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בישראל הערבית החברתית והחברה המחאה ≤

≤∞±± אברהם¨ קרן יוזמות ©
המקור בציון הפרסום מן ולהעתיק לצטט ניתן

של הנדיבה לתמיכתה הודות התאפשרה זה פרסום הפקת

אברהם∫ קרן יוזמות מפרסומי

בערבית גם פורסם Æ®≤∞∞∏© ישראל במדינת  יהודיערבי ושוויון לשילוב ממשלתית אחריות  £

Æובאנגלית

תלת כפרסום הופיע הפרסום Æ®≤∞∞π© ישראל של מדינת המחר פני ואזורים מעורבים∫ ערים £

Æובאנגלית בערבית בעברית¨ לשוני

Æ®≤∞∞π© בישראל הערבית החברה — מידע אוגדן £

הפרסום הופיע Æ®≤∞∞π© בישראל לבין יהודים ערבים בין ושוויון שילוב הכלכלית של התועלת £

Æובאנגלית בערבית מנהלים תקציר עם בעברית

בעברית הופיע הפרסום Æ®≤∞±∞© הגליל בלב וערביות יהודיות ברשויות סביבתיים מפגעים מיפוי £

Æובאנגלית בערבית תקציר עם

Æפורסם גם באנגלית Æ®≤∞±∞© תנ¢צים קורס משוסעת¨ בחברה שיטור £

הופיע הפרסום Æ®≤∞±±© ערביות נשים תעסוקת לקידום התערבות  מודל — חיאה שריקאת £

Æובאנגלית תלתלשוני בעברית¨ בערבית כפרסום

הופיע הפרסום Æ®≤∞±±© øהצלחה סיפור — הבריאות במערכת ישראל אזרחי הערבים שילוב £

Æובערבית דולשוני בעברית כפרסום

העיור  בעידן  תמורות  ªוכלכליים דמוגרפיים חברתיים¨  מאפיינים — בנגב  הבדואית החברה   £
Æ®≤∞±±©

www.abrahamfund.org האינטרנט מאתר להורדה ניתנים אברהם קרן יוזמות פרסומי

פופר מיה לדפוס∫ הביאה

®ßגו ßב דפנה שוופי ©לחלקים עריכת לשון∫

אזולאי אתי תכלת¨ והפקה∫ עיצוב

הפרסומים∫  להזמנת
π∞∏µ∞ יהודה הרי אילן¨ ד¢נ התקשורת נווה קריית קרן אברהם¨ יוזמות

∞≤≠≥∑≥≥∞∞± ßפקס ∞≤≠≥∑≥≥∞∞∞ ßטל
www.abrahamfund.org ∫אינטרנט דוא¢ל∫ info@abrahamfund.org.il אתר
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הקדמה

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות  ßחלק א
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טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח  ßב חלק
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¨≤∞±± ביולי   ±¥ב בתלאביב רוטשילד בשדרות שפרצה החברתית¨ המחאה

שמדובר סברו באוכלוסייה רבות קבוצות Æרבים ישראלים בקרב ספקות עוררה

בינינו לבין משותף מכנה ¢אין Æושלו בלבד היהודי¨ הביניים מעמד במחאה של

יבוא הביניים מעמד של במצבו שכל שיפור חשש העלו ואף טענו הן המוחים¢¨

Æחשבונן על

לעצמו להשיג שמבקש סקטור עוד אינם שהמוחים ההכרה חדרה שאטאט אלא

והסולידריות¨ הצדק החברתי שפת — המחאה הכללÆ שפת חשבון על הטבות

ולספקנים למוחים משותפת הייתה — לרווחה הזכות לחינוך¨ הזכות לדיור¨ הזכות

כי אנשי מעמד היה נראה ארוכות שנים זה הראשונה בפעם כאחדÆ יותר מכך¨

קולקטיבית חשיבה מאמצים  והאינדיבידואליסטים יחסית המבוססים  הביניים

את המייצגים של אלה אז נחלתם הבלעדית הייתה עד שבמובנים רבים ומכילה¨

Æבחברה המוחלשים

והבורגנית התלאביבית הטמון במחאה הפוטנציאל הייחודי את במהרה שזיהו מי

מי שהרי הכירו¨ כבר הם המושגים עולם את Æהערבים האזרחים היו לכאורה

והמחסור הדיור שמצוקת אלה מאשר לדיור¨ לזכות יותר גדולה חשיבות ייחסו

התומכים יהיו מי  Æביותר החריפים הם בקרבם מתאר ובתכניות  בקרקעות

במשך עשורים אלה שסובלים מאשר ושוויון צדק חברתי של הנלהבים ביותר

Æלאומי רקע על וממוסדת שיטתית מאפליה רבים

יהודי לשיתוף פתח פתחה ובזהירות¨ לאט למחאה¨ הערבי הציבור הצטרפות

בגיבוש ªלהן שונות הסיבות אם גם משותפות¨ בעיות תקדים בזיהוי חסר ערבי

כל של הייחודיים והצרכים המאפיינים את בחשבון המביאים הולמים¨ פתרונות

רב שבה וסולידרית חברתית אזרחית¨ אלטרנטיבה בהצבת ובעיקר ªקבוצה

Æשל השונה עמוקים וסבוכים אם שורשיו על השונה¨ גם הדומה

האזרחים בקרב שיינדלין מהסקר המקיף שערכה דליה בבירור עולה הזאת הרוח

שיינדלין¨ Æזו בחוברת מפורסמים שממצאיו אברהם¨ קרן יוזמות עבור הערבים

וחברתיים¨ פוליטיים בנושאים המתמחה אסטרטגית ויועצת קהל דעת סוקרת
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בשיתוף הערבי הציבור של  הרצון את הגבירה החברתית  שהמחאה מסיקה

Æחברתית ובמעורבות היהודי הציבור עם פעולה

ראש ידי על טרכטנברג ועדת  של למינויה הביאה החברתית  המחאה כידוע¨

את דחו מרבית המוחים כך ובשל מוגבל¨ מנדט ניתן נתניהוÆ לוועדה הממשלה

בישראל הערביים העסקים ממרכז כריים ואיל רו¢ח Æמספקות כלא המלצותיה

הישירות הערבית — המלצות ועדת טרכטנברג ביחס לחברה את בנייר זה מנתח

כי ומוצא — החינוך® בתחום ©בעיקר והעקיפות והדיור® התעסוקה בתחומי ©בעיקר

האוכלוסייה ממשית על השפעה כשלעצמן — תהיה החסרות הוועדה — להמלצות

מנגנון שיוקם ובתנאי שוויוני ובאופן במלואן תיושמנה שהן בתנאי רק הערבית

Æההמלצות יישום למדידת

המחאה בין  הזיקה על הסתכלותנו את להביא מבקשים אנחנו זה בפרסום 

תום אברהם¨ קרן יוזמות דובר אותה שתיעד כפי הערבית¨ לחברה החברתית

שהיו אחרים¨  אנשים של השקפותיהם את מביאים אנחנו זאת¨ לצד  Æמהגר

בחודשים ישראל מדינת שעברה ההיסטורי בתהליך משמעותיים שותפים

נוסף  אשר איסמעיל¨ נדיה ª¢מעריב¢ ∞± ועיתון ערוץ פרשן איל¨ נדב Æהאחרונים

גם מכהנת אברהם  קרן ביוזמות נשים תעסוקת תחום כמנהלת תפקידה  על

מנהל זעאתרה¨ רגßא ªלמוחים המייעצים המומחים בצוותי התעסוקה צוות כראש

הארצית ההנהגה וחבר הערבית בחברה גבוהה השכלה לקידום חיראק מרכז

צדק  למען משפטניות ≠ p ÓF Ó�≠איתך מעמותת אשכנזי טהון ענת ªהמחאה של

הדרוזי הערבי¨ המגזר של כלכלי לפיתוח הרשות ראש סיף¨ איימן ªחברתי

כל — המחאה ממנהיגות שפיר¨ וסתיו ªמוסאוא ממרכז עותמאן נדאל ªרקסיßוהצ

הערבית החברה של מקומה את רואים הם איך מבטם מנקודות מספרים אלה

Æהחברתית במחאה

מקווים אנחנו Æאברט פרידריך וקרן אברהם קרן יוזמות של משותף פרסום זהו

צודקת מדיניות  בקידום להם יסייע ושהוא עניין¨ בו ימצאו הפרסום שקוראי 

Æישראל אזרחי והיהודים בין הערבים משותפים ושוויון חיים שתכליתה ומכלילה

רוני שוקן

עורך
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המחאה החברתית של קיץ ±±∞≥ אתגרה את הציבור הערבי בכך שלראשונה 

 Æואזרחי היהודי∫ שיח חברתי  הציבור  לשיח אחר בקרב  נחשף  הוא  רב  זמן  זה 

פתיחות  על  מצביעות  בישראל  ערבים  בוגרים  בקרב  שערכנו  הסקר  תוצאות 

למחאות החברתיות והשפעה של אותן המחאות על הרצון לשיתוף פעולה עם 

ועל רצון למעורבות חברתית בכללÆ הסיכום שלהלן מפרט את  יהודים בפרט¨ 

הרקע הכללי של התמיכה ואת אופייה¨ את השפעת המחאה וגם מבט מסוים על 

העתיד לבואÆ מהניתוח עולות כמה הזדמנויות ליצירת קשרים וחיבורים שונים בין 

יהודים וערבים בישראל בכלל¨ ובפרט בין קבוצות מסוימות¨ שכיום משתתפות 

Æפחות בחיים הציבוריים או שמרגישות מנוכרות בחברה

הניתוח המוצג כאן מבוסס על סקר כמותי שנערך באמצעות ראיונות טלפוניים 

בין התאריכים ∂±≠∏± באוקטובר ±±∞≥ בקרב ∞µ≤ מרואיינים אשר מהווים מדגם 

ידי¨  על  נכתבו  והניתוח  בישראלÆ השאלון  הבוגרת  הערבית  החברה  מייצג של 

הדגימה  טעות   ÆTNS/Teleseker חברת  ידי  על  נתונים®  ©איסוף  השדה  ועבודת 

ÆµÆ≤• עומדת על

ÔÈÏ„ÈÈ˘ ‰ÈÏ„

È·¯Ú‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÓÚ
˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰ ÈÙÏÎ

˙Â¯·Á˙‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰

עמדות הציבור הערבי כלפי המחאה החברתית
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Æהחברתיות במחאות תמכו  בישראל הערבים האזרחים כי  לומר ניתן ככלל

וערבים ליהודים ולרצונות המשותפים ביטוי לשאיפות הללו במחאות ראו הם

חברתיתציבורית¨ במעורבות המורגלים אזרחים בעיקר משכו המחאות Æכאחד

פעילים Æהישראלית לחברה מרגישים שייכים פחות שעה שלפי אנשים לרבות

אותם למרות זאת¨ Æהכיבוש לאומיים¨ כשבראשם בנושאים התמקדו בעבר אלה

הן פתרונות לקדם מנת  על החברתיות במחאות עניין כעת  מגלים האנשים

Æהערבית בחברה ייחודיות  לבעיות והן וערבים יהודים של משותפות  לבעיות

פעולה בשיתוף עניין מעלה האחרונים בחודשים במחאות ההשתתפות כי נראה

בפתרון תסייע אזרחים ערבים של יותר ערה כי השתתפות ותקווה יהודים עם

Æהערבית החברה הייחודיות של הבעיות

לכלל החברה הערבים הפעילים בין לחיבור ערוץ במחאות לראות לפיכך¨ יש

Æהישראלית בחברה וערבים יהודים בין אחדות ליצירת והזדמנות הישראלית¨

כה עד אוכלוסייה אשר קבוצות לצרף הזדמנות מהוות מזאת¨ המחאות יתרה

עניין מגלים וצעירים נשים לדוגמה¨ Æנמוכים בהיקפים ציבורית בפעילות התאפיינו

גם הזדמנות לרתום היא החברתית והמחאה חברתיים ופערים בנושאי חינוך רב

Æציבורית לפעילות אלה קבוצות

לא כה עד אשר  אוכלוסיות של השתתפות לעודד מנת על כי מראה  הסקר

את למקד יש שכן השתתפו¨ אלו של הפוטנציאל ולמנף את במחאות השתתפו

האיתן הבסיס הוא הערבית בקהילה החינוך מערכת שיפור Æחינוך בנושאי המחאה

 Æאחר עניין מכל לפעולה¨ יותר להנעה ביותר

החברה בקרב וההתבצרות ההתבדלות מגמות גוברות כאילו החשש למרות

מרגיש שאין להשתתף בלבד מיעוט Æאלו תחושות מאשש הערבית¨ הסקר לא

בלבד ספורים אחוזים כמו כן Æיהודים עם פעולה הרצון לשתף חוסר בגלל במחאות

Æבקהילות מעורבות לגור לא כסיבה יהודים בין לגור רצון על חוסר הצביעו
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היו שהערבים וחושב החברתיות במחאות  תומך  הערבי בציבור מובהק רוב

נגד טענות מול המשיבים את מעמידים כאשר גם למחאות¨ להצטרף צריכים

Æערבים של השתתפותם

בחברה שהבעיות חושבים ®µπ•© עשרה מכל שישה  כמעט  ניכר¨  רוב £

Æמשותפות הן בעיות ובחברה הערבית היהודית

הגבוה ¨≤π•© יחסי למחאות¨ רוב  להצטרף העיקרית בשאלה מהי הסיבה £

נושאים הישראלי היום סדר על להעלות דרך במחאות רואה התשובות® מבין

Æייחודים לערבים

משיעור  פחותה שתמיכה זאת אף ©רוב משמעותי¨ במחאות לכן¨ •≤∂ תמכו  £

תל אוניברסיטת של השלום¢ ¢מדד סקר  לפי Æהיהודית בחברה התמיכה

— יולי סוף במחאות תמכו היהודי מהציבור π±• והמכון לדמוקרטיה¨  אביב

רק שכן לתמיכה¨ בקשר יהודים וערבים הפער בין ניכר אז גם Æהדרך תחילת

®≤∑•© כרבע הנוכחי בסקר ±Æ®תמכו המדד הערבים בסקר מהמשיבים ∂∏•

Æלמחאות התנגדו

ערבים  של השתתפותם ונגד בעד טענות המשיבים בפני הוקראו כאשר  £

ובאינטנסיביות  בעד¨ בטענה בחרו — הכול •±∑ בסך — מובהק רוב במחאות¨

Æנגד בחרו בטענה בלבד ±∑• Æבוודאות זאת בתשובה •∑µ בחרו רבה∫

http://www.peaceindex.org/indexMonth.aspx?num=207  ±
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±±

הערבים השתתפות  שיעור  עברית¨  באוניברסיטה טרומן  מכון  של סקר  לפי

של יהודים  •π± ©שיעור זהה — של היהודים למדי לשיעור היה דומה במחאות

המורחב  טרומן בספטמבר®¨≥ במובן מכון של הסקר מתוך כי השתתפו¨ שהעידו

Æהשתתפות של

http://truman.huji.ac.il/polls.asp, Poll #37, p. 8  ≤

הייתה לאיהשתתפות¨ הבולטות הסיבות מבין אברהם¨ קרן יוזמות של בסקר

יהודים — לאזרחים מקשיבים לא כלל ההחלטות שמקבלי ©העיקרית® הסיבה

בשיתוף פעולה העניין את המחאות העלה קיומן של עצם Æמידה וערבים באותה

עם פעולה שיתוף ביותר מעוניינים ®≤π•© מרבע יותר קצת מהמשיבים∫ חלק עבור

מעוניינים במחאות שהשתתפו יהודים כי מאמינים ®≤µ•© דומה ושיעור יהודים¨

Æערבים עם פעולה בשיתוף יותר

משותפת משימה  במחאות רואים שהמשיבים כך על מצביעים הממצאים 

אופייניות סוגיות הזדמנות להעמיק בתודעת הציבור בישראל בזמן ובו בבסיסה¨

Æלערבים

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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˙ÂÏÈÚÙ ˙¯¯Â‚ ˙ÂÏÈÚÙ

ציבוריים בנושאים חברתי או שינוי פעלו למען בעבר אשר משיבים המחאות∫ לפני

היו פעילים שלא מאלה ניכר באופן גבוה בשיעור במחאות בישראל¨ השתתפו

Æכלל

השתתפו במחאות¨ בזמן שרק •∞±  פעילים בעבר חצי מבין המשיבים שהיו  £

Æבמחאות השתתפו פעילים פעם אף היו שלא אלה בקרב

המשתתפים  מבין Æהנוכחים המשתתפים של ניכר חלק היוו בעבר פעילים  £

היו  השתתפו¨ •µ∏ לא שלא אלה מבין Æבעבר פעילים •∞∂ היו במחאות¨

Æציבוריים בנושאים בפעילות בעבר פעילים

בשיתוף פעולה  יותר במחאות הביעו עניין רב המחאות∫ אנשים שהשתתפו אחרי

המחאות וחשבו יותר שבעקבות של ערבים תמכו יותר בהשתתפות יהודים¨ עם

Æההחלטות על מקבלי אפשרות להשפיע לאזרח יש

שבעקבות  חושבים במחאות השתתפו אשר המשיבים ממחצית יותר  £

מסוגלים ®¢ÆÆÆכמוך אזרח ¢האם השאלה∫ ©נוסח כמוהם אזרחים המחאות



±≥

אנשים של ®¥≤•© מיעוט  לעומת   ®µ∑•© ההחלטות מקבלי  על  להשפיע

לכן המחאות לפני עוד פעילים רבים היו משתתפים ©כאמור¨ השתתפו שלא

בפירוש נאמר שבשאלה לציין יש אבל לפני¨ גם ככה שהרגישו הסיכוי רב

Æ®¢ÆÆÆכמוך שאזרח מרגיש אתה האם המחאות¨ ¢בעקבות

יותר מעוניינים הם כי  דיווחו  מהמשתתפים ®≥π•© אחוז ארבעים כמעט £

שלא  מאלה  ≤∏• ©לעומת המחאה בעקבות יהודים עם פעולה בשיתוף

Æ®השתתפו

שהתרחש בקרב  שינוי לגבי למשתתפים גם תקווה נתנו המחאות נראה כי  £

יותר מעוניינים יהודים כי סבורים מהמשתתפים ®≥¥•© כשליש היהודים∫

Æהשתתפו שלא מהמשיבים ®≤µ•© רבע לעומת ערבים¨ עם פעולה בשיתוף

ההצבעה  בקשר לכוונות משתתפים ולא משתתפים הבדל בין שאין בזמן  £

לא אם גם במחאות¨ אישי באופן תמכו אשר משיבים הקרובות¨ בבחירות

מאלה ®∂µ•© במקצת גבוה בשיעור להצביע כוונות על דיווחו בהן¨ השתתפו

Æ®µ∑•© תמכו שלא

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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שלא  מאלה שהצביעו בעבר השתתפו במחאות בשיעור גבוה יותר אנשים  £

