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מדינת ישראל בין  הסכמי שביתת הנשק עם התייצבות גבולות 'הקו הירוק', לאחר חתימת

- תושבים ערבים בתחומי המדינה, והם היוו כ 156,000-, נותרו כ1949לשכנותיה באפריל 

 מכלל תושביה.   14%

לקבוע מה יהא מעמדו של  -בפני מוסדות המדינה החדשה עמד אתגר מוסרי, חברתי ובטחוני 

ית המיעוט הערבי במדינה היהודית. ישראל ראתה עצמה מראשית דרכה כמדינה דמוקרט

 שלה, כי תקיים שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה.  מגילת העצמאותוהצהירה ב

מאידך גיסא, המדינה נדרשה להגן על עצמה מפני סכנת מלחמה נוספת עם העולם הערבי 

י כמיעוט ברחבי העולם ונאבק לשוויון זכויות  ומפני עוינות אפשרית מבית. העם היהודי, שח

הוא מהווה רוב במדינתו העצמאית ואילו בתוכו   -במקומות מושבו, ניצב עתה בעמדה הפוכה 

שפה, תרבות, דת, לאום, רמת חיים, רמת   -חי מיעוט, השונה ממנו כמעט בכל תחומי החיים 

 מודרניזציה, השכלה ושאיפות לאומיות. 
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הציוני שלה, שבו היה מקום - יה הרשמיות בין המסלול האידיאולוגיהמדינה תיחמה בעמדות

האזרחי, שבו נמצא גם מיעוט -רק ליהודים ולהגשמת מטרות הציונות, לבין המסלול המעשי

שלא היה יהודי ולא ציוני. כיוון שהמדינה הייתה הריבון, היא נטתה להדגיש ברמה 

לזכות בנאמנות המיעוט הערבי, על מנת  דמוקרטי כדי -שוויוני- ההצהרתית את המימד האזרחי

 להשיג יציבות ושקט. 

הערבים, מצידם, קיבלו ברובם את הסטטוס החדש שנכפה עליהם ללא התנגדות, נאבקו 

לקבלת האזרחות הישראלית המלאה לכל בני קהילתם ועסקו בשיקום חייהם, תוך הסתגלות 

 למציאות הפוליטית החדשה. 

  



 

תופס מקום מרכזי בחיי החברה היהודית בישראל, ויש לו השפעה  ביהסכסוך הישראלי־ער

התרבותיים, הכלכליים, החברתיים  —פסיכולוגית מכריעה על כל אורחות החיים שבה 

 והצבאיים.

ההיסטוריה מספקת לנו נרטיבים שאומרים לנו מי אנחנו, מאיפה באנו, ולהיכן מועדות פנינו.  

היא מגדירה נתיבים שעוזרים בהבניית עיקר זהות הקבוצה, הקשר שלה עם קבוצות אחרות,  

והאפשרויות כדי לעמוד בפני אתגרים עכשוויים. ראוי לציין, כי אין קשר הכרחי בין מידת  

 טייה של נרטיב מסוים לבין הדיוק ההיסטורי שלוהנ 

עד שנות השבעים, הרוב המכריע של החברה ומוסדותיה החזיק באותה עת בנרטיב המכונה  

ובת נרטיב דיכוטומי הנוטה באופן בולט לט —בדרך כלל "הנרטיב הציוני" לגבי הסכסוך 

 .הישראלים־יהודים

                   

                  

                       

            

עלהמשפיע,במהלך השנים בנתה כל חברה את הנרטיב שלה

החייםכל אורחות
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החל משלהי שנות השבעים הלכה ונחלשה אחיזת הנרטיב הציוני בקרב היהודים בישראל 

האיר את אירועי הסכסוך באור חדש, והכרה  והצטיירה תמונה מורכבת יותר, נרטיב ש 

 במורכבות מצבם של ערביי ישראל.

 במהלך השנים בנתה כל חברה את הנרטיב שלה, המשפיע כאמור על כל אורחות החיים.

  



 

 

מלמדים על עומק השוני בנרטיבים הלאומיים של הערבים   2021מאורעות הדמים של מאי 

ומביאים את היחסים בין הצדדים לנקודת רתיחה חסרת  אזרחי ישראל לבין המדינה היהודית, 

תקדים. בצד המענה המשטרתי והביטחוני לאתגר נדרש גם מענה אזרחי משלים לטיפול  

 בשבר שנוצר. 

מית, ריבונות, במרכז המתח בין יהודים לערבים בישראל עומדות סוגיות של הגדרה עצ

דמוקרטיה, אזרחות ויחסים בין אישיים, שלא ניתן ליישבן באמצעות החלטה פוליטית השמה  

 קץ לסכסוך חיצוני או הסכמות המיישבות מתח פנימי.  

