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הרצאות החברים החדשים בתשפ"ב

איגרת כסלו תשפ"ג

 ערבים ויהודים
במדינה יהודית 

ודמוקרטית

מאת פרופ' סמי סמוחה

אלה: ח לפי  נאמדת  אתני  שסע  של  ומרתו 

החברתי־ מעמדו  נטמע,  איננו  המיעוט 

סובל  בשלטון,  שותף  איננו  הוא  נחות,  כלכלי 

ומאורגן  המשטר  את  שולל  ומהדרה,  מאפליה 

כל  או  כשרוב   - מעמדו  לשינוי  במאבקו  פוליטית 

אלה קיימים, מידת חומרתו של השסע רבה. השסע 

הערבי  המיעוט  כי  חמור  אפוא  בישראל  הלאומי 
הוא אכן כזה.1

הוא  באוכלוסייה  הערבים  האזרחים  של  שיעורם 

ואת  ירושלים  מזרח  את  כולל  כשהוא   21%(  18%

ההבדלים  נטמע.  לא  מיעוט  והם  הגולן(,  רמת 

קיצוניים:  הם  ליהודים  ערבים  בין  וההפרדה 

בתרבות,  בשפה,  בדת,  מהיהודים  שונים  הערבים 

במגורים  היא  העצומה  ההפרדה  ובזהות.  בלאום 

בחינוך,  נפרדים(,  ביישובים  גרים  מהערבים   90%(

בכוחות  התקשורת,  באמצעי  האזרחית,  בחברה 

והחד־לאומי  החד־דתי  ובהרכב  בשלטון  הביטחון, 

של המשפחות.

הערבים הם מיעוט בעל מעמד נמוך. ב־2015 החלה 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לנטר את הפערים 

באמצעות  ליהודים  הערבים  בין  החיים  באיכות 

כמו  חיים,  תחומי   11 נמדדים  שלפיהם  מדדים 

תעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור, חינוך ופנאי. 

לפי מחקר שעשתה, שכלל את המדדים הללו, היה 

הערבים  של  מזה  טוב   2020 בשנת  היהודים  מצב 

שוויון,  מן המדדים שרר  ב־5  מ־62 המדדים,  ב־46 
וב־11 מהם היה מצב הערבים טוב יותר.2

את משקפים  זה  ממחקר  ממצאים   כמה 

למשל:  לערבים.  היהודים  שבין  הגדולים   הפערים 
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שעבדו  הערבים  שיעור   - ובכלכלה  בתעסוקה 

שיעור  מהיהודים;   63.5% לעומת   ,39.5% היה 

היהודים;  של  מזה   62% היה  הערבים  של  השכר 

ממצבם  מרוצים  שהיו  הערבים  של  שיעורם 

מהיהודים.   70.9% לעומת   ,45.4% היה  הכלכלי 

השכלה  בעלי  הערבים  של  שיעורם   - בהשכלה 

 58.2% לעומת   ,37.7% היה  וגבוהה  על־תיכונית 

בדרישות  הערבים שעמדו  של  שיעורם  מהיהודים; 

לעומת   ,39.4% היה  לאוניברסיטאות  הקבלה  סף 

חיים  הערבים   - בבריאות  מהיהודים.   57.2%

76.6  - )גברים  מהיהודים  פחות  שנים   5-4 

 ;)85.2 לעומת   81.5  - נשים   ;81.6  לעומת 

אצלם  היה  לידות  לאלף  התינוקות  תמותת  שיעור 

 4.7, לעומת 1.6 אצל היהודים. בחברה ובפוליטיקה -

פי  גדול  היה  הערבים  בקרב  הרצח  מקרי  מספר 

ל־100,000  ל־0.6   4.5( היהודים  שבקרב  מזה   7.5

בזולת,  אמון  היה  מהערבים  ל־9.7%  רק  תושבים(; 

מהערבים   39.1% מהיהודים;   44.2% לעומת 

 56.2% לעומת  לעתיד,  חיוביות  ציפיות  על  דיווחו 

מהיהודים; ל־29.7% מהערבים היה אמון בממשלה, 

הרגישו  7.0% מהערבים  מהיהודים;   38.9% לעומת 

לעומת  הממשלה,  מדיניות  על  השפעה  להם  שיש 

13.2% מהיהודים. בסביבה - 22.2% מקרב הערבים 

היו שבעי רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור 

הפער  היהודים;  מבקרב   71.8% לעומת  מגוריהם, 

הערבים,  מן  ב־60.8%  התבטא  למחשב  בגישה 

לעומת 83.8% מהיהודים. מנגד, ערבים היו פגיעים 

בקרב ל־100,000   314 לעומת   212( לסרטן   פחות 

יותר  נמוכה  שלהם  הדיור  שירותי  עלות  נשים(, 

 )14.2% מההכנסה לעומת 22.6%(, ואמונם במוסדות
הבריאות גדול יותר )85.0% לעומת 76.0%(.3

 

נתונים ממקורות אחרים מראים ש־95% מהיישובים 

היהודיים  מהיישובים   17% לעומת  הערביים 

מדורגים בארבעת האשכולות החברתיים־כלכליים 

הנמוכים ביותר )אשכולות 4-1(. חלקם של הערבים 

הוא   )23.5%( ומנהליים  פרופסיונליים  יד  במשלחי 

 ;)41.7%( באלה  היהודים  של  מחלקם  כמחצית 

שלושה  פי  הוא   )45.3%( בקרבם  העוני  שיעור 

לתוצר  תרומתם  שיעור   ;)13.4%( היהודים  מבקרב 

הלאומי הגולמי )8%( הוא כמחצית משיעורם בכוח 

העבודה האזרחי; התלמידים הערבים מפגרים אחר 

פיזה  במבחני  שנים  ב־4-3  היהודים  התלמידים 

בהבנת הנקרא, במתמטיקה ובמדע; נתון חמור עוד 

יותר הוא שיעור הצעירים הערבים "חסרי המעש" 

שהיה  עובדים(  ואינם  לומדים  שאינם   24-20 )בני 

ב־2019 32.5%, לעומת השיעור הארצי אז - 18.2% 
4.)OECD14.9% ב־(

הייתה  שעברו  השנים  לאורך  המגמה  ואולם, 

ערבים  בין  הכלכלי־חברתי  אי־השוויון  צמצום 

העובד  במעמדות  הערבים  ריכוז  ודילול  ליהודים 

בהתמדה  גדל  הערבי  הבינוני  המעמד  והעני. 

