשית ההתיישבות היהודית . מיעוט הקשור לאויבהמיעוט הערבי הוא  .6

העולם עם בסכסוך קיומי עם העם הפלסטיני והיהודים ישראל נתונים -החדשה בארץ

גם לאחר חתימה על חוזה שלום עם מצרים וירדן והסכמי אוסלו עם . הערבי

בהיותו חלק מהעם הפלסטיני והאומה . שכה העוינות הערבית לישראלהפלסטינים נמ

הערבית המגלים איבה לישראל המיעוט הערבי קשור לאויב ונחשד בעיני הרוב היהודי 

 .והמדינה כמיעוט עוין שנאמנותו למדינה מוטלת בספק

הערבים שוללים את האידאולוגיה של . מיעוט מתנגד משטרהמיעוט הערבי הוא  .7

הם שוללים את הציונות ואינם מקבלים :  ישראל בשלושה נושאים עקרונייםמדינת

הם שוללים את הנרטיב היהודי והציוני של ;  היהודי והציוני של המדינהאופייהאת 

הפלסטיני ומאמצים את הנרטיב הפלסטיני והם שוללים את -הסכסוך הישראלי

 .באזורהשתלבות להאוריינטציה של המדינה והיהודים למערב במקום 

 ם בין המיעוט הערבי לביןצירוף ייחודי זה של מאפיינים יוצר מורכבות וחומרה ביחסי

 .חרים במדינות מפותחות דמוקרטיותהרוב היהודי והמדינה בהשוואה למיעוטים א

 יהודים-מגמות ביחסי ערבים
ודית המגמה  של מיעוט ערבי במדינה יהמוקיומ הנובעתלמרות הבעייתיות המיוחדת 

, "הסתגלות הדדית"יהודים מאז ראשית שנות השבעים היא של -ת ביחסי ערביםהכללי

אלים -קבלה של הצד האחר כחלק אינטגרלי של החברה ושיפור עמדות במאבק הלא

שהחלה מיד ,  המגמה הנוכחית.זאת מלווה בעליות ובירידותמגמה . המתנהל בין הצדדים

 הסכסוך בין יהודים תהיא החרפ, 2000לאחר רצח רבין וקיבלה ביטוי באירועי אוקטובר 

 .ערביםלבין 
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פלסטיניזציה , ישראליזציה: הערבים על עוברים שלושה תהליכים עיקריים

ברכישת הלשון , הישראליזציה מתבטאת במודרניזציה של אורח החיים. ואסלאמיזציה

בסיגול היהודים כקבוצת , שנהוהתרבות העברית הישראלית כשפה שנייה וכתרבות ִמ

בהכרה בזכות הקיום , בהשלמה עם מעמד של מיעוט, אה מבחינת זכויות וסטנדרטיםהשוו

הגורסת באימוץ האסטרטגיה , של מדינת ישראל ובכיבוד השלמות הטריטוריאלית שלה

 שחיים כמיעוט שהמאבק לשיפור מעמד הערבים בישראל יהיה חוקי ודמוקרטי ובהבנה

 יוצרת הישראליזציה. נה פלסטיניתדי על חיים כחלק מרוב במבמדינה יהודית עדיפים

 אך היא מתרחשת ללא התבוללות ביהודים ,רכיב ישראלי חזק בהוויה הערבית בישראל

 . היהודי והציוני של המדינהאופייהוללא קבלה של הציונות ושל 

. ם מחזק את קשרי הערבים בישראל עם בני עמם הפלסטיניהפלסטיניזציהתהליך 

הם חשים גאווה . פלסטינים בזהותם הלאומיתכם האזרחים הערבים רואים עצמ

הם מקבלים את . סבל של העם הפלסטיניוהמצוקה ומזדהים עם הבהישגים פלסטיניים 

הם נאבקים .  בעמדות של הצד הפלסטיניותומכיםהנרטיב הפלסטיני לסכסוך עם ישראל 

פי השקפה ואינטרס - שפירושו בעיניהם הסדר השאלה הפלסטינית על,למען שלום

מילוי תפקיד של שדולה פוליטית בישראל למען העם גם פלסטיניזציה פירושה . פלסטיניים

 .הפלסטיני

, ערביי ישראל בכללותםעל עוברים הבניגוד לתהליכי הישראליזציה והפלסטיניזציה 

  אחוז80-המהווה קרוב ל(עדה המוסלמית חלק מה מצטמצם להאסלאמיזציהתהליך 

חלק מהמוסלמים בארץ לחברים בקהילה מוסלמית הוא הופך ). מהאזרחים הערבים

 הפוסלת את תהליך הישראליזציה ומפתחת זהות מוסלמית ,פונדמנטליסטית מתבדלת

המוסלמים הפונדמנטליסטים בישראל רואים באסלאם פתרון לכל . ופלסטינית מוצקה

 שבה ישלוט דין ,שאלות החיים וחותרים להקמת מדינה אסלאמית בכל רחבי פלסטין

 .יעההשר

די הקו הרוב היהודי היא התחדדות ההבחנה בין פלסטינים משני ִצ המאפיינת אתהמגמה 

 השלמה גוברת עם קיומו של מיעוט ערבי וראייתו ,זרבין הירוק וההבחנה בין אזרח ל

 התפשטות ההכרה באפליה ובהדרה של האזרחים הערביים ,החברה הישראליתן כחלק מ

היהודים ת ניכר גם שינוי היסטורי בעמד. שוויון אזרחיועלייה בנכונות להעניק לערבים 

 לחלוקת, פירוק התנחלויותל, לפשרה טריטוריאליתרבה יותר  נכונות :כלפי הפלסטינים

 .ירושלים ולהקמת מדינה פלסטינית

חברה הישראלית לאורך השנים הן דמוקרטיזציה את המדינה וה שאפיינו אתהמגמות 

הגברת הדמוקרטיה  ,יזציה הם חילופי שלטון תכופיםביטויי הדמוקרט. וסקטורליזציה

וחה אקטיביזם שיפוטי וצמצום כ, הרחבת חופש העיתונות, הפנימית במפלגות

-של סקטורליזציה  -מגמה אחרת .  שוניםוהתערבותה של המדינה במישורי חיים
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 כמוליות בותיות ובהעצמה של קבוצות פריפריאתר-משתקפת בהתפשטות רעיון הרב

 .החרדים והעולים הרוסים, המזרחים

התגברות התפיסה המכילה של . המגמות הללו מקרינות לטובה על המיעוט הערבי

ההסכמות -ים ואת אירבהיהודים כלפי האזרחים הערבים מרככת את ההבדלים ה

העובר על הדמוקרטיזציה מחישה את תהליך הפוליטיזציה . ערביםבין ההחמורות בינם ל

תיהם כפרטים ומצמצמת את האפליה נגדם מצד מוסדות מחזקת את זכויו, הערבים

 לגיטימציה לתביעותיהם כקבוצה בעלת מעניקתהליך הסקטורליזציה . המדינה

פיע כסקטור נפרד בחברה אינטרסים ייחודיים ומציב בפניהם אתגר להתארגן ולהש

 .הישראלית

ים ונותנות בקרב היהודים ובקרב המדינה מקרבות ערבים ויהוד, המגמות בקרב הערבים

ערבים היא של הסתגלות הדדית ולא של -לת ביחסי יהודיםבסיס להערכה שהמגמה הכול

וביתר שאת מאז אירועי , 1996ברם מאז . הקצנה ועימות כפי שנהוג לחשוב, החרפה

חל מפנה לרעה ביחסים כתוצאה משינויים בעמדה של כל שלושת הצדדים , 2000אוקטובר 

 .היהודים והערבים, המדינה -

 להבינו על רקע גישתה המיטיבה של ממשלת אפשר .השינוי הבולט ביותר חל במדיניות

האזרחים הערבים ראו בהסכמי אוסלו עלייה על מסלול . 1995-1992בשנים לערבים רבין 

ממשלת רבין גם שיפרה . של יישוב הסכסוך עם עמם ואפילו יצירה של מזרח תיכון חדש

הפחיתה את האפליה נגדם בתקציבים , זכויותיהםכיבדה יותר את , את היחס אליהם

.  של היהודיםהלחינוך ולרשויות המקומיות והשוותה את קצבאות הילדים שלהם לאל

המפלגות הערביות , הערבים העריכו מאוד את השינוי לטובה במדיניות ממשלת רבין

על רצח והציבור הערבי התאבל בכנות , תה חסרה רוב יהודייתמכו מבחוץ בקואליציה שהי

 עם תהליך השלום. ד לאחר הרצחמימדינה נקטע -ביחסי מיעוט" תור הזהב. "רבין

היה השלום  דשדוש או אפילו נסיגה לאחר שנראה ש ניכרים1996ומאז ,  נעצרהפלסטינים

מצב הערבים בישראל הדרדר מאז משום שהממשלות שלאחר מות רבין . כמעט בהישג יד

 .אקצה העמיקו את מצוקתם-י אנתיפאדת אל והמיתון הכלכלי ודיכו,זנחו אותם

 כלפי הפלסטינים וכלפי המיעוט הערבי גרמה לאכזבה ההרעה במדיניות הממשלתית

 כלפי בעמדה שלהם חלה הקצנה. ולתחושת מצוקה קשה בקרב האזרחים הערבים

 לפוליטיקה תן גם כניסה המיעוט הערבי תרמתפנה זה בעמדלִמ. היהודים והמדינה

-בי בכיוון לאומי ששינו את השיח הציבורי הער,ד והתנועה האסלאמית"הערבית של בל

השינוי בעמדה התבטא גם בתמורה בכוחם היחסי של . יפונדמנטליסט-פלסטיני ואסלאמי

בתקופת ממשלת רבין היה תהליך . הפלסטיניזציה והאסלאמיזציה, תהליכי הישראליזציה

הסחף . טיניזציה והאסלאמיזציה אך מאז התגברו תהליכי הפלס,הישראליזציה בעיצומו

 כאשר הפגנות האזרחים ,2000בעמדה הערבית קיבל ביטוי חריף באירועי אוקטובר 
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במשך .  אזרחים ערביםשנים עשר שהרגה ,הערבים נתקלו בתגובה קיצונית של המשטרה

הרס בנייני ב, כשבוע ימים הפכו המחאות למהומות המוניות ולוו בחסימת עורקי תחבורה

אירועי אוקטובר הפכו גם לסלע מחלוקת המגביר את . עימות עם כוחות הביטחוןבציבור ו

 ,השלטונות לא התייחסו אליהם כאל אזרחיםסברו שהערבים : האכזבה והניכור ההדדיים

 .הערבים לא התנהגו כאזרחיםסברו שוהשלטונות והיהודים 

ידול בשיעור חל ג. אירועי אוקטובר גרמו גם להרעה בעמדת היהודים כלפי הערבים

הגבלות על הערבים כדי שלא יפגעו בביטחון בהיהודים המצדדים בהגברת הפיקוח ו

האמון - של היהודים מהערבים והעמיק איםגבר פחד. ציוניה- היהודיאופייההמדינה וב

מתרחקים מהם ומחרימים קשרי מסחר , היהודים זועמים על האזרחים הערבים. בהם

ראל יפתחו בהתקוממות עממית ויצטרפו לאנתיפאדת הם חוששים פן הערבים ביש. אתם

 .אקצה-אל

לא ערערו , 1996לרבות המפנה לרעה מאז , ערבים-המגמות ההיסטוריות ביחסי יהודים

מגוון של .  בהמתקיימים את המסגרת של מדינה יהודית ודמוקרטית שיחסים אלה

אסימטריה בכוח  ה,ובכללם הגודל הקבוע של המיעוט הערבי, תורמים ליציבות גורמים

 , הנחישות של הרוב היהודי לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית,יהודיםלבין בין ערבים 

הדמוקרטיה שמעניקה לערבים מרחב ציבורי שבו הם מנהלים את חייהם ללא התערבות 

טי והממושך י השיפור הִא,מצד השלטונות ומאפשרת להם לנהל מאבק נמרץ ללא דיכוי

מדינת , דמוקרטיה(המרובות שהערבים מפיקים מחיים במדינה  התועלות ,במצב הערבים

מיעוט ערבי במדינה כ םעדר חלופה טובה יותר לחיייוה) אורח חיים מודרני, רווחה

 .יהודית

 הבעיות העיקריות
 : אלההעיקריות הן, יהודיםהבעיות ביחסים בין ערבים לבין  שלל מתוך

כסלע מחלוקת רים את הסכסוך  מותיתופלסטיני והחרפ-המשך הסכסוך הישראלי .1

ים את הערבים כמיעוט עוין בעיני היהודים קבעמ, ערביםלבין יהודים מרכזי בין 

דילמות קשות ביחס למדינה ומקשים על נורמליזציה פני  בםתומעמידים א, והמדינה

 .פלסטיני- וזהותם כמיעוט לאומי ערביםשל מעמד

כלכליים -תייםהודים מתבטא בפערים חבריהניכר בין ערבים לבין אזרחי השוויון ה-אי .2

 של ערבים םשילוב-באי,  ברמת השירותים המוניציפלייםשוויון ניכר-באי, גדולים

 .ר ייצוג במוקדי הכוח במדינהחוסברמות הבינוניות והגבוהות בשוק העבודה וב
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 בקרב  ואתנוצנטריות בולטת מוסדות המדינה כלפי המיעוט הערבישלמדיניות מפלה  .3

באופן רחב ולעתים " מדינה יהודית"הציבור היהודי מפרש את המושג .  היהודיהרוב

 .אף קיצוני כדי להצדיק יחס של אפליה והדרה של ערבים בתחומי חיים שונים

 של ישראל כמדינה יהודית אופייה בדבר בין שלושה מחנותהסכמה עקרונית -אי .4

אשר במדינה ית יותר ממחנה השמאל הציוני הדוגל במדינה דמוקרט: ודמוקרטית

 דמוקרטיתאשר במדינה מחנה הימין הציוני הדוגל במדינה יהודית יותר מ, יהודית

הערבים הם כמעט לבדם . יהודית-ציוני הדוגל במדינה דמוקרטית לא-לאהמחנה הו

שכן החרדים הם , י ברית מקרב היהודיםנאין להם בכמעט שציוני ו-מחנה הלאב

 .ם לא יותר מקומץ של אישי רוחמוניציונים -סטציונים בפרקטיקות שלהם והפו

עם התבטאויות ופעולות ערביות מסוימות מחריפות את היחסים עם היהודים ו .5

 כמתריסות  משום שאינן מתיישבות עם אזרחות טובה ומשום שהן מתפרשות,המדינה

נכונות מצד הערבים -הן כוללות אי. שיות המדינה תחת ָאכלפי היהודים וכחותרות

הצהרות של מנהיגים ערביים הגובלות בהסתה , שות שירות כלשהו למען המדינהלע

,  וגלוי לעיןחוקית בהיקף גדול-בנייה לא, ציון פומבי של הנכבה, נאמנות-ובאי

יטחוניות ומעורבות רות בזניח של עֵב-ם עירוניים ומספר לאהשתמטות מתשלום ִמסי

 .בטרור

 2תרחישים

יש להבחין בין ? ערבים צפויות בעתיד הנראה לעין-לו התפתחויות ביחסי יהודיםיא

תרחישים החורגים בין תרחישים במסגרת הפרדיגמה של מדינה יהודית ודמוקרטית ל

מה הם בעלי כל התרחישים המתיישבים ִעש  הריהפרדיגמה היא הגמוניתמכיוון ש. ממנה

 . בעוד שהתרחישים הסוטים ממנה הם בעלי סבירות נמוכה,סבירות גבוהה

הלן עשרה תרחישים בעלי סבירות גבוהה המצויים בתחום הפרדיגמה של מדינה יהודית ל

 :יהודים- שאין בכוחם לחולל שינוי מהותי ביחסי ערביםכאלה או ,ודמוקרטית

 3.ת לחרדיםהמוענקסטטוטורית לערבים כמו זו - אוטונומיה תרבותית לאהענקת .1
 .תיות זכויות קבוצלעבהכרה בערבים כמיעוט לאומי  .2
 .התחזקות התנועה האסלאמית .3
 .הסדר קרקעות הבדווים בנגב .4
 .מוכרים-הסדרת מעמדם של הכפרים הערביים הלא .5
 .ערביםלבין כלכליים בין יהודים -צמצום מסוים של הפערים החברתיים .6
 .שילוב ערבים במוקדי הכוח במדינה .7
 .הנהגת חובה של שירות כלשהו למדינה .8
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 או -ש פוליטי ערבי נפרד והפיכת הפוליטיקה הישראלית למערכת תלתיצירת גו .9

 .גושית-ארבע
פיחות ניכר בייצוגם ,  ירידה בשיעור הצבעתם לכנסת-ייאוש של הערבים מהכנסת  .10

 .בכנסת וריכוז פעילותם בחברה אזרחית נפרדת

ת להלן עשרה תרחישים בעלי סבירות נמוכה החורגים מהפרדיגמה של מדינה יהודי

מן  יהודיםבין  או תרחישים שיש בכוחם לשנות את היחסים בין ערבים ל,ודמוקרטית

 :היסוד

ידי ביצוע תכנית חירום -ערבים עללבין השגת שוויון אזרחי מלא בין יהודים  .1

 . נרחבממשלתית בקנה מידה
 .מתן אוטונומיה מוסדית סטטוטורית למיעוט הערבי .2
 מאוכלוסיית  אחוז25-למעלה מעד   אחוז16- מעלייה בגודל של המיעוט הערבי .3

 .האזרחים במדינה
 .אסלאמיזציה של רוב המוסלמים בישראל .4
 תושביו הערבים למדינה פלסטינית כדי להקטין את שיעור להעברת המשולש ע .5

 .היהערבים באוכלוסי
 .ציוני של המדינהה- היהודיאופייההסכמה של המיעוט הערבי עם  .6
 .ממית ערביתהתקוממות ע .7
של האזרחים הערבים בתגובה לפעילותם כגייס ) הרג וגירוש המוני(טיהור אתני  .8

 .חמישי במהלך מלחמה אזורית
 .לאומית-הפיכת ישראל שבתחום הקו הירוק למדינה דו .9

 .לאומית בכל רחבי פלסטין המנדטורית במקום מדינת ישראל-הקמת מדינה דו .10

 הצעה למדיניות
 תוך ,למדיניות תואמת את הפרדיגמה של מדינה יהודית ודמוקרטיתההצעה הבאה 

. הדמוקרטילבין אופייה  היהודי אופייהעיצובה מחדש כמדינה שבה איזון רב יותר בין 

ידי חיזוק הצביון הדמוקרטי -לשדרג את הדגם של מדינה יהודית ודמוקרטית עלאפשר 

כיבוד הזיקה של הערבים , יהודיםהגברת השוויון האזרחי בין ערבים לבין , של המדינה

 פתרון לבעיה אלא דרך ינוזה א. םערבי והענקת אוטונומיה תרבותית ל,לעם הפלסטיני

 ,הדמוקרטי לבין אופייה  היהודי של ישראלאופייהיכוך הסתירה המהותית בין של

 .ידי מאפייניו של המיעוט הערבי- עלפתהמוחר
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 :הרפורמה המוצעת כוללת

סטינית שתספק את המאוויים הלאומיים של הפלסטינים ושל הקמת מדינה פל .1

 .המיעוט הערבי
ברמת יהודים בין הפעלת תכנית חירום ממלכתית לצמצום הפער בין ערבים ל .2

 .המשאבים והשירותים
 .חקיקת חוקה לישראל שתבטיח שוויון אזרחי והגנה על זכויות הפרט והמיעוט .3
 .תם להפחתת האפליה נגד ערבים והדרשימוש באמצעים חוקיים והסברתיים .4
 .הנהגת העדפה מתקנת לטובת האזרחים הערבים .5
 שתףידי הסכמה ל-ידי מינוי ערבים לתפקידים בכירים ועל-שיתוף ערבים בשלטון על .6

ש במודל הסקטורלי ומי וש,מפלגות ערביות המעוניינות בכך בקואליציות ממשלתיות

 .לקידום מעמד הערבים במדינה
 .דוד ערבים לשרת בצבא או למלא שירות אזרחי חלופיעי .7
פלסטיני בעל זיקה לגיטימית -מיעוט לאומי ערביהכרה בחוק באזרחים הערבים כ .8

 זכותם לשוויון בתקציבים של ועיגון בחוק ,לתרבות ולזהות הפלסטינית, ללאומיות

 .ובמינויים
 .ערביםחינוכית ודתית סטטוטורית ל, הענקת אוטונומיה תרבותית .9

שהציבור היהודי , הרפורמה המוצעת אינה כוללת שינויים במערכת הסמלים של המדינה

יוכלו להשתמש בסמלים לאומיים ושלטוניים הערבים , עם זאת. וטו  עליהםעלול להטיל

 . להםבמסגרת האוטונומיה שתינתן משלהם

יהודית הרפורמה המוצעת היא נוסחה אחת מתוך נוסחאות אפשריות רבות של מדינה 

 שאינה הוגנת כלפי הערבים ,היא נועדה להחליף את הנוסחה הקיימת. ודמוקרטית

דרושה נוסחה . המדינהעם  להסדיר את יחסיהם עם הרוב היהודי ו זה מכברושחדלה

של  של ערבים וםרעננה ומאוזנת של מדינה יהודית ודמוקרטית שלא תאיים על זהות

יהודים וערבים צריכים . ניהםד ובשלום ביקיום בכבו-יהודים ותשמש בסיס איתן לדו

רכיביה ועל ולהגיע להסכמה על ,  בתוכם וביניהם דיאלוג על המתכונת החדשהלקיים

 .ליישומהפעולה תכנית 

 הערות
, ערבים ובמשטר של מדינת ישראל בזיקה ליחסים אלה-לדיון מקיף ומתועד ביחסי יהודים .1

 : בתוך,"ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטיתיהודים ב-יחסי ערבים: "ראו מאמריי הבאים

:  תל אביב).364-231' עמ (מגמות בחברה הישראלית ,)עורכים (אפרים יער וזאב שביט

-אי, דמוקרטיה אזרחית: המשטר של מדינת ישראל"; 2001 ,האוניברסיטה הפתוחה

 .630-565' עמ, )2000 (2 , בסוציולוגיה ישראלית "?או דמוקרטיה אתנית, דמוקרטיה
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, לזר-אוסצקיראו שרה , יהודים בישראל-לדיון מפורט בתרחישים שונים ביחסי ערבים . 2

 הערביםאופציות תאורטיות למעמד :  דרכיםשבע). 1999) (עורכים (אסעד גאנם ואילן פפה

 . לחקר השלוםהמכון:  גבעת חביבה.בישראל

 למיעוט הערבי לדיון בדגמים שונים של אוטונומיה למיעוטים ובאפשרויות יישומם .3

המרכז לחקר החברה :  ברלבית ? לערבים בישראלאוטונומיה: ראו את ספרי, בישראל

 .1999 ,הערבית בישראל



38 

zihxwenc me`l zpicnzihxwenc me`l zpicnzihxwenc me`l zpicnzihxwenc me`l zpicn 

ïåñáå÷òé øãðñëìà 

אפתח את דבריי בהתייחסות לנושא היסודי העומד ברקע כל הדיונים על מעמד המיעוט 

הלגיטימיות של הגדרה זו ומשמעותה , שאלת ישראל כמדינה יהודית: הערבי בישראל

כאשר נציגי המיעוט .  עם עניין זה,במישרין ובמפורש, אין מנוס מלהתמודד. המעשית

שוללים את ההגדרה הרשמית של אופי המדינה ורואים בה את היסוד האידאולוגי 

הבה , הניחו להגדרות האידאולוגיות"נציגי הרוב אינם רשאים לומר להם , לאפלייתם

כי הרוב היהודי הוא שצריך , ר מיכאיל קרייני אומר"ד". נתרכז בפתרון הבעיות המעשיות

הוא שואל האם מדינה יהודית בנויה על ". מדינה יהודית"שיב מה פירוש המונח לה

או , )אפשר להסכים להגדרה זו, נאמר לנו, במקרה זה" (ואהבת לרעך כמוך"העיקרון 

 ?שמא היא מבוססת על תכנים יהודיים אחרים

רעך ואהבת ל"מדינה יהודית אין פירושה מדינה של , עם כל הכבוד למקורותינו, בעיניי

אמירות נאות דומות קיימות גם . זוהי אמירה נאה המופיעה במסורת היהודית". כמוך

. כשם שבכל תרבות ובכל מסורת יש גם היבטים נאים פחות, במסורות של עמים אחרים

 מעוניין מאוד בכך שבחברה הישראלית דווקא ההיבטים הנאים והנאורים של , כמובן,אני

אולם המונח מדינה יהודית אינו . יהיו הדומיננטיים, יהקרובים לִלב, התרבות היהודית

 זכותו -אלא לזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ולעצמאות לאומית , מתייחס לכך

מופיע בהחלטת החלוקה של " מדינה יהודית"זהו המובן שבו המונח . למדינת לאום משלו

החלטה ; "נה יהודיתמדי"ול" מדינה ערבית"לפיה יש לחלק את הארץ ל, 1947-ם מ"האו

את העיקרון של שתי מדינות לשני , לאומיתמטעם הקהילה הבינ, אימצה לראשונהזו 

הפלסטינית ומצד -הדחייה האלימה של תכנית החלוקה מצד ההנהגה הערבית. העמים

אך לא ביטלה את עצם העיקרון של חלוקת הארץ , מדינות ערב מחקה את גבולות החלוקה

מופיע בהכרזת העצמאות " מדינה יהודית"ובן שבו המונח זהו המ. בין שני העמים

עומד בזכות עצמו , ככל עם ועם, זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות: "הישראלית

ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד ... לפיכך התכנסנו אנו. במדינתו הריבונית

קמת מדינה יהודית בארץ החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על ה

מובן כי אם מבססים את הלגיטימיות של המדינה היהודית ". היא מדינת ישראל, ישראל

מתחייבת גם הכרה בזכות ההגדרה , על העיקרון האוניברסלי של זכות ההגדרה העצמית

כך צריך להבין את המונח מדינה יהודית המופיע בחוקי . העצמית של העם הפלסטיני

מדובר במדינת לאום .  זו הוא מתפרש בפסיקה של בית המשפט העליוןוברוח, היסוד

-מוצדקת או לא, כל ביקורת. המממשת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית
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על פגמים שונים במשטר הישראלי ובמציאות הפוליטית והחברתית בארץ אינה , מוצדקת

 של העם היהודי להגדרה זכותו. רלוונטית כלל לשאלת הלגיטימיות של המדינה היהודית

עיקרון זה חל במידה . עצמית ולעצמאות אינה מותנית כלל בטיב המשטר הקיים במדינה

אם כי מובן שיש לשאוף לכך , לרבות העם הפלסטיני, שווה על העם היהודי ועל עמי ערב

ויש גם להיאבק , משטר צודק ומתוקן ככל האפשר) ובמדינות השכנות(שיתקיים בישראל 

 .על כך

משום כך יש להבין את תגובתה של דעת הקהל היהודית בישראל להתקפות החוזרות 

ונשנות על הלגיטימיות של המושג מדינה יהודית ועל הסממנים הרגילים והמקובלים של 

 נושא שאתייחס אליו -כמו בעניין סמלי המדינה (מדינת לאום בעולם הדמוקרטי המודרני 

ושגורמים ,  העובדה שהסכסוך הלאומי עדיין קייםתגובה זו מושפעת כמובן מן). בהמשך

בעולם הערבי ובקרב הפלסטינים השוללים בגלוי ובמפורש את זכות קיומה של מדינת 

נסראלה מנבא את היעלמותה של ' כאשר הֵשיְח, בתנאים אלה. ישראל עדיין קיימים

 כי היא תיעלם יאסין נוקט עמדה מתונה יותר וחוזה' ואילו הֵשיְח, ישראל תוך עשרים שנה

טבעי הדבר כי בעיני דעת הקהל היהודית שאלת המדינה היהודית אינה , תוך שלושים שנה

שלילת המדינה היהודית מפי דוברים רבים של המיעוט . שאלה אידאולוגית או אקדמית

במצב .  אין לעם היהודי זכות למדינה משלו נתפסת כעדות לכך שבעיני השולליםהערבי

היהודי חש שהוויכוח אינו על זכויות האזרח של המיעוט הערבי וגם לא כאשר הציבור , זה

, אלא על העצמאות הלאומית של העם היהודי, על העצמאות הלאומית של העם הפלסטיני

נמנע הוא מגיב על הצבת סימן שאלה מעל לקיום מדינתו כפי שכל עם -הרי שבאופן בלתי

זו לביקורת הנמתחת על המונח בחלק מהמקרים פרשנות מחמירה . בעולם היה מגיב

אפשר לצפות -ואי, נמנעת- אולם חשוב להבין שהיא בלתי,מדינה יהודית היא מופרזת

מצב דברים זה מקשה מאוד על המאבק הציבורי למען שוויון הזכויות של . לתגובה אחרת

 .המיעוט הערבי בישראל

. על כמה הנחות יסוד לבסס , לדעתי,את הדיון על מעמדו של המיעוט הערבי בישראל ראוי

בלי הכרה בעיקרון בתום לב . יש לקבל את העיקרון של שתי מדינות לשני העמים, ראשית

, לא ייתכן כל פתרון לסכסוך הלאומי הקשה, מתחכמת-הכרה לא, ידי שני הצדדים-על

ובלי פתרון הסכסוך לא תיתכן נורמליזציה מלאה ביחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט 

האזרחים הערבים .  ישראל היא מדינת לאום יהודית,פי עיקרון זה-על. ראלהערבי ביש

מעטים מאוד .  וזכאים לשוויון זכויות אזרחי מלאבישראל הם מיעוט לאומי במדינה זו

 .אך למעשה עיקרון זה רחוק מהגשמה מלאה, חולקים על כך באופן עקרוני

ו מבוסס על הנחות יסוד אלה ערבי מועיל שאינ-קשה לי להעלות על הדעת דיאלוג יהודי

ספק אם יש תועלת בדיאלוג עם , מן הצד הערבי). אפשר לכפות אותן על איש- כי איאם(

נציג יהודי השולל באופן עקרוני את זכותם של האזרחים הערבים ליהנות משוויון זכויות 
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 גם למי ששולל באופן עקרוני. או את זכותם לקבוע את זהותם הלאומית, אזרחי במדינה

 סיכוי רב להגיע להידברות , להערכתי,את זכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית אין

". מדיניות חוץ"אם כי לכאורה זהו נושא של , של ממש עם נציגי הציבור הערבי במדינה

ככל שהיא לגיטימית , באשר לשלילה אידאולוגית של זכותו של העם היהודי למדינה משלו

א יכולה לשמש בסיס להידברות של ממש עם מרבית הציבור מבחינת חופש הביטוי אין הי

כאשר ). אשר הערך של הידברות אתן מוגבל, למעט כמה קבוצות מיעוט רדיקליות(היהודי 

, ידי נציגי ציבור ערבים-מושמע על, או טיעונים המתפרשים באופן טבעי בדרך זו, טיעון זה

 להאזין לטענות בדבר קיפוח ונותותגובתו של רוב הציבור היהודי היא הפחתה ניכרת בנכ

כחלק מתכנית כוללת לבטל ) שלא בצדק( שהרי כל תביעה בתחום האזרחי נתפסת ,אזרחי

 .את אופייה של המדינה כביתו הלאומי של העם היהודי

זוהי אחת הטענות הרווחות נגד .  טענות נגד האופי היהודי של סמלי המדינה, למשל,שמענו

התשובה לטענות אלה כבר ניתנה . יבי של המדינה היהודיתהאקסקלוס" אתני"אופייה ה

במדינות דמוקרטיות מערביות רבות סמלי המדינה כוללים אלמנטים : לא פעםגם היא 

אלא הם מבטאים את התרבות הלאומית של , שלא כל האזרחים יכולים להזדהות אתם

לבים המייצגים שלושה צ,  למעשה- מופיע צלב על דגל המדינה , למשל,בבריטניה. הרוב

המוסלמים וההינדים של , האזרחים היהודים. אירלנד] צפון[סקוטלנד ו, את אנגליה

-בעיני לא, הצלב הוא סמל בעייתי יותר: זאת ועוד. בריטניה אינם מזדהים עם הצלב

למרות היותו סמל יהודי , שהרי מגן דויד; יהודים-מאשר מגן דויד בעיני לא, נוצרים

בהקשר זה נטען לפעמים כי . לא כן הצלב; מעות דתית מיוחדתאינו בעל מש, מסורתי

ולא קהילה של " מיעוט ילידי"ההבדל בין שני המקרים נעוץ בכך שהערבים בישראל הם 

רק מנקודת " קהילה של מהגרים"אולם ראוי לזכור כי היהודים באנגליה הם . מהגרים

. ישראל מהגר או גולה-רץהרואה בכל יהודי מחוץ לא, ראותה של האידאולוגיה הציונית

אולם הקהילה היהודית באנגליה היא , איני בא חלילה לבטל את נקודת הראות הציונית

 - או קהילות אחרות של הפזורה היהודית -וספק אם היא , בעלת שורשים של מאות שנים

 האירים -זאת ועוד . יכולה להיחשב לקהילת מהגרים במובן הרגיל והרווח של המושג

מבחינת זהותם הלאומית . בצפון אירלנד בוודאי שאינם קהילת מהגריםהקתולים 

לא בגלל (תרבותם ותפיסתם ההיסטורית אין הם יכולים להזדהות עם הדגל , )האירית(

או , כהמנון" אל נצור המלכה"או עם , )הצלב אלא משום שזהו סמל האיחוד עם אנגליה

 גם הטורקים ביוון אינם ".הממלכה המאוחדת "-עם עצם שמה הרשמי של המדינה 

. בעבר היה גדול הרבה יותר; היום זהו מיעוט קטן. קהילה של מהגרים אלא מיעוט ילידי

; בני מיעוט זה אינם יכולים להזדהות עם הצלב המופיע על דגלה של הרפובליקה היוונית

מעטים מותחים ביקורת על היבטים -אולם למרות שהן נציגיהם והן משקיפים זרים לא

איש אינו מעלה על דעתו לכוון את , ם של מדיניות ממשלת יוון כלפי מיעוט זהשוני

 -ההמנון של יוון מתייחס למאבקו של העם היווני על חירותו . הביקורת כלפי הדגל היווני
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ההמנון של איטליה הוא שיר , בדומה לכך. למלחמת העצמאות של יוון נגד טורקיה, כלומר

הלאומית האיטלקית על אוסטריה במלחמת העצמאות החוגג את ניצחונה של התנועה 

יכולים , שהם למעשה אוסטרים במוצאם, ספק אם דוברי הגרמנית בדרום טירול; שלה

להזדהות עם מילותיו של ִהמנון זה באותה מידה כמו האזרחים האיטלקים דוברי 

בחגיגות אולם על כל פנים שיר זה אינו עוסק , הוא אכן שיר יהודי" התקווה. "האיטלקית

ובנסיבות , בהתחשב בעובדה זו; מדינת ישראל הוקמה כבית לאומי לעם היהודי. ניצחון

 .אין טבעי יותר מכך שסמליה הם סמלים יהודיים, שבהן הוקמה

הוא בעצם ההגדרה " שורש הרע"כאשר אנו שומעים מפי אנשי ציבור ערבים בישראל כי 

י הטוען כך אינו תובע בעבור הציבור המסקנה הטבעית היא כ, של ישראל כמדינה יהודית

 אלא שולל את זכות ההגדרה העצמית של הרוב ,הערבי בישראל מעמד של מיעוט לאומי

הפלסטיני לא זכה עד עתה -אינו קובל על כך שהעם הערביהוא  .הלאומי במדינה זו

למרות הימים , והרי ברור לכול.  אלא על כך שהעם היהודי אכן זכה לעצמאות,לעצמאות

. פלסטינית היא שאלה של זמן בלבד-שהקמת מדינה ערבית, קשים העוברים עלינוה

שתי , שתי תנועות לאומיות, שני עמים: העיקרון של שתי מדינות לשני העמים פירושו

ם "כאשר האו. וגם שני חוקי שבות, שתי מערכות של סמלים לאומיים, מדיניות לאום

המדינה היהודית הייתה אמורה , ה יהודיתהחליט על חלוקת הארץ למדינה ערבית ולמדינ

. והמדינה הערבית הייתה אמורה לכלול מיעוט יהודי קטן, לכלול מיעוט ערבי גדול

הערבי , ההחלטה תבעה משתי המדינות להבטיח את שוויון הזכויות של המיעוטים

הטענה כי עצם הגדרת ישראל כמדינה יהודית סותרת את שוויון . והיהודי בהתאמה

לאומית בזכות -ת האזרחי של המיעוט הערבי מנוגדת ליסודות שההכרעה הביןהזכויו

ראוי לציין כי כל מדינות ערב מוגדרות . חלוקת הארץ בין שני העמים הושתתה עליהם

הליגה של המדינות ("פי חוקותיהן ובתוקף חברותן בליגה הערבית -על, באופן רשמי

רביות היא גם חלק משמן הרשמי ובחלק מהמקרים הע, כמדינות ערביות") הערביות

הדבר נכון גם לגבי מדינות שיש בהן מאות ). הנסיכויות הערביות, הרפובליקה הערבית(

מובן שאיני מציע ). בעיקר כורדים או ברברים(ערבים -אלפים או מיליונים של אזרחים לא

 אולם יש לציין שבעוד שביקורת ,ה מהמשטרים הרודניים בעולם הערבישניקח דוגמ

לא נשמעה כל טענה בדבר פסול כלשהו בעצם , וקבת נמתחת בצדק על משטרים אלהנ

". מדינה ערבית"ערביים כ-ההגדרה של מדינה שיש בה רוב ערבי ומיעוטים לאומיים לא

אין להטיל דופי בהגדרה זו כאשר מדובר במדינות שקמו כדי להעניק עצמאות לעמי , ואכן

 ).וילידיים(עלות מיעוטים לאומיים ניכרים  גם אם יש בהן מדינות ב-ערב השונים 

מדינה "האם ראוי שמדינה דמוקרטית תגדיר עצמה כ, נשאלה כאן שאלה רטורית

האמת היא שבכמה מדינות אירופיות דמוקרטיות קיימת כנסייה רשמית ". נוצרית

אולם מאחר שהמונח מדינה יהודית מתייחס כאמור ). יוון, מדינות סקנדינביה, אנגליה(
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למרות שהזיקה (מאותו הלאומית של העם היהודי ולא למעמד הדת היהודית במדינה לעצ

הרי שהמושג , )ההיסטורית בין הדת לבין הלאום בתרבות היהודית היא מן המפורסמות

 . אלא מדינה ערבית- או מדינה מוסלמית -המקביל למדינה יהודית אינו מדינה נוצרית 

על השקפה שלפיה אסור להגדיר כמדינה , השוויוןבשם ערך , איני רואה כיצד אפשר להגן

אולם מותר וראוי להגדיר כמדינה , יהודי-יהודית מדינה שיש בה רוב יהודי ומיעוט לא

עמדה כזו אינה אלא רמיסה של ערך . ערבי-ערבית מדינה שיש בה רוב ערבי ומיעוט לא

 הדבר שהערבים פירוש, אם ישראל היא מדינה יהודית. השוויון במסווה של הגנה עליו

 אולם לא זו בלבד שתביעת הערבים ,יש החוששים מהגדרה זו. עוט לאומיבישראל הם מי

 האופי -אלא ששני הדברים הללו , בישראל להכיר בהם כמיעוט לאומי היא תביעה צודקת

 הם לאִמתו של דבר שני -היהודי של המדינה והיותם של הערבים בישראל מיעוט לאומי 

יש מדינות המבוססות על תפיסה שלפיה כל אזרחי המדינה הם . טבעצדדים של אותה מ

 דוגמה מובהקת . כלומר זהות מלאה בין אזרחות לבין לאומיות-אחד , או לאום, בני עם

 ואכן זוהי -מיעוטים לאומיים , באופן רשמי, במדינה כזאת אין. לתפיסה זו היא צרפת

לאחרונה נהוג . ונות וחולשות משלולדגם זה יתר. עמדתה המוצהרת של המדינה הצרפתית

אולם מובן שיש גם , להדגיש דווקא את חולשותיו של דגם הלאומיות האזרחית של צרפת

 .יתרון בתפיסה שלפיה כל האזרחים שותפים לאותה זהות לאומית

ואם יש דבר אחד שהיהודים , ישראל מעולם לא הייתה מבוססת על תפיסה מעין זו

הריהו העובדה כי אינם שייכים , ו במאה השנים האחרונותוהערבים בארץ הסכימו עלי

משום כך ברור כי האזרחים הערבים הם ציבור אשר זהותו . לאותו עם או לאותו לאום

גם הכרזת . הם מהווים מיעוט לאומי,  כלומר-הלאומית שונה מזהותו הלאומית של הרוב 

אזרחות "ם מובטחת לה, "בני העם הערבי תושבי מדינת ישראל"העצמאות מדברת על 

זהו נוסח המהווה לכל הפחות הכרה משתמעת בכך שמדובר במיעוט ; "מלאה ושווה

זוהי כאמור תביעה . אולם הציבור הערבי תובע הכרה מפורשת בו כמיעוט לאומי. לאומי

לאומיות של יחס למיעוטים אינן מחייבות נלמרות שהנורמות הבי: זאת ועוד. מוצדקת

במיוחד לאור העובדה כי אופייה היהודי של , רה זו בחוקי היסודיש מקום לעגן הכ, זאת

מקומן של קביעות , באופן עקרוני. המדינה זוכה בחוקים אלה להכרה מפורשת

, אצלנו. או בסעיפי הפתיחה החגיגיים שלה, אידאולוגיות והיסטוריות הוא במבוא לחוקה

מדינה יהודית "הנוסח .  יסודאין חוקה אלא יש ִסדרה של חוקי, מסיבות פוליטיות ידועות

 .  לאו דווקא בהקשר הראוי והמתאיםנקבע בחוקי יסוד שונים" דמוקרטיתו

משום כך ראוי לחוקק . במציאות של היום לא סביר שתאומץ חוקה בעתיד הנראה לעין

בעתיד יש לשאוף לכך שהן . חוק יסוד המכיר במיעוט הערבי בישראל כמיעוט לאומי

הן הקביעה כי , שימה את זכותו של העם היהודי לעצמאותמעמדה של המדינה כמג

הדמוקרטיה היא היסוד עליו מבוסס המשטר המדיני בישראל והן מעמדם של הערבים 
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 כל הקביעות העקרוניות והערכיות האלה יופיעו במקום הראוי -בישראל כמיעוט לאומי 

רחבה ככל ערבית -רצוי שהנוסח המדויק ישקף הסכמה יהודית. בחוקה של ישראל

 .האפשר

או , ורואים בו הכשר ללאומנות ערבית" מיעוט לאומי"יש המביעים חשש מהמונח 

" מדינה בתוך מדינה"חוששים כי הכרה בערבים כמיעוט לאומי תוביל להיווצרות של מעין 

מובן כי בתנאים הפוליטיים . אין לכך יסוד. שתפגע בסמכותם של מוסדות השלטון

של האזרחים הערביים  -פלסטינית -הערבית -הלאומית הנוכחיים הדגשת זהותם 

,  או כאשר-אולם גם אם . מתקשרת באופן טבעי להזדהות עם המאבק הלאומי הפלסטיני

עדיין יהוו האזרחים הערביים מיעוט , פלסטיני- יושג שלום ישראלי-כפי שאנו מקווים 

לם הערבי ולעם שזהותו הלאומית שונה מזהותו הלאומית של הרוב וקושרת אותו לעו

,  אלא-ללא קשר לתנאים הפוליטיים , אפשר לשנותה-זוהי עובדת יסוד שאי. הפלסטיני

, ישראלית המשותפת לכל אזרחי המדינה-ידי יצירת זהות לאומית כלל-על, באופן תאורטי

גם המדינה תחדל להיות , אולם במקרה כזה; במקום הזהויות הלאומיות הנוכחיות שלהם

רק מיעוט קטן ביותר מקרב הציבור היהודי תומך ,  לפי מיטב ידיעתי".מדינה יהודית"

" לנזוף"אם כי מדי פעם מקובל (ואין לו תמיכה כלל בקרב הציבור הערבי , ברעיון זה

כי אופייה של , משום כך אני חוזר ואומר). בציבור היהודי על כך שאינו מאמץ תפיסה זו

בי בישראל כמיעוט לאומי הם שני צדדים ישראל כמדינה יהודית ואופיו של המיעוט הער

 .של אותו מטבע

אפשר לאמץ כבסיס , בעולם הדמוקרטי המודרני" מיעוט לאומי"באשר למשמעות המונח 

. 1995-שנחתמה ב, לדיון את האמנה האירופית להגנה על זכויות המיעוטים הלאומיים

זו עם מצבו של נראה כי אפשר היה להפיק תועלת מהשוואה שיטתית של הוראות אמנה 

בהוראות אמנה זו אין . אסתפק בכמה הערות ראשוניות בנושא. המיעוט הערבי בישראל

לרבות מערכת (דבר העומד בסתירה לאופי היהודי של ישראל על היבטיו הרשמיים 

אין באמנה דבר המאפשר למיעוט לאומי , כמו כן). הסמלים הממלכתיים וחוק השבות

האמנה קובעת שיש להבטיח שוויון זכויות אזרחי ". דינהמדינה בתוך מ"לקבל מעמד של 

" שוויון מלא ואפקטיבי"לבני המיעוטים הלאומיים ולנקוט צעדים הדרושים כדי לקדם 

על הצדדים " קובע כי 15סעיף ). 4סעיף (החברתי והתרבותי , שלהם בתחום הכלכלי

יעוטים הלאומיים ליצור את התנאים הדרושים לשם השתתפות יעילה של בני המ] לאמנה[

 במיוחד בתחומים המשפיעים -החברתיים והכלכליים ובענייני ציבור , בחיים התרבותיים

ייצוג של המיעוט הערבי במנגנון -קיפוח בחלוקת העוגה התקציבית ותת". עליהם

 או עם החוק -הממלכתי ובגופי השלטון השונים אינם מתיישבים עם נורמות אלה 

מרבית סעיפי . ץ בשנים האחרונות"רת פסקי דין של הבגהישראלי כפי שהתבטא בִסד

. התרבותי והדתי, האמנה עוסקים בהבטחת זכותו של המיעוט לשמר את ייחודו הלשוני
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זכויותיו של המיעוט הערבי בישראל עולות לעתים קרובות על דרישות , בנושאים אלה

 .א מעטות וכן על המציאות במדינות דמוקרטיות ל-המינימום הקבועות באמנה 

 

נושא השימוש בשפתו של המיעוט הוא הנושא המרכזי שרוב המאבקים של מיעוטים 

האמנה תובעת לאפשר לבני . לאומיים למען זכויותיהם הקולקטיביות מתנהלים עליו

אך אינה מחייבת להעניק לשפת המיעוט מעמד , המיעוט להשתמש באופן חופשי בשפתם

שבו המציאות לא תמיד תואמת את , עניין זה(ראל כפי שנעשה ביש, של שפה רשמית שנייה

ץ בנוגע "קיבל לאחרונה חיזוק חשוב בעקבות פסק הדין של בג, הנורמה הקבועה בחוק

להכיר בכך שלכל "על הצדדים לאמנה , 14לפי סעיף ). לשילוט בערבית בערים מעורבות

ם המאוכלסים באזורי. אדם השייך למיעוט לאומי יש זכות ללמוד את שפתו או את שפתה

הצדדים יתאמצו ... ידי בני הלאומים הלאומיים באופן מסורתי או במספרים ניכרים-על

כי אלה השייכים למיעוט , עד כמה שאפשר ובמסגרת מערכת החינוך שלהם, להבטיח

ברור ". לאומי ייהנו מהזדמנות נאותה ללמוד את שפת המיעוט או ללמוד בשפת המיעוט

ה התלמידים הערבים לומדים במסגרת מערכת החינוך שלפי, כי השיטה הישראלית

מעניקה למיעוט הערבי , הממלכתית בבתי ספר שכל ההוראה בהם מתבצעת בערבית

ראו בעניין (בתחום זה זכות קיבוצית העולה בהרבה על הדרישות המינימליות של האמנה 

מנה כל אין בא). זה גם מסמך הפרשנות הרשמי מטעם מועצת אירופה לטקסט של האמנה

כי תכניות הלימוד במערכת החינוך הערבית ייקבעו , סימוכין לדרישה המושמעת לעתים

לגופו של עניין ראוי כי נציגים , עם זאת; ידי נציגי הציבור הערבי ללא פיקוח ממלכתי-על

זאת . ערבים ישותפו בצורה טובה יותר בקביעת תכני הלימוד במערכת החינוך הערבית

 אחוז 25ההורים בכל בית ספר ממלכתי רשאים לקבוע , שראלי לפי החוק הי-ועוד 

אולם במצב ; יישומה של זכות זו בפועל מצומצם מאוד. מתכנית הלימודים בבית הספר

עצם קיומם של בתי ספר ממלכתיים למען הציבור הערבי פותח פתח , החוקי הקיים

פי -על. עדי ההוריםבאמצעות ו, לציבור זה להשפיע באופן משמעותי על תכנית הלימודים

אלה זכויות קיבוציות ברמה גבוהה מאוד בנושא מרכזי , לאומי-כל קנה מידה בין

 .בחשיבותו לשמירת ייחודו הלשוני והתרבותי של המיעוט

הבעיות העיקריות של המיעוט הערבי בישראל אינן נוגעות לשמירה על ייחודו התרבותי 

וב במוסדות השלטון ובגופים ציבוריים אלא לשוויון בחלוקת המשאבים ולשיל, והלשוני

מאז הקמת . הקיפוח החמור ביותר בתחום הייצוג הוא היעדר ייצוג בממשלה. שונים

לעובדה זו יש . ידי נציג של הציבור הערבי-המדינה לא נוהל כל משרד ממשלתי על

, ראוי להזכיר כי בפקודת סדרי השלטון והמשפט. משמעות מעשית וסמלית כאחת

נכלל סעיף שצפה אפשרות של צירוף נציגים , יצומה של מלחמת העצמאותשאושרה בע

מאז התרגלנו למצב שבו האזרחים . ערבים לממשלה הזמנית ולמועצת המדינה הזמנית
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ועדיין אפשר לתקן " גזרה משמיים"זו אינה . אך לא בממשלה, הערבים מיוצגים בכנסת

אהוד , לפי דעתי. היהודי של המדינהזאת ללא כל שינוי חוקי או אידאולוגי בדבר אופייה 

חבר כנסת ערבי איש , כ מסאלחה"ברק עשה טעות חמורה כאשר נמנע מלכלול את ח

הזדמנות לתקן עיוות בן , מתוך חוסר רגישות, בכך החטיא. בממשלתו, מפלגת העבודה

 .יש לקוות כי עיוות זה אכן יתוקן בעתיד. עשרות שנים

כאן יש לומר דברים גלויים . אשונה סוגיה פוליטיתמובן שהרכב הממשלה הוא בראש ובר

לגבי הנסיבות הפוליטיות המשמשות מכשול מרכזי בדרך לשילובם בקואליציות 

המייצגות היום את רובו הגדול של הציבור , הממשלתיות של נציגי המפלגות הערביות

 הבעיה אינה רק בכך שהמצעים והעמדות הפוליטיות של המפלגות הערביות. הערבי

בשנים האחרונות מתחזקת ; מקשים עליהן להשתלב בקואליציות הממשלתיות בישראל

. התופעה של התבטאויות קיצוניות ושלוחות רסן של חלק גדול מחברי הכנסת הערבים

הציבור היהודי רואה את חבר הכנסת דהאמשה מתראיין לטלוויזיה הישראלית כאשר 

מה אומרת תמונה זו לציבור . יאסין' הֵשיְחתלויה תמונתו של , על קיר ביתו, מאחורי גבו

-או למען שלום ישראלי, האם זהו מסר של מאבק למען שוויון זכויות אזרחי? היהודי

אינה שונה מן , ולמחזות דומים, תגובתו של הציבור היהודי למחזה כזה? פלסטיני צודק

אלא , ם שוליוהרי לא מדובר באד. הדרך שבה כל עם בעולם היה מגיב על תופעה מעין זו

 התנועה -בנציג בכיר של אחד הכוחות הפוליטיים העיקריים בקרב הציבור הערבי 

, נצרת"אותו חבר כנסת שלח מברק הזדהות לנשיא סוריה וחתם עליו . האסלאמית

את כל השיח האזרחי בשאלת , "האזרח היהודי מהשורה"בעיני , צעד כזה הופך". פלסטין

בא , עזמי בשארה, נציג בולט אחר של ציבור זה. ךמעמדם של הערבים בישראל למגוח

במהלך נאום זה הוא השיא עצות . לסוריה ונאם בטקס לזכרו של הנשיא המנוח אסד

באשר לרמה הרצויה של המאבק המזוין , לראשי החזבאללה שישבו אתו על אותה במה

על כך הוא שיבח את סוריה , כמו כן; )לאחר הנסיגה הישראלית מדרום לבנון(בישראל 

מדינה בעולם שבה , פעם-או הייתה אי, האם יש. להימשך" התנגדות"שהיא מאפשרת ל

 ?יכולים להיות מועמדים לחברות בקואליציה הממשלתית, או מפלגתו, אדם כזה

מדובר כאן במיעוט לאומי במדינה המצויה , באופן בסיסי. ימים קשים עוברים על כולנו

, זהו מצב בעייתי מאוד מלכתחילה. ייך אליובסכסוך לאומי עם העם שמיעוט זה משת

אין מדינה . נמנע על מכלול היחסים בין הרוב לבין המיעוט-המשפיע באופן בלתי

דמוקרטית בעולם שהצליחה לשמור באופן מלא על העקרונות הדמוקרטיים הליברליים 

לאורך , מאז הקמתה) בעצמות שונות(ישראל נמצאת בעימות . במצב של עימות אלים

מדובר למעשה : מה שמתרחש בשנתיים האחרונות הוא מבחן קשה במיוחד. רות שניםעש

למלחמה זו השלכות חמורות ומסוכנות על היחסים בין . פלסטינית-במלחמה ישראלית
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ויש לקוות כי , אולם בסופו של דבר מלחמה זו תגיע לִקצה. הערבים לבין יהודים בישראל

 .שני העמיםבמוקדם או במאוחר יבוא גם השלום בין 

אני מאמין כי מרבית היהודים ומרבית הערבים בישראל מבינים היטב כי מה שעומד 

שאלת מעמדם של . הוא אינטרס חיוני של שני הצדדים" קיום-דו"מאחורי המונח הנדוש 

האזרחים הערבים בישראל אינה קשורה באופן פורמלי לנושא העימות עם הפלסטינים 

מבחינת הלכי הרוח בקרב , מושפעת ממנו עמוקותאולם אין ספק שהיא ; בשטחים

בניית מערכת יחסים הוגנת בין הרוב לבין המיעוט בישראל היא . היהודים והערבים כאחת

עקרונות היסוד שאפשר להשתית עליהם מערכת יחסים . משימה בעלת חשיבות עליונה

ת ומדינה פלסטיני-כלומר מדינה ערבית, שתי מדינות לשני עמים: כזאת ברורים למדי

והבטחת שוויון הזכויות , הכרה בערבים בישראל כמיעוט לאומי; ישראלית-יהודית

כיבוד חוקי ; האזרחי שלהם בהתאם לנורמות המקובלות בעולם הדמוקרטי המודרני

דמוקרטיה "סמי סמוחה קורא למצב מעין זה . ידי כל האזרחים-המדינה וריבונותה על

אולם איני , שהוא מציע מקובלים עליי בעיקרםהפתרונות המעשיים ". אתנית משופרת

מאחר שהיהודים והערבים בישראל אינם רואים , "דמוקרטיה אתנית"שלם עם המונח 

. אלא כבני שני לאומים שונים, את עצמם כשתי קבוצות אתניות במסגרת אותו לאום

מית אלא עצמאות לאו, אינו מבטא דומיננטיות של קבוצה אתנית" מדינה יהודית"המושג 

המסגרת המושגית הנכונה היא לדעתי מדינת לאום דמוקרטית , משום כך. של עם

 .שבמסגרתה מתקיים מיעוט לאומי שווה זכויות
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ihiletd haidd ihiletd haidd ihiletd haidd ihiletd haidd  micedi iqgi lymicedi iqgi lymicedi iqgi lymicedi iqgi ly----miaxrmiaxrmiaxrmiaxr    
l`xyial`xyial`xyial`xyia 

äøàîà ãîçåî 

 הצגת הנושא
 במדינת ערבי- אירועים המצביעים על עומק השסע היהודיכמהבשנים האחרונות התרחשו 

לקוממיות , להקמת המדינה" שנה 50 ציינו אזרחיה היהודים של המדינה 1998-ב. ישראל

, לעומת זאת). 9' עמ, 1999, ריא-גביזון ואבו" (היהודית ולהתגשמות החלום הציוני

, באותה שנהדרמטי אחר התרחש  אירוע 1.לנכבה שנה 50האזרחים הערבים במדינה ציינו 

עימות קשה מאוד בין אלפי תושבים מאום : "יום ראשון השחור"ידי הערבים -שכונה על

, 2000בחודשים ספטמבר ואוקטובר  האירועים. יםיכוחות הביטחון הישראללבין פחם -אל

 בין מפגינים ערבים לבין כוחות שהתחוללו עם פרוץ האנתיפאדה הפלסטינית השנייה

יהודים בין  בין ערבים להמתחיםאת טאו בצורה חדה את עומק השסע וי ב,הביטחון בארץ

ולאחר מכן , ידי כוחות הביטחון-מאות נפצעו על,  ערבים13באירועים אלה נהרגו . בישראל

בזמן האירועים ואחריהם פרשנויות בעיון ראשוני בכתבות עיתונאיות ו. מאות נעצרו

אל תח תפיסה שהמדינה מתייחסת אליהם כאויבים ולא כפמראה שהערבים החלו ל

היהודים , לעומת זאת. צועיםפמספר ההרוגים והאת מציינים כראיה לכך הם ו, אזרחים

רק לחסום כבישים אלא לקעקע את יסודות המדינה לא מציינים שהערבים רוצים 

 .היהודית

, כידוע. ערבי במדינת ישראל-צמת השסע היהודי היטב את ָעותהדוגמאות שהוזכרו מבטא

, חילוני-הדתי, אשכנזי-השסע הספרדי (מציאות הישראליתקיימים בשסעים עמוקים  כמה

לשסע .  הזמןוהולכים עם מצטמצמים לדעתי רובם ש,) ועודיהודי-הערבי, נשי-הגברי

צמתו של שסע זה הוא אינו למרות ָע. אין עדיין פתרון, שהוא העמוק מכולם, יהודי-הערבי

 לדיון רק נושא זה עולה.  באקדמיהבין אם בין אם בדיונים הציבוריים ,נהנה ממרכזיות

 .יהודיםבין אחרי מתחים חדים בין ערבים ל

מיעוט הערבי במדינת ישראל לבין החילוקי הדעות הניכרים היום בין הרוב היהודי 

המאיימים בשלב זה או אחר , מצביעים על התגלעות שסעים עמוקים בחברה הישראלית

ות טורלישסעים אלה הם ביטוי לסק.  יסודותיה הדמוקרטיים של המדינה אתלערער

 היוםהיא החברה הישראלית  אמנם . מדינת ישראל ועד היוםכינונה של מאז מתהקיי

בפוטנציאל גדול יותר של קונפליקט   הטרוגניות זו כרוכהךא,  מאשר בעבר יותרהטרוגנית

 דרסטי באופי במשך השנים חל שינוי.  שהחריף עוד יותר לאחרונה,יהודיםבין בין ערבים ל

 .בזירה הציבורית הסקטוריםהמאבק המתנהל בין 
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בין השאר ערעור יסודות , ו שינויים רבים בחברה הישראליתחלשנים האחרונות ב

 ההגמוניה :שאין חולקים עליה אחת  הגמוניה מרכזיתקיימת, עם זאת. ההגמוניות

רה לסֵפ הערבים אזרחי המדינה מחוץ יר אתותדבר זה מ. יהודיתה-הלאומית, הציונית

 .לסמלים ולהשתייכותמחוץ , תהציבורית המרכזי

המאבק :  הראשון.ערבי בישראל- השסע היהודי גרמו להבלטתשני תהליכים מקבילים

זם פוליטי ומוביליות חברתית י בשל אקטיב.שהערבים מנהלים למען השגת זכויותיהם

דוגמת קבוצות אחרות בקרב כ - לא כמו בעבר ש, יוםנאבקים כ הם, הערבים בקרב

ועמדות רבים יותר בתקווה להשיג משאבים , רות ציבוריותעל סֵפ -דית האוכלוסייה היהו

נאבקים הערבים , לים אחרותיבמ. שניד צ מ ולעצב את דמותה של המדינה, מצד אחדכוח

או להכרה , על משותפת-למען שינוי בזהותה של המדינה שיביא לבסיס סביר ליצירת זהות

 הקיטוב שהגבירו את,  הסכמי אוסלו:יהתהליך השנ. לגלית בזהותם הלאומית כקולקטיב

תביעות נחרצות של חברי כנסת כן  ו,שני תהליכים אלה. יהודיים-פניםההמתחים ואת 

, אמארה ( את השסע החריפו, אזרחילאומי כמו גם, ם ערבים לשוויון מלאיואינטלקטואל

1999.( 

 .נת ישראליהודים במדי-בנייר עמדה זה יושם דגש על ההיבט הפוליטי של יחסי ערבים

  עבר והווה-ערבים -מגמות ביחסי יהודים

 ערבי-השלכות של הסכסוך היהודי

פלסטיני הוא רכיב חשוב בקביעת אופי היחסים בין המיעוט /ערבי-הסכסוך הישראלי

הנחת היסוד לאחר קום המדינה הייתה שמכיוון . הערבי לבין הרוב היהודי במדינת ישראל

נפרד מהעולם הערבי ומזדהים ִעמו -וחלק בלתישהערבים בישראל הם מיעוט לאומי 

וכל עוד לא נמצא פתרון הולם ; הם משמשים סיכון ביטחוני לישראל, רגשית ופיזית

 .לסכסוך זה הם ימשיכו להיות סיכון כזה

הממסד בישראל ניסה לשמור על יציבותו ולעשות מניפולציה במיעוט הערבי באמצעות 

(טר היטיב להשתמש ברכיבים שזיהה לוסטיק המש. שימוש בשיטות פיקוח מתוחכמות

Lustick, 1980 (-בממשל 1966הממסד הישראלי השתמש עד . תלות וקואופטציה,  בידול 

לאחר מכן הוחלף הממשל הצבאי בפיקוח מתמיד של זרועות ; הצבאי להידוק הפיקוח

ה אך חזר בצורה חד, הפיקוח נחלש והלך עם השנים. הביטחון על האוכלוסייה הערבית

 .2000-אקצא ב-ובולטת לאחר פרוץ אנתיפאדת אל

הערבים אזרחי מדינת ישראל לא פנו לאלימות , למרות הסכסוך הקשה והעקוב מדם

הנחת היסוד הייתה שאם לא ). 1997, אמארה(קולקטיבית במשך חמישים שנות המדינה 

בים היה בכוחן של המלחמות עם מדינות ערב והפלסטינים והאנתיפאדה להביא את הער
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הרי שהסיכויים , לפעול בכוח ולהשתמש באלימות קולקטיבית נגד המדינה והממסד

 .שהערבים ישנו את התנהגותם נמוכים ביותר

כפי שהדבר בא לידי ביטוי , הנחת יסוד זו התערערה בעקבות האנתיפאדה השנייה

 13בהפגנות הסוערות של הערבים אזרחי המדינה בתחילת האינתפאדה והריגתם של 

המקרים שבהם ערבים אזרחי המדינה . ידי כוחות הביטחון הישראלים-חים ערבים עלאזר

. מסייעים לארגונים פלסטיניים ולחזבאללה התרבו באורח משמעותי בשנתיים האחרונות

 בין אם בהפגנות בין -הציבור הישראלי הרחב אינו רואה בפעולות הערבים , לעומת זאת

אלא תמיכה ושיתוף פעולה עם , ד הכיבוש הישראלי מחאה לגיטימית נג-אם בהתבטאויות 

לא זאת בלבד , ובמיוחד היעדר פתרון לבעיה הפלסטינית, המשך הסכסוך. אויבי המדינה

 היחסים בין שתי תאלא עלולים להביא להתדרדרו, שיגבירו את הניכור והשנאה לישראל

 .האוכלוסיות ולאלימות קולקטיבית על רקע זה

 אופי המשטר

בין , ברור שהדמוקרטיה הישראלית בעייתית ביותר, יהיה סוג המשטר בישראליהיה אשר 

לדעתי המודל (קוו -של הסטטוס" דמוקרטיה אתנית"אם בגרסתה החלשה לפי סמוחה של 

בין אם במצב , )אקצא במגזר הערבי-של סמוחה התפוגג לאחר אירועי אינתפאדת אל

, למען האמת. (וון של עם אדוניםהנוכחי שאפשר לתארו כדמוקרטיה אתנית מוקשחת בכי

האירועים . אורן יפתחאל טוען זה שנים רבות שישראל היא אתנוקרטיה ולא דמוקרטיה

). בשנתיים האחרונות שכנעו אותי שהמודל שהוא מתאר משקף נאמנה את המציאות

: ניסיון גובר והולך נעשה לחיזוק אופייה האתני של המדינה על חשבון אופייה הדמוקרטי

ופיקוח גובר על האוכלוסייה , ם זכויות הפרט והזכויות הקולקטיביות של המיעוטצמצו

 .הממסד אינו מהסס להשתמש בכוח כדי לכפות את רצונו על המיעוט. הערבית

כל עוד ממשלת , המשך המצב הביטחוני הנוכחי יגביר את אופייה האתני של המדינה

 . הימין בשלטון

 מדיניות הממשלה

 עצם היום הזה לא הוקדשה אפילו ישיבה אחת שלמה של ממשלות עד, למיטב ידיעתי

מדיניות הממשלה כלפי . ישראל לדיון במצב האוכלוסייה הערבית בישראל ובמעמדה

מתאפיינת עד עצם היום הזה בכיבוי , בין אם מצד הימין בין אם מצד השמאל, הערבים

ואפילו ,  ברמת הפקידים,הטיפול בענייני הערבים לא היה אסטרטגי אלא נקודתי. שרפות

 .פקידים זוטרים

 

והיה ניסיון , בתקופת כהונתו השנייה של יצחק רבין כראש ממשלה חל שינוי כלשהו

בתקופת הממשלה . תהליך זה נקטע בתקופת נתניהו. לתכנון אסטרטגי כלפי המיעוט
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ומסתמנת , הנוכחית ובתמיכתה של מפלגת העבודה חלה הרעה ניכרת במצב הערבים

בחקיקת חוקים נגד בחירתם לכנסת של מועמדים , בין היתר, ות הקשחה שהשתקפהמדיני

הצעת : הסוגיה האחרונה ממחישה זאת היטב. התומכים לכאורה בארגוני טרור ובהסתה

כ דרוקמן להקים יישובים יהודיים ולמנוע ערבים "חקיקה שהועלתה בממשלה על ידי ח

ציבורית וחוות דעת של היועץ המשפטי ההצעה נגנזה בעקבות ביקורת (בהם מלהתגורר 

 ".ממשלת אפרטהייד "2002ידי המפגינים באמצע יולי -צעד זה כונה על.) לממשלה

מדיניות . הערבים משדרים מצוקה ברוב תחומי החיים הקשורים לטיפול הממסד

ההקשחה של הממשלה הנוכחית מגבירה את הניכור ומאיצה את התדרדרות היחסים בין 

מצב זה תורם לבניית מוסדות ערביים אוטונומיים ולהתרחקות מן . הודיםערבים לבין י

מוסדות , אפשר לראות סימנים לשינוי בכיוון הזה בהקמת בתי עסק. המרכז היהודי

 .תרבות ומקומות בילוי במגזר הערבי

 ערבים כיום -מיפוי הבעיות העיקריות ביחסי יהודים

 : תבשנתיים האחרונות אני מזהה את הבעיות הבאו

הערבים החלו לפתח תפיסה . אימון בשני הצדדים-השנאה והאי, התחזקות הניכור .1

ואילו יהודים רבים יותר רואים , מתייחסת אליהם כאויבים ולא כאזרחים שהמדינה

 .לקעקע את יסודות המדינה היהודיתאת הערבים כמי שרוצים 

-ן יהודים הוא בלתיהערבים מאמינים יותר מאשר בעבר שהשוויון בין ערבים לבי .2

התפיסה מתרחבת והולכת בקרב היהודים שלא מגיע לערבים שוויון , במקביל. אפשרי

 ).הסקרים בשנתיים האחרונות מאששים גישה זו(מלא בדומה ליהודים 

מעט מאוד ערבים . והמגעים התמקדו רק בצד התועלתי, ביקורים הדדיים נפסקו .3

ומעט מאוד יהודים ,  בלב אוכלוסייה יהודיתהולכים לים או מבקרים בגנים ציבוריים

 .בין אם בהקשרים חברתיים או כלכליים, מבקרים בכפרים ערביים

כאשר אופציית , הערבים התחילו לחשוב על גורלם בעתיד. ודאות-חיים בתנאי אי .4

יהודים רבים , לעומת זאת. הטרנספר ראלית יותר מאשר בכל תקופה אחרת בעבר

 .אפשרי-קיום עם ערבים הוא בלתי-בים שדויותר מאשר בעבר חוש

. רטוט דמות הערבי בישראלשאמצעי התקשורת הישראליים ממלאים תפקיד מרכזי ב .5

כסוכן העוזר לפלסטינים מעבר לקו הירוק ומעורב , הם מציגים לרוב את הערבי כעוין

 .בביצוע פיגועים או ביצירת קשר עם החזבאללה

ינים פחות מאשר בעבר בין ערבי אזרח מדינת ישראל היהודים מבח. ִטשטוש זהויות .6

הערבים בישראל מדברים על יהודים כמקשה , לעומת זאת. לבין הערבי בגדה ובעזה

 .כמעט נעלמת מן הלקסיקון שלהם" ישראלי"אחת והתווית 
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אין שומעים את קול השמאל . הקצנה הדדית בעמדות הפוליטיות בקרב שני הצדדים .7

השמאל הישראלי גם הוא מביע .  מביעים כלפיו אכזבה עמוקהוהערבים, הישראלי

התקפות מן הימין על חברי הכנסת הערבים הן חסרות . אכזבה רבה מן הערבים

כל התבטאות שמביעה תמיכה או . לגיטימציה לדעותיהם-ונעשית דה, תקדים בהיקפן

 .חבהזדהות בפלסטינים או במאבק של חיזבאללה זוכה להד ציבורי ותקשורתי נר

 תחזיות ותרחישים אפשריים
שני . התרחיש הראלי ביותר לשנים הבאות הוא הרעה משמעותית במעמדם של הערבים

בלי מפלגת (התמדת הימין בשלטון : תנאים בסיסיים יתרמו למימושו של התרחיש

במצב כזה ישראל תתקרב למה שאפשר לכנותו . והמשך הסכסוך הפלסטיני, )העבודה

, באופן מעשי התרחיש יתבטא בכמה תחומי חיים והיבטים. ניםדמוקרטיה של עם אדו

 :דוגמאות לכך. תוך דגש על ההיבט הפוליטי

אולם לא תהיה הגדרה ברורה של , זכותם של בני המיעוט לבחור ולהיבחר תישמר .1

 .זכויות האזרח שלהם

בתחום הפוליטי תהיה הקשחה במגמה לצמצם את השתתפותם הפוליטית של  .2

הגברת הפיקוח על פעילים פוליטים ; קרי הוצאת מפלגות ערביות מחוץ לחוק, הערבים

התניית זכות ; הערמת קשיים על רישום מפלגות חדשות; בתואנה של סיכון ביטחוני

שיתוף ישראלים יורדים או יהודים מן התפוצות ; ההצבעה בשירות לאומי או אזרחי

 .ועוד, אשות הממשלהשלילת זכותם של ערבים להציג מועמדות לר; בבחירות

-הגבלות פוליטיות מהסוגים שהוזכרו לעיל ידחפו את הערבים לפעילות חוץ .3

. שעלולות להביא להתנגשויות אלימות עם השלטון, פרלמנטרית ולמחאה גוברת

 .הממסד לא יהסס להשתמש באמצעים אלימים לדיכוי המיעוט

והפיקוח , יות של הערביםיהיה צמצום ניכר של זכויות הפרט והזכויות הקולקטיב .4

 .עליהם יגבר

 .ייחקקו חוקים נוספים שמטרתם לחזק את אופייה של המדינה היהודית .5

וימנע ממנו מעורבות , הממסד יצמצם את המשאבים החיוניים לפיתוחו של המיעוט .6

 .ארציות-בהכרעות הנוגעות לגורלו ובהחלטות הכלל

 יצירת תלות וקואופטציה של מנהיגות ,השלטון ינסה להשתמש ברכיבים של בידול .7

 .המיעוט כדי להשיג יציבות

בהתניית , בהצרת זכויות הפרט, ההקשחה תורגש באפליה בתחום הכלכלי והחברתי .8

, הענקת זכויות או הקצבות בשבועת אמונים למדינת ישראל כמדינת העם היהודי

 .צום בתקציביםתהיה גם הכבדת נטל המסים וצמ. בשירות צבאי או בשירות אזרחי



52 

הציוניים -הגברת התכנים היהודיים: ההקשחה תתבטא גם במערכת החינוך הערבית .9

בדומה למצב ששרר בשנות , הפלסטיניים והאסלאמיים-וצמצום בתכנים הערבים

 .החמישים והשישים

 פרויקטים ומחקרים: המלצות לפעולה
ידי התערבות -ן יהודים עלבתרחיש שהוצג לעיל אין לצפות לשיפור היחסים בין ערבים לבי

הערבים . הממסד ינסה להכביד על האוכלוסייה הערבית: ההפך הוא הנכון; הממסד

מאמינים עד עצם היום הזה שהכלים הדמוקרטיים והלגיטימיים הם הדרך הטובה להגיע 

איני סבור , ישראלי-בצל המשך הסכסוך הפלסטיני, גם בתרחיש זה. להישגים במדינה

לאלימות קולקטיבית כדי להילחם ) טווח של חמש שנים(נים הקרובות שהערבים יפנו בש

הפלסטינים בישראל מודעים למצוקה של אחיהם הפלסטינים בגדה . על זכויותיהם

חששם של . ולתמיכה המסיבית שישראל מקבלת מארצות הברית, המערבית וברצועת עזה

בשימוש באלימות הערבים בישראל הוא שתביעות נחרצות לשוויון זכויות המלוות 

ידי ישראל כהצטרפות של הפלסטינים בישראל למאבקם של -קולקטיבית קשה יתפרשו על

והערבים , הממסד מִצדו לא ינסה לשפר את מצב הערבים, במצב זה. אחיהם בשטחים

מה אפשר לעשות כדי לקדם את המצב ולא לדרדר את מרקם . מִצדם לא יפנו לאלימות

אני ? דים לנקודה שהחזרה ממנה למסלול הקודם תהיה קשההיחסים בין ערבים לבין יהו

והיא שיתוף אזורי בין ערבים לבין יהודים , סבור שיש זירה שצריך לפתחה באופן מסיבי

יהודים רבים מעוניינים לקדם את יחסי . ושיתוף פעולה בין עמותות בשני הסקטורים

מה אנו כאנשי אקדמיה . ובפורום הזה שמענו על הרבה מקרים מעודדים, יהודים-הערבים

 ?מסוגלים לתרום לקידום הדברים

ליזום פרויקטים להבנת החסמים המעכבים את השתלבותם של הערבים במרחב  .1

שיש לה , כמו כלכלה(לנסות להבין חסמים מרכזיים . הישראלי באופן מסיבי ומעמיק

דע שנוצר לאחר מכן להעמיד את הי. ולהציע פתרונות) השלכות מידיות וארוכות טווח

 .לרשות הרשויות המקומיות

בתחום המחקר יש צורך להבין לעומק את מהות המגעים בין שני העמים ואת  .2

גם כאן המטרה היא לנסות להציע הצעות למגע שיתרום לחיזוק היחסים . עמדותיהם

 . בין שני העמים

 

 הערות
 שחל במעמדם ובמצבם מושג זה בא לתאר את השינוי הדרסטי". אסון "- ילהתרגום המילו .1

 בין אםבין אם בהתפרקות הדמוגרפית , 1948ת משל הפלסטינים כתוצאה ממלח

 .חברתי-סטרופות במצבם הפוליטי והכלכליטקבטרנספורמציות וב
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øèééø ÷çöé 

 ערבים-מגמות ביחסי יהודים
ערבים בישראל מצויים בפרדיגמה דיאלקטית בין תהליך הפלסטיניזציה -יחסי יהודים

ככל שהמדינה : יניות מקפחת של הממשלה מצד שניהעובר על הערבים מצד אחד לבין מד

ככל , ולהפך; הערבים מתרחקים ומתבדלים ממנה, אינה משלבת את אזרחיה הערבים

הממסד , )ויוצרים איום על הרוב היהודי ועל היציבות הפנימית(שהם מתנכרים למדינה 

דפה היהודי מצמצם את חופש הביטוי וההתארגנות הפוליטית שלהם ונמנע מלקדם הע

 .וחוזר חלילה; מתקנת

רואה את , ציונית ודמוקרטית-שהקים את המדינה כמדינה יהודית, הממסד היהודי

הממשלה . האזרחים הערבים כסיכון ליציבות הפנימית וכאיום על הביטחון הלאומי

היא לא ניצלה את . ניהלה מדיניות של שליטה וקואופטציה כלפי המיעוט הערבי

, יתר על כן.  להמרת המדיניות1966-ביטול הממשל הצבאי בההזדמנות שנקרתה לה עם 

, מעולם לא נבחנה ברצינות מדיניות אינטגרטיבית נמרצת ברמה האישית או הקיבוצית

כפי , ומעולם לא נבחנה פוליטיקה של הסדרה ביחסים בין יהודים לבין ערבים במדינה

בחברה היהודית התפתחה . שנעשה ביחסים בין המדינה והחילונים לבין הדתיים והחרדים

במקביל לנכונותם , אולם; הכרה בזכותם של הערבים בישראל לשוויון זכויות והזדמנויות

התגברה הנטייה בקרבם לחזק את אופייה , של יהודים לוותר על טריטוריה למען השלום

 .היהודי של המדינה

:  החדשקוו הפוליטי-האזרחים הערבים השלימו עם הסטטוס, 1948לאחר התבוסה של 

השלמתם הייתה . משמעותי-ציונית שהם מהווים בה מיעוט לא-מדינה יהודית, כלומר

מאז . והם בדרך כלל לא נדרשו להביע השלמה פעילה עם ישראל כמדינה יהודית, סבילה

וכיום הם קוראים תיגר ,  נשחקה בהתמדה גם ההשלמה עם המדינה כמדינה יהודית1967

 .לאומית-או למדינה דו, אים להפיכתה למדינת אזרחיההציוני וקור-על אופייה היהודי

האזרחים : היחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל מצויים כיום על מסלול של התנגשות

הגיעו למסקנה ששיפור משמעותי של , שנואשו מהציבור היהודי ומהממשלה, הערבים

ייחתם הסכם יסתיים הכיבוש בשטחים ו: מעמדם לא יתרחש אלא אם יקרו שני דברים

והמדינה תהיה פחות יהודית ויותר ; שלום לפי הפרמטרים של הרשות הפלסטינית

ויתור (הציבור היהודי סבור לעומת זאת שהוא משלם מחיר כבד בעבור השלום . אזרחית

, שהמדינה תהיה יהודית יותר ויתחזקו סמליה היהודיים: והוא דורש פיצוי, )על השטחים
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ידי -א תהפוך למעין תכנית שלבים לטשטוש אופי המדינה עלושהקמת מדינה פלסטינית ל

-מעורבותם הגוברת של ערביי ישראל בסכסוך הישראלי. הענקת מעמד חזק יותר לערבים

 .ערבים בישראל על מסלול של התנגשות-פלסטיני מעלה אף היא את יחסי יהודים

 :התשעיםבשנות ) בעיקר בחברה הערבית(להלן תיאור תהליכים שהתרחשו בישראל 

 קיפוח בתחום הכלכלי. 1

אין , כשהממשלה גם היא מודה בו בפה מלא, היום. הקיפוח בתחום הכלכלי הוא גלוי לעין

אולם דווקא בתקופה שאנו עוסקים בה היו כמה שיפורים . צורך להכביר על כך מילים

, כמו למשל ביטול האפליה בקצבאות הילדים, בעיקר בממשלת רבין, משמעותיים

נתוני העוני והאבטלה במגזר . נה אפילו העדפה של ערבים וחרדים בתחום זהולאחרו

, )שאופיינית אולי גם לפריפריה היהודית(הערבי מעידים לעתים על הרחבת הפערים 

סיבה נוספת לכך שתחושות הקיפוח לא התמתנו . ומטילים צל על התמורות החיוביות

אשר האמינו שיביא לשינוי , ך השלוםבקרב הציבור הערבי נובעת מירידת הציפיות מתהלי

והתברר שלמרות התהליך המדיני לא , מושגים ובעקבותיו לשינוי היחס לאזרחים הערבים

 .חלו שינויים דרמטיים במעמדם הכלכלי של הערבים

 חדירת הנושא הפלסטיני לסדר היום הפוליטי. 2

י ישראל לבין עד האנתיפאדה הראשונה נראה היה שהמדינה הצליחה להפריד בין ערבי

ספור פעמים שאינם חלק מפתרון הבעיה -הערבים עצמם אמרו אין. הפלסטינים בשטחים

ערבי -הממסד הישראלי הצליח להפוך במידה רבה את הקונפליקט היהודי. הפלסטינית

. למאבק למען שוויון בתוך המדינה, ולמעשה, קהילתי-במדינה לבעיה פנימית של מתח בין

היא . 1948 לסכסוך של -ונה החזירה אותנו לנקודת האפס דומה שהאנתיפאדה הראש

אנתיפאדה זאת בעקבות . כפי שהיא חדרה לכל בית יהודי, חדרה לכל בית ערבי בישראל

והמנהיגות הערבית החלה לעסוק בעניין ,  ערביי ישראל למעורבים בנושא הפלסטיניוהפכ

 .הפלסטיני ביתר אינטנסיביות

לגיטימציה ציבורית של הערבים ושינוי - דה-בין ערבים העמקת הקרע בין יהודים ל .3

 סדר היום הפוליטי שלהם

תגובתם של הציבור . האנתיפאדה הראשונה העמיקה את הקרע בין ערבים לבין יהודים

היהודי ושל מנהיגים יהודים לאנתיפאדה לוותה בטשטוש ההבדלים בין הפלסטינים משני 

להיבטים השליליים של , בעיקר באמצעות המדיה, הציבור היהודי נחשף. צדי הקו הירוק

. עם האינתיפאדה, ולעתים בפעולות אלימות ספורדיות, הזדהות ערבים ישראלים במלל

הערבים ("התברר שהיהודי הממוצע אינו מבחין בין ערביי השטחים , כתוצאה מכך

ת תגובת הציבור היהודי חיזקה א"). הערבים הטובים("לבין ערביי ישראל ") הרעים

תחושות הניכור בקרב הציבור הערבי ועודדה עוד יותר את העמקת הזהות הפלסטינית 



56 

הזהות הפלסטינית של האזרחים הערבים תפסה מקום בולט בהיררכיית הזהויות . בקרבם

 .שלהם

, בשנות התשעים חל שינוי בסדר היום הפוליטי של הערבים בישראל בשני התחומים

הערבים הסיקו מקריסת תהליך . יש קישור ביניהםונוצרה אמונה ש, השלום והשוויון

ערביי ישראל לא יכולים לצפות : "בלשונו של אחד האינטלקטואלים הערבים, השלום

רק סיום הכיבוש יוכל ליצור אווירה שונה שבמסגרתה ; לשוויון כל עוד יש כיבוש בשטחים

תקופה זו היה שינוי נוסף ב". יוכלו הערבים להתקדם לקראת שוויון בחברה הישראלית

תביעה , אלא כתביעה מוסרית וערכית" תקציבית"בתחום תפיסת השוויון לא כתביעה 

מכאן התפתחה . להענקת תחושה של שותפות ומעמד שווה במוקדי קבלת ההחלטות

דרישה למדינת , דהיינו. הדרישה לשוויון פוליטי ומשפטי בצד השוויון האינסטרומנטלי

, כלומר; ינה כיהודית אלא במקום ההגדרה הקיימתלא בנוסף להגדרת המד, אזרחיה

 .לאומית-דרישה לשינוי אופייה של המדינה למדינה דו

 לגיטימציה וחסימת האפשרות למוביליזציה פוליטית-דה. 4

דהיינו היכולת לקדם את האינטרסים שלו , האפשרות למוביליזציה פוליטית של מיעוט

מיעוט . התפרצות אלימה מִצדו של המיעוטהיא גורם ממתן ודוחה , באמצעים דמוקרטיים

האנתיפאדה הראשונה . נוטה להתפרץ כאשר נחסמים בפניו האפיקים למוביליזציה

התרחשה בשעה שמדיניות ליברלית יחסית של הממשלה כלפי ערביי ישראל החלה לתת 

כאשר בתקופת ממשלת האחדות הלאומית החלו הערבים להיות מחוזרים , את אותותיה

בתקופה זו כבר . ידי המפלגות בגלל האיזון שהתהווה בין שני המחנות הגדולים-יותר על

ר הכנסת מבלי לגייס את קולותיהם של "אפשר היה לבחור את נשיא המדינה או את יו-אי

חברי הכנסת הערבים ולשלם בתמורה בקידום אינטרסים פוליטיים של האוכלוסייה 

יכולת השפעה פוליטית שתוכל לקדם את לערבים היה פתח של תקווה ל, כלומר. הערבית

דווקא כאשר מעמדן של המפלגות , אולם בתקופת ממשלת רבין. האינטרסים שלהם

התברר להם עד מהרה שגם רבין אינו רואה בהם , הערביות עלה למעמד של גוש חוסם

כן התברר להם שהציבור היהודי אינו מוכן . שותפים לגיטימיים לקואליציה ממשלתית

לפשרה ברמת הגולן למשל נדרש . ם גורם לגיטימי להכרעה על גורל השטחיםלראות בה

 ".חוק ִשריון הגולן"וכך נולד , "רוב יהודי"

 התרחשה על רקע תחושת הדרה וזלזול מצד החברה הישראלית 2000מחאת אוקטובר 

 97שקיבל , אהוד ברק. ומצד הממשלה וראש הממשלה בפרט, בכלל כלפי ערביי ישראל

התעלם מהם ופגע במנהיגיהם מיד לאחר , 1999לות הבוחרים הערבים בבחירות אחוז מקו

מעמדם הפוליטי . הבחירות ולא שקל כלל לנהל ִעמם משא ומתן על הצטרפות לממשלתו

 .הורע בהשוואה למעמדם בתקופתו של יצחק רבין

 תהליך השלום עורר מחדש את הגורמים הבראשיתיים של הסכסוך. 5
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החזיר בתודעתם של , לתו בוועידת מדריד והמשכו בהסכמי אוסלושתחי, תהליך השלום

לתביעת העקורים לשיבה , לזיכרון הנכבה, 1948 ולתיקי 1948-יהודים וערבים את הדיון ל

העובדה המאפיינת . לתביעה לפיצוי על קרקעות ונכסים וכדומה, לכפריהם המקוריים

גורמים הבראשיתיים של ומבחינה את יחסי המיעוט והרוב במדינת ישראל היא שה

קהילתיים בתוך -חיים ובועטים ומקרינים על היחסים הבין, 1948ובעיקר , הסכסוך

דומה שבציבורים ערביים התעוררה תחושה של הזדמנות לעשות סדר חדש בין . המדינה

והדבר ; ואף להביא לשינוי מהותי במעמדו של המיעוט הערבי בישראל, שתי המדינות

 . למדינת אזרחיהתרם להעלאת הדרישה

 קריסת הציפיות לשינוי בסוגיית השלום. 6

והיו חלק , אמון בממשלה-בתקופת ממשלת רבין לא הצביעו חברי הכנסת הערבים אי

בכך הם הקריבו את המאבק למען שוויון לטובת הסיכוי לקידום . מהבלוק החוסם

ערבים ספק הטילו ה, רבין-ובעיקר לאחר נפילת ממשלת פרס, אולם עד מהרה. השלום

מכיוון שהסוגיה . בכוונותיה האִמתיות של ממשלת ישראל בנושא ההסדר עם הפלסטינים

היה זה אך , הפלסטינית תפסה מקום גבוה בסדר היום הפוליטי והרגשי של ערביי ישראל

טבעי שקריסת הציפיות לאחר כישלון שיחות הסדר הקבע בפסגת קמפ דיוויד השנייה 

לערבים בישראל הייתה פרשנות שונה מזו .  האזרחים הערבים תשפיע לרעה על2000בשנת 

הם חשו שאהוד ברק ומחנה . של אהוד ברק וביל קלינטון לגבי מה שקרה בקמפ דיוויד

הם חשו שיחסו של אהוד . ושהם איבדו כל יכולת השפעה על המדיניות, השמאל בגדו בהם

 .ות שלו כלפיהםברק לרשות הפלסטינית הוא תרחיש החוזר על הזלזול וההתנשא

 דתי האסלאמי-המישור התרבותי. 7

-סוגיית הר. דתי- התרחשה גם על רקע תרבותי2000ההתפרצות האלימה של אוקטובר 

מסעות ההתעוררות . 1967אל אקצא חדרה לתודעתם של מוסלמים ישראלים אחרי /הבית

נתנו את " אקצא בסכנה-אל" תחת הססמה 1995שערכה התנועה האסלאמית מאז 

גם ביקורו של אריאל שרון בהר הבית נתפס כפגיעה ברגשות של מוסלמים . ותיהםאות

 .באשר הם

 ערבים כיום-הבעיות המרכזיות ביחסי יהודים
ערבים היא היעדר דיאלוג בין הקהילות ומיעוט -הבעיה המרכזית במערכת יחסי יהודים

ית הציבור היהודי והממשלה שקועים בסוגיה המדינ. השיח הציבורי בנושא

ואין דעתם פנויה כלל לעיסוק נמרץ , ובבעיות הביטחון השוטף) פלסטינית-הישראלית(

הציבור הערבי מִצדו אינו מקדיש מקום מספיק לשיח פנימי על הגדרת . בענייני פנים

 .מטרותיו
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וגורם ,  עם הפלסטינים מקרין הן על יהודים והן על ערבים1948דומה שהסכסוך של 

אחד . קהילתית-שיח בדבר מבנה הולם של מערכת היחסים הבין-לשיתוק היכולת לנהל דו

פלסטינית על יחסי הפנים היא ההחרפה -מביטויי ההקרנה של הסוגיה הישראלית

המזדהות עם מי , בהתבטאויות של מנהיגים ערבים בעקבות האנתיפאדה השנייה

 היהודי התבטאויות אלה גוררות מהצד. ידי יהודים כאויבים וטרוריסטים-שנתפסים על

, חסינותם של חברי הכנסת הערבים, הצרה והגבלה של זכויות יסוד בתחום חופש הביטוי

העלולה להביא להחרמת , ובעקבות זאת חסימת דרכם של מנהיגים ערבים להיבחר לכנסת

 .המערכת הפוליטית הישראלית

דינת יומית של הביורוקרטיה ושל גורמי אכיפת החוק במ-עניין אחר הוא המדיניות היום

הימנעות מהרחבה , הריסת בתים: ישראל בתחומים הקשורים לדמוגרפיה ולטריטוריה

 כל אלה עניינים -ריסוס שדות הבדווים בנגב וכיוצא באלה , מספקת של שטחי הבנייה

 .1948המשמשים תזכורת למהות הסכסוך של 

ודית ידי הסוכנות היה-החלטת הממשלה על איסור מגורי ערבים ביישובים שהוקמו על

מעצימים את המסר המופנה , והחלטת שר הפנים לעצור טיפול באיחוד משפחות

 .שייכות לקולקטיב הישראלי-זרּות ואי, הדרה: לאוכלוסייה הערבית

, שיח עם ממשלת ישראל ועם הציבור היהודי-היעדר יזמה של המנהיגות לדו, מהצד הערבי

והמשך הזדהות פומבית ולעתים , היעדר נכונות ליזום שירות אזרחי לאוכלוסייה הערבית

אינם תורמים ליצירת אווירה של פשרה , גם פרובוקטיבית עם האנתיפאדה הפלסטינית

 .והסדר

 תחזיות ותרחישים אפשריים בראייה מערכתית
 המשך המצב הקיים -תרחיש א 
 ישראל דמוקרטית פחות ויהודית יותר -תרחיש ב 
 יהודית פחותישראל אזרחית ודמוקרטית יותר ו -תרחיש ג 

הסכסוך עם הפלסטינים הוא אחד הגורמים המשפיעים ביותר : משתנה חשוב בתרחישים

 .אשר יכוונו את התרחישים השונים
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 הצעות למדיניות

 בטווח הקצר

 חקיקה או מדיניות שיש בהן הרחקה -הימנעות הממשלה והכנסת מצעדים פוגעים  .1

נים שאינם מפריעים לתשתית הריסת מב, והזרה של הערבים מהמערכת הישראלית

 . עד למציאת פתרון במשא ובמתן-חיונית וכדומה 

אגב הכרה פורמלית בוועדת המעקב , דיאלוג קבוע בין הממשלה לבין ועדת המעקב .2

 .כגוף מייצג של הערבים בישראל

פנייה ישירה . יצירת שיח בין הממשלה לבין הציבור הערבי באמצעות כלי התקשורת .3

ובמקביל פנייה של מנהיגים ערבים אל , ת היהודית אל הציבור הערבישל המנהיגו

 .הציבור היהודי

 בטווח הארוך

ויוונדי חדש שיהיה תוצאה של דיאלוג ומגע בין ועדת המעקב לבין -חתירה למודוס .1

ההסדר צריך . תוך המרת מדיניות השליטה בפוליטיקה של הסדרה, נציגי הממשלה

להשתתפות בחובות , על גבולות האזרחות הישראליתלהסכמה , בין היתר, לחתור

הזדהות -אי(לאתיקה של התבטאויות של מנהיגים , אזרחיות לצד הנאה מזכויות שוות

שלילת הלגיטימציה של תכניות טרנספר והעתקת ריבונות על שטחים , עם אויבי מדינה

וליישום ההסדר צריך לכלול לוח זמנים להקצאת תקציבים , כמו כן). במדינת ישראל

 .פרטי ההסדר לקראת שוויון אזרחי

שבבסיסה העדפה מתקנת לאוכלוסייה הערבית בכל , רפורמה במערכת הממשלתית .2

 .למעט חוק השבות והסמלים הלאומיים של המדינה, התחומים שבהם קופחו זכויותיו

, מתן תמריץ מיוחד לסיום הסכסוך עם הבדווים בנגב על בעלות וחזקה בקרקעות .3

 .מוכרים ופינויים של מאחזים קטנים יותר-ת ההכרה ביישובים גדולים לאהמרצ

 .ות ערביות בקואליציה הממשלתית ומינוי ערבי כחבר בממשלה/שילוב מפלגה .4

 .מתן ייצוג הולם לערבים בכל הגופים הציבוריים והממשלתיים ברמות בכירות .5

לה שיהיה בעל סמכות הקמת מנגנון לביצוע הרפורמה באחריות אחד משרי הממש .6

תיאום בין משרדי הממשלה לשם קביעת סדרי העדיפויות והקצאת התקציב במגזר 

 .הערבי
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úåãîò: 

xhynd ite`e dpicnd oeiavxhynd ite`e dpicnd oeiavxhynd ite`e dpicnd oeiavxhynd ite`e dpicnd oeiav 

 

nnnniiiikkkk`̀̀̀lililili    ipiixwipiixwipiixwipiixw     

ערכים ני  ש-דבר בעיקר על המתח הידוע בין מדינה יהודית לבין מדינה דמוקרטית א

 .יתרתחבהמשפטית והן ברמה הה מתנגשים הן ברמה

 שאני מלמד באוניברסיטה עוצקמה. כדי להדגים את משמעות המתח, תח בסיפור אישיפא

ו קוד משפטי שמסביר איך באותועניינו , נקרא סדר דין אזרחי או פרוצדורה אזרחית

זהו על . רחינהלים תביעה אזרחית ואיך פוסקים בהליך אז מיך א,שים תביעה אזרחיתגימ

. ּוציוניים במישור שהציבור מכיר אותוטסטינשאין בו יסודות קו, פניו מקצוע ניטרלי

 םיילבירות בין היתר את רוחב השומסאזרחי ין הותקנות סדר הד, יהמקצוע הוא אזרח

, בהרצאות הראשונות אני פותח ומדבר על תקנות סדר הדין האזרחי שלנו. תב הטענותכב

מדבר על דבר חקיקה  הדבר נשמע לא טבעי כאשר מרצה ערבי: ה יש רחש בכיתדותמי

אני עושה זאת בכוונה כדי . של הסטודנטים באותה מידה וליש,  של המדינה שלנומירש

כבר אין רחש בכיתה וזה לא , כשאני חוזר ומדבר על התקנות שלנו, ורסקף הולהדגים שבס

 .נטיםחינת הסטוד מבבין אם מבחינתי ובין אם, נשמע מלאכותי

שהוא הן ברמה המשפטית והן ברמה , סיפור זה מדגים את השסע המהותי הקיים בחברה

צה חרדי והיה רהרי אילו עמד בפני הכיתה מ, כי אם נהיה כנים עם עצמנו; החברתית

 . מידהאותההדבר היה נשמע לא טבעי ב, מדבר על התקנות שלנו

ידי חלק -טבעי כאשר הוא נאמר עלשנשמע , אל הוא מושג יחסישר ינתכאן במדי" שלנו"ה

את כל , ואמור לחייב, ם על דבר חקיקה שמחייבידברמ ואנו -מסוים של האוכלוסייה 

 .האזרחים באותה מידה

ערבי מרגיש שייך פחות למסגרת  הוריבאני חושב שהצ: ריתיקה שנייה וענקוד

זה מסביר דבר . נהישלא לדבר על הסמלים ועל אופי המד, משפטית-הקונסטיטוציונית

זאת ; שהציבור הערבי לא עושה די וגם לא רוצה לעשות, אולי את התופעה הקיימת היום
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לשם מה לשאוף , למה לי לרצות, לשם מה לשפר"מתוך תחושה המתבטאת בתמיהות כמו 

 "?המשפטית אני מרגיש שייך פחות-טיטוציוניתסקונהאם ברמה הכללית , ולעשות

 אני חושב שהציפייה מהאזרחים הערבים היא לקבל את ,לגבי הזהות היהודית של המדינה

. זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בלי עוררין על התכניים היהודיים של המדינה

כשזה מגיע לאופי היהודי של המדינה זה נראה לא לגיטימי שהמיעוט הערבי יקבע , כלומר

ועל , כרע על ידי הרוב היהודיהדבר אמור להיות מו, איזה סוג של אופי יהודי יהיה למדינה

אבל מה שלא שמים לב אליו בהקשר זה היא העובדה שהמושג מדינה יהודית . ידיו בלבד

מבחינתם של חוגים מסוימים במדינה הפירוש של , אדרבה. הוא לא ברור כלל ועיקר

הגבלת אזרחותם של , מדינה יהודית הוא שליטה טריטוריאלית בשטחים הכבושים

ומכל מקום לא ניתן להגיד כלל כי את הערך של מדינה . טרנספר ועוד, הערבים בישראל

 ?ובעניין הזה צריך לשאול מה המשמעות של מדינה יהודית, יהודית הוא ערך ברור ומובן

, "עקרון החוקיות"פט קיים משב.  עם חברים יהודיםתוחישי תשובה לכך בלא מצאת

שאומר לרשות הִמנהלית מהי ; ישים אדםנשמע שמטיל חובה להגדיר מהי עֵברה לפני

אני . שכן אם אין לה סמכות מוגדרת בחוק היא אינה יכולה לפעול, סמכותה בחקיקה

.  לקבל אותהמוכן יאנ, אם כך? "ךואהבת לרעך כמו"האם זה ". יהודית"ש לדעת מהי קמב

איני , האדם הוא אדם שווה ערך גם אם הוא ערבי, אם משמעותה היא שאדם נולד בצלם

אבל אם המשמעות של מדינה יהודית היא שהממשלה תשאף לחוקק חוק שלפיו . מתנגד

שאני ם איני יכול להיות בעד ערכים של יהדות שאומרי, נגדי נ א-יש אפרטהייד במדינה 

 .שווה לאחריםלא 

לחייב אותי , מהם ערכי היהדות שמבקשים לכפות עליי, "יהודית"ה היא מהי לאשה, ובכן

כל עוד . על הציבור הרחב שאימץ מושגים אלה,  הנטל הוא על המדינה.םפיה-לנהוג על

לא נכון , אני חושב שזה לא הוגן, מסוגל להגדיר מהי היהדות ינוא היהודי במדינה בהרו

 .וא יראה אותי כמי שצריך להיות מחויב לזהולא צודק שה

ואימץ גישות ראויות מן המשפט , אלי עבר כברת דרך מאז שנות החמישיםשרהיט המשפ

הרי בית המשפט העליון , יוטנושא של אקטיביזם שיפהעל  כשמדברים, עם זאת. המערבי

השסע בנושא של . היה הרבה יותר אקטיבי בשנות החמישים והשישים מאשר הוא היום

לא עשה את מה שאני כמשפטן הייתי מצפה , זהיר, סןסיהודי בית המשפט היה ה-הערבי

מסמל בשיח העכשווי יותר מכול את הקשר בין  משפט קעאדן. שיעשה בהקשר שלנו

 שמחעברו כ. קווקאת הרקע לאותו חוק שהממשלה מבקשת לח, המשפט לבין הערבים

יב י הנשיא ברק עשה כל שביכולתו כדי לחולאורכן, שנים עד שבית המשפט הגיע לפסיקה

 .כדי שלא להגיע להכרעה שיפוטית, תלי בית המשפטכות הצדדים להתפשר מחוץ לא
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ב שיש אפליה כמעט בכל תקציסוד  וזה לא -ם אחרים עסקו באפליה תקציבית יטפשמב

