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  הקדמה

  
הינה יצירת הגדרת זהות עצמית הכוללת את כל , הערבים הפלסטינים בישראל, מטרתנו

 אותה מגבשים, המרחבי והחברתי, החינוכי, הכלכלי, התרבותי, הפוליטי –תחומי הקיום 
מובן מאליו כי על מנת . התרבותיים והמחקריים, מרבית הזרמים והגישות הפוליטיים

 ת הזהותאת הניסוחים השונים הקיימים בהגדרקבץ יחדיו נדרשים ללעשות כן אנו 
ולחברם בכדי לייצר ראיה , עם המדינהו עם עמנו הפלסטיני העצמית של ישותנו ושל יחסנו

  .ובשת והומוגנית ככל האפשרמג
   

ר ועדת המעקב העליונה לערבים בישראל זימנתי קבוצה של אנשי "די כיובמסגרת תפקי
 והשנה האחרונה נפגשאשר במהלך ) ב שמותיהן ושמותיהם"מצ(ופעילים ערבים  הגות

ייצג נאמנה את מגוון בץ מסמכים אשר וקייצר פעולה מתוך שאיפה לתוכנית  בססל במטרה
קונצנזוס בין ות הערביות ואשר ישמש כאמצעי ליצירת שמעים בקרב המנהיגת הנהקולו

 אסטרטגית קולקטיבית עתידית לאזרחיםגיבוש ראיה , משמע –הגישות והקולות השונים 
  .בישראל יםפלסטיניה יםהערבי

כנית וכהמשך לפרויקט השולחן העגול ששם לו למטרה לפתח תאת התוכנית הזו יזמתי 
  .ה לערבים הפלסטינים בישראלאסטרטגית חדש

  
 שלמה לתהליך שארך יותר משנה םומחויבות םקבוצה על מאמציהחברי הלברצוני להודות 

  .ארבעה מפגשים ארוכיםואשר במהלכה התקיימו 
  

ואושרר נידון ושל עבודה קולקטיבית בה , התוצר של תהליך זה ינםהניירות העמדה שלהלן 
 ותמפורטניירות מחקר  את מהות יםמציגצירים התק, הינם למעשהמסמכים אלו . םתוכנ

הציע גישות נועדו במטרה ל ניירות מחקר אלו. שחוברו על ידי חלק מהמשתתפים בקבוצה 
כל האמור לעיל . כלליות לתהליך השינוי הדרוש בעתידם של הערבים הפלסטינים בישראל

ועדת המעקב , כי תוצר זה הינו של הקבוצה כולה לל המשתתפיםנעשה בכפוף לתובנת כ
  .העליונה וועד ראשי הרשויות

ניצבות סוגיית שייכותם וזהותם של הערבים הפלסטינים בישראל בראש רשימת הנושאים 
 העל מעמד הזהות והאזרחות, השייכות סוגייתבעקבותיה ניצבות . ובעיית האזרחות

יתוח האסטרטגיה לפ; התכנון והבנייה, ותמדיניות הקרקע; של החברה הערבית המשפטי
טיפוח התרבות  הערבית ; החזון החינוכי למערכת החינוך הערבי; כלכלי ופיתוח חברתי

עוד . של הערבים הפלסטינים בישראל ציבוריתפלסטינית בישראל והעשייה הפוליטית ו
נושאים רבים הרי גורל עמדו לעיני הקבוצה אך משום שנבצר מבעדה מלדון בכל הנושאים 

  .את נושאי הדיון והמחקר נאלצה הקבוצה לברור כיאות
  .בשלב הבא ייצא לאור ספר שיציג את החזון העתידי על פרטיו ויתאר את תהליך העבודה

  
לא הכרחי שכל . טמונה בוויכוח שיבוא בעקבות פרסום מסמך זה וחשיבותה של עבודה ז

כוחות הפוליטיים המיוצגים בתוך ועדת המעקב העליונה ייתנו את הנציגי הזרמים ו
הניצוץ של הדיון הציבורי בכל אך המטרה העיקרית היא להצית את ; לתוצר זה הסכמתם

  .ע לעתידם של הערבים הפלסטינים בישראלהנוג
  

  טיב'שאוקי ח
  
   
  בישראל לערבים ר ועדת המעקב העליונה "יו
  ר הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל"ויו

  
  
  



  

  ∗מבוא
  

חלק מהעם הפלסטיני והאומה , מדינההילידי הארץ ואזרחי , בישראל החייםהערבים הפלסטינים אנו 
  .האסלאמי והאנושי, הערבית ומן המרחב התרבותי הערבי

  
אנו שנותרנו במולדתנו . משטח פלסטין ההיסטורית 78%הביאה להקמת מדינת ישראל על  1948מלחמת 

ותקים משאר בני עמנו הפלסטיני מנ,בתוך גבולות המדינה היהודיתמצאנו עצמנו ) נפשות 160,000 -כ(
  .נאלצנו לשאת אזרחות ישראלית והפכנו למיעוט במולדתנו ההיסטורית, הערביומהעולם 

מממשל , ה ודיכוי לאומיבלנו ממדיניות מובנית של הפליה קשס ת ישראלה של מדינתקומתמאז הנכבה ו
 זכויותבדיכוי  ,משאבים חלוקתהפליה במ, ותנישול קרקעשל ממדיניות , 1966צבאי שנשאר עד שנת 

מהתקפות אלימות בהן הרגה המדינה אזרחים איום בטרנספר ועד כדי חיים בצל  אזרחיות בסיסיות
ואף על פי כן ; )2000(ואירועי אוקטובר , )1976(יום האדמה , )1956(קאסם הטבח בכפר :דוגמת פלסטיניים

 ינושורותנאבקנו ועודנו נאבקים לאיחוד  כןו, תרבותנו ושייכותנו הלאומית, נאבקנו ושימרנו את  זהותנו
י הקמת המדינה הפלסטינית העצמאית ופתרון בעיית "כולל ויציב באזור ע, למען השגת שלום צודק

  .ם"לפי החלטות האו הפליטים באופן מוסכם וצודק
את רגלינו  הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית והשימוש שנעשה בדמוקרטיה לשירות יהדותה מדיר

על כן אנו דורשים משטר . ומציב אותנו בעימות עם טבעה ומהותה של המדינה בה אנו חייםרותיה משו
נו ישיאפשר לנו שותפות אמיתית בקבלת ההחלטות ובשלטון כדי להבטיח את זכויות תידרסה הדמוקרטי
  .האינדיווידואליות והקולקטיביות, ההיסטוריות והאזרחיות, הלאומיות

  
שכן עולה בקרבנו המודעות . חדש עידןים עתה לקראת צועדאנו , רנית מורכבת זובצלה של היסטוריה מוד

המדגישה את הצורך בשרטוט דרכנו אל העתיד וגיבוש זהותנו הקולקטיבית וניסוח תכניות , העצמית
הערבית  השלב כינונה של ועדת המעקב העליונה של האוכלוסיי. פוליטיות שלנו- הפעולה החברתיות

זכתה ללגיטימיות בהיותה המוסד הייצוגי הועדה . קודה ציון בהיסטוריה של התארגנותנוה נבישראל היוו
  .העליון לכל הכוחות והמוסדות הפוליטיים והעממיים הפעילים

כהמשך תכנית זו  הבא, מתחוללים בתוכנוובהסתמך על ראייתנו את השינויים הבהתבסס על מציאות זו 
  .אסטרטגי לפלסטינים בישראלתידי בכיוון גיבוש חזון עשלנו אבק לדרך המ

מי אנחנו ובמה אנו חפצים לטובת החברה : "נה להשיב על השאלה הרת הגורלישאיפתה של עבודה זו ה
  ".?שלנו

  
 כמו כן . תכנית פעולה פרטנית עם יעדים מוגדריםיחברו צעדים פרקטיים מוחשיים ו לחזון העתידי, משכך
  .ות חזון זה שיח פלסטיני עצמאיאת כל הזרמים בחברתנו בהיהחזון יכלול 

האמונות והחזונות , זה יאחד את השורות וימצא את הנקודות בהן נפגשות הדעות חזון עתידיצופים כי אנו 
  . על בסיס היסודות והאינטרסים הלאומיים, יםולעתים אף המנוגד יםהשונ

  
תוך  , פעלת תכנית זות האחריות לההועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל נטל א

  :עיקריים בוצע בשני שלביםהתוכנית יישום . ערביםהעליונה לועדת המעקב של עדכון שוטף 
וי המטרות ביטיבואו לידי  םאשר באמצעותבשלב הראשון הוקמה ועדת היגוי שתרמה לביאור הכלים 

ת התאמת הכלים על מנת להבטיח את יישומו בפועל ולבחון את מיד, זאת, והאסטרטגיות של התכנית
  .למטרות

וכללו  שלמים סופי שבועלאורך במשך ארבעה מפגשים ארוכים שהתקיימו  חזון עתידיבשלב השני גובש 
שלב זה יבוא על סיומו בקיום ועידה כללית ובהוצאת ספר שיציג את . קבוצה של הוגים ופעילים ערביים

  .הסופי ותהליך העבודההעתידי בנוסח החזון 
  

ויתרום להשפעה על בו אנו צועדים חזון זה יהווה נר לרגלנו במסלול שינוי המציאות ים אנו כי שואפ
 גת ועדת המעקב העליונה לערביםבהמשך לאקטיביזם בו נוה, נדה הישראלית באופן אקטיבי וחיובי'האג

ברה וכלפי הח, כמו כן אנו תקווה כי חזון זה יעורר ויעשיר את הדיון הציבורי בנינו. בישראל מאז נוסדה
  .וכלפי דעת הקהל הערבית והעולמית, החברה היהודית, המדינה, הפלסטינית מחוץ לישראל

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ין כי הטקסט נכתב בלשון זכר אך הוא מופנה לנשים ולגברים כאחדיצו ∗



  

  ∗מתודולוגיה
  

ה ציבור שנפגשה לפרק זמן של כשנה במטר ופעילית חוקרים תידי זה הוא קציר עבודתה של קבוצע חזון
התרבותית של הערבים הכלכלית ו, החברתית, הפוליטיתי עתידי הדן במציאות אסטרטגלהשתתף בשיח 

  .הפלסטינים בישראל
  

  .ושלב גיבוש החזון העתידי התכניתשלב הכנת  –של העבודה נחלקה לשניים  המתודולוגיה
  
  

  ההכנה שלב •
גוף שיחזק את התכנית  תבהקמ הדחוףניכר הצורך , ההכנות וההיוועצויות בשלב הראשון במהלך

עם תחילת העבודה תסייע למסלול  עודהיה כי הקמת ועדת היגוי ברור . ה את עבודתהלוווי
הועדה התכנסה מדי חודש . תכנוניה כיווןהוציבורי הכיוון ה –התפתחות התכנית בשני כיוונים 

  .הכנת פעילויות התכניתוטרחה על  וחצימשך תקופה של שנה ל 2005החל מיוני שנת 
   

  הגיבוש שלב •
מן , יהםומבתח מומחים, נהגההועדה קבוצה של אנשי ונשות הזימנה , והתכנון ההכנה לאחר

 והאסכולותהגישות , לכל הזרמים שניתןיוחסה חשיבות רבה לכינוס ייצוג רחב ככל  ההתחלה
  .בשלב יצירת הקבוצה בחברה הערבית כבר הפוליטיים

  
 ציריםשני על פני ריכזה הקבוצה את עבודתה , מנים מוגדריםזעם משימה מוגדרת ולוחות  ועדה בהיותה

נדות של 'האגהיה על הקבוצה לתחום בעצמה את מסגרות הדיון ואת . רעיוני וציר פיתוחי ציר - עיקריים 
 תקונצנזוס אמצוא באמצעות וליישומי -אידיאולוגי לבין המעשי-לנוע בדיוניה בין הפילוסופי, השיח

  .המינימום המוסכם
  

  .בירושליםלאורך סופי שבוע שלמים ארבעה מפגשים ארוכים  קיימה הקבוצה
ות ולחפש את /ה לדון בחזונות העתידיים של המשתתפיםתייה) 2005ספטמבר (הראשון  המפגש מטרת

 במציאותיועד להצגת נקודות החוזק והתורפה ) 2005דצמבר (המפגש השני . בהם הם משיקים הנקודות
  .של הערבים הפלסטינים בישראל

 תכניותקבוצה משימת גיבוש על שבעה חוקרים מה טיב'שאוקי ח הועד הארצי מר ר"הטיל יו, זה בשלב
תוך שני עשורים בשמונהבאסטרטגיות הניתנות ליישום 

1
  :נושאים 

  ;עם המדינה היחס .1
  ;המשפטי המעמד .2
  ;תכנון ובניה, ותקרקע .3
  ;כלכלי פיתוח .4
  ;חברתי פיתוח .5
  ;חינוך .6
  ;תרבות .7
  .פוליטית וציבורית העשיי .8

  
  
  

קבלת שם בתחומים אלה למהחוקרים להציג את תכניות העבודה בפני מומחים  ביקשה הועדה
 את  במטרה לחזקתהליך זה נעשה . בטרם הגשת התכניות לאישור הקבוצה והארותיהםהערותיהם 

העבודה ולהקנות לתכניות האסטרטגיות את האסמכתא המחקרית  שלהמתודולוגיה המדעית 
  .הראויה

קבוצה דנה ה). 2006אפריל (לקבוצה את ניירות המחקר במהלך המפגש השלישי  הגישו המחברים
  .וכן גיבשה את נקודות היסוד במבוא הכללי של החזון העתידי. אותן ואישרה םבה

  ).2006יוני (הכללי ותקצירי ניירות המחקר אושרו סופית במפגש הרביעי  המבוא נוסח
  

                                                 
   תכניתחת הקבוצה ורכזת הנמ, זועבי-רינאויידא 'הגברת ג י"זה הוכן ע נייר ∗
  ם חשובים נוספים על נושאי הצביעהה קבוצכי ה יצוין  1



  

תכניות  להשלם ש נוסחבספר המציג את ה –לסיים שלב זה בתוצר מוחשי  נההי התכנית מטרת
  .ניירות המחקר של תכנית החזון העתידי עותבאמצ שהוכנוהעבודה 

  
עשייה  שייזמוהתקשורתיים והציבוריים , האקדמיים, תקוות בכל הגורמים הפוליטיים תולה הקבוצה
חזון עתידי פותח פתח . ההמלצות הניתנות ליישום ותכניות העבודה שהגישה הקבוצה בכיוון

  :כגון, עתידיים רבים לשימושים
  ;לפיתוח אסטרטגי שיבהוערוצי ח דיון קבוצות .1
  ;הישראלית- היהודית ציבורי לשיח עם החברה  מנוף .2
 ;הישראלית והבינלאומית, תקשורתי במדיה המקומית קמפיין .3
  ;לחץ על מוסדות המדינה ומשרדי הממשלה אמצעי .4
 לשינויקידום שלבים יישומיים עתידיים בתהליך  ראשוני שלב – ובעיקר .5

