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 בית הספר למדיניות ציבורית
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 ו"ן תשסו סיו 
 2006 יוני  

 
 לכבוד

 רענן דינור
 ל משרד ראש הממשלה"מנכ

 ירושלים
 רועי פולקמן: מאת

 
 :שותפים לשינוי

  פושיתולצעדים לקידום מעורבות הציבור הערבי ו
 במדיניות הפיתוח של ממשלת ישראל

 נייר מדיניות

 תמצית מנהלים
סוגיית י על סדר היום הציבור שבה ועולה, 2000בפרט מאז אירועי אוקטובר , בשנים האחרונות

שבה וקיבלה , ממשלת ישראל בראשות שרון.  וממשלת ישראלת הערביהיחסים בין האוכלוסייה

 קיבלה ועדת השרים לענייני 18.7.2005 ועד 9.4.2003-מה ( הערבינושא פיתוח המגזרבהחלטות 

למרות רצונה של ממשלת ישראל ). מרביתן יושמו באופן חלקי בלבד,  החלטות43יהודי -המגזר הלא

במרבית התחומים אין הדבר עולה , ההאוכלוסיילצמצם את פערי הפיתוח בין המגזר הערבי לכלל 

למרות החלטות ממשלה , 2000 דוגמה לכך ניתן למצוא בהעמקת העוני והאבטלה מאז שנת .יפה

.  משותפים ועידוד השקעותהיפיתוח אזורי תעשי, מפורשות העוסקות בקידום הכשרה מקצועית

 ההשקעות מספר, מראה שבשנים האחרונות לא הוקם אף אזור תעשייה חדשהמציאות בשטח 

, נצרת) מרכז לטיפוח יזמות(י "לאחרונה אף נסגר מטו ביותר ןם קטיבפיתוח עסקי ביישובים הערבי

 .  בתשתית הכלכליתדבר הממחיש עוד יותר את ההתדרדרות

 

בפיתוח המגזר הממשלה שהאפקטיביות המוגבלת של צעדי הטענה בנייר זה מוצגת בהרחבה 

, לשם המחשה. מינופן השקעות והמאפשר קליטת, הון חברתימחסור בהערבי נובעת בחלקה מ

רוק חומרי המזון י מתאפשר פאיןאשר בלעדיו , אנזים בגוף האדםנוכל להשוות את ההון החברתי ל

בים לבניין  ואילו אספקתו מאפשרת ניצול המזון למשא,למרכיבים הדרושים לאספקת האנרגיה לגוף

חסר אשר יאפשר קליטת השקעות והפיכתן המרכיב המעבר לחידוד הצורך בפיתוח  .הרקמות

 חלופות המציגות גישות אפשריות להגברת האפקטיביות של כמהמוצגות בנייר , לתוצרים של ממש

אני סבור כי מדיניות הממשלה ביחס לציבור הערבי מהווה מבחן חשוב ומשמעותי  .צעדי הממשלה

ובעיקר בתקופה הנוכחית בה , תקופהבכל בכל עת ו, הממשלהראש ל משרד "ילותו של מנכלפע

בהמלצות אשר הוצגו ,  כך טוענת גם המועצה לביטחון לאומי.גבולות המדינה ונידונים נושאי אזרחות

 הצורך ליישם את החלטת להעובימים אלו , כמו כן . עם כניסתך לתפקיד,ל"כבוד המנכ, בפניך
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בה הוחלט על הקמת רשות , )ח ועדת לפיד"בעקבות דו (13/6/2004 מיום 2016אל ממשלת ישר

 : כפי שנוסחה בהחלטת הממשלה של הרשותמטרתה. ממשלתית לקידום מגזרי המיעוטים

 ,אפליהמניעת , תקציבים, יהודיים בענייני תכנון ובנייה-קידום וטיפול בבעיות הייחודיות של המגזרים הלא"

לקיים מגעים שוטפים , כמו כן. קידום החינוך ושילוב בחברה ובכלכלה הישראלית, ת המדינהייצוג הולם בשירו

עם משרדי הממשלה השונים בקשר לטיפול במגזרי המיעוטים ולדווח על כך לראש הממשלה ולוועדת השרים 

 ."לענייני ערבים

לעניות  .קדם תחומי המדיניות שעליה לםמהולפעול  כיצד צריכה רשות זו  העולות הןהשאלות

 .  חשובות אשר יסייעו לענות על שאלות אלו ואחרותתובנות הנייר המוגש להלן מכיל בתוכו ,דעתי

 

 החידוש בנייר הנוכחי
היחסים והערכים העומדים בבסיס המערכת , הנורמות,  מוגדר כמכלול הרשתותחברתיהון 

ים בתוך הקהילה המידית והן הן בין הפרט, האמון את מרכיבכולל ההון החברתי , בנוסף. החברתית

משפיע לרעה  במרכיב זה חוסר. וכוליהשלטון הכללי , במעגלים הרחבים יותר מול השלטון המקומי

 ,ךכמ היתר. ם פערים בין המגזר היהודי והערבי אפקטיביות ולצמצתכניותעל יכולת הממשלה לקדם 

אפשר לקחת שקל אחד של ההון החברתי הוא המ.  זה חיוני לפיתוחה של כלכלה מודרניתמרכיב

הוא המאפשר ניצול יעיל של ; השקעה בתקציב לפיתוח אזור תעשייה ולהפוך אותו לעשרה שקלים

חוסר .  להכשרה מקצועיתתכניות, תשתית בבתי ספר, כלים ממשלתיים שונים כדוגמת מעונות יום

(צות הברית נעשו בשנים האחרונות באירופה ובארששורה של מחקרים שהראתה כפי , במרכיב זה

Putnam1993, Fukuyama 1995( ,מקשה מאוד על ביצוע אפקטיבי ויעיל של מדיניות ממשלתית. 

 עוסקות בשנים האחרונות בגישות שונות לפיתוח הון חברתי מתוך מטרה OECD-מדינות ה
 .)2ראה נספח  (שילוב של מיעוטים בקהילהה  את אפקטיביות הממשל ולשפר את מידתלהגדיל

 

 סוד מאחורי נייר המדיניותהנחות הי
-רב גיבוש המלצות –צמצום העוני בישראל ("קיסריה האחרון בכנס כפי שתואר בנייר העבודה שהוצג 

סבר חלק משמעותי מהפערים מו, )2006, קיסריהכנס , ר מומי דהן"בראש הצוות עמד ד". שנתיות

אפליה מצד ב ;עסוקההעדר השקעה מספיקה בפיתוח תשתית תב ;אפליה בתחום ההשקעה בחינוךב

חידוד נקודה . רמת שכר נמוכההמתבטאת במעסיקים פרטיים ומוסדות ציבוריים כלפי עובדים ערבים 
 כדי לעמעם את הצורך של ממשלת ישראל האמורזו הכרחי כדי להדגיש שאין בנייר המדיניות 

 .להפנות משאבים ראויים לצמצום פערי הפיתוח בין המגזרים

 :יש לזכור את שלוש הנקודות הבאות ברקע הדברים ,לפיכך

 .עבור המגזר הערבי בישראלב פיתוח תכניותנדרש המשך השקעה מסיבית ב �

נדרשת פעולה ממשלתית להסרת חסמים ולצמצום האפליה המבנית הגלומה במשרדי  •

 .הממשלה
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כבסיס לבניית אמון בין ממשלת ישראל ואזרחיה , נדרשת פעולה להסדרת נושא הקרקעות �

 .  פיתוחתכניותון שיאפשר קידום יעיל יותר של  אמ,הערבים

 

 המלצת מדיניות
אין די בהתחייבות ממשלת ישראל להמשיך להשקיע בצורה עקבית בפיתוח המגזר הערבי ובצמצום 

שהאפקטיביות של אלא , זה אמנם תנאי מקדמי. נהוגה בתקציבים שוניםהאפליה בהקצאות ה
המסוגלים להפוך , נופים חברתיים וקהילתייםההשקעות הללו מוטלת בספק אם לא ייוצרו מ

היא לפעול לפיתוחו של הון , המלצת המדיניות המובאת בנייר שלהלן .השקעות אלו לתוצרים בשטח

ויאפשר ,  פיתוחתכניותאשר יהווה גורם משלים להשקעות ממשלתיות ול, חברתי במגזר הערבי

 . והערביתהשגת תוצאות מוחשיות בצמצום הפערים בין החברה היהודית

 :פעולה ישירה מול הקהילה ומול המגזר השלישיזאת באמצעות 

במגזר עם דגש על שילוב אקדמאים ( מרכזי הכשרה והכוון מקצועי – ברמת הפרט .א

 . לתלמידי תיכון חונכותתכניות, )הציבורי והפרטי

; פיתוח תשתית טכנולוגית;  עידוד פעילות של ארגוני חברה אזרחית– ברמת הקהילה .ב

 .ם תשתית של שטחים ציבוריים ומסגרות קהילתיותקידו

; והציבור הערבי המגזר העסקי היהודי  ביןלשיתוף פעולה תכנית – ברמה כלל ארצית .ג

 לימוד בבתי הספר לחינוך תכניותקידום ; פיתוח שכונות קהילתיות בערים מעורבות

 .לאזרחות באמצעות עשייה
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 הגדרות
 שות זאת לבדיכולה לעאינה ממשלה 

כדי . עודו ביטחון ,בריאות, חינוך, הציבור מעוניין כי הממשלה תשיג יעדים שונים בתחומים כמו כלכלה

אמצעים תקנות ופיקוח ו, חקיקה, בדרכים כגון הטלת מסיםפועלת הממשלה ,  יעדים אלולהשיג

יכולה לספק ינה אבתחומי מדיניות רבים הולכת ומתבהרת העובדה כי הממשלה . כיוצא באלואחרים 

וכי נדרשת שותפות הולכת ,  בכוחות עצמה ובאמצעות הכלים הרגילים ממנהאת התפוקות המצופות

דמוקרטי אלא במקרים ככמוסרי ורק נתפס אינו הדבר . השירותיםמיועדים  לווגדלה מצד הציבור 

 הפעולה כוללות  דרכי.סכון במיםיניקח את מדיניות הממשלה לחדוגמה ל. חסכוני יותרכרבים כיעיל ו

פעולה באו שיפור הצנרת העירונית ב, שעוני מים המאפשרים דיווח אלחוטיכמו ב, השקעה בתשתיות

 צעדים אלו יקרים יחסית. כדוגמת האיסור על השקיית גינות ציבוריות, באמצעות תקנות ואכיפה

 הציבור לבזבז  את"יחנך"אולם ניתן גם לפעול באמצעות שינוי התנהגותי אשר , ומורכבים לביצוע

ובכך ניתן יהיה להשיג את תוצאות ) לא להשקות גינות בצהריים, לשטוף את הרכב בדלי(פחות מים 

נדרשת הממשלה ,  בנושאי מדיניות שונים.לאורך זמןנמוכה יחסית השקעה בהמדיניות הרצויות 

להשיג כדי  מנופים של שיתוף פעולה בתוך הקהילהפיתוח לפעול מתוך בסיס של שינוי התנהגותי ו

 .תוצאות ראויות

ה של יהדבר מאפשר לחברה לתפקד עם פחות כפי. להגדלת מעורבות הקהילה תועלות בפני עצמן

 הפגנת האחריות מחזקת תכונות חיוביות ;מסים ניתן לספק מוצרים ציבוריים עם פחות ;פיקוח ושיפוט

תרשים אני מציג  ,להמחשה. ובאופן כללי משפרת את איכות החיים של התושבים כפרטים וכקהילה

בתרשים ניתן לראות כיצד בניית . 1 הבריטיראש הממשלהמנייר של יחידת האסטרטגיה במשרד 

                                                
1 Strategy Unit, Personal Responsibility and Changing Behavior: the state of knowledge and the 
implications for public policy, February 2004  
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היא בריטניה .  את התוצאות הטובות ביותרהשירותים בהם מעורבים הציבור והממשלה גם יחד משיג

לי מדיניות לממשלה אסטרטגיה של פיתוח הון חברתי ככהוצעה אחת המדינות הראשונות בהן 

 . לפעולה ממשלתית

 

 של יחסי המגזר הערבי והמדינה מגולמת בשורה הראשונה לדפוס של תאימההמתמונת המצב 
 בדומה . לפיו המדינה מספקת שירותים לאזרח פסיבי הצורך אותםמודל הצרכן, התרשים

האחריות  פס אתתוהערבי ציבור ה,  בציבור היהודי לפני שני עשורים ויותרהיו נפוצותלתפיסות אשר 

 וכוליהפשיעה , איכות הסביבה, התעסוקה, הבריאות, על אספקת שירותים בסיסיים בתחומי החינוך

תופעה שניתן להבינה בקרב ציבור אשר במשך שנים זו . מוטלת כמעט באופן בלעדי על המדינהכ

 . גדולות,רבות קופח והופלה לרעה בתקציבי מדינה וציפיותיו לשינוי שיגיע מבחוץ

 
 ?מהו הון חברתי

בסיס המערכת בהיחסים והערכים העומדים , הנורמות, הון חברתי מורכב מהרשתות -

 . והקהילתיתהחברתית

 : הגדרה מקובלת להון חברתי -

“...features of social life - networks, norms, and trust - that enable 

Participants to act together more effectively to pursue shared 

Objectives... Social capital, in short, refers to social connections and the 

Attendant norms and trust” (Putnam, 1995). 