, לא: ביסטי אמרטיאק הבית המשפט, וכשניסו לתקוף אפליה ז. של כל משרד ממשלתי

יב צהעובדה שהתק; הראו לי סעיף מסוים בתקציב ששם אפשר להצביע על אפליה כזאת

. אקדמיוא ה, כהגדרת בית המשפט, עניין זה. זה לא מספיק, וזןאאופן כללי אינו מב

 שם מצאו שתקציב -שור להוצאות הקבורה קש המב ,ובתקציב משרד הדתות, חיפשו

ואז בית המשפט ; סייה היהודיתווכלאייה הערבית הוא אחוז אחד מזה של ההאוכלוס

 .קציב הוא מפלה שהתהרי לא היה שום ספק, אבל ברמה הכללית. ה מוכן להתערביה

על מערכת המשפט . קפימסא ולדעתי ל, יזם שמרבים לדבר עליו גם הוא יחסיביטקאה

ריש את הש כדי להנחיל ולבמדינת ישראל לעשות הרבה מעבר למה שהיא עושה היום

 שיש בהם פער גדול בין ההלכה לבין -האדם בוד כ,  שוויון-הערכים שמרבים לדבר עליהם 

 -והכרה רבה בצד האחר , כנסים רבים כמו כנס זה נדרשים כדי לגשר על הפער. המעשה

 .לראות בו אדם שאכן זכאי לאותן זכויות שאני זכאי להן

כה ערידי מ-יש להשלימה על; היחידהטית אינה המערכה פ המשכהערהמ

ברים עליהם בעולם מדחינוכית שתשריש ותנחיל את הערכים הנאורים שאנו -חברתית

 .המשפט
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ושאים עקרוניים כמו הגדרת המדינה לנס יחיבת אותי להתימחי הדיון הנוכחי רתותכ

והאם אפשר להתקדם לקראת מסמך משותף שיאפשר , כמדינה דמוקרטית ויהודית

ליהודים ולערבים להתקיים במדינה הזאת בשנים הבאות כך שכל אחד יחוש שהוא מקבל 

כבוד האדם : את הכבוד הראוי לו כאדם וכאזרח במשמעות הניתנת למונח זה בחוק יסוד

 .וחירותו
אני ". וקרטית ויהודיתדמ"נה דית היום ברמה העקרונית כמדרמדינת ישראל מוג, יתשאר

מדובר בדמוקרטיה ליברלית או בדמוקרטיה  האם. אינו ברור" דמוקרטית"טוען שהמושג 

 אוה שבה עקרון הסובלנות, האם מדובר במדינה ליברלית קלסית? אתנית דמוקרטית

או שמא אנו עוסקים בדמוקרטיה שאקדמאים מכנים אותה סובלנות של , עקרון יסוד

רליזם אלא לולא מתוך קבלת העיקרון של פרים נים לסבול את האחאנו מוכ, י קר-חסד 

מתוך מגמה טקטית של שמירת שלום בית במצב הנתון כיום כדי להבטיח המשך קיומה 

 ?"יהודית"של ישראל כמדינה 

סובלנות של "שהמגמה של ,  היום תוך ניתוח הפסיקה של בית המשפט העליוןיםוענהט שי

 כלל מדובר בפסקי דין העוסקים ךבדר. השופטים נוהגיםמאפיינת את הדרך שבה " חסד

. בהחלטות של ועדת הבחירות המרכזית לאסור על מפלגה מסויימת להתמודד בבחירות

תוך הרחקת , פלגהמה מגמתם של שופטים מסוימים היא להתמודד עם המצע הכתוב של

 של דבר  אך בסופו-סט והטלת ביקורת קשה על התנהלות המפלגה וראשיה טקעצמם מה

אך היו גם ; ך כלל מדובר ברשימות ערביותדרב. להכשיר את השתתפות המפלגה בבחירות

 . שנפסלה" ךכ "תמישרכמו , מקרים של רשימות יהודיות

מכיוון שגישה זאת , ל של בית המשפט יכולה להיות גם השפעה חיובית"לגישה כנ

 הנכסה. הינה גם מסוכנתגישה זו , אולם. מאפשרת ביקורת נוקבת יחד עם המשך הייצוג

 אפשר יהיה אחר כך להציב-היא שתתפתח לכיוון שבו אי, בגישה זו של סובלנות של חסד

 טלנית על מצעיהם של גופיםהקעצם ההבניה של הביקורת , כלומר; הביקורת  בפנירסכ

ה ולעל) שעסק בזה" ארליך"היה פסק דין של (ד "כמו למשל על זה של בל, סוימיםמ

ויפגעו , שבו השופטים ימשיכו להבא את הקו עד כדי פסילת רשימות כאלהתפתח למצב לה

 לפחות בזה של אותם אנשים המזוהים עם מפלגות כמו -ים בישראל בהער בכך בייצוג של

 .ד"בל

הרבה אקדמאים מבקרים . של מדינת ישראל היא בהגדרות שהוכנסו לחוקי היסוד היעבה

" דעבוליע רמפ"הסיבה הפשוטה שהדבר מ, את הכנסת המושגים האלה לחוקי היסוד
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לולא " יהודית"ו" קרטיתדמו" מי היה צריך עכשיו להתמודד עם המשמעות של. במדינה

המדינה הייתה , "כרגיל"החיים היו נמשכים ? אלה מצויים בחוק היסודם היו מושגי

  אך לא הייתה התמודדות עם-היו תיקונים פה ושם , ו מוחיםיה םיברהע, "עוסקת בשלה"

ון לומר את דברו מבלי שיוכל ילת כאלה המחייבות את בית המשפט העבעיות חוקתיו

 .חסה אל אזרחיה הערביםילהשתמט מהתמודדות עם אופיה של המדינה ו

" יהודית"ה נבין המושגים מדי" מתח"אינה רק ב היעביש לומר כי ה, למען הדיוק

סתירה בין שני מונחים אלא אף ב, )כלשון חלק מהאקדמאים הישראלים" (דמוקרטית"ו

 ישראל כמדינה יהודית דינתאלה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחוקים המגדירים את מ

רבים מאלה היושבים כאן דיברו וכתבו על שיתוף .  מונעים את הייצוגצםבע ו,צרופה

ניות האלה ברמות הנמוכות יותר יכולות טהשאלה היא האם ההצעות הפר. וייצוגיות

לחוש שאנו שווים זה לזה , םידוהיכם ערבי, כללותה ולאפשר לנויה בלפתור את הבע

 .אני מסופק בכך. ויכולים להמשיך במדינה כהגדרתה כיום

גם במובן הטכני , תי מדינת ישראל היא היום יהודית הרבה יותר מאשר דמוקרטיתלדע

  שלושת-בסמל ובהמנון , החוקים שעוסקים בדגל, מהוגלד. ולא רק בהתנהגות האנשים

, הדרישה מתלמיד בית ספר ערבי לחוש הזדהות עם הדגל. נהיהמד הסמלים הייצוגיים של

זהו מכשול שאין אדם . הריהי בלתי אפשרית ובלתי מוסרית כאחד, עם הסמל ועם ההמנון

ינו אוהב את המדינה אלא משום שהתכנים של הסמלים אש םויכול לעבור אותו לא מש

כיצד אפשר להזדהות עם . הקבוצה היהודית, בד בלחתקבוצה אלים בהכרח למוגבה האל

עם סמל ועם המנון שכל כולם מבטאים את ההיסטוריה ואת מאווייו הלאומיים , דגל

 ?ואינם משקפים ואף לא רומזים לקיומו של המיעוט הערבי, והדתיים של הרב היהודי

היעד  ל מיהו קהםב גווחש, הליכים לשינוי הם הדרגתיים?  כזהבמה אפשר לעשות במצ

כים אתי שהדבר יסהרי שחלק מכם , כאןבים אם אני פונה לאנשים היוש. שאנו פונים אליו

, בית, מוןזפ, תמיוהיה מי שאמר שיש להכניס למשל להמנון פסקה מס. מחייב שינוי

היו . האומר שיש גם עם אחר חלק אחר מאזרחי המדינה שחש שזהו הבית הלאומי שלו

יגיד הו שבסמלים יוכנס מש שגם, הגיע לפשרות ולהסכמותם לב לושניסו מתוך רצון כן ות

שאלתי פעם בהתרסה שמטרתה לחדד את הבעיות שיש . ערבים החיים במדינה שיש

האם מוכן הרב היהודי להסכים להכניס שינוי בדגל כך שרצועה ממנו : להתמודד איתן 

ומה . ערביתאת קיומה של האוכלוסייה ה) בצבעים או בסמלים(נאמר עשרים אחוז תבטא 

יש מבין היהודים המתנים את הענקת השוויון המלא ! שאני חוצפן ולא מציאותי? נעניתי

לאזרחים הערבים במלוי מלוא החובות והמקלים ביניהם מציעים להחליף את השירות 

אינכם  מדוע, ישראל ולומר להםים בכיצד אפשר לבוא לערב". שירות לאומי"הצבאי ב

, ובשירות הלאומי" לא שייכים" עצמה רואה בהם עד היום משרתים בצבא כאשר המדינה

איננו מקבל ) הבדווים(ובהתנדבות ) הדרוזים(כאשר חלקם המשרת בצבא בשירות חובה 
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אינכם חשים  ועמד: כיצד אפשר לבוא לאזרחים הערבים ולומר להם? את מלוא זכיותיו

פעולות שנחשבות וע אתם מבצעים דמ? )םכנגד העם של(הזדהות עם המדינה ומאבקיה 

שנחשבות בעיני הערבים בהרבה ,  הפעולות וההתנהגויות של הצד השניםומה ע? כהתרסה

 ?לא כאיוםסה אמקרים לא כהתר

; הפך את המוסכמות" קעאדן"נים שפסק דין של בית המשפט העליון בעניין וערבים ט

-סדיתממ-שהרי הוא לא שינה מהותית את התפיסה הציונית, לדעתי הוא לא הפך דבר

 .וכתב שזוהי הכרעה קשה בשבילו,  במשך שנים שלא להחליטהניס השופט ברק. ישראלית

) מושב קהילתי" (התיישבות"סוג מסויים של , הכריע לגבי סוג מסוים של קרקעות, לבסוף

את עמדתם תוך הבאת האינטרסים והזכיות של כל  שוב והמליץ למשיבים לשקול

 ".קציר"חת קעדאן זכאית לקבל בית בולא קבע חד משמעית שמשפ, הצדדדים

כדי שלא " עאדןק"עתירתו של האזרח בהאגודה לזכויות האזרח עמלה קשות , ועוד

, ה לדיון והכרעה בפני ערכאה משפטיתיקרטובין דמ ליד את הסתירה בין ציונותלהעמ

וכתבה במפורש בשמו שאין הוא קורא תיגר על היותה של מדינת ישראל מדינה ציונית 

בקש להסתכל מאלא הוא , משפטה תיב ןאינו מעמיד את עוולות העבר על שולח, יתויהוד

אחים  של ראש צוות, )כפי שתואר בעיתונות העברית( ולמרות שהוא בחור חביב. קדימה

אלא אדם המחפש את רווחתו ורווחת , שאינו פוליטיקאי טען שולמרות, בבית חולים

, "קציר"נס לבית שהוא מבקש להקים בהוא עדיין לא מצליח להיכ, משפחתו במדינתו

 .וזאת משום שהאנשים שם חושבים שהמקום אמור להיות שמור ליהודים בלבד

 קרי צמצמום המרחב הגאוגרפיסבלם של האזרחים הערבים התעצם עם הזמן בשל המשך 

מן הקרקעות  ודי אם נזכור כי תשעים ומשהו אחוז, הפקעת אדמותיהם ותיחום יישוביהם

ס את אנ השבות קוח הרי - יחרחב האז המרצמצוםאך גם בשל , ליטה יהודיתמרוכזים בש

כך שלא תהיה , ועל זה כותבים יהודים ודורשים הפרדה של חוק האזרחות; חוק האזרחות

גלישה מחוק השבות לחוק ה. קבלת אזרחות אוטומטית ליהודים רק בשל היותם יהודים

את דמוקרטית יותר מאשר היא זהם לשכנע אנשים שהמדינה אמציוגעת במפהאזרחות 

 .יהודית

אבל מה ; ופת רבין כעל תור הזהב עבור האזרחים הערבים בישראלקמדברים על ת, לבסוף

ם אלא ואפילא לזה אנו ש". גוש חוסם"לא שותפים בשלטון אלא רק ? היו הערבים אז

יל עם ואל לנו להתח. להכרה בנו כאזרחים בעלי זכויות מלאות, עותישמלשוויון מלא ומ

 םיחקודם תקיים המדינה את חובתה כלפי האזר: קישור הזכויות בקיום חובות בשלב זה

ואני בטוח שהם ,  אליהםן להם תחושה שהם שייכיתית, הדמוקרטי-במובן הליברלי

 !אחרת מי יושיענו. יחזירו לה באותו מטבע
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, סקה בנושא הערבים בישראלעק שרועץ לוועדת השרים בממשל בבמשך שנה שימשתי כי

ואני יכול להביא בפניכם תיק מלא של הצעות והחלטות פעולה שאני בטוח שכולנו היינו 

לכן . אם בכלל, וא מזערי הלועפה לשיעור ההצעות שיצא א, יחד עם זאת. תמים עליהןוח

היכן הדבר , היכן מצויים החסמיםהיה רצוי שדיון זה ואף דיונים אחרים יתמקדו בשאלה 

 .נתקע

אני מציע ללמוד היטב את סיפור . שאלת ההסכמה, תשירא .תברצוני להציע שתי נקודו

יש תכנים ( הן את התכנים -מוקרטיה די ללערבי במכון הישרא-קבוצת השסע היהודי

וצרה והן את השאלה מדוע לא נ) ד לרשות הציבורוואני מבין שהם היו אמורים לעמ, רבים

היעד . אך גם לא הייתה הצלחה, ןולשיכשה למע שקבוצת השסע הייתה דלא אגי. הסכמה

שאנו עוסקים בו שנוי  הנושא. לדעתי עלינו ליישם כאן את הלקח, שנית. המוצהר לא הושג

 אלא להגיע ,והמטרה אינה להביא קבוצה של אנשים שישכנעו את המשוכנעים ;במחלוקת

המושב הזה הוא הדוגמה . י כלשהובער- קונסנזוס יהודילנוסחה שתוכל לסמל ולייצג

ולהימנע , יו הסכמהש עלכיצד ליצור מסמך שי: תר לנקודה שאני מדבר עליהוהטובה בי

 .צדדי-מך חדסמ מיצירת

י שעשויה לחולל את יטודת המינּוף הפולקת נאצאו לא מהערבים והיהודים , לדעתי

שמבחינות , מנטרי מצד הפוליטיקה הערביתנקודה זאת לא נמצאה במישור הפרל. השינוי

ראו ( בין היתר בשל חוסר יכולתה להשפיע ולחולל שינויים -ה אולי את דרכה ימרבות סי

טיות יפול גות מפלאך אז שתי, כים שאין להפריז לגבי אותה תקופהסמ ינא). תקופת רבין

ולכן היה מוכן , ן לנקודת מינּוף פוליטית לגבי ראש הממשלה שהיה זקוק להיעהצליחו להג

-חדה זה היה מעש. לחתום אתן על הסכמים קואליציוניים מבלי לצרף אותן לקואליציה

 אחוז מן הערבים הצביעו בעדו אבל הוא 95כאשר , וראינו מה קרה אצל אהוד ברק; עמיפ

הייתי מפתח את הנושא לגבי עתיד הפוליטיקה . אותם לשיחהמין כלל לא שקל להז

 . אבל עובדה שהיא לא הצליחה למנף;הערבית הפרלמנטרית

אך מי שהגיעו ; ההישגים משמעותיים יותר ותריויכולת המינּוף רבה , מוניציפליתה המרב

 הגדולה יותר בחמש השנים האחרונות הם םשגיילנקודת המינּוף המשמעותית יותר ולה

 ).NGOs-ה(ות ותעמ הדווקא

בצד היהודי אין . רות בחלקן זו את זו שסותותהן בצד היהודי והן בצד הערבי קיימות מגמ

ל שינוי בחלק חי סמוחה שמם סים עאני מסכ. כיווניות החלטית-אין חד, גוניות-חד
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ראינו את התגובות . בור היהודי מבחינת פתיחותו לנושא הערבי ונכונותו לשמועצימה

פוכה קיימת מגמה ה דבב-אך בד; ולדעתי זהו הסימן הברור ביותר לשינוי, להצעת דרוקמן

עסבה שפתח ואמר שהיחסים בין יהודים לבין -ד אבולאני מסכים עם חא. של הקצנה

הן מבחינה חברתית והן מבחינה ,  שפל כמו זאת הניכרת היוםתקופתעו א ידערבים ל

 .פוליטית

 הצורנה בשנע ימי, אתם מכירים בוודאי את כל גילויי ההקצנה בציבור היהודי

הפוליטיקאים מדברים , ההתבטאויות מעידות על כך, ךסקרים מעידים על כ ה.משמעותית

הוא  ה זןימה שמדאיג בעני. חילופי אוכלוסין, טרנספר, איום קיומי, פצצה מתקתקת: כך

רב אירועי אוקטובר הקשים לא הניבו עדיין הלצערי , כלומר". זבנג וגמרנו"הגישה של 

 .י שגם לא בצד הערביונדמה ל, צד היהודיביסודי ועמוק  ,וקבנ, תי אִמחשבון נפש

 -פלסטיניזציה ואסלאמיזציה , יהצשראליז י-סמי דיבר על שלוש מגמות , ירבהעצד ל רשא

אך מדבריו נשבה רוח כללית של שקט יחסי בין ;  בתוכןויהפנימית של השינ יקהמדינעל הו

אך השינויים אינם דרמטיים או , יש מגמה מתמשכת כלשהי, כלומר; סערות קלות

 .קיםומע

יה ליזצהמשוואה של סכום אפס ששררה בין ישרא. השינויים הם אכן עמוקים, לדעתי

. ועדיין לא אמרתי מילה על מגמת האסלאמיזציה, וונטיתרללבין פלסטיניזציה כבר אינה 

זוהי . ואני חושב שהוא נוגע בתופעה נכונה, יצחק רייטר הזכיר פלסטיניזציה פנימית

שעיקרה יציקת תוכן פלסטיני , ל המאבק הלאומישתופעה שאני קורא לה הלוקליזציה 

 יצירת -כלומר ; בים בישראלרעה לש ניותיויציקת תוכן ישראלי לפלסטיות לישראל

, או את נקודת המפנה, אני רואה את נקודת הציון. סינתזה חדשה בין שתי מגמות אלה

 בכך  שטרף את הקלפים מבחינת הערבים בישראל-בתהליך אוסלו או בתהליך השלום 

 בגדה המערבית ולא אל םמוקל שמראהבהיר לערבים ביש, אומיתות לשגרם להתעורר

 תוחייב לבחון מחדש את מעמד המיעוט הערבי במדינ, במדינה פלסטינית אלא כאן

 ".1948הפתיחה מחדש של תיקי "זה מביא לתהליך שאני מכנה אותו . אלריש

ליכה לאחור כדי  ה הן שקיימתהחדשות הטובות. בות וחדשות רעותוות טשדחקיימות 

ואני חושב שלא תחול נורמליזציה ביחסים ;  שטרם הגלידו1948של ם עיפצגעת ולטפל בל

 היא 1948ות הן שפתיחת תיקי ע הרתהחדשו. 1948-בין יהודים לבין ערבים בלי שניגע ב

. 1948ל חינה מחדש של הפרדיגמה ש בכאן קיימת ;ונעשית בעיקר בצד הערבי, צדדית-חד

היא ,  של הגדה המערבית ורצועת עזה1967בעוד שאוסלו הייתה אמורה לפתור את בעיית 

 .זוהי האירוניה כביכול בתהליך הזה. 1948ת תיקי אדש גם חפתחה מ

, ראשית.  נעשית בכמה רמות1948חה מחדש של תיקי יהפת,  הערבים בישראלתניחבמ

היותה של מדינת ישראל מדינה ד המובנה של גוכלומר בחינת הני; נספטואלית הקוברמה
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בחינה של חלופות . על כל הנגזר מכך מנקודת המבט הערבית, יהודית ומדינה דמוקרטית

 ידרך הכיוון הבדלנ,  כל אזרחיהתדרך מדינ, לאותו ניגוד מּובנה החל מהכיוון האוטונומי

בכל אחת , כלומר. לאומי-ון הדויודרך הכ, התעוררות כלשהיבו  אנו רואים םויהש

התגבשות התפיסה : מה הקונספטואליתרב דווע. יח ציבורישמקטגוריות אלה מתקיים 

ל עמדבר  ינאשכ. על כל מה שנגזר מכך, העצמית כמיעוט לאומי עם זכויות קיבוציות

, וכאן; רקעותא הק על פתיחה מחדש של נושברמדי אנ,  בצד הערבי1948פתיחת תיקי 

 .דשההחירום משקף את התפיסה החח המסמך של דו

והנושא השלישי הוא הזיכרון ; הפליטים במולדתם, הנושא השני הוא שאלת העקורים

שיש לה , שמושפעת מהסכסוך תימואלהדבר מלווה בהתעוררות . הנכּבא, הקיבוצי

ים ננתוהין את צייש ל, לצורך העניין. קונספטואליתמה הביטויים שונים גם בר

,  מקרים25 היו 2001-ב:  בפעילות טרורשמתפרסמים לגבי מעורבות של ערבים ישראלים

  .1999-ב ם ושניי2000-לעומת שמונה מקרים ב
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הוא שאל שאלה , ביקש שהיהודים יגידו מהי מדינה יהודית כאיליכאשר מ: סמי סמוחה

 במאמריי עברתי בפרוטרוט על המשמעויות - יודע מהי הכוונה בכך הואשהרי , רטורית

כל  אבל יש חילוקי דעות לגבי, ין בעיה לדעת מהי מדינה יהודיתכך שא. הקונקרטיות

 קיימת יותרומחלוקת חריפה ב, היהודים חלוקים גם הם בתוכם לגבי המשמעות. וסדמ

, השמאל בישראל רוצה מדינה דמוקרטית יותר מיהודית. בין שמאל לבין ימין בישראל

ית ד רוצים מדינה יהוכאשר שניהם, רוצה מדינה יהודית יותר מדמוקרטית מיןיוה

 ןימי ה.ש סתירה בין שני הדבריםיש מכיוון, אלה מחלוקות חריפות מאוד. ודמוקרטית

שלי היא  היעבה. וזוהי המחלוקת הגדולה, מאזן את הדברים אחרת מאשר השמאל

הגידו לי : מפנה את השאלה לערבים  אני.שהערבים אינם מוכנים להיכנס למחלוקת הזאת

לפי , "כמוךרעך  לבתאהו"מדינה של . רטית אתם מוכנים לסבולק ודמואיזו מדינה יהודית

רסליים שאינם יבונאאלה ערכים . יתרטוקמדינה יהודית ודמ אינה, הצעת מיכאיל

 . כלליםלה שרמדינה יהודית ודמוקרטית זוהי מערכת ברו. קשורים למחלוקת זאת

אנא הצבע על אחד : להבי החסמים שהעלגי רוצה לשאול את אלי יתיה :עסבה-בו אלדחא

 .הל אםאו שניים מחסמי

וזה מזכיר לי , אמרת שהפוליטיקה הפרלמנטרית הערבית סיימה את דרכה, לגבי החסמים

טיקה הערבית או פולישהו כאיל. את שר הביטחון שאמר שגם ערפאת סיים את דרכו

המפעל אינם בהלימה עם התפיסה של , ם הערבים על כל התנועות הפוליטיותאיהפוליטיק

 .הציוני

האם דהאמשה לא הוזמן ? האם עזמי בשארה לא הוזמן לברק בגלל הדברים שאמר

ים שלא נסעו במה באשר לחברי כנסת ער? ןיאסיחמד  אשלה לממשלה בגלל התמונ

 ?שגם הם לא הוזמנו, לסוריה ואין להם תמונה של יאסין

מבחינתי מדובר . תהראשונה היא מדינה יהודי.  אתייחס לשתי נקודות:יידר חיזעז

לא עשרים אחוז , ליזוהי הבעיה ש. י ובמצוקהעונב, בכלכלה, בדיור, בבנייה, בקרקעות

אולי נצמצם את . מן היזמות וכדומה, מן הכלכלה, מהדגל אלא עשרים אחוז מן הקרקעות

 .נה היהודיתיזו הבעיה שלי במד? המצוקה לעשרים אחוז

האם ? השירות הצבאי באמת מתכוונים לכךהאם אלה המעלים את נושא :  שנייההדקונ

אותם אנשים שמעלים זאת מוכנים לראות בארץ שבעים או שמונים אלף חיילים ערבים 

 ?עם נשק
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ואתה , ל שלך מחזיקודהמשדיברת על עשרים שנה : לסמי סמוחהה ערה :פתחאל ירןאו

, רתתפורדמוקרטיה אתנית תמיד מ. אבל לדעתי המודל שלך מתפורר; א יחזיקו שההצופ

ת א, אני חושב שלא הכנסת למודל שלך את הגאוגרפיה. יךינררת מול עפומתא גם פה היו

מודל בלי כל זה לא עוסק בבעיות המרכזיות של . שוויונית ואת הדת-שא האזרחות הלאונ

הוא לא , רומכל. אותו וקרפישות הכוחולכן הוא לא חוזה את , "דמוקרטיות אתניות"

 והסתירות שבו ממוטטות, של המיעוט והרוב אלא קיטוב דווקאאין בו השתלבות , יציב

 . במקום להחזיק אותו כפי שאתה אומרואות

ועניין זה , ינת לאוםדאלכס ניסה לעשות השוואה והקבלה לא נכונה בין ישראל לבין מ

כי אין לה גאוגרפיה ואין לה , יתמלבישראל אין מדינת לאום נור. חוזר למודל של סמוחה

ות ישיר המיעוט הפלסטיני מושפע לדו שממע. ם הפלסטיניםעבגלל הסכסוך , אזרחות

 . היהודית היא למרחב הפלסטיניותההתפשט, כלומר. מכך

דיברת . לא הכנסת את הדינמיקה, לדוגמה במקרה היווני, במודל שלך: י לאלכסנש רבד

 -ום ולכן פלסטין יש דינמיקה של ייהוד המתמשכת עד הי-בישראל. 1920ל  שיםעל התורכ

, הדתייישראל צריכה להיות מדינה מדית כדי להיות מדינה יהו -ן של סמוחה ים לעני גזה

 היש מדינ; אין כאן מצב סטטי של רוב ומיעוט שמנהלים משא ומתן. וזהו שורש הבעיה

, בכלכלה, בצבא, בקרקעות, יש תהליך של ייהוד המתבטא בעיקר בהגירה, תדהיימ

 .יהוכאן שורש הבע -בחוקים 

ם  ג,ינה הערביתמדהמדינה היהודית מקבילה לשהאומרת , אצל אלכסנה  האחרוהלבקהה

וחלק גדול (ות יהערב במדינות. אסלאמית-היא מקבילה למדינה ערבית: היא לא נכונה

 להמטרייה ש, כלומר; היו יהודים ערבים) קשל בא ממצרים או מעירי לממהמשפחה של

, המדינה היהודית: אבל אין ערבים יהודים. יהודיםת הערבית יכלה להכיל בתוכה וברתה

ל הוא הבדה. כה את הערביםו לתסלא יכולה להכני, שהיא אתנוס ודת בעת ובעונה אחת

 .עקרוני מאוד

למרות , נל בנושא של סמליםהפל ש אני מתקשה להבין את ההתעסקות :ראס-בואת אב'ת

אני אזרח המדינה . ותרחוא אזשם המשחק ה, לדעתי? מדוע עלינו להתעסק בזה. חשיבותו

י אנ. םניזה מה שצריך להיות במרכז העניי; הזאת ורוצה להיות שווה לכל אחד מכם כאן

האם אתם . אפילו רוצה להיות שותף כאזרח בקביעת דמותה של המדינה הזו בעתיד

בטין -או ילד באום? גב אכפת מהדגל או מההמנוןנב רכומ של בכפר לא בחושבים שלתוש

ורוצה להיות שווה לבן של אורן בעומר שמשחק משחקי ,  ונקייםםרמיומען מים זשנאבק ל

 ?אכפת לו איזה דגל יש לנו ומה צבעו, מחשב

 לע אל ו,ודיים של המדינה הזאתהיה,  לדבר על ריכוך גבולותיה הלאומייםתחשוב טקטי

שאלה נו חפצים לצאת מן הִמלכוד הזה צריך לשאול את הא םא. ביטול אופייה היהודי
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 זו -מוכר שאין לו מים זורמים -איך המוסר היהודי יכול להתייחס לבעיה של ילד בכפר לא

 .אני מקווה שנדבר על אזרחות ולא על סמלים. אלהשה

ואני מאמין שזהו אחד ,  דברים יפים על החברה האזרחיתמררכס א  אלי: יעריזריעאל

קיד תפה  לתרופפה בארץ וישהגורמים היחידים שנותרו במערכת הבלמים והאיזונים שה

טרה היא משה, ווסמוס של הסכסוך כולק-שה שיש כאן מיקרוואני חי בתח. חשוב מאוד

היהודים נמנעים מדיון במילה . וותמיעוט בתוך עצמו לגבי זהבכל מניעת דיון עצמי 

ל מדינה יהודית  שיןניבחברה היהודית קיים ציבור שתופס את הע". יהודית"

, יזרחאודי ויתר על אלמנט ה בכנסת היום חלק גדול מן הציבור היבדיון. כתאוקרטיה

חלק מן הציבור היהודי קם .  הצבאי יהיה חלק מאזרחותוותודרש לוותר על כך שהשיר

צמו את על רידגאנו חיים בחברה שבה הציבור היהודי לא ה. אתם לא תכריחו אותי: ואמר

 .יר את ישראליותוהישראלי לא הגד-והציבור הערבי; הנושא של היהודית

מכי עזמי בשארה לא רואים תואני יודע ש. י השנתנו רואה את העירום של הצדא מאחד לכ

שלא , הודיהיר בווהם רואים את העירום של הצי; בסוריה את האידאל של מדינת מופת

ם בחברה והשאלה היא איך מפתחים הי. רואה בתאוקרטיה היהודית את האידאל שלו

ות זההישראלית ובחינת ה-ערביתות הם העצמאיים של בחינת הזהינדיוההאזרחית את 

 .כדי שבעתיד יוכלו להשתלב, היהודית

האסלאמית הפכה למרכזית  תהוהזש המחקר של מוחמד אמרה ושלי מלמד :נל שחקיצ

כון שהרוב אינו מפרש זהות זאת נ.  בחברה הערבית בארץיםמאוד לגבי ציבורים גדול

 . היא מרכזית מאודאך, במובן הפונדמנטליסטי

תה א אם -המשוואה , כלומר. זו בזו יותותל-יש כאן מגוון של זהויות בלתי: שנייה הדוקנ

 .ולא הייתה קיימת מעולם, אינה קיימת -אתה פחות פלסטיני , יותר ישראלי

יס ס הבלוהשותפות היא ע, ן הזהות הישראלית הוא תוכן אזרחיכתו, לגבי הערבים

זאת נקודת . פשריותאואולי גם דרכי פעולה , ב להבנת תהליכיםדבר זה חשו. האזרחי

 החברה שלת קוחזהתוזאת ה,  החברתיים בישראליכיםהאור היחידה שאני רואה בתהל

 .הישראלית

מבחינה זו אני מקיים ; 1948מסכים עם אלי רכס שהערבים פתחו את שאלת  אני

הדיאלוג של .  ישראליםלוגים לא מעטים עם פלסטינים מפלסטין ועם פלסטיניםיאד

 כניםכי הללו מו, היהודים עם פלסטינים מן הרשות הפלסטינית קל הרבה יותר היום

 .1967-זה בצד ונתחיל משים את  נבואו,  ולומר1948לסגור את 

הרי שיש פה עם , ת כאןונורח אם לנתח את ההיסטוריה של מאה השנים הא:לוזד רומנ

ם שהיה עליו על פכועם אחר שב;  פנייה ימינהפנה, אחד שבכל פעם שהיה עליו לבחור
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התלונה שלי היא דווקא ; אות היסטוריותגיאיני אחראי לש. פנה פנייה שמאלה, לבחור

אני שמח על מה ? האם זה מה שחשוב עכשיו, יםרקי םירחב: לנציגות הערבית בפנל זה

ות וצים להתמודד עכשיו עם השאלרתם אהאם . באמת יש צרות כאלה, אבת אמר'שת

תוהה באיזו  שלכל מי? גם בציבוריות הישראלית, ותטיות והעקרות ביותרפההי

, אמריקה: ופניי היו חפויות, תאמינו לי שבאתי לפני שנה מאמריקה, חידמוקרטיה הוא 

הבה . תראו כיצד היא מתנהגת אחרי שמץ ממה שקרה לנו כאן, הדמוקרטיה הגדולה

 .נסתכל בצדדים החיוביים

לא באתי לכאן לשמוע שיח מהסוג שאומר . ך לעשות התאמת ציפיות צרי:טאס גסלבא

 טובות ן כאשלא באנו לבק. אבת'על כן תלונתי על דברי ת; ך לקיים שיחרי צלאש

כדי  לה מסוימת של יהודים אינטלקטואליםהיאני לפחות באתי לק. ממיניסטריון כלשהו

שחזר לשורשי הבעיה לא , כס אלשלחתי על ההצגה  שמ.רציני ועמוק, יאלוג אִמתידלקיים 

אם אנו כאן לא נבין מה כל אחד חושב על . א כדי להבין אותםלא םירעכדי להעצים את הפ

 ?למה נלין על שני העמים שלנו,  הסכסוךיורשש

ה מסופק אם נחליט היא. מך או של הצהרהמסיני בא עם ציפייה של אשלה אומר מלכתחי

למד לקחים מצורת הדיאלוג הזה ומחסרונותיו ובעוד כמה חודשים אולי נ, על שלב נוסף

 .שונה ם משהו במתכונתינקיו

 שאין ךה לכידיחהאויות שהתייחסתם אליהן אינן הסיבה בטהתה :עקובסון יכסאל

לא הזמין אדם  שעל כך, הרי התחלתי מביקורת על ברק. נציגים של אוכלוסייה ערבית

וגם , על ההתבטאויותכמובן שהמדיניות משפיעה . א חל עליו מה שאמרתילש

מדוע ממשלת  לואשלשר ינה היסטורית אפחמב. עות על המדיניותיההתבטאויות משפ

;  יותרתוןשהיא גורם מ,  לא הכניסה לממשלה את המפלגה הקומוניסטית1992-רבין ב

ות ועם צם רבות עם ברית המועי שנךוהתשובה ההיסטורית היא שזו הייתה מזוהה במש

 .יתה מפלגה מתונה הילמרות שלכשעצמה, איבה למדינית לישראל

. לקואליציהם פיותד אינם יכולים להיות ש"גורמים האסלאמיים וגורמים כמו בלה וםהי

 .רה כזאתו בצםאין מדינה בעולם שהייתה מזמינה לקואליציה אנשים שמתבטאי

ל אב. ללא השוואה,  יותר מייוונת מאשר ישראל מייהדתיאוון הימבחינה היסטורית , ןרוא

חוץ מאשר , הסיבה שלישראל אין גבול ומשום כך אין גם גבול למדיניות הלאומית שלה

אומי עם גורם שאינו מוכן לקבל גבול  לישראל מצויה בסכסוך שיאה, מובןההתנחלות כ

פלסטיני שהיה בו גבול בין שני -זה שלום ישראלי חולצערי הרב לא חתמנו על. כלשהו

ולחוקי השבות של שני , המעשה הלאומיל במובן שהלאומיות  תופיאלשמענה ם והעמי

 .וזה חבל, הגבול שאני חושב עליו אינו שונה בהרבה מהגבול שאתה חושב עליו. העמים
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הסכסוך קיים וכל צד רואה את הארץ כולה ר אש כ,ישראל אינה בהכרח אשמה בזה

בחינה הם רואים את כל פלסטין כמולדתם מ: בזה הפלסטינים צודקים, אגב. כמולדתו

וזה , טורית כמולדתםסישראל ההי-והיהודים רואים את ארץ, לאומית והיסטורית

שניהם אינם מבינים שהן מבחינה מעשית והן שימי הוא מצב טיגל אמה של. לגיטימי

כאשר פתרון זה . ות לשני עמיםנמדי מבחינת הצדק צריך להסכים על פתרון של שתי

ודאי , אנו מצויים במצב של סכסוך לאומי חריףכל עוד . רק אז תהיה נורמליזציה, יוגשם

 .שיש פגמים קשים בדמוקרטיה הישראלית

כי ארצות הברית היא דמוקרטיה אזרחית , שוואה עם ארצות הברית רלוונטית מאודהה

שמופעלת כלפיה ת מוליאשל , של עימות,  מדינה מצויה במצב של איוםאשרכ .ולא אתנית

 .רצוי לשים קץ לעימות לכן; פי ההיגיון של העימות-עליא מתנהגת ה, ק או שלא בצדקצדב

אמרתי במפורש שאין להשוות את המיעוט הערבי בישראל עם עדה של : גבי הילידיםל

הקתולים בצפון . גדולים בעולםם יים בהחלט במספרישקי ידלוט יאלא עם מיע, מהגרים

והגרמנים , ירולוהאוסטרים בדרום ט, מהגרים אלא מיעוט ילידי  אינםיאירלנד ודא

 .זו הבעיה, היהודי כמהגר ולא כילידב רתך שאתה רואה את הרו מהעאני מבין. באיטליה

נולדתי בברית , בישראל אלא אני מהגר דתילאבל אני לא נו, י יהודים נולדו בישראלנוילימ

. ם יהודיולא: ממשלת ברית המועצות כתבה בתעודת הזהות של ההורים שלי. המועצות

לא זו בלבד שהממשלה . דיו את עזמי בשארה אם יש או אין לאום יהוהם לא שאל

אלא היא והציבור הרוסי לדורותיו לא נתנו לנו , די שלנווהיה הסובייטית הכירה בלאום

 .לאומי או תרבותי,  אזרחי-הרגשה שאנו ילידים שם במובן כלשהו 

עם היהודי נחשב הו שיהיה מקום אחד בעולם שבאוי מבחינה מוסרית ר, לעניות דעתי

שהוא לא כל , והמקום הזה הוא מדינת ישראל; ריתויסטהשזוהי ארצו ה, "ילידי"ל

משום שיש עם אחר ? מדוע. אלא חלק ממנה, ישראל המנדטורית-פלשתינה או ארץ

 . שתי מדינות לשני עמיםלש ןורקוזהו העי; מולדתו שהארץ הזאת היא

. ויש לי כמה השערות בנדון, ושא זהמעט מאוד נעשה בנ:  החסמיםןיינעב :כסי ראל

שלא להתמודד ,  ושמאלןימי, ידה מצד הרוב היהוששזהו תהליך של הדחקה והכח, האחת

 פיסה שהייתה קיימת בשנות החמישים שאמרה בואו תהמשך של, כלומר. נייןעם עצם הע

עיקרון הזמניּות הוא , יש ממשל צבאי, אפשר להמתין עם העניין הזה; נראה מה יהיה

צריך לפתח את ; ערה בלבדהשאבל זוהי . מים גם היום קיייה של גישה זאתדשרי. השולט

 .קור אותוח ולההנושא הז

אלא רמזתי על כיוון , לא הודעתי עדיין על מותה, ראשית: לפוליטיקה הערבית רשא

ה של בעלנו לשכוח את שיעורי ההצ אל. שנראה לי מתוך עיון ומתוך מעקב כמתפתח

יש סיבות והסברים מידיים שון כנ. 2001ות לראשות הממשלה בפברואר הערבים בבחיר



74 

אני מחכה לראות מה יהיה .  אחוז18אבל עובדה היא שהגיעו לקלפיות רק ; למה שקרה

הימנע הט להפוליטיקאים הערבים שקראו בל כיצד האונר,  הבאות לכנסתתבבחירו

 .םהל שאמהליכה לקלפיות יגיבו בבחירות לכנסת כשזה ייגע לכיס

אין לזה שום קשר והלימה לזו ? הי רשימת ההישגים של הפוליטיקה הערבית היוםמ, תינש

ם שנה שימיח במשך יםכי אם אין לך הישג; דיון הוזהי שדאווב. של המפלגות הציוניות

ולעומת זאת יש אלטרנטיבות שאכן מביאות ; עורר קטטותמרק וואתה יושב בכנסת 

חלק ש -ית לאמסאתנועה ה המוכ, כמו העמותות, פאליתכמו המערכת המוניצי, לתוצאות

משום שהוא מאמין , ינרית וגם פונקציונליתטר דוקתכנסלממנה מתנגד להליכה 

 .הרי שלדעתי לפוליטיקה הערבית בישראל יש בעיה -שהדרכים הן אחרות 

אינה רחוקה כל כך כפי  יהיזצ ההבחנה בין אסלאמיזציה לבין פלסטינ:ייטר רחקיצ

לי והן בצד ראהן בצד היש, שהדת והלאום קשורים זו בזהשב וחי אנ. ה כאןשהוצג

ואפשר להביא לכך , רה הלאומית הרבה מאוד מן ההגדרה הדתיתדבהג יש. המוסלמי

מהו , אפשר להכתיב לקבוצה מסוימת כיצד להגדיר את עצמה-אי. דוגמאות לא מעטות

, ערבית, מיתמוסל, הודית תהיה י-כל קבוצה . הות הלאומית שלהבזת  הדחלקה של

אני יהודי . בתוך הגדרתה כפי שהיא רואה אותו ית להכליל את רכיב הדתכא ז-פלסטינית 

ואני מקבל , יש לכך משמעויות מסוימות; אבל עם זאת אני אומר שאני יהודי, חילוני

 .שקיימות גם מגבלות מסוימות

, ציהזי הציג פלסטיניסמ .ים זה בזהכרוכאיש לא ערער על כך שהפלסטיניות והאסלאם 

ויצחק שנל הזכיר כאן , ליזציה כשלושה תהליכים או כשלוש תבניותראישואיסלאמיזציה 

המועדפת ת הוהזהעובדה שהאסלאם הוא . שהאסלאם הוא הזהות המועדפת על הערבים

 אל אדם כיצד הוואכאשר אתה ש. לפינהחקת עדיין אינה אומרת שהזהות הלאומית נד

כשהוא מגדיר את עצמו כמוסלמי הוא מתכוון גם , מדרג של זהויותמגדיר את עצמו ב

 .שהוא מגדיר את עצמו כערבי לאומי

הדגל . רים האחוזים ממנוש הייתה התרסה כשהעליתי את עניין הדגל וע:חלביה סמאו

אבל כשהתבקשתי תחת הכותרת של ; אינם חשובים לגבי ילד בדוויחלט וצורת הסמל בה

ם יקוח ריאפשר לעשות זאת מבלי להזכ-אי, ח אופייה של המדינהפנל זה לדבר על ניתו

י לדבר על שתהתבקו ילא. ן הניתוחמאבל זה חלק , זה אולי לא העיקר. ודברים מעין אלה

 אלף אזרחים 220-חומרים וסטטיסטיקות המראים ש, תרשימים הרי שיש לי פה, קרקעות

אני . וזמנו לדבר על נושא מסויםה אנו. עקורים בישראל אינם יכולים לשוב לכפרים שלהם

 .חושב שזה היה חידוד של הבעיה ולא תמצות שלה

,  של מדינה יהודית ודמוקרטיתלהשא ב כמה הערות שכולן עוסקותעיר א:וחהסמי סמ

, הימין חסר היום. ואומר גם שהאנשים שנמצאים כאן אינם מייצגים את מדינת ישראל
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ב רוהימין היום הוא רוב בק; ערבים- יהודיםיונים ביחסיבדר בדרך כלל חסכפי שהוא 

לימין היהודי . התנועה האסלאמיתל משל, חסרמין הערבי הים גו. הציבור היהודי בישראל

,  יש טענה חוזרת-ל שטייניץ ובונה היטב זה חבר הכנסת יחראלו ת ולדעתי מי שמייצג או-

טינים והן מדינת נית לפלסה פלסטינידמהן : והיא שערביי ישראל רוצים מדינה וחצי

לא מדינה , ומיתאל-ודים את המדינה הצהם רו, זאת אומרת. לאומית-ישראל כמדינה דו

דרישה  ןבומכ זוהי. ם לעם שלהםאומדינת ל, ם מדינה לאומיתים גוהם רוצ; יהודית

 םהיש יהודים שמצטרפים אלי. עליהם להצדיק דרישה כזאת; קיצונית ולא לגיטימית

שלא זאת בלבד שאין להן אחיזה בקרב , ות אלה של הפלסטינים דרישעלותופסים טרמפ 

 .שמאל היהודיה ברקהימין היהודי אלא גם ב

ר שאין בחינה ומאני א.  פחות וראליסטית יותרוגיתבדרך כלל אני מדבר בנימה אידאול

ות שנובסופו של דבר כדי ל; כי הימין חסר, ראלית בשיחות בין יהודים לבין ערבים

. ים להתייחס לזהכצרי הערבים. לא רק את השמאל, שכנע גם את הימיןמדיניות יש ל

, ביי ישראל יש שיח לאומי לא ליברליערל. הערבים אינם רוצים מדינה אזרחית ליברלית

כמו , הם רוצים מעמד שווה; ערבית-הם רוצים מדינה יהודית. ימואל-ודאלא , לא אזרחי

 .ה הגדולההי הבעיוז. של מיעוט לאומי עמדמולא , בלגיה

ם טיעולאומי מתגבש היום בקשר לזכויות מי-ולמי בין עקונסנזוס. לי הצעה קונקרטית יש

אני מציע למכון ". נשיונל מינוריטיז"והוא הכרזת מועצת אירופה על , לאומיים

 תחומית-תזמן קבוצה רב, תיקח את האמנה הזאתשדה ופלורסהיימר להקים קבוצת עב

דבר דומה נעשה עכשיו  .ותבדוק אותה,  ואנשי מדעי החברהמשפטנים, של יהודים וערבים

לא תתקבלו לאיחוד : נאמר להם. האיחוד האירופי שתירדלפי , ובאסטוניה בסלובקיה

יע למדינת צמ ינא. מועצת אירופה  שלתהאירופי אלא אם תעמדו בדרישות האמנה הזא

וקרטית והדמודית ביא את האמנה הזאת ונראה באיזו מידה המדינה היהנ: לנו, ישראל

 .יוכלו לקבל אותהם ביערשיהודים ו, זוהי הצעה קונקרטית. עומדת בסתירה לה

; תיהביקורות הקיימות לגבי המדינה באות מכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודמ הברה

ורק מייהדת ורק , יתוי על כך שזוהי מדינה יהודח בנלכן כל הניתו. היא לא דמוקרטית

מדינה שהיא יהודית בלבד שיש בה מיעוט . ה שלה עד שהמצב יתפוצץוזו הדינמיק, מנשלת

 .יק מעמדזלהח לא יכולה, ערבי כזה

ם לא על גלא מקובלת על אנשי מדע ו, שהיא מדעית ואידאולוגית כאחד, הנחת יסוד זו

רואים , בפרקטיקות שלהם ובתפיסות ההוויה שלהם, י ישראלביער. םהערבים עצמ

היינו מוצאים כאן , אילו ראו בה רק מדינה יהודית .ודמוקרטיתבישראל מדינה יהודית 

 .קיימיםיח שערבים שונים לחלוטין מאלה שאתה מנ-יחסי יהודים
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זה , כערבי איני יכול להגיד שאני נגד כל דבר שיש בו נימה של יהדות : קרייניל כאימי

 עניין של הגדרה אילו היהדות הייתה? מהי היהדות,  אני שואלבלא. יחינתיהיה גזעני מב

 צריך לחזור על מינוח זה ההי, הרי שחוץ מחוק השבות שהוא היישום של העיקרון, עצמית

גם בכל חוק יסוד , סוקעיגם בחוק יסוד חופש ה, תוחירוגם בחוק יסוד כבוד האדם ו

 חוק יסוד הרבה ל בכהיש בחזרה על ביטויים אל,  משפטיתהניחבמ. קקוחל שמבקשים

פה למרות שהוא אולי נכון היסטורית לגבי התקו, טיעונך. גדרה עצמיתמעבר לעניין של ה

 .תאינו נכון משפטי, 1948ל ש

 אה לז? כיםערא לאם , ו חוק יסוד כבוד האדם וחירותומה -אם מדובר על ערכים 

אני רוצה לחזור אל הסימטריה ? האם זו הגדרה עצמית של העם היהודי? נורמטיבי

ולמה אין ; הודיהיר בוכך הדברים בצי:  כאןיםל החברחוט השני בהצגות שתה כשעל

.  רוצה להזכיר עובדה היסטורית חשובהי אנןכא? מקבילות לדברים בתוך הציבור הערבי

,  מצוי במתח-בכלל ני  כמו העם הפלסטי-בתוך מדינת ישראל , הפלסטיני, ד הערביצה

הפסיד בכל המערכות ש דצה, היסטורית עובדתית. עם ישראל, עם היהודי הבהתנגשות עם

מדי יום ליד הבתים והקרקעות שהיו להם  אנשים עוברים. היה הצד הפלסטיני הערבי

, בגישה שלו, רכים שלובעאדם כזה להיות פתוח  מכיצד אפשר לצפות. ושהם נושלו מהן

הוא אינו יכול , כאשר מושב זה דן בדמות המדינה? רים העקרונייםבדל סחיולא להתי

כשאני רואה את .  או אין לו מחשבבמחש ים כגון האם יש לילדלהתייחס רק לנושא

זהו פועל א ות את השאלה העקרונית שמלהעלאיך אוכל שלא , האפליה על כל צעד ושעל

שים להכניס את קבמ םא?  לשלב בכל חוק ובכל סעיףםישקבמשיוצא מערכי היהדות 

אפשר היה בלי . לא אני ודיוןהרוב היהודי הוא המזמין את ה, קהערך של היהדות בכל חו

בלי זה עד תחילת שנות  יתפטעובדה היא שמדינת ישראל הסתדרה מבחינה מש. זה

ה ממני שלא אעלה את הנושא פהאם יצו, אך כאשר מעלים את הדבר כחוק; התשעים

 ?לדיון

. הציבור הערבי הפלסטיני במדינת ישראלך תו בגוניות-לדעתי אין הערכה מספקת לרב

אני מציע לחברים . ידהחה איראי, יבור זה כמי שיש לו תפיסה מגובשתנוטים לדבר על צ

 . האלהללותלהרהר ולהטיל ספקות בהכ, שמרביתם עוסקים במדעי החברה, כאן

 בכל מדינת לאום. החקוק בסלעי טטסר דב דמות המדינה אינה :סון חמהשל
ממלכה  ראו לדוגמה את ה-ותיקה מתחוללים שינויים בדמות המדינה לאורך זמן 

הדברים . ואחר כך האימפריאליסטית, המאוחדת על האתיקה הפרוטסטנטית שלה

אך יש לעסוק גם .  לגיטימית מאוד בעינייםירחאקריאתם של מיכאיל ו, לכן. דינמיים

יסוק בנושאים האידאולוגיים עת האשאינו סותר , בנושא הפרקטי האינסטרומנטלי

 .והערכיים
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;  זוותן בדמות המדינה ודיאלוג על דמיו ע-ו כאן בשלושת הדברים שעל בונןנת םא 

והנושא של מסמך חוקתי שמסדיר את היחסים בין , החסמים בתחום האינסטרומנטלי

נראה שהדברים רלוונטיים מאוד  -גם בעניין של זכויות וחובות , הדינמהאזרחים לבין ה

 .לעתיד היחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל
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l`xyia ziaxrd jepigd zkxrnl`xyia ziaxrd jepigd zkxrnl`xyia ziaxrd jepigd zkxrnl`xyia ziaxrd jepigd zkxrn 
ç'åáà ãìà-äáñò 

 פתח דבר
מושפעת ) יהודים וערבים(מערכת היחסים בין שתי קבוצות האוכלוסייה בישראל 

גם מן היחסים בין שתי , וללא ספק; מאירועים מדיניים וביטחוניים אזוריים ומקומיים

ח מתמשך מִצדה של המדינה קיימת תחושה עמוקה של קיפו. הקבוצות בחיים האזרחיים

-כמו גם תחושה של הדרת האוכלוסייה הערבית על, בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל

על רקע המצב , תחושות אלה מעמיקות והולכות בשנים האחרונות. ידי קבוצת הרוב

המדיני והביטחוני וכן על רקע המצב האזרחי של המיעוט הערבי בכלל ומצבו הכלכלי 

 .בפרט

רטט תמונת מצב חלקית במערכת החינוך הערבית סייר עמדה זה כוונתי לנסות ולבנ

בניסיון לבחון את עומק תחושת הקיפוח על רקע של עובדות , כדוגמה לתחושות אלה

 .אובייקטיביות

 תמונת מצב
ידי משרד החינוך אין ספור ועדות לבחינת מצבה של מערכת -מאז קום המדינה הוקמו על

וכללו , ידי ועדות אלה-דוחות רבים נכתבו על. להצעת דרכים לשיפורההחינוך הערבית ו

על המלצות הוועדות השונות (בדרך כלל תיאור המצב בהווה וכן המלצות לפעולה בעתיד 

אולם לא היה בדוחות של ועדות אלה כדי לחולל מפנה ). 1997, עסבה-אבו: ראו בהרחבה

 . שלהברמת הִתפקוד של המערכת או בתוצרים הכמותיים

או לפחות לצמצם את הפער בין , השוויון החברתי-כל מערכת חינוכית אמורה לבטל את אי

בחינת מערכת החינוך הישראלית בכללותה מלמדת על כך שהיא . הקבוצות השונות

 .בין עשירים לעניים ובין יהודים לערביים, השוויון בין מרכז לפריפריה-מרחיבה את אי

צומה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה הערבית מאז אין כל ספק שחלה התקדמות ע

ראוי לציין . המראים זאתים יניתן כמובן להצביע על נתונים סטטיסט. הקמת המדינה

החינוך הערבי , יחד עם זאת. במיוחד את העלייה המשמעותית ברמת השכלתן של הבנות

משאבים ה. מתנהל כיום ללא ספק בתנאים של חוסר שוויון הן בתשומות והן בתפוקות

והמדיניות המעצבת את התכנים נקבעת כמעט ללא , המושקעים בחינוך הערבי דלים

 דבר הגורם לחוסר שביעות רצון של הציבור הערבי -שיתופם של האזרחים הערבים 

המחלוקת בין הציבור הערבי לבין משרד החינוך סובבת סביב . מהתנהלותה של המערכת
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ם להן יביא לשיפור הן ברמת ִתפקודה של המערכת אין ספק שפתרון הול. שתי סוגיות אלה

 .והן בתחושת השותפות של הציבור הערבי

 ?כיצד אפשר לחולל את השינוי המיוחל במערכת החינוך הערבית

. או להפך, למטה- מלמעלה-ראוי לציין תחילה כי שינוי מתחולל בדרך כלל בשני כיוונים 

רמת מטה של ( מדיניות יזומה מלמעלה ידי-הכיוון הראשון מתייחס לשינוי המותווה על

ואליו הכיוון השני ; כאשר הכוונה היא להוביל את כלל המערכת לקראת שינוי, )המשרד

 ).מרמת בית הספר כלפי מעלה(מתייחס לצורך שהשדה תובע 

יש , נקיטת מדיניות של שינוי מהותי מצד קובעי המדיניות-כדי לעמוד על הגורמים לאי

: הגדרת בעיית החינוך הערבי מורכבת משני מעגלים.  את הבעיהלנסות להגדיר תחילה

 .האחד פוליטי והשני אידאולוגי

, מערכת החינוך הערבית פועלת בקונטקסט של חוסר שוויון בתשומות .המעגל הפוליטי

 תוצאות מבחני משוב למיניהם בבתי הספר -המתבטא בסופו של דבר בתפוקות נמוכות 

אחוז הסטודנטים , אחוז הזכאים לתעודת בגרות, חוזי נשירהא, יסודיים-היסודיים והעל

על הקשר בין תשומות לבין תפוקות במערכת החינוך (המתקבלים להשכלה גבוהה ועוד 

 ).1997, ראו לביא, הערבית

חוסר השוויון בתפוקות נובע מצד אחד מנקודת הזינוק הנמוכה של מערכת החינוך 

 ומצד שני ממחדלים של קובעי מדיניות החינוך ,הערבית לעומת מערכת החינוך היהודית

 :מחדלים אלה מתבטאים בשני תחומים. ומעצביה

 העדפת מערכת החינוך -הן איכותית והן כמותית , הקצאת תשומות ברמה נמוכה .1

משרד , לדוגמה. רלוונטיים-היהודית נעשית על סמך קריטריונים ושיקולי מדיניות לא

כגון , כלכלי נמוך-למידים ביישובים בעלי מעמד חברתיהחינוך מעניק סיוע ייחודי לת

יישובי עדיפות "פי סיווג היישובים ל-המדד למעמד היישובים נקבע על. עיירות הפיתוח

היישובים הערביים אינם נכללים ברובן בקטגוריה זו ולכן אינם זוכים ". לאומית

ים דומה למדי למרות שמעמדן החברתי והכלכלי של שתי קבוצות היישוב, לסיוע זה

החלתו של פרויקט -אי: דוגמה נוספת). א1998; 1998, ורי'סבירסקי וח ראו בהרחבה(

 תכניות העשרה חינוכיות המיועדות לתלמידים החלשים מאז שנות השבעים -ר "שח

מחדל זה אילץ את ועדת המעקב .  על אוכלוסיית התלמידים הערבים- 1997-ועד ל

 .ץ כנגד משרד החינוך"לעתור לבגהערבית באמצעות עדאללה 

אי נקיטת מדיניות של העדפה מתקנת כדי לסגור פערים בין שתי מערכות החינוך  .2

 .בארץ

הוועדה לצמצום פערים " הוקמה ועדה מיוחדת במשרד החינוך שנקראה 2000בשנת 

ידי -י לא התקבלו עלומסקנותיה לגבי החינוך הערב, ועדה זו פעלה במשך כשנה". בחינוך
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ראו אסופת מאמרים בספר בעריכתה של דפנה , לתוצרים של אותה ועדה(הנהלת המשרד 

 .).?????????????טרם פורסם,  גולן-מי שעמדה בראש אותה הוועדה , גולן

תרמו , השוויון מצד אחד וחוסר נקטת מדיניות של העדפה מתקנת מצד שני-אי, כך

 .וכתוצאה ישירה מכך גם בתפוקות, ות בתשומותלהעמקת הפערים בין שתי המערכ

 מצב של חוסר הסכמה קיים בין קובעי המדיניות היהודים לבין .המעגל האידאולוגי

פיהם יש לחנך את התלמיד -המיעוט הערבי ביחס לתוכני הלימוד ולמהות הערכים שעל

לימודים בחינת תכניות ה. זאת כדי לגבש את זהותו האזרחית ובמיוחד הלאומית; הערבי

בעבור התלמיד הערבי מלמדת שמי שקובע למעשה את תוכני הלימוד לתלמיד הערבי הם 

ותוך התעלמות מהאוכלוסייה , מעצבי המדיניות היהודים ללא שיתופם של הערבים

 .הערבית בארץ כמיעוט לאומי וכאזרחים שווי זכויות

קבוע מטרות שהמליצה ל, כבר בשנות השבעים הוקמה ועדה לבחינת מטרות החינוך

פי -השוואה בין המטרות על. ערבים ודרוזים, יהודים: ייחודיות לשלוש אוכלוסיות

האוכלוסייה מלמדת על תפיסת קובעי המדיניות את מעמדה של מערכת החינוך הערבית 

 בפרט ואת מעמדה של האוכלוסייה הערבית בכלל 

 חשיבות החינוך בעיני המיעוט הערבי

ובמיוחד כאשר מדובר , החינוך נחשב לכלי מרכזי לקידום חברתי וכלכלי של כל חברה

במשך השנים האחרונות התפתחה בקרב . בחברות מיעוטים ובחברות מוחלשות

מתוך אמונה , האוכלוסייה הערבית גישה חיובית מאוד לגבי הצורך בחינוך ולגבי חשיבותו

 הוא משמש מכשיר בעל פוטנציאל להבטחת מוביליות חברתית הן ברמת הפרט והן כי

 .ברמת הקולקטיב

כישלון מערכת החינוך הערבית קשור בין היתר להיותה של החברה הערבית בישראל 

כל , מתמודדות) דתי וכדומה, אתני, על רקע לאומי(חברות מיעוט בעולם . חברת מיעוט

 יכולת להגיע להישגים בתפוקות החינוכיות בהשוואה עם חוסר, אחת מסיבותיה היא

בקרב חברות אלה קיימת מודעות לצורך בהישגים כדי לרכוש , יחד עם זאת. לקבוצת הרוב

 .סטטוס חברתי וכלכלי

שואף להתפתח חברתית , בדומה לחברות מיעוט אחרות בעולם, המיעוט הערבי בישראל

אפשרות ניעות כתוצאה מהישגים : רכזייםהתפתחות זו מותנית בשני גורמים מ. וכלכלית

-מבחינת שני גורמים אלה עדיין אי. והתפתחותה של מערכת החינוך עצמה, חינוכיים

. אפשר לקבוע שהמיעוט הערבי בישראל מתפתח חברתית וכלכלית כפי שהוא שואף ומצפה

ואילו הניעות , התפתחותה של המערכת ִאטית מאוד ביחס למערכת החינוך העברית

 .וכמעט חסומה ברמה הכלל אזרחית, בלת לתוך החברה הערבית בלבדמוג
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 הדרת המיעוט הערבי

באיזו . הצלחת מערכת החינוך הערבית תלויה במעמדה של חברת המיעוט בעיני הרוב

ובאיזה מידה קיימת , מידה קיימת נכונות מצד הרוב לשלב את חברת המיעוט בתוכו

הספרות המקצועית וכן המציאות ? נכונות מצד המיעוט להשתלב בחברת הרוב

האובייקטיבית מצביעות על כך שהרוב היהודי מדיר את המיעוט במסגרת של אזרחות 

האוריינטציה המועדפת , ואילו מצד שני;  כלומר נוקט אוריינטציה של שוליות-משותפת 

הכוונה היא . (Smooha, 1989; 1992)ידי קבוצת המיעוט היא אוריינטציה של שילוב -על

 .לשילוב בין זהותם הלאומית לבין זהותם האזרחית

שוליות אזרחית זו שנוקט הרוב היהודי כלפי המיעוט הערבי מתבטאת כמעט בכל מישור 

המיתוסים והסמלים של , דחיקתו כקולקטיב אל שולי התרבות: במרחב האזרחי והציבורי

, כת החינוך והתקשורת הממלכתיתבעיקר מער, המדינה ומוסדותיה השונים. המדינה

 .ומחזקים אותה" הישראלית-הערבית"מפתחים את תרבות השוליות 

אפשר אולי להבין , על רקע שתי האוריינטציות הנוגדות של הציבור הערבי והציבור היהודי

בין הרוב היהודי לבין , ובכלל זה במישור החינוכי, את המתח הקיים כמעט בכל המישורים

 .המיעוט הערבי

 בית הספר הערבי בתהליך מעבר

בית הספר ממלא בחברה הערבית העוברת שינויים ומצויה בתהליך של מודרניזציה 

לא הוענקה אפשרות , )1994(' לדעת אלחג. תפקיד מכריע בגיבושה של החברה המתהווה

 .לחינוך הערבי בישראל לשמש מכשיר ליצירת שינוי חברתי כזה

לקראת : תהליך החינוך מתייחסות לשאלות מכריעותהדילמות הפדגוגיות המלוות את 

בשל . בשאלות אלה נוצר מצב ייחודי לגבי בית הספר הערבי? למה ואיך עליו לחנך, מה

הפכה ההתמודדות על קביעת דרכו לעתיד , חברתיים-חברתיים וכן החוץ-המתחים הפנים

ועדת ישראלית צ-זאת בשעה שמערכת החינוך הכלל; לגורם המעכב את התפתחותו

חוסר ההתייחסות . ידי זהות קולקטיבית מוגדרת-קדימה מבחינת הישגים ומכוונת על

לשאלת הזהות הקולקטיבית של החברה הערבית גורם להיעדר לכידות או עיצוב פנימי של 

הבא לידי , החינוך הערבי הוא בעל אופי מוחצן וטכני, כתוצאה מכך. התהליך החינוכי

וכן בדומיננטיות של , בחוסר אמון בין מפעילי המערכת; יתביטוי בהיעדר דמוקרטיה פנימ

פרונטליות שיש להן השלכות מרחיקות לכת בהמשך דרכו של -שיטות הוראה מסורתיות

כתוצאה מכך אפשר לטעון . המתחנך ובמיוחד בשלבים המתקדמים של ההשכלה הגבוהה

עדים הנקבעים ידי י-אלא מכוונת על, שהמערכת אינה מעניקה חוויה חינוכית כוללת

 .מחוצה לה ומתמקדת בהעברת ידע ומיומנויות ברמה הטכנית

ועל , ננסה עתה לבחון את ההשלכות לעתיד של מצב זה על מערכת החינוך הערבית בפרט

נבדוק את ההשלכות בשלוש . מערכת היחסים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי בכלל
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ומהם התוצרים הצפויים כתוצאה , ומה אפשר לעשות כדי לשפר; המצב הקיים: רמות

בדיקות אלה ייערכו סביב שלוש סוגיות מרכזיות שמערכת החינוך הערבית . מעשייה זו

שיתוף האוכלוסייה הערבית בקביעת ן של הפן ההישגי והפ, הפן הפדגוגי: מתמודדת ִעמן

 .מטרות ויעדים ונטילת אחריות על המערכת

 המישור הפדגוגי 
 נושאים וסוגיות שמטרתם בסופו של תהליך לקבוע את דמותו של המישור הפדגוגי כולל

 :נסתפק כאן בציון כמה נקודות מרכזיות. בוגר המערכת החינוכית

 מטרות החינוך

הטענה המרכזית לגבי מטרות מערכת החינוך הערבית היא שניסוח המטרות המופיע בחוק 

 כפי שהוא גם מתעלם ,החינוך הממלכתי אינו מביא בחשבון את צורכי החינוך הערבי

בעוד , במטרות המנוסחות אין כל דגש על זהותו הלאומית של התלמיד הערבי. מייחודו

; 1978, 1974, מרעי; 1996', ראו אלחג(יתר על תכנים לאומיים יהודיים -שקיימת הדגשת

 ).1985, צרצור

 שנה ללא כל מטרה 30-קרוב ל טוען שהחינוך הערבי בישראל ִתפקד )1996 ,1994(' אלחג

לא נתן דעתו כלל ,  את מטרות החינוך הישראלי1953-כאשר המחוקק הגדיר ב. מוגדרת

החל בוועדת , גם הוועדות שקמו לא עשו כן. למטרות החינוך בקרב האוכלוסייה הערבית

להשוואה ביו מטרות החינוך הכלליות ומטרות הוראת  (1975- וועדת פלד ב1971-ידלין ב

' עמ, פרק שישי, 1996', ראו אלחג, צועות השונים בין מערכת החינוך הערבית לעבריתהמק

125-96.( 

כ רובינשטיין לשינוי מטרות החינוך הממלכתי " עברה הצעת החוק של ח2000 שנתב

שרק אחת מהן מתייחסת לחינוך ,  מטרות חדשות11 של החוק מפרט 2סעיף . בישראל

המורשת והמסורת הייחודית , ההיסטוריה, התרבות, פהלהכיר את הש: "ולשונה, הערבי

ולהכיר בזכויות , של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסייה אחרות במדינת ישראל

 .כל הסעיפים האחרים מתייחסים למערכת החינוך העברית". השוות של כל אזרחי ישראל

מייחד הגנה , 1991-בידי ממשלת ישראל -אשר אושרה על, יות הילדו לאמנה לזכ30סעיף 

במציאות שבה קיימים מיעוטים : "ממצה לזכיותיהם של ילדים השייכים לקבוצת מיעוט

אין לשלול מילד , דתיים או לשוניים או אנשים שהם מילדי המקום המקוריים, אתניים

להצהיר על , השייך למיעוט כאמור או שהוא מילידי המקום את הזכות ליהנות מתרבותו

בהיות החינוך אחד האמצעים ".  מצוותיה או להשתמש בשפתו הואדתו ולקיים את

הרי שמבחינת חברי , ובכלל זה קבוצות מיעוט, לשימור תרבותה וערכיה של כל קבוצה

, קבוצת המיעוט התביעה להכרה מלאה בזכות לחינוך כוללת את הזכות לנהל את החינוך
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, רכיה הייחודיים ותרבותהע, לקבוע את תכניו כדי שהקבוצה תוכל להנחיל את מורשתה

 .ולנהל את החינוך בשפתה

מערכת החינוך הערבית , )1997, אבו עסבה(וחוקרים ערביים אחרים ) 1996(' לטענת אלחג

 .שימשה מאז הקמת המדינה מכשיר שליטה של הרוב היהודי במיעוט הערבי בישראל

 תכניות הלימודים לא נעשה עד כה מאמץ מכוון ומשמעותי לשינוי, למרות השינוי בחקיקה

. את ההיסטוריה ואת השפה הערבית, בעבור בתי הספר הערביים כך שישקפו את התרבות

-הערבית מצד אחד והדגשת הערכים היהודיים-ההתכחשות לזהות ולתרבות הפלסטינית

רק יחזקו את תחושת הקיפוח של הציבור הערבי ויגרמו לניכור מעמיק , הציוניים מצד שני

בהמלצת הוועדה לצמצום פערים בחינוך נאמר . ים הערבים לבין המדינהוהולך בין האזרח

: ישראלית ממסדת את הפחד-מערכת החינוך הערבית: "בכל הקשור לתכניות הלימודים

פחד לחדד את תחושת הזהות התרבותית הלאומית ופחד של המורים , פחד להתחבר לעבר

 .)84' עמ, טרם פורסם, גולן(" לדבר על אקטואליה

 ה של השפה הערבית מעמד

לדעת . אין ספק שמעמדה של השפה הערבית מושפע ממכלול של גורמים שחברו יחדיו

כאשר קיימת זהות אתנית חזקה ישאפו חברי הקבוצה ליצור הבחנה , חוקרים רבים

לאור מחקרים אלה אפשר להצביע על כמה . ברורה יותר בין קבוצתם לבין קבוצות אחרות

ית בבית הספר הערבי שהשפיעו על מעמדה של השפה הערבית עובדות במציאות החינוכ

 :פה-על אופייה ועל רמתה בכתב ובעל, בקרב בוגרי המערכת

-מצב זה גרם בהכרח לאי. 1967ם התרבות והספרות הערבית עד חוסר מגע ע .1

גע הינתקות זו והמ. התפתחותה המספקת של הספרות הערבית בארץ ואף לשקיעתה

הישיר עם החברה היהודית המשיכו להשפיע להחלשתה של השפה הערבית גם לאחר 

 .ולמעשה עד היום, 1967-המפגש המחודש ב

. השימוש בשפה הערבית בבית הספר התיכון הערבי בהוראת המקצועות הראליים .2

יצליח יותר , מורה ערבי שסיים את חוק לימודיו באחת מהאוניברסיטאות בארץ

גם . קרי בשפה העברית, מידיו חומר לימודי בשפה שבה למד חומר זהלהעביר לתל

חלק גדול מן הספרים החדשים במדעים הנמצאים בשימוש התלמידים בבית הספר 

 .התיכון הם בשפה העברית

, ובמיוחד שכבת בני הנוער, החברה הערבית בכללותה. אמצעי התקשורת ההמוניים .3

) הנשמעים והחזותיים, הכתובים(ראליים חשופה לאמצעי התקשורת ההמוניים היש

 .יותר מאשר הם חשופים להם בשפה הערבית, בשפה העברית
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 החינוך המיוחד

העלאתו של החינוך המיוחד כסוגיה בזכות עצמה באה בשל חוסר הטיפול המכאיב שהוא 

,  שנה אחרי היוולדו במגזר היהודי20-כ" נולד"החינוך המיוחד במגזר הערבי . זוכה לו

 .אפשר להצביע על הצלחות מרובות-ועדיין אי, 1975- בבערך

 :ארבע בעיות מרכזיות קיימות בכל הקשור לחינוך המיוחד הערבי

  מעורבות ההורים בחינוך הילד החריג מצומצמת מאוד -מודעות נמוכה  .1

 למשרד החינוך אין נתונים סבירים לגבי מספר הילדים -חוסר נתונים בסיסיים  .2

 ותי החינוך המיוחדהזקוקים לשיר

 מחסור במוסדות של החינוך המיוחד .3

 .רפואיים- בעיקר בבעלי מקצועות פרה-מחסור בכוח אדם  .4

 אחוזים 8.3-ול,  אחוזים במגזר היהודי7.6-שיעור הילדים עם צרכים מיוחדים מגיע ל

 בשל שיעורי האיתור והאבחון, שיעור זה במגזר הערבי מבטא אומדן חסר. במגזר הערבי

הנמוכים יותר במגזר , של ילדים עם מוגבלויות קלות כגון קשיי למידה או בעיות התנהגות

חשוב לציין גם ששיעורם של ילדים עם מוגבלויות חמורות גבוה בהרבה במגזר . הערבי

 ).2000,  נאון ואחרים- אחוזים בהתאמה 3.3- אחוזים ו5.4(הערבי מאשר במגזר היהודי 

 תנאי בלעדי לקידום התפתחותו של כל ילד הסובל מלקויות התקנים ושעות ההוראה הם

(בשארה , בהקשר זה. תנאי חשוב אחר הוא תכנית לימודים מתאימה. קשות או קלות

באיזו מידה תכניות לימודים אלה רלוונטיות ומתאימות , מעלה את השאלה )1997

 דיו עיבוד תכניות לימודים עדיין לא פותח, לדעתו. לתלמידי החינוך המיוחד בחינוך הערבי

 לא קיבלה מערכת 1997-עד ל. ודרכי הוראה לכל ילדי החינוך המיוחד במסגרות השונות

לאחר . ר"החינוך הערבית שעות תגבור לפרויקטים לאוכלוסיות נזקקות מטעם אגף שח

המדינה הודיעה כי תיישם את התכניות הללו במערכת , )שהוזכרה לעיל(ץ "פנייה לבג

 .הערבית תוך חמש השנים הבאותהחינוך 

למגזר היהודי ולמגזר הערבי , יש לציין כי משרד החינוך מפעיל שני מדדים של טיפוח

וכן הביקורת על שני המדדים הנפרדים , ההיגיון). נעמוד עליהם בהרחבה בהמשך(

אומרים שיש לאחד ביניהם כך שייווצר מדד אחד , המופעלים באותה מערכית חינוכית

להפעיל מדיניות של חלוקה דיפרנציאלית של שעות ההוראה בהסתמך על צורכי ו, לכולם

 ).2000, ראו כהן וילניק(התלמיד הבודד 

מעלים ממצאים חמורים המצביעים על חוסר אבחון של ילדים ושל ) 2000(נאון ואחרים 

ם לטיפול וכן על חוסר תיאום בין הארגונים השוני, בני נוער ערבים בעלי ליקוי התפתחותי

הממצאים מצביעים גם על המעמד הנמוך והיחס . מערכתי בילדים בעלי צרכים מיוחדים



88 

נאות שילדים בעלי צרכים מיוחדים זוכים לו מצד המשפחה ומצד -הגון והלא-הלא

 .הגורמים האמורים לטפל בהם

 משאבים והישגים

 משאבים

, כמו כן;  תפוקותיהקיים קשר ישיר בין המשאבים המושקעים במערכת החינוכית לבין

אפשר לומר שהתמונה . אין ספק שכמות המשאבים המושקעים ואיכותם הם פרי מדיניות

חינוך זה זוכה לימי . השקעה בחינוך הערבי-הכללית מבחינת ההשקעות מלמדת על תת

להשקעה דלה בכל הקשור , להשקעה פחותה בתכניות ייחודיות, הדרכה מעטים יותר

התשתיות הפיזיות רעועות , ככלל. ות פיקוח מצומצמות יותרפורמלי ולשע-לחינוך לא

-ובמיוחד בקרב הכפרים הלא, מצב החינוך בקרב האוכלוסייה הערבית הבדווית. יותר

 :העל-כאן אתמקד יותר בנקודות המצביעות על מדיניות ברמת. קשה ביותר, מוכרים

 מגוון של הטבות ממשלת ישראל מעניקה: מעמד של עדיפות לאומית בתחום החינוך . 1

בכלל הטבות . ותמריצים ליישובים שהיא מגדירה אותם כבעלי עדיפות לאומית

 .ותמריצים אלה נמצא תחום החינוך והתרבות

בהתאם , ידי הממשלה-יש לציין שקביעות המעמד של עדיפות לאומית נעשית על 

י יד-מפת אזורי העדיפות הלאומית הנוכחית פורסמה על. להמלצות ראש הממשלה

 .ב-א ו: ובו שתי רמות של עדיפות לאומית, 1998משרד ראש הממשלה באפריל 

קריאת מפת . ההטבות נתונות רק ליישובים בעלי עדיפות לאומית א, בתחום החינוך 

ההטבות והתמריצים , היישובים בעלי עדיפות לאומית מלמדת על כך שככלל

 להתנחלויות ולעיירות המוענקים ליישובים בעלי עדיפות לאומית מוזרמים בעיקר

 .בעוד שהיישובים הערביים זוכים לנתח זעיר בלבד; הפיתוח

, מרבית היישובים הערביים הזוכים למעמד של עדיפות לאומית מסווגים ברמה ב 

כפי שמזכה רמה , שאינה מזכה בתמריצים למורים ובהנחה משכר לימוד בגני הילדים

,  דהיינו-ות לאומית א מעמד זה מוגבל גם ביישובים ערביים שזכו במעמד של עדיפ. א

נייר עמדה של סבירסקי , ראו בהרחבה(מעמד שאינו מזכה בתמריצים לאומיים 

תחום אחר שיש בו כדי ללמד על המדיניות הוא הקצאת שעות טיפוח ). 1998, ורי'וח

משרד החינוך מעניק סיוע ייחודי , כידוע. מטעם משרד החינוך ביישובים הערביים

המשרד מפעיל קני , לכאורה. כלכלי נמוך- הספר ביישובים בעלי מעמד חברתילבתי

הסיוע שבתי הספר הערביים מקבלים נמוך , בפועל; מידה שוויוניים להקצאת סיוע

 .באורח משמעותי מזה שמקבלים בתי הספר במגזר היהודי

ההקצאה הכספית השנתית לשעות טיפוח ,  מלמדים שבחינוך היסודי1997נתוני  

בעוד שההקצאה המקבילה לתלמידים , ח" ש169תלמיד ביישובים הערבים עמדה על ל
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ההקצאה הכספית של שעות , בחטיבות הביניים. ח" ש418בעיירות פיתוח עמדה על 

בעוד שההקצאה המקבילה , ח" ש616טיפוח לתלמיד ביישובים הערביים עמדה על 

 .ח" ש1,163לעיירות הפיתוח עמדה על 

של בתי הספר שבהם " טיפוח"ם מפעיל משרד החינוך מדיניות מאז שנות השישי 

ממוקדת " טיפוח"עד לשנות התשעים הייתה מדיניות ה. ההישגים הלימודיים נמוכים

. ובעיקר באלה בעלי שיעור גבוה של יהודים מזרחים, כמעט אך ורק ביישובים יהודיים

ם ביישוביים בעשור האחרון החל משרד החינוך להפעיל את מדיניות הטיפוח ג

אולם במקום לאמץ מדד אחד לכל היישובים בישראל החליט משרד החינוך ; ערביים

להלן השוואה . האחד ליישובים יהודיים והשני ליישובים ערביים, ליצור שני מדדים

 :בין שני המדדים שיצר המשרד בעבור שני המגזרים

 מדדי הטיפוח לשני המגזרים: 1לוח 

 ייםמדד טיפוח ליישובים יהוד מדד הטיפוח ליישובים ערביים

 שיעור המשפחות בעלות הכנסה נמוכה .1 שיעור המשפחות בעלות הכנסה נמוכה .1

 שיעור ההורים בעלי השכלה גבוהה . 2 שיעור ההורים בעלי השכלה גבוהה . 2

 שיעור המשפחות הגדולות . 3 שיעורי המשפחות הגדולות . 3

רי המשפחות המתגוררות שיעו .4

 מוכרים-ביישובים לא
 שיעור העולים החדשים .4

 מרחק היישוב מן המרכז . 5 בתי הספר בעיר מעורבת . 5

  בתי הספר ביישוב קטן . 6

, מדד טיפוח, ראו משרד החינוך(משרד החינוך פיתח נוסחה לחישוב מידת הזכאות  

בעיירות מדד הטיפוח היישובי הממוצע לחינוך היסודי , לפי הנוסחה שנבנתה). 1995

 10 פער של - נקודות 151ואילו זה ביישובים הערביים הוא ;  נקודות166פיתוח הוא 

 145מדד הטיפוח היישובי הממוצע בחטיבות הביניים בכפרים הערביים הוא . אחוזים

 . אחוזים12 פער של -נקודות 

נוך  שנה ננקטת מדיניות של תכנית חומש בעבור מערכת החי15-מזה כ: תכנית החומש . 2

זכתה להקצאה , 1999-שהחלה ב, השלישית במספר, תכניות החומש הנוכחית. הערבית

בשונה משתי תכניות החומש , אלא שתכנית זו; ח על פני חמש שנים" מיליון ש250של 

 .הופרטה לידי קבלנים פרטיים, הקודמות
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פי התנהלותה והפעלתה -פי תנאי המרכז ועל-על, פי החלטת ההפרטה-אם לשפוט על 

נראה כי משרד החינוך מבקש להשיג את , של התכנית ברמת השטח מזה שלוש שנים

 ).2000, ראו סבירסקי(פעמי -היעד שקבע לעצמו במחיר זול ובתשלום חד

אחת הבעיות העיקריות של ההפרטה לידי גורמים מחוץ למערכת החינוכית היא בכך  

אין בה כדי להעצים ו, שאינה מעלה את רמת עבודתם של הצוותים בתוך בית הספר

משרד החינוך מתמודד עם בעיות , כך. את כוחות ההוראה בבתי הספר הערביים

החינוך בבתי הספר הערביים שלא בדרך של שינוי מהותי וארוך טווח המבוסס על 

ידי גורמים -אלא בדרך של כיבוי שרפות ושינוי תוספתי על, חיזוק כוחות ההוראה

ת החומש הנוכחית לבתי הספר הערביים ראו לביקורת על תכני. (מחוץ למערכת

 ).2000, עוואוודה

תכנית : "כותבת, במאמרה על צמצום פערים בחינוך הערבי, )???טרם פורסם(גולן  

שאינו יכול לסייע לפתור , החומש היא בבחינת כדור הרגעה קטן שניתן מאוחר מדי

 ".בעיה של קיפוח מתמשך של החינוך הערבי

ידוע . קיים קשר בין המצב הכלכלי של הורים לבין הצלחת הבנים: יום לימודים ארוך .3

מכאן שהילדים גם אינם זוכים ; שביישובים הערביים המצב הכלכלי גרוע ביותר

. כפי שקיים בקרב שכבות חברתיות מבוססות באוכלוסייה היהודית, "חינוך אפור"ב

זן בין בתי הספר החלשים לבין בתי הספר המאמץ הבולט של משרד החינוך לנסות ולא

אלא שהחוק ; היה בחוק יום חינוך ארוך" החינוך האפור"המבוססים במה שנקרא 

 דחה את הפעלתו המלאה של החוק 1998-חוק ההסדרים מ. מעולם לא מומש במלואו

בתי הספר לא הוכנו בעוד , גם ביישובים שבהם מופעל יום לימודים ארוך. 2004-ל

 .לנצלו בצורה האפקטיבית ביותרמועד כדי 

אחד הנתונים המדאיגים בקרב הגיל הרך הוא השיעור הנמוך של ילדים : הגיל הרך . 4

תרומתם של מקורות .  אחוז בקרב בני שלוש מגיעים לגן53רק : המבקרים בגני ילדים

 .חובה בחברה הערבית שואפת לאפס-ציבוריים להקמת מוסדות חינוך לבני גיל טרום
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 ילדים בגני ילדים ובמעונות יום: 2לוח 

אחוז הילדים הנמצא  מתוכם בגנים ציבוריים מתוכם בגנים פרטיים

 במסגרת של מעון יום
 ערבי יהודי ערבי יהודי ערבי יהודי

גיל 

 הילד

12 0.5 55 5 66 6 2 

10 1 72 32 82 33 3 

4 0.9 91 42 95 43 4 

1 0.2 89 78 90 79 5 

 :כ"סה  3939  8383  3939  7777  0.60.6  6.66.6

 .99' עמ, 5.2לוח , 2001, שנתון ילדים בישראל: מקור 

מספר התלמידים בכיתות ומספר שעות הלימוד הם גורמים : אכלוס הכיתות . 5

 .המשפיעים הן על היקף החינוך הניתן לתלמידים והן על איכותו

 לפי מגזר, ממוצע התלמידים לכיתה: 3לוח 

  ממוצע תלמידים בכיתה

 שנה כ"סה הודימגזר י מגזר ערבי

31.1 25.8 26.7 1980 

30.9 27.1 27.8 1990 

30.9 27.4 28.1 1995 

31.0 27.0 29.0 1998 

 .1999, אריה וציונית-בן: מקור

 להלן לוח המצביע על רמת ההשכלה בקרב המורים בשנים: השכלת מורים . 6
השכלה של הן במגזר היהודי והן בערבי חלה עלייה ברמת ה.  לפי מגזר1998-1981

הלוח מצביע על כך שהמורים במגזר הערבי משכילים פחות מן , עם זאת. המורים

 .המורים במגזר היהודי
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 )באחוזים(לפי מגזר , רמת ההשכלה בקרב מורים: 4לוח 

  מגזר יהודי מגזר ערבי
מסגרת  שנה שנה

 חינוך
 יסודי 1981 1998 1981 1998

 אקדמי 14 38 9 25
 בכיר 22 40 6 52
 מוסמך 48 6 58 12
 מוסמך-לא 16 6 27 11
 

62 
 

53 
 

72 
 

58 
 יסודי-על

 אקדמי

 בכיר 12 16 10 22
 מוסמך 27 10 33 12

 מוסמך-לא 3 2 4 4

 .2000, שפרינצק ואחרים: מקור

בולט היעדרה של תכנית לימודים לילד הערבי המתייחסת למסורתו : תכניות לימודים . 7

 . ברובן ומגיעות לבית הספר הערבי באיחור רבהתכניות מתורגמות. ולסביבתו

קיים מחסור במרכזים להתפתחות הילד : מחסור במרכזי תמיכה וביועצים חינוכיים . 8

שיהיו קרובים לבית , העוסקים בטיפול ובמעקב אחרי ילדים עם מוגבלויות שונות

תי מצב ב. וכן מחסור במדריכים ערבים, באזורי המגורים של האוכלוסייה הערבית

 ):ראו לוח להלן(הספר הערביים מבחינת תקני הייעוץ גרוע ביותר 

אחוז בתי הספר שבהם : שירותי ייעוץ חינוכי וייעוץ פסיכולוגי בבתי הספר: 5לוח 

 1994/5-ניתן ייעוץ ב
 

  ייעוץ חינוכי ייעוץ פסיכולוגי
  מגזר יהודי מגזר ערבי מגזר יהודי מגזר ערבי

בתי ספר  67.4 18.7 91.3 44.4

 יסודיים
 חטיבות ביניים 95.7 64.6 81.0 27.4
בתי ספר  94.0 74.4 65.8 34.8

 תיכוניים
 .1997, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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נשירת תלמידים נחשבת לאחד הנושאים הכואבים ביותר במערכת : נשירת תלמידים. 9

 כי שיעור בני  הראה2001-דוח מחקר שהתפרסם ב). 1999, עסבה-אבו(החינוך הערבית 

 16- אחוז בנים ו25כולל ( אחוז 21הנוער הערבים שאינם לומדים בבתי ספר עומד על 

 אחוז כאשר מדובר בשכבת 31-שיעור זה עולה ל). אחוז בנות שנשרו ממערכת החינוך

אלנבוגן , נבות-כהן (15 בשכבת הגיל - אחוז 20-ו, 16 בשכבת הגיל - אחוז 24, 17גיל 

 הבעיה חריפה במיוחד בערים מעורבות וביישובים הערביים בנגב ).2001, וריינפלד

 ).1997, סעד-ראו אבו(

בעיית הפערים בהישגים בין שתי מערכות החינוך מתחילה עוד בשלבים : הישגים .10

 .משלב החינוך היסודי, המוקדמים של התהליך החינוכי

 :להלן נתונים המצביעים על פערים אלה 

באנגלית , במבחני משוב ארצי במתמטיקה, ח, ו, ם בכיתות דהתפלגות ההישגי: 6לוח 

 ובמדעים לפי מגזר ולפי שלוש רמות של מדד הטיפוח

  חינוך עברי  חינוך ערבי 
 -לא מבוססים

 מבוססים
רמת 

 ביניים
-לא מבוססים

 מבוססים
רמת 

 ביניים
 

 התפלגות ציוני תלמידים בכיתות ד
 ממוצע 69.9 74.6 77.2 47.0 51.5 58.5

 התפלגות ציוני תלמידים בכיתות ח
 ממוצע 52.7 61.0 63.3 33.2 41.8 47.0

 באנגלית התפלגות ציוני תלמידים בכיתות ח
 ממוצע 63.8 77.9 81.5 29.9 36.6 44.6

 התפלגות ציוני תלמידים במדעים
 ממוצע 59.3 62.8 66.0 40.0 47.5 48.7

ח "תמצית הדו, 1997, אנגלית כתה ח, 1998כנולוגיה מדעים וט, המשוב הארצי למערכת החינוך  :מקור
 .1999, מרכז ארצי לבחינות ולהערכה, משרד החינוך והתרבות, המסכם

, תמצית הדוח המסכם, 1996, ח, ו, מתמטיקה כתה ד, משוב ארצי למערכות החינוך 

 ??????. 1998, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, משרד החינוך והתרבות

 הוא ו, התלמידים משיגי תעודת הבגרותבשיעורות חלה אמנם עלייה בשנים האחרונ 

אך עדיין אחוז קטן ; 1992- ב אחוז13 מכלל שכבת הגיל לעומת  אחוז26עומד כיום על 

מציין שמערכת החינוך הערבית נפגעת ) 1997(לביא  .בלבד פונה ללימודים אקדמיים

בתי הספר המפגרים ביותר , ולטענת. גם מפערים פנימיים גדולים במשאבים ובהישגים

) לוד וערים אחרות, רמלה, חיפה, יפו(מצויים ביישובים גדולים ובמיוחד מעורבים 

אינם ) בדרום ובצפון(ם י כפרים ערבי51. ירשמוביישובים חסרי מעמד מוניציפלי 
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 רק בארבעה מאלה יש בית ספר יסודי ורק באחד מהם יש גן ;ידי הממשלה-מוכרים על

 .ילדים

 בישראלערבית בין האוכלוסייה ה אחר של השוואה בין האוכלוסייה היהודית למדד 

 המלמדים על פער עצום בין שתי האוכלוסיות בהשכלה ,)1997(ס "הוא נתוני הלמ

;  אחוזים8.7תואר ראשון הוא היום הלומדים ם י הערבהסטודנטים שיעור. הגבוהה

. )22.34לוח , 50' עמ, 2001, ס"למ ( אחוזים3.5 -  ותואר שלישי, אחוזים3.6 - תואר שני

שיעור המסיימים את לימודיהם מבין הסטודנטים שמתקבלים ללימודי תואר ראשון 

-בתואר שני שיעור זה יורד ל;  אחוזים בלבד5.7-אפילו נמוך מזה המוזכר לעיל ומגיע ל

 . אחוזים2.4

 שילוב או הפרדה, שוויון: סיכום
שוויון בין שתי מערכות החינוך הממלכתיות חוסר ה, לאור הממצאים שהוצגו לעיל

האם , ערבים בישראל היא-אחת השאלות המרכזיות ביחסי יהודים. בישראל בולט לעין

כיצד אפשר , אם כן? ובמקרה שלנו שוויון בחינוך, אפשר להשיג שוויון בין שתי הקבוצות

ייבות ומהי רמת השילוב ששתי הקבוצות ח, האם שוויון מחייב שילוב? לעשות זאת

 ?להסכים לחיות ִעמה

חוסר . שתי הקבוצות חייבות למצוא בִקרבן את התשובה לשאלות מרכזיות אלה ואחרות

לא בתחום החינוך בלבד אלא בכל תחומי , התייחסות או התעלמות מדיון בסוגיות אלה

קיימים . מוביל בהכרח למשבר מחריף והולך בין שתי הקבוצות, החיים האזרחיים

עם . חלקם היסטוריים וחלקם חברתיים ותרבותיים, ערבי-שסע היהודימקורות רבים ל

אפשר למתן . לשתי האוכלוסיות בסיס אזרחות משותף וחיים אזרחיים משותפים, זאת

 .באמצעותם את השסע

סוגיית מערכת החינוך הערבית אינה ניטרלית או מנותקת משאלת מעמדם של , לדעתי

מן הנתונים שהובאו כאן שקיימת אפליה כלפי אפשר לקבוע . האזרחים הערבים בישראל

הן , ובנושא מבנה מערכת החינוך הערבית קיימת אפליה כפולה; המערכת החינוכית בכלל

 .סמלית והן מעשית

? האם אפשר להשיג בכל זאת את השוויון המיוחל בדרך של העצמה במסגרות נפרדות

י בכלל ושל שוויון חינוכי החשש הכבד הוא שבשעה שבאים לדון בשאלות של שוויון אזרח

ושל " אנחנו"מכיוון שהיא תשמר ייחוד של , השוויון-הפרדה תביא להנצחת אי, בפרט

האם קבוצת הרוב השלטת במקרה שלנו מעוניינת להצדיק הנצחת האפליה של ". הם"

 ?הקבוצה החלשה באמצעות הרחקתה והדרתה

ת בשילוב מלא מחשש לאבדן אינה מעוניינ, במקרה הזה הערבים בישראל, קבוצת המיעוט

תוך הפרדה , ובכלל זה חינוכי, אולם היא מעוניינת בשוויון אזרחי מלא; הזהות והשפה

 .מינימלית שתשמור על הזהות והייחוד הלאומי והתרבותי שלה
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ומה פירושו , לאיזה שוויון אנחנו שואפים: הדיון נסב סביב השאלה, לאחר קביעה זו

 האם אנו מעוניינים בשוויון הזדמנויות בחינוך לכל ילד ?הנורמטיבי של מושג עמום זה

או האם אנו מתכוונים למערכת שתוכל לצמצם פערים ? ללא קשר לקולקטיב הלאומי שלו

 ?בין שתי מערכות החינוך בארץ

המיעוט הערבי חייב למצוא את הדרך לשכנע את הרוב היהודי בצדקת תביעותיו , לסיכום

כשם שהרוב היהודי חייב למצוא דרך לשכנע את ; חי מלאכאזרחים הזכאים לשוויון אזר

 .המיעוט שמגמות ההתפתחות של המדינה מקדמות את ענייניו

 

 מקורות
עסבה -חאלד אבו: בתוך". מערכת החינוך הערבית הבדואית בנגב. ")1997(סעד -אבו
 ממצב קיים לקראת סדר יום עתידי:  בישראלילדים ובני נוער ערבים, )עורך(

 .מכון ברוקדייל-וינט'ג :ירושלים

משתנים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על תהליכי השינוי  ".)1997(' ח, עסבה-אבו
ילדים ובני נוער  ,)עורך(עסבה -אלד אבו' ח: בתוך."החינוך הערבית בישראל במערכת
-וינט'ג : ירושלים.)22-3' עמ (ממצב קיים לקראת סדר יום עתידי:  בישראלערבים

 .למכון ברוקדיי

 תאור מצב :נשירת תלמידים במערכת החינוך הערבית בישראל ",)1999 ('ח, אבו עסבה
הוצאת : ירושלים. ילדים בישראל על סף שנת אלפייםבתוך  ".לטיפול והצעות

 .הילד המועצה הלאומית לשלום

מכון : ירושלים. מגמות וסוגיות: מערכת החינוך הערבי בישראל, )1994( 'מ', אלחאג
 .למחקרי מדיניות פלורסהיימר

: ירושלים, שליטה ושינוי חברתי: חינוך בקרב הערבים בישראל .)1996(' מ' אלחאג
 .גנסאמ

: ירושלים .1998שנתון סטטיסטי , ילדים בישראל ).1999(' י, ציוניתו' א, אריה-בן
 .המועצה הלאומית לשלום הילד

-אלד אבו'ח: בתוך, "ישראלהחינוך המיוחד במערכת החינוך הערבי ב ")1997 (.א, בשארה
, נוער ערבים בישראל ממצב קיים לקראת סדר יום עתידי-ילדים ובני, )עורך(עסבה 

 .34-27, מכון ברוקדייל: ירושלים

 .אתגרים לצמצום פערים: שוויון בחינוך-אי). טרם פורסם(' ד, גולן

 .שנתון סטטיסטי לישראל .)1997(מרכזית לסטטיסטיקה הלשכה ה

 .שנתון סטטיסטי לישראל .)2001(ת לסטטיסטיקה הלשכה המרכזי
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יהודי בהקצאת משאבים לפיתוח -אפליה כנגד המגזר הלא). 2000(' י, וילניק' ש, כהן
האוניברסיטה :  ירושלים.אומדן כמותי וההשלכות של סיום האפליה, החינוך
 .העברית

גלויה והסמויה הנשירה ה). 2001(' ת, וריינפלד' ש, פרנקוביץ-אלנבוגן', מ, נבות-כהן
המכון לילדים ולנוער ומרכז , מכון ברוקדייל-גויינט: ירושלים .בקרב בני נוער

 .הכנסת, מחקר ומידע
: ירושלים .הבדלים במשאבים ובהישגים בחינוך הערבי בישראל .)1997(' ו, לביא

 .תלמחקרי מדיניו מכון פלורסהיימר

'  עמ,4 עיונים בחינוך, "בישראלס והחברה הערבית בכפר ערבי "ביה". )1974(' ס, מרעי
104-85. 