השתתפות בין ישיר מסתמן קשר לא זאת¨ עם יחד Æ®±µ• מול ¨≤≥•© הצביעו

יהודים עם פעולה בשיתוף על עניין מוגבר שהעידו אנשים להצביע∫ ורצון

מאלה ®∑¥•© גבוה יותר בשיעור להצביע בכוונתם כי ציינו בעקבות המחאות

יותר כאמור¨ Æ®∂≥•© יהודים עם פעולה בשיתוף עניין יותר הרגישו שלא

שלא מאלה כזאת בשיתוף פעולה מוגבר הרגישו עניין המחאות משתתפי

Æהשתתפו

∫˙Â‡ÁÓ· ˙ÂÏÈÚÙ 

ÌÈ‡˘Â· ÌÈÏÈÚÙÂ ÌÈ¯ÎÂÓ ¯·ÁÏ ˙ÂÓ„Ê‰

ÌÈÈËÒÏÙ

הישראלית¨  לחברה שייכים מאוד  או שייכים מרגישים  המשיבים מציבור  ∂∞•

כי לאלה שהעידו Æ®לא לענות העדיפו ©השאר מרגיש שייך לא שכמעט רבע בעוד

ציבורית פעילות יותר של ברורים מאפיינים דווקא נמצאו שייכים¨ מרגישים לא הם

בקרב עולים דומים מאפיינים Æפלסטינים לנושאים בקשר במיוחד מהאחרים¨

אלה לעומת ¢פלסטיניםישראלים¢ או ¢פלסטינים¢ עצמם שמגדירים משיבים

¢פלסטינים¢ או ¢ערבים¢ ©להלן¨ ¢ערביםישראלים¢ או ¢ערבים¢ עצמם המגדירים

ה¢פלסטינים¢¨ והן שייכים הלא הן הקבוצות¨ שתי Æ®הנוכחי המדגם של בהקשר

Æמהאחרים במחאות גדולה יותר התעניינות גילו

הכיבוש∫ •∞¥  בנושא והעיסוק  הניכור תחושות בין ברור למדי קשר קיים  £

בעוד למדינה¨ העדיפות סדר בראש הכיבוש את ציינו שייכים¢ ה¢לא מתוך

 Æבתשובה זאת בחרו שייכים שהרגישו •π≥ בקרב המשיבים שרק

הישראלית לחברה שייכים מרגישים שאינם מהמשיבים ®≥µ•© משליש יותר £

 Æשייכים המרגישים •≤± מהאזרחים החברתיות¨ לעומת השתתפו במחאות



±µ

או  ©שבחרו ב¢פלסטינים¢ פלסטינים עצמם את אזרחים המגדירים במקביל¨  £

שהגדירו אנשים לעומת עצמית¨ הגדרה על בשאלה ב¢פלסטיניםישראלים¢

גבוה בשיעור תמכו במחאות או ¢ערביםישראלים¢®¨ כ¢ערבים¢ עצמם את

 ∂≤•© ¢ערבים¢ עצמם שהגדירו אנשים מאשר רבעים® משלושה ©יותר

של יותר מרבע בשיעור השתתפו אף ה¢פלסטינים¢ Æ®מתוכם תמכו במחאות

לעובדה  מתקשר זה נתון Æהשתתפו שרק כµ•± מה¢ערבים¢ ©•∂≥®¨ בעוד

בעבר חברתית בפעילות השתתפו ¢פלסטינים¢ משיבים הנוכחי¨ בסקר כי

Æ®בהתאמה ¨≤±•ו ≥¥•© גבוה יותר מה¢ערבים¢ בשיעור

יותר  מרגישים  גם כ¢פלסטינים¢¨  עצמם את המשיבים שמגדירים כי ניכר   £

©•∑≤ לא  מה¢ערבים¢ שניים פי גבוה בשיעור הישראלית¨ בחברה מנוכרים

Æ®¢ה¢ערבים בקרב ±∏• לעומת שייכים¨ מרגישים

אפשרות  יש כמוהם לאזרח בעקבות המחאות¨ כי מאמינים ה¢פלסטינים¢  £

שהגדירו  אלה בקרב  ≥∏• לעומת   µ∑• ההחלטות¨ מקבלי  על  להשפיע

Æ¢ערבים¢ עצמם

אותם  לשכנע שנועדו למסרים יותר חזקה בצורה מגיבים גם ה¢פלסטינים¢  £

ובמיוחד הדיור נושא  גם אלא הכיבוש נושא רק לא  Æבמחאות להשתתף

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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מ¢ערבים¢ גבוה יותר בשיעור להשתתף¨  רצונם  את מעלים החינוך נושא

Æ®¢ה¢ערבים אצל µ∂• לעומת ∑≥•©

מיישובים גדולים  באה ה¢פלסטינים¢ קבוצת כי עולה מבדיקת המאפיינים  £

 ∏±• — מוסלמים יחסית של יותר מה¢ערבים¢Æ בתוכם שיעור גבוה ומעורבים

Æמוסלמים שהם ה¢ערבים¢ בקרב ∂π• לעומת



±∑ החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÈ‰˜ Û¯ˆÏ ˙ÂÓ„Ê‰

∫®±∏≠≤π© צעירים  ¿

בכיבוש ומוטרדים יותר  פחות עסוקים הצעירים אחרת¨ שכבת גיל יותר מכל  

הצעירים שלהם לנושאים חברתיים¨ בסיס הנטייה החברתיותÆ על מהבעיות

כללי ניכור מביעים הם זאת¨ עם יחד Æבמחאות לפעילות טבעי קהל מהווים

Æמהמחאות מאחרים יותר ומסתייגים

ביותר  הדחופה כבעיה החברתיים  ובפערים  בעוני בחרו  ≤∞• כמעט   £

 Æ®המבוגרים •±± מהמשיבים ©לעומת

של  מהשיעור כפול ראשון היה במקום שבחרו בחינוך הצעירים שיעור  £

 Æ®בני ∞≤ ומעלה ©•≤± לעומת •∂ בקרב יותר המבוגרים

מאשר  יותר הישראלית לחברה  שייכים לא מרגישים  הצעירים אך  £

זה ניכור Æµµ´ מבני   ±µ•ו ¨¥π≠≥∞ מבני   ≤≥• לעומת   ≥±• אחרים∫

מסתייגים הצעירים הסקר ולאורך הכיבוש¨ בנושא מעיסוק נובע לא

של מדינה מההשלכות יותר מפחדים ©הם לכיבוש מדברים הקשורים

מהמבוגרים פחות ומגיבים בישראל¨ הערבים האזרחים על פלסטינית

Æ®במחאות להשתתפות הכיבוש בין חיבור של למסר

כמוהם  שאזרח מרגישים החברתיות •∏≤ מהצעירים המחאות בעקבות  £

גבוה שיעור Æ¥π≠≥∞ מבני ¥∏• לעומת פוליטיקאים¨ על להשפיע יכול

•π מבני  ©רק בשל רמדאן במחאות על השתתפות דילגו ®±¥•© יחסית

Æ®כך ענו מהמבוגרים ∞≤≠π¥ ורק •≤

במחאות∫  להשתתף הרצון את המעלים ברורים מסרים על מצביע הסקר  £

לצדק תנאי פתרון מצוקות הדיור ושיפור מערכת החינוך הם כי המסר

מהשפעת אותם יותר להשתתף הצעירים של רצונם את חברתי מעלה

על המסר Æבמיוחד החינוך נושא — מבוגרים המשיבים על המסרים

בגילאי הנשאלים את יותר מאשר בשיעור נמוך  אותם שכנע הכיבוש

Æ®האחרים חצי בגילאים כמעט לעומת ¨¥≥•© ומעלה ≥∞

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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נשים∫   ¿

במחאות¨  הציבורית∫ המעורבות בנושא הגברים אחרי בפיגור נמצאות נשים  

בנושאים עסוקות נשים יותר הצעירים¨ כמו ובהצבעהÆ אבל המחאות לפני

Æהשתתפותן הזדמנות לעודד את ולכן המחאה מהווה חברתיים

בחינוך  בחרו  מהנשים   ±∞•© מגברים יותר בחינוך מתעניינות נשים £

Æ®מהגברים ∂• לעומת העדיפויות סדר בראש

ממחצית  יותר של רצונן את מעלה החינוך מערכת שיפור של המסר  £

Æלהשתתף הנשים

הדחופה  כבעיה הכיבוש¢ ב¢סיום  בוחרות  מגברים  נשים פחות קצת  £

הכיבוש סיום על  מסר כי סבורות נשים פחות מידה¨ באותה  Æביותר

בשני  פחות   ∂≠µ•© החברתיות במחאות להשתתף רצונן את יעלה

Æ®מגברים המקרים

על  תקשה פלסטינית שמדינה סבורות מהנשים  ≥∑• זה¨  בהקשר  £

Æמהגברים ≤±• לעומת הישראלית בחברה ערבים של השתלבותם

משכילים∫  ¿

כרבע  Æהחברתיות המחאות לפני מאחרים עוד פעילים יותר היו משכילים  

התעצמו הם גם אבל Æכן לפני עוד ציבוריים בנושאים פעילות על מעידים

אומרים המשכילים מחצית וכעת מאחרים¨  יותר המחאות¨ בעקבות

 ≥∂• ©לעומת ההחלטות מקבלי על להשפיע מסוגל כמוהם אזרח שלדעתם

רבע  שרק מאחר Æ®בהתאמה בינונית והשכלה נמוכה השכלה וµ•¥ מבעלי

למנף ניתן לזהות הזדמנות החברתיות השתתפו אישית במחאות גם מהם

Æמשכילים אנשים של ההעצמה תחושת בסיס על הציבורית הפעילות את



≤±

∫‰‡ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ 

„È˙ÚÏ ‰ÂÂ˜˙ ˙ÂÏÚÓ Í‡ ¨˙ÂÈ˜ÏÁ

בין הן לפערים קסם  פתרון  החברתיות  במחאות לראות  אין  המשיבים¨  בעיני

יותר הכללי¨ במדגם Æההחלטות מקבלי ודרג האזרחים בין והן וערבים יהודים

של לבעיות פתרונות הציע לא טרכטנברג ועדת דו¢ח כי גרסו המשיבים ממחצית

במחאות¨ שתמכו אזרחים או המשתתפים בקרב Æבישראל הערבית האוכלוסייה

לבעיות פתרונות מספיק הציעה לא טרכטנברג שוועדת לומר ידע גבוה שיעור

Æהשתתפו שפחות אנשים לעומת לערבים¨ האופייניות

לבעיות  פתרונות כלל לא הדו¢ח כי אמרו  µ∏• המחאה¨  תומכי בקרב  £

שיעור גבוה  בקרבם¨ — תמכו שלא ©•∑¥ בקרב משיבים לערבים האופייניות

אנשים  ©•≥µ בקרב ענו כך ∑∞• משתתפים¨ ובקרב לענות®¨ ידעו לא יותר

Æ®בכלל ידע בנושא פחות הראו הם — גם השתתפו שלא

משתתפים  השייכות∫  בתחושת  לעלייה השתתפות בין  ישיר קשר  אין  £

הזמן® פרק הגדיר השאלה לא ©נוסח האם באחרונה נשאלו אשר במחאה

פחות מרגישים שהם ענו דווקא לחברה שייכים יותר או פחות מרגישים הם

אבל Æמשתתפיםהלא של מזה מכפול יותר של בשיעור מבעבר שייכים

— החברתיות למחאות את התגובה∫ למה לייחס לדעת אין הנוכחי  מהסקר

ערבים יחסי מבחינת למחאות שקדמו לשנהØשנתיים או — תמוה שנראה

לפני עוד וקשובים פעילים שהיו אנשים  שאלה להזכיר יש Æויהודים

Æהמחאות

פתרונות  מציע טרכטנברג ועדת דו¢ח כי חושבים מהמשיבים מרבע פחות  £

תוצאות את לשפר ברורה דרך רואים אבל לערבים¨ הייחודיות לבעיות

®¥µ•© המשיבים כמעט מחצית Æערבים של השתתפות מוגברת המחאות∫

להתייחסות הסיכוי את של ערבים הייתה מעלה מוגברת השתתפות כי סברו

≠ שליליות בתשובות בחרו הכל בסך ¥¥• ©במידה דומה¨ ערבים  לבעיות של

שאף עלולה הייתה להוריד את ≠ או ®≥≥•© הייתה משפיעה שהשתתפות לא

Æ®®±±•© הסיכוי

מי או מה לשאלות המשיבים בתגובות ניכרת כללי באופן הציבור של הפתיחות

מסרים על במחאותÆ כשנשאלו להשתתף המשיבים רצונם של את מעלה היה

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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השני חברתי¨ וצדק הכיבוש סיום שמחבר בין אחד — המחאות ממנהיגי מדומים

המתנה והשלישי חברתי¨ וצדק לערבים המותאמים דיור פתרונות בין שמחבר

הגיב משמעותי חלק — הערבית בחברה החינוך מערכת בשיפור חברתי צדק

החזק המסר היה החינוך כאשר בעתיד¨ להשתתף רצונו את מעלה כזה שמסר

מבינם∫

להצטרף  רצונם את החינוך מעלה שיפור מערכת על מסר כי •∑µ אמרו  £

Æלמחאות

Æפתרונות למצוקות הדיור על המסר לגבי כך מחצית המשיבים הגיבו £

וצדק הכיבוש סיום בין המחבר למסר בחיוב הגיבו ®¥∑•© חצי כמעט  £

Æחברתי

מעלה  שזה  אמרו   ∂≤•© מאחרים החינוך  לנושא  יותר מגיבים  הצעירים  £

פחות  הכי והכיבוש ביותר®¨ •π¥ מהמבוגרים לעומת להשתתף רצונם את

על למסר יותר הגיבו שייכים¢ ה¢לא קבוצת זאת¨ לעומת Æאליהם מדבר

הסכסוך של החשיבות את זה מדגיש  — הדיור על למסר מאשר הכיבוש

Æשייכים מרגישים שלא המשיבים בתודעת מרכזי כגורם

הן  המעקב ועדת וחברי  ערביות רשויות  ראשי  ערביות¨ ממפלגות  ח¢כים  £

הכיבוש יותר בנושאי שעסוקים משיבים Æהשתתפות שעשויות לעודד דמויות

Æמאחרים המעקב ועדת לאנשי יותר מגיבים

ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â

חששות עם  יחד להשתלב רצון של תמונה מציירים שנבדקו אחרים נושאים 

מדינה שהקמת  חוששים מהמשיבים שליש כמעט Æמשמעותיים וחסמים 

שלא או המשיבים מחצית — הערבים של השתלבותם על תקשה פלסטינית

ערבים של במעמדם משמעותי  שינוי יחול שלא  שחושבים או ®≤∞•© יודעים

Æ®≥∞•© מכך כתוצאה בישראל
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כאלה אירועים כי ובולט גזעני¨  אירוע שעברו חשו המרואיינים  ממחצית יותר

גם מיוחסים גזעניים אירועים Æ®יחסי רוב ¨±∏•© היהודי לציבור בעיקר מיוחסים

•π בהתאמה®¨  ¨±∞• ¨±∂•© אחרים ומקומות עבודה לרשויות המדינה¨ מוסדות

Æהדגימה טעות בתוך נופל והשוני

המרואיינים הישראלית¨ בחברה ובכלל היהודית בחברה להשתלב לרצון בקשר

לגור כסיבות העיקריות האזרחים במדינה כל ושוויון של של חירות בערכים בחרו

מעורבים ביישובים  לגור לא העיקרית הסיבה Æיהודים עם במשותף ביישובים 

ברשימה השנייה הסיבה Æ®¥≤•© בקרבה והמשפחה הקהילה של נוחות הינה

של שבעה קטן רק מיעוט Æ®≤∞•© היהודי הציבור מטעם מגזענות חששות הייתה

Æיהודים לגור במשותף עם רוצים בחרו בתשובה שאינם אחוזים

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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ÌÂÎÈÒ

הבאות∫ התובנות הסקר מעלה את תוצאות ניתוח

במחאות∫ השתתפות לעודד מנת על

אמצעי  דרך ומכוון¨ ישיר באופן כאן שצוינו המסוימים הקהלים אל לפנות יש  £

Æכזו בנפרד קבוצה כל אל להגיע תקשורת שעשויים

מהוות הזדמנות  שהמחאות האחד¨ עיקריים∫ מסרים שני לגבש ולהעביר יש  £

והשני¨ הציבורי¨ היום לסדר הערבית החברה של פרטניות בעיות להעלות

ולכן שילוב כוחות משותפות מבעיות סובלים וערבים שבאופן כללי¨ יהודים

Æכולם עם להיטיב עשוי הציבור נבחרי מול

לאחד  הערבית החינוך בחברה מערכת שיפור את נושא להפוך יש בפרט¨  £

כולל חברתי בצדק חיונית כחולייה המחאות¨ של המרכזיים היעדים

Æבישראל

הערביות  מהמפלגות וח¢כים ערים¨ ראשי המעקב¨ ועדת לחברי לקרוא יש  £

Æבמחאות הערבים האזרחים של השתתפות לעודד

מנת לעודד הצבעה∫ על

בשאלת  באף מפלגה בחרו לא מרואיינים של יחסית ששיעור גבוה מאחר  £

אם Æחדשים למנהיגים  צמא חש הערבים ציבור כי לשער יש  ההצבעה¨

Æההצבעה יעלה ששיעור סיכוי יש המחאות¨ מתוך יצמחו כאלה

הסיכוי  והעלאת במחאות השתתפות בין  ישיר לא קשר קיים כי נראה  £

גורם יהודים — פעולה עם הרצון לשיתוף להתמקד בהעלאת להצבעהÆ יש

Æלהצביע לרצון כקשור מהסקר שנראה
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בחברה והשתלבות  ציבוריים בחיים להשתתפות חסמים להסיר מנת  על

היהודית∫

 Æהמדינה מרשויות דווקא ולאו היהודים מציבור הוא הגדול שהחשש להבין יש  £

ואפליה¨ גזענות נגד להילחם הרחב הציבור בקרב מאמצים להראות יש

Æלכל אזרחי המדינה ושוויון על נושאי חירות בדגש

את זה  להגיד בלי גם וערבים ליהודים המשותפות הבעיות את יש להדגיש  £

היהודית בחברה עדיפויות סדרי בראש עומד למשל החינוך נושא Æבמפורש

פוטנציאליים פעולה שיתופי לעודד עשוי זה נושא על שדגש כך זמן¨ מזה

Æבאופן טבעי

ללא  דבר יעשו לא הציבור החשש כי נבחרי הוא ביותר המשמעותי החסם  £

הקשורים בנושאים והישגים הישגים באופן כללי הצגת Æהמוחים לזהות קשר

Æכללית השתתפות ולעודד להוריד חששות אלה עשויה הערבית¨ לחברה

˙Â˜ÒÓ

לכולם¨ משותפת ישראלית חברה של קיומה  על ויתרה לא הערבית החברה

זה¨ בהקשר Æהערבים משמעותיים בקרב בעיני פלחים מעורערת התקווה אך

ופרט מהציבור — ניכר רוב בעיני הזדמנות מהוות החברתיות כי המחאות נראה

גם הממצאים Æמשותפת למשימה להתחבר — להתרחק שנוטות אוכלוסיות בעיני

את לשפר היעד קביעת כגון השתתפות¨ לעודד למדי ברורות דרכים על מצביעים

השתתפות כי נראה Æהערבית לחברה ייחודיים נושאים והעלאת החינוך מערכת

Æיהודים פעולה עם בשיתוף מוגבר עניין של פירות נושאת בפני עצמה במחאות

תעודד בעתיד הציבוריים בישראל בחיים הינה שהשתתפות התקווה העיקרית

רבים נתונים Æהחברה היהודית עם פעולה אחרות לשיתוף במסגרות השתתפות

Æהזאת בתקווה תומכים בסקר

החברתית המחאה הערבי כלפי הציבור עמדות
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 ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÂ˙È
‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ

ואיל כריים

ß· ˜ÏÁ
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ÌÈÈ¯Î ÏÈ‡Â

‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÂ˙È

‡Â·Ó

כיום  שידוע  במה  שהתאספו  למוחים  המשותפת  הכותרת  היא  חברתי¢  ¢צדק 

כמחאת האוהלים אשר הציפה את כל מי שאכפת לו מהמדינה ומעתידהÆ היא 

היחסי  חלקם  לפי  לא  כי  אם  והמחנות¨  האמונות  הזרמים¨  כל  את  חיבקה  אף 

Æבאוכלוסייה בישראל¨ מסיבות רבות שלא זה המקום לדון בהן

הוועדה לשינוי כלכליחברתי ©להלן∫ ¢הוועדה¢® באה לתת מענה הולם לדרישת 

העם לצדק חברתי בהתאם למנדט שניתן לה בכתב המינוי מאת ראש הממשלה 

בנימין נתניהו ב∞± באוגוסט ±±∞≥Æ מטרת עשייתה הייתה להקל על המצוקה 

הביניים  לשכבות  המשתייכים  הישראלית  באוכלוסייה  רבים  של  הכלכלית 

ולשכבות החלשותÆ בשנים האחרונות חלה הרעה ניכרת ברמת חייהן של שכבות 

אלה בהשוואה לעשירונים העליונים¨ שנהנו ממדיניות הממשלה שהפחיתה את 

בהיקף  ניכר  צמצום  עם  בבד  בד  הפחתה של ממש  עליהם  הישיר  המס  נטל 

Æ≥≥•ל ≥∂•ההוצאה הציבורית האזרחית¨ מ

כלכלית  כמצוקה  כלכליחברתי  לשינוי  הוועדה  בדוח  הוגדרו  המחאה  שורשי 

מחד גיסא¨ ותחושת איצדק מאידך גיסא¨ עניינים שלדעתנו דובר בהם רבות אך 

ככל הנראה נדרשה התפרצות עזה כדי להציף אותם ולסדוק את האטימות של 

Æמקבלי ההחלטות במדינה לנוכח אותן תחושות

ניתוח המלצות ועדת טרכטנברג
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ערוצים∫ משלושה הניזונה החיים  ברמת  פגיעה  הוא  הכלכלית המצוקה מקור

