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ל دمج ومساواة لليهود والعرب في إسرائيل א ר ש י שילוב ושוויון יהודיערבי  ב
Social Inclusion & Jewish-Arab Equality in Israel

מסמך זה מכיל מבחר מאמרים אשר נכתבו לקראת מושב 
שנערך על ידי יוזמות קרן אברהם בכנס שדרות לחברה¨ 
בנובמבר ∏∞∞≥¨ שכותרתו ¢התועלת הכלכלית של שילוב 
ושוויון ערבייהודי¢Æ בין כותביו ניתן למצוא נציגים בולטים¨ 
הממשלתי¨  הסקטור  הפרטי¨  מהסקטור  ויהודים¨  ערבים 

 Æהחברה האזרחית והאקדמיה

הרחב  ההקשר  אל  מתייחס  המסמך  של  הראשון  חלקו 
חלקו  ואילו  הכלכלית  ההשתלבות  סוגיית  נתונה  שבו 
השני מאיר תחומי תוכן מרכזיים המבטאים את פוטנציאל 

 Æהתועלת הכלכלית

גג  קורת  תחת  המאמרים  של  הכללתם  באמצעות 
תרומה  להשיא  מקווים  אברהם  קרן  ביוזמות  אנו  אחת¨ 

�rO¼«dÐ≈ ‚ËbM�  «—œU³ هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية تعمل على تشجيع المساواة والحياة المشتركة 
بين المواطنين اليهود والعرب في دولة إسرائيل. تطور المؤسسة وتنفذ مبادرات واسعة النطاق ومشاريع وحمالت 

توعية شعبية تشجع على تحقيق حلم المواطنة المشتركة والدمج والمساواة اليهودية العربية في إسرائيل.

انعقاد  عشية  كتبت  قد  مقاالت  عدة  النشرة  هذه  تشمل 
جلسة  خاصة لمبادرات صندوق إبراهيم ضمن مؤتمر سديروت 
من   .٢٠٠٨ عام  الثاني  تشرين  نوفمبر  شهر  في  للمجتمع 
بين المشاركين في كتابة المقاالت مندوبون بارزون – عربا 
من  الحكومي،  القطاع  من  الخاص،  القطاع  من   – ويهودا 
المجتمع المدني ومن الجامعات. نجد في القسم األول من 
اندماج  قضية  في  الواسع  السياق  تتناول  فصول  الكراس 
القسم  وفي  الدولة،  اقتصاد  في  العرب  إسرائيل  مواطني 
الثاني مضامين رئيسية تعّبر عن الطاقة الكامنة في الجدوى 

االقتصادية لدمج المواطنين العرب في اقتصاد الدولة. 
في  نحن،  واحد,  عنوان  تحت  المقاالت  نشر  خالل   من 
مبادرات صندوق إبراهيم، نأمل ان نساهم في تطوير االدراك 

The Abraham Fund Initiatives is a non-governmental, non-profit organization working 

to promote coexistence and equality among Israel’s Jewish and Arab citizens. By conducting 

large-scale initiatives, advocacy and public education, The Abraham Fund advances its vision 

of a cohesive, secure and just society in Israel.
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להתפתחותה של תודעה ציבורית למחיר הכלכלי שגובה 
אישילובם המלא של האזרחים הערבים ולקידום צעדים 
אופרטיביים לקראת התווית מדיניות לאומית אשר תשנה 
את פני המציאות בנושא זהÆ זאת מתוך חזוננו לאזרחות 

 Æהזדמנויות לכלל תושבי ישראלמשותפת ולשוויון

כותבי המאמרים ©ע“פ סדר הא“ב®∫ 
אמנון באריסוליציאנו¨ לירן ביינוול¨ כלב בן דור¨ דוד ברודט¨ 
וולדהצדק¨ ד¢ר  מוחמד דראושה¨ קובי הוברמן¨ אברהם 
סדן¨  עזרא   ßפרופ נאון¨  דניז  חלבי¨  רמזי  ד¢ר  זליכה¨  ירון 
איימן סייף¨ אמין פארס¨ ד¢ר יהודית קינג¨ דליה שחם¨ ערן 

 Æשישון

للمواطنين  التام  الدمج  لعدم  االقتصادي  للثمن  الجماهيري 
مواصلة  أجل  من  وضرورية  حيوية  خطوة  ولتطوير  العرب 
المشتركة  للمواطنة  برؤيتا  عمال  الموضوع  بهذا  النهوض 

والمساواة في الفرص لعموم سكان إسرائيل
* الكراس  الكامل نشر باللغة العبرية ويشمل إيجاز المدراء 

بالعربية واالنجليزية 

  ∫©W¹b−Ðô« ·dŠ_« V�Š®  ôUIL�« w³ðU Ò�
أمنون بئيري سولتسيانو, كيلف بن دور,  ليران بينفل,  دافيد 
بروديت, رمزي حلبي, محمد دراوشة, يرون زليخا,عزرا سدان,  
أيمن سيف, داليا شاحم, عيران شيشون, أمين فارس, افرهام 

فالدة تسيدك,  يهوديت كينغ, دنيز نئون,كوبي هوبرمان.

יוזמות קרן אברהם  הינו ארגון לאממשלתי¨ ללא כוונת רווח¨ הפועל לקידום שוויון וחיים משותפים 
בין אזרחיה היהודים והערבים של מדינת ישראלÆ הארגון מפתח ומפעיל יוזמות רחבות היקף¨ פרויקטים 

Æערבי בישראלומסעי הסברה ציבוריים¨ המקדמים את חזונו לאזרחות משותפת¨ שילוב ושוויון יהודי

התועלת הכלכלית של שילוב ושוויון בין ערבים לבין יהודים בישראל

qOz«dÝ« w� œuNO�«Ë »dF�« sOÐ …«ËU�L�«Ë Z�bK� W¹œUB²�ô« ÈËb−�«

This document contains a selection of articles 

prepared for a plenary session entitled “The 

Economic Benefits of Social Inclusion and Arab-

Jewish Equality” presented by The Abraham 

Fund Initiatives at the November 2008 Sderot 

Conference for Society. The authors include 

prominent Arab and Jewish figures from the private 

and public sectors, civil society and academia.

The first section of the document addresses the 

broad context of economic integration, while 

the second section illuminates key issues that 

demonstrate the potential of full economic 

integration.

By presenting these articles together as a single 

collection, The Abraham Fund – grounded in its 

vision for shared citizenship and equal opportunity 

for all Israelis – seeks to contribute to growing 

The Economic Benefits of Social Inclusion and Arab-Jewish Equality

public consciousness of the high economic cost 

incurred by the failure to fully integrate Israel’s 

Arab citizens, and to promote practical steps 

toward developing a national policy to change 

this reality.

The complete document appears in Hebrew and 

includes an executive summary in Arabic and 

English.

Authors (in alphabetical order): 

Liran Bainvol, Amnon Be’eri-Sulitzeanu, Calev 

Ben-Dor, David Brodet, Mohammad Darawshe, 

Amin Fares, Dr. Ramzi Halabi, Koby Huberman, 

Dr. Judith King, Denise Naon, Prof. Ezra Sadan, 

Aiman Saif, Dalia Shacham, Eran ShayShon, 

Abrham Wolde-Tsadick, Dr. Yaron Zalicha.
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מבוא

התועלת הכלכליתהתועלת הכלכלית
של שילוב ושוויון ערבי�יהודישל שילוב ושוויון ערבי�יהודי

מוחמד דראושה¨ אמנון בארי�סוליציאנו±

החיים  במכלול  הערבים�הפלסטינים  ישראל  אזרחי  של  שילובם  סוגיית 

לדיון  האחרונות  בשנים  זוכה  בפרט  הישראלי  המשק  ובכלכלת  הציבוריים 

�יהודים ביחסי  מתמשכת  הידרדרות  למרות   Æרב מחקרי  ולעניין  ער  ציבורי 

של  ביטויים  מעט  לא  יש  האחרון¨≥  בעשור  לה  עדים  שאנו  בישראל  ערבים 

הכרה הולכת וגוברת בקרב אנשי הממשל¨ בסקטור הפרטי ובארגוני החברה 

האוכלוסייה  אי�שילובה המלא של  והחברתי של  הכלכלי  במחיר  האזרחית¨ 

Æהערבית בכלכלת ישראל

לעניין זה ראוי להזכיר את דבריו של ראש�הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

בנאומו בוועידת ראש הממשלה למגזר הערבי ביולי ∏∞∞≥∫ 

במדינת ישראל ישנה אפליה כנגד האוכלוסייה הערביתÆÆÆ אכן¨ האחריות 

מוטלת בראש ובראשונה על ממשלת ישראל ועל מוסדות המדינהÆÆÆ יש 

לומר בכנות∫ הניסיון לפתח¨ בתחום הכלכלי¨ את המגזר הערבי בנפרד 

מהכלכלה הישראלית הרחבה — לא נושא פירותÆ אבן יסוד לכל מדיניות 

 Æושוויון שילוב  של  מדיניות   — הקיים  בסדר  שינוי  להיות  צריכה  חדשה 

מדיניות שתאפשר הזדמנות שווה¨ תהפוך את תת�המשק הערבי לחלק 

הכותבים הם מנכ¢לים שותפים בארגון יוזמות קרן אברהם¨  ±

Æhttp://www.abrahamfund.org

מאת  לדיון¨  מצע  ישראל¨  במדינת  יהודי�ערבי  ושוויון  לשילוב  ממשלתית  אחריות  ראו   ≤

Æhttp://www.abrahamfund.org/main/siteNew/?page=4 ¨יוזמות קרן אברהם

�
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חלק משולב  הערבים  היותם של  את  ותאיץ  הרחב  הישראלי  מהמשק 

 ≥Æמדינה אחת¨ כלכלה אחת Æבכלכלת המדינה כולה

הקובץ שלפנינו מבקש לתרום לשיח זה מאמרים אחדים¨ פרי עטם של בעלי 

קולות בולטים בתחוםÆ מאמרים אלה מנסים — כל אחד בתחומו — להפנות 

את תשומת הלב של החברה למחיר הכלכלי והחברתי שהיא משלמת בגין 

Æמציאות של ¢שתי כלכלות¢ במדינה¨ שהמפגש ביניהן רופף לכל היותר

שילוב  של  הכלכלית  ¢התועלת  שכותרתו  מושב  לקראת  נכתבו  המאמרים 

ושוויון ערבי�יהודי¢ שנערך מטעם יוזמות קרן אברהם בכנס שדרות לחברה 

בנובמבר ∏∞∞≥Æ שילובם של המאמרים תחת קורת גג אחת מעניק לקורא את 

האפשרות להתרשם מריבוי החשיבה והעשייה בנושא¨ שלצערנו טרם מצאו 

 Æטווח לשינוי פני המציאות�את ביטוין בתכניות ממשלתיות ארוכות

הפרטי¨  מהסקטור   — ויהודים  ערבים   — בולטים  נציגים  נמנים  הכותבים  עם 

ומן האקדמיהÆ חלקו הראשון של  מהסקטור הממשלתי¨ מהחברה האזרחית 

הקובץ מכיל שישה פרקים שעניינם ההקשר הרחב של סוגיית השתלבותם 

של אזרחי ישראל הערבים בכלכלת המדינהÆ בחלקו השני של הקובץ שלושה 

התועלת  פוטנציאל  את  המבטאים  מרכזיים  תוכן  תחומי  המאירים  פרקים 

הכלכלית של שילוב האזרחים הערבים בכלכלת המדינהÆ שני החלקים קשורים 

בקשרי גומלין∫ מבט�העל מצביע על תחומי תוכן מסוימים המשמשים עוגנים 

לפיתוח הכלכלי¨ ואילו תחומי התוכן הנסקרים דנים במדיניות הכוללת ובצורך 

באינטגרציה בין התחומים השוניםÆ חשוב להדגיש¨ כי מדובר רק בפתיחת צוהר 

  Æיהודי�אל סוגיית התועלת הכלכלית הפוטנציאלית של שילוב ושוויון ערבי

דוד ברודט¨ מבכירי הכלכלנים במשק ומי שעמד ©יחד עם אלי הורוביץ¨ יו¢ר 

העיקריות  את המסקנות  מציג   ¨¢≤∞≤∏ ¢ישראל  פרויקט  בראש  טבע®  חברת 

המשתמעות  בכלכלה  הערבית  האוכלוסייה  של  השילוב  פוטנציאל  בדבר 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/  ∫ראו נוסח הנאום המלא Æההדגשות במקור  ≥

ÆSpeeches/2008/07/speech+hai100708.htm
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לאומיים  יעדים  למימוש  תכנית  להעמיד  שנועד  זה¨  רחב�היקף  מפרויקט 

אחת  לדבריו¨   Æחברתיים פערים  הקטנת  לצד  ומאוזנת  מהירה  לצמיחה 

צורכי  על  מענה  לתת  כדי  בדחיפות  לפעול  שיש  היא¨  העיקריות  המסקנות 

כוללת  מדיניות  ליזום  לממשלה  קורא  ברודט   Æבישראל הערבי  המגזר 

למימוש הפוטנציאל של המגזר הערבי ומציע לחולל מפנה באמצעות פיתוח 

 Æהערבית באוכלוסייה  שתתמקד   ≤∞≤∏ לשנת  כלכלית�חברתית  אסטרטגיה 

אנו מצטרפים לקריאה זו ומצפים מהממשלה להכיר בחשיבות הנושא ולפעול 

  Æלפיתוח התכנית המוצעת

לירן ביינוול¨ כלב בן דור וערן שישון ממכון ראות¨ היוזם תהליכי חשיבה בתחומי 

המדיניות הציבורית¨ עומדים על ההבדל בין ¢צמיחה כלכלית¢ לבין ¢קפיצת 

µ± המדינות המפותחות  אל  להצטרף  לישראל  כלכלית¢ שתאפשר  מדרגה 

מבחינת איכות החיים של תושביהןÆ קפיצה שכזו לא תתאפשר ללא פיתוחה 

התמודדות  תוך  המדינה¨  בכלכלת  ושילובה  הערבית  החברה  של  הכלכלי 

נושא  ועם אי�האמון המובנה שלה בממסד¨  עם החסמים הפנימיים בקרבה 

שלטענת הכותבים אינו זוכה להתייחסות מספקת במרבית התכניות לשילוב 

ניכור  של  תופעות  מאיץ  אי�השילוב  המשך  גיסא¨  מאידך   Æכלכלי ולפיתוח 

כזרז  לשמש  הממשלה  על  כי  הכותבים  מטעימים  במסקנותיהם   Æובדלנות

ארגונים  העצמת  אלה∫  בדרכים  כלכלית  מדרגה  קפיצת  לקידום  אסטרטגי 

מחוללי שינוי בחברה הערבית¨ הידוק הזיקות העסקיות�כלכליות בין המגזרים 

Æוהתמקדות ברשויות המקומיות כמנוע צמיחה בחברה הערבית

לזכויות  מוסאוא  אמין פארס¨ מנהל המחלקה הכלכלית�חברתית של מרכז 

כגורם  הערבי  המיעוט  כלפי  מפלה  מדיניות  על  מצביע  הערבים¨  האזרחים 

הנגרם  הכלכלי  להפסד  אומדנים  ומציע  שוק¨  כשל  של  מראית�עין  היוצר 

השנתי  ההפסד  לדבריו¨   Æהערבים האזרחים  של  אי�שילובם  בשל  למשק 

למשק בגין פרודוקטיביות נמוכה של כוח העבודה בקרב הערבים עומד על 

כ�µ≥ מיליארדי שקלים ואילו ההפסד בגין שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים 

מציע  פארס   Æבקירוב שקלים  מיליארדי   ∂�ב מוערך  העבודה  בשוק  ערביות 

דרכים לשינוי המצב הקיים וקושר אותן עם הצורך בתוספת ייעודית לתחום 
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 ≤¨≥π¥ בסך של ≤∞∞π הפיתוח בקרב האוכלוסייה הערבית בתקציב המדינה

 Æ≤∞∞∏ מיליוני שקלים לעומת תקציב הפיתוח שהוקצה בשנת

נופים   — יוזמות  ויועץ לפיתוח עסקי העומד בראש  יזם חברתי  קובי הוברמן¨ 

של  לפיתוחם  חדשה  מדיניות  מציע  חברתית¨  לטרנספורמציה  אסטרטגיים 

כלכלי  פיתוח  זו¨  פי הצעה  על   Æבישראל לשילוב האזרחים הערבים  מנועים 

אמיתית  הידברות  תתפתח  בעת  בה  אם  ורק  אך  ייתכן  כלכלי¢®  ©¢מנוע 

המבוססת על כבוד הדדי ©¢מנוע תרבות ומורשת¢ תודעתי®¨ תתפתח מערכת 

חינוך למגזר הערבי תוך הדגשת הליבה המאחדת והמורשת המייחדת ©¢מנוע 

חינוכי¢®¨ יתחוללו שינויים חברתיים עמוקים בקהילות הערביות ©¢מנוע חברתי¢® 

חוק  ©¢מנוע  בת�קיימא  התפתחות  המאפשרת  וממשל  חוק  מערכת  ותיווצר 

וממשל¢®Æ הוברמן פורט את תכניתו הכלכלית למרכיבים אופרטיביים¨ מציע 

יעדים להשגה בעשור הקרוב ©העשור השביעי למדינת ישראל®¨ ומניח שורת 

המלצות¨ בהן המלצה לגיבוש תכנית ¢לב הארץ¢ ליישום המודל המוצע באזור 

 Æנבחר בשיתוף המנהיגות המקומית

איימן סייף¨ מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש 

בשנים  שננקטו  ממשלתיים  פעולה  אפיקי  של  סקירה  מציג  הממשלה¨ 

כלכליות  תשתיות  של  לפיתוחן  הממשלה  החלטות  מתוקף  האחרונות 

ביישובים הערבייםÆ זאת על רקע של הפסד מתמשך למשק בשל אי�שילובה 

המלא של האוכלוסייה הערבית¨ המגיע כדי ∞¥ מיליארדי שקלים ויותר בכל 

שנה על פי חישוב מעודכן שערך הכותב עם צאת פרסום זהÆ אפיקי הפעולה 

הממשלתיים הנסקרים כוללים∫ הקמת קרן השקעות פרטית¨ הקצאת תקנים 

ייעודיים לאוכלוסייה הערבית באמצעות נציבות שירות המדינה¨ מסלול עידוד 

לאומית  עדיפות  באזורי  היישובים  ברשימת  בפריפריה¨ השתלבות  תעסוקה 

והקמת מרכזי מחקר ופיתוח בצפוןÆ סייף מטעים כי על אף זאת¨ אפיקי פעולה 

אלה עדיין לא הביאו לתוצאות המיוחלות¨ בין היתר בשל היעדר אינטגרציה בין 

התכניות השונותÆ לשם כך הוקמה הרשות לפיתוח כלכלי ובראשה עומד סייף 

החל מאוגוסט ∏∞∞≥Æ עם זאת¨ כפי שמעיד סייף¨ מבחנה האמיתי של עשייה זו 

 Æיהיה ביישום החלטות הממשלה הנסקרות
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פרופß עזרא סדן¨ מנכ¢ל שותף בחברת סדן�לובנטל בע¢מ לתכנון ולייעוץ כלכלי 

יועץ כלכלי  וד¢ר רמזי חלבי¨  ובעבר מנכ¢ל משרד האוצר ומשרד החקלאות¨ 

ולבקשת  יחדיו  חברו  תל�אביב¨  באוניברסיטת  עבודה  ללימודי  בחוג  ומרצה 

יוזמות קרן אברהם הכינו בשנת ∑∞∞≥ דו¢ח מקיף בנושא השתלבות האזרחים 

הערבים במשקÆ הדו¢ח הוצג בכנס הרצליה השביעי ועורר דיון מעמיק בנושא 

ובנתונים שהוצגו¨ אשר בחלקם ממשיכים ללוות את ניתוח תמונת המציאות 

גם כיוםÆ בשל עובדה זו מצאנו לנכון לשלב דו¢ח זה באסופת המאמריםÆ הדו¢ח 

מסתיים בקריאה לגיבוש מדיניות ממלכתית לקידום המערכות העשויות לעודד 

בפיתוח  בתיירות¨  בחינוך¨ בהכשרה המקצועית¨  בתכנון המרחבי¨  השתלבות 

עסקים קטנים ובינוניים ובתכניות לביטוח עסקאות של יזמים ערביםÆ קריאה 

בשנים  לנושא  הגוברת  המודעות  כי  מקווים  ואנו  מתמיד  רלוונטית  עודנה  זו 

Æהאחרונות תתרום להבשלת התנאים לאימוצה

ד¢ר יהודית קינג¨ דניז נאון ואברהם וולדה�צדק¨ חוקרי מאיירס�גßוינט — מכון 

בנושא  לאחרונה  שערכו  ביותר  מקיף  למחקר  הצצה  מספקים  ברוקדייל¨ 

בפני  העומד  המחקר¨  ממצאי  תמצית   Æבישראל ערביות  נשים  תעסוקת 

של  השתתפותן  לעידוד  מדיניות  תכנון  לצורכי  חשוב  מידע  מכילה  פרסום¨ 

תכנית  כל  כמעט  מצביעה  שעליהם  מהנושאים  בתעסוקה¨  ערביות  נשים 

מן  כמה  על  אור חדש  שופכים  הערביתÆ הממצאים  בחברה  כלכלי  לפיתוח 

התפיסות הרווחותÆ למשל¨ מתברר כי היעדר מסגרות לטיפול בילדים בגיל 

הרך אין בו משום מגבלה מרכזית המונעת יציאה לעבודה של נשים ©משום 

ילדים  כלל  אין  העבודה  בכוח  משתתפות  שאינן  מהנשים  אחוזים   ≥¥�של

שגילם פחות מ�∏± ו�≤± אחוזים הן אמהות לילדים שגילם ∞± ומעלה®Æ כמו 

כן¨ אף שנמצאה השפעה חברתית�תרבותית על רכישת השכלה ועל שיעור 

הילודה ©גורמים המעודדים את הגברת ההשתתפות של נשים ערביות בכוח 

העבודה®¨ אין השפעה זו חזקה כפי שמקובל לחשובÆ למעשה¨ המחקר זיהה 

קבוצה גדולה המונה ∞∞∞¨≤µ נשים המגלות מוטיבציה אקטיבית להשתלבות 

בעבודה אך החסם העיקרי העומד בפניהן הוא מיעוט ההזדמנויות של המגזר 

הערבי בכלל ושל הנשים הערביות בפרט בשוק העבודה ולא חסמים פנימיים 
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כמו נורמות חברתיות ומאפייני הנשים עצמןÆ החוקרים מציינים כי אילו נמצא 

גדל  המועסקות  הערביות  הנשים  היקף  היה  אלה¨  לנשים  תעסוקתי  פתרון 

 Æאחוזים ∏±�ב

ובעבר  והיי�טק  לטכנולוגיה  הערבי�ישראלי  המרכז  נשיא  זליכה¨  ירון  ד¢ר 

החשב הכללי במשרד האוצר ©≤∞∞≥≠∑∞∞≥®¨ מצביע על פער מתמיד בין היצע 

כוח האדם לבין הביקוש לעובדים בתעשיית ההיי�טק הישראלית העומד על 

הערבי  המגזר  של  שילובו  ללא  כי  טוען  זליכה   Æשנה בכל  עובדים   ≥∞∞∞�כ

בתעשיית ההיי�טק — מנוע הצמיחה הלאומי ששיעורו מכלל הייצוא התעשייתי 

השקעות  למשיכת  המרכזי  המוקד  הוא  ולמעשה  אחוזים   ∏∞�כ על  עומד 

מארצות חוץ למשק — קשה לראות כיצד ייסגרו הפערים הללוÆ מתוך ניתוח 

משווה של המרכיבים לצמיחה כלכלית במדינות שונות בעולם קובע זליכה 

אינו  המשק  אך  ישראל¨  במדינת  גם  מצויים  הדרושים  המרכיבים  כל  כי 

מנצלםÆ זליכה קובל על היעדר תכנית ממשלתית כלשהי להסבה להיי�טק 

המיועדת למגזר הערבי ועל התופעה ההולכת וגוברת של חברות ישראליות 

המעבירות עבודות אל מדינות מתפתחותÆ בה בעת שהמשק הישראלי מעודד 

חלק  אותו  את  מזניח  הוא  זליכה¨  אומר  מתפתחות¨  במדינות  הפעילות  את 

 Æמתפתח במדינתו הוא

ודיפלומטיה  למשפט  פלטשר  הספר  בבית  מחקר  תלמידת  שחם¨  דליה 

¢הערבים  תפיסת  את  בוחנת   ¨(Tufts University) טפטס  באוניברסיטת 

יהודים  לבין  ערבים  בין  היחסים  את  המלווה  ערב¢  למדינות  כגשר  בישראל 

במדינה משחר ימיה כמקרה�מבחן לפוטנציאל שילובם של האזרחים הערבים 

ביחסים הכלכליים עם מדינות המפרץ הערביותÆ מעט מאוד נכתב על סוגיה זו 

ומחקרה של שחם מסייע להבין מדוע∫ היחסים הכלכליים בין ישראל למדינות 

המפרץ מתאפיינים בראש ובראשונה בחשאיות¨ והתנאי לקיומם הוא יכולתם 

 Æשל הצדדים להסתיר את עצם קיומם מסיבות ששחם עומדת עליהן במאמרה

אף על פי כן נסללו ערוצים כלכליים שונים והחוקרת מנתחת את פוטנציאל 

עצמאית¨  עסקית  פעילות  נקיטת  בהם∫  הערבים  האזרחים  של  ההשתלבות 

למימוש  הפוטנציאל  ובחינת  היהודי  העסקי  במגזר  תעסוקתית  השתלבות 
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השקעות מהמפרץ במגזר הערבי בישראלÆ החשיבות הכלכלית העולה של 

בשוק  ישראליות  חברות  של  הגוברת  העסקית  והמעורבות  המפרץ  מדינות 

זה¨ טוענת שחם¨ יכולות לשמש ¢מקפצה¢ להעסקת אקדמאים ערביםÆ כדי 

אקדמאים  לשילוב  בתכניות  הצורך  על  מצביעה  היא  זה  פוטנציאל  לממש 

ערבים בחברות הטכנולוגיה ובמגזר הפיננסי¨ המתחשבות בחסמים המבניים 

ובראשם  ישראליות¨  בחברות  להשתלב  הערבים  האזרחים  על  המקשים 

דרישת הסיווג הביטחוניÆ מדיניות החוץ של ישראל כלפי מדינות ערב נשענה 

מדינות  ליחסי  הבסיס  אך  וביטחוניים¨  פוליטיים  שיקולים  על  השנים  לאורך 

מרכזי  תפקיד  נודע  הכלכליים  ולשיקולים  כלכלי  הוא  ישראל  עם  המפרץ 

 Æבמדיניות החוץ של ישראל כלפיהן

להתפתחותה  תרומה  ירימו  זה  בקובץ  הנסקרות  הסוגיות  כי  מקווים  אנו 

האזרחים  של  המלא  אי�שילובם  שגובה  הכלכלי  למחיר  ציבורית  ערנות  של 

הערבים ויקדמו צעדים אופרטיביים להתוויית מדיניות לאומית אשר תשנה את 

יוזמות קרן אברהם¨ רואים בשינוי  זהÆ אנו¨ אנשי ארגון  פני המציאות בתחום 

שכזה צעד חיוני להבטחת יציבותה ושגשוגה של המדינה ולפיכך נמשיך לפעול 

לכלל  הזדמנויות  ולשוויון  משותפת  לאזרחות  חזוננו  מתוך  הנושא  לקידום 

נוסף על התועלת הכלכלית¨ אנו מוצאים גם תועלת מדינית¨   Æתושבי ישראל

 Æערבי�ביטחונית וערכית לחיים המושתתים על יסודות של שילוב ושוויון יהודי

בכוונתנו לפעול לקידום השיח גם בנושא התועלות הנוספות הללוÆ נדגיש¨ כי 

יחס תועלתני בלבד לסוגיית החיים המשותפים¨ שאינו כולל גם בסיס ערכי¨ 

לעולם יהיה חסר¨ אך עם זאת הוא עשוי לשמש כלי יעיל¨ ואולי אף נדרש¨ לגיוס 

 Æתמיכה ציבורית רחבה¨ לפחות בשלב ההנעה של המהלכים הדרושים

לבסוף¨ ברצוננו להודות לכותבות ולכותבים אשר תרמו מזמנם ומכישוריהם 

קרן  יוזמות  מצוות  גופר  לאורי  שלוחה  מיוחדת  תודה   Æזו אסופה  ליצור  כדי 

Æאברהם על עריכת הקובץ ולמיה פופר על הבאתו לדפוס

חשוב לציין כי הפרקים השונים מובאים בשם אומריהם ואין יוזמות קרן אברהם 

Æרואה את עצמה מחויבת או אחראית לתכנים המופיעים בקובץ
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 5� …«ËU�*«Ë Z�bK� W|œUB��ô« ÈËb'« 5� …«ËU�*«Ë Z�bK� W|œUB��ô« ÈËb'«

œuNO�«Ë »dF�«œuNO�«Ë »dF�«

±
u½UO�²�uÝ ÍdO¾Ð ÊuM�√ ¨WýË«—œ bL×�

تحظى قضية دمج مواطني إسرائيل العرب الفلسطينيين في مجمل مرافق الحياة 
العامة وفي مرافق االقتصاد اإلسرائيلية على وجه الخصوص في السنوات األخيرة 
التدهور  من  الرغم  على  األبحاث.  مجال  في  كبير  وباهتمام  نشط  عام  بنقاش 
العربية في إسرائيل خالل  اليهودية  العالقات  الذي نشهده على صعيد  المتواصل 
العقد األخير٢، فثمة مظاهر غير قليلة من االعتراف المتزايد لدى أفراد المؤسسة، 
في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، بالثمن االقتصادي واالجتماعي 

الناجم عن عدم الدمج الكامل للسكان العرب في االقتصاد اإلسرائيلي. 
ومن الجدير اإلشارة، في هذا السياق، إلى األقوال الصادرة عن رئيس الوزراء السابق 
للوسط  الوزراء  رئيس  مؤتمر  خالل  ألقاه  الذي  الخطاب  في  أولمرت  إيهود  السيد 

العربي في شهر تموز من عام ٢٠٠٨: 
يوجد في دولة إسرائيل تمييز ضد السكان العرب... فعال، المسؤولية ملقاة 
مؤسسات  وعلى  إسرائيل  حكومة  على  بدء  ذي  وبادئ  األولى  الدرجة  في 
العربي،  الوسط  نطور،  ألن  المحاولة  بصراحة:  القول  من  بد  ال  الدولة... 
تتكلل  ال  الواسع  اإلسرائيلي  االقتصاد  عن  منفصلة  بصورة  اقتصاديا، 
بالنجاح... يجب أن يكون الحجر األساس في كّل سياسة جديدة من النظام 
تمنح  سياسة   .…«ËU�L�«Ë  Z�b�«  oOI×ð  v�≈  w�dð  WÝUOÝ  – والموجود  القائم 
إلى  العربية  االقتصادية  المرافق  وتحّول  متساوية،  فرصة  العربي  الجمهور 

�

.http://www.abrahamfund.org , المدراء الشركاء لمبادرات صندوق إبراهيم  ١
شاهدوا ��qOz«dÝ« W�Ëœ w� WOÐdF�« ≠W¹œuNO�« …«ËU�L�«Ë Z�bK� WO�uJŠ WO�ƒu, مبادرات صندوق   ٢

 .http://www.abrahamfund.org/main/siteNew/?page=4 ,ابراهيم
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جزء من المرافق االقتصادية اإلسرائيلية الواسعة وتعجل من جعل العرب جزًءا 
 .٣

bŠ«Ë œUB²�« ¨…bŠ«Ë W�Ëœ .مندمًجا في اقتصاد الدولة كلها
يسعى هذا الكتاب إلى المساهمة في هذا الحوار من خالل إيراد بعض المقاالت 
التي كتبها أصحاب أصوات بارزة في هذا المجال. تحاول هذه المقاالت – كل في 
مجاله – لفت انتباه المجتمع إلى الثمن االقتصادي واالجتماعي الذي يدفعه هذا 
المجتمع في ظل وجود اقتصاَدْين منفصلين في الدولة في ظل هشاشة التماس بين 
انعقاد جلسة تحت عنوان "الجدوى  المقاالت عشية  االقتصاَدْين. وقد كتبت هذه 
االقتصادية للدمج والمساواة العربية اليهودية" انعقدت بمبادرة من مبادرات صندوق 
إبراهيم في شهر نوفمبر تشرين الثاني عام ٢٠٠٨. إن نشر المقاالت تحت عنوان 
واحد يمنح القارئ الفرصة واإلمكانية ألخذ انطباع وتكوين صورة حول وفرة التفكير 
والعمل والنشاط في هذا المضمار، ولشدة األسف، فإن هذه الخطوات لم تتجسد في 

برامج وخطط حكومية بعيدة المدى لتغيير الواقع. 
من بين المشاركين في كتابة المقاالت مندوبون بارزون – عربا ويهودا – من القطاع 
في  نجد  الجامعات.  ومن  المدني  المجتمع  من  الحكومي،  القطاع  من  الخاص، 
القسم األول من الكراس ستة فصول تتناول السياق الواسع في قضية اندماج مواطني 
إسرائيل العرب في اقتصاد الدولة، وفي القسم الثاني ثالثة فصول تتناول مضامين 
رئيسية تعّبر عن الطاقة الكامنة في الجدوى االقتصادية لدمج المواطنين العرب في 
اقتصاد الدولة. ويرتبط القسمان بعالقات متبادلة: فيما تشير النظرة الفوقية العليا 
إلى المضامين التي تشكل أركانا هامة للتطوير االقتصادي، فإن المضامين تتناول 

معالم السياسة العامة وضرورة دمج المجاالت المختلفة. 
الجدوى  قضية  على  نافذة  فتح  حول  الحديث  يدور  أنه  إلى  اإلشارة  المهم  من 

االقتصادية الكامنة في الدمج والمساواة العربية اليهودية. 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Speeches/2008/ :شاهدوا الخطاب الكامل  ٣
.07/speech+hai100708.htm
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X¹œËdÐ bO�«œ، من كبار الشخصيات الناشطة في االقتصاد اإلسرائيلي وهو الذي 

يترأس (سويا مع إيلي هوروفيتس، رئيس شركة طيفع) المشروع المسمى "إسرائيل 
دمج  في  الكامنة  بالطاقة  يتعلق  فيما  الرئيسية  االستنتاجات  يعرض   ،"٢٠٢٨
السكان العرب في االقتصاد المنبثقة من هذا المشروع الواسع والكبير، الذي يرمي 
إلى وضع خطة لتجسيد غايات وأهداف قومية لنمو سريع ومتوازن إلى جانب تقليص 
الرئيسية هو  بروديت فإن أحد االستنتاجات  الفجوات االجتماعية. وعلى حد قول 
وجوب العمل العاجل لتلبية احتياجات الوسط العربي في إسرائيل، موجها نداءه إلى 
الحكومة بانتهاج سياسة عامة لتجسيد الطاقة الكامنة في الوسط العربي ويقترح 
إحداث منعطف بواسطة تطوير استراتيجية اقتصادية اجتماعية لعام ٢٠٢٨ تتمحور 
في السكان العرب. إننا نضم صوتنا إلى هذا النداء ونتوقع من الحكومة االعتراف 

بأهمية الموضوع والعمل على تطوير الخطة المقترحة. 
يتناول »� ¨qHMOÐ Ê«dO� Êu¦ŠU³	ÊuAOý Ê«dOŽË —Ëœ sÐ nKO من معهد رئوت، المبادر 
االقتصادي"  "النمو  بين  الفرق  العامة،  السياسة  تفكيرية في مجال  إلى عمليات 
دولة  الـ١٥  إلى  االنضمام  من  إسرائيل  تمّكن  التي  االقتصادية"  "الطفرة  وبين 
المتطورة من ناحية جودة حياة سكانها، وال يمكن تحقيق هذه الطفرة االقتصادية 
الدولة  اقتصاد  في  ودمجه  االقتصادية  الناحية  من  العربي  المجتمع  تطوير  بدون 
عبر مواجهة العوائق الداخلية وعدم ثقة المجتمع العربي بصورة منهجية بالمؤسسة 
الحاكمة، وهو موضوع يعتقد الكاتب أنه لم يحَظ باهتمام كاٍف في خطط الدمج 
وتيرة  يعجل من  الدمج  استمرار عدم  فإن  أخرى،  االقتصادي. ومن جهة  والتطوير 
ظواهر االغتراب واالنفصال. في االستنتاجات التي يسوقونها يتحدث المشاركون 
ا لتحقيق طفرة  في كتابة المقاالت عن ضرورة أن تشكل الحكومة محفزًا استراتيجّيً
اقتصادية بالطرق التالية: تقوية المؤسسات التي تعمل على إحداث تغييرات في 
والتركيز  الوسطين  بين  التجارية واالقتصادية  العالقات  العربي، وتوطيد  المجتمع 

على السلطات المحلية العربية كمحرِّك للنمو في المجتمع العربي.
√�U� sO—”، مدير القسم االقتصادي االجتماعي في مركز مساواة لحقوق المواطنين 

العرب، يشير إلى سياسة التمييز تجاه المواطن العربي كعامل ينتج انطباعا وكأن 
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هناك إخفاقا تجاريا في السوق ويقترح مقاييس للخسارة االقتصادية الناجمة عن 
السنوية  الخسارة  فإن  فارس،  الباحث  قول  حد  على  العرب.  المواطنين  دمج  عدم 
للسوق بسبب تدني نجاعة القوى العاملة لدى العرب تبلغ حوالي ٢٥ مليار شيكل، 
بينما تقدر الخسارة الناجمة عن نسبة متدنية من المشاركة النسوية العربية في سوق 
العمل بحوالي ٦ مليارات شيكل. ويقترح فارس طرقا لتغيير الوضع القائم ويربطه 
ميزانية  في  العرب  السكان  لدى  التطوير  مجال  في  الحاجة إلضافة مخصصة  مع 
التطوير  ميزانية  مع  بالمقارنة  شيكل  مليون  مقداره ٢,٣٩٤  بمبلغ  الدولة ٢٠٠٩ 

للعام ٢٠٠٨. 
	ÊU�dÐu¼ wÐu، مبادر اجتماعي ومستشار للتطوير التجاري يقف على رأس هيئات 

للتغيير االجتماعي، يقترح سياسة جديدة لتطوير محركات لدمج المواطنين العرب 
اقتصادي  تطوير  على  الحصول  الممكن  من  االقتراح،  هذا  حسب  إسرائيل.  في 
("محرك اقتصادي") فقط في حال نشوء حوار حقيقي معتمد على االحترام المتبادل 
من خالل  العربي  للمجتمع  تربوي  جهاز  يتطور  توعوي)،   وتراث"  ثقافة  ("محرك 
التأكيد على المضامين الموحدة والتراث المميز ("محرك تربوي")، تحدث تغييرات 
اجتماعية مستفيضة في المجتمع العربي ("محرك اجتماعي") وينشأ جهاز قانوني 
ومؤسساتي يتيح الفرصة للتطور الدائم ("محرك قانون ومؤسسة حاكمة"). يحلل 
هوبرمان ويفكك خطته االقتصادية لعوامل تنفيذية ويقترح أهدافا يمكن تحقيقها في 
العقد الوشيك (العقد السابع لدولة إسرائيل)، ويخلص إلى سلسلة من التوصيات، 
المقتَرح في منطقة  النموذج  لتطبيق  البالد"  لبلورة خطة "قلب  من ضمنها توصية 