 בין משפחות וחברים לקבוצה - bonding social capital: סוגי ההון החברתי העיקריים -

 בין – linking social capital ; בין קבוצות אתניות– bridging social capital ;האתנית

גבי  נראה כי סוגים שונים של הון חברתי משמעותיים ל. שוניםםאקונומיי-סוציומעמדות 

 bonding- בתחום מדיניות הבריאות משמעותי יותר ה,דוגמהל.  מדיניותם שונים שלתחומי

social capital ה ואילו-bridging capitalתחומי על . כלכלייםעל תהליכים   משפיע יותר

  .הסוגים יחדשל  שילוב משפיע דווקא ,החינוך

ביניהם הוא מידת האמון והבסיסי קריטריונים כמה מדידת ההון החברתי אפשרית באמצעות  -

 . בין אנשים

 חשוב לציין כי הון חברתי איננו .נוטים להחליף בשימוש בין המושג הון חברתי למושג קהילה -

בהקשר לרשתות הנבנות במקום העבודה גם דם אלא רק בהקשר לקהילה המסורתית של הא

מועדוני ספורט , מוסדות חינוך(מסגרות הקשורות בחברות סביב מוקדי פעילות קהילתיים ול

 )וכולי

נורמות ; )מי מכיר את מי(רשתות חברתיות : שלושת המרכיבים העיקריים בהון חברתי הם -

הצעדים שננקטים כדי שחברי (ת סנקציו; )בין חברי הקהילההקודים להתנהגות (חברתיות 

 .)לכלליםצמדו יהקהילה י
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  ?מדוע הוא חשוב

  לשיפור רמת החינוך; לפיתוח תעסוקה;2קיומו של הון חברתי הוכח כמשמעותי לפיתוח כלכלי -

מחקרים בבריטניה הראו קשר מובהק בין מידת האמון בקהילה והמעורבות האזרחית לבין (

 . להעלאת רמת הבריאות;פשעהצום רמות  לצמ;)הסיכוי להגיע להשכלה גבוהה

היכולת את מחקרים מראים כי הון חברתי גבוה מגדיל את יעילות מערכות השלטון וכמה  -

 .3שלהן לקדם מדיניות אפקטיבית

חיזוקן של קבוצות כגון השפעות שליליות גם חשוב לציין שלפיתוח הון חברתי יכולות להיות  -

 ). קרטלים(לכלי יכול להיווצר ריכוז יתר בתחום הכ.  משאר האוכלוסייההמתבדלות

 

 חברה אזרחית ומגזר שלישי

 ארגוניםתרומתם של . הוא מושג החברה האזרחית, מושג נוסף הכרוך במושג ההון החברתי -

 Cohen(רס 'ם לדמוקרטיה היא עובדה שהוערכה על ידי חוקרים רבים כמו כהן ורוגינטריווול

& Rogers,1993(,רגוני החברה האזרחית ת משמעותיות של א המציגים ארבע תרומו

 הגברת השוויון בייצוג על ידי מתן ;מדיניותהספקת אינפורמציה לקובעי א: לדמוקרטיה
 חינוך האזרחים לערכים דמוקרטיים ;לשכבות שאינן מיוצגותגם לזכות בייצוג אפשרות 

ת שממשלות מספקומכיוון  .והצגת מסגרות אלטרנטיביות לפתרון בעיות חברתיות

את אינן מקבלות נותרות קבוצות רבות של אזרחים אשר , שירותים המכוונים לאזרח הממוצע

  . וצרכים חברתיים רבים נותרים בלתי מסופקיםותמעוניינהן השירותים בהם 

ים נפרדארגונים פורמליים : בישראל" ארגוני החברה האזרחית"הגדרה אפשרית ל -
ת על ידי אנשים המעוניינים לחלוק ולקדם המוקמים בצורה וולונטרי, ממוסדות המדינה

רעיונות וזהויות משותפות ולספק אמצעים ושירותים לחברי הארגון או , עמדות, ערכים
 1995Lyons, 1996; .(4,הרמן (לאנשים אחרים

  

                                                
מראים כי לרשתות החברתיות יש ) קוןי בנושא עמק הסיל,למשל(יה י מחקרים בנושאי אשכולות תעשייה ואזורי תעש2

 . לי של האשכול וסביבתו הגיאוגרפית בקידום הכלכתפקיד מכריע
 אשר הראו כיצד מידת Helliwell and Putnam (1993) על ידי אחד המחקרים המובילים בנושא נעשה באיטליה 3

" אזרחיות"הצמיחה תחת הממשלות האזוריות בצפון איטליה ובדרומה מושפעות באופן משמעותי ממידת ההון החברתי וה
 . ד מהאזוריםהקיימת בכל אח

מתוך כנס המרכז הישראלי לחקר המגזר ', קווים לדמותה של החברה האזרחית בישראל, 'מיכל בר, חגי כץ, בנימין גדרון 4
 . 2001, השלישי
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 רקע
 כתיבת הניירשל הקשר ה

רדית מש-החל משרד ראש הממשלה לתאם עבודת מטה בין) ממשלת רבין( ואילך 1992החל משנת 

בקידומם שהממשלה ראתה , אזוריים ומגזריים, כלכלה וחברה בהיקפים ארציים, בתחומי פיתוח

הביוב והתעסוקה וכן , המים, מדובר בנושאים כגון פיתוח תשתיות התחבורה. חשיבות מיוחדת

שבמסגרתן גובשו תכניות , לים"הוקמו ועדות שרים וועדות מנכ. פרויקטים בתחומי החברה והרווחה

פיתוח האוכלוסייה הערבית הוגדר כנושא דחוף שראוי לטפל בו . שנתיות-תחומיות ורב-לניות רבכול

,  התקבלו כמה עשרות החלטות ממשלה הנוגעות למגזר הערבי2000משנת . במסגרת עבודת המטה

; )22.1.2000( תכנית ארבעת המיליארדים -שנתית -תכנית הפיתוח הרב: מתוכן שלוש עיקריות

ח ועדת לפיד "החלטות דו; )19.8.2003(ם שוויונם ושילובם של אזרחי המדינה הערבים תכנית לקידו

)6.6.2004.( 

 :את החלטות הממשלה ניתן לחלק לשלושה נושאים עיקריים

 שובים הערבייםיפיתוח הי (1

 בנייההתכנון והמדיניות קרקעית ואכיפת חוקי  (2

 אזרחות וזהות (3

 

 -מהארבעת המיליארדים  תכניתאז יישום בעיקר מ(המציאות של השנים האחרונות מראה 

 684- פיתוח במגזר הערבי גדל ועמד באופן עקבי על כתכניותכי היקף ההשקעה ב, )22.1.2000

בשנים  ,תוספת תקציבית ממשרד האוצריחד עם במשרדים  "צבוע"תקציב (בשנה שקלים ליון ימ

2ראה נספח  (ימת גם כעתהנכונות להגדיל את השקעות הממשלה ולהתמיד בהם קי). 2001-2004

 הפערים ,לתכנית לא היו הישגים בתחום צמצום הפערים ולמעשה במרבית התחומים, יחד עם זאת. )

, תחולת עוני, השכלה, תמותת תינוקות, תוחלת חיים: בין השאר בתחומים - 1נספח . (אף גדלו

הן מצד המגזר ההצלחה גוררת אתה העדר אמון הן מצד הממשל ו-אי). השתתפות בכוח העבודה

  . יעילות הולכת ונפגמתתכניותומשנה לשנה היכולת לקדם , הערבי

 :יםדרכ כמהבההצלחה של החלטות הממשלה ניתן להסביר -לאיאת הסיבות 

 .לתכנית נקבעו יעדי תשומה ולא יעדי תפוקה •

שלהם ,  חלה שחיקה בתשלומי ההעברה ליחידים ובמענקי האיזוןתכניתבמקביל לשנות ה •

 .כרת על המגזר הערביהשפעה ני

 . לא פיתחה מנופים לקידום כלכלי וחברתי אשר יאפשרו את ניצול המשאביםתכניתה �

 

דרשו שיתוף פעולה ש ניתן לומר כי רבות מהחלטות ממשלה המתקיימות בתוך המגזר הערבי ,ככלל

 כניותתובאופן כללי פיתוח ,  מתארתכניות,  אלו כללו תשתיות ביובתכניות. אכן בוצעו, מצומצם

 ,לעומת זאת).  ולא על ביצועןתכניותמדובר רק על פיתוח ( לקידום תעסוקה תכניותחינוכיות ו

או פעולות שדרשו מינוף משמעותי מצד הקהילה , החלטות שדרשו ממשק בין יהודים לערבים
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רות י ש,קידום ייצוג הולם, בניית כיתות, בנייה ציבורית,  אלו כוללותתכניות. רובןלא בוצע ב - הערבית

 .עודוה משותפים יאזורי תעשי, אזרחי

 

 נתונים כלליים

 80% -כ,  מהם גרים ברשויות מקומיות ערביות71% , מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים20%-כ

) 56.5%( הערבית הרוב האוכלוסיי .מרשויות אלה נמצאות בשלושת האשכולות התחתונים

ביישובים ) 8.5%( בנגב והיתר 12%,  במשולשו התגורר23%.  בגליל2001התגוררה בשנת 

בייחוד , יש לומר כי הגירה פנימית אינה תופעה נפוצה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל. מעורבים

,  יישובים ערביים107- מהאוכלוסייה הערבית ב87%-כ והתגורר 2001בשנת . ישובים הכפרייםבי

 ). 5%-כ(ים לא מוכרים שובים ערבייוהיתר בי, שובים מעורביםי מתגוררים בי8%-עוד כ

 

 הדבר .בתחום הכלכלימעמדה הנחות של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל ניכר באופן בולט 

 בכוח העבודה בענפי המשק השונים ובשיעורי העוני הגבוהים במגזר תההשתתפומתבטא במידת 

ן ביותר נמצא פער העוני הקט. 49.9% עומד על 2004שיעור העוני באוכלוסייה הערבית בשנת . זה

כי הפעילות הכלכלית איננה משקפת את הפוטנציאל הקיים במגזר , 5ניתן לומר. ביישובים מעורבים

אך לא התקיימו בו התנאים המתאימים להשתמש בהם כדי , אשר צבר משאבים ואמצעים, הערבי

פות נבחן משקל ההעד, בנוסף. ליזום פעילות כלכלית ברמות גבוהות יותר מהקיימות בו בפועל

 ל פיע', סובייקטיבי'באמצעות השוואה בין עוני , )לעומת הזדמנויות כלכליות חסומות (6התרבותיות

שיעור הערבים .  נתוני המדידה של הביטוח הלאומיל פיע' אובייקטיבי'עוני לבין תחושת האזרח 

הדבר . לשיעור העוני על פי מדידת הביטוח הלאומיבדומה , 44%עניים עמד על שהגדירו עצמם כ

חיזוק נוסף לכך שסיבת העוני המרכזית ונותן , שונה מאוד מן הממצא לגבי האוכלוסייה החרדית

 . מגזר החרדיב שלא כמו, באוכלוסייה הערבית אינה בשל ההעדפות התרבותיות של מגזר זה

 

 מגלה כי שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר בכוח העבודה היה םהשוואה בין אזורים גיאוגרפיי

הפער נובע משלושה גורמים הכרוכים זה ). 30.4%(והנמוך ביותר בנגב ) 54.2%(ם מעורבים ביישובי

 רמת השכלה גבוהה יותר ;שיעור השתתפות גבוה יותר של נשים בכוח העבודה, הראשון: בזה

 .הזדמנויות עבודה רבות יותר ביישובים המעורביםו

 

  תמונת מצב והשלכותיה,מגזר הערביהחברה האזרחית ב

דת ההון החברתי נעשית בין השאר באמצעות בחינת מידת המעורבות של האזרחים בקהילת מדי

בין . בכללובממסד  זה בזה התושבים שלהתנדבות ודיווח על מידת האמון , שיעורי הצבעה, מגוריהם

למידת ההון אינדיקטור אל כיחס למידת פעולתם של ארגוני חברה אזרחית התיהשאר נוטים ל

                                                
 .2005, מכון ון ליר בירושלים, עורך עזיז חידר, ספר החברה הערבית בישראל', הכלכלה הערבית בישראל, 'חידר עזיז 5
 . 2006, כנס קיסריה, ראש הצוות מומי דהן',  המלצות למדיניות רב שנתית–בישראל צמצום העוני ' 6
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הבחנות הציב כמה , של המרכז לחקר המגזר השלישיהשנתי ביום העיון , יאס זיידאןאלר "ד. החברתי

 . האזרחית בקרב ערביי ישראללגבי החברה 

האחד ביישוב יהודי והשני ביישוב ערבי : להמחשת הנושא אציג שני סוגים של התארגנויות"

