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אני מציע שלא נחזור על מה שכתוב בנייר כי אני
עאדל מנאע:
מניח שהאנשי קראו .הנחת העבודה היא שכל האנשי קראו
את הנייר .אפשר לחדד דברי  ,להוסי דברי  ,אבל לא לחזור על מה שכתוב בנייר.
לא
אני רוצה לשאול א
לפני שאנחנו מתחילי
סמי סמוחה:
קיימנו פע דיו באוטונומיה.
התחלנו וסיימנו בזה שזה עוד לא הדיו  .יש לנו
מרדכי קרמניצר:
כא דגש על אוטונומיה חינוכית תרבותית.
על חינו כשלעצמו ,לפי דעתי לא דיברנו.
קריאת ביניי :
אבל דיברנו על עקרו האוטונומיה.
סמי סמוחה:
זה כ  .כמוב לא סיכמנו שו דבר.
מרדכי קרמניצר:
הנושא שאני מעלה אותו הוא נושא שאני קראתי
חאלד אבו עסבה:
לו הקמת מינהל חינו עצמאי ואוטונומי .אני חושב שהנושא
הוא אקטואלי לא רק לאור מה שש"ס טוענת כרגע ,שוויו לכל ילדי ישראל ,אלא בכלל ,ג ללא
כל סיטואציה פוליטית או מדינית מיוחדת .הנושא הזה מועלה הרבה לאור המצב הקיי של
מערכת החינו הערבית ,מבחינת התפוקות של המערכת שיש לה קשר ישיר לתשומות.
נכתבו מספר עבודות ,ג אקדמאיות ,מאוד רציניות שאחת מה היא של פרופסור לביא
מהאוניברסיטה העברית בנושא של כלכלה .הוא התייחס לתשומות לעומת תפוקות והוא מצא את
הקשר ,את הקורלציה המאוד ישירה בי תשומות לתפוקות .הוא לקח בזמנו את הקייס של מבחני
באשי וניסה על ידי המבחני האלה ,שנערכו בשנת  ,'92לנתח את מערכת החינו הערבית מול
מערכת החינו העברית היהודית ,ולצאת במסקנות; המסקנות ש ה די ברורות.
רק על מנת לסבר את האוז  ,קצת סטטיסטיקה פשוטה מאוד ההשקעה בתלמיד ערבי ,פר
תלמיד ,היא בסביבות  285שקלי  .כשאני מדבר על השקעה זאת השקעה של המדינה ,של
הממשלה ,של הרשות המקומית ושל ההורי  285 .שקלי לעומת  560שקלי השקעה בתלמיד
היהודי .כלומר ,כמעט פי שניי מושקע בתלמיד היהודי .הוא עשה ש ג את הדיפרנציאציה
מבחינת אחוזי  ,כמה המדינה משקיעה פה לעומת ש וכמה ההורי משקיעי פה לעומת ש .
אני לא רוצה להתחייב על מספר אבל המספר הוא בער פי שניי  .זה שונה ג מבחינת השקעה
של המדינה ,של הרשות המקומית ושל ההורי  .זאת אומרת ,בשלושת התחומי קיימת הבחנה
וקיי שוני בהשקעות בתלמיד.
מה שיוצא ומה שמעניי אותנו במקרה הזה ,זה לא כמה ההורי משלמי פה וכמה ש אלא
בסופו של דבר כמה מגיע לתלמיד עצמו ,ולתלמיד עצמו מגיע פי שניי  ,תלמיד יהודי מקבל יותר
מאשר תלמיד ערבי .זו סטטיסטיקה ברורה שאני לא חושב שיש מקו להתווכח עליה ולדו בה.
היבט שני של מערכת החינו הערבית ,לא רק בנושא של תשומות ,זה עד כמה הציבור הערבי
מעורב בחינו הילדי שלו .זאת אומרת ,עד כמה הציבור בעצמו מעורב .כשאני אומר מעורב זה
קוד כל עד כמה המשכילי הערביי – נקרא לה משכילי ערביי – מעורבי במערכת
החינו  ,עד כמה הציבור הערבי כציבור ,לא רק פקידי ועובדי משרד החינו  ,מעורבי בקביעת
תכני וערכי שרוצי ללמד .התוצאה היא שהציבור הזה לא מעורב .הייתה קיימת איזושהי
מחלקה שנקראת המחלקה הערבית במשרד החינו  ,מחלקה שהתבטלה ,אבל קיימת ש איזושהי
פונקציה שנקראת הממונה על מערכת החינו הערבי .מי שמכיר את מערכת החינו הערבי יודע
שהפונקציה הזאת מהווה עצי במשרד החינו  ,פונקציה שאי לה שו סמכויות והאד אפילו לא
יושב בוועדות שבוחרות מנהלי בתי ספר; מי שיושב זה הסג שלו והסג שלו ,לא צרי לנחש ,הוא
יהודי .ג לא צרי לנחש שהוא לא עובד משרד החינו אלא עובד מערכות אחרות שנמצא במשרד
החינו  .כ שבכלל לציבור הערבי אי שו נגיעה בתו המערכת.
אז נשאלת השאלה כיצד יוצאי מהפלונטר הזה ,מה עושי  .כמוב שנכתבו הרבה מאוד דברי
על מערכת החינו הערבית ,שנמצאת כמערכת בשליטה של המדינה ,שמפקחת על הציבור .מאג'ד
אל חאג' כתב על זה ,ג סבירסקי ,בגישה הקונפליקטואלית שלו כתב על זה המו  .הבעיה קיימת
במערכת הזאת בשני ההיבטי האלה – ג בהיבט של התשומות וג בהיבט של התפוקות .כשאני
מדבר על ההיבט של התפוקות אני מדבר על אחוז משיגי בגרויות ,אחוז התלמידי שיכולי
בפוטנציה להיכנס לתו האוניברסיטאות ,ושוב ,על מנת לסבר את האוז  ,רק  25אחוז
מהתלמידי הערביי משיגי בגרות לעומת  46אחוזי במגזר היהודי .אגב ,ג במגזר היהודי זה
נמו  .זה לא כל כ גבוה  46אחוזי .
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האלה אספניולי:

בסביבות
אולי כדאי להזכיר שזה היה כל השני
 14 13אחוזי ורק לאחר הרפורמה זה עלה לעשרי אחוז

