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א. מבוא

פרק זה מתאר את התגבשותה של החברה האזרחית הערבית בישראל ואת ביטויה 
באמצעות פעילותן הענפה של העמותות הערביות. בשני העשורים האחרונים עלה 
מספרן של העמותות הערביות במידה ניכרת. תרומתן לשיח הציבורי מתבטאת 
בהעלאת המודעות לבעיות המטרידות את אזרחי המדינה הערבים וביצירת סדר 

יום לדיון בבעיות אלה הן בדרגים הממשלתיים והן בדרגים האזרחיים.

הפרק כולל נתוני רקע אחדים על אודות העמותות הפעילות במגזר הערבי ועל 
תחומי פעילותן ונסקרים הגורמים והתנאים שהביאו לגידול הניכר של נתח פעילותן, 
בייחוד בעשור האחרון. כן מתאר הפרק את פעילותן של עמותות יהודיות-ערביות 
ובוחן את הישגיהן במגוון תחומי פעילות. הפרק מסיים בהצגת נקודות ביקורת 
על פעילותן של העמותות ובהשוואה בין פעילותן בזירה החוץ־פרלמנטרית לבין 

פעילותן של המפלגות הערביות בזירה הפרלמנטרית.
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ב. המגזר השלישי בישראל

1. המגזר השלישי מהו?
המונח "המגזר השלישי", המכוון לארגוני החברה האזרחית בישראל, הוא מונח 
כולל למוסדות וולונטריים ולארגונים ללא כוונות רווח )מלכ"רים(. המגזר מכונה 
"שלישי" כדי להבחין בינו לבין שני המגזרים הגדולים האחרים, המגזר העסקי 
והמגזר הציבורי. ארגוני המגזר השלישי עוסקים במגוון נושאים כגון בריאות, חינוך, 
שמירה על איכות הסביבה וסיוע בין־לאומי. חלק מן הארגונים מספקים שירותים, 
אחרים מעורבים בִסְנגּור ובשינוי חברתי, ויש בהם העוסקים בנושאים חברתיים 
או מקצועיים. מאפיינים בולטים של ארגוני המגזר השלישי הם מעורבות של 

מתנדבים בפעילותם והתבססות על תרומות כספיות.

2. רקע ונתוני יסוד
בשני העשורים האחרונים גדל מאוד המגזר השלישי בישראל, כמו ברוב ארצות 
העולם. בסוף שנת 2005 היו רשומות בישראל כמעט 41,000 עמותות, מהן כ-23,000 
)56%( עמותות פעילות.1 מספר זה לא השתנה במידה רבה מאז. המגזר השלישי 
הוא גורם רב־חשיבות במשק הישראלי וחלקו בפעילות הכלכלית גדל לאורך זמן: 
חלקו בתוצר המקומי הגולמי עלה מ-6.5% בשנת 1995 ל-7.2% בשנת 2002. 
בחמש השנים 1986–1990 נרשמו בכל שנה 1,450 ארגונים חדשים בממוצע. 
שנות העשור שלאחר מכן, 1991–2000, היו שנות שיא ברישום ארגונים חדשים: 
בכל שנה נרשמו 1,755 ארגונים בממוצע. בחמש השנים הבאות, 2001–2005, 
נרשמו בכל שנה 1,685 ארגונים חדשים בממוצע. בשנת 2010 נרשמו 1,600 
עמותות חדשות. שיעור תקציבן מהתוצר המקומי הגולמי עמד על 6.9%, שיעור 
מהגבוהים בעולם. בשנת 2007 העסיקו העמותות בישראל 13% מהמועסקים 
במשק, מספר שגם הוא מן הגבוהים בעולם, וזאת בשל מדיניות ההפרטה של 
הממשלה. ארגוני החברה האזרחית בישראל הפעילו בשנת 2005 כרבע מיליון 
מתנדבים וערך עבודתם שווה ל-35,000 משרות שכיר, 6% מכלל המשרות 

עמותה פעילה היא עמותה שקיבלה את אישורו של רשם העמותות, להבדיל מעמותה בהליכי   1
פירוק או מחיקה.
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במדינה. שיעור זה דומה לזה שבמדינות המתפתחות אך קטן מהשיעור במדינות 
המפותחות. מימון ארגוני החברה האזרחית הגיע בעיקר מהממשלה )מחצית(, 

29% מהמימון הושג מהכנסות העצמיות והשאר )20% לערך( מתרומות.2 

במהלך שני העשורים האחרונים הלך וגדל תפקידם של ארגוני החברה האזרחית. 
רבים מהם מספקים שירותים חברתיים בתחומים שונים )רווחה, דת, חינוך, תרבות 
וכדומה(, ולעתים הם בבחינת תחליף לשירותים שהמגזר הציבורי חדל לספק 
בעקבות מדיניות הפרטת השירותים של הממשלה וכן בעקבות העלייה בביקוש 
לשירותים אלה בגין צמצום מדיניות הרווחה הממשלתית, התרחבות ממדי העוני 
ואזלת ידה של הממשלה. עם זאת, ארגוני המגזר השלישי הם גם קרקע פורייה 

לפיתוח יוזמות ושירותים חדשים שהם מציעים לחברה הישראלית ולמדינה.

מבחינה משפטית ארגוני המגזר השלישי הם ארגונים פורמליים הרשומים באחת 
משלוש צורות עיקריות – עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור. הארגונים 
מסווגים לפי 12 תחומי פעילות, ולפי נתוני המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי 
לסוף שנת 2004, כ-75% מהארגונים עוסקים בחמישה תחומי פעילות עיקריים: 

דת, חינוך, תרבות ופנאי, רווחה ופילנתרופיה. 

המכון הישראלי לדמוקרטיה, פורום קיסריה מס' 18 לשנת 2010: חברה אזרחית ומגזר שלישי   2
בישראל. ראש הצוות: ניסן לימור. ראו: 

.http://www.idi.org.il/events1/CaesareaForum/Pages/CS_sum.aspx
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תרשים 1:  תחומי הפעילות המרכזיים של ארגוני החברה האזרחית בישראל, 
32004

מקור: מסד הנתונים של המרכז לחקר המגזר השלישי בישראל, מופיע אצל: יעל אלון, "נשים   3
וארגוני המגזר השלישי", עלון המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 21, אוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי )מארס 2006(, עמ' 4.

25% דת

17% חינוך

16% תרבות ופנאי

13% רווחה

4% פילנתרופיה

25% אחרים
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ג.  התגבשותם של ארגוני החברה האזרחית 
הערבית בישראל

1. רקע היסטורי
מרבית העמותות וארגוני החברה האזרחית במגזר הערבי קמו בשני העשורים 
האחרונים.4 אמנם גם קודם לכן היו ארגוני חברה ערביים, אך מרביתם לא התאגדו 
כעמותות רשומות אלא היו ארגונים ציבוריים עממיים וולונטריים שהתמקדו במחאה 
פוליטית-ציבורית, וחלקם ממשיכים לפעול גם כיום. הבולטים שבהם: הוועדה 
להגנה על האדמות הערביות )1975(, שנאבקה בעיקר נגד מדיניות הפקעת 
הקרקעות; ההתאחדות הארצית של ועדי הסטודנטים הערבים )1975( ותנועת 
נשים דמוקרטיות )תנד"י(, שהחלה לפעול בראשית שנות השבעים ומשמשת 
כתנועה חברתית-פוליטית וולונטרית הנושאת אופי ציבורי-עממי. ארגונים אלה 
הובילו מאבקים חברתיים ופוליטיים רבי־חשיבות בחברה הערבית. התארגנויות 
אחרות באוכלוסייה הערבית שהוקמו בשנות החמישים והששים היו בחלקן 
פורמליות )כלומר הגדירו תקנון וחוקים פנימיים(, ובחלקן לא־פורמליות – ועדים 
עממיים והתארגנויות לצורך השעה. לצד זאת ראוי להזכיר את תפקידה של 

ההסתדרות, שהקימה כמה אגודות קואופרטיביות בעבור הציבור הערבי.

העמותות החדשות שקמו ירשו נתח גדול מפעילותם של הארגונים הוולונטריים 
ושינו אותה בהתאם לצרכים החברתיים המשתנים. ככלל, מגמת השינוי בפעילות 

הייתה מעבר מאופי פוליטי ולאומי מובהק לאופי חברתי-אזרחי.

כאמור, מראשית שנות השמונים חל גידול ניכר במספר העמותות הערביות 
בישראל. במהלך שנות התשעים הואצה מגמה זו והיא נמשכת עד היום. מחקרם 
של אליאס זידאן ואסעד גאנם מראה, כי בחמש השנים 1981–1985 הוקמו בכל 
שנה 26 עמותות ערביות בממוצע. בחמש השנים הבאות, 1986–1990, הוקמו 
בכל שנה 59 עמותות ערביות בממוצע, ובתקופה 1991–1998 הוקמו בכל שנה 

לשם נוחות הדיון, מנקודה זו ואילך ייעשה שימוש במונח "עמותות" כמונח המתכוון הן לעמותות   4
והן לארגונים אחרים ללא כוונת רווח הפעילים בחברה האזרחית הערבית.
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73 עמותות ערביות בממוצע.5 מאז עולה בהתמדה מספרן של העמותות הערביות 
הנרשמות בכל שנה.

לפי נתוני המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי בישראל, שיעור העמותות 
הערביות מכלל הארגונים שהוקמו בעשר השנים 1986–1995 עמד על 5.5%. 
בעשר השנים הבאות, 1996–2005, גדל שיעורן ועמד על 7.9% מכלל הארגונים.

לוח 1: התפלגות הארגונים שהוקמו בשנים 1986–2005 לפי שיוכם הלאומי6

השינוי1996–19862005–1995השיוך

7.5% -44.5%37.0%יהודים דתיים

0.5% -6.8%6.3%יהודים אחרים

2.4% +5.5%7.9%ערבים

5.6% +43.2%48.8%ללא שיוך לאומי

100.0%100.0%סה"כ

הוכחה נוספת להתרחבות פעילותן של העמותות בחברה הערבית ניתן לראות 
בממצאי מחקרם של רוני קאופמן ובנימין גדרון: 194 מתוך 661 ארגונים לשינוי 
חברתי שנוסדו בשנים 1981–2001 הוקמו כדי לשרת את האוכלוסייה הערבית. 
מספר זה גדול יותר ממספר הארגונים שהוקמו כדי לשרת כל קבוצת אוכלוסייה 

אחרת.

בישראל,  הערבית-פלסטינית  בחברה  והתנדבות  תרומה  גאנם,  ואסעד  זידאן  אליאס   5
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 2000.

מקור: יעל אלון, "השינויים במאפייני המגזר השלישי בעשור האחרון", עלון המרכז הישראלי   6
לחקר המגזר השלישי, 24, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי 

)מרחשוון התשס"ז(, עמ' ו'.
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לוח 2: התפלגות הארגונים לשינוי חברתי לפי אוכלוסיית היעד, 1981–72001

מספר אוכלוסיית היעד
הארגונים 
המשרתים 

את אוכלוסיית 
היעד

שיעור

19429.3%ערבים

קבוצות חלשות בחברה )נכים, זקנים, 
משפחות במצוקה, מובטלים וכו'(

9514.4%

8913.5%נשים

8312.6%צרכנים

527.9%דתיים או חרדים

527.9%עולים חדשים

324.8%ילדים

אחרים )בעלי חיים, מזרחים, שכונות 
מצוקה(

649.6%

661100.0%סה"כ

אליאס זידאן ואסעד גאנם מצביעים על כמה גורמים מרכזיים שהביאו לידי גידול 
במספר העמותות הערביות שהוקמו מראשית שנות השמונים:

מציאת חלופה לשירותי המדינה – מצוקתה של האוכלוסייה הערבית בישראל 
נמשכת בין היתר עקב מדיניות ההפליה של הממשלה ושל מוסדות המדינה. 
ממצאי המדד החברתי-כלכלי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
אחת לכמה שנים מראים, כי מרבית היישובים הערביים ניצבים בתחתית הסולם 
החברתי-כלכלי של היישובים במדינה )להרחבה ראו פרק 1, האוכלוסייה הערבית 

בהקמת  ומגמות  מאפיינים  המחאה?  והתמחות  מיסוד  גדרון,  ובנימין  קאופמן  רוני  מקור:   7
המגזר  לחקר  הישראלי  המרכז  בנגב:  בן־גוריון  אוניברסיטת  בישראל,  חברתי  לשינוי  ארגונים 

השלישי, יוני 2006, עמ' 38.
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בישראל: נתוני יסוד(. הארגונים הערביים משמשים כספק מרכזי של שירותי 
רווחה, חינוך ובריאות לאוכלוסייה הערבית. שירותים אלה התפתחו כתחליף או 
כהשלמה לשירותים שהמדינה אמורה להעניק לאוכלוסייה זו או כדי ללחוץ על 

המדינה לספק שירותים שכאלה.

עלייה של רמת ההשכלה – שכבת הצעירים האקדמאים בחברה הערבית 
התרחבה והחלה למלא תפקידי מנהיגות ברמה הארצית והקהילתית. עמותות 
רבות הוקמו על ידי צעירים משכילים בעלי מודעות פוליטית-חברתית גבוהה, 

שגילו נכונות ליזום ולקבל אחריות לשינוי מצבן של קהילותיהם.

חיפוש אחר מקור תעסוקה ופרנסה – רבים מהאקדמאים הערבים לא הצליחו 
למצוא מקור תעסוקה במשק הישראלי בשל החסמים שהוצבו בפניהם, ולפיכך 
הקימו עמותות חדשות )או פנו לעבוד בעמותות קיימות( כדי למצוא מקור תעסוקה 
ומקום עבודה שיבטיח להם מרחב פעילות אוטונומי, המנותק מפיקוחה הישיר 
של המדינה. לטענתו של אמל ג'מאל, תהליך זה הביא לידי צמיחתה של החברה 

האזרחית הערבית במנותק מהחברה האזרחית היהודית בישראל.8

אישור חוק העמותות ומדיניות הממשלה – בהשוואה לתקופה שקדמה לחקיקתו, 
חוק העמותות )1980(9 הקל את תהליך הרישום וההכרה כעמותה. המדינה לא 
ערמה עוד קשיים בפני יוזמות לרישום עמותות ערביות כפי שעשתה בעבר. 
כאשר התעוררו קשיים כאלה, עמדו לזכותן של העמותות הערביות גופים כמו 

האגודה לזכויות האזרח ובג"צ.

התחזקות גורם הדת – התנועה האסלאמית יזמה או עודדה את הקמתם של 
ארגונים דתיים ועמותות צדקה ביישוב הערבי )על חשיבות הגורם הדתי ראו 

בהמשך(.

אמל ג'מאל, "ריבונות ומנהיגות: מבט סוציולוגי על ההנהגה הערבית בישראל". בתוך: אלי רכס   8
)עורך(, המיעוט הערבי בישראל והבחירות לכנסת ה-17, אוניברסיטת תל־אביב: תכנית קונרד 

אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, 2007, עמ' 40–48.

לנוסח המלא של חוק העמותות )1980(, ראו:  9
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.

.htm?lawid=11712
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2.  ארגוני החברה האזרחית הערבית: נתוני יסוד 
ותחומי פעילות מרכזיים

… כללי
בסוף שנת 2004 היו רשומות כ-1,300 עמותות ערביות פעילות )עמותה אחת 
בממוצע לכל אלף תושבים ערבים, שיעור הנמוך פי ארבעה מהשיעור במגזר 
היהודי, והוא לא השתנה במידה רבה מאז(. יותר ממחצית העמותות הערביות 
שוכנות במחוז הצפון.10 לפי ממצאי מחקרה של שני פיס )2003(, שיעור העמותות 
לנפש במגזר הערבי נמוך פי שלושה משיעורן בקרב קבוצות מיעוט במדינות 
המערב )כגון בריטניה(, אולם דומה לשיעורן בקרב מיעוטים במדינות מתפתחות 

)דוגמת הפיליפינים(.11

מרבית ארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל עוסקים בשישה תחומים 
מרכזיים: דת, תרבות, שיכון ופיתוח, רווחה, חינוך ומחקר, והגנה על זכויות האזרח. 
תחומי עיסוק אחרים ובולטים פחות הם בריאות, איכות הסביבה, איגודי עובדים 

מקצועיים, פעילות בין־לאומית והנצחה.