  .להמציאות של הערבים הפלסטינים בישרא
  
  
  
  

  ∗הערבים הפלסטינים בישראל ויחסיהם עם המדינה
  

 ,ציוניות באירופה ובמערב-ישראל היא תולדה של פעולה קולוניאליסטית אותה יזמו האליטות היהודיות
בצל התעצמות ההגירה היהודית לפלסטין לאור תוצאות התחזקה ו ,ע מדינות קולוניאליסטיותוסיהוקמה ב

המשיכה ישראל בהנהגת מדיניות הנגזרת  1948שנת בה תקומתלאחר . מלחמת העולם השנייה והשואה
והמשיכה להתעמת עם סביבתה באופן מתמיד וברמות , מערב במזרח התיכוןה נציגותעצמה כאת מראייתה 

  .כן המשיכה ליישם מדיניות קולוניאליסטית פנימית נגד אזרחיה הערבים פלסטינים. שונות
והרס של יותר  1948הפלסטיני בשנת  םתחילה בגירוש רובו של הע. שונותבצורות  דישראל יישמה את הייהו

בכדי  יםיהודי יםיישוב 700-יישובים ערביים והפקעה רחבה של האדמות הערביות והקמת יותר מ 530- מ
ומחיקת העבר והתרבות  יפעולות אלו נשענו על יהוד המרחב הגיאוגרפ. לקלוט את היהודים המהגרים אליה

כינון כלכלה ריכוזית ומנגנונים מדיניים המדירים ומחלישים את הפלסטינים בכלל ואת אלה , תהפלסטיני
  .בתוך ישראל בפרט

  
או להגדיר את ישראל כמדינה דמוקרטית אלא  תייגלא ניתן ל, מבחינת שילוב בין דמוקרטיה לאתניות

). שנים לערך 49דה עד לפני וקנ(ניה ואסטוניה ליטוא, לטביה, לנקהיריס, כמו טורקיה, כמדינה אתנוקרטית
, באופן מוגבל בחיים הפוליטיים םיעוט שוויון חלקי ומשתפים אותמשטרים אלה מעניקים לקבוצות המ

ותוך נקיטת , אינה שווה לזו לה זוכה קבוצת הרובלעולם במידה ש, הכלכליים והתקשורתיים, החברתיים
ת ההגמוניה של הרוב והשוליות של מדיניות קבועה ומתמשכת של שליטה ופיקוח המבטיחה לשמר א

  . המיעוט
  

  :העקרונות המנחים את המשטר האתנוקרטי הם
 .קבוצה אתנית הגמונית השולטת על מערכות המדינה .1
תוך צמצום  ,לעקרון בסיסי בחלוקת המשאבים והאפשרויות, ולא האזרחות, )והדת(האתניות  תהפיכ .2

 . משאבים ואפשרויות אלו לכלל האזרחים
 .המתהווה על פי שכבות אתניות, הדרגתי לפוליטיקה" יזציהאתנ"תהליך  .3
 .מצב קבע של חוסר יציבות .4
גיון האתנוקרטי הוא המספק כלי ניתוח להבנת חברות בהן המשטר מעדיף באופן מלא קבוצה יהה .5

את דינמיקת היחסים בין הקבוצות  יוצרומטבע הדברים הוא גם , מסוימת על פני הקבוצות האחרות
 .השונות

  
לשמר את המשטר האתנוקרטי קבעה המדינה מספר כללים מרכזיים ליחסה כלפי האזרחים הערביים  כדי

  :אשר ניתן לסכמם כלדקמן, פלסטינים בישראל
ניתוק זיקת הזהות בין הערבים פלסטינים בישראל לשאר חלקי העם הפלסטיני  .א

" יתערבית ישראל"הבניית קבוצה חדשה סיון לינוהאומה הערבית וזו האסלאמית ו
  ;החדש" הערבי ישראל"או את 
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מניעת הערבים פלסטינים בישראל מקיום קשרים פיזיים ורוחניים על אחיהם  .ב
 ;הפלסטינים עם הפליטיםהגדה המערבית ורצועת עזה ו, ושליםביר

התנגדות לארגונם של הערבים פלסטינים בישראל מעבר לרצון הרוב והמדינה  .ג
עת כל אפשרות רצינית להתארגנות והתערבות למני, יפרלמנטארמבחינת ייצוג 

 ;רית הנשענת על פעולה עממית ומאבק ציבוריאבפעולה פוליטית חוץ פרלמנט
להנצחת  תלהבניית ראייה המנוגדהערבים של המנהיגים  םהתנגדות לניסיונותיה .ד

ואשר משלימים בסופו של תהליך עם השליטה , מצבו של המיעוט במדינה היהודית
 ;ביההיהודית על המדינה ומשא

פלסטינים בישראל להסכים לחלוקת משאבי המדינה לפי מפתח ההכרחת הערבים  .ה
כך שיתפשר למדינה לשמר את עליונותו של היהודי ונחיתותו , אתני ולא לפי האזרחות

 .של הערבי פלסטיני
  

בו בזמן שהם משמרים את זהותם , פלסטינים בישראל אינם שבעי רצון ממעמדם הקולקטיביההערבים 
לצד שאיפתם להשגת ניהול . במדינה ומוסדותיהאזרחות מלאה שואפים להשגת הם , נית הערביתהפלסטי

בקונטקט של היותם אזרחים ישראלים עצמי מוסדי שיבטיח להם את הזכות לנהל את ענייניהם הייחודים 
, של דבר לאמתו. יהודיהרוב הג שוויון זכויות עם ילהש הם שואפים, בנוסף. דתהתרבות וה, חינוךהבתחומי 

, (Consensual Democracy) "הסדריתטיה רדמוק"משטר הבנוי על בסיס למודל זה מהווה ניהול עצמי כגון 
שותפות מבטיח הו תהיהודיו תהפלסטיני ,את קיומן של שתי קבוצות לאום במדינה והוא בגדר משטר המחזק

  .לשתי קבוצות הלאום במשאבים ובתהליכי קבלת ההחלטות, בשלטוןאמת 
  

ה הערבית פלסטינית בשני העשורים שיהיו במרכז תביעותיה של החבררות שמן הראוי מט
  :הבאים

, לגבי הפלסטינים בכללהזוועתיות ותוצאותיה  1948הכרת המדינה באחריותה לנכבה הפלסטינית בשנת  •
כקבוצה , לרבות פיצוי אזרחיה הפלסטינים, תחילת פעולה לתיקון המצב; ולאזרחי ישראל מבינם בפרט

ולא " חלק מהאויב"על שאירע להם כתוצאה מהנכבה ומהמדיניות שנגזרה מראייתם כ, וכיחידים
 ;כאזרחים שיש להם הזכות להתנגד לרוב ולאתגרו

וכמיעוט לפי ההגדרות הרלבנטיות (פלסטינים בישראל כקבוצה לאומית ילידה הבערבים הכרת המדינה   •
לבחור ישירות את נציגיה ולנהל , ינה והאזרחותבמסגרת המד, לה הזכותיש ש) באמנות הבינלאומיות
ולכונן את מוסדותיה הלאומיים בכל תחומי , )החינוכיים והדתיים, התרבותיים(את ענייניה הייחודים 

 ;הערביות ה להפסיק את מדיניות ההפרדה בין עדות הדתכן על המדינ. החיים
יש לפעול לעיגון עקרון (והיהודים  פלסטיניםההכרת המדינה בהיותה מולדת משותפת לאזרחיה הערבים  •

כך שהיחסים ביניהם יושתתו על זכויות האדם , )זה בפרק מבוא בחוקי היסוד ובחוקה העתידית לישראל
והזכויות האזרחיות המלאות השוות על בסיס האמנות הבינלאומיות וההצהרות וההסכמים 

ל עקרונות המושתתים ע בין שתי הקבוצות ישררו יחסים הדדיים). הבינלאומיים הרלבנטיים
זכות וטו ; ייצוג יחסי הולם; קואליציה רחבה בין האליטות של שתי הקבוצות(  הדמוקרטיה ההסדרית

 ;)הדדית וניהול עצמי לעניינים ייחודיים
כך שתכיר במעמדם המיוחד של הערבים , הכרת ישראל בזכויות המיעוטים לפי האמנות הבינלאומיות •

 הארץ יילידכ .ושיוכרו כמיעוט לאומי ותרבותי, הבינלאומית יההקהילי הפלסטינים בישראל במוסדות
י האמנות פ לעלהגנה וחסות ותמיכה בינלאומיים  םהזכאי, אזרחות מלאה בישראל שיש להם

 ;וההסכמים הבינלאומיים
ואף תפעל להסיר את כל גילויי , הנגוע בהעדפת הרוב ישום כל תכניתישראל תפסיק לנקוט כל מדיניות וי •

ותאמץ . והסימבוליהמשפטי , המבני, ובמיוחד במישור המעשי, העדיפות הלאומית בכל המישורים
כדי שניתן יהיה לפצות את , בכל תחומי החיים" העדפה מתקנת"אלמנטים של  מדיניות שיש בה

ההעדפה  כל הנזקים שהוסבו להם עד כה כתוצאה ממדיניותבגין פלסטינים ההאזרחים הערבים 
כדי לבדוק אפשרות , תשתף המדינה פעולה עם נציגי הציבור הערבי, למשל, כך. יהודיםהפי להאתנית כ

, )כבישים וגנים ציבוריים(של השבת חלק מהאדמות שהופקעו מסיבות שאינן קשורות בפיתוח הכללי 
הישירים  םרכיהממשאביה למילוי צ יפרופורציונאלכמו כן תנהיג המדינה מדיניות של הקצאת חלק 

 .ב"וכיו
, מי והמקומות הקדושיםאסלאיה וואקףישראל תכיר בזכותם של בני העדה המוסלמית בניהול ענייני ה •

כחלק מהזכויות הקולקטיביות המוקנות , ותסיר ידה מהמקומות הקדושים למוסלמים ולנוצרים
 .פלסטינים בישראלהלערבים 

תרבותיים , אזרחיים, פלסטינים בישראל לקיים קשרים לאומייםהישראל תכיר בזכותם של הערבים  •
 .וחברתיים עם שאר חלקי העם הפלסטיני וכל מרכיבי האומה הערבית והאסלאמית

   



  

  
  
  
  

 ∗ המעמד המשפטי של הערבים הפלסטינים בישראל
  

אן בחשבון בגיבושו של המעמד המשפטי של הערבים הפלסטינים יישנן שתי עובדות מכוננות אשר יש להב
  :בישראל

לי אאשר יש להם קשר אינטגר, המקוריים י הארץינים בישראל בעלם הפלסטהיותם של הערבי .1
 .דתית ותרבותית, לאומית ,רגשית מולדתם מבחינהוהיסטורי בינם ל

 .היותם חלק חי ובלתי נפרד מן העם הערבי הפלסטיני .2
  :מדים עיקריים ביחס המדינה אליהםיבמציאות של הערבים הפלסטינים בישראל קיימים שני מ

הגלום בהפליה הקיימת מאז קום המדינה במישור דברי החקיקה , שפטימ-מד הרשמייהמ .1
 ).קאנוניתהפליה (לים פהישראלים המ

הגלום בתלות הכלכלית שנשקפת בפועל בתנאי המחייה של , )או החומרי(חברתי - מד הכלכלייהמ .2
 .האזרחים הערבים

  
טי את חוויתם הקולקטיבית שניהם יחד מתווים באופן דיאלק. זיקה איתנהקיימת מדים אלה יבין שני מ

המשפטי ואת אפיוניו בהווה  –מד הראשון ימות את הביקורתייבחן בנייר זה . של האזרחים הערבים
  .ובעתיד

   
  

  התלות הרשמית
 בין השוויון- אי את) מנציחים כן ועל( המייצרים מרכזיים חוקים מספר כוללת הישראלית המשפט מערכת
נוטה בגלוי לטובת המשפטית עצמה הינה נורמה ה הנורמה). de jure( גלוי באופן בישראל לערבים יהודים

היא מחלחלת גם  ,כגון דגל המדינה וסמליה, מבולייםיה זו שרירה לא רק בתחומים הסיהט. קבוצת הרוב
, כגון אזרחות, אל עומק מעמדם המשפטי של הערבים הפלסטינים בישראל בתחומים יסודיים בחייהם

תלות רשמית זו גורמת . מקומות קדושים ועוד, שפה, קניין במקרקעין, תהשתתפות פוליטי, הגירה
ושא אזרח הנהנה אותה נ', אזרחות סוג א: פומבית של האזרחות הישראליתרשמית לקלאסיפיקציה 

ברור כי עליונות . שהעדפה זו נשללת ממנוזה אותה נושא ', ג- ו' ואזרחות סוג ב; ל"הנ מההעדפה הקאנונית
, ומניעת הפליה לאומית וגזעית  יסוד של הדמוקרטיה כמו שוויוןהעקרונות את מהותית  אתנית זו נוגדת

  .המעוגנים באמנות הבינלאומיות לזכויות אדם וזכויות מיעוטים
לב ליבה של מציאות ההפליה בה חיים האזרחים הערבים בעינינו הפליה רשמית זו על בסיס לאומי היא 

הגדרתה הרשמית , על כן. יקרית ממנה נגזר סבלם כקבוצה וכיחידיםוהיא הסוגיה הע. הפלסטינים בישראל
של ישראל כמדינת העם היהודי היא בבחינת חומה אידיאולוגית מבוצרת בפני אפשרויות הנהגת שוויון 

   .                  מהותי מלא לאזרחיה הערביים
  
  

  כלכלית- התלות החברתית
יתי לאזרחים הערבים הפלסטינים בישראל בצלם של חוקים לדבר על הנהגת שוויון אמ, אם כן, לא ניתן

המתאפיינים בעליונות , מפלים המשתיתים יחסים היררכיים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי פלסטיני
מרכזיותם של חוקים מפלים אלה בציבוריות הישראלית מובילה אל שאלה . הקבוצה הלאומית השלטת

אמיתי לאזרחים הערבים אף באותם תחומים מהם נעדרת  להנהיג שוויון, בכלל, הניתן: מהותית
בין יהודים  השוויון-יקה הישראלים היוצרים את איטענתנו היא כי לדברי החק? הקלאסיפיקציה המפלה

מעבר לחוקים המפלים ופוגעים בפועל במעמדם של ש השפעה וביטוי גדולים המשתרעים י, לערבים
  .השוויוןעיקרון  –תאורטית  –חומים בהם שורר לרבות הת, האזרחים הערבים בכל התחומים

ניכר מהמציאות של הערבים הפלסטינים בישראל קיומו של עוול היסטורי ,  בנוסף לתלות הרשמית לעיל