ואחר כ ל  25אחוזי .
נכו .
חאלד אבו עסבה:
זה לא כולל את הנגב .א תכלול את הנגב ,האחוז
האלה אספניולי:
יורד .בנגב יש סטטיסטיקה נפרדת .בנגב מדובר בעשרה אחוזי .
כ  .בשנת  ,1997 1996בנגב זה היה שלושה אחוז ,ואז ה קפצו
חאלד אבו עסבה:
למאה אחוז עלייה בבגרות ,ה קיבלו ששה אחוזי  .ששה אחוז מהתלמידי הגיעו לבגרויות.
אני רוצה לומר עוד משהו .האוניברסיטאות כמוב קלטו את זה ולכ היו היחס של
האוניברסיטאות בהרבה מאוד מקצועות הוא יחס של שלוש לאחד לטובת הפסיכומטרי מול
הבגרות .זאת אומרת ,קלטו את הסיפור הזה של מבחני הבגרות ,שיש מבחני שה מבחני
פנימיי ושיש מבחני שנותני ציו מג .
זה לא לגמרי כ .
רות גביזו :
בחוגי
למשל,
הטכניו
מהאוניברסיטאות.
בחלק
חאלד אבו עסבה:
מסוימי .
מה זה עושה למגזר הערבי?
מיכאל אית :
הערבי
הסטודנטי
כלל
את
לוקחי
א
חאלד אבו עסבה:
שנבחני למבח פסיכומטרי ולוקחי את כלל הסטודנטי
היהודי שניגשי למבח פסיכומטרי ועושי את הממוצע שלה  ,ההפרש הוא  120נקודות .מי
שיודע מה זה פסיכומטרי ,יודע ש  120נקודות זה המו  .זאת אומרת ,זה הממוצע .יש הרבה
סיבות לכ  .יש סיבות שה סיבות אובייקטיביות ,מתו המערכת עצמה ,ואני לא רוצה כרגע
להיכנס לזה – שיטות הוראה ,פיתוח חשיבה וכולי – וכמוב ג זה לפי החלטה של משרד החינו ,
החלטה של מפעילי המערכת בסופו של דבר .אבל יש ג סיבות אחרות ,ג מבחינת שעות תק ,
שג לזה אני לא רוצה להיכנס .האלה יודעת יותר טוב ממני שג התלמיד הערבי מחויב ללמוד
עוד שפה והוא מקבל פחות שעות תק מאשר תלמיד יהודי כי יש שעות סל שנכנסות .יש הרבה
מאוד גופי במשרד החינו שהתלמידי הערבי ה בכלל לא חלק מה וה לא מקבלי שו
שעות מש  .למשל ,ועדת המעקב הגישה בג" נגד אג שח"ר שמשקיע  170מיליו שקל
שהתלמידי הערבי בכלל לא נהני מה  ,,בטענה שזה הוק על מנת לסגור פערי בי
האוכלוסייה המזרחית לאוכלוסייה האשכנזית .זאת אומרת ,יש כמה אגפי שבכלל אי נגישות
אליה .
זו תמונת המצב פחות או יותר ,והיא מאוד עגומה .אני רוצה להוסי עוד נתו אחד לתמונה
אמנ מספר של הסטודנטי הערבי נמצא כל הזמ בעלייה במדינת ישראל ,אבל אחוז מס
כל הסטודנטי יורד .האחוז יורד .זאת אומרת ,המספר עולה ,אבל האחוז יורד .האחוז בשנת '91
עמד על  9.1והיו הוא עומד על  .6.8בשנת  '91אחוז הסטודנטי הערבי מכלל הסטודנטי
במדינת ישראל עמד על .9.1
אפילו לא לשמונה אחוזי .
זה לא הגיע א פע
עאדל מנאע:
נתתי על זה הרצאה באוניברסיטת תל אביב .יש לי את
המספרי  .המספר הגבוה ביותר שהיה של סטודנטי ערבי היה בשנת  1985 1984ואז ה הגיעו
לששה נקודה משהו אחוז .זה היה הטופ .אחר כ ה ירדו.
אני חושב שאתה צודק א אתה לא לוקח בחשבו
חאלד אבו עסבה:
את המכללות.
אני מדבר על האוניברסיטאות .לא על המכללות.
עאדל מנאע:
את המכללות .אני מתייחס
אני לוקח בחשבו ג
חאלד אבו עסבה:
למספר הכולל בחינו העל יסודי כאשר בשנת  1991הוא הגיע ל
 ,9.1אבל ג היו  ,בשנת  ,1999זה  6.8כולל המכללות.
ומכללות
אוניברסיטאות
בי
גדול
הבדל
יש
עאדל מנאע:
וסמינרי למורי  .זה סיפור אחר.
להיכנס.
מאפשרי
לא
הפסיכומטריי
המבחני
חאלד אבו עסבה:
יש עוד משהו שאני לא אתייחס אליו כי אני לא רוצה להיכנס
לדיו מאוד מעמיק כמה שווה תעודת הבגרות של התלמיד הערבי מול תעודת הבגרות של
התלמיד היהודי .מבחינת היחידות ,רק שמונה אחוז מכלל אלה שמחזיקי תעודת בגרות במגזר
הערבי ניגשי לשלושה מקצועות ע חמש יחידות לעומת  65אחוז במגזר היהודי .זאת אומרת,
זאת לא אותה תעודת בגרות .זאת פשוט לא תעודה כי משרד החינו אומר  21יחידות מינימו אז
ה ניגשי למינימו  .זאת לא תעודת בגרות .יש פער אדיר מבחינת המבחני הפסיכומטריי
ושוקלי אות באותה מידה.
כמוב שישנ ג סיבות אחרות ,של מצב סוציו אקונומי התלמיד הערבי תמיד עושה את החישוב
א כדאי לו ללכת ולהשקיע שלוש שני באוניברסיטה ואיזה ג'וב הוא יקבל אחר כ כתוצאה
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מהשקעה של עשרות אלפי דולרי תו כדי הלימודי שלו .יש הרבה מחקרי שנעשו על הכדאיות
הזו מבחינה כלכלית.
נושא נוס אחוז הנשירה אמנ באיזשהו מצב של ירידה אבל ה עדיי נמצאי בסביבות ה 30
 35אחוז .כלומר 30 ,עד  35אחוז מהתלמידי הערבי אינ מסיימי בית ספר תיכו  ,כאשר
האחוז באוכלוסייה היהודית הוא בי ששה לשמונה אחוזי  .עד  1995היה כמעט ארבעי
אחוזי .
האלה דיברה על הנגב ובנגב זה מגיע לששי עד שבעי אחוזי נשירה ,תלמידי שלא מסיימי .
כמעט שלושי אחוז מהתלמידי לא מגיעי לבתי ספר ,אלה שנמצאי במה שנקרא פזורה,
שצריכי ללכת כמה קילומטרי .
זאת תמונת מצב מאוד קודרת ומאוד לא סימפטית.
מאז קו המדינה ועד היו הוקמו אי ספור ועדות ,משהו בסביבות חמישי ועדות הוקמו
לבדיקת מערכת החינו הערבית .היו ג ועדות שהוקמו על מנת לבדוק למה לא יושמו המסקנות
של הוועדה הקודמת וועדה שהוקמה על מנת לבדוק למה הוועדה שבדקה למה הוועדה הקודמת
לא יישמה .כלומר ,גלגול של ועדות ,ועדות ,ועדות כאשר שו דבר מהוועדות האלה לא יצא.
תקרא את דו"ח מבקר המדינה ,אתה תראה
א
רות גביזו :
שהמצב הזה הוא לא רק בחינו הערבי.
מבקרת המדינה התייחסה לזה בדוח שלה מספר
חאלד אבו עסבה:
 42בשנת .1992
המצב הוא מאוד קשה .אני רק אומרת שטעות
רות גביזו :
לחשוב שסוג כזה של חוסר קומפיטנטיות קיי רק בחינו
הערבי.
היינו לוקחי
א
היו יותר מאלפי
הנתוני
מיכאל אית :
השוואה לשכבות ,משקללי את זה ע המעמד הסוציו
אקונומי של אות שכבות .כלומר ,מאחר שהערבי מבחינה כלכלית ה בשכבות של הכנסה יותר
נמוכה ,כדאי להשוות אות לשכבות הכנסה יותר נמוכה במגזר היהודי שהוא בפריפריה וכולי .אז
היינו מבודדי יותר דברי על מנת לראות את ההבדלי בי המגזר היהודי למגזר הערבי.
יש נתוני כאלה?
קריאת ביניי :
כ  ,יש.
חאלד אבו עסבה:
יש נתוני לגבי כל דבר .יש הרבה נתוני .
האלה אספניולי:
ניתוח של מצב סוציו אקונומי ויש את
יש ג
חאלד אבו עסבה:
הניתוח של תשומות על הרקע הזה וג של תפוקות על הרקע
הזה .לא הבאתי את הנתוני האלה אבל הנתוני האלה מראי שמצב של הערבי בישראל
הוא נחות בהרבה ,ג לאחר השקלול הזה.
מצב
בשכבות הגבוהות של השכבה הערבית אי
עדנה אולמ מרגלית:
שסטודנטי נוסעי לחו"ל ללמוד?
היהודית.
באוכלוסייה
מאשר
יותר
כאלה.
יש
אלה בלפר:
במיוחד לתואר ב.א ..אלה ג עובדות שצריכי לקחת אות
בחשבו .
האוכלוסייה הערבית יש שונות .יש
כמוב שבתו
חאלד אבו עסבה:
שונות על רקע דתי ,יש שונות על רקע פיזור גיאוגרפי וכולי .אבל
לגבי הלימודי בחו"ל אלה שנוסעי היו לחו"ל לא מהווי יותר מאשר אחוז אחד ,במיוחד
אחרי המבחני שנדרשי התלמידי לעשות ברגע שה חוזרי  .האחוז מאוד הצטמצ והוא לא
אחוז גבוה ,ויש ג סטודנטי יהודי שנוסעי לחו"ל ללמוד .ג אות לקחנו בחשבו  .כ
שהסטטיסטיקה עומדת אחת מול השנייה.
לגבי הוועדות .ג כשקמו הוועדות ,ה א פע לא דנו בנושאי מאוד מהותיי במערכת החינו
הערבית .ה דנו בהיבט מסוי וההיבט שה דנו בו הוא היבט יותר אינסטרומנטלי ,של כלי
כיצד לשפר את המצב ,כיצד לעשות את השיפור והשיפור הוא שינוי תוספתי ולא שינוי שהוא
מאוד מהותי .כמוב שהוועדות האלה א פע לא דנו ואני עברתי על כל הוועדות האלה וכתבתי
על זה מחקר פע – בנושאי של חינו ערכי ,בנושאי של תכני לימודי  ,עד כמה ה מתאימי
או לא מתאימי לתלמיד הערבי , ,הולמי את הרקע התרבותי הלאומי הדתי שלו או לא הולמי .
שניסו
גדולות
ועדות
שתיי שלוש
היו
רות גביזו :
להתמודד ע זה ,לא בהצלחה גדולה ,ע התכני .
אני אנסה להציג את מטרות החינו הערבי .שוב ,ג המטרות
חאלד אבו עסבה:
האלה ,א אתה בוח אות לעומק ,לא בדיוק דנות בסוגייה באופ מאוד מהותי .מספיק שאני
יכול לתת כא אינפורמציה שתלמיד ערבי במדינת ישראל נדרש – ואני אומר נדרש ע קו מתחת,
חובה – לעשות בגרות בתנ" והוא לא חייב לעשות בגרות ,לא חייב בכלל ,זאת רשות ,הוא יכול לא
לעשות בכלל בגרות בדת שלו ,בדת האיסל או בנצרות .הוא לא חייב ,הוא רשאי לעשות את זה,
אבל בתנ" הוא חייב לעשות .הב שלי אמר שכדי שהוא יקבל בגרות הוא חייב לעשות בגרות
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בתנ"  .נתתי רק את זה ואני לא רוצה להביא סקירה ספרותית שתראה כמה ספרות ישראלית
וספרות הע היהודי לומדי וכמה ספרות ערבית לומדי  ,כמה היסטוריה מתקופת בית ראשו
ועד היו לומדי .
רשות לעשות
נעשתה בדיקה ,מאז שנתנו לה
סמי סמוחה:
בגרות ,כמה מנהלי בתי ספר עשו את הבגרות בדת האיסל ?
רק להעיר ,תנ" זה לא יהדות.
מיכאל אית :
יכול להיות שלא נעשה סקר .אני חושב שעל מנת לעשות שינוי
חאלד אבו עסבה:
מהותי במערכת החינו הערבית חייב תחילה להיעשות שינוי מהותי במבנה הארגוני של המערכת.
יש קשר בי המבנה הארגוני לבי התכני של אותו מבנה ארגוני ,ולא נית לנסות לצאת מאיפה
שאנחנו נמצאי במערכת החינו מבלי שיהיה שינוי מבני .השינוי המבני הזה מדבר על הקמת
מינהל חינו נפרד לחינו הערבי ,כאשר הערבי בעצמ ינהלו את מערכת החינו שלה בלי קשר
ע משרד החינו  ,לא במנותק ממשרד החינו אלא תחת פיקוח משרד החינו  .אני לא אומר
שאנחנו ננהל את המערכת שלנו באופ אוטונומי טוטאלי לגמרי .זה יהיה באיזשהו קשר ע משרד
החינו והקשר הזה יהיה מעוג באיזושהי חקיקה ,כאשר יש שתי מטרות.
המטרה הראשונה של המבנה הזה ,של הקמת מינהל כזה ,היא שאנשי החינו הערבי בעצמ
ינהלו את המערכת .ה ינהלו את המערכת וזה יית לה את האפשרות והנגישות לנהל את
המערכת הזאת ,על הטוב ועל הרע שבתו המערכת.
המטרה השנייה היא שהציבור הערבי בעצמו יקבע את התכני  ,את תוכניות הלימודי  ,את
הערכי שהוא רוצה ללמד .כמוב שזה יהיה בדר של הדגש ערכי לאומי דתי חברתי תרבותי,
וכמוב לא במנותק מהיותו שיי למדינת ישראל בתור אזרח מדינת ישראל.
זאת אומרת ,זה יהיה הקונטקסט שאני מציע.
אני יודע שהציבור היהודי וג הציבור הערבי חוששי מהמילה שנקראת אוטונומיה ,או
אוטונומיה תרבותית .החששות מובני לגמרי ,כי הציבור היהודי חושש שא אתה מציע
אוטונומיה תרבותית זה יכול לגלוש לדברי אחרי  ,זה תקדי וזה יכול להיות במישורי
אחרי  .הציבור הערבי ,חלקו חושש מאוטונומיה בגלל שהוא הול למצב של אי ודאות והוא לא
יודע לא הוא הול  ,ואולי את אות הישגי שהוא ישיג כאזרח במדינת ישראל ,הוא יכול לאבד.
החששות האלה ה חששות מובני .
כמוב ששני החששות האלה נובעי ממקורות שה שוני לגמרי ,לא מאותו מקור .אבל על מנת
לנסות להבי את ההצעה המוצעת ,צרי לציי שני דברי  :דבר אחד הוא שא הולכי לקראת
אוטונומיה ,האוטונומיה תהיה אוטונומיה פרסונלית ולא אוטונומיה טריטוריאלית .היא תהיה
פרסונלית ,זה תחו אחד.
הדבר השני הוא שזה חייב להיות בהסכמה .זאת אומרת ,הסכמה של הרוב ושל המיעוט .ברגע
שזה בא לידי הסכמה וזה מאורג בחוק ובחקיקה כ שמוב מה ה היחסי בי הממשל המרכזי
לבי אותה אוטונומיה פרסונלית ,אז קיי הפיקוח ,קיי מצב של הדדיות ,קיי מצב של יכולת
לראות מה קורה ג בצד השני.
זאת בגדול ההצעה שאני מציע .אני רוצה לומר שהיו הצעות והוועדות האלה שדיברתי עליה ה
ועדות שקמו ודנו ,והוסיפו פה והוסיפו ש  ,ותיקנו פה ותיקנו ש  ,וביטלו את המחלקה הזאת
והקימו מחלקה ש  ,ולא היה ש שינוי מהותי .אנחנו מדברי על שינוי מהותי ,שינוי שלדעתי
המצב שקיי מחייב ,ג לאור ההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות הכלכלית שיש לה קשר ישיר
למערכת החינו  ,ללא ספק .אני לא רוצה לתת ג פה אינפורמציות ,כי א אני את אינפורמציות
אני לא אגמור ע הסיפור הזה מה מצב החינו הערבי בנושא של חינו טכנולוגי וחינו היי טק
ומחשבי וכולי .פשוט אי מה להשוות ע החינו היהודי בתחו הזה .החברה הערבית תמצא
את עצמה עוד יותר בשוליי מאשר היא נמצאת בשוליי היו בעוד עשר שני  ,בגלל מבנה
מערכת החינו שקיימת היו  ,בגלל התפוקות של המערכת כפי שהיא קיימת ,ובגלל היות הערבי
מיעוט בתו המדינה .המשאב היחידי שהערבי יכולי להישע עליו על מנת שתהיה לה
איזושהי מוביליות זה מערכת החינו  ,ובמצב הקיי הפער הול וגדל .אמנ קיימי מאמצי
במשאבי  ,בהשקעה ,אבל לא קיי שוויו בתוצרי  .קבוצה חזקה בדר כלל משיגה יותר מאשר
קבוצה חלשה ,ג כשאתה מעמיד את אות משאבי לשני הצדדי  .הפער הול וגדל ,בכל
התחומי הוא הול וגדל ,ג בתפוקות הוא הול וגדל ,ג בכיוו של הטכנולוגיה.
אי אוטונומיה תפתור את זה? הייתי אומרת שיש
רות גביזו :
כא חשש מהצד השני שאוטונומיה תגביר את זה.
על
אי מצב של שוויו זכויות .אנחנו לא מדברי
עאדל מנאע:
מצב שיש שוויו זכויות ויש הבדלי בתוצאות .אנחנו עדיי
מבקשי שוויו זכויות .עוד אי לנו שוויו זכויות וההבדלי ה לא רק בתוצר ,בתוצאות ,אלא
ג בזכויות.
לכ אני רוצה להבי את הטענה הזאת.
רות גביזו :
אומר
כשאני
מתכוו ,
אני
חאלד אבו עסבה:
אוטונומיה פרסונלית ,לכ שאנשי ערביי והציבור הערבי
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ינהל את המערכת ,והוא יקבל את האחוז הפרופורציונאלי של מה שמגיע ממשרד החינו  .א
אחוז התלמידי הערבי היו בתו המערכת הוא  22אחוזי  ,אז הציבור הערבי יקבל  22אחוז
מהנתח של התקציב והוא ינהל את המערכת שלו .כמו מה שמבקשת ש"ס.
שלו לכול  ,ברוכי הבאי לנצרת .אני חושבת שחאלד דיבר
האלה אספניולי:
הרבה לגבי התשומות ואני רציתי להוסי רק דבר אחד .באופ כללי לא רק שאי שוויו אלא שג
אי תכנו למערכת החינו הערבית .מערכת החינו הערבית ממש טועה ,היא הולכת בעקבות מה
שקורה בבתי הספר היהודי  ,לפעמי השינויי נכנסי לבתי ספר יהודי ולא מגיעי לבתי
ספר ערבי  ,לפעמי ה מגיעי עשר שני מאוחר יותר ,לפעמי לוקחי ספרי ומתרגמי ,
אפילו לא מתאימי את זה .יש הרבה דברי שמתרגמי ויש הרבה דברי שנשארי בעברית ורק
מנסי לתרג חלק פה וחלק פה .אז בהרבה מהדברי שצריכי ראייה כוללת אי ראייה כוללת
במערכת החינו הערבי .זה מתבטא בזה שאי אנשי שנמצאי ברמת המטה ,בזה שאי מבנה
ארגוני למערכת החינו הערבי .הרי כל מבנה ארגוני צרי יעדי ומטרות וצרי לדעת על מה
הולכי  .במערכת החינו הערבית לא יודעי על מה הולכי  .אי מטרות ברורות ,אי יעדי
לחינו הערבי בצורה ספציפית .כ שלא ממש יודעי על מה הולכי ואפילו מהי תמונת הבוגר
הערבי שאנחנו רוצי לראות .לא מדברי על זה .במשרד החינו ברמת המטה אי ערבי  ,עכשיו
התחילו להכניס קצת ,אחד או שניי  ,אבל לא ברמת התכנו  ,והדברי כפויי על המערכת.
המטרות ה עדיי המטרות של .'53
זה שונה.
רות גביזו :
עוד לא שונה .בחוק עוד לא שונה .יש הצעת חוק
האלה אספניולי:
חדשה של רובינשטיי שעוד לא התקבלה.
מטרות
שהיו
להודיע
שמחה
אני
התקבלה.
רות גביזו :
החינו בחוק החינו הממלכתי נראות יוצא מ הכלל .בשטח
עוד לא קרה כלו  ,אבל מבחינת המטרות ,מה שניפנפנו בו כל הזמ התקבל .אני ראיתי את זה
עובר.
את ראית שזה התקבל? אני יודעת שיש בעיות
האלה אספניולי:
ושזה לא התקבל.
של החרדי  .יש
בכנסת ,היה מחט
היה דיו
רות גביזו :
חוקי שעוברי בלי תהודה .אני שמחה להודיע לכ שסעי
מטרות החינו עבר בכנסת לפני כארבעה חודשי  .היו סעי המטרות הוא נייטרלי לחלוטי .
אני עוקב אחרי הדברי האלה ולא ראיתי.
אליעזר דו יחיא:
רובינשטיי
של
שההצעה
להבהיר
כדאי
האלה אספניולי:
לא כוללת מטרות ייחודיות לחינו הערבי אלא מטרות חינו
כלליות .אי מטרות ייחודיות לחינו הערבי .מטרות כלליות שה הרבה יותר הומניות מהמטרות
של  .'53אבל לפי ידיעתי היה בלג בכנסת ,החרדי ניסו לכפות לימוד יהדות בכל מטרות החינו ,
כ שאני היו  ,מתוק המטרות החדשות ,חייבת ללמוד יותר יהדות .כ שיש בעיות .יש סעי טוב
לחינו הערבי בהצעות החדשות ,אבל זה עדיי לא הדבר שאני שואפת אליו .אני שואפת למטרות
ייחודיות לחינו הערבי ,בנוס למטרות הכלליות.
אני חושבת שהחינו הערבי צרי להיתפס כמערכת ארגונית ,יש דברי משותפי לכל החינו
הערבי ודברי ייחודיי לחינו הערבי ,לכ צרי שיהיה לו מבנה ארגוני ומבנה ארגוני צרי
מטרות .בלי מטרות ארגוניות אי אפשר ללכת .העיקרו של האוטונומיה יכול לפתור את הבעיה
הזו .העיקרו של האוטונומיה התרבותית יכול לארג את החינו הערבי בצורה חדשה ,בצורה של
מער כולל שיציבו לו מטרות ייחודיות ,תוכניות ייחודיות .לא רק שאנשי החינו הערבי ינהלו את
המערכת ,אלא שיהיה ממש מבנה מאורג ושנדע לא הולכי  .עד עכשיו א פע לא נעשה סקר
ציפיות ,מה צפוי לנו בשנת  2010בחינו הערבי ,מהו התכנו .
אני חושב שאי את זה ג לגבי החינו היהודי.
אליעזר דו יחיא:
יש מטרות ,אבל
בחינו היהודי יש ראייה כוללת,
האלה אספניולי:
אצלנו אי את הדבר הזה .אני חושבת שאוטונומיה תרבותית
היא פתרו לנושא של המטרות ,בנוס למה שאמר חאלד ,שהיא ג פתרו לנושא של חלוקת
משאבי שווה .היו אנחנו לא יודעי ואי בא מקו נתו על איזה אחוז תקציבי מגיע לחינו
הערבי .זה לא ברור בא ספר תקציב .לא ברור איזה אחוז תקציבי מגיע לחינו הערבי .אנחנו
מגלי שמאג מסוי לא מגיעה פרוטה לחינו הערבי ,למשל באג שח"ר .כשהלכנו לבג"  ,בא
עור הדי ושאל איפה היינו עשרי שנה .אנחנו חייבי לחטט מה קורה בחינו הערבי? עשרי
שנה האג פעל ולא נת א פרוטה לחינו הערבי.
אג שח"ר ,שירותי חינו ורווחה ,עבד רק בי היהודי ועכשיו בתוק בג" פועל בחינו הערבי.
בכל ישיבה שאני נוכחת מביאי את מנהל אג שח"ר להראות כמה באג נותני לחינו הערבי.
כל זה בתוק החלטת בג" .
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כמה
אחד .יש ש
שח"ר הוא יותר מאג
אג
עאדל מנאע:
אגפי  .יש לגיל הר  ,לגילאי אחרי  .לפני הבג" היה כס ג
לערבי באגפי מסוימי של שח"ר ובאגפי אחרי לא היה.
בג"
לפני
שנתיי
התחלנו
האלה אספניולי:
בהתכתבויות ,עד שזה התחיל להיכנס אפילו בגיל הר
במקומות מסוימי .
אנחנו מדברי על אוטונומיה תרבותית ,על מינהל חינו לערבי כגו המינהל לחרדי  .אני רוצה
לומר שאחד החששות שלנו הוא מזה שהרבה פעמי משרד החינו מכניס קישוט מסוי להראות
שכאילו הערבי נמצאי בעמדה מסוימת .זה ג החשש שלנו מאוטונומיה – שריד הרי התחיל
לדבר על ארבע אוטונומיות מאז שהתחיל ,אבל בסו הוא ירד מזה ,הוא נסוג מזה ,עכשיו לא
שומעי אותו מדבר על הדבר הזה .אנחנו בכלל לא שומעי אותו מדבר על הדבר הזה.
כדאי להגיד כא שאני וחאלד השתתפנו לפני ארבע שני במועצה מייעצת לשר החינו דאז,
רובינשטיי  .אחד הנושאי שעלו בצורה מאוד מאוד עמוקה היה הנושא של האוטונומיה
התרבותית ,והייתה הצעה של המועצה שגובשה ,לאוטונומיה תרבותית לחינו הערבי .אבל כל
המועצה התפרקה ,בעצ כתוצאה מזה שמשרד החינו לא קיבל את ההצעה של המועצה ,אפילו
שרובינשטיי היה ש  .יש את החששות האלה.
אנחנו ערי לחששות .אחד החששות שלנו הוא שזה יהיה קישוט בדר כלל משרד החינו ממנה
את האנשי שהוא רוצה ,אנשי שהוא שולט בה  ,שהוא יודע בדיוק מה ה יעשו .החשש הוא
שה לא יעשו אוטונומיה תרבותית מחד ומאיד ישימו במינהל את האנשי שבעצ ה רוצי .
אנחנו לא מדברי על מצב של ממש סגרגציה מוחלטת .אנחנו לא רוצי סגרגציה מוחלטת.
כשאת אומרת הציבור הערבי ,את מייצגת אותו
קריאת ביניי :
כא ?
לא .אני מדברת על העמדה שלי אבל אני יודעת
האלה אספניולי:
מה קורה .נעשו מחקרי ומדברי על כ הרבה.
חינו
מינהל
בהקמת
תומכי
אחוז
שמוני
עאדל מנאע:
עצמאי.
אז רוצי סגרגציה.
קריאת ביניי :
לא .אני מייצגת את עצמי אבל אני מכירה את
האלה אספניולי:
החששות ,אני חיה את הנושא ואני יודעת מה קורה .אני חושבת שהרבה אנשי לא רוצי
סגרגציה מוחלטת אלא רוצי שיהיו ג דברי משותפי  ,אינטגרציה ,וג דברי ייחודיי  .לכ
ההצעה היא מינהל חינו כשעל הדברי המשותפי שומרי  ,אבל יש ג את הדברי הייחודיי .
באוטונומיה במתכונת של
מעוניני
את
הא
אליעזר דו יחיא:
החינו הממלכתי דתי ,או החינו העצמאי?
החינו הממלכתי דתי.
האלה אספניולי:
בדרישה
זה דבר תקדימי ,זה קיי  ,ולכ כשבאי
סמי סמוחה:
כזאת צרי ללב את ההבדלי .
שאלת הבהרה .חאלד ,אתה דיברת על נושא מבני
ראס חמאיסי:
וארגוני .זאת אומרת ,אתה אומר שבארגו של מערכת החינו
תהיה הבחנה ,לא בנושא של תלמידי  ,לא בנושא של בתי ספר ,לא בנושא של ספרי  .אני רוצה
להבי .
מינהל חינו עצמאי .זה כולל הכל.
מיכאל אית :
את
שיבנה
הייחודיות,
המטרות
את
שיקבע
חאלד אבו עסבה:
תוכניות הלימודי .
כמו מינהל החינו הממלכתי דתי .לזה הכוונה.
האלה אספניולי:
אני רוצה להוסי משהו .יש לי עוד חשש במצב הקיי  ,כשיש
חוסר שוויו מוחלט ,כשהפער עדיי גדול ועדיי האנשי בשטח לא מוכני לנהל את המערכת ,אני
חושבת שבשלב המוקד צרי ג האצה של משאבי  ,בצורה מאוד דיפרנציאלית לפי המצב של
כל מקו ומקו  ,בכדי להגביר או להביא את בתי הספר או את המערכת לנקודת זינוק ממנה נית
להתחיל את שלב האוטונומיה שהוא שלב לא קל.
בקבוצה
שלפחות
באמירה
להתחיל
רוצה
אני
רות גביזו :
הזאת אני חושבת שכולנו מודי שהמצב הקיי לא טוב .המצב
הקיי לא טוב מכל מיני בחינות ,ג מהבחינה של התקצוב וג מהבחינה של התכני  .מהבחינה
הזאת שיש חוסר סימטריה בעצ המדינה נוהגת במדיניות מטמיעה ג מבחינת השפה ,ג
מבחינת התכני ובאמת מדירה את האוכלוסייה הערבית באופ שיטתי ממעורבות פעילה בקביעת
התכני  .אני חושבת שהמצב הזה הוא בעייתי.
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אני רואה בעי חיובית מאוד את המהל הזה שמוצע כא ואני מסכימה לחלוטי ששינוי רדיקלי
דורש ג שינוי מינהלי ושינוי מבני ושצרי שינוי מבני.
פה אנחנו נכנסי למי מאוד עמוקי  ,שבגלל שלא דיברנו עד עכשיו על כל הדברי האלה לא
דיברנו עליה  ,ואני חושבת שבאמת הגיע הזמ לדו בה  .החשש היהודי מאוטונומיה הוא לא
רק חשש של מדרו תלול .עד היו העמדה היהודית הרשמית לפחות ,שאני חושבת שהקבוצה
הזאת לא שותפה לה ,הייתה שהשסעי בחברה הישראלית ה שסעי על בסיס דתי ואולי בסיס
לשוני אבל לא על בסיס לאומי ,ולכ א צרי למצוא פתרונות ,הפתרונות ה באמת בכיוו
הומניזציה כללית של ערכי החינו והתעלמות מהייחוד הלאומי של כל הערבי בישראל שמגווני
בתוכ  ,כמו שאנחנו שומעי  .יש ערבי נוצרי  ,יש ערבי מוסלמי  ,יש דרוזי  .השאלה היא
הא הולכי את המהל הזה ואומרי שיש פה שני מגזרי גדולי  ,יהודי וערבי  ,וכמו
שהיהודי מטפלי ביניה במתחי הפני יהודיי  ,כ הערבי יטפלו ביניה במתחי הפני
ערביי  .זה מהל רדיקלי מבחינת התפיסה של השלטונות היהודיי  .ג א בקבוצה הזאת אנחנו
נסכי שזה מהל נכו  ,זה לא רק ברמה השיווקית אלא ברמה החשיבתית מהל מאוד מרחיק
לכת ,מבחינת הגישה במדינת ישראל לבעיות של האוכלוסייה שחיה במדינת ישראל.
אני רוצה להצביע על מחירי אפשריי של הדבר הזה ,מפני שאנחנו כולנו מכירי את הרטוריקה
הזאת של ישראל כמדינת כל אזרחיה ,ישראל כמדינה דמוקרטית ליברלית ,וצרי להבי שהמחיר
של היות ישראל מדינה דמוקרטית ליברלית הוא שהיחסי בי האנשי ובי המדינה ה יחסי
על בסיס פרטיקולרי ולא על בסיס קהילתי .יש בזה איזושהי הונאה ,מפני שהאתוס הציוני
והאתוס היהודי הלאומי הוא מאוד חזק ,ולכ יהודי ממילא נתפסי לא רק ככל פרט לעצמו
אלא כבני קהילה ,קהילת הרוב והקהילה החזקה .המצב הזה עדיי לא קיי לגבי הערבי ואני
חושבת שחלק ממה שאנחנו רואי לאור כל התקופה הוא הקושי הנכו  ,אני חושבת ,של הציבור
הערבי בישראל להגדיר את עצמו כקבוצה ,ג מול פלשתיני בחו וג מול המתחי הפנימיי
שלו.
אני בעד לעשות את המהל הזה ,של אוטונומיה אישית לערבי כמגזר ,ע כל המחירי שלו .אני
חושבת שיש לו הרבה מחירי  ,אני חושבת שזה מהל לא פשוט ואני בעדו מפני שאני חושבת
שהוא המהל היחיד שמבחינה של הוגנות מאז את העובדה שלקולקטיב היהודי במדינת ישראל
יש ,ואני חושבת שצרי להמשי להיות לו ,קיו לאומי חזק.
אבל אז מתעוררות ,אני חושבת ,שתי שאלות שלא קיבלנו עליה תשובה הולמת ואני חושבת שה
שאלות שלאור ההתפתחויות החדשות ה שאלות מאוד חזקות .אמרת שניכ שיהיה איזשהו
איזו בי התכני הייחודיי שייקבעו באופ בלעדי על ידי מינהל החינו הערבי ובי איזשהו
חינו לאזרחות .אני שואלת את עצמי לאור הדברי החדשי  ,אי הדבר הזה ייראה והא הדבר
הזה הוא טוב .אני חוזרת ואומרת שהמצב הקיי הוא לא טוב .זה שהנרטיב ההיסטורי היחיד
שיש היו במערכת הוא הנרטיב היהודי ציוני ,זאת קטסטרופה .הא אני רוצה מערכת שבה
תהיינה שתי מערכות שבאחת מה יהיה רק הנרטיב היהודי ציוני ובאחת מה יהיה רק הנרטיב
הערבי פלשתיני? אני מאוד חוששת מהמצב הזה ואני חושבת שהוא מצב רע לשתי הקבוצות .הא
אני רוצה להנציח את המצב שבו המערכת הערבית תצטר ללמוד עברית כי אי לה ברירה ,כי היא
חיה במדינה שהרוב בה עברי ומדבר עברית וג המערכת היהודית תמשי לחיות במצב שהיא
אומרת שהיא תלמד ערבית אבל היא לא לומדת ערבית? המגמה שאנחנו כאילו חותרי אליה
עכשיו היא מגמה שמדגישה את ההבדל .אני לא רואה אי מבחינה מבנית היא בכלל מטפלת
בבעיה של השווה ,של המאחד ,של האזרחי.
יותר מזה .יש לנו בעיות מאוד קשות ע מערכת החינו החרדית שאנחנו לא יודעי בדיוק אי
להתמודד את  .את אומרי שאת רוצי מעמד ,שאת לא רוצי מערכת עצמאית .אבל אני
שואלת אתכ באופ הוג  .אנחנו לא רוצי להפו את הערבי ליהודי ולא לציוני  ,אבל יש פה
ג איו תרבותי זהותי שהוא טיפשי ,בכל זאת יש פה איו ביטחוני ,מהבחינה הזאת שאנחנו
יודעי שהסיפור הערבי האותנטי הוא סיפור של נישול ,של גירוש ,של אפליה שיטתית ושל מניעת
מימוש עצמי מלא .אי מדינת ישראל ,אי הציבור היהודי במדינת ישראל ,יכול להסכי לרעיו
כמו שאת מעלי בידיעה הזאת? זאת אומרת ,אני לא מבינה אי המערכת הזאת אמורה לפעול
בצורה שתאפשר קיו משות במדינה אחת.
לעניי התקצוב .אני רוצה לומר שאני חושבת שנכו  ,ולא רק בשסע היהודי ערבי ,שמצב התקצוב
במערכת החינו הוא קטסטרופה .אני חושבת שיש עמימות ,בלבול ,והבג" יכול לתק בשוליי
אבל הוא לא יכול לתק את הבעיה המרכזית .אני חושבת שכא צרי לעשות מהפ ונדמה לי
שהיו אפשר לגייס מהפ בגלל כל המתחי האלה לטובת מדיניות אחידה של תקצוב פר תלמיד.
זאת אומרת ,שיהיה תקצוב אחיד ,גלוי ,שקו  ,פר תלמיד .אני רוצה להגיד שחלק מהמחירי של
הדברי האלה ,שאני חושבת שה חיוביי אבל צריכי להבי אות  ,הוא שיהיה חיזוק של
תקצוב קהילתי.
דווקא הערבי בישראל ,שה קבוצה יחסית חלשה ויחסית פחות יכולה להישע על משאביה שלה
ועל משאבי בינלאומיי  ,צריכי לקחת בחשבו שא המהל הזה יצליח – ואני חושבת שזה
מהל נכו והוא צרי להצליח – אולי ה יקבלו קצת יותר ממשאבי המדינה ,אבל ה יצטרכו
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לדאוג למער פנימי מאוד עשיר של שיקו פנימי ושל היעזרות במשאבי פנימיי  .מפני שהמהל
יהיה חלק ממהל שקיי כבר היו במערכת החינו של הפרטת מערכת החינו  .כולנו יודעי
שהמהל הזה כבר קיי  ,הוא קיי בתו המגזר היהודי ,הוא ימשי להיות קיי ביתר שאת .זה
דבר שצרי לקחת אותו בחשבו  ,שצרי להיות על השולח מפני שהוא חלק מהכיוו הכללי
שהמערכת הולכת לקראתו.
לעניי השפה ,אני חושבת שבכל הדיוני שלנו בחינו אנחנו לא מספיק רגישי למרכזיות של
העניי של השפה ופה אני חושבת שצרי להגיד באופ בולט שהנטל הוא רק על המגזר היהודי.
הנטל על המגזר היהודי חייב להיות ,וכמה שזה קשה אני חושבת שזה נכו  ,להחדיר ולהגביר
בצורה מאוד מאוד משמעותית את לימודי הערבית במערכת החינו העברית.
באוטונומיה תרבותית חינוכית .אני
אני תומ
ג
סמי סמוחה:
תומ בכלל באוטונומיה לערבי  .זה רק אספקט נוס שצרי
לבוא לידי ביטוי.
אני רוצה לומר שהרציונל לאוטונומיה הזאת צרי להיות שישראל זו מדינה תלת תרבותית,
מדינה ע שלוש תרבויות נפרדות ,שונות ,מובהקות תרבות עברית של רוב האוכלוסייה ,תרבות
חרדית ששונה מאוד מהתרבות העברית הכללית ,ותרבות ערבית .אני מדבר על תרבויות קבועות,
שלוש תרבויות נפרדות שונות בערכי היסוד שלה .
לכ לכל תרבות כזאת מגיעה מערכת חינו משלה ,מהסיבה הפשוטה שהיא רוצה להעביר את זה
לדור הבא .זה הרציונל האמיתי לדרישה הזאת.
המודל בהחלט צרי להיות המודל החרדי ולא הדתי לאומי ,כי לדתיי הלאומיי אי תרבות
נפרדת ,ה חלק מהתרבות העברית בגווני מסוימי  .לפי התפיסה שלי – החרדי שוני
למרות שלדתיי הלאומיי יש חינו נפרד ,הוא לא כמו של החרדי  .לכ
מהדתיי לאומיי
המודל צרי להיות חרדי ולא דתי לאומי וצריכי להיכנס לפרטי כדי להבי את ההבדלי
האלה.
בהרצאה ,כפי שקראתי אותה וכפי ששמעתי אותה היו  ,אי שו פירוט של המודל המינהלי הזה
אלא רק את העקרונות שלו .העקרונות ה  ,אני חוזר עליה כי לא היה כל כ ברור בפרזנטציה,
שיהיה אג חינו נפרד ,מינהל כאג נפרד .שנית ,בהצעה ג כתוב שתהיה מזכירות פדגוגית
נפרדת וזה לא כמו בחינו הדתי לאומי ,ושג המחוזות יהיו כפופי לאג החינו הערבי .זאת
אומרת ,ה יצאו מהמחוזות .זה במפורש עצמאי לגמרי .ברגע שיש ל ג מזכירות פדגוגית
נפרדת ,יש ג תוכנית לימודי נפרדת .זה ברור לחלוטי  .אחר כ נאמר ג כא שלא כתוב
במסמ  ,כאילו זה דבר מוב מאליו ,שיהיה ג שריו של עשרי אחוז מתקציב .זה נאמר אבל זה
לא היה כתוב במסמ  .זה כאילו מוב מאליו .זאת אומרת שאג החינו הזה שעומד בפני משרד
החינו  ,יקבל באופ אוטומטי עשרי אחוז מהתקציב.
כא צרי להיכנס לפרטי כי לא ברור אי האג הזה מתמנה ,אי הוא נבחר ,מה הכוח שעומד
מאחוריו וכולי.
אני אמרתי שכא יש בעיה.
האלה אספניולי:
לעבוד על זה .לא להגיד שיש בעיה .צרי
צרי
סמי סמוחה:
לטפל בזה .כל העסק הזה ע החרדי והדתיי  ,כל הבסיס הזה
עומד על קיומ של מפלגות דתיות חרדיות שלמעשה מייצגות את הסקטור הדתי חרדי .ה למעשה
באות במקו רשות של אוטונומיה .זאת אומרת ,א היו בוחרי רשות אוטונומית בבחירות
כלליות של המגזר ,אז הייתה לה נציגות ,אבל מאחר שהאוטונומיה לדתיי בישראל איננה
סטטוטורית ,אז למעשה המפלגות ה משמשות כנציגות של הסקטור.
ג של הממלכתי דתי.
קריאת ביניי :
בפטור ,בחינו החרדי ,אי מבנה מוסדי.
רות גביזו :
אתה בוחר רשות אוטונומית; לא סטטוטורי במוב הזה שיש כל
סמי סמוחה:
מיני הסדרי חוקיי ופוליטיי  ,אבל אי רשות אוטונומית.
זה רק בחינו ממ"ד .בחינו החרדי דווקא אי .
רות גביזו :
ממנה אותה
ומי ממנה אותה? משרד החינו
סמי סמוחה:
בהתייעצות .בסופו של דבר הריבו  ,במקרה הזה המייצג ,הוא
המפלגות הדתיות ולא הרשות האוטונומית שנבחרת על ידי הע  ,על יד חברי הקהילה .צרי
לפתח את המודל הזה.
כא חסר העיקר .יש לערבי מפלגות אבל ה לא חלק מהקואליציה .זאת אומרת ,הבעיה החמורה
פה היא שהערבי ה מחו למערכת הפוליטית הלגיטימית של מדינת ישראל ,שזו הפוליטיקה
הקואליציונית ,ש מחליטי  ,ש מנצלי תקציבי וכולי .זאת אומרת העיקר כא חסר .אתה
לא יכול לטפל רק במערכת החינוכית מבלי לטפל בשאלה הגדולה אי מערכת הכוח במדינת
ישראל בנויה ,אי משתלבי בתוכה הערבי וכולי.
ההצעה שלי היא לעשות מאמ כביר משני הצדדי  ,ג של ערבי ויהודי  ,לטפל בבעיית השורש.
בעיית השורש היא פוליטיקה קואליציונית והערבי ה חלק ממנה .בלי זה כל הנושא של
אוטונומיה ,כל הנושא של תקציבי  ,לא יושב נכו  .הוא פשוט לא יעבור.
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לגבי השאלה של הליבה ,של תוכנית לימודי משותפת ,של שיתו פעולה וכולי .אי שו ספק
שצריכה להיות ליבה משותפת לשלוש התרבויות – ג החרדי ,ג העברית וג הערבית – וזה על
ידי דיאלוג בי הנציגי של שלוש התרבויות האלה .צריכי להגיע לאיזושהי אזרחות משותפת או
ליבה משותפת של תוכנית לימודי ואפשר להגיע להרבה דברי  .זה לא בשמי  .לדעתי הבעיה
הגדולה היא לא הערבי אלא החרדי ; זו בעיה הרבה יותר רצינית מאשר הערבי  .זה צרי
להיות ברור .ברור שצריכי ליבה כי אי אפשר לקיי מדינה ללא ליבה משותפת.
אני רוצה לסיי ולומר שלא יהיו כא אשליות .אוטונומיה תרבותית לא תסגור את הפערי בי
ערבי ויהודי בעיסוקי החינוכיי  ,היא לא תביא לדו קיו בשלו בי יהודי וערבי  ,היא
תחרי את הבעיות.
אז למה אתה תומ בה?
קריאת ביניי :
אני תומ בה בגלל מה שהתחלתי ממנו .במדינה תלת תרבותית
סמי סמוחה:
יש זכות בסיסית לכל אחת מהתרבויות האלה ,שצריכה להיות מעוגנת בחוקה של מדינת ישראל,
לאוטונומיה ,למימוש עצמי ,להעברה מדור לדור ולא משנה מה המחיר ,אפילו שהערבי ישלמו
את המחיר הזה .ה ישלמו אותו במידה מסוימת ,וכל אחד מאתנו ישל את זה ,בגלל שיגדלו
הקונפליקטי  ,אי לי שו ספק בזה ,אבל עדיי יש לה את הזכות לקבוע את גורל  .אני אגיד
את זה אחרת .ערביי ישראל ,זה מה שרותי קוד רמזה עליו ,ה מיעוט לאומי פלשתיני .אי מה
להסתיר פה .זו הזכות שלה לקיי את זה .תוכניות משרד החינו במש חמישי השני
האחרונות ,שרצו לטשטש את האופי הערבי פלשתיני של ערביי ישראל ,נכשלו בגדול .כל התוכנית
הזאת לטשטש את האופי הלאומי של הערבי לא הלכה ,וזה שלמרות כל מה שה עשו וה עשו
הרבה .אבל לא הצליחו כי אי אפשר לנתק את ערביי ישראל מההוויה הלאומית הרחבה במזרח
התיכו  ,ממה שקורה וכ הלאה.
לכ זה לא צרי להימדד במה ששמענו פה ,שיש כ וכ הבדלי בתפוקה ויש כ וכ הבדלי
בתשומות וכולי .ושלא יהיו אשליות ,ככל שהערבי במדינת ישראל ישמרו על זהות נפרדת וישמרו
על תרבות נפרדת ,יהיה לה יותר קשה להגיע למוביליות חברתית במדינת ישראל .אנחנו יודעי
את זה בכל מקו  .בשביל מוביליות חברתית ,מיעוטי משלמי בטשטוש התרבות שלה  ,בכל
מיני ביטויי של התבוללות ,והדוגמה הכי טובה היא יהודי ארצות הברית .ה הגיעו להישגי
הגדולי שלה משו שויתרו במידה רבה על השפה שלה  ,על כל התכני התרבותיי שלה
וכולי.
לכ ה לא רוצי שתהיה כא מדינה יהודית.
רות גביזו :
אז יש פה בחירה שאנשי עושי .
סמי סמוחה:
לא רוצי
מדינה יהודית כי ה
לא רוצי
ה
רות גביזו :
לשל את המחיר הזה .ה רוצי שוויו בלי לשל את המחיר
התרבותי.
להציג את העניי הזה של אוטונומיה
לא צרי
סמי סמוחה:
כדבר שיביא לדו קיו בשלו ושוויו  ,יש לו מחירי ויש לו ג
תועלות .בס הכל אני אומר ,בנקודה האחרונה ,שאני תומ בזה.
אני אתחיל בנקודה האחרונה .אני תומכת בזה
אלה בלפר:
אבל אני רוצה לחדד את הדברי של האלה .אני חושבת שהיא
אמרה את זה בדיוק רב בהצעה שלה – ג של  ,אבל בעיקר מה שאת הסברת זה – יש איזשהו
היבט פרדוכסלי דיאלקטי ואת לא רוצה לוותר על א אחד מההיבטי האלה ,ורק כ צרי ללכת
ע זה .אני חושבת שמינהל חינו עצמאי או אוטונומיה תרבותית הוא דבר נכו אבל לא מספיק.
הוא ג דבר מסוכ א הוא בא לבד ,כי ג סמי וג רותי הסבירו אי זה יכול בעצ להסיג
אחורה הרבה מאוד מההישגי  .אולי יש כא דבר והיפוכו .אתה לא יכול לעשות את זה בלי
המחיר ולכ יש לי שני דברי שהייתי רוצה לחדד כשאלה.
קוד כל ,א אנחנו עושי אנלוגיה לממ"ד או לחינו החרדי ,כל בית אב יהודי יכול להחליט
שהוא לא שולח את הילד שלו לחינו הממלכתי דתי אלא לחינו הממלכתי .ג א הוא שומר
תורה ומצוות.
אבל א אחד לא עושה את זה.
אליעזר דו יחיא:
אני
כא
מזה.
ליותר
מתכוונת
אני
אלה בלפר:
חוששת מ הכפייה ,אפילו הבלתי נאמרת ,שיחוש כל אד ערבי בישראל  .אי לו ברירה ,הוא
נמצא עכשיו באוטונומיה הזאת ,והוא יחוש לפעמי שלא בצדק ,ולפעמי במידה רבה של צדק,
שהרבה מאוד מהזכויות שלו וההישגי שלו ויכולת הקידו שלו נסוגו לאחור .זאת אומרת,
השאלה היא מבחינת המחיר עבור היחיד הערבי ,הא האוטונומיה היא כללית וא אי כא כפיה
חוקתית .יש מה שנקרא דעת קהל ,יש מה שנקרא לח חברתי ,דעת הרחוב ,וזו בעיה שצריכי
לפתור אותה.
הדבר השני .אני כבר לא מדברת על הייחוד ואולי על הפער של השוויו  ,שיל ויגדל ,וזה למרות
ההקדמה שלי ,שאני חושבת שאי ברירה וחייבי ללכת למינהל עצמאי וחייבי הקצאת
משאבי  ,וחייבי  ,כמו שסמי אמר ,לפרט אי עושי את זה ,וחייבי מבנה ארגוני רדיקלי .אי
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ברירה פה .אבל יש כא עוד בעיה שאני חושבת שאנחנו צריכי לפתור .אני הבנתי מכ  ,בעצ
משניכ  ,שיש שתי מטרות לשתי בעיות בחינו הערבי .המטרה האחת היא הזהות ,ההטמעה
הנוראה שנעשתה עד היו  ,כמו מה שעשתה רוסיה לפולי בתקופת הצאר .הטמעה תמיד נכשלת,
היא לעול נכשלת .ג א מרצ יבואו לאנשי ש"ס וירצו לתת לה ערכי שלה  ,זה תמיד נכשל.
הדבר השני הוא קידו היכולות בתחומי ההיי טק ,הטכנולוגיה ,מתמטיקה ,אנגלית ,מחשבי
וכולי וכולי .אני לא רואה אי מבנה ארגוני נפרד ומינהל חינו עצמאי ,ללא תוספות שלא דיברנו
עליה  ,ג כספי אני לא רואה א רק כספי יבואו ,יענה על המטרה השנייה שהיא מאוד כבדה,
כי היא בעצ נותנת את הקידו האזרחי לכל אד באשר הוא .זאת אומרת ,אני רואה דר שבה
הערכי  ,החינו  ,התרבות והקורא מול התנ" וכל מיני דברי כאלה עולי ומתחזקי והופכי
להיות חלק ממערכת החינו  ,אבל אני לא רואה אי בזה ילד ערבי יתקד אל כיוו המאה ה 21
יותר מאשר היו  ,א לא תהיינה תוספות שלא דיברנו עליה .
לא הבנתי את הכוונה של .
האלה אספניולי:
אני רואה את הרעות החולות של החינו החרדי.
אלה בלפר:
אני רואה את הרעות החולות של חינו ש"ס.
ההבחנה לא בדיוק במקומה .זה לא אותו הדבר.
קריאת ביניי :
למה שה לא יטפלו בבעיית המודרניות שלה ?
רות גביזו :
בסדר ,זו שאלה .אני לא אומרת 'למה שה ' ,אנחנו ג לא דרו
אלה בלפר:
אפריקה שאני אומר 'שילכו למחוזות שלה ' .כולנו כא עוסקי במה טוב לשכבה הזאת ,ומה טוב
לשכבה הזאת .זאת אומרת ,א אני הייתי אומרת יש משהו קשה ליהודי  ,אז אתה לא היית
אומר לי 'זה שהיהודי ידאגו' .אני עכשיו נכנסת לנעליה של אימא ערביה ואני אומרת מה אני
רוצה כאימא ערבייה לילד .אז אני אומרת ככה ,אני רוצה שלילד שלי תהיה זהות ערבית
פלשתינית יפה ושהוא ג יתקד בחיי  .אני שואלת אי הוא מתקד בחיי על פי האוטונומיה
הזאת .צריכי להוסי לה עוד דברי .
את כל הזמ הצבעת על היעדר תכנו  .היעדר תכנו הרי נובע לא רק מזה שמשרד החינו כל הזמ
אמר מה לעשות .יש היעדר תכנו ג בחברה יהודית .היעדר התכנו נובע אולי מחולשה פנימית
אינהרנטית .א את מציגה מבנה ארגוני חדש ,אי החולשה הזאת נפתרת? אני לא יודעת.
לידיה .
האחריות
את
שלוקחי
אנשי
יש
האלה אספניולי:
במצב הזה אי אנשי שלוקחי את האחריות לידיה .
את הנושא בקונטקסט
אני רוצה להתחיל לשי
עאדל מנאע:
וכמוב להסכי למה שאמרו רותי וסמי ,מה שכול מסכימי
עליו ,שהמצב הקיי הוא כמוב לא טוב .צרי לזכור למה הוא לא טוב .זאת אומרת ,יש פערי
לא רק בתוצאות ,בתוצר ,אלא ג בזכויות ,כי מערכת החינו הערבית נתפסה מאז  1948ועד היו
כמערכת שליטה ולא כמערכת שירות לאזרחי הערביי  .זאת אומרת ,דר מערכת החינו
השלטונות בזמ הממשל הצבאי ,אחרי הממשל הצבאי ,עד היו  ,רוצי לשלוט כמה שיותר
באוכלוסייה הערבית ולא רק בנושא של הזהות .צרי לזכור את זה טוב.
זה כמו מערכת התכנו לאוכלוסייה הערבית התכנו הוא בשביל לשלוט בחוסר התכנו של
האוכלוסייה הערבית ובהשארת מאחור .זה כמו כל מיני מערכות אחרות של השלטו שכוונת
שליטה ולא מת זכויות ושירות לאזרחי הערביי כמו לאזרחי היהודי  .כאזרח ערבי אני לא
יכול להבי את זה אחרת חו מהעניי הביטחוני וכולי ,שהוא התירו  ,שאפשר היה להבי אותו
בשנות ה , 50עוד אפשר היה קצת להבי אותו בשנות ה , 60אבל בכלל אי אפשר להבי אותו
היו כאילו שמדינת ישראל מפחדת מאזרחיה הערביי  .את זה אי אפשר להבי  .אני לא מוכ
לקבל את זה ולכ אני יכול להבי את זה רק כרצו של מנהיגי מדינת ישראל להשאיר את הערבי
בישראל בדרגה נחותה בהשוואה ליהודי .
החינו
במערכת
החיזבאללה
ניצחו
לציו
יו
רות גביזו :
הערבית בישראל ,זה נראה ל דבר סביר?
זה לא הנושא שלי .אני לא חושב שאני חייב לענות על השאלה
עאדל מנאע:
הזאת .אני אשמח לענות ל עליה אחר כ  .אני מעדי שלא יסיטו אותי .אני לא בטוח שאני רוצה
אוטונומיה .את עוד לא שמעת אותי אומר שאני תומ באוטונומיה .אני לא בטוח שאני רוצה
אוטונומיה ,עוד לא הגעתי לדבר על א אני רוצה או לא.
לכ אני אומר שלמעשה אפשר לדו בכל הנושא של החינו  ,שהוא מבחינתה של האוכלוסייה
הערבית הנושא החשוב ביותר ,הרגיש ביותר ,כי זה הנושא היחידי כמעט רק דר חינו  ,כערבי
כישראל ,כמיעוט ,יש לנו אפשרות של מוביליות .א ג את התחו הזה חוסמי לנו ומשתמשי
בזה למע שליטה ,אז נדונו בהחלט לתחתית של הפירמידה הסוציו אקונומית ,החינוכית וכולי
וכולי .כל הפרטי אחר כ על ההבדלי וכולי ,אלה כבר הפרטי אבל העיקר הוא ש  ,צרי
להבי את זה מראש לפני שאנחנו מתקדמי הלאה.
אני רוצה ג להמשי מכא ולהגיד שכמו בנושאי הכלליי  ,כ ג בנושא החינו  .הדרישה
העיקרית של האוכלוסייה הערבית בישראל היא שוויו זכויות .אי זה נעשה ,אותי אישית זה
פחות מעניי  .את היהודי תחליטו .את רוצי מדינה יהודית דמוקרטית ליברלית שמתייחסת
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לאזרח ,כל אזרח כאזרח ונותנת שוויו אזרחי לכול בלי לתת זכויות קולקטיביות לכול  ,אז לא
יהיה לחלק מהיהודי או לכל היהודי זכויות קולקטיביות ולערבי לא .תחליטו .את רוצי
דמוקרטיה ליברלית פרסונלית לכל אחד לי אישית אי שו בעיה ע דמוקרטיה ליברלית א
היא מאפשרת לי זכויות אישיות ,ואני לא מחפש במיוחד זכויות קולקטיביות כי את חלק
מהזכויות הקולקטיביות האלה את כבר נותני לי ,כי את לא רוצי להטמיע אותנו .אנחנו לא
ארצות הברית סמי .היהודי יכולי להיטמע בארצות הברית אבל הערבי לא יכולי להיטמע
בישראל ,כי זו ,כמו שאתה טוע  ,דמוקרטיה אתנית ובדמוקרטיה אתנית לא רוצי להטמיע .יש
ערבי שכ רוצי להיטמע ומנסי להיטמע אבל אחר כ ה נתקלי בזה שלא כל כ קל
להיטמע בחברה הישראלית .אז נעזוב את זה א ה רוצי או לא רוצי  ,כי קוד כל אי
אפשרות כזאת בישראל ,כי הרוב לא כל כ רוצה .המבנה הוא לא כזה שמאפשר הטמעה כזאת.
אנחנו לא ארצות הברית .ישראל היא לא דמוקרטיה כמו בארצות הברית.
אני חוזר לנקודה המרכזית שלי .הבעיה של הערבי בישראל היא קוד כל להשיג שוויו אזרחי.
אני מוכ ללכת על כל דר שתשיג לי את השוויו האזרחי בכלל וג בתחו החינו .
אני לא קונה ,למשל ,את הרעיו של איציק שמדבר כל הזמ על אינטגרציה .אנחנו ניסינו את
האינטגרציה הזאת חמישי שנה והאינטגרציה הזאת הייתה במש חמישי שנה בס הכל איזה
סמל או למעשה יותר מאשר סמל ,הייתי אומר הבטחה שלא מתממשת א פע  .זה למעשה
לעשות צחוק מהערבי והערבי כבר לא ילדי קטני  ,לא קוני כל סיסמה ככה סת .
אינטגרציה ,אחרת סגרגציה ,אחרת את בבעיה .אני לא קונה את זה כבר .אני לא מדבר בחינו ,
אני אומר בכלל במדינה הזאת .כל הזמ דיברו על אינטגרציה ,שילוב ,לא הפרדה וכולי .זה
קשקוש אחד גדול ,זאת למעשה דר לעשות צחוק מהעניי של שוויו  .אז נפסיק לשחק בהבטחות
ובסיסמאות שלא מתממשות א פע .
לכ אני אומר שמה שאני רוצה זה שוויו  ,שוויו בכלל ,שוויו ג בנושא של החינו  .קוד כל
צרי להשיג את זה .צרי להשיג שוויו בחינו  .אוטונומיה ,א צרי וכמה צרי אוטונומיה
ואיזה סוג אוטונומיה ,היא קומה שנייה מעל הקומה של השוויו  .היא לא באה במקו הקומה
הראשונה ,היסוד של השוויו  ,כי א אתה עושה קומה שנייה כשאי ל קומה ראשונה של שוויו ,
ברור שאתה יושב ש למעלה על משהו שהוא מאוד לא יציב ,לא אמי ולא נות ל שו דבר ,כי
אתה תיפול בדר זו או אחרת .לכ בוודאי אסור לרו לאוטונומיה כשעוד אי לנו שוויו  .אפשר
להגיע לאוטונומיה רק אחרי שהבטחנו את השוויו .
אני ג לא בטוח שהערבי בישראל ,כאשר יקבלו את השוויו ויגיעו לשוויו  ,יתעקשו עדיי על
העניי של האוטונומיה .יתכ שכ ויתכ שלא .אני לא נגד אוטונומיה ,אבל דווקא כשאני שומע
אנשי שאומרי שצרי לתת לערבי אוטונומיה ,אני לפעמי אומר רגע ,אני לא בטוח ,אני רוצה
לחכות קצת ,לבדוק את זה ,לבדוק א זה טוב לנו ,כמה זה טוב לנו ,אי לעשות את זה וכולי .לא
במקרה הערבי בישראל עוד לא החליטו ,למרות שיש כמה אנשי שעוסקי בחינו  .לא במקרה
ה לא עוסקי בזה הרבה אלא פה וש מישהו זורק את הרעיו  ,פה וש מפלגה מכניסה את זה
למצע שלה אבל לא ממש נלחמת על זה עד הסו  .יש לנו כמה מפלגות שהכניסו את הנושא ,אבל
כמה ה עוסקות בזה? מה ה עושי בזה? כמה הציבורי הערבי רוצה בזה בכלל? מה שמעניי
אותי זה באמת שוויו כדי לקד  ,כדי שתהיה לו מוביליות.
אפשר לקבל הבהרה? כשאתה אומר קוד  ,אתה
האלה בלפר:
ממש מתכוו בזמ ?
לא .בוודאי שלא .כמוב שאפשר לעשות את זה
עאדל מנאע:
ביחד.
מה זה השוויו שאתה מדבר עליו? אתה מתעל
קריאת ביניי :
מהתכני .
בוודאי שלא רק בתקציבי  .השוויו בוודאי כולל
עאדל מנאע:
דברי שוני ולכ השאלה פה במקומה ,הא אתה רוצה קוד
להשיג שוויו ורק אחר כ לדו  .בוודאי שלא .אפשר כמוב לעשות את זה ביחד .אני מעלה כא
תהיות ואומר שהאוכלוסייה הערבית בעצמה עדיי לא גיבשה לעצמה אסטרטגיה ,טקטיקה ,לגבי
מה היא בדיוק רוצה ,כי ג האליטה של האוכלוסייה הערבית ,שלא לדבר על האנשי הפשוטי ,
עוד לא יודעי בדיוק מה ה רוצי  .אבל ה קוד כל רוצי שוויו  .את חלק מהשוויו הזה
כנראה בלתי אפשרי להשיג אלא דר אוטונומיה כלשהי.
אוטונומיה כלשהי ששומרת באמת על סוג מסוי של זכויות קולקטיביות בנושא החינוכי תרבותי,
וזה לא רק חינו אלא זאת ג תרבות .התרבות היא לא פחות חשובה מאשר החינו  .זאת לא רק
מערכת החינו אלא זו ג מערכת התרבות .יש מחלקה ששייכת היו למשרד המדע הספורט
והתרבות שהיא כבר לא חלק ממשרד החינו  .ג אז זו הייתה מחלקה נפרדת והעבירו את
המחלקה הזאת ממשרד החינו למשרד המדע .אני פשוט מעורה קצת בדברי האלה כי הייתי
חבר בוועדה ש שכתבה את הדו"ח על תרבות  ,2020אחר כ קראו לזה תרבות .2000
לכ אני אומר שכנראה כדי להשיג את הזכויות הקולקטיביות ,וה לא פחות חשובות מאשר
התקציבי  ,כמו העניי של התכני  ,כמו עניי של שפה וכל מיני דברי אחרי של שליטה
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פנימית ,יש צור באוטונומיה .דר אגב ,א אנחנו כבר מדברי על אוטונומיה ,בהחלט אפשר
לדבר ג על אוטונומיה בתחומי אחרי  .האוטונומיה לא חייבת להיות רק בתחו של חינו
ותרבות .יכולות להיות זכויות קולקטיביות של אוכלוסייה ערבית ג בתחומי אחרי  ,כמו
בנושא של אדמות וכמו בנושא של הוואק  .ואני לא יודע למה ממשלת ישראל צריכה להמשי
לשלוט בנושא הזה ,הכספי האלה חמישי שנה הולכי למימו של אני לא יודע מה בממשלת
ישראל ,במקו לממ את המוסלמי שאלה ה הנכסי שלה ושה צריכי לשלוט בזה .זה
יכול לכלול כל מיני תחומי אחרי  ,אבל אני לא רוצה להיכנס לתחומי האחרי האלה.
מה שאני כ רוצה להגיד בסיכו של מה שאמרתי עד עכשיו ,שהנושא של החינו הוא לא מנותק
והדיו באוטונומיה חינוכית תרבותית לא מנותק מתחומי אחרי  .כמו שאנחנו מדברי על
שוויו כללי ,כ צרי לדאוג קוד לשוויו בתחו החינו  .כמו שמדברי על אוטונומיה תרבותית
חינוכית ,אפשר לדבר על אוטונומיה בתחומי נוספי  .זו עדיי תהיה אוטונומיה לא
טריטוריאלית ,חאלד ,אבל אתה ,ג בנייר של וג פה ,אמרת :לא אוטונומיה טריטוריאלית אלא
אוטונומיה פרסונלית .אני לא חושב שהניגוד של אוטונומיה טריטוריאלית הוא אוטונומיה
פרסונלית .ניגוד של לא טריטוריאלית זה טריטוריאלית .יש אוטונומיה שיש בה רק פרסונליות ,אז
מול זה עומדת אוטונומיה שהיא למעשה דואגת רק לזכויות קולקטיביות ,כמו שאמרתי לא רק
בתחומי של חינו אלא ג בתחומי אחרי  .כמו שאמרנו זה לא רק בחינו ותרבות אלא היא
יכולה להיות מורחבת קצת יותר ,ושוב ,אפשר לחזור כמוב לספר של סמי ולראות ש את
הדוגמאות השונות של אוטונומיה שהוא מדבר עליה ש .
א אני מסכ את הנושא של אוטונומיה ,אז למרות סימני השאלה שעוררתי קוד כדי לעורר
את הדיו ולראות שהדברי ה לא שחור לב  ,אני כ חושב שנושא של אוטונומיה הוא בהחלט
חשוב ,וא אנחנו מתחילי באוטונומיה ,אז התחו החינוכי תרבותי הוא בהחלט התחו שזועק
לשמי כי בלאו הכי יש הפרדה .זאת אומרת ,ישנה הפרדה בגלל השפה ובגלל דברי אחרי
ובהפרדה היו משתמשי לשליטה במקו להענקה של מינהל עצמי ,זכויות שוויוניות וכולי.
צרי פשוט להפו את המצב הזה למצב נפרד ושווה במקו כמו שזה עכשיו נפרד ,שונה ונשלט.
יכול לכפות על ישוב מסוי
משרד החינו
היו
טלאל אלקרנאוי:
למנות מנהל בית ספר ,בית ספר יסודי ותיכו ?
אני חושב שכ  .בית ספר יסודי ,כ .
עאדל מנאע:
יעמוד על
משרד החינו
שהיו
אני אומר ל
טלאל אלקרנאוי:
הראש והוא לא ימנה מנהל לבית ספר יסודי.
אני לא יודע איפה אתה חי .אני לא יודע א היית
עאדל מנאע:
כא כשחאלד דיבר קוד  .הוא אמר שעדיי מי שממנה מנהלי
ומי שקובע במשרד החינו זה לא אל אסעדי אלא סגנו וישנה ועדה .ישנ מגבלות.
כשעמי איילו היה כא אני שאלתי אז על הסג  ,על התפקיד של
האלה אספניולי:
האד שיושב במשרד החינו ואחראי על מינוי מורי מטע השב"כ.
וצרי
האיש הזה הוא חבר הוועדה למינוי מורי
טלאל אלקרנאוי:
להעמיד את הדברי על דיוק .
זה לא נכו  .אני מעורבת בזה.
האלה אספניולי:
הוועדה תעמוד על הראש וראש הרשות לא
א
טלאל אלקרנאוי:
ירצה מנהל בית ספר יסודי ,הוא לא יהיה .לפני שנה היה מקרה
בעיר שלי ,ראש העיר התנגד.
אתה יודע במקרה של הישוב של אבל אתה לא
עאדל מנאע:
רואה מה קורה בכל האוכלוסייה הערבית.
דר אגב ,א אנחנו מדברי על עמי איילו  ,הוא סיפר לנו שהולכי לבטל את הבדיקות של
הערבי בנתב"ג אבל ה לא בוטלו .הוא סת מכר לנו לוקש ובינתיי הערבי שיוצאי עוברי
את הבדיקות בשונה מהאזרחי היהודי  .הוא מכר לנו לוקש ג בעניי של נתב"ג.
הוא אמר שזה קשור בהכנסת טכנולוגיה מסוימת.
קריאת ביניי :
לא ,הוא לא אמר את זה .הוא אמר שהתקבלה
עאדל מנאע:
החלטה ועברו בינתיי כמה חודשי ושו דבר לא זז.
וכי השינוי הגדול
הוא אמר שיש שינוי מסוי
קריאת ביניי :
יבוא ע הטכנולוגיה.
תו
להכניס
אפשר
הזאת
הטכנולוגיה
את
עאדל מנאע:
חודשיי ואפשר להכניס תו חמש שני  .תלוי מתי מתכנני
להכניס אותה .בינתיי נתב"ג לא משתנה ומערכת החינו עדיי בשליטה כזו או אחרת של מערכת
הביטחו  ,של השב"כ ,ועדיי משפיעי לא רק על קבלת מנהלי אלא ג על קבלת מורי .
בכל זאת אני אנסה לסיי ולומר שבמערכת החינו חשוב מאוד שקוד כל נדאג לשוויו  .זה
בעוכריה של האוכלוסייה הערבית .המצב הזה נמש  ,אני מסכי כמוב ע סמי ,בגלל חולשתה
של האוכלוסייה הערבית ולא רק חולשת המפלגות אלא חולשתה של האוכלוסייה הערבית .חייבת
להיות לנו קצת ביקורת עצמית .אנחנו יכולי לעשות ג במצב הקיי הרבה יותר ממה שאנחנו
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עושי  .נוח לנו לזרוק את הכל על המערכת ,על השלטו וכולי .יש תחומי מסוימי שבה אנחנו
לא צריכי אפילו לחכות ,אלא צרי פשוט לקחת את הדברי לידיי  .עמותות ,מפלגות ,ציבור
של הורי וכולי ,יכולי לעשות ג במצב של היו הרבה יותר ממה שאנחנו עושי ואנחנו לא
עושי  .האוכלוסייה הערבית היא חלשה ,היא מפולגת ,היא דואגת לדברי אחרי והיא לא שמה
את הנושא של החינו  ,שהוא ממש בנפשנו ,בראש מעייניה של האוכלוסייה הערבית .אני לא אכנס
כא לפירוט של ביקורת עצמית כי זה לא בדיוק התחו שלנו.
אני רוצה להתחיל אולי בסמנטיקה אבל אני חושב
מיכאל אית :
שהיא חשובה מאוד .הביטוי שאנחנו מדברי עליו הוא
אוטונומיה חינוכית .זה מה שכול בעצ אמרו כא  .בעצ א אנחנו מדברי על המילה
אוטונומיה ,אז הסמנטיקה כא היא מאוד חשובה .אני הייתי חושב שהדיו הזה היה צרי להיער
על רפורמה בחינו למגזר הערבי .אז היינו מבודדי אותו מכל הדיו הכללי שאנחנו דשי
ויושבי ודני בו ,בהקשר הכללי מה מעמד של ערביי ישראל במדינת ישראל המודרנית .כי מה
אנחנו עושי כא ? אנחנו כאילו מדברי על חינו אבל א אחד לא מדבר על חינו .
מה עאדל אומר? רגע אחד ,א אנחנו מדברי על חינו  ,אז מה ההבדל בי זה לבי לתת לנו
אוטונומיה ,למשל ,בנושא הרווחה .מה את רוצי  ,שיהודי ידאגו לילדי אוטיסטי במגזר
הערבי? למה לא לתת לנו את התקציב המקביל לילדי האוטיסטי  ,לחינו ?  0.1אחוז לילדי
אוטיסטי  .מתחילי באוטונומיה ,וכמו שאומרי  ,כל אוטונומיה מובילה אחר כ למדינה .זאת
אומרת ,אנחנו דני כא בשאלה שרות לדעתי שאלה אותה ,ובעיני מאוד מצא ח הניתוח שלה.
אנחנו מדברי על מסירת סמכות הריבו לפתור את המתחי הקיימי בתו החברה הערבית
לניהול עצמי של הערבי  .באורח דיאלקטי מרכסיסטי היא אומרת :אני לא רוצה בזה כי אני
רוצה מדינה ליברלית דמוקרטית ,אבל אני אגיע לזה דווקא על ידי כ שהיו אני אגביר את
האלמנט הלאומי ,בכ שאני נותנת להתארגנות הערבית בסיס לאומי.
אני לא מסכי ע סמי בשו פני ואופ  ,ע מה הוא עשה כא  .לדעתי זה פשוט היה עלבו
לאינטליגנציה ,לבוא ולהגיד שיש שלוש תרבויות – חרדית עברית וערבית .כאילו שהערבי ה
כול מקשה אחת ,כאילו אי אצל חרדי איסלאמיי  .זה לא נכו  .לא רק שזה לא נכו
עובדתית ,זה לא היה מפריע לי א זה היה לא נכו עובדתית ,אבל הקונספט הזה הוא מאוד מאוד
מסוכ  .כי מה אתה אומר? אתה אומר מצד אחד שאתה לא ער למה שקורה בחצר שליד  .שנית,
אתה שולל את כל הפתרונות שלדעתי כ יכולי להיות משותפי כא  .ברגע אתה אומר רגע אחד,
הערבי ש ה כול מקשה אחת ,אבל ג ה מתמודדי ע בעיות בתוכ  .כמו שאני לא רוצה
לראות התחרדותה של מדינת ישראל ,אני לא רוצה לראות איסלאמיזציה ברחוב הערבי ואני אולי
שות ע עאדל במטרה הזאת ,אבל לפי דברי אני מחקתי ציר לשיתו פעולה אתו .אני מחמי
את הדבר היחידי שיכול לקשר בינינו .אני אומר לו :ל אתה תשבור את הראש ש ואני אשבור
את הראש אצלי ואנחנו לא ניפגש לעול  ,וזה כשיש לנו ציר משות אחד .למה להשמיט אותו?
למה לבטל אותו?
אתה בעד או נגד מינהל?
קריאת ביניי :
אני בעד רפורמה בחינו  .אני רוצה להרגיע קצת
מיכאל אית :
את עאדל במידה מסוימת .תכ אני אגיד ג בעד מה .אני רוצה
להרגיע אותו בעניי הארגוני .אני רוצה לומר ל שאתה הגדרת נכו המערכת של משרד החינו
היא מערכת של שליטה .זה טבעו של כל שלטו  .אני בתור אד שלא אוהב שלטו  ,ויודע שכל
שלטו הוא פגו וכל שלטו הוא מדכא אזרחי  ,אומר שאי ברירה ,צרי לחיות אתו ,אבל הוא
תמיד מנצל את כוחו לרעה כלפי האזרח .אתה צרי להבי שהשליטה הזאת קיימת ג במגזר
היהודי בהרבה מאוד דברי  ,בגלל שיש כא בעיה נוספת מנצלי את העניי הביטחוני לשליטה
נוספת וזה יותר קל כלפי הערבי  .אני מקבל הרבה טלפוני  ,אני גר באזור שיש בו הרבה
אוכלוסייה ערבית וה פוני אלי באופ טבעי ואני יודע שכל הנושא של השיבו מורי זאת
התעללות והתעמרות .האד הזה שהזכרת  ,שאחראי על מינוי מורי  ,כשאני מצלצל אליו ,הוא
עושה ממני צחוק .כאזרח אני מרגיש לא טוב כשאני פונה אליו ,אני מרגיש אפילו את ההתנשאות
שלו ואת היחס שלו כלפי ,ואני אומר :מה הוא עושה לי כחבר כנסת ,מה הוא עושה ש  .אני
מרגיש את זה ,את חלק מזה ,תקבל את זה .אני לא מתעל מכ שמאחר שמדובר באוכלוסייה
חלשה ,הוא מרשה לעצמו הרבה יותר ,אבל חלק מההתעמרות הזאת והתחושה הזאת ,זה איזה
יחס של שלטו מול אזרחי ורצו של בירוקרטי להחזיק כוח ולנצל את המשאבי שלה לכל
מיני דברי  ,שכמוב ג יותר קל להשתמש בשמ לכל מיני דברי אחרי .
מה אני חושב שצרי לעשות .אני בהחלט בעד קידו היכולת של הציבור הערבי במגזריו השוני
ויכול להיות שזה יית באותה מידה פתרו גלובלי כלפי הציבור היהודי .אנחנו חיי בחברה רב
תרבותית ,אנחנו רוצי לחיות בחברה רב תרבותית בהגדרתה .אולי בניגוד לכולכ כא עד עכשיו,
אני חושב שאחד הדברי שהייתי רוצה ,זה באמת לתת אוטונומיה ,אפילו לקבוצות קטנות ,לעצב
חלקי רחבי ממערכת החינו שלה על פי רצונ  ,בתנאי שבתמורה לכ  ,כמו מה שרות אמרה,
משלמי ברצו לחזק את התרבות המשותפת .כלומר ,במי ת וקח כזה שבו אנחנו באי
ואומרי  :את יודעי מה ,כל בית ספר יוכל לקבוע חלק ממערכת השעות לפי רצונו .אז א ה
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רוצי ש ללמוד יותר איסלא  ,בבקשה ,שילמדו יותר איסלא  .א ה רוצי ללמוד יותר
ש"ס ,אני לא מתכוו לש"ס המפלגה ,אז ילמדו יותר ש"ס .מה איכפת לי כרגע .אולי יש ש בית
ספר ערבי שמחליט שהוא רוצה ללמוד ש"ס .יבחר לו את זה .לא רוצה ,לא יבחר.
לתת גמישות כוללת אבל בתמורה לבוא ולומר לה  :כ  ,הממלכה רוצה שאת תנהיגו לימודי
חובה בדברי מאוד מוגדרי כי אנחנו רוצי לבנות פלטפורמה של מדינת העתיד שלנו .השפה
העברית בעיני היא הדבר הכי חשוב ,ביחסי בי יהודי לערבי  .אני לא אומר לבטל את השפה
הערבית ,חס וחלילה .אני לא בא לערבי ואומר לה תפסיקו לדבר ערבית .אבל רות ,היהודי לא
ילמדו ערבית ,לא ילמדו ,ואת לא תלכי נגד סדרי בראשית .היהודי כא ה הרוב ,ואי שתי
שפות ,יש שפה אחת ואיתה מדברי הרבה .הנה אנחנו מדברי כא  .יש שפה אחת שיכולה להיות
בתקשורת אמיתית במדינת ישראל וזאת עברית .מאשימי אותי שאני מטי ללימוד אנגלית,
האנגלית שלי לא טובה דר אגב ,אבל אני מטי ללימודי אנגלית כי אני אומר שהיו אי אפשר
לחנ אזרחי שיהיו אזרחי יעילי ופרודוקטיבי ויוכלו להגשי את עצמ בצורה מירבית ,ג
במישור האישי וג במישור הכללי ,בלי שה ידעו אנגלית .אני חושב שכל תלמידי ישראל צריכי
ללמוד אנגלית כשפה גלובלית ולזה העול הול .
מתקיפי אותי בציבור הישראלי :מה ע העברית? אמרתי :עברית – בסדר ,אבל אנגלית זה
לתחומי שבלעדיה אי אפשר יהיה להתקד בעתיד אלא א הטכנולוגיה תמצא שיטות תרגו ,
אבל זה ייקח יותר זמ למרות שיכול להיות שג לזה יגיעו.
עכשיו אני מדבר על עברית וערבית .תראו ,אנחנו יושבי כא ומדברי  .תסתכלו עלינו .למה
אנחנו לא מדברי בערבית? אנחנו מדברי בעברית ולמזלנו יש שפה שכולנו יכולי להתבטא בה
כהלכה על מנת לקיי את הדיאלוג החשוב הזה .רבותיי ,שלא תשלו את עצמכ  ,בוגרי תיכו
ברחוב הערבי לא יודעי עברית ברמה שה יכולי לשבת ולדבר ולבטא את המסרי שלה מול
ציבור ישראלי ,אלא א ה אחר כ הלכו ועבדו בתור לא רוצה להגיד מה ברחוב היהודי .תלכו
לכפרי  ,תלכו לערי  ,תלכו ותדברו את  .ה לא יכולי לדבר .אני שואל מה קורה כא  .במקו
שאנחנו נבוא בתביעה לידידינו הערבי ולעצמנו להגביר את לימודי העברית ,אנחנו אומרי  :לא,
הציבור היהודי ,שילמד ערבית .זה לא נכו  .זה לא הכיוו .
אני חשבתי כמו רות .ניסיתי בכוח לשכנע את הבנות שלי שילכו ללמוד ערבית .ע שתיי נכשלתי,
ע אחת הצלחתי ,אבל היא התחילה וברחה מזה אחר כ  .זה לא קל .ניסיתי וניסיתי וניסיתי,
אבל זה לא הול .
זה בגלל שאבא שלה לא יודע לדבר ערבית.
קריאת ביניי :
ג איתי זה לא הל .
מיכאל אית :
ערבית ,שבאו ממדינות ערב,
אלה שיודעי
ג
עאדל מנאע:
הילדי שלה לא יודעי ערבית.
אני אומר ככה כשאתה מדבר על הרפורמה ,אני אומר כ ,
מיכאל אית :
רפורמה כפי שהצגתי אותה ,ע נתח מסוי  ,לבקש את התשלו  ,כמו שרות אמרה .ללכת ולומר:
תראו ,את חייבי במשהו ללכת לקראת האינטגרציה .אני מסתכל וג בחינו  ,שכמו שאני
אומר זה בבואה של הכל ,שמעתי את הביטויי שאני חושב שה הביטויי האמיתיי שמשקפי
את המצב של ערביי ישראל .ה רוצי באופ הכי טבעי את הטוב שבשני העולמות ,שפה תהיה
מדינה ע ההישגי שהיהודי הביאו לאזור ,אבל ע התרבות שלה  .למה לא? א אני הייתי
רוב ,ג אני הייתי רוצה את זה .אבל היהודי אומרי מצד אחד הבאנו כא ברכה לאזור ,אנחנו
רוצי להשפיע ג בעניי התרבותי במידה מסוימת.
ה לא הביאו ברכה .ה הביאו חורב על פלשתי
קריאת ביניי :
של .'48
אני שואל את עצמי כל הזמ א ה הביאו חורב
מיכאל אית :
או ברכה .יש לי מבח  ,כבר אמרתי אותו כא עשר פעמי ואני
אומר אותו פע נוספת .כשהאלה אומרת :אנחנו לא רוצי רק סגרגציה ,אלא רוצי סגרגציה
ואינטגרציה ,רוצי חלק פה וחלק ש  .זה ביטוי שישנו לא רק בחינו  .זה ביטוי אמיתי של אזרחי
ישראל הערבי שאומרי שהיהודי אולי הביאו לנו חורב במידה מסוימת ,אבל הנה היו ה
הביאו לנו ג ברכה .כשאת נותני את הסטטיסטיקה של המצב העגו של ערביי ישראל ,תביאו
כל הזמ ג את הסטטיסטיקה של אלה שנשארו בצד הפלשתיני.
נכו  ,ומצב יותר טוב בחינו .
עאדל מנאע:
לא נכו  .אני רוצה לראות את הסטטיסטיקות.
מיכאל אית :
אז אתה לא יודע.
עאדל מנאע:
אני יודע יותר טוב ממ בדבר אחד .כשאני נות
מיכאל אית :
לתושבי או אל פאח את היכולת להחליט מחר בבוקר הא
ה רוצי במסגרת הסדרי הקבע להיכלל ברשות הפלשתינית בלי לזוז ממקומותיה
זה משהו אחר.
עאדל מנאע:
למה זה משהו אחר? בלי לזוז.
מיכאל אית :
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הזמ