 .מדד טיפוח) 1995(משרד החינוך והתרבות 

משרד . המשוב הארצי למערכת החינוך: ח מסכם"דו). 1998(משרד החינוך והתרבות 
 .ארצי לבחינות והערכה

משרד . המשוב הארצי למערכת החינוך: ח מסכם"דו). 1999(משרד החינוך והתרבות 
 .כהארצי לבחינות והער

, הערכת צרכים וכיסויים על ידי שירותים:  ילדים עם צרכים מיוחדים)2000(' נאון ואח
 .ירושלים, מכון ברוקדיל-וינט'הוצאת ג

: תל אביב.  משרד החינוך מפריט את תכנית החומש למגזר הערבי).2000(' ש, סבירסקי
 .מרכז אדוה לחקר החברה בישראל, נייר עמדה

בתוך ". חברתי בישראל-ים בחינוך ומדיניות הפיתוח הכלכליפער) "2002(' ש, סבירסקי
 לא מופיע בטקסט. האתגרים לצמצום פערים: שוויון בחינוך-אי, )עורכת(דפנה גולן 

 ביישובים ערביים ךהקצאת שעות טיפוח של משרד החינו .)1998 ('י, ורי'חו' ש, סבירסקי
 לחקר החברה  מרכז אדוה.1997ניתוח נתוני משרד החינוך לשנת : פיתוח ובעיירות
 .בישראל

: תל אביב. מעמד של עדיפות לאומית בתחום החינוך). א1998(' י, ורי'וח' ש, סבירסקי
 המרכז אדוה לחקר החברה בישראל ומרכז מסאווה לשוויון זכויות האוכלוסיי

 . הערבית

 .עמותת סיכוי: ירושלים. סקירת סיכוי". תוכנית החומש). "2000(' ו, עוואווזה

בתוך אקרמן ואחרים , "לשאלת חינוכו של מיעוט זר במדינתו ")1985 (.ס, צרצור
 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד, המערכת הישראלית: חינוך במערכת מתהווה ,)עורכים(

 )2001(שנתון ילדים בישראל 

, םהמינהל לכלכלה ולתקציבי,  עובדות ונתונים-משרד החינוך  )2001(' שפרינצק ואח
 .משרד החינוך: ירושלים
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÷çöé ìðù 

 

 במדינת יהודיםבין ל ערבים בין ביחסים עמוק שבר חשפו 2000 אוקטובר מאורעות

 תנועות שתי בין נמנע-בלתי היסטורי סכסוך של שילובמ כתוצאה נולד זה שבר. ישראל

 מיצוי לידי לבוא היה שאמור ,הלאומי הפתרון אל נדחקו ההיסטוריה בלחץ אשר לאומיות

 ניסיון כל. זה קונפליקט של כושל ניהוליחד עם  ;לירדן שממערב טריטוריה אותה על

 המתייחס, הארוך: זמן טווחי לשלושה התייחסות מחייב ההתדרדרות מסלול את להבין

 האזרחים חשו במסגרתוש, נוניהבי; המדינה קום מאז בישראל הערבים של לקיפוח

 ראש שיזם והכלכליות והאזרחיות הפוליטיות במערכות שלהם ההכלה שמגמות הערבים

 הרצון, והקצר; אלה ממערכות הדרתם תהליכי בהעמקת מוחלפות רבין הממשלה

 .להפגנות המשטרה של האלימה והתגובה החדשה הפלסטינית האנתיפאדה עם להזדהות

. הציבורי השיח במוקד עומדת ישראל אזרחי הערבים של ויותהזה רקםִמ בדבר השאלה

 זהויות של מורכב מרקם ישראל אזרחי לערבים כי מלמד) 2002 (ושנל אמארה של מחקר

 למתאמים בניגוד זאת ;ביניהן שליליים או חיוביים תאמיםִמ על מצביעות שאינן

. הפלסטינית ותברש והערבית המוסלמית, הפלסטינית הזהות בין הקיימים החיוביים

 את לממש הערבים האזרחים של תםמציפיי בעיקר חיוניותה את יונקת הישראלית הזהות

 אחרות זהויותל או הפלסטינית לזהות ביחס קיימת שאינה ציפייה, שלהם האזרח זכויות

 ,2000 אוקטובר במאורעות המשטרה ומהתנהגות ברק משלטון האכזבה. הזהויות במרקם

 למרות. בספק שוב מוטלת שאזרחותם לתחושה נוגעת, מאז יהציבור מהשיח גם כמו

 על השיח חשוב ברקע מקוםהוא  גם תופס הכלכלי הרכיב ,האזרחות בשאלת הדיון מיקוד

 .האזרחות

 נאלצה 1948 מלחמת לאחר כאן רהותשנ הפלסטינית האוכלוסייה של הפליטה שארית

 גם כמו ,והכלכלית יתהפוליט המנהיגות. נחותה מעמדה הישראלית בכלכלה להשתלב

 של הייתה בארץ שנותרה האוכלוסייה. למדינה מחוץ לפליטים הפכו ,הבינוניים המעמדות

 המנוהל הקפיטליזם. תעשייתית-קפיטליסטית כלכלה בניהול ניסיון חסרי שהיו ,פלאחים

 הערבי המשק את הדיר גדולות ציבוריות השקעות באמצעות שהתפתח המדינה ידי-על

 ענף היה אחד חריג. הערבים ישוביםיה על צבאי ממשל החלת באמצעות וחהפית מתהליכי

 עיבוד ושיטות חדשים זנים לקלוט הערבים לחקלאים סייעה הממשלה בוש ,החקלאות

, אכן. במזון חמור ממחסור שסבלה העולים לאוכלוסיית טריים ירקות לספק כדי חדישות

 ,טכנולוגיים חידושים ביעילותו במהירות לקלוט כושרה את הוכיחה הערבית החקלאות
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 התשתיות מערכות). Schnell, 1980 (הערבי הפלאח של הנחותה המוצא נקודת למרות

 רק הבשילו הכלכלה של אחרים מגזרים עבורב בהדרגה שפותחו והאנושיות יותזהפי

 הזוכות גדולות חברות של קפיטליסטי מבנה הישראלי במשק התמסד עת ,השבעים בשנות

 עבודה שוק חמישיםה בשנות כבר התמסד, העבודה שוק מבחינת. הלאומי במשק לשליטה

 השירותים ,יהיהבנ בענפי" השניוני העבודה לשוק "הערבים הפועלים את המתעל מפולח

 היעדרב, ירודים עבודה תנאיב, נמוך בסטטוס מאופיינות אלה תעסוקות. והחקלאות

 יהיהבנ למרכזי יוממו םהערבי יםבדוהעמן  ממחצית יותר. יחסית נמוך שכרבו קביעות

 עבודה שיונותיר במתן משתמש הצבאי כשהממשל ,החדשות ובערים הגדולות בערים

 .במדינה הערבי הציבור של תמיכה לגיוס כמנגנון

 במקביל להתברגנות של כוח העבודה היהודי ולכניסת הפועלים ,השבעיםבשנות 

רבים לתעסוקות מאורגנות  תועלו העובדים הע,הפלסטינים לשוק העבודה השניוני

מאז . בתעשיות המסורתיות המקנות קביעות ותנאים סוציאליים אך המשלמות שכר נמוך

 בורוש , בולטת המוביליות התעסוקתית הנמוכה של כוח העבודה הערביהשבעיםשנות 

 תהליך ההתברגנות שמתרחש במגזר .ממשיך להיות מועסק במקצועות הצווארון הכחול

 שהשתלבותו במקצועות הצווארון הלבן ,ק כרבע מכוח העבודה הערביהיהודי מאפיין ר

בכל הענפים הכלכליים בהם ). 1לוח (מגיעה למחצית ממשקל היהודים באותם מקצועות 

חלקם .  הערביםהיעדר מגמות של השתלבותיוקרתיים יותר ניכר נוצר ביקוש למקצועות 

ירד במקצת אף  ו,אר קבועשל העובדים הערבים במקצועות הפיננסיים והעסקיים נש

 עובדים ערבים ת התמחושלמשקלם במקצועות המסורתיים .  של חשמל ומיםתחומיםב

). 2לוח  (התשעים עלה בעשור שנות - שירותים וחקלאות, יהי בנ- החמישיםכבר בשנות 

מקצועות החופשיים בבענף הרפואה ובעיקר הגידול במקצועות הצווארון הלבן בולט 

 המכשירים עצמם ם של ובשנים האחרונות גדל מספר,וכלוסייה ערביתהמשרתים בעיקר א

 משכילים רבים מוצאים עצמם מועסקים במקצועות ,למרות זאת. למקצועות הנדסיים

 .הצווארון הכחול ללא סיכוי להשתלב בשירות הממשלתי או בעסקים מתקדמים יותר



100 

 2000-1995ם תמורות במשלחי היד של האזרחים הערבים בישראל בשני: 1לוח 

 )באחוזים(

 *2000-ב התמחות משלח יד שנה
2000 1986  

 חקלאות 8.7   2.3  1.4 
 צווארון כחול 65.7  55.0  2.3 
 מסחר  7.9  15.1  0.8 
 צווארון לבן 17.7  27.6  0.5 

 כ"סה 100.0  100.0  

 .2001, שנתון סטטיסטי לישראל :מקור

 ות כיחס בין אחוז המועסקים הערבים בענף לבין אחוז  מחושב2- ו1ההתמחות בטבלאות   *
 )?????????? (.המועסקים היהודים בענף

 

 )באחוזים (התמחות כוח העבודה הערבי לפי ענף כלכלי: 2לוח 

 מועסקים בענף ענף התמחות ענפית בשנים

2000 2000 1986  

 חקלאות 1.6 1.4 2.9 

 תעשייה  1.1 1.1 19.5 

 חשמל ומים 0.6 0.3 0.3 

 בנייה 3.5 3.8 14.6 

 תחבורה ואחסנה  1.1 0.9 6.2 

 מכירות ושירותי אוכל, מסחר 1.2 1.5 23.8 

 פיננסים ושירותים עסקיים 0.3 0.4 6.9 

  ציבוריים וקהילתייםירותיםש 0.6 0.7 20.0 

  אישייםירותיםש 1.0 0.9 5.8 

 כ מקדם התמחות"סה 5.0 5.4 100 

 .2001. סטי לישראל שנתון סטטי:מקור
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 אך גם ערוץ זה נפל ;זמות כלכלית נתפסת כמנוף עיקרי לפיתוח כלכלי של קבוצות מיעוטָי

 התאפיינה היזמות הערבית השמוניםעד סוף שנות . קרבן למערכות ההדרה של הערבים

 מנגנונים ממוסדים  בהחסריםשהמאפיינת יזמים הפועלים בסביבה " התנהגות חיקוי"ב

המחקים עסקים , כתוצאה מכך הוקמו עסקים קטנים רבים דלי הון. סיכוןשל הפחתת 

 ,צמנסקי וטילור(שענות על שווקים קהילתיים בטוחים יחסית יאחרים שהצליחו תוך ה

 מבלי שמי ,סטילקיה והטי הבנ,פעלים קטנים בענפי המזוןמ נבנו מאות הבשנים אל). 1986

, חיידר; 1984, חמייסי( של הקהילה מהם הצליח לפרוץ אל מעבר לשווקים המוגבלים

 ,שובי המתחרים זה בזה על שווקים קהילתיים בי רבים הוקמו עסקים קטנים.)1993

יה ומזון י חומרי בנ-ים עצמם ישובים הערבי בירב ביקוש עלימתמחים בענפים בה

 ,העסקים מוקמו בקומת העמודים של בית המגורים ללא תשתית מתאימה. מסורתי

 עם התבססותן של החברות ,השבעיםהחל משנות . צירת מטרדים סביבתייםולעתים תוך י

 גויסה הפריפריה , אשר זכו לעמדות שליטה בכלכלה הישראלית,הגדולות במשק הישראלי

פסי יצור שגלשו לאזורי . יצור הסטנדרטייםיתהליכי הלהלאומית להספקת כוח עבודה זול 

 תוך דילוג על ,ו לתשתיות מסובסדות זכשםהשוליים הלאומיים התמקמו בערי הפיתוח 

ם סיפקו ישובים הערבייהי. מחסור בקרקע ובתשתיותבהם קיים שם ישובים הערבייהי

שנה של תהליכי התפירה הזולים ִמ קבלנותכן את כוח העבודה הזול ביותר לעסקים אלה ו

ם אשר העסיקו ישובים הערבייעשרות מתפרות קמו בשנים אלה בי. סטילקשל תעשיית הט

עבור שווקים אזוריים בלצד מערכת הייצור של החברות התגבשו נישות .  נשים12,000-כ

(ערבים בין שיתוף בין יהודים לבהם נוצר ו ,קטנים בתחומי השוליים הלאומיים

Felsenstein, 1992 .( תכניות בנה ביתך בערי הפיתוח ובמושבים יצרו ביקוש למוצרים

למשק הערבי מוביליות  פשרו ועקב כך ִא,םים בשולייים גם בשווקים היהודיהערבי

 .מסוימת בתוך המרחב השולי

מעבר להמשך הגידול במספר .  החלה מהפכה בדפוסי היזמות של ערביםתשעיםבשנות ה

המוכנים לעבוד קשה ברווחיות , החלה קבוצה של יזמים נחושים) 1992, אטראש(העסקים 

ישוב תוך ילשווקים חדשים מחוץ ללחתור לחדירה ,  סיכוניםיטולנמוכה תוך נכונות ל

 & ,Schnell, Sofer, & Drori, 1995; Schnell, Benenson(ניצול כל שבריר של הזדמנות 
Sofer, 1999; Schnell & Sofer, 2003 .( אווירה של שעת כושר שררה במשק הערבי

פיתוח משק ערבי המשתלב שם  ל,לפרוץ את המחסומים המבנייםוהמאפשרת להעיז 

משתי הקבוצות של . ניסיונות אלה זכו להצלחות מעטות בלבד. הישראליתבכלכלה 

נראה שתנאי השוליות היו מחסום , לאומיים ותנאי שוליות-יםי יחסים אתנ,העל-מחסומי

 היזמים התעשייתיים הצליחו לפתח לעצמם מןכשני שלישים . קשיח יותר לשבירה

חסום זה הקשה עליהם לפרוץ רוב היזמים הערבים העריכו שמכאשר  ,שווקים יהודיים

לאחר התגברות על ו, לשווקים יהודים רק בשלבים ראשונים של רכישת אמון הצרכנים

 .שלב זה הם זכו ליחס שוויוני בשוק

התחרות הקשה .  היזמים הערבים מצאו את עצמם במעגלים סגורים,תבהקשר של שוליּו

ם הגדולים במשק היהודי חד והקושי לפרוץ לשווקיצד אמצד המתחרים הערבים הרבים מ
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מאלצים את היזמים הערבים להפחית למינימום את הוצאותיהם השוטפות , מצד שני

שמונים ושבעה אחוזים מהם העריכו שהם . ולמכור במחירים נמוכים ממחירי השוק

 מתחאלצים להסתפק בונ ,המחירים המקובלים בשוקן מוכרים במחירים נמוכים מ

 הבנקים ובגינש -ם אותם בבנקים כיזמים בסיכון גבוה כל אלה מגדירי. ך נמויםרווח

בהיעדר יכולת לממן הלוואות אלה . עבור הלוואותב יםטחונות וריביות גבוהיבדורשים 

לשפר את התשתיות שלהם ולהשקיע , אין בכוח היזמים לגייס כוח עבודה מיומן יותר

:  נוספיםחסמים משלושהגם היזמים הערבים סובלים .  וחוזר חלילה,יצוריבהגדלת ה

 כבישים ,חיבור לביוב, הייות בסיסיות כמבני תעשיזהם חסרים תשתיות פי, ראשית

הם מתחרים עם יזמים יהודים הנהנים מתשתיות מסובסדות בעיירות ש בעוד ,ומהוכד

על היכולת הכלכלית של לכך קיימות גם השלכות ). 1993, אל-בר(הפיתוח השכנות 

ידי גביית מסים -ליחות לחזק את בסיס המס שלהן על שאינן מצ,הרשויות המקומיות

 .מעסקים

היזמים הערבים אינם שזורים במערכות החברתיות הפוליטיות והכלכליות הבונות , שנית

,  מכירים ארגונים מקצועייםינםכמעט כל היזמים הערבים א. את הסביבה היזמית

הם רחוקים מגורמי . םתולא נהנו מתמיכ, פוליטיקאים יהודים וערבים או משרדי ממשלה

 ההכרחיים לעיצוב הבנה ,ההערכה של מצב המשק והשוק ושל מעצבי רשתות התקשורת

 או שהם שבויים ,חלק מהיזמים הערבים חסרים ידע בניהול, שלישית. של מצב השוק

במחויבויות יתר לבני משפחה ולקרובים שסייעו להם בהקמת העסק באופן המקשה על 

 .ופיתוח רציונלי של

התקוות את פצו י נ,2000 ובעיקר מאורעות אוקטובר ,כמי השלום עם מצרים וירדןהס

בסוף העשור . תעשיית המתפרות הערבית כמעט שהתחסלה. ת השוליּוחסמילפריצה של 

. ים למפעלים מקבילים במצרים ובירדןיישובים הערבי המןהחלה נטישה של המתפרות 

שהי למערכת הפוליטית ללא תגובה כשינוי האווירה הפוליטית בישראל הותיר את ה

 של תהליך זה על יו על השלכות,יםישובים הערבילאבדן של אלפי מקומות עבודה בי

מיד לאחר המאורעות של . מעמד האישה בהעל התנאים הכלכליים של המשפחה הערבית ו

אוקטובר הדירו הצרכנים היהודים את רגליהם מהשווקים הערבים במחאה המבטאת 

 על גילויי וכן במחאה, ים ספק פחד מהתפרצות הזעם של הערבים בישראלספק חרם קונ

מחקר המשווה את . ו עם האנתיפאדה בשטחי הרשות הפלסטיניתהפגינההזדהות שהם 

 מלמד כי 2001- ובהתשעיםמערך המכירות של מפעלי תעשייה מאזור נצרת באמצע שנות 

 2001-הרי שב, לשוק היהודיבתקופה הראשונה כמחצית המפעלים מכרו מוצריהם שבעוד 

ים ימפעלים ערבחלה בעיקר מירידה במכירות ה. מכרו לשוק היהודימהם  אחוזים 14רק 

 אך גם שכנים ;לשווקים רחוקים יותר של יהודים שאינם גרים בשכנות ליזמים הערבים

מעבר לירידה בכלל הפעילות הכלכלית , יהודים הפחיתו את רכישותיהם באופן משמעותי

משקל היזמים העצמאים במשק הערבי קטן בעקבות תהליכים אלה . מיתון הכלכליבגין ה

 .2001- אחוזים בלבד ב12- לכהתשעים אחוז מכלל המועסקים באמצע שנות 18-מכ
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 ויש צורך לבחון כיצד לשלבו בכלכלה ,יום בפני שוקת שבורהההמשק הערבי ניצב 

בעידן הגלובליזציה . חדכאכלל המשק של  המגזר הערבי ום שלהישראלית לרווחת

תחרות עולמית , מצד אחד.  משתנים כללי המשחק אליומצטרפת הכלכלה הישראליתש

 של יזמים םיכולתמצד שני  ו,פוגעת בכלכלה השולית הנחשפת לתחרות מהעולם השלישי

 תהליך השלום שהוא וכן ,משתנים אלה. לאומי גוברת-הון הרבישירות עם הלהתקשר 

ים תוומ,  של הכלכלה הישראלית בתהליכי הגלובליזציההשתלבותתנאי הכרחי להמשך ה

 .להיחלץ משוליותועשוי במסגרתן המשק הערבי שתבניות 

התרחיש הראשון יוצא מהנחה .  להציג שלושה תרחישים עיקריים לעתידאפשר

 כפי שהדבר נעשה בשנים ,שהממשלה תמשיך להזניח את הבעיות של הכלכלה הערבית

השני יוצא מהנחה שפיתוח הכלכלה הערבית יזכה להעדפה במדיניות התרחיש . האחרונות

התרחיש השלישי יוצא מהנחה .  מתוך מגמה לסגור את הפערים בין המגזרים,הלאומית

 אך ,שהממשלה תבצע פעולות מוגבלות לשם יצירת תנאים להתפתחות כלכלית מסוימת

 שהמציאות הגלובלית העמקת תהליכי ההפרטה יאפשרו ליזמים לנצל הזדמנויות חדשות

 המציאות הפוליטית בשל, בלבדהתרחיש השני הוא בעל סיכוי שולי .  אותןמאפשרת

שני התרחישים .  את מעורבותה במשקפחיתל העובדה שהממשלה נוטה להבשהנוכחית ו

ה הערבית בשנים להאחרים מייצגים את הגבולות של מרחב ההתפתחות הצפוי לכלכ

בהתאם לתרחיש . בה באווירה הפוליטית שתתפתח באזורהם תלויים במידה ר. הקרובות

 בעוד ;הפסימי יותר צפוי המשק הערבי להמשך התדרדרות לשולי המשק הישראלי

י שיפור הדרגתי במצבם הכלכלי של רוב ושבהתאם לתרחיש האופטימי יותר צפ

ועי ידי כוח עבודה מקצ- גרעיני צמיחה שיובלו עלת לצד יציר,המועסקים והיזמים הערבים

טק אשר עשויים לסחוף אחריהם מעגלים מתרחבים -יויזמי בתעשיית התכנה וההי

 .הולכים בשוק העבודה הערבי בטווח הארוך יותרו

 אלא יש לעודד השתלבות של , לזהות כיוון אחד לפיתוח המשק הערביאפשר-ישאנראה 

 מסחר ,פיתוח אזורי תעשייה. מועסקים ויזמים ערבים במגוון רחב של תחומי עשייה

. עבור כוח עבודה מיומן פחות לצד תעשיית תכנה ומידע הם כיוונים אפשרייםבותיירות 

  אחדיםרקים תעשייתייםכדי לעודד פיתוח תעשייתי כולל תעשיות עתירות ידע יש לפתח ַּפ

 מקרים אף יאפשרו לקלוט מפעלים כמה וב,שיעניקו תשתית ראויה ליזמים מקומיים

הנטייה . רקים אזוריים או מקומיים טעונה בדיקה ַּפההיו אלהשאלה האם י. ממרכז הארץ

 60-40רקים אזוריים המשרתים אוכלוסייה ברדיוס של וון של ַּפיבסקטור היהודי היא לכ

על הרשות המקומית ליזום . רקים אלה אך הרשויות הערביות מודרות עד היום מַּפ;מ"ק

 את המוטיבציה של ביריות שתג וליזום מדינ,רקים התעשייתייםולהשתתף במימון הַּפ

 כדי לאפשר ביסוסה ,על המדינה להשתתף במימון התשתיות. רקים אלהיזמים להיכנס לַּפ

 .של יזמות ערבית מתקדמת אשר תקרין על סביבתה

במסגרת התכניות לעידוד יזמות קטנות יש לפתח תכניות רגישות לצרכים ולקשיים 

,  מקורות מימוןבדברפר את זרימת המידע כמו כן יש לש. המיוחדים של יזמים ערבים
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 פרויקטים בדבריש ליצור רשת מידע בשפה הערבית . מענקים ואמצעי עידוד ליזמים

על משרד התעשייה . נוגעים בפעילות כלכליתההתפתחויות בשוק וחוקים , עסקיים חדשים

ות ים באמצעיפוטנציאלקיימים ווהמסחר להעמיק את ערוצי התקשורת עם יזמים ערבים 

כמו כן יש להעמיק את הקשרים בין יזמים . זום כנסים ומימון מחקריי, הפצת מידע

 המלא בארגונים לובםערבים לבין גופים פיננסיים ועסקיים במשק באמצעות שי

מומלץ להקים ועדות משותפות לארגונים הארציים ולנציגי . הכלכליים הגדולים

את הסיבות לניתוקם של היזמים ההתארגנות החדשה של יזמים ערבים במטרה לבחון 

כמו כן על משרד התעשייה והמסחר לספק . דרכים לשילובםלמצוא הערבים מהארגונים ו

 חידושים בדפוסי בדברמידע כן ליזמים ערבים שירותי ייעוץ והדרכה בתחומי הניהול ו

 באמצעות ארגונים בין אםאם ישירות בין , הייצור והניהול בתחומי עיסוק מרכזיים

 .מיםמתאי

 בעיקר כמקור תעסוקה לנשים ,ענף התיירות הוא בעל פוטנציאל חשוב לפיתוח כלכלי

על משרדי הממשלה לסייע ליישובים בעלי פוטנציאל תיירותי . סטילקשנפלטו מענף הט

תשתית זו צריכה . ונכונות להשתתף בהוצאות הפיתוח והתפעול לבנות תשתית תיירותית

 אך גם פיתוח אטרקציות לתיירים הנשענות על ;מהודרכים וכד ,לכלול מערכות ביוב

נופש , שיחזור שכונות המסמלות את אורח החיים הערבי המסורתי, מבנים היסטוריים

על משרדי הממשלה לעודד , מעבר לכך. דעומקומות קדושים ו, פעיל בשמורות טבע שכנות

ירה ויצירת אופיתוח תיירות מחייב .  ומרכזי נופש באתרים אלהחדרי הארחהיה של יבנ

ארגון פסטיבלים ואירועים ,  מדיניות פרסוםם של אך בכוח;טחוןישלום וב, של אמון

 .ל ומישראל להתארח ביישובים ערבים באווירה המתאימה"לעודד תיירים מחו אחרים

מרכז מחקר המעסיק קבוצה . מקום מיוחד עשויה לתפוס טק-תעשיות התכנה וההיי

מרכז זה ועוד אחד או . ול בשנים האחרונות בגלילקטנה של מדענים ערבים החל לפע

 ראויים לתמיכה ולסיוע ממשלתי כמו גם , להקים באזורים שונים של הארץאפשרשניים ש

על הסיוע להתמקד במימון . לאומיות להמשך התפתחותם-לסיוע בחיפוש קרנות בין

וצלחים  אלה ובליווי התהליך המורכב של תרגום פיתוחים מבמרכזיםפעילות המחקר 

שה מרכזים כאלה עשויים לפתח סדרה של מפעלים עתירי ידע במשק ושל. צורילתהליכי י

תחום . ה הישראליתל ולהוביל מהפכה של ממש בתרומת כוח העבודה הערבי לכלכ,הערבי

הוא תרגום ובהתאמה של תכנות ישראליות בו עובדים ערבים עשויים להשתלב שנוסף 

בכך יש סיכוי כי עובדים ערבים . ולם הערבי כולו משתמשים ערבים בעלמעןואחרות 

יישום תכניות אלה . ים לשווקים בעולם הערבייטק ישראל-מוצרי תכנה והייליפתחו צוהר 

מומלץ להקים בתי ספר תיכוניים מקיפים . מחייב רפורמה במערכת החינוך הערבית

 כמחשבים ,הכוללים לצד מגמות עיוניות גם מגמות טכנולוגיות במקצועות מבוקשים

 כמהמומלץ להקים .  יכללו גם לימודי המשך לטכנאות ולהנדסאותה בתי ספר אל.ומהוכד

מומלץ לערב מעסיקים . מיטב המוריםאת עבורם ביס יגלבתי ספר אזוריים יוקרתיים ו

הסדר זה .  שיבטיחו תעסוקה למספר מסוים של בוגרים,גדולים באימוץ בתי ספר אלה

פתיחת שוק העבודה במקצועות אלה ולהאמון של תלמידים  כדי לשבור את חוסר דרשנ
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 ךרוצ ל במיוחד,יש לפתוח קורסים והשתלמויות ביישובים הערביים המתוכננים. עבורםב

מהנתונים עולה שבשנים האחרונות יש מאות . התלמידים הערביים במקצועות המחשב

 עםת בגרות לחלקם תעודו, בעלי תעודת בגרות שלא המשיכו ללמוד באוניברסיטאות

מכללות אלה עשויות לספק מאות מתכנתים . ארבע וחמש יחידות במקצועות ראליים

 שלמרות המשבר הפוקד אותה בשנים אלה ,ברמות הביניים לתעשיית המידע והתקשורת

 . מנוף עיקרי להמשך הפיתוח של המשק הישראלישמשתמ

מאות מורים משכילים ערבים ולגייס לעל הממשלה לפתוח את השירות הממשלתי 

מאז תכניות . לערבית לשם הוראת הערבית כשפת חובה בבתי הספר של המגזר היהודי

 ; הוצעו תכניות לשילוב אקדמאים ערבים בשירות הממשלתיהשישיםהחומש של שנות 

 ועובדים שגויסו לשירות פוטרו לאחר כינון ,ימיןהידי ממשלות -אך תכניות אלה בוטלו על

יוצא דופן .  אפסיכיום הואים הערבים בשירות הממשלתי מספר העובד. ממשלה חדשה

 המשלב מאות רופאים ערבים בבתי חולים ובקופות החולים ,הוא מקצוע הרפואה

ים באמתלה של מחסור יביטול חובת הלימוד של ערבית בבתי ספר יהוד. הציבוריות

צרה  לגייס מאות מורים ערבים שלאחר תקופת הסתגלות קאפשר. במורים היא צינית

על . יצליחו ללא ספק לגבש את מעמדם בבתי הספר היהודיים ולהצליח בהוראת המקצוע

 פרויקטים לאומיים ת של תועלות מהפעלמגזרית-הממשלה לבחון גם את החלוקה הבין

בעלי קרקע ערבים נדרשו לתרום את . דוגמה בולטת היא כביש חוצה ישראל. גדולים

ה הערכה עד כמה ייהנו יזמים שתך לא נע א, קרקעות לביצוע הכבישתחלקם בהקצא

 .ערבים פוטנציאלים מהתועלות הצפויות

כוח העבודה הערבי להתמודד במערכת הכלכלית של  של היזמים וםכדי לשפר את יכולת

לפעול לצמצום הפערים ולשם כך יש להמשיך . שוביםייש להשקיע גם בפיתוח התשתיות בי

 רשויות יהודיות באמצעות השוואה שלבין להתקציביים בין רשויות מקומיות ערביות 

יש לפעול . חינוך ופניםמו  כ,ההקצאות של מענקים ממשלתיים מהמשרדים הנוגעים בדבר

כדי להבטיח ניצול , להעמקת הגבייה ברשויות הערביות ולשיפור יכולותיהן הניהוליות

ויות יש לעודד פיתוח שימושי קרקע עסקיים ברש. יעיל יותר של ההכנסות הגדלות

יש לעודד את התהליך של העמקת שיתוף . הערביות כדי להרחיב את בסיס המס שלהן

 של רשויות קטנות שכנות כאמצעים ןהפעולה בין רשויות מקומיות שכנות ואת איחוד

 .לחיזוק חוסנן הכלכלי

גם בהקשר של תכניות המתאר לא השכילו מערכות התכנון להפוך את התכניות למנוף 

.  אלא רק להסדיר את שימושי הקרקע במסגרות האילוצים הקיימים,לצמיחה כלכלית

בהקשר זה יש להקים צוות של חוקרים ומתכננים בכירים אשר יציע עקרונות לתכנון 

היישובים הערביים באופן שיתחשב ברגישויות המיוחדות הנובעות מאופי הבעלויות על 

מן  ו,הריבוי הטבעי הגבוהמצורכי הפיתוח של היישובים הערביים הנובעים מ, הקרקע

 ולהיגזר ,פיתוח ומתאר במשולב, אב על תכניות אלה לכלול תכניות. הצורך בשינוי כלכלי

יש להכשיר מתכנני ערים ואזורים ערבים . מאסטרטגיית פיתוח כוללת של היישוב



106 

מתכננים אלה . ולקדמם במחלקות לתכנון ברשויות הערביות ובוועדות התכנון השונות

 כמהב. הציבורשל  רזי הפוליטיקה הפנימית ביישוב והם זוכים לאמון רב יותר מכירים את

יש חשיבות . יישובים הצליחו מתכננים ערבים לשפר את תהליכי התכנון ביישוביהם

מוכרים ולהגיע -לאת הבעלות על הקרקעות באזורים של היישובים הילהכריע בסוגי

יה לסגור את הפער בין רמת  יהאפשר כדי ש,להסדר עם התושבים תוך זמן קצוב

 ולהעניק להם תחושת שייכות לחברה ,השירותים המסופקת להם ולשאר אזרחי המדינה
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פלסטינים בין אזרחים חיי הכלכלה הם נקודת מפתח למפגש בין אזרחים יהודים ל

 לגבי יהודים וערבים, מכיוון שמרבית הישראלים חיים בקהילות אתניות נפרדות. בישראל

שבה הערבי הוא (מסעדה ה :ישראלים רבים נקודת המפגש היחידה היא מקום העבודה

נקודות מפגש מרכזיות אחרות הן . (תעשייתיהמפעל הבנייה או האתר , )ככלל המלצר

 ).שגם הם בעלי משמעויות כלכליות, אוניברסיטאות ובתי חולים

המעמד הכלכלי של שתי האוכלוסיות משקף את היחסים ביניהן וגם משפיע , בנוסף

ערבים בישראל מנקודת -יהודיםהיחסי   זה אתנייר עמדהאבחן ב, מסיבות אלה. םעליה

 .מבט של התפתחות כלכלית ויחסים כלכליים

 מגמות
 האוכלוסייה הערבית מורכבת ככלל מן המגזרים במשך עשרים השנה האחרונות הייתה

 .העניים והשוליים ביותר של האוכלוסייה הישראלית

בעיקר , דמה כלכליתעם הזמן התפתחו במגזר הערבי בישראל כיסים משמעותיים של ִק

אך התקדמות זאת ; ת בקנה מידה קטןיזמּובפעילות חברתית של נשים וב, ברמת החינוך

 - העיקרי לצמיחה כלכלית בישראל עהמנו. לל החברה הישראלית כ זו שללא הדביקה את

 בענפי בעיקרהערבים עובדים .  כמעט שאינו כולל ערבים ישראלים-טק -מגזר ההיי

 ).מזון וכדומה, טקסטיל, בנייה(התעשייה המסורתיים 

ממשיכות להיות , שאין בהן תעסוקה מקומית ובסיס מס,  בישראלהערים הערביות

ת הערים הערביות ממשיכה לפגר אחר זאת והשקעה ציבורית בתשתי. העניות ביותר

אין כמעט , בנוסף. לא נעשתה כל פעולה משמעותית לצמצום פער זה. שבמגזר היהודי

 - כפי שזכו לו העיירות היהודיות שסביבן -ערים ערביות שזכו למעמד של אזורי פיתוח 

 .ועל כן אין ליזמה הפרטית בהן סיכוי שווה להצליח

הערבים הישראלים יהיו לכודים במעמד של עובדים בעלי , אם המגמות הנוכחיות יתמידו

ויהפכו שוליים יותר ויותר כלכלית וחברתית , צווארון כחול בכלכלה הקבלנית המסורתית
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ללא גידול מקביל בבסיסן ,  בהתמדה הערים הערביות תגדלן שלאוכלוסיית. גם יחד

תן של העיריות לספק את השירותים המצופים בערים את יכולגביל  זה יתהליך. הכלכלי

כך יובטח . רווחהה והחברה, חינוךה בתחומית כמו גם ו התשתים בתחו-משגשגות 

 .שהאוכלוסייה הערבית תהיה תלויה יותר ויותר בממשלה

, אם העמדות לא ישתנו.  של האוכלוסייה הערבית תמשיך לעלותההשכלהרמת , זמנית-בו

. זאת לא תשתלב בתעשיות המתפתות של ישראל או במגזר הציבורי  משכילהאוכלוסייה

 . להתפוצצות המובילזהו רכיב מרכזי במתכון

 עוני ועושר

הגידול אינו מקביל , בעשרים השנה האחרונותגדל למרות שההון האישי במגזר הערבי 

י בקרב טבמשך השנתיים האחרונות גבר העוני באורח דרמ. לזה שבמגזר היהודי

 מן הילדים הערבים חיו מתחת לקו  אחוז33-כ, בסוף שנות התשעים. ייה הערביתהאוכלוס

 .מן הילדים הערבים חיים בעוניאחוז  53-כ, היום; העוני

בדוח . הערים הערביות היו באורח מסורתי העניות ביותר בישראל, ברמה העירונית

 הערים העניות 50 מתוך 41, חברתי של הערים בישראל-ס האחרון על מעמדן הכלכלי"הלמ

 .ביותר הן ערביות

 כוח העבודה והמגזרים התעשייתיים

במשך עשרות שנים שימש המגזר הערבי ככוח עבודה בעל צווארון כחול לתעשייה ולבנייה 

 וגדל)  צריכהמוצרי, בנייה, כגון טקסטיל(כאשר התעשיות המסורתיות . הישראלית

 1975-ב, למעשה.  הערבי היה נמוך הציבור בקרבשיעור האבטלה, בישראל בשנות השבעים

 3.1( שבקרב היהודים ה מזך נמו היה) אחוזים2.8( האבטלה בקרב הערבים שיעור

 ).אחוזים

כאשר התעשייה הישראלית עברה בהתמדה לכיוון של תעשיות , מאז שנות השמונים

מגמה . ערביבין המגזר ההפער התעסוקתי בין המגזר היהודי לגדל בהתמדה , עתירות ידע

תה כוח אדם כאשר העלייה ממדינות חבר העמים הביאה ִא, זאת גברה בשנות התשעים

 . במקרים רבים לעיירות פיתוח בקרבת כפרים ועיירות ערביים- טכנולוגית משכיל

לא יכול היה המגזר ,  לתעסוקה חדשהע העיקריככל שהתעשיות עתירות הידע הפכו למנו

 מן  אחוז20, 1999-1995ביע על כך שבשנים ס מצ"דוח של הלמ. הערבי להדביק את הפער

מרביתן של תעשיות מתפתחות אלה . טק- בתעסוקה נבע מתעשיות ההייארציהגידול ה

 .הרחק מריכוזי האוכלוסייה הערבית, ממוקמות במרכז הארץ

בעוד שבישראל בכללה היא ,  בממוצע אחוז15 יתההאבטלה בקרב הערבים הי, 2002בשנת 

 . אחוזים10.3 על עמדה
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פירוש הדבר שלמרות שהמיומנות . כוח העבודה הערבי עבר תהליך של תיעוש ללא עיור

, למעשה.  לא הפיקו רווחים מפיתוח כלכלירים הערביותהע, עלתה בכל משפחה

אך הבסיס הכלכלי ; האוכלוסייה בערים הערביות גדלה מאוד בשני העשורים האחרונים

במגזר ,  המועסקים עובדים מחוץ לעריהםמן הערביםאחוז  70-למעלה מ. לא גדל בהתאם

 הערים הערביות הפכו לקהילות לינה לערים היהודיות שהצמיחה הכלכלית, כך. היהודי

 . בהןמתרחשת

 חינוך

. וזכתה בו לפיתוח רב, ההון האנושי הוא תחום אחד שבו האוכלוסייה הערבית גאה מאוד

זהו . תתיכוני- עלהשכלהבעלי  מן האוכלוסייה הערבית הבוגרת היו  אחוז20- כ,2000-ב

בשל . ( מן האוכלוסייה הבוגרת אחוזים7.7שאז עמד שיעור זה על , 1980גידול עצום מאז 

 .)ערביםבין האוניברסיטה הפכה לאחת מנקודות המפגש החשובות בין יהודים ל, גידול זה

 1980-ב.  הגדל במגזר הערבי אינו מדביק את זה שבמגזר היהודיהשכלהשיעור ה, עם זאת

והיום שיעורם עומד על ,  מן האוכלוסייה היהודית אחוז20 תיכונית-מנו בעלי השכלה על

בין הפער בין היהודים ל, למרות שרמת ההשכלה של הערבים עלתה, כך.  אחוז40כמעט 

 .נשאר גדולערבים ה

 נשים

רמת השכלתן . עשורים האחרוניםשני הנשים ערביות ישראליות התקדמו באופן ניכר ב

, בעוד שבשנות השמונים למדו באוניברסיטאות רק כמה עשרות: יטה באורח דרמעלת

 .מחצית הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות הן נשיםמ למעלההיום 

למרות שאין .  כיום אחוז20- לכ1980- ב אחוז12-חלקן של הנשים בכוח העבודה עלה מ

, ) אחוז46-כ(ודה השתתפותן של נשים יהודיות בכוח העבשיעור שיעור זה מתקרב ל

שיעור גבוה יותר של נשים ערביות ישראליות מעוניינות לרכוש השכלה . המגמה ברורה

 .מימוש עצמי ותרומה לחברה, ת כספיהכנסהולנצל את מיומנותן לשם 

מכיוון שאין . הנשים הערביות סובלות ממחסור בהזדמנויות כלכליות בקהילות מגוריהן

,  כדי לעבודלקהילתה ערביה תיסע לבדה אל מחוץ זה מקובל עדיין תרבותית שאישה

רה שלא להצטרף לכוח העבודה או לפתוח עסק מרבית הנשים הערביות עומדות בפני הבֵר

חיי מנשים מנהלות חלק גדל והולך , למעשה. מספר גובר של נשים עושות כן, ואכן. משלהן

 .המסחר בערים ובכפרים
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 השתלבות והתבדלות

 .יהודים בישראלבין עלות ביחסים הכלכליים בין ערבים לשתי מגמות נפרדות פו

מזה .  מאז שנות השבעים הייתה המגמה הברורה בכיוון של השתלבות גוברת:השתלבות

בשנות התשעים סיפק . עובדים במגזר היהודי)  אחוז70-כ(מרבית הערבים , עשרות שנים

ם הפלסטינים כולל האזרחי(תהליך אוסלו לגיטימציה רחבה לתפיסת הפלסטינים 

בתקופת ממשלת רבין שימשו המפלגות , בנוסף. ולא כאויבים, כשותפים בכוח) בישראל

מספרם של הערבים . הערביות יסוד מפתח בבלוק ההצבעה של הממשלה בכנסת

 .המועסקים במגזר הציבורי החל לעלות בהתמדה

תעשיית , למעשה. משמעותית עוד יותר  החלו לבקר בכפרים ערבייםהודיםהעובדה שי

מאז אוקטובר .  כתוצאה מתיירות יהודית פנימית שגשגה בגליל הערביותהתיירות בערים

 . כמעט כלילתיירות זאת  פסקה2000

 המגמה העיקרית היא עדיין לקראת השתלבות גוברת של הערבים הישראלים, עם זאת

, )בדרך כלל בעיסוקים בעלי הכנסה נמוכה( במקומות העבודה -בחברה הישראלית 

 ).זה שאינו תלוי בביקורי יהודים בערים ובכפרים הערביים(באוניברסיטאות ובמסחר 

 כלפי השואפים למוביליות גוברת, דבר זה נכון במיוחד לגבי האמידים בחברה הערבית

הקבלנים ואנשי העסקים . צמה של החברה הישראלית ולשיתוף בבסיסי הָעמעלה

, בנוסף. בישראל ובעולם, ולחפש שווקיםהמצליחים החלו להסתעף לענפי עסקים חדשים 

ובוגרי מכללות ממשיכים לשאוף לכניסה לכלכלה הישראלית רבים והולכים אנשי מקצוע 

 .הכללית

. 2000 זרימת קונים יהודים לעסקים במגזר הערבי פסקה בבת אחת באוקטובר :התבדלות

,  הערביםואחרים תמכו במפורש בהחרמת האזרחים, אחדים הפסיקו להגיע מתוך פחד

 אחוז 90-כ 2000 שמאז נובמבר העריכובעלי העסקים הערבים . שלפי תחושתם בגדו בהם

יזמים ערבים העריכו כי כמחצית מלקוחות , 2001-ב. מן הלקוחות היהודים נטשו אותם

 .אלה חזרו

אלה שקנו קודם לכן . דם התכנסו גם הם פנימה בשנתיים האחרונותהאזרחים הערבים מִצ

אזורי הקניות בערים היהודיות החלו לחוש שלא בנוח בשל החיפושים בקניונים וב

מגמה . ככל שהיהודים נעשו חששנים יותר מפני מחבלים מתאבדים, והמבטים החשדניים

תחושה של בגידה מדאיגה של חשדות הדדיים ושל ,  פיזית גוברתזאת של התבדלות

 .ים ויהודיםעתיד האזרחות המשותפת של ערבבאשר ל רעות בשרתומ, ביותר

בין המיתון הכלכלי לרגשות . כוחות הבדלנות חזקים במיוחד בקרב אלה האמידים פחות

.  יחסית של ערבים ישראלים מאבדים את מקומות עבודתםרבמספר , ערביים-האנטי

 . ויתר טינה גוברעוני,  מעטות יותרפירוש הדבר גם נקודות מפגש
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 בעיות קריטיות היום 
עם , כלוסייה הערבית היום משקף את הפיתוח במגזר היהודיהפיתוח הכלכלי של האו

תהליך . עניים בתוך המגזר הערבי עצמובין פערים כלכליים גדלים והולכים בין עשירים ל

שבו ערבים משכילים ויזמים מתפתחים בהתמדה ותרים אחר גישה ,  מתרחשראשי-דו

צומחים בחברה כמו גם לשילוב במגזרים ה, שאביםצמה ולמלָע, להשפעה כלכלית

ערים ערביות .  גדל והולךתמגזר חסרי האמצעים בחברה הערבי, זמנית-בו. הישראלית

 .הופכות בהתמדה לאזורי עוני

הגורם המשמעותי ביותר המטפח את השוליות , בנוסף לבעיות הכלכליות שהותוו לעיל

לה לבידוד גישה זו מובי. והעוני של המגזר הערבי הוא הגזענות הגוברת בחברה הישראלית

אפשר לראות דוגמאות לכך במעשים . הערבים מכל היבטי החיים הציבוריים והכלכליים

 :של הממשלה בעת האחרונה

 . על שירות צבאיותהמבוסס, ילדיםבקצבאות ההחלטה להשיב את האפליה  •

 לאפשר הקצאת קרקעות) שהוקפאה מיד בשל תגובה ציבורית חריפה (קבינטהחלטת ה •

 . בלבדציבוריות ליהודים 

דבר זה אינו . (רים" המגיעים למלכחיצוניים מקורות מימוןניסיון מצד הכנסת להגביל  •

 יים הציבורםבחיי" התערבות"אלא כבעיה כללית של , כפעולה נגד הערבים מוצג

זה ישמש במלואו נגד דבר אך היו סמוכים ובטוחים ש. ידי גורמים זרים-בישראל על

 .)רים ערביים"מלכ

שייך ראעד , לדוגמה( וחופש הביטוי של אנשי ציבור ערבים ישראלים הגבלות התנועה •

 ).אחמד טיבי, עזמי בשארה ,סאלח

והרעלת היבולים של ; מוכרים בנגב-לאיים הוחזרה להריסת בתים ביישובים הבדו •

 . שבמחלוקת קרקעותעל יםוהבדו

 .האפליה נגד ערבים ישראלים תגבר,  ישרורכל עוד האקלים הפוליטי הנוכחי

של חיי הכלכלה בזרם המרכזי  גישה או השתלבות עם חוסר גובריםהשילוב בין הישגים 

 . מתכון להתפוצצותהוא ,ענייםבין פער הגובר בין עשירים לה וכן, בישראל



113 

 ים ותחזיותתרחיש

  מאותו דברעוד: 1 תרחיש

המגזר הערבי בישראל יסבול יותר , אם תימשך המגמה הפוליטית והכלכלית הנוכחית

 פירוקו של מנגנון האפליה שהביאו לתחילת ,ההישגים של אמצע שנות התשעים. ותרוי

הן מן הצד הערבי הן מן הצד , בדלנות והקצנה יגברו. יימחקו כליל, תכלכלי-תהחברתי

 .היהודי

 מלחמה אזורית: 2 תרחיש

 להתקיים עשויהוא ,  עתה סביר זה אינו נראהתרחישלמרות ש. ל ישתנהוהכ, במקרה כזה

הדבר עלול לקרות אם .  מנהיגי ישראל והאזור יעריכו שהסלמה תשרת את מטרותיהםאם

, כלומר (כלפי חוץ לכוון את האנרגיות האפשרות; המצב הנוכחי של קיפאון יתמיד

כלכליות -במקום להתעמת עם הבעיות החברתיות, תהיה מושכת יותר) למלחמה

 .הפנימיות

 חזרה לתהליך השלום: 3 תרחיש

אם ,  לעבור לפסים של הבנה הדדית וקבלה הדדיתעשוייםערבים בישראל -םיחסי יהודי

בהקשר זה ייתכנו כמה תהליכים העשויים . ישראל והפלסטינים ישובו לשולחן הדיונים

 .לסתור זה את זה

ישראל . תתחיל בתהליך של התאוששות) הפלסטינית, וכמובן(הכלכלה הישראלית  •

שיקום כלכלי זה . רות תוכל להיבנות מחדשהתיי. זרותתתחיל שוב למשוך השקעות 

 .מגזר הערביגבי היהיה בעל השלכות גם ל

 כלפי המדינה תמעמדם של ערביי ישראל בכלכלה בריאה יהיה תלוי בחלקו בעמד •

. כלכליים בכלל-ובחלקו בעמדתה של ישראל כלפי פערים חברתיים, הערבים אזרחיה

-של קפיטליזם לא" מריקניהא" המודל ללכת בדרכו שלבמידה שישראל תמשיך 

 ימשיכו - כמו גם הקבוצה הענייה ביותר באוכלוסייה -הערבים הישראלים , מרוסן

, של קפיטליזם ממלכתי" האירופי"אם ישראל תפנה יותר כלפי המודל . לסבול כלכלית

 .מצבם הכלכלי של האזרחים הערבים יוטב

אזרחי ישראל בין ים לן הפלסטיניהאפשרות לבחינה מחדש של היחסים בשוב תיפתח  •

של הסכסוך בין "  סופיהסדר"בהקשר של . בחינה זאת לא תהיה קלה. היהודים

הקמת מדינה פלסטינית תעלה בהכרח את שאלת הזהות של , פלסטיניםבין יהודים ל

מה , אם כן? "מדינה יהודית" להיות  תמשיךהאם ישראל. המדינה והחברה בישראל

היא " אוטונומיה תרבותית"האם ? בתוכהיהיה מעמדם של האזרחים הערבים 

 ?מה כרוך בה, ואם כן? אפשרות
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ימשיכו פלסטינים ,  הייתה שכאשר יקומו שתי המדינותבמשך תקופה ארוכהתקוותי 

 מעין השתקפות - פלסטיניתויהודים יחיו בתוך המדינה ה, לחיות בתוך המדינה היהודית

כאשר כל , ו מחויבות לדמוקרטיהשתי המדינות יהי". יאנג-יןִי"של הסמל הסיני של 

שתי . לאומיים/האזרחים יזכו לזכויות שוות ללא הבדל בין מוצא או זהות אתניים

 . בקרבן השוכן המשמעותי הלאומיהמדינות יקבלו אחריות למיעוט

הוא יוכל לעשות זאת כאזרח , אם יהודי ירצה להמשיך ולחיות בביתו ההיסטורי בחברון

, פחם להישאר אזרחים ישראלים-ם יוכלו הפלסטינים באום אלכך ג. המדינה הפלסטינית

בין החוק היחיד שיפלה בין יהודים ל. המכירים בתרבות השלטת של החברה היהודית

ופלסטין תאפשר , ישראל תמשיך להעניק עדיפות ליהודים: תפלסטינים יהיה חוק השבּו

 .שיבה חופשית של פלסטינים

 

 ? עתה מה לעשות-המלצות לגבי מדיניות 

 "כלכלי בסלון-הפיל החברתי"להגביר את המודעות בדבר 

אחד מן השלבים , בתהליך הסיוע למשפחות המתמודדות עם בן משפחה אלכוהוליסט

 הבעיה הענקית -" פיל שבסלון"זוהי תחילת הדיון ב. הקריטיים הוא ההכרה בבעיה

 .אך איש אינו מעז להעלותה, הקיימת

חילוני , יהודי מול ערבי: דתיים/לאומיים/ים אתנייםהחברה הישראלית שבויה בסכסוכ

סוגיות מוצגות לעתים קרובות , כדי להעלותן לסדר היום הציבורי. וכדומה, מול דתי

כלכליים בחברה -הסוגיה של פערים חברתיים. במונחים של סכסוכים נצחיים אלה

, ל אשכנזיםמזרחים מו, עולים מול ותיקים: הישראלית ממוסגרת בהכרח כסוגיה אתנית

 .וכיוצא בזה, עיירות פיתוח מול קיבוצים

כלכלית -המצויים בתחתית החבית החברתית, סגור זה הערבים הישראליםבתוך ִמ

באקלים הנוכחי אין להם כמעט , עם זאת;  לאומיתלתשומת לבעשויים לזכות , בישראל

 . לאומייםמשאביםסיכוי להצליח בהשגת 

 יתר תשומת לב להשפעות על העניים קדשתמו,  כלכליבאקלים הנוכחי של משבר, מצד שני

 . אלה הם ערבים ישראליםמכללפרופורציונלי -שיעור לא. יותר

ים את יכולתה של החברה הישראלית פחיתעניים מבין רים ליפערים גדולים בין עש

ורצוי שלא , הרף התחתוןידי העלאת -על(כלכליים אלה -סגירת פערים חברתיים. להתקדם

אם הסוגיה מוצגת . כן סוגיה קריטית של מדיניות א עליה) ורדת הרף העליוןידי ה-על

יש סיכוי לתקן מעט מן האפליה הכלכלית נגד הערבים בהקשר של , אתניתכככלכלית ולא 

 ".המלחמה בעוני"
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מבלי , עשירים בישראלבין הצעתי היא לערוך מחקר נוסף על הפער הגדל בין עניים ל
, הצעת מדיניות לצמצמםמבחינת הפערים וממגזר הערבי ייהנה ה. להתחשב בזהות האתנית

שהוא קלף מפסיד לגבי הערבים הישראלים , ללא צורך להטיל על השולחן את הקלף האתני
 .כיום

 חיסול נהלים מגזריים מפלים

, פי נוסחאות מגזריות-כמעט כל משרדי הממשלה בישראל מקצים משאבים על

 .כלכליים-פוליטיים ולא על שיקולים חברתיים-והמבוססות על שיקולים אתניים וגא

 בהתאם - לנפש ות שוננוסחאות לפי פיתוח עירוניים מקצה תקציבי  למשלמשרד הפנים

כלומר בגדה המערבית " (התיישבות", "עיר ערבית", "עיירת פיתוח" אם זוהי קריטריוןל

 . וכדומה,)וברצועת עזה

ות מסובסדות לזוגות צעירים לפי השיכון מקצה משכנתאות ממשלתיו  הבינוימשרד

, )שערבים ישראלים לרוב אינם יכולים לשרת בו(ל "השיקול אם הזוג הצעיר שירת בצה

אזורי פיתוח מותווים כך שיכללו עיירות פיתוח יהודיות . של העיר" מעמד הפיתוח " פיועל

 משרד  אוכמו משרד החינוך, מרבית משרדי הממשלה. ויוציאו עיירות ערביות שבשכנותן

 . מפלים דומים מגזרייםפועלים לפי נהלים,  והמסחרהתעשייה

 כל יאז,  במקום אלה המגזריים אובייקטיבייםכלכליים- חברתייםקריטריוניםאם יינקטו 

, נוסףרמה מסוימת תהיה זכאית לסיוע ממשלתי לעיר שבה שיעור האבטלה יהיה מעל 

 .מבלי להתחשב בהרכבה האתני

והחלפתם , פוליטיים- המבוססים על שיקולים אתניים וגאוביטול הנהלים המגזריים

יתרום רבות , כלכלי המבוסס על נתונים סטטיסטיים אובייקטיביים-במפתח חברתי

 .לפירוק האפליה הכלכלית נגד אזרחים ערבים וערים ערביות

 השקעה בחינוך במגזר הערבי

אם לא . אנושיההון השהמשאב הכלכלי העיקרי שלה הוא , ישראל היא מדינה קטנה

הרי שאנו משלימים עם ,  במגזר הערביהשכלהנשקיע באורח משמעותי בהעלאת רמת ה

 . מן הפוטנציאל הכלכלי שלנו אחוז20ויתור על 

 אימוץ מדיניות וחוקים להעסקה הוגנת ולהעדפה מתקנת

. בעשור האחרון התקדמו הנשים בישראל בצעדי ענק לקראת השתלבות בשוק העבודה

  של רשויותלמועצות המנהלים  מתאימותתיים מחייבים מינוי נשיםחוקים משמעו

אך חוק זה ; לאחרונה התקבל חוק דומה לגבי הערבים הישראלים.  ממשלתיותוחברות

 .עדיין לא נאכף
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נדרשת חקיקה . אין כיום חוק האוסר על מעסיקים להפלות נגד ערבים בהעסקה ובקידום

הלי תעסוקה ור אווירה של אכיפה ציבורית של נכדי ליצו, בתי המשפטפסיקת וכן שימוש ב

 .הוגנים

 מכרזיםנקודת מוצא טובה תהיה חקיקת חוק המחייב את כל הפונים בהצעות ל

ולהציג תכניות לקידום נהלים של העסקה , ממשלתיים לדווח על הרכב כוח האדם שלהם

 . ממשלתיזכייה במכרזהלי העסקה הוגנים כקנה מידה לווכן העמדת נ; הוגנת

 פיתוח ערים ערביות כערים ישראליות לכל דבר

 במספר תושביהן אך לא -יותר ויותר עיירות ערביות הופכות לערים , בשל הריבוי הטבעי

מוסדות ציבור , ) וכדומהמוזאונים, ספריות(במרבית הערים אין מוסדות תרבות . באופיין

, אזורי תעשייה(ית מרכזי פעילות כלכל, )משרדי ממשלה, אוניברסיטאות, בתי חולים(

בתכניות הלאומיות אין עיר ערבית המשמשת . או מערכות תחבורה סדירות, )וכדומה

 .כפי שפותחו ערים כמו כרמיאל או נצרת עילית, כמוקד לפיתוח אזורי

וכן יוקצו תקציבים לשדרוג הערים הערביות , אני ממליצה שייערך תכנון לאומי רציני

 . כעדיפות לאומית- ולא רק בגודל ,למעמד של ערים בפועל הגדולות

 סיכום
אזרחים היהודים במדינת בין הבניית יחסים כלכליים בריאים בין האזרחים הפלסטינים ל

יחסים אלה חייבים . חזק מרקם חברתי ליצירת בעלת משמעות מכרעתישראל היא 

 :להתבסס על

 כולל הזדמנויות תעסוקה, שאביםגישה שווה והוגנת למ •
 פני ערבים-המעדיפות אזרחים יהודים עלפירוק המערכות  •
 .כלכליים-סגירת פערים חברתיים •

 מערכת יחסים תיי לבנמוצקיהיה לנו בסיס , כאשר המדיניות הישראלית תלך בדרך זאת

 .רצויה יותר
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zilklk dwevnzilklk dwevnzilklk dwevnzilklk dwevn---- ziaxrd diqelke`a zizxag ziaxrd diqelke`a zizxag ziaxrd diqelke`a zizxag ziaxrd diqelke`a zizxag 

ç æéæòéøãé 

בר חלוקת משאבי החברה הסוגיות הקשות והכואבות בדן נייר עמדה זה מתייחס לחלק מ

צודקת של -חברתית שנוצרה כתוצאה מחלוקה לא-המצוקה הכלכלית. הישראלית

. תסכול וחוסר אונים, משאבים מכאיבה לציבור הערבי ויוצרת תחושות קשות של קיפוח

 בעלת השפעה רבה על יחסה של אמשאבי החברה הישראלית הישל הוגנת -ה הלאחלוקה

ומשמשת קרקע פורייה לעימותים דווקא ,  ולרוב היהודיהאוכלוסייה הערבית למדינה

 .בזמן של משבר פוליטי או של החרפת הסכסוך הלאומי

בשולי הארץ  בשלושה ריכוזים עיקרייםלאורך השנים  יושבתה הערבית יהאוכלוסי

רצף של יישובים בהם קיים ש) בנוסף על הערים המעורבות, המשולש והנגב, הגליל(

, עמידה אותם כקבוצה במצב של חסר יחסי בהזדמנויות תעסוקהמזו  עובדה .יםיערב

 הגיל החציוני: ה הערבית היא צעירהיהאוכלוסי, בנוסף. רמת רווחהברמת שירותים וב

ולכן שיעור המפרנסים ,  ומטה14יה הם בני ימכלל האוכלוס אחוזים 47.4 ;18.4הוא 

ל האוכלוסייה הערבית המצוקה הכלכלית ש. באוכלוסייה נמוך ביחס לשיעור הנתמכים

שביטוייה העיקריים , נוצרה בעיקר כתוצאה ממדיניות ממשלות ישראל מאז קום המדינה

מדיניות זו היא . הם הפקעת משאבים כלכליים ואפליה קיצונית בחלוקת משאבי החברה

יה הערבית הושפעה יהאוכלוס, לפיכך. רמת הפיתוח הכלכלי של המגזר הערבישקבעה את 

היא הפכה לקבוצה התלויה :  הכלכלה הישראליתמריכוזיותצה אחרת יותר מכל קבו

ל חוסר יכולת להפעיל לחצים ולהיות שותפה בקבלת החלטות ובחלוקת ש ב,ביותר

 .המשאבים הכלכליים

 ואילו ענפים ;יתה הנסיגה הגדולה בחקלאות הערביתיההזו מדיניות  של התוצאתה

במיוחד מדיניות עידוד השקעות , זמיםל המכשולים בפני ישחלופיים לא התפתחו הן ב

התעשייה הערבית ממשיכה לשמר את המגוון . ל מחסור במשאבים חיונייםש והן ב,מפלה

למרות . מפותחת-אהענפי שלה המאופיין בתהליכי ייצור עתירי עבודה ובטכנולוגיה ל

 בשנות תבטאו בעלייה בהיקף ההשקעות של היזמים בפיתוח מפעליהםהשינוי שהמגמות 

מתקשים להשתחרר ממעמדם כקבלני משנה של מפעלים יהודיים גדולים הם , תשעיםה

 .ולעבור לשיווק עצמאי

 במתן מתמחים המכריע םרוב. העסקים הכלכליים במגזר הערבי קטנים ולא מפותחים

הנחשלות הכלכלית של המגזר הערבי הביאה . ית בתי מגוריםישירותים ואספקה לבנ

כוח העבודה הערבי נפגע בשוק . ה הערבית ברוב היהודיילתלות מוחלטת של האוכלוסי

 ובשל שימוש בתירוצים שונים שהכשילו את ל חוסר יכולת המיקוח שלוש ב,העבודה

חלקם של  . הממשלתי וברוב המוסדות הציבוריים והעסקים הפרטייםִמנהלבשילובו 
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ים ברוב מועסקאינם  הם ;אחוזים 2- מגיע ליותר מינוהערבים במנגנון הממשלתי א

תנאי העבודה של , בנוסף. בחברות הגדולותוטין חללהם נעדרים ו ,החברות הממשלתיות

מצבם בשוק . ה של הפועלים היהודיםלהפועלים הערבים עדיין נחותים בהרבה מא

מפעלים העבודה הוחמר עוד יותר כתוצאה מפתיחת השוק בפני פועלים זרים והעברת 

 האחרון סבל כוח העבודה הערבי מהתמורות  בעשור.מתחום ישראל לירדן ולמצרים

כמו כן ההפרטה . שגרמו לאבטלה נרחבת בקרב הפועלים,  הכלכלה הישראלית עלתועוברה

 באוכלוסיות החלשות יםפוגע, והצורך הגובר לממן חלק מהשירותים, בתחומים השונים

 תומשום שאינה מצוידת במשאבים החיוניים להשתלב, ובמיוחד באוכלוסייה הערבית

 .בכלכלה הישראלית בתנאים החדשים

לפי  ותהאוכלוסישתי  ןהפערים ביאת מעמדם של הערבים בכלכלה הישראלית קבע 

חלוקת : יםמדדביא כמה אלהבהרת העניין  .הכנסה ורמת חיים ,בעלותהקריטריונים של 

ן מאחוז  77.1  מראה כידרטיתה לפי ממוצע הכנסה כוללת נטו לנפש סטניהאוכלוסי

 18.2; עשר דרגותבן ל סולם ש בארבע הרמות הנמוכות צויות הערביות מהמשפחות

 בשלוש - אחוזים 4.7  ורק,בשלוש הרמות האמצעיות מהחמישית עד השביעית -אחוזים 

יה יתופעת העוני במגזר הערבי התרחבה והעמיקה יותר מאשר באוכלוס. הרמות הגבוהות

 בקרב כלל ו מתחולת2.5 כמעט פיהיא יה הערבית יאוכלוסקרב ה ב תחולת העוני.היהודית

, משפיעה על רמת החייםהמשפחות רבות סובלות ממצוקה כלכלית . ה בארץיהאוכלוסי

 .יה היהודיתי האוכלוסשל אלה בהרבה מיםנמוכה, חייםהאיכות על אופני הצריכה ועל 

במגזר ו  על תלותיםהפערים הכלכליים ואופי הפעילות הכלכלית במגזר הערבי מצביע

עמדתם כלפי המדינה והבעיות החברתיות ,  האוריינטציות הפוליטית של הערבים.ודיהיה

 . כולן מושפעות מכךוהפוליטיות

 ועם זאת ,החינוך העברין נוך הערבי כמערכת נפרדת מי מחדש החםעם קום המדינה הוק

לאורך כל התקופה מאז קום המדינה נשמרו . כפופה לו ותלויה בו כמעט בכל התחומים

רב של דוחות  מספר .ם בין שתי מערכות החינוך בכל התחומים ובכל הרמותהפערי

בראש  , בחלוקת התקציבים שתוצאתם בולטתפערים הגדוליםל וחסירשמיים התי

חדרי שירותים בו מחסור בחדרי לימוד ,מחסור בבניינים: בתשתית בפערים, ובראשונה

תקינות של -נוסף על אי ב,צא בזהאולמות ספורט וכיוב ,מגרשיםב, מעבדותב, נספחים

שירותים גם ספר רבים חסרים   בבתי.הבניינים והמתקנים הקיימיםן מבוטל מ-חלק לא

 .בסיסיים

 .חובה- חינוך טרוםהוא בתחוםאחד הפערים הבולטים ביותר בין שתי מערכות החינוך 

 25 רק ,למעונות ולגני ילדים התשעיםבשנות ו צטרפה מהילדים היהודים  אחוז90- שעודב

חובה -רק בעשור האחרון החל חינוך הטרום. מהילדים הערבים נהנים משירות זהאחוז 

ם  אחוז מהילדים הערבי60 להצביע על כך שכמעט אפשר וכיום ,בחינוך הערבי להתפתח

חובה -יש לציין שמערכת החינוך של טרום. חובה-נמצאים במסגרות החינוך של טרום
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ה פרטית או ביזמתן של תנועות פוליטיות  ולעתים ביזמ,מבוקרת- בצורה לאפועלת

 .מקומיות וארציות

מגיע בכלל ה ,יסודי-במיוחד בשלב העל, שיעור נשירה גבוהבאפיין תהחינוך הערבי מ

במיוחד (מעבר לכך ובאזורים מסוימים אף הרבה ,  אחוז25מערכת החינוך הערבי לכדי 

ן ממשיעור הנשירה הגבוה וכתוצאה  ). בקרב האוכלוסייה הערבית הבדווית,באזור הדרום

 שאינם נמצאים 17-15 הנערים בניאחוז מ 51 ,המחסור במסגרות חינוך ועבודה מתאימות

 .נערים ערביםכלשהי הם במסגרת 

 7-המגזר הערבי זכה ב. אחת הבעיות החמורות של החינוך הערבי היא החינוך המיוחד

 ,לפי הנתוניםמראות שהערכות רשמיות . מכלל מוסדות החינוך המיוחד בארץאחוזים 

 6-למשעות החינוך המיוחד בבתי הספר היסודיים ואחוז  18- ללפחותזקוק המגזר הערבי 

הראשונות ן  מ אחוזים4.6 אך הוא מקבל בפועל ;השעות בחטיבת הבינייםן מאחוזים 

הכשרה בחלקו של המגזר הערבי במסגרות טיפוליות ו .האחרותן מאחוז אחד ופחות מ

 1.6- ואילו בתקנים של פסיכולוגים ויועצים הוא זוכה ב,בלבדוזים אח 6מגיע לכדי 

 , מערכת החינוך מספקת תכניות מיוחדות לתלמידים מרקע חברתי חלש,נוסףב. אחוזים

 צעת יישובים ותכנית הטיפוח מו145- בצעתתכנית זו מו. ובמיוחד תכניות רווחה חינוכית

רבי לא נהנה עד היום אפילו משירותי ואילו המגזר הע ;ספר במגזר היהודי  בתי200-ב

 שמשפחות רבות סובלות ממצוקה שמקורה במחסור ביא לכך מצב זה מ.עובד סוציאלי

ית תכניות יסוג לנוהתייחסא  לועדיין. במשאבים ובשירותים חיוניים במערכת החינוך

 .יתית ביותר של מערכת החינוך הערבית בישראליהיא הסוגיה הבעש ,יםהלימוד

 שיעור : בין שתי האוכלוסיותשגים לימודייםיה אפשר לשער את רמת הפערים בלאור זאת

 אחוז מכלל 27-גיע לה 2002-2003 הבגרות בחינוך הערבי בשנת הלימודים זכאיהתלמידים 

ניגשים הערבים  מבוגרי התיכון  אחוז33רק  ; אחוז בחינוך העברי48 לעומת ,שכבת הגיל

 .מערכת היהודיתבאחוז  58 לעומת ,לבחינות הבגרות

 אך רובם לא ;טאותיחלק גדול מהתלמידים בעלי תעודת בגרות פונים ללימודים באוניברס

 תלמידים ערבים ,בנוסף. ם הנמוכים בבחינות הקבלההל הישגיש במיוחד ב,מתקבלים

 של שיעור גבוה. ילדיהםם של ה לממן את לימודיןיכולתב שאיןרבים באים ממשפחות 

 .רים מהלימודים לפני קבלת התוארהתלמידים הערבים נוש

 לצפות  הואטבעירק , ו שלבי על כלכתוצאה מכל החסרונות המאפיינים את החינוך הערבי

. ה היהודיתייה הערבית בהשוואה לאוכלוסיילפערים גדולים ברמת ההשכלה של האוכלוס

 14.6  לעומת, אחוזים4.3 גיע לכדימ שנים ויותר 16שלמדו  הערבים  המבוגריםשיעור

 .אחוזים בקרב היהודים

 

 בחברה הערבית , ובעיקר כלכלית, מסלול עיקרי של מוביליות חברתיתמשמשהחינוך 

 .ה זו לבין המדינהי הפך לאחד המקורות העיקריים של חיכוך בין אוכלוסיעל כן ;בישראל
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 ונראה , לנושא המחאה העיקרי נגד מדיניות הממשלהיה החינוךמאז שנות השבעים ה

דרישה להשתתף בבמיוחד , המחאה במגזר הערביי  נושאיןפוס מקום ראשון בשימשיך לת

 .ניהול מערכת החינוךל ויםבקביעת תכניות ותכני הלימוד

יה למגורים שבוצעו יתשומת לב בכל התכניות והפרויקטים של בנלהמגזר הערבי לא זכה 

משכנתאות הבאמצעות הניתן שווה סיוע ל האזרח הערבי אינו זוכה ,כמו כן. בישראל

המשפחה היהודית זוכה בהלוואה . ל השימוש בקריטריון השירות הצבאיש ב,הממשלתיות

 רוב ,יתר על כן. המשפחה הערביתזה של  מ אחוז210- ובמענק הגדול ב אחוז52-הגבוהה ב

ל קשיים בקבלת שמשכנתה בלהמשפחות הערביות אינן מצליחות לממש את זכותן 

במגזר  .ל התניית מימוש המשכנתה בגודל הדירהש בובמקרים רבים, שיונות בנייהיר

 .גודל המשפחהל התאם ב,גדולות הערבי הדירות נבנות באופן פרטי והן בדרך כלל

 כיווןמ. ן הבנייה למגוריםומי המגזר הערבי סומך על מקורותיו שלו למ,כתוצאה ממצב זה

ה יל האוכלוסיתנאי הדיור שש ברור ,יחסית והמאמץ הוא פרטי ונפרדדלים שהמשאבים 

.  של הבתים והדירות ירודהם ותקינות,הצפיפות כמעט כפולה: הערבית ירודים בהרבה

. שירותים בסיסיים כמו חשמל או מיםביישובים הערביים חסרים בתים של ר רב ספבמ

בכפרים , בערים המעורבותמצויים ה הערבית יתנאי הדיור הקשים ביותר של האוכלוסי

 .מוכרים ובנגב-הלא

של במיוחד ויה הערבית יצביעים על תנאי דיור קשים של חלק ניכר מהאוכלוסמים מדדה

הקשיים אינם נובעים תמיד מחוסר  .וים וענייםובד, קשישים, משפחות מרובות ילדים

אישורי בנייה באישור תכניות מתאר ובהענקת אפליה מבחלקם לא  א,יכולת כלכלית

רות על ולטות של מצב זה היא ריבוי העֵבאחת התוצאות הב. מחסור בשירותים חיונייםמו

בעיה זו . חוקית מאפיינת את היישובים הערביים- הבנייה הלא,כך. החוק במגזר הערבי

התאמה של תכניות - ואירת מחירי הקרקע בכל היישוביםממחריפה והולכת בגלל הא

 .לאחר כמה שנים של סחבת באישורן, שהוגשו למשרד הפנים

נכות מ הסובליםספק סוגים שונים של שירותים לנזקקים השלטון המרכזי בישראל מ

המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד . אחרות ותאו מסיב ,עוני ,גיל, פיגור שכלי, יתזפי

 .העיקרי לאספקת שירותים

 אך הן נמוכות מאלה ;ית ישראליל אוכלוסלהערבים מקבלים קצבאות ילדים כמו כ

צבאות שימשו הִק. יטריון השירות הצבאיל השימוש בקרש ב,שמקבלות משפחות יהודיות

לאמוד אפשר -איומאז קום המדינה מכשיר חשוב להגדלת הפערים בין שתי האוכלוסיות 

ברמת ,  הכלכליישור החברתי והן במישורהן במ, הןידי הקיצוץ ב-את הנזקים שנגרמו על

 להשוות את 1995-יש לציין כי הממשלה קיבלה החלטה ב .פרט וברמת הולקטיבהק

 . הוחלט לחזור ולהשתמש בקריטריון מן העבר2002-אך ב; צבאות באופן הדרגתיהִק

קבוצות חלשות באוכלוסייה נפגעות יותר מהתנאים שיוצרים את המצוקה ומחוסר 

 : מתבטאות בדרכים הבאותמצוקתן של קבוצות אלה. הטיפול בה
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מיכה חומרית  והם נזקקים לת,ד מירידת מעמדם בחברהוהקשישים הערבים סבלו מא .א

 האגודה - ל" אשידי-ים עלענקומהחלקם נהנים מהשירותים . שירותי רווחה וסיעודלו

 . ישראלוינט'לפיתוח שירותים לקשישים השייכת לג

להשלמת גם זכאים מהם אחוז  80- אך כ,קנהקשישים ערבים מקבלים קצבות ִז 

ר בשירותי הבעיה העיקרית של הקשישים ובני משפחותיהם נובעת ממחסו .הכנסה

 סובל ממחלות  מהםשחלק גדולמכיוון במיוחד , שירותים חברתייםבבריאות ו

 .פתרונות מוסדיים אינם קיימים במגזר הערבי.  מוגבל בתנועה אחרטריות וחלקאגרי

שת חוסר אונים תחו וגורמות ל,משום כך הבעיות של הקשישים מחריפות והולכות

 . הערביתיהיוכלוסאהכלל ל אצ

 חמּורל המחסור השב, שכליתית והמפגרים זית הנכים פייזה חל גם על בעתיאור  . ב

המוסדות המטפלים בבעיות מספר . בשירותי הכשרה מקצועית ובשירותים חברתיים

 מעונות 10בכל הארץ קיימים (ד מלענות על הצרכים ואלה קטן ביותר ורחוק מא

קרב האוכלוסייה  מ הוסטלים למפגרים מבוגרים3- פנימיות ו5, למפגרים שכלית

 והפיזור הגאוגרפי של המוסדות ,רמת השירות במוסדות הקיימים נמוכה). הערבית

 ,המצוקה הקשה ביותר היא של המפגרים שכלית ומשפחותיהם. אינו מתאים לצרכים

ה יהמרוחק יחסית מהמרכזים העיקריים של האוכלוסי, ובולטת ביותר באזור הנגב

 . יחסיתבוהיגור גמפבו מספר הסובלים אשר הערבית ו

. נוערה הערבית היא המחסור בשירותים לית של האוכלוסירֹואחת הבעיות החמּו . ג

מחוץ למסגרות המצויים  של נערים רב ומכאן מספרם ה,הבוההנשירה מבתי הספר ג

אם . נות בגיל צעיריהסיכונים למעורבות בעברי  אתמגבירהמצב  ,הלימוד והעבודה

 לבתי הספר הרגילים והמחסור ותסגרות חינוך חלופיית המחסור במינוסיף את בע

 ,כןא ו; לצפות לשיעורי עבריינות גבוהיםשאפשר הרי ,ר בלשכות עבודה לנוערהחמּו

 ,עם זאת .העבריינים בארץכלל מאחוז  26 ואההערבים העבריינים הצעירים שיעור 

 ריםמחק .מכוח האדם המקצועי המטפל בנועראחוז  16-המגזר הערבי זוכה רק ב

אקטיביים בקרב - בשנים האחרונות מגלים עלייה בשימוש בחומרים פסיכושנערכו

 . כולל תלמידי תיכון, הערביהנוער

ל המעורבות של ש ב,הבעיה הם תושבי הערים המעורבותן הסובלים העיקריים מ 

 .מספרים גדולים בעבריינות והתמכרות לסמים ולאלכוהול

 

יה הערבית סובלת ממחסור בכל סוגי יכי האוכלוסה העלת ללוכל הסוגיות הבחינת  . ד

 .השירותים ומרמת חיים ירודה שיוצרת בהכרח תנאי בריאות ירודים

המקור העיקרי . משפיעה על הבריאותהתנאי הסביבה הם הבעיה הקשה ביותר  

 המכריע של םרובב: עדר רשתות ביוב ביישובים הערבייםילבעיות הסביבה הוא ה

 תיותהם מקור לבעיות סביבש ,אגים למציאת פתרונות פרטייםהיישובים התושבים דו
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-אלברוב היישובים הן מיושנות ואשר  ,רשתות המיםב כרוכהיה יהבעיה השנ .קשות

 .תיותזורמים נפלטים וגורמים לבעיות סביבההמים ן מאחוז  30 ,לפי הנתונים .תקינות

אלה שלא בם ומוכרי- הקשות ביותר קיימות ביישובים הלאהסביבתיותבעיות ה 

עד היום ביישובים כאלה חיים מהערבים אחוז  שלושים. הוקמה בהם רשות מקומית

שירותי  ואאיסוף אשפה , כמו רשתות מים אינם נהנים משירותים חיוניים בסיסייםו

 .בריאות בסיסיים

: הי של מפעלי תעשיטיפוסיםשלושה ידי - עלגרםנ סביבתיותהסוג השלישי של בעיות  

 ;אות קשות במיוחדיות ליישובים הערביים שגורמות למחלות רמחצבות סמוכ

בתי חרושת ו , וגורמות לזיהום הסביבהתעשיות שהוקמו בקרבת היישובים הערביים

יה ביישובים יעדר אזורי תעשיבה, ובתי מלאכה בתוך אזורי המגורים הצפופים

 רבקמיות מתפשטות בומחלות זיה, כתוצאה מכל הבעיות הסביבתיות. הערביים

 .ם היהודיקרבמאשר בבהרבה הערבים בשיעורים גבוהים 

 המגזר הערבי סובל ממחסור בסוגים שונים של ,1995-למרות חקיקת חוק בריאות ב 

. נטרייםוקופות החולים והארגונים הוול, ידי משרד הבריאות-שירותים המוגשים על

נה לא י המדמאז קום:  למנות את התופעות הבאותאפשרבנוגע לשירותים של המשרד 

בכל היישובים הערביים אין תחנת . הוקם ביישובים הערביים אפילו בית חולים אחד

הערבים אינם זוכים .  מרפאות לבריאות המשפחה80 וחסרות לפחות ,ד אדוםימגן דו

במרפאות קופות חולים קיים מחסור . בשירותים לגילוי מוקדם של מחלות ביישוביהם

בתי ו במיוחד מעבדות רפואיות ,ם שונים של שירותיםרופאים מומחים ונעדרים סוגיב

 המכריע של מוסדות החינוך במגזר הערבי אינם נהנים משירותי ם רוב,נוסףב. מרקחת

 .תלמידים לבריאות סדירים

 ,בין שתי האוכלוסיות התנאים הסביבתיים והמחסור בשירותי בריאות יוצרים פערים 

ה הערבית נמוכה מזו של י האוכלוסיתוחלת החיים של: הבאיםים מדדב המתבטאים

 שיעור ;) לנשיםשש שנים-ושתיים לגברים שנתיים-פער של שנה( ה היהודיתיהאוכלוסי

 האוכלוסייה  כמעט כפול מזה בקרבבקרב האוכלוסייה הערביתתינוקות  הפטירות של

שיעור הפטירות בגלל בעיות ומחלות כאשר , ) לאלף7.1אלף לעומת  ל12.2(היהודית 

 . יחסיתיות גבוהזיהומ

 

 חיות בתנאי -שכלית ית ומפגרים זנכים פי,  במיוחד קשישים-נראה כי קבוצות שונות  .ה

. ל המחסור הבולט בשירותי הכשרה מקצועית ובשירותים חברתייםשבמצוקה קשים 

, וכן ממחסור בגני ילדים; התעללותו אלימות, הזנחה, ים סובלים מפיגורילדים רב

הסיבה העיקרית לתמותת ילדים היא . חובה עד גיל ארבע-קדםבמעונות יום ובגני 

 על המחלות הזיהומיות בנוסף, התחשמלותונפילות , טביעות, תאונות: טראומה

 .והכרוניות
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פיגור שכלי ועיוורון גבוה פי שניים , בעיות נפשיות, שיעור הנכויות בטיפול אישי 

המכריע של המקרים ברוב . באוכלוסייה הערבית מאשר באוכלוסייה היהודית

קבוצות אלה משום כך הבעיות של . אינם קיימים במגזר הערבי פתרונות מוסדיים

ל תנאי בש,  בנוסף.היאוכלוסיבשת חוסר האונים תחו וגורמות ל,מחריפות והולכות

תאונות ב, תאונות ביתב, תאונות דרכיםהערבים מעורבים יחסית יותר ב, החיים

 .ועוד, עבודה

עיות חברתיות והמחסור בפתרונות מוסדיים ושירותים חברתיים כופים המגוון הרב של ב

ההתמודדות . על האוכלוסייה הערבית להתמודד באופן עצמאי כדי להקל את המצוקה

היא גורמת . מצריכה השקעת משאבים מכל הסוגים והרבה מאוד אנרגיה וכוחות נפשיים

כאשר מוסיפים על . ת החייםיום שפוגעים באיכו-לתשישות ולעצבנות בחיי היום, למתח

ידי הסתירות הרבות בחיי האוכלוסייה הערבית -הנוחות הנגרמים על-אלה את המתח ואי

 .ברור שהחברה נתונה במצב מתמשך של התשה ושל שחיקה, ואת הסכסוך הפוליטי

לה כי קבוצות גדולות עיה הערבית בישראל מיתנאי החיים של האוכלוסמבט על 

 להתמודד תלגומסה הערבית אינה יהאוכלוסי .ממדים-צוקה רבתה סובלות ממיאוכלוסיב

 והפגיעה ברמת החיים בתחומים השונים המצוקה. הללועם רוב הבעיות והמצוקות 

לבין ה הערבית י בין האוכלוסיך מוקד עיקרי של חיכולאורך כל הזמן ומשיש ובאיכותם

תנאים ב עוץנ ה הערביתיהאוכלוסיל ש יהאין ספק שמקור מצוקות. וב היהודיהר

  חלק אחר הוא תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה;רמת החיים הירודהבהכלכליים ו

הבעיות . בחברה הישראליתשל הערבים  השולי םמעמדל המביאה ,בתחומים שונים

. יהי וחוסר האונים של האוכלוסהניכור, שת השוליותתחו את ותמעמיקהמחמירות 

כמו גם , ידעהאו חוסר /בים חומריים ומחסור במשאה ,התנאים החברתיים הקשים

מעמיקים את התלות בשלטון ובמוסדות  כל אלה -המסגרות החברתיות המסורתיות 

חלטות הל לחצים על מוקדי קבלת היהפעל וןהתארגליכולת החוסר ל ותורמיםהרשמיים 

 .שינוי המדיניותשם  לבמדינה

 

 1995 מאזיהלו את המדינה שנת וממשלשלוש ה ן שלל מדיניותש ובמיוחד ב,בתנאים אלה

ם עמדו בפני מצב של ערביה -  ובראש ובראשונה האכזבה ממדיניותו של אהרון ברק-

 .2000עד לאנתיפאדה של אוקטובר שהוביל רה חוסר בֵר

מצב הכלכלי בדרדרות תהה, האפשרות לחולל שינוי מהותי במדיניותן האכזבה מ

חברו יחד עם  , של תהליך השלוםבנוסף הקפאתוו, והחברתי של האוכלוסייה הערבית

התגובה . 2000ו בסיס למאורעות אוקטובר ושימשהתודעה הלאומית והדתית המתחזקת 

.  אזרחים ערבים13 שימוש בכוח והריגתם של :יתה חריפה מאודישל שלטונות ישראל ה

 שחוו בפעם ,הצעיריםאת תגובה זו הפתיעה בחריפותה את הציבור הערבי ובמיוחד 

של האוכלוסייה  התגם תגוב.  עם השלטונות ועם הרוב היהודיאליםמות הראשונה עי
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 ,תםו אפתיעה ה- ם של הערביםראותמוצדקת מנקודת -צפויה והבלתי- הבלתי- היהודית

מאורעות אלה והמשך .  החרם הכלכלי על עסקים ערביים ופיטורי עובדיםכמו גם

 עימותים חריפים של האנתיפאדה הפלסטינית העמיקו את השסע הלאומי ואת הסכנה

את המצוקה עוד יותר  של מאורעות אוקטובר העמיקו םהיהשלכות. יותר

 התפשטות האבטלה בקרב העובדים עם, חברתית של האוכלוסייה הערבית-הכלכלית

מקרי העימות בין שני .  היהודיתה והרעת יחסה של המדינה ושל האוכלוסייהערבים

התוצאה תורגמה להתנהגות  .קות לכת והיחסים עברו תמורות מרחי,ובהצדדים ר

 האוכלוסייה הערבית :2001 רוארבפוליטית קולקטיבית בבחירות לראשות הממשלה בפ

 של ם וכמחאה נגד יחס,החרימה את הבחירות במטרה להעניש את ראש הממשלה ברק

 .הרוב היהודי כלפי המיעוטשל המדינה ו

ריבוי עם  ,מעמדה במדינה הסכנה לאתשאת  יתרבש חוהאוכלוסייה הערבית החלה ל

הצעות .  לתופעה שכיחה ולגיטימית בציבור היהודיו שהפכ,סכנה הדמוגרפיתהדיונים ב

גם הן כלסת באזרחים ערבים מאּוהטריטוריה חילופי  או היי חילופי אוכלוסבדברחוזרות 

 פו על כךנוס. בארץ אינו בטוח עוד אזרחיםכשה שמעמדם של הערבים תחו את הותמגביר

 של הנציגים הערבים בכנסת יתגביל את הפעילות הפוליטה ל ונשניםחוזריםהת וונסייהנ

יזמות לחקיקת חוקים כן ה ו, העמדה לדין והסרת החסינות הפרלמנטרית,ידי חקירות-על

 .ולים להגביל את ההשתתפות הפוליטית של הציבור הערבי בכללותוהעל

תר את השוליות של יועוד מאמצע שנות התשעים מבליטות שחלו ההתפתחויות 

 ומצביעות על חוסר ,האוכלוסייה הערבית במערכת הפוליטית הישראלית ובחברה בכלל

 ,כמו כן.  לגרום לשינוי מהותי במעמדה במדינההיכולת-איעל אונים של אוכלוסייה זו וה

ם סובלים יותר ערבי ה,דרדריםתרשות הפלסטינית מלבין הככל שהיחסים בין ישראל 

 ם בכל תחומי החייםת ומצוק,הירידה במעמדםן מסייה היהודית ומיחסה של האוכלו

 .מעמיקה

 

 מאז קום תמורות רבות ומהותיותמצד אחד יה הערבית עברה יהאוכלוסאין ספק ש

מערכת החינוך והשירותים לא התרחש ברמה , אך מצד שני פיתוח הכלכלה; המדינה

הוא מצב זה המאפיינים של אחד . שהדביקה את השינוי בסוגי הצרכים החיוניים וברמתם

בשל מעמדה הנחותים , יים לבין ההישגים הקולקטיבייםפרטהפער הגדול בין ההישגים ה

, מתח רב בחיי הערבים כיוםלפער זה גורם . יה הערבית במדינת ישראלישל האוכלוס

סף למתחים הרבים ובנ ,זאת ;2000ומעמיק בתנאים שנוצרו אחרי אוקטובר ממשיך ו

 במצב הסתירות הרבות והעמוקות ידי-לענגרמים  החיי המיעוט הערביהמאפיינים את 

 . וחשוב להדגישו גם ביחס לנושאים שהועלו בנייר זה- הישראלי

 וההכרה במדינת ישראל  מִצדה של האוכלוסייה הערביתדווקא ההשלמה עם המציאות

י אחר חתימת הסכמלבמיוחד , ניכורשל רצון ושביעות - איתחושה של את הועמיקה
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הלך יד ביד  לא יה הערבית את המצב הקייםיתפיסת האוכלוסבשינוי ה. 1993-השלום ב

ה של האוכלוסייה אין ספק שיחס .שינוי מהותי ביחס המדינה והרוב היהודי כלפיהעם 

 בכיוון של יתר פתיחות כלפי הערבים , השתנה עד סוף שנות התשעים במידה רבההיהודית

 .יר אותם מחוץ לחברה הישראליתותמעדיין קולקטיב  אך היחס אליהם בתור ;יחידיםכ

 גביוטיפים לאסטר. שתי האוכלוסיות של בעמדות בסיסיותקיימים פערים גדולים מאוד 

חילוקי הדעות לגבי סוגיות .  וקיים חוסר אמון הדדי,שני הצדדיםב נפוציםהצד האחר 

 אשר במיוחד ב,ים מאוד וקשים לגישוררבמעסיקות את שתי האוכלוסיות העקרוניות 

סוג המשטר שצריך לשרור ל ן באשרוכ, חלוקת משאבי החברהלצביונה של המדינה ול

 בשאלת פתרון הבעיה , בצורה קיצוניתבחלקן,  בנוסף על העמדות המנוגדות,זאת; במדינה

 .הפלסטינית

אלא רק , פוליטית-הנייר הנוכחי אינו עוסק בסוגיות ובשאלות העקרוניות ברמה הלאומית

נראה כי המשך המצב . השוויון בחלוקת משאבי החברה-ת הנוגעות לסוגיית אישאלוב

ולכן הוא עלול לשמש רקע , הקיים מחריף את חילוקי הדעות ומעמיק את השסע הלאומי

שינוי המדיניות הקיימת . מתאים לעימותים שאין להעריך את תוצאותיהם בשני הצדדים

 המצוקות ולטיפול במצב הקשה ביחס לחלוקת המשאבים הנחוצים למניעת החרפת

הקיים באוכלוסייה הערבית הוא תנאי בסיסי להמשך הקיום המשותף במסגרת מדינית 

והענקת הזדמנות לאוכלוסייה , מצוקות שתוארול המצב מחייב התייחסות דחופה. אחת

-הערבית לשפר את תנאי חייה ולהתארגן ברמה המתאימה כדי לטפל במצוקה הכלכלית

 כדי להבטיח רמת חיים ,ש במשאבים העומדים לרשותה בצורה נאותהחברתית ולהשתמ

 .ואיכות חיים גבוהות יותר
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 הקדמה
-שהתקיימה בחודשים אוגוסט, עידת דרבןו אביא התרשמויות אישיות מוזהיר בני

 אנסה לאפיין את .עידהוגם התייחסויות למהלכים שקדמו לו כמו, 2001ספטמבר 

ואציע כיוון לתפיסה עתידית של , ההתנהגויות של הארגונים השוניםאת המהלכים ו

 .פעולת הארגונים האזרחיים לשינוי בישראל

 ראינו מלכתחילה בהשתתפות בפורום הארגונים ,סק בקידום זכויות אזרחיותכארגון העו

ושיטות אחרות של פעולה אחרים ועידת דרבן הזדמנות להכיר ארגונים והאזרחיים ב

זו זירת הייתה ,  הזדמנות ללמודרשארק בדיעבד הסתבר לנו כי יותר מ. אזרחית בעולם

בעקבות המתח שליווה את , לפני הנסיעהעובדה זו התבררה עוד . פעולה פוליטית של ממש

 .עידהוניסוחי ההצעות לקראת הו

כלל מעול כ ארגונים אזרחיים פטורים ,להבדיל מתנועות פוליטיות וממפלגות פרלמנטריות

ולכן אין הוכחה כי אכן הם ,  שהרי הם אינם נבחרים;ייצוג פוליטי ממשי של הציבור

זרמים , יצוג הוא בדרך כלל של מגמותברמת הארגונים האזרחיים הי. מייצגי ציבור

.  נמדד בכמות נספרת של תומכיםינואך א, לחץ גם של קבוצות כמו, ותפיסות עקרוניות

 אך ;מביאים את עניינם בפני הממשל והציבור הארגונים האזרחיים, פי הגדרה זו-על

את בו הצבעה של היום קובעת שכמו בפרלמנט , הבאת עניינם אינה משפיעה באורח מידי

 3פלסטינייםה-הארגונים היהודיים, נראה כי באופן כללי. ההתנהלות במדינה מחר בבוקר

 ;ללמוד ולהחליף דעות ועידת דרבן בעיקר הזדמנות מקצועיתווהארגונים היהודיים ראו ב

אך הארגונים הפלסטיניים ראו בה הזדמנות פוליטית של ממש להעלות את העניין 

עולמי ולהביא להחלטות שתגרומנה לשינוי מידי של הקולקטיבי שלהם על סדר היום ה

 .כמו בפרלמנט, ממש

הארגונים הפלסטיניים אכן נטלו על עצמם את האחריות לייצוג הקולקטיב שלהם בזירה 

הם הקימו . ועידהוממשלתיים שליד ה- פורום הארגונים הלאבאמצעותלאומית -ןהבי

, אלאהאלי, 40- את אגודת הוכללה, אה ועדאלה'ועדת הכנה שהובילו הארגונים אתג

עדות המכינות ותוך השתתפות בו, 2000 פעילות זו החלה עוד בסוף. ועוד, אגודת הגליל

עידה בכנסים אזוריים ותוך מילוי תפקיד פעיל גם בסיעת הארגונים האזרחיים ולקראת הו

וביל ארגון עדאלה פעולה משפטית בהיקף ה, בזירה הישראלית, במקביל. בעולם הערבי
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החל בגביית עדויות בזמן אמת וכלה בהזמנת חוות דעת של , ב ביותר מול ועדת אוררח

ביחד עם פעילות ענפה ומגוונת של , פעילות זו. מומחים וליווי הדיונים בנוכחות מיוחדת

ארגונים פלסטיניים נוספים היא פרי של תהליכי הבשלה פנימיים של הלאומיות 

אעסוק להלן בתופעות , עם זאת.  לעומק כאןולא אבחן היבט זה, הפלסטינית בישראל

 . בינם לבין היהודים ליחסיםובתהליכים הקשורים

 :עידהושתי מחלוקות שקדמו ליציאה לו

 האם הארגונים שהקימו את ועדת , הארגונים הפלסטינייםקרבבהשאלה עלתה  . 1

בקרב חלק מן הארגונים ? מייצגים את כלל הפלסטינים אזרחי ישראל ההכנה

 תרעומת על כך שההכנות לא היו פתוחות לכל היים הפלסטיניים התעוררהאזרח

 אך בעיתונות הערבית היא ;מחלוקת זו תוארה בקצרה בעיתון הארץ. הארגונים

 .הניבה פולמוס של מאמרים

שכן ועדת ההכנה לקחה על עצמה ייצוג של הפלסטינים אזרחי , אכן יש כאן בעיה 

, רה בתהליך פוליטי ולא מונתה בידי גוף מייצג אך היא לא נבח;ישראל באופן כללי

נראה כי הצלחתה . וקא בכך היה יתרונהואולי ד, עם זאת. ועדת המעקבלדוגמה כמו 

תה מתרחשת אילו יכישרון ודבקות לא הי, להוביל את המהלך בתשומות של מאמץ רב

המשלחת , על כל פנים. יתה עסוקה במהלכים פוליטיים פנימיים מייגעיםיה

נאבקים נגד אפליה הטינית מישראל לא ראתה עצמה כגוף של ארגונים אזרחיים הפלס

אלא כנציגות של קולקטיב אשר נאבק על עצם קיומו , ם בלבדתוגזענות במדינ

 .כקולקטיב

של משלחת זו ומידת  שאלת התקפות, ואולי במיוחד בעקבותיה, למרות ההצלחה 

 נראה לי, עם זאת. ן תלויה ועומדתעדיי בישראל  את כלל האזרחים הפלסטיניםהייצוג

אחד המובילים ,  זרם משמעותיהכי המשלחת הפלסטינית מישראל לדרבן אכן ייצג

השאלה שתישאל מאוחר יותר היא האם זרם זה . בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל

 ?היהודים, שיח אתנו-הוא בר

וארגונים יהודיים יהודיים -יתה סביב שיתוף ארגונים פלסטינייםיה היהמחלוקת השני . 2

 בעקבות המיצוב .ניסוח הצעותב תמצועידה הועיקר ההכנות לו. ועידהובהכנות ל

, הראשוני של ועדת ההכנה כנציגות פוליטית כללית של הקולקטיב הפלסטיני בישראל

 אשר מטבע פעילותם מייצגים אינטרס ,טבעי הוא שאין כל מקום לשתף בכך יהודים

 .יהודי או ציוני

פלסטינים הקשור ל ליהודים וף משותסדר יוםהיה להצביע על אפשר זה האם במצב 

 מרגע שהארגונים הפלסטיניים .נראה לי שלא?  מאבק בגזענות ובגילוייה-עידה ולנושא הו

הם בחרו שלא לפעול במסגרת של ארגון אזרחי רגיל , לקחו על עצמם ייצוג של קולקטיב

גונים אזרחיים המסופקים כבר בתוך ולא כאר, אלא כנציגים ממש של קבוצה לאומית

תה זו בחירה של ארגונים רבים ינראה כי הי. המסגרת המדינית שלהם אך דורשים עוד
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נציגי הרומה , )לנקה-מסרי(נציגי הטמילים , )מהודו(כמו נציגי הדליט , עידהונוספים בו

י בפני עניינם הקולקטיבאת  להביא -דומה מטרה שהיו בעלי , ועוד) הצוענים באירופה(

 .ה הם שייכיםילשאלאומי לקידום האינטרסים שלהם במדינה -ןהעולם וליצור לחץ בי

עשו  ,חולשה היסטורית בתקופה זומאו , לגיטימציה-קולקטיבים הסובלים מדה, במובן זה

). או פוליטית אחרת( מבחינה לאומית םשימוש בחברה האזרחית כדי לבנות את עצמ

" המדינה שבדרך"ללא ספק המבנה הארגוני הידוע כדוגמה מאלפת לשימוש דומה היא 

הארגונים היהודיים תחת שלטון המנדט הבריטי . במחצית הראשונה של המאה העשרים

כולל הרכיב המובהק ביותר של חברה , היו חברה אזרחית מגוונת ומאורגנת למופת

 . הלעומתיות לשלטון-אזרחית ראויה 

 רצו יהודים בנייר משותף ילו א,ניים בישראלמבחינת ועדת ההכנה של הארגונים הפלסטי

עם ועדת ההכנה לא היה עליהם אלא להצטרף אל המצע של הארגונים הפלסטיניים 

. או זרם כלשהו בקולקטיב היהודי בישראל, ולוותר על תשומה משלהם כנציגי הקולקטיב

צות הבהירה לי נחר) 2001 בחודש יולי -ד ובשלב מאוחר מא(בדיקה ראשונית שעשיתי 

,  פלסטיני ואין ליסדר יוםשהמשלחת הפלסטינית מישראל היא משלחת לאומית עם 

אלא אם ברצוני להצטרף ,  על בסיס אזרחיפילושום מקום בניסוח משותף א, ציוני-כיהודי

תה כל ילא הי, יהודי- הוא פלסטיניואני מייצגש שהארגון מכיוון. אליה כמות שהיא

 .אפשרות להצטרף למצע הקיים

 בדיקה זו התקיים ניסיון להגיע להצהרה משותפת של ארגונים פלסטיניים שלא היו לאחר

-ניסיון זה גונה כניסיון על. ארגונים משותפים וארגונים יהודיים, עדת ההכנהושותפים בו

ידי היהודים לטשטש את ההישגים של ועדת ההכנה ולחנוק את הצמיחה הארגונית 

מהלך ש הרי ,גם שלא הגענו לנוסח משותף מוסכםה. הפלסטינית העצמאית באופן פטרוני

 מאפשרים לנו להתחיל בדיון יסודי יותר ביחסים שבין  בעקבותיוויכוח שעוררוזה וה

ציבור הערבי בין הולמעשה ביחסים הפוליטיים בין הציבור היהודי ל, ארגונים אזרחיים

, דרבן עצמהעידת ומתיאור מפורט את הקורות בוכאן אמנע . בתחומי החברה האזרחית

עידה מובאת בין השורות רק והתרשמותי ממהלך הו. אשר נסקרו בהרחבה בתקשורת

 . כאשר לדעתי היא משרתת את הדיון העיקרי שהוזכר לעיל

 פלסטינים בישראלבין  מחדש של בסיס היחסים בין יהודים למיצוב
דרך כלשהי פלסטינים בישראל כיחסי קונפליקט רומזת בבין הגדרת היחסים בין יהודים ל

. או אפילו על היותם של היהודים גם הם קרבן במפגש היסטורי זה, על איזון כוחות

 -דגיש סוג יחסים אחד הועידה והמיצוב של הארגונים האזרחיים הפלסטיניים מישראל ב

 קונפליקט הרי שהוא נובע רק ממצב של קיים אם ,פי הגדרה זו-על. נשלט-יחסי שולט

או על שליטה במקורות המים של ,  מאבק על פיסת ארץ אחתולא ממצב של, נשלט-שולט

 .ומההאזור וכד
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הכרה בכך שהיחסים בין יהודים לבין פלסטינים , עבור היהודים הפעילים לשוויון אזרחיב

 אור אחר לגמרי הן על זרותעשויה ל, נשלט-אזרחי ישראל הם בעיקר יחסי שולט

ים והן על התוכן של המודל הרצוי התנהגותם הארגונית והאישית ביחסים עם הפלסטינ

בה עשו שולא פחות מכך הדרך , תוכן הקריאה של הפלסטינים.  להשגתוהם נאבקיםש

 . ליהודים הפעילים בתחום זהמבוטל אתגר לא יוה, זאת

השלכות צפויות על היחסים בין הארגונים ובין פעילים יהודים ופלסטינים 
 בישראל 

 אלבינאום המאבק לשוויון אזרחי בישר

על פניו נראה כי הדחיפה העיקרית ליציאתם של הארגונים הפלסטיניים בישראל לדרבן 

 בעיקר ההבנה כי הפלסטינים אזרחי הביסוד פעולה זו עמד. 2000אירועי אוקטובר  תהיהי

נשאלת השאלה . בה הוא חישישראל הם מיעוט לאומי שצריך להתגונן ממש בפני המדינה 

ועד להשגת שוויון בלבד נעידה ונים אזרחי ישראל בוהאם העלאת הנושא של הפלסטי

 כדי לשלול את הלגיטימיות של המדינה בשל דבר נעשה או שה-במסגרת הפרדיגמה 

 ,פי המעשים-על? לאומית במבנה מדיני אחר-ןכך להכין את הקרקע להכרה ביבמעשיה ו

ד אומרת נוסיי'הגדרתה של ישראל כמדינת אפרטהייד וכמדינה גזענית המבצעת גהרי 

 .בהכרח שלילת הלגיטימיות של המדינה

ארגונים משותפים , זה היה אחד הקשיים בניסוח הצהרה משותפת לארגונים יהודיים

ויהודים , לגייס ארגונים יהודיים, אפשרי-ואולי בלתי, קשה. וארגונים פלסטיניים מישראל

. ינת ישראללתמיכה במהלך שמוביל לשלילת הלגיטימיות של מד, בארגונים משותפים

 ומגווני האינטרס של היהודים בישראל לא יוכלכלשהו  של גוון מייצגים, יתרה מזאת

לא יכולים ) כמו סיכוי(גם ארגונים משותפים בהגדרה , לכן. מהלך מעין זהעם  םלהסכי

לא ,  אם כל השותפים הפלסטיניים בסיכוי יחתמו עליהגםשכן , לחתום על הצהרה מעין זו

 .ם היהודיםיעשו זאת השותפי

או בעלי , שותפים במאבק של הפלסטינים בלבד: מקומם של היהודים בתמונה
 ? משלהם למען שוויון אזרחיסדר יום

 ? או בחוץ-בבית , מאבק של יהודים לשוויון אזרחי

האגודה לזכויות , הטענות נגד המדינה כמפלה על רקע גזעי מסתמכות גם על דוחות סיכוי

,  יכולים להתריע ולדווחבארגונים אלההיהודים , ואכן. עודלעובד ו-קו, בצלם, האזרח

הם גם יתרגמו לערבית . לבקר חריפות ולהתעמת עם המדינה על יחסה המפלה לערבים

 ;בחוץ" הכביסה המלוכלכת"ובכך יחשפו את , ולאנגלית את הדוחות ויפיצו את המידע

הם , יון אזרחי גמורדהיינו את המאבק עצמו לשוו, אבל את הניקיון של הכביסה הזאת
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 שכן יש הבדל רב בין חשיפת המידע לבין ניהול המאבק .ישמרו בתוך מסגרת המדינה