אקונומיים הרשמיים ובלתי -וכמשתקף בבירור מהנתונים הסוצי ،)de facto( יהימתמשך גם בתנאי המח
, כנאמר לעיל, ת הרשמית במעמדם של הערבים הפלסטיניםמתווספת לנחיתו, על כן. רשמיים בישראל
שגים יה, האבטלה הגואה, כגון העוני, ביטוי ברור בתחומי חיים שוניםלידי הבאה , כלכלית- תלות חברתית

  .'נמוכים וכד לימודיים
 טי האחרון בענייני זכויותפבהיותו המפלט המש –וה לצדק בישראל בכשל בית הדין הג, מפלה זומגמה בצל 

צ דחה עתירות רבות בסוגיות "בג. בסיפוק הגנה משפטית רצינית לזכויות האזרחים הערביים –אדם 
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שהיו קשורות ספציפית בהפקעת אדמות ובחלוקת התקציבים , מרכזיות וגורליות לאזרחים הערבים
צ לעותרים הערביים "בהם נעתר בג) המועטים לכשעצמם(ואילו בפסקי הדין .  והמשאבים הממשלתיים

 –אף היותם חיוביים במישור המשפטי הרשמי ועל , )כבפרשת משפחת קעדאן וזכותה להתגורר בקציר(
כזה שאין בו כל אספקט , צ היו בצורת נורמות משפטיות בעלות אופי איניבידואלי צר"הנימוקים של בג

  .קולקטיבי רחב שישפיע למעשה על מציאות חייהם של הערבים הפלסטינים בישראל
         
  קולקטיבי - וויון טרנספורמטיבישראת לק

 וויונם של הערבים הפלסטינים נסמכת בעיקר על הראייה הקולקטיביתשראייתנו המשפטית לסוגיית 
- ויון ושותפות אמיתיים במישור הלאומיואשר שואפת להנהגת ש, ויוןהשושל עיקרון  הטרנספורמטיבית

; ת מהם סובלים הערבים הפלסטיניםולמאבק בתנאי התלות הרשמית והתלות הכלכלי, קולקטיבי
יה שאינם נופלים ברמתם ישינוי חברתי מובנה וכולל שיבטיח להם בפועל תנאי מחיצור בשאיפה ל
וזאת לקראת השגת חופש מלא מתנאי התלות , חברתית על אלה להם זכאית קבוצת הרוב-הכלכלית
  .מהניצול והדיכוי, הלאומית

נו שואפים לגבש את החזון העתידי הקולקטיבי למעמד המשפטי בהסתמך על ראייה דמוקרטית רחבה זו א
  .ומאוזןשיתופי ויון שועל בסיס , הפלסטינים הערבים של האזרחים

  

 זכויות אזרח משותפות .1
צריכה המערכת , כדי להבטיח את ההגנה המשפטית הרצויה לזכויות האזרח המשותפות במדינה

הן במישור הציבורי והן , ם הפליה בכל תחומי החייםהמשפטית בישראל לאמץ באופן כולל חוקים המונעי
שעיקר , עצמאית לשוויון וזכויות אדם) או נציבויות(מערכת זו תכלול גם הקמת נציבות . במישור הפרטי

כמו כן צריכה מערכת . עבודתה יהיה הבטחת אכיפת חוקים המונעים הפליה ומעקב אחר יישומם בפועל
כגון האמנה , ליישם אותןולהתחייב  ות להגנת זכויות מיעוטיםהמשפט לאמץ את האמנות הבינלאומי

, אמנת הזכויות הכלכליות; ליטיותואמנת הזכויות האזרחיות והפ; הבינלאומית נגד כל צורות הפליה
כך שסעיפי אמנות אלו יהיו לחלק בלתי , וזכויות הילד; ההאישאמנת שוויון ; החברתיות והתרבותיות

  .בארץן הפנימי החל ונפרד מהדי
   

 קולקטיביות- זכויות לאומיות  .2
הלא הוא . אנו מעמידים עקרון יסוד, קולקטיבי הרצוי לערבים הפלסטינים-במרכזו של השוויון הלאומי
: בכל המשאבים הציבוריים במדינה, כיחידים וכקבוצה, ישוויונובאופן , שותפותם המלאה והאמיתית

  .החומריים והסימבוליים, הפוליטיים
אלו מצריך  יותופתישמימושן של זכויות . יא אבן הפינה בבניית חברת שוויונית וצודקת בארץשותפות זו ה

כדי שהמבנה החדש , החברתיים והכלכליים במדינה, תהליך של בנייה מחדש של המוסדות הפוליטיים
 כוחית ושותפות של טיה הסדררלכל קבוצה בהתבסס על דמוק ותיבטיח את השייכות וההזדמנות השוויוני

)power-sharing.(  
נצביע באופן ספציפי על מספר צירים , זכויות הלאומיות והקולקטיביותה לעובמישור ההגנה המשפטית 

  :אזרחים הערבים הפלסטיניםלמשפטיים עיקריים אשר יש להבטיח בשאיפה לגבש מעמד משפטי רצוי 

, ייחודם הלאומיב, נהיהכרה רשמית בקיומם הקולקטיבי של האזרחים הערבים הפלסטינים במד •
 ;המקוריים ובהיותם ילידי הארץ הלשוני, התרבותי, תיהד

, קולקטיביהכרה בזכותם של הערבים הפלסטינים לשוויון מהותי מלא במדינה על בסיס לאומי  •
 ;בצד השוויון האזרחי

 ;על בסיס השוויון בין הערבית לעברית, לשוניות מהותית בארץ-הבטחת דו •
ם ומשפיעים על בסיס לאומי לערבים הפלסטינים במוקדי קבלת ף הולמיוהבטחת ייצוג ושית •

באופן שיבטיח לערבים הפלסטינים להפעיל את זכות הוטו , ההחלטות במדינה ובמוסדות הציבור
 ;בסוגיות הנוגעות בהם

וההכרה . התרבות והתקשורת, הדת, הבטחת ניהול עצמי לערבים הפלסטינים בתחומי החינוך •
באופן שישלים את , כל הנוגע לעניינים שיש בהם ייחוד קולקטיביבעצמית להגדרה בזכותם 

 ;שותפותם במרחב הציבורי במדינה
לרבות , הקצאה מיוחדת על בסיס קולקטיבי בחלוקת המשאבים החומריים הציבוריים במדינה •

 ;מך על עקרונות הצדק החלוקתי והצדק המתקןתבהס. אדמות ודיור, תקציבים
 ;במערכת הסימבולית של המדינה, יס קולקטיביעל בס, הבטחת ייצוג הולם  •
עם שאר חלקי , בחופשיות, יחסים מיוחדיםולהדק הבטחת זכותם של הערבים הפלסטינים לקיים  •

 ; ועם כל העמים הערביים, העם הערבי הפלסטיני



  

כגון סוגיית , ריוהבטחת זכויות הערבים הפלסטינים בסוגיות ספציפיות בהן נעשה עוול היסט  •
סוגיית נכסי הווקף ; המקוריותושובם לכפריהם ועריהם ") הנוכחים נפקדים("במולדתם הפליטים 

הערביים בכפרים סוגיית ההכרה ; המוסלמי והעברת סמכויות ניהולם לבני העדה המוסלמית
 ;שרשויות המדינה אינן מכירת בקיומם וסוגיית האדמות הערביות שנושלו מבעליהן שלא בצדק

, וול ההיסטורי שנעשה לערבים הפלסטינים בארץ לעם הפלסטיני בכללהכרה רשמית בע, ולבסוף •
 .זה וטיפול בהשלכותיו הנמשכות עד עצם היום הזהעוול והבטחת קיצו של 

  
מענה לחזונות הקולקטיביים של הערבים שתספקנה צורך בהגדרת אסטרטגיות משפטיות , אם כן, ישנו

שיחצה את מגבלות המשפט הישראלי ויציג חלופות ופיתוח שיח משפטי ולשם גיבוש , הפלסטינים בארץ
  .המיעוט הפלסטינישל הלאומיות וההיסטוריות , משפטיות מהותיות שיבטיחו את הזכויות האזרחיות

  
ובכדי לעמוד בפני האתגרים הגדולים , למען גיבוש והשגת המעמד הרצוי לאזרחים הערבים הפלסטינים

כלכלי של - והחברתי יתויפוח ופיתוח מעמדם המשפטי התרבטלמען יש לפעול , המלווים את המאבק הזה
מדיניות משפטית ואסטרטגית מחקרי גיבוש ופיתוח אמצעות ב, זאת. האזרחים הערבים הפלסטינים

יוכל המיעוט הערבי כך  .קרוב והרחוק כאחדל המיעוט הערבי הפלסטיני בטווח השתשמש לקידום ענייניו ש
ולגבש חזון עתידי ; תכנון המדיניות והאסטרטגיות הקולקטיביות שלוליטול תפקיד אקטיבי ויוזם יותר ב

  . מהותי ונגד ההפליה הלאומית וההדרה של המדינה יופתישברור במאבקו להשגת שוויון 
  

  ∗מדיניות הקרקע התכנון והבניה לערבים הפלסטינים בישראל
  

התנועה  פלסטיני מאז קיום-יונפליקט הציונאין ספק כי המאבק על האדמה היה ועודנו לב ליבו של הק
כבר בתחילת דרכה גייסה התנועה הציונית אמירות דתיות וחילוניות בכדי . 19- הציונית בסוף המאה ה

" ארץ הקודש"כיים כגון "מונחים תנ. ההיסטוריתפלסטין על בזכותה לשכנע את העם היהודי והעולם כולו 
והיוו יחד מעין דלק , "דת ללא עם לעם ללא מולדתמול"התמזגו עם אמירות חילוניות כגון " ישראלארץ "-ו

  .וקשירת עתידם בפלסטין" יהודי הגולה"שהוביל את עגלת הציונות וקיבוץ 
היה לנקודת מפנה במאבק על האדמה בין מוסדות השלטון בישראל לבין  1976למרות שיום האדמה בשנת 

מערכת התכנון במדינה שואפת על רבי עדיין נותרה אפשרות ההשפעה של המיעוט הע -הערבים הפלסטינים 
  .מערכת היא מוסד יהודי סגור ובלתי דמוקרטיהשכן . לאפס

התכנון והבניה הם , הקרקע אלא שענייני, הבעיות הניצבות בפני הערבים הפלסטינים מרובות ומסתעפות
ות מיעוט זה יהיה מהקבוצ. כותרת במאבק של המיעוט הערבי בשני העשורים הבאיםהעיקר וגולת ה

 18%-כ –מליון נפשות  1.15שמונים היום (מניינם של האזרחים הערביים . הזקוקות ביותר לקרקע
 650-כיום בכ דשנאמ(של האזרח הערבי  יהגיאוגרפ רצועתו/ חלקוואילו , 2020יוכפל בשנת ) מהתושבים

  . אזרחכל פר  מטרים רבועים לערך 275-יפחת ל) מטרים רבועים
ללא פתרון סוגיית הקרקעות והרחבת הערביות לדבר על פיתוח הכפרים והערים קשה , מצב זהתיאור מול 

 1.5% אלא ש, שטח המדינה כל מסך 3.5%בבעלותם של הערבים הפלסטינים נמצאים . שטחי שיפוטם
  . פוט של הרשויות המקומיות הערביותהשי ם אלו נמצאים מחוץ לשטחישטחימ

לא הותירו מקום לספק באשר להיות הקמתה אל מיום מדיניות התכנון ומדיניות הקרקע שנקטה ישר
כי היא דמוקרטית אין במדינה הטוענת . בים של המדינה המודרניתוייהוד האדמה אחד המאפיינים החש

אדמות "שטחה תחת ההגדרה  כל מסך 93%אין מדינה אחרת בעולם שבבעלותה . כיום שוק קרקע חופשי
שנים כשהבעלות נשארת  49וכרים קרקע אלא מחכירים למשך עוד ראוי לציין כי בישראל אין מ". מדינה

  . בידי המדינה בכל מקרה
המשך ההפליה הגזענית : פניהן ניצבים הערבים הפלסטינים בישראל הינןבהסוגיות המרכזיות העיקריות ש

החלוקה ; מרחב המצטמצם והולךהגידול טבעי של האוכלוסייה לעומת ; ייהוד המרחב הערבי; בחוק
תכנון ; היעדר ההשתתפות בקבלת החלטות; )ת המקומיותויושטחי השיפוט  של הרש(במדינה  המנהלית

  .מתאר לא נאות והריסת הבתים הערביים
  

 המרכיבים העיקריים של מדיניות הקרקע והתכנון הישראלית
הפלסטינים כדי למנוע את שובם של הפליטים  םוהגיאוגרפיימחיקת האתרים ההיסטוריים  

 ;צר על קיומםהפלסטינים ולה
העברת האדמות הערביות לבעלות יהודית גרידא ואימוץ משטר מקרקעין קולקטיבי ריכוזי ולא  

 ;יאינדיבידואל
 ;לערים ולכפרים הערבים בישראל" אדמות מדינה"אי הקצאת  
 ;שתאפשר שליטה באדמות ערביות) שטחי שיפוט לרשויות המקומיות(הנהגת חלוקה מנהלית  

                                                 
   י הקבוצה"אבת אבו ראס ונידון ע'ר ת"נייר זה נסמך על מחקר שהגיש ד  ∗



  

והדרתם של האזרחים הערביים ממוסדות ומוקדי קבלת , עת ייצוגםמני, דחיקתם לשוליים 
 ;ההחלטות

 .פית הערבית לעידוד התיישבות יהודיתרבסכנה הדמוג תדהריסת הבתים הערביים והצהרה מתמ 
  

 המלצות שיש לאמץ לסגירת הפער בתחום הקרקע התכנון והבניה
מסגרת של הדמוקרטיה ב, הבין כלל האזרחים במדינהצדק החלוקתי אימוץ בחוק של עיקרון  

 ;וביטול כל חוקי ההפקעה וכל ההסדרים וההליכים שמפלים את המיעוט הערבי לרעה. ההסדרית
 כלפיהחל בהכרה בעוול ההיסטורי שנעשה , י המדיניות הישראלית בתחום הקרקע והתכנוןושינ 

את גבולות כך שגבולות מדיניות הקרקע והתכנון הישראלית יחפפו . י הפלסטיניבהמיעוט הער
אדמות "ואימוץ השימוש במונח . ולא את העם היהודי בכל מחוזות הימצאותו, האזרחות הישראלית

 ;"אדמות מדינה"או " אדמות יהודיות"במקום " ישראליות
באופן שיביא . יהיהתכנון והבנ ,נהלי במוסדות הישראלים העוסקים בתחומי הקרקעיארגון מ-רה 