כל
את
האלה אספניולי:
בארצות הברית.
אני לא משווה ע המיעוט בארצות הברית.
מיכאל אית :
זאת האר שלנו.
האלה אספניולי:
זה בכלל לא דומה ליהודי ארצות הברית .הא
מיכאל אית :
מישהו מציע ליהודי ברוקלי עצמאות וחיי תחת דגל ישראלי
בברוקלי ? מה פתאו ? באי לכא ואומרי לערביי או אל פאח  :תשמעו ,את נשארי על
האדמה ,את לא זזי מטר ,את לא עושי כלו  ,רק עושי דבר אחד ,המשטר המקפח הזה
שכל כ דפק אתכ וכל כ המיט עליכ שואה מתחל ובמקומו ערפאת והמשטר שלו יהיו
עליכ  .מה רע בזה?
ירושלי ?
לגבי
תופס
לא
הזה
הפתרו
למה
סמי סמוחה:
הפלשתיני בירושלי רוצי גבול פרה .1967
באו
וג
בירושלי
עסקת חבילה ג
רוצי
ה
רות גביזו :
אל פאח .
לא ,ה לא רוצי  .זה לא נכו .
מיכאל אית :
לגבי תושבי המשולש זה בכלל לא
מה שעושי
עאדל מנאע:
הוג ואני אגיד ל למה .אני מוכ לבדוק את בעוד עשר שני ,
כאשר תקו מדינה פלשתינית ותהיה יציבות ,שגשוג ושיפור של המצב הכלכלי ,תציע לה את זה
ואני לא בטוח שאז ה לא יקבלו את ההצעה .האנשי האלה אכלו מרורי במש  52שנה כדי
להיות אזרחי במדינת ישראל ולהתחיל להשיג משהו .אתה בא עכשיו ,כשבצד השני אתה עוד לא
יודע מה יש ,אתה לא יודע איזה אפרוח יוצא מהביצה הזאת ,ואתה אומר לה שאתה מוכ לזרוק
אות לחוסר היציבות הטוטאלי הזה אז אומרי ל  :בוודאי שלא .רק משוגע יכול ללכת על זה.
יהיו
אני לא הצעתי את זה .אני רוצה שהדברי
מיכאל אית :
ברורי על השולח  .אני לא הצעתי את זה .את יכולי לאטו
את האוזניי  ,אבל זה לא דיאלוג מה שקורה עכשיו .אני בכלל לא הצעתי את זה אלא להפ  .אני
בהתנגדות לדבר שאתה לא מוכ לקבל אותו וזה מה שכואב לי .בהתנגדות של תושבי או אל
פאח יש העדפה של מה שאתה אמרת בסו דברי  ,של מה שאתה קורא לו שגשוג כלכלי .זאת
אומרת ,יש ערכי אחרי  ,מעבר לער הלאומי הפלשתיני .אז בוא נבנה על זה .זה בדיוק מה שאני
אומר.
יש פה את חצי הכוס המלאה.
רות גביזו :
לנו על חצי הכוס המלאה
כל הזמ מספרי
את
עאדל מנאע:
ואני כל הזמ רואה את חצי הכוס הריקה.
בסדר ,אז נבוא ונתק  .זאת בדיוק הנקודה שאני
מיכאל אית :
אמרתי בוא תיקח את החצי המלאה ותאמר כ  .בכדי למלא את
החצי השני ,אל תגיד שג החצי הראשו הוא ריק ,כי אז לא תמלא את החצי השני .בוא תגיד:
רבותיי ,אני מכיר בכ שבצד הטרגדיה הלאומית שקרתה ,ערביי ישראל ניבנו מהעובדה שיש
מדינת ישראל; זה לא מספיק ,זה רחוק מלהגשי את התקוות ,אנחנו רוצי להגיע לשוויו זכויות
)והמטרה שלנו כא דר אגב היא לא להגיע לשוויו זכויות אלא לצמצ את הפערי וג את זה
אנחנו צריכי להבי ( .א אנחנו רוצי לצאת מכא ע הסכמה על שוויו זכויות מלא ,אנחנו
מחטיאי את מה שג אתה ,עאדל ,אמרת .אמרת :תשמעו ,תעזבו אותנו ע הדיבורי הגבוהי
על שוויו זכויות ,בסו לא יוצא מזה כלו  .אתה אמרת שהציבור הערבי כבר לא ילדי קטני
ונמאס לה לשמוע כל הזמ .
אני לא מוכ לפחות משוויו זכויות .להפ .
עאדל מנאע:
תראה ,עזוב עכשיו את העניי של שוויו הזכויות
מיכאל אית :
התיאורטי ,משו שלדעתי אתה לא תגיע אליו אפילו לא
באוטונומיה .אני לא רוצה להיכנס לעתיד רחוק.
אתה מדבר על תוצאות או על שוויו זכויות?
עאדל מנאע:
הפערי  .כלומר ,התחושה
אני מדבר על צמצו
מיכאל אית :
של חוסר השוויו היא חלק מהגדרה של מיעוט לאומי בתו
מדינה שהיא מדינה ,כמו שאתה אמרת קוד  ,בעייתית מאוד מבחינת האתוס של הציבור היהודי,
של חוסר נכונותו להטמיע ,אפילו כאלה שאולי היו רוצי להיקלט .לדעתי אנחנו הולכי לחפש
פתרונות ג לדברי תיאורטיי  ,יש בינינו עוד חילוקי דעות ,אנחנו עוד לא רואי את המציאות
ואנחנו עוד רחוקי מאוד ממנה .במקו זה אני אומר בוא נל בגישה שאומרת ,שעליה כולנו
יכולי להסכי  ,שיש פערי בלתי נסבלי ושמתפקידנו לעשות תוכנית לצמצו הפערי  .אז
אנחנו עוברי במקו לאוטונומיה בחינו  ,לרפורמה בחינו  .אתה אומר שיש ל חצי כוס אתה
עוד לא ממלא בבת אחת את החצי השני ,אי אפשר כרגע ,אני רוצה שהיא תהיה מלאה בהתחלה
בחצי ,בשלושת רבעי ,אחר כ בחמש שישיות ובסו היא תהיה בשש שישיות .בוא נתקד ,
במקו לדבר היו על הכוס המלאה ,שלדעתי יהיה קשה מאוד להשיג אותה.
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א אנחנו חוזרי לחינו  ,ובזה אני מסיי את הדברי הארוכי שלי ,הייתי רוצה לראות תוכנית
פרקטית ,א הפורו הזה יכול לגבש דברי מאוד פרקטיי  ,ואז לבוא ולשי אות כתוכנית
פוליטית על סדר היו ולהגיד שאנחנו רוצי רפורמה בחינו הערבי.
ת לנו אלמנט או שניי מהרפורמה.
אלה בלפר:
אמרתי בגדול .אני לא מומחה לתוכניות לימודי .
מיכאל אית :
עיצוב תוכניות לימודי  ,מת אוטונומיה לבתי ספר ולקהילות,
להורי  ,שיוכלו להחליט על חלקי גדולי  ,וחלק מסוי יהיה חלק חובה שעליו אנחנו כפורו
יכולי להמלי .
זה קיי עכשיו.
קריאת ביניי :
על
להצביע ג
בפועל .אנחנו יכולי
זה לא קיי
מיכאל אית :
הדברי החסרי  .א חסר תקציב ,נגיד שצרי להוסי תקציב.
א צרי להחלי אנשי מפתח בתו המערכת ,אפשר להמלי  .נמלי איזה שה המלצות לרפורמה
בחינו .
מינהל חינו עצמאי מתיישב?
אלה בלפר:
אני לא שולל את זה בהכרח .אני אומר שהמילה
מיכאל אית :
היא רפורמה .אדרבה ,נכי איזשהו נייר שמציע למדינת ישראל,
לממשלת ישראל ,לעשות את הרפורמה בצעדי יותר קונקרטיי בלי להסתב רק בעניי של
ההגדרות.
על שוויו
שאלת הבהרה .הוא מדבר כל הזמ
רות גביזו :
זכויות ומבחי שוויו זכויות משוויו בתוצאות .הא מצב של
השחורי היו בארצות הברית ,שמבחינה משפטית יש לה שוויו זכויות מלא ,הא זה הדבר
שאתה חותר אליו?
לא .אני דווקא לא חותר להיות רק כמו זה .אני ג
עאדל מנאע:
רוצה שמצב השחורי ישתפר.
אני רוצה להבי מבחינה קונספטואלית.
רות גביזו :
כל
קוד
זה תנאי הכרחי ,אבל בלתי מספיק
עאדל מנאע:
יהיה שוויו זכויות ואחר כ צרי לזכור את הפערי שנוצרו
בגלל מדיניות של עשרות שני של אפליה וכולי .אבל קוד כל ,לפני שאנחנו מגיעי לשוויו
בתוצאות וסגירת הפערי ההיסטוריי וכולי ,צרי לתת שוויו זכויות .אומרי לי שג בי
היהודי יש הבדלי וג בי היהודי יש פערי וכולי ,אני אומר תמיד שבי היהודי אי אפליה
של המדינה כנגד יהודי  ,כנגד קבוצה זו או אחרת של יהודי בגדול.
היו לא ברור שזה נכו  .יש פה אתגר רציני מפני
רות גביזו :
שהיו מבחינת המצב המשפטי ,חו מכמה אלמנטי שעל
חלק דיברנו ועל חלק נדבר שה בודדי
אני לא מדבר רק על העניי המשפטי ,אני לא
עאדל מנאע:
מדבר רק על החוק אלא ג על הפרקטיקה .שוויו זכויות
בפרקטיקה ,בהקצבות ,בחלוקת העוגה ,בגישה וכולי .לא רק העניי המשפטי.
השכבות הנמוכות במדינת ישראל מקבלות הרבה
סמי סמוחה:
פחות מאשר השכבות המבוססות .יש אפליה מעמדית בוטה,
צועקת לשמי והערבי ה חלק מזה.
לא ,אפליה לאומית.
עאדל מנאע:
הערבי ה ג זה וג זה.
סמי סמוחה:
לדעתי דבר
שהושמעו בדיו הזה מחזקי
הדברי
אליעזר דו יחיא:
שניסיתי לתת לו ביטוי בנייר העבודה שאני הכנתי במסגרת
הזאת ושלא עלה כא לדיו  ,והאמת היא שג לא התכוונתי לזה .אני באמת רוצה להצביע כא על
כמה נקודות שממש משתלבות בתו הדיו הזה ובאמת יש לה ביטוי בנייר העבודה.
אני בהחלט מסכי לדעה שג מיכאל אית וג אחרי נתנו לה ביטוי ,שהאוטונומיה לא יכולה
לעמוד בפני עצמה .זאת אומרת ,האוטונומיה היא חלק מאיזושהי מערכת כוללת יותר .אני לא
יודע א לקרוא לה רפורמה או לא ,אבל האוטונומיה צריכה להיות משולבת בדברי אחרי ,
תיקוני אחרי א תרצו או שינויי אחרי  .אני ,בנייר העבודה ,הצעתי לראות את האוטונומיה
כחלק ממה שאני קראתי פוליטיקה של הסדרה .מדברי על  Association Politicsאו Association
 ,Democracyואני לא רוצה לתת כא הרצאה מה כלול בזה .מי שמעוניי  ,שיקרא בנייר.
מה שרלוונטי זה בראש ובראשונה שהפוליטיקה של הסדרה מבקשת להימנע מכפייה ,זאת אומרת
מהפרות חד צדדיות ,במצב שבו יש שסעי עמוקי בחברה .למשל יהודי וערבי  ,למשל דתיי
וחילוניי וכיוצא בזה.
במקו הכרעות חד צדדיות שמבוססות על עקרו הרוב במקרה הטוב בדמוקרטיה או על כפייה
פיזית ודיכוי במקרה הגרוע יותר ,במקו זה באי הסדרי שמבוססי על הידברות ,על שיתו
פעולה ועל חתירה להגיע להסדרי מוסכמי ככל האפשר ,כמוב על בסיס של משא ומת וכולי.
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המודל הזה כולל כמה עקרונות ,והאוטונומיה היא חלק מהמער הזה .אי למשל משמעות
לאוטונומיה ללא העיקרו של חלוקה פרופורציונאלית יחסית של משאבי  .למשל ,בתחו
החינו  ,וכמוב זה חל לא רק בתחו החינו  ,אנחנו מכירי בקיומ של מערכות חינו נפרדות
בעלות מעמד אוטונומי ,כאשר הקצאה למטרות החינו הללו ה על בסיס של מפתח מוסכ
ופחות או יותר על פי הכוח של הקבוצות השונות באוכלוסייה ,או המספרי של התלמידי  .יש
לנו כא דוגמה מצוינת בישראל .כמוב לא כול מרוצי ממנה ,וזו הדוגמה של החינו הדתי או
מערכות החינו הדתי .כאשר מה שקורה בתחו החינו הדתי ג ממחיש ומדגי את ההבדל בי
טיפוסי שוני של אוטונומיה .זאת אומרת ,אוטונומיה מאוד רחבה ,כמעט עד כדי עצמאות ,א
כי ג מה שמכונה חינו עצמאי ,הוא לא עצמאי לחלוטי  ,כי בכל זאת יש ש איזשהו פיקוח
מלמעלה או אמור להיות פיקוח מלמעלה .בכל אופ  ,יש ג חינו עוד יותר עצמאי ,מה שנקרא
חינו פטור של המוסדות החרדיי הקיצוניי שש באמת אי פיקוח ,אבל ה ג לא מקבלי
מימו מקופת המדינה.
מוסדות הפטור ,חלק כ מקבלי מימו מדינה.
רות גביזו :
לשתי מערכות
על כל פני  ,מה שבאמת משות
אליעזר דו יחיא:
החינו הדתיות ,ה מערכת החינו הממלכתית דתית וה מערכת החינו העצמאית ,שבאמת כא
יש שילוב של האוטונומיה ע הקצאה של משאבי שאמורה להיות פחות או יותר על פי החלק
שלה באוכלוסיית התלמידי  ,כאשר ההבדל הוא במידת האוטונומיה או במידת העצמאות .כא
היה ויכוח בשאלה מה צרי להיות מודל החיקוי לגבי החינו הערבי .הא זה צרי להיות החינו
החרדי ,כפי שסמי הציע ,או החינו הממלכתי דתי כפי שהחברי האחרי הציעו .אני בהחלט
בעד המתכונת של החינו הממלכתי דתי ואני מקווה שזה לא רק בגלל שאני שלחתי את הילדי
שלי למערכת החינו הזאת .אני חושב שזאת מתכונת טובה יותר א כי ישנה שאלה אבל היא
כנראה תיאורטית מה יקרה א הערבי לא יסתפקו בזה אלא יתבעו לעצמ מה שבעצ סמי
מציע לתת לה  ,אוטונומיה במתכונת של החינו העצמאי .נראה לי שזה לא טוב מכל מיני
בחינות ,והערבי ג לא מעוניני בכ .
אני רוצה לומר משהו לגבי העניי הזה של הכפייה שאלה הזכירה ואולי ג אחרי רמזו על כ .
לעניי של האוטונומיה ,בוודאי כחלק מהמודל ההסדרי ,יש הצדקה והגיו רק א זה מבוסס על
הסכמה .זאת אומרת ,א יבואו הערבי ויאמרו לנו שה לא מעוניני באוטונומיה ,אי שו
אינטרס בעול לכפות את הדבר עליה  .בדומה לכ  ,א הורה ערבי לא יהיה מעוני לשלוח את
ילדיו לבית ספר ערבי במסגרת האוטונומיה ,אני חושב שאי לנו שו זכות למנוע ממנו לשלוח את
הילדי שלו לבית ספר ממלכתי .כמוב שיש בעיות מעשיות ,אני מסכי  ,אבל מבחינה זאת זה
שיש אוטונומיה או אי אוטונומיה ,זה לא כל כ משנה .זאת אומרת ,האלמנט של הכפייה ,אני
חושב ,לא צרי להיות קיי כי כא מדובר באיזושהי מערכת של הסדרי שמה שעומד מאחוריה,
הרציונל מאחוריה ,זה בסיס של הסכמה וניסיו להימנע עד כמה שאפשר מכפייה .
אני שומע כא מהרוב ,בעצ כמעט כל החברי הערבי שהתבטאו ,שה מעוניני באוטונומיה
ואני לא מוצא איזושהי סיבה למנוע את הדבר מה כאשר האוטונומיה לא תהיה עצמאות ,לא
יהיה שחרור מפיקוח של המדינה .האוטונומיה ,פירושה הוא לא שאי תכני משותפי אלא
בהחלט כ יהיו תכני משותפי ויהיה פיקוח משות מלמעלה.
מה באמת קורה במסגרת החינו הממלכתי דתי .הייתה לי הזדמנות להשתת בכמה וכמה ועדות
מטע משרד החינו  ,ביניה ועדה שבראשה עמד מוטה קרמניצר ,ועדת קרמניצר הידועה .כל
הוועדות הללו ,זה כולל ג ועדה לפיקוח על תוכניות לימודי באזרחות וג ועדת מקצוע ללימודי
אזרחות שבדיוק כעת קיבלתי מינוי לעמוד בראשה ,כוללות נציגי מכל המגזרי  .זאת אומרת,
מהמגזר הממלכתי הכללי ,מהמגזר הדתי ,ומהמגזר הערבי .כאשר תוכנית הלימודי באזרחות,
ואני יודע שג תוכניות לימודי נוספות ,ה משותפות .אז נכו שהיו ויכוחי  ,הייתה ועדה
לתוכנית לימודי באזרחות בראשותו של פרופסור עמנואל גוטמ והיו ש ויכוחי גדולי  ,אבל
בסופו של דבר הצלחנו לגבש תוכנית לימודי משותפת .אני לא מוצא שו סיבה לכ שבחלק
ממקצועות הלימודי  ,ג במסגרת האוטונומיה ,אי אפשר יהיה להגיע לתוכניות לימודי
משותפות .זאת אומרת ,הליבה הזאת שאתה מדבר עליה ,לא עומדת בסתירה לרעיו של
האוטונומיה .אני חושב שהרעיו הזה חשוב ,הוא מוצדק וצרי לשלב אותו ע הקצאה של
משאבי  ,הקצאה על פי הצרכי  .אולי זה צרי לכלול ג תיקו של עיוותי היסטוריי  ,של
קיפוח למערכת החינו הערבית.
לגבי מה שאת אמרת ,אלה ,העניי של המודרניזציה .אוטונומיה כזאת לא צריכה בשו אופ
לעמוד בסתירה לקידו של התלמידי ולשילוב בחברה ובתרבות מודרנית .אני לא רואה
שההישגי של החינו הממלכתי דתי בעיקרו נופלי מההישגי של החינו הממלכתי הכללי.
יכול להיות שיש בעיות שנובעות ,שוב ,לא מהאוטונומיה ,לא מזה שיש לחינו הממלכתי דתי
אוטונומיה ,אלא מכ שמכל מיני סיבות האוכלוסייה של טעוני הטיפוח בחלקה הגדול מרוכזת
בבתי הספר הממלכתיי דתיי  .מכא נובע הפער בהישגי  ,אבל א אתה תשווה בי בתי ספר
ממלכתיי דתיי באזורי מבוססי לבי בתי ספר ממלכתיי כלליי  ,אי שו פער ואולי
אפילו להפ .
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אתה

אומרת,
זאת
אלה בלפר:
סוציו אקונומית.
כ.
אליעזר דו יחיא:
אני ג לא חושב ,וזו נקודה שהועלתה כא  ,שצרי להיות
מפתח ,שהחלוקה צריכה להיות פר תלמיד .יש בכל זאת צרכי מיוחדי לחינו הדתי .לחינו
הערבי ,שוב ,בוודאי שיש צרכי מיוחדי משלו .אז צרי ג להביא את זה בחשבו א כי בס
הכל הבסיס צרי להיות עיקרו של שוויוניות.
לגבי תוכניות הלימודי  ,במתמטיקה ואנגלית ,ג עברית ,אני חושב שצרי להיות שוויו  .אבל זה
באמת אבסורד שתלמידי בבתי ספר ערביי יידרשו ללמוד תנ" ולימודי נוספי  ,היסטוריה
יהודית ,על חשבו לימודי של ערבית או אפילו של עברית או על חשבו לימודי התרבות שלה
באיסלא  .זה דבר שצרי לתק אותו .אוטונומיה היא דר לכ  ,כי מי כמו הנציגי  ,בכל זאת
האותנטיי  ,של האוכלוסייה הזאת ,מודעי  ,צריכי להיות מודעי  ,לצרכי המיוחדי של
החינו הזה.
אני רוצה להציג שאלה כי נכנסת למודל ההסדרה.
סמי סמוחה:
בספר של אתה מדבר על כ שהמודל הזה לא חל על הערבי
ובי השאר צרי להסביר מהי הסיבה לכ שזה לא חל על הערבי  .חשוב שזה יהיה ידוע כי זה
חלק מהדיו  .במודל ההסדרה יש ג מה שנקרא קרטל אליטות .זאת אומרת ,יושבות יחד
האליטות באיזה שה מסגרות ומדברות .זאת הקואליציה הממשלתית .בלי הדבר הזה העסק הזה
לא עובד בשו מקו  .כ שבכל זאת אתה צרי להתייחס למה שאני אמרתי קוד .
דבר נוס  ,וזה קיי ג בישראל ,יש זכות וטו למיעוטי בתו ההסדר הזה .ג את זה אתה לא
מזכיר עכשיו אתה מתאר לעצמ שמדינה יהודית תית זכות וטו למיעוט הערבי בדברי מאוד
מאוד מרכזיי ? יש פה בעיה.
הדבר השלישי ,שהוא הכי חשוב לגבי המודל הזה ,הוא שיש פה מצב שבו הערבי חשודי
בנאמנות .זה אי ל לגבי הסקטור החרדי או הדתי לאומי שהוא סופר פטריוטי .אז יש פה בעיה
מרכזית בכל הנושא של האוטונומיה ,בכ שייתנו לערבי לעצב את תוכנית הלימודי שלה .
חושדי בכוונות שלה כי ה חלק מהעול הערבי ולפחות לעוד דור ,ג א יסיימו את הסכסו
הישראלי ערבי ,ישראל תמשי לחיות בסביבה לא בטוחה ולא ידידותית ,בתו העול הערבי .ג
ע המדינה הפלשתינית יהיו עוד הרבה סוגיות שנתונות למחלוקת והערבי יישארו חשודי  .יש
פה בעיה חמורה ביותר .כמה אתה יכול לתת אוטונומיה למיעוט אתה חושד בנאמנות הבסיסית
שלו?
ישנ ג הדרוזי  .המדינה לא נאמנה לאזרחיה ולא האזרחי
עאדל מנאע:
לא נאמני למדינה .המדינה לא נאמנה לאזרחיה הערבי .
סמי בקונגרס הציוני
בשבוע שעבר הייתי ע
רות גביזו :
הישראלי הראשו  .היינו ששה דוברי  ,כולנו ציוניי  ,וכשסמי
עלה על הבמה והתחיל לדבר על שוויו זכויות לערבי  ,היית צריכי לשמוע את הקהל .אני
פחדתי שהולכי לסקול אותו .צעקו עליו שהוא אנטי ציוני ,ומה ע הזכויות של היהודי  ,וסמי
בגבורה המשי ובמש עשר דקות נת סטייטמנט של על חובתנו לתת שוויו זכויות לערבי  .היו
בקהל ג כאלה שעודדו אותו ואמרו שכ  ,אבל הייתה קבוצה שלמה בקהל הזה ,בבנייני האומה,
שממש לא נתנה לסמי לדבר ,על משקל דוברי ערבי בכנסת.
כא
שסמי הוא פרובוקטור כי ג
אנחנו יודעי
אליעזר דו יחיא:
הוא אומר דברי שלא מוצאי ח בעיני חלק מהנוכחי  .זה
דווקא בסדר.
יש איזושהי נקודה עקרונית .אני יודע שמה שאני כתבתי ,כמו שאתה יודע שמה שאתה כתבת ,או
מה שאני אומר ומה שאתה אומר ,לא מוסכ על הכל .זה מעורר התנגדות ,יתכ שזה ייתקל
בהתנגדות מצד הרוב בציבור היהודי באר ואולי ג הסתייגות מצד חלק מהציבור הערבי .בסדר.
אז אני אומר את דעתי .זה שיהיו כאלה שיתקשו מאוד לקבל את זה ,אפשר אולי ג להבי מה
הסיבות לכ  ,זה עניי אחר.
אני נמנעתי מלהיכנס לכל זה כי לא רציתי לתת כא הצעה למודל ההסדרי ,אבל בהחלט כל זה
נמצא בנייר העבודה וג בחוברת שכתבתי על כ  ,על הפוליטיקה של ההסדרה ,ישוב סכסוכי
בנושאי דת בישראל .יש ש ג חלק שעוסק בשאלה מדוע דווקא בתחו הדתי ההסדרי הללו
יתקבלו .זה לא רק אוטונומיה וחלוקה יחסית של משאבי אלא ג עקרו הווטו ההדדי ,שיתו
הקואליציות וכולי.
זה נכו שש אני כותב וג כא  ,אני מודע לזה ,שאי אפשרות – מסכי את במאה אחוז –
להחיל את מה שנקרא המודל ההסדרי במלואו או אפילו בחלקו הגדול על התחו של יחסי
יהודי וערבי או מעמד של הערבי במדינת ישראל .כא נמצאת אב הנג העיקרית ,שכ
מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית וזה כבר נוגד את העיקרו ההסדרי .אני מסכי  .זה נוגד
את העיקרו המרכזי של הפוליטיקה של ההסדרה ,כפי שהיא נהוגה בכמה ממדינות מערב אירופה
או בקנדה וארצות אחרות ,כי ש המדינה לא מזהה את עצמה ע איזושהי קבוצת אוכלוסייה
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אתנית תרבותית דתית בתוכה ,אלא היא נייטרלית .היא מי מנגנו להסדרת סכסוכי  ,להקצאת
משאבי  ,כאשר הקבוצות השונות איכשהו מסתדרות בינ לבי עצמ  .זאת אומרת ,למדינה אי
זהות תרבותית דתית מיוחדת משלה .לא זה המצב ,לטוב או לרע ,במדינת ישראל .כבר מבחינה
זאת אני מסכי שהמודל ההסדרי לא נית ליישו  ,בוודאי לא בצורה מלאה ,במדינת ישראל.
מכא כמוב נובעות בעיות נוספות העניי של הקואליציה ,התופעה של חוסר אמו הדדי בי
הקבוצות השונות .אגב ,העניי של הקואליציה שאתה באמת נות לו משקל רב ,הוא חשוב אבל יש
כא שתי הערות :ראשית ,אתה לא יכול להסדיר את זה ,בוודאי לא מבחינה חוקית .זה באמת
צרי להיות מתו הסכמה כללית של הקבוצות השונות .אפילו במדינה כמו שווי  ,ש יש משטר
של הקואליציות הגדולות שכוללות את כל חלקי האוכלוסייה ,זה לא בחוק אלא זה פשוט מתו
הסכמה .במדינת ישראל ,בטווח הנראה לעי  ,וג את זה אני מציי בנייר העבודה ,קשה מאוד
להעלות על הדעת שדבר כזה באמת ייתכ  .זאת אומרת ,אפשר יהיה להסדיר השתתפות על בסיס
קבוע של ערבי בקואליציות ממשלתיות ,אבל אני לא חושב שהעניי של ההשתתפות בקואליציות
הוא תנאי בל יעבור ליישו של עקרו האוטונומיה בתחו החינו .
מה שאני רוצה לומר הוא שג א אתה לא יכול לייש את המודל ההסדרי במלואו ,אלמנטי
מתוכו ניתני ליישו .
המחנה החרדי בישראל לא היה שות
שני
אלה בלפר:
למשחק הכוח הפוליטי ,הוא באמת היה מחו לזה והוא צבר
כוח.
לא היו
זאת הדוגמה שרציתי להביא .החרדי
אליעזר דו יחיא:
בקואליציות ממשלתיות מ  1952עד  1977וא על פי כ החינו
החרדי ,לא רק שזכה באוטונומיה נרחבת ביותר ,אלא הגביר את כוחו ואת המימו שלו .בהתחלה
היה מדובר על מימו של ששי אחוז ,א אני לא טועה ,ובהדרגה זה הועלה עד למאה אחוז .כל
זה כאשר החרדי ה מחו לקואליציה הממשלתית .זה כוח פוליטי .הרי הפוליטיקה של
ההסדרה לא מבוססת על פילנתרופיה ,לא על כוונות טובות ,אלא על הכרה בכוח הפוליטי של
קבוצה מסוימת ,בלגיטימיות שניתנת לה במער החברתי התרבותי ובעיקר בכוח להזיק .זאת
אומרת ,כדי להימנע מכ או לשמור על יציבות ,ישנה מגמה של שיתו  ,ויותר ויותר נראה לי שזה
תהלי שקורה ג בתחו היחסי ע הערבי  .זאת אומרת ,אי אפשר להתעל מהכוח החברתי
והפוליטי הגובר של הערבי  .לכ אני אומר ,לא רק מטעמי של הומניז והכרה בזכויות ,אלא ג
מתו שיקולי פוליטיי של שמירת היציבות הפנימית ,חשוב ,אני חושב ,ללכת לקראת
אוטונומיה.
אפשר להסתכל על האוטונומיה כעל אמצעי ,ככלי להשגת כל מיני מטרות אחרות .למשל ,להשגת
יותר שוויו ולהעלאת הרמה .כא אני מסכי את וג ע סמי ואחרי שזה בעייתי .בכלל לא
בטוח ,בוודאי לא בשלב הראשו  ,שמת אוטונומיה אכ יפתור את הבעיה הזאת ,שהיא בעיה בפני
עצמה .כמוב שהקצאת המשאבי בשילוב ע אוטונומיה היא חשובה ,אבל יש ג אוטונומיה
כמטרה לעצמה וצרי לומר את זה .זאת אומרת ,א הציבור הערבי מעוני בזכות הזאת ,לעצב
את התכני של חינוכו ושל תרבותו ,אז אני לא חושב שאנחנו זכאי או אפילו יכולי למנוע ממנו
את הדבר הזה ,ויתכ שבכל זאת זה ג יהיה איזשהו בסיס להשגת יותר שוויו .
אני אקצר ואתייחס לשתי נקודות מרכזיות ,חו
אחמד סעדי:
מזה שלדעתי האוטונומיה רלוונטית לענייננו.
הנקודה הראשונה היא שמערכת החינו הערבית עד עכשיו ייצרה כוח עבודה זול בשוק העבודה
הישראלי .אנשי שהולכי למקצועות של צווארו כחול וכ הלאה .זה חלק מדפוס של יצירת
ריבוד על בסיס לאומי.
הנקודה השנייה לא קשורה רק ביחסי אנוש אלא יותר בתודעה ,ג של הרוב וג של המיעוט.
לדעתי הבסיס ,שהיה בליבה של המערכת הזאת ,הוא בסיס של השפלה ולא התייחסות לאזרחי ,
אלא ניסיו לשנות את התודעה של האזרח כ שהאזרח הטוב הוא מעי משת"פ ,משת"פ שעובד
בעבודות צווארו כחול .אלו בגדול הקווי הבסיסיי של מערכת החינו  .השאלה היא באיזו
מידה המודל המוצע עשוי לשנות את המצב .לאחרונה עשיתי מחקר לגבי רשויות מקומיות ,ונדמה
לי שאולי בשלושי אחוז או ארבעי אחוז מהרשויות המקומיות אמרו שמשרד החינו או
משרדי אחרי הפעילו לח לגבי מינוי מורי והחלפת מורי  ,שינוי במורי וכ הלאה .ואני ג
עומד לפרס מחקר על אי המורה בעצמו ניגש למערכת החינו  ,ראיתי המכתבי  ,אי הערבי
מתקבלי ברשויות ,אי ה אומרי  :אני אד חיובי ,אני משת פעולה.
זה מתחיל עוד בסמינר המורי .
עאדל מנאע:
ה לא לומדי לתעודת הוראה באוניברסיטאות?
רות גביזו :
בתיכו .
עאדל מנאע:
אתה פירסמת את המחקר הזה?
האלה אספניולי:
אותו .כל הנושא הזה של
לא ,אני עומד לפרס
אחמד סעדי:
שיתו פעולה ,כל הלח של המערכת לייצר ערבי משת פעולה.
זו בעצ כל התפיסה של ערבי חדש ,ערבי שנטמע בתרבות הישראלית .מה זאת אומרת נטמע
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של התרבות