ועדה המקומית את ור ה"ביישוב היהודי הציג יו. ארץ השייכים לאותה מועצה אזוריתהבצפון 

וביישוב הערבי הציג , הקמתה של קרן שמטרתה תמיכה בתושבים ובמבני היישוב בעת הצורך

על , בחלקה הגדול, בה התמיכה בין תושבי המקום נעשית, ועדה המקומית תמונה שונהור ה"יו

המשותף לשתי . ידי אנשים מתוך היישוב בהתנדבות ולא על ידי ארגונים פורמליים

אולם צורת ההתארגנות שונה , הוא הרצון של האנשים לקדם אינטרסים משותפים, ותההתארגנוי

 . "במהותה

 

ממצאי . מומחשים הבדלים אלו, )2000 ,זיידאן וגאנם (2000ח מחקר שפורסם במרכז בשנת "דוב

באופן .  מהיהודים70% לעומת , מהערבים בישראל תרמו20%רק , באופן פורמליהמחקר מראים כי 

כי המונח חברה אזרחית , טוען זיידאןלפיכך . הנתונים זהים אצל היהודים והערביםהיו  ,יפורמל–לא

 . משתנים תרבותיים פוליטיים ואחריםלהתחשב בבהקשר של החברה הערבית צריך 

 

. ניכר ייצוג חסר ניכר לחברה הערבית) בכפוף להגדרה שתוארה לעיל(מבחינת ארגוני חברה אזרחית 

 בלבד מכלל הארגונים 4.5%שהם , יהודיים- ארגוני חברה אזרחית לא1,067  נרשמו19987עד סוף 

 מכלל ארגוני החברה 55%לעומת  1998-1990 מארגונים אלה נרשמו בין השנים 65%. הרשומים

 ארגוני חברה :הראשון הוא הסבר תרבותי: למצב זה ניתן להציע שני הסברים כלליים. האזרחית

החברה הערבית בישראל מאופיינת . עירוניות ועשירות,  מודרניותאזרחית הם מאפיינים של חברות

ודפוסים חברתיים המבוססים על , רמות השכלה והכנסה נמוכות, במידה רבה יחסית של מסורתיות

קשיים המוערמים על התארגנויות לוקשור ,  ההסבר השני הוא פוליטי.קשרי שארות ועקרונות שיוכיים

מקורות עסקיים או מעט מימון ציבורי וקושי לגייס מימון מ(דיים מימון ייחוהקשיי ל, בחברה זו

את הצמיחה בשנות . ניכור מהממסד הישראלי המונעת רישום והתמסדותהתחושת לו) פילנתרופיים

בעיקר בדגש של סנגור , חס להשקעה גדולה של האיחוד האירופי בהקמת עמותותי ניתן לי90-ה

 .זכויות אדם ופעילות פוליטית, קהילתי

 

נעשתה הבחנה ברורה בין התנדבות ישירה אשר כוללת פעילות , 20058-ר זיידאן מ"במחקרו של ד

הרלוונטית יותר לנושאו של נייר , תפורמלילבין התנדבות . במסגרת המשפחה והקהילה הקרובה

, בית ספר, עמותה: ארגונים כגון. מסויםמבוצעת באמצעות מוסד ת פורמליהנתינה ה. זההמדיניות ה

, קופת חולים, מועצה מקומית, מרכז קהילתי, מועדון קשישים, בית חולים, כנסייה, מסגד, עד הוריםו

 . ולעומתם תנועות ומפלגות פוליטיות. ספרייה, ועד סטודנטים, מועצה מקומית

                                                
עד מועד הגשת הנייר לא הצלחתי להשיג מהמרכז , לצערי.  לא הוצגו נתונים השוואתיים מעודכנים2005-ר זיידאן מ"במחקר של ד 7

 . ר זיידאן עצמו נתונים מעודכנים יותר"לחקר המגזר השלישי ומד
 2005, המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי', פלסטינית בישראל-התנדבות תרומות ועמדות כלפי ארגונים בחברה הערבית, 'אןזייד.א 8
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 :יםפורמליהבחנות עיקריות ביחס לדפוסי ההתנדבות בארגונים 

 .ה בשאר היישובים הערבייםבערים מעורבות ונמוכיזמת המתנדב בולטת מאוד  �

 שנות 11עד , שיעור המתנדבים בעמותות נמוך מאוד בקרב בעלי ההשכלה הנמוכה ביותר �

 . לעומת שתי קבוצות ההשכלה הגבוהה יותר שביניהן לא נרשם פער משמעותי, לימוד

-אילא התנדבו בשל ) 26%(כרבע ; )38%(חוסר זמן : התנדבות-לאיהסיבות העיקריות  �

גם סיבות אידיאולוגיות מהוות גורם . יזמה שלהם-איאו בשל ") ילא פנו אלי("שא מודעות לנו

מתנדבים לארגונים טענו כי במידה רבה אינם מתנדבים מאחר -מהלארבע : התנדבות-לאי

) 21%(וחמישית , שלדעתם זה תפקיד הממשלה לספק את הצרכים של כל האזרחים

 . עצמו לפי יכולתומהציבור הזה מחזיק בדעה שעל כל אחד לדאוג ל

 

 מסקנות

תיווך של בלא ערוץ הנתינה והמעורבות האזרחית העיקרי בחברה הערבית הוא הערוץ הישיר 

לערכי הנדיבות והסיוע יש שורשים תרבותיים שמקורם עוד בתקופה שלפני הופעת . יםפורמלימוסדות 

כל . אלו גם תמיכה דתיתלערכים . ערכים אלו עדיין מושרשים בחברה זו.  לספירה7- במאה ההאסלם

מעודדות או מצוות על , הדרוזית והנוצרית, האסלמית, שלוש הדתות הרווחות בקרב הערבים

רוב הארגונים שנהנו מתרומותיו ומהתנדבותו של הציבור הם ארגונים . המאמינים לסייע לנזקק

שם ,  המערביתחשוב להדגיש שלא כמו בחברה. פועלים ביישוב אחד או באזור אחד בתוכוהמקומיים 

בישראל המפלגות והעמותות הערביות , חממה לצמיחתן ולפעילותן של מפלגות ועמותותמהווה העיר 

גם היישובים המכונים ערים . כי למעשה אין אף עיר ערבית של ממש, צומחות ופועלות בתוך הכפר

 . לית של עירכלכופוליטית , תרבותית, ואין בהם תשתית חברתית, כפרים גדולים מאוד, הם למעשה

 

שלסוגים שונים של ארגוני המגזר השלישי יש השפעות שונות על מידת הצמיחה של ההון נראה 

עוסקים בפעילות בה בשונה מהמצב בחברה הערבית בישראל אשר מרבית הארגונים . החברתי

בין קבוצות שהפגישו  הוכח שדווקא ארגונים ,פעילות מצומצמת לקהילה סגורהבפוליטית או 

ארצות נתונים מ. היו בעלי השפעה חיובית גדולה יותר) אתנית, השכלתית, מעמדית( שונות וסייהאוכל

הקהילה  .הון חברתי נמוך יותריש קבוצות סגורות מבחינה אתנית ותרבותית ל מראים שהברית

 : מעורבות זו מעודדת התפתחות של.  במידת המעורבות בענייני הציבורראשיתהאזרחית נבחנת 

 מתבטא בקשרים אופקיים של תגמול ושיתוף פעולה לעומת קשרים אנכיים של – וליטישוויון פ

 . אופוזיציהכ לא כלקוחות ופטרונים ולא כמרכז ו,האזרחים פועלים כשווים.  תלות וענישה,סמכות

 אזרחים בעלי דעות שונות נוצרת תפיסת עולם מתונה בשיתוף – מסגרות אזרחיות הטרוגניות

להטמעת החשיבות להביא  הם שותפות במועדון ספורט או חוג טיולים יכולג. ופרגמטית יותר

 . שבשותפות אזרחית
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 הרשויות , באיטליה מלמד כי במקומות בהם יש מעט מעורבות אזרחיתPutnamמחקרו של 

לעומת . העוסק בנתינת שירותים מתוך ראייה קצרת ראות" הלקוח"גישת לפי פועלות המקומיות 

גישת הלקוח אלא תוך קידום לפי לא רק פועלות  הרשויות ,מעורבות אזרחיתיש  מקומות בהםב, זאת

סבים  עם נציגי השלטון ים המפגש,במקומות בהם המעורבות האזרחית נמוכה.  ארוכות טווחתכניות

דווח על מ, גבוההאזרחית המעורבות בהם הבמקומות .  סביב קבלת עבודות וסיוע נקודתירך כללבד

מבנה זה גורר גם מצב . לנציג הרשויות בנושא העוסק ברווחת הכללהפונה יום לפחות אזרח אחד ב

 אוכלוסייה בעלי התפקידים הציבוריים מגיעים מתוך קבוצות ה,בו באזורים עם מעורבות נמוכה

 . המקורבות לשלטון ובעלות הקשרים המפותחים יותר

 

ותר לראות בפשרה אמצעי מנהיגים פוליטיים באזורים בהם קיימת מעורבות אזרחית נוטים י
יריבות על משאבים אלא מוזאת לא מתוך התעלמות מקונפליקט ו, לגיטימי שכיח לקידום מדיניות

 זו תשיג תוצאות טובות יותר האמון שגישמתוך תחושת מתוך חיפוש אחר פתרונות יצירתיים ו

. וח וחוסר אונים מקצינים תחושות של קיפ,העדר מעורבות אזרחית יחד עם השכלה נמוכה .לתושבים

. שחיתות שלטונית ליתר ששכיחות ואף ל,  של ניצול משאבים משותפיםדבר המוביל ליותר תופעות

כי מרבית התושבים לא יפגעו השוררת היא תחושה הקהילה חזקה ויש מקומות בהם זאת בניגוד ל

ממשלה : צדקטוקוויל -דה"כי מכך הסיק טנם  פ.על החוקים והתקנותלשם כך ישמרו וברווחת הכלל 

 ). 182' עמ, 1993" (כאשר עומדת מולה חברה אזרחית חזקה, ולא נחלשת, דמוקרטית מתחזקת

 

 רציונלית-לא התנהגות ונאותנו שחוסר יכולת לשתף פעולה איתורת המשחקים לימדה 

של שאר הרועים ואם שטח המרעה יכול להגביל את אינו רועה יחיד (טרגדיית הרכוש המשותף 

מאוויר כל אחד יכול ליהנות ( מוצרים ציבוריים ;)פגעי הוא יהיה היחידי שי, העדר שלויצמצם רק את

 רווחהל מהדרוש פחותממוצרים אלו יהיה נטל ולפיכך הלא קשר לחלוקת בשכונות בטוחות מנקי או 

בלא  ,זאתלמרות  . שניהם יקבלו עונש קל יחסית,יתוודואם שני האסירים לא ( דילמת האסיר ;)מרבית

יתרון ברור יש בכל הדוגמאות הללו ). רעהו יבחר כל אחד מהם להלשין על ,ן הדדי או תקשורתאמו

לבחור שלא לשתף פעולה ובכך  -מניע חיצוני  בלא - כל פרט בקהילה עשוי , עם זאת.לשיתוף פעולה

לאזרחים לעשות מה מאפשרים השלטון והמדינה , המסגרת הקהילתית. הקולקטיביתלפגוע בתועלת 

הממשלה משמשת כגוף מחבר בין .  ולשתף פעולהזה בזהלבטוח , ם יכולים לעשות לבדשאינ

אלא גם בין , ומכאן חשיבותה הרבה ביצירת אמון לא רק בין האזרחים והממשלה, האזרחים עצמם

דבר בטיח לעשות משום שהרק ) לצורך העניין -בממשלה ( אינך בוטח במישהו .האזרחים לבין עצמם

 אתה סבור שהוא .עודויכולתו , בפניוהאפשרויות העומדות , כרות עם הלך רוחויאלא מתוך ה, מה

לפיכך קידום  .את יוצרת מסגרת הנורמות החברתיתזאת .  לעשות פעולה מסוימת הרצויה לךיבחר

להגדיל את היעילות שבפעולה היכולים תקשורת וקשרים , נורמות, ההון החברתי משמעו אמון

 ).המצומצמת והן מול הממשלההן בתוך הקהילה (משותפת 

 . כאשר איננו בשימושומצטמצם  עם כל שימוש גדל,בשונה מהון פיזי ,הון החברתישראוי לציין 



 14

 )התופעה הבלתי רצויה(אפקטיביות -לא ממשלה תכניות
ו במידה זו או  יושמ,נדרש שיתוף פעולה מצד המגזר הערביאין  בתחומים בהם , הממשלהתכניות

 לקידום תכניותפיתוח ,  חינוכיותתכניותפיתוח ,  מתארתכניותהשלמת , ומרכל. אחרת של הצלחה

החלטות הנוגעות להגברת הממשק בין , לעומת זאת .קידום תשתיות ביוב וכיוצא באלו, תעסוקה