محدودة يتم اختيارها سلفا بالتعاون مع القيادة المحلية. 
»nOÝ sL¹، مدير سلطة التطوير االقتصادي في قطاع األقليات في ديوان رئاسة 

السنوات األخيرة عمال  اتباعها في  تم  لقنوات عمل حكومية  الوزراء، يقدم عرًضا 
خلفية  على  العربية،  البلدات  في  اقتصادية  تحتية  بنى  لتطوير  الحكومة  بقرارات 
الخسارة المتواصلة لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب عدم الدمج الكامل للسكان العرب، 
التي  وهي خسارة تبلغ زهاء ٤٠ مليار شيكل في كل عام حسب آخر الحسابات 
قام بها الكاتب عشية صدور هذا المنشور. تتضمن قنوات العمل الحكومية التي 
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تم مسحها: إقامة صندوق خاص لالستثمارات، تخصيص مالكات غائية للسكان 
البعيدة  المناطق  العمل في  الدولة، مسار لتطوير  العرب بواسطة مفوضية خدمات 
عن أواسط البالد، االندماج في قائمة البلدات في مناطق التفضيل القومي وإقامة 
مراكز بحث وتطوير في الشمال. ويرى سيف أّن قنوات العمل، على الرغم من ذلك، 
لم تتمخض، حتى اآلن، عن النتائج المرجوة والمنشودة، ومن ضمن األسباب أيضا 
الغاية  هي  هذه  وكانت  المختلفة.  والخطط  البرامج  بين  االندماج  وغياب  انعدام 
من وراء إقامة سلطة التطوير االقتصادي التي يقف سيف على رأسها ابتداء من 
شهر أغسطس آب ٢٠٠٨. ومع ذلك وكما يشهد الكاتب ذاته، سيكون االمتحان 

الحقيقي لهذا النشاط في تطبيق قرارات الحكومة التي تم استعراضها. 
م.ض.  لوفنتل  سدن  شركة  في  المشترك  العام  المدير   ،Ê«bÝ  «—eŽ  —u�O�ËdÐ

للتخطيط واالستشارة االقتصادية وكان في الماضي قد أشغل منصب المدير العام 
اقتصادي ومحاضر في  œË	w³KŠ Íe�— —u²، مستشار  والزراعة،  المالية  لوزارتي 
قسم دراسات العمل في جامعة تل أبيب، عمال بتعاون، وطبقا لطلب من مبادرات 
صندوق إبراهيم أعّدا عام ٢٠٠٧ تقريرًا شامال حول موضوع اندماج المواطنين العرب 
في المرافق االقتصادية. وقد ُعرض التقرير في مؤتمر هرتسليا السابع وأثار نقاشا 
هذه  بعض  أن  العلم  مع  الجلسة،  في  استعرضت  التي  المعطيات  حول  مستفيضا 
أيضا. بسبب هذه  يومنا هذا  إلى  الواقع  تواكب تحليل صورة  زالت  المعطيات ما 
الحقيقة وجدنا من المناسب دمج التقرير المذكور ضمن هذه السلسلة من المقاالت. 
ينتهي التقرير بإطالق نداء لبلورة سياسة رسمية لتشجيع األجهزة التي من شانها 
النهوض باالندماج في التخطيط الحيزي، في التربية والتعليم، في التأهيل المهني 
وفي السياحة، في تطوير مصالح تجارية صغيرة ومتوسطة وفي برامج وخطط تأمين 
صفقات تجارية لمبادرين ومستثمرين عرب. وما زال هذا النداء صحيًحا ينسحب على 
الواقع الراهن، بل أكثر من ذي قبل حتى، ونأمل أن يساهم الوعي المتزايد تجاه هذا 

الموضوع خالل السنوات األخيرة في أن تصبح الظروف مهيأة لتبنيه.
معهد  جوينت  مايرز  باحثو   „bO�ð …b�U�  ÂU¼d�«Ë  Êu¾½  eO½œ  ¨mMO	  X¹œuN¹  —u²	œ

بروكدايل يمنحون القارئ إطاللة نحو بحث قاموا به في اآلونة األخيرة حول عمل 
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البحث  وجدها  التي  االستنتاجات  خالصة  تتضمن  إسرائيل.  في  العربيات  النساء 
الذي سوف ينشر في الوقت القريب معلومات بالغة األهمية لتخطيط سياسة وتشجيع 
تقريبا أي  يتناولها  التي  المواضيع  العمل، وهو من  العربيات في  النساء  مشاركة 
برنامج وخطة للتطوير االقتصادي في المجتمع العربي. وتسلط النتائج ضوًءا جديًدا 
على بعض المفاهيم الرائجة. مثال، يتبين أن غياب أطر لرعاية األوالد في الطفولة 
ا على خروج المرأة إلى العمل (ألن ٣٤٪ من النساء  المبكرة ال يشكل قيًدا مركزّيً
اللواتي ال يشاركن في العمل ليس لديهن أصال أوالد في سّن أقّل من ١٨ عاًما، 
و١٣٪ من النساء هن أمهات ألوالد أعمارهم من عشرة أعوام فما فوق.)، كذلك، 
رغم إيجاد تأثير اجتماعي ثقافي على اكتساب الثقافة والتعليم وعلى نسبة الوالدة 
هذا  فإن  العمل)،  قوة  في  العربيات  النساء  اشتراك  تأثير  من  تزيد  عوامل  (وهي 
ص البحث مجموعة كبيرة  التأثير ليس كبيرًا كما هو متعارف عليه. في الواقع، شخَّ
يبلغ تعداد أعضائها ٥٣،٠٠٠ امرأة يعربن عن رغبتهن لالنخراط في العمل غير 
أن العائق الرئيسي الذي يُحول دون ذلك هو قلة الفرص في الوسط العربي بشكل 
عام ولدى النساء العربيات على وجه الخصوص في سوق العمل وليس عوائق داخلية 
مثل المعايير االجتماعية وخصائص النساء أنفسهن. ويشير الباحثون إلى أنه لو 
تم إيجاد حّل في مجال فرص العمل لهؤالء النساء، لكانت نسبة النساء العربيات 

اللواتي يشاركن في سوق العمل قد ازدادت بـ ٨١ بالمائة. 

W، رئيس المركز العربي اإلسرائيلي للتكنولوجيا والصناعات الذكية O�“ ÊË—U¹ —u²	œ

الهايتيك والذي كان قد أشغل في الماضي منصب المحاسب العاّم في وزارة المالية 
البشرية  القوة  عرض  بين  دائمة  فجوة  إلى  يشير   ،(٢٠٠٣–٢٠٠٧) عامي  بين 
ر بزهاء ثالثة آالف  والطلب على العاملين في صناعة الهايتيك اإلسرائيلي والذي ُيقدَّ
ا. ويقول زليخة في هذا المضمار إنه بدون دمج الوسط العربي في صناعة  عامل سنوّيً
الهايتيك – محرك النمّو القومي الذي تبلغ نسبته من مجمل الصادرات الصناعية 
ما يقارب ثمانين بالمائة وفي الواقع هو المحور المركزي الستقطاب االستثمارات 
من البالد األجنبية إلى المرافق االقتصادية فإنه من الصعب أن نعرف كيف يمكن 
إغالق هذه الفجوات. من خالل تحليل مقارن بين مركبات النمو االقتصادي في دول 
مختلفة في العالم يؤكد زليخة أن كافة المركبات المطلوبة متوفرة في دولة إسرائيل 
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أيًضا، لكن المرافق االقتصادية ال تستغلها. وينتقد زليخة غياب خطة حكومية ما 
للتحويل المهني باتجاه صناعات الهايتيك المخصصة للوسط العربي وعلى الظاهرة 
المتفاقمة والتي تقوم شركات إسرائيلية في نطاقها بنقل أعمالها إلى الدول النامية، 
في  النشاط  بتشجيع  اإلسرائيلية  االقتصادية  المرافق  فيه  تقوم  الذي  الوقت  ففي 

الدول النامية، يقول زليخة، فإنها تهمل القسم النامي في دولته الخاصة به.
rŠUý WO�«œ، طالبة البحوث في كلية بلتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تفتس 

(Tufts University)، تفحص مفهوم "العرب في إسرائيل كجسر إلى الدول العربية"، 

كحالة  أظفارها  نعومة  منذ  الدولة  في  واليهود  العرب  بين  العالقات  يرافق  الذي 
العالقات االقتصادية مع  العرب في  المواطنين  الكامنة في دمج  للطاقة  اختبارية 
دول الخليج العربي. وبما أنه لم يكتب إال القليل في هذا الموضوع، فإن هذا البحث 
يساهم في أن نفهم لماذا تتصف العالقات االقتصادية بين إسرائيل ودول الخليج، 
في الدرجة األولى، بالسرية والكتمان، ولماذا ُيْعَتَبر الشرط لوجودها هو قدرة الطرفين 
على إخفاء وجود هذه العالقات ألسباب تشرحها الباحثة في مقالها. وعلى الرغم 
ْت قنوات اقتصادية مختلفة، وتقوم الباحثة بتحليل الطاقة الكامنة  من ذلك فقد ُشقَّ
في اندماج المواطنين العرب فيها: تنفيذ نشاطات تجارية مستقلة، انخراط تجاري 
في القطاع التجاري اليهودي وفحص الطاقة الكامنة لتجسيد استثمارات مالية في 
الوسط العربي في إسرائيل. األهمية االقتصادية المتزايدة لدول الخليج والمشاركة 
التجارية المتزايدة لشركات من إسرائيل في هذا السوق، كما تقول الباحثة، يمكن 
أن تستخدم "نقطة انطالق" لتشغيل شخصيات أكاديمية عربية إسرائيلية. من أجل 
وخطط  برامج  تطبيق  ضرورة  إلى  تشير  الباحثة  فإن  الكامنة  الطاقة  هذه  تجسيد 
لدمج أكاديميين عرب في الشركات التكنولوجية وفي األوساط المالية، التي تأخذ 
بعين االعتبار المعيقات المبنوية التي تضع عراقيل أمام المواطنين العرب وتعيق 
اندماجهم في شركات إسرائيلية، وفي مقدمتها الشروط والمواصفات األمنية الواجب 
طوال  العربية  الدول  تجاه  اإلسرائيلية  الخارجية  السياسة  ارتكزت  لقد  استيفاؤها. 
مع  الخليج  دول  لعالقات  األساس  لكن  وأمنية،  سياسية  اعتبارات  على  سنوات 
إسرائيل هو أساس اقتصادي وبطبيعة الحال فإن االعتبارات االقتصادية هي ذات 

وظيفة رئيسية ومهمة مركزية في السياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاهها.
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نأمل أن تساهم القضايا والمسائل المطروحة ضمن هذا الكتاب في نشوء صحوة 
جماهيرية للثمن االقتصادي الناجم عن الدمج الكامل للمواطنين العرب وأن تغّير 
خطوات تنفيذية لوضع الخطوط لسياسة قومية مالمح الواقع في هذا المجال. نحن، 
لضمان  وضرورية  حيوية  خطوة  التغيير  هذا  نعتبر  إبراهيم،  صندوق  مبادرات  في 
الموضوع  بهذا  النهوض  مواصلة  أجل  من  فسنعمل  وعليه  الدولة  واستقرار  ازدهار 
عمال برؤيا المواطنة المشتركة والمساواة في الفرص لعموم سكان إسرائيل. وفضال 
للحياة  وقيمية  أمنية  سياسية،  جدوى  أيًضا  نجد  فإننا  االقتصادية،  الجدوى  عن 
التي ترتكز على أسس للدمج والمساواة اليهودية العربية. ونحن نعتزم أيًضا تشجيع 
الحوار في موضوع هذه الفوائد األخرى. ونؤكد أن عالقة نفعية فقط لقضية الحياة 
المشتركة، التي ال تشمل أيضا أساًسا قيمًيا، ستكون منقوصة إلى األبد، لكن مع 
ذلك فإنها قد تشكل وسيلة ناجعة، وربما مطلوبة أيًضا، لحشد الدعم الجماهيري 

الواسع، على األقل خالل تحريك الخطوات المطلوبة. 
وختاًما، فإننا نشكر جميع المشاركين والمشاركات في كتابة المقاالت الواردة في 
الكتاب  هذا  إخراج  أجل  من  وكفاءاتهم  وقتهم  من  والذين خصصوا  الكتاب،  هذا 
ا ألوري غوفر على تحرير المادة، ومايا بوبر من طاقم  إلى النور. ونقدم شكًرا خاّصً

مبادرات صندوق إبراهيم على تجهيزها للطباعة. 
فإن  وبالتالي  كاتبيها،  رأي  عن  تعبِّر  الكتاب  فصول  أن  إلى  اإلشارة  المهم  من 
مبادرات صندوق إبراهيم ال تعتبر نفَسَها ملتزمًة أو مسؤولة عن المضامين الواردة 

في هذا الكتاب.
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השתלבות כלכלית∫השתלבות כלכלית∫
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הכותב הינו יו¢ר הוועד המנהל של אוניברסיטת בן�גוריון בנגב¨ עורך ראשי ומנהל פרויקט   ±

 Æישראל ∏≥∞≥¢¨ ולשעבר¨ מנכ¢ל משרד האוצר¢

שילוב האוכלוסייה הערבית במשק שילוב האוכלוסייה הערבית במשק 
ובחברה בישראלובחברה בישראל

על�פי תכנית ¢ישראל ∏≥∞≥¢

דוד ברודט±

¢ישראל ∏≥∞≥∫ חזון ואסטרטגיה כלכלית�חברתית בעולם גלובלי¢ היא תכנית 

והקטנת  ומאוזנת  מהירה  צמיחה   — לאומיים  יעדים  למימוש  רחבת�היקף 

פערים חברתייםÆ מטרתה להציב את מדינת ישראל במהלך עשרים השנים 

הבאות בין ∞± עד µ± המדינות המובילות בעולם בהישגים הכלכליים ובאיכות 

החייםÆ החזון והאסטרטגיה דנים בשורה רחבה של נושאים∫ כלכלה וחברה¨ 

התכנית  דנה  כן  כמו   Æוטכנולוגיה מדע  גלובליזציה¨  ציבורי¨  ומינהל  ממשל 

לאומיות¨  תשתיות  העבודה¨  שוק  שונים∫  בתחומים  מדיניות  של  בשאלות 

חינוך¨ השכלה גבוהה¨ מחקר מדעי¨ תעשיות מסורתיות והשתלבות בתהליך 

הגלובליÆ סוגיות אלה ואחרות נדונות ומוצגות בראי עתידה של מדינת ישראל 

של  והתרבותית  החינוכית  הכלכלית�חברתית¨  בצמרת  להצבתה  ובדרכים 

 Æמדינות העולם

נושאים  של  שורה  רב  בפירוט  מציגה  זו  רחבת�היקף  אסטרטגית  תכנית 

ולשמש  ישראל  ממשלת  מצד  החלטות  קבלת  לעודד  נועדה  היא   Æמרכזיים

מצע לדיון ציבורי¨ מתוך הנחה שהסכמה ציבורית תסייע רבות למימושה של 

המוצגים  והחשובים  השאפתניים  היעדים  והשגת  החזון  הגשמת   Æהתכנית

בתכנית מצריכים מנהיגות לאומית נחושה אשר קובעת סדרי עדיפות כלכליים¨ 

חינוכיים וחברתיים ברורים ושקופים לטווח הארוך ומיישמת את האסטרטגיה 

�
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המוצעת למען עתידה של מדינת ישראלÆ בחודשים האחרונים הוצגה התכנית 

Æלממשלת ישראל ולפורום המנכ¢לים של משרדי הממשלה

ועל  החשיבות  על  עומדת  התכנית  מן  העולה  העיקריות  המסקנות  אחת 

הערבי  המגזר  צורכי  בקידום  ומעמיק  מקיף  לטיפול  לייחס  שיש  הדחיפות 

 Æבישראל

האוכלוסייה  לעומת  מתמשך  מתת�פיתוח  סובל  בישראל  הערבי  המגזר 

קיומן של  היהודיתÆ הסיבות לכך שונות∫ אפליה ממשלתית רבת�שנים לצד 

וגישה לאומית מתבדלת בקרב חלק  מסגרות תרבותיות מסורתיות נפרדות 

מן המיעוט הערביÆ אנו סבורים שיש לפעול במרץ לשינוי מצבו של המיעוט 

הערבי בישראל ולהשתלבותו המלאה בכלכלה ובחברהÆ האוכלוסייה הערבית 

לעלות  עשוי  היחסי  וחלקה  בישראל  האוכלוסייה  מכלל  כחמישית  מהווה 

בשנים הבאותÆ הפוטנציאל הכלכלי והעסקי הטמון במגזר זה גדול¨ ולכן אל 

ועל  מצבו  שיפור  על  ולוותר  מאוכלוסייתה  גדול  כה  חלק  להזניח  לישראל 

לשינוי  תתרום  הכלכלה  בתחומי  טובה  שותפות   Æולחברה לכלכלה  תרומתו 

פניה של החברה הערבית בישראל¨ תסייע לכלכלה ותשפר במידה רבה את 

היחסים בין היהודים ובין הערביםÆ יש להתחיל ביצירת מודעות רבה יותר של 

הממשלה ושל החברה האזרחית היהודית למגזר הערבי ולאופיו המיוחדÆ יש 

לשלב מדיניות פיתוח אזורי ומדיניות תעסוקה בהתאם לצורכי המגזר הערבי¨ 

המבוססות על ביטול אפליות¨ על הבנת השוני בהתנהלות העסקית במגזר 

הערבי על צרכיו המיוחדים¨ ועל הבנת הקשיים והמגבלות הנלווים למגזר זה 

בעולם העבודה והעסקים של אוכלוסיית הרובÆ יש להסיר מכשולים בתחומי 

ההתנהלות העסקית וכך תבוא לידי ביטוי היכולת היצרנית של אוכלוסייה זו 

 Æולא רק כוחה הצרכני

קיומו של מגזר המתבדל מרצון ומאונס מכלל החברה הישראלית משמעותו גם 

המשך הנצחת הפערים החברתיים בין שתי האוכלוסיותÆ נתוני העוני מצביעים 

על מצבה הכלכלי הקשה של האוכלוסייה הערבית בישראל∫ בשנת ∂∞∞≥ חיו 

¥µ אחוזים מן המשפחות הלא�יהודיות בישראל מתחת לקו העוני ©בהשוואה 
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ל�∑Æ¥± אחוזים מן המשפחות היהודיות®ª האוכלוסייה הערבית נמצאת רובה 

ככולה בחלק הנמוך והמסורתי של סולם התעסוקה — בחקלאות¨ בתעשייה 

במקצועות  היטב  משתלבים  אינם  האקדמאים  המשכילים  וגם  ובשירותים¨ 

המוביליות  את  מונע  זה  מצב   Æבדרכם העומדים  חסמים  בשל  לימודיהם 

 Æהנדרשת לשינוי במעמדם הכלכלי והחברתי

סיבה מרכזית להיקף העוני בקרב האוכלוסייה הערבית היא שיעור השתתפותן 

הנמוך של נשים ערביות בכוח העבודה∫ פחות מ�∞≥ אחוזים מן הנשים הערביות 

משתתפות בכוח העבודה לעומת כ�∞µ אחוזים בקרב הנשים היהודיותÆ שכרן 

של נשים ערביות עובדות נמוך עקב היעדר השכלה המתאימה לשוק העבודה 

הן  הרצויות  הפעולה  דרכי   Æלבתיהן הקרובים  באזורים  לעבוד  רצונן  ובשל 

וסבסוד  לפעוטות¨ הרחבת ההכשרה המקצועית  ומעונות  ילדים  גני  פתיחת 

תחבורה ציבורית נאותה מהכפרים לאזורי תעסוקה מרכזייםÆ יבוא העובדים 

הזרים פגע קשות בעובדים מן המגזר הערבי¨ מאחר שעיסוקיהם המסורתיים 

עובדים  בידי  נתונים עתה  ©גברים®  והבנייה  נשים®  ©בעיקר  בענפי החקלאות 

זרים אשר דחקו אותם מכוח העבודהÆ הקטנת מספר העובדים הזרים תיטיב 

בכוח  ההשתתפות  בשיעור  שיפור  לידי  הראשון  בשלב  ותביא  זה  מגזר  עם 

Æהעבודה וביכולת ההשתכרות של עובדים מן המגזר הערבי

כדי לחולל את המפנה הנדרש חייבת הממשלה לנקוט מדיניות כוללת למימוש 

הפוטנציאל של המגזר הערבי בישראלÆ ראשית נחוץ גיבוש תכנית בשיתוף 

נציגים מהמגזר הערבי¨ ולאחר מכן יש להעמיד את המקורות הראשוניים כדי 

Æלהביא לידי השינויים מחוללי הצמיחה הכלכלית והדחיפה החברתית

מוצע להכין מסגרת מפורטת של אסטרטגיה כלכלית�חברתית למגזר הערבי 

יותרÆ מסגרת  ייגזרו תכניות מפורטות לתקופות קצרות  לשנת ∏≥∞≥ וממנה 

זו תאחד תכניות חלקיות שונות אשר גובשו בשנים האחרונות לכדי תכנית 

אחת עקבית ומקיפה¨ וזו תשמש כמפת דרכים לכל הגורמים הממשלתיים¨ 

Æעסקיים אשר יהיו מעורבים בנושא�הציבוריים והפרטיים
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שילוב הערבים אזרחי ישראל שילוב הערבים אזרחי ישראל 
¢¢±µ±µ ב¢חזון ישראל ב¢חזון ישראל

לירן ביינוול¨ כלב בן דור וערן שישון±

מסמך זה עוסק באתגר שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה 

כלכלית וחברתית שתאפשר לישראל להצטרף אל µ± המדינות המפותחות 

מבחינת איכות החיים של תושביהןÆ המסמך מציג את החשיבות של שילוב 

על  חדש  מבט  ומציג  כיום  במדיניות  הבסיסיים  הפערים  על  מצביע  כזה¨ 

Æתפקידי הממשלה ועל זירות אחדות שבהן על הממשלה לעצב מדיניות

מצד  לישראל∫  רבה  חשיבות  בעל  נושא  הוא  ישראל  אזרחי  הערבים  שילוב 

אחד הוא תנאי הכרחי לקפיצת מדרגה כלכליתª מצד שני הוא עשוי לעכב 

מגמות של בידול ושל ניכור כלפי המדינה בקרב אוכלוסייה זוÆ עם זאת¨ ברור 

ששיפור ממשי באיכות חייהם של הערבים אזרחי ישראל אין בו כדי ¢לפתור¢ 

 Æאת סוגיית היחסים המורכבת בינם לבין המדינה

בשנים האחרונות פורסמו תכניות רבות לסגירת הפערים בין החברה היהודית 

ובין החברה הערבית ואף ניכרת עשייה רבה של הממשלה בתחום זהÆ ואולם¨ 

אף שהתכניות לשילוב המגזר הערבי במשק עשויות להרים תרומה של ממש 

לפיתוח הכלכלי של החברה הערבית¨ ספק אם יש בכוחן לצמצם את הפערים 

בין שני המגזרים בכל הנוגע לאיכות החיים¨ משום שאין בהן מענה הולם על 

הבעיה או משום שהן מתעלמות משני גורמים∫

�

תקציר

הכותבים הינם ממכון ראותÆ מכון ראות הוא עמותה ללא כוונת רווח וללא השתייכות   ±

או  ובגופים  ישראל  פוליטית¨ התומך בתהליכי קבלת החלטות אסטרטגיים בממשלת 

ואשר פעילותם מקדמת  אנשים בעמדות מנהיגות¨ סמכות והשפעה במרחב הציבורי 

את ביטחונה ושגשוגה של המדינהÆ הגרסה המלאה של המסמך פורסמה באתר מכון 

 .http://www.reut-institute.org ∫ראות



27

שילוב
 Z�œ

…«ËU��Ë

ושוויון

הפיתוח  את  רבה  במידה  המעכבים  הערבית¨  בחברה  הפנימיים  החסמים 

 Æהכלכלי שלה ואת שילובה בכלכלה הישראלית

המכשולים  אחד  שהוא  בממסד¨  הערבית  החברה  של  המובנה  אי�האמון 

 Æהמרכזיים בפני יישום מדיניות אפקטיבית של הממשלה

ללא התגברות על חסמים אלה לא תתרחש קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית 

 Æשל הערבים אזרחי ישראל

מדיניות ממשלתית יעילה חייבת לכלול לא רק פעולות ¢מסורתיות¢ החותרות 

מנגנונים  להמריץ  בכוחן  אשר  פעולות  גם  אלא  ולשוויון¨  מתקנת  להפליה 

הזיקות  להעמקת  הקרקע  את  ולהכשיר  הערבית  בחברה  צמיחה  מעודדי 

הכלכליות והעסקיות בין המגזריםÆ לשם כך על הממשלה לעבור מן ¢החזית¢ 

אל ¢מאחורי הקלעים¢ ולהאיץ את כוחות השוק והחברה באמצעות חקיקה¨ 

Æפעולה ורגולציה�יצירת שיתופי

אזרחי  הערבים  של  והחברתי  הכלכלי  שילובם  סוגיית  ניצבה  שנים  במשך 

ישראל במשק ובחברה במדינה ©להלן∫ ¢שילוב הערבים אזרחי ישראל¢® בשולי 

בין האוכלוסייה  זאת אף שהפערים   Æבישראל היהודי  היום של הציבור  סדר 

לנפש¨  תוצר  כגון  כלכלי¨  מדד  בכל  ניכרים  הערבי  המיעוט  לבין  היהודית 

השכלה¨ תעסוקה ומבנה משלח�יד¨ תיעוש¨ תעסוקת נשים¨ שיתוף בתהליכי 

Æקבלת החלטות¨ חברות בדירקטוריונים ובחברות ממשלתיות ופיתוח יישובים

מהומות אוקטובר ∞∞∞≥ חשפו במלוא העוצמה את רגשות ההפליה והקיפוח 

הרווחים בקרב הערבים אזרחי ישראלÆ הן העלו סוגיה זו לשיח הציבורי¨ אולם 

היא  ומאז  בה  הציבורי  העיסוק  מאוד  לאחר המהומות פחת   Æקצר לזמן  רק 

עלתה שוב רק לפרקים¨ לאחר פרסום דו¢ח ועדת אור ודו¢ח ועדת לפיד או 

לאחר חיכוכים אלימים בין האוכלוסייה הערבית לכוחות הביטחוןÆ ככלל¨ נראה 

שסוגיית הערבים אזרחי ישראל נתפסת בעיני הציבור היהודי כסוגיה שאינה 

 Æבעלת חשיבות לכלכלת ישראל או לביטחונה הלאומי

מבוא

צמצום הפערים בין 

האוכלוסייה הערבית

לבין האוכלוסייה 

היהודית
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בישראל  הערבית  האוכלוסייה  של  שילובה  חשיבות  את  מנתח  זה  מסמך 

 ±µ אל  להצטרף  לישראל  שתאפשר  וחברתית  כלכלית  מדרגה  בקפיצת 

המדינות המפותחות מבחינת איכות החיים של תושביהן ©להלן∫ ¢חזון ישראל 

הסוגיות  מכלול  ויפורט   ¢±µ ישראל  ¢חזון  של  מרכיביו  יוצגו  במסמך   Æ®¢±µ

Æהקשורות לשילוב של הערבים אזרחי ישראל בחזון זה

הנחת העבודה העומדת בבסיס מסמך זה היא¨ שאין די בשילובם הכלכלי של 

הערבים אזרחי ישראל לפתרון סוגיית היחסים המורכבת בינם לבין הממסד 

המדינה  של  לזהותה  הקשורות  היסוד  בשאלות  נוגעת  זו  סוגיה   Æבישראל

�הישראלי מהסכסוך  גם  מאוד  עד  המושפעת  ודמוקרטית¨  יהודית  כמדינה 

פלסטיני�ערביÆ עם זאת¨ שילוב הערבים אזרחי ישראל עשוי לשכך תחושות 

אי�האמון של אזרחים אלה  ואת  והפליה המזינות את החשדנות  של קיפוח 

 Æכלפי מוסדות המדינה

מדרגה  קפיצת  לקידום  הממשלה  תפקידי  על  חדש  מבט  מציג  זה  מסמך 

הממשלה  על  שבהן  אחדות  זירות  ומציע  הערבי  במגזר  וחברתית  כלכלית 

 Æלגבש עקרונות למדיניות

מסמך זה אינו מציג תכנית לשילוב המגזר הערבי במשקÆ בשנים האחרונות 

בפיתוח  נשים¨  בהשמת  הצורך  את  המדגישות  כאלה  תכניות  כמה  פורסמו 

תשתיות¨ ביצירת מנגנוני מימון חדשים¨ ברפורמה במדיניות הקרקעות¨ בעידוד 

 ≤Æאדם וכיו¢ב�יזמות¨ בהכשרת כוח

יישומן של רבות מתכניות אלה עשוי להרים תרומה ניכרת לפיתוח הכלכלי 

להתמודד  ינסו  לא  הן  אם  להלן¨  שיודגם  כפי  אולם  הערבית¨  החברה  של 

באומץ עם סוגיית אי�האמון ועם החסמים הפנימיים בחברה הערבית¨ ספק 

Æאם יצטמצמו הפערים בין המגזר הערבי ובין המגזר היהודי

למשל¨ דו¢ח ועדת מקוב העוסק בהעצמת הפריפריה ובתעשייה המקומית ונייר עמדה   ≤

שהגיש מרכז העסקים הערבים אזרחי ישראל על הכלים הדרושים להאצת הצמיחה 

ירון זליכה¨ החשב הכללי לשעבר במשרד  הכלכלית במגזר הערבי בישראלÆ גם ד¢ר 

שפותחה  הערבי¨  במגזר  כלכלי  לפיתוח  התכנית  עיקרי  את  לאחרונה  הציג  האוצר¨ 

Æבקריה האקדמית אונו
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¢חזון ישראל µ±¢¨ המנחה את מכון ראות בתחום החברתי�כלכלי¨ שואף להביא 

של  החיים  איכות  מבחינת  המובילות  המדינות   ±µ קבוצת  אל  ישראל  את 

תושביהןÆ≤ מימוש החזון תלוי ב¢קפיצת מדרגה¢ כלכלית וחברתית שתצמצם 

Æאת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המובילות

כיצד  המסביר  ¢מתכון¢  ואין  ומורכבת  נדירה  תופעה  היא  מדרגה  קפיצת 

לעשותהÆ מרבית המדינות בעולם חוו צמיחה כלכלית¨¥ אולם רק כ�µ± מדינות 

 Æ¢ילה¨ טייוואן ופינלנד חוו ¢קפיצהßכגון אירלנד¨ קוריאה הדרומית¨ צ

על  זו מבוססת  חיוני לקפיצת מדרגהÆ טענה  ישראל  שילוב הערבים אזרחי 

הוא  בישראל  האוכלוסייה  בכלל  הערבית  האוכלוסייה  שיעור  פשוט∫  חשבון 

כיום •∞≥¨ אולם היא תורמת לתמ¢ג רק כ�•∏Æ לפי הערכות¨ המשק מפסיד 
µÆמיליארד שקלים בכל שנה ¥∞�משום כך כ

היתרונות

שילוב המגזר הערבי חיוני 

לקפיצת מדרגה ולמימוש

¢±µ חזון ישראל¢

 ¨®≤∞∞µ© לפי האקונומיסט Æכיום ישראל ניצבת בתחתית הדירוג של המדינות המפותחות  ≥

איכות החיים בישראל מוערכת במקום ה�∏≤ בעולם¨ אף שמבחינת ההכנסה הממוצעת 

לנפש ישראל מדורגת במקום ה�≤≤ בעולם ©ראו נתוני קרן המטבע הבין�לאומית לשנת 

 ¨®≤∞∞µ לפי מדד ההתפתחות האנושית של האו¢ם לשנת ∏∞∞≥ ©על בסיס נתוני Æ®≤∞∞∏

ישראל מדורגת במקום ה�≤≥ בעולםª לעומת זאת¨ לפי מדד התחרותיות העולמי¨ המגזר 

העסקי בישראל מדורג בין עשרת המגזרים העסקיים המובילים בעולם וכך גם איכות 

האוכלוסייה בישראלÆ לעומת זאת¨ ביצועיו של המגזר הציבורי בישראל נמוכים בהשוואה 

למדינות המפותחותÆ ראו המסמך באתר מכון ראות∫ מקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון 

מדיניות∫ מדד התחרותיות העולמי∫ 

.http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2193  

¢קפיצת מדרגה¢ ו¢צמיחה¢ ©עלייה בהכנסה הממוצעת לנפש® הן שתי תופעות שונות∫   ¥

ביצועיה הכלכליים של מדינה מסוימת בשנה  צמיחה נמדדת באמצעות השוואה של 

נתונה ביחס לשנה שלפניהÆ כדי לקבוע אם התרחשה ¢קפיצת מדרגה¢ יש למדוד אם 

ביצועיה הכלכליים של מדינה מסוימת צמצמו במידה בולטת את הפערים בינה לבין 

המדינות העשירותÆ שיעורי הצמיחה המקובלים עומדים על •±≠•≤ לנפש לשנה במחזור 

צמיחה של ≤≠µ שניםÆ קפיצת מדרגה מתרחשת אם הצמיחה המואצת בהכנסה לנפש 

 Æשנה ≤∞�ו  ±µ אף  ולעתים  לפחות  שנים  נמשכת שש  לפחות  לשנה  בשיעור של •¥ 

 Æקפיצת מדרגה מצריכה גם שינוי חד ©ולא הדרגתי® בהרכב התוצר והייצוא

 ªרקסיßכך לפי איימן סייף¨ מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי והצ   µ

 Æ∂∑ ßראו מאמרו בקובץ זה¨ עמ
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שלו  הפוטנציאל  את  מגבירה  הערבי  המגזר  של  היחסית  נחשלותו  דווקא 

להפוך למנוע צמיחה ולתרום לצמיחת המשק כולוÆ צמיחתו תוסיף להכנסת 

שהוא  התעסוקה¨  שיעור  להגדלת  ותביא  העוני  ממדי  את  תצמצם  המדינה¨ 

 Æמרכיב מרכזי בצמיחה

 Æזאת ועוד¨ למגזר הערבי ממשקים עם רכיבים רבים החיוניים לקפיצת מדרגה

אף כי לא ניתן להצביע על ¢מתכון¢ לקפיצת מדרגה ©שכן כל מדינה ש¢קפצה¢ 

עשתה זאת בדרך ייחודית®¨ מכון ראות זיהה רכיבים אחדים שהופיעו במידה זו 

 ªאו אחרת בכל המדינות שזינקו¨ כגון יצירת אמון ושיתוף פעולה בין המגזרים

בהם  ושימוש  צמיחה  מנועי  זיהוי   ªהמדרגה קפיצת  לאתגר  הציבור  רתימת 

בפיתוח  העוסק  עשיר  לאומי  חזון  עיצוב   ªאסטרטגיות השקעות  בעזרת 

ובצמיחהª נכונות לשאת בנטל הנדרש למימוש המשימה וטיפוח ההון האנושי 

Æהנחוץ לאתגר הפיתוח הכלכלי והחברתי

מרבית הרכיבים הללו מחייבים את התגייסות כל הרבדים בחברה למשימת 

 Æקפיצת המדרגה¢ ואת קיומם של יחסי אמון בין הסקטורים השונים¢

בשל המציאות המתמשכת של קיפוח והפליה¨ ניכרת בשנים האחרונות מגמה 

 Æגוברת של ניכור ובדלנות בקרב הערבים אזרחי ישראל

הערבית  בחברה  ארגונים  פרסמו   ≤∞∞∑ מאי  ועד   ≤∞∞∂ ספטמבר  מראשית 

תפיסה  בהם  הוצגה   Æ¢החזון ¢מסמכי  בשם  נודעו  אשר  מסמכים  ארבעה 

מגובשת בדבר מערכת היחסים שבין המיעוט הערבי לבין מדינת ישראל¨ והם 

מעידים על כמה מגמות בקרב ציבור זה הניכרות בשנים האחרונות∫ 

קוראים  החזון  מסמכי   — ישראל  מדינת  של  יהדותה  על  תיגר  קריאת   Æ±

הערבי  למיעוט  תבטיח  אשר  דו�לאומית¨  למדינה  ישראל  את  להפוך 

שוויון אזרחי�לאומיÆ לקידום תביעתם זו מרבים ארגונים ערביים בישראל 

החסרונות

המשך אי�השילוב 

מאיץ תופעות של 

ניכור ובדלנות
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הפלסטינים  וכלפי  הערבי  המיעוט  כלפי  ישראל  מדיניות  בין  להשוות 
∂Æאפריקה�למדיניות האפרטהייד שהייתה נהוגה בדרום

בדלנות לאומנית — דרישות הערבים אזרחי ישראל משקפות היווצרות   Æ≤

של שיח פלסטיני עצמאי בעל מאפיינים לאומניים ובדלנייםÆ דרישות אלה 

מסתמכות על מושגים מעולם המשפט הבין�לאומי¨ כגון ¢מיעוט יליד¢∑ 

ו¢דמוקרטיה הסדרית¢¨∏ אשר מבוססים על זכותם לכאורה של הערבים 

 Æאזרחי ישראל לממש את זכותם להגדרה עצמית כמיעוט לאומי

ערביות  מפלגות  מזכ¢לי  של  משלחת  לדרום�אפריקה  יצאה  אף   ≤∞∞∏ באוקטובר   ∂

בישראל¨ אנשי אקדמיה ופעילים פוליטיים¨ כדי לבחון את הניסיון במאבק באפרטהייד 

העליונה  המעקב  ועדת  יו¢ר  חßטיב¨  שאוקי  מר  עדאלה¨  ארגון  יזמו  הקורס  את   Æשם