בתרבות הישראלית? זאת אומרת שאתה קולט את הקודי ומפעיל את הקודי
הישראלית ,שיש לה פירושי מסוימי לגבי  ,לגבי ההיסטוריה של .
אתה מדבר על הצלחה?
קריאת ביניי :
זאת המערכת.
אחמד סעדי:
זה עדיי קיי היו .
האלה אספניולי:
ואני אומר שזה מה
עברתי על מאות מכתבי
אחמד סעדי:
שהמערכת מייצרת .א אתה רוצה משהו מוחשי להיו  ,ל
בחגי של המוסלמי לכפרי הערביי ותמצא ניידת ביציאה מכל כפר ,עוצרי את האנשי
שהולכי לבקר ,רושמי ועושי דו"חות וכ הלאה .ניידת משטרה ביציאה של כל כפר ערבי
בחגי  .מה זאת אומרת?
הולכי לבקר איפה?
רות גביזו :
לבקר קרובי משפחה .רק כדי להעליב אות  ,לדעת איפה
אחמד סעדי:
המקו של  ,איפה בדיוק אתה נמצא.
רושמי
מה זאת אומרת? אני לא מבי  .ה
מיכאל אית :
שאנשי הולכי ?
כ  .ה רושמי דו"חות .מצווי עליו שישל קנס ,הוא נכנע,
קריאת ביניי :
עומד בצומת ,כל ערבי שנוסע ע חמשת הילדי שלו ללא חגורה ,הוא אומר לו תעמוד בצד ואז
מתחילי לאט לאט .יש כס .
יצרה כוח
הנקודה שלי היא שמערכת החינו
אחמד סעדי:
עבודה זול מצד אחד ,ומצד שני יצרה השפלה .אני חושב שמינהל
החינו המוצע מתמודד ע השאלה של ההשפלה אבל לא מתמודד ע השאלה הראשונה ,של
יצירת כוח עבודה זול .הייתי רוצה שהמודל יכלול את האלמנטי האלה האלמנט שמיקי
התייחס אליו ,האלמנט של הפרטה גוברת בחינו  ,האלמנט השני הוא תכני  ,ועשיתי את אותו
מחקר ברשויות המקומיות הערביות .בשו בית ספר ערבי שחקרתי ועד ההורי לא ניצל את
ההזדמנות להכניס תכני .
עד  25אחוז מתוכנית הלימודי .
רות גביזו :
נכו  .אולי המינהל יעזור או לא יעזור.
אחמד סעדי:
זה לקח המו שני ג אצל היהודי .
עדנה אולמ מרגלית:
לזה.
לא היו מודעי
מה שמעניי הוא שהאנשי
אחמד סעדי:
דבר נוס  ,בעיה נוספת שלדעתי צריכי להתייחס אליה זה
השתלבות מאוחרת יותר .הא הסטודנטי האלה יתקבלו לאוניברסיטאות או היחס אליה לא
יהיה יחס של חשד.
א תהיה אוטונומיה.
רות גביזו :
כ.
אחמד סעדי:
אוניברסיטאות
ג
פירושה
אוטונומיה
אבל
קריאת ביניי :
ומכללות ערביות .צרי ללכת עד הסו באוטונומיה ולא להיעצר
במכללות למורי .
מישהו הציע אוניברסיטה ערבית? לא שמעתי
עדנה אולמ מרגלית:
הצעה כזאת.
שר החינו הבטיח להקי .
קריאת ביניי :
נאמרו כא לא מעט דברי תמיכה באוטונומיה עד
יצחק רייטר:
כדי כ שחלק מדברי התמיכה באוטונומיה ה באוטונומיה לא
אוטונומית .אני אשתדל לצמצ את הדיו להצעה שהוצעה כא על ידי חאלד ועל ידי האלה,
מדובר פה בעצ בהצעה לאוטונומיה חינוכית כפי שהוצגה על יד  .א יש תחו אחד שאני חושב
שלא צריכה להיות בו אוטונומיה מלאה ,זה תחו החינו  .החינו  ,לגבי דידי ,הוא מכשיר מרכזי
לעיצוב של אזרחות בונה ואזרחות משותפת .כשאני מסתכל סביבי ואני רואה את המודלי
האחרי שהוזכרו כא  ,של החינו הממלכתי דתי והחינו החרדי שאני לא מאושר מה כאזרח
במדינה ,אני חושב שזה יהיה רע מאוד לחזור ולחזק את המודל הזה .צרי להחליש את המודל
הזה בכל המערכות הקהילתיות שקיימות היו  .חשוב מאוד לחזור להצעה הספציפית הזאת ואני
מסתמ ג על דברי שנכתבו בניירות שלכ  .קשה לי לראות אי אפשר לחנ לשייכות פלשתינית
וערבית בלי לחנ נגד הציונות ונגד ,נאמר ,הזהות שלי כיהודי במדינת ישראל.
נגד הלגיטימיות שלה.
רות גביזו :
אמרת את
נגד הלגיטימיות .עאדל ,אתה בעצמ
יצחק רייטר:
הדברי האלה.
ציונית.
רות גביזו :
ציונית זה משהו אחר.
עאדל מנאע:
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החרדי,
או
דתי
הממלכתי
לחינו
בניגוד
יצחק רייטר:
שלגמרי לא מאיי ואולי אפילו בכלל לא מאיי על הזהות שלי,
החינו האוטונומי הערבי מאיי על הזהות של היהודי .
אתה רוצה את הזהות של על חשבו הזהות שלי.
האלה אספניולי:
לא ,אנחנו רוצי לעצב זהות משותפת.
מיכאל אית :
מה דעתי .לא על חשבו .
אני מיד אסביר ל
יצחק רייטר:
בהחלט לא על חשבו  .אני אגיד איפה יכולה להיות אוטונומיה
ואיפה לא יכולה להיות אוטונומיה.
ג כשמדברי על חינו לערכי השלו הצודק בי הע הפלשתיני ובי ישראל ועמי ערביי וכ
הלאה ,כמו שמופיע בהצעה שלכ  ,מה זה השלו  ,מה ה ערכי השלו הצודק? טיפוח זהות
לאומית תו שמירה על השילוב בחברה הישראלית – אני לא יודע מה זה טיפוח הזהות הלאומית,
הערבית או הפלשתינית ,תו שמירה על השילוב בחברה הישראלית.
אתניי
מיעוטי
בלגיה ,שווי  ,קנדה ,יש ש
עאדל מנאע:
שחיי בשלו כאזרחי ויש לה אוטונומיה .יש כל מיני
דוגמאות בעול  .ישראל היא לא מקרה ייחודי לגמרי.
כ  ,אבל המקרה הישראלי הוא בכל זאת מקרה
יצחק רייטר:
ייחודי והמקרה של המיעוט הערבי בישראל הוא בכל זאת
מקרה ייחודי ,כל עוד אנחנו עדיי לא בעיד המזרח התיכו החדש .יכול להיות שבעוד חמישי
שנה אפשר יהיה לבוא ולדו על פדרציה יהודית וערבית ואולי חרדית במדינת ישראל ,אבל היו
אנחנו עדיי לא במצב הזה.
יש פה שאלה אחרת שהיא הא האוטונומיה הזאת תביא באמת ליותר שוויוניות .לדעתי יש פה
סתירה בי רצו להביא ליותר שוויוניות במערכת החינו ובכלל כלפי המגזרי לבי החתירה
לאוטונומיה במערכת החינו  .לדעתי האוטונומיה דווקא תביא למצב הפו  ,לבידול ,להסתגרות
של החינו הערבי בתו מובלעת שתהיה מנותקת מההוויה הישראלית ,ואני חושב שזה רע מאוד
ג ליהודי וג לערבי במדינת ישראל.
מה שכ נראה לי נכו לאמ מתו התוכנית ,או ההצעות הללו ,זה חתירה ליותר מעורבות של
הערבי בתוכניות הלימודי שלנו .אני אומר מעורבות ,אני לא אומר אוטונומיה ואני לא אומר
זכות וטו .מעורבות רבה ,שותפות .חאלד בדברי שלו הזכיר ,הייתי אומר בטו מינורי מאוד,
פיקוח של משרד החינו  .אני הייתי רוצה שהפיקוח של משרד החינו  ,הפיקוח הממלכתי ,שהוא
באמת פיקוח על אותה ליבה משותפת ,על אותה אזרחות משותפת ,יהיה בעל כוח וחזק ,ולא
שזה
כמו
מינורי
מופיע בהצעה.
למה אתה לא חושש מחינו שהוא חסר את אושיותיה
מיכאל אית :
הדמוקרטיות של המדינה ואתה לא בא בתביעה דומה ג לגבי החינו החרדי?
אני בא בתביעה דומה .אמרתי את זה בתחילת
יצחק רייטר:
דברי .אני בא בתביעה דומה .אני אומר שלא צרי ליצור עוול
נוס על עוולות קיימי  .צרי לפעול להחלשת האוטונומיות הקיימות ג בחינו החרדי
והממלכתי דתי.
סליחה שאני מתערב .אני שומע אות ולדעתי יש
מיכאל אית :
פער בי מה שאתה רוצה להשיג לבי אי שהדברי של
נשמעי  ,וה נשמעי מאוד לא טוב ,כי ה נשמעי כאיזשהו רצו של פיקוח ,הכתבה ושליטה.
אני חושב שאתה רוצה להציע מודל שבו חלק כ יעשו וחלק לא יעשו ,אבל זה חל על כל
האוכלוסייה .למה לעשות מודל אוניברסלי? למה להפלות בי הרצו של הציבור הערבי לקבוע
חלק מהיעדי שלו לבי הציבור החרדי ,לבי ציבור אחר שירצה? מדוע שלא נל למודל
אוניברסלי?
אז לא התכוונתי לאופ שבו זה נשמע .התכוונתי,
יצחק רייטר:
למעורבות .כוונתי למעורבות של האוכלוסייה הערבית בתכני
הלימודיי  ,אבל מעורבות שאיננה נותנת לה זכות וטו אלא היא מתעצבת בשותפות ואיננה
חוסמת יכולת לפתח כא אזרחות משותפת של יהודי וערבי במדינה.
שנה עד עכשיו
חמישי
כמו שהתפתחה במש
עאדל מנאע:
בצורה אידיאלית.
שנה הייתה אוטונומיה ,לא
אילו לפני חמישי
יצחק רייטר:
היינו מגיעי למצב שאנחנו נמצאי בו היו .
לטובה או לרעה?
עדנה אולמ מרגלית:
לרעה .בוודאי שלרעה .אני חושב שהאוטונומיה,
יצחק רייטר:
כפי שיש אנשי שמציעי אותה ,היא דווקא מרש לקיפוח של
המגזר הערבי .א היו לא מקבלי  ,א המגזר היהודי לא מוכ לתת לערבי שוויו זכויות
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אזרחי ,בוודאי לא שוויו בחינו  ,אז בוודאי שהוא לא יהיה מוכ לתת אוטונומיה .א בכל זאת
תהיה אוטונומיה ,זה יהיה רק מרש או נוסחה להמש ואולי להנצחת קיפוחו של המגזר הערבי.
עכשיו ,באמת קשה
יותר גרוע ממה שיש לה
רות גביזו :
שיהיה .ה לא מפסידי .
יש לי חדשות בשביל  .יכול להיות יותר גרוע ממה
יצחק רייטר:
שיש לה עכשיו .בהחלט יכול להיות יותר גרוע ממה שיש לה
עכשיו .יותר גרוע זה הנצחת הפערי ובעוד שצד אחד ממשי להתחזק צד שני נשאר ודור
במקו  .זה היותר גרוע.
אני אומר שבמש חמישי שנה לא הייתה פה אינטגרציה ולא היה ניסיו לשוויו  .א אתה מדבר
על כ עאדל ,אני פונה אלי כי אתה באמת זיהית שהעמדה שלי לא תומכת באוטונומיה ,ודיברת
על כ שסבלנו הבטחות לגבי שוויו ; אז בוודאי שא אחד לא רק שלא יבטיח ל אוטונומיה ,אלא
ג א הוא יבטיח ל אוטונומיה ,הוא בוודאי יהיה רחוק מלממש אותה ולתת ל את מה שמגיע
ל  ,את השוויו בתו המסגרת האוטונומית הזאת.
כולל סמי ורותי שמבטיחי לי?
עאדל מנאע:
מסביב לשולח יהיו מוכני
אולי אלה שיושבי
יצחק רייטר:
לתת ל את זה ,אבל אנחנו כמוב לא מייצגי את כל המגוו של
האוכלוסייה ואני חושב שהרוב לא בדיוק בדעת אלה שיושבי כא מסביב לשולח  ,לפחות לא
בצד היהודי.
אני חוזר ואומר שאילו הייתה פה אוטונומיה לפני חמישי שנה ,הזהות הערבית הנפרדת הייתה
עובדה .אני רואה באוטונומיה בחינו מרש בדוק להחרפת העימות ,מרש בדוק להפיכת
העימות הזה לעימות לאומי אזרחי כולל ,משו שהוא יסכל לחלוטי את האפשרות לבנות כא
יכולת של חיי משותפי .
אני רוצה הבהרה .אתה בעד אינטגרציה ועכשיו
סמי סמוחה:
אי אינטגרציה .יש היו הפרדה.
מדובר
מה
על
להבי
צרי
אינטגרציה.
ג
יצחק רייטר:
באינטגרציה .אינטגרציה זה לאו דווקא בתו בתי הספר.
בסדר .אני רק רוצה להבי למה בכל זאת אתה לא
סמי סמוחה:
בעד יותר אינטגרציה מאשר יש היו ? ג האפשרות ,למשל,
להקי בתי ספר משותפי  ,אפשרות שהליבה המשותפת ,שאתה מדבר עליה כל הזמ  ,היא
בוודאי צריכה לשק  .בכל חברה דמוקרטית היא תשק יותר את קבוצת הרוב .אתה רוצה
שערבית תהיה השפה המשותפת? הרי בוודאי שהעברית תהיה .זאת אומרת ,ניקח את התרבות
הישראלית העברית והיא צריכה לחדור יותר מאשר היא חודרת היו במגזר הערבי .תל קצת
הלאה אני אצטט ל ישראלי שאומרי  :שערורייה שבמדינת ישראל יש חינו ערבי בכלל.
במלי האלה .לא צרי להיות חינו ערבי .יש חינו עברי .זו מדינת לאו .
ערבי במדינת ישראל .יש חינו
אגב ,אי חינו
עאדל מנאע:
בערבית.
תקרא לזה כ  ,אבל יש חינו בערבית שמעביר את
סמי סמוחה:
המורשת הערבית בצורה זו או אחרת .הוא אומר שצרי להיות
חינו עברי בכל האוכלוסייה .ערבי שרוצי חינו ערבי משלה  ,שיעשו את זה באופ פרטי ,אבל
המדינה לא צריכה לספק את הדבר הזה .אני רוצה לדעת עד לא אתה רוצה ללכת .אתה אומר
להמשי בסטטוס קוו ,אבל ל עוד צעד הלאה על מודל ליברלי של מדינת לאו דמוקרטית
שתכפה את תרבות הרוב כאזרחות משותפת ,כליבה ,על כל האוכלוסייה ,כולל חרדי  ,כולל
דתיי לאומיי וכולל ערבי  .אני מבקש לדעת איפה אתה עומד בנושא הזה.
אינטגרציה
כמוב ,
אינטגרציה,
יותר
בעד
אני
יצחק רייטר:
שמוליכה לשוויוניות .אני לא ויתרתי על המאבק לאינטגרציה
ולשוויוניות במערכת הישראלית .ההצעות לאוטונומיה זה בעצ השלמה ע כ שאי אפשר להגיע
לשוויוניות .א אי אפשר להגיע לשוויוניות ,מחפשי את הדר להנציח את אי השוויוניות הזאת.
זאת היא בעצ האוטונומיה ,משו שאתה מנתק קהילה שלמה מתו המערכת הכללית ואתה
אומר :קחו לכ את האוטונומיה ,תקבעו לכ את התכני שלכ  ,לא מעניי אותנו .כמו שאתה
אמרת :זה באמת יביא ליותר חיכו בי היהודי לבי הערבי  ,אבל את תשלמו על כ את
קחו לכ אותה,
המחיר; את רוצי את הזהות הנפרדת שלכ ואת הזהות הלאומית שלכ
תיהנו ממנה ,אבל זה יחדד בהכרח את היחסי בי היהודי לבי הערבי  .כיוו שהערבי ה
הצד החלש והמיעוט ,ה כמוב ייפגעו מכ יותר.
אני לא ויתרתי על המאבק ליותר שוויוניות בתו המערכת .אני חושב שאפשר למצוא מודל שלא
נקרא לו אוטונומיה ,אלא מודל של יותר מעורבות ויותר מינהל עצמי של הערבי  ,שלא נות לה
זכות וטו ,ולא נות לה מינהל עצמאי לחלוטי  .מידת הפיקוח ,המעורבות והשותפות של הציבור
היהודי בתו המערכת הערבית ,כמו שהיא צריכה להיות במערכת החרדית והממלכתית דתית,
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תישמר .זה המודל שאני מציע .אני לא חושב שזה נכו  ,דווקא בתחו החינו  ,ללכת על העברת
עצמאות לחברה הערבית.
אוטונומיה זאת לא השלמה ע כ שאי אפשר להגיע לשוויו .
אליעזר דו יחיא:
אוטונומיה היא השלמה ע כ שאי אפשר להגיע למיזוג ,לטשטוש ההבדלי .
שהדיו
ציפייה
איזו
לי
הייתה
עדנה אולמ מרגלית:
הראשו יראה לנו שאנחנו מתקדמי לקראת איזשהו דיו
מסכ או שאנחנו מתקרבי לאיזה דעות משותפות ,ואני חושבת שדי ברור לנו שא חשבנו
שהדיו הזה אולי הוא פחות בעייתי ,מאלה שהיו בפעמי האחרונות שנפגשנו ,אז זה לא כ  .יש
כא דעות מאוד מאוד שונות ואני לא בדיוק יודעת א אנחנו קרובי .
היה קונצנזוס.
קריאת ביניי :
לא ,אני חושבת שלא .אני חושבת שאחד הדברי
עדנה אולמ מרגלית:
שלי בלטו מאוד מהדיו הזה הוא שאפילו א ננטרל את השאלה
א אנשי ה בעד או נגד אוטונומיה בחינו  ,ויש כא דעות ג בעד וג נגד ,הדבר הבולט הוא
שיש הבנות מאוד שונות ביחס למה זה אוטונומיה בחינו  .אני חושבת שיש כא הבנות מאוד
שונות .אגב ,אני מתרשמת באופ דומה – וזאת אנלוגיה – בדיוני על הפרדת דת מהמדינה.
אנשי בעד הפרדת דת מהמדינה ,אנשי נגד הפרדת הדת מהמדינה ,וכל אחד מבי בזה דבר
לגמרי אחר .אני חושבת שזה דבר שעלה כא  .לפי דעתי הוא חיובי ,הוא הבהיר כא הרבה דברי .
אני חושבת יש כא יותר מאשר בעיה של היגיינה סמנטית מה שהמקצוע שלי יודע לעשות נעשה
קצת היגיינה ונפתור את הבעיה .אני חושבת שמה שעלה כא הוא לא שהכוונות שונות אלא שיש
בעייתיות מאוד עמוקה ע המושג של אוטונומיה ,ע הרעיו של אוטונומיה בחינו והבעייתיות
הייתה מכל מיני סוגי  .הייתה בעייתיות מהכיוו היהודי והייתה בעייתיות מהכיוו הערבי ואלה
סוגי שוני של בעיות.
מילה אחת לגבי הצד היהודי .עלו שאלות הא המודל הדתי לאומי הוא כ טוב או לא טוב,
אליעזר מג עליו ואני לא יודעת מתי הילדי שלו היו בו .אני חושבת שזאת תהיה טעות גדולה
מאוד להתעל מ העובדה שהיו המצב של החינו הדתי לאומי באר הוא על הפני  .זהו פשוט
מודל ע כשלו כל כ גדול שא לא נשכיל ללמוד ממנו את הלקחי  ,אז בכלל לא נרוויח שו
דבר מלדבר על אוטונומיה של החינו  .זה כשלו טוטאלי .זאת אומרת ,יש בו בריחה המונית ,של
כל מי שרק יכול להרשות לעצמו לברוח .זה נשאר חינו רק לשכבות האוכלוסייה הנמוכות ביותר
הסוציו אקונומיות .חלק ממה שקורה היו בש"ס ואל המעיי הוא שיקו של מה שקורה בבריחה
מהחינו ואני חושבת שזה נכו  .נראה לי שא אנחנו רוצי ללמוד משהו על אי לא לעשות
אוטונומיה ,צרי להסתכל טוב על מה שקרה במינהל החינו הדתי לאומי .כ אני מבינה את
תמונת המצב כמו שאני רואה אותה.
מהצד הערבי ,עלו כא נושאי כמו הא זה מרש לקיפוח ,כל בעיית הכפייה או ה  ,Exitשאגב
קיי בחינו הדתי הלאומי ,ועובדה ,אנשי ברחו ממנו ,הצביעו ברגליי  .א יהיה חינו ערבי
אוטונומי ולא יהיה ברור מהו ה  Exitממנו ,מה המפלט ממנו ,מה האופציה לאנשי שלא רוצי
לבחור בו ,תהיה בעיה מאוד גדולה .הא זה גטו ,הא אנחנו על ידי כ רואי את הערבי
כמקשה אחת? עלו כא הרבה מאוד שאלות מהצד הערבי ,ומהצד היהודי יש שאלות אחרות ,כיו
שאוטונומיה ,לתת אוטונומיה לערבי בחינו  ,זה סדי אדו לחלקי גדולי מהאוכלוסייה
היהודית .כי אוטונומיה בחינו מובילה לאוטונומיה תרבותית ואחר כ זה מוביל לדרישות ולכל
מיני דברי אחרי .
בי א החששות האלה מוצדקי או לא ,זו בעיה שיש להתמודד אתה ולא בטוח שכדאי ללכת על
הסמנטיקה הזאת ,א זאת כזאת בעיה.
לפחות כאסטרטגיה אני נוטה לאמ את הגישה של מיקי להגיד :בואו נכיר בכל הבעייתיות
הזאת ,לא רק באי ההסכמות בינינו ,אלא ג בבעייתיות הסמנטית של הביטוי הזה .ברור שהמצב
בחינו במגזר הערבי הוא לא טוב ,זו נקודת המוצא שרותי שרטטה לנו אותה יפה וג מופיעה
כמוב בניירות שלכ  .יש להתחיל מההכרה שצריכי לעשות רפורמה חינוכית מאוד רצינית,
ארגונית ותכנית ,בחינו הערבי ,להקי מינהל חינו ערבי ,שלא צרי לקרוא לו אוטונומיה א
זה בעייתי  ,לבנות אותו מלמטה ולראות מה כל האלמנטי שאנחנו נרצה להעניק לו ,מה כל
הסמכויות שאפשר לתת לו ולהוסי לו תכני באופ שיוכל להיבנות .כא צרי ממש לעבור מאחד
לשני ולאסו את האלמנטי הבוני לדבר הזה כדי שנוכל להגיע לקונספציה.
זה כמוב רחוק מאוד ממה שסמי מדבר עליו ,אבל א סמי מתחיל בקונספציה של שלוש
תרבויות ,אז אני לא בטוחה שיש לנו כא מסמ משות  ,שהקבוצה הזאת היא קבוצה שיכולה
לחתו על מסמ שמתחיל בהצהרה שאומרת שבמדינת ישראל היו יש שלוש תרבויות שונות,
בואו נכיר בזה ובואו נתחיל לבנות .הניתוח שלי אומר שבמדינת ישראל היו יש חלוקה לחמישה
פלחי שגודלו של כל אחד מה הוא בער מיליו איש .זה לא אומר שצריכי להיות חמישה
מינהלי חינו  ,אבל לי יש כרגע ניתוח דמוגרפי קצת אחר .הוא דמוגרפי ולא בדיוק תרבותי.
הרוסי ה מיליו כזה ,זה נכו שזה זמני ,בסופו של דבר ה יצטרפו למגזר החילוני ציוני יהודי,
למגזר הציוני חילוני יהודי מקי המדינה האשכנזי ,וחו מזה ישנ מגזר חרדי ,מגזר רוסי ,מגזר
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ערבי ,ומגזר מזרחי .כל אחד מה הוא בער מיליו  .הדינמיקה של המגזרי האלה היא מעניינת,
אבל לא ניכנס לזה.
אני חושבת שאנחנו חייבי לדבר על רפורמה בחינו  ,אני חושבת שמינהל חינו ערבי צרי להיות
וצרי לתת לו הרבה מאוד מהאלמנטי שעלו כא ואני לא אחזור עליה  .צרי לתת לזה ש
מתאי ולהימלט מראש מבעיות של גטואיזציה ,של הנצחת הקיפוח ובעיות אחרות שאנשי
הצביעו עליה .
נקודה אחת נוספת שלא שייכת למינהל הזה ולאוטונומיה אלא דווקא לחינו הגבוה וקצת לבעיה
שדיברו עליה כא של השפה .הבעיה של הערבי זה דווקא השימוש בשפה העברית והנחיתות
שלה  .באוניברסיטה העברית יש מנגנו שעוזר לאנשי ששפת אינה עברית .יש הקצאת
תקציבי עצומה לעניי הזה וזה מיועד לעולי חדשי  .המנגנו הזה לא חל על הערבי  .אי
הקצאת תקציבי  ,אי הקצאה של עזרה עזרה בכתיבת עבודה וכל המנגנו .
בפקולטה למשפטי יש ,וה לא נעזרי .
קריאת ביניי :
זו
מתמודדות,
השונות
האוניברסיטאות
אי
עדנה אולמ מרגלית:
שאלה .אני אומרת שזה מצביע על בעיה מאוד רצינית .מי שכבר
מגיע לחינו הגבוה מהמגזר הערבי או בדר הראשית או בדר האחורית – יש היו ג מנגנוני
בדר אחורית – לעתי דווקא אלה שהגיעו להשכלה הגבוהה ,ה ש בנחיתות .ה ש בנחיתות
כי אי לה את הכלי להתמודד לא ע כתיבת עבודות ולא ע דברי אחרי שנדרשי ,
והסיפור של הקיפוח בהשכלה האקדמית הוא לעתי הרבה יותר חמור לגבי אלה שהגיעו למערכת
מאשר אלה שלא הגיעו למערכת .א אנחנו מדברי על חינו  ,ג על זה צרי לתת את הדעת.
מטרת
א
העמדה.
בנושא
לדבר
רוצה
אני
ראס חמאיסי:
ואני מסכי שכל אחד יכול להגדיר את
האוטונומיה
האוטונומיה בצורה אחרת – היא להוריד את הנטל על החברה היהודית הישראלית לתת
הזדמנויות לערבי  ,אז כמוב אני נגד' .את רוצי אוטונומיה ,מבקשי ומבקשי  ,קחו ,ואז
כבר פתרנו את הבעיה .קחו את המשאבי  ,קחו את הדברי  ,ואת ההפרדה '.זה חלק מהתפיסה
של היהודי הישראלי לגבי הפלשתיני  .בואו נעשה הפרדה וה יסתדרו .לא במקרה שאלתי
אות על ירושלי כי אחת הבעיות בנושא של ירושלי  ,היא שאומרי  :במקו להשקיע מיליארד
שקל כדי לפתח את מזרח ירושלי  ,תנו את זה לפלשתינאי וה יסתדרו .זה חלק מהבעיה
הפרגמטית של רוב היהודי שאומרי  :יש לנו בעיה .כתוצאה מזה חייבי לחשוב כא מה ה
העקרונות של בניית אוטונומיה או בניית חינו אחר .בניית מערכת אחרת לפי המלי של האלה
מנגנו  .מה תפקיד של הערבי בעיצוב או בפיתוח המערכות האלו .הא תפקיד הוא ראשי או
שולי .עד עתה ,אחמד צודק ,רוב הדברי האלה ,נעשי על ידי שיתו תו כדי שליטה .אני יושב
ראש ועד הורי ואני מקי עכשיו מה שנקרא מועצה פדגוגית בתו הישוב ע ראש הרשות .אני
מתכנ תוכניות אב ואני בא למנהלי ולמפקחי ושואל אות מה עוצר אות מלעשות .ישבנו
בחדר כולנו – מפקחי ערביי  ,מנהלי ערביי  ,ראש רשות ערבי – אבל עדיי קיי הדימוי הזה
של מישהו שעומד ל על הראש .פחד .תהלי היסטורי.
אני פשוט מציע תפיסת חשיבה .אי אפשר להשוות חמישי שני שעברו ע חמישי השני
הבאות .סמי ,אי אפשר להעתיק מודלי ממקו אחד למקו אחר כי לכל מקו יש את הנסיבות
שלו ואת התנאי שלו ,שה שוני  ,וכתוצאה מזה צרי לפתח מה שנקרא עקרונות ומנגנוני
שמתאימי לנסיבתיות המשתנה .הדבר הזה מחייב אותנו לראות תוצאה יותר דינאמית.
בואו לא נטשטש את הדברי  .החינו הוא לא דבר קל .אני נוסע ליד הקניו  ,אני מסתכל על עכו
ורואה שכתוב עכו בעברית ועכו בערבית באותיות ערביות .א אני שואל מהו ההר הגבוה ביותר
בפלשתי – יש בעיה; מהו ההר הגבוה בישראל – אי בעיה .זו אחת הבעיות המרכזיות שעומדת
מול הרשות הפלשתינית בחינו  .שאלו :איפה ההר הגבוה ביותר? אמרו חברו ; אז אמרו :שכחת
את הר כנע ? יש בעיה וזה ביטוי של בעיה מאוד מהותית ,של מפות מציאות שונות של שני העמי
במאבק היסטורי ,וה ממשיכי להיות במאבק היסטורי בגלל אי הכרה של האחד בזכותו של
השני.
מה אתה מציע? זו שאלה ששאלתי וא אחד לא
רות גביזו :
ענה לי.
את הדבר הזה צרי לקחת ולשנות כאשר אני שות ואני הול
ראס חמאיסי:
בכיוו של השותפות .שותפות מלאה ולא שותפות תו כדי שליטה ,לא תו כדי קיפוח .על הדבר
הזה כבר אבד הכלח .שותפות על ידי ביטוי של הצרכי  ,מתו הכרה של האילוצי הקיימי  .רוב
הערבי בישראל לא היו בוכי א מדינת ישראל לא הייתה קמה .אבל היא קמה .א היא קמה,
צרי להתמודד אתה ,להתמודד אתה בנסיבות הקיימות ובאילוצי הקיימי  .הייתי מאוד שמח
א היהודי היו לומדי ערבית ובעבר ה למדו .הרמב" למד בערבית .אפילו בספרד למדו
בערבית .זה עול שמשתנה .אני צרי לגרו לכ שערבית תהיה היו כמו האנגלית .אני צרי
לעבוד .בתפיסת העול שלי זה כ  ,לתרו לא בטווח הקצר אלא הארו .
א אנחנו בוני ומנסי לחפש מציאות משותפת ,צרי לוותר על הדה לגיטימציה .זה לא יקרה
כל עוד יש לנו דה לגיטימציה במערכת החינו  ,מערכת של הפיקוח – והמילה הזאת פיקוח ,אני
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פשוט שונא אותה – לא צרי פיקוח .או שאני שות או שאני לא שות  .אי אפשר להגיד :אתה
תעשה את המנגנו אבל אנחנו נפקח עלי  .א אנחנו באי לסכ על נחל אלכסנדר ,אז יש לו ש
וצרי לסכ עליו .א מסכמי על מנגנוני  ,אז צריכי לסכ עליה  .אי לי בעיה לנהל את
מערכת החינו היהודית .א אנחנו מדברי על שותפות ,המדינה שותפה ג לגאווה שלי כערבי
פלשתיני מוסלמי בתפיסה.
יש דברי שצריכי להיות משותפי ודברי מסוימי ייחודיי  .דברי משותפי  ,צריכי
להיות משותפי לכול  .א ניתנת אוטונומיה ברמה המקומית ,כאשר המנגנו ברמה הארצית,
צרי להיות מה שנקרא מנגנו שבונה את החינו ג עבור הערבי  ,כששותפי בו ערבי  .זה מה
שאני מציע .זה מודל שפשוט בונה את המסגרת .בבית ספר שאני ראש ועד הורי שלו בשנה הבאה
הול להיות ניהול עצמי .אנחנו פשוט בוני את המסגרת .אנחנו רוצי להיכנס לנושא של
משאבי  .לציבור היהודי שהוא שונה מהחברה הערבית יש כמה משתני שה שוני  .החברה
הערבית סובלת כמו שאר החברות משלוש בעיות מרכזיות :בעיה מעמדית ,בעיה גיאוגרפית
פריפריאלית וג בעיה לאומית תרבותית .שלוש הבעיות האלו ה בעיות יסוד שצרי להתחשב בה
על ציר של הזמ  ,וכאשר אנחנו בוני מערכות חינו או מנגנוני חינו  ,צרי להתחשב בה .
בגדול ,אני בעד מה שנקרא מינהל חינוכי שבו יש שותפות מלאה לערבי  ,ולא צרי את הפיקוח
של משרד החינו במסגרת של המערכות הקיימות .אני בעד השיטה שרותי דיברה עליה ,של
הקצאה פר תלמיד .א רוצי להסתדר במאה שקלי שנותני לה  ,אני אקבע א אני צרי
אות לדת או למתמטיקה ,אבל שתהיה לי הקצאה ברורה ,לפי קריטריו שאפשר לקבל אותו .אני
כבר ילד מבוגר ,אני אסתדר לפי סדר הקדימויות שלי.
אני רוצה שהילד שלי ילמד מתמטיקה כמו הילד
אליעזר דו יחיא:
של או הילד שלומד בממלכתי ,אבל שיהיה לו ג תגבור
בלימודי קודש .בשביל זה צריכי יותר תקציב.
מקובל.
ראס חמאיסי:
לכ צרי שאתה תחלק את התקציב הקבוע בצורה שאתה
רות גביזו :
רוצה .לא ברור שצרי יותר תקציב.
אחמד ,דיברת על הרשויות
בנושא של הפרטה
ראס חמאיסי:
המקומיות .אני רוצה לחזק את האמירה בה פתחתי ,כי זה
החשש שלי מדיניות אוניברסלית שלא מתחשבת בתנאי המבניי או בנסיבות הקיימות.
אומרי  :נתנו לה  ,אפשרו לה  ,אבל ה לא ערוכי לקבל .בעצ ככל שה לא ערוכי לקבל,
התלות גוברת .אז אנחנו מגיעי למצב שמגדילי את המתחי בגלל נסיבות מבניות שלא
התחשבנו בה בהתוויית המדיניות.
אני מבי שאתה לא תומ באוטונומיה.
קריאת ביניי :
תלוי א האוטונומיה היא כלי .צרי לבנות את זה .לפי
ראס חמאיסי:
המצב הזה אני חושב שהאוטונומיה היא לא רצויה.
דיברו חאלד והאלה ,וה
עליה
אני חוזר לדברי
דוד קרצ'מר:
בעצ דיברו על שני נושאי  :הנושא האחד הוא המשאבי ,
חוסר השוויו בהקצאת משאבי לחינו הערבי .אלו נתוני מאוד מאוד קשי א כי אנחנו
צריכי להכיר בכ שבעשור האחרו הייתה התקדמות בעניי הזה ,ואני בדקתי את הנתו
והשוויתי את הנתוני העכשוויי של  '98 '99לעומת הנתוני של סו שנות ה 80ויש התקדמות.
לא מספקת ,אבל בוודאי שיש התקדמות .הנושא השני שאת דיברת עליו הוא הנושא של
התכני .
הפתרו שאת מציעי הוא הפתרו של אוטונומיה ,ואני מוכרח לומר שאני לא השתכנעתי
שהמנגנו הזה פותר ,לא את הבעיה הזאת ולא את הבעיה הזאת.
לגבי הנושא של המשאבי  ,יצחק אמר מה שהוא אמר .כמוב אפשר לתאר לעצמנו סיטואציה
שבה תהיה אוטונומיה סטטוטורית וש ייקבעו כללי להקצבה ,כ שכל מערכת תקבל לפי מספר
הילדי  ,אבל זה דמיוני .אי דבר כזה במדינת ישראל היו  .האוצר באופ כללי מתנגד בחריפות
לכל המודלי האלה ואני לא חושב שאנחנו נוכל להתגבר על ההתנגדות דווקא במסגרת
האוטונומיה .אז אני לא משלה את עצמי שהאוטונומיה כא תביא לשוויו יותר גדול בהקצאת
משאבי .
לגבי התכני  ,כא אני שות לחששות שהעלו חלק מחבריי ,רותי ובמידה מסוימת יצחק ומיקי
ואחרי שדיברו בעניי הזה .חלק מהחברי הזכירו כא את האפשרויות הקיימות ואני לא יודע
למה לא מנסי לנצל את האפשרויות הקיימות בחוק כדי לגרו לכ שתהיה השפעה הרבה יותר
גדולה של ההורי על מערכת החינו הקיימת ,עד  25אחוז מתוכנית הלימודי כפי שידוע לכ .
אני חושש שא אי נכונות לנצל את המסגרות הקיימות לעניי הזה ,אז מי ערב לי שא תהיה
אוטונומיה יחול פתאו שינוי רדיקלי בעניי הזה.
לכ ברור שצריכי להכניס שינויי מבניי  .אני דווקא נוטה להסכי ע אלה שמדברי על
מינהל שונה לחינו בערבית ואני מסכי ע מה שעאדל אמר ,שאי חינו ערבי במדינת ישראל
אלא יש חינו בשפה הערבית וחינו בשפה העברית .יש לשנות את העניי הזה .בוודאי יש לתת
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משקל הרבה יותר גדול לערבי בתו המסגרות שקובעות את התכני  .צריכי להילח על זה
ואני חושב שהקבוצה הזאת צריכה לקבוע עקרונות מאוד ברורי לגבי ההקצאות לחינו במדינת
ישראל .אני הייתי הול לבסיס שרותי הציעה ,הקצאה שוויונית לגבי כל ילד במערכת החינו ,
אבל מהטעמי שאחרי דיברו עליה  ,לא הייתי תומ באוטונומיה.
האמת היא שאני מתלבט וההתלבטות היא קשה ,בי
טלאל אלקרנאוי:
אוטונומיה לבי מינהל חינו  .הנושא הוא לא פשוט .א מדובר על אוטונומיה ובא השלטו
המרכזי ואומר שהוא מסיר את האחריות שלו ושלכ  ,האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל ,יש
אוטונומיה בחינו ובתרבות ,קיבלת את מה שמגיע לכ  ,תשברו את הראש ע זה ואל תבואו
בטענות לממסד או לשלטו המרכזי – אז יש ע זה בעיה .ע זה יש בעיה ג בתו הציבור הערבי
בישראל.
א אחד לא הציע את זה.
האלה אספניולי:
אני מדבר על הדיו .
טלאל אלקרנאוי:
לא מדובר על הסרת אחריות.
אליעזר דו יחיא:
מה אתה מציע שיקרה?
מיכאל אית :
זה מה שצרי לקרות בתו הציבור הערבי רבותיי ,הא
טלאל אלקרנאוי:
התקיי על זה דיו ? הא כולנו מסכימי בעניי הזה? הא ועד הרשויות הערביות ,הרשויות
שבעצ צריכות להתמודד מול מערכת החינו היו יומית ,ראשי הרשויות ,דנו בנושא הזה? נכו ,
יש ועדת מעקב לענייני חינו בוועד הרשויות הערביות ,אבל הא התקיי פע אחת דיו אצלנו
ברשויות ,בי ועד ראשי הרשויות? לא התקיי בנושא הזה דיו רציני .יש בעיה .יש התלבטויות.
יש התלבטויות קשות מאוד .ראס  ,דיברנו על אותו אד שאחראי על מינוי מורי ; אני לא יודע,
א תהיה אוטונומיה ,מי זה הערבי שלמעשה ימלא את התפקיד שלו .אני לא יודע .בתו עמנו
אנחנו יושבי  .היו נפתח בית ספר בכל ישוב ערבי ,וכל המאבקי של החמולות בתו הישוב ה
על מי יהיה מנהל בית הספר .היו מוק בית ספר בישוב בנגב ,על אדמה של איקס ,בלי להזכיר
שמות; א המנהל לא יהיה מאותה משפחה ,לא יהיה בית ספר .זה מצב קיי  .עובדה .אלה
דברי שקיימי .
מחברינו מהצפו  ,אלה שגרי במשולש ,ויש לי ש הרבה מאוד חברי  ,בתחילת השנה היו עשרות
טלפוני  :תעשה טובה ,תנסה להכניס ,הבחור סיי י"ב ,הבחור סיי סמינר ,תנסה להכניס .אני
אומר לה  ,רבותיי ,העיד של בוגר י"ב כמורה בנגב נגמר ,אי יותר י"ב .משרד החינו הוא
המעסיק מספר אחד למשכילי או לאקדמאי הערבי במדינת ישראל .ג בקטע הזה תהיה
בעיה .יהיו כל מיני לחצי  .מי יקבע? מי ישב באוטונומיה? מי ישב במינהל? המפלגה הזאת,
המפלגה הזאת ,איקס ,וואי? מי יקבע? מי יקבע מי יתמנה ומי לא יתמנה? מי יקבע מי יהיה מפקח
ומי לא יהיה מפקח?
לכ בקטע הזה אני מאוד מתלבט וקשה לי ע הנושא הזה .המטרה בס הכל היא לבוא ולשפר,
לתת יותר תקציבי ויותר משאבי לאוכלוסייה ,לבתי הספר או למערכת החינו במגזר הערבי,
למרות שג בשני האחרונות חלו שינויי למיניה  .ראס דיבר עכשיו על ניהול עצמי .חלק גדול
מבתי הספר הערביי הולכי לניהול עצמי .שעות על גבי שעות נוספות לבתי הספר במגזר הערבי.
זה מצב שקיי ואי אפשר להתכחש לזה .שח"ר הוא אחד הפרוייקטי החשובי שקיימי  ,אבל
ג בתו האוכלוסייה הערבית ,בתו הישובי הערבי עצמ יש בעיה .אי אפשר להתעל מזה
שחלק גדול מפרוייקט שח"ר הול להטבות למיניה לעסקני למיניה בתקופת הבחירות .לא
יעזור בית די  .אני אומר את זה על סמ מידע ואני אחראי על הדברי שלי.
בישוב של אולי.
עאדל מנאע:
אחרי  .בתקופת
בישובי
וג
בישוב של
ג
טלאל אלקרנאוי:
הבחירות ג בישוב של יש מורה ממלא מקו  ,הוא מזדהה
ע ראש המועצה והוא אומר לו :תעשה טובה ,תכניס אותי כממלא מקו .
שחיתות יש בכל המדינה.
האלה אספניולי:
אבל אני אומר
קשי
ה
אז יש בעיות .הדברי
טלאל אלקרנאוי:
שיש בעיות וצרי לבחו אות ואני ש את הדברי על השולח
כדי לבחו אות ולהתמודד את .
זה לא הדיו .
האלה אספניולי:
לדו בכובד ראש בקרב הציבור
לכ בנושא צרי
טלאל אלקרנאוי:
הערבי ,כדי לקבל החלטות לעתיד.
זה לא עניי של שחיתות ,אבל יכול להיות שיהיה
מיכאל אית :
מצב של אפליה .לא שחיתות אלא של אפליה בתו המתחי של
המגזר הערבי.
במערכת
אי לי ספק שיש לנו כל מיני תסכולי
כאמל ריא :
החינו הערבית  ,או המתורגמת לערבית ,אפילו לא ערבית .כל
אחד מאתנו עבר איזה ניסיו מאז שנכנס לסמינר למורי אני עברתי חוויה כזאת קיבלתי מינוי
בנגב כהגליה ואחרי שנתיי פוטרתי מהלימודי כי דיברתי על הדת האיסלאמית באותו זמ  .אבל
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למרות התסכול אנחנו צריכי להיות מאוזני ולשקול ,אפילו שנעבור את כל ההתלבטויות שדיבר
עליה ידידי אלקרנאוי .אומר סמי בפירוש שעדיי הערבי כא חשודי בנאמנות שלה  ,ואני
חושש מאוד .אי ערבי שלא רוצה אוטונומיה ,אי ערבי שלא רוצה לבחור את התכני של
הלימודי שלו .אבל במציאות של מדינת ישראל ,כשאני מסתכל על הכוח של ש"ס ועל הכוח של
הזר הדתי במדינת ישראל ,א ה לא מסתדרי באוטונומיה שיש לה  ,אני לא חושב שאנחנו
נוכל להסתדר ,כל עוד אנחנו לא הגענו לשוויו זכויות במדינת ישראל.
לכ אני אומר שבשלב הזה ,למרות שאני בעד אוטונומיה ,למרות שאני רוצה אוטונומיה ,אני
חושש מאוד מאוד ,בגלל המאבק ובגלל המציאות והנסיבות שאנחנו חיי בה הפוליטיות,
החברתיות והשסעי שבחברה .אנחנו לא יודעי א אנחנו ערוכי לאוטונומיה במוב שהיא
על
לעבוד
כל
קוד
שצרי
חושב
אני
כא .
מוצגת
שוויו זכויות ואחר כ להחליט באופ העמוק ביותר א ללכת לאוטונומיה או לא .זה לא מונע
מלהתחיל ברפורמה בנושאי ספציפיי  ,בנושאי התכני  ,ושבאמת תהיה מערכת ערבית.
אני מציע שנתחיל ע אוטונומיה בנושא הדת .בנושא הדת אי מחלוקת .בואו נתחיל בנושא הדת,
שתהיה אוטונומיה שתית תשובות לענייני הדתיי ובמיוחד למוסלמי  ,כי אצל הנוצרי יש
פתרו חלקי לנושא הזה ,יש עצמאות.
איזשהו
כא
יש
לאוטונומיה
בקשר
אליעזר דו יחיא:
מעגל קסמי  .מכיוו שאחוז התלמידי המוגדרי כטעוני
טיפוח במסגרות של החינו הממלכתי דתי ,המסגרות הרגילות הקונבנציונאליות ,מלכתחילה היה
גבוה ,לכ הייתה יציאה או בריחה של אוכלוסייה משכבות יותר מבוססות למסגרות חינו
אליטיסטיות .למשל ישיבות תיכוניות ואולפנות ,שג ה חלק מהמערכת של החינו הממלכתי
דתי ואי אפשר לומר שש יש כשלו  ,כ שהבעיה היא בכלל לא הבעיה של האוטונומיה .אותו
הדבר ואולי עוד יותר לגבי החינו הערבי .כא אני באמת רק רוצה לחזק את הדברי שאת
אמרת .הרי ממילא יש כא הפרדה וא אחד לא מציע ברצינות לבטל את ההפרדה הזאת או חושב
שהדבר הוא מעשי ,שיהיו בתי ספר מעורבי ליהודי וערבי  .אז ממילא ,א יש הפרדה ,הבעיות
נובעות מעצ קיומה של ההפרדה הזאת .אבל אני לא חושב שזה שאנחנו נית מעמד אוטונומי,
כמוב בשילוב ע הזרמה של משאבי וכולי ,זה יחמיר את הבעיה .זה ג לא יהיה פתרו פלא.
בשו אופ .
הביא מספר
אני שוב רוצה להזכיר שחאלד בעצ
האלה אספניולי:
חלופות ואולי הוא ירצה לדבר על זה .אנחנו בחרנו באוטונומיה כחלופה שהכי ניתנת למימוש
ביחס לכל שאר החלופות .בעצ דנו עד כה באפשרות של המצב הקיי ואפילו בפיזור הקיי
עכשיו ,מה שעשה משרד החינו בכ שכאילו פיזר אותנו למחוזות וביטל את המחלקה הערבית
בכדי שישיג יותר שוויו  .בעצ הפיזור הזה הוא שטחי כי ג במחוזות אי שוויו  .בכל מחוז יש
כאילו תת מחלקה ערבית .אנחנו מאוד היינו רוצי  ,א תהיה אפשרות ,שיהיה פיזור שיאפשר
שוויו מלא .למשל ,קחו את העניי של מחוז הצפו  .במחוז הצפו ששי אחוז מהאוכלוסייה
הערבית ג בבתי ספר.
 57אחוז מהתלמידי ה ערבי .
עאדל מנאע:
יהודי  ,מנהל
ה
בדיוק .אבל רוב המפקחי
האלה אספניולי:
המחוז הוא יהודי ,הסג הוא יהודי ועכשיו התפנה תפקיד מנהל מחוז וישר מינו מישהו יהודי;
אפילו לא פתחו מכרז מחשש שיהיה מישהו ערבי .א פע לא ייתנו לערבי .מצד אחד מדברי על
פיזור ועל שוויוניות ,אבל בפועל זה לא מתממש .כל עוד המצב הוא כ  ,בכלל לא יתאפשר שוויו .
ראינו באוטונומיה פתרו שג יאפשר לאקדמאי ערבי לקחת את הדברי לידיי וג יית
תקציבי שווי  .לכ אנחנו חושבי שהאוטונומיה ,בצורה שאנחנו רואי אותה ,תית תשובה
לכל הבעיות שהועלו כא  .היא תית תשובה א זה לפי הראייה שלנו ,ולא אוטונומיה של משרד
החינו או כפי שראס הציג את זה או כמו שטלאל הציג את זה .לא לזה הכוונה בכלל .הכוונה
היא לא 'קחו אוטונומיה ותסתדרו' ,ולא הכוונה של הפרטה .הועלה כא העניי של הפרטה אבל
בעצ לא לזה הכוונה.
כפי שאמרתי בהתחלה ,הכוונה היא לניהול המערכת הקיימת בצורה יותר יעילה .המערכת
קיימת.
כל להזכיר שיש חוק .זה שאת
אני רוצה קוד
רות גביזו :
אומרי שזו לא הכוונה ,זה לא אומר.
בדיוק .אמרתי שזה אחד החששות שלנו .זו
האלה אספניולי:
הבעיה .יש בעיות שאנחנו חוששי מה .
אני רוצה לחדד את השאלה ששאלתי ועדיי לא
רות גביזו :
קיבלתי עליה תשובה ,והיא בעצ דומה לשאלה ששאל דייב.
האוטונומיה כשלעצמה מחדדת דברי אבל לא ברור שהיא פותרת ,לא את בעיית התקציבי ולא
את בעיית הערכי  .אני רוצה עכשיו להתרכז בבעיית הערכי כי על תקציבי דיברנו מספיק.
אני רוצה לספר לכ סיפור שאני חושבת שהוא מרתק .אני כבר כמה פעמי עשיתי תצפיות על
בית הספר בנווה שלו  .בית הספר בנווה שלו מתאי במיוחד לענייננו מפני שהוא לא עושה
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הפרדה .הוא מנסה להתמודד ע הבעיות של התכני בבית ספר משולב .אני חושבת שהלקחי
של בית הספר הזה ה מאוד מאוד מענייני  ,מפני שה מראי שאוטונומיה בעצ מאפשרת דבר
שאני חושבת שהוא חשוב .היא מאפשרת תיקו מבני של בעיה שקיימת במערכת שלנו והתיקו
המבני הוא בזה שעד עכשיו מי שנת תשובה להאלה מה ה הערכי היינו אנחנו .כשאנחנו נותני
את התשובה ,ג כשאנחנו הכי מתקדמי  ,התשובה היא התשובה היהודית הציונית .יש
התקדמות מסוימת .היו ג קצת מספרי סיפורי אחרי  ,אבל בס הכל הסיפור של בתי
הספר הממלכתיי בישראל הוא סיפור יהודי ציוני .זה דבר שהוא ג טיפשי ,ג מקומ וג
מעוות ,באמת דבר מאוד מאוד חמור.
אז יש איזושהי סימפתיה לבוא ולומר בואו עכשיו נתק את זה .אני חושבת שנווה שלו היא
דוגמה שאנחנו צריכי להתמודד אתה בצורה מאוד חדה כי ש יושבי אנשי שה באופ הכי
עמוק שאפשר להעלות על הדעת מחויבי לדו קיו  ,לשוויו ולשלו  .ה נתקלי בבעיה הקשה
ביותר של הטיפול בנרטיבי  .אי לה האופציה שיש לבית ספר נפרד לטפל בנרטיבי באופ
נפרד .זאת אופציה אפשרית בבתי ספר נפרדי  ,אבל היא אופציה בעייתית ,מפני שלמרות כל מה
שאומרי חלק מהחברי כא  ,א אנחנו משחררי את הנרטיב הפלשתיני באופ עמוק ,הוא הרי
מעמיד בסימ שאלה עמוק את הלגיטימיות של התנועה הציונית ושל הקמת מדינת ישראל.
אבל הוא יהיה קיי ג אחר כ .
מיכאל אית :
הוא יהיה קיי בכל מקו אבל אתה מכניס אותו
רות גביזו :
לתו המערכת ונות לו לגיטימציה.
היסטורית זו עובדה ,שהמדינה היהודית הוקמה
האלה אספניולי:
על חשבו המדינה הפלשתינאית .לא צרי להתעל מעובדות.
לא .היסטורית זאת לא עובדה .היסטורית זה
רות גביזו :
בוויכוח .זאת בדיוק השאלה .סיפרתי לכ בפגישה הקודמת על
האמירות של דורו שלי .אני נורא התרשמתי שהוא מאוד מאוי  .בגלל שהוא נכנס לאינטרנט
ושומע את הנרטיב הפלשתיני במלוא עוזו ,הוא מרגיש שהוא מאוד מאוי  .שמעתי את עאדל
אומר ,וזה היה נורא חשוב לי ,שג הב שלו שהוא יותר מבוגר מרגיש כא רע מאוד וזה נכו  .הוא
מרגיש רע מאוד כא  .אז אולי הוא פחות מאוי באופ פיזי ולגיטימציוני ,אבל הוא מרגיש
מתוסכל וממודר .זה לא יעל .
כשאנחנו אומרי שיש שני קולות ונית לקול הערבי לעלות ,אנחנו בעצ אומרי  :נית
לגיטימציה לעובדה שיש פה שני קולות .אבל א אנחנו נותני לגיטימציה לעובדה שיש פה שני
קולות ,אז אנחנו בעצ מנציחי את הקונפליקט .אני מרגישה שא אנחנו הולכי רק על שני
הקולות בלי לעשות עבודה נוספת ,אנחנו רק מעצימי את הקונפליקט .א אנחנו רוצי לעשות
עבודה אמיתית ,אז אנחנו חוזרי לשאלה של הליבה המשותפת והשאלה היא מה יכולה להיות
הליבה המשותפת .לטעמי הליבה המשותפת היא ליבה שאיננה מתיישבת באופ עמוק ע
הסיפורי הקיימי היו  .שני הסיפורי ה סיפורי שבנויי על הכחשה של הסיפור השני.
הסיפור היהודי הוא לא יותר ניואנסי ,אבל יש אלמנט בסיפור היהודי שהוא ויזיבילי ,שהוא סיפור
שמתיישב .אלמנט .הוא אלמנט שולי ,אבל הוא אלמנט קיי ויש לו תמיכה גדולה באקדמיה
ובהיסטוריוגרפיה החדשה של היהודי .
אני לא חושבת שזה נכו שלגמרי אי קול כזה במגזר הערבי ,אבל אי ספק ,מסיבות לגמרי ברורות
לטעמי ,שהקול הזה של המגזר הערבי לא נשמע פה ולא ברור שהוא יכול להישמע .כי כשהוא
נשמע ,הוא נשמע כמו קול משת פעולה ,הוא נשמע כמו קול לא אותנטי .לכ  ,יש לנו לפי דעתי
בעיה מבנית .זו לא בעיה של חוסר אמפתיה או חוסר הגינות ,אלא בעיה שנובעת מ העובדה שיש
פה איזושהי מציאות שקשה מאוד להסתדר אתה ,אפילו ברמה של אנשי שמאוד מחויבי לזה.
אני אספר לכ מה קורה בנווה שלו  ,סיפור דרמטי וטראגי .אחד המנהלי של בית הספר
המשות הזה הוא אד שהילד שלו שירת בצבא ונהרג באסו המסוקי  .כול בישוב היו שותפי
לכאב האישי שלו ,אבל הדבר הזה עורר בעיות מאוד רציניות ,מפני שחלק מהתושבי הערבי
אמרו :מה בעצ הוא עושה ש ונוסע במסוקי ללבנו ; אי אנחנו יכולי להבי שמה שהוא
עשה זה לגיטימי? פנו אל שני המנהלי של בית הספר שיבואו להדליק משואה ביו העצמאות.
היה דיו בבית הספר ובית הספר החליט שהוא לא מרגיש מספיק שהמדינה הזאת היא שלו והוא
לא רוצה להדליק משואה .פנו אל המנהל באופ אישי כאד  ,שיבוא להדליק משואה ,והוא הל
להדליק משואה .הוא אמר :אני חשבתי שפנו אלי באופ אישי ,זה ענייני האישי; אני מרגיש
שרציתי להדליק משואה ,רציתי להגיד כל מיני מסרי על שלו ושוויו ודו קיו ורציתי להדליק
משואה .הדבר הזה עורר רעש עצו בישוב מפני שהתושבי הערבי של הישוב הרגישו שהוא
בעצ נות מסר שחותר תחת המסר של הישוב .אומר האיש :את לא נותני לי לגיטימיות לשמר
זהות ולהתאבל על הב שלי.
זה
א
שלה
בחינו
נכשלו
שה
כנראה
האלה אספניולי:
המצב.
מה זאת אומרת נכשלו בחינו ?
רות גביזו :
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זה לא הוג שמישהו ישלול ממ את הזכות של
האלה אספניולי:
לחגוג את העצמאות של  ,אבל אני לא רוצה שתשללי ממני את
הזכות שלי .הוא יכול להדליק משואה כי זו המדינה שלו וזו העצמאות שלו וכל הכבוד שהוא
עושה את זה .אני יכולה לכבד אותו.
אני רוצה להגיד ל אי הדבר הזה נראה .אחת
רות גביזו :
מהשאלות שבית הספר הזה מתמודד את הוא אי ללמד את
יו העצמאות או את יו האדמה .ה החליטו שהיהודי יבואו בחולצות לבנות ויחגגו את יו
העצמאות ויציינו את יו הזיכרו  ,אבל שירשו להתאבל בקבוצות חד לאומיות על כ שזה ג יו
הנכבה .זה דבר שהוא מעורר בעיה .הילדי דווקא לא כל כ הסתדרו ע זה .המורי לא יכולי
להעביר את המסר .הערבי כועסי שחוגגי את יו העצמאות ,ואילו היהודי מרגישי שזה
את
שמצייני
הנכבה עובר על הזכות שלה לחגוג את יו העצמאות ולשמוח בהקמת המדינה.
זאת אומרת ,בעצ אנחנו נותני לערבי את החרות לציי את הנכבה ביו העצמאות .זאת
אומרת ,אנחנו נותני לה את החרות להוציא את עצמ מההגדרה של המדינה ,שזה היו שבו
היא קמה.
לא
הערבי
יש לי תשובה .מבחינת המצב הקיי
עאדל מנאע:
מחכי שתיתני לה אוטונומיה כדי שיציינו את הדברי האלה
וכדי שיעבירו את המסרי שה רוצי להעביר .הרי בית הספר הוא לא כל יכול .מה שאת
מפסידה היו הוא שאי אמו במערכת החינו מבחינת המסרי שהיא מעבירה .היו זה לא ימי
הממשל הצבאי שלא מעיזי לדבר .היו יש טלוויזיה ,יש אינטרנט ,יש עיתונות ,יש מפלגות ,יש
עזמי בשארה ויש אחרי והמסר האלטרנטיבי למערכת החינו קיי ופועל וכ ג בימי הממשל
הצבאי .ניסו ללמד אותנו לחגוג את יו העצמאות וחגגנו את יו העצמאות וכשהלכתי הביתה
ובבית שלי סיפרו לי מה קרה באמת ב ' 48אז ידעתי שמה שמספרי לי בבית הספר זה שקר.
המצב הקיי הוא מאוד מאוד פרובלמטי מבחינת האזרחות ומבחינת האימות ומבחינת יצירת
משהו… א שמי בבית ספר ערבי ,פחות מאשר בעבר ,מסר מסוי  ,דו שיח מסוי  ,אתגר מסוי
אז נוצר חוסר איזו ואז לפעמי יש הקצנה מעבר למה שצרי .
המסקנה שלי ,הטענה שלי היא שהמקרה של נווה שלו הוא לא המקרה של האוטונומיה.
הדברי שה ש צריכי להתגבר עליה  ,הבעיות שיש לה  ,זו לא המערכת שאנחנו רוצי  .מה
שכ  ,א ישמרו במערכת של בית הספר הערבי בצורה מסודרת את ההיסטוריה שלה אז ייווצר
יותר אמו  ,יותר בסיס משות ללמוד משהו חיובי ובריא מאשר המצב החולני של היו  .הפחדי
של היהודי ה שא נית לערבי אוטונומיה ,יתחילו ללמד את זה ויתחילו לעשות את זה.
ההפ הוא הנכו  .אתה מונע מה דברי מסוימי היו  ,אז ה דווקא רוצי לעשות את זה
ליהודי  ,לעשות לה דווקא בפרצו  .א אתה תית לה יותר ,אז ה יתחילו להרגיש ביטחו .
הרבה ערבי ישראלי אומרי שה רוצי להרגיש כישראלי גאי אבל את לא נותני לנו
להיות שותפי  .אנחנו רוצי להיות ישראלי גאה ולא ישראלי בכפייה .אנחנו רוצי להרגיש
תנו לנו להיות שותפי  .הפחדי של היהודי כל הזמ דוחקי את הערבי לפינה
שותפי
ואומרי לא ,לא נית לכ כי אנחנו פוחדי מכ .
זה לא כל כ פחד ,אבל רק באופ חלקי.
רות גביזו :
מבחינה פוליטית ,וזה כבר נאמר ,אחת הבעיות של
אליעזר דו יחיא:
הציבור הערבי בישראל שהוא בעצ שבוי .הוא בכיס של מחנה
אחד.
הרוב
מהמציאות.
נתעל
לא
בואו
רבותיי,
מיכאל אית :
המכריע של תומכי הימי הוא לא בדעות שאני מייצג.
מבחינה זו אנחנו כא בועה די מעניינת.
אליעזר דו יחיא:
עאדל ,אני חושבת שיש כא משהו אחר .זה לא כל
אלה בלפר:
כ פחד אלא אנחנו נמצאי בפרדוכס מאוד גדול והפרדוכס
הוא שוויו זכויות מלא שזו היא אולי המטרה של האוטונומיה .בגלל שאני רוצה מדינת לאו
יהודית ,אז אני חושבת שאנחנו מחויבי לתת לקולקטיב הלאומי הערבי את הכרת הלאו שלו,
ג א יש בזה סכנות ,ג א זה מסיג אתכ לאחור .זה הפרדוכס .דווקא בגלל שאני לא רוצה
לוותר .אבל כא מתחיל הפרדוכס ,כי א אנחנו הולכי ע זה עוד קצת ,אז מה קורה? עוד קצת,
זאת אומרת ,א אנחנו לוקחי את שוויו הזכויות של קולקטיב לאומי עוד קצת ,זו מדינה דו
לאומית .הבעיה היא שאז הלאומיות היהודית נעלמת.
אז שתעל .
קריאת ביניי :
טרנס לאומי .אנחנו חיי
בעול
אנחנו לא חיי
אלה בלפר:
בעול לאומי .יש פלשתיני  ,יש סורי  ,יש מצרי .
בעול של לאומיות ,אז מה הלאומיות שלנו?
קריאת ביניי :
לחיות ע
בדיוק .זה המעגל הסגור .אנחנו צריכי
אלה בלפר:
זה.
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קריאת ביניי :
אליעזר דו יחיא:
אלה בלפר:
אליעזר דו יחיא:
אלה בלפר:

של

מושגי .