בוצעו במידה , או הדורשות פעולה אקטיבית מצד הרשויות או הקהילה במגזר הערבי, יהודים לערבים

הדורש הן הקצאת תקנים והן (ייצוג הולם במשרדי הממשלה : החלטות כגון. כללחלקית או לא בוצעו 

 הקמת מועצה מייעצת בנושא ערביי ישראל ורשות לקידום מגזרי ;)פנייה של מועמדים מתאימים

רות י ש;) בשל חששות מהסתייגות מצד מנהיגות הציבור הערבי, בין השאר,לא בוצע(המיעוטים 

 פיתוח שכונות ; פיתוח תשתית מעונות יום ופעוטונים;רי תעשייה משותפים שילוב ערבים באזו;אזרחי

 .ועוד  הבראה לרשויות המקומיותתכניות ;בבנייה רוויה

 

, יםמיליארדה ת ארבעתכנית המרכזית שבוצעה בשנים האחרונות היא תכניתה, כפי שתואר במבוא

 .9מרשימיםאכן אחוזי הביצוע שלה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למרות שיעורי הביצוע הטובים ,ארבעת המיליארדים תכניתשל  יהתוצאות ,בפועל ,תעם זא
 .  אינן מורגשות, בתחום צמצום הפערים נוספותתכניות יהן של  ותוצאות,יחסית

 

                                                
 . ח אלדורותי בעבור האגף לתיאום ובקרה במשרד ראש הממשלה"מתבסס על דו. 2005ח סיכוי "מתוך דו 9
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 יםאינדיקטור
 

 )אפקטיביות מוגבלת להחלטות ממשלה(לתופעה הבלתי רצויה 
 

 : כגון, מנוצלים במשרדי הממשלה-לאכלים  )1

 ת" משרד התמ-יה יאזורי תעש, המרכז להשקעות, מעונות יום �

  משרד השיכון–פיתוח שכונות חדשות בבנייה רוויה  �

  משרד החינוך–בניית כיתות לימוד  

 שונות אשר תכניותשמשרדי הממשלה מעמידים תקציבי ביצוע ב, מנוצלים היא-לאהכוונה בכלים 

מגיע הוא  שלעתים מזומנות ,גזרהתקציב ייעודי למאם  או , המגזר הערביעל ידימנוצלים אינם 

פועלים בפיקוח  מעונות יום 1,700-כ 2003, בשנת :המחשה ל.מבלי שעשו בו שימושלסוף השנה 

לא הוקם אף  2004-2001בין השנים . 10שובים הערבייםי בלבד בי36, משרד העבודה והרווחה

שובים י שיועדו ליאחוזי ההקצאה והביצוע של תקציבי הפיתוח. ה חדש ביישוב ערבייאזור תעשי

שחלקם של היישובים הערביים בתקצוב פיתוח אזורי על אף וזאת . הערביים הם נמוכים ביותר

 2003בשנת . 2005-2001עלה בהתמדה בין השנים )  בתקציב המדינה760109סעיף (תעשייה 

 להקמת מפעלים חדשים ולהרחבת מפעלים קיימים בסך כולל תכניות ,אושרו במרכז להשקעות

סכום זה . הופנו להשקעות ביישובים ערביים ₪ 45,374,000מתוכם רק  ₪ 3,328,796,000של 

 . 11 מן הסכום הכולל1.4%מהווה 

 

 . 1 כפי שתואר בפרק הרקע ובנספח .פערים מתרחבים ברבים מהמדדים החברתיים והכלכליים) 2

 

 )מחסור בהון חברתי(לבעיה 
 
3 (World Values Survey12בתשובה לשאלה  : 

"The government should take more responsibility to ensure that everyone is provided 

for" VS "people should take more responsibility to provide for themselves"  

אחריות אישית קטנה ב והממשלהגדולה של אחריות ב רבים נוטים להאמין ,גם בקרב כלל האוכלוסייה

 שהתקבלו במדינות הגוש לנתונים המקבילו הנטייה חזקה במיוחדהערבי מגזר באך , יחסית
                                                

 . 2002ח סיכוי "דו 10
 . 2005, סיכוי,  נייר עמדה בנושא פיתוח הנגב והגליל11

הוא מבוצע באמצעות רשת של סוציולוגיים . סקר הערכים העולמי הינו מחקר עולמי של תהליכים חברתיים ופוליטיים12
. פ כל היבשות"ע,  מדינות80-ראיונות בוצעו במדגמים לאומיים מייצגים ביותר מ. מאוניברסיטאות מובילות בכל העולם

ישראל . פ זמן"והשוואה ע, מה שמאפשר לבצע חיתוך בין תרבויות, מחקרים ארבע סבבים של 1981כ בוצעו משנת "סה
 . 2001החלה להשתתף בסקר משנת 
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על הממשלה ולא על  מוטל רוב האחריות ,)10 מתוך 8.33( באופן מכריע .הקומוניסטי לשעבר

 . האזרח

לפי  (13עמדות האוכלוסייה הערבית בישראל כלפי המדיניות הממשלתית בנושאי תכנון ופיתוח) 4

המרואיינים אינם מאמינים  :)המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, ארגון עדאלהסקר של 

 מן המרואיינים 90%-ל מעל.  של המדיניות הממשלתית כלפי האוכלוסייה הערבית בישראלבהוגנות

 מדיניות ;הקצאת קרקע לפיתוח היישובים הערביים  שלסבורים שהמדיניות הממשלתיות בתחומים

 תכנון ; מינוי ערבים בסקטור הציבורי; מדיניות פיתוח כלכלי;ומי שיפוט הרחבת תח;הריסת מבנים

,  מן המרואיינים סבורים93.2% .צודקות בכללאינן או אינן צודקות , ומדיניות פיתוח מגורים עירוני

מבחינת  .אינה צודקת כלל אושהמדיניות הרשמית הכללית כלפי האוכלוסייה הערבית אינה צודקת 

 סבורים שמדיניות הכללית כלפי הערבים בנגב אינה צודקת עד אינה 95.2%, יםהחלוקה לפי אזור

 ברוב אמוןהמרואיינים אינם נותנים . ואדי ערהו סבורים כך כלפי הערבים ב90.7%-ו, צודקת בכלל

זוכים באמון האוכלוסייה  אינםשמנהל מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון כמעט . משרדי הממשלה

מערכת בתי המשפט  ,לעומת זאת. מוסדות אלוב  נותנים אמוןאינם 89.1%-93.1%בין . הערבית

נותנים אמון אינם  אמרו ש35.6%שכן רק , בקרב האוכלוסייה הערביתביותר זוכה באמון הגבוה 

אמון המרואיינים במדיניות הממשלתית ירד בשנתיים , בנוסף לכך). צ"בג(בבית המשפט העליון 
 38% -ו, ם טענו שאמונם במדיניות זו ירד עד ירד באופן ניכר מן המרואייני58%-כ .האחרונות
 .  זה לא השתנה בתקופה זואמוןטענו ש

 כפי שתואר –  המגזר השלישי בקרב האוכלוסייה הערבית פעילותדפוסי התנדבות והיקפי) 5

וקיים גם , מידת ההתנדבות הפורמלית הינה מועטה ביחס לחברה היהודית, רוט בפרק הרקעיבפ

 . יחסי של ארגוני חברה אזרחית ומוסדות קהילתיים שאינם פוליטייםמיעוט

  .  ר זיידאן"ח של ד"ובדו, נתונים מלאים ניתן למצוא בפרסומי המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

 

                                                
. 2003איונות נערכו בקיץ יהר. איון אישי בעזרת שאלון מובנה בשפה הערביתישיטת איסוף הנתונים התבססה על ר 13

בנגב ובערים , במשולש, ים ערביים בצפוןשוביהמתגוררים בי, 18 נשים וגברים ערבים מעל גיל 517המדגם כלל 
 .מעורבות
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 )הבעיה (חוסר בהון חברתי
 linking social ; בין קבוצות אתניות– bridging social capital בעיקר, חוסר בהון חברתי

capital – מצד הרשויות המקומיות שיתוף פעולה מקשה על,  שוניםםאקונומיי-סוציו בין מעמדות 
  .ותושביהן בפעולות פיתוח עם הממשלה בישראל

העדר וסיבות הנוגעות לקשיים כלכליים , ות פוליטיות בשל סיבגם שיתוף הפעולה יכול להיווצר-אי

היא כפי ש,  אולם הגדרת הבעיה. הרשות המקומיתרכיוהתאמה בין המדיניות הממשלתית לבין צ

מציעה כיוון חדש ובעל פוטנציאל לשיפור משמעותי של אפקטיביות , אתההתמודדות הו, מוצגת לעיל

 הראה שאזורים באיטליה בהם קיימת מידה גבוהה יותר של ,Putnam (1993).  הממשלהתכניות

הון חברתי גבוה השפיע על האזרחים  .ראמון ומעורבות אזרחית נהנו מממשלות אפקטיביות יות

ובאופן כללי ניתן היה , )מסים תשלום ,למשל(משתפי פעולה עם הממשל , יותר שומרי חוקלהיות 

 הפכו האזרחים לצרכנים מתוחכמים יותר של ,בנוסף. ביתר קלות לקדם צעדי מדיניות אפקטיביים

ויזמות לשיפור השירותים הקהילתיים בין השאר תוך דרישה מתמדת , פוליטיקה ושירותים ציבוריים

אך . חדשה יחסית, כבסיס לקביעת מדיניות ממשלתית, הצגת סוגיית ההון החברתי .הניתנים להם

להרחבה ראה  (14 והן באנגליהארצות הבריתהן ב, בשנים האחרונות היא מוצגת ככלי לעיצוב מדיניות

 .)3נספח 

 

                                                
14 Social Capital- A Discussion Paper, Performance and Innovation Unit, London, 2002.  
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 ת למדיניוחלופות
  רקע

האחת . ת המדיניות לבעיית ההון החברתי ניתן לבחור בשתי גישות עיקריותבבואנו לבחון את חלופו

ת  באמצעו,למשל, רואה בהעדר הון חברתי מצב נתון ומנסה למצוא דרכים לעקוף את הבעיה

קרן השקעות נפרדת , הטבות במס( המסוימת אוכלוסייה לםייעודיי והתאמת כלים תמריצים ישירים

 .המוצעת להלן מחפשת דרכים להגדלתו של ההון החברתי, והשנייה, )עודות "במשרד התמ

 

, באמצעות מכרזים ייעודיים למשרות(בעבר לא פעם גישת המעקף והתמריצים הישירים נוסתה 

יתיות נובעת הבעי). ת"סלול השקעות מיוחד בתמגם מתוכנן מכיום .  ולשיווק קרקעותלפרויקטים

לשכבה מסוימת רק  התמריצים מגיעים יוצר מצב בוובע פערים חברתי היררכי המקממבנה 

מכלל בעוד   וכוחאמצעיםרת שכבה דקה בעלת נוצ. נגישות למוקדי הכוח וההשפעהלה ש אוכלוסייהב

 מרכיב ,)Fukuyama 1995(כפי שמתאר פוקוימה בתחום הכלכלי . השפעהנמנעת יכולת ה הציבור

בעיקר ,  הזדמנויות המשק הגלובלילות את המנצקריטי לבניית מסגרות כלכליות מודרניותהוא האמון 

בהן במדינות . 21-ים להתחרות בעולם התאגידי במאה הליצירת מבנים כלכליים גדולים המסוגל

 נדרשת התערבות ממשלתית לשם יצירת ,)למשל סין ואיטליה(שבטי או משפחתי הוא מרכיב האמון 

למשל (בין שכבות חברתיות רחבות ואילו בחברות בהן קיים יסוד אמון , זמויות כלכליות רחבות היקףי

. התערבות ממשלתית ישירהבלא מתאפשרת הקמת מסגרות כלכליות משמעותיות גם , )גרמניה ויפן

ריבוי העסקים . יה המסורתי של התעשייהמלמדת על אופיבמגזר הערבי  צב הכלכליתתמונת המ

מריצים מוגבלת בין השאר  כי גישת הת מלמד,יות כלכליות גדולותהקטנים ומיעוט מפעלים והתארגנו

יכולת להתאים הגם  . ובפיתוח הכלכליהשפעתה על יסוד האמון המרכזי כל כך בהון החברתי-איבשל 

 המודרני קיימת תלות הדוקה בין המסגרות דווקא במרחב הכלכלי.  מוגבלת,כלים ייחודיים למגזר

 דורשים פיתוח מיומנויות ,עודומנגנוני מימון , שיטות ניהול, צורך בשפה משותפתה .הכלכליות בעולם

דוגמה טובה לכך היא קרן ההשקעות לעסקים קטנים  . הגמשת קריטריוניםים מאפשראינםמתאימות ו

,  מגזר הערביב לעסקים 2004 מסך ההשקעות הגיעו בשנת 1.4%- רק כ:ת"ובינוניים במשרד התמ

 הסף של דרישות יוניבקריטר עומדים אינםבמידה רבה בשל אופיים המשפחתי של העסקים אשר 

 .מעקב כלכלי וארגונילניהול והקרן ל

  

