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. יש לי שתי הערות מקדמיות. אני שמח שאנחנו נפגשי שוב  :מרדכי קרמניצר
שעדיי יש כא אנשי שלא ניתנה לה הזדמנות בפגישות , הראשונה היא שיש לי תחושה

אני מקווה שבמש היו . מות להציג איזושהי השקפה סדורה בסוגיה שאנחנו עוסקי בההקוד
כי יש חשיבות לכ שאנשי ירגישו שה יכולי לומר את אשר על ליב , האפשרות הזאת תינת

בייחוד אני מתרש שדווקא החברי היהודי דיברו יותר מאשר החברי הערבי . בנושא הזה
 . היווצרי ליישר את זה 

בלי להגיד שני , אני לפחות לא יכול להתחיל היו, אני חושב שאי אפשר להתחיל: הנקודה השניה
קשה שלא להתאכזב מהעובדה שראש הממשלה הנבחר ממשי , האחד. דברי על אקטואליה

אבל ה חדלי להיות פרטנרי לשותפות אחרי , במסורת שערבי ה שותפי לפני הבחירות
קשה שלא להתרש שההחלטה של המשטרה לירות כדורי גומי בלוד ,  השניהדבר. הבחירות

אני רוצה לנסות . זה כמוב דבר מאוד חמור. הושפעה מהעובדה שהמפגיני בלוד היו ערבי
שה סימני לדברי שאולי יכולי , בדקות הקרובות להתייחס לדברי שעלו מישיבות קודמות

אבל , כי לא ממש ליבנו את כל הנקודות, יד שיש הסכמהאני לא יכול להג. לשמש בסיס להסכמה
 . אני רוצה להצביע על דברי שיש בה פוטנציאל להסכמה

, אני חושב שיש הסכמה רחבה על זה שיש בעייתיות רבה במצב ובמעמד של ערביי ישראל
דול יש הסכמה לגבי זה שצרי לעשות מאמ ג. שסובלי ג מחוסר שוויו וג מפגיעות בכבוד

הבעיות שהוזכרו כא היו בעיות . כ בהכללה מאוד גדולה. מאוד להבטיח שוויו ולהבטיח כבוד
בעצ בכל מיני , עלו כא בעיות ברמה של מדיניות, עלו כא בעיות ברמה של החוק: בשלוש רמות

 . ועלו ג בעיות ברמה של התייחסות של בני אד לבני אד, רמות של מדיניות
האחד בנושא של המעמד החוקי : אני חושב שעלו בעיות בעיקר בשני מישורי, בנושא של החוק

והיו , היו שהציעו שהמעמד הזה ייבח מחדש. של מה שאנחנו קוראי המוסדות הלאומיי
משו שהוא מקור לאפליה , שהציעו לבטל את המעמד החוקי המיוחד של המוסדות הלאומיי

 היה ההוראות החוקיות שלפיה א רשימה או מפלגה נושא שני שעלה ברמת החוק. נגד ערבי
אני חושב שברור . זהו בסיס לפסילתה, שוללת את קיומה של ישראל כמדינתו של הע היהודי

כיו שג . שיש כא מתח או אי התיישבות בי הוראות כאלה לבי האופי הדמוקרטי של המדינה
אי צידוק דמוקרטי למנוע ,  היהודילמי שחושב שישראל הינה וצריכה להיות מדינתו של הע

זוהי . כל עוד הרצת הרעיו האחר מחויבת לכללי הדמוקרטיה, מאנשי אחרי להרי רעיו אחר
מבחינת התפיסה , שהיא בעייתית מאוד, סתימת פה אידיאולוגית על בסיס אידיאולוגי נקי

 . היסודית ביותר של ישראל כמדינה דמוקרטית
. בעיה מרכזית שדיברנו עליה היא בעיית הקרקעות, שוויו הלכה למעשהברמות של מדיניות או 

אבל אי ספק שהצבנו אותה כבעיה מאוד . כמוב שלא התווינו עדיי שו התחלה של פתרו מעשי
דיברנו על ההבחנות הנגזרות משירות צבאי . שכל דיו רציני צרי להתייחס אליה, מרכזית

  על סוגיית האפליה בחלוקת המשאבי בתחומי השונידיברנו. והבעייתיות שכרוכה בה
דיברנו על מעמדה . יכול להיות שיש נושאי נוספי. שירותי דת, רשויות מקומיות, רווחה, חינו

העדר הייצוגיות של הערבי , דיברנו על בעיית הייצוגיות. של השפה הערבית והצור לחזק אותו
ועדות לתכנו , החל מהרמות המקומיות, מדיניותברמות שונות של קבלת החלטות והתווית 

בעיקר בממשלה וכמוב ג בשירות , גופי ממשל אחרי וכלה בגופי השלטו המרכזיי, ובנייה
בהקשר הזה אני חושב שא אנחנו . הסקטור של החברות הממשלתיות וכיוצא באלה, המדינה

. לבחו הסדרי של העדפה מתקנתלא יהיה מנוס מאשר , נרצה לטפל ברצינות בנושא של השוויו
שבמכו הישראלי לדמוקרטיה אנחנו עושי עכשיו עבודה שלמחקר , אני רוצה לספר בהקשר הזה

מה , מה מצליח,  מה הצליחמשווה מקי על הסדרי של העדפה מתקנת במקומות שוני
טחה של תנאי תו הב, די ברור שבלי אימו של מדיניות כזאת בהקשרי שוני. התנאי להצלחה

 . יהיה קשה לקד את נושא השוויו, הצלחה
אני מקווה שבמה שאמרתי אני משק . עכשיו אני מתחיל להחליק לעבר הדברי היותר בעייתיי

, לא כול התבטאו התבטאויות מלאות, כמו שאמרתי קוד. משהו שיכול להיות בסיס להסכמה
מדינה שהינה ותמשי להיות מדינה יהודית החברי היהודי רואי בישראל , אבל ממה ששמענו

, א יוצאי מנקודת הנחה, ובעצ האתגר הגדול של הקבוצה הזאת. או מדינתו של הע היהודי
מדינה שהיא ג מדינתו של הע , היא הא ישראל יכולה להיות בה בעת, שהדבר הזה לא משתנה

 . אזרחי, היהודי וג מדינה שיש בה שוויו מלא
חלק גדול מהחברי היהודי חשבו שאפשר לקיי את מה שעל פניו נראה קשה אני חושב ש

. בציבוריות היהודית, אני חושב שיש שתי פרשנויות לתפיסתה של ישראל כמדינה יהודית. ליישו
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וזוהי , אז ברור שערבי לא יכולי להיות שווי, יש מי שאומר שא ישראל היא מדינה יהודית
 . שוויו כלפי ערביההצדקה המובהקת להעדר 

שאומרת שדווקא משו שישראל הינה ורוצה להישאר , היא בעצ גישה הפוכה, הגישה השניה
, זה מטיל עליה חובה מיוחדת או חובה מוגברת לעשות מאמ עליו לקיי שוויו, מדינה יהודית

וא לראות אני חושב שהאתגר של הקבוצה ה. תו קיו הנתו הזה שהוא בעייתי מבחינת שוויו
תו שימור אופייה של ישראל כמדינה , אי אפשר לקד במידה מרבית את נושא השוויו והכבוד

, אני חושב שדובר על כמה דברי, לגבי המשמעות של היות ישראל מדינה יהודית. יהודית
דובר על . שלמרבה השמחה ה דברי שאי לה כמעט השלכות משמעותיות מעשיות כלפי פני

מצד אחד יצירת הבחנה : תו אפשרות לשינויי מסוימי בשני כיווני, של חוק השבותשימורו 
השבות יוצרת זיקה כמעט אוטומטית בי השיבה , הדבר לא קיי כיו. בי שבות לבי אזרחות
מצד שני הגמשה של האפשרויות לקנות . לגבי מי ששב מכוח חוק השבות, לבי המעמד של האזרח

התמיכה בשינויי אלו לא פוגעת בכ . ה זיקה לערבי שחיי במדינה הזאתאזרחות למי שיש ל
זיקה בי , שבאופ יסודי יימשכו שימורו של חוק השבות וקיומו של רוב יהודי במדינת ישראל

 . הסמל והדגל, ברמת ההמנו, ישראל לבי יהודי התפוצות ומעמד סמלי ליהודיותה של המדינה
לא דיברנו על השאלה הא המעמד של הסמלי חייב להישמר . ייכא אני רוצה לפתוח סוגר

, כלליי, אזרחיי, בדיוק כמו שהוא עכשיו או שאפשר ברמת הסמל לשמר ג יסודות אחרי
מבלי לפגוע בזה שיש , באופ שערביי ישראל יוכלו להזדהות ע המדינה ג ברמה הסמלית

 . לישראל זיקה מיוחדת לע היהודי
שאי אפשר לנתק את סוגיית ערביי ישראל מסוגיית , תחייב ממה שאמרתי עד עכשיואני חושב שמ

שלצידה , כלומר הדג הזה בנוי על איזושהי הנחה. הפתרו המדיני של הסכסו הישראלי הערבי
שתהיה הביטוי הלאומי של הפלשתיני ובצורה כזאת , של מדינת ישראל תקו מדינה פלשתינית

אחת מדינה יהודית ואחת מדינה : שה מדינות לאו,  שתי מדינותיווצר איזשהו איזו בי
אבל המדינה היהודית היא מדינה שיש לה , אני לא אדבר בש המדינה הפלשתינית. פלשתינית

מחויבות עמוקה ומשמעותית מאוד לער של השוויו והיא רואה בקידו השוויו אתגר אזרחי מ 
 . שראל נושא השוויו יהיה בעדיפות ראשונהבסדר הקדימויות של י. המעלה הראשונה

והיא , שהיא מעבר לעניי של השוויו האזרחי, התחלנו לדבר ועלו ג רעיונות בנוגע לסוגיה
ג ע מאפייני דתיי , תרבותי, הסוגיה של ההתייחסות לערביי ישראל כאל מיעוט לאומי

כי אני , בל אני לא אתייחס לזה כרגעא, אנחנו היו נקדיש חלק ניכר מהדיו לסוגיה זו. מיוחדי
אני רק רוצה לומר .  את הדיו הזה נקיי באופ נרחב היוחושב שזו תהיה הקדמת המאוחר

יש אנשי מבי . שהתרשמתי שלא לכול יש אותה מידה של נכונות ללכת על המישור הזה
ות או הסתייגויות אבל יש לה חשש, היהודי שיש לה מחויבות מלאה לנושא השוויו האזרחי

את . מהנושא של הכרה במעמד אוטונומי ובמעמד רשמי כזה או אחר לערביי ישראל כקולקטיב
את הדבר הזה אנחנו נעשה . השאלה הזאת צרי לפרק לחלקי ולבחו בצורה יותר מפורטת

 . בהמש
האחת . לשתי עמדות, בנקודה הזאת אנחנו מתפצלי לשניי   : חלביוסאמהע

שתי העמדות . והשניה אומרת אוטונומיה',  הסמלי וכוע נכונות לגמישות, ובאומרת שיל
וכנראה לא תהיה , נובעות מההכרה שרוצי את המדינה כיהודית ומההכרה שבעצ אי שוויו

 . לכ אחד אומר אוטונומיה ואחד אומר שילוב. אפשרות לתת שוויו מלא
כי הוא מדבר על , א יותר מורכבתאני חושב שהעמדה של סמי הי  :מרדכי קרמניצר

ג של , הוא אומר שצרי ללכת על שני המסלולי. הוא לא שולל את השילוב. שילוב ואוטונומיה
קידו השילוב בצורה מאוד נמרצת וג על הענקת אוטונומיה ושני הדברי האלה תו שימור 

 . מהותה של ישראל כמדינה יהודית
כי יש דג של שילוב , מית עד כדי כההפרדה היא לא דיכוטו   :אלי רכס

 . זה לא אוטונומיה מול שילוב. ע הכרה במיעוט הערבי כמיעוט לאומי
ברור שיש פה מורכבות עצומה שאי אפשר לתת לה ביטוי   :מרדכי קרמניצר

אני רוצה להזכיר עוד נושאי . במשפטי אחדי שמנסי לתת איזשהו כיוו כללי לעבודה שלנו
אחד זה הנושא של . נושאי שצרי יהיה לדבר עליה, אבל לא פיתחנו אות, ללשנזרקו פה לח
אני חושב שאי אפשר יהיה להתעל מהסוגיה הזאת של שירות צבאי או שירות . שירות אזרחי

עלה פה הרעיו של הבטחת ייצוג קבוע . שיחול על כלל אזרחי המדינה, אזרחי על בסיס כללי
אלא , זאת אומרת לא רק איזה דיבורי על נטיות לב או מאמצי, לערביי ישראל במוסדות שלטו

סמי ג דיבר על שילוב ברמה של פתיחת . שבמסגרת האמנה יהיו הסדרי מוסכמי בנושא הזה
שיש רצו ויש , כמוב, זה בהנחה. כמו הקמת ישובי ובתי ספר מעורבי, אופציה לשילוב ממש
 .עניי לאנשי בשילוב

כי אני חושב שיש חשיבות ,  סבב קצר לשמוע הערות לסיכו הביניי שלי זה הזמ לעשות
נשמע את , לאחר מכ. 'דברי נוספי וכו, מה לא מקובל עליה, שאנשי יגידו מה מקובל עליה

 .דבריי אלו הר אב
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אני חוזרת לטיוטה הזאת ואני יכולה לחתו עליה . שתי הערות   :אלה בלפר
אני לא . לגבי שירות אזרחי, שתי הערות ביחס למה שאתה אמרת כרגעיש לי רק , בפה מלא

אני חושבת שזה מיותר בגלל . חושבת שצרי לחייב בשירות אזרחי את האזרחי הערבי בישראל
יש בעיות לגבי . תעבור מ העול, אני חושבת שהגיע הזמ שהילת הצבא. סיבה מאוד פשוטה

שירות אזרחי בכפייה הוא לא שירות . ת מסוגי שוניבעיו, יש בעיות לגבי הערבי, החרדי
 . אני חושבת שכ לא נוכל לבנות תרבות אזרחית משותפת. אזרחי

זה שאת , כ מלמדי אותי חכמי צבא, אני חושבת שמה שקורה בצבא היו. עכשיו לגבי ההטבות
כלל צריכי אז ב. זאת אומרת החלוקה מאוד לא שוויונית. רוב העבודה עושי מיעוט מזערי
ההטבות לא צריכות להיות נחלת , במסגרת הרביזיה המלאה. לעשות רביזיה לכל סיפור ההטבות

בגלל שהוא נקרא , הגיע הזמ לתת הטבות רק למי שלא יכול לא ללמוד ולא לעבוד, כלל יוצאי צבא
 . שלוש פעמי בשנה לכל מיני דברי

פחות , פחות סטריאוטיפי, היה פחות דוגמטיכמו כ צריכי לדאוג לכ שכל העניי של הטבות י
יותר מתייחס למידת ההשקעה האמיתית בלי לחייב , כוללני ופחות מחלק בי יהודי וערבי

 . שירות אזרחי
תמיד חשבתי שזה לא ', א. ג פה  לא כל כ נעי לי ע הכפייה ההדדית. לגבי השפה, הדבר השני

אני חושבת שא אנחנו נחייב את בתי .  ללמד עבריתנבו ולא צודק לחייב את בתי הספר הערבי
כ ג א נלמד דמוקרטיה בבתי ספר חרדי ונלמד . הספר היהודי לדבר ערבית  אז  זה לא יל

העניי הוא שאנחנו כל הזמ חיי על המתח הזה בי ? מה העניי פה. יהדות בבתי ספר חילוני
אנחנו כל הזמ . מרק המשות של הזהותהמרק המשות של האזרחות שלנו לבי העדר ה
על ידי זה שאנחנו מחזקי את המרק של , חיי על המתח הזה ואנחנו רוצי לפרק את המתח

כי טשטוש זה , אנחנו לא צריכי לטשטש את ההבדל של המרק של הזהות. זה העניי. האזרחות
 . העדר כבוד

כי יש , בתי ספר ערבי ילמדו עברית. תיש לבטל את החובה ההדדי, אני אומרת  שג פה, לכ
איזו שפה . כי יש דברי שכל ילד צרי ללמוד, ה ילמדו מחשבי, שכבות אזרחיות ללימוד

 .. אולי אנשי חינו יתנגדו לזה, אני לא יודעת. יקבע בית הספר, תילמד
 . ה מעוניני לדעת עברית  :אליעזר דו יחיא

 .  זה בדיוק מה שאני אומרת.לכ אי צור בחובה   :אלה בלפר
הרחבה יותר בזמ ואני מניח ג , ג לקראת הפגישה של היו   :אלי רכס

, עברתי בעיו רב על הפרוטוקול של המפגש האחרו, וג משו שלא הייתי במפגש הקוד, בתוכ
בעקבות זאת אני שואל את עצמי מה היעד הסופי . שאני באמת חושב שהיה פורה בצורה מיוחדת

משו שאני חושב שממה שכבר אספנו אנחנו יכולי להגיע . לא אנחנו חותרי, של המפגש הזה
אני לא חושב שנעשה כמותו עד , כליבו של הסוגיות, שכדיו אינטלקטואלי, למסמ באמת מיוחד

או שהמטרה היא להגיע , אבל השאלה היא א זאת המטרה שלנו. כה באר בצורה וברמה הזאת
משו שאני מוטרד . ע הבעיה הזו אני מתלבט. והדגש הוא על מוסכ,  מוסכלאיזשהו מסמ

כמו למשל , במיוחד בסוגיות הבעייתיות יותר, מהיכולת של הקבוצה הזו להגיע לקונצנזוס
לאומי תרבותי או סת אוכלוסייה ,  הא הוא מיעוט ערביההגדרה של הציבור הערבי בישראל

 אופייה של מדינת ישראל והצור גבי הסוגיה הסבוכה במיוחדכ ג ל. ערבית או כל ש אחר
 . לשנותו

. יש בעיה להגיע לקונצנזוס בי המשתתפי היהודי עצמ, ממה שאני קורא וממה שאני רואה
 אולי אפילו בי המשתתפי הערבי ובאופ בולט יותר בי המשתתפי אני הול מהקל לכבד

אנחנו צריכי לעצור ולשאול מהו המוצר הסופי שאנחנו לכ אני חושב ש. היהודי וערבי
אני משו מה השתתפתי בקבוצות . בהנחה שאנחנו צריכי להגיע לקונצנזוס, חותרי להגיע אליו

     וקבוצה אחת נחרטה בראשי במיוחד אחרי הסכ השלו ע מצרי , דיו מ הסוג הזה בעבר
78 ב אבל , ות דומה והתוצאה היא שהיה מסמכאשר מכו נאמ של הטכניו עשה התכנס, 79

 . משו שהאופציה הזו ניתנה, הנספחי של דעות יחיד שהיו לו היו כמעט בגודל המסמ המקורי
א כי זה , זה מסמ שלא יסכ את הדיו האינטלקטואלי בנושא הזה, המוצר שאני רואה אותו

פה נראה לי שבסוגיות . דראלא איזשהו מסמ שיכול להתוות , יכול לצאת מזה כמוצר לוואי
פה אני חושב , בנושא של החוק והמדיניות, מוטה, שאתה מנית בהתחלה, המעשיות יותר

שאני לא בטוח , בנושא של החוק הייתי רק מוסי נקודה אחת. שהתרומה יכולה להיות גדולה
פה את יש לי . שכבר נעשתה בו איזושהי פריצה, שעלתה וזה התחלת הטיפול בחוק יסוד שוויו

בכל מה שקשור לנושאי . אני חושב שאפשר להוסי את זה לרשימה. הנוסח הראשו שהוגש
אני , אפליה בחלוקת משאבי והשפה הערבית, שירות צבאי, בעיית קרקעות, המדיניות שמנית

יש לי איזו תשתית לחלוקה ממש סיסטמתית . חושב שהרשימה יכולה להיות הרבה יותר ארוכה
אבל . עומדי על הפרק ויכול להיות שאפשר לעבות את זה ולהרחיב את זהשל כל התחומי ש

איזו צורה סופית תהיה לו ומה היעד , הכל תלוי בהחלטה עקרונית לגבי מה יהיה המסמ הזה
, אני מאוד מציע למצוא את פרק הזמ הקצר כדי ללב את הנקודה הזאת. הסופי של המסמ

 . משו שמפה ייגזר המש הדיו
אתה אמרת . כפי שהוצג על יד, הערה קצרה לגבי הסיכו  :זר דו יחיאאליע
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. שהמשתתפי היהודי ה שווי מבחינה זאת שה מקבלי את העיקרו של יהדות המדינה
אבל נדמה לי שאתה מקבל את , סמי, אני לא הול להיות פרש של. נדמה לי שיש איזשהו הבדל

אפילו פג באופי הדמוקרטי , משהו שהוא לא אידיאלי, דכמשהו שבדיעב, יהדות המדינה כנתו
הרוב המכריע של היהודי לא . זאת המציאות, אבל אתה אומר שזאת העובדה. של מדינת ישראל

יהדות , נדמה לי שיש גישה שאומרת שמלכתחילה. יהיו מוכני לוותר על יהדותה של המדינה
בעצ ,  עכשיו לכאורה. לה הוא רצויהיא כ עיקרו שמלכתחי, המדינה היא כ אידיאלית
אני . זאת אומרת שאנחנו מקבלי את מדינת ישראל כמדינה יהודית. המסקנה היא אותה מסקנה

חושב שיש בכל זאת הבדל א מתייחסי לכ מלכתחילה או א מתייחסי לכ כמשהו 
 . 'שאפילו יש בו משהו פגו או חסר מבחינה דמוקרטית וכו, שבדיעבד
אנחנו צריכי להחליט א אנחנו , אני חושב שזו שאלה עקרונית   :הסמי סמוח

הא . עוקפי את הסוגיה הסבוכה הזאת של האופי הדמוקרטי לעומת האופי היהודי של המדינה
וברגע שהיא עוקפת ,  למעשה מנסה לעקו את הבעיה הזאת,שעוד מעט נדבר עליה, האמנה הזאת

או שאנחנו מנסי , היא בעצ אמנה עממית, ר רחבהיא הולכת על מכנה משות כמה שיות
 . להתמודד ע השאלה הזאת

נוצרה מדינה יהודית וזה מה שהרוב המכריע של , ההנחה שלי שזה המצב. מה שאמר אליעזר נכו
נראית לי לגמרי לא , לעבור למדינה אזרחית, היהודי רוצי והאופציה של הפוסט ציוני

היא בהחלט לנסות לצמצ ככל , ואני חושב שהיא ברורה, ילכ האסטרטגיה של. מציאותית
אבל להשאיר את הגרעי , האפשר את אופייה היהודי של המדינה ולהגדיל את אופייה הדמוקרטי

ואני לא רוצה , העמדה הזו נובעת מתו ריאליז. כי בלי זה אני חושב שלא עשינו דבר, היהודי
לגבי הא א זה טוב או רע שהמדינה , האישיתלומר מה דעתי האישית וג לא חשובה דעתי 

כמנגנו לניהול קונפליקטי האסטרטגיה צריכה . זה לא משנה. הזאת תישאר יהודית וכ הלאה
אני . את אופייה היהודי, לא לבטל, להיות לחזק ככל האפשר את אופייה הדמוקרטי ולצמצ

מוסדיי שאנחנו יכולי להצביע  מה המנגנוני החושב שעלינו להיות קונקרטיי בנושא הזה
בלי שהיהודי לגמרי , ללכת לקראת, ככה אפשר לפצות את הערבי. עליה בשביל לבצע את זה

 . זה מה שאנחנו צריכי לעשות. ירגישו שה מאבדי את הצביו של המנושלי
רבי אני אומר שאפשר לתת לע. המסמ הזה על האוטונומיה הוא בדיוק דוגמא למה שאני אומר

אוטונומיה מסוג מסוי בלי שזה יבטל את אופייה היהודי של המדינה וזה מקד את השוויו של 
אני חושב שאנחנו צריכי . זו דוגמא אחת. מקד את הדמוקרטיה של מדינת ישראל, הערבי

יכול להיות שבאמנה אולי . לחפש דוגמאות אחרות מהסוג הזה וכ לבנות את האסטרטגיה בגדול
זה . אבל אני חושב שאנחנו צריכי ללכת באסטרטגיה הזאת, ר במפורש מה האסטרטגיהלא נאמ

, לא לברוח מהבעיה אלא להציג את הבעיה. המנגנו שאני חושב שהקבוצה הזאת יכולה לקד
 . למצוא לה פתרונות
 . במישור הפרגמטי  :אליעזר דו יחיא

 אני בא ואומר ל מה .זה יותר מזה, זה כבר לא בדיוק פרגמטי   :סמי סמוחה
אני אומר ל שהעיקרו שלי הוא שאני רוצה לצמצ את . לא במישור הפרגמטי, העיקרו שלי

 . זו כבר אידיאולוגיה. אופייה היהודי של המדינה ולהרחיב את אופייה הדמוקרטי
 . בזה אנחנו חלוקי  :אליעזר דו יחיא

אבל . לא משנה. טיתבסדר אז תהיה איתי יותר ברמה הפרגמ   :סמי סמוחה
השאלה היא א אתה מוכ לקבל את האסטרטגיה הזאת ולעזור לי , האסטרטגיה, מבחינת הכיוו

אני בעד להטיל חובת גיוס צבאי . למשל לגבי השירות. דוגמאות של ממש, למצוא עוד דוגמאות
אבל . דרזה בס, אפשר להחלי אותו בשירות אזרחי. זה מותר,  וזה לא מנוגד לחוק הבינלאומי

אני מתנגד להבחנה בי יהודי . שזה יינת לכל האוכלוסייה, חשוב לא להבחי בי יהודי וערבי
שלמעשה מהווה לדעתי מכשיר לקידו , מדיניות אוניברסלית, זו גישה אוניברסלית. לערבי

לא להישאר , אני חושב שאנחנו צריכי לחפש דברי מהסוג הזה. השוויו בי יהודי וערבי
לא בשביל . 'נגדיל תקציבי לחינו'ע הצהרות כמו , מה של מדיניות של משרדי ממשלהבר

יש אפילו קונצנזוס בליכוד לגבי זה שצרי לקד את הערבי . דברי כאלו קבוצה כזאת מתכנסת
 . זו לא התרומה שלנו. מבחינה אזרחית

שא אני חושב , בתור אחד משני יושבי ראש, הערה נוהלית   :עאדל מנאע
כשג חלק בוטאו בפע , ע כל אחד שחוזר בצורה זאת או אחרת על העמדות שלו, נמשי ככה
אז פשוט עד שתיי עשרה לא יהיה לנו זמ לשמוע את אלו ולדו על הדברי שהוא , הקודמת

שקשור , לכ הייתי מציע שידברו כל אלה שהצביעו ויש לה משהו קצר מאוד. רוצה להציע אות
כדי באמת לתת לאלו להגיד את הדברי שלו , אבל בלי לחזור לתו הדיו, ניי הסיכובאמת לע

 . ולדו בדברי שהוא יגיד לנו
ששופצה ואני מקבל את התיקו  , אני כבר אמרתי הערה אחת   : חלביוסאמהע

ה יש לי הערה אחת לגבי הטיוט. של המשתתפי היהודי לגבי או שילוב או אוטונומיה או שניה
אני לא מחייב את הגישה לפיה אנחנו צריכי . שבעצ קשורה ג למטרה שאנחנו חותרי אליה

היא שיש פה מי , על המסמ הזה, במקרו, הערתי הראשונית. בכל דר להגיע למשהו מוסכ
. אחת מה למשל היא חזרה על מה שנאמר ג בהכרזת העצמאות. בניית גשרי מעל בעיות רבות
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 למשל יש חזרה על המשפט הידוע של מת זכויות חברתיות . לא היו חוקי היסודנדמה לי שאז ג
בפועל אנחנו . אבל לא שמו לב שהמילה לאו לא הייתה ש', ומדיניות ללא הבדל גזע דת וכו

 . זה לא התבטא ג במסמ, אבל  משו שזה לא הוזכר, מדברי על קבוצה לאומית
יש פה אי ביטוי של העובדה .  שנאמר וג למה שנכתבג למה, הערה ממש קצרה, לגבי השפה

יש . ג א לא תרצו לתת לה את המעמד הזה, שהשפה הערבית היא רשמית אבל לא שווה לעברית
במצב הנתו של מדינה יהודית שהשפה , א לא נחייב בתי ספר ללמד ערבית. פה בעיה רצינית

