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 מבוא

בגזענות למאבק המטה במרץ, ב-21 העולם ברחבי המצוין בגזענות למאבק הבינלאומי היום              לקראת
החוק. אכיפת ובמערכת החינוך במערכת נוער בני כלפי ואפליה בגזענות העוסק זה דוח               מפרסם
ובנות בני כלפי השונות במערכות המושרשים ואפליה גזענות של שונים ביטויים אחר עוקב               הדוח
ומזרחיות, מזרחים אתיופיה, ויוצאות יוצאי ערבים, ואזרחיות אזרחים הללו: הקבוצות מבין             נוער

 מהגרי/ות עבודה ומבקשי/ות מקלט, ודוברי ודוברות רוסית.

פעילים קבוצות, ארגונים, מ-45 למעלה המאגד ארגון-גג הוא בישראל בגזענות למאבק             המטה
כלפי גזענות זה: ובכלל בחברה ופרטים קבוצות כלפי ואפליה גזענות נגד ונאבקות הנאבקים               ופעילות,
ומהגרות מהגרי רוסית, ודוברות דוברי ומזרחיות, מזרחים אתיופיה, ויוצאות יוצאי וערביות,             ערבים
מכילה שוויונית חברה של חזון לקדם כדי פועל המטה מגדרית. וגזענות ופליטות פליטים               עבודה,

  וחפה מגזענות.

 הארגונים החברים במטה הם:
בישראל, הערבים האזרחים לזכויות מוסאוא מרכז תמורה, מרכז ומדינה, לדת הרפורמי             המרכז
בכפרי הכרה למען - הכרה פורום אחותי, תנועת המזרחית, הדמוקרטית הקשת סיכוי,              עמותת
מרכז אדם, לזכויות רופאים מעגלים-חלקאת, לשלום, נשים קואליציית בנגב, הלא-מוכרים            הבדואים
אזרחי, לשוויון בנגב דו-קיום פורום לעובד, אג'נדה,קו אתיופיה, לעולי וצדק משפט – טבקה               תמורה,
ועדת ולמהגרים, לפליטים המוקד ווטש, מחסום חיראק, מעאן, תנד"י, ג'דאר, עמותת             מהפך-תע'ייר,
מעורבות, משפחות עמותת אברהם, קרן יוזמות ארבאט, בערד, הקשת הערבי, החינוך             מעקב
sos מרכז הדין, עורכי בלשכת האדם וזכויות המקצוע לאיכות הרשימה פסיכו-אקטיב,             מורשתינו,
חיראקונא, שלום, בנווה לשלום ספר בית שלי, במדינה לא גזענות ארגון בישראל, אלימות               ללימודי
מרכז שלום, עו"סים שתי"ל, ישראלים, ילדים מרחבים, מקלט, ומבקשי לפליטים סיוע ארגון              א.ס.ף
לשוויון הגלילי הפורום וברה"מ, רוסיה אוניברסיטאות בוגרי עמותת חדש, אדום תנועת             איעלאם,
פורום מטירה, ועאטאא אנתימאא ארגון טמרה, לרעות בית עמותת בגזענות, ולמאבק             אזרחי

 המשולש הדרומי והשרון לשיוויון ולמאבק בגזענות ופעילים/ות עצמאיים/ות.

 

 

 

 

בזה, וכיוצא מזרחים אתיופים, תלמידים, ערבים, כגון רבים, בלשון הדו"ח נוקט בהם המקומות בכל חשובה:                 *הערה
 הכוונה גם ללשון רבות. דהיינו: ערביות, תלמידות, אתיופיות, מזרחיות וכיוצא בזה.
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 הקדמה

סבורים הישראלים מן מ-70% למעלה שעברה, בשנה בגזענות למאבק המטה שערך סקר פי               על
בשנה אישי באופן גזענות חוו מהישראלים ורבע הגזעני, השיח את מקצינות החברתיות              שהרשתות
הפכה ישראל כי היא הרווחת התחושה נשאלים, 500 בקרב שנערך הסקר, ממצאי פי על                האחרונה.
במדינה הגזענות כי טוענים מהישראלים 52% הערבית: האוכלוסייה כלפי בעיקר יותר,             לגזענית
ו- פחות לגזענית הפכה שישראל חושבים 11% רק בנוסף, כשנתיים. לפני למצב בהשוואה              החריפה
סבורים הערבית מהאוכלוסייה 67% כי עולה הנשאלים מפילוח במצב. שינוי חל לא כי סבורים 37%               
1% שרק בעוד זאת, היהודית. האוכלוסייה בקרב 49% לעומת עלתה, במדינה הגזענות רמת               כי
מהאוכלוסייה 12% לעומת גזענית, פחות נעשתה בישראל החברה כי סבר הערבית             מהאוכלוסייה

 היהודית.

נוער ובנות בני של מצבם לעבר זרקור להפנות החלטנו ,2017 בגזענות המאבק יום לקראת                השנה,
החוק ואכיפת החינוך מערכות עם מפגשיהם של בהקשר בייחוד בישראל, המוחלשות הקבוצות              מן
בגילויים פוגשים אנו בהן האפלות הפינות כל את לכסות מתיימרת אינה שלהלן הסקירה               בישראל.
זועקות הן שלעתים אף ועל חמקמק אלה שתי של שטיבן מכיוון זאת נוער, כלפי וגזענות אפליה                  של
כי בחשבון לקחת יש כן, כמו לאיתור. וקשות מסוות להיות יכולות הן אחרים במקרים                בבוטותן,
אינם התקשורת וכלי השלישי המגזר ארגוני המדינה, מוסדות לידי שמגיעים והאירועים             התלונות
אמון חוסר בשל זה אם - בהרבה הגבוהים - בפועל והאפליה הגזענות מקרי כל את                 משקפים
בין השתמשנו הדוח כתיבת לצורך משתנות. אידיאולוגיות ועמדות ונתונים שקיפות היעדר             ברשויות,
הכנסת, של והמחקר המידע מרכז ועמותות, ארגונים של ומחקרים פרסומים מתוך בנתונים              היתר
שוחחנו כן, כמו ועוד. המדינה מבקר דוחות התקשורת, אמצעי הציבורית, הסניגוריה החינוך,              משרד

 עם מספר דמויות מפתח בתחומים הרלוונטיים על מנת לקבל מבט בגובה העיניים.

* 

את להנחיל ״יש כי היתר בין הקובע ,1953 משנת ממלכתי חינוך חוק של הברורה לשונו 1                חרף

יהודית במדינה ישראל מדינת של ערכיה ואת ישראל מדינת הקמת על שבהכרזה              העקרונות
לשמירת דמוקרטיים, לערכים היסוד, לחירויות האדם, לזכויות כבוד של יחס ולפתח             ודמוקרטית
אדם בני בין ביחסים ולסובלנות לשלום לחתירה לחנך וכן הזולת, של ולהשקפותיו לתרבותו               החוק,
האוכלוסייה של הייחודית והמסורת המורשת ההיסטוריה, התרבות, השפה, את להכיר עמים…             ובין
אזרחי כל של השוות בזכויות ולהכיר ישראל, במדינת אחרות אוכלוסיה קבוצות ושל              הערבית

 ישראל״, ניתן לקבוע בצער כי ישראל מעולם לא הצליחה לכונן מערכת חינוך שווה לכל נפש.

רק אינה היא רבים ובמובנים שסעיה, על בישראל החברה של לקמוס נייר מעין היא החינוך                 מערכת
והפרדה הפרטה של במדיניות החל - אקטיבית בצורה אותם ומחריפה מייצרת אם כי אותם                משקפת

  חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-11953
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ובייצוגים בתכנים וכלה ומודרות מוחלשות אוכלוסיות של בהזנחה עבור ולאומי, אתני בסיס              על
במידה הכרוך הבידול, שורשי חדש; אינו זה מצב בכיתותיה. הנלמדים הלימוד בחומרי              המשתקפים
כן, כמו רבים. עשורים פני על נפרשת לקיומו והעדות ישראל, של בראשיתה אי-שוויון, של מאוד                 רבה
מקצת זו סקירה במהלך נפרט לבקרים. חדשות המתרחשים פוליטיים ושינויים להשפעות נתון              הוא
רבות ופעמים צבעים, עיוורת איננה שהמערכת החושפים האחרונות, השנים מן שעולים הממצאים              מן
הנתונים משלים, באופן הפערים. את ומנציחה אותם מזניחה לכך שזקוקים מי את לחזק               במקום
מרכזי תפקיד משחקות ומעמדיות לאומיות אתניות, זהויות כי הם גם מראים החוק אכיפת               ממערכת

 ביחסם של משטרת ישראל ובתי המשפט לבני ובנות נוער.

בהקניית כושלת ואף הגמר לקו בשעריה הבאים את להביא מצליחה אינה בישראל החינוך               מערכת
אחרות, מערכות עם לחיכוך מקהליה חלקים שמעודדת מערכת זוהי בחוק. המנוסחת ברוח              חינוך
בתוכם כהלכה מוכלים לא או הספר מבתי הנפלטים ונערים נערות החוק. אכיפת מערכת עם                ובייחוד
ובהמשך צעירים לעבריינים למוסדות ונשלחים נשפטים קרובות, לעתים נעצרים עצמם למצוא             עשויים
שיובאו נתונים עתידם. לגבי וקשות משמעותיות שהשלכותיו תהליך - כלא ובתי מוסדות              לאכלס
קיים במיוחד אתיופיה ויוצאי ערבים כלפי ומפלה גזעני שיחס כך על מעידים שלהלן               בסקירה
הנכלאים הנוער בני מבין 75% כי ,10 ערוץ בחדשות דווח שעבר בשבוע רק החוק: אכיפת                 במערכות
לפחות אתיופי. נוער הם מהם 30% - הציבורית הסניגוריה של נתונים פי על ואילו לכלא, 2                ישובו

ובנות בני לרבות בכללה, האתיופית האוכלוסייה כלפי יתר באכיפת מכירה המשטרה מוצהר,              באופן
 נוער, ומנסה לפעול בנושא זה. ואולם, לא ניתן עדיין לדעת מה יהיו תוצאות ההכרה הזאת.

כמעט הפרדה היתר, בין בישראל, החינוך מערכת של הגזעניות פניה אל ישיר מבט הדוח חושף                 עוד
את לרעה המפלה משאבים בהקצאת המתבטא דבר היהודית, לחברה הערבית החברה בין              מוחלטת
הם - משותפים מוסדות להקים ומנסים הכפפה את שמרימים מי נמצאים כאשר גם הערבית;                החברה
הצתת מקרה למשל כמו פיזית, מפגיעה אף הקיצוני ובמקרה מהתנכלויות תמיכה, מהיעדר              סובלים
"אין צדק", "כהנא כגון כתובות רוססו קירותיו שעל שנים, מספר לפני בירושלים הדו-לשוני הספר                בית
במיוחד בישראל, היהודיים הספר מבתי גדול בחלק כן, כמו להתבוללות". ו"די סרטן" עם קיום                דו
אשכנזים, מזרחים, בין הריבוד ניכר סוציו-אקונומית, מבחינה יותר מבוססות שכונות או             ביישובים
ומבקשי/ות העבודה מהגרי/ות של ילדיהם/ן על לדבר שלא אתיופיה, יוצאי ותלמידות             תלמידים
כן, אם כך, רוב. מהווים הם שבהם כאלה או נפרדים, במוסדות רבות פעמים הלומדים                המקלט
הארץ, ברחבי והערים השכונות גבולות את חופפת החינוך מערכת מושתתת שעליה             הסגרגציה
הלאומי האתני, החברתי והריבוד ההיררכיות את ומחזקת משמרת המרכז, ועד            מהפריפריה
למבוססים האחת - מערכת בתור מערכת של סוג מייצרת המואצת ההפרטה ובתוספת              והגיאוגרפי,

 והשנייה למוחלשים.

מערכת שעברה, השנה מן המטה של הגזענות בדוח עילם אסתר כבוד של דוקטור שציינה                כפי
המעצבים/ות בקרב ״גזעניות״ להגדירן שאפשר ועמדות תפיסות רבה במידה משקפת            החינוך
או כביכול, נורמליזציה, של במסווה מוסתרים הדברים אולם - שלה המדיניות של לפועל               והמוציאים

 נתפסים כתוצאה של ״כוחות השוק״ ולא של מדיניות מכוונת.

  מגזין חדשות 10, 212.13.17
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מצבם בשימור כתף אל כתף פועלות החוק אכיפת ומערכת החינוך מערכת הבנתנו, למיטב               לסיכום,
לשנות מנת על האפשריים המשאבים בכל לנקוט יש ובהחרפתו. המוחלשים הנוער ובנות בני               של

 מצב זה.
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 פרק 1: בני ובנות נוער במערכת החינוך
 א. מבטים על גזענות ואפליה

ואצלי אחד, כל של ל'חולשה' נטפלים הספר שבבית טוב. לא שלי שהצבע הבנתי צעיר                "מגיל
לא כילד מרגיש שאתה הראשון הדיכוי 'כושית'. לי קוראים זה בגלל הלא־טוב. הדבר הוא                הצבע
מה מבין לא הוא 'שמן', צעיר לילד כשקוראים נגיד אותו. מרגיש אתה אבל רציונלי, באופן                 נתפס
שלהיות ידעתי ככה טוב. לא זה שמן שלהיות יודע פשוט הוא היופי. תעשיית או לרזון סגידה                  זה
'יא נזרק לשם ומפה רבים, היינו צעיר. מאוד מגיל זה את ידעתי אישיו. שזה טוב, לא זה                   שחורה
להגיד'. מפחד שאני מה אומרת 'את לי, כותבים אנשים היום עד להגיד. מה לי היה ולא                  כושית',
כושים' 'סיפורי כמה יודע אתה המזרחית', 'אני בשיר בהפסקות כושית לי שקראו              כשאמרתי
ההורים לדור גם משהו. עושה זה בחדר, אותו ומאווררים נאמר כשהדבר לי? הביא זה                כאלה
כן". שלי לאמא פרענקית. קרא לא אחד אף לי עברתי. שאני מזה יותר גדול דיכוי שעבר                  שלי,

3 (מתוך ראיון עם המשוררת מייסדת קבוצת ״ערס פואטיקה״, עדי קיסר, ב״ידיעות אחרונות״)

או דתית אתנית, לאומית, מבחינה אם בין שונות, קבוצות על נמנים בישראל הנוער ובנות                בני
בתוך הקבוצות מן אחת כל של ההסתגרות חריפה כמה עד מראים הבאים הנתונים               סוציו-אקונומית.
שנמדדו נתונים ביניהן. ניכור ויצירת הסתה ותוך השונים המוסדות של פעיל בעידוד היתר בין                עצמה,
ביטחונית מתיחות של בעתות מחריפים ואף השנים, עם למדי עקביים הנוער של גזענותו אודות                על
ב- פוקס קמיל פרופ׳ שערך מסקר למשל, כך במחוזותינו. שגרתיים שהנם - ״חריגים״ אירועים               או
בקרבת לגור מוכנים אינם י״ב בכיתות היהודים התלמידים מן מחצית כי היתר בין עולה 2012               
ממצא עוד מאפריקה. המהגרים את לגרש שצריך סבורים התלמידים מן ו-58% ערבית, 4             משפחה

הנוער בין השוררים והאיבה הניכור הם מ-2015 סמית׳ רפי מכון של סקר מנתוני שמשתקף                מדאיג
ערבים, נוער בני עם אחת בכיתה ללמוד מוכנים לא היהודים הנוער מבני 45% כך, והערבי: 5                היהודי

מבני 35% כי נמצא עוד יהודים; עם ללמוד מוכנים אינם הערבים הנערים מקרב 39%                ולעומתם
27% ומנגד ערבים, נערה או נער עם שיחה ניהלו לא מעולם בישראל היהודים הנוער                ובנות

  מהערבים ציינו שמעולם לא דיברו עם נער או נערה יהודים.

התרבויות מכלל הנוער מבני 75% כי שלה השנתי בדוח בסיכון לנוער עלם עמותת דיווחה 6               ב-2016

מוצאם בשל וגזענות אפליה מגילויי סבלו כי סיפרו סיוע, ממנה המקבלים הישראלית בחברה               והעדות
מצד מפלה יחס חוו אחרים ברחוב; הציבור מצד אותה חוו מביניהם 43% החיצוני: מראם                או
ביותר גזענות חוו כי דיווחו הנוער ובנות מבני שליש כן, כמו וחברות. וחברים המורים                המשטרה,
ביותר: מובהקות התוצאות אתיופיה ויוצאות יוצאי בקרב אחד. מגורם יותר ידי על או אחד                ממקום

 98% מבני הנוער יוצאי ויוצאות אתיופיה דיווחו כי חוו גילויי גזענות כלפיהם במהלך השנה.

  ראיון עם עדי קיסר, אלעד זרט, ידיעות אחרונות, 322.06.16
  ״מעל מחצית תלמידי י"ב לא רוצים לגור ליד ערבים, רוב התלמידים בעד גירוש מהגרים״, טלילה נשר, הארץ,4

21.08.12  
  ״סקר: יותר מ-50 אחוז מבני הנוער בישראל ימנים״, רעות וילף, אנ.אר.ג׳י, 502.06.15
  עמותת עלם לנוער בסיכון, דוח שנתי, 62015
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ודוברות דוברי אתיופיה, ויוצאות יוצאי וערביות, ערבים נוער ובנות בני של ההתבגרות חוויית כך,                אם
היומיום בחיי הן - כלפיהם/ן גזענות בגילויי כרוכה ומזרחיות מזרחים מקלט, ומבקשות מבקשי               רוסית,
- הללו והנערות הנערים האכיפה. רשויות עם במפגש והן החינוך במוסדות הן הערים,               וברחובות
תלמידים מצד גזעניות הערות סופגים - הפער ונפער הולך ביניהן שגם שונות מקבוצות               הבאים
המשפחתיות והמסורות דמותם כיצד ומגלים המשטרה, מצד מתמיד ל"פרופיילינג" נתונים            ומורים,
הטלוויזיה. ובערוצי החברתיות ברשתות ולקלס ללעג ומושמות מבוזות באים הם מהן             והקהילתיות
למצבי והידרדרות אלימות מילולית, מחאה עצמי, ובידול ניתוק להיות יכולה אלה כל של               ״התוצאה

 סיכון קשים יותר". מסרה נאוה ברק, נשיאת עמותת עלם.

השונים. ההוראה גורמי ידי על - לצפות היה שניתן כפי - ניתן תמיד לא הללו למצוקות אפשרי                   מענה
אור ״הארץ״ עיתון של החינוך פרשן ידי על שפורסמו חינוכית) לטכנולוגיה (המרכז מט״ח               נתוני
מבין שליש כך, גזענות: עם בהתמודדות אונים חוסר נרשם ומורים מורות אצל גם כי מעלים 7                קשתי,

ציינו גזענות עם חינוכית להתמודדות המרכז שערך בהשתלמויות שהשתתפו והמורות המורים 200            
וכמעט בשיעורים, גזענות של ביטויים עם התמודדות דרכי של מספק מגוון לרשותם עומד לא                כי
חומרי לגבי נשאלו כאשר אלו. בנושאים מתאימים הוראה בחומרי מחסור קיים כי הוסיפו 40%              
קושי על שהצביעו המורים שיעור שליליות", בסטיגמות המתויגות חברתיות "קבוצות בנושא             הוראה
במידה נמנעים הם כי סיפרו בסקר מהמשתתפים 48% כן, כמו .43% - ביותר הגבוה היה                 ומחסור
חשים שהם הודו ו-35% השיעור במסגרת גזענות של בסוגיות יזום באופן מלעסוק בינונית או                רבה
תכופה: בהתנסות מדובר מעטים לא מורים בעבור בכיתותיהם. גזעניים ביטויים נוכח אונים"              "חוסר
כי השיבו ו-9% מעבירים, שהם מהשיעורים בכמחצית גזענות בביטויי נתקלים הם כי ציינו מהם 20%               

 הדבר מתרחש ב"מרבית השיעורים".

 תכני הלימוד ותוכניות הלימודים

יוזמה כי ב״הארץ״ נחשף ,2016 בפברואר בנושא? החינוך משרד עושה מה השאלה,              נשאלת
בישראל, בחברה שונות קבוצות כלפי נוער בני של גזענות רמת לבחון שנועד חדש מדד                לפיתוח
יוזמה בנט. נפתלי השר ידי על טורפדה וולנסקי, עמי פרופ׳ החינוך משרד של הראשי המדען 8                שהגה

בין מבוסס, שפותח המדד כאשר ,2014 ביולי אבו-חדיר מוחמד של הרצח לאחר התעוררה               זו
דוברי חרדים, ערבים, - הישראלית בחברה שונות קבוצות כלפי תפיסות הבודק שאלון על               השאר,
כלי וכדומה ספר בתי למנהלי ולמורות, למורים לספק היא מטרתו אתיופיה. ויוצאות ויוצאי               רוסית
מתאים. באופן עימה להתמודד כיצד ולהבין אמונים הם עליה בקבוצה הגזענות עומק את               שיאמוד
חובתנו העם. של אחר או כזה לפלג חילוניים, או לדתיים רק עניין אינה גזענות עם                 "...התמודדות
זו", ליבה בסוגיית לגעת בלי בחינוך לעסוק אפשר אי וצבע. גוון הבדל בלי התופעה, עם                 להתמודד

 אמר וולנסקי ל״הארץ״, כאשר נודע כי בנט מחליפו במדען מטעמו ומקפיא את התוכנית.

ביישום טובה פחות קצת אבל המדינה, מבקר מוסד בעזרת עצמה את לבקר יודעת כידוע,                המדינה,
״חינוך שנושאו ,2016 מספטמבר המדינה מבקר של מיוחד ביקורת בדוח כך, הביקורת.              מסקנות
שִּמנהלות לבן גבי על שחור נקבע ועברית, בערבית ופורסם גזענות״ ולמניעת משותפים 9             לחיים

  ״הפתרון של מערכת החינוך לגזענות בכיתות: התעלמות״, אור קשתי, הארץ, 702.10.15
  ״בנט טירפד פרויקט נרחב נגד גזענות שיזם המדען הראשי, ואילץ אותו לפרוש״, ירדן סקופ ואור קשתי, הארץ,8

26.02.16 
  ״חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות״, דוח מבקר המדינה, 92016
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אופרטיבית פדגוגית, ארגונית, תשתית ליצירת הנדרשים הצעדים מכלול את נקטו לא החינוך              משרד
על מדי מעט עושה ישראל ושמדינת הללו, הנושאים עם טווח ארוכת להתמודדות מספיקה               ותקציבית
ועדות של הקמה אף על זאת, נוער. בני בקרב ושנאה גזענות של חמורות תופעות לעקור                 מנת
מ-2009 עיסאווי סולומון ועדת דוגמת חינוך, ושרות שרי מספר ותחת השנים לאורך למיניהן              ותוכניות
לחיים חינוך בנושא ממלכתית-רשמית מדיניות לגיבוש תמיר יולי פרופ' החינוך שרת שהקימה ,             
מ- אני״ הוא ״האחר החינוך משרד של הדגל ותוכנית בישראל; ערבים לבין יהודים בין               משותפים
משותפת אזרחית ישראלית זהות טיפוח ועניינה פירון שי השר ידי על גדול ברעש שיוחצנה - 2014                
המדינה מבקר של הקביעה שעצם בטוח לא כן, אם גזענות. ומניעת משותפים לחיים מחויבות                ופיתוח
בה להתבונן רק ולא בה להילחם הוא המשרד תפקיד וכי החינוך במערכת גזענות קיימת לפיה -                

  מהצד - מקובלת באופן אמיתי וכן על ראשי המשרד לדורותיהם, וכי הם אכן מחויבים למיגורה.

"להיות קרמניצר דו"ח פרסום עם שתחילתו ארוך, זמן ציר פני על אמנם פרוסה הפנימית                הביקורת
החינוך משרד ידי על שהתקבל ,(1996 (פברואר ישראל" תלמידי לכלל לאזרחות חינוך -               אזרחים
העולה ״התמונה בנט. ונפתלי פירון שי - האחרונים השרים בשני מתמקדת אך יושם, לא                ומעולם
- החינוך משרד בחר מודע, באופן מתמשך: כישלון מ׳סתם׳ ביותר שמדובר היא הדו"ח               מטיוטת
ולמניעת משותפים לחיים החינוך את לקבור - ופוליטיות חברתיות חינוכיות, השלכות בעלת              בהחלטה
הדוח, קובע המשרד, של של היפות המלים קשתי. אור ״הארץ״ של החינוך פרשן קובע 10               גזענות״,

הדרושים הצעדים מכלול את מלנקוט המשרד הנהלות נמנעו השנים לאורך במעשים. מגובות              אינן
מקצועיות תכניות של קיום למרות גזענות שתמנע טווח וארוכת אפקטיבית לעשייה תשתית              ליצירת

 בתחום, אשר חלקן פותחו במשרד החינוך עצמו.

ומזרחים; אשכנזים ויהודים; ערבים - ביניהן השסעים על השונות הקבוצות של חינוך להוביל               במקום
- ועניים עשירים המרכז; ותושבי הפריפריה תושבי וותיקים; עולים ושמאל; ימין וחילונים;              דתיים
דוח והפרדה. שונות שיש ובעיקר פחות ושווים יותר שווים שיש משדרת המערכת ושוויון,               לדמוקרטיה
המשרד התרשל כמה עד מראים שעלו הנתונים והמרכז. חיפה הצפון, מחוזות: שלושה בדק               המבקר
נבדלות קבוצות מיעוט, לקבוצות שמשתייך למי והיחס תלמידים בין הגזענות תופעת היקף              בבדיקת
הרשות שילבה בית-ספרית), וצמיחה יעילות (מדדי המיצ״ב בבחינת למשל, כך מופלות.             וקבוצות
וחוסר גזענות ביטויי מיפוי שמטרתה בלבד אחת שאלה (ראמ״ה) בחינוך והערכה למדידה              הארצית
פוגעניות קריאות או אמירות חוו כי דיווחו התלמידים מן 10% בתשע״ד, - ה״אחר״ כלפי                סבלנות
היסודיים הספר בית ילדי בקרב בעוד ,2009-2014 השנים ובין דת, או מוצא עור, לצבע                הנוגעות
חשוב עלייה. נרשמה העליונות החטיבות בקרב התופעה, על הדיווח בשיעורי מתונה ירידה              נרשמה
החינוך״ במוסדות אלימות אירועי עם והתמודדות בטוח אקלים ״קידום בנושא מנכ״ל חוזרי כי               לציין,

 לא כוללים התייחסות לגילויי גזענות כלשהם.

של תפיסות או משותפים חיים לקדם שנועדו תוכניות ביישום כישלון אחר כישלון בדוח, נראה                עוד
זהו כי שנקבע לאחר - בנושא מנכ״ל חוזר הוצא אז ,2011 ממרץ וערבים: יהודים בין משותפים                  חיים
את עיגן ולא מחייב, למסמך הטיוטה את המשרד הפך לא - מגזרי אינטרס ולא לאומי                 אינטרס
תשע״ד, במהלך האני": הוא "האחר משמעותית. תקציבית תקנה לו הקנה או הליבה בתחום               הנושא
יהודים בין ביחסים לטיפול ההומניסטית היומרה בעלת לתוכניתו היגוי צוות פירון שהקים              לאחר

  ״מבקר המדינה: משרד החינוך קבר את קידום החיים המשותפים ומניעת הגזענות״, אור קשתי, הארץ, 1015.09.16
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עם לאנשים והיחס לפריפריה, מרכז בין לוותיקים, עולים בין דתיים, ללא דתיים בין               לערבים,
מספקת בצורה אותה תרגמו לא ליישומה האחראים הגורמים שונה, מינית נטייה ועם              מוגבלויות
ויעדים מטרות הוגדרו לא כן, כמו להנחלתה. והמתודות הכלים את פיתחו ולא כוללת עבודה                לתפיסת
וכ-60% שונה, מעט בצורה אותה פירש ספר בית כל כך, עקב מספקים. אדם כוח משאבי הוקצו                  ולא
שנזכרו המרכזיים השסעים בין ביחסים לעיסוק רלוונטיות כלל היו לא הספר בתי של               מהפעילויות
ערב ארוחות כמו דברים בהן נכללו וגזענות, אפליה של הליבה בסוגיות לעסוק ובמקום               מעלה,
ועוד. קשישים עם פעילויות צה״ל, לחיילי תודה להכרת תוכניות בריא, ומזון סלולרי ללא               משפחתיות

 ברמת השטח, קובע המבקר, התוכנית החטיאה את ייעודה.

״נתון - גדולים היו והמיזמים מהתוכניות כ-28% רק כי עולה המבקר, בדוח שמוצג הבא                מהתרשים
 המעלה בספק את יכולת ההובלה של מוסדות החינוך להשיג את השינוי״, קובע המבקר:

 

- גזענות ולמניעת משותפים לחיים לחינוך ב-2014 המשרד שגיבש חירום לתוכנית הנוגע בכל               גם
המרכיבים כל את גיבש לא המשרד ההוראה, את נתנה המשרד שהנהלת לאחר משנה               יותר
כמו התוכנית של יסוד אבני ועוד. מחייבות הנחיות מטרות, לרבות לפועל, הוצאתה את               שיאפשרו

 מיפוי בתי הספר, התמודדות עם גילויי הסתה באינטרנט ועוד נמצאות בשלב התחלתי בלבד.

