
Mossawa Center

مركز مساواة 

The Advocacy Center for the Arab Citizens in Israel

הרצליה,  23.1.2008



מצב קיים ביחסי יהודים ערבים

הסכסוך האזורי מזין את השיח והמתח האזרחי

ציבורי ופרלמנטארי מופלה, מעמד משפטי

אפליה כלכלית שמונעת ניצול הפוטנציאל

אזרחים40הסתה וגזענות שתוצאתה בין היתר מות 

דת ורווחה , תרבות, חינוך, מערכות מוניציפאליות
.  י נציגי הרוב"כושלות ונשלטות ע

ההשתלבות המרחבית במזרח התיכון נחשבת לבגידה

מתח פנימי ואלימות עדתית ומקומית



השתתפות פוליטית
וכפר קאסם והבחירה באזרחות" הנכבה"טראומת 

1965ממשל צבאי ושיקום אישי עד 

.1965-1976ליום האדמה ממגננה

.1976-1981מתגובה לבניית מוסדות מיעוט לאומי

 1982לשיח דתי" רוב–מיעוט "של " שיח לאומי"בין 

.1989-1993המרחב האזורי מטוניס ועד הכרה דו לאומית 

1993-2000ודה לגטימציה  , תמיכה בממשלה, הסכמי אוסלו

2000-2007" חזון"ל" דיכוי"מיתוג מחודש בין 



סיכוני המצב הקיים
המערכת הדמוקרטית ומדינת החוק אינה נותנת מענה  

אי העמדה לדין  )להידרדרות במעמד האזרחים הערבים 
, אזרחים מאז אירועי אוקטובר40שוטרים ואזרחים שהרגו 

..(צ והמלצות ועדת אור לא מכובדת"פסיקות בג

העברת השיח על זהות המדינה מהמרחב האזרחי למרחב 
.  המדיני

האפליה הכלכלית מעמיקה את העוני ופוגעות בפוטנציאל  
נוצרו שתי כלכלות  נפרדות וסוגי  . הפיתוח הכלכלי והצמיחה

.הון אנושי שונים



מגבלות על חופש הפעולה  , האזרחות, ל"קק)חקיקה גזענית 
(הפוליטי

הדרה מהשיח  , החרמת בחירות: נתק פוליטי תרבותי
מערכת ההשכלה גבוהה דוחקת באלפי סטודנטים  , בתקשורת

(2001החרמת הבחירות לראשות הממשלה ,  לירדן

מצב  , נצרת, טייבה, אר'אירועי מג)אלימות פנים חברתית 
..(.הנשים



, אזרחים ערבים נהרגו מידי שוטרים40
חיילים ואף אזרחים



לא רואים                 לא שומעים

רדיו טלוויזיה

(330)איטמים אוכלוסיה ערבית 

0.69 %

99%

0.56 %

99%

אייטמים שנתי

(48,054)איטמים אחרים 

אייטמים שנתי

(412)איטמים אוכלוסיה ערבית 

(73,784)איטמים אחרים 



2006התפלגות לפי מקצועות 
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2005-שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה 

 ללי  נשים   רים  

 57.3 54.6 60.2 יהודים
 39.0 17.6 59.9  ר ים

 



....פערים מתרחבים
שי ור ה וני  קר  המשפחות ה ר יות והיהודיות 1992 - 2006
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פוטנציאל עתידי
פיזית ונפשית לעמי האזור ולרוב , נגישות לשונית

היהודי

.  נשים וצעירים: תרומה משמעותית לצמיחה הכלכלית

דו לשוניות

תרומה לנרמול האזור

חיזוק הרב תרבותיות המהותית  של ישראל

חיזוק הדמוקרטיה בישראל ובמרחב הערבי



פוטנציאל כלכלי
טוב לערבים טוב למשק

8%= ג היום "חלקה של האוכלוסייה הערבית במת

מהמועסקים במשק12%הערבים מהווים 

להכנסה לנפש 50%תוספת = 12%-ג ל"העלאת חלקם במת
,בקרב האוכלוסיה הערבית

היעד אשר  )10%העלאה כזאת תאפשר השגת יעד צמיחה  של 
(2003הוצב בשנת 



שינויים דרושים
שינויי חקיקה שיכירו בזכויות רוב מיעוט תוך הידברות  

אמיתית בין הנהגות שני הציבוריים

.כולל שוויון והפרדת דת ממדינה, הגנה על זכויות אזרח ואדם

.כולל קרקע, חלוקה הוגנת של משאבי המדינה החומריים

..  כולל פליטים וירושלים, הכרה בזכויות היסטוריות

ותרבותי למרחב הערבי ולעם הפלסטיני, הכרה בקשר הדתי

לשון ודת מאבק בגזענות  , חינוך, ניהול עצמי של מערכות תרבות
ובאלימות גזענית

מיעוט-מערכת סמלים שתשקף את המציאות של רוב 



...דרישות ריאליות לתיקון המצב
,כולל בניית כיתות, תקציב פיתוח. 1

₪מיליון 2,725אזורי תעשיה ועוד  , שכונות חדשות
(  ₪מיליון 450),  בין היתר פיתוח הישובים שהוכרו בנגב ופיתוח הישובים הקיימים

כדי להחזיר את המענקים  )תוספת למענקי איזון . 2
₪מיליון 350(:  לרמתם לפני הקיצוץ ומניעת קריסת השלטון המקומי

₪   מיליון 500:תקציב רווחה–תוכניות למיגור העוני בחברה הערבית . 3

תקציב תפעול גנים טרום חובה. 4
₪  מיליון 4:250-ו3בישובים הערביים באשכולות 3-4לגילאי 

==========
₪מיליארד 3.825:  2008כ תקציב שייועד לצמצום פערים בשנת "סה



צעדים שיש לנקוט
שיכלול זכויות  , הקמת קבוצות עבודה לניסוח מעמד משפטי

.זכויות אזרחיות ושוויון מהותי, קולקטיביות
.הקמת רשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית

הידברות מהותית עם המנהיגות הפוליטית והחברתית של הציבור  
.הערבי

העמדה  , התערבות מערכת החוק במאבק בלתי בהסתה הגזענית
.  שינויים במסרים החינוכיים, לדין של שוטרים ואזרחים אלימים

סיום הסכסוך האזורי ובחינת ההשלכות על שינוי מעמד הציבור  
נכסי  , גבולות, נגישות לירושלים, פליטים במולדתם: הערבי

. הואקף
,  הרחבת המרחב הדמוקרטי לניהול עצמי של רשויות מוניציפאליות

תקשורת והתנדבות, חינוך, דת, מערכות תרבות, תכנון ובניה