השלישי,  המגזר  לחקר  הישראלי  המרכז  נתוני  סמך  על  מוערך  הערביות  העמותות  מספר   10
ויעל אלון, דו"ח מסד הנתונים 2007: דפוסים ושינויים במגזר  כפי שמופיעים אצל: בנימין גדרון 
לחקר  הישראלי  המרכז  בן־גוריון:  אוניברסיטת  האחרונות,  השנים  בעשרים  בישראל  השלישי 
המגזר השלישי, 2007, וכן על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולפיהם בסוף שנת 2004 
מנתה האוכלוסייה הערבית בישראל 1.34 מיליון נפש. ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון 

סטטיסטי לישראל 2006 )מס' 57(, לוח 2.1.

Shany Payes, “Palestinian NGOs in Israel: A Campaign for Civic Equality in a Non-  11
Civic State” , Israel Studies, 8/1 (2003), pp. 60-90.
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תרשים 2:  תחומי הפעילות המרכזיים של ארגוני החברה האזרחית הערבית, 
12 2000

שיעורן הגבוה של העמותות הפעילות בתחום הדת מצביע על מרכזיותה של 
הדת בחברה הערבית וזאת בצלו של תהליך המודרניזציה. מחצית ממשקי 
הבית הערביים )ובעיקר מוסלמים ודרוזים( נוהגים לתרום לעמותות העוסקות 
בנושא זה. פיס מסבירה את ריבוי העמותות הדתיות הפעילות בחברה הערבית 
בעובדה שהתנועה האסלאמית ידעה לנצל היטב את מרחב הפעולה שהעניק חוק 
העמותות החדש )1980(. בתוך עשור )1980–1990( היא הקימה עשרות עמותות 
דתיות וביססה את מעמדה הן בפוליטיקה הארצית והן בפוליטיקה המקומית )על 
הישגיה של התנועה האסלאמית בזירה המוניציפלית ראו פרק 8: הפוליטיקה 
הערבית בישראל(. לעניין זה יש להזכיר את העמותות הפילנתרופיות הנוצריות. 
אליאס זידאן מזכיר במחקרו )2005( כי לאורך ההיסטוריה מילאו נוצרים תפקיד 
רב־חשיבות בהקמת עמותות ובהנהגתן. הוא מייחס זאת לעובדה שהנוצרים 

מקור: מסד הנתונים של המגזר השלישי, מופיע אצל: יצחק גל־נור ואחרים, הוועדה לבדיקת   12
תפקידי המגזר השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו: דוח מסכם, אוניברסיטת בן־גוריון 

בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, יוני 2003, עמ' 47.

25% דת

10% חינוך ומחקר

14% שיכון ופיתוח

11% רווחה
22% תרבות

8% אחרים

10% זכויות האזרח
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הם מיעוט באוכלוסייה הערבית, וחלקם אף דרים בכפיפה אחת ביישובים עם 
אוכלוסייה מוסלמית ודרוזית. משום כך בולטים השיעורים הגבוהים יחסית של 

התנדבות ושל תרומה לזולת בחברה הנוצרית.13

שיעור העמותות הערביות העוסקות בתחום זכויות האזרח )10%( גבוה משיעורן 
של העמותות היהודיות העוסקות בתחום זה )6%(. זידאן וגאנם רואים בכך ביטוי 
להתגברות המודעות הפוליטית-אזרחית בקרב אזרחי המדינה הערבים בדבר 
הצורך לקבל אחריות לגורלם ולהיאבק על מעמדם במדינה ונגד מדיניות ההפליה 
של הממשלה. הסבר אחר לכך הוא הרצון להקים ארגונים בשליטת ערבים כדי 
לחדור למרחב הציבורי באמצעות התארגנות פורמלית והישגית במקומן של 

המסגרות הבלתי פורמליות.

… פעילות ברמה המקומית לעומת פעילות ברמה האסטרטגית
עודד חקלאי מבחין במחקרו משנת 2004 בין שני מישורים שבהם פועלות העמותות 
הערביות: המישור המקומי והמישור האסטרטגי. במישור המקומי פעילות עמותות 
ערביות המקדמות היבטים פרטיקולריים הנוגעים ליישובים הערביים בתחומים 
כגון תרבות, ספורט, חינוך והעצמת נשים. בדרך כלל אין בכוונתן של עמותות אלה 

לקרוא תיגר באופן ישיר על המדינה ומוסדותיה אלא להגשים יעדים מקומיים.

במישור האסטרטגי פעילות עמותות ערביות אשר בכוונתן לתת פתרון יסודי 
למעמדם הנחות של הערבים במדינה ולהדרתם בתחום החברתי, הכלכלי 
והפוליטי. ניתן לזהות שני סוגים של עמותות הפעילות במישור זה: הסוג האחד 
הוא עמותות שהקים בעיקר הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, המחזיק 
בגישה דוגמטית הדוגלת בהיבדלות מן המדינה; העמותות הוקמו במסגרת מיזם 
אל־מג'תמע אל־עצאמי )קהילה הישגית בלתי־תלויה הבונה ומתפתחת בכוחות 
עצמה; להרחבה ראו פרק 8(. עמותות אלה נועדו לשמש מסגרת חלופית שתמלא 
את החלל שנוצר בתחומים השונים הנוגעים לחיי היום־יום של האוכלוסייה הערבית 

בשל ההזנחה מצד רשויות המדינה.

הערבית-פלסטינית  בחברה  ארגונים  כלפי  ועמדות  תרומות  התנדבות,  אליאס,  זידאן   13
בישראל, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי, 2005.
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הסוג השני הוא עמותות ערביות המנסות לבטל את עוצמת ההגמוניה היהודית 
במדינה או להקהותה ובדרך זו להשיג שוויון בעבור הערבים בתחומים שונים, כגון 
משפט, דיור וכדומה. עמותות בולטות כאלה הן המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 

)תכנון קרקע(, מרכז עדאלה )משפט( ועוד )להרחבה ראו בהמשך פרק זה(.

בדיקה מדגמית של שלוש ערים ערביות שופכת אור על פעילות העמותות ברמה 
המקומית: 14 בעיר אום אל־פחם, למשל, אחד ממעוזי התנועה האסלאמית הצפונית 
בישראל, היו בשנת 2007 חמישים ושניים ארגונים המעניקים את שירותיהם 
לאוכלוסייה של 42,000 איש במגוון תחומים: דת )8 ארגונים(, חינוך )7 ארגונים(, 
ספורט )6 ארגונים( ותרבות )5 ארגונים(, וכן ארבעה ארגונים המתמקדים בענייני 
פנאי, שלושה ארגונים העוסקים בבריאות, שני ארגונים לשיכון ופיתוח ואיגוד 

מקצועי אחד.15 

בעיר הבדווית רהט שבה גרו באותה שנה 40,400 תושבים היו 35 ארגוני מגזר 
שלישי והם התפלגו כדלהלן: שבעה בתחום החינוך, שישה בתחום הספורט ומספר 
דומה בענייני דת, ארבעה ארגונים המעניקים שירותי רווחה, שלושה העוסקים 
בענייני חוק ושני ארגונים בשיכון ופיתוח. שלושה ארגונים עוסקים בנושאי בריאות, 
סביבה והנצחה, ארגון אחד בכל תחום. בהשוואה לאום אל־פחם, ברהט בולטים 

בהיעדרם ארגונים העוסקים בתרבות.16 

בנצרת, העיר הערבית הגדולה בישראל, עמד מניין התושבים בשנת 2007 על 
64,800 נפש ונמנו בה 140 ארגוני חברה אזרחית. ארגונים אלה מעניקים לתושבים 
המקומיים שירותי דת )23 ארגונים( ושירותי רווחה )22 ארגונים(, אחרים שמים 
להם למטרה לקדם תחומים כמו חינוך )20 ארגונים(, תרבות )18 ארגונים(, ספורט 
)8 ארגונים( ופנאי )10 ארגונים(. כמו כן פעילות בנצרת עמותות חברה אזרחית 
העוסקות בחוק ומשפט )9 עמותות(, בשיכון ופיתוח )6 ארגונים( ובענייני סביבה 

)שני ארגונים(, ולצדם פעילים גם שלושה איגודים מקצועיים.18,17

על פי נתוני המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן־גוריון.   14

http://cmsprod.bgu.ac.il/Centers/ictr/orgdb.htm  15

שם.  16

שם.  17

במהדורה  נכללו  לא  ונצרת  רהט  אל-פחם,  אום  בערים  הדנות  הפסקאות  העורך:  הערת   18
הראשונה.
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… ארגונים לשינוי חברתי
קאופמן וגדרון השוו בין ארגונים ערביים לבין ארגונים יהודיים העוסקים בשינוי 
חברתי, שהוקמו בשנים 1981–2001. הם מצאו כי שיעורם של הארגונים הערביים 
לשינוי חברתי מכלל העמותות הערביות הוא 11%, ואילו שיעורם של הארגונים 
היהודיים לשינוי חברתי מכלל העמותות היהודיות הוא 5% בלבד. זאת ועוד, 
שיעורם הגבוה יחסית של הארגונים הערביים לשינוי חברתי )17%( מכלל 
הארגונים העוסקים בשינוי חברתי בישראל בולט על רקע שיעורן המזערי )5%( 
של עמותות המיעוט הערבי מכלל העמותות בישראל. נתונים אלה הם מדד נוסף 
לרמת המודעות האזרחית הגבוהה של הערבים בישראל. יצוין כי דפוס זה אופייני 

לקבוצות מיעוט מקופחות אחרות בעולם.

על אף התחרות ביניהם, נוטים הארגונים לשתף פעולה כאשר פעילות ממשלתית 
מאיימת על המשך קיומן. למשל, 30 ארגונים ערביים מובילים חברו בשנת 2012 
לכתיבת עצומה נגד "חקיקה גזענית" של הכנסת, כלשונם, ובייחוד נגד חקיקה 
העלולה להצר את צעדיהן של עמותות ערביות לזכויות אדם או עמותות אחרות 
המבקשות לקדם את זכויות האדם של הפלסטינים. מדובר בעיקר בהחלטת 
הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בראשות ח"כ דני דנון לבדיקת עמותות 
הפועלות נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל. לדברי ח"כ דנון, הוועדה הייתה 
אמורה לבדוק את מעורבותם של גופים זרים – ובהם ממשלות זרות – במימון 
גופים חוץ־פרלמנטריים בישראל הפועלים נגד המדינה וכן ברכישה מאורגנת 
של אדמותיה. כן מחו הארגונים נגד הצעת "חוק החרם" העלולה לפגוע "בכל 
עמותה שחבריה מבקשים בדרכים לגיטימיות לפעול, למשל, נגד פרויקט הכיבוש 
על ידי קריאה או עידוד או הספקת מידע שיש בו כדי לגרום להחרמת מוצרי 
ההתנחלויות", כלשונם. הארגונים הצהירו שהם לא ישתפו פעולה עם הוועדה 

הפרלמנטרית. 20,19

קולם של ארגוני חברה אזרחית ערבית נשמע גם במחאת "הצדק החברתי" בקיץ 
2011. אזרח ערבי )רג'א זעאתרה( היה חבר ההנהגה הארצית של המחאה וממקימי 
מאהל האוהלים בשכונת ואדי ניסנאס בחיפה. לאחר מכן הוקמו 25 מאהלי מחאה 

הערת העורך: פסקה זו והפסקה הבאה אחריה לא נכללו במהדורה הראשונה.  19

ראו הצהרה של ארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל באתר עדאלה:   20
.http://www.adalah.org/Article_full_heb.asp?parentID=319&ID=84
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ערביים ביישובים ערביים כמו באקה אל־גרבייה, מג'ד אל־כרום, קלנסואה, טייבה, 
סח'נין ויפו. זאת נוסף על המאהל היהודי-ערבי שהוקם בשדרות רוטשילד בתל־
אביב. בסקר שנערך נמצא כי רוב הערבים )כ-60%( תמכו במחאה החברתית 
וראו בה ביטוי לשאיפות משותפות ליהודים ולערבים. שיעור ניכר מהערבים 
)19%( השתתפו בפועל במחאה – בהפגנות, בעצומות ובפעילות המאהלים.21 

השוואה בין תחומי העיסוק של ארגונים ערביים לבין אלה של ארגונים יהודיים 
העוסקים בשינוי חברתי מראה, כי הארגונים הערביים מעדיפים לעסוק בתחומים 
כגון קידום זכויות האזרח והדמוקרטיה )35.3% מהארגונים הערביים( וקידום 
מעמד האישה )23.5%( יותר מן הארגונים היהודיים )17.3% ו-7.7% בהתאמה(. 
לעומת זאת, הארגונים הערביים ממעטים לעסוק בתחומים כגון הסכסוך המדיני 
)2.0%(, דת ומדינה )1.5%( ואיכות הסביבה )3.4%(, בהשוואה לשיעור הארגונים 

היהודיים העוסקים בנושאים אלה )18.1%, 9.3% ו-9.5% בהתאמה(.

לוח 3:  התפלגות תחומי העיסוק של ארגונים ערביים ויהודיים לשינוי חברתי, 
222001

ארגוני הרוב היהודיארגוני המיעוט הערביתחום העיסוק

שיעורמספרשיעורמספר

42.0%17818.1%הסכסוך המדיני

יחסי יהודים-
ערבים

2512.2%929.4%

31.5%919.3%דת ומדינה

73.4%939.5%איכות הסביבה

4522.1%28228.7%חברה וכלכלה

7235.3%17017.3%זכויות האזרח

4823.5%767.7%העצמת נשים

204100.0%982100.0%סה"כ

ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל - מחקר עמדות לקראת הבחירות   21
לכנסת ה-19, נווה אילן: יוזמות קרן אברהם, 2011.

מקור: קאופמן וגדרון )הערה 7 לעיל(, עמ' 69.  22
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בשנים האחרונות בולטת פעילותן של עמותות בנושא איכות הסביבה. אין מדובר 
בעמותות ערביות בלבד, ולא אחת ניכר שיתוף פעולה יהודי-ערבי בעניין זה )למשל 
אזרחים למען הסביבה בגליל(. פעילות זו מגוונת: הגברת המודעות לקיומה של 
קרינה מסוכנת ביישובים ערביים והמאבק בה,23 מאבק לביטול הקמתם של מפעלים 
מזהמים24 ופיתוח סביבתי יהודי-ערבי של אזור בקעת סח'נין, שבו הופקעו בזמנו 
עשרות אלפי דונמים לצורך "ייהוד הגליל".25 כמו כן ניכרת פעילות של עמותות 
נשים למען הסביבה, למשל, קבוצה של נשים דרוזיות, נוצריות ומוסלמיות בנות 
הכפר מע'אר התאגדו יחדיו בראשית שנת 2008 והקימו את ארגון נשים למען 

הסביבה הפעיל בנושאים כמו קידום הִמחזּור והמלחמה בזיהום האוויר.27,26

… עמותות יהודיות-ערביות
העמותות היהודיות-ערביות השיגו הצלחה בלתי מבוטלת בקידום האינטרסים של 
האוכלוסייה הערבית ואף תרמו ליצירת מסגרת של דיאלוג ודו־קיום בין יהודים 
לבין ערבים בישראל. בתחום זה פעילים במיוחד גופים כגון יוזמות קרן אברהם, 
עמותת סיכוי לקידום שוויון אזרחי, הפורום להסכמה אזרחית, המרכז היהודי-ערבי 
לפיתוח כלכלי, הפורום לדו-קיום בנגב, שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים 

ועוד. הניהול והחברּות בעמותות אלה משותפים ליהודים וערבים.

קיים גם ארגון נוער דו־לאומי ובו פעילים בני נוער יהודים וערבים. הארגון פועל 
לפיתוח חשיבה ביקורתית, לקידום תודעה חברתית פוליטית של חיים משותפים 

ולעידוד מסגרות עשייה משותפות לשינוי חברתי פוליטי ולסולידריות חברתית.

ג'קי ח'ורי, "היהודים: אין פה בכלל קרינה; הערבים: יש יותר חולי סרטן", הארץ, 31 באוקטובר   23
2007, עמ' 3; אלי אשכנזי, "שיתוף פעולה בין דתיים לערבים הביא לביטול הקמת מפעל בגליל", 

הארץ, 27 באפריל 2007, עמ' 13.

אלי אשכנזי, "קואליציה יהודית-ערבית תפעל לפיתוח שוויוני בגליל", הארץ, 16 בפברואר 2007,   24
עמ' 8; אלי אשכנזי, "שיתוף פעולה בין דתיים לערבים הביא לביטול הקמת מפעל בגליל", הארץ, 27 
באפריל 2007, עמ' 13; אלי אשכנזי, "נאסרה הקמת מפעל להתכת מתכת בגליל העליון", הארץ, 

16 בינואר 2008, עמ' 11. 