 הידיעה כי מרכיבי ההון החברתי נעוצים עמוק .גם בניסיון להגדיל את ההון החברתיטמון סיכון  ,אמנם

מודלים שונים אך ,  מציבים לכאורה יעד קשה להשפעה,קהילתי ואף הפוליטיה, במבנה התרבותי

החלופות שלהלן אינן מוציאות זו את זו במובן .  הדבר בלתי אפשרישכבר נוסו בעולם מלמדים שאין

לא יופעלו  לוגישות אסביר אמנם ש .הבעיה גישות שונות להתמודדות עם  אולם הן מציעות,המלא

יתר  .והן מטעמים פוליטיים, הן מטעמי תקציב,  הן מטעמי יכולת פעולה ארגונית בממשלה,במקביל

 ושילובה עם חלופות אחרות עשוי לפגוע ופה עומדת בפני עצמה הגישה המוצגת בכל חל,על כן
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כוחה ברבגוניותה ולפיכך הפעלתה באופן ממוקד באזור אחד תפגע , 'ב חלופה ,למשל. באפקטיביות

 . ' כך גם ביחס לחלופה א.בסיכויי הצלחתה

 

  :החלופות

 עבודה מול ועדת המעקב והרשויות המקומיות .א

 ותועדות משותפות לממשלה ולרשוי 

  וייצוג הולם לשירות הציבוריקידום הכשרה מקצועית �

 מול הקהילהישירות עבודה  .ב

 שלישי ושירות בקהילההמגזר הקידום  �

 מוקדים של הצלחה .ג

 ממשלה באזורים ספציפיים בהם ניתן להשיג הצלחות ברורות תכניותמיקוד  �

 בטווח זמן קצר ובינוני

 

 התמקדות – ממשלה מול ועדת המעקב העליונה ומול הרשויות המקומיות עבודת –' חלופה א
 בהכשרת דרג מקצועי

בהתקשרות בין  בדבר נוכחותו המכרעת של המרכיב הפוליטי הנחת היסוד מאחורי חלופה זו היא

ניסיון של ממשלת ישראל לייצר סוכני שינוי תוך התעלמות . ממשלת ישראל והציבור הערבי

 היזמה של ועדת ,לראיה (תכנית ייצר כוחות עוינים והתנגדות לכל תהליך ו,תמהמנהיגות המקומי

וני קבלת החלטות נגנעיקרה של החלופה בפיתוח דרג מקצועי ומ). האזרחיעברי בעניין השירות 

 מהם ברשויות שגודלן אינו עולה על 48%,  מערביי ישראל חיים ברשויות ערביות71% .ברמה גבוהה

-ו, יאקונומ-שויות הערביות נמנות על ששת האשכולות הנמוכים בדירוגן הסוציוכל הר. 15 נפש20,000

 הגדילו ממשלות 2000 עד 1992בין השנים .  מהרשויות באשכול הנמוך ביותר הן ערביות90%

גם משרד הפנים .  לשנה15%-ישראל את תקציבי הפיתוח השנתיים למגזר הערבי בממוצע של כ

הזרמת הכספים אמנם צמצמה את הפער התקציבי . ענקי האיזון במהפעל לצמצום האפליה שהיית

 . זו היהודיתתמיכתה ב הערבית לאוכלוסייהאולם לא הביאה להשוואת היקף התמיכה הממשלתית ב

עקב והן תפיסת העולם מאחורי חלופה זו היא כי ניתן לייצר פעולה משותפת יעילה הן עם ועדת המ

 : עיקריים מישוריםעם הרשויות המקומיות בשלושה

  ועדות פעולה משותפות .1

הדיון המשותף . רכי המגזרוועדות אלו יעסקו בהנגשת שירותי הממשלה והתאמתם לצ

הווה בסיס הן לניצול יעיל יותר של  ילנבחרי ציבור ברמת השלטון המקומי ולפקידי ממשלה

,  בריאות, חינוך כמועדות אשר יחולקו לנושאיםוהובמסגרת . כספי הממשלה והן לבניית אמון

בחנו כלים לקידום י משרדי הממשלה ויעל ידי יוצגו השירותים השונים הניתנים ,עודותשתיות 

 .פרויקטים משותפים

                                                
 2005, ס"למ, שנתון סטטיסטי לישראל, הי וקבוצת אוכלוסייישובשובים לפי צורת יי 15
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  ממשלההפקידי  תהכשר .2

לעבודה אפקטיבית מול האוכלוסייה ) 'וסגל ב' סגל א( הבכיר הכשרת פקידי ממשלה בדרג

 . לענות עליהםדיכתוך הבנת הצרכים המיוחדים והכלים הנדרשים  ,תהערבי

   ליווי לראשי הרשויות הערביותהכשרה ו .3

 מערכות בתחומי ות הערבילפקידים ברשויות) mentoring( הכשרה וליווי תכניותבניית 

  בעזרתעשותי להיםהליווי וההכשרה יכול.  ועודאיכות סביבה, הנדסה ותשתיות, החינוך

הליווי יאפשר בניית קשרים . ה צוותים במשרדי הממשלבהובלת, רשויות מקומיות יהודיות

 תכניות. הערביבצד צד היהודי ובויפתח שפה משותפת בין בעלי התפקידים , וכישורים

אלא שילוב , אורטי בעלמאי לא לימוד ת, אומרהווה, ההכשרה והליווי יהיו מבוססות פרויקטים

  .של בסיס תיאורטי עם פרויקטים מעשיים

  ל הממשלהייצוג הולם ממוקד בנקודות הממשק מו .4

 עוברותאמנם ממשלה בנושא ייצוג הולם במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות  החלטות 

 בהקשר למדיניות המוצעת .את ההחלטות יש לקדם ולבצע אך אין די בכך שכן, זה שנים

 מדובר על שילוב אזרחים ערבים באופן ממוקד בתפקידים ברשויות ובמשרדי ,בנייר זה

 בעלות המשמעות הרבה ביותר ביחס למגזר הערבי כניותתהממשלה בהם מקודמות ה

 ,מכך מעבר .)וכוליבמשרד החינוך ובמחוזות , ברשויות התכנון, ת"ביחידות הרלוונטיות בתמ(

 ייצוג אשר תאפשר תנועה בין השירות במשרדי הממשלה לבין עבודה ברשויות תכניתתיבנה 

 עובדים מתאימים בשירות ושולביבמסגרתה ,  מנהיגות ציבוריתתכניתמעין . המקומיות

לשילובם )  פטור ממס,כגון(המדינה סיוע תעניק ולאחר מכן אחדות שנים ך הציבורי למש

 .המוצא שלהםבתפקידים ציבוריים בתוך קהילות 

 

 במבנה חלוקת הכוח בהנהגה הפוליטית המקומית ביישובים חולשתה העיקרית של חלופה זו נעוצה

קבוצה שבטית משפחתית .  רבההמקומיות הערביות הן שבטיות במידההבחירות ברשויות . הערביים

חברי המנצחת בעוד קבוצה ה "בעלות"עוברת להרשות .  מפסידה ואחרתמרוויחה מן התוצאותאחת 

אינם משלמים מסי , תבמסגרת המוניציפליהקבוצה המפסידה מתנערים במידה רבה מהשתתפות 

הכוח הפוליטי לו . אלה המועצה וכיוצא בעל ידימאורגנת  שולחים את ילדיהם לפעילות האינם, יישוב

 . להקצאת תפקידים ולחלוקת משאבים בלתי שוויונית אפואזכתה קבוצה אחת של התושבים מתורגם

שותפות .  וחברתימסד רעוע לפיתוח הון אנושימהוות  הרשויות המקומיות במצבן הנוכחי ,לפיכך

התושבים והדרתה של קבוצה של קבוצה אחת פעולה מול בבהכרח  עם רשות מקומית תתבטא
 לקדם לאך א,  ייצוג פוליטילקדםמתאימות שויות המקומיות וועדת המעקב  הר,במידה רבה. אחרת

 .אשר יתחלק באופן שוויוני באוכלוסייה, פיתוח הון חברתי
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  פעולה ישירה מול הקהילה ומול המגזר השלישי–' חלופה ב

 חלופה זו הנחת היסוד מאחורי,  במנהיגות המקומית הערביתבהמשך להערות בדבר חלוקת הכוח

בעיה אחת  .ים הערבייםהיישובהגת המגזר הערבי ביחס לתושבי הנהייצוג של  היא בדבר מוגבלות

בדיון פוליטי לאומי העוסק בשאלת , רשויות המדינההקשורה עם קשורה בנטייה לכרוך כל פעולה 

אין ספק כי . מרכיב משאבי החומרעם ודעה הלאומית רכיב התמוב ירתוך ע, אופייה היהודי של ישראל

 יש לפתח חברה יחד עם זאתאך , דיון זה בין הציבור היהודי והערבי במדינת ישראליש מקום לערוך 

אזרחית עשירה בהון חברתי המאפשר לה להשתלב במרקם החיים הכלכליים והחברתיים בישראל 

, אין בחלופה זו להציע נתק והתעלמות מהמנהיגות .אומימבלי לקשור כל תהליך לשיח הפוליטי והל

אך לא יהיה ,  המנהיגות המקומית תוכל להשתלב במקומות שתמצא לנכון.אלא למקד פעולה ישירה

הנחת העבודה היא שהצלחות ביצירת מסגרות אזרחיות פוריות יובילו אחריהן גם . זה תנאי מקדמי

, חינוך ( ותחוםלכל תחוםספציפית תאים מדיניות חלופה זו צריכה לה. את המנהיגות המקומית

  .)וכוליפשיעה , אזרחות, תכנון, תעסוקה

 

 : עיקרייםקיימים שלושה מרחבי התייחסות

 ברמת הפרט  .1

בבתי ספר ובמרכזים אזוריים יוענקו שירותי .  ללימודים וקריירהיעוץ והכוונהימרכזי  •

ו סיורים ומפגשים במוסדות רכיעיתקיימו סדנאות וקבוצות מיקוד וי, ייעוץ אישיים

 .הלהשכלה גבוהה ובתעשיי

 bridging social( אמצעי יעיל לשיפור הון חברתי הן חונכות וליווי אישי תכניות •

capital( ,מייעוץ עסקי לחברות בראשית  :חומי הפעילות האפשריים הם רביםתו

-sponsor-a"קט פרוי. (י החינוך הראשוניים ביותרהדרך ועד ליווי ילדים משלב

scholar"ארצות הברית ב ,Johnson 1997; פרויקט "I have a dream"ארצות  ב

הוכח שלעתים קרובות קידום קבוצה שלמה ). Kahne &Bailey, 1999, הברית

מודל אפשרי הפועל בארץ וניתן . יעיל יותר מניסיון לקדם תלמיד בודד) למשל כיתה(

ת ושר מאתר צעירים בעלי יכולא, פרויקט עתידיםהוא , להתאמה לציבור הערבי

אר שני במדיניות ו מסבסד את לימודיהם ומאפשר להם לסיים תואר ראשון ות,גבוהות

 .תוך השתלבות בעשייה במגזר הציבורי, בארבע שנים ציבורית

חיזוק ההון החברתי החיובי של  והדרכה פועלים ל באמצעות ליווי אישיטיפול בפשיעה •

 פעולות כגון התנדבות מחוץ . החברתי השליליעבריינים צעירים והחלשת ההון

את   חברתית חדשה מאפשרהתייחסות תוך מפגש עם קבוצת למסגרת השכונה

  .שגיםיולהגיע לה להצליח עירצההעצמי ביכולתו של אמון השאיפות וה חיזוק

לרמת התקשורת בין הורים וילדים יש . הקמת מרכזי תמיכה וייעוץ להורים ומשפחות •

.  העצמי והאמון אותו חשים הילדים בהמשך חייהםביטחוןעל מידת ההשפעה ניכרת 
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 גדלים להיות מבוגרים הנוטים להיות מעורבים , ואמוןביטחוןילדים להורים המשדרים 

 . ותומכים יותר בפעילות בקהילה

שובים הערבים אשר יפעלו לבקרה י במסגרות החינוכיות ביעידוד הקמת ועדי הורים •

  .ים ורמתםשיפור תנאי הלימודלו

 

