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  ערכתהמדבר 

  

  ,ות כבדות, קוראים כבדיםקורא

- , אשגר התכית לחקר יחסי יהודים"أصداء –את הגיליון השי של "הדים  בפיכםהביא אחו שמחים ל

בשיתוף מרכז תמי שטימץ למחקרי שלום,  ,המכון למחקרי ביטחון לאומיבישראל של ערבים 

  .אביב-אויברסיטת תל

. המאמר הראשון הוא של ראש התכית, ד"ר מאיר אלרן, בו הגיליון הוכחי כולל חמישה מאמרים

 ,שעסק בתופעת הפשיעה החמורה בחברה הערבית במושב את התובות העיקריות שעלותמצאו 

המאמר  .2018בסוף יואר  ביטחון לאומימחקרי המכון לשל  11-ההשתי שהתקיים במסגרת הכס 

בתוך החברה הערבית סביב עוסק במחלוקת הקיימת ה, מכוןוקר בחח'דר סואעד, של הוא השי 

שדן גרביה, -קה אלאראש עיריית במוך, -של עו"ד מורסי אבוהמאמר השלישי הוא המלחמה בסוריה. 

הוא מאמרם של ד"ר והאד עלי וד"ר  המאמר הרביעי משבר המהיגות בחברה הערבית בישראל.ב

, ערבים בישראל-א, בו הם מציגים את עיקר הממצאים והמסקות של מדד יחסי יהודיםאפרים לבי

. המאמר החמישי הוא מאמרו של ד"ר אפרים לביא אותו מוביל כבר ארבעה עשורים פרופ' סמי סמוחה

חס ישוקטת הממשלה בגישה האיסטרומטלית בו במגזר הערביבייה התכון וסוגיית ההעוסק ב

 לדו"חות ומחקריםכולל רשימה של קישורים והפיות חלקו האחרון של הגיליון  .זהרפורמה בתחום ל

בושאי על החברה הערבית בישראל, יחד עם הפיות לתופעות ואירועים ערבים ו-על יחסי יהודים

  תרבות, תעסוקה ויזמּות בחברה הערבית בישראל.

  

  .ומועילה או מאחלים לכם קריאה מהה

  

  וחג הפסחא הקרובים,ברכת חג שמח לכבוד חג הפסח 

  

  أصداء –מערכת הדים 

   אח'דר סואעד, ד"ר מאיר אלרן וד"ר אפרים לבי
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  םמאמרי

  הפשיעה האלימה בחברה הערבית וההתמודדות עמה

  ד"ר מאיר אלרן

  

עים צח בישראל מתבצמקרי הרגלל מ אחוזים 45בחריפותה: חרידה מתוים מעודכים עולה תמוה מ

 65מהתקיפות החמורות בישראל מתבצעות על ידי ובתוך החברה הערבית.  אחוזים 42 בחברה הערבית.

  מהשים שרצחו על ידי בי זוגן בישראל הן מהחברה הערבית. אחוזים

גם את שלוותם של האזרחים הערבים בישראל,  מאודלא מפליא הוא שתוים קשים אלה טורדים 

ום האישי מצא ברמת סיכון גבוהה. על פי סקרים מעודכים, בעיית הפשיעה בקרב הערבים שביטח

בישראל היא הושא המטריד ביותר את האזרחים הערבים כאן. עם זאת, היא מציגה שאלות קשות לכל 

על מת לדון בתופעה זו הקדיש המכון למחקרי ביטחון לאומי מושב מיוחד בכס . החברה הישראלית

: שופט בית המשפט העליון בדימוס בולטים אישים, בהשתתפות 2018שהתקיים ביואר  11-י ההשת

עו"ד מורסי -יד הדיב וקרן סלים ג'ובראן, יצב ג'מאל חכרוש ממשטרת ישראל, הגב' שורוק אסמעיל מ

   אבו מוך, ראש עיריית באקה אל גרביה. להלן ציג את הדברים העיקריים שעלו במושב זה:

 אחוזים 20-הציבור הישראלי כולו חייב לדעת את המתרחש בקרב המיעוט הערבי, המהווה כ  )א

מאזרחי ישראל. על כולו להבין את הדברים העיקריים שמיעים את ומשפיעים על החברה 

 על מת לדעת כיצד לייצר השתלבות מלאה של החברה והאזרחים הערבים בישראל.  הערבית,

למה שקורה במגזר גם קורה בתחומה ומוטלת עליה חובה לדאוג אחראית על מה שהיא שהמדיה   )ב

הערבי. הדבר כון במיוחד בתחום החיוך, כאשר יש צורך להתאים את תכיות החיוך במגזר 

 הערבי לזמן המודרי.

כס. יכולים להיות הם מוכיחים שבעבר גרסו שהאוכלוסייה הערבית היא טל. היום ערביי ישראל   )ג

מחלקות המהלי מ 15אחוזים מהרופאים הם ערבים.  30. לדוגמא, כיוון זהב יש התקדמות רבה

יבלטו האזרחים אין סיבה שגם בתחומים אחרים לא הם ערבים.  בחיפה רמב"םבית החולים ב

 . הערבים, כולל במקצועות בכירים

איה אלימה, אך הרוב הלא אלים דומם. אחוז קטן מהאוכלוסייה הערבית בכללה החברה הערבית   )ד

 . הטיפול המערכתי באלימות ובפשיעה עד כה היה לקויהוא שמעלה את רף האלימות. 