ג'קי ח'ורי, "אזור המריבה: מצע לשכנּות טובה", הארץ, 19 במארס 2008, עמ' 12.  25

הערת העורך: פסקה זו לא נכללה במהדורה הראשונה.  26

ראו: "נשים במע'אר: חינוך למען הסביבה", The Epoch Times, 18 במארס 2008:  27
.http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/8453/92

 .2008 "נשות מע'אר למען הסביבה", מארס  גם את אתר החברה להגנת הטבע:  זה ראו  בעניין 
.http://www.teva.org.il/?CategoryID=408&ArticleID=2521
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בשנת 2000 קמה יוזמה בין כמה ארגונים יהודיים וערביים לנסח חזון יהודי-ערבי 
משותף בישראל, וזאת לאחר פרסום מסמכי החזון הערביים וביטויי התגובה של 

אישים ואנשי אקדמיה יהודים. 

עמותת זוכרות היא עמותה יהודית-ערבית נוספת העוסקת בשימור המורשת 
הלאומית הפלסטינית. העמותה פועלת להנצחת כפרים פלסטיניים שנהרסו 

ב-1948 באמצעות סיורים, הרצאות, ערבי עיון ופעילויות מחאה שונות.28  

… עמותות נשים ערביות
נתון בולט הוא שיעורן של עמותות הנשים הערביות בכלל עמותות הנשים 
בישראל.29 לפי הנתונים בסוף שנת 2004, עמד שיעורן של עמותות נשים ערביות 
מכלל עמותות הנשים בישראל על 11%. שיעור זה גבוה משיעורן של העמותות 
הערביות )5%( מכלל העמותות בישראל. ניתן לייחס זאת למעמדה של האישה 
בחברה מסורתית המחייב להקים מסגרות נבדלות לפעילות מצד אחד,30 ומצד 

שני – לרצון לחולל שינוי במעמדה של האישה בחברה הערבית.

ארבעת תחומי הפעילות המרכזיים של עמותות הנשים הערביות הם: רווחה, 
זכויות האזרח, תרבות ופנאי וחינוך.

בשנים האחרונות גדל בהתמדה מספר עמותות הנשים וביישובים הגדולים קמות 
עמותות מקומיות נוסף על עמותות הנשים הארציות. למשל, עמותת אלזהרא 
לקידום מעמד האישה שוכנת בסח'נין ועמותת נשות לקיה נוסדה על ידי נשים 

לאפו  "מתחת  קשתי,  אור   ;www.zochrot.org "זוכרות":  עמותת  של  האינטרנט  אתר  ראו:   28
של משרד החינוך, ארגון שמאל מפיץ למורים חומר לימוד על הנכבה הפלסטינית", הארץ, 4 ביוני 
2009, עמ' 6; ג'קי ח'ורי, "המשטרה חסמה פעילי שמאל שרצו לחלק גלויות על הנכבה", הארץ, 27 

באפריל 2012, עמ' 18. 

עמותת נשים היא עמותה שהוקמה על ידי נשים או עמותה שקהל היעד שלה הוא נשים.  29

באופן דומה, חלקן היחסי של עמותות נשים דתיות יהודיות, הפועלות אף הן בחברה מסורתית,   30
העמותות  בכלל  היהודיות  הדת  עמותות  שיעורן של  ואילו  הנשים,  עמותות  כלל  מתוך  היה 58% 

בישראל היה קטן יותר – 41%.
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בדוויות; בין שאר פעילויותיהן הקימו חברות העמותה מפעל רקמה המעסיק 
מאות נשים מבוגרות באמנות הרקמה.31

תרשים 3: תחומי הפעילות המרכזיים של עמותות הנשים הערביות, 322004

… מרכזי מחקר33 
מרכזי מחקר ערביים מרימים תרומה חשובה לגיבוש התודעה של מיעוט לאומי 
בקרב הערבים בישראל באמצעות הפצת ידע וקידום השיח הציבורי והפוליטי 

הערבי לנוכח מדיניות הממשלה. 

בתחום המחקר החברתי פועלים בעיקר מכון מדא אל־כרמל )גוף מחקר המזוהה 
עם בל"ד, אשר מקום מושבו בחיפה(, אגודת הגליל, האגודה הערבית לזכויות 
האדם, מכון אמיל תומא ועמותת אבן ח'לדון. גופים אלה מפרסמים דו"חות 

ראו:   31
http://www.desert-sights.com/79718/%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%91.

.%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA-.%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94

מקור: אלון )הערה 6 לעיל(, עמ' ו'-ז'.  32

הערת העורך: תת-פרק ו' ותת-פרק ז' לא נכללו במהדורה הראשונה.  33

15% חינוך

48% רווחה

11% תרבות ופנאי

6% אחרים

20% זכויות האזרח
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מחקר )תקופתיים או מיוחדים( ובהם ניתוח תהליכים פוליטיים וחברתיים ונתונים 
סטטיסטיים הנוגעים לאוכלוסייה הערבית בישראל. פרסומים אלה מוצגים כחלופה 
למידע שמפרסמים גופי מחקר רשמיים של מדינת ישראל )כגון הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה(.

האגודה הערבית לזכויות אדם מפרסמת דו"חות הנוגעים בין היתר להפליית 
הציבור הערבי במישור הביטחוני ובמישור של זכויות הדיור. למשל, פרסום אחד 
דן בסמיכותם של מתקני צה"ל ליישובים ערביים, שבעקבותיה ספגו היישובים 
פגיעות קשות ביותר במהלך מלחמת לבנון השנייה )קיץ 2006(.34 פרסום אחר 
טוען שחברת "עמידר" – חברה ממשלתית לדיור ציבורי – מבקשת לפנות מבתיהן 
מאות משפחות ערביות המתגוררות בשכונת עג'מי ביפו, בטענה שפלשו לנכסי 
מדינה. מנגד, האגודה הערבית לזכויות אדם טענה שהדרישה לפינוי התושבים 

הערבים מקורה ברצון לבנות במקום בתי מגורים ליהודים.35 

ארגון מדא אל־כרמל עוסק בין השאר בעניין חילופי שטחים שבהם מתגוררים 
ערבים אזרחי ישראל בין מדינת ישראל לרשות הפלסטינית ופועל להסרתו מסדר 
היום הציבורי. הארגון מקדם מחקרים פמיניסטיים במגוון של נושאים )למשל: 
אלימות מינית בחברה הערבית-פלסטינית בישראל, נרטיבים היסטוריים וזיכרון 
מגדרי של נשים פלסטיניות, הקשר בין פמיניזם ללאומיות ועוד(,36 ומפעיל מאגר 
מידע וארכיון היסטורי לנרטיבים בעל־פה ולחומרים כתובים במסגרת המיזם 
"תיעוד ההיסטוריה המושתקת". המיזם אמור לתאם בין כמה יוזמות שמקורן 
בשטחי הרשות הפלסטינית ובפזורה הפלסטינית ומטרתן לתעד את ההיסטוריה 

שבעל־פה של הפלסטינים.37 

האגודה הערבית לזכויות האדם, אזרחים בסכנה: הצבת מתקנים צבאיים זמניים וקבועים   34
בסמוך ליישובים הערביים במלחמת לבנון השנייה, דצמבר 2007. 

האגודה הערבית לזכויות האדם, אזרחים לא מוגנים: סכנת פינוי 497 משפחות פלסטיניות   35
מבתיהן על ידי עמידר, מארס 2008. 

http://www.mada-research.org/?LanguageId=3&System=Category&MenuId=56  36
&PMenuId=40&MenuTemplateId=1&CategoryId=46

 http://www.mada-research.org/?LanguageId=3&System=Category&MenuId=57  37
PMenuId=40&MenuTemplateId=1&CategoryId=42&א
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… עמותות חינוך ותרבות
כרבע מפעילותם של ארגוני החברה האזרחית הערבית בישראל מוקדש לתחומי 
החינוך והתרבות. לתחומים אלה נודעת חשיבות מיוחדת נוכח השאיפה של 
האליטות הערביות לאוטונומיה חינוכית ותרבותית, לפיתוח הנרטיב הערבי-

פלסטיני ולמתן ביטוי לתרבות הערבית במרחב הציבורי במדינה. במסגרת ועדת 
המעקב העליונה של האזרחים הערבים פועלת ועדת המעקב לענייני החינוך 
הערבי. מטרתה לפעול לקידום החינוך הערבי בישראל, לחתור לשוויון עם החינוך 
היהודי בכל התחומים ולשנות את מבנה החינוך הערבי ואת מטרותיו. מיוצגים בה 
ראשי הרשויות המקומיות הערביות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, 
חברי הכנסת הערבים, נציגים ערבים בארגון המורים הארצי ובהסתדרות המורים, 
אקדמאים, נציגי ההתאחדות הארצית לוועדי ההורים הערביים, נציגי ההתאחדות 
הארצית לסטודנטים הערבים, נציגי ההתאחדות הארצית לתלמידים בבתי ספר 
התיכוניים, מנהלי בתי הספר הערביים, נציגי עמותות, נציגי ארגונים ציבוריים, 
נציגים מהארגונים השונים הפועלים בתחומי החינוך הערבי ואנשי ציבור וחינוך. 

העמותות הבולטות כיום בתחום החינוך הן מסאר ודיראסאת. מסאר הוא מכון 
מחקר, תכנון וייעוץ מיסודו של חוקר החינוך ד"ר ח'אלד אבו־עסבה. המכון עורך 
ומפרסם מחקרים רבים בתחום החינוך ובתחומים הנושקים לו, למשל מחקרים על 
חינוך לערכים בחברה במשבר, על מנהיגות חינוכית בחברה הערבית, על זכויות 
קולקטיביות של המיעוט הערבי בישראל בתחום החינוך, על החינוך הלא־פורמלי 
בבית הספר התיכון הערבי בישראל, על פסיכולוגיה )סוגיות פסיכולוגיות חברתיות( 
בחברה הערבית ועוד. דיראסאת הוא המרכז הערבי למשפט ומדיניות העוסק 
גם הוא בענייני חינוך. המרכז פרסם מחקר ששמו "חינוך בהמתנה" המנתח את 
מדיניות הממשלה ואת היוזמות האזרחיות לקידום החינוך הערבי )ראו הרחבה 

על עמותה זו בנספח לפרק זה, עמ' 38(.

בתחום התרבות פועלים ביישובים הערביים כ-160 גופים ועמותות ערביות. 
לאחרונה הוקם פורום עמותות תרבות ערביות, וגופי התרבות המתוקצבים 



20

על ידי משרד התרבות הגישו בשנת 2012 עתירה לבג"צ בדרישה לשוויון תקציבי 
בטענה שרק כ-3% מתקציב המשרד לתרבות מועבר למוסדות לתרבות ערבית.38

האגודה לתרבות ערבית הפועלת בנצרת בולטת בפעילותה. אחד ממחקריה 
שפורסם בשנת 2011 הצביע על תהליך לקוי של משרד החינוך באישור ספרי 
לימוד וקריאה לבתי הספר הערביים ועל שגיאות לשון רבות בהם בשל הפיקוח 
הלקוי.39 עמותה פעילה אחרת בתחום התרבות היא אל־אסוואר לקידום חברתי 
תרבותי השוכנת בעכו. העמותה נוסדה בידי יעקוב חג'אזי ובין השאר עוסקת 
במחקר ההיסטוריה והזיכרון הערביים של עכו והגליל ובתיעודם ומעודדת את 
הטמעת ההשתייכות הלאומית הערבית באמצעות פעילות תרבותית. כמו כן היא 
מפעילה מרכז תרבות לילדים, מפרסמת כתב־עת ששמו אל־אסוואר ומוציאה 

לאור ספרים רבים בערבית.

גוף אזרחי נוסף וחשוב הוא פורום חיראכונא שנוסד בשנת 2009 בידי ג'והיינה 
סיפי. הארגון מגייס ומפעיל למעלה מאלף מתנדבים צעירים במוסדות חינוך 
ותרבות ביישובים ערביים ומטפח מנהיגות צעירה. ההתנדבות בארגון היא סוג 
של שירות אזרחי בעבור האוכלוסייה הערבית, שמנהיגותה מתנגדת למערכת 

השירות האזרחי והלאומי מטעם המדינה.

… הישגי העמותות הערביות 
בעשור האחרון זקפו העמותות הערביות לזכותן הצלחה בלתי מבוטלת בתחומים 
שונים: משפט, חינוך, תכנון וקרקעות, תקשורת, תרבות ומחקר, והעצמת נשים 
ערביות. להלן דוגמאות לתחומי הפעילות העיקריים של העמותות ולהישגיהן 
בתחומים אלה )ראו בנספח לפרק זה הרחבה על העמותות העיקריות המופיעות 

להלן(.

 http://www.mossawacenter.org/default.php?lng=1&dp=2&fl=21&pg=3  38
והאמנות בנצרת  2012 הגישו חברי הכנסת של בל"ד הצעת חוק סיוע למוסדות התרבות  במאי 
מזה  קטן  תרבות  לצורכי  גדולה  כעיר  נצרת  שמקבלת  התקציב  לטענתם,  )התשע"ב–2012(. 
מענקים  נותן  והספורט  התרבות  גם שמשרד  מה  יחסי,  באופן  בישראל  גדולות  ערים  שמקבלות 
בעיקר לעמותות ותיקות ואילו עמותות חדשות רבות בתחום התרבות אינן זוכות לנתח מתקציב 

התמיכה במוסדות תרבות.

פיקוח",  לימוד במגזר הערבי בשל היעדר  "כ-16,000 שגיאות לשון התגלו בספרי  חורי,  ג'קי   39
הארץ, 8 במאי 2011. 
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בתחום המשפט והליטיגציה )התדיינות משפטית( בולט בעיקר מרכז עדאלה 
– המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. בין פעילויותיו הידועות: 
הגשת עתירות לבג"צ ובהן דרישה לחייב את המדינה להכיר ביישובי הבדווים 
בנגב ולהקים בעבורם בתי ספר ומרפאות; הגשת ערעורים על החלטות ועדת 
הבחירות לפסילת מועמדים ורשימות ערביות לקראת הבחירות לכנסת )כמו 
האיום לפסול את מועמדותם של חברי הכנסת עזמי בשארה מבל"ד ואחמד 
טיבי מתע"ל ערב הבחירות לכנסת השש־עשרה – להרחבה ראו פרק 8(; הגשת 
עתירה לבג"צ שחייבה את מע"צ להוסיף בהדרגה כיתוב בערבית לכל השלטים 
בדרכים הבין־עירוניות ומעקב אחר דיוני ועדת אור וייצוג של העדים הערבים בה. 
ארגונים בולטים אחרים בתחום זה הם מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים 
בישראל, ארגון כראמה לזכויות האדם, ולאחרונה – דיראסאת, המרכז הערבי 

לענייני משפט ומדיניות.

יש לציין כי הן עדאלה והן מוסאוא הובילו את היוזמה לגבש ולנסח את הזכויות 
הקולקטיביות שיש להבטיח למיעוט הערבי בישראל. יוזמה זו מצאה את ביטויה 
בפרסומם של שני ניירות עמדה בראשית 2007: האחד הוא "חוקה שוויונית לכל" 
מטעם מוסאוא, והשני – "החוקה הדמוקרטית" מטעם עדאלה.40 יוזמה זו הציגה 
חלופה לדיונים שנערכו בוועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת וכן במכון הישראלי 
לדמוקרטיה על אודות חוקה עתידית לישראל, דיונים שהארגונים הערביים לא היו 
צד בהם. דוגמאות אלה מצביעות על מעורבותן של העמותות הערביות בנושאים 
העומדים במרכז החיים הפוליטיים והציבוריים של החברה הערבית בישראל ועל 

שאיפתן לייצג את האינטרסים של הציבור הערבי.