ובמיוחד הסוכנות היהודית ) יהודים לא ישראליים( םגים לא ישראליופם של ארגונים ונצילביטול שית
 ;ומתן ייצוג הולם ומהותי למיעוט הערבי במוסדות הללו. והקרן הקיימת לישראל

כך שיובטח צירוף אדמות ציבוריות . הערביותהרחבת שטחי השיפוט בפועל של הכפרים והערים  
 ;לשטחים אלה) אדמות מדינה(
דרישה לאי אכיפת חוק התכנון והבניה הנוכחי על שיכלול , יני הקרקע והתכנוןאימוץ שיח חדש בעני 

על כן יש . עד אשר יושג שוויון בינם לבין האזרחים היהודים ויישוביהם, האזרחים הערביים ויישוביהם
שתושתת על צדק חלוקתי ותהלום את צורכי , צורך בתוכנית מתאר חדשה ומיוחדת למיעוט הערבי

יות לפתור סוגכדי תוכנית זו יש בה . במדינההרצויה ואת רוח הדמוקרטיה היחסית  המיעוט הערבי
בנגב הערבים , נכסי הווקף המוסלמי, כגון הפליטים הפנימיים, התלויות ועומדות זה שנים רבות

 .והבטחת שותפות אקטיבית של המיעוט הערבי בבעלות על המרחב הציבורי ובניהולו
  

  :יש לקחת בחשבון כי, ל"כדי להשיג את המטרות הנ
וויון שינוי כולל בכיוון השגת ש. בארץ ערבים-המדובר באחת הסוגיות הרגישות ביותר ביחסי יהודים 

מלא לאזרחים הערבים בתחומי הקרקע והתכנון כרוך בשינוי כלשהו במטרות המדינה ובהגדרתה 
י אפשר להצביע על לכן א .מוקרטיה הסדריתד ממדינת היהודים למדינה המאמצת את העיקרון של

 ;עם לוח זמנים ברורשונות מציע נייר זה דרכי מאבק , על כן. ל"כלי אחד ויחיד להשגת המטרות הנ
י שימוש בכלי המאבק הקיימים והאפשריים "ע, ות שניתן להשיג תוך פרק זמן קצר יחסיתיישנן סוג 

. הערביים וארגוניהם דבר הכרוך בהכוונת האזרחים -במשטר הישראלי כגון מאבק ציבורי ומשפטי 
 ותיש לאמץ דרכי פעולה חדש, אלא שכדי להשיג את המטרות האסטרטגיות ואת השינוי המבני

זה לא יקרה ללא התגייסות . נגור הבינלאומי מאידךוהס, מחד, יזוק הפעילות הציבוריתחשבראשן 
 ;ציבורית וארגונית והעצמת הקאדרים המקצועיים והפוליטיים הערביים

יהודי בריבוי מסלולים ובכיוון הסלמת המאבק עשוי להעלות -י המאבק הערבי והערבישינוי דפוס 
 .שאלות חדשות באשר למצבם ומעמדם של הערבים הפלסטינים במשטר האתנוקרטי הישראלי

  

 ∗הכלכלי של הערבים הפלסטינים בישראל הפיתוח אסטרטגיית
  
  

  המצב הקיים בעייתיות
  :-ם הפלסטינים בישראל באה לידי ביטוי בהערבי האזרחיםשל כלכלת  הבעייתיות

העבודה הערבי ורמת ההשתתפות הנמוכה בכוח העבודה  כוח לשהחינוכית והמקצועית הנמוכה  רמהה .1
  .האזרחי

  :-שבאה לידי ביטוי ב, העבודהמעוותת בכלכלה ובשוק  השתלבות .2

ובו בזמן העלייה , למגזר היהודי בהשוואהואיכות החיים הנמוכות  רמת •
מהפיתוח הכלכלי  יותריים והצריכה בהשוואה לעבר בקצב מהיר ברמת הח

  .והעלייה ברמת ההכנסה

המסייעים בהעלאת רמת הצריכה   מובניםתרבותיים וחברתיים  גורמים •
  .בדרכי חיסכון שאינן תורמות לפיתוח הכלכלי ובשימוש
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, המרכזי והציבור היהודי הממשלת מעמדות מושפעהכלכלית  תלות •
על קצבאות והתלות הנשענת יות וצבאיות בארץ ובאזור התפתחויות פוליט
  . הביטוח הלאומי

רמתה וההחזר שלה והגענו למסקנה כי החלופה הטובה ביותר , תיהכלכלאת סוגי הפעילות  חקרנו
היא ההשתלבות בסדר הכלכלי החדש דרך תכנית פיתוח  הערבייםשעומדת בפני האזרחים 

יישום מנגנון כולל של רווחה חברתית שיבטיח  תוך, הכלכלייםשבבסיסה המרצת המשאבים 
חברתית שתתרום  תסולידאריולשכבות העניות והקמת מערכת  חייםמינימום של שירותים ורמת 

  .ולםלכשוות הזדמנויות  ולהעמידלהפחית את מידת העוני 
כגון שכן גורמים : החלופה ברורה יחסית, הכללית בישראל הלכלכל הערביתליחסים בין הכלכלה  באשר

של האזרחים הערביים ורמת הפיתוח הכלכלי בערים ובכפרים  יהדמוגראפהפיזור , בישראלנפח השוק 

עמדת המדינה והרוב , לכך בנוסף". Enclave" אינם מאפשרים היווצרות כלכלה אתנית בדמות הערביים
אבים דלותם של המשבנוסף לעניין , היהודי כלפי האזרחים הערבים אינה מאפשרת התפתחות כזו

  . הכלכליים המצויים
להישגים ממשיים מהגלובליזציה בה  וזכתההליכי ההפרטה תהמדינה חצתה דרך ארוכה ב, לכל בנוסף

גם . לטים בכלכלה העולמיתוהכלכליים הש הענפיםהשתלבה בהיותה יצרנית חזקה ומפותחת באחד 
מעמדה של  בתהליךשתשתלב הקבוצה . אינו שונה מזה השורר בארץ המצבבמישור היחסים הבינלאומיים  

ותשפר את מעמדה  כלכלייםכוח וייצור ויהיה לה כוח עבודה הדרוש בשוק המשתנה תזכה להישגים 
  .חברתית וכלכלית

ההשתלבות , מחד: לימסלו- היא פיתוח דו הערבייםהחלופה הטובה ביותר של האזרחים , ל"על הנ בהסתמך
; זמותם להזדמנות שווה בשוק העבודה והיאזרחיכ זכותםבשוק העבודה ובכלכלה הישראלית על בסיס 

שתי המגמות יביאו להגברת . אופי אתני בתנועה הכלכלית בעלתפנימית  הדינאמיקיצירת , ומאידך
  .חברתית תסולידאריוגשת ריחסי מהתלות ולה לשחרור, ההזדמנויות בחברה הערבית

  

  על יעדי •
ודדותה עם החיים וההליכים חדשה מבחינת מאפייניה המובנים ודרכי התמ חברה יצירת .1

  ).הפצה וצריכה, ייצור(העיקריים  הכלכליים
הכלכלית ומההיסמכות על הקצבאות ההולכות ומצטמצמות כתוצאה  מהתלות השתחררות .2

  .2001חברתית משנת  הכלכליתמדיניות מה
תמיכה ). ההבדל בין רמת ההכנסה לקו העוני(העוני  עומס העניים והפחתת אחוז הפחתת .3

  .אינה משגת רמת חיים נאותה מסיבות אובייקטיביות שאינן קשורות בהם ידםשבפלחים 
מתנודות השוק הנגרמות כתוצאה מההאטה להביא למצב של רמה מינימאלית של השפעה  .4

 במטרה  - העובדים הזרים והשינויים במאזן ההיצע והביקוש  והשתלבותבפעילות הכלכלית 
  .החלקיתלהפחית את רמת האבטלה והתעסוקה 

רית והרצון אקיום עורף חברתי תומך וחברה סוליד, חיובית מבחינת השתייכות אווירה צירתי .5
  .בנוסף להצרת הפער בין שכבות החברה הערבית. בנתינה

  

  ליישום התכנית כלים •
המוסד . ועדת המעקב העליונה י"עהתכנית מחייבת הקמת מוסד מיוחד לפיתוח כלכלי  -  ראשית

; ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות; העליונהת ועדת המעקב יכלול ועדת היגוי המייצגת א
כמו כן על . אנשי העסקים הערביים ומומחים לכלכלה מועדון; ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

  .הגיאוגרפיים האזוריםהועדה לכלול נציגים של כלל 
תיאום בין ; פיתוח הכלכלישל ה הספציפיותהגדרת השיטות והכלים להשגת המטרות : הועדה יהיו תפקידי

של כלל הארגונים והמוסדות  םפעילותובקרת  התכניתמעקב אחר יישום ; כל הצדדים הרלבנטיים
  .המשתתפים ביישום התכנית

 הארגוניםתוך תיאום בין כלל , הקמתם של מוסדות לפיתוח כלכלי אתהמוסד המוצע ייזום  – שנית
של  המשימותהפרדנו בין . השונות ישלימו זו את זוהרלבנטיים כדי להבטיח כי הפעולות  והמוסדות

תפקיד ; כלכליים מחקרים; חינוך וכוח עבודה; עשייה פוליטית: הפעולות והמוסדות בתחומים הבאים
הכוונת ; סיוע לשכבות החלשות; בייצורהשימוש בפוטנציאל של הנשים ; הרשויות המקומיות הערביות

כמו כן קבענו כי שני המגזרים החשובים . הפיתוח בהנעתכזיים והמגזרים המר; תכנית הפיתוח לפי הצורך
  .והחינוךת יוהתשתלהנעת הפיתוח הם 

  

  אופרטיביות תלוופע •
 הצדדיםכשארבעת , ביםמחייבת שילוב כוחות בין צדדים ר התכנית .1

ועד ראשי הרשויות המקומיות ; העיקריים הם ועדת המעקב העליונה
  .לי ההון הערבייםהערביים ובע הפרלמנטחברי ; תוהערבי



  

  .המוצעת העבודההפוליטית הינה גורם יסודי ומכריע ליישום תכנית  העשייה .2
עד להקמת התשתיות ניתן . רבות שנים תלפיתוח כוח האדם דורש העבודה .3

כדי לכוון  –לימודי  להכווןכגון העמותה  -יהיה לפעול דרך ארגונים קיימים 
 מקצועותבמיוחד אל ו ל מקצועות הדרושים לפיתוח כלכליתלמידים א

טכנולוגית מצריכה שכנוע - הקמת מוסדות להכשרה מקצועית, בנוסף. טכניים
תוך מאמץ להשגת תמיכה כלכלית  מוסדות מומחיםלהקים  משקיעים

  .בינלאומיות קרנותומהרשויות המקומיות 
 את שיחזה ומחהבהקמת מרכז מחקר מ מיידל יחתהתכנית מצריך לה יישום  .4

את מאפייני כוח  יחקור, חויות הכלכליות והחברתיותויעקוב אחר ההתפת
 והנתוניםהעבודה ויצביע על הדרכים שיש לנקוט כדי להפיץ את המידע 

בעיית  נוכח.  שישרתו את התכנון של בעלי עסקים ויזמיםכך הדרושים 
בחקר המגבלות החברתיות  להתרכזמיעוט השתתפות הנשים בייצור יש 

  .שתתפותןוהתרבותיות על העלאת אחוז ה
ל מייד בהקמת ועדה יחתלה מצריךהשתתפות נשים בשוק העבודה  עידוד .5

קרן  והקמתלאיתור שיטות עידוד הקמת עסקים בערים ובכפרים הערביים 
יש לקחת . מיוחדת שתעניק מלגות סיוע ליוזמות ייצור לנשים ערביות

אפשרות הקמת סניפים לרשתות השיווק השירותים והמסחר  אתבחשבון 
  .ניכרוכלו הנשים לתרום באופן בהם י

, העובדים הערביים זכויות השגת מלואשתתמחה בעבודה ל הועד הקמת .6
  .ערביותה ותבדובפרט העו

  
  
  
  

  ∗החברתי של הערבים הפלסטינים בישראל הפיתוח אסטרטגיית
  

  :הבאות בסיבות נעוצה החברתי הפיתוח של חשיבותו

  ;ריותאת במוביליות וסולידינפיואהמ חברתית פעילותבריאה היא תוצר של  חברה •

גורלם  את דיהפקל אלו, השגת מטרות שיקבעו בעצמםמען ל לופעלו ןתכנלהיחידים בחברה  לע  •
  ;בידי שלטון ממשלתי

למנוע את הרגשת הניכור של  כדיבפיתוח החברה חשובה אקטיבית של הפרט  ההשתתפות •
השתתפותם אינה משמעותית כי  התחושהאת אובדן השליטה ואת , היחידים ביחס לחברה הרחבה

  ;או יעילה

  .חברה דמוקרטיתבניית יסוד הכרחי ל הינהמוגברת בענייני חברה  השתתפות •
, לושמבנה החברתי ושלבי ההתפתחות ה לשה קעמומצריכה הבנה  חברתיאסטרטגיה לפיתוח  גיבוש

על כן . זה את דמותו ואת מאפייניו של מבנה יםאשר מגדירוהפועלים  והמשתניםובמיוחד לגורמים 
את מערכות ומנגנוני הבקרה , ההיסטורית של המבנה החברתי של הכפר הערבי ההתפתחותחקרנו את 
  .ואת האפשרויות של האזרחים הערביים לשנות את מצבם יםוהתרבותי יםהחברתי, יםהפוליטי
ות היחיד(הצגנו את ההתפתחות שחלה בשלוש הצלעות של מבנה זה  כיוםאת המבנה החברתי  כשחקרנו

וכן את . ובמערך המוסדי) העדה הדתית', החמולה'המשפחה המורחבת , המשפחה: החברתיות העיקריות
לה כי השינויים הביאו לפירוק המשפחה וע. פרטתחות זו על אופי האישיות של ההתפ השליכההאופן בו 
את הפכה לעומת ז). חברתיים למעט באירועים(כיחידה כלכלית ולהיחלשות תפקידה החברתי  המורחבת
 במובןהמשפחה המורחבת עדיין קיימת . הגרעינית ליחידה האחראית במישור הכלכלי והרגשי המשפחה

אך  מהותההחמולה שימרה את . הפסיכולוגי ועדיין מקיימת חלק מתפקידיה החברתיים המסורתיים
מרבית  ,החמולה מועמדבחירות מקדימות לבחירת (ואת הפונקציות המסורתיות שלה ה מדמעשינתה את 

  ).מועמדי החמולות משכילים
 ןגם בקרב משפחות בה, פלסטיניתההתכונה השלטת במשפחה הערבית  עודנה תהפטריארכאליועלה כי  עוד

אם כן  הואמעמד . ליאנחיתותה של האישה היא פועל יוצא של המשטר הפטריארכ. משכיליםשני בני הזוג 
, המנהגים והמסורת אתכוללים ש. חיתות האישההמחקר מציג את כלי השליטה ונ. תוצר של מצב מובנה