©שירותים ציבוריים משאבים הפרט®¨ של ההכנסה ©כלומר פרטיים משאבים

Æומשאבים מהמגזר השלישי ממשלתיים ישירים ועקיפים®

ßעמ© הממשלה של כלכליתחברתית למדיניות מנחים עקרונות התוותה הוועדה

האזרח הערבי  של בייחוד מהזווית המלא יישומם לעמוד על יש ∏≤ לדוח® ולדעתנו

הציבורי השיח לקידום חשוב מנוף לשמש שיכולים עקרונות שני להלן Æבמדינה

הערבית∫ האוכלוסייה ובפרט חלשות אוכלוסיות למען חברתי בצדק הקשור בכל

מקרו יעדים לצד יעדים חברתיים לעת ולעדכן מעת לקבוע הממשלה על £

ולהקטנת התעסוקה להגדלת כמותיים יעדים זה ובכלל מסורתיים כלכליים

Æ®הוועדה ©כלשון ואיהשוויון העוני

מגזרי  כל של לשילובם ובנחישות בהתמדה לפעול הממשלה על  £

הממשלה על בפרט  Æחברתיתוהכלכלית המשקית בעשייה האוכלוסייה 

נשים ערביות¨ תוך ושל חרדים גברים של בתעסוקה להשתלבותם לחתור

Æ®הוועדה ©כלשון חייהם אורח כיבוד

הנוגעות הוועדה של  ההמלצות עיקרי  על לעמוד  ננסה הזה  העמדה בנייר

לדאוג החשובים שיש העניינים את ולחדד לכמתם במדינה¨ לאוכלוסייה הערבית

של התועלת למימוש מירבי להביא כדי זאת Æהממשלה על ידי ליישומם בפועל

Æהוועדה מהמלצות הערבית האוכלוסייה למען הציבורית

 ‰¯·ÁÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙ÈˆÓ˙
Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰

הצעירה¨ העובדת באוכלוסייה המתמקדים  צעדים  שלל על המליצה הוועדה

ובהן חלשות אוכלוסיות  של הקשות למצוקות בנוגע גם מה דאגת  והביעה

Æהערבית האוכלוסייה

הסתכמו במדינה  הערבית לאוכלוסייה בנוגע  והישירות הנקודתיות ההמלצות 

וµ∞≥ מיליון  לדוח® ±≥µ ßעמ© ערביות נשים תעסוקת לעידוד ש¢ח בµ∏∑ מיליון

הדרוזיים הערביים ביישובים כלכלי לפיתוח החומש תכנית יישום להרחבת ש¢ח

Æ®הישירים להלן פירוט ההישגים ©ראו Æ®לדוח ≤≤∏ ßעמ© והצßרקסיים
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על עקיפה השפעה יש אחרים¨ בתחומים העוסקות הנוספות¨ ההמלצות למכלול

ואותה הישראלית¨ החברה מרובדי חלק בהיותה במדינה הערבית האוכלוסייה

הערבית לאוכלוסייה שתצמחנה העקיפות התועלות על בפרק בהמשך¨ נפרט

Æמהמלצות הוועדה

ÌÈ¯È˘ÈÂ ÌÈÈ˙„Â˜ ÌÈ‚˘È‰ Æ±
נשים תעסוקת Æא

ההמלצות  במסגרת המיעוטים¨ במגזר התעסוקה בעידוד העוסק בפרק  

הוועדה הציעה במשק¨ המעסיקים מעגל והרחבת העבודה בשוק לטיפול

ממגזר של נשים בעבודה לשילוב בחסמים לטיפול צעדים אופרטיביים מגוון

על  כµ∏∑ מיליון ש¢ח של סכום הקצתה הוועדה לפעילות הזאת Æהמיעוטים

Æהקרוב החומש פני

השתתפותן  שיעור הערביות∫ הנשים בקרב חריפה בבעיה הבחינה הוועדה  

ערוך לאין נמוך שיעור ¨≤∞∞π בשנת ≤µ•מ פחות על עמד העבודה בכוח

Æ®הדוח ©כלשון ∑¥• שעמד על יהודיות נשים מזה של

התייחסותנו

ניסחה  וגם לאיהודיות נשים תעסוקת לעידוד ברור אופק נתנה הוועדה  

פירטה היא ואותם והמיידי¨ הקצר בטווח מאוד ומעשיים ריאליים פתרונות

הוועדה  המלצות סיכום מצורף¨  נספח ©ראו  הוועדה ∂≤± להמלצות ßבעמ

קיבלו לא  חשובים עניינים כמה אך Æ®המיעוטים במגזר תעסוקה לעידוד 

הבאות לשפר טווח ארוכות הקשור בפעולות בכל בייחוד ביטוי בהמלצות¨

האוכלוסייה בקרב היזמות את מנגנוני עידוד וכן ואיכותו¨ החינוך רמת את

בקצרה∫ נציינם להלן Æהערבית

הם  ערביות נשים של  לאישילובן הוועדה והחסמים שמנתה הסיבות  £

שהם בוודאות לקבוע אפשר משתנה ואי השפעתם רמת אך אמיתיים

שיעור הדוח  לפי לדוגמה¨  Æמסורתיות וØאו תרבות למאפייני  קשורים 

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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על העומד בישראל¨ העבודה במעגל ערביות נשים של ההשתתפות

איראן לרבות המדינות המוסלמיות¨ אפילו בקרב ביותר הנמוך הוא ¨≤µ•

שיעור Æ¥±• על עולה בה העבודה במעגל הנשים השתתפות ששיעור

הבית משק של החיים רמת על רבות מכביד בישראל ההשתתפות

Æהיהודי במגזר נפשות ∑µÆ נפשות לעומת ≤ בממוצע המונה הערבי¨

לפחות של לחוסר אותנו מביא התרבותי החסם השפעת שנטרול מכאן  

מדינה  שהיא איראן כמו למדינה  בהשוואה  נשים השתתפות  ±∂•

Æכלכלית הרבה פחות מישראל מסורתית הרבה יותר ומפותחת

המועסקות  נוסף וטעון שיפור הוא שיעור הנשים הערביות ייחודי תחום  £

בשירות  הנשים מכלל •≤ בלבד על שיעורן עומד כיום Æהמדינה בשירות

הבאות השנים חמש במהלך  ולהגיע ברור יעד לקבוע  יש Æהמדינה

בתחומי בייחוד בהחלט  אפשרי  זה יעד Æ±∞• של מינימום לרמת

לכלל הממשלה של החברתיים בשירותים מציעה שהוועדה ההרחבה
±Æהאוכלוסייה

השוואת  לשם דרוש העבודה בכוח ששילובן הנשים שמספר לציין יש  £

 ¥±• של השתתפות שיעור כלומר איראן¨ כמו במדינה הנשים למצב מצבן

העבודה  שהן •∂± מכוח בערך¨ ∞∞∞¨∑¥ נשים על עומד העבודה¨ בכוח

אליו לחתור שיש היעד זה Æ∂µל ≤µ שבין בגילאים הערביות הנשים של
≤Æהמהלך הצלחת למדידת מינימלי כתנאי הקרובות השנים בחמש

דיור Æב

למימוש  מדיניות ¢צעדי שכותרתה ובפסקה הדיור בתחום העוסק בפרק  

ייחודיים¢ מאפיינים בעלות אוכלוסיות לצורכי המענה בתחום המדיניות יעד

ביישובים כלכלי לפיתוח החומש תכנית את להרחיב הוועדה המליצה

גדולים  ≤± יישובים של נוכחי יישום מהיקף והצßרקסיים¨ הדרוזיים הערביים¨

Æהכנסת של מרכז המחקר והמידע נתוני מתוך ±

במסגרת התכנית  הנוכחי לסוף העשור יעד נוסף ויש לקבוע מינימלי יעד זה הוא יעד  ≤
Æהממשלה של הרבשנתית



≥±

הקצתה כך לשם Æהערביים היישובים לכלל לתכנית הערבית באוכלוסייה

Æ®לדוח ≤≤µ ßשנים ©עמ µ למשך ש¢ח ∞µ≥ מיליון הוועדה

בציבור  וגדלות הולכות שכבות Æומחמיר הולך בישראל הדיור משבר  

המשכורות מספר המחשה¨ לשם Æהדיור עלויות בנטל לעמוד מתקשות

משכורות   ππמ עלה דירה לרכישת הדרושות לשכיר ברוטו הממוצעות

Æ≤∞±∞ בשנת לכ∞≤± משכורות ≤∞∞∑ בשנת

שהממשלה  המרכזיים המדיניות מיעדי שאחד במפורש ציינה הוועדה  

בעלות אוכלוסיות לצורכי מענה ¢מתן  הוא  הדיור¨ בתחום להשיג אמורה

להתפתחות לחסמים ייחודיים מענה נקודתי זה ייחודיים¨ ובכלל מאפיינים

Æ¢המיעוטים במגזר הדיור שוק

חסמי  הסרת ועל פרטני ממשלתי ליווי על הוועדה המליצה הפתרון¨ בהצעות  

בראשות החסמים נרחבות לוועדת סמכויות באמצעות מתן ופיתוח¨ תכנון

חסמים להסיר החסמים¢® ¢ועדת  ©להלן∫ הממשלה  ראש משרד מנכ¢ל

Æדיור יחידות אלפי ופיתוח שיווק המונעים מורכבים

הבאים∫ הצעדים על הוועדה המליצה כך לשם

לצורך  החסמים¨ ועדת להחלטות שרים ועדת החלטת של תוקף לתת  £

Æלמיניהם הממשלה מול גורמי של החלטותיה יותר משמעותי עיגון

בהסרת  והמקומי המרכזי השלטון ברמת הגורמים כלל את לשתף  £

Æוהפיתוח השיווק חסמי

אחר  מתן ליווי ובכללם החסמים¨ ועדת של פעולתה את תחומי להרחיב  £

בשיווק¨ והחסמים בהמלצות המפורטת השיווקים תכנית התקדמות

Æאחריהם ומעקב

גם  יכלול אחריותה שתחום כך החסמים ועדת סמכות את להרחיב  £

ומתחמים ישראל מקרקעי מינהל בבעלות שאינם נבחרים מתחמים

Æבינויפינוי של

התקציבים¨  על  הממונה עם בתיאום  החסמים¨  ועדת את  להסמיך  £

שהתקציב החלטותיה¨ ככל למימוש נפרדות תקנות תקציביות להתקין

Æסביר זמן פרק בתוך הרלוונטי המשרד ידי על הועבר לא

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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המשרדים  מתקציבי קדםמימון לאשר החסמים ועדת את להסמיך  £

הקרקע¨ משווקי ישראל¨ מקרקעי רשות  תקבולי ומתוך הרלוונטיים

פי על מגורים ולבניית מתחמי לשיווק המהוות חסם תשתיות להקמת

בביצוע מותנית בנייתם אשר ©וד¢לים®¨ הלאומיות הדיור ועדות תכניות

Æהאמורות התשתיות

בכמה  טיפול והציעה הלאיהודי במגזר הדיור בבעיות דנה אף הוועדה  

נקודתיים∫ תחומים

ביישובי  כלכלי לפיתוח החומש שבתכנית  הדיור תכניות הרחבת  £

 ±≥ב מיושמת התכנית כיום היישובים∫ כלל על והחלתה המיעוטים

סבורה  הוועדה Æ®לדוח ≤≤∏ ßעמ© כפיילוט נבחרו אשר גדולים יישובים

הפיתוח וסבסוד מפורטות תכניות לייזום התכנית את להרחיב שיש

הוועדה Æהמיעוטים יישובי כלל על בהדרגה ולהחילה רוויה בבנייה

 Æואילך  ≤∞±≤ משנת כבר ההרחבה את תבחן  שהממשלה ממליצה

Æשנים µ למשך ש¢ח בכµ∞≥ מיליון נאמדת התכנית הרחבת עלות

Æ®לדוח ≤≤∏ ßעמ© גבולות השיפוט באמצעות ועדות שטחי הרחבת  £

הארצית  המועצה הלאיהודית∫ לאוכלוסייה חדשים יישובים הקמת  £

©תמ¢א מפורטת  ברמה  ארצית מתאר תכנית מקדמת ובנייה  לתכנון 

עיר שאמורה מכר¨  לגßדידה דרומית חדשה ערבית עיר  להקמת  ®¥¥

Æ®לדוח ≤≤∏ ßעמ© כ∞∞∞¨∞¥ תושבים לאכלס

התייחסותנו   

ועדת  בעניין הסמכת הוועדה המלצות מברכים על החסמים∫ אנו ועדת  £

החסמים בהסרת כאחד ותקציבית ביצועית להתערבות החסמים

Æבמגזר הערבי הדיור לתכנון ולשיווק

השיכון  שמשרד עולה נעלייוסף חגית הערים מתכננת שערכה ממחקר  

שהוצעו  מתוך ∞≤ אלף קרקע למכירת כ∞∞∞¨∂ מכרזים הצליח לשווק רק

Æ≤∞±∞≠≤∞∞µ בשנים הערבית לאוכלוסייה

נעלייוסף  קרקעות ציינה החוקרת של יותר שמנעו שיווק רב החסמים בין  

את תכניות העברית¨ בשפה המכרזים חוברות שגרמו חוסר הנגישות את

אדם בכוח המחסור הערבית ואת האוכלוסייה מתאימות לאופי שאינן הבינוי



≥≥

ובמשרד ישראל מקרקעי במינהל ובייחוד והשיווק התכנון ברשויות מהמגזר

Æהשיכון

לאישור  מפתח ביצועי החסמים לקבוע ועדת אלה¨ על פתרון בעיות על נוסף  

הוועדה לשינוי כלכליחברתי תכנית היעדים של בקרקע המדינה לפי תכניות

∂π± אלף  דיור מתוך יחידות חמש מכל אחת יקבל הערבי באופן שהמגזר

Æשהציבה הוועדה הלאומי היעד היחידות לפי

מגזרי של כלכלי לפיתוח הרשות בתקציב הדיור תכנית הרחבת  £

בניסוח  נחרצת  ושאינה עדינה לשון לנקוט הוועדה בחרה המיעוטים∫ 

מכאן Æ≤∞±≤ משנת ההרחבה את תבחן שהממשלה באומרה ההמלצה

על והחלתה התכנית של מלאה להרחבה ועקבי עיקש במאבק הצורך

Æיישובי המיעוטים כלל

הערביות  המקומיות הרשויות של השיפוט שיפוט∫ תחומי שטחי הרחבת  £

עיקרי  חסם מהווה והדבר המדינה¨ מאדמות בלבד  ≤Æµ•כ תופסים

רשויות Æהרשויות בשטחי לבנייה זמינים בשטחים למחסור שגורם

גבולות לשינוי  ועדות למינוי  בקשות  מגישות  אינן  אף רבות מקומיות 

לקבוע הפנים משרד  את לחייב יש לפיכך Æשיפוט שטחי  ולהרחבת

המיעוטים ביישובי  המתאר בתכניות הטיפול לסיום קצוב זמנים  לוח

יש Æ≤∞±≤ משנת יחרוג שלא  סביר זמן בתוך גבולות ועדת  ולהקמת

Æזה יעד ליישום ברורים נהלים לקבוע יכולה החסמים שוועדת לציין

הסתפקה  הוועדה  הלאיהודית∫  לאוכלוסייה חדשים יישובים הקמת  £

התכנית של מהיר לביצוע  הממשלה משרדי את  לרתום בהמלצה

זמנים לוח לא קבעה מכר¨ לגßדידה דרומית ערבית חדשה עיר להקמת

להתחלת מועד ציינה ואף לא התכנית הסטטוטורי של האישור למתן

הזמנים לוח  בעניין ונחרצת ברורה  החלטה  שנחוצה מכאן  Æביצועה

הזמן שמסגרת כך על הקפדה תוך ולביצועה¨ החדשה העיר לתכנון

 ≤∞±µ לסיום הליך האישורים¨ ושנת ≤±∞≥ כשנת יעד משנת תחרוג לא

Æהבנייה להתחלות יעד כשנת

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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˙ÂÙÈ˜Ú ˙ÂÏÚÂ˙ Æ≤ ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰Â

המס מערכת Æא

מס  מערכת באמצעות איהשוויון את לצמצם בצורך הכרה מתוך  

האחרון בעשור שהיו המס רפורמות את קל תיקון ולתקן פרוגרסיבית¨

כמה הוועדה המערכת¨ העלתה של הפרוגרסיביות רבה את במידה והקטינו

החזקות האוכלוסיות ידי על המשולם המס את להעלות שתכליתן הצעות

ומסי מכסים דלקים¨ על הבלו עקיפים כגון מס מסים ולהפחית ישיר¨ כמס

Æקנייה

התייחסותנו

תרגיש  במשק¨ החלשות האוכלוסיות  עם הנמנית הערבית¨  האוכלוסייה  

המיסוי מערכת של הפרוגרסיביות רמת העלאת פירות את במקצת ולו

לגיל הגיעו עד ילד כל בגין לגבר זיכוי נקודות שתי מתן בייחוד יצוין Æבישראל

©ולסך ¥µ≥¨± ש¢ח לאב  לילד לסכום חודשי של ∏±¥ ש¢ח שמגיעה הטבה ¨≥
≥Æהמס לסף מגיעה שההכנסה בתנאי ילדים® ≥ שיש לו

חינוך — חברתיים שירותים Æב

החינוך ובתחום הטיפול  בתחום מדיניות צעדי של שורה הוועדה המליצה על  

תקציבית תוספת אלה לתחומים  להקצות  הומלץ עוד Æπ≠∞ בגיל בילדים

ולצמצום צעיר בגיל הילדים גידול של העלות להפחתת שיביא באופן ניכרת

Æחברתיים פערים

חינוך חוק יישום ª≥≠∞ לגילאי יום ומשפחתונים הקמת מעונות כללו ההמלצות  

הצהריים לגילאי אחר בשעות לימודיות הצעת מסגרות ª¥≠≥ לגילאי  חובה

לתלמידים לימוד ספרי וברכישת הורים בתשלומי הנטל והפחתת ªπ≠≥

Æי¢ב אß ועד מכיתה

פי  על ילדים אלף  ±µµÆ± על   ≤∞∞∏ בשנת  עמד  ≥≠∞ בגילאי  הערבים הילדים מספר  ≥
Æ≤∞∞π לישראל סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה¨ המרכזית הלשכה



≥µ

ומשפחתונים לגילאי ∞≠≤ מעונות יום  

את חשיבות הנושאים הנוגעים לתמיכה בהתפתחות הילדים  הוועדה ציינה  

חברתיים¨ פערים וצמצום הזדמנויות לשוויון חתירה האנושי¨ ההון וטיפוח

כלכלית עצמאות לטובת  העבודה  במעגל הורים  בהשתלבות  תמיכה

Æעובדים להורים המחיה יוקר והפחתת

התייחסותנו

בגילאי  היהודים שבשנת µπÆ≤• ≤∞∞π מהילדים מלמדים שבידנו הנתונים  

חמור  הערביםÆ¥ מחסור מהילדים לעומת •¥± בתשלום במסגרות ∞≠≤ שהו

המעונות   ±¨∂≥π מתוך   ≥∞ רק הערבי∫ ביישוב בבירור ניכר יום במעונות

•Æµ± מהשוהים  ורק הערבית¨ האוכלוסייה את משרתים בישראל הפועלים

המנוהלים במשפחתונים ערבים ©השאר נמצאים הם בישראל יום במעונות

משרד  מדרישת נובע יום  במעונות  זה מחסור  µÆ®המטפלת של  מביתה

המעונות¨ מבנה של הבנייה בעלויות תשתתף המקומית שהרשות השיכון

מצד Æאמצעים דלות  ערביות רשויות  בפני עיקרי  מכשול המהווה  דרישה

מהפיקוח יותר  טוב יום מעונות על שהפיקוח בוודאות לקבוע ניתן  אחר

ולהעמיקו הפיקוח את להגביר  הוועדה המלצת לפיכך  Æמשפחתונים על

לסגירת לפחות המספיק במספר הערבי ביישוב יום מעונות בניית מצריכה

מעונות למספר להגיע כדי Æזה האוכלוסיות בתחום  שתי הפער הקיים בין

לגודל אוכלוסייה במדינה הערבית האוכלוסייה גודל שבין המתאים ליחס יום

לחכות לדרישת  ולא הערביים ביישובים כ∞∞≤ מעונות יום היהודית¨ יש לבנות

Æהבנייה בעלויות הרשות להשתתפות וØאו היתר

לדאוג שסכום  ויש ש¢ח¨ מיליארד של סכום הוועדה הקצתה למטרת הבנייה  

Æהאוכלוסיות שתי בין הפער צמצום בתהליך הולם ביטוי יקבל זה

לשלום הלאומית המועצה של ¢≤∞±∞  — בישראל ¢ילדים שנתון  מתוך  נתונים לקט  ¥
Æהילד

מרכזי  חסם הרך∫ — מסגרות טיפול לגיל פורום ¢נשים לתקציב הוגן¢ של המחקר מתוך  µ
Æ≤∞±∞ ינואר ערביות נשים לתעסוקת