כיו שהאזרחי הערבי נאלצי , ושי רביוצרי מצב של אי סימטריה או ק, העברית היא השלטת
דוגמא . שהיא השפה העברית, כתוצאה מהמציאות עצמה לפנות רק בשפה המובילה של המדינה

צרי , כדי לכבד, אבל חוקי, מבקשי מאנשי להיות נאמני לחוקי המדינה: חשובה מאוד
שדואג במשרד אחרי שלוש ארבע שני יש מי . היו מתפרסמי חוקי רק בעברית. לדעת

 . המשפטי לתרג
. צרי להסתכל על הבעיה הכוללת של השפה הערבית בכלל. מה שגברתי אמרה זו הערה חלקית

אני . לגבי הסדר של המסקנות, עוד הערה אחרונה.  רק דוגמא אחת בגלל קוצר הזמהסברתי
. ת צבאי בסושטוב שהוא ציי את השירו, אבל במהל הויכוח זה לא היה ברור, אמרתי לסמי

אחרי שנגיע להסכמות או אי הסכמות לגבי הדר של . התכוונתי לכ שחובות חדשי נשאיר לסו
אולי השלו יקדי אותנו מאוד ואז יהיה ג שירות צבאי . פתרו הבעיות יהיה שירות אזרחי

 . יש הרבה בדר. אבל זה בסו. שווה, לכול
בעיית מעמד .  בקצרה לכמה נושאיאני רוצה להתייחס באמת  :אלקרנאויטלאל 

כמה שיבוא שר . בלי חוק לא יעזור בית די,  כמה שתהיה מדיניותחוק ומדיניות.  ערביי ישראל
בלי שהדבר הזה יהיה מעוג בחוק יהיה קשה ', יש לי מדיניות לעשות שוויו'וראש ממשלה ויגיד 
וני ויש מחוזות שוני משרדי ממשלה ש, כי יש סטריאוטיפי? למה. מאוד לממש אותו

בלי . לכ האפליה הזאת קיימת ותמשי להיות קיימת. שמרגישי עדיי שריפי של האזור שלה
נושא שלא מתקשר לי ולא מסתדר לי עדיי ע כל . עיגו חוקי יהיה קשה מאוד לטפל בנושא הזה

אני לא , י לראש עדיי לא נכנס ל מדינת ישראל ומדינת היהודיהדעות באמת המתונות שלי
אנחנו מדברי על שילוב ואנחנו מדברי על שוויו ואנחנו מדברי על כ . יכול לקבל את זה

אני לא יודע אי אנחנו מעגני את זה . לא מסתדר לי הנושא הזה, שאנחנו חלק ממדינת ישראל
 . אי הדבר הזה מסתדר, אי הדבר הזה מעוג. שהמדינה היא לכול
, סד מביני שצרי להסדיר את העניי הזה באיזושהי מסגרת שתתאי לנוזה סימ שג בממ

יש , נכו. שירגישו חלק מהמדינה הזאת, למאות אלפי הערבי בתו מדינת ישראל, לערביי ישראל
שרנסקי עכשיו רוצה , עובדה, אבל הנה. יש בעיות, יש בעיות ע האזרחות, בעיות ע חוק השבות

צרי לדאוג , יש מאתיי שלושי אל עולי חדשי שאי לה אזרחותכי ? למה. את תיק הפני
 . בדיו אקדמי בנושא הזה, אני חושב שצרי לתת את הדעת ביחד. לה

עדיי לא מסתדר לי נושא של אוטונומיה לערביי . נושא של אוטונומיה, נקודה רביעית היא חשובה
,  אולי על אוטונומיה בהקשר של תרבויותאני מדבר, אני מדבר על שילוב. ישראל במסגרת כוללת

 . השפה הערבית, מורשת
חסרי לי , מוטה, ברשימת הנושאי שאתה התייחסת אליה   :יצחק רייטר
האחד זה הכרה במצוקות של הערבי בישראל וג בנרטיב ההיסטורי הנפרד . שני נושאי

זרחות משותפת ואולי אפילו הדבר השני זה טיפוח של א. והשונה שלה והנחלתו במערכת החינו
 . טיפוח של יעדי שנית לכנות לאומיי משותפי, יותר מזה

, שעליה כנראה קיימת אי הסכמה, אני מציע שהדיו היו יתמקד בארבע נקודות עיקריות
אחד זה אופייה של המדינה והשאלה הא . במטרה להביא לסלילת הדר לקראת הסכמה כלשהי

תהיה מדינה של אזרחיה ומה המשמעויות של ,  לצד היותה מדינה יהודית,אפשרי שמדינת ישראל
. מעמד הסמלי הא לשנות אות או להשאיר אות כפי שה, השני זה הנושא הסימבולי. זה

בתו זה נדו . הנושא השלישי זה המעמד הלאומי של הערבי והמשמעויות של המעמד הזה
אני מציע שאת נושא השירות . א השירות האזרחיהנושא הרביעי זה נוש. בנושא האוטונומיה

שנוטה לפוצ את , כי הוא בדר כלל הנושא הפרובלמטי, האזרחי נשאיר כנושא אחרו לדיו
 . הדיוני

. מבחינת ניסוחי עקרוניי, יש לפי דעתי שתי אפשרויות   :יואל ב נו
זושהי אקרובטיקה האפשרות האחת היא לנסות לעגל את המחלוקות ולהכניס את הכל באי

שהניסוח , אבל התוצאה תהיה שיגידו שהניסוח עוק, שיהיה מוסכ, מילולית בתו מעגל מוסכ
אני לא משוכנע . שהוא לא מבטא את הבעיות באופ אמיתי ושזה בס הכל ניסוח מעוגל, מחליק

תוב שני לכ. אבל אני מציע לשקול מה שהצעתי בהקשרי אחרי של דתיי חילוניי, שזה אפשרי
אני יודע שבכל חוזה ובכל מסמ משפטי תמיד אומרי שהמבוא הוא חלק בלתי נפרד כי . מבואות

אני חושב שא אנחנו נשקיע בניסיו להסכמות תיאורטיות את כל . הוא מבטא את רוח הדברי
 משאירי אחרי זה בעיות גדולות, נכו שא כותבי שני מבואות. ספק א נגיע למשהו, האנרגיה

שני מבואות פירושו של דבר . אני רוצה להציב רק את הגבולות של שני מבואות. מאוד לפרשנות
הצד היהודי והצד הערבי יכול לחיות ע , כל מי שכותב את המבוא, לדעתי שני מבואות שכל חלק

א ייכתבו שני מבואות שיביעו . יכול לחיות פירושו שהמבוא האחר לא מאיי עליו, הצד השני
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זה יכול להיות מסמ שיוכל להילמד , בלי שא אחד יאיי על השני, מת של שני הצדדיאת הא
 . בבתי ספר ובזה השגנו משהו

לגבי חלק מהדברי . שג זה מספיק קשה, את ההסכמות בואו נשאיר לצדדי האופרטיביי
אני א , אני אפילו לא הספקתי לעקוב עד הסו ולחשוב עד הסו א יש לי הערות, שאמרת

אני מציע לשקול את הכיוו . הצדדי האופרטיביי ה מספיק קשי. מסכי או לא מסכי
כשאני שוב אומר שע המבוא . שכל אחד יוכל לחיות ע המבוא של השני, של שני מבואות, הזה
בכיתה של תלמידי שאני . ע שני המבואות האלה אני הול לכיתה ומלמד את שניה, הזה

אני חושב שאז יש סיכוי שמהבחינה התיאורטית התקדמנו במשהו מבלי .  להיפמלמד ואותו דבר
, וזו אולי הערה מקדימה שתידו אחר כ, הדבר השני הוא. להיכנס למכשלת המעגליות המחליקה

שיעדיפו את הדג הזה ויהיו , ג בי ערביי ישראל,  אני משער שיהיו כאלהאוטונומיה ושילוב
אני , אני לא יודע? מי אומר שיש קולקטיב אחד ששמו ערביי ישראל.  הזהכאלה שיעדיפו את הדג

 . לא בטוח בכלל
תמיד אני מרגיש שאיכשהו מאיימי באופ , בפורומי כאלה   :אחמד סעדי
ג חשבתי , כשעאדל התקשר אליי, בהתחלה. על מה שאני חושב ועל מה שאני מייצג, אישי עליי

תמיד שואלי מה את הערבי ,  אינטלקטואלי משכילימשו שבמפגשי ע אנשי, על זה
אני חושב שאחרי כל מה שקרה לבוא ולסכ דרישות .  אחת שתיי שלושמה הדרישות, דורשי

קרו הרבה . בס הכל כל מה שקרה הוא לא רק קצת כס וחלקת אדמה כא. זה מאוד עצוב ובנלי
א הגענו עד , אבל בכל זאת. ות והמחשבות דברי וייקח הרבה מאוד זמ עד שנשתחרר מהאמוצי

הדר הלאה , אני חושב שמבחינת השאלות שאנו דני בה, כא וצרי לחשוב איכשהו על העתיד
דר אגב השאלות הללו . מנקודת מוצא חדשה, צריכה להיות תו הסתכלות חדשה על הנושאי

 איזה מדיניות ל את השאלה הזאתב גוריו שא. י"במרכז של מפא' 52 ה שאלות מ, מאוד ישנות
היה דיו מאוד . בדיוק שתי המילי האלה. עדיפה לפעולה כלפי הערבי שלא במסגרת אוטונומיה

ג שילוב . מעמיק בשני הנושאי האלה ובסו הגיעו למסקנה ששני הדברי לא טובי למדינה
, איכשהו,  למרוח את זהלא טוב מבחינת המדינה וג אוטונומיה לא טובה מבחינת המדינה וצרי

  עד היו דני בדיוק באותה שאלה שהציגו כבר ב'52 מ.  שוויושילוב אוטונומיה ואיתו אי
52' .( 

. אני חושב שנקודת מוצא חדשה צריכה לקחת בחשבו שקרה משהו שבאופ בסיסי הוא לא נכו
זה נושא ' 48מלחמת . אלא על מה שהיה לאחר מכ', 48אני לא מדבר על הקונטקסט של מלחמת 

אני חושב שעכשיו יש הזדמנות . מה שקרה לאחר מכ היה משהו לא נכו באופ בסיסי. אחר
וזה מתבטא בכ שבישראל יש תהלי של הפרטה של , לצאת מהתחלה חדשה, להתחיל מחדש

שה לא בשימוש א , למה שהקרקעות של כפרי ערביי.  נתנו לקיבוצי קרקעותהקרקעות
למה לא להחזיר קרקעות , א יש תהלי של הפרטת קרקעות. לא יוחזרו לבעלי שלה, אחד

אחרי צעד כזה אני חושב שהנושא של שילוב מול אוטונומיה ייראה כחלק . לישובי וכ הלאה
 . מהתחלה חדשה ולא טלאי נוס לכל ההיסטוריה הכאובה שהייתה מאז

למשל .  ולכ בואו נתחיל מחדשת לא הוגנתאני חושב שצרי להתחיל מההכרה שהייתה מדיניו
שהרכוש של , אמרו שהייתה תקופה קומוניסטית. ניקח את הדוגמא של היהודי במזרח אירופה

אני לא אומר שאת כל . ועכשיו היהודי יכולי ללכת לדרוש את הרכוש שלה, כול הופקע
כ שזה יהיה , אופ ישיראפשר לפצות את האנשי ב, אבל אפשר להקי קר, וכ הלאה, הרכוש

אז למה לא . ג בתחו הקרקעות, הרי בכל התחומי יש החזקה. חלק מתהלי של הפרטה
 . לתפוס את זה כתהלי של התחלה חדשה

של שילוב , בעיקר א הולכי על אותו דיו מיוש, יש עוד כמה נקודות שכמוב לא מסתדרות
יש . חובת השירות של ערבי במדינה יהודית, הודיתנקודות כמו היות ישראל מדינה י. ואוטונומיה

 . אבל אני חושב שההתחלה החדשה הזאת היא הבסיס, הרבה דילמות שצרי להתייחס אליה
א אני לא , קוד כל בעניי אופי המדינה, יש לי שתי הערות   :כאמל ריא

. '47 לשני עמי בשיקומו שתי מדינות ', 47זה היה קשור בחלוקה של , "טועה זה הוחלט באו
זאת אומרת שיש מה לדבר על הקשר הזה בי המדינה לע . '67 ב', 48 אבל כבר חל שינוי ב

 . ולשנות ג את ההחלטה הזאת או את המסגרת הזאת', 47 היהודי ו
דיו כזה לא יכול . התגייס, היו בחירות והמגזר הערבי אמר את המילה שלו: נקודה אחרת

אנחנו דני כל הזמ מה טוב למדינת ישראל ביחס לערבי . א היו בוערשהו, להתנתק מהשטח
היא , ג לה, ההחלטה הראויה. והגיע הזמ לשמוע מהערבי מה טוב לה, במדינת ישראל

שכבר יש תבערה , אני יכול להגיד לכ. שהמדינה תדו בה ולא יהיו תמיד הנחתות מלמעלה
או , , במיוחד בגלל ההתייחסות של ברק, משלה החדשההיו ציפיות רבות לפני כינו המ. בשטח

השטח בוער וראינו מה . אפילו א יש אל אמנות, זה גור לאכזבה עמוקה. כמה מסביב לו
שמענו לפני יומיי שהוציאו מלצר ממסעדה ואמרו שאחד התנאי הדרושי הוא , שראינו בלוד

נדו עוד פע ועוד פע על הענייני שבמקו ש, אני מציע למע הסדר שלנו. שיהיה יוצא צבא
, אפילו כמו קווי היסוד של ברק, ששני יושבי הראש יכינו לנו מי טיוטה, והנקודות שכבר דנו בה
טיוטה . נדו בה כל אחד בנפרד. תתנו תשובה לכול. ל וג מתאימה למרצ"שהיא מתאימה למפד

 . ה משהו שיספק את כולעד שיהי, עד שנגיע למוסכ, שאנחנו נדו בה מילה במילה
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אני רוצה לקד בברכה את חבר הכנסת מיכאל . תודה רבה  :מרדכי קרמניצר
היו הבטחות של . אני מקווה שאתה הסנונית הראשונה של הפוליטיקאי. שמצטר אלינו, אית

כנראה שהפער בי . היו לנו לפחות חמש הבטחות. עוד כמה חברי כנסת שהבטיחו להגיע הבוקר
 . בי מימוש של פוליטיקאי הוא גדולהבטחה ל

נזמי אותו עכשיו להציג את הניסיו שלו בנושא של , אני מציע שמשו שהזמנו את אלו הר אב
אני לא חושב שאלו טעו . ובכל היבט אחר שהוא ירצה להאיר את עינינו, האמנה היהודית ערבית

מביני , פעילי, שי הכי מעורבישהוא ללא ספק אחד האנ, אני רק אוָמר. הצגה בפורו הזה
שלא יכול היה להשתת בדיוני , לכ אני שמח שאלו. ויודעי בסוגיה שאנחנו מטפלי בה

 .מצא אפשרות לבוא הבוקר ולשת אותנו במחשבות שלו, הקבועי שלנו מסיבות אישיות
כי כבר עלו הרבה , אני קוד כל שמח על הדיו שכבר היה   :אלו הר אב

א פה וש אני אתייחס אליה אני מתנצל מראש על . שג אני הייתי מעלה בעניי הזה, דותנקו
 . החזרה

הייתי רוצה לעסוק קוד , במקו לעבור בצורה משעממת על המסמ שחיברנו לפני שמונה שני
צמצ את כל האמונה , א היו אומרי לי: אני אתחיל בכ. בביקורת בצד הפילוסופי ההיסטורי

, לבעיות אנוש עמוקות. 'אי פתרו סופי'הייתי מצמצ אותו למשפט ,  למשפט אחדשל
אני . וזה בהבדל למי שחשב שיש פתרו סופי לבעיה של מיעוט. אי פתרו סופי, מדיניות, חברתיות

אי פתרו סופי וכל . אבל אני לא אפרט עכשיו כרגע למה, חושב שזה עיקרו יסוד יהודי עמוק
 . ע ניסוי ותיקו ושילוב וכדומה,  פתרונות ארעייהפתרונות ה

לא ראינו בו בשו פני איזה פתרו סופי . זו ג הייתה הרוח של המסמ שהכנו לפני שמונה שני
היינו בניסיו . שהיא מדינה יהודית, לבעיית היסוד של מעמד החברה הערבית במדינת ישראל

לא מבחינת ,  שחלק אולי לא ניתני לפתרולקשור יחד צדדי שוני ע מתחי לא פשוטי
 . לא מבחינת המשאלות היהודיות, המשאלות הערביות

כאשר רוב . כמוב עומדת השאלה מהו עתידה של מדינת הלאו. אני חושב שזה יסוד הבעיה כא
 . ה מדינות לאו, לטוב ולרע, המדינות בעול

, מאמר מאוד מעניי של ווצלב האבל, New York Review of Books ב, אני קראתי לפני זמ מה
יש כל האינדיקציות ? מי אמר לנו שמדינת הלאו זאת תופעה נצחית, ששואל, כיה'נשיא צ

שריבונותה הולכת ומוגבלת ושאי , בחלקי שוני של העול הולכת ומשתנה, שמדינת הלאו
יהיה , ל מדינת לאוא הדג הזה ש, מאתיי שנה, אפשר לחזות מראש לטווח של מאה שנה

שה , זאת אומרת שמדינות. הוא נות לדוגמא את מה שקורה היו באירופה. הדג שימשי לנצח
על מנת להשתיי למכלול יותר , מדינות ריבוניות הולכות ומצמצמות היבטי שוני של ריבונות

 . שהוא היו האיחוד האירופי, גדול
שהיה חבר , יתיעקב ריפ, הדוד של רעייתי שולמיתמצד שני אני יכול לצטט את . זה מצד אחד

אני לא מתנגד לזה : הוא אמר לפני יותר מעשרי שנה. "כנסת מהקצה השמאלני ביותר של מפ
. אני לא רוצה להיות הראשו, אבל אני רוצה להיות השלישי. שמדינת הלאו תחלו מ העול

וזה אמר איש שמאל . במקומות אחריזאת אומרת את הניסיונות לבטל את מדינת הלאו תעשו 
 . קיצו

אבל חשוב שהמסמ , זו כרגע לא השאלה, לכ ג לדעתי א אנחנו רוצי להכי מסמ דומה לזה
כי ג בשוליי של הרוב היהודי יש , יהיה קביל ג על רובו של הרוב היהודי ולא על השוליי שלו

אז את תישארו בלי ,  בסדר.  את זהשאפשר לבטל, כאלה שיגידו אי צור במדינת הלאו
אבל בהווה , אני לא רוצה להתבטא לגבי העתיד הרחוק. תמיכה של אחוזי בודדי במדינה

מדינת הלאו היא , שאני מקווה באה עלינו לטובה, בעשורי הראשוני של המאה, הנוכחי
וטה ואחרי עמדו מ, מציאות והשאלה שלי אליכ היא אי אנחנו בעצ בוני את יסוד השוויו

כשיש כל מיני יתרונות , תו כדי המתח בי זה ובי מדינה שהיא מדינת הלאו, עליו קוד
 . שכלולי והעדפות שניתנות ללאו
יש נוסחה . נקודה, נוסחה אחת אומרת שזו מדינת הע היהודי. כא יש שתי נוסחאות קיצוניות

,  לא רוצה שזו תהיה מדינת הע היהודי אני בכללשאומרת, של עזמי בשארה ודומיו, אחרת
בי השניי יש הניסוח שאומר שישראל היא מדינת . אני רוצה מדינת כל אזרחיה. תבטלו את זה

אבל , אולי לא במאה אחוז, שנראה לי שזאת פשרה הוגנת, הע היהודי וג מדינת כל אזרחיה
 . בור הערבי בישראלהיא לפחות עונה במידה משמעותית ג על ציפיות וצרכי של הצי

על מנת לחזק את הלגיטימיות , לי היה נראה חשוב, א בוני מסמ כזה. אני אוסי עוד נקודה
במגילת , עד כמה שזה ייראה מוזר. להתבסס בו ג על יסודות של מגילת העצמאות, שלו בציבור

אות במש וזה שהמדינה לא מילאה , העצמאות יש כמה עקרונות שה עקרונות יסוד חיוביי
אבל א למשל מגילת העצמאות קראה לערבי לקיי את השלו ואכ . יובל שני זה סיפור אחר

מצד שני המגילה . לדעתי רוב רוב של הערבי בישראל במש חמישי שנה שמרו על השלו
אני . לשו מגילת העצמאות, קבועי וארעיי, קראה להשתלבות של ערבי בכל מוסדות המדינה

 אי זה שבלשכת  שזה עיקרו חשוב מאוד וזה עיקרו שבו צרי לבוא ולתבוע את המדינהחושב
אני לא אמנה את כל הגופי . אי עובד ערבי אחד, חמישי שנה אחרי הקמתה, נשיא המדינה

 . האחרי בתחו הזה
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מציה לי נראה שהכללת יסודות אלה פשוט מקנה לגיטי. יש אי מילוי יסודות של מגילת העצמאות
אני מודע לזה שבצד הערבי יש הרבה שלא אוהבי את מגילת העצמאות וה לא . לנושא כזה

הוצאת אות יסודות , אבל אני אומר לכ. ברור למה ה לא אוהבי את זה, טעוני הסבר
 . תקנה לגיטימציה לעניי הזה, שיחזקו את השוויו ואת השילוב, ממגילת העצמאות

אני חושב שכאשר . דבר עליו הוא אפילו חורג מיחסי יהודי ערביהנושא הבא שאני רוצה ל
היו כמה עקרונות או כמה קדימויות , לפחות לדור המקי ולמובילי בינו, הקימו את המדינה

עסקו ג בדברי . שני זה היה ביטחו ושלישי היה עליה,  אחד זה היה הקמת מדינהראשוניות
אבל אני חושב שמה שאפיי את הדור הראשו ,  וכדומהפיתוח תשתיתי, פיתוח כלכלי, אחרי

, זאת אומרת הכלל. זה שלאד ולאזרח לא הייתה קדימות גבוהה, למדינה בצורה מובהקת
 . אד ופרט לא היו בקדימות. המדינה והביטחו היו בקדימות

שני לפחות ב, מה שקרה מאז זה שג יסוד האזרח וג יסוד הפרט התחזקו מאוד במדינת ישראל
אחת הדוגמאות היא שבעשור . יש מגמה שהיא כאילו נוגדת מדינה של כלל. העשורי האחרוני

קבוצת אנשי , זה גו? מה זה עמותה. האחרו קמו במדינת ישראל יותר מעשרת אלפי עמותות
לא הכל . שמתארגני לצור אוטונומי ולא חייבי לקבל את ההכשר של המדינה לעשות את זה

 . הדברי באי מלמטה, ינהנובע מהמד
לא , לא בצורה מאורגנת, זאת אומרת שמה שאנחנו עדי לו היו זה שבישראל מתחילה להתהוות

 . כשכל האזרחי חופשיי, Civil Society, חברה אזרחית, בצורה מכוונת מלמעלה
, מוראולי הח, ערבי הוא אחד מהשהיהודי, באותו זמ אנחנו מדינה ע הרבה שסעי פנימיי

ה היו חמורי לא פחות , בעיני יהודי, חילוני ואחריאבל השסעי הדתי, אולי הקשה בה
 . ומכמה היבטי אפילו יותר מכ

, אני לא רוצה מדינה מונוליטית, אני מאוד בעד רב תרבותיות. המדינה היא שסועה ורב תרבותית
כל זאת במדינה רב תרבותית אבל ב. כול חושבי אותו דבר, שכול אומרי את אותו הדבר

אני , א שואלי אותי מה היסודות המשותפי. אנחנו חייבי לחזק כמה יסודות משותפי
, בוודאי שכולנו בני אד: כמה מילי על יסוד האד. יסוד האד ויסוד האזרח: אומר שניי

, גבר, ערבי, יהודי, חילוני, דתי: אבל במדינה שסועה הסטריאוטיפ או הסטיגמה או הכותרת
, לכ. את זה שכל אד הוא עול ומלואו, אצל רבי מסתירה את האד שמאחורי זה, אישה

באשר הוא , כבוד האד הלכה למעשה, בעיני ולא רק בעיני כבוד האד זה הער האזרחי המוביל
 . ג כשישבנו ע מוטה בועדה שעסקה בחינו להיות אזרחי קבענו זאת. אד

נראה לי שנושא . חוקקו את חוק כבוד האד וחירותו, נו את המסמ הזהמאז שכתב, בישראל
שמשות , היסוד השני. כבוד האד באשר הוא אד. כבוד האד חייב לתפוס מקו מרכזי

. כל אחד מאתנו אזרח, הוא יסוד האזרח, חילוניי, דתיי, נשי, גברי, ערבי, יהודי, לכולנו
חוששני שנקבל תשובה כמו , ה זה בשביל להיות אזרחאבל א נשאל את רוב הישראלי מ

אתה אזרח א יש ל . ששאלו פע את ב גוריו מה זה להיות אזרח והוא אמר שיש ל פספורט
 . תעודת זהות ואתה מצביע פע בארבע שני ע תעודת הזהות

יסה ואני חושב שהתפ,  בלעזEmpowermentמלשו , מלשו עוצמה, להיות אזרח זאת העצמה
של חובות אזרח ולידיעה שכל , הנכונה של להיות אזרח זה העצמה למכלול גדול של זכויות אזרח

 . כולנו אזרחי, אני אזרח. ג ה אזרחי, האחרי
היא קלושה מאוד , המודעות לזהות האזרחית ג כהעצמה וג כיסוד משות לכל הישראלי

יש , עמותות וכדומה שעוסקות בזה, יש קבוצות פעילות. כמעט אפסית, בחברה הישראלית
הייתי , בהתרשמות כוללת מהחברה הישראלית, אבל בס הכל. יש כל מיני דברי, תוכניות לימוד

 . המודעות ליסוד האזרח היא קלושה עד אפסית ואנחנו חייבי לחזק אותה, אומר שיסוד האזרח
ות האזרחי והוא שוב מטריד שחברי כבר העלו מקוד והוא נושא השיר, מכא אני מגיע לנושא

, כי לפי כל התחזיות. הוא מטריד אותי בהיבט כלל חברתי. אותי היו כבר לא רק בהיבט הערבי
אנחנו , אולי אתה מומחה יותר ממני, אני לא יודע א זה חמש או עשר שני, תו שני ספורות

קוד . ל לא יקראו לצבאשחמישי אחוז מבני כל שנתו בישרא, ל"לפי נתוני של צה, נגיע למצב
. כל מספר היהודי שלא ישרתו בצבא יהיה עוד יותר גדול ממספר הערבי שלא נקראי כל שנה

שחצי מבני שמונה עשרה נדרשי לשרת שלוש שני ואחרי זה הרבה , אנחנו נהיה במדינה מוזרה
. יל בעוללטי, להתחיל לעבוד, חודשי במילואי והמחצית האחרי חופשיי להמשי ללמוד

לדעתי זה מצב . כשאחד מקדיש שני בחיי לכלל ואחר לא מקדיש, זהו אי שוויו עמוק וקשה
 . שלא ייתכ

לעיד שחשש , בי א יותר מהר או פחות מהר, א באמת אנחנו מתקדמי לעיד של שלו
 . השאלה הקשה היא אי אנחנו עוני על המצב הזה, ממלחמות אולי יורד

לפי מחקרי שאני קראתי . שכבר דיברתי עליו קוד, צה להוסי אבחו נוסלזה הייתי רו
הדור הצעיר הוא קוד כל דור של , ג מאקדמאי יהודי וג מאקדמאי ערבי, ושמעתי

זה קוד . זה קוד לכל.  פראייר מי שתור לאחריקוד כל אני עושה לעצמי. מימוש עצמי
שבעבר פתרנו אותה , לכ עומדת כא בעיה קשה מאוד. חברהזה קוד ל, זה קוד לכלל, למשפחה

לפחות , שרתת בצבא שלוש שני, לפחות בצד היהודי על ידי זה שאמרנו כולנו משרתי בצבא
 . אתה אחר כ משרת במילואי וכדומה, עשית משהו לכלל
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מחויבות כשירות שהוא , ג של ערבי, לדעתי ישראל חייבת לפתח שירות אזרחי ג של יהודי
ישרתו את , או לא משנה מה, זאת אומרת שאנשי מגיל שמונה עשרה עד עשרי ואחת. לכלל
. כי רוב השירות כא הוא בקהילה, אני קורא לזה ג שירות אזרחי וג שירות קהילתי. הכלל