יש להעיק למשטרת ישראל את כל הגיבוי הדרש. לאור הירידה ברמת האמון של האזרחים   )ה

שתפתח דף חדש ביחסים הבעייתיים בין משטרת  הערביים במשטרה, יש צורך בחשיבה חדשה

יותר שוטרים וקציי משטרה ערביים. המאבק בשק הבלתי  . חשוב שיהיוישראל לציבור הערבי

  חוקי במגזר מחייב מדייות יותר אקטיבית, פן תגלוש האלימות לכל חלקי המדיה.

בפשיעה בחברה היעדר טיפול הולם ל -גם אם איו אחראי בלעדי  –הראשון גורם האחראי ה  )ו

האזרח הערבי תקל במשטרה בעיקר באכיפה בעיין הבייה הבלתי היא משטרת ישראל. הערבית 

מוסדרת, כולל במבצעים של הריסת מבים ואירועים הגולשים ומתפתחים סביבם. תופעה זו בוה 

, הרואה את המשטרה כשליחה של המדיה גדו. בעיי האזרח הערבישלילית של המשטרה  תדמית
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ו היום יומיים לצרכימכילים ובוים, כאלה העוים שטרה הורמטיבי רוצה שירותי מהערבי האזרח 

היא שלו  משטרת ישראלצריך להרגיש כי על בסיס של שוויון. האזרח הערבי ולביטחוו האישי, 

 ולא גדו. ובשבילו 

בקרב האזרחים  חשוב שגם המהיגות של המגזר הערבי תיכס לעובי הקורה, תבצע הסברה  )ז

 של רצח על רקע כבוד המשפחה.תפעל לחיסול התופעה ושתף פעולה עם המשטרה , תהערביים

ולצמצום  פיתוח החברה הערביתלפיתוח כלכלי ועבודה קהילתית הם שי תחומים חשובים   )ח

גם חסם לפיתוח ובעת ובעוה אחת תוצאה של מצב כלכלי והפשיעה, שהן במידה רבה  אלימותה

 כלכלי.

התמודד באופן אקטיבי עם הפשיעה בחברה הערבית, כפי שהצהיר השר יש לקוות שמדייות הממשלה ל

זרקא, תתבטא בשטח גם במשאבים, גם בתכון -לביטחון הפים בעת פתיחת תחת המשטרה בג'סר אל

כולל וגם ברמה הפרטית בכל אחד מהישובים הערביים. המשטרה צריכה להיות מוסבת לתפיסה 

רח הערבי וגד גורמי הפשיעה. מדובר בתהליך ארוך טווח, אך קהילתית מובהקת, למען צרכיו של האז

  חיוי לכל אזרחי המדיה. המכון למחקרי ביטחון לאומי ילווה מגמות דרשות אלה במחקר מלווה.
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  המחלוקת בחברה הערבית סביב מלחמת האזרחים בסוריה

  סואעד דרח'

  

, פעםמידי  , אךותחדש ןבסוריה איאזרחים הת סביב מלחמהמחלוקות בקרב החברה הערבית בישראל 

ן מתעוררות שוב. יתן להבחין בין שתי עמדות מוגדות: אחת תומכת העקב אירועים חריגים בסוריה, 

ת ומגה. תומכי אסד בקרב הערבים בישראל מציגים את פעילותו כמאבק ד, השייה מתגבמשטר אסד

רכיה, המיועדת להריסה וחלוקה של ומדיות המפרץ ותו ארצות הבריתלאומית, בהובלת -גד מזימה רב

סוריה. ההצלחה של אסד והישרדות המשטר מתקבלים כבסיס לסיום המלחמה. את הקו הזה מובילה 

. מפלגהלית) שהם חלק דומיטי בהישראמפלגת חד"ש, ובעיקר חברי מק"י (המפלגה הקומויסטית 

ם להביא להתערבות אמריקאית ידי תומכי אסד כשקרים המיועדי תמוות הזוועה בסוריה מתוארות על

ולתקיפה בסוריה. תומכי המשטר מכים את מתגדיו כסוכים זרים, החפצים בחלוקת סוריה למחוזות 

הפיצול בעיראק. תפיסה על בסיס עדתי ובהריסת עוד ערש של הלאומיות הערבית, אחרי הרס בגדאד ו

יפיל את השיא בבחירות חופשיות תחת "מבחיתי, שהעם הסורי על ידי אחד מבכירי חד"ש:  זו סוכמה

האדיסטים. אחו בעד סוריה מאוחדת, עצמאית, שכירי חרב ג' פיקוח בילאומי. אבל לא באמצעות

  . "דמוקרטית ופלורליסטית

לעומת אלה, זהות מובילי הקו גד אסד חוצה מפלגות וזרמים פוליטיים וכוללת דמויות מוכרות כמו 

מאויברסיטת חיפה והפובליציסט עודה בשאראת, בעל טור ב"הארץ". השיח של  פרופ' אסעד גאם

אסלאמיים. אלה מגדירים את אסד כרודן -אויברסאליים ודתיים- מתגדי אסד משלב יסודות מוסריים

שלא מהסס להחריב את ארצו למען כסאו. התומכים במשטר הרצחי מוצגים כפשיסטיים, המאמצים 

. בין המתגדים בולטים יטימציה לדיקטטורה, רצח עם ופשעים גד האושותלגעמדה לא מוסרית של 

גם טיעוים דתיים, המוצגים על ידי מהיגים ותומכים של התועה האסלאמית על שי פלגיּה, שתופסים 