 ברמת הקהילה  .2

התנסות מגיל צעיר בפעילות  פוליטיים במגזר השלישי-אעידוד פעילות של ארגונים  •

ביחס לאחריות החברתית אותה התנדבות שאיננה פוליטית נמצאה כמשמעותית 

הדבר חשוב במיוחד לאותם צעירים שלא יגיעו ללימודים אקדמיים . יגלה האדם כבוגר

.  מההון החברתי אשר חבריהם יוכלו לרכוש באוניברסיטהובכך יוכלו לקבל מעט

 כמה אפשרית היא מחנות התנדבות מרוכזים המוציאים את הצעיר מהבית לתכנית

 על ידי אשר הוקמה עמותת מהפך  היאלכך דוגמה). מעין מחנה קיץ קהילתי(ימים 

דנטים חונכות של סטובעוסקת בסיוע ו, סטודנטים בירושלים וכיום פרוסה בכל הארץ

 סטודנטים על ידיהמרכזים מופעלים . כיום פועל מרכז מהפך בטמרה וביפיע. בקהילה

ערבי -יהודיהפעולה המשותפת בארגון . היישובערבים וצוות היגוי של אמהות מ

מאפשרת העצמה קהילתית וחיזוק ההון החברתי ) בהשתלמויות ובניהול השוטף(

 צעדי יש כמה .שוביחינוך ביהמתבטא בהתארגנויות קהילתיות להעלאת רמת ה

מדיניות אפשריים לטיפוח החברה האזרחית תוך שמירת העצמאות והייחודיות של 

 ; ערכית באמצעות הצהרת כוונות רשמית של הממשלההלגיטימצימתן : הארגונים
 מתן ;שיתוף הארגונים בתהליכי קבלת החלטות בתחומים בהם הם עוסקים

 . והן במסגרת הרשויות המקומיותהן עצמאית , תמיכה כספית לפעילות

 הרעיון הוא קבלת תועלת שאינה כספית בתמורה  קרדיט על התנדבותתכניות •

הפועל ניסיונית  (בנק הזמןמודל אפשרי הוא . לפעולות התנדבות לטובת הקהילה

קים להם ממאגר קזנבו מתוגמלים התושבים בזיכוי לשירותים שהם ) בירושלים

 דומה המזכה בקרדיט מתנדבים העוסקים בטיפול ניתתכביפן הופעלה . המתנדבים

עבור באת הקרדיט ניתן לנצל .  הזמן ולאופי הטיפולמידתזאת בהתאם ל, בקשישים

קרדיט נוסף יכול . הורים קשישים של המתנדב או למען העתיד של המתנדב עצמו

 תכניתמעין התאמה של (להתבטא במענקי שכר לימוד לסטודנטים הפועלים בקהילה 

  .)םיישובים הערבייח לקהילה ב"רפ

 גנים ציבוריים ומרכזים מסחריים, סים"מתנ, קידום תכנון ובנייה של מרכזים קהילתיים •

, בעלות התושביםלו מרכזים קהילתיים עביר אשר התכניות בין השאר הופעלו בעולם

 community centers. (אינטרס אישי רב יותר בפיתוח הנכסל מה שמביא

becomes community trusts .( 
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טכנולוגיה יכולה לסייע בפיתוח ). אינטרנט מהיר (פיתוח תשתית תקשורת וטכנולוגיה •

הון חברתי כאשר סביב התשתית נוצרים מזמים המשכללים קשרים בין פרטים ובין 

 . מעודדים העברת ידע עסקי וחברתי ומפתחים תשתית חינוכית ותרבותית, קהילות

) בירושלים במרכז ציפורידומה לפרויקט המופעל ב (עידות אזרחיםו לותכניות •

 היישובהפועלות באמצעות מפגשים וכנסים המעלים סוגיות מחיי הפיתוח של 

 פעולה מסוג זה מערבת את התושבים .תכנון הפעולהבומערבות את האזרחים בדיון ו

 . בסוגיות הבוערות ומשדרת כבוד ואמון להם ולדעותיהם

יצירת . נהליםבאמצעות הטבות לפעולה משותפת דרך ִמ עידוד פיתוח אזורי תעשייה •

זאת . אשכולות תעשייה תאפשר פיתוח רשתות וסיוע הדדי להרחבת נפח העסקים

 .לא השתלבות באזורי תעשייה יהודייםבגם 

הבדלים במידת הצמיחה הכלכלית בבריטניה יוחסו במידה  פיתוח מסגרות קהילתיות •

ם ריבוי מסגרות שבהאזורים . קהילתיות או אחרת לפערים בהיקף המסגרות הזו

לפיכך ניתן לאמץ מדיניות לקידום מסגרות . קהילתיות הראו הצלחות גדולות יותר

, קבוצות נשים, ארגוני בריאות, חוגים וליגות, קבוצות ספורט: קהילתיות מכל הסוגים

  .קבוצות של אנשי עסקים ועוד

 

 ברמה כלל ארצית .3

 על  ולא המבוססות על התנסות בפעולה אזרחית לימודים לאזרחותתכניותפיתוח  •

 הלימוד הרגילות מתבטאות בצמיחה תכניות ההנחה היא שבעוד לימוד תיאורטי

 להיות תכניות על ה. משנה התנהגותחינוך לאזרחות באמצעות עשייה, מתונה בידע

 עשייה :לימוד האזרחות האקטיבי פועל בשלושה שלבים. מותאמות לציבור הערבי

חיבור בין (ולמידה , )הקבוצה מתכנסת לדון בפעילות(דיון , )ניקוי השכונה, רחזּוִמ(

 .)הפעילות לרקע התיאורטי בחומר הלימוד

  עידוד והמגזר הערבי היהודי בין המגזר העסקייתוף פעולה לשתכניותקידום   •

 ) באמצעות הטבות כלכליות בדומה למה שנעשה עם יוצאי חבר העמים,למשל(

תוך הפעלת עובדים שכבר שולבו , העסקה של עובדים ערביםל וחברות לשילוב

  .גיוס עובדים נוספיםב בקהילה תכניותב

 תכניות ה לפיתוח שכונות קהילתיות בערים אשר תכוונה לקהל הערביתכניותקידום  •

 למשל באמצעות .יקבלו הכוונה וסיוע ממשרד השיכוןש יזמים פרטיים על ידיבנו יי

צפיפות , והתאמת משתנים כגון,  קבוצות בנייה ערביותי"עידוד פנייה למכרזים ע

  . לרמות אשר יוכלו להתאים לאוכלוסייה הערבית, הדיור

 

 של המגזר השלישי לקדם תהליכים כוללים הנוגעים ובמוגבלותהיא חולשתה העיקרית של חלופה זו 

בלא אך , ברתי ויעיל לפיתוח הון חידינמ מהווה בסיס חברתי זה מגזר ,אמנם. בפיתוח תשתיות
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 מבחן
תוצאה

מונחים
 יחסיים

 צמצום
  העוני

 מדיניות
 שוויונית

שוויון
 ויותהזדמנ

 הכלה 
חברתית

. תקרת זכוכיתאל  מגיעים, שיתוף המועצות המקומיות והמסגרות הפוליטיות הקיימות בקרב הציבור

 שתי האוכלוסיות לפתח חברה אזרחית פעילה של רצונןבחלופה זו קיימת הנחה סמויה בדבר 

יימת האם בתנאים המתאימים אכן ק, הנחה זו צריכה להיבדק לעומק. המקיימת ממשקים זו עם זו

 .נכונות לשילוב חברתי ולשוויון בין הציבור היהודי והערבי

 

  מוקדים של הצלחה–' ופה גחל

עדיין לא התפתחו מרכזיים עירוניים ערביים המעמידים אלטרנטיבה אמיתית להתפתחות חברתית 

 בפיתוח מרוכז של. וליציאה ממסגרת המגורים הכפרית שהסיכויים לתעסוקה ולקידום בה קטנים יותר

הרבה מאשר בהתערבות ב גדולים , להצליח ולחולל שינוי מורגשים הסיכוי,כמה מוקדים עירוניים

, ֻאם אלפחם, טמרה, נצרת: מוקדים אפשריים(נקודתית מצומצמת במרחב גדול של יישובים כפריים 

הנחת היסוד מאחורי חלופה זו היא כי התמקדות הממשלה  ).ושכונות חדשות בערים מעורבות, רהט

 םאורבניי ההתפתחות של מוקדים ,כמו כן.  תוצאות מורגשות בפרק זמן סבירתשיגאחדים זורים בא

 . הון חברתי שימשוך צעירים ומשכילים ויהווה מנוף לתהליכי שינוי בחברה הערבית כולהתיצירתביא ל

אלא שהפעם , הממשלהכבר  עושה ןעיקר הפעולה הנדרשת באותם אזורים מבוסס על פעולות אות

 .דרו יעדי תפוקה ברורים וממוקדי מועד ואזוריוג

 

שלוש מטרות עיקריות מוגדרות 

שוויון : לפעילות ממוקדת האזור
צמצום העוני והכלה , הזדמנויות
 . Social Inclusion) (החברתית

רעיון ההכלה החברתית עוסק בשילוב 

תוך פיתוח יכולת . חברתי ותרבותי

סביב עיסוקי היום , והזדמנות למפגש

היהודית , בין שתי הקהילות, םיו

 .והערבית

 תחומי הלשלושמחולקים , מטרות אלול  עיקרי הפעולות הנדרשותים מפורט,בטבלה המצורפת

שאכן תשפיע על ההון , פעולה אפקטיבית. מגדר ומקום המגורים, חברתי כלכלימעמד : מדיניות

ולשתה העיקרית של ח .תדרוש מיקוד והשקעה מיוחדת במספר מצומצם של מוקדים, החברתי

 רמת השכלה הםחסמים ה .החלופה היא בריבוי החסמים הקיימים בכל אחד מהמוקדים האפשריים

מחסור בקרקע ציבורית ורמות עוני , עורי אבטלה גבוהיםיש, מחסור חמור בהזדמנויות תעסוקה, נמוכה

התוצאות לא יושגו אך ,  מוקד או שניים לפעולהובחריריבוי החסמים מגדיל את הסיכון שי. גבוהות

לכך השפעות יהיו ו, מקומות אחרים ולא יושג שיפור מורגש במוקדגם יוזנחו , במקרה כזה. המקוות

סוד להצלחה ולא מיקוד הוא התכן כי דווקא גיוון יי, כאשר מדובר במושג חמקמק כהון חברתי. שליליות

   .יתר
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  שוויון הזדמנויות צמצום העוני  הכלה חברתית 
 : העצמת ההון התרבותי

והכנה ליציאה  קורסי העצמה
 לעבודה

חיזוק השליטה בעברית ובאנגלית 
 מבחני התאמה לתעסוקה בערבית

מיקום של מוקדי שירות 
 -שובים ערביים י ביתעסוקתיים

התורמת למתן , כפעולה מכילה
תחושת שייכות לתושבי 

ים הערביים וכאקט היישוב
שעשוי להגביר את הנגישות של 

מדובר . רותיאזרחים ערביים לש
מרכזי טיפוח : בשירותים כגון
, לשכות תעסוקה, יזמות אזוריים

קורסים להשכלת מבוגרים 
 .וקורסים להכשרה מקצועית

 
 
 
 
 
 

 החלטת ממשלה בדבר ביצוע
שובים ערביים במסגרת יהכללת י

 מנהלות אזוריות לאזורי תעסוקה
 
 

 וצמצום העלאת השכר הפוטנציאלי
 : שיעורי האבטלה באמצעות

קליטת עובדים ערבים במשלחי יד 
 מניבי שכר גבוה בהתאם לכישוריהם

 אכיפת חוק שכר מינימום
בדיקת האפשרות להנהיג מס הכנסה 

 שלילי לבעלי שכר נמוך
 
 
 
 
 
 
 
 

העלאת פוטנציאל ההכנסה למשק בית 
עור ההשתתפות יבאמצעות העלאת ש

 :ידיעל של נשים בכוח העבודה 
יצירת מקומות תעסוקה בתחומי 

  המגורים יישוב
העצמת נשים באמצעות קורסי הכנה 

 ליציאה לעבודה
 עידוד היזמות בקרב נשים

 
 

 : פיתוח ההון האנושי
 קורסים להשכלת מבוגרים 
 קורסים להכשרה מקצועית

 ומעלה40קורסים להסבה מקצועית לבני 
, פ והמחקר המדעי"עידוד המו

 :באמצעות
 מלגות לדוקטורנטים בתחום המדע

הקמת חממות טכנולוגיות בנגב 
 במשולשו

 
 
 
 
 

עידוד נשים לרכישת השכלה גבוהה 
 באמצעות מלגות לימודים

 יום בתפרוסת רחבההקמת מעונות 
ליצירת סביבה תומכת עבודה ולימודים 

 לנשים
 
 

תמיכה בעסקים קטנים : עידוד היזמות
 ובינוניים בתחומי ישובים ערביים

הקצאה תקציבית לפיתוח תשתיות 
 יםהיישובלאזורי תעסוקה בתחומי 

הערביים בהם הושלמו תהליכי התכנון 
 .של שטחי התעסוקה

האצת תהליכי הסדר המקרקעין בחלקות 
קיים לגביהן שהמיועדות לתעסוקה 

 סכסוך
, שיווק קרקע לתעסוקה במחירים נמוכים

 אטרקטיביים ליזמים
ישובים יהשלמת פיתוח כבישי גישה ל
 .ערביים ולאזורי תעסוקה בתחומם

מעמד 
חברתי 
 כלכלי

 
 
 
 
 
 
 
 

 מגדר
 
 
 
 

מקום 
 מגורים

 
 

המלצות 
מדיניות

 עיקריות
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 המדיניות היבטים ורגישויות של

הרגישות המובנית במושג הון  ו הרגישות הפוליטית:יש שתי רגישויות מרכזיותלמדיניות המוצעת 