א , א במוסדות רפואיי, בהנחיה של תלמידי, בהדרכה, לעזור בהוראה, שירות בבתי ספר
 . יש עוד שורה ארוכה של תחומי. א באיכות הסביבה, קשישי

זה . ערבילא רק כנושא יהודי , אני חושב שהכרח להעמיד את הנושא הזה על סדר היו הממלכתי
נושא עמוק שנוגע לחברה הישראלית בכללה שבה היסוד של אני עושה לעצמי וכל היתר לא איכפת 

 . לי הול ומתחזק ג אצל יהודי וג אצל ערבי
, החברה האזרחית, תרומת של כל הדברי האלה יחד היא בחיזוק היסוד האזרחי, לדעתי

אני בהחלט רואה שירות אזרחי כשירות שבו יהודי וערבי עובדי . כחברה משותפת לכולנו
, לא יעבדו אנשי שירות אזרחיי, במרכז הרפואי, אני לא רואה שו סיבה שבאו אל פאח. יחד

חלק מהכשרה של אנשי השירות האזרחי תכלול לימוד . ל"ובישוב יהודי סמו כנ, יהודי וערבי
מהי העצמה בלהיות , ה יעברו כמה שבועות בללמוד מה זה להיות אזרח. של מה זה להיות אזרח

בבית ספר במסגרת מה שהמלצנו , מעבר למה שה לומדי או לא לומדי היו, אזרח וכדומה
 . בועדת קרמניצר, בזמנו

החלק החשוב בו באמת הוא לראות את , כ שלי נראה כא שא הולכי לפתח את המסמ הזה
אני לא משלה את עצמי שזה ייאמר על מלוא המשאלות של שני . הדברי בצורה תהליכית

עברו , במה שזה נוגע לשחורי, ב"ממה שקראתי על נושא השוויו בארה, יותר מכ. הצדדי
אבל מה שאני לומד . בה יותר נוראות ממה שעבר על הערבי בישראלעליה כמה מאות שני הר

גוברת תחושת הזע על מה שעשו לה , זה שדווקא ככל שמימוש זכויות הול ומתממש, ש
זאת אומרת אני ג לא משלה את עצמי שמימוש השוויו . בעבר ועל מה שעדיי לא מתממש היו

שיכו הקריאות לשוויו מלא ואולי ג פה וש אני מודע לזה שימ. וכדומה פותר את הבעיה
שנעשו לה בעיקר בשני הראשונות של , לתשובות על מה שבצד הערבי תופסי כעוולות קשות

א . שאני רואה אותו היו כנושא ראשו במעלה, מקובל עליי מאוד נושא האדמות. המדינה
מר שנושא האדמות הול ונהיה הייתי או, יד מה אני ש ראשו בסדר הקדימותהייתי צרי להג

, לכ מוכרחי לפתח כא תפיסה חדשה לגמרי. בוודאי שלגבי המגזר הערבי, קשה בכל המדינה
שוודאי משתפת את הצד הערבי בהעלאת הצרכי שלו בעניי הזה וג , גישה חדשה לגמרי

 .  מצד שנינושא האדמות מצד אחד וכמוב נושא השוויו. בהעלאת התביעות על מה שנעשה בעבר
מוכרח לבוא לזה . עדיי בחלק גדול ממוסדות המדינה אי ערבי, לא ייתכ שאחרי חמישי שנה

אלא כמשהו שתו השני , ח וחמישי שנה לא הוגש"לא כאיזה ייחול שהוא בא בשנת תש, ק
היא שכפי , בעיני אחת האכזבות הקשות של הממשלה שהולכת וקמה. הקרובות יל וייפתר

צרי להיות שר ערבי . ג לטאבו הזה צרי לשי ק יו אחד.  לא יהיה בה שר ערביהנראה
וא אני אעיז . שאני רואה בעניי הזה, התהליכית, זו הפרספקטיבה ההיסטורית. בממשלה

, קוד כל בחברה הפלשתינית, במידה ובחברות סמוכות, ואוסי מעבר לכ חזו אחרית הימי
ג היסוד של , ג יסוד האד וכבוד האד, על כל היסודות שבהאכ תתפתח חברה אזרחית 

ואולי , במידה ותתפתח חברה כזאת סמוכה, להיות אזרח כהעצמה לזכויות והעצמה לחובות
לגבי אי המדינות האלה של , אפשר יהיה לפתח חזו יותר ארו טווח, חברות ג במדינות אחרות

 . תודה רבה. שה מעל ומעבר למדינת הלאו, יוצרות מערכות משותפות, חברות אזרחיות
 . תודה לאלו  :מרדכי קרמניצר

אני באמת חושב שהדברי שאמר אלו יכולי לבוא כפתיחה    :עאדל מנאע
 מהי התפיסה העומדת מאחרי קוד כל מבחינת התפיסה הקונספטואלית, טובה לדיו באמנה

למה יהיה ,  ואחר כ לרדת לפרטיהמה הבסיס והמקורות שמה נשאב את האמנ, אמנה כזאת
 . כתוב באמנה

אבל אני אשתדל לקצר , אני חושב שיש לי יותר מידי דברי להגיד ולהגיב על דברי שאמר אלו
כי , אני מניח שנמשי את התגובות האלה אחר הצהרי. כדי שיישאר זמ לאחרי להגיב, מאוד

 . אני אנסה לקצר. לא כול הספיקו להגיב
?  איזה לאושתמש במונחי בסיסיי כמו מדינת הלאו ודיבר על ישראל כמדינת לאואל ה

מדינת הלאו זו מדינת האזרחי ולא מדינתה של קבוצה , במדינות מתוקנות בעול הדמוקרטי
כאשר אומרי בישראל מדינת הלאו זה הלאו היהודי ולא הלאו . כמו היהודי, אתנית אחת

שעוברי עליו בלי לנתח אותו , זה כבר טשטוש של קונספט מאוד בסיסי. שהוא כלל האזרחי
אפשר אחר כ , פה יסוד אחד בסיסי של הבעיה. כמו שאומרי, ובלי להבי שפה קבור הכלב

הזכרת את עזמי , לא במקרה הערבי בזמ האחרו, לכ. להתייחס אליה מבחינת הפירוט
זאת אומרת שישראל תהפו למדינת . כמדינת לאו, התחילו לדבר על מדינת כל אזרחיה, בשארה

 . היא בינתיי לא מדינת לאו במוב של מדינת כל אזרחיה. לאו
שזה המצב הקיי במש חמישי השני האחרונות , שמת את הניגוד בי מדינה יהודית מצד אחד

 כמוב במידה זה נכו. כאילו זה קיצוני בצד אחד וזה קיצוני בצד שני, לבי מדינת כל אזרחיה
 . בהצעת ביניי כזאת של מדינת הע היהודי וג כל אזרחיה, מסוימת

אני לא בטוח שזה יהיה . אפשר בהחלט תמיד למצוא אולי משהו משות' בניסוחי וסיסמאות וכו
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א היא מדינת . אני רוצה שהמדינה תהיה מדינת כל אזרחיה. עליי זה לא כל כ מקובל. מקובל
א היא לא מדינת . לא צרי להגיד שמדינת הע היהודי היא מדינת כל אזרחיהאז , כל אזרחיה
אז למעשה מנסי לטייח ולהגיד שהיא ג מדינת הע היהודי וג מדינת כל , כל אזרחיה

במקו הטיוח הזה להגיע , אני הייתי מעדי דווקא, לכ. צרי להחליט אחד משניי. אזרחיה
הסיטואציה הקיימת תישאר אבל יהיה מוסכ עלינו שזה לא , להסכמה שבטווח מסוי של זמ

נבדוק מה נגזר מזה , כל עוד המצב הזה קיי, אבל במצב הזה. שזה לא מצב ראוי, מצב טוב
כל . ונבדוק מה נית לשפר בפועל ולעשות בכיוו שסמי הציע אותו, מבחינת האזרחי הערביי

זאת אומרת ,  הזה לא יפגע באוכלוסייה הערביתמה נית לעשות כדי שהמצב, עוד המצב הזה קיי
א אנחנו נגזור . שהמדינה תהיה באמת דמוקרטית ובאמת שוויונית למרות שהיא יהודית

 . אז אולי באמת זה ישפר במשהו, ממדינת הע היהודי ומדינת כל אזרחיה דברי ברוח הזאת
זה פשוט הדליק , אוב ממנומכיוו שאחרי זה אמרת מגילת העצמאות כמקור שאנחנו יכולי לש

מבחינתי כאזרח ערבי . במגילת העצמאות, לא כול, יש כמה דברי חיוביי. אצלי נורה אדומה
אבל א אנחנו הולכי להתבסס על מגילת . לא כולה רע ולא כולה דבר שלא מקובל עליי

לקי את הח, אתה לא יכול לקחת מסמ ולקחת ממנו חלקי מסוימי ולהגיד הנה, העצמאות
אני . אני לא יכול. תשכח מזה, הטובי אני לוקח ואת החלקי האחרי שה לא כל כ לרוח

כמו שאני קורא את . קורא את מגילת העצמאות כמו שאני קורא כל טקסט אחר או כל דוקטרינה
אבל זה כמו שמדברי ע אנשי דת , סמי לא בדיוק יסכי למה שאני הול להגיד. השריעה

בהלכה המוסלמית יש כל כ הרבה דברי טובי מבחינת , תשמע,  אומרי למוסלמי וה
. המוסלמי אפילו לא מיישמי את זה, בשטח, מה שנכו הוא שבפועל. מעמד האישה ושוויונה

א , בתחומי מסוימי זה נכו. אילו היינו מיישמי אז מצבה של האישה הערבייה היה משתפר
כמו שאני לא , כבסיס לשוויו של האישה, ני לא רוצה את השריעהלכ א. 'זה מוהר וירושה וכו

זה שיש ש חלקי . כי היא לא נותנת לי שוויו, כבסיס לשוויו שלי, רוצה את מגילת העצמאות
, על כל התפיסה של מגילת העצמאות, זה לא מכסה על כל השאר, פחות או יותר, חיוביי, טובי

לכ המקור שלי למעמדי .  על כל מה שישנו במגילת העצמאות,על כל המבוא של מגילת העצמאות
שבה כל האזרחי פועלי במדינה , השוויונית, כאזרח צרי להיות התפיסה הדמוקרטית

א אנחנו לא נצא מנקודת מוצא ; הבסיס הוא אמנה אזרחית. המשותפת לכל האזרחי
אנחנו . נחנו לא מתקדמי הרבהאז א, שוויונית לכולנו, אוניברסלית, הומניסטית כללית לכול

עניי מגילת , לכ פשוט לא מקובל עליי. פשוט מסתובבי ולא יוצאי ממנה, למעשה באותה ביצה
למרות שאני יודע שאתה ורבי אחרי כבר עשרות שני מנסי להגיד שג מגילת , העצמאות

ת העצמאות כבסיס אבל לדעתי לשי את מגיל. מה שנכו, העצמאות לא מיושמת בחלקי שוני
כי עובדה שמגילת העצמאות  קיימת כל הזמ וזה לא עזר , הרבה זה לא יעזור לנו, ולקחת ממנה

לכ לדעתי צרי לחפש מקורות שה כבר הרבה יותר . הרבה בשיפור מצב של הערבי
 . מתקדמי בכיוו הזה
זה . קשה לשפר בהלהתחיל מחדש ולא לטייח דברי ולשפר בדברי ש, אני מעדי משהו חדש

כמו העניי , אבל שוב. נכו שהמדינה היא שסועה ומדברי ג על רב תרבותיות בחברות שסועות
 .העניי של רב תרבותיות, אני יודע שזה קצת באופנה עכשיו, של מדינת הלאו

, אבל הוא לא עוד שסע, הוא לכאורה רק עוד שסע, השסע היהודי ערבי, לדעתי במדינה כמו ישראל
זאת אומרת נכו שיש שסע . הוא שסע ייחודי לעומת השסעי האחרי שקיימי בחברה היהודית

אבל בכל זאת ש יש הרבה מ המשות . עדתי ויש שסע מעמדי ויש שסע דתי ויש כל מיני שסעי
בתיאוריה , אני אופטימי. לדוגמא,  יש את העניי הדתיחו מהאזרחות השווה לכל היהודי

אני .  למה שלא קיי לגבי כי אני מחו לתחו לגבי הקבוצה הזאת בה כול יהודיביחס, לפחות
את זה אי בשו מקו בעול ולפעמי כשאנחנו מדברי על , לא מדבר על כ שבפועל ה שווי

 אנחנו שואפי לאידיאל? בארצות הברית יש שוויו בפועל, מה: הפלייה בישראל אומרי לנו
לגבי כל , כמו שאתה אומר.  בפוטנציה אפשרות של שוויו ואחר כ היישוקוד כל לכ שתינת

אבל לא תמיד מגיעי לפתרו אמיתי וסופי לבעיות , שאפשר להתחיל לטפל בה, מיני בעיות
ג בעיות חדשות צצות לפעמי בזה שאתה פותר בעיות . האלה וצרי להמשי לנסות ולפתור

 . כמו שאמרת לקראת הסו, ישנות
כשיש ש הבדלי . רב תרבותיות היא אפשרית לדעתי רק בחברה שיש לה בסיס אזרחי שווה, שוב

אי אפשר לדבר על רב תרבותיות בי . אז אתה יכול לדבר על רב תרבותיות. חברתיי תרבותיי
, אני כבר הייתי בכמה כנסי באוניברסיטה העברית ובמקומות אחרי. ערבי ליהודי

הרב תרבותיות שלה היא בי אתיופי . מדברי על כ בי יהודי, תרבותיותוכשמדברי על רב 
 . ה באמת לא נתפסי כחלק מהרב תרבותיות הישראלית, הערבי לא ש. לרוסי

 . מחזיר אותי למעשה לנקודה הראשונה, העניי של היסודות המשותפי
כמו , רסליי שמאחדי אותנואני מסכי שאנחנו צריכי לקחת את הדברי המשותפי והאוניב

וברמות כאלו , א זה נשאר ברמה של סיסמאות, אבל שוב. כמו האזרח וזכויותיו, האד וכבודו
קוד אתה צרי לשנות את . אנחנו לא מתקדמי הרבה, של חינו לכבוד האד וחינו לאזרחות

 אזרחי כאזרחי בה אי שוויו בי בני אד כבני אד בישראל ואי שוויו בי, המציאות
ורק אחר כ להתחיל את העניי של החינו לכבוד האד וחירותו ולשוויו , במדינת ישראל
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כולנו בני , א המציאות היא מציאות לא שוויונית ואתה אומר רק לאנשי. האזרחי בי האנשי
אבל . 'וכוואתה דורש לאנשי שצרי להיות טובי ולא לגנוב , זה כמו שאתה דרש בכנסיה, אד

או האופי שיש לה או הכורח הביא אות לפעמי ג לגנוב וג לשקר וג , או החינו שיש לה
,  כל עוד שהמציאות היא כזאתבמקרה הזה דרשות פשוט לא יעזרו לנו. לעשות דברי אחרי

 .בגלל כל הדברי שדיברנו עליה קוד, אותו דבר לגבי האזרח, שאי אד שווה לאד בישראל
העצמה של אזרחי כאזרחי יכולה להיות רק אחרי שלפחות על פי חוק ועל פי חוקה ועל פי , לכ

הממשלה כדוגמא לאזרחי תית את השוויו הזה ותתייחס לכל בני אד , מדיניות של הממשלה
, של אזרחות שווה, רק אז אפשר לפעול בחברה לעניי של העצמה. ולכל האזרחי כאזרחי

 . יתשותפות אזרח
כמו החינו ', 67מאז , אני רוצה ג לתת דוגמא מדברי שקיימי בישראל כבר הרבה שני

אתה מנסה לחנ ומשרד החינו עושה שנה לשלו וחינו . לשלו במציאות של סכסו מתמש
כל עוד אתה לא משנה את המציאות הבסיסית , אבל זה לא עוזר בהרבה. לשלו ועושי מפגשי

אפשר לחנ היו אולי בי ישראל . יגי לא עושי שלו ולא מסיימי את הסכסווכל עוד המנה
 . אחרי שנגמר ונחת חוזה, אחרי הרבה שני של סכסו, למצרי את האנשי לשלו

ומצב של האזרחי הפלשתיני בישראל , אבל כל עוד מצב של הפלשתיני בשטחי כמו שהוא
שפלשתיני ישראלי ויהודי ישראלי ה שווי וכול בני אד אז אי ממש בלחנ לכ , כמו שהוא

 . וזה יישאר רק ברמת הסיסמאות ואנחנו לא נגיע הרבה מעבר לסיסמאות', וכו
כי אחרי אמרו , על שירות צבאי ושירות קהילתי במקו הזה אני לא רוצה להרבות בדיבור

אות א אנחנו בכלל מתקדמי ננסה לר. את העניי של החובות, שכדאי לעזוב את זה עד הסו
קיימת . לכ שקוד כל האזרחי כול שווי בלי הבדל, כמה צעדי בכיוו של שמירת זכויות

וכול מקבלי , יש כאלה שמשרתי וכאלה שלא משרתי. דיפרנציאציה בי יהודי ליהודי
ניצור את הבסיס , אז קוד כל נית לאזרחי את השוויו. זכויות שוות וכ ג בתחומי  אחרי

שאני פשוט לא רוצה , זה נושא מאוד מסוב. השוויוני ואז נתחיל לדבר על העניי של החובות
 . תודה. להרחיב בינתיי את הדיבור עליו

רציתי רק לשאול הא לפי דעת קיי בכלל מושג כזה ששמו    :מיכאל אית
 ?הא יש לו זכויות להגדרה עצמית ואיפה, לאו יהודי

ה , אי לי בעיה ע זה שהיהודי יגדירו את עצמ כלאו   :ל מנאעעאד
ה הגדירו את עצמ כלאו ויש לה זכות למדינה . הגדירו את עצמ כלאו וזה עניי שלה

זה שהצד היהודי יכיר בזכות של הפלשתיני כלאו , מה שחסר. וה מימשו את הזכות הזאת
א . כמו שהוא התבטא קוד, אלי יש עדיי ספקות לגביומה של, ובערבי בישראל כמיעוט לאומי

על א , על כ שהיהודי הגדירו את עצמ כלאו, אנחנו לא מסכימי על הדברי האלה
אבל ה הגדירו . אז לא ניכנס עכשיו לויכוחי כאלה, היסטורית ה היו לאו או לא היו לאו

. ינה ומימשו את זכות ההגדרה העצמיתהקימו מד. את עצמ במאה העשרי או לפני זה כלאו
, ברובו, הצד היהודי. שעדיי לא מימשו את זה, מי שחסר לו את הזכות הזאת זה הפלשתיני

לא . במדינה עצמאית אמיתית, עדיי לא מסכי למשמעות של הפלשתיני כלאו בהגדרה עצמית
שי ותשעה אחוז או כמו בסקרי בה המשתתפי לא יודעי מה זה מדינה עצמאית ואז חמי

לכ לדעתי ג זה צרי להיות . חמישי וכמה אחוז בישראל מסכימי לכ שזה ייוש בפועל
כי א אנחנו לא מסכימי שלשני . בסיס לכל אמנה בי ערבי ליהודי ובי פלשתיני לישראלי

 . אנחנו לא נגיע לשו דבר, ג ברמה הלאומית, הצדדי יש אותה זכות שווה
השאלה א מוסכ עלי שהפלשתיני יגשימו את מדינת    : איתמיכאל

הלאו שלה במדינה הפלשתינית ביהודה ושומרו או באיזשהו מקו והיהודי יגשימו את 
 . הזכות להגשמה עצמית שלה במדינת ישראל

המשמעות של שתי מדינות לשני עמי היא . זה לא מוסכ עליי   :עאדל מנאע
ברצועת עזה ורק ש מותר לה להיות , פלשתיני במכלאה בגדה המערביתשכאילו שמי את ה

 . פלשתיני
, איפה הטריטוריה, איפה ההגדרה העצמית של הלאו היהודי   :מיכאל אית
 ?איפה הגבול
, אבל בדיוק זו הבעיה הגדולה, הטריטוריה היא מדינת ישראל   :עאדל מנאע

יש ל עשרי . בתו מדינת ישראל, קבוצה אתנית אחתפה אי ל מצב של . שאנחנו מדברי עליה
לאזרחי האלה לא רוצי לתת זכות הגדרה עצמית במוב . אחוז של האזרחי שה פלשתיני

ולחזור , להוציא את המשולש, להוציא את הגליל, א אתה רוצה, אפשר.  של הפרדה מהמדינה
נעשה מדינה פלשתינית אמיתית ', 47ולות נחזור לגב. אני מוכ לדו את ג על זה. '47לגבולות 

. ואז אני לא אהיה אזרח במדינת ישראל, בחצי השטח ואז המדינה היהודית תהיה יהודית נקייה
שזה הרבה יותר מסוב ממדינה , אבל א אתה לא רוצה שאנחנו נגיע לפשרה היסטורית כזאת

) אבל זה ויכוח אחר עכשיו, , אני לא מאמי שתהיה, א תהיה בכלל(אמיתית סוברנית פלשתינית 
ה לא . עדיי יהיו אות עשרי אחוז פלשתיני שגרי במדינת ישראל, שאפילו א תהיה

אלא , מיעוט קט של חמישה אחוז, מהגרי כמו בצרפת או בגרמניה וה לא איזו קבוצה שולית
ת רוצה להגיע א אתה באמ, אתה לא יכול. זו המולדת שלה, וזה מיעוט מולדת, עשרי אחוז
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שיל למדינה , להגיד שיש מדינה פלשתינית ומי שרוצה להיות פלשתיני, לפשרה ולשלו את
ה , כי זו מדינת היהודי ואני רוצה להביא לפה את כל היהודי וכל האחרי ה נתיני, הזאת

 . לזה א אחד מהפלשתיני בישראל לא מסכי. 'אזרחי סוג ב
עאדל . הדיו נמש, אנחנו לא מתחמקי. ע שנעצור כאאני מצי  :מרדכי קרמניצר

האמנה . כדי להסיר כל ספק, קוד כל אני רוצה להבהיר. אפשר לשאול אותו שאלות, לא הול
שהעברנו היא אמנה שהכי אותה בזמנו מכו ו ליר והבאנו אותה כדוגמא לניסיו קוד לגיבוש 

ואני , נשאיר ל זמ לסו,  אלוהנקודה השניה. זו איננה האמנה שאנחנו עובדי עליה. אמנה
 . מציע שתאסו את התגובות של ואחר כ תגיב באחת על הסבב

אינני רוצה לחזור על דברי שאמרתי בפגישה הקודמת ואני    :מר'דוד קרצ
אבל קוד כל אני דווקא רוצה להסכי לעמדתו . רוצה להתייחס לשתי נקודות שאלו העלה

 א אני כבר הבעתי את דעתי בעבר.  אפשר לחשוב על פתרו שיהיה פתרו מושלשאי, העקרונית
אז אנחנו , שכל אחד יוכל לומר שזה ממלא את כל האידיאלי שלו, אנחנו מחפשי פתרו מושל

אנחנו בכל זאת צריכי לנסות להגיע לפתרו שהוא . לזה אנחנו לא נגיע, יכולי ללכת הביתה
של : כא ברור שיש לנו שני נרטיבי שוני. ות פוליטית מסוימת נתונהפתרו בר השגה במציא

הדבר החשוב ביותר הוא שכל אחד . היהודי או של הציוני ושל הפלשתינאי במדינת ישראל
. זאת נקודת מוצא. יכיר את הנרטיב של השני ולא יבקש מהצד השני לבטל את הנרטיב הזה

 . מופיעי פה בפרוטוקולה , אני לא אחזור על הדברי, כאמור
אני כבר . נקודה אחת היא הנקודה של השירות האזרחי: שתי הנקודות לגבי דבריו של אלו

בדר כלל נקודת , תסלחו לי שוב. בהערת ביניי את עמדתי, כאשר אלה דיברה קוד, הבעתי
החוק . הראות שלי היא משפטית ואני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת מבחינת החוק הבינלאומי

זה כתוב באמנה . הבינלאומי אוסר עבודת כפייה ועבודת כפייה כוללת שירות אזרחי שהוא חובה
אמנה בינלאומית לזכויות חברתיות , הבינלאומית שמדינת ישראל חתומה עליה ואישררה אותה

. החריג הבולט ביותר הוא החריג לשירות צבאי. האמנה הזאת יוצרת מספר חריגי. ופוליטיות
מדינה , במילי אחרות. שירות צבאי או שירות חילופי למי שמקבל פטור מטעמי מצפו: תובש כ

א ה , יכולה לחייב את כל אזרחיה לשרת בצבא ולתת פטור ליחידי על בסיס אינדיווידואלי
מה שמדינה איננה רשאית . הייתי אומר ג מטעמי דת, מטעמי מצפו, מבקשי להשתחרר

עצמה שהיא מחייבת חלק מהאנשי לשרת בצבא או לשרת בשירות הוא להחליט ב, לעשות
 . אלטרנטיבי

שהמדינה תחליט שכל אחד חייב לשרת , וזה בהחלט אפשרי מבחינה משפטית, לכ סמי הציע
אז המדינה יכולה לומר למי שמבקש פטור מטעמי . בצבא ואנחנו נהיה מאוד ליברלי במת פטור

לפעמי אפשר לחייב אותו או אותה בשירות קצת , ה תקופהשהוא חייב לשרת בער אות, מצפו
 . אבל לא בהרבה, יותר ארו

אני לא מוכ לדו בשו פתרו שאיננו , זאת צריכה להיות נקודת המוצא ומנקודת המבט שלי
אז . אני מציע את זה כנקודת מוצא. מתיישב ע המשטר של זכויות אד במשפט הבינלאומי

אבל אני מקווה , זה לגיטימי לחלוטי, העניי הזה על בסיס וולונטריכמוב אפשר להציע את 
 . שהנקודה הזאת תהיה ברורה

בי אד לבי , שנראית ל מאוד ברורה,  אתה עשית הבחנההטריד אותי דבר אחד בדברי של
ואני , שאני יכול להבי כמושג של סולידריות, אתה עברת פתאו לדו בצד של האזרחות. אזרח
. שה זכויות הנובעות מהאזרחות, שישנ איזה שה זכויות, אבל אתה הנחת. י את המושג הזהמב

וזאת הזכות הפוליטית להשתת בעצ , אני מכיר רק זכות אחת שנובעת מהאזרחות, ג כא
לפעמי אפשר להגביל את , להצביע ולהיבחר או אולי לשרת בשירות הציבורי, בחיי הפוליטיי

 . זה לאזרחי
. ניתנות לכל אד באשר הוא אד וללא קשר לאזרחותו, לפי מיטב הבנתי, כל הזכויות האחרות
כאשר אתה מדבר על הזכויות הנובעות , אני לא כל כ מבי למה אתה חותר. זאת בעצ השאלה

 . מהאזרחות
שלי הא אתה מנסה ליצור איזושהי תלות בי החובות , אני ג אינני יודע ועל זה אני ג שואל

אני הסתובבתי במדינת ישראל . אני מתנגד לכל ניסיו כזה בכל תוק. כאזרח לבי מת זכויות
הרציתי הרבה , ודיברתי על הנושאי האלה של שוויו ושל המעמד המשפטי של הערבי בישראל

א ערבי לא משרתי . תמיד השאלה הזאת עלתה. במיוחד מורי לאזרחות, דווקא לפני מורי
אבל , אז אפשר לטפל בבעיה הזאת באמצעות שירות אלטרנטיבי שיהיה שירות אוניברסלי, בצבא

 . במישור העקרוני צריכי לנתק כל תלות בי הזכויות לבי החובות
אפשר להעניש אנשי או להטיל . אבל יש ג זכויות, לכל אד אולי יש חובות, לאזרח יש חובות

אבל אני מקווה שלא , א ה מעוגני בחוקסנקציות על אלה שלא ממלאי את החובות 
 . התכוונת לומר שאנחנו יוצרי איזושהי תלות