 Æאפריקה�לאזרחים הערבים אזרחי ישראל¨ וכן ממשלת דרום

יש לציין שארגון עדאלה רואה את הצעתו החדשה לחוקה ©מדצמבר ∑∞∞≥® כהצהרת   

העצמאות (Freedom Charter) של הקונגרס הלאומי האפריקני מ�∂πµ±¨ המקדשת 

את רעיון מדינת כל אזרחיהÆ מסמך זה הפך להיות אחד המסמכים החוקתיים הרשמיים 

 Æאפריקה לאחר נפילת משטר האפרטהייד�המכוננים בדרום

המושג ¢מיעוט יליד¢ מכוון לציבור שלו זיקה מיוחדת לטריטוריית מגוריו אשר מוכרת   ∑

©לרוב  כיבוש  בעקבות  למיעוט  הפך  בה  ואשר  תרבותו¨  וכערש  מכורתו  כמקום 

קולוניאלי®Æ לפי המשפט הבין�לאומי¨ מיעוט יליד זכאי לכאורה לכמה זכויות קיבוציות 

אשר מאפשרות לו לשמר את תרבותו ולנצל באופן אוטונומי את משאבי הקרקע שבה 

לזכויות קיבוציות מבוסס לרוב על הטיעון  ילידים  הוא מתגוררÆ מאבקם של מיעוטים 

של מימוש הזכות להגדרה עצמיתÆ משמעות זכויותיו של ¢המיעוט היליד¢ היא הכרה 

בו כקולקטיב נבדלÆ בדרך כלל העיקרון המנחה של זכויות מיעוטים ©ובמיוחד מיעוטי 

המדינה  במוסדות  המיעוטים  קהילות  חברי   (Integration) שילוב  של  הוא  הגירה® 

ובקהילות הרובÆ לעומת זאת¨ מודגשות הזכויות הקיבוציות של המיעוט היליד כקהילה 

 Æ(Accommodation) נפרדת

לפי אמנות והכרזות בין�לאומיות¨ למיעוט יליד יש לכאורה זכות להגדרה עצמית¨ לייצוג   

עצמי¨ לניהול עצמאי של ענייניו הכלכליים¨ המשפטיים והחברתיים¨ לשימוש בטריטוריה 

שבה הוא יושב ולשימור תרבותו הייחודיתÆ אמנות והכרזות אלה עדיין לא זכו למעמד 

 Æלאומי¨ אולם הן מסמנות את כיוון ההתקדמות בנושא זה�מחייב במשפט הבין

הביצוע  סמכויות  של  החלוקה  את  להסדיר  ששואף  משטר  היא  הסדרית¢  ¢דמוקרטיה   ∏

במדינה בין הקבוצות האתניות¨ הדתיות¨ הפוליטיות¨ הלאומיות או הלשוניות השונות הגרות 

בה¨ באמצעות הענקת זכויות קיבוציות לקבוצות אלה¨ כמו ייצוג יחסי ברשות המבצעת¨ 

¿  Æזכות וטו על החלטות לאומיות ואוטונומיה לכל קבוצות המיעוט בענייניהן הייחודיים
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הערבים  הנהגת  של  קולה   — המדיני  התהליך  בסוגיות  נחרצות  עמדות   Æ≥

בישראל בדבר סוגיות הליבה בתהליך המדיני חזק בשנים אחרונות יותר 

מכפי שהיה בעברÆ על רקע תהליך אנאפוליס לא בחלו מנהיגי הציבור 

הערבי אף מלקרוא תיגר על סמכותו של אש¢ף לשאת ולתת על סוגיות 

הליבה בשם העם הפלסטיניÆ התבטאויות ברוח זו מאותתות שהחברה 

ישראל  בין  הסכם  כל  אוטומטי  באופן  תקבל  לא  בישראל  הערבית 

לאש¢ף¨ ושהקמתה של מדינה פלסטינית לא תממש בהכרח את זכותם 
πÆשל הערבים אזרחי ישראל להגדרה עצמית

¢בינאום¢ סוגיית הערבים אזרחי ישראל — בשנים האחרונות עובר המוקד   Æ¥

של ניהול סוגיות הקשורות ליחסי האוכלוסייה הערבית והממסד ממדינת 

ישראל¨ שבה היא מנוהלת כסוגיית פנים¨ לזירה הבין�לאומית¨ שם היא 

הערבית  החברה  של  ארגונים   Æולהתערבות לביקורת  למעקב¨  חשופה 

יותר של  גדולה  למעורבות  בגלוי  וקוראים  זו  מגמה  מעודדים  בישראל 
±∞Æלאומית בעניינם�הקהילה הבין

מערך ההתנגדות ¢מחבק¢ את הערבים אזרחי ישראל — לאחרונה מנסה   Æµ

מערך ההתנגדות לישראל¨ הכולל את חזבאללה¨ את ארגוני ההתנגדות 

הערבים  על  שאת  ביתר  להשפיע  נוספים¨  טרור  וארגוני  הפלסטיניים 

 Æאזרחי ישראל ואף לרתום אותם למאבק פעיל נגד ישראל

בערעור  מרכזי  תפקיד  בישראל  לערבים  מייחס  ההתנגדות  מערך   

מדינה  של  ההיגיון  ובקידום  מבפנים  הציונית¢  ¢הישות  של  יסודותיה 

הרובנית  שהשיטה  בכך  רוב®  ©מלשון  רובנית  מדמוקרטיה  שונה  הסדרית  דמוקרטיה   

לשילוב בין הקבוצות השונות באמצעות הענקת שוויון זכויות אינדיווידואליות¨  חותרת 

לכאורה  אשר  הקיבוציות¨  הזכויות  על  הדגש  את  שמה  ההסדרית  הגישה  ולעומתה 

Æמשמרות את הבידול בין הקבוצות

על כך ראו המסמך באתר מכון ראות¨ בין החוקה החדשה של עדאלה לתהליך אנאפוליס∫   π

.http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2818

מכון ראות עקב בשנים האחרונות אחרי מגמת הבינאום ופרסם באתר המכון מסמכים   ±∞

Æאחדים בנושא זה
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אסלאמית בשטחי פלסטין ההיסטוריתÆ בשנה האחרונה ניכרים ניסיונות 

האוכלוסייה  בקרב  השפעה  להשיג  חמאס  ושל  חזבאללה  של  רבים 

 Æהערבית

של  רגל  דריסת  לכבוש  כה  עד  הצליח  לא  ההתנגדות  מערך  כי  אף   

ממש באוכלוסייה הערבית¨ בין היתר בשל עמדת מנהיגים בולטים בה¨ 

מתעורר חשש שהמשך הקיפוח וההפליה ישנה מגמה זו ויאיץ תהליכי 

 Æניכור והקצנה כלפי המדינה

דרישות  כל  על  מענה  תספק  לא  הערבי  במגזר  כלכלית  מדרגה  קפיצת 

הערבים אזרחי ישראל¨ אולם היא עשויה לשכך במעט את המתח בינם לבין 

 Æהממסד ולהקל על השתלבותם בחברה ובכלכלה בישראל

בדו¢ח ועדת אור לבדיקת אירועי אוקטובר ∞∞∞≥ הומלץ לפעול בדחיפות נגד 

הקיפוח כלפי המגזר הערבי כדי להשיג ¢שוויון אמיתי¢Æ הוועדה סברה שעל 

ראש הממשלה עצמו למלא תפקיד מרכזי במשימה זוÆ±± ביוני ¥∞∞≥ אימצה 

המלצות  ביישום  הטיפול  לריכוז  לפיד  ועדת  המלצות  את  ישראל  ממשלת 

 Æועדת אור והפכה אותן להחלטת ממשלה

שילוב  שתכליתן  רבות  החלטות  האחרונות  בשנים  קיבלה  ישראל  ממשלת 

הערבים אזרחי ישראל במוסדות המדינה¨ פיתוח כלכלי¨ שיפור מערך החינוך 

והשירותים החברתיים¨ שיפור תשתיות¨ רפורמה במדיניות הקרקעות ושדרוג 

עשייה  בנושא  זה  בקובץ  סייף  איימן  של  סקירתו  ©ראו  המקומיות  הרשויות 

 Æ®ממשלתית לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה הערבית

האוכלוסייה  בין  פערים  צמצום  על  להצביע  ניתן  לא  אלה¨  החלטות  למרות 

יתרה מכך¨ ממסמך שפרסמה הלשכה   Æהיהודית לבין האוכלוסייה  הערבית 
±≤Æהמרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בחלק מהמקרים הפערים אף גדלו

מדיניות הממשלה 

כלפי המגזר הערבי∫ 

øהיכן הכשלים

 Æ∑∂∏≠∑∂∂ ßדו¢ח ועדת אור¨ עמ   ±±

Æ≤∞∞∏ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה¨ אפריל   ±≤
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לכאורה ברור מה נדרש לעשות¨ אולם ההחלטות אינן מגיעות לכלל יישוםÆ טענה 

רווחת היא¨ שרוב החלטות הממשלה¨ חוקי הכנסת ופסיקות בית המשפט¨ אשר 

יש להם נגיעה לאוכלוסייה הערבית¨ אינם מיושמיםÆ≤± הסיבות לכך הן∫

למגזר  הממשלה  ראש  בוועידת   ¨≤∞∞∏ ביולי   — הביצוע  בדרגי  הפליה   Æ±

כנגד  ¢הפליה  שוררת  כי  אולמרט  אהוד  הממשלה  ראש  אמר  הערבי¨ 

 ±¥Æ¢חלקה הגדול בלתי מכוון¨ אך משפיע מאוד Æהאוכלוסייה הערבית

שיעור החלטות הממשלה שאינן  הערכות¨  לפי   — שיטת ממשל חלשה   Æ≤

הנוגעות  ההחלטות  של  דינן  גם  הוא  כך   ±µÆ∑∞•�כ על  עומד  מיושמות 

 Æלאוכלוסייה הערבית

נתפסת  ישראל  אזרחי  סוגיית הערבים   — דחוף¢  ¢אינו  תפיסה שהנושא   Æ≥

רבות   Æהלאומי לביטחונה  או  ישראל  לכלכלת  חיונית  שאינה  כסוגיה 

מהחלטות הממשלה שנועדו לצמצם את הפערים בין המגזר הערבי לבין 

כלל האוכלוסייה נדחקות על ידי סוגיות אחרות בהגיע הרגע להקצאת 

Æהמשאבים

עם זאת¨ בעשור האחרון ניכרים שינוייםÆ מאז שנת ∞∞∞≥ עלה במידה רבה 

היקף ההשקעה בתכניות לפיתוח המגזר הערבי והממשלה החלה ליישם רבות 

אלי רכס ודורון נבות¨ חסמים ביישום מדיניות ממשלתית שוויונית לערבים¨ אתר יוזמות    ±≥

http://www.abrahamfund.org/main/siteNew/index.php?page= ∫קרן אברהם

Æ126&action=sidLink&stId=275

הדברים נלקחו מאתר משרד ראש הממשלה∫   ±¥

©הערה  ונבות  רכס   Æhttp://www.pmo.gov.il/PMO/PM+Office/pmconference  

או  רשמיות¨  לא  הפליה  של  ¢נורמות  שוררות  ישראל  במדינת  כי  כותבים¨  לעיל®   ±≥

 Æסטנדרטים כפולים בביצוע המדיניות¢ כלפי הציבור הערבי

רכס ונבות ©שם®Æ מערכת הממשל במדינת ישראל היא מן המערכות החלשות ביותר    ±µ

במשפחת המדינות המפותחותÆ שורש הבעיה נעוץ בשיטת הממשל שבגינה תקופות 

 Æהכהונה של השרים קצרות ואינן יציבות וכן בפיצול בזרוע המחוקקת ובזרוע המבצעת

ראות∫  מכון  באתר  גרינשטיין  גידי  של  בבלוג  הממשל  שיטת  הוא  הבעיה  שורש  ראו 

.http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=2272
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ערבים  לשילוב  מעשיים  צעדים  לנקוט  החלה  היא  השאר  בין   Æמהחלטותיה

את  קידמה  עדיפות¨∑±  באזורי  ליצירת תעסוקה  פעלה  המדינה¨∂±  במוסדות 

פרויקט הקמת יישובי הקבע לפזורה הבדווית בנגב¨∏± הקימה קרן להשקעות 

הבדווית  בחברה  מצוינות  לפיתוח  תכנית  יישמה   ±π¨הערבי במגזר  בעסקים 

המגזר  ביישובי  בשפכים  ולטיפול  הביוב  תשתיות  להשלמת  פעלה  בנגב¨∞≥ 

ערביים  ליישובים  ומתאר  תכניות�אב  הכנתן של  את  הלא�יהודי¨±≥ השלימה 

 Æרבים וחנכה את הרשות לשירות האזרחי הפועלת גם במגזר הערבי

מגזרי  בני  של  שיעורם  יהיה   ≤∞±≤ שנת  סוף  שעד  קבעו  בנושא  הממשלה  החלטות   ±∂

המיעוטים בכלל עובדי המדינה •∞± לפחותÆ עוד החליטה הממשלה כי עד סוף שנת 

≥±∞≥¨ •∞≤ לפחות מן המשרות החדשות יוקצו לבני האוכלוסייה הערבית¨ הצßרקסית 

 ≤µ מיום ¥¥≥∂ ßראו באתר משרד ראש הממשלה¨ החלטת הממשלה מס Æאו הדרוזית

בשירות  והצßרקסית  הדרוזית  הערבית¨  האוכלוסייה  לבני  הולם  ¢ייצוג   ¨≤∞∞π בינואר 

http://www.pmo.gov.il/PMO/ בינמשרדי¢∫  צוות  המלצות  אישור   — המדינה 

.Secretarial/Decisions/2009/01/des4436.htm

ראו אתר משרד ראש הממשלה∫   ±∑

Æhttp://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2007/08/des2319.htm  

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את הקמתו של יישוב קבע חדש לפזורה הבדווית   ±∏

בנגב באזור עבדת ©הארץ¨ ± באפריל ∏∞∞≥®Æ לדברי גבß מירי אופלטקה¨ האחראית על 

קיבלה  ובקרה במשרד ראש הממשלה¨ עד כה  הבדווים בדרום באגף לתכנון מעקב 

המועצה האזורית אבו�בסמה כ�•µ∑ מהתקציב למימוש הפרויקט¨ והיתרה תינתן בשנת 

Æ≤∞∞π

ושר התמ¢ת¨ קידם בשנים האחרונות  משרד ראש הממשלה¨ בשיתוף החשב הכללי   ±π

הקמת קרן השקעות פרטית (Private Equity) להשקעות בחברות תעשייה¨ במפעלים 

Æראו אתר משרד ראש הממשלה Æובעסקים אחרים במגזרי המיעוטים

התכנית לטיפוח מצוינות במגזר הבדווי פועלת כמה שנים ועתידה להתרחב ליישובים   ≤∞

 Æבדוויים נוספים בנגב

�רב תכנית  על   ≤∞∞≥ באפריל   π�ב החליטה  הלא�יהודי  המגזר  לענייני  השרים  ועדת   ≤±

שנתית לסיוע בפיתוח משק המים והביוב ביישובי המגזר הבדווי בנגבÆ ראו אתר משרד 

http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2003/ הממשלה∫  ראש 

.Spokesman8117.htm/אפריל

 Æבעקבות החלטת הממשלה נחנכו שני תאגידי מים וביוב ברשויות הערביות בגליל  
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הוא  לפיד  ועדת  המלצות  בעקבות  שהתרחש  ביותר  החשוב  המבני  השינוי 

הקמת הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי והצßרקסיÆ הרשות 

פועלת במסגרת משרד ראש הממשלה ומטרתה להביא למיצוי הפוטנציאל 

הכלכלי של מגזרי המיעוטים באמצעות עידוד פעילות כלכלית יצרנית ועסקית 

 ≤≤Æושילוב האוכלוסייה הערבית בישראל בכלכלת המדינה

מונע  אחרות  רבות  ממשלה  החלטות  של  שאי�יישומן  כך  על  מחלוקת  אין 

פיתוח כלכלי של המגזר הערביÆ ואולם¨ אף כי ניתן היה לצפות שיישום חלק 

מהחלטות הממשלה יצמצם ולו במעט את הפערים בין האוכלוסייה היהודית 

והערבית¨ בפועל לא קטנו הפעריםÆ לפיכך¨ ייתכן כי גם אילו יושמו החלטות 

ממשלה רבות יותר הנוגעות למגזר הערבי¨ לא היו מצטמצמים הפערים בין 

האוכלוסיות במידה רבה משום שפעולות הממשלה אינן מתמודדות עם כמה 

החסמים  הם  שבהם  שהחשובים   — מהם  מתעלמות  או   — מרכזיים  גורמים 

Æהאמון המובנה�הפנימיים ואי

מקובל לזהות חסמים משני סוגים המפריעים לשילוב החברה הערבית במשק 

הישראלי ושניהם משפיעים זה על זה∫ 

חסמים חיצוניים∫ הפליה והיעדר שוויון הזדמנויות — החסמים החיצוניים   Æ±

נובעים מהפליה מצד הממשלה בהקצאת תקציבים¨ משאבים ושירותים¨ 

אמון¨  במקצועות  להשתלב  ערבים  על  המקשה  חברתית  מהדרה  וכן 

 Æלמשל

החסמים   — המסורתי  החברה  ומבנה  החמולתיות  פנימיים∫  חסמים   Æ≤

הפנימיים הם מנגנונים בתוך האוכלוסייה הערבית בישראל המקשים על 

המסגרת  עדיין  היא  המורחבת®  ©המשפחה  החמולה   Æהכלכלי פיתוחה 

ראו מאמרו של איימן סייף בקובץ זה¨ עשייה ממשלתית לפיתוח כלכלי של האוכלוסייה   ≤≤

 Æ∂∑ ßהערבית בישראל¨ עמ

התעלמות 

מן החסמים 

הפנימיים
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בחברה  הפרט  התנהלות  על  ביותר  והמשפיעה  החשובה  החברתית 

הערבית והיא תורמת לחוסר היעילות במגזר העסקי¨ לכשלים בעבודת 

 Æהשלטון המקומי ולתופעה של היעדר סחר בקרקעות

בפני  מכשולים  של  שורה  יוצר  לחיצוניים  הפנימיים  החסמים  בין  השילוב 

נשים  הדרת  הם∫  והבולטים שבהם  הערבית¨  החברה  החברתי של  הפיתוח 

קשיי  המקומי¨  השלטון  בניהול  כשלים  בקרקעות¨  מחסור  העבודה¨  משוק 

מימון וגיוס הון¨ פריפריאליות גאוגרפית ומערכת חינוך חלשהÆ נראה שאחת 

הם  הפנימיים  שהחסמים  היא¨  הממשלה  של  המרכזיות  העבודה  מהנחות 

בעיה שהחברה הערבית אמורה להתמודד עמה ולא המדינהÆ כל ניסיון של 

את  להגביה  רק  צפוי  הפנימיים  החסמים  עם  ישירות  להתמודד  הממשלה 

 Æהאמון�חומת אי

אף שבשנים האחרונות גברה הביקורת החברתית הפנימית בקרב הערבים 

בדפוסי  ממש  של  שינוי  על  להצביע  ניתן  לא  זה  בשלב  ישראל¨≤≥  אזרחי 

ההתנהלות של חברה זו שיש בהם כדי לנטרל את החסמים הפנימיים¨ ואף 

 ≤¥Æנדמה שהמבנה החמולתי רק התחזק בשנים האחרונות

לעניין זה יש להזכיר את ¢מסמכי החזון¢ המותחים ביקורת נוקבת על המבנה החמולתי¨   ≤≥

על היחס לנשים¨ על התנהלות השלטון המקומי וכיו¢בÆ חוקרים אחדים טוענים כי המבנה 

החמולתי בחברה הערבית בישראל משתמר בין היתר גם בשל מדיניות הממסד¨ אשר 

חותר לשמר את יחסי התלות הכלכלייםÆ בעקבות מדיניות זו ובשל אי�שוויון בהזדמנויות¨ 

הפרט הערבי אינו יכול למצות את פוטנציאל הישגיו והוא נאלץ להסתמך על כוחה של 

 Hisham Sharabi, Neopartriarchy. A Theory ¨ראו למשל Æהשייכות המשפחתית

 of Distorted Change in Arab Society, New York: Oxford University Press,
 1988; Majid Al Haj, "Social Research on Family Lifestyles among Arabs

Æin Israel", Journal of Comparative Studies XX (2), pp. 175-195, 1989

בישראל∫  הערבי�פלסטיני  המיעוט  בקרב  המקומיות  ¢הבחירות  מוצטפא¨  מוהנד  ראו   ≤¥

ביישוב  המוניציפליות  הבחירות  בתוך  המפלגות¢¨  ושקיעת  החמולה  של  התחזקותה 

�הערבי והדרוזי ©≤∞∞≥®∫ חמולתיות¨ עדתיות ומפלגתיות¨ בעריכת אלי רכס ושרה אוסצקי

 ¨≤∞∞µ ¨ערבי�לזר¨ אוניברסיטת תל�אביב∫ תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי

Æ≤¥≠±∏ ßעמ
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למרות פעולות הממשלה ולמרות הקולות הבולטים בקרב המנהיגות הערבית 

אפיינו את  כה  עד   ≤µ¨האוכלוסייה בכלל  בזכות השתלבות החברה הערבית 

 Æוחשדנות אי�אמון  בעיקר  הממסד  ובין  הערבית  האוכלוסייה  בין  היחסים 

הסיבות לכך הן∫ 

הגדרת ישראל כמדינה יהודית מממשת את ההגדרה העצמית של העם   Æ±

היהודי והיא נתפסת בעיני האוכלוסייה הערבית בישראל כניסיון להדיר 

 Æמהמערכת הפוליטית והכלכלית את כל מי שאינו יהודי

הסכסוך הישראלי�פלסטיני הביא לידי הבחנתה של האוכלוסייה הערבית   Æ≤

היחסים  מערכת  במוקד  עומד  זה  סכסוך   Æנפרדת כקהילה  בישראל 

 Æהמורכבת בין הממסד לאוכלוסייה הערבית

הפליה מתמשכת∫ ועדת אור קבעה בדו¢ח שלה שההפליה וחוסר השוויון   Æ≥

 Æ¢מצד המדינה כלפי אזרחיה הערבים הם ¢גורם מתסיס מרכזי

אי�אמון מובנה — השילוב בין הגורמים הללו יצר אי�אמון מובנה של האוכלוסייה 

הערבית בממסד הישראליÆ במשך שנים נתפסו כלי תכנון שונים של המדינה 

 ≤∂Æכאמצעי שליטה של המדינה ושל אוכלוסיית הרוב היהודית במיעוט הערבי

בבואה  בפני הממשלה  העומדים  המרכזיים  אחד המכשולים  הוא  אי�האמון 

 Æליישם מדיניות אפקטיבית החורגת מתפקידה המסורתי של הממשלה

ניסיונות  גם  ולכן  רע¨  כל  כמקור  הישראלי  הממסד  נתפס  הערבית  בחברה 

כנים של הממשלה לקידום השתלבות של הערבים אזרחי ישראל נתפסים 

הפלסטינית  התרבותית�אתנית  הזהות  למחיקת  כ¢קנוניה¢  קרובות  לעתים 

Æישראליזציה¢® ולהנצחת מעמדם כאזרחים נחותים¢©

אי�אמון מובנה 

מונע צמיחה

למשל¨ יו¢ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל שאוקי חßטיב¨ אמר כי ¢זמן הבכי   ≤µ

כך  יעד מסיים¨  ועם  תוכנית עם התחלה  היום הזה תעלה  אני מצפה שמתוך   ÆÆÆנגמר

שיום אחד כולנו נדע שרקמנו יחד עתיד אחר לילדים ולנכדים שלנוÆ אין לנו ברירה אלא 

לשרטט את העתיד הזה ביחד¢ ©דברי חßטיב בוועידת ראש הממשלה למגזר הערבי ©יולי 

Æכפי שפורסמו במעריב ®≤∞∞∏

ראו שולי הרטמן¨ מדיניות תכנון בשירות פחדים לאומיים¨ YNET¨ ∏≥ ביולי ∏∞∞≥∫   ≤∂

Æhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3574417,00.html  
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הפעולות של ממשלת ישראל לסגירת הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבין 

האוכלוסייה הערבית חתרו עד כה להקצאה שוויונית יותר של משאבים¨ של 

ממשלתית  מדיניות  זאת¨  עם   Æמתקנת להפליה  וכן  שירותים  ושל  תשתיות 

פעולות  מכלול  גם  אלא  כאלה  ישירות  פעולות  רק  לא  לכלול  חייבת  יעילה 

ולהתגבר  נוסף שיש בכוחו לעקוף את החסמים הפנימיים בחברה הערבית 

 Æהאמון המובנה�על אי

על המדינה להפוך גם לזÀרÀז אסטרטגי (Strategic Enabler)¨∑≥ אשר בכוחו 

הקרקע  את  ולהכשיר  הערבית  בחברה  צמיחה  מעודדי  מנגנונים  להמריץ 

בין המגזרים אשר תאפשרנה צמיחה  והעסקיות  להידוק הזיקות הכלכליות 

 Æמלמטה

בפני  מכשול  הוא  הישראלי  בממסד  הערבית  האוכלוסייה  של  האמון  חוסר 

מדיניות אפקטיבית של הממשלה למיגור הפערים באיכות חיים בין החברה 

היהודית לערביתÆ∏≥ משום כך האוכלוסייה הערבית יודעת לדרוש השוואה של 

תקציבים¨ של תשתיות ושל שירותים לאלה של המגזר היהודי¨ אבל רוחשת 

אי�אמון כלפי כל יוזמה¨ כל גוף חדש או כל מיזם חברתי אחר שנועד לקדם 

את שילובה במשקÆ לכן¨ לעתים עמידתה של המדינה בחזית המאמץ לפיתוח 

גופים אותנטיים  המגזר הערבי עלולה להשיג תוצאות שונות מהמקווהÆ רק 

מתוך החברה הערבית יכולים להתמודד עם החסמים הפנימיים¨ ורק גופים 

חוץ�ממשלתיים¨ שאינם ¢חשודים¢ במניעים נסתרים¨ יכולים לקדם השתלבות 

מסקנות

וזירות לפעולה

 Building on Progress: The Role of the State, Prime Minister's ראו∫    ≤∑

Strategy Unit (UK): http://archive.cabinetoffice.gov.uk/policy_review/
.documents/role_%20of_the_state_final.pdf

http://archive.cabinetoffice.gov.uk/policy_review/documents/role_  
 .%20of_the_state_final.pdf

אירלנד  בהשראת  שסועה  בחברה  ולשוויון  ממשלתית  לעשייה  נוספים  כיוונים  על    ≤∏

ממשלתית  אחריות  השמיני¨  הרצליה  לכנס  אברהם  קרן  יוזמות  מסמך  ראו  הצפונית 

לשילוב ושוויון יהודי�ערבי במדינת ישראל¨ נייר עמדה¨ ספטמבר ∏∞∞≥¨

Æhttp∫ØØwwwÆabrahamfundÆorgØimgØuploadØ∞Ø∞_≤∑µ∑Æpdf  
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כלכלית וחברתית של הערבים אזרחי ישראלÆ המשמעות היא¨ שעל הממשלה 

לעבור מן ¢החזית¢ אל ¢מאחורי הקלעים¢ ולהאיץ את כוחות השוק והחברה 

 Æפעולה ורגולציה�באמצעות חקיקה¨ יצירת שיתופי

הערבי  המגזר  לפיתוח  כלכלית  תכנית  מציגים  אנו  אין  זה  במסמך  כאמור¨ 

הזרז  היגיון  לאור  בהן  לפעול  יכולה  שהממשלה  לפעולה  זירות  כמה  אלא 

האסטרטגי∫

— הערבית  בחברה  שינוי  מחוללי  בארגונים  הממשלה  של  מעורבות   Æ±

ארגונים  עם  התקשרות  של  חדש  מודל  לגבש  לשקול  הממשלה  על 

אין  לרוב  כי  אף   Æישראל אזרחי  הערבים  של  החיים  לאיכות  התורמים 

זו מטרתם המוצהרת¨ ארגונים אלה מתמודדים עם ההתנגדות לשימור 

 Æהדפוסים החמולתיים המכשילים תהליכי מודרניזציה בחברה הערבית

למשל¨ הממשלה יכולה להעצים גופים הפועלים בקרב הערבים אזרחי 

ישראל בנושאים כגון איכות הסביבה¨ פיתוח מנהיגות מודרנית וצמיחה 

חברתית¨ הקלת הנגישות לכלי תכנון ולזכויות תכנון¨ ייעול המגזר העסקי 

ועידוד שיתוף פעולה בין המגזרים¨ קידום תעסוקת אקדמאים¨ תמיכה 

החינוך  לקידום  הפועלים  שונים  ובמרכזים  חירום  במצבי  באוכלוסייה 
≤πÆוההכשרה

פעולות להידוק הזיקות העסקיות�כלכליות בין המגזרים — על הממשלה   Æ≤

המדינה   Æהפרטי במגזר  לערבים  יהודים  בין  פעולה  שיתופי  לעודד 

מתקשה ליישם מדיניות לשילוב של הערבים אזרחי ישראל בשל סיבות 

המגזר  אולם  סמויה¨  הפליה  ובשל  הממשל  חולשת  בשל  בירוקרטיות¨ 

Æהעסקי צפוי לפעול באופן יעיל יותר אם יניעו אותו שיקולים כלכליים

כדוגמת עמותות אלה∫ לינק לאיכות הסביבה¨ דורוב לפיתוח מנהיגות וצמיחה חברתית¨   ≤π

במקום¨ המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי¨ המרכז היהודי�ערבי לפיתוח כלכלי¨ מרכז 

העסקים הערבים של אזרחי ישראל¨ החממה הטכנולוגית בנצרת¨ קו משווה¨ מובאדרה¨ 

Æמכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח ועוד
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שפה  יוצרת  בישראל  ליהודים  ערבים  בין  ועסקית  כלכלית  סינרגיה   

משותפת המושתתת על מנגנונים יעילים יותר ממנגנוני הממשלה∫ בה 

בעת שהמגזר העסקי מדורג במקום השמיני בעולם מבחינת חדשנותו 

בישראל  הציבורי  המגזר  וטכנולוגי¨  אנושי  הון  של  הזמינות  ומבחינת 

מדורג רק במקום ה�Æ≤π∞≤ עם זאת¨ לממשלה עדיין נודע תפקיד חשוב 

 ≥±Æבהסרת החסמים ובעידוד יצירת שיתוף הפעולה בין המגזרים

התמקדות ברשויות המקומיות כמנוע צמיחה בחברה הערבית — מבחינות   Æ≥

רבות השלטון המקומי חשוב בעיני האוכלוסייה הערבית יותר מהפוליטיקה 

Æהארצית

הערבית  האוכלוסייה  של  השפעתה  וסמליות∫  מעשיות  לכך  הסיבות   

באוכלוסייה  היחסי  חלקה  את  משקפת  אינה  הארצית  הפוליטיקה  על 

והמפלגות הערביות מעולם לא שותפו בקואליציהª לעומת זאת¨ השלטון 

המקומי הוא מעין אוטונומיה של שלטון עצמי ערבי אותנטיÆ יתרה מכך¨ 

חברי השלטון המקומי הערבי מצטרפים לוועד ראשי הרשויות הערביות 

השלטון   Æהארצית הפוליטיקה  על  גם  השפעה  להם  מוקנית  ובכך 

המקומי מאפשר נגישות למשאבים ומאפשר חלוקת טובות הנאה ומינוי 

Æלמשרות

ראו מסמכים אלה באתר מכון ראות∫ מקרה בוחן לשימוש במדד לתכנון מדיניות — מדד   ≥∞

התחרותיות העולמי∫

http://reut-institute.org/he/Publication.aspx?PublicationId=2193  

ומגמת ירידה ברמת התחרותיות של ישראל∫  

.http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3520  

במידה מסוימת הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי פועלת לפי היגיון זהÆ המועצה    ≥±

 Æוערבים יהודים  ידועים¨  עסקים  אנשי  בהשתתפות  דיונים  עורכת  שלה  המייעצת 

Æ(Private Equity) הממשלה  הממשלה גם הקימה קרן השקעות במגזרי המיעוטים 

יכולה להמריץ שיתוף פעולה כלכלי בין�מגזרי במתכונת דומה להסדרים הכלכליים בין 

.(Qualifying Industrial Zone) QIZ מדינת ישראל לבין ירדן מתכונת כדוגמת
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הגדול  המעסיק  הוא  המקומי  שהשלטון  העובדה  ובשל  אלה¨  כל  בשל   

ההשכלה  בעלת  האוכלוסייה  של  זה  ובכלל   — הערבי  במגזר  ביותר 

האקדמית — לא תהיה קפיצת מדרגה בקרב הערבים אזרחי ישראל ללא 

Æשלטון מקומי יעיל ומקצועי

את  לנטרל  כדי  הערבי  המקומי  בשלטון  קרואות  ועדות  למנות  הניסיון   

אפקט החמולתיות שם לא צלח ברובו משום שהוועדות לא זכו לאמון 

 Æהתושבים ונתפסו פעמים רבות כקנוניה של הממשלה לשליטה בערבים

לכן על הממשלה לבחון נתיבי פעולה שתכליתן התמקצעות של הרשויות 

הערביות תוך פגיעה מזערית בזכויות הייצוג שלהםÆ למשל¨ הממשלה 

אסטרטגיות  בתכניות  המקומיות  הרשויות  עם  פעולה  לשתף  יכולה 
≥≤Æטווח לפיתוח ולפתח מנגנון יעיל יותר של בקרת הכספים�ארוכות

שילובם של הערבים אזרחי ישראל בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית חיוני 

למימוש חזון הפיכתה של ישראל לאחת מ�µ± המדינות המפותחות מבחינת 

הפערים  לצמצום  הממשלה  החלטות  אותן  גם   Æתושביהן של  החיים  איכות 

בין האוכלוסיות אשר יושמו — לא נשאו פרי משום שלא נתנו מענה הולם על 

סוגיית החסמים הפנימיים בחברה הערבית ועל אי�האמון המובנה של החברה 

הערבית בממסד או התעלמו מהםÆ מדיניות ממשלתית יעילה חייבת לכלול 

ולמדיניות שוויוניות¨  לא רק פעולות ¢מסורתיות¢ החותרות להפליה מתקנת 

�יצירת שיתופי ¢מלמטה¢ באמצעות חקיקה¨  כוחות השוק  גם המרצת  אלא 

Æפעולה ורגולציה

סיכום

הממשלה יכולה גם לאמץ מודלים בין�לאומיים שתכליתם הכשרת סוכני שינוי לשלטון   ≥≤

בריטניה  ממשלת  של  בין�לאומי  לפיתוח  המחלקה  היא  לכך  דוגמה   Æהערבי המקומי 

העזרה  תכנית  את  המנהלת   ¨(Department for International Development)
כדי  מיומנים  מקצוע  אנשי  לשם  שולחת  ואף  נחשלות  למדינות  בריטניה  של  והסיוע 

Æלהכשיר פקידי ממשל
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פערים כלכליים�חברתיים פערים כלכליים�חברתיים 
ופוטנציאל גדול שאינו מנוצלופוטנציאל גדול שאינו מנוצל

אמין פארס±

¢היד המכוונת¢ והמדיניות הכלכלית בישראל הביאו לידי צמיחת משק מודרני 

המשתלב במלואו ברמה גבוהה בכלכלת העולם מבחינתה של האוכלוסייה 

היהודיתÆ בד בבד דחקה מדיניות זו כחמישית מאוכלוסיית המדינה¨ האוכלוסייה 

הערבית¨ והביאה אותה לחיים בצל הקדמה ובשולי המשק המודרני ואף לפיגור 

חמור במישור היצרניÆ עד כדי כך הורגל הציבור למצב שהתהווה¨ שההגדרה 

¢שתי כלכלות בישראל¢ הפכה להיות תיאור שגור של פני הדברים¨ בלי לעצור 

 Æולתהות על המשמעות כבדת�המשקל של ביטוי זה

למצוא  ניתן   — נוספים  בארגונים  גם  כמו   — במוסאוא  משמיעים  שאנו  לקול 

כיום הד במסדרונות מקבלי ההחלטותÆ הללו יודעים לעתים אף לדקלם את 

Æהדברים¨ אך בלא לנקוט את הצעדים ההולמים את חומרת הבעיה

על פי אמות מידה כלכליות¨ בעיה זו איננה נחלתם הבלעדית של האזרחים 

הערבים ©אם כי אין ספק שהם הסובלים העיקריים ממנה®Æ הפערים הגדלים 

החיים  וברמת  בהכנסה  היהודים  האזרחים  ובין  הערבים  האזרחים  בין 

פוגעים בכוח הקנייה של כלל המשק באותה מידה שבה הם פוגעים בתנאי 

המחייה של החברה הערביתÆ צמצום מרחב ההזדמנויות התעסוקתיות בפני 

על  במישרין  משפיע  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  והאזרחים  האקדמאים 

סיכויי המשק להשיג אחוזי צמיחה גבוהים יותרÆ כאשר אין מפתחים תשתיות 

  ±±

הקדמה 

�

הכותב הוא כלכלן המשמש כמנהל המחלקה הכלכלית�חברתית של ארגון מוסאוא —  ±

מוסאוא∫ מרכז  של  הבית  אתר   Æבישראל הערבים  האזרחים  לזכויות  המרכז 

.http://www.mossawacenter.org
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ברווחתם  הן  פוגעים  ואחרות®¨  חינוך  תשתיות  פיזיות¨  תשתיות  ©כגון  ראויות 

והן בפעילותם הכלכלית  וביישובים הערביים  של האזרחים הערבים בערים 

Æובסיכויי השתלבותם במשק המודרני

יש לשאול מהו הבסיס לתופעה זו¨ המתרחשת בניגוד לכל היגיוןÆ תשובתנו 

אפליה  של  רקע  על  להיעשות  וממשיכים  נעשים  הללו  הדברים  כי  היא¨ 

מתמשכת¨ שלא זו בלבד שאינה הוגנת¨ היא גם בלתי�הגיונית מכל הבחינות —

Æגם מן הבחינה הכלכלית

את  מבטא  אינה  במדינה  הערבים  האזרחים  של  הכלכלית  הפעילות  היקף 

משקלם היחסי באוכלוסייה ואפילו לא את חלקם בשוק העבודהÆ ∞≥ אחוזים 

כ�∏  מייצרים  העבודה  בשוק  המועסקים  מכלל  אחוזים  ו�≥±  מהאוכלוסייה 

אחוזים מהתמ¢ג בלבדÆ היקף פעילות מצומצם¨ ויתרה מכך — סוג הפעילות 

די   Æגבוהים עוני  ובשיעורי  נמוכה  הכנסה  ברמת  ביטוי  לידי  באים  הכלכלית¨ 

שנצביע על שני מדדים ברמת החיים כדי להתרשם מעומק הפער בין שתי 

האוכלוסיות∫ שיעור המשפחות העניות בקרב האוכלוסייה הערבית עומד על 

∑µ אחוזים לעומת µ± אחוזים בקרב האוכלוסייה היהודיתª ההכנסה השנתית 

 ≤µ¨∞∞∞ לנפש בדולרים עומדת על ∞∞∑¨∑ דולר באוכלוסייה הערבית לעומת

 Æדולר באוכלוסייה היהודית

ובמרחב  המשאבים  ברמת  פערים  של  תוצאה  הם  החיים  ברמת  הפערים 

 Æההזדמנויות העומדים לרשות האזרחים הערבים לעומת הרוב היהודי במדינה

ובאמצעים  משאבים  בהקצאת  איזון  מחוסר  סובלים  הערבים  האזרחים 

שיאפשרו להם להדביק את הפער בכוחות עצמםÆ מצב זה מוגדר במונחים 

מקצועיים ככשל שוק¨ אך כשל זה אינו תולדה של כוחות השוק בלבד מכיוון 

Æשהוא מבטא מעשים מצטברים ויזומים הנובעים בעיקר ממדיניות מפלה

מבחינה מעשית ניתן להצביע על מחסור בשני גורמים הנחוצים לצורך צמיחה 

והשתלבות נכונה של בני המגזר הערבי במשק∫ מחסור בקרקע מניבה ומחסור 

  ≤≤

אפיון המצב 

הקיים
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החברה  של  ביכולתה  אין  זה  במצב   Æ®האדם בכוח  גדול  עודף  ©לעומת  בהון 