את משטר אסד, השען על תמיכה של איראן וחזבאללה, כיסיון להפוך את סוריה למדיה שיעית, תוך 

 ת האסלאמית העתיקה, המזוהה בעיקר עם האסלאם הסוי. דרשות במסגדים רביםמחיקת המורש

בתפילות יום שישי וכן השבועוים של שי פלגי התועה האסלאמית מציגים את הכת העלאווית 

  תמיכה בכופרים אויבי האסלאם.כככופרת. לכן כל תמיכה באסד 

עלם. בולטת שתיקתן של  חברה הערביתבהארגוים הפוליטיים של ם קולת הושא, אקטואליּולמרות 

הרשימה  ות שמרכיבות יחד עם חד"ש אתהערבי ישראל והמפלגותם בערביהשל העליוה המעקב  ועדת

 - איימן עודה ומוחמד ברכה -מהיגיה ל חד"ש בפוליטיקה הערבית בישראל (. הבכורה שהמשותפת

, גורמים למהיגי הפילוג הפימי בתוך הרשימהעומדים בראש הרשימה המשותפת וועדת המעקב) ו

שימה להימע מקיטת עמדה פומבית שמוגדת לעמדת חד"ש ואף להיכע המפלגות הקטות יותר בר

ל הציבור, ומתוך חשש להפרת אין סיכוי לגבש עמדה שתרצה את כלתכתיביה. זאת, מתוך תפיסה ש

  האיזון בתוך הרשימה המשותפת שתסכן את שרידותה הפוליטית.

 החברתית רשתד הן העיתוות והשתי זירות בהן יש התגשות בין העמדות המוגדות ביחס למשטר אס

מפרסם כמעט על מרבית כותביו הם חברי המפלגה, חאד" של מק"י, שאית-"פייסבוק". היומון "אל
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וחזבאללה וגם איראן בסיס יומי ידיעות וטורים המבטאים תמיכה במשטר אסד, בכוחות רוסיה 

. מהעבר אסד סירב לפרסם מאמרים שכתב גד , העיתוןהסופר עודה בשאראתשל  וטעתבסוריה. ל

מית'אק), השבועוים המזוהים עם -השי של המתרס, שבועון הפלג הדרומי של התועה האסלאמית (אל

אופן קבוע ידיעות המציגות את הזוועות של משטר אסד ", מפרסמים ב48הפלג הדרומי, ואתר "ערב 

אזרחים סוריים, וכן טורים המבקרים ותוקפים חריפות את המשטר הסורי, את בעלי בריתו, וגם את 

 ה עם בל"ד, תקף את יו"ר", המזוה48תומכיו בתוך ההגת הציבור הערבי בישראל. עיתואי "ערב 

 הימעותו מאזכורדליב, והטבח בא בגותהודעה מפורשת  פרסום- "כ ג'מאל זחאלקה, על איהמפלגה ח

 לכך.אחראי וגיויו כהמשטר הסורי 

פוסטים בעד וגד  .מגיעים לא פעם לכדי הסלמה, בצורת תקיפות ואלימות מילולית חריפההוויכוחים 

רוזי בו הצדיק הרג של קצין ד ,אסד זוכים לתגובות רבות. כך היה בעקבות פוסט של שייח' כמאל ח'טיב

בצבא אסד באוקטובר האחרון. מלבד גיויים מצד מהיגי העדה הדרוזית בגליל ובגולן ומצד תומכי 

רצוח את ח'טיב. זוהי רק דוגמא ל איומים והסתהאסד בחברה הערבית, היו תגובות חריפות עד כדי 

  ה הדוה.וויכוח הער בסוגיאחת, אמם קיצוית, ל

לסיכום, סוגיית המלחמה בסוריה מפלגת את החברה הערבית, ובמידה מסוימת אף דוחקת הצידה 

לכוד הפוליטי ומשבר התכון והבייה. המסוגיות פימיות בוערות ואקוטיות יותר, כגון בעיות האלימות 

של ההגות מרבית המפלגות הערביות והאיחוד המלאכותי הכפוי, בדמות הרשימה המשותפת, גורם 

וכח המשבר ההומיטרי בסוריה, המוגדת למוסר האושי. המשך הדעת  עלמתקבלת -לשתיקה בלתי

הקמת גוש פוליטי ערבי מגובש אל -המלחמה בסוריה צפוי להביא להמשך הקיטוב בחברה הערבית. אי

 מול חד"ש, שמתעקשת לצדד במשטר אסד, עלול רק להחריף את הקיטוב.
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  דרושה ההגה: הערבים אזרחי מדית ישראל ומשבר המהיגות

  מוך עו"ד מורסי אבו

  

מיעוט של יותר מעשרים אחוזים מכלל החברה וכם לאחר הקמתה של מדית ישראל, שבעה עשורי

עודם מגששים את דרכם הפוליטית והחברתית בצל מציאות  המדיהים אזרחי ערבהישראלית, ה

  מורכבת ומרובת פים. 