שיעור  הערבית.  מהאוכלוסייה  לרבע  מגיע  וכבר 

עלה  בארץ  גבוהה  להשכלה  במוסדות  הערבים 

מ־11.6%  בנים  ל־2018:  מ־2000  חדה  עלייה 

יש  זה  ועל  ל־35.6%,  מ־22.5%  ובנות  ל־15.7% 

הלומדים  הערבים  התלמידים  בגין  כ־30%  להוסיף 

גדול,  עודנו  בהשכלה  הפער  זה  גידול  חרף  בחו"ל. 

בני הערבים  של  באוכלוסייה  ששיעורם   משום 

הוא  להשוואה,  הרלוונטית  הגיל  קבוצת   ,24-18

5.28% שיעורם של הערבים בקרב עובדי המדינה גדל 

מ־6.2% ב־2007 ל־12.2% ב־6,2019 שיעור רישיונות 

מ־7%  עלה  הרישיונות  מכלל  לערבים  הרופאים 

הלומדים  הערבים  ב־7,2020 ומספר  ל־46%  ב־1990 

גבוהה  להשכלה  במוסדות  טכנולוגיים  במקצועות 

ב־2018 הוא יותר מכפול מזה שהיה ב־2012.

וכלכלי  חברתי  פוליטי,  כוח  יש  לערבים  כן  כמו 

רב. על כך מסכימים הן הערבים והן היהודים. הם 

זוכים לייצוג מידתי בכנסת ומנהלים את הרשויות 

המקומיות הערביות, את בתי הספר הערביים ואת 

מפלגות  ארבע  להם  יש  שלהם.  הדתיים  הדין  בתי 

  לאומיות ושתי תנועות אסלאמיות.  
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לגופים ערביים מייצגים, שוועדת המעקב העליונה 

לכלל  לקרוא  הכוח  יש  שבהם,  הבולטת  היא 

ושביתות  המוניות  מחאה  הפגנות  לערוך  הערבים 

הצטרפה  המדינה  קום  מאז  לראשונה  כלליות. 

)ביוני 2021( מפלגה ערבית לקואליציה ממשלתית 

הסכמתם  הממשלה.  מדיניות  על  להשפעה  וזוכה 

של היהודים ושל הערבים בעניין כוחם של הערבים 

בסוף  שנערכו  מייצגים  ארציים  בסקרים  נמצאה 

חשבו  מהיהודים  ו־55.7%  מהערבים   74.9%  :2021

 54.8% לעומת   64.2% חזק;  מיעוט  הם  שהערבים 

הגוש  בבחירת  גדולה  השפעה  יש  שלערבים  סברו 

 48.7% לעומת   94.0% בשלטון;  שיהיה  הפוליטי 

להתקיים  יכולה  אינה  בישראל  שהכלכלה  העריכו 

ייחסו   77.8% לעומת   92.8% ערבים;  עבודת  ללא 
במדינה.8 החיים  את  לשבש  היכולת  את  לערבים 

השלטון.  במוסדות  שותפים  אינם  הערבים  מנגד, 

ואין  העליון,  המשפט  בבית  מכהן  אחד  ערבי  רק 

במשרדי  כלליים  כמנהלים  שמכהנים  ערבים 

ממשלתיות,  חברות  מנהלים  אינם  ערבים  ממשלה. 

וייצוגם בקרב הדירקטורים שלהן הוא קטן מחלקם 

או  בעלים  אינם  הם  ב־2018(.   12%( באוכלוסייה 

המשק  על  חזקה  השפעה  בעלות  בחברות  שולטים 

אין  חריג(.  הוא  לאומי  בנק  בראש  שעומד  )הערבי 

החינוך  במערכת  מוסדית.  אוטונומיה  לערבים 

והמורים(  המנהלים  הלימודים,  )תוכנית  הערבי 

שולט משרד החינוך ולא הערבים. בווקף המוסלמי, 

הממשלה  ראש  משרד  שולט  רב,  רכוש  שבבעלותו 

ולא המוסלמים.

אישית  מאפליה  סובלים  הערבים  אלה,  על  נוסף 

הם  הפלסטיני,  מהעם  חלק  בהיותם  ולאומית. 