בשני  היזום  המחסור  בשל  היתר  בין  שבידיה¨  המשאב  את  לנצל  הערבית 

המשאבים האמוריםÆ בייחוד נכונים הדברים ביחס לפער בשיעורי ההשתתפות 

של  ההשתתפות  שיעורי  יהודיות∫  נשים  לבין  ערביות  נשים  בין  בתעסוקה 

הגברים הערבים והיהודים בכוח העבודה כמעט זהים ורמתם גבוהה יחסית 

©כ�∞∂ אחוזים®¨ אך הפער בין שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות בשוק 

 µ∂© היהודיות  הנשים  של  ההשתתפות  שיעור  לעומת  אחוזים®   ≤≤© העבודה 

Æאחוזים® עולה על ∞≤ אחוזים

בחלק זה ננסה לאמוד את היקף ההפסד הכלכלי הנגרם בשל חוסר ההשקעה 

המתמשך בתשתיות ובהון האנושי בקרב החברה הערבית ובשל אי�שילובה 

המלא והיעיל בשוק העבודהÆ מדובר בהפסד מתמשך משני היבטים∫

העבודה∫  כוח  של  נמוכה  פרודוקטיביות  בשל  הנגרם  התוצר  הפסד   Æ±

כלומר  ∏ אחוזים מהתמ¢ג¨  מייצרים  ≥± אחוזים מכוח העבודה  כאמור¨ 

מיליארד   ≤µכ� כספיים  במונחים  שהם  מהתמ¢ג  אחוזים   ¥ של  הפסד 

שקל לשנה¨ לכל הפחותÆ הגדלת חלקם של המועסקים הערבים בתוצר 

Æמחייבת השקעות וניצול יעיל יותר של אותו כוח אדם קיים

הפסד בגין שיעור ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות בשוק העבודה∫   Æ≤

שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות נמוך ב�∞¥ אחוזים מפוטנציאל 

שיעור ההשתתפות שאליו הן יכולות להגיעÆ הגדלת שיעור ההשתתפות 

ובהכשרות תעלה את התוצר  באמצעות השקעות מתאימות בתשתית 

 Æתעסוקה מחוסר  סובלת  כיום  אשר  קבוצה¨  אותה  מהעסקת  הנובע 

תוצאת ההרחבה תוביל להוספת אחוז אחד לתמ¢גÆ במונחים כמותיים¨ 

ובהנחת השפעה ישירה בלבד¨ מדובר ב�∂ מיליארד שקלים ויותר בכל 

 Æשנה

  ≥≥

אומדן 

ההפסד הכלכלי 

בשל הפערים ובשל 

חוסר ההשתלבות



46

שילוב
 Z�œ

…«ËU��Ë

ושוויון

תתורגם  ובעבודה  בייצור  הערבים  האזרחים  של  השתתפותם  שיעור  הגדלת 

אותנו בשל  מיתון העלולה לפקוד  בעיקר בתקופת   — ניכרים  לשיעורי צמיחה 

המשבר הכלכלי בעולםÆ צעד זה יתרום לגידול של ∞∞∞¨¥ דולר ויותר בהכנסה 

ויותר  אחוזים   µ∞ב� לנפש  יגדיל את ההכנסה  דהיינו  בחברה הערבית¨  לנפש 

Æלעומת המצב הקיים ויצמצם במידה רבה את שיעור העוני בחברה הערבית

כדי למנוע את המשך הבזבוז הכלכלי¨ כדי לשפר את מעמדם של האזרחים 

יש  האוכלוסיות¨  שתי  בין  הפערים  את  רבה  במידה  לצמצם  וכדי  הערבים 

לאמץ מדיניות שתאפשר צמיחה¨ תוך נקיטת צעדים מעשיים ליישום מדיניות 

זו¨ כלהלן∫

הפשרת השקעות וקביעת תנאים שיאפשרו השתלבות מלאה בפעילות   £

שתי  של  לתופעה  קץ  ושישימו  המשק  של  המתקדמת  הכלכלית 

Æכלכלות

הערבי  המגזר  בני  המועסקים  בקרב  וענפי  מקצועי  הרכב  הבטחת   £

היחסיים  יתרונותיהם  ניצול  תוך  בכלל¨  במשק  הקיים  להרכב  הדומה 

וקידום השתלבותם בפעילות הבין�לאומיתÆ צעד זה יהיה הביטוי העיקרי 

 Æלמדיניות שכזו

העבודה בכוח  הגדול  לעודף  הולמים  תעסוקתיים  פתרונות  מציאת   £

הערבי — לא רק כשכירים אלא גם כחלק מהפעילות היזמית במשקÆ זהו 

 Æאתגר גדול ומרכזי

חיזוק רשת הביטחון הסוציאלית לא רק באמצעות תשלומי העברה אלא   £

יוכלו  הערבית  בחברה  מוחלשות  שקבוצות  מיזמים  יצירת  באמצעות 

Æליהנות מרווחיהם

  ¥¥

הדרך לשינוי 

המצב הקיים

שינוי כללי
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כדי להשיג צמיחה והשתלבות וכדי לצמצם את הפערים ברמת המחיה בין 

שתי האוכלוסיות יש להתגבר על המחסור בתשתיות ובהון החסר לאזרחים 

וליישובים הערבייםÆ יש לפתור מחסור זה בייחוד במישורים אלה∫ 

השקעות ציבוריות∫ מרכז מוסאוא עורך זה עשור ויותר מעקב אחר נתוני חלוקת 

תקציב המדינהÆ במהלך תקופה זו למדנו¨ כי על אף דרישות חוזרות ונשנות¨ 

הממשלה אינה מקצה לאוכלוסייה הערבית תקציבים המספקים מענה הולם 

כלומר  נפרץ¨  טרם  הפיתוח  מתקציב  האחוזים  ארבעת  מחסום   Æצרכיה על 

הממשלה עדיין אינה מקצה — וחשוב מכך¨ אינה מוציאה — יותר מ�¥ אחוזים 

 Æמתקציבי הפיתוח הישירים — הצנועים ממילא — בעבור האוכלוסייה הערבית

הדברים נכונים גם לאחר סדרה של תכניות והחלטות ממשלה שנועדו לשנות 

את המצבÆ גם באותם מקרים שבהם סוכם על הקצאת אחוזים גבוהים מאלה¨ 

ניצול  רמת  וכך  המיועדים  התקציבים  מלוא  בהעברת  הממשלה  נכשלת 

ההקצאה והתועלת נשארות נמוכות לעומת הצרכיםÆ לדוגמה¨ בדיקת ביצוע 

מיליון ש¢ח   ∑¥∑ כי אף שהממשלה הקצתה  ∑∞∞≥ העלתה  התקציב בשנת 

לפיתוח היישובים הערביים¨ נוצלו מהם רק כ�∞≥¥ מיליון ש¢ח¨ דהיינו שיעור 

ניצול שאינו עולה על ∂µ אחוזים מסך התקציבים שאישרה הממשלה בשנת 

 Æאחוזים בלבד מסך תקציבי הפיתוח ≥Æµ ¨≤∞∞∑

תמונה דומה מתקבלת כאשר בוחנים את ביצועי הממשלה במישור ההעסקה 

בשירות המדינהÆ למרות חוקים והחלטות שאימצה הממשלה¨ שיעור ההעסקה 

של האזרחים הערבים במשרדי הממשלה נותר נמוך ורחוק מלהיות הוגן∫ מתוך 

 Æאחוזים בלבד µÆ∑ אלף עובדי המדינה¨ שיעור עובדי המדינה הערבים הוא µ∂

אחד המכשולים לפיתוח כלכלי הוא המחסור בתשתיות פיזיות בשני תחומים 

של  הצמיחה  את  והמונעים  הכלכלית  לפעילות  במישרין  הקשורים  עיקריים 

Æהיישובים הערביים∫ מחסור באזורי תעשייה ומחסור בתשתיות תחבורה

לנפש  מ¢ר  ב�±∂  נאמד  היהודיים  ביישובים  לתעשייה  המיועד  השטח   £

לעומת ≤± מ¢ר לנפש ביישובים הערביים¨ כמעט פי חמישהÆ זאת ועוד¨ 

אחריות 

הממשלה

תשתיות לקויות 

מעכבות פיתוח כלכלי
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בהם  שיש  תעשייה  אזורי  אין  הערביים  ביישובים  התעשייה  בשטחי 

Æמפעלים גדולים

 Æתשתיות הכבישים והתחבורה ביישובים הערביים אינן מתאימות לפיתוח  £

ציבורית  תחבורה  ברשת  מרושתים  אינם  הערביים  היישובים  בנוסף¨ 

 Æהמקדמת פעילות כלכלית

יתר על כן¨ קיימים ליקויים בתשתיות בתחום החינוך¨ הן מההיבט הפיזי והן 

לענייני  המעקב  וועדת  החינוך  ועדה משותפת של משרד  התוכני∫  מההיבט 

חינוך בדקה ומצאה כי חסרים כ�∞∞≤¨π חדרי לימוד בבתי הספר המשתייכים 

לחינוך הערביÆ ועדה נוספת הצביעה על מחסור בתכנים המתאימים לדרישות 

 Æהשוק ועל תכניות לימוד שאינן מעודדות יזמות

צורכי החברה  לסיפוק  לפעול  יש  ויעילים  נכונים  ושילוב  צמיחה  להשיג  כדי 

Æהערבית בתשתיות הבסיסיות

בשני  בעת  בה  לפעול  יש  הערבית  בחברה  בת�קיימא  צמיחה  להשיג  כדי 

מסלולים∫

גדולים  משאבים  להקצות  האחריות  מוטלת  הממשלה  על  המאקרו∫  ברמת 

למימון השקעות בתשתיות לשם סגירת הפערים בין היישובים הערביים ובין 

היישובים היהודייםÆ מקורות המימון יכולים להיות מגווניםÆ המחויבות והדאגה 

ולהרחבת התשתיות  לשיפור  לפעול  את הממשלה  מחייבות  אזרחיה  לכלל 

ולהבטחת סל שירותים שווה לכלל האזרחים במדינה שיאפשר לכול להשיג 

כלכלי  מנוף  מהווה  כשלעצמה  בתשתיות  ההשקעה   Æשווה זינוק  נקודת 

 Æלאוכלוסייה הערבית כל עוד היא תשותף בהקמת התשתיות השונות

 Æברמת המיקרו∫ יש להתמקד בשיפור רמת ההון האנושי של האזרחים הערבים

ובאמצעות  והמקצועיים  הלימודיים  ההישגים  שיפור  באמצעות  יושג  הדבר 

Æשילוב הפרטים בכלכלה בארץ ובעולם

Æ≤∞∞π הטיפול המידי הדרוש∫ דרישות מתקציב המדינה לשנת

צמיחה בת�קיימא 
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מתוך   Æבקירוב ש¢ח  מיליארד  ב�±∞≤  המדינה  תקציב  הסתכם   ≤∞∞∏ בשנת 

שייעדו  התקציבים   Æש¢ח מיליארד   ±≤Æ¥כ� הפיתוח  תקציב  היה  זה  סכום 

משרדי הממשלה בשנה זו למימון פעילויות ומיזמים בתחום הפיתוח בקרב 

אחוזים   ∑Æ∂  — בקירוב  ש¢ח  מיליון   π¥¥ב� הסתכמו  הערבית  האוכלוסייה 

מתקציב הפיתוח של הממשלהÆ יש לציין כי סכום התוספת גדול ב�∑π± מיליון 

נערך  אלה  בימים   Æ≤∞∞∑ מן הסכום שהוקצה בתקציב המדינה בשנת  ש¢ח 

ניתוח של הנתונים הנוגעים לשנה זו בניסיון לברר את שיעור הביצוע התקציבי 

מתוך תקציבים מיועדים אלהÆ עם זאת¨ אין צורך בהשכלה בתחום הכלכלה 

כדי להבין כי תקציב זה אינו עונה על הצרכים של האוכלוסייה הערבית ואינו 

 Æמבטיח את השתלבותה היעילה בפעילות הכלכלית

אם תרצה הממשלה למלא את חובותיה כלפי האזרחים הערבים¨ עליה לגבש 

בתחומים  ומדידים  מוגדרים  ויעדים  ברורים  זמנים  לוחות  הכוללות  תכניות 

השונים¨ וכך בסיכומו של דבר ניתן יהיה להצביע על שינוי של ממש במצבם 

Æובמעמדם של האזרחים הערבים במישור הכלכלי והחברתי

כדי להשיג צמיחה ופיתוח יציבים בתחום הכלכלי�חברתי יש לפעול להשגת 

יעדים בהתאם לצורכי השעה הדוחקים והמחייבים פעולה מידית בד בבד עם 

קידום היעדים ארוכי�הטווחÆ עם צרכים אלה ניתן למנות את הנחיצות בבניית 

הילדים¨  גני  הבאה¨  הלימודים  שנת  לקראת  הספר  בבתי  החסרות  הכיתות 

שכונות חדשות¨ אזורי תעשיה וכבישים פנימייםÆ כן יש להכין תכניות הכשרה 

לנשים ולתת מענה על שורה ארוכה של צרכים החיוניים לקיום בתנאי מחיה 

כעת  המתגבש  המדינה  תקציב  במסגרת  אלה  פעולות  לממש  יש   Æסבירים

ייתכן שתקציב זה לא יאושר אלא עם כינונה של  בממשלה היוצאת¨ אם כי 

Æ≤∞∞π הממשלה החדשה אשר תקום לאחר הבחירות בפברואר

על אף תחזית זו¨ נציג במסגרת מסמך זה את עיקרי הדרישות של האזרחים 

דיוני  בעת  לעשות  נוהגים  שאנו  כפי   ¨≤∞∞π לשנת  המדינה  הערבים מתקציב 

התקציבÆ הדרישות מבוססות על מאגר המידע שפיתח המרכז בשיתוף הרשויות 

המקומיות¨ העמותות המקצועיות ומשרדי הממשלה¨ והן מייצגות באופן חלקי 
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את צרכיה המוזנחים של האוכלוסייה הערביתÆ אם הממשלה חפצה בסגירת 

סקר  לבצע  המקומי  השלטון  מרכז  ועל  עליה  האוכלוסיות¨  שתי  בין  הפערים 

צרכים כדי להכין תכנית פיתוח יעילה ומבוססת שתאפשר גישור על הפערים 

Æבתשתיות ושינוי המציאות הקיימת

סך כל התקציבים המיועדים לפיתוח אמור להגיע לכ�±µ≥¨≤ מיליון ש¢ח ©דהינו 

 Æ®≤∞∞∏מיליון ש¢ח לעומת התקציב המיועד ב� ≤¨≥π¥ תוספת של

הערבית  האוכלוסייה  לצורכי  הנדרשת  התקציב  תוספת  של  אומדן  להלן 

ודרישותיה מתקציב π∞∞≥ בתחומים השונים לעומת תקציב ∏∞∞≥∫

תקציב פיתוח — כולל בניית כיתות¨ שכונות חדשות¨ אזורי תעשיה ועוד∫   Æ±

Æמיליון ש¢ח ≤¨≥π≥ תוספת של

תוספת למענקי איזון ©כדי להחזיר את המענקים לרמתם לפני הקיצוץ   Æ≤

הערביים®∫ השלמה ביישובים  קריסת השלטון המקומי  את  למנוע  וכדי 

משרד  על�ידי  המקומיות  לרשויות  ההעברה  מתשלומי  אחוזים  ל�∞¥ 

כיום מקבלות   Æנוכח הקריסה של הרשויות המקומיות הערביות הפנים 

Æמיליארד ש¢ח ±Æ≤הרשויות כ�

Æהתוספת הדרושה∫ ∞∂≤ מיליון ש¢ח  

משרד  דרך  רווחה  תקציב   — הערבית  בחברה  העוני  למיגור  תכניות   Æ≥

הרווחה והמוסד לביטוח לאומי∫

הקצאת משאבים להפחתת העוני ולטיפול בילדים בסיכון — יישום   £

הממשלה  של  הכלכלית�חברתית  התכנית  במסגרת  התכניות 

ותוספת תקציב לאוכלוסייה הערבית לצורך פעילויות רווחה ולמימון 

 Æתקנים לעובדים סוציאליים

 Æהחזרת קצבאות ילדים למשפחות ברוכות ילדים  £

Æמיליון ש¢ח µ∞∞ ∫התוספת הדרושה לשני התחומים יחדיו  

תקציר הדרישות 
≤≤∞∞π מתקציב

Æ≤∞∞∏ חיפה¨ יולי ¨≤∞∞π מקור∫ מרכז מוסאוא¨ דרישות מתקציב המדינה לשנת  ≤
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גני טרום�חובה לגילאי שלוש≠ארבע ביישובים הערביים  תקציב תפעול   Æ¥

באשכולות ≤ ו�¥¨ כולל שכר דירה לגישור על הפער¨ בניית גנים¨ רכישת 

Æציוד¨ מימון כוח אדם ועוד

Æהתוספת הדרושה∫ ∞∞≤ מיליון ש¢ח  

משרדי  בכל  ערבים  עובדים  לשילוב  הממשלה  והחלטות  החוק  יישום   Æµ

הממשלה ובחברות הממשלתיות∫ תוספת תקנים כדי ששיעור המועסקים 

של תוספת  לפחות¨  אחוזים   ±∞ יהיה  המדינה  עובדי  בקרב  הערבים 

כ�∞µ∑ תקנים חדשים לאזרחים הערבים במהלך π∞∞≥ והקצאת משאבים 

Æמתאימים למימון התקנים הללו

Æמיליארד ש¢ח ≥Æµµ≥ ∫≤∞∞π סך כל התקציב לצמצום פערים בשנת  
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השילוב הכלכליהשילוב הכלכלי
כחלק מהצעת מדיניות חדשה כחלק מהצעת מדיניות חדשה 

לפיתוח מנועים לשילוב האזרחים לפיתוח מנועים לשילוב האזרחים 
הערבים בישראלהערבים בישראל

קובי הוברמן±

בטיפוח  העוסקים  מן  רבים  בקרב  ההכרה  הבשילה  האחרונות  בשנתיים 

ה¢דו�קיום¢ בין יהודים לבין ערבים בישראל כי נדרש מהפך מחשבתי ומעשי 

ברמה הכלל�ארצית¨ בעיקר בשל התחושה שעם מלאת שישים שנה למדינת 

למכשול  העומדות  הבעיות  את  ולפתור  קדימה  לצעוד  הגיעה העת  ישראל¨ 

בסיס  על  בישראל  החיים  במרקם  הערבים  ישראל  אזרחי  לשילוב  בדרך 

מדינת  של  האסטרטגיים  יעדיה  בחינת  מזאת¨  יתרה   ≤Æמשותפת אזרחות 

כי  המסקנה  לידי  רבים  תביא   — לקיומה  השביעי   — הקרוב  בעשור  ישראל 

בעשור זה על ההנהגה של מדינת ישראל להשיג שלושה יעדים מרכזיים כדי 

להבטיח את קיומה הבטוח של המדינה ולהפכה לאחת המדינות המובילות 

במאה העשרים ואחת∫

מאמר זה מבוסס על המסמך מֵעֵבר לדו�קיום∫ לקראת התחדשות¨ שילוב ושוויון — מנועי   ±

שילוב האזרחים הערבים בישראל¨ נייר עמדה והצעת מסגרת למדיניות חדשהÆ הכותב 

הוא יזם חברתי ויועץ לפיתוח עסקיÆ בין תפקידיו∫ מנכ¢ל נופים אסטרטגיים בע¢מ ויו¢ר 

Æיוזמות — נופים אסטרטגיים לטרנספורמציה חברתית

מודל האזרחות המשותפת הוצג לראשונה על ידי מכון מרחבים והוא פרי רוחו ויצירתו   ≤

החברתית¨  התשתית  את  הניח  זה  מודל   Æבראשו העומד  פרשקר  מייק  חברי  של 

לאתר  לפנות  מומלץ   Æהמסמך כותב  של  לרגליו  נר  המהוות  והאזרחית  הפילוסופית 

 Æhttp://www.machon–merchavim.org.il ∫מרחבים לקבלת מידע נוסף

רקע

�
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ביטחון  הסדרי  באמצעות  הארוך  לטווח  ישראל  של  ביטחונה  הבטחת   Æ±

ªושלום במזרח התיכון

הפיכתה של ישראל למעצמה כלכלית המבוססת על חדשנות טכנולוגית¨   Æ≤

תרבותית וכלכלית¨ תוך ניצול מקומה הגאוגרפי¨ אוצרותיה התרבותיים 

ªוההון האנושי שבה

ברוח  משותפת  אזרחות  בסיס  על  הערבים  אזרחיה  של  מלא  שילוב   Æ≥

ובריאה¨ על כל  ישראלית חזקה  מגילת העצמאות כדי להבטיח חברה 

Æקולותיה וגווניה

ישראל מאפשר את השגת היעדים  כי היעד של שילוב ערביי  יש לשים לב 

קובעי  של  הלב  תשומת  במוקד  להיות  עליו  ולכן  עליהם  ומשפיע  האחרים 

הגדירה  לא  ישראלית  מנהיגות  שום  כה  עד  כי  לציין¨  למותר   Æהמדיניות

בתפיסתה את שילובם של ערביי ישראל כיעד לאומי מרכזי¨ ולכן הממשלה 

זו תחולל פריצת דרך של ממש בהתפתחות האסטרטגית  שתאמץ תפיסה 

Æשל מדינת ישראל ובעיצוב דמותה ועתידה של המדינה

מבחינה היסטורית¨ שיח ה¢דו�קיום¢ מניח מראש כי יש בישראל שתי קהילות 

נבדלות ורק שורת הסדרים תאפשר את חייהן זו בצד זו בלא לעסוק בבניית 

ראשי  של  ההיסטוריות  העמדות  לפיכך¨   Æמשותפים לחיים  ומרקמים  גשרים 

בישראל  הערבים  האזרחים  של  המנהיגים   Æזה במתווה  לכודות  היו  הממסד 

התמקדו בהשגת זכויות במעמד ובחוק¨ תוך דרישה לעצב מחדש את מערכת 

החוקים ומתוך התייחסות לערביי ישראל כאל קרבנותÆ בה בעת¨ עד לאחרונה 

התעלמו מנהיגים אלה מהצורך בקבלת האחריות על גורל קהילותיהם ונמנעו 

מנקיטת שינויים חברתיים¨ חינוכיים וקהילתיים כדי לשפר את מצבןÆ יתר על כן¨ 

עד לאחרונה התעלם הממסד הישראלי הרשמי מהשאלות הרובצות לפתחה 

של מדינת ישראל¨ ומעת לעת בחר לעסוק בהיבטים כלכליים כאלה או אחרים 

תוך התעלמות מהצורך לעסוק בקידום דיאלוג אמיתי ונוקב על שילובם של ערביי 

הגיעה העת 

ונוצרה ההזדמנות 

לתפיסות חדשות 

נוסף על ה¢דו�קיום¢
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ישראל במרקם החיים במדינה¨ כמו גם מן הצורך בהכרה בזהות הפלסטינית 

של ערביי ישראל ומתן כבוד למורשתם ולתרבותם ©ברור כי הימנעות זו קשורה 

Æ®קשר הדוק לאי�השגת הסכם בין ישראל והרשות הפלסטינית

ביולי  הממשלה  ראש  בוועידת  נוצרה  היסטורית  דרך  לפריצת  הזדמנות 

∏∞∞≥¨ עת הכריז באומץ ראש הממשלה אהוד אולמרט על תפנית במדיניות 

על הקיפוח המתמשך במשך שישים שנה  הממשלה¨ מתוך קבלת אחריות 

והודאה בקיומו¨ ומתוך כוונה אסטרטגית לפעול לשילוב האוכלוסייה הערבית 

בתחומי הכלכלה¨ החינוך והשלטון המקומיÆ בד בבד  הולכת ונוצרת הזדמנות 

אזרחיים¨  ומנהיגים  השפעה  בעלי  בקרב  קולות  התעצמות  בשל  נוספת 

חברתיים ועסקיים בקהילות הערביות בישראל¨ המפנים ביקורת נוקבת — לא 

תמיד בפומבי אבל בנחישות הולכת וגוברת — כלפי ההתנהלות הפוליטית מדי 

של כמה מראשי הממסד הפוליטי הערבי בישראלÆ בלא לפגוע בלגיטימציה 

משרתת  אינה  פעילותם  כי  ורמיזות  טענות  גם  נשמעות  אלה¨  מנהיגים  של 

הרוצה  בישראל  הערבי  הציבור  רוב  של  האמיתיים  האינטרסים  את  תמיד 

לראות את עצמו משתלב בישראל ומתקדם בה בתחומי הכלכלה¨ החברה 

גורמי  בין  רחב�היקף  פעולה  לשיתוף  כושר  שעת  אפוא  נוצרה   Æוהתרבות

עסקים¨  אנשי  בעלי השפעה¨  אזרחים  האזרחית¨  מנהיגות החברה  הממסד¨ 

היהודים  ויוצרים מקרב  אמנים  רוח¨  אנשי  חינוך¨  אנשי  וכלכלה¨  אנשי משק 

והערבים בישראלÆ שיתוף פעולה זה עשוי לחולל מהפך של ממש במרקם 

Æהחיים המשותפים בישראל

כדי לצעוד קדימה עלינו להשתחרר מהפרדיגמות שהנחו עד כה את קובעי 

המדיניות ואת המנהיגות האזרחית¨ העסקית והחברתית בישראלÆ עלינו לצאת 

אל מעבר לגבולות מושג ה¢דו�קיום¢ ולאמץ את מושג ההשתלבות במסגרת 

אזרחות משותפתÆ רק מודל כזה יאפשר לאזרחים הערבים השתלבות ושוויון 

מלאים בישראל בעלת צביון יהודי ודמוקרטי¨ ולכן נחוצה חשיבה חדשה על 

 Æמודל ההשתלבות

מודל חדש 

ליצירת מנועי 

השתלבות∫ 

הצעה לדיון
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בניגוד לתפיסה הפונקציונלית הקלאסית¨ הרואה את הבסיס לשילוב כתוצר 

של ¢פתרון בעיות¢¨ מוצע מודל רחב הרבה יותר שייקרא ¢מודל חמשת מנועי 

לידי  וביכולתו להביא  ולשוויון¨  יהווה מסגרת להשתלבות  זה  השילוב¢Æ מודל 

מינוף היכולת הכלכלית של ערביי ישראלÆ עם זאת¨ התפתחות זו אינה היעד 

 Æהיחיד הנוגע לערביי ישראל ואינה הפתרון לכל השאלות הפתוחות האחרות

כמו כן¨ מודל זה יחייב קבלת אחריות משותפת מצד מערכת השלטון בישראל¨ 

ויתרה מזו — יחייב ראייה רחבה של שיתוף פעולה בין גורמי החברה האזרחית¨ 

 Æהסקטור העסקי והממשלה

המוטיבציה לפיתוח כלכלי אינה אך ורק ¢תועלתית¢ אלא מבוססת על   Æ±

תפיסה ערכית∫

¢כדאי  שהדבר  משום  רק  נובעת  אינה  כלכלי  לפיתוח  המחויבות   £

בהמשך®¨  שנראה  כפי  מאוד¨  כדאי  הדבר  ©ואכן  ישראל¢  למדינת 

Æאלא גם מתוך ערכים אוניברסליים¨ ישראליים ויהודיים

הנחות היסוד

של המודל

תרשים  ±

“
“

“

“

“
חינוך

תרבות 

ומורשת

כלכלה

חוק 

וממשל

שינוי 

חברתי

מודל חמשת מנועי השילוב
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התפיסה הערכית רואה בכל ילד ובכל צעיר בישראל עולם ומלואו   £

הכלים  מיטב  את  לקבל  לו  לאפשר  החובה  מוטלת  המדינה  ועל 

Æוההזדמנויות לגילוי הפוטנציאל האישי שלו ולמימושו

התפיסה הערכית רואה בהשתלבות הזדמנות פז להוכיח שישראל   £

היא מקום מפגש פורה בין דתות ואמונות¨ מקום היודע לממש את 

המפגש בין המזרח למערב כהזדמנות גלובליתÆ בתפיסה זו יש הן 

Æמסר לעולם והן יצירת גישה לשווקים חדשים

רק  ולא  עשייה  תחומי  כמה  באמצעות  מושגת  הכלכלית  ההתפתחות   Æ≤

באמצעות עשייה בתחום הכלכלהÆ התקדמות כלכלית תושג רק ייעשו 

כל אלה בעת ובעונה אחת∫ 

ותוך מהפך תודעתי  תתפתח הידברות אמיתית מתוך כבוד הדדי   £

ªהמבוסס על אמפתיה

תתפתח מערכת חינוך למגזר הערבי תוך דגש על הליבה המאחדת   £

ªועל המורשת המייחדת של כל מגזר

יתחוללו שינויים חברתיים עמוקים בקהילות הערביות¨ בעיקר ביחס   £

ªכלפי מעמדן של הנשים

לאוכלוסייה הערבית התפתחות  והממשל תאפשר  החוק  מערכת   £

Æבת�קיימא ברמה המקומית והארצית

הפעולות בכל התחומים תהיינה מתוך כבוד הדדי¨ בשיתוף פעולה מלא   Æ≥

התנשאות¨  מתוך  ולא  הערבית¨  הקהילה  של  המנהיגות  העצמת  ותוך 

Æהכתבה והאצה

העבודה  לדפוסי  וברגישות  מלא  פעולה  בשיתוף  ייעשו  המהלכים   £

ªהמיוחדים לקהילה הערבית

התהליך כולו ילווה בשקיפות מלאה לגבי המהלכים והצעדים שיש   £

Æלנקוט
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מסקנות אלה מבוססות על ניסיון שהצטבר בעבודת השטח עם מנהיגים ועם 

בעלי השפעה בקהילה הערבית הישראלית בתחומי החינוך¨ החברה¨ התרבות 

והכלכלהÆ התובנות האלה חשובות משום שבדרך כלל ניתן לתלות את גורמי 

הכישלון של מיזמים שונים בחוסר היכרות של אופייה המיוחד של הקהילה 

יש  כך  משום   Æפעולתה דרכי  ושל  רגישויותיה  של  תרבותה¨  של  הערבית¨ 

Æלהתמקד בהיבטים אלה בעת הניסיון לקדם שיתוף פעולה רחב�היקף
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חינוך
Æ¢מימוש ¢דמות הבוגר הערבי  Æ±

Æהשקעה בתשתיות פיזיות  Æ≤

פרוגראמה עם ליבה משותפת   Æ≥
Æוליבה זהותית

קידום השכלה אקדמית ועידוד   Æ¥
Æמצוינות

Æיצירת מו¢פ משותף יהודי�ערבי  Æµ

Æסיוע לאוריינות דיגיטאליות  Æ∂

שינוי חברתי
Æקידום מעמד האישה ויזמות נשים  Æ±

Æקידום צעירים ונוער  Æ≤

Æקידום שירות אזרחי תוך�קהילתי וארצי  Æ≥

Æחינוך לבריאות אישית ומשפחתית  Æ¥

העצמת החברה האזרחית על�ידי יצירת   Æµ
Æתכניות�אב חברתיות

כלכלה
Æחיזוק תעשיות יעד תחרותיות  Æ±

Æקידום יזמות והיי�טק  Æ≤

Æשילוב אקדמאים בכלכלה הישראלית  Æ≥

Æקידום נשים ותעסוקת נשים  Æ¥

Æרישות¨ בניית יכולות והסרת חסמים  Æµ

קידום מודל התחדשות ב¢לב הארץ¢ —  Æ∂
ליצירת התחדשות אזורית וגשר כלכלי 

Æמזרח תיכוני

חוק וממשל
בניית ¢ספר חוקים¢ חדש כדי להבטיח   Æ±

Æתיקון עיוותים ותקנות מפלות

Æפתרון בעיות קרקע¨ דיור ומשאבי טבע  Æ≤

Æמאזן חובות וזכויות מחודש  Æ≥

Æסיוע למנהיגות מוניציפאלית  Æ¥

Æהנגשה קהילתית לשירותים ציבוריים  Æµ

Æהטמעת אזרחות משותפת  Æ∂

תרבות ומורשת
Æהנעת התפייסות רחבת�היקף כאקט סימבולי לאומי  Æ±

Æלימוד הדדי של הנרטיבים המכוננים¨ להכרות עם פחדים וכאבים קולקטיביים  Æ≤

תרגום הנרטיבים לשינוי התנהגותי ויצירת מנופים להידברות בראייה עתידית¨ וקידום תוכניות   Æ≥
Æלימודים לחיים משותפים

Æהנכחת השפה הערבית כשפה רשמית שנייה ולימוד צולב של השפות והתרבויות  Æ¥

Æיצירת כלים לביטוי תרבותי¨ אומנותי ואתנוגרפי ויצירת אינטראקציה בתחומי אומנות ותרבות  Æµ

“

“
““

“
חינוך

תרבות 

ומורשת

כלכלה

חוק 

וממשל
שינוי 

חברתי

עשרים ושמונה האתגרים המרכזיים בדרך לשילובתרשים ≥
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תרשים ≥ מציג את מודל חמשת מנועי השילוב ומפרט את עשרים ושמונה 

האתגרים המרכזיים של מנועים אלהÆ מוצע לפתח את המודל בדרך שתאפשר 

והאתגרים  המרכיבים  בין  הזיקות  ואת  העדיפויות  סדרי  את  בבירור  לזהות 

השוניםÆ לב האתגר הוא יצירת התקדמות תוך התגברות על משקעי העבר 

הקרוב והרחוק ועל שנים ארוכות של חוסר אמוןÆ לפיכך¨ מרכיב נוסף בעל 

חשיבות רבה במודל הוא יצירת שינוי תודעתי מתמשך באמצעות תקשורת 

גורמים  של  לעשייה  במקביל  אזרחים  בין  נמרץ  פעולה  שיתוף  ובאמצעות 

Æממשלתיים ושל מנהיגי ציבור

להלן יתוארו בקווים כלליים ארבעת מנועי ההשתלבות המהווים את המסגרת 

ודרכי  האתגרים  בפירוט  יתוארו  מכן  לאחר   Æהכלכלי השילוב  מנוע  לפיתוח 

 Æהפעולה המוצעים לצורך פיתוחו של מנוע זה

להלן נפרט את ההיקף המלא של המשימות שראוי לעסוק בהן במסגרת מודל 

שלם של שילוב ושוויוןÆ משימות אלה מובאות כמצע לדיון פורה שראוי לנהלו 

Æכאסטרטגיה מפורטת כדי לקבוע סדרי עדיפויות ראויים בעשור הקרוב

חשיבותו של מנוע שילוב זה אינה סמלית בלבדª הנחת היסוד היא שהקהילה 

ויצירתי כאשר היא חיה במסגרת  יכולה להביא את עצמה לידי ביטוי כלכלי 

הרוחשת כבוד לזהותה וכאשר אין מרחף איום על זהותה הייחודית גם במדינת 

לאום בעלת צביון יהודי מובהקÆ לפיכך נודעת חשיבות רבה לכבוד ההדדי שבו 

תחיינה הקהילות בישראל על אף קווי השסע הערבי�יהודיÆ מודל דומה לבניית 

גשר של אמון וכבוד הדדי בין רוב למיעוט קיים במקומות אחדים בעולם וגם 

שם הוא נבנה על רקע של כבוד לתרבות ולמסורת של קהילת המיעוט ©למשל 

העיקריים  האתגרים   Æ®זילנד בניו  המאורי  למיעוט  הלבן  הרוב  בין  התהליך 

הכרוכים בפיתוח תחום זה הם∫ הנעת התפייסות רחבת�היקף כאקט סימבולי 

יצירת מנועי 

השתלבות כחלק

בלתי נפרד מקידום 

התכנית הכלכלית

מנוע ראשון 

מנוע תודעתי —

תרבות ומורשת
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לאומיª לימוד הדדי של הנרטיבים המכוננים לשם הכרת הפחדים והכאבים 

הקולקטיבייםª תרגום הנרטיבים לשינוי התנהגות וליצירת מנופים להידברות 

לחיים משותפיםª הכרה מעשית  לימודים  וקידום תכנית  לעתיד  מתוך מבט 

והתרבויות¨  השפות  של  צולב  ולימוד  שנייה  רשמית  כשפה  הערבית  בשפה 

מרכיב רב�חשיבות ביצירת יחס של כבוד הדדיª יצירת כלים לביטוי תרבותי¨ 

 Æאמנותי ואתנוגרפי ויצירת קשרי גומלין בתחומי האמנות והתרבות

לכאורה אין בדברים אלה משום קידומם של פרמטרים ¢כלכליים¢ גרידא¨ אך 

היכרות ואמפתיה אנושית הם מרכיבים חיוניים לחיים של יצירה ויצירתיות וכן 

Æליזמות עסקית

הן במשאבים¨  הן  הערבי¨  למגזר  החינוך  במערכת  עזה  טלטלה  נחוצה 

את  למצות  לצעירים  שתאפשר  חינוך  מערכת   Æבתכנים והן  בתשתיות 

בכל  במעלה  ראשונה  חשיבות  בעל  צורך  היא  בהם  הגלום  הפוטנציאל 

מהפכה  וליצור  פערים  לסגור  שעליה  בחברה  שכן  כל  לא  מתוקנת¨  חברה 

כלכליתÆ לשם כך נדרש שיח חדש המשלב כהלכה בין תפיסת החינוך של 

מדינת ישראל ובין צורכי מערכת החינוך של האוכלוסייה הערביתÆ האתגרים 

 ª¢הערבי הבוגר  ¢דמות  מימוש  הם∫  זה  תחום  בפיתוח  הכרוכים  העיקריים 

השקעה בתשתיות פיזיותª מתווה ובו ליבה משותפת לשתי האוכלוסיות וליבת 

מו¢פ  יצירת   ªמצוינות ועידוד  אקדמית  קידום השכלה   ªאוכלוסייה לכל  זהות 

 Æסיוע לאוריינות דיגיטלית ªמחקר ופיתוח® משותפים ליהודים ולערבים©

נוסף על הצעדים האלה יש לפעול לקידום מעמד המורה הערבי בישראלÆ יש 

לעודד תכניות לימודים והכשרות למורים ערבים כמו במגזר היהודי ולהקפיד 

בבתי  ערבים  מורים  שילוב  כלומר  צולבת¨  לתעסוקה  הזדמנויות  יצירת  על 

ספר יהודיים ולהפךÆ כדי לקדם את התכניות האסטרטגיות יש לשקול בחיוב 

את הקמתה של מועצה חינוכית פדגוגית משותפת יהודית�ערבית¨ וכן לאפשר 

לגופי פיתוח חינוכיים במגזר היהודי ©כגון מט¢ח® לפתח כלים וסביבות למידה 

Æאיכותיות למגזר הערבי

מנוע שני

מנוע חינוכי
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למנוע ההתחדשות החברתית נודעת חשיבות רבה בכל הקשור להשתלבות 