. אני כמוב מסכימה ע כל מה שאמר דוד, לפני שאני מתחילה   :אלה בלפר
אז לגבי השאלה , א אנחנו קוראי לצאת מפה בסופו של דבר ע איזושהי אמנה: שני דברי
 יש לפנינו שלוש מדינת כל אזרחיה,  מדינה יהודיתיהליבה של העני, הראשונה, המכרעת
אני חושבת שזה . אופציה אחת היא פשוט לשבת ולדו ולהכריע. אי לנו אופציה רביעית. אופציות
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בכלל לא להתייחס , מכיוו שאי אפשר להכריע, אופציה שניה. בלתי אפשרי כי אנחנו לא נכריע
. חה מימית כזאת שתענה לכול ולא תענה לשו דברלא ללכת לנוס. לזה ולא לעשות משהו מימי

להתחיל . אז אופציה שניה היא פשוט לא להתייחס לזה. אני מסכימה בהקשר זה לגמרי ע עאדל
אופציה שלישית . 'לא להתחיל מהצהרת הכוונות ומבוא וכו, להתחיל ממנה שניה, מאמנה אזרחית

, לכתוב מבוא. אבל בצורה אחרת, הו דומהמש,  לא שני מבואותהיא וריאציה על מה שאמר יואל
לכתוב כמבוא . לא סיפור, לא לכתוב טקסט של. להסביר את שני הנרטיבי, לספר על המתח

את , את הצור בשני המבואות, את מציאות שני המבואות, לאמנה את בעיית שני המבואות
ידוד או של את הקצוות של המתח ואת האפשרויות של הר, את הגבולות של המתח, המתח

 . ההפחתה של המתח
והיא לא יושבת ללא שו , שהיא לא מטשטשת, ההמלצה שלי היא ללכת כמוב לאופציה שלישית

כי אי שחר לדיו הזה על ההכרעה כרגע וכא לא משנה  א זו שאלה של מה רצוי ומה מצוי . שחר
 דבר שני לגבי מה שאמר .זה דבר אחד. מבחינת הקיטוב הזה בי מדינת לאו למדינת כל אזרחיה

שאנחנו בכלל לא מדברי , לגבי הדגש על אינדיווידואליז, ועאדל אחר כ התייחס לזה, אלו
באמנה כזאת יש מקו לדבר על . אני חושבת שאני באיזשהו מקו באמצע בי שניכ. עליו

 ורוצי כי אנחנו לא רק מנקי את האורווה ומנסי לתק עד כמה שאפשר, היעדי המשותפי
אנחנו רוצי לא רק . אנחנו רוצי משהו מעבר לזה, איזשהו מודוס ויונדי של חיי אזרחיי יחד

אלא ג משהו פוזיטיבי והיעדי ה משותפי כמו שכבר כתוב בטיוטה של מכו ו , משהו נגטיבי
 של אפשר בהחלט לדבר על דבר מאוד משות לערבי וליהודי אזרחי ישראל והוא ההעדר. ליר

זאת אומרת . אני חושבת שלא הכל זה או חינו ארו וממוש או פוליטיקה. האד, תרבות היחיד
והמשהו באמצע . יש משהו באמצע, לא הכל הוא או המדינה מלמעלה או חברה שצומחת מלמטה

 . שג מביאי אותה לבתי ספר והיא ג לוחצת על המדינה, זו מי אמנה
זה , זה עוזר. טל בשישי וזה לא מדויק לומר שזה לא עוזר שו דברהחינו לשלו לא ב, דר אגב

זה . אבני שחקו המי. אבל תו שני, לא תו יו אחד, זה יוצר אקלי דעות, יוצר דעת קהל
לא במקו , אבל שוב, לכ כ יש מקו להכניס את הדברי האלה בתו היעדי המשותפי. יוצר
 . חוקי

שאולי היא נובעת מתו , י הייתי מציע אופציה רביעיתאנ  :אליעזר דו יחיא
. אבל הייתי מנסח את זה בצורה שונה, לדעתי בעצ זה נובע מתו הדברי שאלה אמרה. הדברי

. אני לא בטוח שהעניי של האמנה זה מה שצרי להדרי אותנו. אפיקורסות, אולי זה דברי כפירה
אלה דיברה על . אמנה זה חוזה, אמנה זו הסכמה? בשביל מה אמנה: אני הייתי מעלה את השאלה

כאשר זה מתבסס על ההנחה שאנחנו רוצי לנסח אמנה והשאלה היא איזה מי , שלוש אופציות
 . אמנה אנחנו ננסח

 . דוקומנט. אנחנו רוצי לצאת ע טקסט כתוב   :אלה בלפר
ל בינינו הוא אני ניחשתי שאולי ההבד, אלה. טקסט זה לא אמנה  :אליעזר דו יחיא

יש , אני חושב, וא על פי כ לפעמי ג לניסוחי, מאשר הבדל עקרוני, סמנטי, יותר ניסוחי
כי כאשר אנחנו מדברי על אמנה ויכול להיות שאמרתי את זה באיזושהי . יש חשיבות, משמעות
 מתווה הוא, שבאמת מוסכ על הכל, אמנה זה מסמ חגיגי, אז אנחנו הולכי בגדולות, הזדמנות

אני חושב שהמציאות שמשתקפת . בל נשלה את עצמנו, אבל. דר ומציג באמת עקרונות מקובלי
מעידי כמאה עדי על כ שאי כא הסכמה בדברי הבסיסיי , והדברי שנאמרו כא, כא

אנחנו שומעי שכל החברי הערבי שוללי תכלית השלילה את עצ הגדרתה של ישראל . ביותר
היו , הייתה תקופה. אני מכבד אות על כ שה אומרי את הדברי בגלוי. הודיתכמדינה י

כעת הדברי האלה נאמרי . בריש גלי, שבה לא העיזו לומר את הדברי האלה בפומבי, ימי
אבל אני לא , את נקודת המוצא שלה, אני מאוד מבי את זה. בגלוי ואני בהחלט מבי את זה

כפי שסמי הציג את , לי חשוב לא רק בדיעבד,  ואני כבר אמרתי את זהמכיוו שלי, מקבל אותה
אני . אלא מלכתחילה חשוב לי קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, או השתמע מדבריו, זה

אבל יש כא , לא הייתי אומר שזאת סתירה בלתי ניתנת לגישור, בהחלט מודע למתח שקיי כא
אני בניגוד לסמי לא . יהודית לבי קיומה כמדינה דמוקרטיתמתח בי קיומה של ישראל כמדינה 

אני , יחד ע זה. כדי שתהיה יותר דמוקרטית, הייתי רוצה לצמצ את יהדותה של המדינה
אלא הרוב המכריע , לא רק אלה שיושבי כא, בהחלט מודע לכ ומבי שהחברי הערביי

 . היות מדינת ישראל מדינה יהודיתקשה לה ע , בוודאי של הערבי אזרחי מדינת ישראל
למה אנחנו צריכי לעשות . אז אי כא בסיס אמיתי לאמנה, ואני חוזר לנקודת המוצא, א כ
זאת הגישה העקרונית שלי לא , אגב. שיש בו איזושהי אשליה, שהוא מלכתחילה  בעייתי, משהו

מנה בתחו יחסי דתיי רק לגבי אמנה בתחו יחסי יהודי ערבי אלא ג לגבי הנושא של א
, שיש להעלות את הבעיות, שיש כא על מה לדו, אני חושב שיש כא הרבה מה לתק. חילוניי

כש שאני לא חושב שחייבי לחתור , אגב. אבל אני לא חושב שאנחנו חייבי לחתור לאמנה
רק בתחו לא , מכיוו שיש כא בעיות? מדוע, זה לא מקרי שאי במדינת ישראל חוקה. לחוקה

יחסי יהודי ערבי אלא ג בתחו יחסי יהודי ויהודי ולא כל דבר צרי להכריע בצורה 
על ידי כל , על ידי טשטוש, או בדר האלטרנטיבית, בדר של חוקה או אמנה, מפורשת, ברורה

 . אבל בעצ ה לא אומרות שו דבר, הצהרות שנשמעות באמת נאות, מיני דברי יפי
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הוא לדו , אולי בניסוח שונה, ברוח הדברי של אלה, ושב שמה שכ צרי לעשותאני ח, לכ
מסמ שיציג . לא אמנה, ואולי אחר כ באמת להוציא איזשהו מסמ, להציג את הבעיות, בדברי

אבל , ולדעתי יש דברי מוסכמי, יבדוק הא יש בכל זאת משהו מוסכ, את הגישות השונות
. בי יהודי לבי עצמ ובי ערבי לבי עצמ, ת בי יהודי לבי ערבייציג ג את הבדלי הגישו

ג א התוצר הוא לא , אני חושב שעצ ההעלאה של נושאי לדיו פתוח וגלוי היא כבר תורמת
 . 'אמנה וחוקה וכו

אמרתי . אמרתי קוד שאולי כדאי לחשוב על שני מבואות   :יואל ב נו
אני אמרתי . שני המבואות צריכי להיות כאלה שלא יצרו איו הדדישלדעתי תיחו הגבולות של 

מפני שע כל זה שאני מבי ומכבד את . שאני בספק והספק שלי התעצ כשדיברת על העצמה
בייחוד כמו שעאדל אמר אות בצורה , ואני שומע אות כבר די הרבה זמ, הדברי שנשמעו כא

נכו . איו במוב העתידי, ה יוצר כלפי תחושת איוז, מנקודת הרגשתי, מבחינתי, העקרונית
והיא מנסה לפתור איכשהו את הבעיות או לתת מידה ניכרת , שכרגע יש מדינת הע היהודי

מפני , אבל עאדל אומר שזה לא מספק, אנחנו מנסי לקד את זה. יחסית של שוויו אזרחי
זהו התהלי .  של כל האזרחישבמישור העקרוני מדינת לאו צריכה להיות מדינת המולדת

אבל , שקל לי להבי שבסופו לא תהיה מדינת לאו יהודית, שהוא צופה והוא מדבר על תהלי כזה
אבל מדינת לאו , המדינה הפלשתינאית תהיה מדינת לאו ערבית. תהיה מדינת לאו ערבית

אני לזה לא , תראחרי שעברנו אל שמונה מאות שנה כאלה ויו. יהודית לא תהיה בשו מקו
 . מוכ לחזור

אני רוצה להגיד את זה ג כ באופ , עאדל אמר את זה באופ מכובד, אני רוצה לומר גלויות
יותר נכו לצאת  מנקודת , לא קדושי בעיני' 49  גבולות לגבי האופציה של שינוי גבולות. מכובד

. '47את מנקודת מוצא של אי אפשר לצ. '47לא מנקודת מוצא של , המוצא של מה שיש עכשיו
שינוי גבולות הוא בעיני יותר טוב מאשר ניסיו לכופ או , מנקודת המוצא של המציאות הנוכחית

א כי המאוימות ההדדית תמיד תצמיח פער עצו בי מה , לאיי אחד על השני בתו מסגרת
. ינוי גבולותאני לא מבוהל מהרעיו של ש. שייכתב בכל מיני מסמכי לבי מה שיקרה בשטח

בייחוד א מותר לחשוב עכשיו אפילו במונחי של השמאל לא קדושי' 49גבולות , בעיני
אני לא מבוהל משינוי גבולות . הישראלי על שינוי של שבעה אחוז או אחד עשר אחוז או מה שיש

י מפנ. שנוכל שני העמי לחיות אתו ולא לאיי אחד על השני, שבאמת יביא איזשהו הסדר, כזה
 . זאת הערה אחת? אז מה עשינו, שא יגידו שיש הסדר קבע ואחר כ יתחיל סכסו נוס

ואני באמת כל הזמ מהרהר . שא כ אז בואו נתחיל מגבולות אחרי, אתה אמרת בתו דברי
אני מסכי שאי פתרונות , אני רוצה לומר עוד דבר אחד. שאולי אי מנוס מזה, בעניי הזה

אני ג לא בטוח . פתרונות סופיי זה תמיד אסונות. ו מקו פתרונות סופייאי בש, סופיי
שאית , אני באמת חושב שצרי להשיג הסדרי. שיש הסדר כולל והסדר קבע וכל התחליפי

אבל , אינני חושב שאפשר לנסח את הדברי כארוכי טווח. אפשר יהיה לחיות לטווח הנראה לעי
 . כי אחרת לא עשינו כלו, שינטרל את האיו ההדדי, וג להסדר כזהבטווח הנראה לעי צרי לדא

בכלל הזכות האזרחית לבחור או . אני מצטר להערה שהעיקר הוא האד, לגבי אד ואזרח
, ולא להפ, היא נובעת מזכויות האד והשלטו יונק מהריבונות של האד, להיבחר היא הפוכה

כולנו בני . שהוא יכול להעצי את אזרחותו,  טובהעושה לאזרח, שהשלטו נות לאזרח טובה
המושג העקרוני , והאזרחות זה מושג פורמלי, זאת נקודת המוצא שלי מבחינה אידיאולוגית, אד

 . אידיאולוגי זה האד
זה שיש עשרת אלפי עמותות בזמ האחרו זה בראש ובראשונה כדי להשיג תקציבי ואני לא 

 . זה תשעי וחמישה אחוז שיטות לאי להוציא כס. בטוח שזאת העצמה של משהו
אני חושב ,  אני כ בעד לחייב ערבית בבתי הספר היהודיישנוגעת לדבר הקוד, הערה אחרונה

. כול מביני שחובה ללמד אנגלית. שבלי זה לא נתקד הרבה ואני רואה יתרו מסוי לערבית
האנגלית . גדולה מאשר החובה ללמד אנגליתאו לא פחות , החובה ללמד ערבית היא יותר גדולה

ערבית צרי ללמד בשביל לחיות במדינה שיש בה ערבי , היא בשביל להיות אזרח העול
לכ מוכרחי לאז את . מכיוו שברור שהערבי ילמדו עברית ג א זה לא יהיה חובה, ויהודי

. ל מה שלא מתרגלי לא זוכריאב. למרות שלמדתי פע, אני אישית מרגיש חוסר בעניי הזה. זה
וג בתור איש , קרבת ההיסטוריה, ג בגלל ההיסטוריה, אני ג רואה תרומה תרבותית בערבית

 . בעניי הזה אני מאוד בעד לחייב. אני חושב שהערבית חשובה לי מאנגלית, "תנ
אני מרגיש שהדיו הוא חשוב ולכ . יש לנו עכשיו אילו. תודה  :מרדכי קרמניצר

אבל אלו . שיתבטאו כפי שה רוצי, אלא להיפ, אני לא חושב שיש טע לבקש מאנשי לקצר
 . אז אני את לו להגיב עכשיו על הדברי, לא יכול להישאר

א  כי הוא , אני לא יכול להישאר להמש הדיו, אני מתנצל   :אלו הר אב
הדבר החשוב שאולי לי עוד לא נהיר אני חושב ש. אולי אני אעיר כמה הערות. מאוד חשוב בעיני

זו לדעתי . כא זה מה התוצר שאנחנו רוצי שיצא מסבב הדיוני האלה ומציבור היעד שלו
הא ציבור היעד זה אנחנו בעצמנו שרוצי להשיג נייר שאני מקווה . השאלה החשובה ביותר

בור היעד הוא יותר או שצי, שאפשר יהיה להגיע בו להסכמה על כמה ניסוחי יסודיי וזהו זה
אולי אנחנו רוצי נייר , הא ציבור היעד הוא הציבור הישראלי בכללו או לחלופי לא. גדול
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שיקנה , או משהו מהסוג הזה, שיעלה לדיו אצל חברי הכנסת ושתיגזר ממנו או אמנה או חקיקה
 . כא אני רוצה להתייחס להערה של עאדל. לו איזו לגיטימיות

אני מתייחס לנייר שיבטא איזושהי ? אפשר קריאת ביניי, לוא   :יואל ב נו
שאני אוכל ללכת אתו וכל אחד אחר יוכל ללכת אתו לקבוצות של תלמידי , הסכמה בתוכנו

 . ולקיי עליו מעי דיו כזה במעגלי מתרחבי
 . זה נייר חינוכי בעיקרו   :אלו הר אב
 . נכו   :יואל ב נו
 . ת לרמה שבו אתה יכול לנסח מסמייצוגי   :אלי רכס
 . כי פוליטית אני מסופק א יש טע, אבל זה מה שאני רוצה   :יואל ב נו

הוא אומר קוד תשנו את . אני רוצה להתייחס להערה של עאדל   :אלו הר אב
אני חושב שיש תמיד מתח בי השאיפה . המציאות הלכה למעשה ואחר כ נדבר בניירות כתובי

היחס ביניה הוא דיאלוגי ואי . וחי האבסטרקטי וניירות אקדמיי לבי המציאותוהניס
הנושא העיקרי שאני מנסה לקד . אני יכול לקפו לתחו אחר לגמרי. אפשר להתנות אחד בשני
הרבה פעמי אני בא לבתי ספר . לא כסיסמא, זה כבוד האד והתנהגות, עכשיו בתוכניות מעשיות

קוד תשנה את ההתנהגות של , מה אתה רוצה: ואומרי לי, מורי ומנהליאו שאני מדבר ע 
בית ספר הוא קהילה , לא רבותיי: אני אומר לה. אחר כ אנחנו נעבוד בבתי ספר, חברי כנסת
תהיו את דוגמא לחברי . שאת רשאי ויכולי להוביל אותו לשבילי התנהגות, אוטונומית

אני מהבחינה הזאת לא מציע שקוד יבוא המשיח ואז נשב . הכנסת ולא חברי הכנסת דוגמא לכ
מבלי להתעל מכל , זאת היא הצעתי. כשיגיע המשיח כבר לא נצטר ניירות. ונעשה חישובי

 . המצוקות הקשות והבעיות הבלתי פתורות ושצרי לפתור אות מהבחינה הזאת
ג עליי מקובל לגמרי שנושא , מה מה יש לו יותר משקל, לגבי ההבחנה בי אד לבי אזרח

 . זכויות האד וג האזרח, אד, האד זה הנושא שצרי לתת לו את המשקל
כולנו בני אד בתו גבולות המדינה , נושא האד הוא נושא אוניברסלי: אני בכל זאת חשבתי כ
קשה ולפעמי , ייחודי לנו, נושא האזרחות הוא בכל זאת נושא מובהק. ומעבר לגבולות המדינה

אולי משפטני יותר בקיאי , לתחו בדיוק איפה מתחיל זכויות אד ואיפה מתחיל זכויות אזרח
 . בזה

של חובות וזכויות של , אנחנו יחד ע האגודה לזכויות האזרח פיתחנו דבר שנקרא המדרי לאזרח
זאת אומרת . חלק גדול מהמדרי הזה מבוסס על חקיקה ישראלית. האד והאזרח בישראל

 . ויות וחובות של האד והאזרח בישראלזכ
 או Political rightתרגמו את המושג . יש פה בעיה של תרגו   :מר'דוד קרצ
זה בעיה של תרגו שגרמה . אי לזה שו קשר לאזרחות.  לזכויות אזרחCivil loyaltiesלפעמי 

 . לעיוות בהבנה
 . הויכוח הוא טרמינולוגי   :אלו הר אב

שהיא מעבר לאבחנות משפטיות והשאלה היא , יש פה נקודה  :רמרדכי קרמניצ
 .אי אתה יוצר סולידריות בי יהודי וערבי שחיי במדינה, אי אתה יוצר מכנה משות

 . אמרתי שכבסיס לסולידריות אי לי בעיה ע זה   :מר'דוד קרצ
כנס בכל אופ לי נראה שאלו ה שני היסודות  וכרגע לא ני   :אלו הר אב

מקובל עליי שיסוד האד הוא היסוד הקוד והראשו . לויכוחי אי אנחנו מפרשי את זה
יכול להיות שמה שהמסמ צרי . אבל אי אנחנו מחזקי אות ג להלכה וג למעשה, במעלה

, ניקח דוגמא, זאת אומרת א אנחנו אומרי. לעשות זה לקבוע מה צרי לעשות בעניי הזה
אנחנו נפרס בקרוב . אז מה צרי לקרות בפועל ביחס לכ, אד ה זכות עלשהאד וכבוד ה

וג של , קוב שבו יש מאמר של הרב הראשי הספרדי שאומר שכבוד האד זה ער העל ביהדות
מה צרי לעשות על מנת , אז א מקובל עלינו שזה ער עליו. שאומר דבר דומה, השופט ברק

בכל , בצבא, במשטרה, בבתי ספר, ביחסי בי יהודי וערבישער זה ימומש הלכה למעשה ג 
זאת אומרת לא רק להציג את העיקרו ואת הער שעליו יהיה קל להשיג . מקו במוסדות החברה

 . הסכ אלא ג על מה צרי לעשות בעניי הזה
ה שיש עליה הסכמ, להגדיר יעדי משותפי, מאוד מקובלת עליי ההצעה של אלה, הערת סיו

ועידות , שקיימו דיוני, בתחו הזה ועל כ יש בס הכל הרבה מסמכי שהוציאו גופי שוני
כגו , בוודאי שישנ התחומי האלה. בעניי הזה אני אפילו לא אמנה אות כא, ומחקרי

שבה מ הראוי להגיד מה היעדי המשותפי ומה צרי לעשות , קרקעות שציינתי קוד
, א יהיה מסמ,  ולכ יכול להיות שהחלק החשוב האחרו של מסמ כזהבשביל להתקד בה

ואז השאלה היא ע מי אנחנו יוצאי לעבוד על המסמ הזה בקבוצות . יכלול ג תוכנית פעולה
 . תודה רבה. יעד שונות

 
 )הפסקה(

 
 . הערות לדיו הקוד, בבקשה, סמי  :מרדכי קרמניצר

עיקר כמה הערות טכניות והערה אחת אני רוצה להעיר ב   :סמי סמוחה
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שזה חבל מאוד שאי ייצוג נאות לימי , ההערות הטכניות ה שדיברנו בפגישה הראשונה. מהותית
לדעתי . פשוט מאוד דר החשיבה של הימי היא שונה מהרבה דברי שנאמרי פה. הישראלי

. מציאות היא יחסי כוחכי ה, פשוט מנותקי מהמציאות. הרבה מהדיוני פה ה לא ריאליסטי
בסופו של דבר מה . אנחנו מנותקי מהמציאות. פה מדברי על מילי גבוהות וכל מיני דברי
שאפשר להגיד לזכות שה מכניסי פרספקטיבה , שיקבע זה יחסי הכוח בשטח ואנשי הימי

יכנס א הליכוד לא י, אחרי הבחירות, לכ אולי עכשיו. לדיוני אינטלקטואליי וזה חבל
 . אפשר להביא אות, לקואליציה ויהיה קצת פנוי

אולי , תשמע, אני שמעתי פה דעות שאומרות. זה לגבי מה אנחנו רוצי להשיג כא, הערה שניה
כי ממילא אנחנו לא יכולי , אנחנו נסביר שיש גישות שונות לנושא הזה של יחסי יהודי וערבי

בשביל זה לא באנו . אני לא מבי? ביל זה באנו לפהבש. נבהיר את הגישות האלה, להגיע להסכמה
 . אני הייתי יכול לכתוב מה הגישות השונות בלי לבוא ולדבר ע א אחד. לכא

 . זה ג נאמר, למצוא על מה כ אפשר להסכי  :אליעזר דו יחיא
החשוב פה זה ניסיו של הדברות על מנת להגיע למשהו , בסדר   :סמי סמוחה

אפשר , יכי להסכי מאה אחוז וג לא צריכי להסכי מסיבות אידיאולוגיותלא צר. מוסכ
כי ככה זה ,  להסכי מתו הכרחאולי זה ההיגיו הכי רציני. ג להסכי מסיבות פרגמטיות

אלא יש ג מציאות מעוותת , החיי נקבעי לא רק מעמדות עקרוניות אידיאולוגיות, החיי
ג מסיבות , ירה אנשי מסכימי שצרי לעשות אותו דברומחוסר בר, שצרי לתק אותה

אני חושב שחבל היה , לכ. ג זה לגיטימי, כל אחד רוצה להשיג באותו צעד דברי שוני. הפוכות
שיסביר את ההבדלי , רק בשביל ללב מחלוקות ולהגיע לאיזשהו מסמ, אילו התכנסנו כא

, שב שצרי בכל זאת לחתור לכמה נקודות הסכמהאני חו, אלה. בהשקפות העול שלנו וכ הלאה
אלא לדברי שאמרתי , אלה דברי טריוויאליי, לא טריוויאליות כמו לחזק את האזרחות

שיש הסכמה ויש מחלוקת עליה , בי העקרונות המופשטי, דברי שה ברמת הביניי, בזמנו
 . לוותר על המטרה הזאת, רי לכ לא צ. ובי הדברי שה מאוד טריוויאליי ומוסכמי בשטח

מנסות להשפיע על הציבור ולנסות לחנ , נקודות להסכמה שיכולות. תקרא לזה נקודות להסכמה
עכשיו אני . אבל לא רק לברר על מה אנחנו לא מסכימי, את אוכלוסיית התלמידי וכ הלאה

 . מגיע לשאלה המהותית שאני רוצה לעורר
שהסכסו היהודי פלשתיני , י רק אחזור על הדברי באופ כלליואנ, אני אמרתי בהזדמנות אחרת

וזו הסיבה שיהודי מוותרי ומוכני להקי מדינה , במאת השני לא הגיע לכלל הכרעה
מסכימי איכשהו , שג הגיעו לאותה מסקנה שאי הכרעה, פלשתינית וזו הסיבה שהפלשתיני

בתו מדינת ישראל .  החיצוני נקרא לזה,זה לגבי הסכסו הכללי. לחיות ע מדינת ישראל
שהיהודי , והכרעה משמעותה. זו הערכת המצב שלי, הסכסו היהודי פלשתיני הגיע להכרעה

ה מבוצרי . היהודי קבעו את אופייה של המדינה וה מבוצרי בכל התחומי שקבעו, חזקי
כמה , זמ תהיה מדינת הלאואני לא יודע כמה . שה ג קבעו את העתיד של המדינה, עד כדי כ

עשר השני הבאות ה ימשיכו , בחמש עשרה שני, אפשר לראות שבדור הזה. זמ היא תחזיק
 . את זה

. אלא מדינה דו לאומית, המשמעות האמיתית שלה זה לא מדינת כל אזרחיה, מדינת כל אזרחיה
בשו . די של המדינהמדינה דו לאומית זה חיסול אופייה היהו. זו המשמעות האמיתית של זה

מדינה דו לאומית זו המשמעות האמיתית . אופ המשמעות היא לא מדינה ליברלית על לאומית
כי הערבי עצמ לא מוכני ללכת למדינה , מתחמקי מזה. של המושג מדינת כל אזרחיה

המשמעות היא  שערביי ישראל פשוט לא קראו את . אזרחית ליברלית ויש סיבות רבות למה לא
השאלה . לגבי אופייה של המדינה, שהושגה כבר בישראל הכרעה, לא קוראי את המפה, מפהה

יש . אנחנו לא מסכימי ע זה: אתה יכול לבוא ולהמשי להגיד. היא מה היחס שלה לעניי הזה
א . נמשי ונשלול את אופייה היהודי של המדינה, אבל אנחנו לא מכירי בהכרעה הזאת, הכרעה

זאת אומרת שה חושבי באמת להילח ולשנות את אופייה של , ת זה כאסטרטגיהה יעשו א
וג ברור , בשלב זה או אחר, אז זה ברור לחלוטי שזה יביא לעימות בצורה זו או אחרת, המדינה

 . לא צרי להיות סוציולוג גדול להבי מה יחסי הכוחות פה. מי ינצח בעימות הזה
, היא שהערבי פשוט מתחמקי מהשאלה הזאת, ול להבי אותהשאני בהחלט יכ, אפשרות אחרת

, כלומר. לא מוכני לראות אותה בצורה אינטלקטואלית ולנסות לראות מה קורה במציאות
זאת אומרת שהיא משקפת את חוסר שביעות הרצו שלה , הגישה שלה היא בעיקרה טקטית

של המדינה היהודית בהחלט פוגעת שבו ה מקופחי ויש אי שוויו והגשמתה , מהמצב הקיי
 . באופ ישיר בזכויות שלה

אז המאבק שלה הוא מאבק שבו ה משתמשי ברעיו הזה של מדינת כל אזרחיה כקל 
לא מוכני , שאת רוצי מדינה יהודית, אנחנו מקופחי מהעניי הזה, להגיד תשמע, מיקוח
אז זו . תפצו אותנו בכל מיני תחומי, לא מסכימי לזה, לא מוכני לתת לגיטימציה, להקי

גישה שלוקחת את הפרמטרי ומנסה , לא גישה מתחסדת, לא גישה קבועה, גישה פרגמטית
במקרה הזה הערבי צריכי להגיד ליהודי מה יש בהגשמתה של המדינה . להקטי את הנזק