כי שנקבע אף על המבקר, כלשון המיעוטים״, ״מעמד של הטמעה אין האזרחות במקצוע כי נמצא                 עוד
ללימודים תיכון תלמידי בין להפגיש שאמור באזרחות״ ״נפגשים המיזם חובה. יהיה זה              נושא
נתקל מוצלח שהיה הגם אזרחיות, בסוגיות משותף לדיון והטרוגניות שונות קבוצות של              משותפים
לא כי לראות ניתן ההיסטוריה בלימודי גם כך, הופסקה; ופעילותו המשרד ידי על טופלו שלא                 בקשיים
סוגיות שילוב שעניינן מ-2013, הממלכתי בחינוך היסטוריה מפמ״ר מחוזר מרכזיות המלצות             יושמו
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ערכים וטיפוח שונות תרבויות מסורות כפי סבלנות של הטמעה תוך ההיסטוריה בלימודי              ערכיות
  הומניסטיים כלליים לפיהם ניתן לשפוט אירועים היסטוריים.

הסף את תאמה ולא הלימודים בתוכנית התבטאה לא שונות קהילות של שונות היסטוריות               למידת
קבוצות של מאפייניהן את כמעט את כוללת אינה הלימודים תוכנית כי נקבע הליבה. בתוכנית                שנקבע
לתוכנית אלו תכנים ״הכנסת ורוסיה. המועצות ברית ויוצאי המזרח ארצות אתיופיה, עולי              כמו
התלמידים בין והטרוגנית משותפת ומורשת משותף ומכנה היכרות ליצור מנת על קריטית              הלימודים

  על מנת שיהוו מצע לחיים משותפים תוך הבנה והדדיות וללא גזענות״, קובע המבקר:

 

 ייצוגים בספרי הלימוד

שמשרד מלה - ״האחר״ או ״זר״ אותו עם והזדהות היכרות בסיסית, אמפתיה ליצור מהדרכים                אחת
הלימוד. ספרי דרך היא - בפועל עימה להתמודד מנת על מעט עושה אך בה להתהדר מרבה                  החינוך
ובנות בני של ומורשתם חייהם על הממלכתי החינוך ותלמידות תלמידי לומדים מה לשאול,               יש
מספר היו האחרונות, בשנים וכדומה? האזרחות ההיסטוריה, הספרות, בלימודי הערבית            החברה
חוששים החינוך במשרד גם הנכבה״, ״חוק עם קו יישור תוך למשל, כך בנושא; שנקשרו                פרשות
כל את סער גדעון בראשות החינוך משרד אסף ב-2010 וכבר השני, הצד של הנרטיב                מהוראת
נתן שהספר משום ורק אך התיכון", במזרח מדינה "בונים בהיסטוריה הלימוד ספר של               העותקים
עד תיקונים). בו שהוכנסו לאחר רק לשימוש מחדש אושר (הספר הפלסטיני הנכבה לנרטיב               ביטוי
בחברה הן החינוך, משרד של מפורשת בהוראה הלימודים, לתחום מחוץ נשאר הנושא              היום,

 היהודית והן בחברה הערבית.

החטיבה לתלמידי האזרחות ללימודי שנועד בישראל״, אזרחים ״להיות באזרחות הלימוד            ספר
שאת וביתר האחרונות בשנים רבות נידון והממלכתיים-הדתיים, הממלכתיים הספר בבתי            העליונה
אולי .2016 באמצע בנט נפתלי השר ידי על בחגיגיות שהושקה החדשה המהדורה צאת               מאז
לימוד בספר שמדובר למרות - הערבית מהחברה נציגים השתתפו לא הספר בכתיבת כי               העובדה

  המיועד לכלל החינוך הממלכתי בישראל, כולל בני ובנות נוער ערבים - אומרת הכל.
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יהודית ״מדינה היא לציין, יש שלו, המשנה (שכותרת הספר לפי הערבי המגזר על למדים אנחנו                 מה
וצדק לשוויון אדוה מרכז ראש יושב דהאן, יוסי פרופ׳ כותב ״העוקץ״ באתר בסקירה 11              ודמוקרטית״)?

היא בישראל, הערבי המיעוט של המקביל הוורוד העולם ליצירת הדרכים ״אחת כי בישראל,               חברתי
ובחקיקה העצמאות במגילת הערבי המיעוט של מעמדו בבחינת ולהתרכז המציאות מבחינת             להימנע
שבתיקון נכתב למשל, ולתרבותו, הערבי למיעוט השוויוני היחס את לציין מנת על              הישראלית.
התרבות, השפה, את ׳להכיר הקורא סעיף קיים 2000 בשנת ממלכתי חינוך לחוק              שהוכנס
אחרות אוכלוסייה קבוצות ושל הערבית האוכלוסייה של הייחודית והמסורת המורשת            ההיסטוריה,
הוא החוק פי על הזה הסעיף מושא ישראל׳. אזרחי כל של השוות בזכויות ולהכיר ישראל,                 במדינת
׳מורשת תוכניות הכנסת ידי על ייושם שהסעיף מספיק הכותבים עבור אולם ישראל, תלמידי               כלל
שלמיעוט מציין גם הספר הדרוזים. לתלמידים הדרוזית׳ ׳הדת ומורשת הערבים לתלמידים             האיסלאם׳
חינוך מערכת לערבים אין במציאות אולם המדינה, במימון אוטונומית חינוך מערכת יש              הערבי
מערכת החרדיים; התורני והמעיין העצמאי והחינוך הממלכתי-דתי החינוך מערכת דוגמת            אוטונומית

 החינוך הערבית נשלטת על ידי פקידים יהודים״.

כתב הוא הראשון שחלקו ככזה הספר את מתארת סקופ ירדן חינוך לענייני ״הארץ״ כתבת                ואילו
אודות המרכזיים הפרקים באחד כי ומציינת יהודית, לאום כמדינת ישראל מדינת של לקיומה               הגנה
קצרות פסקאות לשתי למשל, מוסלמים, זוכים הישראלית״, בחברה והצ׳רקסים הדרוזים            ״הערבים,

12 של הסבר על אורחותיהם, כשעיקרן אזכור שהם מפלים ומדכאים נשים.

שאלות צדיקים, לקברי עלייה הלימודים? בתוכנית והאיסלאם ערב ארצות יוצאי של ייצוגם לגבי               ומה
יהדות מורשת בתחום חדשה לימוד מגמת יצירת מזרחיים, נושאים על בהיסטוריה בבגרות              חובה
של טיולים הלימודים, לתוכנית החטופים תימן ילדי נושא הכנסת יחידות, 5-3 ברמות והמזרח               ספרד
וייצוג בספרות, בבגרות מזרחיים ויוצרים משוררים הוספת ומרוקו, ספרד הבלקן, לארצות נוער              בני

ביטון, דוח מהמלצות חלק רק הן אלו - גבוהה להשכלה במועצה ואשכנזים מזרחים של 13               שווה

הכנסת על שנים ארוך מאבק לאחר בנט לשר ב-2016 שהוגשו ביטון, ארז המשורר               בראשות
את מינה בנט וכדומה. בספרות בהיסטוריה, הלימודים לתוכניות מזרחים של ותרבותם             מורשתם
הגיל שלבי בכל וספרד המזרח יהדות קהילות של חייהן אודות על תכנים שילוב להעמיק כדי                 הוועדה

 במערכת החינוך, ונקבע כי יישום ההמלצות יעלה כ-250 מיליון שקלים בשנה.

ברוכה, החינוך מערכת בתכני והאיסלאם ערב מדינות ביוצאי העוסקים התכנים הרחבת של זו               מגמה
סבלו הם וגם ציונים המזרחים שגם להוכיח ברצון היתר בין קשורות הדו"ח של התורפה נקודות                 אולם
יהודי של סיפורם את למעשה, הדוח. סביב התקשורתי בקמפיין גם המודגש נרטיב - ציוניותם 14               בשל

המשותף הסיפור מזאת, יתירה הציונות. במדד במיקומם תלוי בלתי באופן לספר יש והמזרח               ספרד
חיים ליצירת ובמאמץ בגזענות במאבק פירות לשאת היה יכול והערבים המזרח יהודי של               ההיסטורי
ליצירת משמעותיות ופוליטיות תרבותיות השלכות המשותפת להיסטוריה לעיל. המוזכרים           משותפים,
האסלאם בארצות שונות במדינות השנים לאורך שהתקיים מרתק דיאלוג – הקבוצות שתי בין               דיאלוג
בעמדות למאבק מסייעת גם הייתה זה לעניין מרכזי מקום הענקת הארצישראלי. במרחב              וגם

  ״הערות ראשוניות על ספר האזרחות החדש״, יוסי דהאן, העוקץ, 1109.05.16
  ״ספר האזרחות החדש נחשף: יותר דתי ופחות סובלני לערבים״, ירדן סקופ, הארץ, 1209.05.16
  ״דוח ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך״, 1329.06.16
  בהפקת לשכת הפרסום הממשלתית (לפ״מ).14
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חרף כן, כמו קודם. שהוזכרו הערבים, כלפי היהודים התלמידים של קטן לא חלק של                הגזעניות
של בסופו ייושם מתוכו מה לדעת עדיין אין העבר, ניסיון ולאור הדו"ח, סביב הרב התקשורתי                 העיסוק

 דבר ויבוא לידי ביטוי בפועל, ללא תקציב ייעודי.

הקשור בכל ביותר דל ייצוג ישנו הלימוד ובספרי בתוכניות אתיופיה, וליוצאות ליוצאי הנוגע בכל                גם
פלמור ״דוח השנה קבע כך - משמעותיות דמויות ולהנצחת לתרבותם שלהם, להיסטוריה              למורשתם,
בין האחרון. בקיץ הממשלה לראש שהוגש אתיופיה״, ויוצאות יוצאי נגד האפליה למיגור הצוות -              15

תוך - ועדכני מעמיק באופן ולמורשתם אתיופיה יוצאי לתרבות להיחשף התלמידים על כי נקבע                היתר
על סיפורים הגן לספריית לרכוש ״מומלץ מסטריאוטיפים: נובעות אינן היסוד שהנחות לכך לב               תשומת
מגוון, צבע בעלות בובות לגנים להביא מומלץ שונה. עור צבע עם שונות מתרבויות וילדות                ילדים
שיפוט ולעודד קדומות ומדעות מאפליה, הסתייגות להביע שיוויונית, התייחסות על הילדים עם              לדבר
בגילאים גם חשובה עור כהות ודמויות אתיופיה יוצאי של ייצוגיות עור. צבע פי על ולא תכונות פי                   על
החברה, מדעי ספרות, אזרחות, היסטוריה, גיאוגרפיה, הלימוד: חומרי בכל יותר            המתקדמים

 מתמטיקה וכו׳״, קובעים כותבי וכותבות הדוח.

 שילוב מורים ממגזרים שונים

כמעט אין גזענות״, ולמניעת משותפים לחיים ״חינוך בדוח המדינה מבקר שמציין כפי אכן               אם
הלאה? התורה את שיעבירו לצפות ניתן איך - משותפים וחיים גזענות בנושא למורים               השתלמויות
היכרות לתלמידים להעניק יכול אשר דבר - שונים ספר בבתי שונים ממגזרים מורים שילוב לגבי                 ומה
נרשמה כאן גם כי קובע המבקר שלהם? המגזר מן שאינה חינוכית דמות עם ומשמעותית                אינטימית
הספר בבתי ואנגלית מדעים במתמטיקה, הערבים המורים מספר וכך ביעדים, ביותר חלקית              עמידה
פחות על עמד בנושא, חומש תוכנית של הפעלתה שנות בשתי 200 על שיעמוד במקום -                 היהודיים
הסכמה באי טמון היה התוכנית ביישום הקושי ההוראה, עובדי מינהל פי על בלבד. מורים 91 -                  מחצי
את משקפת זו ״תופעה וממתיחות. מביקורת חשש עקב ערבים, להעסיק יהודים מנהלים              של
משתפים הם - השינוי של החנית חוד יהיו הספר ובתי שהמורים ובמקום החברה, הכללית                החשדנות

 פעולה עם החשדנות החברתית ותורמים בכך להעמקת הקיטוב״, נקבע בדוח.

בעיצוב קריטית תקופה החינוך במערכת הלימודים שנות של היותן אף על כי המבקר כותב                לסיכום,
ויחסי דמוקרטיים ערכים ובהטמעת בגזענות במאבק שלו המכריע והתפקיד העתיד דור של              תודעתו
גילויי אף על זאת, אלו. ערכים בקידום מעטה עבודה עושה החינוך משרד - המגזרים בין                 שותפות

  גזענות חריפים בקרב בני נוער.

׳יא - תרבותי כגשר ״השפה בדוח החינוך. משרד בליווי הכפפה, את הרימו האזרחית החברה                ארגוני
של עיקרה משותפים. לחיים מיישמת והינה שהקימה מודל אברהם קרן עמותת מציגה 16             סלאם׳״,

ספר בבתי וערביות ערבים ומורות מורים ידי על ה׳-ו׳ בכיתות הערבית השפה בהוראת טמון                התוכנית
העלאת לידי גם תביא התלמידים בעיני הערבית והתרבות השפה של ערכה ״העלאת כך,               יהודיים.
ושותפות שוויון תוך המשותפים החיים רעיון את יקבלו אף הם וכי בעיניהם, השפה דוברי של                 ערכם
הוא החינוך בתחום בפעולותיה אברהם קרן יוזמות עמותת את המנחה ״החזון הדוח. לשון               אזרחית״,
הנרקם בשיתוף חיים והיהודים הערבים האזרחים שבה ושוויונית, רב־תרבותית ישראלית            חברה

  ״הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה (דוח פלמור)״, בראשות ד״ר אמי פלמור, משרד המשפטים, יולי 152016
  ״השפה כגשר תרבותי - ׳יא סלאם׳״, קרן אברהם, 162013
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ונראות, מדוברות נלמדות, - וערבית עברית - הארץ שפות בה, הרשמיות ושהשפות צעיר,               מגיל
ומובילה היסודיים, הספר בבתי מיושמת התוכנית מייצגות״. שהן ולאוכלוסיות לתרבויות            כביטוי

  תלמידים ותלמידות להמשך לימודי ערבית תקנית (״ספרותית״) בחטיבות הביניים.

 ב. בני ובנות נוער ערבים במערכת החינוך

הנוגע בכל - וחומרית ממסדית הן מתמשכות, ומגזענות מאפליה סובל בישראל הערבי              הציבור
לו לעשות המיועדים בחוקים המתבטאת - ופוליטית חברתית והן וכדומה, תקציבים             להקצאת
היומיומית ברמה גזענות ובגילויי כקבוצה, פוליטיות וזכויות פרט חירויות בשלילת            דה-לגיטימציה,
מצב ואלימות. בעלבונות ונגמרים הציבורי במרחב הערבית השפה של מהדהודה בחרדה             המתחילים
אף ומתעצם האכיפה, ומוסדות והרווחה החינוך מערכת לרבות החיים, תחומי בכל ביטוי לידי בא                זה
לדיכוי והמגמות הסיבות כל על כאן ולהצביע מלנתח היריעה תקצר ומתיחות. משבר בעתות               יותר
לשרטט כדאי אולי התחלה, לשם אולם הישראלי, המשטר תחת הערבים הנוער ובנות בני חווים                אותו
בין הניכור אודות לכן קודם שציינו לנתונים לערבי. היהודי הנוער בין והאלימות הניכור רמות                את
הנוער ובנות מבני ו-40% היהודים הנוער ובנות מבני למחצית קרוב למשל, לפיהם,              הקבוצות,
ממשיות השתמעויות קיימות השנייה, מהקבוצה נוער בני עם כיתה באותה ללמוד מוכנים לא               הערבים

 מאיימות.

משמעותית צמיחה על 2015 בקיץ דווח ו״וואלה״ ״בוקרא״ באתרים שקטה: אינה 1718            ההפרדה

הנוער בני ידי על שמפורסמים הערבי, הציבור כנגד לאלימות המסיתות והקריאות הגזעניים              בביטויים
לערבים". ו"מוות צדק" "כהנא הביטויים את בפייסבוק שלהם המשתמש לשם מוסיפים היתר              שבין
ותלמידות תלמידי ״זוכים״ להם שגרתיים אלימות גילויי מכבר זה נחשפו יו-טיוב לאתר שעלה               בתיעוד
״סרטן״ ואיחולי יריקות קללות, הכוללים הביתה, בדרך האוטובוס על בירושלים הדו-לשוני הספר              בית
"כהנא הכתובות רוססו קירותיו ועל ,2014 בנובמבר הוצת עצמו הדו-לשוני הספר בית 19             למיניהם.

שקשרו להב״ה פעילי שלושה נגד הוגש אישום כתב להתבוללות". ו"די סרטן" עם קיום דו "אין                 צדק",
 קשר להצית ולרסס כתובות בבית הספר - מאחר שבמקום לומדים יהודים וערבים.

2016 באוקטובר בהפרדה: לעתים הם גם מסתיימים ליהודי ערבי נוער בין שותפות ליצור               ניסיונות
ערבים מילדים יהודים ילדים הופרדו חדרה הפועל של לכדורגל הספר בבית כי הספורט ערוץ                חשף
עיר - פחם אל מאום צעירים מתאמנים לקלוט שהחליט הספר, בית הורים. של לחץ 20               בעקבות

הזה, המהלך בעקבות אליעזר. בית בשכונת הילדים את שיבץ - רעועות בה הספורט               שתשתיות
על הוחלט וכך ערבים, ילדים עם לאימון ילדיהם את להביא שיפסיקו היהודים הנערים הורי                איימו

 הפרדה בין המגזרים, המתאמנים כיום במגרשים נפרדים.

נרשמה מהם וברבים האחרונות, בשנים התרחשו ערבים נגד מחיר תג אירועי של מקרים               עשרות
בעבירות אישום כתב הוגש 2014 באמצע המזלג: קצה על אירועים כמה נוער. בני של                מעורבות
לאחר ,16 בני ישיבה תלמידי שלושה נגד עוינות או גזענות של מניע מתוך ברכב במזיד                 חבלה
גויים "רק הכתובת את וריססו בגליל (ג'יש) חלב גוש בכפר מכוניות 40 של צמיגיהן את                 שניקבו

  ״כהנא צדק: גל גזענות חדש נגד ערבים״, בוקרא, 1706.08.15
  ״טרנד חדש בפייסבוק: בני נוער מוסיפים לשמם ׳מוות לערבים׳", רועי שרון, וואלה, 1807.06.15
  ״תג מאיר באוטובוס, אורי ארליך, כתבת וידיאו - יו-טיוב, 1929.03.13
  ״ההורים לחצו, יהודים וערבים הופרדו בחדרה״, רז זהבי, ספורט5, 2015.10.16
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נוער בני ארבעה הכו בו חמור מקרה חמור אישום בכתב נחשף ,2016 במרץ מארצנו". 21               מפנים

של חמורה עבירה ,17 בני לארבעה, מייחס האישום כתב ערבים. נערים שני מנתניה 22              יהודים

אליהם נטפל האישום, כתב פי על גזעני. ממניע מחמירות בנסיבות ממש של חבלה הגורמת                תקיפה
בהמשך כאשר זונה?" בן שמוחמד "נכון ואמר: מצדם, מוקדמת התגרות כל ללא הנאשמים               אחד

 תקפו את הנערים הערבים בבקבוקים, אבנים ואגרופים.

שעניינה - מיזוגנית - מכך פחות ולא גזענית הסתה של תופעה ומתרחבת הולכת גם האחרון                 בעשור
ה״לגיטימית״, מהמלחמה כחלק הנעורים. בגיל לרבות ערבים, וגברים יהודיות נשים בין             קשרים
תחת ומדינה לדת הרפורמי המרכז 2014 בפברואר שהוציא בדוח נחשפים ב״התבוללות״,             לכאורה,
קשות תופעות בישראל״ ומגדר גזענות על - אחותך? עם מתחיל היה ערבי אם ״מה                הכותרת
רציניים דיונים עליהם שנערכו במקרים אם כי סהרוריים, בשוליים מדובר לא האחרון. 23             מהעשור

העלייה, בוועדת התקיים 2011 בסוף להפך. בדיוק - התופעה את לסכל מנת על ולא                בכנסת,
ידי על שנקבע מיעוטים" בני ע"י חדשות עולות "חטיפת הכותרת תחת דחוף דיון והתפוצות                הקליטה
למניעת - להב״ה הקיצוניים הארגונים נציגי בו והופיעו דנון, דני ח"כ דאז, הוועדה ראש                יושב
להב״ה של מהפעילות ניכר חלק ועוד. לאחים ויד גופשטיין, בנצי בראשות הקודש, בארץ               התבוללות
לא ״אנו גופשטיין: המנכ״ל מכריז להב״ה של באתר ואילו ובמתנ״סים, ספר בבתי בהרצאות               מתרכז
להלאים במטרה שלנו״, הפרטית הבת שהיא כאילו בת לכל ומתייחסים ישראל, בת אף על                מוותרים
הם להם ערבים נוער בני מול אל שלהן הגזע טוהר על ולשמור יהודיות נוער בנות של וגופן נפשן                    את

24 עושים דמוניזציה והאחרה גזענית.

בנות פיזית שחוטפים ישראל במדינת מקרים שיש לי "התברר ואמר: דנון פתח בכנסת ישיבה                באותה
בני לרכב, בנות בכוח מעלים שפשוט בנהריה, שבע, בבאר בערב, מלאכי, בקריית היום               בצהרי
פיתוי של כלכלי צורך על שמבוסס רומנטי קשר מתפתח שבהם מקרים הם המקרים רוב                מיעוטים.
מאותן וחלק אחר או כזה לקשר מוביל הזה הכספי והפיתוי חדשות עולות ברובן נערות, אותן                 של
של הדוח כותבות לצאת". יכולות לא שהן במקומות חודשים, מספר לאחר עצמן, את מוצאות                בנות
נערות התאסלמות יהודיות, נערות פיתוי של תופעות תוארו ״בדיון כי מציינות הרפורמי              המרכז
הארגונים נציגי מהקשר. יציאה אפשרות בלי ערבים עם מתעללים זוגיים בקשרים והימצאותן              יהודיות
שבתחילתו אף על התקיים והדיון בשנה, שכאלה מקרים במאות מטפלים הם כי טענו               השונים
יהודיות בנות חטיפת של תופעה כל מוכרת לא במשטרה כי מפורש באופן המשטרה נציגת                הצהירה
הלאומי במוצאם מאופיינות אינן זוגי בקשר המתרחשות אלימות של תופעות וכי ערבים, גברים ידי                על

 של מי מבני הזוג״.

טען מוצקין קריית של הרב למשל, ,2015 בינואר ערבי: נוער כנגד מסיתים נוספים ציבור                מנהיגי
נגד ויצא מסכנות״, ישראל בנות ברשתם הצדים ערבים ״שורץ בעיר הקניון כי אונליין חב״ד                באתר

25 הנשיא רובי ריבלין בשל העובדה כי גינה את הצתת בית הספר הדו-לשוני בירושלים.

  ״תלמידי ישיבה הואשמו בפשע שנאה: ׳כתוצאה גזענות׳״, אלון שני, מאקו-חדשות2, 2126.05.14
  ״תיעוד: נערים יהודים ביצעו לינץ' בערבים״, גיא פלג, מאקו-חדשות2, 2207.06.16
  ״׳מה אם ערבי היה מתחיל עם אחותך?׳ על גזענות ומגדר בישראל״, דוח המרכז הרפורמי לדת ומדינה, פברואר23

2014 
  ראיון עם מנכ״ל להב״ה - למניעת התבוללות בארץ הקודש, בנצי גופשטיין, אתר להב״ה24
  ״הרב של קריית מוצקין: ׳הקניון שורץ ערבים הצדים ברשתם בנות ישראל מסכנות׳״, נעה שפיגל, הארץ, 2514.01.15
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* 
בתוך קורה מה והמקוון. הציבורי במרחב גזענות לגילויי חשופים ערבים נוער ובנות בני כן,                אם
למשאבים הנוגע בכל האוכלוסיות בין הפערים את בקצרה כאן נסקור עצמה? החינוך              מערכת
מורה ביטחונית, הסלמה בעת באשקלון, 2014 בנובמבר לכך. ולסיבות אלימות לגילויי             ולהישגים,
״בימים כי מוסלמים, קברים של צילום צירוף תוך תלמידיו, של ווטסאפ בקבוצת כתב               למתמטיקה
קצת נחשף 1 ערוץ מבט במהדורת כאן"; נמצאים והם טובים ערבים גם שיש לזכור חשוב 26                כאלה

כיתה תלמידת חברו המגזרים, בין קירוב למען נוער בני של פרויקט במסגרת כי זו בשנה יותר                  מוקדם
פרויקט להציג ביקשו השתיים בחולון. דתי ממלכתי בבי״ס שלומדת לתלמידה ערבי ספר מבית               י״א
היהודי הספר בית מנהלת - לנושא נרתם ערבי ממוצא התלמידה של המנהל בעוד אולם                משותף,
שהיא ״משום שלה הספר לבית הערבייה התלמידה של כניסתה את תאפשר שלא והבהירה               סירבה

27  גורם זר״.

האלימות רמת את היתר בין מנטרת (ראמ״ה), החינוך משרד של והערכה למדידה הארצית               הרשות
דוברי ספר לבתי עברית דוברי ספר בתי בין ב-2016 שנערכה בהשוואה בישראל.              בבתי-הספר
בבתי אלימות של שליליות תופעות על המדווחים התלמידים שיעורי המדדים ברוב כי נמצא               ערבית,
הקשור בכל המצב נראה למשל, כך עברית. דוברי ספר בבתי מאשר יותר גבוהים ערבית דוברי                 ספר

 לאלימות קשה:

 

 התנהלות מקוממת

את עבורנו מונה סיכוי, בעמותת משותפת לחברה במחלקה שותפה מנהלת מורקוס,             נסרין
 הבעיות קריטיות ביותר עימן מתמודדים בני ובנות הנוער הערבים:

הזהות. שאלת היא החינוך מערכת בתוך הערבים הנוער בני בעבור המרכזיות הבעיות              אחת
לאומית, זהות של בנושא לעסוק ולמורות למורים אסור החינוך, משרד של מפורשת הנחיה               בשל

  ״ערבים וקברים: מסרון גזעני ממורה לתלמידים״, שחר חי, ויינט, 2619.11.14
  ״מנהלת תיכון סירבה לאפשר לתלמידה מבית ספר אחר להיכנס לבית ספרה רק משום שהיא ערבייה״, מהדורת מבט,27

14.07.16 
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זה ׳איך ממצבם: המשתמעת הקריטית במורכבות לדון כלים מספיק אין ולנערות לנערים              וכך
חווים הללו הנוער בני הללו. הקצוות בין מיישבים כיצד ישראלי?׳. אזרח גם אבל פלסטיני                שאני

 אפליה כמיעוט לאומי, והם מחפשים את עתם ואת זהותם ומקומם דרך כל הסבך הזה.

הרבה להעניק יש היתר, בין משאבים: הוא החינוך, בתחום שינוי בו שדרוש נוסף משמעותי                נושא
נפחן את ולהגדיל נוער, ובנות בני עם שעובדים מקצועיים לצוותים ותמריצים תקציבים              יותר
לבני בלבד חלקי מענה שנותנים המתנ״סים, מלבד פורמליות לא חינוכיות מסגרות של              הזעום
באלה גם כאשר נוער, מועדוני ופיתוח לפתיחה משאבים לנו חסרים הללו. בגילאים נוער               ובנות
בגלל מהר מהם בורחים פורמלי הלא מהחינוך ואנשים מספיק, מקצועי מענה אין              הקיימים,

 המשכורות הנמוכות.

מאלימות סובלת כך שגם - הערבית בחברה ערבים. נוער בני למען הנכתבות תוכניות פחות                ישנן
במתנ״ס למשל, לעבריינות. יותר עוד להידרדר אותו מפקירים הנוער, את לחנך במקום -               רבה
ערבים נוער ובנות בני במאות וטיפל שנים, שבע במשך וניהלתי הקמתי אותו - בחיפה                ״חליסה״
אלימות; למניעת פנים לבטחון המשרד של הלאומית התוכנית מיושמת להיות אמורה היתה -             
היא דבר של ובסופו כהלכה, אותה להעביר כדי תקציב מספיק היה לא השנים במשך                ואולם,
אמורים היינו במתנ״ס כן, כמו במתנ״ס. שהיו נוער ובנות בני 400 מתוך לכ-30 רק                הועברה
שעל מבינים לא החינוך במשרד - היהודי מהמגזר היגוי צוותי של המוכן מן בתוכניות                להשתמש
מחנכים בעזרת הערבית, לחברה מיוחדות תוכניות לבנות חייבים הנוער, ובנות לבני להגיע              מנת
מגזר על אותם לכפות ופשוט אחד ממגזר תכנים להביא אפשר אי הערבית. מהחברה               ומחנכות
זו מתבצעים. שלא לחלוטין בסיסיים דברים אלה אחרת. לגמרי העניין כל את לבנות צריך -                 אחר
למימוש תקציב אין ולבסוף - ישיבות גבי על ישיבות עושים ומקוממת. מתנשאת              התנהלות

 תוכניות.