מרכז מוסאוא וארגון עדאלה פועלים גם במגוון של נושאים אחרים כמו הבטחת 
זכויותיהם של הערבים בעקבות מלחמת לבנון השנייה )פעולות השיקום(41 ופגיעה 

למסמך "חוקה שוויונית לכל? על חוקה וזכויות קולקטיביות של האזרחים הערבים בישראל"   40
שפרסם מרכז מוסאוא, ראו: 

 .http://mossawacenter.org/files/files/File/constitution_paper_heb.pdf

למסמך "החוקה הדמוקרטית", שפרסם מרכז עדאלה, ראו: 
.http://www.adalah.org/heb/democratic_constitution-h.pdf

חיפה,  הערבית,  והאוכלוסייה  לבנון  מלחמת  לאחר  הצפון  שיקום  תכניות  מוסאוא,  מרכז   41
 .2006
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של שוטרי משטרת ישראל באזרחים ערבים.42 בעניין אחר הביע מרכז מוסאוא 
מחאה על החלטת משטרת ישראל לתרגל התמודדות עם הפרות סדר בתרחישים 
הכוללים התנגשויות אלימות עם אזרחים ערבים.43 כמו כן פעיל מוסאוא גם בכל 
הכרוך ביחסם של משרדי ממשלה אל האזרחים הערבים בהקצאת תקציבים, 
בנגישות למידע ועוד.44 המרכז הוציא לאור את "מדריך החברה הערבית" הכולל 
רשימות של מומחים ערבים בתחומים שונים. במבוא למדריך נאמר כי "המדריך 
הוא חלק ממאמציו של מרכז מוסאוא להביא לשינוי ביחס הבלתי־הוגן והמעוות 
כלפי האוכלוסייה הערבית בתקשורת ובחברה הישראלית. הוא נועד להקל 
את משימתם של עיתונאים בחיפוש אחר מרואיינים וסיפורים בקרב האזרחים 
הערבים, ולאפשר נגישות מהירה ויעילה של התקשורת לאוכלוסייה הערבית 
]...[".45 ארגון עדאלה מגלה אף הוא מעורבות בתחומים שונים כדי להשיג שוויון 
לאזרחים הערבים, למשל כדי לאפשר להם להתגורר ביישובים קהילתיים )דבר 
המצריך להתגבר על מחסום ועדות הקבלה(.46 בעקבות הפרסומים שלפיהם 
מפעילה המשטרה יחידת מסתערבים בקרב האזרחים הערבים, תבע ארגון 

עדאלה לפרק את היחידה לאלתר.48,47

אלי אשכנזי, "שופט בחן הזירה שבה נורה למוות נדים מילחם", הארץ, 17 באוקטובר 2007,   42
הארץ,  סיבה",  ללא  לשוטר שירה בערבי  תנאי  על  "מאסר  אידלמן,  ועפרה  יואב שטרן   ;15 עמ' 
31 בדצמבר 2007, עמ' 5; יואב שטרן, "שוטרים נגד ערבים: הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה", 
הארץ, 4 ביולי 2008, עמ' 5; יואב שטרן, "שוטר הורשע בהריגת פורץ ערבי; צפוי לערער לעליון", 
הארץ, 8 ביוני 2009, עמ' 4; תומר זרחין, ג'קי ח'ורי וליאל קייזר, "העליון הכפיל את עונש השוטר 

שהרג פורץ לרכב", הארץ, 22 ביולי 2010, עמ' 8.

 19 הארץ,  מבוימות",  בהפגנות  נפצעו  שוטרים  עשרות  ביותר:  הגדול  "האימון  ליס,  יהונתן   43
בדצמבר 2008, עמ' 12. 

יואב שטרן, "תקציב 2008 – מוסאוא: עוד 3.8 מיליארד למגזר הערבי", הארץ, 9 באוגוסט 2007,   44
עמ' 12; יואב שטרן, "רק אחוז מדפי המידע הממשלתיים באינטרנט מוצג גם בערבית", הארץ, 13 
גדלו, אך חלק ממשרדי  ליישובים הערביים  ג'קי ח'ורי, "מחקר: התקציבים   ;5 בינואר 2008, עמ' 
הממשלה עדיין מפלים", הארץ, 6 במארס 2012, עמ' 10; מרכז מוסאוא, הצרכים התקציביים של 

האזרחים הערבים: לקראת גיבוש תקציב המדינה לשנים 2009–2010, חיפה, 2009. 

מרכז מוסאוא, מדריך החברה הערבית, חיפה, 2005.   45

 23 הארץ,  קהילתיים",  ביישובים  הקבלה  ועדות  את  לבטל  לבג"ץ:  "עתירה  פפר,  אנשיל   46
בספטמבר 2007, עמ' 4. 

 19 הארץ,  מבוימות",  בהפגנות  נפצעו  שוטרים  עשרות  ביותר:  הגדול  "האימון  ליס,  יהונתן   47
בדצמבר 2008, עמ' 12. 

הערת העורך: פסקה זו לא נכללה במהדורה הראשונה.  48
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בתחום זכויות האדם יש לציין את פעילותן הענפה של כמה עמותות ערביות 
נוסף על אלה שצוינו לעיל, הפועלות להגברת המודעּות לזכויותיהם של האזרחים 
הערבים בישראל בתחומים שונים: עמותת יפו לזכויות אדם, האגודה הערבית 
לזכויות אדם, המרכז למאבק בגזענות, אנסאף – ארגון לזכויות אדם ואזרח 
והעמותה לקדמה חברתית. עמותות אלה פועלות בתחומים שונים: זכות המגורים 
של אזרחים ערבים,49 תהליך הבידוק של ערבים אזרחי ישראל בשדות תעופה 
ובתחנות רכבת במדינה,50 זכותם של אזרחים פלסטינים על נכסי פליטים,51 מעמד 
ערבים בבתי משפט,52 הדימוי והייצוג של ערבים בתכניות טלוויזיה,53 הזכות למתן 

שירות הולם לאזרחים ערבים גם בשפה הערבית54 ועוד. 

בתחום החינוך בלטה היוזמה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, שתכליתה 
לגבש ולנסח מטרות חלופיות בעבור מערכת החינוך הערבית. כמו כן יש לציין 
את פעילותה של הוועדה לשוויון בין מערכת החינוך הערבית למערכת החינוך 
העברית )ביטול אזורי עדיפות לאומית בתחום החינוך(, את ניסיונותיה להרחיב 
את הנחלת המורשת הערבית לכלל מערכת החינוך )למשל, באמצעות תביעה 

יגאל חי, "ביהמ"ש: הציבור יוכל להיכנס למתחם 'אנדרומדה' ביפו", הארץ, 3 באוגוסט 2007,   49
עמ' 10. 

דב:  "שדה  סיני,  רותי  ב3;  עמ'   ,2007 בפברואר   20 הארץ,  בבקשה",  איתי,  "בוא  דיין,  אריה   50
עו"ד ערבי הופשט ונכבל באזיקים", הארץ, 8 באוקטובר 2008, עמ' 10; ג'קי חורי, "רכבת ישראל: 
התנצלות לערבים ישראלים שנמנעה כניסתם לתחנה", הארץ, 11 במאי 2007, עמ' 12; חשודים 
בהיותם ערבים: אפיון גזעי של נוסעים ערבים בנתב"ג ובחברות תעופה ישראליות, נצרת וחיפה: 

האגודה הערבית לזכויות אדם והמרכז למאבק בגזענות, 2006. 

נועה קושרק, "ביה"ש דחה עתירה לקבל מידע על נכסי וקף בת"א 'מחשש לפגיעה ביחסי החוץ   51
של ישראל'", הארץ, 13 בספטמבר 2010, עמ' 6.

תומר זרחין, "מחקר בתי המשפט: ערבים מופלים לרעה בענישה", הארץ, 2 באוגוסט 2011,   52
עמ' 7; תומר זרחין, "מנהל הקליניקה לזכויות הערבים: הדעה הקדומה מחלחלת לתת מודע של 

השופטים", הארץ, 2 באוגוסט 2011, עמ' 7. 

גילי איזיקוביץ' ויואב שטרן, "מוסלמים ונוצרים שוב זועמים על ערוץ 10: מתמודד ב'הישרדות'   53
כינה את נעלו 'מוחמד'", הארץ, 25 בפברואר 2009, עמ' 15. 

והכוונה  סיוע  שירותי  המספקת  חברתית,  לקדמה  העמותה  של  פעילותה  את  ראו  זה  בעניין   54
בעיר המעורבת  הלאומי  הביטוח  "בסניף  עיאדאת,  פאדי  בחיפה:  לאוכלוסייה הערבית  משפטיים 

חיפה, אין אף פקיד קבלה דובר ערבית", הארץ, 5 באוגוסט 2010, עמ' 1. 
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לציין את "יום האדמה" גם בבתי הספר ביישובים היהודיים( ואת פעילותה לקידום 
החינוך הערבי בישראל ולהסדרת מעמדו באמצעות הקמת מועצה פדגוגית ערבית.55 

יוזמה אחרת שעוררה הדים ציבוריים רבים באה מצד עמותת אבן ח'לדון והמרכז 
למאבק בגזענות, והתבטאה בניסיון להציג חלופה לרשימה שהכין משרד החינוך 
ב-2003, "100 מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה". יש לציין כי המפלגות 
הערביות כמעט לא היו שותפות ליוזמה זו. במלאת 60 שנה להקמת מדינת ישראל 
)קיץ 2008( פרסם מרכז אבן ח'לדון חוברת מושגים ושמה "60 שנה לנכבה, 60 
מושגים על הנכבה". את המושגים כתבו תלמידים פלסטינים אזרחי ישראל ושאינם 
אזרחיה. החוברת הושקה במשרדי ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והופצה 
בבתי ספר ערביים בישראל בניגוד לעמדת משרד החינוך.56 בתחום החינוך לגיל 
הרך בולט מרכז אל־טופולה העוסק בהקמת מעונות יום לגיל הרך, בעריכת 
סדנאות הנחיה להורים ובפרסום ספרי ילדים בערבית. עמותות ערביות נוספות 
הפועלות בתחום החינוך והתרבות הן נווה הבדווים, האגודה לתרבות ערבית, 
העמותה למען קידום החינוך הערבי-ממלכתי בחיפה, העמותה לקידום הספרות 
במגזר הערבי ועמותת דירתנא לשמירה על המורשת התרבותית. עמותות אלה 
והדומות להן עושות למען העברת תקציבים לטיפוח המורשת הערבית,57 למיגור 
תופעת שגיאות הכתיב בספרי הלימוד בערבית,58 לטיפוח מקומה ומעמדה של 
השפה הערבית בקרב האזרחים הערבים בישראל,59 להקמת בתי ספר ייחודיים 

אור קשתי, "שוויון בתקציבים: בג"ץ הורה למשרד החינוך להודיע בתוך חודש אם יבטל ההטבות   55
הארץ, 30 ביוני 2008; אור קשתי, "סקר: שליש מהיהודים בעד הסדרת מעמד  לאזורי עדיפּות", 
החינוך הערבי", הארץ, 21 בינואר 2011, עמ' 12; ג'קי ח'ורי, "ועדת המעקב: לציין את יום האדמה 

גם בבתי ספר יהודיים", הארץ, 14 במארס 2011, עמ' 10.

ביוני  הארץ, 10  'הטיהור האתני'",  לגזענות, 1948 כשנת  "גדר ההפרדה כדוגמא  יואב שטרן,   56
2008, עמ' 4. 

ציפי שוחט, "בג"ץ נגד מג'אדלה: לא מתקצב עמותה לתרבות בדוויות", הארץ, 4 ביוני 2006,   57
גלריה, עמ' 13.

ג'קי ח'ורי, "כ-16,000 שגיאות לשון התגלו בספרי לימוד במגזר הערבי בשל היעדר פיקוח",   58
הארץ, 8 במאי 2011, עמ' 7.

ראו למשל: "לע'תי הווייתי – נשרה' למרה' ואחדה' תסדר ען ג'מעיית את'קאפה אלערבייה",   59
.http://www.arabcultural-a.org/magazine.pdf :2010 אילול
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במסגרת החינוך הערבי,60 לקידום מיומנויות הקריאה בקרב ילדים ערבים ולפתיחת 
ספריות ביישובים ערביים,61 להקרנת סרטים תיעודיים ביישובים ערביים,62 לשימור 
המורשת התרבותית באמצעות סיורים ביישובים הערביים כדרך חלופית לציון "יום 

האדמה"63 ולקידום מערכת החינוך הערבית במכלול של נושאים ותחומים.65,64

הארגונים מוסאוא ועדאלה מעורבים גם בתחום החינוך האוניברסיטאי. למשל, הם 
הביעו התנגדות כשנודע על הכוונה לסגור את מגמת ההתמחות בפסיכולוגיה למגזר 
הערבי בלימודי התואר השני בפסיכולוגיה קלינית חינוכית באוניברסיטת חיפה66 
או כשהוחלט לקבוע מגבלות על גיל הסטודנטים בחוגים לרפואה ולריפוי בעיסוק 
באוניברסיטת תל־אביב ובאוניברסיטת חיפה.67 הארגונים משמיעים את קולם 
גם בנוגע לתנאי המגורים של סטודנטים ערבים במעונות של האוניברסיטאות.68 

ג'קי ח'ורי, "היוזמה: להביא את האמנות לילדי המגזר הערבי בחיפה", הארץ, 19 במאי 2008,   60
ערבי  חינוך  למען  העמותה  יו"ר  מנסור,  יאסר  ד"ר   :2008  – החינוך  על  "50 המשפיעים   ;12 עמ' 
ערבי  ספר  בית  להקים  לעירייה:  בגץ  "חיפה:  ח'ורי,  ג'קי   ;49 עמ'  חינוך,  מוסף  העיר,  בחיפה", 

לאמנויות", הארץ, 7 באוגוסט 2008, עמ' 7.

יואב שטרן, "עד לפני עשר שנים לא היו ספרי ילדים בערבית, יכולת הקריאה בהתאם", הארץ,   61
31 בדצמבר 2007, עמ' 8. 

נירית אנדרמן, "פרויקט הקרנת סרטי תעודה ביישובים ערביים", הארץ, 6 במארס 2008, גלריה,   62
עמ' 11.

3 באפריל  הארץ,  חילמי שמחים שבאתם",  הילדים של  "דברים שרואים משם:  יואב שטרן,   63
2008, עמ' 19.

הערת העורך: בפסקה זו חל שינוי ונעשה עיבוי מהותי והיא אינה דומה לזו שהופיעה במהדורה   64
הראשונה.

ג'קי ח'ורי, "דו"ח: החינוך הערבי סובל באופן שיטתי מהפקרה וזלזול", הארץ, 21 בינואר 2011,   65
עמ' 12.

פאדי עיאדאת, תמרה טראובמן ויואב שטרן, "חשש: סגירת מגמה באוניברסיטת חיפה תחמיר   66
את המחסור בפסיכולוגים במגזר הערבי", הארץ, 5 בפברואר 2008, עמ' 9.

תמרה טראובמן, "מ-2008: לימודי רפואה בתל־אביב רק מגיל 20", הארץ, 15 במארס 2007,   67
עמ' 1; תמרה טראובמן, "בעקבות הפרסום ב'הארץ': דיון על הפליית סטודנטים ערבים", הארץ, 
16 במארס 2007, עמ' 11; ג'קי ח'ורי, "החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה לא מקבל ערבים 
בני 19 – חרדים דווקא כן", הארץ, 8 במארס 2010, עמ' 7; ג'קי ח'ורי, "מכתב לנתניהו: סטודנטים 

ערבים מופלים באוניברסיטאות", הארץ, 18 באוגוסט 2010. 

תמרה טראובמן, "גם בשנה הבאה: העדפה ליוצאי צבא במעונות אוניברסיטת חיפה", הארץ,   68
12 באפריל 2007, עמ' 6.
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בינואר 2012 נמסר כי מרכז מוסאוא תומך בתא הפופולרי של הסטודנטים 
הערבים במכללת צפת.69 

עמותת בלדנא פועלת בקרב צעירים ערבים ומפעילה כמה תכניות, ובהן תכנית 
להכשרת מנהיגים צעירים אשר מעודדת סטודנטים ערבים לגלות מעורבות 
בנושאים שונים העומדים על סדר היום הציבורי של החברה הערבית ולהתמודד 
עם האתגרים הניצבים בפניהם. מטרת התכנית, כפי שנכתב באתר האינטרנט 
של העמותה, היא לפתח את המודעות ואת המעורבות הציבורית בקרב צעירים 
פלסטינים בישראל. העמותה מפעילה גם מרכז לנוער ערבי )נאדי בלדנא(, ובו 
מתקיימת פעילות תרבותית לכל אורך שנה. אתר האינטרנט של בלדנא מעמיד 
לרשות הצעירים מידע שימושי, למשל הסברים מפורטים על בחינות הבגרות 
ועל המבחן הפסיכומטרי, על זכויות התלמידים ועוד.70 נוסף על כך ניהלה בלדנא 
כמה מסעות הסברה והמרכזיים שבהם הם מסע ההסברה נגד אלימות ומסע 
הסברה המביע התנגדות לשירות הלאומי-אזרחי.71 במאי 2012 נערך כנס בלדנא 
לנוער ולצעירים ערבים ובו ביקשו המארגנים לגבש חזון עתידי לצעירים הערבים 

בישראל. 73,72

בתחום הקרקעות והתכנון בולט בעיקר המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 
)מעל"א(. המרכז זכה להכרה רשמית של משרד הפנים בתור גוף ציבורי. הצלחתו 
מתבטאת הן בתחום הפעילות הציבורית והן בתחום המקצועי. בתחום הציבורי 
תרם מעל"א להגברת המודעות של הציבור הערבי בישראל לבעיות תכנון הנוגעות 
לו ולזכויות התכנון שלו. המרכז גם נאבק למימוש שוויון וצדק חברתי וסביבתי 
בנושאי תכנון, פיתוח, קרקע ודיור. בתחום המקצועי מעל"א מספק שירותי ייעוץ 

אגודת  את  להנהיג  צפויה  ערבית  רשימה  המפולגת,  בצפת  "דווקא  אשכנזי,  ואלי  ח'ורי  ג'קי   69
הסטודנטים", הארץ, 30 בינואר 2012, עמ' 8. 

http://www.momken.org/?cat=19  70

http://www.momken.org/?p=184; ראו גם: יואב שטרן, "'אני לא משרת' – בחיפה נערך   71
כנס נגד הצטרפות צעירים ערבים לשירות לאומי", הארץ, 28 באוקטובר 2007, עמ' 4. 