המרכזי  הציר  הוא  זה  מנוע  ראשית¨  מרכזיים∫  היבטים  שני  בשל  הכלכלית 

ובכך  בקהילה  החברתיות  יכולותיה  לקידום  הערבית  הקהילה  תפעל  שבו 

יחוזקו המרכיבים היזמיים בחברה הערביתª שנית¨ המנוע מאפשר את קידום 

מעמד האישה ומעודד את הנשים הערביות לרכוש השכלה ולהצטרף למעגל 

העבודהÆ למימוש היבטים אלה נחוצה מנהיגות נחושה בקהילה הערבית ועליה 

לפעול בכלים משלה ובדרכים שתמצא לנכון¨ מתוך הכרת התרבות והמנהגים 

 Æומתוך ערנות לקצב הנכון שבו יש לחולל את השינויים המשמעותיים האלה

עם זאת יש לומר בבירור כי החברה הערבית בישראל לא תוכל להביא לידי 

חברתיים  שינויים  לחולל  בלא  בה  הטמון  הכלכלי  הפוטנציאל  את  מימוש 

מוטב  לכן   Æכל שאר הפערים יצטמצמו  אם  גם  ובסביבה המקרו�כלכלית  בה 

שממשלת ישראל תשתף פעולה עם המנהיגות האמיתית בשטח תוך העצמת 

יכולותיה של המנהיגות האותנטית החברתית ושל סוכני השינוי שבהª אלה הם 

המורים¨ האקדמאים¨ אנשי הרוח¨ האמנים ואנשי העסקיםÆ האתגרים העיקריים 

הכרוכים בפיתוח תחום זה הם∫ קידום מעמד האישה ויזמות נשיםª קידום צעירים 

לבריאות  חינוך   ªארצי אזרחי  ושירות  תוך�קהילתי  אזרחי  שירות  קידום   ªונוער

Æהעצמת החברה האזרחית ובניית תכניות�אב חברתיות ªאישית ומשפחתית

קידום ההשתלבות של ערביי ישראל כרוך ברוויזיה של מערכת החוקיםÆ אין 

כוונה לעסוק כאן בנושאי החוקה או בצביון המדינה¨ אלא במימוש ערכי מגילת 

העצמאות ובמודל האזרחות המשותפת לשתי האוכלוסיותÆ בעיניי אין סתירה 

בין צביונה של המדינה כמדינה יהודית ובין הצורך והחובה לממש את תפיסת 

בחברה  בישראל  הערבים  האזרחים  לשילוב  כמתווה  המשותפת  האזרחות 

שהמדינה  האמירה  כלומר  הפוכה¨  היא  הרי  זיקה¨  קיימת  ©ואם  הישראלית 

על  בתוכה  החיים  מיעוטים  למען  לפעול  שעליה  פירושה  יהודי  צביון  בעלת 

תחום  בפיתוח  הכרוכים  העיקריים  האתגרים   Æ®ורגישות אמפתיה  של  בסיס 

זה הם∫ בניית ספר חוקים חדש שיבטיח תיקון עיוותים ותקנות מפלותª פתרון 

מנוע שלישי 

המנוע החברתי

מנוע רביעי 

מנוע החוק 

והממשל
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בעיות קרקע¨ דיור ומשאבי טבעª מאזן חובות וזכויות מחודשª סיוע למנהיגות 

לשירותים  הערבים  האזרחים  של  הנגישות  הקלת   ªהמקומיות ברשויות 

Æהטמעת תפיסת האזרחות המשותפת ªהציבוריים

מתוך ההנחה שתיבנה תכנית אסטרטגית רחבת�היקף להתנעת חמשת מנועי 

השילוב שתוארו במודל¨ יש ליצור תכנית פיתוח כלכלית כתכנית�אב לעשור 

העסקית  המנהיגות  לבין  הממשלה  בין  נרחב  פעולה  שיתוף  נדרש   Æהקרוב

למגזר  כלכלית  אסטרטגית  תכנית  לקדם  כדי  בישראל  והיהודית  הערבית 

הערבי וכדי לתכנן וליישם תכנית�אב לשילוב כלכלי של האוכלוסייה הערבית 

בעשור השביעי¨ במסגרת תכנית�אב כוללת למשק הישראלי¨ כדוגמת תכנית 

 ≥Æ¢≤∞≤∏ ישראל¢

התכנית תכלול∫

הגדרת יעדים כלכליים מדידים ומנגנונים להערכה ולמדידה של תוצאות   £

ªהמדיניות

זיהוי יתרונות יחסיים של האוכלוסייה הערבית וקידום יוזמות הממוקדות   £

ªבתעשייה¨ במזון¨ במדעי החיים¨ בתיירות ובשירותים דיגיטליים

זיהוי הזדמנויות לקידום יוזמות אזוריות∫ ¢לב הארץ¢ ©מרחב חדרה¨ ואדי   £

ªערה¨ עפולה®¨ הגליל והנגב

ª®זיהוי מנופי יזמות והשקעה בהם ©קרנות ממשלתיות ופרטיות  £

ªביטול חסמים מבניים ובירוקרטיים  £

ªהשקעה נרחבת בחינוך לטכנולוגיה ולמדע  £

Æיצירת מנופים לקשרי גומלין פתוחים בתחום העסקי בין ערבים ויהודים  £

מנוע חמישי 

מנוע 

ההשתלבות הכלכלית 

בעשור הקרוב

מידע על תכנית ¢ישראל ∏≥∞≥¢ מצוי בחוברת זו בעמÆ≤≥ ß ניתן לצפות במסמך המלא   ≥

.http://www.usistf.org/download/Israel_2028_final_book.pdf ∫בכתובת
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העלאת רמת החיים ל�∞∞∞¨∞≥ דולר לנפש לפחות ©גידול של ∞≤± אחוזים   Æ±

Æ®מ�∞∞∂¨∏ דולר לנפש כיום

Æקידום תעסוקת נשים ערביות מ�∏± אחוזים ל�∞¥ אחוזים  Æ≤

הגדלת ההשקעות הפרטיות בתעשיות עתירות מדע במיזמים תעשייתיים   Æ≥

©ערך  דולר  מיליון   ±∞ עד   µמ� הערבית  בקהילה  מוסף  ערך  ובשירותי 

Æ≤∞±∏ עד ∞∞≤ מיליון דולר בשנת ≤µ∞משוער® בשנת ∏∞∞≥ ל�

Æקידום תעשיית התיירות¨ תעשיות מדעי החיים ותעשיות עתירות מדע  Æ¥

Æ®¢יצירת אזור צמיחה בין חדרה לעפולה ©¢לב הארץ  Æµ

התכנית הכלכלית תכלול שישה מרכיבים אופרטיביים∫

חיזוק תעשיות יעד תחרותיות — יש מקום להגדיר תעשיות יעד אחדות   Æ±

בתעשיית  להתמקד  מוצע   Æהערבי במגזר  לפיתוח  לאומיים  כיעדים 

מזון�בריאות — הטרי והמצונן — כתעשיות יצוא למדינות העולם ובעיקר 

 Æלמדינות אגן הים התיכון¨ למדינות המפרץ¨ לאירופה המזרחית ולאפריקה

יש לבנות תמריצים לייצוא ולהשקעות מוטות ייצוא ויש להקים מערכת 

Æתמיכה לתעשיית היעד

קידום יוזמות לפיתוח תעשיות עתירות מדע — יש ליצור מערכת ענפה של   Æ≤

ולפיתוח תעשיות  לפיתוח תעשיות עתירות מדע במגזר הערבי  יוזמות 

וטכנולוגיות  נקייה  טכנולוגיה  ביו�טכנולוגיה¨  רפואה¨   — מדע  עתירות 

מתקדמות בתחום החקלאותÆ מערכת זו צריכה לכלול הכשרת יזמים¨ 

קידום קרנות השקעה ויצירת מנגנונים לשיתוף ידע בין גורמי הון סיכון 

יש לשלב את קידום הטכנולוגיה  כן  יזמים בתעשייה הקיימתÆ כמו  ובין 

הגבוהה במגזר כחלק מיעדי שיווקה של ישראל בעולם ההשקעות הבין�

ולהציג את הפיתוח כהזדמנות להשקעה בשוק מתעורר ברמת  לאומי 

Æסיכון מוקטנת הודות לקיומה של תשתית מפותחת בישראל

יעדים מוצעים 

לשנת ∏±∞≥

מרכיבי התכנית 

הכלכלית
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שילוב אקדמאים ערבים בכלכלה הישראלית — מרכיב חיוני זה כבר מניב   Æ≥

כיום הצלחות ראשונות בזכות יוזמות דוגמת ¢קו משווה¢¨ ¢צופן¢ ו¢המרכז 

יש ליצור מערכת תמריצים   Æהטכנולוגי החדש לקידום היי�טק¢ בנצרת

להשלמת  הנזקקים  מוכשרים  בעובדים  להשקעה  תמריץ  בצד  רחבה 

יש  כן   Æהישראליות לחברות  הצטרפות  חסמי  על  להתגבר  כדי  פערים 

Æלהשקיע בהסברה ובשינוי תודעתי

והמלצות  מסקנות  ליישם  יש   — ערביות  נשים  ותעסוקת  נשים  קידום   Æ¥

קיימות ובעיקר לקדם את התכניות להתגברות על חסמים מוכרים כגון 

ניידות וזמינות מקומות תעסוקה בתוך היישובים הערביים ובמרחק סביר 

הקהילות  מנהיגות  מצד  ועידוד  פעולה  שיתוף  לקדם  יש  כן  כמו   Æמהם

Æהערביות לרכישת השכלה בקרב נשים וליציאתן לעבודה

רישות¨ בניית יכולות והסרת חסמים — יש ליצור מנגנונים שיאפשרו טיפוח   Æµ

ידע והעברתו ובעיקר רישות ויצירת נגישות בתוך הארץ וברחבי העולם 

להשקיע  יש   Æמסחריים ולגורמים  פיננסיים  לגורמים  השקעה¨  לגורמי 

במיתוג חיובי של המגזר הערבי וליצור מנגנונים לקשרי גומלין עסקיים 

ההזדמנויות  את  לחשוף  ובעיקר   ®CJAED ©דוגמת  לערבים  יהודים  בין 

Æבמגזר בפני גורמים בארץ ובעולם

יצירת מודל התחדשות ¢לב הארץ¢ — מומלץ לבחון את המודל המשולב   Æ∂

המתואר כאן וליישמו באזור גאוגראפי מצומצם כדי לבחון ישימות של 

שינויים שוניםÆ האזור המוצע הוא ¢לב הארץ¢¨ בין חדרה לעפולהÆ מודל 

זה עשוי לסייע לפיתוח ואדי ערה והיישובים היהודיים בשני צדיו — אזור 

פיתוח לכל דברÆ לצד הפיתוח האזורי יש לבדוק את הדרך לשלב את 

התפתחות ¢לב הארץ¢ עם הפיכת האזור לגשר לבניית קשרים כלכליים 

למו¢פ¨  משותפים  מיזמים  סחורות¨  העברת  באמצעות  התיכון  במזרח 

Æתיירות ועוד
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היתרונות 

המקרו�כלכליים 

והשפעתם

לישראל  כלכלית  אסטרטגית  בתכנית  להשתלב  אלה  ומרכיבים  יעדים  על 

©כגון ¢ישראל ∏≥∞≥¢®Æ חישוב בסיסי של תוצאות השגת היעדים לעיל מאפשר 

לגזור את ההשפעה המצרפית של התכנית על המשק הישראלי בכללו∫

Æעד ∂ אחוזים בשנה בעשור הקרוב µÆµ קצב צמיחה משוקלל של  £

עשרים  עם  תימנה  ©ישראל  דולר   ≥±¨∞∞∞ על  תעמוד  לנפש  ההכנסה   £

מיליון   πכ� חיים  שבישראל  בהנחה  בעולם®¨  הראשונות  המדינות 

Æתושבים

הצמיחה  מנועי  בזכות  המוסף  ובערך  המקומי  בתוצר  ניכרת  צמיחה   £

טכנולוגיות  ושל  החיים  מדעי  של  שירותים¨  של  תיירות¨  של  החדשים 

ושל אנשי מקצוע ערבים� גבוהות¨ המאפשרים השתלבות של צעירים 

Æישראלים

ולעולם  מפרץ  למדינות  התיכון¨  המזרח  למדינות  הייצוא  הרחבת   £

Æהאסלאמי בשיעור של כ�∞≥ אחוזים לשנה בממוצע

Æקידום ישראל למעמד מיוחד בקהילה האירופית ואולי אף חברות בה  £

במסגרת התכנית הכלכלית יש לבנות מכשירים פיננסיים כדי לאפשר מימון 

והן  ישראל  מדינת  של  הלאומי  התקציב  מתוך  הן  רחבות�היקף  והשקעות 

Æבאמצעות משיכת משקיעים מחו¢ל ומוסדות בין�לאומיים

יש לקיים שיח רחב עם מנהיגים בחברה הישראלית — ערבים ויהודים —  Æ±

העסקי¨  והמגזר  האקדמיה  האזרחית¨  החברה  הממשלה¨  בשיתוף 

Æבמטרה לאמץ את קווי המתאר למדיניות שגובשו במסמך זה

יש להטיל על הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה להנהיג מהלך   Æ≤

ולתכניות  כלכלית  לתכנית�אב  המוצעת  המדיניות  תרגום  של  מקצועי 

Æיישום אופרטיביות בעלות עדיפות על פי סדרי קדימויות מוסכמים

המלצות 

אופרטיביות
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יש להקים צוות בין�משרדי בראשות משרד ראש הממשלה אשר יקדם   Æ≥

ויבנה  השונים  הממשלה  במשרדי  החוץ�כלכליים  הנושאים  מכלול  את 

את מסגרת ההידברות והדיווח במסגרת ועידת ראש הממשלה השנתית 

 Æלמגזר ערבי

יש ליצור מנגנון של תקשורת פנימית בישראל על אודות התהליך¨ על   Æ¥

Æמטרותיו ועל הישגיו

בשיתוף  ¢לב הארץ¢¨  מצומצם¨  באזור  המודל  ליישום  תכנית  לגבש  יש   Æµ

Æהמנהיגות המקומית

נייר עמדה זה הוא הצעת מסגרת ראשונית בלבד לבחינת הפיתוח הכלכלי 

כוללתÆ הוא מציג  של הקהילות הערביות בישראל במסגרת מדיניות שילוב 

את התפיסה הגורסת כי פיתוח כלכלי איננו מרכיב העומד כשלעצמו ואיננו 

פתרון יחיד למכלול הסוגיות העומדות לדיון ולהכרעה בדבר שילוב האזרחים 

מנועי  חמישה  של  משולב  מודל  מציג  הוא   Æהישראלית בחברה  הערבים 

האזרחים  ולכל  ישראל  למדינת  שיצמחו  היתרונות  את  ומתאר  השתלבות 

השתלבות  תכנית  וממימוש  משותפת  אזרחות  של  תפיסה  מיישום  שבה 

התרבות¨   — רבים  בתחומים  ביטוי  לידי  יבואו  הללו  היתרונות   Æרחבת�היקף

החינוך¨ החברה¨ הממשל והכלכלהÆ הדיון הציבורי בהנחות היסוד העולות כאן 

ויישומן של ההמלצות ראויים ואף למעלה מזה∫ הם יהיו העדות להתבגרותה 

העומד  המרכזי  האתגר  עם  להתמודד  ולבשלותה  הישראלית  החברה  של 

לפניה בעשור השביעי לקיומה — קידום השתלבות כוללת של אזרחי ישראל 

הערבים במדינת ישראלÆ השגת היעד תאפשר להביא לידיי מימוש את היעדים 

Æהאסטרטגיים האחרים של מדינת ישראל — צמיחה כלכלית וקיום בטוח

סיכום
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עשייה ממשלתית לפיתוח כלכלי עשייה ממשלתית לפיתוח כלכלי 
של האוכלוסייה הערבית בישראלשל האוכלוסייה הערבית בישראל

איימן סייף±

שתי כלכלות נפרדות יש במדינת ישראל¨ זו של המיעוט הערבי וזו של הרוב 

הערבית  האוכלוסייה  אף ששיעורה של   Æביותר רופף  ביניהן  והקשר  היהודי¨ 

מכלל אוכלוסיית המדינה עומד על •∞≥ בקירוב¨ תרומתה לתמ¢ג היא כ�•∏ 

בלבדÆ≥ במונחים של הפסד תוצר¨ מדובר על הפסד של יותר מ�∞¥ מיליארדי 
≥Æש¢ח למשק בכל שנה

הסיבות לפערים אלה רבות ונובעות בין היתר מחסמים כגון היעדר הזדמנויות 

לחסמים  נוספים  אלה   Æהון לגיוס  וחסמים  ראויות  בתשתיות  מחסור  שוות¨ 

המאפיינים את החברה הערבית עצמה¨ כגון מיעוט יציאת נשים לעבודה מחוץ 

 Æלאזורי המגורים¨ רמת השכלה נמוכה של כוח העבודה ועוד

רקע

של  אסטרטגיה  ישראל∫  ומדינת  הערבית  האוכלוסייה  המסמך  על  מבוסס  זה  מאמר   £

 ∫≤∞∞∏ ראש�הממשלה¨  משרד  של  הכלכלי  האגף  סייף¨  איימן  מאת  כלכלי  שילוב 

http://www.pmo.gov.il/NR/rdonlyres/76DFC487-D52D-4A4F-919D-
.166BDF0476FC/0/ecopaper.pdf

  Æאיימן סייף¨ מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד ראש הממשלה  ±

הנתונים לקוחים מניתוח שערכו פרופß עזרא סדן וד¢ר רמזי חלבי שהוגש כנייר עמדה   ≤

 Æ≤∞∞∑ ¨במושב מטעם יוזמות קרן אברהם בכנס הרצליה השביעי

∏∞∞≥Æ החישוב  כנס שדרות  חישוב שערך הכותב לקראת הצגתו במושב  על  מבוסס   ≥

 ∑≤∑Æ∑ מתוך µ∑Æ≤© מציג את הפער בין חלקה הנוכחי של האוכלוסייה הערבית בתוצר

©±ππÆπ®¨ דהיינו  מיליארדי ש¢ח ב�∏∞∞≥® לעומת הפוטנציאל המלא של חלקה בתוצר 

   Æ≤∞∞∏ פער של כ�≥¥ מיליארדי ש¢ח¨ במחירי

�
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משאבים  האחרונות  בשנים  הממשלה  השקיעה  זו  עגומה  תמונה  לנוכח 

הממשלה  פעלה  היתר  בין   Æהערביים ביישובים  כלכליות  תשתיות  בפיתוח 

למען קידום מטרה זו באפיקים אלה∫ 

יחד עם החשב  — משרד ראש הממשלה¨  הקמת קרן השקעות פרטית   Æא

השקעות  קרן  הקמת  על  אלה  בימים  שוקדים  התמ¢ת¨  ומשרד  הכללי 

(Private Equity) להשקעות במגזר המיעוטיםÆ על פי המודל  פרטית 

המוצע¨ המדינה תקצה ∞∏ מיליון ש¢ח לקרן ההשקעות שתוקם לטווח של 

∑≠∞± שניםÆ הקרן תתחייב לגייס עוד ∞∏ מיליון ש¢ח לפחות¨ והסכום של 

∞∂± מיליון ש¢ח יוקצה להשקעה בחברות תעשייה¨ במפעלים ובעסקים 

הבסיס  יהיה  להשקעות  שיגויס  ©הסכום  הערבית  באוכלוסייה  אחרים 

 Æ®להלוואות בסכום של ∞∂± מיליון ש¢ח שיעמידו הבנקים לחברות

בכל  דולר  מיליון   ≤ עד  דולר  מיליון  חצי  יאפשר השקעה של  זה  מודל   

חברה בארבעים חברות בקירובÆ כך ייווצרו אלפי מקומות עבודה חדשים¨ 

בהם מקומות עבודה בעבור אוכלוסיית האקדמאיםÆ לאחר מכן תיווצר 

יספקו  אשר  קרנות  שינהלו  מקצועיים  גופים  של  ארוכת�טווח  תשתית 

הממשלה   Æארוכות לתקופות  פרטי  הון  הערבית  באוכלוסייה  לעסקים 

לחברה  אסטרטגי  שותף  הכנסת  בעת  חזרה  כספה  את  לקבל  צפויה 

יניב יתרונות נוספים למשק∫ חשיפה של  או בעת מכירתהÆ מיזם הקרן 

חברות קטנות ובינוניות מהמגזר הערבי לשוק הישראלי¨ לשווקים הבין�

לחברות  ניהולי  ידע  של  יבוא   ªחדשים אסטרטגיים  ולשותפים  לאומיים 

המיעוטים  במגזר  בתעשיות  הניהול  רמת  שדרוג   ªבמיזם המעורבות 

  Æומיסוד שוק השקעות לצד האשראי הבנקאי

שירות  נציבות  באמצעות  הערבית  לאוכלוסייה  ייעודיים  תקנים  הקצאת   Æב

המדינה∫ בשנת ∂∞∞≥ קיבלה הממשלה שתי החלטות הנוגעות לתקנים 

 ≥± מיום   ®Ø≥ערב©  ¥±¥  ßמס החלטה  הערבית∫  לאוכלוסייה  ייעודיים 

כן  כמו   Æ≤∞∞∂ במארס   ±≤ מיום   ¥∑≤π  ßמס והחלטה   ≤∞∞∂ באוגוסט 

 ßמס ©החלטה   ≤∞∞∑ בנובמבר  ב�±±  ממשלה  להחלטת  תיקון  נתקבל 

Æ®≤µ∑π כך קבעו החלטות אלה∫ 

אפיקי פעולה 

ממשלתיים
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עד סוף שנת ≥±∞≥ יהיה שיעורם של בני מגזרי המיעוטים ©ערבים¨   £

  Æרקסים® בכלל עובדי המדינה •∞± לפחותßדרוזים וצ

חמש�שנתית  תכנית  לגבש  חייבים  סמך  יחידת  וכל  משרד  כל   £

המדינה¨  בשירות  הערבית  האוכלוסייה  של  הולם  ייצוג  לקידום 

 Æבתיאום עם נציבות שירות המדינה

בכל  החדשות  המשרות  מתוך  לפחות   ≥∞•  ¨≤∞±≤ שנת  סוף  עד   £

 Æרקסיתßשנה יוקצו לבני האוכלוסייה הערבית¨ הדרוזית והצ

במסגרת זו חשוב לציין כי לאחרונה נחתם הסכם עם שתי חברות השמה   

הפועלות  לעידוד אקדמאים ערבים לגשת למכרזים הכלליים של נציבות 

שירות המדינהÆ המטרה היא להגדיל במידה רבה את מספר האקדמאים 

  Æהערבים המתמודדים על משרות במכרזי הממשלה הכלליים

לעידוד  תכנית  מפעילה  הממשלה  התעסוקה∫  אפשרויות  הרחבת    Æג

תעסוקה בפריפריה ©על פי החלטת הממשלה מסß ∂±∑≤ חכ∑¥±Ø מיום 

π בספטמבר Æ®≤∞∞µ החלטה זו חלה על כלל היישובים הערביים¨ לרבות 

ביישובים  יהיו מפעלים מקומיים  פי התכנית  על   Æאזור המשולש יישובי 

של  הממוצע  מעלות השכר  בשיעור של •∞≥  לתמיכה  זכאים  ערביים 

חמש  במשך  לעובד  ש¢ח  מ�∞∞∞¨∞≥±  יותר  לא  אך  הנוספים  העובדים 

התמיכה  תקרת  תהיה  לא  מינימום  שכר  המשלמים  ©במפעלים  שנים 

 Æ®גבוהה מ�∞∞∞¨∞∂ ש¢ח לעובד

משמעות החלטה זו בין היתר היא¨ כי יינתנו למעסיקים ערבים במסגרת   

תכנית זו הקלות ממשיות ביחס למעסיקים יהודים בתנאי הסף — שכר 

 Æממוצע נדרש ומספר עובדים נדרש

מאז הפעלתו של מסלול התעסוקה בשנת µ∞∞≥¨ כ�∞≤ מפעלים וחברות   

ליצירת ∞∞µ¨± מקומות  וסייעו  סיוע ממשלתי  ביישובים הערביים קיבלו 

עבודה בקירובÆ מפעלים וחברות אלה פועלים בתחומים ובענפים שונים¨ 

כגון תעשיית הפלסטיק¨ תעשיית המתכת¨ תעשיות מתקדמות ©לרבות 

 Æטכנולוגיה עילית®¨ שירותים ועוד
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הממשלה  החליטה   ≤∞∞∂ ביולי   π ביום  לאומית∫  עדיפות  אזורי  קביעת    Æד

להכליל את כל יישובי המיעוטים באזורי עדיפות לאומית אß לצורך קבלת 

 Æ®הארץ במרכז  יישובים  ©כולל  הון  השקעות  לעידוד  החוק  לפי  הטבות 

המטרה היא לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה ביישובי המיעוטים ולמשוך 

החוק  במסגרת  הטבות  מתן  באמצעות  ומפעלים  משקיעים  אליהם 

 Æלעידוד השקעות הון

תכנית  במסגרת  הצפון∫  תכנית  במסגרת  ופיתוח  מחקר  מרכזי  הקמת   Æה

הצפון ©החלטת ממשלה מסπ±¥ ß צחØ∞±® מיום ¥≥ בדצמבר ∂∞∞≥ הוחלט 

על הקמת מרכזי פיתוח בצפון במסגרת מסלול תעסוקה בתנאים אלה∫ 

©±® הסיוע יינתן למרכז מחקר ופיתוח של חברה רב�לאומיתª ©≥® תקרת 

השכר לעובד לא תעלה על ∞∞∞¨µ≥ ש¢חª ©≤® •∞≥ מהמועסקים לפחות 

הפריפריה  ליישובי  יינתן  הסיוע   ®¥©  ªהמיעוטים ממגזר  אקדמאים  יהיו 

המסחר  התעשייה  משרד  של  הכללי  המנהל  בין  שיתואם  כפי  בלבד 

 Æוהתעסוקה ובין הממונה על התקציבים באוצר

אפיקי הפעולה המתוארים לעיל נחלו הישגים מסוימים אך לא הביאו למיצוי 

הפוטנציאל הטמון בפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הערביתÆ לפיכך נוצר צורך 

בקידום תכניות אינטגרטיביות ובהשקעה בפיתוח כלים כלכליים אשר יסייעו 

הרשות  הוקמה  כך  לשם   Æהערביים ביישובים  הכלכלית  הפעילות  להגברת 

לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי והצßרקסי¨ על פי החלטת ממשלה 

במסגרת  פועלת  הרשות   Æ≤∞∞∑ בפברואר   ±µ מיום   ®Ø±≥ערב©  ±≤∞¥  ßמס

מתקציב  מוקצה  להפעלתה  והמימון  הממשלה  ראש  משרד  של  הארגונית 

המשרדÆ מטרת הרשות להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה 

הערבית¨ הדרוזית והצßרקסית בדרך של עידוד הפעילות הכלכלית היצרנית 

והעסקית ביישובים ושילובם בכלכלת המדינהÆ בנוסף¨ הרשות משמשת גוף 

הקמת הרשות 

לפיתוח כלכלי
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של  כלכלי  לקידום  הממשלתית  הפעילות  אחר  ולמעקב  לחשיבה  לתיאום¨ 

Æרקסיתßהאוכלוסייה הערבית¨ הדרוזית והצ

החלטת הממשלה קבעה כי הרשות תפעל בכמה מישורים∫ עידוד השקעות 

פיננסיים  לכלים  זו  אוכלוסייה  של  הנגישות  הקלת  המיעוטים¨  במגזר 

בתחומים  המיעוטים  במגזר  המשנה  קבלנות  תעשיית  עידוד  ממשלתיים¨ 

שונים¨ כגון תכנה¨ מרכזי תקשורת וכוÆß כמו כן נועדה הרשות לסייע לעסקים 

להתמודד במכרזי הממשלה¨ לעודד יזמות משותפת¨ לסייע לרשויות מקומיות 

בפיתוח הכלכלי המקומי ועודÆ הרשות תעודד יזמות בקרב אוכלוסיות שונות 

הפרנסה  מקורות  להגדלת  להביא  כדי   — ואקדמאים  נשים  כגון   — מהמגזר 

של המשפחות הערביות¨ כדי להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה 

 Æוכדי לצמצם במידה מסוימת את שיעורי האבטלה¨ בייחוד בקרב האקדמאים

השונות  הבין�משרדיות  ובוועדות  הממשלה  במשרדי  הרשות  תפעל  כן  כמו 

  Æלהבטחת הקצאת משאבים נאותים לאוכלוסייה הערבית

דוגמה לאחד מתחומי הפעילות של הרשות לפיתוח כלכלי היא הכנת תכנית 

שיעור  את  להגדיל  שמטרתה  ערביות  נשים  תעסוקת  בנושא  תלת�שנתית 

בסיס  על  ותפעל  נבחרים  באזורים  תתמקד  התכנית   Æהערביות המועסקות 

דהיינו¨ מתן מענה על כלל החסמים המונעים מנשים ערביות  ריכוז מאמץ¨ 

 ªציבורית תחבורה   ªלילדים למסגרות  פתרונות  כגון  העבודה¨  לשוק  לצאת 

 ªתעסוקה מיומנויות  ושיפור  הכשרה  סבסוד¨   ªתעסוקתי הכוון  מרכזי  הקמת 

 Æשיתוף ארגונים חברתיים הפועלים בתחום השמת עובדים ועוד

כפי שעולה מהסקירה¨ הממשלה פועלת ותמשיך לפעול בכמה מישורים כדי 

לעודד את פיתוחו הכלכלי של מגזר המיעוטים ואת שילובו בכלכלה הלאומית 

 Æכאן שהוצגו  השונות  ההחלטות  ביישום  תיבחן  הממשלה  כמובן¨   Æהרחבה

יישום ההחלטות עשוי להביא לשיפור ניכר בחיי האוכלוסייה הערבית¨ אולם 

הממשלה לבדה לא תוכל להביא לשינוי ממשי ללא שיתוף הפעולה המלא 

צעדים להמשך
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של המגזר הפרטי¨ שהוא הזרז העיקרי בפתרון הבעיהÆ כן נחוץ שיתופם של 

גוף  להיות  תוכל  כי הרשות  אני מקווה   Æמן החברה האזרחית שונים  גורמים 

כלכליים  וכלים  מיזמים  תכניות¨  ומקדם  יוצר  יוזם¨  מתאם¨  חוקר¨  ממשלתי 

ולצמצום הפערים  ביישובים הערביים  שיתרמו להגברת הפעילות הכלכלית 

  Æבין מגזרי האוכלוסייה למען יצירת כלכלה אחת במדינה
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השתלבות הערבים אזרחי ישראל השתלבות הערבים אזרחי ישראל 
במשק הלאומי∫במשק הלאומי∫

להוציא מתוק מעַזלהוציא מתוק מעַז

פרופß עזרא סדן וד¢ר רמזי חלבי±

מבחינה כלכלית�משקית מדינת ישראל של שנות האלפיים היא בבחינת חריג 

Æבנוף הכלכלי המזרח�תיכוני

 Æהנתונים בתרשימים ±≠¥ להלן ממחישים חריגות זו

תרשים ± מצביע על הדמיון המוזר כביכול בין שני גורמים∫ מחד גיסא ערך 

התוצר המקומי בישראל¨ פרי עמלם של כ�∑ מיליון תושביה¨ ומאידך גיסא —

הערך המצרפי של התוצרים המקומיים¨ פרי עמלם של למעלה מ�∞±± מיליון 

 Æתושבי כל המדינות השכנות

משק חריג

�

מסמך זה הוצג לראשונה בכנס הרצליה השביעי בשנת ∑∞∞≥ והוא מבוסס על עבודת   ±

חבר  סדן¨  עזרא   ßפרופ הכותבים∫   Æאברהם קרן  יוזמות  בארגון  נהגתה  אשר  מחקר 

יוזמות קרן אברהם¨ אשר בין שלל תפקידיו הציבוריים שימש  המועצה הציבורית של 

כמנכ¢ל משרדי האוצר והחקלאות¨ וד¢ר רמזי חלבי¨ חבר הנהלת יוזמות קרן אברהם¨ 

זו  באסופה  המסמך  את  לכלול  הוחלט   Æתל�אביב באוניברסיטת  ומרצה  כלכלי  יועץ 

Æמפאת חשיבותו ובשל הדיון הער שהתפתח בעקבות הצגתו
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 ≤∞∞∂≠≤∞∞µ ¨התוצר במונחי שער החליפין — ישראל ושכנותיה תרשים ±

§ 
רד

יא
יל

 מ
¢ג¨

תמ

±µ∞

±≤µ

±∞∞

∑µ

µ∞

≤µ

∞
התוצר המצרפי של 
המשקים הסובבים

התוצר המקומי¨ 
ישראל 

ישראל  בין  ≥ מצביע על אותה תופעה במונחי הפער בתוצר לנפש  תרשים 

ובין שכנותיה∫ כ�∞≥ אלף דולר לנפש לשנה בישראל לעומת ±≠µÆµ אלפי דולר 

 Æלנפש לשנה במדינות השכנות

 ≤∞∞∂≠≤∞∞µ ¨התוצר המקומי לנפש — ישראל ושכנותיה תרשים ≥

תמ¢ג¨ מיליארד §

 ≤∞Æ∞∞

±µÆ∞∞

±∞Æ∞∞

µÆ∞∞

∞Æ∞∞
פלסטיןמצריםסוריהירדןלבנוןישראל
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ובין שתיים משכנותיה  תרשים ≤ מצביע על הפער בייצוא לנפש בין ישראל 

Æ®ירדן ומצרים©

≤∞∞µ ¨ייצוא סחורות — ישראל¨ ירדן ומצרים תרשים ≤

מצריםירדןישראל

דולר לנפש 
לשנה

 ∑¨∞∞∞

∂¨∞∞∞

µ¨∞∞∞

¥¨∞∞∞

≥¨∞∞∞

≤¨∞∞∞

±¨∞∞∞

∞
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תרשים ¥ מצביע על הפער בין ישראל ובין שתיים משכנותיה ©ירדן ומצרים® 

משקף  הפער   Æ®בשנה לנפש  דולר  של  ©במונחים  הייצוא  ענפי  של  בהרכב 

 Æהבדלים ניכרים בממדי התיעוש

≤∞∞µ ¨הרכב ייצוא הסחורות — ישראל¨ ירדן ומצרים תרשים ¥

שוני  מובנים של  בגורמים  נעוצים  בביצועים הכמותיים  אלה  כאמור¨ פערים 

ובראשונה  בראש  משקפים  הכמותיים  הביצועים   Æשכנותיה ובין  ישראל  בין 

 Æאת טיבו של הון האנוש¨ שנקבע על פי תהליכי העלייה וההתיישבות בארץ

יתר על כן¨ המשק בישראל נבנה תוך אימוץ של מערכות תמיכה חברתיות 

ומדיניות מיובאות¨ ואלה שונות מן המצוי במדינות השכנותÆ התהליך התפתח 

על יסוד חשיפה לעולם הגדול והשתלבות מוקדמת בגלובליזציה ©עוד בטרם 

Æ®כונתה בשם זה

±∞∞•

∏∞•

∂∞•

¥∞•

≤∞•

∞•
מצריםירדןישראל

כימיקלים וחומרים שונים

דלקים

חקלאות¨ מזון ומשקאות

מוצרי חרושת
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החברה הפלסטינית מתבקשת לקבוע עמדה פוליטית�משקית כלפי המשק 

הישראלי השכןÆ העמדה המתבקשת מתמצית בשאלה∫ האם לנסות ולהוציא 

מתוק מַעזø מנקודת ראותם של אזרחיה העתידיים של המדינה הפלסטינית 

עם המשק  לחבירה  לחתור  אם  ביטוי בשאלה  לידי  באה  זו  עמדה  שבדרך¨ 

Æהשכן

עניין  בשעתם  גילו  שבדרך  הפלסטינית  המדינה  אזרחי  בקרב  מעטים  לא 

ברגיעה ובחבירה למשק השכןÆ זאת בתקווה לזכות בקפיצת דרך אל שערי 

ידם של אלה על העליונה  הייתה  והרווחה המשקיתÆ בשעתם¨  הגלובליזציה 

וכך בא לעולם ¢הסכם פריז¢ ועמו הציפיות לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל 

ובין הפלסטיניםÆ ציפיות אלה הכזיבו¨ בשלב זה לפחותÆ השיתוף בין המשקים¨ 

ששיעורו במונחי תוצר שנתי הגיע ב¢ימים הטובים¢ לשני מיליארד דולר לשנה¨ 

הולך ומצטמקÆ הצטמקות בגבול של שני מיליארד דולר היא תופעה מצערת 

מכל נקודת ראותª עם זאת¨ מבחינת הצד הישראלי זוהי הצטמקות בשיעור 

של כשליש מן התוספת השנתית לתוצר ויש לה תחליפים מידיים במידה רבה¨ 

אולם מבחינת הצד הפלסטיני זוהי הצטמקות בשיעור של שליש התוצר שאין 

 Æלה תחליפים הנראים לעין

הערבים  שבדרך¨  הפלסטינית  המדינה  של  העתידיים  האזרחים  מן  בשונה 

בעיבורה   — או שלא מרצונם  — מרצונם  מצויים  ישראל  אזרחי  ©הפלסטינים® 

של הסביבה הישראליתÆ השאלה העומדת בפניהם איננה אם לחבור למשק 

כדי  להשקיע  יש  מאמץ  של  מידה  איזו  אלא  אליו¨  לחבור  לא  או  הישראלי 

Æלהפיח חיות בחבירה הקיימת בלאו הכי

ההשקעה והמאמץ נדרשים בשני מישורים∫

מישור ההתמודדות האנדוגני¨ כלומר מישור ההסתגלות או הסיגול של   £

 Æדפוסי התנהגות לדפוסים מחוללי תוצר במשק שלאחר גלובליזציה

לחבור או

 øלא לחבור

כמה להשקיע 

בחבירה 

øאפקטיבית
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חסמים  עם  ההתמודדות  מישור  כלומר  האקסוגני¨  ההתמודדות  מישור   £

ערביים�ישראליים  ויזמות  עבודה  לשירותי  הביקוש  בפני  העומדים 

 Æהנגזרים מהעדפות מוטות של הרוב היהודי ושל הרשויות

חברתי¨  שינוי  של  מואץ  בתהליך  נמצאת  בישראל  הערבית  האוכלוסייה 

ואף  והחברה  הכלכלה  הפוליטיקה¨  בתחומי  סלקטיבית  מודרניזציה  הכולל 

 ±Æ¥ כיום מונה אוכלוסייה זו מעל Æתופעות של תיעוש¨ של עיור ושל חילוניות

מיליון נפשות¨ כ�∞≥ אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראלª כ�≥∏ אחוזים מהם 

Æאחוזים נוצרים וכ�∏ אחוזים דרוזים πמוסלמים¨ כ�

בנייר העמדה אשר הצגנו לפני שנה קבענו — על סמך נתוני הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה ועל סמך גורמים אחרים — כי תרומתה של אוכלוסייה זו לתוצר 