על שחור עצמם, בתקציבים מתבטאת הערבים התלמידים כלפי האפליה מורקוס, שמציינת כפי              ואכן,
החינוך ממשרד מקבלים ערבים תלמידים ,2012/13 לשנת החינוך משרד נתוני פי על לבן: 28              גבי

בין ביותר הגבוה הפער כאשר היהודים, התלמידים מאשר לימוד לשעות יותר נמוך              תקציב
ערבי תלמיד שם הביניים, בחטיבות ההוראה בשעות ביטוי לידי בא ליהודים הערבים              התלמידים
כ–11% - לימוד שעות 1.81 בממוצע מקבל יהודי תלמיד ואילו לימוד, שעות 1.63 בממוצע                מקבל
לתלמיד לימוד שעות 1.98 לעומת לימוד שעות 1.93 ערבי תלמיד מקבל בתיכונים לימוד. שעות                יותר

 יהודי.

האזרחים לזכויות מוסאוא מרכז של עכשווי ממחקר גם עולים המגזרים בין הפערים על               נתונים
דיון לקראת והוצג האוצר משרד נתוני על המבוסס מ-2016, המרכז של ממחקר בישראל. 29              הערבים

הערבי התלמיד את מפלה החינוך משרד כי עולה האחרון, בדצמבר החינוך בתקציב הכספים               ועדת
פערים על מצביעים הערבים התלמידים הישגי המחקר, פי על בשנה. שקל מיליארד              ב-1.4
היה החינוך משרד הערבית. בחברה בחינוך מספקת הבלתי ההשקעה מרמת שנובעים             משמעותיים
מיליון 55 פורמאלי, לא לחינוך שקלים מיליון 130 של תוספת הבאים: בתחומים שינויים לבצע                אמור
לתקצוב התוכנית ויישום גבוהה להשכלה נקבע לא שעדיין סכום ההוראה, איכות לשיפור              שקלים

  ״נתוני משרד החינוך חושפים: תלמיד ערבי מקבל פחות שעות לימוד מתלמיד יהודי״, ליאור דטל, דה-מרקר,28
19.03.13 

  ״משרד החינוך מפלה את התלמיד הערבי ב-1.4 מיליארד שקל בשנה״, נייר עמדה, מרכז מוסאוא, 2905.12.16
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באוגוסט האוצר משרד עבור שהוכן TASC ״דו"ח שקלים. מיליארד 1.16 של בסכום              דיפרנציאלי
מיליארד כ-7 שנים ובחמש שקלים מיליארד 1.4 בשנה יעלה הסלים מבנה שטיוב קבע 2015              
בקרב ׳החינוך בתחום יעדים נקבעו בה 1560 מס' החלטה את קיבלה הממשלה 2016 ביולי                שקלים.
התוכניות את לבצע אכן המשרד כוונת לגבי ספק וקיים הוקצו, טרם התקציבים רוב אולם -                 המיעוטים׳
בין בתקציב לפער המרכזי הגורם כי מוסאוא, מחקר קובע עוד נכתב. הדיפרנציאלי״, התקצוב               של
הכולל השעות מתקציב כ-30% המהווים - התוספת סלי בתקציב טמון והיהודית הערבית              האוכלוסייה

 ואינם מוקצים באופן שוויוני לתלמידים מהחברה הערבית.

 איפה ה-1.4 מיליארד?

המאבק על בגזענות המאבק למטה מספר מוסאוא, במרכז פרלמנטרי תחום ראש טועמה,              אמיר
 לשוויון בתקציבי החינוך:

ל- קרוב להקצות יש לפיה ערביים, ישובים של אקונומי לפיתוח מ-2015 ממשלה החלטת              קיימת
לפי וכדומה. בתשתיות עבור מחינוך, - התחומים בכל הערביים ליישובים שקל מיליארד 15             
שעות לתקצוב שנים 5 במשך שקלים מיליארד 5.8 להקצות אמור החינוך משרד זו,               החלטה
הפערים. עם להתמודדות ביותר החשוב הכלי שהן הערבית, החינוך במערכת            דיפרנציאליות
את לשכנע מנסה החינוך משרד וכך הזה, התקציב את להעביר מעוניין לא בנט נפתלי השר                 אבל
סעיפים מיני כל על זה את ולהפיל מההחלטה חלק לא הם מיליארד שה-5.8               הציבור

 ביורוקרטיים.

שנים, בחמש וחילקנו הסכום את לקחנו כלומר, - מיליארד ב-1.4 מתרכז במוסאוא שלנו               הקמפיין
לנו הנחוץ המידע כל את מקבלים לא אנחנו לצערי, וכדומה. כיתות בינוי של נושאים הוספת                 תוך
- נוספות כיתות לבנות החלטה כבר קיבלה למשל, הממשלה, מתקדם. זה איך שנדע מנת                על
חשוב נושא עוד שקופים. אינם המספרים הערבית, בחברה ייבנו מהן כמה יודעים לא אנחנו                אבל
פורמלי לא לחינוך יוקצו בשנה שקל מיליון 130 החלטה, אותה לפי - פורמלי לא חינוך                 הוא
2016 להיות אמורה הראשונה השנה ,2015 בסוף ההחלטה את שקיבלו בגלל ערביים.              ליישובים
בלוח עומד לא עצמו שהמשרד כך הכספים. בוועדת השנה בסוף רק עבר התקציב אבל -               

 הזמנים.

לבין הערבית החינוך מערכת בין השוואה הכנסת של והמחקר המידע מרכז ערך שנים מספר                לפני
(מדדי המיצ"ב בבחינות הישגים הבגרות, במבחני הישגים כמו בנושאים היהודית, החינוך             מערכת
Programme for International Student) פיז״ה ובמבחני ספרית) בית וצמיחה           יעילות
מעידים שנחשפו הנתונים ספר. בבתי ואלימות הנשירה שיעור הבינלאומיים, וטימס (Assessment           30

בחינוך הבגרות בחינות תוצאות להלן הערבי. החינוך לרעת - החינוך מערכות בין ניכרים פערים                על
 העברי ובחינוך הערבי בשנים תשס"ו (2005/2006) עד תשע"א (2010/2011):

  נתונים על מערכת החינוך במגזר הערבי, מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מאי 302013
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ערבית, לדוברי עברית דוברי תלמידים בין ניכר פער חושפים מ-2015 המיצ״ב בחינות נתוני               גם
הערבית דוברי בקרב 498 לעומת 548 של ציון השיגו העברית דוברי ח': לכיתות במתמטיקה                למשל
נקודות). 22) הערבית דוברי בקרב 508 לעומת 530 ה': לכיתות אנגלית נקודות). 50 של                (פער
לכיתות וטכנולוגיה מדע נקודות). 55) הערבית דוברי בקרב 476 לעומת 531 ח': לכיתות               אנגלית
מ-2016 טימס מבחני בתוצאות ואילו נקודות). 47) הערבית דוברי בקרב 520 לעומת 567               ח':
פערים עם ערבית, דוברי לתלמידים בהשוואה גבוהים עברית דוברי תלמידים של הישגיהם כי               נתגלה

 גדולים של כ-70 נקודות בממוצעי ההישגים במתמטיקה ובמדעים לטובת תלמידים דוברי עברית.

 הדרישה המרכזית: הקמת מינהל חינוך ערבי עצמאי

את בגזענות למאבק המטה עבור מסכם הערבי, לחינוך המעקב ועדת מנכ"ל מועדי,              עאטף
 הסוגיות הבוערות במערכת החינוך:

במשך שמצטברים נושאים הם אלו - הדברים תכלית את בה לנעוץ שניתן בלבד אחת בעיה                 אין
האנושי: הגורם ישנו כל, ראשית המערכת. מצד נאותים פתרונות מקבלים ולא רבות              שנים
מזכירות עם עצמאי ערבי חינוך מינהל הקמת היא המעקב, בוועדת שלנו הראשית              הדרישה
הוא הערבית באוכלוסייה והתלמידות התלמידים לחיזוק הבסיסי התנאי עצמאית.           פדגוגית
באדמיניסטרציה שיעסוק חינוך מינהל הקמת תוך החינוך, משרד בתוך עצמי לניהול             שנזכה
ממשלות להוביל שיכול אדם כוח לנו יש יש הלוא - וערביות ערבים ידי על וינוהל                 ארגונית

 ומדינות!
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הם השנה גדול תקשורתי להד שזכו האזרחות לימודי הפדגוגי: הנושא היא נוספת חמורה               בעיה
כל פני על וחולשת כללית הלימוד ספרי ושל התכנים של שהבעיה משום הקרחון, קצה                רק
ותלמידים מורים בקרב ניכור יוצרים הערבי לציבור מותאמים שאינם התכנים כיום,             המקצועות.
ומאשר הלימוד בספרי יהיה מה חד-סטרי ובאופן לבד שקובע זה הוא החינוך ומשרד               כאחד,
זה לחלוטין: ונמחק במערכת הד לו ואין שכמעט הפלסטיני, הנרטיב היא המרכזית הבעיה               אותם.
למשל, בהיסטוריה, הלימודים היסטוריה. ספרות, גיאוגרפיה, אזרחות, כמו במקצועות           מתבטא
לא מעולם הנכבה כאילו הקולקטיבי, הזיכרון את להחיות שאוסר - הנכבה״ ״חוק בצל               מתקיימים
החברה את לנטרל שמטרתם החוקים לשאר מצטרף זה חוק מאלוהים. זה כאילו              התרחשה,
בסטריאוטיפים מלאים הלימוד תכני כן, כמו קיימים. ולא שאנחנו פנים להעמיד לנסות              הערבית,

  נגד ערבים.

לאחר התשתיות! בשלב תקועים עדיין הצער, למרבה אנחנו, ומשאבים: השקעה - שלישי              דבר
הערבי לנוער אין רבה, לצפיפות גורם זה לימוד. כיתות כ-6,500 של מחסור ישנו שנה,                שבעים
לימוד מבני לטובת מנוטרלות למשחק שמיועדים החצרות לשחק, מקומות אין נשימה,             מרווח
האחד הישגים. פחות אומר זה אלימות אלימות, אומר זה חיכוך חיכוך, אומר זה צפיפות                ארעיים.
וערביות ערבים יותר לראות שרוצה ומי קידמה, שרוצה מי סוד. לא זה בשני,               תלוי
חמור ממש המצב שבו האזור בתקציבים. בתקנים, במשאבים, להשקיע צריך            באוניברסיטאות,
בגילאי ותלמידות תלמידים לכ-5,000 הבדואים: בקרב בדרום, הוא הערבי למגזר הנוגע             בכל
גבוהים הנשירה ושיעורי רעועות, שלהם התשתיות מענה, אין מסגרות, מספיק אין             שלוש-ארבע
מענה אין - לומד ולא עובד לא הספר, בבתי נמצא שלא כזה - בסיכון לנוער כן, כמו                   להפליא.
הכתובת זו לחיים. וייצא 18 לגיל שיגיע עד אותו להכיל שיכולות רציניות מסגרות או                רציני

  הישירה של האלימות.

פערים. בניהול אלופים רק הם – פערים לסגירת מסלול על היום עד עלו לא החינוך                 במשרד
שקל אלף 19 החינוך ממשרד מקבל ערבי תלמיד בעוד כי מראה האוצר משרד של האחרון                 הדוח
לחיים הנוגע בכל ומה עצמן. בעד מדברים שהמספרים כך לשנה, 25.5 מקבל היהודי               לשנה,
קיצוניות עמדות מיני כל החושפים למחקרים עדים אנחנו בנושא. עיסוק בכלל אין              משותפים?
כל הורסת הגזענות לשנותן. מנת על פועל לא ואיש - השנים עם מקצינות שרק יהודי, נוער                  בקרב
ששר ולמה מצהיר החינוך ששר למה ערים הערבים התלמידים יום של ובסופו טובה               חלקה
וחייהם. נפשם לתוך מחלחל וזה - ולבקרים חדשות מצהיר ממשלה שראש ולמה מצהיר               הביטחון
למשל, תשובות. לנו ואין התלמידים ידי על קשות שאלות נשאלים חינוך, אנשי בתור               אנחנו,
- בטרור ראיות ללא הואשם המורה - נהרגו יהודי ושוטר ערבי מורה אל-חיראן: באום                המקרה
זה את ורואה הללו למקרים חשוף הנוער יום כל כלום. שום מכן. לאחר התנצלות שום היתה                  ולא

 במו עיניו. קשה לבוא ולהגיד יאללה, בוא נשכח ונעבור הלאה.

החלטות זה הביטחון, לארץ הערבי הנוער את להביא כדי לעשות שצריך מה דבר, של                בסיכומו
בתפיסה, מהותי שינוי לערוך יש אדם. כוח הכשרת תוך ותקציבים, משאבים והקצאת              רציניות
– הרחוק בטווח מקצצים תמיד לקצץ כשרוצים רחוק. לטווח תוכניות ובבניית ההחלטות              בקבלת

  וזה בין היתר מה שבולם את השינוי.

 מרחב מחייה, כיתות לימוד ומתקנים
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רבות כותרות שעשתה בישראל, הלימוד בכיתות הצפיפות סביב הסרדינים״ ל״מחאת            בהמשך
והתלמידות התלמידים זוכים להן הפיזיות התשתיות את כאן לבחון ראוי באחרונה,             בתקשורת
וכלה חינוך במבני החל - השונות החינוך למסגרות המדינה שמקצה המשאבים בישראל.              הערבים
אזרחי. לשוויון סיכוי עמותת ידי על באחרונה נבדקו - ספורט ומתקני מחשבים כמו למידה                במשאבי
יהודים בין השונות החינוך במסגרות הפיזית בתשתית ההבדלים בנושא העמותה שביצעה             מחקר
העמותה ששלחה פניות כי לציין, חשוב הללו. בתחומים ומשמעותיים גדולים פערים העלה 31             וערבים,

העלו המקומיות ברשויות לימוד לכיתות בנייה אישורי כמו שונים דברים של תקצוב לברר מנת                על
דבר עדכני, מידע והיעדר אלמנטריים נתונים של מסודר אי-איסוף המשרד: בעבודת בסיסי              כשל

 ״המונע מן המשרד עצמו ומכל מי שפועל לקידום השוויון בחינוך פעילות מושכלת״, קובע המחקר.

חברתי־כלכלי מרקע באים הערבית החינוך במערכת התלמידים מרבית כי מדגישה המחקר             כותבת
23.7% לעומת ערבים, בקרב 68.9%) בישראל הערבים מהילדים שלישים משני למעלה -              נמוך
מערכת של חשיבותה את המגביר דבר - העוני) לקו מתחת המצויות במשפחות חיים יהודים 32               בקרב

המידע מן אולם הפערים. את ולצמצם אלה ילדים עבור הדרך את לסלול שעשויה מתפקדת                חינוך
לאוכלוסייה החינוך במוסדות הפיזיים התנאים כי עולה סיכוי, עמותת של במחקר ונותח              שנאסף
של יצירה ועל במוסד והבטיחות האלימות רמת על ההישגים, על היתר בין שמשפיעים               הערבית,
עוד ומחלישים היהודי המגזר של לאלה ושוויוניים מיטביים מלהיות רחוקים כללי, באופן חיובי               אקלים

 יותר את המוחלשים.

המחסור עמד 2011 בסוף לימוד: בכיתות ביותר האקוטי המחסור קיים הערבי בחינוך הספר               בבתי
כשליש כלומר - 2012-2011 הלימודים בשנת שפעלו כיתות 15,573 מתוך כיתות, כ-4,500 על               הזה
שימוש לימוד, לכיתות אחרים לצרכים שנועדו מבנים המרת תוך ייעודיים, לא במבנים פעלו               מהכיתות
והעשרה. משחק שטחי וצמצום הצפיפות הגברת היא כך של ההשתמעות וכדומה. יבילים              במבנים
משרד הערבי) המגזר מתלמידי 20,323 ב-2012 למדו (בהן לימוד כיתות שכירת של במקרה כן,                כמו
המקומית. הרשות על העליות שאר את המטיל דבר - הדירה משכר כרבע רק משתתף                החינוך
רשויות בהיותן סביר, בלתי נוסף עול מהווה הכספי הנטל הערביות, המקומיות הרשויות של               במקרה

  עניות מלכתחילה, דבר אשר מעמיק את אי־השוויון בינן לבין רשויות מבוססות יותר.

על ילדים של כפול מספר - מחשב בעמדות שוויוני לא תקצוב מראים במחקר שנמדדו נוספים                 פערים
הספריות במצאי מטה), בתרשים לראות שניתן (כפי העברי לעומת הערבי בחינוך מחשב עמדת               כל
רשות כל הללו, למשאבים החינוך משרד של עדיפויות סדר בהיעדר ספורט. ובאולמות הספר,               בבתי

 מקומית נוהגת לפי יכולתה הפיננסית וסדר העדיפויות שלה.

  ״פערים בין יהודים לערבים במערכת החינוך - התשתית הפיזית״, עמותת סיכוי, 312014
  המוסד לביטוח לאומי, דוח שנתי 2012, ירושלים 322013
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"אי-שוויון בנושא החינוך בוועדת דיון לקראת שנכתב הכנסת, של והמחקר המידע מרכז של               ממסמך
במגזר תוקצבה שבניין הלימוד כיתות שיעור ,2015 שנת למעט כי עולה הערבי", למגזר חינוך                במבני
הלא-יהודי המגזר תלמידי של משיעורם גבוה היה תוקצבה שבנייתן הלימוד כיתות בכלל              הלא-יהודי

 בכלל תלמידי מערכת החינוך:

 

 מקרה לדוגמה: היעדרו של בית הספר בשפה הערבית בנצרת עלית

לשינוי ארגונים ושל עילית נצרת תושבי ערבים הורים של קואליציה מלווה האזרח לזכויות               האגודה
בית אף קיים לא ערבים, נוער ובני ילדים כ-2,000 חיים שבה עילית, בנצרת הבא: במקרה                 חברתי
רובם לעיר, מחוץ ערבים ספר בבתי לומדים הם ברירה בלית כך, ערבית. בו ההוראה ששפת                 ספר
שוויוני באופן בעירם התושבות את לממש הערבים התושבים של בזכותם פוגע זה ״מצב               בנצרת:
קשיים בפניהם ומציב כבדה כלכלית מעמסה עליהם מטיל הוא לילדיהם. וזמין נגיש מחינוך               וליהנות
ובמקומות פרטיים ספר בבתי אחרים, ביישובים ללימודים ילדיהם בשליחת כרוכים אשר             רבים,
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לחינוכם מקצה עילית נצרת שעיריית שהמשאבים גם היא המצב משמעות חייהם. ממרכז              מרוחקים
מחולקים העיר, תושבי כלל שמשלמים המיסים מכספי מגיע מהם ניכר שחלק כולם, העיר תושבי                של

 בצורה לא שוויונית, ומושקעים רובם ככולם בחינוך של ילדי העיר היהודים״, כותבים באגודה.

בדרישה גפסו, שמעון עילית, נצרת עיריית ולראש החינוך משרד מנכ"לית לבין האגודה בין               התכתובת
מפי והחמורה הבאה לתשובה הובילה ערבית היא בו ההוראה ששפת ספר בית בעיר ולקיים                לפתוח
הזה… בזמן יעודה וזה ההם בימים יעודה זה הגליל. את לייהד מנת על נוסדה עלית "נצרת                  גפסו:
מסגד, או מוסלמי עלמין בית הקמת גם כמו עלית, נצרת בתחומי ערביים חינוך מוסדות                הקמת
הערבים הספר בתי כי מצידו, מסר החינוך משרד העיר״. של היהודי צביונה על ויתור היא                 משמעותם

 בנצרת מספקים מענה הולם לתלמידי נצרת עילית המבקשים ללמוד בבתי ספר ערבים.

שר הודיע הוועדה יו"ר של התערבותו בעקבות כי הכנסת של החינוך בוועדת בנושא דיון                לאחר
הקמתו. למען לפעול החינוך משרד עובדי או הנחה ואף ערבי, ספר בית להקמת הסכמתו על                 החינוך

 אולם מאז ועד היום לא דווח על כל התקדמות בנושא.

 ג. הסללה וחינוך מקצועי של בני ובנות נוער מזרחים בישראל

ששכר ספר לבית דווקא בתה את שולחת גמליאל, גילה חברתי, לשוויון השרה כי שמתברר                בעוד
באוכלוסייה שונים חלקים מעודדים ושריה הממשלה בחודש, שקל כ-4,000 על עומד בו 33             הלימוד

תחת אלא החינוך, משרד של אחריותו תחת מצויים לא שחלקם כאלה מקצועיים, ספר בבתי                ללמוד
המצויים המקצועיים הספר בתי כי ויכוחים של שנים לאחר הוחלט האחרון (ביולי הכלכלה.               משרד

34 תחת פיקוח משרד הכלכלה יועברו תוך שנתיים לניהולו של משרד החינוך).

הגדולות, הערים בשולי ומשכונות מהפריפריה תלמידים הששים שנות מאז מנותבים אלה             למוסדות
ההסללה סוגיית על ועוד. מסגרות מכניקה, חשמל, כמו מקצועות מקצועיות במגמות לומדים הם               שם
המסלולים מחוז בישראל: "חינוך בספרו ה-90 בשנות סבירסקי שלמה פרופ' בהרחבה             כתב
וגיבשה טיפוח" כ"טעוני המזרחים את כוננה בישראל החינוך מערכת שבו האופן את והציג               הנפרדים"
מאז מעטות לא שנים חלפו אמנם והאינטגרציה. המקצועי החינוך המפצה", ה"חינוך שיטות              את
סוציו-אקונומיים, במדדים כמובן המתבטא האתני שהפילוח נדמה אך סבירסקי, כתב שעליהם             הימים
ואקדמית חברתית ומוביליות חינוכיות זכויות מונע או ומאפשר המערכת בתשתית מונח             עדיין

 בישראל.

המבוקשות המשרות "מה שלו: הפייסבוק בעמוד בנט נפתלי החינוך שר כתב 2014 בספטמבר               ב-1
רכב. מכונאי נגרים, שפים, חשמלאים, רתכים, לדוגמא - מקצועיים כפיים עובדי תשובה:              בישראל?
לומדים שם באשדוד עמל המקצועי הספר בבית לימודים שנת פתחנו היום מהנדסים.              אחריהם:
נראה הפוסט את המלווה בתמונה בחשבון״. זאת קחו הורים: צעירים, רכב. מכונאות כמו               מקצועות

  השר משוחח עם שני נערים מזרחים.
המזרחי המאבק של העדיפויות בסדר נמצאות ההסללה ומדיניות בישראל המקצועי החינוך             סוגיית
את למתג החינוך משרד מנסה בנט, של הסטטוס שמעיד כפי האחרונות, בשנים עשורים.               מזה

  ״למה השרה לשוויון חברתי שולחת את הבת שלה לבית ספר פרטי שעלותו 4,000 שקל בחודש?״, ניר גונטז׳, הארץ,33
02.03.17 

  ״ביה״ס המקצועיים של משרד הכלכלה יועברו לניהולו של משרד החינוך״, מירב ארלוזורוב, דה-מרקר, 3405.07.16
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נשאלת לאומית. עדיפות של מכך: יותר ואף קידמה ושל חדשנות של כמופת המקצועי               החינוך
לא מדוע בשוק, ביותר המבוקשים הם המקצועי החינוך מכשיר שאליהם המקצועות אם              השאלה,
נוסד המקצועי שהחינוך היא הפשוטה האמת אותם? ילמדו ילדיהם שגם הממשלה שרי              נאבקים
הערבי העולם מארצות שהגיעו העולים ילדי את להפוך כדי השישים שנות בראשית              בישראל
אלו היו שהן כך כל חזקות ואורט, עמל כגון המקצועי, החינוך רשתות החדש. לפרולטריון                והמוסלמי
הפיתוח בעיירות עיוניים ספר בתי של רשת לפתוח התשעים בשנות ״קדמה״ של לרעיון               שהתנגדו

 ובשכונות המוחלשות בערים הגדולות, והן ממשיכות גם היום להתנגד לכל שינוי.

למי 14 בגיל נוער ובנות בני עבור מכריע שהמערכת לכך גורמת החינוך במערכת המובנית                ההסללה
את למעשה הלכה מכריעה היא ובכך לא, ולמי על-תיכוניים בלימודים לזכות האפשרות תהיה               מהם
על מתקבלת וההכרעה מדי מוקדם גיל כמובן הוא 14 גיל התלמיד/ה. של והכלכלי המקצועי                העתיד
אם ערבי, או אתיופי מזרחי, התלמיד אם כך, ומסטריאוטיפים. מגזענות נקיים שלא שיקולים               סמך
מקצועי לחינוך נשלחו כבר הוריו אם כלכלית, התחתונים מהעשירונים הוא אם מהפריפריה,              הוא

 בדור הקודם - סיכוייו לחינוך מקצועי גדולים לאין שיעור מאלו של ה״אחרים״.

עברתי ומשם בשכונה רמב"ם היסודי הספר בבית למדתי באשקלון. השיכונים בשכונת             ״גדלתי
איך או כרמן, שאני לב שמתי שבהן הראשונות הפעמים היו שאלה חושבת אני הביניים.                לחטיבת
הרסו כי נחרדה היא מרוקאית. שאני הבנתי שם אלמקייס. גברת המנהלת: לי קוראת               שהייתה
יהיו שלא רצוי שכנראה התיכון הדרום, באזור ביותר לטוב שנחשב התיכון רונסון, תיכון את                לה
רובם מבחוץ, שהגיעו תלמידים הם שם שלומד מי כי מהשכונות ומזרחיות מזרחים              בו
הובאו מרמב"ם חצי עכשיו מה? אבל בעיר. הצפוניות מהשכונות או לאשקלון מסביב              מהקיבוצים
משם נזרקתי באמת השנה בסוף משם… אותנו לנקות זה רצתה שהמנהלת מה וכל               מהשיכונים,
הנגב, שער אורט המקצועי הספר לבית הופניתי שלי. היכולות או שלי הציונים היו מה משנה                 ולא
מקצוע. ובעלות פועלות להיות מלבד כלום בו לומדים שלא ספר בית מקומי. היה לדעתה שם                 כי
לימדו משדרות. מירוחם, מאופקים, מנתיבות, נוער בני עם יחד הראשונה בפעם לשם              הגעתי
בשיעורים. השתעממו התלמידים שרוב הייתה התוצאה וד'. ג' כיתות של לימוד חומרי              אותנו
קיבוץ של הספר בית נמצא שלנו המקצועי הספר בית מול עצמי… את מצאתי לא מאוד                 מהר
פעמים הרבה הקיבוץ. של והגדר כביש רק הפרידו בינינו יותר. גבוהה ברמה שהיה הנגב,                שער
כרמן החברתית (הפעילה הנגב. שער רק ואמרתי התביישתי לומדת, אני איפה אותי              כששאלו

35 אלמקייס, אתר ״העוקץ״, אוגוסט 2013)

את מחזק בישראל״, התיכוני בחינוך הסללה סלולה: לא ״דרך בשם מ-2016 טאוב מרכז של 36               מחקר

בחינוך כלומר - הכלכלי־חברתי המבנה את לרוב משעתק המקצועי החינוך כי ומראה מעלה               האמור
ילדים לומדים וההנדסי העיוני שבמסלולים בעוד נמוך, וחברתי כלכלי ממעמד ילדים לומדים              המקצועי
מאיר ופרופ' שביט יוסי פרופ' בלנק, כרמל החוקרים כותבים כן, כמו ומשכילות. מבוססות               למשפחות
נמוכה בגרות לתעודת הזכאות יותר הנמוכים במסלולים התלמידים בקרב כי מוצא המחקר              יעיש,
וההנדסי העיוני במסלולים תלמידים בקרב לבגרות הזכאות שיעורי בתרשים, שניכר כפי             יותר.
ו-40% הטכנולוגי המסלול תלמידי בקרב 53% לעומת בהתאמה, אחוז, ו-82% 70% על              עומדים

 בלבד בקרב תלמידים במסלול המקצועי:

  ״בעקבות תוכניתו של אמנון לוי, ׳השד העדתי׳״, מקבץ, העוקץ, 3511.08.13
  ״דרך לא סלולה: הסללה בחינוך התיכוני בישראל״, מרכז טאוב, 3631.03.16
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הקשורים במאבקים שנים מזה מובילה המזרחית, הדמוקרטית הקשת מנכ״לית יפת, בן             יעל
 לתיכונים עיוניים בפריפריה ובשכונת דרום תל אביב:

או מקצועיים ספר בתי בהם נמצא בגדול מזרחים, מתגוררים שבהם אזורים על מתבוננים               ״אם
ומסלולים עיונים מסלולים כוללים המקיפים הספר (בתי עיוניים רק שהם ספר בתי ולא               "מקיפים"
הספר בית של מהיוזמה חוץ - ומעולם החמישים, בשנות כבר התחילה הזו ההסללה               מקצועיים).
הזה הנושא לכל מתייחסת המדינה מבפנים. זה את לשנות מערכתי ניסיון נעשה לא -                "קדמה"
ללכת בוחר הוא הלוא מקצועי, ספר לבית הולך ילד ואם נעלמה יד פה יש כאילו חופשי, שוק                   כאל
לבתי בפרסומות עכשיו שאת ביתר אפילו זה את רואים אבל בהסללה. מכירה לא המדינה                לשם.
תל מצפון הורים הרי למזרחים; פונים למזרחים, משווקים האלה הספר בתי - המקצועיים               הספר

 אביב לא ישלחו את הילדים שלהם להיות טכנאי אלקטרוניקה.