, הרשמיים ושלטונות החוק למוסדותמניעת האישה והימנעותה מלפנות , הבושה והאלימות ,ערכי הכבוד
כי חשוב להדגיש . לשינוי החברתיהיהודית  החברהתן השלילית של המדינה והאידיאולוגיה של השפעואת 
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הסוגיות החברתיות ובראשן סוגיית האישה  אלרביות בישראל יחסן של המפלגות והתנועות הפוליטיות הע
  .השלישישל תנועות השחרור בעולם  ואינה שונה מז

החמולתיות , אנכיות עמוקות בדמות ההשתייכויות המשפחתיות התפלגויותהראה כי ישנן  המחקר
להשפיע על  ומתחיל וגדלבנוסף לשסע המעמדי שהולך . מגדריאופקית על בסיס וכן התפלגות . והעדתיות

  .ההתנהגות והיחסים החברתיים
המפלגות הפוליטיות וארגוני החברה , שכלל את הרשויות המקומיות המוסדימציג את המבנה  המחקר

נראה כי החברה הערבית  90- ותחילת שנות ה 80-המקומיות מצאנו כי בשנות ה הרשויותלגבי . האזרחית
התחלנו  האחרונותבשנים . הארגון והמנהיגות, מת הניהולנמצאת בהליך של התפתחות ועיור בר בישראל

, נמשך ואף העמיק והתרחב המסורתיהניהול  –להיווכח כי תהליך זה היה מוגבל מאוד ולא האריך ימים 
מצאנו את תופעת הדרת . ליאפטריארכ משטרשל והמשך  לא תקין מנהל ,ו תופעות של שחיתותעצמהת

נציגות ציבור , לרשויות המקומיות כמועמדות בבחירותבחמולה  בבחירות המקדימות השתתפותמהנשים 
המפלגות והתנועות הפוליטיות לא פעלו לארגון החברה דרך , לצפיותובניגוד . ושותפות לקבלת ההחלטות

במוסדות , בנוסף. וחברתיים שיספקו שירותים ליחידים וקבוצות הנזקקים אזרחייםהקמת ארגונים 
סביב  הפוליטיותואין ויכוח בין המפלגות , חברתי או תרבותי יאופכל שיח בעל של היעדרו בלט  הפוליטיים

. החברתיים השונים והנגעיםאקונומית -סוגיות חברתיות ובעיקר סביב סוגיות הנשים והמצוקה הסוציו
במיוחד (של הסוגיות הגדולות  מדיניותיתה ונשארה יה ל המפלגות ושל מרבית המוסדותהמדיניות ש
שמעסיקים את האנשים  יומיוםולא מדיניות של ענייני ה –)טינית והיחסים עם המדינההבעיה הפלס

 הדוגמה. עניינים אלה נדחים למועד מאוחר יותר שאיש אינו יודע מתי יגיע; את משאביהם ומקיזים
היא אולי אי , ליאהפטריארכעמדה החברתית של המפלגות ושימורן את מהות המשטר הבולטת ביותר ל

   חשוב לציין כי, בהקשר זה. העשייה הפוליטיתרוב ים בשיתוף הנש
  .מפלגות ציוניותאך בחסות לכנסת  ותערבישתי נשים בחרו ה נעד כ

שבאה ; הצבענו לא אחת על חולשת המערך הארגוני של החברה הערבית האזרחייםאת הארגונים  בהציגנו
 אה אתלממכשאינה רה המדינה מותיששפועלים למען צמצום הפער ארגונים אזרחיים  בהיעדרלידי ביטוי 

הצבענו גם על החלל הריק שהותירה התנערות המוסדות החברתיים המסורתיים . שירותיםתפקידה במתן 
ריות חברתית אהמושתתים על סולידיחסים  ששררו בעבר חברתייםהיחסים ב שינוי שחלוה מתפקידם

לגות הפוליטיות ולא הרשויות לא מילאו המפ הזההחלל  תא. ומנהגים ערכיםומנגנון מוסכם של 
  :  של ארגונים סוגיםינו חסך בשני יפא. המקומיות הערביות

  ;חברתיים ולטיפול בתוצאותיהם לכשיופיעו נגעיםהפועלים להגנה מפני  ארגונים .1
, ניזמים לארגון חיי החברה בין קבוצות ויחידיםאמכ ומקימיםהפועלים לבקרה פנימית  ארגונים .2

  .בסכסוכים וגישורות כגון יישוב חילוקי דע
חלש כתוצאה משליטת הגחמות הפרטיות והאינטרסים  הארגוניהמחקר נותר המערך  לפי

דבר שהביא לירידת הרמה הארגונית והתפקוד . והארציים המקומייםתיים בכל הארגונים חהמשפ
  . בין הארגונים והמוסדות השונים ושיתוף פעולה רופף תיאוםלהיעדר , ליאהפונקציונ

 –חשוב בחברה  בחרנו להתרכז בפלח, של הפרט אופי האישיות עלת המצב המובנה שלכה בחקר
למלא את תפקיד סוכן השינוי החברתי בחברה הרואה בו את  טוב סיכוי בעלבהיותו פלח . המשכילים
חלוקות בו המסורתי החברתי התאים למבנה עלה כי אופי התנהגותם של המשכילים. השלהאליטה 

; המפלגות הפוליטיות; המקומיותהרשויות (ובמערך הארגוני , האנכיות והאופקיות, תהמעוותוהחברתיות 
ליות המנוגדת אויצר עמדות המנוגדות לשינוי חברתי ומנט) 'ארגוני החברה האזרחית וכו; מערכת החינוך

  . הקולקטיבילעבודת צוות ולאינטרס 
  

  אסטרטגיית הפיתוח מטרות •
. חיי החברה תחומיבה מאוד שכוללת את כל הפיתוח החברתי היא תכנית רח תכנית .1

נייר , רבות אסטרטגיות תכניות וכולל תתחומי-א רביהחזון העתידי ה תכניתמאחר ו
  ;שביניהם מערך הארגוניבבפן של היחסים החברתיים ותרכז מעמדה זה 

 חברתיתריות אהחברתי היא לייצר סביבה בריאה וידידותית שמבטיחה סוליד הפיתוח מטרת .2
מעמד האישה דרך  העלאתמשמעותה היא  . ים האנשים מאיכות חיים טובה יותרנהנ הוב

  ;התחומים ובמיוחד בתחום ההגשמה העצמית בכלמאמץ להשוותה לגבר 
 ובששלב כיוון ההקבוצות ל ומכלארגונים ויחידים משני המינים  אלית שלמקסימ השתתפות .3

  ;ליאימאופטהם מנצלים מקסימום משאבים חומריים ואנושיים באופן 
למרקם היחסים החברתיים  ומזיקיםבנגעים החברתיים שמקיזים את משאבי החברה  טיפול .4

  ;והופכים את החברה לאוסף של יחידים מנוכרים
 ובדהמבני לבין קצב הצמיחה והפיתוח ברברובד  והפיתוחקצב הצמיחה הומוגניות בין  יצירת .5

  ;המקומי והפרטי
 –בשל ויצירתי  אינדיבידואליזם  -  עצמיתשל הגשמה איזון בין אינדיבידואליזם במובן  השגת .6

  ;לבין האינטרסים הקולקטיביים



  

היינו השילוב בין החברתי . הקולקטיביתנורמה חברתית נכונה ותומכת בזהות  הבטחת .7
, הפלורליזםהמקובלים של במגבלות  החברתייםתן של השסעים עוצמוהפחתת  לפוליטי

  .   מיפניוהגברת הפוטנציאל לארגון 
  

  שיש להביא בחשבון שיקולים •
חברתיות מצריך תהליך של מפנה מובנה ועמוק שיביא לשינוי בערכים ה בסוגיות הטיפול .1

התפקידים בין  תבמבט למעמד האישה ובחלוק, תנהגותבה, החברתיים בקודים, לטיםוהש
  ;המינים

ת כגון קנאו, חברתיות שלא ניתן לטפל בהן ולתקנן דרך רפורמה מוסדית סוגיות ישנן .2
הטיפול והתיקון הם פועל יוצא של שינוי . וניצול המפלגות לקנאות זו ומשפחתיתחמולתית 
  ;העמדות וההתנהגויות של היחידים, הקונספטים

. ה החברהודרניזציה ומידת השינוי אותה חוומשמעותיים במידת המלהבדלים  לבלשים  יש .3
) חד עם ארגונים דמוקרטייםבמיו(בניסיון הארגוני , גדולים ברמת ההשכלה הבדליםקיימים 
  ;המשאבים החומריים והאנושיים קיוםובמידת 

 מורכבותככל ש. בתוכה מתחולל הפיתוחהחברה שמורכבות גדולים ברמת  הבדלים ישנם .4
ונפחה גדלים כך פוחת מספרם הכולל של התושבים ) שנבחרה כיחידת פיתוח(החברה 

  ;םועולה מספרם של הארגונים המשתתפי בתהליךהמשתתפים 
מהווה , יעדי שימור הקבוצה והקולקטיב בין הזהות אווהמטרות  השגתבין משימת  האיזון .5

  ;בין הסוגיות הלאומיות לחברתיות  וןזאי –שיקול חשוב 
ות מוגזמת מקדהת, מאידך. כבוד ורגשותבנושאים רגישים כמו מחילוקי דעות  התעלמות .6

 כי השלמת המשימה הכרחית למורל ,תהליך השינוי המשכיותכאלה עלולה לסכן את  בעניינים
  .החברתי

גישות חילוניות לעומת (מערבי אל מול חוק נורמטיבי  ייםדת מסורתיים חברתייםמנהגים  .7
התביעה לאוטונומיה ; מנהגים שמרניים לעומת גישות מערביות; ופונדמנטליות דתיותגישות 

  ;)השתלבות בחברה הישראליתלעומת  תרבותית
 אלא, של האוכלוסייה הערבית חברתיפיתוח ינים בירק שאינם מעונ לאהישראלים  השלטונות .8

, ן עצמיויכולת לארג כל חסרת מפגרתחברה ינים בכך שהחברה הערבית תישאר ימעונ שהם
ישנם יחידים וקבוצות הרואים בזה את , בנוסף. ולסבכםינים להעמיק את השסעים יומעונ

  .בניסיונות התיקון נלאה כדי לחבל בלתיהאינטרס שלהם ופועלים באופן 
ין האנשים לבין סמכא ומחוסר אמון ב-בני פנימיים גורמים מהיעדרהערבית סובלת  החברה .9

לכיוון פיתוח  השינוי החברתי ,לכן. ארגונים החברתיים והפוליטייםהארגונים וה לכל
  .    פרק זמן ממושךך הקולקטיבית מצרי תפותוהש

  

  כלים •
 שכונהארגון האנשים בכפר או ב: גודה המקומיתקהילה ניתן לפעול באמצעות האה ברמת .1

זוהי . להתמודדות עם הבעיות וניצול האפשרויות הקיימות בשכונה בה הם מתגוררים
ם וקיבהישירות שלרוב הוכיחה את יכולתה אקטיבית בפתרון בעיות השכונה  שיטה

אנשים שמתגוררים במקום מסוים יש להם עניין משותף . נמשכת אקטיביתפעילות 
גם אם אינם  –משותפים  אינטרסיםשל על בסיס אופי מקומי  בעליירותים חיוניים בש

  ;נים להתחכך זה בזה בשעות הפנאי ימעוני
סדר  ,עדי שכונות שידאגו לניקיוןוברמה המקומית באמצעות הקמת ו אנשים ארגון .2

כים למוסדות ציבור כגון בתי ספר וועדות הדואגות ליישוב סכסו נהשתדאגועדות , וסביבה
  ;היחידים התנהגותמקומיים ובקרת 

, כספי וסיוערי אארגוני סיוע הומניט: ריות חברתיתאקרנות וארגוני סוליד הקמת .3
, מוגבלויותארגונים לטיפול בנכים ובעלי , תות מצוקהיארגונים שיעסקו בסיוע בע

של  מפותחמשימה זו מצריכה יצירת כלי . ארגונים לטיפול במכורים לסמים ואלכוהול
  ;יתומה כספית והתנדבותתר

וכן בארגוני , ובתי ספר מקומיותרשויות ון גככלים להתנדבות במוסדות ציבור  יצירת .4
  ;חברה אזרחית וסיוע לאנשים מוגבלי יכולת

, משותפת לכל העדות וחינוכיתתרבותית  ,כניות לפעילות חברתיתומוסדות ות הקמת .5
  ;משני המינים וכל הגילאים, ייםחילונלדתיים ול



  

בין הנוהג החברתי אינטגרציה מוסדות לגישור ויישוב סכסוכים על בסיס של  תהקמ .6
בין המשפחות , המשפחה ברמתכלים לטיפול באלימות  ,לחוק הנורמטיביהמסורתי 

  ;ובמוסדות השונים ובמיוחד בבתי הספר
 באופן ,האזרחות וההיסטוריה ולמקצועותתוכניות לימוד לחינוך לערכים ומוסר  הכנת .7

הזהות הקולקטיבית  את קחזימוסר האינדיבידואלי ובו בזמן ב התמקדות שישלב גם
  ;והלאומית

שיסייעו בגישור הפער , וילדים ונוערקשישים : תכניות לאינטראקציה בין הדורות הכנת .8
מדובר גם באמצעי חשוב . הקשישיםבין הדורות והקלת סבלם החברתי והנפשי של 

  ;והחברתית הלאומיתהזהות בהעברת הניסיון החברתי והאנושי וחיזוק 

יחידות למעמד האישה בכל המוסדות  הקמת בויעידוד או ח(עמד האישה מ חיזוק .9
עידוד נשים להתמודדות בבחירות ; בועדת המעקב וברשויות המקומיות ובמיוחד

 ראויכיוון הבטחת ייצוג יחסי לכלים ללחץ על המפלגות הפוליטיות איתור ; המקומיות
המפלגות לפיתוח דיאלוג על שלל הסוגיות החברתיות לרבות  ץ עללחלהפעיל ; לנשים
ביניהם הרשמיים  במיוחד המוסדותץ על כל המוסדות ולח להפעיל; הנשים סוגיית

ץ על המפלגות לקידום לח להפעיל; לנשים בתעסוקה הזדמנויותבמיוחד להבטחת שוויון 
  ).לנשיםהצעות חוק שיבטיחו זכויות 

עריכת מחקרים ) להקים לעיל שהצענועות מכוני המחקר באמצ(ועדת המעקב ליזום  על .10
ברמת המיקרו והקמת קרן  והןהנוגעים להתפתחויות החברתיות הן ברמת המאקרו 