כ את זה או אולי ואולי אפשר לר, שהוא מפריע לה כל כ והיהודי צריכי להתחשב, היהודית
כמו שירות , כי המדינה היהודית. שה לא בנפשה של המדינה היהודית, אפשר לשנות דברי
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השירות הצבאי במדינת ישראל נוצל בחמישי שני האחרונות . מנוצלי לדברי אחרי, בצבא
ג המדינה . פשוט כי היה נוח להשתמש בזה, ללא קשר ע שאלות ביטחו, כאמצעי להפניה

 . יהודית מנוצלת לרעה בהרבה תחומיה
, אני שומע את עאדל. אני חושב שהערבי חייבי להתעמת ע השאלה האינטלקטואלית הזאת

כששואל אותו מיכאל אית א היהודי ה ע וא יש לה זכות להגדרה עצמית ואיפה הזכות 
 רוצה להגיד בזה לא בדיוק הבנתי מה הוא. אז מיד הוא קופ ואומר לו כ, הזאת מתממשת

וא ? אז מה. תקו מדינה פלשתינית, ה יכירו,  בסדרשהעיקר שהיהודי יכירו בע פלשתיני 
נאמר ? נלקח מה זה שה ע ושיש לה זכות להגדרה עצמית? היהודי לא יכירו בע פלשתיני

 ג הזכות של ,יש זכויות שעומדות בפני עצמ? הא זכויות מותנות רק במילוי חובות, כא ובצדק
היהודי להגדרה עצמית עומדת בפני עצמה ולא מותנית בא יקימו מדינה פלשתינית או לא 

 . יקימו מדינה פלשתינית
, שמדברי בצורה כנה,  חשוב שיהיו פה אנשי ימיאני חוזר לנקודה הראשונה הטכנית שציינתי
הוא אינו ,  בישראל שמאלמה שקוראי, השמאל, כי בכל הנושא הזה של לאומיות ודמוקרטיה

אבל אנשי הימי אומרי את הדברי בצורה . הוא לא מדבר בצורה מפורשת, פועל בכנות
א היו פה , לדעתי. דורשי ממ שתגיב, מעמתי אות ע יחסי הכוח במציאות, גלויה, מפורשת

יו מחייבי אבל ה ה, אני לא אומר שה היו מחייבי את הערבי לא לחתו, יותר אנשי ימי
להתעמת ע יחסי הכוח והמציאות הזאת ולהגיד מהי , להתעמת ע המציאות הזאת

הא האסטרטגיה של ללכת על שלילתה של המדינה זו אסטרטגיה שתעזור לערבי . האסטרטגיה
בוודאי של העמדות של , להקשחת העמדות של היהודי, לניכור של היהודי, או שתוביל להיפ

כי בשביל להביא הרבה שינויי של היהודי , יש כוח, נושא הזה של ערביי ישראלב, לימי. הימי
ג , לא רק לנושא של יהודה ושומרו, כלפי הערבי בישראל אתה צרי ג לגיטימציה של הימי

רוב יהודי צרי . הסיסמא של הימי בעשור האחרו הייתה שאתה צרי רוב יהודי לכל דבר. כא
 . לימי יש עמדה ברורה בנושא הזה. ות לושג הימי יהיה ש

לכ כל הקביעות שלברק יש . ג השמאל חושב שצרי רוב יהודי   : חלביוסאמהע
 . רוב יהודי ושהוא לא צרי את הערבי

שהימי כל הזמ , זה אחד הדברי הכי קשי לשמאל, נכו   :סמי סמוחה
 כי להחליט כא בשאלות העקרוניותאני אומר שהערבי צרי? מה לעשות. מזכיר לה אותו

לא אר ישראל , הא היהודי באמת ע והא יש לה זכות להגדרה עצמית על חלק מהאר
. כלפי הערבי בישראל, א כ יש לה זכות למדינה יהודית אז מה המשמעויות כלפיה? השלמה

אז לנו ,  יש מדינה יהודיתא, ואני יכול להבי את זה ואני מקבל את זה, את יכולי לבוא להגיד
 . אי לי שו בעיה ע זה, יש זכות להיות מיעוט לאומי

 . זכות לקיי מדינה יהודית, ליהודי, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד אי לכ
לגבי ההרצאה או . אני רוצה להגיד קוד כל הערות קצרות   : חלביוסאמהע

מר לגבי היחס בי זכויות אזרח 'ב קרצאני מסכי דווקא ע הערה של דיי, ההצגה של אלו
 . לזכויות אד ואני לא אחזור על ההבחנה שלו בנושא הזה

אבל , זאת הישיבה השניה שלי, אני אולי חדש בקבוצה. לגבי המסמ שאנחנו רוצי כל כ להשיג
תאמי , שאנחנו לא באנו רק ללב בעיות אבל ג בשביל זה, אני מסכי ע סמי וע אחרי אולי

 לי אישית א זה מסמ אחר, א זה אמנה, מהו הש של המסמ, מהי הכותרת. לי ג זה חשוב
מפני שאני מצטר פה להערות  שלא נוכל להגיע להסכמה מלאה על כל , זה לא כל כ חשוב

אז חשבתי שכדאי למפות את , כשאני קראתי לפני הפגישה את ההסכמות והמחלוקות. הדברי
אלא לראות מי מסכי ע , לאו דווקא בצורה שאתה עשית. בתו הקבוצהההסכמות והמחלוקות 

כי זה יעזור , כ שנדע איפה אנחנו עומדי בתו הקבוצה', מי מסכי ע שילוב וכו, אוטונומיה
, אני מניח שאני יכול לחיות ע מסמ שיהיו בו כל הנושאי  שעלו בקבוצה הזאת. לנו להתקד

ושהקבוצה לא יכלה להגיע להסכמה ,  לכ שהיה דיו מעמיקונתייחס, נביא את כל הרקע
זה הרבה מעבר לכ , סמי. ובכל זאת הגיעה להסכמות לגבי הנושאי הבאי' וג' ב' בנושאי א

ג כ יש לו , כי מסמ שיש בו שני שליש הסכמות. שאתה תשב לבד ותנתח את יחסי הכוחות
 . משקל עמוק

כל המתכו הזה של תיקו חוקי , טיה אתנית משופרתדמוקר, בהצעה של, מה שאתה הצעת
ג א לא תהיה הסכמה הא . נראה לי שייתכ שתהיה לו הסכמה, בשילוב ע דברי אחרי

מכל הויכוח פה היו אני . האופי של המדינה צרי להיות כפי שהוא היו או שצרי לשנות אותו
 . ושש מזהרואה שלא נגיע להסכמה בנושא הזה ואני לא כל כ ח

. אתה אמרת שצרי להתעמת באופ אמי ע הניתוח האקדמי הזה: אני רוצה להגיד דבר אחד
זה לא שאני לא מקבל , לא פנטזיות, לי יש זכות. אני חושב שאני מסתכל על זה באופ אחר לגמרי

אבל אני חושב שיש לי את הזכות הפשוטה כאד להמשי . את ההכרעה שזו מדינה יהודית
עכשיו . לכ שהיא תהיה מדינת כל האזרחי, ב שאני יכול לשנות את המדינה שאני אוהבולחשו

כי יש עמדות בסיסיות שונות לכל אחד , אני לא רוצה להיכנס לויכוחי, תגידו מדינת כל הלאומי
ואני , רק צרי להגיד דברי כהוויית. אני יכול לחיות ע זה, אי לי בעיה ע זה. ואחד מאתנו

 . זאת מדינתי כמו שהיא מדינת, י אומר לכ את זהכערב
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ג אני , נדמה לי שג עאדל יכול להסכי לזה.  אני חושב שיש לשני העמי זכות הגדרה עצמית
לשני העמי יש זכות להגדרה . דובר על זה הרבה ואולי זה לא כל כ היה מוב . יכול להסכי לזה

מה שקורה . זהות מדינית, תבטאת בקיומה של מדינהזכות הגדרה עצמית בדר כלל מ. עצמית
, היא לקחה מהשטח המקורי של המדינה השנייה. שיש מדינה אחת, בשטח הכל כ מסוי הזה

בעומק שאתה מבקש מאתנו ,  זה ג משתלבהא אנחנו רוצי את הכל או לא. וזה ג כ שלה
זאת מדינה יהודית . איזה מי מדינהבדיו של , הפוליטי לדעתי והחברתי אולי, האקדמאי, להציג

 . בקטע הזה ומדינה ערבית בחלק השני
כלפי אותה מפלגה , כי השמיעו על כ ביקורת סמויה. אולי ג הרשות דווקא תסכי את בנושא

אבל , אומנ לא כל כ ידוע כמו אישיות אחרת. ד"אני אבהיר שאני ממפלגת בל. שאני שיי אליה
שא את , דווקא מכיוו הרשות, אנחנו שמענו בקול סמוי. ול מגובשתבכל זאת יש לי תפיסת ע

הרב ב נו . תמשיכו להגיד מדינת כל אזרחיה אז את מחלישי את העמדה שלנו כמדינה ערבית
ש , אני קראתי את הפרוטוקול של הישיבה לפני הקודמת. היה קופ ואומר פה כמה משפטי

  .הוא התבטא בנושא הזה באופ נרחב
א רוצי באמת לקחת , המסמ. לא להמעיט בחשיבות של המפגש הזה: כ, לסיכו, אני חושב

כי לא נוכל להגיע להסכמה על כל , אותו כמושל ומוסכ לבתי ספר אז זו משימה קשה מאוד
 הרי כולנו מסכימי שיש הפרגמטיי, אבל לא כ לגבי מרבית הדברי האחרי. מיני נקודות

 כי זו בעיה שהיא ג פסיכולוגית ,כולנו מסכימי שצרי לשפר את המצב. ני הבנתיכ א, הפלייה
שיפור המצב בצורה מסוימת של הפרטת קרקעות , אולי על דר ההיפו. וג מעשית אצל הערבי

יכול להיות שישפר את המצב וג את התפיסות , בשילוב ע השילוב שלה בתו המערכות
שקפצנו , אולי זה יקל עלינו לשוב ולדו בשטח הקשה, ואז. הקבוצותוהאווירה מסביב אצל שתי 

, אבל מסמ כזה, אפשר לקרוא לזה אמנה או משהו אחר. עליו או שלא יכולנו להסכי עליו
 . חשוב מאוד לשי על השולח, שישק את המוסכ וג את החלוק בינינו

 אתה קורא את זה לעומק יש בה מי אבל א, יש דברי יפי מאוד, בניסוח של האמנה של ו ליר
העניי של , העניי של הלאו, לדוגמא. אי התמודדות ע בעיות שאני הזכרתי כמה מה בבוקר

על ידי , אבל מבחינה זו שיש פה מצב שצרי לעשות הרבה מעבר, לא מבחינת החובה, השפה
 והוא יוכל להתמודד ע ,יש מצב שאתה תחייב שירות אזרחי. הממשל ועל ידי הרוב כלפי המיעוט

בינתיי אתה מעלה כל מיני שאלות של שירות . הוא עדיי ש למטה. כי בינתיי הוא חלש, זה
שיתקרב מבחינת השוויו ואז , ת לו לעלות. כשהוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו, צבאי ואחר

ינתיי בהערות אני מסתפק ב. זו הייתה בעצ ההערה האמיתית שרציתי לומר. נוכל לחזור לקשה
 . תודה. אולי תהיה הזדמנות אחרת, האלה

בעקבות הדברי של אלו שכבר לא נמצא פה לשמוע אותי וג    :עאדל מנאע
אלו חשב שאני דווקא מחכה . אני אתחיל להבהיר למה התכוונתי, בגלל הדברי של סמי

הייתה כוונתי אלא כמוב שזו לא . 'שהמציאות תשתנה ואז אפשר יהיה להגיע לנוסחאות וכו
אנחנו פשוט , שבניסוחי שאנחנו צריכי לנתח אות כהסכמה או כאמנה או אי שלא נקרא לה

ג א אנחנו לא . לקחת בחשבו את המציאות ולהגיד עליה משהו, חייבי בהסכמות האלה
 . צרי להגיד משהו על המציאות הזאת, מסכימי למה אנחנו צריכי לשנות אותה

צרי לקחת בחשבו לא רק את האסטרטגיה לשנותה אלא א , המציאות הזאת, מרשוב אני או
כמו שישראל היא מדינה יהודית , אנחנו מסכימי שאי אפשר לשנות בינתיי את המצב הקיי

אבל מכיוו ', נסכי שזה מצב שיש בו מתח וכו. אז לכתוב את זה  ולהגיד שזה לא מוסכ, היו
כדי להקהות , כמו שאתה הצעת,  אותה עכשיו צרי לעשות כ וכשהמציאות הזאת קשה לשנות

כל עוד , את הסתירה ואת המתח ועד כמה שאפשר להקטי את הפגיעה בדמוקרטיה ובשוויו
ביחס לזה , לגבי הדברי המהותיי יותר. לזה התכוונתי בעניי הזה. ישראל היא מדינה יהודית

אני . בהחלט יש פה בעיה לאוכלוסייה הערבית, תראה. 'שאני מכיר בהגדרה עצמית ליהודי וכו
מכירי בעובדות , וזה כולל אותי, ברור שהערבי בישראל. רוצה להבהיר למה אני מתכוו

כע שיש לו הגדרה , שהיהודי הגדירו את עצמ כלאו, הקיימות וברוב הגדול ג משוכנעי
 . עצמית ומימשו ג את ההגדרה העצמית הזאת

כי ה עשו זאת בצורה . ובעצ הגדירו את האופי היהודי של המדינה ופה הבעיה, המימשו אות
שאפילו הזכרתי אות בפע הקודמת ואני אחזור בכל , כזאת שהיא שוללת ממני דברי חוקיי

שיש ביניה או בי מימוש לבי הזכות של , הדברי הבסיסיי האלה. זאת ואזכיר אות
לשוויו , לביטחו, הזכות שלנו כמיעוט לאומי. רה אינהרנטיתהיהודי להגדרה עצמית סתי

 . ולזהות
, היא לא רוצה אותי חלק ממנה. של השייכות, המדינה הזאת לא פותרת לי את הבעיה של הזהות

כל עוד המדינה היא לא . היא מגדירה אותי מחו לתחו ואני לא יכול להיות לא יהודי ולא ציוני
תו של הע היהודי והיא ציונית אז אני מחו לתחו והמדינה לא יכולה רק יהודית אלא היא מדינ

לפתור לי את הבעיה של הזהות ויוצרת אצלי סתירה גדולה ומורכבות גדולה בנושא הזה ואותו 
ישנה הזכות של , מול הזכות הזאת של הרוב היהודי להגדרה עצמית. דבר לגבי ביטחו ולגבי שוויו
שבה ליהודי תהיה , אלה היא כיצד למצוא את הקרקע המשותפתהמיעוט לדברי האלה והש

אבל בצורה כזאת שזה לא יפגע בזכויות , במדינה הזאת, זכות ההגדרה עצמית במסגרת מדינה
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אנחנו לפעמי אולי מנסחי , לדעתי זו השאלה פה. בסיסיות של המיעוט הערבי בתו המדינה
ולדעתי , השאלה הנוספת שמתייחסי אליה. אבל זוהי הבעיה היסודית, אותה בצורות שונות

היא בעניי שא תקו מדינה פלשתינית אז ש , עושי פה קצת מניפולציה במידה זו או אחרת
אז אלו ואלו יגדירו את . יש זכות הגדרה עצמית לפלשתיני ופה ליהודי יש זכות הגדרה עצמית

, לא אכנס לזה בהרחבה.  סימטריהולדעתי אי, עצמ כמו שה רוצי ולכ כאילו יש סימטריה
אבל מספיק להגיד שאנחנו כבר שומעי על הנושא של הקמתה של מדינה פלשתינית כבר שלושי 

 אני היו וג אחרי אוסלו וג אחרי 'ומדברי על זה שכשתקו מדינה פלשתינית וכו, שנה
אבל ג א היא . עדיי מטיל ספק גדול מאוד א תקו מדינה פלשתינית, הממשלה החדשה

זו למעשה היא לא ', ע כל ההתניות והתנאי של ישראל וע כל ההתנחלויות וכו, הייתה קמה
לא רק של תושבי השטחי , שתית פתרו לבעיה הפלשתינית, סוברנית, תהיה מדינה פלשתינית

מי , לכ אי פה סימטריה בי זכות ההגדרה העצמית של החזק. אלא לבעיה הפלשתינית הכללית
הטריטוריאליות , את המציאות וכופה על הצד השני את ההגבלות השונות' שקבע בכוח וכו

זה כמוב . אי באמת סימטריה.  לבי זכותו של החלש, והאחרות של זכות ההגדרה העצמית
מבחינת הרגשת הלאומית ומכיוו שה ג לא יכולי , משלי על מעמד של הערבי בישראל

כי ה חלק ממדינת ישראל וה לא , דרה עצמית בתו מדינה פלשתיניתלממש את זכות להג
כדי להיות פליטי בתו , את חלק מולדת בגליל או במקו אחר, רוצי לנטוש את מולדת

 . המדינה הפלשתינית
אבל מיעוט לאומי שיש לו , מה שצרי לקרות הוא שהערבי יהיו מיעוט לאומי, לכ אני אומר

שהמדינה תייצג אותו ותית לו . לשוויו ולזהות בתו המדינה, ת שלו לביטחוהזכויות הבסיסיו
כל עוד שישראל תגדיר את , אבל המצב הזה לא יכול לדעתי להתקיי. שוויו זכויות והזדמנויות

א אתה תשכנע אותי שיש דר לפתור . עצמה כמדינה יהודית כמו שהגדירה את עצמה עד היו
הגדרה של הצד היהודי את המדינה כמדינה יהודית וציונית לבי הענקת את הסתירה הזאת בי ה

למשל , שוויו זכויות אזרחי וג להכיר בה כמיעוט לאומי, שוויו זכויות לערבי בישראל
 . אז זה פשוט יפתור לי את הבעיה, התוכנית של האוטונומיה שאתה מציע

אתה יכול להגיד . א מביכי אני באמת ל, אני חייב לשאול אות   :סמי סמוחה
הא זה שולל , הא זה שזה פוגע ב. אי לי בעיה. שלמדינת ישראל יש אופי מסוי וזה פוגע בי
אתה כל הזמ . אתה לא עונה על השאלה הזאת? את הזכות של היהודי לקיי מדינה יהודית

ה מדינה זה שהיהודי גירשו את הפלשתיני ולא קמ, זה שאני פוגע ב. מתחמק מהשאלה
', היו חזקי וכו, כי היהודי מימשו את זכויותיה, פלשתינית במש מאה השני האחרונות

הא זה שולל , בזכות של מישהו אחר, זה שאתה פוגע במישהו? הא זה שולל את הזכות שלה
אנחנו , אתה יכול להגיד. זו השאלה הגדולה שאני שואל אות ואתה לא אומר? את הזכות של

 . הזכות שלנו להגדרה עצמית, אבל זה שיי לגזעני. גזעני
אני אגיד . אני חושבת סמי שלטובת העניי זו שאלה לא הוגנת   :אלה בלפר
מדוע שאני , כי ברגע שמשהו פוגע בי. זו שאלה לא הוגנת כי התשובה היא בלתי אפשרית. ל למה

 . זה לא ייתכ. לא אשלול את הזכות של הדבר שפוגע בי
 . אבל עושה דברי אחרי, ישראל פוגעת בערביי ישראל   :מוחהסמי ס

ישראל הגדירה את עצמה בצורה שהגדירה את עצמה כדי לשלול    :עאדל מנאע
 . את זכות של הפלשתיני להגדרה עצמית

אזרח שעושה פשעי לא מאבד את האזרחות שלו על זה שהוא    :סמי סמוחה
 . עושה פשעי

הנה . זה שני דברי שוני.  הזכות לא נפגעת א ה פוגעי באחרי,א יש ליהודי זכות
 . כמו שאתה אומר שאני לא חייב להתנות זכויות במילוי חובות. משפט יגיד לנו

יצאתי , אני אמרתי כבר לפני ארוחת צהרי ואני חוזר על זה   :אלי רכס
, הולכי ומסתבכיבתחושה שאנחנו , בהרגשה מהסיבוב הראשו ובטח ג מהסיבוב השני

אני בהחלט רואה בזה תהלי בריא וחלק . מסתבכי במוב של יורדי לעומק סביכות העניי
 . מהמאמ שלשמו אנחנו פה

אבל לפני כ אני חייב להתייחס לדברי , טכניתאני רוצה להגיד כמה הערות ברמה המתודולוגית
כאילו שהסכסו הגיע , בישראלהניתוח שלו מבחינת מה שקורה בחברה הערבית , שסמי אמר

אבל , מה שמשתמע מכ א על פי שלא אמרת את זה במפורש פה. להכרעה בתו מדינת ישראל
, כאילו שישנה איזושהי השלמה ע העובדה שהנה מדינת ישראל קיימת, במקומות אחרי אמרת
 אבל ,לא אמרת את זה פה. השלמה ע המציאות הזו. השלמה הייתה. במיוחד אחרי אוסלו

שהתחושה של היא שיש תהלי של השלמה ע קיומה של ישראל , במקומות אחרי אמרת
אני רואה את הדברי בצורה קצת שונה ואני רוצה להגיד ממש מספר . כמדינה יהודית ציונית

, ראשית אני רואה את הסכמי אוסלו כנקודת מפנה. מילי קצרות על הדר שאני רואה את זה
ו על היחסי בי היהודי וערבי בתו מדינת ישראל היא ארוכת טווח שהשפעת, כציו דר

ייתכ שאנחנו לא רואי עדיי את מלוא המשמעות של השינוי שמתחולל כתוצאה . ורבת משמעות
כמוב שכל מה שאני אומר עכשיו מבוסס על הנחת עבודה . שאני מקווה שימשי, מתהלי השלו

 . שתהלי השלו ימשי ויתפתח
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צורה יותר דרמטית הייתי אפילו אומר שא תהלי אוסלו עשוי להביא לאיזשהו פתרו של ב
הרי בה בעת הוא מהרבה בחינות פותח , רצועת עזה וירושלי, מבחינת הגדה המערבית' 67סוגיית 

אני רואה את עצמנו . ואני חושב שהדיו שמתנהל פה בחדר מעיד על כ. 1948מחדש חלק מתיקי 
מבחינת הערבי , שהישוב המרכזי שלה היא התכנסות פנימה לתו הקו הירוק, רבתקופת מעב

, כמיעוט לאומי בתו תחומי הקו הירוק, כקולקטיב, בחינה מחדש של מעמד כמיעוט. בישראל
או שלא עלו על סדר היו במש שני , א תרצו, תו נגיעה והעלאת סוגיות שהיו רדומות

בי , הניגוד המובנה שקיי מבחינת הציבור הערבי בישראל, ייתו חידוד הניגוד שק, ארוכות
ואופייה של מדינת ישראל , בעיקר יהודית, אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית

לכ אני . שאת חלק שמענו פה, ניגוד בלתי אפשרי שממנו נגזרות המסקנות. כמדינה דמוקרטית
אני רואה רק פתיחת דר והתחלה של תהלי , לא להפלא חושב שיש איזשהו סו דר בתהלי א

אבל לא רק ברמה הפשוטה של , שוויו. שבו באמת השוויו הופ לער עליו, מורכב מאוד
שהיא הרמה , שהיא כבר מורכבת יותר וברמה הגבוהה יותר, תקציבי אלא ברמה הפוליטית

 . הלאומית
.  זה את הצור להתחבר למציאות העכשוויתמה שאני מקבל בדר המלאה ביותר מדבריו של סמי

, אני חושב שכל דיו שלנו פה שיהיה מנותק מהמציאות העכשווית ויישאר ברמה התיאורטית
נדמה לי שלא , ע כל החשיבות שיש בו ואני לא מזלזל בחשיבותו, האינטלקטואלית, העיונית

,  תו התנתקות מהמציאות,קל מאוד להמריא לכל מיני מחוזות רחוקי. לצורכו התכנסנו כא
 . ולהתרחק מהמטרה והיעד שלשמו התכנסנו, כפי שהיא

אני . כשדיברתי בסיבוב הקוד פתחתי בשאלה מה היעד ואמרתי כבר אז להגיע למסמ מוסכ
, אני חוזר על דברי אחרי, משו שאני מציע להוריד את השימוש, לא בכדי בחרתי במילה מסמ
מסמ הסכמה בי , אמנה זה איזשהו מסמ מגשר או מחבר. מנהלהוריד את השימוש במילה א

, בי רוב למיעוט,  בי יהודי לערביבי מי למי האמנה, ואני שואל מי הצדדי פה. שני צדדי
אני חושב שהמונח אמנה לא . אני חושב שזה לא רלבנטי למקרה שלנו. בי ממשלה לאזרחי

 . מתאי
, א אנחנו רוצי להתחבר למציאות העכשווית.  לחזק את דבריאני בא, ייצוגיות, נקודה שניה

ע כל הכבוד לכל הקהל הנכבד שנמצא פה כל אחד , אני חושב שהפורו הזה צרי להיות יציג
שעוסקת , משו שאנחנו באמת צריכי לקבל איזשהו שיקו של החברה, בפני עצמו וכול ביחד

 חלבי וסאמהעשמוע את דעותיו של עאדל מנאע ושל אני יכול ל. בנושא הזה ושדעותיה מורכבות
ואני שואל את עצמי הא , אלקרנאויושל אחמד סעדי ושל ראס חמאיסי ושל כאמל ריא וטלאל 
בוא . אני לא יודע. לא יודע, ההנהגה, זה באמת שיקו אמיתי של הפוליטיקה הערבית בישראל

 . נסכי שנשאיר את השאלה הזאת פתוחה
אני חושב שצרי , על מנת להגיע באמת לאיזשהו מסמ בר תוק. א מתודולוגיתהנקודה שלי הי

לתת את הדעת לכ שכל הקלט שיהיה בתו המסמ הזה ישק את פני החברה בצורה 
אבל ברור לפחות , אני לא נוקט כרגע עמדה א הפורו הזה כ מייצג. המציאותית ונכונה ביותר

 . על הצד היהודיקל יותר לדבר . לגבי הימי היהודי
למה אתה לא יכול לקרוא , ברשות אלי, אני לא הבנתי נקודה   :ראס חמאיסי

יש אמנה בי קר , הרי א אתה חוזר למקור של מדינת ישראל? לזה אמנה בי שני הצדדי
 . זו אמנה. על ניהול קרקעות, קיימת לישראל לבי מנהל מקרקעי ישראל

אני אמרתי קוד שאני מוטרד . נצנזוס הקונקודה שלישית   :אלי רכס
אי אפשר , בלב ליבו של העניי, הבסיסיות, כי אני חושב שבשאלות היסודיות, מלהגיע לקונצנזוס

לגבי הנושא של אופייה של מדינת ישראל והגדרת הציבור , להגיע ולא נוכל להגיע לקונצנזוס פה
 . הערבי בישראל

כי אני מתלבט לגבי חוסר היכולת , תב בתו עצמיאני מוכרח לומר שאני ג מרגיש שאני מס
נקינאית בה אני מתלבט יזו לא התפלספות שי. זו לא אמירה לשמה, זה לא סת. להגיע לקונצנזוס

א אני ממשי . כי כל הגדרה כזו או אחרת יש לה משמעויות וממנה נגזרי דברי, ונקרע ונגזר
מבלי שו , וכזו היא נשארת, ודית ציוניתלהיות דבק בהגדרה שמדינת ישראל היא מדינה יה

אז יש לזה השפעה על כל הדברי הבאי שאני , לא של כל אזרחיה ולא של כל לאומיה, תוספת
אני אמחיש את זה בנושא שהוא הבעייתי מכול וזה . רוצה לעשות אות בפורו הנכבד הזה

ראייה העצמית החדשה במסגרת ה, דר אגב. כבר העלו פה את נושא האדמות. נושא האדמות
נושא האדמות הוא אחד הנושאי שהופ למוקד , לאחר אוסלו, המחודשת של הערבי בישראל

 . '48זה תיק ', 48כשאני אמרתי פתיחה מחדש תיקי . ולפוקוס ולא בכדי
, לכפרי נטושי,  ממס רכוש לפתרונות דיור לזוגות צעיריהאדמות על כל משמעותיה

 . לכפרי הבלתי מוכרי, ועד העקוריל, לפליטי במולדת
אולי לא . אתה תסכי אתי שהנושא הזה היה ג לפני אוסלו   :ראס חמאיסי

