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גבירותיי ורבותיי ,ערב טוב לכול  .אני מבר קוד כל את אלה
עאדל מנאע:
שהגיעו ואחר כ נגיד כמה מילי על אלה שהתנצלו ומסיבה זאת או אחרת לא הצליחו להגיע.
יצטרפו אלינו בהמש אנשי נוספי שלא הגיעו היו .
לפני שאנחנו נמשי בתוכנית ונגיד מה אנחנו רוצי לעשות היו וג מה אנחנו רוצי לעשות
הלאה ,כדאי שנעשה סבב היכרות .יש הרבה אנשי  ,שכבר ראיתי שמכירי אחד את השני
ממסגרות אחרות ,אבל ישנ ג אחרי  ,ולא כול מכירי את כול  .לכ כדאי שפשוט כל אחד
יציג את עצמו בכמה משפטי מאיפה הוא בא ,במה הוא עוסק ,ובאיזה תחו  ,כפתיחה .אני
אפתח בעצמי .שמי עאדל מנאע ,אני מנהל המרכז לחקר החברה הערבית בישראל .המרכז נמצא
בבית ברל ,ועובר לאט לאט לירושלי  .אני היסטוריו בירושלי  ,אבל במקור מהצפו  ,מהגליל.
אחמד סעדי ,סוציולוג ,בית ברל.
אחמד סעדי:
האלה אספניולי מנצרת ,מרצה במכללה הערבית לחינו  ,מרצה
האלה אספניולי:
על פסיכולוגיה ויעו חינוכי .אני ג יו"ר ועדת המעקב לענייני חינו ערבי באר .
אלה בלפר ,מדעי המדינה.
אלה בלפר:
סמי סמוחה ,סוציולוג.
סמי סמוחה:
חאלד אבו עסבה ,מנהל יחידת המחקר במכו ברוקדייל של
חאלד אבו עסבה:
הילד והנוער הערבי ,מרצה בבית ברל וחבר מזכירות בועדת המעקב לענייני החינו .
ריא כאמל ,פנסיונר .הייתי ראש המועצה הצעיר ביותר במדינת
כאמל ריא :
ישראל ,והיו אני הפנסיונר הצעיר ביותר.
אלי רכס ,אני עומד בראש התוכנית לחקר הפוליטיקה הערבית
אלי רכס:
בישראל ,במרכז דיי באוניברסיטת תל אביב.
שמי עדנה מרגלית ,ראש החוג לחינו באוניברסיטה העברית.
עדנה אולמ מרגלית:
בהקשר לענייני האלה ,הייתי הרבה שני בראש הקר החדשה לישראל ,וג בראש האגודה
לזכויות האזרח.
אליעזר דו יחיא ,מדעי המדינה.
אליעזר דו יחיא:
אני טלאל אלקרנאוי מרהט ,סג ראש העיר ברהט ,ראש העיר
טלאל אלקרנאוי:
לשעבר וג ראש העיר ברוטציה הנוכחית.
מוטה קרמניצר מהפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית.
מרדכי קרמניצר:
עמית מחקר פה ,במכו הישראלי לדמוקרטיה.
דפנה הקר ,עובדת במכו כעוזרתה של פרופ' רות גביזו  ,אני
דפנה הקר:
עורכת די ועושה דוקטורט בסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
ראס חמאיסי ,מתכנ ערי  ,גיאוגר  ,מאוניברסיטת חיפה,
ראס חמאיסי:
המחלקה לגיאוגרפיה .עוסק בהכנת תוכניות אב ומתאר.
הש של מוחמד ברכה הופיע ,הוא לא היה בטוח שיגיע ,אח שלו
עאדל מנאע:
נפטר בתאונת דרכי לא מזמ ויש לה אבל ואמר שא יצליח להגיע אז הוא יגיע ,לא הבטיח.
ואכ הוא לא הצליח להגיע .לגבי ד"ר רייטר אני באמת לא יודע מה קרה ,הוא אמר שיגיע.
הרב יואל ב נו יאחר .א אנחנו עוסקי בשמות ,יש לציי כי
מרדכי קרמניצר:
ישנ חברי נוספי בקבוצה ,שלא יכולי להיות פה הערב ,אבל הביעו נכונות להיות חברי
בקבוצה :חבר כנסת חיי אורו  ,חבר הכנסת יוסי ביילי וחבר הכנסת עזמי בשארה .אנחנו נתחיל
לעבוד ,וכנראה שלא נסיי את זה עד הבחירות כ שעוד תהיה לה הזדמנות .חשבנו להזמי
מהפוליטיקאי הימניי את משה ארנס ,שכמו שאנחנו יודעי מהיו הוא לא יהיה פנוי למשימה
הזאת .בכל אופ  ,הכוונה היא לצר לקבוצה חבר כנסת מהצד הימני של המפה הפוליטית.
אלו הר אב אמר שלצערו הוא לא יוכל להשתת בפגישות ,אבל הוא היה רוצה לקבל מאתנו
חומרי ולהגיב לה  .ג חבר הכנסת נוא מסלחה הביע נכונות להיות חבר בקבוצה .דוד קרצ'מר
מהפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית רוצה להיות חבר בקבוצה ,אבל לא יכול היה לבוא
הערב.
אפשר לשאול מי השניי שכתובי כא ככותבי הטיוטה ,רות
עדנה אולמ מרגלית:
גביזו לא באר ועיסא אבו ריא לא יושב כא ?
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לא .מיד נגיד כמה מילי ג על הטיוטה הזאת וג על הקשר

עאדל מנאע:
שלה לפרויקט הזה.
הטיוטה נכתבה באמת על ידי עיסא אבו רייא ,דוקטורנט למדעי המדינה באוניברסיטה העברית
שאינו נמצא כא ועל ידי רות גביזו  ,בנושא השסע היהודי ערבי .מה שאנחנו הולכי לעשות,
מבחינה מסוימת זהו המש לנייר זה ,אבל מצד שני אנחנו נעבור פאזה ונדבר על אמנה אזרחית
חברתית בהקשר של השסע היהודי ערבי .זה הזמ להעביר את רשות הדיבור למוטה ,שיתייחס
למטרת המכו בנוגע לפרויקט הזה ,ואחר כ נעבור לנושאי אחרי  .בבקשה.
המכו  ,באופ לא מפתיע ,הגיע למסקנה שהבעיות בדמוקרטיה
מרדכי קרמניצר:
הישראלית נובעות לא רק מבעיות מבניות אלא ג מבעיות עומק של החברה הישראלית,
שמשליכות על חוס הדמוקרטיה .במסגרת השסעי בחברה הישראלית המכו ריכז מאמ ומרכז
מאמ על הנושא הפני יהודי ,הדתי חילוני ,והנושאי הנוספי שהמכו עוסק בה ה הנושא
היהודי ערבי ,שבמסגרתו אנחנו מתכנסי כא  ,והנושא של עשירי ועניי  ,שמטופל ג הוא .אני
מניח שישנה חפיפה בי הקטגוריות האלה .אני יושב כא כמחלי של רות גביזו  ,שאחראית
לפרויקט של השסעי ונמצאת בשבתו  ,וכשתחזור תצטר לקבוצה.
המטרה של ההתכנסות הזו היא לנסות להגיע לשורה של הסכמות ,או לאיזשהו מסמ משות ,
שא רוצי להשתמש במילה יומרנית אפשר לקרוא לו אמנה חברתית .אני אומר אמנה חברתית,
אול אני כשלעצמי הייתי שמח א מסמ כזה היה עוסק לא רק ברמת ההכללות שיש באמנה,
אלא ג נוגע בדברי שה רמה אחת מתחת להכללות ,ברמה של קווי לפעולה ,המלצות מעשיות
יותר לפעולה בתחומי שוני של החיי .
מאחרי הדברי עומד ניסיו לרכז קבוצה שיהיו בה אנשי שבאי ג מהאקדמיה וג מהתחו
הציבורי ,שתהיה ייצוגית מספיק ובעלת משקל מספיק .המחשבה היא שא הקבוצה הזאת
תצליח להפיק מסמ איכותי ,אז למסמ הזה יכולה להיות השפעה על החיי הציבוריי
והפוליטיי במדינה ,ואני אכ מאמי בכ  .זה למרות שאני לא מאמי שמסמכי מחוללי
שינויי דרמטיי במציאות ,אבל ה עשויי לתרו  .כ אני תופס את המאמ שאנחנו עומדי
להיכנס אליו.
אני כמוב רוצה להודות לכל מי שטרח ובא ,לכל מי שיטרח ויבוא בהמש  ,יטרח וישקיע עבודה
במאמ הזה .אני ג מרגיש שא אנשי באי הנה ע עמדות ,אבל ג ע עמדה בסיסית של
פתיחות ,אפשר להגיע למסמ משמעותי ואיכותי .אנחנו נראה בהמש א התחזית הזאת
תתאמת.
משתמע כבר מהדברי של מוטה ,אבל חשוב להגיד בצורה
עאדל מנאע:
מפורשת ,שאי איזה מבנה או תוכנית ברורה למכו  ,למעט מטרות כלליות ,כפי שהוצגו .באופ
כללי הכל פתוח ,ותלוי בקבוצה ,לא ננתב את הדברי  ,אי נעבוד ולמה נגיע .הדבר תלוי בכל אחד
מהאנשי שנמצאי כא ושיצטרפו אלינו ,וכדאי לפתוח את הדיו כבר היו בשאלות מסוג זה.
אני אעלה שתי שאלות ,אבל אפשר להעלות ג דברי אחרי  ,א מישהו ירגיש שהוא רוצה
לעשות זאת.
שאלה ראשונה לעניי העבודה של הצוות הזה היא הא אנחנו רוצי בשלב מאוחר יותר להתחלק
לצוותי משנה ,כשכל צוות יטפל בשאלה ספציפית או בתחו מסוי  ,שקרוב ללבו .יש פה אנשי
שה מהתחו המוניציפלי ,יש אחרי מהפוליטיקה הלאומית ,ישנ מתחו חינו  ,מתחו
סוציולוגיה ומתחומי אחרי אקדמיי וכו' .ייתכ שבהמש נעבוד בקבוצות קטנות יותר ולא
רק  ,בפורו הזה.
שאלה אחרת ,לגבי הזמנת עדי הא אנחנו רוצי להיעזר בהזמנת עדי שיבואו למפגשי .
הכוונה היא לעדי מומחי  ,כמו בבית משפט ,שיעזרו לנו בשאלות מסוימות .אולי אלה ה
שאלות טכניות ,ולמעשה השאלה העיקרית היא מה תפיסתו של כל אחד מהנוכחי את הנושא
וכיצד את רואי את העבודה על הנושא הזה בעיות ,קשיי  ,ואי אנחנו מתקדמי  .בשאלות
האלה אני פותח את הדיו  .סמי.
ההערה שלי עלולה להישמע טכנית א היא מהותית .א לא
סמי סמוחה:
תהיה נציגות ממשית לאנשי הימי  ,ואני לא רואה כא כמעט אנשי ימי ) ,יש כא אולי ימי בקרב
הערבי  ,אני מניח ,אבל הימי היהודי לא נמצא כמעט בכלל( ,אז אי לזה ער  .אפשר להגיע לכל
מיני נקודות הסכמה ,אבל זו פונקציה של המשתתפי ושל ההגדרה של הבעיה .נתקלנו בבעיה
הזאת ג בקבוצות קודמות ,וזו בעיה קשה מאוד .מאחר שההרכב פה כולל ג אנשי ציבור ,נראה
לי שהעיתוי של התחלת הפרויקט לא מוצלח . .צרי לשקול היטב ואולי כדאי לדחות את הפרויקט
הזה לשנה הבאה ,ואז הרבה בעיות נפתרות .כדאי להתחיל באוקטובר לאחר הבחירות ,והקי .
אליעזר דו יחיא:

מה לדעת מפריע בזה שזה שנת בחירות?
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אנשי ציבור לא יגיעו וא ה יבואו אז ה לא ידברו את
סמי סמוחה:
ביושר .אני ג לא הייתי מאמי לה  ,אפילו בחדר סגור .איש ציבור ,בכל מקו  ,אפילו הפנימי
שבפנימי ,יודע שיודל ואי לזה ער  .שאלת העיתוי היא מהותית וצרי לדו בה .למע האמת ,מה
יקרה א תדחו את זה לאוקטובר ,עד אוקטובר הבעיה תיעל ?
הבעיה היא באמת בעיה ,אבל אני חושב שא כבר התחלנו אז
אליעזר דו יחיא:
אולי כ כדאי להמשי ברצ  ,ובמקביל אפשר לצמצ או להגדיל את המרווחי בי מפגש למפגש,
וכ חלק ממילא יידחה .אני לא הייתי מציע לוותר לחלוטי  ,כי אז הכל יתפזר ואני לא חושב שזה
כדאי .נחיה בלי הפוליטיקאי עד הבחירות.
כשאתה מגדיל את המרווחי אי לזה ער  ,אי שו רציפות.
סמי סמוחה:
ג מפגש פע בחודש הוא מרווח גדול .א אתה רוצה להשיג המשכיות ודו שיח ,כדאי לערו
מפגשי יותר אינטנסיביי  ,אחת לשבועיי במש תקופה קצרה יותר .יש בעיה של תקשורת בי
אנשי  ,ולהתרגל לאופ בו אנשי חושבי זה לא כל כ פשוט.
אני רוצה לעורר עוד נקודה אחת .אני רוצה לשאול מה כבר נעשה ,הרי אנחנו לא מתחילי מאפס,
והיו ניסיונות בעבר להגיע לזה .אני יודע על ניסיו אחד של מכו ו ליר להגיע לניסוח של אמנה
כזאת והיא קיימת .השאלה באיזה מידה אפשר ללמוד מזה .עסקו בכ אלו הר אב  ,שהחתי
אנשי על המסמ הזה ,ועוד חבורה של אנשי  .אנחנו צריכי לנתח את המסמ הזה ,להוציא
לקחי ולהגדיר היטב לפני שאנחנו ממשיכי מה יהיה המוצר המוגמר .חייבי להקדיש
סו מעשה במחשבה תחילה .אנחנו צריכי עכשיו לחשוב מה
מחשבה אי אומרי
הפרמטרי של המסמ המוגמר ,אי נגדיר אותו ,אי נעדכ אותו ,מה צרי להיות בתוכו ואז
הדיוני יהיו יותר תכליתיי וייעודיי  ,כ שאנחנו נדע למה אנחנו חותרי וזה לא יהיה רק
סיעור מוחות.
הערות חשובות ,שאני לא בטוח א אנחנו יכולי עכשיו לענות
עאדל מנאע:
על כול או למצוא את הפתרו  ,במיוחד לשאלת הדחייה .אני מניח שיש אילוצי של המכו
מבחינות תקציביות ומבחינת פעילות וכספי  , .הדברי נרשמו ואני מניח שיילקחו בחשבו .
הערה לגבי עניי אנשי הימי  .אני חושבת שא המטרה היא
האלה אספניולי:
להגיע לאיזושהי אמנה לגבי השסעי החברתיי  ,הרי שהימצאות אנשי ימי  ,במיוחד א זה ימי
קיצוני ,רק תקשה להגיע לאמנה ,כי ככל שהקבוצה כא תהיה משוסעת יותר ,כ יהיה קשה
לצאת ע משהו משות  .יהיו רק הרבה ויכוחי  .אני לא חושבת שיש פסול בלהוציא אמנה
שמקובלת רק על האנשי  ,שהוציאו אותה .בצורה כזו אנחנו נבטיח שייצא משהו .אתה תדבר על
אנשי ימי  ,יבוא מישהו אחר שיגיד אני לא רואה כא חרדי  ,וכל מיני קבוצות שלא מיוצגות כא .
אני לא חושבת שאמנה צריכה לייצג את כל הקבוצות .זה יכול להיות אידיאלי מאוד ,אבל דומני
שזה לא יהיה מעשי.
קוד כל אני חושב שהרעיו עצמו הוא בעייתי בזמנו ,והלוואי
אלי רכס:
ונגיע לניסוח של אמנה .אני אומר הלוואי ,וזאת ההערה הראשונה והעיקרית שלי ,שממשיכה את
דבריו של סמי .אני חושב שצריכה להיות הגדרה מאוד ברורה ומדויקת מהו באמת המוצר הסופי
ולא אנחנו חותרי  .מה זו אמנה חברתית? אמנה חברתית שתשק קונצנזוס? קונצנזוס של מי?
של היושבי סביב השולח פה? של הסיפור הישראלי בכללותו ,של מפלגה? הא זה איזשהו מוצר
רצוי או מצוי?
כמי שהשתת במספר לא קט של ועדות ומפגשי מ הסוג הזה ,אני חושב שצריכה להיות הבחנה
מתודולוגית ,בי מדיניות ,קווי מדיניות ,ניתוח מדיניות ,והצגת מדיניות מועדפת לבי אמנה
חברתית .הא אמנה חברתית מתייחסת לדמותה של המדינה בעוד חמישי שנה או עשרי שנה
או הא היא נשענת על מדיניות? למשל ,יש להתייחס לשאלה אי מפרידי בי הנושא של
מדיניות לבי ניתוח הפערי  ,שקיימי .
קיי ערפול מונחי ומושגי  ,ולכ הייתי מציע להקדיש את מירב הזמ לשלב של ליבו המטרות
והיעדי בצורה המוגדרת ביותר ,ומכא יוכתבו כבר כל השאלות האחרות ,לגבי המשתתפי
ולגבי הצוותי .
אני חושב שלשאלות הטכניות יימצא מענה רק לאחר שתהיה הגדרה מדוקדקת ובהירה ככל
האפשר של מטרת העבודה הזאת.
רק כמה
ראס חמאיסי:
שהעלה סמי בנושא הניסיו המצטבר באר
ממנו את הלקחי והוא יכול להציג אות
הצליח ,מה ה ההצלחות  ,מה הקשיי

הערות .אחת בנושא הפרוצדורה :בקשר לנקודה
ובעול  ,אפשר לזמ מישהו שלמד את הדבר ,הסיק
בפנינו ,כולל מה שנעשה במכו ו ליר .מה נכשל ,מה
 .אפשר לעשות סביב זה דיו וזה מתקשר לסוגיה
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העקרונית 'מה זו אמנה?' .הא אנחנו הולכי להציע עקרונות של התנהגות ,שמסכמי את הרצוי
לחברה הישראלית בתקופה מסוימת או בתקופה שמשתנה .אני חושב שהדבר מאוד חשוב כדי
להגדיר את המהות של העבודה שלנו.
אני מניח שהנסיבות ,שנוצר בה הרצו לייצר את האמנה עשויות להשתנות ,שכ אנחנו בחברה
דינמית ,ורואי כמה הדינמיקה משתנה קבוצות אוכלוסייה צומחות וקבוצות אינטרס צומחות.
הנקודה היא שאנחנו רוצי להקטי את השסעי ביניה  ..ביחס לנקודה של שיתו אנשי ימי
אני לא יודע מה זה ימי  ,או מה זה שמאל ,הכל יחסי .יש אפשרות לשת אנשי  ,אבל אפשר
להסתפק בשיקו רעיונות של אנשי או לתת לה ביטוי באמנה חברתית .כל מי שידבר על
שסעי בירושלי צרי לקחת בחשבו את האינטרסי של החרדי  .ג כא חשוב לקחת בחשבו
את אלה שלא חושבי כמונו ,כי ה עלולי לייצר תהליכי שיובילו ליצירת שסעי אחרי .
חשוב מאוד לזמ אנשי וליצור ייצוגיות של רעיונות ,של תכני ושל התייחסות ,בבניית המסר,
שאותו אנחנו צריכי להגדיר .עדיי אי שבלונה של הגדרה אלא יש צור לשבת ולהגדיר מה
אנחנו מייעדי לעצמנו ,לקבוצת הדיו שמתכנסת כא .
עאדל מנאע:

תודה ראס  .בבקשה טלאל.