הלאומי לבין השיוך האזרחי.  תהליכים אלה יוצרים מתח בזהות הערבים בישראל בין השיוך

סקרים שנערכו בשלושת העשורים האחרונים בקרב הערבים בישראל מגלים התחזקות של  

רכיב הזהות הפלסטיני והיחלשות בתמיכה ובהכרה במדינת ישראל כמדינה לאום יהודית. 

 תהליכים אלה מגבירים את תחושת האיום של הציבור היהודי.
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וכלכליים דרמטיים בחברה   הליכים אלה מתחוללים בתקופה שבה חלו שינויים חברתייםת

 הישראלית: 

ובכלל זה התחזקות התקשורת   ,בשנים אלה התעצמו תהליכי דמוקרטיזציה בתוך ישראל

 והמודעות לערכי זכויות אדם.  

בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל גברה הּמודּעות ליכולתה להשתמש במנגנונים פוליטיים 

 ומשפטיים. 

במקביל נכנסה ישראל לעידן הגלובליזציה, תהליך שלווה בצמצום הוצאות הממשלה, 

בליברליזציה, בהפרטה, בצמיחה כלכלית ובגידול הפערים בין קבוצות האוכלוסייה ובכלל זה  

 בין יהודים לערבים. 

על רקע זה התחזקו תביעות בקרב הערבים בישראל להגברת השוויון, לחיזוק הדמוקרטיה  

 תהליך השלום.  ולקידום

 

 

  



 

שני נתוני יסוד מאפיינים את מהותה של מדינת ישראל: כינונה כמדינה יהודית )או מדינתו של 

 העם היהודי( והצהרת האמונים שלה לעקרונות הדמוקרטיים של זכויות אדם ושוויון.  

זהו מתח בין גישה לאומית, המדגישה הבחנה על בסיס השתייכות לאומית, לבין גישה  

אזרחית, המדגישה התעלמות מהשתייכותו הלאומית של האזרח בכל הקשור להקצאת  

משאבים וזכויות פוליטיות. מתח זה מתבטא בפער גדול בין האידיאל השוויוני של דמוקרטיה  

חנה על רקע לאומי. האידיאל הוא שוויון, והוא בא לידי ביטוי במגילת לבין המציאות של הב

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש  —העצמאות, בחוקי היסוד של המדינה 

 .ובפסיקה של בית המשפט העליון —העיסוק 

  

 

יהודיתכמדינהישראלמדינת
(או מדינתו של העם היהודי)

והצהרת האמונים שלה

לעקרונות הדמוקרטיים

של זכויות אדם ושוויון
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ן, הדרה וקיפוח. שוויו-בפועל המציאות מעורבת: בד בבד מתקיימים יסודות של שוויון ושל אי

בישראל מממשים את זכויותיהם האזרחיות. הם זכאים לבחור  הערבים, הדרוזים והצ'רקסים

ולהיבחר לכנסת ולרשויות המקומיות. יש להם חופש התאגדות להקים מפלגות שייצגו אותם 

-רבים אין הזכות לשוויון של האזרחים הערביים ממומשת, ויש איבכנסת. ואולם בתחומים 

שוויון זה בא לידי ביטוי באפליה בהקצאת תקציבים לחינוך -שוויון בין יהודים למיעוטים. אי

ולרשויות המקומיות, באבטלה ובקבלה למקומות עבודה, בעיקר בשירות הציבורי. האיזון בין 

ית מזה ודמוקרטיה וזהות אזרחית מזה, ומציאת דרכים שני רכיבים אלה, לאומיות וזהות לאומ

לצמצום המתח ביניהם הוא אחד האתגרים המרכזיים הניצבים כיום בפני מדינות רבות 

 בעולם, שחיים בהן מיעוטים לאומיים ומיעוטים ילידים. 
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המיעוט הערבי בישראל מושפע גם מהנרטיב היהודי וגם מהנרטיב הפלסטיני,  הנרטיב של

מה שהופך אותו לנרטיב מורכב. ערביי ישראל שהם מיעוט חווים תהליך סוציאליזציה החושף  

אותם לנרטיב של קבוצת הרוב, היהודים. בני נוער פלסטינים שגדלו במדינת ישראל הראו 

 אמפתיה כלפי שני הנרטיבים הפלסטיני והיהודי .רמות גבוהות יותר של לגיטימציה ו

- פלסטינית וזהות אזרחית-הערבים בישראל מגדירים את זהותם במונחים של לאומיות ערבית

ישראלית , ובתקופות שונות במשך העשורים שחלפו מאז הקמת המדינה , היה משקל 

 משתנה לזהויות אילו 

למעשה ניתן לטעון כי המיעוט הערבי החי בישראל עובר שני תהליכים שאינם סותרים אחד 

, רוב הציבור הערבי בישראל אימץ במקביל את ופלסטינזציה את השני ופיתחו ישראליזציה

שתי הזהויות . העובדות הן ,שהערבים בישראל גיבשו לעצמם במהלך השנים נרטיב ערבי 

אמנם התבסס על הנרטיב הערבי פלסטיני אך גם כלל חוויות היסטוריות מצטברות ישראלי, ש

 כמיעוט במדינה ובחברה היהודית

7 



 