עבר תחות מגווות לצידה ובצלה של מדית ישראל, החל  1948ששאר בישראל אחרי  הערביהמיעוט 

, 1976דוגמת יום האדמה בשת  ,, עבור באירועים מכוים1966עד  צבאי לשמממיעוט שמצא תחת מ

דמויות רבות של  הוכחי, אשר דורש השתלבות עם החברה הישראלית, כלכלית וחברתית. ווכלה במצב

אמיל חביבי,  המוחמהיגים צמחו בקרב הערבים אזרחי מדית ישראל, דוגמת הפוליטיקאי והסופר 

י ערבאך קיימת תחושה חזקה ברחוב ה .יםואחר ופיק זיאד"כ מטעם חד"ש תאראש עיריית צרת וח

. בישראל עברה תמורות מרחיקות לכת הערביתהחברה  מהיגות. קיים, בתקופה זו, משברבישראל כי 

איכרים . מתחילת הדרך הייתה זו חברה פלאחית, של עדר מרכזים אורבאייםיה יההעיקרי הרכיב המ

חדש מתפשוטים, לא מלומדים ברובם ומותקים מהמרחב הערבי הסובב אותם. המרקם החברתי ה

ים זרמים חדשים שיסו לגבש זהות חדשה מאחדת ולהעיק פתרוות למצבהוביל להצמחת 

  .המתפתחים

ראש לאחת העיריות הגדולות כים אתיים וסוכסכחוקר מתוך עבודתי כעורך דין, כפעיל חברתי, כ

רביה), וכחתי לגלות כי אכן קיים משבר של מהיגות בקרב החברה 'ע-בחברה הערבית (באקה אל

ים להוביל את החברה הערבית ים שיכולמהיג שלמודלים אחר ממשיכה לחפש  ית בישראל, אשרערבה

מוה מעל היה ילתת מעה לצרכים האמתיים של אוכלוס יםמסוגלכאלה הבישראל אל חוף מבטחים, 

  לחמישית מכלל אזרחי המדיה.

, היל, מובתהשפעה, כריזמטי ת, בעלהחזקות בישראל לא מצליחה ליצור מהיג הערביתהאם החברה 

לדבר עם האחר  הומיטיב הא באיחזון כוללי, מעורה בחברה ממה ה ת, בעלת, דיפלומטיתלא מתפשר

ל מהיג ייחודי, שמסוגזקוקה להחברה הערבית בישראל  מורכבת.יהודי? התשובה היא - הישראלי

לי. חברתי, וגם עם האחר הישרא-לקיים דיאלוג מאתגר, גם פים להכיל הרבה תכוות בו בזמן, וכן

מול על מעדה הרחב, הההגה של היום שוה בדרישותיה ובתאיה, בעבר, בשוה מהההגה הערבית 

  מאתגרות.תמורות כלכליות, פוליטיות וחברתיות 

המהיגות הערבית החוצה היא השילוב בין העבר, ההווה של  ההצלחהחשוב לציין כי אחד מסודות 

כדבך מכון בגיבוש הזהות, הבת אתגרי ההווה, על מכלול  ,, במובן של הישעות על העבר. זאתוהעתיד

תכית וחזון עתידיים. במלים אחרות, המהיג הערבי המיוחל הוא אדם גיבוש של , וההמורכבות שבו

לחזות את העתיד. השיח הפוליטי, החברתי יודע את ההווה ואלא גם מבין שלא צמד אל העבר בלבד, 

כל מהיג  :עודו כלוא בכמה מקומות חשוביםהוא אל השתה, אך והכלכלי של החברה הערבית בישר
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הצבת להקולקטיבי ו "אי"הבת הלביקורת עצמית, זקוק ל שברצוו להוביל ולקדם את חברתו

  .עיקריותבעיות הפתרוות ל

שבה מתכות תובעי יותר בבקשותיו מהמהיג ומההוא דור הצעיר של הערבים אזרחי מדית ישראל ה

להוביל. דור הצעירים דורש מהיג אכפתי לחברתו, רגיש לבעיותיה, דואג לבעיות ו התהלהוא צריך ל

אפילו ברגעים  -  ות המורכבת, ומסה להציב פתרוותאיהיומיום, לא מוותר אל מול תכתיבי המצ

להיות כמו גם כי המהיג יהיה מעורה בחברה ממה הוא בא,  יםדורשהצעירים  שראים כרגעי שפל.

 הוא . חשוב מכולעבור הציבור סדות השלטון, במטרה לחלץ זכויות ותאי מחיה טובים יותרומעורה במ

לאומי, או שיח השתלבות במוסדות יהיה שיח בין אם זה , סטרי- לא תאמץ שיח חדהראויה הההגה ש

-חוץ עכשיו שיח כוללי שיאגד בתוכו גם את הזהות העצמית (הערביתשבין תהמדיה, אלא 

ההגה ולהישמר מפרופיל של  דיאלוגעמו יצר יוגם לקבל את האחר, במטרה להבין אותו, ל הפלסטיית)

 תהדור הצעיר של הערבים בישראל דורש ההגה עם שיח מודרי, בעל .מותקת ממוסדות המדיה

אל לה לההגה שתהיה מותקת  ותוכיות עבודה ריאליות. ציה חברתית גבוהגימודעות מורכבת, איטל

סגר בבועות של אליטה איטלקטואלית שחיה במגדל יהיא אמרוה לייצג, ואל לה להאותה מבי החברה 

  לת למען האזרח. מכבדת, מכילה, מחויבת ופוע, , וכחתמשכילהעליה להיות פך, יה. לשן

, הההגה תפיל את עצמה קשב כזה. ללא לדור הצעיר הלהיות קשובוכחית חובה על הההגה הערבית ה

אל התברכה בכישרוות רבים בקרב רכיום, כבר ידוע כי החברה הערבית ביש אל שיח לא דמוקרטי.