Æהמקומי של מדינת ישראל שווה ל�∏ אחוזים בקירוב של ערך התוצר

כ�∞≥  הוא  בכללותה  המדינה  באוכלוסיית  הערבי  הציבור  שיעור  כאמור¨ 

אחוזיםÆ לפיכך¨ שיעורו של התוצר לנפש בקרב ציבור זה הוא כ�∞¥ אחוזים 

מהממוצע¨ כלומר כ�∞∞∞¨∏ דולר לנפש לשנהÆ הישג זה אינו מספק בהתחשב 

 Æ®≤ בפוטנציאל¨ אבל זהו הישג כדאי יחסית לחלופה ©ראו תרשים

ההישג הבלתי מספק¨ כלומר תוצר לנפש הנמוך יחסית מן הממוצע הכלל�

ארצי¨ הוא תולדה של שני שיעורים בעייתיים∫

שיעור המועסקים הערבים מכלל המועסקים במדינה הוא כ�±± אחוזים   £

Æאף ששיעורו של הציבור הערבי באוכלוסייה הוא כ�∞≥ אחוזים

שיעור ההשתכרות הממוצע של מועסק ערבי הוא כ�∞∑ אחוזים בלבד   £

Æביחס לממוצע הכללי

כדאי ואפשר 

להשקיע בחבירה

 Æ±

כדאי

להשקיע בחבירה

Æ≤

אפשר

להשקיע בחבירה
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שינוי במישור 

האנדוגני

למישור  קשור  השני  והשיעור  האנדוגני  למישור  קשור  הראשון  השיעור 

אחד  בכל  ושינוי  פסוקה  הלכה  בחזקת  אינם  השיעורים  שני   Æהאקסוגני

 Æמשניהם אפשרי

לחלקו  יחסית  נמוך  העבודה  בכוח  הערבים  המועסקים  שיעור  כאמור¨ 

באוכלוסייה בכללותהÆ שיעור זה משקף בנקודת זמן מסוימת את גודלו של 

משק הבית הערבי∫ מספר הנפשות במשפחה עולה על חמש נפשות לעומת 

כשלוש נפשות במשפחות היהודיותÆ בנסיבות אלה הנשים הערביות הן בעיקר 

 Æבלבד אחוזים  כ�∏±  הוא  העבודה  בכוח  המשתתפות  ושיעור  בית  עקרות 

משקל הילדים במשק הבית גם הוא גבוה יחסיתÆ במילים אחרות¨ האוכלוסייה 

הערבית היא אוכלוסייה צעירה — כמחציתה ילדים וצעירים עד גיל ∏±Æ על ציר 

הזמן משקף הדבר שיעור ריבוי טבעי גבוה יחסיתÆ תרשים µ להלן ממחיש 

Æאת הקשר ההדדי
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סמנים של תסמונת עוני אנדוגנית¨ יישובים לא�יהודיים 

 ≤∞∞±≠±πππ ¨המתנהלים כמועצות מקומיות

µ תרשים

ריבוי טבעי¨ פרומיל לשנה
≤∞Æ∞

±∂Æ∞

±≤Æ∞

∏Æ∞

¥Æ∞

∞Æ∞

∞Æ∞  ±∞Æ∞  ≤∞Æ∞  ≥∞Æ∞  ¥∞Æ∞  µ∞Æ∞  ∂∞Æ∞

ריבוי טבעי¨ פרומיל לשנה
≤∞∞Æ∞

±∂∞Æ∞

±≤∞Æ∞

∏∞Æ∞

¥∞Æ∞

∞Æ∞

∞Æ∞  ±∞Æ∞  ≤∞Æ∞  ≥∞Æ∞  ¥∞Æ∞  µ∞Æ∞  ∂∞Æ∞

שיעור הנשים בין השכירים ©באחוזים®

∂∞Æ∞

µ∞Æ∞

¥∞Æ∞

≥∞Æ∞

≤∞Æ∞

±∞Æ∞

∞Æ∞
∞Æ∞  ±∞Æ∞  ≤∞Æ∞  ≥∞Æ∞  ¥∞Æ∞  µ∞Æ∞  ∂∞Æ∞

שיעור המועסקים באוכלוסייה ©באחוזים®

µ∞∞Æ∞

¥∞∞Æ∞

≥∞∞Æ∞

≤∞∞Æ∞

±∞∞Æ∞

∞Æ∞
∞Æ∞  ±∞Æ∞  ≤∞Æ∞  ≥∞Æ∞  ¥∞Æ∞  µ∞Æ∞  ∂∞Æ∞

תרשים µ מצביע על בעיה הנגרמת בשל שיעורי הריבוי הגבוהים יחסיתÆ בה 

שינוי  שתהליך  האפשרות  על  מצביעה  בתרשים  המשתקפת  השונ)ת  בעת 

יקרב את האוכלוסייה הערבית לדפוסי התנהגות מחוללי�רווחה  בציר הזמן 

©משקית°®Æ זאת משום שבאוכלוסייה זו ניכר תהליך של שינוי ונראים סימנים 
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תרשים ∂

∞Æ∞  µÆ∞  ±µÆ∞  ±∞Æ∞  ≤∞Æ∞  ≤µÆ∞  ≥∞Æ∞  ≥µÆ∞  ¥µÆ∞  ¥∞Æ∞  µ∞Æ∞  µµÆ∞

µµÆ∞

µ∞Æ∞

¥µÆ∞

¥∞Æ∞

≥µÆ∞

≥∞Æ∞

≤µÆ∞

≤∞Æ∞

±µÆ∞

±∞Æ∞

µÆ∞

∞Æ∞

יל
ומ

פר
 ¨≤

∞∞
≥≠

≤∞
∞≤

י¨ 
בע

 ט
בוי

רי

ריבוי טבעי¨ πππ±≠∞∞∞≥¨ פרומיל

של מודרניזציה סלקטיבית בתחומים שונים¨ בגזרות שונות ובעוצמות שונות —

Æבפוליטיקה¨ בחברה¨ בכלכלה וביחס לדת

שיעור הריבוי הטבעי ביישובים מוסלמיים במרכז הארץ 

≤∞∞≥≠±πππ ¨ובצפונה

בשיעור ההשתתפות של אזרחים ערבים בכוח העבודה ניכרת מגמה הניתנת 

לכימות∫ בחינה חוזרת של נתוני האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ ובמרכזה 

Æ®∑מצביעה על מגמה ברורה בכיוון של הגברת ההשתתפות ©תרשימים ∂ ו�

תרשים ∂ מצביע על ריבוי טבעי זוחל כלפי מטהÆ אילו נשמר בלא שינוי שיעור 

©הקו  קו המגמה מזדהה עם הקרן  ∂¨ היה  הריבוי בגזרה הנבחנת בתרשים 

הכהה® היוצאת את הראשית בזווית של ∞µ¥¨ אולם קו המגמה ©הקו הבהיר® 

מצביע על מגמה ©מובהקת® כלפי מטהÆ ממצא זה עקיב עם התהליך ארוך�
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±µ  ≤∞  ≤µ  ≥∞  ≥µ  ¥∞  ¥µ  µ∞

µ∞

¥µ

¥∞

≥µ

≥∞

≤µ

≤∞

±µ

ם®
וזי

אח
©ב

 ≤
∞∞

≤ 
ם¨

רי
כי

ש
 ה

בין
ם 

שי
הנ

ר 
עו

שי

שיעור הנשים בין השכירים¨ πππ± ©באחוזים®

תרשים ∑

בישראל∫  המוסלמית  באוכלוסייה  הכולל  הפריון  בשיעור  ירידה  של  הטווח 

בשנת π∑µ± היה מספר לידות החי לאישה במהלך חייה כ�Æ≤µ∑ לידות¨ ומספר 

זה הצטמצם ב�µ∞∞≥ לכ�¥ לידות חי לאישה בכלל האוכלוסייה המוסלמית 

ול�Æµ≤ לידות חי באוכלוסייה המוסלמית במרכז הארץ ובצפונהÆ זאת יחסית 

Æלידות חי לאישה בקרב נשים יהודיות ודרוזיות באותה שנה ≤Æ∂ל�

זוחל כלפי  נשים בכוח העבודה  ∑ מלמד ששיעור ההשתתפות של  תרשים 

מעלהÆ אילו נשמר בלא שינוי שיעור השתתפות הנשים באוכלוסיית השכירים 

הכהה®  ©הקו  הקרן  עם  מזדהה  המגמה  קו  היה  בתרשים¨  הנבחנת  בגזרה 

היוצאת את הראשית בזווית של ∞µ¥¨ אולם קו המגמה ©הקו הבהיר® מצביע 

Æעל מגמה של עלייה

שיעור הנשים בקרב השכירים ביישובים מוסלמיים במרכז 

 ≤∞∞≤≠±πππ ¨הארץ ובצפונה
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שינוי בחיתוך של שני 

המישורים¨ האנדוגני 

והאקסוגני

תרשים ∏

ון®
צי

הח
ד ©

מו
לי

ת 
שנו

גילים ©שנת לידה®

±π≥∞  ±π¥∞  ±πµ∞  ±π∂∞  ±π∑∞  ±π∏∞

±µÆ∞

±≤Æµ

±∞Æ∞

∑Æµ

µÆ∞

≤Æµ

∞Æ∞

יהודים

ערבים

המתמשך  לשינוי  מצטרף  התעסוקה  ובתחום  הדמוגרפיה  בתחום  השינוי 

ברמת ההשכלה הבא לידי ביטוי בתרשים ∏Æ שינוי זה הוא תולדה של חתירה 

Æ®מבפנים ©במישור האנדוגני® ושל מתן הזדמנות מבחוץ ©המישור האקסוגני

≤∞∞µ ¨גילים ושנות לימוד¨ יהודים וערבים

בד   — מקרה  זה  ואין   — התחוללו  ההתנהגות  בדפוסי  האנדוגניים  השינויים 

בבד עם השינויים החדים במשק בכללותו∫ המעבר מענפים של טכנולוגיה 

מסורתית לענפים עתירי טכנולוגיה גבוהה ומתוחכמת¨ הגלובליזציה¨ צמצום 

Æמדיניות הרווחה וצמצום של המגזר הציבורי יחסית למגזר העסקי
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בקרב  התפתחויות  כמה  לידי  הביאו  המשק  בכלל  שחלו  אלה  שינויים 

האוכלוסייה הערבית¨ ובהם∫ 

ªירידה בתעסוקה המסורתית בתחומים כטקסטיל¨ כהלבשה וכמזון  £

ªעלייה בשיעורי האבטלה יחסית לגוף העיקרי של המשק  £

קהילת  של  מניינה  רוב  שהם  הקטנים¨  העסקים  של  הסתגלות  קשיי   £

Æהעסקים הערבית

חרף כל הקשיים התפתח פוטנציאל כלכלי בקרב בני הדור הצעיר בציבור 

הערבי¨ אשר רכשו השכלה והכשרה מקצועית¨ אולם הם מתקשים להשתלב 

לידי  בא  הדבר   Æהאקסוגני במישור  החסמים  נעלמו  שטרם  משום  במשק 

ובמקצועות  בניהול  ערבים  משלח�יד  בעלי  של  בשיעורם   ¨π בתרשים  ביטוי 

Æהחופשיים והאקדמיים

עד כה לא הוסרו המגבלות המכבידות על הביקוש למועסקים ערבים בתעשיות 

המגבלות   Æוכיו¢ב האלקטרו�אופטיקה  האלקטרוניקה¨  בתחומי  המדע  עתירות 

הנובעות מתפיסה מחושבת של הרשויות עומדות בעינן¨ ועל רקע זה נותר בעינו 

החסם העומד בדרכם של מועסקים ערבים המבקשים להתמחות במקצועות 

ערבים  מועסקים  של  פריצה  מסתמנת  זאת  לעומת   Æוהנדסיים אקדמיים 

כי בתחומי ביקוש אלה  יש לשער   Æולמשלחי�יד בתחום הרפואה למקצועות 

התמעטו במידת�מה החסמים האתניים המבוססים על דעה קדומה כזאת או 

אחרת ברמת משקי הביתÆ הקלה בחסמי ביקוש אתניים ברמת הצרכן הסופי 

באה לידי ביטוי גם בעיסוקים לא�אקדמיים¨ כגון בהצלחה של בתי עסק נושאי 

 Æשמות ערביים בתחומי האירוח וההסעדה

בדרך כלל אנו נוטים להעלות תביעות שעניינן ההתנהלות של רשויות השלטון 

בכל הקשור לחסמים העומדים בפני המועסקים הערבים¨ ולעומת זאת אנו 

נוטים להצניע את ההישג שעניינו התפיסה וההתנהלות בפועל ברמת הצרכן 

הסופיÆ פריצת דרך ברמת הצרכן הספציפי ראויה לתשומת לב מיוחדת שכן 

להמשיך  רב  טעם  יש  זה  הישג  רקע  על   Æהמיטבי ההישג  את  מסמלת  היא 

Æולהשקיע בהשתלבות של ערביי ישראל במשק הלאומי

המישור האקסוגני∫ 

חסמים

ונתיבי פריצה
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חסמים ופריצות — מועסקים ערבים במשלחי�יד 

 ≤∞∞µ≠≤∞∞¥ ¨עתירי הכנסה

    π תרשים

אÆ ניהול ומשלח יד ¢חופשי¢

יהודים ואחרים 
π≥Æ∑•

∂Æ≥• ערבים

בÆ משלח יד ¢אקדמי¢

∂Æ¥• ערבים

יהודים ואחרים 
π≥Æ∂•

±µÆ∞•
±≤Æµ•
±∞Æ∞•
∑Æµ•
µÆ∞•
≤Æµ•
∞Æ∞•

הנדסה משפטים¨ רפואההוראה
מח¢ר

שיעור הערבים במקצוע
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סימנים של הצלחה — ראשונית ככל שתהיה — מצדיקים גיבוש של מדיניות 

Æממלכתית לקידום המערכות העשויות לעודד השתלבות

מתבקש  הפנים¨  משרד  של  לסמכותו  הנתון  המרחבי¨  התכנון  בתחום   £

על  המשפיעות  בקרקע  לשימושים  בתכניות  וזריז  ידידותי  טיפול 

אזורי  של  לפריסה  תכניות  כגון  הערבים¨  האזרחים  של  ההשתלבות 

 Æתעסוקה משותפים ליישובים יהודיים וערביים

בתחום החינוך מתבקש משרד החינוך לקדם נושאי לימוד המקנים לדור   £

ביחסיו  לו  באוכלוסייה הערבית את תרבות התקשורת החיונית  הצעיר 

Æהעתידיים עם המשק הישראלי

התמ¢ת  משרד  של  לסמכותו  הנתון  המקצועית¨  ההכשרה  בתחום   £

בכמה  מכוונת  פעילות  מתבקשת  אחרים¨  משרדים  של  ולסמכות 

ערוצים∫ 

פיתוח מסלולי הכשרה והסבת מקצוע לשילוב ערבים במקצועות   —

ªעתירי הכנסה בסביבה מעורבת

לאוכלוסיית  בייחוד  בתעסוקה¨  ותמיכה  העצמה  תכניות  פיתוח   —

זו  במסגרת   Æהישראלי במשק  השתלבותן  קידום  למען  הנשים¨ 

מסגרות  יצירת  בניהולן¨  או  נשים  בבעלות  עסקים  פיתוח  נדרש 

מושבן  לתחום  מחוץ  בעבודה  ערביות  נשים  בשילוב  התומכות 

מיוחדת  לב  היישובים הערביים המובהקיםÆ שימת  ומחוץ לתחומי 

נדרשת לשילוב אוכלוסיית הנשים הערביות המשכילות בתעסוקה 

במשרדי ממשלה ובחברות הממשלתיות באזורים שמחוץ לתחום 

Æמושבן הצר יחסית

בתחום של עידוד עסקים קטנים ובינוניים¨ הנתון לסמכותם של משרד   £

ושל הרגולטורים של המוסדות הפיננסיים¨ מתבקשות תכניות  התמ¢ת 

Æלסילוק תופעות של בידוד פיננסי ושל ¢קיצוב הון¢ על רקע מגזרי�אתני

המלצות להמשך∫ 

מדיניות תומכת 

השתלבות 
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בגזרה אחרת של פעילות התמ¢ת והרגולטורים יש מקום לבחון תכניות   £

לביטוח עסקות של יזמים ערבים�ישראלים באזור בכללותוÆ נדרש מעט 

דמיון כדי לשקול תכניות לביטוח סיכוני סחר של יזמים ערבים�ישראלים 

במיזמים  בהשקעה  הכרוכים  וסיכונים  תיירות  בשירותי  סחר  לרבות 

Æמשותפים

בתחום הפעילות של משרד התיירות יש מקום לתמיכה ציבורית במאמץ   £

השיווקי של בעלי עסקי הארחה והסעדה ה¢מוכרים¢ את המותג הערבי 

Æלתייר הפנים היהודי
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חלק שניחלק שני

היבטים של תועלת כלכליתהיבטים של תועלת כלכלית
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תעסוקת נשים ערביות בישראלתעסוקת נשים ערביות בישראל

ד¢ר יהודית קינג¨ דניז נאון ואברהם וולדה�צדק±

 ≥µ∞¨∞∞∞כ�  ∂¥≠±∏ שגילן  הערביות  הנשים  אוכלוסיית  מנתה   ≤∞∞∂ בשנת 

נפשÆ שיעור השתתפותן בכוח העבודה עומד על Æµ≥≥ אחוזים בלבד לעומת 

נשים  ב�∞∞∂¨∏∑  מדובר   Æהיהודיות הנשים  בקרב  אחוזים   ∑±Æ≥ של  שיעור 

עבודה  מחפשות  ו�∞∞≥¨≤±  אחוזים®   ±∏Æ∑© מועסקות  מהן   ∂µ¨¥∞∞ ערביות∫ 

©∏Æ≤ אחוזים®Æ בניגוד לכך¨ כ�∞∞∞¨≥¥≥ אינן עובדות¨ אינן מחפשות עבודה ואינן 

עלייה  למרות  השנים¨  במשך  במעט  רק  גדל  ההשתתפות  שיעור   Æלומדות

עקיבה ומתמשכת בהשכלה וירידה בפריוןÆ הגדלת שיעור הנשים המועסקות 

עשויה לסייע במידה רבה בהוצאת משפחות ערביות ממעגל העוני¨ בפרט אם 

הדבר יגדיל את היקף המשפחות שבהן שני מפרנסים¨ וגם לתרום להמשך 

 Æהתפתחות המשק

שיעור  להסבר  גורמים  סוגי  שלושה  רווחים  והציבורי  האקדמי  בשיח 

ההשתתפות הנמוך של נשים ערביות בשוק העבודה∫ 

מאפייני הנשים עצמן ובעיקר חסמים המקשים על השתלבות בתעסוקה¨   Æ±

מקצוע  חוסר  בהשכלה®¨  העלייה  מגמת  ©למרות  השכלה  מיעוט  כגון 

נמוכה  שליטה  רמת  תעסוקתי¨  ניסיון  חוסר  מודרני¨  למשק  מתאים 

בעברית ©המגבילה את יכולתן לעבוד במגזר היהודי® ומספר ילדים גדול 

Æיחסית

מבוא

�

פרק זה מבוסס על מחקר עדכני ורחב�היקף שערכו הכותבים מטעם מאיירס�גßוינט —  ±

של  נתונים  ניתוח  על  מבוססים  המחקר  ממצאי   Æלאחרונה שפורסם  ברוקדייל¨  מכון 

בשנים  אדם  כוח  סקרי  לסטטיסטיקה∫  המרכזית  הלשכה  של  סקרים  סוגי  ארבעה 

שעסק   ≤∞∞¥ סקר  תעסוקה¨  בנושא  שהתמקד   ®≤∞∞µ© החברתי  הסקר   ¨≤∞∞∂≠±ππ∞

Æ≤∞∞∂ בסידורי טיפול לילדים וסקר הכנסות
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ונורמות חברתיות של החברה הערבית שלפיהן תפקיד האישה  תרבות   Æ≤

מגבלות  עליה  מוטלות  בנוסף¨   Æהבית משק  וניהול  הילדים  גידול  הוא 

Æהנוגעות להתנהלות מחוץ לבית¨ בין השאר בתחום הפעילות הכלכלית

מבנה ההזדמנויות העומדות בפני המיעוט הערבי — ובפני הנשים הערביות   Æ≥

העבודה  שוק  בשל  מעטות  אלה  הזדמנויות  העבודה∫  בשוק   — בפרט 

הממשלתית  המדיניות  בשל  בפניהן¨  הפתוח  המצומצם  המקומי�אתני 

החינוך  התעשייה¨  החקלאות¨  התשתיות¨  בתחום  הערבי  המגזר  כלפי 

ובתחומים  בילדים  טיפול  הסדרי  היעדר  בשל  המקצועית¨  וההכשרה 

 Æאחרים ובשל יחס המעסיקים כלפי העסקת אזרחים ערבים

שבין  הקשרים  בניתוח  התמקד  להלן¨  מוצגים  מממצאיו  שחלק  המחקר¨ 

השתתפותן  שיעור  לבין  הנשים  של  האישיים  וחסמים®  ©משאבים  המאפיינים 

בכוח העבודה¨ אולם ברקעו קיימים הגורמים הכלכליים¨ החברתיים¨ התרבותיים 

והפוליטייםÆ תרשים ± מתאר בדרך גראפית את מכלול הגורמים המשפיעים על 

תעסוקת הנשים הערביות¨ תוך הבחנה בין מאפיינים אישיים ובין מרכיבים של 

 Æמבנה ההזדמנויות
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תרשים ±

מבנה ההזדמנויות

הון אנושי 
ובריאות

דמוגרפים 
ומשפחתיים

ערכים והעדפות 
של הפרט

משאבים וחסמים אישיים 
לתעסוקה

תרבות∫
ערכים ונורמות לגבי 

עבודת נשים
מאפייני שוק 

העבודה

נגישות לשירותים 
תומכי עבודה∫

תחבורה¨ סידור לילדים
מדיניות לאומית∫

עידוד תעסוקת נשים¨
משאבים למגזר הערבי

יחס מעסיקים

גורמים המשפיעים על תעסוקת נשים ערביות

גורמים המעודדים 

את הגברת ההשתתפות

של נשים ערביות

בכוח העבודה

Æא

ירידה בפריון

של נשים ערביות

שלושה גורמים עשויים לתמוך בהגברת ההשתתפות של נשים ערביות בכוח 

העבודה∫ ירידה בפריון¨ עלייה ברמת ההשכלה וקיומו של אקלים אוהד התומך 

Æביציאתן לעבודה

 ≤∞∞∂≠±ππ∂ שיעור הפריון בקרב כלל הנשים הערביות ירד בין השנים  £

הנשים  בקרב  הפריון  שיעור  בעוד  לאישה¨  לידות   ≥Æ∑ל� לידות   ¥Æ¥מ�

 Æ®לידות ≤Æ∂לידות ל� ≤Æ∑היהודיות כמעט לא השתנה ©ירידה מ�
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לידות   ≥Æ¥הירידה הגדולה ביותר חלה בפריון של הנשים הדרוזיות¨ מ�  £

 ¥Æ∑בקרב הנשים המוסלמיות ירד שיעור הפריון מ� Æלידות לאישה ≤Æ∂ל�

Æלידות ¥Æ∞לידות ל�

כלל  בקרב  ההשכלה  רמת  בעקיבות  עלתה   ≤∞∞∂≠±ππ∞ השנים  בין   £

 ∏≠∞ ©בוגרות  ההשכלה  מעוטות  שיעור   Æ∂¥≠±∏ שגילן  הערביות  הנשים 

שנות לימוד® ירד מ�≥Æ∞∂ אחוזים ל�∏Æ±≤ אחוזים¨ שיעור בוגרות בית ספר 

שנות   ±µ≠±≥ בוגרות  שיעור  אחוזים¨   ≤∑Æ∂ל� אחוזים   ±∏Æ¥מ� גדל  תיכון 

שנות   ±∂ בעלות  ושיעור  אחוזים¨   ±≥Æ≥ל� אחוזים   ∂Æ±מ� הוכפל  לימוד 

לימוד ומעלה¨ שרובן המכריע ©כ�∞∏ אחוזים® בעלות תואר אקדמי¨ גדל 

 Æאחוזים ±∞Æ≥אחוזים ל� ±Æ∏פי חמישה¨ מ�

 Æ≤¥≠±∏ בנות  צעירות  בקרב  במיוחד  בולטת  בהשכלה  השיפור  מגמת   £

 πÆπל�  ±ππ∞ב� אחוזים   ≥≥Æ¥מ� ירד  בקרבן  ההשכלה  מעוטות  שיעור 

אחוזים ב�∂∞∞≥¨ ושיעור בעלות השכלה על�תיכונית עלה מ�∑Æ±± אחוזים 

 Æאחוזים ≥∂Æ∂ל�

ייתכן כי צעירות ערביות דוחות את גיל הנישואין ואת לידת הילדים כדי   £

אחוזים  ל�≤∑  נשואות¨  אינן   ≤¥≠±∏ מבנות  אחוזים   ∂∂ ללמוד∫  להמשיך 

בעלות  בקרב  האמהות  ושיעור  ילדים¨  אין  הזו  הגיל  בקבוצת  מהנשים 

 ±±≠π בעלות  לעומת  בהרבה  נמוך  אחוזים®   ±∏© על�תיכונית  השכלה 

Æ®שנות לימוד ©≥¥ אחוזים

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  של   ≤∞∞µ החברתי  הסקר  נתוני   £

מצביעים על עמדות חיוביות עקרוניות למדי כלפי יציאת נשים לעבודה 

אינן  מוצהרות  שעמדות  מובן   Æזהים בשיעורים  וגברים  נשים  בקרב 

הנתונים  אולם  בפועל¨  ההתנהגות  בדבר  מסקנות  להסיק  מאפשרות 

 Æמרמזים על אפשרות של אקלים אוהד בנושא זה

 Æג

עמדות חיוביות 

בקרב האוכלוסייה 

הערבית כלפי יציאת 

נשים לעבודה

Æב

עלייה ניכרת 

של רמת ההשכלה¨ 

בעיקר בקרב הצעירות
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סיבות לירידה 

בשיעור התעסוקה 

בקרב תת�קבוצות

יעבדו¨  והנשים סבורים שחשוב ששני בני הזוג  כ�µ∑ אחוזים מהגברים   £

 Æובקרב בעלי השכלה על�תיכונית השיעור אף גבוה יותר

במשפחות שבהן הילדים קטנים פוחתת התמיכה ביציאת נשים לעבודה¨   £

אך היא עדיין אינה מבוטלת∫ כ�µ¥ אחוזים סבורים שעל האישה לעבוד¨ 

לעבוד  שעליה  סבורים  מהגברים  אחוזים  ו�∞≥  מהנשים  אחוזים   ≤µכ�

במשרה חלקית¨ וכ�∞≥ אחוזים מהנשים ו�µ≥ אחוזים מהגברים סבורים 

 Æשגם כשיש ילדים קטנים על האישה לצאת לעבוד במשרה מלאה

בעלות  נשים  ההשכלה∫  רמת  פי  על  הנחקרים  בין  הבדלים  קיימים   £

השכלה על�תיכונית מעדיפות את הפתרון של עבודה במשרה חלקית 

אחוזים   ¥≤Æ≥© במשפחה  קטנים  ילדים  יש  כאשר  אי�תעסוקה  פני  על 

אפילו  פחות¨  משכילות  נשים  ואילו  בהתאמה®¨  אחוזים¨   ≤πÆ∑ לעומת 

 µ≤Æπ אחוזים לעומת ≤∂Æ∞© בעלות השכלה תיכונית¨ מעדיפות את ההפך

Æ®אחוזים¨ בהתאמה

למרות הגורמים המעודדים¨ שיעור התעסוקה בקרב הנשים הערביות גדל ב�

¥µÆ נקודות אחוז בלבד בין השנים ∞ππ±≠∂∞∞≥ ©מ�≤Æ≤± אחוזים ל�∑Æ∏± אחוזים®¨ 

 Æנקודות אחוז ±¥Æ± ולעומת זאת בקרב היהודיות חל באותה תקופה גידול של

 Æלמעשה¨ ברוב קבוצות ההשכלה חלה ירידה והסיבות לכך שונות

בשיעורי התעסוקה  הירידה  את  ©µ∞∞≥®≤ מסבירים  וחיידר   ≤®≤∞∞¥© שחאדה 

של  בהשפעה  לימוד®  שנות   ±± ©עד  נמוכה  השכלה  בעלות  נשים  בקרב 

מיומנים  בלתי  לעובדים  הביקוש  צמצום  ומדיניים∫  מקרו�כלכליים  שינויים 

מדה   Æבישראל העבודה  בשוקי  הערבי  המיעוט  והדרה¨  אבטלה   Æ®≤∞∞¥©  ßא שחאדה¨   ≤

Æאל�כרמל¨ המרכז הערבי למחקר חברתי יישומי

חיידר   ßע בתוך   Æתלות יוצרת  מדיניות  בישראל∫  הערבית  הכלכלה   Æ®≤∞∞µ©  ßע חיידר¨   ≥

Æירושלים∫ מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד Æעורך®¨ ספר החברה הערבית בישראל©
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עקב שינויים במבנה המשק¨ למשל הקטנת חלקן של התעשיות המסורתיות 

עתירות�העבודה לטובת תעשיות בעלות טכנולוגיה מתקדמתª העברת הייצור 

למדינות בחו¢ל ©למשל ירדן¨ בעקבות הסכם השלום ִאתה® שכוח העבודה בהן 

זול¨ דבר שפגע בנשים הערביות שעבדו במפעלי הטקסטיל בכפריםª דחיקת 

עובדים  על�ידי  המסורתיים  המשק  בענפי  המקומיים  העובדים  של  רגליהם 

 Æ®זרים ©תופעה בולטת בחקלאות

הירידה בתעסוקה בקרב נשים משכילות¨ בעיקר בעלות ≤±≠µ± שנות לימוד¨ 

מדחיית  נובעת  והיא   ¨®≥¥≠±∏ ©בנות  צעירות  נשים  בקרב  בעיקר  משתקפת 

רק  העוסקות  שיעור   Æלימודים המשך  לצורך  העבודה  לכוח  ההצטרפות 

בלימודים גדל בין השנים ∞ππ±≠∂∞∞≥ מ�¥Æ¥¥ אחוזים ל�µ≤Æπ אחוזים¨ גידול 

נשים המשלבות עבודה  ©כולל  נקודות אחוז¨ בעוד שיעור העובדות   ∏Æµ של 

 Æנקודות אחוז ±≤Æ± אחוזים¨ ירידה של ≤µÆπאחוזים ל� ≥∏Æ∞ולימודים® פחת מ�

 ∂µ© שיעור התעסוקה הגבוה של נשים ערביות בוגרות ∂± שנות לימוד ומעלה

אחוזים® מלמד שניתן לצפות שהלומדות ישתלבו בתעסוקה במועד מאוחר 

 Æיותר ויציעו משאבי הון אנושי משופרים

 ≤¥  —  ¥¥≠≤µ הגילים  בטווח  נמצא  ביותר  הגבוה  שיעור התעסוקה  גיל∫   £

אחוזיםÆ בטווח הגילים ∏±≠¥≥ ו�µ¥≠¥µ הוא עומד על כ�µ± אחוזים¨ אולם 

אם נוסיף לגילאיות ∏±≠¥≥ את הלומדות¨ נגיע לשיעור של ¥Æ±¥ אחוזים 

 µÆ∂שיעור המועסקות יורד ל� ∂¥≠µµ בטווח הגילים Æאו לומדותØעובדות ו

 Æאחוזים

 ∏≠∞ בעלות  אחוזים בקרב   ¥Æ∑ על  עומדים  השכלה∫ שיעורי התעסוקה   £

אחוזים   ±∂ שנים¨   ±±≠π שלמדו  נשים  בקרב  אחוזים   πÆ≥ לימוד¨  שנות 

בקרב בוגרות ≥± שנות לימוד ©בעלות תעודת בגרות או ללא תעודה®¨ ¥≤ 

אחוזים בקרב בוגרות ≤±≠µ± שנות לימוד ו�≥µÆ∂ אחוזים בקרב בוגרות 

Æשנות לימוד ומעלה ±∂

שונ�ת בשיעורי 

התעסוקה לפי מאפייני

רקע אחדים∫

המצב בשנת ∂∞∞≥
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דת∫ הנוצריות מועסקות בשיעור הגבוה ביותר∫ ∞Æ∏≤ אחוזים¨ בהשוואה   £

Æאחוזים מהמוסלמיות ±µÆ∂אחוזים מהדרוזיות ו� ±πÆµל�

מספר ילדים עד גיל ∏±∫ שיעור התעסוקה הוא Æµ∏± אחוזים בקרב נשים   £

ללא ילדיםÆ הוא עולה ל�±Æ¥≥ אחוזים בקרב אמהות לילד אחד עד שני 

Æאחוזים בקרב אמהות לחמישה ילדים או יותר ∑Æ∑ ילדים ויורד עד

גיל הילד הצעיר∫ שיעור התעסוקה הוא µÆπ± אחוזים בקרב אמהות שגיל   £

ילדן הצעיר הוא עד שנתיים¨ עולה לכ�±≥ אחוזים בקרב אמהות שגיל 

ילדן הצעיר הוא ≤≠π¨ ויורד לרמה של ≥Æ∑± אחוזים בקרב אמהות שילדן 

 Æהצעיר הוא בן ∞±≠∑±¨ והן מבוגרות יותר מהאמהות האחרות

כדתיות  עצמן  את  המגדירות  נשים  בלבד®∫  ©מוסלמיות  הדתיות  מידת   £

את  המגדירות  מנשים  יותר  נמוך  בשיעור  מועסקות  מאוד  כדתיות  או 

עצמן כלא דתיות או כלא כל כך דתיות — ≥± אחוזים לעומת ±≥ אחוזים¨ 

Æבהתאמה

סוג היישוב וגודלו∫ נשים המתגוררות בערים מעורבות מועסקות בשיעור   £

 ±∞¨∞∞∞ ©מעל  גדולים  ערביים  ביישובים  יותר מנשים המתגוררות  גבוה 

 ≤∞Æπ•  — תושבים®   ±∞¨∞∞∞ ©עד  קטנים  ערביים  ובישובים  תושבים® 

Æבהתאמה ¨±µÆ±•ו� ±∑Æ∑•בהשוואה ל�

אזור מגורים∫ שיעורי התעסוקה עומדים על Æµ¥≥ אחוזים במחוז תל�אביב   £

והמרכז¨ על Æπ∞≥ אחוזים בקרב ערביות המתגוררות במחוז חיפה והצפון¨ 

על Æπ±± אחוזים במחוז ירושלים ועל ∞πÆ אחוזים בדרוםÆ יש לציין שאזור 

הדרום מייצג הן הבדל גאוגרפי והן הבדל בהשתייכות האתנית∫ כמעט 

Æכל הערבים בדרום הם בדואים

ניתוח  ולכן ערכנו  ביניהם  הדפוסים לפי כל מאפיין רקע מושפעים מהקשר 

Æרב�משתני
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ניתוח רב�משתני מאפשר להפריד בין השפעת ההשכלה ובין השפעת הגיל¨ 

בין  להפריד  וגם  יותר®  צעירות  ©המשכילות  שניהם  בין  קשר  שקיים  מאחר 

 Æ®ההשפעה של ההשכלה ושל האזור ©הנשים באזור הדרום משכילות פחות

בניתוח כללנו את המשתנים האלה∫ גיל¨ השכלה¨ גיל הילד הצעיר¨ דת¨ מחוז 

 Æמגורים וגודל היישוב

בניתוח הרב�משתני אנו מוצאים שההשכלה היא המשתנה בעל ההשפעה   £

 Æ®העצמאית הגדולה ביותר על תעסוקת האישה ©ערבייה ויהודייה כאחת

סיכויי התעסוקה של נשים ערביות גדלים ככל שעולה רמת ההשכלה 

שלהןÆ סיכויי נשים שלמדו ∂± שנים או יותר גדולים ב�±∂ נקודות אחוז 

מסיכוייהן של נשים שלמדו רק ∏ שנים או פחות מזה¨ וסיכויי נשים בעלות 

≤±≠µ± שנות לימוד גדולים ב�∑≤ נקודות אחוזÆ השפעת ההשכלה גדולה 

 Æהרבה יותר בקרב הנשים הערביות מאשר בקרב היהודיות

ילדים קטנים בבית מקטינה את הסיכויים לתעסוקהÆ כאשר  הימצאות   £

האם  של  התעסוקה  סיכויי  פוחתים  שנתיים¨  עד  הוא  הצעיר  הילד  גיל 

גיל ∏±ª כאשר  ילדים עד  נקודות אחוז בהשוואה לאישה שאין לה   πב�

הילד הצעיר הוא בן ≤≠¥ שנים¨ קטנים סיכויי העבודה ב�∂ נקודות האחוז¨ 

בניתוח  זאת¨  עם   Æהאחוז נקודות  ב�¥  קטנים  הם   π≠µ בן  הוא  וכאשר 

רב�משתני נוסף¨ שבו הוכנסו גם משתני אינטראקציה בין השכלת האם 

וגיל הילד הצעיר¨ נמצא כי לגיל הילד הצעיר יש השפעה דיפרנציאלית 

שנות   ±± עד  של  השכלה  ברמת   Æהאישה של  שונות  השכלה  ברמות 

לימוד מחד גיסא ושל ≤± שנות לימוד ויותר מאידך גיסא¨ כמעט אין הבדל 

בסיכויי האם להיות מועסקת אם יש לה ילד שגילו פחות מ�µ בהשוואה 

לאישה באותה רמת השכלה שאין לה ילד בגיל זהÆ לעומת זאת¨ ברמת 

ילד צעיר בבית משפיעה במידה  נוכחות  לימוד¨  ≥± שנות  השכלה של 

ילדה  שגיל  אישה  של  סיכוייה  מועסקת∫  להיות  האם  סיכויי  על  ניכרת 

הצעיר הוא עד שנתיים או ≤≠¥ שנים קטנים ב�∏≠¥± נקודות אחוז לעומת 

אישה ללא ילדים או אישה שילדה הצעיר בן µ ומעלהÆ אולי ניתן להסביר 

חשיבות ההשכלה 

להגברת השילוב 

בתעסוקה∫ 

ניתוח רב�משתני



99

שילוב
 Z�œ

…«ËU��Ë

ושוויון

זאת בשכר המצופה מול ההוצאות הצפויות בגין טיפול חלופי או סידור 

לילדים בעקבות יציאת האישה לעבודהÆ לבעלות עד ±± שנות לימוד לא 

צפויות הרבה הזדמנויות תעסוקה והשכר המצופה נמוך לעומת העלויות 

של סידור הילדיםÆ לבעלות ≤± שנות לימוד ויותר יש הזדמנויות תעסוקה 

יותרÆ לבעלות ≥± שנות לימוד  וגם השכר צפוי להיות גבוה  יותר  רבות 

אולי יש הזדמנויות תעסוקה¨ אבל העלויות לסידור הילדים ביחס לשכר 

הטיפול  מסגרות  שהרחבת  להסיק  ניתן  הממצאים  מתוך   Æגבוהות הן 

בילדים בגיל הרך עשויה להיות גורם חשוב שיעודד את יציאתן לעבודה 

של חלק מהנשים הערביות¨ אבל מחסור במסגרות אינו מגבלה מרכזית 

Æבעבור חלק גדול מהנשים

בין  להפריד  לנסות  גם  אפשר  הרב�משתני  הניתוח  נתוני  סמך  על   £

ההשפעות של נורמות קהילתיות�תרבותיות לבין ההשפעה של גורמים 

מועסקות  הנוצריות  שראינו¨  כפי   Æהצעיר הילד  וגיל  גיל  השכלה¨  כמו 

בשיעור גבוה הרבה יותר מהמוסלמיות או מהדרוזיות — פער של כ�∞≥ 

נקודות אחוזÆ עם זאת¨ כאשר מפקחים על שאר המשתנים בניתוח הרב�

משתני¨ נמצא שהפער מצטמצם ל�π נקודות אחוזÆ הדבר מלמד שאכן 

הנוצרית  בקהילה  התעסוקה  על  חברתית�תרבותית  השפעה  קיימת 

נוסף על ההשפעה הישירה של התרבות על רכישת השכלה ועל שיעור 

 Æהילודה¨ אבל היא חזקה פחות מכפי שמקובל לחשוב

בקרב בעלות תואר אקדמי מגיע שיעור המועסקות ל�∞∑ אחוזים¨ לעומת   £

Æאחוזים בקרב האקדמאיות היהודיות ∏≥

אקדמיים¨  במשלחי�יד  מועסקות  הערביות  מהאקדמאיות  אחוזים   ∏∏  £

 Æ®המקצועי בסולם  הגבוהות  הרמות  ©שהם  וניהוליים  טכניים  חופשיים¨ 

יהודיות  בקרב  אלה  במשלחי�יד  המקביל  מהשיעור  גבוה  זה  שיעור 

באותה רמת השכלה — π∂ אחוזיםÆ עם זאת¨ שתי האוכלוסיות נבדלות זו 

מזו∫ האקדמאיות הערביות מועסקות יותר במקצועות חופשיים וטכניים 

באיזו מידה

מועסקות הנשים הערביות 

המשכילות במשלחי�יד

ההולמים את

øרמת השכלתן
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©הרמה  אקדמיים  במקצועות  ופחות   — אחוזים   µ¥  — השנייה®  ©הרמה 