החשדנות והעדר חסם בגלל   ייתקלו בקושי הרב ביותר'ב- ו'חלופות א, תמהבחינה הפוליטי .חברתי

חדש הוא יחד עם זאת הרעיון העומד מאחורי ההון החברתי . האמון הקיים בין הציבור היהודי והערבי

עדיין מסה קריטית של עדויות על יכולת הממשלה אין ובשל כך , למדי בתחומי המדיניות בעולם כולו

 תכניתורפת לחלופה זו המלצה לבשל כך מצ. הלעניין ז רגישה במיוחד 'בחלופה . להשפיע עליו
 יהיה להעריך את כדי שאפשרלאורך זמן מוגדר את אפקטיביות הפעולה אשר תבחן , פיילוט

 .התאמתה ליעדים שהוגדרו

 

 : בטבלה הבאהפותכם את הפוליטיקה של החלואפשר לס

  פוליטיתה הזירה

 תומכים מתנגדים שחקנים שאפשר לגייס
יידרש מאמץ לגיוס בכירים בשירות 

אמץ  משיידרכמו כן . הציבורי

 חברי הקואליציהאת לשכנוע 

 מאמץ הסברתי רב לגיוס שיידר

 תושבים ערבים למהלך

מרבית חברי הכנסת ממפלגות 

 תהיה אםהמרכז והימין 

 . עבודה מול ועדת המעקב

תכן התנגדות מנציבות ית

 המדינה

 :)מול הרשויות ('א חלופה

 ערבים שיהיו  כנסתחברי

חברי / מעורבים בתכנון 

/  ממפלגות השמאל כנסת

/  ראשי רשויות ערביות

 עמותות אזרחיות ערביות

 את הציבור היהודי ניתן לגייס לעניין

 . ואת הרשויות היהודיותהרחב

בנוסף ניתן לחבר את שכבות 

 .המשכילים מהציבור הערבי

 ניתן לגייס את הקהילה העסקית

 יהיו הצהרות גדולות אם לא

יהיה  ניתן ,של הממשלה

אחרת . לצמצם את ההתנגדות

חברי צד תהיה התנגדות הן מ

המנהיגות מ הערבים וכנסתה

 האזורית

 :)מול הקהילה ('חלופה ב

 ארגוני המגזר השלישי

חברי כנסת  / יהודים וערבים

 מהאופוזיציה והקואליציה 

 רשויות יהודיות,  העסקיתההקהיליי

יידרש מאמץ לגיוס בכירים בשירות 

 הציבורי

 

יצטרפו ראשי הרשויות שלא 

 הקרובים חברי כנסתו, תכניתל

 אליהם

 :)מוקדי הצלחה ('חלופה ג 

/ ראשי הרשויות המושפעות 

חברי /   ערביםחברי כנסת

 מהאופוזיציה כנסת

 ומהקואליציה
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 הערכת החלופות

לכל סוג של .  ממשלתיות במגזר הערבי מורכבת ומרובת משתניםתכניותסוגיית הפיתוח וקידום 

עלינו לזכור שהמטרה של .  יקומו מתנגדים הן בזירה הפוליטית והן בזירה הציבורית,בחרשייון פתר

 תכניותכל אחת מהחלופות היא להגדיל את מידת ההון החברתי ובכך לשפר את יעילות הביצוע של 

 מבחן הביצוע של החלופה הנבחרת יהיה בבחינת התקדמות ביצוען , לאורך זמן,לפיכך. ממשלתיות

 ושימוש בכלים אותם מספקים משרדי הממשלה בתחומים הרלוונטיים ת ממשלתיותכניותשל 

.  להעריך הצלחה יש לקיים מעקב אחר פרמטרים כמותיים ואיכותיים כאחדכדי. לפעילות החלופה

ניתן יהיה לבדוק ניצול תקציבים וכלים במשרדי הממשלה תוך שימת לב , כאמור, בתחום הכמותי

 תכניותשימוש ב, העסקים הנפתחים וההשקעה הממוצעת בהםמספר , ללמש. ליעדי תפוקות

 להעלאת רמת ההוראה ואחוז מסיימי תכניותקידום ,  על רמת האבטלהתןלהכשרה מקצועית והשפע

 באמצעות  קודם לכן השונים שתוארוםיאינדיקטורה ניתן לבחון את ,יחד עם זאת. עודוהבגרות 

את הסקרים יש לבצע מדי שנה לאורך  . פעילות הממשלהסקרים לבחינת מידת האמון בקהילה וב

 . לצורך בחינת מגמותאחדות שנים 

 

 תכניתבאופן כללי אני לוקח בחשבון עלות המקבילה לתוספת השנתית למשרדי הממשלה בעת 

מעבר לתקציב המשרדים הרגיל שכלל (בשנה שקלים  מיליון 184-שעמדה על כ, יםמיליארדה תארבע

סל של צעדים , בשל היות החלופות .)שקלים מיליון 500-גזר הערבי בשיעור של כ פיתוח למתכניות

 .  לבחינהמדויקיםקשה להגדיר קריטריונים , תוכם רבהאשר מידת הגמישות ב

 

 : הקריטריונים הבאיםעל פי את החלופות ןאבח

 . הגדלת ההון החברתי בקרב הציבור הערבי,הווה אומר. מידת השגת המטרה הצפויה .1

  תקציבית משוערתעלות .2

השלכות רחבות על החברה מעבר להשפעה הישירה הנוגעת למטרה . השפעות רוחב .3

 .המוצהרת

 .ישימות פוליטית .4

 . פשטות יישום הצעדים הננקטים. מנהלית-ישימות טכנית .5

 .  קצר יותר יקבל ציון גבוה יותרח זמניםלו. לוחות זמנים לביצוע .6
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 בחינת החלופות בהתאם לקריטריונים

 

 'חלופה ג

 מוקדים של הצלחה

 'חלופה ב

מול הקהילה ישירות 
 ומול המגזר השלישי

 'לופה אח

מול ועדת המעקב 
 והרשויות המקומיות

 

 השגת המטרה + +++ ++

 (+++ עלות תקציבית +++ ++ +

 )הכי יקר + הכי זול

 השפעות רוחב + +++ ++

 ישימות פוליטית + ++ +

 ישימות טכנית ++ ++ +

 ים לוחות זמנ ++ + +

 ך הכולס 10 13 8

 

עובדה כי מדובר במרכיב ב הערכתי כי בהתחשב במיקוד בהשגת הון חברתי ו–השגת המטרה 
מהווה יתרון '  הגיוון באמצעים שמאפשרת חלופה ב,משמעית-וחדחמקמק שהדרך אליו אינה ברורה 

 .ברור
 

ממוקדת ' חלופה ג. ה יותרבוהות געלב כאן דווקא הגיוון יתבטא בריבוי פרויקטים ו– עלות תקציבית
תשתיות ולכן סביר להניח כי תהיה החלופה היקרה ביותר ותכלול הן השקעה משרדית והן תוספת 

הממוקדת בתהליכים ארגוניים מכווני כוח אדם תהיה במקרה זה הזולה ' חלופה א. תקציבית מיוחדת
 . ביותר

 
גם .  ברורמהווה יתרון' לה שמאפשרת חלופה בוון והמיקוד בקהיי הג, בקריטריון זה– השפעות רוחב

יכולה להיות השפעה כלכלית '  לחלופה ג.לשתי החלופות האחרות יהיו השפעות סביבתיות נוספות
 . 'ב-ו' אזורית מעבר למגזר עצמו ולכן הערכתי אותה בין חלופה א

 
לת הפרופיל הנמוך  בעאהי' אך חלופה ב,  כל החלופות מורכבות מבחינה פוליטית– ישימות פוליטית

צריכות שיתוף ' הן חלופה בו' הן חלופה א. ביותר ולפיכך בעלת הסיכוי הנמוך ביותר לעורר התנגדות
 .מוקדי הכוח בציבור הערבי ולפיכך יעוררו קשיים פוליטייםפעולה עם 

 
ערבית בין בעלי מקצוע -נובע מהצורך בפעולה משותפת יהודית'  הקושי בחלופה א– ישימות טכנית

מורכבת בשל העדר ' ואילו חלופה ב, )פקידים ומנהלים בשירות הציבורי(שעשויים להתקשות בכך 
כרוכה בהשקעות גדולות ובשינויים ' חלופה ג. המיקוד המדויק והצורך בריבוי צעדים מקבילים
 .תשתיתיים גדולים ולפיכך היא הקשה ביותר ליישום

 
 ההכנה לביצועה .וסקת בהכשרת הדרג המקצועי כאן דווקא יש יתרון לחלופה הע– לוחות זמנים

, דרוש זמן ארוך יותר לתכנון' ג-ו' לחלופות ב. קצרה יחסית וניתן להתחילה בפרק זמן קצר יחסית
 . ביצועהלמציאת שותפים ולהתחלת 

 
 
 
 



 
29

   
ים
קי
 ה
צב
המ

 
 

  

 
ת 
תיו
של
ממ

ת 
ניו
תכ
 ל
חה

צל
 ה
סר
חו

בי
ער
וה

די 
הו
הי

ר 
גז
המ

ין 
 ב
ים
ער
 פ
רת
סגי

ב
.

 
לא

ם 
לי
כ

-
לה
ש
ממ

 ה
די
שר

במ
ם 
לי
וצ
מנ

. 

 
כי 

ם 
אי
מר

ם 
מיי
או
נל
בי

ם 
רי
סק

ני 
תו
נ

ת 
ריו
אח
 ה
וב
 ר
את

ל 
טי
 מ
בי
ער
 ה
ור
יב
הצ

לה
ש
ממ

 ה
על

ם 
רי
פע
ל

. 

 
ל 
רא
ש
בי

בי 
ער
 ה
ור
יב
הצ

ל 
ש

ון 
אמ

ר 
עד
ה

בנ
ת 
תי
של
ממ

 ה
ות
יני
מד
 ל
חס
בי

ון 
כנ
 ת
אי
ש
ו

וח
ית
ופ

 

� 
ה 
בר
הח

ני 
רגו
 א
ות
יל
פע

ל 
ש

סי 
יח

ט 
עו
מי

ים
תי
לג
מפ

או 
ם 
טיי
לי
פו

ם 
אינ
ש

ת 
חי
זר
הא

 

  
תי
בר
 ח
הון
 ב
סר
חו

 ,
קר
עי
ב

 
br

id
gi

ng
 s

oc
ia

l c
ap

ita
l

 –
ין 
 ב

ות
תני

 א
ות
וצ
קב

; 
lin

ki
ng

 s
oc

ia
l c

ap
ita

l
 –

ת 
דו
עמ
 מ
בין

 
ציו
סו

-
מיי
ונו
אק

ם
ים
שונ

 
 ,

על
ה 
ש
מק

 
ות
שוי

הר
ד 
מצ

ה 
ול
פע

ף 
תו
שי

שר
בי

ה 
של

ממ
 ה
עם

ח 
תו
פי

ת 
לו
עו
בפ

הן 
בי
ש
תו
ת ו

מיו
קו
המ

 אל

  
כנ
ת

לן
לה
ש

ה 
תוו

במ
ה 
ול
פע

חן 
תב

ש
ט  

לו
פיי

ת 
י

 
 

1. 
רט
הפ

ת 
רמ
ב

   
 .א

קה
סו
תע
ם ו
די
מו
לי
 ל
נה
כוו
 ה
כזי
מר

 
 .ב

שי
אי

וי 
ליו
ת ו

כו
חונ

 
.ג

 
ם ו
רי
הו
 ל
וץ
יע
 וי
כה
מי
 ת
כזי
מר

ל
ות
פח
ש
מ

 
2. 

ה  
יל
קה

 ה
מת

בר
 

.א
 

ני 
רגו
 א
ות
יל
פע

ד 
דו
עי

ה
ר 
גז
מ

ה
שי
לי
ש

 
.ב

 
ות
דב
תנ
לה

ט 
די
קר

 
.ג

 
ים
תי
יל
קה

ם 
כזי
מר
 ל
יה
בני
ן ו
כנו
ת

 ,
ים
רי
בו
צי

ם 
בי
רח
ומ

ם 
ריי
בו
צי

ם 
גני

ים
חר
 א

 
.ד

 
יה
לוג
כנו
וט

ת 
ור
ש
תק

ת 
תי
ש
 ת
וח
ית
פ

 
 .ה

ים
רח
אז

ת 
דו
עי
ו

 
.ו

 
יה
שי
תע

רי 
אזו

ח 
תו
פי

 
.ז

 
ת 
תיו
יל
קה

ת 
רו
סג
 מ
וח
ית
פ

)
רט
פו
 ס
וני
עד
מו

 ,
ות
ליג

 ,
ים
ש
ת נ

צו
בו
ק

 ,
ם 
קי
עס

ת 
צו
בו
ק

כו
ו

 )לי
3. 