חצי

בעול
אנחנו רק משחקי
מישראל היא מדינה דו לאומית.
א החשש הוא מיצירת תקדימי  ,אי לדבר סו .
נכו  .אני בעד אוטונומיה.
זה כמו שהוא אומר שאסור להחזיר את עזה
מכיוו שנצטר אז להחזיר מקו אחר.
אוטונומיה ,אבל
המסקנה שלי היא שמוכרחי
אני רוצה להסביר את הפחד .זה לא פחד של איו  ,זה פחד של

זהות.
בשביל זה יושבי
עאדל מנאע:
עלי דברי .
הבעיה היא לא ההסכמה .יש בעיות בהתנהלות של
רות גביזו :
ההסכמה .אני חושבת שהבעיה היא יותר עמוקה והיא קשורה
בהכרה בכ שהמסר הלאומי הפלשתיני המלא ,ע הגישה היסודית שלו שבעצ מעמידה בסימ
שאלה לא רק את מה שקרה אחרי  '67אלא את עצ ההצדקה לקיומה של מדינה יהודית .הדבר
הזה בעיני יהודי בישראל הוא באמת איו אמיתי ולגיטימי .זה עוד לא שמעתי.
לגבי הנקודה הזאת תסתכלי מה קורה .אנחנו כל
עאדל מנאע:
הזמ ג מסתכלי בעיניי של העבר ולא בעיניי של היו  .אני ער לזה יותר מאשר רוב האנשי .
אנחנו מדברי על מצב שבו אולי בשנה הבאה תהיה מדינה פלשתינית .אני אומר אולי ,בסימ
שאלה .אתה פסימי ואני קצת יותר אופטימי ,אז אולי כ ואולי לא .אולי בשנה הבאה תהיה מדינה
פלשתינית וזה אומר שאנחנו כבר בתהלי של ניסיו ולא רק הסכ בי הפלשתיני לבי ישראל.
כלומר ,האזרחי הערבי בישראל יצטרכו בעתיד לא להמשי ולמשו לכיוו של התרחקות
מהציבור הישראלי ,במיוחד בזמ של שלו  ,במיוחד בזמ של פשרה היסטורית ,כאשר ג
הפלשתיני בוני מדינה לצד מדינת ישראל ורוצי שותפות כלכלית ואחרת ,בכדי ללכת ,כמו
שאמרתי ,להסכמות ולפשרות היסטוריות ,ג על  ,'48על הנקודות הרגישות .אני דווקא חושב
שבעתיד כזה הסכנות האלה ,שאת ואלה מדברות עליה  ,ה הרבה יותר קטנות ,במיוחד במצב של
שוויו אזרחי ושל שותפות ,מאשר הפחדי הפסיכולוגי והאחרי שישנ בציבור הישראלי ואני
מכיר אות  .אני פשוט רואה את הדברי בעתיד קצת אחרת .אני הרבה יותר אופטימי ,א אנחנו
נגיע לשלו .
אתה אופטימי כי אתה לא מסתכל על קוסובו
רות גביזו :
וכולי.
אני רוצה להתייחס למה שרותי אמרה לגבי נווה
האלה אספניולי:
שלו  .אני חושבת שדווקא מה שאת סיפרת לגבי נווה שלו
מחזק את הצור באוטונומיה.
אמרתי שאני בעד.
רות גביזו :
הוא
של נווה שלו
אני כל הזמ חשבתי שהדג
האלה אספניולי:
הדג הכי מוצלח כי יש לה ג מנהל ערבי וג מנהל יהודי,
שתי שפות ,מכבדי את שני הנרטיבי  ,אבל יש נקודה שבה שמגיעי למשבר .יש נקודות שצרי
לכבד בעצ את הייחודי .זה רק מחזק את האוטונומיה ואת הצור להכיר בזה שיש ע אחר שיש
לו דברי ייחודיי העצמאות של ובאותו זמ הנכבה שלי זו עובדה ואי אפשר להתכחש לזה.
אי אפשר להתכחש לעובדות.
זה רק מראה שלהגיד ליבה משותפת זה יותר מדי פשוט.
עדנה אולמ מרגלית:
כמו
בדיוק .זה מה שאני אומרת .כולנו מדברי
רות גביזו :
שעדנה אומרת על אזרחות משותפת .השאלה המתעוררת
במקרה של נווה שלו זה כמה יכולה להיות אזרחות משותפת בתנאי של נרטיבי מתנגשי
וזאת שאלה בכלל לא טריביאלית.
לזהות
בוועדת המעקב חיפשנו תוכנית חינו
האלה אספניולי:
כשבעצ דיברנו ג על הנכבה וג על כל מה שקרה לע שלי
וג על האזרחות ואי אפשר למצוא את הדר בי האזרחות ובי הזהות .כולנו כא מכירי בכ
שאנחנו אזרחי ישראלי וא אחד לא מתכחש לזה ,אבל יש לנו את הזהות שלנו ויש לנו את
הסבל שלנו .כפי שאני מכבדת את הסבל של  ,את צריכה לכבד את הסבל שלי .לא כמו שאמר
יצחק ,שא מלמדי את הציונות ,אז זה צרי לבוא על חשבו הזהות הלאומית שלי .יצחק אמר
שהוא חושש ללמד את הנרטיב הפלשתיני שבעצ נוגד את הנרטיב הציוני .זה נוגד ,אבל אנחנו
חיי כא כשהעובדה היא שיש מדינה שיש בה שני עמי וצרי לדעת ולהכיר ג את הסבל של שני
העמי  .ל יש סבל ולי יש סבל .אי אפשר להתכחש לזה.
את מלמדת רק את הסבל של הע הפלשתיני.
יצחק רייטר:
ומסכימי
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האלה אספניולי:

לא ,אני מלמדת את הסבל של שניה  .מי אמר
שאני מלמדת את הסבל של הע הפלשתיני? אבל ג אתה

תלמד את הסבל שלי ותכיר בו.
ברגע שאני מלמדת את הסבל של  ,זה אומר ללמד
רות גביזו :
את נקודת המבט שלי.
לא ,אני לא רואה את האוטונומיה כדבר נפרד.
האלה אספניולי:
אי את מתמודדי ע השאלה הבאה :בכל זאת הייתה
רות גביזו :
תוכנית חלוקה שהיהודי קיבלו והתוצאה היא העובדה שלא מומשה תוכנית החלוקה – נדמה לי
שעל זה אי מחלוקת – בגלל פלישה של כוחות ערבי  .הדבר הזה מעורר שאלה מאוד יסודית לגבי
זכות הקיו של המדינה.
על זה יש ויכוח היסטורי .ההיסטוריוני
ג
האלה אספניולי:
החדשי דווקא מספרי היו דבר אחר.
מי אמר שצרי רק היסטוריה אחת?
מיכאל אית :
יש לציבור הערבי פריבילגיה ,כיו
במצב היו
אליעזר דו יחיא:
שהאחריות היא לא עליו .זאת אומרת ,האחריות היא על
הממסד הציוני ואז ממילא המסרי ה חשודי כשה מתקבלי  ,אפילו א ה לא פוגעי
בציבור הערבי או מה שאתה קורא הנרטיב שלו .ברגע שהאחריות תהיה – ואני לא יכול לומר את
זה בוודאות כמוב  ,אבל יש לקוות לפחות – על הציבור הערבי עצמו ,אחריות ג לקביעת תכני
הלימודי  ,כמוב בהתייעצות וכולי ,יכול להיות שאז ג ההתנהגות תהיה אחראית יותר ואי
אפשר יהיה להטיל את הכדור לפתחו של הממסד.
אני רוצה לשאול את עצמי שאלה אחרת .עזבו
מיכאל אית :
לרגע את מערכת החינו  .אי זה קורה שגדלי אזרחי ערביי
בבתי ערבי וה צריכי לתת תשובות ,ההורי לילדי  ,למה ה שומרי על החוק הישראלי.
למה ה לא מצטרפי למחתרת ,למה ה לא פוגעי במדינה.
כי ה אזרחי  ,ה מקבלי את האזרחות.
האלה אספניולי:
האבא צרי לתת לילד תשובה .מה הוא אומר לו?
מיכאל אית :
אני מנסה לומר שא ה רוצי להצטר  ,ה לא מחכי
שמישהו יגיד לה במערכת החינו להצטר או לא להצטר  ,וא ה מתנגדי לפעולות טרור,
ה מתנגדי בגלל שחינכו אות בבית הספר בחינו שלנו .אני מאמי בזה וע העניי הזה אני
הול כל הדר  .כמו שבבית הוא צרי לתת תשובות ,ג מערכת החינו שלו צריכה לתת תשובות
לעובדה שהוא אזרח ישראלי והוא אומר :אני אזרח ישראלי ,אני רוצה להיות אזרח ישראלי .הוא
יצטר לתת תשובות .הוא יכי את התשובות יותר טוב מאשר אנחנו נכי את התשובות .אני צרי
ללמד אותו איזה תשובות להכי ? הוא כבר יכי את התשובות.
אני רק אומר שצריכה להיות הסכמה על הסל הבסיסי אוניברסלי לכל האזרחי  ,בלי לעשות
הבחנה ולתת סל בסיסי מיוחד לערבי  .סל בסיסי לכל האוכלוסייה בישראל .אני אמרתי שא
היינו יכולי להרחיק לכת ולהציע ג את התכני  ,זה היה דבר גדול .א היינו יכולי לשבת,
להטיל על אנשי מקצוע ולנסות לעבד את אותו סל בסיסי שיכלול לא רק אזרחות כמו במקרה של
ועדת קרמניצר אלא ג תכני נוספי  ,סל בסיסי שאנחנו מוכני לתת לכל אזרחי ישראל.
אבל יש סתירה ביכולת למכור את זה פוליטית .זה דבר איו ונורא.
אתה לא יכול למכור אוטונומיה.
קריאת ביניי :
אתה לא יכול למכור ,אבל סל בסיסי אתה כ יכול
מיכאל אית :
למכור.
אני מתנצלת .אני צריכה לעזוב .תודה רבה.
האלה אספניולי:
לפני שנבקש מחאלד להגיב ,הייתי רוצה להעיר
מרדכי קרמניצר:
משהו בנושא של החינו  .לא כל כ ברורה לי ההצעה של
הקצבה לפי ילד ,אבל ברור שא היא תאומ  ,המשמעות שלה היא רגרסיה רצינית מאוד בתקצוב.
משו שהיו חלק גדול מהתקצוב בנוי על מדדי סוציו אקונומיי שאני לא חושב שמישהו רוצה
להיפרד מה .
יש עניי של מבני .
עדנה אולמ מרגלית:
להיות דבר
ולכ זה צרי
יש כל מיני שיקולי
מרדכי קרמניצר:
יותר מורכב .אני יודע שבמדדי הסוציו אקונומי המגזר
הערבי מקופח לרעה .זה דבר שכמוב צרי לתק אותו .אי שו סיבה שהמדדי הסוציו
אקונומי יהיו מדדי צבועי בצבע לאומי .בכל אופ  ,אנחנו ודאי צריכי לדבר על השאלה של
הקצאות ,אבל צרי להביא בחשבו את המצב שרוצי לשפר אותו ,כולל תיקוני היסטוריי ,
כולל כל מיני דברי  ,כדי שזה באמת יהיה דבר משמעותי.
משרד החינו חושב שכל מה שאפשר לשי בו כס מבטיח תוצאות בחינו  ,למרות שאנחנו
יודעי מניסיו שאפשר לשפו בחינו אי סו כס ולצאת ע תוצאות מאוד זעירות א בכלל.

31

ישיבה מס'  – 18.6.00 – 14אוטונומיה חינוכית תרבותית ,שינויי תחיקתיי  ,סמלי המדינה

לכ אני מקבל את מה שאמר מיקי אית  ,שצרי לדבר על רפורמה ואז רפורמה כוללת הרבה מאוד
אלמנטי שה מעבר להקצאת משאבי  .אפשר לבזבז כס .
השאלה שמטרידה אותי בנושא המבנה החדש אני אישית בעול בלי מציאות הייתי תומ בו א
זה בשל המצב עכשיו וא מה שיקרה בפועל .נניח שאנחנו נמלי ונניח שזה יתקבל על ידי המשרד,
ולא חשוב מי יהיה השר ,ולא יחפשו תחליפי לאנשי שהיו מאיישי את המשרות שאת
כולכ מתייחסי אליה כמו שאת מתייחסי אליה  .א זה מטבע הדברי ועל פי החששות
שקיימי היו ועל פי מה שאפשר לצפות מהמיניסטריו  ,הא לא נקבל משהו דומה לדבר הזה?
יש
אוטונומיה,
ובעניי
עצמי
מינהל
בעניי
עאדל מנאע:
מנגנוני כדי להבטיח שהציבור הוא שקובע ולא השר.
זו בנייה ארגונית חדשה.
עדנה אולמ מרגלית:
זה לדעתי דבר שהציבור היהודי לא יקבל אותו.
מרדכי קרמניצר:
בגלל החששות שלו והפחדי שלו ,הוא לא יקבל אותו בשו
אופ  .זה נראה לי חלומות באספמיה ,סוג המלצה שתהפו כנראה את הנייר הזה.
לא יקבל מה?
עדנה אולמ מרגלית:
של בחירה עצמית בגלל
לא יקבל את הרעיו
מרדכי קרמניצר:
החששות מי ייבחר ,אי נפקיד בידיה את העניי הזה .כל
הדברי שעלו בדיו באופ לא מרוכז ואני לא רוצה עכשיו לחזור עליה  ,אבל שא אחד לא ישלה
את עצמו ,כי לא ברור א יש מוכנות בציבור היהודי – אני לא יודע מה סמי ,שתומ ברעיו  ,חושב
על זה.
לא אמרתי שיש מוכנות.
סמי סמוחה:
לכ אני אומר .אני זקוק ל עכשיו כסוציולוג ולא
מרדכי קרמניצר:
כאידיאולוג .אנחנו כל הזמ משייטי בי רצוי לבי אי רצו
לכתוב נייר שהוא יהיה טוב רק למגירות .א הציבור יראה שאנחנו תחת רפורמה מוכרי
אוטונומיה ,והציבור הוא לא אידיוט ,אז נחטו את אותה תגובה פלוס זה שיגידו שאנחנו רמאי .
זה לא בטוח .אני לא חושב שזה נקרא אידיוטי.
מיכאל אית :
אני אומר עוד פע שזה תלוי בתכני  .למה לא נעשה מאמ
אינטלקטואלי להתמודד על התכני במקו להתמודד מסביב?
אתה
שמעת מה דובר פה .אני לא יודע א
מרדכי קרמניצר:
מתייחס למה שדובר פה .דובר פה על כ שיהיה מינהל חינו
ערבי שייבחר על ידי הציבור הערבי.
באישור.
אלה בלפר:
בשיתו הציבור הערבי ולא בהחלטה.
עאדל מנאע:
זה הפרט שאני דיברתי עליו.
מרדכי קרמניצר:
אולי נעביר את האוטונומיה לבתי הספר ,הרי
מיכאל אית :
כול רוצי לראות את התוצאה.
ייבהלו מהמילה
כל כ
אני לא חושבת שה
אלה בלפר:
אוטונומיה.
ייבהלו .המילה אוטונומיה תהרוס את כל העניי
מיכאל אית :
הזה.
לעבור ללא
שיכולי
אני חושב שיש שני דברי
מרדכי קרמניצר:
קושי .האחד ,שיתו של הערבי  ,שיתו אמיתי בכל הגופי
שמקבלי החלטות וקובעי תכני במשרד החינו לפי אחוז באוכלוסייה .זה דבר שהיו לא
קיי  .הוא קיי למראית עי אבל הוא לא קיי בפועל .ודבר שני ,הקמת גו מייע וחובת
התייעצות חוקית ע הגו הזה.
למה לא מועצה פדגוגית כפי שהציעו כא ? מועצה
עדנה אולמ מרגלית:
פדגוגית ערבית .מזכירות פדגוגית.
אני עושה כא הבחנה בי התייעצות לבי החלטה
מרדכי קרמניצר:
משו שלדעתי זה מאוד מחליש פחדי וחששות ,כמוב אולי
נות פחות מבחינת התחושה של הערבי  ,אבל מבחינת הצד המעשי זה יכול לתת תוצאות שה לא
שונות באופ ענייני .אני מציע את זה כמודל נוס לחשיבה ולדעתי אנחנו בסו נל לצוות עבודה
בעניי הזה שיגבש משהו יותר מפורט .אני לא רוצה שנחזור על הדיו  .רציתי רק את רשות הדיבור
כאחד המשתתפי .
המושג אוטונומיה הוא רצי  .זה לא משהו שיש לו
סמי סמוחה:
גוו אחד ואפשר להגיד כ אוטונומיה או לא ,אלא יש כל כ
הרבה הסדרי ואפשר לחשוב על איזושהי מתכונת של אוטונומיה שהיא יותר מצומצמת,
שמאפשרת קבלה .זה לא שהמושג עצמו מפחיד.
אפשר לדבר בכל מיני מתכונות שהרבה אנשי יקבלו אות  ,רק שלא יזהו אות ע האוטונומיה.
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יש לי עוד הערה אחת .אני רוצה שבאמת תבדקו את זה .אני אמרתי שאני לא מאמי שאוטונומיה
תפתור את הבעיה בכלל ,אפילו ברמה של הקטנת פערי  .אני אביא דוגמה ,מהולנד ,לגבי
המהגרי הלא הולנדי  ,במקור ממושבות הולנדיות לשעבר ,שהגיעו עכשיו למספר גדול מאוד,
 15אחוזי מהאוכלוסייה .ש החליטו לתת לה מה שאת רוצי  ,אוטונומיה ,אפילו שילמדו
בשפה שלה וכולי .ה מנצלי את זה והתוצאות עגומות ביותר .זאת אומרת ,לא רק שזה לא
עוזר לה אלא זה אפילו מעכב את צמצו הפערי מבחינת תעסוקה ,מבחינת משלח היד,
מבחינת הכנסה וכולי .התברר בכל מקו שא אתה רוצה להצליח במוב של עלייה בסול
הסוציו אקונומי ,תצטר לוותר על חלק מהתרבות של ועל הזהות של  .זאת אומרת ,טמיעה זה
אמצעי לקידו  .אני לא אומר שהערבי ילכו לטמיעה ,אבל לא לבוא ולמכור את נושא
האוטונומיה כמכשיר לשוויו  .זה לא חייב להביא לשוויו .
של בדוגמה ממדינה
תרשה לי לחזק את הדברי
עדנה אולמ מרגלית:
אחרת וזאת צרפת .המודל ההפו הוא צרפת .א רוצי
מוביליות ,זה חד משמעי.
אבל זה בניגוד לכל ההשקפה הצרפתית .אי
קריאת ביניי :
מיעוטי בצרפת.
לה
נותני
מיעוטי ,
לקבל
מוכני
בצרפת
סמי סמוחה:
הכרה ,נותני לה מה שאת רוצי וזה לא עוזר.
זה מקרה מאוד בעייתי ,הולנד .אני מכיר חלק
עאדל מנאע:
מהמהגרי  .הרי כל המרוקאי שהגיעו להולנד ה אלה שהיו
בבתי סוהר שחסא שלח אות אליה בשנות ה . 50להגיד שזו אותה אוכלוסייה כמו הערבי
בישראל? בשביל מה להביא דוגמה מפה ודוגמה מש ?
אתה יכול להיות בעד אוטונומיה ללא קשר ע זה.
סמי סמוחה:
אתה יכול להגיד שזו מטרה בפני עצמה .אני רוצה לממש זהות,
אני רוצה לממש לאומיות ,אני חלק מע פלשתיני ,אני צרי להעביר את המורשת הזו לילדי
שלי .זה הרציונאל האמיתי ולא רק הרציונאל של מכשיר לשוויו  .אתה אומר :אני מוכ אפילו
לשל על זה שלא אגיע לשוויו סוציו אקונומי בשביל לממש זהות לאומית.
לכ פתחתי ואמרתי שמדינת ישראל היא מדינה תלת תרבותית א אתה רוצה או לא רוצה.
דבר אחרו  .אני רוצה לומר ממה התרשמתי בדיו הזה .לדעתי זה לקח מאוד כללי כי אני האזנתי
היטב לכל אחד ואחד .אני השתכנעתי שאוטונומיה לא תל  ,כי א זה לא הול בקבוצה כזאת,
בוודאי זה לא יל בחו  .מעבר לשאלה א אני מסכי או לא מסכי  ,זה פשוט לא ריאליסטי
הרעיו הזה.
ג שוויו לא יל  ,אז מה?
עאדל מנאע:
אתה עושה את זה ,לא
תלוי באיזה אמצעי
סמי סמוחה:
באמצעי של אוטונומיה.
מה צרי להיות המודל בכלל בכל התחומי  ,וזאת המסקנה הכללית שאני רוצה להוציא.
הקונפליקט בי יהודי וערבי והפערי ביניה ה כל כ גדולי שכל דר היא מהפכנית.
בקונטקסט היהודי ערבי אוטונומיה היא בהחלט מהפכנית ,א לוקחי אותה ברצינות .ההבדלי
בנרטיבי  ,בתפיסות ,בפערי בחינו  ,בהו וכולי כל כ גדולי כ שזה בלתי אפשרי .הדר
היחידה ,א אנחנו רוצי  ,זה ללכת על רפורמות ,על תיקוני שלא יהיו יותר מדי קטנטני כי
אלו נעשי ממילא ולזה לא צרי קבוצה בשביל זה .אלא ללכת על תיקוני משמעותיי אבל
שרחוקי מלהיות מהפכניי  .זו הדר האפשרית היחידה במצב ההיסטורי הנוכחי .כל דבר אחר
ייצור התנגדות גדולה מאוד אצל היהודי  ,בעיקר אצל היהודי  ,כי היהודי ה הצד שמוותר
במקרה הזה .יכול להיות שזה ג יביא לחילוקי דעות בתו הערבי עצמ  .למשל ,לגבי
אוטונומיה ,לא כל כ ברור א הערבי ביניה לבי עצמ היו רוצי את זה בגדול ,כי תהיה
ביניה תחרות גדולה מאוד על מי ישלוט באוטונומיה הזאת ,אי לחלק את כל המשאבי
החדשי וכולי.
באופ כללי אני רוצה לומר שהמודל שנראה לי הוא לא ללכת על דברי מהפכניי או שייראו
כמהפכני אלא ללכת על צעדי יותר מדודי  ,יותר מצומצמי אבל שיראו שינוי מהמצב הקיי .
אני רוצה לומר תודה רבה .אני נוסע מכא
מיכאל אית :
לאשדוד לטקס לציו זכר של חללי מלחמת שלו הגליל.
למרות
לא רציתי להתערב ולהעיר הערות ביניי
חאלד אבו עסבה:
שנאמרו הרבה דברי  .חלק מהדברי רשמתי לעצמי ואני
אחלק את דבריי לשניי  .יש נקודות שה ברמה מבנית ויש נקודות שה ברמה קונספטואלית .אני
אתחיל אולי בקונספציה .מבחינת קונספציה ,שתי נקודות מרכזיות.
נכו שהאוטונומיה בחינו היא חלק מאוטונומיה יותר גדולה .זאת אומרת ,אי לי שו בעיה לבוא
ולהצטדק ולומר שהנושא של החינו הוא הנושא הכי מרכזי ויחד אתו בוני את הדור הבא וכולי
וכולי ,ואז לא לתת אוטונומיה בנושא של דת ובנושאי אחרי  .ג א הולכי לאוטונומיה
תרבותית ,בהחלט הולכי לרשות שידור של הערבי שהיא ג אוטונומית .כפי שש"ס היו
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תובעת רשות שלישית ,אז ג הערבי יבואו ויתבעו ובהחלט מגיע לה  ,א הולכי לאוטונומיה
תרבותית ,שתהיה לה רשות שידור משלה ולא איזשהו מישהו מלמעלה יגיד לה מה לעשות
ומה לשדר ואיזה שירי לשי ומה התכני שיהיו ש  .א הולכי לזה ,אז אני בהחלט מדבר
מבחינה קונספטואלית על תפיסה של אוטונומיה ג בתחומי אחרי ולאו דווקא בנושא של
חינו .
בנושא של חינו  .כשאני מדבר על נושא של חינו  ,אז סמי הגדיר את זה בצורה מאוד מדויקת כי
זאת היא הכוונה .אני ,כאיש שחי בתו עמי ושעסק ג במערכת החינו  ,כאחד האנשי שהתפטרו
ממערכת החינו  ,ניהלתי בית ספר לתקופה של חמש שני והתפטרתי מהמערכת הזאת ,אני מכיר
את מה שהול ש  .עאדל ציי דבר מאוד חשוב כשישבנו בחדר האוכל ,בנושא של חוסר אמו
שקיי אצל הציבור במערכת .אני אגיד מעבר לזה לא רק חוסר אמו אלא שהמערכת כיו לא
מטפלת בנושא של נרטיבי ושל חינו לערכי  ,היא בורחת מזה ,אי שו חינו לערכי במערכת
החינו הערבית.
כ ג במערכת החינו היהודית.
קריאת ביניי :
לא באותה מידה .יכולה להיות שביתה של שבוע
חאלד אבו עסבה:
ימי במגזר הערבי על בסיס לא משנה מה ,כשיחזרו יו אחרי
לא יפתחו את הפה ,לא ידברו על זה ,כאילו שהדבר לא היה .זאת אומרת ,לא ידונו בנושאי
אקטואליי  ,לא דני בזה .פשוט יש הסכ ג'נטלמני בי המורי ובי התלמידי שלא מדברי
על זה .עוברי לסדר היו  .ממשיכי הלאה .בתי ספר מלמדי ותו לו ,וג בזה ה לא מצליחי
כל כ  .ג ללמד ה לא כל כ מצליחי  ,שלא לדבר על נושא של חינו ערכי .אני בהחלט מדבר על
זהות ועל זהות לאומית ועל זהות תרבותית ועל זהות דתית .על זה אני מדבר .אני לא רוצה שה
יהיו מתייווני  .אני אומר את זה בגלוי .אני רוצה שה יהיו ערבי גאי  ,פלשתינאי גאי  ,בד
בבד אני ג רוצה שה יהיו אזרחי מדינת ישראל.
אני יודע שקשה לתפוס את זה ויכול להיות שאנחנו ממש לא באי מאותה נקודה .זאת אומרת,
כשאת מסתכלי על זה ,יכול להיות שזו תפיסה של הרוב שמסתכל על זה כי זה מאיי עליו,
מאיי על ההגמוניה שלו באיזשהו מקו  ,ואני מסתכל על זה במשקפיי של המיעוט ,של 'אני
רוצה לקחת' ,ואני צרי באיזה מקו לבוא ולהבטיח לכ  ,לרוב ,שאני אשמור על ההגמוניה
שלכ  .זאת אומרת ,אני אשמר את זה ,אל תפחדו .לכ התפיסות ה שונות .עאדל מנסה להסביר
את זה ואני רואה אי הוא מתאמ להסביר כמה שהערבי בישראל רוצי להיות ישראלי
ושאי סתירה .אני לא יודע למה קשה להסביר את זה .באמת אני לא יודע למה קשה להסביר את
זה .אי סתירה – סמי ,אתה מחיי – בי הזהות הלאומית לזהות הישראלית .זה מה שאני חושב.
אני פלשתינאי מאוד גאה ,אבל אני ג ישראלי ,אני נלח על הזכויות שלי בתור אזרח מדינת
ישראל .אני לא יודע למה קשה להסביר את זה .או שאנחנו חוזרי לעבר כפי שעאדל ציי  ,חוזרי
להיסטוריה ,ואז אנחנו מנסי למצוא את העוול שאנחנו כביכול ,במרכאות או לא במרכאות,
עשינו לע הזה ואנחנו לא מאמיני לע הזה ,הוא סת עושה את עצמו .הרי אנחנו דפקנו אותו
– סליחה על הביטוי – אז מה פתאו שעכשיו נתחיל להתחסד?
אתה מדבר בש היהודי עכשיו.
קריאת ביניי :
כ.
חאלד אבו עסבה:
אבל אתה לא שמח שאנחנו מושפלי בלבנו ?
רות גביזו :
לא כיהודי .
חאלד אבו עסבה:
כישראלי .
רות גביזו :
מה זה כישראלי ? מי שכובש אדמה ,צרי לצאת
חאלד אבו עסבה:
מש  .יש לי עמדות פוליטיות ,ברור לגמרי ,אבל העמדה
הפוליטית הזאת שלי צריכה להיות לגיטימית בתו הפוליטיקה של מדינת ישראל .על זה אני
נלח .
א חבר שמאל יהודי ,חו מהשמאל הרדיקלי השולי ביותר
רות גביזו :
בישראל ,לא היה אומר הניצחו המתוק של החיזבאללה .א אחד.
אז מה?
עאדל מנאע:
עמוק ,ואני לא
אז זה אומר שבאיזשהו מקו
רות גביזו :
אומרת את זה בכעס ,מכיוו שיש פה כל כ הרבה היסטוריה של
כעס ,את רוצי שאנחנו נוכה .את תשמחו על כ .
לא .למה?
חאלד אבו עסבה:
ככה זה יוצא.
רות גביזו :
תהיה
שלי
הפוליטית
שהעמדה
רוצה
אני
חאלד אבו עסבה:
לגיטימית בתו הפוליטיקה של מדינת ישראל ,שאני אנסה
לשכנע אות לבוא לפוליטיקה שלי ואת תנסי לשכנע אותי לבוא לפוליטיקה של  .אני רוצה
ששנינו נהיה לגיטימיי בתו המשחק הזה.
אני בדר כלל חוד החנית שנות תשובות מ הלב
עאדל מנאע:
וממה שאני חושב באמת ,ואני חושב שאני מייצג כא הרבה
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ערבי ישראלי  .אני אומר ל באמונה מלאה ,ומה שאני חושב ג הרבה ערבי ישראלי
חושבי אילו הייתה אפשרות שישראל תוכה ותחוסל ,היו יש הרבה ערבי ישראלי שלא היו
רוצי שהדבר הזה יקרה.
מסיבות אינסטרומנטליות.
סמי סמוחה:
נכו  ,אבל לא רק.
חאלד אבו עסבה:
לא נכו  .לא נכו  .אני לא רוצה להסביר כי זה
עאדל מנאע:
מרחיק אותנו.
אני מחזירה את שאלתי לחאלד.
רות גביזו :
החינו .
מערכת
של
לכיוו
ללכת
רוצה
אני
חאלד אבו עסבה:
עלו פה שתי שאלות די רציניות ועל אחת מה לפחות לא חשבתי
מספיק ,על הנושא של האיזו בי התכני הייחודיי  ,הלאומיי  ,הדתיי  ,התרבותיי לבי
האזרחות .זאת אומרת ,ליצור איזושהי ליבה .הייתי רוצה שיהיו שלוש ליבות .ליבה שהיא
ייחודית ליהודי  ,ליבה שהיא ייחודית לערבי וליבה שהיא ליבה משותפת ,שהבסיס שלה הוא
ליבה משותפת ,או האזרחות .כ הייתי רוצה לבנות את הליבה הזאת ובהחלט יש מקו לבניית
ליבה כזאת .נכו שצרי להתאמ כדי לבנות אותה .וצריכי לשבת אנשי מקצוע ולחשוב לעומק,
לא במש שעתיי שלוש .אולי צרי ליצור איזושהי קבוצת עבודה .אני לא יודע א במסגרת
המכו הישראלי לדמוקרטיה.
זה פרוייקט אחר.
קריאת ביניי :
פרוייקט אחר שצרי לבנות ליבה כזאת .זה נושא שלא חשבתי
חאלד אבו עסבה:
עליו מספיק ואני מאוד מודה לחברי כא שהעלו את הנקודות האלה .אני לא חשבתי מספיק על
הנושא הזה של התבדלות והא התבדלות יכולה לגרו לחוסר התקדמות ומוביליות טכנולוגית
ובכלל .על זה אני לא את תשובות ואני לא אשלו אות  .יכול להיות שיש בזה משהו ,אבל זה
עדיי לא מבטל את התביעה הראשית .זאת אומרת ,צרי לחשוב על זה עוד יותר וצרי לקחת את
המשתנה הזה של ילידי מול מהגרי  .אבל צרי לחשוב קצת יותר למה גור הבידול הזה ,הא
הוא באמת גור לאיזושהי נסיגה או לאיזושהי התקדמות או לפחות הוא לא משפיע .זאת אומרת,
הוא לא מתערב.
אני רוצה לצייר מצב כזה ומזה ללכת לנושא של רפורמה או תוכנית מורחבת או תוכניות חומש.
הרי התוכניות האלה קיימות כיו  .או שאנחנו באינטגרציה אבל כולנו מסכימי פה ,בחדר הזה,
שאינטגרציה לא יכולה להתקיי  ,לא רק בגלל שהערבי לא רוצי אלא שג יהודי לא רוצי
את האינטגרציה ,ועאדל ציי את זה בתחילת דבריו.
לאיזה אינטגרציה אתה מתכוו ?
יצחק רייטר:
אינטגרציה כללית.
חאלד אבו עסבה:
של בתי ספר?
יצחק רייטר:
לעתיד .כבר אמר לי
ברמה מינהלית .ג
לא .ג
חאלד אבו עסבה:
בארבע עיניי איזשהו מנכ"ל משרד החינו שלא יהיה בחיי
מנהל מחוז ערבי .זה כבר נאמר לי .ניסיתי לשאול אותו למה .הוא אמר שהציבור היהודי לא
יתפוס שערבי ינהל את מערכת החינו שלה  .אז ג אינטגרציה מבנית לא יכולה להתקיי  .בואו
נצא מההנחה הזאת ,שיהיה הכל ברור .אינטגרציה לא יכולה להתקיי  ,בכל המובני אינטגרציה
לא יכולה להתקיי .
הצד השני זה ניתוק וזה ניתוק טוטלי .את זה א אחד לא רוצה ,לא היהודי וג לא הערבי  .מה
שיש כיו זאת איזושהי מוטציה של המערכת הזאת ,שפועלת באיזושהי צורה של מוטציה שהיא
לא ברורה לגמרי .אמרה האלה מהו המבנה שעובד היו במשרד ,כיצד הוא עובד ,ואנחנו נמצאי
על הרצ הזה ,בי ניתוק לבי אינטגרציה ,וצרי למק את עצמנו באיזושהי נקודה על הרצ  .מה
שאני ניסיתי להציע כא זה מינהל חינו עצמאי .אני ש לב לרגישות הזאת למילה אוטונומיה
ואני לא עומד על זה ואומר :לא ,אנחנו נקבע את המילה .אפשר לרדת מהמילה הזאת ,אבל א
הולכי לרפורמה וא הולכי לתוכנית מורחבת וכולי ,הרי זה קיי היו  .דיברתי על חמישי
ועדות שקמו ,אז עוד ועדה קמה ועוד המלצות המליצה .מועצה מייעצת .אתה יודע מה אמר לי שר
החינו בזמנו ,כשאני ריכזתי את העבודה של המועצה המייעצת? הוא אמר לי ,יופי ,אז יעצת,
תודה; אני לא חייב לקבל את מה שיעצת ,אתה יעצת ,בסדר ,אתה מועצה מייעצת .על זה הלכתי
והתפטרתי.
זה גו וולנטרי שהשר מינה.
יצחק רייטר:
אבל זו ועדה מייעצת ,זו לא ועדה שמקבלת
חאלד אבו עסבה:
החלטות .אתה יכול לייע  .אנחנו על הרצ הזה .אני לא הייתי רוצה שההמלצות שיצאו מכא יהיו
עוד המלצות של עוד ועדה ,של עוד תוכנית כזאת או אחרת ,מורחבת ,מצומצמת ,רפורמה ,אלא
א כ יש לזה בשר מסוי  .זאת אומרת ,כשאני אומר בשר ,יש איזשהו עוג  ,יש איזושהי סמכות,
סמכות שמעוגנת ג בהסכמה של המשרד ע האוכלוסייה הערבית .מי בתו האוכלוסייה
הערבית ,מה בתו האוכלוסייה הערבית – על זה צרי לדו ג בתו האוכלוסייה הערבית וג
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אבל מבחינה