 . דגשי ואחדות אבל היה קיי כל הזמ
אני . אבל לא זאת הנקודה העיקרית שאני רוצה לדו בה. בסדר   :אלי רכס
מבלי שתהיה , בשאלת האדמות, ששלא נוכל לדו פה במסמ הזה שאנחנו רוצי לגב, בא לומר

כי כל דיו בשאלת , לאיזה הגדרה מההגדרות האלה, החלטה לאיזו מחלקה אנחנו שייכי פה
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ואני אומר שאני מתלבט ומתחבט בעניי הזה . האדמות יכול להוביל לכיווני מקוטבי לחלוטי
, ו שאני יודע מה לאמש. ואי לי תשובה לסוגיה הזו ולדר שבה צריכי ויכולי להתמודד אתה

, שבאמת יעקו את סוגיית הסוגיות, אני יודע שאנחנו לא רוצי להגיע לאיזשהו מסמ מימי
יכול להיות שמה . א כי אני ג מציע לדו בזה, ישי את זה בצד ויצא ע איזה רשימת אינוונטר
אבל יכול להיות , לזולאני מדבר על זה כביכול בז. שאנחנו צריכי להגיע אליו זה רשימת אינוונטר

 . זה היעד שמתבקש, וסאמהעבהמש לכיוו שאתה אמרת , עצ ניסוחה, שרשימת האינוונטר
אז אני רוצה להעלות , א הדברי לא הסתבכו בשבילי עד עכשיו, אני מגיע לשאלה נוספת, לבסו

להוסי את אני רוצה . כבר דיברו על זה קוד. מה מטרת המסמ שלנו, עוד שאלה בכיוו הזה
פריסה של מניפה של דעות ,  הצגת הבעיהלא אנחנו חותרי,  מה המטרהחלקי אני לעניי הזה

מערכת החינו יכולה ?  מסמ שיאומ על ידי מי. הצגת מבוא אחד או שני מבואות, בנושא הזה
א אנחנו חותרי לכ שהמסמ הזה . המערכת הפוליטית כתובת שנייה, להיות כתובת אחת

הוא לא יכול להכריע בסוגיית . אז ברור שהוא לא יכול להכריע, ומ על ידי המערכת הפוליטיתיא
 . הסוגיות

אני , כיו שאי לי, לכ אני משת אתכ בהתלבטויות שלי, לכ אני מעלה את כל השאלות האלה
אוי נדמה לי שכל התקדמות נוספת של הצוות הזה ר. תשובה מוחצת בעניי הזה, מוכרח להודות

 . לפני שהיא תגיע לענייני קונקרטיי, לה שהיא תלב את הסוגיות האלה קוד
 . תודה  :מרדכי קרמניצר

אני חש . אני מרגיש שאנחנו עדיי בהקדמה למבוא לדיו שלנו   :יצחק רייטר
לאור כל השיחה כא מתח בי החיפוש אחר האידיאלי והאולטימטיבי לבי החיפוש אחר פתרו 

, אולי כול, דומני שחלק מהחברי או רוב החברי היהודי. במסגרת הפרקטיקהפרגמטי 
מחפשי את הפתרונות הפרגמטיי וחלק מהחברי הערבי קשה לה להתנתק מהצור במשהו 

 . שיפתור את כל הבעיות שעומדות לדיו, משהו מושל יותר, יותר אידיאלי
אנחנו . ראלי נובע מניצחויש לנו הרגשה שהפרגמטיז היש   :יואל ב נו
 . ככה ה מרגישי, ככה ה חושבי. אנחנו חזקי ולכ אנחנו פרגמטיז. מכתיבי

הפרגמטיז יש בו במידה מסוימת הכרה ואולי אפילו , לא, לא   :יצחק רייטר
מכיוו שזה כ וקשה מאוד לגשר על שני . הנצחה של יחסי הכוחות הקיימי שה לא לטובת

שאנחנו אולי לא , ידי אלה וג אליעזרעל, אני מקבל את ההצעה שהועלתה פה, הללוהמישורי 
אמנה . אולי תחליטו למה זה דומה יותר, אני אסביר. צריכי ללכת לכיוו של משהו שנקרא אמנה
שמדינת ישראל היא מדינה , ע המצב שזאת מדינה, יש בה הכרה או השלמה ע המצב הקיי

א אולי יינת בה מעמד של מיעוט , אנחנו נדבר מיד. יעלה באמנה הזאתהרי זה מה ש, יהודית
יש בה ג , אבל אמנה בעיקרה היא מרגע שחותמי או מכירי בה. לאומי לערבי בישראל

, השלמה ע מצב או ע ויתור על נכסי היסטוריי ועל אידיאל או אידיאולוגיה מסוימת
 . נטלקטואלי הערבילפחות את האי, שמאפיינת יותר את הערבי

המסמ שאתה קורא לו אמנה זו הסכמה רחבה שמתקבלת באמת על ידי הרוב של שתי החברות 
, א היא חותרת בעיקר לכיוו ההיבטי הפרגמטיי. או שתי הקהילות שמגיעות להסכמה הזאת

ת של אז אפילו א במבוא תכללנה בה התייחסויות למצוקות או לעוולות ההיסטוריות או לשאיפו
, מה שאני רוצה להציע זה שהמסמ, לכ. יהיה לה יותר קשה להסכי על זה, הצד הערבי

יהיה משהו כמו הצעה , מי ציבור היעד, שבסופו של דבר יצא מכא ואתה שאלת מה המטרה
הצעה לרפורמה ביחסי יהודי , או הצעה לשינוי, לרפורמה במעמד מיעוט הערבי בישראל

וא הציבור יקבל אותו , לציבור הרחב, יה מוצר שישווק החוצה לקהל הרבהמוצר הזה יה. ערבי
הוא לאט לאט יקבל מעי תוק של הסכמה רחבה או אמנה או מה שאפשר יהיה אחר כ לפתח 

 . אבל צרי להתחיל במשהו קצת יותר צנוע. לאמנה יותר מסודרת
, כיו שאנחנו לא פורו נבחר, הזהאני לא משוכנע שהפורו . מכא אני מגיע ג לשאלת הייצוגיות
שמכיר את הלכי הרוח ג בצד , צוות חשיבה, אנחנו פורו. צרי לייצג את הציבור על כל גווניו

זה כמוב טוב שכל הזרמי יהיו מיוצגי . לא חייבי לשמור על ייצוגיות. היהודי וג בצד הערבי
אבל . יטיות יהיו מיוצגות בצד הזהג האינטלקטואליות או האקדמיות וג הפול, ושכל הדעות

משו שאנחנו לא צריכי לייצר מוצר שהוא תחלי להסכמה , לא חייב להיות צוות ממש ייצוגי
 . של הציבור

זה מה הכיוו שאני רואה ככיוו של , שאני רוצה להתייחס אליה בשלב הזה, נקודה אחרונה
חיה זה ש אחר למדינה דו לאומית שמדינת כל אזר, אמר סמי קוד. כיוו כללי, המסמ הזה

אבל הוא הציע מיד לתת מעמד של מיעוט לאומי לערבי . ואני מסכי אתו להגדרה הזאת
משו שאפשר , ואני סבור שג מיעוט לאומי זה מונח שדורש הגדרה מאוד מדויקת, בישראל

 . שה דומות ג למדינה דו לאומית, לתרג אותו לאפליקציות כאלה
א באמת אנחנו נמצא ונוכל , קבל את ההגדרה של מיעוט לאומי לערבי בישראל אני מוכ ל

 . להגיע להסכמה לתכני של מה שזה אומר
א אנחנו נוכל להתקד למשל לכיוו שלערבי בישראל יהיה לפחות את אותו מעמד , מבחינתי

ל נושא אולי כשנדבר ע. זאת תהיה התקדמות רבה מאוד, שיש לציבור כמו הציבור החרדי
זו , א נוכל להתקד למצב כזה שיש לה מעמד דומה או זהה לציבור החרדי, האוטונומיה
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 . זה יהיה שינוי משמעותי במצב הקיי של הערבי בישראל, בהחלט תהיה התקדמות
הוא לא , א כולנו נגיע למסקנה שהמסמ שהוא תוצר של הצוות הזה, אני חוזר לנקודת ההתחלה

, ואידיאלי וסופי אלא הוא רק עוד צד אינקרמנטלי או אפילו יותר מזהמסמ אולטימטיבי 
 . דיינו ובלבד שתהיה עליו הסכמה, לשיפור המעמד שלה

 וג ע וסאמהעג ע , אני מוצא את עצמי מסכי ג ע סמי   :אחמד סעדי
אחד הדברי . אני רק חושב שצרי אולי להסתכל על הדברי מנקודת ראות אחרת. יצחק

. כחוק של הטבע, מפריעי לי בדיו הזה הוא הראיה של המציאות הישראלית האזרחיתש
מבפני ולא לראות את ההשפעות , הדברי ה חוק של הטבע וכל הדברי צריכי לבוא מתו

 . הכלליות יותר
אני חושב שכל הנושא של . אני חושב שאלו ציי את זה. ניקח את הדוגמא של השירות הצבאי

אני , אני חושב שכל זה פאלס דילמה, באי והשאלה הא הערבי צריכי לשרת או לאשירות צ
משו שישראל לא תוכל לגייס , אני חושב שחמישי אחוז לא יתגייסו. חושב שאי כא דילמה

ישראל לא רוצה את כל המחזור אז בגלל זה היא  הולכת ונותנת . ולהחזיק צבא בגודל כזה
ישראל הרי ממילא , הציג את זה כאילו שהערבי ישרתו או לא ישרתול. פטורי הולכי וגדלי

 . לא יכולה לגייס את רוב בני הנוער וג לא תוכל לקיי את זה
משו שצבא , אני ג חושב שזו פאלס דילמה, להגיד שירות אזרחי במקו שירות צבאי, דבר נוס

. צבא הוא קריירה.  התקדמותנות מסלול התקדמות בזמ ששירות אזרחי לא נות שו מסלול
על , צבא של שירות קבע, על כ שישראל הולכת לקראת צבא יותר מקצועי, מדברי בעיתונות

ובעיקר משתמשי , הול ומאבד מערכו, על כ כל הנושא של שירות צבאי. התמקצעות של הצבא
זה בעצ . ללבני ישיבות מקבלי חלק מהזכויות של אנשי צבא בכ. בו כקריטריו של הפלייה

 . שירות צבאי הוא פאלס דילמה ואני לא חושב שיש להעלות אותה יותר, כולו, הנושא
היא לא רק זכות פוליטית של , כפי שהתפתחה בחשיבה הליברלית, נוס לכ אני חושב שאזרחות

שבו הוא מדרג שלוש ', 49 מאמר מאוד מפורס מ, אני מסתמ על מאמר של מרשל. האד
כאשר הזכויות האלה אינ קשורות , וחברתיות, פוליטיות, זכויות אזרחיות, זרחזכויות של א

, ג זכות פוליטית וג זכות חברתית, זאת אומרת האד יכול לקבל ג זכות אזרחית. בחובות
 . ללא קשר לחובות שהוא מבצע או לא מבצע וג זה מוסי לנושא של שירות צבאי

 אלו הביא את הנושא של מגילת  להסתכל עליודבר נוס שבעצ ג קשור לזה ושצרי
, שאתה צרי לקחת את כל הטקסט ולתת לו פרשנות, אני חושב שבצדק, העצמאות ועאדל אמר

אני חושב שבמקו מגילת העצמאות יש לנו . מה שנקרא הצגה מקיפה ולא רק לסמ כמה שורות
בגלובליזציה . יזציה למשלכמו הגלובל, מקור אחד שהוא מאוד חשוב לכל הנושאי שסביבנו

אפשר . יש יותר ליברליזציה כלכלית וכ הלאה, יש יותר אינדיווידואליות, המדינה מצטמקת
מנת להסתכל דר התהליכי האלה ג על, שה תהליכי גלובליי, להשתמש בתהליכי האלה

 בעזרת לנסות לפתור בעיות פנימיות לא רק באמצעות דברי שיש לנו בפני אלא ג. פנימה
מילטו פרידמ בא לכא ואחת ההצעות המרכזיות שהציע לישראל , למשל. תהליכי חיצוניי

כחלק , הפרטה עסקית של קרקעות. כדי שתשתלב בכלכלה הגלובלית היא הפרטה של קרקעות
 . ואפשר ג לשלב את זה  בנושא של יחסי העדות, מתהלי של גלובליזציה

ג אני מסכי שיש . לגבי עקרונות, בויכוח בי סמי ועאדל, הנקודה המרכזית שהועלתה בדיו
אבל לחיי היו יו יש דינמיקה , פערי די מרכזיי לגבי עקרונות שאולי אי אפשר לגשר עליה

, יבטא רעיונות של התערבות ודינמיקה, כפי שהציע יצחק רייטר, הייתי מעדי שהמסמ. משלה
י היו יו ג בלי שנסכי על העקרונות אלא נדע רעיונות לגבי הדינמיקה הזאת של חי

הייתי מציע שבדינמיקה של . שהעקרונות ה די בעייתיי ועל כ אנו נל לדינמיקה של היו יו
הבינלאומיי שעוברי על העול וכיצד , הגלובליי, היו יו נראה את התהליכי החיצוניי

כמו שהזכרתי בבוקר את כל הנושא של , וערביבעזרת נוכל להשפיע על הדינמיקה בי יהודי 
אז למה שלא יעבירו חלק מהקרקעות ג לערבי , שא יש הפרטה של קרקעות, אמרתי. קרקעות

 . וכ ג מצד אחד אנו פותרי בעיה מקומית ומצד שני ג משתלבי בתהלי גלובלי
אבל אני עוק את , אתה אומר אני הול לתהלי הגלובלי   :אלי רכס

 . התהלי הלאומי המקומי
. אני משתמש בעקרונות של מה שקורה בעול, אני אומר, לא   :אחמד סעדי

 . הרי ישראל רוצה להשתת בכלכלה גלובלית
מבחינה זו , על זה אפשר לומר  שאתה נתלה באילנות גבוהי   :אלי רכס

 . שאתה עולה על הצמרות ועוק את בעיית השורש
נגיד . באופ קונקרטי, אפשר לנסח את זה ככה, לאני אגיד    :אחמד סעדי

, שאנו תומכי בהשתלבות של ישראל בכלכלה גלובלית דר עקרונות של כלכלה ליברלית
הפרטת קרקעות פירושה שכ אתה בעצ פותר את הבעיה של . שמחייבת הפרטת קרקעות

 . אוכלוסיות שונות
בעצ , בל לא רק אותא, יש לי שתי שאלות לשאול אות עאדל   :אלה בלפר

שהמדינה של לא נותנת ל , ביטחו וזהות, אתה אומר שוויו, עאדל. את החברי הערבי שלנו
א מדינת ישראל כמדינה מוצאת דר להגדיר את , עכשיו השאלה שלי. כקבוצה או כקבוצת זהות
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כמו , ובהא אז זה נות ל את תחושת הזהות והא השיל, הערבי בישראל כמיעוט לאומי
הא זו דר יעילה מבחינת לתפקודו של , בשילוב של שילוב ואוטונומיה, שסמי מציע את זה
, א לא, אז עברנו כברת דר גדולה, א כ? או להגדרתו של מיעוט לאומי כזה, מיעוט לאומי כזה

 ?מדוע לא
הלאומי הא הגדרת כמיעוט הלאומי תענה ל על דרישת ואז מה כמיעוט , זה שתי שאלות

יש . אתה מיעוט לאומי, תבי?  הא שילוב אוטונומיה זו הצורה של המיעוט הלאומיאתה צרי
הבדל גדול בי היות אד אד לבי הנפקה של מסמ ותעודה ולגיטימיות וחוקיות וזכויות 

על כ שאנחנו , כל השאלות שדיבר מוטה במבוא שלנו היו. שניתנות מזה והגדרות שניתנות מזה
אז כל הסיפור של כבוד הוא לא סיפור של מי אני אלא אי מתייחסי . ברי על שוויו וכבודמד
העמוק , המובנה, השאלה היא לגבי היחס הממוסד. לכ זה לא מספיק שאתה מיעוט לאומי. אליי

 . מה זה ריבונות בכלל, שזה כבר שאלות של מה זה סוברניות, אל מיעוט לאומי
כל הקבוצה ,  הרגשה שישנ נושאי שאנחנו מנסייש לי  :אלקרנאויטלאל 
, ואני רוצה להגיד לכ. כל אחד מנסה לעקו אות בדר. להתעסק בה בכפפות של משי, הזאת

למי הוא , ואנחנו צריכי לשאול את עצמנו לא המסמ הזה צרי להגיע, אנחנו עובדי על מסמ
, שאני מכיר במדינת ישראל, ידי סמי סמוחהא במסמ הזה אני צרי לשכנע את יד. צרי להגיע

אני , אז לא צרי לשאול אותי, שאני מכיר בזכותו של הע היהודי להקי מדינה במדינת ישראל
 . מכיר בזה ואני מזדהה ע המדינה

, א אני צרי לשכנע אות שמדינת ישראל היא מדינת היהודי ומדינת הציוני כשאני אזרח
אז בקטע , ובס הכל צרי להיות לויאלי ומזדהה ע המדינה שהיא לא שלי, שאי לי בה שו דבר

 .הזה אני לא אשכנע אות ואתה לא תשכנע אותי
איפה . לא נוח לנו ע הנושא הזה. הנושא הזה לא מסתדר לחברי רבי כא ולחברי אחרי

זדהי ואי לנו הא אנחנו צריכי להיות רק נאמני ומ? אנחנו מוצאי את עצמנו בעניי הזה
 ? שו חלק בעניי הזה

אחוז האנשי שפגעו בביטחו , אבל נאמני למדינה, חלק גדול, חלק מאתנו לא משרתי בצבא
זו . מדינת ישראל הוא אחוז לא גדול אפילו מאחוז היהודי שפגעו בביטחו מדינת ישראל

 . שאנחנו הוכחנו אותה הלכה למעשה, נאמנות
 . זאת עובדה מדעית מה שאמרת עכשיו, דה סטטיסטיתזה נקו   :מיכאל אית

 . אני לא אומר מדעית  :אלקרנאויטלאל 
 . זה משהו שחוזרי עליו  אחר כ כול מאמיני בו   :מיכאל אית

אני יכול להגיד ל שישנ יהודי שניסו לפגוע בביטחו מדינת   :אלקרנאויטלאל 
שערבי מישראל ,  וע עוד מקומות אחריבקשרי ע אירא, ישראל בממדי גבוהי יותר

 .אני מדבר על המשמעות של זה מבחינה איכותית. עדיי מהווי פרומיל של פרומיל מה
 . רציתי לדעת א זאת אמירה אקדמית או אמירה פוליטית   :מיכאל אית

איפה . אני נמצא פה בפורו של אקדמאי ואני אולי אנאלפבית  :אלקרנאויטלאל 
צרי להכיר , ולא צרי פה הפרטה, הזכויות שלנו על האדמות, ד שלנו בנושא של הזכויותהמעמ

שלא , במאות אלפי דונמי, בזכויות על קרקע, בטאבו, באדמות של האנשי שמחזיקי בבעלות
א ? הא אנחנו על תק חשודי. יכולי להיכנס אליה ברגל וה הפכו להיות אדמות מדינה

של שירות , של ביטוח לאומי, של משרד הפני,  של מוסד כלשהו בישוב הערבייכול להיפתח סני
לא ימצא ב אד , ארבעי אל תושבי, לא יכול להיות שמתו יישוב של שלושי, התעסוקה

זו . וצריכי להביא מישהו יהודי שישב בתוכו, שימלא את הפונקציה הזאת, אחד תושב המקו
 ? לא חשדנות

א אנחנו חושבי , לכ המסמ שאנחנו צריכי להחיל אותו.  מסובכת וקשההשאלה היא שאלה
מדינת היהודי ומהו , את חלקנו במדינת ישראל, הא המסמ הזה לוקח בחשבו, על מסמ

, אי אפשר לדרוש ממני לויאליות והזדהות ע המדינה. מעמד של ערביי ישראל בתו הקטע הזה
אני לא אוכל לצאת . אי אפשר לעשות זאת. נה היא לא שליכאשר אני רק אזרח המדינה והמדי

, מספיק זמ, רבותיי במסמ הזה שאנחנו עבדנו עליו: ולשכנע, לאוניברסיטה, לבית הספר, לרחוב
שכ . אנחנו אזרחי ועדיי חלקנו ג לא אזרחי, מדינת הציוני, נשארה הגדרת מדינת היהודי

אבל אי לה , יש לה תעודת זהות, זרחות ישראליתישנ עדיי ערביי ישראל שאי לה א
 . אזרחות

במסמ הזה שאנחנו , אני מתלבט בנושא הזה ואני לא מוצא את התשובה המתאימה בנושא הזה
אני לא . איפה אנחנו נמצאי בשאלה של מדינת הע היהודי ומדינת כל אזרחיה, צריכי להכי

ני לא חושב שיש מישהו שישכנע אותי להשלי ע עדיי לא מצאתי שכנוע וא. מוצא את השילוב
לא . העובדה הזאת וע השאלה הזאת בנושא של מדינת הע היהודי ואיפה אנחנו בקטע הזה

חד . אבל לא של ע זה, אמשי להיות אזרח מדינת ישראל, לא אשלי ע זה, אשתכנע
 . משמעית לא של ע זה

אני אומר . את המסמ שחולקהאמת שקראתי , אני מצטער   :ראס חמאיסי
, התכני שלו לא נכוני, פשוט נקודת המוצא שלו לא נכונה. אני לא מוכ לחתו עליו, פשוט

הבסיס שלו הוא .  שליפשוט לא מבטאי את המאווי, כל המרכיבי האלו. המסר שלו לא נכו
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 כאשר ב. ליהפשוט לא הייתי חות ע' 47 שא הייתי ב, נקודת המוצא של מגילת העצמאות
עכשיו אני בעל אפשרות . אז אני כבר מתנהג בצורה אחרת,  כשבאי ונותני לי את הבחירה1999

היא , המיעוט, לגבי החברי הערבי, קוד כל את החברי היהודי, בחירה והשאלה שנשאלת
י הא רוצי ערב, הא רוצי ערבי שות, הא את רוצי ערבי גאה: איזה ערבי את רוצי

א את . שלא מרגיש שהוא יכול לתרו, מובס, שיתרו או את רוצי איזה ב אד חלש
א רוצי את החלק השני אז חבל על , אז אפשר לדבר ולהמשי לדו, רוצי את החלק הראשו

 . הזמ
שקוד כל באי , מאווי. הוא גאה בציוויליזציה שלו, יש לו מאווי, יש לו מורשת, ערבי גאה

 . ה של האישיות ואחר כ יורדי לרמה הלאומית ולרמה של המשפחה הבודדתמהרמ
 ?מה ע המאווי הלאומי של ערבי ישראל גאה   :מיכאל אית

כי אני ג , אני אענה ל. אני לא בורח, אל תדאג. אני אסביר   :ראס חמאיסי
למה אנחנו , נוספתוהשאלה ה. קוד כל צרי להגדיר איזה ערבי אתה רוצה. מכיר בנסיבתיות

כאשר אנחנו יודעי שהריאל פוליטיקס , צריכי תמיד להיכנס להגדרות של אידיאל פוליטיקס
אנשי סובלי ואנשי פשוט , ובריאל פוליטיקס. הוא אשר מנהל את החיי של האנשי

השאלה של מדינה יהודית או לא מדינה , אנשי בכפר קנא וברהט. מרגישי את ההפליה כלפיה
על , על מסלולי מוביליות, א לא הייתה משפיעה באופ ישיר על הקצאת משאבי, הודיתי

אבל כאשר הוא ? מה מפריע לו א תקרא לה מדינה יהודית. לא היה אכפת לה ממנה, הזדמנויות
רואה שהדבר הזה מחלחל לרמה המקומית ביו יו אז הוא אומר כנראה שזה בגלל שה 

ג בחוק ואז כנראה שא אני אאבק למעלה זה ירד ,  אאבק למעלהבוא אני. מגדירי את זה
שינו , ששינו את ההגדרות שלה, אנחנו יודעי שג במדינות אחרות. אבל זה לא בטוח, למטה

 . למרות זה המשיכה ההפליה והמשיכו התהליכי הקודמי, את המונחי שלה
איזה , מיכאל אית. של מאוימותשבמסמ שמדברי עליו כא צרי לצאת מהמצב , אני חושב

ככה אני מפרש את . הוא רוצה שאני אגיד שהמאווי הלאומיי ה עצמאות? ערבי אתה רוצה
 . אבל אני מבי את הראש. לא כא, אני שמעתי אות הרבה. מותר לי לפרש. זה

 את הערבי מרגישי? למה אנחנו יושבי כא. תמיד יש את המצב של המאוימות? מה קורה כא
ה , לא משנה שה חזקי, עצמ מאוימי והיהודי מרגישי את עצמ מאוימי מהערבי

אבל ה מרגישי שה מאוימי וכתוצאה , אומנ ה מיעוט, והערבי. חזקי אבל ה חלשי
מתו מצב המאוימות צרי לקבוע עקרונות אי . מדברי על השוויו, ה מדברי על הביטחו

, בכלל לא אכפת לי. המאוימות הדו סיטרית צריכה לקבוע. ימות הדו סיטריתלצמצ את המאו
יש חוק . אני לא רוצה להיות נאמ למדינת ישראל. על הזדהות או על נאמנות, ממה שאמרת טלאל

אני נאמ : א אחד לא יכול להגיד. אני מוכ לשמור אותו באופ מלא לחלוטי, במדינה הזאת
ואני לא מוכ , אני נאמ לאלוהי ואני אומר שג יש חוק.  לא אחדלאלוהי או אני לא נאמ
החוק הזה צרי לאפשר לי מוביליות , באופ ברור, אבל באופ שקו. לסטות ממנו מילימטר

 . ומסלולי התקדמות כמו לכל אד במדינה הזאת
ג אלו   אחר כ כשאני אגיע לצבא אז אני אאבק להגיע לדרגת סאני לא חושש לשרת בצבא

אבל המסגרת הבסיסית שנבנתה היא מלכתחילה . אז אני אאבק למוביליות. לא משנה, ואלו
אני באתי . אני בכלל לא אש בו. מופלית ואז תחו התוצאה שלה קובע כאילו אני אש בו

אז נקבע , בסדר. ניסיתי להילח קוד ולא הצלחתי. '48 אכלתי אותה ב, ירשתי תבוסה, כמובס
אז , א כללי המשחק צריכי להישמר. בתנאי האלו יש כללי משחק בי חזק לבי חלש. תנאי
א רוצי לשנות את כללי המשחק על ידי יצירת מנגנוני שמאפשרי לייצר . ממתיני, אוקיי

והפשרה . אז כא צרי לראות ויתורי בי שני הצדדי ופשרות, חברה של חוק, חברה אזרחית
א אתה , לא אכפת לי. ט לקיי חברה אזרחית שיש בה חוק כמסגרת עלשאני רוצה היא פשו

אבל יש מסגרת , לא מעניי אותי, לא אכפת לי, אתה יהודי או נוצרי, אני מוסלמי, אני ערבי, יהודי
הדבר הזה היו לא קיי וכנראה שג בעשור הבא . משותפת שמאפשרת לי פשוט בהתקדמות

' נדמה לי'תמיד השאלה הזאת של . כני לכ כי יש לה חששותהיהודי לא יהיו מו, ואחרי הבא
תסתכלו מה . 'מה יעשו לי וה יגדלו וה יתרבו וה יעשו ככה וה יעשו לנו תמיד את המוות'ו

 מה הבעיה של מדינת ישראל תסתכלו  מה קורה בלוד.  פשוט עושי טרנספרקורה בירושלי
הרי רוב הבתי , יר בתוכנית בית סני ונעשה לגיטימציהבואו נכ, ה'חבר, לבוא להגיד לאנשי לוד

אני רוצה לתת לכ : ואומר, מהליכוד, ראש העיר החדש של לוד, אבל בא ראש העיר. בנויי
רמלה , כי הוא רוצה  את לוד עיר יהודית? למה. לא רוצה שתהיו אצלי, להקי עיירה נפרדת
כל הכבוד שאת , ה'חבר, י תמיד להגידהתפיסה הזאת היא מאפשרת ל. יהודית ועכו יהודית