מעצימה את תחושת רק אך עובדה חיובית זו . בותיה וביה, בכול תחומי הדעת והמקצועות השוים

ת ברורה, שתוכל לצל כלכליו דה חברתית, פוליטית'הצורך בההגה צעירה חדשה מובילה, עם אג

ללא מס שפתיים ריקי, ללא ות הדור הצעיר מחפש מהיג ולקדם את היכולות של בי החברה הערבית.

את  המדיר ה, שאיהת ומשחיתתמושח האת האיטרס הכללי, שאי תסיסמאות מיושות, שמקדש

  בלבד. הרבים אליוקאת המ מתהטובים והמקצועים ומקד

  

-חוקר בושא סכסוכים אתיים, וראש עיריית באקה אלודוקטורט  הוא עורך דין, ו מוךמורסי אב* 

  .רביהע'
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  2017יהודים -ממצאי מדד יחסי ערבים –"לא שוברים את הכלים" 

  ד"ר והאד עלי, ד"ר אפרים לביא

שעורך פרופ' סמי סמוחה מדי שה, זוכה לעיין רב בציבור  ,יהודים"- המחקר על "מדד יחסי ערבים

מאמצע שות  קייםבמדעי החברה, שמאגר הידע שלו המדדים ארוכי הטווח זהו אחד  הישראלי.

 ,בכך המחקר שופך אור .1976-הסקר של היום שאלו כבר ב השבעים של המאה העשרים. חלק משאלות

על מערכת היחסים בין ערבים ליהודים במשך יותר מארבעה עשורים. השוואה בין ממצאי  ,בעקביות

 יחקרמהישראלי לדמוקרטיה והמכון ל רי דעת קהל שערכו בפרד המכוןסקבין סקר המדד הוכחי ל

  סוגיות.רוב הב יםעל ממצאים ומגמות דומ הצביעמביטחון הלאומי, 

, הוצג בערב עיון 2017, שמתייחס לסקר של יהודים בישראל- על יחסי ערביםהאחרון המדד השתי 

ולראשוה גם  ,בעמדות הציבור הערבי הרעההצביע על  . המדד)2018במרץ  8(אביב -באויברסיטת תל

בין וערבים. במהלכן התרכך השסע בין יהודים , 2017עד  2015 לשיםבהשוואה  ,בציבור היהודי

ם, גד היהודי הימין קמפיין, וההדרה האפליהם, לפי ממצאי המדד, הערבי בעמדות חרפההגורמים לה

 החומש תכיתמוחשיים מ פירות עדריה, וביםהער של הפוליטית הפעילות לריסון החקיקהיוזמות 

חלשה כי חשים יותר מאוימים ו למעלה ממחצית הערביםכי  הסקר הראה. 2016-ע בלהתבצ שהחלה

  .השלמתם עם אופייה היהודי של המדיה

בעמדות הציבור בקרב היהודים הסתמה החרפה וכוות פחותה לשלב ערבים בחברה על בסיס שווה. 

חלה החרפה  2015השים, אך מאז  יציבות או אפילו התמתות מסוימת לאורך הייתההיהודי 

", 2009מאז  הליכודממשלות דמוקרטיזציה של -הדה הסלמה בתהליך"בעקבות ה, בין השאר בעמדותיו

כבר חרפה ההזוהתה מגמת סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה בסקר המדד, לעומת  כדברי סמוחה.

להכיר בציבור הערבי של יהודים התגדות גוברת והולכת תבטא, בין היתר, במהדבר בשים קודמות. 

-תהליכי "הימה" ובהלימה ל, וזאת הלזכויות משל תהזכאי ,קולקטיבית לאומי מיעוט קבוצתכ

  "הדתה" שעובר הציבור היהודי בשים האחרוות. 

שבירת כלים': עדיין רוב 'ה ליטי איה מבטאתלדעת פרופ' סמוחה, ההחרפה בקרב הערבים והיהודים 

השוויון כל עוד קיום הערבים חושבים שישראל היא מדיה שטוב לחיות בה, ורוב היהודים מוכים ל

שי מעמד בייים בשהתפתחות הובעה דעה,  בערב העיוןאיו פוגע בצביוה היהודי של המדיה. 

בחברה הישראלית, כולל הערבים,  הפריפריאליותהאוכלוסייה קבוצות קרב עשורים האחרוים בה

מעמד הבייים הערבי  את הגבולות בין הקבוצות הלאומיות. אשר חוציםמעמדיים איטרסים יצרה 

מתרחב והופך ליותר דומיטי בהשפעתו הפוליטית, התרבותית והחברתית, על הלכי הרוח בחברה 

  רוח בחברה היהודית חלשת.ה כיהערבית, בזמן שמעמד הבייים היהודי מצטמצם והשפעתו על הל

ההסכמה ההולכת וגוברת במרוצת השים בין ערבים הוא  2017ים במדד מעייאחד הממצאים ה

על , רוב הערביםלדעת . ובמקום באזור ימערבעולם הישראל ב ה שלויהודים לגבי העדפת השתלבות

מתיישב עם  איוממצא זה  .ישראל להשתלב במערב ולקיים עם מדיות ערב קשרים הכרחיים בלבד

ואף עומד ביגוד להשקפת האליטות  ,באזור "טע צלבי זרכ"היהודים את הדימוי של הציבור הערבי 
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הדוגלות בהשתלבות ישראל באזור ולכל הפחות באיזון בין השתלבות במערב  ,הערביות בישראל

מהעולם הערבי ובעקיפין את עומק האכזבה של הפלסטיים אזרחי ישראל  ממצאחושף ה כךובאזור. 