הערת העורך: שתי הפסקאות האחרונות לא נכללו במהדורה הראשונה.  72

אתר האינטרנט של בלדנא דיווח על השתתפות נרחבת בכנס: "משארכה ואסעה' פי מוא'תמר   73
קד'איא אשבאב אלפלסטיני את'אני",  http://www.momken.org/?p=3563; ראו גם: ג'קי ח'ורי, 

"40% מהציבור הערבי: הגזענות מונעת מאיתנו עבודה", הארץ, 4 במאי 2012, עמ' 24. 
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בענייני תכנון לרשויות המקומיות הערביות, עורך מחקרי שדה ומפרסם קובצי 
מידע בנושאים במגוון תחומים, כגון כלכלה, חברה, סביבה ותעסוקה. כמו כן 
פועל המרכז להבטיח את זכויותיהם של אזרחים ערבים בעניין שיווק קרקעות,74 
למיגור מפגעים סביבתיים ביישובים ערביים,75 לביטול קיומן של ועדות קבלה 
ביישובים קהילתיים76 ולייצוג אזרחים ערבים ושמירה על זכויותיהם בוועדות 

הארציות לתכנון.77 

עמותות אחרות הפעילות בתחום הקרקעות, הבנייה והדיור עוסקות במאבק נגד 
הפקעת אדמות )העמותה העממית למאבק למען אדמות הכרמל(,78 בקידום 
המורשת הפלסטינית באמצעות שימור מבנים )ג'פרא – עמותה לקידום מורשת 
בנויה ביישוב הערבי(,79 במאבק למען הקצאה שוויונית של קרקעות לבנייה 
ולמגורים – כפי שהיה במקרה שבו עתרו לבג"צ המועצה המוסלמית ביפו והאגודה 
הנוצרית-אורתודוקסית ביפו, בתגובה על העדפת יוצאי צבא בשיווק קרקעות 
ביפו80 – בפיתוח יישובים ערביים )עמותת הגולן לפיתוח הכפרים הערביים(81 וגם 
בפעילות למען זכויות הדיור של האוכלוסייה הערבית ברמלה )אדאר – עמותה 

ג'קי ח'ורי, "עמותה ערבית: בניגוד לפסיקת בית המשפט, ִמנהל מקרקעי ישראל פרסם מכרז   74
רק ליהודים", הארץ, 8 במאי 2007, עמ' 8; ג'קי ח'ורי, "כרמיאל: בוטל מכרז שהתנה מכירת אדמות 

קק"ל ליהודים", הארץ, 15 במאי 2007, עמ' 8. 

צפריר רינת, "ביוב ברחוב ורפת בחצר: ביישובים ערביים מתחילים לטפל במפגעים", הארץ,   75
29 ביוני 2007, עמ' 12; ג'קי ח'ורי, "בעיר טמרה הוכיחו: שיתוף התושבים בקבלת ההחלטות מסייע 

לטיפול במפגעים סביבתיים", הארץ, 7 בפברואר 2008, עמ' 9. 

 23 הארץ,  קהילתיים",  ביישובים  הקבלה  ועדות  את  לבטל  לבג"ץ:  "עתירה  פפר,  אנשיל   76
בספטמבר 2007, עמ' 4. 

יואב שטרן, "דו"ח: ייצוג נמוך לערבים בוועדות תכנון ארציות", הארץ, 8 ביולי 2007, עמ' 6; אמיר   77
פז-פוקס, "מדירים את הערבים ממוסדות התכנון", הארץ, TheMarker, 18 ביולי 2007, עמ' 5. 

לגן  שיועדו  אל-כרמל  דליית  חלק מאדמות  לא תפקיע  "המדינה  עיאדאת,  ופאדי  יואב שטרן   78
לאומי", הארץ, 15 בינואר 2008, עמ' 9.

אלי אשכנזי, "לפתע מתברר שגם בכפרים הערביים יש מבנים לשמר", הארץ, 21 בינואר 2008,   79
עמ' 11. 

הערבית",  ביפו  קרקעות  בשיווק  מילואים  אנשי  העדפת  על  ביקורת  מותח  "בג"ץ  ח'ורי,  ג'קי   80
הארץ, 17 ביולי 2011, עמ' 1. 

גדעון לוי, "אזור הדמדומים: מרעי מחכה לאסד", הארץ, 30 במאי 2008, השבוע, עמ' 9.  81
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לקידום זכויות הדיור של האוכלוסייה הערבית ברמלה(.82 ארגון אחר בתחום 
הקרקעות הפועל מן ההיבט הדתי הוא עמותת אל־אקצא לשמירה על ההקדשים 
והאתרים הקדושים לאסלאם מייסודה של התנועה האסלאמית בישראל. העמותה 
הוקמה בראשית שנות התשעים ומטרתה להשיב את נכסי הווקף לשליטת 
הקהילה המוסלמית. שני ארגונים אחרים הפועלים בתחום הקרקעות והתכנון 
למען יישובי בדווים שאינם זוכים להכרה רשמית מצד הממשלה הם אגודת 
הארבעים, המאגדת במסגרתה כ-40 יישובים ערביים ובדוויים )בעיקר בצפון 
הארץ( שאינם מוכרים על ידי המדינה, וכן המועצה האזורית לכפרים הבלתי 
מוכרים בנגב, הפועלת להכרה ביישובים בדוויים בנגב. בין הישגיהם הבולטים 
ראוי למנות את הפעולה שהביאה להכרה רשמית מצד המדינה בתשעה כפרים 
ערביים בצפון הארץ )הידועים שבהם: עין חוד, דמיידה, כמאנה וערב אל־נעים( 

ובשבעה מתוך 45 יישובי הפזורה הבדווית בנגב.

עמותות ערביות פועלות גם לחיזוק מעמדן של הרשויות המקומיות ביישובים 
הערביים ולקידום פעילותן בתחומים השונים. למשל, בנושאים כמו גביית ארנונה 
)אגודת הגליל(,83 הפרטת שירותים, פיתוח מקצועי-כלכלי של הרשויות הערביות, 
שיתוף פעולה בין הרשויות הערביות לבין עצמן וִתפקודן בעתות חירום )אינג'אז – 
מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות(.84 במקרים מסוימים פועלות 
עמותות ערביות גם לפירוק של איחוד רשויות ערביות, למשל העמותה לעידוד 
הדמוקרטיה שנרתמה לביטול האיחוד בין היישובים עוספיא ודליית אל־כרמל 

במסגרת "עיר הכרמל".85  

יגאל חי, "רמלה: שני רחובות ייקראו על שם אישים ערבים", הארץ, 11 באפריל 2008, עמ' 17.   82

ג'קי ח'ורי, "מחקר חושף שרשויות יהודיות גובות יותר ארנונה מערביות", הארץ, 19 ביוני 2008,   83
עמ' 7. 

ראו באתר האינטרנט של אנג'אז )http://injaz.co.il(: "אנג'אז מקדם את פרויקט ההתערבות   84
בעיירה הערבית: תכנית מנהיגות חברתית-חינוכית"; וגם: "פורום 2030: הפורום המקצועי של ראשי 
"'עידן ההתבכיינות של הערבים נגמר'",  רשויות מקומיות ערביות". כמו כן ראו: מירב ארלוזורוב, 
ג'ידא רינאווי-זועבי, "הרשויות הערביות לא ערוכות  ביוני 2010, עמ' 18;   16  ,TheMarker הארץ, 

למשבר", הארץ, TheMarker, 3 בינואר 2012, עמ' 13. 

ג'קי ח'ורי, "הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פירוק עיר הכרמל", הארץ, 5 ביוני 2008, עמ'   85
 .14



29 העמותות וארגוני החברה האזרחית הערבית |

בתחום התקשורת בולט אעלאם – מרכז תקשורת לחברה ערבית פלסטינית 
בישראל. המרכז מספק מידע חלופי לעיתונאים ולאנשי תקשורת על אירועים 
מזווית הראייה של האוכלוסייה הערבית בישראל )אחת הדוגמאות הבולטות היא 
סיקור חלופי בתקשורת לאירועי אוקטובר 2000(; וכן מספק הגנה על עיתונאים 
ועל אנשי תקשורת ערבים; פועל למען סיקור של חברי הכנסת הערבים בעיתונות 
הערבית בישראל באופן המשקף נכונה את פעילותם הציבורית;86 עורך סדנה 
לעיתונאים העוסקת בתפקיד התקשורת בקידום שיח זכויות האדם ובקידום 
השמירה על זכויות האדם,87 ומנהל דיונים בעניין סיקורם של המיעוטים בתקשורת 
הישראלית. כמו כן מקיים המרכז מגעים עם משרדי הממשלה למען ייצוג הולם 
לאוכלוסייה הערבית במועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו,88 ואף ערך כנס 
בנושא תפקידה של העיתונות הפלסטינית והאתגרים המקצועיים שעמם היא 

מתמודדת.89  

בתחום של העצמת נשים ערביות פועלות עמותות כמו נשים נגד אלימות, כיאן, 
א־ִסַואר, עמותת נשים ערביות במרכז, עמותת נסיכת המדבר לזכויות האשה 
הבדווית וסנד. בין הישגיהן של עמותות אלה: הפעלת "קו חם" ומרכז סיוע לנפגעות 
אלימות פיזית ותקיפה מינית90 וכן מתן ליווי בתהליך המשפטי; פעילות למיגור 
התופעה המכונה "רצח על רקע כבוד המשפחה";91 פעילות למען זכויות נשים 

יואב שטרן, "מחקר: העיתונים בערבית מסקרים פוליטיקאים לפי קשרים אישיים", הארץ, 14   86
בפברואר 2007, עמ' 11. 

http://www.ilam-center.org/heb/main.php?todo=ournews&newsid=00000020  87

;http://www.ilam-center.org/heb/main.php?todo=projects&sp=proj1  88
http://www.ilam-center.org/heb/main.php?todo=ournews&newsid=00000019

למשל, בעניין ערוצי חדשות לווייניים בהשוואה לעיתונות מודפסת:   89
.http://www.ilam-center.org/heb/main.php?todo=ournews&newsid=00000017

ראו למשל את מסע הפרסום שהובילה עמותת א־סואר, "למאד'א חמלת 'הו אללי לאזם יח'אפ",   90
19 באוקטובר 2009, באתר העמותה: 

http://www.assiwar.org/?LanguageId=2&System=Item&MenuId=23&PMenuId=23&

.(MenuTemplateId=1&ItemId=126&ItemTemplateId=1

רוני זינגר-חרותי, "השבוע יוחלט האם הנאשמים ברצח אחותם ישוחררו בגלל סחבת", הארץ,   91
8 ביוני 2008, עמ' 13; גילי כהן, "נשות לוד בין הפטיש לסדן: הפחד מהמשפחה, אוזלת היד של 
הרשויות", הארץ, 7 באפריל 2011, עמ' 8; ג'קי ח'ורי, "מלחמתו של השייח' הדרוזי ברצח הנשים 

הערביות", הארץ, 7 בפברואר 2010, עמ' 5.
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בדוויות92 ולמען זכויותיהן של נשים דרוזיות;93 מאבק בפוליגמיה;94 הפעלת מקלט 
ודירת מעבר לנשים ערביות מוכות ולילדיהן וסיוע לנערות במצוקה. אשר להעצמת 
נשים, עוסקות העמותות בתחומים אלה: הקניית ידע ויכולות בתחומים שונים; מתן 
ייעוץ משפטי לנשים הנזקקות לכך; הגברת המודעות לנושאים אלה בציבור בכלל 
ובקרב מקבלי ההחלטות בפרט; יצירת סביבת עבודה משותפת לכלל עמותות 
המגזר השלישי בארץ ואף מחוץ לה;95 החלת מיזם "האישה העובדת" להגנה על 
זכויות נשים ערביות במקום העבודה; עידוד נשים ערביות לצאת לעבודה ולקדם 
יזמות עסקית – הן בפעילות בקרב הנשים הערביות עצמן במגעיהן עם מעסיקים 
ערבים ויהודים והן בניסיון לחולל שינוי במדיניות הממשלה בשאלת העסקת נשים 
ערביות;96 הגברת המודעות הציבורית למעמדה של האישה הערבייה באמצעות 
ימי עיון ופרסום מחקרים או מסעות הסברה )למשל, מסע ההסברה של ארגון 
כיאן בעניין מעמדן של עקרות בית(.97 עמותת אסואת מפעילה שירותי תמיכה 
בנשים לסביות ערביות בישראל. תופעה זו בולטת על רקע העובדה שהחברה 
הערבית נחשבת לחברה השרויה בתהליכי מעבר ממסורת למודרניזציה. בין

עירית רוזנבלום, "פרויקטים לקידום בדוויות בנגב הוכרזו כאתרי תיירות", הארץ, 15 באוגוסט   92
2007, עמ' 9; ג'קי ח'ורי, "מחקר: שליש מהנשים הבדוויות בנגב חוות דיכאון שלאחר לידה", הארץ, 
האשה  את  מזניחה  "המדינה  שמש-פרלמוטר,  וקרן  שארב  אבו  אינסאף   ;7 עמ'   ,2010 ביולי   5
הבדווית" הארץ, TheMarker, 27 ביולי 2010, עמ' 19; מיכל גרינברג, "המטרה: כיתת לימוד לנשים 

מבוגרות בכל בתי הספר ברהט", הארץ, 1 בפברואר 2008, עמ' 14.

פאדי עיאדאת, "האם בחיפה פועלת כנופיית מוסר דרוזית?", הארץ, 7 באוקטובר 2007, עמ' 1;   93
יואב שטרן, "'דרוזית גרושה – יותר גרוע מאלמנה'", הארץ, 28 ביוני 2007, עמ' 11.

רותי סיני, "הבדווים בנגב - משרד הרווחה יוצא למאבק בפוליגמיה", הארץ, 27 במארס 2008,   94
עמ' 1; מיכל גרינברג, "הגברים מדברים בגלוי בעד, הנשים מפחדות לדבר נגד", הארץ, 27 במארס 

2008, עמ' 5.

http://www.kayan.org.il/he/inner.php?ID=4  95

 4 הארץ,  כי האוטובוס רחוק מדיי",   – יוצאות לעבוד  "הנשים הערביות לא  יואב שטרן,  ראו:   96
 11 ,TheMarker ,בפברואר 2007, עמ' 11; עידו סלומון, "כמה ערביות שווה תאילנדי אחד?", הארץ
ביולי 2008, עמ' 18–20; רותי סיני, "כך השתחררו הנשים בבאקה אל-גרבייה: בלי קבלני העבודה 

שניצלו אותן, ועם יותר כבוד עצמי", הארץ, 7 במארס 2008, עמ' 8. 