ת  
צי
אר

ל 
כל

ה 
רמ
ב

 
.א

 
ית
ש
מע

ת 
סו
תנ
 ה
על

ת 
סו
וס
מב
 ה
ות
רח
אז
 ב
ים
וד
ימ
 ל
ות
כני
 ת
וח
ית
פ

 
.ב

 
ם 
דו
קי

לה
עו
 פ
וף
ית
ש

הו
ן י
בי

קי 
עס
 ה
זר
מג
 ב

ים
רב
וע

ם 
די

 
.ג

ות
רב
עו
 מ
ים
ער
 ב
ות
תי
יל
קה

ת 
ונו
שכ

ח 
תו
פי

 

רה
בח
שנ

ה 
עי
הב

ת 
דר
הג

 

ות
יני
מד

די 
צע
 ל
ות
לצ
המ

 

בה
טו
 כ
ית
רא
שנ

ה 
ופ
חל
 ה
כי

ם 
ש
תר

לה
תן 

 ני
יל
לע

ת 
פו
לו
הח

ח 
תו
 ני
ור
לא

 ב
פה

לו
 ח
יא
 ה
תר

ביו
 '

יה
קר
עי

לן 
לה
ו

: 



 30

 סיכום
 והמרקם ביחס לחשיבות הקהילה כמה תובנותהמושג הון חברתי יכול להעניק לקובעי המדיניות 

הן ברמת הקהילה המקומית , הן ברמת הפרט, החברתי לצורך קידום מדיניות של פיתוח כלכלי ואחר

אין במושג כדי להוות פתרון קסם לסגירת פערים אשר שורשיהם עמוקים . והן ברמה הכלל ארצית

ס אולם תקוותי היא כי העלאה לסדר היום של הצורך בפיתוח התשתית החברתית תיתפ, ויסודיים

 .  והחלטות הממשלה המכוונות לסגירת פערי הפיתוח בין המגזריםתכניותכצעד משלים לשאר 

 

וגם חוסר במשאבים אלו , נורמות ורשתות נוטה להגדיל את עצמו, של הון חברתי הכולל אמון" מאגר"

. אלא הולכת וקטנה עם הזמן, ההשקעה בהון חברתי אינה הולכת וגדלה,  בנוסף.נוטה לשמר ולהקצין

ללא צורך בהגדלת , לאחר נקודה מסויימת ההון החברתי מגדיל את עצמו באופן עצמאי, כלומר

התבוננות בחברה הערבית המסורתית באזור המזרח התיכון מלמדת על . ההשקעה מצד הממשלה

 והעמיקו את הפער בהון חברתי ותמערביהכוחות שהלכו והתגברו במפגש עם החברה והכלכלה 

מניעת אופורטוניזם ,  אמון,בכלכלה המודרנית(רים בכל הפרמטרים האזרחיים שגרר בעקבותיו פע

עודדו שיווי , ררכיותי ומסגרות חברתיות הסמכות, משפחה). תות הנם פרמטרים יסודיים לצמיחהושחי

) שררה" (עצבייה" השתמש במונח 1406-1332שחי בן השנים , לדון'ח- אבן.משקל דל בהון חברתי

בגלל העדפת , קשה למוסד המדינה לשלוט" עצביות"ות מרובות שבטים ווטען שבארצ, שבטית

 .האינטרסים השבטיים על פני האינטרסים של כלל החברה

 

כפי , ווי משקל יציבי שיאה" שיתוף הפעולה הקהילתי והממסדי-אי"במושגי תורת המשחקים גישת 

 לנוע כדי בלתי מכוונת וונת אולפיכך נחוצה טלטלה חיצונית מכ. שגם המצב ההפוך מהווה שיווי משקל

  בניית המוסדות,כבדות משקלהן  ה ז המוצג בניירניתוחהההשלכות של . אחרתמנקודה אחת ל

 שיווי המשקל הדל בהון חברתי ישמר את עצמו ויביא . עצמם אינה מספיקההשלטוניים המקומיים

הדבר (בורית דומה  ממוסדות וממערכת ציי חברות אשר לכאורה נהנותלתוצאות פחותות בין שת

 Putnam מחקרו של .) וצפונהנבחן בהשוואות הן בין דרום אמריקה וצפונה והן בין דרום איטליה

 מצד .ייםמלמד כי קיים קשר בין הרקע החברתי וההיסטורי לבין האפקטיביות של המנגנונים הציבור

יגי הציבור שלהן  קהילות עם בסיס של מעורבות חברתית רחבה נוטות לדרוש יותר ממנה,הביקוש

 פעולת פקידי הציבור מושפעת מהערכים ,ואילו מצד ההיצע. ומוכנות אף להתאגד ולפעול לשם כך

 .  המאפשרות להביא לתוצאות טובות יותרתפרגמטיוהנורמות המעודדות שיתוף אזרחי ופשרות מו

 

אלה זו  ש.ת מה קדם למהויכוח המעמת מבנה חברתי מול תרבות ושאלוזהר מלשקוע בוייש לה

יש להבין את הכוחות הפועלים על שיווי המשקל ולחפש דרכים ואיננה מקדמת אותנו מבחינת מדיניות 

  .לשנותו
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 נספחים
 :1נספח 

 .2006 ס לאומי מרביטחון מתוך הערכת מצב של המועצה ל,פערים בין המגזר היהודי לערבי 

  2001-2000 2005-2004 כיוון הפער הערות

 )נשים(תוחלת חיים  4 5  

 )גברים(תוחלת חיים  3.4 4  

לא הושג היעד 

של ארגון 

 הבריאות העולמי

 תמותת תינוקות  לידות1000 - ל5 5 לא שינויב

בעלי השכלה על אחוז  22.4 23.5  

 )גברים(תיכונית 

בעלי השכלה אחוז  10 10.2  

 )גברים(אקדמית 

בעלי השכלה על אחוז  27 24.6  צמצום משמעותי

 )נשים(תיכונית 

בעלי השכלה אחוז  12.5 11.9  

 )נשים(אקדמית 

הרחבה ניכרת 

 בפער

 תחולת העוני  24.1 31.7 

 )מהמשכורתאחוז (

השתתפות בכוח  18 18.3  

 )באחוזים(העבודה 
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 :2נספח 
 , לאומיביטחון מתוך הערכת מצב של המועצה לתקציבי פיתוח למגזר הערבי 

 .2006 ס מר
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 :3נספח 
 מה נעשה בעולם : הון חברתי

 

 החל OECD-ארגון ה, בשנים האחרונות התרחב מאוד המחקר בתחום ההון החברתי �

שונות למדידת ההון החברתי ובבחינת המפרסם שורה של ניירות עבודה העוסקים בדרכים 

 רוטמתואר בפרוט 16ד מהניירות המרכזיים באח.צעדי מדיניות שונים המאפשרים לפתחו

מידת האמון במוסדות , אישית-ן מידת האמון הביעל בסיס, מודל למדידת ההון החברתי

(כלי המדידה העיקרי הוא סקר הערכים האירופי . מעורבות בארגוני החברה האזרחיתהו

European Values Study (ים הסוקר אזרחים במרבית מדינות אירופה בנושאים הקשור

 . בתפיסות עולם חברתיות ויחס לקהילה

 :)EVS- העל פימתוך נייר המחקר (וגדל בהתמדה הולך   בנושאהפרסומיםמספר 

  
  

פועלת ) The Commission for Racial Equality(עדה לשוויון גזעי באיחוד האירופי והו �

שקופחו תוך עידוד אזרחים המרגישים , בגישה המשפטית ליצירת אמון באמצעות אכיפה

,  גישת האכיפה יוצאת מהנחה שקבוצת המיעוט יכולה ומעוניינת להשתלב.לפנות לסיוע

שאר . קיימיםולפיכך הדגש מונח על פתיחת חסמים לשילוב בתוך גופים חברתיים וכלכליים 

 .ופעילות ממוקדת מקרה, פעילות ברמה הכלל ארצית, הפעילות מתחלקת לשתי זירות

                                                
16 Social Capital in the European Values Study Surveys, country paper prepared for the OECD-ONS 
International Conference on Social Capital Measurement London, Sep 25-27, 2002.  
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רדים אזוריים הפועלים בקהילה ובאמצעות מבצעי הסברה הוועדה פועלת באמצעות מש

בין השאר ליווי במוסדות ,  החונכות והתגבור האישיאדרך פעולה אופיינית נוספת הי. ופרסום

 ,בנוסף .הכוונה והדרכה בשפת האם של הסטודנט, להשכלה גבוהה באמצעות שיעורים

 למכרזים בסוכנויות וייגשש דימתקיימים מבצעי הסברה ועידוד לחברי קבוצת המיעוט כ

 . ממשלתיות ולתפקידים ציבוריים במשטרה ובמשרדי הממשלה

 

פועלת בין השאר , בצרפת) High Council of Integration(המועצה הגבוהה לשילוב  �

ינתן ייצוג למגזרים רחבים י שדיבאמצעות בקרה ופיקוח על רשתות השידור הממלכתיות כ

 . טוי תרבותי ולפיתוח הון חברתיבסיס חשוב לביזהו . אוכלוסייהב

 

� The European Monitoring Center on Racism and Xenophobia – בסניף הבריטי 

 שיתוף פעולהחיזוק העצמה אזרחית באמצעות : המלצות עיקריותכמה של המרכז גובשו 

 capacity הואהמושג בו משתמש המרכז . ועידוד ארגונים הפעילים בקרב קהילת המיעוטים

building ,בנוסף מעודד המרכז . זאת באמצעות הכוונה ומשאבים, לאותם ארגונים בקהילה

המרכז מעודד שיתוף של קבוצות מקהילות . קשרים מקצועיים בין ארגונים בקהילות השונות

 ).של ועידות האזרחיםהמקבילה (המיעוטים בתהליכי קבלת החלטות של השלטון 

 

 Strategy Unit Performance(ת האסטרטגיה הבריטית  יחידעל ידיבנייר מדיניות שנכתב  �

and Innovation Unit(17עקרונות .  מוצגים כלי מדיניות שקיימים בעולם לפיתוח הון חברתי

חיבור סוגי הון חברתי לתחומי מדיניות ספציפיים , פיתוח כלי מדידה אפקטיביים, הםהיסוד 

 . קהילהוהפעלתם ברמת הפרט וה, )וכוליחברתיים , כלכליים(

 

 :דוגמאות

 לצעירים בגילאי .לפעול באנגליה" קשרים"החל פרויקט  2003-2002בשנים  - ברמת הפרט

בנוסף ניתן . מוצמד יועץ אישי המסייע להם בבחירת מסלול לימודים ובהכוונה מקצועית 19-13

 . כגון ספורט ופיתוח כישורים אמנותיים, ייעוץ בתחומי פנאי ותרבות

כאזורים הפתוחים מפתחת רחובות ושכונות ה תכנית היא Home Zones – ברמת הקהילה

בילוי של הילדים המשחק והאפשרויות את דבר המרחיב , לנסיעה רק למכוניות הדיירים

 . והמבוגרים במרחבים הציבוריים

בנוסף .  לפעולה אזרחית בבתי ספרתכנית החלה לפעול 2002 מספטמבר – ברמה הלאומית

 .  משותפות עם המגזר השלישיתכניותשילוב עסקים ב לתכניתהחלה לפעול 

 

                                                
17 Social Capital- A Discussion Paper, 2002 
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 :המלצות לצעדי מדיניות חדשים הנמצאים בתכנוןכמה בנוסף מוצגות בנייר  �

שני מודלים דומים . פיתוח קבוצות תמיכה וייעוץ להורים ולמשפחות. ילדים-דגש על יחסי הורים

 מאפשרות תכניות ה.)Sure Start(ובאנגליה , )Head Start Program (ארצות הבריתקיימים ב

את הוריהם ומאפשרת להורים מקבוצות חלשות לקיים קשרים בין הבנה טובה יותר לצעירים 

והאמון ביכולת , הסיוע ההדדי, להעלאת רמת הביטחון העצמי, ובין הורים ומערכת החינוך, הורים

 . עבור ילדיהםבלקחת חלק בתהליך חינוכי משמעותי 

מציגה ה 16-15גילאי ל, )mentoring ( חניכהתכניתשנים כמה   פועלת זהארצות הבריתב

 . תוצאות יפות בהגדלת שיעורי ההגעה ללימודים מתקדמים

 המשרד לחינוך והכשרה הציבה יעד על ידיהממומנת , The Millennium Volunteers תכנית

ל מחנות בין השאר מתוכנן מודל ש. 2003 עד סוף 24-16 מתנדבים בגילאי 100,000-לגיוס כ

 .מחוץ לקהילת המוצאייערכו שבועות אשר כמה  שלהתנדבות 

 המעודדת SeniorCorps Program תכנית הציג את , באחד מנאומיו לאומה,הנשיא בוש

תוך יכולת לזכות במלגות שונות אותן ניתן להעביר ,  להתנדב בקהילה55  גילעלמאזרחים 

המעניקות הטבות  "בנק זמן" של תכניות 25-ואילו באנגליה מופעלות היום כ. לילדים ולנכדים

 . שונות בהתאם לסך שעות התנדבות של האזרח בקהילה

 :שאלון האיחוד האירופי למדידת הון חברתימדוגמה 
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