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח



בישראל הערבית החברתית והחברה המחאה ≥∂

פרטיים  גופים  לעידוד ש¢ח מיליון   ∑∞∞ של  סך  הוועדה הקצתה  בבד בד   

במקומות שבהם חלופי פתרון לספק יכול הדבר Æבפיקוח יום להקים מעונות

Æציבורית קרקע להקצות קשה

לגילאי ≤≠¥ ילדים בגני חובה חינוך  

החוק יישום Æ¥≠≥ חובה לגילאי חינוך חוק את מיד ליישם הוועדה המליצה  

לימודים  יאפשר ואף ≥±∞≥ ואילך מינואר הציבוריים לגנים מלא מימון יספק

Æההורים מצד תשלום ללא אלה בגנים

התייחסותנו

ולחינוך  בכלל לחינוך ממש של דחיפה ייתן בעניין שהטיפול סבורים אנו  

Æבפרט הערבית האוכלוסייה בקרב

π≠≥ הצהריים לגילאי אחר בשעות מסגרות לימודיות  

בשלושה  המתבצעות הצהריים אחר בשעות לימודיות במסגרות מדובר  

®≤© ¨≤∞±µ עד לשנת בהדרגה המיושם ארוך יום חינוך ®±© עיקריים∫ ערוצים

הלימודים את יום המאריכה תכנית תוספתיות®¨ לימודיות ©מסגרות יום מיל¢ת

הרשות של משרד החינוך¨ משותף במימון וכוללת הזנה שנעשית בשעתיים

יום את המאריכים פרטיות¨ במסגרות לרוב צהרונים¨ ®≥© וההורים¨ המקומית

Æהתמ¢ת משרד ידי על מסובסד חלקם ואשר ±∂∫∞∞ לשעה הלימודים עד

בשלושת  לעיל  המסגרות להחלת מלא מימון לתת המליצה הוועדה   

לקבוע השתתפות הומלץ האחרים האשכולות בשבעת Æהאשכולות הנמוכים

Æדפרינציאלית

התייחסותנו

הערבית  האוכלוסייה עם ביותר רבה במידה להיטיב אמור זה חשוב צעד  

אמור לסיים משרד החינוך Æהנמוכים האשכולות שלושת עם ברובה הנמנית

ספטמבר עד אלה באשכולות הצהריים  אחר  תכניות של הפריסה את

Æ≤∞±≤



≥∑

הפחתת הנטל בתשלומי ההורים וברכישת ספרי הלימוד

תלמיד  לכל לימוד ספרי ורכישת החינוך למוסדות הורים תשלומי עלות  

במיוחד  המכבידה הוצאה בשנה¨ ∞∞∞≥ ש¢ח מסוימים לכדי מגיעה במקרים

פרוגרסיבי מנגנון על הוועדה המליצה  כן  על Æהנזקקת האוכלוסייה על

Æלשלם פחות היכולת למעוטי שיאפשר באופן ההורים לחישוב השתתפות

את ולהגמיש לימוד¨ ספרי השאלת בפרויקט חסמים להסיר הומלץ כן

Æממנו יותר ייהנו רבים ספר שבתי כך לפרויקט הקריטריונים לכניסה

התייחסותנו

האוכלוסייה  זה ובכלל החלשות¨ האוכלוסיות על מאוד להקל יכול זה צעד  

ביעדי ספר ערביים בתי אחר ביצועו והכללת מעקב בתנאי שיהיה הערבית¨

Æההחלה

תעסוקה — חברתיים שירותים Æג

הוועדה  ערביות¨ המליצה נשים תעסוקת עידוד בדבר האמור לעיל על נוסף  

האוכלוסייה על עקיפה השפעה בחלקם¨ הם¨ גם המשפיעים צעדים כמה על

Æהערבית

שלילי הכנסה מס מענקי  

לאמהות  שלילי  הכנסה מס של המענק את להגדיל המליצה הוועדה   

Æעובדות

התייחסותנו

שרובן  מאחר בפרט¨ ערביות ונשים בכלל¨ נשים תעסוקת מעודד זה צעד  

Æשלילי הכנסה מס למתן הקריטריונים על העונה האוכלוסייה עם נמנות

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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לחודש¨∂ סכומים  ש¢ח ≤±∞ל ש¢ח ±¥µ בין נעה המענק לנשים אלה תוספת  

בכלל אמהות של לעבודה ליציאה משמעותי זרז לשמש בהחלט שיכולים

לשנת ערביות נשים של ממוצע השכר במקום שבו Æבפרט ערביות ואמהות

זאת¨  עם Æמשכרן ¥•כ מהווה הזאת התוספת ש¢ח¨ אלף ¥Æ∂ על ∏∞∞≥ עמד

אצל ביותר  שכיח מקרה ¢קרובו¢¨ אצל שעובד ממי זו הטבה מונע החוק 

 ∑Æערביות נשים

אמהות חדהוריות  הנטל על הקלת  

כ של הוועדה סכום הקצתה החדהוריות¨ האמהות לסייע לאוכלוסיית כדי

 Æבשנים ≤±∞≥ ואילך ש¢ח של ∞∞± מיליון בשנת ≥±∞≥ וסכום ש¢ח µ∑ מיליון

ולמשרד לאומי לביטוח למוסד משותף מקצועי שצוות הציעה הוועדה

Æזו אוכלוסייה לטובת פעולה מתווה יגבש האוצר

התייחסותנו

יבטיח  זה ייצוג   Æהמקצועי בצוות הערבי למגזר הולם ייצוג  לדרוש  יש  

תקבל הערבית האוכלוסייה בקרב החדהוריות האמהות של שהייחודיות

הכבד בנטל בהתחשב המירבי בשבילן¨ את הסיוע להשיג יוכל והוא ביטוי¨

Æהוריות הערביותעל החד המוטל

זרים  עובדים  

העסקת  את לצמצם כדי לנקוט הממשלה שעל צעדים כמה קבעה הוועדה  

ובענף ¨≤∞±∂ב כליל להפסקתה  עד הבנייה  בענף  הזרים העובדים 

יש  אם לחודש¨ לπ∞≥ ש¢ח מגיע מינימום שכר המשתכרת אישה שמקבלת המענק ∂
הזכאים  שיעור Æויותר שלושה ילדים  לה יש אם ומגיע ל∞≥¥ ש¢ח¨ ילדים¨ שני לה עד
שיעורם  על בהרבה העולה יחס הזכאים¨ ∏∞∞≥ על •∞≥ מכלל בשנת עמד הערבים

Æ®ישראל מבנק לקוחים ©הנתונים ±¥• שהיה התמיכה¨ באזורי השכירים בקרב

בשכר   ≤∞∞∏ בשנת  מועסקות  ∏∂¨∞∞∞לכ מגיע בישראל המועסקות הנשים מספר ∑
Æלסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני פי על ש¢ח אלפי ¥Æ∂ של ממוצע



≥π

את לצמצם היא המטרה Æ≤∞±µ בשנת  עובדים  ±∏¨π∞∞ל עד החקלאות

Æהישראלים בעובדים הפגיעה

התייחסותנו

מכוח  חלק לבין הזרים  העובדים בין התחלופה בעניין המחלוקת  למרות  

אנו נמוכות¨ מיומנויות בעלי  המונה הערבית האוכלוסייה  בקרב העבודה

יכול הוועדה ידי על המוצע  הזרים העובדים העסקת  שצמצום סבורים

הערביםישראליםÆ אפשר העובדים של העסקתם לעידוד בהחלט להביא

באמצעות לרבות הערבים¨ העובדים את להעסיק למעסיקים תמריץ לתת

פרויקט והתעסוקה¨ במסגרת המסחר התעשייה¨ של משרד ישירה תמיכה

Æהתעסוקה עידוד

סיעוד Æד

שעות  של הנוכחית בהקצאה בעיה שיש חדמשמעית קבעה הוועדה  

מאפשר דיו ואינו יעיל איננו לקבלת קצבה הנוכחי מבחן ההכנסה הסיעוד∫

מוצע לבצע Æמבחינה כלכלית הנזקקת יעילה לאוכלוסייה הקצאת משאבים

ולהביא זו¨ בקצבה הניתנים המשאבים של יותר פרוגרסיבית הקצאה

Æאקונומייםסוציו פרמטרים לפי הקצבה של יותר נכונה להקצאה

התייחסותנו

שינוי  וכל זה בתחום ביותר החלשה הקבוצה היא הערבית האוכלוסייה  

∑Æ± מיליארד  של סכום זה הקצתה הוועדה ייטיב ִאתהÆ לתחום פרוגרסיבי

והערבים בכלל מצבם של הקשישים בישראל לשפר את בהחלט שיכול ש¢ח

Æבפרט

תחבורה Æה

הקרוב¨  בחומש ש¢ח הקצאת Æµ≥ מיליארד על הוועדה המליצה זה בעניין  

העדיפויות  בסדרי ומשינוי פנימיים ממקורות ש¢ח מיליארד  ±Æ≥ מתוכם

Æתוספתיים מתקציבים נוספים מיליארד ±Æ≤וכ התקציביים

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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צעדי  כמה ופירטה במדינה¨ האוכלוסייה לכלל זה סכום ייעדה הוועדה  

Æזה תקציב להוצאת הקצר בטווח מדיניות

התייחסותנו

הערבית  האוכלוסייה השתלבות בפני משמעותי חסם הם תעבורה קשיי  

משאבי הקצאת והיעדר  הפריפריאליים מאפייניה בשל העבודה  במעגל

מוטלת ההסעה  אחריות לפיכך¨ Æהתעסוקה למרכזי ציבוריים תחבורה 

למרכזי האוכלוסייה נגישות על ומקשה זו אוכלוסייה של המעסיקים על

Æבערים התעסוקה

באזורים  כפול התעסוקה במעגל ערביות נשים של ההשתתפות שיעור  

באזורים מאשר טובה¨ ציבורית תחבורה תשתית יש שבהם העירוניים¨

Æבלבד ±µ•ל שיעור ההשתתפות נושק הכפריים המרוחקים שבהם

רק  הציבורית בתחבורה משתמש הערבי שהמגזר כך על מעידים הנתונים  

בישראל¨ הציבורית בתחבורה הנסיעות מכלל האחוז מחצית של בשיעור

מהזנחה נובע הדבר  Æהגדולות והערים התעסוקה ריחוקו ממרכזי למרות

Æבהמלצותיה הוועדה כיוונה אליה  שגם התחבורה¨  תשתית של ממושכת

התחבורה ולהפנות בתחום ההמלצות יישום אחר לעקוב יש לדעתנו כן על

היהודיים הערביים ליישובים היישובים בין להשוואת התנאים המשאבים את

Æבפריפריה

רשת  ¢הפעלת מיוחדת∫ לב תשומת  נחוצה  ההמלצות  מסעיפי בשניים  

התח¢צ לשירות סף תנאי ו¢הגדרת למרכז¢ מהפריפריה מהירים קווים

Æ¢בפריפריה

הערבי למגזר תקציבים לדאוג להקצאת זו יש למטרה המיועד התקציב מתוך  

רמת השירותים בשל וזאת באוכלוסייה המגזר של מחלקו שלא יפחת בסכום

Æזה בתחום ביישוביו הנמוכה

כגון∫ אופרטיביים צעדים הוועדה שהציעה הפעולה בדרכי לשלב יש

המיידי  בכפרים הערביים לשילובם אב לתחבורה ציבורית תכניות הכנת  £

אפשרויות על מקיף סקר ביצוע לאחר למרכז¨ המהירים הקווים ברשת

Æהציבורית התחבורה בעזרת הערביים בכפרים הניידות



¥±

של  נמוך שיעור בעלי יישובים המשרתים לקווים יותר גבוה סבסוד  £

Æהשתתפות בכוח העבודה

לכלל  ועלות נסיעה זמן יציאה¨ מועדי שיציג בערבית¨ תחבורה מודיעין  £

Æהתחבורה הציבורית בכפרים

ÌÂÎÈÒ

נדבכים∫ משני האוהלים¨ נובעת למחאת המנוף חברתי¨ שהייתה איצדק תחושת

Æבנטל בנשיאה ואיהשוויון ההכנסות בחלוקת איהשוויון

איהצדק תחושת ושל הכלכלית המצוקה של האפיקים¨ שני את לבחון בבואנו

הכלכלית הנוגע למצוקה בכל דעים אחדות נמצא האוכלוסייה הערבית¨ בקרב

Æבנטל בנשיאה לאיהשוויון באשר קשה וויכוח  ההכנסות¨ בחלוקת ואיהשוויון

הערבית צריכה שהאוכלוסייה טוענת האחת הדעות∫ חלוקות זה בעניין אחרון

בצבא משרתת שאינה אוכלוסייה היותה בשל איהשוויון תחושת את לקבל

היא בנטל הביטחוני גם נושאת הערבית שהאוכלוסייה דעה אחרת גורסת ואילו

משתתפת היא ולפיכך מלחמה¨ בעיתות גם ומייצרת עובדת אוכלוסייה בהיותה

Æהמדינה עורף על בהגנה

בשיכוך הכלכלית¨ המצוקה בהקלת בצורך במפורש הודתה הוועדה כך או כך

לתחושות ניכור מתחושות למעבר שיביאו צעדים ובנקיטת איהצדק תחושת

Æהכלה

במרוצת החריפה ואף  בולטת הערבית האוכלוסייה בקרב הכלכלית  המצוקה

המרכזית הלשכה חוקרי מצאו זמן¨ לאורך הכספית ההכנסה של בבחינה כך Æהזמן

הערבי ובמגזר במגזר היהודי הבית משקי של בין ההכנסה שהפער לסטטיסטיקה

•≥µÆ∑ מזו  הייתה הערבי במגזר בית למשק נטו הממוצעת ההכנסה Æוגדל הולך

 ∂±Æ∑•ל לרדת והמשיכה ≤∞∞±ב ∑≥Æ≤•ל ירדה ¨±ππ∑יהודי ב בית של משק
∏Æ≤∞∞∂ב

מזו  כמחצית — ערבי בית של משק לסטטיסטיקה∫ ההכנסה המרכזית כלכליסט הלשכה  ∏
Æ≤¥Æ∂Æ≤∞∞∏ כלכליסט¨ Æ˛מקוון¸ יהודי בית משק של

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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העבודה על  בראשה ולעומד  לוועדה הרבה הערכתנו את  להביע ברצוננו 

צעדים הציעה לא שהוועדה אף לה¨ שהוקצב הזמן במגבלת והמקיפה היסודית

מנגנוני של שוויונית ולחלוקה טווח ארוכי צמיחה מנגנוני להקמת אופרטיביים

נבע מנוסח הדבר Æהאוכלוסייה הערבית של למינוף כלכלי התמיכה הממשלתיים

ב∫ למשל¨ ביטוי¨ לידי בא והוא לוועדה שניתן ומהמנדט המינוי כתב

בקרב  היזמות דן בהסרת חסמי לא הוועדה הון∫ דוח השקעות עידוד חוק  £

עצמאיים¨  עובדים של הוא הערבי במגזר העבודה •∂± מכוח Æהמיעוטים בני
πÆהיהודי הרוב בקרב ±±• לעומת

זה  חשוב נושא  היעדר לדעתנו¨  הערבית∫  באוכלוסייה החינוך מערכת  £

מדיניות השואפת לשיכוך בביסוס ממש של חיסרון מהמלצות הוועדה הוא

מחקר עבודת  למשל¨ כך¨ Æלהכלה מניכור והמעבר איהצדק תחושת 

השכר  על ההשכלה השפעת  את אומדת  ≤∞∞∑ משנת ישראל בנק של

שנת  לכל   ∏•כ של פער על ומצביעה ואפריקה® אסיה יוצאי ©ישראלים

פער על מצביעים הנתונים Æבארה¢ב גם התבררו דומות תוצאות Æהשכלה

Æהיהודית למקבילתה הערבית האוכלוסייה בין לימוד שנות ≥Æµ של ממוצע

פחותה  הערביות חינוך ברשויות על ההוצאה הממוצעת שיעור אחר¨ מצד  

לצורך  לתלמיד של ∞∞∞¨≥ ש¢ח תוספת Æהיהודי במגזר ב•∞≤ מההוצאה

 ∑≠¥ סוציואקונומי בדירוג שנמצא היהודי¨ מקבילו למצב מצבו השוואת

 ±∞Æהחינוך לתקציב ש¢ח מיליארד ∞Æ∑ של שנתית תקציב תוספת תדרוש

הכנסה למשק לתוספת אמורה להביא ערוך והיא לאין כדאית השקעה זו

אף  סגירת Æפער ההשכלה שייסגר לשנה בהנחה ש¢ח של כ∑≥ מיליארד

ש¢ח  כ≤± מיליארד מחצית מפערי ההשכלה תביא לתוספת הכנסה של

Æבלבד ש¢ח מיליארד ∞Æ∑ של כאמור בהשקעה לשנה¨

הישירים והעקיפים ההישגים על ולברך המלאה הכוס בחצי יש להסתכל זאת עם

כמו הדיור¨ ובתחום ערביות נשים תעסוקת עידוד בתחום הוועדה המלצות של

¸ללא ¸יומן˛ ≠ וחסמים מאפיינים ישראל — בכלכלת הערבי שילוב המגזר שיינין¨ יעקב  π
Æ≤∞±∞ פברואר כלכלי¨ לתכנון הישראלי המכון מקום˛∫

Æשם שיינין¨ יעקב  ±∞



¥≥

אלה הישגים Æההמלצות שאר מיישום לנבוע שיכולות העקיפות בתועלות גם

מצטברים∫ תנאים שני ימולאו אם רק יישמרו

יישום  תוך  שהוזכרו לעיל בתחומים ההמלצות של יישום מלא עמידה על  £

שתי בין הניכרים הפערים יתוקנו שבאמצעותו יחסי שוויון של העיקרון

לשתי המוצעים יופנו יש להקפיד שהמשאבים Æוהמיעוט האוכלוסיות¨ הרוב

במעונות המוצעות ההשקעות למשל¨ כך¨ Æשביניהן היחס לפי האוכלוסיות

יפחת לא הערביים ביישובים היום  מעונות שמספר  כזו בצורה יופנו יום

Æהיהודיים ביישובים היום ממעונות ≤∞•מ

מילוי  על ולממשלה שידווח לציבור  ומדידה ביצועית מעקב  מנגנון הקמת  £

Æזה במסמך שהצענו הכמותיים ליעדים והגעה הוועדה המלצות

טרכטנברג ועדת המלצות ניתוח
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ÌÈÚÂ¯È‡‰

תום מהגר

ß‚ ˜ÏÁ
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בגל  פעיל  חלק  לקחת  חייבים  ישראל  מדינת  של  הערביםפלסטינים  אזרחיה 

המחאה החברתיתÆ זו הייתה עמדת יוזמות קרן אברהם ©להלן∫ ¢קרן אברהם¢® 

מלכתחילה¨ ולמימושה פעלנו כמעט מרגע פרוץ המחאהÆ עמדה זו נובעת משתי 

הנחות יסוד∫ הראשונה¨ הכללית¨ גורסת שהשתתפותו של המיעוט הערבי חיונית 

בכל שדה או זירה שבהם מתנהל שיח של ממש על דמותה של המדינה¨ עתידה¨ 

הפוליטית¨  ברמה   — אותה  המרכיבות  הקבוצות  בין  והיחסים  לאזרחיה  יחסה 

Æבאקדמיה¨ בתקשורת או בכיכרות

ההנחה השנייה נוגעת למעמדו ולמצבו של המיעוט הערבי בישראל שכן הרעות 

החולות שנגדן יצאה המחאה — דיור¨ תעסוקה¨ חינוך¨ בריאות¨ תחבורה — שהן 

מדובר  כאשר  הישראלית¨ מכאיבות שבעתיים  לכלל החברה  וקשות  מכבידות 

נובע  בישראל  היהודי  הציבור  חייו של  את  הקושי שמלווה  אם   Æהערבי בציבור 

וסדרי עדיפויות מעוותים שנתקבעו במרוצת השנים¨  מקוצר ראות¨ תכנון לקוי 

והדרה  הזנחה  צעדים של אפליה¨  כל האמור  על  נוספים  הציבור הערבי  אצל 

שננקטו כלפיו¨ והמבוססים על מדיניות מכוונת ונמשכת¨ על רקע היותו מיעוט 

Æלאומי

לנוכח כל זאת¨ חשבנו שנדרשת מעורבות פעילה של הציבור הערבי במחאה¨ 

שישתתף בה השתתפות נמרצת ובהמשך ייכלל בכל מתווה לפתרון המצוקות 

החברתיות בישראלÆ חששנו שהשתתפות מעטה של האזרחים הערבים במחאה 

גיסא¨  מאידך  והממשלה  גיסא  מחד  המוחים  בה¨  המעורבים  לצדדים  תאפשר 

Æלעצב פתרונות המזניחים¨ שוב¨ את צרכיו של המיעוט הערבי

השתלשלות האירועים

¯‚‰Ó ÌÂ˙

ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
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ביותר הגדול החברתית המחאה גל על בישראל הערבית החברה הגיבה כיצד