הרקע התרבותי והדתי השונה, כמו גם הדבּקות בנרטיבים הלאומיים, מהווים חסמים 

 ומונעים משני הצדדים להושיט יד זה לזה. משמעותיים 

בין יהודים לערבים בישראל מלמדת כי  סקירת מערכת הגורמים המשפיעים על היחסים 

 ביסודה מונחים חסמים מהותיים, המונעים התקדמות לקראת שיפור היחסים 

בין יהודים לערבים בישראל מצביע על שלוש קבוצות  ניתוח הגורמים המשפיעים על היחסים  

 ראשיות של חסמים המקשים על שינוי המצב הקיים:

 הלאומי,  חסמים במימד

 חסמים במימד האזרחי 

 וחסמים במימד הבינאישי.   

ניתן לאתר חסמים שמקורם בסכסוך המתמשך בין ישראל לעולם הערבי                

 והרשות הפלסטינית וכן חסמים הקשורים באידיאולוגיות ובערכים בסיסיים. 
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ר מבנים מוסדיים  ניתן לאתר חסמים פוליטיים ומנהליים שמקורם ברצון לשמ              

משפטיים המעניקים עמדת עליונות לציבור   -המעניקים יתרון לציבור היהודי, חסמים חוקיים

היהודי בזיקה לארץ ובקביעת צביון המדינה, וחסמים כלכליים שמקורם בירושות היסטוריות  

 ובמיקום ברשת המרחבית והחברתית.  

תרבותיים בשני הצדדים -מים חברתייםניתן לזהות חסמים פסיכולוגיים וחס               

 המקשים על מגע והתקרבות. 

                                                                          

 .     

 

 

 

 

 

 



 

 .                                                                         

                                                          ך                    

 –לאחרונה חלחל נרטיב חדש לדיון במערכת היחסים בין אזרחי ישראל היהודים והערבים 

לבן טועה ומטעה. חמור מכך,  -ואולם, נרטיב "שיח השנאה" הצבוע בשחור . "שיח השנאה"

 במקרים רבים הוא נועד לקדם אג'נדות פוליטיות כאלה ואחרות. 

למעשה, מערכת היחסים בין יהודים לערבים בישראל היא מורכבת, רבת פנים ומשתנה עם 

הזמן. היא טעונה מאוד היסטורית, פוליטית, דתית, כלכלית, וחברתית ומשום כך רוויית  

 אינה הרכיב הדומיננטי בה.  -על פי הנתונים שבידינו  –רגשות. אבל שנאה 

כמה וכמה מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות במסגרת המכון הישראלי לדמוקרטיה ובחנו  

ערבי - יהודי, לציבור הישראלי-מקרוב ומזוויות שונות את היחסים בין הציבור הישראלי

המדינה, רמת החברה ורמת  מתארים אופי יחסים שונה בהתאם לרמה שבה מדובר: רמת

 אישיים.- יחסי היומיום או היחסים הבין

                       
                   

                      
                   

       ך             
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             : 

ברמה זו אי ההסכמות וניגוד האינטרסים בין קבוצת הרוב היהודית והמיעוט הלאומי הערבי 

. סלע המחלוקת הראשון הוא האפשרות לקיים מדינה יהודית שהיא גם  החריפים ביותרהם 

 דמוקרטית. והשני, יחסה של מדינת ישראל לאורך השנים לאזרחיה הערבים.

גם בשאלת האפשרות של הערבים אזרחי ישראל  מחלוקת עמוקה בין שני הציבורים קיימת

להזדהות עם הלאום הפלסטיני ולהיות אזרחים נאמנים למדינת ישראל: רוב בציבור היהודי 

( 70%( סבורים שנאמנות כפולה כזו אינה אפשרית. לעומת זאת, רוב הציבור הערבי )59%)

אזרחים נאמנים  סבורים שאפשר גם אפשר להרגיש חלק מהעם הפלסטיני ובה בעת להיות

 למדינה.
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            : 

קבוצתיים בין יהודים לערבים מחוץ למערכת המדינתית -במגעים הבין מתגלההמורכבות 

ערבי נתפס כחזק  -רבים יותר. אמנם המתח היהודי                  והפוליטית, אבל כאן 

ביותר בחברה הישראלית הן בעיני הערבים והן בעיני היהודים, אבל הוא נתפס קרוב מאוד 

 בעוצמתו למתח בין ימין ושמאל בציבור היהודי.