חשודים באי־נאמנות למדינה ומופלים לרעה בשוק 

ובערים  יהודיות  בערים  בדיור  היהודי,  העבודה 

כמה  יהודיים.  בילוי  למתקני  ובכניסה  מעורבות 

את  ממחישים  ב־2021  היהודים  מסקר  ממצאים 

יחס הדחייה של היהודים כלפי האזרחים הערבים: 

זכות  לערבים  שתהיה  התנגדו  מהיהודים   28.8%

לקנות  זכאותם  את  שללו  ו־63.8%  לכנסת,  הצבעה 

אדמה בכל מקום שירצו; 58.1% אמרו שעל המדינה 

הערבים;  פני  על  ליהודים  מסוימת  העדפה  לתת 

50.1% אמרו שאי אפשר לתת אמון ברוב האזרחים 

עליהם  שהממונה  מוכנים  היו  לא   44.9% הערבים; 

בעבודה יהיה ערבי; 42.2% דיווחו שהם חשים אי־

 41.4% בקניונים;  ערבים  אזרחים  בראותם  נוחות 

יגיעו  לא  לעולם  הערבים  האזרחים  שרוב  חשבו 

שרוב  האמינו   50.6% היהודים;  של  התרבות  לרמת 

 58.3% היהודים;  את  שונאים  הערבים  האזרחים 

במדינה  לחיות  הערבים  שזכות  סברו  מהיהודים 

כמיעוט בעל זכויות אזרח מלאות מותנית בקבלתם 

 24.7% לערבים,  אשר  יהודית.  כמדינה  ישראל  את 

להשפלות  לאיומים,  מושא  שהיו  דיווחו  מהם 

שחוו  דיווחו  ו־38.5%  יהודים,  מצד  להכאה  או 

המדינה.  מוסדות  מצד  או  יהודים  מצד  אפליה 

של  מרכיב  יש  ליהודים  ערבים  שבין  באי־השוויון 

אפליה. השקעתה של הממשלה בערבים פחותה מזו 

שביהודים, וזה אחד הגורמים העיקריים להישגיהם 

המוניציפליים  ולשירותים  בהשכלה  הנמוכים 

הירודים ביישוביהם.

מדיניות ישראל כלפי המיעוט הערבי מושתתת על 

טמיעה".  ללא  "שילוב  הוא  האחד  עקרונות:  שני 

לערבים,  אזרח  זכויות  בהענקת  מתבטא  השילוב 

בציודם בדפוסים הבסיסיים של התרבות הישראלית 

מדיניות  באמצעות  המדינה.  במוסדות  ובשילובם 

ה"ישראליזציה" הערבים נעשים לדו־לשוניים ולדו־

הישראלית  החברה  בחיי  מעורים  הם  תרבותיים. 

מוענקות  טמיעה  למניעת  למדינה.  ומחוברים 

לערבים זכויות קולקטיביות תרבותיות המאפשרות 

זהותם.  ועל  תרבותם  על  שפתם,  על  לשמור  להם 

יש הפרדה בחינוך ובקהילות המבטיחה קיום נפרד 

מקימה  אינה  המדינה  כן  כמו  לדור.  מדור  לערבים 

בין  ונישואים  חדשים,  מעורבים  ושכונות  יישובים 

מתנגדים  הצדדים  ושני  נדירים  ליהודים  ערבים 



47 גיליון 44, דצמבר 2022

ערבים ויהודים במדינה יהודית ודמוקרטית | סמי סמוחה 

ללא  "שילוב  של  שהמדיניות  לציין  יש  אליהם. 

טמיעה" היא מטרה מוסכמת הן על המיעוט הערבי, 

והן על הרוב היהודי, שאיננו  שאיננו "בר־טמיעה", 

"מטמיע", והמדינה נותנת את ברכתה לכך.

זכויות  "אי־מתן  הוא  האחר  המדיניות  עקרון 

עקרון  לפי  לערבים".  לאומיות  קולקטיביות 

כאמור  לערבים,  מוענקות  טמיעה"  ללא  "השילוב 

לעיל, זכויות פרט וזכויות קולקטיביות תרבותיות, 

זכויות  מהם  נשללות  האחר  העיקרון  לפי  ואילו 

בערבים  מכירה  ישראל  לאומיות.  קולקטיביות 

כמיעוט דתי, לשוני ותרבותי, אך לא כמיעוט לאומי 

נחשבת  פלסטינית  זהות  הפלסטיני.  מהעם  וכחלק 

מהיהודים  ו־71.5%  המדינה,  בעיני  לחתרנית 

"ערבי  עצמו  את  שמגדיר  ערבי  שאזרח  חושבים 

למדינה  נאמן  להיות  יכול  אינו  בישראל"  פלסטיני 

שלה  היסוד  בחוקי  מוגדרת  ישראל  ולחוקיה. 

המולדת של העם היהודי כולו )בישראל ובפזורה(, 

ולא מדינת אזרחיה. שם המדינה, הדגל, ההמנון, לוח 

השנה, החגים, ימי הזיכרון, הגיבורים ושפת הִמנהל 

הם יהודיים. המדינה היא יהודית בדמוגרפיה שלה 

לתמיד.  יהודיותה  על  לשמור  ואמורה  וביעדיה 

כמדינה  ישראל  את  מפלגה ששוללת  להקים  אסור 

תורשה  לא  זאת  שתעשה  קיימת  מפלגה  יהודית; 

העליון  המשפט  )בית  לכנסת  בבחירות  להשתתף 

ערביות  מפלגות  של  בבחירות  השתתפות  מאשר 

ומיידית(;  ברורה  סכנה  בהן  רואה  שאיננו  משום 

האופי  לשינוי  חוק  הצעות  הגשת  אוסרת  הכנסת 

היהודי של המדינה.