  ;החברהצפלינות של מדעי ימיוחדת לעידוד לימודים מתקדמים בד
לבקר את הרשויות : שונות משימותמוסד לביקורת בדמות ועדת המעקב אך עם  הקמת .11

ת יופעילוהפעלת ביקורת על ורשמיים בענייני מינויים המוסדות הר המקומיות ושא
  . רגוני החברה האזרחיתאהמפלגות ו

על  חות"ויפרסם דו, במה לביקורת שיהווה, כתב עת העוסק בעניינים מקומיים הוצאת  .12
היחידים ומידת השקיפות ויבקר את ארגוני  התנהגות, פעילות הארגונים והמוסדות

ופקידי כל המוסדות הפועלים בחברה  החופשייםלי המקצועות החברה האזרחית ובע
  .הערבית

  
  

  ∗וחזון חינוכי למערכת החינוך הערבי בישראל אסטרטגי תכנון
  

החברה בכלל וברמת מערכת החינוך  ברמתשל הערבים הפלסטינים בישראל מציבה אתגרים  מציאותם
לשפוך אור על השינויים , ר הערבי בישראלבבית הספ החינוךקת למציאות יריך אנליזה מדודבר המצ. בפרט

  .בהתמודדות עם כל המשתנים ס"ביהשל החינוך והדגשת תפקידו  במערכתהחינוכיים והטכניים הנדרשים 
 –הראשון הוא ההיבט הפוליטי : היבטים משני תערביהלהגדיר ולאבחן את הבעיה של מערכת החינוך  ניתן

הסכמה על תכני ה-אי–היא ההיבט האידיאולוגי  השני .ההפליה הקיימת כלפי מערכת החינוך הערבי
בשאיפה לגיבוש זהותו הלאומית  ,את התלמיד הערבי הפלסטיני  לחנךהחינוך ומהות הערכים שלפיהם יש 

  .והאזרחית כאחד
המערך החינוכי של מבחינה איכותית  הערכת, ההתפתחות הכמותית של החינוך הערבי בישראל למרות

  : מעלה מספר קושיות
לגיבוש והכנת אישיותו של הבוגר  דיו ערבי עדיין אינו אקטיביההחינוך  במערכת החינוך .1

  .שהביא ללידתן של תופעות חברתיות שליליותבר ד, עם העולם המודרני להתמודדות
ערבי עדיין הבמערכת החינוך , האינטנסיביים לשינוי שיטות ההוראה המאמצים למרות .2

כרון הידע יהשיטות המסורתיות שמנציחות את ז ותכונמש פרונטאלי תיאורטי אופישולט 
  .ייצורות אולא 

רוב הבוגרים נכנסים לשוק העבודה בתחום השירותים ולא . המערכתי התוצר חולשת .3
דבר הפוגע במוביליות החברתית , )שלא לדבר על האבטלה הגואה בקרבם(בייצור 

  .וברמת הכלל פרטברמת ה שלהםוהכלכלית 
במיוחד , שכן ההישגים עדיין נמוכים. המשך - צלחה בלימודיהה-אי בממוצעי העלייה .4

  .י בכל השלביםיהודלבין ההישגים במערכת החינוך ה בינם השוואהכשעורכים 
  .לילדים ערביים) הגיל הרך(טרום חובה  חינוךהקניית -אי .5
מה שמביא לחולשת התפוקה  נוךערבית ומכללות מתקדמות לחי אוניברסיטה היעדר .6

ועל כן , ומחקרי שדה להיעדר מחקרים ניסיונייםפדגוגיה ומרצים ו אנשיהמחקרית של 
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ולהרחבת הפער בין עולם החינוך , בין הידע והמדע לבין תנועת החברה הזיקהלהיחלשות 
  .לבין העולם האמיתי בחברה ס"בביה

הרשות המקומית הערבית , בין אם ברמת הממשלה, המושקעים בחינוך המשאבים דלות .7
  .ההוריםאו 

, )השפה הספרותית(למוסדות החינוך ) השפה המדוברת(בין החברה  הלשונית יתדואלה .8
  .בה גבוהותיחשחינוכי ובכך על פיתוח מיומנויות התהליך ה עלדבר המעיק 

 תרומתןמה גם ש. את הניכור התרבותי ותמחדש ומקבע ותמוחזרהלימוד מ כניותות רוב .9
וקונפליקטים תרבותיים  הזהות התרבותית ופתרון בעיות לחיזוקדלה בכל הקשור 

-פוסט, ותיות למודרנסורתיחוסר שיווי משקל בין ממ כתוצאהוחברתיים הנוצרים 
 .הגלובליזציהתמודדות עם וה ותימודרנ

  
מצריכות גיבוש , השליליותהחינוך הנהוגה במערכת החינוך הערבי והשלכותיה  מדיניות

ואת המהפכה  ידעהובות אסטרטגיה חינוכית שתביא בחשבון את מציאות ההיחשפות לתר
  .הטכנולוגית

הטיפול : שתי משימיות עיקריות ניצבותכל אסטרטגיה חינוכית השואפת להבניית חברת העתיד  בפני
שדוחף  יההתייחסות לחינוך כאל כוח חברתו; בעתידשו חשיתרבבעיות ובאתגרים התלויים בהווה ואלה 

  . העתידלכיוון 
מבנה החברתי ומעמד ההרבות כגון  המגבלותקחת בחשבון את יש ל, לגבש אסטרטגיה חינוכית בבואנו

  .וכן כאלה הנובעות מהתהליך החינוכי עצמו, וסביבתיותפוליטיות , מגבלות כלכליות, האישה הערבייה
  
  :תכנית העבודה האסטרטגית להסתמך על הנחות היסוד הבאות על
החינוך ולכוון את המדיניות  לנהל את מערכת –כילידים  - בישראלשל הערבים הפלסטינים  זכותם •

החינוך הערבי כפי שנוסחו בוועדת המעקב לענייני החינוך הערבי  מטרותאימוץ ; הםשלהחינוכית 
המטרות את במיוחד (לתקנן  אפשרות תוך,  1994בי בשנת רשל החינוך הע הרביעיתלאחר הועידה 

  .דייםוייחו םאוניברסאלייחיזוק החינוך לערכים ; לפי המשתנים) ניותאהמכ

הראשון הוא יצירת דור הניחן באישיות : מערכת החינוך בתפקידשני רכיבים דיאלקטיים  ישנם •
לי של אהשני הוא לאפשר למחנך להגיע לניצול מקסימ. ומגובשת מוגדרת) על כל צורותיה(וזהות 
  .הטמון בו פוטנציאלהו ויכולת

  .תרבותית ופוליטית, כלכלית- פיתוח חברתית לתכניתהחינוך הינה מרכיב יסודי  מערכת •
  

  לפעולה מסלולים
המערכת ותפעולה באופן שיהלום את החוק  לניהולהמשך הדרישה ב המתבטא -ומשפטי-ציבורי מסלול

פנייה לערכאות משפטיות ; בינלאומיים הפועלים בתחום ארגוניםיצירת קשר עם ; הבינלאומי הרלבנטי
  .הירים להפלוהקש בעניינים
בתי עם בכלל ו הערבימעקב לענייני החינוך הערבי לחזק את הקשר עם הציבור על ועדת ה -תודעתי מסלול

; בתחום החינוך בכל השלבים הפועליםלדאוג לרישות עם כל העמותות והארגונים ; הספר הערביים בפרט
  .שהגדירההכנת תכניות לימוד אלטרנטיביות לפי המטרות לפעול לו

מועצה להשכלה  הקמת; יתרבעשא הקמת אוניברסיטה עריכת מחקר מפורט בנוב המתבטא -פרקטי מסלול
; )המעקב לענייני החינוך הערבי ועדתבמסגרת ועדת המעקב העליונה ובתיאום עם  (גבוהה לחברה הערבית 

והפיכתה מוועדת מעקב לוועדה מקצועית שיש לענייני חינוך ערבי עבודת ועדת המעקב  דפוסישינוי 
ת יחידות ומחלקות חינוך ברמה המקומית שיש ביכולתן לגבש הקמ; ולהפעילן תכניותביכולתה לגבש 

  .מיוחדות ולהפעילן תכניות
  

  הנדרשים הצעדים
ראש סדר העדיפויות  לעלהתחייב להעלות את החינוך הערביות  המקומיותהרשויות  הנהלות על 

ות יכולות מקצועי בעלבמחלקות הקיימות ולציידן בכוח עבודה  ולתמוך  הצהרותברק בפועל ולא 
ם החברתיים במאפייני התחשבותכל לעשות עבודה חינוכית ולימודית מגמתית תוך וגבוהות שי

להפוך את ; רשויות המקומיותב המינוייםלהפסיק את הפוליטיזציה של ; והכלכליים המקומיים
  ;תיכללכלכלי -חברתי פיתוחחלק מתכנית למערכת החינוך 

 יםחינוכי יםדגשה בעלי) תות פרטיותעמו י"ע(הקמת בתי ספר פרטיים לאפשרות  בדיקת 
  ;יםספיציפ

  ;ועדה מקצועית שתגבש תכנית לקידום השפה הערבית כשפת אם הקמת 
  ;ליאפורמ הבלתיתכנית פעולה ברמת הרשויות המקומית לקידום החינוך  גיבוש 
מיוחד למנהיגות  ס"בי להקיםמומלץ (קאדרים אנושיים בכלל ומנהיגות חינוכית בפרט  טיפוח 

  ;)תחינוכי



  

מרכז מחקר לתכנון אסטרטגי שיפעל לצד ועדת המעקב  הקמתהעצמת העשייה הקיימת ו 
  ;העליונה

  .והארצית המקומיתברמה , מעורבות ההורים בתהליך החינוכי והלימודי חיזוק 
  
  
  
  

  ∗פלסטינית בישראלה הערבית התרבות
  

ת הפלסטינית שנוצרה של התרבו המשךבצל השלטון הישראלי היא  ,פלסטינית בארץההערבית  התרבות
. הרנסנס הלאומי הערבי בלבנון ומצרים עםוהתפתחה כאן עד הנכבה ושגשגה מתחילת המאה העשרים 

ובה שגשגה תנועה  - לבנון ומצרים  -נסיים ארנס ערבייםתה תחנה שחיברה בין שני מחוזות יפלסטין הי
יפו , בתי הדפוס בחיפה עם יציאת יומונים ועיתונים והקמת ואינטלקטואליתספרותית ותרבותית 

צרפתית ורוסית ואינטלקטואלים , כמו כן פרחה תנועת תרגום מאנגלית. ספרים לאור והוצאתוירושלים 
  .תקופהגם מועדוני הספרות והספורט פרחו באותה . הערבי ביקרו אצל עמיתיהם הפלסטינים מהעולם

 תרבות"פרחה לפני הנכבה  בכפריםזה של תרבות התקיים בעיקר בערים הפלסטיניות ואילו  סוג
המהווה את  –הרמדאן ואירועים דתיים וחברתיים אחרים  חודש במהלךבמועדים ו -" פריפריאלית

  .המורשת העממית הפלסטינית
  

מוסדות  סוהרהאינטלקטואלים הפלסטינים  רובהגליית  י"הכתה את התנועה התרבותית הזו ע הנכבה
, בצל משטר גזעני, לבנות את אותה תרבות מחדש יכיםצראלה שנשארו במולדתם היו . התרבות בערים

כשלא הכירה בהם כמיעוט לאומי  תלאומי ריקנותמדיניות של  נגדםממשל צבאי ומוסדות מדינה שנקטו 
  .פלסטיניתתכניות לימוד המתעלמות מתרבותם הערבית כפתה אשר ו) מדיניות שנותרה עד עצם היום הזה(

בתקופה שלאחר הנכבה התנהל מאבק . בנכבה הוכתה והיצירהות יתה מקור התרביהעיר הפלסטינית שה
המפלגה הקומוניסטית והזרם השלטוני אותו ניווטו  שהובילההזרם הלאומי : בין שני זרמים תרבותיים

  .וההסתדרותהמנגנונים של הממשלה 
בשנת מחדש  הופיע" אתיחאד-אל"עיתון . פעילותהשנות החמישים החלה העיר חיפה לשחזר את  בתחילת

ספרים החלו לראות אור  .)1951" (דיד'ג- אל"העת  בהופיע כת כ"אח).  1944הופיע לראשונה בשנת ( 1948
בכפרים ) קומוניסטיים(להופיע מועדוני תרבות מפלגתיים  והחלו" אתיחאד-אל"בהוצאת בית הדפוס של 

  .ובערים
תרבות הנאמנות למשטר תוך להפיץ את  כדיהחל השלטון לקיים פעילות תרבותית ותקשורתית  במקביל

השלטון הוציא את היומון . בכפרים ובערים הערביים ההסתדרותניצול בתי הספר ומועדוני העובדים של 
וכן ) 1979בשנת  ונסגר" אנבאא-אל"בשם  1968בשנת  כ"ואח, 1967יצא עד שנת " (יום- אל"הערבי היחיד 

נשר -אל דאר"הוצאה ערבית בשם  והקים" הדף-אל"-ו" אמר-אל חקיקת"מגזינים שבועיים וירחונים כגון 
  ".ערבי-אל

  
  :לחלק את ששת העשורים האחרונים לחמש תקופות עיקריות ניתן

מלחמת סוויץ נגד מצרים והטבח בכפר  עדכבה נכלומר מה, 1956עד שנת  1948משנת : הראשונה התקופה
תקופה זו התאפיינה . ט תרבותיקיאת הקרקע לפרו ולהכיןפצעינו לטפל בלטבח התחלנו ה כבהנבין . קאסם

 של מדיניות עםלבנות ארגונים ולהתמודד  דוכיצשלאחר הנכבה  התרבותבפעילות של כינון ובוויכוח על 
הערבים והשימוש  שלברותם יבמיוחד לאור העובדה כי גורמים ממשלתיים קראו לע, תלאומי ריקנות

  ).ת ערבכמו היהודים ערבים במדינו(בשפה העברית בהיותה שפתם גם 
רמת , רצועת עזה, וכיבוש הגדה המערבית' 67מלחמת יוני ( 1967עד שנת  1956משנת : השנייה התקופה

החזון והתעצמות תפקידו של הזרם הלאומי בהנהגת  בבהירותתקופה זו התאפיינה ). הגולן וחצי האי סיני
יעו את תמשוררים שהפו וסופרים" מאבקה ספרות"שכונה לאחר מכן  מההמפלגה הקומוניסטית והופעת 

  .1967גילה אותם לאחר יוני  ואכשה הערביהעולם 
חדשות הקשר עם חלק אחר של תבה התאפיינהתקופה זו . 1976עד שנת  1967משנת : השלישית התקופה