( סבורים שרוב הערבים 83%( ורוב גדול עוד יותר בציבור הערבי )57%רוב בציבור היהודי )

 אל מעוניינים להשתלב בחברה הישראלית. אזרחי ישר

                  : 

בשנים האחרונות החשיפה היומיומית ההדדית בין יהודים לערבים נמצאת בעלייה. הדבר 

 .                           מתבטא בין השאר בשיעור הולך וגדל של 

והה מאוד. גם נכונות הנכונות של הערבים לקבל יהודי כחבר לעבודה, כחבר אישי או כשכן גב

 . גבוההכחבר לעבודה וכחבר הערבים את היהודים לקבלת 

לא קל לסכם בשורת מחץ אחת את התמונה המורכבת. בנושאים מסוימים יש נקודות הסכמה 

וחיבור ברורות בין קבוצת הרוב היהודית לקבוצת המיעוט הערבית, ובנקודות אחרות מפריד 

 ביניהן ים. 



יובית או שלילית לניתוח רב ממדי ושיטתי של היחסים בין יהודים  היעדר שורה תחתונה ח

 משמעי.  -לערבים במדינת ישראל הופכת את נרטיב "שיח שנאה" הרבה יותר קליט וחד

                                                                     

                                                        .              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

כדי לטפל בכלל האתגרים כבדי המשקל שצוינו לעיל, יש לרכז פעילות בארבעה מאמצים 

 מרכזיים:

. שיח קהילתי מעמיק וקונסטרוקטיבי מצד הרשויות הישראליות מול מנהיגות מקומית 1

 ארצית; הו

 . שיפור האכיפה המשטרתית והשלטת חוק וסדר;2

קידום איכות החיים האזרחיים בדגש על תחומי התכנון והבנייה, פיתוח מתחמי מסחר,  . 3

 בילוי ופנאי, הניקיון ותשתיות הדרכים;

 . פיתוח ההון האנושי בתחומי חינוך, תעסוקה והשכלה גבוהה.4

הרשויות המקומיות הערביות מצויות ברובן במשברים קשים ביותר בתחומי המרחב הציבורי  

אקונומי קשה של -תשתיות דרכים, מחסור בכיתות לימוד, אבטלה ומצב סוציוניקיון,  –

 שהחמיר בעת משבר הקורונה.  –התושבים 

ארבעה

מרכזייםמאמצים

שיח קהילתי1.

אכיפהשיפור2.

קידום איכות חיים3.

האנושיפיתוח ההון4.
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לכך יש להוסיף התמקצעות נמוכה של כוח האדם ברשויות המקומיות והתנהלות פיננסית 

דבר המקשה גם על מימוש מיטבי של תקציבי   –וארגונית בלתי יעילה בתוך הרשויות 

 הממשלה.   החלטות

היקף מהרמה הממשלתית  - לפיכך, בצד הקצאת התקציבים יש צורך בליווי מקצועי רחב

לרשויות המקומיות הערביות, שיוביל לחיזוק לבנת הבסיס העירונית של הקיום האזרחי בכל 

 עיר ועיר. 

חלק ניכר ממאמצים אלו מבוצע בשנים האחרונות בידי רשויות המדינה, אך נראה כי אחד  

המרכזיים להשפעה המוגבלת של מהלכים אלו על המתרחש בשטח הוא שמאמצים  הגורמים

שרואה את התמונה                                                         אלו 

 הכוללת ומנתב מאמצים ומשאבים לזירות פעולה מגוונות לפי צרכים שעולים מהשטח. 

מתאים שיאפשר להבליט את העשייה המגוונת                             בנוסף, 

לציבור הערבי וישקם במעט את רמת האמון הנמוכה הקיימת בין האזרחים הערבים  

 והרשויות.

 

 



 

מאחר שנגזר על שתי הקהילות הלאומיות לחיות זו בצד זו בתוך גבולות מדינת ישראל,  

 ף                                                         נשאלת השאלה: 

 ?     

המפתח למענה לשאלה זו מצוי בעיקר בידי ארגוני החברה האזרחית והמנהיגות ברשויות 

המקומיות בשני הציבורים, אשר ביכולתם לייצר מסגרת של “כללי משחק” מוסכמים לניהול 

 חיים משותפים בצד קונפליקט לאומי קשה. 

 מנגנוני שיחיצירת  מכל צד ומחויבות לשימור חוק וסדר, תוך  גינוי תקיף לאלימותבכלל זה, 

 אינטימיים בין הצדדים בעת שגרה וחירום. 

הינם כלי יסוד  –שנראה כי נשחקו עד למאוד סביב האירועים האחרונים  –                

בהשבת הסדר על כנו, בצד פעילות משטרתית תקיפה והטלת עונשים כבדים על ידי בתי  

 המשפט על פורעי החוק.
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