יואב שטרן, "מסע הסברה במגזר הערבי: גם עקרות בית הן עובדות במשרה מלאה", הארץ, 2   97
במאי 2008, עמ' 12. 
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השאר פועלת אסואת להגברת המודעות לקיומן של נטיות חד־מיניות בחברה 
הערבית, וזאת למרות התנגדותם של גופים שונים, למשל התנועה האסלאמית.98 

במישור הבין־לאומי נעשות פעילויות שונות: ִסנגּור בפני מוסדות האו"ם והאיחוד 
האירופי, ארגון אירועים ציבוריים ופרסום גילויי דעת המכוונים לדעת הקהל בעולם 
והמתמקדים במחדליה של הממשלה בכל הקשור למדיניותה המפלה כלפי אזרחי 
המדינה הערבים. בתחום זה בולטים בפעילותם ארגונים כגון איתיג'אה – איחוד 
עמותות ערביות, האגודה הערבית לזכויות האדם, אגודת הארבעים וכן עדאלה 
ומוסאוא. למשל, זכורה היטב השתתפותו ופעילותו הנמרצת של ארגון איתיג'אה 
בוועידה הבין־לאומית נגד גזענות שנערכה ב-2001 בעיר דרבן )Durban( בדרום 
אפריקה מ-31 באוגוסט עד 8 בספטמבר. איתיג'אה האשים את ישראל במדיניות 
גזענית ומפלה כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל ובמדיניות של אפרטהייד כלפי 
התושבים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. באביב 2007 הודיעו כמה 
עמותות ערביות )ובהן עדאלה, איתיג'אה ומוסאוא( כי בכוונתן לפנות לאו"ם 
בעקבות דבריהם של בכירים בשירות הביטחון הכללי שלפיהם האזרחים הערבים 
הם איום אסטרטגי על מדינת ישראל.99 במאי 2010, עם מעצרם של שני אזרחים 
ערבים בחשד לריגול לטובת חזבאללה – מנכ"ל איתיג'אה אמיר מח'ול וד"ר עומר 
סעיד – פנו עמותות ערביות לארגוני זכויות אדם בחו"ל ולנציגי הסגל הדיפלומטי 
בישראל. הפנייה לגורמים הזרים נעשתה עקב הטלת צנזורה על פרסום דבר 
המעצר ובמחאה על מה שהגדירו הארגונים הערביים בישראל "רדיפה פוליטית 
מצד גורמי ביטחון וסתימת פיות של אזרחים ערבים בישראל".100 כמו כן יש לציין 
את פניותיו של ארגון עדאלה לנציבות האו"ם לזכויות אדם באפריל 2006 וביולי 
2008 בעניין מעמדם המשפטי של האזרחים הערבים ואת מסע ההסברה שערכה 

יואב שטרן, "התנועה האסלאמית: יש לצאת נגד ההטפות ל'סטיות מיניות'", הארץ, 11 במארס   98
2007, עמ' 6; פאדי עיאדאת, "למרות התנגדות האסלאמית ובחסות מאבטחים, לראשונה נערך כנס 

לסביות פלסטיניות בחיפה", הארץ, 29 במארס 2007, עמ' 11. ראו גם:  
.http://www.aswatgroup.org/content/publications

באפריל   8 הארץ,  פעילות השב"כ",  על  במחאה  לאו"ם  נפנה  ערביים:  "ארגונים  יואב שטרן,   99
2007, עמ' 8.

100  ג'קי ח'ורי, גילי איזיקוביץ' ונטשה מוזגוביה, "פרשה ביטחונית חדשה מעוררת מחאה במגזר 
הערבי", הארץ, 10 במאי 2010, עמ' 3. יצוין כי בינואר 2011 נידון מח'ול לתשע שנות מאסר וד"ר 

סעיד נידון לשבעה חודשי מאסר.
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בארצות הברית )אפריל 2011( משלחת של חברי ארגוני זכויות אדם. חברי 
המשלחת נפגשו עם חברים בקונגרס האמריקני, עם חברים בקהילה היהודית 
בוושינגטון, עם חברים בקהילות מיעוטים אחרות ועם חברי ארגונים אמריקניים 
לזכויות אדם, ומטרתם הייתה לבקש מהאמריקנים להביע את מחאתם נגד 

החקיקה האנטי־ערבית בכנסת )"חוקי הנאמנות"(. 102,101

… קשיים, אתגרים ונקודות ביקורת
לצד הישגיהן הבולטים של העמותות הערביות ותרומתן הרבה לקידום זכויות 
המיעוט הערבי בישראל, הן נאלצות להתמודד עם קשיים ועם אתגרים רבים, 
ולא אחת אף מושמעים כלפיהן דברי ביקורת הנוגעים לפעילותן. ראשית נסקור 

את הקשיים והאתגרים, ולאחר מכן נציג כמה נקודות ביקורת מרכזיות.

קשיים ואתגרים
מקורות מימון מוגבלים – אחד הקשיים העיקריים הניצבים בפני העמותות   .1
הערביות הוא הקושי במימון. עיקר התמיכה הכספית ניתן מקרנות "יהודיות", 
כמו הקרן החדשה לישראל וקרן פורד, וחלק מן התמיכה ניתן מנציגות האיחוד 
האירופי בישראל. עם זאת, אין בתרומות אלה כדי לספק את כל הצרכים. 
המימון הממשלתי הניתן להן מצומצם ביותר בהשוואה למימון ולתמיכה 
שמקבלים ארגונים יהודיים, ואילו התמיכה מתוך החברה הערבית עצמה 
מועטה מאוד. החריג מכלל זה הוא העמותות השייכות לתנועה האסלאמית; 
באופן מודע ומשיקולים אידאולוגיים הן מסרבות לקבל תמיכה מקרנות 
"יהודיות" ועיקר מימונן נשען דווקא על תרומות של האוכלוסייה הערבית 

עצמה.

יחס בלתי אוהד מצד המדינה – לעתים המדינה מתייחסת לארגוני מגזר   .2
שלישי ערביים כאל "גורם עוין" או כאל גורם בעל פוטנציאל להפריע למדינה 
ולפעולותיה. אחד הביטויים לכך הוא השימוש בתקנות לשעת חירום לשם 
איסור על פעילויותיהם של ארגונים אחדים – בעיקר עמותות העוסקות 

101  הערת העורך: בפסקה זו חלו שינוי מהותי ותוספות והיא אינה דומה לנוסח שהופיע במהדורה 
הראשונה.

102  נטשה מוזגוביה, "ארגוני זכויות אדם לחברי קונגרס אמריקאים: צאו נגד מסע החקיקה האנטי־
דמוקרטי בישראל", הארץ, 12 באפריל 2011, עמ' 2.
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בנושאי דת, המזוהות עם התנועה האסלאמית.103 תפיסה זו מקשה לעתים 
על המדינה להכיר בתרומתם של ארגונים אלה לפיתוחה ולקידומה של 
החברה הערבית בישראל בתחומים השונים – הקהילתי, האזרחי, הכלכלי 

והתעסוקתי.

בחודש ינואר 2011 אישרה הכנסת את הצעתה של סיעת "ישראל ביתנו"   
בדבר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת פעילותם ומקורות מימונם 

של ארגוני זכויות האדם בישראל.104

קשיים והגבלות מצד רשם העמותות – הארגונים נתקלים בקשיים בבואם   .3
להירשם כעמותות, בפנותם לקבלת "אישור ניהול תקין" מטעם רשם העמותות 
ובפנותם למשרדי הממשלה לצורך התקשרויות חוזיות או לקבלת תמיכות. 
לדוגמה, בשנים 1988–2001 מחק רשם העמותות 10,500 עמותות שלא 
הגישו דו"חות ונחשבו לבלתי פעילות. כמעט 60% מהן )6,300( היו עמותות 
ערביות וחלקן הגדול לא קיבל כלל התראה לפני מחיקתן. דוגמה אחרת 
היא סמכותו של רשם העמותות לפסול עמותה בשל שמה: למשל, עמותה 
ששמה "המרכז למאבק בגזענות נגד החברה הפלשתינית בישראל", אשר 
מקום מושבה בחיפה, נאלצה לשנות את שמה ל"מרכז למאבק בגזענות" 
כדי להבטיח את רישומה בידי הרשם. החוק מאפשר לרשם לא לרשום 
עמותה "אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או 
את אופיה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה שהעמותה תשמש 
מסווה לפעולות בלתי חוקיות".105 ברור כי ניסוח זה יכול להתפרש בדרך 
שתערום בדרכן של עמותות ערביות קשיים רבים יותר ביחס לעמותות 
יהודיות. לעתים עמותות ערביות נדרשות לעמוד בבדיקות מדוקדקות ואף 
חודרניות בכל הנוגע למטרותיהן, למבניהן ולצורת פעולתן, ובדיקות אלה 
מקיפות יותר מהבדיקות הנדרשות מעמותות יהודיות. משום כך רישומה 

"אגודת ההצלה האסלאמית", עמותה  למשל, בשנת 1996 סגרה המדינה את משרדיה של    103
 11 )הערה   Payes ראו:  למען חמאס.  גייסה תרומות  כי  בנצרת, בטענה  מושבה  רשומה שמקום 

לעיל(, עמ' 68–69. 

104  אטילה שומפלבי, "ליברמן על ארגוני שמאל: 'סייעני טרור נטו'", פורסם באתר Ynet ,10 בינואר 
 .http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4011576,00.html :2011

105  חוק העמותות התש"ם-1980, סעיף 3, סייגים לרישום עמותה.
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של עמותה ערבית עשוי להתעכב לעתים עד שנתיים בשל בדיקות, ולעומת 
זאת זמן ההמתנה הממוצע לרישום עמותה יהודית חדשה הופחת מתקופה 

של חודשים אחדים לשבועות ספורים.106

נקודות ביקורת
הצלחה מדומה ולא ממשית – יש הטוענים כי הישגיהן המרשימים של . 1

העמותות הערביות הם בבחינת הצלחה מדומה. מצד אחד העמותות מופיעות 
באמצעי התקשורת ומציגות הישגים "תקדימיים" במאבק לשוויון של החברה 
הערבית, אך מצד שני מדובר בהישגים מוגבלים, שכן הם אינם מחוללים 
בפועל שינוי חברתי אמיתי. למשל, באחד המקרים השאיר בית המשפט 
העליון את חלוקת התקציב המפלה על כנה, אף שהוא הכיר בהפליה 

שבמדיניות החלוקה.

התחזקות הזיקה בין הפעילות הקהילתית לבין התגמול הכספי – במקרים . 2
רבים פעילות ציבורית, שבעבר נעשתה בהתנדבות מלאה, מצריכה כיום 
מימון כספי. זאת ועוד, פעילים פוליטיים רבים בציבור הערבי עברו בהדרגה 
לעבוד בשכר בעמותות, לעתים קרובות במקום פעילותם ההתנדבותית 
במפלגות. העמותות היו מוקד משיכה לפעילים פוליטיים שמצאו בהן לעתים 

מסגרת פעילות חלופית ומקצועית יותר בהשוואה למפלגות.

היעדר ייצוגיות של העמותות – מצד אחד העמותות שואפות לייצג אינטרסים . 3
קולקטיביים של האוכלוסייה הערבית, ומצד שני חברי העמותות אינם נבחרי 
ציבור, כלומר הקהילה לא בחרה בהם להיות נציגיה. לא תמיד העמותות 
מפגינות שקיפות ופתיחות בפעילותן ולא תמיד הן מנהלות מערכת בקרה 
ממוסדת. במקרים מסוימים הרושם המתקבל הוא שזהותה הציבורית של 
עמותה נקבעת לפי זהותו של המנהל הכללי שלה או על פי זהותם של חלק 
מעובדיה ולא על פי זהות חברי ההנהלה הציבורית או חברי האספה הכללית 

שלה, אשר משמשים מעין "חותמת גומי" להחלטות המנכ"ל.

 :2007 ביוני   10 הארץ,  לפגוע ברגשות הציבור".  עלולה  "העמותה  סיני,  רותי  ראו:  להרחבה    106
.http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/867943.html
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תחרות פנימית בין העמותות – הביקורת הקשה ביותר כלפי העמותות היא . 4
בגין התחרות שלעתים שוררת ביניהן, תחרות אשר אינה נופלת בחריפותה 
מהתחרות השוררת בין המפלגות הערביות. העמותות מתחרות ביניהן 
באופן גלוי וסמוי עד כדי הטלת דופי זו בזו, בין היתר משום שהן מתחרות 
על אותם מקורות מימון לפעילותן. תחרות זו יוצרת מתחים וחוסמת את 
האפשרות לפעול בשיתוף פעולה. אף שארגון איתיג'אה )איחוד העמותות 
הערביות( נועד להיות מעין ארגון־גג המאחד את כל העמותות הערביות, 
בפועל עמותות רבות אינן חברות בו. בציבור הערבי נשמעות מעת לעת 
ביקורות על כפילויות בעבודת העמותות בשל התחרות ביניהן, דבר המביא 

לידי בזבוז משאבים.

התבדלות ונטישת המסגרת המשותפת הערבית-יהודית – חלק מהפעילויות . 5
שנעשו בעבר במסגרת משותפת ערבית-יהודית נעשה כיום במסגרת 
ערבית בלבד. אחת הביקורות המופנות כלפי העמותות היא, שהן מקלות 
בחשיבותה של פעילות משותפת ערבית-יהודית העשויה אף היא לקדם 

את האינטרסים של האוכלוסייה הערבית.
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ד.  בין שיתוף פעולה לתחרות: העמותות 
והמפלגות הערביות

התבלטותם של העמותות ושל ארגוני החברה האזרחית בשנים האחרונות הציבה 
אתגר חדש בפני המפלגות הערביות מכיוון שרבות מן העמותות עוסקות בנושאים 
דומים לנושאים שבהם עוסקות המפלגות – הגנה על זכויות האזרח הערבי ועיסוק 

בסוגיות של קרקעות, של תכנון ושל חינוך, קידום מעמד האישה ועוד.

יוסף ג'בארין סבור, כי בין העמותות לבין המפלגות הערביות נוצרה דינמיקה 
המשלבת שיתוף פעולה ומתח: מצד אחד חברי הכנסת הערבים מעוניינים לשתף 
פעולה עם העמותות משום שהן פועלות בשטח, וחברי הכנסת, אשר טובת 
האזרח הערבי עומדת לנגד עיניהם, מעוניינים להפיק תועלת מניסיונן המקצועי. 
חברי הכנסת הערבים גם מבינים את חשיבות השתתפותם באירועים ובכנסים 
שהעמותות מארגנות. מצד שני, העמותות החלו להתחרות בחברי הכנסת על 
אהדת הציבור ואמונו ועל הנוכחות באמצעי התקשורת. יש הטוענים שהצלחת 
העמותות בזירה הציבורית גררה עמה פגיעה מסוימת בתדמיתם של חברי הכנסת 
הערבים. למשל, אחת הביקורות הנפוצות המוטחות מדי פעם בפעם בפניהם 
היא, שהעמותות הערביות עשו בעשר השנים האחרונות יותר משעשו חברי 
הכנסת הערבים מאז קום המדינה. בקרב חלקים מן הציבור )הערבי והיהודי( 
נוצר הרושם שחברי הכנסת הערבים עוסקים בדברים שאינם בראש מעייניו של 
הציבור הערבי, ואילו דווקא העמותות הן שמתמקדות בסוגיות החשובות באמת.107

זאת ועוד, אמל ג'מאל גורס שבשנים האחרונות האליטות הפוליטיות והחברתיות 
הערביות משקיעות מאמצים במישור החברה האזרחית יותר משהן משקיעות 
במישור הפוליטי, וזאת כדי להגיע להישגים קבוצתיים לאוכלוסייה הערבית. 
אוכלוסייה זו חוותה אכזבה מהנהגתה הפוליטית ונוכחה לדעת שהפעילות הפוליטית 

107  יוסף ג'בארין, "הארגונים הלא ממשלתיים כאלטרנטיבה פוליטית: מבט ביקורתי", בתוך: אלי 
תכנית  תל־אביב:  אוניברסיטת  ה-17,  לכנסת  והבחירות  בישראל  הערבי  המיעוט  )עורך(,  רכס 

קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, 2007, עמ' 93–99. 
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הפרלמנטרית והממוסדת איננה מספקת את צרכיה במישור הכלכלי, הפוליטי 
והאישי.108

עם זאת, יש לזכור שהעמותות הן גופים פרטיים המאוגדים על פי חוק. בניגוד 
למפלגות הערביות, העמותות אינן נדרשות לייצג את כלל האינטרסים של הציבור 
הערבי וגם אינן עומדות למבחן הציבור. ג'בארין סבור שהעמותות אינן יכולות 
)או אינן מתכוונות( לשמש כחלופה פוליטית למפלגות. תחת זאת הוא רואה את 
העמותות כהנהגה האזרחית של החברה הערבית )להבדיל מהמפלגות, המשמשות 
כהנהגה הפוליטית(. תפקידן של העמותות אפוא הוא לחזק את פעילותה של 

החברה האזרחית ולהעמיקה באופן המשלים את פעילותן של המפלגות.