מדינה יהודית היא מדינה בבעלותם ובשליטתם של 

מבפנים.  חוקי  באופן  לאתגרה  ניתן  ולא  היהודים, 

פרסמו  ערבים  ואינטלקטואלים  אקדמיה  אנשי 

עתידי  חזון  מסמכי  ארבעה   2007-2006 בשנים 

שבהם הם גינו את ישראל כמדינה קולוניאלית ולא 

דו־לאומית.9  למדינה  לשנותה  וקראו  דמוקרטית 

בתגובה הצהיר יובל דיסקין, ראש השב"כ, שדרישה 

זו היא חתרנית, ושהשב"כ יבלום כל מאמץ לקידומה, 
גם אם הוא יהיה דמוקרטי ולא אלים.10

שני העקרונות הללו של מדיניות הממשלה מבטאים 

את אופייה הייחודי של ישראל. בניגוד לדמוקרטיות 

"דמוקרטיה  נהוגה  בישראל  מערביות,  ליברליות 

אין  מועדף.  מעמד  ליהודים  הנותנת  אתנית", 

במתכוון  חסרים  שלה  היסוד  חוקי  אך  חוקה,  לה 

פסק  העליון  המשפט  בית  זאת  עם  שוויון.  סעיף 

שחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, שחוקק ב־1992, 

"דמוקרטיה  גם  היא  ישראל  במובלע.  שוויון  כולל 

מתגוננת", המשופעת בחוקים ובתקנות המבטיחים 

את ביטחונה, את זהותה היהודית ואת הרוב היהודי 

בה. הערבים נתפסים כאיום ביטחוני, מוטל עליהם 

פיקוח ביטחוני, וגישתם למידע ולתפקידים רגישים 

מוגבלת. אוטונומיה תרבותית ואוניברסיטת מחקר 

בסיס  שיהפכו  מחשש  מהם  נשללות  בערבית 
להעצמה ולתסיסה לאומנית.11

מדיניות זו הוחרפה בימי שלטון נתניהו )2021-2009(. 

התבטאה  שלו  הפופוליסטית  האסטרטגיה  ליבת 

אותנטיים  ישראלים  בתור  הימין  תומכי  בהצגת 

ופטריוטיים, ותיוג האחרים - השמאלנים, התקשורת, 

האליטות, בית המשפט העליון, הפרקליטות, המשטרה 

והערבים - בתור אויבים פנימיים. הרבה חוקים נחקקו 

של  האלקטורלי  והכוח  הפוליטית  הפעילות  לצמצום 

הערבים. איום של הטלת קנסות מרחף מעל ארגונים 

שיממנו את הנכבה ומעל קריאה להחרים את ישראל 

או מוסדות בשליטתה כמו התנחלויות. אחוז החסימה 

שחוקק  הלאום,  חוק  ל־3.15%.  מ־2%  ב־2014  הועלה 

ב־2018, קובע שישראל שייכת ליהודים בלבד, משנמך 

במעמד  לשפה  רשמית  משפה  הערבית  השפה  את 

יהודית.  התיישבות  לעודד  המדינה  על  ומטיל  מיוחד 

החוק חסר סעיף שוויון ומתעלם מהאזרחים הערבים. 

מונעים  וב־2022  ב־2003  האזרחות  לחוק  תיקונים 

איחוד משפחות כשבן הזוג הוא משטח עוין כמו הגדה 

  המערבית ועזה. 
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קידמה  נתניהו  ממשלת  של  מדיניותה  זאת  עם 

שילוב ערבים. בדצמבר 2015 קיבלה הממשלה את 

 החלטה 922 - להשקיע 15-10 מיליארד שקל בחמש

האוכלוסייה  את  כלכלית  לקדם  שנועדה   - שנים 

הערבית באמצעות הקצאת תקציבים לפי גודלה ואף 

יותר מזה. למשל, הערבים יקבלו 20% מההקצאות 

בתקציב המדינה לחינוך לא פורמלי, 25% למעונות 

נוספות  תוכניות  ציבורית.  לתחבורה  ו־40%  יום 

נועדו להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים ואת 

ציבוריים  מאמצים  בנגב.  הבדואים  יישובי  פיתוח 

נעשים גם להגדלת ייצוג הערבים בטכנולוגיה עילית. 

ערבים  בין  אי־השוויון  לצמצום  השונים  הצעדים 

ליהודים אינם מּונָעים ממוסר, משוויון וממחויבות 

המדינה  של  דחוף  צורך  הם  אלא  לדמוקרטיה, 

להבטיח צמיחה כלכלית, מניעת ירידה בתל"ג ומילוי 

המחסור בכוח אדם מיומן.12 ממשלת השינוי, שקמה 

נתניהו, הגדילה את הסיוע לערבים  לאחר ממשלת 

מאז יוני 2021. התלות ברע"ם וכן התרומה הצפויה 

לכלכלה הלאומית הניעו יחד את הממשלה החדשה 

 30 המקצה   ,2021 בנובמבר   550 החלטה  את  לקבל 

מיליארד שקל, לשנים 2026-2022, לצמצום הפערים 

מיליארד   9.4 ליהודית.  הערבית  האוכלוסייה  בין 

 שקל מתקציב זה מיועדים לחינוך בחברה הערבית,

 1.05 לדיור,  מיליארד   2.8 לתחבורה,  מיליארד   3

מיליארד לתרבות ולספורט, 1.4 מיליארד לתעסוקה 

הללו  התוכניות  מקומיות.  לרשויות  מיליארד  ו־1.7 

השוויון  הגברת  של  ההיסטורית  המגמה  את  יאיצו 

מלמדות  הן  ליהודים.  ערבים  בין  החברתי־כלכלי 

שאין סתירה בין אידאולוגיה ימנית, לאומנית ונֵאו־

חברתי־ שוויון  קידום  של  מדיניות  לבין  ליברלית 

כלכלי בין ערבים ליהודים כל עוד המדיניות איננה 

פוגעת בביטחון ובאופי היהודי והציוני של המדינה 

ובשליטת היהודים בה.

הערבים מקבלים בברכה את שתי תוכניות החומש 

יקרים, אך  הן מזרימות אליהם משאבים  כי  הללו, 

הן אינן מספקות את כל צורכיהם: הן חסרות מענה 

ולהקמת  לדיור  ציבור,  למבני  בקרקעות  למחסור 

הן אינן מציעות פתרון מוסכם  מפעלים כלכליים. 