 .ממש

לאומית כדי לאלץ את -ןארגונים יהודיים ופעילים יהודים פעלו כבר בעבר בזירה הבי

הגיעה עד בו הביקורת ש, אולם בנושא זה ).למשל, בנושא הנשים(ישראל לשנות מדרכיה 

ארגונים לא תפסו ארגונים יהודיים ו, ומה של המדינה בדמותה היהודיתלבסיס קי

היהודים הפעילים שנראה כי כאן עובר הקו הדק . עידהומשותפים מקום פעיל או מוביל בו

 אך בינאום המאבק להשגת ;להיות חשוף ופתוח המידע יכול:  מתקשים לחצותובתחום

 אלא להוביל לשינוי המשטר  בלבד זאתוצאהת בישראל לא נועד להשיג מלאשוויון אזרחי 

ד למען וולכן יהודים אשר מוכנים להרחיק לכת מא, )יתנאפריק פי הדוגמה הדרום-על, כך(

 .יירתעו מכך, הגדרת המדינהבאך לא לשינוי מהותי , לאשוויון אזרחי מ

 ? חלק מן הבעיה או חלק מן הפיתרון-הפעילים היהודים 

לאומית נעוצה בתחושת -ןניהול המאבק בזירה הביסיבה נוספת לרתיעה של יהודים מ

היהודים הפעילים בתחום זכויות האזרח והאדם עושים זאת מתוך . השייכות הבסיסית

ייכותם לקולקטיב היהודי הם מתחברים גם ת ובצד הש;יה אנושית ופוליטית רחבהירא

רסליים אוניב, ם הומניסטייםמכונים גם ערכיה, זהותיים אחרים" שדות מגנטיים"אל 

נחת מההשתייכות לקולקטיב היהודי - אייםחלק מהפעילים היהודים מבטא .ועוד

, אותה באמצעות פעילותם בקרבת פלסטינים ובשותפות אתם" לדלל "פיםשוא, בישראל

 . מידה מסוימת של ניכור כלפי הקולקטיב היהודיגםועם השנים מתפתחת אצל חלק מהם 

לשאת את ההאשמות כלפי מתקשים  מהם דיםחא ,תוך כדי המגע המתמשך עם פלסטינים

ן התנתקות זו מ. ציונים-לאל שהם מנתקים עצמם והופכים  כךעד כדי, הקולקטיב היהודי

כך . רבה לפלסטינים וגם למצפונםבסיפור מאפשרת להם לחיות עם הִק" הרעים"הצד של 

מבין  אלה , שנידצמ. אלא חלק מן הפתרון, הבעיהן יש להם תחושה שאין הם חלק מ

קבוצת הנהנים אל דהיינו , מקבלים את שייכותם אל הקולקטיב היהודיההפעילים 

-או מאמינים שליהודים יש זכות לבית לאומי בארץ, מההגדרה היהודית של המדינה

ים על עצמם לחיות בדיסהרמוניה מקבל -ציונים כ כלומר מגדירים עצמם -ישראל 

 .מתמדת

  בדומה לזה שהיה בעניין של דרום,)המידעלהבדיל מחשיפת (בינאום המאבק עצמו 

ח ונראה כי כ. ועידת דרבןו בוהוא כנראה קו שארגונים יהודיים נמנעו מלחצות, אפריקה

ההבדל בין . קוהכותי הוא זה שמנע מהם את חציית יהמשיכה של השדה המגנטי ההשתי

הפלסטינים  לבין העלאת העניין של למשלין 'ם בבייג"ועידת האווהעלאת עניין הנשים ב

שוויון לנשים יכול שבעוד . אזרחי ישראל בדרבן נעוץ בבסיס הגדרותיה של מדינת ישראל

בדבר  שאלות עוררשוויון מוחלט לפלסטינים נתפס כמ, להיות חלק מהמדינה היהודית

זוהי אולי הסיבה לכך שרק הארגונים הפלסטיניים . עצם הגדרתה של המדינה כיהודית

 . ולא היהודיים, זוהיו אלה הפעילים בזירה
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 היהודים עדיין לא הבינו את האינטרס שלהם בשוויון

לבין האזרחים  שוויון אזרחי מלא בין האזרחים היהודים )א(: שתי הנחות בסיס

 מי שמוכן לקבל באופן כללי את )ב( ;פלסטינים הוא תנאי הכרחי להמשך קיום המדינהה

אכן צריך לשאוף לנהל את , )ה שלוהפרקטיק(המשטר בישראל אך רוצה לשנות את דרכיו 

 .המאבק בתוך המדינה ולא מחוצה לה

רבה ההפתעה שהגורם שעדיין לא נכנס למאבק לשוויון אזרחי הוא , לאור שתי הנחות אלה

 עומד מלאנראה כי הציבור היהודי עדיין לא הבין כי שוויון אזרחי . הציבור היהודי ככלל

ולכן אינו רואה עצמו ,  בהגדרתה הנוכחיתבבסיס האינטרס שלו עצמו לקיום המדינה

 .כנאבק להשגת שוויון

עובדה זו , אשר הוזכרו לעיל, בנוסף לתהליכי הבשלה פנימיים בציבור הפלסטיני בישראל

את הפלסטינים אזרחי ישראל , חצי מאהמלאחר למעלה ,  שדחפה בסופו של דבר אוליהיא

ו אזרחים נטלבמשך שנים רבות . ינהמדגבולות הלחפש תמיכה בשוויון אזרחי מלא מחוץ ל

מאמץ לדיאלוג עם יהודים במסגרות בחלק ) ובעיקר מחנכים, אנשי רוח(אחדים פלסטינים 

חלקם נחשב בעיני סביבתם בציבור הפלסטיני כשליחים המוכנים לעשות את . שונות

 - הם לא הביאו את השינוי המיוחלשעובדה היא .  כולוהציבורלמען העבודה המלוכלכת 

באמצעות  - או אף שינוי מהותי של יחסי הכוחות בשיח, לפחות שוויון אזרחי מלא

שמאלי אשר ה-נסיגה מתמיכה אפשרית של הציבור היהודיה יכול גם להיות ש4.הדיאלוג

 .יאוש זהי לתרמו תגם היא, ")חפשו אותי"מגמת ה (2000רווחת מאז אוקטובר 

תה ילקראת ועידת דרבן הים עם הערבי במגע ובאיהודים שאחד התסכולים של ה

עד שהארגונים , בבינאום המאבק שלהם" מבקשים דחייה"התחושה שאנו כביכול 

 לעורר את הציבור היהודי לפעולה בתוך  יצליחווהפעילים היהודים למען שוויון אזרחי

חלק מן הארגונים שאחת התובנות המשמעותיות לאחר דרבן היא . המדינה פנימה

פי -על. בר אינם ממתינים כנראה להתעוררותו של הציבור היהודיהפלסטיניים בישראל כ

הם ניגשים ביסודיות אל הגדרתו מחדש של , מחוצה לההתנהגותם הפוליטית בארץ ו

שיצטרפו אל , והארגונים היהודיים, דרך שבו מעטים היהודים זהו קטע. המשטר במדינה

 .ם ואחר כך עם הפלסטיניםל עם עצמו ללא בירור יסודי קודם כ,הארגונים הפלסטיניים

 

 ? פעולה בנפרד או במשותף-חברה אזרחית בישראל 

 ?או אזרחים מגויסים למדינתם, ם אזרחים עצמאים וריבוני-היהודים בישראל 

אחת מן האיכויות הבסיסיות של חברה אזרחית היא היכולת לנתק את עצמה מן המדינה 

עומדים גם כאלה ה,  של הממשלהלזהות ולקדם אינטרסים אזרחיים שאינם האינטרסיםו

בנקודה זו היה בדרבן הבדל .  להיות לעומתית לממשל, דהיינו;בניגוד לאינטרסים שלה
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נאמר לעיל כי בעוד . תהומי מבחינה התנהגותית בין הארגונים האזרחיים מישראל

, לאומית להעלות את עניינם-ןהארגונים הפלסטיניים בישראל היו ערים להזדמנות הביש

ועידה זירת וים הפעילים בארגונים האזרחיים לא היו ערים לאפשרות לראות בהיהוד

 הפעילים בתחום  גם אלה-בתחושה של יהודים אולי הסיבה לכך נעוצה . מאבק של ממש

 .עיסוקם שלהם הוא בבית פנימה בלבדכי ו,  מדינההם כי לענייני חוץ יש ל- זכויות האדם

הפרדה מספקת בין המדינה לבין אין  עדיין דם של היהודיםנראה כי מִצ, יתרה מכך

הם שוהארגון , יש זהות מלאה בינם אישית לבין המדינה, לדידם. הארגונים האזרחיים

אך , שהמדינה לא הספיקה או לא יכלה להשליםמה לא נועד אלא להשלים את בו פועלים 

 .ל למען עתידה וחיזוקה של מדינת ישרא-באותו כיוון , בדרך כלל באותה מגמה

 ידידים יהודים רבים לסבל הרב הצפוי התייחסועידה וגם לאחריה וכך למשל לקראת הו

צריך הייתי להכריז קבל עם ועדה . מול התקפות הערבים על המדינה) זה שחוויתילאו (לי 

 איני מתכווןכי ו כי איני יכול להגן על המדינה בנושא זה)  באוגוסט26-במאמר במעריב ב(

אזרחים יהודים ם השקשה לפעילי זכויות האדם , אכן. ה לא תפס אך גם ז,לעשות זאת

דבר זה . הדבר קשה לסביבתם היהודיתשדאי וובו, לנתק עצמם מהמדינה וממגמותיה

לאזרחים הפלסטינים אין , למרבה הצער. מקשה עלינו גם בפיתוח חברה אזרחית של ממש

ממש אליה ואל  םמעולם מחוברישלא היו משום , כל בעיה לנתק עצמם מן המדינה

 .וקא היבט זה של חברה אזרחית הוא כבר מן המוכןואצלם ד. מגמותיה

 ? בדלנות מסוכנת או בנייה עצמית בריאה-פעולת הארגונים הפלסטיניים 

המאפיין העיקרי של הפעולה של הארגונים הפלסטיניים בישראל לקראת ועידת דרבן היה 

האם לאור . משמר על אופי פעולה זהושמירה מכל , הפעולה הנפרדת לאורך כל הדרך

בישראל היא רק ביטוי של  של הארגונים הפלסטיניים" בדלנות"ה, ההבשלה הלאומית

 ?או גם צעד בונה, כפי שהוזכר לעיל, אושיי

ובכוונה תחילה במנותק מהקשר של , ארגונים אלה פועלים בנבדל מארגונים יהודיים

הצדקה לכך היא בהיסטוריה של תלות ה.  ומגמות קולקטיביות של יהודיםיםאינטרס

. בכל הקשור לזכויות אדם ואזרח,  היהודיבסדר היוםו, מנוונת של פלסטינים ביהודים

שותפות עם , השותפים היהודים פוליטית שלהלכת הטוב והרחקת הרצון ה מרותל, לדידם

יכות היהודים מביאים את ההשתי, פי גישה זו-על. יהודים היא עד עתה בהכרח חיבוק דוב

אל , וכך גם את האינטרס הקולקטיבי היהודי לפי ראותם, שלהם לקולקטיב היהודי

 .וכופים אותה בדרכים שונות על עמיתיהם הפלסטיניים, השותפות עם הפלסטינים

תה ניסיון מעשי למצוא י דרבן הי ועידתתגובת היהודים למגמת הפעולה הנפרדת לקראת

ניסיון שלא הגיע בסופו של דבר , ים שרצו בכךמכנה משותף עם ארגונים פלסטיניים אחר

אזרח יהודים ינסו זכויות  שקבוצת פעילי זכויות אדם ו-האפשרות האחרת . לידי מימוש

 יסיונותיינ.  לא עלתה כלל- כיהודים דםאו לניסוח הצהרה מִצ, להגיע לקוד משותף כלשהו

 למאבק לשוויון סדר היוםשבעיקר בנימוק , ועידה זכו להתנגדותולעורר אפשרות זו לפני ה
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על כך . ו ואין להפריד משותףפלסטיני-א בהכרח יהודיוקידום זכויות אדם ואזרח הלו

 . לפעולהיבהצעותי

 ובעיקר ,מוכנהומאורגנת , עידת דרבן קבוצת פלסטינים חזקהוכתוצאה מכך הגיעה לו

ים ומסביבם כמה יהודים ופלסטינים נציגי ארגונים משותפ, חדורת רוח התלהבות

ן  תלישות מואך בעיקר חש,  בהם ובסביבהועניינשהת, וארגונים יהודיים מישראל

נוכח הפעלתנות לאישית היתה מנת חלקי יקשה להסתיר את המבוכה שה. המתרחש

נראה .  כצופים של היהודיםםלעומת עמדת, והנחישות של המשלחת הפלסטינית מישראל

כדי לנסח לעצמם את   להתארגן מראש לפחותועידהו בוהשתתפשכי היה על היהודים לי 

ובעיקר למצב עצמם בתמונה , פוליטיות-ארגוניות- העמדות האישיות ואתהתחושות

ויצר תחושת חולשה נוספת , קיום מהלך זה היה חולשה כשלעצמה-אי. הצפויה בדרבן

אבל תחושת חולשה , ")בזכות המבוכה ובגנות הטיח("אין רע במבוכה זו . עידה עצמהובו

 ,ולה להקרין על אופי הפעילות גם לאחר דרבן בדיאלוג עם הארגונים הפלסטינייםזו על

 . בדיאלוג הפנימי בין היהודים-וחמור מכך 

שכן ליהודים בישראל , מאבק לשוויון אינה צריכה להיות בלעדית של הפלסטיניםה תזיר

העובדה . ניםבינם לבין הפלסטי, ובשוויון בכלל, יש אינטרס ברור וקיומי בשוויון אזרחי

שמעטים מבין היהודים רואים זאת כאינטרס יהודי צריכה לדחוף אותם מעטים למצוא 

חולשת עמדה וביטוי של יהודים . את הדרכים אל מוחותיהם וליבותיהם של הרבים

היא . במאבק לזכויות אדם ואזרח מתבטאת כעת אל מול ההתחזקות העצמית הפלסטינית

כעת נראה גם כי פעולה משותפת שכם אל . ה לפלסטיניםואינה טוב, אינה טובה ליהודים

גם בקרב הארגונים .  שאינה יעילה אלא גם אינה אפשרית כרגעזאת בלבדשכם לא 

ינים להגיע לניסוחים משותפים אין תודעה של פעולה משותפת יהפלסטיניים שהיו מעונ

שכנוע בעל יה אינסטרומנטלית של היהודים כקהל יעד ליאלא רא,  עם היהודיםיתממש

ולא כבני ברית במאבק או כשותפים באותה חברה , אופי ממוקד בנושאים מסוימים

 .אזרחית

 

התעלמות ,  בדרך פעולתם הנפרדת במובהק,ועדת ההכנהבוהארגונים הפלסטיניים שידרו 

אלה האחרונים כאילו , הםואדישות אקטיבית כלפי הארגונים היהודיים והמשותפיםמן 

וככלל יש לחשוד בהם כי , בדיוק כמו בממשלהבהם ש להיאבק הם נציגי המדינה וי

חשדנות .  אלא הסוואה לחיבוק הדוב הצפוי והמוכר מתבניות העבראינהאהדתם לעניין 

בסיסית זו מובילה להאשמה גורפת של כל יהודי העוסק בתחום ומעז לגעת או להביע 

ינת דבריו אלא רק לעתים אף ללא בח, פטרונותבבהתנשאות ו עמדה באשר לפלסטינים

 שנים  במשךהפעילים הפלסטיניים נכוו ברותחין, אכן. יהודי עוסק בכךש עובדהמעצם ה

 .םוכעת הם נזהרים בצונני, רבות של פטרונות יהודית ודיכוי בצורות שונות
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  של שיתוק הדדינגנוןהמ

 ככל שגוברת ההכרה הלאומית. בזירת הפעולה המשותפתקיים  של שיתוק הדדי מנגנוןמ

, תםעל השותפים היהודים במאבק לשינוי השיח ִא" להתאמן"יה יש נטי, צד הפלסטיניב

 גם הטחת אמיתות שאינן נעימות לשותפים למשלתהליך זה כולל . כך שיהיה פתוח וכן

כבר אינם רואים עצמם אחראים למעשי , כפי שהוזכר לעיל, היהודים אשר חלקם

גם אם , קבל כל התנהגות פלסטינית פוגעתלנוטה תגובה יהודית אחרת . הקולקטיב שלהם

הפלסטינים השותפים למסגרות המאבק מחוברים אל , בכל מקרה. זו מכוונת ממש

 ומטרות המאבק נראות ,הם בטוחים בעצמם. בהיותם נאבקים את מאבקו, הציבור שלהם

 .דובהירות מא

 כפועלים שכן הם נתפסים בציבור היהודי, היהודים לעומתם מנותקים מהציבור שלהם

, בחולשתם זו נסמכים היהודים על השתייכותם אל הגוף הנאבק. בניגוד לאינטרס היהודי

זני שמעתי לאחרונה דברים מאלפים ובמו א. ונשענים בלעדית על חבריהם הפלסטינים

ובצד , כל הדוברים הפלסטינים פנו אל הפעילים היהודים: בכינוס של פעילי זכויות אזרח

, הקהל היהודי, הותם ביקשו שהיהודים יפנו אל הקהל שלהםדברי ההערכה על הזד

על "כל הדוברים היהודים בכנס סיימו את דבריהם באומרם כי . ויובילו בו שינוי משמעותי

חולשה בסיסית בבואם יש לפעילים היהודים ". ורק משותף . . .המאבק להיות משותף

אין תמה שהפתרון הוא הישענות  לכן ;בדידותם בציבור היהודייא הו ,לפעול לשינוי המצב

פוטרת העשייה , בנוסף לתחושת השתייכות הנחוצה כל כך. על השותפות עם הפלסטינים

שינוי : אם כי גם הנחוצה ביותר, המשותפת את היהודים מן האחריות ומן המטלה הקשה

 .הגישה של הציבור היהודי לגבי שוויון אזרחי מלא

 חלוטיןאך לא במנותק ל, פעולה בנפרד

בציבור שלו ) יהודי או פלסטיני( כל ארגון :בפעולה נפרדת, ואף בונה, נראה כי יש ערך רב

מיצוב חדש זה ראשיתו בהסרת המעטה הכוזב של .  גיסא ומול המדינה מאידך גיסאמחד

ובפרדה מתבניות ומהרגלים שקנו להם שביתה , קיום מרוב שיתופי הפעולה הקיימים-דו

ה של יהמשכו של המיצוב מחדש הוא בבני. לסטינים בישראלביחסים בין יהודים לבין פ

על בסיס אזרחות המכילה שתי ישויות , פלסטיניםבין יחסים שוויוניים בין יהודים ל

 .ולא ניתוק מוחלט, מה שנחוץ כאן הוא שינוי בסיס היחסים. לאומיות

וניתוק , ותףשכן בדרך זו או אחרת העתיד הוא מש, ניתוק בין הקבוצות עלול להיות הרסני

שוויוני -לא המגע הנובעת מןממושך עלול להנציח עוינות שהיא מסוכנת לא פחות מזו ש

הפעולה הנפרדת , למרות הצד הבונה שלה ונחיצותה, כך. אשר היה נחלתנו עד עתה

טומנת בחובה גם נזק   שנקטו הארגונים של ועדת ההכנה בשנה האחרונהכמעט-סודיתהו

 לתמונה אשר היהודי בישראל קהל יעד לשינוי עמדות בבהמשך יהיה הציבור. צפוי

, באופי פעולה זה מאבדים הארגונים הפלסטיניים את הציבור היהודי. האזרחית העתידית
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לסייע לגורמים בציבור היהודי להפוך את התפיסה האזרחית לאיום כלפי גם ועלולים 

 .היהודים

. א שינוי שיחול גם בצד היהודיאין להעלות על הדעת כל שינוי מהותי במצב במדינה בל

, ההיפרדות של הפלסטינים לצורך בנייה עצמית חייבת להיות מלווה בהסבר קורקטי, לכן

פעילי זכויות האדם והאזרח .  לעתידיםובמהלך מקביל בצד היהודי שאינו שורף את הגשר

ים עבור חלק מן הפלסטינב ואולי - נשלט-כחלק מיחסי שולט הגם שהם נתפסים, היהודים

לשינוי שחייב לחול בציבור ביותר גם המניע והזרז המשמעותי   הם- הם המיצוי שלהם

גרוף באימוני הכושר ופיתוח וקא אותם לשק הִאותהיה זו שגיאה להפוך ד. היהודי

תחת זאת יש לגשת במהירות לשינוי בסיס היחסים . השרירים הקולקטיביים הפלסטיניים

הגם שהאחריות ליצירת .  לפחותיםם שנידרושיזה טנגו הלו, לקראת יחסים שוויוניים

האחריות לשינוי המצב כעת מוטלת על שני השותפים במידה , הבעיה אינה סימטרית

 .אחריות עשוי לעצב את האופי השוויוני של היחסים בעתידהשכן שוויון בנטילת , שווה

 מבט קדימה
תפים ליהודים על אצבעות כף יד אחת ארגונים המשוכיום  לספור אפשרישראל ב

בדיון . שותף-ל"שותף ומנכ-ר"יו,  ועד מנהל משותף-ולפלסטינים ברמת הבעלות והשליטה 

 יהודית -אלא שתיים , ועידה עלתה הגישה כי אין כאן חברה אזרחית אחתושלפני ה

חברה אזרחית אחת רק הגדרה השכן מטבע , לכאורה יש כאן סתירה פנימית. ופלסטינית

 . והיא הזירה לפעולה שאינה ממשלתית,במדינה נתונהקיימת 

וגם , העובדה שהמדינה שייכת בהגדרהן הצורך להגדיר שתי חברות אזרחיות נובע אולי מ

 גם החברה האזרחית כשיקוף של , וכך;לקבוצה אחת מתוך חברת האזרחים, השעמל

לכן טבעי הוא שתהיה חברה אזרחית לאזרחים .  היהודים-המדינה שייכת לאותה קבוצה 

 .מדינהה ינהאשוהמשקפת מסגרת עצמאית , שאינם במסגרת השייכות למדינה

 -  ובהתאם גם החברה האזרחית בישראל-  האם המדינה אם כןהשאלה העיקרית היא

התשובה על ?  לשתי חברות אזרחיות נפרדותצלפת או תצטרך לה,תוכל להכיל שני לאומים

תמונת האזרחות לואזרחי שוויון שאלה זו מכתיבה ביתר שאת את אופי הפעולה לקידום 

דפוס הפעולה של הארגונים הפלסטיניים שיצאו לדרבן שיקף בחירה . בישראל בעתיד

אשר פועלת בהשראה של זיקה , הם פעלו כחברה אזרחית נפרדת: יהיבאפשרות השנ

 .ושואבת את כוחה מהשדה המגנטי העולמי, לאומית מובהקת שאינה במסגרת מדינה

סגנון פעולה . שהפך ליעד כשלעצמוכך היחד טופח עד כדי , ולה משותפתיתה הפעיכל עוד ה

.  המניע המוסרי-זה סיפק מענה לאחד המניעים המרכזיים לפעולת יהודים למען שוויון 

נתנו ליהודים תחושת שוויון של ממש בתוך , תווהיחד החברתי שבא ִא, המאבק המשותף

וגם , )לפחות למראית עין( ליחסים סיפקו להם את המודל הרצוי, המסגרת הארגונית

יחסים ,  זאתלעומת, עבור הפלסטיניםב. אנרגיה ותקווה הנחוצות כל כך כדלק למאבק
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נשלט שמתקיימים - שעתוק של יחסי שולט)ואולי אף בכולם(אלה היו במקרים רבים 

אך הודגשה בה ביתר , תובנה זו לא נולדה עם ועידת דרבן. בהוויה הישראלית בכללותה

 .שאת

הפרדה היא תולדה של צורך פנימי ובאה לגבש דרכים עצמאיות הפלסטינים שלגבי הבעוד 

ליהודים הפרדה זו היא ערעור , היהודיהצד  פוזל אל ו אותנטי שאינסדר יוםוהבהרת 

הכרה בצורך של הפלסטינים לפעול בעצמם ובנפרד תעמת את . עליו הם עומדיםשהבסיס 

.  עם המניעים שלהם עצמם לפעילות ועם סגנונהשאת היהודים הפעילים בתחום זה ביתר

כחלק , כבני הרוב השולט, כן יהיה עליהם לפתח את הגישה העצמאית שלהם כיהודים כמו

אין מדובר .  המאבק לקראתו בקרב הציבור שלהםפילכהמצב הרצוי ומול אל , מן הבעיה

רס שלהם בשוויון אלא בהגדרת האינט, בבניית זהותם הקבוצתית אל מול זו הפלסטינית

 .אזרחי ובמיצובו בתוך השיח היהודי הפנימי

גורם מכריע , ככלל, בדרך אל שינוי מהותי ביחסים בין הקבוצות הלאומיות יהיו היהודים

חייב לחול שינוי מהותי בגישה ליישום השאיפות . לא פחות מן הגורם הפלסטיני

.  עם הפלסטינים בישראלובמיוחד בהקשר של היחסים האזרחיים, הלאומיות היהודיות

וסביר להניח שלאחר מעשה קשה יהיה לקבוע איזו ,  דרכים שונות להניע שינוי זהקיימות

. בעצם היותם של היהודים קהל יעד חשוב לשינויאין ספק  אך ;מהן אכן פעלה ביעילות

הם עלולים לאבד את זאת בלבד ש לא , לקראת דרבןשבה פעלו הפלסטיניםבדרך , ואולם

 קרבאפשריים בה םברית יהודי אלא שהם עלולים להרחיק מעליהם את בניהקהל ה

 .הציבור היהודי

נבדלת  נראה שהמזיגה הרצויה ביותר למאבק לשוויון אזרחי בישראל היא זהות לאומית

יש . םהיתוך קיום מסגרות משותפות של דיאלוג שוויוני ותיאום בינ, צדומובהקת של כל 

. קיום מובהק ואותנטי בתוכםלכל צד שותפים שיאפשרו  נרחב לקיום ארגונים מכרגם 

 והיהודים םהשל הפלסטינים לציבור - יה לציבור חייבת להיות של כל צד בנפרדיהפנ

 של הפנייה הייתכן שעצם קיום מסגרת משותפת עשוי להגביר את תקפות. שלהםל

מלא מקיים הציבור היהודי יידע שהיהודי הפונה אליו לתמוך בשוויון אזרחי : הנפרדת

פלסטיני הפונה אל הי גבכך גם ל. בעצמו שותפות שוויונית במסגרת ארגונית עם פלסטינים

מייצגים הבידיעה שהוא מקיים שותפות שוויונית הלכה למעשה עם יהודים , הציבור שלו

 זה דיאלוג סרק עם מי שכבר היהי אל כך ."תיאת הדבר האִמ"דהיינו , את הצד היהודי

 . בצד השני של ממש שינויתהנעאלא , מזדהה אתך

 הצעות
השלמת פעולות הממשלה ל) 1(:  קיימים כיוםשל חברה אזרחיתלפחות ני סוגים ש

יסוד ). השפעה על שינוי מדיניות, סינגור(פעולה מול הממשלה  ל)2( ;)בעיקר, שירותים(

 ןהיהודים וה הן. חשוב נוסף של אופייה של חברה אזרחית הוא היותה לעומתית לשלטון

כל צד מן , גיבוש חברה אזרחיתשל ים בשלב ראשוני בלבד ויפלסטינים בישראל מצה
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צמה הנובעים מהיותם  תחושת חוזק וָע-דבר אחד נחוץ לכל האזרחים . וית שלווהז

 .אזרחים

 עמוק באינטרס של שני הנטוע, הן של יהודים והן של פלסטינים, תחושת חוזק אזרחית

האינטרס של כולם מחייב קיום ,  של המדינה בעתידתהיה אשר תהיה דמותה. הצדדים

ובה בעת , מודעים לעצמם ולאינטרסים הקבוצתיים שלהם, ארגונים אזרחיים חזקים

 המלצות ראשוניות לןלה. םמארגונים האזרחיים בצד השני וסולידריים עלמודעים היטב 

 :ם תמונת עתיד זוודילק

ע לחזק את הארגונים הפלסטיניים תמיכה בעצמאות של ארגונים פלסטיניים תסיי .1

תוך פעולה פנימית הממוקדת בחיזוק , תלויה-לפתח שרירי תודעה אזרחית בלתי

התחזקות זו . הטראומה של המאה העשריםן החברה הפלסטינית אשר סובלת מ

פעולה , עם זאת. תסייע גם לדיאלוג פורה ושוויוני לשינוי בסיס היחסים עם היהודים

 . על התעלמות אקטיבית מהיהודים אם תיבנה-זו תזיק 

, אך עדיין שברירי, ם הם נכס יקר ביותרהופעילי ם לזכויות אזרח ואדםיארגונים יהודי .2

-ק הארגונים והפעילים היהודיים בתחום עלוזייש לסייע לח. לעתיד שני העמים בארץ

 גיבוש מתמיד של אסטרטגיות מאבק לשינוי פנימי בקרב, ידי עידוד חשיבה משותפת

נראה כי .  זמינים ומזמיניםםומשאביידע עמיתים וביסוס מקורות  תמיכת, היהודים

אותו חוזק .  בציבור היהודידרש מנוף לשינוי הנשמשגרעין פעילים חזק ומועשר יוכל ל

ם במגמה יהפעילים הפלסטינעם י גם לסייע להם בדיאלוג אמיץ עם הארגונים ועשו

 .לשינוי בסיס היחסים אתם

אלה שיש ב אך רק -ן ולחזק שותפויות קיימות בין יהודים לבין פלסטיניםבך יש לתמו .3

.  היהודית והפלסטינית-בהן פוטנציאל ומנוף לקידום החוזק של כל אחת מן החברות 

אשר ביססו את יחסי השליטה של " קיום-דו"לא כדאי לחזק מבנים קודמים של 

 . היהודים בפלסטינים

, האזרחי בשני הצדדיםזה  הלאומי גובר על סדר היוםכי  בוניכר ש, הנוכחיגם במצב  .4

 היא המקבילופעולה נפרדת . בעתיד יחד יחיו כאן ל כי יהודים ופלסטיניםוברור לכ

או ,  הצד השנימןרות לשני הצדדים אם תתקיים במנותק  ֵפניבלא תהיא  אך ;כדאית

עם מחויבות ,  רצוף להשקיע בדיאלוגךצריכל צד בנוסף לפעילות הנפרדת , לכן. כנגדו

ידי היחסים הקיימים -ידי המציאות ועל-התכנים יוכתבו על. למסגרת שלו בלבד

 .והמשתנים

מוצע כאן לבנות מסגרות של דיאלוג קבוע בין ,  של כל צד בצורה שונהובצד חיזוק .5

יהיה שונה מקודמיו בשני ש ,פעילים ומנהיגים מרכזיים בזירת החברה האזרחית

ים בו ידעו מראש שמטרת הדיאלוג היא שינוי המציאות באמצעות המשתתפ: היבטים

ויישום , פועלים כל העתההמשתתפים יהיו ראשי ארגונים ופעילים ; פעולה אזרחית

 .יום-תוצאות הדיאלוג הוא להם מעשה של יום
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 שנים של דיאלוג עקר אשר אחרל,  רתיעה מדיאלוגקיימתבקרב רבים מהפעילים בתחום 

-ברבורי"אור הדיאלוג כית, לאחרים. פשר למצב הקיים להמשיך לשרורלא נועד אלא לא

גם מעימות עם רגשות  כמו, ית וסדורהמשמש מפלט ממחויבות לחשיבה מובֵנ" ליםימ

 . ותכנים קשים לעיכול שהם חלק אינטגרלי מדיאלוג של אמת

צף  על פני ר,התמדהמטרת הדיאלוג הרצוף היא לאפשר לכל צד לבחון את עצמו מחדש ב

 ,יוםמדי ההתפתחות התפיסתית שלו ובזיקה לאירועים ההיסטוריים המתרחשים 

להעשיר את הדיון הפנימי והחשיבה המעשית לקראת שינוי תבנית התפיסה בקרב בני ו

 .עמו

והצדדים צריכים להיות ,  לשאת תוצאות מוחשיות מידיותחייב ינודיאלוג זה א

תהליך חשיבה מובנה ועימות . פגשלאחר כל מ" להביא הביתה קבלות"משוחררים מ

הוא תנאי מקצועי הכרחי מעלה אותם מתמיד ומצמיח עם רגשות שהמגע בין הצדדים 

 כדי שיוכלו , בפעילי זכויות האדם והאזרח הרבהיש להשקיע. הישגים בתחוםללקידום ו

מנהיגים ברמת הארגונים האזרחיים . לשאת בעול לאורך שנים וגם להתחדש ולצמוח

אך ,  לעולם לא מאוחר להתחיל בדיאלוגאמנם. גם הציבור בכללו כמו, דיאלוג זהזקוקים ל

 . ההשתהות מזיקה לפלסטינים וליהודים כאחד;אין סיבה להשתהות
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 הערות
, )Non Governmental Organizations" (ממשלתיים-ארגונים לא"הכינוי המקובל הוא  .1

בחרתי כאן במינוח .  מרמזים בלבדוים אנגטיבי שהם כינויים, "ארגוני המגזר השלישי"או 

 . החברה האזרחית:תי שלהםממקם את הארגונים בשדה הפעולה האִמהפוזיטיבי 

 מרהוי אין לי ,השייך לאחת הקבוצות בסכסוך, סיכוי עמותת שותף היהודי של-כמנהל .2

ה נקודת ההשקפ, לכן גם בנייר זה.  ולא משקיף מן הצדמהסכסוךאני חלק . להיות ניטרלי

 . היא יהודיתשלי

כהגדרה של הפלסטינים החיים מחוץ " פלסטינים"שם להקוראים היהודים מורגלים  .3

בנייר זה ". ערבים" ואילו אלה שהם אזרחי ישראל מכונים בדרך כלל ;לגבולות ישראל

נייר זה עוסק בארגונים בישראל ובאזרחי . בחרתי לקרוא לפלסטינים אזרחי ישראל בשמם

 .ם ופלסטינים יהודי-ישראל 

הרי אפילו דונם אחד לא  ...ל עשיתי כל השנים האלהומה בסך הכ" :זניואחד מהם טען בא .4

 ."..וממשיכים לדבר ולדבר, ואנחנו נחנקים, החזרתם

 



140 

úåãîò: 

dlklke dxag iqgidlklke dxag iqgidlklke dxag iqgidlklke dxag iqgi 

 

uiaepiax ipcuiaepiax ipcuiaepiax ipcuiaepiax ipc     

,  אחוז95 האחרון אחרי השבר הוא הסכים עם ת הדוח אמר שכאשר קראא ריצחק רייט

באתי לפנל זה במידה רבה מפני שתחושתי היא שחמשת . ה אחוזים לא הסכיםשחמי ועם

חמישה אחוזים אלה הם הרבה . האחוזים הללו הם האחוזים החשובים שיש לדבר עליהם

כל אני סבור שחשוב  ולכן, יותר מכך מבחינת המשמעות הסמלית והמטען שהם נושאים

 .בר התחילכ הזה ןאני שמח שהדיו. כך לדבר עליהם

אבל האחריות על מה שמופיע בו לא מתחלקת ,  אנשים26ידי -אכן נכתב עלם דוח החירו

 מופיעה הערה לגבי מוגבלותם 8ובעמוד , ה ניירות עמדהששי יש בו. ווה בין כולם שפןאוב

ר לאנשים שתרמו למשל הדבר דומה יות. יביתטולקקשל הקניין הרעיוני והאחריות ה

אינם בהכרח מקובלים על , אומר עכשיואני רים שבכולל הד, חלק מהדברים. פרקים לספר

במהלך הבוקר עלו . תנית קבוצה הומוגאאין ז . החתומים על אותו דוחםירחאאנשים 

יכול להיות שאחת האפשרויות היא ללכת . שאלות שונות לגבי התפוקה של קבוצה כזאת

אלא למסמך שיש לו , מסמך מוסכם על כולםיע ללאו דווקא לנסות להגו, בכיוון כזה

 .חלוקת אחריותוחלקים שונים 

ל עלת פהאחריות על המצב בין הרוב היהודי לבין המיעוט הפלסטיני במדינת ישראל נו

זוהי הקבוצה ששולטת . שהוא הקבוצה הדומיננטית מבחינה פוליטית, הרוב היהודי

האחריות המוסרית על עתיד , כן בסופו של יום ול- ות אותעוקוביוצרת את השיח , במדינה

תיפול תמיד בחלקו של הרוב ו, לא סימטרית דיהיחסים הזו תהיה בעיניי תמת רכמע

. הדיון על השאלות האלה שאנו עוסקים בהן תהיה מפוצלת יבתלראוי על כן ש. היהודי

אבל ; פלסטינים אזרחי ישראללים לבין ישראודים השיח נרחב בין י-כמובן שיש מקום לדו

 ולרע הם אלה שיתרחשו בתוך כל אחת משתי בוט התהליך שיקרה כאן ללכב תמארגעי ה

כל אחת מן , שיח-שיח או בהתבסס על הדו-הדו שיח או לצד-למרות הדו. הקהילות

 .ושם תיפולנה ההכרעות הגדולות, הקהילות תחזור בסופו של דבר אל עצמה
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בדרך . שראל יבינו אותם ויתחשבו בהםיחי רשהפלסטינים אזים חכ ישראלים מםידוהי

ות מאבל חבריהם בתל אביב ובמקו, כלל הם אומרים שהם באופן אישי לא צריכים את זה

חייבים אינדיקציות מן הצד הערבי שהוא , םהוספיק פרוגרסיביים כמ מלאי שאול, אחרים

גישה זאת תיעלם מן הדיון יע שצמ ינא. ו וחששותינו וכדומהנאת חרדותי ,מבין אותנו

א זו בלבד שזוהי ל.  לבין עצמםיםאו לפחות מן הדיון האינטלקטואלי בין יהוד, הציבורי

במיוחד אצל אנשים בקרב הרוב , ן העיקרמב הלאלא שהיא מסיטה את תשומת , הטפה

הדיון בין . י ועל השיח הציבורילטואק על הדיון האינטליעהיהודי שעמדתם עשויה להשפ

, ם לבין עצמם צריך להתמקד בשאלה כיצד מגדירים מחדש את המרחב הדומיננטייהודי

 . אזרחי ישראל להשתלב בוםינבצורה שתאפשר גם לפלסטי, ם שולטים עליושה, יההגמונ

ת א לפלסטינים לברר זירולכן אני משא, אני ישראלי יהודי? י לפלסטינים לעשותאדכ המ

 לכמה מאפיינים של ההיסטוריה החברתית של צה לעבור מכאןור ינא. בינם לבין עצמם

 .הפלסטינים אזרחי ישראל

 חלוקת המיעוט -אולה אבו בקר ואני עשינו 'להפעיל כאן אותו ניתוח דורי שח נסהא

שאנו מכנים אותו , 1948ר של  הדו:הפלסטיני בישראל בנוסח קרל מנהיים לשלושה דורות

מכנים אותו  שאנו, ים שנמצאים בחדר זהב האנשור הדור של, יםנידור הבי; הדור המחּוק

רתי בין שלושה דורות אלה בחההמרחק . שהוא הדור הזקּוף, הדור הצעירו, ּוקחהדור הש

ישראל של שנות השבעים , ל של שנות החמישיםראיש -לבין הדורות המקבילים בישראל 

 .מצוי בהצטמצמות מתונה -והשמונים וישראל של שנות האלפיים 

אלה דברים שאינם ; ת גדלה והולכתת ההשוואה או ההתקרבות התרבותימיד: ינש רבד

 .הנם שיומחקרים מציינים זאת מזה עשרים או שלוש, חדשים

רחק המחשוב לומר שהמרחק החברתי והִקרבה מתנהגים לאו דווקא כפי שמתנהג 

הבסיס . מפיריא ןת ולא מה שנמדד באופנימבת וכאן אני מציע הסתכלו; לכליהכ

זה היה העשור . י לאפליה כלכלית שהביא לפתיחת הפערים היה בשנות החמישיםהאקטיב

 לבין המיעוט הפלסטיני הודירוב הי ההפורמטיבי להיווצרות הפער הכלכלי העמוק בין

 היהמודרניזצ; נות החמישיםשב החקלרוב הקרקע נ. פער שנשמר עד היום, בישראל

; ורע אוצה שאין להן כמעט אחבישראל הזניקה חלקים מסוימים של המשק ברמות ת

 הפלסטינים עברו. ידי הרוב היהודי-גדרה עלופי שה כאבל זה הזניק רק את מפת הפיתוח

 הקיפוח של הפלסטינים בשנות החמישים היא במידה רבה תמונת תנוותמ; יזציהרטלורפ

 .וכדומה, ודים באמצעים אדמיניסטרטיבייםהת יפראי של העד

 כפי שאנו מכירים אותה יטיתה הפולכלית של יצירת הכלהייתה זו התקופה הפורמטיב

אני חושב שמה שמשתנה . הורשת פערים,  הורשת עונילש אז עברנו דרגות שונותמ. היום

ככל שמרכז : כלכליות- קשור לגישות מקרותונורבעשר או בחמש עשרה השנים האח
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כלה לכל, מדינהה שלה הוא המדינה וסוכני הצמיחמנוע ה שהכובד עובר מכלכלה מתוכננת

ידי - של הפרטה וגלובליזציה שבה מנוע הפיתוח נעזר על-בה עכשיו  םימהסוג שאנו חי

 מתבלטת העובדה -ל מגיע ממקומות אחרים ומעשיר את הסקטור הפרטי ב אהדינמה

רונים מּודר מתהליך הפרטה זה בצורות אחשהסקטור הפלסטיני בישראל בעשורים ה

 . הצמיחה של מדינהךילה מאשר ההדרה שלו מתתורחא

י שגדל במהירות רבה בשנות החמישים נשאר ללככק החשהמר, העובדה הבסיסית נותרת

מאותן  ים מוכרים כברבר דעלאך הם וריאציות , והשינויים כמובן קיימים; כמעט קבוע

 .ניםש

חת קלו ינהדנים אזרחי ישראל כבר אינם קבוצה שהמפלסטיה, מאז סיום הממשל הצבאי

, אך כמו קבוצות עוני אחרות;  אקטיבי כפי שלקחה בשני העשורים הראשוניםמהם באופן

 .הם קבוצה שגם במצב סביל סובלת כל הזמן מפערים גדלים והולכים

הגורמים הממתנים  לכלול את ובןמ ובזה יש כ-וריישן ועל מרחק כלכלי 'משהו על קלצ

 ובמובן זה -ונליזציה השכלה שהולכת הרבה פעמים יד ביד עם פרופסי: שחאלד הזכירם

ראות בו לשאפשר , הפלסטיניתה תי וחיובי בתוך החברשמעומי מתחולל באמת שינו

בעיקר בשוק , מיםסדבר זה עדיין לא הוכיח את עצמו בעניין הח. אפשרות לקרש קפיצה

 תמיד רור באול, זוהי קפיצה שהביטוי העיקרי שלה הוא ברמה האינדיבידואלית. העבודה

 . רחביתרבח יגמה למהלך קולקטיבי שמביא לשינוכיצד אפשר לתר

, וריישן עולה'העובדה של מרחק כלכלי מצטמצם ושל קלצ, רופסיונליזציהפה, כלהשהה

ובעשור האחרון גם חברה אזרחית , ליטיות שנבנות בעיקר משנות השבעיםוהפ יותוהנאמנ

מצויים בה ערב ו ת שהיינליהתמונה הכל, עם זאת.  כל אלה הם בהחלט גורמים ממתנים-

הרוב היהודי . 1948ן נקודת השפל הבולטת ביותר מאז ייעדא  הי2000אירועי אוקטובר 

ולא כפוטנציאל אזרחי " בעיה הערבית" הפלסטיני בתוך ישראל כטמתייחס עדיין למיעו

 .לתרום ולהיתרם, שיכול להיות משולב

ות הסמליות של ות והכלכליות רלוונטיות פחות בעיני מאשר השאלברתי החתואלהש

אבת שאמר שלילד 'סכים עם תה לא שלראפש-אי. הגדרת המדינה והליבה הערכית שלה

. שאנו לא ילדים ויש לנו מים, יותא האחרשיאבל אני אומר ב. הבדווי הדגל לא ממש חשוב

הוא ללכת הרבה מעבר לתפיסת המציאות , כאנשי אקדמיה, םילאוטקלתפקידנו כאינט

אני משוכנע עדיין שהמקום שבו . נו לזהות עיקר ותפלדפקית. חרשל ילד במקום כזה או א

, כיצד מגדירים את המדינה -יהודי -הדיון הפנים ֵמרבי הוא מץאכים להשקיע מירצ ואנ

 ן את להזמילהובאיזו מידה היא אכן יכו, כיצד מגדירים את המרחבים המשמעותיים שלה

ממשלותיה וכל  לכ, פי שהמדינהכ,  ממנהקלח תוימיליון הפלסטינים אזרחי ישראל לה

 .1948מפלגותיה הציוניות מודיעות השכם והערב מאז 
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שלה מצד אחד מבחינת התכנים ת ראות את סמלי המדינה ואת הליבה הדתישר לאפ

הגדרה , הם משקפים זהות יהודית :ידכלומר מן הצד היהו, הםשלהפוזיטיביסטיים 

אך אפשר גם . דים תופסים את עצמםי שהיהופ כיוסמקאת הצדק ההיסטורי וה, עצמית

לפני שהם לומדים לדבר  הם יודעים עוד. לראותם מן הצד של הפלסטינים אזרחי ישראל

 .נוכחים ופעילים, עברית שסמלי המדינה הם גם מנגנוני אזהרה קבועים

נושאים ום נישרים המנו,  טקסי יום הזיכרון שבהם מניפים דגליםק עלאיני מדבר ר

 שמות -נו יהנוכחים כל הזמן בחי, הקיימים, ל היסודות הרכים יותרלא עא; םנאומי

מה ; איך מסעדות קוראות לעצמן, איך חברות קוראות לעצמן; שכונות וערים, רחובות

ים וזוכרים את בתוכ ךיא; מהן הפרקטיקות השלטוניות וכיצד הן מבוטאות ;רה בשפהקו

הותיים למיעוט מאך הם   חשוביםאיך מדלגים על דברים שנראים לא כל כך; הירוההיסט

אבל יש גם דוגמה אחרת של כתיבת .  היא דוגמה אחת1948 וכמובן -הפלסטיני 

 תומפלסטין בין שתי מלח-ישראל-ההיסטוריה של ארץ את איך כותבים :ההיסטורי

וטין על תהליך האורבניזציה והמודרניזציה המואץ שעבר על לחלומדלגים , לםועה

 .לארהפלסטינים אזרחי יש

ות רדגשהרי כל עוד ה ;סמדכיית זו המגדירה את המרחב היא בעיניי נקודת ארערכליבה 

ההגון והמוסרי ביותר אינו , הטיפול האינסטרומנטלי הטוב, לה של המרחב קיימותא

היה נחושה להפוך את עצמה תנה יאם לא נטפל בליבה הערכית בצורה כזאת שהמד. יספיק

בהגדרה מעט מדי ומאוחר ד יהיה תמי הז, יבי של יהודיםלמשהו אינקלוסיבי ולא אקסלוס

פרים ונטילת אחריות היסטורית של ל הכהנכּבא וציון פיזי ש לכן הדגל וההמנון ויום. מדי

אינם באים  ובןמוהם כ;  חשוביםםבריד ו יהי1948- הפלסטינית בהידגרטההמדינה על 

זהו פלורליזם . ד לִצדםלהחליף את מערכות הסמלים היהודיות הישראליות אלא לעמו

 .הנידמהבהיעדרו אנו מקבלים פלורליזם חתרני נגד  ש,נהסמלי בחסות המדי

ד מיד ריהו לצריך כמובן. ייה היהודי של המדינהפמגיעה החלחלה הגדולה לגבי או ןאכ

אין לה סממנים :  באמת שהמדינה היא יהודיתםשביויננו חא.  הדתאשומעל הפרק את נ

 ן לא יהודית אלא מדינהבהבעיה היא כמו.  היא מתפשטת והולכת,יהודיים אלא להפך

. אתודע איך נפתור את בעיית החלחלה היהודית הז יואיני; טריטוריאלי-קט אתנווירפכ

אך טבעה של חלחלה היא שאין איש יודע מה מסתתר , חשוב מאוד לעסוק בנושא

גם , יהודי של ישראלדים שאנו עלולים לאבד את אופייה הואומרים בין יהשכ. הימאחור

אני חושב שחלק . עומדים על ֶעברי פי ַפחתלו הם האנשים המעשיים ביותר חשים כאי

ולי יתברר שמדובר בסך או, א לנתח את מה שמחכה בתהום לכאורה זאתוה ונמתפקיד

ואין הצדקה למיתולוגיזציה של מה שיקרה לאופייה היהודי של , הכול במדרגה כלשהי

 .ישראל
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על  ראלשעומדת בפנינו הברירה לפתוח את י, מצד אחד: ה עצמיתרדגלהאשר לזכות 

ית לאינקלוסיביות שתכלול את הפלסטינים אזרחי ישראל ועוד כמה קבוצות כליבתה הער

ני מוכן להעמיד א לאב. חילונית וכדומהה, תיזנכשלא מוצאות את מקומן בהגמוניה האש

 .םת ההגדרה של היהודי מה יקרה לזכו-אפשרות זאת מול האפשרות השנייה 

הזקוקים לשתי , מושגים דינמיים ם ההגדרה עצמית וזכות להגדרה עצמית

הזכות להגדרה עצמית נולדה . רי ימי העולםבדבחת היא היסטוריזציה הא. תיוהיסטוריזצ

 של סוג מסוים של קיום אנושי באזורים םמסוימי כיםרבאירופה בתקופה מסוימת עם צ

. ת להגדרה עצמיתוכזה לשכבר נגרעת הקדושה , טוריזציה זאתהיס כשעושים. מסוימים

 עצמית והערך הכות להגדרזה, שנייה היא שגם בחיי אומות ספציפיות הההיסטוריזציה

, וכן חשיבותה, ה לזכות זאתתביעה. של זכות זאת עוברים שינוי במהלך חיי האומה

יד לאחר מכן בתקופת ואולי גם מ, ת האומה או המדינהמקההשיא ערב  תדוקמצויות בנ

 .בחיים, במסורת, ומוחלפות בתרבות, לאחר מכן הן נמצאת בירידה. הבנייה שלה

ן החיים עם מיליון בני יבלהודית להגדרה עצמית הית כושוואה בין הגנה על הזמב ,ןכל

ואני בטוח שגם אחרי שישראל תפתח את ; אני מוותר על הזכות להגדרה עצמית, אדם

 ל שלה ותהפוך למקום שכל מי שחי בו יכובורי המרחב הציעצמה מבחינת הגדרת

 .ך להיות מקלט בטוח ליהודיםישמהיא עדיין ת, ות אתוהדזהל
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ישראלית אינה עשויה -פלסטינית- שהחברה הערביתקרייניבמשפטו האחרון אמר מיכאיל 

. ואני מסכים אתו, הדתיים ועוד, החברתייםים ברבד, ש בה גיוון בדעותי; מקשה אחת

ס לגבי זכות זוסנונקיים ק, וכן בעולם הערבי בכללו, אבל בקרב האוכלוסייה הערבית

 .הקיום של מדינת ישראל כמדינה בעלת רוב יהודי

 של תהורות ולשינויים שחלים בעולם הערבי בדמומתליש להתייחס ו( תוחפ לסלומאז או

ואם קיים סימן שאלה ; קפוק בעצם הקיום של היהודים בישראלאין פ, )התכנית הסעודית

בדבר מהות  כשאנו מעזים לעורר שאלות.  העצמית שלנוהרדזכות ההג לעו ההרי, כלשהו

כך . טוענים נגדנו שאנו מתריסים נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה אזרחית, הסכסוך

אפריורי את קבל ו לומבקשים מאתנ, קושרים את היהודים עם קיומה של המדינה

 .קולוניאלי באזור טקוירכפ, הפרויקט הציוני

הערבים .  לנו מדינהן איןעדיי,  שנה55אחרי . ולנישראל קמה והתבססה על חורבות העם ש

  אחוז מהאוכלוסייה בישראל אלא הם גם עשרים אחוז מהעם16בישראל הם לא רק 

לא ינהגו כאילו אנו שוג ללים יהודים שבאים לנהל דיאואאני מצפה מאינטלקט. הפלסטיני

 של מעמידים סימני שאלה מאיימים על קיומה של מדינת ישראל או על ההגדרה העצמית

 . רק מעצם העלאתנו אותן שאלות הנוגעות בעצם קיומנו אנוהיהודים בישראל

כנראה שצריך להצטדק תדיר . של זכויות אזרחיותנושא ל רהכאב שלנו הוא הרבה מעב

 השנים האחרונות בהגשמת זכויות 15-ולומר שאני עוסק יום ולילה ב, רים על זהבשמדכ

 . רבותקואליציותבתי חבר יוהי, ידום פה ושםקבו, םבהשגת שוויון פה וש, אזרחיות

ב לומר אותם גם אבל כנראה שאני חיי; טים האלהפשמ לעצמי שלא לומר את היתעבשנ

ברים על העניין הזה אנו נתפסים מיד דו מנכי ככל שא; כדי לשבור סטראוטיפים

כי בעצם ִמסגּור השיח כשיח זכויות ; זהלעניין תורם חלקנו גם . כרדיקלים או כמאיימים

 .רמים להמשך המצב הקייםואנו ת,  בלבדחיותאזר

 42בגיל . ל בכך שהפכנו להיות זרים בארצנו כוםדונו סובלים ממנה היא קשאה ליהאפ

 שם לא השתמשתי במילה ישראלי. י מולדת כשיצאתי לשנה לארצות הבריתהידעתי מ

שם  כי, את בלי היסוסתי זואמר; אלא אמרתי מיד שאני פלסטיני, בכדי להגדיר את עצמי

. אלהת מצפון או סימני שופיבלי נק, להיסטוריה, רשקהל, יאתה מרגיש שייכות להוו

, אנו בגליל. איזה טרגדיה, אּב נכהאיז, תראו איזה דילמה;  נלקחה מאתנו שלנודתמולה

השליטה ההגמונית של וכשאני יוצא מביתי בנסיעה לנצרת אני צריך להרגיש ולקבל את 

ואז אני מגיע , רמון תיב תממצומת גולני לצו, א מצומת שבע לצומת גולני יוצאני: הרוב
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נותקנו . ה משהו אחרהישכחנו שזה פעם ;  בטבעיותמשתמשים בשמות אלהאנו . תרצנל

 .מההיסטוריה וגם מהזמן, מהמרחב

 סוגיות כאלה לדיון בשיח םו מכניסישאנכ אנו עושים טובה לשיח האזרחי ולרוב היהודי

 שמדובר יםבינתיים היחיד;  לזרוק את היהודים ליםםיצאיננו אומרים שאנו רו .האזרחי

ואיך הם מדברים , ראו מיהם השוליים של הימין הסהרורי. אותם זה רק אותנועל לזרוק 

להכיר בסוגיות  לפחות מסביב לשולחן זה צריך. על טרנספר בתכניות האירוח בטלוויזיה

 .האִמתיות

 רוצה ישאנכ, כשאני נאבק על דמות מדינת ישראל. ייום של- השבות נוגע לחיי היוםקוח

: מה שאומרים סמי סמוחה ואחרים הוא. להגיד לי עד כאןאפשר -אי, להיות אזרח בה

,  השני שעליו דיבר דני רבינוביץרהדו. בתוכוטמע קבל את הסטטוס של אזרח סוג ב ותי

, בל עוד דונם כאןנק, אנו נתמרן. פשוטו כמשמעו, ל את זהבקילא , שלישי אולי עוד יותרוה

מר מחמוד דרוויש בשנות ונדקלם בעל פה את מה שא, םשנם וושטח שיפוט ועוד ד

 ות אזרחים להיאבל ניאבק שלא. . . ואת התרבות, השישים ונלמד את בנינו להיות ערבים

בחוק מעוגנות זכויות לרוב על פני שכ ,אפשר לקבל מעמד סוג ב-אי, לא נקבל. סוג ב

 שוויון במקומות העבודה קא רלעל כן השוויון שאנו נאבקים עליו הוא . וטיעהמ

 .אך האחד לא חייב לבוא על חשבון השני, אנו עושים גם זאת. טאותובאוניברסי

אבל ; דו בו יהודים וערביםמערבים ויְלים וחלומי הוא להקים טכניון ערבי שיַלמדו בו יהוד

 .אלה זכויות של שוויון. רסיטה משליבינשתהיה לי או, ן משליוינכט ישיהיה ל

. בפחות מזה לא יהיה שוויון; ת המולדתאלנו להחזיר , רוצים לחזור למולדת שלנו ונא

גוד בין מולדת לבין יה ניאני רוצה שלא יה. תן ביכשאני מסתובב בגליל אני רוצה להרגיש ב

נושאים של וגם לקשור את העניין עם , אתם כאן צריכים להיות חלק מהשיח הזה. מדינה

 ןמה המשותף בי? םדיחרהודים ה אם יעלו מחר לארץ חצי מיליון יימה יה .דת ומדינה

בישראליות ? משותף בינו לביניהר שאלמה חסון לבין יהודי חרדי מברוקלין יותר מש

הזאת שנוצרה כאן אפשר לחפש צורות של שיתוף ושותפות מבלי שהמשוואה של מדינה 

י חיים כאן חמישה כ, תידוהיישראל היא מדינה . פיה-תיהפך על  ודמוקרטיתודיתיה

דמוגרפי לא השתנה בהרבה בעשר השנים  הסמוחה הראה שהמאזן' פרופ. ן יהודיםוילמי

על כן מה שאמר יצחק רייטר שחוק השבות הוא סלע קיומה של מדינת ישראל . נותואחרה

וב ר תלעהיותה במישראל לא תשתנה . פקטו-הדכמדינה יהודית הוא לא בהכרח נכון 

ה דהמדינה היחי. מייבאים לכאן מיליוניםא ל, לאומי אחר באזור טקן פרויאי; יהודי

 .דיין משקיעה כסף בהבאת אוכלוסין היא מדינת ישראלעש
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וצה אני רל אב ,אני לא תמימה.  מהפתרון כפי שאני רואה אותו-סוף התחיל מהלהחלטתי 

אתחיל בדוגמה אישית של . ףתש להתחיל ולעשת משהו במשולהיות אופטימית בכך שי

 ף שנקראופרץ מיין בארצות הברית מטעם גבמיהודי -שיח ערבי-וצאת לדויש ,ילש הבת

ידי עיתונאי יהודי בשם -עשר שנים עלפני לה סדנוזוהי תכנית לבני נוער ש". זרעי שלום"

,  של מרכז הסחר העולמיידי הבית הלבן בעקבות הפיצוץ-ממומנת על היא ;ון וולט'ג

איום הידברו ויעברו את מחסומי , ירויכך שצעירים ערבים ויהודים כל איבהומטרתה ל

 .יבהאוה

ולי הדור  וא;םושל לרךע למסקנה שמבוגרים של היום אינם מצליחים לפלס דיוולט הג

לת המפתח כאן היא להכיר את הצד השני ללא דעות ימ. הבא יהיה מסוגל לעשות זאת

שהמפגש נעשה בטריטוריה ה העובד. לדבר אליו כאל שותף, לקבל את האחר, ותקדומ

מחייבת את שני הצדדים להכיר את , ילויות ספורטיביות משותפותך כדי פעניטרלית תו

לא רק לעצמי , להקשיב יקרעאבל ב,  האויב הסטראוטיפי ולרצות לשמועוריחא שמדםהא

נו חיים בתחושה תמידית שאנו א ש,ת על מה שמוחמד אמרראני חוז. אלא גם לאחר

-זאת כי אין דו. מאיים עליו, החלש,  שאני-א מאוים והש שגם הצד השני ח. מאוימים

 . את עצמנוומעים רקו שאנ; שיח

מכיוון , איני מאמינה שנשאו פרי. ים מעין אלהשניסיונות למפג, ועדיין קיימים, ובארץ הי

פה שיש להוסיף על כך את מחסום ה. וויםש צדדים אינם יחסים ביןהני ששהיחסים בין 

רהוטה לא ת אם איני דוברת עברי. פרט לאלה מן הערים המעורבות, םיריהרציני בין הצע

לא נוכל לדבר וגם לא  כך. וכך גם מן הצד היהודי; אוכל להעביר את המסר שלי לצד השני

 .להקשיב

,  בלמידה משותפתשות זאת באמצעות מערכת החינוךעאפשר ל? םילמה להסתפק במפגש

 -וערכים העונים על הצרכים והציפיות של שתי האוכלוסיות ים רסמ, םתוך הקניית תכני

, בעי ביותרטם הו באמצעות המדי-קבלת האחר והשונה , ות ולסבלנותלנובלסערכים 

 .החינוך

, עים ואמנויותדבית הספר למ אחד מהם הוא. כרתי יש הצלחה נםלכמה בתי ספר בירושלי

אני מאמינה שהם . הוא מצליח למדי. ערבים כיהודים, ארץ הרחביל תלמידים מכשכולל 

בית ספר אחר . ה התחלהיזו, למידים ערביים ת12כרגע יש שם  גם אם. ולהכמדברים על 

שתלמידיו ,  התיכון ליד האוניברסיטהאובים והמובילים הוהטספר  השגם הוא בין בתי
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הבעיה היא . ידים ערביםלמ גם הוא מעוניין בת.מהפריפריה וגם באים מכל רחבי ירושלים

 .תחינו בייד-כי תלמידים מתקבלים מעל לחתך מסוים על, אליו התקבלל ילד יכול לשלא כ

א ירצה לממש את הערכים שהפנים הוכי , הצעיר  עם הדורדדקשה יהיה למדינה להתמו

פעמיים מה האחר בלי לחשוב מ, יסוסהתה על כל נושא ללא כיילדיי מדברים ב. בצעירותו

מעל . ההפך הוא הנכון; ידו-ל עםימאוזהו דור המכיר את הצד השני ואינו מרגיש . יחשוב

או של , זה התסביך שלנו;  תלמיד יהודי בידע או בהישגיםל מכללכול הוא חש שאינו נופ

ים ערב,  הימיםד הצעירה היא שתוביל את המדינה באחותהיגנהמ. תוחפל וההורים שלנ

 .ורצוי לפעול למענה, ין אם נרצה בכך ובין אם לא נרצה בכךב, יםכיהוד
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את רה הפלסטינית בישראל החלה כמפלט מכך שהמדינה הזניחה בחב תותהקמת העמו

בתחילה , תושבים ערבים התארגנו כגוף משפטי. הפיתוח ומתן השירותים לחברה הערבית

הוא ; היה בין חלוצי העמותות, ידיאק' שיח, של ערבה' השיח. ם ליישוביםכדי להביא מי

הרבה לפני שהייתה מועצה , ר כך עברו לחשמל ואח,כפרליא מים בארגן ועדה מקומית וה

 .השלב הראשון של העמותות היה למעשה מתן שירותים. פרבכת מקומי

אחד ש, תיברעבחברה ההייתה פריצת דרך , 1976-מיד אחרי יום האדמה ב, ינבשלב הש

החלה התארגנות על . לישרא בל הערביםמביטוייה הוא העלייה ברכיב הזהות הלאומית ש

.  שוניםםומיחוועדות מעקב שונות לת, ועדת המעקב העליונה: בסיס ארצי ולא רק מקומי

 ;רגון ארצי לשירותי בריאותאכ לילגדת הוסמן הראשון בזמנו היה הקמת אגשהייתכן 

 .יתה תנופה מסוימתאחר כך הי

והתבססות של ארגונים ערביים ה יחצמ: התשעים היינו עדים לתופעה חדשה נותשב

 .יביותטל זכויות קולק עלראשונה לא על זכויות פרט אלאו, ותיארציים שמדברים על זכו

על רקע ארצי  ,להןשבעיות או בפלח מסוים ההארגונים הארציים קמו כדי לטפל במכלול 

אבל , לותדהתב שר לראות בכךפא. רקע מקומי של יישוב אחד או של אזורלאומי ולא על 

מתייחס ברצינות להיותו אזרח וחלק מן רבי הציבור הע. אני רואה בזה התפתחות חיובית

. הנמדיהעל רצון להיות חלק מן , זה מצביע על כמיהה לקשר. ות אליהיעתב בובא, המדינה

ו ממתן שירותים לשיטות ברע, הארציים םינ הארגותלפחו, שיטות העבודה של הארגונים

וקבוצתי למיעוט הפלסטיני י חרן אזוולדרישות מובהקות וברורות לשווי, של ִסנגור

 .בישראל

, יציאה של פעילים ערבים מארגונים ספק ישראליים: וספת נעהופבתקופה זו נראתה ת

 זו בלטה בעיקר תופעה. ים ערביים עצמאייםנרגואוהקמת , ספק יהודיים, ספק משותפים

 .ני הנשים החדשים שהתפתחו על בסיס לאומיגובאר ,בשנות התשעים

ארגונים אלה קיבלו על עצמם לבחון ולאתגר את כי ? בדלות לדעתי התמדוע אין זאת

 תרגולת הכות. והעמידו בפני הממסד שאלות קשות ונוקבות, ישראליתהיה טהדמוקר

וט הפלסטיני עעדאללה כארגון לזכויות המיעם הקמת ארגון , נות התשעים בסוף שהייתה

לקטיבי קו היןשהתחיל להעמיד בפני בתי המשפט סוגיות הקשורות לעני, ראלביש

עם זכות , בשם הציבור הערבי הוא לא הסתפק בייצוג אזרחים בודדים אלא בא. הפלסטיני

 .בימשפט כמייצג את הציבור הערת עמידה בפני בי
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היום . 2000במיוחד אחרי אוקטובר , סויםבר מבמשים יו מצכיום גם ארגונים משותפים

על  םירבדה שמים את -כוי או נווה שלום  כמו סי-טים מאוד מעם משותפים ניגואר

אבל הם עומדים בכך ; ואבכמקיימים את הדיאלוג ה, השולחן ועושים את הבחינות

ת להצליח ולעבור א, הארגונים המעטים המשותפים עומדים במבחן קשה. רהבובג

 .אלה אכן יצליחו בכך ב שחלק מארגוניםר יוכיסה. צלתפהתקופה הזו מבלי לה

 היא בדרך שבה בהעושה עבודה חשו, העמותות, ישליש האינדיקציות לכך שהמגזר החתא

פתאום  .מסודר-וסד רשם העמותות לאמלאורך שנים היה . השלטון מתייחס לעמותות

. ות בישראלתעל העמו הממונה, ן הקיצוניפעיל הימי שהיה בזמנו, נעשה עורך דין בוגט

על כן צריך היום . שנועדה להצר את צעדיהן, הוא מנהיג מדיניות חדשה ביחס לעמותות

אם אתה מבקש לרשום עמותה שמייסדיה הם . ולה מודלהמציא שיטות חדשות לעבו

 יש. וסיף עוד מדור אחד ויש שמונה ובוגט ה-בעה מדורי גיהינום שאתה עובר , ערבים

אפילו לא , ורשפוגם אם לא אומרים זאת במ; עורך דין רמי ,כ"שב של הפרנטהיום ר

 . שאנו עושים עבודה טובה וחשובה-מסתירים את זה 

אנו עוזרים לה , שקבוצה רוצה להירשם כעמותהכ. חתנומלש, רשמות היוםות נאלפי עמות

מטרותיה   לשינויהבישיוקיום , ידי החייאת עמותה שקיימת כבר שנים-לברוח מרמי על

להתעמת , ובצדק, יש שמתעקשים עקרונית. עמיםליחים לפכך אנו מצ; תהלולשינוי הנה

אבל גישתו הנוכחית של . ויש כאלה שמצליחים; י ואפילו להגיע לבתי משפטרמעם 

 איני יודע אם - בהם סכנה ההממסד לארגונים הפלסטינים בישראל היא גישה עוינת שרוא

 .חרתכנה ביטחונית או אס

. זמנית-והעמותות מבצעות שני תפקידים ב. היחסים בתוך המדינה הם חלק מן העניין

 ותזה הלאומי שללק הונים הארציים שהיו פועל יוצא של התגברות הח הארג,מצד אחד

 תוהם מחזקים את הזה, כלומר; גלגלים עדיין את הכדור הזה הלאהמ, הערבית בישראל

ם מול יהם עובד ,מצד שני. הערבים בישראל כקבוצהסטינית של האזרחים פלמית הואלה

לוקחים את העניין  הם. זכויותיני מדינת ישראל ומאתגרים אותה בכל הקשור לעני

דינה יחס שוויוני לאוכלוסייה הערבית כקולקטיב מל העומנסים לכפות , האזרחי ברצינות

בעייתית יותר הסוגיה ה; תוחה יותר להתייחסות כיחידיםפהמדינה . םידיחיולא רק כ

 .קטיבייםלובעיני חלקים רבים מהציבור היהודי היא בהיבטים הקומסד היום בעיני המ

: והארגונים היהודייםם סטיניילפה םגוני האר-משותף לשני הצדדים ב עבודה קיים מרח

אם הארגונים . צינות ולאתגר אותה באופן שוטףת בראת הדמוקרטיה הישראלין לבחו

איני בטוח שבאמת זקוקים , היהודיים יקדישו את מאמציהם להיבט של יהדות המדינה

ובוודאי גם טוב יותר מכל , כולם עושים זאת ,הסוכנות, המוסד, כי המדינה; להם

 הוא נושא התחום המשותף שאנו יכולים לעבוד בו יחד, לכן. דייםהוהים דים בארגוניעובה

 .יותביטקלוקהאזרחות וההכרה במיעוט הפלסטיני בישראל כמיעוט לאומי בעל זכויות 
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; ובה לי פחותשנה יהודית או מדינה ליהודים מעניינת אותי פחות וחדי משלהכותרת 

, הוה נבחנת ונשפטת לא רק בהיסטוריה אלא גם בהורבח לכ. טיקהפרקהמבחן הוא ב

 החברה הישראלית להמבחן ש. דהט שחי בתוכה או לי מתייחסת למיעואבדרך שבה הי

איזו ו, לאריה הפלשתינית בתוך ישיסוויות קולקטיביות לאוכלזכבשאלה כיצד תתייחס ל

הו תפקידם של הדמוקרטים הפעילים בארגונים לזכויות אדם ז. פתיחות תגלה כלפיהן

התנאי בעבורי  וזה, ל לעבוד יחדכ נובוזהו המקום ש. זרח בחברה היהודיתזכויות או

הגיע לכל  נו-אל רשיהגאוגרפי והאזרחי ב מרחב ה-סוימת שבמרחב הזה מוה ולתק

ילים עפכאנו כארגונים ערביים ו. םת מוצלחיאפילו בימים קשים היו ניסיונו. להישגים

ציבור ות אצל הצריכים לפעול כדי לגרום לחוויות מעצימ, ואזרח םדא תובארגונים לזכוי

יונים של טרריהקאחד . יל אותו למאבקים ציבוריים מוצלחיםלהוב, כלומר; הערבי

הצליח במאבקים לבלי סיכוי .  בוחהמאבק והדרכים לניהולו הוא האפשרות להצלי

 .אוש מוביל אותנו לתהוםייהו ;שואנו מתדרדרים לייא, םיהציבורי
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לנושא  דים תמזריו ראינו שגם כאשר עוסקים בסוגיות של חברה וכלכלה ח:רייט רחקיצ

 ינא. ההזון בנושא י הדתואני ממליץ למארגנים להמשיך א;  לדמות המדינה-העקרוני 

מצד וא חסמים הו, יע שנקדיש את הזמן שנותר לנו לנושא שעלה גם במושב הקודםצמ

 .אחד ומנופים ליציאה מן המצב מצד שני

 ואפילו מצוי, םהיום הוא שהפרויקט הציוני לא הסתייב מצהטוען ש  דני:הי סמוחסמ

 תל האוכלוסייה היהודי שיעכרהרוב המ.  מנקודת מבט ציונית כמובן-ט בתחילתו כמע

רוב העם היהודי חי עדיין .  מטלות נוספות לפרויקט הציוניאהרו ,וכן בתפוצות, ישראלב

ולשמור על , ץהציונות משמעה להביא יהודים רבים לאר; בתפוצות ולא בישראל

שבות התייו, התיישבות :פרויקטים רבים עדיין לא בוצעו. דים היהועה לש והמשכיות

ים לוותר דהשאלה היא האם אפשר לשכנע יהו. ועוד, ות עבריתרבת; מיזוג עדות; יהודית

 .הצודק מנקודת מבטם, ויקט הציוניפרעל ה

בלי העדפה . העדפה ליהודיםן מת -וגע ישירות לערבים  נוזה -י משמעותו גם נויט צקוירפ

שחי יהודי . אין למדינה משמעות, ובמידה מסוימת גם כיחידים, ם כקולקטיבליהודי

 .לא יוותר על כך ,וטנציאל להגר לארץפל שרואה "ו אפילו יהודי בחו א,בישראל

 לנסות לשכנע יהודים ריהיסטו-אזה פשוט . עשיית היסטוריזציה לדיון זה לא יצליח

ם העל זה תלוש ממציאות החיים ש; תשזמנה של הציונות עבר ויש לעבור למדינה אזרחי

 .ראלשיבהיהודי ושל היהודים 

 הערבים בישראל תת ארזה מש, זה מוסרי בעיניך, אפשר לומר שזהו מה שאתה רוצה

והרי בסופו של דבר מיעוט זה לא דבר מוחלט , ולטווח ארוך ישרת גם את היהודים

אך ; ן בהקשר היסטוריהכול נתו;  היסטוריזציהלוכה. לאהכן הו, שיישאר כאן לנצח

הוא , יי ישראל הוא לאומיב השיח של ערםג. ההקשר ההיסטורי העכשווי הוא זה הלאומי

 ? יוותרו עליו היהודיםמהל, ומיח לאואם כבר שי. כפי ששמענו כאן, לא אזרחי

מצד אחד אמרת . נראה לי שאתה אומר שני דברים סותרים לחלוטין: גטאסל אסבל

את זכות היהודים להגדרה עצמית ומקבלים את   מקבליםיך שהערבים דברבתחילת

במחקריי . למיטב הבנתי, ך דבריך אמרת דבר הפוךמשבה. ישראל כמדינה עם רוב יהודי

: מצאתי לאורך כל השנים בצורה עקיבה שערביי ישראל מבחינים בבירור בין שני דברים

וקיומה ;  כמדינה והם מוכנים שהיא תמשיך להתקיים-זכות ישראל להתקיים כמדינה 
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חוק : שונים לחלוטין אלה דברים. ת והם שוללים זא-משמעית -ודית חדיהמדינה כ

 .התיישבות יהודית וכולי,  ישירה בין ישראל לתפוצותהקיז, השבות

 ).א פיתוח הגלילולייהוד הגליל (ד הגליל ייהושאלתי פעם יהודים מה דעתם על תכנית 

 האך גם עכשיו ז; 1995-זה היה ב. עד תכנית זאת ביו התשעים ושבעה אחוז מן הנשאלים

ואת נות המושג גזע הבה נברר את? זענים גהאם כל היהודים בישראל הם. נהתלא הש

זכות לייהד  תיליהודים במדינה יהוד שי םא ונשאל, המושג של מדינה יהודית ודמוקרטית

 .גליל האת

היא .  ממוסדת ומוסדית,ד החסמים המרכזיים הוא אפליה מבניתח א:מאיסי חסםרא

לדעתי ך צרי. ועד המבנה המוסדי, ושים במרחבמשל שי, מתחילה מהגדרה של המרחב

 .נופיםמלחשוב כיצד אפשר להפוך חסמים אלה ל

מי . אנו שתי אוכלוסיות שחיות במרחב דואלי משותף; שתי מפות קיימות לאותו מרחב

הערבים . קרי היהודים -בעל המשאבים , הכוח בעל דר במרחב הואסשקובע את ה

ומות הם חלק מן המאבק של המקגם שמות . מקבלים את הדברים בכפייה ולא בהסכמה

 .ונייצה טייהוד המרחב וחלק מהפרויק

. שונותת בהדגשים שונים וברמו, הרכיב הדתי שזור בתוך הלאומיות של שני הצדדים

נוף לתהליכים מו לות היא איך משתמשים בדבר הזה כחסם או איך הופכים אשאלהה

 .שונים

 .רחהצדקה וצידוק לפרויקט הציוני משמעה הדרה של הא תריצי

, כאשר השותפות במרחב; הצד היהודי הוא הקובע את חלוקת המשאבים, מבחינת הכלים

זה מפלה באופן . תוחו גם היא שייכת בעצם לצד היהודייהבנייתו ופ, בסידור המרחב

 .תהליך הפיתוחק בלקחת חלולא מאפשר לו , שיטתי את הצד הערבי

הן כחסם והן , זהות משותפת, אזרחות, תויייחס לנושא של ישראלאת: פתחאל ירןאו

מכיוון שהיא שמורה , חסם יותר מאשר מנוף ההזדהות עם המדינה משמשת. כמנוף

 .לקבוצה אחת

 רואה כמובן מאליו שהישראליות חופפת ידנ. ת לישראליותנושות אסל הציגו גישובו ינד

גישתו של באסל הייתה מורכבת .  הזהטיקוולכן צריך למוטט את הפר, לחלוטין ליהדות

כלומר בעלת , לאומית-ייתכן שאפשר להתקדם לעבר ישראליות שהיא אולי דו. יותר

 .ותנושאם כי בצורות , קום הזהמה םע בהחלט םונים של אנשים שמזדהי שמרחבים

נקודת השיא הנורמטיבית של . אירופילדעתי הנושא של הגדרה עצמית אינו פרויקט 

בה העמים פה שהתקו, קולוניאלית-ההגדרה העצמית היא דווקא התקופה הפוסט

הזאת משמעותית ליהודים ודה דווקא הנק .ים מן הכיבוש הקולוניאליררמשתח
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אם כי לא פה , וג מסוים של שליטה חיצוניתס תהיהודים הרי היו תח: כאחד םיולפלסטינ

והפלסטינים  ;קולוניאליות-ם זאת כפוסטירוא כל אופן מבחינתם הםאך ב; בפלסטינה

. י למצב כאןיצונלכן אני לא בטוח שנכון להעמיד את ההיסטוריזציה כדבר ח. בוודאי שכך

. נהגרת של מדי במסאנו יודעים היום שהגדרה עצמית אינה חייבת בהכרח להיות

יש צורות שונות של , כלומר. מיתצע ים יש הגדרהטוקסל; תלקטלונים יש הגדרה עצמי

ים והגדרות עצמיות שונות אפילו על כמה נוזה מאפשר מרחבים שו, הגדרות עצמיות

 .רמות

או , סם של ישראליותח ק שכבה כזאת שתשמש מנוף ולא ררוצכיצד אפשר בכל זאת לי

נקלענו יחדיו למצב  :שאנשים יאמרו, ט נורמטיביקוירחייב להיות פה פ? אזרחות משותפת

 תףאבל עכשיו עלינו לעשות משהו כדי שהחיים כאן יהיו מבוססים על פרויקט משו, זה

 .זאת השאלה שלי אליכם. כלשהו

הוא בהכרח  ותואהאם האופק הזה שאתה רואה . אחדד עוד נקודה אחת מדברי באסל

האם הוא ? לאומי-או שהוא יכול להיות גם יותר מדו, לאומי כפי שהשתמע מדבריך-דו

ל יש קבוצות אחרות בישראל בתוך המטרייה ש, לומרכ? תרבותי- גם רביכול להיות

 .תאליושרהי

אבל נדמה לי שמאחורי ; החזקיםנו ני מדבר על שיח יהודי פנימי מכיוון שאד :נל שחקיצ

 אוטונומית יחסית ומנהלת את תחאי קהילות שכל שת של לםעות זה מסתתרת השקפ

למה , שאחרת. ייה לנהל את חייהנ לשר תאפשומה שנדרש הוא שכל אחת, חייה הפנימיים

ל נכנס בדיוק שבאסנדמה לי ? ולמה הערבים הם לא חלק ממנו, השיח הוא פנימי יהודי

; על חוק השבות, זכות השיבה תם בלבד תדברו עלשאוכן מ אל ינא: לנישה הזו ואומר

; ושפעו מכךהחיים שלי י, חרדים יוןלמכיוון שאם יבואו לכאן מאה אלף חרדים או חצי מי

 .אני חלק מן השיח הזה

ד  ולציםדלהבלצד ה, ן יש צורך בהגדרת מרחב משותף וזהות משותפת כלשהםכל

כיצד : זאת שאלת המפתח. כל אחת בונה לעצמה את הקיום שלהש תהקהילות השונו

ל ומורכב לאלא תהיה חלק ממערך כו, הישראליות שלא תבלע את האחרּות ניצור את

 ?יותר

יש , מסקנתי היא שבוויכוח האינטלקטואלי. זרחותהאאמת  בהואף המשותנדמה לי ש

נה או את האידאל יכאן משחק כוחות היסטורי בשאלה אם עלינו להגדיר את המד

שי אקדמיה יכולים  כאנייתכן שאנו. או של חברה אזרחית או של מדינה לאומית, כאזרחי

. את שתאזן את השלטוןז תלהיות יכולה בוודאי יחרוהמערכת האז, להיות פעילים בתוכו

הערכים הציוניים והוא יסמל אותם   אתלהוא מסמ. אין מה לעשות, השלטון הוא ציוני

יטה את האיזונים האלה ואולי ייצור בעתיד  חיזוק המערכת האזרחית. למשך זמן רב
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וז חא 19 אחוז או על 18ל יט היום עלחהאיני רואה טעם ל. מציאויות אחרותחוק הר

 .מה שחשוב הוא להשפיע על הפרקטיקה, שונו כאידאלמהדגל שי

 בתוך הוויכוח והדיון שדשדנלדעתי . ל יצחק שנל ששתוגיומך ב תניא: עסבה-בו אלדחא

אנו יודעים שזוהי ; חן זה הוא נאיבילאף לא אחד מסביב לשו. הזה של הגדרת המדינה

; ות נגזרת ממנהזוהי קונספציה שלמה שהמדיני.  סתם שאלה של סמליםלאקונספציה ו

 רוצה למצוא ייתיה ןכל. קום אם לא נצליח לזוז מנקודה זובמ  זאת נמשיך ִלדרֹוך בכלאבל

 ולהתקדם ככל שאפשר עוד צעד אחד לקראת חברה אזרחית, חיזוקים לחברה אזרחית

 .זקה יותרח

צורך להוא עדיין נחוץ ו, אומר שהפרויקט הציוני לא הסתייםה את :יסמל :ינוביץרבי דנ

אני אומר שמי שהדברים האלה . לצורך ההתיישבות ולצורך מיזוג גלויות, שמירת העם

 למרות שאני לא בטוח ששלושת -חשובים לו והוא חושב שהם חייבים להמשיך להתקיים 

. ינה עם רוב יהודיד לכל זה בהחלט מספיקה מ-  חייבים להמשיך להתקייםהאלההדברים 

 .רהדת תו המחיר של היד לשם כך את הרף ואמאין צורך להע

 נוח לי יותר לחשוב על שמירת חייהם של -עם  השמירת? אם דברים אלה חשובים כל כךה

ההתיישבות לא ממשיכה . וזה לא זהה לשמירת העם, סכנה יהודים המצויים במצבי

איני בטוח שהתיישבות והקמת נקודות . מושבעים כמוך ניםואפילו לצי, להיות חיונית

מדינת ישראל וחלקים שרק ,  שהוקמו בהיגיון גאוגרפי מטורף800-יישוב בנוסף ל

כך גם לגבי מיזוג . תזה מה שצריך אכן להיו, בו ןיבתוכה ממשיכים להאמ מהממסד הציוני

אין זה ערך אנושי בסיסי שכל האירים או כל קבוצה אחרת צריכים להגיע , לדעתי. גלויות

 .לאותה טריטוריה ולהתמזג בתוכה

ועליו , לדעתי השיח הפנימי היהודי חשוב? יהודים לוותר על הפרויקט הציונישכנע ת ךיא

את מחיר  יש להעמיד. ר על מה שאנו מכנים הפרויקט הציוניולהתמקד במחיר של הווית

יומית המעמיקה -המשכתו תוך הדרתם היוםל הוויתור על הפרויקט הציוני מול המחיר ש

סובלניים פחות מבחינת   נעשים בהתמדהאשר, נים פלסטיוהולכת של מיליון אזרחים

גם מי שלא ישתכנע בכלים . ר הזה עד שלא יוכלו לסבול יותריחמתשלום ה

שאת ניצניה ראינו , יים יצטרך בסופו של דבר לעמוד בפני בעיה של משילּותלטואקאינטל

 .2000באוקטובר 

-לי לשיח הפנים שההתייחסות. העמידו כאן מעין תריז ביני לבין באסל צחקיהן אורן והן 

אבל ; יהודי היא בכך שלדעתי זהו המקום שבו הדיון צריך להתנהל לקראת רגע האמת

זהו רגע האמת שיאפשר את . הפךל.  הכול פרט לשתי קהילות נפרדות- רגע האמת ריאח

ההגדרה מחדש של המרחב שבו שתי האוכלוסיות יכולות באמת  ואת השיתוף האִמתי

קיום -היה קצת יותר דוו שישירים ייתנו לעניים קצת יותר אולא רק שהע, לחיות יחדיו
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ו אנו צריכים לארגן ל להפיג את התחושה כאיהצואני ר. בנוסח המּוּכר מזה חמישים שנה

 .אל לשתי אוכלוסיות נפרדותר ישתחיים במדינ

-רחושאולי לא כ? לראישב קיום להגדרה עצמית יהודית אהו רתהא האם :פתחאל ירןאו

 ?יהודית פההית ר אבל בכל זאת הגדרה עצמית לקהילה העב-לא  ואונות כן  הצי-לבן 

שדבר זה , הודיך ושוני רב כל כך קיימים בתוך הציבור הי כ פערים רבים כל:ינוביץרבי דנ

  . כמעט מאבד את משמעותו

שמקבל ,  הפלסטיני העםוגם בתוך, ב מוצק בעולם הערבירוטענתי שקיים : אטס גסלבא

 מבלי לקבל את כל הפרויקט הציוני של המשך יכמדינה בעלת רוב יהודאת ישראל 

גד  נאתלצעון נגד וטם שנמשיך לדיחיהיאנו אולי . התיישבות ושל קיבוץ גלויות וכדומה

 .נונובכי זה יהיה על חש, פרויקט זה

 -או מעצם העובדה שהפרויקט הצליח , זרת מהחלום הציוניגיהודיּות המדינה היום נ האם

ינה ב ןפה ולקיים תרבות שאיהשת  אחו להחיותיהצל,  לכאן כחמישה מיליון יהודיםושבא

ני אומר שאתם צריכים  אלכן? כמובן, חוץ מן הדת, לס למשל כל זיקה'אנג-לבין יהודי לוס

התברר היום . את השיח בעניין דת ולאום ודת ומדינה לקיים גם ביניכם לבין עצמכם

 להנציח רוב יהודי יהשתמש בחוק השבות כדל: יטילוא פשהעניין המרכזי אינו תרבותי אל

 .במדינה מתוך פחד דמוגרפי

רק המחשבה על . רבותיות נזיל מאוד בימים אלהת-רבו לאומיות א-הנושא של דו

י אנ. היעדר אופק פוליטי, ל הגבולשני שנו מהצד הניאפרטהייד שהולך ומתגשם לנגד עי

וכל השיח והמאבק לזכויות צריך ,  הקו הירוק יש שני לאומים במסגרתםהיו חושב שכבר

 .להתנהל בכיוון זה

 הדבר שהמדינה תמשיך למלא תועמשומ, ני עדיין לא נגמרהציורויקט הפ :יידר חיזעז

משום שהפרויקט , שוב ומרכזי בהגשמתו והאוכלוסייה הערבית תמשיך לסבולח דתפקי

,  בפרדוקס מסוים מבחינה זוהאוכלוסייה הערבית חיה, לאמיתו של דבר. בא על חשבונה

דינת מ לש תהוך בהמשכירמדינה ובמיוחד של הכלכלה לבין הצושל הבין הצורך בהפרטה 

להפריט את השירותים מכיוון שאוכלוסייה זו חיה במצב של  אלש,  כלומר-הרווחה 

 .מצוקה

ו כשתי  אחת אה היא האם אנו מתארגנים בישראל כחברה אזרחיתלאש ה:ןשלמה חסו

ים בזירה הלאומית מחלחל לתוך החברה  רואהאם הפיצול שאנו.  אזרחיות נפרדותחברות

 ?האזרחית

ל השוויון האזרחי  דג-דגלים שנושאת שני , מצד אחד קיימת חברה אזרחית פלסטינית

מצד שני . לאומית או מדינת כל אזרחיה-ל מדינה רב שעהבימעלה ת ו-לאומיות הודגל 
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אבל לא רוצים , בישראל שדוגלים בשוויון זכויותים ידקיימים ארגונים ליברלים יהו

? סימטריים-חסים בו לאישה, מה אפשר לעשות במפגש כזה. הפרויקט הלאומימ קרפהתל

 נחלשת תודיההזהות הלאומית הי,  מתחזקת מאודתנייבעוד שהזהות הלאומית הפלסט

ואפילו , יימתהיא ק. מריאבל היא לא נעלמת לג; והולכת בקרב ארגוני זכויות יהודיים

כח תהליכים אלה והאם לנ. ץוחמתחזקת אל מול הִמתקפה שקיימת כיום מבפנים ומב

 ?אפשר בכלל ללכת ביחד

כפי שהתחילו , אייםצמ עםיימן הראוי שיוקמו ארגונים פלסטינ, םידדלטובת שני הצ

רצוי שלצד הקרן החדשה לישראל תהיה גם . םחריאבאגודת הגליל ובארגונים , בעמותות

אין . ויקט הלאומירפה תא שתקדם הן את הפרויקט האזרחי והן, לסטיןה לפרן החדשהק

,  לכל העמדות הבכירותעוגישייהיה ייצוג של פלסטינים  אלכוונה שבקרן החדשה לישראל 

יות מקבילות ונגארום במערכות יאפשר לעבוד ה. הודיםיבו שובקרן החדשה לפלסטין לא י

שהחברה  או להסטת תביעות, היגרר לפטרנליזםכדי שלא ל,  רבהלותוך שיתוף פע

 .א בצדקשלבצדק או , הפלסטינית דוגלת בהן

ים עם ערבים שרוצים להיות שותפ. בגידה לש הריטנקרא סימיש מה ש :יסיראסם חמא

, סימטריה של הבגדה, ריה של העצמהטזוהי סימ. מכּונים לעתים בוגדים, ודיםיה

 .סימטריה של חברה אזרחית

האם . בתוך הזהות האזרחית הישראליתם יל הערב יש למצוא נוסחה ש:עסבה-חאלד אבו

? ד אותן הוא אזרחות משותפתכלמה אפשריות שתי חברות אזרחיות נפרדות שהבסיס

תף משואך ה; ימשיך להחזיק בפרויקט הלאומי שלו ואני אמשיך להחזיק בשליי ודיהה

לא . לי כאן תהיה פריצת הדרךאו. תיחרזאותפות שיהיה אותה עשייה אזרחית וו בינינ

אבל אני רוצה למצוא ; וצה שהוא יתכחש ללאומיות שלוריני אאתכחש ללאומיות שלי ו

ט משיך להתנגח האחד בפרויקנאם .  הפעולה המשותף שאפשר לעבוד בו ביחדכרת א

אני לא רוצה לבנות את הפרויקט הלאומי שלי על . ום מקוםשל עיגנלא , האחר אומי שלהל

כר הפעולה שמאפשר את הישראליות הוא כר הפעולה . ולהפך, ט הלאומי שלויקוס הפררה

 . האזרחות המשותפת-האזרחי 

ל אינם יכולים לשמש בא, בתי הספר למיניהם כולם טוביםל טים שויקהפר :היירודברי סל

ולים כשאת ואני י ,הלאכהם טובים בתור סוג של בתי ספר . פתרון לבעיית החינוך הערבי

; ם במקום שאנו נמצאים בוי אנו נמצאיכ שלוח את ילדינו אליהםל לעצמנו להרשות

יה שלנו היא לא עם הילדים הבע. מרבית הערבים אינם יכולים לשלוח את ילדיהם לשם

טובות אולי , כמו נווה שלום, הדוגמאות שהבאת. עיה חברתית בהבעיה שלנו היא; ושלנ

 . החינוך הערבי לבעייתפתרוןאך אינן  ,לשכבת אליטה מצליחה
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והייתי יועץ , עורביםמהפר א בתי הסש קראתי מחקרים מעמיקים מאוד בנו:יידרעזיז ח

מטרותיהם של ההורים . אפשר לדבר בהקשר זה על הצלחה גדולה-אי. בחלק מהם

בים רבים  ערהורים. לא רק שונות, לדים לבתי ספר כאלה סותרותהית  אהשולחים

מטרתם של  ;הערבי ךוניחהור את עצמם מבעיית שולחים את ילדיהם לשם כדי לפט

השאלה .  גם בבתי ספר כאלה מתחילות להיווצר בעיותןלכ. מריגההורים היהודים שונה ל

קשר הסוג  מהו, היא מה התוצאה, במסגרות משותפות אחרות כמו, להבבתי ספר כא

 .יםדלמיתשנוצר בין ה

ו נפגשים יוה בתי ספר נפרדיםב םידמואילו היו ל. אנו שואפים לושר שוצר הקנ אנראה של

קיימים שני מחקרים טובים על . טוב יותרב היה ייתכן שהמצ, במסגרות אחרות

לד שהם סובלים א לחרואני רוצה לומ, התלמידים הערבים בבית הספר למדעים ואמנויות

 םה  הם עושים ומההמו םיאמניין הם ב, מבחינת הבעיה של זהותם, יוט שם סוזה. מאוד

 צריך לחשוב באמת על עמותות ועל עבודות ועל ילכן אול. ם ועם מי הם לומדיםלומדי

 .תף ביניהםשוורק לאחר מכן לחפש את המ, מסגרות בשתי החברות בנפרד

אומר כמה מילים . מורכבים אפשר לדבר על פתרונות גדולים- לאבמצבים: וביץדני רבינ

 .את כי אין לנו פתרונות קסםנו דנים בסיטואציה כזאכש אבל ;טןדווקא על פתרון ק

הן ברמה של מוסדות , יום במפת הפעילותרה הגיית פעולה שחסטאציע רעיון לאסטר

המוסדי , ץ המחקריהמאמ. ים ופעילות פוליטיתיחר של מוסדות אזהמרב מחקר והן

רוצים  איזה מצב אנו לאנו יודעים. ון מדיניותכומ, אההוא ברובו מכוון תוצ, והפוליטי

 םג יבוא, יקהטילופב, באידאולוגיה, ים שאם נביא לשינוי עמוק בתפיסהאמינמו ,להגיע

, מוסווה,  עדאללה-כנון אלטרנטיבי ת וא, אנו מקימים ארגון או תכנית מחקר. שינוי כולל

ו עובדים אנ הצורה שלש תהואיני רוצה להמעיט מחשיב.  מקומיותתודוגוא, סיכוי, םבמקו

 -חסר  שמה אבל לדעתי; ויודעים איך לחשוב בכיוון זהרגילים בה  ך שאנורזוהי ד, בה

עילות המחקרית והמוסדית חייבות פה.  מכוונת תהליךתילוע הוא פ-וזאת ברצוני להציע 

 .גם הן להיות מכוונות תהליך וממוקדות יותר במוסד

 נילפל שהתחי, "המטה לרפורמה של הבנק העולמי"עליו הוא הדגם של י חושב הדגם שאנ

 יונים עלדם קשה לנהל והי .שע שנים מתוך מחשבה של בחור צעיר באיטליהת-שמונה

, הזהו מתוך הנושא אבש תונד הגלובליזציה מבלי להתייחס לפחות לחלק מהרעיועתי

נראה לי שדבר כזה חסר היום בפעילות שאנו . שכאמור היה מכוון תהליך ומכוון מוסד

, מה במינהל מקרקעי ישראלפוררהייתי מקים מטה ל, באשר למוסדות. מדברים עליה

כמו . במשרד הפנים  התכנוןלהנימוועד לעדכון ,  במרכז השלטון המקומיהמרופרלומכון 

ו רק חדר אחד נ ממרכך שיישא ,גבבנארגון מינהל הבדואים -הייתי מקים מועצה לרה, כן

לא אקרא . תקייםהל ךירצ כי לדעתי זה מוסד שלא -ת בארגון אחר בכלל ק דלואולי ר
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כי אני רוצה להיות מתוחכם , " בנגבם הבדואילהנימהמועצה לביטול "פרויקט שלי ל

 .ודברים אחרים, וסד לשדרוג הקרן הקימתהמו, וןארג-על כן אקרא לו רה; יותר

. ביא שינוי בכוחות עצמוי,  לפעילות מכוונת תהליךצטרףשל פעילות אזרחית שתה  כזגסו

אבל הוא יביא לשניים או לשלושה דברים ; ידהשינוי יבוא משאיני תמים ואיני חושב 

ימה יותר גם מעצמית יותר ויגיטלון כזה יוכל לעורר שיח בצורה גאר, ראשית. אחרים

גם אם סדר היום , כז השלטון המקומירמב המרכשאני מדבר על רפו. בתוך הציבור היהודי

בכך מכיוון ים ינונימעהיהודים גם הם יהיו , ן אזרחישל שוויוהעיקרי שלי הוא זה 

 .לא רק בכותרת אלא גם בתוכן, שהשלטון המקומי הוא שלהם

בישראל מתרחשים שינויים . משבר הבאנן ל של חשיבה יכול להתכוה כזגסו ,שנית

על כן צריכים להיות מוכנים עם אלטרנטיבה שאפשר ; ר פיצוץ רציניחלא אִמתיים רק

ובכן הנה סדרת שינויים , רקעותיש לנו פיצוץ ענק בנושא הק, ולהגידמיד ה ותא םלתרג

מתאים ת זה יכול להיו. תח אחרפם מרשאפשר להביא למינהל מקרקעי ישראל או לגו

 .אחרי הפיצוץ הבא

כמו , מצביעים על הצורך לקחת נושאים מפחידים, הצעת שינוי הרעיונות שעולים בדיון על

ת להם ולעשו, כל כך את היהודיםה ידפחשאלת האופי היהודי של המדינה המ

 אם היא תלפרקם ולבחון את התהום כדי לראו, ט אותם לפרטיםולפר :אופרציונליזציה

 . כל כךהקומעבאמת 

ת משותפת של ערבים של פעילום ישדייתכן שמהלך כזה יכול לאפשר גם סוגים ח, שלישית

 .ויהודים

 קיימת האלטרנטיבה של שיתוף פעולה? תוף פעולהים שי איך אנו מזרז:טריצחק ריי

חוצה , 6יש מספר ו כבבנושאים כמ, בוצות מעורבות או קבוצות פעולה אזוריותק: ירוזא

. ודים ולערבים אינטרס משותף לקדם אותםיהאדמות או נושאים אזוריים שיש ל, ישראל

 חוורועל בסיס של אינטרס  גם כאן, זכרו במושב הכלכליהואני מדגיש פה גם נושאים ש

וג הזה שחשוב לטפל סיקטים מהורפזרזים ומקדמים השאלה היא כיצד מ. ל הצדדיםש

 .בהם

השונה מן הבעיה העקרונית ,  הוא השאלה כיצד מטפלים בעריצות ביורוקרטיתינושא שנ

 .ניותדימ לש

הוא  המשותף של ארגונים יהודים וערביםהעבודה  האם נכון לומר שמתחם :ביאוסמה חל

 ראה עדאללה -? ל מזכויות ספציפיותידבהל, דזה המתייחס לזכויות אינדיבידואליות בלב

 ניא, לאחר קריאת העתירה. או המקרה הספציפי של קעאדן; יות האזרחוכמול האגודה לז

ותר ו העלפחות על העמוד שב, ה זךשוכנע שעדאללה לא הייתה יכולה לחתום על מסממ



160 

 לתי היא אם זכות אינדיבידואלית הן התחוםשא. את העבר לדיון מדגיש שאינו מביא

 .המשותף היחיד

ת בחברה דוכיללוקד  משמשלמטיל ספק בכך שחברה אזרחית יכולה אני  :המוחסמי ס

פן זרחית תהיה גם היא שסועה באוארה בח, בחברה שסועה באופן עמוק. הישראלית

וחלילה אם נגיע למצב ; יתפתחו כאן חברות אזרחיות לא רק נפרדות אלא מנוגדות. וקמע

רק המדינה יכולה . רחית היהודית לבין זו הערביתהחברה האז ןשבו יהיה עימות אלים בי

ברור לכן ; חברות עצמןהוך תזהו מצב פרדוקסלי שבו הקרע קיים ב. כזאתת לרסן אלימו

יש בוודאי ?  חלקי כלשהותףושהאם יש מקום למאבק מ. אלה הן שתי חברות נפרדותש

ארגונים משתי החברות שבהם , באזרחות משותפת, תחומים מסוימים בהרחבת האזרחות

 נומצאך בל נשלה את ע; הוק-על אינטרסים אד, רי או תחומיו על בסיס אז-עולה פפו תיש

 . תבוא מן החברה האזרחיתהשהישוע

 אםה. י חברותת חברה אזרחית או ש-כוטומיות ם די יש לי בעיה ע:ראס-ואבת אב'ת

יבור צריך לעסוק בכל האם הצ ?בכל דבר, בתרבות, חברה אזרחית היא שותפות בכלכלה

טוב בתחום אחד  האם הוא, חומיםתפי ל גם אם יש גרעין של שיתוף פעולה ?םמיוחתה

יות שותפים מלאים בכלכלה למשל אבל הל םיצוהייתכן שהערבים ר? יותר מאשר באחר

ו אם הממסד ליאנאמר במושב הקודם שכ? שותפים בתרבות ם להיותיצור שני הצדדים לא

לא רק הממסד , ראשית לכול. נפנה לפלסטיניות, נס לישראליותלא יאפשר לנו להיכ

 וא הז ברים לישראליות ברובדחואנשים מת, רבים-הישראליות בנויה רבדים. מאפשר

ה יה הוליסטית של חברירא. עם הממשלה או בלעדיה, בדרכים שונות ומשונות, אחר

 .רונותעמיקה או לפתנה מובילה אותנו להבמאינה , ית או שתי חברותרחאז

ר למדעים פסהשהיה מקים בית , ם רפי עמרםעבדתי ע. נותיוצמה לנושא :רשח-טל בן

ם להש שיהוא אמר . רק במצוינים, ושאלתי אותו למה הוא מתרכז רק באליטה, ואמנויות

נים היא מכיוון ימצובאבל הסיבה להתמקדות ; "גראס רּוטס"פרויקטים גם ברמת ה

גם . ולם למעלהכ תא הם ימשכו, כז במנהיגיםמתר אם אתה. יגי העתידמנהשאלה 

. יד שאל מדוע לא קמו עדיין בחברה הערבית המנהיגים שיובילו קדימהעס אדוארד

מנהיגי השטח לעזור  ולהשפיע על ,מיהדאקגם ב, העבודה חייבת להתרכז במנהיגים

 .תולעל הרלחב

ות הכול ביחד עלינו לעש. גורלשותפות א יה נקודת המפתח כאן :סביח-אבואיברהים 

 ללכיותה כך שתהיה מדינה נכדי להשפיע על המדינה לשנות את מדי כחברה אזרחית

 אין .םילהסתכל זה על זה בגובה העיני, זה עם זה תויחשנוכל ל; מדינה שוויונית, חיהאזר

ובדים על עהרבים הם ד את הגופיחאלצריך ; נדבר ונצא בהצהרות, להסתפק בכך שניפגש

 . מדיניות הממשלהולהשפיע על הנושא
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בוע לעצמנו קיש ל. את האחרים נותיר למחר; יש להתחיל בנושאים שאנו מסכימים עליהם