בשנת 2009 ערך ארגון מדא אל־כרמל סדנה, ובין היתר נבדקו בה מאפייניהם 
השונים של ארגוני החברה האזרחית הערביים בישראל, יחסי הגומלין בינם לבין 
עצמם, הקשר בינם לבין המפלגות וקשריהם עם הציבור. מהסדנה עלו מסקנות 
אחדות: לטענתה של ערין אל־הווארי מעמותת אל־סיוואר, לעמותות הערביות יש 
חזון חברתי והן מובילות לשינוי חברתי, להבדיל מן המפלגות. אמיר מח'ול, יושב 
ראש איתיג'אה בזמנו, סיפר על מגמה גוברת של שיתוף פעולה ושל תיאום בין 
העמותות לבין עצמן ואף בינן לבין המפלגות הערביות. מח'ול גם הזכיר שהעמותות 
הערביות הצליחו לקדם מאבקים למען מטרות שונות, ובאמצעותם אף להשפיע 
על השיח הפוליטי הערבי בישראל. ג'עפר פרח, יושב ראש מרכז מוסאוא, ציין כי 
יש למסד את הקשר בין ארגוני המגזר השלישי הערביים בישראל לבין ארגונים 
כאלה בעולם והציע לחקור את מקורותיהם ואת פעילותם של ארגוני החברה 

האזרחית הפלסטיניים בתקופה שקדמה ל-110,109.1948

108  ג'מאל )הערה 8 לעיל(.

באתר   2009 בנובמבר  ב-20  התפרסם  הפוליטית",  והסוגיה  בישראל  הערביות  "העמותות    109
האינטרנט של מדא אל־כרמל:

 http://mada-research.org/?LanguageId=3&System=Item&MenuId=52&PMenuId=40

.&MenuTemplateId=1&CategoryId=40&ItemId=339&ItemTemplateId=1

110  הערת העורך: פסקה זו לא הופיעה במהדורה הראשונה.
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נספח: עמותות ערביות בולטות111

1. ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הוקמה בשנת 1984 כעמותה ציבורית. בוועדה 
מכהנים ראשי מועצות ערביות, מנהלי מחלקות חינוך, נציגים ערבים בארגוני 
מורים, ועדי הורים ערבים, סטודנטים ערבים, מנהלי בתי ספר ונציגי ארגונים 
הפועלים בתחומי החינוך הערבי. הוועדה פועלת ליד ועדת המעקב העליונה של 
האוכלוסייה הערבית בישראל ורואה את עצמה כגוף המנהל מאבקים מתמשכים 

לשוויון החינוך הערבי.

מטרתה העיקרית של הוועדה היא קידום מערכת החינוך הערבית. לשם כך 
הוועדה פועלת בתחומים אלה: מאבק למען שוויון: ביטול הפערים בין מגזר הערבי 
ובין היהודי בכל תחומי החינוך, ובהם תשתיות ותנאים פיזיים, רמת השירותים, 
הישגיות, מטרות ותכניות לימודים העונות על צרכיו הייחודיים של התלמיד הערבי 
מבחינה תרבותית, חינוכית ולאומית; פיתוח הזהות התרבותית והלאומית של 
התלמידים הערבים בישראל; קידום החינוך הערבי: הגברת המודעות לחשיבותו 
של החינוך, הגברת התמיכה של האוכלוסייה הערבית בפעילותיה של הוועדה 
ובמאבקיה לקידום החינוך הערבי באמצעות הסברה )כנסים, ימי עיון, הרצאות 
פתוחות לציבור(; מעקב אחר רשויות המדינה: קיום התחייבויות של משרד החינוך 
ושל כל הגורמים הממלכתיים כלפי החינוך הערבי, הגדלת תקציבי החינוך בכל 
יישוב, הימנעות ממינויים פוליטיים במערכת החינוך הערבית והעצמת מחלקות 

החינוך במועצות המקומיות.

כמו כן פועלת הוועדה לשינוי מבנה החינוך הערבי ומטרותיו וחותרת לקביעת 
המדיניות החינוכית והתרבותית של החינוך הערבי, ובכלל זה פיתוח הזהות 
התרבותית-לאומית של התלמידים הערבים והגברת המודעות של הציבור למצב 
החינוך במגזר. לדברי אנשיה, הוועדה מפעילה לחץ להגדלת תקציבי החינוך בכל 
יישוב וקוראת להימנעות ממינויים פוליטיים במערכת החינוך הערבית ולהעצמת 
מחלקות החינוך ביישובים הערביים. ועדת המעקב לחינוך גם מכינה חלופות 

לו בעיתונות העברית  זוכות  פי הפרסום שהן  פי בולטותן, על  בחירת העמותות נעשתה על    111
והערבית ועל פי הישגיהן.
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לתכניות הלימודים ולמיזמים של משרד החינוך שאינם מתאימים לבתי הספר 
הערביים. מיזמים אלה חיוניים מאוד לכלל מערכת החינוך הערבית ולחברה 
הערבית, למשל מיזם החינוך לזהות לאומית, המיזם לגיל הרך והמיזם להקמת 

מרכז חירום ארצי. לשם כך הקימה הוועדה מערך מחקר.

הוועדה הכינה תכנית אסטרטגית על פי ארבעה יעדים: שינוי המבנה של מערכת 
החינוך הערבית; קביעת המטרות לחינוך הערבי והתוויית המדיניות החינוכית 

והתרבותית; הקצאת משאבים; פיתוח מנהיגות חינוכית. 

לפי טיוטה שהכינה הוועדה, מטרות החינוך הערבי הן לחנך לערכים הומניסטיים 
משותפים ולזכויות אדם על פי אמנות בין־לאומיות ועל בסיס אינדיווידואלי וקיבוצי, 
הן ברמה המקומית של החברה הערבית בישראל והן ברמה הרחבה של העם 
הערבי, האומה המוסלמית והתרבות האוניברסלית.112 הוועדה תופסת את תפקיד 
בית הספר כמנוף לפיתוח קהילתי, כלכלי ויזמי, המשתתף במאבק לשינוי ערכים 
פנים־חברתיים של ביעור האלימות, הקנאות, החמולתיות, העדתיות ומעמדן הנמוך 
של נשים. יתר על כן, על בית הספר לחנך למניעת נזקים לסביבה ולמניעת 
השתלטותן של תרבות ומנטליות ירודות על הנכונות לתרום לחברה. כדי לממש 
מטרות אלה יש לפתח את החינוך הערבי כמכשיר חינוכי ערבי-פלסטיני עצמאי 
ובעל זהות לאומית שיזכה לתמיכת המדינה תוך הבטחת המשאבים הדרושים 
למימוש ייחודו הלשוני ועצמאותו הארגונית. לשם כך ניסחה הוועדה עשר מטרות 

חינוכיות:113

יצירת סביבה חינוכית שתאפשר לפרט להתפתח ולגלות את יכולותיו ואת א. 
נטיותיו ותכשיר אדם חופשי, משכיל, יצירתי, יצרן ופעיל.

האצת הפיתוח החברתי והכלכלי לשם קידומם ורווחתם של התלמידים ב. 
ולשם  השתלבותם בשוק העבודה באופן התואם את צפיותיהם המקצועיות 

הייחודיות.

112  לשם השוואה למסמך קודם ראו נייר עמדה של ד"ר האלה אספניולי שהוגש למכון הישראלי 
לדמוקרטיה בשנת 2000 תחת הכותרת "אוטונומיה תרבותית לחינוך הערבי": 

.http://www.idi.org.il/ResearchAndPrograms/Shesa/Documents

.http://arab-education.org/?cat=22 :113  ראו
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הכשרת הפרט להתמודד עם מהפכת הידע על מבניה המורכבים ועל ג. 
הטכנולוגיה המתקדמת כדי שיוכל להתחרות על הזדמנויות בתחום ההשכלה 

והתעסוקה במציאות של ריבוי תרבויות והתמחויות.

חיזוק ערכי מוסר כלל־אנושיים ואזרחיים מתקדמים ופיתוח מודעות לזכויות ד. 
ולאחריות האישית והקבוצתית לשם קיום חיי קהילה המונחית על ידי עקרונות 

החירות, הצדק, הפלורליזם, התרומה, היוזמה והביקורתיות.

הקלת הקבלה של תלמידים ערבים למוסדות ההשכלה הגבוהה והכשרתם ה. 
לשירות בחברה משגשגת על בסיס מצוינות חינוכית.

חיזוק מעמד השפה הערבית בקריאה, בכתיבה ובשיחה והנחלתה כשפה ו. 
המייצגת זהות לאומית וכאמצעי ליצירה תרבותית ולמחקר מדעי. 

פיתוח ההכרה של הסביבה המקומית לשם צמיחת חברה היכולה להתמודד ז. 
עם בעיות של צדק חברתי, ובכלל זה פיתוח הקשר עם הטבע והאדמה 
כמשאב חומרי וכסמל, תוך דאגה למשאבי הטבע של הכלל האמורים 

לשרת גם את דורות העתיד.

העמקת תחושת ההשתייכות לזהות הלאומית הערבית-פלסטינית הגאה ח. 
במורשת תרבותה ובקשר ליסודות הכלל־ערביים והכלל־אסלאמיים של 
תרבותה. זאת על בסיס הדגשת היסוד המלכד את בני כל העם הפלסטיני 
האחד, העמקת הזיכרון והנרטיב ההיסטורי הפלסטיני, הדגשת הזכויות 
ההיסטוריות והפוליטיות של העם הפלסטיני וכיבוד המגוון הרב־תרבותי, 

הדתי והקהילתי הפנים־פלסטיני.

עידוד דיאלוג עם האזרחים היהודים לשם חיפוש אופקים לחיים משותפים ט. 
במולדת אחת ללא הגמוניה ושליטה של צד כלשהו ולשם חינוך לעתיד של 
ביטחון, לשיתוף פעולה ולשוויון. זאת תוך בניית חברה אזרחית משותפת 
ואזרחות שווה המבטאת כבוד הדדי בין שני העמים בישראל, הפלסטיני והיהודי. 
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הכרת ההיסטוריה והמורשת של העמים האחרים, הכרת הדתות השונות י. 
והישגיהן המדעיים, התרבותיים, הרוחניים והאמנותיים, והדגשת החובה 

להשתמש בידע לשם קידום האנושות בכללה.114 
http://www.arab-education.org :אתר האינטרנט      

2. האגודה הערבית לזכויות האדם
האגודה הערבית לזכויות האדם הוקמה בשנת 1988 על ידי קבוצת עורכי דין 
ופעילים חברתיים. מטרתה להגן על הזכויות הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות, 
החברתיות והתרבותיות של המיעוט הערבי בישראל, וזאת על פי אמות מידה בין־

לאומיות של זכויות אדם. בשנת 2003 הרחיבה האגודה את תחום פעילותה ויסדה 
מיזם חדש של מעקב אחר הפרות זכויות אדם של המיעוט הערבי בישראל, וזאת 
עקב מותם של 13 אזרחים ערבים בידי המשטרה במהלך אירועי אוקטובר 2000.

בין תחומי הפעילות המרכזיים של האגודה: חינוך להומניזם וזכויות אדם: סדנאות 
לתלמידי תיכון ומורים ועריכת מפגשים קהילתיים בנושא זכויות אדם וזכויות נשים; 
קידום זכויות נשים: קידום מעמד האישה הערבייה באמצעות פעילות בארץ ובחו"ל, 
פעולות למניעת אלימות נגד נשים, פעולות למימוש זכויותיהן של נשים עובדות 

וכדומה; ִסְנגּור במסגרת האו"ם ובמסגרת האיחוד האירופי.
http://www.arabhra.org/Hebrew/index.htm :אתר האינטרנט

3. אגודת הארבעים
אגודת הארבעים הוקמה בשנת 1988 והיא מייצגת את תושבי הכפרים הבלתי 
מוכרים בישראל. האגודה שמה לה למטרה להיאבק למען ההכרה ביישובים 
אלה, לקדם את הספקת השירותים הבסיסיים בהם ולשפר שירותים אלה עבור 

תושביהם.

מטרותיה העיקריות של האגודה: השגת הכרה רשמית בכל הכפרים והיישובים 
הבלתי מוכרים בישראל; שיפור תנאי המחייה של תושבי הכפרים הבלתי מוכרים; 
מאבק נגד הפקעות אדמות והריסת בתים ביישובים אלה; גיוס דעת הקהל 

114  הערת העורך: סעיף 1 העוסק בוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הורחב במידה רבה והוא 
אינו דומה לסעיף שהופיע במהדורה הראשונה.
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המקומית והבין־לאומית לתמיכה במאבקם של תושבי הכפרים ובפתרונות 
שמציעה האגודה, וזאת באמצעות הפעלת לחץ על ממשלת ישראל לאמץ 
פתרונות אלה; קידום דו־קיום בין תושבי הכפרים הבלתי מוכרים לבין שכניהם 

)היהודים( ובין שני העמים בכלל.
http://www.assoc40.org/nhebrew/index.php :אתר האינטרנט

4.  עמותת אל־אקצא לשמירה על ההקדשים והאתרים 
הקדושים לאסלאם

עמותת אל־אקצא, מייסודה של התנועה האסלאמית בישראל, הוקמה בשנת 1991. 
העמותה פועלת לטיפוח ולשמירה של מסגדים, של בתי קברות מוסלמיים ושל 
אדמות הקדש מוסלמי )ווקף( במדינת ישראל. במסגרת זו הקימה העמותה מיזם 
למיפוי מלא של האתרים הקדושים לאסלאם בהווה ובעבר. בראש העמותה עומד 

שיח' כאמל ריאן, המכהן גם כסגן יושב ראש מרכז השלטון המקומי בישראל.

בין מטרותיה של העמותה: הקמת ארכיון לכל ההקדשים והאתרים הקדושים 
לאסלאם בישראל; מיפוי האתרים הללו כדי להגן עליהם באמצעות פנייה לערכאות 
משפטיות; שיפוץ מסגדים ובתי קברות מוסלמיים; פעילות הסברה בארץ ובעולם.

http://www.aqsa-mubarak.net/default.asp?cat=98 :אתר האינטרנט

5. איתיג'אה – איחוד עמותות אזרחיות ערביות
ארגון איתיג'אה משמש כרשת לארגונים הלא־ממשלתיים הערביים בישראל. הארגון 
הוקם בשנת 1995 והוא שואף לחזק ולהעצים את האזרחים הערבים בישראל 
באמצעות קידום ופיתוח החברה האזרחית הערבית וניהול פעילות ִסְנגּור למען שינוי 
פוליטי, כלכלי וחברתי. מטרתו של הארגון היא לתאם בין הפעילויות והאסטרטגיות 

של הארגונים החברים בו, ובה בעת לטפח את יכולותיהם הארגוניות ולפתחן.

בין תחומי הפעילות המרכזיים של הארגון: פעילות ִסְנגּור בארץ ובעולם באמצעות 
יצירת קשר עם תורמים, עם ארגוני זכויות אדם ועם גופי ממשל וארגוני חברה 
אזרחית כדי לקדם את מעמדם של הערבים בישראל; בניית קיבולת, כלומר 
הגדלת המשאבים של הארגונים החברים באיתיג'אה )כוח אדם, אמצעים טכניים 
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 )networking( באמצעות חילופי ידע ושיתוף משאבים; יצירת רשת )ומימון
המבוססת על עבודת שטח בארץ ובעולם כדי לעודד תקשורת בין ארגוני חברה 

אזרחית בעלי מצע דומה.
www.ittijah.org :אתר האינטרנט

6.  עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי 
בישראל

מרכז עדאלה )בערבית: צדק( הוא ארגון זכויות אדם לא־ממשלתי ולא־מפלגתי 
הפועל ללא כוונת רווח. הוא נוסד בשנת 1996 כארגון משפטי עצמאי, הפועל 
לקידום זכויות אדם בכלל וזכויות המיעוט הערבי בישראל בפרט. מטרתו המרכזית 
היא לקדם שוויון זכויות אישיות וקולקטיביות בעבור המיעוט הערבי במדינת 
ישראל בתחומים שונים: קרקע, תכנון ודיור; זכויות אזרחיות, פוליטיות, תרבותיות, 

חברתיות, כלכליות ודתיות; זכויות נשים ואסירים.

עדאלה מנהל פעילויות שונות כדי להשיג את מטרותיו: פנייה לערכאות המשפטיות 
ולרשויות השונות במדינת ישראל בנושאים הנוגעים לזכויות המיעוט הערבי; קידום 
חקיקה אשר תבטיח שוויון זכויות )אינדיווידואליות וקולקטיביות( למיעוט הערבי; 
ייעוץ משפטי לאזרחים, לארגונים לא־ממשלתיים ולמוסדות ערביים בישראל; 
עריכת ימי עיון, כנסים וסדנאות; הוצאה לאור של פרסומים ושל דו"חות מעקב 
העוסקים בנושאים משפטיים הנוגעים לזכויות המיעוט הערבי; הכשרת מתמחים, 
סטודנטים למשפטים ועורכי דין ערבים צעירים בתחום זכויות אדם. בשנים 
האחרונות מפעיל עדאלה סניף בנגב אשר מטפל בזכויות הבדווים ובמאבקם 

בנושא הקרקעות, התכנון וההתיישבות.