הערבית  ולבנייה  בנגב  מוכרים  הלא  לכפרים 

תוכנית  אם  ברור  לא  גם  הנרחבת.  הלא־חוקית 

המשרד לביטחון פנים מתמודדת מהר ומספיק עם 

הפשיעה הרבה ועם אי־הביטחון האישי ביישובים 

את  מספקת  המדינה  הייתה  אם  גם  אך  הערביים. 

הייתה  היא  הערבים,  של  האזרחיים  צורכיהם 

מוסיפה להתעלם מצורכיהם הלאומיים, הנחשבים 

לעיל,  כאמור  ולמאיימים.  לגיטימיים  ללא  בעיניה 

הערבים אינם מוכרים כמיעוט לאומי, כחלק מהעם 

זיקות  וכבעלי  פלסטינית  זהות  כבעלי  הפלסטיני, 

בישראל  הערבים  רוב  לפלסטינים.  אחרות  רבות 

מגדירים את עצמם בזהויות פלסטיניות - ב־2021 

בישראל,  פלסטינים  עצמם  את  הגדירו   36.3%

ורק  ישראלי,  אזכור  כל  ללא  פלסטינים   -  30.3%

 - ישראלים  ערבים  עצמם  את  הגדירו   33.1%

הפלסטינית.  זהותם  את  תכבד  שהמדינה  ומצפים 

בסכסוך  ישראל  את  מאשימים   )68.3%( רובם 

שבינה לפלסטינים ותומכים בפתרון שתי המדינות 

שהיהודים  הפלסטיני,  המתווה  לפי   )52.8%(

שלפני  לגבולות  נסיגה   - לחלוטין  אותו  שוללים 

שיבה  זכות  מתן  ההתנחלויות,  פירוק   ,1967

מדינה  הקמת  פלסטין,  בירת  ירושלים  לפליטים, 

ושחרור  מעטות  הגבלות  עם  ריבונית  פלסטינית 

האסירים הביטחוניים הפלסטינים. הם גם דורשים 

מהערבים  )חמישית  הפנימיים"  ל"הפליטים  לתת 

שהפכו לעקורים ב־1948( זכות לשקם את כפריהם 

ההרוסים או לקבל פיצוי מלא על רכושם שהוחרם. 

להם  שמגיעים  חושבים  הם  ילידי,  לאומי  כמיעוט 

אוניברסיטת  וחינוכית,  תרבותית  אוטונומיה 

מחקר בערבית, שריון חלק מידתי בתקציב המדינה 

ואולם,  בשלטון.  הולם  וייצוג  קרקעות  ובהקצאת 

גם אם ישראל תמלא את כל הדרישות הלאומיות 

וציונית  יהודית  מדינה  להיות  תוסיף  היא  הללו, 

על  השבות,  חוק  על  ולשמור  היהודים  ובשליטת 

הרוב היהודי ועל סמליה היהודיים.
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האידאולוגיה  את  שוללים  הערבים  האזרחים 

הבסיסית של המשטר. הם רואים עצמם לא־ציונים 

- ובציונות   ,)47.4%( אנטי־ציונים  או   )51.1%( 

לאזרחים  אותם  שהופכת   )72.3%( גזענית  תנועה 

מדרגה שנייה ולחסרי שייכות למדינה. רוב הערבים 

ישראל  לבין  יהודית  כמדינה  ישראל  בין  מבחינים 

כמדינה ציונית. בין מחצית לרוב קטן מהם מקבלים 

יהודית,  לאום  ישראל כמדינת  זכות הקיום של  את 

בעלת רוב יהודי, ששפתה עברית, תרבותה ישראלית 

ולוח השנה שלה עברי. אך הם שוללים את ישראל 

שאזרחיה  ליהודים,  רק  ששייכת  ציונית,  כמדינה 

רוב  על  ששומרת  עליה,  המועדפים  הם  היהודים 

יהודי, שנוקטת כל מיני אמצעים להבטיח שהמדינה 

יישארו  ושסמליה  לעד  יהודים  בשליטת  תישאר 

 .)5-3 לוחות  וכן   2 לוח  להלן  )ראו  בלבד  יהודיים 

למשל, 72.5% מהערבים הם בעד ביטול חוק הלאום 

היהודים  בו.  שוויון  סעיף  הוספת  בעד   20.2% ועוד 

ציונית  למדינה  יהודית  מדינה  בין  מבחינים  אינם 

המדינה  בתוך  הציונית  המדינה  בהבניית  ורואים 

בישראל  רואים  גם  הם  מאליו.  מובן  דבר  היהודית 

דמוקרטיה ליברלית מערבית למרות אופייה ויעדיה 

הציוניים. לרוב מכריע של הערבים יש חזון מהפכני 

למדינה  יהודית־ציונית  ממדינה  ישראל  את  להפוך 

אליהם  שתתייחס  יהודית-ערבית  דו־לאומית 

כשווים לאזרחיה היהודים הן כאינדיווידואלים והן 

כקולקטיב.

בישראל  הלאומי  עבר השסע  מאז שנות התשעים 

 פוליטיזציה מלאה. הערבים מיוצגים על ידי ארבע

הקצאת  על  הנאבקות  ערביות  לאומיות  מפלגות 

של  החד־לאומי  האופי  שינוי  ועל  משאבים 

במפורש  שוללת  אינה  מהן  אחת  אף  המדינה. 