 .את חוזק זיקתם לישראל

היהודים וכן שהמדיה,  "קווים אדומים"במהלך השים  לפי הסבריו של פרופ' סמוחה, התגבשו

, דמוקרטיה מודרה,( זהרים לא לחצות אותם. הערבים הפכו לבעלי עיין בחברה הישראלית ,והערבים

בסוגיות העיקריות הבאות:  קוצזוס בין ערבים ויהודיםגם אם חלקית, מדית רווחה ועוד); וצר 

אך לא לאומיות, מיעוט לא טמע,  ,וזכויות קולקטיביות תרבותיות יותמעמד מיעוט בעל זכויות פרט

סמוחה מסיק מתן פטור לערבים ממילוי חובת שירות למדיה. ו וקרטיה והלית, פתרון שתי מדיותדמ

ידי יישוב הסכסוך עם הפלסטיים -ערבי על-היהודים המשותף הקיושישראל יכולה לשפר את מכך 

בלי לפגוע בביטחון המדיה ובלי לטשטש את אופייה היהודי  ,והגברת השוויון האזרחי והלאומי

   והדמוקרטי.

צורך לגבש וסחה מאוזת יותר של מדיה יהודית ודמוקרטית, שתהיה שיש  גם פרופ' סמוחה סבור

ת יותר לערבים ות לאום הוגת, שלצדה תתקיים מדיי היהודים. בישראל החדשה והמתוקסבלת בעי

כלכלי בין ערבים ויהודים, יבוטלו האפליות - השוויון החברתי- פלסטיית ידידותית, יצומצם אי

וההדרות גד ערבים, ויועקו לערבים שוויון אזרחי מלא, הכרה כמיעוט לאומי פלסטיי, אוטוומיה 

שלטון, תח מידתי בתקציב המדיה וחובת התייעצות של המדיה עם ראשי המפלגות תרבותית, ייצוג ב

הערביות המיוצגות בכסת בעייים חיויים לערבים. הערבים, כמו היהודים, ימלאו חובת שירות 

למדיה. בכך יתמלאו רוב התביעות שמציבים הערבים במסמכי החזון העתידי. הערבים יחדלו ממאבק 

  .לאומית וישלימו עם קבלתה כמדיה יהודית ודמוקרטית-אל למדיה דולהפוך את ישר

  

  .ערבים-ליון הבא של "הדים" יובא מאמר ביקורת בושא מדד יחסי יהודיםיבג* הערת המערכת: 

  

מכללה האקדמית גליל מערבי, עמית מחקר באויברסיטת חיפה וחוקר הוא מרצה בד"ר והאד עלי, *

   .בכיר במוסד אמן בטכיון
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  אליה וקוץ בה ) ורפורמת הביוי ביישובים הערביים:922תכית החומש (

  ד"ר אפרים לביא

  

, 2020-2016 , לשים922אושרה תכית חומש לחברה הערבית בהחלטת ממשלה מספר  2015בדצמבר 

תכית גובשה מתוך הכרה של מקבלי ההחלטות בחשיבות השילוב המיליארד שקל.  9.5-בהיקף של כ

אחד המרכיבים החשובים  החברה הערבית בישראל כמוע צמיחה מרכזי למשק הישראלי.הכלכלי של 

שהיו מהושאים הרגישים ביותר  ) הוא ושא הדיור והתכון בחברה הערבית,7בתכית (סעיף 

  המשפיעים על היחסים בין החברה הערבית לבין המדיה, מראשית הקמתה ועד ימיו.

שועדה להקל בתחום התכון והבייה מקיפה יישום רפורמה ב עם עיתוי הפעלת תכית החומש הצטל

להכשרת שטחי בייה הדבר סלל את הדרך  על אזרחי המדיה על ידי פישוט הליכים ואישור תכיות.

התכון  הלבתוכית העבודה של מיכך, למשל,  למגורים ולפיתוח אזורי תעסוקה עבור החברה הערבית.

בסדר גודל בקרקע פרטית וקרקע מדיה, במשרד האוצר מתוכות יחידות דיור ביישובים הערביים, 

 מועדפים לדיורשתואם את חלקם באוכלוסייה. בחלק מהן מעורבת הוועדה לקידום מתחמים 

  . (הותמ"ל)

בים מועברים ), יתן לקבוע כי תקצי2016-2017בתום השתיים הראשוות של ביצוע תכית החומש (

תכיות עבודה שתיות במסגרת  ממשרד האוצר בהתאם לתכית, ויעדיה מתממשים במרבית התחומים

פעולה מעשי ופורה בין -שיתוףבדרגי העבודה בשטח מתקיים שתיות שהוכו במשרדי הממשלה. - ורב

ויות הפקידות הבכירה במשרדי הממשלה, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזרי המיעוטים וראשי הרש

המדיה והחברה הערבית עלו על תיב בו קיים סיכוי ממשי לצמצום כי הערביות. יתן לומר, לכאורה, 

הפערים ולהעמקת השתלבות הערבים בחברה ובכלכלה, בדרך הארוכה לקראת הפיכתה למוע צמיחה 

  עבור המשק הישראלי.מרכזי 

 שאואולם, גישתם של ממשלת ישראל וראשי המשק היא איסטרומטלית. אלי גרור, מכ"ל משרד ר

) על תכית החומש  2017ובמברב 15( בצרת בוועידה הכלכלית של החברה הערבית , אמרהלמשמה

ממשלת ישראל רואה בחברה הערבית מוע ש ויישום הרפורמה ביישובים הערביים: "המסר הוא

ממשלת ישראל לא עושה טובה פים, אמר באותו ושא בוועידה: "מרדכי כהן, מכ"ל משרד ה צמיחה".