שם יש להפיג את . מוקדים בעייתיים, ךוכיח שיתחיל במקום שיש בו מוקדיות יפוסדר עדי

 .כדי שנוכל להתקדם, ייניםנך את העכולר המתח

ין הוא הרבה מעבר ללמידה ינעה, לדעתי :י הספרבתסוהייר על י רבדל :קריינימיכאיל 

ר פ סיאבל לבת .על הצרכים שלי גם ותענמערכת הלימודים צריכה ל. בבית ספר משותף

ר זר אאני אש, כלומר.  מקבל את מה שהם נותנים ליינאו,  סדר יום משלהםשאלה י

 .ואקבל רק מה שאיהנה ממנו בדרך אגב תכלמער

גם דבר שמודגש פחות מנישול  אל איבדהמדינת ישרבהחברה הפלסטינית הערבית 

היה כאן משהו , הייתה כאן תרבות, ליתינטלקטוא אליטה אןאכהייתה . ומאיבוד הנכסים

 מתוך קרוב למיליון בני אדם מהואלית פשוט נעלטטלקנכל האליטה האי. 1948-שנעלם ב

איס -שסעוד אל" פלשתין"תחתי עיתון בשם פ. ט לא הייתה קיימת יותרפשוו, שהיו כאן

זיקה שהיו קיימים בתקופה ההיא עולים והמ, התאטרון, תוברחיי הת. הוציא לאור ביפו

 .זו מודגשת פחות ומוכרת פחותהות אהמצי. החברה הערביתך תו בעל מה שקיים היום

אלא משום שהאוכלוסייה , י מתעצבת עתה לאו דווקא כנגד הישראליותלהזהות ש

לרכוש את ההשכלה , את השאלות לולשא, טההערבית מצליחה עכשיו ליצור את האלי

 .שמתאפשרת לה

רו על חברה אזרחית התכוונו יבאלה שד. אזרחית יש להבהיר מהי חברה :סבאסל גטא

שלישי יש סדר יום של שינוי מגזר הל.  או למגזר מסוים מן החברה האזרחיתעלקט

ון שמטרתו לתת או לארג, ון לקופת חוליםולהתכוזרחית  ארהחבאפשר להגיד -אי. חברתי

 .שירות מסוים

חברה בדלים בהתייחסות למושגים חברה אזרחית יהודית וה תויהללדעתי צריכים 

שירות באוכלוסייה הערבית ממלאת את החלל ה ןשל נותו עצם כניסת. רחית ערביתאז

ק סדר היום בדיוי למרות שזה אולי לא תחבר ויש בו ערך של שינוי, שהותירה המדינה

בדווים בנגב או  בקרב ה-רק התנועה האסלאמית  לא, נו גם א- מרפאות כשהקמנו. שלו

אני נמצא  .אבל זה אינו סדר היום; של שינוי חברתי היה בזה גם ערך, ם אל פאחםבאו

 55-כד אגהעל המ-ארגון, ה'אתיג-כיושב ראש של אל הנכאן היום גם כי נבחרתי לאחרו

 .ארגונים

רבים עו בין פעילים יהודים, לפני דרבן ואחרי דרבן, רורבתהש םאחד הוויכוחים המרכזיי

זהו מחסום . הוא בנושא היציאה לעולם הגדולמשותפים בחברה האזרחית או בגופים ה

ל לשיח "נפגשים יחד אתנו בחוש ונירבח. ודיבמיוחד מן הצד היה, וי עלרשצריך להתגב

כשאנו ; לתיתהמדיניות הממש תאכמעט כולם תוקפים כאן לפחות כמונו , לאומי-בין

מעטים מצליחים לעבור את המבחן . הם מתגוננים, נהמגיעים לפנל מחוץ לגבולות המדי
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ערבי ישאפו כמה שיותר במגזר הוהעמותות , יתאזרחלכים לכיוון של חברה ואנו ה. הזה

 .והיו הישגים משמעותיים, 1992-מאמץ זה החל ב. העניין שלהם םואנביל

ם ובשיתוף ישל הנשים בשיח בין יהודים לבין ערבי מרכזצריך לשים דגש גם על התפקיד ה

 .אסור להזניח זאת; הפעולה בחברה האזרחית

חש לחסרונות להתכאפשר -אי. מאותציך להתייחס אליו הוא נושא הערצשבר נוסף ד

להשליך , כאוכלוסייה במגזר הערבי, אסור לנו. מגזר הערביחד בובמי ,שקיימים בעמותות

ערבי תלויות במאה אחוז במגזר ההעמותות . ם חברתיים בעמותותת יהבנו על שינוייא

ופעמים רבות גורמים אלה כופים את סדר היום ואת העקרונות , ל"בכסף שמגיע מחו

 . ארצות הבריתהודים מקור ההון ביאחד ובמי, שלהם

המושג חברה אזרחית לא מעורר את רמת ההשתייכות  מסכים ש אני:גישי אלמו

 כאן סוגיה שה יזבמובן . כי הוא ניטרלי כביכול, מד אחר מכמות ווהאנרגיה וההזדה

 .ד אתהתמודך להרישצ

יים של הקיום  בשולן ההעמותות. של שינוי הרוטקטאנו עוסקים בארכי, דבר שני

כיצד להעביר את העשייה מן  עלינו להתמודד עדיין עם השאלה, וגם אם נתחזק; בישראל

 .רהר בחב יותיםקים המרכזיל אל החםהשוליי

, גברים מישהו א. ופה ארוכה הייתה הבחנה בין נשיות לבין גבריות כשני קטביםקבמשך ת

היום החשיבה היא שגבריות ונשיות יכולים . ולהפך; הוא גבוה בגבריות ונמוך בנשיות

 םישנויש א; ולהפך, וגם בנשיות  שהוא גבוה בגבריות גבריכול להיות. זמנית- בוםקייתלה

 .כל התמהילים האפשריים; זה וגבוהים בזהם נמוכים בהש

ואפשר לעסוק , אפשר להעמיד את האחד מול השני. שראליּותי-תיניּוי פלסטבכך גם לג

- אם כי היום זה עדיין בלתי-פלסטיני ישראלי גאה יהיה שאדם , תהו זביבהם כרכי

 .תחום זה של הבירור הוא לדעתי הפורה והמעניין ביותר. אפשרי

כי רמה זו , השאיר את המרחב שמנסים ליצור רק ברמה האינדיבידואליתברור שאין ל

הרי , ויון ברמה הקולקטיביתהשו-את אית אם פתר. לת הזהותאת שאאינה פותרת 

ות במרחב המשותף מענה לזהות יהל בייח.  ואנו נמצאים במצב אחרהשפתרת הרב

 .ונסטרוקטיבי ולגיטימיקדיאלוג   ויש להםוקקבוצתית שיש לה מ

. תושמדובר בזכויות אינדיבידואליפירושו תף אין שו מוןארג. יםאני מסכ :טרשלום דיכ

-וזה חד, םיגיצנהמף מביא את מלוא האחריות הקולקטיבית של כל אחד משותארגון 

 .משמעי

, רחית הלעּומתיתזאלא לחברה הא,  שנותנת שירותיםזובחברה האזרחית איני מתכוון ל

בסיס , בה תרחיש עתידי טוב לשני הצדדים אני רואה. יםהצדד ינשב םלאזרחים החזקי
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 החברה האזרחית יכולה לעשות טוב יותר. לקיום של פלורליזם מאפשר בתוך החברה

 ילרמדינת ישראל אינה גורם ניט. אחרונות השים השנהית ישראל עשתה בחממדינמאשר 

חית היא חלופה חברה אזר. והיא גורם קשה מאוד; ם לבין פלסטיניםידוהי ןבסכסוך בי

 .אבל היא חלופה רלוונטית, אינה מביאה ישועהו, טוטלית-לא

, כאשר ההיפרדות באה מצד המיעוט: אזרחיות בעניין של שתי חברות :אקלהאבר עס'ג

 וליאכי מתנגד לרעיון שנא. לדאגהיבה קיימת ס, מצד הרוב באה ברגע שהיא; זה מובן

הטובה היא להביא  רךהדואז ; תןהערבים מעמידים שאלות קשות שלא נוח לכם ִא

 .רבעב כפי שברק הציע, להיפרדות

היהודים מימשו את  ,מצד אחד. סימטריות-אלא א, או דווקא מנוגדותהן לי הזהויות תש

הפלסטינים לא מימשו דבר מן הזהות , נימצד ש; במדינת ישראל תיזהותם הלאומ

היות מימוש הזהות אינטרס של החברה הישראלית צריך ל הכןל. הלאומית שלהם

; סטיני בתוך ישראללפה טועורה של הכרה בזכויות קולקטיביות של המיצבית הפלסטינ

 .בורחים מן הבעיה אחרת אנו

ויכוח לגיטימי , יםאחד הוויכוחים המעניינים שהיו בתוך הארגונים הערבי. ןדרב ה עלמיל

 לשם בארגונים היא זו  כפעילים ערבישלנוהוא האם האוריינטציה , ן רבמשקיים ויימשך ז

בקרב חמשת פעילי הארגונים הערבים . ראלשיבונים בעולם הערבי או של הארגונים גראה

 התייחסות שלנו צריכה להיותהצת שקבואחדים טוענים . רווחות דעות לכאן ולכאן

קבוצת , ואחרים אומרים שבמצבנו ;ןוערבי במזרח התיכבעולם ההעמותות  תצובק

יבוא יום וננהל דיונים קשים . ותיאלשרהי נו היא העמותותההשתייכות והזהות של

 .ומעניינים בנושא זה

מסרים ותכנים , כיםרע אני מדברת ללא ספק על הקניית.  למיכאיל ולחאלד:וריסוהייר ח

 של חברה אחת לא חייבת בשום אופן לקבל את התכתיב. שתי האוכלוסיותבלים על המקו

כלומר , תגראית בערם ל הילדים שלי הם לומדיאפילו בבית הספר ש. ה השנייההחבר

ת את רתוכך אני פ. ישבדרך כלל לא כל כך מצויה בבית ספר יהוד, ותיחידברמה של חמש 

כי חשוב לי מאוד שהם ידעו , השלמתי באופן פרטילק החסר את הח. הבעיה האישית שלי

 .להםשהעם ם כדי שיוכלו להזדהות ע, ואת ִספרותהת את השפה הערבי

על שלא , במקום להתלונן על קיפוח. ת של הממשלהלילככ לעניין תמיכה :שחר-ן בטל

 ,צריך לעודד יזמות פרטית באוכלוסייה הערבית דרך עמותות, להשהממממקבלים עזרה 

, יות הגישה לגבי כל אוכלוסיית המצוקהה להו צריכז. עסקים פרטיים ואקדמאיםי נשא

 כסף ללא שינוי גישה לכיוון היזמות הפרטית מתרזההממשלה או מ הרזע. םדיהוויערבים 

והמצב , הזרימה מיליארדים לאוכלוסיות מצוקהה וגמדס ל"ש. יוצרת תלות ולא צמיחה

 .לא השתנה לטובה
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לא להוציא א הו -ים קדמאכמובן גם על האר ואני מדב - של המנהיגות הערבית הדיקפת

שראל ממקופחים תלותיים יי יברעת תפיסתם העצמית של  אותשנכסף מהממשלה אלא ל

יושמו בארצות הברית בשכונות שים טאשמח לתת דוגמאות לפרויק. ליזמים עצמאיים

 .מצוקה ושאפשר לייבאם לארץ

י מסכים עם שרה ועם מוסא ועם יצחק לגבי נא: יתללעניין היזמות הכלכ: טאס גסלבא

 .הערביבמגזר כלי כגורם של פיתוח כל, הצורך בחינוך כגורם של ההון האנושי

תעשיות המדע . עי היה המנוף לכל תעשיות המדע במדינהמד הקרצריכים לדעת שהמח ונא

שמחלקת , חרסעשייה והמתד הרמקרן המדען הראשי במש: צמחו בעצם משני מקורות

 רוטקסומצד שני מן ה;  פי ארבעה מתקציב משרד המדע כולו-כמיליארד שקלים בשנה 

 .חקר ופיתוח במןשקיעות בעצמממחברות ש, פרטיה

 דרשו פחות מתקציבי המדען הראשי במלוז או אפיח האתאפשר שלא להזכיר שכמחצי-אי

וכמובן שאין בסקטור הפרטי הערבי . התעשייה והמסחר הושקעו במחקר במגזר הערבי

יארד יל מעההנה ארב, אומרים לנו. יכולות לפנות לקבלת מענקדע שחברות תעשיות מי

אפילו שר מצוין בדמותו של רן כהן ? חר ולמה לא פוניםשקלים במשרד התעשייה והמס

 .כי אין תשתית שתוכל להרים זאת, בריםדיה להזיז הול כלא י

ה נסוא מקור פריה האזור תעשי. ה בכללייעשת נקודה נוספת בעניין אזורי :יכטרם דושל

 זהו מקור פרנסה קהילתי משמעותי. של הקהילה ולא רק של היחידים שיכולים לעבוד

 רשויות יאף אחד מאזורי התעשייה המרחביים אינו בתחומ. ואולי המקור המכריע, ביותר

 תמיד בשותפות זה, ת ערביותשויוהיום כאשר מתכננים אזורי תעשייה בתחומי ר. ערביות

גם אם יש הטבה , זאת אומרת. קיום-וד תחת הכותרת של הנכשה תעם הרשות היהודי

 .צריכים להתחלק  הרי שגם בזה הם-ורה בפועל קלא  ן וזה עדיי-כלשהי לפחות בתכניות 

ישראל עוברת .  עליהנלפהלה כללית ולשמוע את דעת את שווצה להעל רניא :וחהסמי סמ

זציה בלבד אלא ובליזאת לא גל. ך של פלורליזציה מואצתלימאז אמצע שנות השמונים תה

 .ייםחה  תחומיאלא הפרטה בכל , בלבדתלילכוזאת לא הפרטה כ; גם תהליך הפרטה

רים בין ע הפתמגבירות א,  והגלובליזציה פוגעות באופן מוכח בשכבות הנמוכותהטרפהה

האינטרס של ערביי  והמ, כאן נשאלת השאלה. מבוססות-השכבות המבוססות ללא

כי הפרטה פירושה , ם צריכים להיות בעד הפרטהחד המצד א. יש פה מצב מורכב? ישראל

ותר שוק חופשי שהם יואז יש , הציונית שמפלה נגדם תיהודוחה של המדינה הי כהפחתת

הפרטה פירושה שיפריטו את הקרקעות שהפקיעו , ינד שצמ. יוכלו להתחרות במסגרתו

 מהלך שיפגע -כלומר יקטינו את מדינת הרווחה , ת כוחה של המדינה אמהם ויפחיתו

 .בהם

וגם , רחיםזחה בשביל כל הא בנו פה מדינת רווםידהיהו?  בשביל הערביםשו עיםמה היהוד

כולל , ולים שמדינת ישראל נותנת לכל אזרחיהד הגםזהו אחד הדברי. ערבים נהנים ממנה

תהיה בכך לדעתי דילמה ,  אכן תתבצע הפרטה וִאתה פגיעה במדינת הרווחהםא. הערבים
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ן מתנגדות להפרטה ה: ודיות אין דילמה כזאתיה הנמוכות הותלשכב. קשה מאוד לערבים

כדי שיוכלו לקבל ,  הן רוצות לשמור על מדינה יהודית חזקהיה כימתנגדות לגלובליזצוהן 

אבל אצל . לא לשכבות הנמוכות, הפרטה מסייעת לשכבות הגבוהות. עזרה מהמדינה

וצה לשמוע מה הפנל אומר לגבי רוהייתי ; לכאן ולכאן סיםרהערבים בישראל יש אינט

 .ה הפרטה וגלובליזצי-ת ישראל ם בשאלה קיומית למדיניהאינטרס של הערב

 לא קיימת בצורה לשלדעתי כל, נו תקועים במסגרת הזאת של מדינהא :פתחאל ירןאו

האם יש אפיק כלשהו , או אפילו אזוריזציה, ציהיזלפחות לגבי הגלובל. הרגילה שלה

ם ע ידנג -ולו גם הדרגתית , פתיחת הגבולות לשבמאמריו שהעידן  ןעוט יסמ? חותהתפתל

האם יש . ייטיב מאוד עם הערבים בישראל -עודיה סעם  ן ועם מצרים ועכשיו אוליירד

 יכוןאולי הערבים במזרח הת? או צמיחה כלשהי, עולה פהאם יש שיתוף? ניצנים לכך

? ות יחסיים אחריםנורתיב יכולים לבוא למגזר הערבי בישראל כדי לזכות בהשכלה או

 ?אתם רואים פתח כלשהו שם םאה

לבין המגזר רבי המדינה יצרה פער בין המגזר הע: ו של סמילתשאל :רומי-בו אסאמו

-תכנית רב, היום צריכה להיות העדפה מתקנת. ים שנהיששהוא פער של חמ, היהודי

 .דענרק ש ,שנה 15, ם עשר שניודייג. ופו יהיה שוויון בתוך המדינהבסשנתית לתהליך ש

יש לתת מידה של חופש . להשקיע בוגם אני חושב שהחינוך הוא בראש הסולם וצריך 

 .תכמו נושאי היסטוריה וגם ד,  נושאים יילמדוהלתת להורים לקבוע איז, בחינוך הערבי

דבר אשר , לוסיותוכין שתי הא בגשמפאה באזורי תעשייה ובאזורי מסחר מקום ור ינא

א חשוב מאוד לפתח את הנוש. ל לקדם בקפיצה את היחסים בין יהודים לבין ערביםכוי

 .דל לפיתוח עתידיוכמ, הערבים והיהודיםבים הכלכלי ולקדם אותו בין היישו

יה עש ביאך לדעתי ; ובצדק, נכון שלערבים יש ציפיות רבות מהמדינה: רה נוספתעה

רים השכם והערב אומאנו . רצינית שאנו הערבים לא מנסים להתמודד ִאתה בצורה רצינית

האם באמת ? מה אנו רוצים, יך גם לשאולצרי לדעת .מה אנו מצפים שהמדינה תיתן לנו

מה אנו :  השאלהאתם ושואלים יהיגנכמ, כאינטלקטואלים, אנו מתכנסים כפוליטיקאים

 ?האם קיימנו דיון רציני בשאלות אלה? רוצים

. כפי שאין תשובה לשאלות רבות, ין לערבים תשובהאלדעתי , לגבי השאלה שהעלה סמי

; לפי סברתי, ות שתהיה הרעההייכול ל? א דבר טוב או להאם גלובליזציה או הפרטה זה

ין אם אאו אולי לומר ש? האם על הערבים לשבת בחיבוק ידיים ולקבל את עוניים? ומה אז

ל מה אנו רוצים לעצמנו וכים לשאירצ םיבגם אנו הער? נלך לאלימות, אופציה אחרת

 .במצב זה או אחר

 אני לא מבקש. דים ייתנו לנו דבר וחצי דבראיני רוצה שהיהו, רייהולגבי השאלות של ס

אני מעוניין שהחלוקה תהיה . א חי על נדבות או על הפירורים של אחריםל יאנ; ותטוב

לא , המדינהמצריכים לדרוש  ונא. ולא על בסיס של עשיית טובה, הגיונית וצודקת

אול את לש אנו הערבים צריכים, בה בעת.  מה שמגיע לנותבגאווה ובנחישות א, םימהיהוד
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 ולשלב את שניהם ביחד כדי -ומה אנו יכולים , מנומה אנו צריכים מעצ: השאלה בתוכנו

 .מצב טוב יותר ליעהגל

 עושים לאורך שנים זה לפתח ונאמה ש. ל האם אפשר לפתח יזמותשאל ט :ררמקה שר

אלא שכללי , אכן אפשר? שהמדינה לא ִאתך כאך האם אפשר לפתח כלכלה; יזמות

ל פיתוח כלכלי במדינת ישראל בנויה באופן ש הכל התאורי, לדוגמה.  נגדך הםמשחקה

לכלית בה כיירות פיתוח בפריפריה ללא כל סיעהקמת , למשל. ותיפעדי מובהק על אזור

  אואז המדינה נתנה להן העדפה של אזור פיתוח, ולים גאוגרפיים פוליטייםק שילאלא בש

 נושא הפיתוח הכלכלי היה מיועד לתת לכ. יתוחעיירות הפ לכו תגקריית ,  שמונהיתקרי -

 .רץ לפריפריה ליישובים האלהאז הכלמשוך אותם ממר, הטבות למפעלים גדולים

והם לא קיבלו מעמד של אזור , הערבייםם יד יישובי עיירות הפיתוח היו כל היישוביל

ם הא שכמו שסיפר מוס, יתוח פוראזהיום עדיין קיימים כללי המשחק האלה של . יתוחפ

זור את לכ התעשייה כי הוא יכול ללרבנו אזור תעשייה ולא היה כדאי ליזם להיכנס לאזו

 .יהודי ולשלם את הארנונה ליישוב יהודי ולקבל הטבות מן הממשלה

כלכליים ולא - כללי משחק אלה לכללים סוציוךלהפו, אפשר לשנות את התמונה הזאת

אפשר לומר שהקריטריון , ון במדינת ישראלבחוק לעידוד השקעות ה. וגרפיים פוליטייםאג

 הדו לסטטיסטיקה עושה עבתיזכרמההלשכה . כלכלי-ור פיתוח א הוא חברתיאזל

. יכלכל-פי מצבם החברתי-ל עלאומדרגת את היישובים במדינת ישר, מקצועית טובה

יל את חוק פעאם נ. עשרים ושמונה היישובים העניים ביותר בישראל הם יישובים ערביים

 הגיוני לפיתוח סיסבנגיע אולי ל, כלכלי-החברתייון וד השקעות הון לפי הקריטרעיד

 ייםנלחוקק חוק לפי שיקולים הגיו אלא רק, אין צורך לדבר על יהודים וערבים. כלילכ

 .כלכליים-חברתיים

, ת ישראלנידהפרטה שכבר בוצעו במ הדיצע גם בעידן של הפרטה וגם לאור :נל שחקיצ

יותר מאשר במדינות , כלכלה במדינת ישראל קשורות קשר אמיץ זו בזוהרי שפוליטיקה ו

 .מפותחות מערביות

א של שיזור ושהנ ואהים כיום בעיסוק ביזמות במדעי החברה כזיהנושאים המר דחא

הפעילות העסקית  מסתבר ששיזור היזם במערכות התומכות שסובבות את, ןכוב. היזם

בעלי , יזמים יהודים בעלי מפעלים. ות היזםחשוב בהרבה להצלחת היזמות מאשר אישי

ם לא מקבלים  ה;יםינאים בהתאחדות הסוחרים ולא בהתאחדות התעשי נמצלא, עסקים

את אחד מאילי התעשייה  מי שהיה בכנס קיסריה בנצרת זוכר. לא נעזרים םהמידע ו

, םביערכשאמרו לו שחצי מהאנשים הם . אין כאן אף לא יזם ערבי אחד: הישראלית אומר

 ריכיש להם בעיה אם הוא לא מ, הוא צדק. ה בעייש להם, אם אני לא מכיר אותם: ענה

 .וא התכווןהלזה ש אבל מכיוון הפוך; םתוא

,  לפנות בעת צרהן לאךהאם יש ל? האם מישהו עזר לך, הערבי כששואלים את היזם

 -ים חברי כנסת ערב, תאחדויותה,  כנסת יהודיםריחב -כשאתה צריך עצה או משהו 
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המקומית גם היא תומכת ת שורכדאי להגיד בקול רם שה ו;תימשמע-התשובה אינה חד

העסק בקומת העמודים של  מת עין ולאי גביית מסים כשאני בונה אתלעהפרט ל, בקושי

 כי, קראנו לקומות עמודים אלה חממות תעשייה. והי העזרה היחידהז; יםרבית המגו

 . כלל וכללבלעדיהן לא הייתה קמה תעשייה ערבית

ו כששאלנ. מאורעות אוקטוברחרי גם א, וקים היהודייםשוהיזם הערבי מחפש היום את ה

כחמישים אחוז , ח ומה תכניותיהם לפתח שווקים חדשיםתפליזמים לאן הם רוצים  האת

 2000כמה מהם אכן מצליחים להגיע מאז אוקטובר . הודייםים הי לפתח לכיוון השווקורצ

הכלכלה . וגם אין לו אופציה אחרת, אשהתייהיזם הערבי עדיין לא ? יםדילשווקים היהו

 . מצומצמת מאודאיההערבית 

כאילו הערבים צריכים להיות , בליזציה כאל מקשה אחתולא הייתי מתייחס לנושא הגל

 מדמע לבעיקר, יש בו ניואנסים רבים מאוד ומגבלות רבות. נמוך הנגדו כי הם במעמד

 תי שבכלכלה גלובליל המדנ.  יש כיוונים אחדים של הזדמנויותיםמזיאך דווקא ל; הנמוך

לאומי ישירות ולאו דווקא -יכול להתחבר להון בין, ואפילו הוא קטן יחסית, היזם

זציה בישראל יעמיק ופתיחת ובליייתכן שאם תהליך הגל. באמצעות הבירה או השר

 .י הזדמנויותצוריהיו כאן כמה ע, חבתר תיתהכלכלה הישראל
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zeinewn zeieyxzeinewn zeieyxzeinewn zeieyxzeinewn zeieyx , , , ,oepkze rwxwoepkze rwxwoepkze rwxwoepkze rwxw 

éñéàîç íñàø 

 כללי
 יםאופי, ישראלערבים ב-יחסי יהודיםבדבר  תרחישיםלבניית קיימות שתי גישות 

-הגישה התובענית. ערכית-אינסטרומנטלית וגישה מהותית- גישה תובענית:הםורכיבי

 שוויון ,מצבו החומריב שהמיעוט תובע מהרוב שיפור כךמתאפיינת באינסטרומנטלית 

לפיתוח נוספים הענקת שטחים ו לשלטון המקומי  המוקציםהגדלת המשאבים, הזדמנויות

הכרה ה עומדת ןוברקע, יםיהתביעות מתמקדות בהיבטים חומר רוב, כלומר. מגורים

של הרוב   המיעוט מכיר בזכות ובלגיטימיות,במקביל. מיעוטשל הבמעמדו הפוליטי 

 . ולקבוע את אופייהבהים יחה לנהל את ,מדינהבלשלוט 

שוויון הזדמנויות אלא בערכית עוסקת לא רק בהיבטים החומריים ו-הגישה המהותית

בסיס את זכות לקבוע אות אופייה של המדינה ובשותפות ב ו,מימוש השוויון כערךב

 שתי הגישות. טימיותהמיעוט תובע זכויות לגי, בגישה המהותית. חלוקת המשאבים בה

הסכסוך ההיסטורי . יהניאחת את השה ןזילהוזו בזו משולבות ויכולות להיות שזורות 

להתמקד בהיבטים התובעניים מחייב שלא העמוק בין שני העמים בארץ 

אמנם שתי . קהיבטים המהותיים של המאבן ההתעלמות מ בלבד תוך והאינסטרומנטליים

ערוכות לדיון בפשרה היסטורית בנושאים  וא בשלות ן אינ, היהודית והערבית,החברות

עד כדי כך ,  בתוכהפילויה ואיאחת בצד השנה נאלצות לחיות ן ה, אך מצד שני;המהותיים

תפקודית ,  מבחינה מרחביתזו בזושהמציאות שנוצרה היא ששתי החברות שזורות 

ממש את החברה היהודית מסכימה מבחינה עקרונית ל, תובנסיבות הקיימ. ומוסדית

הערבים בישראל אינו מסתפק ן מ  חלק,עם זאת .הגישה התובענית כלפי הערבים בישראל

בין ל ת הסכסוך בין הערביםפגתובעים יישום הגישה המהותית להו ,וזבמימוש גישה 

את הגישה בתוכה כוללת ה ,זוניחם כי בעקבות מימוש גישה בה, יהודים בארץה

ת של יחסי ות המסובכובנסיברבות יותר ת טימיּו להשיג זכויות ולגיוכלוי, התובענית

 .ערבים-יהודים

-שהחל לפני יותר מ, פלסטיני והיהודי בארץ ועל הארץה- הערבי,הסכסוך בין שני העמים

במהלך . לא יסתיים כנראה בקרוב וימשיך ללוות אותנו לפחות עוד דור נוסף,  שנה130

 עקב ,סוגי הפתרונות הזמינים לובלו רכיביו ואפיב, והסכסוך הממושך חלו שינויים באופי

 ,אי לכך. ערביםבין בחלוקת המשאבים בין יהודים לכן ו, השינוי במציאות וברכיבי הכוח

תוך , "ניהול הסכסוך"השגת ל לשאוף אפשרהסכסוך מידי של במקום לדבר על סיום 

מעשי ומקובל על , יצירת מציאות המאפשרת פתרון ישיםלשאיפה למזעור הנזקים ו

עיקרון כי הניהול הסכסוך מבוסס על . תו הנוצרותת החדשוותפים לסכסוך בנסיבהש
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 היסטורי לעם  וסבלוותי על חשבון עאוב לים יכולינםאאחד עיוות וסבל היסטורי לעם 

 מתחיל במימוש אהו.  של צדק היסטורי ומציאותין לממש עיקרונועדניהול הסכסוך . אחר

 .ערכית-ר למימוש הגישה המהותיתאינסטרומנטלית ועוב-הגישה התובענית

 מגמות ומאורעות אשר כמהפלסטינים חלו -ערביםבין בסכסוך המתמשך בין יהודים ל

 עתידיים ליחסים בין יהודים תרחישיםת מוצא לבניית ושינו את המציאות והפכו לנקוד

 : אלהמגמות ומאורעות סקירה קצרה של ןלהל. ערביםבין ל

הפכו ממיעוט בארץ לפני מאה שנה לרוב במדינת ישראל היהודים , בהיבט הדמוגרפי .1

 עקב , זאת;1967- בוכבששנהשטחים את ב בפלסטין המנדטורית הכוללת ורלו ,היום

להגדיל את האוכלוסייה  מדיניות ההגירה היזומה והריבוי הטבעי הנתמך כדי

 .היהודית

 למעלה ושולטת על לאומית-הכרה ביןלה זכת ש-מדינת ישראל  -יצירת ישות ריבוניות  .2

 פועלת ,יש בה רוב יהודי מוחלטש ,מדינה זו.  מפלסטין המנדטוריתיםמשני שליש

מור רוב י לש;ידיפלסטיני יל-ם מיעוט ערביו קיתוך מדינת העם היהודי ההיותקראת ל

 .מקלט להםכשמירה על אופייה כמדינת היהודים וול, יהודי מוחלט בה

 השליטה במשאבים, בולאומיות -ןי וההכרה הביהגאופוליטול המהפך הדמוגרפי שב .3

 השפעה בעלי שהיו -  מידי הערביםהנהל ועיצוב המרחב עברִמ, ָעצמה,  קרקעכמו

הפלסטינים הפכו להיות תלויים בהכרעות של -הערבים.  לידי היהודים-עבר והכרעה ב

 .קביעת אופיולעיצוב המרחב ול, היהודים בכל הקשור לחלוקת המשאבים

הקהילה ן בקרב חלק מ. הפלסטיני-סותר את הנרטיב הערביה נרטיב יהודי צמיחת .4

הפלסטיני נאבק -העם הערבי. ציוניה-לאומית נוצרת מעין הצדקה לנרטיב היהודי-ןהבי

 גם כתוצאה , לו סבל היסטוריגרםנשנרטיב שלו כעם בעל זכות בארץ ב כרהה על

להתעלם אפשר -אי. נאציםיד ה-מהסבל ההיסטורי שהתרחש לעם היהודי באירופה על

נראה לא . בין שני הנרטיבים על הארץ ובארץשהסתירות מן ההיפוך ומן  ,מהדואליות

חיוביים  לכיוונים חדשים לנועאפשר  שימוסכם  נרטיב אזרחי ייבנההקרובטווח שב

ר ויצל האפשרות-אי.  המכירים במציאות הקיימת ומעניקים לה לגיטימציה,יותר

 - יהוד המרחבי שהפרויקט הציוני של ן העובדה מתארץ נובעבמשותף נרטיב אזרחי 

 הקמת יישובים ;במרחב ובמשאבים,  רכישה ושליטה בקרקע;הכולל הבאת יהודים

 . לא הסתיים עדיין- שת מלחמת קיום והישרדותתחו והמשך ,יהודים

 חלקי באורחהציונית -הנהגת המדינה היהודית נענתה מאז הקמת מדינת ישראל .5

. פליה דיפרנציאלית כלפיהםאעם זאת הפעילה ו , האוכלוסייה הערביתלצורכי

ם ערביה  התייחסה אלהיא. אינסטרומנטלית-הממשלה התמקדה בגישה התובענית

 של יםי החומריים והערכםצרכיהפקה את יהלה מדיניות שלא סי ונ,מיעוטאל כ

 האוכלוסייה  בהיבטים המהותיים והערכיים שלהיא לא עסקה,  כמו כן. זואוכלוסייה

 הציפיות והצרכים של האוכלוסייה הערבית לממש את האזרחות , במקביל.הערבית
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מוסדות המדינה ידי -עלידי החברה היהודית ו- עליםבהיבט התובעני והמהותי מתפרש

שינוי אופייה ממדינת העם היהודי כשאיפה לגר על המדינה היהודית ויכקריאת ת

 .למדינת כל אזרחיה

שבהם  היה ניסיון לנהל את הסכסוך עם האזרחים הערבים בתנאים המדינהמאז הקמת 

כוח פוליטי להשפיע על רכיבי ניהול  וא משאבים חסר, אין להם כוח והם מיעוט מובס

 שמירת תוךגם אם , אפשר להם חיים בכבודשת  יותר השגת מציאות טובה ועלהסכסוך

מוסדות המדינה כן הודי וחלק מהציבור הי .אופי המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית

.  את הישראליזציהיםקבלמ וותותרים על זכויותיהם המהותימומניחים כי הערבים 

 איום שמשמהגייס חמישי רדום כפוטנציאלי ו אויבאל  לערבים כ עדייןאחרים מתייחסים

 ולפקח " אותו קצרלהחזיק"שצריך , השלת הדמוקרטיּועל אסטרטגי על יהדות המדינה ו

 מעמדם של הערבים במדינה מבוסס על נקודת עלויכוח בציבור היהודי וה. תועל התנהגו

, ערכית-תפי הגישה המהותי-אלה מבין היהודים המתייחסים לערבים עללגבי .  זאתמוצא

ה היא בפייה מהערבים להיות אזרחי מדינה נאמנים וחלק לגיטימי ואינטגרלי יהצ

דה של י מגזימים בקנה המ הם לכן.יתאיים על מהות המדינה היהודמכי מצב זה , מוגבלת

 יםעורישותפות ערבים מישראל באשל  מקרים בודדים תחשיפשל טחוני או יע בוריכל א

איום על אילו הם  כ, ערבים מצדפרשנות של מאורעות פלילייםב ולפעמים ;םיטחונייב

 בתנאים אלה קיימת חסימה מהותית למוביליות תפקודית וגאוגרפית של. טחון המדינהיב

מתנהג אתם ה הציבור היהודי המכיר בשונות של הערבים וגבילהוא הנכון ההפך . הערבים

 יחרגו מהם כחלק א אדומים שהערבים לקווים להאך מצפ, פי הגישה התובענית-על

 . במדינהםממימוש אזרחות

הקשר הרחב של ן המקומיות מהרשויות התכנון וה, קרקע הלהפריד את נושאיאפשר -אי

הסכסוך מן הנרטיבים שלה ומן , הומצב הפלסטינית בארץ-ייה הערביתמעמד האוכלוס

אין מטרת נייר זה להקיף את כל הנושאים אלא להתמקד , עם זאת. הלאומי הקיים

כל אחד ראוי להתייחס ל.  ותכנוןקרקע,  רשויות מקומיות:ראשוניםבשלושת הנושאים ה

 אך כוונתי בנייר זה ;מגזריםאו / נושאיים ותרחישים ולהציע לו ,נושא נפרדאל  כאלהמ

 .לחבר ביניהםוא לנסות יה

היבטים ן האו מ/ההיבטים הפונקציונליים ון  להתייחס לשלושת הנושאים מאפשר

 כןהבעיות ו, בין שני ההיבטים בעת הצגת המגמותכאן  לשלב הנסא. הטריטוריאליים

בו יים חשמנהלת מרחב ה מסגרת שלטונית מקומית אהרשות המקומית הי. תרחישיםה

 כאשר התכנון המרחבי קובע את ייעודי הקרקע ,בקרקע) קניין וחזקה(אנשים בעלי זיכיון 

מכינים התכנון הסטטוטוריים ה לפעמים גם חלק ממוסדות ןרשויות מקומיות ה. ברשות

חריגות על  ולפעמים מענישים ,ן ומפקחים על יישומותןמבצעים א, ןמאשרים אות, תכניות

ים בתחום רשויות מקומיות חיהפלסטינים ה-רק את הערביםלא הניתוח יכלול . ןמה

ון יתמקד בתכנון המרחבי דיה.  האוכלוסייה הערביתאת כלליות אלא אערביות עצמ

התכנון הסטטוטורי המסדיר מגביל את . תכנון במובן הרחבבהסטטוטורי המסדיר ולא 
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. ננים ומאושרים במרחבים שאינם מתוכפיתוח ומונע ,והפיתוח ומחייב כללים למימוש

 לצמצם את מרחבי הפיתוח של האוכלוסייה שמכוונת ,מימוש מדיניות התכנון המרחבי

 צורכי האוכלוסייה מימושמתאימות ל-ת תכניות לאובו קיימש מביא למצב ,הערבית

המחסור הקרקעי לפיתוח את תכניות אלה מגבירות את המצור הטריטוריאלי ו. הערבית

 תשליטל כלי שמשהתכנון המרחבי המסדיר מ.  מהם סובלתהאוכלוסייה הערביתש

גדיל יכול לההתכנון המסדיר , כמו כן). 1994, יפתחאל( השלטון המרכזי בשלטון המקומי

 אם מכינים תכניות מתאימות . או לחלופין לצמצם אותם,את הפערים בין האוכלוסיות

, חמאיסי(תח תכנון מפמוחלף בהתכנון המסדיר והמגביל ש הרי, לצורכי האוכלוסייה

1994.( 

 מגמות קיימות בקרב האוכלוסייה הערבית
ההפרדה בנייר . אסקור בקצרה את המגמות הקיימות בשלושת התחומים המוצגים לדיון

לשם .  זה בזהיםשזור כולםלמרות ש,  כל תחוםתה לצורך בחיננעשתזה בין התחומים 

יקות להבנת הז, ריתה מערכתית אינטגרטיבית ומודוליי יש צורך בראתרחישיםבניית 

 .הדדיותההזנות הו

 המגמות בתחום השלטון המקומי

ארבעה סוגים של שלטון מקומי להפלסטינית בישראל מתפלגת -האוכלוסייה הערבית

 ):2001, ס ומשרד הפנים"למ(

,  תשע עיירותן מה, רשויות מקומיות82 :שלטון מקומי עצמאיתחת ה חיאוכלוסייה ה .1

 החי האוכלוסייה הערבית יתרבמ. ר מועצות מקומיותתימועצות אזוריות וה חמש

 . ברשויות מקומיות עצמאיותכיום

, רמלה, לוד, חיפה,  עכומו כ,ת מעורבות או משותפותיובערים הקרו החיאוכלוסייה ה .2

שבני  כשטח כבוש ההגדרתו המיוחד הלמרות מצב, ירושלים נמנית עם קבוצה זו. יפו

אחוז  30-כ. אינם אזרחי ישראלאך ם תושבים ה התוכהאוכלוסייה הפלסטינית ב

ללא ( כולל ירושלים המזרחית ,משותפות/ה בערים מעורבותחימהאוכלוסייה הערבית 

 במרחבים חיההאוכלוסייה בערים המעורבות ).  אחוזים10 - ירושלים המזרחית

 וףתיש.  ברמה העירונית והלאומית,פיתוח ומאפליה דואלית- מתתתוסובל, יםמופרד

לא ן כלפני  ; בלבדים בשלטון המקומי בערים המעורבות החל בעשור האחרוןהערב

 .האלהשפעה אפקטיבית שלהם בשלטון המקומי בערים  ואהייתה שותפות 

מועצה אזורית בו מ כ,בכפרים קטנים, ה במועצות האזוריותחיהאוכלוסייה הערבית ה .3

 האוכלוסייה הערביתן  מ אחוזים10-ה כנ מו,בני שמעונים, מטה אשר, משגב, גלבוע

מחוסר , גם במועצות האזוריות האוכלוסייה הערבית סובלת מאפליה דואלית. בארץ
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של הייצוגיות הקיימת  אפקטיביותחוסר  ומ, למספרה ולצרכיהמתייצוגיות הול

 .השגת צרכיהבש יעדיה וומימב

מוכרים מבחינה -ה בתחום מועצות אזוריות אך ביישובים לאחיאוכלוסייה ה .4

ה ללא שירותים מוניציפליים ובתנאי מגורים חיאוכלוסייה זו . ניציפלית ותכנוניתמו

.  המדינה להריסהידי-עלמבני אבן מוכרזים באוהלים וב, פחוניםבומגוריהם , נחותים

 בנוסף לחלק ,אלה. מוכרים-בכפרים הלא חיים  מהאוכלוסייה הערבית אחוזים7-כ

 נלוותמגמות מפיתוח ו- מתתים סובל,מהאוכלוסייה הגרה בערים המעורבות

 .הקהילתי והחברתי, יז הפיםדרדרות במצבתהמובילות לה

 יתרבשמ בשלטון המקומי הערבי מתייחס בעיקר לרשויות המקומיות העצמיות וןדיה

וסובלות מאותן  פי חוק-רשויות מקומיות אלה פועלות על.  חיה בהןהאוכלוסייה הערבית

,  במיוחד הרשויות הקטנות והפריפריאליות,ן מההשלטון המקומי בישראל סובלשבעיות 

רשויות אלה חברות במרכז השלטון המקומי  . רוב הרשויות המקומיות הערביותןשה

ועד ראשי את  1974- הקימו בהן.  הרשויות המקומיות בו כל כשליש מסךנות ומו,הארצי

ינים  כקבוצת אינטרס בעלת מאפיןשמטרתו לגבש אות, הרשויות המקומיות הערביות

 ועד.  מול השלטון המרכזי בכדי להשיג יעדי שוויוןשדולהפועל כ הוועד .וצרכים מיוחדים

וכן ,  גם ועד ראשי הרשויות הדרוזיותם הוק;יהודיות- אינו כולל את כל הרשויות הלאזה

זהות , "גזרית המדומההבדלנות הִמ"למרות . יותום של ראשי הרשויות הבדווהפור

 מאותן בעיות של ותסובלשכולן  ,שויות המקומיות הערביותאינטרסים קיימת בין הר

אמנם האוכלוסייה הערבית אינה אחידה מבחינת . אפליה ממסדית בהקצאת משאבים

 אך הבדלים ;פי הבעיות הקיימות בקרבהוכלכליים ואה-חברתייםהצרכים והמאפיינים ה

מצד . גשר עליהםאפשר ל-שאיניגודים ל אינם גורמים,  הקיימים בכל חברה מגוונת,אלה

גוף מייצג ארצי  הערביות ועד ראשי הרשויות המקומיותוהציבור הערבי רואה ב, שני

פרלמנט של ה" שיש המכנים אותה ,ועדת המעקב העליונה של הציבור הערביווגרעין ל

 ".הערבים בישראל

כלפי פליה הכללית אהן א חלק מיאפליה בהקצאת משאבים לשלטון המקומי הערבי הה

פליה כלפי הציבור אתה מגמה לצמצום הפערים והיי במחצית שנות התשעים ה.הערבים

 בקרב חלק ,ועודת זא ; מתפתחת מגמה הפוכה של הגברת האפליה2000 אך מאז ;הערבי

מהציבור היהודי ומוסדות המדינה מתחילה להתפתח רציונליזציה ולגיטימציה של 

הביטחוניות , יבות הפוליטיות בנס2000חזרת האפליה מאז שנת . האפליה כלפי הערבים

בין אלה וררות בארץ מגדילה את הפערים בין הרשויות הערביות לשוהכלכליות ה

 ם המתקדעיור על פיתוח מגמות הותמשפיע גם מגבלות מבניות קהילתיות. יהודיותה

  זומציאות חיצונית ופנימית. המתנהל לפי קודים מקצועיים, בקרב האוכלוסייה הערבית

במיוחד , יהודיותלבין אלה הפערים בין הרשויות המקומיות הערביות  את ההמנציח

 .ם בטווח הקצר הפעריאתצמצם אין מדיניות ממשלתית יזומה ומוצהרת לר שכא
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ה זתהליך . למרות המסורת הקצרה,  מתחזק בקרב האוכלוסייה הערביתעיורתהליך ה

 ,לתיתכית חמּו שיּובו השלטון המקומי ביישובים הערביים ביטא ייצוגיותשעבר משלב 

סף ונבסוף שנות השמונים עבר לשלב . יותזבעיקר תשתיות פי -אספקת שירותים של לשלב 

תמורות . ניסיון לפיתוח יזמות ציבורית והפעלת הרשות המקומית כגוף יזמית  תחילשל

מענה לדרישות ממלכתיות של משינויים פנימיים בתוך החברה אלא מאלה נבעו לא רק 

 .זיהשלטון המרכ

 השלטון המרכזי כלפי השלטון מצדשלטוני הביזור ההמגמה הקיימת היא מימוש מדיניות 

 ;אחריות לאספקת שירותים מוטלת על השלטון המקומיה ,במסגרת מדיניות זו. המקומי

 האתגרים הרבים העומדים בפניולקראת  ךלהיערכדי משאבים הסמכויות והאך 

כשאר אזרחי להיות ות התושבים הערבים העלייה בציפיבמיוחד עם , ם אתלהתמודדו

, כךכתוצאה מ. מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי הערביאינם מוענקים , המדינה

במיוחד בשנה האחרונה ,  לקראת קריסהכמעט, שלטון המקומי הערבי נמצא במצב חלשה

 . המדינהעל ים המשברים הכלכליים והפוליטיים העוברעם

 של השלטון המקומי הערבי בשלטון ול הגברת תלות שהפים כי המגמולאור זאת אנו צ

גורמים פנימיים מ אך גם ;אפליה ממסדיתמ בעיקר נובעת אתתלות ז. המרכזי תתחזק

בזבוז מהמאבקים הפנימיים בין מוקדי כוח ביישוב ומן , הקשורים בניהול הרשות

ומיות בנוסף לתנאים מבניים שאינם מאפשרים פיתוח הזדמנויות לרשויות המק, משאבים

הרעת מצבן של הרשויות לתלות והתורמים את חלקם להגברת כל אלה  .הערביות

 .הציבור הערבישל כלל  מתוך כךו, המקומיות הערביות

מתחרים על העבודה רבים . למעסיק הגדול ביישובבהדרגה הרשויות המקומיות הופכות 

 במיוחד בתחום ,בכללביישובים ובארץ לערבים  המחסור בהזדמנויות תעסוקה בשל, ןבה

מאבקים בין אנשים ואף ל גורמתתחרות על משרות מזדמנות ה.  הציבוריבמגזרהשירות 

כדי לרצות אנשים .  מועמדיהה את מגבשכל אחת, בין חמולות וקבוצות פוליטיות

, הדרושן מקולטות עובדים רבים רשויות המקומיות ה ,וקבוצות פוליטיות ושיוכיות רבות

חלק מעובדים . שיקולים פוליטיים וחברתייםמצועיים אלא  בהכרח משיקולים מקלא

 הם.  גם יחדניהוליהכלכלי וההיבט ה מןנטל על הרשות המקומית לאלה הופכים 

וגם מייצרים דימוי ניהולי ,  חסרהאמילממעמיסים על קופת הרשות המקומית שהיא 

שיוכי -טיל הגיבוי הפוליש לפטרם בתאינם מקיימים את חובתם ואין יכולכי שלילי 

רשויות .  כבד נטלעמיסה עליהןהמגמה של ניפוח מנגנון הרשויות המקומיות מ. שלהם

 , פיטורי עובדיםתכולל המקומיות שניסו לערוך תכנית הבראה בהנחיית משרד הפנים

גם הניסיון להפריט חלק  . לממשה ולא הצליחו פנימייםסבלו מחוסר יציבות וממאבקים

 הצליח ,איסוף אשפהו כגון גזברות ,י הרשות המקומיתיד-השירותים הניתנים עלן מ

 .ועדיין לא חדר לתחומים אחריםבלבד חלקית 

חברתית ביישובים הערביים הקטנים -המגמה של הגברת הפרגמנטציה הפוליטית

שויות ר.  שאין קואליציות במנגנון השלטוני של הרשות המקומיתמביאה לכךוהבינוניים 
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ת מ מתקייםריחבמקרים א. שות הרשות המקומיתארבת וחברּוב הות רוטצירבות מקיימ

 לפעמים ,כל אחד מבטיח את חלקו במערכת. הסדרת התפקידים והמשימות בין הנבחרים

בחלק מהרשויות הפוליטיזציה השיוכית היתרה משתקת את . םעם האחריללא תיאום 

ות הפקיד. מערכת הרשות המקומית ואינה מאפשרת קבלת החלטות וניהול המנגנון

ידי נציגיה בשלטון - עלהּבומגּו  שותפה לתהליך הפוליטיזציה, ואף הזוטרה,הבכירה

בחלק גדול מהרשויות המקומיות הערביות אין הפרדה ברורה בין השלטון . המקומי

פטר י המגמה של חלק מהתושבים המיוחסים לה,בנוסף. נהל המקומיִמבין ההמקומי ל

 .הכנסות העצמיות של הרשות פוחתות וה, גוברת חובם לרשות המקומיתםמתשלו

פיתוח מהשלטון תקציבי פליה וחוסר העברת תקציבים רגילים ואמדיניות השכמובן 

עמידת הממשלה -ואי, המרכזי לרשויות המקומיות הערביות בהיקפים דרושים

 את ההאשמות שמצב ותמגביר, המקומיות הערביות ה במיוחד לרשויותיתיובהתחייבו

מדיניות שהאמת היא . מדיניות מפלהנובע מהערביות הנחות הרשויות המקומיות 

פוליטי הרעוע של הרשויות הניהולי וה, כלכליה רכיב מרכזי במצבן יאממשלתית זו ה

 כןו, פנימיים בקרב הקהילההפוליטיים והחברתיים התנאים ה אך ; הערביותהמקומיות

 .ן מגבירים את מצוקת רקתנאים מבניים

 ;היהמקומיות הערביות אין ועדות מקומיות עצמאיות לתכנון ובניהרשויות ן חלק גדול מב

 לבעהרשות המקומית ומנהיגיה הם גוף נבחר . ועדות מקומיות מרחביותוהן שייכות ל

. עדה המקומית המרחבית היא גוף ממונהו הו, לעומת זאת;כלכלית-מדיניות חברתית

ו ון המרחב המסדיר ותכני תכנכלפי הגישהשינוי ב של ראשי הרשויות לצורך םדעותמּו

ים במוסדות התכנון ברמות ירוקרטו אך מגמה זו נתקלת בקשיים בי; והולכתגוברת

ניגודים באנו נתקלים בסתירות ורבים במקרים ). ארציתהמחוזית וה, מקומיתה(השונות 

 נם שלסתירות אלה גוברות לאור רצו. ועדות המקומיותובין הרשויות המקומיות לבין ה

מוסדות התכנון לאור העובדה שו, ת מקומיות להשפיע על תכנון יישוביהםראשי רשויו

מצב זה  .דרשיםנ ובקצב הידה זאת במים מאפשר אינםיהיפי חוק תכנון ובנ- עליםהממונ

עדות המקומיות כזרוע של והות תפיס.  והאזרחים נפגעים,אמון ומאבקים-יוצר אי

 . המתחים ביניהםאתמגבירה , ים הרשויות המקומיות והאזרחידי-על, השלטון המרכזי

, חמאיסי(שיפוט של רשויות מקומיות ערביות גוברת הדעות לצורך בהרחבת תחומי המּו

או עדכון להגישו בקשות להרחבת תחום שיפוטן ורבות רשויות ). 2001, רזין וחזן; 2002

תיקוני גבולות שיפוט כמה אמנם חלו . ן תכניות המתאר שלהלעריכה מחודשת של

הכרה על ים צביע מינם אך אלה א;חלק מהרשויות המקומיות הערביותביים נקודת

.  הרחבת תחום שיפוטן של רשויות ערביותבכיוון שלעל שינוי מדיניות ו ותיורשבציבורית 

נציגי השלטון המרכזי עולה נושא בין  פגישה בין נציגי השלטון המקומי הערבי לבכלכמעט 

בסמכות הוא עדיין נושא תחום השיפוט . רביותהרחבת תחומי השיפוט של הרשויות הע

מצור  של מציאותהמכשיר פוליטי המגביר את שמש כומ, )2001, רזין וחזן(שר הפנים 

 על סדר היום של מדעוזה מצב  . מצויות בהרוב הרשויות המקומיות הערביותשומחסור 
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הרחבת ל התביעה. כלכליות ופסיכולוגיות,  משמעויות גאופוליטיות לוישו ,הציבור הערבי

 או ותהפקעת קרקעמפני  חשש מוכח ת רשויות מקומיות ערביות מבטא שלשיפוטהתחומי 

משוללות כוח רשויות המקומיות שה ,ידי מנגנון התכנון הארצי והמחוזי-הגבלת שימוש על

 . עליולהשפיע

 מגמות בתחום הקרקעות

-מרכזי הנשלט עלשלטון הה סלע מחלוקת ומקור סכסוך מרכזי בין אהתחום הקרקעי הו

ה בשלושה תחום זהתייחס ל) Falah, 1992 (פלח. ידי יהודים לבין הציבור הערבי ונציגיו

 מגמה של ת ביישובים הערביים קיימ,בתחום הקנייני. ניהולי ותכנוני,  קנייני:ממדים

והולך  היקף מחוסרי הקרקע בבעלות פרטית גדל ,במקביל. גידול מוגבל במסחר בקרקע

Khamaisi, 1995)(,אמצע שנות לעד ול הפקעות שהתרחשו בעיקר בשנות החמישים ש ב

 ותהסדרת קרקעוזוחל הכולל החלפות קרקע " הפקעה"מאז מתרחש תהליך . השבעים

הבעיה של מחוסרי קרקע .  הקרקע הערביםיבעל לשס ממסדי וניבסכסוך תוך אילוצים וא

או בחזקת משק הבית /וזמינות קרקע בבעלות ש מכיוון ,מחריפהישובים הערבים יב

ה למגורים הנהוגה יישיטת הבנ. תנאי הכרחי לפתרון בעיית המגורים שלוהיא הערבי 

 ביריה תקציבית ציבורית שתגיועדיין אין בנ, ה עצמיתיים מבוססת על בנייביישובים הערב

את היצע המגורים בהם ותצמצם את הקשר בין זמינות קרקע בבעלות משק הבית לבין 

אפשר מוביליות גאוגרפית של משקי בית בהתאם העשוי ל דבר - ת המגוריםפתרון בעיו

 .זמינות קרקע לבניית בית פרטיבהתאם לדירה ולא -לזמינות מגורים

ה של חריפהבעיה ה. הסדרת קרקעות בסכסוךלא הסתיימה ביישובים שונים עדיין 

 אך גם ;)2001 ,דוד וגונן-בן; 1999, מאיר; 1996, דוד-בן(הסדרת הקרקע קיימת בנגב 

הסדר זכויות בהם  השנעעדיין לא ש ,תמרה, נעורה, ביישובים ערביים שונים כגון שבלי

כביש  הפקעות קרקע לפרויקטים לאומיים ארציים כגון נעשות כן כמו. מקרקעין סופי

 במקביל מתרחש תהליך .ליתינצרת ע ב כגון הר יונה ג,הקמת שכונות בעריםאו ל ;6 מספר

 ות הקרקעתבעיית הפקע, כך. המדינה באמצעות הקמת יישובים חדשים ידי-עלהפקעה 

 . מסדר היום של הציבור הערביווהחשש ממנה לא ירד

הדיון על , במקביל לתהליך ההפקעות וצמצום מרחב המחיה של האוכלוסייה הערבית

ציבורי על הפרטת הקרקע קיימת התעלמות הבדיון . הפרטת קרקעות מדינה צובר תאוצה

 מעין מונולוג פנימי של אדיון זה הו. קרקעותעל מזכותם של הערבים  כמעט מוחלטת

-ת עלקרקעות מתפרשעל העלאת נושא זכותם של הערבים . החברה הישראלית היהודית

ולא , ערכית- הציבור היהודי כתביעה פוליטית לאומית בהתאם לגישה המהותיתידי

המודעות של הדור , מצד שני. יתאינסטרומנטל-פי הגישה התובענית-כתביעה אזרחית על

תובע לפתוח את תיקי הוא ו, ברתוג הצעיר הערבי בנושא זכותו על הקרקע שהופקעה בעבר

 .1948 מאז ו שלא נסגרו מבחינת, בהקשר לקרקעות בבעלות פרטיתותהקרקע
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הסכסוכים הפנימיים , אוכלוסיית היורשיםבגידול ה ,תפיסת המחסור והמצור הקרקעי

 יםגובר כל אלה -ובין שכנים בנושא זכות הקניין הקרקעי וגבולות חלקות בתוך המשפחות 

סכסוכים  . והמפורטמאושרהִמתארי הפי התכנון -ניצול קרקע עלל מגבלות יםומייצר

הגברת מצוקת לריב בין בני משפחה אחת ולבעיות חברתיות ולים גורמפנימיים אלה 

בים ציבור זה מחצין את הבעיות במקרים ר. םיהקרקע והמגורים בקרב משקי בית ערבי

למרות שהבעיה ופתרונה אינם ,  על המדינהם את האשמשליךוהמגבלות המבניות ו

 .קשורים למדינה

המשפטי בנושא הדיון תהליך . קרקע כתוצאה מתכנון גוברתשל  עולהדעות לערך ההמּו

, יישובי בפיתוח יםביכועוגורר ִאתו  ,תכנון הקרקע בארץ חודר גם ליישובים הערביים

 .אישור תכניות על בסיס שיקולים מקצועייםבהסדרת תשתיות וב

א "תמ, )דרכים (3א "תמ, )יער וייעור (22א "תכניות ארציות ומחוזיות מאושרות כגון תמ

קרקע המגבירות את מצוקת תכנון  31א "תמו) מסילות ברזל (23א "תמ, )מחצבות (14

ם הערביים לבין נציג המדינה על זכויות האזרחיבין המריבה  .בקרב האוכלוסייה הערבית

.  מתחים וסכסוכים לאומיים ומבנייםהלעמוכרים מ-קרקע במחוז הדרום ובכפרים הלא

אלא , םי משמיההדור הצעיר הערבי חי את המצוקה הקרקעית ומסרב לקבל אותה כגזר

עלה את הציבור הערבי מ, לכן. עיםיבזמן הנכון על גורמים משפ לחץידי -על לשינוי הנונתכ

 מוכחלק מסדר יועליהן יש לו זכות של הקרקעות שניהול והקניין ה, תכנוןהנושא 

 את תביעות הערבים ים תופס, כולל רוב הציבור היהודי, המדינה ונציגיה,נגדמ. אזרחיה

ם לממש סדר יום לאומי פוליטי שמטרתו שאיפתכחלק מ םדיההשבת קרקעות אלה ליל

 .ישראלת מדינלחסל את זהותה היהודית של 

לבסס את  השליטה ו אתקיהעמלא הי והמגמה הקיימת בתחום הקניין הקרקעי וניהול

ר מענה וייצידי -לע לפעמים ,על הפרט וצרכיומושם דגש ה .הגבלה המרחבית של הערביםה

יש לתת לה ש להתייחס לנושא הקרקעות כבעיה של הקולקטיב הערבי מבלי, חלקי להם

 .בהתאם טיפול ומענה

 חום התכנון המרחבימגמות בת

ביטוי  בצורכי האוכלוסייה הערבית המקבלים למרות השינויים הצורניים וההתחשבות

הפרדיגמה של התכנון המרחבי המסדיר והמגביל , חלקי בתהליך התכנון והמוצר התכנוני

ההיררכית , מערכת התכנון הריכוזית. עדיין בתכנון היישובים הערביים שולטת

כני ותאת היא הקובעת את סדר היום התכנוני ו, צוג הולם לערביםייבה אין שוהמסורבלת 

ביישובים הערביים חלו תמורות נקודתיות . עבור הציבור הערביבבכלל זה ו ,התכנון בארץ

 אך התכנון נתפס עדיין ;בגישת התכנון ובפיתוח המערכת לצורכי האוכלוסייה הערבית

 .כמנגנון שליטה מרחבי

ר הערבי לחשיבות התכנון המרחבי כמנגנון הקובע את  של הציבוברתוג הומודעות

 והתנגדותאת  בתהליך התכנון וו מגבירה את מעורבותוהזדמנויות הפיתוח של יישובי
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 רשויות ,במקביל. להגשת חלופות תכנוןלעתים פועל הוא ו, לתכנון הממסדי המוצע

 .ג את מטרותיהם כדי להשי,ליזום תכנון מרחבי וכללי ליישוביהםהחלו מקומיות ויזמים 

 תכנון אב ומתאר כן ו, יישובים ערביים35-תאר להמדינה יזמה פרויקט תכנון אב וִמ

 ן שיבואו במקום תכניות מתאר מאושרות שאינ,יישובים ערבייםשל  אשכולות השילחמ

מבטא סימנים חיוביים בתוך הפרדיגמה ה ,פרויקט תכנון זה. צורכי האוכלוסייה לות עעונ

א "גם תכניות ארציות ומחוזיות חדשות כגון תמ. עדיין בביצוענמצא , תהתכנונית הקיימ

מצביעות  ןאך אינ,  מחוז חיפה מתחשבות יותר בצורכי האוכלוסייה הערבית6מ "תמו 35

 . מהפך בתפיסה התכנונית בישראל כלפי הערביםעל

 תרחישים על בניית ותבעיות בקרב הערבים המשפיע
ות בקרב האוכלוסייה הערבית ומשפיעות קיימר בעיות הציג בקיצוא, לאחר הצגת המגמות

תובעניים ומהותיים ומקשים על ניהול ם הש ,י האוכלוסיות בארץתעל היחסים בין ש

 לעילחלק מהבעיות נסקרו . כנות יתר לקבל פשרותהסכסוך לקראת סיומו בנסיבות של מּו

 .תרחישים הצעת לקראתו להדגשה ןחזור עליהא ו,כחלק מתיאור המצב הקיים והמגמות

משאבים על מוסדות המדינה על הבעלות של של החברה היהודית ותם המשך שליט .1

 המשך הגבלה מרחבית של ,במקבילו ;שמירת אופי המדינה היהודיתשם  ל,םוניהול

 תוך מתן דגש על הפרט ,המדיניות הקיימת מתמקדת בהיבטים התובעניים. הערבים

 . וצרכיובטיקהקולעל וצרכיו ולא 

 והתרחש, הפיתוח הכלכלי והעלייה ברמת החיים בקרב הערבים מאז הקמת המדינה .2

מוסדות המדינה לא גיבשו . כתוצאה מהפיתוח אצל היהודים ובמדינה בכלל ונלוו אליו

 , מצבם הכלכלי ימשיך להיות נחות,אי לכך. מדיניות ייעודית כוללת לפיתוח הערבים

 . בועוקב אחר הפיתוח במגזר היהודי ותלוי

האזרחים הערבים נהנים מהחוקים , מדינת ישראל מדינת רווחהשל בהיותה  .3

ידי מתן זכויות -הלאומי על מאפשרת ניהול הסכסוךה ,מדיניות הרווחה הקיימתמו

מדיניות הרווחה מאפשרת הישרדות  .טיבות עם האזרחים הערביםיאזרחיות המ

ומצמצמת ,  במדינהךנמומעמד הבינוני הן הופיתוח של הערבים בישראל כחלק מ

 אפשר. זכייה בהשפעה כלכלית ופוליטיתולהזדמנויות לכניסה למעמדות הגבוהים 

ה מוגבלת ברמת יעלי: ה של מוסדות המדינה כלפי הערבים כךתפיסלפרש את ה

 יוכלו שבאמצעותו ,הזדמנויות לעושרמתן  י א, במקביל;לא עוני בקרבםלך א ,החיים

. השפיע על קבלת החלטות במדינה ולקבוע את אופייהאליטה בעלת יכולת לללהפוך 

א המנחה את קובעי מדיניות יכלכלי הה ם מעמדתשמירת הבינוניות של הערבים מבחינ

במטרה להבטיח יציבות פוליטית בארץ וביחסים בין , הפיתוח במוסדות המדינה

 במחיר כהכרו היה תהפרת האיזון העדין הקיים, מצד שני .ערבים במדינהבין יהודים ל

 ,ערכית-כקולקטיב למימוש הגישה המהותיתלחתור  הערבים אם ינסו מצדכבד 
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יש לציין כי התמורות המתרחשות .  אופייה של המדינה היהודית את לשנותמכוונתה

 להשפיע ותשל מדיניות קפיטליסטית עלולן  והנטייה לכיוותבמדיניות הרווחה הארצי

 .את העוני בקרבם הפיתוח של הערבים ולהגביר אפשרויותעל 

 להנהגת יםהסכסוך המתמשך מביאכן מעמדם הפוליטי והכלכלי של הערבים ו .4

במוסדות המדינה ובעיצוב  מוגבל וסלקטיבי של הערבים, מדיניות שיתוף צורני

הערבים אינם שותפים במוסדות המדינה הציבוריים בהתאם למשקלם . דמותה

 משפיעות באופן ישיר ם והחלטותיהםתמוסדות ציבוריים רבים שפעילוב. באוכלוסייה

נציגות הערבים במוסדות .  או שותפותותים נציגאחרונאין ל, גם על האזרחים הערבים

. אינם מקבלים מה שהם צריכים ותובעיםוהם  ,מראית עין בלבד ליאהמדינה ה

 מגמה של הגברת וןציל , של ערבים שותפיםותעים על דוגמאות בודדיהיהודים מצב

 דלואינם מסתפקים בייצוג ה, יותר אך הערבים רואים תמונה רחבה ;יתוףשלהמוכנות 

 אינו מאפשר השפעה ,טי שאינו תואם את הצרכים בדרגים נמוכים ובקצב ִאקייםה

 ".עלה תאנה" מעין אלאו ניאו

סובלים הערבים ש) חברה מסורתית, יישובים קטנים, פריפריאליות(התנאים המבניים  .5

 י ביחסיקיצונשינוי  ואאך אינם יכולים לייצר מהפכה , יטמשתנים בקצב ִאמהם 

יכולת את  הערבים ושלם את ההזדמנויות פחיתיתנאים מבניים אלה מ. יהודים-ערבים

. ידי מדיניות ממשלתית יזומה- עלכת נתמההאצת קצב השינוי אינ. התחרות שלהם

 ,נגדםפליה אמדיניות הכנובע מכתוצאה מכך הערבים מפרשים את מצבם הנחות 

 .ומחצינים את הבעיות הפנימיות

בני  .האוכלוסייה הערבית עברה תמורות ביחסה למדינה בהתאם למחזור הדורות שלה .6

 להסתגל למציאות הפוליטית החדשה ו והחל, בכוחיםאזרחלו פכהדור הראשון ה

ש שיתוף ו לדרו החל,שיםימאז אמצע שנות הש, הדור השניבני . 1948שנוצרה לאחר 

 וחלק מלאים ים להיות אזרחשואפיםהדור הצעיר היום בני . כחלק מהמדינהושילוב 

 הדור הצעיר.  תוך מימוש הגישה התובענית והמהותית,המדינהן לגיטימי מואינטגרלי 

ל ש ב, שותפות לגיטימיתומעניקה לאינם הזדמנות זו ומוסדות המדינה אינו זוכה ל

ב וליהסכמת מוסדות המדינה לש-יברקע לא. אופי המדינה והמדיניות המפלה הקיימת

הסכמת הערבים - החשש מאי שוכן הערבים ולהיענות לדרישותיהם המהותיותשליתר 

 חשש זה. מיעוט בהכהערבים של זכות של היהודים למדינה יהודית ולללגיטימיות ו

 . וכך הסכסוך ממשיך;גורם לדחיית מענה לתביעות הערבים לשותפות

מרכזי כוללת בין השלטון המקומי להשלטון הבין שחסים אוניברסלית ביהמדיניות ה .7

פוליטיות ונקודת התחלה וגבלות מבניות ִמ.  הרשויות המקומיות הערביותאתגם 

 של השלטון המקומי ות להגברת תלותונמוכה של הרשויות המקומיות הערביות גורמ

יים מצב הקבין הוהפערים בין הצרכים של האוכלוסייה ל, הערבי בשלטון המרכזי

את  מעניק לרשויות המקומיות הערביותאינו השלטון המרכזי . ממשיכים להתקיים
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ש ומי למ, השלילית של הנסיבתיות המבניתההשפעת םוהכלים והאמצעים לצמצ

 .יצירת מענה לצורכיהםלציפיות התושבים ו

הרחבת - כולל קרקעות מדינה ואי,מדיניות התכנון ומדיניות הפשרת קרקעות לפיתוח .8

 המצור והמחסור תחושת גורמים להתחזקות ,מי שיפוט היישובים הערביםתחו

 .כבודדיםהן כקולקטיב והן הטריטוריאלי בקרב הערבים 

ערבים מחזקים בין המאבק החיצוני והפנימי בין יהודים לו נייציבות במצב הביטחו-אי .9

 לאור ומשמעויות שליליותניכרים המקבלת ממדים , ביניהםאת תפיסת האיום ההדדי 

 .המצב הכלכלי הירוד

מימוש הלגיטימיות של האזרחות והשוויון .  סדר יום אזרחית השגמדגישיםהערבים  .10

ידי - נתפס ומפורש על,התובעני והמהותי שהוא מבחינתם חלק מסדר יום אזרחי

 לערער שנועדמסדר יום לאומי פוליטי  מקבלי ההחלטות כחלקידי -עלהציבור היהודי ו

ים משאבים קצמתנגדים לו ואינם מהם  לכן .את אופייה של המדינהואת היציבות 

 .דרושים לפתרון בעיות המחסור של הערביםה

, קרקע מתה( מוואת אוסף של קרקעות כוללות ה,הפרטת הקרקעות של המדינה .11

מנית משנת 'בפקודת הקרקעות העות" מוואת"שורשיו של סיווג ה )כלומר לא מעובדת

כוונת השלטון . ת האדמות הלא מעובדות מסביב לכפריםשסיווגה כך א, 1858

של אדמות אלה על ידי פתיחת אפשרות של בעלות " החייאה"מני הייתה לעודד 'העות

הקרקעות המתות נחשבו כנמצאות תחת בעלותו . למעבדי הקרקע) מירי(כמעט מלאה 

בכלל זה ו, נכסי נפקדים, ל"קרקעות קק, )בשם הקהילות באזור ולמענן, של הסולטאן

 ;אדמות ווקף אסלאמי וקרקעות שהופקעו מערבים באמצעות חוקים ותקנות שונים

 יםממנה לידייותר ובשלב מאוחר ,  ערבים והעברתם לידי המדינהמיחידיםהפקעה 

 לכל האזרחים נה זמיהקרקע חייבת להיות .ות אתין אינ כל אלה-ות  יהודיותפרטי

 . על בסיס אתניאול באופן שוויוני

,  הנובע ממאבק על משאבים, היהודית והערבית,אימון גובר בין שתי החברות-יא .12

מציאות זו . הניהול השלטוני והציבוריומשוויונית במשאבי הקרקע -שליטה לאמ

, הערבים לנגישות לקבלת החלטות בתחומי הקרקעשל צמצום הזדמנויות ל גורמת

 .כת ריכוזיתל במערהתקב לותמשיכמ ה,השלטון המקומי והתכנון המרחבי

ל המציאות הפוליטית ש אך ב;תוהבעיות הפנימיות בקרב החברה הערבית גובר .13

" החצנה" קיים תהליך ,והמאבק הלאומי שתרם ליצירת בעיות פנימיות ומבניות אלה

 עםהתמודדות מספקת - לאיכתירוץממסדית המפלה השל הבעיות ושימוש במדיניות 

 .בעיות פנימיות אלה
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 תרחישים
, קרקע ותכנון, בתחומי רשויות מקומיות  עתידייםתרחישיםגזור בניית  לאפשר

יהודית בין האוכלוסייה היחסים בין האוכלוסייה הערבית לשל  ראשיים תרחישיםמ

 הראשי עומד על התגברות הסכסוך בין האוכלוסייה תרחישה. ומדינת ישראל בכלל

מציאת פשרות והגברת הוא   הפוך במהותותרחיש. ציבור היהודיהמדינה ובין ההערבית ל

 שני את לסכם אפשר. התחזקות תהליכי הדמוקרטיזציה במדינהתוך השיתוף והשילוב 

לאומי של -והאופי היהודיהיהודיים  התחזקות הרכיבים :ים הראשיים בכותרתתרחישה

 לגזור שאפשרכמובן . והאופי האזרחי שלה לעומת התחזקות הדמוקרטיה, המדינה

 . שונותגרסאות או לחלופין ,י משנהתרחישה ים ראשיים אלתרחישמ

 ת של המדינהידוהיה התחזקות הלאומיות

בין התחזקות הלאומיות היהדות גורמת להרעת היחסים בין האוכלוסייה הערבית ל

האוכלוסייה הערבית תמשיך במגמת גידול דמוגרפי המבוסס על . יהודיתהאוכלוסייה ה

משיך בפעילות למשוך אוכלוסייה יהודית  האוכלוסייה היהודית ת;ריבוי טבעי גבוה

גם עידוד הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה יימשך  ו, להתגורר בארץאהעולם לבורחבי מ

 מגביר את ת והערביתאוכלוסייה היהודימואץ של הגידול  . במיוחד הדתית,היהודית

 פרויקט הייהוד של המרחב. התחרות על משאבי קרקע והזדמנויות פיתוחאת המאבק ו

פעולות עוינות הדדיות בין יהודים לבין . תעכבמפתרון פוליטי עם הפלסטינים . מתחזק

 .פלסטינים בשטחים הכבושים מתגברות

 לרעה על יחס והיחסים בין ישראל כמדינה לבין הפלסטינים בשטחים הכבושים ישפיע

 םהשליטה בהעל המאבק על משאבים ו. התוכבשהפלסטינים -המדינה לאזרחים הערבים

עדר פיתוח יחיים וההאיכות  ובסביבהה בכלל זה פגיעות באיכות ,גרור תגובות שליליותי

אוכלוסייה בשליטה ההתכנון המרחבי ימשיך להיות מוטה לכיוון הנצחת . הקיימ-בר

ריכוז האוכלוסייה של מדיניות ה. ההערבית וצמצום הטריטוריה המיועדת לפיתוח

. משך ואף תתחזקים המעורבות ובנגב תבשכונות הערביות בערי, הערבית ביישובים

.  והריסת מבנים ללא היתר תיושם הלכה למעשה,תתעכב מוכרים-ההכרה בכפרים הלא

תהיה . המדינה לא תפעל לקידום הסדר המקרקעין בתוך היישובים הערביים ובאזור הנגב

 ת חוקים שיאפשרו למערכת המשפטיחוקקהכנסת ת. אם בכלל, פשרות קרקעהקשיחות ב

הקמת תהיה .  הגברת השוויון האזרחיותפסיקות המאפשרלהימנע מי המשפט בתלו

לא תהיה הרחבת . מרחבי היישובים הערבייםאת  כדי לצמצם ,יישובים יהודיים קטנים

השטחים בבעלות ערבית הנמצאים בתוך תחומי . תחומי שיפוט של היישובים הערביים

. או ארצי/פי תכנון מחוזי ו- על,ם בה או לחלופין יוגבל השימוש,מועצות אזוריות יופקעו

למימוש המטרות ) partisan planning(הפרדיגמה של תכנון מסדיר מגביר ומגויס 

 ם שלדרגיה השונים תממש יעדיעל כנונית  והמערכת הִת,הלאומיות היהודיות תתחזק
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יחשב ת אדמות הווקף העלאת נושא.  אופי המדינה היהודיתה עליהוד המרחב ושמירי

 .ה על החוקרעֵבל

בקרב   מדיניות ההעדפה האתנית במרחבים גאוגרפיים משותפים תתחזק,בנסיבות אלה

. םותהיה תמיכה ציבורית מסיבית לפיתוח הרשויות המקומיות בה, היישובים היהודים

 םותלות, היישובים הערביים והרשויות המקומיות לא יקבלו את המשאבים הדרושים

 של השלטון המרכזי תהיה תמיכה דיפרנציאלית נקודתית ומדיניות. בשלטון המרכזי תגבר

במטרה לחזק את ההגמוניה , ראשי הרשויות הערביות התומכים במדינה היהודיתב

עלול לפלג את התאגידים הקיימים של  הזמצב . והפטרוניות של הממסד על הציבור הערבי

 .הרשויות המקומיות הערביות

ארגונים . ולאומית לשמירת זכויותי-ורבות ביןתביעת הציבור הערבי למעתגבר , במקביל

את לאומית לסיים -ןהקהילה הבין  ואסלאמיות ידרשו מיותלאומיים ומדינות ערב-בין

 ויחלו ,ווצריי שמצבחלק מהדור הצעיר הערבי לא יקבל את ה. יווצריהאפרטהייד ש

בוא סוך יהסכ של ניהול הקייםה.  את היציבות בארץיערערוהתנגדות אלימה ששל פעולות 

 . ביטחונייםיםעורי באים המלוו,ממדים חמיםלתוכו יכנסו י ו,לִקצו

 ; תיירות לא תגיע בהיקף הרצוי;לאומיים-ןיזמים בילא תהיה השקעה מצד  , זהתרחישב

מצב וה, האבטלה תגבר ;גבוההבינוני המעמד ה מןים תושב הגירת ו,תהיה בריחה של הון

 יכולתה ; תעורערם התחייבותה כמדינת רווחה של המדינה לקייה יכולת. יורעהכלכלי

 , יציב בסיס מסן רשויות מקומיות שאין לה;להעביר תקציבים לשלטון המקומי תקטן

 יכולת כלכלית לתחזק את התשתיות הקיימות חוסר יקרסו מ,כגון הרשויות הערביות

 .ולספק שירותים סבירים לאזרחים

אתם שם " :ן יהודים לערבים תגברבדלות המרחבית והתפקודית ביהי ה, זהתרחישב

 זו תביא לעליית הפרדה. דואלי יהיהבו ים חייהודים וערבים שהמרחב . "ו כאןחנואנ

ד ועמיבבסיסה שחלק מהציבור הערבי לאוטונומיה תרבותית וטריטוריאלית מצד תביעות 

 ,מצד שני. או הארצית/ק האיגוד שלה ברמה האזורית ווזי ולח,השלטון המקומי כיום

 .וטרנספר לערבים יתחזקלביעות בקרב הציבור היהודי הת

 קייםיעלו קולות לו, תהפוך למדינה תאוקרטיתהיא ; יגבר של המדינה ידו היההאופי

הקול החילוני היהודי יהיה במצור מול קולות הציבור הדתי . ישראל מדינת הלכהב

 .חלק מהציבור היהודי החילוני הנאור ינטוש את הארץ. והלאומי היהודי

 ו המערכת תפתח מנגנונים שיאפשר, במקביל;ופסקייהדיבורים על הפרטת קרקעות 

מדיניות .  לערביםדומות זכויות של יהודים בקרקע ללא אפשרות יחידיםזכויות להענקת 

תוך מתן צידוק , ניהול הקרקע תהיה מבוססת על השיוכיות האתנית והלאומית

בסס על שתת ,הקרקעות וחלוקת המשאביםגם בנושא   מפלהתולגיטימציה למדיניות אתני

 .דתי-יהודי-מימוש הנרטיב הציוני
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 כל ולמחיקתיהוד המרחב יהמדינה יפעלו ל  מנגנוני,לאומית- של ישראל דתיתבתרחיש

 ותגבר הריכוזיות בניהולה ,ט בקרקעושלמדינה תה.  על אופי אחרעידמן העשוי להמס

תיעצר . תתחזק השליטה במרחבו,  תגברהריכוזיות של התכנון המרחבי גם. ות עליהובבעל

 ,מרכזילבין השלטון המדיניות הפיזור והדמוקרטיזציה ביחסים בין השלטון המקומי 

 , המאבק וההתנצחותוגברי זה תרחישב. הכוללת הגברת שיתוף ערבים במוסדות הממשל

זה בכלל ו ,ערביםבין מאבקים פנימיים בין יהודים לל להוביל לא רק למלחמות ויםעלולה

בנסיבות אלה .  גם למלחמות אזוריותאאל,  של הדור הצעיר הערביתהתקוממות עממיל

מיות ו דיכוטוהיי אהגישה התובענית לא תפעל וגם ניהול הסכסוך לא יתקיים אל

 .יהודיתבין זו הבכלל זה הפרדה בין האוכלוסייה הערבית ל, בפתרונות העומדים על הפרק

 אזרחית-ישראל דמוקרטית

מגמות השוויון ושיתוף האוכלוסייה הערבית בחברה יתחזקו  ,ראל דמוקרטית ישתרחישב

 ומתן לגיטימציה למדינה יהסדר הציבורו על שמירת היציבות םאחריותכמו גם , האזרחית

ות הערבים במוסדות התכנון יגויצתגבר י. למרות העבר הכאוב, כי הם יהיו חלק ממנה -

העיקרון של פיתוח . י המטפל בשלטון המקומישלטון המרכזבגם  וכמ ,בניהול הקרקעותו

 המרכזי ליצירת פשרות ניעתרבותית יהיה המ-לאומית ורב-אזרחות משותפת בחברה רב

תמיכה ממשלתית וציבורית . ניהול מאבקים לאומיים וסכסוכים נקודתיים בין יישוביםלו

ים  בהתאם לקריטריונ,כלכלי- על בסיס גאוגרפי או על בסיס מעמד סוציווענקת

. תוך התחשבות בתנאים מבניים ותרבותייםואוניברסליים המבוססים על הגברת השוויון 

 . יפחתתמיכות אלה וסבלםייהנו מהיישובים הערבים 

הנרטיב  יתיהקתוך ה, ערביםבין ו ניצני בניית נרטיב אזרחי משותף בין יהודים לעיופי

עם הפלסטינים ותוקם תהיה תמיכה בהסדרים פוליטיים . הלאומי והאתני לכל קבוצה

דבר אשר יגביר את היציבות ויטה את סדר היום של , מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל

.  לממש איכות חייםשנועדסדר יום אזרחי משותף של האזרחים הערבים והיהודים לכיוון 

שוויון פנימי בתוך האוכלוסייה בסדר היום של האוכלוסייה הערבית יתמקד בשלום ו

 . האוכלוסייה היהודיתובינה לבין

המדינה תתחשב . סמכויות לשלטון המקומיהמדיניות הביזור והאצלת תגבר  , זהתרחישב

 ,תנאים החברתיים הכלכליים של הרשויות המקומיות הערביותבבמגבלות המבניות ו

גידול בהזדמנויות . פליה מתקנתא  שלמימון מדיניותמוגברים למשאבים ן ותעניק לה

ים יקטין את המאבקים י וגם ביישובים היהודי הציבורמגזרלערבים בתעסוקה 

 יוביל לצמצום זהדבר . והתחרויות הפנימיות על הזדמנויות תעסוקה ברשויות המקומיות

יביא  ו,יגביר את היעילות בהשקעת משאבים, הפוליטיזציה ברשויות המקומיות הערביות

שמירה על ההאזרח ליישוב ובכך תגבר השייכות של . השירותים הניתנים לאזרחלשיפור 

מדיניות המיזוג . נותו לשלם את חובותיו האזרחיות והיישוביותוכגם נ ובמקביל ,ותסביב

ה ריד ותהיה י,תחזקת ןפקודי ביניהאו שיתוף פעולה ִת/של רשויות מקומיות צמודות ו
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על בסיס ייענה להן  השלטון המרכזי , אם יהיו כאלה;בדרישות להרחבת תחומי שיפוט

פעולה בניהול השיתוף יגבר .  אוניברסליים ושוויוניים,וש קריטריונים ברוריםמימ

הרפורמה בשלטון המקומי . פרויקט חינוך ורווחה, היפרויקטים אזוריים כגון אזורי תעשי

 .לאומיים-אזרחיים יותר מאשר בהיבטים הטריטוריאליים-תתמקד בהיבטים התפקודיים

בין  ערבים ליחידים בין כיםים להסדרת סכסו מנגנונבנה המדינה ת,בנושא הקרקעות

 ושג ות,תהיה הכרה חלקית בזכויות הערבים על קרקעותיהם בנגב.  בכלל זה בנגב,מדינהה

 ושגת. פשרה הוגנת שתספק את האוכלוסייה הערבית תוך התחשבות באילוצים הקיימים

 ,םמייהפני םפליטיה כולל ,הקרקעות שהופקעו מאזרחים ערבים בישראלבנושא פשרה גם 

 חיוביתפתחו בגישה י י1948 כך שתיקי ;בכלל זה הכרה בזכות הערבים על קרקעות אלהו

 ,ירגעקרקע תבמחסור ה המצור ותירווא. לקראת פשרות וסיום ההתעלמות וההתנצחות

ידי -בחר מועצה אסלאמית שתוסמך עלית. שוק המקרקעין ביישובים הערביים יצמחו

 בפרויקטים ןהשכרתמ וןחכרתהכספים מאת ה ולהשקיע ,אדמות הווקףאת המדינה לנהל 

 .חינוכיים שיתרמו לפיתוח הקהילה הערבית המוסלמית

 הערבים יהיו שותפים לא רק לניהול תחומי שיפוט יישוביהם והקרקעות , זהתרחישב

גם שותפותם ואחריותם לניהול המרחב הציבורי יגברו עליהן זכות קניין אלא קיימת ש

 .הקיימ-את תכנון ופיתוח בר לקר,הכללי בארץ

אך , אמנם הבעיות הפנימיות בתוך המשפחות בנושא הקרקעות ימשיכו להתקיים

ת המצור ומתן לגיטימציה למדינה חושל צמצום תשב, ות יותרהיו זמיני ןפתרולת יואפשרו

 .בעיות אלהלהקהייתן של שלטון המקומי להפעיל מנגנונים לולמערכת התכנונית ו

אינו מנגנון ש לשרת את כל האזרחים ושנועד מנגנון ממלכתי ידי-ערך עלייהתכנון המרחבי 

 את וםהליארצי ההמחוזי ו, שיתוף הערבים בתכנון מרחבם המקומי. שלטוני מגביל

 לתכנון ותרשויות מקומיות יהיו שותפ. תתחזק הדמוקרטיזציה בתכנון. צורכיהם

שיתוף יהיה מקומי הכנון תבקרון מנחה יע. קצר תתותקופת הכנתו, ת תכניועקבילו

-במקום תפיסת התכנון מלמעלה. הציבור והקהילה בתכנון ובניהול סביבתם ושכונתם

.  הפועלת בתנאי בגרות חברתית ופוליטית,למעלה- תפיסת תכנון מלמטהבואלמטה ת

 תהיה הכרה בחלק גדול .קרקעות מדינה יהיו משאב לפתרון בעיות מחוסרי קרקע

יה ללא היתר תיפתר כבעיה אזרחית ולא כבעיה יעיית הבנב. מוכרים-מהכפרים הלא

 .לאומית ביטחונית

גישת . מגביל  התכנון המקומי יהיה מפתח ולא;מחייב התכנון הארצי יהיה מנחה ולא

יהיה התכנון .  מקומות לפיתוח ייעודי לציבור בכללוותרואוי ,יתוביחהתכנון תהיה 

 .ונות ויצירת מענה לה ההכרה בש,הגיוון, מבוסס על עקרון השוויון

 , זה המנגנון של השלטון המקומי יהיה בעל תפקיד מרכזי בעיצוב המרחבתרחישב

 על יושםהדגש בייעודי הקרקע . ינוהל על בסיס מקצועיהוא האוטונומיה שלו תתחזק ו

 .הממדים הטריטוריאלייםעל הממדים הפונקציונליים יותר מאשר 
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כבוד הדדי ובניית נרטיב של  בישראל על בסיס יהודיםבין היחסים בין ערבים להשתתת 

של אזרחות משותפת תגביר את היציבות הפנימית ותשפיע על השגת יציבות פוליטית בין 

 השקעות שיעודד דבר - לאומית בכלל-ןקהילה הביה ו בפרטמדינות ערבבין ישראל ל

 של הערבים הציבור היהודי יהיה מוכן להיענות לתביעות. ביא לשגשוג כלכלייבישראל ו

לו התנאים י יבש, בשלב הביניים,ובמקביל לניהול הסכסוך, ערכית-פי הגישה המהותית-על

 .לקראת סיום הסכסוך ושינוי רכיביו מהיבטים לאומיים להיבטים אזרחיים
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ïéæø ïøò 

 בין רשויות מקומיות נייר זה מסתמך בחלקו על מחקרים שעסקו בפערים בחוסן התקציבי

יהודיות ובעריכת שינויים בשטחי השיפוט של רשויות בין רשויות מקומיות ערביות ל

 אך ; של מערכת השלטון המקומיייחודייםמדובר בשני היבטים . מקומיות ערביות

. ערבים בישראל-בהיבטים אלה משתקפים תהליכים רחבים יותר הנוגעים ליחסי יהודים

 . הכלליים יותר הוא ראשוני ביותר ודורש פיתוח והעמקהחישיםתרהדיון בחלופות וב

 ערבים-מגמות ביחסי יהודים
 הושלמה בעיקרה הקמת מערכת אזרחית :שנות השישים והשבעים המוקדמות .1

גבולותיהן .  בוטל הממשל הצבאי1966- וב,של שלטון מקומי במגזר הערבי פורמלית

.  כלל באופן צר סביב שטחן הבנוישל הרשויות המקומיות הערביות תוחמו בדרך

המנהיגות . המענקים הממשלתיים לרשויות המקומיות הערביות היו ככלל זעומים

המרכזי טיפלו  מקבלי ההחלטות בשלטון. וסבילההערבית המקומית הייתה חלשה 

התפיסה הכללית . ים באמצעות יועצים או ממונים לענייני מיעוטיםיביישובים הערב

הערבים מפולגים בין חמולות מסוכסכות ומתקשים לנהל את הייתה שהתושבים 

 .ענייניהם ולגבש מדיניות בכוחות עצמם

 הרשויות המקומיות הערביות צברו :השבעים המאוחרות ושנות השמונים שנות .2

התקופה התאפיינה בפלורליזם גובר בחברה הישראלית ובהיחלשות  .הדרגהבצמה ָע

הקמת ועד  .ל לעלות דור צעיר ואקטיבי יותרבחברה הערבית הח. השלטון המרכזי

 ,הקמת ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, ראשי הרשויות המקומיות הערביות

השליטה ברשויות מקומיות ערביות מידי מפלגות ציוניות ההדרגתית של וההעברה 

 .תהליך זהב נקודות ציון בולטות שימשוש ומפלגות ערביות "לידי חד

 ציון דרך בפעולות המחאה של האוכלוסייה) 1976(ום האדמה  לראות ביאפשר 

 הופסקה :ובעקבות זאת בהתייחסות השלטון המרכזי ליישובים הערביים, הערבית

למעט חריגים " (סוף הדרך "- הפקעת קרקעות בקנה מידה גדול מהאוכלוסייה הערבית

וסייה בתהליך העברת קרקעות מהאוכל) בפרט סוגיית הבדווים בנגב, מסוימים

בהתאם לאידאולוגיה הציונית , הערבית למדינה לצורכי ההתיישבות היהודית

 גידול האוכלוסייה ומצוקת בשל ,תביעות ערביות לקרקע. ולנימוקים ביטחוניים

חלו ההרשויות המקומיות הערביות . גברו בהדרגה, קרקעות ביישובים הערביים

ת תפֹווהפכו לשּו, טרסים שלהןות את האינסותרלהתנגד בפומבי להחלטות תכנוניות ה
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 ושתתפההערבים . הכרוך בשינויי גבולות מוניציפליים" במשחק הפוליטי"מלאות 

 כדי לקדם את , בין מפלגות פוליטיות יהודיות יריבותובמשחק הפוליטי ותמרנ

א ל יועץ כלשהו לענייני מיעוטים שוב  שלחוות דעת סתמית. האינטרסים שלהם

 לבצע צעדים המנוגדים לאינטרסים של האוכלוסייה יכדספיקה במקרים רבים ה

 כדי לקדם ,סתמך על אקטיביזם שיפוטימהץ "עתירות לבגהניצול גבר . הערבית

הקצאת המשאבים הממשלתיים לרשויות המקומיות . אינטרסים אלה

אם כי נותרה אפליה ברורה בגובה ההקצאות , לאוכלוסייה הערבית גדלה/הערביות

 .לאוכלוסייה היהודית/מקומיות היהודיותבהשוואה לרשויות ה

לאוכלוסייה / הקצאות הממשלה לרשויות המקומיות הערביות:שנות התשעים .3

 נחשבת כציון דרך משמעותי 1995-1992ממשלת רבין . במידה ניכרת הערבית גדלו

 בתהליך צמצום הפערים הוא עקיו ,מדובר בתקציבי פיתוחשכל כבפרט , בתחום זה

ן אפליה משמעותית בהקצבות ציבוריות לרשויות י עדינותרה. ומתמשך

אוכלוסייה זו זוכה , אך בניגוד לעבר, לאוכלוסייה הערבית בתחומים רבים/הערביות

שלא מתוך כוונה מודעת להיטיב עם , לעתים. לתמיכה ציבורית משמעותית ביותר

ררי ות ציבוריות גבוהות בזכות כללים מעוקצאהערבים זוכים לה, המיעוט הערבי

 כך בכל הנוגע להקצאת המענק הכללי :נועדו לאו דווקא להפלותם לטובהשמחלוקת 

רוב הרשויות המקומיות (המפלה לטובה רשויות מקומיות קטנות , של משרד הפנים

המפלים לטובה משפחות ,  וכך בהקצאת מענקי הביטוח הלאומי;)הערביות הן קטנות

י מדיניות מודע שנועד לבטל אפליה  גם שינויהאם כי במקרה זה ה(מרובות ילדים 

 ).ביטול ההתניה בשירות צבאי לקבלת קצבאות ילדים: כלפי האוכלוסייה הערבית

. המנהיגות הערביתופוליטית של  התאפיינו גם בהמשך התחזקות מקצועית השנים אל

אלא שמנהיגים (שיוכי נותרו בעינן -בעיות היסוד של שלטון מקומי מסורתי, עם זאת

לת מקצועית והשכלה גבוהה מודעים יותר לבעייתיות של דפוסי ניהול בעלי יכו

גם אם כוחם לשנות דפוסי התנהגות המושרשים בחברה , "שיוכיים-מסורתיים"

דרישות לשוויון ). מוגבל - הדומים למצב בקהילות רבות בעולם השלישי - הערבית

קרקעות (להרחבת שטחי השיפוט המוניציפליים , בהקצאת משאבים ממשלתיים

ולהסרת חסמים לתכנון ופיתוח היישובים היו לרכיבים ) פרטיות וקרקעות מדינה

בלטו התארגנויות . מרכזיים באסטרטגיית הפיתוח של רשויות מקומיות ערביות רבות

 להצביע על אפשר. חדשות של עמותות לקידום זכויות האזרח של האוכלוסייה הערבית

 .אם כי לא על מהפך דרמטי, לההישגים מסוימים והתקדמות בתחומים א

 2000פלסטיני המחודש ואירועי אוקטובר ה- העימות היהודי:ראשית שנות האלפיים .4

אפשרות אחת הייתה שהעימות יביא לגישה פתוחה : יכלו להשפיע בכיוונים מנוגדים

יותר להרחבה טריטוריאלית של הרשויות המקומיות הערביות ולהקצאת משאבים 

מתוך הכרה בקיפוח המתמשך ומתוך שאיפה להפיג את , הערביותנוספים לרשויות 

יה הייתה שהעימות יביא לפוליטיזציה גוברת של סכסוכי יאפשרות שנ. המתחים
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לחשדנות גוברת , ערביותבין רשויות גבולות בין רשויות מקומיות יהודיות ל

אירועי , כך. ולהסתייגות מהקצאת משאבים ציבוריים נוספים לצמצום פערים

לפיהן תביעות להרחבת שטחי השיפוט ש לעודד את חזרתן של תפיסות ואוקטובר יכל

כמו , אסטרטגיים-אור שיקולים ביטחונייםלשל רשויות מקומיות ערביות הוערכו 

המציאות ש למרות. הרחקת האוכלוסייה הערבית מצמתים ומכבישים ראשיים

 ,אינה נוחה תפתחתהאווירה המ,  דוגמאות בכיוונים שוניםאנו רואיםמורכבת ו

ביטחוניים -התקדמות תהליך השלום תפחית ממשקל שיקולים פוליטייםשציפיות הו

ותחדד את הצורך להתמודד עם המתח שבין הזהות היהודית של המדינה לבין 

 . נראות כיום מרוחקות,האינטרסים של אזרחיה הערביים

ללו בתקופת דומה לתהליכים שהתחוב(התרחקות והתנתקות  :נטיתהמגמה הדומינ

קיום נדחקים - ומצדדי הדו,גובר לאומי גווןהשיח הערבי הדומיננטי נושא ). המנדט

קשרים שהתפתחו בשנות הפרי  ( יותרהשיח הוא גם ערבי ופלסטיני. לפינה בשיח זה

התשעים עם ערביי הרשות הפלסטינית והפופולריות הגוברת של אמצעי תקשורת 

ולעתים עוין כלפי , יותרהשיח היהודי חשדן . ות פחוישראלי) זירה'ג-ערביים כמו אל

פתיר -ערבי הוא בלתי-לפיה הסכסוך היהודישחזרה לתפיסה קיימת . המיעוט הערבי

כוחה . תו ולנהלו בצורה הטובה ביותר לחיות ִאכיצדבטווח הנראה לעין והשאלה היא 

-של השדולה הערבית בכנסת פחת בצורה דרמטית עקב בחירתה בנתיב הפוליטי

ובתנאים של משבר כלכלי חריף הדבר מקשה על ההתמודדות על הגדלת , לאומיה

הנתח מעוגת המשאבים הלאומיים או אפילו על שמירת הנתח הקיים של האוכלוסייה 

האם  .רצון להיענות לתביעות בתחום הקרקעי-שהתפתח איהוא הרושם . הערבית

, יטחוני חסר התקדים המצב הבמןתוצאה כערבים -מדובר בשפל זמני ביחסי יהודים

או בשינוי , עם סיומו ישובו ויהיו לדומיננטיים תהליכים שהתחזקו בשנות התשעיםש

 ?טווח שקשה עדיין להעריך את מלוא משמעויותיו-ארוך
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 בעיות נבחרות בתחום המוניציפלי

 שינוי שטחי שיפוט מוניציפליים

 אל ,הכרה בצורכי פיתוחפשרות ברמה המקומית וללהצורך בגישה מאוזנת לפתרון בעיות ו

בהם הם בעלי חשיבות שגאופוליטיים למקומות ספורים -מול בידוד שיקולים ביטחוניים

האם בעלות פרטית ערבית על קרקע היא שיקול מספיק ) 1 (:מעלה כמה שאלות, קריטית

גם כאשר הקרקע אינה מיועדת לפיתוח בזמן , להעברת קרקע לרשות מקומית ערבית

כאשר עתודות קרקע , מוצדקת קרקעות מדינה לרשות מקומית תהעברהאם ) 2(? הקרוב

כיצד יש להתייחס לבקשות של רשויות ) 3(? בתחום שיפוטה זמינות ניכרות בבעלות פרטית

שאיפה  - "עוול היסטורי"מקומיות ערביות המסתמכות גם על מניעים פוליטיים של תיקון 

- ושטרם נתפסו בפועל על1948-ם בלהחזיר משהו מהשטחים שנלקחו מהיישובים הערביי

לשנים " מרחב מחייה"ישוב ולהבטיח לו יורצון למנוע את כיתור ה, ישובים יהודיםיידי 

 .בעיית הייצוג המועט של האוכלוסייה הערבית בביורוקרטיה הממשלתית) 4 (?רבות

 ערביותבין רשויות פערים בחוסן התקציבי בין רשויות מקומיות יהודיות ל

 בהקצאת משאבים ופיתוח מבפנים של האוכלוסייה הערבית הפעריםטת של סגירה מוחל

הנהגת קריטריונים אחידים בהקצאת ) 1 (: מצריכיםשבלעדיו לא תושלם סגירת הפערים

מודרניזציה ושיפור נורמות ) 2(?  האם ומתי מוצדקת אפליה מתקנת;מענקי הממשלה

לשינוי מהותי בתרבות הפוליטית  לפעול אפשר כיצד ;נהל ברשויות המקומיות הערביותִמ

 ?המקומית

 שיח-מאפייני הדו
, שיקולים פוליטיים במדיניות הממשלהבין מבחינת המאזן בין שיקולים מקצועיים ל

 what is" (פוליטית לומר-נכוןדבר הה " לכנותאפשרבולטת בעיית הניגוד בין מה ש
politically correct to say(ותפוליטית לעש-הנכוןהדבר  " לבין" )what is politically 

correct to do( .קולות המדגישים את הקיפוח והאפליה כלפי ה ,בתחום ההצהרתי

, לוחמנית ולאומית, שדולה פוליטית ערבית. דומיננטיים הם האוכלוסייה הערבית בישראל

נשענת על טיעונים אלה ,  בשמאל הציוני יותרמסתייעת גם בזרמים הרדיקלייםה

 כאשר נטייה רווחת ;כולל בתחום שטחי השיפוט, ום ענייני המגזר הערביבתביעותיה לקיד

 ן שלט במשקלימעההיא להטיל את האשם לפתחו של השלטון המרכזי המקפח והמפלה ול

 .בעיות פנימיות ופתרונות המחייבים פיתוח ושינוי דפוסי התנהגות מבפנים

טות המקצות קרקעות בתחום המעשה קיימים הסתייגות וקושי רב להעביר החל, מנגד

גם בנושאים של סגירת פערים וצרכים , ומשאבים נוספים לרשויות המקומיות הערביות

 , וכאשר הדבר נעשה;לגיטימיים וברורים שאינם אמורים להשפיע על סוגיות לאומיות
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אלקטורלי ולא החלטה שגרתית המתקבלת בדרגים -הוא פעמים רבות פוליטי