על מדבר כשהוא נתניהו בנימין רה"מ מתכוון למי ומבינים הזו להסללה מודעים שנעשים               ברגע
הזה. הבולט העוול כנגד להתקומם שלא אפשר אי ובפחחים, ברתכים העבודה שוק של 37              הצורך

מסוג וחינוך א' סוג כאן שנחשבים לאנשים אחד מסוג חינוך בישראל ניתן שבו שוויוני הלא                 המצב
מתבטא בישראל החברה של המים ושואבי העצים חוטבי להיות אותם שמגדלים לאנשים              אחר
ונגד עיוני חינוך למען והמאבק השונות, האוכלוסיות בפני שעומדות באפשרויות היתר             בין

 הסללה של בני ובנות נוער לחינוך מקצועי מתקיים על פני ציר ארוך של זמן.

במטרה אביב-יפו תל עיריית של החינוך מנהל מול מאבק מנהלת מ-2008 כבר אני               למשל,
שנים במשך שבו מצב נוצר אחד. עיוני תיכון אפילו אין שם - העיר בדרום עיוני תיכון                  לפתוח
תיכון שיהיה במקום העיר, בצפון ספר לבתי מוסעים העיר מדרום מצטיינים שנחשבים              ילדים
בדרום ללמוד מהצפון ילדים יבואו שלא למה העיר. דרום של האוכלוסייה את שישרת               עיוני
פה מדברת לא אפילו אני לכאורה. מיינסטרים, הכי-הכי שהוא הדבר על נאבקים אנחנו               בעצם?
עיונית בגרות לאנשים שיעניק רגיל ספר בית על אלא "קדמה", נוסח ״מזרחי״ ספר בית                על
מתנהל יותר כלומר, ב-2019. כזה ספר בית לפתוח העירייה מצד הבטחה ישנה כעת               בסיסית.
לפתוח להבטחה זכינו עכשיו ורק בארץ, יקרה והכי עשירה הכי בעיר מאבק, של שלם עשור                 כאן
דורה בשכונת למשל מעורבת, הייתה הקשת בהם כאלה מאבקים עוד היו כזה. ספר               בית

 בנתניה, שם המאבק לא הצליח".

דוח חברתי וצדק לשוויון אדווה מרכז פרסם ,2016-2017 תשע"ז הנוכחית הלימודים שנת              לקראת
אתי סבירסקי, שלמה מאת בגרות״, לתעודת זכרים שאינם נוער בני - השני החצי ״איפה                בשם
תעודת השיגו שלא הנוער בני עם קרה מה בשאלה פותח הדוח דגן-בוזגלו. ונוגה 38              קונור-אטיאס

שכבת ממחצית למעלה מעט על עמד בגרות לתעודת הזכאים/יות שיעור שבה ,2015 בשנת               בגרות
היא והשנייה נשירה, היא האחת עיקריות: תשובות שתי על מצביעים החוקרים .56.1% -               הגיל
מסלול - מקצועי בחינוך המתמחות רשתות בידי נתון בפריפריה הספר בתי מרבית שניהול               העובדה
 המיועד בעיקר לבני ובנות נוער מזרחים. קריאת הדוח של מרכז אדווה, מציירת תמונה עגומה למדי:

  ״עוד משהו שנתניהו צריך לקדם מלבד לימודי פחחות״, סמי פרץ, דה-מרקר, 3723.10.14
  ״איפה החצי השני: בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות״, שלמה סבירסקי, איתי קונור-אטיאס ונוגה דגן בוזגלו,38

 מרכז אדוה, 16.08.16
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כסף אין לרוב בפריפריה ערב מדינות יוצאי שוכנו בהן הפיתוח ועיירות המקומיות שברשויות               מכיוון
רשתות - ו״עמל״ ״אורט״ כמו ציבוריות לרשתות התיכונים ניהול נמסר תיכוניים, ספר בתי               להפעלת
אורט ,2014 מנובמבר נתונים לפי טכנולוגיים. או מקצועיים במסלולים היסטורי באופן             המתמחות
וב- טכנולוגי מסלול מתוכם ב-58 עיוני, מסלול היה מתוכם ב-38 כאשר ספר, בתי 99 של סך                 הפעילה
מסלולים היו מהם ב-21 אשר ספר, בתי 60 שהפעילה עמל, ברשת גם כך מקצועי. מסלול - 72                 

 עיוניים, ב- מסלולים טכנולוגיים וב-33 מסלולים מקצועיים.

דירוג בעלי ביישובים ממוקמים ועמל אורט של הספר בתי מכלל 71% כי המחקר, מעלה                כן
המדורגים ביישובים נוספים ו-35 פיתוח בעיירות 43 ערביים, ביישובים 35 נמוך:             חברתי־כלכלי
מקצועיים, ספר בתי וישנם במידה המבוססים, ביישובים ואילו .5 עד 1 חברתיים-כלכליים              באשכולות
המסלול להוציא המקצועיים, המסלולים במרבית "דרומיות". בשכונות כלל בדרך ממוקמים            הם

    ההנדסי, שיעורי הזכאות לתעודת בגרות נמוכים בהשוואה למסלולים העיוניים.

י"ב. בכיתה למדו לא כלל (19.5%) בישראל הנוער בני/ות מכלל כחמישית לנשירה, הנוגע               בכל
,(36.2%) בנגב הבדואים ,(45.7%) החרדים אצל נרשמו נשירה של ביותר הגבוהים             השיעורים
יש ולנושרים לנושרות כן, כמו .(15.5%) והדרוזים (19.7%) והדרוזים הבדואים ללא -              הערבים
הנמצאים אלה קלושים: בהם ולהצליח הבגרות לבחינות להגיע שסיכוייה נוספת קבוצה             להוסיף
עמד 2013-2014 הלימודים בשנת הילד, לשלום המועצה נתוני לפי סדיר. ביקור קציני של               בטיפול
  מספרם בקרב תלמידי החטיבה העליונה על 38,200, כאשר 62% מתוכם היו יהודים ו-32% ערבים.

מרכז של הדוח ומובנה. חזק הוא העבודה בשוק הצלחה לבין איכותית בגרות תעודת בין                הקשר
  אדוה בדק גם את היחס שבין נתוני הזכאות לבגרות לבין הכנסה ממוצעת:

 

ידי על המופעלים הספר בתי לבין ה"דרומיות" והשכונות פיתוח עיירות שבין והמתמשך האיתן               הקשר
התיכוניים הספר בתי של התפעולית האחריות מסירת של ההשלכות מהן השאלה את מעלה               רשתות
לא רשתות לידי המקומית והרשות המדינה מידי המשאבים ומעוטי הקטנים היישובים             במרבית
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במישור ולא האקדמית בספרות לא נידונה, לא שכמעט שאלה זוהי הפלא, למרבה              מדינתיות.
  הפוליטי־ציבורי, כאילו שאין שום הבדל בין בית ספר עירוני לבין בית ספר של אחת הרשתות.

להם שיש הארץ ילידי המזרחים ששיעור מפתיע זה אין בגרות, לתעודות הזכאות על הנתונים                לאור
אשכנזי. ממוצא עולים להורים השני הדור בקרב האקדמאים משיעור משמעותית נמוך אקדמי              תואר
בעלי הם מזרחים לעולים השני הדור מבני ש-28.8% מצא הלמ"ס נתוני על המתבסס חדש 39               מחקר

עוד העלה במחקר סטטיסטיים מודלים של ניתוח האשכנזים. בקרב 49.66% לעומת אקדמי,              תואר
האחרות המוצא קבוצות מכל 2.5-3 פי נמוכים אקדמית השכלה להשיג מזרחים של הסיכויים               כי
ידוע אינו שמוצאם כאלה או מעורב רקע בעלי אשכנזים, משל יותר נמוכים כלומר היהודית,                בחברה
אשכנזים בין בהשכלה הפערים כיום גם כי מצביעים הנתונים בישראל. נולדו הוריהם שגם               מכיוון
אולי היא הסיבות אחת מלהיעלם. רחוקים בישראל, ולמדו נולדו שרובם צעירים בקרב              למזרחים,

 שמשרד החינוך מעולם לא גיבש תוכנית סדורה לצמצומם.

* 
אוניברסיטת של מחקר מזרחים. וקטינים הרווחה מערכת על להצצה חרך לפתוח גם לסיום               כדאי
במשפחה יותר גבוה בסיכון מדורגים וחרדים מזרחים ילדים כי חשף ב״הארץ״ שפורסם 40             חיפה

לרשויות שהופנו בסיכון ילדים בהם אמיתיים מקרים של שורה נבדקו במחקר וחילונים.              מאשכנזים
היתה שבהם מקרים 12 אותרו מקצוע אנשי שישה בעזרת מביתם. להוציאם האם לדיון               הרווחה
רקע סיפורי באמצעות קוטלג מקרה כל ונמוכה. בינונית גבוהה, הסיכון: דרגות על מלאה               הסכמה
מזרחית משפחה מבוססת, אשכנזית משפחה הבאים: מהאופנים לאחד מובחנים משפחה            ושמות
עובדים ל-105 חולקו המקרים ענייה. מזרחית ומשפחה ענייה אשכנזית משפחה            מבוססת,

 סוציאליים, כך שכל עובד סוציאלי טיפל בשמונה מקרים.

העובדים החלטות על רבה השפעה יש הסוציו-אקונומי ולמעמד למוצא כי מגלה המחקר היתר               בין
בקרה תוך נמוך, כלכלי ממעמד ממשפחה ילד להוציא ההמלצה גבוה, סיכון של במקרים               הסוציאליים:
הייתה המשפחה שבהם הזהים למקרים בהשוואה שישה, פי גדולה הייתה – מתערבים משתנים               על
שונה התייחסות "ניכרת כן, כמו למוצא. השפעה נמצאה לא אלה במקרים גבוה. או בינוני                ממעמד
חנה המחקר, עורכת כתבה מערבי", ממוצא ילדים לעומת מזרחי ממוצא ילדים אל מובהק               באופן
אסון הרת התערבות על להצביע עשויה הרווחה מטופלי לאוכלוסיית זה ממדגם זהירה "הקשה               שנק.

  בהחלטות גורליות כהערכת סיכון והוצאה חוץ־ביתית".

 מקרה לדוגמה: אפליית תלמידות ספרדיות בחינוך החרדי

 בשנים האחרונות, מדי שנה נדרש משרד החינוך לסוגיית האפליה במוסדות החינוך החרדי.

 בעקבות בג"ץ עמנואל, שחשף את ההפרדה בגדר בין תלמידות ספרדיות לאשכנזיות בבית הספר
 "בית יעקב" בעמנואל, התברר כי בעשורים האחרונים החלו מוסדות חינוך ליטאיים רבים שלא לקבל

  ״גם אחרי דור בארץ, הפער העדתי בהשכלה הגבוהה נשמר״, אור קשתי, הארץ, 3906.11.15
  ״מחקר: עובדי רווחה דירגו ילדים ממוצא מזרחי בסיכון גבוה יותר״, אור קשתי, הארץ, 4005.08.15

29 

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2770238
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2698426
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2770238
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2698426
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2698426
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2770238


 
 
 

 
 

 

 בנות ספרדיות לפי יכולותיהן – אלא על פי מכסה שנקבעה מראש של לא יותר מ-30% בנות
 ספרדיות.

 באתר וואלה דווח כי ב-2013, כ-350 בנות ספרדיות נותרו ללא מסגרת לימודים בשנה הבאה, לאחר
 שככל הנראה לא התקבלו למוסדות שונים בשל מוצאן: בירושלים, 200 בנות ספרדיות לא הצליחו

 להתקבל לסמינרים בעיר. בבני ברק, ל-80 נערות לא נמצא מקום, ובביתר עילית כ-20 בנות. מנהלי
 המוסדות מצדיקים את דחיית התלמידות הנעשית לרוב על רקע גזעני בתירוצים כמו חוסר התאמה,

41 אופי המשפחה וכדומה.

 ב-2015 חייב בית המשפט המחוזי בירושלים את הסמינר "הישן", אחד ממוסדות החינוך החרדים
 היוקרתיים בעיר, לקבל אליו 211 בנות בכיתה ט', שרובן ממוצא ספרדי. זאת, לאחר שסירב בתחילה

42 לקבלן למרות ששובצו למוסד החינוכי על ידי העירייה. בתגובה, השבית ועד ההורים של הסמינר.

 ב-2016 דווח ב״הארץ״ כי חמישה סמינרים לבנות בירושלים של רשת "בית יעקב" החרדית,
43 מסרבים לקבל לשורותיהם 30 תלמידות כיתה ט', רובן ממוצא ספרדי. כמו כן, דווח ב״דה-מרקר״

 כי במסגרת גישור בין בית ספר חרדי, הורים ומשרד החינוך, הסכים בית הספר לקבל לשורותיו את
 התלמידה, ממוצא ספרדי, אך רק בתנאי שהיא תוחרג מחיי החברה והלימודים בבית הספר. ח״כ

 יעקב מרגי, קיים בתחילת שנת הלימודים דיון נוסף בוועדת החינוך בנושא אפליית תלמידות ספרדיות
 ואי-שילובן בסמינרים חרדים ברחבי הארץ: ״הרישום למסגרות החרדיות הוא לא החצר האחורית של

 משרד החינוך, שהפקיר את הנושא. חשבתי שהשנה תיפתח אחרת, אבל היום אנחנו עדיין עם
44 ארבעים בנות שלא נרשמו״, אמר.

 ד. יוצאי ויוצאות אתיופיה במערכת החינוך

שחוזרים טובות הכי ביחידות מפקדים בעוצמתם. מהממים ילדיכם על שלכם            "...הסיפורים
(ראש בזה..." להיאבק לנסות רוצה אני זה. את לשמוע לי קשה העור. צבע בתוך כלואים                 להיות

 הממשלה, בנימין נתניהו, בדיון בוועדת השרים לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה, 15.07.08)

בעקבות שנכתב אתיופיה״, ויוצאות יוצאי כלפי המופנית הגזענות למיגור הצוות - פלמור 45             ״דוח

את קובע בכך ולמעשה זה בציטוט פותח ב-2015, אתיופיה יוצאי של הרחבה הציבורית               מחאתם
נוער בני לחינוך הקשורות ואפליה שגזענות כמובן בקיומה. הכרה בגזענות: הדיון של האפס               נקודת
פרסום עם התחילה לא שוודאי - כללית חברתית מתופעה כחלק מתפתחות אתיופיה ויוצאות               יוצאי
אולם סלמסה. יוסף פרשת עם לא וגם שוטרים, בידי פיקדה דמאס האתיופי החייל הכאת 4647               סרטון

אתיופיה יוצאי של היעדים את ובגלוי מפורשות סימנה הללו האירועים בעקבות שהתלקחה              המחאה
אתיופיה, יוצאי נגד המשטרתית היתר אכיפת את להפסיק דרישה המפלה: הממסד עם              בהתמודדות

  ״האפליה במגזר החרדי: ל-350 תלמידות ספרדיות אין בית ספר״, שבתי בנדט, וואלה, 4126.06.13
  ״מוסד חרדי בירושלים אולץ לקבל ספרדיות - ועד ההורים פתח בשביתה״, יקי אדמקר, 4231.08.15
  ״משרד החינוך אישר: תלמידה ממוצא ספרדי תורחק משיעורים - ולא תיצור קשר עם חברותיה״, ליאור דטל,43

 דה-מרקר, 22.09.16
   ״האפליה במגזר החרדי: ״׳ביטון׳ ו׳מזרחי׳ נשארו בבית״, שירית אבידן כהן, אן.אר.ג׳י, 44,05.10.16
  ״דוח פלמור - הצוות למיגור הגזענות המופנית כלפי יוצאי ויוצאות אתיופיה״, יולי 452016
  ״תיעוד הכאת החייל בן העדה האתיופית: למה נסגר התיק?״, גיא פלג, מאקו-חדשות 2, 4603.09.15
  ״תעלומת מותו של יוסף סלמסה, המערכת עם מיקי חיימוביץ, 4709.11.15
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מ- הדם מנות השמדת בפרשת עוד ביטוי לידי הבאה ומושרשת עמוקה בגזענות למאבק              קריאה
48 1996, וממשיכה באופנים שונים עד ימינו אנו, דרישה לייצוג ועוד.

לגברת ואולי נחמדת? שלג לבובת אולי יתחפשו? למה בפורים השנה וחשבו: ישבו ושולי               ״רותי
קלעו, צמות השתיים, ישבו מחופשות. אנו משונות לכושיות השנה החליטו: כך לבסוף              מגונדרת?
בכושית הדרך כל יחדיו. צעדו לכיתה וכך הגב, על נשאו תינוק בובת צבעו. בחום הפנים                 את

49 פטפטו: האם אותן בכיתה יכירו?" (שיר שהופץ חינוך החרדי לקראת חג הפורים 2016) 

(85%) רובם אתיופים, ממוצא תלמידים 2,230 י״ב בכיתות למדו ב-2010 החינוך, משרד נתוני               לפי
ל- בהשוואה זאת בגרות. לתעודת זכאים והיו בדרישות עמדו 36% רק אך הבגרות, לבחינות               ניגשו
טענות היתר בין הוצגו פלמור״ ב״דוח היהודי. בחינוך י״ב כיתות תלמידי מכלל לתעודה               54%זכאות
מתחומי מקצוע אנשי על-ידי שמתקבלות מוטות, והחלטות מפלות ״פרקטיקות של קיומן             בדבר
לבתי-ספר תלמידים קבלת אי של תקשורתי, להד שזכו מקרים הוצגו למשל, כך, והרווחה.               החינוך
אי הממלכתי-דתי, בחינוך תלמידים לרשום סירוב הממלכתי, בחינוך הישגיות תת של             מנימוקים
וכיו"ב. אתיופיה, יוצאי ילדים בהם שמשתתפים לפעילויות ילדיהם את לשלוח הורים של              הסכמה
על שנסמכו (פנימיות), ביתי חוץ לחינוך או המיוחד לחינוך יתר הפניות על טענות נשמעו                בנוסף,
לשיעורם ביחס משמעותית גבוה הללו המקרים בשני אתיופיה יוצאי של ייצוגם שלפיהם              נתונים
הילדים את להוציא ממהרות הרווחה שירותי לפיהן רבות טענות עלו ועוד, זאת הכללית.               באוכלוסייה
את מוצאים אינם וכי במשפחה, הטיפול את ממצים אינם הם כי חוץ-ביתיות, למסגרות אתיופיה                יוצאי

50 הכלים לסייע בהפחתת המעורבות הפלילית של קטינים יוצאי אתיופיה״.

הוחלט אתיופיה, ליוצאי ביחס חדשה״ ״דרך הממשלתית התוכנית אימוץ במסגרת ,2015             באוקטובר
לבידול הנוגע בכל כי מציין פלמור דוח גם אתיופיה. ליוצאי הנפרדות התוכניות את לבטל יש                 כי
אתיופיה יוצאי של בידול קיים שבהן תוכניות ולסמן תוכניותיהם את לסרוק המשרדים כל               ״נדרשו
שיימצא לאחר ,2017 בשנת המאוחר ולכל מיידית ייסגרו מבדלות תוכניות ככלל, המשתתפים.              מכלל
שעל-מנת המדינה, גישת הייתה לאחרונה עד כי מדגישים הדוח כותבי ראוי... חלופי מענה 51               וייושם

גם אולם נפרדות. תוכניות להפעיל צורך יש אוכלוסייה, לכלל אתיופיה יוצאי בין הפערים את                לצמצם
ומציג יכולות העדר של דימוי מחזק והתיוג הבידול מתוך שעובר שהמסר ״הרי טובות, היו הללו                 אם
בסיס שהיא-היא - מיוחד׳ ל׳טיפול וכזקוקים נחותים ויכולות כישורים כבעלי אתיופיה יוצאי              את

52  לתפיסות גזעניות (עליונות קבוצה אחת לעומת חוסר הקומפיטנטיות של האחרת)״.

התוכניות לפיה החינוך משרד החלטת אף על כי ב״הארץ״ פורסם חודשים מספר לפני               ואולם,
ממשיך מיוחדת, בקרה ותחת חריגים במקרים רק יופעלו אתיופיה יוצאי תלמידים עבור              המיוחדות
מהעדה למורים הכשרה תכניות ולפתח אתיופיה ליוצאי נפרדות לימוד תכניות לתקצב החינוך              משרד
אתיופיה יהודי למען הישראלית האגודה שפרסמה עמדה נייר על התבסס הפרסום 53            האתיופית.

  ״פרשת השמדת מנות הדם של עולי אתיופיה״, ויקיפדיה48
  דוח פלמור, עמוד 4937
  שם, עמוד 5037
  שם, עמוד 5143
  שם, עמוד 5246
  ״למרות החלטת הממשלה, משרד החינוך לא מבטל מסגרות נפרדות לתלמידים אתיופים״, אור קשתי, הארץ,53

14.11.16 
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להשתנות מסוגל לא שהמשרד "נראה העברית. שבאוניברסיטה ומגוון לרב־תרבותיות           והקליניקה
מקונן-דגו. זיוה האגודה, מנכ״לית אמרה התלמידים", שאר ככל אתיופיה יוצאי התלמידים את              ולראות

 "עבורו, הילדים שלנו הם 'החלשים המיידיים', גם אם אין לכך הצדקה".

יש מ-2015, החינוך משרד נתוני לפי החינוך: במערכות אתיופי נוער של סגרגציה ישנה כי ספק                 אין
ספר בית הוא מהם (אחד העדה בני הם מהתלמידים 70% בהם בישראל ספר בתי שני                 עדיין
מהתלמידים כשליש בהם ספר בתי ו-47 מהתלמידים, כמחצית הם בהם ספר בתי עשרה               פנימייתי),
למצוא ניתן אתיופיה, יוצאי של גדולים ריכוזים יש בהן בערים גם זאת, עם יחד אתיופי. ממוצא                  הם
מהזרם הם העדה בני לומדים בהם הספר בתי רוב אחד. אתיופי תלמיד לא אף אין בהם ספר                   בתי
עולים ביאליק, בקרית תלמידים עשרות כי ב-2013 נחשף 1 בערוץ למשל, כך,              הממלכתי־דתי.
מחומרי לומדים ו' כיתות תלמידי יחד, לומדים ו-ב' א' תלמידי נפרדות: בכיתות לומדים               מאתיופיה,
מתוך 3,759) מהתלמידים 18% ההתיישבותי, החינוך של בפנימיות ד'. כיתה תלמידי של 54             לימוד

אור פי על בלבד. כ-2% הוא החינוך במערכת ששיעורם למרות האתיופית, העדה בני הם (20,483               
הספר בתי של המלאה הרשימה את לחשוף רב זמן כבר מסרב החינוך משרד ״הארץ״, פרשן                 קשתי,

 בהם יש ריכוז גבוה של בני העדה, ולכן קשה לבדוק את טענותיו כי העניין מטופל.

מבקר לאומית״, תכנית בניהול מהותיים פגמים - אתיופיה יוצאי של שילוב בקידום ״היבטים               בדוח
נוער לבני הקשורים בתחומים והזנחה לקוי ניהול על המדינה לעבר קשות טענות הפנה               המדינה
לשנים חומש תכנית 3116 החלטה את הממשלה אישרה 2008 בפברואר כך, 55            אתיופים.

הקליטה, משרד על הוטל התוכנית ביצוע אתיופיה. יוצאי קליטת את לשפר שמטרתה ,2008-2012             
קובע חינוך, התמ"ת. משרד ועל החינוך משרד על הרווחה, משרד על והשיכון, הבינוי משרד                על
אחד היא בפרט אתיופיה יוצאי ובאוכלוסיית חברתית, (מוביליות) לניעות חיוני גורם הוא              המבקר,
יוצאי בקרב העניים שיעור הלמ״ס, נתוני פי על הכללית. באוכלוסייה לשילוב העיקריים              האמצעי
ו-65% עניות מהמשפחות 51.7% האוכלוסייה: כלל בקרב משיעורם יותר הרבה גבוה             אתיופיה
היכולת ובהיעדר בחינוך הפערים בשעתוק חשוב חלק יש הביתית הסביבה למאפייני עניים.              מהילדים

 לחלץ את ילדי משפחות המצוקה מנחיתות בהישגים הלימודיים.

יוצאי תלמידי בין המיצ"ב במבחני בהישגי הפער כי העלתה החינוך משרד של שנתית רב                בדיקה
הללו, הפערים את לצמצם כדי היתר, בין גדול. עברית דוברי ספר בבתי התלמידים כלל לבין                 אתיופיה
דוח אולם לבגרות״. ״תגבור תוכניות תכניות האחרונות בשנים מימנו והאוצר הקליטה החינוך,              משרדי
בגרות לתעודת ובפרט בגרות לתעודת הזכאות בשיעורי הניכרים הפערים למרות כי קובע              המבקר
ז׳-יב׳, בכיתות אתיופיה יוצאי מהתלמידים כ-40% רק האוניברסיטאות, של הסף בדרישות             העומדת
בין תיאום חוסר מצא המבקר כן כמו התשע"ב. הלימודים בשנת הללו בתוכניות השתתפו               למשל,
לתעודת הזכאות חשיבות לאור ועוד. פיקוח היעדר תקנים, קביעת אי כפולות, תקורות              המשרדים,
- המשימות למילוי ויציב הולם מימון להבטיח היה המשרדים על - 3116 להחלטה ובהתאם                בגרות,
שהיוו מתרומות, הגיע (Space) "ספייס" לבגרות התגבור תכנית ממימון ניכר חלק כי נמצא               ואולם,
ההשקעות צומצמו בעולם, כלכליים משברים בעקבות - ואולם ב-2012, המימון של הארי חלק               את
9,072 התגבור בתוכניות המשתתפים של מספרם היה ב-2008 למשל כך - החיצונית החברה               של

 בני נוער יוצאי אתיופיה ב-2010 ירד מספר המשתתפים בשליש.

  ״גזענות נגד אתיופים? כיתות נפרדות לתלמידים״, חדשות קריות חיפה, 5413.05.13
   ״היבטים בקידום שילוב של יוצאי אתיופיה פגמים מהותיים בניהול תכנית לאומית״, דוח מבקר המדינה, דוח שנתי 63ג55

32 

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/926efbcf-6853-4c93-8154-2844c658d9aa/7917.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-kTJhrWzqYU
https://www.youtube.com/watch?v=-kTJhrWzqYU
https://www.youtube.com/watch?v=-kTJhrWzqYU
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/926efbcf-6853-4c93-8154-2844c658d9aa/7917.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_114/926efbcf-6853-4c93-8154-2844c658d9aa/7917.pdf


 
 
 

 
 

 

וואלה באתר פורסם 2015 במאי האתיופים: הנוער ובנות בני של הנשירה לנתוני גם להתייחס                יש
הדוקטורנטית ערכו המחקר את החינוך. ממסגרות האתיופי הנוער של הסמויה הנשירה על              מחקר
בני של הנשירה אחוזי כי ממנו ועולה העברית, מהאוני׳ הורנצ'יק גבי פרופ' בליווי מנגסטו, וורקו                 ווביט
מתייחסת התופעה אתיופי. ממוצא שאינם תלמידים משל משמעותית גבוהים אתיופי יוצאי 56            הנוער

במערכת הרשומים אלו - ממנה ש"נוכחים-נפקדים" ולתלמידים מהמערכת שנושרים           לתלמידים
 החינוך בכיתות מסודרות, אך מחסירים ימי לימודים, לא ניגשים לבחינות ולא לוקחים חלק במטלות.

- חדשים עולים של תרבותיים-חברתיים מפערים נובעות הסמויה לנשירה הסיבות כי עולה,              מהמחקר
והיחלשות הקהילתי ובמבנה המשפחתי התא במבנה פגיעה ההורים, של שפה קשיי הגירה,              ״משברי
לפנימיות נשלחו רבים ילדים מוצאם. בארץ למקובל בהשוואה הוריהם של הדומיננטית             הסמכות
לפנימיות שהגיע ישראלי נוער עם ומפגש ההורים מפיקוח ניתוק - שליליות תופעות לשתי גרם                והדבר
לנוער העולים של ההתחברות קשה. כלכלי מצב או משפחתיות בעיות בלימודים, מבעיות              כתוצאה
זהות משברי עוברים הם עברייניות. ואף סוטות התנהגותיות נורמות של ללמידה תרמה              שוליים
הללו, הסיבות מכל יותר כי מעיד המחקר ואולם, גדול. ובלבול עצמית לשנאה שמובילים               והשתייכות
ביותר הדומיננטי הגורם היא הקבוצתית, ברמה והן האישית ברמה הן כלפיהם, האפליה              תחושת

 בנשירת התלמידים ממוצא אתיופי״, כתבו החוקרים.