איטרס מובהק של הממשלה, ואם זה לא  ממקום הומי או ערכי, אלא זהו לחברה הערבית... זה לא

אמר ט, יו"ר דירקטוריון בק לאומי, דוד ברודיקרה המדיה תוותר על פוטציאל אדיר ותלך לאחור". 

בוועידה: "מי שלא רואה עד כמה הפוטציאל שטמון בחברה הערבית בישראל הוא גדול, כדאי 

שיתעורר.. מדובר על מוע צמיחה אדיר... פיתוחה הכלכלי של החברה הערבית ושילובה במשק, הוא 

   מפתח לצמיחתו של המשק".

הסיכוי להפוך את החברה  מעוררת סימי שאלה במידה העלולה להכשיל אתגישה איסטרומטלית זו 

ליברלית צרה, -הערבית למוע צמיחה. שכן, היעדר מדייות כוללת והתמקדות בכלכלה מתוך ראיה יאו

יציה בצד הדרה מוצהרת של הערבים מהמשחק הפוליטי מצד הממשלה ואף מצד מפלגות האופוז
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את הזכויות האזרחיות של  סדרה של יוזמות חקיקה שועדו לצמצםצירוף (המחה הציוי ויש עתיד), ו

תורמת באופן משמעותי מדייות שגויה מיסודה ומסוכת. זאת, משום שהיא מהווים  -הערבים 

תחושת היכור הפימית של הערבים ומשפיעה על  , משמרת אתלהתחדדות היחסים בין יהודים וערבים

תחושת השייכות שלהם לחברה הישראלית, גם ברמה האישית וגם ברמת הציבור. החרפה זו ביחסים 

שערך פרופ' סמי סמוחה, אשר הוצגו  2017יהודים בישראל - השתקפה היטב בממצאי מדד יחסי ערבים

  ). 2018רץ במ 8-אביב (ב-ודוו בכס שערך באויברסיטת תל

הגישה האיסטרומטלית של הממשלה באה לביטוי גם בדרך הקטת ליישום הרפורמה בחוק התכון 

מחייבת הקמת ועדות תכון מקומיות ביזור והאצלת סמכויות תכון, והבייה. הרפורמה, שעייה 

יה, העלתה במלוא חריפותה את השאלה האם הרשויות הערביות ערוכות ומוכון ובות לקבל לתכ

לחוק התכון והביה,  116סמכויות למימוש אחריות על התכון המרחבי בהן. לא זאת אף זאת: תיקון 

ביישובים הערביים להריסת עשרות אלפי בתים שבו במהלך הוגע לפרק האכיפה, אמור להיות מופעל 

   העדר תכון וקרקעות לשיכון.יהשים ללא היתר, בעטיה של מצוקת דיור מתמשכת וב

מתוך הכרה שהמציאות המתוארת מסכת את השגת היעדים המצופים מתוכיות אלו, יזמו מרכז תמי 

על בסיס  ., אותו ערך פרופ' ראסם ח'מאיסימץ והמכון למחקרי ביטחון לאומי מחקר מקיף בושאשטי

ה תפיסה תכוית חדשה שעשויה לסייע לרשויות המקומיות הערביות ולמוסדות המדיהמחקר מוצעת 

. התפיסה המוצעת התמודדות עם הסוגיה הרגישה של הביה ללא היתרלממש את הרפורמה תוך 

ממליצה להתאים את מרכיבי הרפורמה למאפיייהן ולצרכיהן השוים של הרשויות הערביות 

מץ, המכון למחקרי מרכז תמי שטי המקומיות (המחקר צפוי לצאת לאור בקרוב, בחסות משותפת של

  ).והמכון הישראלי לדמוקרטיה ערבי- המרכז היהודי ביטחון לאומי,

על קבריטי המדיה להכיר בכך שהדרך להפיכת החברה הערבית למוע צמיחה עבור המשק הישראלי, 

ביישום תכיות החומש והרפורמה בביוי באופן שיהלום את מאפיייה וצרכיה של החברה כרוכה 

המדיה והציבור היהודי כלפיה. דרש לאמץ חזון  בשיוי האווירה והיחס של ההגתהערבית, וכן 

וראייה כוללת ביחס לסגירת הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית ולהשגת השתלבות חברתית 

 וכלכלית מלאה של הערבים במדיה, כאזרחים שווי זכויות וחובות.
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  קישורים והפיות

  עורך: ח'דר סואעד

  

  דו"חות ומחקרים
  

  .922להחלטת ממשלה מדריך יישום 

  .לחצ/י לקריאה. פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים, מאת המשרד לשוויון חברתי

  

  .קיום בשתיים האחרוות-ערבים בישראל מצביע על ירידה בתמיכה בדו-מדד יחסי יהודים

מובילים להחרפה בעמדות, אך יש בסיס  קר: הסחף לימין ומגמת ההדתהמחפרופ' סמי סמוחה, עורך ה

מץ מרכז תמי שטישל  ערב עיוןקר הוצגו במחממצאי ה .לחצ/י לקריאה. קיום בישראל-איתן לדו

  .לחצ/י כאן – דברים שישאו בערב העיוןצפייה בל. 8.3.2018-ב בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי

  

  .יהודי-תוים על אלימות חמורה במגזר הלא

  .לחצ/י לקריאה. 2018כסת, פברואר והמידע של הרכז המחקר כתיבה: רית ביטה, מ

". כתבה על הדו"ח שיעור קורבות הרצח בחברה הערבית בישראל גבוה פי חמישה מבציבור היהודי"

  .לחצ/י לקריאהבעיתון הארץ. 