ביישובים מאהלים של הקמתם התאחרה מדוע øבתולדותיה המדינה שידעה

øדבר בסופו של כאשר הוקמו המסרים העיקריים שעלו מהם הערביים¨ ומהם

øהמחאה בעניין יהודיערבי להימנעות משיתוף פעולה שקראו קולות נשמעו מדוע

הציבור למצוקות הנוגע בכל החברתית המחאה על הממשלה הגיבה כיצד

הכלכלי המענה הערבי את לציבור לספק עשויה ועדת טרכטנברג והאם øהערבי

אברהם¨ קרן של לעיניה מבעד להלן תיבדקנה  ואחרות אלה שאלות øהראוי

ואת החברתית המחאה גל אירועים מרכזיים שאפיינו את של בחינה באמצעות

Æאלה לאירועים ומנהיגיה הערבית החברה של התייחסותם

∫‰‡ÁÓ‰ ˙ÏÈÁ˙

 Æ± ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á‰ „ˆÓ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰

השבועיים  Æאביבבתל רוטשילד בשדרות הראשונים האוהלים הוקמו ב¥± ביולי

פנימית¨ בהתחבטות  הערבי¨ הציבור  מבחינת  התאפיינו¨  למחאה הראשונים 

הערבי¨ הציבור הרי Æאינו מצטרף הערבי מדוע הציבור ובהסברים בהסתייגויות

הערביים היישובים בתוך ביותר∫ דיור חמורה ממצוקת סובל הצעיר¨ הדור ובעיקר

המדינה¨  קיומה של ≤∂ שנות לאורך Æפנויות קרקעות למצוא אפשר אי כמעט

המאפשר ציבורי¨ כזה דיור להקמת יוזמות שום כמעט נקט השיכון לא משרד

מינהל כך¨  על נוסף Æהולם לדיור הערבית בחברה יכולת מעוטי של נגישות 

ביישובים אחדות חלקות בעניין מכרזים נדירות לעתים מוציא ישראל מקרקעי

בכלל תכניות אין הערביים מהיישובים ולרבים במחיר¢¨ ה¢מרבה הערביים בשיטת

אשר אינן מיושנות בתכניות מדובר מתאר¨ תכניות שיש המעטים מתארÆ במקרים

מתמסמסות עצמית לבנייה לפיכך האפשרויות Æלבנייה קרקע עתודות כוללות

חלק מלקחת ונמנע ברגליים¢ ¢הצביע הערבי שהציבור ניכר זאת¨ ולמרות Æהן גם

Æהארץ וברחבי רוטשילד בשדרות והתפשטה הלכה אשר החברתית¨ במחאה

הדיור∫ ממחאת הערבי הציבור של הסתייגותו בבסיס עומדים גורמים כמה

של משתיקתו שנובע  הערבים¨  האזרחים בקרב תסכול לזהות  ניתן  ראשית¨

חלקן הערבי¨ למיעוט בעבר שנגרמו עוולות לנוכח בישראל היהודי הציבור

שזה עשרות ציינו הערבי הציבור ממנהיגי רבים Æלדיור לזכות קשורות במישרין
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וביישובים שבנגב מוכרים הבלתי בכפרים ודיור קרקעות מצוקת יש שנים

חקיקה מדברי ולאחרונה הגליל¢¨ ¢ייהוד ממדיניות סבלו אשר שבגליל¨ הערביים

חבר למשל¨ כך¨  Æהרבנים מכתבי כגון ומצעדים הקבלה¢ ועדות ¢חוק  דוגמת

ב± באוגוסט ±±∞≥ מאמר באתר  פרסם רע¢מתע¢ל® ©סיעת טיבי אחמד הכנסת

כי∫ כתב ובו ¢nrg¢ האינטרנט

שאן בבית משפחת זוהר Æשותקים האמנים ערבים מיפו ¢כשמפנים

מפנים שביפו התעניין לא כמעט אחד אף Æגג קורת ללא נשארה

שם ראיתי לא Æנדל¢ן כרישי ידי על מגדלים לבנות כדי משפחות

מהעין רחוק להזדהותß Æרחוק לבדוק או עיתונאים שבאים אמנים או

לחלוקה הצעת חוק מגיש אני קדנציה בכל Æאומר הפתגם ¨ßמהלב

ועדת ידי על אוטומטי באופן נדחית היא כצפוי¨ Æהקרקע של שוויונית

Æ¢והמליאה השרים

שהמענה החשש הוא הדיור ממחאת הערבי הציבור של להסתייגותו נוסף גורם

הטבות ליוצאי ליהודים בלבד¢∫ ¢פתרונות בדמות הדיור יהיה הממשלתי למצוקת

Æוכדומה בגליל קהילתיים ביישובים בנייה הרחבות הירוק¨ לקו מעבר בנייה צבא¨

¢העירונים למצוקת הדיור של הפתרונות מחיר שמי שישלם את החשש עולה

להתעלם ממצוקותיהם ממשיכה אשר המדינה הערבים¨ שוב התלאביבים¢ יהיו

בלבד שבועיים הראשון¨ שבשלב לציין יש Æאחרות בעיות עם להתמודד ומעדיפה

רקע על כמחאה הרחב בציבור המחאה נתפסה טרם האוהלים¨ מחאת לתחילת

הצעירים של הדיור מבעיות הנובעת כמחאה יותר אלא כללית¨ חברתית מצוקה

אדיש הערבי הציבור הרגיש זו שמסיבה וייתכן הביניים¨ מעמד ושל בתלאביב

Æהמחאה לקול

כללית בירידה קשור ממחאת הדיור הערבי של הציבור להסתייגותו שלישי גורם

במערכת גם הכללי¨ הישראלי בשיח הערבי הציבור של ובמעורבות בהשתתפות

לידי שבאה פוליטי ניכור של ישנה תחושה הערבית החברה בקרב Æהפוליטית

ההצבעה שיעור לכנסת∫ ההצבעה בשיעור עקבית בירידה האחרון בעשור ביטוי

הגיעו  •≥µ בלבד זאת¨ לעומת Æ∑∏• על ±πππ בבחירות הערבית עמד בחברה

בשיח הפנימית ההתכנסות גם גוברת Æ≤∞∞π של הבחירות במערכת להצביע

יותר מדברים הערבים והאינטלקטואלים המנהיגות Æהערבית בחברה הפוליטי

הפונה העברית  בתקשורת פחות ומתבטאים הערבית ובתקשורת בערבית 

השתלשלות האירועים
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אזרחים באותם עניין ופחות פחות מגלה היהודי הציבור אחר מצד Æהיהודי לציבור

התעלמות  של קסמים שלילי מעגל וכך נוצר •∞≥ מהאוכלוסייה¨ המהווים ערבים

של פוליטית¢ ¢אפתיה כדי עד ©לעתים וניכור גיסא¨ מחד היהודי מהצד והדרה

Æגיסא מאידך הערבי מהצד ממש®

הראשונים לפרוץ מנהיגי הציבור הערבי בישראל בשבועיים הגיבו מסיבות אלו¨

¢דיור הכללי בדבר הציבורי הסנטימנט מן וריחוק הסתייגות בנימה של המחאה

Æ¢השגהבר

ÌÈÈ·¯Ú‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈÏ‰‡Ó ˙Ó˜‰ Æ≤
הראשון הערבי המאהל הוקם יולי סוף לקראת וההסתייגויות¨ ההתנגדויות למרות

ובהם שלטים האוהלים על תלו בעיר המחאה מארגני Æגרבייהאל באקה בעיר

¢אם ברהשגה¢¨ דיור מגיע  לנו גם ¢ביבי להשקיע¢¨ להפקיע — ¢במקום נכתב∫

הכנסת  חברי גם הגיעו מספרÆ¢øÆÆÆ למאהל עם מה ± מתלוננים מספר אזרחים

מצוקת לנו ¢יש Æ®חד¢ש ©סיעת ברכה ומוחמד בל¢ד® ©סיעת זחאלקה גßמאל

בעיר¨ הציבורית הוועדה ראש אמר צעירים¢¨ לזוגות בדיור ומחסור אדמות

שאנחנו חלק לממשלה מסר להעביר כדי מחאה מאהל ¢הקמנו סמיח אבומוך¨

דורשים אנו לכן¨  Æלילדינו יותר טוב  לעתיד לדאוג  וזכותנו מהמדינה  אינטגרלי

Æ¢לצעירים דירות כדי שנבנה אדמה לנו חלקות להקנות הפנים ממשרד

במאהל בקרן אברהם¨ שותף מוחמד דראושה¨ מנהל ביקר לאחר מכן ימים כמה

Æ¢°וואלה¢ האינטרנט באתר במאמר פרסם מהביקור רשמיו ואת רוטשילד¨

שהתרשם דראושה¨ Æ¢לרוטשילד להצטרף הזמן ¢הגיע בכותרת הוכתר המאמר

כתב∫ החדשות¨ במסגרות יהודיתערבית לשותפות אמיתי פוטנציאל שיש

אמיתית¨ מודעות אזרחית בעלי אנשים אנשים חברתיים¨ שם ¢מצאתי

את סוגרים ושלא ואזרח¨ אדם בהיותו והאזרח האדם את שמעריכים

לאומי¨ חברתי¨ פרופיל מבחינת מהם ששונים אזרחים בפני דלתם

צדק — אחד בעיקרון דרישותיהם את מיקדו אשר אנשים Æדתי או

הערבים ולאזרחים להם משותף מכנה להוות שיכול עיקרון Æחברתי

ליצירת הזדמנות כאן נוצרת הראשונה¨ בפעם אולי Æישראל במדינת



µ±

האוכלוסייה היהודית של הרבים הרבדים בין קונצנזוס חברתיכלכלי

Æ¢הערבית בישראל האוכלוסייה שמפגינים ובין

הציבור החברתיות של למצוקות הנבדלות הסיבות אף שעל טען עוד דראושה

לפתרונן∫ להביא כדי אותם גורמי ממשל יש לעבוד עם היהודי¨ והציבור הערבי

מחאת נמענים של שהנמענים של המחאה הם אותם ספק גם ¢אין

משמש ככלי אשר ישראל מנהל מקרקעי אותו זהו Æהחברה הערבית

הצרת ידי על הערבים בישראל היישובים פיתוח  למניעת המרכזי

מתאר מקדם תכניות תכנון שלא אותו מנהל זהו המחייה¨  מרחב

נציגים כוללות שלא אותן ועדות תכנון ובנייה אלה הערבים¨ ליישובים

מפתח פתרונות שלא תחבורה משרד אותו החברה הערבית¨ של

על ששומר חינוך משרד אותו הערבים¨ ליישובים ציבורית תחבורה

אוצר משרד ואותו וערבים¨ יהודים ספר בתי בין בתקצוב הפערים

לכך והוביל החברתי¨ עיקרון השוויון והצדק את שנים מזה שהפקיר

Æ¢העוני לקו מתחת חיים הערבים האזרחים ממחצית שיותר

¢הארץ¢  עיתון של  TheMarker במגזין  פורסם  ≤∞±± באוגוסט   ±±ב בהמשך¨

 Æ¢ישראל מאזרחי  ≤∞• ללא חברתי צדק ¢אין שכותרתו דראושה¨ עם ריאיון

פוליטית פעילות של חשיבותה  את הדגיש אברהם קרן  של השותף מנהלה

של פוליטית בהדרה הטמונה והצביע על הסכנה ולערבים¨ ליהודים משותפת

הערבים∫ האזרחים

לאגßנדה תחובר לא היא אם תענה לא הערבית החברה של ¢הבעיה

היא הערבית החברה  של המרכזית הבעיות אחת  Æאזרחית כלל

מובילה כזו הנחה Æהערבים של  רק  הן שלה שהבעיות ההפנמה

שאמורה של מגזר המיעוטים¨ הקמת רשות פיתוח כמו לפתרונות

 — שקל ∞∞∏ מיליון — שלה והתקציב וייעודיים¨ חדשים כספים להביא

מצאה הממשלה כאילו שבכך הזו¨ הפינה לסגור את לכאורה אמור

של המגזר שהבעיות נותן הרגשה מספיק¨ ורק לא זה פתרוןÆ אבל

Æ¢טופלו הערבי

הערבי הציבור של וגוברת הולכת הצטרפות בסימן אפוא עמד אוגוסט חודש

אפילו שהתנגדו¨ בקרבו הקולות כי לא גוועו לציין יש זאת¨ עם Æהחברתית למחאה

השתלשלות האירועים
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העיתונאי  בπ באוגוסט ±±∞≥ פרסם Æמשותפת יהודיתערבית למחאה נמרצות¨

כתב∫ ובו ¢הארץ¢ בעיתון מאמר ¢מעאלחדת¢® ©העיתון אנדראוס זוהיר והעורך

הישראלית את החברה חשפה היא כי עם המחאה מזדהה ¢אינני

הפלסטינים בין יהודים לערבים תיאום שום שותפות או אין במערומיה∫

הריסת מדיניות בעקשנות נגד נאבקים הזאתÆ אנחנו במדינה החיים

להפנות המקום אולי וכאן Æהדירה שכר למען נאבקים והם הבתים¨

עד מתלאביב הישראלים¨ ולהמוני המחאה למנהיגי חשובה שאלה

את הכפר ישראל ממשלת הרסה האחרונה בתקופה קריית שמונה∫

האחרון בזמן Æפעמים שמונה אלעראקיב בנגב מוכר הבלתי הערבי

בתוך הפלסטיניים בכפרים בתים הריסות של רב מספר היה

והתומכים המשתתפים מהמארגנים¨ כמה Æהירוק הקו שקרוי מה

ßחברתי דורש צדק ßהעם הסיסמה את דגלה שחרתה על במחאה

ההריסה הערביים שמכונת לכפרים הלכו כמה מהם øמדוע שאלו

של המאבק עם הזדהה מהם מישהו האם øבהם ביקרה הישראלית

¢øבכבוד בהם ולחיות בתים לבנות בישראל הפלסטינים

‰‡ÁÓ‰ Ï˘ ‰‡È˘ Æ≥ È·¯Ú‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙¯ÎÈ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰

בישראל הערבי הציבור ורוב הערבית המנהיגות שרוב הוברר הזמן במרוצת

הוקמו אוגוסט במהלך חודש Æהאוהלים במחאת חלק פעיל לקחת אומר גמרו

על נוספו ואלה סחßנין ויפו¨ טייבה¨ קלאנסווה¨ מגßד אלכרום¨ ביישובים מאהלים

רוטשילד בשדרות היהודיערבי המאהל ועל אלגרבייה בבאקה הראשון המאהל

אזרחיות בסוגיות שמדובר היה האוהלים מקימי של העיקרי המסר Æאביבבתל

להיות דורש הערבי הציבור ולפיכך בישראל¨ הציבורי היום סדר על עלו אשר

Æלממשלה הישראלית שמתגבש בין החברה מה¢ניודיל¢ חלק

מגßר אורן  הכתב העלה הערבית¨  בחברה המחאה מאהלי  אודות על בכתבה 

הערבית  ולחברה הציבורית למחאה בנוגע שאלות  TheMarker מהמגזין

חסן¨ מנאר אמר שם אלכרום¨ במאהל מגßד בסיור נפתחה הכתבה Æבישראל
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נראה הוא לכפר תכנס אם Æבנייה תכניות הרחבת ¢אין כי בעיר¨ המאהל ממקימי

את לשים  יכולים  אנחנו המאבק¨ ראש עם בקשר אנחנו Æפליטים מחנה  כמו 

בהמשך הכתבה Æ¢נדה שלהםßבאג כבר מהבקשות ראינו שחלק — הבקשות שלנו

העירייה לבניין סמוך הוקם אשר במאהל סחßנין¨ עיריית ראש גßנאים¨ מאזן רואיין

לא אףאחד חברתיß¨ אבל וצדק שוויון ßשלום¨ אומרים שנים ¢אנחנו כבר כי ואמר

¢אין כי בכתבה טייבה¨ אמר תושב גßאבר¨ רדא הדין בחשבון¢Æ עורך אותנו לקח

ברוטשילד שקורה מה Æהעלויות מרקיעות שחקים — שנותר ומה לבנייה מגרשים

קטן חלק שיש למרות יותר¨ טוב להיות יכול שלנו שהעתיד תחושה לנו נתן

זוהיר טיבי¨ ד¢ר  חתם הכתבה את Æ¢אפשריבלתי שזה בציבור הערבי שחושב

אנחנו ¢פתאום כי אמר אשר בטייבה¨ ואדמות למגורים העממית הוועדה יו¢ר

Æ¢להשתלב יכולים אנחנו האזרחיחברתי שבשיח עצמנו את מרגישים

 ≤∞ שבת במוצאי בתלאביב¨  שהתקיימה בהפגנה נאום נשא אף  טיבי ד¢ר

כללאזרחי∫ משותף למאבק קרא ובו ¨≤∞±± באוגוסט

משתמע לשתי ואינו כשמש ברור הערבית האוכלוסייה ¢המסר של

ורוצים אתה מזדהים  החברתית¨  במחאה תומכים  אנחנו  פנים∫

Æשמתגבש החדש העדיפות סדר בקביעת ולהשפיע שותפים להיות

אירוע  הוא ברוטשילד¨ האוהל הראשון הוקם שבו היום ה¥± ביולי¨

מעמדות¨ חוצה שחוצה והחל בו תהליך הישראלית מכונן בחברה

התהליך Æרבדיו כל על העם כל בו ששותף תהליך ולאום¨ אתני מוצא

האזרחי הגלגל אחורהÆ השיח להחזיר ייתן לא  ואף אחד בעיצומו¨

הביטחוני רבות שהשיח היום¨ אחרי שנים לראש סדר עלה החברתי

Æ¢הדומיננטי היחיד השיח היה לאומני

והוא החברתית¨ המחאה נציגי של  העקרונות הראשון מסמך פורסם במקביל

הבלתי בכפרים בישראל∫ הכרה לציבור הערבי נקודות חשובות שתי כלל אכן

תכניות ואישור בנגב¨ הבדואיים היישובים בהדגשת הארץ¨ רחבי בכל מוכרים

Æהערביים היישובים של השיפוט שטחי והרחבת מתאר

לשותפות כהזדמנות חשובה אברהם בקרן נתפסה המיליון¢ שתוכננה ¢צעדת

המשלב מכליל כמהלך תיתפס הציבורית בתודעה אשר יהודיתערבית¨ פוליטית

מנהליה השותפים הערבים במחאהÆ לקראת העצרת¨ פרסמו אזרחי ישראל את

השתלשלות האירועים
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באתר הרשמי מאמר דראושה¨ ומוחמד באריסוליציאנו אמנון קרן אברהם¨ של

Æבמחאה חלק לקחת הערבי לציבור ברורה קריאה ובו החברתית¨ המחאה של

העברית בשפות ושהופיע להפגין¢¨  צאו — ויהודים ¢ערבים  שכותרתו∫ במאמר

למאבק פוטנציאל יש הנוכחי המחאה שבגל  הארגון מנהלי טענו והערבית¨

משותף∫ ערבייהודי

מה כל את להציף ביכולתה היה כה עד המחאה של ¢כוחה

שונות ולהכיל שפע דעות מקבוצות שמחבר בין אזרחים ישראלים

של אינטרס¨ אלא במחאה בעוד בקבוצת כאן ורעיונותÆ אין מדובר

שבצעדה הסיבה בדיוק זאת Æהאזרחים כלל למען האזרחים¨ כלל

Æשכם אל שכם ויהודים ערבים לצעוד צריכים שבת במוצאי הקרובה

אם גם משמעותית הייתה למחאה עד כה הערבים של הצטרפותם

מאהלים הרמדאן¨ חודש צום למרות Æקריטית למסה הפכה טרם

בימות מעל דיברו ערבים ודוברים רבים ערבים ביישובים קמו

מפגינים השתתפו גם שבהן ובתלאביב¨ הענק בירושלים הפגנות

Æ¢ערבים

הציבור של ניכרות ובהתגייסות  בהצטרפות דבר¨ של בסופו  אפוא¨ מדובר

בנושאים התמקדו הערבי הציבור דרישות Æבישראל המחאה לגל ומנהיגיו הערבי

Æתעסוקה חינוך¨ בריאות¨ דיור¨ גרידא∫ אזרחיים

 ∫˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙·Â‚˙  Æ¥‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰

ביטאו מנהיגיה Æהערבית החברה על  גם  אפוא השפיעה החברתית המחאה

החברתיים מהפתרונות הערבי ליהנות של המיעוט הציפיות את פורומים בכמה

החשוב מהצעד כבר תידרש להציג לציבורÆ למרות זאת¨ ישראל ממשלת אשר

להמשיך שבכוונתה נראה המחאה¨ בתגובה על ישראל ממשלת שנקטה הראשון

טרכטנברג בישראלÆ ועדת הערבי מהשיח הפוליטי הציבור הדרתו של במדיניות

לתכנון הוועדה ©יו¢ר טרכטנברג מנואל ßפרופ של בראשותו כלכליחברתי¨ לשינוי

להציע מנת על הממשלה ידי על הוקמה גבוהה®¨ להשכלה המועצה ולתקצוב

לשינוי  בצוות  ¥± החברים  עם Æבישראל החברתיות למצוקות מידיים פתרונות



µµ

לפיתוח הרשות ראש סיף¨ איימן מר  Æאחד ערבי  ולו נמנה לא כלכליחברתי

Æהוועדה של המקצועיים לצוותים מונה הערבי¨ המגזר של כלכלי

הוועדה ליו¢ר אברהם קרן פנתה טרכטנברג¨ ועדת של הרכבה פרסום עם מיד

ולחברה הממשלה למשרדי שלילי מסר מעביר שהרכבה טענה ובו במכתב¨

הולם ייצוג בדבר ממשלה קודמות בהחלטות אינו עומד ואף בישראל¨ הערבית

החלטת הממשלה את סותרת זו ¢החלטה Æהמדינה בשירות לאזרחים הערבים

האוכלוסייה הערבית¨  לבני הולם ©ßייצוג   ≤∞∞∑ בנובמבר   ±± מיום   ≤µ∑π מספר

אשר  הולם¨ •∞± ייצוג של הקובעת יעד ¨®ßבשירות המדינה הדרוזית והצßרקסית

איהקפדה Æהכללית באוכלוסייה הערבים של משיעורם בכמחצית נמוך הוא גם

משרדי לכל במיוחד שלילי מסר משדרת הולם ייצוג בדבר הממשלה החלטת על

הפה  µ∑π≥ נתקבלה מן כאילו החלטה המדינה¨ בשירות הרשויות הממשלה ויתר

המוטעה הרושם את יוצר אף זה איוש Æליישמה אמיתית כוונה ללא החוץ¨ אל

Æ¢הצוות לדיוני משמעותית תרומה להרים היכולים ערבים מומחים אין כאילו

למימוש חיוני ערבי איש צוות של מדוע מינויו לפרופß טרכטנברג בפנייה הוסבר עוד

ישראל¨ אזרחי של המצוקות על העונה חברתיכלכלי שינוי — הוועדה מטרות

אחד לצוות הכלכליחברתי ערבי ולו למנות לא וערבים כאחד∫ ¢ההחלטה יהודים

הישראלי הציבור ניצב בפניהן שהמצוקות שבעוד העובדה נוכח במיוחד¨ נפסדת

שונות הערבית האוכלוסייה בקרב אלה למצוקות הסיבות המגזרים¨ בשני דומות

של הימצאותם לפיכך¨ ברור כי Æהיהודית למצוקות בקרב האוכלוסייה מהסיבות

הדיונים את מעשירה הקבוע°® הייתה בצוות חבר אחד ©ולו ערבים צוות חברי

מכלול הסיבות עם יותר טובה מתמודדות בצורה אשר מסקנות ומאפשרת לגבש

Æ¢בישראל הניצבות בפני הציבור למצוקות

נציגים למנות  שלא  ההחלטה על בחריפות הגיבו הערבים הכנסת  חברי  גם

למצוקת מתנכרת הממשלה שמדיניות מוכיח ¢זה טרכטנברג∫ בוועדת ערבים

לשוליים והדחיקה ומתכוונת להנציח את ההדרה¨ האפליה הערבים האזרחים

כיו¢ר שמשמש הכנסת טיבי¨ חבר אמר ויותר¢¨ שישה עשורים מזה שקיים כפי

לחוק ¢זה מנוגד Æהציבורי בשירות ערבים לקליטת החקירה הפרלמנטרית ועדת

הוסיף אמון בו¢¨ שום לנו ואין בעליל לגיטימי בלתי הוא הזה הולם¨ הצוות ייצוג

הערבי הינו אמר ש¢המגזר רע¢מתע¢ל® ©סיעת טלב אסנע הכנסת טיביÆ חבר

הוועדה Æדיור לעתים מהיעדר  דיור אלא ממצוקת  והסובל לא ביותר¨  המקופח

מזהיר מפני אני Æענייניים מקצועיים משיקולים ולא פוליטיים הוקמה משיקולים

השתלשלות האירועים



בישראל הערבית החברתית והחברה המחאה µ∂

ויוביל והתסכול  הכעס את שיגביר דבר הערבי הציבור ממצוקת התעלמות 

Æ¢ערבית כוללת להתפרצות מחאה

החברתית מהפריפריה  נשים זכויות לקידום הפועלת  ¨ p ÓF Ó�≠איתך עמותת 

לוועדת ערבייה אישה למנות בדרישה לבג¢ץ עתרה והלאומית¨ כלכליתאתנית

ארגונים   ±≤ הצטרפו לעתירה Æהאישה זכויות  שיווי חוק  בסיס על טרכטנברג¨

כ•∞± מתושבי מדינת ישראל¨  מהוות ערביות ש¢נשים בה ונטען חברתי לשינוי

כאן לא Æבחקיקה במפורש אפלייתה קיים האיסור על אשר מובהקת אוכלוסייה

הערבית האוכלוסייה של וההדרה הקשה האפליה לגבי מלים להכביר המקום

נשים Æבפרט בקרבה הנשים ושל בכלל ההחלטות קבלת ממוקדי בישראל

בישראל¨ קבוצה ביותר המוחלשות האוכלוסייה מקבוצות אחת ערביות מהוות

בקבוצות לנשים משותפים בהכרח שאינם מובהקים וצרכים קשיים בעלת

הדיונים משולחן כה גדולה אוכלוסייה קבוצת של הדרת קולה Æאחרות אוכלוסייה

יסוד מושכלת לכל בניגוד הדעת והינו יעלה על לא הכלכליתחברתית בוועדה

החליט ראש לבג¢ץ¨ העתירה דמוקרטית¢Æ בעקבות חברה של בדבר התנהלות

אלכרמל¨ מהיישוב דליית בסיס¨ מרצה לחינוך רביע את ד¢ר למנות הממשלה

העתירה מטעם את שהגישה אשכנזי¨ טהון ענת הדין עורכת Æהוועדה להרכב 

של כוחה את מוכיח לוועדה ערבייה אישה ש¢מינוי אמרה ¨ p ÓF Ó�≠עמותת איתך

Æ¢נשים ידי על שמונהגת השטח¨ מחאת

הציבור הטענות של עיקרי את Æשבועות כארבעה ארכו ועדת טרכטנברג דיוני

קייס נאצר הדין עורך טרכטנברג ועדת לפני הציג ובנייה תכנון הערבי בנושאי

נאצר הדין עורך Æהעברית ובנייה באוניברסיטה בתכנון חלוקתי לצדק מהקליניקה

Æומדיניות למשפט ערבי מרכז — דיראסאת מרכז מטעם עמדה נייר הגיש אף

הערביים¨ הדיור ביישובים למצוקת נאצר הדין עורך הוועדה התייחס לפני בדבריו

הדיור מצוקת במוקד מכשולים העומדים על כמה והצביע נתונים מספר הציג

ישנות  מתאר פי תכניות על הערביים חיים ∑∑ מהיישובים הערבי∫ הציבור של

תכניות מתאר  לאישור ±∞∞≥ קודם הליך שנת מאז ªשנה כעשרים לפני שאושרו

ו≥≥ תכניות  אושרו¨ אלה מתכניות רק ∂≤ ל≥∏ יישובים ערביים¨ אולם חדשות

קרקעות ניצול  שיעור  ¨≤∞∞πו ≤∞∞µ השנים ובין  ªאושרו טרם אך  מופקדות¨

אשר  מינהל •≤∂ מקרקעות לעומת ¨≤±• רק הוא ערביים יישובים בתוך המדינה

Æיהודיים ביישובים נוצלו
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בראשות בכירים¨ אקדמיה אנשי כמה טרכטנברג¨ ועדת של הקמתה עם

ספיבק ואביה בןגוריון® אוניברסיטת לחינוך¨ ßפרופ© יונה יוסי הפרופסורים

מומחים ועדת של  הקמתה את יזמו ישראל®¨ בנק לנגיד המשנה  ©לשעבר

כוועדת שלא  Æהחברתית המחאה  למנהיגי מקצועית מבחינה  לייעץ שהתנדבו 

העיתונאים במסיבת ממש∫ ספיבק≠יונה כללה ייצוג ערבי של ועדת טרכטנברג¨

החינוך בצוות חברה האנה אספניולי¨ דברים ד¢ר נשאה זה צוות של להקמתו

מתחלק לא זה חברתי¨ צדק על ¢כשמדברים כי אמרה אשר המומחים¨ ועדת של

Æהאזרחים לכל שוויון צריך Æוגברים נשים ואשכנזים¨ מזרחים וערבים¨ ליהודים

Æ¢בנגב במיוחד לשמיים¨ צועקת הערבית בחברה הדיור מצוקת

שתייעץ ספיבק≠יונה המומחים ועדת  את להקים  אקדמיה אנשי משהחליטו

של אנשי מקצוע הולם ייצוג להבטחת זו במסגרת גם אברהם למחאה¨ פעלה קרן

המומחים הייתה ועדת מצד ההיענות טרכטנברג¨ בוועדת המצב ערביםÆ לעומת

גבß נדיה נבחרה פוטנציאלים¨ מועמדים של ארוכה רשימה מתוך Æמהירה ויעילה

בראש לעמוד אברהם¨ בקרן ערביות נשים תעסוקת מיזם מנהלת איסמעיל¨

של בראשותם המומחים ועדת מסקנות Æהמומחים ועדת של התעסוקה צוות

הציגה עסקים¢ ¢מעריב לעיתון בריאיון אולם רשמית¨ פורסמו טרם ויונה ספיבק

במסגרת שינוי  בראשותה∫ הצוות  שהגיש  אחדות  מרכזיות  המלצות איסמעיל 

משמעותית הגבלה תוך הציבורי במגזר ישירה להעסקה מעבר והפנסיה¨ השכר

זכויות לאכיפת המדינה אחריות הרחבה של המותרת¨ הקבלנית ההעסקה של

ויצירת  שעות  ¥∞ל העבודה שבוע קיצור עובדים¨ התארגנות עידוד עובדים¨

באשר Æערביים יישובים בקרבת במיוחד בפריפריה¨ חדשים עבודה מקומות

בריאיון∫ איסמעיל אמרה למחאה¨ הממשלתי מהמענה הערבית החברה לציפיות

במפעלים ויתמכו מפעלים שיקימו אצלנו¨ בתעשייה שישקיעו רוצים ¢אנחנו

מהנשים  בלבד  ≤∞•כ Æבתשתיות רק ולא באנשים ישקיעו גם אבל הקיימים¨

לאחוז בהשוואה במיוחד נמוך אחוז — העבודה בשוק משתתפות הערביות

Æ¢במדינות ערביות העבודה בשוק הנשים ההשתתפות של

של ולחובתה בישראל הערבי  הציבור למצוקת התייחס יונה  יוסי ßפרופ גם

את תמקד טרכטנברג שוועדת ¢פורסם זה∫  לציבור פתרונות למצוא המדינה

השתלשלות האירועים
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שהייצוג יודעים אנחנו Æהנמוכים העשירונים בחמישה תנסח שהיא ההצעות

Æפרופורציונליבלתי התחתונים העשירונים בחמישה הערבית האוכלוסייה של

האוכלוסייה בעיקר סובלת שממנה למצוקות למענה לצפות ניתן בוודאי אז

Æ¢הערבית

‚¯·ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ Æ∂ ‰Ï˘ÓÓ· Ô¯Â˘È‡Â

ועדת של מסקנותיה פרסום לפני ספורות שעות ¨≤∞±± בספטמבר   ≤∂ב

לעניין הכנסת הכספים של ועדת של המשנה ב¢וועדת התקיים דיון טרכטנברג¨

המיעוטים מגזר כלכלי של לפיתוח הרשות מנהל Æ¢בחברה הערבית הדיור מצוקת

איימן של ועדת טרכטנברג¨ המקצועיים הממשלה וחבר בצוותים ראש במשרד

מבעיות ניכר לחלק מענה יש טרכטנברג ועדת שבהמלצות בדיון אמר סיף¨

מצוקת על במלואן עונות אינן שההמלצות הוסיף סיף Æהערבית בחברה הדיור

מעמיק באופן דנה הוועדה כי הדגיש אולם הערבית האוכלוסייה בקרב הדיור

שכנוע מחלקת מנהל של דבריו על בתגובה הדברים את אמר סיף Æבצרכיה

מוועדת ציפייה ¢קיימת שלפיהם רוני שוקן¨ אברהם¨ בקרן ממשל וקשרי ציבורי

ולסוגיות הערבית בחברה הדיור למצוקות אמיתית בשורה לספק טרכטנברג

Æ¢להתמודד הוועדה נדרשה אתן אשר נוספות חברתיות

עמדה לא טרכטנברג ביטחון¨ שוועדת של במידה רבה לקבוע¨ אפשר זאת עם

הערביםÆ הוועדה ישראל אזרחי של החברתיות למצוקות מענה בציפיות לספק

והעובדה ממנה¨ הערבי סובל האפליה שהמיעוט ישנות לתיקון החלטות ִמחזרה

לא שהיא המסקנה את מחזקת רק אלו בהחלטות התהדרו הוועדה שנציגי

ואף הערבי¨ הציבור של הכלכליותחברתיות המצוקות עם כראוי התמודדה

האזרחים של מצבם שיפור  שמטרתן עבר¨  שהחלטות העובדה  את הדגישה

Æהערבים¨ טרם יושמו

בהן שהוכנסו  לאחר בממשלה אושרו טרכטנברג  ועדת המלצות מזו¨ יתרה 

לכך התייחסו אברהם קרן מנהלי Æ¢ביתנו ¢ישראל מפלגת דרישת לפי שינויים

¢הארץ¢∫ בעיתון שפורסם במאמרם
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הנוגעות טרכטנברג¨  ועדת  שהמלצות לחשוב  היה אפשר  ¢אם

שגם כעת¨ נראה יותר — להיות מצומקות לא יכולות הערבי¨ למיעוט

החליפה למשל¨ כך Æהוועדה עלול להיעלם המליצה שעליו המעט

כהמלצת הילדים¨ ממספר בדיור∫ סיוע למתן הקריטריון את הממשלה

שיעורי בחברה הערבית Æהזוג בני שני טרכטנברג¨ להשתכרות ועדת

פערי Æהיהודית שבחברה מאלה בהרבה נמוכים כידוע¨ התעסוקה¨

ומעונות ציבורית תחבורה תעסוקה¨ אזורי והעדר בחינוך השקעה

האזרחים השתלבות על  שמקשים הגורמים מן  כמה רק הם יום

תעסוקתית השתלבות על קשיים הערמת Æהעבודה בשוק הערבים

עוול לפיכך¨ הן¨ בדיור סיוע לצורך השתכרות קריטריון וקביעת

Æ¢כפול

עדיין אך בממשלה  אושרו אשר  — טרכטנברג ועדת  שהמלצות אפוא  דומה

חברתי¨ לצדק התקווה את מממשות אינן — בכנסת אישורן תהליך לפני עומדות

Æבישראל הערבית לחברה הקשור בכל לפחות

‰‡ÁÓ‰ „È˙Ú Æ∑ Ï‡¯˘È· ˙È·¯Ú‰ ‰¯·Á‰Â

את להחזיר תצליח המחאה אם להעריך קשה אלו¨ שורות כתיבת לרגע נכון

סמל שהיו הארץ¨ וברחבי ברוטשילד  האוהלים קופלו  Æלרחובות ההמונים

מנהיגי המחאה מצד אחר¨ Æיום מדי לרחובות יוצא כבר אינו והציבור המחאה¨ 

ספיבק≠יונה ועדת המדינה¨ תקציב של עתידו על להיאבק שבכוונתם הכריזו

בתקשורת לאחרונה שפורסמו ומסקרים בקרוב¨ מסקנותיה את להגיש אמורה

Æהמחאה המשך בעד הציבור שרוב עולה

הארץ ברחבי Æהחברתית בעניין המחאה את דברו אמר בישראל הערבי הציבור

מפגינים¨ לפני נאומים נשאו  ערבים דוברים ביישובים ערביים¨ מאהלים הוקמו

רצונם את התקשורת באמצעי והדגישו שבו בישראל הערבית החברה ומנהיגי

חברתי צדק אין אכן¨ Æחברתי לצדק העממית ומהדרישה מהמחאה חלק להיות

Æישראל מדינת של מאזרחיה ≤∞• בלא

השתלשלות האירועים
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נדב איל

נדיה איסמעיל

רגßא זעאתרה

ענת טהון אשכנזי

איימן סיף

נדאל עותמאן

סתיו שפיר

ß„ ˜ÏÁ
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נדב איל

משמעותי  חלק  לקחה  הערבית  החברה  האם  ש 

øבמחאה החברתית

קשה לי לענות ביושר על השאלה הזוÆ לא סיקרתי  ת 

מספיק  בקיא  חש  לא  ואני  ככתב  המחאה  את 

Æבהתרחשות בציבור הערבי

האזרחים  של  יותר  גדולה  למעורבות  ציפית  האם  ש 

øהערבים במחאה

 Æוהערבי היהודי  הציבור  התנהלות  בין  אוטומטית  הפרדה  עושה  לא  אני  ת 

שכבות מוחלשות¨ בשני הציבורים¨ מתקשות יותר ממעמד הביניים לתבוע 

את זכויותיהןÆ הסטטיסטיקה מלמדת שהציבור הערבי סובל מרמות גבוהות 

לגבי עצם פרנסתם¨  מודאגים מאוד  וכאשר אנשים  עוני¨  יותר של שיעורי 

Æהיכולת שלהם לצאת לרחובות מוגבלת

øהאם התקשורת דיווחה על המחאה בחברה הערבית ש 

התקשורת דיווחה¨ אבל לא מספיקÆ אני בפירוש ראיתי התלהבות בדיווחים  ת 

הראשונים על אוהלי מחאה בערים ובכפרים ערבייםÆ הסיבה הייתה פשוטה∫ 

משותפת  מחאה   Æמעודד מאוד  עניין  היא  ודתות  מעמדות  שחוצה  מחאה 

ליהודים וערבים¨ שלא עוסקת בפוליטיקה אלא בצדק חברתי¨ מספרת לנו 

Æהסיפור הזה הוא שותפות גורל Æסיפור חדש על החברה הישראלית

עורך חדשות החוץ של ערוץ ∞± ופרשן בעיתון 

¢מעריב¢

נקודות מבט
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למצוקות  הנוגע מידע ההחלטות ולמקבלי הישראלי לציבור חסר כמה עד ש 