בכלל .אני מעלה את זה כקונספציה .אני לא מתאר פה איזשהו מודל מושל
קונספטואלית זה מה שאני מבקש.
אני חושב שמה שכדאי לסכ בעניי הזה הוא שיש
מרדכי קרמניצר:
לנו צוות עבודה שהתחיל לעבוד ,שזה חאלד והאלה .הייתי מציע
להוסי לו אד או שניי כדי לנסות להוציא מהדיו הזה איזשהו נייר.
לפני שאנחנו מסכמי דבר כזה ,אולי כדאי להזמי לכא  ,כפי
אליעזר דו יחיא:
שעשינו לגבי ראש השב"כ ,מישהו בעל תפקיד בכיר במשרד החינו  ,אולי יושב ראש המזכירות
הפדגוגית החדש ,פרופסור מישל אביטבול.
פעילות
נראה מה קורה בהמש
אולי קוד
רות גביזו :
הקבוצה.
מישהו מהמערכת .אולי מישהו
אני לא יודע א
חאלד אבו עסבה:
שהיה מנכ"ל משרד החינו .
בכל זאת כדאי לשמוע מה התגובות באמת .אנחנו דני בינינו
אליעזר דו יחיא:
לבי עצמנו.
חאלד מכיר את המערכת הזאת לפני ולפני .
דוד קרצ'מר:
אני מדבר על מישהו בעל סמכות שנוכל לשמוע את
אליעזר דו יחיא:
דעתו.
ואעשה זאת ממש
אני את דוגמה מאותו תחו
חאלד אבו עסבה:
בקצרה ולא ארחיב .אמרתי קוד שמוניתי על ידי השר וילנאי
כחבר בוועדת פרופסור זוהר .אני הייתי הנציג של האוכלוסייה הערבית בתו ועדה של עשרה
אנשי שכתבה את דו"ח התרבות  .2000אחת ההמלצות של הוועדה הייתה אוטונומיה לתרבות
ערבית .אוטונומיה תרבותית .הצלחתי איכשהו להשחיל את זה ולשכנע ש  ,למרות שבהתחלה לא
הבינו על מה אני מדבר ,אבל זה התקבל .יתרה מזאת ,עכשיו השר וילנאי מינה תת ועדה לתרבות
הערבית שתנסח את ההצעה לאוטונומיה תרבותית ערבית .אני חבר ג בוועדה הזאת .הוועדה
שדנה בנושא הזה מורכבת רק מחברי ערבי .
אני לא יודע מה יצא מזה בסו  ,אבל אחת הנקודות שבאמת רציתי להזכיר היה דיו בוועדת
חינו ותרבות של אורלב והיו עוד כמה חברי כנסת ערבי ויהודי ; דיברנו ש על כ שלא נקרא
לזה אוטונומיה תרבותית .למשל במינהל התרבות נקרא לזה מינהל תרבות ערבי עצמאי .זאת
אומרת ,לא יקראו לזה אוטונומיה תרבותית בתו משרד המדע התרבות והספורט ,אלא כדי
לנטרל את החששות ,הפחדי והתגובות העוינות למילה אוטונומיה בתו משרד המדע התרבות
והספורט ,נקרא לזה מינהל תרבות .במקו ג תרבות ערבית היו זה ייקרא מינהל תרבות ערבית
ולמעשה התוכ יהיה פחות או יותר כמו באוטונומיה .שוב ,היה ש ג אורלב וג אחרי שאמרו
בסדר .ההפחדה הזאת ,כשכל הזמ אומרי מה הציבור יגיד וכולי ,אני לא בטוח על איזה ציבור
אנחנו מדברי  ,וחו מזה אנחנו בהחלט חוד חנית כא  ,אנחנו מנסי לחדש ולשנות ולא ללכת רק
לפי הקונצנזוס של הרחוב כי אחרת אי לנו מה לעשות.
אתה בעצמ אמרת שלא ע המילה אוטונומיה.
עדנה אולמ מרגלית:
בדברי
וג
בנושא החינו
לכ אני אומר ,ג
חאלד אבו עסבה:
אחרי אפשר לצקת תוכ שהוא למעשה תוכ של אוטונומיה
בלי לקרוא לזה אוטונומיה.
יש כא הסכמה לזה.
עדנה אולמ מרגלית:
אחר שהוא למעשה
זה מתו הניסיו שלי בתחו
חאלד אבו עסבה:
קשור לזה.
לגבי ההערה של  ,כשאתה דיברת על צרפת ועל
אליעזר דו יחיא:
הולנד .א מותר ,כמה משפטי  .שתי הדוגמאות לדעתי לא
תופסות .צרפת זה לא ממשי לגבינו מכיוו שש יש איזושהי הסכמיות פחות או יותר ,כ שזה
לגיטימי לתבוע מכל אזרחי צרפת שיסגלו את עצמ לתרבות הצרפתית .כא אי  .לא מהצד הערבי
ולא מהצד היהודי .זה כבר נאמר כמה וכמה פעמי  .אי הסכמה.
כמודל קצה ,חשוב לדעת שיש דבר כזה.
עדנה אולמ מרגלית:
זה שיש דבר כזה ,זה ברור.
אליעזר דו יחיא:
זה חשוב כי זה מודל קיצוני שאומר מה הרווח
עדנה אולמ מרגלית:
ומה ההפסד מנקודה מסוימת.
זה לחלוטי לא רלוונטי לגבינו.
אליעזר דו יחיא:
לגבי העניי הזה של הולנד ,ש כאילו האוטונומיה היא זו
שהביאה לבעיות – אני לא בטוח שזה הגור ויש לי את הדוגמה של בריטניה .בבריטניה אי
אוטונומיה חינוכית למיעוטי ויש בעיות מאוד קשות .יש דוח עצו על החינו של בני מיעוטי .
אגב ,זה מאוד מעניי שיהודי לא מוזכרי ש כי יהודי לא מוגדרי כמיעוט אתני בבריטניה.
אבל יש ש בעיות קשות ביותר ,כ שהבעיות כנראה לא קשורות לעניי האוטונומיה.
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יש לנו כא שני ניירות בנושאי תחיקתיי שאת האחד כתב
עאדל מנאע:
פרופסור דוד קרצ'מר ואת השני כתבה פרופסור רות גביזו  .השאלה היא הא אנחנו רוצי
לעשות כמו במושב הקוד נית לכל אחד מכ לחדד דברי ולהציג אות כדי להכניס את
האנשי לתחו  ,כי ג אלה שקראו את זה בימי האחרוני  ,יתכ ששכחו.
אני מציעה שלא נעשה זאת יחד כי למרות שדני
רות גביזו :
בשינויי תחיקתיי  ,קשת הנושאי היא מאוד מאוד רחבה.
חושב שהנייר שלי מדבר אד הוק .אני הצגתי
אני
דוד קרצ'מר:
כא כמה שינויי שאני רואה אות בחקיקה ,אבל ציינתי
במפורש שאלו דברי שמתבקשי מאליה וה לא קשורי להצעות אופרטיביות מהותיות
שהקבוצה הזאת תאמ .
כפי שראית  ,חילקתי את ההצעות שלי בעצ לשני חלקי  .החלק הראשו הוא מה שאני מכנה
המישור החוקתי העקרוני ,ולאחר מכ המישור היישומי יותר.
בקיצור נמר  .במישור החוקתי העקרוני ,קוד כל ביטול סעי 7א) (1לחוק יסוד הכנסת .לדעתי זו
אחת הטעויות הקשות ביותר שנעשו בתחיקה של מדינת ישראל .לקבוע בחוק יסוד את הרעיו
הזה שמדינת ישראל תוגדר כמדינתו של הע היהודי מבלי להזכיר בכלל שכמדינה דמוקרטית
היא ג מדינת של כל אזרחיה ,אזרחי ערבי ויהודי כאחד.
אתה מציע לבטל אותו או להוסי תוספת?
יצחק רייטר:
אני מציע לבטל לחלוטי את הפסקה הזאת בסעי
דוד קרצ'מר:
7א).(1
ממתי החוק הזה?
עדנה אולמ מרגלית:
משנת  .1985זה אחרי כהנא .המטרה המקורית
דוד קרצ'מר:
הייתה להכניס לחוק סעי ששולל רשימות גזעניות ,אבל באותה
הזדמנות חגיגית הכניסו ג את העניי הזה.
אני מבחי פה וזה מאוד מאוד חשוב לדעתי בי המשמעות היישומית של הסעי הזה לבי
המשמעות הסימבולית .האמת היא שאני מודאג יותר מהמשמעות הסימבולית ,משו שמעשית
לסעי הזה אי משמעות רבה היו  .אפשר לעקו את הסעי הזה ובית המשפט העליו נת לו
בשני האחרונות פירוש מאוד מאוד מצמצ  .אני לא חושש מפסילת בפועל של רשימות ,זאת לא
הבעיה ,הבעיה היא יותר עקרונית.
אני צרי להזהיר ,וזה צוי ג בנייר הזה ואני חוזר על הדברי כי אני לא רוצה להטעות .עדיי
יישאר בתוק סעי  5לחוק המפלגות ,והסעי הזה אומר שאי לרשו רשימה ששוללת את מדינת
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .אנחנו דנו בזה ואני לא אחזור על כל הדיו של ההגדרה של
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
אז אי ל התנגדות לזה.
קריאת ביניי :
יכולתי להציע לבטל את שניה  ,אבל אני נוטה
דוד קרצ'מר:
לחשוב שהסיכוי לשכנע היו במדינת ישראל לבטל את העניי
הזה של סעי  5לחוק המפלגות שוא לאפס .בעניי הזה ,מה שמעניי אותי בראש ובראשונה זה
העניי הסימבולי ולא העניי המעשי .אני הייתי חושב שיש סיכוי מסוי  ,לאור קיומו של סעי 5
לחוק המפלגות ,לבטל את סעי 7א .לי אי בעיה ע הגדרת מדינת ישראל כמדינה יהודית ,כמוב
בתנאי שמאמצי את הקונספציה שלי של מהי מדינה יהודית.
 5בחוק
נגיד שאפשר היה לבטל את סעי
סמי סמוחה:
המפלגות ,היית מבטל אותו?
כ  .הייתי מבטל אותו אבל לא מאות סיבות אלא
דוד קרצ'מר:
מסיבות אחרות אני בכלל לא מאמי באילוצי לרשימות
מפלגות ,חו מהעניי של המחויבות לכללי המשחק.
מדינה יהודית ודמוקרטית בשני חוקי היסוד ,ג
סמי סמוחה:
היית מבטל?
מלכתחילה הייתי מבטל אות  .לא הייתי כולל
דוד קרצ'מר:
את זה בכלל בחוקי היסוד.
וכמה ספרי
היו מתבטלי
אתה יודע כמה כנסי
אלה בלפר:
לא היו נכתבי ?
זה נכו אבל אני יכול להציע ל כל מיני נושאי
דוד קרצ'מר:
אחרי לכנסי  .אני מלכתחילה בוודאי לא הייתי כולל את
העניי הזה .לפי תפיסתי כל העסק הזה מיותר לחלוטי  ,הוא לא מוסי שו דבר לחוקי היסוד
האלה חו מהצור של המשפטני לקיי כנסי ולכתוב מאמרי וספרי  .מעשית לשני חוקי
היסוד האלה אי שו משמעות.
משמעות סימבולית.
סמי סמוחה:
הסימבוליקה כבר קיימת.
דוד קרצ'מר:
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למדינה
אתה מתייחס רק למדינה יהודית או ג
אליעזר דו יחיא:
דמוקרטית? אתה מוכ לוותר ג על הסעי שמאפשר לפסול
רשימה בגלל שהיא מתנגדת לדמוקרטיה?
לאשר
אפשר
אי
עוד
כל
כ,
דוד קרצ'מר:
רשימה גזענית .המשפט הבינלאומי מחייב כל מדינה להוציא
מחו לחוק גופי גזעניי  .לגבי דמוקרטיה ,הניסיו מראה שיש חשש מאוד גדול לשימוש לרעה.
לכ הייתי מסתפק ברעיו הזה א המדינה איננה דוגלת בשימוש באלימות אלא בכללי
הדמוקרטיה .אבל זה ויכוח אחר ואני לא מציע להיכנס לזה.
לגבי חוקי יסוד ,ג ש לא הייתי כולל את המושג מדינה יהודית ודמוקרטית .אבל אני לא מציע
לנסות להתמודד ע זה כרגע .אני חושב שאי לזה הרבה סיכויי .
הדבר השני זה חוק מאוד בעייתי ,חוק מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות
היהודית באר ישראל ,ולדבר הזה יש השפעה ממשית .זה לא רק עניי סימבולי משו שזה נת
מעמד פע לגו אחד ,היו לשני גופי אבל בתו מדינת ישראל זה בעיקר הסוכנות היהודית
פורמלי חוקי של גו מעי ממשלתי .הקשיי ה ברורי לחלוטי  .בעוד שלפחות לפי העקרונות
המשפטיי הקיימי  ,כפי שה מיושמי לאחרונה ,מוסדות המדינה מחויבי לעקרו השוויו
א אני לוקח את פסק הדי בעניי קציר ,על סמ זה בית המשפט לאחרונה פסל את הרעיו
שהמינהל מחכיר מקרקעי לסוכנות ואחר כ בעצ מאפשר לסוכנות להפלות בהקצאת
המקרקעי  .אותו די לא חל על הסוכנות היהודית .הסוכנות לפי התזכיר והתקנות שלה בעצ
מחויבת לפעול לטובת של יהודי ויהודי בלבד .אז יש לנו מצב שבו האפליה הזו מעוגנת בתו
החוק של המדינה ,כאשר יש הסכמי בי המדינה לבי הגופי האלה .ההסכמי נעשי מכוח
החוק הזה ועל פי ההסכמי האלה יש תפקידי מסוימי שנמסרו לאות גופי ובראש
התיישבות חקלאית .ברור שהתוצאה היא שמאז הקמת המדינה הוקמו עשרות ואולי מאות
ישובי חקלאיי וא אחד מה לא הוק לערבי .
זה מעניי מבחינה היסטורית כאשר ב גוריו הביא את הצעת החוק לקריאה ראשונה בכנסת ב
 ,1952ק אז חבר כנסת מטע מפא"י ,אליעזר לבני ,והתנגד לקבלת החוק הזה .הוא אמר אז
שכבר הוקמה מדינה יהודית ,ואלה מוסדות של המדינה שבדר ; כיו שהמדינה איננה בדר אלא
היא כבר קיימת ,אי לנו צור באות גופי  .אז ב גוריו אמר שיש שיקולי אחרי  .סת ולא
פירש .אני חושב שהשיקולי היו משני סוגי  .שיקול אחד זה ,במפורש ,לאפשר אפליה בעניי הזה
והיה שיקול אחר של איסו כספי בחו"ל.
א מבטלי את המעמד המיוחד ,מה נשאר?
עדנה אולמ מרגלית:
וולנטריי
לפעול כגופי
יכולי
אני חושב שה
דוד קרצ'מר:
שאי לה שו יתרונות על פי חוק.
לעשות הפרטה.
קריאת ביניי :
כעמותות ,ואז לא יהיה לה
להירש
יכולי
ה
דוד קרצ'מר:
ייצוג .כשכתבתי את הנייר ,ציינתי שני חוקי שמצייני
שהנציגי של הסוכנות ושל ההסתדרות הציונית יושבי בגופי ממשלתיי  ,אבל אחר כ עשיתי
סקירה יותר יסודית ויש הרבה גופי כאלה.
מבטא ,למשל ,את המשכורות שמושוות
זה ג
עדנה אולמ מרגלית:
למשכורות שרי ?
פנימי של הסוכנות והסוכנות
זה יישאר עניי
דוד קרצ'מר:
תקבע את המשכורות.
את זה לא המדינה קובעת.
עדנה אולמ מרגלית:
לא ,המדינה לא קובעת את זה .אני לא נכנס לזה.
דוד קרצ'מר:
יש גופי משותפי לממשלה ולסוכנות היהודית .אני לא נכנס
לזה כרגע ,מכיוו שמדובר ברפורמה כללית בכל הנושא של הקרקעות ,אבל יש כמוב את הבעיה
של המבנה של מינהל מקרקעי ישראל .יש לה כמעט חמישי אחוז בייצוג בתו מועצת מינהל
מקרקעי ישראל .הקר הקיימת הוא מוסד של ההסתדרות הציונית.
אני מבי שאתה כ שוקל את השיקול למה יש
מרדכי קמניצר:
סיכוי ולמה אי סיכוי .פה אתה מציע הצעה שהיא מאוד
בעייתית .לכ השאלה היא א לא כדאי לתת אופציה שתבוא במקו ביטול שהגופי האלה ישנו
את החוקות שלה כ שכאשר מדובר בפעולת בתו מדינת ישראל ,ה יהיו מחויבי לעקרו
השוויו לגבי אזרחי המדינה.
שכל
אני חושב שזה הרבה פחות ריאלי משו
דוד קרצ'מר:
הטענה של הגופי האלה ,מאז ומתמיד ,היא שה אוספי כס
מיהודי בחו"ל.
זה חלק מהדיו .
עאדל מנאע:
זה ריאלי אני לא
אותי א
שואלי
את
א
דוד קרצ'מר:
אומר לכ שאפשר לבטל את זה מחר בבוקר .אבל אני חושב
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שהיו קולות בעבר שדווקא דגלו בעניי הזה ,ויש חילוקי דעות ג במערכת השלטו לגבי עצ
מעמד של הגופי האלה .לכ אני לא משלה את עצמי שמחר בבוקר יאמצו את ההצעה הזאת,
אבל אני לא חושב שהיא הצעה חסרת סיכוי .לפעמי משתמשי בעניי הזה .לפני כמה שני היה
עניי שהגיע לשולחנו של היוע המשפטי לממשלה ,בנוגע למדיניות של המשרד לקליטת העלייה
שרצה לעודד ישראלי – זה היה לפני העלייה מברית המועצות – יהודי לחזור למדינת ישראל.
קבעו קריטריוני לתת כל מיני הטבות שניתנות לעולי חדשי ג לתושבי חוזרי  .מה היה
הקריטריו ? שזה יינת לכל אזרח ישראלי ששהה ,נניח חמש שני  ,בחו"ל וחוזר אבל בתנאי
שאלמלא אזרחותו הוא היה זכאי לעלות לאר לפי חוק השבות .אז רובינשטיי פנה ליוע
המשפטי לממשלה וביקש את חוות דעתו בנושא הזה והוא אמר ,נכו  ,זה בלתי חוקי .המשרד
לקליטת העלייה מחויב לעיקרו השוויו  .תנו לסוכנות היהודית .אז משתמשי בזה כדי לעקו
את העסק.
ההמנו הלאומי .כא באמת אני לא יודע א יש מה לעשות ע מה שעשו ב  .1994במש הרבה
שני השאירו את כל הנושא של ההמנו  ,של התקווה ,כנושא עמו לחלוטי  ,בכוונה תחילה ,כי
ידעו שאי אפשר למסד את העניי הזה .אי אפשר בכלל לצפות מערבי אזרחי מדינת ישראל
לראות את ההמנו הזה כהמנו שלה  .עד שבא החוק הזה ב  1994שבא להסדיר סוגייה
ספציפית ,וזה הנושא של ישיבת הפתיחה של כנסת חדשה ,ואז עיגנו בחוק את התקווה וקבעו את
הנוסח וכולי.
פה אני מודה ומתוודה ,אני לא יודע מה הסיכויי בעניי הזה .אני לא בדקתי את זה ואינני יודע,
אבל לדעתי במישור העקרוני אנחנו חייבי לנקוט עמדה בעניי הזה .זה פשוט לא נראה לי
מתקבל על הדעת שזה יכול להיחשב היו כהמנו של המדינה .אפשר לחשוב על פתרו שיהיו שני
המנוני  ,זה ג קיי במדינות מסוימות ,והיהודי ישירו את שניה או שהערבי ישירו רק
אחד .זאת ג אפשרות ,אבל המצב כפי שהוא לא יכול להישאר.
במישור היישומי ציינתי כמה דברי ספציפיי  .הנושא של האפליה ,יש לנו חוק בנושא של
האפליה בתעסוקה ,אי לנו חוק לגבי איסור האפליה בכל מיני מישורי אחרי ובראש ובראשונה
בדיור .צרי להיות חוק כזה בדומה לחוקי שקיימי במדינות אחרות .קיו חוק כזה כשלעצמו
איננו מספיק .לכ אני מציע כא הקמת נציבות לזכויות אד .
אני מוכרח לומר ששר המשפטי ביילי דוגל ברעיו של הקמת נציבות לזכויות אד במדינת
ישראל .אני עומד בראש פרוייקט מטע מרכז לזכויות אד באוניברסיטה העברית ,שמציע מודל
להקמת נציבות ,והוא מחויב לעניי הזה .מה יצא מזה אנחנו לא יודעי  .אנחנו צריכי להגיש את
ההמלצות עד ה  1בפברואר ,ומי יודע א הוא יהיה שר המשפטי אז .ג הוא לא יודע.
אתה מציע שאנחנו נציע את זה?
עדנה אולמ מרגלית:
כ  .בוודאי ,אנחנו צריכי להציע את זה.
דוד קרצ'מר:
לגבי השפה הערבית ,דיברנו על זה .מבחינה משפטית פורמלית
השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל .את יודעי שיש בג" שהוגש לגבי השילוט
בכבישי הבי עירוניי  ,ש בג" נת למע" חמש שני לדאוג לכיתוב בערבית בכל השלטי
בכבישי הבי עירוניי  ,ויש עתירה תלויה ועומדת נגד חלק מהרשויות המקומיות שבה יש
הרבה תושבי דוברי ערבית ,לחייב ג אות  .אני חושב שאת הדבר הזה צריכי להסדיר בחוק
בנושא הזה ,לא רק לגבי השילוט אלא ג לגבי תרגומ של חוקי וכל מיני הודעות רשמיות
אחרות .יש למשל בחוק התכנו והבנייה הוראות בעניי הזה אבל בחלק מהחוקי זה לא קיי .
מתרגמי את החוקי האלה אבל יש פיגור מאוד גדול בתרגו החוקי .
לגבי חוק מרש אוכלוסי  .כא  ,מסיבות אחרות כמוב  ,ההצעה הזאת אולי תתקבל .סיבות
שקשורות יותר לרישו יהודי ולא לרישו ערבי  .אבל אני לא רואה שו צור במדינה
דמוקרטית לרשו במרש האוכלוסי את הלאו של האד .
אתה מתכוו בתעודת הזהות?
קריאת ביניי :
הזהות
תעודת
הזהות.
בתעודת
דווקא
לאו
דוד קרצ'מר:
משקפת את מה שרשו במרש האוכלוסי .
מה לגבי רישו הדת?
קריאת ביניי :
הדת ,מכל מיני סיבות אחרות ,יכול
לרישו
דוד קרצ'מר:
להיות שיש הצדקה .זה מטריד אותי פחות במישור הנוכחי
משו שהייתי אומר שמקובל מאז ומתמיד שא אד בא ואומר שלא רוצה שירשמו לו דת בכלל,
אז מכבדי את בקשתו ולא כופי על א אחד .כל אחד יכול לומר שהוא לא רוצה.
אי אפשר יהיה להבחי בי ערבי ובי עולה.
קריאת ביניי :
זה בכל מקרה לא רשו בתעודת הזהות .הרי החוק מחייב
דוד קרצ'מר:
רישו פרטי מסוימי במרש האוכלוסי  ,אחר כ יש תקנות שקובעות מה מתו הפרטי
האלה יירש ג בתעודת הזהות .לאו רשו בתעודת הזהות ,הדת לא ,ולא צריכי לרשו את
זה בתעודת הזהות .זה לא מעניי .
לו לאו
אומר שאי לו לאו  ,רושמי
אד
א
רות גביזו :
בניגוד לרצונו?
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לא .כותבי "לא רשו ".
דוד קרצ'מר:
הרבה קטגוריות.
יש לה
עדנה אולמ מרגלית:
אומר ,זה מה שקובע.
לא מחייבי אד לרשו לאו .
אליעזר דו יחיא:
דייב
את הדיו  .כמו שראית
אנחנו מתחילי
עאדל מנאע:
הציג את מה שהוא כתב בנייר ולפני שאנחנו פותחי את הדיו
אני רוצה להזכיר לכ שישנו הנייר השני של רותי שד בדברי אחרי שלא עלו כא כמו העניי
של התאזרחות ,אזרחות ,חוק השבות וכולי .זה ג כ עניי משפטי אבל נפרד ולכ לא להעלות את
הנושאי האלה .תכ נסיי את הדברי שבה ד הנייר של דייב ואחר כ נדו בעניי אזרחות,
התאזרחות ,חוק שבות וכולי.
אני ראיתי את הנייר של רותי לפני שכתבתי את
דוד קרצ'מר:
הנייר הזה ולכ לא התייחסתי לאות נקודות.
אנחנו נעשה את ההפרדה הזאת ונשמור מקו
ג
עאדל מנאע:
וזמ לדיו בנייר של רותי.
אולי נשמע את הנייר של רותי? זה מאוד קשור.
אליעזר דו יחיא:
למרות שרותי
אולי באמת כדאי לאחד אות
עאדל מנאע:
מתעקשת שנקיי דיו נפרד.
על השולח ,
שיהיו עוד דברי
רוצי
את
א
רות גביזו :
אפשר.
לדעתי הנושא של חוק השבות הוא נושא כל כ
קריאת ביניי :
מורכב וכבד ,ולכ אולי כדאי לדו בו בנפרד.
אני
יש דבר אחד שדייב התייחס אליו וג
רות גביזו :
התייחסתי אליו ,ואנחנו מתייחסי אליו פחות או יותר אותו
הדבר ,וזה העניי הזה של הכללת המדינה היהודית בתו כל מיני מסמכי  .ג אני חושבת שלא
צרי היה להכליל את זה במסמכי  .חבל שהכלילו את זה במסמכי וכשאנחנו כותבי מסמכי
אנחנו לא צריכי להכליל את זה .אני אומרת שזה לא מייתר את השאלה של המהויות של
המדינה וחלק מההסדרי שקשורי לעובדה שהמדינה היא מדינה יהודית במובני מסוימי
שלה .אני לא לגמרי מסכימה ע כל ההמלצות של דייב ,אבל בואו נתחיל לדבר עליה .
היה
מה
עמדה.
לנקוט
בלי
הבהרה
שאלת
סמי סמוחה:
הרציונאל לסלקציה הזאת של החוקי האלה? למה דווקא
החוקי האלה? הרי אתה טיפלת בספר של בעשרות חוקי  ,בתקנות ,ועכשיו אתה בא ע איזה
מדג  .אי עשית את המדג הזה?
זה לא מדג  .אני בכוונה תחילה לא טיפלתי בכל
דוד קרצ'מר:
המערכת של האזרחות ,חוק השבות ,משו שרותי טיפלה בזה.
אני חושב שהדברי האחרי לא מעוגני בתו החקיקה.
וזה נוגע למדיניות של הקבוצה הזאת.
עדנה אולמ מרגלית:
בספר יש עשרות דברי  .למשל ,אתה יכול להגיד
סמי סמוחה:
שזה לא חשוב ,המעמד של יד ב צבי למשל.
אני הבאתי את הדברי האלה רק כדי להדגי עד
דוד קרצ'מר:
כמה הרעיו של מדינת ישראל כמדינה יהודית בא לידי ביטוי
בתו החקיקה ,אבל אני כשלעצמי לא רואה אות מעבר לכ כחוקי שמפלי  .אלא א כ אתה
כמוב לחלוטי חושב שלמדינה לא יכול להיות שו סממ של מדינה יהודית.
יהודית
מדינה
היא
הקונספציה
אומרת,
זאת
סמי סמוחה:
ואלה דברי שמאוד מפריעי או בוטי מאוד.
המדינה היהודית
סתירה מהותית בי
שיוצרי
דוד קרצ'מר:
ובי מדינה דמוקרטית .כ .
שני דברי וה הפוכי זה מזה .מצד אחד יש שני
אלה בלפר:
דברי שדייב מציע לבטל שאני חושבת שבאמת ימנעו הרבה
בעיות ויבטלו הרבה בעיות ,ג בהגיו וג בסתירות החווייתיות .יכול להיות שה יעזרו לתחושת
האזרחות ,לחוויית האזרחות של הערבי  .אתה הצעת להשאיר את יהודית ודמוקרטית ולבטל
את סעי 7א .זה כ  .ג חוק מרש אוכלוסי  ,אני חושבת שביטול חוק מרש אוכלוסי  ,קוד כל
הרבה יהודי ישמחו על כ כי זה ודאי יבטל המו בעיות מבעיות שונות שאנחנו מתלבטי בה .
אבל מצד שני ,דווקא מכיוו שאני חושבת שאנחנו צריכי לחנ את הע – מילה מאוד גסה
ומאוד מכוערת – לקראת מושגי כמו אוטונומיה ,אפליה מתקנת ,שוויו זכויות אזרחי של
האזרחי הערביי והישראליות המלאה של ערבי ויהודי כאחד ,דווקא בגלל זה אני מאוד
חוששת מ ההיבט הסימבולי ,א אנחנו לוקחי את כל הנייר שיצא כעסקת חבילה .א לוקחי
את כל הנייר שיצא כעסקת חבילה ,אני חושבת שזה מאוד ירתיע דווקא בגלל ההיבטי הסמליי .
בטח
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הדבר המרתיע ביותר פה זה ההמנו  .הייתי מתנגדת לביטול ההמנו  .אני לא הייתי בוחרת בהמנו
הזה א הייתי צריכה אותו .זאת אומרת ,ג כיהודיה ,אני לא התאהבתי בו א פע  ,אבל המנו
לא בוחרי  .כל מי שלומד קצת לאומיות יודע שהמנו זה דבר קבוע ,זהו .אני ג לא הייתי בוחרת
בש שלי ,אלה ,אבל זהו ,כ קראו לי .א ההמנו כבר קיי  ,אני חושבת שאולי צריכי לחשוב
על תוספת ,על שינוי ,על מלי  ,אבל לא ביטול.
לא הצעתי את ביטול ההמנו  .הצעתי ביטול
דוד קרצ'מר:
העיגו החקיקתי של ההמנו  .אני מסכי את שאת ההמנו אי
אפשר לבטל.
לא ,אתה הצעת לפעול לאימו המנו חלופי.
אליעזר דו יחיא:
אני אמרתי שיש לבטל הכרה סטטוטורית בהמנו .
דוד קרצ'מר:
להוסי בית.
קריאת ביניי :
בית זה לא המנו חלופי .יש דינמיקה.
להוסי
אלה בלפר:
המנו חלופי הוא כשאתה מבטל אחד וש במקומו אחר.
הנושא הוא נכבד ביותר וכמו שאלה אמרה
אליעזר דו יחיא:
הרבה דיו נשפ על זה והרבה קולמוסי נשברו על הנושא הזה.
אני באמת לא מציע ,לא לעצמי ולא לאחרי  ,להתחיל כא בדיו עקרוני בסוגייה הנכבדה מאוד
הזאת של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
אני אומר מה אני מקבל וממה אני מסתייג .אני בהחלט מקבל את מה שאתה הצעת בסעי א',
זאת אומרת ,ביטול סעי 7א לחוק יסוד הכנסת והייתי מוסי לזה ג את סעי  5לחוק המפלגות.
אני חושב שזה באמת אנטי דמוקרטי.
את כל הסעי ?
דוד קרצ'מר:
אני חושב שיש זכות מלאה ,ג א אני נגד זה ,למישהו לחשוב
אליעזר דו יחיא:
שמדינת ישראל לא צריכה להיות מוגדרת כמדינה יהודית .יש לו זכות מלאה לומר את זה ולתת
לזה ביטוי ,כפי שכא אנחנו שומעי  ,וג להתארג כמפלגה פוליטית שזה הדגל שלה ,זו הסיסמה
שלה .יתר על כ  ,אני ג לא חושב שרצוי לפסול רשימה בגלל שהיא נחשבת לא דמוקרטית כי
באמת אי לדבר סו וזה בעייתי מאוד .כ  ,אפשר לשלול רשימה שמטיפה לשימוש באלימות,
גזענות ,כ שאני מאוד תומ בסעי א'.
חוק האוסר אפליה בדיור ,בשירותי שוני – אני בהחלט תומ בזה .הקמת נציבות לזכויות
אד  .ג ערבית כשפה רשמית.
להשכרת
מודעה
מפרס
שאד
נניח
רות גביזו :
דירה ויבוא אד שהוא ערבי ,והמשכיר יגיד לו :יש לי פה בית ע עוינות רבה מאוד וזה לא נוח לי
ולכ אני לא משכיר ל את הדירה .אתה רוצה שהוא יהיה עבריי חו מזה שיהיה עליו לח ? אתה
רוצה שנגיש נגדו תביעה פלילית?
יש בעיה מעשית .אולי לא חשבתי עד הסו  .יש
אליעזר דו יחיא:
באמת בעיה מעשית לגבי זה .אני תומ בזה שלא תפורס
מודעה האומרת שהדירה להשכרה ליהודי בלבד .אני חייב לומר שא מישהו יבוא ובאמתלות
שונות ידחה אד אחר מכל מיני תירוצי  ,זה נורא קשה למנוע את זה .זה בלתי אפשרי בכלל.
בגלל
הוא אומר במפורש שהוא לא משכיר ל
דוד קרצ'מר:
שאתה ערבי.
אני שאלתי וקיבלתי תשובה.
רות גביזו :
אני אומר שזה מאוד קשה לייש את זה.
אליעזר דו יחיא:
הקמת נציבות לזכויות אד – בוודאי שלא צריכה להיות לכ התנגדות לדעתי .ערבית כשפה
שהיא מוכרת כשפה רשמית –באמת צרי יותר לייש את זה בשלטי וכולי ,אני בהחלט בעד זה.
אמרתי למה אני מסכי ועכשיו אומר מה נראה בעיני בעייתי .ביטול מעמדה של ההסתדרות
הציונית העולמית – אני לא יודע .זאת אומרת ,אני לא יודע א החוק אומר שיש לסוכנות
היהודית מעמד מיוחס .מזה אני מסתייג .אני לא רואה בזה פג מהותי.
ג א לא משלמי ארנונה?
סמי סמוחה:
לא.
קריאת ביניי :
יש ל הגנה מוחלטת מתביעה על לשו הרע א
רות גביזו :
אמרת דברי בישיבת ממשלה ,בישיבת כנסת או בישיבה של
הסוכנות היהודית.
היסטוריות
זכויות
יש
הציונית
להסתדרות
אליעזר דו יחיא:
בהקמתה של מדינת ישראל ואני מבי אד שאינו יהודי וג
אד שהוא יהודי ששולל את זה .אני לא רואה בזה פג מהותי באופייה הדמוקרטי של מדינת
ישראל או אפילו פגיעה קשה בעיקרו השוויו  .מלבד זה שזה באמת לא ריאלי ,להצעה הזאת אי
סיכוי להתקבל .לגופו של עניי  ,אני לא הייתי עולה על בריקדות ומתנגד לה ,אבל אני ג לא
מתלהב ממנה.
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לגבי ההמנו הלאומי .כמו שאלה אמרה ,אני לא מתלהב כל כ מהתקווה .אני לא יודע ,מישהו
הציע בשעתו שההמנו יהיה "שיר המעלות ושוב ה' את שיבת ציו  ,"..שזה נראה בעיני יותר יפה.
אבל כמוב שזה לא יענה על הבעיה של  .אתה לא מציע להחלי את התקווה בשיר המעלות.
המנו לאומי ,אני חושב שקשה לו להיות מוסכ על כול  ,אבל זה לא אותו הדבר .אני מסכי .
א ההמנו הלאומי של בריטניה הוא אל מל נצור ,יש מי שמתנגד עקרונית למשטר המלוכה.
בסדר ,זה פוגע ברגשותיו .אבל זה לא אותו הדבר ,אני מסכי שזה לא אותו הדבר .אני לא בקי
בהמנוני  ,אני מניח שיש מוטיבי נוצריי ג בהמנוני לאומיי של כל מיני מדינות ,בוודאי
בסמלי של מדינות ,יש את הסמל של הצלב וכולי .ע כל זה שאני יודע שיש כא בעיה לחלק
מאזרחי מדינת ישראל ,בעיה קשה ע ההמנו הזה ,אני אסתייג מההצעה להחלי אותו כי הוא
חלק מהזיכרו ההיסטורי של מדינת ישראל ושל המערכה ,המאבק הקשה והממוש על הקמתה
של מדינת ישראל .אני לא יודע ,א לא היה המנו והיו צריכי עכשיו לחבר ,אז הייתי חושב על
משהו אחר .אבל א ישנה כבר מסורת כל כ ממושכת ,אז החלפת ההמנו  ,א מדברי כא על
סמלי  ,תסמל משהו .זאת אומרת ,אתה לא יכול להגיד אני בעד מדינת ישראל כמדינה יהודית
אבל אני אחלי את ההמנו וזה לא ישנה .א אתה כרגע תחלי את ההמנו  ,זה יתפרש בעיני
רבי שכ  ,אתה מוותר על הזהות היהודית של מדינת ישראל ,ואני לא מוכ לוותר על זה .לכ אני
לא מקבל את ההצעה הזאת של החלפת ההמנו  ,למרות שאני אומר שוב שאני לא כל כ מאושר
ממנו.
לגבי חוק מרש האוכלוסי  .זה נכו שזה יפתור הרבה בעיות ולאו דווקא ביחסי
יהודי וערבי  .אני לא יודע עד כמה זה מפריע לאזרחי הערביי .
הזה בתעודת
השב"כ דווקא בעד ביטול הסעי
קריאת ביניי :
הזהות.
הדת ,לא איכפת לי לוותר על
יישאר רישו
א
אליעזר דו יחיא:
רישו הלאו  .אבל לדעתי זה לא ריאלי.
זה
שמתנגדי
למה זה לא ריאלי? היחידי
רות גביזו :
המפד"ל .רוב המערכת הפוליטית רוצה למחוק את זה.
לרשו
תסביר לי למה במדינה דמוקרטית צריכי
דוד קרצ'מר:
את הלאו של האזרחי .
שאתה יכול לשאול למה צרי
יש כל מיני דברי
אליעזר דו יחיא:
לרשו .
א מדברי על החלפת ההמנו  ,למה לא להחלי את דגל המדינה שהוא ג מוטיב יהודי ברור
ומובהק?
יש חוק שמחייב את הנפתו בכל מוסד.
רות גביזו :
החוק הזה לא מבוצע.
אליעזר דו יחיא:
למה אתה חושב שהוא לא מבוצע? הוא מבוצע.
קריאת ביניי :
מצדי תוותר בכלל על שירת ההמנו  ,אבל אני
אליעזר דו יחיא:
מתנגד להחלפת ההמנו מהסיבות שמניתי.
הצבעתי כי יש לי רשימה משלי ,אבל בטח לכל
עדנה אולמ מרגלית:
אחד יש רשימה ,והשאלה היא אי אנחנו רוצי לעשות את זה
כל אחד יגיד בעד מה הוא כ ובעד מה הוא לא? אז מאוד מאוד בקצרה .קוד כל ,אני מאוד
אוהבת את המסמ הזה .אני רוצה לבר עליו ברכה גדולה.
אני חושבת שמוצדק שקבוצה כזו תצא בסופו של דבר ע מסמ שיכלול כל מיני דברי ישנ
כמה דברי בוטי בתחו החקיקתי ומאוד מוצדק שקבוצה כזו תמלי על שינויי .
שאלו אות אי בחרת דווקא את אלה ואני ג מברכת על זה .יש כא המו איפוק ,כי אפשר ללכת
להמו דברי  .כא יש המו איפוק והתייחסות לדברי שה אולי הכי בולטי או הכי בוטי או
הכי מתאימי  ,לקבוצה פרוגרמטית כמו שלנו ,לצאת אית  .מתוכ אני אעשה דילול קט .
אני רוצה מאוד לתמו בעניי חוק יסוד הכנסת ,בביטול של הדבר הזה .אני מאוד אשמח לתמו
בביטול מעמד המיוחד של המוסדות של המדינה שבדר  .חמישי שנה כבר עברו ,האינרציה
הגיע זמנה להתבטל .אני ג חושבת שחלק גדול מההצעות כא כבר מנקזות סנטימנטי שבאי
מהרבה מאוד כיווני  ,אז בכ ג אנחנו נתרו את שלנו ואולי זה יהיה הקש שיעשה את ההבדל.
אני עוזבת רגע את התקווה ואני מתייחסת למישור הישומי .אני רוצה מאוד לתמו בשניי
האחרוני הערבית כשפה רשמית ,ההשלכות שאתה מציי  ,וחוק מרש האוכלוסי שבכלל הייתי
שמה אותו בתור דבר ראשו  .למחוק את סעי הלאו  .סעי הלאו  ,ההצדקה הראשונה ,היחידה
והבלעדית שלו במדינה הייתה הצדקה שב"כית ,להפלות בי יהודי וערבי  .הגיע הזמ שזה ירד
מספר החוקי  .זה בעיני כת שצרי לבטל אותו.
המנו לא היה צרי להכניס את זה בחוק סטטוטורית ב ,' 94אבל זה כבר נכנס והייתי משאירה
את השדי האלה ולא מעירה אות מרבצ .
לגבי חוק איסור אפליה והקמת נציבות לזכויות אד  ,אני בעד הדברי האלה אבל אני לא חושבת
שזאת המסגרת .אני חושבת שנציבות לזכויות אד זה היו בטיפול .הדבר השני אפליה זה
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מסוב  .הרי בכוונה נושא האפליה נכנס לחוק היסוד ,לא נכנס לש השוויו וזו בעיה גדולה ,כי
היה צרי להכניס ש שוויו  .בחוק יסוד כבוד האד וחירותו אי שוויו  .אני יודעת שהאגודה
לזכויות האזרח מטפלת בזה .אני יודעת שיש כא מסוג השאלות שרותי שאלה ,לי זה נראה פחות
סימבולי ויותר עניי סובסטנטיבי שמתאי לגופי אחרי ולא לגו כמו שלנו .זו בעיה והיא
בטיפול .אני הייתי נמנעת מזה בהקשר של הקבוצה הזאת ,כיו שזה נראה לי בעיקרו של דבר
הכרזתי ,סימבולי וללכת על הדברי הבוטי .
בנושא
דני
כשאנחנו
עכשיו,
דווקא
עאדל מנאע:
הזה ,אני מרגיש עד כמה חסרי לנו משפטני ערבי בקבוצה.
יש פשוט חוסר סימטריה .היה לנו אחד ,אבל לצערי הוא נעל לנו.
ההערה .יש לי הרגשה שעדאלה
ע
אני מסכי
חאלד אבו עסבה:
הפכה להיות איזשהו גו שכל הזמ פונה לבג" בנושאי
שאמנ מעוגני בחוק אבל לא מגיעי לידי מימוש.
אני רוצה להתייחס לשתי נקודות .בנושא של השפה הערבית ,אמנ השפה הערבית היא שפה
רשמית אבל זה עדיי לא מקנה לה את היותה רשמית דה פקטו ולא רק דה יורה וזאת אחת
הבעיות של השפה .שני מקרי שאני יודע שכרגע נדוני בבית המשפט בנושא של היפר נטו .בכל
הרשת של היפר נטו אסור לשוחח בערבית ,אסור לדבר בערבית .יש הוראה שלא מדברי ש
ערבית .הייתה כתבה על כ .
לרופאי
אסור
סורוקה
שבבית חולי
כמו
זה
קריאת ביניי :
לדבר רוסית.
זה לא
החוקי
השפה ובכלל ע
הבעיה ע
חאלד אבו עסבה:
שהחוק קיי אלא כיצד הוא מופעל.
ג בנושא של השילוט ,בבוקר הזכירו את עכו שכתוב בערבית עכו ולא עכה .בכלל ,בכל השילוט,
השילוט הוא לא נכו  .אי לזה משמעות בערבית .ראיתי ליד העיר טייבה ,כתוב קריית חינו  ,אז
כתוב בערבית ,באותיות ערביות קריית חינו .
דר אגב ,דוגמה מצוינת לנושא הזה .הזכרת את
עאדל מנאע:
נווה שלו  .בנווה שלו זה היה סיפור גדול .ה רצו לכתוב על
השלט שלה שמפנה לנווה שלו "ואחתי סלא  ,נוה שלו " ומע" התנגד לזה וה שמו שלט
בעצמ  ,אז מע" הוריד לה את זה כי הוא מעוניי לכתוב נווה שלו באותיות ערביות.
כתוב
שבנתב"ג
היא
הזה
לטמטו
הדוגמה
עדנה אולמ מרגלית:
באנגלית נתב"ג.
את
להעלי
רוצי
לגבי הערבית ,זה ברור שה
עאדל מנאע:
הערבית ואת השמות הערביי וכולי .אז צפת זה צפת ,ועכו זה
עכו ואסור לקרוא לעיר בשמה הערבי.
על שפה ,לא צריכות האותיות
כשמדברי
לכ
חאלד אבו עסבה:
הערביות להיות שפה רשמית אלא השפה הערבית בעצמה
צריכה להיות שפה רשמית.
הנושא השני שאני רוצה להתייחס אליו זה נושא ההמנו  .אני חושב שבפגישות קודמות הנושא
הזה הועלה .אני כמוב לא אתנגד להחלפתו של ההמנו  .אני חושב שבכל מדינה שמתיימרת לקבל
לגיטימציה מכל אזרחיה עבור הסמלי שלה ,הסמלי צריכי לייצג את האזרחי שנמצאי
בתו המדינה .מדינת ישראל לא רק קוראת לעצמה מדינה יהודית ,היא מדינתו של הע היהודי.
לא רק מדינה יהודית .לי אי בעיה א מדינת ישראל תיקרא מדינה יהודית אבל לא מדינתו של
הע היהודי .בשבילי יש לזה משמעות אחרת .יש ג שמונה מיליו קופטי שחיי במצרי
ומצרי קוראת לעצמה מדינה מוסלמית .אי בעיה א המדינה היא בעלת צביו דתי מסוי  ,אבל
הבעיה במדינת ישראל היא אי הפרדת דת מלאו .
בזה הייתי רוצה להסתפק ולא להרחיב עוד.
באופ כללי אני תומ בכל ההצעות שהועלו כא .
סמי סמוחה:
אני רק רוצה לעשות הבחנה בי שינויי שה סמליי לבי
שינויי שיש לה משמעות שהיא ג סמלית וג מעבר לסמלית .היותה של ישראל מדינה יהודית
היא מעל ומעבר לכל השינויי התחיקתיי האלה ,כ שא מבטלי את זה ,זה לא משנה את
אופייה היהודי ואת אופייה הציוני של המדינה.
יחד ע זאת צרי לשי יד על העיקר והעיקר הוא חוק השבות שיש לו שתי משמעויות שונות –
משמעות של חוק הגירה אוטומטית ליהודי  ,וחוק של אזרחות אוטומטית .אלה שני דברי
ששמנו אות ביחד.
זה כבר נוגע להצעה של רותי.
אליעזר דו יחיא:
בסדר ,אבל אני מדבר עכשיו על המהות של
סמי סמוחה:
אופייה היהודי ציוני של המדינה.
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אחר כ הייתי ש את מעמדה של ההסתדרות הציונית בישראל ג כ כאחד מהעיקרי האלה.
זה לא עניי סמלי בלבד ,אלא זה הרבה יותר עמוק .אחד הדברי שבכלל לא מוזכר כא  ,והוא
חלק מאוד מרכזי ,זה לוח הזמני של המדינה ,שזה מאוד עמוק .זה כולל את החגי .
אתה מציע לשנות?
עדנה אולמ מרגלית:
לא .אני רוצה שיביאו את זה לתודעה .זה החגי ,
סמי סמוחה:
ימי המנוחה ,ימי הזיכרו וכולי .ימי המנוחה זה ג סמלי ,אבל
זה ששבת זה יו המנוחה ,זה ג משפיע על אורח החיי של לא יהודי בצורה מאוד מרכזית .ג
החגי  ,למרות שהחגי הנוצרי והמוסלמי מוכרי  ,ה לא בלוח הזמני של המדינה .אתה
מאפשר ג לבני דתות אחרות לחגוג את החגי שלה  ,אבל בס הכל נוצרי עובדי ביו ראשו ,
מוסלמי בימי ששי וכולי ,וג בחגי שלה ה עובדי  .אלה דברי שה יותר מהותיי .
מהתשובות שקיבלתי עד עכשיו לא ברור לי אי הגעת לסלקציה הזאת .הזכרת למשל את העניי
הזה של הדגל ,הדגל הוא פחות משמעותי מאשר ההמנו ? הדגל הוא הרבה יותר משמעותי מאשר
ההמנו כי לפי החוק אתה צרי להני דגל על בתי ספר ועל רשויות מקומיות .כ שאתה רואה
בישובי ערביי את הדגל הישראלי יו יו  .שוב ,לא את התקווה .אי הרבה הזדמנויות שאתה
שר את התקווה ,אבל את הדגל אתה רואה יו יו בצורה מאוד בוטה.
אני בעד שינויי  ,אבל כא אני רוצה להסתייג .לי אישית אי בעיה ע זה ,אבל הבעיה היא
מבחינה טקטית .שינוי של ההמנו מבחינה טקטית ,זה מאוד מזיק .זאת אומרת ,מנקודת המבט
היהודית זה ייראה כהתחלת הסו של מדינת ישראל כמדינה יהודית .ככה יתפסו את זה .אני לא
שות לפחד הזה בכלל ,אבל יהיה קשה מאוד למכור את זה בצורה אחרת.
סג שר החינו לשעבר הציע את זה כבר.
אליעזר דו יחיא:
אני יודע .מבקרת המדינה הציעה .אז מה? מה
סמי סמוחה:
הייתה התגובה? התגובה הייתה בשו אופ לא ותכ נראה מה
תהיה התגובה של הימי כי הימי יפחיד את הציבור כא  .אני רוצה לומר שמהסקרי שלי התברר
לי שהדבר שיהודי הכי פחות מוכני לשנות זה סמלי כמו דגל והמנו  .אלה באמת דברי
סמליי לחלוטי  ,אלה לא דברי אופרטיביי  ,אבל יש פה רגישות גבוהה מאוד .יש קונצנזוס בי
היהודי לקיי מדינה יהודית והיהודי חושבי שזה דבר מאוד מאוד מרכזי ,בשעה שדברי
אחרי ה יותר מרכזיי  .אגב ,הרבה אנשי מוכני לשנות את חוק השבות יותר מאשר את
הדגל וההמנו  .אני אומר ל את זה אחרי סקרי  .יותר יהודי מוכני לזה .למה? כי יש התנגדות
לעולי  ,לזכויות של העולי וכולי .אנשי מסתייגי מהעניי  ,אבל דגל מדינה? זה אופייה של
המדינה ,זה לא.
אני רוצה לומר משהו לגבי ההמנו  .אני לא יודעת
עדנה אולמ מרגלית:
כמה מהאנשי שיושבי כא יודעי שפע כשהיו קמי בסו
אירועי והיו אומרי היכונו לשירת ההמנוני היה ברור שיש שלושה המנוני  :היה התקווה,
היה תחזקנה והיה האינטרנציונל.
אני בכלל לא בטוחה שזה נכו לגשת לנושא הזה,
רות גביזו :
שבעיני הוא מאוד רגיש ,בדר של איתור בעיות מרכזיות במצב
המשפטי .מפני שכולנו יודעי שאנחנו מדברי כא על סמלי ואני חושבת שסמלי ה הרבה
מעבר למצב המשפטי .אני חושבת שהדיו במכלול הזה ,כשאנחנו מדברי על כל אחד מהדברי ,
הוא דיו מאוד מטעה והוא מאוד לא מוצלח .יכול להיות שבמסגרת מסמ כללי ,א יהיה מסמ
כללי ,כל הדברי האלה יכולי להיכנס להקשר יותר רחב ואז להיראות אחרת ,ואז התייחסות
עניינית לכל אחד מה לבדו היא התייחסות נכונה .אני חושבת שזו בוודאי התייחסות מאוד
בעייתית וצרי לראות אי זה נכנס.
למשל ,נתחיל בדבר הכי פשוט ,נציבות לזכויות אד  .אני נוטה להסכי ע עדנה שזה אולי לא
המקו  .נדמה לי שטוב שתהיה נציבות לזכויות אד  ,טוב שיהיה גו בתו הממשלה שזה
התפקיד שלו להצביע על בעיות בנושא .אנחנו יודעי שיש בעיות רבות בנושא של זכויות אד .
השאלה היא למה אנחנו מכניסי את זה כא .
האוסרי
אחרי
בחוקי
אני לא רואה שיש טע
דוד קרצ'מר:
אפליה כל עוד אי לי מנגנו .
אז זה מכלול מחלק של מער המלצות .למשל כל
רות גביזו :
המסמ שאנחנו הבטחנו לעצמנו לדו בו על אפליה מתקנת
הא אפליה מתקנת צריכה לבוא לפני שיש שוויו רגיל וכל הדברי האלה הבעיה של טיפול
בבעיות של אפליה מבנית ושיטתית בהיעדר מנגנוני אכיפה אפקטיביי  ,שהיא בעיה שקיימת בי
יהודי וערבי  ,בנוגע לנשי  ,בי שחורי ולבני  ,בכל הקבוצות ,היא בעיה כללית .אי אפשר
לתלוש את הנושא הזה לשי אותו בתור עניי משפטי ולהוציא אותו מתו ההקשר שלו.
מכיוו שזה המצב ,יש לי היסוס לגבי איסור אפליה במגזר הפרטי .לא מפני שיש לי בעיה ע
הרעיו שזה לא טוב להפלות ג במגזר הפרטי ,אלא מפני אני חושבת שבמצב האכיפה הקיי
ללכת לכיוו של להתחיל להוקיע אנשי פרטיי על זה שה פוחדי  ,מתביישי ונכנעי
ללחצי  ,זאת לא הדר הנכונה .אני חושבת שיש פה הרבה מאוד עבודה חינוכית והצהרתית
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קודמת שצריכי לעשות לפני שאנחנו נכנסי לדבר הזה .זה סיפור מאוד ארו  .אני בוחנת אותו
בארצות הברית בהקשר של לבני שחורי  ,שהוא לא דומה ,אבל הוא מעניי מהבחינה הזאת.
ש יש חוק כזה ויש מחלוקת מאוד גדולה על מידת ההצלחה של החוק הזה .אני חושבת שאנחנו
עושי צעדי מאוד חשובי בעניי הזה שהרחבנו את ההזדמנויות בתעסוקה לערבי  .אני חושבת
שיש לנו עוד הרבה לעשות בעניי האכיפה של החוק הזה .לא הייתי מתפרסת בחקיקה נוספת.
אני מסכימה לביטול רישו הלאו  .רק בתור אנקדוטה אני אגיד שאני יושבת בכובע אחר
ומנהלת דיאלוג ע רב אורתודוכסי ימני .הרב מד  .דיאלוג מאוד מאוד מעניי  .אני חשבתי בתו
לב שזה יהיה דבר שיהיה קל להסכי עליו וקיבלתי התנגדות עיקשת לעניי הזה ,של ביטול סעי
הלאו במרש  .החשש שלו הוא שזה איזשהו חלק ממהל כללי של טשטוש האופי ,לא הדתי
דווקא של המדינה היהודית שקשורה לדת היהודית ,למרות שהוא מאוד אורתודוכסי ,אלא בגלל
התחושה שלו שזה חלק ממהל כללי של טשטוש הזהות הלאומית של מדינת ישראל.
חלק גדול מההצעות פה מתמודדות ע הקושי הזה ואני רוצה להגיד קוד כל שהקושי הוא מאוד
מרכזי .לפי דעתי זה הקושי שאנחנו מסתובבי סביבו כל הזמ של מי האר הזאת והא ערבי
באמת יכול להרגיש שווה במדינה שמוגדרת כמדינה שמממשת את זכותו הלאומית של ע אחר.
אני חושבת שהתשובה בגילוי לב היא להגיד שהוא לא יכול .הוא לא יכול .הא אנחנו אומרי
שכל התיקוני האלה בחוק ה תיקוני קוסמטיי ושהמדינה נשארת מדינה שבאופ ייחודי,
באיזשהו מקו  ,היא מדינתו של הע היהודי ושהבעיה של הלא יהודי במדינת ישראל ,בעיקר
של הערבי במדינת ישראל ,כמה שלא נעשה קוסמטיקה ,נשארת? אני חושבת שג קוסמטיקה
עוזרת.
הפחד של הלאומיי הוא כמוב שהקוסמטיקה היא שחיקה אמיתית והפחד של הערבי הוא
שהקוסמטיקה לא מספיקה .אני חושבת שכא צרי לראות שבמידה מסוימת ,א עומדי על זה
שישראל היא המקו שבו יש לע היהודי ורק לע היהודי הגדרה עצמית לאומית ,נובעי מזה
דברי ג ברמה הסמלית שבאמת מנציחי רמה מסוימת של חוסר שוויו של יהודי ולא יהודי
בישראל .להערכתי צרי לעשות החלטה הא אנחנו רוצי לעמוד על אי השוויו הזה ,ואז