החוק  כי  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  את 

מקבלת  אינה  מהן  אחת  אפילו  אך  זאת,  אוסר 

החוק  כי  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  את 

בין  הפוליטי  השסע  חומרת  על  זאת.  דורש  אינו 

בישראל אין  עובדות:  כמה  יעידו  ליהודים   ערבים 

אותנטיות.  שוויוניות  יהודיות-ערביות  מפלגות 

למפלגות  מצביעים  מהערבים  מ־80%  יותר 

 45%( לכנסת  מצביעים  ממחציתם  פחות  ערביות, 

הצביעו ב־2021, לעומת 67% מכלל האוכלוסייה(, 

ערביות  מפלגות  לשיתוף  לגיטימציה  ואין 

בבחינת  היא  רע"ם  ולכן  בקואליציות ממשלתיות, 

התקבלה  היא  הכלל.  על  המלמד  מהכלל  יוצא 

בלעדיה  אפשר  שאי  משום  בקואליציה  כחברה 

רוב  לאומית.  דרישה  שום  מציגה  שאיננה  ומשום 

היהודים ומפלגותיהם מתנגדים לשלב בשלטון את 

הציוני  לאופי  אלה  של  התנגדותם  בגלל  הערבים 

של המדינה וזיקתם לעם הפלסטיני הנחשב לאויב. 

רוב היהודים שוללים את זכות הקיום של הערבים 

לחיות כמיעוט בעל זכויות מלאות במדינה אם לא 
יקבלו את ישראל כמדינה יהודית.13

ליהודים  בין ערבים  רבים חושבים שאפשר לקרב 

המבוססת  משותפת  ישראליות  יצירת  באמצעות 

על זהות ועל ערכים משותפים. אך אין לזה סיכוי 

והאזרחות  מוגבלת  שהישראליות  משום  ממשי 

עם  ליצירת  בסיס  להוות  יכולה  אינה  הישראלית 

הברית  בארצות  כמו  המדינה  אזרחי  מכלל  אחד 

מאפשרים  אינם  מבניים  חסמים  כמה  ובצרפת. 

היא  שבמהותה  לאומיות  היא  הציונות  זאת: 

יהודית־ היא  הישראלית  הדמוקרטיה  אתנית; 

היהדות  ליברלית־שוויונית;  משהיא  יותר  אתנית 

דת  בין  מפרידה  אינה  השלטת  האורתודוקסית 

ללאום; המדינה מפרידה בחוק בין אזרחיה לפי דת 

)שיטת המילט(, בולמת מיזוג בין בני דתות שונות 

ומציבה את הזהות הדתית והלאומית מעל לזהות 

הישראלית האזרחית. אם כן, אין להתפלא שהזהות 

חלשה  היא  לא־לאומית,  בהיותה  הישראלית, 

ונחלת מיעוט הן בקרב הערבים והן בקרב היהודים. 

ישראלית   - זהות  לבחור  צריכים  הערבים  כאשר 

בישראלית,  בוחרים   22.5% רק   - פלסטינית  או 

וכאשר היהודים צריכים לבחור זהות - ישראלית 

  או יהודית - רק 42% בוחרים בישראלית 
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השיעור  מרכז-שמאל(.  תומכי  הם  הגדול  )רובם 

נובע  בישראליות  הבוחר  היהודים  של  יותר  הגדול 

זו בזו  וישראליות  יהודיות  מהשזירה המהותית של 

במדינה יהודית.

בשנים  ההתפתחויות  את  להוסיף  יש  אלה  כל  על 

מהומות  כמו   ,2021 מאי  מהומות   .2021-2019

אוקטובר 2000, הן אירוע קשה שפגע בלגיטימיות 

מהיהודים.  ושמרחיקם  הערבים  בעיני  המדינה  של 

2019 ל־2021 חלה ירידה ניכרת בשיעור  ואכן, בין 

והיהודים  הערבים  שהאזרחים  ש"טוב  המאמינים 

יחיו תמיד יחד בישראל" - מ־72.0% ל־54.7% בקרב 

 הערבים, ומ־54.8% ל־45.4% בקרב היהודים )לוח 1(.

בשנים אלו ירד גם שיעור ההשלמה עם היותה של 

ישראל בעלת רוב יהודי מ־57.8% ל־47.9% )לוח 2(, 

יהודית־ כמדינה  קיומה  זכות  שלילת  שיעור  עלה 

שיעור  עלה   ,)3 )לוח  ל־51.2%  מ־41.6%  ציונית 

ל־30.7%,  מ־19.4%  כמדינה  קיומה  זכות  שלילת 

בזהות  ישראלי  רכיב  מכל  ההתעלמות  שיעור  עלה 

הרגשת  שיעור  עלה  ל־30.3%,  מ־14.8%  העצמית 

הִקרבה הרבה ביותר לפלג הצפוני הפונדמנדליסטי 

לחוק  מחוץ  שהוצא  האסלאמית,  התנועה  של 

המוסלמים  )ובקרב  ל־18.7%  מ־14.7%  ב־2015, 

מ־18.1% ל־23.5%(, ועלה שיעור אי־הנכונות לקבל 

יהודים כחברים מ־32.3% ל־49.4% )לוח 3(. לעומת 

זאת שיעור התמיכה ללא הסתייגות במאבק אלים 

ל־11.9%,  מ־21.1%  ירד  הערבים  מצב  לשיפור 

כולל  האמצעים  בכל  בשימוש  התמיכה  ושיעור 

מעיד  זה  שינוי  ל־11.7%.  מ־34.7%  ירד  אלימות 

מהשלטונות  רתיעה  ועל  פחד  על  התפקחות,  על 

ומקבוצות ימין יהודיות.

עם זאת בדיקה כוללנית יותר של עמדות הערבים 

מגמה  מצאה  לא   2021-1976 בשנים  והיהודים 

שיעור  למשל,   .)5-2 )לוחות  הקצנה  של  עקיבה 

שהיה  המדינה,  של  הקיום  זכות  את  השוללים 

20.0% ב־1976, ירד ב־1995 לשיא של 6.7% הודות 

העם  עם  רבין  ממשלת  של  המיטיבה  למדיניות 

מפלגותיו  ששתי  הערבי,  המיעוט  ועם  הפלסטיני 

לשיא  עלייתו  לעומת  מבחוץ,  בממשלה  אז  תמכו 

 ,1 )איור   2021 מאי  מהומות  בעקבות   30.7% של 

לוח 4(.