  

  .2018, משרד הביוי והשיכון, פברואר תכית עבודה לאוכלוסיית הבדואים בצפון

  .לחצ/י לקריאה. 02.06.2016מיום  1480מבוססת על החלטת ממשלה התכית 

  

  .2018דרום, משרד הביוי והשיכון, פברואר תכית עבודה לאוכלוסיית הבדואים ב

  .לחצ/י לקריאה .11.09.2011מיום  3708החלטת ממשלה התכית מבוססת על 

  

  .מהגברים הבדואים בגב מתחתים ביגוד לחוק עם יותר מאישה אחת אחוזים 18

. משרדי בראשות משרד המשפטים בדק לראשוה את היקף הפוליגימיה בחברה הבדואית-צוות בין

 הגורמים הם הבדואית האשה של והחלשתה הספר מבתי שירה, גבוה אבטלה שיעור כי גילה הצוות

מרקר, דצמבר - . מרב ארלוזורוב, דהעה דועכת בקרב הדורות הצעיריםהתופ ואולם, לתופעה העיקריים

  .לחצ/י לקריאה. 2017

  

  במספרי הגיוס של הצעירים הבדואים זיוק

במספר  אחוזים 40למרות ההקצה הדתית והמתיחות מול המדיה, חל בשה האחרוה גידול של כ־

  .לקריאהלחצ/י . 2018. מעריב, יואר הבדואים שמשרתים בצבא, שאף מתכן להכפיל את המספר

  

  תרבות
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לראשוה דואט חדש "הייו שיים" שכתב בשתי  השיקוהמוזיקאי משה פרץ והזמרת סרין קדרי 

  שפות והולחן בסגון לטיי.

באתר דבר  . טור דעה על אבי אבו זידלחצ/י לקריאה, 2018ידיעה באתר וואלה חדשות, פברואר 

  .לחצ/י לקריאה, 2018ראשון, מארס 

  

  הסרט "אחרייך": בשורה לאמות העוסקת בשיח הזהויות.

אמה ערבייה מוסלמית מג'ת, אביה בדואי  -רא אבו פריחה עוסקת בסרטה הראשון בסיפור משפחתה 

| הסרט עוסק באופן עדין ומורכב בשאלות של זהות ישראלית, מתל שבע, ומשפחתה מתגוררת בעומר 

  .לחצ/י לקריאה, 2017. כתבה באתר דבר ראשון, דצמבר תוך יצירת משמעות ולא פירוקה

 . טור דעה של רג'אא אטורהסרט "אחרייך" מאתגר את השיח הפלסטיי מהמקום הכי לא צפוי

  .לחצ/י לקריאה, 2018באתר שיחה מקומית, פברואר 

  

  תעסוקה ויזמּות
  

  השתלבות שים ערביות בשוק העבודה: השכלה, תעסוקה ושכר.

  .לחצ/י לקריאה. 2018מארס  תמר פרידמן ווילסון, מרכז טאוב,ו הדס פוקסמחברות: 

אז  -מהשים הערביות הזכאיות לבגרות למדו במגמות מדעיות  אחוזים 70כתבה על ממצאי הדו"ח: 

  .לחצ/י לקריאהמרקר, - דה למה הן בוחרות בהוראה?

  

  .מחיוך ועד הייטק: הצעירים המבטיחים ופורצי הדרך בחברה הערבית

ים ופורצי הדרך של החברה הערבית חשפו במסגרת כס העסקים בחברה הערבית של עשרת המבטיח

  .לחצ/י לקריאה. 12.02.2018-ב כלכליסט ובק הפועלים שהתקיים בצרת

  

  .ומחשבתי, של החברה הערבית וגם היהודית""הייטק צריך שיוי תודעתי 

פרופ' זיאד חא, סגן שיא ומהל מרכזי הפיתוח של קיידס, אמר את הדברים בכס העסקים בחברה 

הערבית בצרת. דדי פרלמוטר, שותף מהל בקרן אקליפטוס, סבור כי "ההייטק הישראלי הוא עדיין 

  .לחצ/י לקריאה. 2018, פברואר . כלכליסטחברה סגורה והגיוון הוא מוך"

  

  .שים 5משרות חדשות לחברה הבדואית תוך  2600-משרד הכלכלה: מצפים ל

  .לחצ/י לקריאה. 2018בפברואר  5הודעות הכסת, 

  

  .אלף מורות ערביות מחכות לשיבוץ ממשרד החיוך 11שה ברשימת המתה:  13

המשרד משבץ מורות בחיוך הערבי לפי דירוגן בתור, שזמן ההמתה בו עלול להגיע ליותר מעשור. 

  .לחצ/י לקריאה. ביתיים הן פוות לעבודות קבלן ויקיון, או פורשות כליל משוק העבודה

  

  מיויים
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הוועדה לבחירת שופטים, בראשות שרת המשפטים איילת שקד, מיתה בסבב המיויים האחרון 

סמאח ), את עו"ד דויא סאר לשופטת בבית משפט השלום במחוז הצפון וכן את עו"ד 2018(פברואר 

, האישה הערבייה הראשוה בתפקיד זה. לבתי משפט השלום מחוז ירושליםלרשמת בכירה  ראעמ

  .לחצ/י לקריאה