מטעמי של רגישות אפשר לצמצ את הבעיה ,אבל אני לא חושבת שאפשר בקלות לוותר על
סימניה.
בעניי הלאו את כ מוכנה.
עדנה אולמ מרגלית:
אני מוכנה לבטל את זה כי אני לא חושבת שזהות
רות גביזו :
לאומית היא מה שכתוב במרש ואני חושבת שהמרש הזה
עושה הרבה בעיות .הוא משפיל ויש עוד סיבות רבות שעל חלק מה עדנה עמדה .הרישו של
הלאו הוא קטסטרופה ,הוא לא משנה שו דבר מבחינת הזהות הלאומית ,אני חושבת שצרי
להוציא אותו ואי לי שו בעיה ע זה .אני רק סיפרתי את זה כאנקדוטה בעניי הרגישויות של
ציבורי אחרי .
לסעי 7א) .(1א הסעי לא היה מפורש על ידי בית המשפט כפי שפורש ,לא היה לי ספק שצרי
לבטל אותו .כפי שהסעי פורש על ידי בית המשפט ,אני הייתי מעדיפה את הפתרו שהוצע בכנסת
ונדחה בכנסת ,של תוספת .אני חושבת שהצירו הזה נכו יותר וטוב יותר מאשר ביטול של
הסעי  ,בגלל המשמעויות הסימבוליות שהוזכרו קוד של ביטולי  ,בייחוד שהביטולי האלה
ה ביטולי חלקיי אתה שומר את הגזענות ,שומר את הדמוקרטיה ,אבל מוציא את זה .לפי
דעתי זה יותר נכו  .אני חושבת שזה מסר חשוב ,אני חושבת שזה מסר שכבר הוטמע בשיטה שלנו.
אני מאוד מברכת על דבר שדיברנו עליו קוד  ,שבאמת לגיטימי היו מצד הציבור הערבי בישראל
להשמיע בקול גדול את הבעיה שיש לו ע העובדה שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית .אני
חושבת שמותר וחשוב לאפשר זאת .אני חושבת שזה חיוני ,אני חושבת שזה ג ינטרל את החשש
האמיתי שכשאנחנו אומרי מדינתו של הע היהודי ,אנחנו מתכווני לזה שיהודי שחי בחו"ל
יותר משפיע על גורלה של המדינה הזאת מלא יהודי שחי באר  ,נולד בה וגדל בה ,דבר שאני
חושבת שזה שאסור שיתקיי .
את כ מציעה לבטל מקומות שכתוב שזו מדינתו
עאדל מנאע:
של הע היהודי?
לא .אני מציעה להוסי  .אני לא מאמינה שאפשר
רות גביזו :
לבטל את הסתירה הזאת ולכ אני לא רוצה פתרונות שיבטלו
את הסתירה .אני רוצה פתרונות שיגידו שיש סתירה אבל שיקבלו את ההליכה לקראת המציאות
שמוגדרת כמצב של סתירה .אני לא חושבת שאפשר לבטל את הסתירה באופ כולל .אומר אפילו
עזמי בשארה שיש לו פירוש למדינתו של הע היהודי שהוא יכול להסתדר אתו .זה נכו שהוא
צרי להגיד את זה מפני שזה כתוב בסעי 7א ,אבל הוא אמנ אומר את זה.
מה לגבי המשמעות של מדינה יהודית לגבי נושא
קריאת ביניי :
הקרקעות?
אי לזה השלכות .כא אני מסכימה לגמרי ע
רות גביזו :
דייב .אי לזה השלכות כיו שהביטויי האלה ה ביטויי מאוד עמומי  .ה לא מביעי שו
דבר .מדינת ישראל מחויבת לחוסר אפליה ,מדינת ישראל מחויבת לשוויו  ,חייבת להיות מחויבת
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וצרי לעג את זה .זה לא משנה את השאלה הא המדינה הזאת הוקמה כדי לתת פתרו לבעיית
ההגדרה העצמית של הע היהודי.
האורחי שלנו הגיעו ואנחנו נעבור לדיו לגבי המש דרכה של
עאדל מנאע:
הקבוצה.
שלו  ,ברוכי הבאי לדיו שלנו .אני מציע שנפתח בהצגה הדדית של שתי הקבוצות ואחר כ
נמשי בדיו  .אנחנו בפגישה אחרונה לפני הקי ובסו היו אנחנו רוצי לדו במה אנחנו עושי
הלאה במש השנה הזאת ,שנת  ,2000כיצד נסכ את הדברי שסוכמו ,נברר מה ה עדיי נקודות
המחלוקת שצרי להמשי את הדיו בה  ,מה לעשות בקי ומה לעשות הלאה ,לקראת סו השנה.
אנחנו נפגשי במש שנה וחצי ,והכוונה שנמשי לפחות עד סו השנה הזאת את העבודה .כמו
שאמרנו ,בקי לא יהיו לנו פגישות אבל יהיו ועדות שינסחו דברי שהסכמנו עליה  .לקראת סו
השנה ,בנובמבר דצמבר ,ננסה לסכ ואולי להוציא נייר הסכמות ודר זה להשפיע על השיח
הציבורי בישראל.
בינתיי הדיוני של הקבוצה הזאת פנימיי  ,עוד לא יוצאי לציבור ,עד שנגיע להסכמות .הכוונה
היא שנגיע למסמ משות של יהודי וערבי  ,שאז נצא אתו אל הציבור וננסה להשפיע ג על
מקבלי החלטות ,ג על השיח הציבורי וכולי .בינתיי אנחנו לא רוצי שהדיוני האלה יודלפו כי
זה דווקא יכול לקלקל לנו .לכ בכוונה עד עכשיו לא יצאנו לציבור ולא ניסינו להשפיע עליו לפני
שאנחנו בעצמנו מגבשי דברי משותפי את נצא אל הציבור.
הא הקבוצה הזאת מייצגת את הגווני השוני  ,ה בקרב
שאלה:
המגזר היהודי ישראלי וה בקרב המגזר הערבי ישראלי?
מה הביטחו שזה יהיה מעבר לדיו אקדמי?
שאלה:
אי ביטחו  .מה שכל אחד מהמשתתפי בדיו אמר מייצג אותו
עאדל מנאע:
באופ אישי ,אקדמי ,פוליטי .ניסינו שיהיו ג חברי כנסת במספר גדול יותר ,והוזמנו חברי כנסת
ממגוו הקשת הפוליטית לבוא לדיוני  .חברי כנסת ה אנשי עסוקי וחלק הגדול לא הגיע,
מיקי אית מהליכוד היה אתנו אבל היה צרי לצאת מוקד יותר ,משה ארנס הגיע לכמה פגישות
והשר מת וילנאי היה כא במש כמה פגישות .הנוכחי האחרי ה לא פוליטיקאי אלא אנשי
אקדמיה ,אבל אנשי אקדמיה שמאוד מעורבי בחברה ובפוליטיקה .ה לא מייצגי במוב הצר
של המילה ,אבל ה מייצגי קשת רחבה של דעות של שני הציבורי .
נגיע
התקווה שלנו היא להגיע למסמ משות  .א
מרדכי קרמניצר:
למסמ משות  ,אנחנו מניחי שיהיה לו אימפקט ציבורי
ותהיה לו ג השפעה מסוימת על קובעי מדיניות ומקבלי החלטות .אבל אי ביטחו שנגיע למסמ
למרות שיש איזה סיכוי טוב ,וג אי ביטחו שאנחנו נזעזע את אמות הספי  .אנחנו מנסי
לעשות את מה שקבוצה כזאת מסוגלת לעשות.
אנחנו בשלב שמסכ את הדיוני שלנו לקראת היציאה לקי ותכ את תשמעו את ההערכות
שלנו לגבי ההמש ועתיד הקבוצה.
שזה
שלמרות
להגיד
חשוב
כי
חושבת
אני
רות גביזו :
נראה מוב מאליו שבישראל ,שיש בה מתח כל כ גדול בי
יהודי וערבי  ,יש הרבה קבוצות כאלה ,כמו שיש הרבה קבוצות שדנות ביחסי בי דתיי
וחילוניי  ,אבל למעשה כמעט אי בישראל קבוצות כאלה ואני חושבת שקבוצה שניהלה סוג של
שיחות כמו שאנחנו ניהלנו לא נפגשה בישראל בכלל .זאת אומרת ,מה שאנחנו ניסינו לעשות במש
שנתיי הוא באמת לאוורר באופ מאוד אותנטי את נקודות המחלוקת ולהשמיע אות בצורה
מאוד מאוד גלויה ,במטרה לראות הא אפשר לנסח מעבר לנקודות שברור שעליה אי אפשר יהיה
להסכי  ,איזושהי הסכמה על קווי מדיניות שיכולי לגבש איזושהי תפיסה של רצו משות
לחיות יחד כאזרחי במדינת ישראל .כל זה מתו הכרה בעומק של המחלוקות שתישארנה ג
אחרי ההסכמה הזאת ,שאולי תוכלנה להיות מעובדות בצורה יותר נכונה.
שוב ,להבדיל מהמתח בי דתיי וחילוניי שהוא מתח שמדברי עליו שני ומלווה את הע
היהודי מאז תחילת התנועה הציונית ואפילו קוד  ,הבולטות הציבורית בישראל של המחלוקות
בי יהודי וערבי היא מאוד מודחקת .מה שאנחנו עושי פה זה ג ללמוד בעצמנו ,כאזרחי
ושותפי במדינה ,אבל ג לעשות דבר שאני חושבת שהוא מאוד חלוצי בסוג השיח הזה ,מבחינה
של דיו דיאלוגי אמיתי ולא רק החלפת סיסמאות משני הכיווני בבעיות אמיתיות שמחלקות
אותנו.
אני חושבת שהייתה לנו תקופת שיחות מאוד מעניינת מהבחינה הזאת שנדמה לי שכולנו למדנו
הרבה ,לא רק עובדות חדשות ודברי מהסוג הזה ,אלא שלמרות שכולנו באנו מפני שהיה לנו עניי
גדול בקשר הזה ותחושה שהוא קשר עמוק וחשוב ,כולנו למדנו .נדמה לי שאחת המטרות שלנו
תהיה לייצא את התובנות שאנחנו קיבלנו בצורה אפקטיבית לציבור יותר רחב בישראל.
אני חושב שנחזור עכשיו לנושא שלנו ,לדיו שלנו
עאדל מנאע:
על מה הלאה.
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עכשיו לשלב של עבודה
אני חושב שאנחנו נכנסי
מרדכי קרמניצר:
יותר אינטנסיבית אבל במתכונת שונה ממה שעבדנו עד עכשיו.
א אני הול אחורה ומנסה לראות למה הגענו בנושאי השוני  ,אז יש לנו ניירות ,אולי לא
סופיי אבל במצב טוב למדי ,בנושא של העדפה מתקנת וייצוגיות ,ייצוג ושיתו  .היה סיכו
שננסה לקבל עליה תגובות ,קיבלנו תגובה חיובית משמעו שטרית שעסק בזמנו בהעדפה מתקנת
במגזר הערבי ,כשהוא היה בממשלה ,אבל לא קיבלתי עדיי תגובה מפרופ' גל נור .אני חושב
שהניירות האלה ה ניירות שעומדי .
יש מאמ מתמש של יצחק ,ראס וטלאל להגיע לעמדה בנושא שאולי הוא אחד הקשי ביותר,
נושא הקרקעות .אני מבי שיש התקרבות משמעותית מאוד .זה נשמע כמעט כמו תיאור של מגעי
בי מדינות .יש כרגע על השולח נייר שקיבלנו שטעו עריכה .הוא יעבור עריכה ויחזור למתדייני
לצור המש העבודה .אני מקווה שהוא יבשיל לכלל הסכמה בי שלושתכ ואז אפשר יהיה
להביא אותו לקבוצה.
היה לנו היו דיו על אוטונומיה בחינו וקבענו לגביו צוות עבודה שינסה לקחת את מה שדיברנו,
לראות את תחו ההסכמה ולעבד נייר.
היו לנו שני דיוני בנושא של שירות אזרחי שנדמה לי שדפנה קיבלה על עצמה להוציא מה
איזושהי הצעה לסיכו .
יש לנו עכשיו את הדבר שנמצא במהל  ,הניירות של דייב ושל רותי .לפחות ממה שאני מתרש
לגבי הנייר של דייב ,כשנגמור את סבב הדיו יהיה די ברור כי הדברי ה די ממוקדי  ,למה יש
הסכמה ,לגבי מה יש הסתייגויות ,ואז אפשר יהיה ללא קושי לסכ את זה.
אני חושב שכדאי שתהיה ועדת ניסוח של עאדל ,שלי ושל רותי אני אשמח א יהיו אנשי
נוספי שירצו להצטר – שתנסה לקחת את כל הניירות האלה ולגבש אות יחד למסמ כללי .זה
כמוב מעורר עוד שאלות שכדאי עכשיו לדבר עליה  ,כגו השאלה עד כמה אנחנו רוצי להיות רק
פרגמטיי או לצפות את המסמ הזה ,לפתוח אותו במבוא יותר עקרוני .את זוכרי שבזמנו
דיברנו על כ שיכול להיות שהמבוא יהיה בנוי משתי נקודות מבט של ויכול להיות שזה לא יהיה
נכו לעשות את זה .על זה כדאי לדבר עכשיו ,על החלק היותר חגיגי או הצהרתי של המסמ .
אני חושב שכאשר תושל הכנת הטיוטה שמסכמת את מה שהגענו אליו עד עכשיו ,זה יכלול
מצידנו ג את קריאת הפרוטוקולי של הדיוני כדי לראות א אולי יש איזה שה נקודות שעלו
בדיוני ששווה להכניס אות למסמ ושכ נית להתרש שיש לגביה הסכמה ,ואולי ג לאתר
נקודות של אי הסכמה שנרצה להזכיר אות במסמ כדי שהמסמ באמת יית תמונה טובה של
הדיו .
תהיה על השולח טיוטה כזאת .הטיוטה הזאת תישלח לחברי להערות .אחרי ההערות ועדת
הניסוח תסתכל על ההערות ותית לה ביטוי .אז נתכנס שוב כולנו כדי לדו באותה טיוטה ולראות
א אנחנו מאמצי אותה .כ נדמה לי שכדאי להתקד .
הזאת
הבעיה
את
לתקו
בזמנו
הצעתי
אני
סמי סמוחה:
מנקודת מבט כלל ארצית ,כלל לאומית מאוד רחבה ,שלא
קשורה דווקא בזווית של השסע היהודי ערבי כי יש הרבה תהליכי כלל חברתיי  ,כלל לאומיי ,
שמעצבי את היחסי בי יהודי וערבי ואנחנו מדי פע מזכירי אות  ,אבל לא ממש
מתמקדי בה .
אני הבאתי נייר בתחו הזה של מדיניות כללית ,א פע זה לא נדו והייתי מאוד רוצה שיהיה
מפגש שיתמקד בזה .אני אזכיר מה היה במסמ הזה ולמה אני מתכוו .
למשל ,נושא הגלובליזציה .נושא מאוד מרכזי בחברה הישראלית שב 15השני האחרונות הוא
פשוט משנה מאוד את החברה ,את הכלכלה ,את התקשורת ,את היחסי בי בני אד  .מדובר על
שינוי ערכי מאוד עמוק ,ויש לזה השפעה גדולה מאוד על יחסי יהודי ערבי  .לא ישירה ,זה
כביכול נושא שלא נוגע ,אבל זה מאוד נוגע ,כי הגלובליזציה מגבירה את אי השוויו הכלכלי
והמעמדי בי שכבות האוכלוסייה .רוב ערביי ישראל ה בשכבות הנמוכות ,רוב היהודי ה
בשכבות היותר גבוהות  ,ולמעשה אי השוויו הול וגדל.
זה לא משהו שמכוו נגד ערבי  ,אבל ברור שהתוצאות שלו למעשה מזיקות יותר לערבי מאשר
ליהודי ומגדילות את הפער ביניה .
א המדינה מתמודדת ע בעיית הגלובליזציה ,יש לזה תוצאות לגבי יחסי יהודי וערבי  ,יש
לזה תוצאות כלליות לגבי הפער ההול וגדל בי שכבות נמוכות ושכבות גבוהות יותר בחברה
הישראלית.
אני את דוגמה אחרת .מדברי על חוקה ,אבל עד עכשיו אי חוק שוויו במדינת ישראל ואי ג
חוק לזכויות חברתיות וכלכליות .זה נמצא בצנרת של משרד המשפטי  ,כביכול זה נוגע לכול
אבל זה ג נוגע בצורה עקיפה אבל מאוד משמעותית ביחסי בי יהודי וערבי  .כל הדברי
האלה ,כאשר ה כלליי  ,ה ג פחות מעוררי התנגדות בציבור הרחב כי יש לה השלכה רחבה
על הצורה של החברה הישראלית ולא רק השלכה ישירה על יהודי וערבי  .אני חושב שזה קוצר
ראות לחשוב שאפשר יהיה לבודד יחסי בי מיעוט ורוב מתהליכי היסטוריי מבניי
שמשפיעי על המכלול.
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א אפשר להביא עוד דוגמה .השלטו המקומי בישראל כל החקיקה של השלטו המקומי היא
חקיקה מנדטורית שבכוונה באה לשלול אוטונומיה מהשלטו המקומי .שוב ,יש לזה השפעה
גדולה מאוד על יחסי בי יהודי וערבי  ,עקיפה וישירה .זה נוגע לכול  ,לא רק ליהודי
וערבי  .מה שאנחנו צריכי לעשות זה לעשות ניתוח רחב יותר של תהליכי בחברה הישראלית,
לראות מה ההשלכות שלה ולראות מה נית לעשות על מנת שהחברה הזו תהיה טובה יותר
לכול  ,אבל ג ביחסי בי יהודי וערבי .
הטכניקה של מוטה לגבי גיבוש
ע
אני מסכי
יצחק רייטר:
הנייר המסכ  .אני לא רואה את התפקיד שלנו מסתיי ע
גיבוש הנייר המסכ  .אני חושב שברגע שנתחיל לעבוד על הפצת הנייר ,זה יהיה פרוייקט בפני
עצמו .הפעולה החינוכית שלנו החוצה היא מאוד חשובה ודומני שאנחנו נצטר להיער להיות
מאוד קשובי לתגובות שיתקבלו בציבור ואולי להיער לתת תשובות לנושאי ולתגובות שלא
היינו כל כ ערי לה בשלב הדיוני המוקדמי .
נוס על כ  ,יש תחומי שאנחנו דנו בה ברמה העקרונית ולא הצלחנו ,בוודאי במסגרת צוות
כזה ,לרדת להיבטי אופרטיביי יותר שלה  .יש פה בס הכל צוות מצוי ע מומחי בתחומי
שוני שמאפשר להמשי ולעבוד עליה  .למשל ,הנושא שדיברנו עליו היו  ,נושא החינו לבנות
את הליבה של האזרחות המשותפת ,הערכי המשותפי שיילמדו במערכת החינו  ,זה נושא כבד
וחשוב שאני חושב שאפשר לראות את הצוות כולו ,או לפחות קבוצת משנה ,עובד על הנושא הזה.
יש לפחות עוד שני נושאי נוספי שנראי לי חשובי להמש עבודה .אחד מה הוא נושא
הקרקעות .אנחנו כצוות מצומצ גיבשנו מסמ עקרונות ,ואני חושב שההתלבטויות שלנו רק
מעידות על כ שצרי עוד להמשי ולעבוד על זה .אי אפשר יהיה להישאר ברמת העקרונות ואפילו
כהמלצות מפורטות יש עוד די הרבה עבודה לעשות על הנושא הזה.
נושא נוס הוא נושא השירות האזרחי ,נושא מאוד מתוח וכבד וג בו ,אני חושב ,בגלל חשיבותו
הרבה ,יש לא מעט עבודה לעשות בהמש .
שהעבודה לא
יצחק על כ
ע
אני מסכי
חאלד אבו עסבה:
תסתיי ברגע שנצליח לכתוב את המסמ אלא שלפחות את
אות נקודות שיש עליה הסכמה רבתי ,והיו כמה נקודות כאלה בפורו הזה ,לנסות ולעבד
ולהפו אות לאיזשהו פרוייקט ,לאיזושהי משימה של חלק מהקבוצה או של כל הקבוצה .לנסות
לעשות דברי שעדיי לא נעשו ובהרבה מהתחומי האלה שדנו בה  ,שה מאוד חשובי  ,לא היו
פורומי אחרי במקומות אחרי שהתעסקו בה או שהלכו את עוד יותר קדימה .זאת אומרת,
עברו מעבר לכותרות והלכו והפשילו שרוולי וניסו באמת לבנות מודלי ותוכניות וכ הלאה.
באמת הייתי רוצה לראות התקדמות ועשייה בכיוו הזה.
לגבי המסמ עצמו .אני יודע שיהיה קשה בכמה נקודות .נכו שכל הזמ שידרנו שהמסמ הזה
הוא חבילה אחת ואנחנו הולכי לבנות אותו כמקשה אחת ,אבל יש הרבה נקודות שהייתה
הסכמה עליה ובחלק מהנקודות היו חילוקי דעות .אני לא רוצה להישמע כאומר שאת אות
נקודות שהסכמנו עליה ניקח ,ואת אות נקודות שה שנויות במחלוקת בינתיי נשי בצד.
למעשה לזה אני מתכוו  ,אבל אני לא רוצה להישמע כאומר שכאילו בגלל איזושהי עמדה מסוימת
אני לא רוצה לקחת את הנקודות שקיימת עליה מחלוקת .אני חושב שאת אות נקודות שקיימת
עליה מחלוקת צרי לברר יותר לעומק ,צרי לדו עליה יותר ולא להמתי עד שאנחנו מגיעי
לאיזושהי הסכמה ,עד שנצליח לנסח או להוציא משהו ,א דפנה תצליח להוציא משהו ממה
שישנו בחבילה שהיא קיבלה על עצמה .אפשר שזה יהיה בד בבד .זאת אומרת ,נתחיל ע משהו
שהוא מוסכ  .אולי צרי להעלות איזשהו רעיו שלא יהיה נייר אחד אלא יהיו מספר ניירות על כל
אחד מהנושאי  .זאת אומרת ,לא כל הנושאי כחבילה אלא נושא נושא שאפשר לעבוד עליו ולאו
דווקא כל הנושאי ביחד כחבילה אחת בתו מסמ אחד.
אני בעד הגישה הפרגמטית ,אני רוצה להשאיר
ראס חמאיסי:
משהו שיעשו הדורות הבאי ולא לסיי את העבודה .לכ אני חושב שצרי ללכת בגישה כזו
שתאמר :בואו נבדוק מה אנחנו יכולי להפיק .כאשר אנחנו באי להפיק ,צרי להגדיר מהי
המטרה .מדברי על מסמ מדיניות ,על תוכנית ,על מסמ עקרונות? בהתחלה דיברנו על אמנה
אז אמנה זה מספיק ,לא צרי לכתוב הרבה .הא עכשיו הולכי יותר ויותר להרחיב את
הדברי ? אני חושב שכא צרי להגדיר את מי המסמ הול לשרת .א אנחנו רוצי לעשות
עבודת שיפור ,עבודת פעולה ,אז אנחנו צריכי להג עליו ,להטמיע אותו בקרב הציבור ,וזה כבר
פרוייקט בפני עצמו .השאלה היא א אנחנו יכולי לצאת ע זה בצורה יותר קלה ,יותר פשוטה,
של סוגיות עקרוניות שליבנו אות  ,של רציונאל שעומד מאחוריה ואז את הכלי  ,העקרונות
למימוש ואת ההתמודדויות משאירי לאחרי  .מציגי ראייה נוספת או ראייה שונה
מהנרטיבי  ,מהדיסקורס ,מהדיוני שנעשי ביו יו  ,ומראי ראייה נוספת שרואה קדימה את
הדברי בצורה אחרת.
אני הייתי מנסה לצמצ ככל האפשר את הדבר הזה כדי להגיע קוד כל למסקנה וג להשפיע,
ולא ללכת לכיוו של הרחבה .א אנחנו הולכי להרחבה ,יש לנו בעיות נוספות של בניית המסמ
ומידת העומק שלו .הא אנחנו צריכי להציג רק את הרציונאל ,הא אנחנו צריכי להציג את
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העקרונות ,הא אנחנו צריכי להיכנס לכלי  ,א כ אז באיזה רמה ,מי יעשה מה ,מתי ואי ?
כל השאלות האלה ה שאלות מאוד מהותיות .הא חברי הכנסת צריכי לקחת את הרעיונות
בכדי להכניס את זה לכנסת כדי לשנות ,או שצרי לבנות עיקרו שכל המערכת הפוליטית
והקהילתית והחברתית ,והחברה בכלל הישראלית ,תפעל לפיו? אחד הדברי שמשפיעי על השיח
הציבורי והתחיקתי במדינה הוא השיח הציבורי הישראלי שעדיי הוא שמרני ומחזיק בהרבה
תפיסות ישנות .אני חושב שא אנחנו בוני את המסמ הזה ברוח של אמנה ,שמציבה עקרונות,
שונה מהדברי הקיימי – נצליח יותר ונגיע ליותר הסכמות.
הערה טכנית .שמעתי את מוטה אומר שג
עדנה אולמ מרגלית:
נקודות שעליה לא הייתה הסכמה ,יבואו לידי ביטוי במסמ
ורציתי לחזק את הנקודה הזאת .זה לא רק לדלות את הדברי שהסכמנו עליה  .למשל ,הסיפור
של המודלי של השירות האזרחי היה דיו מאוד קשה ובסופו של דבר היו כמה מודלי ואני לא
בטוחה שהייתה לנו הסכמה .או שנעשה עוד פע דיו  ,אבל אני לא יודעת א זה מה שאנחנו
רוצי .
יש את נושא הקרקעות שיכול להיות אחד מה .
קריאת ביניי :
אז להציג את כל המודלי ?
עאדל מנאע:
להסכמה
שלא הגענו עליה
להעלות את הנושאי
עדנה אולמ מרגלית:
ולהגיד משהו על הדבר הזה.
בכל הסעיפי
אני הייתי מציע שנגיע לסיכו
טלאל אלקרנאוי:
שהעלינו אות ונציג אות במסמ אחד .בסופו של דבר אנחנו
הולכי להציג נתוני במסמ ואנחנו צריכי ג לצפות שהציבור יית תגובות .שיהיו תגובות.
אנחנו אולי ג צריכי להיות ערוכי לסיכו במסגרת מסיבת עיתונאי שבה נציג מה שאנחנו
מציעי  .בסופו של דבר אנחנו צריכי לצאת מהארו הזה .אולי אנחנו צריכי ג לזמ את אחד
השרי שייצג את הממשלה ולהגיד לו אדוני ,זה המסמ שהצוות הזה ממלי למעצבי המדיניות
בממשלת ישראל.
אני רוצה לדבר כא בכובע שלי כמי שהמפעל הזה
רות גביזו :
נעשה במסגרת האחריות שלה ואני אפרוט את המונחי
למונחי אופרטיביי ולא כל כ למונחי אידיאולוגיי .
אנחנו במכו לדמוקרטיה נכנסי לשלב התקצוב .המפעל הזה שלנו מתוקצב עד סו שנת 2000
והיעד שלנו לקראת סו השנה היה להוציא איזשהו מסמ ואנחנו אמרנו לעצמנו שאנחנו נשקול
המש צעדי לפי סוג התוצר שאנחנו נקבל .אנחנו קצת בצרה מפני שנראה לי שהיו עוד אי לנו
את הדבר שאנחנו מתדייני אי לשווק אותו .אנחנו כל הזמ מדברי על השיקול השיווקי .נדמה
לי שהסכמנו ,כמו שעדנה אמרה פע באחת הפגישות ,שלפני הדיו על התהלי השיווקי אנחנו
רוצי להגיע לאיזשהו מסמ שאנחנו חיי אתו בשלו  .השאלה היא הא יהיה לנו מסמ
שאנחנו חיי אתו בשלו נראית לי שאלה שהיו אי אפשר לתת עליה תשובה .זה בכל הרמות.
נראה לי שלמשל השאלה ,הא אנחנו כותבי רק הסכמות או הא אנחנו מתעדי מחלוקות,
היא שאלה מעניינת .הא אנחנו רוצי הסדרי או נרטיבי  ,הא אנחנו רוצי הנחות יסוד או
הא אנחנו רוצי רק מסקנות שעליה אנחנו יכולי להסכי  .הלא על חלק מהדברי אנחנו
יכולי להסכי ככללי לחיי יחד דווקא מפני שאנחנו יודעי היו יותר על המחלוקות בינינו.
כ שיש לנו פה בעיות לא פשוטות שועדת הניסוח ,אני מניחה ,תתמודד את  .כשאני ניגשת לשאלה
מה אני חושבת לגבי ההמש  ,אני אומרת שאני בעצ לא יודעת מה אני חושבת לגבי ההמש  ,כי
אני לא יודעת מה אנחנו יכולי להוציא .נכו שצרי להיות פרגמטיי ולא להיכנס לעניי הזה של
המקשה האחת ,אבל מצד שני לרעיו של המקשה האחת היה איזשהו הגיו פנימי שאמר שאנחנו
מרגישי באיזשהו מקו שותפי למשהו שאנחנו כולנו רוצי בו ,ואני חושבת שזה דבר שאנחנו
עדיי צריכי ללב אותו.
אני חושבת שמה שנובע מזה ,לפחות לטעמי ,אלא א כ אני אשמע דברי אחרי  ,הוא שבינתיי
אנחנו לא כל כ יכולי להחליט על ההמש מכיוו שאנחנו לא יודעי מהו התוצר של החלק
הראשו של הפעילות שלנו.
אני רוצה לבקש מאתנו שני דברי  .קוד כל ,אנחנו צריכי לשאו לעשות מאמ מירבי לראות
א אנחנו יכולי להגיע להסכ על מסמ או על מסמכי או על סוג המסמ  ,בצורה שתאפשר
לנו ,א אנחנו נרצה ,א אנחנו נחשוב שיש לנו בסיס על מנת להמשי  ,לעשות את זה .זה לא
אסו ג א זה יחכה קצת זמ ונתקצב את זה במעגל התקצוב הבא ,אבל חבל יהיה שבגלל מי
פער כזה נגיע לדבר שכדאי יהיה לקד אבל יהיה לנו קושי לקד אותו.
אני חושבת שאנחנו צריכי לעשות מאמ גדול לראות הא אנחנו יכולי להגיע למצב שבו באופ
אחראי אנחנו חושבי שיש פה דבר שאפשר בצורה משותפת לנסות להמשי לקד אותו.
אני חושבת שאנחנו כ צריכי לנסות לשאול את עצמנו הא אנחנו מחפשי סיפור או מסמ של
הסדרי  .כל מה שעבדנו עליו ,המסמכי המשותפי  ,ה מסמכי מאוד רזי  .ה מנסי לזכ
הסדרי שעליה פחות או יותר יש לנו הסכמה .אי אני מאמי  ,אי מאיפה אנחנו באי  ,אי לא
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אנחנו הולכי  .השאלה היא א לנוכח הדברי שעסקנו בה כא אנחנו חושבי שזה סוג המסמ
שאנחנו רוצי להוציא אותו לתגובות ,או הא אנחנו בעצ רוצי לנסות לכתוב מסמ אחר.
לכ דובר על מבוא.
עדנה אולמ מרגלית:
לעצמנו
אנחנו נותני
זאת אומרת ,מה שבעצ
רות גביזו :
לעשות בקי זה רק לדו בתו תת הוועדה בשאלה הזאת או
שאנחנו רוצי לשמוע תחושות של אנשי ? למשל ,אמרו שאנחנו רוצי לתאר ג את הנושאי
שנשארו במחלוקת .זאת אומרת שאז אנחנו חושבי על טקסט שבעצ מספר את סיפור הקבוצה,
שזה סיפור חשוב אבל זה טקסט שונה מאשר טקסט שמנסה לגבש אמנה .זאת אומרת ,אני רוצה
לקבל איזושהי הנחיה או תחושה לגבי מה אנחנו רוצי להפיק מהחוויה הזאת.
לפני שאני ממשי לתת את זכות הדיבור לאחרי ,
עאדל מנאע:
אני רוצה לקחת לעצמי את זכות התגובה והדיבור בענייני
האלה.
אני רוצה להזכיר נקודה שעלתה מדי פע בדיוני שלנו ,בשנה האחרונה לפחות .אנחנו אמרנו
לעצמנו מדי פע שהנושא של הערבי בישראל ,הפלשתיני בישראל ,תלוי מאוד במה קורה בי
ישראל לבי הרשות הפלשתינית .אנחנו נכנסי לקי והקי הוא בדר כלל ח ועניי ההכרעות
מתחמ  ,בי ישראל לבי הפלשתיני  .ברור לכל אחד מאתנו שלא רק השאלות לגבי המבוא אלא
בכלל ,מה כ מעשי ומה פחות מעשי ,ואי ייראו עתיד היחסי בי יהודי וערבי  ,מאוד יושפעו
ממה יהיה הקו הסופי של השיחות .אני לא יודע א יש קו סופי בחודשי הקרובי  ,אבל בוודאי
מצפי להכרעות ,כולנו מצפי להכרעות עד ספטמבר .זה מאוד ישפיע על הניסוחי שלנו ,על
הראייה שלנו ,על האופטימיות ,על הפסימיות שלנו וכולי .זו נקודה שבוודאי המנסחי כמוב
ייקחו אותה בחשבו  ,אבל בוודאי ג תגיע אליכ ותגיבו עליה וכולי .זו בהחלט נקודה מרכזית
שחשוב לזכור אותה במהל החודשי הקרובי .
ואני רוצה
הועלו שתי אפשרויות לשני נושאי
אלה בלפר:
להציע משהו לגבי כל אחד מ הנושאי האלה.
אפשרות אחת הייתה מסמ אחד .אפשרות שנייה הייתה מספר ניירות בהתא לנושאי השוני .
אחר כ עלתה השאלה שעכשיו רותי העלתה ,הא זה יהיה מסמ או שזה יהיה סיכו הקבוצה.
אני חושבת שזה רעיו מאוד יפה ,חדש ,אני לא חושבת שחשבנו עליו .כשהתחלנו לא חשבנו
שאנחנו מייצרי סיפור ,אנחנו כא בתו עצמנו ,אבל אנחנו ייצרנו סיפור ונוצר כא סיפור מעניי .
זה אולי רעיו חדש שאנחנו באמת יכולי לייצר .אני מציעה לוועדה שתעבוד על זה ללכת בשני
אפיקי מקבילי לכתוב את סיפור הקבוצה כולל את כל המחלוקות ואת כל הבעיות ולכתוב את
המסמכי המגובשי .
אבל בי א כ ובי א כ  ,אני הייתי מאוד ממליצה לכתוב שני מבואות ,מבוא ערבי ומבוא
יהודי ,ואז ג קל יהיה יותר למכור את זה ג כשיווק ,ג כאמת ,ג כהצגת ההסכמה כשאנחנו
נדע על סמ מה היא באה ,למרות נקודות המחלוקת או בגלל נקודות המחלוקת ,או בגלל נקודות
השיתו  .אני חושבת שזה יעבה את התמונה.
נדמה לי שכדאי לקבל החלטה ,אלא א את חושבי שאני על
מרדכי קרמניצר:
הבנקט ,שהסיכוי שכ יהיה מסמ הוא מספיק טוב כדי להניח אותו כאפשרות .א הוא מספיק
טוב ,צרי ג להקדיש איזושהי מחשבה למה זה שיווק .לא כרגע ,אבל צרי יהיה לעשות את זה.
אני לא הייתי קונה בשלב הזה את ההצעה ללכת לעבודות נוספות .ברור שמסמ כזה הוא בסיס
להרבה מאוד המשכי  .לפני שהוא הל מיקי אית המלי מאוד שניקח על עצמנו לעשות את
הליבה .אני רואה בזה פרוייקט אחר ונפרד שאני לא בטוח שאנחנו עושי אותו .לכ לא הייתי
הול לזה בשלב הזה.
לגבי ההצעה שסמי העלה אני לא חושב שאנחנו יכולי להיכנס עכשיו לסדרת דיוני בנושאי
כלליי ענקיי כמו השפעות הגלובליזציה על החברה הישראלית .אני חושב שאנחנו כ יכולי
לעשות קורפורציה מסוימת של הנייר של ולומר שיש נושאי כלליי ולהזכיר אות  ,וא
החברי יקבלו את הניתוח של  ,אז זה יהיה חלק מהמסמ  .לא הייתי נכנס כא לפירוט אלא
מביא את הדוגמאות שאתה מביא .הרי אנחנו לא נעשה כא עבודה יסודית ,לא בנושא של שלטו
מקומי ,לא בנושאי אחרי  .אנחנו יכולי להזכיר אות כענייני שה חשובי  ,אני לא אומר
את זה כדי לעשות לה הפחתת ער  ,אבל אני אומר שאנחנו לא יכולי לקחת על עצמנו
פרוייקטי על הדברי האלה ,שכל אחד מה הוא פרוייקט.
אני בעד נייר אחד ,א אפשר להגיע אליו .זאת אומרת ,א יהיו נושאי לנייר אחד ,אני בעד נייר
אחד ,א אפשר יהיה להגיע אליו .אני בעד שיהיה לו אני מאמי  ,איזשהו רציונאל או רציונאלי .
אני הייתי שמח א היינו יכולי להגיע לאני מאמי אחד ,אבל ג א לא נגיע לאני מאמי אחד,
אז אני מאמי שבאיזשהו שלב יתפרק .אני חושב שהוא יכול להתחיל כאחד .יכול להיות שבסו
יהיה לנו נייר פלוס משהו .כלומר ,זה סיפור גדול ללכת לכתוב את סיפור הקבוצה ,אלא א יש
מישהו שיש לו חשק לעשות את זה .ועדת הניסוח ,א אני מדבר בשמה ,לא לוקחת על עצמה
לעשות פה עבודה אמיתית של סיפור הקבוצה .אבל כ יכול להיות שיהיה מסמ שנוגע אליו ,איזה
מכתב או נספח מלווה שיבוא ויספר באופ מאוד כללי וסכמתי את סיפור הקבוצה ,כולל הדברי
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שאולי לא הגענו עליה להסכמות שאנחנו אולי לא נרצה להעמיס אות על הנייר המרכזי ,אבל כ
נרצה להביא אות לידיעה .אולי זה יהיה נייר לוואי שהול ע המסמ .
להגיע
נוכל
לא
אנחנו
א
מציע,
הייתי
כאמל ריא :
להסכמה על נייר אחד ,אולי אפילו להציג שתי עמדות .ברור ,לא
עמדות של ערבי ויהודי  .להגיש את זה לממשלה או למספר שרי הנוגעי בדבר ולקבל את
התגובות וההערות שלה  ,ולאחר מכ לקיי עוד דיו סופי .בהתא לתגובות שלה אולי נכי
מסמ סופי .נשאיר שלב לתגובות ג לאנשי המוסמכי .
לא מתכווני
שאת
שלכ
מהדברי
אני מבי
סמי סמוחה:
לקיי מפגשי נוספי .
לא .להפ  ,אמרנו שיהיה עוד מפגש אחד או
עאדל מנאע:
שניי .
המסמכי
על
יהיו
המפגשי
ויהיו,
במידה
סמי סמוחה:
שיתקבלו ,אבל דיוני חדשי או נושאי חדשי לא יהיו.
אולי נרצה לדבר על חוק השבות.
רות גביזו :
לא נספיק לדבר על זה היו  ,נצטר לקיי
א
עאדל מנאע:
עוד ישיבה.
מדובר למעשה במפגש אחד או שניי לכל היותר עד סו השנה
סמי סמוחה:
הזאת .במידה ונגיע לאיזשהו מסמ משות  ,שנת  2001תהיה מוקדשת לדיו ע אנשי אחרי
מגישי את המסמ ומנהלי דיו ע כל מיני אנשי ציבור או אנשי שלא היו חלק מהקבוצה,
וזאת על מנת לקבל משוב .לא לחלק את זה ולבקש הערות ,אלא להזמי אות למפגש בו ה
מגיבי במקו  ,וזה בהחלט אפשרי .זאת אומרת ,אפשר לחשוב על כמה מפגשי בשנת  2001ע
מיני קבוצות בחברה הישראלית ,שיגיבו על המסמ ואז הוא ישופר .זה ג חלק מתהלי השיווק.
אני רוצה להעיר הערה לגבי פתיחת המסמ  ,לגבי העקרונות .נדמה לי שאפשר יהיה להסכי על
עיקרו כללי שהוא משות לכל המסמכי וההסכמות שדיברנו עליה  ,במידה והיו הסכמות,
ולמעשה הרוח של ההסכמה היא שבס הכל מחזקי את אופייה האזרחי של מדינת ישראל .זאת
אומרת ,יש איזושהי שותפות אזרחית בשני הצדדי והדבר הזה הוא לא החלשתה של מדינת
ישראל ,החלשתו של האופי היהודי ציוני של המדינה ,אלא יצירת נדב נוס שהוא לא יהודי ולא
ערבי ,משהו משות  ,ואותו מחזקי  .את זה אפשר לראות בכל התחומי שדיברנו עליה  .אנחנו
מחפשי הסדרי חדשי או נוספי  ,או מפתחי הסדרי קיימי  ,על מנת לחזק את אופייה
האזרחי של המדינה או את התרבות האזרחית המשותפת ,דברי מסוג הזה .נדמה לי שזה יכול
להיות העיקרו המארג של המסמ הזה שאנחנו מדברי עליו .נדמה לי שנוכל להגיע להסכמה על
זה.
השאלה היא מי יכול לנסח את זה .אולי אפשר לקיי מפגש ג על הדברי האלה ,מה בכל זאת
העקרונות המשותפי בכל החלקי  .אבל קוד כל צרי לגמור את הכתיבה של כל החלקי ואז
נוכל לעשות איזו הפשטה של העקרונות שמונחי ביסוד המסמכי השוני .
אני בעד נייר אחד ע מבוא אחד .כולנו יודעי מה היו ההסכמות ובזה אי שו חידוש.
את
ברוח האופטימית הזאת אני רוצה לסכ
עאדל מנאע:
הסבב הזה של הדיו  .אולי לפני שנצא להפסקה ,הא מישהו
מהאורחי רוצה לשאול איזו שאלה או להעיר איזו הערה.
אני הבנתי שאת דני כא לא רק בעניי האזרחי
שאלה:
אלא ג בעניי הלאומי…
בי
הדיו של הקבוצה כא הוא בעתיד היחסי
עאדל מנאע:
יהודי וערבי במדינת ישראל .אנחנו לא דני בעתיד היחסי
בי ישראל לבי הע הפלשתיני .בנושאי הפנימיי שמענייני את האזרחי הערביי
והאזרחי היהודי  ,אנחנו דני כמעט בכל .זאת אומרת ,לא היה שו נושא שהוא טאבו ושלא
דני בו ,וניסינו להגיע להסכמות ,עד כמה שאפשר ,בנושאי שוני שה נחשבי לנושאי
קשי  ,בעייתיי וחשובי  ,כדי להכניס בה שינויי כלשה ברמה התחיקתית ,הפרוגרמתית,
האידיאולוגית ,הסמלית וכולי.
היה נושא אחד או
אני מאוד סקר לדעת א
שאלה:
שניי שלא הזכרת .
ולטעמי החיוביי
החשובי
לדעתי אחד הדברי
אליעזר דו יחיא:
במפגשי שלנו ,הוא שלא נעשה ניסיו לטשטש ,לטייח ולהחליק
דברי או להתעל מה  ,אלא בהחלט היו נקודות של אי הסכמה ואולי מישהו אחר יביא
דוגמאות .נדמה לי שהדברי נאמרו בצורה הכנה ביותר והבוטה ביותר וה ג הכאיבו לצד זה או
לצד אחר ולשני הצדדי  .לכ ג לא הייתי מציע שבסיכו שלנו אנחנו ניתפס לניסיו הזה
להחליק דברי  ,אלא לצד המוסכ צרי להיות ג מה שלא הוסכ .
למשל ,הסמלי שמגדירי את הזהות של המדינה ,את הזהות היהודית ,הנושא של המנו
המדינה ,שירות צבאי לערבי וכולי .זה הועלה ולא הייתה הסכמה.
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האלה
מהנושאי
גדול
חלק
מרכזי,
נושא
עאדל מנאע:
משתמעי ממנו וקשורי בו ,הוא נושא שדנו בו בתחילת השנה,
בתחילת המפגשי  ,והוא הא ישראל יכולה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית .הא אי פה ניגוד
במיוחד כשאומרי מדינת ישראל כמדינתו של הע היהודי.
הייתה הסכמה על זה שיש סתירה.
ראס חמאיסי:
היית
אני לא יודע .רותי הייתה מאוד כועסת א
עאדל מנאע:
אומר שהיא מסכימה לזה .היא אומרת שדווקא אפשר.
הייתי אומר שהציבור הערבי טוע  ,רוב הנציגי הערביי טענו ,שהסתירה הזאת היא אינהרנטית,
שאי אפשר .זאת אומרת ,או שאתה בוחר שאתה רוצה להיות מדינה יהודית או שאתה רוצה
מדינה דמוקרטית .זאת אומרת ,כדי שהיא תהיה יותר דמוקרטית ,אתה צרי לדלל את האופי
היהודי של המדינה ,כי אחרת הסתירה היא מאוד עמוקה .מבחינת של האזרחי הערביי
בישראל ,חייבי לחזק מאוד מאוד את האופי הדמוקרטי כדי שיזכו בשוויו  .לחלק מהמשתתפי
היהודי קשה לדלל את האופי היהודי והציוני של המדינה ,וזה חוזר בדרכי שונות ,הוויכוח
סביב הנושא הזה ,כמעט בכל נושא א מדברי על סמלי  ,א מדברי על המנו  ,א מדברי
על דגל ,א מדברי על חוק השבות וכולי.
ומה קשה לערבי ?
רות גביזו :
שירות
צבאי,
שירות
של
הנושא
למשל,
עאדל מנאע:
אזרחי ,זה נושא קשה ,והייתה אי הסכמה ג בנושא הזה.
בקרב אותו קהל ערבי אי הסכמה לשירות אזרחי?
שאלה:
היו כא קולות שוני  .זאת אומרת ,היו קולות
עאדל מנאע:
כאלה שאמרו שדווקא אפשר לעשות שירות אזרחי ,לא שירות
צבאי .אנחנו לא קוראי לזה שירות לאומי כי לאומי זה טעו  .קוד כל ,יש כמוב כאלה שכבר
עושי שירות צבאי שזה הדרוזי  ,בדואי ומתנדבי אחרי  ,ג מוסלמי ונוצרי  .אבל כאשר
עושי את זה כמשהו שמוסכ על שני הצדדי וכולי ,אז השאלה היא ג של עיתוי ,של תנאי ,
של מתי ,של אי וכולי .ג אז חלק מוכ בתנאי מסוימי וכאשר יגיע הזמ  ,וחלק אחר אומר
שזה נושא טעו  ,רגיש וקשה ובואו נעזוב את זה .לא נתחיל בזה אלא קוד נעשה הסדרי אחרי .
שירות אזרחי ,מה שקראו שירות
מציעי
א
עדנה אולמ מרגלית:
לאומי אבל כא הוסכ לא לקרוא לזה לאומי אלא אזרחי ,אז
הא רק לערבי מציעי שירות אזרחי או שבמקרה כזה פותחי אופציה לכל אזרח במדינת
ישראל לבחור א הוא רוצה שירות צבאי או שירות אזרחי .הא מדינת ישראל יכולה במצב היו
להרשות לעצמה דבר כזה ,אולי כ ואולי לא .לעומת זאת היו אחרי שאמרו שנפתח שירות צבאי
לכל .היו אנחנו במצב שאנחנו יכולי לפתוח שירות צבאי ג לערבי אזרחי מדינת ישראל .היו
כא אנשי  ,דווקא מקרב הערבי  ,שאמרו שג א תהיה הסכמה כזאת ,זה יהיה רק דמה א
פע לא ייתנו לה באמת להתקד  ,ישימו אות רק ביחידות לא משמעותיות ,זה לא יהיה רציני,
זה יהיה טיוח; כלומר שזה דווקא לא פתרו או לא פתרו מכובד .א עושי שירות אזרחי ,הא
שירות אזרחי הוא רק לערבי בבתי חולי או בתי ספר בתו הקהילות שלה – זה אולי יפה
מאוד לקהילות שלה אבל זה לא יפתור בעיות של ויזיביליות ,מוביליות ,דו קיו  ,כל הדברי
האלה .כל מיני שאלות כאלה עלו.
למה הסכמת ?
שאלה:
על זה לא הייתה הסכמה.
עדנה אולמ מרגלית:
הסכמה מקיר
על העדפה מתקנת הייתה כא
סמי סמוחה:
לקיר.
וצרי
שוויו
היו
הייתה הסכמה כללית שאי
רות גביזו :
לשאו להגיע לשוויו יותר אובייקטיבי .את יכולי להבי
שהספקות שלנו ,כפי שה במסמ  ,ה אמיתיי .
לציבוריות
ייצוג
לתת
ניסיו
לפחות
פה
יש
מרדכי קרמניצר:
היהודית באופ רחב ,לא לעשות איזשהו פרוייקט של שמאל מול
הערבי אזרחי ישראל .א משה ארנס ומיכאל אית יחתמו על המסמ  ,זה יהיה מסמ מייצג.
בצד הערבי יש לנו מהתנועה האיסלאמית ועד
עאדל מנאע:
השמאל הרדיקאלי.
לא מיוצג,
ספק שבצד היהודי הימי
שו
אי
סמי סמוחה:
ואלה שחושבי את עצמ ימניי  ,ההשקפות שלה ה לא
ימי  .הפוזיציה שלה בימי אבל לא ההשקפות שלה  .הבעיה היא שאנשי הימי לא באי  .לא
תוכל להביא אות  .זה לא רק בקבוצה הזאת אלא בקבוצות אחרות .הימי פשוט לא רוצה את כל
הנושא הזה כי הוא לא רוצה לפתוח את השאלה של אופייה היהודי ציוני של המדינה.
להפסקה .אני רוצה
כמו שאמרנו ,אנחנו יוצאי
עאדל מנאע:
להודות לאורחי שלנו.
השאלה מה אנחנו עושי עכשיו כי זה ברור שלא נגיע לנייר של רותי.
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אני רציתי לומר את מה שיש לי לומר על ההצעות
רות גביזו :
של דייב ,וא יש עוד מישהו שרוצה לומר דברי .
מה לגבי העניי של חוק האזרחות?
אליעזר דו יחיא:
לא נוכל להיכנס לזה היו  .זה יצרי דיו של לפחות שעתיי .
עאדל מנאע:
אנחנו פשוט חייבי כמה שאפשר בצמצו לנסות לסיי את הדיו סביב הנייר של דייב ,ומלבד
רותי שרוצה להמשי ולומר את הדברי שיש לה ,יש כא חברי נוספי שרוצי להתייחס.
העניי הזה של המפלגות ,אבל
כמעט סיימתי ע
רות גביזו :
אני רוצה להגיד שבעיני הניסוח של סעי  5הוא יותר בעייתי
מהניסוח של 7א .יש ויכוחי על מה יותר טוב ,מדינת הע היהודי או מדינה יהודית ,אבל אני לא
רוצה להיכנס לזה.
אני חושבת שא רוצי להגביל מפלגות ,אז יותר טוב לעשות את זה בשלב הרישו ולא בשלב
הבחירות ,כי ש זה תמיד מלוכל בכל מיני שיקולי אלקטורליי  .אני חושבת שאת הדיו הזה
צרי לקיי  ,א צרי לקיי  ,בשלב של סעי  5ואני מברכת על זה שבשני האחרונות לא פסלו
מפלגות על סמ סעי  .5אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד חיובי.
העניי של הסוכנות היהודית אני קוד כל חושבת שצרי להבחי בי שני דברי  .יש את המעמד
הנפרד ויש את האמנה .אני חושבת שהאמנה היא בוודאי דבר שצרי לבטל אותו .לעניי המעמד
המיוחד ,אני מסכימה ע דייב שצרי לבטל אותו ,לא מפני שאני חושבת שלמוסדות הלאומיי
של הע היהודי לא צרי להיות דה פקטו מעמד בישראל ,אבל אני חושבת שהמעמד של הסוכנות
היהודית לא צרי להיות מעמד סטטוטורי .אני חושבת שצרי  ,כמו שנאמר כא על ידי סמי,
להפריט את המוסדות האלה ,אבל אני חושבת שנכו שלמוסדות האלה יהיה אימפקט ,כמו לכל
קבוצת לובי ,על המוסדות בישראל.
אנחנו נצטר לפתור את הבעיה במסגרת סעי הקרקעות ,מה לעשות ע נכסי שה נכסי של
המוסדות האלה .צרי לזכור שזו בעיה שלא תיפתר על ידי זה שנבטל את המעמד המיוחד של
הגופי האלה ,היא תהיה קיימת ג לאחר מכ .
אני רוצה לומר פה דבר שנאמר כבר ,אגב דברי אחרי  .אני לא יודעת א יש עמדה ממשלתית
נגד הדבר הזה ,אבל אני חושבת שזה נכו וחשוב שיפותחו גופי ערביי שהמטרה שלה היא
לפתח אספקטי שוני של הפעילות הלאומית הערבית .אני חושבת שאלה ה גופי לגיטימיי ,
אלה ה גופי חשובי  ,ואני חושבת שצרי להיות לה מעמד דומה למעמד הסוכנות היהודית.
חלק מהדברי שאנחנו רואי כא בדיוני שלנו ,שאני חושבת שה דברי חשובי  ,ה היעדר
של מיסוד טוב של הציבור הערבי בישראל .אני חושבת שזאת בעיה שהציבור הערבי בישראל צרי
לנסות לחשוב עליה .ככל שהמצב מתקד וככל שהדינמיקה הזאת של שוויו ועיבוי האזרחות
המשותפת יתקד  ,הצור בגופי יציגי של הציבור הערבי נהיה יותר דחו וכדאי לעשות את
הדבר הזה .א תהיה התנגדות ,אז אני חושבת שזה דבר שחשוב מאוד לטפל בו ולמנוע אותו .אני
חושבת שזה דבר שבאמת מאוד חשוב לפתח אותו.
לפי איזו הערכה את מוצאת שיש צור לפתח את
עאדל מנאע:
הגופי האלה?
אני אומרת את זה דווקא מפני שאני מקבלת את
רות גביזו :
המדינה הזו כמדינה של שני עמי  ,ואני מסכימה לגמרי ע מה
שעאדל אמר קוד  ,שמאוד חשוב לדיו שלנו מה יקרה לגבי המדינה הפלשתינית .אני חושבת שכל
עוד אי מדינה פלשתינית ,המצב של יהודי מול ערבי  ,פלשתיני באזור הזה ,הוא לא סימטרי
בצורה קטסטרופלית .יש פה ע שיש לו מדינה שהיא עוד במקו שבו הע הקוד היה הרוב
וכולי ,ויש ע שאי לו מדינה בכלל .א המצב הזה יתוק ויהיו פה שני עמי שיש לה מדינה,
עדיי צרי יהיה לדו ביחסי בי העמי ובי המדינות ובי בני הע שיושב בתו המדינה ,אבל
אז כל הסיפור של שתי מדינות ושני עמי והסמלי היחסיי של שתי המדינות מתחיל להיראות
אחרת.
השאלה של דגל למשל ,הדגל הוא באמת דגל יהודי ,דגל ציוני .זאת המהות של הדגל .אנחנו
אומרי שאנחנו רוצי שהדגל הזה יהיה אחד מסמלי האזרחות המשותפת ,וזה דבר שהוא כמוב
מאוד בעייתי לאוכלוסייה הערבית .מצד שני אנחנו אומרי שזה הסמל של המדינה הזאת.
למדינה הזאת יש איזשהו ייחוד .הא אנחנו רוצי שהדגל של מדינת ישראל יהיה דגל נייטרלי?
א אנחנו אומרי שאנחנו רוצי דגל נייטרלי ,אז אנחנו בעצ שוללי מהרוב היהודי לבטא בדגל
שלו את הייחוד שלו .א אנחנו אומרי שהדגל יהיה יהודי ,אז אי אנחנו מחייבי בית ספר
ערבי להני את הדגל הזה? בעיה .אני חושבת שהפתרו הוא באמת לעמע את המתחי  ,אבל לא
ברור לי שהפתרו הוא שהסמל של מדינת ישראל יהיה נייטרלי; מפני ששוב ,א אנחנו חוזרי
לתמונה המקורית ,כל עוד יש בישראל רוב יהודי והרוב היהודי הזה בצורה דמוקרטית רוצה
לקיי מדינה שיש לה ייחוד יהודי לאומי ,והדבר הזה פוגע בערבי  ,אני חושבת שחשוב להודות
בפגיעה הזאת ולא לטשטש אותה ולא לטייח אותה .אבל מי שמסכי שהפגיעה הזאת היא
מוצדקת ,לפגיעה הזאת יש סמלי  .עוד פע  ,צרי לא לעצב וכל הדברי האלה ,אבל הסמלי
האלה קיימי ואני לא רואה פתרו בדגל נייטרלי.
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קריאת ביניי :
רות גביזו :
קריאת ביניי :
רות גביזו :