אני חושב שעצ הרעיו לחקור ולבדוק את השסע הוא רעיו
טלאל אלקרנאוי:
מצוי וטוב .השאלה היא מה אנחנו צריכי להגדיר לעצמנו ,לאיזה מטרה אנו רוצי להגיע .אנחנו
יודעי שיש שסע ,ושיש בעיות .חלק מהבעיות היומיומיות ,החברתיות ,הכלכליות נובעות
מהקיפוח שגר לשסע הזה .הא אנו מעונייני שאת המסקנות שאנחנו רוצי לצאת בה יבדוק
גור  ,שיסיק מה מסקנות? )ואני מתכוו בעיקר למשרדי ממשלה ,שצריכי לעצב את המדיניות(.
הא זאת המטרה שאנחנו רוצי להגיע אליה ,שהטיפול שלנו בנושא הזה יהווה בסיס לשימוש?.
אני ג חושב שנושא אנשי הימי בויכוח הוא חשוב .כי למעשה מי שגור לשסע זה ג אנשי ימי
מהצד היהודי וג אנשי ימי מהצד הערבי .שני הצדדי גורמי לשסע הזה.
א שני הצדדי האלו נפגשי  ,אז חשוב שבמפגש הזה ישתתפו אנשי ימי ג יהודי וג ערבי
וכל אחד יתעמת ,יתווכח ויעלה את הבעיות ,מתו מטרה לפתור אות ומתו מטרה שזה יגיע
לציבור הישראלי ,ערבי ויהודי  .אני חושב שאפשר לשלב ולא להסתמ רק על חברי כנסת.
במדינה שלנו אירוע רוד אירוע וא נדחה עכשיו אני לא יודע מה יהיה בעוד שנה .אפשר לצר
אנשי פוליטיקה ,אנשי ציבור ,אפילו מיש"ע .אני בעד .אני רוצה להתווכח את  .בנושא צוותי
המשנה שהעלה ד"ר מנאע ,אני חושב שזה דבר שצריכי לחשוב עליו  ,כי כל אחד מאיתנו הוא
אולי מומחה בנושא מסוי  ,אבל לא כל אחד מומחה בכל הדברי  .הזמנת עדי מומחי זה דבר
חשוב מאוד ,אני מבר עליו ,כי לגבי חלק מהבעיות שאנחנו נתקלי בה  ,ואני יכול להעיד על
הנגב ,ש יש מספיק בעיות של הריסת בתי של קרקעות וכל מיני דברי  ,אפשר להזמי עדי
מומחי לנושאי האלו ,שיתנו ג חוות דעת בנושאי האלו.
עאדל מנאע:

תודה .חאלד.

אני רוצה להתחיל דווקא מנקודה שהתייחסו אליה כמעט כל
חאלד אבו עסבה:
החברי  :בנושא של אנשי ימי  .יש לי משו מה רוש שיש לנו פחד מסוי שמי שמחזיק במדינה
צרי את הצד השני להתחשב בו ,לבוא אתו במשא ומת  ,על מנת שיהיה שות לקונצנזוס ,וליצור
איזשהו קונצנזוס סביב אמנה .אול אני מניח שכ אנחנו לא ניצור את הקונצנזוס הזה סביב שו
אמנה .אני חושב שלחלק ואולי לכל מי שיושב מסביב לשולח  ,ישנ נקודות מסוימות שלא יסכי
ע גדעו עזרא ,שמחזיק את נושא הערבי בליכוד ,שהוא איש ימי  .אלי אתה מסכי איתי,
ראית אותו בטלוויזיה וראית אי הוא מתייחס לערבי " ,נתת תקבל ,לא נתת לא תקבל" .מי שלא
מצביע עבורו לא צרי לקבל ואסור לו לקבל את הדברי האלו .ניסיו לגבש אמנה כזאת ,ע איש
ימי כמוהו ,שאני יכול לשבת איתו ,לדו איתו ולנהל איתו משא ומת על העקרונות ועל מה שאני
מאמי בתפיסת העול שלי ,לא יגיע לשו מקו ולשו אמנה .לכ לדעתי אמנה צרי ליצור
מתו איזשהו קונצנזוס בי קבוצת אנשי שיכולי באמת לצאת באיזשהו מסמ  ,שיהווה מסמ
שאפשר לעמוד מאחוריו.
אני לא מתכוו שאנחנו ניצור שדולה ,זאת לא הכוונה .הכוונה היא שהמסמ הזה ,א אני מבי
נכו  ,יהיה מסמ שיכול להשפיע על מדיניות ,יכול להשפיע ג על הציבור במדינת ישראל ,על
ציבורי שוני וג על הציבור של הימי  ,אני לא מתכחש לזה .אבל אני לא רואה מקו שאני יכול
להיות בכפיפה אחת ע אלו שלא חושבי כמוני ,בנקודות בסיסיות .קשה לעשות את זה.
נקודה שניה היא עניי הפוליטיקאי  .אני שות בכמה פורומי שג בה ישנ פוליטיקאי  .ג
לא בעיתות של בחירות ,הפוליטיקאי שמגיעי  ,מגיעי למטרה מסוימת של 'הצגה' ולא יותר.
אני אומר את זה ע כל הצער ,אני מכיר את הפורומי האלה ולכ אני חושב שאנחנו צריכי
להמשי לעבוד ג כשהפוליטיקאי כרגע נמצאי באיזושהי מלחמת הישרדות של עצמ .
לגבי הנושא של המטרה ומהו התהלי  ,מהי הדר שצרי לעבוד בה .אני מסכי ע אלי ,שצרי
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לדעת מה התוצר הסופי שאנחנו מכווני אליו ולמה אנחנו רוצי להגיע ,ולא רק מה התוצר
הסופי שאנחנו רוצי להגיע אליו ,אלא ג מה נעשה ע התוצר הסופי הזה הלאה .במידה ואנחנו
נקבע לעצמנו מה היעדי ומה המטרות ומה המהלכי שמאחורי המטרות והיעדי האלה ,זה
יקבע ג את התהלי של הדיו שלנו.
לפני שממשיכי לתת לאנשי נוספי את רשות הדיבור ,בעניי
עאדל מנאע:
הימי  ,א אני הבנתי ,סמי אמר בצורה מפורשת שהוא מתכוו לליכוד .אי כוונה להפו את
הפורו הזה לכנסת מייצגת ,אי אפשר לעשות את זה .אבל מצד שני נאמר כא  ,שדובר על ארנס,
ודובר על כ שאנחנו נמצא לו מחלי .
אני אגיד לכ מיה האנשי שאנחנו חשבנו עליה  .חשבנו על
מרדכי קרמניצר:
אנשי כמו מאיר שיטרית ,מיכאל אית .
סמי סמוחה:
הטירחה.

לא יגיעו .ע

הליכוד זה לא יהיה מקצועי .זה לא שווה את

אני לא מבינה למה .העיקר הוא תוצר מטע המכו
האלה אספניולי:
לדמוקרטיה .המכו לדמוקרטיה לא צרי לייצג את כל הקשת הפוליטית או את כל הדעות .אפשר
לייצג את האנשי שישבו ויצרו את האמנה .זו אמנה ,שאני חושבת שתהיה לה ג השפעות
בינלאומיות א נדע להשתמש בה בצורה טובה ,לא רק השפעה על המדיניות הפנימית או על דעת
הציבור .אפשר להשתמש באמנה כזו ג לייצוג בינלאומי כמו כל מיני אמנות שדני בה באו"
או בכל מיני מקומות אחרי  .א תהיה אמנה שהיא מקובלת על המכו אני לא חושבת שהיא
צריכה לייצג את הכל ,אי אפשר .אני חושבת שמה שאני אמרתי ,וחאלד ואני דיברנו באותו כיוו ,
הוא שאי אפשר שאני אזדהה ע אנשי מהליכוד ,ואני חושבת שג אנשי ליכוד לא יזדהו איתי,
בדברי שאני רוצה לייצג באמנה .כ שדבר כזה רק יביא ליותר שסעי  .כ אני רואה את זה.
אולי פה אני אתערב ואגיד משהו ,אני לא יודע א זה יהיה
עאדל מנאע:
מקובל עלי  ,אבל א לא תגיד ,כיוו שלא תכננו את השאלות .אנחנו לא מתכווני להקי פה
מפלגה ולכ לא נסכי על כל דבר .בוודאי שלא נסכי על כל דבר .מצד שני אפשר למצוא בסיס
משות ע אד כמו ארנס או מישהו אחר בליכוד ,כמו שכל האזרחי צריכי להיות שווי ועוד
דברי  .אני לא חושב שהוא יבוא לפה ויגיד שהוא בעד הפליה ובעד גזענות .אני ג לא בטוח שהוא
יבוא .כ חשוב שתהיה נציגות של הליכוד .הדבר הזה נלקח בחשבו ואני מניח שזה ייעשה ,וכיו
שארנס לא יכול אז נמצא מישהו אחר.
אני חושב שלא צרי להמשי ולדו הרבה בזה ,או לתת לזה יותר מדי משקל .כדאי שנעלה שאלות
אחרות.
אני רוצה לקד בברכה את הרב יואל ב נו  ,שהצטר אלינו.
מרדכי קרמניצר:
ברו הבא.
אני מצטר למה שאמרו .הכל תלוי ביעד ובמטרה .המטרה שלנו
כאמל ריא :
היא להוציא אמנה ,כשכל עוד אנחנו בלי הימי או בלי המתנחלי  ,יכול להיות שאנחנו נצליח
להוציא אמנה .א נגדיר שהמטרה שלנו היא להוציא את האמנה ,בואו מעכשיו נסכ על זה ונגיע
למטרה ,לא חשוב אי  ,לאמנה כמו אמנות אחרות בעול .
אבל ,יכול להיות ,שאנחנו צריכי לשי את האמת על השולח ולהתווכח מהו השסע ולמה ,ורק
אחר כ נחליט כולנו א יש מקו להוציא אמנה או לא .אני לא פוסל את האפשרות שנזמי
אנשי מהימי  .דווקא מניסיוני האישי ,יצאתי פע לארה"ב ע אנשי ימי קיצוני ,כול ראשי
רשויות מהקיצוניי ביותר בשטחי  ,ומה אני אגיד לכ  ,יצאנו כשא אחד לא מדבר ע השני
ובאמת יש שסע ,וחזרנו חברי  .לא חברי במוב שאנחנו מאמיני אחד בדעה של השני ,אבל
ההידברות עשתה משהו.
חשוב מאוד שיבואו ,חשוב מאוד שישמעו אותנו .יש אנשי מהימי הקיצוני ,שאני חושב שמעול
לא שמעו איש ציבור או איש אקדמיה ערבי .זה הזדמנות ג שישמעו אחד את השני באופ ישיר,
פני מול פני וא נשי מטרה להוציא את האמנה נוציא את האמנה לאלה השותפי לה .אני
לא מאמי שבלי הימי  ,ערבי או יהודי ,נצא ע אמנה.
האמת היא שהמושג הזה של אמנה חברתית נשמע לי בעייתי.
אליעזר דו יחיא:
מלכתחילה הייתה לי הסתייגות מזה .כעת ההסתייגות שלי אפילו מתחזקת.
היו לי שיחות ע הרב יואל ב נו  ,שכעת נכנס ,בקשר להצעה של אמנה חברתית ביחסי בי
דתיי לחילוניי  ,ונדמה לי שש זה לראשונה תפס תאוצה .אני הסתייגתי מזה ואני מוסי
להסתייג כי הרעיו מאוד יפה ,אבל אני חושב שאמנה במוב המקובל ,היא דבר מאוד מקי ,
מאוד עקרוני ,כוללני ,מחייב ,חגיגי ויפה בתיאוריה ,אבל מאוד קשה למימוש במציאות ולא רק
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בגלל הבעיה של ימי והא יש אפשרות ממשית להגיע להסכמה.
אגב ,אני חושב ,שא מדובר על אמנה חברתית אי לזה משמעות .א אתה עושה אמנה בינ לבי
עצמ  ,בתו קבוצה ,זה מניפסט ,זה לא אמנה.
אני חושב שיש להזמי אנשי ימי  ,אולי לא ימי קיצוני שממילא לא יבואו ,כי יש חשיבות
להידברות .אבל אנחנו צריכי להציב לעצמנו ,אני חושב ,מטרות ריאליות .אמנ הסמנטיקה
היא לא כל כ חשובה ביחס לתוכ  ,אבל הייתי אומר שצרי לנסות לגבש לא אמנה אלא איזשהו
מסמ של עקרונות .עקרונות ,אבל שוב ,במישור המעשי הפרגמטי .זאת אומרת לא צרי ללכת
בגדולות ,כי כאשר מדברי על אמנה הכוונה היא לפתור את כל הבעיות ואי אפשר לפתור את כל
הבעיות ,אי אפשרות .לכ צרי לקחת את הדברי אחד אחד ,מטרות נקודתיות .יש בעיות ,שה
מעשיות ,ויש לה פתרונות ואפשר לדעתי לגבש עבור פתרונות.
סמי סמוחה:

א כ אתה לא צרי את הקבוצה הזאת .תסלח לי.

למה? אני בהחלט צרי  .מכיוו שאני יכול ,לא רק להוציא
אליעזר דו יחיא:
איזשהו מניפסט כללי ואולי חסר משמעות ,אלא להתמודד ע בעיות .ראשית צרי לשמוע,
בעיקר מפי בעלי הדבר ,מה הדברי הכואבי חלק כמוב ידוע ,חלק ידוע פחות .זה כאשר
מראש אנחנו לא מקבלי על עצמנו להגיע להסכמה כללית ,כי אי אפשרות להגיע להסכמה
כללית; וא אי אפשרות להגיע להסכמה כללית בשאלות יסוד ,למשל מהי זהותה של המדינה,
הא זו צריכה להיות מדינה יהודית ,מדינת כלל אזרחיה ודברי ידועי  ,אז מראש חבל על
המאמ  .במסגרת של אמנה צרי להגדיר את הדברי  ,לכ אני אומר ,נסכי שלא להסכי  .ברגע
שאנחנו מסכימי לא להסכי בשאלות כאלה ,זה כבר לא אמנה ,אבל יש עדיי אפשרות להסכי
בשאלות מעשיות ,למשל חשיבה מחודשת על הקצאת המשאבי בצורה יותר פרופורציונלית בי
הקבוצות השונות ,הקבוצה היהודית והקבוצה הערבית או המגזר הערבי והמגזר היהודי ,אולי
בעניי של אוטונומיה ,מת יותר אוטונומיה בתחו החינוכי ,בתחו התרבותי.
אלה ה דברי שלדעתי יש בה אפשרות ,לא ודאות ,להגיע להסכמה די רחבה ,לתיקו של
דברי  ,להקלה של המתח ,מבלי שאנחנו מנסי להגיע למי הסכמה כוללת ,שלדעתי במצב הנתו
היא בלתי אפשרית .לא נל כל כ בגדולות.
קריאת ביניי :

אתה מדבר על קווי מדיניות?

אליעזר דו יחיא:

כ  ,זה חשוב.