לוח 1. שיעור הערבים והיהודים התומכים בדו–קיום ערבי-יהודי )באחוזים(

משלים עם היותה של ישראל מדינה שבה חיים 

יחד רוב יהודי ומיעוט ערבי

טוב שהיהודים והערבים תמיד יחיו יחד

ראוי שיהיה שוויון בין הערבים ליהודים בישראל 

הן בזכויות והן בחובת הנאמנות למדינה

שינוי ביחסי ערבים-יהודים בדרכים חוקיות 

ודמוקרטיות בלבד

ראוי שיהיו גם קשרים מרצון בין ערבים ליהודים

לא אימנע ממגע אישי עם יהודים/ערבים

2019202120192021

54.9 

72

57.8 

70.4 

74.7

76.4

42.6 

54.7

44.9 

52.5 

61.9

55.5

84.7 

54.8

75.4 

85 

76.9

73.7

80.2 

45.4

68.4 

78 

72.5

66.4

יהודיםערבים

מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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לוח 2. השלמה עם ישראל כמדינה יהודית )באחוזים(

משלימים עם ישראל היום כמדינה בעלת רוב יהודי

משלימים עם ישראל היום כמדינה שהשפה 
השלטת בה היא העברית

משלימים עם ישראל היום על התרבות השלטת בה

משלימים עם ישראל היום כמדינה שיום השבת 
הוא יום המנוחה שלה

מוצדק שסמלי המדינה יהיו יהודיים, אך צריך 
שלמדינה יהיו גם סמלים ערביים שערבים יוכלו 

להזדהות איתם

ערבים

2011

57.7

56.6 

51.1

57.9 

75.4

2012

55.9

60.6 

53.2

60.2 

67.2

2013

52.1

52.3 

52.1

55.9 

64.3

2015

60.3

63.4 

56.2

60.7 

70.9

2017

44.6

49.7 

45.6

46.0 

63.0

2019

57.8

60.3 

*

* 

73.7

2021

47.9

48.6 

*

* 

55.7

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם

לוח 3. מגמת שינוי בעמדות לוחמניות נבחרות )באחוזים(

שוללים את זכות 
קיומה של ישראל 

כמדינה יהודית–ציונית

מגדירים את עצמם 
אנטי–ציונים

שייכותם החשובה 
ביותר היא היותם בני 

העם הפלסטיני

תומכים במחאה 
בחו"ל

תומכים בשביתות 
כלליות

מגדירים את עצמם 
פלסטינים בישראל

מרגישים קרוב 
לפלסטינים בגדה 

וברצועה יותר מאשר 
ליהודים בישראל

תומכים בהקמת 
 מדינה פלסטינית

לצד ישראל

אינם שבעי רצון 
מחייהם כאזרחים 

ערבים בישראל

ערבים

1976

* 

* 

* 

63.3 

62.4 

* 

* 

73.4 

48.2

1980

56.1 

* 

* 

51.6 

54.0 

28.6 

* 

62.2 

54.7

1985

61.1 

* 

* 

54.4 

60.3 

38.4 

* 

66.3 

57.2

1995

34.6 

24.3 

22.6 

45.8 

56.1 

36.0 

49.2 

* 

26.1

2003

59.6 

19.6 

18.8 

46.7 

58.2 

40.1 

53.1 

88.8 

34.8

2008

62.0 

35.4 

29.2 

64.4 

71.2 

43.3 

49.9 

68.6 

49.0

2012

54.0 

43.6 

41.3 

56.5 

65.2 

45.0 

55.7 

68.7 

56.5

2013

54.2 

42.5 

33.9 

38.5 

50.6 

39.0 

41.8 

63.7 

47.8

2015

53.9 

36.0 

39.5 

55.4 

63.7 

37.1 

43.7 

71.3 

55.7

2017

53.8 

51.7 

45.7 

48.4 

45.9 

35.8 

45.9 

63.6 

48.4

2019

41.6 

41.5 

43.0 

53.5 

54.3 

47.1 

53.8 

70.5 

50.8

2021

51.2 

47.4 

51.3 

59.9 

66.1 

36.3 

60.4 

52.5 

51.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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לוח 4. מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, ערבים, 2021-1976 )באחוזים(

