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הצעות לתוכניות ממשלתיות לערים המעורבות במסגרת החלטת  
 "( תקאדום)"   550הממשלה 

 

, )"תקאדום"(  550עבור הערים המעורבות במסגרת החלטת הממשלה לתוכניות  ינומלצותהלהלן 

 התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית: 

 המעורבותרים יריות העחברה משותפת בעהקמת יחידה ל .1

מדיניות ממשלתית,  ,  כיום יהודיםבהיעדר  יחסי  של  וחלוקער-הנושא  עירוניתבים    של  ה 

 ,, אשר מושפעשיקול דעתו של ראש העירנתונים ל  –בערים המעורבות  תקציבים ומשאבים  

היתר פוליטיים.  ,בין  או   מוניציפליות  תוכניות  מאינטרסים  פערים  לצמצום  המיועדות 

 . גוף מקצועי בתוך העיריות  מתקיימות ללא תכלול של  ילוב בין יהודים וערביםלש

הקמה של גני שעשועים  ,  תכנון ובנייה, בריאות  תוכניות בתחומים אחרים כגוןבנוסף, גם  

לקדם חברה על סמך הפוטנציאל שלהן  או מתוכננותלא נבחנות  – ומתקנים עירוניים ועוד

 משותפת בעיר, או לעכב אותה.

 : הפתרון

תפקידה    אשר  כשם שבכל רשות מקומית ישנה יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

מגדרית,   בעין  עירוניות  פעולות  עיר כך  לבחון  בכל  משותפת  לחברה  יחידה  להקים  יש 

 מעורבת.

תתמקד בשני מישורים מרכזיים: ,  ערבי.ה ויהודי.המנהל.ת  , בניהול משותף של  יחידה זו

)   החברה הערבית חברתי של  - הפיתוח הכלכלי( צמצום פערים וקידום  1) ( קידום 2בעיר; 

 היכרות ושילוב בין האוכלוסיות היהודית והערבית. 

, בשני המישורים הללו,  שמקדמות חיים משותפים  כין ותוציא לפועל תוכניות תהיחידה  

וודא  גדולות על מנת ל בתוכניות עירוניות  בנוסף, מנהלי.ות היחידה יהיו מעורבים  .  בעיר

 ת. בצורה שוויוני ומבוצעות שתי האוכלוסיותשהתוכניות לוקחות בחשבון את 

מיפוי של  ל  ניםמנגנויוקמו בערים המעורבות    –  כחלק מעבודת היחידה לחברה משותפת

ב וערבים  יהודים  בין  עירהפערים  לכל  מנת  על  הללו  ,  הפערים  את  את צמצם  ולשפר 

   ם.ההקצאה השוויונית של משאבים ותקציבים בתחומי החיים השוני

 . העל ידי המדינ יחידות אלה יתוקצבו 

 

 ערבים-לעיסוק בנושא של יחסי יהודיםבערים המעורבות  הרחבת פעילות מרכזי הגישור   .2

מעט אינטראקציה בין יהודים לערבים בים יהודיים או ערביים שבהם אין כבשונה מיישו

קירבה מגע אינטנסיבי בין האוכלוסיות, הנובע מ  מתקייםבחיי היומיום, בערים המעורבות  

בלי ובמודים,  במגורים,  התעסוקה  רקע    –כאמור    פנאי.בשעות  על  מתיחות  של  בהקשר 

לאומי, המגע האינטנסיבי הזה עלול להוביל למשבר. משבר זה עלול לבוא לידי ביטוי גם 

צוותי אגף הרווחה בערים המעורבות )בין עו"סים יהודים וערבים( וכן בין    בתוךביחסים  

 העובדים הסוציאליים למטופלים שהם בני הלאום השני. 

 לכן, הצעתנו היא:

לעיסוק ברמת המאקרו של    תחומי העבודה של מרכזי הגישור בערים המעורבותהרחבת  

ערבים בעיר, תוך קיום פרוייקטים לדיאלוג ולגישור בין האוכלוסיות, ולא  -יחסי יהודים
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רק בין פרטים. הכניסה של מרכזי הגישור לתחום זה מחייבת הכשרה מתאימה של צוותי  

 מרכזי הגישור. 