יש שלושה נדבכי  .נדב אחד זה אופייה היהודי של המדינה,
סמי סמוחה:
ואי זה מתיישב ע הדמוקרטיה בצורה בסיסית זה יחזור כל הזמ  .זו שאלה ואתה אומר שאי
מה לעשות איתה ,לא נגיע להסכמה לגביה וכ הלאה .זה סוג אחד של רמה .הרמה השלישית
שאתה מדבר עליה זה קווי מדיניות ואני חושב שהיו דווקא קווי המדיניות ה מוסכמי  .הבעיה
היא של ביצוע ,של המבצעי  .אבל יש הסכמה של כל הממשלות היו  ,ליכוד ,עבודה ,שצרי
לתקצב באופ פרופורציונלי את החינו הערבי .יש הסכמה אפילו שצרי לתת לה העדפה
מתקנת ,אבל לא מבצעי  .אז על מה צריכי לדו פה? יש לערבי רשימה ארוכה של נקודות,
שה רוצי תיקו לגביה  ,ואני חושב שדווקא מבחינה זאת יש הסכמה ברמה הציבורית היו
שצרי לתת לה  ,כ שזה לא בעייתי כל כ .
א אתה מכיר את הנושא הערבי אז אני אומר ל שיש הסכמה ,אבל לא מבצעי  .לא מבצעי כי
אי לערבי כוח פוליטי לכפות את זה על הממסד .אבל אי פה בעיה של הסכמה.
מה שאתה אומר ואני מקבל את זה ,הוא שאתה רוצה שנחתור למשהו באמצע ,בי נקודות
מדיניות או קווי מדיניות לבי איזו שה נקודות יסוד ,נקרא לזה סוגיות ,כמו אוטונומיה ,דברי
שה בי לבי  ,שה באמת מחלוקות .אות אפשר ללב ופה אפשר לתרו  .זה מקובל .צרי פשוט
לעשות רשימה של הסוגיות האלה ואולי בכל ישיבה לדו באחת הסוגיות האלה ואולי נגיע
לאיזושהי הסכמה בקשר לזה .אני לא מבי למה אנחנו בכלל צריכי להגיע להסכמה .,יש תהלי ,
וג התהלי חשוב .התהלי עצמו הוא תהלי של הידברות .יכול להיות שנגיע לאיזשהו מסמ
הבנה ויכול להיות שחלק מאתנו לא ירצו לחתו עליו .הקונצנזוס יהיה רק בי אות אנשי
שמוכני לחתו  .וא יבואו אנשי מהימי  ,שישתתפו בתהלי הזה ,שזה דבר מבור  ,וה לא
יחתמו עליו ,אז מה? אז המסמ הזה לא יהיה של עשרי איש ,אלא יהיה של עשרה איש .אבל
צרי לתת הזדמנות ליצור את המסגרת ,אי אפשר מראש ליצור את ההזדמנות לקונצנזוס רחב
יותר.
הערה ראשונה לגבי אמנה אני תמכתי ואני תומ באמנה בי
יואל ב נו :
דתיי וחילוניי  .אחד הדברי שאמרתי בהקשר הזה ,א יתקבל בברכה ,אולי יועיל ג לעניי
הזה .אמרתי שאחד המאפייני של החברה שלנו ,הוא שאנחנו מתעסקי הרבה מאוד
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באידיאולוגיה ובמבואות .ואנחנו נתקעי ש  .לכ אני מציע משהו כמו ההסכמה שלי ע רות
גביזו  ,בשעתו ,בעניי השבת כל אחד יכתוב את המבוא האידיאולוגי שלו ,משו הכבוד ההדדי
וההתייחסות ההדדית .אני אראה לה את המבוא שלי והיא תראה לי את המבוא שלה ,אבל לא
בהכרח כל אחד יוכל לחיות ע המבוא של השני .וא יהיו למסמ אחד שני מבואות זה יהיה
חידוש מאוד מעניי  ,הוא יאפשר פלורליז מחשבתי .מצידי ,שיהיו שלושה מבואות או ארבעה
מבואות ,החרדי יכתבו מבוא ,עוד קבוצה תכתוב מבוא ,מה יש? אני חושב שזה יכול להיות
מסמ יותר מעניי  .ג ילמדו אותו ,כי מסמכי של הסכמות ,גונזי אות אחר כ למגירה ואיש
לא מתעסק בה  ,אבל א יהיו שניי שלושה או ארבעה מבואות ,אז כבר ההבדלי ביניה יעשו
את המסמ למעניי  ,ואז יש סיכוי שמישהו יעסוק בזה יקרא ,ילמד ,יָלמד .זה מסמ שיהיה לו
יותר כוח וההסכמות יהיו יותר פרקטיות.
לפיכ  ,א' ב' ג' ד' ,זה יהיה במסגרת ההסכמות .ההסכמה לא תהיה אידיאולוגית ,מלכתחילה.
מפני שג א רוצי להגיע להסכמה אידיאולוגית ,לא תהיה .אני מסופק א תהיה על השולח
הזה ,בחברה הישראלית לא בי חילוני לדתיי  ,כנראה לא בדור הזה על כל פני  ,כנראה ג לא
בי יהודי וערבי  .הסכמות אידיאולוגיות ה רחוקות מאוד .מוטב שכל אחד יכתוב את המבוא
שלו ,אומנ מתו הבנה שזה צרי להתחבר לאיזשהו קונטקסט שבו יש הסכמות ,הסכמה אחת
פרקטית ,שכוללת כ וכ סעיפי .
לי יש שני כאבי בט גדולי  .אחד ששיי לשולח הזה ואחד שלא שיי לשולח הזה .אני אתחיל
במה שלא שיי לשולח הזה .יש לי כאב בט גדול ביחס לתופעות של שנאה ,ניכור ,שלילת מעמדו
של אד כאד  ,פגיעה בזכויות האד  ,הפיכת הסכסו הישראלי ערבי לשנאה בי ערבי כב אד
ויהודי כב אד  .יש לי נגד זה כאב בט גדול ,ביטאתי אותו לא פע אחת ולא שתיי  ,אינני חושב
שאני צרי לשכנע פה איש .במקומות שצרי לשכנע אני משמיע את קולי לעיתי ולעיתי ג
שומעי אותי .אומרי לי אומנ שאת הכביסה המלוכלכת מכבסי בבית ,ואז אני שואל תמיד
מה זה הבית .זאת אומרת איפה הבית נגמר ,איפה הוא מתחיל .היו בעול של תקשורת ,א
אתה מכבס את הכביסה המלוכלכת רק בבית ,אתה לא מכבס אותה בכלל ,כי פשוט אי אפשרות
כזאת.
אמרתי את זה לא פע אחת ולא שתיי  .יש חלק מהאנשי שיודעי את זה ואולי כול  .זה
באמת מציק לי .ממוריי ורבותיי ,שמה למדתי ג על קדושת אר ישראל וג על הזיקה
להיסטוריה היהודית ולתנ" וכ הלאה ,חונכתי ג על המשפט הזה משפט שלמדתי מפי הרב צבי
יהודה קוק ,שידוע כאיש מאוד מאוד אידיאולוגי ,אר ישראל השלמה וכו' ,בעצ המורה הרוחני
של גוש אמוני  ,שאמר לנו כמה וכמה פעמי "אי לנו מלחמה ע אחמד ומוסטפה ,אי לנו
מלחמה ע הב אד הערבי".
זה דבר מאוד יסודי ,שחבל שאנחנו צריכי עוד להיאבק עליו ,אבל אנחנו צריכי .
יש לי כאב בט אחר ,מ הצד השני ,ביחס לחלק מהדברי שאני שומע מהפעילי של מה
שקוראי היו ערביי ישראל או אותו ציבור שמזדהה כציבור פלשתיני ,בתודעתו ,בייחוד אחרי
אוסלו וחלק מהדברי אני רואה בחוברת כא  ,בהצצה חטופה.
א בסופו של דבר המטרה היא מדינה דו או רב לאומית ,אז מדוע להילח קוד על הקמת מדינה
ערבית פלשתינית ,שהיא מדינת לאו מובהקת? מדינה דו או רב לאומית אפשר לעשות כמדינת
אר ישראל ,מהירד ועד הי .
הוחלט שהולכי לפתרו שקוראי לו ישות ,אבל כולנו יודעי שזו מדינה בדר  ,שתהיה מדינה
ערבית פלשתינית ,שתהיה מדינת לאו  .הא בפתרו הכולל האחרו יישאר מקו למדינת לאו
יהודית או שבס הכל במזרח התיכו יהיו מדינות לאו ערביות ,לא אחת ,אחדות ולמדינת לאו
יהודית לא יהיה בכלל מקו  ,בשו מקו  .א רוצי לקחת ממני ג את אר ישראל וג את
מדינת ישראל ,אז אני מאוי  .אני מאוי מבחינת היכולת שלי להביא בכלל לביטוי את הלאומיות
היהודית וכמו שאני מבי  ,את חלו הדורות היהודי .בסופו של דבר אני רוצה מדינת לאו
יהודית ,באיזה שה גבולות.
א מדובר על זכויות אד ועל מעמדו של אד ועל אי קיפוח ועל אי הפלייה ,אני די רדיקלי בעניי
הזה .אבל א פירוש הדבר מדינה ערבית פלשתינאית כמדינת לאו בתו המדינה היהודית,
מדינת ישראל יותר נכו  ,ומדינת ישראל הופכת למדינת כל אזרחיה ,במוב הזה שהיא לא תהיה
מדינת לאו  ,פירושו של דבר שהיהודי ה הקבוצה היחידה שאי לה פה מדינת לאו  ,וזה דבר
שאני לא יכול לקבל ,מפני שאני רואה בזה שלילה של הזכות הבסיסית של הע היהודי ,כע  .יש
מספיק כאלה שחושבי שהע היהודי הוא לא ע  ,כולל הרבה יהודי  .אבל את זה אני לא מוכ
לקבל מבפני  ,ובטח שלא מבחו .
פע אמרו לי ,אתה לא יכול להגיד לפלשתיני א ה ע או לא .הסכמתי ,זה נכו  .אני לא יכול
להגיד לה  ,ה יגידו .רק אמרתי שה צריכי להחליט א ה אינטגרל של האומה הערבית או
שה ע בפני עצמו .אבל ה יחליטו וה מחליטי  .אבל לא ייתכ שמצד שני יגידו לי ,אי ל
זכות להקי מדינת לאו של  ,מדינת לאו יהודית.
אני רוצה לומר שא הפתרו בסופו של דבר הוא כזה שיש זכות לשני העמי )שלושה עמי לא
יושבי פה ,כנראה ,בי הי והנהר ,אבל לא משנה( ,שיושבי פה וא שלושה אז שלושה ,לבטא
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את הלאומיות שלה במסגרת של מדינה ,אחרי ההחלטה הזאת ,אני מוכ להרבה מאוד דברי ,
אבל א לא ,אז זה לא יל .
א בשביל שמדינת הלאו היהודית תוכל להתקיי כמדינת לאו בצד מדינת לאו ערבית
פלשתינאית ,א בשביל זה צרי לשנות את הגבולות ,אז אני בעד לשנות את הגבולות ואני לא
חושב שקווי  '49ה דבר מקודש .ה לא נולדו בסיני ,ה לא נולדו בבריאת העול  ,ה ג לא
נולדו ע הקורא או ע הנצרות .ה בס הכל קווי  .'49יתכ שיהיו שינויי בקווי  '49וקבוצות
מסוימות של ערביי ישראל יחליטו שה באמת רוצות להיות חלק של מדינת הלאו הפלשתינאית,
לא חלילה בהעברת אוכלוסייה ,אלא הישובי  ,ע האדמות ,ע הכל .אני לא מתבייש א היו
רוב המפלגות הגדולות מדברות על גושי התיישבות ביהודה ושומרו  ,גושי יהודיי גדולי ,
שיהיו חלק ממדינת ישראל וא יהיו גושי ערביי פלשתיני בתו מה שהיו קרוי מדינת
ישראל גבולות  ,'49בעיני זה בכלל לא צרי להיות אסו  ,זו לא צריכה להיות בעיה כשהולכי
לשלו  .אבל שתהיה ג מדינת לאו ערבית פלשתינית וג אחרי זה יבואו מבפני ויגידו שאי
לנו זכות לקיי מדינה יהודית ,זה לא נראה לי ,בכל הכבוד.
אני חושב שאחת הבעיות הגדולות של אנשי הימי  ,מכל הסוגי  ,אבל לא רק של אנשי הימי  ,זה
החשש שבאמת רוצי לגזול מה לא רק את אר ישראל אלא ג את מדינת ישראל ,כמדינת
הלאו היהודית ,היחידה שיש .אני חושב שלזה צרי לתת תשובה רצינית.
תודה .לפני שאנחנו ממשיכי  ,יש לי הרגשה ,שעכשיו גלשנו
עאדל מנאע:
לתחו שאנחנו לא רוצי לעסוק בו כא לא שלא נעסוק בו בכלל ,א כמעט ולא נעסוק בו , ,כיו
שאנחנו לא רוצי לפתור את הסכסו הערבי ישראלי ולא להגיד מה הגבולות הרצויי של מדינת
ישראל מזה אנחנו לא נצא .זהו לא הנושא שלנו .הכוונה היא לאמנה חברתית אזרחית של אזרחי
מדינת ישראל ,ערבי ויהודי בתו מדינת ישראל ,בלי לדעת איזה פתרו של הסכסו הערבי
ישראלי יהיה בחמש ,בעשר ,בעשרי  ,בחמישי השני הבאות .זה לא משנה .אי ערבי
ויהודי  ,בתו מדינת ישראל ,כאזרחי מדינת ישראל ,מסתדרי  ,במסגרת כל פתרו שיהיה
לסכסו  .א זה ע פתרו לסכסו  ,או בלי פתרו לסכסו  .בשאלת הסכסו אנחנו לא יכולי
להכריע ,בשאלת אופייה של המדינה כ  .אז אולי לא נקרא לזה אמנה .ייתכ שבסו נחליט שלא
נקרא לזה אמנה ונקרא לזה בש אחר ,סוגיות ,אמנה אזרחית ,או משהו אחר ,לא משנה .אבל
בהחלט לא נשי במוקד של הדיוני שלנו את נושאי הסכסו והגבולות ,מדינה פלשתינית או
מדינה דו לאומית .רציתי להגיד את ההערה הזאת לפני שאנחנו ממשיכי הלאה ,כדי שלא נגלוש
לתגובות.
אני מסכימה ,שהנושא שהעלה כא יואל ,קשור יותר
עדנה אולמ מרגלית:
בפתרו גיאופוליטי .אני כ רוצה לומר משהו על הדיו שכ התחיל .סמי פתח בזה שאנחנו צריכי
לחשוב על התוצר ולמעשה כבר התחיל דיו על התוצר .אני ג רוצה לומר על זה משהו.
עלו כא כמה רעיונות כמו אמנה) ,למרות שלא כול מביני אמנה אותו דבר( ,מניפסט ,ואפילו
המילה מצע עלתה כא כמעט בצחוק ,ואני דווקא רוצה להגיד משהו על מצע .אני לא חושבת
שאנחנו הולכי להקי מפלגה ואנחנו לא נעשה כא מצע של מפלגה .אבל אני חושבת שרעיו
מועיל הוא לחשוב על מצעי של מפלגות במדינה ולחשוב שאולי אנחנו יכולי לנסח משהו,
שאפילו נמצא בשבילו את הכלי הלוביסטי  ,כ שייכנס למפלגות .ליצור איזה מי אוס של
אמיתות ,אמיתות ה ברמה של העקרונות וג קווי מדיניות ברמה האופרטיבית .אני חושבת
שנכו לכוו לשני הדברי והכיוו של מצע הוא כיוו טוב ,כי במצעי של מפלגות חושבי ג וג :
חושבי ג על כמה עקרונות כלליי  ,שמה נגזרי דברי וג על הדברי הנגזרי  .אני ג לא
מזלזלת בהפרחת סיסמאות ,שה כביכול שוות לכל נפש ולכ אולי נחשבות כאיזה מי צביעות,
אבל יתכ שה יהפכו לחלק מהשיח הפוליטי המאוד ברור .דברי שיהיה ברור שמפלגה בישראל
לא יכולה שלא לחרות על דגלה .כמו שמפלגה אומרת דברי על קליטת עליה ,כמו חינו לכל,
שהיא תדע שהיא ג מחויבת לומר כמה דברי של ממש על המצב של אזרחי ישראלי  ,יהודי
וערבי  .שלא ייתכ יהיה שמפלגה תגיע לבחירות ע מצע ,שלא נאמרי בו דברי מפורשי ,
בנוגע לשוויו בי אזרחי בי א מדובר על משאבי  ,על חינו  ,על אדמות ,על רכוש ,על קרקעות,
או דברי אחרי .
נראה לי שזה מועיל לחשוב בכיוו של מצעי בנוסח של מפלגות .כא הייתי רק אומרת ,שזו א
כ עוד סיבה שחבל שבדיוק נפלו עלינו בחירות ,לא כי לא יהיו פוליטיקאי בפורו הזה אלא כי
זה כרגע מאוחר מידי לבחירות שבשער וזה קצת מוקד לבחירות של עוד ארבע שני  .אבל
הפוליטיקה הישראלית מלאה במספיק הפתעות כדי שאולי יפלו עלינו בחירות בעוד פחות מארבע
שני  .אולי זה זמ לא רע לחשוב בכיוו הזה ,ממש בכיוו ממוקד של משהו מנוסח ,ויכול להיות,
שכל המפלגות שרצות באר לבחירות ,יצטרכו להתמודד ע ההצעה שלנו ולהחליט א ה
מאמצות אותה או לא .ג א כול יאמצו אותה ,זה לא אומר שזה ריק מתוכ  ,אבל רצוי שיהיו
מפלגות שיהיה לה קשה לאמ אותה .שיאמרו בהצעה הזו דברי שה ג ברמה ההצהרתית וג
ברמה המעשית ,דברי שיש לה תוכ  .אני מציעה את זה בתור מחשבה על סוג התוצר שאנחנו
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רוצי לחתו עליו.
הכנתי את עצמי הרבה ,אבל אני אדבר בנקודות .א' בנושא של
ראס חמאיסי:
מסגרת ,אני חושב שהמסגרת הטריטוריאלית ,צריכה להיות המסגרת של מדינת ישראל הריבונית.
זו המסגרת הטריטוריאלית .האימפליקציות ,המשמעויות של היחסי  ,כמוב שיש לה השפעות.
זה חלק מהסוגיה ,שאנחנו צריכי לטפל בה ולהתייחס אליה .לדוגמא ,להשפעה של הסדרי
פוליטיי אפשריי על אוכלוסיית המשולש יש משמעויות שאנחנו צריכי לבחו אות כשאנחנו
מדברי על שסעי ולא להתעל מה  .אבל המסגרת הבסיסית היא זאת.
המסגרת השניה ,שאני חושב שאנחנו צריכי לדבר עליה היא מה העקרונות של חברה
דמוקרטית ,ולתרג עקרונות אלו במסגרת הסוגיות השונות ,לקווי מדיניות.
ביחס ליעד ,אני לא חושב שאנחנו צריכי לדבר רק על מצעי מפלגות .אני חושב שמערכת החינו ,
ה הערבית ,ה היהודית ,היא אוכלוסיית יעד .ג הצבא ,שהוא מנגנו  ,שהרבה גנרלי מגיעי
ממנו לממשלה ,וג מהווה יעד מאוד מרכזי להבי את האוכלוסייה הערבית .המסמ הזה,
האמנה ,יוכל להיות מאומ כחלק אינטגרלי מתהלי החינו במערכות האלו.
בנושא של אימו עקרונות .אחד הדברי שאני פוגש אותו ברמות שונות בחברה הישראלית קשור
בדברי של יואל ב נו על זכות .הוא מדבר על ההרגשה של איו  ,אבל ג לחלק מהאוכלוסייה
הערבית בישראל יש הרגשה שהיא מאוימת .הרגשת האיו ההדדית והשרידות הדו צדדית לדעתי
צריכה להיות סוגיה מאוד מרכזית.
כאשר אני שומע על הריסת בתי  ,כל הדיבורי טובי ויפי בחדר היפה הזה ,אבל ל תשכנע
כששמונת אלפי בתי  ,שנמצאי בדרו מיועדי להריסה .בחלק ממצעי המפלגות כתוב שצרי
לשפר דברי אלו ,אבל ה עדיי נמצאי בתו החברה הישראלית.
לכ אני חושב שצריכה להיות הפנמה של העקרונות האלו לא רק כא אלא ג אצל הקהל התל
אביבי ,דר מערכת החינו .
עאדל מנאע:

תודה .אלה.

לא אומר דברי שנאמרו ,אני אנסח את זה קצת אחרת או
אלה בלפר:
אחדד את זה קצת .ג א אנחנו נשב כא כקבוצה ,שהיא פחות או יותר פתוחה לנושא או
מעורבת בו באיזשהו אופ וא אנחנו נצליח לזמ לפה אנשי בעלי קשת דעות או ערכי שונה,
אני חשבתי שהמטרה שאולי נצליח בה יותר מאשר מכל מטרה אחרת , ,ואני ממשיכה כא את
הדברי של עדנה ,זה לא כל כ מצע פוליטי מפלגתי אלא הפנמה או החדרה מלמעלה ,של איזשהו
עקרו של תרבות פוליטית או של שיח פוליטי ,כ שזה יהיה לא נאה או לא נעי או לא הוג לדבר
אחרת או לומר אחרת .כלומר ,משהו שהוא מתחת לרמה העקרונית ,שבוודאי תעלה ותבצב  ,אבל
היא לא מטרתנו ,ומעל לרמה המאוד מאוד קונקרטית ,פוליטית ומעשית מובהקת .מזה ,מתו
שלא לשמה ,תהיה התקדמות.
ישנה המטרה של עיצוב התרבות הפוליטית ושל עיצוב התרבות ועיצוב הערכי  ,ג כשכל אד בא
מתו מערכת ערכיו ואמונותיו .למשל ,המחויבות שלי ללאומיות היהודית עושה אותי רגישה
יותר ,לא פחות ,ללאומיות הערבית או לרגישות הערבית .יש כא דברי שלא תמיד מזיקי זה
לזה אלא להיפ  ,מועילי זה לזה.
אני חושבת שהמטרה שלנו ,וכא מאוד חשוב לבחו מה קרה ע האמנה של מכו ו ליר ,לא
צריכה להיות באמת על הגבול בי פוליטיקה וחינו  .לכ אני לא פוחדת מדקלרציות ,ועכשיו אני
ממש חוזרת על הדברי של עדנה ,א ה תהיינה שוות לכל נפש ,ומנוסחות היטב ,ברור ,על ידי
אנשי שפויי  ,שקולי  ,שלא צריכי להיות דווקא מזוהי ע קשת דעות כזאת או אחרת ,אנשי
רוח ,אנשי אקדמיה ,אנשי מעשה .ברגע שהדבר נעשה על ידי פוליטיקאי זה הופ להיות
מניפולציה פוליטית ,שלא חודרת .ברגע שהיא נעשית באמונה ובתו לב על ידי אנשי  ,שזה חלק
מהמצע שלה  ,חלק מהרעיו שלה  ,לדעתי זו הצלחה מרבית.
למה אני אומרת את זה? א מדברי על שסע ,שסע פני מדיני ,ואני מסכימה ע כולכ פה
שאנחנו מדברי על שסע פני ישראלי ,השסע הפני מדיני הוא לא רק שסע אובייקטיבי אלא
הוא שסע סובייקטיבי .הוא שסע של פחד ,הוא שסע של ניכור .אתה אמרת ,חזרנו חברי זהו
שסע של בורות ,שסע של דעות קדומות .לכ  ,א השסע הוא תפישה ,אז חלק מהגירוד של השסע
או מההמעטה של השסע הוא לעבוד על התפישה .וזו עבודה של תרבות ,זה לא פוליטיקה .זו
תרבות פוליטית.
עאדל מנאע:

תודה אלה .בבקשה סמי.