רמאללה , ירושלים: מחדש של העיר הפלסטינית והופעתההעם הפלסטיני ופתיחת חלון לעולם הערבי 
יפו , עכו, חיפה: את זהותה בחלקים הערביים שנשארו ממנה לשחזרת שהחלה לצד העיר הפלסטיני, ושכם
הקרקע לזו שאחריה שהתאפיינה בעיקר בהגדרת יסודות הזהות התרבותית  אתתקופה זו הכינה . ונצרת

   .שלטוןלהברורה בין תרבות  חלוקהבוהפלסטינית 
רבותי אותו טען יום האדמה בכל הרנסנס הת תקופתזוהי . 1991עד שנת  1976משנת : התקופה הרביעית

 תגם בזירה התרבותית הפלסטיני. פלסטיני- ובקשר הפלסטיני והרעיונייםהתכנים הפוליטיים והלאומיים 
מגמה שנמשכה גם , 1982בביירות עד שנת  ף"המוסדות התרבותיים של אש הוקמויתה זו התקופה בה יה
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שטענה את  1987פרוץ האינתיפאדה בשנת גלות בעולם ובמדינות ערב עד המבייירות ו היציאהלאחר 
  .ובגליל ובמשולש 1967במיוחד בשטחים הכבושים משנת , הפלסטיני בכל המקומות הרנסנס
המפרץ הראשונה ונמשכה עם  מלחמתעם  1991תקופה של נסיגה שמתחילה בשנת : החמישית התקופה

היא מצריכה . ערבי והפלסטיניבקרע ה מתאפיינתתקופה זו . תקופת הסכמי אוסלו והאינתיפאדה השנייה
מול  שורדתואינה  וייחודה מתחילה לאבד את זהותה  פלסטיניתהשכן התרבות , חקר וטיפול

  .מהחברההישראליזציה והגלובליזציה ומול השתלטות הגישה האליטיסטית וההינתקות 
  

במשותף  בוודאי יבחינו במכנה בכללבפרט ובתרבות הפלסטינית  תהפלסטיניהבקיאים בספרות  אלה
, גם אם הוא מחולק פוליטית, ואחידות המקום, המולדת" ההיסטורית פלסטין" איהלא ה –לתרבות זו 

לרבות אלה החיים בגולה , נשארת אותה אדמה עליה נפגשים היוצרים הפלסטינים האדמה. או שסוע שכבו
כי המקום , השייכות למקום הזה היא המרכיב הראשון בזהות הלאומית והתרבותית. במולדתאו 

וחזון  בעיה, תרבות, גיאוגרפיה, מייצר את השפה הספרותית הראשונית במונחים של היסטוריה הפלסטיני
אינטלקטואל באשר  וכללאומיים וכל אותם מונחים המגבשים את תודעתו של האינטלקטואל הפלסטיני 

  .הוא
ברור לכל . ומגבש את זהותנושלנו  הספרותיתאת תודעתנו ואת השפה  בחלק מהמקום הזה והוא צור אנחנו

משך כל העשורים האחרונים לנתק אותנו מהמקום  ניסתה, יהודית-ציונית- המדינה העברית, כי ישראל
כלומר יצירת זהות חדשה . טרנספר רעיוני ואמוציונאלים ג אלא, לא רק באמצעות טרנספר פיזי. הזה

  .בפרט הערביהחינוך בכלל והחינוך כפי שנאמר במטרות  –" למדינה נאמנות"הוא  העיקרישמאפיינה 
קמה תנועת תרבותית ערבית , ישראל בתוך, ראייה על כך היא העובדה כי כאן. זו לא צלחה מדיניות

לתרבות הפלסטינית שנתגבשה בתחילת  –טבעיים  שאינםבתנאים  -תנועה שהיא המשך טבעי . פלסטינית
  . המאה העשרים

נפגשים עם , את התרבות העברית צורכים, דוברי עברית, היהודיתינה דהמאנו חיים בצל , מאידך
. אותם לערבית וכותבים בשפתם מתרגמים, שומעים מהם ומדברים אליהם, יהודים אינטלקטואלים

ותורם לתרבות  בצרפתכמו הסופר הפלסטיני שחי . של האחר מתרבותולים אחרות נהיינו לחלק  יבמ
 שמתווספת מאומצתזרה  לתרבותזוהי שייכות . יהכמו הפלסטיני שחי באמריקה ובבריטנ. הצרפתית

  .הראשוניתלתרבות המקורית או לשייכות 
כפולה הוא שאנחנו משתייכים לתרבויות  תרבותיתבינינו לבין אחרים העונים להגדרה של שייכות  ההבדל

  .אחרות אנחנו נהיינו גם לחלק מתרבותו של האחר במלים. שלנו ושלהם, שני הצדדים של הסכסוך
ומאידך , הצורות של הכיבוש התרבותי באחתמדובר מחד . כפולה זו אינה רצונית אלא כפויה יכותשי

שהוא היה חלק  וכדיים לנורמאלהיחסים אתו שנהפוך את האם אנו יודעים אותו כדי . בשייכות של ידע
  ?שלנו לחלק מהזהותגם כך לזהות עד שהוא יהיה  מחוץתו ולהשאירו ימהתרבות שלנו או כדי להתעמת א

נובעת מנתק כמעט מוחלט מתרבות  בישראלשל התרבות הערבית פלסטינית  משכיותהשל ה בעייתיות
זלזול במעמדה ובתפקידה ולסירוב , לתרבות שלנו ערביתהאם בעולם הערבי ומגיעה לעתים לכדי החרמה 

רמים הציונית והקולוניאלית המנוגדת לכל הז האידיאולוגיהלהכיר במיקומה בראש המחנה מול 
לוקחים בחשבון את תפקידה של התרבות במאבק הפוליטי בתקופה של  אםבמיוחד  –הרעיוניים הערביים 
התרבות כצורך , מאידך. ית והפלסטיניתברהע תרבותשים היום על החאלה המתר כגוןאתגרים היסטוריים 

  ".הגדול הסובייקט", יכולה לצמוח ולשגשג במנותק מתרבות האם לאיומיומי 
במסגרת , יורציונאלאחראי , מעמיק באופןעל סדר היום  המשכיותעת להציב את סוגיית הקשר והה הגיעה
 ולהגדיר" הגדול הסובייקט" אל" הקטן סובייקט"השייכות לוג כולל שמטרתו להרחיב את מונח של דיא

  .תרבות האם הערבית בכל מדינות ערבלי עם אהאינטגר הקשראת הכלים של 
  

היחסים עם התרבות שלו אלא גם את היחסים  סוגייתאינה מעלה רק את  ראליהיש" האחר"עם  היחסים
. טרם נקטה עמדה מקובלת עלינו כלפי התרבות הערבית שלנו המדינה. התרבותיים עם המדינה ומוסדותיה

כאל מיעוטים של עדות שונות ולא כאל מיעוט לאומי ועל כן כל תמיכה  אלינוהיא עדיין מתייחסת 
, האם יש ביכולתנו לקבל תמיכה המנוגדת לשאיפותינו –להנציח את המדיניות הזו  ףתשאפוטנציאלית 

  ?ולמהות התרבות שלנו זהותנו
נלמדה באופן מעמיק וטרם נתקיים  טרםשל התרבות הפלסטינית בישראל והתמיכה הממשלתית  ההסוגי

מן . ת רבותתונות ומעלה שאלושהיא נידונה רבות בעי למרות, סביבה יום עיון או ועידה או סימפוזיון רציני
  .היבטיה כלה על ההכרח ללמוד את הסוגי

  
 י"ע ותהמנווטולתרבות המערבית  לגלובליזציהקבוצות אוכלוסייה אחרות בעולם אנו נחשפים  כמו

ובשל העיסוק . סדר גלובלי שמשרת את אותם אינטרסים להקיםאינטרסים כלכליים ופוליטיים במטרה 
העלתה התרבות שלנו את שאלת היחס עם המערב וההתמודדות עם  לא" ייםהמקומ"בענייני התרבות 

עמדה של  מחדלכן העמדות שננקטו נותרו . לא בסימפוזיונים ולא בעיתונות, לא בוועידות, הגלובליזציה
, אידיאולוגיות מנוגדות גישותתוך אימוץ , ומאידך עמדה של כניעה והרמת ידיים, דחייה מוחלטת וזועמת

  .מודרניזם-פוסטמנטליזם וכלה בגישות מיובאות של החל בפונד
משמעותה אינה רק גיבוש עמדה כלפיה אלא , שלנויה זו על סדר היום של התרבות הפלסטינית סוג הצבת

העמדה מהמורשת , בין תרבויות המזרח והמערב המתקייםגם תרומה אקטיבית לדיאלוג הגלובלי 



  

- רבמה תרבותית אנושית תוך אינטראקציה על בסיס של תרול שוליתומעבר מעמדה , הלאומית והאנושית
  .תרבותיות המושתתת על הצטיינות והרמוניה במרקם אחיד

  
  :אנו מציעים, כן על
  

  על לענייני תרבות-מוסד
של אלטרנטיבה למסגרות שכבר קיימות  במובןלא , על לענייני התרבות הפלסטינית בישראל- מוסד הקמת

  .התרבות וטיפוחה לשימורק הפעולה אלא לתמיכה בהן ולכינוס וחיזו
 ףהיה כפויועדת המעקב העליונה אך לא  לצדפעל יעצמאי והיה יעל לענייני התרבות הפלסטינית - מוסד

ולהבטיח עצמאות מלאה הרחק מן ההשפעות  לתרבותיזאת במטרה להפריד בין הפוליטי , למוסדותיה
  .ההמעקב העליונ ועדתהמפלגתיות והפוליטיות המאפיינות את 

מועדוני , תיאטראות, תרבות בענייניעמותות העוסקות : זה יכלול את ראשי מוסדות התרבות מוסד
המוסד יבחר מזכירות שתתכנס באופן מחזורי . ב"וכיומגזינים תרבותיים , איגודי סופרים ואמנים, תרבות

  .יניתלשנה בוועידת התרבות הפלסט תהכללית שתתכנס אח דהמהוועיותפעל כוועד פועל הנגזר 
 אודות נתונים תאסוף, בארץ הערבית התרבותית למציאות ילכל מיפוי תערוך הועדה, הראשון בשלב

 תחום לכל משנה ועדות תמנה, המימון ומקורות והמקומיים הארציים המוסדות, התרבותיות הפעילויות
 שידונו המלצות ישותג מפורט ח"דו כיןהת משנה ועדת כל. 'וכו אינטרנט, אמנות, תיאטרון, ספרות: תרבות
  . הערבית התרבות בוועידת כ"ואח התרבות לענייני במוסד

  
  התרבות הפלסטינית ועידת
  :בשלוש הסוגיות המהותיות דלהלן תדוןועידת התרבות הערבית הראשונה , עיונית- התיאורטית ברמה
  ;של תרבות זו ותכניה הלאומיים זהותה .1
  ;עם האחר הישראלי יחסה .2
  .בתרבות העולמית מיקומה .3
יוגשו ...) או נצרת, או חיפה, פלסטינית לתרבותיפו  תועיד(בוועידת התרבות הפלסטינית , המעשית ברמה

שרטוט מסלוליה , ולגיבוש נוסח כולל להגדרת תרבות זו שלנוניירות עמדה לדיון בסצנה התרבותית 
  .ולטיפוח לשימור, והגדרת הכלים למעקב

הוועידה תתקיים אחת . לצותוההמ ההחלטותעל יישום  הראשונה תבחר את המוסדות האמונים הועידה
  .הוועידותדון במשתנים בזירה התרבותית בין שתי תלשנה ו
ויאורגנו פעילויות וסימפוזיונים לקראת  עמדהיוכנו ניירות , לוועידה הראשונה ייבחר ועד יוזם להכנה
  . הוועידה

  

  ∗והפוליטית יתציבורה העשייה
  

ודרת ממוסדות מחברה מכל  לש הקולקטיביעמוד התווך ביישום החזון  יםווהמהחברה האזרחית  ארגוני
כלכלית , תרבותית, פוליטית מוביליותח לפתבשביל . פלסטינית בישראלההמדינה כמו החברה הערבית 

באופן שיתאים את יכולת הפעולה במסגרת  הלאומיים הארגוניםשל פיתוח המבנה הארגוני  נדרשוחברתית 
  .מוסדות ומנהיגות פוליטית וחברתית בעלתכחברה  עצמאיתכולת פעולה מוסדות המדינה לי

רשויות , עם מוסדות ממשלתיים ויחסיהםהמוסדות הלאומיים והבהרת תפקידיהם הפנימיים  בניית
הוא אחד האתגרים החשובים  –מפלגתיים  ומוסדותהמגזר הפרטי , יוזמות פרטיות, מקומיות נבחרות

והפעלתם עשוי להביא לשינוי אמיתי במעמדנו  המוסדותפיתוח . תהמצריכים דיון וקבלת החלטו
 –במעמדנו במדינה ובחזון הקולקטיבי שהחל להתגבש , באזור הסכסוךלפעול בצל  נוביכולת, הקולקטיבי

  .בקרב הזרמים הפוליטיים והחברתיים הערבים בישראל – אוסלובמיוחד לאחר הסכמי 
 ם שונים כגון מתןיתחומב, מקומיים ארגוניםם ארציים ומאות זו מתאפיינת בהקמת עשרות ארגוני תקופה

בלבד מהארגונים הלא  5%מהווים  אלהארגונים . תרבות וחינוך, דת, נשים, זכויות אדם, שירותים
. מתקציבי העמותות הפועלות בישראל 2% עלממשלתיים הרשומים בישראל וסך תקציביהן אינו עולה 

רוב  י"אינן נתמכות ע, משרדי הממשלה לעמותות שמקציםמהמשאבים בלבד  1.5%-אותן עמותות זוכות ל
  .ומתקשות להשיג תמיכה מארגונים בעולם הערבי העולמייםהארגונים היהודיים 

פלסטינית האת החברה הערבית  שמייצגיםהללו פועלים לצד מוסדות המפלגתיים והארציים  המוסדות
ת ונעש אלו תיופעילושאלא . תוהמקומיות הערבי ויותהרשכמו ועדת המעקב העליונה והועד הארצי לראשי 

 ותהכלכלי ות החוזקללא תכנית כלכלית שתפיק תועלת מנקוד, משותף ללא תיאום וללא פיתוח אסטרטגי
  .ותתמודד עם נקודות התורפה של החברה הערבית בתחומים של פיתוח

  .עשייה הארגונית בכל צורותיהותיאום ה לפיתוחפלסטינית חסר חזון אסטרטגי הלחברה הערבית  – לבכל
  

                                                 
  הקבוצה  י"ע ונידוןעפר פרח 'זה נסמך על מחקר שהגיש מר ג נייר ∗



  

  יעדים •
את הזכויות  להבטיחוחיזוק תהליכי הארגון הפנימיים והקולקטיביים שמטרתם  המשך .1