 

בערים מעורבות  כיום,    –לימוד משותף ליהודים ולערבים בבתי הספר בערים המעורבות   .3

לערבים   ןשבה יהודים  בין  ההפרדה  לאלה,  אלה  בסמיכות  מתגוררים  וערבים  יהודים 

נשמרת במסגרת מערכת החינוך. חינוך נפרד מאפשר לכל חברה ללמוד בשפתה ולשמר את 

ות בין הקבוצות. במחקר שנערך על ידי "יוזמות  תרבותה, אך הוא יוצר ניכור, פחד ועוינ 

התקיימו ראיונות עם הורים, מנהלי/ות בתי ספר    2021יולי  -בין החודשים אפריל  1אברהם" 

ומנהלי/ות מחלקות חינוך בערים המעורבות עכו, חיפה ולוד. מן הראיונות עלתה תמונה  

בהסתגלות למציאות    קושי   של שיח של האשמות וחוסר אונים. המרואיינים הצביעו על

 . 2021של חודש מאי  החיים החדשה ביום שאחרי האירועים האלימים.

 הפתרון: 

בצפון שמקורו  מודל  הוא  משותף  המצויות  -לימוד  אוכלוסיות  במסגרתו  אירלנד, 

  בקונפליקט עמוק, או שחוו עימות מתמשך, לומדות ביחד לימודי ליבה במסגרת קבועה.

ערבים, כפרקטיקה שוברת מחיצות  ו יהודים  תלמידים  בישראל משמש המודל למפגש בין  

 .  במציאות של הפרדה כמעט מוחלטת בין מערכת החינוך העברית והערבית

עיר  ב של השפה האנגלית  על לימוד משותף    2מחקר של המדען הראשי של משרד החינוך 

  קדומות   דעות  והפחיתה  "האחר"  כלפי  סובלנות  קידמה  (, העלה כי התוכנית2019רמלה )

 באנגלית.  דבורה שפה של והלמידה ההוראה את  קידמה וכן וסטריאוטיפים,

ארגוני חברה    תמתקיימים בישראל פיילוטים נרחבים של לימוד משותף ביוזמ  2014מאז  

אזרחית והמטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך. עיריית ירושלים אימצה 

באופן מלא את המודל ומינתה צוות הכולל שלושה בעלי תפקידים להובלתו. כן תומכים  

בתי ספר מקיימים את התוכנית    200-. כהחינוך  במשרד  שפותאגף  בתוכנית מספר מחוזות ו

הוכיח את יעילות    3תלמידים. מחקר של מכון סאלד   3,000-מורים ו  060-ומשתתפים בה כ 

 , הביקוש אליו ופוטנציאל ההרחבה. להמודל. כל אלה מעידים על היתכנות המוד

 המלצה:

לימוד   קיום  על  להורות  החינוך  למשרד  ממליצים  אנו  תשפ"ג  הלימודים  שנת  לקראת 

רמלה לוד,  להלן:  בישראל,  המעורבות  הערים  בכל  אביב  ,  משותף  חיפה,    -תל  עכו,  יפו, 

 תרשיחא, נוף הגליל.  - מעלות

 מסלולים אופרטיביים, להלן:  להתבצע בשניהטמעת הלימוד המשותף יכולה 

בחישוב   -  מערכת החינוך מכיתה ה' ועד י'התלמידים והתלמידות ביום שלם לכלל  .1

 . לתלמיד₪  1,935שנתי הסכום הינו 

בחישוב שנתי הסכום הינו   - החינוך מכיתה ה' ועד י' מקצוע לימוד אחד לכלל מערכת  .2

 . לתלמיד  ₪  1,445

 
- וליאור בסרמן עווידה -הזדמנויות וחסמים, ד"ר אמאני ג'בר  -המחקר: מודל הלימוד המשותף בערים המעורבות    1