אחד אף "בפנימייה בלומנפלד: רוויטל לעיתונאית מספר י׳, בכיתה מהלימודים שפרש ביינסאי,              משה
אלא עלי שוויתרו לא זה טובות. בידיים שאנחנו חשבו ההורים ובבית שנלמד, כדי אותנו תפס                 לא
הוא טיפשים תלמידים שאלו הנחה מתוך שלו לכיתה מלכתחילה שמגיע מורה עלי. שמו לא                פשוט
בקליטת עסוקה והיא לפנימייה זורמים התקציבים בינתיים הביתה. והולך הכיסא את שמחמם              מורה
לא אחד לאף כלום. שם מלמדים ששם אחת בכיתה אותם שמה היא אבל אתיופים, ועוד                 עוד
שבעה – זה על תסכלי שלא איך בי. האמנתי לא אני גם אך בי, האמינה שלא מערכת זאת                    אכפת…
עצמם את מצאו כולם אחרים. במקומות למד אחד כל מהלימודים. נשרו שבוע, אחרי שבוע                מחבריי,

 ברחובות וזה עולם שמתחיל לדרדר אותך ואתה קורבן של התרבות הזאת".

 במאי 2015 כתב  יובל אלבשן, דיקן הפיתוח החברתי של הקריה האקדמית אונו, על ניסיונו במערכת
57 הרווחה: ״שבקלות רבה מאוד משולבת בהתנשאות תרבותית, מוציאה ילדים בני העדה מבתיהם.

 מערכת שלא מסייעת להוריהם ולא נלחמת עליהם כמו שהיא יודעת לפעמים לעשות לקבוצות
 אחרות. לי באופן אישי היתה חוויה מבישה שכזו אל מול נציגות הרווחה. לעולם לא אשכח פקידת

 סעד מעיר פיתוח בדרום שהרימה גבה כשהגעתי לדיון בבית המשפט יחד עם אם מהעדה ויחד
 התנגדנו להוצאת בנה לפנימייה. ׳מה לך ולהם?׳, היא תהתה מתעלמת מנוכחות הלקוחה. בחקירה

 התברר שהיא ביקרה בבית פעמיים בלבד (!) לפני שהחליטה על הוצאת הילד, ׳אבל אני עובדת
 הרבה שנים עם העדה ומכירה היטב את האתיופים כך שאני יודעת שזה הפתרון הטוב ביותר עבור

 כל ילד שם׳.״
 
 

  ״׳הנשירה הסמויה׳ של יוצאי קהילת אתיופיה ממערכת החינוך״, רוויטל בלומנפלד, וואלה, 5627.05.16
  ״גם אתם גזענים״, יובל אלבשן, וויינט, 5709.05.15
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 מורים ומורות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

מחנכים כגון אתיופיה, יוצאי מבין מפתח בעמדות חינוך אנשי מאוד מעט יש החינוך               במערכת
עצמית, והגשמה צמיחה הצלחה, הנהגה, של לתלמידים חיקוי דמות להוות יכולים אשר              ומנהלים,
לנגד ראה ״הצוות כי פלמור דוח מציין למשל, כך וגאווה. שייכות מסוגלות, של תחושה להם                 ולהעניק
כיתה בכל בולט חש הוא מחד בה, בסביבה גדל אשר אתיופיה יוצא ילד של הייחודיים קשייו את                   עיניו
סביבו אין ומאידך, מיידי; באופן אותו ה׳מסמנים׳ מוריו של מצידם מהטיה לסבול ועלול יושב הוא                 בה
החינוך, משרד נתוני פי על להזדהות״. יכול הוא עמן הבולט העור צבע מאפיין עם סמכות                 דמויות
שכר בדרגות משתכרים מהם ו-82% אתיופיה יוצאי הוראה עובדי 308 החינוך במשרד              עובדים
כיום החינוך. במשרד לעבודה וישובצו לימודיהם את מורים 85 עוד יסיימו תשע"ז בשנת               אקדמאיות.
חינוך אגף ומנהל רכזות, 4 יועצות, 8 פנימיות, מנהלי 3 ספר, בתי מנהלי 3 החינוך במשרד                  עובדים

 אחד מקרב יוצאי אתיופיה.

החינוך״, במערכת אתיופיה יוצאי מורים ״השתלבות הכנסת של והמחקר המידע מרכז של דוח פי               על
2000 (בשנת החינוך במערכת אתיופיה יוצאי המורים במספר עלייה חלה השנים עם כי פי על 58                 אף

בשנת 0.05%) החינוך במערכת המורים בכלל בשיעורם וכן ,(220 - 2013 ובשנת ,54 מספרם                היה
קטן החינוך במערכת אתיופיה יוצאי המורים שיעור עדיין - (2013 בשנת 0.16% לעומת 2000              

  במידה ניכרת משיעור יוצאי אתיופיה בכלל האוכלוסייה בישראל (כ-1.7% מאוכלוסייה).

 

רוב על-פי מועסקים אתיופיה יוצאי המורים כי הלמ״ס, הדוח עבור שקיבצה מנתונים עולה כן,                כמו
מהמורים חמישה מכל אחד לדוגמה, החינוך. במערכת האחרים המורים משל קטן משרה              בהיקף
כלל בקרב ואילו משרה, מחצית על עולה שאינו משרה בהיקף מועסק (21.4%) אתיופיה               יוצאי
האתיופים מהמורים רבים כי הכנסת בדוח מציינים גורמים בנושא, עוד .12.1% הוא השיעור               המורים
במסגרות מועסקים אלא הרגילה השעות במערכת כמורים עובדים אינם החינוך במערכת             המועסקים

 חינוך אחרות, כגון מגשרים ומתגברים.

  ״השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך״, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 5827.11.14
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 אלימות נגד תלמידים

אתיופיה, יוצאי תלמידים כנגד ומילולית פיזית אלימות על ב-2016 החינוך במשרד שיצא              דו"ח
מאפליה מאחרים פי-שלושה סובלים אתיופיה יוצאי תלמידים כי חושף ראמ"ה, נתוני על              המתבסס
מאתיופיה העולים מהתלמידים 12% כך, מורים. מצד מאלימות מאחרים ופי-שניים עורם צבע 59             בשל

התלמידים כן, כמו ישראל. מילידי 5% לעומת מורים, מצד פיזית אלימות על מדווחים ז'-ט'                בכיתות
68% - הספר בבית ומוגנות ביטחון של יותר נמוך שיעור על דיווחו הביניים לחטיבות                העולים
אתיופיה יוצאי מהתלמידים 31% דיווחו הביניים בחטיבות ישראל. ילידי בקרב ל-76%             בהשוואה
בני תלמידים בקרב גם הארץ. מילידי 13% לעומת דתם, או מוצאם עורם, צבע בגין להם                 שלעגו
ומוצא. עור צבע בשל ללעג חשיפה של דומים שיעורים נרשמים בישראל, שנולדו מאתיופיה,               עולים

 23% מהעולים מחבר המדינות דיווחו על לעג בשל מוצאם:

  השאלונים והסקרים פותחו על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), והם הועברו במהלך ינואר- מרץ59
 2013 לתלמידי כיתות ה' עד ט׳, במדגם מייצג של בתי ספר דוברי עברית. לפי הנתונים, בכיתות ה׳-ו׳ השיבו על השאלון
 927 תלמידים ילידי בריה"מ לשעבר, 661 ילדים ילידי אתיופיה ו-58,542 ילידי ישראל. בכיתות ז׳-ט׳ השיבו על השאלון

 2,075 ילידי בריה"מ לשעבר, 1,156 ילידי אתיופיה ו-80,707 ילידי ישראל. בקבוצת ילדי העולים שנולדו בארץ השיבו
 בכיתות ה׳-ו׳ 5,722 ילדים שהוריהם נולדו בבריה"מ לשעבר, 1,580 ילדים שהוריהם נולדו באתיופיה ו-38,388 ששני

 הוריהם ילידי ישראל. בכיתות ז׳-ט׳ 8,309 יוצאי בריה״מ, 2,167 יוצאי אתיופיה ו-52,736 שהוריהם נולדו בישראל.
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 לעשות סוויץ׳ בנושא האינטגרציה

 פנטהון אספה-דויט, מנכ״ל עמותת טבקה-צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה, אומר למטה המאבק:

עדיין אנחנו אבל האחרונות, בשנים רגישות יותר קצת הפכו הרווחה משרד כמו              מערכות
בצורה מתנהג אתיופי ילד אם למשל, כך ספר. בבתי פרופיילינג של תופעות עם               מתמודדים
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לשילוב הממשלה של חדשה תוכנית יש כעת מיוחד. לחינוך יישלח שהוא גבוה סיכוי ישנו -                 שונה
מזה התועלת על גובר הנזק ולפעמים - בכוח תבוא לא שאינטגרציה בדעה אני אתיופיה.                ילדי
כיתתו בני עם אינטראקציה לו אין דבר של בסופו כי שלו, הטבעית מהשכונה ילד                שמעבירים
- הממשלה ראש מול בפירוש אמרתי אני וכדומה. הולדת לימי אותו מזמינים ולא הלימודים                אחרי
מסוימת, בפעילות אתיופיה יוצאי הרבה שיש שזה בחשבון קחו אינטגרציה, בכוח לעשות              במקום
טובים, מורים להביא - ובמערכת בראש סוויץ׳ לעשות אומר זה כלומר, כישלון. שזה אומר                לא
שעתיים הללו הספר בבתי הלימודים ליום להוסיף כן וכמו תקציבים, להגדיל תשתיות,              לפתח

 נוספות, על מנת שיהיה בהם יום לימודים ארוך. לא לפרק את המסגרות הקיימות בהכרח.

 ה. בני נוער דוברי ודוברות רוסית במערכת החינוך

עלייה ישראל. למדינת איש מיליון על העולה עלייה גל הגיע האלפיים שנות תחילת ועד 1989                 משנת
מברית הגיעו העולים רוב כאשר המדינה קום לאחר הראשונות מהעליות יותר אף גדולה הייתה                זו
לארץ שעלו נוער ובני ילדים עולים, בקרב שנעשה הילד לשלום המועצה דו"ח לפי לשעבר.                המועצות
וקשיי חברתיים קשיים שפה, קשיי הם חשים היתר בין מעלייתם. כתוצאה רבים קשיים חוו                ישראל
ולכל משפחתם לבין גדלו עליהם התרבותיים העקרונות בין ובלבול תסכול מתח הכוללים              הסתגלות
יותר שאף ובוודאי אדם של לעולמו נפשי זעזוע היא הגירה רבות. כלכליות מצוקות גם מצטרפות                 אלה

 לילדים וילדות ולנוער.

ודרום הצפון ביישובי בעיקר מתרכז גיאוגרפית מבחינה לשעבר המועצות ברית עולי אוכלוסיית              פיזור
- בדרום העולים מספר העולים. אחוז 32% שמהווה 292,000 - בצפון עולים מספר               הארץ.
המועצות ברית עולי אחוז לפי העלייה בקליטת בולטות ערים 10 מהעולים. 14% שמהווה 130,000              
37.61%) עקיבא אור ,(39.34%) עלית נצרת ,(40.21%) אריאל ביישוב: האוכלוסייה בקרב            לשעבר
) ים קרית ,(31.28%) שדרות ,(32.47%) תרשיחא מעלות ,(33.15%) כרמיאל ,(34.22%) ערד ,(            

 31.26%), בת ים (29.18%), קצרין (28.83%).

חושף לשעבר, המועצות ברית יוצאי נוער בבני העוסק עלייה, לקליטת המשרד מטעם מ-2012               מחקר
מהם גדול חלק כי נמצא ייחודיים, מאפיינים המועצות מברית לעולים כי בו העיקריים הממצאים                בין
כך, סיכון: בעלות בהתנהגויות יותר מעורבים ובנוסף הישראלית החברה כלפי ניכור תחושת              מרגישים
בקרבם ואולם, בלבד. כישראלים חשו 66% ורק המוצא קבוצת כבני וגם כישראלים גם חשו 55%               
לא "כלל או בלבד מועטה" במידה "ישראלים עצמם שהגדירו אלו של ביותר הגבוה האחוז                נמצא
תחושת לעומת ביותר הנמוכה היא כישראלים שלהם הזהות תחושת כלומר, .60% -              ישראלים"

 הזהות בקרב שאר הקבוצות.

תשע"ב הלימודים בשנת היתר: בין מעלים הילד, לשלום המועצה של העולים משנתון נתונים כן,                כמו
יוצאי העליונה, בחטיבה רובם סדיר, ביקור קציני בידי טופלו חו"ל ילידי עולים תלמידים               כ-6,111

 בריה"מ לשעבר. אלה היוו 3.7% מכלל התלמידים היהודים שטופלו בידי קציני ביקור סדיר.
    

 נערות מפתחות דימוי עצמי נמוך של אובייקט מיני

 ד״ר יוליה זמלינסקי, מנכ״לית עמותת מורשתנו, אומרת למטה המאבק בגזענות:
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ברור - עור לצבע למבטא, למוצא, המתייחסים ביטויים של כמכלול גזענות המלה על צר                במבט
קללות מופנות רוסית דוברי נגד אותה. סופגים הספר ובבית בכיתה מיעוטים של              שקבוצות
מטרה מהווים הללו הנוער שבני העובדה וכדומה. יהודי״ ״לא ״אלכוהוליסט״, כמו             וסטיגמות
היכולת ועל שלהם העצמי הדימוי על מובן באופן משפיעה ונידוי ולהשפלות גזעניים              לביטויים

 שלהם לפעול ולממש את עצמם ואת הפוטנציאל שלהם בבית הספר ובחיים בכלל.

מוחלשים והם הזדמנויות פחות להם יש מנוחשלת, אוכלוסייה הם רוסית דוברי             כמהגרים,
 ממסדית במספר תחומים:

יוצאי בקרב בפריפריה. מתגוררת רוב פי ועל פחות, מרוויחה רוסית משפחה הכלכלית,              ברמה
השיעור לעומת חד-הוריות אימהות של שיעור שניים פי בתים, בעלי פחות הרבה יש               ברה"מ
הקבלן עובדי מכלל 50% כאשר קבלנית, בעבודה מועסקים מאוד והרבה בישראל החברה              בכלל
מצויים ברה"מ יוצאי מקרב רבות שמשפחות כך על מעידים הללו הנתונים כל ברה"מ. יוצאי                הם
מאוכלוסייה נוער ובנות בני כך, נרחב. הזדמנויות מחוסר וסובלות כלכלי ביטחון חוסר של               במצב

 זו מגיעים מנקודת התחלה הרבה פחות טובה.

מזרחים. או ערבים אתיופים, כלפי האפליה כמו בדיוק מובנית, ברה"מ יוצאי כלפי              האפליה
מדור ומתרחק יהודי לנוער שלו ההשכלה בשיעור מתקרב ברה"מ יוצאי בקרב הנוער              למשל,
הגבוהה ההשכלה בשיעור ירידה חלה כלומר, גבוהה. השכלה לקבל זכו 60% שבו שלו,               ההורים
שבא סובלנות חוסר גם יש בהזדמנויות, למחסור לאפליה, מעבר בישראל. הרוסית דוברי              של
שלהם מספק ייצוג ואין התקשורת, של בפרונט רוסית דוברי שאין בכך היתר בין ביטוי                לידי

 בתחומי התרבות.

כבלתי נתפס שלנו המבטא ועדיין בישראל שנה 30 כמעט נמצאת ברה"מ יוצאי              אוכלוסיית
דוברות נשים נתקלות סטיגמות באילו יודעים כולנו - נוער ובנות צעירות נשים לגבי               לגיטימי.
תרבותיים ובייצוגים בקולנוע בתקשורת, גם אבל ברחוב, קיימות האלה הסטיגמות            רוסית.
שגדלות נערות ומינית. פתיינית או יפה להיות מאשר חוץ אחר תפקיד רוסייה לאישה אין                אחרים.
של נמוך עצמי דימוי מפתחות שלהן, האימהות ושל שלהן הייעוד שזה שמבינות זה,               לתוך
ועל שלהן העצמי הערך על משפיע וזה מהן, מצפה שהחברה מה שזה מפנימות הן מיני.                 אובייקט

 ההזדמנויות להן הן זוכות.

וכבר עלייה לעשות ששקלו ברה"מ יוצאי צעירים על ב״הארץ״ דווח האחרונות, בשנים היתר, 60              בין

הוא זה קושי עבודה. אישור לקבל כדי יהודים שהם להוכיח נתבקשו אך בישראל, לגור                החליטו
בארץ. קליטתם את להקל דווקא היה אמור שלכאורה הפנים, משרד במדיניות שינוי של               תולדה
אשרות הנפקת תהליך את לזרז שמטרתן חדשות תקנות הפנים משרד פרסם 2012              באמצע
שלצד אלא ניכרת. במידה הוארך ותוקפן בוטלו, האשרות הוצאת אגרות ליהודים: והלימודים              העבודה
בהוכחת מותנית מעתה תהיה עבודה לאשרת הזכות הקיימים: לנהלים תוספת על הוחלט              זאת,
נכדים בנים, להיות עליהם כלומר, השבות. בחוק היהדות להגדרת בהתאם המבקשים, של              יהדותם

  או בני זוג חוקיים של יהודים, או יהודים מבחירה, שגוירו מחוץ למדינה.

  ״יהודים מספיק כדי להתחבר לישראל, אבל לא כדי לעבוד בה״, ג׳ודי מלץ, הארץ, 6027.01.14

38 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2227478
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2227478
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2227478


 
 
 

 
 

 

של לעלייתם להביא ברורה: היא מטרתן ובחו"ל. בארץ היטב מוכרות ונערים לנערות העלייה               תוכניות
מגוון עם היטב משווקות הללו התוכניות ארצה. לעלות להוריהם לגרום למעשה ובכך              הנערים
התפתחות - זה ובכלל שיעורים חוגים, הלימודים: לאחר פעילויות איכותית, השכלה -              הבטחות
אלו בתוכניות שמעורב הנוער חדרים בחדרי אולם, וציונות. היסטוריה לימוד ישראל: על הידע               בתחום

 מעולם לא שתק או החריש את זעקות העובדות שעומדות מאחורי התוכניות הללו.

על כלכלית, נפשית, פיזית, התעללות על עדויות עולות ב״מאקו״ בשן פבזנר יאנה שערכה 61              בתחקיר

מהתעללות הסובלים לקורבנות אותם כשהופכים הוריהם, גב ללא נוער בני של וחיים קשה               הזנחה
לא מביאים סיפוריהם חדשים. ישראליים אזרחים לכאורה, להכשיר, שאמורות עליה תוכניות             בחסות
יותר. חמורים ממצאים גם אלא וההבטחות, המושקעים האינטרנט מאתרי ניבטת שלא אמת              רק

 הנוער הזה מוצא עצמו במצוקה גם שנים אחר כך.

בכתבה אומרת טראומה", פוסט עם אנשים אלו האלו. התוכניות פליטי את לזהות יודעים               "אנחנו
ניצולים, של פליטים, של ביניהם, דימיון קווי יש נעל"ה. תוכנית "בעיקר היהודית. בסוכנות               בכירה
עצמם על אלא להישען מי על להם שאין בתחושה חיים הם אותם. לזהות למדנו כבר בסוכנות                  ואנחנו
מרפים". ולא בשיניים בו נאחזים הם להם, נותנים שהחיים מה כל להם, שניתן סיכוי וכל                 בלבד,
בת נדיה, הללו. הנערים של חייהם בקיפוח כמשמעו, פשוטו להסתיים, עלולות זה לדבר               ההשלכות
שם, אותו תפסו בעצמו. בירייה אותם גמר והוא נהרסו שחייו אדם "הכרתי לעיתונאית: מספרת ,33               
הכל, את עזב לישראל. לבוא אותו פיתו וציונות. פיזיקה גבוהים, מתמטיקה לימודי לו הבטיחו                ברוסיה
והרקיב, הלך הוא מדי. מאוחר היה משם, יצא כשכבר בירושלים. בישיבה עצמו את ומצא לכאן                 הגיע
עוד אנשים לכמה שלו? החיים על אחריות ייקח ומי בזה. עמד לא ובסוף כשומר שנים עשר                  עבד

 נעשה עוול כזה?"

הדבר הדברים. בין קשר כל מכחישות החינוך ומשרד רזיאל פנימיית היהודית, הסוכנות של               התגובות
האלימות הרשויות. בקרב הזו העלייה של מיקומה לגבי מאוד קשים שאלה סימני מעלה ואף                מכעיס
להיותם בהכרח קשורה לכל מותרים שהם ובנערים בנערות התחושה והטמעת ההזנחה             הקשה,
"בקומות מארה"ב: לעולות לחלוטין שונה יחס על מספרות כשהעדויות במיוחד לשעבר, ברה"מ              יוצאי
הזמן כל מאד רעבות היינו אבל לקחת, לנו היה שאסור זולים ופלים ועם פירות עם ארגזים היו                   שלהן
- זרים של בבתים ניקיונות על העדויות לצד זאת שנשאר", מה ולוקחות בלילות מתגנבות                והינו

 שמציגות מצב שבו הנערות הובאו ככוח עבודה זול ותו לא.

הורים ספינה". בלי מלח כמו - וודקה בלי חג "יום רוסי": "פתגם השנה נמצא לימוד בספר כן, 62                  כמו

המחנה מטעם הכנסת וחברת החינוך, משרד ידי על המאושר לימוד בספר הזה הגזעני בתוכן                נתקלו
פתגמים מאות מכירה ״אני וציינה: שלה הפייסבוק בעמוד העניין את חשפה סבטלובה קסניה               הציוני
התבטאויות הזה״. בדבר נתקלתי לא ומעולם וחדשה קלאסית רוסית ספרות קוראת אני              רוסיים,
שאינה החינוך, במערכת שיש העצום הפער את מביעות המערכת ידי על ללימוד המאושרות               שכאלה
כלפי בכבוד המינימלית בצורה ולו פועלת אינה מאידך אך מחד, תלמידים כלפי אלימות               מעודדת

 אוכלוסיית דוברי הרוסית.

  ״עליה לצורך ירידה״, יאנה פבזנר בשן, מגזין מאקו, 6108.10.15
  עמוד הפייסבוק של ח״כ קסניה סבטלובה, 6217.02.16
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כתבה למשל, כך ומלעיג. מגחיך באופן ברה"מ יוצאי את קרובות לעתים מציגים התקשורת כלי                גם
פרמיטיבית". קווקזית השחרור: "סיבת הכותרת: תחת 2016 בינואר פורסמה ynet-ב 63           תמוהה

בקשה הישראלית, בחברה שקיימת קטן מידה בקנה חברתית תופעה לחשוף לכאורה נועדה              הכתבה
פחות לא היא בה שהובאה הדוגמה אולם דתי, משפחתי הווי מטעמי בצה"ל משירות               לשחרור

 מגזענית.

 ו. ילדים למהגרי/ות עבודה ומבקשי/ות מקלט במערכת החינוך

איזה ואז זו. עם זו וצחקנו מאחורה עמדנו ואנחנו צפוף ממש היה באוטובוס, חברות שתי עם                  "נסעתי
בכתבה סיפרה כך שימפנזות'", בשקט 'תהיו עלינו לצעוק התחיל רע, יום לו היה שאולי                איש,
- לתיכוניסטים קלה באתלטיקה העולם לאליפות שהמריאה לפני רגע - האחרון באוקטובר 64            ב״גלובס״

אחת היא סמיה בסודן. דארפור מחבל הוריה עם כילדה לכאן שהגיעה ,17 בת אלדי, מוחמד                 סמיה
  מאלפי צעירים שנולדו בישראל לעובדים זרים, פליטים ומבקשי מקלט.

קרועים עצמם את מוצאים מאולתרים, ילדים וגני קשה בסביבה מתבגרים שהם לאחר אלה,               ילדים
מוטלת הוריהם, של מזו יותר טובה כלל בדרך שבפיהם שהעברית כיוון ותרבויות. שפות זהויות,                בין
הסמכות לקריסת גורמת שני ומצד הילדות את מהם שוללת אחד שמצד כבדה אחריות כתפיהם                על
להתחמק מסוגלים ואינם הייחודי מצבם את יותר טוב מבינים הם מתבגרים, כשהם בבית.               ההורית

 מהשוואות לחבריהם ללימודים, המחזיקים באזרחות ישראלית או במעמד של תושבי קבע.

  ״סיבת השחרור מצה״ל: ׳קווקזית פרימיטיבית׳״, יואב זיתון, 6314.01.16
  ״זעם ותסכול: ילדי המהגרים מאפריקה בכתב אישום חריף נגד החברה הישראלית״, שחר סמוחה, גלובס, 6401.10.16
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ומקטינות חיים כיווני המשנות אבחנות ישנן עצמם לבין בינם גם מבולבלת, לאומית לזהות               מעבר
לצה"ל מתגייסים מולדבי או תאילנדי פיליפיני, ממוצא נוער שבני בעוד כך, חיים: סיכויי               ומעלות
אריתריאי ממוצא הישראלי החינוך מערכת בוגרי ישראלית, זהות תעודת דבר של בסופו              ומקבלים
מזומנים - 18 לגיל הגיעם אם או הוריהם. כמו דחק, בעבודות עוסקים עצמם את מוצאים                 וסודאני
הגזענות בגלל לא הארץ את שעוזבים אנשים "יש כאלה. בנסיבות עתיד לדמיין קשה חולות.                למתקן
מספר זה", בגלל לאוגנדה עזבו למשל מסודן שלי טובים חברים זהות. תעודת להם שאין בגלל                 אלא
דוברים אינם הנוער ובנות בני פשוטה: אינה כמובן המוצא לארצות לחזור האופציה ל״גלובס״.               מריאנו
בעיקר אירופית, למדינה ההגירה ניסיונות ואונס. ומלחמות עוני מוכי ממקומות ומגיעים השפה              את

 באקלים הנוכחי, אינם פשוטים ויקרים מאוד.

כיום חיים חולות, כלא הקמת למעט המקלט, מבקשי כלפי ישראל של הברורה המדיניות חוסר                עקב
משפיע וכן נסבלים לבלתי שלהם החיים את הופך זה דבר מעמד. חסרי זרים עשרות-אלפי                בישראל
נוה בשכונות הוותיקים אביב תל דרום תושבי למשל, כך: גם המוזנחות מוחלשות, בשכונות החיים                על
בהם המתחרים יום וקשי נואשים זרים של עצומות בכמויות נשטפים עצמם את מצאו ושפירא                שאנן
התושבים בין היחסים מרקם כאשר העירייה, בחסות האזור, של ממילא המדולדלים המשאבים              על

 נפיץ ונתון להתססה בקלות.

למטה הגיעו לוינסקי״ ״ספריית מארגון החזית. בקו עצמם מוצאים אביב תל בדרום הנוער               בני
גינת הציבוריות בגינות הסתובבו ושבת, שישי בימים ,2016 קיץ לאורך לפיהם דיווחים              המאבק
המשחקים, לילדים הציקו אשר מרכזית", תחנה "עוטף עמותת של פעילים דה-מודינה וגינת              לוינסקי
להם קראו בהתרסה, שלהם האישי למרחב פלשו הילדים, את צילמו גזעניות, קריאות קראו               קיללו,
להביא להפסיק האימהות שעל לכך כרמז השכונה, ברחבי קונדומים חילקו ואף ישראל את               לעזוב
כעסו שנפגעו, והילדות מהילדים אלימות גם הוציאה הפעילים של והאלימות ההתרסה נוספים.              ילדים
סופ"ש כל ולאחר חיפשו שהפעילים מה בדיוק היה הילדים של האלימות הנגד תגובות בחזרה.                וקיללו
החברתיות לרשתות העלו הם וצועקים. מקללים הילדים את רואים בהם ווידיאו סרטוני ערכו הם                כזה
ההצקות, את באלימות. מתנהגים הילדים נראים בהם צפיות) אלפי למאות הגיעו (שחלקם              סרטונים

 האלימות והגזענות שהפעילים הפעילו לפני הם לא כללו בסרטונים הערוכים.

 מרחב מאיים

נוער מועדון מפעילה היתר שבין עמותה - א.ס.ף עמותת של הנוער תחום רכזת שנדר,                מיכל
 פליטים - מספרת על חוויותיה עם בני הנוער מבקשי המקלט:

מצד השפלה חווים הם ציבור למוסדות שלהם ההורים עם הולכים הללו הנוער ובנות               כשבני
יכולים לא הם היתר בין ולכן מזהה, מסמך שום אין איומים. מבזות, הערות שומעים                הפקידים,
כי אותה, לממש יכולים לא הם אבל נסיעות על 50% של הנחה להם יש אישי; רב-קו                  להוציא
להם אין לעבוד, יכולים לא הם בנק, חשבון לפתוח יכולים לא הם כן כמו אנונימי. שלהם                  הרב-קו

 שום מסמך להזדהות בפני הרשויות במקרה שדורשים זאת מהם.