לעדאלה הישגים משמעותיים בקידום הזכויות הקיבוציות של האזרחים הערבים, 
בין היתר באמצעות עתירות לבג"צ, למשל: חיוב המדינה לפתוח בתי ספר 
ומרפאות ביישובים בלתי מוכרים למען קידום ההכרה הממשלתית ביישובים 
אלה בגליל )בעבר( ובנגב; ביטול ההפליה של יישובים ערביים בקביעת אזורי 
עדיפות לאומית לצורך הקצאת תקציבים שונים, ובייחוד בתחום החינוך;   ערעורים 
על החלטות ועדת הבחירות המרכזית הפוסלות מועמדים ערבים לכנסת )ח"כ 
עזמי בשארה וח"כ אחמד טיבי( ורשימות ערביות לכנסת )בל"ד(; חיוב מע"צ 
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ורשויות מקומיות של ערים מעורבות להחליף בתוך חמש שנים את שלטי ההכוונה 
ולהתקין במקומם שלטים הכוללים כיתוב בערבית. פעילות בולטת נוספת של 
עדאלה עסקה במעקב אחר דיוניה של ועדת אור, בייצוג העדים הערבים בה 
ובמתן הגנה משפטית לחברי כנסת ערבים בעתירות שהגישו לבג"צ )בשיתוף 
גורמים נוספים( נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל. בין השאר עתרו אנשי 
עדאלה לבג"צ בשמן של תלמידות כיתה א' נגד תכנית שהציעה הצגות תרבות 

חינם לילדים יהודים בלבד בתקופת החגים.115

ב-2006 התפרסמה החוקה הדמוקרטית שניסח הארגון כחוקה חלופית למדינת 
ישראל ובה הוצע לשנות את הגדרתה של ישראל ממדינה יהודית למדינה דו־
לאומית ודו־לשונית. עוד הוצע לבטל את חוק השבות ולקבוע הסדרים לייצוג 
הפרלמנטרי של המיעוט הערבי בכנסת במסגרת "מיעוט־מולדת", כלשון ההצעה.   

ארגון עדאלה פועל גם למען זכויות הפלסטינים המתגוררים מעבר לתחומי הקו 
הירוק, ובין השאר השתתף בהגשת עתירה לבג"צ לחדש הספקת סולר לחשמל 
לרצועת עזה. תקציבו של הארגון עומד על חמישה מיליון ש"ח בקירוב ומקורות 
המימון הם בעיקר האיחוד האירופי, מדינות אירופיות, קרנות בין־לאומיות והקרן 

החדשה לישראל.

בתחום הזכויות הפוליטיות עוסק עדאלה באלימות מצד אנשי המשטרה כלפי 
ערבים ובזכות ההשתתפות הפוליטית וחופש הביטוי והתנועה של אזרחים ערבים. 
הארגון הגיש עתירה לבג"צ נגד החלטות הכנסת להטיל עונשים על חברי כנסת 
ערבים בשל התבטאויותיהם )ח"כ עיסאם מח'ול וח"כ חנין זועבי(. הוא אף העניק 
סיוע משפטי לחברי כנסת ערבים שהמדינה הגישה נגדם תביעה משפטית בגין 
מעשים שנתפסו כפעילות פוליטית כמו הפרות חוק בעת הפגנות נגד גדר ההפרדה 
בעניינו של ח"כ מוחמד ברכה. הארגון סייע בהגנה על פעילים ערבים שיציאתם 
מן הארץ נאסרה )שיח' רא'אד צלאח, הסופר עלא חליחל( ודאג לייצוג הולם 
של ערבים בוועדות לאיחוד רשויות מקומיות. הארגון גם הגיש עתירה נגד חוק 
הנכבה ועתר לבג"צ בבקשה לחייב את המדינה לאפשר לאזרח דרוזי להירשם 

לסעיף  דומה  אינו  והוא  רבה  במידה  הורחב  עדאלה  במרכז  העוסק   6 סעיף  העורך:  הערת    115
שהופיע במהדורה הראשונה.
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כ"ערבי" במרשם התושבים ובדרישה לבטל את האיסור הגורף על יבוא ספרות 
ערבית המתפרסמת בסוריה ובלבנון.

בתחום השוויון האזרחי פועל עדאלה בנושאי תכנון, קרקע והתיישבות. כן עוסק 
הארגון בהגנה על זכויות דתיות ובעיקר בדרישה לתקציבים לשירותי דת, בזכויות 
נשים, בזכויות אסירים ובצדק בפלילים. בתחום הזכויות הדתיות הגיש עדאלה 
עתירות להכרת המדינה במקומות הקדושים למוסלמים ולתקצוב שיפוצם 
ואחזקתם. כמן כן הגיש בקשה להצבת עץ אשוח לרגל חג המולד בבניין הראשי 
של אוניברסיטת חיפה, תבע לפתוח מחדש את המסגד הגדול בבאר־שבע אשר 
בג"צ קבע כי ישמש כמוזאון לאסלאם ולעמי המזרח, תוך אפשרות לקבל סעד 
בהליכי התכנון והאישור לגבי ייעוד המבנה. הארגון אף דרש תקציבים למבני 

דת ולבתי קברות לא־יהודיים. 

עדאלה מפרסם כתב־עת אלקטרוני, כתב־עת ששמו "מחברות עדאלה", דו"חות 
פעילות שנתיים, פרסומים מיוחדים – למשל דו"ח על אירועי אוקטובר 2000 
שהציג גרסה חלופית לזו של ועדת אור ומסמך החוקה הדמוקרטית – וכן מאמרים 
וניירות עמדה. פרסום מיוחד בתחום הִסְנגּור הבין־לאומי הוגש לאיחוד האירופי 
ובו נסקר המיעוט הערבי בישראל. פרסום אחר עוסק בחוקים ובהצעות חוק 
בישראל המפלים לרעה את המיעוט הערבי ודו"ח אחר עוסק באי־השוויון בישראל.

בתחום המשפט הבין־לאומי ההומניטרי פועל עדאלה בעיקר בשטחי הגדה 
המערבית, עזה ומזרח ירושלים, ופעילותו כוללת בין השאר התנגדות לתכנית 
המתאר המחוזית של ירושלים המתווה את המרקם הדמוגרפי של העיר, התנגדות 
לכביש הטבעת המזרחי של ירושלים המקיף שכונות ערביות, והתנגדות לביטול 
מעמד התושב של תושבי ירושלים שנבחרו למועצה המחוקקת הפלסטינית 

מטעם חמאס.

דו"ח הפעילות של עדאלה מהמחצית הראשונה של 2011 מונה פעולות אלה: 
בתחום הפעילות המשפטית התקבלה החלטת בג"צ בסוגיית המסגד הגדול 
בבאר־שבע; התקבלה החלטה המאפשרת זכות למים ליישוב בלתי מוכר בנגב; 
התקבלה עתירה המאפשרת לאזרח דרוזי להירשם כערבי במרשם התושבים. 
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בעניין חוק ועדות הקבלה ליישובים קטנים ייצג עדאלה משפחה ערבית שלא 
התקבלה ליישוב רקפת. עדאלה גם פעל נגד פינוי הכפר הבדווי הבלתי מוכר 

עתיר־אום חיראן. 

בתחום הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות הגיש עדאלה תביעה לתרגם 
את תעודות הבגרות לערבית כדי שהתלמידים יוכלו להתקבל למוסדות בגדה 
המערבית ובירדן. כן הוגשה תביעה לביטול חוק הנכבה בעילה שהוא בלתי 

חוקתי והוגשה תביעה נגד שלילת הזכויות הפרלמנטריות של ח"כ חנין זועבי. 

בתחום הִסְנגּור הבין־לאומי הגיש עדאלה בשנת 2011 דו"ח לאיחוד האירופי על 
המיעוט הערבי ובו המלצות בדבר הפעולות שיכול האיחוד לנקוט. ועדת האיחוד 
האירופי לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות הגישה לישראל רשימה של 39 
 ,(ICESCR) שאלות בנושאים הנוגעים לכיבוד האמנה הבין־לאומית בנושא זה

המבוססות בין השאר על הדו"ח של עדאלה.
www.adalah.org :אתר האינטרנט

7. מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
מרכז מוסאוא )בערבית: שוויון( הוקם בשנת 1997 כעמותה ללא כוונות רווח. 
המרכז הוא ארגון זכויות עצמאי, לא־מפלגתי, הפועל לשינוי מעמדם ומצבם של 
האזרחים הערבים בישראל כמיעוט יליד. המרכז מנהל מאבק ציבורי ופעילות 
ִסנגּור למען השגת זכויות מלאות לערבים בישראל תוך שמירה על ייחודם הלאומי 
והחברתי. לשם השגת מטרותיו מוסאוא משתף פעולה עם עמותות, עם רשויות 
מקומיות ועם מפלגות פוליטיות ומנהל קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם ארגוני 

זכויות אדם ושגרירויות בישראל ובעולם.

המרכז מפעיל שורה של פרויקטים מרכזיים ובהם: הפרויקט לשינוי מדיניות 
ומעמד משפטי; הפרויקט לשינוי המעמד הכלכלי-חברתי של האזרחים הערבים 
והפלסטינים; הפרויקט לפיתוח כוח אדם באמצעות ִסנגּור בעמותות וברשויות 
מקומיות; הפרויקט לִסנגּור ולקשרים בין־לאומיים. כמו כן מוסאוא מפרסם ניירות 
עמדה וניתוח מדיניות ומפיץ אותם לעיתונאים, למעצבי מדיניות ולגופים מוניציפליים 

וממשלתיים.
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אחת הפעולות הייחודיות והמרכזיות של מוסאוא היא ניתוח תקציב המדינה ובדיקת 
חלקה של האוכלוסייה הערבית בתקציב השנתי או הדו־שנתי. לאחרונה החל 
המרכז לנתח גם את תקציבן של ערים מעורבות, והבדיקה הראשונה נעשתה 

בעיריית חיפה.
www.mossawacenter.org :אתר האינטרנט

8.  א־סואר – תנועה פמיניסטית ערבית לתמיכה 
בנפגעות תקיפה מינית

א־סואר )בערבית: צמיד( הוקמה בשנת 1997 כתנועה ערבית פמיניסטית הנאבקת 
בדיכוי ובניצול על רקע מגדרי, כלכלי, לאומי ואתני. כתנועה פמיניסטית, מאמינים 
אנשי א־סואר כי תקיפת נשים וילדים על רקע מיני היא ביטוי לדומיננטיות של 

הגברים בחברה.

מטרותיה העיקריות של התנועה: מתן תמיכה לנפגעות תקיפה מינית )בין היתר 
באמצעות הפעלת קו סיוע הפועל בכל שעות ביממה(; מאבק בפשעי אלימות 

מינית נגד נשים; הגברת המודעות בחברה לנושא האלימות המינית נגד נשים.
http://www.assiwar.org :אתר האינטרנט

9. המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי )מעל"א( שהוקם בשנת 2000 הוא ארגון 
לא־ממשלתי הפועל ללא כוונת רווח. בתחילת שנת 2004 הכיר משרד הפנים 
במעל"א כגוף ציבורי, על פי סעיף 100 לחוק התכנון והבנייה )1965(. מעמד זה 

מאפשר לארגון להגיש התנגדויות לתכניות מתאר מקומיות ומחוזיות.

מטרתו העיקרית של מעל"א היא לייצג את האינטרסים ואת הצרכים האמיתיים 
של המיעוט הערבי בישראל בתחומי התכנון, הקרקע, הדיור, הצמיחה והפיתוח.

http://www.ac-ap.org :אתר האינטרנט
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 10.  אעלאם – מרכז תקשורת לחברה 
הערבית-פלסטינית בישראל

מרכז אעלאם )בערבית: תקשורת( הוקם בשנת 2000 על רקע אירועי אוקטובר 
2000. בראשית דרכו שאף המרכז לתעד את האלימות שנקטו כוחות הביטחון 
הישראליים נגד המפגינים הערבים. לאחר מכן הרחיב המרכז את מטרותיו: קידום 
הדמוקרטיה בחברה הערבית בישראל ובחברה הישראלית בכלל; השפעה על 
מדיניות התקשורת בישראל למען תקשורת בלתי משוחדת, הוגנת ושוויונית; 
העצמה של אנשי תקשורת ערבים ושל מוסדות תקשורת במגזר; הגברת מחויבותם 
של מוסדות תקשורת ערבים ושל אנשיהם לחברה הערבית, חתירה לנורמות 
דמוקרטיות ומתקדמות ולשינוי חברתי מהותי; השפעה על מוסדות תקשורת 
בשפה העברית כדי להביאם לאימוץ נורמות וקריטריונים מקצועיים ואתיים בכל 
הקשור לעיסוק באוכלוסייה הערבית בישראל; לשמש "שופר התקשורת" של 

המיעוט הערבי בישראל הן בארץ והן בעולם.
www.ilamcenter.org :אתר האינטרנט

11. אג'יק
אג'יק הוא מרכז ערבי-יהודי של מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח, 
המפעיל תכניות הדרכה וחינוך בבתי הספר באזור הנגב. כמו כן מפעיל המרכז 
את "אוהל המתנדבים" – מרכז מתנדבים יהודים וערבים הפועלים יחד בקהילות 
הערבים-בדווים בנגב. הארגון גם יוזם פעילויות העשרה לילדים ולבני נוער ועורך 
סדנאות לסטודנטים. אג'יק מתמקד בשלושה נושאים מרכזיים: )א( השגת שוויון 
בין המגזרים; )ב( העצמה כלכלית, חברתית ופוליטית של בני המיעוטים; )ג( 
שיתוף בין ערבים ליהודים. מתכניות המרכז: תכנית "הורים שותפים" המכשירה 
אמהות מהכפרים הבדוויים כמדריכות לגיל הרך אשר עובדות עם נשות קהילתן 
כמורות עמיתות; תכנית להכשרת נשים ערביות בדוויות חד־הוריות כמסעדניות, 
כיצרניות תכשיטים וכמעצבות אופנה; תכניות להכשרת בעלי עדרי כבשים לגידול 

הכבשים ולייצור מוצרי חלב ובשר; תכנית להכשרת גברים כמדריכי ספורט.
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פרויקט "שנת קהילה" המשותף למתנדבים ערבים ויהודים מאפשר ליהודים 
וערבים צעירים לעבוד יחדיו בתכניות המקדמות את שתי הקהילות בנגב, היהודית 
והערבית. הפרויקט הוא יוזמה משותפת של אג'יק ושל תנועת הצופים, ובו נפגשים 
עשרה ערבים בדווים ועשרה בוגרי בית ספר תיכון יהודים, בעלי הישגים גבוהים 
בלימודים ובעלי פוטנציאל מנהיגות, לשנה של עבודה משותפת במשרה מלאה 

לאחר סיום בית הספר התיכון.117,116
http://www.nisped.org.il :אתר האינטרנט

12. דיראסאת: המרכז הערבי למשפט ומדיניות
מרכז דיראסאת )בערבית: מחקרים( הוקם בסוף שנת 2006 בידי קבוצה של 
אנשי ציבור ערבים אקדמאים אזרחי ישראל. מטרת המרכז היא להעצים את 
יכולותיהם של הערבים בישראל נוכח האתגרים שעמם הם מתמודדים ולהציב 
חלופות למדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים. מרכז דיראסאת פועל ליצירת 
שיח ולהתוויית מדיניות אסטרטגית באמצעות הכנה של תכניות עבודה, ניירות 
מידע ומחקרים )המתבססים במידה רבה על ניתוח היבטים משפטיים(. המרכז 

עורך ימי עיון והעצמה של אנשי מקצוע ומקבלי החלטות.118
http://www.dirasat-aclp.org :אתר האינטרנט

http://www.nisped.org.il/info/hebrew/new/hebrew-ajeec-cooperation.htm  116

117  הערת העורך: סעיף זה לא נכלל במהדורה הראשונה.

118  הערת העורך: סעיף זה לא נכלל במהדורה הראשונה.
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מקורות

אלון יעל, "השינויים במאפייני המגזר השלישי בעשור האחרון", עלון המרכז 
הישראלי לחקר המגזר השלישי, 24, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המרכז הישראלי 

לחקר המגזר השלישי )מרחשוון תשס"ז(, עמ' ו'-ז': 
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/56603F2F-CEC8-4C6F-908A-

.B8E88953B731/0/newsletter24.pdf

אלון יעל, "נשים וארגוני המגזר השלישי", עלון המרכז הישראלי לחקר המגזר 
השלישי, 21, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי  

)מארס 2006(, עמ' 4:
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/6A523084-3EFF-4830-B86C-

 .D7FEF0FAD99C/0/newsletter21.pdf
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