אני חושב שהיהודי צריכי להבי ולהכיר בעובדה שכא . אבל ה לא רוצי אתכ, יושבי כא
, אלא ג שותפי בחיי של המדינה, לא רק שותפי בהגדרה של המדינה, יש אנשי שותפי

, בצרכיה המיוחדיג של המדינה וצרי לקיי חוק  שמתחשב "בתל, ביצירה של המדינה
הדברי האלה צריכי להיות נר לרגלי כל מסמ שאפשר לעשות . במאווי הלאומי והדתיי

רוב הערבי , א תבנה אות ברוח של העקרונות האלו, שדברי כאלו, אלי, אני בטוח. אותו
 . אבל אני לא בטוח שרוב היהודי יחתמו עליה, יחתמו עליה

. אני ממשי להיות בזהות שלי כשאני חושב עליה, רי לדבר על הזהותחשובה מאוד הזכות ולא צ
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כל מסמ מדבר על תקופה . נשכח מזה? מישהו יכול להבטיח את הזהות לאל שנה קדימה
אז מדברי על , א אנחנו בתכנו שהוא תכנו ארו טווח. שלושי שנהעל עשרי, מסוימת

בתקופה , מה ג שבתקופה של גלובליזציה. יהשאפשר לצפות אל, עשרי וחמש שני מקסימו
צריכי לבנות את המסמ בהתא לעקרונות שנראי לנו ואפשר להנהיג ולחנ את , של תהפוכות

צרי להטמיע אותו , אחד העקרונות המאוד מרכזיי של המסמ הזה. הילדי שלנו בהתא לה
זה של משרד החינו את העקרונות מייצרי במפעל ה, כל עוד שאנחנו מחנכי. במערכת החינו

כי כור היתו שהוא מייצר אנשי . ככור היתו, ג בצבא, של הבדלות של המאוימות יש בעיה
 . שה מייצרי את הבדלנות מלכתחילה וחשוב מאוד לעשות את זה

פשוט . הכפרי הנטושי, יש תנועות בקרב הערבי בישראל שמדברות על נושא של הפליטי
. שאנחנו יכולי לדבר עליה, שיש זכויות שה בתחו הטיפול. מרגישי שה רוצי לדבראנשי 
הניסיו . תסתגלו ע התוכ, פ שאת כבר ישראלי" קיבלו את המסר מאש1988 כי כבר מ? למה

ואמרו לו שב בשקט , לנסוע למדריד,  כשמוחמד מיערי ניסע להיכנס1991נגמר ע כינוס מדריד 
משני , פ"וג על פי בקשה של אש, ג על פי בקשה ישראלית. ו שזו בעיה פנימיתורבי אמר ל

שאנחנו אזרחי של מדינת ישראל והסוגיות שלנו  צריכות , הצדדי היו מסכימי למצב כזה
כל עוד מדינת ישראל אומרת שהיא רוצה לקיי לנו , להיות מטופלות בתו המסגרת הישראלית

 . ואת התנאי ואת הצרכי שלנ
 ?מה היית בוחר, א אתה היית יכול לבחור   :מיכאל אית

אני אומר את זה , אני אומר ל. וודאי שבמדינה פלשתינית   :ראס חמאיסי
 . זה הכוונה שלו, השיו. בגלוי

בי חלק מקבוצה שלחברי הכנסת של העבודה , אני הייתי בזמנו   :מיכאל אית
יבשה את המסמ שאחר כ קראו לו אית ביילי או שג, מול קבוצה של חברי כנסת מהליכוד

הדיוני נמשכו הרבה מאוד זמ ודנו בשורה ארוכה של נושאי ומה שיצא זה שמועה . ביילי אית
שמישהו אמר  שיש איזושהי כוונה להציע לפלשתיני לעשות שינויי הדדיי ובי השאר להחזיר 

ו עלינו ערביי ישראל ולא היו מוכני בשו התנפל, אז הייתה התקוממות. חלק מטייבה למשל
רק במסגרת , לא מדובר בהעברת אדמות, לא מדובר פה בטרנספר. פני ואופ אפילו לשמוע על זה

 . של ההזדהות
 . שזה יהיה בתמורה להכרה בהתנחלויות   :אלי רכס

אלה , אז ה אמרו אי את משווי אותנו לסטטוס שלה   :קריאת ביניי
 .  ואנחנו בני הארשמה זרי

זה עלה בתחושה . זה לא עלה מעניי ההתנחלויות   :מיכאל אית
עדי לה מאשר , שה רוצי להיות אזרחי מדינת ישראל על הרע שבה, הסובייקטיבית שלה

 . לפחות בשלב הנוכחי, להיות אזרחי של המדינה הפלשתינית
, כל ערבי, וצי להיות כניא אנחנו ר. אני אומר ל את דעתי   :ראס חמאיסי

א היה יכול להיות תחת המדינה הפלשתינית היה שמח , אפילו בכפר קנא, אפילו באו אל פאח
 . להיות

אולי עולה כא במלוא , אבל מה שעולה כא. אנחנו לא שמי לב   :מיכאל אית
ת זהות וג שג ה מחפשי א, הוא שהדיו הזה הוא ג על זהות הערבי הישראלי, משמעותו

 . זה לא ברור לה עצמ, אצל אי תמימות דעי
יש לו ריבוי של , מיכאל אית, האד המודרני, בנושא של הזהות   :ראס חמאיסי

אני ערבי מבחינת שפה , אני מוסלמי בדת שלי. ואני אומר ל יש לי ארבע זהויות, זהויות
אני לא רואה שו סתירה בי אחד . אליתוהאזרחות ישר, פלשתיני מבחינת הלאו, וסוציאליזציה

אני מוכ לקיי את החוק , אני אומר ל. לשני אלא אני רואה את זה כאחד משלי את השני
אני לא בא לא לתק כא ולא , אני אומר מה שאני חושב. אי לי שו בעיה ע זה. במדינת ישראל

 . נושא הזכותאני רק רוצה לסגור ע . אני אומר מה שאני חושב, לתק כא
פשוט , יש הזכות הקניינית. בהקשר של קרקעות יש כמה הבחנות שאנחנו צריכי להבחי ביניה

במקרה של הפרטה אפשר לעשות את הזכות הקניינית כתוצאה מפעילות של . להיות בעלי
, בהרבה מקרי יש ל זכות קניינית. אבל יש את הזכות ג למה שנקרא לנהל את הקרקע, הפרטה

וכתוצאה מזה המעמד של הוא כאילו מעמד שאי ל , ל אתה לא יכול לנהל את הקרקעאב
יש ל זכות קניינית וזכות ניהולית אבל לא . מה שנקרא זכות תכנונית, זכות שלישית. קרקע

אחת הסוגיות שנמצאות על סדר היו של . בהכרח יש ל זכות תכנונית וכתוצאה מזה אתה סובל
, היו אומנ הקרקע בבעלות. היא הזכות התכנונית, בי הערבי בעצהציבור הערבי והישו

אבל ה לא יכולי לתכנ ולאפשר פיתוח , אומנ הקרקע בתחו שיפוט של חלק מהרשויות
צרי לדעתי במסמ הזה  לקבוע עיקרו שמדבר על נושא , לכ. ליישוביה בהתא לצרכי
 לתת לאנשי הרגשה שה יכולי להיות  חשובהדבר הזה מאוד. הזכות לנהל בהתא לצרכי

 . אלא ברמה של התוכ שמרגישי אותו יו יו, שותפי לא רק ברמה הצהרתית
ע כל מה שעומד . אני מאוד מסכי ע מה שאתה אמרת  :אליעזר דו יחיא

אני באמת חושב שלא כול חייבי . אני מאוד מסכי. ע המסקנות האופרטיביות, מאחרי זה
. זה בהחלט כ, המדינה רשאית לצפות שיקיימו את חוקיה. הזדהות מבחינה רגשית ע המדינהל
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 . שאתה בהחלט מוכ לזה, אני שומע ממ
אני בכלל לא יכול , שאתה תזדהה רגשית ע מדינה שמגדירה את עצמה כמדינה יהודית, עכשיו

 . לצפות ממ
שה לא מזדהי ע , מדינת ישראליש יהודי רבי במדינת ישראל ומחו ל. לא רק אתה

 מדינת אני מדבר על החרדי. זאת אומרת רוב מקיימי את החוקי. המדינה מבחינה רגשית
כפי , ה חושבי שמדינת ישראל היא לא מדינה יהודית. ישראל היא לא מוקד הזהות שלה

. זו זכות,  על כואני לא חושב שחייבי לבוא בתלונות. שה מביני את המושג מדינה יהודית
אני חושב שמתו . אמרו ששלושי מחברי הכנסת לא שרו את התקווה, הייתה סערה גדולה על כ

אבל ללכת ולעקוב אחריו הא , כבוד אפשר וצרי לצפות שאד יעמוד כאשר שרי את התקווה
ב שזה לא אני באמת חוש, בי א הוא חרדי או מישהו אחר, בי א הוא ערבי, הוא שר או לא שר

 . לעניי
המדינה בהחלט רשאית לתבוע ממנו שהוא יקיי את חוקי , ב"ג יהודי בארה, אני אומר שוב

. ב ולא מרגישי שזו המדינה שלה"ב שה לא מזדהי ע ארה"אבל יש יהודי בארה, ב"ארה
רו  אמהייתה באמת תקופה שהייתה בעיה של נאמנות כפולה, פע. אני חושב שהיו זה מקובל

. על היהודי שה מדינה בתו מדינה ושה צריכי להחליט לא ה שייכי וע מי ה מזדהי
ואני חושב שצרי , אבל בכל אופ נדמה לי שהגישה. לא בכל המקומות, אני חושב שכיו זה לא כ

ר נאמ, בי א זה מיעוט יהודי, בי א זה מיעוט ערבי, לאמ אותה ג לגבי המיעוטי שבתוכנו
אבל זה שה . היא שאפשר וצרי לצפות מה שיקיימו את החוקי כלשונ וככתב, חרדי

אני לא חושב שזה צרי . אני לא חושב, ע סמלי המדינה, ירגישו נאמנות והזדהות ע המדינה
אני ". לתת את הנשמה למדינה "ל"מאוד לא אהבתי למשל את הסיסמא של המפד. להיות

אני לא יודע אי מגדירי את , א יש כא אנשי ימי, שואלי כא.  לומראני חייב, הצבעתי בעד
צרי בהחלט . מי שרוצה בבקשה. מדינה היא לא מול ולא חייבי לתת לה את הנשמה. . זה

התמורה לדעתי לא חייבת להיות דווקא על ידי שינוי . לקבוע ציות לחוקי וצרי לתת תמורה
אבל בהחלט צרי , א חשובה מאוד להרבה יהודי ובתוכ אניההגדרה היהודית של המדינה שהי
, ישנ דברי שה זועקי לשמי. זה כ, של שותפות, לתת הרבה יותר הרגשה של שוויו

אבל אני חושב שצרי להבחי בי זה לבי השאלה שהיא העקרונית של . שחייבי לתק אות
 . פני כיש הרבה מה לתק ל, בכל מקרה. 'מהות המדינה וכו

כי זה בא במקביל , אני שמחתי על ההזדמנות להיקרא הנה   :מיכאל אית
בתחו הפוליטי , ביחס להתגוננות על התחו שבו אני עוסק, לאיזשהו תהלי שאני בעצמי עובר

שהוא כמו כל המפלגות מחזר אחרי הקול , לליכוד יש מסורת של שני ארוכות. בתו הליכוד
בטובות הנאה כאלה , הוא משתמש באמצעי השלטוניי? שה את זהאז אי הוא עו. הערבי
חמישה אחוז , ומתייחס מראש לציבור הערבי כמקו שבו הוא צרי לקבל את השלושה, ואחרות

לא , מה שחשבתי זה שהליכוד החדש במסגרת הערכות חדשה. קולות על ידי ממצאי חומריי
. ה שאנחנו רוצי להיות בה מפלגה מרכזיתיכול להתעל מהציבור שהוא ציבור ענק של מדינ

אני , אני מחפש ואז אמרתי. מפלגת הליכוד צריכה לעשות רביזיה במחשבה ביחס לציבור הזה
אני יודע שזה נשמע ל מאוד . שמוכ להיות חבר ליכוד גאה, כמו שאמרת, צרי לחפש ערבי גאה

 . מצחיק
 . ג מבייש   :קריאת ביניי
וא אמרת מקוד שיש , שאני גאה בזה, שיגיד שאני ערביאד    :מיכאל אית

יגיד אני גאה בזה שאני .  הוא יגיד אני ג ליכודניקאז שתהיה לו זהות חמישית, ל ארבע זהויות
. כדובר ערבית, אני גאה בזה שאני שיי למסגרת הערבית, האיסלמית, שיי למסגרת המוסלמית

אני גאה על זה שאני אזרח במדינת . תיכ נדבר על זה, ניאני גאה בזה שאני שיי לציבור הפלשתי
. אני מתלבט אי זה יכול לקרות. ישראל ואני שמח להיות חבר בליכוד ואי סתירה בי הדברי

אולי אב הבוח לעניי הזה או הקו שעליו אני צרי להחליט זה הא כל זה יכול להתקיי ג 
  לא יוכל לוותר עליו וזה תפיסת המדינה הלאומיתבמסגרת מה שהליכוד כמפלגה לאומית לעול
היו . מדינה דמוקרטית של הע היהודי, הדמוקרטי, מדינת ישראל כמדינתו של הע היהודי

 .  אני לא בטוח שצרירוצי לרדת מהנוסחה של מדינה יהודית דמוקרטית
 בציבור היהודי של ברור מאוד שיש מגמות בציבור הערבי וג. זה בעצ ג לדעתי איזשהו קו

נאמר . ג מדינה של אזרחיה וג מדינה יהודית, אני שמעתי עכשיו איזושהי פשרה. חיפוש פשרות
זה כמו שמדינה יהודית דמוקרטית זה שני . שזה ניסיו לברוח מהבעיה, על ידי עאדל, כא בצדק

 שמי שקורא הייתי אומר. אלא זה מבטא שאיפה, שלא יכולי להתיישב אחד ע השני, קטבי
למדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית הוא אד שאומר שמדינת ישראל לעול לא תהיה 
במלוא המוב מדינה דמוקרטית ובמלוא המוב יהודית ולא מחפש את הפשרה בי שני הקטבי 

 . האלה
 ?פשרה או סינתזה   :קריאת ביניי
ל עולמי של מדינת דיברו כא על ירידה בזר הכל. סינתזה   :מיכאל אית

אבל זה בשינויי בטווחי , אני חושב שזה נכו שאנחנו מזהי את זה, הלאו ומידת הלאומיות
יכול להיות שיו אחד ההתארגנות של הקהילה . של עשרות שני וזה לא מעניי אותנו כא כרגע
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ית כנראה דר אגב אנגל. יש לזה סימני. אני חושב שהיא תהיה שונה. האנושית תהיה שונה
שזה חוצה גבולות , כחלק מקהילת האינטרנט, אני יודע כיו. תהיה השפה שכול יצטרכו ללמוד

זה . זה לא מעניי אותנו כרגע לדעתי, אבל נעזוב את זה, ויוצר ממדי חדשי וחברת המידע
. אבל ה לא רלוונטיי למסמ שאנחנו צריכי לנסח כא, דברי שישפיעו ומשפיעי ג היו

, שבו כל האזור הזה יסתגל מבחינה מדינית, אני הייתי אומר שאפילו שג הפתרו של האזור שלנו
לפחות מספר . ג זה ייקח עוד קצת זמ,  ביחידות המדיניות השונות הוא לטווחי של שני רבות

ע , א אנחנו צריכי להגיע למצב שנרגיש שיש לנו שלו אמת ע מצרי, שני משמעותי
ע הציבור של , במדינת ישראל, ובינתיי יש לנו בעיה כא. ע הפלשתינאי,  ע לבנו,סוריה

א אנחנו מנסי לחפש איזשהו מסמ שיבטא גישה חדשה או גיבוש של , לדעתי. ערביי ישראל
לא חשובה כרגע ', אז  א, התהליכי שקרו מיו קו המדינה עד היו ויעשה  איזושהי רביזיה

ומתו הפרט נגיע אל הכלל , עשות רשימת נושאי ולנסות להביע עמדה לגביהצרי ל, הכותרת
א , דר אגב, וזה ג לא נורא. צרי לעשות ניסיו כזה. ואולי אז נמצא את הכותרת המתאימה

ויכול להיות שבתו חילוקי הדעות נוכל . בחלק מהדברי בטוח שנמצא. נמצא שיש חילוקי דעות
  .למצוא נוסחאות מגשרות

 .ה בי השאר מחפשי ג את הזהות שלה. אמרתי שיש כא את עניי הזהות של ערביי ישראל
א היו אומרי לי , אבל אולי היה לי היו יותר קל, אני לא בטוח. אני לא יודע א ה מוכני

בוא , אנחנו גרי בישראל. אנחנו רוצי להיות פלשתיני. אנחנו מוכני לוותר, תשמע מיקי
אז בואו תעשו הסכמי בי , אולי תהיה ג מדינה, יש כבר ישות פלשתינית. לנו סידורתמצא 
, מבחינת הסמל, אנחנו נצביע לפרלמנט ש, תמצאו את הסידור לגבי מה המעמד שלנו, המדינות

אולי זה . נשמור על כל החוקי ונמצא איזה פתרו לבעיה הזאת, ופה אנחנו נהיה אזרחי טובי
. ואז צריכי לחפש אלטרנטיבות אחרות. אני לא בטוח שזה מה שה רוצי. היה מקל עליי

אני אומר לחברי הערבי שנמצאי כא ואני מבי את התחושה , ובאלטרנטיבות האחרות
, את רוצי לדבר על הפרדה: בלי שו היסוס, אמר כא עאדל. את מקסימליסטי, שלכ

. אז אני רוצה הגדרה טריטוריאלית יותר רחבה. הבבקש, אתה רוצה להציע לי את הפתרו הזה
אני מציע לכולנו שנחשוב בשביל מה . שתחזרו להחלטת החלוקה ואז יש על מה לדבר, אני רוצה

היא צריכה לספק צרכי של . מה המדינה צריכה לספק בסופו של דבר, אנחנו רוצי את המדינה
חלק מה באי . חומריי ורוחניייש לו צרכי , הפרט ולפרט יש צרכי אישיי של עצמו

אבל אנשי . של הפנמת ערכי מסוימי, של סוציאליזציה, כתוצאה מאיזשהו תהלי שהוא עובר
שאת תקבלו את , העניי הלאומי. את מוכרחי לעשות את הפשרה. עושי פשרות בחיי

את .  פלשתיאת רוצי אותה כמדינת. מדינת ישראל כמדינה של כל אזרחיה הוא לא אמיתי
הוא . אני לוקח את דבריי חזרה, אתה יודע מה. זאת הערכתי. לא מעיזי להגיד את זה עכשיו

. שזה מה שעומד בסופו של דבר מאחורי הדברי, אני חושב שזה המצב. אומר שאני מאוי מזה
שתהיה , ישות פלשתינית, מה שאני מציע כפשרה, שאת אומרי את זה ג א תקו, והראיה

את יכולי בזה לקבל את המענה לצרכי של כל פרט ופרט , לדעתי. דינה או תהיה ישות אחרתמ
אבל בתו מדינת ישראל לא יקרה שו אסו א את תחנכו את . להגדרה עצמית לאומית

הילדי שלכ ואת עצמכ להילח על כל הזכויות שלכ כאזרחי במדינה שרוצה להיות מדינה 
כי , שתהיה בה הפלייה, י מסוימי שאת צריכי להשלי את מראשלמעט דבר, דמוקרטית

והגשמה , אבל המדינה היהודית הזאת יכולה לתת לכל פרט ופרט מוביליות. זאת מדינה יהודית
 . אישית אולי יותר טוב מהמדינה הפלשתינית א נעשה את שיווי המשקל והאיזוני

 ?למה לא ע האזרח היהודי   :עאדל מנאע
אבל אני אמרתי . אני לא אמרתי לא ע האזרח היהודי. אדרבא   :אל איתמיכ

הדעה של כפלשתיני . כי אתה מגדיר את עצמ כפלשתיני, בראש ובראשונה באלטרנטיבה של
יש . כמו כל אחד מאתנו, היא טובה עד לנקודה הזאת שאתה עושה ג את החשבו האישי של

לא רוצי לבוא , ב"אבל ה יושבי בארה, י נהדריהרבה יהודי שמגדירי את עצמ ציונ
לספק את הצרכי , יש לו צרכי, כי אד עושה ברירות, למדינת ישראל בשו פני ואופ

מה אפשר , אז עושי איזוני. החומריי ויש ג צרכי רוחניי, הפיזיי שלו, הכלכליי
 ?לעשות

והיא צריכה , היא מדינתו של הע היהודימבחינתי מדינת ישראל : אני רוצה לסכ ולומר כ
היא צריכה לתת לערביי ישראל תחושה שה יכולי לחיות כערבי , להיות מדינה דמוקרטית

, זה לא יל מהיו למחר. זה מאבק של הרבה שני. גאי במדינת ישראל ולקבל את זכויותיה
א . יו ולהתחיל להיאבקלתפוס את השור בקרנ, אבל צרי לקחת אותו. כולנו יודעי את זה

רוצי להצליח בו לדעתי צריכה להיות מוכנות של הציבור הערבי לבוא ולומר אנחנו מוכני לקבל 
, את מדינת ישראל כמדינה יהודית בתנאי שתהיה ג דמוקרטית ושנוכל למצוא את מקומנו בה

ינת ישראל הבעיה היא לא מה מד. אתה אמרת מקוד שלא יצטרכו. כסמל, כולל שירות בצבא
היא צריכה . היא לא צריכה שאתה תבוא לצבא בגלל שהיא צריכה שבדיוק אתה תג, צריכה

שצבא זה מחסו , שלא אתה תגיד ולא אני אגיד, כמו שאמרת, על מנת, שאתה תבוא לצבא
 . במוביליות החברתית במדינת ישראל

 ?16הב שלי יהיה טייס א    :אחמד סעדי
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,  דרוזי לא התחילו בתור אלופיקוד נתחיל.  לאני אענה   :מיכאל אית
. 16השאיפה שהוא יהיה טייס של א . נתחיל. טי"היו יש דרוזי מח. טי"אלופי משנה או מח

 . אבל צרי להתחיל מאיזשהו מקו
שאתה אומר שה בעצ , אתה מדבר על צורות הפלייה מסוימות   :מר'דוד קרצ

 ?אתה יכול לפרט. ישראל כמדינה יהודיתנובעות מעצ קיומה של מדינת 
 . למשל, האזרחות, זכות השיבה, אני את דוגמא   :מיכאל אית
 . חו מחוק השבות   :מר'דוד קרצ

 . השפה העברית, חגי ישראל, את דוגמא נוספת   :מיכאל אית
 . אתה מדבר רק על סמלי   :מר'דוד קרצ

י ה אחר כ ג בסיס להפליה סמל. בוא לא נשלה את עצמנו   :מיכאל אית
 . ליכולת השתלבות, כלכלית מסוימת כזאת או אחרת

אני , בחלק גדול ממדינות אירופה הצלב הוא הסמל של המדינה   :מר'דוד קרצ
 ?לא רואה שליהודי יש פחות סיכוי להצליח מבחינה כלכלית בשבדיה

ח במדינה זה לא ברור לכ שליהודי יש פחות סיכוי להצלי   :מיכאל אית
 ?את לא מסכימי לזה, לא? אירופאית מאשר לגוי

 . היו יש יהודיה שהיא נשיאת שווי   :מר'דוד קרצ
שירתו , ר'בקבינט שאז היה של תאצ, כשאני הייתי באנגליה  :אליעזר דו יחיא
ואנגליה היא . שזה פי עשרה או עשרי או חמישי מהאחוז שלה באוכלוסייה, חמישה יהודי

בי א היא לא , בי א היא אומרת את זה, היא בעצ מדינה נוצרית, י לא מדינה יהודיתוודא
 . המלכה חייבת להשתיי לכנסיה האנגליקנית. אומרת את זה

משו שא אתה מדבר רק על , זו שאלה מאוד משמעותית   :מר'דוד קרצ
,  הנושא של הקרקעותלמשל, אבל א אתה מדבר על דברי יותר ישומיי. זה דבר אחד, סמלי

 . אז זה דבר אחר לחלוטי, שזה הנושא הכי רגיש
אני מאמי שאפשר להגיע בנושא הקרקעות לפשרה הגונה    :מיכאל אית

ללא , מבחינת קרקעות צרי לתת לה את האפשרות לחיות כמו כל אזרח במדינת ישראל. והוגנת
 . שו הפלייה

העדפה של סמל . אי ארוחות בחינ, רי על סמליברגע שאת מדב, אני רק אומר פע נוספת
 . זו דעתי. אבל אפשר איכשהו לחיות ע זה. מובילה לאיזשהו מצב

 ?אולי נצא ע אמנה בנושא הקרקעות   :קריאת ביניי
.  זה לא משנה שנגיד שיש פורמלית שוויו מלאב"יהדות ארה   :מיכאל אית

מה . אז זה בתחושה. ב לנשיא"להיבחר בארה,  ליהודיאו, אבל כל אחד יודע שיש בעיה לקתולי
 . איכפת לב אד א זה כתוב בחוקה או זה קיי בתחושה

א זה מעוג חוקתית , זה משמעותי ביותר א זה כתוב בחוקה   :מר'דויד קרצ
 . או א זה חלק מהמציאות הפוליטית

אלה א ה אני מציע שנמחק את ההגבלות ה. אני מסכי את   :מיכאל אית
. אבל אני אומר שלסמלי במדינה יהודית יש משמעות. קיימות במקומות שבה הפלייה פורמלית

הייתי , א אני הייתי חי כמיעוט לאומי באיזו אר. אני מנסה להסתכל על עצמי כמיעוט לאומי
ה יהיה ז, זו הרגשה, זו תחושה. פחות יכולת, שיהיה לי פחות נוח, מקבל שיהיה איזה הבדל מסוי

מה הוא . זה אחרת להיות בעל בית מאשר לגור בשכר דירה אצל מישהו? מה אני יכול להגיד. קיי
, אני לא רואה אותו, הוא לא מעניי אותי, למרות שבעל הבית לא בא. ככה זה החיי, יכול לעשות

 . ובכל אופ כשהבית שלי אני מרגיש אחרת מאשר כשאני צרי לשל שכר דירה
זה לא , שהוא אזרח בה, ההגדרה של מיעוט לאומי בתו מדינה   :אלה בלפר

 . הוא בעל בית, שהוא שכיר בדירה
ואני אומר ל , שאלת אותי בתחושה. אני לא הצעתי הגבלה   :מיכאל אית

זה לא בגלל שקוראי לזה . ולא סת, שלהיות מיעוט לאומי זה לא טוב וא אחד לא רוצה להיות
 . צ את ההפליהאבל צרי לצמ. מיעוט

ולפחות כל האנשי כא סביב השולח הזה משוכנעי שאפשר , במקו לחיות במישור התיאורטי
חלק , חלק מעשיי, אז אני חושב כדאי לעשות רשימה של נושאי, לעשות הרבה מאוד דברי

 .  שמביעי השקפות ולראות איפה השברי ואחר כ נחליט מה זה, אולי תיאורטיי
אתה מכיר בציבור הערבי בישראל , רק לצור סקרנות, מיקי   :סאלי רכ

 ?כמיעוט לאומי
אני לא . תגדיר לי עכשיו מיעוט לאומי? מה זה מיעוט לאומי   :מיכאל אית

. תפסיקו ע העניי של הדייר כי את מקלקלי את כל הגישה שלי. אמרתי דייר משנה בדירה
הא ההגדרה . מה זה מיעוט לאומי, פשי את ההבדלכי את מח, אני ציינתי את עניי הדיור

כי א אחד לא . אני אומר לכ  שזה לא יפתור את הבעיות? מיעוט לאומי פותרת את כל הבעיות
 . לא במיעוט הלאומי, כל אחד מעדי להיות ברוב הלאומי. רוצה להיות מיעוט לאומי

 ומעבר לזה השאלה היא הא לערביי ישראל יש זכויות אזרחי   :אלי רכס
והא זכויות של ערביי ישראל כקולקטיב לאומי , כקולקטיב לאומי, יש לה זכויות כקבוצה
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 . זאת הרי הבעיה. מסכנות לטווח ארו את מדינת ישראל כמדינה יהודית
אני חושב שהמסגרות וההתאגדויות וחופש ההתאגדות יכולי    :מיכאל אית