ואכיפה. שיטור ומצד אזרחים מצד סוגים: לשני מתחלקת ובחיים ברחוב חווים שהם              הגזענות
שהן לי אמרו ברחוב שהלכו ילדות למשל כלפיהם. המופנות הערות הרבה יש אזרחים,               מבחינת
והתחילו יחד באוטובוס פעם נסענו או, בקופים״. התמלאה השכונה ״כל כמו: דברים              שומעות
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כמו מינוריים, יותר דברים גם יש הזה. בסגנון ודברים מהמדינה שיעופו הנערים על               לצעוק
אותו. חווים הזמן שכל משהו זה וכדומה. לידם עוברים כשהם התיק את חזק שמחזיקים                אנשים
שמעיפים שוטרים על משטרתית: אלימות על הרבה מדברים הם יותר, הממוסדת             ברמה
בדברים אותם שמאשימים אותם, שמחפשים מרגישים הם בגסות, אליהם מדברים            סטירות,

 שלא עשו.

מכיוון מורגשת, פחות מביניהם רבים לומדים בו אביב בתל ביאליק הספר בבית              הגזענות
הספר בבתי שלומדים החבר׳ה אולם בו. שלומדת האוכלוסייה בעיקר שזו ספר בבית              שמדובר
שומעת שאני הדברים בין להפריד לי קשה מורכבות. ביותר נתקלים אביב, תל באזור               המקצועיים
אבל סמכות, גורמי נוער בני כעס של רגיל ממצב גם לנבוע שיכולים למשל, גזענים, מורים                 על
לא שהמורים תחושה יש בהחלט כן, כמו מהמורים. גם גזענות חווים הם שלהם               בחוויה
לאמהות לצלצל במקום אלי, מצלצלים לפעמים מורים למשל, ברצינות. לגמרי אליהם             מתייחסים
להם יש אבל השפה. מכשול עם להתמודד רוצים לא הם כי ההורית, הסמכות את עוקפים                 שלהם,
בבן שדנה ועדה של פרוטוקול ביקשה אחת אמא למשל - בבוז אליהם שמתייחסים או                הורים!
לא האינטגרציה של הספר בתי משאבים, מבחינת גם זה? את צריכה את מה - לה ואמרו                  שלה
פחות למיניהם, פסיכו-דידקטיים באבחונים למשל מקלט. במבקשי משאבים אותם את            משקיעים

 שולחים אותם מאשר את הישראלים.

״בגלל בגללם, מפחיד שהמרחב זה על ולדיבור ברחובות, להסתובב של לחוויה הנוגע              בכל
כל בגלל עבורם מאד מאיים המרחב - מידה באותה מפחדים שהם להדגיש חשוב אז                השחורים״,

 האלימות הפוטנציאלית שהוא טומן עבורם.

* 

 דניאל הרלב, רכז לשעבר בשבט צופי איתן שבתחנה המרכזית, מספר למטה המאבק:

ישראלית ותרבות ישראלית חינוך מערכת דרך עוברים בישראל, שנולדו נוער ובנות בבני              מדובר
מועמדים שהם או - זהות תעודת וקבלת צבא של למסלול הולכים שהם או ואז 18 גיל                  עד
באזור בעוני גדלים הם גדול. ייאוש בעיקר זה שלהם בהתמודדות חוויתי שאני מה               לגירוש.
החברה גם פשוט. דבר לא זה גבוה... בו ולחלום שמח להיות כך שגם אזור המרכזית,                 התחנה

 הכי חכמים ומוכשרים מופלים ועוברים בעיות ביורוקרטיות ופרופיילינג.

ניסיתי נוער. ובני ילדים 400 בו שהיו צופים שבט ניהלתי אני - התרבויות בין לחיבור הנוגע                  בגל
אך עצמן, בתוך מסוגרות אמנם הקבוצות - מקלט מבקשי לבין בשכונה מזרחים בין חיבור                ליצור
גזעני בהומור משתמשים והנערות הנערים משפחה. של סוג ונוצרה מוצלח היה כן              המהלך
לבני יחד. ורוקדות לטיולים ויוצאות משחקות היו השונות הקבוצות העצמה. של מצחיק,              בקטע
עושים שהיו השכונה, של הישן הדור דווקא זה לשילוב שמפריע מי בעיני, יותר. קל זה                 נוער

  הפגנות מול השבט.

תעודה של היעדרה הוא המקלט מבקשי הנוער ובנות בני של חייהם על מקשים שהכי הדברים                 אחד
האכיפה, גורמי ידי על ומעצר תשאול לעיכוב, עת בכל חשופים הם בו מצב יוצר זה היעדר                  מזהה.
רב-קו לרכוש יכולים לא הם קטינים; היותם את לאמת יכולים אינם הגירה ופקחי משטרה                כאשר
לא הם נוער; עבודת לחוק בהתאם העבודה בשוק להשתלב באפשרותם אין משמעותית;              בהנחה
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העת עד המקצועיים הספר בתי היו שתחתיו הכלכלה משרד כן, כמו בנק; חשבון לפתוח                יכולים
ההשלכות רשמיים. מסמכים העדר עקב המקלט מבקשי התלמידים את לרשום מוכן לא              האחרונה
ג. מבוטחים; אינם התלמידים ב. אלו; תלמידים עבור כספים מקבל לא בי"ס א. הן: הזה המצב                  של
מלימודי מנועים התלמידים ד. לימוד; שנות 12 לתעודת זוכים לא אך בי"ס מסיימים               התלמידים

 הסטאג' (יומיים בשבוע); ה. לא זוכים לתעודה מקצועית.

שר ,2016 ביולי ואילו לעררים, הדין לבית בנושא ערר א.ס.ף הסיוע ארגון הגיש ,2016                באפריל
מקלט למבקשי בישראל שהייה אשרות להנפיק וההגירה האוכלוסין לרשות הורה דרעי אריה              הפנים
זמניות אשרות להנפיק הרשות סירבה כה שעד לאחר התקבלה השר החלטת ומעלה. 16 מגיל                החל
מהם ומנעה לעבוד עליהם הקשתה למעצרים, אותם חשפה ובכך מקלט, מבקשי לילדי 2(א)5               מסוג
כפי ההגירה רשות תשובת בעניין, פניות עשרות לאחר האחרון, לינואר נכון אולם בסיסיות.               זכויות

65 שנמסר לנו מהארגון היא עדיין: ״אנחנו עובדים על זה״.

למשל, כך הרבדים. בכל נמצאת הישראלית החברה בתוך זרים ועובדים מקלט מבקשי של               שקיפותם
של בקשתה את לדחות ביקשו מהקואליציה כנסת חברי ביקשו ב-2015 הכספים בוועדת              בדיון
פליטים' ילדי למען אזרחים - 'אליפלט עמותת עמותות, 65 המכילה ברשימה הראשונה              העמותה
מתייחסת לא נכון יותר או מתייחסת בו האופן את הדיון מרוח להבין ניתן אביב. תל בדרום                  שפועלת

66 הקואליציה לפליטים:

שפועלת עמותה ישראל. אזרחי לטובת שפועלות ולעמותות למכל"רים ניתן 46 "סעיף             סמוטריץ':
ובעצם ההטבה ניתנת שלשמן למטרות בניגוד החוק, למהות בניגוד פועלת פליטים ילדי              למען
"אני זוהר: מסתננים". לילדי מסייעת היא ישראל. מדינת של למדיניות המנוגדות לפעולות              מסייעת
מדובר למעשה ישראל. במדינת הפליטים רעיון וחיזוק עידוד היא העמותה שמשמעות             סובר
חוקית הבלתי ההסתננות את למנוע רוצים שאנחנו ברורה, אמירה אמרנו כמדינה אנחנו              במסתננים.
אנשיו מה לבדוק יש ההטבה. את שמקבל לפני היטב להיבחן צריך הזה המוסד ולכן ישראל                 למדינת

 עושים ביומיום".

לאום, מין גזע, דת, הבדל ללא בתחומיה ששוהים מי כל על חל בישראל חובה חינוך שחוק                  מכיוון
הדבר אביב בתל בעוד מקלט. מבקשי של לחינוך לדאוג מחויבות המקומיות והרשויות החינוך               משרד
מקלט מבקשי של וילדות ילדים לרשום העירייה סירבה 2008 מאז לדוגמה, באילת, וממומש,               נאכף
פליטים של וילדותיהם ילדיהם 500 התושבים; וילדות ילדי לבין בינם והפרידה בעיר, הספר               לבתי
לעיר. מחוץ ומוזנח נטוש במבנה השוכן נפרד, ספר לבית נשלחו ומאריתריאה מסודן מקלט               ומבקשי
במדיניות הממושך המאבק ושווה. הוגן לחינוך הזכות את מהם ומנעה אותם הפלתה העירייה               בכך,
וארגונים א.ס.ף עתירת את קיבל המחוזי המשפט בית כאשר ,2012 באוגוסט הסתיים זו               מפלה
המקלט מבקשי ילדי של שילובם על והורה חוקית אינה בחינוך ההפרדה מדיניות כי קבע 67               נוספים,

 בבתי הספר בעיר.

מוכר פחד הינו הזר מן "הפחד כי היתר, בין וקבע, ההפרדה מדיניות את בחריפות ביקר המשפט                  בית
ילדי של משילובם החוששים אילת, בעיריית הילדים הורי של חששם לקבלו. לא אך להבינו ניתן                 ולכן

  ״שר הפנים הורה להנפיק אשרות שהייה גם למבקשי מקלט קטינים״, אילן ליאור, הארץ, 6514.08.16
  ״סמוטריץ' וזוהר נגד מימון ילדי סודנים״, אתר פליטים, 6614.12.15
   עתירה מנהלית67

43 

http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3037885
http://www.plitim.co.il/3765.html
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3037885
http://assaf.org.il/he/sites/default/files/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99-%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%281%29.pdf
http://www.plitim.co.il/3765.html
http://www.plitim.co.il/3765.html
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3037885


 
 
 

 
 

 

שיקול להוות יכול ואינו מבוסס בלתי חשש הינו בעיר, הרגילות החינוך במסגרות המקלט               מבקשי
אילת ועיריית החינוך משרד של הערעור בעיר". החינוך במסגרות הילדים של שילובם מפני               מרתיע
מקלט מבקשי ילדי משולבים (2012) תשע"ג הלימודים שנת ומתחילת נדחה, העליון המשפט              לבית

 באילת במסגרות חינוך ציבוריות.

רק הוסדר והדבר - ללימודים פליטים לרשום סירבו מלאכי ובקרית תקוה בפתח השנה, גם                אולם
 לאחר התערבות הארגונים.
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  פרק 2: בני ובנות נוער במערכת אכיפת החוק
 א. דוח מבקר המדינה על מעצר קטינים

מוחלשות מאוכלוסיות נוער בני רובם בישראל, קטינים למעצר בנוגע כללית סקירה כל,              ראשית
על לשמירה הנוגע בכל קשה תמונה חושפת ומגזענות, מאפליה וסובלים זה דוח במרכז               הניצבים
מבקר פירסם ,2015 מאי בחודש יותר: טוב עתיד לעבר ולהובילם לשקמם והניסיון              זכויותיהם
בדק המבקר משרד קטינים. למעצר הקשור בכל המשטרה פעולת את קשות שביקר דוח 68              המדינה

ומתיקון הנוער שמחוק אף כי וקבע בפלילים, לכאורה המעורבים בקטינים המשטרה בטיפול              היבטים
השנים שבמשך כך על מורים הנתונים - אחרון כמוצא רק קטינים נגד מעצר להפעיל שיש עולה 14                 
למימוש להביא הנוער, לחוק 14 תיקון נועד עוד הקטינים. מעצרי במספר ממש של ירידה חלה                 לא
ושילובם לשיקומם ראוי משקל ומתן כבודם על שמירה תוך הפלילי, בהליך קטינים של               זכויותיהם
הודעה חובת בעניינו, החלטה קבלת לפני עמדתו את להביע הקטין של בזכותו עוסק התיקון                בחברה.
בשעות קטינים מחקירת הימנעות נוער, חוקרי הסמכת חקירתו, בטרם זכויותיו אודות על חשוד               לקטין
להבאת עד הזמן פרקי קיצור במעצרו, ובדיון חשוד קטין בחקירת אחר קרוב או הורה נוכחות                 הלילה,
קטין החזקת תנאי אחרון, כאמצעי קטינים מעצר ציבורי, במקום קטין אי-כבילת שופט, לפני               קטינים
בנוער הטיפול שעל הגורסת התפיסה את התיקון מדגיש כן כמו נוספים. ונושאים ובמאסר               במעצר
ליצור היא החקיקה תכלית בחברה. לשלבו מנת ועל שיקומי אופי בעל להיות החוק על שעבר                 החשוד
עם מגעיהם עקב שלהם שלילי תיוג למנוע כדי לקטינים, ייחודיים ושפיטה טיפול חקירה,               הליכי

 המערכת הפלילית, למנוע את הידרדרותם לעבריינות ולאפשר להם להשתקם ולהשתלב.

2008-2012 בשנים כי הדוח, חושף כך, כזה: מלהיות רחוק בפועל שהמצב מעידים הנתונים               ואולם
ביחס שינוי חל לא כמעט אך במשטרה, לקטינים שנפתחו התיקים במספר ירידה מגמת אמנם                היתה
שמספרם - שנפתחו (פ״א) אירוע פרטי תיקי למספר שנפתחו (ט״מ) מותנה טיפול תיקי מספר 6970               בין

תיקי שיעור השונים, המשטרה במחוזות לקטינים. שנפתחו התיקים מכלל כ-70% והוא קבוע              נותר
 הפ״א והט״מ משתנה בצורה דרסטית - אך המשטרה לא בדקה את הסיבות להבדלים הללו.

חקירת המעצרים, תיקי (כ-64%) 5,038 מתוך בכ-3,200 ,2012 בשנת כי המבקר מצא              עוד
בכ- ;12-15 בני ילדים על מדובר מתוכם בשליש כאשר - הורים נוכחות ללא התנהלה               הקטינים
מנתוני כן, וכמו החקירה, לפני בסניגור להיוועץ הזכות את הקטינים מימשו לא מעצרים תיקי 3,200               
שכבר לאחר מהמשטרה אליה מגיעות לייצוג לבקשה הודעות מעט לא כי עולה הציבורית               הסניגוריה
אך הציבורית, מהסנגוריה ייצוג לבקשת פניות 6,480 היו 2012 בשנת כך, - הקטין חקירת                הסתיימה

 ״היבטים בטיפול המשטרה בקטינים המעורבים לכאורה בפלילים״, המשרד לבטחון פנים, דוח שנתי מבקר המדינה 6864
 ג

  תיקי עברות קלות של קטינים מעל גיל 12 שבהם רשאי קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה להורות שלא לחקור את69
 העברה ואף לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור, תוך שהוא שוקל את חומרת המעשה, נסיבות ביצוע העברה. במקרה

 כזה הקטין לא יעמוד לדין, התיק לא יופיע במרשם הפלילי של הקטין ופרטיו האישיים לא יופיעו במאגר הממוחשב של
 המשטרה. אם הקטין יחזור לבצע את העברות, ניתן יהיה לפתוח את התיק מחדש ולנהל חקירה פלילית שעלולה

 להסתיים בהעמדה לדין.
   "פרטי אירוע", תיק פלילי.70
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והאם נוער חוקר היה החוקר האם צוין לא התיקים מן בכ-92% חקירה. לפני התקבלו מהן 3,250                  רק
  החקירה נעשתה בהתאם להוראות המשטרה.

להעמידו יסוד שקיים קטין של התאמתו את לשקול מבחן קצין כל מחייב הנוער לחוק 16 מס'                  תיקון
מתנהל אשר בנוהל, שנקבע לחלקו, או הפלילי להליך חלופי כ"הליך בחוק המוגדר חלופי, להליך                לדין
הקטין של האחריות קבלת את שתבטא לפעולה להביא היתר, בין ומטרתו, המשפט, בית בפני                שלא
מבקר דוח פי על החברה". או הקהילה העבירה, נפגע כלפי תיקון באמצעות לרבות הפלילי,                למעשה
היא האחת נוער: בני של עברות עם להתמודדות תכניות בשתי בעיקר משתמשת המשטרה               המדינה,
קטינים כ-2.3% רק אליה הופנו 2011 בשנת כי נמצא אשר - (קד"ם) משפחתית" דיון                "קבוצת
בני מבין בלבד כ-41% ב-2012, ל-5.7%. המספר עלה 2012 בשנת ואילו פ"א, תיקי להם                שנפתחו
סך מתוך חלקם כן, כמו אותו. סיימו כ-28% ורק התהליך, את בפועל התחילו לקד"ם שהופנו                 הנוער
1.6% ורק התהליך, את התחילו פ"א תיקי להם שנפתחו מהקטינים 2.3% - מזערי היה פ"א תיקי                  כל
היא שבמהותה התכנית - (מיל"ה) הנוער" למען יחד "מובילים היא השנייה התוכנית אותו.               סיימו
מוגדרת אינה היא אך חוק, עוברי לקטינים והן בסיכון המצויים לקטינים הן המיועדת מניעה                תכנית

 כהליך חלופי להליך הפלילי או לחלקו, ואין בה מענה מלא לנדרש באמנה ובתיקון 16 לחוק.

אירוע פרטי תיקי מספר לבין מותנה טיפול תיקי מספר בין היחס אודות המבקר מדוח תרשימים                 להלן
ביחס כי המבקר, המציין כפי בבירור, עולה התרשימים מן .2008-2012 השנים בין לקטינים               שנפתחו
מתיוג להימנע הרצון חרף וכי הנ״ל, התקופה במשך שינוי חל לא כמעט פ"א לתיקי ט"מ תיקי                  שבין
כ- על עמד עדיין הללו בשנים הפלילי במרשם המופיעים פ"א תיקי של שיעורם כעבריינים               הקטינים
הפלילי במרשם מופיעים עדיין התיקים שמרבית מכאן, לקטינים. שנפתחו התיקים מכלל 70%            

  והפרטים האישיים של הקטינים מופיעים במאגר הממוחשב של המשטרה:
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הפ"א תיקי שיעור ש"י ובמחוז ירושלים במחוז המחוזות: בין השוני גם עולה הנ״ל התרשימים                מן
כ-75%- שיעורם המחוזות בשאר לקטינים, בהם שנפתחו התיקים מכלל כ-80% על ועומד             גבוה
בכמה בולטת המחוזות בין השונות מ-50%. נמוך שיעורם הצפון במחוז ואילו התיקים, מכלל 60%              
89.4% ברהט הט"מ: תיקי של משיעורם גבוה היה הפ"א תיקי שיעור היישובים מן בחלק                יישובים:
- בירושלים ,79.3% - יהודה באור ,82.4% - באלעד ,83.7% - שמש בבית פ"א, תיקי היו                  מהתיקים
משיעור נמוך הפ"א תיקי של שיעורם היה אחרים ביישובים .75% - ובגדרה 78.9% - בטייבה ,79%                
- שפרעם ,43% - כרמיאל ,41.5% - נשר ,35.4% - צפת ,25.3% - יעקב זיכרון הט"מ:                  תיקי
משרד .45% - שאן ובית 44.7% - כרמל טירת ,44.3% - אריאל ,43.2% - שמונה קריית ,43.1%                 
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בין השונות אם לבחון הארצי במטה הנוער מחלקת על כי דבר של בסופו פוסק המדינה                 מבקר
מחוזות לעומת מחמיר במסלול הבוחרים מחוזות יש שמא או אובייקטיביות, מסיבות נובעת              המחוזות

 אחרים הנוטים להעדיף את המסלול המקל.

 תנאי כליאה

של הכליאה במתקני והמאסר המעצר תנאי אודות הציבורית הסניגוריה של דוח יצא ,2015               ביולי
כלא שהינו ״אופק״, סוהר בבית מביקורים המבקרים של הרשמים מן כמה להלן הסוהר. בתי 71               שירות

שהו כלואים, 12 עד לאכלס ניתן בו הכלא, בבית ההפרדה ״באגף :21 גיל עד נוער לבני מעצר                   ובית
השני, בביקור שפוטים. וארבעה עצורים שניים מהם כלואים, ששה ב-2013 הראשון הביקור              בעת
וקשות רבות תלונות הושמעו המבקרים ״בפני כלואים. שמונה ההפרדה באגף שהו מכן, לאחר               שנה
על התלוננו מהכלואים ״חלק הסניגוריה. בדוח נכתב ושיקומית״, טיפולית חינוכית, פעילות העדר              על
מבעד נעשות עמן השיחות שלעתים כך ועל באגף, סוציאליות עובדות הימצאות של נמוכה               תדירות
לדברי זאת, עם החינוך. במרכז להשתלב יכולים אינם בהפרדה השוהים הקטינים התא.              לדלת
הציבורית הסניגוריה אנשי שוחחו עמם הקטינים בהתכתבות. ללימוד אפשרות להם מוצעת             המנהלת,
לא בהפרדה הנמצאים מהקטינים אחד אף הביקורים לימי נכון זו. אפשרות מכירים אינם כי                טענו
פרטית, הוראה באמצעות לימוד של לאפשרות באשר הרשמיים המבקרים לשאלות במענה             למד.

 נמסר כי בשל היעדר משאבים ממשרד החינוך אין הדבר מתאפשר״.

הבידוד של הנפשיות להשלכות הדעת את לתת ראוי כי סבורה, הסניגוריה בידוד, לתנאי הנוגע                בכל
בידוד בתנאי ששהייה כך על מצביעים בעולם רבים מחקרים הקטינים. הכלואים על              וההפרדה
ופגיעה דכאון של המקרים שיעור להגברת מובילה ״היא קטינים: עבור הרסנית היא              והפרדה
הכלא מפעילות אותו מבודדת בהפרדה קטין כלוא החזקת בגירים, לכלואים בדומה             עצמית…
את במפורש סותרת כזו החזקה כלשהי. פנאי פעילות או לימוד שיקום, ללא כמעט אותו                ומותירה
פעילות מתקיימת שבו חינוך, מרכז אמנם קיים כי בדוח צוין כן הנוער״. ותקנות הנוער חוק                 הוראות
ישנם עדיין אך בגרות, למבחני והקלות להתאמות הזקוקים לקטינים אבחונים ביצוע לרבות              ענפה
אף על כי מסכמים החוקרים בכלא. שהותם בעת כלל ללמוד זוכים אינם אשר מאוד רבים                 קטינים
ו-4 3 באגפים הקטינים האסירים של רובם כי לומר, ניתן בעניין, לטיפול מהלכים עושים                ששב״ס
הפרדה, באגף השוהים אסירים של לתנאים במהותם הדומים בתנאים ״אופק״ סוהר בבית              מוחזקים
הבינלאומית האמנה להוראות ובניגוד בחוק לאמור בניגוד מהם נשללת להתפתחות הבסיסית             וזכותם

  לזכויות הילד.

אחת לא ואף אמהרית דוברת מהן אחת שרק סוציאליות, עובדות שבע ישנן ב״אופק״ כי צוין                 עוד
הקיים ביותר החמור הריסון באמצעי מידתי ובלתי מופרז שימוש נעשה כי גילו, עוד ערבית.                דוברת
תמונה אופק הסוהר בית של הכבילות ביומן ״העיון גפיים: בארבע למיטה כבילה – הסוהר                בבתי
והן גפיים, בארבע למיטה כבילות של רב למספר ביחס הן ריסון, באמצעי השימוש של מאוד                 מדאיגה
הטיולים בחצר כי נמצא כן כמו שעות״. מ-3 למעלה נמשכה המקרים ברוב אשר הכבילה למשך                 ביחס

 באגפים 3 ו-4 יש מתקן כושר אחד, והכלואים מנועים מלשחק בה במשחקי כדור.

  ״תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר 2012-2014״, משרד המשפטים, הסניגוריה71
 הציבורית, יולי 2015
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 ב. מעצרים וכליאה של בני ובנות נוער ערבים

295,654 מתוך 60% מקומית״, ״שיחה החדשות באתר שפורסמו ישראל משטרת נתוני פי              על
הקטינים 30,013 ממעצרי 56% יהודים, לא של היו ל-2015 2011 במהלך שבוצעו 72             המעצרים

יהודים, לא היו בטחון" "עבירות על שנעצרו מהקטינים 88% יהודים. לא קטינים של היו שנים                 באותן
כפי המעצר. בעילות גם הם ההבדלים אדם". נגד "עבירות על שנעצרו מהקטינים 86% גם                וכך
יהודים ולא יהודים מואשמים שוטר והכשלת תקיפת של ״בעבירה רותם, נעם הכותב              שמציין
בנסיבות שוטר תקיפת של בעבירות יותר משמעותית נעצרים יהודים לא אך יחסית, דומים               בשיעורים
שוטר והכשלת תקיפת על שנעצרים הקטינים רוב יותר: חמור אפילו המצב הקטינים אצל               מחמירות…
לא הם מחמירות בנסיבות שוטר תקיפת על הנעצרים מהקטינים 86% אבל יהודים, דווקא               הם

 יהודים״.

תושבי פלסטינים כולל (לא ישראל ותושבי אזרחי מקרב כי עולה שב״ס מנתוני לכליאה: הקשור                בכל
באוכלוסייה; משיעורם מכפול יותר - ל-43% מעל על עומד בכלא הערבים שיעור עזה), ורצועת                הגדה
) ערבים והשאר יהודים, הם 100 רק שב"ס, ידי על המוחזקים הישראלים הקטינים 281 מתוך                ואילו
שיקומי טיפול על המליץ המבחן שירות הציבורית, הסניגוריה נתוני פי על כן, כמו .(21) ואחרים (16                73

מהנערים 55% לגבי רק אך אתיופי, שאינו ממוצא היהודים מהנערים 74% לגבי מאסר               במקום
 הערבים ו-19% מהנערים ממוצא אתיופי.

מעצר תנאי קטין. שאינו מי של מעצרו משל רבה פגיעתו ובריח סורג מאחורי קטין של מעצרו                  "...עצם
חמורים. נפשיים ולזעזוע להלם לגרום כדי בהם יש זה, למקום הנלוות התופעות ללא אף כלא,                 ובית
שומה לפיכך חמורה. ועבריינות סמים של לעולם להיקלע הקטין עלול מדי, קרובות קרובות,               ולעתים
הקטינים את - הניתן וככל האפשר ככל - להרחיק קטינים, של אביהם שהוא המשפט, בית                 על
ב- זו עמדתו את חיזק מכן ולאחר ב-1993 כבר העליון המשפט בית קבע כך זו"; כגון                 מהתנסות
בשל קטינים של בעניינם תוקף משנה לקבל צריכים השיקום "...שיקולי לחוק: 14 בתיקון 2010              
בעבירות גם קטינים, של בעניינם לבגירים... בהשוואה הישר לדרך להחזירם יותר הרב              הסיכוי
בנסיבות המעצר, בתקופת גם הכלל... ולא החריג הוא ובריח סורג מאחורי השמתם              קשות,
של בעניינם השיקום לשיקולי עדיפות ליתן יש עניין, של לגופו מקרה כל בחינת ותוך                המתאימות
במסגרת שילובו אפשרות תיבחן ובריח סורג מאחורי ישהה שהקטין שבמקום כך             קטינים,

  שיקומית-טיפולית בתוך פרק הזמן הקצר ביותר".

המשפטי המרכז - מ״עדאלה״ מחאמיד אראם הדין עורך 2014 בספטמבר הציג הללו המובאות               את
עו״ד לממשלה המשפטי ליועץ במכתב הערבי, מהמגזר קטינים המייצג הערבי, המיעוט             לזכויות
הארץ, ברחבי מחאה פעולות משתתפי נגד המשטרה בפעולות עסק זה רשמי מכתב וינשטיין.               יהודה

  ״חשיפה: 60 אחוז מהמעצרים בישראל הם של ׳לא יהודים׳״, נעם רותם, 7201.06.16
   לפי נתוני הלמ״ס, סיווג ה"לא יהודים" בנתוני המשטרה עשוי לכלול לצד ערבים אזרחים בישראל גם תיירים, עובדים73

 זרים, פלסטינים מהגדה שנמצאים בתוך ישראל ואחרים. המשטרה מעורבת גם במעצרים פליליים מעבר לקו הירוק,
 והחלוקה בין יהודים ללא יהודים בנתוני המשטרה עלולה לכלול גם את המעצרים האלה - אך הנתונים לא כוללים מעצרי

 שב"כ או צבא.
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כי היתר בין עולה מחאמיד עו״ד של ממכתבו איתן. צוק ובמהלך חדיר אבו מוחמד של הרצח 74                 לאחר

לוודאי קרובה סכנה מעלות שאינן בנסיבות גם מחאה, משמרות או הפגנות לפזר מיהרה               המשטרה
כל ללא מפגינים של המוניים במעצרים ושרירותי פסול באופן השתמשה השוטרים כי הציבור;               לשלום
של המאוחרות בשעות קטינים של בחקירה הפגנות, לפני אזרחים של מנע במעצרי מעצר,               עילת
עובדתי יסוד המהווים פרסומים בהסתרת מהוריהם, אחד נוכחות ללא קטינים של בחקירה              הלילה,
מעצורים מידתיים ובלתי מכבידים שחרור תנאי בהשתת הסנגוריה, מעיני הסתה            בעבירות

  המשוחררים מתחנת המשטרה.