אני לא רוצה להתייחס לזה ,אבל השסע בישראל הוא
סמי סמוחה:
אובייקטיבי .הוא לא רק אובייקטיבי ,אבל רובו הגדול הוא אובייקטיבי ,זה לא סילו של
תפיסות .חילוקי הדעות ה מרכזיי  ,ויש הבדלי אינטרסי מאוד גדולי  .בכל אופ  ,אנחנו
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מדברי עכשיו על האופי של המסמ  .אני רוצה מסמ מודולרי ,לא הסכמי באופ מלא .לא
מסמ שכול יסכימו על כולו ,אלא אולי מסמ שיש בו חלקי שוני  ,שחלקנו יסכי עליה
ויכול להיות שיהיו דווקא חילוקי דעות .א יהיו פה אנשי ימי  ,יתכ שיהיו חילוקי דעות בי
עצמ ויכול להיות שג יהיו חילוקי דעות בי הערבי עצמ  .ג הרכב הערבי מאוד חשוב.
יכולה להיות ג אפשרות שחלק מהיהודי יצטרפו לחלק מהערבי וכ הלאה .זאת אומרת יכול
להיות שיתגבשו כמה חלקי למסמ  ,מצעי למפלגות שונות ,וכמו דברי מהמד  ,כול יוכלו
לבחור .יכול להיות שזה יהיה מסמ פרופסיונלי ,או שזה יהיה משהו נוסח מכו ו ליר ,שהוא לא
שווה כלו  ,כי הוא כל כ מימי ,כיו שהוציאו מש כל דבר שהיה במחלוקת  .פשוט לא היה לזה
ער  .לכ אני חושב שמראש זה צרי להיות מסמ מודולרי .כוונתי חיובית במילה מודולרי.
מסמ שהקונפליקט בנוי בו פנימה .מי שיקרא אותו ידע שיש חילוקי דעות ושיש קבוצות שיש
ביניה הסכמה וה חולקות על קבוצות אחרות .אני לא חושב שזה רע .כי אני חושב שהתרומה של
המסמ צריכה להשפיע על השיח בישראל בנושא יהודי וערבי  ,לא לבוא ע אמיתות שכול
מוסכמות ושאנחנו בדר לחברה אידיאלית ,אלא להביא איזה שה סוגיות יסוד ועמדות יסוד
לציבור הרחב ,שייקח את זה כשיקולי מרכזיי בחשיבה בנושא של הבנה בי יהודי לערבי .
אני מדבר על מסמ יותר גדול ,לא של שלושה ארבעה עמודי  ,שממצי את המשות  ,אלא
מסמ קצת יותר רחב ,של עשרי עמודי  ,שיכלול חמש ,ארבע או שלוש גישות שונות ,שמייצגות
את הזרמי המחשבתיי השוני של הקבוצות כא  ,כי לא נגיע לקונצנזוס.
אני ג חושב שזה יכול להיות מורכב מכמה מסמכי כאלה או מחלקי שוני של מסמ .
אני חושב שסוגיות ועמדות המתארות את מכלול היחסי בי
חאלד אבו עסבה:
יהודי וערבי במדינה נגזרות ממעמד  ,ג הלכה למעשה ,של הערבי בתו המדינה .אני חושש
שאנחנו נברח מהנקודה המאוד מרכזית שיואל העלה אותה ואני חושב שאנחנו לא צריכי לברוח
ממנה .לדעתי צריכי לדו בה ויש מקו לדו בה ,כי כל הנושאי ,כל המצב של אוכלוסייה
ערבית ,במכלול הדברי  ,ואני לא רוצה לגעת כרגע בדברי  ,נובעי בעצ מהמעמד הנחות
ומחוסר היכולת להחדיר או להפני ולנהל שיח תרבותי ,תרבות דיו  .תרבות דיו שבמסגרתה
הערבי הוא אזרח מדינת ישראל ,וזה לא רק חוקי אלא ג לגיטימי שערבי יהיו בתו הממשלה,
ויתמכו בפשרה טריטוריאלית ואי זו ממשלה שאי לה מנדט ,כיו שהיא מסתמכת על קולות של
ערבי  .אני חושב שכל הנושאי האחרי מתגמדי מול אמירה כזאת שנאמרת ,וזה מצביע על
המצב בכל התחומי .
הייתי רוצה להתייחס לנושא שעדנה התייחסה אליו , ,לגבי מסמ שאינו אוס של אמיתות אלא
אוס של אמירות ,שכל המפלגות היו מכניסות את זה בתו המצעי שלה  .השאלה היא שאלה
של ביצוע .וא זו שאלה של ביצוע ,וסמי אומר שלערבי אי כוח לבצע ,אז מה עשינו? אז
המפלגות יאמצו את האמירות האלו ויכניסו אות למצע ,ולאחר הבחירות זה יישכח .מי יעשה? מי
יבצע?
הא התפקיד של המסמ הזה שאנחנו מנסי לנסח אותו ,או מנסי לחשוב כיצד לנסח אותו,
הוא לתת כוח לאוכלוסייה הערבית פוליטית ,לבצע איזה שה המלצות מהמסמ שאנחנו הולכי
לנסח אותו? אני חושב שהנושא הוא נושא עקרוני ,לא מדובר במסמ של סוגיה זו או סוגיה
אחרת .זו לא חוכמה ,אנחנו מכירי את כל הסוגיות ואפשר ג להזמי עדי שיעידו על המצב
ואפשר ג לבקש ניירות עמדה זה קיי בהרבה מאוד פורומי וג באקדמיה.
השאלה היא שאלה מאוד עקרונית .הא אנחנו הולכי לתקו את הנושא בצורה עקרונית ,כ
שהשיח ,התרבות הפוליטית שיהיו במדינה ,יתייחסו לאזרח הערבי בתור אזרח שהוא חוקי
ולגיטימי .אני חושב שזה כוחו של המסמ  ,כוחו הוא לא בטיפול בכמה תקציבי  ,לתת פה ולתת
ש  ,זה כבר נגזר מהתפיסה הבסיסית.
קוד כל אני חושב שעולה פה כבר איזשהו כיוו  ,הכיוו של
אלי רכס:
תרבות פוליטית ,הכיוו של חינו  .מסתמ איזשהו אפיק ,שאני חושב שסביבו יכול להיווצר
קונצנזוס .יחד ע זאת ,אני חושב שצריכי לזכור את הקונטקסט שבו נפגשת הקבוצה הזאת.
אנחנו בשנת  1999והמסמ א יצא ,יצא בשנת  .2000לפי דעתי אי אפשר להתעל מהמציאות
החדשה שנוצרת ביחסי יהודי וערבי בשנת  .2000נפל דבר בישראל בשני האחרונות ,הסוגיות
האלה עולות .אתה לא יכול לעשות שוויו  ,מאיזה כיוו שלא תנסה ,בלי להגיע לאופייה של
המדינה .אחרת המסמ יהיה סטרילי .עוד מסמ של גיבוב קווי מדיניות שיתעל מהקונטקסט
העכשווי.
זה לא מקרי שהמכו לדמוקרטיה בחר לעסוק בנושא הזה השנה ולא לפני חמש שני  .לכ אני
חושב שצריכה להיות התייחסות לנושא הזה ולא להתעל מכ ולעבור לשטח הבטוח והידידותי.
אני בכוונה מקצי  ,משו שאני מזכיר ,שצרי למצוא איזשהו מודל ביניי  .מודל ביניי ביחס
להתעלמות הטוטאלית מהבעייתיות .א מותר לי להציג את הצד הערבי ,אני לא חושב שיהיה
נציג ערבי שיסכי לדו בסוגיות האלה ,מבלי לפחות להתייחס לענייני השורשיי יותר ,שיעלו
דר אגב ,כתוצאה מהמציאות החדשה ,שמתגבשת באזור שלנו ,בעקבות תהלי השלו  ,שאני
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מקווה שימשי .
לכ  ,אני מזהיר את עצמנו ממסמ סטרילי ,שיעקו את הסוגיות האלה ,צריכה להיות לה
התייחסות ,כי למעשה אנחנו מדברי הרי בפתיחה מחדש של תיקי  .48א אני אהיה בוטה וחד,
הייתי אומר שאנחנו מדברי בפתיחה מחדש של חלק מתיקי  ,48היו ולא לפני חמש שני  .א
לא נתייחס לכ בצורה כלשהי אני חושב שהמסמ יחטיא את מטרתו ויהיה עוד נייר ,בשורה של
ניירות ,שלמעשה כבר נעשו .אני רוצה לומר לעדנה שהמצעי קיימי  .אני יכול היו לספק ל
מצעי בכל סוגיה .ועד ראשי המועצות ג יכול לתת את הניירות האלה .הדברי קיימי  ,לא
צרי להמציא מחדש את הגלגל.
אני לא יודע א יש קבוצה שהתכנסה לעשות מצע משות כמו
כאמל ריא :
הקבוצה הזאת .אני לא מסכי את ההתייחסות שלי עכשיו היא לא כמו שהייתה בהתחלת
הישיבה .אנחנו הולכי לעשות מסמ  ,שיהיה אפקטיבי ,יעיל ,שיש לו מטרה וצרי לשווק אותו.
כא נחזור לפוליטיקאי  ,כיוו שבלי הפוליטיקאי שישבו כא  ,אני חושב שיהיה קשה לנו לשווק
את זה .מספיק את ארנס שיהיה כא  ,שהוא איש חזית ואיש אר ישראל .אנחנו לא צריכי
לעשות אמנה .נעשה את המצע משות במינימו  ,ויש לזה אפקט גדול .מספיק שכל אחד ישת
את הנציג מהקבוצה שלו ויש לזה השפעה גדולה .לכ אנחנו חייבי לשת את הפוליטיקאי
שיהיו נוכחי ושותפי למינימו שאנחנו נגיע ,בלי אמנה .מה שלא נצליח להגיע אליו או לסכ
לא ייכנס למסמ  .אבל א נגיע לאיזושהי הסכמה בי כל המשתתפי כא מכל הגווני  ,יש טע
לשווק את זה ולהחדיר את זה להרבה סקטורי באוכלוסייה ,ה הערבית וה היהודית .אני חושב
שזה חלק מהמטרה שלנו.
אני רוצה להתייחס לעניי המצעי של המפלגות .כאיש
טלאל אלקרנאוי:
בכיר של מפלגת העבודה ,אני חושב שאסור להסתמ על מצעי של מפלגות .כחבר בצוות שמרכיב
את המצעי של המפלגה ,לא הצלחתי להעביר במצע של מפלגת העבודה את נושא הריסת הבתי
והפקעת קרקעות .זה מכיוו שיש במפלגה אינטרסנטי אחרי שיגידו ש"א נצביע נגד הריסת
בתי וא נאפשר הקמת ישובי לא מוכרי בנגב ,לא תל אדמת הנגב?" מצד שני יבואו אנשי
הקיבוצי ויגידו" ,רגע ,את הולכי לאשר במפלגת העבודה נושא של הפקעת קרקעות ,ותחזירו
את הקרקעות לבדואי ?" אסור להסתמ על זה.
קריאת ביניי :

דווקא בגלל זה יש לעשות משהו שלא יותיר למפלגות ברירה.

לעשות משהו כ  ,אבל לא להסתמ על המצעי  ,זה לא
טלאל אלקרנאוי:
רציני .א אנחנו נתחיל לעסוק בצד הפוליטי ,באופייה של המדינה ,אנחנו פשוט נל ונעמיק את
הקרע .א תאמר לי" ,המדינה הזאת היא מדינת היהודי בלבד" ,ואני בדואי ,ערבי בדואי מהנגב,
כשיש בנגב כאל חיילי בדואי  ,אז אני ק והול  .מה יעשו החיילי הבדואי  ,ה חיילי  ,רק
טובי לשבת את בגדוד? ה לא אזרחי מדינת ישראל? .א אנחנו ניכנס לנושא הפוליטי לא נצא
ממנו ,וזה נושא מאוד חשוב וקשה.
בצוות הזה ,בפורו הזה ,צריכי לדו בליבו השסע ,שנבע מקיפוח ,מהפלייה ,מבעיות חברתיות,
כלכליות ,שה בעיקר נובעות מהממסד .אבל היו נוצר מצב ,שאני לא רוצה שיתקיי  ,שהב שלי
והב של עלולי לשנוא אחד את השני ,בגלל שהב שלי מקופח .אני רוצה שהב שלי והב של
יבינו אחד את השני ,אני רוצה שהב של יזדהה ע הבעיות של הב שלי ויעמוד אתו נגד הממסד
לדרוש את מה שמגיע לו כדי להיות אזרח שווה מול שווה.
עאדל מנאע:

תודה.

יואל ב נו :
יוכל להרגיש אזרח שווה.