øהיהודית לחברה הערבית החברה בין ולפערים הערבית בחברה

אותוÆ הבעיות מחפשים רבים לא Æאותו שמחפש למי קיים לי שהמידע נדמה ת 

התבדלות¨ הגזענות¨ אפליה¨ תופעה של עלייה ברמות בהרבה∫ יסודיות הן

Æפוליטי כוח

לידיעת  מחאתה ואת מצוקותיה הערבית להביא את האוכלוסייה יכולה כיצד ש 

øההחלטות התקשורת ומקבלי הציבור¨

נוכחות הערבי הציבור של אבל המצוקות Æלזה מומחה עצמי רואה לא אני ת 

Æמזה יודעים אחרות¨  במילים הפוליטיקאים¨ Æהישראלי הפוליטי  בשיח

בציבור חלקים לחילוץ היחידה הדרך Æפוליטי כוח של שאלה היא השאלה

בריתות לכרות — כוח שמסוגל בכנסת הוא כוח פוליטי ממצוקותיהם הערבי

Æהמרכז הפוליטי הישראלי עם

מובלטת  הייתה הערבית בחברה המחאה האם ערבים¨ עיתונאים יותר היו אילו ש 

øיותר

Æאין לי ספק ת

החברה  ועל בכלל  הישראלית החברה  על החברתית  המחאה תשפיע  איך ש 

øבפרט הערבית

Æשרלטנות כמעט זו על העתיד כאן גדולה מאודÆ לדבר שאלה כבר זו או¨ ת 

הפוליטית השפה את שינתה היא Æעשתה כבר המחאה מה הוא שברור מה

את השיבה היא Æהפוליטיקה אל חדשים ואישים רעיונות לשיגור בסיס ויצרה

הזכירה המחאה התקיימותה¨ בעצם Æהישראלית לציבוריות הערכי השיח

הריבון העם של קיומו את מסוימים צרים ולסקטורים לפוליטיקאים לטייקונים¨

עצמה על עם לנהל שיחה כאשר ישראל מתחילה Æלהניע שינוי ואת יכולתו

קיום עצם Æהחברה מצב את משפר השיחה קיום עצם חברתי¨ וצדק שוויון

Æלערבים וליהודים — לכולם יותר טובה חברה אם ימשיך¨ יוצר השיחה¨
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נדיה איסמעיל

 Æאין צדק חברתי בלי שהחברה הערבית תהיה מעורבת בתהליך לאורך כל שלביו

בצוותי המומחים האלטרנטיביים  ורבים אחרים  אותי  הייתה הרוח שהובילה  זו 

בצוותי  התעסוקה  צוות  כראש   Æספיבק אביה   ßופרופ יונה  יוסי   ßפרופ בראשות 

ספיבק≠יונה עמדה בפני משימה נוספת¨ מעבר לזו המקצועית∫ חשתי צורך להיות 

נאמנה לחברה שלי¨ החברה הערבית¨ ולקדם את שילובה בשיח המחאהÆ הצבתי 

מומחים  שיותר  כמה  לצרף  הצוותים  את  לשכנע  פשוטה∫  לא  משימה  לעצמי 

אזרחים  של  במעורבות  לתמוך  הערבית  החברה  בכירי  את  ולשכנע  ערבים 

 Æערבים בצוותים ובמחאה כולה

בקרב הצוותים המשימה הייתה פחות סבוכהÆ רבים מחברי הצוותים ראו חשיבות 

רבה בצירוף מומחים ערבים מתוך הבנה שרק הם יוכלו להסביר את ההשפעה 

שתהיה לכל אחת מההמלצות — בתחומי הדיור¨ החינוך¨ התעסוקה והרווחה — 

על החברה הערבית¨ שהשורש לבעיותיה בתחומים אלו טמון באפליה ממוסדת 

 Æוהדרה מהשיח הציבורי

עם זאת¨ במשך העבודה התברר לי כי הרצון להכליל את החברה הערבית לא 

תמיד מבוסס על הבנה נכונה של המציאותÆ אמנם כמה משותפיי לעשייה ביטאו 

הבנה של החשיבות העצומה הטמונה בהכללת האזרחים הערבים בכל תהליך 

של שינוי חברתי¨ ושל ייחודיותו של הציבור הערבי כמיעוט לאומי בישראלÆ אבל 

אחרים¨ כך חשתי¨ ראו בערבים עוד ¢קבוצה מודרת¢¨ כמו נשים או בעלי מוגבלויות¨ 

מנהלת מיזם תעסוקת נשים ביוזמות קרן אברהם 

וראש צוות התעסוקה בוועדת ספיבק≠יונה

נקודות מבט
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לאורך ואפלייתו שהדרתו אתנילאומי¨ מיעוט הערבי המיעוט מהיות והתעלמו

Æוממוסדות פוליטיות השנים

הערבית¨ בחברה מנהיגים Æיותר קשה הייתה המשימה הערבית החברה בקרב

ראשי של המושטת היד את לקבל מיהרו לא הערביות¨ הרשויות ראשי ועד כמו

את לכלול הכוונה ובאמיתות להשפיע ביכולתם אמון חוסר הביעו הם Æהצוותים

Æמהעבר מר ניסיון על שהתבסס אמון חוסר — השינוי בתהליך הערבי הציבור

ושיקפה מהוססת הייתה הערבים המומחים של ההצטרפות דבר של בסופו

בקרב ¢להתקבל¢  בניסיונותיו הערבי הציבור של מהתסכול חלק מה במידת 

Æסולידריות ולחוש כראוי מובן להיות היהודי¨ המיינסטרים

לנו כשהורסים הם איפה øאוקטובר באירועי בנינו כשנהרגו היהודים היו ¢איפה

לצוותי ושוב שוב נאמר  ¨¢ÆÆÆÆאליהם נצטרף  אם גם דבר  שום יקרה לא øבתים

Æהן משקפות עמוק איזה תסכול הללו° יש באמירות מרירות המומחיםÆ כמה

לומר המומחיםÆ חשוב צוות למסקנות מחכים הערבית בחברה כי רבים לי ברור

בהן שינוי אמיתי שטמון הערבית לחברה להוכיח כדי מי שמחכה להמלצות שיש

את להשמיע הערבי המיעוט בשביל ממשית הזדמנות היא החברתית ושהמחאה

בהצגה שמדובר¨ שוב¨ להוכיח שמחכה מי גם יש אך Æזכויותיו ולעמוד על קולו

ולקבל למצוא הערבי מהקושי של הציבור התסכול משקפת את זו גישה Æבלבד

להיות רוצים הערבים אני מאמינה שהאזרחים Æהישראלית בחברה מקומו את

הזו מהבחינה Æוחופשיים בארצם להרגיש שייכים  הישראלית — מהחברה חלק

נדירה והזדמנות קשה מציאות של מראה זמנית בו היא החברתית שהמחאה הרי

להתחיל יהיה  שניתן ייתכן  שממנו מכליל אזרחי שיח יצרה  לשנותהÆ המחאה

Æערביםיהודים יחסי של הפוליטיות בשאלות גם לעסוק

מהמחאה הגדולה חלק תהיה לא הערבית האוכלוסייה אם לי∫ אחד ברור דבר

והכנסת¨ הממשלה של לפתחן כעת ועומדת שנים מזה בארץ שנראתה ביותר

אמנם Æבעקבותיה שייווצר העמוק ומהשינוי מהפתרון חלק תהיה לא גם היא אזי

הריסת בגלל ולא ברוטשילד האוהלים  בגלל מחאת הוקמה טרכטנברג ועדת

מזה שלראשונה להבין הערבים האזרחים על אך הערביים ביישובים הבתים

למצוקות היהודית בחברה קשבת אוזן משמעותה הנוכחית הדינמיקה דורות¨

יש Æהמדינה אזרחי כל שצדק חברתי צריך לכלול את והבנה הערבית החברה

Æהזו עד תום לנצל את ההזדמנות
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רגßא זעאתרה

נפל דבר בקיץ האחרון בחברה בישראלª יש שיח חדש¨ שפה חדשה∫ לא עוד 

אלא   — תנאים  עוד  לא  סולידריות¨  אלא   — חמלה  עוד  לא  צדק¨  אלא   — צדקה 

זכויות¨ לא עוד מרירות — אלא מאבקÆ המאבק הזה הוא כבר מזמן לא מאבק על 

שכר דירה¨ על דלק או על מוצרי חלבÆ זהו מאבק על הזכות לדיור¨ על הזכות 

לעבודה¨ על הזכות לחינוך¨ על הזכות לבריאות — מאבק על פניה של החברה 

Æבישראל

יש  להתעלם¨  היהודים  ישראל  אזרחי  מרבית  העדיפו  רבים  עשורים  במשך 

 Æלדורותיהן ישראל  ממשלות  שיצרו  הקוהרנטי  לאיהשוויון  להתכחש¨  שיאמרו 

והרי התוצאות∫ כל אזרח חמישי במדינה הוא ערבי¨ אבל כל אזרח עני שני הוא 

ערבי¨ וכל אזרח ערבי שני הוא עניÆ דיכוי הציבור הערבי מתבטא לא רק בשלילת 

זכויות לאומיות והיסטוריות כגון הזכות לניהול עצמי של מערכת החינוך הערבי 

או זכות השיבה לכ∞∞≤ אלף אזרחים נוכחיםנפקדים¨ אלא גם במדדי העוני¨ 

Æהאבטלה¨ הזכאות לבגרות¨ הנגישות להשכלה הגבוהה ובכל מדד אפשרי

ומוכרים∫ הם לא משלמים מסים¨ הם אוהבים לבנות בלי  נדושים  טיעוני הנגד 

אפשר   Æלעבוד ייצאו  שנשים  רוצים  לא  הם  למדינה¨  נאמנים  לא  הם  אישור¨ 

הישן∫ הם  קיץ ±±∞≥ לעסו את השיח  אותם¨ כפי שעד  כמובן להמשיך ללעוס 

©האוכלוסיות המוחלשות® עצלנים¨ הם ©מעמד הביניים® מפונקים¨ הם ©הטייקונים® 

Æהקטרים של הצמיחה

נקודות מבט
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מנהל מרכז ¢חיראק¢ לקידום השכלה גבוהה בחברה 

הערבית וחבר ההנהגה הארצית של המחאה



בישראל הערבית החברתית והחברה המחאה ∂∂

אם אבל Æבארץ לשאלה הלאומית תשובות יספק שהמאבק הזה צפייה אין לאיש

חלקית¨ ולו ברור שבלי התמודדות¨ טרכטנברג ßליברליזם כגון פרופהניאו לחסידי

לא הקפיטליסטית¨ בגרסתה גם הכלכלה¨ הערבים¨ האזרחים כנגד האפליה עם

ולא שאין  מאד ברור להיות צריך המחאה ונשות לאנשי — תשגשג תצמח ולא

Æאזרחי שוויון ללא חברתי צדק יהיה

בקביעה בראש ובראשונה אלא ואמפירית כלכלית ורק בקביעה אך מדובר אין

קביעה גם החדשÆ זוהי מהשיח חלק בלתי נפרד להיות ומוסרית¨ שצריכה ערכית

את לא צריך ואנטידמוקרטיים פשיסטיים חוקים לחוקק שכדי פוליטית∫ כשם

הגזענות את ולמגר הדמוקרטיה על המתקפה  את להדוף כדי אך הערבים¨

הישנה¨ להמשיך בשיטה כדי כאן∫ גם כך — ויהודים ערבים להיאבק יחד חייבים

צדק לקדם כדי  אבל הערבים¨ באזרחים צורך אין הרסן¨ שלוח בקפיטליזם 

שותפות יהודיתערבית¨ משותפות אין מנוס — בכלל צדק — חלוקתי צדק חברתי¨

Æבשינוי ושותפות במאבק

בכפר אל ילדה של גם הזכות הוא ולהפנים¨ כולם להבין צריכים צדק חברתי¨

דרך סלולה שיש ספר ולבית לבקרים חדשות נהרסת שאינה גג עראקיב לקורת

להקים יוכלו עליה לקרקע אזרקא גßסר צעירי של זכותם גם זוהי Æאליו להגיע

הזכות זוהי Æתרבות מרכז או להקים תיאטרון גם ואולי בכבוד¨ ולהתפרנס בית

באמצעות המדינה¨ ידי וממומן על מוכר ללמוד במוסד מנצרת סטודנטית של

בהם נושאים  אלא סקטוריאליות¢ ¢דרישות לא אלה Æהמיסים משלמי כספי 

Æלצדק חברתי המאבק של וצדקתו נבחנת מוסריותו
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ענת טהון אשכנזי

לראשונה הכירה ממשלת ישראל בחשיבות ייצוגן של נשים ערביות בוועדה 
p נגד ועדת טרכטנברג ÓF Ó�≠ציבורית∫ סיפורה של עתירת עמותת איתך

 Æכחלום ימים  היו  החברתית  המחאה  ימי  של  שיאם 

העמותה  בחדרי  אמירות  לדרישות¨  נהפכו  סיסמאות 

נהפכו לשלטי חוצותÆ פתאום כולן מדברות מחאהÆ נשים 

מנהיגות¨ מדברות¨ ובעיקר — נשמעות°

הזכירה  הייתה מציאות אשר  אולם בחלקו של החלום 

כי המהפכה השלמה עדיין לא כאןÆ יש מחוזות שנותרו 

את  בחנו  כאשר  כך¨   Æשיהיה הוא  שהיה  מה   — בעינם 

מקומן של הנשים הערביות במחאה¨ האם מצוקותיהן הייחודיות מקבלות מענה 

Æומקום בדרישה לשינוי ובמוקדי קבלת ההחלטות¨ שוב נותר חלק זה חסר

קבלת  במוקדי  להשמיע  המבקשת  פמיניסטית  עמותה   ¨ p ÓF Ó�≠איתך עמותת 

החלטות מגוון קולות של נשים אשר קולן מודר¨ פועלת בשנים האחרונות למינוי 

נשים בגופים ציבוריים¨ הממונים על ידי הממשלהÆ כך עשתה העמותה בכמה 

הבדואים  התיישבות  להסדרת  גולדברג  ועדת  כנגד  העתירה  כדוגמת  עתירות 

בנגב למינוי נשים בדואיות בוועדהÆ אולם פריצת הדרך התרחשה בעתירה נגד 

הדרישה למנות נשים בנושא בטחוני Æועדת טירקל לבחינת אירועי המשט הימי

 Æנרחב ציבורי  וזכתה להד  בג¢צ  ידי  ביותר על  נמצאה כמוצדקת  מדיני מובהק 

על אף רקע זה וחרף המחאה¨ גם בוועדת טרכטנברג¨ בה ניתן ייצוג לא שוויוני 

 Æלנשים¨ נעדרו נשים ערביות לחלוטין

 p ÓF Ó�≠איתך בעמותת  דין  עורכת 

משפטניות למען צדק חברתי

נקודות מבט
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לדרוש המאפשר  משמעותי¨ הזדמנויות חלון ישנו כי תחושה נוצרה בעמותה 

Æערביות נשים ובמיוחד האוכלוסייה¨ קבוצות ממגוון נשים למנות הממשלה מן

הקבוצה האם מיעוט∫ קבוצות ייצוג שמלווה המרכזיות בדילמות לוותה התחושה

יגרור לא המהלך אמוןø האם ונותנת בו מגוף ממסדי להיות חלק מעוניינת בכלל

רבות כסימן פעמים נותרות אלו שאלות øהקבוצה חברות על ביקורת פנימית

Æהעתירה מעל שאלה

בחברה ההיסוס עם יחד הוועדה¨ כלפי החשדנית האווירה זה¨ במקרה אולם

כי עלינו התחושה את בעמותה יצרו החברתית¨ במחאה מקומה הערבית לגבי

בקרב במיוחד רחב שיתוף פעולה על ידי את העתירה ולחזק בסוגיה להעמיק

Æערביות בפרט נשים וארגוני בכלל ארגוני נשים

אלטפולה¨ מוסאוא¨ כיאן¨ כדוגמת  הערבית בחברה לארגונים  פנינו זאת ברוח

שדולת לאישה¨  אישה  ©אחותי¨ שיצטרפו נוספים ארגונים לצד סידרה¨  יסמין¨ 

לקחת רצונם את מידת מנת לבחון הטלוויזיה החברתית¨ שÆיÆן¨ כ¢ן®¨ על הנשים¨

במחאה להיכלל רצון בקרב הארגונים קיים נוכחנו לדעת כי כאשר Æבמחאה חלק

עתירה° — להגיש ההחלטה התקבלה ובוועדה בפרט¨ בכלל

קבוצות ממגוון נשים למינוי תהא הדרישה האם — נוספת לדילמה פנינו עתה

או וכלכלית® גיאוגרפית מפריפריה ונשים חדהוריות חרדיות¨ ©כגון האוכלוסייה

להכרת והסיכוי ביותר הבולט הוא חסרונן אשר ערביות¨ נשים במינוי תתמקד

תמיד הקיים המתח את זו מדגישה דילמה Æהרב ביותר הינו לייצגן בצורך בג¢צ

ראייה לבין נשים קבוצות מגוון של ייצוג לראות העמותה של מאווייה מימוש בין

הערביות הנשים לייצוג ולהביא העתירה סיכויי את למקסם המבקשת מפוכחת

לבסוף Æנוספות קבוצות נשים עבור דרך לפרוץ יכול במיוחד וייצוגן צורם שחסרונן

ידי על נתמכה זו החלטה Æנשים ערביות נשים¨ ובראשן למגוון ייצוג לדרוש הוחלט

 Æלעתירה השותפים ≥± הארגונים כל

בכך Æלוועדה ערביה אישה מינה ראש הממשלה ובעקבותיה פרי נשאה העתירה

ערביה¨ אישה מינויה של בחשיבות ההכרה Æמשמעותית פריצת דרך רואות אנו

שנשים בכך היסטורית הכרה מייצגת יהודיות¨ לנשים ייצוג יש בו במקום דווקא

הגדולה הנשים הינן קבוצת אשר  ערביות¨ ובכך שנשים הומוגנית  קבוצה אינן

Æבאופן האופטימלי עצמן מייצגות שאינה מיוצגת¨ ביותר



∂π

כי להניח מקום אין  בוודאי Æכולה הדרך סלילת משמעותה אין  הדרך פריצת

הדרישה Æומספק ראוי  החלטות קבלת במוקדי הערביות הנשים  מקום עתה

חלק¨ לקחת רצונן המתמדת לגבי השאלה בחינת למנותן¨ לצד ונשנית החוזרת

פעולה  תכנית בקידום  p ÓF Ó�≠איתך עמותת עשיית את הקרובות בשנים ילוו

כי שילוב אמונה מתוך בפרט¨ ערביות ונשים בכלל נשים ייצוג לאומית לבחינת

להחלטות יוביל בחברה¨ במעמדן ישיר שיפור לצד הציבורי¨ בשיח ערביות נשים

Æיותר וראויות נכונות ציבוריות

מבט נקודות
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איימן סיף

øהאם המחאה החברתית הייתה גם מחאתו של הציבור הערבי בישראל ש 

שמבטאת  צודקת¨  מחאה  היא  החברתית  המחאה  ת 

 Æישראל במדינת  בית  משקי  הרבה  של  תחושות 

הן  משותפות  חברתיותכלכליות  בבעיות  מדובר 

שאנשים  העובדה  למשל  לערבים¨  והן  ליהודים 

יוקר  או  החודש  את  לגמור  מצליחים  לא  עובדים 

מחייה בלתי סבירÆ חשוב לציין שהמחאה התחילה 

כך שבתחילה  היהודי¨  הביניים  כמחאה של מעמד 

האוכלוסיות המוחלשות ואלה שנמצאות בפריפריה 

לא היו חלק מהמחאהÆ על אחת כמה וכמה הציבור 

הערבי¨ שקולו לא נשמעÆ עם התגברות המחאה וההתרחבות הגיאוגרפית 

לראות  והתחלנו  יותר  להשתלב  התחילה  הערבית  האוכלוסייה  שלה¨ 

Æמאהלים גם ביישובים הערביים

øהאם ההצטרפות של הציבור הערבי למחאה היא חיובית ש 

ודי  ממצוקות  סובלת  הערבית  האוכלוסייה  גם   Æמצוקה מבטאת  המחאה  ת 

הופתעתי שהציבור הערבי לא זעק את זעקתו כבר בתחילת הדרךÆ הרבה 

 Æאנשים שאלו אותי למה הציבור הערבי לא נמצא ולא היו לי הסברים משכנעים

מנהל הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי¨ הדרוזי 

והצßרקסי במשרד ראש הממשלה
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יותר נוגעות בתקשורת שנידונו שהמצוקות הוא עליו שחשבתי היחיד הדבר