שהנורמות הנוער״, ל״חוק בניגוד שבוצעו מעצרים של שורה מחאמיד עו״ד של מכתבו מציג 75              עוד

שונה יהא בהם הטיפול כי ולהבטיח הקטינים זכויות על ההגנה את לשפר נועדו בו שנקבעו                 והכללים
לחוק 11א לסעיף בניגוד קטינים עשרות עצרה המשטרה היתר, בין בגיר. נחקר או בעצור                מהטיפול
תהיה בקטין שפגיעתה בדרך המעצר מטרת את להשיג ניתן אם קטין ייעצר ״לא כי הקובע                 הנוער,
להתייעץ לו ניתן ולא החקירות במהלך מההורים אחד נוכחות נמנעה מהמקרים ובחלק              פחותה״,

 עימם לפני החקירה - כפי שקובע החוק.

לבצע או לעכבם ויש הלילה, במהלך קטינים לחקור אין הנוער״, ל״חוק 9י סעיף פי על מכך,                  חמור
כמוצא רק קטין לעצור מותר ,18–12 בני קטינים על החל החוק, לפי היום. בשעות רק מתוכנן                  מעצר
ייחקר לא 14 גיל עד קטין כן, על יתר בחקירתו. הורה לנוכחות הזכות לקטין שמורה אז וגם                   אחרון,
רב מספר זאת, כל למרות .22:00 השעה אחרי ייחקר לא 18–14 בגילי וקטין 20:00 השעה                 אחרי
לחקירה והובאו בוקר לפנות ואף הלילה של הקטנות בשעות עוכבו או נעצרו ערבים קטינים                של
כחלופת הוריהם מבתי הורחקו הקטינים רבים במקרים המוקדמות. הבוקר שעות או הלילה              בשעות

 מעצר שגרתית מבלי כל סיבה נראית לעין.

על להיות שיכולות הנפשיות ההשלכות ומן החוק מן מעבר על מצביעה אלה מכל               ההתעלמות
בצל קטינים. עצירים של זכויות הפרות על המרכז ומתריע חוזר ב-2015, גם גילם. עקב                העצורים
את ובלתי-חוקיים ברוטליים באמצעים ״למנוע ניסיון ישנו כי בעדאלה כותבים הביטחונית,             המתיחות
מזכירה המשטרה פעילות הממשלה. מדיניות נגד ערבים-פלסטינים אזרחים של הלגיטימית            המחאה
הראשית המטרה הערבים. האזרחים נגד הצבאי הממשל שיטות כמו בהיסטוריה, חשוכים             משטרים
מחאתם״, את להביע ייצאו שלא עליהם ולאיים אזרחים ולדכא להפחיד היא בפעולותיה המשטרה               של

76 ואותן הפרות של חוק הנוער שהוזכרו קודם לכן חוזרות על עצמן.

גם החושפת לנוער, המשפט בית לדיוני הצצה קובוביץ׳ יניב ״הארץ״ עיתונאי פירסם 2014               בנובמבר
אותם מענישה ואף הוריהם ללא קטינים חוקרת הנוער, חוק מסעיפי המשטרה מתעלמת כיצד               היא
בידי חמדאן ח׳יר הצעיר הרג לאחר בצפון המחאה בעקבות בערבים. מדובר עוד כל -                במעצר
המבקשת התנהלות כי הרואות ״עיני המשטרה. בידי ערבים קטינים עשרות נעצרו             השוטרים,
של זכותם לשלילת בנוגע סיסטמתית להיות הופכת ח' 9 סעיף הנוער חוק להוראת בנוגע                (המשטרה)
מהדיונים באחד אימבר, אילנית לנוער, המשפט בית השופטת קובעת הורים", לנוכחות             הקטינים
אלה רק הם מעצר הארכת לדיון שמגיעים מי כי לציין יש כן כמו הקטינים. אחד של מעצר                   להארכת

  פנייה רשמית של מרכז עדאלה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בנושא ״פעולות בלתי חוקיות של המשטרה74
 נגד משתתפי פעולות המחאה בתקופה האחרונה״, ספטמבר 2014

  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-751971
  ״גל מעצרים קיצוני, מעצרי שווא ואלימות משטרה״, תגובת מרכז עדאלה, 7610.10.15
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על הודאה בחירה: קטינים בפני מציבה המשטרה לרוב כלומר, להם. המיוחסים במעשים הודו               שלא
אם כך, אדם. כל בפני העומדת השתיקה זכות על הקפדה ללא הביתה, הליכה או מכך, המשתמע                  על

 כן, החריג הופך לכלל.

בינואר להפגין: מהם למנוע בניסיון ותלמידים ספר בית מנהלי על מורא ומטילה מאיימת               המשטרה
אשר ערביים, ביישובים הבתים הריסת נגד במחאה בחיפה, תלמידים הפגנת התקיימה 2017            
לשכנע במטרה ספר לבתי הגיעו אזרחי בלבוש שוטרים חוקיות. לא בדרכים למנוע ניסתה               המשטרה
המשטרה; בתחנת לשיחות אותם זימנו ואף מלהפגין, תלמידים של להימנעותם לפעול             מנהלים
במקום כי איום תוך חוקית, אינה ההפגנה כי נכתב בהן לתלמידים, נשלחו בערבית ווטסאפ                והודעות
כי מנדלבליט ליועמ״ש בפנייתו כתב עדאלה ממרכז בסאם מוחמד עו"ד המשטרה. עם עימותים               יהיו
ההפגנה של בהקשר המשטרה של "פעולותיה בלתי-חוקית: הינה הנדון באירוע המשטרה             התנהלות
לעיל, מהעובדות המצטיירת התמונה בדין. לה המוקנות מסמכויותיה קיצוני באופן חורגות עסקינן              בה
הערבים התלמידים את להניא מנת על ובלתי-חוקיים פסולים באמצעים בחלה לא שהמשטרה              היא
לתחנת וזימונם הספר בית מנהלי עם קשר יצירת פוליטי... ביטוי לחופש זכותם את               מלממש
הינו בהפגנה מלהשתתף להימנע הספר בית ותלמידי למורי להורות עליהם ללחוץ מנת על               המשטרה
גורם של או הספר בית מנהל של מסמכויותיו זה ואין מתפקידו זה אין ויודגש, בעליל. חוקי בלתי                   צעד
זכויותיהם את לממש המבקשים תלמידים להעניש או להתריע להגביל, למנוע, הלימודים במוסד              אחר

 האזרחיות מחוץ לכותלי בית הספר ו/או מעבר לשעות יום הלימודים הסדיר."

הודעה ווטצאפ בקבוצות נפוצה ההפגנה מועד לפני שכשעה ל״הארץ״ סיפרו הספר בבית 77             תלמידים

אנו ולפיכך חוקית אינה היום המתוכננת ההפגנה מהמשטרה, חשובה "הודעה בערבית: נכתב              שבה
זו הודעה לשלוח נא המשטרה. עם בעימות תהיו שלא כדי שם להיות לא התלמידים מכל                 מבקשים

 לכל התלמידים".

 בית המשפט הפך להיות חותמת גומי

 עו״ד מוחמד טבריה מספר למטה למאבק בגזענות על חוויותיו מייצוג קטינים ערבים:

מאמין מאד שאני הדמוקרטי, הערך על להגן מנת על תיקים בהרבה קטינים לייצג מתנדב                אני
שלילת ואת ההקצנה את רואים אנחנו שלגביה הערבית, החברה מכל חלק הם נוער בני                בו.
להביע יוצאים הם כאשר שאת, ביתר האחרונות בשנים המתמשכת. הפיות וסתימת             הזכויות
הישראלי, והמשטר הממסד מול ואל הערבית בחברה שקורה מה כל על לגיטימית              מחאה

 ונעצרים על ידי גורמי הביטחון בלי לחשוב פעמיים.

הנוער חוק כאשר והמשטרה, הפרקליטות לבקשות גומי חותמת להיות הפך המשפט             בית
זה לפי מתנהלים לא מתה. אות להיות הופך בישראל והנערות הנערים לכל המוקנות               והזכויות
ארוך תהליך בסוף אחרון פתרון להיות אמור 2017 של בישראל ילד של וכליאה מעצר                בכלל.
חלופה יש הלוא וכדומה. ההורים הרווחה, המבחן, שירות כמו החיוניים הגורמים כל את               המערב
הכיוון להיות אמור וזה לשיקום לחתור להיות צריכה המגמה - וכדומה מותנה טיפול               למעצר,

 לטיפול בכל העבירות.

  ״מנהלי בתי ספר ערביים זומנו למשטרה כדי שימנעו מתלמידים להפגין נגד הריסת בתים״, ג׳קי חורי ונועה שפיגל,77
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הסתה, של עבירות על הם ערבים נוער בני של מבצעת שהמשטרה ההמוניים              המעצרים
שיוצאים ערבים נערה או נער הביטוי. חופש לבין ביניהן מקשר דק שחוט עבירות -                התפרעות
מתמיד. ומעקב פיקוח תחת ומרגישים מהמשטרה איומים קודם לקבל עשויים קודם כיום              להפגין
פגיעה וזו - בהפגנות להשתתף ילדים על ולאסור להפחיד מנת על גדול מאמץ עושה                המשטרה
למרחב הממשי למרחב מעבר גם נמתחים והדברים לדמוקרטיה. ובחינוך בדמוקרטיה            אנושה

 המקוון:

הביעה שבו סטטוס לפייסבוק העלתה היא .16 בת ריינה, מהכפר נערה ייצגתי שבו תיק לי                 היה
למות הרצון סביב דברים מיני כל כתבה שנים, כמה לפני שנפטר שלה לסבא געגועיה                את
נערה שכתבה כמשהו הזה האישי הסטטוס את פירשה מצדה המשטרה הסבא. את              ולראות
לאימה מכות נתנו הבית, את הפכו - הביתה שוטרים 40 אליה באו שאהידית. להיות                שרוצה
העניין דבר, של בסופו אחת. ילדה נגד שהופעל מידתיות כל חסר כוח זהו ולאחיה.                החולה
שהותקפה הזאת, הילדה נגד שוטר; תקיפת על אישום כתב להיות הפך נעצרה בעטיו               המקורי

 על ידי 40 שוטרים! היא היתה 12 יום במעצר, וגם אביה ואחיה נעצרו איתה.

מעלות, ב-180 השתנה היא - לה שקרה למה הנוגע בכל חמורות הכי היו המקרה של                 ההשלכות
ומשתתפת מנהיגה שהיתה נערה וזו פעילות. בשום יותר להשתתף רצתה ולא לדיכאון              נכנסה
מצער הכי הדבר כלום. לעשות רוצה לא היא עכשיו עמותות. של חברתיות פעילויות מיני                בכל
נער של הוא לי שהיה נוסף מקרה שגרתי. להיות הפך זה אליו, שהתרגלנו משהו שזה                 הוא
מעצר בבית שלם לחודש נעצר הוא זה ועל בהפגנה, שהשתתף היה ״פשעו״ שכל -                מערערה

 לנערים במרכז. התיק, כמו רבים אחרים, הסתיים בלי כלום. אין כתב אישום.

כל נגד - הביטוי ובחופש בדמוקרטיה הפגיעה הוא זה בנושא משמעותי הכי שהדבר חושב                אני
בגירים של לא של - זכויות על ששומרת משטרה כאן אין הנוער. רק לא כמובן, הערבית                  החברה
על שומרת המשטרה יהודים, של בהפגנות זאת, לעומת כלפינו. העוין גוף זהו נערים. של                ולא
מה וזה - מסלימה היא מתסיסה, היא להתעמת, מנסה היא איתנו מעצרים. יש בקושי                המפגינים.
שהולכת לכנסת כלפינו, ולשנאה לתרבות קשור זה פתרון. רואה לא אני לצערי בו. לטפל                שצריך
חלק זו - מסית עצמו הממשלה ראש ואם בהסתה. שמלאים והאינטרנט התקשורת ולכלי               ימינה,

 ממדיניות.

 ג. כליאה ושיקום של בני ובנות נוער יוצאי אתיופיה

במציאות קטינים. שיקום של לאופציה תוקף משנה מתן על ממליץ החוק לכן, קודם שציינו                כמו
של המפלה ליחסה בהקשר אתיופיה יוצאי של הגדולות ההפגנות לאחר ,2017 של              הישראלית
ולהטרדה להתכלות שבשיגרה כדבר חשוף עדיין האתיופי הנוער ב-2015, כלפיהם            המשטרה

 מתמדת מצד גורמי האכיפה השונים - שפעמים רבות מסתיימות מאחורי סורג ובריח.

קטינים נגד שנפתחו התיקים מכלל 6.5% ,2013 בשנת פלמור, בדוח המפורסמים הנתונים פי 78              על

(יותר ל-7.6% - 2015 ובשנת ל-7.3%, עלה הנתון 2014 בשנת אתיופיה. יוצאי קטינים נגד                נפתחו
שהוגשו האישום כתבי מכלל 8.2% אישום, כתבי מבחינת גם הכללית). באוכלוסייה מחלקם 3.5               מפי
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,8.1% על הנתון עמד 2014 בשנת אתיופיה. יוצאי קטינים נגד הוגשו – קטינים נגד 2013                 בשנת
מסתמנת כאשר הכללית, באוכלוסייה מחלקם ארבעה מפי יותר כלומר - 8.5% על - 2015                ובשנת
על עומד 2016 ליוני נכון לקטינים ״אופק״ בכלא הכלואים והעצורים האסירים מספר עלייה.               מגמת
הם "אופק" בכלא הכלואים הנוער מבני אחוזים 18% כלומר אתיופיה. יוצאי נערים 23 מתוכם ,128               

79 יוצאי אתיופיה - אחוז גבו בצורה משמעותית מחלקם באוכלוסייה, המוערך בכ-2% בלבד.

לכפר ועד במיזורי אשר מפרגוסון מהמשטרה. גם מפלה ליחס זוכות מהחברה המודרות              ״קבוצות
דווקא ומפלה. משפיל נוקשה, משטרתי יחס אחריו גורר בחברה לאחר היחס אביב, ותל               כנא
מקרים ישנם אך שוליים, לקבוצות ובסיוע בחברה הפערים בצמצום משמעותי תפקיד יש              למשטרה
ולעתים תרבותית, אי-הבנה עקב לעתים והניכור, השסע את מחריפה המשטרתית ההתנהלות             בהם
דיון לרגל האזרח לזכויות מהאגודה עוזיאל אהוד ב-2014 כותב כך כוחה״, של לרעה ניצול                תוך

80 מיוחד בוועדת הפנים על שיטור-יתר ויחס מפלה כלפי יוצאי אתיופיה.

היתר בין הארץ, את אתיופיה יוצאי של המונים הפגנות הרעידו ,2015 בקיץ מכן, לאחר                שנה
דמאס החייל את מכה יס״מ שוטר נראה בו סרטון הופץ בהם 2015 באפריל ה-27 מאורעות                 בעקבות
העדה כנגד יתר שיטור על הטענות גברו המקרה בעקבות אך פוטר, השוטר נסגר. התיק 81               פיקאדה.

הדבר: כך אכן כי הודה דנינו, יוחנן דאז, המפכ"ל כאשר עצמו", הסוס "מפי גם ונשמעו -                  האתיופית
בסיס שיש אמרתי אני משקיעים. כרגע אנחנו שבו הנושא בדיוק זה יתר, שיטור שיש צודקים                 "הם
הסתבך אלשייך רוני הנוכחי המפכ״ל גם בהם". לטפל שצריך אירועים שיש שומעים כי 82              לטענות

יותר". בהם שחושדים "טבעי ולכן בפשיעה", יותר מעורבים שמהגרים הראו המחקרים "כל             באמירה:
ברחבי קרימינולוגיים מחקרים של נושא הציג "המפכ"ל כי: להסביר הדוברת את זה אחרי 8384               ושלח

בדרך אוכלוסייה בתוך מיעוטים שבקהילות מראים המחקרים בהם. לדון מאוד שקשה כאלה              העולם,
בעולם באוכלוסייה. היחסי מחלקם גדול ביניהם שהפשיעה - יתר בפשיעת מאופיינת היא              כלל
ואנחנו אלו לאוכלוסיות ביחס בהגזמה מגיבה ישראל משטרת יתר. שיטור של בעיה יש               ובישראל

 מטפלים בעצמנו".

המשפטי. ההליך את ממצה ולא סלחנית החוק מערכת אתיופי, ממצא בקורבנות שמדובר              "ברגע
יוסף אתיופי. ממוצא באזרחים לפגוע התירה החוק שמערכת ראינו שבהם רבים מקרים זוכרים               אנחנו
המשטרתית" באלימות פגשה שלא אתיופי ממוצא משפחה אין כמעט אבל - סמל להיות הפך                סלמסה
בקרב כיום המשתקפת המציאות את המבטאים פלמור, דוח בפתח ילאו אבי הפעיל של דבריו אלו -                
אחת לא אשר המשפט, בית של ההחלטות קריאת כי מציין הדוח הנוער. בני לרבות אתיופיה, 85                יוצאי

ממוצא שהקטינים ניכור של חזקה תחושה על מלמדת עצמם, הקטינים שאומרים דברים              מצטטות
רבים שקטינים לכך מביאים והניכור התלישות ומוסדותיה. בישראל החברה כלפי חשים             אתיופי

   דוח פלמור, עמוד 7977
  ״שיטור-יתר ויחס מפלה כלפי יוצאי אתיופיה״, אהוד עוזיאל, 8017.11.15
  תיעוד התקיפה של דמאס פיקדה, סרטון יו-טיוב, 8127.04.15
  מחאת בני הקהילה האתיופית: דנינו הודה שיש שיטור יתר כלפי בני העדה, גלי צה״ל, 8213.05.15
  ״דוברת המשטרה: ׳הנוער האתיופי בסדר גמור, ממש כמו הילדים שלנו׳״, תוכנית הבוקר של ערוץ 10, 8331.08.16
  ״הבעיה התחילה הרבה לפני מינוי אלשיך: יותר אישומים ליוצאי אתיופיה, יותר קטינים במאסר״, רועי ינובסקי84

 ואלכסנדרה לוקש, ווינט, 31.08.16
  דוח פלמור, עמוד 8533

53 

http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1207203
https://www.acri.org.il/he/33317
http://glz.co.il/1087-62703-HE/Galatz.aspx
http://glz.co.il/1087-62703-HE/Galatz.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4848465,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=-txCOMZive4
https://www.acri.org.il/he/33317
https://www.youtube.com/watch?v=-txCOMZive4
https://www.acri.org.il/he/33317
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4848465,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4848465,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=-txCOMZive4
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1207203
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4848465,00.html
http://glz.co.il/1087-62703-HE/Galatz.aspx
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1207203
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1207203
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1207203


 
 
 

 
 

 

במסגרות ולהשתלב לחזור מעוניינים אינם המבחן, שירות עם פעולה לשתף מסרבים אתיופי              ממוצא
 טיפוליות ומעדיפים לרצות עונש מאסר על פני מסגרות טיפוליות.

 בין גזענות לבורות

של ההתמודדות על מספרת טבקה, בארגון משאבים ופיתוח תוכן סמנכ״לית פרידמן,             אושרה
 בני ובנות נוער עם המערכת:

דינמית בחברה זהות גיבוש הוא אתיופיה יוצאי הנוער ובנות בני אצל קריטי הכי               הנושא
סיטואציות עם להתמודד להם שיעזרו כלים מדי מעט כדי תוך עצמי ביטחון ובניית               ומשתנה,
להם אין וגם החוק, במסגרת אסור ומה מותר מה הבנה של משמעותי חסר אצלם יש                 גזעניות.
יותר טוב להבין מנת על - לבורות גזענות בין הדק ההבדל את להם שתסביר תומכת סביבה                  גם
בודדים - גדלו הם שבו לאופן במידת-מה מנוגדת הגזענות תופעות שלהם. החיים חוויית               את
היו לא שהם למשהו לחי סטירת כמו היא גזענית והתנהגות פה, נולדו רובם קטן, בגיל                 באו

 חשופים אליו; איך אני, שווה בין שווים לכאורה, פתאום קוראים לי כך או ואחרת ובשמות גנאי.

של השיתוף היעדר היא המשטרה, עם נוער ובנות בני של בהתמודדות המרכזיות הבעיות               אחת
את מבינים לא הם רבות פעמים התהליך, בעת פיזית נוכחים ההורים אם גם בתהליך:                ההורים
הכרחית פונקציה הם ההורים בתם. או בנם עם שקורה מה לכל אמיתיים שותפים ואינם                השפה
האחרונות בשנים הארוך. לטווח מעמיק רק הנזק אותו מבינים לא ואם נוער, ובנות בני                בשיקום
ויוצאות יוצאי גם הפעולה. ודרכי הארגונית המדיניות בשינוי צורך שיש מבינות המערכות              כלל
מדיניות, כקובעי אנחנו, ויכוח. בלי מרות יותר מקבלים לא - מקומם על ונלחמים מבינים                אתיופיה
כולנו את שרואה מכילה לחברה בישראל החברה את להפוך מנת על כוחות לאחד               צריכים

 כשווים.

כך, שותק: לא יתר, אכיפת ולאותה הזה המשטרתי לפרופיילינג העיקריים הקורבנות אחד              הנוער,
נגד 2015 בפברואר בנתניה מחאה לתהלוכת יצאו אתיופיה יוצאי נוער ובנות בני עשרות               למשל,
אתיופיה יוצאי צעירים כלפי משטרתית אלימות של קשים מקרים מספר רקע על זה כל יתר.                 שיטור
״שיחה החדשות באתר האירוע את שתיעד בלכרמן אבי שקיבץ העדויות בין לאחרונה.              שהתפרסמו
דיברנו, מוזיקה, שמענו חברה, של בדירה "ישבנו הנערים: אחד לו אומר יו-טיוב, ובסרטון 86              מקומית״

אף מדמיע. בגז כולו מרוסס בסלון נגמר זה רעש. על התלונן כנראה מישהו משטרה. הגיעה                 פתאום
שורף, הגרון עצמך. עם לעשות מה יודע לא נחנק, פשוט אתה משהו. או אלים היה לא מאיתנו                   אחד
אחרת נערה אתיופים?" אנחנו כי ולמה? מחמיר. רק וזה לברז מתחת עיניים לשטוף הולך                אתה
הן בה בשכונה הבניין בחצר כששהו זהות תעודות ומחברה ממנה לבקש שעצרה ניידת על                מספרת

 גרות. ואלו הם דברים שבשגרה.

דחיקה של תהליכים מאיצה אלא השכלה מונעת רק אינה לעיל כתבנו שעליה ב' סוג לחינוך                 ההסללה
ולפשיעה לאלימות מתדרדרים החינוך ממוסדות שנבעטים נוער בני וכלכליים. חברתיים            לשוליים
מוחלשות אוכלוסיות על שמופעל "פרופיילינג" במקביל, חברתית. ונידחות עוני של לחיים             ונידונים
לכזה מסוים בסיכון שמצוי נוער להפיכת מהקטליזטורים אחד מהווה מוגברת, להפללה             ומביא

  ״מחאת הנוער האתיופי: המשטרה מסמנת את כולנו כעבריינים״, אבי בלכרמן, שיחה מקומית, 8613.02.15
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מנכ״ל פלמור, אמי הצוות, יו״ר כותבת פלמור לדוח במבוא לגביו. מתממש אכן הסיכון 87              שפוטנציאל

באחד מתמקדות מחשבותינו זה, דוח נכתב עת הגדול, החופש של ״בפתחו המשפטים:              משרד
נגד פליליים תיקים של החריג ההיקף - בפנינו שהובא המידע מתוך העולים ביותר הקשים                הנתונים
עלינו האם גורל? גזירת זוהי האם – השאלה נשאלת זה מדאיג נתון מול אל אתיופיה. יוצאי נוער                   בני

  להשלים עם מציאות זו? תשובתנו – לא!״

במערכות שלהם האמון ולחוסר אתיופיה, יוצאי שעוברים המתמיד לפרופיילינג עדויות מביא             הדוח
ישראל במשטרת שוטרים על-ידי אתיופיה יוצאי של סתמי ומעצר עיכוב הטרדה, "התנכלות,              החוק:
חופשי להתהלך אתיופיה יוצאי של הבסיסית בזכותם הפוגעת אפשרית, בלתי חיים שגרת              הפכה

עורם". צבע רקע על אתיופיה יוצאי כלפי שוטרים של עבריינית התייחסות בשל והכול 88              בארצם,

הם מרכז במחוז לנוער בביהמ"ש הקטינים מהנאשמים ״20% צעיר. בגיל מתחיל הזה היתר               שיטור
.2015 בינואר קשתי אור חינוך לענייני ״הארץ״ פרשן שפירסם ידיעה כותרת קבעה אתיופי״,               ממוצא
בבתי מקטינים 90% המייצגת הציבורית, בסנגוריה שנעשתה מדגמית בדיקה על מתבסס             הנתון
הסניגוריה אישום). כתב הגשת לכדי שמגיעים תיקים (כלומר פליליים לתיקים הנוגע בכל 89             המשפט

,18 עד 12 בני נשפטים בהם מרכז, במחוז לנוער משפט בתי בשלושה הפליליים התיקים את                 בדקה
  בעבירות כמו אלימות, רכוש, סמים או מין.

כי טוענים - ציבורי סדר של עבירות בגין תיקים נגדם הנפתחים הקטינים מן רבים כי מציין פלמור                   דוח
מה של "עניין רקע על מתחיל מהתיקים מעט לא כי נמצא כן כמו ממשית. אלימות נגדם                  הופעלה
לאירוע ומסלים מידרדר זה מפגש מהרה ועד וכד'), אלכוהול לשפוך בקשה להזדהות, (בקשה               בכך"

  אלימות ממשית, מעצר חשוד ופתיחת תיק פלילי.

הציבורית, הסניגוריה מטעם נוספים נתונים "הארץ" בעיתון פורסמו 2016 ספטמבר בחודש             ב-21
הכליאה במתקני ששיעורם קורה איך ומסבירים אתיופים נוער בני כלפי האפליה עומק את               החושפים
בטיפול המחוזיים המשפט בבתי ב-2015 שהתנהלו ההליכים לכלל נוגעים הנתונים כך. כל              גבוה
אכיפת רשויות 'האם שכותרתו בפאנל הילד לשלום המועצה של לשלום נגב בכנס והוצגו 90              הסנגוריה,

יוצאי נערים של אלה לעומת בארץ הנוער כלל של הכליאה אחוזי בין השוואה צבעים?׳ עיוורות                 החוק
האתיופים מהנערים 90% כי חושפת אתיופיה, יוצאות ממשפחות הארץ ילידי כולל             אתיופיה
תמונה עולה מהנתונים הוותיקים״. מהישראלים רבע לעומת לכלא, נשלחים בפלילים 91           שהורשעו

ל- המבחן קצין תסקיר כך, הרווחה. משרד בחסות הנמצאים - המבחן קציני של פעילותם על                קשה
המלצה כולל מאתיופיה, שעלו למשפחות בארץ שנולדו כאלה או אתיופיה יוצאי מהנערים 88%             
ו-55% למאסר המלצה מקבלים הערבי מהנוער 45% לעומתם לשיקום. מומלצים 19% ורק              למאסר,
המבחן מקצין מקבלים אתיופיה) יוצאי את כולל (שאינו היהודי מהנוער 25% רק כאשר               לשיקום,

 המלצה למאסר ו-74% מקבלים המלצה לשיקום.

  דוח פלמור, עמוד 877
  דוח פלמור, עמוד 8823
  ״20% מהנאשמים הקטינים בביהמ"ש לנוער במחוז מרכז הם ממוצא אתיופי״, אור קשתי, הארץ, 8915.01.15
  על מנת שהקבוצה תהיה ככל האפשר ברת השוואה נכללים בה רק תיקים של קטינים (לא קטינות) תושבי ישראל.90

 מדובר בסך הכל ב-147 גזרי דין. נעשה פילוח של הקבוצה לפי מוצא. נבדקו תוצאות ההליך (מאסר בפועל/טיפול), וכן
  המלצות שירות המבחן כפי שעולות מגזר הדין.

  ״90% מהנערים האתיופים שהורשעו בפלילים נשלחים לכלא, לעומת רבע מהישראלים הוותיקים״, לי ירון, הארץ,91
20.09.16 
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ישראלי של מזה שלושה פי גדול - למאסר להישלח שהורשע אתיופי ממוצא נער של הסיכוי                 כלומר,
הכלא בבתי אתיופיה יצא הנוער שאחוז ייפלא לא לפיכך, ישראלי. ערבי של מזה שניים ופי                 ותיק
הנמצא לנער כי בחשבון לקחת יש במדינה. לשיעורם יחס כל ללא - כ-30% - מאוד גבוה                  לנוער
קשה פגיעה חווה הוא למאסר שבנוסף היות בחייו, שהוא כל בשלב לשיקום נמוך סיכוי יש                 במאסר
בקהילה לנוער יותר עוד קשה זה מצב מהחיים. בציפיותיו גם מכך וכנגזר שלו העצמי                בדימוי

 האתיופית, המוחלשת גם כך. הנה כמה מן הנתונים שהועברו למטה על ידי הסניגוריה:
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כך לשינוי. לפעול מנת על מהלכים ועושים לסיטואציה, ערים הציבורית והסניגוריה המשטרה כי               יצוין,
לחיזוק תוכנית וגיבשה ,2015 של המחאה לאחר אחרת מדיניות להפעיל החלה המשטרה              למשל,
והמלצותיה ארדן גלעד הפנים לבטחון השר ידי על שאומצה אתיופיה, יוצאי לבין המשטרה בין                האמון
ושיבוץ גיוס המשטרה, עבודת דפוסי של התאמות בוצעו התוכנית במסגרת יישום. בשלבי              נמצאות
שוטרים והכשרת האתיופית הקהילה של אוכלוסין בריכוזי קהילתיים שיטור מפקדי עשרות             של
מן חלק הסבת שפה, כל דגש שימת טייזר, באקדח בשימוש הנהלים שינוי תרבותית,               לכשירות
החברתיים והשירותים הרווחה משרד גם ועוד. טיפוליים, לתיקים הנוער בני של הפליליים              התיקים
ילדים - נוער של הגבוה האחוז והפחתת לצמצום מאמץ מיקוד על דגש ״יושם לשינוי: נכונות                 הביע
לעוברי ומניעה שיקום על האמון - תיקון אגף תחת שונים שירותים המקבלים אתיופיה יוצאי -                 וצעירים
הצעיר או הקטין של מערכתית ראייה נדרשת זאת, לעשות מנת על קשה. במצוקה ולאוכלוסייה                חוק
מתן הדרך; כמתווי ההורים של ותפקידם מקומם על דגש שימת תוך המשפחה, בני כלל עם                 יחד
שיתוף ותוך משפחתו ובני הנער של לזכותו החוקיים הכלים מיצוי קיים; באם שפתי, לקושי                מענה

 פעולה עם כלל הגורמים״.