שוללים את זכות 
הקיום של ישראל 

כמדינה

תומכים במדינה 
 פלסטינית בכל

פלסטין במקום ישראל 
או בגבולות 1947

 תומכים בהפגנות
לא חוקיות

תומכים ללא 
הסתייגות בשימוש 

באלימות

בעד שימוש בכל 
האמצעים כולל 

אלימות

מגדירים את עצמם 
פלסטינים )ללא רכיב 

ישראלי בזהות(

לא מוכנים שיהיה 
להם חבר יהודי

ערבים

1976

20.0 

53.8 

17.1 

17.8 

* 

32.9 

21.1

1980

10.8 

34.4 

6.9 

7.5 

* 

25.5 

13.4

1985

17.2 

31.1 

10.6 

8.0 

* 

29.0 

15.4

1995

6.7 

16.2 

6.0 

2.6 

* 

10.2 

10.2

2003

11.0 

18.9 

4.9 

3.0 

5.4 

5.6 

15.7

2008

21.9 

49.8 

12.6 

13.1 

12.6 

16.5 

26.3

2012

22.8 

48.5 

15.4 

10.5 

16.6 

21.5 

27.8

2013

13.5 

41.7 

11.3 

7.2 

16.0 

17.6 

20.7

2015

26.9 

45.7 

22.6 

15.6 

18.5 

25.8 

24.3

2017

24.8 

41.9 

18.4 

9.7 

18.5 

21.9 

28.9

2019

19.4 

30.7 

25.4 

21.1 

34.7 

14.8 

32.3

2021

30.7 

27.2 

20.2 

11.9 

11.7 

30.3 

49.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם

לוח 5. מגמת שינוי בעמדות סרבניות נבחרות, יהודים, 2021-1980 )באחוזים(

אינם משלימים עם קיומו של 
מיעוט ערבי במדינת ישראל

שוללים את זכות הקיום של 
מיעוט ערבי עם זכויות אזרח 

מלאות

שוללים את זכות הערבים 
להצביע לכנסת

מסכימים שישראל תעודד 
את האזרחים הערבים 

לעזוב את הארץ

 לא מוכנים שיהיה להם
חבר ערבי

יהודים

1980

* 

* 

* 

48.5 

38.1

1985

15.7 

21.3 

23.4 

38.7 

37.0

1995

9.7 

16.4 

30.6 

36.4 

32.0

2003

17.2 

19.8 

33.7 

38.9 

31.3

2008

13.7 

18.9 

28.5 

34.1 

*

2012

15.2 

21.8 

27.9 

* 

*

2013

15.3 

21.9 

30.5 

* 

37.1

2015

14.8 

15.4 

21.1 

* 

*

2017

15.4 

18.8 

24.1 

* 

35.4

2019

15.3 

15.3 

26.3 

* 

31.5

2021

18.3 

22.8 

28.8 

* 

34.4

* השאלה לא הוצגה | מקור: סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2021. לא פורסם
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איור 1. שיעור הערבים השוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל, 2021-1976 )באחוזים(

10

20

30

40

1975 1985 2000 2005 2010 2015 2020 20251980 19951990

20

17.2

6.7

11

21.9

26.9

30.7

24.8

19.4

 איור 2. שיעור היהודים השוללים את זכות הקיום של מיעוט ערבי
בעל זכויות אזרח מלאות )באחוזים(

10

20

30

40

1985 2000 2005 2010 2015 2020 202519951990

15.7

9.7

13.7

17.2

15.2 14.8 15.4

15.3

18.3
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כמו  למדי,  יציבות  היו  עמדות  הרבה  זאת  למרות 

שביעות  על  המדווחים  מהערבים  מחצית  למשל 

עמדות  גם   .)3 )לוח  במדינה  מחייהם  הרצון 

אלה  שיעור  למשל  כמו  יציבות,  נשארו  היהודים 

ערבי  מיעוט  של  קיומו  עם  משלימים  שאינם 

במדינת ישראל - 15.7% ב־1985 ו־18.3% ב־2021 

)איור 2, לוח 5( - ושיעור השוללים את זכות הקיום 

של מיעוט ערבי בעל זכויות אזרח מלאות - 21.3% 

ב־1985 ו־22.8% ב־2021 )לוח 5(.

אינן  הללו  לעיל,  המצוינות   ,2021 מאי  מהומות 

בחומרתן  מוגבלות  גם  הן  הכלים".  את  "שוברות 

הרוגים,  אלפי  בהן  אין  כי  בין־לאומית  בהשוואה 

פצועים ועקורים, ואין בהן הרס רכוש והתערערות 

לנקה,  בסרי  בסוריה,  בסודאן,  שקרה  כפי  משטר, 

אין  גם  לשעבר.  וביוגוסלביה  בטורקייה  ברואנדה, 

בנפש  הרבות  והאבדות  הממושכת  האלימות  בהן 

וברכוש שמעבר לקו הירוק.

אפליה   - להתקומם  סיבות  יש  שלערבים  אף 

ציוני  משטר  נמוך,  מעמד  מוסדיות,  והדרה 

לאומיות  במפלגות  והתארגנותם  בהם  שפוגע 

נמרץ  מאבק  לנהל  להם  המאפשרת  נפרדות 

ואפילו עימות אלים - הם שומרים על שקט ועל 

יציבות. הגורמים לכך הם זיכרון הנכבה, הפיקוח 

לחיים  יותר  טובה  חלופה  והיעדר  הביטחוני 

גם,  הסדר  ועל  החוק  על  שומרים  הם  בישראל. 

דמוקרטיות,  לזכויות  זוכים  שהם  מפני  ובעיקר, 

על  שומרים  דמוקרטי,  מאבק  לנהל  רשאים 

חיים  אורח  לנהל  יכולים  זהותם,  ועל  תרבותם 

מודרני, נהנים משירותי בריאות ורווחה, מוגנים 

מחובת  ופטורים  אסלאמי  פונדמנטליזם  מפני 

הערבי  האביב  וכישלון  הכיבוש  צבאי.  שירות 

מראים להם עד כמה רצוי להם לחיות בישראל, 

שיהיו  להניח  יש  לרעה.  מופלה  כמיעוט  אפילו 

יסוד  אין  אך  ליהודים,  ערבים  בין  מהומות  עוד 

אזרחים  מלחמת  המונית,  אלימות  מפני  לחשש 

וקריסת המשטר והדו־קיום.

ובראייה רחבה יותר, כמו היהודים בעלי הסטטוס 

הנמוך )המזרחים, האתיופים והרוסים, שממוקמים 

מעל לערבים(, הערבים בישראל הם קבוצת ביניים 

פריווילגית, שתחתיה ממוקמים הפלסטינים, חסרי 

הנאבקים  קשות,  ממצוקות  הסובלים  האזרחות, 

מאבק אלים לשחרור לאומי והמתנהלים ללא מסר 

■ של תקווה ופתרון מישראל. 
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משרד הבריאות, כוח אדם במקצועות הבריאות 2020, יולי 2021, עמ' 24.  )7
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