היא הערביתÆ ההצטרפות לחברה קשורות ופחות הביניים היהודי למעמד

הערבי הציבור Æהישראלית חלק מהחברה היא הערבית החברה Æחשוב דבר

היה טריוויאלי זה מבחינתי ולכן האוכלוסייה¨ כלל כמו מאותן המצוקות סובל

Æהצטרף שהוא

øהערבי לציבור הולמים פתרונות סיפקה טרכטנברג ועדת האם ש

או  כזה סקטור של לא מחאה זאת Æהציבור של כלל כאמור¨ היא¨ המחאה ת 

ארציות¨ לסוגיות מענה לתת כדי הוקמה טרכטנברג ועדת ובהתאם אחר

והכוח תחרותיות חינוך¨ דיור¨ וערבים∫ יהודים הבית¨ משקי לכלל המשותפות

Æמונופולים של

שנוגע  מה  בכל  חדשנית שיטה היא טרכטנברג ועדת עבדה בה  השיטה   

זמינה והייתה אינטרנט אתר הקימה הוועדה Æהישראלי הציבור עם לקשר

הציבור לרבות הוועדה¨ לתקשר עם יכול אזרח היה וכל החברתיות ברשתות

הרב רק עשרות  ולצערי ∞∞∞¨∞≥ בקשות של אזרחים¨ הערביÆ לוועדה הוגשו

להדגיש לי חשוב זאת¨ עם יחד Æהערבית האוכלוסייה מתוך הגיעו בודדות

לכך הביאה טרכטנברג בוועדת ושלי  בסיס  רביע ד¢ר של שההימצאות

לדוגמה¨ Æהערבית החברה של הספציפיות למצוקות התייחסה שהוועדה

והחסמים בתחום הבעיות את מצגת שמראה כלכלי לפיתוח גיבשנו ברשות

שנותנת החומש¨ את תכנית להרחיב ביקשנו Æפתרונות בנושא והצענו הדיור

מיליארד חצי של בעלות הערביים¨ היישובים לכל הדיור¨ בנושא טוב די מענה

גם בנושאי  Æלעניין ∞µ≥ מיליון ש¢ח — הסכום מחצית הקצתה הוועדה Æש¢ח

של החברה הייחודיות הבעיות ציבורית הצגנו את ותחבורה חינוך¨ תעסוקה

דבר הוועדה  של בסיכומו Æמיליון ש¢ח ∑∏∞ לכך הקצתה והוועדה הערבית¨

הייתה למרות שלא הערבית¨ של החברה הייחודיות התייחסה לבעיות כן

Æהערבי הציבור חזקה של מספיק דרישה

האם   Æטרכטנברג לוועדת פנה שלא כמעט הערבי שהציבור אומר אתה  ש 

øאקטיבי באופן הערבי לציבור לפנות חשבתם
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עם  פעולה גם בשיתוף ועבדנו החברתיים¨ הארגונים רוב עם אנחנו בקשר ת 

לכל לפנות יכול לא אתה — הרחב הציבור לגבי אבל Æהרשויות ראשי ועד

Æהערבית בעיתונות גם  אדיר תקשורתי הד קיבלה המחאה  Æואזרח אזרח

Æהוועדה עם פעולה הציבור לא לשתף אישית של רוב בחירה הייתה זאת

øהוועדה המלצות את כללי באופן מסכם אתה איך ש

נושאים  בארבעה להתמקד צדק כשהחליט טרכטנברג ßשפרופ חושב אני ת 

אלה ובנושאים המחייה¨ ויוקר תחרותיות דיור¨ חברתיים¨ שירותים עיקריים∫

הייתה יכולה לא טרכטנברג ועדת Æועמוקים מקיפים פתרונות הוועדה נתנה

ועדת להתבלבל∫ המלצות צריך לא אבל המוחים¨ לכל דרישות מענה לתת

ממשלתית עשייה  גם קיימת אבל ממשלתית תכנית עוד הן טרכטנברג 

שבשלוש חושב אני הערבית¨ החברה לגבי Æהשונים בנושאים שמטפלת

נתנה הוועדה ותעסוקה — הרך  לגיל חינוך ודיור¨ תכנון  מרכזיות — סוגיות

Æלא מקיפים אם גם פתרונות טובים¨

של  המקצועיות ההמלצות  את ימסמס הפוליטי שהדרג חושש  אתה האם ש 

øטרכטנברג ועדת

הנושאים  את ללמוד היה תפקידנו טרכטנברג בוועדת מקצוע כאנשי ת 

הוא לממשלה שהוגש הדו¢ח Æשעשינו מה וזה המלצות¨ ולהמליץ לעומק

המשחק עכשיו Æאותו אימצה שהממשלה שמח ואני לחלוטין¨ מקצועי דו¢ח

להתעלם מהכוחות אפשר אי — לעשות מה אין ושם ברמה הפוליטית¨ הוא

אותה האוכלוסייה בכיוון אחד כל ההמלצות¨ על להשפיע שינסו הפוליטיים

ולא המקצועיות יישמר עיקרון שבסופו של דבר מקווה מאד מייצגÆ אני הוא

Æייפגע

של  המסגרת את אישרה שהממשלה נכון — הערבית החברה לגבי  

במשרד התקציבים אגף עם יחד עובדים אנחנו עכשיו אבל ההמלצות¨

תחום לכל  נקודתיות אופרטיביות ממשלה החלטות כתיבת על האוצר 

מצריכים כנסת¨ והדברים לא מעורבים¨ עדיין כדרג מקצועי ותחוםÆ אנחנו

הממשלה החלטת את מוביל תקציבים אגף Æממשלה החלטת רק אלא

מבט נקודות
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המקצועיות על לשמור ונצליח ננסה ואנחנו התעסוקה¨ בנושא הספציפית

Æהדברים של היישום מבחינת וגם הקריטריונים מבחינת גם

øיותר לאופטימי האישית ברמה אותך הפכה החברתית המחאה האם ש

המיעוטים  מגזר פיתוח הכלכליים¨ התחומים — עליהם אמון שאני בתחומים ת 

ראש של תמיכה לנו יש Æאופטימי — אני גווניה כל על הערבית והאוכלוסייה

ומשרדים כלכליים מוביליםÆ אנחנו שרים כלכליים בכירים הממשלה ושל

שהממשלה היא לכך  והראייה מגבשים שאנחנו לתכניות גיבוי  מקבלים

בעלות המיעוטים מגזרי לפיתוח מרכזיות תכניות ארבע אישרה הנוכחית

התקציבים  את לקחת הוא שלנו המבחן עכשיו Æש¢ח ≤ מיליארד של כוללת

יש הממשלה ראש של ובזכותו אופטימי¨ אני Æבשטח הדברים את וליישם

Æבממשלה קשבת אוזן
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מוסאוא  במרכז  פרויקטים  ומנהל  עו¢ד 

לזכויות האזרחים הערבים בישראל
נדאל עותמאן

בזמן   Æבישראל חברתי  לצדק  במחאה  היתר¨  בין  תלויה¨  שלנו  העתיד  איכות 

והמלחמות  הכיבוש  נגד  מחאות  מארגנים  ישראל  מדינת  אזרחי  שהפלסטינים 

ובעד העם המצרי והמהפכה שלו¨ הם גם יוזמים מאבקים 

בעד שיווק מגרשים לבנייה ביישובים הערביים ונגד מדיניות 

מנהל מקרקעי ישראל המפלה בעיקר את הערביםª בעד 

ונגד   ªהשונים בתחומים  מספקים  תקציבים  הקצאת 

 Æהאפליה והקיפוח המתמשכים בחלוקת המשאבים בארץ

אם יוזמי המחאה משכבת הביניים יצאו למחות על יוקר 

הדירות¨  מחירי  את  שיוזיל  מספיק  היצע  והיעדר  הדיור 

הרי קיימות בקרבנו¨ בעיקר בחברה הפלסטינית בישראל 

 Æאך גם בחברה היהודית¨ משפחות שלמות ללא קורת גג

רקע  על  מפלה  ממדיניות  נובע  הוא  כי  ייחודי  הפלסטינים  של  סבלם  לכאורה 

יהודיות  של משפחות  סבלן  מקור  שגם  נמצא  לעומק¨  נחפור  אם  אבל  לאומי¨ 

 Æממוצא מזרחי הנו לאומי¨ ולא בכדי חלק מהם קורא לעצמו היהודים הערבים

של  הקשה  הגרעין  הנה  ומזרחיות  ערביות  משפחות  של  קבוצה  אותה  אכן¨ 

Æהפריפירה החברתית בארץ

את  החלו  הביניים  שכבת  ובנות  ובני  חודשים  כמה  לפני  המחאה  כשהתחילה 

מאבקם¨ ידעתי כבר אז שזה לא רק המאבק שלהם¨ אלא גם ובעיקר מאבקם 

של מחוסרי הדיור ושל אלה שלא מוצאים קורת גג להם ולבני משפחותיהםÆ אם 

 ªניןßכרום¨ בטירה ובסחד אלßבמג ªלפרט ולפשט∫ הערבים בנגב¨ בגליל ובמשולש

בכפרים הבלתי מוכרים בנגב כמו אלעראקיב — אותו הספיק השלטון להרוס 
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 ªישראל מדינת לתפארת במבצעים האחרונים בµ± החודשים פעמים ≥∞מ יותר

ªאביבבתל שלם כפר אנשי  ªהמעורבות בערים המזרחים  והיהודים הערבים

שמונה מקריית אחרים ויישובים שכונות של ותושביהם שפירא שכונת תושבי

Æאילת ועד

בקרב רבים אם  גם  Æהחברתית הפריפריה לה צמחה המאבק  משורש  והנה

כאלה החברתית¨ היו על רכבת לעלות ממש התלהבו לא הפלסטינים בישראל

אזרחי הפלסטינים את  תכלול  לא אם רחוק תגיע לא  כזאת  שרכבת שחשבו

בתחנה עלינו לרכבת וכך Æוזכויותיהם דרישותיהם את הפחות ישראל¨ ולכל מדינת

הכנו הערביים¨ ביישובים מאהלים הקמנו Æהספקנו אבל בשלישית¨ אולי השנייה¨

Æהכללי הדרישות למסמך וצירפנו אותו משלנו דרישות מסמך

לתלות סיבה שאין ידענו טרכטנברג¨ ועדת את מינתה הלאחברתית כשהממשלה

סימנה התקציב¨ את לפתוח אפשרות שאין טרכטנברג של הצהרתו Æתקוות בה

ניתן לוועדה המנדט שמלכתחילה לא והבהירה דו¢ח הוועדה¨ את כיוונו של כבר

Æוהחברתית הכלכלית המדיניות של אמיתי שינוי שמשמעותם פתרונות להציע

את כותרות אימצה אשר טרכטנברג¨ ועדת אכזבה לה שניתן בתוך המנדט גם

חיוביות המלצות כולל אמנם הוועדה דו¢ח Æתוכנן לא את אבל המוחים דרישות

הממשלה בדיוני עלולות ליפול גם אלו שלוש¨ אולם חינם מגיל חינוך הבטחת כמו

Æוהכנסת

ההתעלמות הטוטאלית מהבקשות Æ¢לכם ¢אמרנו צריך להגיד המקום שבו זה

הממסד של העוין  היחס המשך על  מעידה הערבית  החברה של הייחודיות 

לא החברתית ומוביליה המחאה אם Æבישראל הפלסטינית כלפי החברה הישראלי

בישראל הפלסטינית של החברה הייחודיים הדרישות והצרכים את להבין ישכילו

כלכליתחברתית מבחינה  רק לא בוץ¨  באותו תקועים  כולנו נישאר  ולהכילם¨

Æומדינית פוליטית מבחינה גם אלא
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סתיו שפיר

במחאה  הערבית  החברה  ושל  הערבים  האזרחים  של  מקומם  לדעתך  מה  ש 

øהחברתית הנוכחית

הם   Æריקה כאמירה  סתם  לא  באמת¨  הפעם   Æאחר אזרח  ככל  מקומם  ת 

וזה לא מפתיעÆ הרבה ערבים  מוכרחים להשתתףÆ החשדנות רבה מאוד¨ 

תוהים האם זאת באמת גם המחאה שלהם והאם לא סתם ישתמשו בהם 

ובסוף יזנחו אותם כשיתקבלו אי אלו תוצאות שישרתו את היהודים או את 

מעמד הביניים היהודיÆ החשדנות היא שלב שחייבים לעבורÆ בוודאי שאני לא 

 Æמצפה שתיעלם לגמרי¨ אבל ניתנה לנו הזדמנות שלא הייתה כאן מעולם

בפעם הראשונה צמחה מחאה שיש לה תמיכה של כπ∞ אחוזים מהציבור 

במדינהÆ בפעם הראשונה אנחנו מתאגדים כולנו סביב מטרה אחת¨ והדרך 

שיותר  כמה  ולשתף  שלנו  האחדות  על  לשמור  היא  הזה  במאבק  לנצח 

קבוצות וציבוריםÆ זה מאבק קיומי על המדינה וכישלון לא ישאיר לנו¨ לכולנו¨ 

סיכוי רב לחיים הוגנים פהÆ יש לנו פה הזדמנות להידברות אחרת — לא לשם 

משהו  יחדיו  לבנות  ורצון  אינטרסים  שיתוף  מתוך  אלא  עצמה¨  ההידברות 

חדשÆ מאוד חשוב להשתתף¨ לפעול¨ ליצור ולא לחכות שיעשו בשבילי או 

 Æצריך להתקדם ולעשות Æשיזמינו¨ ההזמנה כבר הייתה

בתחילת דרכה של המחאה¨ האם החברה הערבית הייתה חלק מהחשיבה  ש 

 øמתי זה הפך להיות לחלק øשלך על המחאה

 Æוערבים יהודים  בין  ודיאלוג  סכסוכים  פתרון  של  בנושא  פעילה  מאוד  אני  ת 

ממנהיגות המחאה החברתית

נקודות מבט
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רק לרחוב יצאו לא אנשים  אבל  הדיור מנושא  התחילה  המחאה אמנם

בכל Æאחרת מציאות פה לראות רצו הם כי לרחוב יצאו הם Æדיור בשביל

גדולה מסה נוצרה של דבר אבל בסופו במקום אחר¨ נגעה המחאה אחד

על להסתכל שרוצים כאלה Æחדשה מדינה פה לראות שרוצים אנשים של

חושבת שאחת אני Æטובה חברה יפה¨ חברה שהיא ולהרגיש החברה שלנו

הזו מפולגת החברה כמה עד היא בישראל לאזרחים הכי קשות הבעיות

ולא  ערבים הם מהאוכלוסייה  ≤∞• שבו במקום זה אם  מקומות¨  בהמון

שנותרה מרוחקת בעלייה זה אם הישראלית¨ מהחברה חלק מרגישים באמת

זה אם המעמדות הגבוהים והחלשים¨ בין בפער גדול אם זה מהמיינסטרים¨

לחלקים שמחולקת חברה ובכלל  וחילונים  דתיים  ומזרחים¨  אשכנזים בין

הכלכלית אפשר למדיניות כולנו בין המתמשך במשותףÆ הפילוג עובדת ולא

הציבוריים והנכסים השירותים של ההפרטות במגמת להמשיך ישראל של

יצאו אנשים החברתיתÆ מבחינתי ההתפוררות הנציח את שרק מה — שלנו

Æזה את בדיוק לנצח בשביל

גם  הייתה האם הערבים למחאה¨ האזרחים ההצטרפות של התרחשה איך ש 

øהמחאה מנהיגי מצד יוזמה

וכבר  הערבית למנהיגות המחאה מנהיגי של פנייה הייתה בהתחלה ת 

אבל Æערביים בכפרים  מאהלים להקים שצריך הסכמה הייתה  בהתחלה

Æבדרישות יותר מעמיק דיון היה  לפעול התחילה  המומחים כשוועדת רק

הבינו הם אלא דבר אותו הם כולם שבו ארצי מסמך לנסח רצו לא המומחים

של במאהלים נרחב התחיל דיון Æלהיות דיפרנציאליות חייבות שהדרישות

ובנצרת וניסינו להביא בחיפה הבדואי¨ הציבור עם — עבדנו הציבור הערבי

מעולם נעשה לא כזה שיתוף ציבור Æנכון לעצב משהו כדי קולות שיותר כמה

Æהמדינה ברמת

רבים  ערבים אזרחים שהצטרפות המחאה מנהיגי בקרב חששות היו האם ש 

øמהתומכים הקיימים חלק תרחיק או øכפוליטית לה להיתפס תגרום

זכויות  סביב פשוט¨ מאוד משהו סביב להתאגד ניסיון פה שיש חושבת אני ת 

בסיסית זכות לכולם  שיש העובדה  את  ולהבין  לקבל  יכול אחד  כל Æיסוד
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את יש ערבי¨ לכולם או יהודי אתה אם משנה לא זה Æלחינוך ולבריאות לבית¨

לדבר חזרה באמצעות נעשה השונות הקהילות בין החיבור Æהאלה הזכויות

שפה פה שיצר הביטחוני¨ השיח Æשלנו האישי לביטחון פה¨ שיש בסיסי הכי

אמיצים והפכו  מהמחילות יצאו אנשים   Æהקיץ השתנה והפחדה¨ איום  של

שפה ויצרנו נגדי¢¨ ו¢זה חשבוני¢ ¢זה על שבה הישנה השפה את ביטלנו יותר¨

בראש צריך להציב — הדרישה בעצם וזו — חדשה חברה כדי לבנות Æבעד של

הוא שכן לכולם משותף אינטרס פעריםÆ זהו צמצום של היסוד עיקרון את

משהו חדש אפשר לייצר שאי הבנה כיום יש Æכלל החברה מצב משפר את

התעלמות אלא התעלמות סתם לא וזו כך¨ כל גדול מציבור התעלמות תוך

בלי לעבוד יכול לא שהציבור היהודי יש הבנה Æופחד כעס בהמון שמלווה

היהודי¨ הציבור בלי להתקדם יכול לא הערבי ושהציבור הערבי הציבור

אנחנו Æולהיפך המעמד הנמוך בלי להצליח יכול לא  הביניים שמעמד כמו

זה עלינו להיות לעשות את וכדי וכוחנית דורשים לשנות מערכת מסואבת

כל הלאומים¨ הקבוצות¨ כל כל — מכולם מגיע הזה ושיידעו שהקול מאוחדים

Æהציבורים

אזרחים ועם הערביות הרשויות ועד ראשי עם מהמפגשים קיבלת תחושה איזה ש 

øחלק לקחת חשת שהם רוצים האם — ערבים

משהו  זה Æלא או להצטרף האם והיסוס גדולה מאוד חשדנות שיש הרגשתי ת 

נחשוב ושרק אם מסוים¨ הימור לעשות שצריך חושבת ואני מאוד מבינה שאני

Æולפעול בקשה לקום מהציבור — גדולה מאוד לנו בקשה נצליחÆ יש — גבוה

ועכשיו אוהל היה להקים המעשה הקיץ אקטיביÆ בתחילת מעשה לעשות

אותךÆ אף שיזמינו לחכות ולא לקחת חלק ליזום¨ ליצור¨ — הוא להשתתף

Æהזה לדבר שותפים להיות חייבים כולם ביד¨ יד אותו שיוליכו צריך לא אחד

Æמדהימה הייתה שלהם והקבלה ערבים דוברים נאמו שלנו ההפגנות בכל

שיצרה  המכליל האזרחי  השיח בין  המתח את  לאזן שיש חושבת  את איך ש 

מסוימים בחלקים למצוקות ייחודיים פתרונות למצוא הצורך לבין המחאה

הדיור בתחומי בעיות השורש של בה בחברה הערבית למשל — øהחברה של

Æשונה הינו והרווחה

מבט נקודות
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שאם  ברור Æלהתפתח צריך ומשם יסודיים דברים שיש לעניין חוזר זה ת 

שווה באופן  כסף  לפזר פשוט אפשר אי ושוויוני חינם חינוך לייצר  רוצים 

את להפוך רצון שאין גם מה Æהפערים את מחזק אלא שוויון יוצר לא זה כי

ואנחנו זהים להיות רוצים לא אנחנו Æזהות אינו שוויון Æאחת לתרבות כולם

לצרכים תרבויות ולענות של המגוון את לקיים בשביל להמשיך Æכאלה לא

דבר של בסופו היא הכוונה Æשונים פתרונות צריך קהילה כל של הייחודים

בבריאות בחינוך¨ ולהשקיע יותר הציבורית את ההוצאה להגדיל כוונה∫ אותה

למקום בהתאם משתנה זה את הדרך לעשות Æחזקה חברה ולבנות ובדיור¨

חדשה¨ חברה פה ליצור היא יותר  הגדולה הכוונה  Æהספציפית ולקהילה

דמוקרטיה אמיתית ועל מקומית קהילה על הזדמנויות¨ שוויון שמבוססת על

Æלכולם


