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תקציר

עבודה זו בוחנת את מאפייני יישו החלטות ממשלה הנוגעות במגזר הערבי בישראל .נקודת
המוצא לעבודה היא העובדה כי במהל השני האחרונות ,ובפרט מאז שנת  ,2000מקבלת
הממשלה שורה הולכת וגדלה של החלטות אשר מטרת צמצו פערי בי המגזר היהודי והערבי.
יחד ע זאת ה ע"פ פרמטרי שוני ,וה על פי חוות דעת של אישי ציבור ומומחי ,רבות
מהחלטות הממשלה אינ מיושמות ,או מיושמות באופ חלקי המניב תוצאות שאינ משביעות
רצו ה מבחינת הממשלה וה מבחינת הציבור הערבי.

שאלת היישו הינה שאלה יסודית בתחו המדיניות הציבורית ,ובשני האחרונות מנסי
מחקרי רבי לעמוד על הגורמי המשפיעי על תהלי היישו .היה זה  Bardachבספרו משנת
 (The Implementation Game) 1977שציי כי קבלת ההחלטה הינה רק הצעד הראשו והקל
בקידו מדיניות ,ואילו היישו הוא החלק המשמעותי והמורכב בתהלי .עבודה זו בוחנת שורה
של מאפייני מיוחדי לתהליכי יישו הנוגעי בציבור הערבי בישראל ,וזאת בי השאר תו
השענות על מחקרי שוני שנעשו בישראל בשני האחרונות ונסחו גורמי שוני המקשי על
השתלבות המגזר הערבי בישראל .מחקרי אלו מגדירי שורה ארוכה של חסמי ,מהיותה של
המדינה בעלת צביו יהודי ועד חסמי הנובעי מהמבנה המשפחתי הקיי ברשויות המקומיות
הערביות .

נושא יישו החלטות ממשלה בנושא המגזר הערבי כמעט שלא נחקר בצורה שיטתית ורב
מערכתית .לפיכ השלב הראשו בעבודה הינו להציב מסגרת תאורטית ה בתחו היישו הלקוח
מתחו המדיניות הציבורית ,וה ממגרש החסמי הלקוח מתחו הסוציולוגיה ומדע המדינה.
בשל המחסור העובדתי והמושגי בתחו המחקר ,נבחר גישה מתודולוגית שעיקרה יצירת מערכת
השערות ) (Hypothesis-Generating Researchוזאת תו שימוש במודל "משחקי היישו" של
) Bardach (1977המגדיר ארבעה תחומי המרכזי את עיקר ההשפעה על תהלי היישו וניתוח
סיפורי היישו בחת רוחב ע"פ משתני אלו.
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במהל המחקר נסקרו כל החלטות ה ממשלה וועדת השרי לענייני המגזר הלא יהודי משנת 2000
ועד היו ,ואותרו שמונה סיפורי יישו מתחומי שוני וממשרדי ממשלה שוני ,אשר נותחו על
בסיס ארבעת "משחקי היישו" לצור הפקת תובנות .סיפורי היישו שנבחרו ה:
תכנית לייצוג הול במשרדי הממשלה ,תכנית לבניית כיתות ,תכנית לפיתוח תשתיות ביוב ,תכנית
לפיתוח מבני ציבור ,תכנית לפיתוח התיישבות למגזר הבדווי בנגב ,תכנית לפיתוח אזורי תעשייה,
תכנית לקידו תכניות מתאר ותכנית הפיתוח הרב&שנתית למגזר הערבי.

מסקנותיה העיקריות של עבודה זו ה ,כי מאוס' גורמי ההשפעה הפועלי בתהלי היישו של
החלטות ממשלה במגזר הערבי ישנ שלושה גורמי מכריעי אשר לה חלק מרכזי ביצירת
הקושי ליישו החלטות הממשלה:
שיטת התקצוב אשר מקשה באופ מיוחד על ביצוע החלטות שהינ רב שנתיות ורב משרדיות
בעיקר כאשר יכולת המעקב והבקרה בתו משרד ראש ממשלה מוגבלת ,וכאשר היכולת לשמר
לח( מתמיד במערכת הפוליטית והבירוקרטית חלש במיוחד כאשר מדובר במגזר הערבי ,עובדה
שמקשה לשחרר חסמי ולקד החלטות ממשלה תקועות .מציאות זו גוררת ניצול משאבי חלקי
ולא אפקטיבי.
מרכיב ההו האנושי מהווה נקודת מפתח בחוסר היכולת של הרשויות המקומיות הערביות
לתרג מדיניות וכלי ממשלתיי לכדי פעילות בשטח .ע השני הופכת המערכת הממשלתית
לפחות מעורבת בביצוע ויותר מעורבת בתכנו בהקצאה ובפיקוח .לש כ נחוצי שותפי
במערכות מקבלות השירות אשר ידעו לקחת את הכלי שמגיעי מירושלי ולבצע באמצעות.
רמת התפקוד הנמוכה ברבות מהרשויות המקומיות מונעת ביצוע של רבות מההחלטות הממשלה.
מרכיב המדיניות השיורית מתבטא בעובדה שהחלטות שמתקבלות ברמת המקרו בועדת השרי
לענייני המגזר הלא יהודי בהגיעה למשרדי הביצוע השוני נתקלות ה בתוכניות מדיניות קיימות
בבסיס התנהלות המשרדי ,וה בכלי אות יודעי המשרדי להפעיל בביצוע תוכניות אלו.
כאשר החלטת הממשלה מתנגשת במדיניות קיימת במשרד או באופ בו מופעלי כלי המשרד הרי
שהחלטת הממשלה ע"פ רוב לא תבוצע.
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