או המנו .
אני חושבת שהמנו זו בעיה קצת אחרת.
מה ע המנו משות ?
יכול להיות .אפשר לחשוב .עלה זית זה
משות
מצוי  ,יונה זה טוב ,אבל סהר ,אני לא יודעת ,זה נראה לי כבר

קצת יותר בעייתי.
את צריכי לזכור שג הדגל וג ההמנו  ,שני הסמלי האלה מפריעי לא רק לערבי  .זה נכו
שלערבי ה מפריעי בצורה מאוד מאוד בוטה ,אבל ה מפריעי מבחינה עקרונית ,בצורה לא
פחות בוטה ,לחרדי שהתפיסה שלה בעניי הזה היא מאוד מאוד קשה .אבל ההמנו נראה לי
אחר מהבחינה הזאת שיש הרבה מאוד מצבי שבה יש המנו אחד ,וא ההמנו הוא כולו ביטוי
למשאלה הייחודית של חלק מהאוכלוסייה ,ג אני מוצאת את זה בעייתי .אני מסכימה לחלוטי
שהפתרו הוא לא ביטול ההמנו  .תוספת בית ,זו אפשרות .המנוני  ,זו ג אפשרות ,א כי זו ג
שאלה מעניינת .מה זאת אומרת ,יהיה לנו המנו של ערביי ישראל והמנו של היהודי אזרחי
ישראל ,ויהיה לנו ג המנו של מדינת ישראל? זאת אומרת ,הבעיה של הליבה שדיברנו עליה
בחינו הולכת וחוזרת כל הזמ  .אני בנושא הזה לא רואה פתרו שיכול לעמע את הפגיעה בלי
באותה הזדמנות להפו את מדינת ישראל למדינה נייטרלית ,דבר שאני חושבת שבשלב הזה איננו
מוצדק.
א תושבי ישראל בהחלטה דמוקרטית יחליטו שה היו רוצי לבטל את האופי המיוחד של
מדינת ישראל ,אני אצטער ,אני אנסה מבחינה פוליטית לגרו לכ שההחלטה הזאת לא תתקבל.
אבל א ההחלטה הזאת תתקבל באופ דמוקרטי ,אני חושבת שזו החלטה לגיטימית ואני חושבת
שאז נכו יהיה לבטל את כל הסמלי  ,לשנות אות באופ רדיקאלי .זה יהיה חלק מההחלטה
החוקתית שיעשה הציבור בישראל על אופי מדינתו .כל עוד הדבר הזה לא נעשה ,אני הייתי עוזבת
את הסמלי האלה ,ע הכרה מאוד עמוקה במחיר האדיר שה גובי מחלק מ האוכלוסייה.
אי לי כמוב שו בעיה ע חובת השילוט וחובת התרגו וכל הדברי האלה .אני חושבת שאלה
ה דברי חשובי  .אני רוצה להזכיר דבר אחד שמיקי אית אפילו חידד מעבר למה שאני
אמרתי ,ואני חושבת שהוא נכו  .שוב ,המעמד הרשמי של השפה הערבית במדינת ישראל יהיה
מעמד שווה .זה לא יצמצ את המחיר הזהותי שנובע מ העובדה ששפת התקשורת האפקטיבית
במדינת ישראל ,חו מאנגלית ,היא עברית ,וזה יטיל נטל שונה על יהודי ועל ערבי  .זה דבר
שאנחנו צריכי לדעת אותו ולזכור אותו ולא להתעל ממנו .ג א נעשה את המאמ המירבי,
שחשוב לעשות אותו ,כמו שאמר גלנר במאמר היוצא מ הכלל שלו על לאומיות ,מה שמגדיר את
מדינת הלאו לא פחות מכל דבר אחר הוא העובדה שמדינת הלאו עושה האחדה ברמת השפה.
המאבק בקנדה ברמה של השפה ,שהוא מאבק מאוד מעניי ומאוד לגיטימי ,בעצ רק מוכיח את
הדבר הזה .היכולת המוגבלת של קוויבק להג על השפה שלה ,תלויה ברמה כזאת של בדלנות של
קוויבק ,שיוצרת חיכוכי בלתי פוסקי בתו קנדה .לכ אני רוצה לרשו כמה הערות אזהרה
לדבר הזה.
אפרופו המסמ שלנו ,אני לגמרי מבינה את הסיבה שדייב בחר את הדברי שהוא בחר ,אבל את
אות דברי שעליה הסכמנו שה חשובי  ,צרי לפי דעתי להשכיל להכניס במקומות הנכוני ,
כדי שה יהיו בהקשר שבו ברור מאיפה ה באי ולא ה הולכי  .אני חושבת שזוהי הצגה
לצור הדיו שלנו אבל לא הצגה לצור המסמ .
את
בנושא של מדינת לאו  ,אני יכול להבי
חאלד אבו עסבה:
האמירה של אותו גלנר שציטטת אותו לגבי האחדה ברמת שפה
לגבי אותו לאו  ,אבל פה יש שני לאומי ולא לאו אחד .יש את הלאו הערבי ויש את הלאו
הישראלי .מדינת ישראל היא מדינת לאו עבור האוכלוסייה היהודית ולא עבור האוכלוסייה
הערבית .מצד אחד ה לא יכולי להתמזג ולהיטמע בתו האוכלוסייה היהודית ,את לא רוצה
את זה ,היהודי לא רוצי את זה וג המדינה לא רוצה את זה ,ומצד שני צרי לשמר ג את
השפה שלה .
אי שו ספק.
רות גביזו :
לכ לא הבנתי את ההערה לגבי איחוד השפה.
חאלד אבו עסבה:
אני אחזור .דר אגב ,אני חושבת שזה לא עלה
רות גביזו :
כא וזה מעניי  ,אבל אני שמעתי בהקשרי אחרי שלא נעשה
מספיק כדי להבטיח שימור נכו של השפה הערבית ושל הרבדי הספרותיי שלה מכל מיני
דברי  ,וצריכי לחשוב על הקשיי שיש ,על אי לחזק ולשמר את השפה הערבית .כל מה שאני
אומרת הוא שמה שלא נעשה לגבי השפה הערבית ,נכו מה שאומר מיקי אית  ,שיהודי ידעו
ערבית פחות מאשר ערבי ידעו עברית ,בגלל המציאות .הדבר השני הוא שמכיוו שבמדינת
ישראל בינתיי הרוב הוא יהודי והמשק והמערכת הפוליטית ומערכת התקשורת נשלטי בשפה
העברית ,עדיי  ,המחיר שישל ערבי על לא לדעת עברית הוא פי עשר גבוה יותר מהמחיר שישל
יהודי על לא לדעת ערבית .לכ באופ טבעי ,בלי שו מאמ  ,העליונות של השפה העברית מבחינה
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זאת תישמר בגלל הנסיבות האלה .לא אפליה ,לא דיכוי ולא מידור ,אלא פשוט בגלל הכוח של
המצב.
לדבר ולהדגיש את
אני חושבת שאולי לא צריכי
אלה בלפר:
עניי השפה העברית .זאת אומרת ,זה ברור ומוב מאליו שזה
לתועלת הצד הערבי לדעת עברית ולכ בכלל אי צור לדבר על עברית.
א אחד לא דיבר על זה .לי לא איכפת שיהודי
עאדל מנאע:
לא ידברו ערבית .מה שכ איכפת לי זה שערבי ידברו ערבית.
זה לא ענייני א היהודי ירצו לדבר ערבית – ידברו .א לא ירצו – לא ידברו.
אני אנסה לומר בקצרה כמה דברי  .ראשית ,אני
טלאל אלקרנאוי:
חושב שלגבי לימודי שפה ,אני הייתי אומר שדווקא מדינת ישראל ,דווקא הע היהודי עושה טעות
שהוא לא לומד ערבית.
זו בעיה שלו.
עאדל מנאע:
נכו  .הוא נמצא במזרח התיכו והוא צרי ללמוד
טלאל אלקרנאוי:
ערבית כי הוא חי בי מדינות ערב .הוא צרי להכיר את
התרבויות שלה ואת המורשת שלה וזו באמת בעיה ,אבל זה עניי שלו.
אני מסכי ע אבו עסבה בקטע הזה .אנחנו דווקא צריכי ללמוד את העברית ואני תומ בלימוד
עברית ,כי אני ג צרי להכיר את המורשת של היהודי שאני חי את .
נושא אחד שרות ציינה אותו ,נושא של סעי  5בחוק הבחירות ,רותי טענה שצרי להיות כתוב
שהמדינה היא מדינה יהודית ודמוקרטית ומדינת כל אזרחיה .כאמור ,התיקו הועלה על ידי רותי
ואני תומ בזה.
הנושא של ההמנו  .אני חושב שבקטע הזה אנחנו צריכי להתייחס לשילוב ולשוויו ולהזדהות
שדיברנו עליה ,והיו לנו בקטע הזה מספיק ויכוחי בתוכנו .אי אפשר לומר לאזרח ערבי ,אזרח
מדינת ישראל ,שג עושה צבא וג עושה את המוטל עליו ,שההמנו מדבר רק ליהודי  ,ולא מדבר
אליו .אני יושב לעתי במפגשי  ,ולא פע ולא פעמיי מנגני את התקווה ומתו כבוד לחברי
שלי אני ק  .אני לא מזדהה ע ההמנו  ,אני לא מבי אותו ,הוא לא מדבר אלי .חד משמעית אני
אומר את זה .א אישיות ציבורית ערבית לא תקו  ,בטח כל כלי התקשורת יכתבו עליו.
חברי כנסת ערבי לא קמו וג החרדי .
אליעזר דו יחיא:
כשהיה אצלו
אני זוכר ראש מועצה שלא ק
טלאל אלקרנאוי:
ראש הממשלה וכל התקשורת כתבה עליו .חייב לבוא שינוי
שיבטא ג את עמדת ואת רצונ של אלו שמזדהי ע המדינה ומשרתי בצבא.
ג של אלו שלא משרתי בצבא ולא מזדהי .
חאלד אבו עסבה:
למצוא משהו ייחודי שידבר אל כול
נכו  .צרי
טלאל אלקרנאוי:
כי אחרת זה מדבר רק לחלק מהע או רק לחלק מאזרחי
המדינה .אמרתי קוד בבדיחה ,שהיה מפגש בו כשאחד מאלופי הצבא בא ואמר נפש הומיה ,הוא
לא אמר יהודי אלא ישראלי .בעצ הוא התכוו לזה .הוא התכוו ואמר :אני אלו בצבא אבל אני
רוצה שג הערבי שמשרתי בצבא ירגישו שה שייכי  ,שה שותפי שלי בקו ,במלחמה,
שותפי שלי בד ; אני רוצה שה ירגישו כ ולא רק ישבו ולא יתייחסו לנושא הזה.
בנושא הסוכנות וההסתדרות .אני רוצה לספר לכ סיפור .כשאברו בורג היה יושב ראש
הסוכנות היהודית ואני הייתי ראש עיר פניתי אליו וביקשתי ממנו עזרה ,סיוע .היה גו כזה
שנקרא מט"י ,מרכז טיפוח יזמות עסקי ,שפועל באמצעות הסוכנות היהודית .הוא אמר לי שהוא
רוצה בפע ראשונה בהיסטוריה להכניס את הסוכנות במגזר הערבי ,בישוב כמו רהט ,והיה סיכו
להפעיל ש את מט"י .אבל לצערי הרב ע כל הרצו שלו וע כל הכשרונות שלו ,הוא לא הצליח,
בהנהלת הסוכנות ,להעביר ולהפעיל את מט"י בתו הישוב ,מכיוו שהסוכנות עבדה א ורק בקרב
היהודי .
א הסוכנות וההסתדרות רוצי או מעוניני רק במת שירות לאוכלוסייה היהודית ,זה פוגע
באוכלוסייה הערבית .מי שמראשי הציבור הערבי פונה לאחת המדינות לקטאר ,לאבו דאבי,
לסעודיה – ומנסה לגייס ,לא יכול לגייס .לכ  ,א זה חסו  ,צרי לפתוח את מדינות ערב בפני
הציבור הערבי שיקי ארגוני למיניה כדי לגייס תרומות ותמיכות למגזר הערבי.
פלשתיני
בעלי ממו
ע
ג
היה לנו ניסיו
עאדל מנאע:
עמותות ניסו לפנות אליה וה אמרו לה  :את אזרחי מדינת
ישראל ,קוד כל תשיגו שוויו במדינת ישראל ,שמדינת ישראל תית לכ שוויו  ,אנחנו לא נפתור
לכ את הבעיות של מדינת ישראל שמפלה אתכ  ,על ידי זה שאנחנו מכניסי ממו  ,כס
פלשתיני או כס ערבי לישראל כדי לפתור את הבעיות שלכ  .אות אנשי מזרימי מיליוני
לשטחי וה לא הסכימו להזרי פרוטה אחת לעמותות בתו ישראל.
כי אתה ישראלי בראש וראשונה.
עדנה אולמ מרגלית:
לא רק שאני ישראלי ,אלא ה מודעי ג למצב
עאדל מנאע:
של הערבי בישראל ואומרי שא לעזור ,אז לעזור לעמותות
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פלשתיניות ואחרות ,שיש לה קדימות ג מבחינת מצב ושנית ,שמדינת ישראל קוד כל תית
זכויות ותסגור את הפערי .
ההחלטה
בנושא
מרות
ששמעתי
מה
בעקבות
כאמל ריא :
הדמוקרטית ,ברוב קולות ,כשיש רוב יהודי; אני מודאג
מהחלטה כזאת .אני מסתכלת על גברת יעל דיי  .יש נושא שקשור למשפחה מוסלמית והיא הציעה
הצעה להעביר איזושהי סמכות מבית הדי המוסלמי השרעי ,שהוא היחידי שנשאר למוסלמי
כסמכות שיפוטית אחרי פיזור המועצה האיסלאמית העליונה ,וכל חברי הכנסת – לא כול  ,בוא
נגיד שמוני אחוז – חותמי נגד ההצעה הזאת .והיא באה ומגייסת רוב יהודי ומעבירה את הצעת
החוק.
אני מתנגדת לעניי הזה .אני חושבת שזה דבר שלא נכו לעשות.
רות גביזו :
במקביל
תביעה
להגיש
למוסלמית
לאפשר
דפנה הקר:
לבית משפט למשפחה ,זה לא כל כ טריביאלי לומר שזו פגיעה
באוטונומיה התרבותית.
נווא מסאלחה יז את זה.
קריאת ביניי :
וחזר בו .המשיכה בזה יעל דיי  .כאשר
נווא יז
כאמל ריא :
באי הקאדי וחברי הכנסת המוסלמי ואומרי שזה פוגע
קשות בבית הדי המוסלמי והולכי לכנסת ,הרוב מכריע וזה הרוב היהודי .בא חבר כנסת אחר,
תאופיק חטיב ומציע הצעה פשוטה שקשורה בחוק הקאדי  ,שקאדי צרי להיות לפחות כזה שיש
לו השכלה אקדמאית .הולכי להצבעה ,והרוב היהודי אומר שלא רוצי לשנות את החוק .למה?
כי ה יכולי להכניס קאדי משלה דר הקריטריוני הקיימי  .א הולכי לכיוו הזה ולא
שמי מחסו מסוי לגבי האוכלוסייה הערבית והמוסלמית ,כ שרק היא תקבע בנושאי
מסוימי  ,לעול לא יהיה שינוי .א נבדוק מאז קו המדינה כמה חברי הכנסת הערביי הצליחו
לשנות סעיפי בחוקי  ,אני אומר לכ שזה כמעט אפס .כי המשקל של חברי הכנסת באוכלוסייה
הערבית לא מאפשר לה לשנות את החוקי הקיימי במדינה.
רק כדי להראות כמה שמרנות קיימת במדינה
ראס חמאיסי:
באוניברסיטאות ,באוניברסיטת חיפה התחילו לדבר על הסוגייה
של אי להביא ליותר שייכות של הסטודנטי לאוניברסיטה .אחד הרעיונות שעלו היה לכתוב 'לא
לעש ' בערבית ,אבל בדברי אחרי אנשי באוניברסיטה ,פרופסורי  ,מתנגדי לכתוב בערבית.
במקו שהאוניברסיטה עצמה ,שהיא מגדל הש שאמור להטי מוסר ,לתת ידע ,תתחיל לעבוד
וליזו מלמטה ,היא לא סוטה מהחלטת בג"  .עדיי הבעיה הזו קיימת .אני תומ בתפיסה של
סמי שאומר שהחברה היהודית עדיי שמרנית ,או מנסה לשמור כללי חזקי  ,בכדי למנוע
אפשרות של שינוי.
הבאתי דוגמה בנושא השפה וזה לא רק טיפשות של עובדי מע"  .א אתה בודק מי יושב בוועדת
שמות ,אי קובעי את הש  ,לפי איזה נרטיב ,מהי המטרה שעומדת מאחורי הדברי האלה,
אלה לא הטיפשי של מע" אלא כא יש מה שנקרא ייהוד המרחב ,שהמטרה שלו יותר עמוקה.
רוב החוקי האלו רוצי בעצ לחזק את האופי היהודי של המדינה היהודית הישראלית .לכ
לדעתי אפשר להשפיע על האסטרטגיה א לא יכולי לבטל חוקי  ,צרי להוסי עוד מה שנקרא
מנגנוני  .א זה דגל ,אז לאפשר דגל .מה הבעיה? בהרבה מדינות בעול יש לרשות מקומית דגל
מקומי והיא יכולה לעשות חוק עזר עצמאי ולהרי את הדגל שלה בצד הדגל של המדינה.
תהיה לזה התנגדות .אני הייתי
אני לא יודע א
אליעזר דו יחיא:
מסכי .
הדברי
למה שמציע דייב אני מסכי  ,אבל א
כאמל ריא :
האלה ה בגדר אפשרות של מימוש ,אני הייתי מציע ללכת
בגישה של להוסי מדינה יהודית ,מדינה יהודית ודמוקרטית ואז להוסי עוד דברי .
אני רוצה להבחי בי דברי שנקראי סמלי ודברי שמשפיעי על משאבי  .על סמלי  ,ע כל
הכבוד ,אנשי ממשיכי לדבר ולהתנצח .אבל לדעתי כל דבר שיכול להשפיע על משאבי  ,שפותח
הזדמנויות – צרי לשנות אותו .זה לא נוגע למהות של המדינה .כל הסוגייה הזאת של הסוכנות
היה לה תפקיד; א אנחנו מדברי על מבנה של המדינה ,אז אנחנו כבר מדברי על כלי
אחרי  .יש ממלכה שיושבי בה אנשי מייצגי שה יכולי לייצג את האינטרס .לכ את
המוסדות האלו צריכי לבטל.
לא לבטל .להפריט.
רות גביזו :
להפריט.
כאמל ריא :
היו אחרי הבג" של קעאד מתגבשי חברי כנסת ומגישי
הצעת חוק ,חתמו עליה כבר ששי חברי כנסת; ה רוצי לעקו את בג" ולקבוע שיש מקומות
שה ייעודיי רק ליהודי  .זאת אומרת ,אנחנו מדברי על פשרה ,אבל עדיי ההטמעה בציבור
היהודי הולכת בכיוו של יותר היסגרות .דר אגב ,השפה היא לא רק שיטה של ביטוי אלא ג
צורה של חשיבה ,צורה של ביטוי מאוויי  .א אנחנו מדברי על השפה הערבית ,התנ" הוא
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בעברית אבל הקורא הוא בערבית ,ולשפה בערבית יש משמעות שבאה מהקורא  .לא צרי
להסתכל על השפה רק כאינסטרומנט של תקשורת אלא ג של ביטוי עצמי.
אני חושב שחאלד אמר שהוא רוצה שהערבי ידעו את הערבית כי אנחנו במצב כזה שהרבה בבית
מתחילי להכניס מלי בעברית ,מהטלוויזיה ,מהרחוב ,וזה חבל.
כא חוזרי לשאלה של החינו  .אנחנו רוצי להכניס את הילד שלנו לעיד של מודרניזציה ,של
גלובליזציה ,של פיתוח ,אבל שמי עליו מעמסה של שלוש שפות והשפה הערבית ג מתחלקת
לשפה ספרותית ולשפה מדוברת .א הוא צרי להתעסק בשפות האלו וכל הזמ צרי ללמוד
אות  ,אז מהו סדר הקדימויות? בערבית הוא רוצה לדבר ,העברית לא נמצאת כי עד שהוא מגיע ל
 12שנות לימוד ונכנס לאוניברסיטה הוא לא יודע עברית ,הוא לא מתאמ  ,ואז יש בעיה מאוד
מהותית שמייצרת בעיה מבנית וכלכלית של האוכלוסייה הערבית .צרי לחשוב אי לפתור את
הסוגייה הזאת ,ג לחייב חוקית שיהיו יותר שיעורי בערבית.
איפה יותר שיעורי בערבית?
רות גביזו :
בבתי הספר הערביי .
כאמל ריא :
זה חלק מתוכנית הלימודי .
רות גביזו :
הכל המנהל
יש מגבלה .זה לא בדיוק כ  .בס
עאדל מנאע:
מקבל תק והוא צרי לתת לכיתה מספר שיעורי הוא מוגבל
לתת לה שני שיעורי בטבע וכולי ,ואז מה נשאר לו? עברית ,אנגלית וערבית.
הא יש בעיה של ידיעת השפה הערבית?
אליעזר דו יחיא:
כ  .לצערי כ .
כאמל ריא :
הפסיכומטרי היא הערבית.
אחת הבעיות במבח
עאדל מנאע:
התלמידי הערבי נכשלי בערבית.
השפה הספרותית היא מאוד עשירה.
אלה בלפר:
יש ג מחסור במורי בערבית.
כאמל ריא :
אפשרות
הערביי
לתת לצעירי
רוצי
את
א
רות גביזו :
לרכוש השכלה בערבית ,את רוצי להגיע לאוניברסיטה
בערבית?
הא נובע מזה אוניברסיטה ערבית?
חאלד אבו עסבה:
לא ,הטענה והדרישה לאוניברסיטה ערבית לא
עאדל מנאע:
נובעת מזה .אני לא רוצה להיכנס ולדבר מדוע הערבית נחותה
בבית הספר הערבי .ונכתב על זה המו  ,הרבה מאוד ,ויש לזה סיבות אובייקטיביות .חבל שכרגע
ניכנס לזה .א תרצו ,אני אהיה מוכ לדבר על זה אבל לא עכשיו.
האחרונות יש לי
משפט אחד .בכל השנתיי
סמי סמוחה:
תחושה שהערבי לא מתמודדי ע השאלה של חיי במדינה
יהודית ,ואני מתכוו לערבי סביב השולח הזה .כל הזמ זה נזרק ליהודי  ,להצדיק את זה שזו
מדינה יהודית וצרי איזה דבר לעשות בה וכולי ,אבל הערבי לא עושי את עבודת החשיבה
הזאת .ה חיי בסופו של דבר במדינה יהודית וזה דורש מה לא רק מאמ הסתגלות יו יומי
אלא מאמ ג ברמה האינטלקטואלית ע איזה דברי באופייה היהודי של המדינה ה יכולי
לחיות ,ע איזה דברי ה לא יכולי לחיות .לדעתי זו הבעיה הכי בסיסית בכל הדיוני האלה.
לי הייתה תחושה אישית ,אני לא רוצה לדבר בש א אחד אחר כא  ,שהצד היהודי עשה יותר
עבודת חשיבה מבחינתו מאשר הצד הערבי .זה נכו לא רק לגבי השולח הזה אלא בכלל באר
ובקהילה הערבית באופ כללי לקהילה הערבית קשה מאוד להתמודד ע השאלה הזאת ,זאת לא
שאלה שמעסיקה אותה ,זאת לא שאלה שדני בה ,זו לא שאלה שבאמת אפשר למצוא ספרות
לגביה .אלא ,ברמה של האליטות הערביות ,זה ברור שמדינה יהודית זה גזעני ,זה מפלה ודוחי
את זה ,אבל לא מתמודדי ע זה ברמה האינטלקטואלית.
את אותה טענה העלה סמי כשהיינו בתוכנית טלוויזיה ואני
ראס חמאיסי:
רציתי להגיב ולהסביר .אני חושב שהסוגייה הזאת מאוד מאוד חשובה ,אבל אי אפשר לעשות את
זה כא  .אתה פותח טענה שאפשר להשיב עליה ,להסביר אותה ,לנמק אותה ולהעמיד אותה על
הרגליי מדוע ומה וא ה עושי או לא עושי וכולי .א את רוצי לפתוח את הדיו  ,נישאר
עד שעה מאוחרת.
זה דיו מצוי להתחיל בו את השנה השלישית.
מרדכי קרמניצר:
אני חושב שקוד כל מתמודדי ע אי להתגונ מול השליטה
ראס חמאיסי:
והבקרה שעושה המדינה ,והיו האליטה הערבית בעצ צומחת .זאת אומרת ,בשנות ה  50ושנות
ה  60לא הייתה אליטה כי  '48כבר קרה .היו אנחנו מתחילי להתמודד ע השאלה וחלק
בהתמודדות ה אלה שיושבי כא .
אני את תשובה קצרה לשאלה של סמי ,כי זה באמת דורש
עאדל מנאע:
הרבה יותר מרחב ,שלמעשה משתלבת בדברי שרציתי להגיד .סמי מדי פע מאתגר אותנו
בשאלות כאלה וזה טוב .אני חושב דווקא שהדור הזה ,הדור שלי ,של ראס  ,אנחנו באמת הדור
הראשו של אינטלקטואלי ערבי בישראל .הרי בדור של אבא שלי לא היו לנו אינטלקטואלי ,
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אנחנו פלחי  .העיר נהרסה ולא נשארו אינטלקטואלי ערבי בישראל .צרי להוסי לזה את
הטראומה של  ,'48את כל המציאות וכולי .אבל לאחרונה לדעתי ,ג אנשי מסוגו של עזמי
ואחרי  ,שמאתגרי את המדינה ,ה ג מאתגרי את החברה שלה לחשוב מה ואי וכולי
וכולי .אולי זה לא בצורה מספקת ,אבל מטבעו של מיעוט ,שנמצא במצב כמו שהמיעוט הערבי
נמצא בישראל ,שהוא קוד כל בא בטענות על המקרב שלו ,הוא קוד כל מתגונ כלפי חוסר
השוויו שקיי כלפיו ולא מתחיל דווקא בביקורת פנימית עצמית ובדיקה של כל הדברי האלה.
זה לדעתי מצב טבעי ונורמלי ,א כי אני אומר שברמה הפרטית ,וג מעבר לרמה הפרטית ,יש
התחלות של בחינת המשמעויות .במיוחד מאז אוסלו ,מאז שאולי מדינה פלשתינית בגדה
המערבית ועזה הולכת לקו ואז יש הכרה בכ שהעניי הזה תמידי ,זהו ,זה סופי וזה תמידי
שאנחנו מיעוט בתו מדינת ישראל ,ואז ע מה אפשר לחיות וע מה אי אפשר לחיות .זו שאלה
לא קלה שאי עליה עדיי תשובה מוסכמת שלא לדבר על קונצנזוס או משהו דומה בקרב
האוכלוסייה הערבית .אתה יכול למצוא תשובות שונות שחלק בטח שמעת פה .אז יש כאלה שאי
לה בעיה להזדהות ע המדינה וללכת לצבא וכולי וכולי .יש אחרי שיש לה בעיה ע זה ויש
לה בעיה ע כל מיני דברי בזהותה היהודית של מדינת ישראל.
לי אישית ,הבעיה העיקרית שלי ע מדינת ישראל שמשמעותה מדינה יהודית וציונית ,היא שאני
לא אזרח ,שאני בשטח האפור בי נתי לבי אזרח .זאת המשמעות העיקרית מבחינתי .אני לא
אזרח ואני לא נתי  ,אבל אני בשטח אפור כזה ,בי להיות נתי לבי להיות אזרח .אני לא מוכ
להמשי לחיות במציאות הזאת ואני ג לא רוצה שהילדי שלי יחיו במציאות הזאת .אני
מתמודד ע שאלות קשות של הבני שלי על מה אנחנו עושי כא  ,למה אנחנו חייבי להמשי
לחיות פה ואני אומר לה שאנחנו חייבי לחיות כי זו המולדת שלנו ,כי זה הבית שלנו ,ואסור
לברוח .אני יכולתי לברוח ג לפני עשר שני ולא רציתי לברוח מהמציאות הקשה הזאת .אבל אני
לא יכול להמשי לשתוק ושהבני שלי והנכדי שלי יחיו במצב הזה של פחות מאזרח ,של בי
נתי לבי אזרח .לכ כל דבר במדינת ישראל כמדינה יהודית ,שיזכיר לי יו יו שאני לא אזרח
שווה ,ג ברמה הסמלית וג ברמה היישומית בחיי היו יו  ,שיפלה אותי וישאיר אותי במעמד
הזה ,הוא יהיה לי קשה.
אני ג מבי שאני לא אוכל לבטל את הדבר הזה בבת אחת וג שכשזה יקרה אני לא אצליח
כנראה ,אני לא אהיה בעמדה שאני אוכל לכפות על המדינה הזאת או על הרוב היהודי לבטל את
הדברי  .כמו שאתה אומר לנו מדי פע  ,יש מציאות והדברי לא יעברו .אבל אני לא מוכ
להתפשר על העמדה האתית העקרונית שלי ,שאני רוצה שוויו  .לדעתי זו קוד כל בעיה שלכ ,
היהודי  ,א את מתעקשי שאת רוצי מדינה יהודית ,לשכנע אותי שאת יכולי להמשי
במדינה יהודית שנותנת לי שוויו מלא כאזרח .א את לא משכנעי אותי ,יש לכ בעיה .אז
אולי אני לא יכול באמת לאיי עליכ בינתיי וכולי ,אבל צרי לחשוב על זה בכל זאת זה מצב
לא נעי ג בשבילכ וזה יכול להיות ג מעבר ללא נעי  .זה יכול להיות התפרצויות ויכול להיות
אינתיפאדה ויכול להיות דברי אחרי .
אני לא יודע אי לעשות את זה .אנחנו דני כא בכל מיני הסדרי  ,אבל א אנחנו חוזרי
לשאלה בגדול ,שכנעו אותי שישראל היא מדינה דמוקרטית ליברלית ואז היא נותנת לכול כמו
שאמרנו שוויו – אהל וסהל  .מדינה דו לאומית – אהל וסהל  .אוטונומיה שזו הדר וכולי
וכולי ,אני מוכ לקנות ג  ,אבל הנקודה העיקרית שלי ,וזו הנקודה העקרונית שאני לא יכול
להתפשר עליה ,כי א אני מתפשר על הדבר הזה אז אני מתפשר על העקרונות הבסיסיי שלי כב
אד שדורש שוויו  ,זו דרישה וזכות וחובה של כל ב אד לעצמו .אני לוקח את הדמוקרטיה
הישראלית ברצינות .אני לא עושה הנחות .הדוגמה שלי של דמוקרטיה זה לא עיראק וזה לא
סוריה וזה לא הרשות הפלשתינית ,לא המדינה הפלשתינית .הדוגמה שלי היא מדינה מערבית
מתוקנת שאני רוצה לחיות בה וישראל היא כזאת ,טוענת לעצמה שהיא כזאת ,ויכולתי לברוח
למדינה כמו ארצות הברית והיו לי אולי הזדמנויות לברוח לש ; לברוח מהבעיות האלה ואז
לחיות במדינה אולי דמוקרטית שמאפשרת לי ולילדי שלי ,אבל אני החלטתי להישאר כא
ולהיאבק ע הקבוצה שלי על הזכויות שלנו.
את תקועי אתנו .לא רק אנחנו תקועי אתכ אלא ג את תקועי אתנו .תהיה לכ בעיה,
ג בחמישי ובמאה השני הבאות ,לשכנע את המיעוט הפלשתיני בתו מדינת ישראל ,ג אחרי
שתקו מדינה פלשתינית ,כיצד ישראל היא באמת מדינה דמוקרטית ולא רק כסיסמה נוספת או
כתוצר לוואי לעניי של המדינה היהודית .שלא המדינה היהודית היא העיקר .שהיא באמת ג
מדינה דמוקרטית .א אפשר לשכנע אותי באמת בכ שהאופי היהודי של המדינה לא פוגע בי
בצורה מסיבית ,רק פה וש דברי קטני שאפשר לסבול אות  ,אני מוכ להתפשר ואני מניח
רבי יתפשרו ,בסמלי ובדברי אחרי  ,אבל לא בדבר הזה ,שאני בשטח הזה בי נתי לאזרח.
אתה מדבר במציאות הממשית.
עדנה אולמ מרגלית:
של הרגשות
בעניי
במציאות הממשית ,ג
ג
עאדל מנאע:
ובעניי של הסמלי  .לא רק במציאות .הדברי קשורי ביחד.
זה לא מנותק .העניי הסמלי לא מנותק.
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אני את לכ דוגמה .תראי .בשבועות האחרוני בוגרי של האוניברסיטה העברית במשפטי
סיימו ובאוניברסיטה העברית היה טקס .אני לא הייתי ש אבל סיפר לי הב שלי מה קרה ,וזה
עורכי די שיודעי מה זה משפט ומה זה חוק ויש לה רגישות .כמה סטודנטי ערבי ישבו
באוניברסיטה העברית ולא קמו כשהתחילו לשיר את התקווה .אז כמה יהודי מאחוריה
התחילו לצעוק עליה  ,למה את לא קמי  ,למה את לא שרי  .אחת הסטודנטיות ש שסיימה
משפטי אמרה לו :תשתוק כבר ,אני לא רוצה לקו  ,מספיק שאני יושבת ולא קמה והולכת
החוצה ועושה רעש ,תשתוק כבר .הוא התחיל לצעוק עליה :איזה חוצפה ,איזה חוצפנית; וכמעט
הלכו מכות כי אז עוד גבר התערב .היא בס הכל ישבה ,לא קמה ,לא שרה ,אבל לא עשתה מזה
רעש .לא נוח לה ,אז היא לא קמה והיא לא שרה .אני הייתי בטקס בבריכת השולט ע ה1,716
כי הב שלי סיי ש משפטי  .לקראת הסו כשאני הרגשתי שיתחילו לשיר את התקווה ,אני
ובני משפחתי ועוד כמה חברי  ,החלטנו פשוט לקו ולהתחיל ללכת ,כדי לא לעמוד במעמד
המבי  .אני לא רוצה להמשי לשבת כשאחרי עומדי ושרי ואני כמוב לא רוצה לעמוד ואני
לא רוצה להיראות שונה וכולי .אבל מה לעשות ,נתקענו באמצע ,בדר החוצה ,היינו בהליכה ואז
התחילו אנשי להגיד :מה זה פה ,איזו התנהגות פה ,את רוצי שוויו  ,אבל את לא רוצי
לכבד את המדינה ,את קמי והולכי  ,בכל מדינה אחרת לא היו נותני לכ בכלל זכויות ,את
רוצי בחירות .בסו אני ג כ התעצבנתי ואמרתי לו :תשתוק כבר ,אתה תמשי לשיר את
התקווה של  ,זה לא שלי; מה אתה רוצה ממני? הדברי הסמליי ה כ חלק מחיי היומיו
ולכ אי אפשר להגיד שיש חיי סמליי ויש חיי יומיו  .מה לעשות ,זה ביחד.
אני תומ בנייר של דייב ובהצעות שלו ,בכפו לזה שאני תומ
מרדכי קרמניצר:
ג בזה שיבוטל סעי  5לחוק המפלגות .בי ההצעות לבטל את סעי 7א) (1ואת סעי  5לבי
ההצעה שהציעה רותי להוסי פה את המלי וכל אזרחיה ,אני בעד ביטול הסעי  .משו שא
באמת רוצי להבטיח שהערבי יוכלו לטעו באופ חופשי נגד מדינת ישראל כמדינתו של הע
היהודי ,אז לא צרי להשאיר את זה לעמימות ולחסדי פרשנות של בתי משפט .ג א את תוסיפי
את המלי האלה ,יהיה מי שיפרש ויטע שצרי לקיי את מה שנאמר פה על שני חלקיו ,ואז מי
שטוע נגד ישראל כמדינת הע היהודי ,הוא במצב של אי קיו החוק או במצב שבו אפשר לפסול
את הרשימה .אני בעניי הזה הייתי הול על פתרו דמוקרטי מלא ונקי.
אני ג תומ מאוד בחוק האוסר על אפליה בדיור ושירותי  .אני לא מתרש מהטענות שמדובר
בנושא כללי .אני בהיבט הערבי רואה בזה מקור לפגיעות ולהשפלות ואני לא חושב שאנחנו
כקבוצה שמטפלת בבעיה הזאת יכולי להגיד שאת זה אנחנו משאירי למישהו אחר .אני חושב
שזה דבר שראוי לתיקו .
א הערבי מקבלי את זה שאופייה של המדינה הוא נושא שלגיטימית לגביו הכרעת רוב ,בכפו
לכ שיש מחויבות לשוויו אזרחי והכרה במיעוט הלאומי ,ואני מוסי בסוגריי וכבר אמרתי שזו
הכרעת רוב שכמוב אפשר לשנות אותה ,זה לגיטימי לשנות אותה וצרי לתת ביטוי ללגיטימיות
של השינוי של זה ,אני כשלעצמי ,א זה שווה ,תומ בשינוי ההמנו והדגל והסמל באופ שיית
ביטוי לקיומו של מיעוט לאומי במדינה הזאת וימנע את הפגיעה ואת החיכו המתמיד סביבה.
אני לא יכול להשיב לכל אלה שדיברו ואני
דוד קרצ'מר:
אתייחס לכמה דברי  .אני חושב שפחות או יותר לגבי סעי 7א
יש תמימות דעי  .כמוב יש מחלוקת א לבטל או להוסי את התוספת שרותי מזכירה ,אבל
אנחנו יכולי להציע את האופציות השונות.
לגבי ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית ,אני לא השתכנעתי מהטענות שהועלו כא  .אני
משוכנע לחלוטי שזה לא רק עניי סמלי אלא שזה עניי מאוד מעשי .זה מעג בתו החוק
הישראלי את הדר להפלות נגד הערבי במדינת ישראל .שלא יהיו אשליות בעניי הזה .כל עוד זה
קיי  ,יש אפליה ממוסדת וחוקית.
וכל האפליות על בסיס שירות בצבא?
עאדל מנאע:
זה כמעט בוטל .בחוק זה כמעט לא קיי .
דוד קרצ'מר:
משרד השיכו  ,משכנתאות וכולי?
עאדל מנאע:
שזה מאוד קשור
לדעתי זה פחות בעייתי משו
דוד קרצ'מר:
לתקופת השירות ולזמ השירות וכולי .לא משתמשי בזה כמו
שהשתמשו בזה בעבר בקצבאות ילדי .
סמי שאל את השאלה הקשה ,אי אני בחרתי בדברי ומה לגבי כל הסמלי  .אני מודה ומתוודה
שהייתי צרי להוסי פה ג אזכור של אותו חוק שמחייב להני את הדגל .אני חושב שאת החוק
הזה צריכי לבטל וע זאת אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בי הדגל והסמלי האחרי לבי
ההמנו  .אולי זה לגבי עוצמת הפגיעה ,אבל בכל זאת הדגל והסמלי  ,אפשר לומר שזה עניי פסיבי
במידה מסוימת ,היסטורי .אני ג רואה את מה שקורה בהרבה מדינות נכו שהסמל הוא לא
בדיוק דתי ,אבל אני רואה שבשווי  ,בשוודיה ובכל מיני מקומות ג הלא נוצרי צריכי לחיות
ע צלב.
לגבי הנושא של ההמנו  ,כא בעצ מבקשי איזשהו שיתו פיזי פוזיטיבי .זה עניי מתמש
ולדעתי ,אני מצטער מאוד ,אני לא השתכנעתי ,אני חושב שזה בלתי נסבל לחלוטי  .אני לא חושב
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שאפשר לטעו שהמדינה היא דמוקרטית ע המנו שבכלל לא מאפשר למיעוט להזדהות אתו,
שלא לדבר על לשיר אותו .כל עוד זה לא עוג בחוק ,נית היה לטשטש את העניי הזה ,אבל הצרה
פה ,בשני האחרונות ,היא שחלק מהדברי שנשארו עלומי במש שני  ,ניסו לדחו אות
בכוח לתו החוק .אני מוכרח לומר שא זה לא ייכתב בדו"ח ,אני אצטר לכתוב את זה ,משו
שאצלי זה עניי עקרוני לחלוטי  .א יש לנו מה לומר ,אנחנו חייבי לומר משהו בעניי הזה
ואפשר להסביר .אני לא מאמי שהציבור במדינת ישראל הוא כל כ אטו שאי אפשר להסביר לו
מדוע זה לא יתכ לבקש מהערבי להשלי ע ההמנו הזה.
אתה היית מסתפק בכ שייאמר שהחוק הזה ,שממסד את
אליעזר דו יחיא:
חובת ההמנו  ,שהתקבל רק בתשנ"ד ,יבוטל? זאת אומרת א היית מסתפק בזה אז הייתי מצטר
אלי .
אלמלא החוק הזה לא הייתי מעלה את העניי .
דוד קרצ'מר:
היו קשה להתעל מהעניי הזה .יש כמה פתרונות וצריכי
לומר את זה ליהודי  .זה לא אומר שההמנו הזה לא יכול להישאר ההמנו של היהודי שחיי
במדינת ישראל ,אבל הוא לא יכול להיות ההמנו היחידי של מדינה שטוענת להיות מדינה
דמוקרטית .זה פשוט לא בא בחשבו  .לכ יש כמה פתרונות והפתרו שנראה לי הפתרו הפשוט
ביותר לעניי הזה הוא המנו חלופי .בסדר ,אני מבי את הקשיי  .אז המנו נוס א את רוצי .
עשו את זה בזמנו בקנדה .היו שני המנוני ובמש השני אנשי שלא כל כ רצו את הנושא הזה,
יכלו איכשהו להסתדר ע זה .זה פתרו מעשי ,אבל בעיני זו שאלה עקרונית לחלוטי .
לגבי השפה הערבית יש תמימות דעי  ,א כי אני מסכי לחלוטי שזה לא מספיק מה שאני
כתבתי .צריכי לגבש דפוסי ולראות מי קובע מהו הכיתוב בערבית בנושא הזה .אני דווקא חושב
ששני הנושאי  ,כפי שמוטה אמר ,הנושא של אפליה וג הנושא של המנגנו למניעת אפליה,
שייכי לקבוצה הזאת .אני חושב שאנחנו צריכי לכלול את הדברי האלה בתוכו.
מרתק,
דיוני
תודה .אני חושב שהיה לנו יו
עאדל מנאע:
מעיי ויש לנו עוד דר לעשות הביתה.
אני רוצה להודות לכול על הסבלנות ,על ההשתתפות ,על הסובלנות לכל מיני דעות .בזה אנחנו
מסיימי  .חופשה נעימה לכול .
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