 הפתרון חייב לבוא מעמדה של חוזקה

 פנטהון אספה-דויט, מנכ"ל עמותת טבקה, מציג מבט אופטימי זהיר לגבי מצב האכיפה:

את אמרו שהם שמחתי דווקא אני יתר. שיטור שיש הודו אלשייך והנוכחי דנינו הקודם                המפכ״ל
מודים למעשה אתם שנפגעה. שלמה קהילה פה יש בתופעה, מכירים הנה, - פומבי באופן                זה
ולשנות לטפל ושעליכם אתיופיה ויוצאות יוצאי נגד פרופיילינג של בשיטה נוהגת             שהמשטרה
נראה הזמן שעם ומאמין הזה בכיוון לפעול המשטרה של הנכונות את רואה אני כיום,                זאת.

 שיפור. הגזענות היא דבר עמוק וזה ייקח זמן, אבל נעשים מהלכים נכונים בכיוון הנכון.

לבדוק ראשון דבר היא כרגע שלנו המטרה - ׳אופק׳ בכלא שקורה וכל קטינים נגד אכיפה                 לגבי
בין אתיופיה, יוצא נוער של פליליים תיקים כ-300 מבין התקדמות: היתה כבר התיקים.               את
שהעברנו התיקים מן בחלק בנוסף, שיקומי. לטיפול פלילית מענישה והומרו מחדש נסקרו 60-70             
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מאוד משמעותי דבר - אשמה לחוסר ראיות חוסר של מעילה הסגירה עילת שונתה               למשטרה
 בהמשך חייו של קטין.

מעמדת לבוא חייב הפתרון - אתגר עם כשמתמודדים בפרט, ישראל ובמדינת בכלל מקום               בכל
שאנחנו בפניות אחד מצד ביומיום עוסקים כעמותה אנחנו לכן, חולשה. מעמדת ולא              חוזקה
משפטית בהם ומטפלים - וגזענות אפליה של מקרים מיני בכל אתיופיה ויוצאות מיוצאי               מקבלים
ופיתוח העצמה של בתחום מתרכזים אנחנו בזמן בו וחקיקה. שינוי של למדיניות חתירה               תוך
לאט משנים ואנחנו לאור ייצא שהצדק שרוצים מי לכל כתובת מהווים אנחנו קהילתית.               מנהיגות
בעבירות המשטרה ידי על שהואשמו נוער בני לזיכוי ונלחמים אנחנו למשל, כך המעוות. את                לאט
מעבירים אנחנו בנוסף, בנושא. תיקים בעשרות טיפלנו שוטר, בתקיפת או ביצעו לא              שהם
מול וגם הרשויות מול גם - דמוקרטית במדינה אזרחים של וחובות זכויות על וסדנאות                הרצאות
משנה עוול להם שנגרם ברגע לשתוק צריכים לא שהם יודעים שהם זה עצם החוק. אכיפת                 גורמי

 הכל.

וגורמי המשטרה עם משותפות פעילויות לנו היו אחרי וגם 2015 של הגדולות המחאות לפני                גם
פרופורציה קיבלו הדברים 2015 אפריל מאז במיוחד אחרים. ממשלתיים וגורמים החוק             אכיפת
מצאו אבל והוכו הותקפו אז שעד נוער בני באלפים. לרחובות יצאו נוער בני ואותם לגמרי,                 אחרת
עצמם. את ראו פיקאדה דמאס של הסרטון את שראו ברגע - שוטר בתקיפת מואשמים                עצמם

 ההבדל היה שהמקרה הזה גם תועד.

של הכנסה היו שלנו מהדרישות וחלק משטרה-קהילה, צוות הוקם לעבוד: ממשיכים אנחנו              כיום
הקמת מחדש, תיקים בטייזר,פתיחת שימוש של משמעותית הגבלה לשימוש, גוף            מצלמות
רב על חינוך שיעברו הקצינים בכירי ועד גיוס מטרום החל המשטרה בתוך רחב חינוכי                מערך
בתפיסה, שינוי לאט לאט אבל ארוכה, מאד הדרך ביחד. עבודה למערכת נכנסנו וכו׳.               תרבותיות
- תהליך זה .50 יש היום ישראל, במשטרת קצינים 27 לנו היו האחרון במאי אם לטובה.                  במגמה,
את כותבים כשר אסא עם יחד טבקה עמותת כרגע ירדו. הן אבל תלונות, עדיין שיש בוודאי                  אז
זה על להתגבר רוצים אנחנו אבל שישנו, בכאב ממעיט לא אני המשטרה. של האתי                הקוד

 ולעשות צדק - לא פחות חשוב לנסות ולמנוע את המקרה הבא.

 ד. מעצר קטינים חסרי מעמד

מעצר חלופות אסור: ״ילד בדוח תואר לפליטים, הסיוע ארגוני מטעם דוח במסגרת 2014               בינואר
מתמקד הדוח מעמד. חסרי קטינים מעצר של הפרקטיקה התרחבה כיצד בישראל״, מהגרים 92             לילדי

הרחקה "אי תחת החוסים אלה של או מקלט מבקשי של ילדים עבודה, מהגרי של ילדים של                  במצבם
הפסיכולוגיות ההשפעות בישראל, מתאימים לא במתקנים המוחזקים מלווים, בלתי וילדים            זמנית"

 ומציע מודלים שונים של חלופות מעצר. אלה הם עיקרי הדוח:

החלטת בהגדרות נכללו שלא מי של גורלם מתואר עבודה, למהגרי ילדים של בגורלם הדן                בפרק
רשומים שהיו מי על החלה ילדים, של המעמד קבלת תנאי את שניסחה 2010 משנת                הממשלה
הלימודים בשנת לימודיהם את שסיימו או 2010 ספטמבר בחודש שהחלה הלימודים בשנת              ללימודים

  ״ילד אסור: חלופות מעצר לילדי מהגרים בישראל״, קמפיין משותף לפרויקט ילדים ישראלים באגודה, למוקד לפליטים92
   ולמהגרים, לרופאים לזכויות אדם ולנציבות האו"ם לפליטים, נייר עמדה, 2014
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לפחות בישראל שוהה עברית; דובר שהילד בכך המעמד קבלת הותנתה בנוסף להחלטה.              שקדמה
באשרה לישראל נכנסו ושהוריו שנים; 13 לו מלאו בטרם אליה נכנס או בה ונולד ברצף שנים                  חמש

 וברישיון מסוגים מסוימים.

שנקבעו בקריטריונים עמדו כ-700 בישראל, השוהים עבודה מהגרי של ילדים כ-1,200             ״מתוך
ב-2014, הדוח כתיבת למועד עד מעמד. לקבלת בקשות והגישו 2010 משנת הממשלה              בהחלטת
נדחו, בקשות כ-90 אושרו, בקשות כ-350 הממשלה, החלטת שהתקבלה לאחר שנים משלוש              יותר
אמהותיהם, לצד לרוב ילדים, ,2011 מרץ מחודש החל תשובה. לקבלת ממתינים עדיין ילדים               וכ-250
ולא לילדים מותאם אינו המתקן המסורבים״. ״מתקן גם המכונה יהלו״ם, במתקן ומוחזקים              נעצרים
קצרים שהייה לפרקי המותאם מתקן היותו חרף אדם. זכויות ארגוני עובדי של ביקורם בו                מתאפשר

 בלבד, חלק מן העצורים מוחזקים בו למעלה מחצי שנה וכן ליקויים נוספים.

מדוח - במעצר הילדים אחזקת לזמני שנקבעו אחרים נהלים אף על מלווים, לא לקטינים הנוגע                 בכל
מיושמות אינן בנוהל, שנקבעו הימים, 60 ותקופת השבועות שלושת תקופת כי עולה, המדינה               מבקר
בכלא ימים, 62 על עמד סהרונים במתקן מלווים לא קטינים של הממוצע ההחזקה זמן וכי                 בפועל
אגפי - מקלט מבקשי ילדים של לגורלם הנוגע בכל ימים. 68 – מת״ן ובמתקן ימים 126 על                   גבעון
האוויר מזג תנאי .2013 שנת עד 2007 משנת במעצר ואמהותיהם ילדים להחזקת שימשו               האוהלים
באופן חם בסהרונים הקיץ ובחורף. בקיץ ביותר קשים הם המדינה, בדרום הממוקם סהרונים,               במתקן
אמהותיהם ואת הכלואים הילדים את חשפו באוהלים המגורים מצמית. הקור החורף ובלילות              קיצוני,
לצנן מנת על מצעיהן את להרטיב נאלצו הקיץ בלילות כי דיווחו, אמהות הקשים. האוויר מזג                 לפגעי

 מעט את המיטות.

קשיחים מבנים של חדש לאגף במעצר, שהוחזקו והילדים, הנשים הועברו 2013 שנת              במהלך
פגעי מפני האוכלוסייה על טובה בצורה מגן זה שאגף אף על .9 אגף - ״סהרונים״ הכליאה                  במתקן
של מעדויות סוהר. בבית להחזקה זהה באוהלים, הכליאה מן להבדיל בו, ההחזקה האוויר,               מזג
שתי דרך נעשית אליו שהכניסה גדול, במבנה מדובר כי עולה, באגף ילדיהן עם המוחזקות                אמהות
קומות שתי האחד, בצדו סגור: מלבן בצורת בנוי גדול, חלל יש האגף בפנים גדולות. פלדה                 דלתות
עשר עד מוחזקות תא בכל קיר. – השני ובצדו פלדה, דלתות באמצעות הננעלים כליאה תאי                 של
מעל כחצר. המשמשת גדולה רחבה נפרשת האגף של הצדדים שני ובין קומותיים, במיטות               נשים

 חלק מן האגף יש תקרה, ומעל חלק אחר – רשת.

אינם אבות למשל, כך, הכליאה. במתקן מאלה אלה מופרדים המשפחה בני מסוימים              במצבים
עוד כל הנשים באגפי אמהותיהם עם מוחזקים ילדים המשותפים. ילדיהם ועם זוגן בנות עם                מוחזקים
מדובר שבהם ובמקרים הגברים, לאגף הילדים מועברים זה, גיל לאחר שנים. מ-12 פחות בני                הם

 בילדים בני 12 או יותר ללא אבות, הם שוהים לבדם באגף הבגירים.

השאר, בין ביום. פעמים שלוש אסירים ספירת נערכת הילדים, מוחזקים שבו הכליאה,              במתקן
להתייצב כדי הילדים כל את בבוקר 05:00 בשעה יום מדי מעירים הסוהר בתי שירות                שלטונות
עתיים ודיונים רפואיות לבדיקות אלא האגפים מן יוצאים אינם ואמהותיהם הילדים ככלל,              לספירה.
על הפנים משרד החלטות על ביקורת המקיים המעין-שיפוטי הגוף משמורת, לביקורת הדין              בבית
במשך ממתינים הם זה, מסוג למטרות האגפים מן יוצאים ואמהותיהם כשהילדים במעצר.              החזקה

 שעות עד לטיפול בהם בתוך כלובים גדולים המכונים ״כלובות״.
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ספורדיות פעילויות מתקיימות אמנם בסיסיים. חינוך לשירותי ״סהרונים״ בכלא זוכים אינם             הילדים
משרד של הלימודים תוכנית לפי נעשות אינן אלה אך בסיסיות, מיומנויות לילדים מוקנות               שבהן
שעות רוב מעש חסרי בו והילדים סגור, באגף שמדובר מכיוון כי דיווחו, 9 באגף אמהות                 החינוך.

 היממה, הם מקימים רעש ומהומה רבים, וחלק ניכר מן הזמן הרעש במקום הוא בלתי נסבל.

שתוקן לאחר החוק, הסתננות. למניעת החוק לפי נעשה מקלט מבקשי של מעצרם 2012 יוני                מאז
גם שנים, שלוש של מינימאלי זמן לפרק כ״מסתננים״ שמוגדרים מי את לעצור מאפשר ,2012                בשנת
מקלט מבקשי של שילדים היא בחוק התיקון משמעות אפקטיביים. גירוש הליכי מתקיימים אין               כאשר
הדוח, קובע לסיכום, ישוחררו. ומתי אם לדעת אפשרות ללא בזמן קצוב בלתי במעצר               הוחזקו
ילדים של והפיזית הנפשית לבריאותם להיגרם שעלול העצום הנזק על מצביעה המקצועית              הספרות
ילדים, של התקינה בהתפתחותם פוגעות אלה פרקטיקות וגירוש. כליאה מעצר, מהליכי             כתוצאה
למעצר חלופות בדחיפות למצוא יש לפיכך, הפיך. בלתי באופן והפיזית הנפשית ובבריאותם              ברווחתם
הליכים בעקבות לילדים להיגרם שעשויה והנפשית הגופנית הפגיעה את מחיר בכל ולמנוע              ולכליאה

  קשים אלה.
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 ביטויים של גזענות ואפליה נגד בני ובנות נוער בישראל
 במערכת החינוך ובמערכת אכיפת החוק: סיכום והמלצות

* 
המתרחש מן ביותר המושפע החתך הם הנוער ובנות בני בישראל גם בעולם, החברות ברוב                כמו
אם ובין לומדים הם בהם החינוך במוסדות אם בין וקהילותיהם, משפחותיהם בתוך אם בין -                 סביבם
השונות מהקהילות נוער ובני בנות כאשר השונים. התקשורת באמצעי עיניהם לנגד שמשתקף              במה
הפערים, על וגישור תיקון שמטרתן פעולות בהיעדר ו/או גזעני רקע על מפלה למדיניות מטרה                מהווים
ומהמדינה מהחברה המנוכרת תודעה ביצירת הוא הסיכון זהותם. עיצוב על עצומה השפעה לדבר               יש
לבין נמנים הם שעמה הקהילה בין חזיתי לעימות להוביל יתירה בקלות שעלול דבר - חיים הם                  שבה
יוצאי וכן ערבים וצעירות צעירים שרוחשים העוינות את האחרונות בשנים בבירור ראינו כך,               הממסד.
השונים מופעיה על והגזענית המפלה המדיניות השונים. והמוסדות האכיפה לגורמי אתיופיה             ויוצאות
זה דוח במהלך שהוצגו הנתונים לאור שלהם. החיים סיכויי את ומצמצמות הנוער ובנות בבני                פוגעות
הגלויים ביטוייהן ועל בישראל, החינוך במערכת השונות האוכלוסיות בין והניכור הבידול אודות              על
מטעם דחופות המלצות מספר להלן הפלילי, להליך הנוגע בכל והגזענות האפליה של              והמסווים

 המטה למאבק בגזענות:

 

והעדר1. התקציבית האפליה מדיניות השונות, הקהילות של החינוך מערכות בין            ההפרדה
בני של ועוינות לניכור מובילים אלה כל - החינוך במערכת הפערים על המגשרת               השקעה
הקהילות בין האלימות את ומחזקות והמדינה, הממסד כלפי מוחלשות קבוצות מאותן             הנוער
אלימות גילויי תוך ברורה חשיפה ומקבלת זאת עוינות בולטת האחרונות בשנים             השונות.
ואינטנסיבית מתמשכת פעילות רק החברתיות. ברשתות והן הממשיים בחיים הן            יומיומיים,
ההיסטורי העוול לתיקון יובילו מתקנת העדפה של ומהלכים הגזענית האפליה מדיניות             נגד
החיים אידיאל את במרכזן המעמידות בתוכניות בדחיפות להשקיע יש החינוך.            במערכת
היחידות כל על בישראל. החינוך במוסדות הגזענות ומיגור האחר הכרת            המשותפים,
ניהול בהיעדר השנים עם ונפלו שעלו - זה מסוג תוכניות להפוך החינוך במשרד               הרלוונטיות
תשתית וליצור בכיתות, מהמתבצע ומהותי אינטגרלי לחלק - ותקציבים משאבים            תקין,
עם ומחייבת טווח ארוכת להתמודדות מספיקה ותקציבית אופרטיבית פדגוגית,           ארגונית,
שרי של התדירה והתחלפותם הפוליטיים השינויים מן תושפע שלא כזאת הללו;             הנושאים
השלטון ע"י אלו כגון תוכניות וליישם לפתח יש המשכיות להבטיח מנת על החינוך.               ושרות
השונים התחומים של המנהלות מפתח ונשות אנשי מבחינת יותר יציב שהנו             המקומי,

 ברמה המקומית.
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מורים2. ושילוב שונות, מאוכלוסיות ותלמידות תלמידים בין וחילופים מפגשים לעודד            יש
כל את שלה. האמיתי במובן אינטגרציה ליצור מנת על שונים ספר בבתי שונים               ממגזרים
ותקציבים תקנים לכך ולהקנות הליבה, בתחומי מחייבים במסמכים לעגן יש            זאת
להב״ה, דוגמת ארגונים של לחוק מחוץ אל להוצאה לחתור יש כך, בתוך              משמעותיים.
לבתי חודרים ״התבוללות״, למניעת כמובן לכאורה ותמימה לגיטימית פעילות של            שבמסווה
של מיזוגני וניצול ערבים נוער בני נגד הסתה תוך משנתם את ומפיצים הארץ ברחבי                הספר

 בנות נוער יהודיות.

והאתנית3. הדתית הלאומית, מהשייכות הנוער ובנות בני של ולתלישתם לניתוקם            הניסיונות
לבלבול גורמת ורק - תצליח לא ולעולם הצליחה לא מעולם זהותם, מחיקת תוך               שלהם,
את השונים המקצועות של הלימודים בתוכניות להטמיע החינוך משרד על            וכעס.
אתיופיה, יוצאי/ות לרבות בישראל, הנוער בני כלל של והתרבות ההיסטוריה            המורשת,
חשובה הלימודים לתוכנית הללו התכנים הכנסת רוסית. ודוברי/ות ערבים/ות           מזרחים/ות,
וחלקן מעמדן וחיזוק השונות מהקבוצות והנערים הנערות של העצמי לדימויים הן             לאין-ערוך
ליצירת והן בדמותן, החברה של פניה ועיצוב בישראל״ ה״חברה שנקרא מה בתוך              הלגיטימי
בין ויקרב והתלמידות, התלמידים בין והניכור הגזענות את שיהדוף משותף            מכנה

 הקבוצות הלא-הגמוניות לקבוצות ההגמוניות.

לאומית4. אתנית, מבחינה מגוונים יהיו בישראל הלימוד בספרי הייצוגים כי לוודא             יש
לכל ביחס מעוותת או חלקית תמונה מציגים ו/או גזעניים אינם כי ולבדוק              ומגדרית,
על הלימוד חומרי בניסוח בישראל הקבוצות מכל ונציגות נציגים לשתף יש שהיא.              קבוצה
כלפי פוגעניים אזכורים מופיעים בהם המקומות את ולתקן אלה, כגון תופעות למנוע              מנת

 קהילה זו או אחרת.

התלמידים5. לחיזוק בסיסי תנאי - עצמאי ערבי חינוך מינהל הקמת למען להיאבק              יש
הכללי. הממלכתי החינוך של הכיסאות בין נופלים אשר הערבית, באוכלוסייה            והתלמידות
הוא לחינוך הנוגע בכל מבטחים לחוף הערבים הנוער ובנות בני את שיוביל היחיד               הדבר
אדם כוח הכשרת תוך ותקציבים, משאבים להקצאת טווח וארוכות רציניות החלטות             קבלת
ובבניית ההחלטות קבלת בתהליכי בתפיסה, מהותי שינוי לערוך יש בהתאם.            ותגמולו
ידה על להיכתב צריכות כאלה תוכניות לשרת. באות הן שאותן לאוכלוסייה שיתאימו              תוכניות
ערבים ומורות ממורים המונעים למיניהם איסורים לבטל יש מלמעלה. עליה להיכפות ולא -             
הד לו שאין - ככללו בפלסטיני ובנרטיב בנכבה ערבית, ולאומיות בזהות תלמידיהם עם               לדון

 בתוכניות הלימודים והוא מושתק כמעט לחלוטין.

החינוך6. משרד כיום, היהודית. החברה של לזו הערבית בחברה ההשקעה את להשוות              יש
היטב המתבטא דבר הפחות, לכל בשנה שקל מיליארד ב-1.4 הערבי התלמיד את              מפלה
העצומים הפערים את למפות יש כן, כמו שונים. במבחנים ההישגים אודות על המדדים               בכל
מיידי. באופן לביטולם ולפעול ליהודית הערבית החינוך מערכת בין הפיזיות            בתשתיות
של שבסופו צפיפות, יוצר הערביים הספר בבתי השונים ובמתקנים בכיתות האקוטי             המחסור
של לצרכים מענה לתת תוכל ומחייבת מוסדרת תוכנית רק ואלימות. לחיכוכים מובילה              דבר
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כל בעבור אפליה וללא סבירים בתנאים לחינוך הזכות את ותבטיח הערבית החינוך              מערכת
 תלמידי המדינה.

ניטש7. מקצועי לחינוך נוער ובנות בני של הסללה ונגד לכל שווה עיוני חינוך למען                המאבק
משעתק המקצועי החינוך כי מראים מחקרים רבים. ויכוחים בצלו ומתקיימים רבות,             שנים
לרוב נמוך, וחברתי כלכלי ממעמד ילדים בו לומדים כלומר - הכלכלי־חברתי המבנה את               לרוב
למשפחות ילדים לומדים וההנדסי העיוני שבמסלולים בעוד וערביות, מזרחיות           ממשפחות
צורך יש יותר. נמוכה בגרות לתעודת הזכאות גם בהתאמה, יותר. ומשכילות             מבוססות
ברמה והן ארצית הלאומית ברמה הן הזה, הלא-שוויוני המצב את שמשנות             בהחלטות
על התפעולית האחריות מסירת שיוצרת הבעייתיות ההשלכות על דיון תוך            המוניציפלית,
והרשות המדינה מידי המשאבים ומעוטי הקטנים היישובים במרבית התיכוניים הספר            בתי
האזורים, בכל עיוניים תיכונים של לקיומם לפעול יש מדינתיות. לא רשתות לידי              המקומית
ב׳, סוג וחינוך א' סוג חינוך בישראל שיתקיים ייתכן לא - האוכלוסיות לכל הנגשתם                תוך

 מפולח אתנית.

לידי8. שבאות הספר, בבתי וסגרגציה אפליה עם מתמודדים אתיופיה יוצאי ותלמידות             תלמידים
של מספרם להגדלת לפעול יש גבוהים. נשירה ובשיעורי נמוכים בהישגים היתר, בין              ביטוי,
יש להצלחה. מודל הנוער לבני שיהוו החינוך, במערכת מפתח בעמדות חינוך             אנשי
לחינוך יתר הפניות ו/או ספר, לבתי תלמידים אי-קבלת כמו תופעות למיגור             לפעול
ביחס משמעותית גבוה אתיופיה יוצאי של ייצוגם בהם - פנימייתי לחינוך או              המיוחד
של רוב ישנו בהם הקיימים ספר בבתי להשקיע יש הכללית. באוכלוסייה             לשיעורם
על להתעקש ולא - ותקנים טובים חינוך אנשי בתקציבים, הכרוך בכל אתיופים              תלמידים

 אינטגרציה בכוח.

תיק9. הגשת בפני העומדים בישראל הנוער ובנות בני את לנתב המערכות כלל את להנחות                יש
הקשור בכל בית בדק לעשות הרווחה משרד על טיפולי. והליך שיקום לקראת נגדם               פלילי
הנוער בני מבין 88% לפיהם הקשים הנתונים לאור המבחן, קציני של             לפעילותם
נער של הסיכוי הערבים. הנוער בני מבין ו-45% בפועל מאסר עונשי מרצים              האתיופים
שניים ופי ותיק ישראלי של מזה שלושה פי גדול - למאסר להישלח שהורשע אתיופי                ממוצא
אחוז והכליאה, המעצר בתחום כי בפירוש מראים הנתונים ישראל. אזרח ערבי של              מזה
- ה50% את עובר ונכלאים שנשפטים או שנעצרים הנערים במספר וחלקם הערבי              הנוער
ערבים נוער בני שכנגד מראים והניסיון הנתונים בנוסף בקהילה. שלהם האחוז כפול              דהיינו
אותן בגין היהודי הנוער לעומת מחמירים יותר אישום כתבי מוגשים אתיופיה יוצאי              וגם
של מעמיקה בדיקה מחייב הזה המצב שוטרים. תקיפת בתחום לדוגמה            העבירות,
ממליצים אנו המשפט. בתי בהחלטות וכן ובפרקליטות במשטרה התביעות           התנהלות

  שמרכז המחקר בכנסת או מוסד אקדמי בישראל יקיים מחקר מעמיק בנושא.

חוק10. כאשר והמשטרה, הפרקליטות לבקשות גומי חותמת להיות הפך המשפט            בית
הפרה חוו האחרונות בשנתיים שנעצרו ערבים נוער ובנות בני מתה. אות להיות הפך               הנוער
המאוחרות, הלילה ובשעות דין עורך נוכחות ללא חקירה כקטינים: זכויותיהם של             נרחבת
הנפשיות ההשלכות מן התעלמות תוך זאת, ועוד. מהוריהם אחד נוכחות ללא קטינים              חקירת
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הקשור בכל הנוער חוק לאכיפת לפעול יש הצעיר. גילם עקב העצורים על להיות               שיכולות
על לימוד תהליך והאתיופים הערבים הספר בבתי לקיים יש קטינים. של             לזכויותיהם
שוטרים של סמכותם להגדרת נהלים לקבוע יש משפטיות. זכויות ועל פלילית             אחריות
נגד לפעול יש שונות. בנסיבות הסמכות מימוש ואופן להזדהות בדרישה לאדם             לפנות
כשהיא אנושה פגיעה הביטוי בחופש פוגעת המשטרה המשטרה. בשדרות           פרופיילינג
של בטקטיקות ונוקטת מנע מעצרי מבצעת ערבים, צעירים של הפגנות לפיזור             פועלת
הפגיעה את המונעים נהלים לקבוע יש החברתיות. ברשתות מעקבים ומבצעת            הפחדה,

 האנושה הזאת בדמוקרטיה ובחינוך לדמוקרטיה.

ובנות11. ובני אתיופיה יוצאי מקהילת נוער ובנות בני של בהתמודדות המרכזיות הבעיות              אחת
המשפחה ההורים, בתהליך. ההורים של השיתוף היעדר היא המשטרה, עם ערבים             נוער
רק הנזק זאת, מבינים לא ואם נוער, ובנות בני בשיקום הכרחית פונקציה הם               והקהילה
לאורך וכן המשפט בבתי בחקירות, הורים נוכחות על להקפיד יש הארוך. לטווח              מעמיק
הם רבות פעמים התהליך, בעת פיזית נוכחים ההורים אם גם כזה. ישנו אם השיקום                תהליך
או לבנם ולסייע המתרחש בהליך פעיל באופן להשתתף יכולים ואינם השפה את מבינים               לא
נהלים לכדי הנושא את המסדירה המשנה בחקיקת או בחוק שינוי נדרש כן, על               לבתם.
התרבותית וההנגשה התרגום חובת להרחבת לפעול יש ומחייבות. מחמירות           ותקנות
דוברי שאינם חשוד של הורים בהם שנוכחים לחקירות/ישיבות גם קטינים נגד             בחקירות

 עברית ובפגישות עם גורמי אכיפה ושירות המבחן.

המקלט12. ומבקשי המעמד חסרי הנוער ובנות בני של חייהם על מקשים שהכי הדברים               אחד
גורמי ידי על ומעצר תשאול לעיכוב, עת בכל חשופים הם מזהה. תעודה של היעדרה                הוא
בשוק להשתלב באפשרותם אין משמעותית, בהנחה רב-קו לרכוש יכולים לא הם             האכיפה,
לפועל. יוצא לא הדבר האחרון, בקיץ בעניין חיובית החלטה שהתקבלה אף על ועוד.               העבודה
להנפיק וההגירה האוכלוסין לרשות דרעי הפנים שר של ההוראה למימוש לפעול             יש

 אשרות שהייה בישראל למבקשי מקלט החל מגיל 16 ומעלה.
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