בשנה האחרונה נראה שהכללה זו איבדה .  הדרג הפוליטיידי-רוקרטיים ומאומצת עלוהבי

על התנהלות נשמעת מעטה -ביקורת לא, השדולה הערבית נחלשה. במידת מה את תקפותה

- ושיקולים פוליטיים,הדברים ברשויות המקומיות הערביות ובקרב המנהיגות הערבית

מקבלי אלקטוראליים הנוגעים לאוכלוסייה הערבית איבדו גם הם מהשפעתם על 

 .ההחלטות

נהוג היה לטעון שסגנון .  בתקשורת"קצר"ם הוא ימאפיין נוסף של השיח בין יהודים לערב

פתוח של יהודים בישראל מנוגד מאוד לדיבור העקיף והמנומס הישיר ו ה,פשוטהדיבור ה

בפרט , שאינם נוטים לסתור באופן ישיר את בן שיחם גם כשאינם מסכימים לו, של ערבים

 על התייחסות םאלתרמן וסתיו מדגישים שוני זה במחקר. ל סמכות ומעמדאם הוא בע

 הערבים ;נדמה שגם בנושא זה חל שינוי בשנים האחרונות. התכנון האזורי למגזר הערבי

- בעלות גוון לאומיהכולל אל,  אפילו בוטים בתביעותיהםעתיםהפכו לישירים יותר ול

ר של מניעים פוליטיים במסמכי מדיניות בקרב היהודים ביטוי ישי, לעומת זאת. פוליטי

. תקין פוליטית-לאכ) פחות בשנה האחרונהאם כי (תכנונית או מוניציפלית נתפס כיום 

מחזקים , ץ"המושפעים גם מבקרה גוברת של בג, תהליכים של ביזור פוליטי והתמקצעות

ניעים בקרב הערבים נראה שמ. נהליים ענייניים בסוגיות שונותִמ-שיקולים מקצועיים

יהודים אינטרסים הבעוד שבקרב ,  יותר באופן ישיר דווקאפוליטיים לבקשות מבוטאים

 .רגון מקצועי' מאחורי ז לעתיםפוליטיים מוסווים

 יםתרחישתחזיות ו
הדילמה הניצבת בפני הרשויות המקומיות הערביות בעניין שטחי שיפוט קשורה בדילמה 

 ן להגדיר כמה אופציות ששילובים שלהאפשר. רחבה יותר בכל הנוגע ליחסם למדינהה

 .יחסם העתידי של הערבים למדינת ישראלבדבר  תרחישיםמגדירים 

שמירה על יחסים טובים עם :  היא הגישה המסורתית הפטרנליסטיתראשונה שרותאפ

ובתמורה לתמיכה פוליטית  - פוליטיקאים ופקידים בשלטון המרכזי - בעלי הכוח

גישה מסורתית זו . כולל בתחום שטחי השיפוט, "ותטוב "בקשת" התנהגות טובה"ו

 ולמעשה גם אינה ייחודית לערבים , כיום פחות אך לא נעלמה בולטתשלטה בכיפה בעברש

 .ולרשויות מקומיות ערביות

תלויה במוקדי הכוח הפוליטיים -לאה היא מנהיגות ערבית עצמאית וי שנישרותאפ

ים כלכליים ופוליטיים של שתובעת לבטל אפליה ולקדם אינטרס, היהודיים

הרשויות המקומיות הערביות במסגרת כללי המשחק של המערכת הפוליטית /הערבים

ויתייחסו לייחוד , ישענו על נימוקים מקצועייםיבקשות לשינוי שטחי שיפוט . הישראלית

 .שוויון תוך שימור הזהות: העיקרון המנחה. הפוליטי והתרבותי של האוכלוסייה הערבית
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 אך כוללת גם תביעה לשינוי אופייה של המדינה בכיוון של ,הישלישית דומה לשני שרותאפ

או בכיוון של הכרה באוכלוסייה , ציונית-מדינת כל אזרחיה כתחליף למדינה יהודית

 גם תביעות לשינוי שטחי שיפוט ,כמובן שכאשר זהו המסר. הערבית כקבוצה לאומית

חלק מהתביעה לשמירה על רוב הקרקע .  של שליטה על קרקע יותריקבלו ממד פוליטי

 ,מהלמעט העברת קרקעות מינהל לרשויות ערביות וכדו, בידי מועצות אזוריות יהודיות

. נשען על האידאולוגיה הרואה במדינת ישראל בראש וראשונה בית ומקלט לעם היהודי

רכי וישענו תביעותיהן של הרשויות המקומיות הערביות על ציפי הגישה הקודמת -אם על

גר על הנחות היסוד הנוגעות לעתידה ית קוראת תאפשרות זאהרי ש, י וכלכליזפיתוח פי

 .של מדינת ישראל

ממעטת , גר על הלגיטימיות של המערכת הפוליטית הישראליתי רביעית קוראת תשרותאפ

-םיבניית מוסדות ערבילומרכזת מאמץ ,  והכנסתץ"להשתמש במוסדותיה כולל בג

בה שהשיקול המקצועי , זוהי כמובן גישה פוליטית עימותית יותר. ים נפרדיםיפלסטינ

-אופציה זו מזוהה עם חוגים דתיים. משני ביחס לשיקולים לאומיים ודתייםלהופך 

 .אך לאחרונה נדמה שיש לה הדים בחוגים רחבים יותר, פונדמנטליסטיים

  מעבראאך נראה שבמשך הזמן המגמה הי,  לזהות את כל ארבעת דפוסי הפעולהאפשר

רביעית ב השלישית ובפרט הכאשר בגיש, אחרוניםאלה המדפוסי הפעולה הראשונים ל

 כעובדה מוגמרת ולנסות לפעול לשינוי כמה 1948בולט הניסיון שלא לקבל את מלחמת 

ה עשויה להיראות בעיני רוב הציבור י השנישרותהתקדמות בכיוון האפ. יהמתוצאות

 עלולה 1948פתיחת דיון על תוצאות (ים בעתיד היהודי כמתאימה ביותר לחיים משותפ

אינם גם אם בפועל המערכת הפוליטית והציבור היהודי , )ערבי חריף- יהודיסכסוךליצור 

 .נחפזים להתאים את דפוסי ההתנהגות והמדיניות למה שנדרש מחלופת השוויון האזרחי

ך נראה שלפחות  א;ציוני- השלישית זוכה להד מסוים בחוגי שמאל יהודי פוסטשרותהאפ

 . נכונות האוכלוסייה היהודית להתייחס אליה פחתה מאוד,בתנאי העימות הנוכחי

ישפיעו לא ( הנוגעים לאוכלוסייה הערבית צריכים להתייחס למגמות דמוגרפיות תרחישים

אפשרות לסגירת על המודרניזציה והרק על גודל האוכלוסייה הערבית אלא גם על רמת 

 .רמת הדתיותועליית רמת ההשכלה של מגמות לו) רווחההפערים ברמת 
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 : עיקריות בקרב האוכלוסייה היהודיתחלופיותגישות 

ה של מעמדשאיפה להצרת , צמהשמירה על פערי ָע - או העמקתה שימור השליטה .1

והמשך גישה ,  למנוע פגיעה באופייה היהודי של המדינהכדיהאוכלוסייה הערבית 

 .וסייה הערבית בשולי החברה הישראליתפטרנליסטית המותירה את האוכל

המשך המצב הקיים וצמצום הדרגתי של פערים  - המשך מגמות שנות התשעים .2

או ) המקל והגזר( יכולים להדגיש היבטים של שליטה הבדלי גוון. בהקצאות ובתוצאות

, שהתהליך יסתיים בקרוב" בוער"גם אם לא ממש (תי היבטים של חתירה לשוויון אִמ

 .)ערבי-עוד לא נפתר הסכסוך היהודיאו כל 

אך התנגדות לשינוי בזהות היהודית , שאיפה לשוויון אזרחי מלא בין יהודים לערבים .3

היבטים שונים של , ה וקליטהיעל כל המשתמע מכך לגבי מדיניות עלי, של המדינה

אך לא , תתכן קבלה של הערבים כמיעוט לאומי. מדיניות קרקעית וסמלי המדינה

 .ישראלי-פלסטיני/ הרחב יותר של הסכסוך הערבימההקשריושפע מאוד : ריאליטריטו

אוטונומיה ל אפשרות.  נכונות להתקדם לחזון מדינת כל אזרחיה- ציוני-החזון הפוסט .4

 .לאומית- מדינה דו אולאומי-למיעוט ערבי

א תאם גבוה אך לא מלבעל ִמ, יש להצליב סולם עמדות זה עם סולם עמדות שנישכמובן 

מחזון  - ופלסטיני או להתנהלותה- הנוגע לפתרון הסכסוך היהודי,עם הסולם הראשון

ת או הסדרי ביניים יצדד-דרך הפרדות חד, ישראל השלמה-לאומי של ארץ-דתי

טאבה /פי עקרונות קמפ דיוויד-הסכמים עללועד , מקסימליסטיים או מינימליסטיים

 .1967חזרה לגבולות ו

? פלסטינים בישראל/ערבים-פלסטיני על יחסי יהודים-ישראליכיצד ישפיע טיב ההסדר ה

רווח ש(ישראלי כגשר לשלום -פלסטיני/ מתרחיש המיעוט הערבי:תכנו תרחישים שוניםיי

דרך תרחיש של גבולות סגורים יחסית , )בתקופה הראשונה אחרי הסכמי אוסלו

מדינה בין הפלסטינים ישראלים ל/יומיים קרובים בין ערבים-והתמעטות קשרים יום

תרחיש התעצמות הפן הלאומי באוכלוסייה הערבית ותביעות לאוטונומיה ל, הפלסטינית

ידי הרוב -הישראלי ייתבע על-בו המיעוט הערבישתרחיש לועד ) מדינה אזרחיתלאו (

 .עשו למדינה הפלסטיניתימאוד שי" כואבים"היהודי לשלם מחיר עקב ויתורים 

הזכויות /אם מאבק הערבים למימוש האינטרסיםהנוגע לשאלה  רכיב נוסף בתרחישים

. או יקבל אופי אלים יותר) שימוש בכלים פוליטיים ומשפטיים, מחאה(יהיה מאבק אזרחי 

 של החלופות הקיצוניות ןשהתרחישים האלימים יותר יובילו להתממשותלהניח סביר 

תרחישים הכיוון דרדרות לת למנוע הכדי לעשות אפשרמה  .ערבים-ביחסי יהודים יותר

דרדרות תבלימת ה - בתחום זהכאחד האחריות המוטלת על יהודים וערבים ? האלימים

 .היא משימה ראשונה במעלה כיום -את כז
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 iqgi iqgi iqgi iqgiti`ti`ti`ti`ddddti`e ti`e ti`e ti`e ddddoepkze rwxw zeipicna oepkze rwxw zeipicna oepkze rwxw zeipicna oepkze rwxw zeipicna  

ãîçåî äø÷àø÷ 

 עבר והווה - ערבים-מגמות ביחסי יהודים
. דיר חנא וואדי סלאמה, עיר סכנין והכפרים עראבה השוכנת ,באזור בקעת סכנין

 חלק מיישובי  מצוייםסביבמ.  תושבים ערבים54,000-מונה כיום כהכוללת אוכלוסייתם 

היישובים הערבים באזור בקעת .  מאות תושביםכמה המונים ,המועצה האזורית משגב

 . שוויון בתחום התכנון-סכנין סובלים ממדיניות קרקעית מקפחת ומאי

 תכניות מתארבגמות הקשורות בקרקעות ומ

ושטחי , אדמות הקדש מוסלמי,  היו לערבים אדמות פרטיות1948-עם קום המדינה ב

-לאההתיישבות הערבית הייתה ספונטנית ו. מרעה ציבוריים לרשות כלל התושבים

מצב זה נמשך גם בתקופת ישראל תחת הממשל הצבאי עד שנחקק חוק התכנון ו, מתוכננת

כך . צד שני יצר בעיות חדשות למגזר הערביצד אחד הנציח בעיות וִמשִמ, 1965-ה בייוהבנ

 :למשל

 ויצר את בעיית הכפרים הערבים ,שובים שהיו קיימים לפני כןיהחוק לא כלל בתוכו י .1

 .מוכרים-הלא

פי החוק -על, ן בטרם הקמתןהקמת רשויות מקומיות ממונות והגדרת שטח שיפוט .2

 כדי להיענות דייםהכפרים הערביים שטחי שיפוט נרחבים ן  מומנע ,הילתכנון ובני

 . אחוז55-מקוריים בכה את שטחי הכפרים מןבצמצ, לצורכי התושבים

 וביניהם שטחי ציבור שהיו בבעלות ,המדינה העבירה מכוח החוק עשרות אלפי דונמים .3

).  משגבכגון( לשטחי שיפוט של מועצות אזוריות יהודיות שהוקמו לצורך זה ,הכפרים

 לפיתוח שירותים ומוסדות ציבוריים בכפרים ותכך צומצמו אדמות המדינה הזמינ

 .הערביים

ובהיעדר , פי היתר- על אזרחים ערבים שטרם הפנימו את מהות הבנייה עלחתהחוק נ .4

הממונים על , יתרה מזו. רבים לא שמעו עליו" מכוונת ומחנכת"תקשורת בכלל 

כאשר הפגינו , וגרמו לפריצתו ואפילו לזלזול ב) ומהפקחים וכד, ועדות תכנון(אכיפתו 

, םויתור וסלחנות על בסיס פוליטי כלפי העוברים על החוק בקרב קבוצות מיוחסי

 .ישוב הערבייהפיך של תכנון ה-וגרמו להרס בלתי



197 

 במקום ,המדינהמטרות את וידי הרוב היהודי ומשרת את מטרותיו -החוק נקבע על .5

 .הערבים אזרחי המדינה אתגם שישרת 

 היעדר תכניות מתאר יישוביות ואזוריות

מטרותיה נגזרות מחזון שעל . לכל תכנית מתאר השלכות פיזיות וחברתיות כאחת

 :הוא כדלקמןהמצב כיום . התושבים להשתתף בהגדרתו

נטיות או וואינן רלשתכניות מתאר ,  רביםהיעדר תכניות מתאר ליישובים ערביים .1

שיעורי הריבוי הטבעי והצורך בבנייה . צורכי הקהילות לבלבד עופן חלקי עונות באש

התוצאות ו ,חדשה אילץ את הצעירים הערבים לפרוץ אל מחוץ לגבולות תכנית המתאר

תכנון מסודר בשכונות לאפשרות ה הפגענקבע מצב קיים ונמצד אחד : הרות אסון

 .םלפורעי חוק בעל כורחהתושבים  ומצד שני הפכו ;החדשות

חסרי ) פי רוב-יהודים על(ידי מתכננים -תכניות המתאר ליישובים הערביים נקבעו על .2

משום שלא שיתפו את נציגות , כל גישה או רגישות לצרכים הקהילתיים של הערבים

 .הקהילות בהגדרת החזון ובהגדרת המטרות

ת נוראה  סחב. מתרחבות ואינן מקדימות תרופה למכהינן א,מתאר קשיחותהתכניות  .3

 הרשויות מערימות קשיים שאין בהם לפעמים .קיימת באישור תכניות מתאר לערבים

 .גיון תכנוניי הכל

במובנים . ידי יהודים- ככולן עלןועדות התכנון והבנייה במגזר הערבי מנוהלות רוב .4

ות עמידהן מ. רבים הן משרתות את האינטרס של המדינה ולא את מטרות האזרחים

, דוהם מוענשים בקנסות גבוהים מא, את מפירי חוק התכנון למשפטבאופן שיטתי 

 ועדות ,במקביל. והבקתות שהקימו בשטחיהם החקלאיים למטרות עיבודם נהרסות

 .ד כלפי יהודים שמקימים אותן בקתות על אדמות המדינהו סלחניות מאהתכנון אל

, לים ובצדקהאזרחים הערבים שואו, שומרים על אדמות המדינהנתפסים כהיהודים 

 . זכותוובאיז, מפני מי הם שומרים

נסבלים על הערבים ולא פוסחים אפילו על -מוסדות המדינה מערימים קשיים בלתי .5

 הגישה המועצה המקומית עראבה בקשה להרחיב 1990-ב, לדוגמה. מועצות מקומיות

כדי שיכלול את מבואות עמק בית נטופה , את שטח שיפוטה בכמה מאות דונמים

המטרה . ית'וניים שרוב אדמותיו שייכות לכפר עראבה באזור שנקרא כיום מסלחהצפ

-ועל,  שאזור זה יוכשר לקלוט את כל המבקשים לגדל בעלי חייםיתהפי התכנון הי-על

את תופעת גידול בעלי חיים מתחת לבתי המגורים " תנקה"ידי כך המועצה המקומית 

 .ובחצרות האחוריים

 ששטח שיפוטה ,והמועצה האזורית משגב) קע חקלאיתהוועדה לשמירת קר(ח "ולק

 אנשית בקשו, תקבלהה עמדתם . התנגדו נמרצות, דונם175,000כשהוקמה הגיע לכדי 

 גידול בעלי חיים שם -  הייתה תכנוניות ותברואתיתתמוצהרההסיבה . הנדחתעראבה 
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 לכול היה ברור. מסכן כביכול את מי השתייה שזורמים במוביל הארצי בקרבת מקום

כיום בדרך פלא אותו אזור שינה ייעוד , ראייהא  וה;וליטיותפהיו לדחייה שהסיבות 

 דירים ,רפתות( והוא מלא בבקתות ובמבנים לגידול בעלי חיים ,בוועדת התכנון של משגב

 .ל אדמות תושבי עראבהע) ומהוכד

 תחזית פסימית
ואולי , ערביםבין דים לתחזית זו מותנית בהמשך מגמת הנידוי וחוסר האמון בין היהו

יש לצפות לצמיחת זרמים . בהסלמה במערכת היחסיםואפילו בעליית מדרגה 

-לא אשר תחת מטריית הדמוקרטיה ובמצב ביטחוני ,אידאולוגיים בקרב הרוב היהודי

כל .  במובן של אנטישמיות מתחדשת-ערביות מובהקות - תנועות גזעניות אנטיםיציב יקי

צרות האשמו כי הם הסיבה לכל ויש ,כלפי האזרחים הערבים יופנו זעםהם ויתסכולה

 יבקשו לפגוע בערבים רק משום .לשסעים בחברה הישראליתוהחברתיות והכלכליות 

 עמדתם בשאלות פנים וחוץ על אפילו ,ן על כל דברוחשבבוא אתם  או ל,היותם ערבים

 .וס הלאומי היהודי או הגזעניס בקנה אחד עם הקונסנלהשאינה עו

 :הופיע בכמה פנים ל כברי התחזית הפסימית הזו החלונשניצעל כך  מבקש להתריע אני

, חירות וחופש התנועהההמטילה מגבלות על , חקיקה דמוקרטית כביכול בכנסת .1

ריח  נודףזו חקיקה מ. המגורים והביטוי של האזרחים הערבים במולדתם ובמדינתם

 . בגרמניה הנאצית1935-בשנחקקו  חוקי נירנברגלם תרצו  אדו מאיא דומה וה,גזעני

המשך הקמת ההתנחלויות , קבוצותלהחייאת רעיון הטרנספר לערבים בודדים ו .2

אלי ישראל השלמה כדי להנציח את הכיבוש ולמנוע אופק מדיני ֵר-ואימוץ רעיון ארץ

 .לטענתם" הבעיה הדמוגרפית הערבית "- לפלסטינים כפתרון לשאלה הערבית

כדי להרתיע ולדכא את חופש הביטוי , " אוכלוסייה כפויףלויח"רעיון הפרחה לחלל של  .3

,  האזרחים באזור ואדי עארה והמשולש שלשל אזרחיה הערבים של המדינה ובמיוחד

להלכה אם לא לפחות (ביצוע בעת הצורך -כדי להשאירם תחת איום מתמיד ובר

 - לה הערביתכצעד נואש לפתרון השא פועל הלא  את הרעיוןאו להוציא; )למעשה

שאלה מן הלכן על המדינה להתנער .  לטענתם,"הבעיה הדמוגרפית הערבית"

הדמוגרפית ולהפסיק לנהל כל מדיניות המבוססת על אימוץ עמדות שטניות של מוחות 

. טחוני וקיומי למדינהימעוותים הטוענים שהריבוי הדמוגרפי של הערבים הוא סיכון ב

ם של המדינאים בעלי העבר הביטחוני הטוענים כן עליה להתנער מהשקפות עולמ וכמ

 .טחוני בפוטנציהישהערבים הם באופן נצחי סיכון ב
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לעומת ,  להרוג מפגינים ערביםכדיידי כוחות הביטחון -קלות היד בלחיצה על ההדק על .4

נועדה להזכיר לערבים בישראל מהו זו פעולה . בכפפות משי במפגינים יהודים טיפול

 .פי התפיסה המדינית של הרוב היהודי-ם עלמעמדם והיכן מקומ

 -החברתיים טי אך יציב של חזרת הקשריםתהליך ִא: תחזית אופטימית
 הפסיכולוגיים

 פתח של הערבים לא התמוטט כליל מותירבין העובדה שמרקם היחסים בין יהודים ל

, בדו תקווהא שני העמים לא יהסכסוך למרות התמשכות המשברים ומרותתקווה של

 : באופנים הבאיםהדבר בא לידי ביטוי.  באמת לשקם את מה שנהרס באופן חלקירוויחת

ערבים בתמיכת שני הצדדים ליזום פעילויות בין מפגשים מוצלחים בין יהודים ל .1

 כשמודל החיקוי שהוכיח - הפסיכולוגיים חסמיםמידיות להחזרת האמון ולהסרת ה

הקמת אוהלי שלום . 2000אוקטובר לעד ו לחזור לשנים שלאחר אוסלו ואאת עצמו ה

גילויי , בסכנין ובמשגב, בעראבה, שאר אזורי המדינהבערבים בגליל ו-למפגשי יהודים

תמיכה וסולידריות של רוב המשתתפים היהודים וגינוי לכוחות הביטחון על אופן 

ל שהשאיפה וה חלקית והדרגתית של האמון והוכיחו לכחזרתרמו להכל אלה , טיפולם

 . מכל ניסיון לפגיעה בהםהקיום חזק-דולחדיו ולחיים י

קת יהיענות המדינה לתביעת המנהיגות הערבית להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבד .2

צעדים ש מרותל. את האחראיםן  וההבטחה להעמיד לדי,2000מאורעות אוקטובר 

תרמו להחזרה חלקית של הם , הערבים לטיוח הממצאיםמצד  מלווים בחששות האל

ועוררו בהם זיק של תקווה שהנה , אזרחים הערבים במדינתם ובמוסדותיהאמון ה

 .םאזרחיהמסתיימת מדיניות האיפה ואיפה כלפי 

 בשטחים ותאכיפת חוקים הבולמים את תופעת ההקצנה של קבוצות מיעוט יהודי .3

 לנצל את המצב הביטחוני כדי להשתלח באזרחים הערבים ות המבקש,המדינה ובתוך

כלוסייה הפלסטינית בשטחים ולזרוע הרס במרקם היחסים העדין בין בישראל ובאו

 .שתי האוכלוסיות

 המעניקדבר  - של המדינה ליזמות השלום) טית ומתחכמתאם כי ִא(היענות  .4

 .לאוכלוסייה הערבית בישראל רוגע וציפייה לעתיד אופטימי יותר
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 המלצות

 :במישור הכלכלי

פוקד את המדינה החברתי -המשבר הכלכלין רי מנראה שהמיעוט הערבי הוא הנפגע העיק

 וכך שישים בתקופת המיתון בסוף שנות הקרה כך ;ביטחוני/כתוצאה מהמצב הפוליטי

 .קורה בשנים האחרונות

לקבוצות " אפליה מתקנת" נראה שעל המדינה להוציא אל הפועל מדיניות של ,לעתיד

 מהומות על רקע ההזנחה ועכדי למנ זאת; החברתיות שבשוליים ובראשן המיעוט הערבי

 .אנתיפאדה על רקע זה-או חלילה מיני, המתמשכת

. שה שהיא ממודרת ונדחקת לשולייםחלא חסרות הצעות לטיפול יעיל באוכלוסייה ה

קליטת ב, בנייה ופיתוח תשתיותב, הדבר חייב להתבטא בהקצאת משאבים כספיים

האצת ב, רוקרטיותויהקלות בב, אקדמאים בשירות הציבורי ובחברות הממשלתיות

, הפניית משקיעים למגזר הערביב, הקמת אזורי תעשייהב, תהליכי תכנון ותכניות מתאר

ם הנחשלים ברמת עדיפות לאומית יסיווג הכפרים הערביב, עידוד היזמות הכלכליתב

 .השקעה בחינוך ובמשאב האנושיוב

 :במישור הפוליטי

 , והפנימה אותםשל הדמוקרטיהנראה שהאוכלוסייה הערבית חוותה את כללי המשחק 

 לערבים את מלוא הזכויות העניקלכן יש ל. והיא הולכת בדרך שאין ממנה חזרה

כדי שהמנהיגות הערבית בכלל ומערכת ,  ובראשן שוויון זכויות אזרחי מלא,הדמוקרטיות

נאמנות להחינוך הערבית בפרט יוכלו להכשיר את האזרח הערבי העתידי לאזרחות בונה ו

 .ירהמתוך בח

 :במישור שותפות הגורל

לרבות , יש לאפשר לאזרחים הערבים להיות שותפים מלאים בהכרעות הלאומיות הכבדות

,  כגון נסיגה מהשטחים הכבושים, השלכות מרחביות על עתיד המדינהן שיש לההאל

 גם אם עמדתם אינה מקובלת על - הכרה במדינה פלסטינית, הורדת יישובים והתנחלויות

ישאב אותם  )א(:  אחדיםרותשיתוף כזה יניב ֵפ. םימפלגות וזרמים יהודי, לגיםפ, קבוצות

שנדחקו " פלסטיניזציה"וירחיק אותם ממגמת ה" הישראלי"האזרחי  וססקונסנ תוך הלא

שיתופם משמעותו פגיעה -שכן אי, יבליט ביתר שאת את חוסנה של הדמוקרטיה) ב( ;אליה

 .תה ללעגימ ושיהשיותגסה במהות הדמוקרטיה ובָא
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miaxrd migxf`dmiaxrd migxf`dmiaxrd migxf`dmiaxrd migxf`d---- mipihqlt mipihqlt mipihqlt mipihqlt 
il`xyid agxnd aevireil`xyid agxnd aevireil`xyid agxnd aevireil`xyid agxnd aevire`̀̀̀     

ìàçúôé ïøåà 

 מעידים, והקיטוב האתני המתדרדר לאחריהם,  ביישובים הערביים2000אירועי אוקטובר 

חלק מרכזי של משבר זה .  בין מדינת ישראל לאזרחיה הערביםשמשבר עמוק עדיין קיים

נייר ב. מרחביהתכנון הוח והפית, כלומר משטר המקרקעין' עיצוב המרחב'נוגע בשאלות 

 המרכזיות העומדות בלב הבעיותנסה להצביע על התהליכים העיקריים וא זה עמדה

י פעולה אפשריים והצעת קוו, תוך שרטוט תרחישים אפשריים עיקריים, סוגיות אלה

 .לעתיד

 אתניים במדינות שסועותמתחים : מסגרת
מהווה את המסגרת להבנת , המדיניות הכללית כלפי המיעוטים במדינות שסועות

קהילות המכילות  מדינות שסועות מוגדרות ככאלה. המדיניות המרחבית והשלכותיה

גוררים בחבלי  מיעוט או מיעוטים המתב הכוללות לרו,מתבוללות-לאומיות לא-אתנו

 מוכרות שתי גישות עיקריות בהן נוקטות ממשלות במדינות אלה. מולדתם ההיסטורית

 .  בפשרההשניה היא . שליטהגישה אחת היא . יציבה ינות לבסס מערכת פוליטיתיהמעונ

המבקשות להרחיב ולהעמיק את , אתנוקרטיותמונהגת בעיקר במדינות גישת השליטה 

, מנסה להשתמש בעוצמה הדמוגרפיתגישה זו . קדי הכוחהשליטה האתנית במרחב ובמו

, הפוליטית והכלכלית של קבוצת הרוב להפעלת מדיניות שתצר את צעדי קבוצת המיעוט

תמנע את גיבושה וגיוסה ותעכב את עלייתה ככוח פוליטי שיכול לערער על הדומיננטיות 

כלל במדינות -רך והיא מונהגת בדגישת הפשרה פועלת בכוון הפוך. של קבוצת הרוב

היא מניחה שרק דמוקרטיזציה מלאה ביחסי : המבקשות למתן מנגנונים אתנוקרטיים

של משמעותית כלל במידה -כולל הענקת שוויון מלא  המלווה בדרך, מיעוט-רוב

 .   ושגשוגתביא רגיעה ותבטיח יציבות, אוטונומיה למיעוט

,  טובה יחסית בטווח הקצרמניתוח המקרים בהם יושמה גישת השליטה עולה שיעילותה

המדינה והרוב האתני השולט הצליחו בדרך כלל לשמור . מועדת לכישלון בטווח הארוךאך 

, בטווח הארוך יותר. לעתים למשך כמה עשורים, ציבורי במשך תקופה כלשהי' שקט'על 
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הסיבה המרכזית לקריסה כזו . נצפתה נטייה ברורה של משטר השליטה לקרוס, עם זאת

ונכונות לאתגר , לת תחושות עמוקות בקרב קבוצת המיעוט כנגד הקיפוח והניכורהיא הבש

במקומות לא מעטים . מדיניות זו ובאמצעותה גם את אופי המשטר והלגיטימיות שלו

 ואפילו -מלזיה ואירלנד ,  ראה ספרד-הוביל מהלך כזה להתפרצות של אלימות אתנית 

 .לאחרונה מקדוניה וקפריסין, לנקה- ראה סרי-למלחמת אזרחים 

אם , מדינות שבחרו. התמונה העולה ממדינות בהן יושמה גישת הפשרה שונה בתכלית

במהלך הדרגתי , בעקבות תביעה תקיפה מהמיעוט שבתוכן ואם תחת לחץ חיצוני מהעולם

 חוו קשיים לא מעטים בטווח -פוליטיים וסמליים למיעוט , של העברת משאבים חומריים

כך קרה . רוך השיגו יחסים אתניים יציבים יותר ואלימים פחותאך בטווח הא, הקצר

 .סלובקיה ולאחרונה אפילו בקרואטיה, למשל בבלגיה

 הערבים אזרחי ישראלותכנונית -המדיניות הקרקעית

יני סטפל-רביעה את המיעוט' לבודד' ניתן לא:  נפתח את הדיון בישראל בהסתייגות

ידי -וש הגדה המערבית ורצועת עזה עלעקב כיב. ון בו בהקשר הישראלי בלבדדלו

זמנית על שני פלגים עיקריים של העם -שולטת ישראל בו,  שנה35-ישראל במשך כ

קיימות , של גבולות מדיניים ברורים עקב חסרונם. ים ובישראלחבשט –הפלסטיני 

הביקורתי של  חסםיותית בין מה זיקה תמיוקי, ות בין שני פלגים אלה חזקהשפעות

 חלותנההת, ערבים למערכות המדינה הישראלית לבין מדיניות הכיבושהאזרחים ה

כמו גם מול ניסיונותיה הנמשכים של ישראל , והאפרטהייד כלפי הפלסטינים בשטחים

החיבור שלהלן יעסוק אמנם באזרחים . למוסס את בעיית הפליטים הפלסטינים

הסתייגות לעיל או יחד עם הוראך יש לק, פלסטינים בתחומי מדינת ישראל-הערבים

 .פלסטינים-ציונים וערבים-הנוגעות לכלל היחסים הבעייתיים בין יהודים

ממוקמת המדיניות המרחבית הישראלית קרוב ביותר , על הציר בין פשרה לשליטה

הן , שליטה זו התבטאה באופנים חריפים, לאורך חמישה עשורים. לקוטב השליטה

הדרה (והן בצורת ניהולו , )פיתוח, וןתכנ, גבולות, קרקע(בתחום של עיצוב המרחב 

מדיניות השליטה בלטה בעיקר בשני העשורים ). שיטתית ממוקדי קבלת ההחלטות

אך ללא שינוי מהותי (אך היא המשיכה בעוצמות נמוכות יותר , הראשונים של המדינה

בשנתיים האחרונות ניכרת תזוזה מחודשת לכיוון קוטב . עד שנות האלפיים) במגמה

  ג.השליטה
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 בעיות מרכזיותמגמות ו
מספר תהליכים וגורמים הנן תולדה של בעיות הקרקעות והתכנון של הערבים בישראל 

   ד:עליהם צריכה לענות כל מדיניות עתידית, מקבילים

ים התכופים במרחב  השינוי:התיישבות יהודית אל מול קיפאון ערבידינמיקה של 

ידי מטרת העל הגיאופוליטית של -ונו עלהישראלי היו עד היום בעיקרם חד צדדיים והכו

בתהליך , שונתה בצורה עמוקה מפת הארץ, במסגרת זו. ייהוד המרחב: המשטר הישראלי

 400-שכ,  המגזר הערבי,לעומת זאת.  יישובים940-בו הוקמו כבר כ יהודית של התיישבות

ים הישוב.  כמעט לחלוטין' קפוא ' מאז נשאר,ח"מכפריו נהרסו בעקבות מלחמת תש

 של האוכלוסייה באילוץ ריכוזהערביים היחידים שהוקמו עד היום בישראל היו למען 

בדווים אינם מוכרים על ידי -עשרות יישובים ערבים, בנוסף. הבדווית בצפון ובדרום

 .ונמנעים מהם שירותים בסיסיים, המדינה

 האוכלוסייה הערבית צומחת במהירות וכבר :צרכים גדלים מול מרחב מצטמצם

בעוד שעתודות הקרקע שלה הולכות , כפילה את עצמה פי שש מאז הקמת המדינהה

כולל קרקעות הקדש של (זאת בעיקר עקב ההפקעות הקרקעות הנרחבת . ומצטמצמות

והגבלת המרחבים , סיפוח קרקעות ערביות רבות למועצות יהודיות, )הואקף

קרקע הקיימות מענה אין בעתודות ה, עקב כך. המונציפאליים של היישובים הערביים

 .נאות לצורכיה הגדלים האוכלוסייה הערבית

על זרועות המדיניות , משטר הקרקעות והתכנון בישראל :אפליה מערכתית וחוקית

צ בעתירת קעדאן "כפי שקבע הבג. מפלה בצורה עקבית את הערבים, והמשפט השונות שלו

האפלייה בלטה לאורך ". האפקט של מדיניות ההפרדה הנהוגה כיום היא מפלה: "קציר' נ

מניעת , השנים בתחומים כגון הקצאה מזערית של קרקעות מדינה לשימוש הערבים

שוויונית של נגישות לקרקעות מדינה והריסת -מדיניות אי, התיישבות חדשה של ערבים

תיחום מוניציפלי המותיר כמעט את כל המרחב האזורי בשליטה ', ללא אישור'בתים 

    ה.אך זו עדיין קיימת, ונות חלה התמתנות בעומק האפלייהבשנים האחר. יהודית

 אי השוויון בולט בתחומים המנהליים של זרועות המדיניות :הדרה ממוקדי ההחלטות

לערבים אזרחי . ובעיקר בייצוג הדל ביותר של הערבים במוסדות התכנון והקרקע, השונות

ובעים בצורה עמוקה את ישראל הייתה עד היום השפעה כמעט אפסית על התהליכים הק

פוליטי -המבנה הממסדי, זאת ועוד. ומיקומם העתידי, זכויותיהם, שגשוגם, דפוסי חייהם

וממשיך ליישם את המדיניות , עומד עדיין על כנו, שעמד בייסוד התהליכים שתוארו לעיל

. התכנון והפיתוח, המפלה ממנה סובלים הערבים אזרחי המדינה בתחומי הקרקע

בתוך , ל והסוכנות היהודית שהם גופים יהודיים בלעדיים"ערכתית של הקקהמעורבות המ
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יוצרת מחסום נוסף לשוויון אזרחי , מערכת קבלת ההחלטות הרשמית של המדינה

  ו.במערכת

שוויון בולט בין אזרחיה היהודים והערבים של -גורמים עיקריים אלה משקפים אי

זה מודגם על ידי הנתונים הבסיסיים מצב .   והתכנוןקרקעהלמשאבי  המדינה בנגישותם

 :הבאים

  מאוכלוסיית אזרחי המדינה17%-הערבים הנם כ •
  מהקרקעות במדינה3.5%-בבעלותם הפרטית כ •
  משטחה של המדינה2.5%-שטח השיפוט של הרשויות המקומיות הערביות מכסה כ •
 כמחצית מאדמותיהם הופקעו על ידי המדינה •
 המינימוםשובים הערבים נופלת  מסטנדרט  הקצאת הקרקע לצורכי ציבור בכל היי •

 הארצי
  משטחה של המדינה 80%-הערבים חסומים למעשה מרכישת זכויות בקרקע בכ •
  אך הקרקע שברשותה הצטמצמה1948 מאז 6אוכלוסיית הערבים גדלה פי  •
 עצמם לייסד יישובים חדשים -מאז הקמתה לא אפשרה המדינה לערבים •
 והמדינה מבקשת לפנותם, אינם מוכריםעשרות יישובים ערבים וותיקים  •

 

בעיות אלה יצרו מצוקה קרקעית ותכנונית במגזר הערבי שהגיעה בשנים האחרונות לדרגה 

. המצב הנוכחי גם פוגע באיכויות חיים הבסיסיות של כמיליון אזרחים במדינה. חריפה

טון האפלייה ארוכת השנים גם עומדת בבסיס התדרדרות הלגיטימציה של רשויות השל

והקבלה החברתית של פריעת חוק בנושאי תכנון ובנייה בחברה , הישראליות במגזר הערבי

 בין אחריותה לשוויוןעל ממשלת ישראל לתת מענה למצוקות אלו בתוקף . הערבית

וכדי למנוע החרפת המשבר ביחסים בין , אזרחיה ותפקידה בתכנון המרחב הלאומי

 . יהודים לערבים

 רייםתחזיות ותרחישים אפש
ניתן לשרטט מספר תרחישים , ולנוכח אירועי השנתיים האחרונות, לנוכח המצב הקיים

-אפשריים לעשור הקרוב בתחום עיצוב המרחב הישראלי והשפעתו על יחסי יהודים

) ג(; העמקת המדיניות האתנוקרטית) ב(; המשך דפוסים קיימים) א: (אלה כוללים, ערבים

 .רפורמה ודמוקרטיזציה

נתייחס אל מרכיביה העיקריים של , )הנעשית כאן בקיצור נמרץ(ל תרחיש בהבניית כ

דפוסי ) ב(-ו) פיתוח, גבולות, תכנון, קרקע(דפוסי השינוי המרחבי ) א: (המדיניות המרחבית

הגופים , הראשיים בכל תרחיש כוללים את הממשלה' השחקנים'. הניהול המרחבי

 .הציבור היהודי, ערביהציבור ה, הדרג המקצועי, המתכננים היהודיים
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בשנות התשעים נכנסה המדיניות המרחבית בנוגע לאזרחים : המשך דפוסים קיימים )א(

בתרחיש זה . קוו יחסי על הציר בין שליטה ופשרה מרחבית-למצב של סטטוס, הערבים

, הוק בנושאים כגון אישורי בנייה ללא היתר-היא כוללת שיפורים אד. מגמה זו נמשכת

יחד עם המשך המגמה של ייהוד המרחב ,  גבולות מוניציפלייםהרחבות קטנות של

והגבלת השליטה , הפרטת קרקעות זוחלת, י הקמת יישובים פרבריים"ע' בהילוך נמוך'

, באישור יישובים לבדווים' סחבת, 'יישוביים-המוניציפלית הערבית באזורים בין

. ברמת התשתיותפיתוח מונחה ומתומרץ מינמלית ביישובים הערביים והמשך הפער 

הם קיימת כניסה , אם כי, הערבים נותרים מחוץ למעגלי ההחלטות הראשיות, בו בזמן

  ז.בעיקר ברמה המקומית, למוקדי החלטות משניים

, הצטברות איטית אך עקבית של תסכול וניכור ממערכת המדיניות מרחבית: השלכות

המאופיין ' מוגן'ערבי המהוות מרחב ' מובלעות'-של האוכלוסיה הערבית ל' התכנסות'

למערכת ' האדישות העויינת'התחזקות תהליך . ברמות מתגברות של בנייה לא מוסדרת

דתית ולאומית , התגברות של  התארגנות קהילתית. השלטונית ולמדינה הישראלית

, עקב הליך איטי של צמיחה כלכלית, בו זמנית. בעיקר ביישובים הערבים הכפריים, נפרדת

חלקים מקבוצה זו מנסים להצטרף לזרם המרכזי של . מעמד בנוני ערבי) במקוטע(מתגבש 

חלקים אחרים ממנה . ידי הגירה לערים או פרברים יהודיים-החברה הישראלית על

 .יום אזרחי בחברה הישראלית ובתוך המגזר הערבי-שואפים לקדם סדר

 ניכרת מגמה של העמקת 2000מאז שנת  :העמקת המדיניות האתנוקרטית )ב(

אמנם ברמה . בתרחיש הנוכחי מגמה זו נמשכת. יטה באוכלוסיה הערביתהשל

' זרמי העומק'אך , הפורמלית עדיין מתקיים מצב הסטטוס קוו המתואר לעיל

הבולט . ואת הכרסום באזרחות הערבית בכמה אופנים, מחזקים מגמת הייהוד

) יחידיםקהילתית וחוות , עירונית(התיישבות יהודית מחודשת ' תנופת'שבהם הוא 

מגמה זו . 'שיח תכנוני חיובי'ומוקד להשקעות ו, ממשלתי' דגל'המהווה שוב 

תהיה עבור ' ההתיישבות'-מקבלת חיזוק מגורמי מדיניות בכירים להבטיח ש

שמשמעותה , מואצת של קרקע חקלאית' הפרטה'היבט נוסף הוא . יהודים בלבד

אל מול . ים יהודיותלידי) לרוב ערבית לשעבר(המעשית העברת קרקע ממשלתית 

בולטת גם מגמה מחודשת של הריסת בתים , הקיפאון היחסי במרחב הערבי

לראשונה בתולדות המדינה גם מושמדים יבולים של . בנגב במיוחד, ערביים

עבירות , בו בזמן.  בניסיון להדק את השליטה המרחבית היהודית, חקלאים ערבים

לא , וצים ביותר במגזר היהודיהנפ, בנייה ושימושים חורגים בקרקע חקלאית

שאפיינו את , ההקלות והשיפורים הנקודתיים במגזר הערבי.נתקלים ביחס דומה

 .מצטמצמים בצורה ניכרת, שנות התשעים
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איבוד תקווה משינוי בפעילותה .  עליה מהירה בתחושות התסכול והניכור:השלכות

צת המגמה של הא, של מערכת התכנון והמקרקעין והפסקת שיתוף הפעולה איתה

זריעת , בנייה נרחבת(עלייה באלימות מרחבית ; הקמת ארגונים ערביים חלופיים

האצת המגמות של . ואולי גם אלימות פיזית, )ופתיחת עסקים ללא היתר, גידולים

שקיעה כלכלית והתכווצות . התנתקות מהמדינה והוואשות ומהתהליך הפוליטי

רגונים דתיים ופוליטיים בעלי סדר יום לעומת עליה ביוקרתם של א, המעמד הבנוני

 .מרחבי ופוליטי המנוגד במוצהר או במשתמע למדינה

תרחיש זה צופה תזוזה בציר המדיניות לכיוון קוטב : רפורמה ודמוקרטיזציה )ג(

, תרבותית-המערכת המרחבית תפנים את היותה של ישראל חברה רב .הפשרה

עיקרי השינוי בתרחיש זה . פלסטיני בחבלי מולדתו-הכוללת מיעוט לאומי ערבי

והם , ועל הנהגת שוויון ואוטונומיה, מבוססים על הפסקת מדיניות הייהוד

 .מפורטים בפרק ההמלצות להלן

של האוכלוסיה הערבית ' ייחוד-תוך-שילוב' תרחיש זה יחזק את מגמת :השלכות

-בה יוגדרו מרחבים קהילתיים, פדרטיבית-באמצעותו תכונן מערכת כעין, בישראל

, חלקים נרחבים של המדינה. יחסית ותהליכי פיתוח משולבים-זהותיים אוטונומים

הניכור מהחברה היהודית ומהמדינה . יהפכו לאזורים משותפים, בעיקר בגליל ובנגב

ואת ההגירה לערים , פיתוח כלכלי יגדיל את היקפו ומעמדו של המעמד הבנוני; יתמתן

תקבל לגיטימציה ) דמוקרטיזציה מקיפהאשר תעבור (המערכת התכנונית . היהודיות

אך , הארגונים הדתיים והפוליטיים הקוראים לנסיגה מהמדינה לא יעלמו. גוברת

אך , פלסטיני נבדל-רוב האוכלוסיה תשאף עדיין לקיום ערבי. יכולת הגיוס שלהם תרד

המתח עם המדינה והרוב היהודי יתועל לאפיקים של דיאלוג מתמשך ומאבק פוליטי 

 .ייני המרחבים הציבוריים המשותפיםעל מאפ

  למדיניות מתקנת הצעות
 בדרגות שונות של להמשיך ולהוות מוקד לתסיסה ומתחלעיל צפויים ) ב (-ו) א(תרחישי 

המבוסס על הפקת לקחים ) ג(באימוץ תרחיש תיקון המצב הקיים כרוך . חריפות

תבטא באימוץ  אשר ינישינוי תפיסתי ומבתרחיש זה מצריך . בינלאומיים ממצבים דומים

, היכולות והאכיפה בתחומי הקרקעות, בנושאי הזכויותשוויונית ודמוקרטית מדיניות 

אמנם השינוי המרכזי הדרוש הוא בתחום התנהלות המדינה והרוב . התכנון והפיתוח

תחת , אשר תתבקש, דרש גם מהאוכלוסיה הערביתיאך שינוי לא מבוטל י, היהודי

, יחס אל מעשי התכנון המרחבי כחלק לגיטימי מעיצוב הקהילהלהתי, ההסדרים החדשים

שינוי זה יאלץ את המנהיגים הערבים ליטול אחריות על עיצוב העתיד . 'אויב חיצוני'-ולא כ

אשר יתנו , ולנסות ולפתח תהליכים קהילתיים ופוליטיים, המרחבי של יישוביהם
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. ניהול ואכיפה, של פיתוחולדפוסים מסודרים והוגנים , לגיטימציה לתכנון המרחבי

תוך התמקדות בשני כוונים , נשרטט כאן בצורה ראשונית כיוונים למדיניות עתידית

 .  מינהלי וחומרי–עיקריים 

 התחום המינהלי

 חייבת לעבור בהדרגה לתפיסה חדשה של קרקעות המערכת המרחבית, בראש ובראשונה

יובטח אופיו האזרחי והשוויוני  רק כך .מקרקעות יהודיות לקרקעות ישראליות: המדינה

הגדרתן של קרקעות המדינה כישראליות . של תחום מרכזי זה בחיי החברה והמדינה

וכך עשוי , יכליל את האזרחים הערבים של המדינה בתהליך קביעת המדיניות הקרקעית

מכאן נגזר . למתן את האפליה המבנית הקיימת במערכות התכנוניות והקרקעיות עד היום

המינהל אינו מתפקד בצורה . את מינהל מקרקעי ישראל) או לבטל(לארגן מחדש כי יש 

נקבעות על , ולאוכלוסייה הערבית בפרט, גורל למדינה בכלל-והחלטות הרות, דמוקרטית

, ל" באופן פרטני יש להפריד בין המינהל לקק.ובלתי מייצג, סקטורלי, ידי גוף ממונה

 . במרכזי קבלת ההחלטותללא השפעה מבנית, שתהפוך לחברה פרטית

היבט נוסף הראוי לשינוי מהיר הינו ייצוגם של אזרחי המדינה הערבים במערכת קבלת 

המגמה הרצויה והדמוקרטית תעלה את נוכחותם של הערבים במערכות אלה . ההחלטות

. כלומר קרוב ככל היותר לחלקם באוכלוסיית מרחבי התכנון השונים, ייצוג יחסילקראת 

המועצה , ם בהם רפורמה זאת נחוצה הינם מועצת מינהל מקרקעי ישראלגופים חשובי

הפורומים , הוועדות המחוזיות והמקומיות לתכנון ובנייה, הארצית לתכנון ובנייה

רשויות , הועדה לשמירת קרקע חקלאית, המחליטים של גופים כגון רשות שמורות הטבע

 . ומינהלות הבדווים, הפיתוח של הנגב והגליל

לאכלוסיה מרחבי יש להעביר שורה של סמכויות ניהול . וג יחסי אינו מספיקאך ייצ

 גם יאפשר מהלך נרחב של הכנת תוכניות ניהול עצמי. כולל ניהול נכסי הווקף, הערבית

שהיה נהוג עד היום ללא ' תכנון מלמעלה'-כתחליף ל, חדשות עבור היישובים הערביים

ישפר את הלגיטימציה של המערכת , זהמהלך שכ. שיתוף נאות של תושבי היישובים

תכנון ואכיפה , ויעמיק גם את האפשרות לפיתוח, השלטונית ביישובים הערביים

 .מבוזרים והוגנים, מסודרים

, מינהל מקרקעי ישראל, ראוי ורצוי להכניס אנשי מקצוע ערביים למשרות במינהל התכנון

מהלך שכזה לא . חה של הקרקעמשרד השיכון וגופים נוספים המשפיעים על תכנונה ופיתו

אלא יתרום גם לחיזוק הלגיטימציה של , רק שייתקן עיוות בתחומי השיוויון וההוגנות

ולאכיפה שוויונית ותקיפה של חוקי התכנון , מדיניות הקרקע והפיתוח הישראלית

 . והבנייה
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הראויה לבחינה , במדינה מערכת החוקים והתקנות התחום המנהלי כולל גם את

אלה .  של חוקים ונהלים המפלים כנגד הערבים אזרחי המדינהשינוייםול, מחודשת

-את החוקים והתקנות המאפשרים את הדרת הערבים מחכירת קרקע ב, למשל, כוללים

ל "כגון הקק, בלעדיים- גופים יהודיםם שלואלה המעגנים את תפקיד', התיישבות העובדת'

טי של הסדרים מפלים אלו נתון מעמדם המשפ. מערכת השלטוניתכחלק מה, והסוכנות

ההפליה אינה מאבדת את  ":צ קעדאן"כפי שקבע בית המשפט העליון בבג. כיום בספק

ולכן אין היא מותרת , אם היא נעשית באמצעות הסוכנות היהודית, האופי המפלה שלה

 ".למדינה

בין ו, בין יהודים לערבים, שיתוף הפעולה האזורירפורמה נוספת נחוצה בתחום , לבסוף

שיתוף שכזה ייתרום ללא ספק לגמישות ויעילות רבה יותר במימוש . ערבים לערבים

. אספקת השירותים והפיתוח הכלכלי, בתחומי הדיור, צורכיהם של האזרחים הערביים

על ', מלמעלה'אך גם , ביוזמת היישובים עצמם' מלמטה'שיתוף פעולה אזורי יכול לבוא 

 .תידי חקיקה מסייעת ויוזמה ממשלתי

 התחום החומרי 

נגישות ערבית לקרקעות המדינה , ראוי ודחוף להבטיח על בסיס עקרון השוויון, מעל לכל

מאלה נגזרות אפשרויות . ושלטון ערבי מוניציפלי על המרחב הערבי הקהילתי והציבורי

ולפיתוחם ושגשוגם , לקיום הערבים בכבוד ושוויון בסיסי כאזרחיה של מדינה מפותחת

והקצאות הקרקע בכל ,  תיפסק לאלתרהקיימתאפליה הדחוף והוגן ש, ראוי. םשל יישוביה

 המתחשב בגודל מפתח יחסיכלומר על פי , התחומים יתקדמו לקראת שוויון אזרחי

, שוויון אזרחי גם יגביר את אחריות הרשויות הערביות להנהיג. האוכלוסיות וצורכיהן

 .ריטריונים הכלליים במדינהליישם ולאכוף משטר תכנוני ביישוביהם על פי הק

התחומים והתהליכים שיקטינו ויבטלו את האפליה נוגעים בהפסקתה המוחלטת של 

, )כגון התיישבות ושימושים צבאיים(הפקעת קרקעות ערביות למען מטרות יהודיות 

כגון קרקעות מופקעות (השבה של קרקעות מופקעות מסוימות מהמדינה לידי הערבים 

 ופיתוחה של קרקע הקצאה מוגברת, ) קרקעות הוואקף המוסלמיאו, שאינן משומשות

האפשרויות הקרקעיות של גבולות השיפוט ווהרחבת , בסיס אזורי- ערבית עלציבורית

 להיעזר גם ניתן  ח.שירותים ותעסוקה, רשויות ערביות לספק תשתית הולמת למגורים

קיימת בערי הפיתוח  לפיתוח ביישובים הערביים בדומה לזו התמריצים בהנהגת מערכת

 . ובהנהגת תוכנית נרחבת לבניית דיור ציבורי לנזקקים, בפריפריה" אזורי פיתוח א"וב

היות וההיסטוריה של הפקעת . רהתייחסות מתקנת אל עוולות העבהיבט חיוני נוסף כולל 

, הקרקעות וההגבלות התכנוניות על הערבים בישראל מורגשת עדיין כמיידית וקרובה

יניות זו היו השלכות ישירות על מצבם העגום של רוב האוכלוסייה הערבית והיות ולמד
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כספיים או (מן הראוי שהמדיניות הקרקעית והתכנונית תכלול מרכיב של פיצויים , כיום

הסוגיה קשורה גם לבעיה הכללית של . והעדפה מתקנת כלפי המגזר הערבי) אחרים

 תטופל כנראה בדרגים של פוליטיקה אם כי זו, הפליטים הפלסטינים והפקעת אדמותיהם

, )כולל העקורים הפנימיים (הפלסטינים אזרחי ישראל-אך בנוגע לערבים. בינלאומית

גם , סטורי ותיקונו היכן שניתןיקיימת חשיבות עצומה לצעדים בכיוון של הכרה בעוול הה

   ט.על ידי דרגים מקצועיים בנושאי תכנון וקרקע

כמוהו -הוא דחוף מאין, חי במגזר הערבי בכללותולמרות ששיפור המצב ראוי והכר

שם נמנעים מאזרחי ישראלים , הבדווים בנגבהכוללים בעיקר את , ביישובים הלא מוכרים

המצב ביישובים אלה . ביוב ושירותי בריאות, חשמל, כגון מים, שירותים בסיסיים ביותר

שתכלול , ת נאורהמדיניות קרקעית ותכנוני. מהווה כתם מוסרי על החברה הישראלית

בדומה לנהוג במגזר היהודי , על פי קריטריונים אזרחיים שוויוניים(הכרה ברוב ביישובים 

  י.יכולה לעשות רבות לתיקונו) הכפרי

היבט מהותי נוסף שמן הראוי לשקול ברצינות הוא הגברת ניידותה ועירוניותה של החברה 

ויישובים בור הקמתם של ערים יש לשקול את הקצאת הקרקע והשרותים ע, לכן. הערבית

כגון נצרת ( ומודרניות בערים קיימות כמו גם שכונות ערביות חדשות, ערבים חדשים

בהן יוצע מגוון השרותים , )אביב וירושלים-ואפילו תל, שבע-באר, חיפה, כרמיאל, עילית

העיור הנו תהליך חיוני . והמוסדות ההולם את צורכיה של אכלוסיה ערבית מודרנית

ראוי . בחינוך ובתרבות, להצמחת קבוצות מובילות בכלכלה, פתחותה של כל חברהלהת

  כ.וכדאי לאפשר אותו גם לחברה הערבית בישראל

ניתן לחשוב על מספר צעדים בתפיסת התכנון הישראלית אשר יאפשרו , ברמה התכנונית

הגישה המוצעת כאן מבקשת לשרטט מחדש את . קיום שוויוני-התקדמות לקראת דו

,  לאתניות-תרבותית לאזרחות במדינות רב-סמך הגישה הרב-על, רחבים הקהילתייםהמ

, גישה זו מבקשת לאתר. כגון החרדים או הקיבוצים, התקפה לקהילות נוספות בישראל

משותפים , קהילתייםמרחבים : להגדיר ולנהל את המרחבים בשלוש קטגוריות עיקריות

, ומרחבי האוטונומיה, מון העמוקמרחבי הקהילה אלה מרחבי הא. וניייטראליים

כמו גם המרחבים הציבוריים הייחודיים של אותן , הכוללים את היישובים או השכונות

והם כוללים , במרחבים המשותפים ישנה פעילות משותפת של בני קהילות שונות. קהילות

במרחבים הנייטראליים קיימת השתתפות . השכלה ופנאי, מסחר, אזורי תעסוקה

-ידי המדינה או גופים לא-והם ינוהלו על, יחסית של בני הקהילות השונותפאסיבית 

למרות שהגבולות בין , עקרון יסוד הוא כיבוד הדדי של מרחבי הקהילות. מזוהים אחרים

, סמך תהליכים קהילתיים ומרחביים רצוניים-ויכוננו על, יחסית' רכים'מרחבים אלה יהיו 

  מ.ותוך שמירה על זכויות אזרח ואישה
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 :כיוונים לשינוי

 דמוקרטיזציה וביזור של מערכות הקרקע והתכנון •
 החלת עיקרון השוויון האזרחי על כל תחומי המדיניות הקרקעית והתכנונית •
 ל והסוכנות היהודית "הקק כגון בלעדייםי ומוסדות התכנון מגופים יהודיים "ממ הפרדת •
 דרגים המקצועיים בתהליכי קבלת ההחלטות ובייצוג ושיתוף יחסי לערבים •
 תיקון ופיצויפתיחת אפשרות לו,  בעוולות העבר כלפי הערבים בישראלהכרה •
 הכרה בכל היישובים הערביים על פי הסטנדרטים הנהוגים במגזר היהודי •
 תימרוץ הפיתוח ביישובים הערביים •
 על פי צורכיהן המקומיים והאזוריים, הרחבת שטחי השיפוט של הרשויות הערביות •
 עת או תפיסת קרקעות ערביות לצרכים יהודייםהפסקת הפק •
 תוך אכיפת נורמות תכנון עירוניות, סיוע לתהליך העיור בחברה הערבית •
 ישראליתלקרקע , מקרקע יהודית:  תפיסתישינוי •
  משותפים ונייטראליים, הגדרת וניהול מרחבים קהילתיים: תרבותי-שינוי תפיסתי רב •

 

על בסיס , תכנון ופיתוח הקרקע בישראל, ניהול, ותשינוי המדיניות בתחומי בעל, לסיכום

ינהיג שורת צעדי שינוי שכזה .  בסיסי ודחוףהוא צורך, העיקרון המנחה של שוויון אזרחי

. האתנית הנהוגים כיום השליטה במקום עקרונות פשרהמדיניות בעלי מאפיינים של 

ן לערבים אזרחי ישראל בו תינת,  לבשר את תחילתו של עידן חדשיםיכולצעדים בכיוון זה 

אנו רואים בהחלת עקרון השוויון על מערכות . הזדמנות שווה לפיתוח ושגשוג במדינתם

בעידן שכזה . צורך חיוני של אזרחי המדינה היהודים והערבים כאחד, הקרקע והתכנון

להתנער מהשפעתה השלילית של , והמיעוט הערבי בפרט, תוכל החברה הישראלית בכלל

ולעצור תהליכים הרסניים של התפוררות המסגרת , של קיפוח עמוקתקופה ארוכה 

 .המדינתית
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הערות

 

 מרצים ערבים ויהודים לראש הממשלה 26ח חרום אותו הגישו "חלקים מנייר זה נלקחו מדו .1
 ).2001, עורכים. (ויפתחאל א. א, גאנם, .ד, רבינוביץ: ראו. 2002, בעקבות אירועי אוקטובר

לדיון ראו ; משנה-לו מייצגות כמובן שני קטבים שביניהם רצף של אופציותהגדרות א  . ב
 .)1997;(יפתחאל 

 )1998(קדר , )2000(יפתחאל וקדר ; )2001(גולן : ראו .3
, )2003(א "מד, )2003, 1994(חמאיסי , )1985(לדיון נרחב בבעיות אלה ראו לוסטיק  .4

 ).2003, 1002' סיכוי'ת עמותת "דוחו
 )1998(קדר ). 1997(יפתחאל , )1998(לה ראו עדא .5
 ).1994(ראו קרק , להיווצרות המערכת .6
בעקבות , השינוי המהותי ביותר היה כניסה של נציג ערבי למועצת מינהל המקרקעין .7

אך ). 2000, ץ קעדאן"בג(שינוי נוסף גם הושג בשאלת הקצאת הקרקעות . ץ בנושא"בג
אך גם , ל"בעיקר מכוון הקק, ץ מתוכנה"טת  הבגעקב ניסיונות ממסדיים לעקר את החל

, ועקב התנגדות ליישומה ברמה המקומית, מהסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל
ייתכן גם , לבסוף. ידועההשפעתה האמיתית של הפסיקה התקדימית עדיין אינה 

המטיל על המדינה ) 2002" (הקשת הדמוקרטית המזרחית"צ "והפסיקה התקדימית בבג
אם כי אין לכך , תשפר את ההקצאה למגזר הערבי', צדק חלוקתי'התחשב בשיקולי ל

 .עדיין סימנים בולטים
 ).2002(חמאיסי , )1997(ראס - אבו:ראו .8
 )2003(א "מד, )2000( יפתחאל וקדר :ראו .9

 ).1997(דויד -בן; )2003(סעד - אבו:ראו .10
 )2002(חמאיסי , )1994( חמאיסי וגונן :ראו .11
 )2000( יונה וספורטא :ראו .12
 .תרבותית-כמובן שמוצגת כאן מסגרת התחלתית וראשונית בלבד לגישת המרחבים הרב. 13

 :מקורות
 ,ח סיכוי"בתוך דו', 21-הבדווים בנגב בתחילת המאה ה ').2003(. א, סעד-אבו

 .49-59, 'מע, 2002-2003 

אזור  :הגיאוגרפיה הפוליטית של קביעת גבולות מוניציפליים. )1997(. ת, ראס-אבו

 .אוניברסיטת אריזונה, עבודת דוקטוראט, ש בישראלהמשול

 .מרכז אדווה, אביב-תל, תמונת מצב חברתית ).2002(מרכז , אדווה

: 21, עיוני משפט . בהקצאת מקרקעין בישראל" ניפרד אבל שווה. ")1998(  .א, בנבנישתי

799-769. 

ז לחקר החברה המרכ, סכסוך הקרקעות בין הבדווים למדינה בנגב. )1997(. י, דויד-בן

 ..בית ברל, הערבית
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גיבעת  .סקר תשתית בסיסית: -21הערבים בישראל לקראת המאה ה. )1993 (.א, גאנם

 .המכון לחקר השלום :חביבה

השטחים הערביים לשעבר בישראל :  שינוי מרחבי� המלחמה תתוצאו. )2001(. א, גולן

   .שבע-באר, גוריון-אוניברסיטת בן, 1948-1950

אופקים  .הבעלות על הקרקע כגורם מעצב מרחבים בישובים הערביים. )1994( .ר, חמאיסי

 56-43 ,41-40 ,בגיאוגרפיה

מכון : ירושלים. לקראת הרחבת תחומי השיפוט הערביים בישראל. )2002(. ר, חמאיסי

 .פלורסהימר

ת תכנון לקרא  :בתוך, עיור במגזר הערבי בשנות האלפיים ).1994 (.ע, וגונן . ר, חמאיסי

 .הטכניון :חיפה 'שלב ב, תוכנית אב לישראל בשנות האלפיים. איכות חיים לכול

תיאוריה , מגבולתיו של שיח האזרחות:  מדיניות קרקע ודיור.)2000. (י, וספורטא. י, יונה

 .129-152: 16, וביקורת

המרכז לחקר  :בית ברל .כרום כמשל-ד אל'מג: שומרים על הכרם ).1997(. א, יפתחאל

   . הערביתהחברה

, עיר ואזור .ערבים בגליל-שליטה קרקעית ויחסי יהודים, תכנון מרחבי). 1994 (.א, יפתחאל

35-55. 

תיאוריה . עין הישראליקמשטר המקר: על עוצמה ואדמה. )2000(. ס, וקדר. א, יפתחאל

 .93-106: 16 וביקורת

  .מרכז אדווה :תל אביב .שוויון-מדיניות ואי: דיור בישראל .)1994 (.ר, וקלוש .י, יון-לו

   .מפרש :חיפה .שליטת ישראל במיעוט לאומי: ערבים במדינה יהודית ).1985 (.א, לוסטיג

 .ס" למ:ירושלים. כלכלי של הרשויות המקומיות-פרופיל חברתי. )2002, 2000(ס "למ

מרכז : חיפה,  אזרחים ללא אזרחות).2003() מרכז ערבי למחקר ויישום חברתי(א "מד

 .א"מד

 .ירושלים, מכון סיכוי, דוחות שנתיים על שוויון. 2000-2003מכון , סיכוי

 .עדאלה: שפרעם. הפרות של זכויות הערבים בישראל. 1998. מרכז, עדאלה

ודיני ההתיישבות הרוכשת , לאום, קרקע: זמן של מיעוט, זמן של רוב .1998 .ס, קדר

 .665-746 ,(3)21 ,עיוני משפט .בישראל
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תפיסות ויצירת מסגרות :  תכנון וקרקע-מדינת ישראל בחומש הראשון ". 1994. ר, קרק

 .61-102: 39 ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה ."ממשלתיות
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zeililb zepenzzeililb zepenzzeililb zepenzzeililb zepenz    ----    mixebnl zeyibpmixebnl zeyibpmixebnl zeyibpmixebnl zeyibp,,,,izeki` han izeki` han izeki` han izeki` han  

cizr lr mixedxdcizr lr mixedxdcizr lr mixedxdcizr lr mixedxdiqgi iqgi iqgi iqgi micedi micedi micedi micedi ----d xef`a miaxrd xef`a miaxrd xef`a miaxrd xef`a miaxroezgzd lilboezgzd lilboezgzd lilboezgzd lilb 

æåì ãåøîð 

 פתח דבר
 הראשונה :פורסמו שתי כתבות קצרות) 21.6.2002 (1 צפון של המקומון 28ליון יבג

יה י השנ;צפה רקפת מגרשים בִמ30מתארת את ראשית הקמתה של שכונה חדשה ובה 

  שבויישוב, ד אלכרום'תושב מג, של בית המגורים של עלי סלאמה עוסקת בהריסתו בשנית

 בי גיחוך מסוים על עצם עוררוכתבות אלה . חוקיים-לא בתים 240בה עוד לפי הכת

קביעת בה ביותר בוטהתפקיד שיש לכוח בצורתו העל  ו"חוקי-לא" ו"חוקי" יםהמונח

הוקמה במסגרת ,  יישובים נוספים במועצה אזורית משגב30כמו , רקפת. האלכנורמות 

. 1986-1979ות היהודית בשנים צפים שיזמה המחלקה להתיישבות של הסוכנתכנית הִמ

תכנית זו קיבלה את אישור רשויות התכנון על בסיס תקדים משפטי מנדטורי המאפשר 

חלק , דא עקא. בנייה באזורים המוגדרים כחקלאיים בהתאם לאישור הוועדה המחוזית

.  עניין המלמד על חוקיותם המפוקפקת- צפים אושרו לאחר שכבר עלו על הקרקעמהִמ

כה במידה רבה מ והסת,סוכנות פעלה בתחילה בדרכים חשאיותשל היישבות מחלקת ההת

- בדיון שהתקיים ב1.על הסכמה שבשתיקה של המוסדות המיישבים של מדינת ישראל

 התנגדויות של 17-ערעור על חוקיות הבנייה נדחו לא פחות מבהסתייגויות וב 1986

 ,יפתחאל( אינן רלוונטיות האל בנימוק ש,תושבים ערבים פרטיים וגופי ציבור ערביים

באותה חוקית -צפים היא בלתימעיר על כך כי בניית הִמ) 1991(יפתחאל ). 244 ' עמ,1991

כלומר הקו (ם מחוץ לקו הכחול יבנייתם של מבנים בתחומי הכפרים הערבימו כמידה 

צפים קיבלה  הבנייה בִמ,למרות זאת). המציין את האזור המותר בבנייה בתחומי היישוב

י וחוקית בתחום הערבי קיבלו צו-ית ואילו בתים שנבנו בצורה בל,ישור מהיר ובדיעבדא

צפים בגליל מדגימה היטב כיצד החלטות מסקנתו של יפתחאל היא שתכנית הִמ. הריסה

 Planning aבספר . יהודיםבין תכנוניות הגבירו את פער יחסי הכוחות בין ערבים ל
Mixed Region in Israel: The Political Geography of Arab-Jewish Relations in 

the Galilee , העוברת כחוט  המסקנה ,קולוניאלי-אמון על השיח הפוסטה ,יפתחאלשל

( כוח לשליטה כמו גם כוח אפשרי ליצירת שוויון - שתכנון משמעו כוחהשני היא 

Yiftachel, 1992(לית קולוניא- לתרומתה של התאוריה הפוסט שנהב וחבר מתייחסים

 :קובעיםו ,לניתוח המרחב הישראלי



215 

 

קולוניאלית רלוונטית לא רק לשאלות של כיבוש ושל דיכוי -המחשבה הפוסט

העקרונות הקולוניאליים ארוגים בהיבטים רבים נוספים של מה שמכונה . צבאי

אופני ;  אופני הייבוא וההעסקה של מהגרי עבודה:"החברה הישראלית"

 .)11-10 ' עמ,2002, חברושנהב  (תושבים במרחביה והפיזור של יהבנ, מגורים

בה החלטות תכנוניות השפיעו ומשפיעות על חיי ש הדרך על יוצג מבט איכותי בחיבור זה

תייחס לארבע תמונות גליליות של נגישות למגורים במגזרים השונים א. התושבים באזור

ם לעתיד המגורים ג שני תרחישים אפשריייצאלאחר מכן . החיים בסמיכות זה לזה באזור

י מדיניות ו יוצגו קו,לסיכום. המשותפים של יהודים ופלסטינים באזור הגליל התחתון

 של ן חייהעםלהיטיב כדי  ם בהה שיהי,ובעיקר בתחום החברה האזרחית, לפעילויות

 .הןיקבוצות שונות באזור ולחזק את נקודות שיתוף הפעולה וההסכמה בינ

. צפים בתחום המועצה האזורית משגב מתגורר באחד הִמ אני:וי להתחיל בגילוי נאותרא

 שם היא הרצון שלי ושל זוגתי למגורים באזור שאינו רווי יהסיבה המרכזית למגורי

 אשר בו התנאים ,הכרך הגדולן רחק מהשבו יש סמיכות לקרקע ולנוף טבעי , בבנייה

ינוכיות תקינות הנות ממסגרות חיל, הסביבתיים מאפשרים לילדינו לגדול בבטחה ובשקט

 , השיקול האחרון.איכות חייםכ להגדירו אפשרכל מה ש -ה  בקצר;מסביבה לא אלימהו

 שרק עובדהה. הוד הגלילי שהופעל במערכת השיקולים הפרטית שלנו היה י,אם בכלל

משעברתי לגור בביתי החדש התחלתי להבין את התפקיד שאני ממלא שלא מדעת 

גמוניה של הרוב היהודי מול קבוצות המיעוט ה יותר של שימור ההרחבבמערכת ה

בה האוכלוסייה הפלסטינית באזור מבינה שעדות לדרך .  בעיניתפרדוקסליהיא , הערביות

מבוטל - הופנה חלק לאהבאירועים אל. 2000את היישוב היהודי ניתנה באירועי אוקטובר 

 שנחקרוהטרגיים לאירועים . צפיםתושבי הִמכלפי מהזעם של האוכלוסייה הערבית באזור 

, זריקת אבנים וניפוץ שמשות כלי רכב, חסימת כבישיםמו בוועדת אור קדמו פעולות כ

 יםפת סניפי דואר ובנקשֵר, יתזאלימות פי, ונדליזם שהופעל נגד בתים ביישובים יהודים

נתפסו כמייצגים את הממסד ) בין פרטיים ובין ציבוריים(כל היעדים שהותקפו . ועוד

רבים אחרים באזור מו כ. לי וכחדירה פולשנית שלו לתחום היישוב הערביישראה-היהודי

אפשר למצוא .  כאןיקא בשל מגוריו במצב דוההתעוררתי להכר, המועצה האזורית משגב

אוכלוסייה היהודית מן המבוטל -ביטוי לשינוי מחשבתי זה בפעילות המאפיינת חלק לא

לנקודה זו בסיפא אשוב . חבריות שונותבאזור להגברת השוויון האזרחי ולתיקון עוולות 

 .של דברי
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 מבט על זמינות למגורים באזור
 במרחב בסוגיית אנשיםסיונם האישי של ארבעה יצגות את ניילהלן ארבע תמונות המ

 .בניית הבית והסדרת ההליכים הפורמליים הקשורים בו, הזמינות למגורים

 2002 יולי ,) אישורתכנית מתאר בתהליכי(בית ביישוב בדווי  -תמונה א 

הקרקע .  בביתו שנבנה ללא אישור בתחומי המועצה האזורית משגב2יןינפגשתי עם חוס

נו כי יסיכמנו בינ.  שייכת למשפחתו עוד טרם הקמתה של מדינת ישראל נבנה עליההביתש

בסיכוייו להגיע להסדר עם יפגע  הדבר א מחשש שמ,אטשטש את זהותו ופרטיו האישיים

, מתון, במסגרתו אדם שומר חוקש התהליך נתהבב ותבי חשראיתי. לבית רהמועצה באש

כבול וחסום , הגשת תיק פלילי נגדועם משפט הת י מוזמן לב מוצא עצמואופטימי וסבלני

בפני הזכות האלמנטרית ביותר והיא לבנות בית לו ולמשפחתו ולקבל את סל השירותים 

 3.הבסיסיים ביותר

כילד למד בבית ספר המרוחק . הבדווים הסמוכים לכרמיאלן נולד באחד היישובים יחוסי

יר עד לסיום לימודי והיה מגמא רגלית בכל מזג אוש מרחק , מביתויםחמישה קילומטר

 עד אז הסתדרו לאור ;רק בראשית שנות השמונים קנו הוריו גנרטור לתאורה. התיכון

 ואז נרשם , בכרמיאללאחר לימודי התיכון עבד כשנתיים במפעל. נרות ופנסים מאולתרים

החוויה המרכזית ממגוריו במעונות הייתה חשמל ומים . ללימודים גבוהים בירושלים

במהלך לימודי התואר השני נישא לארוסתו מזה שלוש . שעות היוםמזורמים בכל שעה 

הוא שייך אליה הובילו שתכנון החיים המשותפים ונורמות הקבוצה החברתית . שנים

 ללכת בעקבות :בפניו שלוש אופציות עומדות ,במצב הדברים כיום. להחלטתו לבנות בית

) קרוואן( למקם באדמתו מבנה יבין ;עבודה ולשכור בית בסמיכות למקום עבודתו החדש

. ימצא הסדר עם הרשויותיאו לבנות מתוך תקווה ש,  נמוכה ועלותו גבוההתֹושעמידּו

ומתוך , במרבית אזורי הארץהגבוהים  דמי השכירות בשל ,ין בחר בדרך השלישיתיחוס

 .שאר קרובים למשפחותיהםירצונו ורצון זוגתו לה

פי -על, הסיבה לעיכוב. יישובו נמצא בשלב שאחרי הפקדת התכנית אך טרם אישור סופי

. ידי המתכנן- התנגדויות התושבים והצורך בביצוע תיקונים עלהיא, טענת הרשויות

ח לחברת התכנון לא יבוצעו " ש126,000 שישולמו עדלאחרונה נודע לתושבים כי 

 ואין ,בו הדברים נכתבים הכסף אינו בנמצאשבשלב . התיקונים המתבקשים בתכנית

 .סיבה לאופטימיות ביחס למקורות עתידיים לתשלום חוב זה

ת שטח הכביש פחת ולאחר ה,קיבל בירושהשר " מ1,065ין עמד שטח של ילרשותו של חוס

 , מודד ומהנדסובשלב הראשון הובא. ר לבנייה" מ785 המתוכנן העובר בשטחו נותרו לו

ה לוועדת תכנון גשהתכנית הו. פי התכנית המוצעת ללא חריגות-ותכנון הבית נעשה על

תיק הבנייה הוגש ואף שולמה האגרה הנחוצה . ובנייה של המועצה האזורית משגב

עצה כללו מגעיו עם המו.  למרות שטרם התקבל אישור להקמת הבית,לתחילת העבודות
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, באחת מהישיבות. ראש ועדת התכנוןעם מהנדס המועצה ועם , ות עם מפקח הבנייהפגיש

ספק קבע , פנה אליו מהנדס המועצה וספק שאל, שכקודמותיה לא הניבה שום תוצאות

 בשלב זה ריחפו מעל ראשו". הלוים גרים באו חשבתי שבדו,אני לא מבין: "עמדה באומרו

 . המשפחות להגיע לסיכומים ולקדם את ענייני החתונה של שתיץלחהשוט החתונה ו

ים הוא יוציא את מעט חסכונותיו על שכירות נהלהדברים מתבה ין החליט שבדרך שיחוס

התקבל צו הפסקת עד שעיים מראשית הבנייה ולא מלאו שב.  והחל לבנות,ולא על בית

ד בולט בחצר הבית מפקח הבנייה לא טרח כלל למסור לידיו אלא השאירו על עמוש ,בנייה

מצב .  ונפתח נגדו תיק פלילי,שבועיים מאוחר יותר התקבל צו הריסה. ההולך ונבנה

 :ן הוא כדלהלןייהדברים כיום כפי שמסכמו חוס

 עד עכשיו נתנו .]צו הריסה[הלכנו לבית משפט השלום בעכו וכבוד השופט נתן 

ך משפט העברנו את  כדי להשאיר את זה בתהלי. . . כשהגעתי אני לא נתנו,אישור

 ובישיבה החזיר את זה לבית ,2001המחוזי קבע ישיבה לאוקטובר . זה למחוזי

 אבל קיבלתי הודעה ,פט שלוםשי מבית מיעד עכשיו לא פנו אל. משפט שלום

. ועדה תגיש נגדי כתב אישום פלילי בגלל שבניתי ביתושבתוך שלושה חודשים ה

התכנית ולפי התכנית עם מהנדס ועם ית בית בלי היתר אבל בתוך י בנ,זה הפשע

 .מודד

 אשר תכנית ,ין אינו ייחודי בהשוואה לתושבים בדווים אחרים במועצהיסיונו של חוסינ

 נמצאו סיבות לעיכוב הגם במקרים אל. הבנייה ביישובם אושרה ואף עברה פרצלציה

לא שבן שהעדיף כמו(בשיחה עם אדם ממועצת משגב . י הריסהוהגשת צולאישורי הבנייה ו

 התבטא כבר , מנהל מחוז צפון של משרד השיכון,מסר לי כי מר עוזי שמירנ) להזדהות

 ופועל לעצור כל התקדמות בתכנון ,בעבר נגד אישורי תכניות המתאר ליישובים הבדווים

חוקית -לאכדי למנוע קנס כספי משמעותי על הבנייה ה. ובבנייה בפועל ביישובים אלה

 . בעתיד הקרובוברור לו כי לא יקבלש, ר מהמועצהיא היתמצין להיחוסנדרש 

 2002יולי , ד אלכרום' בית בבנייה במג-תמונה ב 

אחמד בונה את ביתו .  השכלתו תיכונית ומזה חודשיים הוא מובטל.26אחמד הוא רווק בן 

סיונותיו לקבל אישור י נ4.צפת-על שטח אדמה שהיה שייך לסב המשפחה מצפון לכביש עכו

יחד .  והעצה הטובה ביותר שקיבל הייתה שיחכה,צה המקומית נענו בשלילהלבנייה במוע

המחשבה . עם עוד שני חברים הנמצאים במצב דומה החל להקים את הבית ללא אישור

 במילים ;"ודאי לא יהרסו שלושה בתים יחד"שהובילה לבנייה במשותף ובחפיפה הייתה ש

ח וכעת הוא מתלבט " ש200,000-עד עתה הוציא כ. טחון במספרים גדוליםי ב,אחרות

-עבור בית לאבלשאלתי כיצד מקבלים את השירותים הבסיסים . ביחס להמשך הבנייה

 חשמל לוקחים מנקודה .מים מקבלים מהמועצה לאחר הגשת טופס ותשלום ": ענה,חוקי

משום כך אין אפשרות במרבית בתי הכפר לשלב . מרכזית או מבית סמוך המחובר לחשמל

 ."תפאזי-תלתמערכת  המצריכים ,וירול כגון מיזוג אמכשירי חשמ
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. עתידבאשר להשילוב הקשה של חוסר עבודה ובית גורמים לאחמד להיות פסימי ביותר 

ו צו בית ילאישלח י ואולי ;אולי לאו אולי יהרסו :תחושתו היא שבניית ביתו היא לוטו

הכניסה ) ית מאמר זה ראשורא(מה אהריסת הבית של עלי סל. משפט ובו יחויב בקנס כבד

 - לילה בשתים לפנות בוקר-מאז ליל ההריסה הראשון הוא מתעורר לילה. כבדאותו ללחץ 

הוא בונה לבדוק שוהולך מבית הוריו לבית  - מהאבה החל הרס ביתו של עלי סלשהשעה 

 האפשרויות למגורים ,עבור צעירים אחרים בכפרב כמו ,עבורוב. שלא אונה לו כל רע

צעירים רבים מצטרפים לתנועה .  המצב ביחס לאפשרויות תעסוקהכךד וומצומצמות מא

 אחרים ;האסלאמית משום שהדרך הדתית נותנת להם פתרון ותשובה למצוקות הקשות

.  ובמהלכה הגיע אב המשפחה שחוויותיו שונות,שיחתנו ארכה זמן רב. בוחרים בסמים

 ,בנו פסימי יותר. ייםזים הפינהל הצבאי הוא מודע לשיפור בתנאכמי שעבר את שנות הִמ

. אינו מוכן יותר להיכנע למגבלות אלהו, מצומצמותמרגיש שהאפשרויות העומדות בפניו 

 .תילאחר שנפרדנו לשלום רץ אחמד לכיוון מכוניתי וביקש שלא אחשוף אותו בשמו האִמ

 . לפעמים כן מקבלים אישור,אמר, מי יודע

 2002 יולי ,ת משגבמועצה אזורי,  בית במצפה מנוף-תמונה ג 

בו שבשלב . זוגתו עובדת אף היא באזור. עדי הוא איש חינוך ומרצה במכללות שונות בגליל

קיבלו את ההחלטה לעבור לגליל היה ברשותם בית גדול ומספק במעלה אדומים ועבודה 

חיי ולחינוך איכותי לילדים ל, איכות חייםלהמעבר לגליל נבע מרצון . נוחה בירושלים

שלב ההחלטה . לא ניכור עירוניגם  כלומר לא שיתוף בסגנון קיבוצי אך - מידהקהילה ב

 ,הםיהתלבטויות. משלב הביצועיותר וההתלבטויות האישיות במקרה שלהם היה ארוך 

לעיכוב ההחלטה להיכנס לתהליך הביאו  ,הבנייההכוללת הגבוהה של ת עלּון הנבעו מש

 הליך מזורז של אישור וקליטה שכלל  הזוגבני עברו אז. 1999אוגוסט ל עד סקליטה ממר

. יום מבחנים במכון פילאט ואירוח אצל משפחה ביישוב, שיחה עם ועדת הקבלה ביישוב

המשפחה נכנסה . תהליך בניית הבית הסתיים תוך שנה מקבלת הזכאות למגורים ביישוב

די החל ביתו של ע. בו פרצו המהומות באזורשביום , 2000אוקטובר ב חדלביתה החדש בא

 למרות זאת הצליחה החברה ;האישור הסופי מוועדות התכנוןקבלת בנות טרם ילה

תיאמה ש לסגור את התיק בבית המשפט תמורת קנס יורוגמ תהקבלנית שבנתה את שכונ

 מבלי שלעדי עצמו הייתה נגיעה כלשהי למשפט או לסנקציות ,כל זאת. עם המועצה

היחסים עם על נו דיברנו על עתיד האזור וסיכום שיחתב. שייתכן והיו מופעלות נגדו

יש לי עמדה  ":דון וכך הציג עדי את עמדתו בנ,התושבים הערבים בגליל התחתון

 מצד ;וקא מבחינתיו לא מבחינתם אלא ד,לא בנוחש מצד אחד אני מרגיש .אמביוולנטית

 אני רוצה פתיחות ושכנות.  כביכול עמדה שסותרת את עצמהיהו ז.שני אני לא מתנצל

 ".טובה
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 2002 יולי ,מועצה אזורית משגב,  בית באשחר-תמונה ד 

זכויות התושבים הפלסטינים ברורה לעמדתו של יוסי מאשחר ביחס למגוריו באזור ו

ביתם הגדול עבר הרחבה לפני . הוא וזוגתו הגיעו לאזור לפני כעשר שנים. ונחרצת יותר

כאשר הגיעו . כשנהלו מתינו הש ,ועדת התכנון המקומיתשל  לאחר קבלת אישור ,כשנה

תגמולים הכספיים שנתנה הסוכנות הההטבות ון הנות מילאשחר כזוג צעיר עוד הספיקו ל

יוסי וזוגתו קיבלו . היהודית למתיישבים היהודים בתחומי המועצה האזורית משגב

 והמכשולים העיקריים ,ידי הסוכנות ביישובם- עלובנים שנבנמבמחיר נוח את אחרון ה

 .קבלה של היישוב ומכון פילאטהדרכם למגורים היו ועדת שעמדו ב

ם יכמתיישבים אחרים במשגב ניהלו את מרבית הקניות בסכנין וביישובים הערבי

היחסים עם האוכלוסייה הערבית היו , יתרה מזו. 2000 עד לאוקטובר ,הסמוכים ליישובם

כניסה ללא הפרעה ,  משחקי כדורגל משותפים בליגת היישובים המקומית:תקינים לדעתו

. ברכה של המועצה האזורית משגבלאו ויסות של אוכלוסייה ערבית למתקני הספורט ו

 והעובדה שהגיע לביתו בסיועה של הסוכנות היהודית אינה ,לשיטתו התקיים כאן שוויון

יות סוכן של מדינת ישראל ולחזק את הל, כפי שציין בפני, הוא גא. מפריעה לו כלל

 שהוא שמאס במהלא רק שאינו מתנצל על נוכחותו באזור אלא . באזורהנוכחות היהודית 

לשיטתו לא היה כל .  תמיד את ראשו לקבל מכותמשפילקורא תסמונת היהודי הגלותי ש

בא לאכול , קנה אצל סוחרים ערבים, עולם לא פגע כאן באישמ .רע בהתנהגותו באזור

. נה כלפי האוכלוסייה הערבית קריאות שטראים ומעולם לא קיבמסעדות ביישובים הערב

אירועי אוקטובר חיזקו אצלו את הדעה שהבעיה בקרב האוכלוסייה הערבית היא הפחד 

רציתי או ' אטבח אליהוד'לא אני צעקתי ": כפי שאמר. להשמיע דעות שאינן נורמטיביות

כעת הוא מבקש לראות ". יישובים אחרים באזורב את אזור התעשייה בתרדיון או וףלשר

מעת לעת מחסומים ליליים על מציבים  שעדיין ,קיום אצל שכניו הערבים-ות לדונכונ

לראות את המציאות דרך עיניו של פלסטיני בן וכאשר ביקשתי ממנו לנסות . הכביש לביתו

 חסומות  שאינו מגיע לבית ומגוון רחב של עבודות בשוק הישראלי,ד אלכרום' ממג25

 הייתי עושה כל מה שאתה רוצה ממני לא היו פה  אם,תגיד ": ענה לי בשאלההוא. בפניו

 ? בטענותי למה תמיד באים אלי?היום התארגנויות טרור בקרב התושבים הערבים

מוליכה אותם לפעולות שנוגדות את האינטרסים ה ,את ההנהגה שלהםהם שישפרו 

 ."שלהם

 

 מגמות
הסוגיות .  מורכבת של יחסים בין שתי קבוצות אתניותמציאותות ציג מהתמונות אל

מרבית שמאליו מובן .  בלבדהעולות מהן אינן מצטמצמות לשאלת הזמינות למגורים

מיעוט בישראל מיוצגות גם - ביחסי רוב,פתולוגיותה שלא לומר ,תבעייתיוהדינמיקות ה

 המתאים ביותר תיאור דומני שה,אפשרויות מגוריםלבכל הקשור לתכנון ו. במקרים אלה
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דומה כי במרחב . יהודי-נסבלת של התכנון הפרו-בלתילמתרחש באזור הוא הקלות ה

ים מהגעה למגורים מובנית בשיח הגמוני ייהוד-הגליל התחתון חסימתם של גורמים לא

 , הגם שמעולם לא הוגדרו בצורה זו,הפרוצדורות אל. נהליותהמעוגן בפרוצדורות ִמ

טות  מהתפש)והרשויות הערביות(משמעותן המעשית היא חסימת האזרח הערבי 

 .טריטוריאלית

ין מהיישוב יחוקי של עדי ממנוף לבין זה של חוס- שוני בין ביתו הלאכללכאורה אין 

. שניהם בנו את ביתם במועצה האזורית משגב ושניהם עברו פורמלית על החוק. הבדווי

כרותו עם השיח הדומיננטי יהשתייכותו האתנית של עדי לאליטות ולקובעי המדיניות וה

ין עתיד ירה שחוס אותה עֵבגיןק מתשלום העונש הקבוע בחוק בויישובו לחמפשרו לו ולִא

  ִאתןמתמודד ד אלכרום'אחמד ממגשהמלכודות הלגליסטיות . לשלם עליה קנס כבד

 מכיוון שהם ושכמותם נתפסים כמייצגים את האתוס הרצוי למדינה ,נחסכו מעדי ומיוסי

חד בהשוואה בין יישובי מועצה אזורית פערי הנגישות למגורים בולטים במיו. ולמוסדותיה

 ר חוס,ד אלכרום'מחצר ביתו של אחמד במג. ים בסמוך להייישובים ערבלבין משגב 

 חלקם בסמיכות לאדמות ,צפים גילון וצוריתבהר ממול נבנו הִמ. השוויון בולט ביותר

תאר פי תכניות הִמ- אדמות שעל- השייכות לאנשי הכפר כולל למשפחתו של אחמד

 מצוקת הקרקע , כמו ביישובים אחרים,ד אלכרום'במג. תוח אינן מיועדות לבנייהוהפי

 לסכם אפשר. שירותיםלקרקעות למגורים אין כמעט קרקע פנויה לתעשייה ול פרט .קשה

נמשכות במרחב הגליל התחתון המצוקות וממשיכים הפערים וחוסר , 2002-ולומר כי ב

 .השוויון בזמינות למגורים על רקע אתני

 רחישיםת
אפשרויות העומדות לרשות המתכנן על הי על הכוח הגלום בתכנון ויעמדתי בראשית דבר

לא ש בכך(בכוונה עשיתי כאן את מלאכתי לא נאמנה . לשימור ההגמוניה של שולחיו

 שכן היה לי חשוב יותר להראות ,)הבאתי את עמדתם של הגורמים המשכנים והמתכננים

תופסים את מוסרות התכנון המושת עליהם , יהודים-לאובמיוחד ה, כיצד תושבים באזור

זאת משום שרק אם נשכיל ללמוד . הסביר או להצדיק את מצב העניינים כיוםל שראמ

 או לפחות ,מבינים את מקומם ומעמדם האזרחי נוכל להגיע לפתרונות כיצד תושבי האזור

ם נוכחותה של יש לבחון נקודתית הא. לראשית דיאלוג לפתרון מערך היחסים המורכב

 המגורים בכפיפה אחת תרמו א או שמ,יתר מועצה אזורית משגב הובילה לחיכוך ולעוינות

כפי . ה מאוזנת יותר של האזרחים היהודיים את מצוקות המגזר הערבי באזורילראי

 , עמדה אמביוולנטית ביחס לקיפוחהם בעלי תושבים רבים בגוש , ממנוףישניסח זאת עד

 פתח שמשנוכחותם כאן יכולה ל. לא ילכו מכאןש קיומם וודאי אך אינם מתנצלים על

 .תי ונוקב ביחסים העתידייםלדיון אִמ

לפחות בין מפעל ההתיישבות היהודי בגליל  נסיבתיההקשר היחד עם זאת אין להתעלם מ

ות וביטויי מחאה עוינ וסופה של אפליה וקיפוח שיוליד. 2000אירועי אוקטובר בין ל
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אין זה מקרה . אך התמונה אינה שחורה בלבד). 2002גולני  (5ת החוקשאינם תמיד במסגר

 קבוצות הניב הופעתן שליהוד הגליל יקא הפרויקט שסיבתו הרשמית הייתה וי שדויבעינ

.  שכל מטרתן היא קידומו של שוויון אזרחי בגליל,שונות כמו סיכוי או קול אחר בגליל

בו בתיווכו של חבר הכנסת חנן פורת יוסי מאשחר היה תומך נלהב במאבק שניהל יישו

 תוך שהם מוותרים על קרקעות שהיו שייכות ,הםלהכיר ביישוב ערב אלנעים הסמוך ל

 מעמד ההכרה ביישוב זה התרחש בנוכחותו של ראש הממשלה דאז בנימין 6.ליישובם

ור לא הסכמנו שיהיו לנו שכנים שיגורו בפחונים ואנחנו נג: "כפי שהציג זאת יוסי. נתניהו

 ".ילותובו

של  ויותר מכך מתוך הבנה ,מתוך תפיסת עולם של הגברת שוויון אזרחי והתערות באזור

צמחו מפעלים משותפים ופעילויות שונות בתחומי , שיתוף פעולהב הצדדים בנחיצות כל

 כיום בתחומי המועצה האזורית משגב ובשיתוף עם יםאיכות סביבה המתבצעוחינוך 

 בדרך זו נוצרות קואליציות אזרחיות המורכבות מבעלי .רשויות ערביות סמוכות

וקא וד. ה מכשול לשיתוף פעולהי מבלי שזהותם האתנית תה,אינטרסים מקומיים

ה להוביל לפעילות עשוים יחשיפתם של מתיישבים יהודים למצוקת היישובים הערבי

הודי מתוך השיח ההגמוני של הרוב הי. הסיון לפתור מצוקות אלימשותפת עתידית בנ

ויוכלו לצאת , המחוזית והמקומית יצאו, עוגן בהחלטות תכנוניות ברמה הארציתהמ

דוגמה קונקרטית . קולות התובעים מתן זכויות ושוויון למיעוט הפלסטיני, בעתיד

למועצה וסכנין לכפר יה משותף י היא יצירת אזור תעשההקורמת עור וגידים בימים אל

 7.אזורית משגב

קיימנו שכנס  לאור הזקה אצליו שח,הנחההו להלן מתבססים על שני התרחישים שיוצג

 והיא שבמצב הדברים כיום הסיכויים לשינויים ,)2002 טאוגוסב 17-16 ,נווה אילן(

 יש להתמקד על כן. יהודי של מדינת ישראל קלושים הה האתנוצנטריימפליגים באופי

 אין ,בטווח הארוך. נוני והביקצרביכולתנו לעשות בטווח הזמן השמה ב כלומר ,אליהרב

אבק על עיצוב דמותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ושוויונית יכמובן להפסיק לה

 לא רק ברמה ההצהרתית ,יותר וככזו המתייחסת למיעוטים החיים בה כאזרחים שווים

 .אלא במעשה

 

 נוםיהיקצרה הדרך לג - או , המשך המצב הקיים-תרחיש א 

 בו מועצות ועיריות ערביותש זאת משום שהמשך המצב הקיים ;תרחיש זה פסימי במהותו

ת מקבלת קרקעות ומוגבלות לתחומן הנוכחי ימשיך את מדיניות הקיפוח בתחומי דרֹומּו

 ותחושות ותרמרההתמ יוביל להמשך , שהוא לצערי ראלי ביותר,תרחיש זה. המגורים

. םיטליסטיננדמוופקיפוח באוכלוסייה הערבית ולהתחזקותם של גורמים בדלניים ה

 בשילוב עם תנאי ,קשה נגד פלסטינים בתחומי השטחים המוחזקיםההמשך מדיניות היד 

 את ו יגביר,אחוזי אבטלה גוברים וקיצוץ בסובסידיות ממשלתיות, כלכלה משבריים
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מגמה זו . תלותה של האוכלוסייה הפלסטינית במוסדות המדינה ויחלישוה כלכלית

העיקריות הבעיות . ברות בקרב אוכלוסייה זווהשייכות הג-תשתלב היטב עם תחושות אי

צמת  ולאור זאת ָע,הן כמובן נחלתו של הדור הצעיר המבקש להתבסס כלכלית ומשפחתית

הניצוץ .  הציבור הישראלי עד היום בההתגובה תהיה חזקה עוד יותר מכפי שהורגל

 יכול ,2000י אוקטובר ו אירועוכיח כפי שה,לפעולות אלימות בעלות אופי של מרי אזרחי

, למחצה- הפקעת קרקע לצורך מפעל בעל אופי צבאי או צבאי: ממגוון של אירועיםבואל

 שתועצם עוד יותר על ,ם לגרום להתפרצותילעלוים רבאירועים . עליית מחיר הלחם ועוד

-פעולות בעלות אופי אנטי.  כוחות הביטחוןמצדהרתעה ומנע של רקע מדיניות אגרסיבית 

 מקרב האוכלוסייה היהודית יחידיםו תיע חוסר האמון וירםבמרחב יגבירו את תהויהודי 

אימוץ גישות .  עם הגורמים למצב זהאפשרסיון התמודדות כן ואובייקטיבי עד כמה שימנ

 המאפיין את הרמה , האוכלוסייה היהודיתמצדימניות מבחינה פוליטית וריות טאתנוצנ

 אך , תחזיות אפוקליפטיות יותר קיימות כמובן. כולו יהיה נחלתו של האזור,הארצית

 .דיו שכן המצב הקיים גרוע ,ןלטעמי איננו זקוקים לה

 חיזוק גורמי החברה האזרחית באזורו מגמות שיתוף פעולה -תרחיש ב 

 תפי הגדרלהתרחיש האופטימי שאני צופה לאזור הוא הגברת פעילותה של חברה אזרחית 

גובר חברה אזרחית זו תהיה מסוגלת להאציל כוח . הוחיזוק) Habermas, 1989(הברמס 

 ובכך להתנגד להכפפה של מדיניות ממשלתית שתמשיך לעודד ,לרמה המקומית ולהעצימה

 את ההגמוניה היהודית במרחב על חשבון קבוצות וחזקיחוסר שוויון אזרחי ש ואפליה

חית וקואליציות קיומן של חברה אזר. דרוזים ועוד, נוצרים, ערבים,  בדווים- המיעוט

להכרה טובה ו מסגרת נוחה לבירור עמדות  לשמשוכל גםיאינטרסים מקומיות שונות 

 .יותר של הגורמים השונים החיים כאן במשותף

קיומם המשותף של יהודים וערבים במחוז תכנוני אחד מחייב את שני הצדדים לקבל 

שבה הם רוצים דרך ה דבר ב,ברמה האתית והערכיתו ברמה האידאולוגית ,הכרעות

תפקידן של הקואליציות האזרחיות החדשות שמתרקמות . לראות את חייהם במרחב

ן  ומ,א לפעול להגברת המודעות בציבוריות היהודית למצוקות הציבור הערביובאזור ה

ת אחריות אישית וקהילתית בקרב הציבור הערבי באשר לניהול בלצד האחר להגברת קה

 מגורמים יהודים הנחשפים הן מתוך הציבור הערבי והן ביקורת המושמעת. ענייניו הוא

סדרי , ת והדאגה למקורביםלתיּו החמּו. חייבת להיות מתורגמת למישור המעשינושאל

 .לרועץ גם בנושא התכנון והקצאות קרקעלערבים  כל אלה עומדים - תקינים-נהל לאִמ

 פי-עלחש גם הקמתן של קואליציות אזרחיות משותפות ברמה האזורית יכולה להתר

 ,במדינת ישראל הכרח בהתפתחותן של שתי חברות אזרחיות הלעמסקנותיו של דיכטר 

נו נדרשים לקבל נ ברמה האזורית שבה אי.) בספר זהדיכטרראה  (ת ויהודיתפלסטיני

 מוריד נו אין זה מעלה ואי בעניינים שבהם- הכרעות מהותיות באשר לאופייה של המדינה

ככל שתגבר . הסיכויים לפעולה משותפת גדולים יותר -וברת מה האוכלוסייה באזור ס
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להעביר את המסר יותר  כך קל יהיה , שוויוניסדר יוםנוכחותה של חברה אזרחית בעלת 

חלוקה צודקת של קרקעות ש ווןכימ 8,ידי הנוכחות הערבית-ים עלולציבור היהודי המא

האזרחים הפלסטינים תית של  ושפתה וקבלה אִמ"אחרת"לימוד התרבות ה, ומשאבים

 . של האזורוממשי אלא צורך דוחק ,אינם נחלתם של עוכרי הציונות ומדינת ישראל

 י מדיניותוקו
וי מדיניות ווק, קבוצות חשיבהמחקרים ולוי מדיניות לוק: חלק סעיף זה לשנייםא

 .לקואליציות אזרחיות באזור

  ולקבוצות חשיבה למחקריםי מדיניות וקו .א

י של אוכלוסיות כלכל-חברתיידע בכל הכרוך בנתוני אמת על מצבן ההרחבת בסיס ה .1

 .)מסקנה צריכה להיות מיושמת גם לאזורים אחריםהכמובן ש(שונות באזור 

האחר בקרב של תפיסות ודימויים של העצמי ו, עמדותשל לימוד וניתוח , בירור .2

 .אוכלוסיות שונות במרחב

-אי,  הלכה למעשה בסוגיות של פעריםמעקב ותמיכה בגופים מקומיים העוסקים .3

 .מדיניות מפלה ועוד, שוויון

פסיכואנליטיקה בקבוצות הם ומומחים מתחומי הפסיכולוגיה וישילוב יועצים ארגוני .4

 .פרויקטים של שיתוף פעולהבחשיבה ו
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 קואליציות אזרחיות באזורי מדיניות לוקו .ב