החוקי , קיקה בהיבט הממסדי של המדינהג בלי שיש איזושהי ח, לתת לזה מענה
כלומר לא צרי להגיע למצב שיהיה כתוב בחוקה שמותר לערבי בישראל . הקונסטיטוציוני

ה חמישי שנ, שרוצי ללכת בכל יו שישי אחרי המסגד לדבר על מורשת פלשתי לפני מאה שנה
 יכולי להתארג בכל מיני  יש חוק של חופש ההתאגדות ואנשי.ואולי ג על איזה שה מאוויי

א במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית אי אפשר , פעילויות אז למה זה לא יכול להיפתר ש
 . לאסור בחוק את זה כל זמ שאי סכנה לקיומה של המדינה ואנשי

 . מיעוט לאומי זה הגדרה פוליטית   :אלה בלפר
זכאי ערביי ישראל למה יהיו ? למה מיעוט לאומי יהיה זכאי   :מיכאל אית

מה , יש כא קבוצה של מאה אנשי מתאילנד? יותר מאשר הפועלי הזרי שהפכו ונהיו אזרחי
 ?יהיה ההבדל

אנחנו היינו אמורי לעשות כבר לפני שעה וחצי דיו על   :מרדכי קרמניצר
 על שעכשיו נתחקר את מיכאל אית דווקא, אני לא רואה סיבה. שלא הגענו אליו, אוטונומיה

זה צרי להיות במסגרת . שה חשובות כהשקפותיו של כל חבר, ההשקפות שלו בנושאי האלה
 . דיו מסודר על נושא האוטונומיה

היא אי אנחנו מציגי , של אלי ושלי ושל סמי, השאלה שלנו   :אלה בלפר
 ? מסמ כזה בפני הציבור היהודי א נניח שאנחנו מגיעי למסמ

 . זו הזדמנות חיובית. שאלתי ג את עאדל, ולא שאלתי רק אות
נדמה לי שמשו שאנחנו נמצאי חצי שעה מסיו הישיבה   :מרדכי קרמניצר

שלנו היו אז כדאי להתכנס לקראת איזשהו סיכו של הישיבה היו ולדחות את הדיו על 
 . האוטונומיה לישיבה הבאה

ולכי זה לא משהו שמוכתב מלמעלה לא אנחנו ה. עלתה כל היו השאלה לא אנחנו הולכי
, אני יכול להגיד בעניי הזה משהו שהוא לגמרי עמדה אישית. אלא לא שהקבוצה תרצה ללכת

המינוס במונח אמנה זה . אי שו הכרח בהצמדות דווקא למונח אמנה. לגבי הנושא של האמנה
מתבקש לחתו על שהוא באמת יוצר איזושהי תחושה של מחויבות כמעט היסטורית לגבי מי ש

למשל , יש ג יתרונות לחגיגיות והצהרתיות. הצהרתי, חגיגי מאוד, זה נשמע קצת פומפוזי, זה
א מסמ הוא אמנה והוא זוכה . כמסמ למערכת החינו או מבחינת האימפקט של המסמ

 . אז ברור שיש לזה השלכות ומשמעויות, להתקבל כאמנה
זה לא מספיק שהקבוצה הזאת כא תכתיב , אחרי אמנהכדי שמסמ יהיה אמנה וזה הרעיו שמ

. אנחנו יכולי לכתוב הצעה לאמנה, כמוב שאנחנו לא יכולי לכתוב אמנה. אותו כהצעה לאמנה
אמנה זה תהלי שבו מתחבר מסמ והוא מוצע לציבורי הולכי ומתרחבי של אנשי בשני 

א הדבר הזה צובר מספיק מומנטו . זהכדי שה יצטרפו לדבר ה, היהודי והערבי, הציבורי
שזה כמוב , אז אתה יכול להגיד שהגעת לאמנה, אצל מנהיגי ציבור ואצל אנשי סת, בציבוריות

 . עניי משמעותי מאוד
במוב הזה שאנחנו אומרי לעצמנו , אני חושב ששיטת העבודה שלנו יכולה להיות הדרגתית

אבל המסמ הזה לדעתי צרי . הוא לאו דווקא אמנהשהיעד הראשוני שלנו הוא להגיע למסמ ש
 . להיות מאופיי בזה שהוא יודע מה הוא רוצה להשיג ולאיזה קהלי הוא הול

, אני מסכי לגמרי ע סמי. קוד כל צריכה להיות שאיפה שהמסמ הזה יהיה מסמ מוסכ
', ד' ג' ב' בבעיות אשלכתוב מסמ שיבוא ויגיד התיישבה קבוצה של אנשי ודנה דיו לעומק 

 . זה יהיה תרגיל ריק', ודעה ג' ודעה ב' הייתה דעה א' בבעיה א
. מסמ שלגבי רובו המכריע לא תהיה הסכמה לא שווה את השעות שאנחנו מקדישי לעניי הזה

הוא צרי להיות מסמ , כדי שיהיה לו אימפקט, מעבר לזה אני רוצה להגיד שאני חושב שמסמ
הוא עדיי צרי להיות , ריכי שע כל זה שיכולי להיות בו יסודות אוונגרדישאנחנו מע, כזה

 . מסמ כזה שחלקי גדולי בציבוריות הישראלית יהיו מוכני לקבל אותו
תרגיל , אני חושב, ג זה, כי לכתוב מסמ שהאימפקט שלו יהיה בשוליי של החברה הישראלית

ולכ זה חוזר לעובדה שע כל . אבל הוא לא שווה הרבה,לא שאי לו בכלל ער . שלא שווה הרבה
העיניי צריכות להיות נעוצות ג במציאות וצרי להביא בחשבו את , הרצו לעשות התקדמות

אני רוצה תיכ להגיד על . הפער פה הוא באמת עצו. הפרמטרי של המציאות שמדברי במסמ
 . זה משהו

ברמה הכי כללית הוא צרי להיות מסמ .  שלוש תכליותהייתי אומר שיש לו? למה מיועד המסמ
ברמות יותר . לדיו ציבורי במסגרות שונות ולהשפיע על הדיו הציבורי בישראל בנושא הזה

מסמ שמי שיעסוק , יעד אחד זה לגבי קובעי מדיניות לסוגיה השוני: פרטניות יש לו שני יעדי
התעל ממנו והדבר השני זה מערכת החינו כיעד בשאלה של יהודי וערבי בישראל לא יוכל ל

 . ג הצבא כחלק מהציבור בישראל. כ שאנחנו יודעי מיה הקהלי שלנו. למסמ כזה
פה אני רוצה להשמיע דעה לגמרי אישית ואולי היא תישמע . לגבי השאלה של אופייה של המדינה

י רוצה להגיד אי אני רואה את אנ. פרובוקטיבית באוזניי של החברי הערבי אז אני מתנצל
 . הדברי
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אני חושב שכדי שלמסמ כזה יהיה אפקט הוא צרי להיות מסמ בעל סיכוי להתקבל על 
אי אפשר יהיה לקד . כולל היהודי שחיי בחברה הזאת, לוחותיה וליבותיה של האנשי

וכי בה הקצאת כולל צעדי שכר, באופ אמיתי את הנושא של השוויו בצעדי משמעותיי
אני לא מאמי שבישראל . בהנחתות מלמעלה', הגברת הייצוגיות וכו, העדפה מתקנת, משאבי

ואי אפשר לעשות את זה א הציבור היהודי לא , שתוביל למהלכי כאלה בעצמה, תהיה מנהיגות
 . יהיה מוכ ללכת על זה

ה ובודקי את האימפקט א היו לוקחי את ההקלטה של הדיוני של היו ומשווקי אות
אז לדעתי חלקי גדולי בציבור היהודי היו אומרי לא לתת , שלה על אנשי בציבור היהודי

 . אולי לתת פחות ממה שנותני היו. שו דבר לטובת קידו מעמד של הערבי בישראל
 . בלי לשמוע אותנו. ג ככה אומרי את זה   :עאדל מנאע
אז ,  ימשיכו להתבטא בדר שאתה התבטאתככל שהערבי   :סמי סמוחה

 . יאמרו את זה עוד יותר
אני חושב שאלו . לכ יש פה דבר שצרי להביא אותו בחשבו  :מרדכי קרמניצר

שאנחנו לא כותבי עכשיו את , וג מיכאל אית אמר בתחילת דבריו, אמר דבר מאוד חשוב
, י וערבי לעול ועד במדינה הזאתהמסמ האולטימטיבי הסופי של הסדרת היחסי בי היהוד

או שמה שאנחנו אומרי על אופייה של המדינה הוא משהו שצרי להיות שריר ועומד עד סו 
וצרי להביא בחשבו שמי שניגש לפרויקט הזה , אני לא חושב שזו היומרה וזו המשימה. הדורות

 . לא לוקח על עצמו מחויבות שהיא חסרת גבולות בזמ
לק מהדברי שמטרידי את הציבור היהודי לא עלו פה בדיוני אבל אני רוצה אני חושב שח

, דברי שמטרידי את הציבור היהודי ביחס שלו כלפי הציבור הערבי. לשי אות על השולח
אבל , חלק מזה טבעי וחלק מזה פחות טבעי. ואני חושב שיש, חו מזה שיש גזענות וכל מיני דברי

אבל חו מהאלמנטי האלה יש ג דברי נוספי שמטרידי את . הדברי האלה קיימי
 . הציבור היהודי

 . ר ירושלי"הוא רוצה להגיד ל ממה מאוימי בית   :עאדל מנאע
 . שצועקי מוות לערבי בכל הזדמנות חגיגית  :מרדכי קרמניצר

רעל של , דר התקשורת מקבלי כל יו רעל של אלימות   :יואל ב נו
 . כל יו מנה. כל מי שצופה בטלוויזיה, יש כמה רעלי שה מקבלי באופ קבוע. מאוימות
אתה יכול להגיד באותה מידה ששו גזענות לא הייתה קיימת    :מר'דוד קרצ

 . אלמלא הייתה תחושה של מאוימות
האחד לא מוציא את , אני חושב שג זה קיי וקיי ג האחר  :מרדכי קרמניצר

 . השני
להתעל מה , חושב שצרי להביא בחשבו את הדברי שמטרידי את הציבור היהודיאבל אני 

הא הערבי משלימי , קוד כל זו השאלה של אופייה של המדינה. לא ישרת את המטרות שלנו
שישראל היא מדינתו של הע , ע אופייה של ישראל כמדינה שהיא מדינת הלאו היהודית

אני חושב שיהיה קשה מאוד לקבל רצו טוב יהודי על בסיס . יתזו נקודה מאוד קריט. היהודי
ובאופ אמיתי לא , מרחו אותו, עקפו אותו, פתוח, מסמ שממנו עולה שהדבר הזה לא מקובל

 . נקטו לגביו עמדה
 . המסמ של מכו ו ליר לא מוצע כמשהו שהקבוצה הזאת אמורה לאמ, בהקשר זה
זה לא מספיק . ר היהודי כ מוטרד מבעיית השוויו בחובותאני חושב שחלק מהציבו, הדבר השני

במציאות הסוציולוגית החברתית הנושא . לומר שמשפטית הזכויות מגיעות ג בלי קשר לחובות
הזה הוא מטריד וצרי להביא אותו בחשבו ג א אני מסכי שמבחינה מעשית בדיוני שלנו 

כי הוא חלק מהדברי , יהיה לחמוק ממנואבל אי אפשר . אפשר לשי אותו במקו האחרו
 . שמטרידי

מה . בנושא ההזדהות ע המדינה, הדבר השלישי ופה יש לי קצת ויכוח ע חלק מהחברי כא
וא אחד , הוא שזה ברור שאזרח הוא אזרח ויש לו את כל הזכויות, שאני רוצה לומר בהקשר הזה

 . זה נכו, מה רגשותיו כלפי המדינהלא נכנס לו לבט ובודק מה הוא חושב על המדינה ו
. על הרקע הגיאופוליטי שאנחנו נמצאי בו, אבל מדובר במיעוט לאומי מהסוג של המיעוט הערבי

כולל , מהסוג של השתתפות בשלטו, וכאשר מדובר בתביעות שאני חושב שה ראויות ומוצדקות
שהאד ,  יכול לבוא ולהגידאתה לא', כולל הרמה של השתתפות בממשלה וכו, כל רמות השלטו

הוא אד שאתה מסתפק בזה שהוא מוכ לקיי את חוקי , שאתה הול לתת לו תיק בממשלה
שתהיה לה , לדעתי כל אחד מאתנו מצפה מאנשי שה בדרגי של מנהיגות והכרעה. המדינה

ותיי לכ רב. בטובתה, בפיתוחה, שירצו בשגשוגה, שירצו בטובת המדינה, הזדהות ע המדינה
זה , שהנאמנות שלנו למדינה מתבטאת בזה שאנחנו מוכני לכבד את החוקי, הסיסמה הזאת

כולל ישיבה , זה לא מספיק טוב א רוצי השתתפות מלאה. טוב לרמה מסוימת של מעמד אזרחי
א לא אוהבי . כא צרי יותר מזה. ליד ההגה שבו מקבלי את ההכרעות הלאומיות הגורליות

 . לרצות את טובת המדינה, אבל הזדהות ע המדינה. אמנות אז זה לא נאמנותאת המילה נ
. הזדהות ע המדינה הציונית היהודית זה עוד יותר גרוע לדעתי   :עאדל מנאע

אני אזדהה ע המדינה שרוצה לנשל אותי מהקרקעות שלי ולהעמיד אותי תמיד במצב של אזרח 
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 '?סוג ב
אבל רוצה היו לשפר , ה שנישלה אות בעברהזדהות ע מדינ  :מרדכי קרמניצר

יש להבחי . הזדהות ע המדינה זה בשו פני לא הזדהות ע מדיניות שלטונית. את מעמד
כשהדבר העיקרי שמאפיי אותה זה בעצ החוקה שלה או מה שמהווה , במדינה כמסגרת מדינית

 . את החוקה
, מדיניות של ממשלה או ממשלות שונות, ינהיש לי ביקורת עצומה על כל מיני דברי שקורי במד
לכ הזדהות של מישהו ע המדינה אומרת . זה לא מפריע לי להיות אד שמזדהה ע המדינה

שהוא מרגיש שהאינטרסי . שיהיה לה טוב, תפרח, שזה מישהו שרוצה שהמדינה הזאת תשגשג
חויבות מהבחינה הזאת כלפי יש לו מ. זה אינטרס שלו, בלבלוב שלה, בקידו, של המדינה בפיתוח

 .המדינה ורצו שהמדינה תתקד
בדבר השלישי צרי להתייחס . שני הדברי הראשוני נכוני    :סמי סמוחה

. כי היהודי חושבי שהערבי לא נאמני למדינה, זה בהחלט קריטי. לנושא ביטחו המדינה
.  הנאמנות שלה היא בספק,בגלל הקשר של הע הפלשתיני וכ הלאה, בגלל ההקשר הפוליטי

לא לחינ ה מטרה לגיטימית ממוסדת של . לכ זו בעיה קשה מאוד בכל העמדות של שותפות
אי זה קורה אחרי חמישי  שנה ה מטרה רשמית של , צרי לשאול את השאלה. כ"השב
 . זו הבעיה. כ"השב

תפי מעל ומעבר ג החרדי לא מזדהי וה לא נאמני וה שו, לגבי הזדהות ונאמנות
 . זו הבעיה. במשאבי וכ הלאה

לא יודע א ימני , אני היו כנראה הסמ הרדיקלי במחנה אחד   :עאדל מנאע
ג סמי ועכשיו ג מוטה ואחרי . זה כבר עניי של הגדרות ותלוי איפה אתה עומד, או שמאלי

 .  ומה נעשה הלאהשמאוד מחדדות את הדילמה של אי נמשי, העלו פה כמה דרישות חדשות
. פי ולא שותפי"אני חושב שבחלק מהדרישות האלה למעשה מנסי לעשות מהערבי פה משת

 . זו לפחות ההרגשה שלי
זו הדרישה  שחלק . נקודת המוצא שלי היא שאני רוצה שהאזרחי הערבי בישראל יהיו שותפי

 . רה העצמיתבציבור היהודי רואה אותה כאילו שהיא שוללת מה את זכות ההגד
. הוא שהמדינה תהיה מדינת כל אזרחיה, מה שהאזרחי הערבי בישראל רוצי וזה כולל אותי

אנחנו לא רוצי , לא כדי לפעול נגד המדינה, אנחנו רוצי להיות שותפי שווי במדינה הזאת
נת אני רוצה שהמדינה הזאת תהיה כמו כל מדינה מתוק, להיפ. פלשתינה ולא אומרי פלשתינה

לי יש זהות אחרת מאשר הזהות . קיבלתי את המעמד של המיעוט שלי במדינה הזאת. בעול
, אני לא מוכ לכ. אבל אני רוצה להיות שות. יהודית ציונית ולכ יש לי ג מעמד זהות שונה

מה , פ וערבי לא טוב זה ערבי גאה"שערבי טוב זה ערבי משת, שכמו שהתייחסו לערבי עד עכשיו
הוא לא רוצה , פי"הוא רוצה משת. 'מתייחס אלינו וכו. ב.כ הש. או יותר ראס אמרשפחות 
 . למרות שאי לזה שו הצדקה, ממשיכי לבדוק אותי בנמל התעופה אחרת ממ. שותפי

 . אתה יוצר איו    :קריאת ביניי
אני לא חושב שבשו . אני מצטער, אני לא איו בנמל התעופה   :עאדל מנאע

אבל זו תפיסה מתמשכת . ה שהיא כשאני עולה על המטוס אני יוצר איו יותר מכל אד אחרצור
 . לגבי הציבור הערבי, כ"כולל בשב, של סטריאוטיפי וגישה שהיא לא בריאה בכל מיני מקומות

אני אומר שעד עכשיו ג הערבי בישראל לא העיזו להגיד דברי מסוימי משתי סיבות 
זמ לא רב הערבי בישראל לא לקחו ברצינות את האזרחות שלה ואת אחת שעד : עיקריות

ה קיבלו את ההכרעה שה . המצב הקיי כמצב של קבע וזה השתנה ובזה אני מסכי ע סמי
ה יחיו בתו מדינת ישראל ולא בשו , במדינת ישראל ויהיה אשר יהיה הפתרו ע הפלשתיני

 . מקו אחר
שותפי בהסכמה למצב חדש , כמו שאמרתי, זה ה רוצי להיותהדבר השני הוא שכתוצאה מ

 מצב שנוצר כתוצאה מכניעה ותבוסה ב, ממה שהיה עד עכשיו ולא לקבל את המצב כמות שהוא
שבו ה יהיו שווי ושותפי ולא אזרחי דרגה , ה רוצי לבנות משהו חדש לעתיד. '67 וב' 48
 . 'ב

הזאת לשוויו אמיתי ולכ שהמדינה תהיה מדינת כל אני לא יודע מה הבעיה ע התביעה 
הרוב בפועל הוא אשר יקבע את אופייה של , כאשר ג כשהיא תהיה מדינת כל אזרחיה, אזרחיה
ג א על פי , אי פה סכנה שהמיעוט הערבי יקבע בסופו של דבר את האופי של המדינה. המדינה

כי הרוב בסופו של דבר הוא , מדינת כל אזרחיהכל מיני חוקי ועל פי כל מיני הגדרות היא תהיה 
, המיעוט הערבי יוכל לקבוע את הזהות שלו,  אבל באוטונומיה שלמשל סמי מציע. שיקבע לעצמו

הוא למעשה יקבע את , שהוא רוב יהודי, כאשר הרוב', את החינו שלו ואת התרבות שלו וכו
 . האופי של הרוב ושל המדינה
, כמוב,זה קוד כל , לדעתי מה שצרי לבקש מהערבי.  המדינהלגבי הבעיה של ההזדהות ע

אי היו כמעט בקרב . ואת זה כבר קיבלו לדעתי, לקבל את מדינת ישראל ואת המצב הקיי
 . המצב הזה עבר כבר מהמציאות. הערבי בישראל אנשי כמו בשנות החמישי והשישי

כמדינה ,  ע המדינה כמו שהיא היואבל לבוא ולהגיד לערבי בישראל אתה צרי להזדהות
שהוא טוב ציבורי יהודי ציוני ולא לכל , ע המטרות שלה וע הטוב הציבורי, יהודית ציונית
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, מעבר לעניי של חובה, המקסימו שצרי לתבוע מה. לדעתי זאת תביעה מוגזמת, אזרחיה  
. מעשה שהוא פוגע במדינהזאת אומרת לא לעשות . לא לפגוע במדינה, הוא פשוט לציית לחוקי

 . שאת זה ג על פי חוק אסור כמוב לעשות את זה
אבל אי אתה מתייחס להערה של מוטה לגבי מישהו שרוצה    :מר'דוד קרצ

 ? לשבת בממשלה
כמו במקומות אחרי בעול באמת , מי שרוצה לשרת בממשלה   :עאדל מנאע

 . ג בכנסת וג בממשלה, צרי להצהיר נאמנות
ב להיכנס לתפקיד מסוי בגלל שלא "לא רציתי בארה, אני עזבתי, מכיר יהודי שאומריאני 

 . רציתי להצהיר נאמנות לדגל האמריקאי ולעוד כל מיני דברי
, אני פשוט מבחי בי האד שצרי לקבל תפקיד רשמי ואז באמת חלי עליו דברי מסוימי

לא יהודי ולא ערבי , את כלל האזרחיאני לא צרי לחייב . שלא חלי על כלל האזרחי
 . כמו ששר או חבר כנסת חייב', להצהיר נאמנות וכו

זה לגיטימי שהמפלגות הערביות רוצות להיות חלק    :סמי סמוחה
 ?מהקואליציה
 . זו תמיד הייתה עמדתי? למה. כ   :עאדל מנאע
להיות חבר בקואליציה זה לשאת באחריות קולקטיבית    :סמי סמוחה

 . אופייה הציוני של המדינהל
 . צרי להבדיל בי שני הדברי   :עאדל מנאע
בגלל האחריות הקולקטיבית ה רוצי לשמור על מעמד    :מיכאל אית

 . הנוכחי
אני . לשאלה האחרונה שסמי זרק. אני פחות או יותר סיימתי   :עאדל מנאע

, כמוב, שזו קוד כל, אליציהבהחלט חושב לגבי מפלגות הערביות שרוצות להיות חלק בקו
ה צריכי . מבחינת האוכלוסייה הערבית בישראל, נורמטיבית, אני ג חושב שזה חיובי. זכות

דר ,  בכניסה לקואליציהלנצל כל אפיק וכל מנגנו שיחזק את מעמד ויית לה שוויו
 . מד ולהגיע לשוויואו  בכל מיני מנגנוני אחרי שמאפשרי לה לשפר את מע, הבחירות עצמ

, והשוויו יבוא מהשמי, לא לעשות כלו ולהגיד אנחנו רוצי שוויו, ה לא יכולי לשבת בבית
 . כמו מאלוהי
. ציוני של המדינהג כשאני הול לבחירות זה לא אומר שאני מכיר באופייה היהודי. יש הבדל

שא אתה הול לבחירות , עד היו אומרי פ"בלאתה עכשיו אומר לי מה שאל, וסאמהע
הקומוניסטי . לא בהכרח. אז אתה כבר מכיר באופייה היהודי הציוני של המדינה, לכנסת

אבל בכל זאת אני משחק . שהולכי לבחירות לא אומרי שה רוצי לשנות למשטר קומוניסטי
 . את המשחק הפוליטי הדמוקרטי כדי לשנות
יש ? אז אני אשנה אותו כשאני אשב בבית חבוק ידיי, וא אני נגד משהו ואני רוצה לשנות אות

יש אפשרות . להשפיע, מנסה לשנות דברי, או שאתה הול באפיק דמוקרטי. שתי אפשרויות
 . אחרת להילח ולעשות מלחמת גרילה או משהו אחר

 . יש אפשרות שלישית של האיסל   :קריאת ביניי
 . שתי אפשרויותלא , יש כל מיני אפשרויות   :עאדל מנאע

אתה בא ואתה . האמת שאני לא חושב שכא צרי לתת התניות   :ראס חמאיסי
. שלא יקבל, אומר שהציבור היהודי לא יקבל מסמ א יהיו מוזכרי בו שלושת הדברי שציינת

לכ בכוונה אני העמדתי את . ג א הציבור הערבי לא יקבל, בכדי ללכת לסימטריה, אותו דבר
מנגנוני . כי אנחנו כא בשאלות מסוימות  צריכי לחפש מנגנוני מאפשרי, הדבר הזה

השאלה . זה לא הצהרה, כי תהלי זה לא אקט. מאפשרי שה בעצמ מייצרי לנו את התהלי
היא א אנחנו צריכי לחפש את הנקודות שה מחלוקת וה מייצרות את הדימויי או שאנחנו 

 חברה שבה המאפשרי ליצירת התהלי שבסופו של דבר מקיימיצריכי לחפש את המנגנוני 
אבל ג ,  העובדה היא שאת פשוט מסתכלי על היהודי כמוותרי.ג הערבי ה אזרחי

 . הערבי מוותרי
 ?על מה   :מיכאל אית

. אני רוצה להגיד ל שההרגשה של הערבי היא שה מוותרי   :ראס חמאיסי
לדעתי כא . צדדי מאפשר לייצר מנגנוני של דו קיו או קיו במשותהויתור הזה משני ה

אז מה , נמשי לא לקיי. א אנחנו הולכי לפי תסריט כרגיל. צרי לחשוב על מחיר הטעות
כא אני חושב שאנחנו צריכי במסמ הזה ? לאיזה תהליכי, לא זה יוביל אותנו, מחיר הטעות

והזהות , שרי יותר מנגנוני של חברה משותפת על פי חוקשקוד כל מאפ, לבנות עקרונות
 . כל הדברי האלו ה בתחו התוצאה ולא כתנאי, וההזדהות
אני . שיש מחיר טעות, להגיד ג לציבור הערבי או לציבור היהודי, לדעתי צרי להדגיש, נוס לזה

ראש עיריית לוד , ותמצד אחד ראשי רשוי. בלוד, אומר לכ דוגמא אחת מהמקרה הספציפי שלנו
כי א הוא מפתח את האוכלוסייה הערבית אז הרבה ערבי יגיעו , לא רוצה לפתח את עיריית לוד

 . ואז הדמות של לוד כעיר יהודית תיאבד
, אז החזקי היהודי עוזבי, מצד שני א הוא לא מאפשר לערבי להתפתח  אלא סוגר אות
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אני לא רוצה שבעיה ברמה . ל ואז הופכי להיות בעיההערבי ממשיכי לסבו, אחוז הערבי גדל
 . הקטנה הזאת תהפו לבעיה ג ברמה לאומית

ג היהודי וג הערבי צריכי לוותר על נכסי ולהשלי ע    :יצחק רייטר
דומני שיהודי וערבי צריכי להגיע להסכמה שבשני ענייני יש עדיפות ליהודי אחד . משהו

שג בה אולי אפשר לעשות כמה שינויי , סמלי המדינה, ני זה הסמליזה חוק השבות והש
א יהודי וערבי יכולי להגיע להסכמה רחבה שאלה שני הנושאי שבה יש . כאלו ואחרי

דומני שאז הערבי ירגישו שה חלק מהטוב , אבל בכל שאר הענייני יש שוויו, עדיפות ליהודי
לדאוג לשגשוגה ולרווחתה וכ ,  אינטרס להיות נאמני למדינההציבורי המשות וג יהיה לה

 . הלאה
שאולי כל אחד מאתנו יכול , אני חושב שהגענו לשלב כזה. עוד הערה אחת לקראת המפגש הבא

, שלושה נושאי שעלו כאאת תנחו אותנו להתייחס לשניי. להעלות כמה שורות על הכתב
של כול או של רוב המשתתפי וע זה , לפני המפגש הבאלהציע ולעשות סירקולציה של רעיונות 
 . אני חושב שנוכל להתקד לקראת נייר

אני שות למחשבה שאנחנו בשלי לקראת . נקיי מפגש נוס  :מרדכי קרמניצר
 . התחלת עבודה מעשית

זה לקחת את הנושאי השוני , המטרה של הפגישה הבאה אפילו לפני דיו בנושא האוטונומיה
הצעה , בקש מאנשי בצוותי קטני של שני אנשי או אפילו אד יחיד להכי איזשהו ניירול

 . אני חושב שכדאי לחלק עבודה ולהתחיל לעבוד. להתייחסות לנושא מסוי
 