היהודיות  בקרב האקדמאיות   Æאחוזים  ≥≥  — ביותר®  הגבוהה  הראשונה¨ 

Æהמצב הפוך

במקצוע  המועסקים  אקדמאית  השכלה  בעלי  הערבים  הגברים  שיעור   £

ניהולי¨  אקדמי¨  שאיננו  במקצוע  ©כלומר¨  השכלתם  את  הולם  שאינו 

לעומת  אחוזים   ≤≤Æµ  — הנשים  משיעור  בהרבה  גבוה  טכני®  או  חופשי 

 ≤∏Æ∑ ברמת השכלה על�תיכונית לא אקדמאית הפער הוא Æאחוזים πÆ∑
¥Æאחוזים ≥Æ∏ אחוזים לעומת

משתתפת  שאינה   ∂¥≠±∏ הגילים  בטווח  הערביות  הנשים  אוכלוסיית   £

כנראה   ªלומדות מהן   ≤π¨∞∞∞כ�  Æנשים כ�∞∞≤¨∞∑≥  מונה  העבודה  בכוח 

שאינן זמינות לעבודה בטווח הזמן הבינוני ולכן הוצאו מהניתוחÆ כלומר¨ 

 Æהנתונים שלנו נוגעים ל�∞∞∞¨±¥≥ נשים

הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה שייכות לאוכלוסייה הטרוגנית   £

בחסמים  המוגבלת  מאוד  גדולה  קבוצה  כאן  יש  אחד  מצד   Æמאוד

 Æמשמעותיים מאוד¨ מצד אחר יש קבוצות בעלות פוטנציאל רב הרבה יותר

באופן כללי נראה כי משאביהן לתעסוקה פחותים מאלה של המועסקות∫ 

≥¥ אחוזים למדו ∏ שנים לכל היותר¨ ∂± אחוזים מהן אינן יודעות קרוא 

וכתוב¨ ≥µ אחוזים מהן אינן יודעות לדבר עברית¨ ל�∑∑ אחוזים מהן אין 

שום ניסיון תעסוקתי¨ ל�∞¥ אחוזים מהן יש ≤ ילדים לפחות ול�∞¥ אחוזים 

 Æ¥≠∞ מהן יש ילדים קטנים שגילם

©∏¥ אחוזים® מהנשים שאינן משתתפות בכוח  עם זאת¨ כמעט מחצית   £

העבודה הן צעירות עד גיל ¥≤¨ למעלה משליש ©∏≤ אחוזים® הן בעלות 

אילו נשים

אינן משתתפות 

øבכוח העבודה

אבו�באדר¨ סß וגוטליב¨ דÆ®≤∞∞∑© ß עוני¨ חינוך ותעסוקה בחברה הערבית�בדואית∫ מבט   ¥

Æ®השוואתי ©טרם פורסם
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לוח ±

 Æאחוזים מהן יודעות קרוא וכתוב בעברית µ∞שנות לימוד או יותר¨ וכ� ±≤

ולא   — העבודה  בכוח  משתתפות  שאינן  שנשים  הרווחת  לדעה  בניגוד 

של�¥≤  מתברר  בילדיהן¨  המטפלות  אמהות  ברובן  הן   — לימודים  בשל 

אחוזים מהלא�משתתפות אין כלל ילדים מתחת לגיל ∏±¨ ול�≤± אחוזים 

Æ®יש ילדים מגיל ∞± ומעלה ©ראו לוח ± להלן

חסמים ומשאבים לתעסוקה בקרב נשים ערביות שאינן 

משתתפות בכוח העבודה

משאבØלא חסםההיבטהחסם

 ≤π• — ∂¥≠¥µ‹ גיל ›
¥∏• — ≥¥≠±∏

≤≥• — ¥¥≠≥µ

גיל ∞≠≥ — •∞≥

±π• — ¥≠≥ גיל
‹ ילד צעיר ›

ללא ילדים — •¥≤

±¥• — π≠µ גיל

גיל ∞±≠∑± — •≤±

∞≠∏ שנות לימוד — •≥¥

π≠±± שנות לימוד — •±≥ 
‹ השכלה ›

≤π• — שנות לימוד ±≤

≤± שנות לימוד ויותר — •∏

עבדו לפני יותר מ�∞± 

שנים — •∞±

לא עבדו מעולם — •∑∑

‹ היסטוריה תעסוקתית ›

עבדו בשנה האחרונה — •±

עבדו בעשר השנים 

האחרונות — •≥±

יודעות — •¥∏‹ קרוא וכתוב בערבית ›אינן יודעות — •∂±

µ≤• — יודעות — •∏¥‹ דיבור עברית ›אינן יודעות

¥π• — קרוא וכתוב בעברית ›אינן יודעות ›µ±• — יודעות

יודעות — •∞¥‹ קרוא וכתוב באנגלית ›אינן יודעות — •∞∂
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של  המשמעות  ומה  יחסית  גבוה  השמה  פוטנציאל  בעלות  הן  קבוצות  אילו 

øשילובן בתעסוקה לגבי הגידול בהיקף הנשים הערביות המועסקות

להלן נתאר כמה קבוצות בעלות פוטנציאל גבוה יחסית לתעסוקהÆ הקבוצות 

Æאינן מוציאות זו את זו ויש מידה מסוימת של חפיפה ביניהן

נשים המצהירות או מפגינות בפועל עניין ביציאה לעבודה ©קבוצות ±≠≥   £

בלוח ≥ להלן®∫

המונה  גדולה¨  קבוצה  יש  העבודה  בכוח  משתתפות  הבלתי  בקרב   

∞∞∞¨∞¥ נשים בקירוב¨ שהצהירו בריאיון כי הן מעוניינות להתחיל לעבוד 

¢עכשיו¢ אם תוצע להן עבודה מתאימהÆ אם נצרף אליהן את המובטלות¨ 

 µ≥¨∞∞∞ל� נגיע  לעבודה®¨  למוטיבציה  אקטיבי  ©ביטוי  עבודה  המחפשות 

היא שאם  אחוזים מהמועסקותÆ המשמעות   ∏± המהוות  בקירוב¨  נשים 

ב�±∏  יגדל  המועסקות  הערביות  הנשים  היקף  בעבודה¨  ישתלבו  כולן 

אחוזיםÆ כ�∞∏ אחוזים מהן צעירות עד גיל ¥¥¨ כ�∞∂ אחוזים בוגרות ≥± 

אחוזים  וכ�∞∑  בערבית¨  וכתוב  קרוא  יודעות  כולן  יותר¨  או  לימוד  שנות 

מהן יודעות עבריתÆ לחלק לא מבוטל יש ניסיון תעסוקתי∫ ∑ אחוזים עבדו 

בשנה האחרונה ו�≥≤ אחוזים עבדו במהלך עשר השנים האחרונות¨ אם 

וידע באינטרנט  כי לא בשנה האחרונהÆ היעדר מיומנויות מחשב בכלל 

בפרט מהווה חסם בעבור ±∑ אחוזים ו�≤∏ אחוזים¨ בהתאמה¨ אך מדובר 

Æבחסמים שניתן לסייע בפתרונם

בוגרות ≥± שנות לימוד ומעלה שאינן משתתפות בכוח העבודה ©קבוצות   £

¥≠µ בלוח ≥ להלן®∫

ניתן לחלק קבוצה זו לשתי תת�קבוצות∫ 

הקבוצה המרכזית כוללת נשים בעלות השכלה תיכונית ©≥± שנות   Æ±

כלומר¨  המועסקות¨   ∂µ¨∞∞∞ לעומת  נשים   ∂π¨∞∞∞ ומניינה  לימוד® 

π∞± אחוזים מהמועסקותÆ כ�∞∑ אחוזים מהן צעירות עד גיל ¥≤Æ ל�

≥≤ אחוזים מהן אין ילדים אך ¥≥ אחוזים מהן הן אמהות לילד צעיר 

אחוזים  ו�∑∑  עברית¨  דוברות  מהן  אחוזים   ∑∞  Æשנתיים עד  שגילו 
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מסוגלות לקרוא ולכתוב בעבריתÆ השליטה במחשב היא בעייתית 

יותר — רק ≤≥ אחוזים משתמשות במחשב ושיעור נמוך עוד יותר —

±± אחוזים — משתמשות באינטרנטÆ ≥≥ אחוזים מהן בעלות ניסיון 

תעסוקתי¨ אם כי לא בשנה האחרונה אלא רק במהלך עשר השנים 

Æהאחרונות

קבוצה  שהן  ויותר®¨  לימוד  שנות   ±≥© על�תיכונית  השכלה  בעלות   Æ≤

 Æאחוזים מהמועסקות ≤π מהוות ¨®±π¨≥∞∞© קטנה יחסית

נשים צעירות בנות ∏±≠¥≥ שאינן לומדות¨ אינן מועסקות ואינן מחפשות   £

עבודה ©קבוצה ∂ בלוח ≥ להלן®∫

קבוצה זו מונה כ�∞∞µ¨≤¥ נשים והן מהוות ∑∂ אחוזים מהמועסקותÆ הן   

ברובן משכילות∫ ≥µ¥Æ אחוזים מהן סיימו בי¢ס תיכון ו�¥Æ∏ אחוזים למדו 

≤± שנים לפחותÆ ל�∞¥ אחוזים מהן יש ילדים¨ מן הסתם ילדים קטנים¨ 

אבל לרובן אין¨ ו�¥µ±Æ אחוזים אף אינן נשואותÆ נראה אפוא שהן יכולות 

 Æלהיות קבוצה מועדפת לצורך עידוד היציאה לעבודה

נוסף על קבוצות אלה של נשים שאינן משתתפות בכוח העבודה¨ ניתן   

לציין קבוצה של מועסקות במשרה חלקית המעוניינות להרחיב את היקף 

Æ®קבוצה זו מונה ∞∞∞¨≥± נשים בקירוב ©קבוצה ≤ בלוח ≥ להלן Æמשרתן
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סיכום הקבוצות בעלות הפוטנציאל הגבוה יחסית 

להשתלבות בתעסוקה ותרומתן להגדלת שיעור התעסוקה 

בקרב נשים ערביות

לוח ≥

שיעורן מתוך היקףהקבוצה

המועסקות

שיעור הערביות 

המועסקות 

בצירוף הקבוצה

∑µ¨¥∞∞���±∏Æ∂מועסקות

¥Æ≥≥∞≥∞∞∞¨≤±מובטלות

אינן משתתפות¨ מעוניינות 

לעבוד

¥∞¨∞∞∞∂±≥∞Æ±

עובדות במשרה חלקית¨ 

מעוניינות להרחיב את היקף 

משרתן  

±≤¨∞∞∞±∏���

אינן משתתפות ואינן 

לומדות¨ בוגרות ≥± ש¢ל

∂π¨∞∞∞±∞π≥∏Æ¥

אינן משתתפות ואינן 

לומדות¨ בוגרות ≤±´ ש¢ל

±π¨∞∞∞≤π≤∑Æ∞

בנות ∏±≠¥≥ שאינן 

משתתפות ואינן לומדות

¥¥¨∞∞∞∂∑≥±Æ≤
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הממצאים מצביעים על שתי סתירות∫ דברי סיכום

סתירה בין ההתפתחות של הנשים הערביות בעשרים השנים האחרונות   Æ±

Æלבין היעדר התקדמות משמעותית בשיעורי התעסוקה שלהן

הנשים  מקרב  משמעותיות  בקבוצות  הגלום  הפוטנציאל  בין  סתירה   Æ≤

 Æהערביות לבין מימוש פוטנציאל זה בפועל בתחום התעסוקה

הכלכלי  הפוטנציאל  של  יותר  רחב  ולמימוש  אלה  סתירות  ליישוב  המפתח 

העבודה  בשוק  הן  ההזדמנויות¨  בהרחבת  רבה  במידה  טמון  והתעסוקתי 

הפנימי של האוכלוסייה הערבית והן בשוק העבודה הכלליÆ הרחבת הנגישות 

לסייע  עשויה  הרך  בגיל  בילדים  לטיפול  למסגרות  והכספית  הגאוגרפית 

בתחומים  ממוקדים  מאמצים  על  גם  לחשוב  יש   Æהערביות מהנשים  לחלק 

שבהם מתפתח מחסור ניכר של כוח אדם בחברה הישראלית¨ כמו מקצועות 

לחוסרים  הדעת  את  לתת  יש  כן   Æהמחשוב ומקצועות  למיניהם  הבריאות 

ממוקדים שהתגלו בממצאים¨ כמו היעדר מיומנויות בתחום המחשוב ושליטה 

בעלות השכלה  רבות מהן  היקף הצעירות¨  במיוחד  בולט   Æבעברית מוגבלת 

תיכונית¨ אשר אינן משתלבות בהמשך לימודים או בתעסוקהÆ מגמה זו תשפיע 

על התפתחות שיעורי התעסוקה בטווח הארוךÆ נראה כי יש מקום להפניית 

פנייה  מרכיב של  תכניות אשר תכלולנה  לפיתוח  ביותר  מאמצים ממוקדים 

אקטיבית אל קבוצת נשים זוÆ בה בעת נודעת חשיבות רבה להשקעה בפיתוח 

היכולות של ארגונים מקצועיים לממש תכניות לעידוד תעסוקה בעבור נשים 

Æערביות ובפרט של אותם גורמים מקרב האוכלוסייה הערבית עצמה
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האוכלוסייה הערביתהאוכלוסייה הערבית
ותעשיית ההיי�טק בישראלותעשיית ההיי�טק בישראל

ד¢ר ירון זליכה±

במהלך השנים האחרונות הפכה מדינת ישראל לאחת מהמדינות המפותחות 

במערבÆ תעשיית ההיי�טק בישראל ניצבת כיום בשורה הראשונה של התעשיות 

המובילות בעולם כולו וזאת במגוון רחב של תחומים¨ החל מתקשורת ולוויינים¨ 

דרך מערכות מידע ואינטרנט וכלה בציוד רפואי ובביו�טכנולוגיהÆ יתר על כן¨ 

המהווה ההיי�טק¨  תעשיית  להיות  הפך  ישראל  של  המרכזי  הצמיחה  מנוע 

 Æכ�∞∏ אחוזים מהיצוא התעשייתי ומוקד מרכזי למשיכת השקעות מחו¢ל למשק

מספר חברות ההזנק (start up) הטכנולוגיות בישראל הוא מהגבוהים בעולם 

מכל בחינה וכך גם מספר המדענים ומספר החברות הישראליות הרשומות 

Æ®למסחר בבורסה הטכנולוגית המרכזית ©נסדא¢ק

למרבה הצער¨ לא השכילו החברה הישראלית¨ הממשלה¨ התעשייה והמגזר 

בישראל¨  ההיי�טק  בתעשיית  העובדים   ≤∞∞¨∞∞∞ בין   Æידיים לשלב  הערבי 

אזרחי  מיליוני  ואת  במישרין  משפחותיהם  בני  אלפי  מאות  את  המפרנסים 

ישראל  אזרחי  מקרב  בשישים  ובטל  זעום  שיעור  נמנה  בעקיפין¨  ישראל 

במגזר  הגבוהה  ההשכלה  רמת  אף  על  זאת   Æבלבד מאות  כמה   — הערבים 

 Æהערבי מחד גיסא והצורך המתמשך בעוד ועוד עובדים בתעשייה מאידך גיסא

יש המעריכים את הפער בין היצע כוח האדם לבין הביקוש לעובדים בכ�∞∞∞¨≤ 

עובדים בשנהÆ זו גם הסיבה המרכזית לכך שחברות רבות מנסות להשלים 

רקע

כחשב  שימש  כן  וכמו  והיי�טק¨  לטכנולוגיה  הערבי�ישראלי  המרכז  נשיא  הוא  הכותב   ±

הכללי במשרד האוצר בשנים ≤∞∞≥ עד ∑∞∞≥Æ אתר הבית של המרכז הערבי�ישראלי 

.http://www.hitc.org.il ∫לטכנולוגיה

�
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לים¨ אם מהודו  את הדרוש להן באמצעות עובדים ממדינות רחוקות מעבר 

Æואם ממזרח אירופה

המגזר  בני  הם  ישראל  מעניי  שכמחצית  אף  להיאמר∫  אפוא  חייבת  האמת 

הערבי¨ קשה להניח שהפערים ייסגרו כל עוד לא תיפתר האנומליה וכל עוד 

הצמיחה  מנוע  בישראל¨  ההיי�טק  בתעשיית  הערבי  המגזר  בני  ישולבו  לא 

Æהלאומי

אחד מהפרדוקסים הגדולים בכלכלה הוא הפער בין רמת החיים של המגזרים 

באותם  הפוטנציאלית של התוצר  לבין רמת הצמיחה  באוכלוסייה  החלשים 

 Æמגזרים¨ ולפיכך תרומתם לצמיחתו הפוטנציאלית של המשק כולו מצומצמת

נעצור לרגע אחד את שגרת יומנו ונשאל∫ היכן קל יותר להשיג צמיחה שתכפיל 

את התוצר לנפש — במדינות עניות או במדינות עשירותø כלכלנים ישיבו כמעט 

דוגמאות  ויתנו  עניות  במדינות  המשימה  את  לבצע  יותר  קל  כי  היסוס  ללא 

ווייטנאם  אוגנדה  דרך  ומהודו¨  מסין  החל  האחרונות  מהשנים  מספור  רבות 

וכלה באירלנדÆ האחרונה נמנתה בשנות השמונים של המאה העשרים עם 

בעולם  העשירות  המדינות  אחת  היא  היום  ואילו  באירופה  העניות  המדינות 

במונחי רמת החיים של אזרחיהÆ אנשי מדע המדינה יהססו לפני שישיבוÆ הם 

יודעים כי גם תרבות פוליטית ליברלית¨ תשתית של חינוך ותשתית חקיקה 

הם תנאים הכרחיים — אם כי בלתי מספקים — לצמיחה כלכליתÆ על כן¨ באותן 

מדינות שהגורל זימן יחד תרבות פוליטית ליברלית¨ תשתית חקיקה¨ תשתית 

ויוזמה של מנהיגים¨ השיגו  מיקוד  נחישות¨  נמוכה¨  לאומית  חינוכית¨ הכנסה 

תכניות לצמיחה כלכלית תוצאות מרשימות¨ הן בהיבטים הכלכליים הישירים 

 Æוהן בהיבטים החברתיים העקיפים

כל המרכיבים הדרושים מצויים גם במדינת ישראל אך המשק הלאומי אינו 

מנצלםÆ אנו משופעים בתרבות פוליטית ליברלית ©השותפה למרבית המפלגות 

הפוליטיות בישראל®¨ תשתית החקיקה שלנו מתקדמת¨ וההכנסה הלאומית 

המשמעות 

הכלכלית
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של כשליש מהאוכלוסייה ©המגזרים הערבי והחרדי®¨ המרוכזת רובה באזורים 

©שיעור  מצוינת  חינוך  בתשתית  התברכנו  כן   Æנמוכה מוגדרים¨  גאוגרפיים 

 Æ®בעולם לנעשה  בהשוואה  בחינה  מכל  יחסית  גבוה  הערבים  האקדמאים 

Æלעתים דומה כי כל אשר חסר הוא נחישות¨ מיקוד ויוזמה

למרבה הצער¨ מבחינת המשק הלאומי מונח תחת ידנו ממש משאב יקר ולא 

מנוצל∫ המגזר הערביÆ מגזר שלם בן מיליון ורבע נפש¨ אשר מיקוד ונחישות 

יכולים להביא לצמיחתו המואצת באופן שיניע מנוע צמיחה חדש ורב�עוצמה 

למשק הישראלי כולוÆ למעשה¨ כלכלנים רבים יסכימו שהדרך הקלה ביותר 

הערבי  המגזר  של  צמיחתו  דרך  היא  בישראל  אירופית  חיים  רמת  להשיג 

Æהנחשל במדינה

פשוטה∫  חיים  עובדת  להבין  חייבים  הרחב¨  הציבור  גם  כמו  ישראל¨  מנהיגי 

בישראל מעלה באופן קבוע את  אין צבעÆ מהרגע שמשפחה כלשהי  לכסף 

הכנסתה בשקל אחד¨ מתרחש מעגל קסמים חיובי למשק כולוÆ השקל מתחיל 

להתגלגל בכל רחבי המדינה ©מהמשפחה למכולת ומהמכולת לתקשורת או 

לבנק או לרואי חשבון או לסוכנות הנסיעות וכך הלאה® עד שהופך לתוספת 

תורת  זוהי   Æשקלים ארבעה  או  שלושה  בסך  הקבועה  הלאומית  להכנסה 

המכפיל על רגל אחתÆ שקלים אלו לא ייוותרו בנצרת או באום אל�פחם אלא 

יתפזרו במשק כולו¨ וגם בשדרות¨ בדימונה ובנתיבותÆ במילים אחרות¨ הדרך 

להכפלת התוצר לנפש במדינת ישראל כולה ©כפער בקירוב בינינו לבין צמרת 

Æהכלכלה העולמית® עוברת גם בנצרת¨ בכפר קרע¨ במעיליה ובתרשיחא

יתר על כן¨ קרוב למחצית עניי מדינת ישראל נמנים עם המגזר הערבי ©והחרדי®¨ 

ולפיכך מיצוי פוטנציאל הצמיחה של האוכלוסייה הערבית הוא מרכיב חיוני גם 

בלבד  זו  לא  אחר¨  לשון   Æפערים בחברה ולצמצם  בעוני  להילחם  במאמצים 

שבפנינו סלולה דרך של צמיחה יעילה¨ דרך זו היא גם הדרך הצודקתÆ מעטות 

Æההזדמנויות בכלכלה שהיעילות והצדק משתלבות בהן כה יפה

הלא  הצמיחה  פוטנציאל  של  השלילית  מהשפעתו  להתעלם  אין  בעת  בה 

על החיים המשותפים במדינתנוÆ מחקרים מלמדים¨  ממומש במגזר הערבי 
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כי הפערים הכלכליים בין לאומים שונים החיים באותה מדינה יוצרים מוקדי 

עוינות לאומניים הפוגעים במרקם החברתי כולוÆ יתרה מזו¨ הניסיון בישראל 

מלמד שככל שהפער הכלכלי בין המגזרים הערבי והיהודי בולט יותר לעין¨ כך 

 Æרבים יותר מוקדי העוינות באוכלוסיות השונות

של  משקלן  וגדל  הלך  האחרונות  השנים  עשרים  במהלך  כי  סוד¨  זה  אין 

 Æבישראל ביותר  תעשיות ההיי�טק במשק עד שהפכו למקור העושר הגדול 

הודות לתעשיות ההיי�טק הפכה ישראל לאחת המדינות המפותחות בעולם 

ולמעשה לאחת המעבדות החשובות בעולם בתחומי הטכנולוגיה השוניםÆ יתר 

על כן¨ כ�∞∏ אחוזים מהיצוא התעשייתי הישראלי מקורם בתעשיות ההיי�טק 

 Æומרבית ההשקעות הזרות מכוונות אל תעשיות אלה

הפכו  בישראל¨  ההיי�טק  תעשיות  של  המואצת  הצמיחה  לצד  זאת¨  עם 

התעשיות המתוחכמות הללו גם לאחד ממקורות אי�השוויון הגדולים¨ בפרט 

בכל הנוגע לשני מגזרים — הערבי והחרדיÆ אף ששני המגזרים מהווים למעלה 

מ�∞≤ אחוזים מהחברה בישראל¨ אין הם שותפים כלל לפוטנציאל הצמיחה 

משתתפים  אינם  המגזרים  שני  כן¨  על  יתר   Æההיי�טק תעשיות  של  העשיר 

גם  הדברים  ומטבע  להיי�טק¨  הפוטנציאלי  העבודה  בכוח  לחלוטין  כמעט 

שיושקע  להון  שיהפכו  הזנק®  ©חברות  חדשים  מיזמים  מייצרים  אינם  כמעט 

 Æחזרה בתעשיות

במהלך השנים האחרונות החלו גורמים חרדיים¨ ובמידה מסוימת גם גורמים 

ממלכתיים¨ בניסיון לשלב את המגזר החרדי בתעשיות ההיי�טקÆ במסגרת זו 

החל שילובם של חרדים וחרדיות בלימודי מערכות מידע במוסדות אקדמיים 

רשמיים או בקורסים אקדמיים למחצה וכן החל עניין גובר מצד חברות שונות 

בשילובם של בוגרים בני המגזר החרדי בעבודות שונות ©הגם שרוב המשרות 

Æ®הן עדיין לעובדים בעלי הכשרה מקצועית ברמה נמוכה יחסית

תעשיית ההיי�טק

והמגזר הערבי 
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אשר למגזר הערבי¨ הרי זה נותר מיותם ומוזנח הן מצד הממשלה¨ הן מצד 

התעשיות והן מצד בני המגזר עצמםÆ זניח מספרם של הסטודנטים הערבים 

המחשב  מדעי  ©ובפרט  ישירים  היי�טק  מקצועות  באוניברסיטאות  הלומדים 

והנדסת אלקטרוניקה®Æ ניכר כי על אף העניין הגובר בתחומי ההיי�טק¨ צעירים 

ערבים המבקשים ללמוד לימודים אוניברסיטאיים נרתעים מלבחור בלימודי 

טכנולוגיה מחשש לא מבוסס ©היום® כי לא ימצאו עבודהÆ ברקע לחשש עומד¨ 

הוותיקות  הישראליות  ההיי�טק  תעשיות  של  הביטחוני  אופיין  הנראה¨  כפי 

שההתפתחויות  אף  זאת   Æערבים אקדמאים  של  שילובם  את  בעבר  שמנע 

במשק כבר הפכו זה שנים את מרבית תעשיות ההיי�טק לתעשיות אזרחיות¨ 

 Æואין בהן כל מניעה לשילובם המוצלח של סטודנטים ערבים

ההיי�טק  תעשיות  איגוד  בעבר  שיזם  המוצלחת  ההסבה  תכנית  גם 

והאלקטרוניקה¨ בשיתוף משרד התמ¢ת¨ אשר הכשירה למעלה מעשרים אלף 

מהמגזר  איש  כמעט  הצער  למרבה  קלטה  לא  ההיי�טק¨  לתעשיות  עובדים 

הייתה  התכנית  ראשית¨  שונים∫  מניעים  שני  היו  לכך  שברקע  ייתכן   Æהערבי

שהציבור  ייתכן  שנית¨   ªהערבי המגזר  לצורכי  ייעודית  הותאמה  ולא  ארצית 

הערבי נרתע מהשתתפות בתכנית ממשלתיתÆ למעשה¨ עד עצם היום הזה 

Æאין תכנית הסבה כלשהי להיי�טק המיועדת למגזר הערבי

המספר הזניח של בעלי תארים אקדמאיים במקצועות הטכנולוגיים במגזר 

הישראליות  ההיי�טק  בפועל בתעשיות  עובדים  והמספר האפסי של  הערבי 

מנעו את צמיחתם של מיזמים טכנולוגיים חדשים ©חברות הזנק® בבעלות של 

ונוצר מעגל קסמים  וערביםÆ כך הלך  ערבים או בבעלות משותפת ליהודים 

שלילי שבו היעדר בוגרים הביא להיעדר עובדים בעלי ניסיון ומכאן לאי�צמיחת 

אלה   Æערביות היי�טק  תעשיות  של  לאי�התבססותן  ובוודאי  חדשים  מיזמים 

Æאינם תורמים למשיכת סטודנטים ללימודי טכנולוגיה וחוזר חלילה

זאת ועוד¨ בעוד התעשיות המסורתיות בישראל הולכות ומצטמצמות באופן 

שיעור  ממשיך  כך   Æאליהן לפנות  הערבים  האקדמאים  כל  ממשיכים  יחסי¨ 

אף הצמיחה המרשימה  על  זאת   Æלהרקיע שחקים הערבי  במגזר  האבטלה 
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צעירים  ישכילו  לא  עוד  כל   Æברציפות החמישית  השנה  זו  במשק  שניכרת 

ערבים אקדמאים ותעשיות ההיי�טק הישראליות לשלב ידיים¨ ימשיכו עוד ועוד 

דורשי עבודה להיאבק על פחות ופחות משרות ואילו התעשיות הישראליות 

יוסיפו לחפש אחר אלפי העובדים החסרים להן בארצות רחוקות מעבר לים 

Æ®הודו¨ מדינות מזרח אירופה ועוד©

בה בעת¨ על אף הגידול הניכר במספר הבוגרים הישראליים של מקצועות 

היי�טק¨ עדיין הולך ועולה השכר הממוצע בתעשיות המתוחכמותÆ שילובם של 

בוגרים ערבים¨ שפוטנציאל הגיוס לעבודה בתעשיות ההיי�טק בקרבם מוערך 

מסוכנת  מגמה  לבלום  יסייע  בשנה¨  שנה  מדי  חדשים  עובדים  אלפי  בכמה 

להעביר  רבות  ישראליות  לחברות  הגורמת  מגמה  הישראליות¨  לתעשיות  זו 

המשק  בעוד  אחר¨  לשון   Æמתפתחות למדינות  וגדל  הולך  בהיקף  עבודות 

הישראלי מעודד את הפעילות במדינות מתפתחות¨ הוא מזניח את אותו חלק 

Æמתפתח במדינתו הוא

אשר  והיי�טק¨  לטכנולוגיה  הערבי�ישראלי  המרכז  בנצרת  נפתח  לאחרונה 

ההיי�טק  בני המגזר הערבי בתעשיית  לשילובם של  להביא  לו למטרה  שם 

הישראליתÆ המרכז¨ פרי יוזמתם של משפחת זועבי ושל החתום מעלה¨ חבר 

אל מרבית ראשי חברות ההיי�טק הגדולות לשם יצירת תכנית משותפת של 

הסבת אקדמאים ערבים מתחומי המדעים וההנדסה ללימודים מתקדמים של 

מחשביםÆ בהמשך יפתח המרכז גם מרכז פיתוח ראשון מסוגו במגזר הערבי 

אשר יקלוט חלק מבוגרי תכנית ההסבות וכן יפנה למועצה להשכלה גבוהה 

Æלקבלת אישור להקמת מכללה ערבית ישראלית למדעים בנצרת

øומה הלאה
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שילוב האזרחים הערביםשילוב האזרחים הערבים
בקשרים הכלכליים עם מדינות ערב∫בקשרים הכלכליים עם מדינות ערב∫

מדינות המפרץ כמקרה�מבחןמדינות המפרץ כמקרה�מבחן

דליה שחם±

הרעיון של ¢תפקיד הערבים בישראל כגשר למדינות ערב¢ ©להלן∫ ¢הערבים 

כגשר¢® מלווה את היחסים בין יהודים וערבים בישראל מאז הקמתה¨ וביתר 

בחובו  טומן  הוא   Æלשכנותיה ישראל  בין  השלום  תהליך  תחילת  מאז  שאת 

פוטנציאל לתועלת משתי בחינות∫ תועלת מדינית לישראל בקירוב בינה לבין 

במערכות  ובשילובם  מעמדם  בקידום  בישראל  לערבים  ותועלת  שכנותיה 

הייצוג המדיני והעסקי בישראלÆ הטענה בדבר פוטנציאל זה נשענת על שתי 

הנחות יסוד∫ 

לערבים בישראל יש יתרון מובנה בתקשורת עם ערבים ממדינות אחרות   Æ±

 ªבשל המטען התרבותי ובזכות השפה המשותפת

לערבים בישראל יש גישה למסגרות שיתוף פעולה אזורי והשפעה עליהן   Æ≤

Æולפיכך הם יכולים לתפקד כגשר

 Æהמדינית הזירה  על  אי�החלתו  הוא  כגשר¢  ¢הערבים  רעיון  של  נוסף  היבט 

של  הרשמיים  המדיניים  בתהליכים  מהשתתפות  מודרים  בישראל  הערבים 

מדינת ישראל עם שכנותיהÆ יתרה מכך¨ כאשר ערבים מישראל יוצרים קשרים 

 Æבמדינות ערב הנתונות בסכסוך עם ישראל¨ הם מואשמים בהיותם גיס חמישי

ישראל  בין  הכלכליים  הקשרים  לתחום  מצטמצמת  לגשר  יכולתם  לפיכך¨ 

 Æלמדינות ערב שישראל מגדירה כמתונות

�

אוניברסיטת  ודיפלומטיה¨  למשפט  פלטשר  ספר  בבית  תלמידת מחקר  היא  הכותבת   ±

Æ(The Fletcher School, Tufts University) טפטס

  ±±

מבוא
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הגורמים  ואת  כגשר¢  ¢הערבים  הרלוונטיות של תפיסת  בוחן את  זה  מאמר 

ישראל  בין  העסקיים  הקשרים  בתחום  לכישלונה  או  להצלחתה  השונים 

למדינות המפרץÆ הבחירה במדינות המפרץ דווקא ולא במדינות ערב בכללותן 

בתקופה  במיוחד  זו¨  מדינות  קבוצת  של  הייחודיים  מהמאפיינים  נובעת 

הנוכחיתÆ ככלל¨ המושג ¢מדינות ערב¢ מאגד בתוכו כמה קבוצות של מדינות 

אשר מבנה היחסים של ישראל עם כל אחת מהן ייחודי∫ עם מצרים ועם ירדן 

מקיימת ישראל יחסים מדיניים רשמיים ויחסי מסחר ישירים¨ אך לבנון וסוריה 

מקפידות על החרם הערבי במלואו ולמדינת ישראל אין כל יחסים עמןÆ כפי 

שיתואר בפירוט בהמשך¨ מדינות המפרץ נמצאות בנקודות שונות על רצף∫ 

יחסיהן המדיניים עם   ≤Æוסוריה לבנון  ובצדו האחר  ומצרים  ירדן  בצדו האחד 

ישראל הם רשמיים�למחצה¨ יחסי הסחר עקיפים ומעמדו של החרם הערבי 

Æבהן מורכב

היבט נוסף המייחד את מדינות המפרץ לעומת שאר מדינת ערב הוא מעמדן 

לנפש  התוצר  את  המציג   ± בתרשים  לראות  שניתן  כפי  המשופר¨  הכלכלי 

את  המפרץ  מדינות  כלכלת  מממנת  השבעים  שנות  מאז   Æהאזור במדינות 

 (remittances) מרבית הצמיחה במדינות ערב¨ אם באמצעות העברות שכר

ובינוי  פיתוח  בתכניות  ואם  האזור  ממדינות  למפרץ  הבאים  עובדים  של 

תשתיותÆ≤ יתרה מזאת¨ חשיבותן הכלכלית של מדינות אלו לכלכלת האזור 

ולכלכלת העולם עלתה במידה רבה בעשור האחרוןÆ בניגוד למצרים ולירדן 

אשר היחסים הכלכליים עמן מבוססים בעיקר על הספקה של כוח עבודה זול 

מצדן ועל יתרונות הסחר של ישראל¨ מדינות המפרץ מהוות שוק פוטנציאלי 

 Murphy, E. C. (1999). The Arab–Israeli peace process: Responding to the  ≤

 economics of globalization. Journal of Critical Studies of Iran and the
 Middle East, 5(9), 67–91.