אמרתי את דבריי כדי להשיג את המטרה הזאת .כדי שהב של

אתה מעלה את הסוגיה של הזכות של לישות לאומית יהודית,
ראס חמאיסי:
אבל אתה מערער מה שהדגיש חאלד על הזכות שלו.
להפ  ,אני חושב שא לא נלב את זה ולא נמצא לכאב הזה
יואל ב נו :
פתרו  ,אז אנחנו מדחיקי את הדבר שכל הזמ גור למניעת הפתרו .
פשוט הייתה כא איזושהי אי הבנה שבאה לידי ביטוי ג
אליעזר דו יחיא:
בדבריו של סמי ועוד יותר בדברי של  .אני בשו אופ לא הצעתי לפרוט את העניי לפרוטות
קטנות ולגמרי לעקו בעיות ,בשו אופ לא .צריכי לעשות הבחנה ,אני חושב ,בי בעיות שה
באמת בטווח הנראה לעי אינ ניתנות לפתרו  .אפשר לעלות אות  .אבל מתו ידיעה מראש ,שיש
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כא הבדלי השקפה עמוקי  ,עקרוניי  ,בשאלת זהותה של המדינה וכו'.
אבל ,אסור שההבנה הזאת היא תמנע מבעדנו לנסות לא לעקו מכשולי או בעיות שאני חושב
שכ נית להתמודד עמ  .זה מעורר קשיי  ,אבל אפשר להתמודד אית  .אני לא מסכי את שהכל
נפתר ,זאת אומרת אולי בנוגע להקצאת משאבי כספיי ובנוגע לצור בתיקו עיוותי  ,יש
הסכמה עקרונית ,אבל לא מעשית .צרי ג לתרג את זה ,בכל זאת ,למישור המעשה .אני באמת
מדבר על עקרונות .מה שאתה קראת רמת הביניי ואפילו קצת למעלה מזה ,למשל עקרו הייצוג,
שבהחלט לא מוסכ  .לא רק העניי שצרי לתת כספי לכפר ערבי שהוא נחשל ,אלא ג בזה
שדווקא א אנחנו עומדי על כ שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית ,ואני אומר את הדברי
מנקודת מוצא של מי שמאמי בזה ,יש להכיר בזה שערבי יש זכויות לא רק כיחידי אלא ג
כקבוצה לאומית .ה לא רק ,כמו שאמרת" ,מוסטפה ומוחמד" ,ופירוש הדבר שצרי להכיר
בזכות לאוטונומיה רחבה ככל האפשר ,למשל בנושא חינו ותרבות ובזכות לייצוג ג בתחו
הפוליטי.
קריאת ביניי :

ע כל מה שמשתמע מכ ?

למשל ,להמחיש את הדברי  ,זה שבבית המשפט העליו ,
אליעזר דו יחיא:
שנחשב למעוז הדמוקרטיה הליברלית ,למעלה מחמישי שנה אי אפילו שופט ערבי אחד .או
שלמשל בממשלה מעול לא היה שר ערבי .עיקרו הייצוג הפוליטי הוא לא פשוט .יש כא כל מיני
בעיות וצרי להתמודד כא ע בעיות במישור הזה.
עוד משפט אחד המודל ההסדרי ,ואני לא רוצה לתת כא הרצאות על כ  ,מיוש בתחו הדת
והמדינה לפחות באופ חלקי ,ואנחנו צריכי לחשוב על דרכי לייש אותו ג בנושא של יהודי
ערבי .
אני חושב שמסתמ פה קונצנזוס יהיו סוגיות ברמה הבינונית,
סמי סמוחה:
כאשר הדיו בהכרח יל ג לרמה העקרונית וג לרמה נקודתית ,אחרת הוא לא יהיה קונקרטי,
אבל הוא יהיה ממוקד בסוגיות כמו אוטונומיה ,כמו הכללת ערבי בקואליציה ממשלתית ,שזה
דבר מרכזי בחברה דמוקרטית כמו שלנו ,ועוד כמה סוגיות כאלה .צרי למפות את הסוגיות האלה
ולנסות לזמ ישיבות .אולי לדאוג שמישהו יפתח את הדיו בכל סוגיה.
אני מציעה לא להתפזר כל כ  .אני למשל מרגישה מתוסכלת ,כי
האלה אספניולי:
יש לי הרבה דברי להגיד .אני מציע שנתמקד בכל פגישה.
תודה .אנחנו ,כמו שאמרתי ,מגיעי לשלב הסיכו  .נסכ מה
עאדל מנאע:
עשינו ומה נעשה הלאה כמה מילות סיכו של מוטה ושלי.
אני אנסה לתאר את מה שנראה לי שהסכמנו עליו פחות או
מרדכי קרמניצר:
יותר .הסכמנו ,ואני מקווה שג סמי מסכי  ,לא לדחות את זה לאוקטובר אלא לקיי את
המפגשי האלה ,בקצב שאנחנו נקבע אותו .יכול מאוד להיות שבשלב מסוי כדאי יהיה לעשות
אפילו מפגש מרוכז של יו של או יו וחצי ,כדי להגיע לאפשרות ללב דברי  ,וכדי שאנשי
יוכלו להתבטא יותר זמ  .כדאי לחשוב על כינוס כזה.
אני חושב שיש לנו פחות או יותר הסכמה .אני מקווה שאת מסכימה לזה ,שנביא הנה אנשי
מהימי  ,ג מהאקדמיה וג מהפוליטיקה ואני לא מתכוו לרחבע זאבי ,אני מתכוו לליכוד .אני
לא מתכוו לקחת דווקא אנשי ע עמדות שמזלזלות בערבי או מהסוג הזה.
האלה אספניולי:
להגיע למטרה מסוימת.

אני אמרתי את הדברי

לגבי המטרה במידה ואנחנו רוצי

צרי לתת סיכוי לתהלי הזה .אולי נגלה שאפשר להגיע ,לפחות
מרדכי קרמניצר:
לגבי חלק מהדברי  ,להסכמה יותר רחבה ממה שזה נראה כרגע .אני חושב שהדברי שנאמרו על
ידי כמה אנשי כא לגבי אופי המסמ  ,יכולי לתת איזושהי תמונה של מה אנחנו רוצי  ,למרות
שהדבר עדיי לא לוב לגמרי .אני חושב שאנחנו רוצי משהו שישפיע על התרבות הפוליטית .אני
הייתי שמח א זה יהיה מסמ ,שאפשר יהיה לשי אותו בבתי הספר ,כמסמ שתלמידי
מקבלי אותו לא כנקודת סיו אלא כנקודת מוצא טובה לדיו בנושא הזה .הייתי בהחלט שמח
א זה יהיה מסמ ששו גו פוליטי לא יוכל להתעל ממנו ,כשהוא בא לומר את ההיגד שלו
בנושא הזה.
יכול מאוד להיות שאנחנו בסופו של דבר נעסוק במה שסמי קורא רמת הביניי  .אני מציע שלא
ננסה לעשות קיצורי דר ולא ננסה לעשות לעצמנו את החיי קלי  .אני מציע שאנחנו בקבוצה
הזאת נדו על השאלות הכי מהותיות ,הכי בסיסיות ,כולל אופייה של המדינה הזאת .ואני לא
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חושב שבדיו  ,לפחות סביב השולח  ,אתה תגלה שיש עמדות כאלה ,שא תשמע אות אתה תקו
ותל  .אני לא חושב שיש לפחוד מזה.
אני לא נאיבי ,אנחנו עשויי לגלות ,שאנחנו לא יכולי להגיע פה להסכמה ואז צרי לראות אי
מתמודדי  ,א זה מבואות שוני או אני לא יודע אי  .אבל אי אפשר לוותר על דיו בשאלות
היסוד ,בידיעה שאולי אנחנו לא נגיע לגביה להסכמה .אני חושב שהרעיו לנסות לנתח את מסמ
מכו ו ליר הוא רעיו נכו  .אני בעניי הזה יכול לתת תשומה  ,כי הייתי שות לניסוח הלא מוצלח
בדיעבד של המסמ הזה ,אבל יש שותפי נוספי  .ראס  ,נדמה לי שאתה אמרת" ,בדיקת
הניסיו בעול " ,אני חושב שנחשוב על דרכי אי אנחנו מביאי תשומה כזו.
בהמש לדברי שנאמרו על ידי מוטה כסיכו  ,אני אוסי
עאדל מנאע:
עכשיו בסיכו את מה שהייתי אומר א הייתי מדבר קוד  ,בשלב שכל אחד אמר אי הוא רואה
את הנושא..
נקודת המוצא שלי לקבוצה הזאת ,כשהוזמנתי אליה ,היא שאנחנו מדברי על יהודי וערבי
כאזרחי שווי במדינת ישראל .נקודת המוצא היא ישראל כמדינה דמוקרטית ,ואי זה משפיע
על כ שישראל היא מדינה יהודית .א היא דמוקרטית היו  ,זה חלק מהויכוח .ברור שנקודת
המוצא בשבילי היא ישראל כמדינה דמוקרטית וטוב שאנחנו עושי את זה במכו לדמוקרטיה.
אי לי הרבה דברי משותפי ע אנשי שיבואו לפה ויגידו שלא מקובל עליה שישראל צריכה
להיות מדינה דמוקרטית ,ולתת שוויו זכויות והזדמנויות לכל האזרחי של המדינה .א זה לא
הבסיס לדיו אז יהיה מאוד קשה אחר כ להגיע לסיכומי בדברי עקרוניי  .ואני בהחלט לא
רוצה להתעסק בעיקר בעניי של משאבי ושאלות ספציפיות שה חשובות כשלעצמ  ,אבל ג
לדעת רבי שהתבטאו כא ה נובעות מהשאלות העקרוניות הבסיסיות .א ה ברמה הראשונה
או ברמה שניה ,זה כבר ויכוח טכני או מעבר לטכני אבל אני בהחלט חושב שאנחנו לא צריכי
על העקרונות
לברוח מהשאלות הבסיסיות האלה .אני לא יודע א נסכי או לא נסכי
הבסיסיי ומה כשנגיע לסוגיות ולתחומי שה במוקד השסע היהודי ערבי .אבל בכל מקרה
הנושא הוא השסע ,ומהשאלות העקרוניות האלה אנחנו נגיע לקושיות ,לבעיות ,שה במוקד השסע
היהודי ערבי ונבח אי לטפל בה  .אחרת באמת אי הרבה משמעות לדבר המשות שאנחנו רוצי
להגיע אליו ,בי א נקרא לו אמנה ,מצע ,או בש אחר ,שזה כבר עניי טכני ,א כי קצת מעבר
לטכני.
פחות או יותר זה מה שרציתי להגיד לגבי הנושא הזה נוס לדברי שנאמרו כבר על ידי מוטה
וכבר מוסכמי עלינו.
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