 הפניית משאבים ,דוגמה ל;עולותיהםעידוד ותמיכה בפ, איתור סוכני שינוי מקומיים .1

 .לאגודות מקומיות וסיוע בתקציבים מקרנות פנימיות וחיצוניות

הקמת גוף פעולה אזורי משותף שמדיניותו המוצהרת היא  - בנושא קרקעות ומגורים .2

 מורכב ההייגוף זה .  שיפוט קיימיםיערעור על תחומי שטחוחלוקה מחדש של קרקעות 

חדו לצורך העניין ויתרמו לצד הפלסטיני את הנגישות תאימגופים קיימים ש

 כדי לשפר את מצבו של ,והלגיטימציה המוענקים כמעט אוטומטית למגזר היהודי

 .המגזר הפלסטיני באזור

 קורסים ותכניות המשתפים נוער יהודי ופלסטיני מהאזור בהתמודדות עם תבניי .3

של משרד ) ת בקרדיט לימודילפחו(תמיכה ותגמול . צרכיועם תרבותו ועם , האחר

 .ישימות יותרלות ומושכ אותן לוהפכיהחינוך בפעילויות אלה 

 הערות
" יהוד הגליל"צפים במסגרת המועצה האזורית משגב כחלק מפרויקט ההתיישבות בִמ .1

. הכוחות הפעילים שדחפו לפרויקט התיישבותי זהאת  למחקר ראוי שיבחן מתינהעדיין מ

 החרתה המדינה גם כאן , כמו במקרי התנחלות אחרים, תעלה כיבחינה מדוקדקתשדומני 

 שנתפס כחלק ,כלומר תהליך זה. החזיקה אחר תהליכים מקומיים ולא הייתה היוזמת

 ראשיתו מקרית ואקראית והצלחתו תלויה הייתה בהשתלבותו עם ,מפרויקט לאומי מכוון

 .האתוס הציוני הנורמטיבי

 . במאמר זה בדוייםכל שמות המרואיינים המוזכרים .2

בסיסיים של המצרכים הביוב ותחבורה בסל , מים, דומני שהכללתם של שירותי חשמל  .3

 .אזרח ישראלי אינה דרישת יתר

נהל מקרקעי ישראל מתמקד בעיקר באזור תוואי ימבין ד אלכרום ל'המאבק בין תושבי מג .4

 .מסילת הרכבת

הלאומי של ייהוד הגליל הוליד בין שאר גולני מחווה שם דעתו המפורשת לפיה המהלך  .5

 .2000רות הבאושים גם את תגובת ערביי הגליל באוקטובר הֵפ

משמעית -עבורי והבהירו חדבשולי דיכטר על שאיזנו תמונה זו לאני מודה לאורן יפתחאל ו .6

 אשר בו , שניםעשררך כואלתמשך שהמאבק אזרחי מה נבעשההכרה בערב אלנעים 

  .ה משקל שולי יותר ממה שאני מייחס ל בעלתהיתושבי אשחר היעמדתם האוהדת של ת

 . מידע בעל פה;פעיל בעמותת סיכוי במשגב, איציק גרשוני .7

עבורי בצורה שאין בהירה ממנה ב שצייר ,ר מחמד אמרה"חובה נעימה היא לי להודות לד .8

 בחברה הרובידי -עלים והמיעוט והמיעוט המאידי -עלים ואת הפרדוקס של הרוב המא

 .הישראלית
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 abpa mieecae micedi abpa mieecae micedi abpa mieecae micedi abpa mieecae micedi–    deede xardeede xardeede xardeede xar 

ïá óñåé-ãåã 

 רקע כללי
 :האוכלוסייה הערבית בדרום מתחלקת לשלוש קבוצות משנה

  נפש65,000- כ- בדווים שמקום מושבם בעיירות -ערבים  .1
 ; נפש70,000- כ-בפזורה  .2
 . נפש5000- כ-בייחוד באר שבע , בערים יהודיות .3

 בעבר

 100,000-כ, לא כולל רצועת עזה, בערב מלחמת העצמאות מנתה האוכלוסייה הערבית בנג

 . מטות7 שבטים שהתחלקו בין 96במסגרת ,  בדווים67,000-מתוכם כ; נפש

מלבד (צפון סיני ומצרים , מלחמת העצמאות גרמה להגירת כל המגזר הכפרי אל הרצועה

 מכלל 6/7-כש,  בדווים10,000-בנגב נותרו כ). יד קיבוץ רבדים-הכפר אלעזה שעל

הוא מרחב , "הסייג"הבדווים שנותרו בנגב רוכזו לתוך אזור . גרו לירדןהאוכלוסייה הי

הקו , שובל, באר שבע: שגבולותיו הכלליים היו, המחייה שהוקצה לבדווים שנותרו בארץ

, כמו כן נותרה מובלעת של מטה העזאזמה. דימונה ובאר שבע, הירוק משובל לערד

הורשו , ר" קמ1,500-מוערכים בכה, בִמתחמים אלה. שנמשכה מבאר שבע עד הר הנגב

פלחה חֵרבה וחקלאות נגר , גידול צאן: הבדווים להתגורר ולקיים חקלאות מעורבת

 .פשוטה

וראו , בתקופה שקדמה להקמת המדינה היו רוב השבטים הבדווים עוינים ליישוב היהודי

דנות החש. בו גורם פוליטי שמטרתו לנשלם בתואנות של שכנות טובה וסיוע מדעי ורפואי

מקור החשדנות בעובדה . שליוותה את ההתיישבות היהודית לא חדלה למעשה עד היום

למרות , שהמדינה מעולם לא התייחסה במלוא הנחישות לפתרון הסכסוך הקרקעי

 .שהצהירה שבכוונתה להגיע לפשרה

מלחמת העצמאות .  יישובים כפריים16עד מלחמת העצמאות מנה היישוב היהודי בנגב 

אך באר שבע היא שמילאה תפקיד ; אשקלון ואשדוד,  את הערים באר שבעצירפה להם

, יש לציין שבאר שבע. דימונה וירוחם, ומאוחר יותר גם ערד, ערבים-מרכזי ביחסי יהודים

רוב תושביה . כמעט ללא ערבים,  לעיר יהודית1949-הפכה ב, 1948שהייתה עיר ערבית עד 

לאחר קרבות . ים הבדווים'וכן השיח,  ומעזה היו עירונים מהר חברון1948הערבים עד 

שראו בה את בירתם משכבר , ח נסגרה העיר בפני הערבים בכלל ובפני הבדווים בפרט"תש

חשוב . 1966היא נפתחה בפניהם באופן מלא רק כשבוטל הממשל הצבאי בפברואר . הימים
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בשל , וערביהלציין זאת משום שבאר שבע הפכה למוקד הפעילות והיחסים של יהודי הנגב 

השירותים והפעילות הפוליטית מצויים , המסחר, היותה בירת הנגב שמוסדות השלטון

 .בה

ביססה בקרב תושבי , שבה לא הורשו ערבים להיכנס לבאר שבע, תקופת הממשל הצבאי

למרות שידעו שהייתה , העיר שרובם עלו מארצות ערב את התחושה שזוהי עיר עברית

לכן לא הייתה להם תחושה של ; ושביה בעזה ובחברוןבעבר עיר ערבית ושמקור ת

וקשרי , קשריהם עם הבדווים היו מידיים וחיוביים מלכתחילה, לעומת זאת. מנשלים

מבריחים בדווים הביאו לבאר שבע מכל טוב . מסחר ענפים התקיימו ביניהם על רקע הצנע

מצאו להם ורוב תושביה היהודיים לא סבלו מחסור ממשי ובייחוד אלה שנ, הארץ

יש לציין שההברחות אפילו . ידי הבדווים-המזומנים לרכוש את הסחורות שהוצעו על

. כשחלק גדול מהסחורות מצא דרכו למחסני המדינה, ידי הממשל הצבאי-התמסדו על

כאשר הסתיים הממשל הצבאי היה זה אך טבעי שהבדווים מילאו את רחובותיה של באר 

-ומ, סחר שפעלו במתחמי השבטים עברו לבאר שבעהשירותים והמ, מרכזי הממשל. שבע

 . הפכה שוב לעיר מעורבת1966

  עיר מעורבת של סובלנות-באר שבע 

הן של , מערבים ופיתחה כוחות משיכה חדשים" נקייה"באר שבע לא נותרה 

פתיחתה של העיר מחדש הביאה יזמים ערבים ממרכז . בדווים והן של ערבים-ערבים

לצד אלה מצויה בבאר שבע אוכלוסייה של בדווים . שתקעו בההארץ ומצפונה שחלקם ה

 אחוז הם אוכלוסייה 80- אחוז הפכו לתושבי קבע וכ20-מהם כ,  נפש5,000-הנאמדת בכ

כאשר הם מסיימים . כולל רוב הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, מתחלפת

הידברות וליחסים והם אוכלוסייה פוטנציאלית ל, את לימודיהם חלקם משתקעים בה

 .חיוביים

מאז , למרבה הצער. ערבים טובים כמו בבאר שבע-אין עוד עיר בישראל שבה יחסי יהודים

הן במישור הפרט , האנתיפאדה הראשונה היהודים מבחינים בין הערבים לבין הבדווים

שבו שיתוף , ל ובתחום הפשיעה"הבחנה זאת ניכרת אפילו במחסומי צה. והן בממסד

 .בייחוד בתחום גנבות רכב והפעלת משחטות רכב, ש מפתיעהפעולה ממ

רואים את בני עדות המזרח בבאר "טענה הראויה לבדיקה ולמחקר היא שבדוויי הנגב 

בשל הקרבה התרבותית בין שני , "שבע וביישובים היהודיים האחרים בגובה העניים

 ממיקומן השולי הסובלות, ייתכן גם שהמצוקות המשותפות לשתי האוכלוסיות. המגזרים

הניכרות גם , משמשות גם הן גורם להתקרבות ולסולידריות, כלכלי-הגאוגרפי והחברתי

בהפגנות משותפות ליישוב היהודי וליישוב הבדווי ובפעולות המחאה מול מוסדות 

אין ספק שכל הגורמים שנמנו לעיל יוצרים מכנה משותף ובסיס ליחסים קרובים . המדינה

 . בין שתי האוכלוסיות



228 

 מדינה-יחסי ערבים
, משמעית שאילו הייתה המדינה עקיבה בגישתה כלפי הבדווים בישראל-ברצוני לקבוע חד

כי אז לא היינו עדים , ידה בעבור אוכלוסייה זו-ואילו הייתה מממשת את המוצהר על

לאור ". יחסי קונפליקט בין הבדווים לבין המדינה"למצב היחסים שאני מכנה אותו 

מתואר לעיל ביחסים שבין היהודים לבין הבדווים אפשר להסיק שקיים קביעה זאת וה

יחסים טובים מול ): מדינה-בדווים, בדווים-יהודים(שוני גדול בין שתי מערכות היחסים 

 ).בהתאמה(יחסים רעים 

חלקן , ראוי לציין שמיום קום המדינה התאפיינו חייהם של הבדווים בבעיות

אולם הבעיות ; מעצם היותם חברה נוודית לשעבר, יותאובייקטיביות וחלקן סובייקטיב

מה גם , באותה תקופה הייתה לבדווים שליטה על ענייניהם. עלו מדרגה והפכו לסכסוכים

שהמנהיגות המסורתית הייתה עדיין בעלת משקל והשפעה בקרב בני שבטם ואל מול 

ים את מערכת הקונפליקטים מערבים גורמים חיצוניים המחמיר, כיום. הממסד הממלכתי

יש . פתירים-עד כדי יצירת תחושה שהסכסוכים בלתי, היחסים בין הבדווים לבין המדינה

על מנת , הגורסים שמעורבותם של הגורמים החיצוניים נועדה למנוע את פתרון הסכסוכים

 .להפיק רווחים פוליטיים

, מרחביתמערכת היחסים בין היהודים לבין הבדווים נתונה בתהליך מעבר לאינטגרציה 

 :שלה שלושה רכיבים

 .יחסי שכנות בערים היהודיות כתוצאה מהגירה מן השבט אל העיר .1
 או יזמות מסחרית/מעביד ו-יחסים כלכליים על רקע תעסוקתי של יחסי עובד .2
קשרים על רקע : לדוגמה. התפתחות רשתות חברתיות בסביבות שונות ועל רקע שונה .3

 .וכדומה) תיכונית-תיכונית ועל(ו במוסדות להשכלה א, או במקומות עבודה, מקצועי

ברור לכול שמערכת היחסים המתוארת כאן הובילה את הישראליות באוכלוסייה 

ערך . למרות שלעתים ובנסיבות מסוימות לא ירצו להודות בכך, חזור-הבדווית לנקודת אל

. לבין ערביםלנוכח השסע המעמיק והולך בין יהודים , רב נודע ליחסים אלה ולהתמדתם

ולכן הם , נראה על כן שהיחסים בין היהודים לבין הבדווים מתקיימים בגומחה עצמאית

 .בעלי תוצאות שונות מהמתרחש ברמה הארצית

שלמרבה המזל אינה , מדינה מתאפיינים בדיסאינטגרציה-יחסי בדווים, מן העבר האחר

הבדווים צוברים הבנה מצב זה גורם לכך ש. פוגעת באינטגרציה החברתית שתוארה לעיל

ובייחוד בקרב עמיתיהם במסגרות , ואהדה רבה בקרב חברי הרשתות החברתיות

בבתי , גוריון אלא גם במכללות-ולא רק באוניברסיטת בן(החינוכיות והאקדמיות השונות 

בשנים האחרונות מתרחש בבתי הספר ). ספר תיכוניים ואפילו בבתי הספר היסודיים

והוא שמספר הילדים הבדווים הלומדים , יניים תהליך מופלאהיסודיים ובחטיבות הב

וכך גם , בשובל ובבית קמה לומדים תלמידים בדווים רבים, לדוגמה. בהם גדל והולך

. ללא ידיעתו או התערבותו של הממסד החינוכי, כל זה נעשה בצנעה. בקיבוץ חצרים
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לבד אלא על רצון כן אמון במערכת החינוך הממלכתית ב-תופעה זו אינה מצביעה על אי

 .להשתלב בחברה הישראלית

 ?מי אינו מעוניין ביחסים תקינים בין יהודים לבין בדווים

יש לבחון את יציבותה של ִרקמת היחסים בין יהודים לבין בדווים לאור קיומם של 

התערבות זאת נובעת מגורמים פוליטיים . גורמים שהיו רוצים לפגוע ברקמה זאת

שהצליחו להשיג אחיזה , ובמיוחד התנועה האסלאמית, ן הצד הערביולאומניים בעיקר מ

למרות שתנועה זו חרטה על דגלה את הדת ואת פתרון המצוקות . בתוך החברה הבדווית

,  ואכן עד לאחרונה סייעה לאוכלוסייה הבדווית בתחומי החינוך-הכלכליות והחברתיות 

נית בפעילותה והדגש הועבר  הרי שבשלוש השנים האחרונות חלה תפ-הסעד והקהילה 

ובכללם אלה , מגמה זו אינה נעלמת מעיני יהודים בסביבת הבדווים. לתחום הפוליטי

. המאמינים שהבדווים חדלו להיות מי שהיו בעבר והם מצטרפים בהדרגה לשונאי ישראל

 .ויש לה ביטויים בשטח, היא גברה מאז החלה האנתיפאדה השנייה

אולם קיימות גם תופעות .  לצד הסובייקטיבי של היחסיםזוהי דוגמה כבדת משקל באשר

שיש בכוחן לשכנע את הימין היהודי שהן פרי מדיניות , הקשורות למישור האובייקטיבי

לא קשה לשכנע אנשי ימין יהודים שהפוליגמיה וריבוי הילדים אצל , לדוגמה. סמויה

) תעסוקה וכדומה, םמקורות מי, קרקע(הבדווים נועדו להשתלט על המשאבים הטבעיים 

או בהקמת , הוא הדין בתחרות על תקציבי המדינה והרשויות המקומיות. בנגב ובגליל

נראה . מוכרים שנתפסת כמגמה של התבדלות וניכור-מועצה אזורית לכפרים הלא

שינוי היחס לבדווים עלול לחלחל , שלמרות שמדובר במיעוט מתוך האוכלוסייה היהודית

הבדווים היום הם צאצאי מי שהיו : לאמור, כלל החברה היהודיתלתודעת ) ואכן מחלחל(

ויש לראותו כחלק מן החברה , לדור החדש גישה שלילית למדינה; בעבר ידידי ישראל

תופעות של הקצנה וחידוד יחסים ) והפליאה(למרבה השמחה , עם זאת. הערבית המקצינה

. ין אינן נפוצות בכל מקוםועדי, מדינה בלבד-פוליטיים הם מנת חלקם של יחסי בדווים

לבד מתחום העבריינות , אם בכלל, מקרים של אלימות בין יהודים לבין בדווים נדירים

הנלווית לתהליך העיור " טבעית"שאין לה קשר למישור הפוליטי אלא היא התפתחות 

אני שב וקובע שהיחסים הפגומים בין הבדווים לבין המדינה והיחסים . והמודרניזציה

וראשיתם מאז המפגש ביניהם , ין הבדווים לבין היהודים הם עניין של מסורתהטובים ב

פי מידת הִקרבה בין -בשני המישורים היחסים נמדדים על. אפילו לפני קום המדינה

כאשר בכל הקשר הפוליטיקה ממלאת תפקיד מכריע , פי התועלת-אך בעיקר על, הצדדים

 .יותר
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 תועלת ופוליטיקה 

דגם היחסים . יהודים-מדינה לבין יחסי בדווים-ן יחסי בדוויםיש להבחין בי, כאמור

 על יחסים בין פרטים ולכל -ואילו השני , הראשון מבוסס על יחסי גומלין בין הקולקטיבים

 :שני גורמים מרכזיים משפיעים על היחסים ומנחים אותם, כאמור. היותר בין משפחות

 .יום-קבע מהמתרחש בחיי היום המוזנת דרך - האישית והקולקטיבית -התועלת  .1
 גורמת לפרט ולקבוצות להזדהות עם -ארצית בין אם מקומית - בין אם כלל-הפוליטיקה  .2

 .כמשפיעים או כמושפעים, תנועות ומפלגות ארציות ולפעול במסגרתן

 המתח בין הבדווים לבין המדינה

 מתנודתיות  השנים האחרונות20-מישור היחסים בין הבדווים לבין המדינה סובל ב

 .פוליטית-והתערבות דתית, פתור-הסכסוך הקרקעי הלא: המושפעת משני גורמים

אך יחד עם , כאן המקום לומר שהיחסים בין הבדווים לבין היהודים הם אמנם תקינים

שקט "המשך ה. בשל הסיבות שנמנו לעיל, זאת אין כל ביטחון שימשיכו להיות כאלה

אפשר לדחות את פתרון -וייתכן שאי, נה הוא על תנאיבין הבדווים לבין המדי" התעשייתי

 .הבעיות עד אין קץ

 המתח החברתי בין בדווים לבין יהודים

. וחסר רק ניצוץ שיצית את הלהבה, מוקדי מתיחות קיימים בבאר שבע ובמקומות אחרים

,  שנה50-כאשר ערבים ביקשו להתפלל במסגד בבאר שבע לאחר שננטש במשך כ, לדוגמה

תושבי באר שבע היהודיים שהערבים עלולים לדרוש גם את בתיהם בעיר מיד חשו 

-הכניס יסוד של מתח ליחסי יהודים, כמו מקרים אחרים, אין ספק שמקרה זה. העתיקה

נגד והיה חשש -הן נענו בהפגנות, העובדה היא שכאשר התקיימו הפגנות נוספות. ערבים

אך גורמים ; )זה התנועה האסלאמיתבמקרה (זוהי דוגמה להתערבות מבחוץ . להתנגשויות

אך ,  ובעלי מטרות וכוונות חיוביותםנוספים קיימים כאן שנראים לכאורה ניטרליי

מסריהם מתפרשים בלי משים כשאיפה להפר את היחסים התקינים בין יהודים לבין 

שירותי תמיכה וייעוץ " (שתיל"ארגון , "40-אגודת ה"בין אלה יש למנות את . ערבים

אלה . מפלגות ותנועות, חברי כנסת ערביים, מיסודה של הקרן החדשה לישראל) םלארגוני

מעוררים את החשש שאם ימשיכו בפעילותם הם עלולים ליצור גופים יהודיים שמטרתם 

 ".להשיב מלחמה שערה"תהיה 

 :נציגי הממסד מתחלקים לשני סוגים, בעיני הפרט הבדווי

מם על קשר ואפילו לפתח ִעמם קשר חברתי וכדאי לשמור ִע, אלה שנותנים שירותים .1

עובדי לשכות , בין אלה יש למנות את עובדי הביטוח הלאומי). במקביל לקשר הרשמי(

הפרט משתדל להתקרב אליהם . עובדי מערכת החינוך ועוד, פקידי תעסוקה, רווחה
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אלנאפע אחסן מן : "פי הִאמרה-על, וגם להפוך אותם לחברים מהשורה הראשונה

 ."וכ'אח

אלה הם פקידי ממשלה ). במסגרת החוק(ולעתים גם לפגוע , נציגים שתפקידם לקחת .2

או רשויות מקומיות הגובים מסים או מגישים תלונות ותובעים על מעשים ומחדלים /ו

וכן רשויות אכיפה כדוגמת היחידה לאכיפת חוקי ,  כמו לדוגמה עובדי לשכות רווחה-

 .ם לשמצה בקרב הבדווים הידועי-בנייה או הסיירת הירוקה 

שהיחס אליה והיחס שלה מחלקים את , "מנהלת הבדואים"מעמד מיוחד יש ל

 :האוכלוסייה לשניים

אלה המרוצים מן ההסדרים שהושגו עם המנהלת במעבר לעיירות ומגובה הפיצויים  .1

 .שיקבלו

ידי המדינה לכפות את המעבר -שנשלח על" 1' אויב מס"אלה הרואים במנהלת  .2

 .יירות ולנשל את בעלי הקרקעותלע

באופן זה אפשר למפות את כל משרדי הממשלה והנציגויות של גופים ממלכתיים 

וטור היחסים , טור היחסים הטובים: ולמקם אותם בשני טורים, וציבוריים אחרים

מטלתם המיוחדת של החוקרים מן האקדמיה תהיה אז לבדוק את מידת , אגב. (העכורים

 ).ים הללו לאורך זמןיציבותם של היחס

אני מרשה לעצמי ,  שנה35אמצעית עם הבדווים בישראל במשך -על בסיס היכרותי הבלתי

אך רחוקים , לפסוק שהיחסים בין הבדווים לבין הממסד הם יציבים במידה משביעה רצון

אחת הסיבות ליציבות היחסים עם . מלהידמות ליציבות היחסים במישור האישי והפרטני

מי " ( יודרוב בייפו-ל מן איד אלסולטאן 'אללי יאכ" גישת המסורת שלפיה המדינה היא

הבדווים מעריכים מאוד את מדיניות ). מחויב לאחוז בחרבו, שאוכל מלחמו של השליט

-כי על, וכאשר הם חשים שעליהם להתייצב נגדה הם נקלעים לדילמה, הסעד של המדינה

אסור , עם זאת. צמם ובעיני אחרים כבוגדיםפי ִאמרה זאת אם יעשו כן הם ייחשבו בעיני ע

, כאמור. לתאר את יציבות היחסים בין הבדווים לבין המדינה על יסוד התועלת בלבד

והם אזרחים שברגעי אמת מודים בזהותם , חמישים שנות יחסים קיימות ביניהם

והזהות , למעשה אין בכך סתירה. אם כי זהותם הלאומית היא פלסטינית, הישראלית

מה גם שהם יכולים לחמוק בכל עת ; ולה מאפשרת להם לחיות בין שתי הזהויותהכפ

 .חזרה אל הזהות השבטית ולהימנע לשעה קלה מן הצורך להצהיר על הזדהותם וזהותם

הבדווים והיהודים מגיבים . המתהווה/ השוטפתהפי ההיסטורי-היחסים נקבעים על

עית בעת אירועים קשים ועד הנעות משנאה רג, למאורעות השוטפים בדרכים שונות

 .המופגנת בנסיבות ובאירועים שונים, "אהבה גדולה"ל

, הלאומית/ברמה הקבוצתית. הקיום ההדדי מושתת על יחסו של כל צד לצד האחר

. יומית ביחסיו של הפרט למדינה-המדינה מתווה מדיניות המתורגמת לפרקטיקה היום
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דים יודעים להפריד בין יחסם הקבוע הן הבדווים והן היהו, במישור היחסים האישיים

כך אפשר גם להבין את התנהגותם . המושפע מאירועי השעה, לבין היחס המשתנה

 .ותגובותיהם בתקופת האנתיפאדה

 תחזיות אפשריות 
לצפות באמצעי התקשורת החזותיים ולשמוע הצהרות מן , אנו מרבים לקרוא בעיתונים

אני סבור שאינתיפאדה זאת .  בקרובהשטח על אנתיפאדה בדווית העומדת להתרחש

אנתיפאדה זאת ייחודית במאפייניה ולא עברה . ואין צורך להכריז עליה, מתרחשת עתה

היא התחילה זה . ולכן אינה דומה כלל לאנתיפאדה הפלסטינית, בינתיים לפסים אלימים

 :ומתרחשת באוסף של פעולות ותופעות, מכבר

ות למפלגות הציוניות הגדולות אל המפלגות פעמי ומסיבי משיוך ונאמנ-מעבר חד .1

 .הערביות

דבר המתבטא בחברות בתנועה (הן כתנועה חברתית , תמיכה בתנועה האסלאמית .2

כמעט . והן כתנועה פוליטית שכוחה מכריע ברשויות המקומיות) ובתרומות קבועות

 .בכל רשות מקומית בדווית עומד איש התנועה כראש המועצה או כסגנו

לצד תמיכה , ידי סיוע למשפחות הנפגעים-ה חומרית והצהרתית באנתיפאדה עלתמיכ .3

 .פוליטית במפגשים ובהפגנות

אך אין בהם כדי לפגוע במערכת היחסים האישיים או , אלה הם הגילויים המרכזיים

התופעות הנזכרות עלולות להוביל לניכור ביחסים עם , בראייה מערכתית. להעיב עליה

אולי משום שרוב הציבור היהודי , ד היהודי אין לצפות לשינוי ביחסיםגם מן הצ. המדינה

 .אינו מבין את מצב העניינים לאשורו

 ?האם קיימת סכנה של גלישה לאלימות

אולם ; הסיכוי להתפרצות אנתיפאדה אלימה בנוסח הפלסטיני הוא קלוש לפי שעה, לדעתי

 20דגם המתרחש במשך למעלה פי ה-על, אין להוציא מכלל אפשרות התפרצויות נקודתיות

התכתשות עם נציגי השלטון בזמן של , התפרצות של אלימות בימי האדמה: לדוגמה. שנה

השבתות ושביתות בבית הספר בשל בעיה , הריסת בתים במסגרת אכיפת חוקי בנייה

 .ועוד, מקומית ספציפית

ראת הממסד חושש מפני פעילות מחתרתית שבמסגרתה מתקיים תהליך של תכונה לק

בטייבה , ייתכן שמטעם זה נסגרו משרדי התנועה האסלאמית בנצרת". אנתיפאדה חמה"

טרם דווח על , עם זאת. 2003 ונעצרו מנהיגי התנועה האסלאמית בשנת 2002וברהט בקיץ  

 .מגמה כזאת
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 :תחזיות לקשרים בתחומים הבאים

קאים ותושבים פוליטי, הרי שחוקרים,  גם אם הדבר לא נאמר מפורשות-דמוגרפיה  .1

מודאגים משמיעים מדי פעם תחזיות קודרות בדבר הסכנה הדמוגרפית מגידול 

 .האוכלוסייה הבדווית

 אין ספק שבאחד הימים ייתפס גודל האוכלוסייה שהבדווים יגיעו אליו כאיום -חברה  .2

 .איום כזה יכול בהחלט להשפיע על היחסים. ממשי על האוכלוסייה היהודית

ולאו דווקא בכלכלה ,  כה נשארו הבדווים בתוך הנישות הכלכליות שלהם עד-כלכלה  .3

במסחר ובענפים מוגדרים , הם תופסים עמדות כלכליות נאותות בתובלה; המסורתית

יש ביקוש בקרב . המגזר היהודי אינו חש על כן תחרות או איום על פרנסתו. בבניין

, עורכי דין, רופאים(לבן האוכלוסייה הבדווית להתרחבות מעגל בעלי הצווארון ה

שלא סופק עדיין ונראה שלא ) גוריון-מורים וחוקרים באוניברסיטת בן, מהנדסים

 . יסופק בטווח של דור שלם

הפוליטיקה והמרחב עלולים ,  נראה שמכל ההיבטים המוצגים כאן-פוליטיקה ומרחב  .4

, עצמה אין בה רעהפוליטיקה לכש. להיות הרי גורל ביחסים בין הבדווים לבין היהודים

ידי גורמים שהיחסים הטובים בין הבדווים לבין -אך היא עלולה להיות מנוצלת על

אין (הגורמים ידועים ופעילותם מורגשת בשטח . היהודים הם כצנינים בעיניהם

. אך עד עתה לא הצליחו לערער את רקמת היחסים; )אפשרות לפרט כאן את כולם

אם לא תיפתר בעיית , )א כבר עושה את שלהואולי הי(שאלת המרחב תהיה מכרעת 

הן של העיירות הקיימות (הקרקעות של בדוויי הנגב וִעמה בעיית תכנון היישוב העתידי 

 ).והן של האכלוס מחדש של אוכלוסיית הפזורה

 ל כביטוי להזדהות עם המדינה"שירות בצה

כלומר ביטויי , מדינה את הביטויים ההפוכים-יש להעמיד אל מול המתח ביחסי בדווים

אין ספק . ל הוא הבולט ביותר שבהם"שההתנדבות לשירות בצה, אהדה ותמיכה במדינה

ל והמשרתים בפועל משמש מדד חשוב להזדהות "שמספר הבדווים הרוצים להתגייס לצה

הטיעונים הנשמעים כנגד זה מתבססים על כך שרוב המתגייסים . עם אשיות המדינה

טענה זו מופרכת . רה אך ורק מקור פרנסה בטוחל ולא במשט"רואים בשירות בצה

, כי מסתבר שהמשרתים עומדים מהר מאוד בפני מציאות קשה של סכנת חיים, מיסודה

. וללא תחושת הזדהות לא יוכלו למלא את תפקידם ואפילו צפויים להיפגע בקרב הראשון

ודע ומי שמחליט להמשיך ולשרת מ, והרי השנים האחרונות אינן בגדר שירות נוח

אפשר לראות את גילויי ההזדהות עם המדינה פעם , זאת ועוד. לסיכונים העומדים בדרכו

בשנה באחד הימים שלפני יום העצמאות בכנס של חיילי היחידות הבדוויות ובמרכזן 

הטקסים הללו אינם . שבו זוכים החיילים בהעלאות בדרגה ובציונים לשבח, ר"הגדס

כולל באמצעי , ב כל האוכלוסייה בדרכים שונותנותרים חבויים אלא מתפרסמים בקר

 כאשר התנועה האסלאמית וגורמים פוליטיים לאומניים - יש להדגיש -וזאת , התקשורת
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-המאבק הפנים. ל כבוגדים בלאום הערבי"מנסים בכל כוחם להציג את המשרתים בצה

; חהמחלחל עד למסגרת המשפ) ובכוחות הביטחון בכלל(ל "חברתי בשאלת השירות בצה

אך העובדה שצעירים ממשיכים להתדפק על דלתות לשכות הגיוס אינה יכולה להתפרש 

עצם השירות הממושך והקשרים , יתר על כן. ל"אך ורק כשאיפה להתפרנס מהשירות בצה

מעניין לציין שמספר . הנוצרים עם חברים לנשק יהודים מגבירים את הזיקה למדינה

מסיבות שאינן קשורות בעובדת , רה מוכנים לקלוטל והמשט"הפונים לגיוס גדול מזה שצה

, עובדה נוספת. ל בנושא מדיניות כוח אדם"היותם בני מיעוטים אלא בהקשר לתכנית צה

המחזקת את הדעה שהמתנדבים לשירותי הביטחון עושים זאת דווקא מנימוקי הזדהות 

-ם לא במיוחד בתחום הריסת מבני-עם המדינה היא שכאשר שלטונות אכיפת החוק 

, שצריכים אולי להיות אחרוני הנפגעים מאכיפת החוק,  נטפלים דווקא לחיילים-חוקיים 

אך , לכל היותר הם מביעים מחאה והתמרמרות; אלה אינם משנים את יחסם למדינה

 .אינם פונים לה עורף

אני מוצא לנכון לנסח את ההמלצות ביחס לשירות בכוחות הביטחון כאן ולא במסגרת 

מה גם , ל אינו זקוק אולי באופן חיוני ליועצים"ן הטעם הפשוט שצהמ, ההמלצות

מתוך קריאת , למרות זאת. ששיקוליו הם לבטח סודיים ונעלמים מעיני חוקרים אקדמים

ל ובמסגרות "המציאות בשטח ותיעוד יחסה של האוכלוסייה לשאלת השירות בצה

 :מן הראוי לשים לב להיבטים הבאים, אחרות

. של מדיניות קליטת מגויסים בדוויים ליחידות הסדיר והמילואיםבחינה מחדש  .1

הם אינם (המציאות היא שמאות מתנדבים לשירות חובה או למשטרה הכחולה 

או ממתינים זמן רב עד לקבלתם , נדחים) משום מה, מוכנים לשרת במשמר הגבול

 את הדבר מוכיח שגורמים לאומניים שונים אינם מצליחים לצמצם, אגב. לשירות

לאורך זמן מצטרפים צעירים שלא הייתה , אדרבא; ההתנדבות בקרב צעירים בדווים

 .אצלם בעבר מסורת של התנדבות לכוחות הביטחון

לשם הכשרת כוח עזר להוראה , או הרחבה של מסלול השירות במערך החינוך/הקמה ו .2

 .פורמלי-או לחלופין בחינוך הלא, בבתי הספר הבדוויים

והתאמת פעילויותיהן , צ לכל היישובים הבדוויים"ע והקד"ת הגדנהרחבת מסגרו .3

 :לשם השגת המטרות הבאות, לתכונות האוכלוסייה ולצרכיה

 חינוך לישראליות כמשקל נגד להתחרדות הדתית ולהקצנה הלאומנית .א

ע ליתרונות היחסיים של האוכלוסייה בתחומי "התאמת חוגים במסגרת הגדנ .ב

פיתוח הכושר הגופני וההכשרה למשמר האזרחי , רההקליעה למט, הסיירות

 .המקומי
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 סוגיית התיישבות הבדווים והתכניות ליישובם
ואין הוכחה ברורה יותר , עובדה ידועה היא שמדיניות יישוב הבדווים בנגב נחלה כישלון

, 1967-לכך מאשר העובדה הבסיסית שמאז שהוקם היישוב המתוכנן הראשון תל שבע ב

מתוך אוכלוסייה , אדרבא.  אחוז מן האוכלוסייה50-ליחה ליישב יותר מהמדינה לא הצ

 נפש מתגוררים בשבע העיירות 60,000-רק כ,  נפש החיים בנגב היום130,000-של כ

 . נפש35,000-וחיים בה כ, 1994רהט היא במעמד של עיר מאז . הבדוויות

לבד ( כוח משיכה ידי המדינה לא זאת בלבד שאינם בעלי-היישובים שהוקמו על, אכן

, אלא מן הבחינה החברתית, )חשמל כבישים וטלפונים, מים: מקיומן של תשתיות פיזיות

רוב . יישובים אלה לוקים אפילו בכוח דחייה חזק, תעסוקתית והקהילתית-הכלכלית

האוכלוסייה החיה בפזורה רואה בתנאי השוליות השוררים בה יתרונות החסרים 

שכמובן , הדבר אמור בעיקר בהיעדרן של תשתיות פיזיות. לביישובים המתוכננים כביכו

 35שיעור גביית הארנונה אינו עולה על (ובמיוחד תשלום הארנונה , אין צורך לשלם בעבורן

במישור זה אין להתפלא על כך שהרשויות המקומיות אינן מסוגלות לספק אפילו ). אחוז

ן הגדול ביותר של שבע העיירות החיסרו, באשר להיבט הכלכלי. את השירותים הבסיסיים

עובדה היוצרת בקרב האוכלוסייה תחושה , הבדוויות הוא בהיעדר מקורות תעסוקה בהן

עובדה חמורה עוד יותר היא שרובה של אוכלוסיית ". מתים"שהיא חיה ביישובים 

המסקנה היא שמוטב להמשיך ולחיות בתנאי שוליות . העיירות חיה מתחת לקו העוני

 מושג שהפך לאירוני לא רק - לסבול מהליקויים של היישובים המתוכננים בפזורה מאשר

התחום החברתי . בעיני האוכלוסייה אלא בעיני המתכננים והחוקרים את היישובים הללו

השוואת הנעשה ביישוב . הלקוי סובל לא פחות מאשר התחום הפיזי והתחום הכלכלי

ורה הם אפילו בעלי יתרון על פני מול יישובי הפזורה מראה שיישובי הפז" מתכונן"ה

, משום שביישובי הפזורה הִמבנה והארגון הם עדיין מסורתיים; היישובים המתוכננים

עזרה ,  הכוללת גם חלקים ממערך הסעד המסורתי-והזיקה המשפחתית והחמולתית 

מול .  חזקה מאוד-פיקוח על הצעירים ובמיוחד בתחום העבריינות וכיוצא בזה , הדדית

קרי המתכננים והגורמים המיישבים (לא הצליחה המדינה , הגם שאינו אידאלי, המצב ז

במושג זה מקופל . לעמוד באתגר של יצירת קהילה מתעיירת") מנהלת הבדואים"ובראשם 

 :ואיננו, כל מה שצריך היה להתקיים בעיירות הבדוויות

 .סיוע להסתגלות לעיור נזנח לחלוטין .1

אך הם עדיין סובלים , נאיהם טובים לאין ערוך מאשר בפזורה אמנם ת-שירותי חינוך  .2

מן הרעות החולות של שבטיות ופרוטקציוניזם שהממונים במחוז אינם יכולים 

קשיי המערכת מתבטאים בנשירה הגבוהה של תלמידים שאין לה אח . להתגבר עליהן

 נמוך של וכן בהישגים לימודיים נמוכים ובייחוד בשיעור, ) אחוז50בסביבות (ורע 

 .מקבלי תעודת בגרות

 .שירותי בריאות אינם ניתנים במידה שתענה על צורכי האוכלוסייה וגידולה המהיר .3
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פי התקנים הקיימים אינם מסוגלים לעמוד אפילו ברמת -שגם על, שירותי רווחה .4

נשים במצוקת ; לאחר שנשרו מבתי הספר, בעיות של נוער עזוב: לדוגמה. המינימום

דווקא באוכלוסייה שבמרכז הקוד (עוני מטריד ומשפיל ; מצוקות אחרותאלימות ו

בתנאים אלה עוסקות לשכות הרווחה ). וכיוצא בזה, התרבותי שלה הכבוד האישי

 .בכיבוי שרפות בלבד

לבד מזה שביישוב (מרכזי יום לקשישים , ם"קיום מוסדות ציבור ובמיוחד מתנסי-אי .5

וכיוצא ) לילדי אימהות עובדות(ים ומרכזים לילד משפחתונ, מועדונים לנשים, )חורה

 .בזה

ועל כן השאלה עולה מדוע ; זוהי רשימה חלקית בלבד של החסרים בעיירות הבדווים

פי ניסיונה של -מבחינתה ועל, לאור מצבן של העיירות הקיימות? שיהיו אטרקטיביות

שמרבית לא ייפלא אפוא . האוכלוסייה גם העיירות החדשות לא תהיינה שונות

גורם מכריע הקושר אותה ליישובי הפזורה היא . האוכלוסייה מעוניינת להישאר בפזורה

והן לא תעבורנה ליישובים המתוכננים , העובדה שמדובר במשפחות הצמודות לאדמותיהן

 פשרה שלא -ידי הממשלה אלא אם כן תושג בינן לבין הממשלה פשרה בנוגע לקרקע -על

לא יעזבו ,  נפש50,000-כ,  אחוז מתושבי הפזורה70-אומר שכהווה . נראית עדיין באופק

המשך , במילים אחרות. ידי הממשלה-את הפזורה ולא יעברו ליישובים המתוכננים על

תנאי הפשרה . ידי הממשלה תלוי בהסדר קרקעות-פיתוח ויישוב היישובים המתוכננים על

אך גם . על בעלי החזקהידי הממשלה לפתרון הבעיה אינם מקובלים -המוצעים כיום על

והסיבה לכך ; אם יוצעו תנאים טובים מאלה ספק אם תלך אוכלוסיית הפזורה לפשרה

 יישובים 40-המאגדת בתוכה כ, "מוכרים-המועצה האזורית לכפרים הלא"היא ש

לדידם . מבטיחה לאוכלוסייה שבסופו של מאבק תשיג הכרה ביישובים אלה, מוכרים-לא

ויקבלו מהמדינה את כל ,  שהם יישארו על אדמותיהםשל בעלי האדמות זה אומר

 .השירותים המקובלים במדינה

מתבררת עובדה , למרות כישלון העיור והיעדר האטרקטיביות של היישובים הקיימים

פרדוקסלית והיא שמאות משפחות המתגוררות בפזורה ומבקשות לעבור לעיירות 

הסיבות "). מנהלת הבדואים"רי ק(הקיימות נתקלות בדחייה מצד הגורמים המיישבים 

 :המרכזיות למצב זה הן

 .המתבטאת במחסור בהן בתוך גבולות המתאר של העיירות, מצוקת קרקעות .1

יש להדגיש . שטחים פנויים לכאורה שייכים לבעלי חזקה שטרם הגיעו ִעמם לפשרה .2

 לא יהיה תושב פוטנציאלי שיעז לרכוש מגרש, שגם כשמדובר בקרקעות שהופקעו

כך נותרו ונותרים שטחים ריקים גדולים שיכלו . שבעליו לא הגיעו לפשרה עם המדינה

והם עומדים בשיממונם עד שיושג פתרון כולל לבעיית , לשמש להמשך פיתוח ואכלוס

 .הקרקעות
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שבלעדיהם , מצוקה תקציבית המעכבת תהליכי פיתוח פיזי וקהילתי או מונעת אותם .3

 ועד 1997-למרות שהחלטות ממשלה מ.  חדשותאפשר לממש תכניות בינוי-אי

" מנהלת הבדואים"בפועל לא הועברו ל, לאחרונה קבעו תקציבים למטרות הנזכרות

 .שאינם מאפשרים לה לעבוד בהיקף משמעותי, אלא סכומים קטנים

שאינם משכילים לנצל את , כשלים והיעדר נחישות מצד הגורמים המיישבים .4

 .ם והמיוחדים לפחות לפיתוח זוחלהתקציבים והמשאבים השוטפי

 מצב היחסים בין הבדווים בנגב לבין המדינה והחברה היהודית הם אמנם -לסיכום 

אך נדרשת פעילות אפקטיבית ומשותפת משני הצדדים כדי ; קורקטיים ותקינים לפי שעה

 . להתמיד בהם

 המלצות

 פתרון בעיית הקרקעות

, ")הסכסוך הקרקעי"או בכינויה  (ההמלצות המתייחסות לפתרון בעיית הקרקעות

שאחרת קשה להאמין ; מן הדין שיגובשו בהסכמה,  בעיית היישוב- או בנפרד -ובמקביל 

בייחוד אם , יסכימו לתכתיבים) בעלי החזקה בקרקעות והיושבים עליהן(שבעלי העניין 

 . הפשרות לא יענו על ציפיותיהם וצורכיהם/תנאי ההסדרים

 ותעקרונ .א

תוך התחייבות המדינה לִתקצוב , ת הצדדים לסיום התהליך בתקופה מוגדרתהתחייבו .1

 .מתאים כולל הפעילויות הנלוות

כולל , הבטחת שירותים ברמה סבירה לכלל התושבים במסגרת מרכזי השירותים .2

 .בשלב המעבר

 .גיבוש מסגרות להתדיינות משפטית ואחרת לבירור הסוגיות השנויות במחלוקת .3

 . מערכות לאכיפת חוק וסדר ותגבורן בכל המרחב בשיתוף הבדוויםהקמה של .4

ומרבית , מרבית הקרקע שבמחלוקת תועבר לבעלות המדינה, בסופו של תהליך .5

הבדווים יתגוררו ביישובי קבע בעלי אופי מגוון עם מקורות פרנסה ותעסוקה שיאפשרו 

 .בכבודחיים 

 הצעות .ב

וגיית הבדווים ממועצת מקרקעי ישראל הפקעת הסמכות הבלעדית לטיפול בס .1

 .והעברתה למשרד ראש הממשלה
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יעניק סמכויות לבעלי התפקידים בגוף , חקיקת חוק שיעגן את ההסדרים המוצעים .2

 .תקציבים ועוד, המטפל ויקבע התחייבויות המדינה

שתדון בהצעות הפשרה , תוקם ועדת פשרות בראשות שופט בית משפט מחוזי בדימוס .3

נציג פקיד ההסדר ונציג משרד , י"נציג ממ, חבריה יהיו נציג ציבור. ית המקרקעיןבסוגי

ותהיה , ועדה זו תעסיק מומחים חיצוניים לבדיקת תביעות הבדווים. ראש הממשלה

החלטותיה ישמשו בסיס להתדיינות . מוסמכת לקבל חוות דעת מצד הפונים

 החלטותיה בפני בית משפט ואפשר יהיה לערער על, ולהתחשבנות בפני ועדת הפשרות

 .השלום בבאר שבע

על גבי טפסים שיוכנו בהתאם להוראות , פניות לוועדת הפשרות תהיינה בכתב בלבד .4

מסמכי בעלות או כל מסמך אחר הנדרש , מפות, שיצורפו אליהם תסריטים, החוק

 .להוכחת הזיקה לקרקע הנתבעת

 פינוי משפחות ליישובי קבע .ג

 בכל דרך קרקעות ליישוב האוכלוסייה המפונה ביישובי הקבע על המדינה לרכוש .1

ולהבטיח שלא תהיה התנגדות , לרבות בדרך של קנייה או חליפין, הקיימים והמוצעים

יוצעו פיצויים מדורגים לכל משפחה מפונה . לאכלוסם של המפונים בשטחים הנרכשים

דונם ללא תמורה באחד וכן יוצע מגרש בנייה בגודל חצי , פי גודלה והיקף רכושה-על

 .מיישובי הקבע

היישובים הקולטים את האוכלוסייה המפונה יפוצו בתקציב מיוחד שיופנה לתשתיות  .2

גם מערכות החינוך והרווחה יתוגברו . ולשירותים כנגד כל משפחה שנקלטת ביישוב

 .בהתאם

 .יוקמו צוותים מיוחדים במסגרת הגוף המטפל לליווי התהליכים החברתיים .3

ותושבים חסרי קרקע , במסגרת פינוי פזורות הבדווים יפונו תחילה אדמות המדינה .4

 .ותובעי קרקע יפונו במסגרת הסכמי הפשרה

עד ליום פעולת הפינוי יקבלו התושבים שירותים במסגרת מרכזי שירותים המוצעים  .5

 .ידי מועצה אזורית בדווית שתוקם לשם כך-אשר ינוהלו על, בתכנית המצורפת

 פירוט ההצעות

 אזורי שומה לצורך קביעת 20-האזורים הנתבעים במסגרת תביעות הבדווים יחולקו ל •

 .שומה זו תעודכן אחת לשנה. ידי שמאי מוסמך-ערכי הקרקע בכל אזור על

הזכאיות " מוחזקות-לא"ו" קרקעות מוחזקות"ויוגדרו , ייערך מיפוי של כלל התביעות •

פי זיהוי עיבוד מתוך -במפה הטופוגרפית ועלפי אחוז השיפוע -לפיצוי קרקעי על
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הבדווים יפוצו , פרט לתביעות הרריות שבתחום תכניות מתאר קיימות. תצלומי אוויר

 .מלבד אדמות מרעה, כספית על אדמות הרריות

תהיה אפשרות בחירה במגוון מסלולי פיצוי בגין השטחים הנתבעים והמעובדים או  •

 . אחוז בכסף50- אחוז בקרקע ו50יהם לא יעלה על כשהגבוה בינ, שעובדו עד לפינויים

שטחים שיימסרו יהיו במידת האפשר מתוך השטחים שנמסרים למדינה במסגרת  •

בשיתוף , ידי ועדה שתוקם לצורך זה-או מתוך שטחים שיאותרו לשם כך על, ההסדר

 .י"ממ

במקביל , רישום הזכויות בפנקסי המקרקעין על שמם של המתפשרים יהיה מידי •

, י"לשם כך יוקם מנגנון מיוחד בממ. עברת הזכויות בקרקע על שם המדינהלה

ויתוגברו הצוותים העוסקים בתחום זה בלשכת פקיד ההסדר ובלשכת רישום 

 .המקרקעין בבאר שבע

המדינה לא תתנגד ליזמות פרטיות מצד המתיישבים להקמת יישובים בודדים או חוות  •

בכפוף להוצאת היתרים , סגרת ההסדרחקלאיות על שטחים שיימסרו לבדווים במ

 .כחוק

ידי הבדווים ויועברו -תוקם רשות ממלכתית לשמירה ולניהול הקרקעות שיפונו על •

 .למדינה

החכרת שטחים לבדווים לעיבוד עונתי תיעשה אך ורק מול גופים חקלאיים עסקיים  •

 .ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים

. דינה להכרעת בית המשפט המחוזיידי המ-מחלוקות בסוגיית הקרקע יועברו על •

בתביעות על קרקעות , בתביעות על קרקעות נפקדים, מדובר בעיקר בתביעות סותרות

 .בתביעות על קרקעות קרן קימת לישראל ועוד, יהודים

ולאחריו לא יתקבלו , התהליך בהסכמה יסתיים חמש שנים מיום תחילת הפעלתו •

 .ת חוק זהתביעות חדשות בוועדת הפשרות שהוקמה במסגר

, תביעות שלא יתבררו בהליך פשרה כמוצע לעיל עד לתום המועד שנקבע לכך בחוק •

 .להכרעה בסוגיית הבעלות, יוגשו לבית המשפט המחוזי ביזמת המדינה

 ומעלה שיוכיח כי התגורר 18זכאות למגרשי בנייה תהיה לכל תושב פזורה מגיל  •

 . אחרבשטחים המיועדים לפינוי ולא היה לו מקום מגורים

 .גודלו של מגרש בנייה שיוענק למפונים במסגרת הסכמי הפינוי לא יעלה על חצי דונם •

אך משפחות פוליגמיות ; בני זוג המתגוררים יחד יהיו זכאים למגרש בנייה אחד בלבד •

 .לרכוש עד שני מגרשים נוספים במחיר מיוחד שייקבע בהמשך, יהיו זכאיות



240 

פינוי והריסת המחוברים , וי וחילוט של השטחהמגרשים יוענקו למתפנים בכפוף לפינ •

 .פי בחירתו של המפונה-על, ומעבר לכתובת ברורה ביישוב הקבע

 :פי המפורט להלן-פיצויי הפינוי ייקבעו על •

 .צמוד-ח לא" ש50,000 -רווק או רווקה  •

 .צמוד-ח לא" ש75,000 -משפחה ללא ילדים  •

 צמוד-ח לא" ש100,000 - ילדים 5משפחה עד  •

 .צמוד-ח לא" ש150,000 - ילדים 5מעל משפחה  •

 .ח לנפש" ש2,500 -תוספת דמי העברה ודיור זמני  •

מעל ; ח" ש5,000 -ר " מ50מבנה פח עד : תוספת פינוי והריסת מבנים לפי סוגם וגודלם •

 -ר " מ50מבנה בלוקים עד ; ח" ש15,000 -ר " מ100מעל ; ח" ש10,000 -ר " מ50

 .ח" ש100,000 -ר " מ100ומעל , ח" ש60,000 -ר " מ100עד ; ח" ש30,000

ישולמו מחצית מהסכומים הנקובים , מטבחים, לולים, רפתות, דירים, על מחסנים •

 .לעיל

פי לוחות שמאות שיוכנו לצורך -ִסכרונים ומטעים ישולמו פיצויים על, בגין בורות מים •

 .כך

  מנהלת הביצוע-הגוף המטפל 

ל שימונה "באחריות מנכ, שום הוראות החוקיוקם גוף במסגרת משרד ראש הממשלה ליי

 .לשם כך ואשר יעמוד בראש מנהלת הביצוע

, צוותי ליווי מקצועיים, ִצוותי משא ומתן, ל לתכנון"סמנכ, ל"מנהלת הביצוע תכלול מנכ

 מנהלי 4, ִצוותי המשא ומתן יכללו ראש צוות לכל אזור. ִצוותי תכנון ויועצים משפטיים

, ערד, שוקת: לכל אחד מהאזורים הבאים,  צוותים5יוקמו . זכירה עוזרים ומ2, משא ומתן

 . עובדים40סך הכול . עזאזמה ובית קמה, דימונה

 צוות תכנון

שיכלול , יוקם צוות תכנון לליווי הליכי התכנון של היישובים החדשים והשכונות החדשות

ול בהקמת אדריכל לטיפ, אדריכל כאחראי להקמת יישובים חדשים, אדריכל כראש צוות

מפקח שטח ומזכירה , מהנדס מערכות לתיאום ופיקוח, שכונות חדשות ביישובים קיימים

 . עובדים5 סך הכול -

 .60: מספר העובדים במנהלת הביצוע
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במחלקה מיוחדת שתועבר , י"ידי מחוז דרום של ממ-עבודת שיווק הקרקע תיעשה על

 ".מנהלת הבדואים"לאחריותו מ

 כלוסייה הבדווית בישראלהצהרת מדיניות כלפי האו
, לא מקרי הוא שאני מעמיד המלצה זו מיד לאחר ההמלצה על פתרון בעיית הקרקעות

מכיוון שהאוכלוסייה הבדווית משוכנעת שתכניות . משום שהיא שווה לה בחשיבותה

נועדו לגזול מהם את אדמותיהם , 2003ובייחוד זו האחרונה שפורסמה באפריל , הממשלה

 על ראש הממשלה להצהיר קבל עם ועולם שכוונת המדינה ביחס -) ירוגם לא בכל מח(

וכי מעתה ואילך הם יחדלו להיות מגזר , לבדווים היא לשלבם באופן מלא בחיי המדינה

המדינה חייבת להבטיח לאוכלוסייה שהאדמות , באותה נשימה. מוזנח ומקופח, שולי

קודם כול צורכי היישוב : תשיוסכם להעבירן לרשות המדינה ישרתו אך ורק שתי מטרו

 .ורק אחר כך צרכים כלליים של האזור ופיתוחו, הבדווי והתפתחותו בהווה ובעתיד

 חקיקת חוק מקרקעין חדש

להבטיח : אך הוא לא יפורט כאן ואסתפק בציון מטרתו, אמנם פרטי החוק מצויים בידי

 .שזכויות בעלי האדמות והחזקה עליהן יישמרו עד תום

 שראוי לחיות בו) הנגב(להתפתחות מרחב יצירת אווירה 

להמשך קיומן של יזמות בתחום , בליווי המשאבים הדרושים, תיועד תכנית מיוחדת .1

אחת היזמות תמשיך לעודד את קיומן ופיתוחן של . קיום ולפיתוח יזמות חדשות-הדו

, בית קמה וחצרים, מסגרות חינוך משותפות כדוגמת אלה הקיימות בקיבוצים שובל

 .ר שבע ועודבא

תכניות לימודים להוראת המורשת התרבותית הבדווית בבתי ספר , ואולי עיגון, עידוד .2

. הוראת המורשת התרבותית היהודית בבתי הספר הבדווים, כמו כן; יהודיים

תוך הדגשת היסודות המשותפים מבלי , הלימודים ילוו בסיורים ובמפגשים הדדיים

 .יות של כל אחד מן הצדדיםלהתעלם מהבעיות השוטפות והלאומ

וִתגמול בעלי היזמה וההישגים , הדגשת לימוד של כל ִמגזר את השפה של זולתו .3

 .המיוחדים בתחום זה

על הממשלה ליזום לאלתר פעולות הסברה שיכללו הוראה לעצירה מידית של  .4

ל שיש בהן דמוניזציה ש, כולל שרים ופקידים בכירים, התבטאויות מצד נציגי ציבור

במיוחד להזים את הלוך הרוחות הרווח בקרב היהודים כאילו כל הבדווים ; הבדווים

הם מסיגי גבול המשתלטים על אדמות המדינה ובעלי כוונות אירידנטיות או כוונות 

כפי שהופיע לאחרונה בעיתון ואשר כותב שורות אלה (לנתק את באר שבע מהר חברון 

הסברה נכונה וכנה שתציג את הבדווים . )התקומם נגדן באמצעות פנייה לעיתונות
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באור חיובי צריכה לשכנע את הציבור שהבדווים עשויים להיות נכס ולא נטל לנגב 

, ייתכן שאחת מתוצאות הלוואי תהיה שהאוכלוסייה הבדווית. ולמדינת ישראל בכלל

לא תאפשר לגורמים לאומניים ואחרים להשפיע , אם תשתכנע בכוונותיה של המדינה

 .בכיוונים שאינם רצויים להם או למדינהעליה 

 שינוי בתפיסת היישוב כלפי האוכלוסייה הבדווית

בין אם ביישובים , שיתוף נציגי הבדווים בתכנון ובתהליכי יישובם, בראש וראשונה •

 .הקיימים ובין אם בחדשים

יש להימנע מתכניות שידוע מראש כי מימושן יהיה , בהיעדר אפשרות לשיתוף מלא •

 .שלא לדבר על כישלון, תנגדותכרוך בה

למחצה כפי שהיה -ולא רק דפוס יישוב עירוני או עירוני, הצעת מגוון של צורות יישוב •

 .עד כה

שילוב יסוד חקלאי ביישובים שבהם נתוני האוכלוסייה ומקורות המחיה שלה  •

 .מצדיקים זאת

ת כדי שלא לשגות ביחס לשכנויו, המשך התחשבות בִאכלוס הרצוי לאוכלוסייה •

שכמובן יקבעו את מיקום השירותים הממלכתיים , רצויות-הרצויות והלא

 .את גודלם ואת זהות מפעיליהם, והמוניציפליים

פי -על, הקדשת משאבים מיוחדים לחינוך להסתגלות לאורח החיים של כל יישוב חדש •

 ).כפרי, למחצה-עירוני, עירוני(אופיו 

 בתחום הכלכלה

התעשייה והמלאכה שהוקמו בעיירות הבדווים ואשר רק מתן עדיפות להחייאת אזורי  .1

 .אחדים מהם פועלים וגם זאת באופן חלקי

ידי הענקת הקלות והטבות -על, וחיצוניים) בעלי הון בדווים(עידוד יזמים מקומיים  .2

 .לשם ייזום עסקים עתירי ידיים עובדות

,  היו אטרקטיבייםשמאז ומתמיד, מיצוי הפוטנציאל התיירותי של יישובי הבדווים .3

 .ושילובם בתכניות פיתוח התיירות האזורית

תוך ניצול , הכשרה מקצועית לנשים ופיתוח מקורות תעסוקה מקומית בעבורן .4

 יזמה המוכיחה עצמה כבר כיום בעיירה -המיומנות המסורתיות בתחום מלאכת הבית 

 .לקייה
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הכנסה עיקרי ואשר להן עידוד וסיוע לענף הצאן במשפחות שהוא משמש בהן מקור  .5

התרת גידול צאן כמשק עזר ביישובי הכפריים , במקביל. עדרים בסדרי גודל מסחריים

 .ידי המדינה-המתוכננים לקום על

ידי העלאת רמתו והכנה -על, ")עמל"רשת (שינוי הדימוי של בית הספר המקצועי  .6

מקצועיים התאמת תוכני הלימודים ה, כמו כן; לבגרות לתלמידים הרוצים בכך

, מכונאות רכב: כגון, לצרכים המעשיים של האוכלוסייה בשירותים המקצועיים

 .הנדסאות בניין וכיוצא בזה, חשמלאות רכב וחשמלאות בניין, מסגרות

 בתחום הרווחה

ידי העברת הדגש מגישת -על, שינוי בתפיסה ביחס לאופן הגשת השירות, בראש ובראשונה

שיטפל במכלול ההיבטים והמצוקות הנובעים מהמעבר הסעד לכיוון מערך רווחה כולל 

תשומת לב לקבוצות שוליים הקשורות לדימוי . שולית לחברה מודרנית-מחברה מסורתית

יש להתחשב בעובדה שדווקא הנזקקים הבדווים . החברתי מבחינה כלכלית וחברתית

 ללשכות שעלולה להידבק לפונים" מסכן"בשל התווית של , אינם פונים ללשכות הרווחה

ואילו , קורה שדווקא אלה שאינם נחשבים לנזקקים צורכים שירותים לא להם. אלה

 .נושאי המצוקה האִמתיים נותרים זנוחים ומתוסכלים

מן הראוי שגם המשאבים , ידי תהליך העיור-מכיוון שרוב בעיות הרווחה נגרמות על

הדברים (ִמתיים יותאמו לצרכים ולתחומים הא) כסף וכוח אדם(הנדרשים בתחום זה 

ויימנעו תשלומים , )מופיעים בדיווחים שונים של מחלקות רווחה ברשויות הבדוויות בנגב

 .פיקטיביים שרק מעודדים אבטלה ובטלה

 סיום
לא היה . האוכלוסייה הבדווית בארץ בכלל ובנגב בפרט אינה זקוקה לתכניות נוספות

הן . ומנותם ובכוונתםואין ספק במי, מומחה או מתכנן שידו לא הייתה בנושא

ויפה שעה אחת , או לפחות להתחלה שלו, האוכלוסייה והן המדינה זקוקות עתה לביצוע

 .קודם
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cieeq `pgcieeq `pgcieeq `pgcieeq `pg     

 ובין האוכלוסייה הערבית ,ה הערבית לבין המימסדייהשיח הפנימי בישראל בין האוכלוס

גם , עליית מדרגה מצד המימסד והרוב היהודי האחרונ בתקופה העובר, לבין הרוב היהודי

היתר בנייה עניין פשוט כגון בקשת  ניקח לדוגמה. יםפשוטכאשר מדובר בנושאים רגילים ו

 "חובהה" החל מ-של בנייה  ההקשרים הפוליטיים כלד מיעולים כאן  :לאזרח ערבי

בהקשר ה נקודות  ועוד כהנה וכהנ,ואופי המדינה, בשירות לאומי וכלה בזכות השיבה

,  תופעה של ירידת מדרגהמצד האוכלוסייה הערבית קיימת, לעומת זאת .מיאולההמדיני 

-אנו מבקשים זכויות אזרחיות ללא הקשר פוליטי? נו רוציםול מה א בסך הכ:כהמהנ

 .מדיני

 כבר לא מדובר אך ורק ;במיוחד הזהות הערבית,  הזהותנוספת היא נקודה חשובה

 של שיפוטה של תחומי נושאהאת להציג אפשר , לדוגמא. י פשוטחאזר וןבעניינים של שווי

עשרים אחוז מהאוכלוסיית : שוותאזרחיות עניין פשוט של זכויות היישובים הערביים כ

 וד לִצך א;ק מאודחזי רח טיעון אזוזה. ינהמד משטח היםשלושה אחוזל םדחקינ המדינה

 1948 למה שקרה מאז והם קשורים, ודאמ אלמנטים לאומיים וטעונים,מן הסתם  ,יש גם

וצריכים רק לענות על שאלה , פוטתחומי שיבעניין של עוסקים האם אנו . כןואפילו לפני 

למי הקרקע ,  מה קרה-  לפתוח דיון על צדק היסטורייםסנמ אנוהאם  או ?של צורך אזרחי

האם  ?הערבים םיבושיי התשליטוב פעם בבעלות האזרחים הערבים הייתההאם , הזו

ויכוח מאחר ובלב בו נוספת הסלמה והיז? םיתה לאחרונתן אוה בכוח ותמישהו לקח א

 .המאבק הלאומי עומד עניין השליטה על הקרקע

 צד מחוייבכל ש , לאומיים של זהותםינייענעל נושא כמו תחומי שיפוט קשור גם לויכוח 

ם בצורה ש לבטא שיםירגשות לאומי  גם עניין שליאזהות ה. תהולטפח אעל זהוהתו ולהגן 

 .כלשהי

ם כירת עכרמעמ לשוויון אזרחי מונע של האוכלוסייה הערבית הגיש שמאבקדיך להרצ

 , לאומי חיובי ערךגבי אזרח ערבי התיישבות אינהל. שונה מזו של האוכלוסייה היהודית

ב רבקורצוי  מובן , שהוא כל כך פשוט,יהוד הגלילי. עבורוב סכנה קיומית אלא
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לטובת האכלוסייה בגליל בכיוון  נוףה יצירת רוב יהודי לשינוי - היהודיתסייה והאוכל

, היהודיםם חיזראל ערך יאעלייה ה. של האוכלוסייה הערבית השפנב אוה - היהודית

 ככל :א מקור סכנהאל ערך לגבי האוכלוסייה הערבית ינהאשודאי בו אבל ;למדינת ישראל

ויותר  אדמות  הפקעה שליותר, ר קרקעיות, םיבושייריך יותר צים ל יותר עובאיםש

 במדינת אים על חשבון האזרחים שכבר חיים בה משאבים אל;םי משאבהפנייה של

 .לרבות האזרחים הערבים, לראיש

הערכים והצרכים הלאומיים של הרוב , ים אזרחיים ולאומייםערכביחסי הגומלין בין 

כשאני . עקרק את ההוגמדניקח ל. גוברים הצרכים הבסיסיים והאזרחיים של המיעוט

מוסדות המדינה דוחים , אזרחי- כביטוי לצורך קיומילי ששובייה תחום  אתצריך להרחיב

 מדינת ;אפשר למחזר אותו- שאישאב מיאקרקע האותי ומנמקים את הדחייה בכך שה

.  לדורות הבאיםכעתודה צריך להשאיר שטחים פתוחיםו, ישראל היא מדינה קטנה

 .אני צריך להצטמצם ולהצטופף, עק משאב הקר לשמור עלמ"ע, כלומר

מדינה בעולם שיש לה אין עוד  -מדינה הל הוא בעיה ש  והמחסור המסתמן בומשאב המים

פותחת את שעריה ללא  מדינה ה, ולמרות זאת.בעיה עם שני משאבים בסיסיים ויסודיים

 ות בואאל זכבאבל , אין לנו מים, לנו קרקעאין . כאן בוא ל:כל הגבלה ליהודים בעולם

גם מדינות רחבות ידיים .  בכל הגיון אזרחי בריא אותוהצדיק לשראפ-זה מצב שאי. לכאן

את  ותבודק,  מהגריםוקולטות, כמו קנדה ואוסטרליהועתירות משאבים בעולם 

 . יכול לתרום למדינהם הואהא, ואחד לאחד מה העיסוק שלהמבקשים להגר אליהן 

 מכירים את נו וא-ה ליהודי זמי שמתח כל יהודי או, מדינת ישראללעומת זאת עבור 

זרח הערבי במשאבים של תף אפילו יותר מהאשות יובוא לכאן ולה יכול ל- הזו הופעתה

 .מצב נורמליאין זה . המדינה

, על משאב האדם, אלרשי תני לחשוב במונחים אסטרטגיים על התפתחות מדראיך אפש

יא מסוג הפעולות ישראל היהודים להעלייה החופשית של ? וכשצריך לייבא אות

שבמדינת  דועב ; קרי תנועה חופשית של אנשים בעולם�שהגלובליזציה מעודדת אותן 

 זהו � חוק השבותכאן פועל  כי,  לגור ואפילו לבקרתר להיכנסמוישראל לא לכל אחד 

-יהודית ולא גלובלית-ומיתלא היא כך ההצדקה ל,כמובן. רכים מנוגדיםעמקרה טיפוסי ל

 .לליתכ

ים מחולל,  מנגנונים שמייצריםקיימים ,באתוס הציוני, במבנה של מדינת ישראל

, ישראלמינהל מקרקעי , הסוכנות: םיאינהרנטיונים  מנגנהלא. ומשמרים קיפוח

 הם מנגנוני אפליה כלפי האל. ארוכהוהרשימה , אלרשיל תמההסתדרות הציונית וקרן קי

לגוף כמו  אין מקום  אִמיתיוויון אזרחיבמדינה שחותרת לש. ערביתלוסייה ההאוכ

שפעל וממשיך לפעול ,  כוח אדירלע ב גוףוץ אומר שזה" בגופילא ; היהודיתסוכנותה

לעשות באופן רשמי כי הוא כרוך באפליה נגד ולה יכא  ל מה שהמדינה.יוניתושו-בצורה לא

 .שלהכקבלן משנה לבצע היא נותנת לסוכנות , האוכלוסייה הערבית
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שעם הוא שהם ִּפ .1948- ב אלף פליטים פנימיים שנושלו מאדמתם230-220יים חשראל בי

. ם הוא נישול אדמתםנגזר דיו ;או לא ברחו מפני המלחמה למדינות ערב מסביב, גולא נהר

 ? צדקוזההאם 

 ותיקון  של אזרחות משותפת מורחבת על בסיסלפתור את הבעיות שחלקן תוארו לעיל שי

זה ממשיך לחיות אצל כל . מתבעבר מה שהיה : לטעון בהקשר זה רפשאאי  ,עוולות העבר

 גם במחיר של ,תמודד עם בעיה זויש לה. ערבים שנמצאים במדינת ישראלהאחד ממיליון 

, ובכן.  לכךניםכ שהם מוםמריאויש אנשים שו ; של מדינת הלאום היהודיתמחדש הגדרה

 בצורה תה שנעש,ותעת רוב האדמות הערביקהפ ל שעברה עוולות לתקן את אפשר

 ?יםעל חשבון הערבואגרסיבית לטובת היהודים 

חברה יש לנו כאילו של האוכלוסייה הערבית בישראל שוויון להגדרת הנו לפעול עלי

כז ר במ:דוגמהל. הולםוויון שולשאוף ל, לאומיד האת הצעלינו לנטרל  ;אזרחית אידיאלית

 םשובים ערבייייובי של אזורים עושים תכנון אלטרנטיאנו ערבי לתכנון אלטרנטיבי ה

אבל עוזר לנו להבין  ,יההבעלא פותר את  זה. ידי השלטון- שהוצבו על אין מגבלותוליאכ

ולהמחיש מה הם החסמים הניצבים בפני השגת השוויון שמקורם באופי היהודי השליט 

 .של המדינה ובמדיניות הנוהגת בה עד היום
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רבית במדינת ישראל חושבת שהיא בכיוון של התפתחות ושל האוכלוסייה הע, לדעתי

 .ה ואנו נתקלים בחסמים לקראת הגשמת חזון ז-ויש לה חזון , מוביליות בתוך המדינה

 אחוז 75-ש,  אלף תושבים25רה היא עיר בת מת .כדוגמה את תמרה שבצפון הארץ אביא

 אוכלוסייה מאוד -ם מישים אחוז מתחת לגיל עשרי ח;35מאוכלוסייתה הם מתחת לגיל 

 זוחא 22ויש בה ;  אלף דונם30, פוט של העיר גדול יחסית למדינהשיהח שט. צעירה

אקונומי היא נמצאת -בדירוג הסוציו. ום שלישי בארץ מתחתית הטבלהקמ ,האבטל

המשפחות העניות בעיר מונות חמישים אחוז מכלל  ו,ייםתל שו באשכ18במקום 

 .ביישוב עצמודים  אחוזים מכלל היל56מונים הילדים העניים בעיר . המשפחות

ששאפה לקדם ולעשות ככל , הירצעה נבחרה בתמרה הנהל םיי שלוש וחצי שננלפ

תפיסת : חזוןה לעצמ בעהקההנהלה . שביכולתה כדי להוביל את העיר לעידן המודרני

אשר מטפחת את תושביה ומשמשת מוקד אורבני , היישוב כעיר מודרנית ואיכותית

 :היעדים הבאים ועבקנ. וןבצפ ואזרחי

לא , ל כאןינתח ואם לא; אנו מאמינים שתהליך הקידום מתחיל מהאדם עצמו. נוךיח  .1

 .עשינו דבר

 .תשתיות ותכנון עתידי .2

 .ציאת מקומות עבודה בתוך היישובמו ,פיתוח כלכלי . 3

, יוון החינוךהפנינו את רוב המשאבים בתוך היישוב לכ. לנו לפעול לפי תכניות עבודהחתה

 :ושה רכיבים עיקרייםל שלידי מכפלה ש-מתוך אמונה שתוצאת החינוך מושגת על

 .צועימק הוח הכ-ת האנושית תיתשה .1
 .תיזת הפיתיתשה .2
 .ת ציבוריתעּוּודמ .3

 .מיםחסנו בלכבר עם תחילת הפעולה נתק

 לאו -קשרים נויי מנהלים נעשים לא לפי כישורים אלא לפי ימ. התשתית האנושית, ראשית

 תהינו ברמה הנאואאם הכוח המקצועי . ידקהתפ דווקא האדם המקצועי ביותר מקבל את

 ?םיפלמה אנו מצ, בושלהוביל את תהליך החינוך ביי

ו ליש שכאזרח במדינה אשר משתייך לעם הפלסטיני , אני. כנית הלימודיםת, יתנש

אני רוצה . וך בית הספררוצה ללמוד את כל זה בת, שורשים היסטוריים ויש לו תרבות
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ללמוד את זה במסגד או בעמותה ך למה אני צרי. אנישהמוסד של המדינה ילמד אותי מה 

 ?ום אחרמק באו

, קיימת מתאימה אולי לשנות השמוניםההתשתית הפיזית . תשתית הפיזיתה, שלישית

זו סביבה  איאך; תוכינהתאוריות החינוכיות מדברות על סביבה חי. 2002ולא לשנת 

 ,ללא מחשבים, שכּורים םירדחב, במרתפים, חינוכית היא זו שמתקיימת בקומות עמודים

 ?ללא תאורה וכדומה

, ואכן. האחראית על נושא זה היא דווקא הרשות המקומית. העצמה קהילתית, רביעית

אבל ; לפי שכבות,  היישוב לפי פלח אוכלוסייהבתוךית תהתחלנו בפרויקט העצמה קהיל

ואז . ולא היה לנו מענה, העלינו את רף הציפיות. גלברירייה ? ה עשינובר מד לבסופו ש

 .נוצר מצב של הבטחות ללא אפשרות לקיימן

, דיברנו ִאתם על סביבה חינוכית. הורים בכולה ידעשיתפנו את ו: אשר למּודעּות הציבורית

נו מענה אבל אין בידי. על בית ספר ירוק עם איכות סביבה, על מיזוג אוויר, על מחשבים

 .ם את כל אלהריכספי כדי לספק לוועדי ההו

אבל בסופו של דבר רק שני ; למרות כל המגבלות, מרה נעשה מהפך בחינוךתאמנם ב

, אני מוטרד עכשיו מן השאלה. אחוזים מכלל האוכלוסייה לומדים היום לתואר אקדמי

יזה א? ובעסיק הגדול ביישמכ  אוכל לספק להםמה? ו כאשר יחזרו לעירסקבמה הם יע

צריכים לדאוג לה מהיום ולחשוב  זוהי בעיה נוספת שאנו? תפקידים אני יכול להציע להם

 .והוא שיביא את השינוי, אנו מאמינים שחינוך הוא מילת המפתח. מה יקרה

קיימים ה מרמתל במרחק רבע שעה בא ,ייהשיש לנו אזור תע: הכלכלי חותיבנושא הפ

ליזם . א להם מוכרים כאזורי פיתוח א ואנו. ריםאזורי תעשייה אחו בל-בר, תירדיון

, מישים מיליון שקל בפרויקט כדאי לנסוע רבע שעה לתירדיוןחיע קמתמרה שרוצה להש

 .המחשבה היא כלכלית? כי למה לו להפסיד

אך היום כל אדם שרוצה . על מסחר, מרהתת ברלה אחכאנו חושבים היום על כל, הזמ ץוח

, דינהבמן נונתקל בבעיות רציניות מאוד מול מוסדות התכלהקים פרויקט בתוך היישוב 

בינתיים . והיא אולי תאושר בעוד עשר שנים, ה מגיש תכניתתא. צאת מהןשר לאפ-שאי

 -בעוד כמה חודשים . אז הוא נתבע למשפט. הוא מקים את הפרויקטו, ותנאין ליזם סבל

הפרויקט הוקם . שקל קנס אלף -ום הפעלה כל יועל ; ושוב בעוד שנה, ון בית משפטיזיב

אבל מוסדות התכנון חושבים שתמרה לא צריכה להתפתח אלא , בושייה ללפי הצורך ש

שש , ת למגזר הערבי ולתמרה במיוחדדהמייע 35לפי הגבולות שהציבו לפי תכנית תמרה 

ום השיפוט של תחבזמן אני רואה יישוב קהילתי שנגזר מתוך -בו. יחידות דיור לדונם

 -ת דיור אחת לחצי דונם דיחי ובו, רחק חמש דקות הליכה ברגל מתמרה במשהואתמרה 

 . אביב למשלהפצמ
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אנו רוצים להיות אזרחי מדינת . יםרכערבי נמצאים היום בצומת ד הזרמגהצעירים ב

. הפנייה אחרת, ואם לא מקבלים אותנו, אם מקבלים אותנו הפנייה היא ימינה. ישראל

 ונלוכ הצריך לחשוב שנחי. טיבות אחרותניש לנו אלטר תנואך אם לא תרצו או, אנו רוצים

 .ביחד בתוך המדינה

 תם אדאבל חשוב שהמדינה תספק לכל א; זהאיני מדבר על סמלים כי איני בקיא בנושא 

ות שותף בקבלת  להיאני רוצה. צרכיו ואת השירותים הנדרשים לו בצורה שוויונית

היינו באוניברסיטה ביחד ? ידצעיר היהוב לעומת הג סו  אזרחיהאם אנ. ההחלטות במדינה

השותפות את  ונואנו דורשים בגאווה את זכויותי? אז מה הבעיה; והגענו להישגים ביחד

 .האזרחית במדינה הזאת
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היא נמצאת ; אינה חדשה, וים בנגב בכללוד הבובעיית ,מוכרים בנגב-היישובים הלא יתבעי

. ולם בין שמיעה בתקשורת לבין המציאות יש הבדל גדולא. הוכולם שומעים עלי, בכותרות

 .א סבל ממדרגה ראשונהוסבלם של התושבים הבדווים בנגב ה

ת הקרקעות והותירה להם שני אחוזים מן אלקחה מן הבדווים  היא, עם קום המדינה

פי דרישתם של מומחים ל, שבע ולקייה-תל, המדינה הקימה יישובים כמו רהט. הקרקע

והכול  תעשו כך וכך: והם אמרו ,םטוב לבדווידעים מה יש אנשים שיו. י בדוויםלעניינ

ובכל המאפיינים , בעוני, והם מככבים היום באבטלה, להאם יכך קמו יישוב. יהיה בסדר

 .השליליים

וץ ליישובים חנשארו מ, ים בנגבשהם שישים אחוז מכלל הבדוו, כשמונים אלף בדווים

 למאה יישובים יהודיים קמו בנגב ובקר. מוכרים-בים לא יישו45-והם חיים ב ,האלה

והמדינה לא ,  היישובים האלה התקיימו לפני קום המדינה45אך ; ם המדינהו קרלאח

הממוצע . שוביי נפש ל1,650מוכרים הוא -יישובים הלאבהממוצע . םויה דהכירה בהם ע

ע רבלוש או א שהםאני מכיר כמה יישובים שב.  נפש350הודיים הוא היביישובים 

-לא,  משפחות120המונה מעל , והיישוב הבדווי הקטן ביותר; מוכרים  הםלאב, משפחות

 .מוכר

 יןא, אין תשתיות.  מלמעלהםאו בלוקים שעליהם פחוני, מוכר בנוי מפחונים-יישוב לא

 לא ,םועל אחת כמה וכמה אם יורד גש, הילאישה שצריכה ללדת בחצות הל. דרכי גישה

 .לים באותו יוםתגיע לבית החו

כאשר שני בתי ספר מצויים , מוכרים-בסך הכול שלושה בתי ספר לכל היישובים הלא שי

 אלף 210חיים בהם . דח אבהחו-אין גן טרום; ן אפילו בית ספר תיכון אחדאי. ביישוב אחד

 .ילדים בגיל בית הספר

כדי , ללועצה האזורית לכפרים הבדווים בנגב הוקמה כארגון גג לכל היישובים הוהמ

לפי , בחירת ועדים מקומיים לכל יישובי יד-להמועצה הוקמה ע. רה ביישוביםכהל איבלה

הוועד בחר . והוקם ועד, כל משפחה בחרה את הנציג שלה באותו יישוב. המודל החברתי

שהקימה את המוסדות , וטומטי חבר במועצה האזוריתאוהוא באופן , את ראש הוועד

 .השל

כדי שיוכלו לחוש , לה למטרה להביא שירותים ליישובים אלההמועצה האזורית שמה 

המועצה מכינה תכנון אלטרנטיבי לתכנון של . שווי זכויות במדינה םיחרזאשהם 

 לענייני בדווים הוא שיקבע את אופי היישוב שבו אני חהומהמ העידן שבו רנגמ. הממשלה
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. דים היום בפני הכרהובים עומשיי העברא. לחנו בקטע זה הצלחה רבהצה. אמור לחיות

המחוזית  ההיגוי יש חברים שנמצאים בוועדת,  לגביהםמותבמקומות שיש תכניות מתקד

 .ו ויגיעו להסכמותכחוויתוהם יביעו את דעתם ו, שתתכנן את היישוב

כך למשל הצלחנו . ץ"אזורית של הכפרים הבדווים עתרה במקרים רבים לבגההמועצה 

, ץ"מל לבתי הספר היינו צריכים ללכת לבגחשל קבכדי ל. לקבל טיפות חלב בכמה יישובים

טורים רנגל םתאכן חיברו או. והוא הורה למשרד החינוך לחבר את בתי הספר לחשמל

 .בל העיקר שבית הספר מחובר לחשמלא, יראדשעושים רעש 

מסע זה של ש ןהבי נתניהו בזמנו . בתיםסותום במסע של עצירת הרייו נמצאים הנא

במיוחד לא , כי הוא יביא לפיצוץ בנגב שאיש אינו רוצה בו, ל להימשך יוכלאהריסות 

אבל שרון ;  בזמנו של ברקגםו , בזמנו של נתניהוורצענההריסות . המועצה האזורית

כל דבר טוב בנגב בין יהודים , קיום-כל דו, שהורס כל חלקה טובה, התחיל שוב במסע כזה

כי אין ,  נוסףתווי שביתו ייהרס יבנה מחר ביכי הבד, זה לא יפתור את הבעיה. לבין ערבים

, נשים מתרביםא .והוא לא יקבל היתר במקום אחר, נייהבו היתר לאין . לו בררה

 .ואין להם בררה אלא לעבור על החוק כביכול, זקוקים לבית, מתחתנים

. שתף אתכם בחוויה של ההריסה הראשונה במגזר הבדווי אחרי כמה שנים ללא הריסותא

אבל אחד . בטענה שהם נבנו בשטחי אש,  בבוקר והרסו שני מבנים9וחות בשעה הגיעו כ

האם התוספת הייתה בשטח , ואם הבית הקודם לא בשטח אש; מהם היה תוספת לבית

היה , כיתה בב הנומשבן , ילד אחר. ת היה באותו זמן עם ילדו בבילינסוןבי העלב? אש

היו אמצעי . הרוס את הבתיםלהתחילו ובאו לשם המון אנשים . בבית הספר בעת ההריסה

 .טלוויזיה והמולה גדולה, תקשורת

אחר כך הלך . הילד נכנס לבית עם התוספת ההרוסה וחיפש משהו, רו מבית הספיעבהג

. והילד ישב ובכה, סיים נקרעונהמכ. יסות מכנסיים צהובותהר הוךלערמה ומשך מת

א חזר הביתה וה; רפסהאחד לבית מתברר שיש לו זוג מכנסיים אחד לבית וזוג מכנסיים 

 .ם מכנסיים נקיים יותרפר עס לבית הרכדי שילך מח, והיה צריך להחליף מכנסיים

כיצד אדבר עם : שאלתי את עצמי. ניי מעועברה בי צמרמורת ודמעות זלג, כהבכשהילד 

 האם ישמע? ה בדרך כללחלצהב נושא שאני מנסה להעביר -קיום כשיגדל -ילד זה על דו

ם סיורתראה שה, קיום ולא יהרסו לך את הבית-כאילו יש פה דו, אני מדבר אתושם ליילמ

אצל השכנים היהודים משגשג פרויקט : הוא יגיד לי דבר אחד? ם לערביםיורסהליהודים ו

 .אלה שני עולמות שונים לחלוטין. ךתי הרוס ב-ואצלנו , בנה ביתך

ביד -שילכו יד, יהודיהד  בצם הנאוריםיפעל כן אני פונה לכל הגו. זהו הפחד שלי היום בנגב

לא לקחנו קרקע , ונתואיננו פולשים כפי שמציגים א. אתנו כדי שנהיה שווים בין שווים

 . נפש למטר350 ו בההיי 2020-באנו יושבים על קרקע ש; מאף אחד
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אחוז ים ששמוניש לזכור , תזאעם .  המקומיות הערביות במדינה ידוע לכולתויושב הרצמ

 במדרג תריו בכיםהנמומהרשויות המקומיות הערביות נמצאות בשלושת האשכולות 

 רשויות מקומיות 82 מתוך 12נזכור שרק . אקונומי של הרשויות המקומיות בארץ-הסוציו

 רד השקליםאיללא אתווכח בקשר למי.  הן בעלות תכניות מתאר מאושרותתערביו

ה בעארל זיכרו מה קרה לגבי התכנית ש. ע לא מגישהכסףהבעיה היא   אך,המוצעים

, שאוקי חטיב. ר עתה שהיא לא תתבצעוובר, ארד שקלים שדחו אותה משנה לשנהמילי

כיבוד הסכמים עם הרשויות המקומיות -מדבר על תרבות של אי, יושב ראש ועדת המעקב

 .הערביות

יר רצוני להזהב. רשויות המקומיות הערביות מתדרדר עד כדי שיתוקה מצבן של ילפי דעת

 אל ,זאת. שחלק מהן מראה סימנים לכך, קריסה של רשויות מקומיות ערביות פנימאן כ

;  בתוך החברה הערבית אלא גם בשל בעיות פנימיותשמקורן בממסדבשל בעיות  קר

 .גזרה שווה בין שני המקרים ןילמרות שא

 :מבחינים בשלושה מודלים, יכזמר-יולם יחסי שלטון מקומעמתארים בשכ

הרשות . מכתיבה לרשות המקומית מה לעשות שלהמר המכאש, וכןמודל הס .1

, זיההכנסות הן בעיקרן מן השלטון המרכ; תפסת כספק שירותים בלבדנ תימוקהמ

ת הן הרשויות המקומיו, הריכוזי בישראלר במשט. מן השלטון המקומי ןטועימו

 .ערביות והן היהודיות התחילו במודל הזהה

 ףוקיים שית; ההכנסות באות מן השלטון המרכזי והמקומי. טיבימודל אינטראק .2

לבין מי והחלטות מתקבלות בדרך כלל תוך משא ומתן בין השלטון המקו, הלועפ

אך העניינים , המרכזיון יחסי הכוחות נוטים עדיין לטובת השלט. זימרכהשלטון ה

 .המודל האינטראקטיבי קיים בשלטון המקומי בצרפת. מסתדרים איכשהו

. שיכול לקבוע דברים רבים בעצמו, ת בשלטון המקומי נמצא העצמה.יממודל אוטונו . 3

 .בריתה תקומי בארצוהמן טומודל זה תואם את השל. מקומיות הכסף בא מהכנסות

. מתרחקת מהן) הממשלה, משרד הפנים(יא שהמדינה הות יההרגשה ברשויות הערב

הודיות ומיות היבעוד שהרשויות המק, ת המקומיות הערביות נתקעו במודל הסוכןושוירה

כלכלית ת חותיות יהודיות בעידן החדש של פומירשויות מק. נעו למודל האינטראקטיבי

מיות הערביות עדיין נתפסות והמק יותהרשוואילו ; מדברות היום על יזמּות כלכלית

 .כספקות שירותים בלבד
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נו הודי שאימעט ראש רשות יהיום אין כ. היכולת להשפיע פוליטית-היא אי הישני נקודה

ט כמע. בפניהם תריות הדלתות פתוחו; חבר במרכז מפלגת העבודה או במרכז הליכוד

ס או "רשות המקומית אינו איש שהגן סין רשות מקומית יהודית שסגן ראש העיר או שא

 .ה פוליטיתעהדבר מאפשר השפ. יהילעב לאת כמו ישרסקטורלימפלגה חרדית או מפלגה 

 ואשר ישלב רשויות ע הזמן ליישמו בישראלהגיאולי ש, הציע מודל חדש להאני רוצ

ון בין השלטון המרכזי לבין השלט, זהו מודל בעל רובד שלישי. יהודיות וערביות יחד

כאשר שם מודגש , כפי שקיים בארצות הברית, ראוי אולי לחשוב על קאונטי. מיוהמק

ת שותפה באזור וולה להיכם ימועצה כמו כפר קאס. נושא התכנון והפיתוח האזורי

 שותפה עםסכנין תהיה ; רותאחת יווגם עם רשויות מקומ, תעשייה אחד גם עם ראש העין

וידובר על פיתוח אזורי ברמה , ת מקומיות יהודיותושוירכמה וד בה ועם עאמשגב ועם ער

, כמו כן. ודים לבין ערבים גם ברמה האזוריתעל המתח בין יה לקי דבר זה. המקומית

 .ודל זה מגביר את פוטנציאל הפיתוח של הרשויות המקומיות הערביותמ

.  עליוברלד ויש, רשויות המקומיות הערביות מדאיג גם במישור המקומי במתרחש שמה

 ביניהם ובין רוטציהקיימו  ראשי רשויות מקומיות ערביות 16, הרונחה האיבקדנצ

ת רשו הפוגעת בתפקודו וז; לפי הסכמים שנחתמו לפני הבחירות, מועמדים אחרים

כשבתקופה זו עליו ללמוד , איך יכול ראש רשות מקומית לתפקד בשנתיים וחצי. יתמוקמה

ץ על הרשות חהל. והסיבה לכך ברורה מאוד, ו תגבר לדעתיזרוטציה ? את התפקיד

 םיערב יהמקומית כמקור הפרנסה היחיד ברשות המקומית או כמקור פרנסה ראש

לא אדבר על . תוין החמולביל לתחרות מדאיגה ביותר גם וביישובים הערביים מוב

הלחץ הזה מביא . ת לבחירות בשלטון המקומיצוכי היום מפלגות כמעט שלא ר, מפלגות

 הגיע המצב לידי כך םסאבכפר ק. היום גם סגני ראשי רשויות מקיימים רוטציה. וללפיצ

, קור השפעה אדירזהו מ.  חברי מועצה הוחלפו לאחר שנתיים וחצי13ה מתוך עשתש

 עלול להביא תמאבק זה בין חמולות מתחרו. ומתקיים בו מאבק על משאבים מקומיים

 .יש לחוקק חוק נגד קיום רוטציות ברשויות המקומיות. ק המועצהשיתולעתים ל

 ראש הרשות: היא מקרה קלסי לכך רהט . ממשותיות מקומיות אחדות משותקורש, כיום

בחגים אסלאמיים ,  העירייה בחגים יהודייםאתר וגה וסמוציא את העובדים שלו לחופש

ות מוענקת חופשה קולקטיבית לכל זדמנבכול ה, בעיריית רהט. םוסתם כך מדי פע

והעירייה , אפשר לעבוד כך-אי. שלושה לפני החג- בחג הקרבן אפילו יומיים-ובדים עה

 .שלא מתפקדת מעטכ
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קבוצה אתנית  לש הינהשומר על הגמו, לאיני בטוח אם המשטר בישרא: טריריק צחי

למרות ,  שיש כאן יציבות רבהוקא דוחיוכהמקרה הישראלי מ. יציב-הוא משטר לא, אחת

יש כאן מצב של עם אחד שבא ובפרק זמן קצר מאוד . רותביו סכסוך קשה ה שזההעובד

 יוםלמעט ,  ובכל זאת בסך הכול-התיישב על אדמתו ועל חשבונו , דחק לחלוטין עם אחר

אמנם זה לא מבטיח דבר . יבות רבה למדייציש כאן , 2000ומהומות אוקטובר  המדאה

? מדוע. ראלית מעידות על יציבות רבהישת או וכמה שנות מציםישימאבל ח; לגבי העתיד

יש לחפש את התשובה לשאלה זאת בספרות שעוסקת בקונפליקטים של מיעוטים ושל 

 מיעוטים בעולם 275 בדק ארוברט גור נמצא שהוו האחרון של טד פרבס. קבוצות אתניות

סיכוי יש אם , ש אפיק דמוקרטי פתוח יאם שא הגיע למסקנהוה. םיפי פרמטרים שונ-על

תחושה שהוא יכול בכל זאת לקדם את מצבו אפילו בצורה יש לו אם , כלשהו למיעוט

יו כל ו בפננחסמר שאכמיעוט מתקומם . ו פתח לשמירה על יציבותה ז- תאינקרמנטלי

בכל זאת כמה אפיקי ש י, ץ"כאן יש בג. אלר ישתזאת אינה המציאות במדינ. האפיקים

 .פעולה שהאוכלוסייה הערבית יכולה לנצל אותם

 בעיה זאת לשאלה ותנוי כשנגיע לסיכום הדברים האלה תחזיר אאול: חנא לגבי דברי

 האוכלוסייה ברור שצריך להיות שינוי כלפי. וללתחלה השינוי צריך כיצד, יסודית

 -יליארד  מ300שנתית של - בתכנית רב-הוא צריך לבוא ברפורמה  םאוהשאלה , הערבית

 .של מיליארד ועוד מיליארד ועוד מיליארד,  באופן אינקרמנטליוא

 פעם לפתוח פתח לבכ אלא ,ייתכן שלא כדאי כלל לחתור לרפורמה או ללכת למהפכות

אם נלך . את המיעוט הערבי על אש קטנהנוכל לשמור , יהודי הממסד ה,כך אנו; קטן

הרי שעדיין יבוא המיעוט הערבי , עשה הקצאה מחדש של הקרקעות וכך הלאהונ רמהופלר

 שלדעתי היא - םי אלף פליטים פנימי220וידרוש את הדרישה המקסימלית להחזיר 

אני מבין את עניין אקרית ? ליטיםפ אלף 220יר זחלהאיך אפשר . אבסורדית לחלוטין

 220אבל ; ם שהם באמת מקרים קיצונייםניישאו ואולי עוד כפר אחד , בסייה'ירעם וגוב

 -אלף איש שכבר חיים והשתקמו ובדרך כלל הסתדרו במסגרות שהם נמצאים בהן 

 טענות כאלה יקבל בסופו של דבר המי שמעל? פרים המקוריים שלהםכל םתואלהחזיר 

 .שך המצב הקייםאת המ
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להגדיר . זה הולךלאן כל , בכל מהלך הדיון והוא ותיאיד טרמד אחדבר  :פורת-ןעמיהוד ב

איכות החיים דובר במ. לדבר על דרכים לפתרון זה דבר אחר, את המחלה זה דבר אחד

הפתרון . שבה חלק נכבד מן האוכלוסייה מופלה לרעה ושואל את השאלות, שלנו במדינה

שתתפות הכמו , די פעםץ מ"האומר שהמחלה תוחזק על אש קטנה תוך השגת תוצאות בבג

ש  י?האם זה מותר: ומעלה בפני הרוב היהודי שאלה אתית, הוא פתרון מטריד, בבחירות

הפונדמנטליזם היהודי :  כלפי התהליכים שמתרחשים בשני הצדדיםתרבו  גם טענותלי

העובדה שאנו לא יודעים ערבית , כמו כן. הם שני תהליכים מזיקים יברעה והפונדמנטליזם

 .ליהנגבאי כמו גם העובדה שהמיעוט הערבי מתנהג לפעמים כמו מיעוט יהוד ;יוןביזהיא 

מי שלומד פתולוגיה צריך לדעת . גיותותולפעם תיאורים של תופעות , ם מידע עאןמכנצא 

צריך לשמוע יותר על . אינו רופא אלא פילוסוף, חותישאם לא ילמד גם רוקחות ושיטות נ

אין רואים ושומעים  מהל. אותן עמותות, "גראס רּוטס"של וון כיאותם גופים שפועלים ל

 םירוהתשתית של אינטראקציות אנושיות בין בני אדם על אותם מיש? צריךשמו כאותן 

 .חסרה בישראל, ניטרליים

את היעדים היפים דמות לקרכיצד אפשר לתאר התק.  לגבי הפתרונות:ביאוסמה חל

 תוך -שפה חדשה , יםליטריאולי נ,  יצירת מרחבים עתידיים משותפים-שהצבת 

כפי , י בעיקר למבנה הנוקשה של השליטה בקרקעותתוונכ? התייחסות למצב הקיים

האם באמת ? תעלמות מהבעיה הלאומיתהון תוך ניצד אפשר לקדם את התככ. שתואר

הוא ,  יום אזרחי במקום סדר יום לאומירסד, תהשימוש במושגים כמו חברה אזרחי

 ?שישנה את המציאות

התחיל בשינוי המבנה ם מבלי להאם אפשר לצעוד לקראת היעדים שאורן דיבר עליה

ההסתדרות הציונית ,  הקימתןהקר -הקריאה לביטול המוסדות הלאומיים ? הקיים

 היא לביטול השפעתם הנווכה. באה גם מצד יהודים מכובדים רבים,  ולהפרטתם-וכדומה 

 האוכלוסייה ת לשתף אםות מצד היהודיאם אפשר להתחיל בייצור נכונה. במצב הקיים

? אוכלוסייה בס שלהםיחקרקעות ומים בהתאם לו האזרחית הערבית במשאבים כמ

 ?כיצד אפשר להגיע למטרות היפות שהצבתם, ס למצב הקייםחתייהב

ועה הקיבוצית הגיעו חית והתנשהקשת המזר" ידיעות אחרונות"פורסם לאחרונה ב

המסמך כולל גם פיתוח היישובים : ערבים הםוביששיש בו התייחסות גם ליי, להסכם

, עם זאת. מוכרים-ומתן זכויות לכפרים הלא, תוקלאחמסחר ו, הערביים עם תעשייה

נם יהיישובים הערביים או נציגי האזרחים הערביים אינם חתומים על אותה אמנה וא

 .ם להישותפ
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איך לדעתך . י חוץואה שערכת הייתה התייחסות לגורמבהשו: לערן רזין :סבאסל גטא

 -ר וזאון לעניין הסכסוך או לעניין יחסי השלום והמלחמה בו ואני מתכ-ישפיעו גורמי חוץ 

 תהליכים אתה צופההאם , שהוא העמקת השליטה, בתרחיש השני? על התרחישים האלה

אתה צופה , האם בהזכירך אלימות?  מדייםב טו מבחינה זו שהיינו ילדים-חברתיים 

תגלוש בשלב כלשהו לשימוש , של מיעוטים אחרים יוןספי ני-על, ערביתשהאוכלוסייה ה

ג אלא במובן של מרי אזרחי או של התנגדות אקטיבית רה לש לא במובן -באלימות 

 ?ה האתנוקרטיתטית לשליבאגרסי

רק  אך הם, אמנם חלו שינויים :שיפוטושא תחומי נרזין ב' רופלפ הערה :ראס-ואבת אב'ת

אמנם ; לוועדות גבולות, אמנם מצרפים נציג ערבי לוועדות חקירה. תתהליך ולא בתוצאוב

 אבל הסיפור נתקע תמיד לפני חתימתו - ושואלים אותם י הקהילהלרוב פוגשים את נציג

שנתיים השתתף השר י פנל. טכפר קאסם ורה, ואדי ערה, ערבה, ראה את סכנין. שר השל

ם ניאנו נות: הוא אמר. אום ציוניונשא נ, םי בירושלתשרנסקי בכנס של ראשי הרשויו

והשרים שבאו ; השר עזב את תפקידו ולא חתם. יונים צכי אנו, פר קאסם אלף דונםלכ

 לך סיפור עצוב דומה בכל מה שקשור רפסת תיכל רשות מקומ. אחריו גם הם לא חתמו

 .לתחומי שיפוט

-שב, ילהתפתי בישיבה של מועצה מקומית כפר ברה עם נציגי הקהועיים השתלפני שב

ה סיכום של ועדת גבולות שיש להרחיב את הי 1995-ב.  ביקשו הרחבת תחום שיפוט1990

ות שכשנציגי הר. והשר עדיין לא חתם, עברו מאז שבע שנים. תחום שיפוט כפר ברה

,  שנה מאז הגשת הבקשה12ית פונים עכשיו למשרד הפנים אומרים להם שעברו מהמקו

התוצאה היא שרק ברשויות . כי חלו שינויים בשטחהתהליך מחדש ל  כאתויש להתחיל 

מדובר בעשרות ואולי , כזאת הרחבה וכאשר מתקיימת; בודדות הורחב תחום השיפוט

 .מאתיים דונם ולא יותר-מאה

ועדה מקצועית ראויה . ר הפנים לאשר או להחליט בנושא זה ששלו יש להפקיע את סמכות

בסופו של . יהודית או ערבית,  מקומיתתושר לשחליט על הרחבת תחום שיפוט הבהחלט ל

ויש לקחת בחשבון שבחמישים השנה ;  הוא אדם בעל דעות פוליטיותםפניהשר , דבר

 .האחרונות רוב שרי הפנים באו ממפלגות הימין

 בפירורים - םיעיצמ  במה שרבים במדינה הזויםפקסתרבים מהעם א :ארהמוחמד אמ

הן הערבים . ור הזה פתרון לבעיהדאין ב, עשהאך למ.  פתרון הרי שיש-שהציונות מציעה 

שים בכל מבים משתרהע. והן היהודים אינם מנהלים נכון את הסכסוך במדינה הזאת

ת בלמעלה מחמישים שנה שואפים נסהישגי הכ;  תוצאהאלל, םהאמצעים הלגיטימיי

 תדבוכמומנסות בצורה , עמותות של ערבים קיימות פה ושם. פרט להצהרות, לאפס

בל א; שמנסה,  היא עדאללהרבה ביותוהדוגמה הט. אך הישגיהן מוגבלים מאוד ;תיורצינ

 .ולא נותנים פסק דין, מיד דוחקים בחבריה ללכת לפשרהת
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 תומך - בדמותה של אמריקה -משום שהעולם היום , גם שימוש בכוח לא יעזור לערבים