 ; יוזמות אברהם.  2021נבון, 
 . 2019יצחקי, טננבאום ושוהמי,  2
 . 2021תכנית "לימוד משותף" של יוזמות אברהם: מחקר הערכה. ד"ר עמליה שחף ושותפים. מכון סאלד.  3
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 ביטחון אישי בערים המעורבות .4

ערים המעורבות סובלים מייצוג יתר במקרי אלימות בהשוואה לכלל  ב התושבים הערבים  

 .במקרי אלימות ופשיעה בשנים האחרונותמשמעותית  עלייה  , אשר חוותה  החברה הערבית

מקורבנות הפשיעה בחברה הערבית היו מהערים המעורבות,    27%- 21%,  2018-2021בשנים  

 בלבד.   10%בעוד ששיעור הערבים המתגוררים בהן הוא 

ומוסד שמואל נאמן בטכניון שבחן את הביטחון האישי בערים  יוזמות אברהם  סקר של 

יעור הערבים תושבי הערים המעורבות שחשו היעדר ביטחון אישי  מצא כי שהמעורבות,  

מגוריהם   על    2020- בבעיר  ו  37.2%לעומת  ,  60.8%עמד  המדינה,  בכלל    27.5%-מערבים 

גם מיחסים    .מהיהודים בערים המעורבות התושבים הערבים בערים המעורבות סובלים 

במשטרת אמון    תושבי הערים המעורבות ישהערבים  מ   8.9%  -ל   רק ומתוחים עם המשטרה,  

מתושביהם היהודים    17.5%-ול  מכלל החברה הערבית בישראל  15.9%-ישראל, בהשוואה ל

ם הערבים בערים  הנשאלימעריכים  במרבית תחומי הפעילות  בנוסף,    של הערים המעורבות.

וכן   המעורבות  בערים  ליהודים  בהשוואה  טוב  כפחות  המשטרה  תפקוד  את  המעורבות 

 הארץ.  בכלבהשוואה ליהודים ולערבים  

 לשיפור הביטחון האישי בערים המעורבות: לכן, הצעותינו

חול  ל  צריכה  לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערביתתכנית הממשלתית  ה .1

על  שבים הערבים בערים המעורבות ולא רק  ובכללה על התועל כלל החברה הערבית,  

 .  יישובים הערבייםהאזרחים שמתגוררים ב 

ת  יש .2 של  מערך  הכשרותתעסוקה  כניות ולייצר  הצעירים    ולימודים  ,  מספר  לצמצום 

המעורבות בערים  המעש  ולקדם  חסרי  אשר ות ,  מעש  חסרי  בצעירים  לטיפול  כניות 

 .מתחילים לזלוג לעולם הפשע 

סוגיות של ביטחון אישי, תכנון ובניה, מרחב ציבורי,  ביש לייצר מנגנונים לשיתוף ציבור   .3

 חינוך, רווחה ועוד.  

 :בערים המעורבות  מערכות האכיפה והשיטורלשיפור   ינוהמלצותבנוסף, 

באמצעות  .1 גם  המעורבות,  בערים  החם  הנשק  לתפיסת  המאמצים  את  להגביר  יש 

הפללה   לאי  בתמורה  נשק  למסירת  מבצעים  באמצעות  וגם  יזומים  בערים מבצעים 

 המעורבות אשר יותאמו לערים האלה. 

יש לקבוע מפתח לכוחות ולתקני המשטרה בערים המעורבות לפי רמת הפשיעה בעיר  .2

 ולפי קריטריונים חברתיים שונים, ולא רק לפי מספר התושבים בעיר כפי שקיים היום. 

את  .3 להנגיש  למניעת אלימות במשפחה  יש  והמרכזים  הרווחה  הן באמצעות   ,שירותי 

הערבית   לתרבות  השירותים  התאמת  באמצעות  והן  ערביות  סוציאליות  עובדות 

 ולחסמים שעומדים בפני אותן נשים שסובלות מאלימות.

 

 בברכה,

 חן, מנהלת מיזם "ערים משותפות" בעמותת יוזמות אברהם - רות לוין
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