 J. W. Wright, Jr. (1999). Competing trade agendas in the Arab Israeli  ≥
 peace process: A case studies approach. In J. W. Wright, Jr. (Ed.), The
 political economy of Middle East peace: The impact of competing
trade agendas. London, New York: Routledge.
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הנדל¢ן  ולהשקעות  ביותר  המתקדמים  והצריכה  הטכנולוגיה  למוצרי 

והתשתיות הגדולות ביותר בעולםÆ לעומת היחסים הכלכליים עם מצרים ועם 

כפוטנציאל  ולא  המדיניים  היחסים  לחיזוק  כאמצעי  בעיקר  הנתפסים  ירדן¨ 

כלכלי משמעותי¨ היחסים הכלכליים עם מדינות המפרץ מונעים מתשומת�לב 

הטמונות  האדירים  הרווחים  לאפשרויות  העסקים  עולם  של  וגוברת  הולכת 

 Æבשווקים אלה

תוצר לנפש במדינות המזרח התיכון בדולרים לשנת ∑∞∞≥ 

©נתוני קרן המטבע העולמית®

תימןסוריהירדןמצריםאיראןלבנוןסעודיהעומאןישראלבחרייןמאע¢מכוויתקטר

µ≤¨∞∞∞

≥π¨≥∞µ
≥∑¨≤π≤

≥≤¨∞∂≥

≤µ¨∑ππ
≤≥¨π∂∑≤≥¨≤¥≥

±±¨≤∑∞±∞¨∂≤≥

µ¨¥π∞¥¨∏∏∂¥¨¥∏∏
≤¨≥≥µ

תרשים ±

ראשית אסקור בקצרה את הרקע ליחסים בין ישראל למדינות המפרץ ואת 

מבנה היחסים הכלכליים ביניהן כיוםÆ שנית אבחן שלוש אפשרויות להשתלבות 

של האוכלוסייה הערבית בישראל ביחסים אלה∫ 

מבנה המאמר
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Æפעילות עסקית עצמאית של ערבים מישראל במפרץ  Æ±

Æהעסקה של ערבים בחברות ישראליות המנהלות עסקים עם המפרץ  Æ≤

Æהשקעות ישירות של מדינות המפרץ במגזר הערבי בישראל  Æ≥

לקידום  הממשלה  מדיניות  לבין  אלה  גורמים  בין  הקשר  את  אנתח  לבסוף 

Æשילוב ושוויון בין יהודים לערבים בישראל

שתפורטנה  מסיבות  ומטרתו∫  המחקר  מבנה  בדבר  אחדות  הבהרות  להלן 

בהמשך¨ היחסים הכלכליים בין ישראל למדינות המפרץ מתאפיינים בראש 

ובראשונה בחשאיותÆ לישראל אין מאזן סחר רשמי עם שום מדינה ממדינות 

יכולתם של הצדדים להסתיר  הוא  היחסים  קיומם של  לעצם  והתנאי  אלה¨ 

את קיומםÆ מאפיין זה משפיע כמובן על הגישה לנתונים מהימנים בדבר טיב 

היחסים והיקפם וכן על היכולת להביא דברים בשם אומרםÆ לפיכך¨ מרבית 

ישראלים¨ עם  נאסף בראיונות עם פקידי ממשל  המידע המוצג להלן¨ אשר 

וממדינות  מהארץ  וחוקרים  עיתונאים  ועם  וערבים  יהודים  עסקים  אנשי 

 Æהמפרץ¨ מובא ללא ציון שמותיהם

במתכונתם  המפרץ  למדינות  ישראל  בין  היחסים  מבנה  על  נשען  המחקר 

הנוכחית¨ כלומר בהיעדר הסדר שלום כולל עם הפלסטינים או עם סוריה ואינו 

מניח שינוי מרחיק�לכת במתכונת זוÆ מטרתו למפות את הגורמים המשפיעים 

לבין  ישראל  בין  העסקים  לקשרי  לתרום  בישראל  הערבים  של  יכולתם  על 

שילוב  לקידום  לתרום  אלה  יחסים  יכולים  שבו  האופן  ועל  המפרץ  מדינות 

 Æושוויון בין יהודים לערבים בישראל
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לשיתוף  המפרץ  במועצת  החברות  לשש  מכוון  המפרץ¢  ¢מדינות  המונח 

קטר  כווית¨  בחריין¨  עומן¨  סעודיה¨   ∫(Gulf Cooperation Council) פעולה 

למדינות  שנשקף  האיום   Æ®מאע¢מ© המאוחדות  הערביות  האמירויות  ומדינת 

המפרץ לאורך השנים מצד שכנותיהן החזקות¨ איראן ועיראק¨ הביא לפיתוח 

 ªמדיניות חוץ בעלת שני מרכיבים עיקריים∫ ©±® ברית הגנה צבאית עם ארה¢ב

©≥® שיתוף פעולה מדיני עם המדינות הערביות והמוסלמיות במסגרת הליגה 

מהוות  אלה  אזוריים  ארגונים  בשני   Æהאסלאמית הוועידה  וארגון  הערבית 

 ¥Æמדינות המפרץ את מקור המימון העיקרי

העוצמה הכלכלית של מדינות המפרץ מבוססת זה שנים רבות על תעשיות 

הנפט שלהןÆ שש המדינות שולטות ב�∞¥ אחוזים מכלל עתודות הנפט וב�≥≥ 

אחוזים מכלל תפוקת הנפט העולמיתÆ התלות ארוכת�השנים בכלכלת הנפט 

והמחסור בכוח אדם מקומי גרם ליבוא עובדים זרים משאר מדינות המזרח 

התיכון וממדינות מזרח אסיהÆ למעלה מ�∞∏ אחוזים מהעובדים במגזר הפרטי 

— ובקטר  במאע¢מ  בעיקר   — מהמדינות  ובחלק  זרים¨  הם  המפרץ  במדינות 

הזרים מהווים את מרבית האוכלוסייהÆ לגורם זה השפעה רבה הן על שוק 

עם  החוץ  קשרי  ועל  השלטון  מערכות  יציבות  על  והן  המקומי  התעסוקה 

 µÆמדינות המוצא של העובדים

של  שונים  בהיבטים  מזו  זו  המפרץ  מדינות  נבדלות  אלה  משותפים  מאפיינים  לצד   ¥

מדיניות החוץ שלהןÆ ערב הסעודית וקטר ראויות לציון מיוחד בעניין זה∫ ערב הסעודית¨ 

מיוחד  מעמד  בעלת  גם  הנה  המדינות¨  שש  מבין  והוותיקה  הגדולה  היותה  על  נוסף 

כשומרת המקומות הקדושים לאסלאםÆ בניגוד למדינות האחרות¨ היא שואפת להגמוניה 

אזורית כמנהיגת העולם הערבי והאסלאמיÆ קטר¨ לעומתה¨ מנהלת מדיניות חוץ פתוחה 

קשרים  על  המבוססת  זו¨  מדיניות   Æחיצוניים לתכתיבים  במוצהר  המתנגדת  ועצמאית 

ענפים עם ארה¢ב מחד גיסא ועם איראן מאידך גיסא¨ ממתגת אותה ככוח ניטרלי יחסית 

במזרח התיכון המפולגÆ מעמד זה הוא שאפשר לה לתפקד כמתווכת בסכסוך הפנימי 

Æהאחרון בלבנון

 Kapiszewski, A. (2001). Nationals and expatriates: Population and  µ

 labor dilemmas of the Gulf Cooperation Council states. New York:
Ithaca PressÆ

≤≤

מדינות המפרץ 

ויחסיהן עם ישראל

אÆ רקע∫

גוש מדינות המפרץ
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מאז שנות התשעים של המאה העשרים נוקטות כל מדינות המפרץ מדיניות 

של גיוון ©diversification® שמטרתה הפחתת התלות הכלכלית במגזר הנפט 

בעשור  הנפט  מחירי  עליית   Æאחרים כלכליים  מגזרים  ופיתוח  הטבעי  והגז 

האחרון אפשרה למדינות המפרץ להשקיע סכומי עתק בתעשיית השירותים 

 Æהמקומית ובבניית תשתיות מסחר למשיכת משקיעים זרים ממדינות אחרות

הון רב נצבר גם בקרנות ההון הממשלתיות של חלק מהמדינות¨ אשר הפנו 

Æסכומים ניכרים להשקעה במדינות המזרח התיכון

מוקדם להעריך את השלכות המשבר הפיננסי הנוכחי על העוצמה הכלכלית 

של מדינות המפרץÆ מחד גיסא¨ התנודתיות האדירה במחירי הנפט משפיעה 

השערים  מירידות  הם  גם  הושפעו  המקומיים  ההון  שוקי  הכנסותיהן¨  על 

במימון  לפגוע  עלול  הבנקאי  במגזר  האשראי  ומשבר  סטריט  בוול  החדות 

מיזמי התשתית הרביםÆ מאידך גיסא¨ מדינות המפרץ מחזיקות — בין השאר 

והשקעות  גדולים  חסכונות   — שלהן  הממשלתיות  ההון  קרנות  באמצעות 

מגוונותÆ גם אם מגמת המיתון העולמי תאט את קצב הצמיחה שלהן¨ סביר 

Æלהניח שלא יורע מעמדן היחסי ואולי אף ישתפר

זמן קצר לאחר הקמתה של מדינת ישראל הכריזה הליגה הערבית על הטלת 

לחרם  שותפה  הייתה  סעודיה   Æ®¢הערבי ©¢החרם  ישראל  על  כלכלי  חרם 

ולחרם  הערבית  לליגה  הצטרפו  האחרות  המפרץ  מדינות  ואילו  מראשיתו 

הראשון  מעגלים∫  משלושה  מורכב  הערבי  החרם   Æהקמתן עם  מיד  הערבי 

על  אוסרים  והשלישי  השני  ישראלים¨  עם  ישירים  יחסים  על  איסור  כולל 

קשרים גם עם חברות או עם יחידים אשר יש להם קשר עקיף לישראלים או 

למדינת ישראלÆ משרדי החרם¨ היושבים בדמשק¨ אמונים על ניהול ¢הרשימה 

 Æהשחורה¢ של חברות אשר יצירת קשרים עמן אסורה

Æב

היחסים המדיניים 

בין ישראל

למדינות המפרץ∫

מעמד החרם הערבי
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בניסיון לסכל את מאמצי החרם חוקק הקונגרס האמריקני בשנת ∑∑π± חוק 

המטיל קנס על חברות אמריקניות המשתפות פעולה עם החרםÆ∂ לאיסור זה 

הייתה השפעה מסוימת על המדיניות של חברות אמריקניות ובין�לאומיות¨ אך 

היו גם חברות שהעדיפו לשלם את הקנס ולא לוותר על עסקים עם מדינות 

 Æערב

בעקבות מלחמת המפרץ הראשונה ©±ππ±® וחתימת הסכם אוסלו בין ישראל 

לאש¢ף ©≤ππ±®¨ הודיעו מדינות המפרץ על הסרת המעגל השני והשלישי של 

החרם הערביÆ∑ ב�¥ππ± ביטלו קטר ועומן באופן רשמי גם את מעגל החרם 

 Æהראשון וחתמו על הסכמי סחר עם ישראל

כווית  בחריין¨  ישראל¨  כאשר   ±ππ∂≠±ππµ במהלך  חלה  נוספת  התפתחות 

ומאע¢מ הצטרפו לארגון הסחר העולמי Æ(WTO) השפעת מהלך זה על מעמד 

החרם הערבי היא סוגיה משפטית מורכבת מעטÆ הסכמי ה�GATT שעליהם 

חתומות כל המדינות החברות ב�WTO אוסרים על הגבלות מפלות בסחר בין�

לאומיÆ לכאורה נראה כי החרם הערבי אינו עולה בקנה אחד עם איסור זה¨ אך 

יש הטוענים כי האיסור אינו חל על הגבלות הנובעות ממניעים של מדיניות חוץ 

 WTOכך או כך¨ הצטרפות מדינות המפרץ וישראל ל� ∏Æולא ממניעים כלכליים

היא אחד הסממנים להשפעה הגוברת של מגמת הגלובליזציה הכלכלית על 

 Æהיחסים בין המדינות

 Office of) מסחריים  בחרמות  לטיפול  מיוחדת  מחלקה  באחריות  היא  החוק  אכיפת   ∂

http://www.bis. ∫במסגרת משרד המסחר של ארה¢ב (Antiboycott Compliance
 .doc.gov/antiboycottcompliance/oacrequirements.html#whatsprohibited

ראו באתר של משרד החוץ של ישראל∫  ∑

.Statement by the Gulf States on Arab Boycott, 1 October 1994  

 Kontorovich, E. (2003). The ראו∫  המשפטית  הסוגיה  של  מקיפה  לסקירה   ∏

 Arab League boycott and WTO accession: Can foreign policy excuse
 discriminatory sanctions? Chicago Journal of International Law, 4(2),

.283–304
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עם פרוץ העימות האלים בין ישראל לבין הפלסטינים בשנת ∞∞∞≥ חלו שינויים 

נוספים במצב היחסים בין ישראל למדינות המפרץÆ עומן הקפיאה את יחסיה 

לארגון הסחר  והצטרפה  הישיר עמה  ביטלה את הסכם הסחר  ישראל¨  עם 

והפכה  הערבית  בליגה  הסעודית¢  ¢היוזמה  התקבלה   ≤∞∞≤ בשנת   Æהעולמי

למסמך הבסיס ליחסים עם ישראל במתכונתם הנוכחיתÆ עקרון היסוד הוא 

התניה של נורמליזציה ביחסים עם ישראל בפתרון קבע לסכסוך הישראלי�
πÆפלסטיני

המדינית¨  בזירה  ישראל  כלפי  הרשמיות  העמדות  הקשחת  עם  בבד  בד 

הגברת  בהמשך  ובישראל  המפרץ  במדינות  הכלכלית  הזירה  התאפיינה 

הפתיחות לסחרÆ בשנת ≤∞∞≥ הוזמנו לדובאי לראשונה נציגים רשמיים של 

והבנק  העולמית  המטבע  קרן  של  השנתית  בוועידה  להשתתף  כדי  ישראל 

תוך  העולמי  הסחר  לארגון  סעודיה  גם  הצטרפה   ≤∞∞µ בשנת   Æהעולמי

החרם  של  החיצוניים  המעגלים  את  לבטל  ארה¢ב  כלפי  חוזרת  התחייבות 

הערביÆ באותה שנה חתמה בחריין על הסכם סחר חופשי עם ארה¢ב והסכם 

דומה עם עומן עומד בשלבים מתקדמים של מו¢מÆ הסרת החרם הערבי הוצבה 

כתנאי כניסה גם להסכמים אלהÆ בו בזמן הופיעו דיווחים בעיתונות הישראלית 

על פתיחת משרדי ייצוג אינטרסים לא�רשמיים של ישראל במאע¢מÆ דיווחים 
±∞Æאלה הוכחשו בעיתונות הערבית

התוצאה של התפתחויות אלה היא פער בין מעמדו הרשמי של החרם הערבי 

בשלב  התחייבו  המפרץ  מדינות  כל   Æהמעשי מעמדו  לבין  המפרץ  במדינות 

וקטר  עומן  והשלישי של החרםÆ בחריין¨  כלשהו להסיר את המעגלים השני 

בה בעת ממשיכות   Æהתחייבו להסיר את החרם במלואו בהסכמים רשמיים

שמה הרשמי של היוזמה הסעודית הוא ¢יוזמת השלום הערבית¢Æ היא התקבלה בוועידת   π

 Æהסעודי העצר  יורש  של  הצעתו  בסיס  על   ≤∞∞≤ במארס  בביירות  הערבית  הפסגה 

Æ±≥π∑ היוזמה אומצה גם בהחלטת מועצת הביטחון של האו¢ם

 “Yediot Ahronot: Trade–diplomatic Israeli representation in Dubai”,  ±∞

Arabic News, September 3, 2005.
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יחסים  היעדר  עין של  על מראית  ובכללן קטר¨ לשמור  מדינות המפרץ¨  כל 

כלכליים עם ישראלÆ שני אינטרסים עומדים בבסיסה של מדיניות זו∫ 

אינטרס של מדיניות חוץ — שמירה על מעמד ההנהגה בליגה הערבית   £

 Æואמצעי לחץ על ישראל להתקדם בתהליך השלום עם הפלסטינים

אינטרס של מדיניות פנים — הימנעות מחיכוך עם גורמים אנטי�ישראליים   £

חזקים בתוך המדינות¨ ובכללם האוכלוסייה הגדולה של העובדים הזרים 

Æממדינות ערב האחרות ומאיראן

המדינות  בין  היחסים  על  החלים  המשפטיים  שהמנגנונים  בעת  לפיכך¨ 

מאפשרים פתיחות ליחסים עסקיים בין ישראל למפרץ¨ תנאי היסוד שמציבות 

 Æמדינות המפרץ ליחסים אלה הוא היכולת להסתיר את קיומם

מבנה המערכות הכלכליות של ישראל מחד גיסא ושל מדינות המפרץ מאידך 

גיסא מלמד על תחומים אחדים שבהם קיים פוטנציאל ליחסים עסקיים בין שני 

הצדדיםÆ קצרה היריעה מלפרוט את כל הנתונים הרלוונטיים לעניין זה ולכן 

אציין בראשי פרקים את התחומים הבולטים ביותר¨ הן מבחינת הפוטנציאל 
הטמון בהם והן מבחינת הקשרים הקיימים בפועל∫±±

המפרץ  במדינות   — מישראל  מדע  עתירות  תעשיות  של  מוצרים  יצוא   Æ±

יש  טכנולוגיה מתקדמת בתחומים שבהם  למוצרי  הביקוש  וגובר  הולך 

לתעשייה בישראל יתרון תחרותי בזירה הבין�לאומית¨ בעיקר∫ 

בעיקר  ה¢מסורתי¢®¨  ההיי�טק  ©מגזר  ומידע  תקשורת  טכנולוגיות   £

Æבתחום הלוגיסטיקה ואבטחת מידע

Æטכנולוגיה לשימור מים ולהתפלתם  £

לסקירה מקיפה של נתוני סחר החוץ של ישראל ושל מדינות המפרץ וניתוח נקודות   ±±

וניתוח  כלכלית  סקירה  המפרץ∫  מדינות   ¨®≤∞∞∑© גל  יצחק  ראו  ביניהם  ההשקה 

הפוטנציאל העסקי מנקודת המבט הישראלית¨ המכון לחקר כלכלה ועסקים במדינות 

Æערב¨ הפקולטה למנהל עסקים¨ הקריה האקדמית אונו

Æג

הקשרים העסקיים 

בין ישראל 

למדינות המפרץ



121

שילוב
 Z�œ

…«ËU��Ë

ושוויון

Æיצוא תוצרת חקלאית מישראל  Æ≤

Æסחר בשוק היהלומים בין הבורסות ברמת גן ובדובאי  Æ≥

הוא  הפיננסי  התחום   — חוץ®  ומטבע  ערך  ©ניירות  ההון  בשוק  סחר   Æ¥

 Æהתחום שבו הגלובליזציה בעשור האחרון הייתה מרחיקת�הלכת ביותר

השקעות מגוונות במניות בשוקי ניירות הערך העולמיים¨ אם באופן ישיר 

ואם במסגרת תיקי השקעות מורכבים¨ הפכו לעניין שבשגרהÆ רפורמות 

בשוקי ניירות הערך בישראל ובמדינות המפרץ בשנים האחרונות הגבירו 

 Æאת הנגישות של המערכות למשקיעים ולסוחרים זרים

ההתאמה בין ביקוש להיצע בתחומים אלה והמוניטין המשובח של המוצרים 

עם   Æהמפרץ למדינות  ישראל  בין  הקשרים  להיווצרות  תורמים  הישראליים 

 Æזאת¨ חשוב לציין ששוק המפרץ היום מתאפיין בתחרות בין�לאומית חריפה

נוספות הנובעות  ישראל למדינות מפרץ מכתיב דרישות  בין  מבנה היחסים 

מהצורך להסתיר את הזהות של המוצרים או של השותפים לעסקיםÆ ככלל¨ 

חברות ישראליות המנהלות עסקים עם מדינות המפרץ נדרשות ליצור קשר 

 Æעם שותף או עם סוכן מקומי אשר יכול לייצג את ענייניהן שם

הון   Æהמוצר לסוג  בהתאם  שונות¨  עיקוף  בדרכי  נעשית  המקור  הסתרת 

אין מעקב אחר  ביותר להעברה¨ מאחר שכמעט  הוא כמובן המוצר הפשוט 

העברות הון באפיקים העסקיים המקובליםÆ שירותים וידע גם הם קלים יחסית 

אחיות  חברות  או  בנות  חברות  להקים  יכולות  טכנולוגיה  חברות   Æלהסתרה

הרשומות — ולעתים אף מתנהלות — במדינות זרות כדי לנהל את הקשרים עם 

 Æיותר מדינות המפרץÆ אשר לסחורות היוצאות מישראל¨ ההסתרה מורכבת 

סממן  הנושאות  סחורות  של  מהעברה  יימנעו  במפרץ  והמפיצים  הרשויות 

 Æזה סחורה שישראל מופיעה בתעודת המקור שלה ובכלל  ישראלי כלשהו¨ 

ההסתרה במקרים כאלה יכולה להיעשות באמצעות שילוב תשומות המיוצרות 

במדינות זרות או בהחלפת תעודות שלא כחוק¨ נוהג ההולך ופוחתÆ העברת 
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 ±≤Æוקפריסין ירדן  כמו  שכנות  מדינות  דרך  לרוב  נעשית  והפצתן  הסחורות 

ישראלים המנהלים עסקים עם מדינות המפרץ משתמשים לרוב בדרכונים 

 Æהישראלית זו  על  הנוספת  אזרחותם  בתוקף  מחזיקים  ישראליים שהם  לא 

אשרות  המעניקה  ומאע¢מ  ישראלים  של  כניסה  המאפשרת  קטר¨  למעט 

מאפשרות  אינן  המפרץ  מדינות  שאר  מיוחדים¨  בתנאים  לישראלים  כניסה 
±≥Æכניסה לנושאי דרכון ישראלי

דרישות אלה¨ הנובעות מהאופי החשאי של היחסים העסקיים¨ מגבירות את 

העלויות הכרוכות ביצירת יחסים אלה עוד בשלבי הגישוש הראשוניÆ עלויות 

אלה מקשות בעיקר על עסקים קטנים ובינוניים¨ אך לעסקים גדולים¨ בעלי 

ליצירת  הדרוש  ההון  את  לגייס  יותר  קל  בחו¢ל¨  ייצוג  של  קיימת  תשתית 

הקשר הראשוניÆ גם הסיכון הכספי הכרוך בפעילות זו הוא גבוה יחסית בשל 

ההפסדים הצפויים אם ייחשפו הקשריםÆ עם זאת¨ ייתכן שהסיכון קטן יותר 

חשאיות  שעצם  משום  האחרות¨  ערב  מדינות  עם  עסקיים  שביחסים  מזה 

Æהיחסים מעניקה להם חסינות מסוימת מפני תנודות פוליטיות אזוריות

בפרק זה נשוב לנקודת המוצא של הדיון ונבחן את הרלוונטיות של תפיסת 

השאלה   Æהמפרץ למדינות  בקשר  ערב¢  למדינות  כגשר  בישראל  ¢הערבים 

ליצור  בישראל  הערבים  יכולים  כיצד  היא∫  זה  בעניין  הנשאלת  הראשונה 

קשרים עם המפרץ בהינתן מבנה היחסים הנוכחיø כאמור לעיל¨ אני מזהה 

שלושה ¢גשרים¢ שכאלהÆ לגבי כל אחד מהם אבחן∫

  ≥≥

פוטנציאל השילוב 

של האזרחים 

הערבים

עובדה זו נחשפת¨ בין השאר¨ בעלייה החדה במאזן הסחר של ישראל עם קפריסין ועם   ±≤

ירדןÆ יצוא אבני החן לירדן¨ למשל¨ עלה פי ארבע בין ∂∞∞≥ ל�∑∞∞≥¨ על פי נתוני הלשכה 

 Æהמרכזית לסטטיסטיקה

מקרה יוצא דופן הוא כניסה של מוסלמים ישראלים לסעודיה במסגרת העלייה לרגל   ±≥

Æכניסה זו מוסדרת באשרות מיוחדות הניתנות בירדן Æלמכה
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 ∫I גשר

פעילות עסקית 

עצמאית 

מהי התועלת הטמונה בקיום קשרים אלה לחברה הישראלית ולאוכלוסייה   Æא

 øהערבית שבתוכה

 øמהם הגורמים המאפשרים את היווצרות ה¢גשר¢ או מקשים עליה  Æב

או  עצמאיים  כיצואנים  מישראל  ערבים  של  פעילות  משמעה  זו  אפשרות 

היא  זה  מגשר  הפוטנציאלית  התועלת   Æישראליות יצוא  חברות  של  כנציגים 

מגזר   — הערבים  היצואנים  מגזר  של  מצבו  ושיפור  הישראלי  היצוא  הגברת 

קטן מאוד כיוםÆ החסמים המקשים על היווצרות גשר מסוג זה הם כלכליים¨ 

לוגיסטיים ופוליטיים∫ 

מבחינה כלכלית¨ מגזר היצואנים הערבים הוא כאמור קטן למדי וכמעט   £

למעט  המפרץ¨  עם  סחר  פוטנציאל  קיים  שבהם  בתחומים  מיוצג  אינו 

בתחום התוצרת החקלאיתÆ מרבית העסקים במגזר הערבי הם עסקים 

קטנים ובינוניים שיכולתם לממן את ההשקעה הדרושה לכניסה לשוק 

 Æהמפרץ מוגבלת

זרה¨  מדינה  של  דרכון  אין  בישראל  הערבים  לרוב  לוגיסטית¨  מבחינה   £

 Æעובדה המקשה על יכולתם לפעול ברוב מדינות המפרץ

¢פרדוקס  זה  בהקשר  שאכנה  דינמיקה  לזהות  ניתן  פוליטית¨  מבחינה   £

הזהות של הערבים בישראל¢Æ מצד המפרץ¨ הקבלה של ערבים מישראל 

מהשלטון  כחלק  ייתפסו  שלא  בכך  מותנים  עמם  הפעולה  ושיתוף 

יש  בישראל  הרשויות  מצד  גיסא¨  מאידך   Æהציונית והתנועה  הישראלי 

ציפייה מהערבים בישראל שיזדהו כ¢ערביי ישראל¢ ולא כפלסטינים או 

כערביי ∏¥π± — הגדרות הזהות המקובלות בעולם הערביÆ מאחר שלרוב 

המכריע של הערבים בישראל אין שתי אזרחויות — שלא כאנשי עסקים 

 Æיהודים רבים — הם אינם יכולים ליהנות מדרך זו של הסוואה פוליטית

אפשרי¨  בלתי  וכמעט  כפול¨  משחק  לשחק  נדרשים  הם  זאת¨  במקום 

 Æבניסיון לתמרן בין הציפיות הפוליטיות משני צדי המתרס
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אפשרות זו משמעה העסקה של ערבים בתפקידים שונים בחברות ישראליות 

המקיימות קשרים עם המפרץ¨ כגון∫ 

תוכנות  בכתיבת  למשל¨   — המפרץ  ממדינות  ללקוחות  ותמיכה  שירות   £

מוצרי הטכנולוגיה  במיוחד בעבור  וספרי הדרכה¨ שירותים הרלוונטיים 

Æהשונים

Æעבודה משפטית — משא ומתן¨ עריכת חוזים  £

ולהערכת  בשווקים  למתרחש  הנוגעים   — ומחקרי�עומק  שוטף  מעקב   £

סיכונים להשקעותÆ נושא זה רלוונטי במיוחד לשוק ההון אשר נשען היום 

במידה הולכת וגוברת על תשתית של אבחון מידע מהיר ואיכותיÆ שוקי 

המפרץ ידועים ברמת שקיפות נמוכה יחסית ולכן מחקרים אלה מקנים 

 Æיתרון ניכר למשקיעים היכולים לעשות שימוש במידע בערבית

או  ערב  נציגים במדינות  עם  או  וקישור עם שלוחות¨ עם חברות  ניהול   £

 Æבמדינות אסיה¨ אשר עומדים בקשר ישיר עם המפרץ

היצע המשכילים הערבים במקצועות הרלוונטיים ©מהנדסים¨ מדענים¨ עורכי 

ורואי חשבון® אינו מהווה חסם בפני מימושה  דין¨ מנהלי השקעות¨ כלכלנים 

מקצועות  בעלי  של  מספרם  כי  כך  על  מצביעים  הנתונים   Æזו אפשרות  של 

אלה עולה בהתמדה¨ ושיעור ההצטיינות שלהם בלימודים זהה לזה של בעלי 

המקצוע במגזר היהודיÆ¥± מצד הביקוש¨ סקר שנערך מטעם הרשות לפיתוח 

כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי והצßרקסי במשרד ראש הממשלהµ± מראה¨ 

כי אנשי עסקים יהודים המעוניינים ביצירת קשרים עסקיים עם מדינות ערב 

 Æמכירים ביתרון הטמון בהעסקת ערבים ובשיתוף פעולה עמם

ראו למשל הנתונים שמפרסמת עמותת קו משווה באתר∫  ±¥

 Æhttp://www.kavmashve.org.il  

בפברואר   ±µ מיום   ®±≥Øערב©  ±≤∞¥ מספר  ממשלה  החלטת  על�פי  הוקמה  הרשות   ±µ

 Æ≤∞∞∑

 ∫II גשר

שילוב תעסוקתי 

במגזר העסקי 

היהודי
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התועלת הטמונה בהקמת גשר זה בעבור המשק הישראלי תצמח מהגברת 

היעילות והתחרותיות של העסקים הישראלייםÆ חשוב לציין כי עסקים אלה 

מתחרים בחברות בין�לאומיות אשר מעסיקות לעתים קרובות דוברי ערבית 

בין  השילוב  היות  מעצם  תצמח  למשק  עקיפה  תועלת   Æזה מסוג  במשרות 

יהודים לערבים בשוק התעסוקה ¢צעד חשוב ביותר למיצוי הפוטנציאל הטמון 

בקרב האוכלוסייה וליצירת כלכלה אחת ומדינה אחת¢¨ באופן העולה בקנה 

תורגש  התועלת  עיקר   ±∂Æהממשלה של  הכלכלית  האסטרטגיה  עם  אחד 

בקרב אוכלוסיית האקדמאים הערבים העובדים במקצועות הרלוונטייםÆ עם 

זאת¨ החברה הערבית בכללותה תפיק תועלת עקיפה בטווח הארוך משבירת 

כן¨  כמו   Æהיהודי זה  לבין  הערבי  התעסוקה  שוק  בין  המפרידים  המחסומים 

הגברת פוטנציאל התעסוקה של משכילים ערבים תגביר את הביקוש לחינוך 

  Æבקרב הערבים

מהחברות  בחלק  ממומש  כבר  זה  ¢גשר¢  ביצירת  הכרוך  הפוטנציאל 

לבין  הממשלה  בין  האחרונות  בשנים  שנוצר  הפעולה  שיתוף   Æהישראליות

המגזר הפרטי והמגזר השלישי בתחום זה תורם רבות לקידום מאמץ זהÆ עם 

זאת¨ עדיין קיימים חסמים מבניים של הפליה ושל מחסור במידע¨ בקשרים 

ובין  ובמנגנוני השמה¨ אשר משמרים את ההפרדה בין שוק העבודה היהודי 
±∑Æשוק העבודה הערבי בישראל

כתנאי  הביטחוני  הסיווג  דרישת  של  לסוגיה  לתת  יש  מיוחדת  לב  תשומת 

הקשר   Æההיי�טק בתעשיית  רחבת�ההיקף  תחולתה  בשל  בעיקר  להעסקה¨ 

ההדוק בין תעשיית ההיי�טק בישראל למערכת הביטחון נובע מכמה גורמים∫ 

דרכם  את  החלו  ההיי�טק  בתעשיית  והיזמים  מהעובדים  רבים  ראשית¨ 

איימן סייף¨ מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ האוכלוסייה הערבית ומדינת   ±∂

Æ≤∞∞∏ ישראל∫ אסטרטגיה של שילוב כלכלי¨ יולי

לסקירה מקיפה של חסמי השילוב בשוק העבודה החלים על הערבים בישראל ראו∫   ±∑

 Æהעבודה בשוק  בישראל  הערבים   Æ®±ππ¥©  ßמ וסמיונוב¨   ßמ  ¨ßאלחאג  ¨ßנ לוין�אפשטיין¨ 

Æירושלים∫ מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
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הביטחון  מערכת  שנית¨   ±∏Æהמודיעין ובחיל  הביטחון  בתעשיית  המקצועית 

ההיי�טק¨  מחברות  רבות  של  ביותר  החזק  המקומי  הלקוח  היא  בישראל 

 Æמידע ובאבטחת  מתקדמות  לוגיסטיקה  במערכות  העוסקות  אלה  בעיקר 

קשרי העסקים של חברות ההיי�טק עם מערכת הביטחון מותנים בדרישות 

 Æמפורשות של סיווג ביטחוני אשר אינן עולות בקנה אחד עם העסקת ערבים

נותני  של  המשני  למעגל  גם  לעתים  מתרחבת  הביטחוני  הסיווג  דרישת 

הביטחוני  הסיווג  דרישת  זה¨  באופן   Æההיי�טק לחברות  מקצועיים  שירותים 

Æהופכת את העסקת הערבים לעול במקום ליתרון

חשוב לציין כי דרישות סיווג ביטחוני מפורשות או סמויות מקשות על שילוב של 

עובדים ערבים גם בתחומים אחרים במשק¨ אך תחום הטכנולוגיה המתקדמת 

העסקיים  היחסים  של  החנית  חוד  שהוא  משום  מיוחדת  לב  לתשומת  ראוי 

©ועם שאר מדינות העולם®Æ מבחינת חברות  ישראל עם מדינות המפרץ  של 

ונחוץ  ההיי�טק עצמן מדובר במשאב אדיר ולא מנוצל של כוח אדם מוכשר 

הערבית¨  האוכלוסייה  מבחינת   Æערבים לקוחות  עם  יעילים  קשרים  לקיום 

בכלכלה  ביותר  והמצליח  הרווחי  במגזר  השתלבות  בפני  במחסום  מדובר 
±πÆהישראלית

בשנת ∏∞∞≥ הושלמה בניית אצטדיון דוחא בסכנין במימון קטרÆ זוהי דוגמה 

באוכלוסייה  מהמפרץ  ישירות  השקעות  של  לאפשרות  ראשונה  מפורשת 

הערבית בישראלÆ תרומות מהמפרץ בשווי של ¥Æ± מיליארד דולר ויותר זרמו 

 ≤∞Æ≤∞∞∞ בשנת  האינתיפאדה  תחילת  מאז  הפלסטינית  הרשות  לשטחי  גם 

 Breznitz, D. לסקירה מקיפה על השפעת מערכת הביטחון על מגזר ההיי�טק ראו∫   ±∏

 (2005). Collaborative public space in a national innovation system:
 A case study of the Israeli military's impact on the software industry.

.Industry and Innovation, 12(1), 31–64

שיעור העובדים הערבים מכלל העובדים בהיי�טק עמד בשנת µ∞∞≥ על ∏Æ≥ אחוזיםÆ ראו∫   ±π

 Æסיכוי∫ עמותה לקידום שוויון אזרחי Æמועסקים ערבים בענף ההיי!טק Æ®≤∞∞∂© ßעואד¨ י

 ∫III גשר

השקעות מהמפרץ 

במגזר הערבי 

בישראל
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הם  בישראל  הערבים  מתוחים¨  המפרץ  עם  שיחסיה  סוריה¨  תושבי  מלבד 

למעשה הערבים היחידים במזרח התיכון שלא נהנו עד כה מהפילנתרופיה 

שמקורה במדינות המפרץÆ פתיחת האפיקים הכלכליים עם המפרץ עשויה 

Æלשנות תמונה זו

הפעולה  שיתוף  היא  ישראל  לתוך  מהמפרץ  הון  הזרמת  של  נוספת  דוגמה 

הנרקם בין הנסיך הסעודי וליד בן�טלאל לבין משפחת אבו�אלעאפיה להקמת 

מלון ביפוÆ גם במקרה זה¨ שיתוף הפעולה עם איש עסקים ערבי ולא יהודי הוא 

 Æשהופך את העסקה לאפשרית מבחינה פוליטית

בקרב  וכלכליות  חברתיות  תשתיות  לבניית  מהמפרץ  משאבים  הפניית 

האוכלוסייה הערבית בארץ תתרום לקידום האוכלוסייה הערבית ותוכל לסייע 

לשימושים  הכספים  הפניית   Æבקרבה החלשות  לקבוצות  בעיקר®  ©ואולי  גם 

מובהקים על�ידי האוכלוסייה הערבית היא שמעניקה להם את הלגיטימציה 

הפוליטית הדרושה בציבור המקומי ובשאר מדינות האזורÆ החסמים שמקשים 

על בניית גשר זה הם כמובן פוליטייםÆ אין זה מקרי כי הייתה זו קטר¨ העצמאית 

 Æבמדינות המפרץ¨ אשר מימנה את בניית האצטדיון

סביר להניח כי יחלוף זמן עד שמדינות המפרץ האחרות יקבלו על עצמן את 

הסיכון הפוליטי הכרוך בהעברת כספים ישירות לתוך שטחי ישראלÆ בינתיים¨ 

רשויות המדינה יכולות לתמוך ביוזמות גיוס הכספים של אנשי ציבור ערבים 

כרחוקה  נתפסת  שהממשלה  ככל   Æאי�התערבות באמצעות  בעיקר  במפרץ 

Æיותר מהמיזם¨ כך תגבר נכונות התורמים מהמפרץ להיות מעורבים בו

ותיאום הסיוע הבין� על פי נתוני משרד התכנון הפלסטיני¨ המחלקה הכללית לניהול   ≤∞

 .http://db.mop.gov.ps/amc/donor_matrix.asp ∫ראו Æלאומי
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בקשר  כגשר¢  ¢הערבים  רעיון  של  המעשית  המשמעות  את  בחן  זה  מאמר 

על  אחד  מצד  מצביע  הוא   Æהמפרץ למדינות  ישראל  בין  העסקיים  ליחסים 

הפוטנציאל הטמון בשילוב האוכלוסייה הערבית בקשרים אלה¨ ומצד שני —

על עוצמת החסמים העומדים בפני שילוב זה גם בתחומים שבהם לכאורה יש 

 Æלאוכלוסייה הערבית יתרון תחרותי

הממשלה  ראש  במשרד  הערבי  המגזר  של  כלכלי  לפיתוח  הרשות  הקמת 

קווי   Æהמגזר בפני  העומדים  הקשים  לאתגרים  גוברת  מודעות  על  מלמדת 

 ≤±Æהיסוד לפעולת הרשות מתמקדים בפיתוח העסקים בתוך המגזר הערבי

העסקים  של  והתחרותיות   (productivity) היצרנות  להגברת  אלה  יוזמות 

במגזר הערבי עצמו הן כמובן חשובות מאודÆ בעיקר יש מקום לקדם פעילות 

עצמאית של יצואנים ערבים במסגרת קידום עסקים קטנים ובינונייםÆ עם זאת¨ 

יש להכיר בכך שהתעשיות עתירות המדע¨ השייכות רובן ככולן למגזר העסקי 

Æהיהודי¨ יישארו חוד החנית של כלכלת ישראל בעתיד הנראה לעין

לפיכך¨ תכנית מקיפה לצמצום הפערים בין ערבים ליהודים בישראל חייבת 

ובמגזר  הטכנולוגיה  בחברות  ערבים  אקדמאים  לשילוב  יוזמות  גם  לכלול 

הפיננסיÆ תכנית כזו נדרשת להביא בחשבון את החסמים המבניים המקשים 

 Æעל ערבים להשתלב בחברות ישראליות¨ ובראשם דרישת הסיווג הביטחוני

ערבים  משכילים  העסקת  בפני  העומדים  החסמים  להסרת  מכוונת  פעולה 

תביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של מרכיב ההון האנושי בכלכלת 

 Æישראל ותגביר את התחרותיות של המשק בכללותו

מדיניות החוץ של ישראל כלפי מדינות ערב נשענה לאורך השנים על שיקולים 

פוליטיים וביטחונייםÆ היחסים הכלכליים עם מדינות האזור נתפסים על פי רוב 

רלוונטית  להיות  הופכת  זו  תפיסה   Æשלום הסכמי  מחתימת  נגזרת  כתועלת 

הוא  ישראל עם מדינות אלה  ליחסי  פחות בקשר למדינות המפרץÆ הבסיס 

החוץ  מדיניות  בעיצוב  מרכזי  תפקיד  תופסים  הכלכליים  והשיקולים  כלכלי 

  ¥¥

מסקנות 

ותובנות

 Æראו∫ איימן סייף¨ הערה ∂± לעיל  ≤±
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של ישראל כלפיהןÆ גם במדיניות הפנים הנוגעת ליחסים בין יהודים לערבים 

בארץ¨ עיקר תשומת הלב מופנה לפיתוח כלים כלכליים לשילוב האוכלוסייה 

 Æהערבית במשק הישראלי ולצמצום הפערים בחברה

החשיבות הכלכלית העולה של מדינות המפרץ והמעורבות העסקית הגוברת 

של חברות ישראליות בשוק זה עשויות לשמש מקפצה להעסקת אקדמאים 

ערביםÆ כדי להשתמש ביעילות במקפצה זו נדרשת הבנה של טיב היחסים 

העסקיים בין ישראל לבין מדינות המפרץ¨ של הפוטנציאל השונה הטמון בכל 

אחת מהמדינות¨ של האינטרסים של המגזר העסקי בישראל ושל היכולת של 

האוכלוסייה הערבית לתרום לקידום אינטרסים אלהÆ מאמר זה מבקש להניח 

את היסודות לניתוח גורמים אלה ולהניע את השיח בנושא זה בקרב מעצבי 

Æמדיניות ואנשי עסקים בישראל