, טיבהלטרנואם הערבים ינסו להשתמש בכוח כא; סטיניםפל נגד ההתמחלמבבישראל 

על כן כוח אינו . ם והערבים כאן רוצים להרוס את המדינהשדו שהפלסטינים יגי

 .אלטרנטיבה לשנים הבאות

ייצרים אנשים מאבל . כפי שהציע חברי אורן,  אידאליבאני חולם על מרח? מה נשאר, ובכן

, תי היא לעסוק יותר בתהליכיםדע היחידה לוההתקו. אלה אינם נוצרים מעצמם, מרחבים

עלינו לשאול , כאינטלקטואלים. כי בכך נכשלנו בגדול; ולא מה יהיה סדר היום שלנו מחר

כיצד מייצרים שיח ותנאים כאלה שיביאו לשינוי כלשהו בטווח , כיצד דנים בתהליכים

 .הארוך

ל מצב שפי אותו עיקרון שה-על. מאטיפאת  אללש אשבנוגע לנוהערה : קריינימיכאיל 

לומר גם  הרי אפשר, חזיר את הגלגל אחורההר לשאפ-פקטו ואי-התיישבות הוא מצב דה

פקטו ולמה להחזיר את הגלגל -שלא צריך לפרק התנחלויות כי גם שם נוצר מצב דה

 ?אחורה

. תרון הוא קיצוניפהתחמק מן הסוגיה גם כשהל רשפא-ואי, השאלה הרבה יותר עמוקה

אינו הפתרון , יתטהמשפכפי שנקרא בלשון , בה בעיןלומר השכ, הפתרון של החזרה

אנו . אפשר לשלול את העיקרון בזה שהפתרון קיצוני-אבל אי. חלופה אחת זוהי; היחידי

תיקון העוול . שבה נגרם עוול לאנשים רבים תואיצמשיש , מבקשים לדון בעיקרון עצמו

שיצאתי , י ממנולתדי חזרתי לכפר שנושי-לא חייב להיות על, רים בוינו מכאבמידה ש, הזה

, אפשר לדוגמה להקים ארבעה יישובים ערביים חדשים במדינה. יש דרכים אחרות. נוממ

א האם יהשאלה ה. פתרוןת גם זה עשוי להיו. ת שנלקחוומדכפיצוי קולקטיבי על הא

העיקרון ולבטלו בזה שהפתרון הוא   אתלאפשר לשלו-ואי; נכון-ון או לאנכהעיקרון 

 . עם הסוגיה עצמהולא תעשה צדק, דרך זו לא צודקת. קיצוני

 יכול להיות אטּום ןוטלשהאשתף אתכם בחוויה שמלמדת עד כמה : רונותתבאשר לפ

ת יב. םיערבי בירושל-ת בית ספר יהודיותף להקמהייתי ש. גם אם הן חיוביות, שאיפותל

המרחב המשותף היה קשה , אבל עד שהוקם; יהניהשה והוא פועל זו השנ, הספר קם

, דר העדיפויות האחרון שליסב םתא: הוא אמר,  החינוך דאזבפגישה עם סגן שר. מאוד

 .וךינם בסוף מבחינת המשאבים שלנו כמשרד חתא. פיתוחה ועיירות םאחרי העולי

 

כניס משפחות חדשות עוברות להי כדעד שמפשירים שם קרקע . ווה שלוםנף בתושאני גם 

 תוידמסגרות ייחולא על , אנו מדברים על מסגרות משותפות. שש או שבע שנים, חמש

 .ימים מסגרת משותפת כזאתם עד שמק ויש לעבור שבעה מדורי גיהינו-לערבים 
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 השנים 54 ערביות לאורך מקומיות לרשויות פשלנב  אם נבחן את התקצי:הסמי סמוח

 ירו מהו התהליך ההיסט-נחלק אותו לתקציב שוטף לעומת תקציב פיתוח , האחרונות

 .ולהבין גם את משמעותה, ורטת מפלקבל תשובהאני רוצה ? בצוי אפליה בתקבגל

? נל זה אפילו מילה אחת על הפוליטיקה המוניציפלית הפנימיתפ לא נאמרה בועמד: ועוד

 תחום שהם שולטים בו -ים את הרשות המקומית הלה של יעילות הערבים מניזו מידבא

ל  שיהקצ הכול הוא פונםהא? מהם הדברים הפנימיים ומהם הגורמים להם? תוחפל

לא ? או שיש גם בעיות פנימיות אינהרנטיות שמשפיעות, יחסים בין יהודים לבין ערבים

ות ים אינו יכול להאהו, מה השפעת הגורם הלאומי. היהודים לש יוכהכול מתרחש בשל די

גם כשיכול היה ,  ללאומיחיבר אזרדהופכים כל  ואולי? ק לגיטימי של השיח הציבורילח

 ?ה כל זה לא נכלל בשיח כאןלמ? להיות אזרחי פנימי

יה יהאוכלוס: ביעי לדיוןתרחיש רעה יצמ ינאו, ואים שלושה תרחישיםאנו ר :שרה קרמר

ם ריו מדובנשמע .ורה קיצונית יותר נגד העמקת השליטה האתנוקרטית בצהערבית פונה

. ומה שראסם אמר על הדור הבא עומד בפתח, ים שהאוכלוסייה הערבית צעירהרב

יך הלהמחשבה שיהיה ת. ם אחוז מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוניחמישים ושניי

 חישראני מציגה זאת כת.  דמיונישיחגדות לשליטה האתנוקרטית אינה תרני של התבמסי

ושואלת כיצד אתם רואים את הפעילות שלנו בתוך , מוקצן יותר מקריסת מערכות, אחר

 .תרחיש כזה

 ; שיש התופסים אותו כראוי מבחינה ערכיתתכןיי. יתיפורמה של אורן הוא בעיר השיחרת

 מדובר. ל ערכים שרוב גדול בחברה היהודית עדיין מחזיק בהםמות תיך הוא מתייצב חזיא

המשך מגמת שנות ? ובכן מה נותר לנו. בצורך לנהל אותו, בקושי לפתור את הסכסוך

 .ציםים אבל היא אינה בדיוק מה שאנו רויים חיוברשגם בה היו דב, התשעים

ואולי , אנו במצב בעייתי מאוד. ישגים בנושא של שטחי שיפוט היו מצומצמיםהה, כןא

 -אם גם לא בדברים גדולים ,  התקדמותתהיי הבשנות התשעים. אפילו במצב של נסיגה

 .שם יש מטרה פוליטית בפני עצמה, בנג בוויותד הבםלמעט עניין הערי

. ה של צמצום פערים לאורך שלושים שנקיימת מגמה רצופה, עקרונית: לעניין הפערים

י בכאשר יש משבר תקצי, הבעיה היום. ימי רבין חל שינוי משמעותי בתקציבי הפיתוחז אמ

נראה הליכה בכיוון  ואז; שמי שאין לו כוח פוליטי בממשלה הוא שייפגע, א היה כמוהולש

ל צמצום  מגמה מתמדת שתההיי תשעיםהת נומתחילת שנות השבעים ועד לסוף ש. ההפוך

, ותנם האחרוישנתי-י בשנהושינ ייתכן שמתחולל. בפערים ובהקצאות לרשויות מקומיות

 .אבל קשה עדיין לומר

לתת את אדמות הוואקף , לדוגמה. בפעולה אני מציע להתחיל ,עמיהוד :יסיראסם חמא

ס זו קונסנםייקו,  הקהילהחזה יתרום לפיתו. לגוף שינהל אותן בצורה ישירה האסלאמי
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מיות בשלטון המקומי לכיוון של הדרג יות הפניקיימת החצנה של הבע: לסמי. א זהבנוש

 .בדימונה ובשלומי, בירוחם: בדיוק כמו בכל מקום, הלאומי

 בעיית. קט חריף מכדי לשאוף לפתור אותובקונפלים י אנו במדינת ישראל חי:דחנא סווי

של , הציפיותאו , ולם הערכיםס שארהעקורים החיים במדינת ישראל נמצאת ב

אות מטרים מחק רנמצאים בנצרת במם טיליתושבי ספורי הפ. רביתהאוכלוסייה הע

הרי בלאו הכי לא מקימים , גם אם יש מסה קריטית להקמת יישוב חדש. מכפרם המקורי

ולא מרחיבים ,  להצטרף ליישובים חדשים יהודייםםיברעיישובים חדשים ולא נותנים ל

 .תנופתרו לכך איש למצו. את היישובים

שמעוגנים בחוקי פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות , ןונכתו מנגנוני שליטה בקרקע

 םפיייהם מנגנונים של שליטה שצריך לאתר את הקטעים הספצ, נייההבנון ווחוק התכ

 .גם הם מהווים לדעתי חסמים בפני שוויון. ולחשוב כיצד לשנות אותם, שלהם

הרי לא הייתה . לדוגמה, ם לחקור תחומי שיפוטא על מחקרים שמתיימרילאני מתפ

 א הוהבמקצת את הזווית שבב חיהרץ "בג: פרט אולי לפרוצדורה, ן זההתקדמות בעניי

ץ מן הסוג "אך אנו יודעים מה קורה בדרך כלל להחלטות בג. מוכן לדון בנושאים אלה

ריונים ל קריטראישת אין במדינ. בחקיקה או שלא בחקיקה, יוצרים לכך מעקף: הזה

ועד שיגמרו , שלושה אנשים לדון בזה-מפעם לפעם מקבצים שניים. פוטילקביעת תחומי ש

 .מתחלפים בתפקיד םינפ יארבעה שר-שלושה, את עבודתם

 הגיוניים וסבירים לקביעת יםונרילהציב קריט, כאקדמאים יכולים ליזום מחקראנו 

, יםנלבחון קריטריויש . כי השטח מופקר לחלוטין;  ישראלתדינמתחומי שיפוט ב

הערבית ואת מידת השפעתם על השוויון ועל  הרבחה ניגודים פנימיים בתוך, פרמטרים

ערבי אבחר לדבר על מה -ורום יהודיפן שבבכמו. ה הערביתאוכלוסייפריצת הדרך של ה

ל חסמי פיתוח עמדברים  בין הערבים לבין עצמם אנו בפורומים. שבין ערבים לבין יהודים

 . החברה הערביתוךבתאינהרנטיים 

בדרך . השאלה היא על אילו יחידת ניתוח אתה מסתכל: בנושא היציבות: אלחתיפאורן 

 קו היצחק רייטר מסמן את.  שבוחנים אותורכלל מסתכלים על הטריטוריה תחת המשט

ואני , ישראל שולטת עליהשיה ראני מסמן את הטריטו; ירוק ואומר ששם יש יציבותה

אך גם בתוך הקו הירוק קיים הטווח הקצר . בות רבהיצי-יא ,ימותאל, רואה שם מלחמות

ת שתהליכים ואחר אנו רואים במדינות.  מאותתים לנו בבירוריםיכהלהת. והטווח ארוך

. מְבשילים עם הזמן, טיקהיה מהפולגנסי, חוסר הישגיות, הדרה, תסכול, טותלתשה לש

מהומות  המתצ וכן ע,יציבות מתקרבת-אילהבחירות האחרונות משמשות איתות 

 .באוקטובר
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רבין נרצח , לפי יגאל עמיר. ין רצח רביציבות בישראל הייתהה-איבדת הציון החשובה ונק

. והן על כך שתמך בערבים, ישראל-שהם חלק מארץ, ת השטחיםלהחזיר אהן על שרצה 

לה זה לא החיזבאל? אז איפה ישראל? על מה נשפט עזמי בשארה. ם הוא החוץ הפני,כלומר

אש הממשלה הוא רהרי ? אלרתוך ישמה בו? תהישראליהתקוממות נגד השליטה 

 .עות הוא מהשטחיםקרקה השר שקובע בנושא; יםמהשטח

התמוטטות , טרנספר, תיממת עהתקוממו,  מלחמת אזרחיםות זיציבו-אי :הסמי סמוח

ל  ערביי ישראאנו מדברים על. יציבות אבל לא בתוך ישראל-יש איבשטחים . של משטרים

ידי הכללתם - הפלסטינים עלשראליםאל תערב את האזרחים הי. המדינהשהם אזרחי 

 .בקטגוריה של ערביי השטחים

דבר . הישראלי אינו יציבשהמשטר אני אומר ,  לגבי השאלה של היציבות:חאלאורן יפת

יש בקרבם תהליכים שאין להכחישם , י ישראלבים אזרחגם אם ניקח את הער, שני

גם בקרב . ות גוברת והולכת על הלגיטימציה ועל ההגמוניה של המדינהערערים בחריפמה

 לשאול את עצמנו לאן ויש, ידת הלגיטימציה ירל שהערבים אזרחי ישראל נראים תהליכים

 .הם מובילים

-היום השיעור מגיע ל; הציונות תא וז מערביי ישראל שללו אח35 רק 1995-ב ,הסמוחלפי 

אני טוען כך זה , ציה של מדיניות שמשתנה לאורך זמןקפונתהליכים אלה הם .  אחוז46

גם בה ; אפילו בגזרה שבה אפשר לטעון שישראל יציבה יותר ההיגיון דומה. שנים רבות

בחון בזהירות את  לשי, לכן. מּוּכרים לנו מן העולם התהליכים מובילים למקומות

 . זה לא יתרחש כאןברשד כדי, המדיניות

, בוודאי שהמבנה חייב להשתנות. שהקשיג שינוי מול מבנה נויצד אפשר להכי שואל בחל

או את , אני מסרב לקבל את סמכותה של הקרן הקימת. דיםחים היהוגם לגבי האזר

אני מסרב לקבל את . ל יקבעו מה ייעשה בקרקע שלי"בחות יוודהעובדה שהקהילות היה

אך יש בה גם , רביםוגעת באזרחים העפפריצה זאת . יקנגוט הסמכות של הסוכנות או של

. ונדרש שינוי במערכת גם למען העצמה של האוכלוסיות פה, התקינות ִממשלית ברור-אי

טיזציה כדי שתהיה לגיטימציה קרנגנונים כאן צריכים לעבור דמוהמסמי ואני נסכים ש

 .למוסדות השלטון

 

ות אין צורך לחכ .תיוורמסגרות אז: רר שינוי הוזכר כאןים לעוים שעשויראחד הדב

 לש םנונחיל לפעול לכיתאפשר לה. או לימי המשיח, או לשינוי חוק השבות, הלממשל

גב זה אפילו נב. אפשרי אבל זה, זה לא תמיד פשוט. אזורים שבהם מרחבים משותפים

 .צורך השעה ממש



261 

גם כשהם . מזה שנים רבות ת הדמוקרטית המזרחית על הנושאשאני מצוי בוויכוח עם הק

על זה הם , שלה לי גם של הבעלים המקורייםואו, ילשה הזו היא גם יצאו בהכרזה שהאדמ

ה יחד עם ניגמוההאבל אל לה להיכנס לתוך , ילות של הקשת מבורכתהפע. לא דיברו

 .וזה מה שהם מנסים לעשות לפעמים; האשכנזים ולסגור עניין שם

 יאנ? תבאשר לתרחיש של התקוממו המ: תשאלו את שאלת השאלו, גם שרה ואולי, לסבא

כפי שמלמדת , אולם הוא עשוי להגיע. אז לא יהיה טוב לאיש כי ,גיעמקווה שהוא לא י

 בלא; מקדוניה אמנם חלשה מן המדינה הישראלית. ההשוואה של מקדוניה-הדוגמה בת

ההיגיון האומר שאם אין פתח להיכנס אליו ? עד כמה השימוש בכוח יכול להחזיק מעמד

 םהוא היגיון שאנו מכירי, כיוונים ינימ לעקוף אותה מכל, ות לערער את המערכתסיש לנ

מדוע עלינו להיות שונים . שב וחוזר בכל מקום בעולםא והו, יתמליטיקה האתנית העולובפ

 ?מאחרים

מפורש בושם דיברו , הריסת בתים בנגבד אבת ואני היינו לפני שבוע במטה הארגונים נג'ת

ובמיוחד במציאות , ל כך בגלוים לדבר עיחילתזה לא רחוק כשאנשים מ. על מרי אזרחי

? האזרחות הזאת מהם ל מה יוצא-בנגב שבה אנשים שורפים תעודות זהות בהפגנות 

שהו מיש ליצור בדחיפות ; אנו צריכים ליצור מצב שבו תרחיש זה לא יקרה, לדעתי

 .וישאפשר להתקדם אל
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íëñî ïåéã 

     

 

שתמציתם מוצגת , נים מסכמיםי דיו במשך שני ימי המפגש התקיימו שנ:הערת העורכים

 .להלן

כשם שאין , ן יהודים לבין ערביםיב  בחוויית האזרחותיהרמט לדעתי אין סי:יכטר דוםשל

לכן אין לצפות מהמדינה שתעשה . סימטריה בין יהודים לבין ערבים באחריות לחוויה זאת

 כי לא -רבים העחים ן האזרמעאין לצפות גם שהאזרחים היהודים יעשו ל. למען הערבים

 . אלא למען השוויון כאינטרס שלהם-צריך לעשות למען אחרים 

וזלזלו בעובדה ,  הדוברים כאן הטיחו בפני אמארה על היותו פסימי:פתחאל ירןאו

.  לבין משטרשלשב שיש נטייה כללית להפריד בין ממי חואנ. דרדרשהיחסים יכולים להי

כך  וממשל זה רבין ואחר, מציה שלה הוא זרמי העומק שמקימים חברה והלגיטירמשט

 .יר ושרוןשמ

קיים  ו,ידמוקרטר יצרנו לאורך זמן רב אשליה שיש פה משט, ואנו בתוכה, האקדמיה

ואולי בגלל זה באה ;  המערכת הזאת וכדומהךותמיעוט שיש לו אפשרות להגיע להישגים ב

כז העיסוק הוא לא חייב להיות מר. מק מדיון זהתח להתלדעתי אין אפשרו. ההפתעה

, י קורא לזה אתנוקרטיהאנ. דים ִאתוובאך צריך לנסות ולזהות את העניין שאנו ע, שלנו

 .כפי שאתם יודעים

גם פורומים כאלה יכולים לקדם את עניין האזרחות .  בהחייםאנו שעלינו להכיר באשליה 

ה שלא  מצב בנלי של מדינ-למצב שבו השלטון יהיה שלנו , מרוכל, תולהפוך אותו למציאו

 .קיים פה

מי אמר שיהיו . ם דיברו על כךירחוגם א,  על שתי מדינותיוסמוחה דיבר כמובן מאל' פרופ

האינטרס , לדעתי?  הוא שתקום מדינה פלסטיניתלשהאינטרס הערבי בישרא, שתי מדינות

ואני , סמוחה שבוי בדגם מדינת הלאום. הערבי בישראל הוא שלא תהיה מדינה פלסטינית

 16אתה אומר לדוגמה שהערבים הם . אבל אנו לא נמצאים בו,  נבנה דגם כזהשאולי חושב

את  רפוס הכי את:  אחוז19 אומר לך שהערבים בישראל הם  אני;לוסייהוכאחוז מהא

 .זהו לב הסכסוך היום. בל הם לא בתוך ישראלא, םהמתנחלים כישראלי
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הגדול אלא יון קועים בדאך איני חושב שאנו חייבים להיות ת; הדיון הזה חייב להתקיים

 -ושל חאלד  המיה יפה בתכנון של שלשהה  מ זה-ים מסוימים ומאנו יכולים לפלח תח

 .אבל לדעתי נושא התרחישים חשוב מאוד, הדיון אמנם התחיל בכלכלה. ולעבוד עליהם

. יהכפי שהייתה הציפי, לא ליווינו תרחישים ולא התווכחנו עליהם, ם את היוםכסל םא

; ם מוביליםה ןאות מהם התרחישים ולאלר וותאפשר לנס, בד את המסגרתלא נאשכדי 

, בהן במחשבה פיעשוכמובן שאפשר לגזור מכך דרכי פעולה רבות שפורום כמו זה יכול לה

את ים  ולפעמים אפילו אנו בעצמנו קובע-בנגישות לקובעי מדיניות , בנגישות למידע

 .תהמדיניו

כן שבחוקה או בחוק יסוד יסדירו את היחסים בין יית,  בעולם המשפטי:קרייני ילכאמי

 יתשמ, אפשרי בעתיד הקרוב-ילת זה בדברדעתי היא כי כתרחיש . המיעוט לבין המדינה

, ות היסודיזכו וכן חוק יסוד שיטפל בנושאים של, יה לשמהוארחוקה ה: בות עיקריותיס

ה ויחסה של המדינה היחס בין דת לבין מדינ: חייבים להתייחס לשתי סוגיות כדי להצליח

יע גהלרה בישראל אינה בשלה בחה הלאבשני נושאים , לדעתי. ביהמיעוט הערלפי כ

 .לנורמה מוסכמת שתוכל להיכלל באותו מסמך משפטי

יין זה יש בהחלט קשר הדוק עם המצב נלע. אפשרי בעתיד הקרוב-לתיבהתרחיש הזה  ,ןכל

, וט בתוך המדינהיעהמד על מעמא משליך והו, ישראלי-עם הסכסוך הפלסטיני, המדיני

 .כבעל זכויות קולקטיביות ודועל מעמ

צר יש ק. הערכי-פשר לעשותו הוא במישור החינוכיאהדבר האופרטיבי ש, לדעתי

ה שאמר מוחמד מווקא מתקשר יפה ל דזה ו,בתקשורת בין שתי החברות במדינת ישראל

, פךהוכן ל, ל הצד היהודיים עיכמא שמכיוון שאני חש כמאוים ובעת ובעונה אחת, אמארה

זה לתהרי זה בהתאם , גם כשהוא נקלט. השדר של כל צד אינו נקלט אצל הצד השני

בוי בתפיסה שאני שכי הצד השני , עבירהל שקבמהמאיימת ולא בהתאם לתזה שאני 

ס בהתאם לאותה תזה פ נתדוכל דבר שיוצא מתוך החברה הערבית תמי; מאיים עליו

 .יימתאמ

לא בשם ; אלרשילבין יהודים במדינת ם ביערגולציה שתעודד מפגשים בין היות רה לכצרי

-ערכיהאלא לצורך , קיום שגם הם כשלעצמם חשובים-הנעלים של דו, הדברים היפים

מלמדים , אם מלמדים תרבות אסלאם בבית ספר יהודי. חינוכי של הבנת התרבות השנייה

משום שיש  הרי זה,  הערבית את השפהםאם לומדי. דבר החיובישם הב, בשם התרבות

יש להתייחס בכבוד לתרבות . ולא כדי להתקבל לחיל המודיעין בצבא םיבשפה דברים יפ

 . איך להשריש ולהנחיל את ערכיה במערכת החינוכיתתלדע, של האחר

שות כדי שגם היא תהיה ה לעושיש לנו הרבה מ, מדבר גם על מערכת החינוך שלי ינא

לא מתוך , זאת; שנייהה תם היא תלמד על התרבושגוכדי ,  יותריתפתוחה ופלורליסט

אלא משום שהספרים של עמוס עוז , או משום שזהו שלטון הרוב תפיסה שאנו מקופחים

 . אותם משום שאני מקופחלמודואיני חייב ל, הם יפים ואני יכול ליהנות מהם
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 -ות לציבור  שירות בצבא אל מול הזכויות שמגיע-ת בווחבין לחס בין זכויות הילגבי 

י לב בות שאני חייב לקיימןחויי עלמוטלות . הקשר אינו בהכרח נכון מבחינה משפטית

 איני םם אגאני חייב לנהוג לפי חוקי התנועה . שר לשאלה אם אני מקבל את כל הזכויותק

הוא הדין גם מבחינת הזכויות שמגיעות לי גם אם איני . ן המדינה ממקבל את כל הזכויות

 .זוהי החשיבה המקובלת מבחינת התפיסה המשפטית. החובות ת כלממלא א

ות הן תמיד עניין של רשימה סגורה ויזכ, יכת הזכויות בחובותרצדיקים את כמשכ םג

החוק מגדיר למשל מה זכאי לקבל מי . צבאות ילדים או של יישוביםשל קלא , ומוגבלת

 על נושא השירות שותבמול,  הרבה יותרהאך משום שהבעיה שלנו עמוק. צבאבת רששי

בארצות הברית התנהל משפט על כך שניסו . אי מיני זכויות כגון קצבאות ילדיםצבה

, ות את השחורים העובדים במתן שירותים בבתי הספר בצורה עקיפהלהפלם יוסבמקום מ

בנימוק שאין קשר בין , התניה זו נפסלה. בהשכלה תיכונית תויוידי התניית קבלת זכ-על

 .זה היה תירוץ כדי להפלות את השחורים לרעה ;לבין ההשכלההזכות לעבוד שם 

ת כך גהיא מוצ. איני מסכים שגלובליזציה תפגע בהכרח בחלשים, הגלובליזציה אשונב

. גמאות לכך שגלובליזציה דווקא מיטיבה עם קבוצות חלשותדואבל אפשר לתת , וםיה

 ואל בשיוש, ם רגילמשווק שם יכול להיות אד שהיום מי. קחו את השיווק באינטרנט

הוא מעלה את הסחורות למחשב .  אלא במרכז הנגבבביא לווקא במרכז מסחרי בתד

האינטרנט הוא מכשיר שבלעדיו לא . חסן במקום כלשהומלו  ויש, ומשווק אותן משם

 .הייתה אפשרות לקדם אנשים חלשים בחברה ולשלב אותם בשוק מסוים

מתקשר לשאלה ה דבר ז? נו יכולים לעשות ומה אהבוצקע כפיהשל איך נוכל :נל שחקיצ

 המקרו יקשה עלינו רייתאני חושב שאם נישאר ברמת תאו. למה לא התמקדנו בתרחישים

 לו ותלהשפיע על הלקוח המעוניין לקנות את הידע שלנו ולהרא, מאוד לבנות תרחישים

ול נובע כשהאם לקוח אידאלי זה יבוא לכנסת ויגיד לגבי כל בעיה . דרך לפעולה פוליטית

 - ליברלית תיחיה ולבנות מדינה אזרטרקונתאוצריך לשבור את ה, מהיותנו אתנוקרטיה

 לו סיכוי להשיג רישיון ןשאי אבל איך פותרים את הבעיה של אדם; זה יישמע מצוין

 ?ייהבנ

 

ולמצוא שם את המנגנונים , תפקידנו הוא אולי לרדת לרמת המיקרו ולמחקר המיקרו

אם נייצר . ולשפר את המצב, ווארי הבקבוק שאפשר לפתוח אותםצ הם שהספציפיים יותר

וכלו להילחם על משהו ייימצאו הפוליטיקאים ש, את הידע הזה ונעביר אותו לאחרים

 .קונקרטי ולא רק על ססמאות גדולות

זה אתה צריך ועדה  הרויק למיעהגלכדי . מקבל את תפיסתו של שנלני יא :וחהסמי סמ

  .לנוולא פורום כמו ש הנקט

-אבל לא ייתכן שהא; סימטריה בין הרוב לבין המיעוט בנשיאה באחריות-ברור שיש א

 נשברה ולא יהרטוקהקבוצה של המכון הישראלי לדמ. לאפס ולמאה אחוז מטריה תגיעסי



265 

והיהודים רצו לתת אפס ,  משום שלערבים בה היו דרישות של מאה אחוזםכסהגיעה לה

תקיים תן האבל צריך ל; יעות רבות יותר מהיהודיםיש תב, יש תביעות מהערבים. אחוז

סימטריה - אןכתתי אלאבל ; סימטריה בסיסית- תהיה אאזשגם   אין כל ספק.חוק

 .טתלחומ

שראל עוברת עכשיו למצב של ביורוקרטיה יה שזלא הערתי לך כשניסית לבסס ת, דמחומ

ב מצפוכות גם בכי קיימות עדויות ה, הזאתה ד לבסס את התז מאוקשה. אתנית מוקשחת

אומר רק שאין זה . וקשה לקבוע אם תזה זו נכונה או לא, ת שלוש השנים האחרונושל

רבים בהתמדה עהיחסים מתוחים יותר והיהודים פוגעים ב,  מאליו שהמצב הולך ורעןמוב

 .ויות לכאן ולכאןדאפשר להביא ע. נים האחרונותהשבשלוש 

אך ;  המדינהלם לבין ערבים לגבי אופייה שידיהו אפשר להגיע בפורום זה להסכמה בין-אי

 ותרחאזייה הדמוקרטי של המדינה ולגבי הרחבת הופאפשר להגיע להסכמה לגבי א

צריך להציע תכנים רבים יותר וליצור בכך כוח , כמו כן. רביםעו המשותפת של יהודים

 .לאזרחות ולשוויון אזרחי

זה לא י ל. בציונותוהודיות ייתכן שהימין חושב שאזרחות משותפת מורחבת תכרסם בי

, הבה נראה כיצד אפשר להרחיב את האזרחות המשותפת ולגרום לשוויון אזרחי. מפריע

 .גבי אופייה היהודי של המדינהליכפת לי מה יהיו התוצאות אלא ו

 המצב ותגזור אתר ביכל תאוריה שתנסה להס. באצריך לחשוב גם על היום ה:  אחרוןרבד

: צריכה להתחשב ביחסי הכוחות של ארבעה מגזרים בחברה, הם לעתיד וכן הלאיטיתסר

 זה ,ערבים-וכשאנו מדברים על יחסי יהודים; המגזר השלישי, הכלכלה, השוק, המדינה

ר זגמדיין כוח חזק בען הש, המשפחה והמשפחה המורחבת, ֵאירּותהשכולל גם את קבוצות 

מצם למשל את צאם נ. להעלינו לחשוב מהם יחסי הכוחות של ארבעה גורמים א. הערבי

-םמהי ההשפעה על יחסי יהודי. זמנית את כוחו של השוק-נגביר בו, כוחה של המדינה

חה של וכ י מבלי להפחית אתשילשה רפשר להגביר את כוחו של המגזאהאם ? רביםע

 ?וכדומה, המדינה

האחד בא על ; וא אפסההם לשבמידה מסוימת הסכום ש, ארבעה כוחות חזקים נינופל

אבל היא צריכה להיות מונחת על , אין לי תשובה מוכנה מראש לשאלה זו. ן השניובחש

ידי - כוחה של המדינה עלאתם להקטין כל לכן שאלתי האם טוב. שולחן הדיונים

האם תוכלו להתחרות על בסיס שווה בשוק חזק כשאתם ; ידי הפרטה-על, הציגלובליז

 .אלה דברים מּורּכבים? בשכבות הנמוכות

האם . תבוא לידי ביטוי אוכלוסייה הערבית הוניות בתוךג-רב לדעתי שהב חשו:ידרי חיזעז

אוכלוסייה בהאם כל הקבוצות ? כולנו יודעים באמת מה האוכלוסייה הערבית רוצה

 ? אותו דברתהערבית רוצו

. נוצר פרדוקס, ם זה לזהדיוגמנריכה לבחור בין שני דברים צכאשר האוכלוסייה הערבית 

אבל יש דברים ; גלובליזציה לעומת מדינת רווחה, פרטה הבילגלה שאלה בעניין זה עו
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השאלה . ר חנא סוויד אמר שהאינטרס שלנו הוא שיפור המצב ושימור הזהות"ד. נוספים

סמי דיבר על הרחבת . לארשוניינת בשילוב בתוך ימעת ביהיא עד כמה האוכלוסייה הער

שחשוב לברר  נדמה לי? איזה תחומיםב, מהב, איזה סוג של אזרחות, עד כמה: האזרחות

 .כל זאת

וסייה הערבית כלהאם האו. דינהמ-והיא יחסי דת, ניקח דוגמה שראוי לתת לה ביטוי

נדמה לי שהאינטרס של האוכלוסייה הערבית ? דינהמת לבין  דמעוניינת בהפרדה בין

ת כי זה עשוי לשרת א,  בישראלהדינמובה זאת הוא להפריד בין דת לבין שח בשאלה

תחבר להית הערבעל האוכלוסייה , להגשים זאת ידכ. האינטרס האזרחי והלאומי שלה

קיימות קבוצות בתוך האוכלוסייה , לעומת זאת. ודיתיה היהליסודות חילוניים באוכלוסי

, מרוכל. טאות זאת לפעמיםבת מסוההצבעות בכנ, הערבית שזה אינו האינטרס שלהן

ליסודות דתיים באוכלוסייה היהודית שרוצים דתיים מתחברים -ערבים דתיים וגם לא

 .ולא להפריד, בין דת לבין מדינה  את הקשרלשמר

ו רוצים נהוזכר כאן שא. ודיםמחשובה נוספת היא השימוש בזהות בתכניות הלי המגוד

ש אולי  דורהשילוב, בזמן-בו. להיות שותפים או עצמאיים בכתיבת תכניות הלימודים

. ניות משותפותתכגמה בישראל לפעול למען  מוהיום קיימת; ניות לימודים משותפותכת

 ?מה האינטרס שלנו כאן

משום שזו זכותנו , בוצות מסוימות רוצות להמשיך ולסמוך על המדינה למתן שירותיםק

חופש , תנורגלוסייה הערבית דורשות חופש התאוכבוצות אחרות באק; בתור אזרחים

היכן החופש שלנו לייבא הון , פשר זאתאם המדינה לא תא. א הוןבייחופש ל, לעשות

 ?מבחוץ ואולי לעזור לעצמנו

 

גוניות בתוך האוכלוסייה -הרב, האינטרסים והפרדוקסים האלה שכל ן ראוי לדעתיכל

 .דיונינוי ביבואו לידי ביטו, הערבית

 כלבפלסטיני תופס מקום נכבד ואפילו מכריע - ברור שהסכסוך הישראלי:לוזד רונמ

הוא משעבד את כל האנרגיות : שתי סיבותמוזאת , ים להתוות כאןמנסאנו רחיש שת

והסיבה השנייה היא ; אלנת ישר מדישמופנות לסכסוך ואינן עוסקות בענייני הפנים של

, 1948 או בשל מה שקרה אחרי ךוסבשנות החמישים בשל הסכ םימייקשהחסמים שהיו 

דינה מצויה מיא שההתחושה ה. םולא רק שלא הוסרו אלא התחזקו והם קיימים הי

 אני, לכן .ואינה מבינה שהיא כבר קיימת ומימשה את עצמה, לכאורה עדיין בהתהוות

שרות לעשות משהו משמעותי לפני שיסתיים הסכסוך פפסימי בדבר הא

 .פלסטיני-הישראלי

ש ישם יחלוק על העובדה שאחד הדברים החשובי ש בוודאי מייהיהבפורום הזה לא 

, ה הזיעלינו לחשוב כיצד מניעים את השינו. נת בכל התחומיםקתמלעשותו הוא העדפה 

 .לבצעו הלכה למעשה, איך גורמים למי שצריך לבצע את השינוי
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מד מאמנֹות להצעה אחת הייתה שנ. אציין כמה הצעות שעלו במהלך הכנס: שלמה חסון

ות יכול להי. חרים אבמקומותמיים לאומיות בנושא של הגדרת זכויות מיעוטים לאו-בין

 .יצחו המונח על סדר היום מזה שנה, להקים צוות חשיבה שיעסוק בנושא זה שצריך

ם במערכות הביורוקרטיות הפוליטיות ת אוירובדרכים להת,  חסמיםהתמקדנו בנושא של

? מודדיםתמ כיצד. גם הדיאלוג בינינו סובל מחסמים; סובלים מחסמים ונלוכ. תוהחברתי

ולעשות דברים בצורה ממוקדת , זה שוב גם על ענייןחיש ל? אולי נדרשת עזרת פסיכולוג

 .יותר

אולי תוך , רצויה התכנסות קבועה כמו זאת, ראשית. ונותשני רעי אציג :סבאסל גטא

 מה שנקרא -במובן של מנהיגים קהילתיים , הרחבה מסוימת לכיוון של אנשי שטח

ולאו דווקא , יטיקהאנשים בעלי השפעה שמעורים בפול, ועצותמ יאשר -" סטייק הולדרס"

 ותוילמוד מן ההתכנסלאני מסכים שצריך . דאולי יש כאן יותר ממודל אח; תחברי כנס

יאיר עם , ECF-ה של הבישבי פעם השתתפתי. שלוש האחרונות-והמפגשים שהיו בשנתיים

ל של אנשים קרובים יותר דאם להתמיד במו. ןימשהיו בה גם אנשים מן הי, שפלדהר

בעזרת , עשינו היום אלא לקיים כמה מפגשיםש ה מתר אזא למחכדאי של, בדעותיהם

תהיה דינמיקה קבוצתית , נו נגיב פנל ואבמקום שיהיה, כך. קבוצות החנמפסיכולוג או 

ה הרצאות מכ יתעמש. יצירת קבוצת מנהיגות שתעבוד ביחד יאוה, לכיוון סדר היום הרצוי

טים וקתולים טנים פרוטסמנהיג כזו בין של אנשים שהיו מעורבים באינטראקציה

 .או מודלים של סכסוכים אחרים, ורעז לאפריקני יכול-אולי גם המודל הדרום. באירלנד

הכול על מכון  לא צריך להטיל. אני מציע לחשוב על ארגונים ולא על אנשים, ניתש

 פעילים יותר ביצירת פלטפורמה נוספת של ארגונים תויאולי אנו יכולים לה; פלורסהיימר

 .אולי בנפרד ; אולי גם בעזרתכם-ו זה עם זה שידבר

ה היא נושראה. יעוט בתוך מדינת לאום למ שתי דרכי פעולה קיימות לדעתי:דחנא סווי

, ם על צורותיו השונותילא קבאלדגול במ, לנסות ולשנות את המצב באופן רדיקלי ומיד

 בישל ארגון עראני מבין שזה לא על סדר היום . ולהביא לערעור המצב ולשינויו המידי

ה מרת של גרוב הארגונים הערביים במדינת ישראל עובדים במס. ינת ישראלמדכלשהו ב

אמינים בשינויים מוגם הם , בנוסף למסגרות הפוליטיותת נקרא החברה האזרחיש

 .אפשריים

ליון תושבים י מ220-בר לכך שדהשתלשלות העניינים בברית המועצות הביאה בסופו של 

אנו .  התהליך הוביל לקריסה טוטליתריכו וחיכו ובסופו של דבח, סביליםו להפכ

רוצים בכל זאת להתקדם , כמיעוט לאומי פלסטיני,  במדינת ישראליתאוכלוסייה ערבכ

והוא מאמין בִקדמה , וילדיםפחה יש מש, ו יש שאיפותנמאת לכל אחד. ולהתחיל לחיות

נראה לי שהדרך , אפשריותבדיקת מספר רב של דרכי פעולה ר חאל, ןעל כ. ובהתפתחות

 יםים מהרוב שיכולקידי מאבק משותף של המיעוט עם חל- זאת היא עלתדה לעשויהיח
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, אפשר להתחבר בכל תחום-אמנם אי. ות לעצמם סדר יום משותף בנושאים מסוימיםבנל

 .אבל אפשר בהחלט לעצב לנו סדר יום משותף;  הקיימיםםיימואללאור הניגודים ה

יים לגבי כל הח לותילסרטט תכנית כוללת לפע, וגם איננו יכולים, םלדעתי איננו צריכי

ולי באמצעות א, לקיתח שעלו בפנל זה בצורה םאנו צריכים לטפל בנושאי. האזרחיים

ן ראייה מגוונת שכל אחד יכול לגזור ממנה הוצגה כא. הברקה כלשהי של כל אחד בתחומו

לבין החלקים ברוב ומי מיעוט לאולה בינינו כע פףתמיד נשאף לשיתו. תחום לפעילות

 ולע ולפ-חברה או כלכלה , סביבהו כמ -ספציפיים  םיאשבנו היהודי שמוכנים לשתף פעולה

 .מובןכ, לפרסום ברמע - זו התפוקה העיקרית שאנו יכולים להוציא מכאן .ביחד

אבל בכל , לא כולם חדשים. תונוי רעו תובנות א23של ימה  הכנתי לעצמי רש:טריצחק ריי

קחת אותם כנקודת מוצא ולהמשיך  שאפשר לזאת יש לא מעט מתוך הדברים שנאמרו

י יתהי. תמעבר לעניין של פרסום הניירו, ההזיקט מהסוג רו פשךאני חושב על המ. הלאה

. מיותואל-ם או אמנֹות בין"שהראשון בהם הוא אמנת האו ,יםמתמקד בחמישה נושא

 :עליהם הייתי מוסיף ארבעה אחרים

, מה משמעותה של אזרחות ישראלית; חות משותפתיתוח אזרתעבוד על פ שקבוצה .1

 .זהאם אפשר לפתח דבר כ, האם יש דבר כזה

דיר לשיח  להחכדי, ודית ומשמעויותיוהה ינתעבור על תרגום המושג מדיקבוצה ש .2

ת אפליקטיבית מצומצמת מאוד ואסור להפוך ועמשלמושג מדינה יהודית יש מש

צריך לעבוד על זה ולבחון איך . שקרה למעשה פיליה כאפאותו לגורם שממסד 

 .צאמו הדתמחזירים את העניין לנקו

טח ולראות איך אפשר י השלמוד מן הניסיון של אנשליך רצ. עולה אזורישיתוף פ .3

 . המיקרו או ברמה האזוריתתמרב ריםבולקדם ד, לנצל אותו

צריך . ורדית הייו הוא בעשביטוי המצוקה של, הטריטוריה וכדומה,  הקרקענושא .4

 .ה אותלעבוד על הבעיה ולראות כיצד אפשר לקדם

כאן משום שאנו ואנו , ם ויהודיםיברע, ב שטוב לנו כאן יחדאני חוש: ארהמוחמד אמ

לתקוף , אבל יש לי תחושה שמי ששואף לעשות הכול. לעשות דברים ביחדכל מאמינים שנו

 .דברבסופו של דבר לא ישיג , הכול הכול ולהבין

. כאןשאוכל להסתדר עם כולם  ,נוח לי, שוויוני ,שאיפתי היא שהמרחב הזה יהיה הגיוני

, מרחב הגיוני ושוויוני יותרנה ידאני רוצה לצאת מהדלת הזו ולהרגיש בכל מקום במ

יש הרבה חסמים ?  חסר לי בתמונה הזאתמה. חרשתהיה לי נגישות אליו כמו לכל אחד א

? נו סדר יוםליה הומי אנו שי; י שיהיה לנו סדר יוםבללעזור מלא נוכל . כדי להגיע לשם

לים לפרק כמה חסמים שאנו חושבים שיש וכ יאנו; שלושה, שניים, להבין חסםלים אנו יכו

קומות מסוימים בארץ גם מבלי להגיע למואולי , להציע פתרונות,  להבין אותםוכולתניב

 .שיהיה לנו סדר יום
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ייתכן שליהודים יותר מאשר , ידע בסיסי האחד על השנייום במדינת ישראל החסר לי 

 הרי, נפקדים-םנוכחי ומי שכינה את הערבים למשל. חראהכרת הצד ה חסרה ;ביםרלע

הומניזציה הופך בלי ספק -סיכולוגיה דהרא בפמה שנק, ים את הצד השניכשמכיר

 ת בתכניוולצערנו גם, זה חסר. לומד ומבין, רבתקמ, אתה מתחיל להכיר: להומניזציה

קראתי . ילו את האזרחותפסים אי מגי-ידע אִמתי כזה אלא ידע מגויס יים מודים לא קיהל

ובכן איך התלמיד יקבל את הערכים . תא אזרחולזאת , את הספר החדש ונדהמתי

ם ריכיני הצדדים צ ש?ל האחרשות יאת הלגיטימ, את הכרת האחר, החשובים ביותר

 אחד והוא שצריך רם על דביכולנו מסכימ. ותבשמר יציות של האחר כדי לילהכיר בלגיטימ

את דוק לדעתי אפשר להציע כאן לב. צריכה להיות הוגנות ונגישות, להיות צדק חברתי

 .ציע הצעותהול, וךנהחי הנושא הזה שבתחום

את מטרה מסוימת מבלי דרים לקרולהציג דברים מסולהתקדם אפשר - אי:ביאוסמה חל

נוסחי הכותרות של ניירות עמדה של אנשים .  מטרה מגוונת,לראות את המטרה בכללותה

וג ציי, לדוגמה. בדו להיות על סדר היום של כל מוסד מכיםשחלקם נמצאים כאן ראוי

דיון ; שראלהערבי ביהעדפה מתקנת למיעוט ; בים במדינת ישראלרחים ערושיתוף של אז

 ואוטונומי למערכת ימעצל הנהגת ִמנה; בנושא האוטונומיה התרבותית לחינוך הערבי

למקום קפוץ רק אפשר ל-אי. ודוע, משאבים צאתקקרקעות וה; החינוך הערבי בישראל

 בניסיון לכונן, לאחרונה. ולהניח תמיד הִצדה את הנושאים הקשים, שנוח וטוב לנו בו

ההצעה  .לגבי דת ומדינהכמה אה המכון הישראלי לדמוקרטיה שאין הסר,  בהסכמההחוק

 ?האם זה אפשרי. ת כל הנושא מן המסמך החשוב הזההייתה להוציא א

של מדינה דמוקרטית ויהודית ולנסות לתת לה פרשנות ה מן הראוי לקחת את הנוסח

הדגל , ר על סמלים יהודייםתאפשר לוו- איאם. םיים שוויוניים אִמתייחנו לשתאפשר 

, למדינה חשו האזרחים הערבים לאורך חמישים שנה שהם שייכים ואיל, וכולי והסמל

אבל , אף פעם לא היה מפריעל דג ה.ידי-הרי העקיצה הזו לא הייתה מועלית אתמול על

 .ל אלא למדינה בכללה לדגלא שייך לא רקה שאת; הוא מזכיר כל הזמן את מה שאין

מה אנו ת ולקרא, אבל מן הראוי לדעת שהם קיימים, ות על מוקשיםלקש לעבאני לא מ

 היהדות של םע, ו חשש גדול להתעסק עם הליבהריך להסכים שיש עכשיצ. יםהולכ

שא נוכמו למשל את , בינתיים אפשר לבחון דברים מוסכמים. המדינה מול הדמוקרטיה

ר להתקדם שהאם אפ. ולםכם לימשאבים משותפ, נושא הקרקעות, האפליה המתקנת

האם הם מועילים למדינת , קידם של המוסדות הלאומייםפעל ת בנושא זה מבלי לחשוב

 ?ים לה לטווח ארוךקראל או מזייש

שור קשר הדוק לנושא החברתי  קמשפט העתשפ נושא המשפט וה:קריינימיכאיל 

אף אחד ; וי בין המשפט לבין הערכים החברתיים שלנגורדיש קשר . ים החברתייםכלערו

פורסמת מהדוגמה ה. עליהם להשלים זה את זה, מהם לא יכול לעשות את העבודה לבד

ֶספרט  "ה שלניין הדוקטרינבעברית הות צסק הדין של בראון שניתן בארבנושא זה הוא פ

. הינה נכונהעשויה להיות דוקטר, זוהי דוקטרינה משפטית.  נפרד אבל שווה-" ַּבט איקוול
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קצות להה שלכשדיברנו על החלטת הממ, רק היום שלמה חסון ואני הסכמנו עליה

 מחליטה הייתה הממשלהאילו ש הסכמנו. יישובים או קרקע רק ליישובים יהודיים

במהותו . א הייתה גזענית כפי שהיאלחלטה הה, שיהיו גם יישובים ערבייםדה באותה מי

 ".קוולירט ַּבט אפס"זהו עניין של 

זענית גנה יומר שזוהי דוקטר ליתברכל זאת גרם לבית המשפט העליון בארצות הבמה 

ליות מבחינת החברה ישל שמצאו שזה מביא בפועל לתוצאות משום? בארצות הברית

ו מגיעים למסקנה המשפטית ות לא היאלמלא אותן מסקנ. השחורה בארצות הברית

 .דבר לא נכון, כדוקטרינה משפטית, שהדוקטרינה היא כשלעצמה

 לידי הערכים החברתיים ש-מוזן על, יוןבית המשפט העלל קתו שיבפס גם, אצלנו המשפט

 .שלימים זה את זהמאלה דברים . חברתייםוהם בפסיקתם מזינים תהליכים ; יםטהשופ

וא ההרי השוויון .  את השוויון כעיקרוןיםדקבוא משפטי שקשור לעניין הוא כיצד שעוד נו

והן , שויותר על ההזהו עיקרון שנכפ. מדינהה עוד לפני קום ראליוצק במשפט היש מיקרוןע

גם , טית העיקרון מּוּכרמבחינה משפ? שוויון כזהל אין ומדוע בפוע; פיו-חייבות לנהוג על

 בל אין דיא. יקרוןען כוהמשפט הִמנהלי מכיר בשווי; ה ואין חוק שאומר זאתוק חיןאם א

ת החברתית שתשריש את כ במערהאלא לפעמים צריך להשלים את ז, בהכרתו כעיקרון

אך ; הפקיד צריך להרגיש שהוא טועה כשהוא לא מיישם את העיקרון. העקרונות האלה

ים נוספים ומשלימים שיקשו עוד יותר על הרשות טישפ מם מנגנוניםלעתים דרושי

 .ללא שוויוןג נהולת יהִמנהל

מקובלת בעולם דוקטרינה שאינה קיימת בישראל שלפיה ברגע שאני כאזרח , לדוגמה

המשיך ולהוכיח את הפרטים כיצד בדיוק רך לו צאין לי, במדינה מראה שיש תקציב מפלה

להוכיח , שצריכה להצדיק את האפליה, ות עתה על הרשות הופך להיטלהנ. הוא מפלה

ט העליון דורש היום שאני פבית המש. חבוא ולהוכייך ל ולא אני צר-היחס שונה  למה

ינה הזו אינה זרה לבית המשפט העליון הדוקטר? למה; ן לא קייםוהשווישאוכיח 

ה שאזרח  שאומר שבמיד1938-ק הדין האמריקני מפסת  אהוא בהחלט מכיר; בישראל

ית ב. כפי שביקשו כאן מעדאללה, על האזרח  הרשות ולאא עלהנטל הו, הבדלש אה שירמ

מהי האמונה .  חברתייםםפט אינו מקדם את הצעד הנוסף כי זה שוב עניין של ערכישהמ

 ?מהי ההשקפה הערכית שלהם; הפנימית של שופטים כבני אדם

 האקטיביזם לכאורה של בית תוקפים עתה את. ליכו-נו לחשוב שהמשפט הוא כללאל 

ה יותר אקטיביסטי בשנות ברהאני עומד על קביעתי שבית המשפט היה . המשפט

פסק דין עקרוני כזה מבחינת שניתן איני זוכר ם מאז פרשת קול הע. החמישים

 בפסק הדין קעאדן חשוב רק מבחינת הציבור היהודי וחשו. האוכלוסייה הערבית בישראל

מו כ, מן הסיבה הפשוטה שמרבית הציבור הערבי אינו רוצה, ביער המבחינת הציבור פחות

פחות הוא . ן סוף התנועה הציוניתפסק הדיברואים יש יהודים ה. לגור בקציר, קעאדן מר

הוא . איפות המשפטיות שלי ליישום עקרון השוויוןש על הההוא לא עונ; חינתיב מבוחש
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א מוציא מן הכוח אל הפועל את שקפה של הציבור היהודי יותר מאשר הועל ההמאיים 

 .חשובהל וולכן פסק דין זה אינו פסק הדין הדג. ל הציבור הערבי שותיויפשא

או לשנות סמלים כדי , ור תהליכים כדי לשנות סמליםצ האם עלינו לי:רומי-מוסא אבו

ם או לשנות הבנה של ליסמת אני מאמין שיש ליצור תהליכים כדי לשנו? ליכיםלשנות תה

 .הסמלים

אנו אנשי שטח ? ה אקדמי עמדמכוח ניירו א, שטחהא מבהאם השינוי : נייהשושאלה 

אולי צריך לחשוב בשיטה . אלה עמדה ואנו לא רואים כל השפעה של ניירות, בדרג ביצועי

אות רה לזומתוך הפיילוט ה, לבחור נושא אחד ולהפוך אותו לפיילוט לשינוי: אחרת לגמרי

ך או וראשי הרשויות או העמותות לחינ, שי השטחנ אתוך רתימתא איך מתקדמים בנוש

 קשה לשנות את שיטת םאני מאמין שהיו. וליצור תהליכי שינוי מרמת השטח, לכלכלה

 .זו פי שיטת חשיבה-ם נבחרים עלהכי , החשיבה של מקבלי ההחלטות

הצלחתה של החברה . ישראלית היא פוליטית החברהבשינוי  להמלך דרך :הסמי סמוח

ות במשך שנים רבות המפלג. שראל באה כשהיא מחוברת לדרג הפוליטייב האזרחית

 .והעמותות עצמאיות יותר, ותלגעכשיו ירדו המפ. הקימו את העמותות ושלטו בהן

,  מרכזית ביותרההפוליטיק, חזקהאל היא מדינה שרי. יתנציויבישראל הממשלה קואל

ואליציונית אין לך יכולת ואם אתה לא מחובר לממשלה הק, תארציו-ההחלטות לאומיות

ולכן  ,לראישהערבים מּודרים מן הפוליטיקה הקואליציונית במדינת . משפעה של מהש

 .כוח השפעתם מצומצם

יח לאיזה מודל בחברה הישראלית יכול להצ יש לבדוק, ינוי רוצים לאתר את המנוף לשםא

הם יהיו אם . ובאילו תנאים, שיוזמי השינוי ישתלבו בקואליציות ממשלתיות כך

יש , גם סנגור מבחוץ משפיע. כוח השינוי יהיה מוגבל, באופוזיציה מתמדת כפי שהם עכשיו

 .לאבל לא יהיה כאן שינוי גדו; ת קטנותותמיד השפע

, פרויקט נוסף עשוי להיות בירור החסמים המונעים מן הערבים להיות מגזר כמו החרדים

 .ראלשציונית הלגיטימית במדינת ים חלק מהפוליטיקה הקואליהש, כמו הרוסים וכדומה

כמו , יש כאן קולות.  שלנוהעבודהכאן נפתח הכיוון להמשך ב ששאני חו :ןשלמה חסו

אני חושב שבעצם אתה אומר הבה . תגבשנמשיך לההאומרים שטוב לנו כאן ו, מוחמד

 .ובאמצעותן נזהה את המנופים העיקריים, נעשה פרוגנוזות

.  מגוונתההדיאגנוזה היית. ם לא הקפנו הכולאגם , ותנוזדיאג חזקים בנוה הייזס נבכ

. לעשות זאת בכנס אחדקשה שראה וכנ, המחשבה הייתה להתקדם מדיאגנוזה לפרוגנוזה

 ניצור בסיס ידע הך הדיאגנוזל סמעתה ראוי שע. ביהגע לדהגענו לדיאגנוזה ויש לנו י

 .משותף שנוכל לדבר עליו

 ,ותהרצאות מעניינל ע, יםפומאל ים מרתקים להודות שוב לכולכם על יומיהאני רוצ

 . עם כולכםדולעבו וא רצוננו כמכון פלורסהיימר להמשיךללהביע את מו
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mekiqmekiqmekiqmekiq 

äáñò åáà ãìàçå ïåñç äîìù 

 תוך התייחסות ,ערבים בישראל- זה עוסקים ביחסי יהודיםבחיבורניירות העמדה 

תכנון ,  ובעיות של קרקע, דמות החברה;דמות המדינה ואופי המשטר: לסוגיות שונות

 כי במהלך השנים חלה מוביליות חברתית וכלכלית מראים הממצאים .ושלטון מקומי

 נרשמו עדויות כמו כן ;דיור, הכנסה,  חינוךלבקרב הערבים בישראל בתחומים ש

 אין כל , עם זאת.ערביתבין האוכלוסייה הלהסתגלות הדדית בין האוכלוסייה היהודית ל

  של הערבים בישראלקיפוח והדרה, שוויון-קיומם של איתפים ביחס למחלוקת בין המשת

ולמגמות של התרחקות לאומית בין שתי , הכלכליים והתרבותיים, בחיים הפוליטיים

 .הקבוצות

, קעת קרקעות של תושבים ערביםבהפ, השוויון מתגלים בהקצאת משאבים-האפליה ואי

עדר הקצאה של שטחים לבנייה יהב, עדר תכניות מתאריהרחבת תחומי שיפוט וה-באי

גם בהיעדר הם מתגלים . הכרה ביישובים הבדווים ובתביעותיהם הקרקעיות-ובאי, חדשה

נהל ייה ובמיבמועצות התכנון והבנ, בחברות ממשלתיות, נהל הציבוריייצוג מתאים בִמ

ממשלות ישראל נמנעו מלשתף מפלגות ערביות בקואליציה ולאפשר להן . מקרקעי ישראל

פרלמנטרים - וסירבו להכיר בארגונים החוץ,רח זה השפעה על קבלת החלטותבאו

כמו כן נדחתה בקשת הציבור הערבי להקים . הארציים המייצגים את הציבור הערבי

השפה הערבית המוכרת כשפה . לאומי- כדוגמת מינהל החינוך הדתי,נהל חינוך עצמאיימ

 וזכויות קיבוציות ;יבורייםרשמית אינה זוכה למעמד של שפה רשמית במוסדות הצ

לא קיבלו הכרה דומה ,  הזוכות להכרה במדינות אירופה, הדת והתרבות,בתחומי השפה

 .בישראל

מבחינת המשמעויות המוענקות  חיבורבכתיבת הקיימים כמובן הבדלים בין המשתתפים 

 אך ;שוויון-שוויון ותחומים של אי- לגבי רמות של אי,עמדות הפוליטיותולהשוויון -לאי

בדבר הצורך בשיפור המצב הקיים באמצעות פתרונות שונים אין מחלוקת בעיקרו של דבר 

סוגיה מרכזית המעיבה על היחסים בין יהודים לבין ערבים היא . של הסדרת הסכסוך

פי -ות על קרקעת ובכללן הקצא,בתחום זה הועלו הצעות שונות. סוגיית הקרקעות

פוט והכנת תכניות מתאר ופעולה להסדרת נושא הרחבת תחומי שי, עקרונות שוויוניים

הצעות נוספות . שבחלקה הגדול נובעת מהיעדר הסדרים תכנוניים -" חוקית-הלא"הבנייה 

 .התעסוקה והשירותים, הפיתוח התעשייתי, השיכון,  החינוךמיקראו לסגירת פערים בתחו
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בשל קיומם של  עלולות שלא להתממש , כמו המלצות דומות שהועלו בעבר,המלצות אלה

- חסמים פוליטייםובכלל אלה, ית החסמיםהסיכום מוקדש לבירור סוגי. חסמים שונים

חסמים שמציבה כלכלת השוק וכן , כלכליים-נהלייםִמ, תרבותיים-ערכיים, חוקתיים

 יוצעו ,על בסיס זיהוי וניתוח של החסמים. ורמת הפיתוח של משאבי האנוש במגזר הערבי

 .םמלהתמודדות ִע אסטרטגיות פעולה כמה

 

 חוקתיים-חסמים פוליטיים
, צביונהבהקשור בדמות המדינה ו, חוקתי-לדעת חלק מהמשתתפים המחסום הפוליטי

-צמצום ממדי האיב ובכלל זה ,ערביםבין  חסם ראשי בשינוי היחסים בין יהודים לשמשמ

 תגדרעצם המע ובנבעיקרו של דבר חסם זה . שוויון ויצירת תחושה של שייכות אזרחית

מונע לדעת חלק גדול בציבור הערבי התייחסות שוויונית  דבר ה,המדינה כיהודית

חגיגות , המנון, דגל(ם המדינה וסמליה מקשה על הערבי להזדהות ע, לאזרחים הערבים

 .ונתפס כסתירה לעיקרון של מדינה דמוקרטית, )יום העצמאות

דית לפני הגדרתה  את הגדרת המדינה כיהויםאחד הביטויים המשפטיים המעמיד

, יה לארץ ליהודיי קשור לדעת אוסמה חלבי בחוק השבות המקנה זכות על,כדמוקרטית

. למי שאינם יהודים בתנאי שאביהם או סבם היה יהודיוכן  ,לילדו או לנכדו ולבני זוגם

ערך של מדינה  הלפנייהודית הערך של מדינה  את מציבה,  לדעתו חוק מפלהחוק זה הוא

יון בחוק השבות מעיד עד כמה ההפרדה בין דיון בצביון המדינה לבין דיון הד. דמוקרטית

 משמעות מעשית בקובעו מי יעלה הוא בעלחוק השבות . בהקצאת משאבים היא בעייתית

מבחינת  ,בתנאים אלה.  בכךמי יזכה לקבל משאבים בהיותו יהודי ומי לא יזכה, ומי לא

אין ערבי שהיה אומר אני בעד מדינה  "-  כפי שניסח זאת מיכאל קריאני- המצב הרצוי

אני לא נגד מדינה יהודית שמגדירה את עצמה ", י אבל מבחינת המצב המצו;"יהודית

ואהבת " לפי העיקרון של ,שווה ערךאל ר כ ובתנאי שמדינה זו תתייחס לאֵח,"כיהודית

 ".לרעך כמוך

דומיננטי שולט על ה יפתחאל טוען כי ישראל היא מדינה אתנוקרטית שבה האתנוסאורן 

 המתאפיין בקיפוח , בין היתר במשטר הקרקעותהשליטה זו מתגל. דומיננטי-הלאהאתנוס 

ממוסד המעוגן במעמד המיוחד המוקנה בחוק לסוכנות היהודית בתחום הקצאת 

תחומים נוספים בהם מגלים החוק והפרקטיקה עדיפות לקבוצות הרוב וקיפוח . הקרקעות

נון וההתיישבות וכן אופן הקצאת התקציבים של המשרדים של קבוצת המיעוט הם התכ

לפיכך הסרת . החסם אינו רק כלכלי ולדעת אחדים הוא גם תרבותי. הממשלתיים
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 סמלים -המחסום פירושה לדעת אחדים שינוי בסמלי המדינה כמו הדגל וההמנון 

 .יוהתרסה כלפ, כפי שטענו אחדים, מם ורואה בהםשהאזרח הערבי מתקשה להזדהות ִע

 

 תרבותיים-חסמים ערכיים
רכיב הפלסטיני בזהות של ערביי ישראל מאז היעלמות הקו הירוק בעקבות התחזקות ה

התביעה לבטל  ו, השנייההפרוץ האנתיפאדעם ההזדהות עם העם הפלסטיני , 1967מלחמת 

יצרו תחושות של איום וחשדנות בקרב  כל אלה -לאומית - מדינה דואת חוק השבות ולכונן

 ההזדהות ;במדינות אויב ערבים צהרות התמיכה של חברי כנסתה. בור היהודיהצי

דברי  ;עם המאבק המזוין של ארגוני טרורמנהיגים פוליטיים ערביים הפומבית של כמה 

 עליית הזרם האסלאמי בעל הגוון הרדיקלי ;שבח לאלימות כאמצעי להשגת מטרות

 בסיוע לארגוני הואשמוהערבים שוהגידול במספר , המבקש להיבדל מהמדינה היהודית

 גם דוח ראו (כאיום מוחשיהיהודי ידי רוב הציבור -נתפסים על כל אלה -טרור והורשעו 

 ).2003, ועדת אור

 יצרו תחושה עמוקה של שבר בקרב , פלסטינים13 שבהם נהרגו ,2000מאורעות אוקטובר 

 ;מי בשארהכ עז"הסרת החסינות וההחלטה להעמיד למשפט את ח. הציבור הערבי

 הרטוריקה ;המאמץ של מפלגות הימין לחוקק חוקים שיטילו מגבלות על מפלגות ערביות

 -ידי גורמים בזרם המרכזי הפוליטי - ההצעות לחילופי שטחים שנדונות על;של טרנספר

חששות אלה .  בקרב הציבור הערביותיוצרים מצב של חוסר ביטחון ומעוררים חששכולם 

מים מגמתיים בעלי אופי מאיים בדבר שינוי המאזן הדמוגרפי בין ידי פרסו-ים עלּבמלּו

כי מאז קום המדינה כמעט ולא חל  הנתונים האובייקטיביים מגלים. ערביםבין יהודים ל

 של נבחרי ציבור ודיון ת התבטאויו.יהודים בישראלבין  בין ערבים להדמוגרפישינוי ביחס 

 ,מנגד.  הסטראוטיפית בחברה היהודיתצדדי מעצימים את התפיסה-תקשורתי מגמתי וחד

ים ומטפחים טינה כלפי הציבור ביטויים של מנהיגי התנועה האסלאמית הרדיקלית מלּב

 .היהודי

רשות הפלסטינית נרשמה הקצנה ביחסי שני בין העל רקע הסכסוך המחריף בין ישראל ל

 ולתדמיות ה לתבניותחזר אית ונר,הצדדים שניירות העמדה השונים עמדו עליה בהרחבה

,  עלייה בכוחו של הימיןובקרב הציבור היהודי נרשמ. שאפיינו את שני הצדדים בעבר

 בעידודה ,הציבור היהודי. חוסר אמון בתהליך השלום והקצנה בהתייחסות לציבור הערבי

ים את בירפים המגיחשדנות ויצירת סטראוט,  מאמץ דפוסים של התרחקות,של התקשורת

בעקבות מאורעות אוקטובר הגיב הציבור היהודי בחרם על , שלכך למ. הריחוק והניכור

 גברה ,במישור הפוליטי. מצם את ביקוריו ביישובים אלה וִצ,היישובים הערבים

 של הציבור היהודי משיתוף מפלגות ערביות בקבלת החלטות ובשיתופן והסתייגות
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ים בתקשורת ביטויים מקצינ.  וגברה התמיכה בטרנספר של אזרחים ערבים,בקואליציה

 ,נאמנותם של ערביי ישראלבהקשר לבמיוחד בנושא הדמוגרפי ו, ובקרב קובעי מדיניות

החברתי , חסמים אלה מקשים על השתלבות במישור התעסוקתי. הפכו לתופעה מקובלת

 .והפוליטי

 

 , פלסטינים13 שבהם נהרגו 2000ח מאורעות אוקטובר נוכ להלםהוכה בש ,הציבור הערבי

ושגים חדשים הנשענים פחות על שיתוף פעולה עם הציבור היהודי ויותר החל לחשוב במ

יהודים בין  היחסים בין ערבים ל,לדעתו של חאלד אבו עסבה. על פעולה עצמית מלמטה

 . למשברותמועדפניהם ים בנקודת שפל ווימצ

חוגים . במצב זה הנטייה הרווחת היא לאתר זהויות סגורות הדוחות הכלה של האחר

. בציבור הערבי טוענים כי הגבולות הלאומיים גברו על הגבולות הגאוגרפיים מסוימים

וגים בציבור היהודי מבקשים להזיז את הגבול מזרחה במטרה ליצור חברה יהודית ח

 .ידי תנועות לאומיות ותנועות דתיות בשני הצדדים-קצוות אלה מסומנים על. הומוגנית

ביטוי .  דחייה וגלות בארצם, זרותתחושהתחושה הרווחת בקרב הערבים בישראל היא ת

 :ידי באסל גאטס-נוקב לתחושה זו של זהות המצויה במצב של הזרה ניתן על

ל היא בזה שהפכנו להיות וקודם כ, אני רוצה לומר שהאפליה שאנחנו סובלים ממנה

 ידעתי מה זה מולדת כשיצאתי לשנה 42אני בגיל , שהמושג מולדת, זרים בארצנו

ושם אף פעם לא השתמשתי במילה ישראלי אלא ישר אמרתי , הרגשה, הברית לארצות

, להקשר, כי אתה שם מרגיש שייכות להווי, שאני פלסטיני ואמרתי זאת בלי היסוס

תראו . אנחנו לא במולדת שלנו. להיסטוריה בלי נקיפות מצפון או כאילו סימני שאלה

י יוצא מצומת שבע לצומת אנחנו בגליל ואנ, איזה טרגדיה, איזה נכבא, איזה דילמה

. אנחנו משתמשים בזה. מצומת גולני לצומת בית רמון ואז אני מגיע לנצרת, גולני

נותקנו גם מהמרחב וגם מההיסטוריה וגם .  וכולי. . . שזה. . .אנחנו שכחנו שזה

 .מהזמן
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 כלכליים-נהלייםחסמים ִמ
, ם התשתיתדוח מבקר המדינה מראה כי ניסיונות לשפר את המצב הקיים בתחו

כאשר גם . )2002 ,דוח מבקר המדינה ( והבטחות לא קוימו,השירותים והדיור הושמו לאל

,  ברמת השדהיםבעיקר פקיד, ם כוחותקיימיהמערכת הפוליטית פועלת לקידום הסדרים 

כך למשל ציין נמרוד לוז את פעילותו של מנהל מחוז הצפון של משרד . הפועלים לסיכולם

 .ת תכניות מתאר ליישובים הבדוויםהשיכון לבלימת הכנ

בתקופת ממשלתו של יצחק רבין נעשה מאמץ מוחשי לשפר את מצבה של האוכלוסייה 

 אולם רצח ראש הממשלה ועליית ממשלת ;במיוחד בתחום החינוך והתשתיות, הערבית

 הבטחות ;תכניות חומש במגזר הערבי לא מומשו. הליכוד השיבו את המצב לקדמותו

 4 ממשלת ברק להעביר למגזר הערבי ת החלטן ובכלל,ים לפיתוח תשתיותלהעברת תקציב

מענקי משרד הפנים לרשויות למרות שש  מראהערן רזין.  לא קוימו,ח"שמיליארד 

מאורעות .  עדיין נמוכים מאלה המוקצים לרשויות מקומיות יהודיותהם, המקומיות גדלו

צטיירת מניירות העמדה של התמונה הכוללת המ.  העצימו את האפליה2000אוקטובר 

 כמו גם מדוח מיוחד שהכינה הלשכה המרכזית ,ידריאלד אבו עסבה ועזיז ח'ח

התמקצעות ועלייה באיכות ו היא מוביליות בתחום ההשכלה ,)2002 (לסטטיסטיקה

 .יהודי נותר בעינובין הציבור ה אך הפער בין הציבור הערבי ל;החיים

 

 חסם כלכלת השוק
של ם מדבריה. ה והשלום עם ירדן רק דרדרו את מצב הערבים בישראלתהליכי הגלובליזצי

פשר למגזר היהודי ערבים ִאבין הפער בין יהודים לש  נראהמרקריצחק שנל ושרה 

 ואילו הערבים נותרו מאחור עם תעשיות מסורתיות ,להשתלב בתהליך הגלובליזציה

מפעלי תעשייה  לתעשיות אלה נפגעו מתהליך השלום בשל יציאה ש. עתירות עבודה

למדינות , במיוחד בתחום הטקסטיל,  עובדים ערבים רבים בהםמסורתיים שהועסקו

גם העובדים הזרים שהגיעו לישראל דחקו החוצה . שכנות בחיפוש אחר כוח עבודה זול

, המוביליות בתחום ההשכלה והפער החברתי המתמיד הם מתכון לחיכוך. עובדים ערבים

העלייה בהשכלה מלווה בעלייה בציפיות וברצון . ירות רבהכפי ששרה קרמר טוענת בבה

בין  הפער בין הציפיות ל,בתנאים של מצוקה. להשתוות לקבוצת ההתייחסות היהודית

סכול ואת הביקורת ולגרום לחיכוכים גוברים בין  את הִתבירות מימושן עלול להגויאפשר

 .האינטליגנציה הערבית לבין המדינה

 

 ח משאבי אנושחסמים הקשורים בפיתו
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אחד החסמים המרכזיים לקידום השוויון הוא היעדר פיתוח של משאבי אנוש בקרב 

-מערכת חינוך מסורתית ולא: רמים גוכמהחסם זה הוא תולדה של . המגזר הערבי

תפיסה פטריארכלית בציבור הערבי , הקצאת משאבים נמוכה בתחום החינוך, מפותחת

דר ביזור של מוקדי כוח ותהליכי דמוקרטיזציה היע, הדוחקת נשים לשוליים החברתיים

ווים קלא ניכרת השתחררות מההעבר גם במאבק של הדור הצעיר נגד דפוסי . פנימית

אמנם .  ונותרת בעינה ההתייחסות המסורתית למקומה של האישה בחברה,המסורתיים

ות של פעילזכות  נזקפות לן ככולשרובן, ו פריצות דרך בתחום זהתועדבשנים האחרונות 

רכישת , פיתוח מקלטים לנשים מוכות, היחסים במשפחה: ארגוני נשים בתחומים שונים

ריות ולרוב מתנהלות ּב התפתחויות אלה הן עּו, זאתםע. השכלה והצמחת מנהיגות

 .בסביבה אדישה שאינה תומכת

  

 השוויון- לצמצום איאסטרטגיות
 הציעו ,על דרך מיתונו ואיתור החסמים השונים השוויון-על רקע הניתוח של אי

 חלק. עם הבעיות שנחשפו ותלהתמודד אסטרטגיות כמה בכתיבת חיבור זההמשתתפים 

רת החסמים הוא התמודדות פוליטית עם דמותה מהמשתתפים סבורים כי המפתח להס

רק להעצים עשויה היא ו ,אחרים סבורים כי לגישה זו אין כל סיכוי. המדינית של ישראל

 כמהבמקום זאת העלו . התקדמות ממשית בפתרון הבעיותאת החסמים ולמנוע 

יצירת תנאים למשתתפים הצעות מעשיות לשיפורים כלכליים בהקצאת המשאבים ו

 ומצביעה ,התחום התרבותין אסטרטגיה שלישית שאובה מ. למוביליות חברתית וכלכלית

ת  יצירת מערכת ערכים משותפת בתחום הזהוםעל הצורך בשינויים ערכיים שעיקר

 דווקא התרבות בתחום הזהות האזרחית יכולה ,לדעת המצדדים בגישה זו. האזרחית

 .שוויון-צמצום האילמם לסייע למיתון חסמים וִע

 -הכלכלית והתרבותית ,  הפוליטית-ידי המחברים -גיות השונות המוצעות עלהאסטרט

סוך הפנימי  ובכלל זה הסכ,לגבי הדרך ליישוב סכסוכיםוחוסר הסכמה ויכוח מעידות על 

 והוא חוזר ונשנה בצורות שונות בכל ,ויכוח זה אינו חדש. ערבים בישראלבין בין יהודים ל

 כי גורם המפתח לקידום , כמו תאבת אבו ראס,יש הסבורים. דיון שעניינו שינוי חברתי

 ששינויים אלה רצויים למרות (ערכי פוליטי או אינו שינויוהשוויון הדמוקרטיה 

משתתפים אחרים מצביעים על חשיבות , לעומת זאת. ווקא שינוי כלכלי אלא ד)לכשעצמם

. לרבות השינוי הפוליטי,  ורואים בו גורם מפתח ליתר השינויים,השינוי בתחום הערכי

  צורת-  שטען כי שאלת הזהות,ידי דני רבינוביץ-עמדה זו הוצגה באופן חד וברור על

היא השאלה  - מיליון פלסטינים המדינה יכולה לשלב והאופן שבוגדרת המדינה ה

הזהות היא המכתיבה ,  המוצאת תימוכין בעבודתו של נמרוד לוז,פי גישה זו-על. המרכזית

 מנוגדות וליקובעת אילו פעולות מגשימות את האתוס הציוני ואה היא ;את אופי ההקצאה

 , לפי לוז,הזהות. למי יש לסייע בבניית בית וממי יש למנוע את בניית הבית ואף להרסו, לו

.  לכן כל תהליך של שינוי צריך להתחיל משינוי הזהות;יוצרת שווים יותר ושווים פחות
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המדינה דמות שינוי פוליטי של שגישה שלישית הרווחת בקרב פוליטיקאים גורסת 

המערכת התרבותית . תנאי הכרחי לשינוי כלכליהוא  ,הנעזר בשינוי תרבותי, וצביונה

 גישה פוליטית .תווך בין השינוי הפוליטי לבין השינוי הכלכלינתפסת בהקשר זה כגורם מ

 . שעיקריו יוצגו כאן,זו עוררה ויכוח חריף

 

 אסטרטגיה פוליטית
האסטרטגיה הפוליטית מכוונת להגברת הייצוגיות של המגזר הערבי במערכת הפוליטית 

ויה האסטרטגיה שנאולם האוריינטציה של . והשתתפות הערבים בהגדרת הטוב הכללי

-דרך מדינה רב,  החל ממדינת כל אזרחיה- ובהתאם הועלו אופציות שונות, במחלוקת

 .מדינת לאום דמוקרטית וכלה בדמוקרטיה אתנית משופרת, לאומית

 

 אולם ; אזרחית חזקה עלו במיוחד מצד המשתתפים הערביםמדינההטיעונים בזכות 

 :טסא באסל גרילדב.  זו אינה אמורה להחליף את הזהות הלאומית,םדבריהל

אבל אני חושב שיש , דתיים וכולי, גם ברבדים החברתיים, יש גיוון רב גם בדעות

וס לפחות באולם הזה בין הנוכחים כאן לגבי זכות הקיום של מדינת ישראל סנסקונ

לא רק בקרב . על זה אני חושב שאין בכלל סימן שאלה. כמדינה בעלת רוב יהודי

 .אלא גם בעולם הערבי, יננטיהרוב הדומ, האוכלוסייה הערבית

העלו , רוב יהודי תלשל מדינת ישראל כמדינה בעהזהות יום קאולם לצד ההכרה ב

המיעוט הערבי להגדרה עצמית ולשוויון אזרחי זכות  הטענה של המשתתפים הערבים את

נראה כי ההתפתחויות של השנים .  להגדרה לאומית ולזכויות קבוצתיותכן ו,מלא

 וחיזקו את ,פי שעה את האמונה בכינונה של מדינה בעלת זהות אזרחיתהאחרונות דחקו ל

בולטת העובדה כי הערבים בישראל מצויים בעיצומו . לאומית-התביעה ליצירת מדינה דו

, המקומות, 1948הסמלים המרכזיים הם אירועי . של תהליך כינונה של קהילה מדומיינת

 .תהפליטּו, הגירוש, הכפרים שהיו, האתרים

אלא מתן היהודית  יפתחאל אינו שלילת הלאומיות  אורןידי-המוצב עלהפוליטי דאל האי

 יצירת זהות ישראלית בעלת , כלומר;ביטוי גם ללאומיות הערבית בתוך הזהות הישראלית

נוסחה זו אינה פי -של המיעוט הערבי עלהגדרה עצמית מבהיר שיפתחאל . לאומי-אופי דו

 ידי-נדרש עלכפי ש, המדינה הקיימתבמסגרת א להתממש בדרך של פרישה אלחייבת 

קרון עמציע לוותר על , לעומת זאת, רבינוביץ. הבסקים או הסקוטים, הקטלונים

לכן הדגל וההמנון ויום : "מכלילה זהות תהלאומיות ולקדם מדינה של כל אזרחיה בעל

 ונטילת אחריות היסטורית של המדינה על) שחרבו(הנכבא וציון פיזי של הכפרים 

הם כמובן . הדברים האחריםן יהיו חשובים אפילו יותר מ 1948-הטרגדיה הפלסטינית ב

הצעתו ". דםלא באים להחליף את מערכות הסמלים היהודיות הישראליות אלא לבוא לִצ
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אני מוותר על הזכות להגדרה עצמית ואני בטוח שגם : "הקונקרטית בנושא הזהות היא

הגדרת המרחב הציבורי שלה ותהפוך למקום אחרי שישראל תפתח את עצמה מבחינת 

ואולי אפילו , היא עדיין תמשיך להיות מקלט בטוח, שכל מי שגר בה יכול להזדהות אתה

 :ההצעה היאן תשובתו של רבינוביץ למסתייגים מ". ליהודים, יותר בטוח

אז גם , כשאומרים בין יהודים אנחנו הולכים לאבד את אופייה היהודי של ישראל

אני חושב שחלק . תהוםלהמעשיים ביותר מרגישים כאילו הם עומדים מעל האנשים 

 ואולי יתברר ,ומחכה בתהום הזשמהתפקיד שלנו הוא לעשות אופרציונליזציה של מה 

ואין שם באמת דברים שמצדיקים את , ל מדובר שם על איזו מדרגהושבסך הכ

 .אופייה היהודי של ישראללהמיתולוגיזציה של מה יקרה 

 

ידי -יה הנורמטיבית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אינה מתקבלת עלהדחי

 כל הערבים להכיר  עליצחק רייטר טוען כי. חלק גדול ממחברי ניירות העמדה היהודים

 רוב ,לדבריו, זכות ההגדרה העצמית פירושה.  של העם היהודי להגדרה עצמיתובזכות

כיבוד הזכות של היהודים . חוק האזרחותושבות דמוגרפי יהודי המובטח באמצעות חוק ה

 כפי ,הסמלים הלאומיים כמו הדגל וההמנוןשל להגדרה עצמית פירושו גם קבלה וכיבוד 

ישראל היא מדינת לאום , לדעת אלכס יעקובסון. שנוהגים מיעוטים לאומיים אחרים

יחסה  יוצאת דופן ב אינה אולם היא;דמוקרטית שיחסה למיעוט הערבי טעון שיפור

 ישראל אינה יכולה להפוך תלדעתו מדינ.  בהשוואה למדינות לאום אחרות,למיעוט

 להענקת אך יש בהחלט מקום להכרה בציבור הערבי כמיעוט לאומי ו,למדינת כל אזרחיה

ישראל היא דמוקרטיה אתנית שבה שסמי סמוחה טוען . זכויות קבוצתיות לציבור זה

 ,לדבריו. נמנעת-רוב הלאומי היא בלתיבין הוט לשוויון בין המיע-מידה מסוימת של אי

שבו אהדת הציבור ,  בוהדבר נכון במיוחד על רקע הסכסוך החיצוני שהמדינה נתונה

השוויון ולהפחית את - לצמצם את איאפשר סמוחה  סמילדעת. הערבי נתונה לצד השני

מציע יצחק שנל . ידי אימוץ דגם של דמוקרטיה אתנית משופרת-הקיפוח וההדרה על

:  של יצירת מינון היררכי בין הזהות הלאומית לבין הזהות האזרחית,עמדת ביניים

והוא מסמל את הערכים הציוניים והוא יסמל אותם הרבה מאוד . . . השלטון הוא ציוני"

חיזוק המערכת האזרחית יטה את האיזונים האלה ואולי ייצור בעתיד הרחוק . זמן

 ".מציאויות אחרות

המשתתפים להגיע להסכמה ן בדבר האידאל הפוליטי הרצוי לא מנעו מחילוקי הדעות 

ההצעות שהועלו היו .  ההמלצות המעשיות בדבר מיתון החסמים הפוליטייםמבחינת

 ולקיים ,להימנע בטווח הקצר מחקיקה פוגעת ומצעדים פוגעים במנהיגי הציבור הערבי

רבים כמיעוט לאומי טווח הארוך היא להכיר בעלההצעה . ם ועדת המעקבעדיאלוג 

זכויות קבוצתיות ואוטונומיה תרבותית וכן ייצוג להם להעניק , באמצעות חוק יסוד

 .שלב מפלגות ערביות בקואליציהל ו,בגופים ממלכתיים
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 כלכלית-אסטרטגיה פרגמטית

, הציעו אחדים מהמשתתפיםשנחשפו בדיון באסטרטגיה הפוליטית דעות החילוקי על רקע 

וותר על המאמץ לשנות בשלב הנוכחי את זהות המדינה ובמקום זאת ל, יהודים וערבים

, תאבת אבו ראס. השוויון-להתמקד בתחום המעשי של הקצאת משאבים לצמצום אי

 : באופן חד וברוראתניסח עמדה ז, ל בנגב"מנהל שתי

 למרות ,סמליםה להבין את ההתעסקות שלנו בנושא של ים מתקשושאנהיא האמת 

מדוע אני צריך להתעסק בדבר :  הערבים בפנלנו חברילים בשםאנו שוא. ותוביחש

רוצה להיות ו, אני אזרח המדינה הזאת.  אני חושב ששם המשחק הוא אזרחות?הזה

אני רוצה לקבל מה .  במרכז הענייניםעמוד זה מה שצריך ל;שווה לכל אחד מכם כאן

שותף כאזרח  אני אפילו רוצה להיות . . .שמגיע לכל אזרח יהודי במדינה הזאת

-האם אתם חושבים שתושב שחי בכפר לא. בקביעת דמותה של המדינה הזו בעתיד

האם אתם חושבים שילד ? מילים שבהמנוןה? ההמנון? מוכר בנגב אכפת לו הדגל

ורוצה באמת להיות שווה לבן של , מים נקיים, בטין שנאבק למען מים זורמים-באום

. . . ? לו איזה דגל יש לנו ומה צבעואכפת , אורן בעומר שמשחק שם משחקי מחשב

 ואל ; חשוב מאוד טקטית לדבר על ריכוך גבולותיה היהודיים של המדינהלדעתנו

אפשר לדבר על .  תהיה מדינה יהודית לא שהמדינהים באמת רוצותבינו מזה שאנ

אם . היהודיים של מדינה זו ולא על ביטול אופייה היהודי, ריכוך גבולותיה הלאומיים

 המוסר היהודי יתייחס לבעיה כיצד לשאול שי, פצים באמת לצאת מהמלכוד הזהאנו ח

דבר על אזרחות עלינו ל . השאלהאת ז;מוכר שאין לו מים זורמים-של ילד בכפר לא

 .ולא על סמלים

ועדות תכנון ולהקצות קרקע ו הוצע לשתף נציגים ערבים ב,בתחום המקרקעין והתכנון

הכנת התכניות תלווה בשינוי הגבולות . ת הציבוריותליישובים הערבים ממאגר הקרקעו

עדר קרקע לבנות י הנאלצים בה,המוניציפליים ובפתרון בעיות הדיור של זוגות צעירים

מצב זה של הפיכת חלק גדול מהזוגות הצעירים . שיון בנייהידירות מגורים ללא ר

, קעין פרטייםלעבריינים בעל כורחם ייפסק עם הרחבת שטחי השיפוט והסבת שטחי מקר

במקביל ייעשה שימוש . משימוש חקלאי לשימוש למגורים, שעליהם נבנו לרוב הבתים

בקרקעות פרטיות ביישובים הערבים במטרה לקדם פתרונות בתחום ההקצאות לשטחי 

 .מגורים ותשתית, ציבור

להשקיע בחידוש ו להכין תכניות לפיתוח תשתיות חסרות הוצעבתחום התשתיות 

רקים תעשייתיים משותפים וצע להקים ַּפהבתחום הפיתוח הכלכלי . נתת המיושהתשתי

להכין תכניות ליזמים קטנים ולעודד תיירות ביישובים , םיים וערבייליישובים יהוד

וצע לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת בתחום הבתחום המגזר הציבורי . הערביים
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השוואה של קצבאות ילדים בין  לפעול להוצעכמו כן . הקליטה של ערבים בשירות הציבורי

 .2002-בממשלת רבין ושהוסג לאחור בבו דבר שהוחל  - יהודימגזר ההמגזר הערבי ל

 כדוגמת זו המאפיינת את החינוך ,וצע לקיים אוטונומיה במגזר הערביהבתחום החינוך 

ד הניהול העצמי ויוכנו תכניות לימודים המשקפות את בתחום זה יעוָד. דתי-הממלכתי

כמו כן יונחלו בבתי הספר תכנים המטפחים ערכים . ת והתרבות של הציבור הערביהמורש

 לפעול לשוויון בהקצאות בתחום החינוך הוצעבמקביל . של שוויון וכבוד כלפי האחר

 במטרה להעבירה ממערכת מסורתית ,לשיפור הפדגוגיה הנהוגה בבתי הספר הערבייםו

 .ר היהודילמערכת מודרנית ולהביאה לרמה הנהוגה במגז

 

הפעילות המעשית בתחומים אלה צריכה לבוא לדעת המחברים באמצעות פעולה מלמטה 

 המועצה ,של תנועות וארגונים חברתיים כדוגמת המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

. ועדת המעקב של ערביי ישראל לענייני חינוךמוכרים בנגב או -האזורית של הכפרים הלא

, ירידת מעמדן של המפלגות הפוליטיות ביצירת שינוי: ולבפעילות מלמטה יש איתות כפ

. ועליית כוחם של ארגוני החברה האזרחית ההופכים לגורם מוביל ביצירת שינוי חברתי

הכלכליים היא וואכן אחת האסטרטגיות הראשיות לפריצת החסמים הפוליטיים 

. אלטרנטיבי הגשת שירותים ותכנון, רנגּוגיה פרגמטית של פעילות בדרך של ִסאסטרט

אחת בעתירה לבית המשפט ובקידום זכויות בדרך של פסקי דין -פעילות זו מסתייעת לא

 כמו למשל פסק הדין בעניין משפחת קעדאן או פסק הדין בעניין ,בעלי חשיבות עקרונית

 .ת בשלטים ציבוריים בערים מעורבותהכיתוב בערבי

 

 תיוזהוההבניית אסטרטגיית 
 השונות שהותוו להתמודדות עם החסמים השונים היא שינוי רכיב מרכזי באסטרטגיות

האם היא השאלה העולה בנקודה זו . התפיסות והעמדות הבסיסיות של שני הצדדים

במילים ?  או שמא הן מקובעות וסגורות, לשנות את הזהויותאפשר האם ;הדבר אפשרי

 האם ?ברותלאורך זמן בתוך הזרמים המרכזיים בשתי החלזהויות מה קורה , אחרות

, מתפשרות-כלומר זהויות סגורות ובלתי, הזהויות המתגבשות הן בעלות אופי מהותי

 להתכחש אליהם אפשר-יתרבות וסמלים שא, היסטוריה, זיקה לאומית, ובמרכזן דת

הקשר ומושתתות גם -הזהויות המתגבשות הן תלויותאולי או ? ולשנותן באופן משמעותי

כבוד הדדי וחובות כלפי , לל זה הקפדה על זכויות אדם בכ,על ערכים משותפים אזרחיים

 ספק רב אם יש אפשרות לשינוי עמדות ותפיסות , אם הזהויות הן מהותיות?המדינה

 לפרוץ דרכים אפשר ייתכן שדווקא בתחום זה ,הקשר- אולם אם הן תלויות;בסיסיות

 .בין ערבים בישראלחדשות ליחסים בין יהודים ל

לדעת . עסבה מעניינים במיוחד-אלד אבו'ה באסל גאטס וחהדברים שאמרו בהקשר ז

יציאה מהזרות כרוכה הן בהכרה בזהות של הערבי כבן מיעוט החותר , באסל גאטס
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החיים המשותפים בארץ יצרו ויוצרים . להגדרה עצמית והן בפיתוח אזרחות משותפת

 יהיה אם אני רוצה לשאול אתכם מה: " וכך הוא אומר;לדעתו בסיס לאזרחות משותפת

יהודי חרדי למה המשותף בין שלמה חסון ? ל"יעלו מחר חצי מיליון יהודים חרדים מחו

עסבה מתאר באופן חי ובהיר את  אלד אבו'ח" ?מברוקלין יותר מהמשותף בינו לביני

 :ואומר, מהותן של זהויות המצויות בדיאלוג מתוח זו עם זו

ד אתה יכול גם להשתלב ולא אני חושב שהדילמה שהציבור הערבי חי בה היא כיצ

מצד אחד להיות .  אתה רוצה גם להשתלב וגם לא לאבד את הזהות שלך...להתרפס

היהודים . בתוך הקהילה הזו שנקראת הישראליות ומצד שני לא לאבד את הזהות שלך

 ...לשמור על הזהות שלנו וגם להיות בתוך החברה הישראלית, קוראים לזה להתייוון

- על הדלתות ואנחנו רוצים להיכנס במאה אחוז לקהילה הכללבאמת נשבר להתדפק

 תבמירכאו עד כמה נוכל להתדפק ולהתרפס ...נעולהישראלית ואנו מוצאים את הדלת 

לפתוח אותן ואז אפשר -אי או שבאמת ;פתחוי עד שבאמת הדלתות יתמירכאואו בלי 

מוכנים , סבלאתם מיעוט נ,  לא שייכים]הערבים[ שאתם ]היהודים[באים ואומרים 

 אבל אנחנו חברה שהיא ;תקבלו מה שאנחנו מציעים לכם, לקבל אתכם כמיעוט נסבל

אנחנו עדיין ממשיכים בפרויקט הציוני שלנו ואתם תסבלו את זה , קולטת עלייה

כאן אני מפנה את . ולכן תקבלו מה שאנחנו מציעים לכם. ותצטרכו לחיות עם זה

 , צריך לחשוב עד כמה הוא יכול ללכת עם זה הציבור הערבי:השאלה לשני הציבורים

ואם , והציבור היהודי שייתן כניסה. לאן פניו מועדות, במידה שהוא לא יכול ללכתו

 ?מה אתם רוצים מאתנו, הוא לא נותן כניסה

. סמי סמוחה ודני רבינוביץ סבורים כי לאורך זמן עוצבו זהויות הפתוחות יותר זו לזו

 הצדדים אינם על מסלול ,לדעתו". הסתגלות הדדית"סמוחה מכנה תהליך זה בשם 

מגמה זו אכן השתנתה . התנגשות אלא על מישור של לימוד הצד השני והסתגלות אליו

-גם יוסף בן. אך השינוי אינו בבחינת שבירת כלים, אחרי רצח ראש הממשלה יצחק רבין

 הבנה קיימת ו,חברה הבדווית טוביםבין הדוד טוען כי היחסים בין החברה היהודית ל

ההזדהות עם מצוקת הבדווים אף . ופתיחות בקרב היהודים בנגב למצוקת הבדווים

אלי רכס מציין כעדות להתקרבות את . הוליכה במקרים מסוימים לפעולות משותפות

בדבר מתן ביטוי בחוק להעדפה של יהודים  (כ דרוקמן"הגינוי להצעת החוק שהעלה ח

 הואדני רבינוביץ מאתר גם . ם וערבים כאחד שבא מפי יהודי,)בהקצאת קרקעות

מעבר מהדור שחווה את ה עם חילופי הדורות ו,ערבים בישראלבין התקרבות בין יהודים ל

דור הצעיר שבגר בשנות התשעים ל ו,שים והשבעיםי לדור שבגר בשנות הש1948מלחמת 

 יהודים מצדאולם הביקורת ,  הוליכו להקצנה2000אמנם אירועי אוקטובר . והאלפיים

 מלמדים כי התהליך הבסיסי ,הקריאה למדיניות ליברלית ולשוויון זכויות,  גזענותבדבר

 .של התקרבות עדיין קיים

תיאורים של הבניית זהות המתייחסים לציבור היהודי ולציבור הערבי כעשויים מקשה 

כים תהלישל ושונות קבוצות זהות   שלןידי המחברים המבחינים בקיומ- מסויגים על,אחת
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בקרב הציבור היהודי שני סמי סמוחה מזהה . בתוך כל קבוצה שונים של הבניית זהות

מדגיש את עובדת היותה של ישראל ו האחד קשור עם הימין :תהליכים של הבניית זהות

 והשני קשור עם השמאל ומדגיש את עובדת היותה של מדינת ישראל ,מדינה יהודית

תהליכים של הבניית זהות בקרב הערבים  מבחין בשלושה הוא. מדינה דמוקרטית

תביעה לדמוקרטיזציה והכרה בזכות , במובן של מודרניזציה - ישראליזציה: בישראל

במובן של התחזקות הזהות הלאומית  -  פלסטיניזציה;הקיום של מדינת ישראל

הידוק הקשר עם הפלסטינים מעבר לגבול וקבלת התביעה הפלסטינית , הפלסטינית

טליסטית שוללת כלפי נבמובן של קבלת עמדה פונדמ -  ואסלאמיזציה;אלבמאבק עם ישר

בשנים האחרונות מתחזקות לדעתו זהויות הקשורות . המדינה בעלת אוריינטציה מתבדלת

ד " בשל עצירת תהליך השלום ובשל כניסת תנועת בל,ניזציה ובאסלאמיזציהיבפלסט

 שוויון הציעבעבר לאשר ר מה יותרבבקרב היהודים קיימת נכונות . למשחק הפוליטי

, במילים אחרות. 2000 אולם מגמה זו נבלמה לאחר מאורעות אוקטובר ;אזרחי לערבים

 ומושפעת , היא משתנה בין קבוצות חברתיות ולאורך זמן;הזהות אינה קבועה

 .התנסויות מאוחרותממהתפתחויות ו

לכונן זהות  השאיפה ,פלסטיןבין על רקע הסכסוך הממושך והמתעצם בין ישראל ל

ההיסטוריה הפוליטית ן מנותק מה םאליזנראית כאידמשותפת החוצה גבולות לאומיים 

בה קיים פי המחקרים השונים מסתמנת מגמה לכונן זהות ש-על, עם זאת. והחברתית

 ויחד ,שותפות מכירה במתחים בין הקבוצותה. שותפות אזרחיתבין מינון בין לאומיות ל

ההבדלים הגדולים בין הזרמים . יבים וסמלים שוניםעם זאת מחפשת דרך בין נרט

 .אזרחותבין הם במידת המינון בין לאומיות ל, ידי ההצעות השונות-המיוצגים על, השונים

 ועד כמה התהליכים של ,השאלה היא מה כוחם של המחנות השונים בהבניית הזהות

יהודים , הקבוצות נראה כי בקרב שתי .הבניית הזהות מושפעים מתנאי הסכסוך החיצוני

 כאלה גם ויש ,נוצרו בשנים האחרונות קרעים במסך הזהות המאחדת, דוערבים כאח

שותף של -ל" מנכ,דיווחו של שולי דיכטר. מצויים במשבר זהות או בסבך של זהויותה

 הנציגות הפלסטינית ,לדבריו. מאלף בהקשר זה  על אירועי ועידת דרבן,"סיכוי "עמותת

ובכלל זה גיבוש של , ות הלאומית ולדחוק את הזהות האזרחיתבחרה להדגיש את הזה

 הפלסטינים ת הנח,לדבריו. עידהולקראת הו סדר יום אזרחי משותף ליהודים ולערבים

 מכיוון שאלה מטבע פעולתם מייצגים ,הייתה כי אין מקום לשיתוף פעולה עם יהודים

וכנים להצטרף לביקורת ועידה היו מוים ביהארגונים היהוד. אינטרס יהודי או ציוני

 אולם הקו ;ם לשיפור המצבישוויון ולפעול שכם אחד עם ארגונים פלסטיני-אזרחית על אי

, לדעת דיכטר. האדום לגביהם היה שלילת הלגיטימציה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

ים הנאבקים על שוויון אזרחי בחרו יהארגונים הפלסטינש את העובדהועידת דרבן חשפה 

בי של הבניית זהות החיוהמכריע להדגיש את הזהות הלאומית לא רק במובן ברגע 

 ולכך ארגונים ;פלסטינית אלא גם במובן של שלילת הזהות הלאומית של מדינת ישראל

 פעולה משותפת בין ארגונים , לדברי דיכטר,לכן.  יכולים לתת את ידםלאיהודיים 

 .אפשרית- היא בלתיומיתלא- בזירה הביןםיפלסטיניבין ארגונים ם לייהודי



285 

במישור המעשי קיימות הרי ש, במישור הרעיוני  שאין פתרון פשוט לבעיית הזהותלמרות

ם בנושא של קידום ייהודיארגונים בין ים ליעדויות רבות לשיתוף פעולה בין ארגונים ערב

ההתפתלויות של שני הצדדים בנושא הזהות מעידות על . זכויות ויצירת סדר אזרחי חדש

 מבלי להתייחס להקשר ההיסטורי עשוי ם וכל ניסיון להתיר,מבוכה ועמימות, ךסב

המאבק החיצוני והסכסוך הפנימי מעצימים את הזהויות . להחמיץ את התמונה הכוללת

דרדרות ת תחושות של אחריות מוסרית ורצון למנוע הזמנית- בויםהלאומיות ומעורר

 שיש בהן ביטוי לרצון משותף לשפר התוצאה היא העצמה של זהויות אזרחיות. ועימות

הפלסטינים אזרחי ישראל חווים . להיטיב את המצב הקיים ולהימנע מעימותים, יחסים

לה של מערכת את תהליך ההתגבשות הלאומית כתהליך דמוקרטי של השתחררות מעֹו

 ארגונים תהקמ. יוםהשהדירה וקיפחה אותם במשך שנים וממשיכה לעשות זאת גם 

חברתי ובתחום בתחום ההגשת שירותים ונגור המשפטי חומי הִסים בתיפלסטינ

מה את  בעצמנונוכל להשיג ": מדינתי- ביטוי לשחרור לאומי במישור הפניםןהתקשורתי ה

 של אינטלקטואלים פלסטינים למערכות תםהגבלת כניס. "שאינכם מספקים לנו

 אתוס לאומי גיבוש ארגונים ויצירת, הציבוריות דוחקת אותם לשוליים של התרסה

 .מחודש

הוא על כן לחשוף את הקבוצות תרבותית -של האסטרטגיה הערכיתהאתגר המעשי 

להעמיק את השיח ביניהן במטרה לקדם זהויות ו, השונות העוסקות בהבניית זהות

אין פירוש הדבר התעלמות .  בעבר הן גמישות ופתוחות לשינוייםןכרתה למרותמכילות ש

 וימשיכו למלא , גורמים אלה חשובים;השפהממהדת ו, ותמהתרב, מההיסטוריה, מהעבר

העבר ממשיך לפעום בהווה . תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות של שני הצדדים גם בעתיד

המורשת , האתגר הגדול הוא כיצד לשלב את ההיסטוריה והתרבות.  גם בעתידכךוימשיך 

שיח הזהויות מן הראוי ש. והערכים עם אפשרויות של עתיד חדש ועם אתגרים חדשים

 חסר לאומי-פוסטידי חזון - ולא ינסה לטשטשם ולהעלימם על,םהבדלים ויכבדביכיר 

 יש להכיר בעובדה כי חיים משותפים יוצרים מציאות ,יחד עם זאת. שורשים היסטוריים

לכן מטבע הדברים שינויים בזהות . רבה חברתית ותרבותית ושותפות אזרחיתחדשה של ִק

, משקפים הסתגלות הדדית לאתגרים האזרחייםם הו ,תחוללמתחוללים וימשיכו לה

, דמוקרטיה טמוןבין  המתח בין לאומיות לשיכוך. למודרניזציה ולתהליכי הגלובליזציה

הווה מתוך ראייה הצופה את פני בין היומית לשלב בין העבר ל-םביכולות היו, על כן

 ךוכישדרכים לשילוב ולייתכן מאוד שדווקא גישה פרגמטית הממציאה מדי פעם . העתיד

בין  מהותי יותר את המינון הראוי בין לאומיות לרחהמתח היא שתעצב בסופו של דבר באו

 מן הראוי שההתייחסות לעיצוב הזהות לא תהיה דוגמטית ,מכל מקום. דמוקרטיה

 את חשיבות ותדגיש דינמית וגמישה  תהיה אלא,נוסחה מקובעתב ותתמצהוסטטית 

 .התהליך

גישה נאורה ורגישה שאינה כן  ו,ות של הזהויות טעון על כן בדיקה ומעקבהמשך ההתפתח

 ,עם זאת .הבנה וסיוע עשויים למנוע הקצנה, דווקא פתיחות. ההיסטוריהן מתעלמת מ

עלולה לסכן את ביטחון אזרחי המדינה היא  ו,הקצנה בקרב קבוצות מסוימות אפשרית
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ימיות התביעות של הערבים אזרחי ואף את הסיכוי להכרה מצד החברה היהודית בלגיט

התגובה הנאותה היא הכרה בשתי ישויות לאומיות המתקיימות בתוך מדינת . ישראל

 ויצירת שותפות אזרחית סביב עקרונות אוניברסליים ששני הצדדים יכולים ,ישראל

, שוויון כלכלי וחברתי,  ערךתראיית כל אדם כבעל זכויות וחובות שוו: םומוכנים לקבל

 .השתתפות פוליטית וייצוגיותותרבותית הדדית -לאומיתהכרה 

 