אזרחים  ובנותיההקולקטיביות והפרטיות של החברה הערבית הפלסטינית בהיות בניה 
 לדיאלוגתורמים כו, פלסטיני והאזור הערביהכחלק מהעם הערבי , כילידים, במדינה

  .ולמיהע
אנושיים  דמוקרטייםלערכים , פלסטיניתההתודעה לזהות הלאומית הערבית  העמקת .2

 הממסדיתכנקודות יסוד בהתנגדות לשליטה , ואזרחיים בחברה הערבית בכלל
, הנשיםפנים חברתיות לרבות סוגיות כגון מעמד ודדות עם החלוקה האתנית ובעיות והתמ

  .םמעמדי-יחסים ביןהילדים ו
המדיניות הממסדית  אתהחברה הערבית שמטרתם לשנות  פעילות מוסדות וחיזוק פיתוח .3

המוסדות  ביןלרבות יצירת מכניזם לתיאום , חברה ולצרכיהההנוגעת למעמדה של 
  .השונים

ברמה , הערביתמוסדות ואסטרטגיות שינצלו את מעמדה המיוחד של החברה  בניית .4
  .דק באזורלמען סיום המלחמה והשגת שלום צו, המקומית והאזורית

  .מדםסכסוכים חברתיים עקובים  עתכלים להגברת הדיאלוג ומני פיתוח .5
ל העלאת מיוחד ע דגשעם , תכניות חברתיות לשינוי מעמד הנשים הערביות בכלל פיתוח .6

 פלסטיניותהפוליטית של הנשים הערביות  ןהשתתפותכלכלי ועל -מעמדן החברתי
  .בישראל

לרבות , הבינלאומיתמדינות וארגונים בזירה וטיפוח היחסים והפעילויות עם  פיתוח .7
, התרבותיים, הלאומייםלהדגשת חשיבות ההכרה הבינלאומית בצרכיה , קהילות יהודיות

משטר  ולפתחבמטרה לקדם את מעמדה , הכלכליים והפוליטיים של החברה הערבית
  .שוויוני וצודק לכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, דמוקרטי

כדי , היהודית בחברהלרבות ארגונים , ין הארגונים המקומייםשיתוף הפעולה ב חיזוק .8
אותן  ועלחברתית וכלכלית עם היחיד והחברה , לקדם החלטות בעלות השפעה פוליטית

לרבות סוגיית השלום הצודק , מיוחד על החברה הערבית ןפוהחלטות המשפיעות בא
  .באזור

על , והעולם הערבי הפלסטיניכלי עבודה להידוק ופיתוח הקשר עם שאר חלקי העם  פיתוח .9
החברה הערבית ברמה  שלבסיס של זיקה לאומית ותרבותית ומבלי לפגוע במעמד המיוחד 

  . המקומית והאזורית
  

  המוצעים לפיתוח הארגונים העקרונות •
זה יש צורך בקבלת החלטה  בשלב :המפלגתייםבין המוסדות הלאומיים לזרמים הפוליטיים  היחס

כדי , הלאומיים הארציים ובראשם ועדת המעקב העליונה המוסדותמת לגבי אופן פיתוח והעצ
יש להגדיר את . הקולקטיבית לערבים הפלסטינים בישראל מהפעילותפיות ילענות על הצרכים והצ

את אופיים הארגוני ואת , השייכים לוועדת המעקב העליונה הלאומייםצורת בניית המוסדות 
  .ות המקומיות והפרטיות והמגזר השלישיהיוזמ, הפוליטיותיחסיהם עם המפלגות 

  
לאומיים מצריכה את הסדרת היחסים בינם  מוסדות הקמת :היחסים בין המוסדות הלאומיים הסדרת

לבין המוסדות הלאומיים ) העצמאיות והמפלגתיות( העמותותלבין עצמם ואיתור מסגרת לתיאום בין 
צורך באיתור כלים מתאימים להעברת דמי  כמו כן יש. הארצי והועדהשייכים לועדת המעקב העליונה 

המפלגות שמן הראוי , בהקשר זה. והרשויות המקומיות למוסדות הלאומיים הפוליטיותמימון מהמפלגות 
וועדת המעקב העליונה אופן התנהלותה של בנוגע ל הדיוןאת  וכריעיהפוליטיות והרשויות המקומיות 

  .את התקנון החדש בהקדם האפשרי ולאשרר
  

 תגובותבתחום של ה מוגבלהתיאום בין המפלגות , כיום :לתיאום בין המפלגות הפוליטיות מסגרת
מלפתח מסגרת תיאום קבועה שתתמודד עם  נמנעותהמפלגות . ועדת המעקב העליונהשל  הפוליטיות

חשוב להקים מסגרת תיאום קבועה שלא תהיה . כלליות לאומיותהמדיניות הממשלתית ותדון בתכניות 
  . עם האתגרים של הזירה הפוליטית הישראלית להתמודדחמות אלא תיזום תלויה בג

  
שתסתמך על חקר , תכנית לאומית לפיתוח בכל התחומים בנייתזה מצריך  שלב :לאומית לפיתוח תכנית

כדי להתמודד עם מדיניות ההדרה של ממשלת ישראל כלפי  החוזק מנקודותהמצב הקיים והפקת תועלת 
יש לבסס תכנית זו על מיפוי . הכלכליים ויחידיה בתחומי הפיתוח השונים תיהמוסדו, החברה הערבית

  .שניתן יהיה להסתמך עליו לגיבוש תכניות פיתוח בתחום כוח האדם ובתשתיות בשטחרציני 
  



  

במקרה של החברה . חשוב לפיתוח כלכליוחברה הוא מגזר עובד  בכלהפרטי  המגזר :המגזר הפרטי העצמת
ואינו זוכה מצד החברה ליחס של מגזר אסטרטגי העשוי  תוהדרה ממשלתי מהפליהה הערבית סובל מגזר ז

  . תועלת ממעמדה המיוחד של החברה הערבית ולהפיקלהועיל 
  

יש לעודד , ארציים השייכים למוסדות הייצוגיים מוסדותלהקמת  במקביל :המוסדות העצמאיים העצמת
פיתוח . זכויות אדםרבות ות, דת, מחקר, שירותיםבנושאי  הפועלותיוזמות פרטיות מקומיות וארציות 

תיאום המאמצים בין המוסדות הארציים והמפלגתיים לבין המגזר הפרטי ומגזר  דורשהעשייה הארגונית 
  . ויצירת כלים לתיאום הפעולה איתם ובינם לבין עצמם, תוהחברתיהיוזמות 

  

  הלאומיים הנדרשים בשלב הבא המוסדות •
את החברה הערבית ולתאם בין המפלגות  להנהיגזו תפעל  מסגרת :להנהגה הפוליטית מסגרת

את בה יתאמו הזרמים הפוליטיים שדמוקרטי  חברתיתתרום ליצירת במה לדיון , הפוליטיות
האיגודים , העמותות, לתיאום בין תנועות הנוער זוכן תשמש מסגרת . האינטרס של החברהקידום 

פלגות ללא זניחת עיקרון התחרותיות בינם בנוגע המ שלהתקשורתיים  םוהקמפייניהמקצועיים 
המעקב העליונה ייזום סדרת פגישות לפיתוח מסגרת זו שתהווה שלב  ועדת ר"יו. לתכניות הפעולה

יש לסיים את הדיאלוג בין המפלגות ולקבל החלטות אופרטיביות . המעקבחדש בעבודת ועדת 
  .תהציבור הערבי מהנהגתו הפוליטי שלשיענו על הציפיות 

  
ועדת המעקב העליונה בפעילותה את ההנהגה  משלבת, כיום :להנהגה המפלגתית והארצית מסגרת

מנוגדים של שתי על אף הצרכים השונים ולעתים  זאת. המפלגתית הארצית עם ההנהגה המקומית
  .שיכלול את המנהיגות המקומית בערים המעורבות באופןב לפתח את המסגרת הזו וחש. ההנהגות

  
ראשי הרשויות המקומיות הערביות ידאג לתיאום  לש הארצי הועד :רשויות המקומיות הערביותל מסגרת
יש להרחיב ולמסד את הפעילות . של הרשויות המקומיות הערביות האינטרסיםשי הרשויות ולייצוג אבין ר

ריות וכדי לגבש תכניות אזו, שתנצל את הכוח הכלכלי שיש בידי הרשויות המקומיות כדישל מסגרת זו 
, תעשייה, ביוב, חשוב לתכנן פעילויות אזוריות בנושאי חינוך. האזרחים והרשויות המקומיות לשירות
לא יפנה אל הרשויות  שהציבורעל מסגרת זו מוטלת האחריות לכך . תרבות ושירותים ממשלתיים, תחבורה

בגדר האחריות שירותים שהם  והפרטתאת זעמו על מדיניות הממשלה  - מתוקף מיקומן  –המקומיות 
  .הממשלתית

  
המעקב העליונה צריכה לבנות את  ועדת :עצמאיותלאומיות השייכות לועדת המעקב ומסגרות  מסגרות

כדי שתוכל לגבש וליישם את החזונות , את המוסדות הלאומיים הקיימים להעציםהמוסדות הלאומיים או 
  .הציבור הערבי בתחומים השונים שלהאסטרטגיים 

והתאמת המוסדות שיכולים ליישם את  לפיתוחרטגי לחברה הערבית מצריך גיבוש חזון חזון אסט פיתוח
כולל המתאים לציפיות ולשלב הפוליטי העכשווי  חזוןבקנה אחד עם ה עלשיהעשייה הפוליטית באופן 

חלוקת התפקידים בין המוסדות הקיימים ובניית , החברתיים המוסדותדרך הבהרת תפקידם של , והעתידי
  .חזון זה ליישוםת הדרושים המוסדו

  
  המוצעים המוסדות

לחברה הערבית  נבחר ייצוגי לאומי מוסדבניית  תהליך פיתוח השלמת •
  ).העליונהמסלול שאותו מובילה ועדת המעקב (פלסטינית בישראל 

  

הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות והקמת  הועדפעילות  פיתוח •
ויסנגרו למען  פוטנציאל של רשויות אלוה המעמדמערכות אופרטיביות שינצלו את 

  .זכויותיהם

 שייכותועדות משנה ה הקמתהעצמת העשייה והארגונים הקיימים ו •
, רשויות המקומיותהמוסדות הפוליטיים וה לועדת המעקב העליונה אשר יעבדו לצד

. י ועצמאים בעלי מקצועות חופשייםהמגזר הפרט, העצמאיותבשיתוף העמותות 
  :יפעלו בתחומים הבאים ועדות משנה אלו

  ;יהאנוש ההוןהערבי ו החינוך קידום •

  ;תרבות •

  ;וחקלאי כלכלי פיתוח •

  ;ובריאות רווחה •

  ;דתי-ודיאלוג בין דת מוסדות •

  ;ומדיניות אזורית בינלאומיים יחסים •



  

  ;האישה חברתית ופוליטית מעמד קידום •

  ;)במיוחד הכפרים הבלתי מוכרים( הנגב •

  ;ובנייה תכנון, קרקע •

  .תקשורת •
  

החינוך הערבי כמודל לבניית מוסדות  לענייניניתן לאמץ את המבנה הארגוני של ועדת המעקב , זה בהקשר
, ישמור את יכולת ההשפעה של המפלגות הפוליטיות ומאידך, באופן שמחד יבטיח מקצועיות –ארציים 

  .תהמקצוע ויתרום לחיזוק הרשויות המקומיות הערביו ובעלייגייס את הארגונים העצמאיים 
, אופרטיבית עליה יוטל להקימם מקצועיתוהפעלתם של מוסדות כאלה מצריכים הקמת זרוע  הקמתם

  .מעשילאתר עבורם מקורות מימון ולהפעילם באופן 
  
  

  בקבוצה המשתתפיםו ותהמשתתפ רשימת
  
ארגון שם 

 לראשי רשויות והועד הארצי העליונהועדת המעקב  ר"יוטיב'ח וקיאש1
 ארגון קנדיל, ןובן גורי' אונאריהב'ריאד אג ר"ד2
 פחם-אום אל ייתעיר ראשרחמן-האשם עבד אל' השייח3
 העקוריםלהגנת זכויות  העמותהיםכוא יםכוא4
 נשים נגד אלימות עמותתתומא עאידה5
 בירושלים העברית' האונעזיז חיידר' פרופ6
אברהם קרןרכאבו ב חוסאם7
 יאהאל-אל עמותתראבי איאד8
לדון'חעמותת אבן , חיפה' אונאנם'אסעד ג ר"ד9

בן גוריון' אונאבת אבו ראס'ת ר"ד10
 מרכז עדאלה , אורניםמכללת , לאעמק יזרע מכללתמרוואן דווירי' פרופ11
 אמיל תומא למחקרים מכוןנאטור סלמאן12
סיכוי עמותתחיידר עלי13
 ליםבירוש העברית' האונניהאיא דאוד ר"ד14
 יאסיף כפרהמועצה המקומית  ר"יותומא וניאע15
מדה מרכזבשיר נביה16
אדם מדרשתראבי סאבר17
 מכון מסאר, ואן ליר מכוןאלד אבו עסבה'ח ר"ד18
 בירושלים העברית' האונעאדל מנאע ר"ד19
בר אילן' אונמוחמד אמארה ר"ד20
בן גוריון' אונאסמאעיל אבו סעד' פרופ21
 בירושלים העברית' האוניחיא' מוחמד חאג' פרופ22
מדאר מרכזמופיד קסום ר"ד23
 חיפהלהכשרת מורים ערביים  המכללההאלה אספניולי ר"ד24
חיפה' אונמאיסי'ראסם ח ר"ד25
חיפה' אונשנטי ראויה26
 אעבלין מכללתמרי תותרי ר"ד27
 מוסאוא מרכזעפר פרח'ג28
סיכוי עמותתודהע איימן29
דורוב עמותתמולא וליד30
 הערבי יהודי לשלום  המרכזותד סנאא31
חיפה' אונבארין'גיוסף תייסיר  ר"ד32
ל"שתי ארגוןאבר עסאקלה'ג33
ואן ליר מכוןנסאא דיאב'ח ר"ד34
 החינוך הערבי לענייניועדת המעקב  ר"יואבו סאלח נביה35
 למאבק בגזענות המרכזעואודה בכר36
 הועד הארצי –הפרויקט  מנהלתזועבי-רינאוי ידא'ג37
  
  



  

  שעיינו בניירות העמדה החוקרים רשימת
  

ארגון שם 

 עדאלהמרכז , עמק יזרעאל מכללתמרואן דוירי' פרופ1
חיפה' אונמאיסי'ראסם ח ר"ד2
בר אילן' אונמוחמד אמארה ר"ד3
מוסאוא מרכזפארס ןאמי4
 בירושלים העברית' האונמיכאל קרייני ר"ד5
 הערביהמעקב לענייני החינוך  ועדתאבו סאלח נביה6
 


